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 دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث 

 اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث 

 

 

 

 

 میان  تطبیق پروژه چارچوب همکاری برای

 دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث 

 و 

 (International Medical Corps) دفتر هییت صحی بین المللی

 

 

 

  

 ۸۹۳۱:  سنبله
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 خالصه

میان دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث و امور بشری و دفتر هییت صحی بین المللی به  چوب همکاری چاراین 

غیر غذایی و پول نقد برای بیجا شدگان داخلی ناشی از مک های حاوی بسته های موادارایه ک ای منظور تطبیق پروژه

می باشند برای مدت هشت ماه با  مان، کنر و نورستان، لغرهارګننحوادث طبیعی در حوزه شرق کشور که شامل والیات 

 در نظرداشت موضوعات که در مواد بعدی می آید امضا می شود.

 

 طرفین 

 ماده اول 

دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث و دفتر هییت صحی بین المللی  طرفین این چار چوب همکاری عبارت اند از :

 می باشند.

 معرفی پروژه 

 وم ماده د

 مشخصات پروژه قرار ذیل اند:

حیات برای بیجاشدگان داخلی در زون شرق افغانستان دهنده کمکهای نجات  :هپروژعنوان (  ۸)   

)AFG-19/3481/SA1/ESNFI/INGO/13310( 

 September 1, 2019 : پروژه( تاریخ شروع  ۲) 

 ت پروژه : مدت این پروژه هشت ماه می باشد.مد(  ۹)  

نفر می   595715پروژه غیر مستقیم تعداد مستفیدین نفر و    52545پروژه مستقیم تعداد مستفیدین  :پروژه مستفیدن(  ۴)

 باشند.

 داخلی انګو بی جاشد ( هدف پروژه : هدف این پروژه اعطای کمک به بیجا شده های داخلی ناشی از حوادث طبیعی ۵) 

در زون شرق کشور می باشد. های داخلیګناشی از جن  

( تطبیق کننده پروژه: دفتر هییت صحی بین المللی. ۶)   
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دالر امریکایی بودیجه یی پروژه میباشد ۱۵۸۸۸۸(  ۷)   

 

 اصول 

 ماده سوم

اصول ذیل را رعایت می نمایند: چارچوب همکاریطرفین این   

قوانین و مقررات دولت جمهوری اسالمی افغانستان – ۸  

ا.مقررات سازمانی در زمینه توزیع کمک ه – ۲  

ارزش های حقوق بشری. – ۹  

 اهداف چار چوب

چهارمماده   

به منظور دست یابی به اهداف ذیل امضا گردیده است: چار چوب همکاریاین   

غیر غذایی. بسته های کمکی حاوی مواد تهیه و ارایه – ۸  

به بیجا شده های داخلی در زون شرق کشور. برای سپری نمودن زمستان توزیع کمک های نقدی – ۲  

تامین شفافیت در توزیع کمک ها به مردم متضرر و بیجا شده. – ۹  

تسهیل توزیع کمک های به بیجا شده ها برای دفتر هییت صحی بین المللی. – ۴  

 مسوولیت ها و تعهدات طرفین

 پنجمماده 

 که در ذیل تصریح می شود: دارند یمسوولیت ها و تعهدات چار چوب همکاریاین طرفین 

از این قرار است: در صورت مجودید بودیجه لمللیهیئت صحی بین ا مسولیتهای(  ۸)   
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های متضرر طبیعی، متضررین جنگهای داخلی و ه خانوادمتذکره به صحی بین المللی در هر چار والیت  هیئت -۸

ه طور مشترک و هم چنان خانواده های که دارنده اسناد و خانواده های بدون اسناد ب انوادهای که نیاز اشد به کمک دارندخ

 .نداز کمکهای مربوطه مستفید شو متذکرههای ه نوادخاتا  به راه انداخته خواهد شد سروی و ارزیابی 

حوادث طبیعی  از جمله کمکهای زمستانی به شکل پول نقد  و ها جنگمتضررین   یاز خانواده ها ۸۵۴۵ به تعداد -۲

 نماید. میپرداخته 

  .مستفید خواهد شد غیرخوراکی سته هایباز بی جا شده گان داخلی واجد شرایط،  ی از خانواده ها ۸۴۴۵به تعداد  -۹

داخلی کمکهای لباس های زمستانی ارایه  ګتضررین  حوادث طبیعی و ناشی از جننواده های مخااز ۸۴۴۵  به تعداد -۴

  .میشود

  هی عامهگاااز طریق موارد زبان  داخلی و خانواده های می یها جنگاز خانواده های که  متضرر  ۶۶۸۵به تعداد   -۵

اهی عامه خوهد شد تا ګمستفید اشد. این خانوادها از طرف کارمندان ساحوی هئیت صحی بین المللی  هدامستفید خو

  .ی ارام و بیدون از خطرداشته باشدګزند

جواب و مربوط به حوادث اشتراک خواهد کرد تا بتواند در سروی و  یګئت صحی بین المللی در جلسات هماهنهی -۶

 .دهی اشتراک فعال داشته باشد

  .متذکرهنظارت از خدمات انجام شده البته بعد از توزیع کمکهای  -۷

 .امها مربوطهگداز تمام  (Report Hub)راپور های مربوطه به سیستم  ارایه -۱

های محترم مبارزه با حوادث طبیعی،  ن، ریاستگامهاجرین و عودت کنندمنظم با ریاستهای محترم  یګهماهن -۳

 منظم به ادارات زیدخل دولتی و غیر دولتی. یګداخلی. هماهنگان  مربوط به مواد غیرخوراکی و بیجاشد کلسترهای

 : رسیدگی به حوادث  روزیر دولت در امودفتر مسئولیت های (  ۲) 

 حوادث مسوولیت ها و تعهدات ذیل را دارد: فتر وزیر دولت در امور رسیدگی بهد

دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث به کلیه واحد های دومی این اداره در زون شرق افغانستان  -１

 ذریعه مکتوب رسمی  چارچوب همکاریدر والیات تحت پوشش این پروژه در خصوص همکاری بر اجرای این 

 دستور می دهد.
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 ګبرای فامیلهای مصدومین جنبشردوستانه  ادارت ریو سا هیئت صحی بین المللی مشترک با  یبایحضور فعال در ارز -۲

بدون اسناد و خانوادهای که اشد عودت کنند گان دارنده اسناد و شناسای فامیلهای همچنان در و حوادث و های داخلی 

 .در چهار والیت زون شرق خواهد داشت را داشته باشد ت ضرو

از توزیع مواد غیرخوراکی ،کمکهای زمستانی، لباسهای زمستانی و اکاهی  رسیدگی به حوادثدر امور  دفتر وزیر   -۹

 .عامه نظارت و ارزیابی مینماید

ان داخلی ناشی ګبه کمکهای زمستانی، بیجاشد سیدگیو فعالیتهای ر آمادگیدر مورد برنامه ریزی،  هنگیجلسات هما -۴

  س والیایتی مبارزه با حوادث.داشت ری رحضو باو حوادث طبیعی  ها جنگاز 

اقتصاد و سایر محترم وزارت دهی به زارش گهر شش ماه هیئت صحی بین المللی برای ها تائید فعالیتو پروژه راجستر  -۵

 .مربوطه را ارایه مینمایئد ادارات

  اپروژه پیش بینی شده بودیجه

 ششمماده  

 AHF /UNOCHAویل کننده و مرجع تم  دالر امریکایی ۱۵۸۸۸۸جه پروژهبود

 شمولیت 

 هفتمماده 

چار چوب دفتر هییت صحی بین المللی می تواند در صورت که خواسته باشد پروژه های دیگری را تحت پوشش این 

افغانستان نبوده و  در کلیه نقاط کشور تطبیق نماید مشروط بر اینکه تطبیق پروژه مناقض احکام قوانینو قرار داده  مکاریه

 افغانستان را صدمه نرساند. منافع

 و فسخ  ، تمدید، تعدیلمدت اعتبار

 هشتمماده 

 است .  سال قابل اجرا  هشت ماهاز تاریخ امضاء برای  چارچوب این ( ۸) 

 ( طرفین می توانند در موارد الزم و ضروری،  به تعدیل این چارچوب در مطابقت به قوانین نافذه افغانستان موافقه کنند. ۲) 

کتبا  روز  ۹۸باید جانب مقابل را در خالل مدت ی از طرفین خواهان فسخ این چارچوب باشند در صورتی که یک(  ۹) 

 مطلع سازد.

 نمی باشد.روز   ۹۸فسخ به توافق طرفین تابع اطالع کتبی و سپری شدن (  ۴) 

 تمدیدقابل  دوام پروژه در صورت ، با رضایت طرفیناعتبار آن  سپری شدن مدتپس از  چار چوب همکاریاین (  ۵) 

 است.
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 دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث 

 

 نجیب آقا فهیم  اسم:

 

 حوادث  وزیر دولت در امور رسیدگی بهموقف: 
 

 امضأ: ...................

 

 

 تاریخ

 

 دفتر هییت صحی بین المللی

 

  اسم: 

                                   

 موقف : 

 

 ........................ امضأ:

 

 

 تاریخ: 

 

 انفاذ

  نهم

 .از تاریخی که ذیل امضای طرفین درج است نافذ می گردد. این چارچوب کاری

 

 


