برنامه عمل کاری
دفتر وزیر دولت در امور رسیده گی به حوادث ()SMDM
و موسسه پیشگامان محلی آسیایی برای کمک های بشری ()ALLOHA

چنانچه در قانون انجیو ها تصریح گردیده که موسسات ملی و بین المللی غیر انتفاعی میتواند جهت موثریت با ارگان های
دولتی و غیر دولتی مشارکت نمایند تا این برنامه عمل کاری که بخاطر همکاری بیشتر و موثرتر بین اداره ملی آماده گی
مبارزه با حوادث و موسسه غیردولتی الوهه ( )ALLOHAترتیب و تهیه گردیده است تا بتوانند از ظرفیت های موجوده
تخنیکی از یکدیگر در چوکات جداگانه و نظر به شرایط موجوده پروژه ها طلب همکاری نماید.
مقدمه
اداره ملی آماده گی مبارزه با حوادث) )ANDMAیگانه ارگان دولتی است که مسولیت هماهنگی موثر بین ادارات دولتی،
غیردولتی ،دفاترملل متحد و سایر جوانب ذیدخل را به هدف پاسخگویی به موقع ،کاهش خطرات حوادث و ارایه سایر خدمات
مربوط به مدیریت حوادث به عهده دارد.
الوهه یک موسسه غیردولتی بوده که در وزارت اقتصاد جمهوری اسالمی افغانستان به نمبر  ۲۱۳۴ثبت و راجستر میباشد
تا در بخش های ارایه خدمات و تقویت مهارت های تخنیکی افراد در جامعه ،مدیریت کاهش خطرات حوادث و انکشاف با
ثبات برای مردم آسیب دیده افغانستان جدیدآ پا به عرصه خدمت گذاشته.
هدف برنامه عمل کاری
هدف عمده این برنامه عمل کاری ایجاد و تقویت هماهنگی  ،همکاری درفعالیت های بشردوستانه ،کاهش خطرات حوادث
طبیعی وغیر طبیعی و بوجود آوردن شرایط مساعد کاری ،بوده تا هردو جانب بتوانند به سهولت خدمات و کمکهای مورد
ضرورت را به اشخاص آسیب دیده ونیازمند جامعه برسانند.

حمایت مالی ()Funding and Financial supporting
این برنامه عمل کاری مشخصا بمنظور تطبیق کدام پروژه خاص و حمایت مالی و یا کدام بودجه تعریف شده که یک جانب به
جانب دیگر تادیه نماید ،طرح نه شده ،اما طرفین میتوانند ازطریق حمایت های مالی وتخنیکی برای یک دیگر تسهیالت الزم
را بوجود آورد و در چهارچوب این برنامه عمل کاری پروژه ها و برنامه های مشخص و مشترک را درعرصه مدیریت
خطرات هماهنگ وتحقق بخشند.
تعهدات جانبین
 – 1اداره ملی مبارزه با حوادث ()ANDMA





با موسسه الوهه در تطبیق پروژه های بشردوستانه در روشنی قوانین نافذه و محدودهء صالحیت خویش در کابل و
والیات همکاری همه جانبه نموده و سهولت های ممکنه را در زمینه فراهم مینماید.
از منابع علمی و معلوماتی اجازه استفاده را در مطابقت به قانون به موسسه الوهه اعطا می کند.
از ظرفیت سازی موسسه الوهه جهت معرفی با منبع تمویلی همکاری مینماید.
کارمندان موسسه الوهه در کنفرانسها وتریننگ های که در اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث دایر میگردد اشتراک
نموده می توانند.

 – 2موسسه پیشگامان محلی آسیایی برای کمک های بشری ))ALLOHA




موسسه الوهه تمام فعالیت های بشردوستانه و مدیریت کاهش خطرات حوادث را با اداره ملی آمادگی مبارزه با
حوادث هماهنگ مینماید.
در تمام مجالس عمده اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث نماینده کلیدی موسسه الوهه اشتراک به عمل آورده و به
شکل فعاالنه در آن سهم میگیرند.
موسسه الوهه گزارش منظم ربعوار خویش را در مورد پروژه های کاهش خطرات حوادث به اداره ملی آماده گی
مبارزه با حوادث ارایه مینماید.

اعتبار این برنامه عمل کاری
این برنامه عمل کاری از تاریخ امضا قابل اجرا بوده و چون برای کدام پروژه خاص طرح نگردیده؛ فلهذا تا وقتیکه هر دو
جانب رضایت داشته باشند قابل اعتبار است و با در نظر داشت شرایط زمان و موافقه هردو جانب مورد تجدید قرار گرفته
می تواند.
طرفین این برنامه عمل کاری با تمام موارد فوق الذکر موافقه داشته و در تطبیق آن همکاری مینمایند.
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