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 یادداشت رهنمودی در مورد ارزیابی های مشترک عاجل نیازمندی ها
 پس زمینه

که فعالیت در آن بصورت روزافزون پیچیده تر و دشوارتر می شود، هماهنگی هرچه بیشتر در رابطه به ارزیابی محیط کنونی در 

های نیازمندی های بشردوستانه برای ممکن ساختن ارزیابی موثر نیازمندی های چندبعدی؛ افزایش کارایی منابع موجود )به شمول  

؛ کاهش فشار روی افراد آگاه کلیدی )که برای جمع آوری معلومات با آنان  (مارآ /کارمندان آموزش دیده ساحوی جمع آوری معلومات

تیم بشردوستانه کشور صحبت می شود( و استفاده موثر از فرصت های کوتاه دسترسی، حیاتی می باشد. گروه رهبری بشردوستانه و 

(Humanitarian Country Team) اعضای تیم هماهنگی  ،دارویل بین االبا هدف استحکام هماهنگی ارزیابی های مشترک عاج

انکشاف  را یادداشت رهنمودیاین میان کلسترها و گروه دسترسی بشردوستانه را موظف ساختند تا فورم ارزیابی های مشترک و 

 دهند. 

زمندی ها کرده، بهترین شیوه ها و اصول کُلی پیشبرد ارزیابی های مشترک عاجل نیا الزم را واضحاین یادداشت رهنمودی شرایط 

 را مشخص می سازد. 

 هدف و وسعت پوشش 

ادارات امدادرسانیکه در پاسخدهی های بشردوستانه در افغانستان دخیل اند، روی یک ساختار مشترک،   این است کههدف این تمرین 

مناسب الزم برای پیشبرد ارزیابی های چندسکتوری مستقل و غیرجانبدارانه که تهداب رسانیدن کمک های فورمۀ نمونه، و شرایط 

رایط مناسب الزمی از این امر ضروری ریشه می گیرند که ساختن تهداب  بشردوستانه را تشکیل می دهد، توافق داشته باشند. این ش

 مستحکم مبتنی بر شواهد برای پیشبرد پاسخدهی مبتنی بر نیازمندی ها، الزمی می باشد. 

 اصول رهنمودی

ری، و آزادی انساندوستی، بی طرفی، غیرجانبدا  که عبارت اند از چهار اصل بشردوستانهدرنظرداشت در همه ارزیابی های مشترک 

برای شریک   بشردوستانه کشورپروتوکول تیم «، » اصول مشترک عملیاتیعملیاتی الزمی می باشد. در تدوین این رهنمود از » 

گان    هنگی پاسخدهی عاجل به بیجاشدهملل متحد و حکومت برای هما« و همچنان طرزالعمل مشترک عملیاتی سازمان  سازی معلومات

 داخلی )طرزالعمل بیجاشده گان( استفاده شده است. 

 فورمۀ واحد برای ارزیابی های چندسکتوری 

و یا هم منحیث   اشتراک می کنند در ساحاتیکه از افزایش جنگ ها متاثر می شونددر ارزیابی های مشترکی که همه اداراتیکه 

از این فورمۀ مشترک ارزیابی عاجل نیازمندی  بل دسترس گردند،ارزیابی مقدماتی برای ساحاتی که ممکن در صورت توافق صلح قا

خواهند کرد. هدف از فورم ارزیابی حصول اطمینان از اینکه پاسخدهی بشری به خوبی آگاه بوده و مطابق های چندسکتوری، استفاده 

های موجود در »فورم ارزیابی   فورم از شاخصاین به نظریات، تجارب و خواست های مردم متاثر از حوادث، وفق داده شود. در 

تدوین سند نمای کُلی نیازمندی های که برای   JIAFو چارچوب تحلیل مشترک بین السکتوری یا  HEATعاجل خانوادگی« یا  

این فورم فشرده ارزیابی نیازمندی های چندسکتوری را تسریع ساخته،  بشردوستانه از آن استفاده می شود، کار گرفته شده است.

و موراد و ساحاتی را که نیاز به ارزیابی های   گیرندی دست شردوستانه را قادر می سازد پاسخدهی مقدماتی را روادارات ب

تا طول زمان هر مصاحبه کوتاه شود؛   اند در چندین موارد سوال ها حذف شده بیشتری داشته باشند، را شناسایی کنند. 1سکتوری 

کار گرفته شده است. همه ادارات متعهد هستند تا   ،طوریکه از یک سوال منحیث شاخص کمکی تشخیص نیازمندی های فرضی دیگر

 ازین فورم برای ارزیابی نیازمندی های عاجل چندسکتوری استفاده کنند.

 موجبات ارزیابی ها 

اشده گان ذکر شده، سیستم هشدار برای آغاز ارزیابی ها به کار گرفته می شود. هشدارها ممکن  طبق پروسه ایکه در طرزالعمل بیج

دریافت گردند؛ مانند: مراکز تماس در سطح محالت، ادارات بشردوستانه و انکشافی، بزرگان محل، ادارات امنیتی، از مراجع مختلف 

و غیره مراکز خدماتی. در صورت بمیان آمدن توافق صلح و یا آتش  حکومت، مردم متاثرشده از جمله از طریق مرکز تماس »آواز« 

 آغازگر ارزیابی ها پنداشته خواهد شد.بس مداوم، وجود توافق خود 

 
این فورم الزاما جایگزین فورم هیت و یا غیره وسایل ارزیابی های سکتوری نیست. در صورتیکه محدودیت های زمانی نباشد، این فورم ها به    1

موجود باشد، حال خود باقی می مانند. اما در صورتیکه نتایج سریع نیاز باشد و یا هم برای انجام ارزیابی ها محدودیت های زمانی و یا دسترسی 
 توافق می شود که حد اقل معلوماتی را که تیم های ارزیابی باید جمع آوری کند، توسط همین فورم گردآوری گردد.

https://reliefweb.int/report/afghanistan/afghanistan-joint-operating-principles-ensuring-delivery-principled-humanitarian
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/document/afghanistan-data-sharing-protocol
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/document/afghanistan-data-sharing-protocol
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 ساختار هماهنگی و اشتراک در ارزیابی ها 

و تصمیم  موجود در والیات مختلف همچنان مراجع هماهنگی( OCT)طبق روال کنونی، تیم های چندسکتوری هماهنگی عملیاتی 

دفتر اوچا حضور داشته باشد، توسط اوچا  که گیری در مورد ارزیابی ها باقی خواهند ماند. تیم های هماهنگی عملیاتی در نقاطی 

برای پیشبرد هماهنگی ارزیابی ها و پالنگذاری   ی جایگزین دیگریادارهدر والیاتیکه اوچا حضور ندارد، رهبری می گردند. 

هر جایکه امکان داشته باشد، حداقل یکی از ادارات رهبری کننده هر کلستر باید در ارزیابی ها   .ده استدرنظر گرفته شپاسخدهی 

 اشتراک کند.

 تا نقش برزگان محل تنها به فراهم سازی دسترسی محدود باشد. شودارزیابی های مشترک باید کوشش در طبق اصل آزادی عملیاتی، 

 (:نیستنداعضای تیم های ارزیابی باید حد اقل موارد ذیل را برآورده بسازند )ولی لزوماً محدود به این موارد 

آشنایی و توافق با دستورالعمل نهضت صلیب سرخ و سره میاشت و موسسات غیر حکومتی برای امداد رسانی به حوادث   •

(، و ستندرد 1999) Sphere Standards(، 2003و  1991(، قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد )1992)

 (2015اصلی بشردوستانه )

برای شریک سازی معلومات«، و   کشور ی«، »پروتوکول تیم بشردوستانهاصول مشترک عملیاتآشنایی و توافق با »  •

 »طرزالعمل بیجاشده گان«

آشنایی در مورد تعامل با بزرگان محلی برای پیشبرد مذاکرات مبتنی بر اصول برای دسترسی پیدا کردن تیم های ارزیابی  •

 به ساحه

 شبه نظامی  یا عدم شمولیت برحال در هر نوع گروه مسلح و •

 یی و توافق با همه پروتوکول های تضمینی/حفاظتی به شمول مصئونیت از سؤاستفاده و بهره برداری جنسی آشنا •

 داشتن تجربه در مورد شیوه های ارزیابی های بشردوستانه و آموزش در مورد فورم ارزیابی مشترک چندسکتوری  •

 شرایط الزم حداقل برای روی دست گرفتن ارزیابی ها 

 را یاز دارند بصورت مستقیم با مردمان متاثرشده ارتباط برقرار کنند تا نیازمندی ها و آسیب پذیری هاادارات بشردوستانه ن •

 ارزیابی و شناسایی کنند. در سطح خانواده ها

ادارات بشردوستانه باید به همه ساحات آسیب دیده دسترسی آزادانه و بدون محدودیت داشته باشند تا ارزیابی ها را انجام  •

ن امر ممکن نیاز به برقرار کردن ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با جناح های درگیر داشته باشد تا دسترسی مبتنی بر  دهند. ای

 اصول برای ساحات که باید ارزیابی شوند، به دست آید.

د که ادارات بشردوستانه به کارمندان ساحوی جمع آوری معلومات/آمار ذکور و اناث هردو ضرورت دارند تا مطمئن شون •

مختلف مردم )مانند زنان، کودکان، افراد دارای معلولیت و کهن ساالن( بصورت کامل در نتایج  اقشارنیازمندی های 

ارزیابی ها و پالن گذاری های پاسخدهی منعکس شده اند. برای تیم های ارزیابی بخاطر صحبت نمودن مستقیم با خانم ها  

 وضع گردد.  در مورد نیازمندی های آنان، نباید محدودیت

 نیا گر،یدر ضمن موارد دادارات بشردوستانه نیاز دارند تا امنیت و مصئونیت مردم متاثر شده در همه حاالت حفظ گردد.  •

 انیعکس و مصاحبه ها در جر یدر مورد حضور هرگونه رسانه ها، گردآور ل یاست که همه جوانب دخ نیکار مستلزم ا

 کرده باشند.  افتیرا در  یابیارز  میمردم متاثر و ت یآگاهانه  یتمندیاز قبل رضا ،یابیارز

ادارات بشردوستانه نیاز دارند کارمندان آنان برای پیشبرد ارزیابی ها از امنیت و مصئونیت برخوردار باشند و این که در  •

 کار آنان دخالت صورت نگیرد.

درخواست و تقاضا از طرف جناح  هیچ گونهن باشد. انتخاب تیم های ارزیابی باید از هرگونه دخالت بزرگان محل مصئو •

 نباید قبول گردد. های درگیر برای انتخاب اعضای تیم های ارزیابی 

 د.نارزیابی اجازۀ حمل سالح ندار یک از اشتراک کننده گان درهیچ  •

 دسترسی تسهیل

داشته باشد و در مورد مذاکرات مبتنی بر  در اختیار ی که مناسبترین امکانات را در همان ساحه مورد نظر هر اداره بشردوستانه 

اصول برای دسترسی تجربه داشته باشد، با استفاده همه جانبه از ارتباطات محلی خود، باید برای ارزیابی های مشترک رهبری  

ری ارتباط با جناح های درگیر برای دسترسی به ساحه قبل از روی دست گرفتن ارزیابی برای مذاکرات را بدست بگیرد. برقرا 

نظر به شرایط محل پیش برده می شود. مهم است که اداراتیکه برای  امنیت و مصئونیت کارمندان حتمی می باشد. در عمل این کار 
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ارزیابی چندسکتوری که ممکن از ساحه فعالیت های آن   پیشبرد دسترسی با جناح های درگیر مذاکره می کنند، متعهد باشند که برای

تعهد برای مذاکرات منظم برای باقی ماندن اجزای حفاظتی فورم های ارزیابی های ، از جملهاداره فراتر باشد، مذاکره کند. 

 می باشد. شامل این امر چندسکتوری 

در جریان ارزیابی ها مهم می باشد. مذاکرات برای دسترسی یافتن   شفافیت و مدیریت توقعات در هنگام مذاکرات برای دسترسی و هم

برای انجام ارزیابی ها هیچگاهی نباید مرتبط و مشروط به وعدۀ رسانیدن مساعدت ها و یا هم هرگونه تعهدات دیگری که از حیطۀ 

در   مورد اینکهدر دم متاثرشده باید به بزرگان محلی، جناح های درگیر و مرشود.  وظایف و صالحیت های بشردوستانه خارج باشد،

 شان ثابت شده باشد، بصورت واضح تفهیم گردد.نتیجۀ ارزیابی ها تنها با کسانی مساعدت صورت می گیرد که نیازمندی های 

 شریک سازی معلومات و نظارت 

شده/خلص شده )غیر قابل  ت مجملبرای ایجاد اعتماد در مورد پروسۀ ارزیابی مهم است تا در مورد شیوۀ ارزیابی و همچنان معلوما

معلومات جمع  ( با جناح های ذیدخل محلی شریک شود. اما تیم های ارزیابی باید روی این نکته تاکید کنند که فردی  هیچربط دادن به 

ا رضایتمندی و تنها ب اندکه از آنان جمع آوری شده  می باشدآوری شده توسط ادارات بشردوستانه اساساً ملکیت همان مردم متاثرشده 

آگاهانۀ آنان می توان آن را شریک ساخت. مردم متاثرشده در مورد اینکه معلومات شان به چه شکلی مدیریت، نگهداری، شریک و  

از بین برده شود حق حرف اول و آخر را دارند. بخاطر جلوگیری از هرگونه خطر سواستفاده و مواجه شدن خطر و زیان به مردم،  

باید به شکل مجمل/خلص )غیر قابل  ،ات جمع آوری شده، این معلومات با هر طرف خارج از تیم های ارزیابیبعد از پروسس معلوم

پروتوکول تیم و شناسه های شخصی وجود نداشته باشد. که در آن معلومات شخصی طوری ( شریک شود فردی  هیچ ربط به

 چارچوب شریک سازی معلومات از جمله با بزرگان محلی را ارایه می دهد.  بشردوستانه کشور برای شریک سازی معلومات

ارزیابی های مشترک نیازمندی ها از طریق جلسات تیم های هماهنگی عملیاتی در سطح والیات شریک می   خالصۀ از یافته های

  ReportHubگردد. معلومات در مورد نیازمندی ها و مساعدت های رسانیده شده همچنان در سیستم های ردیابی معلومات )همچون 

 رات بشردوستانه مدیریت می گردند، انعکاس داده خواهد شد. دشبورد بیجاشده گان و دیگر سیستم های موجود، که توسط ادا

 آمادگی مرتبط به  فعالیت های 

 فعالیت های ذیل منحیث اولویت روی دست گرفته شود: باید برای آمادگی 

در مورد اینکه چگونه از این فورم جدید ارزیابی مشترک نیازمندی   آموزش کارمندان ساحوی جمع آوری معلومات/آمار •

چندسکتوری استفاده کنند و به آنان در مورد مشاهدات شان در جریان ارزیابی ها رهنمایی صورت گیرد. هر    های عاجل

ی هم برای شنود گزارش های کارمندان ساحوی جمع آوری معلومات/آمار داشته باشند. اداره/برنامه »رییچ«  ادراه پروسه 

(REACH Initiative )  فراهم سازد. دهی کارمندان ادارات بشردوستانه را منابع الزم برای آموزش در تالش است 

باید قبل از اعزام تیم های ارزیابی انجام شود.  ارزیابی میزان خطرات امنیتی و مصئونیتی که کارمندان به آن مواجه اند •

ی که باید ارزیابی و نظارت شوند شامل امکان سرپیچی جناح های ذیدخل محلی و طرف های شاخص های خطرات ممکنه

دخالت های   نشانه هایدرگیر از تعهدات شان به مندرجات سند اصول مشترک عملیاتی و قوانین بین المللی بشردوستانه؛ 

 نده در جریان مساعدت ها؛ و مسایل حفظتی مانند محروم ساختن زنان و دختران از ارزیابی ها و پاسخدهی می شود. فزای

در همه ساحات، مخصوصاً مناطقیکه از جنگ های شدید آسیب دیده اند. این امر  نگهداری لست مشرح ارتباطات با ادارات  •

ای الزم در رابطه به هماهنگی شرایط بحرانی عاجل را دیده اند کمک می کند تا ادارات و اشخاص مربوطه ایکه آموزش ه

در سطح محلی/والیات به اسرع وقت مشخص گردند. این قبیل لست ها باید توسط تیم های هماهنگی عملیاتی نگهداری  

 گردند.

 

 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/document/afghanistan-data-sharing-protocol
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/document/afghanistan-data-sharing-protocol

