برنامه عمل کاری
دفتروزیر دولت درامور رسیده گی به حوادث ()SMDM
و موسسه غیر دولتی هماهنگی کمکها برای افغانها ()CoAR

این برنامه عمل کاری بخاطر همکاری بیشتر و موثرتر بین اداره ملی آماده گی مبارزه با حوادث و موسسه غیردولتی کوار
( )CoARترتیب و تهیه گردیده است.
مقدمه:
اداره ملی آماده گی مبارزه با حوادث) )ANDMAیگانه ارگان دولتی است که مسولیت هماهنگی موثر بین ادارات دولتی،
غیردولتی ،دفاترملل متحد و غیره جوانب ذیدخل را به هدف پاسخگویی به موقع ،کاهش خطرات حوادث و ارایه سایر خدمات
مربوط به مدیریت حوادث به عهده دارد.
کوآر یک موسسه غیردولتی بوده که در بخش های ارایه کمکهای بشری ،مدیریت کاهش خطرات حوادث و انکشاف با ثبات
برای مردم آسیب دیده و فقیر افغانستان مصروف فعالیت های موثر و مثمر میباشد.
هدف برنامه عمل کاری:
هدف عمده این برنامه عمل کاری ایجاد و تقویت هماهنگی  ،همکاری درفعالیت های بشردوستانه ،کاهش خطرات حوادث
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 نمایند ،عقد نه شده ،اما طرفین میتوانند ازطریق حمایت های مالی وتخنیکی برای یک دیگر تسهیالت زازم
را بوجود آورده ودرچارچوب این برنامه عمل کاری پروژه وبرنامه های مشخص ومشترک را درعرصه مدیریت هماهنگ
وتحقق بخشند.

طرفین در موارد ذیل با همدیگر هماهنگی و همکاری مینمایند:
 – 1اداره ملی مبارزه با حوادث ()ANDMA






با موسسه کوار در تطبیق پروژه های بشردوستانه در کابل و وزایات همکاری همه جانبه نموده و سهولت های ممکنه
را درزمینه فراهم مینماید.
موسسه  CoARو شاخه های عمده آن پوهنتون شرق و رادیو تلویزیون گربت را نظر به لزوم دید و مساعد بودن
شرایط حمایت نموده و به جهت تمویل پروژه ها به دونر معرفی مینماید.
اداره ملی آماده گی مبارزه با حوادث برای محصلین بخش مدیریت کاهش خطرات حوادث پوهنتون شرق شرایط
کارهای عملی در تحقیقات علمی و زمینه استخدام آنها در این اداره همکاری می نماید.
در صورت مساعد بودن شرایط اداره با محصلین رشته مدیریت حوادث پوهنتون شرق در زمینه فراهم سازی
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

 – 2موسسه هماهنگی کمکها برای افغانها ()CoAR








موسسه کوار تمام فعالیت های بشردوستانه و مدیریت کاهش خطرات حوادث را با اداره ملی مبارزه با حوادث
هماهنگ مینمانید.
در تمام مجالس عمده اداره ملی مبارزه با حوادث نماینده کلیدی موسسه کوار اشتراک به عمل آورده و به شکل
فعازانه در آن سهم میگیرند.
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 آوری  Dataو معلومات مورد ضرورت با اداره ملی مبارزه با حوادث همکاری مینمایند.
در صورت عالقه مندی و ضرورت اداره ملی آماده گی مبارزه با حوادث پوهنتون شرق آماده است تا دو تن کاندیدان
واجد شرایط آن اداره را در رشته مدیریت حوادث و انجنیری محیط زیست به طور رایگان سازانه شامل برنامه
لیسانس نمایند.
رادیو تلویزیون گربت مربوط موسسه کوار در مورد آگاهی عامه پیرامون خطرات حوادث همکار بوده تا پیام ها،
درامه ها و غیره موارد آگاهی دهی را نشر نمایند.

اعتبار این برنامه عمل کاری:
این برنامه عمل کاری سر از تاریخ امضا قابل اجرا بوده و چون برنامه عمل کاری برای کدام پروژه خاص دیزاین نگردیده
فلهذا تا وقتیکه هر دو جانب رضایت داشته باشد قابل اعتبار است و با در نظر داشت شرایط زمان و موافقه هردو جا نب
تجدید صورت خواهد گرفت.
طرفین این برنامه عمل کاری با تمام موارد فوق الذکر موافقه داشته و در تطبیق آن همکاری مینمایند.

محمد قاسم حیدری

انجینر عبدالحلیم حلیم

معاون پالیسی وانسجام

ریس اجراییوی موسسه کوآر و پوهنتون شرق

