


 کدام تغيرات را ما بار می آوريم؟ چگونه آنرا ميدانيم؟
 

اين رهنمود   . به کارمندان ساحوی آموزش ميدهد تا چگونه به اين سواالت پاسخ بگويند" نسبتًا خوب" کتاب رهنمای
يک دسته از طرزالعمل های ابتدايی را به منظور حسابده بودن به مردم و سنجش  اثرات برنامه در شرايط   

اين رهنما باالی راه حل های ساده و عملی تاکيد نموده و تشويق           " نسبتًا خوب"روش  . ری ارائه مينمايد اضطرا
 . مينمايد تا کاربران آن ابزاری را انتخاب نمايند که مصئون، سريع و سهل االجرا اند  

 

 حسابدهی در عمل  اين رهنمای جيبی بعضی از روشهای تجربه و آزمايش شده را برای پياده نمودن سنجش اثرات و
اين رهنما برای کارمندان موسسات بشردوستانه، مسئولين پروژه و رؤساء که       . و حين اجرا ء پروژه پيشکش مينمايد   

دارای تجربه ساحوی ميباشند در نظر گرفته شده است و مبنی بر تجارب کارمندان ساحوی، موسسات غير انتفاعی       
 . گرديده است تهيه People in Aidبين المللی و   ALNAP ،HAPو ابتکارات ميان موسسوی بشمول  

 

 سعی مشترک ميان ECB.   طرح شده است(ECB)توسط پروژه اضطراری ارتقا ظرفيت  " نسبتًا خوب" رهنما 
  و    Care International ،CRS ،IRC ،Mercy Corps ،Oxfam GB ،Save the Childrenموسسات 

World Vision Internationalميباشد . 
 

  ارتقا ظرفيت در شرايط اضطراریپروژه
 

اين رهنمود به حيث بخش از پروژه ارتقا ظرفيت در شرايط : سنجش تاثير گذاری و حسابدهی در شرايط اضطراری
اين پروژه به منظور رفع خالهای موجود در پاسخگويی موسسات بين المللی به شرايط . اضطراری محسوب ميشود
بود در سرعت، کيفيت و موثريتی ميباشد که توسط آن موسسات بشردوستانه هدف آن به. اضطراری تنظيم شده بود

زندگی مردم را نجات داده، سبب رفاه و حفظ حقوق زنان، مردان و اطفال متضرر شده از شرايط اضطراری 
 .ميگردند

 

 ابراز سپاس
 

 شرکت مايکروسافت فراهم وجوه مالی اين پروژه ارتقا ظرفيت در شرايط اضظراری را بنياد بل و ميليندا گيتس و
" نسبتًا خوب"بدون شک که در نبود تعهد ايشان برای ارتقا ظرفيت در اين سکتور، تحرير کتاب رهنمود . نموده اند

 .ما از همکاری ايشان سپاسگذاری مينماييم. نا ممکن ميبود
 

 :سهم گيرنده گان
 :رکزی موسسات ذيل ميباشدمبنی بر سهمگيری کارمندان ساحوی و م" نسبتًا خوب" کتاب رهنمود

• CARE International 
• Catholic Relief Services 
• International Rescue Committee 
• Mercy Corps 
• Oxfam GB 
• Save the Children 
• World Vision International 

 
 

 Sphere ،Humanitarian Accountabilityاين کتاب همچنان مبنی بر همکاری های کارمندان پروژه های 
Partnership ،The Active Learning Network for Accountability  و ،Performance 

Humanitarian Actionماخذ و منابع برای معلومات بيشتر با ابراز سپاس در بخش .  ،  و ديگر موسسات ميباشند
هيه اين کتاب سهم گرفته اند فراهم در ختم اين کتاب فهرست اسامی افراد ديگری که در ت .  پيشکش گرديده است8

.شده است 
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 اساسی حسابدهی و سنجش تاثيرگذاریعناصر :   مقدمه
 

بنا نهاده شده است را  رهنمود نسبتًا خوبعناصر اساسی حسابدهی و سنجش تاثيرگذاری تهدابی را که روی آن 
 منعقد شده در نايروبی به اشتراک    2006عناصر ذکر شده در پايين يافته های از ورکشاپ فبروری .  تشکيل ميدهد

 .ارتقا ظرفيت در شرايط اضطراری را اجرا مينمايند  ميباشد  نمايندگان هفت نهاد که پروژه 
 

 عناصر اساسی حسابدهی
 

 :حد اقل کارمندان پروژه های بشردوستانه بايد 
 

معلومات عمومی را برای مستفيدين و ديگر جناح های ذيدخل در مورد موسسه، پالن کاری و حقوق         .1
 .مساعدت های امدادی فراهم نمايند

اين پروسه به زودترين فرصت در . نيکه مساعدت دريافت نمودند مشورت نمايندبصورت مداوم با کسا .2
.  شروع عمليات امدادی بشر دوستانه صورت گرفته و بصورت مداوم الی ختم آن ادامه پيدا نمايد       

.  عبارت از تبادله معلومات و نظريات ميان موسسه و مستفيدين در رابطه به امور ميباشد" مشورت"معنی
 نظريات در مورد ذيل خواهند بود   اين تبادل 

a.  احتياجات و خواهشات مستفيدين 
b.  پالن پروژه موسسه 
c. حقوق مستفيدين 
d.   نظريات و عکس العمل های مستفيدين به موسسه در مورد پالن و نتايج متوقعه آن 

 : مکانيزم اصولی برای ابرا ز نظريات که زمينه ساز نکات ذيل ميگردد بايد ايجاد گردد .3
 به مستفيدين در مورد پيشرفت و تغيرات پروژه ميباشد گذارش دهی موسسه   
 .مستفيدين به موسسات توضيح ميدهند که آيا پروژه ها احتياجاتشان را مرفوع ميسازند 
مستفيدين در مورد تغيراتی را که پروژه در زندگی ايشان به وجود آورده است به موسسات     

 گذارش ميدهند 
و يا / نظريات دريافت شده، و توضيح اينکه تغيرات بوجود آمدندپاسخگويی، توافق و تآمل در ارتباط به  .4

 .اينکه چرا تغيرات ممکن نبودند
 

 عناصر اساسی سنجش تاثيرگذاری
 

سنجش تاثيرگذاری به معنی اندازه گيری تغيرات يا پيآمدهائيکه در زندگی مردم از اجرا يک پروژه بشردوستانه رخ 
 :حد اقل کارمندان پروژه بايد فعاليت های ذيل را اجرا نمايند  . فی ميباشدداده و دارای توازن اطالعات کمی و کي    

 توضيح مختصر از مردم متاثر شده و اجتماعات ايشان  .1
 شناسايی تغيرات متوقعه،  در مذاکره با مردم متاثر شده در زودترين فرصت .2
 تنظيم تمامی اجراات و اهداف پروژه برای بدست آوردن تغيرات متوقعه    .3
 :و تحرير نظريات افراد و مجامع توسط روش های اشتراکی به منظور جمع آوری  .4

 ارتقا درک اينکه کدام تغيرات را آنها توقع دارند  
 کمک به ايجاد نقطه آغاز و اصالحات در کارکرد  

 توضيح روش کار و محدوديت ها برای تمامی جناح های ذيدخل بطور صادقانه، شفاف و هدفمند   .5
 ری شده برای بهبود متداوم و فعاالنه پروژه استفاده از معلومات جمع آو  .6

 
 



 
 ؟....چی است

 

 سنجش اثرگذاری
  

به معنی اندازه گيری تغيرات که به دليل اجرای يک پروژه     " سنجش تاثيرگذاری" در کتاب رهنمای نسبتًا خوب
ساده ترين    اما . اجرای اين کار در حين شرايط اضطراری يک کار ساده نميباشد  .  اضطراری رخ ميدهد ميباشد

نظريات  ". چی تغيراتی را ما به بار آورده ايم؟ " روش سنجش اثرگداری اين است که از مردم متاثر شده بپرسيم   
به اين منظور پروسه حسابدهی که طی  . ايشان در مورد پروژه و تاثيرات آن مهم تر از هر کس و چيز ديگر است

 .ند مهم تلقی ميگرددآن مردم گفته های خود را در مورد پروژه بيان ميدار  
 

 حسابدهی
حسابدهی عبارت ازچگونگی  در نظر گيری توازن احتياجات گروه های مختلف مردم در تصميم گيری فعاليت ها 

اکثريت موسسات غير انتفاعی روش های را اتخاذ نموده اند که نيازهای حسابدهی موسسات تمويل کننده و    . ميباشد
در کتاب رهنما نسبتًا خوب، هرچند حسابدهی  . يت ميکنند مرفوع ميسازنددولت های کشوری را که در آن فعال    

عبارت از کسب اطمينان در مورد سهمگيری زنان، مردان و اطفال که از شرايط اضطراری متضرر گرديده اند در         
 کمک اين به ما . پروسه پالن، تطبيق و قضاوت در مورد عملکرد ما با ارتباط به شرايط اضطراری ايشان ميباشد      

 . مينمايد تا مطمئن باشيم که پروژه ما از تاثير گذاری که آنها انتظار آنرا دارند برخوردار است 
 

 يک فرد ذينفع
 

که درين کتاب ذکرشده است شامل تمامی اعضای    " مستفيدين"و " مردم متاثر شده از شرايط اضطراری " اصطالح 
نسيت، بيماری ايدز، موقف، مذهب، آگاهی های جنسی يا اين گروه ها بدون در نظر گيری سن، معيوبيت، قوميت، ج 

 .موضع اجتماعی ايشان ميباشد مگر اينکه مشخصًا بيان شده باشند 
 

 نسبتًا خوب
 

نسبتًا .  بودن به معنی انتخاب راه حل ساده در عوض شيوه مفصل و کامل آن ميباشد      " نسبتًا خوب" در اين رهنمود   
معنی اين تصديق کننده واقعيتيست که در شرايط اضطراری   : وم نميباشدخوب به معنی کمی خوب يا خوب درجه د

با  . اتخاذ روش سريع و ساده برای حسابدهی و سنجش تاثيرگذاری شايد يگانه راه عملی ممکن در آن حالت باشد
يد و    ، شما بايد راه حل منتخب خود را بررسی نموده و عملکرد خود را به اساس آن تجد          )نارمل شدن(تغير وضعيت 
 .يا اصالح نماييد

 
 .چرا و چگونه کتاب رهنمای نسبتًا خوب را استفاده نماييم

 
سواالتی که ما را کمک مينمايد تا شناسايی نماييم که چی موثر است و چی نيست اکثرًا در پاسخدهی به شرايط       

و ناجی زندگی افراد ميگردد در نتيجه، معلومات که منتج به تصميم گيری آگاهانه . اضطراری نا پرسيده بجا ميمانند
 . معموًال در ختم بحران کشف ميگردند

 
يکی از راه های دريافت تغير يا تاثير گذاری را که يک پروژه ميتواند ببارآورد پرسيدن آن از زنان، مردان و اطفال     

ت ايشان را طی سالها موسسات وعده نموده اند تا حسابده باشند، نظريا   .  واقع شده در شرايط اضطراری ميباشد  
بخواهند و آنها را در مرکز پالن و تصميم گيری خويش قرارداده و به آنها فرصت دهند تا پاسخدهی به شرايط    

 .اضطراری ايشان قضاوت نمايند 
 

ترکيب ازبعضی عوامل ديگر مانند ندانستن چگونگی   . در عمل اين فقط يک وعده بوده که اجرای آن مشکل ميباشد  
ت يا کارمندان و مساعد نبودن شرايط نيز معموًال حسابدهی را در شرايط اضطراری نا           اجرای کار، نداشتن وق 

 .ممکن ميسازد
 

آنها با .   کارمندان ساحوی هفت موسسه بين المللی در ورکشاپ منعقده نايروبی شرکت نمودند    2006در فبروری 
آنها   .  اضطراری مرور نمودند   جديت واقعيت در عمل پياده نمودن حسابدهی و سنجش تاثيرگذاری را در شرايط       



اين   .  اين کتاب مطالعه گرديد توافق نمودند 3-1باالی بعضی از نظريات اساسی و يا عناصر عمده که در صفحات  
 .  نتيجه کار ايشان ميباشد" نسبتًا خوب"کتاب رهنما با ابزار و روش 

 
اين کتاب به آنها  کمک مينمايد چگونه  . اين کتاب برای کارمندان ساحوی پروژه و رؤساء در نظر گرفته شده است

اين مبنی بر کار موسسات بين المللی و ابتکارات  . حسابدهی و سنجش تاثيرگذاری را بخش از وظيفه خود بسازند 
 برای 55 ميگردد به صفحه People in Aid و Sphere, ALNAP, HAPميان موسسوی بشمول پروژه های 

 .مطالعه نماييدمعلومات بيشتر در مورد اين ابتکارات  
 

اين رهنما پاليسی موسسات مختلف و يا اصول مشتری ميان موسسوی را جاگزين نميگردد و نه سخن آخری در   
ولی فقط با شريک ساختن چند روشهای ساده اين رهنما مصمم است تا  . مورد سنجش تاثيرگذاری و حسابدهی ميباشد

مايند و با استفاده از پاسخ آنها در مورد کاری که اجرا     کارمندان ساحوی را کمک نمايد تا دو سوال را مطرح ن    
 :مينمايند و تصاميم که ميگيرند مردم را آگاه نمايند

 
 کدام تغيراتی را ما بار ميآوريم؟

چگونه ميتوانيم زنان، مردان و اطفالی را که از شرايط اضطراری متاثر گرديده اند در پالن، تطبيق و قضاوت در             
 سازيم؟مورد کار ما سهيم ب

 
 اين رهنما را چگونه استفاده نماييم 

 
هر بخش شما را به .  اين رهنما را بصورت جداگانه يا بطور عمومی مطالعه نماييد5-1شما ميتوانيد بخش های 

  6اين روشها در بخش   .  روشهای مشخص حسابدهی و سنجش تاثيرگذاری در شرايط اضطراری ارتباط ميدهد      
.    اقتباس شده اند PHAPاين روشها از کار پروژه ارتقا ظرفيت و يا  .  وشها جديد اندبعضی از ر. پيشکش گرديده اند

اينها يک فهرست خسته کن را نمايندگی نمينمايند بلکه اين روشها جمع آوری شده اند زيرا کارمندان ساحوی به        
 بخاطر داشته باشيد  .ندرت فرصت دارند تا در حين شرايط اضطراری اينچنين روشها را تحرير و يا بدست آورند    

اين نظريات فقط پيشنهاد گرديده   . که روشهای کتاب رهنما نسبتًا خوب نظريات مخصوص و حتمی را احتوا نمينمايند
از منطق، قضاوت، .  هر کدام آنها را ميتوان به تنهايی يا توهم با ديگر ابزار استفاده نمود.  تا تجويزشده باشند

بخاطر داشته باشيد که    . ه تصميم بگيريد که آيا اين ابزار را استفاده نماييد يا خير     مهارت و تجارب خود استفاده نمود   
 .کارمندان ساحوی ضرورت به آموزش ، مشورت و همکاری مناسب دارند  

 
بلکه معنی آن   : پذيرفتن روش نسبتًا خوب به اين معنی نيست که اين کار کمتر خوب ويا خوب در درجه دوم است    

يک روش که امروز نسبتًا خوب است ميتواند و يا      . بت به شيوه های مفصل و مکمل آن ميباشد   راه حل های ساده نس 
 .بايد فردا در روشنايی احتياجات، منابع يا اوضاع امنيتی  که تغير نموده است بررسی گردد  

 
تفاده در شرايط  نهايتًا استفاده از روش نسبتًا خوب به معنی انتخاب روشهای است که مصئون، سريع و ساده برای اس

سواالتی که شما ميتوانيد يک روش را آزمايش نماييد که نسبتًا خوب است و يا   . که شما در آن کار مينماييد ميباشد 
 :خير شامل ذيل اند 

آيا ما ميتوانيم ای روش را بدون به مخاطره انداختن کارمندان ساحوی خود و مردم که از شرايط اضطراری          
 .ه نماييممتاثر گرديده اند استفاد 

 آيا اين احتياجات اساسی ما را درين مقطع زمان و در چنين حالت مرفوع ميسازد؟    
 آيا اين واقع گرا است؟   
 آيا ما منابع، زمان، کارمندان، داوطلبان و پول برای استفاده اين روشها داريم؟ 
 آيا به کسانی که اين روشها را استفاده مينمايند مفيد است؟ 
 فی ساده است؟آيا اين به اندازه کا 
 آيا ما به ارزش ها، اصول و طرزالعمل های قبول شده بشری مراجعه نموده ايم؟ 
 آيا اين روشها برای فردا نيز نسبتًا خوب خواهند بود؟ چوقت ما استفاده ازين روشها را ارزيابی مينماييم؟ 

 
 
 
 
 



 :بخش اول
 

 مردم را در تمامی مراحل سهيم بسازيد
 

 چرا؟
 ممکن جناح های مختلف مانند منابع تمويل کننده، کارمندان ادارات محلی دولتی و ديگر موسسات   مهم است تا اندازه

اما پرنسيب، تعهدات، معيارها و اهداف وظيفوی تاکيد مينمايند که سهيم . را تا حد ممکن در پروژه خود سهيم بسازيم
حسابدهی به معنی آگاه .  گيردساختن زنان، مردان و اطفال متضرر از شرايط اضطراری بايد نخست صورت  

اين بدين   . ساختن ايشان به اصرع وقت و با معلومات کافی در مورد موسسه و فعاليت های پيشنهاد شده آن ميباشد 
معناست تا ما متيقن گرديم که آنها فرصت برای ابراز نظريات، تغير طرح پروژه، تذکر اينکه چی تغيراتی را  

بررسی ها نشان ميدهند که سهيم ساختن مردم . ت در مورد دستآوردها را دارند ميخواهند مالحظه نمايند و قضاو
کارمندان برنامه های بشر دوستانه بيان ميدارند که حسابدهی يک حق اساسی      . تاثيرگذاری پروژه را افزايش ميدهد 
 . و ارزش است که بايد رعايت گردد 

 
 چوقت؟

اين بعضی  . ردم ميدانند آنها کی هستند و چی کاری را اجرا مينمايندموسسات بين المللی اکثرًا به اين عقيده اند که م   
به محض اينکه شرايط امنيتی به شما اجازه آنرا ميدهد معلومات عامه را در مورد موسسه  . اوقات يک اشتباه است

اييکه ممکن است   به همين منوال، تصميم بگيريد تا معلومات را تا ج . خود در خدمت مردم گذاشته يا آنرا ابراز نماييد   
به شمول حقوق ايشان در  ( در مورد پالن پروژه و حقوق زنان،مردان و اطفال متضرر شده از شرايط اضطراری 

در تمامی مراحل تطبيق پرِوژه معلومات را شريک بسازيد تا . فراهم سازيد) ارتباط به امتعه امدادی و حسابدهی 
 .وقتيکه تصميم به خروج از منطقه داريد

 
 چگونه؟ 

از تمامی سهوالت که در محالت مساعد است مانند تخته آگاهی، جلسات، روزنامه،نشر راديويی به منظورنشر و  
مطمئن باشيد تا کارمندان، بخصوص کارمندان جديد در     . تکثير آگاهی های عامه و معلومات پروژه استفاده نماييد

اينکه معلومات چکونه به زنان ميرسد را     ).   1ش رو. (مورد موسسه و کار شما مختصرًا معلومات دريافت نموده اند    
در جريان ارزيابی نيازمندی ها بررسی کنيد و متوجه باشيد تا اطفال، زنان و مردان متاثر شده از شرايط        

 ).2روش (حسابدهی خودتان را آزمايش نماييد   . اضطراری منزوی نشوند
 

عيت منطقه، منابع و وضعيت امنيتی تصميم بگيريد تا   با استفاده از روش نسبتًا خوب و دانش خودتان در مورد وض    
 پيشنهادات بيشتری ار در مورد سهمدهی مردم در سرتاسر پاسخدهی 5-2بخش . کدام روش ديگر را استفاده نماييد

 . ابراز ميدارد



 
 روشهای پيشنهاد شده

 30 صفحه د فهرست نکاتی را که مهم است تا بداني: چکونه موسسه خود را معرفی نماييد  1روش 
 32 صفحه تا چه حد شما حسابده هستيد؟ بررسی معلومات عامه  2روش 
 34 صفحه چگونه مردم را در سرتاسر پروژه سهيم بسازيم  3روش 
 53 صفحه چگونه خداحافظی بگوييم 14روش 

 
 

 سهمدهی مردم و فراهم سازی معلومات در 
 سريالنکا

ما يک گردهمايی.  ما يک کميته پروگرام را تشکيل داديم  2004در آمپرا، بزودی بعد از وقوع سونامی در سال
 داوطلب را از ميان خود شناسايی نمايند تا ما را در15بزرگی را راه اندازی نموديم و از مردم خواهش نموديم تا

 .اطلبان اجرا نموديم  ما مطالعات خود را با اين دو . کار کمک نمايند
 

ما. برای شفافيت، ما لست مستفيدين را در تخته آگاهی با شاخص های استفاده شده برای انتخاب ايشان نصب نموديم   
در باتيکالوا ما عين کار را. به اجتماع يک هفته وقت داديم تا لست را مرور نمايند و شکايات خويش را ابراز بدارند

 . صفحه يی را در مورد کار خود تهيه و توزيع نموديم تا مردم در مورد کار ما بدانند 4ما برگه معلوماتی . کرديم
  سريالنکا-چيريان ماتيو، اوکسفام بريطانيا   : منبع

 :بخش دوم
 

 خصوصيت مردم متضرر شده از شرايط اضطراری
 

 چرا؟
 

زنان و مردان به شيوه های    . اعدت شما را غرض شناسايی ايشان فراهم نماييد خصوصيت عمده مردم نيازمند مس  
بعضی از مردمان به داليل سن، معيويبيت، قوميت موقف اجتماعی و . مختلف از شرايط اضطراری متاثر ميگردند

 . مذهب نسبت به ديگران بيشتر مواجه به خطر ميباشند
 

موسسات که پاسخدهی  .  ظور اتخاذ تصاميم پاسخدهی ضروری است داشتن معلومات ابتدايی در مورد مردم به من  
خود را بدون درک اينکه کی چگونه متاثر گرديده آغاز مينمايد مساعدتی را پيشکش مينمايد که غير ضروری، نا         

 .مناسب و ناکام در مرفوع ساختن احتياجات افراد بی بضاعت ميباشد
 

 چوقت؟
اقدامتان را بخاطر بدست . ردم مواجه به خطر ميباشد سريعًا عمل نمايندموسسات بشر دوستانه وقتی که زندگی م

ولی خصوصيات آنهاييرا را که متاثر گرديده اند      . آوردن معلومات کافی در مورد مردم متاثر شده به تعليق نياندازيد   
تجديد نموده و به      معلومات خود را بصورت مداوم     . در زودترين فرصت و در مرحله ارزيابی نيازمندی تهيه نماييد   

 آن موضوعات نو را با تغير شرايط و به مجرد درياف آن عالوه نماييد   
 

 چگونه؟
 

بحران های که به آهستگی رخ ميدهند زمانی بيشتر را برای ارزيابی . شرايط اضطراری از همديگر فرق دارند  
وار و خطرناک برای کارمندان     اما در جنگ و يا رخداد های سريع جمع آوری معلومات ميتواند خيلی دش. ميدهند

. اين به نوبه خود برای کارمندان اهميت معلومات دست دوم را خيلی عمده ميسازد  . ساحوی و مستفيدين باشد
 :معلومات درجه دوم را ميتوانيد از منابع ذيل بدست آوريد 

 کارمندان داخل شما 
 فايل موسسه تان 
 ملی و بين المللیدولت، ملل متحد و يا موسسات : موسسات ديگر مانند 

 



دولت و ملل متحد بطور مثال ممکن معلومات احصاييوی را در مورد منطقه متضرر شده از شرايط اضطراری نزد 
با وجود اين در بسياری از شرايط اضطراری بعضی از مستفيدين را بصورت مستقيم در پروسه . خود داشته باشند

 .صيت دهی ميتواند با وقت بيشتر و دسترسی ساده ترتکرارگرددخصو. سهيم سازيد تا مساعدت خود را آغاز نماييد
 

زيرا يک تيم که تمامی اعضا آن مردان ميباشند دشوار است تا آسيب : تيم ارزيابی بايد شامل زنان و مردان بوده
ه به را که مواج) اطفال(تيم بايد با زنان و مردان صحبت نموده و مشکل گروه ديگر . پذيری زنان را درک نمايند

کارمندان بايد معلومات را که دريافت مينمايند در صورت ممکن مقايسه تا صحت . 8خطر اند ارزيابی نمايند بخش 
 .آنرا آزمايش شود

 
ارزيابی های . تصميم بگيريد تا مساعدت خود را با موسسات داخلی و بين المللی در صورت ممکن همآهنگ سازيد

 . معلومات خود را برای تصميم گيری و شناسايی خالها شريک سازيدمشترک، منابع موجود را شريک ساخته و
 

 روشهای پيشنهاد شده
 

چگونه خصوصيت اجتماع متاثر شده را دريافت نموده و ضروريات ابتدايی ايشان را ارزيابی  4روش 
  36 صفحه نماييم

 38 صفحه چگونه مصاحبه انفرادی را اجرا نماييم  5روش 
 40 صفحه متمرکز را اجرا نماييمچگونه دسته    6روش 
 42صفحه چگونه تصميم اجرای سروی را اتخاذ نماييم  7روش 
 43صفحه چگونه نيازمنديهای محافظت از اطفال را بررسی نماييم  8روش 

 

 

 سهمدهی مردم متاثر شده قبل از آغاز فعاليت های بشردوستانه
هميشه ممکن است تا بع عدۀ از مردماما . در مواقع که بحران دفعتًا رخ ميدهد مهم است تا ما سريعًا عمل نماييم

با در نظر داشت ذيقی وقت فقط تعداد محدود از مصاحبه ها ممکن است بنًا مصاحبه ها بايد. نخست صحبت نماييم
 .بسيار دقيق انتخاب شوند

 
دوم. دقدم نخست عبارت از شناسايی محالت که زياد متاثر گرديده اند توسط معلومات درجه دوم و منابع کليدی ميباش

باالخره نمونه. شناسايی مردم خيلی بی بضاعت توسط مشورت سريع در منطقه با جناح های ذيدخل و مختلف ميباشد  
 .گيری غير تنظيم يافته برای شناخت افراد و دسته ها به حيث منابع ضروری است 

 
ت که با استفاده از وقت بيشترهر کدام اين اقدامات را ميتوان در کمتر از يک ساعت عملی کرد ولی بايد بخاطر داش

 . ميتوان پروسه را بهبود داد 
بلکه آنها بايد فعاليت های خود. موسسات نبايد فراهم سازی منابع خود را الی دريافت معلومات کافی به تعليق بگذارند     

 . ارزيابی و تطبيق بايد همزمان اجرا گردند. را به اساس بلند رفتن کيفيت معلومات تنظيم نمايند



 :بخش سوم
 

 شناسايی تغيرات که مردم ميخواهند آنرا مالحظه نمايند
 

 چرا؟
تغيراتی را که آنها ميخواهند   .  ری قضاوت کننده منافع خود ميباشندمردم متضرر شده از شرايط اضطراری بهت 

مالحظه نمايند شاخص های مهم از تغيراتی ميباشد که يک پروژه ممکن آنها را به ميان آورد و يا تاثيراتی را بجا      
ير گذاری پروژه  وقتی که مستفيدين قادر به شناسايی اين تغيران باشند و در تصميم گيری حصه بگيرند، تاث. بگذارد

متضاد آن زمانيکه مردم سهيم نميباشند، يک پاسخ از هدف خود به دور ميرود و مردم          .  امکانات افزايش را دارد 
 .آسيب پذير را منزوی ميسازد، پول را ضايع نموده و به آالم مردم می افزايد 

 
به ايشان دارد و آنها احساس مسئوليت     زمانيکه مردم در طرح پروژه سهيم ميگردند گمان ميبرند که اين پروژه تعلق 

اين مخصوصًا زمانی مهم است که موسسات وسايل بطورمثال واتر پمپ، تشناب وغيره وسايليکه     . مينمايند
 .ضرورت به حفظ و مراقبت دوامدار را دارند به اجتماعات توزيع مينمايند  

 
 چوقت؟

اين موسسات را در . ک فعاليت بسيار زياد ميباشدفشارهای از رسانه ها، منابع تمويل کننده و دولت در شروع ي
اما از  . حالتی قرار ميدهد تا ايشان وعده و تعهدات را نمايند که نگهداشت آن از حيطه صالحيت آنها باالتر است     

مردم که متضرر شده اند بپرسيد که آنها چی احساس مينمايند و چی ميخواهند که تحت اين پروژه برای ايشان           
 . اين خانه، فاميل و جهان ايشان است که دفعتًا تغير نموده است . صورت گيرد

 
مشورت به اين معنی نيست که يک جلسه يک مرتبه ايی را زمانی که تصاميم عمده توسط ديگران گرفته شده است     

صميم اين به معنی ارتباط به اصرع وقت و فراهم سازی معلومات مرتبط ميباشد تا به مردم کمک نماييد ت  .  داير نمود
بگيرند و در ضمن دوران پروژه مذاکره نمايند و در مورد اينکه موسسه شما کدام کار را اجرا کرده ميتواند و کدام               

 . را اجرا کرده نميتواند واقعيت گرايانه و آزاد صحبت نماييد   
 

 چگونه 
 مثال جلسه در قريه   بطور: در صورت که امکان داشته باشد بيشتر از يک روش مشورت با مردم را استفاده نماييد 

مالقات های جداگانه  .  را داير نماييد تا با تعداد زيادی از افراد در تماس شويد       ) 6روش (با تمرکز گروپی ) 3روش (
گمان نکنيد که طبق معمول افراد      . را نيز با گروه های ديگر در قريه داير نماييد تا خواهش هر کدام ايشان را بدانيد      

 نظريات از جانب زنان، اطفال، مردان مسن و ديگر مردم بی بضاعت و محروم شده را    متنفذ قريه صالحيث ابراز
 . دارند

 
نوت مختصری ). 10راهکار (با مشوره ايشان شاخص های کمی و کيفی را که برای مجامع مهم است تهيه نماييد   

بع تمويل کننده از شما    حتی اگر منا(از صحبت های خود با نيازمندی های شناسايی شده و شاخص های تعيين شده   
ازين سند برای سنجش تاثيرگذاری و تغيرات، يادداشت تجارب اموخته شده و   . تحرير داريد)هم آنرا تقاضا ننمايند

 ).11راهکار (آگاهی کارمندان پروژه و فعاليت های آن استفاده نماييد 
 

 راهکار های پيشنهاد شده
 

 34 صفحه سهيم بسازيمچگونه مردم را در ضمن اجرای پروژه    3راهکار
 38 صفحه چگونه يک مصاحبه انفرادی را را اجرا نماييم  5راهکار
 40 صفحه چگونه تمرکز گروهی را راه اندازی نماييم     6راهکار
 45صفحه چگونه استفاده از شاخص ها را آغاز نماييم  10راهکار
 48 صفحهچگونه جلسه تجارب آموخته شده را برگذار نماييم 11راهکار 



 
 4بخش 

 

 پی گيری تغيرات و فراهم سازی زمينه ابراز نظريات از طرف هر دو جانب
 

 چرا؟
تمامی خدمات و امتعه را که فراهم نموده ايد به منظور ارزيابی چگونگی اجرا درست فعاليت های پروژه نگهداری   

وده و بررسی نماييد که آيا پروژه  اما همچنان نظريات و شکايات از مردم متاثر شده را نيز جمع آوری نم. نماييد
ابراز نظريات را يک پروسه دو جانبه  . دسترسی به تغيراتی را که آنها ميخواهند مالحظه نمايند ايجاد مينمايد 

به مستفيدين در مورد پيشرفت پروژه در مقابل شاخص ها و مسائلی را که آنها ياداوری مينمايند گذارش   . بسازيد
 .   دهيد

 
 :ت و ايجاد فرصت های ابراز نظر دوجانبه نکات کليدی به داليل ذيل اند پی گيری تغيرا

 
 تصميم گيری و بهبود 
 شناسايی خالها، ضروريات جديد و مشکالت ممکنه 
 همکاری با کارمندان در اجرا خدمات ايشان  
 مصرف موثر وجوه مالی  
 سهيم ساختن و آگاه نگهداشتن مجامع و ديگر افراد ذيدخل    
 ینشان دادن حسابده  

 
شکايت . ابراز نظريات ميتواند مثبت و يا منفی باشند اما شکايات به معنی اين است که کار ها به خوبی پيش نميروند

در عين حال اين پروسه در . و پاسخدهی به آن برای تاثيرگذاری، حسابدهی و اخذ تجارب خيلی ها ضروری ميباشد
 .کمک مينمايدشناسايی ارتشا و فساد، سوء استفاده و تجاوز از حد   

 
 چوقت؟

پی گيری، ابراز نظريات و گذارش دهی به مردم که متاثر گرديده اند بايد تا اندازه که ممکن است زودتر و بيشتر در      
اين بخصوص زمانی مهم است که تغيرات ميان کارمندان ساحوی بسيار سريع رخ    . اجرای پروژه صورت گيرد 

 در اجرای فعاليت ها رعايت گردند و درک مشترک در مورد تمرکز       اين روش کمک مينمايد تا اصل تداوم     : ميدهد
سيستم اخذ شکايات و پاسخدهی به آنها بايد به زودترين فرصت و در شروع پروژه صورت   . پروژه ايجاد گردد

 )12راهکار (گيرد 
 
 

 چگونه؟ 
بل شاخص های که قبًال تعيين شده  مقادر با استفاده از اسناد پروژه سواالتی را تهيه نماييد که ميتواند پيشرفت کار را 

نظريات . اگر اجتماع کدام شاخص را تعيين ننموده است بنًا از ابراز نظريات ايشان استفاده نماييد. اند بررسی نمايد
متيقن گرديد که دسته های مخالف در صورتيکه بخواهند  . مجامع و افراد را در مورد پروژه جمع آوری نماييد

 ا مردم درمورد اينکه کدام چيزها را توقع دارند تا در زودترين فرصت ب
 مالحظه نمايند مشوره نماييد

 سونامی به سرعت برای ايجاد سرپناه برای2004، و شرکت های خصوصی بعد از واقعه سال  انجوها دولت ها، 
متضرر گرديده بودند در بحث باالی پالناما آنها به ندرت کسانی را که  . کسانيکه متضرر گرديده بودند اقدام نمودند 

در نتيجه تعداد از خانه ها بصورت خراب طرح گرديده و ثابت شد که دشوار است. های کاری شريک ساخته بودند 
 . تا در آن زندگی نمود و بايد دوباره ويران ميشدند   

 
اکسفام. و مردان راه اندازی نمود   يک طرح آزمايشی در سريالنکا، اوکسفام ورکشاپی را برای پالن گذاری با زنان 

 پيشنهاد گرديده بود مورد استفاده قرارSphereاز معيارهای جهانی استفاده نموده و شاخص های را که توسط پروژه 
کارمندان ساحوی اکسفام همچنان ساحه، طرح، مواد ساختمانی را به توافق مردم متاثر شده محل قبل از تعمير. داد

 .فراهم نمودند
 ايوان سکات، اکسفام بريطانيه: عمنب



اين پروسه را با ديگر موسسات ملی و بين   . ته های جداگانه نظريات خويش را شريک سازند ميتوانند بصورت دس 
المللی تا حد ممکن همآهنگ سازيد، با ايشان معلومات را شريک بسازيد و يا از آنها بخواهيد تا در مجالس شما   

 ).11راهکار (شرکت نمايند 
 

تا حد ممکن در مورد کارتان برای .  ميتوانيد جمع آوری ننماييد معلومات را بيشتر از آنکه شما تحليل و استفاده کرده  
با نشان دادن تصاوير، فلم و پرزنتيشن ها تاثيرات را که به اثر پروژه    . اجتماع و ديگر مراجع ذيدخل معلومات بدهيد

ريات مردم و  پيشرفت به مقايسه شاخص های تعيين شده چيست؟ شما از ابراز نظ. بوجود آمده اند به نمايش بگذاريد  
 شکايات ايشان چی می آموزيد؟

 
اگر گذارش های شما مبنی بر معلومات محدود باشد، احتماًال معلوماتی که توسط يک قريه و يا يک مجلس تهيه   

آيا کدام تغير و يا تعليق در پروژه رخ داده است؟     . گرديده است از شفافيت کار گرفته و دليل آنرا برای همه بگوييد   
 .بعد از گذارش به مردم فرصت دهيد تا صحبت نمايند. ريف نماييدداليل را تع

 
 راهکار های پيشنهاد شده  

 

 40 صفحه چگونه يک مجلس گروهی را راه اندازی نمود     3راهکار
 44 صفحه چگونه شرايط را بررسی نماييم   5راهکار
 45 صفحه چگونه استفاده از شاخص ها را آغاز نماييم     6راهکار
 48صفحه چگونه جلسه تجارب آموخته شده را برگذار نماييم 11راهکار 
 49 صفحه           چگونه مکانيزم سمع شکايات و پاسخدهی به آن را تنظيم نماييم12راهکار 
 52 صفحه           چگونه يک گذارش شفاهی بدهيم13راهکار 

 

 

 پيگيری نظريات مستفيدين در دارفور
 بيمار که به ده کلينيک در غرب دارفور مراجعه نموده بودند خواستند تا در مورد خدمات800 از Medairکارمندان  

 .که برايشان فراهم مگيردد ابراز نظر نمايند
 

آن يک تصوير خوش و يا يک تصوير نا خوش ميبود در بکس کهبعد از مراجعه هر بيمار بايد يک لوحه را که در    
)2مدت زمان انتظار، ) 1اين لوحه ها اندازه رضاييت مراجعه کنندگان را در مورد  .  قبًال گذاشته شده بود ميگذاشتند 

 .دند کيفيت معلومات که در مورد نسخه تجويز شده برايشان ارايه شده بود بيان مينمو   ) 3طرز برخورد کارمندان، 
 

 گذاشته شده بود کارمندان بزودی اندازه  و تصوير خفه  ☺بعد از حساب لوحه های که در آن تصوير خوش     
اين فيصدی به حيث يک شاخص که ميتوان به اساس آن. رضاييت را درک نموده و آنرا به فيصدی تغير دادند
 .رضاييت مردم را در آينده نيز بررسی نمود بکار ميآيد 

: منبع  ميسنير، ذکريا احمد آدم، و رابرت شوفيلد ميداير  ربيکا



 بخش پنجم
 

 استفاده از نظريات برای بهبود تاثير گذاری پروژه
 

 چرا؟
پيگيری، ابراز نظريات و گذارش دهی  به کارمندان ساحوی کمک مينمايد بدانند که در پروژه ايشان کدام کارها  

اشتباهات نتايج جدی باالی مردميکه بواسطه شرايط اضطراری متاثر گرديده اند    . موثر و کدام کارها موثر نميباشند
روژه به اين معناست که عملکرد های نيک را ميتوان در      تشريک تجارب و عمل کردن در جريان پ   . بجا ميگذارد

 .جای ديگر تکرار کرد و عملکرد های نه چندان خوب را نميتوان بزودترين فرصت و تا حد ممکن جبران نمود 
 

 چوقت؟
 معلومات را که از پيگيری و نظريات مسفيدشوندگان دريافت مينماييد تحليل نموده و بعدًا آنرا درچلسه پالن گذاری 

اگر معلومات بدست آمده ازين پروسه مورد استفاده قرار نميگيرد، جمع آوری   . در زودترين فرصت استفاده نماييد
 .آن فقط ضياع وقت و منابع برای کارمندان و مستفيد شوندگان ميباشد 

 
ر بررسی  در صورت ضرورت اقدامات عاجل را قبل از تعيين وقت جلسات پالن گذاری اتخاذ نماييد، بطور مثال اگ       

شواهد با کيفيت بسيار پايين، خطرات به کارمندان و مستفيد شوندگان،    : شما با يکی ازين موضوعات مواجه گرديد
تجارب موفق و مزيت های را که درين پروژه بدست ميآوريد با  . اتهامات ارتشا و فساد و يا سوء استفاده جنسی  

 .ران شريک سازيدتکميل شدن پروژه و محول نمودن آن به اجتماع با ديگ  
 

 چگونه؟
معلومات بدست آمده از ابراز نظريات و بررسی پروژه را در مقايسه با شاخص های تعيين شده برای آگاهی در        

 شواهدی از شناسايی خالها و بهبود   27 و چوکات صفحه 12راهکار . تصمييم گيری و آوردن تغيرات استفاده نماييد
 . گونگی مکانيزم های سمع شکايات و نظارت بيان ميدارد اثرگذاری پروژه و پوشش آن را توسط چ  

 
آيا ميتوانيد پاسخهای : در مورد سواالتی که اکثرًا با آن مواجه شده ايد و يا شکاياتی که دريافت نموده ايد فکر نماييد   

به مردم متاثرشده  و يا در برگه معلوماتی که ) 11راهکار  (آنها را در فهرست که کارمندان تان نياز دارند آنرا بدانند 
 .توزيع مينماييد بگنجانيد

 
يادداشت تحريری از صحبت های که . در مورد دعوت مستفيد شوندگان در يک جلسه آموختن از تجارب فکر نماييد 

گذارش جريان پروژه را با . تغيرات قابل مالحظه را بار ميآورند و دليلی که آنها مطرح شده اند را نگهداری نماييد  
خدا حافظی با مستفيد شوندگان را در ختم پروژه فراموش ). 13راهکار (دگان شريک بسازيد مستفيد شون

ختم پروژه را  . موفقيت ها، تجارب وامتيازات راکه در اجرا پروژه بدست آورده ايد با ديگران شريک نماييد.ننماييد
 ). 14راهکار (با رسميات مناسب، احترام و تجليل از آن مجلل بسازيد   

 
 ر های پيشنهاد شدهراهکا

 
 40صفحه فهرست نکاتی که ضروريست آنرا بدانيد  : چگونه موسسه خود را معرفی نماييد   3راهکار
 48صفحه چگونه جلسه تجارب آموخته شده را برگذار نماييم 11راهکار
 49 صفحه چگونه يک مکانيزم سمع شکايات و پاسخدهی را ايجاد نماييم    6راهکار
 52 صفحه     چگونه يک گذارش شفاهی بدهيم      13راهکار 
 49 صفحه           چگونه خدا حافظی نماييم 14راهکار 



 

 
 : بخش ششم

 
 راهکار ها 

 
 فهرست راهکار ها 

 
       چک ليست: چگونه ميتوان اداره خويش را معرفی نمود: 1راهکار 
      مه تا چه اندازه شما حسابده هستيد؟ بررسی معلومات عا: 2راهکار 
      چگونه مردم را در دوران فعاليت پروژه دخيل سازييم: 3راهکار 
چطور ميتوان معلومات در مورد مردم صدمه ديده جمع آوری نموده نيازمندی های اوليه آنرا بررسی : 4راهکار 

 36کنيم
        چطور ميتوان يک مصاحبه انفرادی را اجرا کنيم:5راهکار 
      ن يک فوکس گروپ را اجراء نمودچطور ميتوا: 6راهکار 

  
    چطور ميتوان فيصله نماييم که آيا يک سروی را انجام دهيم يا خير:7راهکار 

  
      چطور ميتوان نيازمندی های حفاظت از اطفال را بررسی نماييم: 8راهکار 
          چطور ميتوان نظارت کنيم:9راهکار 
       از شاخص فعاليت خود را آغاز نماييمچطور ميتوان با استفاده : 10رهکار 
        ميتوان يک جلسۀ را داير نماييم که از سبق بگيريم11راهکار 
   چطور ميتوان يک ميکانيزم رسيده گی به شکايت و پاسخ به آنرا ايجاد کنيم12راهکار 

  
       چطور ميتوان يک گزارش شفاهی را ارائه نماييم13راهکار 
          خدا حافظی کنيمچطور 14راهکار 

 
 

 "نسبتًا خوب"استفاده از وسايل کتاب رهنمود 

 استفاده از نظريات اطفال برای ارتقا اثر گذاری
طرح ADRA و  CARE ،CRS ،World Vision  در افريقای جنوبی توسط مساعی مشترک موسسات    C-SAFEپروژه   

 برنامه غذا برای مکاتب و درکاين پروژه در زمبابوی برای نظارت از" گوش دادن به اطفال " بخش .  گرديده بود
 .  عدم مصئونيت غذايی از ديدگاه اطفال ايجاد گرديده بود    

 
پنج مکاتب از هر. از راهکارهای جلسات گروپی و يا انفرادی برای مصاحبه استفاده نمودند  C-SAFEکارمندان 

جلسه.  صورت گرفتمصاحبه با سه طفل از هر صنف بصورت ماهوار. ولسوالی زيمبابوی انتخاب گرديده بود  
 اطفال در5000گروپی نيز ميان دختران و پسران نوجوان بصورت جداگانه داير گرديد که بصورت در حدود     

 . مصاحبه شرکت نمودند
 

اطفال جمع آوری) سن، بلندی قامت، وزن (يافته ها معلومات بيشتر از شاخص های تعيين کننده کيفيت را در مورد   
دريافت نمود که تعداد از همصنفان اطفاليکه با ايشان مصاحبه C-SAFE .  مهم بودندنمود چون اين معلومات نيز

در بعضی حاالت. صورت گرفته بود قدرت پرداخت فيس کم که توسط مکتب برای تهيه غذا اخذ ميگرديد را نداشتند       
تب اجتناب صورت گرفتهچنين اطفال از غذا دور نگهداشته شده بودند و در بعضی موارد حتی از آمدن ايشان به مک     

هر چند فيس برای بعضی مکاتب ضروری تلقی ميگرديد، تحليل ها نشان داد که اين فيس بيشتر اطفال را زيانمند. بود
 با مقامات دولتی و سرمعلمين در مورد چگونگی از بينC-SAFEبنابرين . ميساخت تا به ايشان کدام مفادی برساند

روسه مشورت نمودند و در عين حال به بعضی از مکاتب فقير وجوه مالی را ازبردن فيس يا تسهيل نمودن اين پ
 . منابع مختلف تقاضا نمو ده بدست آوردند  

 2005مجتمع مصئونيت غذايی اضطراری برای افريقای جنوبی سپتمبر : منبع



 
استفادۀ راهکار ها و راهکار های کتاب رهنمود نسبتًا خوب به معنای انتخاب روش های ميباشد :  به بايد داشته باشيد

البته . ذکره استفاده نماييدکه الزم، محفوظ، سريع و آسان ميباشد و ميتواند تحت شرايط کاری تان از راهکار های مت
اين راهکار ها برای شما پيشنهاد ميشود ولی تجويز  . راهکار ها و سيله های متذکره طرح کاری شما نيست

در استفادۀ راهکارهای اين رهنمود از تجارب و قضاوت خود تان استفاده نماييد و در مورد اينکه چگونه . نميگردد
 . کاری تان وفق داييد خود تان تصميم اتخاذ نماييدميتوان اين راهکار ها را در محيط

 
سواالتی که شما را کمک مينمايد تا بدانيد يک راهکار يا راهکار مندرج اين رهنمود نسبتًا خوب است ياخير، شامل 

 :سواالت ذيل ميباشد
 

 و مردم آيا ما ميتوانيم اين راهکار يا راهکار را بدون در خطر قراردادن ساحه کاری، کارمندان ما •
 متضرر شده از حاالت اضطراری استفاده نماييم؟

 آيا اين راهکار ضروريات حتمی و الزمی ما را در زمينه ميتواند مرفوع سازد؟ •
 آيا اين راهکار واقع بينانه است؟ •
 آيا برای استفاده اين راهکار ما منابع، کارمندان، داوطلبان و پول دارييم؟ •
 راد تطبيق کننده گان مفيد واقع ميگردد؟آيا بکارگيری اين راهکار برای اف •
 آيا اين راهکار آن طوريکه نياز است ساده و بسيط است؟ •
آيا در  اين راهکار در مورد ارزشها، معيار ها و رهنمود های پذريرفته شدۀ فعاليت های بشردوستانه ذکر  •

 بعمل آمده است؟
امروزی يا برتری نسبًا خوب برخور درا آيا زمانيکه فردا ما راهکار خود را تجديد نظر کنيم راهکار  •

 خواهد بود؟
 

 : 1راهکار 
 

 : چطور ميتوان از دفتری که نماينده گی ميکنيد را معرفی نماييد
 

 يک چک ليست
 

اين چک ليست براينکه اطمنيان حاصل گردد که کارمندان ساحوی جوابات سوال های ذيل را ميدانند استفاده می 
 . ن سوال ها از طرف افراد ذينفع پروژه ها، مسئولين دولتی و سايرين مطرح گرددگردد، زيرا احتمال دارد اي

 برای فراهم آوری معلومات مختصر 11شما ميتوانيد اين راهکار را در آغاز يک پروژه و يا  مطابق راهکار 
 . استفاده گردد

 
 ما کی هستيم؟

 يک انجو چيست؟ .1
 مرام و حدود کاری ما چيست؟ .2
 چی می کند؟ دفتر ما در اينجا  .3
 از کجا پول بدست می آورييم؟ .4

 
 هدف ما
برای مردمی که به اثر يک حاالت اضطراری صدمه ديده اند در رابطه به موارد ذيل ما چه کرده  .5

 :ميتوانيم
 آب و حفظ الصحه. الف
 سرپنا. ب
 معيشت ها . د
 توسعه تاسيسات صحت عامه . ج
 ساير پروژه ها . و
 

 اير کار ها را انجام نمی دهيم؟چه ما بعوض اين فعاليت ها س .6
 



 پروژه و اجتماع
 ساحه کار يروژۀ ما چيست؟ .7
 کی فيصله نموده است؟ .8
 چه کسانی در تعين فعاليت های پروژه دخيل بودند؟ .9

 پالن کلی پروژه چيست؟ .10
 چه مدت را در بر خواهد گرفت؟ .11
 مردم ذينفع اين پروژه چه کسانی اند؟/ افراد .12
 گرديد؟چرا بعضی مردم انتخاب و بعضی ن .13
 چه کسانی فيصله نمودند که افراد ذينفع پروژه کی ها باشند؟ .14
 پروژه چگونه فعاليت می کند؟ افراد يا مردم ذينفع پروژه چگونه در پروژه سهمگيری مينمايند؟ .15
 افراد ذينفع پروژه چگونه در فعاليت های پروژه اشتراک می کنند؟ .16
 ما چه نوع کمک ها و همکاری های را فراهم ميداريم؟ .17
 مواد مورد نياز را ما به چه هزينۀ بدست آوريم؟ .18
 پيشرفت کاری ما در اين ماه چگونه است؟ پالن ماه آينده چيست؟ .19
 چالش های عمده برای کارمندان تخنيکی در اين ماه چيست؟ .20
 کار ها و فعاليت های را که کارمندان تخنيکی بمنظور رفع اين چالش ها انجام ميدهند چيست؟ .21
 نفع پروژه دقيقًا چه چيزی را از پروژه حاصل خواهد نمود؟افراد يا مردم ذي .22
 افراد ذينفع پروژه چه زمانی ميتوانند از مزيت های پروژه منفعت حاصل کنند؟ .23

 ) نيز مراجعه نماييد13به راهکار (  رسيده گی به مشکالت و شکايات 
 زمينه چه کرده ميتوانند؟اگر کدام بخشی از فعاليت های پروژه به سمت نادرست حرکت نمايد، مردم در  .24
، مردم )فساد، فريب کاری، سلوک و رفتار نادرست( اگر برای يکی از کارمندان ما کدام مشکل خلق شود  .25

 اجتماع چه کرده ميتوانند؟
در صورتيکه ميان ما  و يکتن از بزرگان يا اعضای اجتماع کدام مشکلی خلق شود، در اينصورت مردم  .26

 چه ميکنند؟
  حکومت  ساير سازمان ها

 
 در ساحه تطبيق پروژه ديگر نهاد نيز وجود دارد يا خير؟ .27
 ايشان چه کاری را انجام داده ميتوانند؟ .28
 چه کمک ها و همکاری های دولت در آنجا قابل دسترس است؟ .29
بطور مثال،  بيجا شده اند، دسترسی به زمين ندارند، قادرنيستند تا مسئولين ( ساير مشکالت مردم چيست؟  .30

 .)بخاطر حال مشکالت شان مالقات نماينددولتی را 
 

 : 2راهکار 
 چقدر شما حسابده هستيد؟

 بررسی معلومات عامه 
 

اين راهکار زمينه را مساعد ميسازد تا شما بدانيد آيا برای مردم متاثر شده ازحالت اضطراری در مورد سازمان و 
مورد اينکه چه معلوماتی را در مورد فعاليت های از طريق سوال از مردم در . پروژۀ  معلومات ارائه ميکنيد يا خير

شما بدست آورده اند خواهيد دانست که ايشان فعاليت های شما را از چه نظر می بينند و آيا معلومات بموقع برای 
 . شان فراهم گرديده است يا اخير

 
 برای اعضای تيم ساحوی 

 اينده گان شان بطور قابل دسترس فراهم نموديد؟ آيا معلومات چک ليست ذيل را برای افراد ذينفع پروژه و نم
 

 برای مردمی که در اثر يک حالت اضطرای متضر گرديده اند
 آيا معلومات چک ليست ذيل را از نزد کارمندان پروژه دريافت نموده ايد؟ 

 
 چک ليست

 
 معلومات اساسی بلی نخير



 معلومات در مورد تاريخچه انجو .1  
 جزئيات پروژۀ کنونی .2
  برقرار نمودن تماس با مسئولين پروژه جزئيات .3

 راپور در مورد تطبيق پروژه   
 راپور های مرتب در مورد پيشرفت کار پروژه  .4
 راپور های مرتب مالی .5
 معلومات در مورد تغيرات مهم در پروژه  .6

 فرصت های سهمگيری   
 تاريخ و موقعيت رويداد های کليدی  .7
ئه جزئيات چگونگی برقراری تماس بمنظور ارا .8

 نظريات و تبصره ها
 معلومات درمورد اينکه مردم چگونه ميتوانند  .9

 شکايات خود را در مورد انجو ارائه نمايند
 : 3راهکار 

 چطور ميتوان مردم را در جريان پروژه سهيم ساخت
 اين راهکار در هر مرحله پروژه راههای اطالع رسانی، مشوره دهی، سهمگيری و 

اين راهکار نخست برای استفاده در قريه . ز يک حالت اضطراری را پيشنهاد مينمايدگذارش دهی به مردم متاثر ا
 راهکار متذکره برای استفاده در ساحات ديگر نيز وفق . های اچی کشور اندونيزا ترتيب گرديده بود

 . پذير ميباشد
 

 قبل از بررسی 
 اهداف بررسی را تعين و واضيحًا تشريح نماييد •
 محل و مسئولين محلی  قبل از آغاز بررسی تان اطالع دهيداگر ميتوانيد، مردم  •
 در تيم پروژه زنان و مردان هر دو طبقه را شامل سازييد •
 فهرست گروهای آسيپ پذير را ترتيب نماييد که بعدًا در جريان بررسی بايد شناسايی گردند •
 از گزارش های کاری سعی کنيد در مورد کارکرد های ساير انجو ها معلومات حاصل نماييد و يک نقل •

 شان را دريافت کنيد
 درجريان بررسی

 
 اعضای تيم و وظايف شان را معرفی کنيد •
 چارچوب زمانی بررسی را توضيح نماييد •
 نماينده گان مردم محل را دعوت نماييد تا اشتراک نمايند •
 فضای را ايجاد کنيد تا ا فراد و گروپ ها باهم زمينه صحبت را داشته باشند  •
مسئولين محلی، :   مصاحبه های جداگانه را با گروها و افراد مختلف داير کنيد، بطور مثالبحث ها و •

 گروهی از مردم محل، مردان، زنان و کارمندان محلی پروژه 
 نظريات اين گروه ها در مورد نيازمندی ها و اولويت های شان دريابيد •
 

 : ايشان از تمام تصاميم اتخاذ شده مطلع سازييد
نيست به يکبارگی همراه با تمام گروههای محل مشوره نماييد، واضيحًا بگوييد که کدام گروه ها در اگر ممکن 

يافته های تان را تحرير نموده و در مورد . اين موقع حضور ندارند و بعدًا شما به سراغ شان خواهيد رفت
ی های فردای تان استفاده از تحليل های کنونی برای تصميم گير. ميتود وحدويت های بررسی تان بنگارييد

 . نماييد
 

 در جريان طرح و ديزاين پروژه 
يافته های بررسی تانرا با سران محل، مسئولين محلی،  بشمول شورا های قريه ها و نماينده گان آسيب ديده  •

 . گان حوادث شريک سازييد
 ندنماينده گان مردم محلی را دعوت نماييد تا در طرح و ديزان پروژه اشتراک نماي •
 حقوق مردم را برايشان منحيث افرادی که در اثر حوادث صدمه ديده اند تشريح نماييد •
 سعی کنيد شورا های قريه ها را قادر سازييد تا در بخش بودجه سازی پروژه اشتراک ورزند •



 طرح و ديزان پروژه با افراد ذينفع پروژه يکجا بررسی کنيد •
 ا ايجاد نماييديک ميکانيز دريافت و رسيده گی به شکايات ر •

 
 در جريان تطبيق پروژه 

مردم محل، شورای قريه و مسئولين محلی را دعوت نماييد تا در تعين معيار های انتخاب افرادی ذينفع  •
 . پروزه کمک نمايند

 معيار های واجد شرايط بودن را در حضور همه اعالم نماييد •
 نموده و برای مردم زمينه را مساعد سازييد ميکانيزم های دريافت و رسيده گی به شکايات مردم را معرف •

 تا شکايات شانرا درج کنند
 

 در جريان توزيع
 
 . اگر برای پروسۀ توزيع کمک ها به کارمندان بيشتر نياز دارد، آزادانه اعالن نماييد، بطور مثال در اخبار •
 .ن انجو باشديک کميته توزيع ايجاد کنيد که متشکل از شورای قريه، مسئولين دولتی و کارمندا •
مالحظه نماييد توزيع کمک های شما چگونه ميتواند افراد آسيپ پذير را کمک کند، مانند، افراد معيوب،  •

 .کهن سال و ساير مردم فقير و در حاشيه
 .اگر موانع امنيتی موجود نباشد تاريخ و محل توزيع مواد را به مسئولين محلی قبًال اعالم نماييد •
 تهيه نموده و قبل از توزيع در حضور همه اعالم نماييدلست مواد و قيمت آنرا  •
برای شامل ساختن آنعده مردمی که در مسافت دور از محل توزيع زنده گی می کنند، برای ايشان کرايه  •

 .رفت و آمد شان را نيز در نظر گيريد
  توزيع نماييدزنان عامه، بطور مثال برايشان اولتر از همه: برای شامل ساختن مردم آسيب پذير،مانند •
 . بايد شما اطمينان حاصل نماييد که مردم چگونگی و ثبت و راجستر شکايات شانر ا ياد گرفته اند •

 
 درجريان روند مراقبت

 از شورای قريه درخواست نماييد که در روند مراقبت اشتراک نمايند •
 .  يافته های روند مراقبت را با کميته قريه و محل شريک سازييد •
 

 :4راهکار 
 چطور ميتوان مردم متاثر از حوادث را کمک نموده و نيازمندی های اوليه ايشان را درک کنيم

 
اين راهکار را ميتوان در مطابقت با . اين راهکار شما را کمک مينايد تا مردم متاثر از حوادث را کمک نماييد

 .  و الی تغير  اوضاع استفاده نماييم6 و 5راهکار 
 

 :سواالت پيشنهادی
 خچه گروههای متاثر چگونه است؟  آيا ايشان مردم شهری يا روستايی هستند؟تاري .1
شامل مشخصات چون، جنسيت ( تعداد تقريبی افراد متضرر از حادثه و مشخصات ايشان چگونه ميباشد؟   .2

 60 ساله، زنان حامله، شير ده و آنعده کسانی که در سنين 14 الی 5تعداد افراد . و اطفال زير سن پنچ سال
 )ا باالتر از آن قرار دارند، درصورت موجوديت اين اطالعات را جمع آوری نماييدي

خانواده های که سرپرست مرد ندارند، اطفال بی : بطور مثال( در اين گروپ کی ها بيشتر فقير ميباشند  .3
د؟ آيا ايشان نيازمندی های ويژه دارن.) کس، افراد معيوب، مريض، کهن سال، اقليت های نژادی، وغيره

 ايشان در بحران کنونی چگونه صدمه ديده اند؟
آيا کدام خانواده، نژاد،  مذهب يا ساير گروپ ها در ميان افراد متاثر شده وجود دارد؟ آيا در ميان ايشان  .4

 گروپ های موجود است که دسترسی به ايشان مشکل است؟
 بزرگان محلی يا کسی از ميان مردم افرادی که بايد با ايشان تماس يا مشوره صورت گيرد، کی ها اند؟  آيا .5

محل وجود دارد که رهبری مردم متاثر از حوادث را بعهده داشته باشد؟  آيا سازمان های محلی وجود 
 که بتوانند بخش از تصميم گيری را تشکيل دهند؟) بطور مثال،کليسا ها، مساجد، يا موسسات محلی( دارد 

ابل خشونت کدام ها اند که گروههای مختلف مردم بزرگترين خطرات درعرصه صحت و حفاظت در مق .6
 متاثر شده زا حالت اضطراری به آن روبرو هستند، و کدام نهاد در رفع اين مشکالت کار می کنند؟ 

 



 
 
 

 زنان چگونه متاثر گرديدند؟
 آيا ايشان نيازمندی های ويژه دارند؟

 
ما در روشنی رهنمود سفير تصميم .  ميداددر مراحل اول در گجرات تمام اعضای تيم توزيع را مردان تشکيل

در نتيجه ما يک بسته . اتخاذ نموديم تا يک تيم اناث را در مناطق زلزله زده بمنظور صحبت و گفتگو زنان بفرستيم
 . بسته لوازم را بدست آورديم23000لوازم حفظ الصحه را برای زنان تهيه نموديم و وجوه مالی برای تهيه 

 
يکتعداد سازمان ها و .  دادی فوری در سريالنکا توازن جندر را کامًال مدنظر نگرفته بودعمليات کمک های ام

موسسات اندک برای رفع نيازمندی های حفظ الصحۀ زنان را مدنظر گرفتند، لباسهای زير پوشی و ساير لباس 
 . وع نگرديدنيازمندی های زنان حامله و شيرده بطور کافی مرف. های که از نظر فرهنگی مناسب باشند

 
 Srodecki (2001): IFRC (2005): منبع

 
 
  

 
 
 
 
 
 

 : 5راهکار 
 

 چطور ميتوان يک مصاحبه فردی را انجام دهيم
 

يک مصاحبه فردی ميتواند به معنای . مصاحبه های فردی را ميتوان در جريان بررسی ها يا سروی ها انجام دهيم
می باشد که در چنين مصاحبه ها يک سلسله سواالت پيرامون  دقيقه در جريان يک مالقات غير رس10يک گفتگوی 

قضيه در مورد هر آنچه که باشد سعی کنيد مصاحبه تانرا در مورد نگرانی ها . يک موضوع ويژه مطرح می گردد
درک خصوصيات و بررسی نيازمندی ها، پيگيری تغيرات يا خواهان کسب :  حاضر اجراء کنيد، بطور مثال

 . ل گرديدنظريات جانب مقاب
 

. مصاحبه ها بايد در مواقع صورت گيرد که هم برای شخص مصاحبه شونده و مصاحبه کننده مناسب و محفوظ باشد
برای مردم حتمًا بفهمانيد . مصاحبه شونده مطابق وقتی که برای مصاحبه دارد ميتواند مدت مصاحبه را تعين نمايد

 بگوييد که با اطالعات و معلومات حاصله از مصاحبه ها چی شما چرا ميخواهيد با ايشان صحبت کنيد و برايشان
هيچگاه نام اشخاص و افراد را در زمان استفاده از اطالعات جمع آوری شده استفاده نکنيد تنها در . خواهيد کرد

 . صورتيکه شما از خود شاخص و يا ساير اشخاص باصالحيت مربوطه وی اجازه کسب ننموده باشيد
 

در صورت ضرورت ميتوانيد درمورد . رح نمودن سواالت واقعی و نسبتًا مستقيم آغاز نماييدمصاحبه را با مط
 . موضوعات اساس صحبت کنيد آنهم تنها در صورتيکه شخص مصاحبه شونده راحت باشد

 
اگر موضوعات حساسيت برانگيز را بحث می کنيد در . سعی کند مردم بدانند که شما به وقت شان ارزش قايل هستيد

 .ين صورت مسوليت اثرات آنرا باالی مصاحبه شونده نيز بايد بعهده گيريدا
 

 . معلومات حاصله را ثبت و بشکل محفوظ استفاده نماييد
 
 

 بعضی کار های که بايد در مصاحبه ها انجام شود



 
o کوشش کنيد با خود ترجمان خوب اليق داشته باشيد 
o رفی نماييد و بگوييد شما چی کاری را انجام ميدهيد، و بزرگان محل را احترام نموده خود را برای شان مع

 .اجازه ايشان را برای انجام مصاحبه اخذ نماييد
o  ،زمانيکه ميخواهيد با کسی مصاحبه کنيد از وی خواهان اجازه شوييد، بطور مثال 

 . ماييدآيا درست است اگر من چند سوالی از شما پيرامون اوضاع اينجا بپرسم؟ بعدًا از ايشان تشکری ن
o  سعی کنيد مصاحبه های تانرا با زنان و اطفال در اولويت قرار دهيد وهمچنان ساير افرادی که عين

 . مشکالت را تجربه می کنند
o در هر موقعيت بخاطر تاييد مجددًا معلومات حاصله با سه خانواده مصاحبه نماييد 
o ر دارند نيز مصاحبه نماييد زيرا ايشان از شما حتمًا بايد مردمی را که در کنار کمپ ها و گوشه و کنار قرا

 .جمله فقر ترين مردم محسوب ميگردند
o  سعی کنيد خود را از تعقيب توده های مردم دور نگهداريد زيرا اين تجمع مردم باعث رنجش شخص

 . مصاحبه شونده يا خود مصاحبه کننده خواهد شد
 
 
 

 : 6راهکار 
 چطور ميتوان يک فوکس گروپ را انجام داد 

 
 . در صورت امکان چند فوکس گروپ را انجام دهيد و معلومات جمع آوری شده را با ساير منابع مقايسه نماييد

 
 يک فوکس گروپ چيست؟

 . شش الی دوازده نفر دعوت می گردد تا باالی يک موضوع خاص با جزئيات صحبت کنند
 

امکان دارد ايشان يک . ک وجود داردفوکس گروپ آنعده مردمی را گرد هم می آورد که چيزی ميان شان متشر
بطور مثال،  ( مشکل مشترک داشته باشند، يا امکان دارد تونای صحبت کردن در جلسات بزرگ را نداشته باشند 

بهترين . ويا افرادی که در اجتماع حضور دوره ای دارن، مانند، کوچيان) افراد جوان،زنان و يا گروهای اقليت ها
 با ايشان به بطور جداگانه - بزرگان و رهبران مردم نشسته اند با ايشان مصاحبه نکنيدراه اين است که زمانيکه

 . مصاحبه نماييد
 

 چرا در يک فوکس گروپ تنها شش الی دوازده نفر وجود دارد؟
 

 :در يک گروپ بزرگ
o وقت صحبت محدود خواهد بود و افراد برجسته بيشتر صحبت خواهند کرد 
o يد بيشتر نقش کنترول کننده داشته باشدتسهيل کننده در اينصورت با 
o بعضی از اعضای گروپ اگر برايشان شانس صحبت کردن مساعد نشود، نا اميد و خسته ميشوند 
o  اشتراک کننده گان با يک ديگر صحبت کردن را شروع می کنند بعوض از اينکه به صحبت های عمده

 متوجه باشند
o ه و ممکن روی يک مسئله ديگر بحث کندگروپ ممکن تمرکز خود را از موضوع از دست داد 
 

 شما به چه ضرورت داريد؟
 

o شخصی که توجه ديگران را جلب کند و مانع کسانی شوند که بسيار صحبت می : يک تسهيل کننده با تجربه
 .کنند

o  وقت برای آماده گی سواالت باز و بسته و انتخاب اعضای فوکس گروپ ها 
o ر باشد تا آنچه که گفته ميشود را نوشته نمايديک نفر وبعضی اوقات دو نفر بايد حاض 
o در يک دايره بنشيند و راحت باشيد 
o  درک مشترک و در مورد هدف موضوع موافقت دارند 
o هرکس حق صحبت کردن را دارد،  هيچ کس حق جواب دادن را ندارد، لطفًا :  قوانين اصلی، بطور مثال

 .مزاحمت نکنيد



o يا ميتوانيد از يک دستگاه ثبت کننده نيز استفاده ( ازه گرفته شود بخاطر ياداشت گيری از گروپ بايد اج
 )نماييد

o  تقريبًا نيم ساعت وقفه برای چای و قهوه 
 

 چه اتفاق می افتد؟
 

o  تسهيل کننده اطمينان حاصل مينمايد که هر يک از اشتراک کننده گان شانس صحبت را داشته باشند بحث
 .بايد متمرکز باقی بماند

o اداشت، ياداشت های خود را تحرير می نماييدشخص مسئول ي 
o  در اخير جلسه،  تسهيل کننده خالصه رويداد را ارائه می نمايد و در صورتيکه کسی کدام نکته برای

 . عالوه کردن داشته با شد مطرح مينمايد
o  تسيهل کننده بررسی می کند که ريکارد کتبی نکات عمده را ياداشت نموده است يا خير و آيا سطح

 ". سهمگيری در بحث"سهمگری اشتراک کننده گان را در نظر گرفته است يا خير، 
 

 : 7راهکار 
 

 چطور ميتوان تصميم اتخاذ نماييم که آيا يک يک سروی را انجام دهيم يا خير
 

سروی ها را ميتوان بمنظور جمع آوری معلومات و اطالعات از يکتعداد زياد مردم قبل، در جريان و يا ختم 
سروی عبارت از راهکار های موثری بوده که در عمل مغلق و مستلزم منابع کافی .   استفاده نمودپروژه
 . قبل از اينکه يک سروی را انجام دهيد درباره بعضی مزيت ها و زيان های نيز فکر کنيد. ميباشد

 
 بعضی مزيت ها و زيان ها: سروی ها

 
 

 : مزيت ها
o ع به يک تعداد مردم در وقت کوتاه ارائه نمايديک سروی ميتواند معلومات ويژه را راج. 
o  معلومات حاصله از نزد بعضی مردم برای طرح پالن های سراسری برای تمام جمعيت ميتواند

 .استفاده گردد
o  ميتود ها و فورم های جمع آوری معلومات بايد معياری گردد تا باشد نتايج آن با اطمينان مورد مقايسه

 ). مراجعه نماييد8 به راهکار بطور مثال، ( قرار گيرد 
o  از قبل بايد توجه زياد پرامون اينکه در سروی از نزد کی ها، چگونه و در کجا معلومات جمع آوری

 . گردد بايد رسيده گی صورت گيرد
 

 
 

 : زيان ها
 

o  تنها يک وقت کم همرای هر نفر سپری می گردد از انيرو معلوماتی که در سروی بدست می آيد امکان
 .محدود  کوتاه باشددارد 

o  شما همچنان به وقت ضرورت داريد تا تحليل نموده و تمام مهارت های تانرا مبنی بر جمع آوری اطالعات
 .استفاده نماييد

o  برای مردم ک در سروی اشتراک نموده ممکن دسترسی ساده باشد و به آسانی آماده همکاری باشند و
 . ان منطقه يا محل نخواهند کردالزامًا ايشان نماينده گی از تمام جمعيت هم

o مصاحبه شونده گان ممکن پاسخ ها را مطابق ميل شما . اين ميتود ها ميتواند معلومات سطحی به ميان آورد
 . ارائه نمايند

o اگر طريقه زنده گی مردم درست درک نگردد در اينصورت معلوماتی را . ممکن وقت اندک در دست باشد
 . گمراه کننده باشدکه ايشان ارائه می کنند ممکن 

o  غالبًا اداره سروی های بزرگ دشوار ميباشد آنهم بخاطر هزينه کارمندان و مصارف ترانسپورتی 
 



 :8راهکار 
 چطور ميتوان نيازمندی های حفاظت اطفال را بررسی کرد

 ليست چک. اين چک ليست اساسی را ميتوان در ساحات مختلف کاری و طرح پالن های کاری تان استفاده نماييد
 . متذکره را ميتوانيم بخاطر بررسی نيازمندی های حفاظتی اطفال و ساير گروپ های آسيپ پذير وفق بيشتر دهيم

 .  را برای دريافت ساير منابع مشاهده نماييد62 و 59صفحات 
 

 :آيا در اينجا کدام قضبه اطفال گزارش شده است .1
o به اثر حوادث جان خود را از دست داده باشد 
o باشدزخمی شده  
o الدرک شده باشد؟ 



 
 :آيا گروههای از اطفال وجود دارد که به امکانات ذيل دسترسی ندارند .2

 
o غذا 
o آب 
o سرپنا 
o  مراقبت صحی 
o معارف؟ 

 
 آيا چنين قضايا گزارش شده است؟ اگر شده است برای کدام نهاد؟  .3

 
 :آيا کدام قضيه در موارد ذيل گزاش شده است .4

 
o  اطفال جدا شده 
o فال شان ناپديد شده استخانواده های که اط 
o اطفالی که دور خانواده به جاهای مصئون فرستاده شده اند. 

 
 آيا عمومًا خانواده ها بشکل گروپی کوچ کرده اند؟ .5
آيا اين گروپ  اطفال يکجا با بزرگساالن زنده گی می کنند؟ آيا در ميان ايشان اطفال زير سن پنج سال نيز  .6

 وجود دارد؟
 کسی وجود دارد که بعنوانی مسئوليت يک گروپ اطفال را بعهده  داشته باشد؟آيا در ميان بزرگساالن  .7
 .نام نهاد ها وموسساتی را که برای اطفال جدا شده از خانواده های شان کار می کنند را بنوسيد .8
 آيا کدام نگرانی های جدی برای دختران وجود دارد که در فوق تاکنون تشخيص نگرديده است؟ .9

 دی برای پسران وجود دارد که تاکنون شناسايی نگرديده است؟آيا کدام نگرانی ج .10
 در اين منطقه کدام موسسات در راستايی مسايل حفاظت و حراست اطفال کار می کنند؟ .11

 
 : 9راهکار 

 چطور ميتوان نظارت کرد
 

بتًا خوب در بعضی موارد، آنچه کرده ميتوانيد تنها نظارت غير رسمی ميباشد و برای بررسی و پيگيری موضوع نس
 . ميباشد

 
من از ايشان ميخواهم بپرسم که خود را محفوظ .  من ميخواهيم ببنيم مردم آيا در حويلی های خود کوچ می کنند

آيا ايشان تبسم می کنند؟  آيا ايشان خوشحال اند؟ من ميخواهم ببينم که اطفال دوباره به .  احساس می کنند يا خير
 )جان وات. ( مکتب ميروند

 
 : مردم نظارت 

 نکات چند و مشکالت ممکنه 
 

 : نکات چند
برای مردم تشريح نماييد که چرا شما ميخواهيد از مردم نظارت کنيد و با معلومات و اطالعاتی که از اين طريق 

 . از مردم درخواست اجازه نماييد. بدست می آوريد چی می کنيد
 

 .ارت می کنيد با شما يکجا مشاهده کنندمردم محل را دعوت نماييد تا مکان يا محلی را که شما نظ
پيرامون معلومات جمع آوری شده موافقت . برای نظارت کننده گان تريننگ و کمک های مختصری را ارائه نماييد

 . نماييد
 

  .يافته های تانرا تحرير نموده و بعدًا از آن استفاده نماييد. بعدًا ياداشت ها و نظارت های تانرا باهم مقايسه نماييد
 

 :مشکالت ممکنه



 .نظارت مردم ممکن باالی رفتار و سلوک و کار های روزه مره شان اثر گذار باشد
 

اگر يک نظارت کننده ميداند که مردم خوب نظارت شدند، در اين صورت برای وی مشکل است تا غير جانبدارانه 
 .عمل کند

 . ی مختلف ميگردد دخيل ساختن نظارت کننده گان زيان باعث بروز نظرات و تعبير ها
 .  يافته های که در فورًا ثبت نمی گردند کمتر مورد اعتبار قرار می گيرد

 
  : 10راهکار 

 چطور ميتوان استفاده شاخص ها را آغاز کنيم 
اگر ندارد،  در . سازمان و يا دفتر شما ممکن برای استفاده از شاخص ها روش و شيوه خاص خود را داشته باشد

مود ميتواند شما را در ايجاد  شاخص های نسبتًا خوب برای افراد که متاثر از يک حالت اينصورت اين رهن
 .اضطراری شده اند کمک نماييد

 
شاخص ها عبارت از ارقام و بياناتی است که ما را در سنجش،  ساده سازی و گفتگو در مورد تغيرات کمک 

 . مينمايد
 

هر دو نوع . خص های کيفی از کلمات و تصوير ها استفاده مينمايدشاخص های کيفی از ارقام استفاده مينمايد و شا
يک شاخص کمی ممکن برای شما معلومات دهد که چند نفر طفل غذا های : بطور مثال. شاخص ها ضروری ميباشد

 . آماده شده دريافت نموده اند، و يک شاخص کيفی برای تان گفته ميتواند ايشان چقدر از دريافت غذا رضايت دارند
 

 :استفاده نماييد" نسبًت خوب" زمانيکه در مورد شاخص ها صحبت می کنيد ازروش رهنمود 
 

o شاخص های پروژه را دريافت نماييد، اگر کدام شاخص دارد. 
o سعی کنيد خيلی شاخص های اندک را مورد : سعی نکنيد که شاخص جديد زيادی را ايجاد کنيد

 . استفاده قرار دهيد
o ی کمی و کيفی توازن را رعايت نماييدسعی کنيد ميان شاخص ها 
o تنها معلوماتی را جمع آوری نماييد که ضرورت داريد 
o يک شاخص ترجيعی را که واقعًا موجب تغيرات متوقه ميشود را بررسی نماييد . 
o بعد از استفاده  شاخص ها، معلومات دست داشته را برای تحليل ها و تصميم گيری استفاده نماييد . 

 
 ر شاخص های سفي

سفير بهترين شاخص . روش کتاب رهنمود نسبتًا خوب ضرورت مراجعه به معيار های پذيرفته شده را درک می کند
شاخص های متذکره ييک زبان مشترک را . های شناخته شده تاثير گذاری فعاليت های بشر دوستانه را فراهم ميدارد

 . يسه صورت گيردبوجود آورده زمينه را مساعد ميسازند تا ميان پروژه ها مقا
 

بطور مثال در . سفير به اين عقيده است که شاخص ها را ميتوان برای استفاده در عرصه های مختلف تعديل نمود
 ليتر آب را که برای يک نفر در يک روز توصيه شده 15-7قضيه ذيل يک نهاد توضيح ميدارد چگونه نتوانستند 

شاخص ها تحقق نمی يابند، الزم است بايد شفافيت باشد،  نتايج زمانيکه . بود را برای نيازمندان عرضه نمايند
بررسی ها و نظارت ها ثبت گردد و در صورت ممکن مشوره ها و توصيه های صورت گيرد تا باشد شاخص ها 

 . برآروده شود
 

 پروژه ايتوپيا
 

. آب فراهم نموديم نفر 400000 طی يک پروژه خشکسالی در کشور ايتيوپيا ما برای بيشتر از 2000در سال 
 ليتر آب از 15فراهم آوری .  ليتر آب توزيع نموديم5 ليتر آب وعده شده ما برای يک نفر در يک روز 15بعوض 

ما برای مردم واضيحًا گفتيم که آب که برای شان توزيع ميگردد . ظرفيت لوژستيکی و مرجع تمويل کننده باال بود
  .صرفًا برای آشاميدن و پخت و پز می باشد

 
 : شاخص های تغير



در صورت امکان زنان، مردان و اطفال آسيب ديده از حوادث را در تصميم گيری در مورد تغيراتی دلخواه مردم 
در يک جلسه، ورکشاپ، يا يک گفتگوی شخص از مردم بپرسيد انتظار چه نوع تغيراتی را ميخواهند . سهيم سازييد

از مردم . ای صحبت با زنان جلسات و گفتگو های جداگانه را داير نماييدبر. بعد از تکميل شدن پروژه مشاهده نمايند
مردم چگونه منفعت .  فرض کنيد پروژه تکميل گرديد. آسيب ديده سوال کنيد اگر پروژه موفق گردد چه خواهد شد

ييد؟ پاسخ های حاصل خواهد نمود؟  چگونه زنده گی تانرا تحت تاثير قرار ميدهد؟ چه اتقاقی را ميخواهد مشاهده نما
 . مردم به  آن سواالت شما را کمک مينمايد تا شاخص های پيشرفت و تغير ات پروژه را پيگيری نماييد

 
 : شاخص های تغير که توسط اهالی محل ترتيب گرديده است

o ممکن با ساير شاخص مطابقت داشته باشيد يا خير 
o برای بيرونی ها غير منطقی بنظر ميرسد 
o اضطراری مطابقت نداشته باشدممکن در ساير حاالت  
o مقيد به يک چارچوب زمانی نيست 
o ممکن زمينه را برای مقايسه ميان پروژه ها فراهم نکند 
 

اگرچه شاخص ها يکی از راههای است که کارمندان اطمينان حاصل نمايند که پروژه در نزد افراد ذينفع پروژه، 
 . د و تجارب و آرزو های شان را در نظر می گيردمردم را قادر می سازد تا نظريات شان را اظهار نماي

 
 

 پروژه سودان
در يک پروژه آب در جنوب سودان، کارمندان پروژه با استفاده از شاخص های  سفير موفقيت پروژه را  سنجش 

 . نموده اند
 

نيکه محل زما. اما در عين پروژه مردم محل موفقيت پروژه را در تعداد دختران که مکتب ميرود سنجش نمودند
توزيع نزديک مردم بوده است، دختران سطل های شانرا با خود گرفته و در راه برگشت از مکتب باخود آب می 

 . آوردند
 

مردم در مورد تغيرات جديد، تامين آب و اين دختران شان  به مکتب ميروند چه ميگويند؟ يک مثال سنجش ميزان 
 .  ميباشد23در جدول صفحه 
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 چطور ميتوان يک جلسه را مثمر را داير نماييم
 

 هدف
 

o  برای مالقات نمودن کارمندان پروژه و شريک سازی معلومات 
o بمنظور ايجاد موافقت باالی فعاليت های که انجام ميشود 
o  برای موافقت روی ايجاد تغيرات 
o برای مستند سازی معلومات کليدی و تصاميمی که بر مبنای آن انجام ميشود  

 
 ما ضرورت خواهيد داشتش
 

o مشاور حسابدهی، اگر داشته باشيد 
o  يک نفر منحيث تسهيل کننده 
o يک شخص ديگر بمنظور ثبت يافته ها، تبصره ها و تصاميم 

 
 سواالت برای کارمندان پروژه 

 
 با کدام مردم شما کار می کنيد؟ .1
 کدام اين مردم بيشتر آسيب پذير اند؟ .2
 ديد؟در جلسه گذشته شما با کی صحبت کر .3
 شما از ايشان چه آموختيد؟ .4
 يافته های تانرا با چه کسی مجددًا چک کرديد؟ .5
 يافته های شما در مقايسه با ريکارد های جلسات شما چگونه است؟ .6
 افراد ذنيفع پروژه کدام نيازمندی های شانر ا در اولويت قرار ميدهند؟ .7
 اين يافته ها با فعاليت های کنونی شما چه ارتباط دارد؟ .8
 ری خوب پيش ميرود؟چه کا .9

 کدام خوب پيش نمی رود؟ .10
 کدام نتايج را ميخواهد بدست آوريد و چگونه؟ .11
 برای بهبود تاثير گذاری پروژه ها بايد چه کار های صورت گيرد؟ .12

 
زمانيکه جلسات بشکل مرتب داير می گردد، همراه با يافته های کليدی، تبصره ه،  تصاميم و تاريخ آن بايد ياداشت 

.  کار شما را کمک مينمايد معلومات پروژه را تجديد نموده و سطح تاثيری گذاری پروژه را سنجش نماييدگردد،  اين
اينکار بخصوص در ابتدای پروژه مهم ميباشد، زمانيکه تعداد کارمندان بيشتر ميباشد و تيم ها برای ايجاد سيستم ها 

 . وقت اندک ميداشته باشند
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 تم رسيده گی به شکايات را ايجاد کنيم چطور ميتوان يک سيس

 
پذيرش . شکايت به بدين معناست که کار نادرستی صورت گرفته است:  نظريات ميتواند مثبت و منفی باشد

 . شکايات و پاسخ به آن از جمله بخش های مرکزی حسابدهی، تاثيرگذاری و آموزش ميباشد
 

 معلومات
 انند که اين حق شان استبرای مردم بگوييد چگونه شکايت کنند و بد •
 از کارمندان و تخته های درج معلومات منظور باالبردن سطح آگاهی مردم استفاده نماييد •
 در رابطه نوعيت شکايات موقف تان را ثابت سازييد که در رابطه شما اقدامی کرده نميتوانيد •
 د بدانيدپطرز ا لعمل های دفتر تانرا در مورد سو استفاده از افراد ذينفع پروژه باي •
 جزئيات روند استيناف طلبی را برا مردم تشريح نماييد •
 



 دسترسی
 

 :نکات ذيل را در نظر داشته باشيد. دسترسی به روند شکايت را بقدر کافی ساده و مصئون سازييد •
 چگونه افراد ذينفع پروژه در مناطق دوردست ميتوانند شکايت کنند؟ •
 آيا شکايات شفاعی يا تحرير اخذ می گردد؟ •
بادرنظر داشت ترس بيسوادی، ( آيا امکان دارد به نماينده گی از کس ديگر شکايت صورت گيرد  •

 ، عدم توانای برای سفر  و غيره؟)ترس از مصونيت فردی
 طرزالعمل ها 

 شرح دهيد چگونه رسيده گی به شکايات صورت می گيرد •
 يک فورم معياری رسيده گی به شکايات را تهيه نماييد •
 ده را يک رسيد بدهيد، بهتر است يک نقل امضا شده را برايش بدهيدشخص شکايت کنن •
 در تحقيقات کمک نماييد تا پيگيری صورت گيرد و ارقام را در پروسه رسيده گی به شکايت نگهداريد •
اطمنيان حاصل نماييد که موضوع شکايت دوباره به گوش شخص . دوسيه های شکايات را محرم نگهداريد •

 سددرج کننده شکايت نر
 طرزالعمل های دفتر تانرا در رابطه بايد بدانيد �

 
 پاسخدهی

 . به شکايات مستفيد شوندگان پاسخ بدهيد
 .مطمئن شويد تا به هر شکايت پاسخ داده شده و اقدامات مناسب برای آن گرفته شود 
 .به سواالت همسان پاسخ های همسان بدهيد: همسانی در پاسخدهی را بخاطر داشته باشيد 
 .جاد نماييديت را اي ابراز شکايات نظارت نماييد و يک پروسه تقاضا برای درج شکااز پروسه 

 
 آموزش

 آموختن از شکايات و اشتباهات 
 تمامی ارقام را جمع آوری نموده و مراحل را پيگيری نماييد   

 .مطالب آموخته شده را در تصميم گيری و فعاليت های پروژه ذخيل سازيد  �
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 ه يک گذارش شفاهی را ارائه نماييمچگون

 در عمل پياده ساختن مکانيزم شکايات و پاسخدهی
اين تيم در نخست.  ميرتوسط سرپناه و مواد غيرغذايی واکنش نشان داد      در کش2005ميداير به حادثه زلزله اکتوبر  

يک ساعت در روز برای برخورد با مشکالت. درک نمود که نياز به پاسخدهی به پرسشها و شکايات هميشگی دارد 
 . اين يگانه وقتی بود که ميداير به شکايات رسيدگی مينمود .  در مرکز مقر پروژه اختصاص داده شد 

 
در صورت ممکن، برای مشکالت بصورت. ی ميتوانست به رئيس اداری و يا مسئول دفتر صحبت نمايديک شاک

در غير آن کارمندان دفتر فورم شکايات را خانه پری نموده و بعدًا آنرا به تيسم. غير رسمی راه حل پيشنهاد ميگرديد
ت خصوصی صورت گرفته بود توسطشکاياتی که در مورد کارمندان بصور   . ارزيابی در ساحه محول مينمودند

 .رئيس پروژه بصورت جداگانه پيگيری ميگرديد
اين شکايات از ساحات خارج. اکثريت شکايات از نجات يافتگان زلزله که سرپناه دريافت ننموده بودند درج شده بود  

 ساحات ايشان کاردر چنين شرايط ميد اير با دفتران ذيربط موسسات که در     .  کاری ميداير نيز فرستاده شده بود  
بعضی اوقات در صورت عدم دريافت کدام واکنش از جانب آن دفتر ميداير بخودی خود. مينمايند صحبت مينمود
در صورت که يک شکايت تحقيق شده بواسطه تيم ارزيابی ميد اير مستحق شناخته ميشد،. کمکی را فراهم مينمود

 .اير دريافت مينمودمستفيد شوندگان کمک را به اساس منابع موجود ميد 
 

اين فعاليت.  در روی صفحه تعداد شکايات رسيده و تعداد شکاياتی که با آنان پاسخ داده شده اند درج ميگردد         
 . کارمندان پروژه را قادربه ارزيابی پيشرفت و ملحق سازی شکايات در پالن گذاری پروژه گرداند 

 
 فيصد موارد درج70ت را مورد بررسی قرارداده که معادل به    شکايا1600در ختم مرحله اضطراری، ميداير تقريبًا 

. تحقق نپذيرفت2006رسيدگی به تمامی شکايات به دليل اتمام وجوه مالی پروژه ميد اير در مارچ   .   شده ميگرديد
لههمچنان به مدت پنج ماه بعد از زلز . ارزيابی از خانواده های بيشتر باعث توقعات ساختگی و غير واقعی ميگردد 

 فيصد آن به مراجع ديگر رجعت داده18از تعداد شکايات دريافت شده  . تعداد زيادی از سرپناه ها اعمار گرديدند 
شدند و به اساس شکايات از کارمندان سه نفر آنان که به اساس سليقه با مردم محالت و اعضای فاميل خود برخورد

 .نموده بودند برطرف گرديدند  
 

عث صرفه جويی در وقت کارمندان ساحوی و دفترگرديده و خالها در ساحات تحت پوششمکانيزم سمع شکايات با
 فاميل کمک نمود که در غير آن کمکی به ايشان صورت290با استفاده ازين مکانيزم ميد اير به    . را شناسايی نمود 

 . نميگرفت
 

 به ايشان کوشش نمود تا داشتن دانش کمميدايرتازه به فعاليت های خود در پاکستان آغاز نموده و مکانيزم پاسخدهی
در ختم پروژه، اجتماعات ميتوانستند با ميداير در مورد هر نوع کاستی که. در مورد محالت را جبران نمايند

آنها مطمئن بودند که در مقابل شکايات ايشان اقدامات جدی اتخاذ. درتوزيع پروژه مالحظه نموده بودند به تماس شوند
 .ميگرديد

 رتباطات تحريری رابرت شوفيلد و جان پريمروس ميداير    از ا



حتی زمانيکه مردم متاثر شده از شرايط اضطراری در پروژه شرکت مينمايند، تعداد از ايشان نسبت به ديگران در 
درينجا بعضی نکاتی را در مورد ارايه گذارش شفاهی به مجامع بصورت عموم در مورد . مورد آن بيشتر ميدانند
 .پروژه پيشکش مينماييم

 
 وضوع را مختصر نگهداشته باشيدم

معلومات را مخفی ننماييد بلکه در نظر داشته باشيد تا به مردم کمک نماييد تا نکات عمده در مورد اينکه چی رخ 
 .داده است را بخاطر داشته باشند

 
 فکر کنيد که مردم به دانستن چی نياز دارند

 .ا مرفوع ميسازد تهيه نماييدشفاهی را که نيازمندی های مردم ر) ارائه(يک پرزنتيشن 
 

 باالی نکات عمده تاکيد نماييد
 .اگر ميتوانيد از پوستر ها، سخنان بزرگان، تصاوير، ساليدها، جداول و چارتها استفاده نماييد

 
 تشويق به سهمگيری نماييد

 .جلسه سوال و جواب، يک گردهمايی و اجرای نقش بصورت مختصر ميتواند اين پروسه را کمک نمايد
 

 مردم را تشويق به ابراز تفکراتشان نماييد
در مورد اينکه با . مردم دارای نظريات متضاد در مورد پروژه و تغيرات که ميتواند در اثر آن رخ دهد ميباشند

 .اينگونه شرايط چگونه مواجه شويد بايد از قبل فکر نماييد
 

 فرادهيد و ماهرانه عمل نماييدگوش 
 و رابطه خوب را ميان مردم، بخصوص آنهاييکه دارای نظريات متضاد اند ايجاد کوشش نماييد تا جوء مناسب

 .مساعی بخرچ دهيد تا با يک نکته مثبت مباحثه را اتمام نماييد. نماييد
 

 : بررسی انکشاف و برنامه های اجتماعی با اشتراک کننده گان: اقتباس شده از موسسات همکار در نظارت
© Marie-Thérèse Feuerstein 1986. 
Reproduced by permission of Macmillan Publishers Ltd. 
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 چگونه خدا حافظی نماييم؟

 
. اين راهکار به شما کمک مينمايد تا برون رفت موسسه شما در ختم پروژه بصورت راحت و شفاف صورت گيرد

ارمندان و موسسات همکار محلی و مقامات بايد افرادی که در پروژه شما سهيم بوده اند بشمول مستفيد شوندگان، ک
 .بدانند چی رخ ميدهد وچرا

 .مشخص سازی فعاليت ها و نيازمنديهای ارتباط به تفصيل
 :اينها شامل چی ميباشند

 .تحريرمکتوب به کارمندان که توسط جلسات انفرادی و گروهی تعقيب ميگردد .1
در سطح قريه، ولسوالی و منطقوی بشمول تحريرمکتوب رسمی در مورد بستن پروژه برای متنفذين  .2

بزرکان و رهبران قومی، تعقيب مکاتيب با توضيحات روبه روی، گذاشتن کاپی مکتوب برای روئسا ی 
 ).يا در محل که همه آنرا قرائت نموده ميتوانند(قريه در روی لوحه معلومات 

مات به مردم در مورد ختم تهيه صفحه پرسشها و پاسخها برای رهنمايی کارمندان غرض ارائه معلو .3
 پروژه

 تهيه پالن راه اندازی جلسه برون رفت با اجتماع .4
 گذارش دهی در مورد دستآورد ها وموفقيت های پروژه .5
 تحرير مکتوب با ديگر موسسات ملی و بين المللی و تعيين جلسه برای مالقات و تشريح اين موضوع .6
نه برای آگاهی افراد بی بضاعت که ممکن در جلسات راه اندازی مالقات های متمرکز يا رفتن خانه به خا .7

 .شرکت کرده نتوانند
 .استفاده از پوسترها و برگه های اطالع رسانی در اشکال که عام فهم ميباشد .8



 تشريحات در مورد فعاليت های پروژه/دعوت ابراز نظريات .9
اندازی نمايشگاه جمع آوری معلومات در مورد کار های موفق و عکس العمل های مثبت مجامع، راه  .10

 تصاوير پروژه ومحول نمودن تصاوير به اجتماع
 اجرای مراسم اختتاميه در مطابقت به کلتور منطقه زمانيکه پروژه به مردم محل محول ميگردد .11
 بررسی فعاليت های ارتباطی در راستای برون رفت و حفظ تجارب اندوخته شده .12

 
 

 :بخش هفت
 

 ابتکارات ديگر حسابدهی
 

ًا مناسب به اساس تجارب کاری موسسات مختلف بشمول ابتکارات فعاليت های صحی رهنمای نسبت
ALNAP ،HAP ،بين المللی People in Aid  و Sphere . برای معلومات بيشتر به آدرس های انترنيت

 .ذيل مراجعه نماييد
 

ALNAP 
ل کشی در رواندا  به اساس بررسی های موسسات جداگانه که در واکنش به نس1997اين پروژه در سال 
اعضا اين پروژه شامل  متخصصين بخش حقوق بشر، موسسات تمويل کننده، . رخ داد تاسيس گرديد

برای بهبود کيفيت و  ALNAP .انجوها، صليب سرخ، ملل متحد و ارگان های مستقل علمی ميباشند
صورت ممکن حسابدهی در اقدامات بشر دوستانه با تشريک تجارب، شناسايی مشکالت مشترک و در 

 org.alnap.www://http/. ايجاد همآهنگی باالی راهکارها ميباشد
 

HAP International 
 توسط يک گروه از نهادهای بشردوست به منظور ارتقا حسابدهی به بازماندگان 2003اين برنامه در سال 
  HAP برای رعايت اصول حسابدهی که توسط  نياز به تعهد رسمیHAPعضويت . حوادث ايجاد گرديد

 HAPمديريت مدبرانه و حسابده . بعد از يک سلسله پژوهش و آزمايش در ساحات بميان آمده است دارد
 شامل HAPرهنمود حسابدهی . شامل يک تعداد دستآوردها برای کسب اطمينان برای مستفيدين ميباشد

 org.hapinternational.www://http/شد بخش های از کتاب رهنمای نسبتًا خوب نير ميبا
 

People in Aid 
اين برنامه ها به موسسات کمک .  ايجاد گرديده  و شبکه از نهاد های بشردوست و انکشافی ميباشد1995در سال 

مقرره . ن اثرگذاری پروژه را ارتقا دهندمينمايند تا با استفاده از مديريت بهتر و همکاری کارمندان و دواطلبا
تعهد به اين . عملکردهای خوب تحت اين مبحث شامل هفت اصول که توسط شاخص ها تشريح گرديده اند ميباشند

 به اين سو مطابقت به اين 2001از سال . مقرره را ميتوان در اوقات مناسب با مفتش اجتماعی بيرونی بررسی نمود
 .  عالمت گذاری گرديده و بقسم جوايز نيز اهدا ميگرددPeople in Aidارد مقرره توسط نشان ستاند

/org.peopleinaid.www://http 
 

Sphere 
 توسط يک دسته از موسسات بين المللی بشردوستانه، انجوها، و کارکنان صليب سرخ 1997اين پروزه در سال 

ژه کتاب رهنمای را که محتويات آن متشکل از قوانين حقوق بشرمختص به چهار سکتور که اين پرو. افتتاح گرديد
و معيارهای شامل تمامی سکتور ) حفظ الصحه، ارتقا وضعيت صحی، مصئونيت غذايی و خدمات صحی/آب(شامل 

. همکاری مينمايدمعيارها و قوانين به نوبه خود در تحقق پذيری چهارچوب عملياتی حسابدهی . ها ميگردند ميباشد
 به دست نشر 2004تجديد نهايی آن در سال . اين کتاب رهنما متداومًا در مشورت با کاربران آن تجديد گرديده است

 org.ojectspherepr.www://http/ طبع خواهد گرديد 2009رسيد و نسخه ديگر آن در 
 

 بخش هشتم
 

  بيشتر و اختصاراتمنابع، معلومات

http://www.alnap.org/
http://www.hapinternational.org/
http://www.peopleinaid.org/
http://www.sphereproject.org/


اگر . جهت مراجعه به ماخذ اين کتاب به مجلد اصلی اين رهنما که به زبان انگليسی نگاشته شده است مراجعه نماييد
  برگردان-در افغانستان اين ترجمه را مطالعه ميفرماييد به دفتر مرسی کور افغانستان به تماس شويد

 
 
 
 
 
 


