
 

 

 برنامه عمل کاری

 ( SMDM) دفتروزیر دولت درامور رسیده گی به حوادث 

 (CoARافغانها ) یکمکها برا یهماهنگ یدولت یرو موسسه غ

 

وار ک یردولتیمبارزه با حوادث و موسسه غ یگ آماده یاداره مل ینو موثرتر ب یشترب یبخاطر همکار برنامه عمل کاری ینا

(CoARترت )است. یدهگرد یهو ته یب 

 مقدمه:

 ی،ادارات دولت ینموثر ب یهماهنگ یتمسول که  است یارگان دولت یگانه( (ANDMAمبارزه با حوادث یگ آماده یاداره مل

 اتخدم سایر یهاراو  کاهش خطرات حوادث  ،به موقع پاسخگوییهدف  به را جوانب ذیدخل یرهملل متحد و غدفاتر یردولتی،غ

 .دارد عهده به مربوط به مدیریت حوادث

 اتثب باکاهش خطرات حوادث و انکشاف  یریتمد ی،بشر یکمکها یهارا یکه در بخش ها بوده یردولتیموسسه غ یک  کوآر

 .یباشدموثر و مثمر م یها یتافغانستان مصروف فعال یرو فق یدهد یبمردم آس یبرا

 :برنامه عمل کاریهدف 

 حوادث خطرات کاهش ،بشردوستانه یها یتفعالدر یهمکار ، یهماهنگ تقویتو  ایجاد این برنامه عمل کاریهدف عمده 

به  را مورد ضرورت یبه سهولت خدمات و کمکها بتوانند جانبهردو  تا بوده ی،مساعد کار یطو بوجود آوردن شرا طبیعی

 .برسانندجامعه  ونیازمند یدهد یباشخاص آس

 (Funding and Financial supportingحمایت مالی )

به  بجان یککه  تعریف شدهکدام بودجه  یاو  یمال یتکدام پروژه خاص و حما یقبمنظور تطب مشخصا برنامه عمل کاری ینا

 ت زازمتسهیال یگرد یک یبرا ازطریق حمایت های مالی وتخنیکی ندنیتوام طرفین اما نه شده،  عقد ،یندنما یهتاد یگرد جانب

پروژه وبرنامه های مشخص ومشترک را درعرصه مدیریت هماهنگ  کاریبرنامه عمل ودرچارچوب این  هرا بوجود آورد

  وتحقق بخشند.



  همکاری مینمایند:هماهنگی و دیگر همبا  موارد ذیلدر  طرفین 

 (ANDMAاداره ملی مبارزه با حوادث ) – 1

 کوار در تطبیق پروژه های بشردوستانه در کابل و وزایات همکاری همه جانبه نموده و سهولت های ممکنه موسسه  با

 نماید.فراهم می درزمینهرا 

  موسسهCoAR  و مساعد بودن  لزوم دید  بهنظر و شاخه های عمده آن پوهنتون شرق و رادیو تلویزیون گربت را

 .مینماید معرفیدونر به جهت تمویل پروژه ها به  حمایت نموده و شرایط

  شرایط پوهنتون شرق حوادث برای محصلین بخش مدیریت کاهش خطرات حوادث ملی آماده گی مبارزه با اداره

 نماید.می همکاری  این اداره استخدام آنها در   زمینهو  در تحقیقات علمی  کارهای عملی

   محصلین رشته مدیریت حوادث پوهنتون شرق در زمینه فراهم سازی در صورت مساعد بودن شرایط اداره با

 برنامه های ماستری و دوکتورا در داخل یا خارج همکاری مینماید. 

  کارمندان موسسه کوآر ومحصلین موسسه تحصیالت عالی شرق در کنفرانسها وتریننګ های که در اداره ملی مبارزه

 با حوادث دایر میګردد اشتراک مینمایند 

 (CoARموسسه هماهنگی کمکها برای افغانها ) – 2

  با اداره ملی مبارزه با حوادث را  موسسه کوار تمام فعالیت های بشردوستانه و مدیریت کاهش خطرات حوادث

 هماهنگ مینمانید.

 تراک به عمل آورده و به شکل در تمام مجالس عمده اداره ملی مبارزه با حوادث نماینده کلیدی موسسه کوار اش

 رند.یفعازانه در آن سهم میگ

  موسسه کوآر گزارش منظم ربعوار خویش را در مورد پروژه کاهش خطرات حوادث را به اداره ملی آماده گی

 مبارزه با حوادث ارایه مینماید.

  در جمع آوریData  مورد ضرورت با اداره ملی مبارزه با حوادث همکاری مینمایند.و معلومات 

  کاندیدان دو تن  در صورت عالقه مندی و ضرورت اداره ملی آماده گی مبارزه با حوادث پوهنتون شرق آماده است تا

شامل برنامه  طور رایگان سازانهیت حوادث و انجنیری محیط زیست به مدیر جد شرایط آن اداره را در رشتهوا

 لیسانس نمایند.

  م ها، اتا پیه خطرات حوادث همکار بودپیرامون عامه ورد آگاهی تلویزیون گربت مربوط موسسه کوار در مرادیو

 .را نشر نمایند موارد آگاهی دهی درامه ها و غیره

 :این برنامه عمل کاریاعتبار 

 هیدنگرد یزاینکدام پروژه خاص د یبرا برنامه عمل کاریامضا قابل اجرا بوده و چون  یخسر از تار این برنامه عمل کاری

 بن جا هردو  موافقه وزمان  یطداشته باشد قابل اعتبار است و با در نظر داشت شرا یترضاجانب هر دو  یکهفلهذا تا وقت

 صورت خواهد گرفت. یدجدت

 مینمایند.همکاری  فوق الذکر موافقه داشته و در تطبیق آن  مواردبا تمام طرفین این برنامه عمل کاری 

 

 حلیم  انجینر عبدالحلیمقاسم حیدری                                                                                محمد 

 موسسه کوآر و پوهنتون شرق اجراییوی  ریس معاون پالیسی وانسجام                                                                           


