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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 معرفی . 1

آسیب و فقرکاهش  این نهاد اساسی هدف، تاسیس گردیده است 0222ل که درسا میباشدوبی طرف  موسسه خیریه هالندی  کورداید یک

 میبرند می باشد. بسر جامعهزندگی در  دشوار ترین شرایط که در یازمندنافراد  یپذیر

تامین عدالت   صحت و مراقبت،  بنیادی بخش   6در  و است به فعالیت آغاز نمودهدر افغانستان  0222کورداید درسال  موسسه

ازطریق  بخش های خصوصی توسعه و حوادث خطرات ایجاد جوامع مقاوم جهت کاهش اضطرار،  ودادخواهی، پاسخدهی به حاالت

 می نماید.فعالیت  کننده تطیبق موسسات

عالیت ف ر ساحات آسیب پذیرد یسیب پذیری ازخطرات حوادث طبیعبهبود وکاهش آظرفیت، جهت ارتقا دارد نظر کورداید درموسسه 

 .یدآغاز نما "توسط اجتماع یحوادث طبیع مدیریت کاهش خطرات "تحت پروژهوالیت بلخ  شولگره ولسوالی  در خویش را

قریه  هالیابه   رای ن بابت ساالنه خسارات زیادسالی قرارداشته که از ایها و خشکی سیالب تاثیرات حوادث طبیعساحه متدکره تحت 

 .ولسوالی متذکره وارد می نماید جات

 

مدیریت  را درسراسر کشوراضطرار حاالتحوادث و پاسخ دهی به  مرتبط به یفعالیت ها( ANDMA)اداره ملی مبارزه با حوادث 

 ( یاد میگردد.PDMCملی مبارزه با حوادث )که به نام اداره والیتی  داشتهره درتمام والیات دفاترفعال این ادا .نمایدمی 

مستقل و نهاد های غیر ریاست های  ، ، همکاری با وزارت های مربوطمبارزه با حوادث در قسمت هماهنگیاداره ملی آماده گی 

 پاسخگویی زود جهت ی مرتبطونهاد ها ادارات ررشد ظرفیتونیز د به اسرع وقت تالش مینماید یی موثر وپاسخ گو دولتی جهت

 وزی را انجام میدهد.هنگام ونجات جان ومال شهروندان جدوجهد شبانه ر

 

مصئونیت اجتماعی و ، ها ستراتیژی ،اهداف تا ضطراری ضرورت استبه حاالت ا پاسخدهی و کاهش خطرات حوادث به منظور

 گردد. و هماهنگ  تنظیماهداف فعالیت ها این  جهت بدست آوردن  ملی این اداره درنظر گرفته شود و پالن

ا ر اجتماع توانمند سازیبا حوادث پروژه مبارزه گی و  هاداره محترم ملی آمادید با درنظر داشت اولویت ها وپالیسی موسسه کوردا

 . و تمویل می نماید ادایجدرمحالت مربوطه ی عیطب حوادث جهت کاهش خطرات

 

 در ظرفیت اجتماع در محالت تعین شدهجهت ارتقا هماهنگی و  روند تطبیق پروژه را در راستای همکاری  برنامه عمل کاریاین  

  بخشد.ی برابر حوادث طبیعی تسهیل م

 

 

                           معلومات عمومی .2

وادث پاسخ دهی به ح جهت توانمندی اجتماع برای ،کاهش خطرات حوادثمحلی درمورد ن ظرفیت سازی این پروژه تحت عنوا

جات  هتطبیق گردد که درابتدا هشت قری والیت بلخ هشولگرولسوالی های این پروژه در است فعالیت قرار طبیعی تطبیق خواهد شد.

به طور مستقیم تحت پوشش را  مستفید شونده  نفر 2222 به تعداد در مجموع و تحت پوشش قرار خواهد گرفت ولسوالی متذکره

 .قرارخواهد داد

دوصد پنچ  (€ 020220موسسه کورداید تمویل می گردد و قرار است به مبلغ مجموعی ) ماه می باشد که توسط  02مدت پروژه 

به  فعالیت دارد( که فعال دروالیت بلخ RRAAهزارو پنج یورو به همکاری دفتر "انجمن توانمند سازی روستایی برای افغانستان" )

 .به مصرف برسد و  تطبیق موارد ذیلمنظور دست یابی به 

 د.ی تطبیق خواهد شیعطب حوادث خطراترشد ظرفیت آنها برای کاهش  جهت بسیج اجتماع و ،به روش اشتراکیپروژه متذکره  :الف

 .می یابد ارتقاع جهت کاهش خطرات حوادث طبیعی ظرفیت قریه جات در پروسه پالن گذاری، تطبیق، نظارت و بررسی ب:

 بلخ والیت ههشت قریه ولسوالی شولگردرپالن انکشافی و پالن احتمالی  ، ترتیبعییحوادث طب کاهش خطرات کمیته ها جهت: ج

 گردد. می ایجاد

جهت نظارت و در صورت موجودیت به سطح ولسوالی ) زراعت ، انکشاف دهات و حوادث ( یک کمیته از سکتورهای مرتبط د: 

  .گردد می ایجاد به سطح قریه جات طبیعی حوادث خطرات کاهش های میتهتائید ازفعالیت های ک

 در محالت مربوطه شان اجتماعی نیازمندی ها مطابق به درخواست و یتمانی برای کاهش خطرات حوادث طبیعپروژه های ساخ و:

 .گردد میاعمار
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هدف پروگرام. 3  

 

تطبیق،  ،گذاری پروسه تصمیم گیری ) پالن در ذیدخل ساختن اجتماع و جات به سطح قریهمقاوم  کمیته های انعطاف پذیر وتشکیل 

شد ر به سطح قریه جات و احتمالیختن پالن انکشافی و پالن ، سا با سکتورهای ذیربط ها ارتباط کمیتهنظارت وبررسی( همچنان 

 .می باشد محالت آسیب پذیر جهت کاهش خطرات حوادث طبیعی و حل مشکالت در ظرفیت کمیته ها

  

مقاصد پروژه. 4  

شدیدا آسیب پذیر یعی در محالت طب حوادث جهت کاهش خطراتمقاوم  کمیته های انعطاف پذیر ود بردن ظرفیت اجتماع، ایجاد بلن

  .می باشد

 

   شاخص های متوقعه . 5 

به  تن   6222مستقیم مستفید خواهد شد و درحدود  به صورت از طبقه اناث ( تن   022به گونه انفرادی ) تقریبا   تن 2222درحدود 

 .بردد نخواه بهرهطور غیر مستقیم از این پروژه 

 

 

برنامه عمل کاریهدف . 6   

 در ( RRAA) ق کننده دفتر تطبی توسط ییعحوادث طبکاهش خطرات جهت تطبیق پروژه  ل وتسهی برنامه عمل کاریهدف کلی 

فعالیت های ذیل صورت خواهد  این راستا در کهمیباشد  ره ملی مبارزه با حوادثادامشترک  هماهنگی و همکاریبه  والیت بلخ

 :گرفت

 .تطبیق میگردد برنامه عمل کاری موارد درقدم نخست پروژه   - الف

 ه از تداوم خوب برخوردار باشد.نماید تا پروژنهاد کمک  و راهکار های هردو دست آورد های پروژه     - ب

به طور  حوادث به سطح قریه جات  اتای کاهش خطرو کمیته همیان دفاتر والیتی ریاست حوادث  ارتباط تامین همکاری و     - ج

 متداوم فراهم گردد.

 

. وظایف و مسولیت های مشخص7  

  :کورداید مسولیت های موسسه 7.1

 .یداده گی مبارزه باحوادث ارایه نماآم یمل به اداره تصاد رازارت اقواز شن یجسترسند رااید مکلف است تا کورد موسسه   -      

بتواند اهداف پروژه را  نموده تا تطبیقبودیجه منظورشده پروژه را طبق پروپوزل منظورشده، موافقت تمویل کننده و  -

 .بدست بیاورد

ولسوالی درهشت قریه در والیت بلخ  ((RRAA تطبیق کننده موسسه کورداید به همکاری نهاد ،ق پروپوزل منظورشدهطب -

 فعالیت های خویش را انجام دهد. هشولگر

 ه را با همآهنگی و همکاری اداره ملی مبارزه با حوادث تطبیق نماید.پروژ -

 تطبیق پروژه به اداره ملی آماده گی و مبارزه با حوادث گزارش ارائه نماید.از پیشرفت و  -

 د.ه نمایمبارزه با حوادث ارائ پروژه را به اداره ملی آماده گی یگزارش نهای -

 .تطبیق نماید قوانین نافذه افغانستانرعایت و  داخلی دفتر کورد اید پالیسی های با در نظر داشترا ه پروژ -

در والیت بلخ  را دفتر والیتی اداره ملی آماده گی مبارزه با حوادثکارمندان  تطبیق کننده  با همکاری نهادموسسه کورداید  -

 سازد. می جلسات خویش ورکشاپ وشامل 

ی کفای خوداف پذیری در ساحات آسیب پذیر برای های انعط و ایجاد کمیتهجذب کمک های بین المللی  و جلب سعی برای -

وسکتورهای مرتبط از جمله وظایف موسسه ارتباط آن با ریاست حوادث ، یخطرات حوادث طبیعاجتماع جهت کاهش 

 کورداید خواهد بود.

 

 

 :مسوولیت های اداره محترم ملی آماده گی مبارزه با حوادث 7.2

 

 .پروژه تطبیق فعالیت هایاز  نظارت متداوم -

 دریافت گزارش ها از پیشرفت کار پروژه. -

 رابطه به کاهش خطرات حوادث و مدیریت حوادث. کورداید درجلسات همآهنگی در موسسهن درجریان گذاشت -

جهت بهبود پروگرام )کاهش  ANDMAدعوت نمودن نماینده گان موسسه کورداید دربرنامه های آموزشی مربوط به  -

 در حدود بنیه مالی اداره و قوانین نافذه. ایجاد کمیته های مقاوم به سطح اجتماع ( خطرات حوادث طبیعی و
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 :(  PDMCملی آماده گی مبارزه با حوادث ) مسوولیت های دفتر والیتی اداره 7.3
 

از تطبیق پروژه  نظارتتا در مسوولیت دارد  ( دروالیت بلخ PDMCاداره ملی آماده گی مبارزه با حوادث )الیتی دفتر و -

 دولتی که دربخش کاهش خطرات حوادث کار می کنند همکاری نمایند.وغیر هماهنگی با سایر نهاد های دولتی  و

ر د رخ میدهد بارزه با حوادث در حل منازعاتی که درجریان تطبیق فعالیت های پروژهموالیتی اداره ملی آماده گی و  دفتر  -

 د.نمایمی   همکاری روشنی قوانین نافذه و حدود صالحیت خویش

 .دشرکت مینمایهش خطرات حوادث کاموسسه کورداید درمورد ورکشاپ های  درالیتی و نماینده دفتر -

 حوادث ایجاد گردیدهات بخش کاهش خطر که در یمعلومات را در رابطه به کمیته ها با حوادثگی ه والیتی اداره آماد دفتر -

 شریک میسازد. در حدود احکام قانون اند

 RRAAکورداید به همکاری دفتر  ای کاهش خطرات حوادث که توسط موسسهگی با حوادث کمیته هه آماد والیتی اداره دفتر -

 راجستر نموده وآن را فعال نگهمیدارد.در حدود احکام قانون و توان مالی خویش د میگردد ایجا

 کیفیت پروژه. مطمئین شدن از نظارت و بازدید از روند تطبیق پروژه، ایجاد رابطه خوب کاری با اجتماع و -

 ( جهت بسیج مردم درساحات تطبیق پروژه. RRAA با کارمندان دفتر تطبیق کننده )همکاری  -

 والیت بلخ.ه در ولسوالی شولگر (انکشاف دهاتزراعت و آهنگی با سایر نهاد های دولتی )ریاست هم -

عکاس دادن فعالیت های والیتی وان ند سازی در مقابل حوادث به سطح والیته آموخته ها و انتشار شیوه های توانمارای -

 گی ومبارزه با حوادث.ه تطبیق می گردد به دفتر مرکزی اداره ملی آماد RRAAکورد اید که توسط دفتر  موسسه

 

 . مدت پروژه8
  .( تطبیق خواهد شد 0202سال  یم 02میالدی الی   2018سال مبراماه ) از سپت 02این پروژه برای مدت 

د و اید افغانستان تائیو رئیس موسسه کورد ه گی مبارزه با حوادث  پالیسی اداره ملی آماد توسط معاون پالن و برنامه عمل کاریاین 

 . یک سال قابل اعتبار می باشد امضا برایاز تاریخ 

 

 

 

   

 

 

 

 

 : ANDMAمبارزه با حوادث   یه گآماد ملیاداره 
 

   محمد قاسم حیدری :اسم
 

دولت در امور  معاون پالیسی وپالن دفتروزیر: موقف
 رسیده گی به حوادث

 
 امضأ: ...................

 
 

 :تاریخ
 

 :کورداید افغانستان موسسه 
 

 یردن ایپ ون ه اسم: 
                                   

 رئیس موسسه کورداید در افغانستان موقف : 
 

 امضأ: ........................
 
 

 تاریخ: 
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