
 
 
 
 

 (CARE)مؤسسه بین المللی پاملرنه میانتفاهمنامه 

و   
  ماده گی مبارزه با حواثآ ملی اداره

 یمعیشت تسهیالتمساعدت عاجل مواد غیر غذایی،خیمه، بسته  های صحی و"پروژه در را بطه به تطبیق  

 "طبیعی و منازعه خانواده های آسیب دیده ازحوادثبرای 
Reference No. CARE_ANDMA_ENSAF_2016_01 

 
 7102الی ختم اپریل  7107ماه وقت اضافی اعتبار از اول اکتوبر  7 با تمدید

 
 

مبنننارزه بنننا  ملنننی امننناده  نننی  اداره و  (پاملرننننه کنننی ینننر در افنانسنننتان   مؤسسنننه بنننین المللنننی فنننی منننابیناینننن تفاهمنامنننه 

"مسننننناعدت عاجننننل منننننواد غینننننر تطبیننننق پنننننروژه همکننننناری و همننننناهنری بهتننننر  در  سنننننم  جهنننن  ج .ا.ادولننننن   حننننواث

در والینننات "خنننانواده هنننای آسنننیب دینننده ازحنننوادث طبیعنننی و منازعنننهبنننرای  یغذایی،خیمنننه، بسنننته  هنننای صنننحی و معیشنننت

  ننی هدآمننا ملننی اهننداا اداره . فعالینن  هننای ایننن پننروژه عقنند میرننردد بلنن و ،کاپیسننا پروانکابل،غزنی،خوسنن ،پکتیا، 
مو نن   خیمننه( پناه سننرتهیننه  ،مصننؤنی  غننذا یبهبننود  ازطریننق و کابننل  بلنن   در والینن را بنناحوادث افنانسننتان مبننارزه

 و مننواد غیننر غننذاییمو نن   خیمننه( تهیننه سننرپناه  طریننقو مننواد غیننر غننذایی و در متبننا ی والیننات فننو  الذکرصننرفا" از
 طبیعی و منازعه حمای  میکند. حوادثفامیل های متضرر از  برای

 

 تاریخچه مؤسسه پاملرنه 

غیننر دولتننی، غیننر سیاسننی، غیننر انتفنناعی، غیننر جانبنندار و  بننی طننرا بننوده کننه کمننم هننای بشننری  یننم موسسننهپاملرنننه 

 و انکشافی اش را به مردم نیازمند  سترش میدهد.

 

ینننن  مننننی نماینننند. فعالدر افنانسننننتان بدینسننننو  یالدیمنننن 1691از سننننا  و انکشننننافی  یبحینننن  یننننم موسسننننه بشننننرپاملرنننننه 

از عرضنننه کمنننم هنننای عاجنننل تنننا بهبنننود دسترسنننی آسنننیب پنننذیر تنننرین مردمنننان بنننه حقنننو  و پرو نننرام هنننای اینننن موسسنننه 

و انکشننناا دهنننات را  بنننا تمرکنننز بنننر زننننان و دختنننران، احتنننوا   در برداشنننته  صنننح ، تعلنننیب و تربینننه و غینننره( خننندمات

 می کند.
 

 خالصه فعالیت های پروژه

کابل،غزنی،خوسننننن ،پکتیا، در والینننننات  متضنننننرر از حنننننوادث طبیعنننننی و منازعنننننه خنننننانواده  3,900اینننننن پنننننروژه بنننننه

( رسنننیده  نننی منننی کنننند. نفنننر 23,400  شنننامل محلنننی   جوامننن  و داخلنننی نننان بیجننناه شنننده بشنننمو  پروان،کاپیسنننا  وبلننن  

خنننانواده  1,250بنننه  پنننو  بننندون  یننند و شنننرط وپنننو  در مقابنننل کنننار توزیننن  عالیننن  هنننایفکمنننم هنننای اینننن پنننروژه شنننامل 

و البسننننه (نفننننر 6,000خننننانواده    1,000بننننرا ی  خیمننننه( غننننذایی و سننننرپناه غیرتوزینننن  بسننننته هننننای مننننواد  ،( نفننننر7,500 

نفننننر بننننویوه زنننننان و 2,400بننننرای  همچنننننان ایننننن پننننروژهمننننی شننننود  ( نفننننر 3,000 خننننانواده  500 ننننرم زمسننننتانی بننننرای 

معننننناد   دالنننننر کاننننننادایی1,814,205بنننننا هزیننننننه اینننننن پنننننروژهآ ننننناهی منننننی دهننننند.  حفنننننح الصنننننحهدختنننننران در منننننورد 

دولنننن   (GAC/DFATD)، تجننننارت و توسننننعه  دیپارتمننننن  امننننور خارجننننه از سننننوی کننننه (دالننننر امریکننننایی1,343,855 

 مردمننان تحنن  پوشنن و اولننی  ردیننده اسنن ،با عرضننه کمننم هننای عاجننل بشننری بننه نینناز هننای اساسننی تمویننل  کانننادا 

 . رسیده  ی خواهد کرد 2017سپتمبر30تا 2016مارچ16تاری  از 
 

 

 



 

 

 

 هدف پروژه

منازعنات و تهدیندات منداوم حنوادث طبیعنی، موسسنه  ناشنی ازحتماالت وخیب شدن وضعی  بشری افزای  ا داش با درنظر  

بنه  حنوادث طبیعنی و منازعنات مردم بخصوص زنان و اطفا  را دربرابرعوامل آسیب پذیری  کاستن می خواهد تا با پاملرنه

تنن از 23,400.تا درنیتجنهرسیده  ی کنندکابل،غزنی،خوس ،پکتیا،پروان،کاپیساوبل  در والیات  مردم اساسی ضرورت های

 .ی های حاد شان مستفید  ردنداز کمم های پاملرنه  جه  رف  نیازمند ذکرفو  الافراد آسیب پذیر در والیات 

 

 حننننوادثاز متضننننرر خننننانواده  1,500و سننننرپناه بننننرای غننننذا ی عاجننننل غیراساسننننی  بننننه مننننواد سننننری دسترسننننی  .1

 ا تصاد ضعیف دارند طبیعی، سرمای شدید، منازعه، عودت کننده  ان و کسانیکه

 آسیب دیده از حوادثامیل ف 1,250کوتاه مدت برای به عواید دسترسی  افزای  .2

 زنان و دختران برای ، بخصوص حفح الصحهباال بردن آ اهی در باره  .3

 مستفیدین پروژه

 ،ننننندث طبیعننننی و منازعننننات متضننننرر میررد( کننننه ازاوننننر حننننوادفننننرن 23,400 شننننامل خننننانواده 3,900بطننننور مجمننننوعی  

بنننوده،  مسنننتفیدین مسنننتقیب اینننن پنننروژه و کهنننن سننناالن  معلنننولینزننننان،  آننننان بنننه دوش سرپرسنننتی ی کنننهشنننامل  خنننانواده هنننا

 .می باشند

برای مستفیدین عرضه می دارد: پروژهآنچه    

  مننواد غننذا ی خرینند  جهنن پو  بنندون  ینند و شننرط میباشنندکننه سرپرسننتی آنننان بنندوش زنننان خننانواده   250بننرای 

 شد. اساسی داده خواهد

 هننای غننذا ی خننانواده اساسننی مننواد خرینند پننو  در مقابننل کننار جهنن   تحنن  شننرای  پننو  خننانواده  1000 بننرای

 .شد داده خواهدشان 

  بشنننمو  منننواد غینننر غنننذا ی بسنننته هنننای خنننانواده  کنننه از اونننر حنننوادث متضنننرر  ردینننده انننند از  1,500بنننه تعنننداد

 سرپناه و بسته زمستانی مستفید خواهند شد.

  کنننه مجمنننوعی بسنننته هنننا زمسنننتاتی را تشنننکیل منننی دهننند، پنننو  نقننند بخننناطر تسنننخین خاننننه انواده خننن 500بنننه تعنننداد

 های شان دریاف  خواهند کرد.

  در زننننان(  %06منننردان و %96رهبنننران بنننانفو  و  تنننن از افنننراد جامعنننه 2,400ه تعنننداد بننن کنننهتو ننن  منننی رود

و رهبننران جامعننه، فعننالین محلننی  اعضننابنناال بننردن آ نناهی اشننتراک کنننند کننه بننه منظننور ای آموزشننی نشسنن  هنن

 .دایر می  ردد حفح الصحهبه امور بشری و سایر  روه ها در رابطه 

 



 نقش و مسؤلیت ها

 مؤسسه پاملرنهلیت های ونقش و مسؤ
 

  وزارت ی تقاضنننناو  ننننانون انجننننو هننننامؤسسننننه پاملرنننننه اسننننناد مربننننوط پننننروژه و راپننننور پیشننننرف  کننننار را مطننننابق

 .نمودخواهد شریم  والیات تح  پوش  در اداره ملی آماده  ی مبارزه با حوادث ا تصاد با 

  مبننارزه  ننی هدآمننا ملننی دارهمحتننرم بننه ریاسنن  هننای مؤسسننه پاملرنننه  ننزارش تکمیلننی فعالینن  هننای پننروژه را 

 کرد. شریم خواهدو دفتر مرکزی این اداره مربوطه والیات  در باحوادث افنانستان

 دکرخواهد تهیه آماده و  پروژه را اسناد اختتام مؤسسه پاملرنه. 

 فراهب آوری تسهیالت حین بازدید و نظارت از پروژه برای کارمندان اداره ملی آماده  ی مبارزه باحوادث 

  آمننناده  نننی مبنننارزه بننناحوادث در سنننطو  موسسنننه پاملرننننه تطبینننق اینننن پنننروژه را بنننا همننناهنری نزدینننم اداره ملنننی

 مزکر و والیات تح  پوش  اجرا می نماید.

 

 

اج.ا.باحوادث دولت  مبارزه گی آماده ملی اداره هایو مسولیت  نقش  

  پوشننن  اینننن  ازدر سنننطال والینننات  بننناحوادث افنانسنننتان مبنننارزه  نننی هدآمنننا ملنننی ادارهبنننه دفتنننر مربنننوط ریاسننن  هنننای

 د کرد.نحمای  خواه پاملرنهتوس   فو  الذکر فعالی  هایاز تطبیق  و پروژه

 انتقننننا  پننننو  مسننننتفیدین  انتخننننا پروسننننه  بنننناحوادث افنانسننننتان در  مبننننارزه  ننننی هدآمننننا ملننننی نماینننننده والیتننننی اداره  

 د  رف .ن( سهب خواهدر بد  کارپو  بدون  ید و شرط و پو  ، یزمستانکمم های 

  از بننناحوادث افنانسنننتان  مبنننارزه  نننی هدآمنننا ملنننی ادارهمرکنننز و والیننن  حسنننب لنننزوم دیننند تنننیب نظنننارت و ارزینننابی

وزارت ا تصننناد یافتنننه تقاضنننای  بنننه عمنننل آورده و طبنننق نظنننارت تطبینننق فعالیننن  هنننای اینننن پنننروژه بصنننورت مننننظب 

را در از پنننروژه اینننن تنننیب جننندو  زمنننانی بازدیننند  بازدیننندها را بنننا اینننن مؤسسنننه شنننریم منننی سنننازد. ناشنننی از  هنننای

 .د کردنترتیب خواهتفاهب با کارمندان دفتر پاملرنه 

 بعنننند از ارزیننننابی مسننننوولی  دارد تننننا بنننناحوادث افنانسننننتان  مبننننارزه  ننننی هدآمننننا ملننننی اداره ریاسنننن  هننننای والیتننننی

بنننه کنننار مطنننابق هنننر شننن  مننناه  پیشنننرف  کنننار، تکمینننل و تسنننلیمی پنننروژه را چرنننونری تطبینننق پنننروژه و مووریننن  آن، 

 .تصدیق نماید وزارت محترم ا تصاد  مکاتباتهای انجام شده و 

   در آنهنننا  کمنننم وهمکننناری بنننه منظورتنننداوم   بننناحوادث مبنننارزه  نننی هدآمنننا ملنننی ادارهبنننا دفننناتر والیتنننی تفاهمنامنننه را

 د کرد.نشریم خواه تطبیق پروژه 

 

 .شدجانبین تمدید خواهد با توافق و  اعتبار میباشد مدار2017  سپتمبر  30تا 2016مارچ  19این تفاهمنامه از 

 



ه به حوداث در رابط بامبارزه  آماده  ی ملرنه  کی یر( واداره ملیکه  بآل میان موسسه بین المللی پابه ادامه تفاهمنامه 

 تطبیق پروژه 

" مساعدت عاجل مواد غیر غذایی ومعیش  برای خانواده های آسیب دیده از حوادث طبیعی ومنازعه " به تاری  

62/40/6402  

ی ور یس عمومی موسسه پاملرنه  ک و   از طرا محترم مهندس ویس برمم ، وزیر دول  درامور رسیده  ی به حوادث

 یر( به امضا رسیده اس  .

( ادامه خواهد داش . در 1969میزان 8  6612سپتمبر  96( آغاز و الی 1960حوت 69  6619مارچ  19ز  تطبیق تفاهمنامه

تمدید خواهد شد. میعاد آن ه عمل امده که با توافق جانبینتذکار ب تفاهمنامه  

میزان 6  6618الی ختب اپریل  6612ماه و   اضافی اعتبار از او  اکتوبر  2مدت  کی یراینم به اساس درخواس  دفتر 

کننده  دالرامریکایی( ازجانب تمویل 096126دالر کانادایی  معاد   969696( و بودجه اضافی 1962وور 16الی  1969

 منظورو تمدید  ردید:  که فعالی  های  یل را دربر دارد. 

خانواده که سرپرستی آنان بدوش زنان میباشدپو  بدون  ید و شرط برای خرید مواد غذا ی اساسی داده   50برای .1

 خواهد شد.

های شان داده خواهد خانواده پو  دارای شرای  و پو  در مقابل کار جه  خرید مواد اساسی غذا ی خانواده  656 برای .6

 .شد

خانواده  که از اور حوادث متضرر  ردیده اند از بسته های مواد غیر غذا ی بشمو  سرپناه و بسته 956به تعداد  .9

 زمستانی مستفید خواهند شد.

خانواده که مجموعی بسته ها زمستاتی را تشکیل می دهد، پو  نقد بخاطر تسخین خانه های شان دریاف   656به تعداد  .0

 اهند کرد.خو

زنان( در نشس  های آموزشی  %06مردان و %96و رهبران بانفو   تن از افراد جامعه 1666تو   می رود که به تعداد  .5

اشتراک کنند که به منظور باال بردن آ اهی اعضا و رهبران جامعه، فعالین محلی امور بشری و سایر  روه ها در رابطه 

 به حفح الصحه دایر می  ردد.

ه هر اه مالحظات در زمینه داشته باشند ابرازفرموده تفاهمنامه  بلی مدغب  ردیدفعالی  های هف  ماه اضافی درموضوع 

 ممنون سازند.

 

محمد قاسم حیدری                                                                   گاری مکگورک                  

ا حوادثباداره ملی آماده  ی مبارزه  پالن وپالیسیمعاون                       رنه  کی یر( افنانستان                ر یس عموی موسسه پامل  

 

 امضآ                                                                                                          امضآ

 

 

تاری       /       /                                                                                      تاری       /       /       



 

 

 

  

  

  
 


