هماهنگی کمک های انسانی
دفتر ساحوی بلخ
برنامه هدف گیری محتاجین وبی

بضاعت TUP

موسسه هماهنگی کمکهای انسانی (همکاری)  CHAیک موسسه غیر سیاسی ،غیر انتقاعی و غیر دولتی افغانی میباشد که از سال  1987به
این طرف در بخش های صحت ،تعلیم وتربیه ،زراعت و زیربنا ها در ساحات آسیب دیده ،از طریق تطبیق پروژه های عاجل و احیای مجد َد ،پروژه
های انکشافی برای آسیب دیدگان جنگ و آفت های طبیعی در بین جوامع افغانی که شامل فامیل های عودت کننده و مهاجر نیز میگردد فعالیت
داشته است ،تا باشد که آنها را در قسمت احیای مجدد دهات و زندگی روستایی شان کمک نموده و توانسته باشد در راستای تقویت بخشیدن
انکشاف ،سهم خود را ادا و خدمتی برای مردم رنجدیده و بالکشیده کشور عزیز مان (افغانستان) کرده باشد.
موسسه هماهنگی کمک های انسانی  CHAدرگذشته ،حال وآینده در عرصه ها وبخش های فوق کاروفعالیت می کرد ومی کند .هماهنگی کمک
های انسانی  CHAدر  ۹والیت وطن منجمله در والیت بلخ از سال  ۲۰۰۰میالدی مصروف پیش برد پروژه های کمکی می باشد.
توضیحات درمورد وضعیت عمومی افغانستان:
(( با اینکه ما میدانیم که پیشرفت های درقسمت ثبات اقتصادی درسطح ملی رونما گردیده است،اما فقر منحیث بزرگترین مشکل برای مملکت
ما باقی مانده است .از سروی های اخیر که صورت گرفته است نشان می دهد که تقریبا نصف نفوس کشور درزیر خط فقر قرار داشته،عالوه برآن
تقریبا  ۴۵درصد از جمعیت مملکت قادر به خرید مواد غذایی کافی مطابق استندرد های جهانی ()۲۱۰۰کالوری روزانه نیستند وهمچنان اضافه
تر از  ۲۰درصد جمعیت نزدیک خط فقر قراردارند که خطر سقوط شان درفقر اقتصادی متصور است.
تداوم جنگ ها درسالهای پسین وخشونت ها باعت آن گردیده تا اقتصاد روستایی به شدت ضعیف گردد و امرار معیشت شان به علت نابودی
مواشی وکشاورزی از بین رفته است وهمچنان تفاوت فاحش درسطح فقر میان شهر ها وروستاها وجود دارد.
یکی از قشر های به شدت آسیب پذیر جامعه زنان روستایی می باشند که درزندگی روز مره خویش از لحاظ درآمد ،امنیت،محافظت اجتماعی
و دسترسی به مواد غذایی به دلیل نداشتن مرد درخانواده (بیوه بودن ) به علت مسایل فرهنگی اکثریت زنان کار مناسب حال شان را پیدا کرده
نمی توانند ،سطح سواد درمیان زنان به شدت پایین بوده وبه اثرمشکالت فوق سخت آسیب پذیر شده اند.
با وجود مشکال ت فوق مملکت مان فقط پیشرفت های اندکی درکاهش فقر داشته است ودرحال حاضر یک بر سه حصه جمعیت در فقر زندگی می کنند.
کمبود مهارت ها،دسترسی اندک به خدمات عمومی و تعلیم و تربیه ،صحت ،آبرسانی وحفظ الصحه محیطی و محرومیت اجتماعی از موانع اصلی
کاهش فقر در مملکت ما می باشد.
روی ملحوظات فوق نیاز فوری برا ی ایجاد شبکه های امنیت اجتماعی موثر تر ومخصوصا برنامه های برای کمک به ففیر ترین خانواده ها وجود
دارد و روش های جدید مصونیت معیشتی به منظور رسیدگی به موانع خاص فقیر ترین خانواده ها نیاز است)).
با توضیحات فوق موسسه هماهنگی کمک های انسانی  CHAبا عقد قرارداد با موسسه محترم (مسفا) MISFAپروژه (هدف گیری محتاجین و
بی بضاعت  )TUPرا درچهار ولسوالی والیت بلخ که پروژه متذکره مرتبط به وزارت محترم (زراعت ،مالداری وآبیاری) بوده وبودیجه آن توسط
بانک محترم جهانی تمویل می گردد از برج آگست  ۲۰۱۵آغاز نموده است ،این برنامه زمانیکه درجاهای دیگر تطبیق گردیده ثابت ساخته است
که یکی از با ارزش ترین برنامه ها درافغانستان برای مبارزه علیه فقرخواهد بود که دراین راستا موفقیت های را موسسه مان نصیب گردیده است
که بعد از توضیحات مختصر مقدماتی به این دستاورد ها می پردازیم.
مروری بر اهداف برنامه (هدف گیری محتاجین وبی بضاعت) :TUP
هدف اساسی این برنامه،کاهش پایدار آسیب پذیری و بهبود معیشت،درآمد ،مصونیت غذایی و وضعیت تغذیه خانواده های فقیر و آسیب پذیر
روستایی می باشد.
برنامه (هدف گیری محتاجین و بی بضاعت)  TUPاز اجزای مختلف مانند انتقال دارایی ها مخصوصا مواشی،پرداخت پول نقد به طور ماهانه و
پرداخت هزینه های صحی ،ایجاد کمیته های کاهش فقر به سطح کلستر قریه ها و بازدید های منظم از خانواده ها توسط کارمندان برنامه برای
فعالیت های مربوط جهت ظرفیت سازی تشکیل گردیده است.
مستفیدین این پروژه باید از لحاظ فزیکی مناسب و قادر به پرورش مواشی بدون امراض باشند ،و همچنان بعد از ارایه نسخه شفاخانه های دولتی
به هر یک از خانواده ها ،یارانه صحی داده می شود.

کارمندان بخش (امرار معیشت) بخش (صحت) ،بخش (صحت حیوانی) و بخش (توسعه اجتماعی) از خانواده های مستفیدین برای بررسی وضعیت
مواشی شان دیدن و پیگیری می نمایند و به آنها معلومات صحی و آگاهی های ضروری اجتماعی را ارایه می نمایند .برعالوه خانواده های متذکره
آموزش های دوره ای را در قسمت پرورش مواشی (مالداری) می گیرند.
اهداف برنامه (هدف گیری محتاجین وبی بضاعت) :TUP
این برنامه یک بسته از خدمات را در جریان یک دوره دو ساله به مستفید شوندگان برنامه فراهم می نماید ،که شامل انتقال مواشی ،ارایه آموزش،
حمایت های معیشتی و مراقبت های صحی اولیه می باشد .هدف برنامه اینست تا فقیرترین خانواده ها از برنامه های شبکه مصونیت غذایی فارغ
شده ،به فعالیت های کسب و درآمد روی آورده و با برنامه های عرضه کننده قرضه های کوچک ارتباط برقرار نمایند .در نتیجه توقع می رود که
درآمد یا عایدات خانواده ها عالوه بر رفاه کلی آنها همچو وضعیت صحی شان افزایش یابد.
با تطبیق این برنامه امیدواری وجود دارد که تغییرات اقتصادی و اجتماعی را در وضعیت معیشتی فقیرترین خانواده ها به میان آورده و به این
ترتیب به قلب اشخاص و گروپ ها یکه از نگاه اقتصادی به شدت محروم هستند ،نیروی امید به آینده روشن را ایجاد نماید .هدف نهایی پروژه
کمک به فقیرترین خانواده ها است که مستفید شوندگان  /خانواد ها با موفقیت از این برنامه فارغ شوند.
مستفید شوندگان مورد نظر برنامه:
مستفید شوندگان مورد نظر این برنامه درمناطق روستایی ونیمه شهری می باشند که درزیر خط فقر زندگی کرده وشدیدا فقیر می باشند ،طوریکه
به سرپناه دسترسی ندارند وزندگی بخور نمیری دارند،واچد شرایط اعطای قرضه های کوچک نیستند واقشار به حاشیه رانده شده جامعه استند.
اما تطبیق برنامه در والیت بلخ:
این برنامه درچهارولسوالی دولت آباد،نهرشاهی ،دهدادی وخلم والیت بلخ درنظر گرفته شده بود (موسسه هماهنگی کمک های انسانی CHA
به دلیل اینکه دارای تجربه کار با اهالی وسابقه خوب کاری دروالیت بلخ بود این پروژه برایش تفویض گردید)که هدف آن زیر پوشش قراردادن
 ۱۵۰۰خانوار فقیرترین قرای مربوط این ولسوالی ها بود که دراین راستا مطابق به رهنمود عملیاتی برنامه برای دریافت این مستفیدین اقدامات
زیرین صورت گرفت:
بعداز کارهای مقدماتی چون استخدام کارمندان مربوطه ،کرایه دفاتر ولسوالی ها ،خبردادن موسسات ومراجع دولتی اعم از مقام والیت بلخ،ریاست
محترم زراعت ،مالداری وآبیاری ،ریاست محترم اقتصاد،ریاست محترم احیا وانکشاف دهات،ریاست محترم صحت عامه ،ریاست محترم امور زنان،
ولسوالی های چهارگانه مربوطه وغیره وایجاد یک (کمیته رهبری برنامه )از نمایندگان مراجع دولتی فوق تشکیل وایجاد گردید وکارعملی پروژه
درولسوالی های فوقا ذکر یافته آغاز یافت.
تدویر مجالس اشتراکی مشورتی (:)PRA
1 .1دریک همکاری با مقامات محترم ولسوالی،قریه داران و روسای شورا های انکشافی قرای مربوطه اهالی به مجالس اشتراکی مشورتی ()PRA
جهت ارایه لست مستفیدین مستحق تدویر یافت.
2 .2در مجالس منعقده مطابق به مقررات برنامه حضور حد اقل  ۵۰درصد اهالی شرط بوده که مطابق به آن یا باالتر از آن اهالی در آن اشتراک می کردند.
مجالس  )PRA(3لست مذکور توسط اهالی ترتیب و افراد مستحق را مطابق به پروسه قب ً
ال ترتیب و اسناد مربوطه را در اختیار موسسه
.3
در انجام
مان قرار دادند.
تدویر سروی مقدماتی،سروی بعدی و سروی نهایی مستفیدین:
4 .4با تثبیت لیست مستفیدین توسط اهالی مرحله بعدی کاری مایان آغاز یافت تا همکاران تمامی این افراد لیست داده شده را سروی کنند وتثبیت
کنند که مطابق شرایط برنامه هستند یا خیر و از یک فلتر اولی گذشتانده شدند که در این مرحله تعداد زیاد از افراد لیست داده شده توسط اهالی
مستحق تشخیص نشده بلکه تعداد کمتری تثبیت و یادداشت شدند.
5 .5در مرحله بعدی سروی افرادیکه توسط همکاران تشخیص شده بودند توسط تیم مانیتورینگ سروی مجدد شده و بازهم فلتر دیگری صورت گرفت
و تعداد مستفید کمتر گردید.
6 .6در مرحله بعدی یا سومی سروی توسط مسوول دفتر ولسوالی و مسوول برنامه صورت گرفته و مستحقین اصلی تثبیت گردیدند.
7 .7مطابق به قرارداد موسسه همکاری در نظر داشت تا به تعداد  ۱۵۰۰خانواده را تحت پوشش قرار دهد که در این مرحله کاری مراحل دیگری نیز
در نظر بود که توضیح داده می شود.
بانک جهانی که تمویل کننده اصلی این برنامه می باشد در نظر دارد تا بررسی نهایی از این پروژه داشته باشد و نتایج بررسی را بعد از تحلیل و
تجزیه در پروژه های بعدی استفاده نماید که روی این ملحوظ در نظر گرفته شد تا تعداد از مستفیدین را تحت پوشش برنامه بررسی خاص خود
قرار دهد که به همین خاطر تعداد از قرا را به خواست خود تعین نمودند که در آن مثال  ۵تن مستفید تثبیت شده بود که به قید قرعه برای دو
نفر آن دارایی توزیع و سه نفر آن به حیث کنترول گروپ تفسیم شدند.
مرحله قرعه کشی:
برای تثبیت گروپ های مورد نظر بانک جهانی در سطح قرای متذکره محافل قرعه کشی تدویر و افراد گروپ توسط قرعه تعین و لست مستفیدین
نهایی شد .یعنی برای  ۵۰۰تن افراد تحت پوشش که برای شان دارایی توزیع می گردد ،و تعداد افراد که قبال منحیث مستفید تعین شده بودند
منحیث گروپ های تحت کنترول باقی می مانند.

مرحله توزیع مواشی برای مستفیدین:
در این مرحله برای  ۱۵۰۰تن مستفید برنامه در  ۴ولسوالی های قب ً
ال ذکر شده که  ۱۰۰۰تن شان کسانی اند که مستقیماً مستفید شمرده شده
و ۵۰۰تن آن کسانی اند که بعد از طی مرحله قرعه کشی برای شان مواشی توزیع گردیده است.
مرحله توزیع و چگونگی آن:
کمیته فنی تثبیت مواشی
1 .1برای تهیه مواشی طی دواطلبی شرکتی برای تدارک آن مد نظر گرفته شد.
2 .2کمیته متشکل از افراد متخصص وترنری شامل موسسه همکاری بخش وترنری ریاست محترم زراعت و مالداری و متخصصین دفتر تمویل
کننده (مسفا) تعین شدند.
3 .3کمیته فنی با تثبیت مواشی که واجد شرایط بودند و بعد از معاینات وترنری و تطبیق واکسین آنرا در اختیار کمیته توزیع قرار می دادند.
کمیته توزیع
 .1برای توزیع مواشی کمیته ای در دفاتر پروژوی قرار ذیل تشکیل گردید:
• کارشناس بخش
• مسوول ولسوالی
• کارکنان اجتماعی
• یک نفر نماینده مقام ولسوالی
• یک نفر رییس شورا یا قریدار
• مال امام مسجد محل
 .2تحت نظر کمیته فوق مواشی که بعد از تاییدی کمیته فنی به ولسوالی مواصلت نموده به قرار ذیل توزیع گردید:
• درگوش مواشی توسط کمیته فنی شماره مخصوص نصب می گردید.
• موجودیت سند صحی مواشی.
• سند تطبیق واکسین.
• جمع آوری مستفیدین برنامه از قریه های مربوطه.
• تطبیق مرحله قرعه کشی.
• توزیع مواشی به افراد برنده قرعه کشی.
• توزیع مبلغ یکهزار افغانی به منظور خریداری خوراکه مواشی.
بعدا از توزیع مواشی روزانه مطابق به پالن از مستفیدین بازدید به عمل می آید.
برای بلند بردن سطح آگاهی مستفیدین (کارگاه های آموزشی) در بخش های چگونگی نگهداری از مواشی ،آشنایی با امراض حیوانی و امراض
مشترک میان حیوان و انسان،حفظ الصحه محیطی،آگاهی های صحی و در ارتباط به واکسین و اهمیت آن آگاهی از قوانین و مسایل اجتماعی،
آگاهی از مسایل امرار معیشت ،چگونگی تهیه مواد لبنی،بازاریابی،وصل شدن به بازار و از همه مهمتر پس انداز و آگاهی از قرضه های کوچک و
مراکز قرضه دهی وغیره تعلیم داده می شوند.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

در فواصل دو مرحله ای برای هر خانواده مستفید کمک هزینه صحی توزیع می گردد و همچنان بسته (حفظ الصحوی ) شامل  ۱۱جنس برای
یکبار به تمام مستفیدین توزیع می گردد.
با هر بار اشتراک در کارگاه های آموزشی برای مستفیدین ناشتا و کرایه راه تادیه می گردد.
ماهانه مبلغ -۱۰۰۰یکهزار افغانی به منظور خریداری خوراکه مواشی به تمام مستفیدن توزیع می گردد.
برای مستفیدین در  ۴مرحله خوراکه کانسنتریت یا تقویه شده توزیع گردیده است.
برای مواشی مریض بنابر ضرورت به صورت دوامدار داکتر وترنر وجود داشته و ادویه الزم به صورت رایگان در اختیار شان قرار داده می شود.
تمامی گاو های بقه طلب می شوند توسط تیم متخصص موظف القاح مصنوعی می شوند.
مواد تقویتی برای مواشی که احتیاج به تقویه دارند نیز توزیع گردیده است.
مستفیدین برای شامل ساختن اطفال واجد شرایط به مکتب تشویق گردیدند.
به مستفیدین به صورت کل در تمامی زمینه ها آگاهی های الزمی داده شده است.

