جمهوری اسالمی افغانستان
اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث

تفاهم نامه همکاری
میان
اداره ملی آماده گی مبارزه باحوادث ()ANDMA
و
مؤسسه اضطراری جاپان ()JEN

برگزار کننده دوره های آموزشی کاهش
خطرات حوادث برای معلمین و خانوارها
تاریخ 62 :می 6102
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 -0پیش درآمد:
موسسه اضطراری جاپان ( )JENموسسه غیر وابسته ،غیر دولتی ،غیر سیاسی و غیر انتفاعی و بیطرف
است.
هدف نهایی این موسسه کمک رسانی به اقشار آسیب پذیر اجتماعی متاثر شده از جنگ ،بالیای طبیعی
میباشد.
این سازمان همیشه می کوشد تا در زمینه جلوگیری از زیان های اقتصادی و روانی گام هایی کارساز و
بشر دوستانه بردارد.
این سازمان از سال  4991میالدی تا کنون در آسیا ,افریقا ،شرق میانه ،چیچنیا ،هایتی و یوگوسالویا به
اقشار نیازمند کمک فراهم کرده است.
جین کار خودرا از سال  1004در افغانستان آغاز نمود و پس از آن در سال  1001با رویدست گرفتن
برنامه هایی بهداشت ,آموزشهای بهداشتی و بازسازی ،از والیت پروان آغاز کرد.
جین پروژه " "WASHرا در مکتب ها با برگزاری برنامه های زیر تطبیق می نماید:
 .4آموزش های بهداشتی:
 .1کاهش خطرات حوادث  ،برای بهبود محیط مکاتب و باالبردن مهارت ها درابطه با کاهش خطرات
حوادث.
 .3احیای ساختمان های مقاوم در برابر زمین لرزه برای مکتب ها.
 .1ساختن واحیای تسهیالت آب وحفظ الصحوی وبهداشتی در مکتب ها.
هزینه مجموعی بخش اموزش های کاهش خطرات احتمالی ( )DRRاز پروژه های ()MoFA 2017
 31613دالر امریکایی احتوا میکند.
مؤسسه  JENدر تاریخ  11نوامبر سال  1003میالدی با شماره  413در وزارت اقتصاد جمهوری
اسالمی افغانستان ثبت و راجستر شده است.
این تفاهم نامه میان اداره ملی آمادگی مبارزه باحوادث ( )ANDMAو مؤسسه اضطراری جاپان
( )JENکه آدرس دفتر کنونی آن (کابل ،قلعه فتح هللا ،سرک  ،6خانه شماره  )09می باشد ،به امضا در
می رسد.

 -6اهداف پیمان نامه:
هدف از نگارش این تفاهم نامه وضاحت دادن چارچوب و محدوده کاری ( ANDMAهمراه با ریاست
های والیتی  )ANDMAو  JENو همچنان درخواست مجوز رسمی برای  JENبرای به اشتراک
گذاری منابع با اداره های دولتی و دیگر ادارات مربوط به ( ANDMAهمراه با دفتر والیتی
 )ANDMAمی باشد.
 .1.4با توجه به آن  ANDMAبه همراه وزارت خانه های سکتوری و دیگر دفاتر در والیت ها و
ولسوالی ها اهمیت و ارزش کاهش خطرات حوادث ( )DRRمی رساند و نیاز به باالبردن توانایی های
ساکنان منطقه ها را برای داشتن آمادگی بیشتر و بهتر جهت ایستادگی در برابر حوادث طبیعی به خوبی
می شناسد.
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 .1.1و با توجه به آن  JENیک مؤسسه غیر دولتی بوده و این پروژه از سوی وزارت امور خارجه
جاپان ( )MOFAتمویل می گردد.
 .1.3و همچنان مؤسسه  JENاز سوی  MOFAوظیفه دارد تا به مردم در برقراری محیط آموزشی
قابل اعتماد و دارای تسهیالت بهداشتی مناسب و ارائه کننده آگاهی ها و مهارت های نیازین در زمینه
 DRRیاری رساند ,معلمین و  600تن خانوار مستفدین اصلی این پروژه می باشند.

 -3رویکرد  JENدر این پروژه:
این پروژه برآن است تا سطح آگاهی های همگانی را در زمینه کاهش خطرات حوادث با انجام
کارکردهای زیر باال ببرد ( )4برگزاری دوره های آموزشی سه روزه برای معلمین  1مکتب انتخاب
شده )1( ،برگزاری دوره آموزشی سه روزه برای  600تن خانوار از منطقه های آسیب پذیر )3( ،فراهم
آوری تسهیالت مورد نیاز برای انجام تمرین های عملی ) (Drillsو ( )1تشکیل کمیته مدیریتی کاهش
خطرات حوادث و همچنان کمیته نظارت و بازنگری بر مدیریت کاهش خطرات حوادث درهمکاری با
ریاست معارف و ریاست امادگی مبارزه با حوادث ) (ANDMAوالیت پروان در هر یک از  1مکتب
انتخاب شده برای پیاده سازی هر چه بهتر و سودمندتر برنامه های آموزشی کاهش خطرات حوادث
طبیعی.

 -4مسئولیت های هریک از طرفین:
مسئولیت های  JENدر برابر  ANDMAاز این قرارند:
 .4.0مسئولیت های مؤسسه اضطراری جاپان (:)JEN
 .4.1.1این پروژه تنها با توجه به محتویات قرارداد به امضا رسیده میان  JENو تمویل کننده پروژه
( )MOFAآغاز می گردد.
 .1.4.1با توجه به مفاهیم یاد شده در این تفاهم نامه JEN ,وظیفه دارد تا آگاهی های به دست آمده
ازتطبیق این پروژه را با توجه به درخواست  ANDMAبه گونه گزارش در دسترس آن قرار دهد.
 .1.4.3مؤسسه  JENباید گزارش کارکردهای پروژه را چنان که ماده  31قانون انجوها بیان داشته در
دسترس وزارت اقتصاد قرار دهد.
 .1.4.1بنابرین بخش های یاد شده در این پیمان نامه  JENبا  ANDMAو گرداننده  ANDMAدر
چاریکار در ارتباط خواهد بود.
 .4.6مسئولیت های اداره ملی امادگی مبارزه باحوادث ):(ANDMA
 ANDMA .1.1.4کارکردهای مؤسسه JENرا با تهیه مجوزنامه از طریق  ANDMAدر والیت
پروان تایید می نماید.
 ANDMA .1.1.1در پایان موفقانه پروژه تصدیق نامه ای را به  JENتفویض می نماید.
 .1.1.3ریاست ملی آمادگی مبارزه با حوادث با همکاری با ریاست معارف والیت پروان بر دوره های
آموزشی کاهش خطرات حوادث برای معلمین چهار مکتب و  600خانوار که از سوی  JENبرگزار می
گردند بازنگری و نظارت می نماید.
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 .3شرایط پیمان نامه:
هر دو سوی پیمان نامه(  JENو  ) ANDMAتوافق دارند که بخش های این تفاهم نامه تا تاریخ 34
جنوری  1042دارای اعتبار می باشند مگر اینکه یکی از دو سوی این تفاهم نامه خواستار لغو آن باشد
که در این صورت باید طرف دیگر این تفاهم نامه را از دیدگاه خویش با دالیل آگاه سازد ,بعد از اخذ
موافقه جانب مقابل مسئولیت دیگری بر دوش هیچ یک از طرفین نخواهد بود.

*این پیمان نامه به دری (یکی از زبان های رسمی دولت افغانستان) و برابر با ترجمه انگلیسی آن ،آماده
گردیده و پس از امضای آن ،پیاده می شود.

--------------------------------محمد قاسم حیدری
معاون پالن وپالیسی اداره ملی آماده گی مبارزه باحوادث
تاریخ:

|Page4

-------------------------------خـالد "مصطفوی"
رئیس دفتر JENدر افغانستان
تاریخ:

