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بسم هللا الرحمن الرحیم
 .1معرفی
کورداید یک موسسه خیریه هالندی وبی طرف میباشد که درسال  0222تاسیس گردیده است ،هدف اساسی این نهاد کاهش فقر وآسیب
پذیری افراد نیازمند که در دشوار ترین شرایط زندگی در جامعه بسر میبرند می باشد.
موسسه کورداید درسال  0222در افغانستان به فعالیت آغاز نموده است و در  6بخش بنیادی صحت و مراقبت ،تامین عدالت
ودادخواهی ،پاسخدهی به حاالت اضطرار ،ایجاد جوامع مقاوم جهت کاهش خطرات حوادث و توسعه بخش های خصوصی ازطریق
موسسات تطیبق کننده فعالیت می نماید.
موسسه کورداید در نظردارد جهت ارتقا ظرفیت ،بهبود وکاهش آسیب پذیری ازخطرات حوادث طبیعی در ساحات آسیب پذیر فعالیت
خویش را در ولسوالی شولگره والیت بلخ تحت پروژه" مدیریت کاهش خطرات حوادث طبیعی توسط اجتماع" آغاز نماید.
ساحه متدکره تحت تاثیرات حوادث طبیعی سیالب ها و خشکسالی قرارداشته که از این بابت ساالنه خسارات زیادی را به اهالی قریه
جات ولسوالی متذکره وارد می نماید.
اداره ملی مبارزه با حوادث ( )ANDMAفعالیت های مرتبط به پاسخ دهی به حوادث و حاالت اضطراررا درسراسر کشور مدیریت
می نماید .این اداره درتمام والیات دفاترفعال داشته که به نام اداره والیتی ملی مبارزه با حوادث ( )PDMCیاد میگردد.
اداره ملی آماده گی مبارزه با حوادث در قسمت هماهنگی ،همکاری با وزارت های مربوط ،ریاست های مستقل و نهاد های غیر
دولتی جهت پاسخ گویی موثر و به اسرع وقت تالش مینماید ونیز دررشد ظرفیت ادارات ونهاد های مرتبط جهت پاسخگویی زود
هنگام ونجات جان ومال شهروندان جدوجهد شبانه روزی را انجام میدهد.
به منظورکاهش خطرات حوادث و پاسخدهی به حاالت اضطراری ضرورت است تا اهداف ،ستراتیژی ها ،مصئونیت اجتماعی و
پالن ملی این اداره درنظر گرفته شود و جهت بدست آوردن این اهداف فعالیت ها تنظیم و هماهنگ گردد.
موسسه کورداید با درنظر داشت اولویت ها وپالیسی اداره محترم ملی آماده گی و مبارزه با حوادث پروژه توانمند سازی اجتماع را
جهت کاهش خطرات حوادث طبیعی درمحالت مربوطه ایجاد و تمویل می نماید.
این برنامه عمل کاری روند تطبیق پروژه را در راستای همکاری و هماهنگی جهت ارتقا ظرفیت اجتماع در محالت تعین شده در
برابر حوادث طبیعی تسهیل می بخشد.
 .2معلومات عمومی
این پروژه تحت عنوان ظرفیت سازی محلی درمورد کاهش خطرات حوادث ،جهت توانمندی اجتماع برای پاسخ دهی به حوادث
طبیعی تطبیق خواهد شد .قرار است فعالیت های این پروژه درولسوالی شولگره والیت بلخ تطبیق گردد که درابتدا هشت قریه جات
ولسوالی متذکره تحت پوشش قرار خواهد گرفت و در مجموع به تعداد  2222نفر مستفید شونده را به طور مستقیم تحت پوشش
قرارخواهد داد.
مدت پروژه  02ماه می باشد که توسط موسسه کورداید تمویل می گردد و قرار است به مبلغ مجموعی ( )€ 020220دوصد پنچ
هزارو پنج یورو به همکاری دفتر "انجمن توانمند سازی روستایی برای افغانستان" ( )RRAAکه فعال دروالیت بلخ فعالیت دارد به
منظور دست یابی به موارد ذیل تطبیق و به مصرف برسد.
الف :پروژه متذکره به روش اشتراکی ،جهت بسیج اجتماع و رشد ظرفیت آنها برای کاهش خطرات حوادث طبیعی تطبیق خواهد شد.
ب :ظرفیت قریه جات در پروسه پالن گذاری ،تطبیق ،نظارت و بررسی جهت کاهش خطرات حوادث طبیعی ارتقاع می یابد.
ج :کمیته ها جهت کاهش خطرات حوادث طبیعی ،ترتیب پالن انکشافی و پالن احتمالی درهشت قریه ولسوالی شولگره والیت بلخ
ایجاد می گردد.
د :یک کمیته از سکتورهای مرتبط ( زراعت  ،انکشاف دهات و حوادث ) به سطح ولسوالی در صورت موجودیت جهت نظارت و
تائید ازفعالیت های کمیته های کاهش خطرات حوادث طبیعی به سطح قریه جات ایجاد می گردد.
و :پروژه های ساختمانی برای کاهش خطرات حوادث طبیعی مطابق به درخواست و نیازمندی های اجتماع در محالت مربوطه شان
اعمارمی گردد.
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 .3هدف پروگرام
تشکیل کمیته های انعطاف پذیر و مقاوم به سطح قریه جات و ذیدخل ساختن اجتماع در پروسه تصمیم گیری ( پالن گذاری ،تطبیق،
نظارت وبررسی) همچنان ارتباط کمیته ها با سکتورهای ذیربط  ،ساختن پالن انکشافی و پالن احتمالی به سطح قریه جات و رشد
ظرفیت کمیته ها جهت کاهش خطرات حوادث طبیعی و حل مشکالت در محالت آسیب پذیر می باشد.
 .4مقاصد پروژه
بلند بردن ظرفیت اجتماع ،ایجاد کمیته های انعطاف پذیر و مقاوم جهت کاهش خطرات حوادث طبیعی در محالت شدیدا آسیب پذیر
می باشد.
 .5شاخص های متوقعه
درحدود  2222تن به گونه انفرادی ( تقریبا  022تن از طبقه اناث ) به صورت مستقیم مستفید خواهد شد و درحدود  6222تن به
طور غیر مستقیم از این پروژه بهره خواهند برد.
 .6هدف برنامه عمل کاری
هدف کلی برنامه عمل کاری تسهیل و تطبیق پروژه جهت کاهش خطرات حوادث طبیعی توسط دفتر تطبیق کننده (  ) RRAAدر
والیت بلخ به همکاری و هماهنگی مشترک اداره ملی مبارزه با حوادث میباشد که در این راستا فعالیت های ذیل صورت خواهد
گرفت:
الف  -درقدم نخست پروژه موارد برنامه عمل کاری تطبیق میگردد.
ب  -دست آورد های پروژه و راهکار های هردو نهاد کمک نماید تا پروژه از تداوم خوب برخوردار باشد.
ج  -همکاری و تامین ارتباط میان دفاتر والیتی ریاست حوادث و کمیته های کاهش خطرات حوادث به سطح قریه جات به طور
متداوم فراهم گردد.
 .7وظایف و مسولیت های مشخص
 7.1مسولیت های موسسه کورداید:
 موسسه کورداید مکلف است تا سند راجستریشن از وزارت اقتصاد را به اداره ملی آماده گی مبارزه باحوادث ارایه نماید. پروژه را طبق پروپوزل منظورشده ،موافقت تمویل کننده و بودیجه منظورشده تطبیق نموده تا بتواند اهداف پروژه رابدست بیاورد.
 طبق پروپوزل منظورشده ،موسسه کورداید به همکاری نهاد تطبیق کننده ) )RRAAدر والیت بلخ درهشت قریه ولسوالیشولگره فعالیت های خویش را انجام دهد.
 پروژه را با همآهنگی و همکاری اداره ملی مبارزه با حوادث تطبیق نماید. از پیشرفت و تطبیق پروژه به اداره ملی آماده گی و مبارزه با حوادث گزارش ارائه نماید. گزارش نهایی پروژه را به اداره ملی آماده گی مبارزه با حوادث ارائه نماید. پروژه را با در نظر داشت پالیسی های داخلی دفتر کورد اید و رعایت قوانین نافذه افغانستان تطبیق نماید. موسسه کورداید با همکاری نهاد تطبیق کننده کارمندان دفتر والیتی اداره ملی آماده گی مبارزه با حوادث را در والیت بلخشامل ورکشاپ و جلسات خویش می سازد.
 سعی برای جلب و جذب کمک های بین المللی و ایجاد کمیته های انعطاف پذیری در ساحات آسیب پذیر برای خود کفاییاجتماع جهت کاهش خطرات حوادث طبیعی ،ارتباط آن با ریاست حوادث وسکتورهای مرتبط از جمله وظایف موسسه
کورداید خواهد بود.
 7.2مسوولیت های اداره محترم ملی آماده گی مبارزه با حوادث:
-

نظارت متداوم از تطبیق فعالیت های پروژه.
دریافت گزارش ها از پیشرفت کار پروژه.
درجریان گذاشتن موسسه کورداید درجلسات همآهنگی در رابطه به کاهش خطرات حوادث و مدیریت حوادث.
دعوت نمودن نماینده گان موسسه کورداید دربرنامه های آموزشی مربوط به  ANDMAجهت بهبود پروگرام (کاهش
خطرات حوادث طبیعی و ایجاد کمیته های مقاوم به سطح اجتماع ) در حدود بنیه مالی اداره و قوانین نافذه.

4|Page

 7.3مسوولیت های دفتر والیتی اداره ملی آماده گی مبارزه با حوادث ( :) PDMC
-

دفتر والیتی اداره ملی آماده گی مبارزه با حوادث ( ) PDMCدروالیت بلخ مسوولیت دارد تا در نظارت از تطبیق پروژه
و هماهنگی با سایر نهاد های دولتی وغیر دولتی که دربخش کاهش خطرات حوادث کار می کنند همکاری نمایند.
دفتر والیتی اداره ملی آماده گی و مبارزه با حوادث در حل منازعاتی که درجریان تطبیق فعالیت های پروژه رخ میدهد در
روشنی قوانین نافذه و حدود صالحیت خویش همکاری می نماید.
نماینده دفتر والیتی در ورکشاپ های موسسه کورداید درمورد کاهش خطرات حوادث شرکت مینماید.
دفتر والیتی اداره آماده گی با حوادث معلومات را در رابطه به کمیته های که در بخش کاهش خطرات حوادث ایجاد گردیده
اند در حدود احکام قانون شریک میسازد.
دفتر والیتی اداره آماده گی با حوادث کمیته های کاهش خطرات حوادث که توسط موسسه کورداید به همکاری دفتر RRAA
ایجاد میگردد در حدود احکام قانون و توان مالی خویش راجستر نموده وآن را فعال نگهمیدارد.
نظارت و بازدید از روند تطبیق پروژه ،ایجاد رابطه خوب کاری با اجتماع و مطمئین شدن از کیفیت پروژه.
همکاری با کارمندان دفتر تطبیق کننده (  ) RRAAجهت بسیج مردم درساحات تطبیق پروژه.
همآهنگی با سایر نهاد های دولتی (ریاست زراعت وانکشاف دهات) در ولسوالی شولگره والیت بلخ.
ارایه آموخته ها و انتشار شیوه های توانمند سازی در مقابل حوادث به سطح والیت وانعکاس دادن فعالیت های والیتی
موسسه کورد اید که توسط دفتر  RRAAتطبیق می گردد به دفتر مرکزی اداره ملی آماده گی ومبارزه با حوادث.

 .8مدت پروژه
این پروژه برای مدت  02ماه ( از سپتامبر سال  2018میالدی الی  02می سال  ) 0202تطبیق خواهد شد.
این برنامه عمل کاری توسط معاون پالن و پالیسی اداره ملی آماد ه گی مبارزه با حوادث و رئیس موسسه کورداید افغانستان تائید و
از تاریخ امضا برای یک سال قابل اعتبار می باشد.

اداره ملی آماده گی مبارزه با حوادث : ANDMA

موسسه کورداید افغانستان :

اسم :محمد قاسم حیدری

اسم :یپ ون هایردن

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

موقف  :رئیس موسسه کورداید در افغانستان
امضأ........................ :

امضأ................... :
تاریخ:
تاریخ:
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