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 :معرفی .1
تأ سیس گردیده و از آن زمان  ۳۳۱۱داوطلب و بی طرف بوده که در سال  ،یک مؤسسه خیریه (IRC) کمیته بین المللی نجات

گان و قر بانیان جنگ در سرا سر ه اهندحقـوق بشر و عـودت دوباره پن بدینسو در عـرصه تهیه کمک های عاجل، حفاظت از

 .جهان فعالیت می نماید

فعالیت هـای خود را در افغانستان شروع نموده و از آن زمان بدینسو صدها پروگرام بشر دوستانه را  ۳۳۱۱این  مؤسسه در سال 

راری و غیره  برای خدمت به مردم ضط، آب رسانی، کمک های اهتر بیه، انکشاف دهات، ساختن سر پناو در بخش های تعلیم 

هـــــرات، وبادغیـــس تطبیق  هلــــمند، لغمان، ـــوگر، پکتــــیا، خوســـت، ننــــگرهار،و والیات ل پایتختنجیب افغانستان در 

وزارت محترم اقتصا د  هجری شمسی نزد ۳۱/۱۰/۳۱۱۱مورخ  ۳۱به شماره ثبت  نموده است. قابل یاد آوریست که این مؤسسه

 می باشد. ثبت و راجستر جمهوری اسالمی افغانستان 

( در نظر دارد بخاطر ارتقای ظرفیت، کاهش خطرات حوادث، و پاسخ دهی عاجل در مقابل IRCنجات ) موسسه بین المللی

بعالوه پایتخت  رهار و لغمان (گر، پکتیا، خوست، ننگدر هشت والیت ) هلمند، هرات، بادغیس، لو غیرطبیعیحوادث طبیعی و 

طبیعی و غیر طبیعی  در معرض حوادثچونکه افغانستان که از قبل تحت پوشش فعالیت ها قرار دارد توجه نمایند،  )کابل(

زمین، طوفان های بادی، امراض ساری و خشکسالی های  های ، لغزشها ، برفکوچها بخصوص سرازیر شدن سیالب ها، زلزله

ساله مانند هامون ده هزار ستایآب های ا کهبل ،در قبال داشتهرا نه تنها خشک شدن رودخانه ها و نهر ها  روبرو میباشد که پی هم

پی آمد های ناگوار ارات مالی و سخ که درنتیجه هموطنان عزیز خشک گردیده استنیز  ستاده غزنی ی، دشت ناور و آب اسیستان

 .گردیده اند آن متاثر

پاسخ  مرتبط به پالن حوادث به ویژهدر  یتمام فعالیت هاتا ماموریت دارد   (ANDMA)مبارزه با حوادث گی ه آماداداره ملی 

ت دفاتر فعال دارد که به نام اداره ادر تمام والی اتاین ادار  .مدیریت نمایند ر کشورسدر سرا را یی حالت اضطرار و حوادثوگ

وزارت های ی ، همکاری با گمبارزه با حوادث در قسمت هماهنوی گه اداره ملی آماد .دندرگیاد میمدیریت حوادث والیتی 

ویی موثر و به اسرع وقت تالش میکند و نیز در قسمت گمربوطه، ریاست های مستقل و نهاد های غیر دولتی بخاطر پاسخ 

  را انجام میدهد.ساعته  (42) مساعیام و نجات جان و مال شهروندان گویی زود هنگبخاطر پاسخ نهاد هاظرفیت سازی اداره و 

مبارزه  و پالن ملی کیاهداف ستراتیژیتا  است  نیازبه حاالت اضطراری  پاسخدهیادث و جلوگیری و کاهش خطرات حو خاطرب

 تنظیم گردد. انسجامفعالیت ها هماهنگ وتمام و به خاطر بدست آوردن آن باحوادث 

این پروژه در مطابقت به مبارزه با حوادث  گی آماده اداره محترم ملی استراتیژیکبا در نظر داشت اولویت های   IRCموسسه 

کنونی روند تطبیق  برنامه عمل کاری .ایجاد گردد مقاومت پذیرطبیعی  ردیده در مقابل حوادث گکه از طریق تمویل کننده منظور 

حوادث طبیعی تسهیل  خطرات و در برابر تقویت جوامع معروضی و برای ارتقای گپروژه را در راستای همکاری، هماهن

 میبخشد.

 : رامگپرودر مورد معلومات  .2
قرار است   .وادث و پاسخ دهی عاجل تطبیق خواهد شدرام تحت عنوان ظرفیت سازی محلی در مورد کاهش خطرات حگاین پرو

بعالوه پایتخت کشور  رهار و لغمان(گر، پکتیا، خوست، ننگدر هشت والیت ) هرات، بادغیس، هلمند، لو رامگفعالیت های این پرو

 ماه بوده و توسط  ۳۱مدت پروژه  .رفتگخواهند  رقریه تحت پوشش فعالیت ها قرا دودر هر والیت  .رددگتطبیق  )کابل(

USAID/OFDA   ایی در بخش های دالر  امریک ۶۹۹،۹۹۳  حوادث مبلغ در بخش کاهش خطرات قرار است  .رددگتمویل می

 .ذیل به مصرف برسد
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 جهانی کاهش خطرات در شش والیت از تجلیل از روزه  باحوادث مبارزه گی آماده ملی اداره گیبا هما هن

 کشور.

 را تحت  خانواده (۶۷۰قریجات در هشت والیت کشورجمعا ) ای اګاهی عامه کاهش خطرات به سطحبرنامه ه

  پوشش قرار خواهد داد.

  در هشت  جاتقری به سطحه های کاهش خطراته تیو ایجاد نمودن کم کاهش خطرات موزشیآبرنامه های

 .نفر را تحت پوشش قرار خواهد داد( ۱۱۱) جمعاوالیت، 

 ( نفر را تحت پوشش قرار خواهد ۳۰کاهش خطرات برای استادان در هشت والیت کشور جمعا ) های گترینن

 داد و از طریق استادان  پیعامهای کاهش خطرات برای شاګرادان مکاتب رسانیده میشود.

  برای کمیته  تجستجو و نجا انسجام امورو قبلی هشدار دهی های بسته های کمک های اولیه، بستهتدارک

  مکاتب در هشت والیت کشور. کاهش خطرات حوادث و

  شاګردان طرات حوادث برای محالت تحت پوششکاهش خ کلیدی موزشی و پیام هایآچاپ نمودن مواد ،

 .دوائر دولتی مربوط مکاتب و

 رام: گهدف پرو .3
ر، پکتیا، خوست، گ)هرات، بادغیس، هلمند، لو اتان هشت والیگه باشند رایحوادث طبیعی و بشری ب اثرات ناگوارکاهش 

بلند بردن ظرفیت  برای کاهش خطرات حوادث،  ها یگه مادآ اتخاذپاسخ دهی عاجل ورسیدگی و رهار و لغمان( از طریق گنن

 نمایند.  می موثر پاسخ دهیو رسیدگی  هدفر واقعات عاجل به و محالت مورد نظر  استادان مکاتبهای تخنیکی و تشکیالتی  

 مقاصد پروژه:  .4
در جهت کاهش خطرات احتمالی برخواسته از حوادث طبیعی وغیر طبیعی محالت مورد نظر وظرفیت بلند بردن اعتماد به نفس

 تا احتمال خطرات را کاهش دهد و زمینه پاسخدهی به حوادث طبیعی وغیر طبیعی را فراهم سازد.

 شاخص های متوقعه: .5

  ها هم میشود. گترینن این رقم شامل مستفدین که ره خواهند بردهب ژهی پرواز فعالیت هامستفدین  ۳۱۶۰در حدود 

  ها بلند برده شود گاز طریق تریننآنها بدون در نظر داشت جنسیت اهی مستفدین گآقرار است سطح. 

  ردید. گسیستم هشدار دهی قبلی در قریه های مورد نظر ایجاد خواهد 

 : کاریبرنامه عمل هدف  .6
و ی گه  تحت عنوان کاهش خطرات حوادث به همکاری اداره ملی آماد  IRCتسهیل و تطبیق پروژه  برنامه عمل کاریی لهدف ک

 :موارد ذیل تحقق یابد ردد تاگدر این راستا تالش می مشترکا   .بودهمبارزه با حوادث 

  رددگدر قدم نخست پروژه موفقانه تطبیق. 

  و پروژه از  تقویت گرددراهکار های هر دو نهاد فرصت آنرا فراهم خواهد ساخت تا  ورد های پروژه به مردم آدست

 تداوم خوب برخوردار باشد.

  وحمایت را تعقیب اهه پروژحفظ و مراقبت  حوادث  امبارزه بآماده گی و بعد از ختم پروژه مستفدین و دفاتر والیتی 

 نمایند.
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 مشخصوظایف و مسئولیت های  .7

  IRCمسئولیت های دفتر   7.1

  دفترIRC  مبارزه  و یگه  در وزارت اقتصاد را به اداره محترم ملی آماد اجازه فعالیت شنیمکلف است تا سند راجستر

 با حوادث را ارایه بدارد. 

 تا بتواند اهداف پروژه را  نموده، موافقت تمویل کننده، و بودجه منظور شده تطبیق پروژه را طبق پروپوزل منظور شده

 بدست بیاورد. 

  طبق پروپوزل منظور شده قرار است دفترIRC ر، پکتیا،خوست ، گدر هشت والیت ) هلمند، هرات، بادغیس، لو

 اتخاذ شده نقریه شامل پالن نموده در تطبیق پالدر هروالیت سه رهار، لغمان( برنامه کاهش خطرات حوادث را گنن

 . اقدام نماید

 نمایدبا حوادث تطبیق  ومبارزه یگه  آمادی، همکاری و راهنمایی اداره ملی گرا با هماهن پروژه. 

 نمایدزارش های متناوب ارائه گبا حوادث  ومبارزه یگه از پیشرفت و تطبیق پروژه به اداره ملی آماد . 

  شریک سازدبا حوادث  ومبارزه یگه  مادزارش های نهایی پروژه را به اداره ملی آگبعد از تکمیل پروژه. 

  دفتر پروژه را با در نظر داشت قوانین و پالیسی های داخلیIRC افغانستان  جمهوری اسالمی ورعایت قوانین دولت

 . نمایدطبیق ت

  دفترIRC  نموده در ورکشاپ ها و جلسات  با حوادث را حمایت ومبارزه یگه پالن دارد تا دفاتر والیتی اداره ملی آماد

 مربوط فرصت شرکت شان را فراهم سازد.

 دفترIRC  پیام با حوادث را طبق امکانات دست داشته خویش در تهیه نمودن و مبارزه ی گه دفاتر والیتی اداره ملی آماد

 کمک خواهند نمود. عامهاهی گآهای 

  دفاتر والیتیIRC  ویی عاجل و ارزیابی متضررین همرای گپاسخ در غیرطبیعیوار طبیعی و گحین وقوع حوادث نا

 همکاری خواهد نمود. مبارزه با حوادث  و یگه دفاتر والیتی آماد

  طرح پروژه های انکشافی کاهش خطرات جهت  تالشجهت کاهش خطرات حوادث و جلب کمک های بین المللی

 .حوادث طبیعی

 (ANDMA)مبارزه با حوادث وی گه مسئولیت های اداره محترم ملی آماد 7.2

 های سازنده به کارمندان دفتر  همشور ارایهIRC .بخاطر تطبیق هر چه بهتر پروژه 

 ن.آاز پروژه و تطبیق فعالیت های  نظارت متناوب 

  پروژه. کار متناوب از پیشرفت  های زارشگدریافت 

  اشتن دفتر ذگدر جریانIRC  و مدیریت حوادث.ی در رابطه به کاهش خطرات  گاز جلسات هماهن 

  برنامه کاهش خطرات حوادث مربوط دفترنتایج بخاطر بهتر سازی و بهبودIRC  نماینده دفتر  ازIRC های  دربرنامه

 دعوت بعمل می اورد. ANDMAهای مربوط  گموزشی و تریننآ

  مدیریت  اهی دهی و منول های دست داشته خویش در رابطه به کاهش وگآموزشی، پیام های آشریک ساختن مواد

 .خطرات حوادث

 موزشی که از طرف موسسه آشرکت کردن در برنامه های دعوت نامه ها و  پذیرفتنIRC  ردد. گراه اندازی می 
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 موسسه آی آر سی
 

  :اسم
 

 : موقف
 

 امضأ: ...................
 
 

 تاریخ
 

 دفتر وزیردولت در اموررسیده گی به حوادث 
 

 نجیب آقا فهیم :    اسم
                                   

 وزیردولت در امور رسیده گی به حوادثموقف : 
 

 امضأ: ........................
 
 

 تاریخ: 
 

  (PDMA)  مبارزه با حوادثو ی گه مسئولیت های دفاتر والیتی اداره محترم ملی آماد  7.3

 یگه رهار، لغمان ( مربوط اداره محترم آمادگننر، پکتیا،خوست ، گدفاتر هشت والیت )هلمند، هرات، بادغیس، لو 

ی با سایر نهاد های گبازدید از تطبیق پروژه و هماهن عرصه هایمسئولیت داردند تا در  (PDMA)با حوادث  ومبارزه

 همکاری نمایند. ,ندنکار میکدر سطح والیت دولتی و غیر دولتی که در بخش کاهش خطرات حوادث 

 ش خطرات حوادثکه حین وقوع فعالیت های کاه یبا حوادث در حل منازعاتومبارزه ی گه دفاتر والیتی اداره آماد 

 نمایند. همکاری می ,رخ میدهد مربوط

 ان دفاتر والیتی حین دائر نمودن ورکشاپ های کاهش خطرات حوادث به سطح جامعه عمال  شرکت مینمایند.گنمایند 

 کاهش که در بخش  کاری روپ هایگکمیته ها و  در رابطه به  ی با حوادث معلومات راگاداره آماد دفاتر والیتی

 ردیده شریک میسازد.گخطرات حوادث ایجاد 

  ی با حوادث کمیته های کاهش خطرات حوادث که قبال  توسط دفتر گدفاتر والیتی اداره آمادIRC   بعدا   یا ردیده وگایجاد

 همیدارد. گفعال ن را با خود راجستر میسازد و ان رددگایجاد می

  را بعهده میگیرد. تماع و مطمئن شدن از کیفیت پروژهپروژه، ایجاد روابط حسنه با اجنظارت و بازدید از روند تطبیق 

  همکاری با کارمندان دفترIRC  ردد.گکه این پروژه در مناطق شان تطبیق می یبخاطر بسیج  مردم 

 تطبیق زراعت، انکشاف دهات در هشت والیت متذکره جهت  های ی با سایر نهاد های دولتی از قبیل ریاستگهماهن

 هرچه بیشر بخش زراعتی و معیشتی پروژه.

 ی، ارتباط و انعکاس دادن گبه سطح والیت و هماهن در مقابل حوادث پذیری ارایه و انتشار شیوه های مقاومت، آموختن

دفتر والیتی اداره  ازمکلفیت های  مبارزه با حوادثی و گبه دفتر مرکزی اداره ملی اماد  IRCوالیتی دفتر  های فعالیت

  .میباشدمبارزه با حوادث  یگه محترم آماد

 مدت پروژه: .8
و در صورت تمدید تطبیق خواهد شد  (4102 سپتمبر 30الی  4102 سال میالدی اکتوبر ماه )ازماه  12این پروژه برای مدت  

 میباشند.  موافقفوق پروژه طرفین به صحت و تطبیق موادات تعهد نامه 

 افغانستان در نجات  کمیته بین المللی مسولافغانستان و وزیر دولت در امور رسیده گی به حوادث توسط  برنامه عمل کاری این

IRC  . قابل اعتبار میباشد. ینده آیک سال تاریخی که در ذیل ذکرگردیده است تا تائید و سر از  

 

 

 

 

 

 

 


