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و دارفا یعمج هبرجت لوصحم ،»هناتسودرشب یناسردادما رد اهدرادناتسا لقادح و هناتسودرشب
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اهنامزاسنیبهدرتسگیعاسمکیرشتدروآتسد،»هناتسودرشباست.

یاقتراروظنمهبنامزاسنیدنچشلاتزاتسایباتزاب»اهدرادناتسالقادحوهناتسودرشبروشنم«
یاربیدربراکیبوچراچنییعتزینونایوجددمرباربردتیلوئسمساسحاویناسردادماتیعضو

ماجناوظایف.

یناسنایاههعجافزوربعنامدناوتیمن»اهدرادناتسالقادحوهناتسودرشبروشنم«هکتساملسم
یاقترایارب،هدزتبیصممدرمیگدنزدوبهبفدهابدناوتیماما؛دوشناسناهباهتبیصملیمحتو

ییاهششوک،نانآهبیناسردادماتیعضوکند.

خرسبیلصشبنج،یتلودریغهناتسودرشبیاهنامزاسزایهورگراکتباهکریفسایاهدرادناتسا
یاهدرادناتساناونعهب،زورماهبات۱99۰ههدرخاوارددوخشیادیپودبزا،دوبرمحاللاهو

هدشهتفرگراکهبهناتسودرشبیناسردادمایلمعاست.

 


ناونُتزودفن لرمادناج

هریدمتئیهسییراسفیر  هژورپریدم
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سپاسگزاری
یگدنهانپرومانامزاستیامحویراکمهاب،)ICRI(ناریاردناگدنهانپیناهجمویسرسنکنامزاس
یامنهارباتک«یسرافهمجرتتسارختفم،)IRCS(ناریاخرسبیلصهعماجو)NRC(یژورن

هئاراهناتسودرشبرومانلااعفهعماجهبار»ریفسادهد.

هدنارذگرسزااریرایسبیاهشلاچ،دیماجنالوطهباهلاس،نآنتسشنرابهبهکهمجرتنیا
یسرافنلااعفنایمرددنمشزرایرازباهباثمهب،شلاتنیاییاهندرواتسدهکمیروابنیارب.تسا

دهاوخرارقهدافتسادرومهناتسودرشبرومانابزگرفت.

نامز،تیننسحابهکییاهنامزاسودارفازایرایسبتیامحویرایاب،هژورپنیاندیسرماجناهب
یهژیویرازگساپسبتارمتساهتسیاش.دشرسیم،دندادرارقنآرایتخارداردوخصصختو
ناشیارادیاپیاهتیامحرطاخهبناگدنهانپویجراخعابتارومالکهراداتیریدمزااردوخ
ینونکونیشیپیاضعازامیلیامنینچمه.میرادزارباناریاردیللملانیبداهنمدرمیاهنامزاسزا
یایراسیمکردامناراکمهوناتسود،دندوبامهارمههژورپنیالوطردهکداهنمدرمیاهنامزاس
للمنامزاسرتفدو)WFP(اذغیناهجهمانرب،)UNHCR(ناگدنهانپروماردللمنامزاسیلاع
ینادردقناشیایاهتیامحویراکمهرطاخهب،)OCHA(هناتسودرشبیاهتیلاعفیگنهامهرد
وناریاردناگدنهانپیناهجمویسرسنکنامزاسشیاریووهمجرت،یرادایاههورگزازین.مینک
هعماجیللملانیبنامتراپدونانآییابیکشوراکتشپرطاخهب،یژورنیگدنهانپرومانامزاس

هناصلاخهژورپنیاردناشدنمشزرایاههرواشمتهجهب،ناریاخرسبیلصسپاسگزاریم.

روماترازو،هژورپیلامنایماحنوهرماردوخ،حرطنیاماجناردهکتسارکذهبمزلانایاپرد
نیارمتسمتیامح.مینادیم)ECHO(اپوراهیداحتاهناتسودرشبیاهکمکشخبوژورنهجراخ
ردهناتسودرشبیاهتیلاعف تفییک دوبهب بجومهک،ناریا ردییاهحرطنینچیارجازا اهداهن

.تسایندوتسسب،دنوشیمریفسایاهدرادناتسابوچراچ

نینزانکاظمی
ردناگدنهانپیناهجمویسرسنکنامزاسیروشکهدنیامنایران
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تشکـر و قـدردانـی
ردیرایسبدارفاهرواشموتکراشماب،تساعماجیدنیارف،ریفسایامنهارباتکردرظندیدجت
قیوشتوتدعاسمنوهرمهژورپنیانیاربانب؛تسینرودقمنانآکتکتمانرکذهکناهجرسارس

هتشادیمهسنآنتسشنرابهبردکیرههکتساییاهنامزاسودارفااند.

وینفلوصفردلوئسمدارفازایهورگییامنهاراب،ریفسایامنهارباتکردرظندیدجتدنیارف
هتفرگماجنا ،یرورضیدراومهب یگدیسریارب عجرمدارفا تیامحوفدارتمبلاطمشیاریو
ایواجهباج،بذجطبترمیاهشخبزا،رظندرومراکحطسهبهجوتاب ،دارفا نیا همه.تسا
هتبلاهک،دارفانیا؛دنتشادهدهعرباررثانیایلکتیادهمهرواشمنیدنچ.دندشمادختسااًمیقتسم

نیازا،هدشرکذناشمانمهرگیدرومایاربقرارند:

زا(تیمساریلک،)Inter Actionزا(پاشیبمیج،دراکیپیرم،یسرادزمیج:هناتسودرشبروشنم
(I F R C).زانامنیلکنوُیاو)CareInternational

یناهنیدولکو)ICVAزا(پوریمنافگرِبنکِنشِدِا:تیامحلوصاِدیل.
اراسونوسیدناساتِپ:یدیلکیاهدرادناتسادیویدسون.

فصول فنی

یایناتیربمافسکا(هسِگِِلفززِاباگِن�:تشادهب�و�بلاضاف�،بآ�عبانم�یزاسهبکبیر(��
�:هیذغتواذغتینما
�)ریبکیایناتیرب،Save The Children(سناتسرِتنازوس:هیذغت
�)Action Contre la Faim(یلوِگیرودِ:یگدنزیاههنیزهنیمأتوییاذغتینما
�)Word Vision International(نوتلدیمرتلاوو)اذغیناهجهمانرب(لوبنرِتلاپ:ییاذغکمک
�)IFRC(زردناسماهارگ:ییاذغریغملاقاورارقتسا،نکسم
�)Word VisionInternational(ولکِتنیفسمِ:یتشادهبتامادقا



تشکر و قدردانی

ط

ویرایش مطالب مترادف

Save The Childrenزاودره(ثرومیرامومورتسمولباکینوم:ناکدوکسوئد(��
��)Help Age International(زلوِوج�:نادنملاس
��)Leonard Cheshireنلاولعمیریگارفهعسوتوتیلولعمزکرم(تکِایرام:تیلولعم�راچد�دارفا
��)IASC Gen Capهژورپ(�ناروفناهبویس:تیسنج
��زلسِوِ کیام و )یناهج تشادهب نامزاس( نرِمِوا ناف کرام :یعامتجا-یناور موضوعات�

هاگشناد(کلمبیا(
�)ناگدنهانپیاربللمنامزاسیلاعیایراسیمک(لگیپشالاپ�:زدیا�و�HIV

�لجیانو(WWF(ادرِبنافاتینآ:اهلابتارطخشهاکواوهوبآتارییغت،تسیزطیحم
)Christian Aid(سینیمیت

استاندارهای همراهی با اسفیر

�)INEEزاودره(بوئلاایرومتوِزتونمفوهرفینج:تیبرتومیلعت
��)LEGS(نوستاویتک:یگدنز�یاه�هنیزه�نیمأت
��)SEEPهکبشزاودره(لِنسیمِارولولِتسرگِیسیرِت�:یداصتقا�یایحا

اشخاص مرجع

��)BCPRودحتمللمنامزاسنارمعهمانرب(سلازنوگاگلواایرام:ماگنهدوز�یایحا
��)IRC(هماهنگی�و�مدیریت�اردوگاه�ها:�گیلیان�دان�
��)Cash Learning Partnershipهکبش(یترِکوکروپون�:دقن�هوجو�لاقتنا�یارب�یزیر�همانرب

لباقم رد تیساسح ،یماظن –یماظن ریغ هلخادم صوصخرد زین دارفا زا یدادعت اب ،هولاعهب
تروشمیرهشیاهداهنوتاشاشتغاشد.

عجرم�یاه�هورگویراک�یاه�هورگ�،ناشیاهراکماجناردهژورپیلصانلاوئسمزاتیامحیارب
اجنیاردناشمانهکتسایناسکرگیدودارفانیاهمهتدعاسمنوهرمریفساهژورپ.دیدرگداجیا
تیاسبوایامنراتردناوتیماریلصایاضعاواههورگراکهمهزایلماکتسرهفاما؛هدشنرکذ

www.sphereproject.orgسردآهبریفسایافت.
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دیوید،رنفیفوس،ینیرگلیف�:اهراتساریوویلسون
اجار:رظن�دیدجت�هاگراک�هدننادرگجراح

یِاکسا،ردیانشاایدوئلاک�:یبایزرا�و�تراظن�سانشراکتی

هیئت مدیره اسفیر )در تاریخ 13 دسامبر 2010(

یارب هدننکگنهامه تئیه ،)انودنِا ناج( سنِیلَاا (ACT)  Action by Churches Together
لائونام( )ADH) Aktion Deutschland Hilft ِسیالر(،  نارول( )ACBAR( اهناغفا هب یناسردادما
یاروش ،)Jan Weuts( للملانیب ساتیراک ،)رفِِتسنوئارب رویلوا( Care International ،)خابسور
یللملانیب هتیمک ،)Ed Schenkenberg Van Mierop) )ICVA( بلطواد یاهسناژآ یللملانیب
،)یتابروگسا انِلِا( Intermon Oxfam ،)تیتوپ ادنیل( Inter Action ،)ناد نایلیگ( )IRC( تاجن
نویساردف،)لاشِلکِانومیس()IFRC(رمحاللاهوخرسبیلصیاهنامزاسیللملانیبنویساردف
اهتیروفهبییوگخساپیاربیدربهارمادقاهورگ،)ایرافدِونِئوبراملدِور()LWF(نارِتولیناهج
 Save The« فلاتئا ،)نانشیرک ینوا( لانشنرتنیا نلاپ ،)Mia Vukojevic( )PAGER ای رجِیِپ(
 Word،)سبیگنوتلیر(تاجنشترا،)N.M.Prusty(ناتسودنهریفسا،)رتسافینآ(»Children

نافنت(Vision Internationalزودفن(

حامیان مادی
یوس زا ،هدربمان یاهنامزاس تدعاسم ربهولاع ،»ریفسا« یامنهار باتک رد یرگنزاب هجدوب

نیمأتریزیاهداهنگردید:
ییاپورا عمجم( اپورا هعماج هناتسودرشب رتفد ،)دیِا سوئآ( یللملانیب هعسوت ییایلارتسا سناژآ
وهعسوتیسییوسسناژآ،ایناپساهجراخروماترازو،ناملآهجراخروماترازو،)ECHOای
وناگدنهانپیتموکحهرادا،)DFID(ناتسلگنایهاشداپللملانیبهعسوتهرادا،)SDC(یراکمه
یجراخیایلابردیناسریرایسناژآللملانیبهعسوترتفد،)USPRM(هدحتمتلاایانارجاهم

(US – OFDA(هدحتمتلاایا

تیم پروژه اسفیر
ناج:هژورپریدمداِمِرل

اکینرُوِ:یریگارفوشزومآتیریدمفوبر
اینینآ:داوموهعسوتتیریدمنادیگ

ایلیسسِ:هعسوتوشزومآینابیتشپفورتاده
ایدیل:یلامویرادارومابیکویی

،امنهار باتک رد یرگنزاب فلتخم لحارم رد ،زین زپول ارول و ردنکسا یناه ،رِنیوج نوسیلآ
هتشادییاهتدعاسمواهیراکمهاند.
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اسفیـر چیسـت؟
ییوگخساپییاناوتوتیفیکهبطوبرمتاظحلامهئاراظاحلزانآیامنهارباتکوریفساهژورپ
نیا؟تسیچریفساهژورپأدبموأشنماما،تساهدشهتخانشیبوخهبهناتسودرشبیاهیدنمزاینهب
هچ؟تساجکهناتسودرشبنلاکتامادقاردنآهاگیاج؟دمآدوجوهبهنوگچوارچامنهارباتک
راتخاسوتاییزجحیرشتنمضهدششلاتلصفنیارد؟دربراکهبارنآدیابینامزهچویسک
،هعومجمنیابطاخمناونعهب،نامزاسایدرف«هکدوشهدادخساپیساسایاهشسرپنیاهب،باتک

قیبطتنآیاهدرادناتسااباردوخدناوتیمهنوگچدهد«.

فلسفه پروژه اسفیر: حق زندگی با حفظ کرامت انسانی

لاسردرمحاللاهوخرسبیلصیللملانیبشبنج،)اهNGO(یتلودریغیاهنامزاسزایهورگ
ییوگخساپیاتسارردناشتامادقاتیفیکیاقترانانآفده.دندراذگناینبارریفساهژورپ۱997
ربارریفساهفسلفیانبماهنآ.دوبدراومنآردیریذپتیلوئسموراوگانثداوحواهنارحبهب
اب یگدنزقحاهشکمشکوعیاقوردهدیدبیسآدارفاهکنیاتسخن:دنتشاذگیلصا�رواب�ود
نیکستیاربهکنیامودودنرادارتدعاسمزایدنمرهبقاقحتسانیاربانبویناسناتمارکظفح

ارنکممیاهمدقهمهدیاب،اهنارحبوایلابزایشانیرشبیاهیدنمدردبرداشت.

وفیرعت،هناتسودرشبروشنمیاربیبوچراچریفسارد،یلصاروابودنیازاتیامحیاتساررد
اجنیمهوهیهتتاجنودادمایاهتیلاعفیلصایاهشخبیارباهدرادناتسالقادحزایاهعومجم
؛یدرفتشادهبیاقتراوبلاضاف،بآ:تساهدشسکعنمامنهارباتکنیایکینکتلصفراهچرد
.یتشادهبتامادقاویکاروخریغملاقاوناکسا،هانپرس؛هیذغتوییاذغتینمااستانداردهای�

دربراکینفیاهلصفهمهردودنتسهاهدنیارفمامتیاربیلکییاهدرادناتساینوناکدارند.
وایلابربارب ردهناتسودرشبیدادما یاهدرکلمعنیرتهب دهاوشربینتبم»اهدرادناتسالقادح«
امنهارتاکنویدیلکیاهصخاش،یدیلکتامادقا.تسااهشخبهمههصرعردرظنقافتارگنایب
صوصخرد و تساهدمآ درادناتسا ره اب )»مینک هدافتسا اهدرادناتسا زا هنوگچ« لصفرس لیذ(

یمتسدهبییاهدومنهراهدرادناتساتیاعریگنوگچدهد.

دوجواهیناسردادمانیازاکیرهرددیابهکدنکیمفیصوتاریطیارش»اهدرادناتسالقادح«
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رد و دنهد همادا یگدنز هب دوختمارک و نأشظفحاب دنناوتب ،هدزتبیصممدرم ات دشابهتشاد
یهاگیاج�زین�ناگدید�بیسآ�یاربریفساهفسلفیتروشمدنیارفرد.دنبایناکسارادیاپیطیارش
یوگلا هباثمهب هک تسا یعبانم نیتسخن زا یکی ،نونکا ریفسا هژورپ ،ورنیا زا ؛تساهدش نییعت

یمهتخانش)Q&A(یریذپ�تیلوئسم�و�تیفیک�یاهراکتباشود.
نونکاوتساهدشرشتنمامنهار�باتککیتروصهب»اهدرادناتسالقادحوهناتسودرشبروشنم«
تراظن،ارجا،یزیرهمانربیاربامنهارباتکنیا.دینکیمهعلاطمارنآشیاریونیرخآ)همجرت(
،باتکنیازیننلاوئسممعزهب.تساهدشیحارطهناتسودرشبیناسردادمانیحردیبایزرایتحو
لومش،نیاربهولاع.دوشیمهتخانشهورگعفانمبذجوهناتسودرشبیاضفزاعافدیاربیرازبا
هئاراواهزایننیمأتیاربنیرّیختکراشمحرطونارحبهبییبوگخساپرد،ریفسایاهدرادناتسا

.دوشیمعقاودنمدوسرایسب،یناهگانثداوحردشرازگ

رادروخربیاهدرتسگتیلوبقمزااًعومجم،تسیننامزاسکیهبقلعتمامنهارباتکنیاهکاجنآزا
تروصهبولیدبتهناتسودرشبیناسردادمارداهدرادناتساهعومجمنیرتربتعمزایکیهبوتسا
یگنهامهوینامزاسنیبتاطابترایاربیرازباهباثمهب،نینچمهوتساهدشهتفریذپیللملانیب

یمراکهبرود.

تفرگرارقرظندیدجتدروم2۰۰۳لاسردرابنیتسخن؛تفایراشتنا2۰۰۰لاسردرابنیتسخنریفسا
،ینیبزابیاهدنیارفزاکیرهابنامزمه.دششیاریواددجم2۰۱۰و2۰۰9یاهلاسردسپسو
دارفاواهنامزاس،اهسناژآزایعیسوهرتسگنآردهکدمآلمعهبییاههرواشماهشخبهمهرد

تکراشمدحتمللمنامزاسیاهسناژآواهتلودزینو،فلتخمداشتند.

یناسردادمایارجاایوتیریدم،یزیرهمانربهبطوبرمنلاوئسم،ریفسایامنهارباتکیلصاناربراک
ظاحلزا.دنتسهیللملانیبویلم،یلحمیاهنامزاسنابلطوادونانکراکنینچمهوهناتسودرشب

یمهعجارماهدرادناتسالقادحهبررکمروطهبزینهژورپداهنشیپوهجدوبنیمأتشود.

قیوشتزین یصوصخشخباییماظنیاهنامزاس،یلحمویتلودتاماقمدننام،رگیدنلااعف
نلااعفنیادوختامادقاتیادهردمهباتکنیا.دنربراکهبارریفسایامنهارباتکاتدنوشیم
یراکمهنانآابهک-هناتسودرشبیاهسناژآیدربراکیاهدرادناتسازانانآکردهبکمکمهو

دیفمدناوتیم،-دننکیمباشد.

کتاب راهنما: بازتابی از ارزش های اسفیر

یشرگنابهارمه،بسانمییوگخساپهئاراردریفسافدهزاتسایباتزابامنهارباتکراتخاس
وقوقحربینتبممشارکت.
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منشور بشردوستانه، اصول حمایت و استانداردهای کانونی

ینتبم و روحمناسنا شرگن رب همه ،یلصا یاهدرادناتسا و تیامح لوصا ،هناتسودرشب روشنم
لحارمهمهردروشنمنیازکرمت.دنراددیکأتهناتسودرشبیناسردادماهبریفساباتکقوقحرب
تیامحلوصا.تسایلحمویلمتاماقموهدیدبیسآیاههورگنتفرگربردتیمهارب،ییوگخساپ
ینفلوصفرداهنآرارکتزااتدشهدادرارقهورگکیردباتکزاغآردینوناکیاهدرادناتساو
یشخبناونعهبارنآدیاب،صاخهزوحرهناسانشراکهلمجزا،ریفساناربراک.دوشیریگولج

رظنرداهلصفنیازایندشنادجبگیرند.

یتسرهفاب۳54هحفصو۱تسویپردهک(تساهناتسودرشب�روشنم،امنهارباتکیانبریزگنس
ویقلاخایاهنیمزسپباتک نیا .)تساهدشهارمهیدربهارویقوقحیدیلک دانسا زا حورشم
مهارف اهدرادناتسا لقادحوینوناک یاهدرادناتسا یارب نینچمهوتیامحلوصایارب یقوقح
،رثانیا.دنکیمایهماهنآتسردلامعِاوریسفتیاربارهصرعقیرطنیازاودیامنیمبیانیه�ای�
هناتسودرشبیاهسناژآتادهعتوکرتشمتاداقتعا،موسرمینوناقفیاظو�و�قوقح�زا�تسا
هک،دراومنیاهمه.تساهدشیروآدرگکرتشمفیاظووقوقح،لوصازایاهعومجمردهمههک
،یناسناتمارکظفحابیگدنزلماش،تساراوتساهناتسودرشبتامازلاوتیناسنالوصایانبمرب
نینچمهروشنمنیا.تساتینماوتیامحزایدنمهرهبقحوهناتسودرشبیاهکمکتفایردقح
وینوناکیاهدرادناتسا.دراددیکأت�هدز�تبیصم�عماوج�ربارب�ردسناژآندوبوگخساپتیمهارب

ولوصانیایلمعینعمربدنتسهیدیکأتاهدرادناتسالقادحوظایف.

تامادقا مهم یاهنوتس زا ود ره ،تیامحو دادما ارچ هک دهدیم حیضوت هناتسودرشب روشنم
اصول� زا یاهعومجم ،روشنم تیامح هبنج رتشیب شیازفا یارب .دوریم رامشهب هناتسودرشب
جردنمیاهدرادناتساولوصازایدادعتهعومجمنیا.تساهدشظاحلامنهارباتکردتیامح
تامادقاشخبماهلایتیامحیهاگدیدزادیابهکدنکیملیدبتیتامادقاواهدربهارهبارروشنمرد
یگدیسرنیمضتیاربوتساهناتسودرشبتامادقا زا یلصایشخب،تیامح.دشابهناتسودرشب
،تاشاشتغا و ایلاب زورب نامز رد هدزتبیصم مدرم یور شیپ رتیدجیاهدیدهت هب اهسناژآ

یمدزشوگارهناتسودرشبیاهسناژآهمهتیلوئسمکند.

دراوهدزتبیصممدرمهبیرتشیببیسآنانآتامادقاهکدننکلصاحنانیمطادیاباهسناژآنیا
نیرتشیبهکدسریمیمدرمهبهژیوروطهبسناژآتامادقاعفانم،)تیامحکیلصا(درکدهاوخن
تنوشخربارب ردریذپبیسآمدرمزاتیامحهب،)تیامح2لصا(دناهدیدثداوحرداربیسآ
کمکعیاجفزاهدیدبیسآمدرمهبو)تیامح۳لصا(دنزادرپیمینوناقیبوملظدراومریاسو
یلکروطهب.)تیامح4لصا(دنبایییاهر،اهنتفرگرارقهدافتساءوسدرومضراوعزااتدننکیم
ایاهتموکحتیلوئسمهبتبسن،تیامحهصرعردهناتسودرشبیاهسناژآتیلوئسموشقن
تاماقمهباهتیلوئسمنیایروآدایلماشبلغاوتساهیوناث،لوئسمیاهنامزاسودارفاریاس

یمشود.
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رگید یاهدرادناتسا همه و تسا اهدرادناتسا لقادح هعومجم نیتسخن ینوناک استانداردهای�
نیح رد هک دزادرپیم ییاهشرگن و اهدنور حیرشت هب اهدرادناتسا نیا .دریذپیم ریثأت نآ زا
دیاب،ینفیاهدرادناتساهبیبایتسدیارب.تسایرورضتامدخنیارتشیبریثأتیاربیناسردادما
لیلحتودرکزکرمت،دنریگیمرارقییلابایعازنریثأتتحتهکیناسکلاعفتکراشموتیفرظرب
،اهسناژآنایمرثؤمیگنهامهنینچمه،دروآتسدهباهیدنمزاینوهثداحزاهبناجهمهیکردو
یرورضتیامحزادنمهرهبوتراهمابنارگدادمایریگراکهبودرکلمعیمئادیاقتراهبدهعتاست.

رد امنهار باتک زاغآ رد ود ره ینوناک یاهدرادناتسا و تیامح لوصا ،دشهتفگ هک روطنامه
همه� بر� لوصا نیا .دوشیریگولجینف لوصف رد اهنآ رارکت زا ات هدشهدناجنگ تمسق کی
روظنمهب.دوش�هتفرگراک�هب�ینف�لوصف�اب�هارمه�دیاب�و�دراد�دیکأت�هناتسودرشب�یاه�تیلاعف
نیاتیاعر،نارحبزاهدیدبیسآیاههورگهبتامدخهئاراتیفیکویریذپتیلوئسمهیحورظفح

یدایزتیمهاینفیاهدرادناتساهبیبایتسدردلوصادارد.

استانداردهای کانونی و حداقل استانداردها در چهار فصل فنی

طوبرمیتیلاعفهعومجمراهچویزیرهمانربماجناهوحن،اهدرادناتسالقادحویلصایاهدرادناتسا
تشادهب یاقترا و بلاضاف ،بآ عبانم.۱ :ینعی ؛دهدیم رارق ششوپ تحت ار یگدنز تاجن هب
هب طوبرم تامادقا.4و یکاروخریغملاقا و ناکسا ،هانپرس.۳؛هیذغت و ییاذغتینما.2؛یدرف

ظفحسالمتی.

چگونگی کاربرد استانداردها

کیابلصفنیا.دنکیمیوریپصاخیوگلاکیزا»اهدرادناتسالقادحوینوناکیاهدرادناتسا«
تامادقازایاهعومجمابهماداردوزاغآ –اهدرادناتسالقادحینعی –یناهجویمومعهیراهظا

یمیریگیپامنهارتاکنویدیلکیاهصخاشوشود.

دوشیم قتشم لصا نیا زا درادناتسا ره .دوشیم نییبت اهدرادناتسا حداقل� ،ماگ نیتسخن رد
تیهامظاحلزااهدرادناتسانیا.دننکیگدنزناشتمارکظفحابدنرادقحهدزتبیصممدرمهک
.دنراددیکأت،دنوشتیاعردیابهناتسودرشبیناسردادماردهکیلقادححوطسربودنتسهیفیک
رداهنیالیلدنیمههب؛دنراددربراکنارحبیاهتیعضوهمهردوتسایناهجاهنآزادنامشچ

.دناهدشیدنبتروصیلکیاههرازگ

نکمم .تساهدش داهنشیپ یدیلک عملی� اقدامات� اهدرادناتسا لقادح هب یبایتسد یارب ،سپس
تامادقایحارطواهتیلاعفباختنا.دربراکهباهبوچراچهمهردارتامادقایخربناوتن،تسا

رمانلااعفهدهعهب،دوشاهدرادناتساتیاعرهبرجنمهکینیزگیاجاست.
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تیاعرهدنهدناشن،»مئلاع«تروصهبهکهدمآیدیلک�یاه�صخاشزایاهعومجمیدعبماگرد
یدیلکتامادقاجیاتنواهدنورطابتراوهبساحمیاربودنکیملمعدرادناتساکیتیاعرمدعای

تامادقاهبهن،تساطوبرماهدرادناتسالقادحهبیدیلکیاهصخاش.تساشگهرکلیدی.

درادربرداریصاخیاوتحمهکتسایدراوملماشهک،هدمآامنهار�تاکن،زینینایاپشخبرد
رددیاب،یدیلکیاهصخاشهبیبایتسدویدیلکتامادقاذاختایاربفدهباختناماگنهردو
،یلمعتلاکشمراهمیارب،تساییاههیصوتواهکحم،اهدومنهرلماشاهنیا.دوشهتفرگرظن
ابطبترممهمتاعوضوملماشاهنیاتسانکممنمضرد.درادتیولواهکیتاعوضومهرابرد
دوجومشنادلوفغمیاهشخبایاههشقانم،اهانگنتودنشابمهاهصخاشوتامادقا،اهدرادناتسا
صاخیاهتیلاعفیارجایگنوگچهرابردییامنهارلماش،یلصاتاکننیاربانب؛دنهدحیضوتار

نیست.

لقادح«لوصف.دنکیمصخشمارلصفرههدمعتاعوضوملصف�ره�رد�یهاتوک�یاه�همدقم
،اهلومرف،یبایزرایاهتسرهفایتسیلکچ:هلمجزا؛درادزینییاهتسویپ،»ینفیاهدرادناتسا
نایاپهبرتشیبهعلاطمیاربییاهداهنشیپوعبانمرکذابلصفره.شرازگیاهمرفهنومنواهلودج
دراددوجویلصفمهمانتغل،امنهارباتکزالصفرهیاربریفسایامنراتایتیاسبورد.دسریم
www.sphereproject.org.

دنویپرددیابارشخبکیردهدشنییبتیاهدرادناتسا،بلغا.دنا��طبترم�رگیدکی�اب�لوصف�همه
امنهار باتک تیاهنرد ؛داد رارق هظحلامدرومرگیدیاهشخبردحورشماهدرادناتسا ریاساب

طوبرممهابهمههکتسایددعتمعجارملماشاند.

تطابق با حداقل استانداردهای اسفیر

تسایریذپتیلوئسمدوختیفیکمیظنتیاربیدنسوهنابلطوادروشنمکیریفسایامنهارباتک
مانهبیزیچ.دوشتیریدمیتساوخردندرکهدروآربنآردهکدرادنیراکوزاسریفساهژورپو
ریفساهژورپهناهاگآفده.تسینریفساردیرگیدیشخبرابتعادنیارفرهایتیوضع،»مانتبث«
هب نآزا یرادروخرب ات دشابن یمازلا ای و یزیوجتدراوم لماشامنهار باتک هک تساهدوب نیا

.دوشقیوشتنکمملکشنیرتهدرتسگ

،اهدرادناتساهبندیسریارب(درادنیلمعلاروتسد،صاختامدخهئارایگنوگچهرابردامنهارباتک
؛)دنکیمنصخشماراهنآماجنایگنوگچاما،دنکیمهیصوتارییاهتیلاعفیدیلکتامادقادر�
یاههورگ یارب تلزنم و تمارک ظفحاب یگدنز کی نیمضت یارب هک دهد�یم�حیضوت عوض�
نیمضت یارب بسانم همانرب باختنا اذل .دشاب دوجوم دیاب ییاهزیچ هچ ،نارحب زا هدیدبیسآ
زااهسناژآزایخرب.تساطوبرمراکیرجمسناژآرههبریفسایاهدرادناتسالقادحابقباطت
رظنزامهارناشنایاتمهراکشور،رگیدیخربهکیلاحرد،دناهدرکهدافتسایلخادیاهراکوزاس



اسفیر چیست؟

9

هدنارذگاند.

ریفسا،صاخیاهنارحبردهژیوهب،نارحبردیهورگیناسردادمایبایزرایارباهسناژآزایخرب
نازیم�.تسین�اه�صخاش�و�اهدرادناتسا�همه�تیاعر�ینعم�هب�ریفسا�اب�قباطت.دناهدربراکهبار
هطیحزاجراخیخربهکدرادیگتسبلماوعزایاهریجنزهبسناژآرهرداهدرادناتساتیاعر
نیلوئسم یراکمه مدع اب هدیدبیسآ یاههورگ هب یسرتسد تلاکشمیهاگ .تسا اهنآ لرتنک

یماهدرادناتساتیاعرمدعثعاب،دیدشینماانایوهارمهشود.

اهدرادناتسالقادحزارتنییاپیریگمشچزرطهبیتیعمجیگدنزطیارش،یاهثداحعوقوزاشیپرگا
نینچرد.دنشابهتشادنیفاکعبانم،درادناتسادحهبنانآندناسریارباهسناژآتسانکمم،دشاب
هبتیعمجزایشخباهنتندناسرزارتمهمتیعمجلکیاربیساساتاناکماندرکمهارف،یطیارش

.تسااهدرادناتسالقادححطس

.دشابنوماریپتیعمجهرمزوریگدنزطیارشزارتارفدناوتیمیهاگاهدرادناتسالقادحنینچمه
نینچتسانکمماما،دیامنیمیرورضنارحبزاهدیدبیسآیاههورگیارباهدرادناتساتیاعر
.دشابنانآنارسابوگتفگوینوماریپیاهتیعمجزاتیامحیاربمادقاموزلهدنهدناشنیطیارش

ریذپناکماوبسانمیزیچهچهکدنکیمنییعتدوجومعضو،لاحرهرداست.

هناتسودرشبیاهسناژآ،درک�تیاعر�ار�اهدرادناتسا�دوش�یمن�هک�یطیارش�ردباید:
هکارهچنآوریفسایاهصخاشنیبهلصافدوخ)هریغو،دروآرب،یبایزراای(شرازگرد-

حیضوت،تساریذپناکمالمعرددهند؛
؛دننکنییبت،دنکرییغتتسامزلاهکارهچرهونآلیلاد-
؛دنهدرارقیبایزرادرومارهدیدبیسآتیعمجربیفنمتارثا-
.دنروآلمعهباهبیسآزایشانیاهدردزانتساکیاربارمزلاشخبیلستتامادقا-

لقادحوریفساهفسلفدنناوتن رگایتحهکدنهدیمناشن،هدشرکذتامادقاهبدهعتاب اهسناژآ
یمکیدزننآهباردوخ،دننکتیاعرهدمآامنهارباتکردهکهنوگنآاراهدرادناتساکنند.

جایگاه اسفیر در اقدامات بشردوستانه

،اهتیعضوزایاهریجنزردهناتسودرشبیناسردادمالوطردهدافتسایاربریفسایامنهارباتک
یرهشهموحویرهشتسیزیاهطیحمردهکییاهدادیور،اهعازن،یعیبطیایلابردهلمجزا
.تساهدشیحارطاهروشکهمهردیسایسهدیچیپیاهنارحبودنتسهعیرسایهتسهآزاغآرد
»شاشتغا« هژاو دشاب بسانم هک اجره رد و تسا اهتیعضو نیا هدنریگرب رد »نارحب« هژاو
،هجیتنرد.دوشیمقلاطارتگرزبیاههورگوعماوج،اههداوناخ،دارفاهب»تیعمج«.دوریمراکهب

یمراکهبار»نارحبزاهدیدبیسآتیعمج«ترابعباتکرسارسردامبریم.
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چه وقت از این کتاب راهنما استفاده کنیم؟  

ششوپتحتارییاهتیلاعف،هناتسودرشب�یناسردادماربزکرمتابریفسایاهدرادناتسالقادح
نیا هنماد .دنکیم عفر ار عیاجف زا هدیدبیسآ یاهتیعمج یرارطضا یاهزاین هک دهدیم رارق
و تدمزارد یاهینماان دراوم رد هژیوهب و هام نیدنچ ات هتفه دنچ ای زور دنچ زا اهتیلاعف
یشخبرمث یارب قیقد ینامز بوچراچ نییعت اذل ؛دشکیم لوط لاس نیدنچ یتح ،اهیگراوآ

نکممریغریفسایاهدرادناتسااست.

هکدرادیصاخهاگیاجهناتسودرشب��یناسردادما�هدرتسگهزوحردامنهارباتک،لاحرهرد
یگدامآابهکدریگیمربرداراهتیلاعفزایفیطوتسایدادماملاقایروفنیمأتزارتارفنآهرتسگ
اتماجنارسودزادرپیمهناتسودرشبییوگخساپهبسپسو،دوشیمزاغآنارحبابیرباربیارب
ودرهیاربعجرمدنسکیناونعهبامنهارباتک.دباییمهمادابسانمتیعضوهبیروفتشگزاب
یموهفمظاحلزاهک-بسانمتیعضوهبعیرستشگزابونارحبابیرباربیاربیگدامآهورگ
،-دنشابرظندمنامزمهدیابعقاورداما،دنهدیملیکشتارهناتسودرشبیناسردادما»بوچراچ«

دیفماست.

یاهسناژآ،تلودینعی –ناراکردناتسدهکتسانیادنمزایننارحب�اب�یربارب�یارب�یگدامآ
یگدامآشنادوطباور،اهتیفرظ –دارفاوعماوج،یندمهعماجیلحمیاهنامزاس،هناتسودرشب
اهنیا.دنهدبخساپشاشتغازالصاحتیعضوایونارحبرباربردرثؤمروطهبودنشابهتشادار
رطخوشیازفااراهنآیگدامآهکدننزبیتامادقاهبتسد،ییوگخساپنیحردزینورتشیپدیاب
ردریفسایاهدرادناتسالقادحتیاعریاربدیابمکتسداهنیا.دهدشهاکارهدنیآیلامتحا

هتشادیگدامآهدنیآردایلابابیرباربنامزباشند.

زاغآزاهچنانچودیآیمیدادماتامادقایپردهکتسایدنیارفعاضواهبیروفیشخبدوبهب
تیمهالیلدهب.دوشیمتدمزاردیدوبهبهبرجنم،دشابهدشینیبشیپهناتسودرشبییوگخساپره
هراشانآهب،هدوبمزلاهکیلکشرههبوامنهارباتکرسارسرد،عاضواهبیروفیشخبدوبهب

هدشاست.

تحوالت در بخش بشردوستانه و معنی آن ها برای اسفیر

ورادیدپطوبرمیاههزوحریاسوهناتسودرشبشخبردلوحتنیدنچهتشذگلاسدنچلوطرد
یتلاوحت.تساهدشهناتسودرشبتیلاعفنینچمهوتاشاشتغاونارحبتیهامردیتارییغتبجوم

دنترابع،تفرگرارقهظحلامدرومامنهارباتکردرظندیدجتدنیارفنمضردهکاز:

هتکننیازایهاگآابیلمویلحمیاهییوگخساپربیتایلمعویموهفمهدنیازفزکرمت-
یاهتیفرظودنریگرارقتروشمدرومدیابمهعیاجفزاهدیدبیسآیاهتیعمجدوخهک
تیوقت،تساهتشاذگرثااهنآربنارحبهکییاهداهنواهسناژآ،اهتموکحییوگخساپ
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شود.
یاهتیعمجربارب- رد یریذپتیلوئسم هژیوهب و هناتسودرشب تامادقا رد یریذپتیلوئسم

شرگن( هناتسودرشب رظن دیدجت دنیارف رد لاثم ،یلبق یاهیگنهامه زین و ،هدیدبیسآ
.)IASC(اهسناژآنیبیمئادهتیمکیلامیاهکمکواهیراکمهتحت)یهورگ

.اهییوگخساپوتیامحهبطوبرمتاعوضومربرایسبزکرمت-
تارییغتزایشانیاهنارحبتلعهب،میظعیرابجایاهترجاهمزاهظحلهبهظحلیهاگآ-

شیازفا ار یریذپبیسآ،تسیزطیحمتیعضوتماخوهک هتکن نیا زا یهاگآ و یوج
یمدهد.

دارفا- نیا و دناشیازفا لاحردتعرسهب یرهشریقف یاهتیعمجهک هتکن نیا زا یهاگآ
یاضفویداصتقایگتسباو،داصتقا،لوپابهژیوروطهبهکدنرادیصاخیاهیریذپبیسآ

طبترمیکیزیفاست.
لاسرایاجهبیلحمیاهدیرخوهلاوح،دقنهوجولاقتنالیبقزا،دادماهبهزاتیاهشرگن-

یناسردادماردلااکیاههلومحمها؛
؛زاینکیمهوشخبکیناونعهبمه،اهنارحبتارطخشهاکهبهدنیازفهجوت-
لوا- هلهو رد هناتسودرشب یناسردادما هک یاهعومجم ینعی- نایماظن تلاخد شیازفا

هناتسودرشبیناسردادمایخربرد،-درادنرارقناشراکروتسدردوتسیننانآهدننازیگنارب
یماظنریغ –یماظننامتفگیاربصاخیدربهاریاهیگنهامهونیناوقنیودتدنمزاینهک

هناتسودرشباست؛
یاهدربهارونیناوقدنمزاینهک،هناتسودرشبیناسردادماردیصوصخشخبتلاخدشیازفا-

یماظنریغ –یماظننامتفگهباشماست.
یروف�یشخبدوبهبودقنهوجولاقتنالثمیرتهزاتتاعوضومهژیوهبوتلاوحتنیاریفساهژورپ

هدادششوپامنهارباتکردبسانمیاهنوگهب،اریماظنریغ –یماظنطباوروعاضواهباست.

درک شرایط در حین پاسخ گویی بشردوستانه

زمینه� هر� در� آنان� ظرفیت�های� و� مردم� آسیب�پذیری�های� و� نیازمندی�ها� تحلیل� روظنم هب
)نیمختوتراظن،یبایزرا(ینلاقعیصیخشتیانبمربدیابرثؤمهناتسودرشبییوگخساپباشد.

همانرب نیودت و یدنمزاین فلتخم یاههنیمز صیخشت یارب یدنسناونعهب اًساسا امنهار باتک
یوگلاباتزابرداررومانلاوئسمباتکنیا؛تساهدشیحارطاهنآساساربییوگخساپیارب
جنرغب طیارش رد زین و یناهج حطسرد یدربراک یدرادناتسا هب یبایتسد صوصخرد ناشینهذ

یمییامنهارکند.

اذل،دنرادنلرتنکتردقوعبانمربناسکیتروصهبدارفاهمه،نارحبزاهدیدبیسآهورگنایمرد
.دنریگیمرارقریثأتتحتیسایساییبهذم،یموقیاهیگتسباویانبمربوفلتخمقرطهبمدرم
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راچد،دنکیمنناشدیدهتیرطخ،فراعتمیاهتیعضوردهکاریصاخدارفاتسانکممیگراوآ
لاتبم هک یناسکای و لولعم صاخشا ،دنملاسدارفا ،ناکدوک ،نانز ،تسا نکممهاگ .دنک بیسآ
تفایردزایعامتجاایویگنهرف،یکیزیفعناومدوجورطاخهب،دنتسه)HIV(زدیاسوریوهب
ناشنهبرجت.دنوشمورحم،ناشتلاکشمنایبوزارباتصرفزایرادروخرباییتایحیاهکمک
یتح،»ریذپبیسآیاههورگ«زا ییلاابدنلب تسرهف هیهت اب دارفا نیاهب یگدیسرهک تسا هداد
ریغتمتیهامنتفرگهدیدانورثؤمریغویزاومتامادقاهبرجنمرورمهب،صاخنارحبکیرد

اهیریذپبیسآشود.

تمواقمیاقتراورتنمیایزاسزابروظنمهب،عاضواهبیروفیشخبدوبهبویدادمایاهشلاترد
رد شیپ یتدم زا .تفرگ رظن رد مه ار یلامتحا یاهیریذپبیسآ و اهنارحب دیاب ،عماوج رد
یتنسشناد؛تساهدراذگریثأتتارطخیاهوگلارب،یمیلقاطیارشرییغت،ناهجطاقنزایرایسب
اریمیلقاطیارشهدنیآردهکیتارطخیبایزراابدیاب،اهتیفرظواهیریذپبیسآ،ایلابهرابرد

هتخیمآمهرد،درکدهاوخدیدهتشود.

تیعمجصاخیاهیریذپبیسآوزیخلابتیعضورهاببسانمیراتفرنتشادیاربباتکنیارد
لماشتاعوضومنیا.تساهدشهتخادرپطبترمنیماضمابیتاعوضومهب،نآردراتفرگکودکان،�
زا یعامتجا ـ� روانی� و�حمایت� ناتوانی� دچار� اشخاص� ایدز،� و� �HIV سالمندان،� جنسیت،�
تارییغت هلمجزا( اهنارحب تارطخ شهاک .دشابیم ناشیاههورگریز و دارفا نیا یریذپبیسآ
هدیدبیسآتیعمجلکربهکدزادرپیمیریذپبیسآزایتاعوضومهب)تسیز�طیحم�و�اوهو�بآ

هدشهدادحیضوتلیصفتهبعوضومره،همدقمنیانایاپرد.دراذگیمرثاعیاجفزااست.

ارتباط با سایر استانداردهای بشردوستانه

راهچربزکرمت،لمحلباقیاهزادناویدلجکتیاهخسنردریفسایامنهارباتکظفحروظنمهب
کیزایتمسقردهکطوبرمیاهشخبزایرایسب.دنامیقابهناتسودرشبیناسردادمایلصاشخب
رداهنآزایدادعت.دناهدرکنییعتارناشدوخیاهدرادناتسازین،دنرثؤمهناتسودرشبییوگخساپ
وتقدنامهاباما،ازجمیاههخسنردهکتساهدمآریفسا�هارمه�یاهدرادناتسا�زایاهعومجم
،اهنارحبردشزومآیارباهدرادناتسالقادح:زادنترابعهکهدشرشتنمریفسایاهتروشمدنیارف
:شرورپوشزومآیارباهدرادناتسالقادح؛)INEE(شزومآیاربطبترمیاهسناژآهکبشزا
کچوکیاهیراذگهیامرسشزومآیاربهکبشیاهدرادناتسالقادح؛یدوبهب،ییوگخساپ،یگدامآ
و؛اهنارحب زا سپیداصتقا یدوبهب یارب هکبشیاهدرادناتسا لقادح؛)SEEP( نآشیازفا و

.)LEGS(رویطومادیرادهگنیاهدرادناتساونیناوق
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یاهناکمردشزومآهچنانچ.دوشیگدنزظفحمهوموادتثعابمهدناوتیماهنارحبردشزومآ
اریناسربیسآویشکهرهبلباقمردتیامحویناورینابیتشپ،تینماساسحا،دریگبتروصنما
تاعلاطاویگدنزیاهتراهم،ینمیاهرابردییاهمایپلدابتناونعهبدناوتیماًنمض.دنکیملقتنم
،یگدامآ  لماش شزومآ یارب INEE یاهدرادناتسا لقادح .دورراکهب یتشادهب و یتملاس مهم
ردویناسرزورهب2۰۱۰لاسردورشتنم2۰۰4لاسردرابنیتسخنیارب،یدوبهب،ییوگخساپ
،یتملاسوشزومآریطخطابترانیمضتیارباهنیا.دشناسکیریفسایاهدرادناتسااب2۰۰8
تیامحوهانپرس،هیذغت،یدرفتشادهبیاقتراوبلاضافوزرهیاهبآیاربیشکلاناک،بآ
،اهییوگخساپ و یشزومآ یگدامآرد یریذپتیلوئسم و تیفیک ،ینمیا یاقترا یارب نینچمه و

یمهئارااریبوچراچکنند.

ومادزاتظفاحمیاهدرادناتساونیناوقونارحبزاسپداصتقادوبهبیارباهدرادناتسالقادح
رویطومادیرادهگنوکچوکیاهیراذگهیامرسهببیترتهب،SEEPهکبشیاهنارحبردرویط
2۰۱۱لاسرداهدرادناتسالقادحزاهعومجمودنیاهکتساهدوبنیااهینیبشیپ.دناهتخادرپ

ریفساناسمهشود.

مدرمهبهدشهئارایاهکمکتیفیک،امنهارباتکنیاابناسمهیاهدرادناتسازانامزمههدافتسا
وINEE،SEEPیوسزاهدشهئارایاهدومنهار.دنکیمرتهبارتاشاشتغاایایلابزاهدیدبیسآ

هتفرگرارقهسیاقموهلباقم،هدافتسادروم،باتکنیارسارسردزینLEGSاست.

عفرهباتدناهدرکنیودتاریرگیدیاهروشنمواهدرادناتسا،زیناههکبشواهفلاتئا،اهسناژآ
دوجومیاهدوبمکعفرایوینفیاهتراهمواهلمعلاروتسدلیبقزا،یتایلمعصاخیاهیدنمزاین
هعجارماهدرادناتسانیاهب،هدوبزاینهکامنهارباتکینفلوصفیاجرهرد.دنزادرپب،نیناوقرد

هدشاست.

نوردرد�یریذپ�تیلوئسم�و�تیفیک�هب�طوبرم�تاراکتباهلسلسکیزایشخبریفساهژورپ
ECBای)اهنارحبیاربیزاستیفرظ(Emergency Capacity Buildingهژورپابهکتسانامزاس
(Good Enough»بوخاًتبسنیامنهار«رثاودهدننکنیودتریخاهژورپ؛درادیکیدزنیراکهطبار
Humanitarian Accountability Partnership(هناتسودرشبیریذپتیلوئسمتکراشمو)Guide
تیفیک تیریدم درادناتسا و هناتسودرشب یریذپتیلوئسم درادناتسا دربراک اب هک تسا )HAP ای
اًبترمریفساهکیرگیدیراکتبایاهخساپوشسرپ.دنکیمیسررباراهدرادناتساقباطت،دوخ
 People In(( »اهیناسردادما رد مدرم«یاهخساپ و شسرپ:زا دنترابع ،دراد راکورساهنآاب
)Urgence, Rehabilitation, Development(، )URD( هعسوت و یرورپزاب ،رارطضا هورگ ،Aid
راکویریذپتیلوئسمیاربلاعفیریگارفهکبشو)SUD)  (Coordination SUD(دوسیگنهامه
 (Active Learning Network for Accountability and Performance inهناتسودرشبتامادقارد

Humanitarian Action [ALNAP]).
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ماورای کتاب راهنما

تروصهبباتکنیا .تساامنهارباتکنیمه،دراداردربراکنیرتشیب هکریفساهژورپنیتسخن
دیناوتیمهکییاجینعی،)www.sphereproject.org(ریفسایامنراتایتیاسبوردکینورتکلا
سرتسدرد،دینکلابندارعبانمریاسودوجومیاههخسنهرابرداهیناسرزورهبورابخانیرخآ

.تسا

بلاطمنیا.تسادوجومیشخبیهاگآویشزومآفلتخمبلاطمابهارمه،ددعتمیاهنابزهبریفسا
رما نیمه.دناهدشهدادقیبطتیلحمیاهبوچراچاب ناراکردناتسدهبرجتزاهدافتسااب بلغا
یاهکبشوطبترمتمحزهب،یمسرریغهاگیاهعومجم،تساریفساهداوناخقوشوروشرگناشن
ریفساهژورپناینب.دنرادیمهگنهدنزارریفساحورهکینلااعفزالکشتمومئادشرتسگلاحرد
هناتسودرشبیاهیدنمزاینعفرتهجییوگخساپتیعضویاقتراهبهکتساهدشهداهنفدهنیارب
دنچره.دنوشلئانناشیاهیدنمزاینعفروقوقحهباهنارحبزاهدیدبیسآمدرماتدوشهتخادرپ
ییامنهار باتک چیه اما ،تساهدرک یدایز یاهتفرشیپ لاحهبات نیوکت نامز زا ریفسا هژورپ

.دشابهتشادیدروآتسدنینچییاهنتهبدناوتیمن
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 )Cross-cutting Issues(طرح موضوعات با مضامین مرتبط
یاههزوحرب ،اهنارحب هب اهییوگخساپ ردباتک نیا ردطبترم نیماضماب تاعوضوم
یمیمومعاییهورگ،یدرفیاهیریذپبیسآدراومهبودننکیمزکرمتیصاخپردازد.

نوصمبیسآزاناکدوکهمههکدوشنیمضتاتدیآلمعهبیصاختامادقادیاب:ناکدوک
رثکارداریز،تشاددنهاوخیسرتسدیساساتامدخهمههبرباربروطهبودوبدنهاوخ
اهنتهن،دنهدیملیکشتارعیاجفزاهدیدبیسآیاهتیعمجرتگرزبشخبناکدوک،عقاوم
تیمهااهیزیرهمانربواهنارحبیبایزرارد،هتشذگاهنآربهچنآونانآتارظنشجنس
وناکدوک.تساراذگریثأتزیناهنآربتراظنوهناتسودرشبتامدخهئاراربهکلب،دراد
مادختساوییابرمدآ،یشکهرهب،هیذغتءوسدننام،صاخینارحبیاهتیعضوردناوجدارفا
ردتکراشمتصرفمدعویسنجیاهتنوشخ،یمزریاهورینوحلسمیاههورگرد
هدمآ»کدوکقوقحنویسناونک«رد.دنرتریذپبیسآ،اهنارحبنیارباربردیریگمیمصت
یاهبوچراچرددناوتیمفیرعتنیا.لاس۱8ریزنسردتسایدرف،کدوکهکتسا
ناناوجونوناکدوکیبایتسدنیمضتروظنمهب.دشابتوافتم،فلتخمیگنهرف –یعامتجا
هدیدبیسآتیعمجکیردکدوکفیرعتزایلماکریسفتدیاب،هناتسودرشبیناسردادماهب

.دریگتروص
لیلحتیاربدنمماظنیاهشلاتقیرطزااهنارحبتارطخشهاک:اهنارحبتارطخشهاک
شهاک،اهبیسآرباربردنتفرگرارقرتمکهلمجزا،عیاقوهدشنینیبشیپضراوعتیریدمو
یگدامآوتسیزطیحمونیمزهنادنمشوهتیریدم،ناشلاوماومدرمیاهیریذپبیسآ
:زادنترابعیراوگانثداوحنینچ.تساهدشفیرعت،راوگانثداوحابهلباقمیاربرتهب
نیا ،دسریمرظنهب هکاجنآزا ؛یمانوس و یلاسکشخ ،لیس ،نافوط لثم یعیبط یایلاب
تبسنیوّج�تارییغتهباراههدیدپنیازورب،دنوشیمرتیدجورتعونتمزورهبزورایلاب

یمدهند.

ای( یکیژولویب و ییایمیش ،یکیزیف رصانع لماش تسیز طیحم :تسیز محیط�
،یلحم عماوج تشیعم و یگدنز و ناگدزلاب رب هک تسا ییاهدنیارف و )یتخانشتسیز
اردارفا هکدهدیمرارقمدرمسرتسدرداریعیبطیعبانم ،تسیزطیحم.دراذگیمرثا
دیاب ،دبای موادتیساسایاهدرکلمعرگا.دنکیمکمکناشیگدنزتیفیکهب وتظفاحم
هکدنکیمیگدیسرییاهیدنمزاینهباهدرادناتسالقادح.درکیرادساپتسیزطیحمزا
یطیحمتسیزطیارشبیرختویگدولآ،تسیزطیحمزادحزاشیبیاهیرادربهرهبهب
وتارطخشهاک،تسیزطیحمظفحهفیظوموادت:زاتساترابعنآفدهوطوبرم
یریذپفاطعنازاتظافحمیاربییاهراکوزاسیوجتسجونآزایشانیاهیریذپبیسآ

یزاسزابیاربیعیبطیاهماظنخود.
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تیعضودوختیسنجلیلدهباهناسناهکدزادرپیمتیعقاونیانایبهبتیسنج:تیسنج
هکتسایعیبط.نادرمونانزکیژولویبیگژیوینعیتیسنج.دننکیمهبرجتاریتوافتم
ریذپانرییغتیلکروطهبنیاربانبودوشیمنییعت)نآزاشیپیتحو(دلوتماگنهردرمانیا

یناهجواست.

اررشبقوقحروشنمیانبمهک،رشبقوقحدانساردنادرمونانزرباربقوقحلصارد
،هناتسودرشبیاهکمکتفایردظاحلزانادرمونانز،تساهدشحیرصت،دهدیملیکشت
یاهتیفرظباستحا ردیربارب ،یناسنا تمارکونأشتمرح،تیامحزا یرادروخرب
ناوتحطسزایرادروخربو،اهشنیزگردرباربتصرف،شنیزگناوتهلمجزاویناسنا
ینامزهناتسودرشبیناسردادما.دنرادناسکیقوقح،ناشیاهدادعتساییافوکشیاربربارب
و اهتیفرظ ،قیلاع ،اهیریذپبیسآ ،اهیدنمزاین کرد یانبم رب هک دوبدهاوخ رترثؤم
واهنارحبابهلباقمیاربینسیاههورگهمهنارسپونارتخد،نادرم،نانزدرکلمعو
نانزشقنیاهیربارباننینچمهواهتوافتنیاکرد.دشابهدشیزیرحرطاهنآتارثا
و یریگمیمصت تردق ،نآ لرتنک و عبانم هب ناشیسرتسد ،نانآ یراک راشف و نادرم و
.دوشیملصاحتیسنجلیلحتقیرطزا ،هورگودنیا یارب تراهمبسکیاهتصرف
هنافصنمنادرمونانزنایمدیابهکتساینعمنیاهبهنافرطیبویبسنهناتسودرشبفادها
رب ینتبمطباورهب هجوتیخیراتظاحلهب ؛درکهجوتناشیربارب نیمضتهب ودرکلمع
ونانزاریز،دریگیمتئشننارتخدونانزطیارشواهیدنمزاینربزکرمتزا،تیسنج
اما ؛دنربیمرسهب یرتدعاسمان تیعضو رد اًعون ،نارسپ و نادرم اب هسیاقم رد نارتخد
نارسپونادرمیورشیپینارحبیاهتیعضوردهکارهچنآارثکایناسناهعماجهزورما

یمرارقییاسانشدروم،تسادهد.

هناتسودرشببوچراچکیردHIVسوریوشرتسگزایهاگآ:زدیا�و�HIV�سوریو
ربهولاع .تسا مهم ،رثؤم یخساپ یزیرهمانرب و اهرطخ ،اهبیسآ کرد یارب صاخ
تبراقمنادرمابهکینادرمینعی(دنرادرارقرطخضرعمردنارگیدزاشیبهکییاههورگ
تیامحیاربو،)تسایسنجروماقیرطزاناشدمآردهکیناسکویقیرزتناداتعم،دننکیم
رد؛دناصاخیاهتبقارمدنمزاین،تنوشخوضیعبت،ندشهتفرگهدیدانرباربرددوخزا
،نارجاهم ،ناگدنهانپ لثم ،یرگید ریذپبیسآ یاههورگ تسا نکمم قطانم زا یخرب
یریذپبیسآ شیازفا هب یهاگ یهورگ یاهیگراوآ .دنشاب زین ،درجم ناردام و ناناوج
یاهراجنهونیناوقتسکشوهداوناخیاضعاییادجزایشانتارطخوHIVزایشان
رد ناکدوک و نانز زا تسا نکمم ؛دوشیم رجنم یسنج و یعامتجا روما هدننکمیظنت
ردصخشمروطهبیسنجیاهتنوشخرطاخهبدارفانیاودوشیشکهرهبحلسمیاههورگ
یناسناعیاجفردمدرمتسانکممای؛دنریگرارقیشکهرهبوHIVزایریذپبیسآضرعم
یاهوراداب نامردویریگشیپیاههمانرب لیبق زا ،HIV یارب ینامردتامادقا هب رگید
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ینوفعیاهیرامیبریاسنامردویریگشیپولسنامرد،)ART(لایوورتیریتنآهبموسوم
.دنشابهتشادنیسرتسد،ریگهمه

؛دنربیم جنر مهیماندب و ضیعبت زا بلغا ،دننکیمیگدنز HIV سوریو اب هک یناسک
عقاومردوهجوتاهنآهب طوبرمتاعلاطانتشادهگنهنامرحمهب تدشهبدیاب نیاربانب
تامادقادیاب،امنهارباتکنیاردهدربمانیصصختیاهتیلاعف.دوشتیامحنانآزاموزل
شیازفا عنام و دنک مهارف نآ لحم و عویشهب هجوت اب ار HIV اب هلباقم یارب بسانم

نآهبلاتبارطخومدرمیاهیریذپبیسآشود.

نسهکیناسکزادنترابعدنملاسنادرمونانز،للمنامزاسفیرعتربانب�:دنملاس�دارفا
.دشابریغتمفلتخمطیارشرددناوتیم»دنملاس«فیرعتاما،تسالاس6۰زاشیبنانآ
زورب ماگنهودنوریمرامشهب دارفا نیرتریقف زا نادنملاس،هعسوتلاحردیاهروشکرد
هدیدبیسآدارفانیرتریذپبیسآرامشزایاهدنیازفوگرزبشخب،تاشاشتغاواهنارحب
8۰یلاابدارفادادعت،لاثمیارب(دنهدیمصاصتخادوخهبارتاشاشتغاوعیاجفزا
بلغادارفانیالاحنیاابو)درادناهجینسیاههورگنایمرداردشرنیرتعیرس،لاس
اب هارمه،ینامسجفعضواوزنا .دنوشیمهتفرگهدیدان تاشاشتغاای ایلابتیریدمرد
لئاسم ،یعامتجا تیامح و هداوناخ ،یتشیعم یاهراکوزاس راتخاس هب تراسخ دورو
نادنملاسیریذپبیسآدیدشتمهملماوعزا،لقعتملاسلاوزویتکرح،یتملاسنمزم
ونیشنهناخدنملاسدارفاهبیسرتسدوییاسانشیارب.تساتاشاشتغاایاهنارحبرد
یمهسدنملاسدارفااًنمض.درکیصاخیاهشلاتدیاب،نانآیتسرپرستحتراوناخیاضعا
،ییازدمآردوعبانمتیریدم،ناکدوکزاتبقارماباهنآ.دنراداهیناوتزابوایحاردیلصا
ظفحهبودنرادارهعماجطیارشابقابطناهبرجتوشنادودننکیمافیایتایحیشقن

.دننکیمکمکیعامتجاتیوهوگنهرف
نیبهکدنزیمنیمخت)WHO(یناهجتشادهبنامزاس:)نلاولعم(�یناوتان�راچد�دارفا
)ییاهتیلولعم(ییاهیناوتان،نادنملاسوناکدوکهلمجزا،ناهجتیعمجزادصردهداتتفه
شیازفاارنآبقاعتمیاهتیلولعمویناسربیسآدراومدناوتیمتاشاشتغاوایلاب.دنراد
هدرتسگیموهفمناونعهباریناوتان،)CRPD(للمنامزاسنلاولعمقوقحنویسناونک.دهد
،یسح،ینامسجتسانکممهک(بیسآراچدصاخشانیبلماعتزاهکدنکیمفیرعت
لماکتکراشمعنامهک-یطیحمویراتفرعناومو)دشابیعامتجا –یناورایینلاقع
نیادوجو،نیاربانب؛دوشیملصاح،تسانارگیدابرباربروطهبهعماجردنانآرثؤمو
یاههمانربیلکدنورردانعمابولماکتکراشمزااریناوتانراچدصاخشاهکتساعناوم
رب دیدجCRPD .درادیمزاب اههمانرب نیا زا یدنمهرهب زا ای وهناتسودرشبیناسردادما
درادهژیودیکأت،یرارطضایاهتیعضووتاشاشتغاردنانآزاتیامحونلاولعمینمیا

.)۱۱هدام(
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یناسردادما یاهدنیارف زا بلغا و دناهجاوم یبسانتمان تارطخ اب تیلولعم راچد دارفا
نارحب درادناتسا یتیامح تامدخ زا هدافتسا یفذح نینچ ؛دنوشیم فذح یناوتزاب و
دارفا هکتسانیانانآهرابردمهمهتکن.دنکیمرتراوشد،اراهنآردرثؤمتکراشمو
دوشیمینادنملاسوناکدوکلماشهکدریگیمربردارینوگانوگتیعمج،تیلولعمراچد
ردنیاربانب؛دوشعفرنارگیدابهارمهوتخاونکیتروصهبدناوتیمننانآیاهزاینهک
فلتخمعاوناراچددارفاشنادوعبانم،اهتراهم،اهییاناوتدیابهناتسودرشبیناسردادما
دارفاریاسلثم،مهلولعمدارفاهکهتکننیاهبهجوت.دریگرارقهظحلامدروم،اهیناوتان
دارفا یارب هک یمادقا ره ،نآ ربهولاع .تسا مهم ،دنراد یساسا ییاهزاین دوخ هعماج
.دوشناشیاهعماجوهداوناخنوناکزانانآییادجهبرجنمدیابن،دریگیمتروصلولعم
،دوشهتفرگ هدیدان هناتسودرشب یناسردادما رد یناوتان راچد دارفا قوقح رگا ،تیاهنرد
دارفاندرکلماشنیاربانب؛دوریممدرمهمهتسدزاعماوجیزاسزابیاربیمیظعتصرف
ودرهدنمزاینرمانیا.درادترورضیزاسزاباییناوتزابودادمایاههبنجهمهردلولعم

هدشیراذگفدهویلکییوگخساپعوناست.
نامز رد همدص و یریذپبیسآ للع نیرتمهم زا یخرب :یعامتجا�-�یناور حمایت�
عیاقو نیا یناور و یکیزیف ،یعامتجا ،یفطاع هدیچیپ تارثا زا یشان ،ایلاب ندادیور
.درکهبلغاهنآربناوتیمنامزتشذگابوتسایداعاهشنکاونیازایرایسب.تسا
دشاب ریذپناکما یلحم تروصهب هک - یناور و یرکف تملاس زا تیامح یهدنامزاس
،-دهدجاورهدیدبیسآتیعمجنایمردارتمواقمویراگزاسویرایدوخدناوتبو
همانربیارجاوتیادهرد،بسانمنامزنیرتعیرسردهدیدبیسآدارفارگا.تسایرورض
ره رد .دشدهاوخ تیوقت هناتسودرشب تامادقا ،دنوشهداد تلاخد نارحب هب ییوگخساپ
هکدراذگیمیعامتجا–یناوریریثأتاهکمکهراداهویش،هناتسودرشبیاهتیلاعفزاشخب
اهکمکهئاراهوحن.دوشاهنآهبندزهمطلایوهدیدبیسآمدرمزاتیامحثعابدناوتیم
دیامنظفحارلابزاهدیدبیسآدارفاتمارکونأشهکدشابهارمهیقایتشانانچابدیاب
تمرحودنکییافکدوخداجیانانآرد،یناسردادماردنانآینعمرپتکراشمقیرطزاو
یتسیزهبردهدیدبیسآدارفاییاناوتودوشهتشادهگننانآیگنهرفوینیدلامعاتیمها

.دوشتیوقتنانآیلک
مآخذ

 www2.ohchr.org/English/law/crc.htm.:نامزاسکدوکقوقحنویسناونکملل
www.un.org/disabilities.:نامزاسنلاولعمقوقحنویسناونکملل

 www.who.int/disabilities/en/.:تیلولعمهرابرد،یناهجتشادهبنامزاسها
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لقادحوینوناکیاهدرادناتساوتیامحلوصایقوقحویقلاخاهنیمزسپهناتسودرشبروشنم
رگیدشخبوفیاظووقوقحنایبنآزایشخب.دنکیممهارف،دیآیمهماداردهک،اراهدرادناتسا

کرتشمتاداقتعا،نآاست.

نیرتشیبهکدنکیمهصلاخاریناینبقوقحزایلوصا،کرتشمفیاظووقوقحظاحلزا،روشنم
کرتشمیاهروابصوصخرد.درادتاشاشتغااینارحبزاهدیدبیسآدارفاهافرهنیمزردارهرمث
شقنهبطوبرملوصالاثم،تاشاشتغاونارحبهبییوگخساپربمکاحلوصاهرابرداتدشوکیمزین

رارقربیقفاوتهناتسودرشبیاهسناژآنایمرد،فلتخمناراکردناتسدتیلوئسموکند.
تسایتوعدودننکیمدییأتارریفساهکتسایاهناتسودرشبیاهسناژآدهعتیانبم،روشنمنتم

هناتسودرشبتامادقاریگردروشنمکرتشملوصاققحتیاربهکیناسکهمهزااند.

منشور بشردوستانه

باور ما

هکدنکیمنایب ار ،هناتسودرشبیاهسناژآناونعهب ،ام خسارداقتعا نیا هناتسودرشبروشنم.۱
طیارشنیمضتیاربکمکوتیامحزادنرادقح،تاشاشتغاونارحبزاهدیدبیسآدارفاهمه
نیاردهدشفصولوصاهکمیدقتعمام.دنوشرادروخربدوختمارکونأشظفحابیگدنزهیلوا
اینارحبزاهدیدبیسآدنناوتیمییاجرهردهکتسایناسکهمه.۱:هرابردوتسایناهجروشنم
.دننککمکنانآهبدارفانیاتینمانیمأترددنشوکیمهکیناسکهمه.2زینودنشابتاشاشتغا
تیناسنایقلاخالوصازاتیاهنردنآتردقاما،دناهدشسکعنمیللملانیبنیناوقردلوصانیا
.دنرباربقوقحوتمارکظاحلزاودنوشیمهدازدازآاهناسناهمهنآساساربهکدوشیمبعشنم
زااتدیآلمعهبیمادقادیاب:مینکیمحیرصتهناتسودرشب�مدقتترورضرباملصانیایانبمرب
شهاکاهدردنیاایودوشیریگشیپ،دننآریگرداهناسناهکتاشاشتغااینارحبزایشانملاآ

رارقعاعشلاتحتارلصانیادیابنزیچچیهودبایدهد.

تیامحوکمکیاربنامیاهشلاترد،یللملانیبویلم،یلحمهناتسودرشبیاهسناژآناونعهبام
یرادافووروشنمنیالوصاءاقترادهعتم،دناهتفرگرارقتاشاشتغاایایلابریثأتتحتهکیناسکزا
یاهتیلاعفراکردناتسدهکیناسکهمهزاام.میتسهنآیاهدرادناتسالقادحتیاعرونآهب
قوقح،کرتشملوصاهکمینکیمتوعد،یصوصخویتلودیاهشخبهلمجزا،دناهناتسودرشب
ودییأت،تساهدمآهماداردهناتسودرشبکرتشمیاهروابزایاهینایبتروصهبهکاریفیاظوو

ینابیتشپکنند.

نقش ما
،تاشاشتغاایاهنارحبزاهدیدبیسآمدرمهیلوایاهیدنمزاین،همهزاشیپهکمینکیمملاعاام.2



منشورانساندوستانه

21

نیمأتلباقیلحمیاهداهنوهعماجینابیتشپابونانآدوخیاهشلاتقیرطزااست.

،هدیدبیسآدارفا یارب کمکعقومهب نیمأت ردارهدیدبیسآتلودیساساتیلوئسموشقنام
میدقتعمام.میسانشیمتیمسرهب،نانآمایتلایاربینابیتشپنیمأتومدرمتینماوتیامحنیمضت
هبهجوتابوتسامهمرایسبییوگخساپویریگشیپیاربهنابلطوادویمسرتامادقازایاهزیمآهک
،یندمهعماجناراکردناتسدریاسورمحاللاهوخرسبیلصشبنجیلمیاهنمجنا،هتکننیمه
شخبتیاضریلحمتیفرظرگا.دننکافیاارنآدیابهکدنرادیساسایشقن،تلودزاتیامحرد
رد،یاهقطنمیاهنامزاسویتلودناگدننکادهالاثم،یللملانیبرتگرزبهعماجشقنربام،دشابن
لوئسمیاهسناژآهژیوشقنام.مینکیمدیکأتتیلوئسمنیاماجنایارباهتلودهبیناسریرای
تیامحنآزاومیسانشیمتیمسرهباررمحاللاهوخرسبیلصیللملانیبهتیمک،للمنامزاس

یمکنیم.

یاهتیعمجتیفرظویدنمزاینابهطباررداردوخشقن،هناتسودرشبیاهسناژآناونعهبام.۳
اهکمکیروآدرگردامشقن.مینکیمریسفت،مکاحیاهتردقایاهتلودتیلوئسموهدیدبیسآ
ای ،دنتسین شقن نیا یافیا هب رداق لًاماک هشیمه ،یلصا نلاوئسم هک تسا تقیقح نیا یوگزاب
یاهترورضنیمأتابتهجمه،نکممیاجاتام.دنشابهتشادنیراکنینچهبیلیامتتسانکمم
هب کمک و تیامح رد لوئسم تاماقم یاهشلات زا ،روشنم رد روکذم لوصا و هناتسودرشب
هکمیهاوخیمیتلودریغویتلودناراکردناتسدهمهزاام.درکمیهاوخینابیتشپ،ناگدیدبیسآ
فذحابودنراذگبمارتحاهناتسودرشبیاهسناژآیرادبناجمدعوللاقتسا،هنافرطیبشقنهب
وعقومهبیسرتسدهزاجانانآهبودننککمکنانآینمیاهب،یرورضریغیلمعویقوقحعناوم

ارهدیدبیسآدارفاهبموادمبدهند.

اصول، حقوق و وظایف مشترک

یاهترورض و تیناسنا لوصا ساسارب ار نامتامدخ ،هناتسودرشب یاهسناژآ ناونعهب ،ام .4
،نادرمونانزهمهیارب –شاشتغاایونارحبزاهدیدبیسآمدرمهمهقوقحییاسانش،یناسنا
قوقحردهکتسایکمکوتیامحهبطوبرمقوقحلماشاهنیا.میهدیمهئارا –نارتخدونارسپ
ام،روشنمنیادصاقمیارب.تساهدشسکعنمیگدنهانپقوقحورشبقوقح،هناتسودرشبللملانیب

یمهصلاخریزدراومردارقوقحنیاکنیم:
�تمارک و نأش ظفح اب یگدنز قح
�هناتسودرشب یاه کمک تفایرد قح
�تینما و تیامح زا یدنم هرهب قح

ینوناققوقحزاهلسلسکییواح،دناهدشنمیظنتیتارابعنینچابیللملانیبنیناوقردقوقحنیا
یمهناتسودرشبیناسردادماترورضهبیرتلماکیاوتحمودنتسههدشهتفریذپبخشند.
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ردصاخروطهبوللملانیب قوقحیاهینیبشیپردتمارک�و�نأش�ظفح�اب�یگدنز�قح.5
،هجنکشزاییاهرویگدنزبسانمدرادناتسازایرادروخربقح،تایحقحربرظانتابوصم
ظفحهفیظو،تایحقح.تساهدشسکعنم ،یناسنا ریغیاههیبنت و زیمآریقحت یاهراتفر ،متس
یاهکمکنتشاذگمیقع ای فیقوت مدع.دراد یپ رد ،دریگرارق دیدهت دروم هک اجرهرد ار نآ
هباریدامهافرزاشیبیرثاتمارکونأش.تسارتتسمینعمنیاردزین یگدنزشخبتاجن
عماوجودرفتاداقتعاواهشزراهلمجزا،ناسناتیلکهبمارتحاناهاوخ،قحنیا؛درادلابند
.تسایبهذمکسانمونادجویدازآ،یگدازآهلمجزا،نانآیناسناقوقحهبمارتحاو،هدیدبیسآ

تمارکونأشظفحابیگدنزقحیاربیرورضیرما،هناتسودرشب�یاه�کمک�تفایرد�قح.6
،کاشوپ،بآ،یفاکیاذغهلمجزا،بسانمدرادناتساابیتشیعمنتشادقِحلماش،درومنیا.تسا
یاهدرادناتسا.تساهدشنیمضتتحارصهبللملانیبقوقحردهکتسایتملاستاموزلموهانپرس
ابطابتراردهژیوهب،اراهنآودنهدیمباتزابارقوقحنیا،اهدرادناتسالقادحوریفساینوناک
هکاجنآ،یتلودنلاوئسمهکمیدقتعمام.دنکیمراکشآلمعرد،ناگدیدبیسآهبکمکینیبشیپ
نیاماجناهباتدنهد�هزاجا�نارگید�هب�دیاب،دننکمهارفارییاهکمکنینچدنناوتیمنناشدوخ
اًفرصتسامزلاهک،یفرط�یبلصاابقباطمدیاباهکمکنیازاعونره.دنزروتردابمتامدخ
ضیعبتمدعرتهدرتسگلصانیبم،ترابعنیا.دریگبتروص،دشابنآاببسانتموزاینساسارب
،گنر،داژن ،تیسنج،نسلماش،شتیعضوزا یاهنیمزچیهردسکچیههرابرددیابن هک :تسا
،دیاقعریاسویسایسهدیقع،یتشادهبتیعضو،یناوتان،بهذم،نابز،یسنجتاشیارگ،تیموق

هتشاداورضیعبت،یعامتجااییلمرابتشود.

یاههمانعطق،یللملانیب نیناوق هدشحیرصتتاکنردتینما حق�برخورداری�از�حمایت�و� .7
تیامحیارباهتلودهناردتقمتیلوئسمرد،اهتلودزالکشتمیاهنامزاسریاسوللمنامزاس
،شاشتغااینارحبتیعضوردمدرمتینماظفح.درادهشیرناشورملقهزوحنورددارفامامتزا
صیخشتنوناقهکهنوگنآ.تساصاخینارگندراومزا،یلخادناگراوآوناگدنهانپتیامحلاثم
،ینسیاهتیعضورطاخهب،دیدشضیعبتوهدافتساءوسرباربردتسانکممدارفازایخرب،دهدیم
رد،دنشابکمکویتیامحهژیوتامادقادنمزاینوریذپبیسآیصاخزرطهب،ناشیداژناییسنج
،لکشمعفرنیایاربهکمیدقتعمام،دشابدارفانیازاتیامحتیفرظدقافیتلودرگاطیارشنیا

یللملانیبکمکبلجیپرددیاببود.

یصاخهجوتهراوآدارفاونایماظنریغزاتیامحنوناقهبدیاباجنیاردکرد:

فیصوتهناتسودرشبللملانیبقوقحردهکیروطهبهناحلسم�تاشاشتغانامزرد)فلا
،دنرادن تکرش هناحلسم تاشاشتغا رد هک یناسک هب یناسردادما و تیامح یارب ،هدش
۱977یاهلکتورپوونژ۱949نویسناونکرد.دیآیملمعهبیقوقحصاخیاهینیبشیپ
یفیاظو،هناحلسمیللملانیب ریغویللملانیب فرطودرهیارب،هژیوروطهب،نآیقاحلا
مینکیمدیکأتییوجماقتناوهلمحزایماظنریغتیعمجیلکتینوصمربام.تساهدشنییعت
،یماظنریغویماظنفادهاونایماظنریغونایماظننایمزیامتلصاتیمهاربصوصخهبو
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ییاهحلاسدربراکزایراددوخلصا،هلمحردطایتحاوروززاهدافتساردتیبسنلصا
یاهدردایتاحارجبجومناشتیهامربانبایودنرادنارفدهشنیزگوشجنسناوتهک
،دوش مهارف هنافرطیب دادما هکنیا یارب زوجم رودصلصا تیاهنرد و دنوشیم درومیب

یمدیکأتاتحارصکنیم.

یقح،دنوشیمهجاومتنوشخای رازآ اب هک یناسکیارب ییوج�هانپ حق�تحصن�و� )ب
ونمأمیوجتسجرد،دنریذپیمریثأتشاشتغااینارحبزاهکنانآ.دنامیمیقابیتایح
یاهینیبشیپ.دنوشیمناشیاههناخکرتهبروبجمبلغا،یگدنزهمادایاربمزلالیاسو
یللملانیبیاهنامیپریاسو)حلاصازاسپ(ناگدنهانپتیعضوهبطوبرم۱95۱نویسناونک
ناشدوخعوبتمتلودهیاسردتنوکسایتیامحزادنناوتیمنهکیناسکیارب،یاهقطنمو
مهارفارییاهتنامض،دنرگیدیاهروشکردنمایطاقننتفایهبروبجمودنشابدنمهرهب
:تسا)non-refoulment(یرابجاندنادرگزابمدع،اهتنامضنیانیرتهدمع.تساهدرک
ردواینامسجتینمااییدازآ،یگدنزهکیروشکهبدیابنسکچیهنآساساربهکیلصا
ریاسایهجنکشابههجاوملامتحاهک،نآردییاجهبایوهتفرگرارقدیدهتضرعمرد،نآ
نیا هرتسگ.دوشهدنادرگزاب ،دراددوجووایارب هیبنت ای ریقحت،یناسناریغراتفر،اهمتس
)یگراوآ(یلخادییاجهباجیامنهارلوصارد،للملانیبرشبقوقحردهکیروطهب،لصا
هراوآدارفا لماش،هدشهدادحرشلیصفتهب نآاب طبترمیلمویاهقطنمنوناق و۱998

یمقدصزیننانآهرابردودوشیممهیلخادکند.

تعهد ما

هناتسودرشب تامادقا زکرم رد ،هدیدلاب مدرم هک میهدیمهئارا داقتعا نیا اب ار نامتامدخام .8
نیرتهبهبهکییاههارزاکمکدیهمتیاربنانآلاعفتکراشمهکمیهدیمصیخشتودنرادرارق
.درادرارقتیمهالواهجردرد،عامتجانایوزنموریذپبیسآصاخشالاثم،تسانانآعفنهبلکش
زا ،ناشبرخم تارثا و اهنآ هب ییوگخساپ و یگدامآ و ایلاب زا یریگشیپ یارب ،میشوکیم ام

تیوقتاههدرهمهرداریلحمنلااعفناوتوتیامحیلحمیاهشلاتکنیم.

دعاسمان تارثا هاگ ،هناتسودرشب یاهکمک یزاسمهارف یارب شلات هک میراد یهاگآ ام .9
هنوگرهشهاک،نارحب زا هدیدبیسآنلاوئسموعماوجیراکمهاب ،ام دصق.درادیاهتساوخان
،هناتسودرشبیاهکمکهئاراهوحنهکمیهدیمصیخشتام،تساهناتسودرشبتامادقایفنمتارثا
کییاربهاگایودنکرتریذپبیسآتلامحهبتبسنهوقلابتروصهبارنایماظنریغتسانکمم
ابتقباطمهکییاجاتاما،دشابهتشادربردهتساوخانییایازم،تاشقانمنیفرطزایکیزاشیبای
میهاوخدهعتم،بولطمانتارثانیازاکیرهشهاکیارب،دوشظفحلاابردروکذملوصابود.

،یراتفرروشنمصوصخمییامنهارابوروشنمردجردنمهناتسودرشبتامادقالوصاقبطام.۱۰
یناسردادمارد)اهNGO(یتلودریغیاهنامزاسورمحاللاه،خرسبیلصیللملانیبشبنجهب

میهاوخکمکراوگانعیاقوردکرد.
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لقادح زا اهسناژآ کرد یانبم رب ،اهدرادناتسا لقادح و ریفسا ینوناک یاهدرادناتسا .۱۱
،هناتسودرشبیاهکمکدیهمتردنانآهبرجتوتمارکظفحابیگدنزیارب،یساسایاهیدنمزاین
یگتسباهدرادناتسایاهدروآتسد،لاحنیااب.دهدیمروشنمنیاکرتشملوصاهبیلمعیتیهام
یبایتسدیاربشلاتهبدهعتماردوخ،تساملرتنکناوتزارتارفهچرگاهکدرادیلماوعهلسلسهب
نامدرکلمعیوگخساپولوئسمهکمیرادراظتنادوخزابیترتنیاهبودرکمیهاوخاهنآلکهب
یاهنامزاس ،اهکمک هدننکادها و هدیدبیسآ یاهتلود زا هلمجزا ،نلااعف همه زا ام .میشاب
لقادحوینوناکیاهدرادناتسااتمینکیمتوعدیتلودریغویصوصخشخبلماوع،یللملانیب

.دننیزگربهدشهتفریذپیاهراجنههباثمهبارریفسایاهدرادناتسا

مدرماتمیشوکب،میوشیمدهعتم،اهدرادناتسالقادحوینوناکیاهدرادناتساهبیرادافواب.۱2
لماش،تینماوتمارکابیگدنزتایرورضنیرتمکزامکتسد،تاشاشتغااینارحبزاهدیدبیسآ
رادروخرب،یتشادهبیاهتبقارموهانپرس،اذغ،زرهیاهبآیاربیتشادهبیشکلاناک،یفاکبآ
لابق ردنیفرطریاسواهتلودینوناق و یقلاخافیلاکت ماجنا راتساوخ،روظنم نیا هب .دنوش
تراظنویبایزراقیرطزاهکمیوشیملبقتمدوخهبونهبام.دوبمیهاوخهدیدبیسآیاهتیعمج
ویگنهامه،یریگمیمصت،تاعلاطاتیفافش،دیآیمشیپهثداحلحمردهکیطیارشرب لوقعم
لیصفتهبهکهنوگنامه؛مینکرتبسانمورتشیبارحوطسهمهردلماوعریاسابرثؤمیاهیراکمه
یاهتیعمجابکرتشمراکهبهژیوهبام.تساهدمآاهدرادناتسالقادحوینوناکیاهدرادناتسارد
مینکیمملاعاومیدهعتمهنلاوئسمیاهییوگخساپردنانآلاعفتکراشمربدیکأتوهدیدبیسآ

ناشیرایلابندهبهکدشابیناسکرباربرددیابامیلصاتیلوئسمهکهستیم.
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چگونه از این فصل استفاده کنیم
،امنهارباتکنیارتشیب.کمکوتیامح:تساهدشلیکشتیلصانوتسودزاهناتسودرشبمادقا
زکرمت تیامح رب لوصف نیا دنچره ؛تسا کمک هزوح هب طوبرم ،نآ ینف لوصف صوصخهب
یاهسناژآ«هکدهدیمخساپشسرپنیاهبهناتسودرشبروشنمندادرارقانبمابشخبنیا.دراد
و»؟دننکتیامح،دناهدشهجاوممتسایتنوشخابهکیناسکزا،دنناوتیمهنوگچهناتسودرشب
و دنوشیم ورهبور دیدهت اب هک یناسک تمرحظفحنیمضت رد اهسناژآ شقن هب ،یلک روطهب

یم،اهکمکهبناشیسرتسدهلمجزا،روشنمردنانآصخشمقوقحقاقحایگنوگچپردازد.

هدشمیسقتتمسقودهبلصفنیااست:

�زا تیامح یاتسار رد هک دنکیم نییبت ار یناسک همه یلک یاهتیلوئسم هک ،همدقم کی
هناتسودرشبیناسردادماریگردهکیدارفاقوقحهبمارتحانیمضتوهدیدبیسآیاهتیعمج

یمربماگ،دنتسهدارند.
�رد تیامحهیلوا لوصا و هناتسودرشب تامادقا همه زا ینابیتشپ هب هک ،تیامحلصا راهچ

هک تسا هارمه ییامنهار تاکن اب دراوم نیا .دزادرپیم هناتسودرشب یناسردادما بوچراچ
شخبکی.دهدیمیرتشیبتاحیضوتتیامحهنیمزردهناتسودرشبیاهسناژآشقنهرابرد
دوجوتیامحرتیصصختیاههزوحهبطوبرمبلاطمواهدرادناتساریاسلماشمهعجرم

دارد.
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مقدمه
حمایت و پاسخ گویی بشردوستانه 

هناحلسمیشاشتغاای نارحبهکدوشیمقلاطایمدرمقوقحوتمارکظفح،تینما هب تیامح
یناسردادما رد حرطم قوقح نیرتیساسا زا یخرب هناتسودرشب روشنم .دراذگیم رثا نانآ رب
تامادقاربقوقحنیاریثأتهوحنهبیتیامحرظنمزاروشنمنیا.تساهدرکهصلاخارهناتسودرشب
رتشیببیسآرباربردهدزتبیصممدرمندادرارقزااهسناژآزیهرپهوحنهب،هژیوهبو،هناتسودرشب

.دزادرپیمرتلاابینمیاهبیبایتسدیاربمدرمهباهنآکمکیگنوگچ،زینو

عاونا و تنوشخ زا تینوصم :زا دنترابع بوچراچ نیا رد هناتسودرشب تیامح یلصا تاکن
ابیگدنزرصانعزایرابجاتیمورحمزاتعنامموبوکرسکرامت.

ریثأتهناتسودرشبتامادقاربهکدنکیمحرطمارتیامح�یساسا�لصا�راهچ�تاکننیادارد:

ناتدرکلمعزایشانرتشیبیاهبیسآضرعمردمدرمندادرارقزابپرهیزید؛ .۱

،ضیعبتلامعِانودب،ناشیاهزایناببسانتمهنافرطیبیاهکمکهبمدرمیسرتسدزا .2
نانیمطایابید؛

تیامحروزوتنوشخزایشانیناوروینامسجیاهبیسآرباربردمدرمزاکنید؛ .۳

ودنشابهتشادیسرتسدتراسخناربجهب،دنریگبارناشقوقحاتدینککمکمدرمهب .4
مایتلااراههدافتساءوسبرخمراثآدنناوتببخشند.

هکتسایرتدیدشیاهدیدهتهدنهدباتزابلصاراهچنیا،هناتسودرشبییوگخساپبوچراچرد
اهتیلوئسمهبامنهارتاکن.دنوشیمورهبوراهنآابنارحبایشاشتغازوربنامزردلًاومعمدارفا

یمتیامحصاخیاهترورضنینچمهواهسناژآیاهشنیزگوپردازد.

قح:تساهدمآهناتسودرشبروشنمردهکدریگیمتئشنیقوقحهصلاخزاتیامحلصاراهچ
وتیامحزایرادروخربقحوهناتسودرشبیاهکمکهبیسرتسدقح،تمارکظفحابیگدنز

امنیت.
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درک اصول حمایت

تیامحلوصاریسفتتهجهاتوکیدومنهر،دیآیمهماداردهچنآاست:

،تسانکممهکدریگیمرظنرداریتیامحیتاکن،لصانیا)!دینکزیهرپبیسآداجیازا(�1�لصا
،تساهدشحیرصتروشنمردهکهنوگنامه.دشابهناتسودرشبیناسردادماردبیسآدیدشتبجوم
رتشیببیسآرباربردارهدزتبیصممدرمهکیتامادقازازیهرپیارب،هناتسودرشبییوگخساپنلااعف

شلاتدیاب،نماانطاقنردناگراوآیارباههاگودرانتخاسلثم،دهدیمرارقکنند.

هنافرطیب نیمضت تیلوئسم لصا نیا )!دیبای نانیمطا اهکمک هب هنلاداع یسرتسد زا( 2 لصا
رطاخهبهکنانآایدارفانیرتریذپبیسآصوصخهب،نادنمزاینهمهیارباراهکمکهبیسرتسد
،تیامحهنیمزرد.دنکیمنییبت،دنتسهورهبورتیمورحماب،رگیدلئاسماییسایسیاههنیمز
هبیسرتسدزاتعنامملماشدناوتیمهکتسایگرزبینارگن،یروفیاهکمکهبیسرتسدعناوم

دوشیمننآهبدودحماما،دشابکمکندناسریاربهناتسودرشبیاهسناژآ.

،تنوشخرباربردمدرمزاتیامحهبلصانیا)!دینکتیامحتنوشخرباربردمدرمزا(۳لصا
هبرابجا،هحلسانتفرگتسدهبدننام،ناشیالیمفلاخربیلمعماجناهبدارفاندرکراداووروز
لصانیانینچمه.دزادرپیم،هیبنتایندادرارقریقحتدروموییاجهباجزاتعناممایییاجکرت
یدمعداجیا وسرتهبلغلثم،یناوروینامسجیاهدردزا یریگشیپ ای نیکستصوصخرد

تشحووبعراست.

درومزاسپنتفایمایتلاودوجومیرورپزابتاناکمازایدنمهرهب،مدرمقحنتفرگهب(4لصا
مدرمهبکمکرداهسناژآهناتسودرشبشقنهبمراهچلصا)!دینککمکنتفرگرارقهدافتساءوس
تمارغ،قوقحناربجریظنییاهیناوتزابهبنانآیسرتسدوناشقوقحیافیتسایارب،هدیدبیسآ
رتیلکو،زواجتراثآدوبهبردمدرمهبکمکلماشانمضلصانیا.تساطوبرملاومادادرتساو
یمزینیداصتقاویعامتجا،یناور،ینامسجیاهنتفرگرارقهدافتساءوسدرومراثآ،نآزاشود.

ودنناوتیمهناتسودرشبیاهسناژآهکارهچنآ،امنهارتاکنابهارمه،یتیامحلصاراهچنیا
هتکن نیاهب هجوت اما ؛دنکیم فیصوت ،دنهد ماجنا هدیدبیسآ یاهتیعمجزا تیامحیارب دیاب
هنوگنامه .تسا هیوناث لاومعم بوچراچنیا رد اهسناژآ تیلوئسم و شقن هک تسا یرورض
یتلودریغویتلودنیلوئسمهدهعربتسخنهلهوردییاهشقننینچ،دنکیمحیرصتروشنمهک
نیا.دشابیم،دنراددوخلرتنکردایدناهدرکلاغشااریقطانمهکشاشتغانیفرطهلمجزا،طوبرم
دنتسه،دنانکاسناشلرتنکتحتهقطنمردهکیمدرمهافرنیمأتینوناقویمسرلوئسم،تاماقم
یمیماظنریغدارفاتینماینوناقویمسرلوئسم،یماظنتاشاشتغارد،رگیدیترابعهبوباشند.

ایدرکلمعاب،اربیسآتحتتیعمجتینمازانانیمطالوصحرازباهکدناتاماقمنیمه،تیاهنرد
تاماقمبیغرتوقیوشتدناوتیماهسناژآیلصاشقننیاربانب؛دنرادتسدرددوخدرکلمعمدع

کمک،ناشفیاظوماجناردتاماقمروصقوتلاکشمعفرردمدرمهبودشابکند.



اصول حمایت

31

به اجرا گذاشتن اصول حمایت

نیناوقرگایتح،هناتسودرشبیاهسناژآهمه،امنهارباتکنیایاهدرادناتساهبیبایتسدروظنمهب
تیاده تیامح لوصا اب دیاب ،دنشابهتشادن تیامح یارب یصصخت تیفرظ ای صخشم یتیامح

شوند.

لوصانیا زا یوریپ رداراهسناژآتیلاعف هرتسگدناوتیمطیارش:دنتسین »قلطم«لوصانیا
سناژآکییتیفرظهدودحمرددناوتن۳لصازاییاههبنج،تسانکممصوصخهب.دنکدودحم
هراومههکتسایاهناتسودرشبیناهجیاهینارگننیبم،هدشدایلوصا،لاحنیااب.دوشهدناجنگ

تیادهاراهدرکلمعدیابکند.

لماشهکدنتسهیصاخیاهشقناییتیامحیاهراکروتسدیارادهناتسودرشبیاهسناژآزایخرب
هدافتسا اب ،اردوخیتیامحیاهتیلاعف اهسناژآنیا زا یدودعم.دوشیمریذپبیسآیاههورگ
بوچراچردای،لقتسمیاههژورپایاههمانربتروصهب،صصختمنانکراکویصصختعبانمزا

یمماجناریزیاههزوحرد،»تیامحشخب«ردییوگخساپای،»یتیامحیاههشوخ«دهند:

�کدوکتیامح

�تیسنجربینتبمیاهتنوشخ

�لاوماونیمز،هانپرس

�نیمندرکیثنخویروآعمجتایلمع

�تلادعونوناقتیمکاح

دیاب و تسین عماجهتبلا هک دهدیمناشن ار تیامحصاخیاههزوحزا یدادعت ،تسرهف نیا
.دراددوجومهیرگیدرایسبیتیامحصاخیاههزوحهکتسناد

،ریفسازالقتسمرگیدتاراکتبازایرایسبیاربزینیرگیدصاخیاهییامنهارواهدرادناتسا
تسرهفهکتساهدشنیودت،نارحبردناگراوآویماظنریغدارفازاتیامحفلتخمنیوانعریز
لیمکتیاربلصفنیاوهدمآلصفنیمهیاهتنارد»هعلاطمیاربرتشیبعبانموذخآم«رداهنآ

هدشیحارطاهدرادناتسانیااست.

شیوه های مختلف عملکردهای حمایتی

یلک تامادقا هزادنا نامه هب ،زین شخب نیا یصصخت یاهدرکلمع هرابرد تیامح لصا راهچ
همهیتیامحیاهدرکلمعهرتسگ.تساتوافتمهاگاهدرکلمعنیاهچرگا،دراددربراکهناتسودرشب
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ریزدرکلمعهویشهسابقباطمدناوتیمهناتسودرشبیاهسناژآباشد:

�رِطخشهاک؛قوقح�زا�هدافتسا�ءوس�ای�یمسج�یاهدیدهت�عوقو�زا�یریگشیپ :هناریگ شیپ
.ییاههدافتساءوسوتارطخنینچهبتبسنیریذپبیسآشهاکایبیسآضرعمردنتفرگرارق
،نادرم،نانزتمرحنآردهکدوشیمیطیارشزاتیامحلماش،اهدیدهتزایریگشیپاًنمض

یمظفحیللملانیبقوقحقباطم،نینسهمهردنارسپونارتخدشود.

�ریاسوزیمآتنوشخثداوحهبییوگخساپابعوقو�لاحرد�یاه�تنوشخ�فقوت�:هنایوگ خساپ
ندشلامیاپدراومحقوق.

�ناربج قیرط زا ،هتشذگ ای یلعف یاههدافتساءوس دوبهب یارب هراچ راه� یافتن� :هنارگ هراچ
و تامدخریاسای یقوقحکمک،یناورتیامح،یتشادهب یاهتبقارم هئارا اب یناوتزاب ای
قاقحاوتراسخناربجیاههارهبیبایتسدیاربهدیدبیسآتیعمجهبکمکواهینابیتشپ

حقوقشان.

نیاهک تسا یکرتشم لماع ،یمومع هچ و یصوصخ تروصهب هچ ،فده هورگ عفانم ءاقترا
ای لامعا ،اهمیمصت ،هدیدبیسآ یاهتیعمج دیدهت أشنم .ددنویپیم مه هب ار تیلاعف هویش هس
اهراتفرنینچرییغتیاربمادقاهب،یتیامحیاهییوگخساپزایرایسبوتسایرابجایاهتسایس
،نارگیدوهناتسودرشبیاهسناژآیوسزافدههورگعفانمشیازفا.تساطوبرمییاهتسایسو
اب تسانکمم.تسایرییغتنینچربیراذگریثأتیاربشلات،رشبقوقحیاهنامزاسهلمجزا
هبلمع،تیعضونیاودیآدیدپینارحباهسناژآیتایلمعروضحرد،هدافتساءوسعوضوم»حرط«

.دهدرارقعاعشتحتارضورفمعوضومهبیگدیسریاربنانآیاههیصوت

لباق دهاوشهب یبایتسدهب یلکروطهب نآتیقفوم،دوشیریگیپفدههورگعفانمشیازفا رگا
یبایزرایاهدرادناتساابرمانیااذل،تشاددهاوخیگتسبطیارشودنمهرهبدارفالیلحت،نانیمطا
تاکنهکهنوگنآ.)62ص،۳هرامشدرادناتسا.کر(تساطبترمیلصایاهدرادناتساردهدشدای
ییاسانشناکماهکدوهشتاراهظالیبقزا،دهاوشزاهدافتساهنوگره،دنکیمنشورریزیامنهار
رایسب،دهدرارقرطخضرعمرداردهاشدارفاتسانکممنوچ،دنکیممهارفارتاعلاطاعبنم
هتکن،تیامحلوصا۱هرامشلصا.کر(دوبدراومنیابقارمتقدتیاهنابدیابوتساجنرغب

۳5ص،8هرامشیامنهار(.
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اصول حمایت
از� ناشی� بیشتر� آسیب� معرض� در� مردم� قراردادن� از� حمایت:� �1 شماره� اصل�

عملکردتان�پرهیز�کنید!

آنان�که�درگیر�امدادرسانی�بشردوستانه�اند،�برای�پرهیز�از�تأثیرگذاری�منفی�ناشی�از�
اقدامات�خود�و�یا�کاهش�این�اثرات،�به�ویژه�قراردادن�مردم�در�معرض�خطر�بیشتر�یا�

سوء�استفاده�از�حقوقشان،�اقدام�می�کنند.

این�اصل�شامل�عناصر�زیر�است:
�ارمدرمهکتسایروط،دوشیمهئارانآردکمکنیاهکیطیحموهناتسودرشبکمکلکش

یمن،ناشقوقحهبیدعتدراومریاسایتنوشخ،ینامسجرتشیبیاهبیسآضرعمردگذارد؛

�عاعشلاتحت،دوخزاتیامحیاربارهدزتبیصممدرمتیفرظ،یتیامحویدادمایاهشلات
یمنرارقدهد؛

�ای ناگدنهدتاعلاطا تینما هک دننکیم هرادا یوحنهب ار تاعلاطا هناتسودرشب یاهسناژآ
یمنرطخهب،دنشابییاسانشلباقتسانکممهکاریناسکاندازد.

نکات راهنما

ارزیابی�چارچوب�و�پیش�بینی�پیامدهای�اقدامات�بشردوستانه�برای�سالمتی�و�رفاه�مردم�
آسیب�دیده.

رددیابیهاگ.دینکزیهرپ،دراددوجواطخلامتحاهکیروماردنارگید�اب�یریگردزا .۱
هبایآ«:تفرگمیمصتدیابهکیطیارشردلًاثم،مینکتواضقومیریگبمیمصتراوشدراوم
نیا»؟ریخایدرککمکدیاب،دناهدشینادنزاههاگودراردناشدوخهدارافلاخربهکیدارفا
دیابهرابود،نامزلوطردطیارشرییغتاباما،درکعفریدرومتروصهبدیابارتلاکشم

یسررباراهنآکرد.
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،ریزیاهشسرپعماجریغتسیلرببترمروطهباهتیلاعفلیلحتماگنهرد:تسیل�کچ .2
راکهبتسیلکچناونعهبدناوتیمصاختامادقاوهناتسودرشبیلکیاهییوگخساپردهک

:دیشابهتشادزکرمت،دور

؟دوشیمهدیدبیسآمدرمبیصنیزیچهچامیاهتیلاعفاب-
لقادحهبارجیاتننیامیناوتیمهنوگچوتسیچمدرمتینماربامیاهتیلاعفیفنمهجیتن-

برسانیم؟
دروم،دراددوجوهدزتبیصممدرمزاتیامحیورشیپهکارییاهدیدهت،اهتیلاعفایآ-

ارناشدوخزاهدیدبیسآمدرمیتیامحیاهتیلاعف،اهدیدهتنیاایآ؟دهدیمرارقهجوت
یمرارقعاعشلاتحتدهد؟

نینچهک- دوشیمن ثعاب ای دنکیمن لیمحت یهورگچیههب ار یضیعبت چیهتامادقا ایآ
ایدناهدشهدنارهیشاحهب،نامزتشذگابهکیمدرمقوقحزااهتیلاعفایآ؟دوشیتشادرب

؟درکدهاوختیامح،هدشهتشاداوراهنآربیضیعبت
ونانآهعماجنوردطباورربهکیتارثا،هدیدبیسآیاههورگقوقحیایحاوتیامحیارب-

،دوشیمهتشاذگنآزاجراخچیست؟
وهعماجنیانیبزینوهدیدتبیصمهعماجنوردیاهداضتواهزیامتدناوتیماهتیلاعفایآ-

؟دنکرتمیخوارنآفارطاعماوج
نلااعفریاسایحلسمیاههورگعضاومتیوقتثعابدمعریغروطهبدناوتیمتامادقاایآ-

؟دوش
یاهشخبابصاختامادقاوییوگخساپیلامتحا)یفنمایتبثم(یلک جیاتن یبایزرا رد .۳

تروشم  –اهنآدامتعادرومیاهنامزاسای –تیعمجفلتخمکنید.

عماوج،لاثمیارب.دنکرتریذپبیسآتلامحرباربردارمدرمدناوتیماه کمک هئارا لکش .4
بیترت نیاهب و دنوش تراغ تسا نکمم ،دنریگیم کشخ ریش هریج هک یریذپبیسآ
هکدراومنیاردکمکهئارایارب؛دنوشعقاوتیمورحموبیسآرطخضرعمردناعفنیذ
رد)هیذغتزکارمایهناخزپشآردهتخپیاذغهیهتلثم(نیزگیاجیهار،تسایگرزبرطخ
،دنهدیمحیجرتناشدوخهکیاهویشهبدیابهدیدبیسآعماوجهبکمک.دیریگبرظنباشد.

.دشابنمیارظندرومدارفایاربنکممیاجاتدیاب،دوش یم هئارا نآ رد کمک هک یطیحم .5
هبایوروبعکانرطخیاهریسمزا،دنشابروبجمکمکهبیسرتسدیاربدیابندنمزاینمدرم
دیاب،دناهدشاپربرارقتسایاهلحمریاسایاههاگودراهکییاج.دننکرفسکانرطخقطانم
اهیریذپبیسآریاسایهلمحضرعمردقطانمزارودونمانکممیاجات،نآنانکاسیارب

باشد.
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حمایت�خود�جمعیت�های�آسیب�دیده�از�خودشان
�کرد�،دننکتیامحناشعماوجودوخزا،نآزاهدافتساابدنشوکیممدرمهکار�یرازبا .6
تاکن ،تیامح ۳ هرامش لصا .کر( دینک ینابیتشپ عماوج یرایدوخ تاراکتبا زا .دینک
لماش دیابن هناتسودرشب یاهسناژآ هلخادم هوحن .)4۰ ص،۱4 و ۱۳ هرامش یامنهار
حلسمیاههورگابسامتزادیابودوشرتنماقطانمهبلاقتنایاربلاثم،مدرمابهحلاصم

زیهرپنارگیدومدرمنیازاتیامحیاربشود.

یاربیملاسیاههنیزگاتدوشکمکمدرمهبدیابیگدنزموادتیارب:یرورض�یاهزاین .7
،بآنوچیملاقا،مدرمهبکمکیاربناوتیملاثم.دنبایبناشدوخیگدنزتایرورضنیمأت
یاهرفسهبراداومدرمنیااتدرکهیهتارزپوتخپیاربمزلایاهتخوسریاسایمزیه
،نادنملاسیاربهژیوهبعوضومنیا.دنوشندوخهنازوریاهیدنمزاینعفریاربکانرطخ

مهمنلاولعموناکدوک،نانزاست.

مدیریت�اطالعات�حساس
ییامنهاریاربدیابهناتسودرشبیاهسناژآ.دشابجنرغبدناوتیمتیامح هب طوبرم تاعلاطا .8
اهیدعتزایهاگآتروصرداتدنشابهدرکنیودتینشوریاهشورواهتسایسناشنانکراک
نانکراکهبدیاب.دنشابهتشادینمیامهناشتاعلاطاندنامهنامرحمزا،ندوبیرمادهاشایو

.دادشزومآ،دناهدوبنآدهاشهکتاشاشتغاوعیاقوزابسانمیهدشرازگهرابرد

ردارطوبرملماوعهباهراتفرءوسهبطوبرمیاهشرازگعاجرا:ساسح تاعلاطا عاجرا .9
تاعلاطانیاهکدنشابییاجزاتوافتمیقطانمردلماوعنیاتسانکمم.دیشابهتشادرظن

هدمآتسدهباست.

یتسایسدیاب،قوقحندشلامیاپواههدافتساءوسصوصخرد ساسح تاعلاطا عاجرا یارب .۱۰
تیریدمیگنوگچدیابتسایسنیا.دوشهارمهدنورلیلحتایثداوحشرازگابوذاختا
صخشمارنآهبعوجرطیارشوقوقحندشلامیاپواههدافتساءوسصوصخردتاعلاطا
؛دننکبلجارطوبرمدارفادوختیاضردیاباتاهسناژآ،تاعلاطانیازاهدافتسایارب.دنک
نانآهب هکیدارفا ای درف-تاعلاطاعبنمهکدشابیروطدیاب تاعلاطاعاجراهنوگره

هجاومرطخاب،-دوشیمهعجارمنشوند.

یتروصرداهنتدیاب،اهسناژآارقوقح هب یدعت و صاخ یاه هدافتسا  ءوس هب طوبرم تاعلاطا .۱۱
.دشابهدشفیرعت،دربراکنیا یارب مزلاتاییزجونشورنآدربراکهکدننکیروآعمج
ردتیامحراکهکدیآتسدهبییاهسناژآیوسزادیاب،تیامحابطبترمتاعلاطاهنوگنیا
یروآعمج.دنتسهارادارمزلانیناوقوراکوزاس،تراهم،تیفرظای؛تساناشراکروتسد
)دارفاای(درفتیاضر،دراومهمهردو،دشابهناهاگآتیاضرطرشهبدیابیتاعلاطانینچ
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یرورض،دوشهتشاذگنایمردثلاثصخشابدیابهکیتاعلاطانایبیارباست.

تاعلاطازا هدافتسا ویروآعمجیارب نلاوئسمریاسای تلود نیلوئسم یلامتحا شنکاو .۱2
زاینهاگ،تاعلاطانیازاهدافتساموزلهبهجوتاب.دوشیبایزرادیاباههدافتساءوسهبطوبرم
یاههنیزگتسانکمم،هطبارنیاردهناتسودرشبفلتخمیاهسناژآ.تساتایلمعهماداهب

هتشادیفلتخمباشند.

اصل�شماره��2حمایت:�از�دسترسی�مردم�به�کمک�های�بی�طرفانه�– متناسب�با�
نیاز�آنان�و�بدون�تبعیض�– اطمینان�یابید.�����

بشردوستانه� کمک�های� به� ناروا،� تبعیض� بدون� و� نیازشان� بنابر� می�توانند� مردم�
برای� و� داشت� دریغ� نیازمند� مردم� از� را� کمک�ها� نمی�توان� داشته�باشند.� دسترسی�
رعایت�استانداردهای�اسفیر،�دسترسی�به�آژانس�ها�در�صورت�نیاز�ضروری�است.�

این�اصل�شامل�عناصر�زیر�است:
�.دیباینانیمطاهناتسودرشبیاهکمکهبناگدیدبیسآهمهیسرتسدزا

�یلکلوصاوطوبرمنوناقیانبمرب،تساهدشفیصوتهناتسودرشبروشنمردهکهنوگنامه
تاناکماهبیسرتسدزاتیعمجزاییاهشخبیدمعتیمورحمهنوگرهابدیابهناتسودرشب

هزرابمیگدنزکرد.

�زینرگیدیاههنیمزردودنوشیمرادروخربتیامحزا،ناشیاهزاینساساربهدیدبیسآدارفا
دوشیمنهتشاداوراهنآربیضیعبت.

نکات راهنما
برقراری�دسترسی

نلاوئسموتسین دوخ یساسا یاه زاین ندروآرب هب رداق هدید بیسآ تیعمج هک ییاج رد .۱
یاهنامزاسیناسردادماعنامدیابنریخاهورگ،دننکنیمأتاراهزایننیادنناوتیمنزینرما
دناوتیم،هناحلسمتاشاشتغاردصوصخهب،یتعناممنینچ.دوشراکنیاماجناردفرطیب

یللملانیبقوقحضقانباشد.

یاهکمک هب ،هدیدبیسآ دارفا هژیوهب ،ریذپبیسآ تیعمج یسرتسد :یسرتسد بر  نظارت  .2
تراظنتقدابارهناتسودرشبکنید.
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لصا.کر(تساطبترملاماکرگیدکیاب :ددرت یدازآ و هناتسودرشب یاه کمک هب یسرتسد .۳
یعناومدیابیسرتسدربتراظن.)4۰و۳9ص9ات7یامنهارتاکن،تیامح۳هرامش
رد.دریگبرظنردارهدشیراذگنیمیاهنیمزای اههرصاحم،یسرزاب -تسیاطاقن ریظن
نیااما،دننکریادیسرزابیاههاگتسیانیفرطتسانکمم،هناحلسمشاشتغایاهتیعضو
یاهکمکهباهنآیسرتسدایدوشهدیدبیسآمدرمنایمضیعبتلامعِابجومدیابنعناوم
قطانمردرباربروطهبهدیدبیسآمدرمیسرتسداتدیشوکدیاب.دریگبهدیدانهدوهیبارهیلوا

نیمضتزینسرتسدلباقریغورودشود.

تادیهمت دیاب ،ریذپ بیسآ یاه هورگ دسترسی  در  برای سهولت  چارچوب ها  ارزیابی  نمض .4
دم عماوج یراتفر و یگنهرف ،یعامتجا عاضوا دیاب روظنم نیا هب ،دیشیدنا یصاخ
ینابرق هک یمدرم یارب نما ییاهناکم تخاس ،دناوتیم تامادقا نیا .دریگرارق رظن
یسرتسدیارب یتلایهستداجیا ای ودناهدوب ناسنا قاچاقای زواجتلثمییاههدافتساءوس
زیهرپاههورگنیاندرکامنتشگنازادیابینینچنیامادقارهرد.دوشلماشزینارنلاولعم

65و64ص،6و5یامنهارتاکن،۳ینوناکدرادناتسا.کر(دوش(.

رسیدگی�به�محرومیت�از�کمک�ها�یا�دسترسی�به�ضروریات�زندگی
،تساهدشحیرصتهناتسودرشبروشنمردهکهنوگنامه:هناتسودرشب یاه کمک تفایرد قح .5
نیناوقیدادعتزاقحنیا.درادارهناتسودرشبیاهکمکتفایردقحهدیدبیسآتیعمج
هناتسودرشبقوقح.دنتسهیللملانیبقوقحزایشخبهکدوشیمبعشنمیقوقحتاررقمو
ملاقازاتیامح«واهکمکهبیسرتسدهرابردییاهینیبشیپهدنریگربرداًصخشمیللملانیب
نویسناونکهب یقاحلا ودوکی۱977یاهلکتورپ(تسا»نایماظنریغیگدنزیرورض
دمارطوبرمنیناوقهبرتشیبمارتحاهبقیوشتتسانکممهناتسودرشبیاهسناژآ.)ونژ

۳9ص،4و۳یامنهارتاکن،تیامح۳لصا.کر(دنهدرارقرظن(.

تضمین�عدم�تبعیض
ساسارب اهنت دنهاوخیم هک ار هدیدبیسآ مدرم دیاب هناتسودرشب یاهسناژآ :یفرط یب .6
نیا.دننکنانآزایناببسانتماراهدادماودنهدرارقتیولوارد،دوشکمکاهنآهبناشزاین
اهNGOورمحاللاهوخرسبیلصیللملانیبشبنجیراتفرروشنمردیفرطیبلِصا
روشنمنینچمهوس۳57ص،2تسویپ.کر(تساهدشدییأتنارحبزاسپیناسردادمارد
زا(صاخهورگکیربهناتسودرشبیاهسناژآیراصحنازکرمترگا.)۱9ص،هناتسودرشب
هدیدبیسآتیعمجزایرگیدهورگندیدهمدصثعاب)اههاگودرانکاسهراوآمدرمهلمج

یراکنینچدیابن،بیسآنیازازیهرپیارباهسناژآ،دوشکنند.

رارق تیامح دروم و هناتسودرشب کمک  دریافت  برای  آسیب دیده  مردم  که  ندارد  لزومی  .7
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هتشادیصاخیقوقحتیعضو،نتفرگباشند.

اصل�شماره��3حمایت:�از�مردم�در�برابر�آسیب�های�جسمانی�و�روانی�ناشی�از�
خشونت�و�سرکوب�حمایت�کنید!�

مردم�در�برابر�خشونت،�زورگویی�یا�وادار�شدن�به�عملی�برخالف�اراده�خود�و�نیز�در�
برابر�ترس�از�چنین�سوء�استفاده�هایی،�حمایت�می�شوند.

این�اصل�شامل�عناصر�زیر�است:
�همه ،دوب دنهاوخن زیمآتنوشخ هلمح ضرعم رد هدیدبیسآ مدرم هکنیا زا نانیمطا یارب

یرودیاربمدرمهبکمکهارزاهچوتنوشخعبنمابهلباقمقیرطزاهچ،اریقطنمتامادقا
ماجنا،رطخزادهید.

�یلمعماجناهبینعی؛دوبدنهاوخنییوگروزضرعمرد،هدیدبیسآمدرمهکنیازانانیمطایارب
ندشعیاضایندیدبیسآثعاب،تسانکممهکیقیرطزاناشدوخهدارافلاخاییرابجا
لمعهباریقطنمتامادقاهمه،دنوشیمنراداو،دوش)ددرتیدازآقحلثم(ناشقوقحآورید.

�زا هدافتسا اب هلمجزا ،ناشتمارک و تینما ،تملاس ظفح یارب تیعمج دوخ تامادقا زا
ینابیتشپ،یرایدوخیاهراکوزاسکنید.

نکات راهنما

حمایت�از�خشونت�و�اجبار�
ریاسواهتلودابمدقت،ناشتینماویگدنزدیدهترباربردمدرم زا تیامح تیلوئسمرد .۱
تاشاشتغا نامز رد .)۱9 ص ،هناتسودرشب قوقح روشنم .کر( تسا طوبرم نلاوئسم
.دننکتیامح،دناهدشمیلستهکیناسکویماظنریغتیعمجزادیابریگردنیفرط،هناحلسم
دیابهناتسودرشبیاهسناژآ،مدرمیارباهدیدهتوتارطخدوجورظنزاتیعضولیلحترد
هدهعربارمدرمزاتیامحیاربیلمعتیفرظایینوناقتیلوئسمیسکهچهکدننکنییعت

دارد.

تسایهارزااهکمکیایهملماشدرومنیا:دسرب لقادح هب اهدیدهت ریاس ات دینک کمک .2
رطخابییورایورشهاکایندنامملاسیاربارنانآیاهشلاتودیازفیبمدرمتینماربهک

لیهست)نآریغایفدههورگعفانمشیازفاقیرطزا(کند.



اصول حمایت

39

ار یهدشرازگ و تراظن تیلوئسم دیاب هناتسودرشب یاهسناژآ گزارش دهی:  و  نظارت  .۳
اب هرواشم دیاب اًنمض اهنآ .دنهد شرازگ ار قوقح زا هدمع تافلخت و دنریگب هدهعرب
نانآ هب ،تسا هدیدبیسآ تیعمج قوقح زا عافد هک ،ار ناشتیلوئسم و طوبرم نیلوئسم
ساسحتاعلاطاتیریدمهبطوبرمیاهدومنهرنتشاددایهباباهسناژآنیا.دننکیروآدای
وینزیار،یساملپیددننام،یفلتخمیاهشورزادنناوتیم،)۳۳صتیامح۱لصا.کر(

هدافتسالمعرد،جیورتکنند.

روطهبهکارییاهداهنربتراظندیابهناتسودرشبیاهسناژآ ،هناحلسم تاشاشتغا نامز رد .4
رادهدهع ،اهناتسرامیب و سرادم لثم ،دنرادرارق للملانیب قوقح تیامح تحت صخشم
دراومدیاباهسناژآ،تارطخشهاکیارب.دنهدشرازگاهنآهبارهلمحهنوگرهودنوش

شرازگ،دهدیمیورناشتراظنتحتلحمردهاگهکاریرابجاراکایییابرمدآکنند.

دیابهناتسودرشبیاهسناژآ ،دنک یم دیدهت ار هدید بیسآ تیعمج هرجفنم داوم هک ییاج رد .5
یاهسناژآوطوبرمیتلودنیلوئسماب ،هدشنیثنختامهموینیمزیاهنیملاقتنا یارب
زا سپ تیعمج هک دهدیمیور یطیارش رد هژیوهب رطخ نیا .دننک گنهامه یصصخت

یمزابناشتنوکسلحمهب،هناحلسمتاشاشتغاگردند.

ردمدرمزاتیامحرداریتیمهارپشقننایماظن و نوناق نایرجم ،یسایس ناراک ردنا تسد .6
هزوحرد تیاهنرد ار ییانبریز لئاسم لحهار .دننکیمافیا تنوشخوهدافتساءوسربارب
لماوع ،لاثم یارب .تفای ناوتیم ،تسا یتیامح یاهینارگن زکرم رد بلغا هک ،یسایس
رد مدرم ینامسجتینما نیمضت رد یمهم شقن دیاب و دنناوتیم ،نوناق لامعِا و یتینما
.دنهدرادشهنیناوقضقنصوصخردتاماقمهبدنناوتیماهنامزاس.دننکافیا،رطخضرعم
یماگدناوتیم،رمانیانلاوئسمرگیداینانآهدنامرفنارسفا،یماظنیاههورگیرگیجنایم

حلسمیاههورگیاهیطختفقوتردیساساباشد.

آزادی�تردد
ناشلیمفلاخرب)هاگودراکیلاثم(یلحمزانتفرایوییاج رد ندنام هب روبجم دیابن مدرم 7
یدازآردتیدودحم.دوشلیمحتنانآدشودمآربدیابنمهیرگیدتیدودحمچیه،دنشاب
و ،دوجوم یدجیلیلاد ،یتملاسای تینما یارب هک دوشنییعت ینامز دیاب اهنت دشودمآ
رهرد،تاشاشتغااینارحبزاهدیدبیسآمدرم.دشابروظنماببسانتمدیابزینتیدودحم

ییوجهانپقحنامزخواهندداشت.

یایهم یارب یهار هک ،هژیو رایسب طیارشرد دیاب اهنت هناتسودرشب یاهسناژآ تخلیه ها:  .8
وتینما،یگدنزهبتبسندیدشدیدهتابزیندوجوتروصردوتسینیرارطضاکمک

مادقالحمزاواجورخیارب،تساهارمهیدرفیتملاسکنند.
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زینودرکداجیایقوشمدیابن،کانرطخ ییاج رد هدید بیسآ یاه تیعمج ندنام یقاب یارب .9
وتشگزابدیابن،دنرادنارقطانمنآهبطوبرمتاعلاطاهمههبلماکیسرتسدنانآیتقو

قیوشتاراهنآددجمناکساکرد.

آسیب�پذیری�های�خاص�نسبت�به�خشونت�و�کار�اجباری
یریذپبیسآنیرتشیباهدیدهتوتارطخرباربردهکیدارفانتخانشیارب :ریذپ بیسآ مدرم .۱۰
یاربتسانکمم.درکیصاخهجوتییاوتحمویعامتجا،یدرفلماوعهبدیاب،دنرادار
لحمزاروزهبهکیناسک،ناکدوک،نانزهلمجزا،دنتسهورهبوریصاختارطخابهکیناسک
تادیهمت،یموقایینیدتیلقایاههورگولولعمدارفا،نادنملاس،دناهدشهدناردوخیگدنز

هدیشیدنایصاخشود.

.دننک داجیا ینما یاهطیحم ،ناکدوک یارب دیاب اهنامزاس کودکان:  برای  امن  محیط های  .۱۱
تیامح،تینما رد ناشناکدوک یرادهگن و ظفحیارب شلاترد دیاب عماوجو اههداوناخ

شوند.

رد،دنرادنهارمههبیغلابدرفای ،دنا هدش ادج ناشیاه هداوناخ زا هک ینامز صوصخ هب ،ناکدوک .۱2
همهدیاباهنامزاس.دنریگیمرارقیشکهرهبایهدافتساءوسدرومرتناسآتاشاشتغااینارحب
تاجنیارب،هناحلسمیاههورگردناکدوکیریگراکهبزایریگشیپیارباریقطنمتامادقا

ماجنا،هداوناخهبناشددجمنتسویپونانآیروفدهند.

یاهنامزاس.دنشابورهبوریسنجیاهتنوشخ صاخ تارطخ اب تسا نکمم نارتخد و نانز .۱۳
نیاهک دننک زکرمت یتامادقا رب دیاب ،اههورگ نیا زا تیامحهب کمک ماگنه هناتسودرشب
،یگناخیاهتنوشخایزواجت،یرابجایاشحف،ناسناقاچاقهلمجزا،یلامتحاتارطخ
عوقوزاهکدنریگراکهباریرازباواهدرادناتسادیاباًنمضاهنامزاسنیا.دهدیمشهاکار
دناوتیم،یرابجالامعانیا.دنکنکهشیرارنآویریگولجیسنجهدافتساءوسویشکهرهب
یسنجتراجتهبروبجمهکیلولعمایهیشاحردنانزلثم،ارصاخیاهیناوتانراچدمدرم

مورحمهناتسودرشبیاهکمکتفایردزا،دناهدشکند.

حمایت�از�خود�و�حمایت�های�اجتماعی�جامعه�محور�
مهرانکرداب،دیابار یعامتجا-یناور تیامح و تیامح یعامتجا و یگداوناخ یاهراکوزاس .۱4
تیوقت،هداوناخزاناکدوکییادجزایریگشیپیاربمدرمهبشزومآ،اههداوناخنتشادهگن
واههداوناخیبایدریاربیهدناماسوهداوناخزاهدشادجناکدوکیارببسانمیاهتبقارم
،تسانکممهکاجنآات.درکداجیا،اهنآهبهداوناخیاضعاریاسوناکدوکینادرگزابدنیارف
هورگایاتسورکیزاهکیمدرمدادهزاجاوتشادهگنرگیدکیرانکرداراههداوناخدیاب

یگدنزناشدوخلحمنامهرد،دنتسهصاخیتیامحکنند.
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:دشابلیذیاههورگلماشدناوتیم،ییاهتیلاعفنینچ حمایت از فعالیت های خودجوش:  .۱5
هنیمزردهکیناناوجهورگ،دننکیمیگدیسرتیسنجرب ینتبمیاهتنوشخهب هکینانز
وناوجنیدلاوزاودنرادتبثملماعتناکدوکابهکییاههورگ،دننکیمیراکمهشاعمرارما
طوبرمتاعلاطاهکیناناوجهورگ،دننکیمتبقارم،دنرادیصاخیاهیدنمزاینهکیناکدوک
ونانزیرایهبهکیعامتجایاههورگودنهدیمشرازگارینیمزیاهنیملثمیتادیدهتهب

یملولعمدارفاونادنملاس،دناهدادتسدزاارناشرسمههکینادرمپردازند.

�اصل�شماره��4حمایت:�به�احقاق�حقوق�مردم،�با�بازپروری�پس�از�بحران�و�
جبران��خسارت��کمک�کنید!

اطالعات،� کسب� طریق� از� را� حقوقشان� تا� می�شود� کمک� آسیب�دیده� جمعیت� به�
جمع�آوری�مدارک�و�گرفتن�کمک�مطالبه�کنند.�از�مردم�به�صورت�مناسب�حمایت�
می�شود�تا�از�درد�و�رنج�های�جسمانی،�روانی-اجتماعی�و�اثرات�اجتماعی�خشونت�و�

مورد�سوء�استفاده�قرارگرفتن�رها�شوند.

این�اصل�شامل�عناصر�زیر�است:
�ریاسایتلودزاودننکهبلاطمتیعطاقابارناشقوقحاتدینکتیامحهدیدبیسآمدرمزا

ردینامردیاههاروناشقوقحوقحهرابردندادیهاگآاب،دنریگباردوخیاهتمارغ،عبانم
.دینککمکاهنآهبناشسرتسد

�.دینککمک،دنرادمزلاناشقوقحتابثایاربهکیدانسایروآعمجردهدیدبیسآمدرمهب

�یاهتیامحریاسوروحمهعماجیاهتیامحکرادت اب ات دینک کمکهدیدتبیصممدرم هب
دوبهبناشتیعضوهبیعامتجا-یناوربخشند.

نکات راهنما

حمایت�از�مردم�آسیب�دیده�در�مطالبه�حقوقشان
.دناعیاجفزاهدیدبیسآتیعمجقوقحیافیتساوتمرح نماض یتلود ریغ و یتلود نلاوئسم .۱
زاتیامحهبدیاب،اههارریاسهچوینوناقیاهماظنقیرطزاهچ،هناتسودرشبیاهنامزاس

هجوتناشقوقحهبلاطمردهدیدبیسآمدرمکنند.

بلاق رد مه،ناشقوقحزا ار نارحب زا هدیدبیسآمدرم دیاب اهسناژآ موارد استحقاقی:  .2
ندنادرگزاب هب دیاب .دننک علطم ،بیسآ دروم روشکنیناوق تحت مهو یناسردادما همانرب
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صاخهجوتلاوماونیمز،هانپرسهرابرد،مدرمقوقحکرد.

هناتسودرشبیاهنامزاسونیلوئسمدوجوزادیاب،هدیدبیسآتیعمج:هرواشم و تاعلاطا .۳
،مهمیاههرواشمدنیارفرددیاباهنآ.دنوشعلطم،دننککرددنناوتبهکیراتفرونابزهب
تلاخد ناشیگدنز رب راذگرثا یریگمیمصت رد ،رتشیب رطخ ضرعم رد نتفرگرارق نودب
کمکیاههارزایکی،مهدرومنیا.)56ص،۱هرامشینوناکدرادناتسا.کر(دنشابهتشاد

ناشقوقحهبلاطمرداهنآهباست.

اسناد�و�مدارک�
هدشمگکرادمهیهترددیابهناتسودرشبیاهنامزاس:هدشمگ کرادم ینیزگیاج ای نتفای–  .4
کمکنانآهب،ناشقوقحهبهدیدبیسآتیعمجیسرتسدزینو –اهنآیاربینثملاهیهتای
اما؛دنرادیقوقح،یلکروطهب،صاخکرادمنتشادناینتشادزارظنفرص،مدرم.دننک
یهاوگلثم،ییاسانشکردمایدنسیعون،ناشیقوقحدراوممامتزایهاگآیاربلًاومعم
دانسا نتشاد ،نارحب نداد یورزا سپ.تسامزلاقاچنب ای همانرذگ،جاودزا دنس،دلوت
ابوصخشمروطهبتیکلام،اهروشکزایدادعترداما؛درادیصاختیمهابلغا،تیکلام
لئاسمزایریگشیپروظنمهب.تسالدجوثحبعوضومودوشیمندنتسم،ینوناقکرادم
.دوشمیظنتمهگرمیاهیهاوگتسامزلا،ناگدنامزابیرورضریغویراداینوناقویلام
یهاوگ،دراومنیارد،دننکیمنفدیمسارمیرازگربنودباریسکداسجایهاگلًاومعم

زیهرپنآزادیابهکتسایراکنیاودوشیمنرداصگرمکرد.

کرادمابطوبرمنلاوئسمایتلودیوسزاندشهتخانشتیمسرهبینوناق کرادم و دانسا .5
ولمحیاهنپوکایهریجیاهتراکلیبقزا،هناتسودرشبیاهنامزاسیوسزاهدشرداص
یاهنامزاسزاکمکتفایردیاربصاخشاندوبطیارشدجاووتسینریذپناکما،لقن
مه اب دیابن و تسا توافتم روما نلاوئسم یوسزا هرداصیمسرکرادم اب ،هناتسودرشب

هبتشمشوند.

دسترسی�به�منابع�جبران�و�غرامت
قوقح ناربج راتساوخ ،اه هار سایر  و  قانونی  راه های  از  که  دارند  را  آن  استحقاق  مردم  .6
لماشدرومنیا.دنوشطوبرمنلاوئسمریاساییتلودنلاوئسمکمکهب،دوخهدشلامیاپ
،دنشابهتشاد راظتنا دنراد قح مدرم .تسا زین لاوما تمارغ تخادرپ و تاراسخ ناربج
دامتعاندنادرگزابرددناوتیمیراکنینچ.دنبایروضحنوناقهاگشیپرداهیطختنابکترم
یاهسناژآتسانکمم.دنکیزابیاهدمعشقن،هدیدبیسآیاهتیعمجنایمهبنانیمطاو
هکییاهسناژآهبدراومعاجرااینوناقهبهدیدبیسآمدرمیسرتسدرددنناوتبهناتسودرشب

کمک،دنراداریناوتنینچکنند.
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رب ینتبم یاهتنوشخ ،تلامح زا سپ بازتوانی:  برای  حمایت  و  بهداشتی  مراقبت های  .7
یتشادهب یاهتبقارم هب ات درک کمک مدرم هب دیاب ،نادب هتسباو لئاسم ریاس و تیسنج
لرتنک،۳هرامشدرادناتسا –یتشادهبیرورضتامدخ.کر(دنبایتسدیناوتزابوبسانم
صص،2و۱یاهدرادناتسا –یتشادهبیرورضتامدخو۳۳۱ص،ریگهمهیاهیرامیب

۳29و۳24(.

یاربدیاببسانمنامزرد،یتلودریغعبانمیوسزایناوتزاب یاه کمک هب یسرتسد تروص رد .8
کمکمدرمهب،یعبانمنینچهبیسرتسدوییاسانشکرد.

حمایت�های�جامعه�محور�و�سایر�حمایت�های�روانی-اجتماعی
،بسانمیگنهرفیاهنیفدت لیبق زا یعامتجا یاه تیلاعف  هب سازوکارهای مثبت پرداختن  .9

تیامحدیاب،رضمریغیعامتجاموسرریاسویبهذمکسانمومسارمشوند.

یاهتیامحویتیامحیاهتیلاعف یهدناماسیارب ار عماوجدیاب :ناکدوک یارب تیلاعف .۱۰
یارببسانمیاهاضفنتخاسلثم،یمسرریغیاههارزاوبسانتهب،ناکدوکزایشزومآ
دننام،یعامتجا-یناورهافرتیوقتدیابروحمهعماجیاهراکوزاسفده.درکقیوشت،نانآ

یرایدوخیاهتیلاعفباشد.

هکدیباینانیمطا.دینککمکاه تنوشخ ناگدنامزاب یعامتجا-یناور تیامح یهدنامزاس هب .۱۱
.تشاددنهاوخیسرتسدیلاغتشادوخیاهتیلاعفوهعماجیعامتجایاههکبشهبناگدنامزاب
لماکیناورتشادهبیاهتبقارمهبیسرتسدابدیابروحمهعماجتیامحهبیسرتسدشود.

و یعامتجا-یناور تیامحفلتخم یاهشخب رد هک ییاهسناژآ یکپارچه:  نظام حمایت  .۱2
تیعمجزا تیامحهچراپکی ماظن نتخاسرد دیاب ،دننکیمراک ناور تشادهب یاهتبقارم
تشادهب۱هرامشدرادناتسا –یتشادهبیرورضتامدخ.کر(دننکیراکمه،هدیدبیسآ

۳49ص،یناور(.

هبیدوبهبیارب،دناهدیدبیسآتدشهبهکیدارفااتدینکمهارفیتاناکما :ینیلاب تیامح .۱۳
مازعادوجومینیلابتیامحزکارمشوند.
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مآخذ و منابع بیشتر برای مطالعه
حمایت عمومی : زمینه ها و ابزارها

هخسن –هناتسودرشبیناسردادماردتیامحماغدایارباهسناژآیاهدرادناتسالقادح،)2۰۰8(
شیامزآمیدانی۱

Caritas Australia, CARE Australia, Oxfam Australia and World Vision Australia.  www.
icva.ch/doc00002448.pdf

یاهدرادناتسا یارب یشهوژپ  – گنج رد تیامح تیوقت ،)2۰۰۱( سا ،وُیسازراواگ یسوُیج
)IRIC(خرسبیلصیللملانیبهتیمک.0783 Ref..یاهفرحژنو.

تامادقاابقوقحزاتیامح –ناکساتخردشرورپ،)2۰۰2()IASC(اهسناژآنیبیمئادهتیمک
.قطانمزاهدشیروآعمجراکماجنایاههوحنواههمانرب –هناتسودرشبژنو،

 www.icva.ch/gstree.pdf

یایلابزاهدیدبیسآدارفازاتیامحیاربامنهارویتایلمعنیناوق)2۰۱۰(IASCطبیعی.
.اهتیعضوریاسوهناحلسمتاشاشتغارداهیماظنریغزاتیامحتیوقت،)2۰۰8(ICRCژنو

www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p0956.htm

یرشبقوقحوهناتسودرشبرومانلااعفیتیامحراکیاربیاهفرحیاهدرادناتسا،)2۰۰9(ICRC
.شاشتغایاهتیعضوریاسوهناحلسمتاشاشتغاردژنو

www.irc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/p0999 

www.unhcr.org/refworld/type,THEMGUIDE,,,4b39cba52,0html

،هناتسودرشبیناسردادمارداهیماظنریغزاتیامحماغدا)2۰۰7(سا،ونایلوتناپوسا،ناهلااک
.)ODI(راحبیاروامهعسوتهسسؤم26 HPG.شرازگلندن.

.هناتسودرشبیاهسناژآیاربALNEPیامنهارکی –تیامح،)2۰۰5(یِا،کیونوبوچا،میلسا
ندنل.ODI.

www.alnap.org./initiatives/protection.aspx

1. Minimum Agency Standards for Incorporating Protection into Humanitarian Response,  Field 
Testing Version
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هبهجوتیارب:رآوممدیِا،)2۰۰9()OCHA(هناتسودرشبرومایگنهامهیاربللمنامزاسرتفد
.اهیماظنریغتیامحهبطوبرمتاعوضومنیویورک

www.humansecuritygateway.com/showReord.php?Recordld=33206

استانداردهای خاص برای حمایت

کودکان

یایراسیمک،فسینوی،(Save the Children)دینکظفحارناکدوک،تاجنیللملانیبهتیمک،ICRC
ناکدوکهرابرداهسناژآکرتشمیامنهارلوصا،)2۰۰4(نژیودرووللمنامزاسناگدنهانپ

.هدشادجوتسرپرسیبژنو:
www.icrc.org/eng/assets/files/icrc_002_1011.pdf

ردهدافتساایینوناقریغیرامگراکهبرباربردناکدوکزاتیامحتادهعتولصا،)2۰۰7(فسینوی
.حلسمیاههورگایاهورینپاریس.

www.un.org/children/conflict/english/parisprinciples.html

علخهچراپکییاهدرادناتسا(UNDDR) (2006)،،للمنامزاسددجمداحتاوینابیتشپ،حلاسعلخ
.کرویوین.ددجمداحتاوینابیتشپ،حلاس

www.unddrs/05/20.php  و www.unddr.org/iddrs/05/30.php

ناتوانی ها )معلولیت ها(

و)نلاولعم(یناوتانراچددارفایاربیتاعوضوم –تیامح،)2۰۰6(لانشنرتنیاپکیدنهجراحت.

زاتیامحیاربیرازباهبعج،)2۰۰8(لانشنرتنیاپکیدنهمعلوالن.

خشونت های مبتنی بر جنسیت

زکرمت،یسنجیاهتنوشخهرابردهناتسودرشبیاهنامزاستامادقایاربینیناوق،)2۰۰5(IASC
.ونژ.اهنارحبردنآهبییوگخساپویسنجیاهتنوشخزایریگشیپرب

www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.aspx?page=content-products-
products&productcatid=3
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یزاسدنتسم،شهوژپیاربینمیاویقلاخایاههیصوت،)2۰۰7()WHO(یناهجتشادهبنامزاس
.اهنارحبردیسنجیاهتنوشخربتراظنوژنو

www.who.int/gender/documents/violence/978924595681/en/index.html

حقوق مسکن، زمین و اموال

 EC/N.4/SUB.2/.وناگدنهانپآوارگان یارب لاوما ظفحزاتیامحونکسمهبطوبرملوصا
(Pinheiro Priciples).»ورُِیینیپلوصا«RES/2005/21. 

http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=11644

(Global Land Tool Network and Early Recovery Cluster) (2010)، 

یناسنایاههانپرسیاربللمنامزاسهمانرب.نلاوئسمیاربییاهدومنهر،یعیبطیایلابونیمز
.)FAO(للمنامزاسیزرواشکورابوراوخنامزاسوUN – Habitat)(نایروبی.

www.unhabitat.org/pmss/listltemDetails.aspx?publicationID=2973

یناسردادمارداهدرادناتسالقادحوهناتسودرشبروشنمبشردوستانه

،یزاسهناختسیلکچ،)2۰۰9(کلاماونیمزتیلوئسمهزوح،نکسم،تیامحیناهجهورگراک
نارحبزایگدشهدنارویگراوآ.نامزلوطردنیمزرتعیسوتاعوضوموکلاماونیمزقوقح

اتبازسازی.

www.internaldisplacement.org/8025708F004BE3B1/(httplnfoFiles)/430298C3C285
133DC12576E7005D360D/$file/HC%20Checklist%20HLP%20and%20Landan%20
Issues_Final2pdf

نا وی ،للم نامزاس رشب قوقحیلاع رسیمک رتفد ،اچوا ،وئاف ،یلخاد یگراوآ رب تراظن زکرم
ونکسمهرابردامنهارباتک،)2۰۰7(ناگدنهانپروماردللمنامزاسیلاعیایراسیمکوتاتیبه

،ISC،»ورُِیینیپلوصا«یارجا.هراوآدارفاوناگدنهانپلاوماتمارغژنو.
www.unhcr.org/refworld/docid/4693432c2.html

آوارگان داخلی

هبللمنامزاسرترثؤمشرگنیوسهب؟نتفرگهدیدانایتیامح،)2۰۰4(ید،لاپوسا،اشگَب
ویلخادیاهیگراوآیاربSAIS –زگنیکوربهژورپ.یبایزراکی –یلخادناگراوآزاتیامح

.یسیدنتگنیشاو.اهنامزاسنیبیگراوآشخب،UNOCHI
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www.brookings.edu/papers/20041123humanright_bagshaw.aspx

:یلخاد یگراوآ هب یگدیسر ،)2۰۰5( نرب هاگشناد یلخاد یگراوآ هژورپ  – زگنیکورب هسسوم
.یسیدنتگنیشاو.یلمتیلوئسمیاربیبوچراچ

www.unhcr.org/refworld/docid/4790cbc02.html

تیلوئسمیاربیبوچراچ:یلخادیگراوآیاهتیعضوردیراکمهشرگنیارجا،IASC (2004)
.یسیدنتگنیشاو،یلم

www.brookings.edu/projects/idp/20050401_nrframework.aspx

.یلخادهراوآدارفازاتیامحیاربامنهارباتک،)2۰۱۰(یناهجتیامحهورگراک
www.unhcr.org/refworld/docid/4790cbc02.html

گنهامهیاربییامنهار –یلخادیگراوآیاهتیعضوردیراکمهشرگنیارجا،)2۰۰4(IASC
.نکاسایوهناتسودرشبیاههدننک

www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.aspx?page=contentproducts&productcat
id=10

هراوآدارفایاربرادیاپیاهلحهاریاربیبوچراچ،IASC(2010)داخلی.

 www.brookings.edu/reports/2010/0305_internal_displacement.aspx   

یاهیگراوآهرابردللمنامزاسیامنهارلوصا،)۱998(للمنامزاسیعامتجاویداصتقایاروش
داخلی

E/CN.4?1998/53/Add.2. و  www.idpguidingprinciples.org/

www.unhcr.org/Huridocda/Huridocda.nsf/TestFrame/d2e008c61b70263ec125661e0
036f36e?Openducument

سالمت فکری و حمایت روانی - اجتماعی

.یعامتجا-یناورتیامحویناورتملاسهرابردIASCنیناوق،IASC (2007)

www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloaderaspx?paage=content-products-default

تیامحوناورتملاس،)2۰۱۰(یعامتجا-یناورتیامحوناورتملاسیاربIASCعجرمهورگ
همانربناریدمدیابهچنآ:هناتسودرشبیرارطضارومارد)MHPSS(یعامتجا-یناوربدانند.

www.psychosocialnetwork.net/explore/tags/mhpss
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اقدامات مربوط به جمع آوری مین

نشکانیامیاهدرادناتسااینترنشنال
www.mineactionstandards.org/imas.html#english

افراد سالمند

.هناتسودرشبرومانلااعفیاربیساسایاهصلاخ –نادنملاسوهناتسودرشبتامادقا،)2۰۰8(IASC
یناهجتشادهبنامزاس

WHO-HelpAge International. 

www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.aspx?page=contentproducts&productcat
id=24
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چگونه از این فصل استفاده کنیم؟
این� است.� بخش�ها� همه� مشترک� فرایند� ضروری� استانداردهای� کانونی،� استانداردهای�
کتاب� این� در� مذکور� استانداردهای� همه� پیوند� برای� یگانه�ای� مرجع� نقطه� استانداردها�
راهنما�به�دست�می�دهد.�بنابراین،�به�منظور�رعایت�استانداردهای�هر�فصل،�استفاده�همزمان�

از�استانداردهای�کانونی�ضروری�است.
شش�استاندارد�کانونی�وجود�دارند:
امدادرسانی�بشردوستانه�مردم��محور

هماهنگی�و�همکاری
ارزیابی

طراحی�و�پاسخ
اجرا،�شفافیت�و�یادگیری

عملکرد�امدادگر
ریزلکشهبینوناکدرادناتسارهراتخاساست:

�نآهبدیابهناتسودرشبیناسردادماردهکاریحطسوتسایفیکتقیقحرد:ینوناکدرادناتسا
یمنییعت،دیسرکند.

�هب یبایتسد هب کمک یارب یداهنشیپ تاعلاطا و اهتیلاعف ،دروم نیا :یدیلک تامادقا
اهدرادناتسااست.

�،دوشیمهارنیازا.دنهدیمناشناردرادناتساهکدنتسه»یمئلاع«اهنیا:یدیلکیاهصخاش
اهصخاشنیا؛درکهدافتسایدیلکتامادقاجیاتنواهدنیارفنایمطابتراویریگهزادنایارب

تامادقاابهن،دناطبترماهدرادناتسالقادحابکلیدی.
�یاهصخاشواهدرادناتسادربراکماگنهرد،هعجارمیاربصاختاکنلماش:امنهارتاکن

ییاههیصوتواهکحمویلمعتلاکشمعفریاربییاهدومنهروفلتخمطیارشردینوناک
،اهدرادناتساهبطوبرممهمتاعوضوملاامتحادراومنیا.دنتسهتیولوایارادتاعوضومیارب

یمربردمهشنادردلأخایهشقانم،یراوشدواهصخاش،تامادقاگیرد.
ویریگهزادنالباق«تاصخشم.درادیاهدرتسگعونت،یدربراکبوچراچردیدیلکیاهصخاش
طیارشردنادنمهرهبنیاربانب؛تساهژیولًاماک،یدربراکوییاوتحمرظنزاصخاشره»دنمنامز

هباراهصخاشنیابسانمیاهنوگهبدیاب،دوخهژیوکارگیرند.

هدشهدناجنگهعلاطمیاربرتشیببلاطمواهعجرمنیچلگزایتسیللصفنیانایاپرداست
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مقدمه
،ریفسایاهدرادناتسالقادحهمههبیبایتسدردهکدنهدیمحرشارییاهدنورینوناکیاهدرادناتسا
صوصخردوهدوب ریفسا هناتسودرشبروشنمیلمعلوصارگنایب اهدرادناتسا نیا .دنرادتیمها
یارب هک تسا ییاهکمک زا یدنمهرهب رد ،یعیبط یایلاب ای گنج زا هدیدبیسآ دارفا قوقح
ابهک(ینوناکیاهدرادناتسا.دوشیمهتشاذگناشرایتخاردنانآتمارکظفحابیگدنززاتیامح
یوسزادیابهکتساییاهیناسردادماحطسنیرتمکرگنایامن،)هدشهدادناشنیدیلکیاهصخاش
ویلم،یلحمهاوخودنشابروحمهعماجاهنامزاسنیاهاوخ،دیآلمعهبهناتسودرشبیاهنامزاس

نیبایالمللی.

نیاهبودرادطابترازینهنلاوئسمیناسردادماهبطوبرمتاراکتباریاسابینوناکیاهدرادناتسا
یاهدرادناتسالاثمیارب.دیازفایم،هنلاوئسمیناسردادماهبکرتشمدهعتتیوقتوماجسناهببیترت
یاهدرادناتسا«و2»تیفیکتیریدمیاهرایعم«ورمانیارد۱هنلاوئسمیناسردادماتکراشم2۰۱۰
راتفر«روشنمابزیننارگدادمادرکلمعدرادناتسا.دنرگیدکییلیمکتتامازلاهدنرادربرد»ینوناک
،5اهنارحبیاربیزاستیفرظهژورپ،4بوخاًتبسنیامنهار.درادیناوخمه،۳»ناناسرددمبوخ
ردهنلاوئسمدرکلمعویناسردادمایاربلاعفیریگارفهکبشوURD6هورگQualityCompas
ینوناک یاهدرادناتسا .دنراد5و۱هرامشیاهدرادناتسا هب یاهژیوهاگن ،7هناتسودرشبتامادقا
ویناسردادما،یگدامآ:شزومآیارباهدرادناتسالقادحردهدشهراشایداینبیاهدرادناتساهارمه

8اهنارحبردشزومآراکرد،لاعفیاهنامزاسهکبشایINEEیناوتزاباست.

اهمیت استانداردهای کانونی برای تمام بخش ها
،نادرم ،نانز زا معا ،هدیدبیسآ مدرم تکراشم هک دنکیم صخشم ینوناک درادناتسا نیتسخن
یناسردادمازا،تمارکظفحابیگدنزیاربنانآدربهاروتیفرظو،نینسهمهزانارسپونارتخد
1. Humanitarian Accountability Partnership (HAP)
2. Accountability and Quality Management benchmark
3. Aid’s Code of Good Practice

4. The Good Enough Guide

5. Emergency Capacity Building (ECB) Project

6. Urgence, Réhabilitation, Développement

7.Active Learning Network for Accountabilit and Performance in the Humanitarian Action (ALNAP)

8. Foundational Standards in INEE (Inter-Agency Network for Education in Emergencies)
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یگنهامهابهارمهرثؤمیناسردادمارب،2هرامشینوناکدرادناتسا.تسایندشنادجهناتسودرشب
یمدیکأت،دوشارجاهنافرطیبتروصهبدیابهک،یتلودنلاوئسمواهسناژآکند.

دارفاییاسانش،نارحبتیهامکردیاربمزلادنمماظنیبایزراتیمهاحرشهب،۳هرامشدرادناتسا
درادناتسانیا.دزادرپیممدرمنیایتآوینونکیاهتیفرظواهیریذپبیسآیبایزراوهدیدبیسآ
یریگارفویطیحمتسیزویداصتقا،یعامتجا،یسایسیاهبوچراچرداهزاینکردتیمهارب

.دراددیکأترتشیبتیعمج

زا هنافصنم دروآرب کی ساسارب ار ناشیاهکمک ،4 هرامش ینوناک درادناتسا وریپ یاهسناژآ
هبدوخدنناوتبنانآهکیاهنوگهب،دننکیمیحارط،لابراچدتلودومدرمبوچراچرد،اهزاین

ناشیاهزاینعفربپردازند.

هب یناسردادما بسانت و تیفیک ،ریثأت هک دوشیم تیاعر ینامز ،5 هرامش ینوناک درادناتسا
وتراظنزالصاحتاعلاطااب قباطمارناشیاهدربهاراهنامزاس.دوشیسرربهتسویپاهزاین
ناشدرکلمعهب طوبرم تاعلاطا و دننکیمنییعت هدیدبیسآمدرم زا هدشتفایرد یاهدروخزاب
دوخدرکلمعهنافرطیبیبایزراویسرربرباهنامزاسنیا.دنراذگیمکارتشاهب،دوخنایمار

یمهرهبدوختامادقاواهتسایسدوبهبیاربناشیاههتفایزاودننکیمیراذگهیامرسگیرند.

یناسردادما هئارا یارب ،هناتسودرشب یاهسناژآ هک دنکیم صخشم،6 هرامش ینوناک درادناتسا
ار بسانم دروخرب و راتفر ،شناد یاراد نارگدادما دیاب ،هدزتبیصممدرم هب رثؤم هناتسودرشب
بولطمفیاظوماجنالابقرد،رثؤمتیریدمقیرطزا،دنالوئسماهنامزاسروطنیمه؛دنریگراکهب

نیمأتارنانآینامسجویفطاعهافر،نارگدادماکنند.

آسیب پذیری

تاشاشتغا ای و لاب ریثأت تحت هک تسا یمدرم یتشیعم یروف یاهزاین عفر رب ریفسا زکرمت
نارحب اب ییورایور یارب یگدامآ یماح ،دناوتیم نینچمه ینوناک یاهدرادناتسا .دناهتفرگرارق
یناوتزابتیفرظهبودهدیمشهاکاریتآیاهیریذپبیسآوتارطخهکدشابییاهدربهارو
ردرگیدیاههرتسگوتسیزطیحمرباهیناسردادماریثأتییاهشرگننینچرد.دیازفایمیروف
ایتلودای(روشکیاهزایناب،ناگدزلابدوخربهولاع،اهشرگننیانینچمه،دوشیمهتفرگرظن

یرایسبطابترا،زینرگیدیاهتیعمجیخربونابزیم)نلاوئسمدارد.

ردصاخیزرطهب هکدنتسهیناسک»ریذپبیسآ«هملکزا روظنم،امنهارباتکنیا رسارسرد
رطاخهبمدرم.دنتسهتاشاشتغاایویرشبثداوح،یعیبطیایلابزایشانیاهبیسآضرعم
هاگ.دنوشیمایودناهدشرتریذپبیسآیسایسویطیحم،یعامتجا،یکیزیفلماوعزایاهزیمآ
زا،یبهذمایویسایسیاهیگتسباو،یهورگاییتاقبط،یناوتان،یسنج،ینس،یموقلیلادهبدارفا
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،فلتخمیاههارزاریغتمتارثاواهیریذپبیسآزایقیفلت،نوگانوگلیلادهب.دنوشیمدرطهعماج
ریثأتتاشاشتغااینارحبزاهکیمدرمهمهلثم،زینمدرمنیا.دنزیمنمادمدرمیریذپبیسآهب
یناسردادمایارب.دنراداهنآزاییاهروتلاکشمتیریدمیاربیعونتمیاهتیفرظ،دنریذپیم
هکیعناوموریذپبیسآدارفایاهتیفرظزاتسردیکردنتشاد،دنرادزاینکمکهبهکیدارفاهب

یرورض،درادرارقناشهاررسهناتسودرشبیاهتیامحهبیبایتسدهاررداست.
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استانداردهای کانونی
استاندارد�کانونی�شماره�1:�امدادرسانی�بشردوستانه�مردم�محور

ظرفیت�و�راهبردهای�مردم�برای�زندگی�با�حفظ�کرامت،�از�طرح�و�روش�امدادرسانی�
بشردوستانه�جدایی�ناپذیر�است.����������

اقدامات�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�ودینکتیامحیلحمتیفرظزا،یعامتجایاههکبشواههورگییاسانشابتصرفنیلوارد
.)۱یامنهارهتکن.کر(دیهدرارقناتراکیانبمارشوجدوخوروحممدرمیاهراکتبا

�اهنآ قیرط زا دنناوتب هدیدبیسآ مدرم ات دینک داجیا فافش و دنمماظن ییاهراکوزاس
2یامنهارهتکن.کر(دنراذگبریثأتاههمانربربودنهدهئارایمظنمیاهدروخزاب(.

�،دوشیم رازگرب مدرم نیا تکرش اب هک ییاهثحب رد هدیدبیسآ مدرم ربارب یگدنیامن زا
نانیمطایابید.

�قوقحونآ)یاه(همانرب،هناتسودرشبنامزاسهرابرد،مهفلباقنابزوفلتخمیاهتروصهب
4یامنهارهتکن.کر(دیهدرارقهدیدبیسآمدرمرایتخاردیتاعلاطا،مدرم(.

�ناکماوناشیگدنزلحمبسانمونماطاقنهبارهدیدبیسآمدرمیسرتسد،تصرفنیلوارد
5یامنهارهتکن.کر(دینکمهارفناشنایمردتاعلاطالدابتویعامتجایاههسلجلیکشت(.

�یارب و دننک حرطم هژورپ زا ار دوخ تاداقتنا ،لماک تینما رد و یتحارهب مدرم دیراذگب
6یامنهارهتکن.کر(دیریگبشیپردفافشییاههیور،یزاسزابتامادقاویناسردادما(.

�راکیورینزاتسانکمماجره،هعماجدوبهبدنورتیوقتویلحمداصتقاهبیناسردوسیارب
،یعامتجاظاحلزاهکییاهراکوبسکولحمتسیزطیحمردینیزگیاجلباقداوم،یلحم

هدافتسا،دوریمرامشهبیلحمکنید.

�،دنرادیمیمارگاراهنآیموبمدرمهک،یتنسویفطاع،یگنهرفموسرتمرحظفحیارب



استاندارد های کانونی

57

7یامنهارهتکن.کر(دینکمهارفاررتسب،تسانکمماجره(.

شاخص�های�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�،دنهدیمجرخهبهکیتاراکتباوروحمهعماجیاهتیفرظابتحارصهبهژورپیاهدربهار
طبترماست.

�ردلاعفتروصهبایوهرادااریناسردادمایارجاویهدنامزاستاسلجهدیدبیسآمدرم
2و۱هرامشیامنهارتاکن.کر(دننکیمتکرشاهنآ(.

�وهدیدبیسآهعماجیربهرتحت،شوجدوخیاهراکتبا دادعت،یناسردادما هرودلوطرد
۱یامنهارهتکن.کر(دباییمشیازفا،یلحمنلاوئسم(.

�بسانمتروصهبوفرصتقواهیناسردادماهبتبسنمدرمتاداقتناندینشیارباهسناژآ
یممادقاکنند.

نکات�راهنما

بسکاراهنآای ودنراد ییاهتیفرظوشناد،تراهمهدیدبیسآمدرم:یلحم تیفرظ .۱
یناسردادما رد لاعف تکراشم .دنبای هبلغ اهنآ رب و دننک هلباقم نارحب اب ات دننکیم
روشنم7و6لوصاردهکتسامدرمتمارکابیگدنزقحیاربیساساییانبمهناتسودرشب
رد،)اهNGO(یتلودریغیاهنامزاسورمحاللاه،خرسبیلصیللملانیبشبنجیراتفر
یرایدوخ.)۳57ص،2تسویپ.کر(تساهدشدیکأتنآربنارحبنامزردیناسردادما
یاهتیعمج تلاکشم لرتنک و تمارک ندنادرگزاب قیرط زا ،روحمهعماج یاهراکتبا و
،یعامتجایاهتیامحهبیسرتسد.دننکیمکمکیعامتجاویناورتشادهبهبهدیدبیسآ
،ناتسود ،یبهذم یاههورگ ،اهراوناخ ننس و موسر قیرط زا ،یفطاع و یگنهرف ،یلام
و یدرف تیوه ءاقترا و سفن تزعندنادرگزاب بجوم ،یعامتجا یاهتیلاعف و سرادم
و،ییاسانشیارب.دهدیمشیازفاارتمواقموشهاکاریریذپبیسآودوشیمیعامتجا
تیامحیموبمدرمزادیاب،یرایدوخیاههورگویتیامحیاههکبشیایحایارب،بسانتهب
ویعامتجا،یکیزیفطیارشونارحبعوقونامزیکیدزننازیمابمدرمتکراشمنازیم.درک
باختنادوجومتفابهبهجوتابدیاب،تکراشمیاهصخاش؛نیاربانب.دوشیمنییعتیسایس
شنکاوهکدنتسهیناسکنیتسخنلًاومعمیموبدارفا.دریگربردارناگدیدبیسآهمهودوش
تکراشمزایحطسمدرمنایمردهشیمه،یناسردادمازاغآنامهردیتحودنهدیمناشن
نداد تلاخدونانآ اب هرواشم،مدرمتارظن ندینشیارب راکشآیاهشلات.دراد دوجو
ردیعامتجاتیریدمویرباربشیازفاثعابتدمزاردرد،راکیتامدقملحارمردناشیا

اهیزیرهمانربخواهدشد.
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و یحارط رد ات دنکیم مهارف یرتسب ،هدیدبیسآ مدرم همه یارب دروخزاب ساز و کارهای  .2
دنترابعاهراکوزاسنیا.)HAP»تکراشم«کحم.کر(دنشابهتشادشقناههمانربیارجا
هک»هتخومآیاهسرد«هرابردییاههسلجوهبحاصم،قیقحت،یهورگثحبتاسلج:زا
اهرازباباختنایارب(دوشیملیکشتهدیدبیسآیاهتیعمجهمهزایناگدنیامنروضحاب
نامزاستامادقاجیاتن.)4و۳هرامشیامنهارتاکنوECB»بوخاًتبسنیامنهار«.کر
هعجافزاهدیدبیسآمدرمعلاطاهبهتسویپروطهبدیاب،دروخزابهبیناسردادماردبرسد.

نانآرباربیراکمهروظنمهباهنآعفرومدرمهمهتکراشمعناومکرد:ناگدنیامن تکراشم .۳
،هدیدبیسآمدرمیاههورگهمهتکراشمزانانیمطالوصحیارب.تسایتایح،اههمانربرد
یتسرپرسیبوخهبهکیدارفازاتیامحیاربودیشوکدیاب،نزودرموناوجوریپزامعا
هبدیابزین.درکهژیوییاهشلات،دناهدشدرط)یموقاییبهذملیلدهبلاثم(ایوهدشن
مهارفاریرتسبوداداهب،ناشدوخهبطوبرمتاعوضومرد،ناکدوکوناناوجتکراشم

یمنرارقهدافتساءوسوبیسآضرعمردرگیدهکدوشلصاحنانیمطانیااتدرکگیرند.

ار هدمآلمعهب تامادقا زورهب و قیقد یاهشرازگ هک دنراد قح مدرم اطالع رسانی:  .4
وتیلوئسمیاربیساساییانبمودهدشهاکاراهینارگندناوتیمتاعلاطانیا.دننادب
،اهنامزاس)یاه(همانربوتیرومأمزاارمدرمدیابمکتسداهنامزاس.دشابمدرمتیکلام
.کر(دننکعلطم،دنشابهتشادیسرتسداهکمکهبدنناوتیماجکویکِهکنیاو،ناشقوقح
زا هدافتسا لماش ،تاعلاطا راشتنا فراعتم یاهشور .)HAP »یناسرعلاطا« کحم
ییویدار یاههمانرب شخپ و اههمانزور ،سرادم ،یمومع یاههسلج ،تانلاعا یاهولبات
یاههناسرقیرطزا ودشاب مدرمطیارشتسردکردرگشیامن دیاب تاعلاطانیا .تسا
وناکدوکیارب،لاثمروطهب؛دوشهاگآنآزادارفامومعاتدوشلقتنمیلحمنابزهب،یعمج
تاعلاطاهیهتماگنهزینو،سکعاییملاکطابترازا،دنرادنندناوخداوسهکینلااسگرزب
،دشابنهدیچیپهکینابزوگرزبفورحزا،دنراددیدلکشمهکیدارفایاربیپاچتروصهب
دینکرازگربیتاسلج،)دشابکردلباقهلاس۱2یموبدارفایاربهکیروطهب(،دینکهدافتسا

بلاطمهجوتم،زیندنرادییاونشتلاکشمهکیناسکایونادنملاسهکشنوند.

نانیمطاودینکرازگربنمایاهلحمرداریمومعیاههسلج :یسرتسد لباق و نما یاه لحم .5
ارناشروضحیگنهرفیاهراجنههکینانزهلمجزا،دنرادددرتلکشمهکیناسکهمه،دیبای
شزومآ،یزابیارب.تشاددنهاوخیسرتسدنکامانیاهب،دنکیمدودحمیمومععماجمرد

تسرداهنآبسانمییاهناکم،ناکدوکشرورپویعامتجایاهتیلاعفوکنید.

دننکتفایردارناشدوخهبطوبرمخساپوداقتنااهنامزاسهبهکدنرادقحمدرم: تاداقتنا .6
تایاکشهبیگدیسریاربیمسریاهراکوزاس.)HAP»تایاکشهبیگدیسر«کحم.کر(
کمکنانآهبوتسامدرمرباربرداهسناژآتیلوئسمزایساسایشخب،اهیراگنالهسو
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تسدهبدوخارناشیگدنزددجملرتنکاتدنکیمگیرند.

تمارک،تیوهیارببلغا،یبهذمموسرونیفدتمسارملیبقزا،بسانم یگنهرف تامادقا .7
زاهکیموسرزایخرب.دنوریمرامشهبیساسایلماع،نارحبزاسپاوقدیدجتتیفرظو
ونارتخدیاربلیصحتعنمهلمجزا(تسارشبقوقحریاغم،هدشهتفریذپعماوجنیارظن

تیامحاهنآزادیابنو)نانزهنتخکرد.

استاندارد�کانونی�شماره�2:�هماهنگی�و�همکاری

مربوط،� مسئوالن� همکاری� و� هماهنگی� با� بحران،� به� بشردوستانه� امدادرسانی��
حداکثر� به� نیل� برای� که� مدنی،� جامعه� سازمان�های� و� بشردوستانه� آژانس�های�
کارایی،�حمایت�و�تأثیر�با�هم�کار�می�کنند،�به�شکل�اقدامات�بی�طرفانه�بشردوستانه،�

برنامه�ریزی�و�اجرا�می�شود.�����������������

اقدامات�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�دیشابهتشادتکرش،اهشخباب طبترمیگنهامهرهویلکیاهراکوزاسردزاغآنامهزا
.)2و۱هرامشیامنهارتاکن.کر(

�ربخاب،دنتسههکاجرهردهدننکگنهامهیاههورگریاسوتلودفادهاواهتیلوئسمزا
۳هرامشهتکن.کر(دیشاب(.

�یگنهامه یاههورگ رایتخا رد ار نامزاس همانرب و فادها ،تیرومأم هب طوبرم تاعلاطا
بگذارید.

�یارب هدافتسا لباق هک هدامآ یاهمرف تروصهب و عقومهب ار اهیبایزرا هب طوبرم تاعلاطا
.کر(دیراذگبطوبرمهدننکگنهامهیاههورگرایتخارد،دشابهناتسودرشبیاهنامزاسریاس

62ص،۳هرامشینوناکدرادناتسا(.

�،اهلیلحتردهدافتسایاربارهناتسودرشبیاهنامزاسریاسیاههمانربهبطوبرمتاعلاطا
تسدهبیناسردادمایاهحرطوییایفارغجطاقنباختناآورید.

�،نامزاسیفاضایاهتیفرظایاهدوبمک،ریگمشچیاهریخأتهبطوبرمیاهشرازگهئارااب
4یامنهارهتکن.کر(دینکربخابارتاکرادتیاههورگاًبترم(.

�یاهنامزاس ریاس اب ،تامادقا هدمع یاهینارگن هرابرد ،فده هورگ عفانم تیوقت یارب
یراکمههناتسودرشبکنید.
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�ریغ نلااعف اب طابترا هنیمز رد ،هناتسودرشب یاهنامزاس ریاس اب نامزاس یراکمه یارب
فیرعتارینشورتامادقاواهتسایس،هناتسودرشبفادهاولوصایانبمرب،رگیدینامزاس

5یامنهارهتکن.کر(دینک(.

شاخص های کلیدی )همراه با نکات راهنما برای مطالعه(

�طوبرمیگنهامهیاههورگهب،بترمروطهب،اهحرطتفرشیپویبایزراتاعلاطاواهشرازگ
5یامنهارهتکن.کر(دوشیمهئارا(.

�رد،شخبکیردایییایفارغجهقطنمکیرد،فلتخمیاهسناژآهناتسودرشبیاهتیلاعفرد
دوشیمنماجنایراکهرابود،اهتیلاعفیارجا.

�هئارا مظنم تروصهب اهنآ شرازگ و لمع ،یگنهامه تاسلج رد قفاوت دروم تادهعت هب
یمشود.

�یاهنامزاس،هناتسودرشبیاهنامزاسریاسیاهدربهاروتیفرظهب،نامزاسیناسردادمارد
یمهجوتطوبرمنلاوئسمریاسویندمهعماجشود.

نکات�راهنما

راکدنمزاین،اهراکتیفیکویدنبنامز،همانرببسانمیهدششوپ:هدش گنهامه یاه خساپ .۱
،تیلوئسموراکصخشموعقومهبمیسقتناکما،اهشلاتردلاعفتکراشم.تسایهورگ
،صیاقن ندرک فرطرب و یراکهرابود شهاک ،یهورگ راک اب ،اهزاین عفر نازیم شجنس
.دنکیم نیمضت یگنهامه یاههورگ رد ار بسانم تیفیک و یهدششوپ ،دراوم نیا همه
تلاکشم،تاعلاطالدابتواهنامزاسنایمعقومهبیاهیبایزرا،گنهامهیاهیناسردادما
،تساهتسباویبایزرایاههورگتاعلاطانتشادهبناشعفرلًاامتحاهک،ارهدیدبیسآمدرم
،مدرمیاههورگتیفرظ،تازیهجتوعبانمنتشاذگکارتشاهب،هاگ،ویراکمه.دنکیممک
اهتیرومأمهکارهناتسودرشبیاهنامزاسویلامنایماح،نابزیمیاهتلود،اهنآناگیاسمه
شیپیگنهامهیاهراکوزاسردتکراشم.دشخبیمدوبهب،دنرادینوگانوگیاهصصختو
زاسپیناسردادمانمضیاهیگنهامهودوشیمطباوریرارقرببجوم،نارحبعوقوزا
یاهسناژآهباهنتیگنهامهیاهراکوزاس،دسربرظنهبهچنانچ.دنکیمرتهبارنآعوقو
تکراشم یلحم نلاوئسم و یندم هعماج یاهنامزاس ،تسا نکمم ،دراد طبر یللملانیب
.دیراذگبمارتحایلحم)یاه(نابزدربراکهب،کرتشمیاهطابتراریاسوتاسلجرد.دننکن
رگیدونانآوییاسانشاریناسردادماردلاعفیلحمیاههکبشویندمهعماجناراکمه
رداهنامزاسزایگدنیامنهبهکیدارفا.دینکقیوشتتکراشمهباریللملانیبیاهنامزاس
،تاعلاطا،اهیریگمیمصتویزیرهمانربهبکمکیاربدیاب،دنرادتکرشیگنهامهتاسلج

هتشادیبسانمتارایتخاوتراهمباشند.
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یشخبکت ،)اههمانرب همه یارب( یمومع تاسلج لماش یگنهامه متعارف  سازوکارهای  .2
تاعلاطالدابتیاهراکوزاسو)تیسنجعوضوملثم(یشخبدنچو)تشادهبشخبلثم(
یدارفاهکیتاسلجیرارقرب،یدارفناراکیاجهب.تسا)راکنیناوقتاعلاطاهاگیاپلثم(
یلکروطهبمدرمیاهزاینعفرهبدناوتیم،دنکیمعمجمهرود،فلتخمیاهشخبزاار
یناوریاهزایننینچمهوتشادهب،بلاضافوزرهیاهبآیاربیشکلاناک،هانپرسلثم(
دیاب،اههمانربمامتردمجسنمیگنهامهزانانیمطالوصحیارب.دنکیرتشیبکمک،)مدرم
یگنهامه یاههورگرس:دوشرشتنم ،یگنهامه فلتخم یاهشخب نایم ،طوبرم تاعلاطا
ودیفمودوشیمتیریدمیبوخهب،تاعلاطاوتاسلجهکدننکلصاحنانیمطاتدنالوئسم
تلایکشتزاتیامحوداجیایاربدیاباهسناژآنیا،تروصنیاریغرد،تساشخبهجیتن

تیلاعفهتفرشیپکنند.

یناسردادما رد رگدادما یاهنامزاس یگدننکگنهامه شقن هماهنگ کنندگی:  نقش   .۳
هفیظوزاتیامحابدیابهناتسودرشبیاهنامزاس.تسانارحبراچدتلودنِآزا،هناتسودرشب
یاهراکوزاسدیاش،طیارشیخرب رداما ؛دننک افیا یساسا یشقن ،تلودیگدننکگنهامه
لماع،یتلودتاماقمدوخانایحارگالاثمروطهب؛دشابیرتبسانمنیزگیاج،یگنهامه
لیامتلودهکاجنآایودشابنهنافرطیباهنآکمکای،دنشاباهتنوشخوهدافتساءوس
یاههسلجیطیارشنینچرد؛درادنارنآتیفرظاما،تساهدننکگنهامهشقنیافیاهب
ای للم نامزاس و یلحم تاماقم اب کرتشم تروصهب ای و لقتسم دوشیم ار یگنهامه
سایقم رد یگنهامه یاهتسشن زا یرایسب هزورما .درک رازگرب یتلودریغ یاهنامزاس
ییاهنامزاسیدنبهورگابو»یهورگراکشرگن«اب،نامزاسکیتیریدمتحت،ارگرزب

یمهرادا،دنرادتیلاعفشخبکیردهککنند.

طبترم ،راکشآ( ناسآ ،نآ زا هدافتسا هک دوبدهاوخ رثؤم یتروص رد ،تاعلاطا تبادل  .4
تاعلاطا اب ینف ظاحل زا هک دشاب یناهجهناتسودرشب یاهقفاوت اب قباطم و )رصتخم و
بترمیلاوت.)62ص،۳هرامشینوناکدرادناتسا.کر(تساهسیاقملباقاهنامزاسریاس
یتاعلاطااما،دراداهنآیراکبوچراچونامزاسهبیگتسب،اهیهاگآلدابتیارباههسلج
یاهدرادناتسا.کر(دنامبهنامرحمدیابساسحتاعلاطا.دشابدیفمدیاب،دوشیمهلدابمهک

67ات62ص،4و۳هرامشینوناک(.

ینوزفازورروطهب،یلخادویجراخنایماظنویصوصخشخب :یصوصخ شخب و نایماظن .5
ریثأتیگنهامهیاهشلاترب،بیترتنیاهبودنوشیمیدادمایاهورینزایشخبهبلدبم
لیاسو،کیتسجلایتاکرادت،تینماهلمجزاوصاخیعبانمواهتراهم،نایماظن.دنراذگیم
زیامت،دناوتیمناشیاهتیلاعفلاحرهرداما،دنروآیمدوخهارمهارتاطابتراولقنولمح
هدنیآ ردوگنرمکاریسایسویماظن یراکیاههمانرب وهناتسودرشبفادها نایم مهم
رد ،هدشدییأت نیناوق قبط دیاب ،نایماظن اب تکراشم هنوگره .دنک داجیا یتینما تارطخ
یاهییاراکزانانیمطالوصحیارب.دشابهناتسودرشبیاهنامزاستیادهتحتوتمدخ
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هنیمزردهلمجزا(ارتارکاذملقادح،نایماظناباهنامزاسزایخربتسانکمم،یتایلمع
نارگید تسا نکمم هکیلاحرد ،دنشابهتشاد )اههمانرب هب طوبرم یساسا تاعلاطا لدابت
،لاح ره رد .دننکرارقرب )یماظن تازیهجت زا هدافتسا یارب لاثم( یرترثؤم یاهطابترا
تکراشمنظءوسزااتدنشابهتشادیراکشآزیامتنایماظنزادیابهناتسودرشبیاهنامزاس
مدرمهباهنامزاسنیایسرتسدوتینما،رابتعا،للاقتساهک،یسایسویماظنیاههمانربرد
یاهییاراکدناوتیمیصوصخشخب.دننامب رودهب ،دهدیمرارقریثأت تحتارهدیدبیسآ
.دنکداجیاهناتسودرشبیاهسناژآیارب،دوخاباریعبانمویلیمکتیاهتراهم،یتراجت
یرورض،هناتسودرشبیراکیاهشورتیوقتویراکهرابودزازیهرپیاربتاعلاطالدابت

.دشابهناتسودرشبدصاقمیارباًموزلدیاب،یصوصخشخبهناتسودرشبتکراشم.تسا

استاندارد�کانونی�شماره�3:�ارزیابی

که� خطراتی� شرایط،� منطقی� برآورد� طریق� از� آسیب�دیده،� مردم� نیاز� اولویت�های�
مسئوالن� و� مصیبت�زده� مردم� ظرفیت� و� می�کند� تهدید� را� مردم� کرامت� با� زندگی�

مربوط�برای�امدادرسانی��به�بحران،�مشخص�می�شود.��

اقدامات�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�ردهعجافعوقوزاشیپ،اهتیعمجریاسوهدیدلابمدرم،یلحمهناتسودرشبدادماتیفرظزا
دیوشهاگآ،دهدشیازفاارهعجافابمدرمیراگزاسدناوتیمهکیلماوعریاسوطیارش،لحم

2و۱هرامشیامنهارتاکن.کر(دیریگراکهباراهنآو(.

�ایداجیاثعابهکیاهزاتلماعرهییاسانشودوجومطیارشرییغتیتامدقمیبایزرایارب
هتکن.کر(دینکزکرمت،نارحبزاشیپتاعلاطایورتعرسهب،دوشیمیریذپبیسآشیازفا

۳هرامشیامنهار(.

�،دهدیم هزاجا طیارش و نامز هک ییاج ات سپسو یروف یبایزرا کی ،تصرف نیلوا رد
۳یامنهارهتکن.کر(دیروآلمعهبیرتقیمعیاهیبایزرا(.

�.)4یامنهارهتکن.کر(دینککیکفت،نسوتیسنجبسحربمکتسد،اریتیعمجتاعلاطا

�مدرم،نارسپونارتخد،نینسهمهنادرمونانززامعا،مدرمیاههورگهمهاباهیبایزرارد
5هرامشینوناکیاهدرادناتسا.کر(دینیشنبوگوتفگهب،دارفاریاسنینچمهوهدیدبیسآ

6و(.

�.دینکتکرشیسناژآدنچایکرتشم،یتمسقدنچیاهیبایزرارد،دوبنکمماجره
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�سپسودینکیروآعمج،اههویشزایعونتمهعومجمهلیسوهبمظنمروطهباردوختاعلاطا
هبویدنبهتسدیشخبدنچایهستروصهبارهمه،رگیدیاهسناژآوعبانمریاستاعلاطااب

هتکن.کر(دیناسرتبثهب،تروصنامهراهنمای۱(.

�زاهدیدبیسآمدرمطیارشمیمرتیاهدربهاروعبانم،اهتراهم،نارحبابیراگزاستیفرظ
8یامنهارهتکن.کر(دینکیبایزراارهعجاف(.

�.دینکیبایزراارتلودتیفرظویناسردادمایاهحرط

�.دینکیبایزرااهتیعمجودارفایناورتشادهبربارهعجافیناورریثأت

�تیفرظ لثم ،نارگدادما و هدیدبیسآ تیعمج یارب ار ینمیا هوقلاب و دوجوم یاهینارگن
دینکیبایزرا،نابزیمتیعمجوهدیدبیسآمدرمنایمشاشتغازوربایاهعازنهبیناسردادما

9یامنهارهتکن.کر((.

�سرتسدردعقومهب ،دشاب هدافتسا لباق مهنارگیدیارب هک یتروصهب ار یبایزرا یاههداد
هتکن و 59 ص،2 هرامش ینوناک درادناتسا .کر( دیراذگب رگید هناتسودرشب یاهنامزاس

.)۱۰یامنهار

شاخص�های�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�طبترم یناسردادما یارب تلود و هدیدبیسآ مدرم تیفرظ اب اراکشآ هدشدروآرب یاهزاین
.تسا

�،مدرمهمهتارظن رگنایامن هک تسایتاعلاطایواح،قیمعویروفیبایزرا یاهشرازگ
فارطایاهتیعمجریاسوریذپبیسآیاههورگهلمجزااست.

�.تساهدشکیکفتنسوتیسنجبسحربمکتسد،یبایزرایاهشرازگتاعلاطا

�طیارش،یریذپبیسآهبطوبرمیاهلیلحتوتاعلاطایواح،رتقیمعیبایزرایاهشرازگ
اهتیفرظودوجوماست.

�.دوشیمهتفرگراکهبلمعرد،دریگبرارقهدرتسگتیامحوقفاوتدرومیبایزرایاهمرفرگا

�.دوشیمماجناتکراشمیارب،هدیدبیسآتیعمجرتقیمعیسررب،هیلوایاهیبایزراوریپ

نکات�راهنما

،دریگیم تروصیهورگ یراکمه اب هک ،تاعلاطا یروآعمج بحران:  از  پیش  اطالعات  .۱
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یهجوتلباقرادقمهشیمهاًبیرقت.تساشزراابرایسب،یروفویتامدقمیاهیبایزرایارب
اهشنت،ینمیا،یداصتقا،یعامتجا،یسایستاعلاطاهلمجزا(لحمطیارشهرابردتاعلاطا
دوجو)نانآطیحموتایحور،گنهرف،یتملاس،نس،سنجرظنزا(مدرمو)یعیبططیحمو
یاههناخترازولماش)رامآوتشادهب هب طوبرمیاههدادلاثم(تاعلاطانیا عبانم .دراد
هناتسودرشب یاهنامزاس و یمدرم یاهنامزاس ،یشهوژپ و یهاگشناد یاهداهن ،یتلود
طوبرمیاهراکتباوایلابرباربردیگدامآ.تسانارحبلحمردرضاحیللملانیبویلحم
ییاجهباجهدهاشم،یتنرتنیایاهیشکهشقنهنیمزرددیدجیاهتفرشیپ،عیرسرادشههب
)2یدیهاشوالثم(هارمهنفلتابتاعلاطالاسراویروآعمجو۱هراوهامقیرطزایعمج

.تساهدشرجنمبولطمتاعلاطاهاگیاپداجیاهب،زین

یلک روطهب ،دوشیم ماجنا نارحب هیلوا تاعاسرد اًمومع هک ،یتامدقم ارزیابی های  گاه   .2
یاربدناوتیماهیبایزرانیا؛تسادوجومشیپزایاههدادومودتسدتاعلاطاساسارب
نایمردنارگیدابهلصافلابدیاباراهنآجیاتنودشابیساسا،یروفیدادمایاهزاینعفر

.تشاذگ

یاهیبایزرا .هداس قافتا کی هن ،تسا دنور کی یبایزرا :هدش یدنب هلحرم ارزیابی های  .۳
ارنیشیپیاههتفایهکدهدیملیکشتاریدعبقیمعیاهیبایزراساسا،یروفویتامدقم
هرابردیرارکتیاهیبایزراهکدرکتقددیاب.دنکیمنرارکتاراهنآاما،دنکیمرتقیمع
اتتسارضمرتشیبدارفاوعماوجیارب،یسنجیاهتنوشخلثم،یتیامحیاهینارگنمفید.

یارب اما ،تسا نکمم تردنهب راک زاغآ رد اههداد یازجا کیکفت :تاعلاطا تفکیک  .4
نیتسخنرد.درادیتایحیتیمهانلااسگرزبوناکدوکقوقحوفلتخمیاهزاینصیخشت
لاس۱7ات۱۳و۱2ات6،5اترفصناکدوکنسوسنجساسارباراههدادنیا،تصرف
،هلاس8۰یلاابو79ات7۰،69ات6۰،59ات5۰لثم،هلاسهدیاههدرردنآزاسپو
ردهکیکیژولویزیفوینسیِدنبهورگفلاخرب.دینککیکفت،ثنؤمورکذمهورگودرد
رگیدابطابتراردینسیاهتوافتهباهیدنبهورگنیارد،دریگیمماجناتشادهبشخب

یمگنهرفوهعماجقوقحتاعوضومپردازند.

نارحب رد هدیدبیسآ یاهتیعمجهمه ،»روحم-زاین« یاهیبایزرا :رگنایامن ارزیابی های  .5
،تساراوشداهنآهب یسرتسدهکیقطانمردمدرمطیارشیسرربیارب .دریگیمربردار
ایودنانکاس،سرتسدزارودییایفارغجقطانمردودنتسیناههاگودراردهکیناسکلثم
ناسکهرابرد رما نیمه.درک هژیو ییاهشلاتدیاب ،دننکیمیگدنز نابزیم یاههداوناخاب
دارفا،نادنملاس،نلاولعملثم،دنتسهرطخضرعمردرتشیبورودسرتسدزاهکیرگید

1. Crowd-sourcing

ناربراکیارب،Crowd-sourcingقیرطزا،اراهنارحبتاعلاطایروآعمجناکماهکتسایاهژورپUshahidi.2
یممهارفهارمهنفلتابلاسراروظنمهبوکند.



استاندارد های کانونی

65

ایودنوشهتفرگراکهبزابرسکدوکناونعهبتسانکممهک،ناناوجونوناکدوک،نیشنهناخ
:زادنترابعهیلواتاعلاطاعبانم.دنکیمقدصزین،دنریگرارقیسنجیاههدافتساءوسدروم
زایاهدرتسگهورگابثحبوقیقحت،زکرمتمیهورگثحبیاههسلج،میقتسمتادهاشم
،هدروخلاسنانزونادرم،هعماجدرمونزناربهر،یلحمنلاؤسمهلمجزا(اههورگومدرم
.)هناتسودرشبیاهنامزاسریاسوراجت،یشزومآنانکراکرگیدوناملعم،اهیرادهبنانکراک
یصوصخروطهبناکدوکاب.دشابکانرطخدارفایخربیاربحیرصیوگوتفگ،تسانکمم
تسانکممتروصنیاریغرد؛دننزنفرحنلااسگرزبدزن،لاامتحانوچ،دینکوگوتفگ
ازجمیاهاضفرددیابزیننارتخدونانزابدراومزایرایسبرد.دنریگرارقرطخضرعمرد
ایهدافتساءوسدرومهکیناسکزامظنمتاعلاطایروآعمجلوئسمنارگدادما.درکتبحص
یتسردهبوینمیاابارناشراکدنناوتباتدنشابهتشادیفاکتراهمدیاب،دناهتفرگرارقتنوشخ
مدرمودریگرارقهدافتساءوسدرومتاعلاطاتسانکمم،شاشتغاقطانمرد.دنهدبماجنا
تیاضراباهنت.دراذگبریثأتنامزاسکییتایلمعناوتربودنکورهبوررتشیبتارطخابار
حرطمرگیدیاهنامزاسایهناتسودرشبیاهنامزاساباراهنآتاعلاطادیاب،دارفادوخ
:دوبدهاوخننکممناگدزلابهمهیروفیبایزرا.)۳۳ص،۱هرامشتیامحلصا.کر(درک
هبنکممتصرفنیرتعیرسردوصخشماهشرازگرددیابارفوذحمیاههورگایقطانم

.درکعوجراهنآ

اههورگیارب،دنوشیمهجاومنآابنارحبزاسپمدرمهکیتارطخ :اه یریذپ بیسآ یبایزرا .6
نسلثم،دوخیدرفلیلادهبدارفایخربتسانکمم.دوبدهاوختوافتمفلتخمدارفاو
یگدنززدیاوHIVابهکیناسکاًصوصخ(یرامیبو)ریپرایسبوناوجرایسبدارفااًصوصخ(
.دهدیمنشیازفااراهرطخراکدوختروصهبیدرفلماوعاما؛دنشابرتریذپبیسآ)دننکیم
ریظنییاهیریذپبیسآهکدینکیبایزرااریدوجومیاهبوچراچویعامتجالماوعدیاب
،یعامتجایاهاوزنا،نانزنتشادبصنموماقمدننام(دنکیمدیدشتارندشدرطوضیعبت
هقبط،تیموق،فیعضیتموکحهویش،ینیشنهراجاناوتنتشادن،رقف،تسیزطیحمبیرخت
دیاب،یدعبرتقیمعیاهیبایزرا.)یسایساییبهذمیاهیگتسباووصاخیعامتجاهیلاای
ایکاخشیاسرفهلمجزا(تسیزطیحمبیرختتلاکشملماش،هدنیآیلامتحاتارطخ
شنار،یلاسکشخ،لیس،نافوطهلمجزا(یسانشنیمزویوجتارییغتو)اهلگنجبیرخت

صخشمار)اهایردبآدموکند.

ویتیعمجیاههداد هلمجزا ،اهیبایزرا تاعلاطا جمع آوری اطالعات و تهیه فهرست ها:  .7
هکییاجاتودنشابربتعم،دنوشهسیاقممهابوماجناعبنمدنچزاهدافتساابدیاب،دادعا
،دوبنرسیمراکزاغآردیشخبدنچیبایزرارگا.دنشابرایسبعبانمهبدنتسم،تسانکمم
نامه زا .دینک هجوت یعطقم یاهیبایزرا و تیامح ،رگید درفنم یاهشخب اب طابترا هب
تبثارلاس5ریزناکدوکریموگرموزکرمت،کیکفتدراومواههدادعبانمربدیابزاغآ
،دناهدشهیهت هناتسودرشب یاهدرادناتسا ساسارب هک ،یدایز یبایزرا یاهتسیلکچ.درک
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.)دراددوجوینفلوصفزا یخربمیامضردهکییاهتسیلکچ.کر(تساسرتسدرد
دنهدیمنانیمطا،دننکیمکمک،اهنامزاسریاسیسرتسدوتاعلاطاماجسناهباهتسیلکچ
کی.دنهاکیمینامزاسویدرفیاهشیارگزاودناهدشیبایزرایلصایاههزوحهمههک
یناسردادمانمضایمیظنت،اهنارحبعوقوزاشیپدوشیماراهنامزاسیاربیبایزرامرف
اب هک دشاب ییاهشور و فادها رگنشور دیاب اهیبایزرا ،لاح ره رد .درک قفاوت نآ رب
دیاب.دیآیمتسدهب،هدیدبیسآدارفانارحبریثأتهرابردیاهنافرطیبتاعلاطا،اهنآهعلاطم
یاههورگنکممیاجاتودوشهدافتساطیارشبسانم،یفیکویمکیقیفلتیاهشورزا
یناسکهلمجزا،ناصصختمویمومعنلااعف،نادرمونانززاطلتخمتروصهباریبایزرا
.دادلیکشت،دنرادناکدوکابطابتراوتیسنجهبطوبرمتاعلاطاهنیمزردییاهتراهمهک
دنناوتیمودنرادییانشآهثداحناکمو)اه(نابزابهکدنشابیدارفالماشدیاباههورگنیا

طابترایموبمدرماببرقرارکنند.

دنرادییاهتیفرظ،نآزاجورخواهنارحبابیراگزاسیاربعماوج :اه تیفرظ یبایزرا .8
،دندیفم و رادیاپ ،یراگزاسیاهراکهار زا یرایسب .)56ص،۱ینوناک درادناتسا .کر(
،دنشابتدمزاردردرابنایزجیاتن یارادویفنم،تسانکممرگیدیاهشورهکیلاحرد
ءاقتراردتبثمیاهتسایسدیاباهیبایزرا.لکلادیدشفرصمایواهییارادشورفلثم

صخشماریفنمیاهتسایسلیلادننینچمهوتمواقمکنند.

یتامدقمیاهیبایزراهمهرددیاب،نابزیموهدیدبیسآیاهتیعمجینمیا:تینما یبایزرا .9
قوقحاییگدنززاتیمورحموبوکرسعونرهوتنوشخرطخزااتدوشصخشمیدعبو

۳8ص،تیامح۳لصا.کر(دوشیریگولجیناسنایساسا(.

هناتسودرشبیاهسناژآیارباریدنمشزراتاعلاطا،یبایزرایاهشرازگ :اه یبایزرا لدابت .۱۰
تامیمصتتیفافشرب ودهدیمتسدهب ارییاههداد،راکزاغآیارب ،دنکیممهارفرگید
دیابیبایزرایاهشرازگ،سناژآرهحرطیاهتوافتزارظنفرص.دیازفایمیناسردادما
دامتعالباقودنکرسیمنلاوئسمیارباریراکیاهتیولواصیخشتاتدشابدیفمورصتخم
یاهسیاقملیلحتکیهدنرادربردموزلتروصردودنکنییبتارتاعلاطاندوبدانتساو

.دشاب
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استاندارد�کانونی�شماره�4:�طراحی�و�پاسخ

پاسخ�بشردوستانه،�نیازهای�ارزیابی�شده�جمعیت�های�آسیب�دیده�را�با�توجه�به�شرایط،�
خطراتی�که�با�آن�رو�به�رو�هستند�و�ظرفیت�مردم�و�دولت�آسیب�دیده�برای�سازگاری�

با�بحران�و�احیای�پس�از�آن،�برآورده�می�کند.

اقدامات�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�تیعمج تیفرظ و ور شیپ تارطخ ،طیارش ،اهزاین هنافرطیب یبایزرا ساسارب ار همانرب
62ص،۳ینوناکدرادناتسا.کر(دینکیحارط،هدیدبیسآ(.

�یحارط،دننکعفردنناوتیمنهدیدبیسآیاهتیعمجایتلودهکییاهزاینعفریاربارهمانرب
۱یامنهارهتکن.کر(دینک(.

�هعجافکیزاسپهلصافلابیگدنزیرارطضاویساسایاهزاینعفرهبهک،اریدادماتامادقا
تیولوارد،تساطوبرمقراردهید.

�ارفلتخمیاههورگودارفاربهعجافیراذگریثأتهوحن،هدشکیکفتتاعلاطازاهدافتسااب
یحارط،نانآصاخیاهزاینعفریاربیاهمانربولیلحتکنید.

�یسرتسدیتیامحتامدخواهکمکهب،ریذپبیسآدارفاهکدینکیحارطیروطاریناسردادما
2یامنهارهتکن.کر(دنشابهتشادلماک(.

�یاهتیعمجودارفاتمارکظفحیاههبنجهمهزاهمانربیارجاهوحنوحرطهکدیباینانیمطا
۳یامنهارهتکنو56ص،۱ینوناکدرادناتسا.کر(دنکتیامحهدیدبیسآ(.

�طیارشهکیلماوعهمه،دهدشهاکاراهیریذپبیسآموادمروطهبهکیاهمانربیحارطاب
یامنهارهتکنو62ص،۳ینوناکدرادناتسا.کر(دینکلیلحت،دنکیمرتشیبارمدرمبیسآ

.)4

�ویشکهرهبطیارشایینماان،شاشتغادنورتماخو،رطخردمدرمنتفرگرارقشهاکیارب
۳۳ص،تیامح۱لصاو5یامنهارهتکن.کر(دینکیحارطیاهمانرب،هدافتساءوس(.

�هب ات دینک مک ار ریفسا یاهدرادناتسا لقادح و هدشیبایزرا طیارش نایم هلصاف جیردتهب
6یامنهارهتکن.کر(دیسرباهنآزارتارفایریفسایاهصخاش(.

�تیفرظهبودهدشهاکاراهرطخ،دنککمکعیرسیایحاهبهکدینکیحارطارییاههمانرب
طیارشاب رتهب قباطت و اهنآ ندناسر لقادحهب ،یتآ تلاکشم زا یریگشیپ رد ناگدزلاب
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7یامنهارهتکن.کر(دیازفایب(.

�ینوناکدرادناتسا.کر(دوشظفحنآبسانتوماجسنااتدینکلامعاهتسویپروطهبارهمانرب
7۰ص،5(.

�،ناگدزلابابنآیاهتسایسندرکحرطمونارحبزاجورخیاربیزیرهمانرباباررادیاپیایحا
دوبهب،همانربیارجاتسخنلحارمردبخشید.

شاخص�های�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�شیپهکتسایصاختارطخومدرمفلتخمیاههورگزاینلیلحتیانبمربهمانربساسا
ناشیوراست.

�.دزادرپیماهنآعفریاربناشتلودودوختیفرظومدرمیاهزایننایمهلصافهبهمانرب

�مدرمیاهتیفرظواهزاین؛اهرطخ،دوجومعضوردتارییغتهئارایارب،همانربیحارطرد
یمرارقرظندیدجتدرومگیرد.

�و هدنیآ ثداوح ربارب رد مدرم یاهیریذپبیسآ شهاک یارب یتامادقا لماش همانرب حرط
ثداوحنآابیراگزاسوتیریدمیاربنانآتیفرظشیازفااست.

نکات�راهنما

تیلوئسمنیتسخن،ناگدزنارحبتیامحوکمکعقومهبدیهمت :دوجوم تیفرظ زا تیامح .۱
تلود ای و هدزنارحب تیعمجرگا .)2۰ص،هناتسودرشب روشنم 2 دنب .کر( تسا تلود
ایتلودرگاای،دنرادن)هیلوالحارمرداًصوصخ(اریناسردادمایاربیفاکتیفرظ،نانآ
رد.دینکمادقا،دنرادیماورضیعبتصاخیقطانمایهورگعفنهبمادم،رومالرتنکنلاوئسم
ونازیمربهدیدبیسآیاههورگهمهرباربردتلودتلایامتوتیفرظ،اهتلاحنیاهمه

یمرثاهناتسودرشبیناسردادماعونگذارد.

2 هرامش لصا .کر( دریگیمرارق نادنمزاین رایتخا رد ضیعبت نودب اهکمک دسترسی:  .2
،صاخ یاهزاین اب راگزاس یحرط هیهت اب و عقومهب یناسرعلاطا اب .)۳6 ص،تیامح
نآزایدنمهرهبیاربناشناوتوکمکهبمدرمیسرتسد،ینمیاتاظحلامومدرمگنهرف
.دباییمشیازفا،)اذغعیزوتردرادهچبنانزایناگدروخلاسیاربازجمیاهفصداجیالثم(
رتهب یسرتسدنیا ،یزیرهمانرب رد،نینسهمهنارسپونارتخد،نادرم،نانزتکراشماب
ردریگارفروطهبهکییاهدنوروفدهنییعت،هدشیحارطقیقدطباوضزاهدافتسااب.دوشیم
حورشمتامادقا.دباییمشیازفایسرتسد،دوشیمتراظننآرباًبترموحرطمهعماجنایم
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یسرتسد،نماقطانمردتاناکماداجیالثم،رظندرومیاهحرطقیرطزا،ینفلوصفرد
.دشخبیمتلوهسارربارب

مارتحاوتینما،یساساتامدخهبیسرتسدهکتسایزیچ،تمارک ظفح اب یگدنز یانبم .۳
یناسردادماهکیاهوحن.)۱9ص،هناتسودرشبروشنم.کر(دنکیمنیمضتاررشبقوقحهب
رثاهدیدبیسآیاهتیعمجهافروتمارکربتدشهب،دوشیمهتشاذگارجاهبهناتسودرشب
تیوه ،دراذگیم مارتحا دارفا یتاذ شزرا هب اههمانرب یارجا زاغآ یاهشور .دراذگیم
یاههکبشودهدیمجاورارروحممدرمیرایدوخ،دنکیمتیامحارنانآیگنهرفویبهذم
قحیساسارصانعزاوهافرهبکمکیارباهنیاهمه.دنکیمقیوشتاریعامتجاتبثم

تمارکابیگدنززایدنمهرهبیاربمدرماست.

یطیحمتسیزویداصتقا،یگنهرف،یسایس،یعامتجالماوع:یریذپ بیسآ و دوجوم عضو .4
عضو رد تارییغت لاح نیعرد ؛دهد شیازفا نارحب رب هبلغ یارب ار مدرم ناوت دناوتیم
دارفا.)62ص،۳ینوناکدرادناتسا.کر(دنکریذپبیسآزیناریرگیددارفادناوتیمدوجوم
لماوعزا یدادعت اب تسانکمم،)عامتجا زا هدشدرطدارفا و نادنملاسلثم( ریذپبیسآ
شیازفااراهرطخهکیطیحمویصخشلماوعلباقتمریثأت؛دنوشورهبوراجکیروطهب
مدرمیاهزاینتهجردویحارطیاهمانرب،نآزانتساکیاربودوشلیلحتدیاب،دهدیم

.دنوشیریگفدهریذپبیسآ

یتارثایارادهتساوخانروطهبدناوتیمهناتسودرشبیاهکمک :اه شنت هب تبسن تیساسح .5
هب ودنزب نمادهدافتساءوسویشکهرهب هب ،تسانکممکمکدنمشزرا عبانم .دشاب یفنم
یاهبرحدناوتیمیطحق.دوشرجنمیکمکملاقالیموفیحایتسردانهدافتسا،شکمشک
دادما .)اهییارادلاقتنا هب ندرکراداوای هقطنمکیهیلختیارب ،لاثمروطهب(دشاب یماظن
یاههورگنایمتردقرباربانطباورودراذگبرثاتیعمجلکربیفنمتروصهب،تسانکمم
زادناوتیم،همانربقیقدیحارطولیلحت.دنکدیدشتار،نانزونادرمنایمهلمجزا،فلتخم
اهحرط.دهاکب)یعیبطیایلابنامزردهلمجزا(ینماانوشنتشیازفایارباهکمکتیفرظ
مارتحااب.دوشنیمضتیناسردادماهنافرطیبیراذگفدهورباربعیزوتهکدشابیروطدیاب
تسانکمم،لاثمیارب.دینکتیامحمدرمتمارکوتینمازا،یصخشهنامرحمتاعلاطاهب
قوقحضقنناینابرقهبتدعاسم؛دنوشامنتشگنا،دننکیمیگدنززدیاوHIVابهکیناسک

.)62ص،۳ینوناکدرادناتسا.کر(دشابهنامرحمینیمضتروطهبدیاب،رشب

هب ،اهدرادناتسالقادحهبلین یارب هدشفرصنامز رعایت حداقل استانداردهای اسفیر:  .6
ردهقطنمیگدنزیاهدرادناتساوینماان،یسرتسد،عبانمینعی؛درادیگتسبدوجومطیارش
یاهدرادناتسازا،هدیدبیسآمدرمهبیناسردادمارگا.دراذگیمرثانآرب،هعجافزوربنامز
عاضوا،تسانکممیتحودیآیمدوجوهبشنت،دنکزواجتتیعمجلکاینابزیممدرم
شهاکقیرطزا،لاثمیارب،اهرطخوینوگمهاناتدینکذاختاییاهتسایس.دوشرتمیخو
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تیعمجیاهدرادناتساودسربلقادحهب،داصتقاویعیبططیحملکهبیناسردادماتارثا
هکدیهدشیازفایروطاراهیناسردادماهطیح،ناکماتروصرد.دوشتیاعرزیننابزیم

.دریگبربردزینارنابزیمهعماج

و یلحم تیفرظ تیوقت یارب تصرف نیلوا رد هک یتامادقا خطر:  کاهش  و  فوری  احیای  .7
یلغشیاهتصرفواهرازاب،شرورپوشزومآ،تاراداددجمیزادناهار،نآعبانمابراک
یاهکمک نایاپ رد رطخ تیریدم یارب مدرم ییاناوت و داصتقا یایحا ،دریگیم تروص
هناتسودرشبیناسردادما.)56ص،۱ینوناکدرادناتسا.کر(.دشخبیمتعرساریجراخ
دشاب هدنیآ یاهلسن یگدنز تیفیک رد یاهحلاصم ای تراسخ نیرتمک هدنریگربرد دیابن
عبانم زا هیوریب هدافتسا و اهلگنج بیرخت قیرط زا ،لاثم روطهب( هتساوخان روطهب و
یروف یاهدیدهت یولج هکنیا ضحمهب .دوش هدنیآ رد راوگان تاقافتا هب رجنم )یعیبط
زایشانثداوحلثم(اریتآیاهیراوگان)زاتلاحنیدنچ(ویلعفیاهیراوگان،دشهتفرگ
ماگنه،لاثمیارب؛دینکیزیرهمانربهدنیآتارطخشهاکیارب.دینکلیلحت)یوّجتارییغت
هدافتسا»هناشیدنارودیگدامآ«ورطخشهاکربیراذگهیامرسیاربتصرفزا،یناسردادما
ییاهبلااتزاتظافح،نافوطوهلزلزرباربردمواقمنکاماتخاسزادنترابعاهلاثم.دینک
روظنمهبیمدرمیاهراکتبا وتسایسنیودتزاتیامحودننکیمبذجاراهبلایسهک

.اهنارحبویروفیاهرادشهیاربیگدامآ

استاندارد�کانونی�شماره�5:�عملکرد،�شفافیت�و�یادگیری

عملکرد�آژانس�های�بشردوستانه�به�طور�پیوسته،�سنجیده�و�به�دیگر�همکاران�مجری�
طرح،�گزارش�می�شود؛�پروژه�ها�در�پاسخ�به�عملکرد�پذیرفته�می�شود.

اقدامات�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�وهدزاب،همانربصخشملوصاوریفسایاهدرادناتساهمهیاتسارردتکرحربتراظنیارب
.دینکداجیایتکراشموهدشیدنبنامز،هداساما،دنمماظنیاهراکوزاس،اهدرکلمع

�،نامزاس تیفیک لرتنک و تیریدم ماظن هب هجوت اب ،نامزاس یلک درکلمع رب تراظن یارب
.دینکداجیایساساییاهراکوزاس

�وهدیدبیسآتیعمجربهناتسودرشبیناسردادماعیرسریثأت،ناکماتروصردوهدزاب هب
.)۳یامنهارهتکن.کر(دینکتراظناههورگرگید

�،ریغتم طیارش و اهزاین  ،یتراظن تاعلاطا هب خساپ رد همانرب یاهتسایس تیلوبقم یارب
4یامنهارهتکن.کر(دینکداجیادنمماظنیاهراکوزاس(.
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�لمأتاهدرکلمعربورازگربیشزومآتانیرمت،یناسردادمالحارممامتردیاهرودتروصهب
.دینک

�،هدشقفاوتیاهدرادناتسالقادحلوصاونآصخشمفادهاهبهجوتاب،همانربشزومآیارب
.)5هرامشیامنهارهتکن.کر(دیروآلمعهبفادهازایرورمیلکشهبایییاهنیبایزراکی

�.دینکتکرشاهنامزاسنایمکرتشمویناگمهیشزومآیاهراکتباردناکماتروصرد

�تیعمجابعقومهبارشزومآیلصایاهدنورریاسویبایزراجیاتن،بسانتهب،وتراظنجیاتن
.)6یامنهارهتکن.کر(دیراذگبنایمردیگنهامهیاههورگوطوبرمنلاوئسم،هدیدبیسآ

شاخص�های�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�.دنوشیمهتفریذپتاعلاطاشزومآوتراظنابهطباررداههمانرب

�دوخنینچمهویناسردادماردفدههورگردهدنیامندارفارظنلماش،یبایزراوتراظنعبانم
.تسا،توافتتروصرد،نابزیمهعماج

�هنامرحم ریغ و ،زورهب ،قیقد تاعلاطا ،هناتسودرشب یاهنامزاس ریاس و طوبرم نلاوئسم
یمهدیدبیسآمدرمعلاطاهبارراکتفرشیپرسانند.

�و( ریفسا یاهدرادناتسا لقادح و یدیلک یاهدرادناتسا همه هب هجوت اب و مظنم تروصهب
دسریمیلصاییارجایاکرشعلاطاهبدرکلمعیلصاجیاتن،)نامزاساییناهجیاهدرادناتسا

.)6یامنهارهتکن.کر(

�یارباییبایزراارفده،هچراپکیروطهب،یبایزراراکیاهدرادناتساابقباطماهنامزاس
.)6یامنهارهتکن.کر(دننکیمینیبزابارنآهناتسودرشبوهدرتسگیدرکلمعنتشاد

نکات�راهنما

یاهصخاشوفادهاهبتبسنارتفرشیپراکنیا.دنکیمهسیاقمجیاتنابارفادها،تراظن .۱
لصاحتاعلاطانیا.دنزیمکحم،دوجومیاههنیمزویریذپبیسآربنآرثاوهژورپ
کمکیبایتسدوفدهنییعتیاهرایعموتساهژورپردرظندیدجتیامنهار،تراظنزا
وهعماجیاهدروخزابهبیناسردادماناکما،تراظن.دنکیمدییأتارهدیدبیسآمدرمهب
تراظننینچمه.دنکیممهارفرمانلاوئسمیاربارهدشحرطمتلاکشمولئاسمییاسانش
یاهحرطواههمانربیارب.اهنامزاسیوسزاتاعلاطاهئاراوهیهتیاربتسایتصرف،رثؤم
،هنیمزشیپهبهجوتابوبسانمیفیکویمکیاههدادقیفلتاباریبسانمیاههویش،صاخ
رباربردیریذپتیلوئسم،هدمآتسدهبتراظنزاهکیتاعلاطاتقدوتیفافش.دیزگربناوتیم
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تیکلاموتیفیک،تیفافشربمدرمنیادوختراظن.دنکیمنادنچودارهدیدبیسآتیعمج
،نآناربراکهدافتسازینوتاعلاطادربراکتیمهاحوضو.دیازفایمنانآیهاگآرب،دوخ
کیرددیاباههدادنیا.تساهدشهئاراهنوگچویروآعمجیتاعلاطاهچ،دنکیمصخشم

.دنکیملیهستاراهیریگمیمصت،تاعلاطاهبنلاوئسمیسرتسد،دنوشهیهتهداسمرف

لماش هکلب ؛دوشیمن دودحم نآ همانرب یاهدرواتسد نازیم هبساحمهب نامزاس عملکرد  .2
تامادقاهبدهعت،اهنامزاسریاسابطباورهبهجوتابراکتفرشیپهلمجزا،نآیلکدرکلمع
.دوشیمزینیتیریدمهاگتسدیگتسیاشوریثأت،نیناوقولوصاهعومجم،هناتسودرشبتبثم
Quality هورگ شور لثم ،تیفیک تنامض یاهشور ناوتیم ،یلک یبایزرا نیا روظنمهب

.دربراکهبمهار،2اهCompas،1URD

،تدمنایماتهاتوکیاههرودردتامادقارتهدرتسگیاهدمایپ(ریثأتیبایزرا:ریثأت رب تراظن .۳
و یقطنم رایسب ،هناتسودرشب یناسردادما دنیآرف رد )یدمعریغ ای یدمع ،یفنم ای تبثم
هکتساشرتسگلاحردومهمیاهزوح»ریثأت یبایزرا«.دوریمرامشهبیرورضیتح
دنکیمطبترم،دوجومیاههنیمزواهتیعمجتلاوحتهب،ارهناتسودرشبصاخیاهکمک
زاودنتسهناشیگدنزردلوحتشجنسناروادنیرتهبهدیدبیسآمدرم.دناهتسویپمههبهک
تارظنندینش،مدرمزایتفایردیاهدروخزابلماشدیاب،اهنآریثأتوهجیتنیبایزراورنیا

یتیمکویتیفیکیتکراشمیاهشورریاسزینوموادمتروصهبمدرمباشد.

طابتراهمانربایآهکدوشیبایزرایاهرودتروصهبدیابتراظنرد :طباور موادت و ظفح .4
رظندیدجتهبرجنمبولطموحنهبدیاباههتفای.ریخایدنکیمظفحناگدیدبیسآاباردوخ

.دوشهمانربرد

یریگارف ،یلمع دصاقم یارب یتوافتم راک یاهشور عملکرد:  آزمایش  برای  شیوه هایی  .5
،یبایزرا وتراظن نوچینوگانوگیاههویشزا .تسابسانمتوافتم یاهیناسردادما و
،یسرباسح ،تیفیک هدننکنیمضت یاهرازبا ،یمدرم یاهتسشن و تکراشم ریثأت یسررب
نایاپ رد لًاومعم .درب هرهب ناوتیم ،یریگدای یاهنیرمت و ینامزاسنورد یاهشزومآ
یاهتسایسرددربراکیارباریتارییغتنآساساربویبایزرااردرکلمع،اهیناسردادما
ار»یقیقحنامزیبایزرا«ودرکلمعربتراظن.دننکیمداهنشیپ،یتآیاههمانربوینامزاس
راکماجناهوحنوتسایسردیروفیتارییغتهبهک،دادماجناناوتیمزینیناسردادمالوطرد
،دنهدیمماجنااریبایزراراک،نامزاسزاجراخلقتسمناسانشراکلًاومعم.دوشیمرجنم
دنمفدهیشرگنهکنیاهبطورشم،دننکیسررباراههمانربدنناوتیممهیلخادنانکراکاما
یناسردادما ریگرد ناشدوخ هک دنهد ماجنا یناسک دیاب لًاومعم ار راک نیا .دنشابهتشاد

1. Groupe URD’s Quality Compas

2. URD = Urgence, Réhabilitation, Développement (،ایحا،نارحب(توسعه
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وفورعم۱کادهبهکدوشیمهدافتساهناگتشهیاهرایعمزاهناتسودرشبیبایزرارد.دنشابن
،یدمآراک،یهدششوپ،یگتسویپ،یگتسبمه،تیعقومشجنس،هطبارظفح:زاتساترابع

ویدنمدوستأثیر.

هرابرد یگنهامه یاههورگ اب تاعلاطا لدابت کارگروه:  یا  بخش  سراسر  در  عملکرد  .6
یلکتراظنزاتیامحوریفسایاهدرادناتسالقادحهبلمعیاتسارردسناژآتفرشیپ
رامشهب،هورگراکرسارسرد،اهدرکلمعهمهتاعلاطایاربیاهناگیعبنم،یناسردادمارب

.دوریم

استاندارد�کانونی�شماره�6:�عملکرد�امدادگران

از� روانی� و� سرپرستی� حمایت�های� و� مناسب� مدیریت� با� بشردوستانه� سازمان�های�
امدادگران،�دانش،�مهارت،�رفتار�و�کردار�الزم�برای�برنامه�ریزی�و�انجام�امدادرسانی�

بشردوستانه�همراه�با�احترام�را،�برای�آنان�فراهم�می�کنند.

اقدامات کلیدی )همراه با نکات راهنما برای مطالعه(

�و بسانم یاهشزومآ،یلصایاهتسایساب ییانشآویتسرپرسیاههنیمزردناریدمهب
۱یامنهارهتکن.کر(دننکتیریدمرثؤمروطهبدنناوتبهکدینکهئارااریعبانم(.

�اریفافشوهنافصنم،مجسنمیمادختسایاهتسایس،راکبسانمیاهدزمانیلااببذجیارب
2یامنهارهتکن.کر(دینکنیودت(.

�مادختسا،فلتخمیعامتجایاههنیمزونینس،اهتیموق،نادرمونانززایرباربیاههورگ
هتشادبسانتیلحمگنهرفینوگانوگابدارفاعونتاتدینکباشد.

�و اهتیلوئسم ،)یللملانیب و یلحم نارواشم و نابلطواد ،نانکراک( نارگدادما هکنیا یارب
کرد ار یلحم طیارش و یلصا یاهتسایس ،نامزاس یاهشزرا ،ناشدوخ یراک فادها
یاههویشابییانشآ،یهیجوتتاسلج،اهناوخارف،نانآیارب،تیافکردقهبوعقومهب،دننک

رظنردارهدشزورهبفیاظوحرشویهدشرازگبگیرید.

�راکزاغآزاشیپودینکصخشمارینمیاوتشادهبیاهتسایسولحمهیلختیتینمانیناوق
نارگدادماعلاطاهباراهنآ،نامزاساببرسانید.

�.دنرادیسرتسدیناورتیامحویکشزپیاهتبقارمهبنارگدادماهکدیباینانیمطا

1. DAC=Development Assistance Committee
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�،داسف،یسنجیاههدافتساءوسرباربردناگدیدبیسآزاتیامحراکهبهکینارگدادمایارب
.دینک هیهت یصخش راتفر یاهروشنم ،دنلوغشم رشب قوقح ضقن دراوم رگید و یشکهرهب

۳یامنهارهتکن.کر(دیهدرارقزینناگدیدبیسآرایتخاردارنودمتاررقم(.

�.)4یامنهارهتکن.کر(دیهدجاورارهدزتبیصمیاهتیعمجهبمارتحاگنهرف

�هرابرد،نامزاسیراتفرروشنمزایطختدییأتضحمهبودینکنیعمییاههیورتیاکشیارب
لمعهبیطابظناتامادقا،یطاخنانکراکآورید.

�،اهتراهم،شناد،فادهاابطابتراردارنابلطوادویدادمانانکراکدرکلمعمظنمروطهب
یبایشزراناشرادرکوراتفرکنید.

�.کر(دینکتیامح،اهشنتندناسرلقادحهبوناشیراکمجحهراداردیدادمانانکراکزا
یامنهارهتکنشمار5(.

�تفرشیپورمتسمیریگداییاربیکرتشمیاهتصرفییاسانشناکما،ناریدمونانکراکیارب
یامنهارهتکن.کر(دینکمهارفشمار6(.

�بسانمروطهب،دناهدوبیکاندردرایسبعیاجفلمحتمایدهاشهکیدادمانانکراکزاهتسدنآزا
.)7یامنهارهتکن.کر(دینکتیامح

شاخص های کلیدی )همراه با نکات راهنما برای مطالعه(

�،شناد یاههنیمز رد نانآ یگتسیاش حطس رگناشن ،نابلطواد و نانکراک درکلمع یسررب
.دوبدهاوخناشفیاظوحرشردنیعمیاهتیلوئسموراتفر،تراهم

�،تساهدرکعونممارءوسیاهراتفروداسفهک،یراتفرروشنمهبتبسنیطاخیدادمانانکراک
یمخیبوتاًمسرشوند.

�سناژآدرکلمعواهتسایسرد،نآهباشمای،»۱نارگدادمابسانمدرکلمعروشنم«لوصا
باتزابدارد.

�اهیناسردادمالوطردیدادمانانکراکشنتزایشانیاهتلاسکوتحارج،یرامیبدراوم
.دباییمشهاکایودنامیمتباثای

1. People In Aid Code of Good Practice
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نکات راهنما  

اما،درادیگتسبدوجومطیارشوسناژآهب،مدرمتیریدمماظن :تیریدم تبثم درکلمع .۱
و اهتسایس لماش هک ،»نارگدادما بسانم درکلمعروشنم« اب دیاب ناتسرپرس و ناریدم
نایاپردییاجهباج،تفرشیپ،یریگدای،تیریدم،مادختسا،یزیرهمانربیاربییاهدومنهر

هتشادییانشآ،تسایللملانیبیاهنامزاسرارقتساودادرارقکیباشند.

نینچ.دشابکردلباقنایضاقتمونانکراکهمهیاربوصخشمدیابیمادختسا یاه هیور .2
یارب،ماقمرهفیاظوحرشابطبترم،زورهبتاعلاطالدابتوتفرشیپابهارمه،یتیفافش
یاهمادختسا اب دنناوتیم اههورگ نیا .تسا یرورضدمآراک و نوگانوگ یاههورگ داجیا
تسانکمم،لنسرپعیرسهعسوت.دنهدشیازفازاینابقباطماردوخعونتویگتسیاش،هزات
هبرجتابنانکراکتیامحتحتدیابهکدوشهورگردیاهبرجتیبیاضعامادختساهبرجنم

قرارگیرند.

مدرم رباربرد ار نانآ ،دنمشزرا عبانم صاصتخا و تیریدم رب یدادما کارکنان  کنترل  .۳
و دادما هب یکتم مدرم رباربرد یتردق نینچ .دهدیمرارق تردق عضوم رد ،هدیدبیسآ
داسفهبرجنمتسانکمم،هدشدوبانایلتخمناشیعامتجاتیامحیاههکبشهکیناسک
هدناشکیسنجهدافتساءوسهب،لولعمدارفاوناکدوک،نانززایرایسب.دوشهدافتساءوسو
.درکیسنجهطبارتساوخرددیابنزگره،هناتسودرشبتیامحایکمکلابقرد.دنوشیم
یتلودیاهشخبلنسرپ،نایماظنونارگدادما(هناتسودرشبیناسردادماردلاعفدرفچیه
.دوش فرطای کیرش یسنج یاهیشکهرهب ای داسف ،هدافتساءوس رد دیابن )یصوصخای
،ردخمداومشورفودیرخوینوناقریغهدافتسا،نلااسگرزبایناکدوکیرابجاراکنینچمه

عونمم،دناطبترماهتیلاعفابهکیناسکیاربهناتسودرشبتامدخنایرجرداست.

یاهراتفرزاودنراذگبمارتحاهدیدبیسآتیعمجتمارکواهشزراهب دیاب یدادما نانکراک .4
یراددوخ)یداعریغیاهسابلندیشوپلثم(بسانمانیگنهرفکنند.

ییازشنت و رطخرپ طیارش رد و دننکیم کار  ساعت های طوالنی  اغلب  امدادی  کارکنان  .5
یگتسخزابانتجاوهافرءاقترایاربیتامادقالماش،نانکراکزاتبقارمهفیظو.دنتسه
ینمیاتیریدمقیرطزادیابناریدم.تساسناژآهدهعربنانآیرامیبایتحارج،تدمزارد
یسرتسدوراکیقطنمتاعاسهرابردلاعفتیامح،تاراسخناربجویفاکتحارتسا،رثؤم
اتدننکینابیتشپنانآزاوهاگآاهرطخزااریدادمانانکراک،یکیزیفیتیامحتاناکماهب
یدرکلمعندادرارقوگلاابناریدم.دریگنرارقهدوهیبیاهدیدهتضرعمردناشیاتملاس
زیندوخیدادمانانکراک.دنهداقتراهفیظودحاتارتبقارمدنناوتیم،نآتیاعروبوخ

هدهعربارناشدوخهافرهرادااًصخشدیابگیرند.
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نامزلوطرد.دشابدودحمنانکراکتیفرظشرتسگتسانکمم،هعجاف تسخن هلحرم رد .6
یریگداییاههنیمزدیابناریدم،نانکراکزایتفایردیاهدروخزابواهدرکلمعیبایزراابو
ییاهتصرف،اهنارحبابییورایوریاربیگدامآ.دننکتیامحنآزاودنبایبارتفرشیپو

یممهارفهناتسودرشبراکتیفیکءاقتراوییاسانشیاربارکند.

ایوهدوبکاندردعیاقودهاشهکینانکراکرایتخاردًاروفدیاب،یناور-یحور هیلوا یاه کمک .7
تشادهب،۱هرامشدرادناتسا،یتشادهبیرورضتامدخ.کر(دریگرارق،دناهدرکهبرجتارنآ
یاهشرازگ تساوخرد .)رتشیب هعلاطم یارب بلاطم و ذخآم نینچمه و ۳49ص،ناور

تیامحنآزادیابنوتسینیدربراک،یسانشناورکرد.



استاندارد های کانونی

77

مآخذ و منابع برای مطالعه بیشتر
منابع 

امدادرسانی بشردوستانه مردم محور

اًتبسنیامنهار:2اهنارحبردیناسردادماوریثأتشجنس،)ECB(۱یرارطضایزاستیفرظهژورپ
.دروفسکآ.مافسکُاتاراشتنا.۳بوخ

www.oxfam.org.ul/publications

یناسردادماتیریدمرددرادناتسا،4)HAP(هناتسودرشبروماردهنلاوئسمیناسردادماردتکراشم
.5تیفیکتیریدموژنو.

یسانشناورتیامحوناورتشادهبهرابردIASCنیناوق،6)IASC(اهسناژآنایمیمئادهتیمک
.7یرارطضاتلایکشتردژنو

هماهنگی و همکاری

دهعت یارب یاهینایب .9یناهج تکراشم هناتسودرشب لوصا ،)2۰۰7( 8یناهج هناتسودرشب روشنم
.۱۰یناهجهناتسودرشبیشمطخیوسزاهدشدییأتژنو.

1. Emergency Capacity Building (ECB) Project (2007) 
2. Impact Measurement and Accountability in Emergencies
3. The Good Enough Guide
4. Human Accountability Partnership (HAP) International (forthcoming)
5. Standard in Accountability and Quality Management
6. Inter-Agency Standing Committee (IASC) (2007)
7. IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings
8. Global Humanitarian Platform
9. Global Humanitarian Principles of Partnership
10. A Statement of Commitment Endorsed by the Global Humanitarian Platform



منشور بشردوستانه و حداقل استانداردها در پاسخگویی های بشردوستانه

78

WWW.globalhumanitarianplatform.org/pop.html 

یناسردادما تیوقت یارب یهورگراک شور زا هدافتسا هرابرد امنهار تاکن ،)2۰۰8( IASC
.هناتسودرشبژنو۱.

یهورگراکشرگنجهانی
IASC12: http://oneresponse.un.org/cmcs/guidlines

یماظننیناوق،)2۰۰8()OCHA(۳هناتسودرشبروماردللمنامزاسیگنهامهرتفدوIASC2– 

.کرویوین.4هدیچیپیاهنارحبیاربعجرمویماظنریغ
http://ochaonline.un.org/cmsc/guidlines

رد یجراخ یماظن ریغ عافد یاهرازبا و نایماظن زا هدافتسا یارب ینیناوق ،)2۰۰7( OCHA
.ونژ۱.۱رظندیدجت.»ولسانیناوق« –5اهنارحبهبیناسردادما

http://ochaonline.un.org/cmcs

ارزیابی
ونژ.6یروشکحطسردامنهارتاکن)IRA(یتامدقمعیرسیبایزرا،)2۰۰۳(IASC

www.humanitariareform.org/humanitarianreform/Portals/1/cluster%20approach%20
pages  ?s ?/health%20clusters/IIRA/_Guidance_country%20Level_/field_test.doc

دروآرب یارب یتایلمع یامنهار )NATF( اهزاین دروآرب ییارجا داتس ،)هیهت تسد رد( IASC 
نیازها7.

:8اهنآلدابتویدیهاشواهارمهیاهنفلتابتاعلاطایروآعمج
www.ushahidi.com

طراحی و امدادرسانی

1. IASC (2008), Guidance Note on using the Cluster Approach to Strengthen Humanitarian Response

2. IASC, Global Cluster Approach

3. IASC and United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs

4. Civil-Military Guidelines and Reference for Complex Emergencies

5. Guidelines on the Use of Foreign Military and Civil Defence Assets In Disaster Relief

6. IASC (2003), Initial Rapid Assessment (IRA) Guidance Notes for Country Level.

7. IASC (forthcoming), Needs Assessment Task Force (NATF) Operational Guidance for Needs Assess-
ments.

8. Ushahidi mobile phone-based information gathering and sharing.
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:۱تاشاشتغاهبتیساسحمویسرسنک
www.conflictsensitvity.org/

:2عیرسیایحاهبطوبرمیاهییامنهارواهرازبا
http://oneresponse.info/GlobalClusters/Early%20Recovery/Pages/Tools%20
and%20Guidance.aspx

یامنهار باتک( ربارب یاهتصرف ،فلتخم یاهزاین :نادرم و نارسپ ،نارتخد ،نانز ،۳)IASC(
.4)هناتسودرشبتامادقاردیمومعژنو

http://oneresponse.info/GlobalClusters/early%20Recovery/Pages/Tools%20and%20
Guidance.aspx

.79هتکن،تیفرظویریذپبیسآلیلحتیامنهار،)2۰۰7(یریگشیپمویسرسنکژنو

لمعیاربوگویهبوچراچ،)2۰۰5()UNISDR(ایلابشهاکیاربللمنامزاسیللملانیبدربهار
.5ایلابرباربردعماوجواهتلمردتمواقمداجیا:2۰۱5 –2۰۰5ژنو.

 www.unisdr.org/eng/hfa/docs/Hyogo-framework-for-action-english.pdf

عملکرد، شفافیت و یادگیری
،)ALNAP()2۰۰8(  هناتسودرشب تامادقا رد درکلمع و یناسردادما یارب یریگدای لاعف هکبش

)ODI(6راهبیاروامهعسوتهسسؤم.هناتسودرشبتامادقاردرظندیدجتنیمتشهلندن.
 www.alnap.org/initiatives/current/rha/8.aspx

،جیربمک،)LISTEN(ندینشهژورپ،)2۰۰7(7یهورگیریگدایهژورپماساچوست8.
www.cdainc.com/cdawww/pdf/other/cda_listening_project_description_Pdf.pdf

1. Conflict Sensitivity Consortium. 

2. Early Recovery Tools and Guidance.

3. IASC (2006), Women, Girls, Boys and Men: Different Needs – Equal Opportunities (The Gender Hand-
book in Humanitarian Action).

4. Provention Consortium (2007), Vulnerability and Capacity Analysis Guidance Note 9.

5. United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) (2005), Hyogo Framework for 
Action 2005–2015: Building the resilience of nations and communities to disasters. 

6. Active Learning Network for Accountability and Performance in Humanitarian Action (ALNAP) (2009), 
8th Review of Humanitarian Action. Overseas Development Institute (ODI).

7. ctive Learning Network for Accountability and Performance in Humanitarian Action (ALNAP) (2009), 
8th Review of Humanitarian Action. Overseas Development Institute (ODI).

8. Collaborative Learning Projects (2007), The Listening Project (LISTEN). Cambridge.
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.۱سپماکیتیلاوک،)2۰۰9(URDهورگ
www.compasqualite.org/en/index/php

یاهکمک یبایزرا یارب ییامنهار ،)۱999( )OECD( یداصتقا هعسوت و یراکمه نامزاس
یاهنارحبردهناتسودرشبپیچیده2.

 Paris.www.oecd.org/dac

عملکرد کارکنان امدادی

نانکراکزاتیامحوتیریدمرد»نارگدادمایارببسانمدرکلمعروشنم«،)2۰۰۳(نارگدادما
.۳یدادمالندن.

 http://peopleinaid.org

،)هیهتتسدرد(گنجیاهکوشداینب و word vision international،یناهجتشادهبنامزاس
.ونژ.4یناورهیلوایاهکمکیامنهار

www.who.int/mental_health/emergencies

منابع برای مطالعه بیشتر
ارزیابی و امدادرسانی

)WFP(اذغیناهجهمانربو)UNHCR(ناگدنهانپروماردللمنامزاسیلاعیایراسیمکرتفد
مر.مودپاچ،کرتشمیبایشزراتیرومأم،)2۰۰8(

www.unhcr.org/45f81d2f2.html

کودکان
.)2۰۰9()ARC(5ناکدوکقوقحیاربمادقا

1. Groupe URD (2009), Quality Compas.

2. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (1999),Guidance for Evaluation of 
Humanitarian Assistance in Complex Emergencies.

3. People In Aid (2003), The People In Aid Code of Good Practice in the Management and Support of 
Aid Personnel. 

4. World Health Organization, World Vision International and War Trauma Foundation (forthcoming), 
Psychological First Aid Guide.

5. Action for the rights of children.
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www.arc-online.org/using/index.html

شزومآماغدا،)2۰۰9(ریفساهژورپو)INEE(اهنارحبردشزومآیارباهسناژآنایمهکبش
.INEE –ریفسایراکمه:هناتسودرشبیناسردادمااب،اهنارحبردیناسردادماردتیفیکابژنو.

معلولیت
نارحبردیناسردادمایاربیناوتانتسیلکچ،لانشنرتنیاپکیدنهها۱.

www.handicap-international.de/fileadmin/redaktion/pdf/disability_checklist_
booklet_01.pdf

یاهتیعمجوناگدنهانپنایمرداهتیلولعم،)2۰۰8(هدنهانپناکدوکونانزیاربنانزنویسیمک
نانکراکیاربعجرمهتسبکی:تاشاشتغازاهدیدبیسآمیدانی2.

New York. www.womensrefugeecommission.org/docs/disab_res_kit.pdf

محیط زیست

:۳اچوُاتسیزطیحمدحاووللمنامزاسکرتشمهمانرب
www.reliefweb.int/ochaunep

یایلابتاقیقحتزکرم.ایلابردیطیحمتسیزتارثاعیرسیبایزرایامنهار،)2۰۰5(یس،یلک
.4یللملانیبCAREوندنلهاگشنادجلاک،دلیفنبلندن.

نیناوق ،)2۰۰5( لانشنرتنیا رکِو )UNHCR( ناگنهانپ روما رد للم نامزاس یلاع یایراسیمک
ناراکمهیاربرازباهتسب:ناگدنهانپهبطوبرمتایلمعردتسیزطیحمیبایزراوتراظن،یسررب
اًتدمعیاهشرگنزاهدافتساابیطیحمطیارشیبایزراوتراظن،یسرربهبکمکیارب،ناریدمو

.5یتکراشمژنو.
 www.unhcr.org/4a97d1039.html

1. Handicap International, Disability Checklist for Emergency Response.

2. Women’s Commission for Refugee Women and Children (2008), Disabilities among Refugees and 
Conflict-affected Populations: A Resource Kit for Fieldworkers. 

3. Joint United Nations Environment Programme and OCHA Environment Unit. 

4. Kelly, C (2005), Guidelines for Rapid Environmental Impact Assessment in Disasters. Benfield Hazard 
Research Centre, University College London and CARE International

5. Framework for Assessing, Monitoring and Evaluating the Environment in Refugee-related Opera-
tions: Toolkit for practitioners and managers to help assess, monitor and evaluate environmental 
circumstances, using mainly participatory approaches.
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یطیحمتسیزنیناوق،)2۰۰5(تعیبطزاتظافحیللملانیبهیداحتاوناگدنهانپیلاعیایراسیمک
.ونژ.UNHCR

www.unhcr.org/3b2a04.html

جنسیت
وتیسنجهکبشبالیا:

 http://gdnonline.org

تسایس)2۰۰9(اذغیناهجهمانربجنسیت.
 www.wfp.org/content/wfp-gender-policy

HIV / ایدز

.ونژ-»هناتسودرشبطیارشردHIVهبیگدیسریامنهار«
www.humanitarianinfo.org/iasc/page ?loader.aspx?page ?=content-
productsproducts&sel=9

سالمندان

نیبجیاپلهالملل۱:
www.helpage.org

ناراکردناتسدیاربرصتخمیِهیجوتهصلاخ –نادنملاسوهناتسودرشبتامادقا،)2۰۰8(IASC
.ونژ.2هناتسودرشب

www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.aspx?page=content-products-
products&sel=24

ندنل.۳اهنارحبردنادنملاستیامحوکمک:5۳هکبشهلاقم،)2۰۰5(ODI

www.odi.org.uk/resources/details. asp?id=357&title=protecting-assisting-older-
people-emergencies

اعمال، نظارت و ارزیابی
یناسردادماءاقترایاربتراظنهبندیشخبدوبهب:هناتسودرشبمادقا،)2۰۰۳(ALNAPهنلااسرورم

1. HelpAge International

2. IASC (2008), Humanitarian Action and Older Persons – an essential brief for humanitarian actors.

3. ODI (2005), Network paper 53: Assisting and protecting older people in emergencies. 
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.۱یریگدایولندن.
www.alnap.org

.2)یشیامزآهخسن(هناتسودرشبتامادقایعقاونامزیبایزرا،)2۰۰9(ALNAPلندن.

www.alnap.org

۳زتفوتهاگشناد.نیاتسانیافیللملانیبزکرم.ریثأتیتکراشمیبایزرا،)2۰۰8(نارگیدویِا،یلتک
https://wikis.uit.tufts.edu/confluence/display/FICParticipatory+Impact+Assessment

.4سَپماکیتیلاوکهارمهباتک،)2۰۰9(URDهورگ
www.compasqualite.org/en/index/index.php

.سیراپ.هدیچیپیاهنارحبردهناتسودرشبیاهکمکیبایزرایاربییامنهار،)۱999(OECD

www.oecd.org/dac

ALNAPردیریگداییاربییاههارو)یشزومآیاههتسبهلمجزا(یبایزراهرابردرتشیبتاعلاطا
www.alnap.org

شناسایی گروه هدف

2۰۰۳ناهجیایلابشرازگ،)2۰۰۳(رمحاللاهوخرسبیلصیاهتیعمجیللملانیبنویساردف
وهناتسودرشبقلاخا:۱لصف –جنگ.

www.ifrc.org/publicat/wdr2003/chapter1.asp

.یریذپبیسآندادرارقفده،ایلابابهلباقم،)2۰۰۱(UNISDRژنو.

www.unisdr.org/eng/public_aware/world_camp/2001/pdf/Kit_1_Countering_
Disasters_Targeting_Vulnerability.pd

1. ALNAP Annual Review (2003), Humanitarian Action: Improving Monitoring to Enhance Accountabil-
ity and Learning.

2. ALNAP (2009), Real Time Evaluations of Humanitarian Action (Pilot Version). 

3. Catley, A et al (2008), Participatory Impact Assessment. Feinstein International Center, Tufts Univer-
sity.

4. Groupe URD (2009), Quality COMPAS Companion Book
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چگونه از این فصل استفاده کنیم؟
این�فصل�به�هفت�فصل�اصلی�تقسیم�شده�است:

تأمین�آب،�فاضالب�و�ارتقاء�وضع�بهداشت�)واش(
ارتقاء�وضع�بهداشت

تأمین�آب
دفع�فضوالت�

کنترل�جانوران�ناقل�بیماری
مدیریت�زباله�های�جامد

جمع�آوری�آب�های�سطحی
هبزیناریلصایاهدرادناتساوتیامحلوصادیاب،لصفنیاابهارمهکاربرد.

یرادربهرهبهناتسودرشبیناسردادمارداهنت،هیلوایاهدرادناتسازاهکدوبنیافدهزاغآردهچرگ
عضوءاقتراوایحایاهتیلاعف،ایلابابییورایوریاربیگدامآرداهدرادناتسانیازااما،دوش

هدافتساناوتیمزینتشادهبکرد.
ریزتاکنیواحشخبرهاست:

�یناسردادمارددیابهکاریلقادححطسوتسایفیکاهدرادناتسانیاتیهام:اهدرادناتسالقادح
یمصخشم،دوشتیاعرتشادهبعضوءاقتراوبلاضاف،بآنیمأتردهناتسودرشبکند.

�تیاعر تفرشیپ رد ،یداهنشیپ تاعلاطا و اهتیلاعف لماش دراوم نیا :یدیلک تامادقا
اهدرادناتساهستند.

�تیاعرمدعایتیاعرشیامنیارب»یمئلاع«زادنترابعاهصخاشنیا:یدیلکیاهصخاش
.یدیلکتامادقاجیاتنواهدنیارفطابتراوشجنسیاربیهارندنایامنواهدرادناتسا

�،اهدرادناتسا لقادح نتسبراکهب ماگنه رد هژیو دراوم هدنرادربرد اههتکن نیا :امنهار تاکن
،اهدومنهر ،یلمع تلاکشم اب هلباقم یارب و تسا یدیلک یاهصخاش و یدیلک تامادقا
لماشتسانکمماًنمض.دنکیمهئارارادتیولواتاعوضومهرابردارییاههیصوتایاهکحم
ایتاشقانم،تلاضعمودشابزیناهصخاشایتامادقا،اهدرادناتساهبطوبرممهمتاعوضوم

حیضوتاردوجومشنادیاهدوبمکدهد.
مدرمیاربهکییاهیراوشددیاب،درکتیاعراریرورضیدیلکتامادقاواهصخاشناوتنرگا

لمعهباهنآشهاکیارببسانمتامادقاودوشدروآرب،دیآیمشیپهدیدبیسآآید.

،رتشیبهعلاطمیارببلاطموذخآمشخبردو6ات2تسویپرد،امنهارتاکن،۱تسویپرد
لصفنیاهبطوبرمماعوصاختاعوضومیتاعلاطاعبانمهبهکتساهدشهئاراییاهتسرهف

هراشادارد.
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مقدمه
ارتباط با منشور بشردوستانه و حقوق بین الملل

تاداقتعایلمعزاربا،)WASH(تشادهبعضوءاقتراوبلاضاف،بآنیمأتیاهدرادناتسالقادح
رب مکاح فیاظو و قوقح ،کرتشم لوصا ناونعهب و تسا هناتسودرشب یاهسناژآ تادهعت و
لوصا اهنآ یانبم هک ،نیناوق نیا .دوریمراکهب ،هدشرکذ روشنم رد هک یاهناتسودرشب تامادقا
قحوتینماوتیامحقح،تمارکابیگدنزقحلماش،تساللملانیبقوقحردجردنمیرشب
عبانم هک یسایسوینوناق دانسا زا یتسرهف .تسا زاین ساسارب هناتسودرشب یاهکمکتفایرد
.کر(تساهدمآکیتسویپردیتاحیضوتابهارمه،ذخأمناونعتحت،تساهناتسودرشبروشنم

.)۳54ص

هناتسودرشب یاهسناژآ ،دنتسهروکذم قوقحیاهتیلوئسم یلصا نارادهدهعاهتلود هکنیا اب
یلکقوقحنیازا.تساراگزاسقوقحنیاابهکدنرادیتیلوئسمهدیدبیسآمدرمابراکیاربمه
مدعوتاعلاطانتشاد،تکراشمقح:زادنترابعدراومنیا.دوشیمبعشنمزینییاههخاشریز
هانپرس،اذغ،بلاضاف،بآهبتبسنصاخقوقحنینچمهویلصایاهدرادناتسایانبمهکضیعبت

باتکنیارداهدرادناتسالقادحوروشنمیماحزینودنهدیملیکشتارتشادهبواند.

تیمسرهبیللملانیبیقوقحدانساردقحنیا.دنراداربلاضافوبآزایدنمهرهبقحهمه
تاناکما و یگناخ ،یصخشفراصم یارب هیهت و یسرتسد لباق بآ نیمأت هب و هدش هتخانش
شهاک،ندبزابآعفدرثاردگرمزایریگشیپیاربیفاکبآرادقم.دنکیمکمکبلاضاف
،یگناخویصخشیتشادهبیاهزاینوزپوتخپیاربفرصموبآهبطوبرمیاهیرامیبرطخ

یرورضاست.

یسرتسدقحابهلمجزا،رشبقوقحریاسابریذپانییادجیلکشهب،بلاضافوبآهبیسرتسدقح
یاهنیمضتزایشخببآ،تروصنیاهب.تساطبترمیفاکیاذغوهانپرسنتشاد،تشادهبهب
وبآهبیسرتسدقحنیمأتلوئسم،یتلودریغویتلودشخبنلااعف.تسارشبیاقبیساسا
ای یندیماشآ بآ تاسیسأت هب هلمح ،هناحلسم یاهدروخرب نامز رد ،لاثم یارب .دنا بلاضاف

عونممنآنتشاذگهدافتسالابایوحم،یدوبان،یرایبآاست.
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وزرهیاهبآیاربیشکلاناکوبآهبیسرتسدقحلماکرگنایبلصفنیارداهدرادناتسالقادح
یشکلاناکوبآهبیسرتسدقحینوردیاوتحمهدنباتزاب،ریفسایاهدرادناتسااما،تسینبلاضاف

یمکمکقحنیایناهجکردهبجیردتهبوتسابلاضافوزرهیاهبآکند.

 اهمیت واش در بالیا

لماوع،یگدنزطیارشندرکمهارفیارببلاضافویشکلاناکوبآ،نارحبکیهیلوالحارمرد
اًمومع،اهیرامیبزایشانگرمولاتباهبتبسن،دنوشیمایلابراتفرگهکیمدرم.دنتسهیمهم
،بلاضافوزرهیاهبآیشکلاناکدوجومدعهبیدایزدحاتنیاو،دنانارگیدزارتدعتسم
:زادنترابعاهیرامیبنیانیرتمهم.تساطوبرمبوختشادهبظفحردیناوتانویفاکبآهریخذ
:4 تسویپ .کر( دنکیم تیارس یناهد -یعوفدم ریسم زا هک ،لاهسا و ینوفع یاهیرامیب
وبآابطبترمیاهیرامیبریاس.)اهنآلاقتنایاههاروتلاوضفوبآابطبترمیاهیرامیب
یاههلابززایرامیبیاهلقانریاسوتارشحهلیسوهبهکتسایدراوم،بلاضافویشکلاناک
عفدهبهراشایاربامنهارباتکرسارسرد»بلاضافویشکلاناک«هژاو.دوشیملقتنمبآودماج

هتفرراکهبیحطسزرهیاهبآودماجهلابزعفد،اهلقانلرتنک،تلاوضفاست.

وناهدوعوفدمقیرطزاریگهمهیاهیرامیبشهاک،ایلابرد)WASH(شاوهمانربیلصافده
ریزقرطزااهیرامیبلقانلماوعیاشفااست:

�یتشادهببوختامادقا

�ملاسیندیشونبآهیهت

�تملاسیطیحمتارطخشهاک

�.دنکیممهارفارتینماوشیاسآ،تمارک،تملاسظفحابیگدنزناکمامدرمیاربهکیطیارش

دربراکنماضدناوتیمندوخیدوخهب،زرهیاهبآیشکلاناکوبلاضافتاناکما،بآکرادت
،اهیناسردادماردعفانمرثکادحهبیسرتسدروظنمهب.دشابیمومعتشادهبتیاعرایاهنآهنیهب
طبترمیاهیرامیبزایریگشیپیاربیفاککردوشناد،تاعلاطا،هدیدبیسآمدرمهکتسامزلا
نیا یرادهگن و حرطاب ییورایور یارب دوخو دنشابهتشاد ار یعفد داوم و بلاضاف و بآاب

جیسبتاناکماشوند.

،یگراوآاییگدنهانپطیارشردلاثمروطهب،یمومعیشکلاناکوبلاضاف،بآتاناکمازاهدافتسا
روظنمهب؛دهدشیازفایسنجیاهتنوشخهبتبسنارنارتخدونانزیریذپبیسآتسانکمم
رد نانز تکراشم نیمضت ،رتتیفیکاب یدادما تاناکما دیهمت و تارطخنیا ندناسر لقادح هب
ردنادرمونانزرباربتکراشم.درادیرایسبتیمهایتشادهبتاناکماوبآنیمأتیاههمانرب
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بآعبانمهبهدزتبیصممدرممامتیسرتسدنیمضتهب،یلحمتیریدموتامیمصت،اهیزیرهمانرب
دهاوخکمکاهسیورسنیاندوببسانمونمیاو،بلاضافیاهسیورسوملاسکرد.

یگدامآنیا.تساریذپناکمارتهبیگدامآاب،ایلابردیمومعتشادهبشخبردرتهبیناسردادما
یاهنامزاس،هناتسودرشبیاهسناژآ،اهتلودیوسزاهدشداجیایاهتیفرظوطباورهجیتنرد
و ثداوح یناهگان و یلامتحا ریثأت ینیبشیپ یارب ،رگید دارفا و عماوج ،یلحم یندم هعماج
طبترملًاماکوتارطخلیلحتربینتبمروبزمیگدامآ.دوشیملصاحاهنآهبرثؤمیناسردادما
هریخذ،هبقرتمریغثداوحیاربیزیرهمانربلماشیگدامآ؛تسایروفهدنهدرادشهیاهماظناب
مدرمشزومآ،لنسرپشزومآ،شابهدامآیهدنامزاسویرارطضاتامدخ،تاکرادتوتازیهجت

اهشیامزرویعامتجاحطسرداست.

ارتباط با فصل های دیگر

اهدرادناتساهبندیسرردتفرشیپ.تساطبترملصفنیااب،رگیدلوصفیاهدرادناتسازایرایسب
ویگنهامه.دراذگیمریثأترگیدیاههزوحتفرشیپنییعتیتحوتفرشیپرببلغاهزوحکیرد
یریگشیپ،اهزاینعفرنیمضتیاربوگخساپیاهسناژآریاسویلحمنلاوئسمابکیدزنیراکمه
یرورضبلاضافوبآتیفیکندرکهنیهبهبطوبرمتامیمصتواهشلاتردیراکهرابودزااست.

و بآ درادناتسا یارجا هب یروف زاین ،هدشن تیاعر هیذغت یاهدرادناتسا هک اجنآ ،لاثم یارب
.دشدهاوخرتشیب یریگمشچزرطهب اهیرامیب ربارب رد مدرم یریذپبیسآ اریز ،تسا بلاضاف
تیعمجهکیقطانمایهتفایعویشناشنایمردزدیاوHIVهکیقطانممدرمهرابردعوضومنیمه
دیاباهتیولوا،ینارحبطیارشزوربابنامزمه.دنکیمقدصزین،تسادایزنآلولعمایودنملاس
دیاب،دوبنکممهکاجرهردنینچمه.دوشنییعتاهشخبنایمرشتنمتسردتاعلاطایانبمرب

عوجریلیمکتیاهدرادناتساهبکرد.

ارتباط با اصول حمایت و استانداردهای اصلی

نتشادنتروصردیتح،هناتسودرشبیاهسناژآهمه،باتکنیا یاهدرادناتساهب لین روظنمهب
ودنتسین»قلطم«لوصانیا.دنوشتیاده،تیامحلوصاابدیاب،یصصختتیفرظایتیرومأم
اب.دنکدودحماهدرادناتساتیاعررداراهسناژآییاناوتنازیمدناوتیمطیارشهکتسایهیدب
اراهتیلاعفنیاهشیمهدیابهکتساهناتسودرشبیناهجیاهینارگنهدنیامنلوصانیا،لاحنیا

تیادهکند.

شش.تسااهشخبمامترد،کرتشمیلنسرپودنوریساسایاهدرادناتسا،یدیلکیاهدرادناتسا
،یناسردادماوحرط،یبایزرا،یراکمهویگنهامه،روحممدرمیاهیناسردادما،یلصادرادناتسا
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ششوپتحتارهناتسودرشبیاهتیلاعفردنارگدادمادرکلمعوراکیریگدایوتیفافش،ارجا
همه فطع یارب یاهناگی تمیزع هطقن ،امنهار باتک نیا رد اهدرادناتسا نیا .دهدیمرارق
زانامزمههدافتسا،دوخدرادناتساتیاعریاربینفلصفره،نیاربانب.تساروکذمیاهدرادناتسا
تکراشم،دادمارهتیفیکوبسانتنیمضتیارباًصوصخ؛دنکیمباجیااریلصایاهدرادناتسا
ورهبور رطخاب ًاررکم اهنارحب رد هک یدارفا و اههورگ هلمجزا  – نارحب رد هدیدبیسآ مدرم

رثکادحهبدیاب –دنتسهبرسد.

آسیب پذیری ها و ظرفیت های جمعیت آسیب دیده از بحران

هدشیحارط،اهنآتیوقتویدیلکیاهدرادناتساابنامزمههعلاطمیاربشخبنیااست.

یدوخهب،HIVهبلاتباایتیلولعم،ندوبنزایریپ،ناوجهکدرادیدایزتیمهاهتکننیاکرد
لماوعیخربلباقتمریثأتهکلب.دهدیمنرارقرطخضرعمردایودنکیمنریذپبیسآاروادوخ
عضوودنکیمیگدنز اهنت ،دراد لاس7۰زا شیب هک یسک،لاثم یارب .دوشیمرما نیا ثعاب
تسا هباشم یتملاسو ینس طیارش اب یدرف زا رتریذپبیسآ لًاامتحا ،تسا فیعضشایتملاس
هلاسهسهچبرتخدکیرگاهکروطنامه؛دنکیمیگدنزیفاکدمآردابولماکهداوناخکیردهک
یگدنزلوئسمینیدلاو تبقارم تحتهک تسایکدوکزا رتریذپبیسآرایسب ،دشاب تسرپرسیب

یمکند.

نیمضت،دوجومتیفرظویریذپبیسآلیلحت،یدیلکتامادقا وشاویاهدرادناتسایارجااب
.دنتسهضیعبتنودبکمکتفایردقحتسمهکتسایدارفایماح،یدادمایاهشلاتهکدنکیم
هبصاخنارحبکیهکتسایریثأتیگنوگچویلحمطیارشزاتسردیکردمزلتسم،رمانیا
اهنآدوخنیشیپطیارشلیلدهب هلمجزا؛دراذگیممدرمفلتخمیاههورگرب نوگانوگلاکشا
لثم( اهنآ زا تیامح نتفرگرارق دیدهت رطخ رد ،)ندوب ضیعبت ضرعم رد ای ریپرایسب دننام(
و)لسوHIVلثم(اهیرامیبعویش،)یسنجیشکهرهبهلمجزا،تیسنجربینتبمیاهتنوشخ
دوجومشیپزاهکارییاهیربارباندنناوتیمایلاب.)ابووکخرسهبلاتبالًاثم(اهنآعویشلامتحا
یاهتیفرظوطیارشابهلباقمویراگزاسیاربمدرمیاهتسایسزاتیامحاما؛دننکرتدب،هدوب
دارفاوتساتیامحدنمزاینمدرمیاهتسایسوتراهم،شناد.درادیرایسبتیمها،ناشیایحا
هب.دنرادجایتحاهرواشمهبیسانشناورویلام،یقوقح،یعامتجایاهتیامحزایدنمهرهبیارب
دارفارباربیسرتسدعنامیعامتجاویداصتقا،یگنهرف،یکیزیفیاهتروصهبهاگهکیفلتخمروما

یگدیسردیابزین،تساتامدخنیاهبشود.

یاهتیفرظوقوقحهبهجوتهدنرادربردهکتسایلصایاههزوحزایخرب،دیآیمریزردهچنآ
ریذپبیسآمدرمهمهاست:

�لثم(دنوشیمهدیدرتمکهکیناسکهژیوهب،مدرمیاههورگهمهاتدینکهنیهبارمدرمتکراشم



حداقل استانداردها برای تامین آب، فاضالب و ترویج بهداشت

93

ناناوجون،دننکیمیگدنززکارمردهکیناسک،دنرادلکشمطابترایرارقربردهکیدارفا
ار)هدنیامندقافایارادیاههورگریاسوراکهزبدربرگیرد.

�نیمضتیاربرمانیا –دینککیکفت)لاس8۰اترفصزا(نسوسنجساساربارتاعلاطا
مهم،مدرمینوگانوگهبشاوشخبیفاکهجوتاست.

�ردیسرتسدلباقوهدرتسگروطهب،مدرمقوقحوقحهبطوبرمتاعلاطاهکدیباینانیمطا
یمرشتنمهعماجیاضعاهمهنایمشود.
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حداقل استانداردها

تأمین آب، فاضالب و ارتقاء وضع    .1
بهداشت )واش(

یصخشتشادهبعضوءاقترا،هدشهدادناشنریزلکشردهکیروطهب،شاوهمانربرهزافده
لدابترب تسایکتم،شاورثؤمهمانرب کی.تسایتملاسزاتیامحروظنمهب یطیحمتسیزو
ییاهلحهارویتشادهبیلصالئاسمییاسانشفدهاب،هدیدبیسآمدرموسناژآنایمتاعلاطا
عبانمهمههنیهبفرصمزانانیمطالوصح.دشابهتشادبسانتمدرمگنهرفابهکلئاسمنآیارب

یمومعتملاسربیمیظعریثأت،تشادهبظفحوبلاضافوبآخواهدگذاشت.

صاخویمومعشاوهمانربربزکرمت.تسایتایحیرما،شاوهمانربردتشادهبعضوءاقترا
نیمأتیاهصخاشردویرورضاهشخبهمهیاربتشادهبعضوءاقترا،رگیدترابعهب.تسا
یحطسیاهبآیروآعمجودماجیاههلابزتیریدم،یرامیبیاهلقانلرتنک،تلاوضفعفد،بآ
صاخیاهتیلاعفابوزکرمتتشادهبعضوءاقترادرادناتساودربهژیوروطهب.تساهتفایباتزاب

یمطبترم،نآءاقتراشود.
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)WASH(طراحی�و�اجرای�برنامه��واش�:)WASH(استاندارد�شماره��1واش

نیازهای�واش�مردم�آسیب�دیده�برآورده�می�شود�و�هرجا�که�مناسب�باشد،�بهره�مندان�
درطراحی،�مدیریت�و�نگه�داری�امکانات�شرکت�می�کنند.

اقدامات�کلیدی�)همراه�با�نکته�راهنما�برای�مطالعه(

�.کر(دینکییاسانشهدیدبیسآتیعمجابهرواشمقیرطزااریمومعتشادهبیلصاتارطخ
67ات56صص،4و۳،۱ینوناکیاهدرادناتساو۱یامنهارهتکن(.

�دینکنیمأتویبایزراناشیاهتیولواقبطارهدیدبیسآتیعمجیمومعتشادهبیاهزاین
۱یامنهارهتکن.کر((.

�هب طوبرم یاهدروخزاب تفایرد لابندهب مظنم روطهب شاو همانرب یاهتیلاعف همه هرابرد
.کر(دیشاب نادنمهرهب فلتخمیاههورگهمهزا شیازفا یاههویششریذپتیلباق وحرط

67ات56صص،4و۳،۱ینوناکیاهدرادناتسا(.

شاخص�های�کلیدی�)همراه�با�نکته�راهنما�برای�مطالعه(

�زا ،دنراد ربارب و نمیا یسرتسد شاو تاناکما و عبانم هب ،تیعمج نورد یاههورگ همه
تملاستارطخشهاکیاربوهدافتساهدشمهارفتاناکما

�هب یناسردادما یگنوگچ نتسناد اب هلمجزا و ،مارتحا و تیفافش اب شاو نانکراک همه
تاعلاطاودننکیمراتفر،دناهدیدبیسآهکیناسکاب،هژورپهرابردهعماجیاضعایاهشسرپ

.دنراذگیمنایمرداهنآاباراکشآارهژورپهبطوبرم

�اههورگهمهوتسادوجومبولطموحنهبتاناکمایرادهگنوریمعت،تیریدمیاربیماظن
یراکمهنآردرباربتروصهبدارند.

�یایحاوتینماشیازفاهبرجنم،شاوهمانربیارجاویحارطهکدنرادناعذانادنمهرهبهمه
هدشاهنآتمارکاست.

نکته راهنما
نیا؛تسایرورضکانرطخیاهدرکلمعییاسانشیاربیبایزراکیماجنا:اهزایندروآرب.۱
نیمأت رد تیقفوم ینیبشیپ ای و اهیریذپبیسآ شیازفا ثعاب ،تسا نکمم اهدرکلمع
ربیلصاتارطختسانکمم.دوشیتشادهبیاهتیلاعفشیازفاهجیتنردوشاوتاناکما



منشور بشردوستانه و حداقل استانداردها در پاسخگویی های بشردوستانه

96

دوبمک،یتشادهبیاهسیورسزایرادهگنوهدافتسا،تاناکماهبیسرتسدردیکیزیفینمیا
.دراذگریثأتییاذغداومیتشادهبریغندرکهدامآورابناوتسدیوشوتسشیاربنوباص
موسروشنادنینچمهودرادرارقتیعمجسرتسدردهکیعبانمهبدیابیبایزرانیارد

یلمعومجسنم،دیفماهتیلاعفنیاهکیروطهب؛درکهجوت،یلحمباشند.

اپریزایویتشادهبیاهدرکلمعهبدهعتثعابتسانکممهک،اریگنهرفویعامتجایاهراجنه
دیابیبایزرانیارد.درکییاسانش،یلمعیاهیبایزرازایشخبناونعهبدیاب،دنوشاهنآنتشاذگ
نکمممدرمیاههورگنیازاکیچیهابهرواشمرگا.درکهژیوهجوتریذپبیسآمدرمیاهزاینهب
درادناتسا.کر(دوشیگدیسرنآهبتقوعرساردورکذحوضوهبیبایزراشرازگرددیاب،تسین

.)62ص،۳هرامش
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ارتقاء وضع بهداشت   .2
زا یریگشیپ تهج ،تامادقا هب یشخبناوت یارب مظنم همانرب کی داجیا ،تشادهب عضو ءاقترا
راکنیا،شاویاههمانربرداًنمض.تسااهنآشهاکایوبلاضافوبآابطبترمیاهیرامیب
.دشابیعامتجاتراظنوهنلاوئسمیناسردادما،تکراشملیهستیاربیلمعیراکهاردناوتیم
دربراک نینچمه و هدیدبیسآ مدرم عبانم و موسر ،شناد زا هدافتسا دیاب تشادهب عضو ءاقترا

.دریگبرظنرداررضاحشِاویمومعتشادهبزاتیامحیفیکیاهلاثم

لیاسو و بلاضاف ،بآ زا مدرم هک تسا نیا زا نانیمطا لوصح لماش تشادهب عضو ءاقترا
یرادهگن و ریمعت تایلمع نینچمه ؛دنربیم ار هدافتسا نیرتهب تشادهب هدننکلیهست تامدخ و

دنترابعتشادهبعضوءاقترایلصالماعهس.دوشیملماشارتاناکمااز:

وتاعلاطالباقتملدابتدانش .۱

بیسآعماوججیسبدیده .2

تازیهجتوداومنیمأتاساسی .۳

قیوشتًادیکاناشیتملاسظفحیاربمادقاهبمدرمدیابهک،هعجافنامزرداًصوصخهعماججیسب
رب یراصحنا زکرمت یاجهب دیاب ،تسا نکمم هک اجره ،یجیورت یاهتیلاعف .تسا مهم ،دنوش

.دشابیلماعتیاههویشلماش،هدرتسگیناسرعلاطا

استاندارد�شماره��1ارتقاء�بهداشت:�اجرای�ارتقاء�وضع�بهداشت

مردان،�زنان�و�کودکان�آسیب�دیده�از�همه�سنین�از�خطرات�بهداشت�عمومی�باخبر�و�
آماده�اند�تا�برای�پیشگیری�از�زوال�شرایط�بهداشتی،�اقداماتی�را�انجام�دهند�و�از�

امکانات�فراهم�شده��استفاده�و�مراقبت�کنند.

اقدامات�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�تارطخهرابرد یتاعلاطا ،یهورگیاههناسرلاناک زا بسانم هدافتسا اب و دنمماظن روطهب
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 .)2و۱یامنهارتاکن.کر(دینکهئاراهناریگشیپتامادقاهبطوبرم

�داجیاهعماجفلتخمیاههورگرددناوتیمهکاریبهذماییگنهرف،یعامتجاصاخلماوع
تشادهبعضوءاقترایتاطابتراتسایسیاربییانبمناونعهباهنآزاوییاسانش،دنکهزیگنا

2یامنهارهتکن.کر(دینکهدافتسا(.

�یطابترایلماعتیاهشورزا،دوبنکممهکاجره،ناگدیدبیسآابوگوتفگدربشیپیارب
۳یامنهارهتکن.کر(دینکهدافتساتشادهب(.

�هدامآ تاناکما زا هدافتسا و یتشادهب یدیلک تامادقا هب هدیدبیسآ هعماج اب تکراشم رد
72ات7۱صص،5ات۳،۱تاکن،5ینوناکدرادناتساو۳یامنهارهتکن.کر(دینکتراظن(.

�دینکهرکاذمیلصاییارجایاکرشوتیعمجاب،جیسبیاههزیگناطورشوهرودفیرعتیارب
5یامنهارهتکن.کر((.

شاخص�های�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�ماجناتشادهبعضوندشمیخوزایریگولجیاربهکارهچنآدنناوتیمدنمهرهبیاههورگهمه
.)۱یامنهارهتکن.کر(دنهدناشنوحرش،دناهداد

�.دوشیمیرادهگنبترموهدافتسایبسانمزرطهبهدشمهارفتاناکماهمه

�عضوءاقتراراکیبایزراوتراظن،ارجا،شزومآ،یزیرهمانربرداههورگهمهزایناگدنیامن
ات۱امنهارتاکن،۱یلصادرادناتساو6ات۱یامنهارتاکن.کر(دنرادتکرشتشادهب

58و57صص،5(.

�درادناتسا.کر(دریگیمرارقنادازونولافطانیبقارمرایتخاردناکدوکتلاوضفعفدلیاسو
6یامنهارهتکنو۱۱2ص،تلاوضفعفد۱(.

نکات�راهنما�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

یبایزراقیرطزالصاحکردزادیاب:اهراتفر و تشادهب راد تیولوا تارطخ ندادرارق فده .۱
یدنبتیولواویزیرهمانربیارب،فلتخمیاههورگتیلوئسموفیاظو،یتشادهبتارطخ
،هدیدبیسآتیعمجوهناتسودرشبناراکردناتسدنایمتاعلاطاات،دوشهدافتسایناسردادما

.دوشیگدیسر،دمآشیپهکاجرهرد،طلغتاروصتهبویریگفدهبسانتهب

هبهیکت،تسانکمم،یناهگانثداوحهیلوالحارمرد:تیعمج یاه شخب همه هب یسرتسد .2
.دشابمزلا،یتملاستارطخشهاکزامدرمیهاگآنیمضتیاربیهورگیاههناسر
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بلاطموشزومآ،تاعلاطااببسانتموطوبرماههناسرقیرطزادیابارفلتخمیاههورگ
رمانیا.دسربتیعمجیاضعاهمههبتاعلاطااتدادرارقفدهدرومیفلتخمیطابترا
ایویدارهبهکیناسکایودنرادلکشمطابترایرارقربردهکناداوسیبهرابرداًصوصخ
،اهگنهآ،اهشیامنلثم(یمدرمیاههناسرهرابنیارد.تسامهم،دنرادنیسرتسدنویزیولت
ییاهتصرفنییعت روظنمهب .دشاب رثؤمدیاب مه)... ونوزومتاکرح،ینابایخیاهرتائت

.درادتیمهازینشزومآیاههخاشابیگنهامه،یتشادهبیاهتیلاعفدربشیپیارب

،هدیدبیسآ مدرم گنهرف اب بسانتم یتکراشم یاههویش و بلاطم تعاملی:  شیوه های  .۳
هب.دننکیممهارفدوخیتشادهبیاهتفرشیپربتراظنویحارطیاربیبوخیاهتصرف
ییاهتیاکشایاهداهنشیپ،دشابمزلاهکاجرهرداتدنرادارتصرفنیااهنآتروصنیا
اب بسانتم دیاب ،تشادهب طیارش ءاقترا یارب یزیرهمانرب .دننک حرطم اههمانرب هرابرد ار
یاهتراهمواهیگژیوزاهکدریگماجنایناراگزومآیوسزادیاباههمانربنیا.دشابگنهرف
یخربلثم(اهنآدوخزاتوافتمیموسروتاداقتعالًاامتحاهکییاههورگابراکیاربمزلا
رادروخرب،دنراد)تساعونممناشنایمردهبیرغنادرمابنانزندرکتبحصهکاهگنهرفزا

باشند.

ای تشادهب عضوءاقترا یاهتیلاعف ردهکنیا زا نانیمطا لوصح گذاشتن فشار مضاعف:  .4
هلمجزا(هدیدبیسآتیعمجزایهورگچیهشودربدحزاشیبتیلوئسمراب،نآتیریدم
،یمادختسااییشزومآیاهتصرفلثمییایازم.درادیدایزتیمها،دوشنهتشاذگ)نانز

هدشدرطویوزنمیاههورگونادرم،نانزرایتخارددیابقرارگیرد.

هبهکیناسکایرتفدنوریبنانکراکزاهدافتسا:هعماج ناگدنهد شزومآ یارب طیارش و هرود .5
نیا اما ،تسا رتشیب دارفا هب یسرتسدیارب یلماعت یشور،دننکیمهعجارم اههناخبرد
دیابزاغآرد،ییامنهارکیناونعهب.دناتیامحدنمزاین،تراهمهبیبایتسدیاربنانکراک
هدننکجیسب ای جورم ود ،هدیدبیسآ تیعمجیاضعا زا رفن رازه ره یازاهب هک درک تقد
مادختسایلمنیناوقابقباطمودزمزورتروصهبدوشیماردارفانیا.تسامزلاهعماج
هکارهتکننیادیاب،دوجومیاهماظنلوصاردللاتخاوشنتزوربزایرودیارب.درک
یرجمیاهنامزاس،هدیدبیسآتیعمجابهکدنوشبلطوادایودنشابریگبقوقحنانکراک

رارقهجوتدروم،دننکراکاههخاشرگیدابوداد.

رییغتیاربهزیگنانیرتمهمیتملاسهکنیازایهاگآ :مادقا یارب فلتخم یاه هورگ قیوشت .6
یبهذمیاهراجنهتیاعر،هافر،ینمیا،میرحظفحهبزاین.درادیدایزتیمها،تسینراتفر
ماگنه رد .دشاب یرتیوق یاهکرحم دنناوتیم ،مارتحا و یعامتجا تیعقوم ،یگنهرف و
هورگ اب هارمه و تفرگ رظن رد ار کرحم لماوع نیا دیاب فعاضم یاهتیلاعف یحارط
راتفررییغترباهنتدیابن.دادیاجتامادقاینیبشیپوحرطردرثؤمروطهباراهنآ،یسدنهم

.تشادهجوتمهاههورگراکابتیلاعفویمومعجیسبهبدیابهکلب،درکدیکأتیصخش



منشور بشردوستانه و حداقل استانداردها در پاسخگویی های بشردوستانه

100

استاندارد�شماره��2ارتقاء�بهداشت:�شناسایی�و�استفاده�از�اقالم�بهداشتی

جمعیت�آسیب�دیده�در�شناسایی�و�استفاده�از�اقالم�بهداشتی�شرکت�دارد�تا�از�تضمین�
بهداشت،�سالمتی،�کرامت�و�رفاه�خود�اطمینان�حاصل�کند.

اقدامات�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�دینکتروشمناشزایندرومرادتیولوایتشادهبملاقاهمههرابردناکدوکونانز،نادرمهمهاب
4و۳،۱یامنهارتاکن.کر((.

�.دینکعیزوتتعرسهبهعماجیرورضیاهزاینعفریارباریتشادهبملاقا

�یامنهارتاکن.کر(دوشیبایزرانادنمهرهبتیاضروهدافتسااتدینکتراظنعیزوتزاسپ
5و۳(.

�ریغملاقا ای وگربلااکنداد،یدقن تخادرپلثم،یتشادهب ملاقا یاهنیزگیاجزا هدافتسا
لاقتنا،۱درادناتسا،»ییاذغتینما«.کر(دیهدرارقیبایزراوقیقحتدرومار)اهNFI(ییاذغ

2۰9ص،هلاوحایدقنهجو(.

شاخص�های�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�هافروتمارک،تشادهبظفحیاربودنرادیسرتسدیتشادهبملاقاهبناکدوکونادرم،نانز
9و7،۱یامنهارتاکن.کر(دوشیمهدافتسایدیفمتروصهبملاقانیازا(.

�ظفحیاربمزلاملاقا،یگدعاقنسنارتخدونانزهمههب،هدیدبیسآمدرمابتروشموریپ
8و5یامنهارتاکن.کر(دوشیمهدادیگدعاقهبطوبرمتشادهب(.

�هکیتشادهبملاقازاملاسهدافتساهبطوبرمشزومآوتاعلاطاهبناکدوکونادرم،نانزهمه
5یامنهارهتکن.کر(دنرادیسرتسد،تسینانشآناشیارب(

�.کر(دنهاگآ،ییاذغریغملاقاعیزوتطیارشوناکم،یدنبنامززا،هدیدبیسآمدرمهمه
5ات۳یامنهارتاکن(.

�،ییاذغ ریغ ملاقا عیزوت یارب یهدنامزاس نامز رد نانکراک و هدیدبیسآ مدرم ینمیا
۳4ات۳۳صص،۳ات۱یامنهارتاکن،تیامح۱هرامشلصا.کر(تساهدشیدنبتیولوا(.



حداقل استانداردها برای تامین آب، فاضالب و ترویج بهداشت

101

نکات�راهنما

نوباص،بآ)لطسای(فرظیواحیتشادهبملاقالقادحهتسبکی :یساسا یتشادهب ملاقا .۱
یگدعاقیتشادهبراونووشوتسشومامحاست.

فهرست�اقالم�بهداشتی�اساسی

لمحیاربیرتیل2۰ات۱۰فرظراوناخرهیاربددعکیآب

هریخذیاربیرتیل2۰ات۱۰فرظراوناخرهیاربددعکیآب

25۰مامحنوباصهامرهردرفنرهیاربددعکیگرمی

2۰۰یوشوتسشنوباصهامرهردرفنرهیاربددعکیگرمی

لباقیاهبنپهچراپلثم،بسانمیگدعاقیتشادهبملاقا
تسشوشو

رهیاربددعکینفر

یتشادهبملاقانایمرد،)وتپلثم(رگیدییاذغریغملاقاایآهکنیاهرابرد:یگنهامه .2
۱درادناتسا.کر(دینکهرکاذمهدیدبیسآیاهتیعمجونکسمهورگاب،هنایدشابدیاب،یساسا

28۱ص،یکاروخریغملاقا(.

،یتشادهبملاقاعقومهبعیزوتنیمضتروظنمهبتسانکمم :یتشادهب ملاقا عیزوت یدنم نامز .۳
ملاقایخربشخپ،یتآعیزوتهرابردهدیدبیسآتیعمجابقفاوتنودباما،تروشموریپ

مزلا)...و،بآفرظ،نوباصلثم(یلصاباشد.

میمصتتسانکمم،دوشنعفریبسانمتروصهبناشیاهزاینرگامدرم :راد تیولوا یاهزاین .4
رظنرداهیزیرهمانربنامزرددیابمدرمتشیعمنیاربانب؛دنشورفبارهدشهئاراملاقادنریگب

هتفرگشود.

لثم(اهنآابییانشآمدعتلعهبدرادلامتحاهکییاهلااکهئارازازیهرپیارب :بسانت .5
.دوشتقددیاب،دنریگنرارقهدافتسادروم،)دنوشهتفرگهابتشااذغابتسانکممهکیملاقا

.دوشهدافتسانیزگیاجیفرصمداومزا،دوبمزلااجرههکتشادرظنرددیاب :ینیزگیاج .6
هئاراارییوشتخرردوپناوتیمنوباصیاجهب،گنهرفبسانتهبلاثمکرد.

راردانتشادهگنردیناوتانلثم(یصاخیاهزاینهکدارفایخربتسانکمم :صاخ یاهزاین .7
دارفازین.)نوباصلثم(دنشابهتشادمزلا،یرتشیبیصخشتشادهبمزاول،دنراد)لاهساای
دیاش.دنرادجایتحا،نگللثم،یرتشیبملاقاهب،دننامبباوختخررددیابهکیناسکایناوتان
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هیبعت لثم(دوشهدادیتارییغت یتشادهب یاههدافتسایارب ،ملاقا زا یخربردهکدشاب مزلا
حارتسمناونعهبهدافتسایاربیلدنصردیخاروسبیمار(.

دیاب یگدعاق یتشادهب داوم عفد ای ازجم یوشوتسشیارب قاعدگی:  به  مربوط  بهداشت  .8
ماجناییاهینیبشیپشود.

یسرتسدهبزاین،هدیدبیسآتیعمجیگنهرفویعامتجاموسرتسانکمم :فعاضم ملاقا .9
ناوتیمارریزملاقا،ناکماتروصرد.دنکباجیااریرتشیبیصخشتشادهبملاقاهب

)هامرهردرفنرهیارب(افزود:

یمرگ۱۰۰اییرتیلیلیم75نادندریمخ-
کاوسمددعکی-
وپماشرتیلیلیم25۰-
لاس2اتلافطاودازوننویسولرتیلیلیم25۰-
فرصمرابکیشارتشیرددعکی-
یگدعاقنسردنارتخدونانزیاربریزسابل-
سربایهناشددعکی-
ریگنخان-
)راوناخزاینهبهجوتاب(هچبنگلوکشوپ-
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3.  تامین آب
ندروآربیاربیفاکبآتسانکممداحطیارشرد.تسارشبتمارکوتشادهب،یگدنزهمزلابآ
یگدنزیاربمزلارادقمهبیندیماشآبآنیمأت،یدراومنینچردودشابندوجومیساسایاهزاین
تشادهبرثاردیتملاسهبطوبرمهدمعلئاسم،دراومیرایسبرد.تسارادروخربیتایحیتیمهازا

.دوشیمیشانهدولآبآفرصموبآیفاکانرادقمزا،فیعض

استاندارد��1تأمین�آب:�دسترسی�و�مقدار  

همه�مردم�به�مقدار�کافی�آب�برای�آشامیدن،�پخت�وپز�و�بهداشت�شخصی�و�خانگی،�
دسترسی�ایمن�و�برابر�دارند.�

اقدامات�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�ییاسانشارطیارشیارببسانمبآعبانم،نآربیطیحمریثأتوعبانمرادقمنتفرگرظنرداب
۱یامنهارهتکن.کر(دینک(.

�یامنهارتاکن.کر(.دینکیدنبتیولواومهارفهدیدبیسآتیعمجزاینعفرروظنمهباربآ
4و2(

شاخص�های�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�رباربمکتسد،راوناخرهردیصخشتشادهبوزپوتخپ،ندیماشآیارببآطسوتمهدافتسا
7ات۱یامنهارتاکنهب.کر(تسازورردرفنرهیاربرتیل۱5اب(.

�تاکن.کر(تسارتم5۰۰،بآتشادربلحمنیرتکیدزناتراوناخرهزاهلصافرثکادح
6و5،2،۱یامنهار(.

�)6یامنهارهتکن.کر(تسینهقیقد۳۰زاشیب،بآعبنمرهفصردنداتسیانامز

نکات�راهنما�

،یسرتسد:دوشهتفرگرظنرددیابریزلماوع،بآعبانمباختنا نمض :بآ عبنم باختنا .۱
هبهجوتاب،بآزاهدافتساناکماوهیفصتموزلمدعایموزل،یفاکبآدوجوویکیدزن
بآای ینیمزریزبآعبانمیلکروطهب .نآهمشچرسینوناق ای یسایس،یعامتجالماوع
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رههیلوالحارمرد.درادزاینهیفصتهبرتمکنوچ،تساهمشچبآزارتبسانم،یراج
زاشیبیرادربهرهبزازیهرپیارب.تسازایندرومعبانمواهشورزایاهزیمآبلغا،نارحب

تراظنمظنمروطهباههمشچرسوعبانمهمهربدیاب،دحکرد.

،اوهوبآهبتبسنوتسا»روحمطیارش«یگناخفراصمیاربمزلابآریداقم:اهزاین .2
ییاهسابل،دنزپیمهکییاذغ،نانآیگنهرفویبهذمموسر،مدرمتاداع،یتشادهبتاناکما
،دشاب رتکیدزن بآ همشچرس هچره یلک روطهب .دنکیم قرف نآ لاثما و دنشوپیم هک
تقباطمیارب،دشابرتلاابیلحمدرادناتساونکممهکاجرهرد.تسارتشیبزینبآفرصم

زورردرتیل۱5ناوتیمرفنرهیارب،یلحمیاهدرادناتساابافزود.

نیاز پایه به آب برای ادامه زندگی

بآ:یگدنزهماداهبزاین
ویندیماشآ(یفرصم

غذایی(
ردرتیل۳-2/5یگتسبیدرفیژولویزیفواوهوبآهبروز

دارد

یساساموسرزورردرتیل6-2یگتسبیدرفویعامتجایاهراجنههببهداشتی
دارد

تخپیاربهیاپزاینزورردرتیل6-۳ویعامتجایاهراجنهواذغعونهبوپز
یگتسبیگنهرفدارد

هبهیاپزاینلکزورردرتیل۱5ات7/5آب

:2تسویپ.کر،فراصمریاسواهداهنیاربزایندرومبآریداقمهرابردییامنهارتهج
نیناوقهب،اهنارحبردمادیفرصمبآیارب.فراصمریاسواهداهنیارببآرادقملقادح

هعلاطمیارببلاطموذخآم.کر(دینکهعجارماهنارحبردمادیاهدرادناتساوبیشتر(.

هبطوبرمیاهشهوژپ،بآفرصموهدافتساهبطوبرمیاههدادیروآعمجیارب :هبساحم .۳
هدشژاپمپبآهبساحمزارتهبییاهشور،یعامتجایهورگیاهثحبوتادهاشم،راوناخ

یتسدیاههبملتایهلولطوطخهکبشهباست.

تیفیکوتیمکیارباهدرادناتسادّحنیرتمکهکیتقواتو،هعجافکیرد:ششوپ ای رادقم .4
تیفیکرگایتح،تسابآیفاکرادقمهبرباربیسرتسدنیمأتابتیولوا،هدشنتیاعربآ
اهیرامیب ربارب رد یریگمشچ زرطهب ،هدیدبیسآ مدرم نوچ ،نیاربانب .دشاب طسوتم نآ
نیا رگا یتح،درک هجوت تیفیک و یسرتسدهب طوبرم یاهصخاشهب دیاب ،دنریذپبیسآ
دارفازاینعفرنیمضتیارب.دشابنابزیمایهدیدبیسآمدرمیاهراجنهزارتلااباهصخاش
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اهمادزاینعفریاربو،زدیاایHIVسوریوهبنایلاتبملثم،صاخیتشادهبطیارشیاراد
زازیهرپیارب.درکصاخهجوتیلاسکشخطیارشردیفاضابآهبدیاب،عرزوتشکو
تقدنابزیموهدیدبیسآهورگودرههببآیواسمیهدششوپردهکدوشیمهیصوت،عازن

دربراکریاسواهداهنیاربمزلابآنازیمنیرتمک:2تسویپ.کر(دوشها(.

یسرتسدویهدزابهب،عبنمرهیازاهبدارفادادعت :بآ عبنم ره یارب دارفا دادعت نیرتشیب .5
دنترابعطوبرمیبسننیناوق.درادیگتسبعبنماز:

ردرتیل7/5شزیرساساربرفن25۰یاربریشرهدقیقه

ردرتیل۱7شزیرساساربرفن5۰۰یاربریشرهدقیقه

ردرتیل۱2/5شزیرساساربرفن4۰۰یاربریشرهدقیقه

تساتعاس8یزورطقفاًبیرقت،بآعبنمهبیسرتسدهکتسانیاربضرفنیناوقنیارد
مدرم،بآهبیسرتسددوبهبتروصرد.درادهمادابآهتسویپنیمأت،تدمنیالوطردو
دروخربطایتحاابدیابماقرانیااب.دنیامنتشادربزورردمزلارتیل۱5زاشیبدنناوتیم
یسرتسدایبآرادقملقادحهبیسرتسدنیمضتینعمهباًمازلا،اهنآهبندیسرنوچ،درک

.تسیننآهبربارب

ایوتسینسرتسدردیفاکبآایهکدهدیمناشن،فصرددایزنامزفرص :راظتنا نامز .6
تساترابع،فصرددایزتقوفرصهوقلابیفنمجیاتن.دنکیمنتیافکبآتشادربعبانم
یاربنامزشهاکویحطسملاسانیاهبآفرصمشیازفا،بآفرصمهنارسشهاکزا

یمبآفصردهکیناسکیارب،یگدنزیساسایاهراکریاسماجناایستند.

نیمضتیارب،هیاپیاهزاینعفریاربیفاکبآدوجوتروصردیتح :یربارب و یسرتسد .7
دیاببآتشادربطاقن.تسامزلازینیرگیدتامادقا،بآهباههورگهمهرباربیسرتسد
همه سرتسد رد تیموق ای تیسنج زا رظن فرص ،لاثم یارب ،هک دریگرارق ییاهاج رد
،دنتسهزدیاوHIVراچدهکیناسکهدافتسایاربیتسدهبملتدنچتسامزلاهاگ.دشاب
ردطقفویدنبهریجبآهکیطیارشرد.دوشهدادصاصتخاناکدوکونلاولعم،نادنملاس
،نانزهلمجزا،بآهبنادنمزاینتروشمابدیابراکنیا،دوشیمهئاراهدشملاعایاهنامز

.دریگماجنا
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استاندارد��2تأمین�آب:�کیفیت�آب

و� شخصی� بهداشت� و� پخت�وپز� مصارف� و� آشامیدن� برای� آن� مقدار� و� گوارا� آب�
خانگی�کافی�است�و�هیچ�خطری�برای�سالمتی�ایجاد�نمی�کند.

اقدامات�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�همشچرسیاربینمیاهمانربکی،دادهزاجاطیارشوتقورگا،ویبایزرااریتشادهبتامدخ
2و۱یامنهارتاکن.کر(دینکارجابآ(.

�.کر(دینکتیاعرارتشادربزاسپبآیگدولآندناسرلقادحهبیاربمزلالحارمهمه
97ص،تشادهبعضوءاقترا۱درادناتساو4و۳یامنهارتاکن(.

�ار بآ ،لاهسا عویش رطخدوجو نامز رد ،بآ عبانم ای ،یشکهلول اب هدشنیمأت بآ یارب
ورتیلردمرگیلیممینیجورخریشردرلکهدنامهتهکدینکهیفصتاههدننکینوفعدضابیروط
یاهلاهساعویشتروصرد.دشاب)یصلاخانیگدنکارپدحاو(5 NTUریزنآیاهیصلاخان
تاکن.کر(تسارتیلردمرگیلیم۱یلااب،بآرددوجومرلکرادقمهکدیوشنئمطمصاخ

8ات5یامنهار(.

�ابهارمهراکنیاهکدیباینانیمطا،دوشیمداهنشیپراوناخحطسردبآهیفصتهکییاجرد
6و۳یامنهارتاکن.کر(دریگیمماجنا،مزلاتراظنوشزومآ،تاحیضوت(.

شاخص�های�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(
�دوجوبآیرتیلیلیم۱۰۰هلصافرد»۱یعوفدممرفُیلکُ«چیه،بآفرصموتشادربلحمرد

7و4،2یامنهارتاکن.کر(درادن(.

�تیفیکءاقترایارب،دریگیمرارقهدافتسادرومراوناخحطسردبآهیفصتیاربهکیاهنیزگره
یامنهارتاکن.کر(تساتراظنوبسانمشزومآابهارمهودیفمبآیکیژولویبورکیم

6ات۳(.

�داومابهیفصتیاههدنامهتهلمجزا(ییایمیشداومهبهدولآبآزاتدمهاتوکهدافتسالیلدهب
چیهاهیبایزراودوشیمنهتشاذگتملاسربیفنمریثأتچیه،یکیژولویدارعبانمای)ییایمیش

7یامنهارهتکن.کر(دهدیمنناشناریریثأتنینچزایریگمشچلامتحا(.

�حجراسرتسدردهدامآبآعبانمریاسربهکهدشتظافحعبنمکیزاهدیدبیسآمدرمهمه

رهیندیماشآبآتیفیکهناشنعوفدمرداهنآدادعتودناناسناگرزبهدوریاهلیسابهبهتسباواهcoliform.۱
هیحاناست.
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6و۳یامنهارتاکن.کر(دنشونیمبآ،تسا(

�.)9ات۱یامنهارتاکن.کر(دوشیمنهدهاشمبآزالصاحیرامیبعویشایدیلوتهنوگچیه

نکات�راهنما�

وطیارشیبایزرازاتساترابعیتشادهبیبایزرا :بآ ینمیا و یتشادهب یبایزرا حرط .۱
ردبآهدننکهدولآیلامتحاعبانمهبحرطنیا.دوشیمیمومعرطخهبرجنمهکیتامادقا
و یحطسیاهبآتیریدم،هیفصتیاهراکلوطرد،هناخرد،همشچرسزا لمحماگنه
ناکمصیخشتیارباًصوصخ،هعماجطیارشوتیعضومیسرت.دزادرپیمکشخیاههلابز
نیا شهاکیاربییاهشورنتفایهب مزلمارهعماجوتسادیفمیهار،یمومعتارطخ
هدننکهدولآرشبعوفدمهزادناهبتاناویحعوفدمهکنیااب،دیشابهتشادهجوت.دنکیماهرطخ
،۳لِانوملاس ،2ایدرایج ،۱مویدیروپسوتپیرک لثم ییاهمسیناگراورکیم یواح دناوتیم ،تسین
،نیاربانب ،ودشابرشبردلاهسایداعلیلادریاسو5یسیلاکیاهسوریو،4رتکابولیپماک
)WSP(نآبآینمیاحرطزاهکدنکیمهیصوتاذغیناهجهمانرب.دنکیمدیدهتاریتملاس
،یدوبهبوهعسوتیاربیحرط،تارطخیبایزراوییاسانشلماشوهنارگنلکیشورهک –
.کر(دوشهدافتسا –تساتیامحوهعسوتیاههمانربهلمجزاویلرتنکتامادقاربتراظن

بلاطموذخآمبیشتر(.

99 زا شیب و( دننکیم یگدنز هدور رد هک ییاهیرتکاب آب:  میکروبیولوژیکی  کیفیت  .2
تاناویحورشبیعفدداومیگدولآنازیمیاهصخاشزایکی،)دنتسه]E. Coli[ناشدصرد
یزهدوریرتکابهنوگرهدوجوتروصرد؛دنتسهازیرامیبلماوعدوجولامتحاویزبآ

هیفصتدیاب،بآردشود.

ییاهنتهب ،هدشهیفصت بآ ای هدشتظافح عبانم ندرکمهارف حفاظت شده:  منابع  شناسایی  .۳
مدرم .دننک کرد ار بآ نیا یتشادهب یایازم مدرم هکنیا رگم ،تشاددهاوخ یمک ریثأت
واههچایرد،اههناخدوربآلثم،بآهدشنتیامحعبانمزاهکدنهدحیجرتتسانکمم
وتشادهبناجورم،یّنفناصصختمیطیارشنینچرد.دننکهدافتساهدشنتظافحیاههاچ
اهمایپردارناشتاظحلامدوشباتدننککرداراهتیولواقطنمدیاب،تیعمجناگدننکجیسب

.داداجشخبیهاگآیاهثحبو

بجوملگنایعون.۱اسهال.
وگسعوفدمرددوجوملگنایعون.2گربه.

دلومیرتکاب.۳حصبه.
دلومیاهیرتکابزا.4اسهال.
دلومیاهسوریوزا.5اسهال.



منشور بشردوستانه و حداقل استانداردها در پاسخگویی های بشردوستانه

108

،ندادلیوحتنیحردتسانکمم،تساملاسلیوحتنامزردهکیبآ :لیوحت زا سپ یگدولآ .4
ییاهماگ.دوشهارمهیمهمتارطخابوهدولآهرابود،فرصمیاربتشادربویزاسهریخذ
دنور،نتفرگلیوحت:زادنترابع،تشادربناوتیمیتارطخنینچندناسرلقادحهبیاربهک
نیمأت۳درادناتسا.کر(یزاسهریخذیاهرکناتوبسانموکاپبآعیزوتویزاسهریخذ
یلاورتروصهبدیاب،لیوحتزاسپیگدولآهنوگرهنازیمربتراظنیارب.)۱۰9ص،بآ

یرادربهنومنبآزا،فرصمهطقنردیگشیمهکرد.

نآلیوحتزاسپایعبنمردبآیگدولآیاربیاهدمعرطخرگا :بآ ندرک ینوفع دض .5
لثم،یتماقاهقطنمطیارش.دوشهیفصت،رلکلثمراگدنامهدننکینوفعدضکیابدیاب،تسه
یاهیرامیبعویشویتشادهبموسر،عوفدمعفدیاربهدشماجناتامادقا،تیعمجیگدنکارپ
همه،لاهساعویشایدیدهتدوجوتروصرد.دننکیمنییعتاربآیگدولآتارطخ،لاهسا
هکنیا یارب .دوشهیفصتاههناخردای و عیزوت زا شیپ دیاب ای هدشنیمأت یندیماشآبآ
یاهنارحبردلاحنیااب،دشاب 15 NTUریزدیابنآیگریت،دوشینوفعدضیبوخهببآ
،نآیگریتشهاکوندرکرتلیفزاسپناوتیممهارنیازاشیبیگریتاببآ،تدمهاتوک
یزاسهریخذوهیفصتلودج:6تسویپ.کر(درکهدافتساوینوفعدض،رلکرباربودرادقماب

بآخانوار(.

،تسین نکمم یزکرم هیفصت ماظن کی زا هدافتسا هک یتقو خانوار آب:  در سطح  تصفیه  .6
راوناخحطسرد)POUWT(ایتشادربهطقنرداربآ،ناوتیمرگیدهنیزگکیناونعهب
لثم ،POUWT رگید یاهشور عاونا هک تساهداد ناشن هبرجت .درک هدافتسا و هیفصت
هتسهآندرکرتلیف،کیمارسابندرکرتلیف،باتفآریزندرکینوفعدض،ندزرلک،ندناشوج
شورنیرتبسانم.دهدیمشهاکارلاهسا،ندرکنیشنهتابینوفعدضونشزاهدافتسااب
ظاحل زا نآندوب ینتفریذپ ای ،بآتیفیک ،بلاضافوبآدوجومطیارشهب ،POUWT
دیاب،POWTماجناردتیقفوم.درادیگتسباهشورنیازاکیرهیارجاناکماویگنهرف
رد.دشابییارجایاکرشیارببسانمشزومآویفاکتلاوصحموداومندرکایهملماش
یقطانمرد.درکزیهرپبآهیفصتهدشنشیامزآیاهشورندربراکهبزادیابینارحبطیارش
زاارPOWTیاربمزلاملاقادیاب،عیرسیناسردادماتلوهسیارب،هدشینیبشیپرطخهک
تیولوا،دشابهتشاددوجوموادمهدافتساهبلیم،هعجافزاسپهلحرمردرگا.درکهدامآشیپ
وتیامح،مظنمیریگیپمزلتسمPOWTرثؤمدربراک.تسایلحمتلاوصحمزاهدافتسااب

بآهیفصتنیزگیاجناونعهبنآباختناطرششیپدیابرمانیاوتساتراظنباشد.

دوجوم ینیزگیاج بآ عبنم هکییاجرد کلر:  از  استفاده  با  برداشت  نقطه  در  تصفیه آب  .7
رارقرظندماررباربودینزرلکدوشیم،لاابیاهیگدولآاییگریتاببآهیفصتیارب،تسین
شهاکیاربدارفاهبشزومآندادزاسپوهاتوکیاههرودیاربدیاب طقفراکنیا.داد

نآردرونیگدنکارپوتسکشلیلحتهارزاعیامکیردتارذتظلغوهزادناشجنس(Nephelo Metryدحاو.۱مایع(.
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رگیدفرظهبیفرظزانتخیروندرکنیشنهت،ندرکرتلیفقیرطزابآ)یگدولآ(یگریت
بآیزاسهریخذوهیفصترادومن:6تسویپ.کر(دریگماجناخانوار(.

یتعنصشناد،یسانشنیمزوبآقباوسهبهجوتابرگا:یکیژولویدار و ییایمیش یاه یگدولآ .8
یکیژولویدار و ییایمیشتارطخاب ار یتملاس،بآعبانم تسا نکمم ،یماظن تیلاعف ای
یارب سپس.داد رارق یبایزرا دروم ار تارطخًاروف ییایمیشلیلحت اب دیاب ،دنک ورهبور
یبایزرایانبمرب،نآربهولاع.دزلمعهبتسددیابیمومعتشادهبیایازمواهرطخلداعت
ینلاوطتدمیاربهدولآبآدربراکهرابرددیاب،یتشادهبیاهیگدیچیپرتقیمعلیلحتو

.درکیریگمیمصت

یتملاسابمیقتسمیطبرهکتسینیعوضومدوخیدوخهب)یروشهلمجزا(معط :ییاراوگ .9
ملاسعبانمزاطقفهکنیانیمضتیارب،درادنیبوخمعط،ملاسبآعبنمرگااما،دشابهتشاد

مزلاتشادهبعضوءاقترایاهتیلاعف،دوشهدافتساخواهدبود.

زکارموتشادهبزکارم،اهناتسرامیبیفرصمبآهمه :تشادهب زکارم یارب بآ تیفیک .۱۰
عطقلیلدهبهکیطیارشرد.دوشینوفعدضیرگید۱رادیاپهدننکهیفصتایرلکابدیابهیذغت
یزکرم رد ،هدشهریخذ بآ یفاک رادقم دیاب ،دوریم نآ یدنبهریج لامتحا بآ لصو و
نیمضت لومعم فرصم حوطس رد نآ موادم نیمأت ات دشابهتشاد رارق مومع سرتسد رد
لقادح:5و،اهدربراکریاستاسسؤمیارببآرادقملقادح:2یاهتسویپ.کر(دوش

.)ابونامردزکارمندرکهلوزیاهبطوبرمیاهتیلاعفوبلاضاف،یتشادهبیاهتیلاعف

استاندارد��3تأمین�آب:�تجهیزات�آب

مردم�برای�برداشت،�ذخیره�و�استفاده�از�مقادیر�کافی�آب�برای�آشامیدن،�پخت�وپز�
اندازه�الزم� به� می�ماند،� سالم� مصرف� زمان� تا� آشامیدنی� آب� این�که� از� اطمینان� و�

تجهیزات�دارند.

اقدامات�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�۱یامنهارهتکن.کر(دیراذگبمدرمرایتخاردبآهریخذوتشادربیاربارمزلاتازیهجت
۱۰۰ص،تشادهبعضوءاقترا2درادناتساو(.

�وبآتشادربطاقنیحارطواهتسشنردارریذپبیسآمدرمودارفاهمههنلااعفتکراشم
2یامنهارهتکن.کر(دینکقیوشت،مامحتساوهناخیوشتخرتاناکماتخاس(.

یقاببآردهدننکینوفعدضهدامزایرادقم،هیفصتراکنایاپردهکتسانیاروظنم.۱بماند.
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�ندرک کشخ و وشوتسش یارب یصخش یتاناکما ،هناخیوشتخر و بآ عیزوت طاقن رد
درادناتساو2یامنهارهتکن.کر(دیریگبرظنردنانزیتشادهبیاههچراپوریزیاهسابل

۱۰۰ص،تشادهبعضوءاقترا2(.

شاخص�های�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�هتکن.کر(درادبآلمحوهریخذیارب،یرتیل2۰ات۱۰زیمتفرظودلقادحراوناخره
۱۰۱ص،۱یامنهارهتکن،تشادهبعضرءاقترا2درادناتسا،۱یامنهار(.

�یارب ملاس لیاسو ریاس و اهلطس و بآ لمح کیرابهلول یاهفرظ ای تشادرب فورظ
هدافتسالومعمروطهبرازبانیازاودشابنمیانآلمحویرادهگناتدنرادبردیزاسهریخذ

یمشود.

�یصوصخیوشوتسشیاربیلحمووشوتسشیاربنگلکیمکتسدرفن۱۰۰رهیارب
همهسرتسدردیفاکبآ،وشوتسشومامحتسایاربوهدشهتفرگرظنردنانزمامحتساو

.)2یامنهارهتکن.کر(تساهدشهدادرارق

�.)۱یامنهارهتکن.کر(تسایگدولآهنوگرهزایراعهشیمهراوناخحطسردبآ

�یوشوتسش،مامحتسا،هریخذ،تشادربیاربدوخسرتسدردبآیفاکتاناکمازامدرمهمه
2یامنهارهتکن.کر(دنایضارناشکاشوپودوخ(.

�و دوشیم ماجنا شخبنانیمطا رگید تاناکما و هدشبصن یاههاگتسد یرادهگن و ریمعت
.)۳یامنهارهتکن.کر(دننکیمتکراشمرمانیاردناربراکناکماتروصرد

نکات�راهنما�

،برش روظنمهب هدافتسا و نآ هریخذ ،بآ تشادرب یارب مدرم :بآ ذخیره  و  برداشت  .۱
زاویتشادهب،زیمتدیاباهفرظ.دنرادجایتحافرظهبمامحتساووشوتسش،زپوتخپ
دارفا،ناکدوک.دشاببسانمیلحمیاهتداعوفراصمیارب،حرطولکش،هزادناظاحل
وکچوکبآفرظهبتسانکمم،دنتسهزدیاوHIVراچدهکیناسکونادنملاس،لولعم
هزادناهب،هدشهریخذبآمجحرادقم.دنشابهتشادزاینمهصاخیحرطیارادای،لمحلباق
وزوررهبآهکیطیارشردلاثمیارب،درادیگتسببآنایرجتابثویسرتسدوراوناخ
طیارشءاقترا.دوبدهاوخبسانمرفنرهیاربرتیل4اًبیرقترادقم،دوشیمنیمأتتباثروطهب
،ریذپبیسآدارفاابوگوتفگیاربتسایتصرف،لمحوهریخذ،ملاستشادربربتراظن

یگدولآهبطوبرمتاعوضومهرابرد،ناکدوکونانزاًصوصخآب.

مامحتسایاربتمارکظفحابوتولخردییاهاضفهبمدرم:مامحتسا و وشو تسش تاناکما .2
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یاربیلقتسمیزکرمتاناکما،دشابننکممراوناخحطسردیناکمانینچرگا.دنرادزاین
ریاسزاناوتیم،تسیننکممنوباصندرکمهارفهکییاجرد.دوبدهاوخمزلانادرمونانز
فلتخمناهایگریاسای)میسلکتانبرک(روآزوسدوس،زیمتنش،رتسکاخلثمنیزگیاجداوم
تیلاعفکی،ناکدوککاشوپاًصوصخ،کاشوپنتسش.درکهدافتسا،رمانیایارببسانم
،لحم،دادعتهرابرد.دوشهتسشدیابزیناذغندروخونتخپفورظ؛تسایتشادهبیساسا
نارتخد ،نانز اًصوصخ،ناروهرهب تروشم اب دیاب ،تاناکما هافر و بسانت ،ینمیا ،حرط
یحاون رد تاناکما نیا تیعقوم .تفرگ میمصت ،دنراد ییاهیناوتان هک یدارفا و ناوجون
ودشابدیدلباقنآفارطاهطوحموهدشیزادرپرونیبوخهبوسرتسدرددیاب،یزکرم

نیمضتارنآناربراکتینماکند.

وریمعتزاهدیدبیسآمدرمهکتسامهمرایسبرمانیا :بآ یاه هاگتسد یراد هگن و ریمعت .۳
هتشادیگدامآرومانیایاربوعلطمهدشمهارفلیاسویرادهگنباشند.
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دفع فضوالت   .4
،نیاربانب؛تساتلاوضفهبطوبرمیاهیرامیبرباربردعنامنیتسخن،یرشبتلاوضفنمیاعفد
تازیهجتنیمأت.دوشیگدیسرنآهبدیاب،اهنارحبرتشیبردهکتسایاهدمعتیولوادرومنیا
ویتملاس،ینمیا،تمارکظفحیارب،اهنارحبردیناسردادمادراومزایکی،هیلختیارببسانم

مدرمهافراست.

استاندارد��1دفع�فضوالت:�محیط�زندگی�عاری�از�آلودگی�های�مدفوع�بشر

محیط�زندگی�به�طور�کلی،�و�محیط�تهیه�غذا،�مراکز�عمومی�و�اطراف�منابع�آب�
آشامیدنی،�به�طور�خاص،�عاری�از�آلودگی�های�مدفوع�بشر�است.�

اقدامات�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�.)۱یامنهارهتکن.کر(دیروآلمعهبیتامادقاهلصافلابعوفدمابیگدولآزایریگشیپیار

�.کر(دینکتروشمهدیدبیسآمدرمابًاروفیتشادهبیاهراتفروتلاوضفنمیاعفدهرابرد
99و98صص،6ات۱یامنهارتاکن،تشادهبعضوءاقترا۱درادناتسا(.

�یاهزرابمتشادهبعضوءاقترایارب،بسانمتاناکمازاهدافتساوتلاوضفنمیاعفدهنیمزرد
ات۱یامنهارتاکن،تشادهبعضوءاقترا۱درادناتسا.کر(دیهدماجنااربسانمیگنهامه

99و98صص،6(.

شاخص�های�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�تاکن.کر(تسارشبعوفدمزایراع،دننکیمیگدنزنآردهدیدبیسآمدرمهکیطیحم
.)2و۱یامنهار

�یاهرایش،حارتسمیاربهدشداجیایاهلادوگینعی،تلاوضفعفدهبطوبرمتامادقاهمه
زارترودرتم۳۰مکتسدبلاضافیاراد،یتشادهبیاهسیورسوظوفحموهدشیشکلاناک
لقادح،اهحارتسمیاربهدشداجیایاهرایشویدوگیاهتنا.دنتسهینیمزریزبآیاههاچ

۳یامنهارهتکن.کر(تسارتلاابینیمزریزبآیاههرفسحطسزارتممینوکی(.

�بآیگدولآهلئسمهبیگدیسریارب،تسالاابینیمزریزبآحطسهکیتقوایلیسطیارشرد
.)۳یامنهارهتکن.کر(دیآیملمعهبیبسانمتامادقا،عوفدمابینیمزریز
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�ای یحطس یاهبآ عبانم ،بلاضاف عفد یاههاگتسد زا حشرت و زره یاهبآ یشکلاناک
۳یامنهارهتکن.کر(دنکیمنهدولآارقمعمکینیمزریزیاهبآ(.

�وهلصافلابمهناکدوکعوفدموهدافتسانکممتروصنیرتهبهبیتشادهبیاهسیورسزا
.دوشیمعفدیتشادهبتروصهب

نکات�راهنما�

هدشنلرتنکتلاوضفزایراعطیحمنتشاد،تلاوضفنمیاعفدزافده :تلاوضف نمیا عفد .۱
ردتلاوضفعفدتیریدمهکیلاحردونارحبکیزاسپهلصافلاب.تسارشبهدنکارپو
ندرکصخشم،عفدقطانمهرصاحمویدنبزرمتهجهیلواتفاظنیارب،تساارجالاح
،طیارش یانبمرب .دیهد بیترت یاهمانرب ،یمومع یتشادهب یاهسیورسنامتخاس و لحم
مدرمهکییاجرد.تسادیفمرایسبتشادهبهلئسملحیاربیتامادقاهلحرمهبهلحرمماجنا
ورگشلاتیهورگلیکشت،دناهدرکنهدافتسایتشادهبسیورسزایتنسروطهبهدیدبیسآ
،یتشادهبیاهسیورسیارباضاقتداجیاوتلاوضفنمیاعفدقیوشتروظنمهب گنهامه
بیسآ دوجوم بلاضاف هکبش هب لًاامتحا هک یرهش یاهنارحب رد .تسا یرورضرایسب
زا هدافتسا ای لمحلباق یتشادهب یاهسیورسبصن و دینک یبایزرا ار طیارش ،دسریم
،دربراکهبهرابودوهیلختاراهنآناوتیمعابشازاسپهکاریبلاضافیاههظفحمواهرکنات
ارمزلاتیمهاتلاوضفعفدولمحیارجاوییاجهباج،هیلختهبدیاب.دیریگبرظنردداد.

یارباریاهقطنم،تساسرتسدردنیمزهکییاجردوراکزاغآرد:هیلخت و عفد یاه هطقن .2
تسردظوفحموهدشیشکلاناکیتشادهبیاهسیورسایودیریگبرظنردتلاوضفعفد
ودوشیرادهگنوتیریدمیتسردهبهکبشهکدوشیمنکممیطیارشرداهنتمهمنیا.دینک
اراهنآلحمودننککردارهدشمهارفتاناکمازاهدافتساتیمهاهدیدبیسآمدرمبدانند.

هدشیشکلاناکیاههاگزیربآ،هیلختیاهلادوگهلصاف :بآ عبانم زا هیلخت و عفد ناکم هلصاف .۳
حطسزارتلاابرتممینوکیاهلادوگفکورتم۳۰مکتسددیاب،بآعبانمزااهحارتسمو
وشیازفا،یکهآیاهنیمزایاهخلاگنسرددیاباراههلصافنیا.دشابینیمزریزیاهبآ
یاربمیقتسمروطهببآرگا،اهیناسردادمازایخربرد.دادشهاکمرنکاخیاهنیمزرد
نیارد،دشابنینآینارگنبجومینیمزریزیاهبآیگدولآدیاش،دوشنفرصمندیماشآ
درادناتسا.کر(دوشهدافتسارگیدیاهشورزاایهیفصتراوناخحطسردبآدیابطیارش
لااباهنآردبآحطسهکیقطانمایاهبلایسرد.)۱۰8ص،6یامنهاروبآنیمأت2
نتشابنایارببلاضافیاههرابناایعفترمیتشادهبیاهسیورسثادحاتسانکمم،تسا
تاحشرتهکدرادیدایزتیمهارمانیا.دشابمزلاطیحمیگدولآزایریگولجوتلاوضف

هدولآارینیمزریزایویحطسیاهبآ،بلاضافیاهرابناتشنونکند.
نوچ،دینکیصاخهجوتناکدوکتلاوضفعفدهوحنهب:ناکدوک عوفدم شخپ زا یریگشیپ .4



منشور بشردوستانه و حداقل استانداردها در پاسخگویی های بشردوستانه

114

ناکدوکنایمردعوفدمزایشانیاهیگدولآ(تسارتکانرطخنلااسگرزبعوفدمزالًاومعم
هدرکن تسرد ناشندب رد ار اهتنوفع نتداپ زونه ناکدوک تسا نکمم و رتشیب تارّکهب
ووشوتسش،ناشتلاوضفیتشادهب عفدهرابرد،ناکدوکنابقارمونیدلاوهب دیاب ).دنشاب

.دوشهدادمزلایاهشزومآهچبهفلامایونگل،کشوپزاهدافتسا

استاندارد��2دفع�فضوالت�:�سرویس�های�بهداشتی�مناسب�و�کافی

سرویس�های�بهداشتی�مناسب�و�کاربردی�و�نزدیک�به�محل�زیست�مردم،�به�مقدار�
کافی�در�دسترسشان�هست�تا�به�طور�شبانه�روزی�و�ایمن�بتوانند�از�آن�ها�استفاده�کنند.

اقدامات�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�تاناکما بسانت و حرط ،ناکم هرابرد )کرحتمک دارفا و نانز اًصوصخ( ناربراک همه اب
۳6ات۳۳صص،2و۱تیامحلوصاو4ات۱نیناوق.کر(دینکقفاوتوتروشمیتشادهب(.

�یتشادهبیاهسیورساتدیراذگبهدیدبیسآمدرمرایتخاردارمزلاحلاصمورازبا،تازیهجت
7و6یامنهارتاکن.کر(دننکتفاظنویرادهگنودنزاسبارناشزایندروم(.

�یدنبقیاعیاهراکوزاساینوفیسهکیایتشادهبیاهسیورسردوتسدیوشوتسشیارب
داوموبآیفاکرادقمهب،یتنسیتشادهبیاهسیورسرددعقمتفاظنیاربودنرادیتشادهب

8و7یامنهارتاکن.کر(دینکمهارفهدننککاپ(.

شاخص�های�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(
�ایهم ریز یاهزاین ندروآرب یارب و هتخاس ،یحارط بسانم روطهب یتشادهب یاهسیورس

هدشاند:
هکیصاخشاورادرابنانز،نادنملاس،ناکدوکهلمجزا،مدرمیاههورگهمهنمیاهدافتسا-

۱یامنهارهتکن.کر(دنرادییاهیناوتان(.
ردزورهنابشرسارسرد،نارتخدونانزاًصوصخ،ناربراکتینمادیدهتندناسرلقادحهب-

صص،6ات۱یامنهارتاکنو۱تیامحلصاو۳یامنهارهتکن.کر(.بصنیاهلحم
۳5ات۳۳(.

یامنهارهتکن.کر(دنکیممهارفیدودحاتارناگدننکهدافتسایاهراجنهاببسانمتولخ-
.)۳

یتملاسرطخوتساناسآیفاکردقهب،یتشادهبیاهسیورسنتشادهگنزیمتوهدافتسا-
نتسشیارببآیتشادهبیاهسیورسرد،طیارشهبهجوتاب.دنکیمنداجیاطیحمیارب

.)8و7یامنهارتاکن.کر(تسهندزنوفیسایوتسد
کشخونتسشیاربمزلاتولخونانزیگدعاقلیاسویتشادهبعفدناکماندرکمهارف-
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.)9یامنهارهتکن.کر(لیاسونیاندرک
.)7یامنهارهتکن.کر(دناسریملقادحهبارهشپوسگملثمدیلوت-
رددوشباتدنکیممهارفبسانملکشهبارعفدولمح،هیلختیاربمزلایاهراکوزاس-

عفراراهنآهیلختهبزاین،یتشادهبیاهسیورسزاینلاوطهدافتساایندشدودسمتروص
۱۱یامنهارهتکن.کر(درک(.

تساهدشیدنببآ،لیسعوقووینیمزریزیاهبآندمآلاابتروصرد،اهنآنزخمایهلاچ-
۱۱یامنهارهتکن.کر(.دسربلقادحهبطیحموینیمزریزیاهبآیگدولآات(.

�:۳تسویپو4ات ۱تاکن.کر(دننکیمهدافتسارفن 2۰رثکادحیتشادهب سیورسرهزا
طیارشردتاسسؤمویمومعنکاماردیتشادهبیاهسیورسنازیمنیرتمکبحران(.

�ونانزیارب ،هریغوسرادم،تشادهب زکارم،عیزوتزکارم،اهرازاب لثم،یمومعنکاما رد
هتکن.کر(.درکلفقاراهنآ،لخادزادوشیمهکتسهییازجمیتشادهبیاهسیورس،نادرم

۳6ات۳۳صص،2و۱تیامحلوصاو2یامنهار(.
�.)5یامنهارهتکن.کر(درادنهلصافرتم5۰زاشیباههاگتنوکسزایتشادهبیاهسیورس
�تساهدشیدنبمیسقت،تیسنجو)اه(راوناخهبهجوتاب،هدافتسایاربیتشادهبیاهسیورس

5و2یامنهارتاکن.کر((.
�دنرادتیاضر،هدشمهارفیتشادهبیاهسیورسواههرواشمدنورراهدیدبیسآتیعمجهمه

۱۰ات۱یامنهارتاکن.کر(دننکیمهدافتسااهنآزابسانمروطهبو(.
�دنیوشیمارناشیاهتسد،اذغهیهتزاشیپویتشادهبیاهسیورسزاهدافتسازاسپمدرم

8یامنهارهتکن.کر((.

نکات�راهنما�
و فلتخم یاهزاین کرد هب ،تلاوضف عفد قفوم یاههمانرب یارجا :بسانم امکانات  .۱
همهیارببسانتماریتشادهبیاهسیورسناوتبتسیننکمم.درادیگتسبمدرمتکراشم
،ناوتاندارفاونادنملاس،ناکدوکصوصخمیتشادهبیاهسیورستخاسدیاش.درکاههورگ
باوختخریاربنگلینیبشیپایوهدرناییلدنصهبزهجمیتشادهبیاهسیورسهلمجزاو
یگتسب،یناسردادماردهدشمهارفیتشادهبتاناکماعون.دشابمزلاناکدوکیاربایناناوتان
یارب(بآهبیسرتسد،دوجومیاهتخاسریز،ناگدیدبیسآتاداعواهتیولوا،نارحبهب
عاونا.درادنامتخاسحلاصمهبیسرتسدوکاخمرف،)اهwater sealایولگرتش،نوفیس
رکذ ریز لودجرد ،اهنارحب رد یناسردادما فلتخم لحارم رد تلاوضفعفد یاهشور

.تساهدش
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روش�های�جایگزین�برای�دفع�ایمن�فضوالت

نمیاعفدعوندربراکتاظحلامفضوالت

۱
هدشازجموصخشمهقطنم

ابزیامتمیاهتمسقلثم(ورق(
تیعمجهکیتقوولوازور۳ات2:لواهلحرم

جایتحایروفتاناکماهبیریثکدارند.

هدشرفحیتشادهبیاهسیورسهامودات:لواهلحرمشیاری2

یلادوگیتشادهبیاهسیورستدمزاردهدافتسایاربویناسردادمازاغآردساده۳

شکاوههتفایدوبهبیتشادهبیاهسیورساتتدمنایمیناسردادمایارب،طیارشربینتبمدار4
درازمدت

5هدننککیکفتاب)نسَوکا(یموببلاضاف
ادرار

بآیلاابحطسطیارشهبخساپرد:روحمطیارش
هرودطسوایزاغآزاتسرد،لیسوینیمزریز

درازمدت

بلاضافرکناتتدمزارداتطسوتملحارم)سپتیک(6

تاناکماهبزهجمیتشادهبیاهسیورس،یمومعیاهناکمرد :یمومع یتشادهب یاه سیورس .2
،یتیعمجیکیکفتتاعلاطازا.تسامظنمیرادهگنوریمعتوبسانمهدافتسایاربفراعتم
هدافتسانادرمیارب۱ونانزیارب۳تبسنهبیتشادهبیاهسیورسدادعتصاصتخایارب
:۳تسویپ.کر(تفرگرظنردرارداعفدیاربیلحمدیاب،دشابنکممهکاجره.دننکیم
طیارشردتاسسؤمویمومعیاهناکمردیتشادهبیاهسیورسدادعتلقادحبحران(.

یگداوناخیتشادهبیاهسیورستخاس،ناکماتروصرد :یگداوناخ یتشادهب یاه سیورس .۳
رگا.تفرگرظنردرفن2۰یاربرثکادحاریتشادهبسیورسکیدیاب.تساهنیزگنیرتهب
یارباریتشادهبسیورسکیتسانکمم،دشابنییتشادهبسیورسچیهلحمردزاغآرد
،دراومیخربرد.دادشهاکرفن2۰هباردارفادادعتتقوعرساردوتفرگرظنردرفن5۰
یارب تدشهب یدراومنینچرد.دنکیمنکممریغاردادعا نیا شهاکناکمتیدودحم
ندوبیراعییاهنفدههکدیشابهتشادرطاخهبدیاباما،دیشوکبرتشیبیاضفهبیبایتسد

یناسناتلاوضفزاطیحماست.
یرادهگن و ریمعت ،تفاظن یارب لوئسم نییعت و حرط ،لحم هرابرد مشترک:  امکانات  .4
یاهسیورسزا،یلکروطهب.درکتروشماهراوناخابدیابکرتشمیتشادهبیاهسیورس
لثمنمزمیاهیرامیبابهکیناسکاتدرکشلاتدیاب.دوشیمهدافتسارتشیبزیمتیتشادهب
هتشادناسآیسرتسدیتشادهبسیورسهب،دناکرحتمکایدننکیمیگدنززدیاوHIVباشند.

،ارنارتخدونانزتسانکممبسانمانناکمردیتشادهبیاهسیورسندادرارق:نمیا ناکم .5
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هدافتساماگنهنانزهکدیباینانیمطا.دنکریذپبیسآهلمحهبتبسن،بشلوطرداًصوصخ
یاهسیورسیارب دیاب نکمم یاجات .دننکیم تینما ساسحا یتشادهب یاهسیورسزا
.درکبلجارهعماجهجوت،ناربراکینمیادوبهبابدیاب.درکنیمأتیفاکرونیمومعیتشادهب

۳6ات۳۳صص،تیامح2و۱لوصا.کر((.
یاهسیورستخاسیاربیلحمحلاصمزاهدافتسا :یلحم رازبا و ینامتخاس حلاصم زا هدافتسا .6
وریمعت،هدافتساردارهدیدبیسآتیعمجتکراشمراکنیا.دوشیمهیصوتتدشهبیتشادهب
فدهنیازینمدرمرایتخاردینامتخاسیاهرازباندادرارق.دنکیمرتشیبتاناکمایرادهگن

یملابندارکند.
یاهراکوزاسای نوفیسهب زهجم یتشادهب یاهسیورسیارب :دعقم پاک کننده  مواد  و  آب  .7
موسرمیتشادهبیاهسیورسیاربتسانکمم.دیدکرادتبآدیاب،یتشادهبیدنبقیاع
ظاحل زا هک یداوم هرابرد .دشاب مزلا هدننککاپ داوم ریاس ای یذغاک لامتسد ،یاهلاچ

تروشمناربراکابدیاب،تسادراومریاسزارتلوادتمتفاظنیاربیگنهرفشود.
هکیکدوکدعقمتفاظن،یتشادهبسیورسزاهدافتسازاسپدیابناربراک:تسد یوشو تسش .8
تسدیوشوتسشلیاسویاراد،زپوتخپوندروخزاشیپوتساهدادماجناارعفدلمع
ردیمئادبآعبنمکیدیابروظنمنیدب.دنشاب)رتسکاخلثم(نیزگیاجداوماینوباصاب

یتشادهبیاهسیورسکیدزنباشد.
یتشادهبملاقاهبدیاب،لصحمنارتخدهلمجزا،یگدعاقنسردنارتخدونانز :یگدعاق .9
اهنآ یارب زیچ هچ یگنهرف ظاحل زا هکنیا هرابرد دیاب  .دنشابهتشاد یسرتسد بسانم
لیاسوهبزهجمدیابیتشادهبیاهسیورس.دوشتروشمنارتخدونانزاب،تسارتبسانم
تولخرداهنآیوشوتسشلیاسوایویگدعاقنوخهبهدولآلیاسوعفدیارببسانم
۱۰2و۱۰۱صص،8و2یامنهارتاکن،تشادهبعضوءاقترا2درادناتسا.کر(دشاب(.
و اهرکنات کیتپس ای بلاضاف یاهرکنات ،یتشادهب یاهسیورسنیشنهت هیلخت :یبوریلا .۱۰
زادیاب،ارزاینهبهجوتاببلاضافعقومهبهیلختییاهنلحمهلمجزا،عوفدمیاههظفحم

رظنردراکزاغآنامهداشت.
تلاوضف عفد یارب بسانم تاناکما ینیبشیپ دشوار:  محیط  در  بهداشتی  سرویس های  .۱۱
لرتنک یاهراکوزاسیطیارشنینچرد.تساراوشدیرهشیاهنارحب ای لیسطیارشرد
یتشادهب یاهسیورس ،یگنرف یتشادهب یاهسیورس لثم ،یرشب فلتخم یاهدنامسپ
یکیتسلاپیاههسیکزاهدافتساوبلاضافلرتنکیاهرکنات،عوفدمزارارداهدننککیکفت
نیا .تشاد رظن رد دیاب ار هلابز عفد و یروآعمج بسانم یاهماظن و هلابز تقوم عفد

تیامحیتشادهبیاهتیلاعفابدیابفلتخمیاهشورشود.
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کنترل ناقل های بیماری   .5
طیارشزایرایسبردگرمویشوخانهدمعتلعویرامیبلاقتنالماعزاتساترابع،لقان
یکی هک دنتسه ایرلاام یرامیب لوئسم نلاقان اههشپ ،لاثم یارب .تسا اهلقان تیلاعف ،ینارحب
بت و گناد بت ،درز بت لثم ،یرگید یاهیرامیب اههشپ .تسا ریموگرم هدمع للع زا
هکیاهدنرپتارشحویلومعمیاهسگم.دننکیملقتنممهار)یلخادیزیرنوخ(کیژهرومه
شینهکیتارشح.دنرادیلاهسایاهیرامیبلاقتناردیمهمشقن،سگمعاونالثم،دننزیمنشین
یمهمیاهیرامیبلقانمهیهاگوتساهدنهدرازآوکاندردناششین،اهککواهساس،دننزیم
دنناوتیماهشوم.دننکیملقتنمارهبونبتاهساس.دنتسهنوعاطو)یرگ(برَجَ،هبصحنوچ
دنشاب،اهککلثم،یرگیدنلاقاننابزیمودننکلقتنمارلانوملاسوزوریپسوتپِللثمییاهیرامیب

لقتنماراهتنوفعریاسونوعاط،)اقیرفآنایموببت(اسلابتدناوتیمهککند.

لحمباختناهلمجزا،اهراکتبازایاهعومجمهلیسوهبناوتیماراهلقانابهدشلقتنمیاهیرامیب
کشخیاههلابزعفدتیریدم،تلاوضفعفد،بآهریخذ،هانپرسیایهمویگدنزیارببسانم
ءاقتراوتیعمججیسبهلمجزا(یتشادهبیاهسیورسنیمأت،یحطسزرهیاهبآیروآعمجو
رثؤمتظافحودارفاواههداوناخزاتیامح،ییایمیشیاههدننکلرتنکزاهدافتسا،)تشادهبعضو
لئاسمهبیگدیسروتساهدیچیپبلغا،ریگاویاهیرامیبتیهام.درکلرتنکاذغیاهرابنازا
یریگشیپهبکمکیارباما،دشابیصصختهجوتدنمزاینتسانکمم،یرامیبیاهلقانهبطوبرم
اب،دشییاسانشمدرمواهنآنایملماعتونآلقان،یرامیبهکینامز،اهیرامیبنیاشرتسگزا

ناوتیمیدایزهداسیاهراکرثؤموکچوکیتامادقاکرد.

استاندارد��1کنترل�ناقل�بیماری:�حمایت�فردی�و�خانوادگی

همه�مردم�آسیب�دیده،�دانش�و�امکانات�حمایت�از�خود�را،�در�برابر�بیماری��و�ناقل�های�
مزاحمی�که�می�توانند�باعث�خطرات�مهمی�برای�سالمتی�و�رفاه�آن�ها�شوند،�دارند.�

اقدامات�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�نیا یلامتحا للعهرابرد،ار ریگاویاهیرامیب رطخضرعمردوهدیدبیسآمدرمیهاگآ
لااب،اهنآزایریگشیپیاههاروناشتیارسیاهشور،اهیرامیبببرید.
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�رد)هریغو،تارشحعفادیاهمرکونویسول،هشپیروتلثم(دیفملیاسوهمهندادرارقاب
،اهنآروضحجوانامزرداههشپشینلابقرداهنآتینوصمهب،هدیدبیسآمدرمرایتخا

.)۳یامنهارهتکن.کر(دینککمک

�نلاولعم ،نادنملاس ،نادازون ،ناکدوک ،هدریش و رادراب نانز دننام ،رتساسح یاههورگ زا
هژیوتیامح،نارامیبویتکرحکنید.

�یزیرهمانربنآلرتنکیارب،دراددوجوشپشهطساوهبیرسمهبونبتایهبصحهبلاتبارطخرگا
4یامنهارهتکن.کر(دینک(.

�.کر(دریگیمرارقاوهضرعمردوهتسشبترماهسابل واهباوختخرهکدیبای نانیمطا
.)4یامنهارهتکن

شاخص�های�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�یاقبودشروتسیزناکمااهنآردهکدنرادیسرتسدییاههانپرسهبناگدیدبیسآهمه
تساهدشتظافح،یرامیبیاهلقانلرتنکبسانمتادیهمتابودرادندوجویرامیبیاهلقان

5ات۳یامنهارتاکن.کر((.

�ودنسانشیماراهیرامیبلاقتنایاههار،دنایرامیبیاهلقانرطخضرعمردهکیمدرمهمه
5ات۱یامنهارتاکن.کر(دننکیممادقاناشدوخزاتظافحیارب(.

�هدافتسااهنآزارثؤمروطهب،دنتسهشکهرشحهبهتشغآهشپیروتیارادهکیدارفاهمه
۳یامنهارهتکن.کر(دننکیم(.

�وتارشح،اهسگملثمییاهلقانابیگدولآرطخزا،راوناخحطسردهریخذییاذغداوم
.)4یامنهارهتکن.کر(تساهدشظفحهدنوجناروناج

نکات�راهنما�

،اهلقانلرتنکدرکلمعهبطوبرمتامیمصت :نلاقان زا لصاح یاه یرامیب عویش رطخ فیرعت .۱
اهیرامیبعوننیاینیلابدهاوشاببسانتمنینچمهوهوقلابتارطخیبایزرایانبمربدیاب

دنترابعدراذگیمریثأتاهرطخنیاربهکیلماوع.دشاباز:

ویاهیذغتتلالاتخا،هتشذگردنانآندوبیرامیبضرعمردهلمجزا،تیعمجینمیاطیارش-
یرامیبهکیقطانمزا)یلخادیگراوآ،یگدنهانپهلمجزا(تیعمجییاجهباج،اهشنتریاس

اهیرامیبنیالومعمللعزایکی،یرامیبعویشقطانمهب،درادنیعیاشاست.
.رشبردمهواهلقانردمه،اهتیولواوازیرامیبلماععون-
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)هریغویراذگمختلحمولصف(اهلقاندادعت-
.یسانشطیحمواهراتفر،یرامیبلقانیاههنوگ-
عون- ،ناکسا یوگلا ،یکیدزن :هطساوهب ،یرامیب یاهلقان ضرعم رد نتفرگرارق شیازفا

لقانزا(یرودویدرفتظافحیاهرایعم،)نکسم(هانپرسها(.
هدربراکهب ریثأت شجنس رد لًاومعم هک ییاهصخاش :اه لقان کنترل  برنامه  شاخص های  .2
تاعلاطا زا هدافتسا اب( اهلقان قیرطزا هدشداجیا یاهیرامیب خرن :زا دنترابع ،دنوشیم
هبساحمو)خساپهبهجوتاب،نیشناجیاهصخاشوروحمهعماجیاههداد،یسانشریگهمه

اییصیخشتیاههتسبزاهدافتسااب(اهلگنامیکروسکوپی(.

عقومهبتامادقا،دنکداجیایمهمرطخایرلاامرگا :ایرلاام ربارب رد تیامح یدرف تامادقا .۳
هدرپ ،هشپ یروت هلمجزا( اهشکهرشح اب هدشیروآرف یاههچراپ نیمأت دننام ،یتیامح
یارب ،شکهرشحهب هتشغآیاهدنبهشپ.دوشیمهیصوت،)دنبهشپیاراد یاهباوختخرو
یاهسابل .تسارتدیفم،ساسوکسوس،هنک،کک،رسوندبشپشربارب ردتظفاحم
تارشح یاههدننکعفد و اههناشفا ،نازوس یاهصرق ،یگناخ یاهشاپمس ،دنلبنیتسآ
لوصح.دربراکهب اههشپ لباقم رد ،ناوتیم هک تسا یرگید یتظفاح یاههویش عاونا زا
روظنمهب،ارلیاسوزاتسردهدافتسایگنوگچوتظافحتیمهاناربراکهکنیازانانیمطا
یوسهباراهنآدیاب،دشاببایمکعبانمرگا.تسامهمرایسب،دنمهفیمرتشیبیراذگریثأت
هکیناسک،لاس5ریزناکدوکلثم،دنرادرارقرطخضرعمردرتشیبهکییاههورگودارفا

.دادقوس،نتسبآنانزودناهدزننسکاو

،اهسابلبترمیوشوتسشویدرفبوختشادهب :اه لقان ریاس یارب رگید یدرف تامادقا .4
یندبنامردابناوتیمارندبهبشپشموجه.تساندبشپشرباربردتظافحنیرتمهم
هک یدارفا دورونمضنِامرد یاهشوراب و ییادزشپش،یلک یوشوتسش،)ندزردوپ(
و هلابز تسردعفد اب هارمه ،یگداوناخهزیکاپ طیحم .درک لرتنک ،دناهدشهراوآ یگزاتهب
رگیدهدنوجناروناج،اهشومدوروعنامدناوتیم،)ماخوهتخپ(ییاذغداومبوخهریخذ

اههناخهب)کسوسلثم(تارشحوشود.

دیابودنکیمدیدهتاریتملاسیتارطخهچدننادبدیابمدرم :بآ اب هدشداجیا یاه یرامیب .5
سایموزوتسیشلثم ،ریگاو یاهیرامیب رطخاراکشآهکییاجرد،بآهب ناشندب دوروزا
ضرعمردنتفرگرارقابهک(زوریپسوتپلاییاهنیگمرکو)هراحیحاونیلگنایگدولآیعون(
بآهبطوبرمیاهیرامیب:4فلاتسویپ.کر؛دوشیملقتنمشوملثمینارادناتسپراردا
لوصحایبآنیزگیاجعبانمنتفاییاربدنناوتیماهسناژآ.)نآهبلاتبایاههاروعوفدمو

تروشم،تساهدشهیفصتیبوخهب،فراصمهمهیارببآهکنیازانانیمطاکنند.
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استاندارد��2کنترل�ناقل�بیماری:�اقدامات�حمایتی�فیزیکی،�محیطی�و�شیمیایی

ناقل�های� معرض� در� را� آنان� دارند،� سکونت� آن� در� آسیب�دیده� مردم� که� محیطی�
آزاردهنده�و�موجد�بیماری�قرارنمی�دهد�و�تا�جای�ممکن،�این�ناقل�ها�باید�کاهش�یابند.

اقدامات�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�،یرامیبیاهلقانضرعمردنانآنتفرگرارقهکدیهدناکساییاجردارناگراوآتیعمج
.)۱یامنهارهتکن.کر(دسربلقادحهب،اههشپاًصوصخ

�.کر(دینکلیدعتاییزاسکاپ،اریرامیبیاهلقانتسیزودلوودازلحم،نکممیاجات
4ات2یامنهارتاکن(.

�سگملرتنکیارب،دراددوجومکارتمتیعمجناکسایاهلحمرد،لاهساعویشرطخرگا
.)2یامنهارهتکن.کر(دیروآلمعهبیدجتامادقا

�عاجرارثؤمیاهراکوزاس،دناهدشهدولآایرلاامهبهکیناسکعیرسنامردوصیخشتیارب
5یامنهارهتکن.کر(دینکداجیا(.

شاخص�های�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�هتشادهگن نییاپ اههشپ تیعمجمکارت ،لااب نازیم هب تنوفع و تیارسرطخزا زیهرپ یارب
.)4یامنهارهتکن.کر(دوشیم

�هتکن.کر(دناهتفرگرارقیرامیبیاهلقانابطبترمیتملاسلئاسمریثأتتحتیمکتیعمج
5ات۱یامنهار(.

نکات�راهنما�

هدشداجیایاهیرامیبرطخابهدیدبیسآتیعمجسامتندناسرلقادحهبرد تیاس باختنا .۱
زایکیدیابدرومنیا،اهتیاسیاربلحمصیصختماگنه.درادتیمهااهلقانیوسزا
یارب،دراددوجویرگیدزیمتبآعبنمصیصختناکمارگا،لاثمیارب.دشابیلصالماوع
لثم،اههشپدلوودازطاقنیرتمولیکمینوکیاتکیهلصافرددیابهاگودرا،ایرلااملرتنک

266صص،ناکساوهانپرس2درادناتسا.کر(دوشثادحا،اهریگبآایاهبادرم(.

تسیز طیحم یسدنهم تامادقا زا یدادعت :یرامیب ناقل های  شیمیایی  و  محیطی  کنترل  .2
نیا.درکهدافتسایرامیبیاهلقاندلوودازیاهتصرفشهاکیارباهنآزادوشیمهکتسه
،)۱۱2ص،تلاوضفعفدشخب.کر(یناویحویرشبتلاوضفتسردعفدلماشتامادقا
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ص،دماجیاههلابزتیریدم.کر(ناگدنوجوسگملرتنکروظنمهباههلابزتسردعفد
لرتنکروظنمهباهریگبآوزرهناهایگششوپندرککاپودکاریاهبآندناکشخ،)۱24
هکیتشادهبتامادقاهنوگنیا.تسا)۱28ص،زرهیاهبآیشکلاناکشخب.کر(اههشپ
یفاکیراذگریثأت.تسارثؤماهلقانیخربتیعمجمکارترب،درادیطیحمتسیزتیولوا
،تدمزاردردیتح،نآکیدزنایهاگودراکیردتارشحهمهتسیزوهیذغت،دلوودازرب
مزلازین یدرفیتظافحتامادقا ای ییایمیشلرتنکیلحمتامادقا اًنایحاوتسینرودقم
یاهسگمدادعتدناوتیملاهساعویشنامزردهدولآقطانمیشاپمس،لاثمروطهب.تسا

لقادحهباریرامیبنازیمایودهاکبیرامیبنیاعویشزاودهدشهاکارغلاببرساند.
زانآردرگاایویریگفدههابتشالقانربرگا،اهلقانلرتنکهمانرب :دادما کی یحارط .۳
دیابلرتنکیاههمانرب.دراذگنیریثأتچیهتسانکمم،دوشهدافتسارثؤمریغیاههویش
شهاک،اهلقانتیعمجمکارتشهاک:دوشمیظنتریزفادهاهبیگدیسرتهجردزاغآزا
نکمم،دوشارجافیعضهکیاهمانرب .اهلقان دلوودازطاقن شهاکولقان اب رشبسامت
یاههیصوتذخاهب دیاب رتشیب ودرکهعلاطمتقدهب اردرومدیاب .دشاب هدنزاسریغتسا
،یرامیبیلحمیوگلاهرابرددیاب،هولاعهب.درکهجوتیللملانیبویلمیاهنامزاسیصصخت
یاههیصوتیایوج،زینهریغویرامیبدراومواهلقانیلصفتارییغت،دلوودازیاهتیاس

یلحمشد.
هنوگهس.تساهشپیراذگمختلحمفذحاًساسایطیحملرتنکفده:هشپ یطیحم لرتنک .4
یاهمرک یرامیب ای زایرلایف( سکِلوک :زا دنا ترابع ،اهیرامیب دلوم یاههشپ یلصا
یاههشپ .)کیژهرومه بت و درز بت( سدِآ و )زایرلایف و ایرلاام( لفونآ ،)نارادهرهم
،یتشادهبیاهسیورسزالصاحداوملثمکیناگراداومزاهدنکآدکاریاهبآردسکِلوک
واههاچومارآنایرجابیاهرهن،اهریگبآلثمهدولآریغاًتبسنیاهبآردلفونآیاههشپ
.دنراذگیممختهریغواهریات،اهلطس،اهیرطبلثم،بآنزاخموفورظسدِآیاههشپ
تسرددرکلمعوبوخهیلختوزرهیاهبآیشکلاناکلماشهشپیطیحملرتنکیاههنومن
یاهسیورس هاگنمیشن رب نتشاذگ شوپرد ،رادشکاوه هتفرشیپ یتشادهب یاهسیورس
اهشکُمختزا هدافتسا اب ،اهنآزا تظافحونتشادهگن هدیشوپوبآفورظویتشادهب

)درزبتعویشقطانمردهلمجزا(است.
ابنامزمهدیاب،هشپتیعمجمکارتشهاکفدهاب،ایرلااملرتنکیاهتسایس :ایرلاام نامرد .5
لماشاهتسایسنیا.دشابایرلاامدضیاهورادزاهدافتساابوماگنهدوزنامردوصیخشت
ندزشین طیارشندرکدودحمو هشپ دوجوهنازورخرن شهاک ،دلووداز یاهلحمفذح
.دیآلمعهبموادمییاهشلاتدیاب،عیرسنامردوصیخشتروظنمهب.تساناسناهباهنآ
زاهدافتساابنامردویرتفدریغنانکراکیوسزالاعفییاسانشلماش،مجسنمشورکی
یاهوجوتسجزاشیبارایرلاامهشپشهاکلامتحاهکتساایرلاامدضرثؤمیاهوراد
تامدخ2درادناتسا.کر(دنهدیمماجنایزکرمیتشادهبتامدخهکدرکدهاوخیاهنلاعفنم

۳28ص،۳یامنهارهتکن،ریگاویاهیرامیبلرتنک،یتشادهبیرورض(.
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استاندارد���3کنترل�ناقل�بیماری:�ایمنی�کنترل�شیمیایی

کارکنان،� از� کافی� حمایت� که� صورت�می�گیرد� به�شکلی� شیمیایی� کنترل� اقدامات�
جمعیت��آسیب�دیده�و�محیط�زیست�محلی�و�پیشگیری�از�ایجاد�مقاومت�شیمیایی�در�

برابر�مواد�مصرف�شده�را�تضمین�می�کند.�

اقدامات�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(
�داوم اب راک تاعاسشهاکومامحتسا تاناکما ،هدننکتظفاحمیاهسابل ،شزومآهئارا اب

۱یامنهارهتکن.کر(دینکتظافحنانکراکزا،ییایمیش(.

�قباطم.دیهدیهاگآهدیدبیسآمدرمهباهلقانلرتنکیاربیفرصمداومهوقلابتارطخهرابرد
زا،اهشکهرشحایمومسندربراکهبزاسپونیحردیللملانیبهدشهتفریذپیاهشوراب

.)۱یامنهارهتکن.کر(دینکتیامحمدرم

شاخص�های�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(
�داوم لقنولمحوتشابنا ،تیفیک باختنا رد یللملانیب هدشهتفریذپ تاررقم و اهدرادناتسا

اباهلقانلرتنکهبطوبرمهکیفنمشنکاوچیه.دوشیمتیاعراهلقانلرتنکیارب،ییایمیش
۱یامنهارهتکن.کر(دوشیمنهدهاشمایشرازگ،دشابییایمیشداوم(.

�تسادوجومهظحلرهرداهلقانلرتنکییایمیشداومهمهرادقمولحمهبطوبرمتاعلاطا
.)۱یامنهارهتکن.کر(

نکته�راهنما�
هک دراددوجویحیرصیللملانیب تاررقم و اههمانقفاوت بین المللی:  و  ملی  توافق نامه های  .۱
باختناهبطوبرماههمانقفاوتنیا.دوشتیاعردیابهشیمهوهدرکرشتنماذغیناهجهمانرب
لنسرپزایدرفتظافحلماشهکتسایرامیبیاهلقانلرتنکیاربییایمیشداومدربراکو
رداریساساینارگنوددیاب،اهلقانلرتنکتامادقارد.تساشزومآهبطوبرمیاهزاینو
ییایمیشداومباختناهبطوبرمیلمتاررقمحطسرگا.ینمیاوبولطمریثأت:تفرگرظن
ارینمیاویتملاسایودشابمکایچیهزیننآریثأتویللملانیبیاهدرادناتسازارتنییاپ
نلاوئسمابیللملانیبیاهدرادناتسالامعِاهزاجانتفرگیاربدیابسناژآ،دزادنارطخهب

ینزیاروتروشم،طوبرمیتلودکند.
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مدیریت زباله های جامد   .6
و کیناگرا دماجیاههلابز لمحو یروآعمجدنیارف زا تسا ترابع دماجیاههلابز تیریدم
یتارطخهدیدبیسآتیعمجیمومعیتملاسیارب،دریگنتروصبسانمروطهبرگاهک؛کانرطخ
دلووداززایشاندناوتیمیتارطخنینچ.دراذگیمتسیزطیحمربیفنمیریثأتودروآیمدوجوهب
،یرامیبیاهلقانلرتنک.کر(دنربیمرسهباههلابزنایمردهکدشابیاهدنوجناروناجواهسگم
یاههلابزطولخمزالصاحهباریشابینیمزریزبآعبانموحطسیگدولآرثاردایو)۱۱8ص
هدشهتشابنا ای هدنامیاجرب یاههلابز .دشابهدمآدوجوهب یتعنصای یناتسرامیب یاههلابز و دماج
طیارشءاقترایاربشلاتردیدرسلدهبهکدروآدوجوهبهدننکهدرسفاوتشزیطیحمدناوتیم
دنکیمدودسماراهبآهِاربلغا،دماجیاههلابز.دوشیمرجنمیطیحمتشادهبفلتخمیاههبنج
ارهدولآیحطسیاهبآنتشابناابهارمهیتشادهبلئاسمزوربهجیتنردولیسرطخشیازفاو
رد،زین دنروآیمتسدهبیمکلوپهلابزیروآعمجزاهکییاهدرگهلابزتسانکمم.درادربرد
ینوفعیاهیرامیبرطخضرعمردیگناخیاههلابزابطولخمیبطیاههلابزابسامتقرارگیرند.

استاندارد��1مدیریت�زباله�های�جامد:�جمع�آوری�و�دفع

جمعیت�آسیب�دیده�محیطی�دارد�که�در�آن�زباله�های�جامد،�ازجمله�زباله�های�طبی��
برجای�نمانده�است�و�برای�دفع�آسان�و�مؤثر�زباله�های�خانگی�ایشان�ابزارهایی�وجود�

دارد.�

اقدامات�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�هتکن.کر(دیهدتکرشدماجیاههلابزعفدهمانربیارجاویحارطردارهدیدبیسآتیعمج
۱یامنهار(.

�.)نامه.کر(دینکیهدنامزاسارییاهشلاتیمومعتفاظنیارب

�دیریگبرظنردارتفایزابزاکچوکیاهدمآردایلاغتشایاهتصرفیاربدوجومتیفرظ
۳یامنهارهتکن.کر((.

�یاربیگناخیاههلابز،دیباینانیمطاهکدینکداجیاییاهراکوزاس،هدیدبیسآتیعمجابهارمه
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یوسهب ،نفدای ندنازوسیارب ات دوشیمهتخیریمومعیاهنادهلابز ردمظنم یروآعمج
عفدهریجنزرد،کانرطخیاههلابزریاسویبطیاههلابزودوشلمحصوصخمیاههلاچ

۳یامنهارهتکن.کر(دوشیمیرادهگنیاهناگادج(.

�تاکن.کر(دینکجراخهاگودرازا،دنکداجیایتملاسیاربیرطخهکنیازاشیپاراههلابز
6ات2یامنهار(.

�یروآعمجناکم،نابزیمیاههداوناخیاربینارحبطیارشردرتشیبهلابزتشابناهبهجوتاب
مهارفاریرتشیبهلابزکنید.

�یاج ای لطس ،اههاگراتشک ای یهام یروآرف یاهلحم و اهرازاب لثم ،یمومع نکاما رد
6ات۳یامنهارتاکن.کر(دیریگبرظنرداهدنامسپواههلابزنتخیریاربیصخشم(.

�۳یامنهارتاکن.کر(تسادوجومهلابزیروآعمجیاربیمظنمهمانربهکدیباینانیمطا
6ات(.

�یطیحمویتشادهبهلئسمچیههکدیهدماجنایشورابویلحمردارهلابزییاهنندربنیبزا
7و6یامنهارتاکن.کر(دنکنداجیاهدیدبیسآتیعمجونابزیمیارب(.

�،دننکیمیروآعمجاریتفایزابداومهکیناسکودماجیاههلابزعفدویروآعمجنانکراکهب
هتکن.کر(دینکهنیسکاو،بتیتاپهوزازکهیلعاراهنآودیهدبیتظافحبسانمیاهسابل

7یامنهار(.

�و تاماقم اب ،دشاب تیولوا رد داسجا تمارک ظفح اب هارمه و بسانم نفد هکیتروصرد
.)8یامنهارهتکن.کر(دینکیگنهامه،راکنیالِوئسمیاهسناژآ

شاخص�های�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�رتم۱۰۰زاشیبودوشیمهیلخترابودیاهتفهلقادحهکهلابزیاهرنیتناکهباهراوناخهمه
۳یامنهارهتکن.کر(دنرادیسرتسد،درادنهلصافیمومعهلابزعفدیاهلادوگاب(.

�تسدوتیعمجیگدنزلحمزاهنازور،دننکیمدیلوتهاگودرانکاستیعمجهکییاههلابزهمه
یامنهارتاکن.کر(دوشیمیروآعمج،اهنآینوکسمهقطنمفارطازارابودیاهتفهمک

۳ات۱(.

�۱۰رهیاربهلابزیرتیل۱۰۰رنیتناککیلقادح،دوشیمننفد،لحمردهلابزهکییاجرد
۳یامنهارهتکن.کر(تسهسرتسدردراوناخ(.

�نیرتنییاپهبطیحمیگدولآهجیتنردودوشیمیروآعمجینمیاابوعقومهبدماجیاههلابز
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6ات4یامنهارتاکن.کر(دسریمدح(.

�)اهوراد و اهنامسناپ ،اهگنرس،یاهشیشکانرطخیاههلابز هلمجزا( یبطیاههلابز همه
ونفد،هدشرفحبسانمتروصهبهکلادوگکیردهناگادجویرادهگناههلابزریاسزارود
تاکن.کر(دوشیمهدنازوستشادهبزکرمهدودحمرد،قیمعلادوگیارادهروککیردای

7ات4یامنهار(.

نکات�راهنما�

،هدیدبیسآتیعمجابکیدزنیگنهامهوهرواشمابدیابدماجهلابزعفد :ارجا و یزیر همانرب .۱
لحمهبدوروودبرددیابارراکنیا.دوشارجاویزیرهمانرب،طوبرمنلاوئسمواهسناژآ
یارب یتشادهب یدجهلئسمکیهب لیدبت دماجیاههلابزهلئسمهکنیا زا شیپوهعجاف
تاماقموتیعمجابتروشمزاسپوطیارشهبهجوتاب.درکزاغآ،دوشهدیدبیسآتیعمج

یهدنامزاسیاهرودتفاظنیاربارییاهشلاتدیاب،یلحملوئسمکرد.

نفدیمومعیاهلادوگایاهنکسمرد،دادماهطوحمردهلابزتسارارقرگا :اه هلابز نفد .2
اهسگملثم،یرامیبیاهلقانبذجعناماتدناشوپکاخزایکزانهیلاابارنآدیاب،دوش
مهناکدوککشوپوعوفدمرگا.دننکدلوودازاجنآردتسانکممهکدوشیناگدنوجو
ارهلابزنتخیرلحم.دیناشوپکاخابهلصافلاباراهنآدیاب،دوشیمهتخیراههلابزنایمرد
یریگشیپنآهبتاناویحدورووناکدوکیسرتسدایوهثداحرهزااتدرکیشکهدرندیاب

یریگشیپاههلابزهباریشهبینیمزریزیاهبآیگدولآزااتدرکتقددیاب.دوششود.

یاهتیلاعفعونونازیمهبهجوتابورادقموبیکرتظاحلزاهلابز:اه هلابز رادقم و عون .۳
رد،نآعفدایوتفایزابتامادقاومدرمیلحمموسر،یفرصمیاهاذغمجح،یداصتقا
دوشیبایزرادیاب،درادمدرمیتملاسربهلابزهکیریثأتنازیم.درادیدایزعونتاههاگودرا
هلابزلمحفورظرداریگناخیاههلابزدیاب.دوشماجنامزلاتامادقاموزلتروصردو
رهیاربهلابزفرظهیهترگا.دربلادوگکیهب،ندنازوساینفدیاربودرکیروآعمج
حطسردارهلابزتفایزابدیاب.تشاذگیمومعهلابزیاهرنیتناکدیاب،تسیننکممراوناخ
یتملاسیاربیمهمرطخچیهثعابهکنیاهبطورشم،درکقیوشتتیعمجنایمرداهراوناخ
هلابزیدایزرادقم،لحمرداهنآیروارفاییدنبهتسبهکییاهلااکعیزوتزادیاب.دوشن

.درکزیهرپ،دنکیمدیلوت

تشادهبنانکراک،هدیدبیسآمدرمیبطیاههلابزیروآعمجفیعضتیریدم:یبط یاه هلابز .4
یمس،ینوفعیاهبیسآضرعمرد،دنزادرپیماههلابزعفدویروآعمجهبهکاریناسکو
یمسیاههلابزلًاامتحاهلابزعاونانیرتکانرطخ،ینارحبطیارشرد.دهدیمرارقتحارجو
تفجلثمکیناگراداومونوخهکلاب یاههچراپ،اهمخزنامسناپلثم(زیتریغایزیت
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لثم(یمسریغیاههلابز.درککیکفتأدبمرددیابارهلابزفلتخمعاونا.تسا)هریغودازون
اهنزوساًصوصخ،هدولآزیتءایشاو)هریغواذغهدنامسپ،اهیدنبهتسب،کیتسلاپ،ذغاک
.تشاذگ ینمیا هبعج کی رد دیاب فرصم زا سپ هلصافلاب ار هدشفرصم یاهگنرسو
هب ای و دنازوسدماجهلابز ناونعهب ناوتیمار ینوفعیاههلابز ریاسو ینمیا یاههبعج
ص،۱۱یامنهارهتکن،یتشادهبیاهماظن۱درادناتسا.کر(درکعفدرگیدنمیایاهلکش

.)۳۱4

.درکراتفریگناخیاههلابزتروصنامههبناوتیمرازابیاههلابزرتشیباب :رازاب یاه هلابز .5
تروصهبهدشدیلوتیاههلابزعفدیارب،یهامشورفیاهرازابواههاگراتشکتسانکمم
هب،دریگیمتروصیلحمنیناوقابقباطمویتشادهبتروصهبراتشکهکنیانیمضتوعیام
،هدیشوپرسگرزبهلاچکیرد،ًارثکاارراتشکتاعیاض.دشابهتشادزاینیاهناگادجتازیهجت
یروارفهاگیاجایخلسمزارگیدداومونوخ.دنزیریمیهامیروارفهاگیاجایخلسمرانک
هب،)دوشیمکهاچزاسگمعفدثعابهک(هدیشوپرسینامیسلاناککیقیرطزا،یهام

سرتسدردبآدیابمهتفاظنیارب؛دزیریمرگیدهلاچکیباشد.

لحمزانوریبدیابایارهلابزیلاابمجح :کاخ اب یتشادهب ندناشوپ ای و هدش لرتنک ندیبوک .6
.دربنایمزا،یتشادهبتروصهبنآربکاخنتخیرایوهدشلرتنکندیبوکاب،تیعمجناکسا
،بولطمروطهب.درادیکیناکمتازیهجتوبسانمنیمزهبیسرتسدهبیگتسب،شورنیا
،اهراوخهشلاسرتسد زا ات دناشوپ کاخاب زور ره دیاب ،دوشیم هدیبوک هک ار یاهلابز

روداهیرامیبنلاقاندلوودازواهدرگهلابزبماند.

سابل،هلابزتفایزابوعفد،لمح،یروآعمجراکردلاعفدارفاهمههبدیاب:نانکراک هافر .7
یاهکساموهمکچ،هرسکیمرفسابل،ناکماتروصردو،شکتسدمکتسدوظفاحم
وبآ.دززینبتیتاپهوزازکنسکاواهنآهبدیابموزلتروصرد.دوشهدادظفاحم
یبطیاههلابز اب هک ار ینانکراک .دشاب دوجومدیاب تروصوتسدنتسشیارب نوباص
بسانمانتیریدمتارطخوهلابزعفدولمح،تشابناتسردیاههویشزادیاب،دنرادسامت

هاگآهلابزکرد.

یتروصهب دیاب ،یعیبط یایلاب رثا رد ناگدرم داسجا نفد ای و تیریدم اجساد:  مدیریت  .8
یگنهامهاب،صحفتووجوتسجیاههورگلًاومعم.دریگبماجناتمارکظفحابوبسانم
یاهیرامیبهبلاتبارثاردهکاریدارفا.دنهدیمماجناارراکنیا،یتلودلوئسمیاهسناژآ
نیفدتیتشادهبنلاوئسمیگنهامهوتروشمابوبسانمتروصهبدیاب،دناهدرکتوفریگاو
طوبرمرتشیبتاعلاطا.)۳۱4ص،۱2یامنهارهتکن،تشادهبماظن۱درادناتسا.کر(درک
وذخآمشخبرددوجومبلاطمردارناگدرمداسجابسانمنفدیاربراتفریگنوگچهب

دیناوتیم،رتشیبهعلاطمیارببلاطمبخوانید.
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7.  جمع آوری آب های سطحی 
)کانال کشی آب های هرز(

لحم رد تسا نکمم ،دوشیم عمج نآ کیدزن قطانم ای اههاگودرا رد هک ییاهبآ همشچرس
ایناراببآ،اهبلاضافویتشادهبیاهسیورستشن،بآتشادربیاهریشواهراوناختنوکس
طیحموبآعبانمیگدولآ:زادنترابعیحطسیاهبآنیاابهارمهیلصاتارطخ.دشاببلایس
یاهلقاندلووداز،اههانپرسایاههناخیگدولآویتشادهبیاهسیورسهبتراسخدورو،یگدنز
ارزرهیاهبآیشکلاناک،تسانکممهاگودراکیردبلایسوناراببآ.ندشقرغویرامیب
هدیدبیسآتیعمجرباربردهکیاهوقلابتارطخشهاکیارب.دنکرتشیباریگدولآرطخوبارخ
بلایسهیلخت،نآردهکدوشارجازرهیاهبآیارببسانمیشکلاناکهشقنکیدیاب،تسه
ماجنا،کچوکسایقمابتیاسحطسردیشکلاناکابزرهیاهبآعفدوتیاسیحارطقیرطزا
ابیاهیشکلاناک.دزادرپیمکچوکسایقمردیشکلاناکیاهتیلاعفولئاسمهبشخبنیا.دوش
وهانپرس2درادناتسا.کر(دوشیمنییعتتیاسداجیاوباختناابنامزمهلًاومعم،گرزبسایقم

269ص،5یامنهارهتکن،ناکسا(.

استاندارد��1جمع�آوری�آب�های�سطحی:�کار�کانال�کشی

مردم�محیطی�دارند�که�در�آن�خطرات�سالمتی�و�سایر�خطرات�ناشی�از�فرسایش�آب�
روان�و�راکد،�ازجمله�آب�حاصل�از�طوفان�و�سیالب،�آب�خانگی�و�آب�مصرف�شده�

مراکز�پزشکی،�به�پایین�ترین�حد�رسیده�است.

اقدامات�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�طاقنوینوکسمقطانماتدینکمهارفبسانمیشکلاناکتاناکما،یحطسیاهبآهیلختیارب
دنامب هزیکاپ ،بلایسهیلختیاههارودشاب دکارهدشفرصمیاهبآزا یراع،بآعیزوت

5و4،2،۱یامنهارتاکن.کر((.

�وتروشمهدیدبیسآتیعمجابزرهیاهبآیشکلاناکهلئسمهبیگدیسریگنوگچهرابرد
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وریمعت،دوبمزلاهکاجرهردویشکلاناکیاهیراکهدرخیارببسانمرازبایفاکدادعتهب
4یامنهارهتکن.کر(دینکمهارف،اهنآیرادهگن(.

�یاربیبسانمیشکلاناک،یتشادهبسیورسهعومجموبآتشادربطاقنهمههکدیباینانیمطا
2یامنهارهتکن.کر(درادیلاولگعمجتزایریگولجتهج،یفرصمبآهیلخت(.

شاخص�های�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�حرط.تساهدشیرادهگنوهتخاس،یحارطیبوخهببآتشادربهطقنردهیلختیشکلاناک
تاناکما وبآتشادرب طاقن نینچمهومامحتساووشوتسشطاقن بآبذجلماشنآ

4و2یامنهارتاکن.کر(تساییوشتسدیاربهدشمهارف(.

�.)5یامنهارهتکن.کر(دوشیمنهدولآزرهیاهبآابینیمزریزایویحطسیاهبآ

�.کر(.دوشیمنهدوسرفبآابودرادنیگتفرگبآیتشادهبیاهسیورسواههار،اههانپرس
4ات2یامنهارتاکن(.

�.)5یامنهارهتکن.کر(دننکیمنداجیااریشیاسرفچیهزرهیاهبآ

نکات�راهنما

وتیاسباختنا ردزرهیاهبآهلئسملرتنکهارنیرترثؤم:یزیر همانرب و لحم باختنا .۱
266ات26۱صص،ناکساوهانپرس2و۱یاهدرادناتسا.کر(تساهاگودراتیعقوم(.

ناونعهب،یرشبهدشعفدداومابجازتمازاسپیگناخیاهبآزرهایبادنگ:زره یاه بآ .2
یارب یماظن زونه و هدشن یدنبهطوحم هاگودرا هکینامزات .دنوشیم یدنبهقبط بلاضاف
یناسنا راردا و عوفدم اب اههناخزِره یاهبآهک داد هزاجا دیابن ،درادن دوجوبلاضاف
یرادربهرهب یارب .تسا یگناخ زره یاهبآ زا رتراوشد بلاضاف هیفصت .دوش طولخم
،مامحتسایاهلحموبآتشادربطاقنردکچوکیاههچغابداجیازا،زرهیاهبآزا
عبانمیگدولآوزرهیاهبآشیاسرفزایریگشیپیارب.درکتیامحدیاب،نکممیاجات

بقارمدیاب،مامحتساباسپاببآبود.

تشنزادیاب،اهنامتخاسهبتراسخدوروزایریگشیپروظنمهب :تلاوضف و اه بآزره عفد .۳
یریگولج،اهبلاضافویتشادهبیاهسیورسبادنگندشیراجوکرد.

ریمعتهبطوبرمکچوکروماردهدیدبیسآتیعمجنتفرگراکهب:اه تیلاعف ندرک یناگمه .4
یبوخشنادزابلغااهنآاریز،درادیدایزتیمها،نآیاهلاناکواهبلاضفیرادهگنو
مدرم رگا نینچمه .دنراد اهلاناک نتفرگرارق لحم و زره یاهبآ یعیبط نایرج هرابرد
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،دنشابهتشادشقنبلاضافماظنثادحاردودننککردارطبترمیتشادهبویکیزیفتارطخ
رد.)۱۱8ص،یرامیبیاهلقانلرتنکشخب.کر(دوبدهاوخرتشیبنآزاتظفاحملامتحا

مزلا،رازباوینفتیامحیتلاحنینچاست.

یاهبآزرهعفد،درادیدعاسمطیارشکاخهکنکممیاجرهرد :تیاس لحم رد عفد .5
لاقتنازارتهب،تیاسدوخلحمرد،اهییوشتسدووشوتسشیاهلحم،بآتشادربطاقن
دودسمبلغامهوتسارتراوشدناشیرادهگنمههکتسازابوریاهلاناکقیرطزااهنآ
،زومتخردنتشاکایبآبذجیاههلاچندنکلثم،نازراوهداسیاهشورزا.دنوشیم
،تساتیاسزاجراخعفدنکممهاراهنترگا.درکهدافتسالحمردبآعفدیاربناوتیم
تعرسمههکدرکیحارطیروطدیاباراهلاناک.درادتیولوایشکهلولهبتبسنلاناکندنک
تیادهاراهبلایسمهونیمأت کشخیاوهوبآرداربادنگتکرحیارب زاین دروم
دیاب،دحزاشیبشیاسرفزایریگشیپیارب،تسادصرد5زاشیبنیمزبیشرگا.دنک
دوببقارمدیاب،بآهیفصتدنیارفیاههدنامسپصوصخرد.دربراکهباریسدنهمیاهشور

هدولآزینینیمزریزاییحطسیاهبآاًنمضودننکنهدافتسانآزامدرماتنشود.
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پیوست 1
و  فاضالب  آب،  تأمین  شرایط  ارتقاء  اولیه  نیازهای  چک لیست 

بهداشت

ویموبعبانمییاسانش،اهزایندروآربردهدافتسایارب،زیچرهزاشیپ،ریزیاهشسرپتسرهف
ربهولاعهک-یجراخعبانمنییعتهبطوبرمیاهشسرپلماشنیاربانب؛تسایلحمطیارشحیضوت

یمن،-تسامزلایروفسرتسدردویلحمدوجومعبانمشود.

1. نکات عمومی

�زانکممیاجاتارتاعلاطا؟دنتسهاجکنونکاودناهدیدبیسآهعقاوزامدرمزایدادعتهچ
کیکفتهریغویناوتان،نس،تیسنجظاحلکنید.

�هدیدبیسآتیعمجیاربینمیایاهکلامایاهرایعم؟تسامادکمدرمیلامتحایاهییاجهباج
هوقلابیاهیناسردادماردچیست؟

�لئاسمیلامتحاهنماد؟تسامادکبلاضافوبآهبطوبرمنکممایعیاش،دوجومیاهیرامیب
ردقهچاهنآراظتنادروملماکتنازیمواست؟

�؟دنتسهیناسکهچ،درکتروشموتفرگسامتاهنآابدیابهکیلصاصاخشا
�؟تسیچاهنآیریذپبیسآللعودنتسهیناسکهچتیعمجنایمردرتریذپبیسآمدرم
�یسرتسدسرادموتشادهبزکارم،یمومعیاهناکمهلمجزا،دوجومتاناکماهب همهایآ

دارند؟
�؟دنرادرارقصاخیتینماتارطخمادکضرعمرد،ریذپبیسآدارفاونارتخد،نانز
�؟دنتشادتداعبلاضافوبآهبطوبرملامعامادکهبهثداحعوقوزاشیپ،مدرم
�)نانزیاههورگونادنملاس،ناربهرنایمردهلمجزا(تردقیمسرریغویمسریاهراتخاس

مادکاست؟
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�؟تساهنوگچهعماجوراوناخحطسرداهیریگمیمصت

2. افزایش و ارتقاء وضع بهداشت
�؟دنتشادتداعبلاضافوبآهبطوبرمیاهراتفرمادکهبهثداحعوقوزاشیپتیعمج
�؟دننزیماهراتفرنیاهبتسدارچویناسکهچ،تسارضمیتملاسیارباهراتفرمادک
�؟دوشیماهراتفرنیاثعابییاههزیگناهچودنرادتبثمیتشادهبیاهراتفرزونهیناسکهچ
�؟دراددوجویبیاعموایازمهچ،یداهنشیپتارییغتزاکیرهرد
�،هعماجیتشادهبنانکراک(نوریبابسامتیاربدوجومیمسرریغویمسریطابترایاهلاناک

اهمادک)هریغواهاسیلک،دجاسم،اهینواعت،اههاگشاب،نامیکحاینارگنامرد،اههلباقهستند؟
�؟تسهیسرتسد)هریغوهمانزور،ویدیو،نویزیولت،ویدار(اههناسرهبلحمردایآ
�؟درادروضحهقطنمرد)NGO(یلحمیتلودریغنامزاسایویاهناسرنامزاسمادک
�دیاب)یمومعیاههناخزپشآنانکراکایهعماجناربهر،ناکدوک،ناردام(تیعمجزاشخبمادک

فدهدرومقراربگیرد؟
�،یتملاسیاههاگشابقیرطزاایهنابلطوادتروصهب(نوریبابسامتیاربدوجومطیارشرد

دیفمیراکهارهچ)هریغواههتیمکخواهدبود؟
�؟دنریگبدایدیابارییاهزیچهچ،دننکیمراکتشادهبعضوءاقترایاربهکیناسک
�؟دنتسهاهمادکزاینودنسپساساربملاقانیرتیرورضوتسهسرتسدردییاذغملاقاهچ
�دحهچاتیتشادهبتاناکمارد،)اهیرامیبعویشطیارشرداًصوصخ(یتشادهبیاهراتفر

راذگریثاتاست؟

3. تأمین آب

�؟دنتسهیناسکهچنآینونکناربراکوتسااجکدوجومبآنیمأتعبنم
�؟تسادوجومبآرادقمهچرفنرهیاربهنازور
�؟تسیچبآنیمأتعبنمهبیگتفهای،هنازوریسرتسدلاور
�یفاکتیعمجیاههورگهمهتدمزاردوتدمهاتوکیاهزاینعفریارب،عبنمرددوجومبآ

است؟
�رما نیا زا مدرم و تسا کیدزن ،دننکیم یگدنز مدرم هک ییاج هب بآ تشادرب طاقن ایآ

یضاراند؟
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�؟دروآیمماودینامزهچاتعبنمنیا؟تساکتالباقیلعفبآنیمأتعبنمایآ
�؟دنرادفلتخمیاهشیاجنگاب،بسانمبآیاهفرظمدرمایآ
�)یکیژولویدارایوییایمیش،کیژلویبورکیم(یگدولآرطخرباربردایوتساهدولآ،بآعبنمایآ

قراردارد؟
�تروصردو؟تسانکممایمزلاهیفصتایآ؟تساهدشهتشاذگراکبآهیفصتهاگتسدایآ

مزلایاهیفصتعونهچموزلاست؟
�؟تسایرورضندرکینوفعدضایآ،دشابنهدولآبآعبنمرگایتح
�؟دراددوجومهیرگیدنیزگیاجبآعبنم،فارطانآردایآ
�؟دراددوجویتنسموسروبادآهچ،بآزاهدافتساوهریخذ،تشادربیارب
�؟تسهیعناوم،دوجومبآعبانمزاهدافتسایاربایآ
�دوجورکناتاببآندروآایمدرمییاجهباجناکماایآ،تسینیفاکدوجومبآعبانمرگا

دارد؟
�؟دنتسهاهمادکبآنیمأتهبطوبرمیتشادهبتاعوضومنیرتیلصا
�؟دنتسهبآزایتشادهبهدافتسالیاسویارادمدرمایآ
�؟تسامادکاهمادیاربدوجومبآعبانم،ناییاتسورییاجهباجتروصرد
�هتشاذگتسیزطیحمرب یریثأت ،نآزا هدافتسا وهیفصت،بآروما ردتلاخدلیلد هب ایآ

؟دشدهاوخ
�دراوهزاتتیعمجرگا؟دننکیمهدافتسادوجومبآعبنمزایرگیدناسکهچرضاحلاحرد

؟تشاددهاوخدوجو،مدرمهورگودنایمدروخربیاربیرطخ،دننکهدافتسابآعبنمنیازا

4. دفع فضوالت

�هقطنمایآ،دریگیمتروصزابیاضفردجازمهیلخترگا؟تسیچتلاوضفعفدیلعفلاور
؟تسانماهقطنمنیاایآوهدشهتفرگرظنردراکنیایاربیصاخ

�جازم هیلخت هرابرد ،اهتیسنج صوصخم موسر و اهرواب هلمجزا ،رضاح موسر و اهرواب
؟تسیچ

�راکتسردایآوتسایفاک،دراددربراک،تسهرگا؟دراددوجویتاناکمارضاحلاحردایآ
؟درکرتبسانمایدادهعسوتارنآناوتیمودنکیم
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�،)ینیمزریز ای یحطس(بآعبانم یارب یرطخیلک روطهب ،تلاوضفعفد یلعف تاداع ایآ
؟دنکیمداجیاتسیزطیحموینوکسمقطانم

�نوباصایآ؟دنیوشیمارناشیاهتسد،اذغندروخوهیهتزاشیپوهیلختزاسپمدرمایآ
؟تسهسرتسدردهدننکینوفعدضلیاسوریاسای

�؟دنرادییانشآیتشادهبیاهسیورسدربراکایتخاسابمدرمایآ
�؟تسادوجوملحمردینامتخاسحلاصمهچیتشادهبیاهسیورستخاسیارب
�هریغوهیلختیاهرایشواهلحم،یلادوگیتشادهبیاهسیورسزاهدافتسایگدامآمدرمایآ

؟دنرادار
�؟دراددوجویفاکیاضفیتشادهبیاهسیورسواهلادوگ،هیلختیاهلحمیاربایآ
�؟تساردقچنیمزبیشنازیم
�؟تساردقچینیمزریزبآحطس
�؟تسابسانم،لحمردتلاوضفعفدیاربکاخطیارشایآ
�؟دنکیمقیوشتاریرامیبیاهلقانتیلاعف،تلاوضفعفدهوحنایآ
�هنوگچلًاومعمارداومنیامدرم؟تسهیرگیدهدنیوشداومایبآ،دعقمتفاظنیاربایآ

؟دنزیریمرود
�یبسانمتاناکماوداومراکنیایاربایآ؟دننکیمتیریدمروطهچاردوخیگدعاقرومانانز

دوجودارد؟
�تشادهبزکارمردتکرحناوتدقافایلولعمدارفایاربیصاختازیهجتایتاناکماچیهایآ

هست؟
�؟دوشیبایزرادیابیطیحمتسیزتاظحلاممادک

5.  بیماری های حاصل از ناقالن

�؟تسایدجدحهچاتوتسیچیرامیبنلاقانزالصاحیاهیرامیبتارطخ

�طبترم)دوشیمدیلوتهدولآبآزاایرلاامهکنیاهبداقتعالثم(یتنسیاهروابواهراتفرایآ
ایتسادیفماهروابنیا؟دراددوجوهعماجرد،اهنآزالصاحیاهیرامیبواهلقانابمضر؟

�،دنتسهرطخنیاضرعمردهکیمدرمایآ،تسالاابنلاقانزالصاحیاهیرامیبرطخرگا
یسرتسدیدرفتظافحهبدارند؟
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�دوجو)هریغوهلابزوتلاوضفعفد،یشکوراج،یشکهزهلیسوهب(طیحمردرییغتناکماایآ
دارد؟

�هچییایمیشداومزاهدافتسایارب؟تسایرورضییایمیشداومابیرامیبیاهلقانلرتنکایآ
دوجویعبانموتاررقم،اههمانربدارد؟

�؟دوشهدادرارقاهراوناخرایتخارددیابینمیایاههیصوتوتاعلاطاهچ

6. مدیریت دفع زباله های جامد

�؟دنکیمداجیایلکشم،مکارتمدماجیاههلابزایآ
�ردقچنآرادقموتسیچهدشدیلوتیاههلابزعون؟دننکیمعفدهنوگچارناشیاههلابزمدرم

است؟
�درکیروآعمج،عفدیارباراهنآدیابایدرکمودعم،نآدیلوتلحمردناوتیماراههلابزایآ

تیاسزانوریبهبوبرد؟
�ای و تسوپمک دیلوت یاههلاچ رد نفد( تسیچ هدیدبیسآ مدرم هلابز عفد لومعم شور

ویروآعمجهاگتسد،هلابزیاهلادوگغیره(؟
�یسکهچودننکیمعفدهنوگچاراههلابزنیا؟تساهلابزدلوم،زینیبطاییتشادهبزکرمایآ

نآلوئسماست؟
�هوحنایآودننکیممودعمیناهنپاراهنآایآ؟دنزیریماجکرداریتشادهبیاهراونیاههلابز

؟تسایتشادهباهنآمادهنا
�؟درادتسیزطیحمربیریثأتهچ،دماجیاههلابزندربنیبزایاههویش

7. زه کشی فاضالب

�،یتشادهبیاهسیورسایاههناخبلاضافندشزیررسلثم(یلکشمبلاضافیشکهزردایآ
؟دراددوجو)بآعبانمایینوکسمقطانمهدننکهدولآفیثکبآ،یرامیبیاهلقاندلووداز

�؟تسهبآبذجدعتسمکاخایآ
�؟دنتسهیلحمیاهبلایسنایغطرباربرد،دوخنکسمزاتظفاحمرازباهبزهجممدرمایآ
�؟تساهدشیشکهزیبوخهب،مامحتساوبآتشادربیاهلحمایآ
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پیوست 2
کمترین مقدار آب برای مؤسسات و سایر مصارف

وتشادهبزکارم
ناتسرامیبها

رامیبرهیاربرتیل5سرپایی
نارامیبیاربرتیل6۰ات4۰بستری

یاهسیورسنوفیس،تازیهجت،کاشوپیوشوتسشیاربتسانکمم
مزلایرتشیببآرادقمهریغویتشادهبباشد

ابهزرابمزکارمرامیبرهیاربزورردرتیل6۰وبا
رهزاتبقارمیاربزورردرتیل۱5بیمار

وینامردزکارم
تغذیه

رامیبرهیاربزورردرتیل۳۰بستری
رهزاتبقارمیاربزورردرتیل۱5بیمار

تیزنارتزکارم
شریذپای(تقوم

موقت(
یملوطزورکیزاشیبشتماقارگا،رفنرهیاربزورردرتیل۱5کشد

زورکیهبدودحمشتماقارگا،رفنرهیاربزورردرتیل۳است

مدارس
شنادرهتسدیوشوتسشوندیماشآیاربزورردرتیل۳آموز

یتشادهبیاهسیورسهب:تساهدشنروظنمیتشادهبسیورسیاربهدافتسا
هاگننییاپردیمومعکنید

ووشوتسشتهجرفنرهیاربزورردرتیل5ات2آشامیدنمساجد

یاهسیورس
یتشادهبعمومی

یوشوتسشیاربزورردرتیل8ات2،تسدنتسشیاربزورردرتیل2ات۱
یاهسیورسیاهکقاتابهداشتی

یاهسیورسهمه
نوفیسیتشادهبدار

یتشادهبیاهسیورسردیراشفیاهنوفیسیاربزورردرتیل4۰ات2۰
رادنزخمیاهنوفیسیاربزورردرتیل5ات۳،بلاضافهبلصتم

یوشوتسشرفنرهیاربزورردرتیل2ات۱مقعد

مادیاربزورردرتیل5وطسوتمایگرزبتاناویحیاربزورردرتیل۳۰ات2۰ها
تاناویحکوچک
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پیوست 3

و  عمومی  اماکن  در  بهداشتی  سرویس های  تعداد  کمترین 
مؤسسات در شرایط بحران

هاتوکتدمزاردمدتمؤسسه

هطوحمرهیاربیتشادهبسیورس۱بازار
5۰دکه

2۰رهیاربیتشادهبسیورس۱
دکه

زکارمبیمارستان/درمانی
یاربیتشادهبسیورسکی
رامیب5۰رهایتخت2۰ره

سرپایی

۱۰یاربیتشادهبسیورسکی
رامیب2۰ایتختسرپایی

زکارمتغذیه

رهیاربیتشادهبسیورس۱
درفبالغ

رهیاربیتشادهبسیورسکی
2۰کودک

رهیاربیتشادهبسیورسکی
درفبالغ

۱۰رهیاربیتشادهبسیورس۱
کودک

ایشریذپزکارم
تیزنارتموقت

رهیاربیتشادهبسیورسکی
ونانزیارب۳تبسنهب،رفن5۰

نادرمیارب۱

مدارس

رهیاربیتشادهبسیورس۱
۳۰دختر

رهیاربیتشادهبسیورس۱
6۰پسر

۳۰رهیاربیتشادهبسیورس۱
دختر

6۰رهیاربیتشادهبسیورس۱
پسر

دفاتر
2۰رهاربیتشادهبسیورس۱

شاغل

دیرویرگاب،رباهزاهتفرگرب:عجرم)2۰۰2(
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پیوست 4
و  عمومی  اماکن  در  بهداشتی  سرویس های  تعداد  کمترین 

مؤسسات، در شرایط بحران

بیماری�های�تولید�یا�منتقل�شده�با�آب

،ییلاگیشلاهسا،ابو
ولانوملاسلاهساغیره

وهبصحهبش،هبصحغیره
لاهسا،یبیمآلاهسا

ژیاردیاز
،آتیتاپه،لافطاجلف
لاهسا،یسوریولاهسا

ریغویروسی

یناهد –یعوفدم
باکتریایی

یناهد –یعوفدم
ریغباکتریایی

یگدولآآب،
تشادهبضعیف،

یصخشتشادهبضعیف،
تلاوصحمیگدولآ

کشاورزی

بیماری�های�منتقل�یا�متراکم�با�آب
اییتسوپیاهتنوفع

چشمی،
هبونبتوهبصح
ابهدشلقتنمکک

ریغبآکافی،
یدرفتشادهبضعیف

،یراونمرک،یوقلحمرککرم�های�مدفوع
ورادبلاقمرکغیره

هدشلقتنمیاهمرک
زاخاک

یاضفردعوفدمهیلخت
یگدولآ،زابزمین

مرکناویح –رشبزپمینتشوگکدوکرم�های�نواری�خوکی�یا�گاوی
یگدولآزمین

مرک،زایموسوتسسیشموجود�در�آب
ودبکمرک،یاهنیگغیره

بآرددایزندنام
یگدولآآبآلوده

ناقل�های�بیماری�مرتبط�با�آب
،گنادبت،ایرلاام

ایزرلایف،باوخیرامیب
وغیره

وهشپشیناب
مگس

ردندزشینودلووداز
بآرانک

ولاهساوسگمابتیارسدیزانتریحشرات�ناقل�مرتبط�با�مدفوع
طیحمکثیفسوسک
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پیوست 5
و  فاضالب  و  زه کشی  بهداشت،  به  مربوط  فعالیت های  کمترین 

)CTCs( عایق بندی در مراکز درمان وبا یا سی تی سی ها
اصول اساسی که در مراکز بهداشت و سالمتی باید در نظر گرفته شود:

)هنیطنرقای(یدنبقیاعاردیدشدراومکنید. .۱
هتسبفورظرداراهغارفتساوتلاوضفهمهبریزید. .2

بقارمکیطقفرامیبرهیارببگمارید. .۳
هدزرلکبآاباراهتسدبشویید. .4

وشوتسشلباقدیاباهقاتاهمهفکباشد. .5
ینوفعدضاراهاپ،زکارمزاجورخماگنهکنید. .6

ینوفعدض)هدننککاپداومایندناشوجاب(زکرمکرتزاشیپارهدولآدارفاسابلکنید. .7
مظنمروطهبارزکرمیاهاجهمهوفکبشویید. .8

رظنردازجمیتشادهبیاهسیورساهنآنابقارمونارامیبیارببگیرید. .9
،لحمیدورورددیاب،دوشیمیرادیرخنوریبزااذغرگا.دینکهیهتزکارمرداراذغ .۱۰
نوریبهبنآاب)وربیوای(ابودلومیاهمسیناگراورکیمندربزااتدوشهیلختفرظزا

یریگشیپلحمزاشود.
دوجویرگیددرف،لاتبمدرفمِاوقاوهداوناخنایمردهکدیوشنئمطماتدینکیریگیپ .۱۱

یتشادهبتاعلاطاراوناخدارفاهبودینکینوفعدضارواهناخ.درادندهید.
ینوفعدضزینارهیلقنلیاسو،دنیآیمیمومعهیلقنلیاسوابدارفارگاکنید. .۱2

لخاد ،هطوحم رد و یروآعمجار هنیطنرق هاگودرا لخاد رد ،ناراب زا لصاحبآ .۱۳
یفرظبریزید.

ینوفعدضارهنیطنرقهاگودرالخادیاههلابزکنید. .۱4

محلول های کلرین برای مراکز درمان وبا
محلول��0/05در�صدمحلول��0/02در�صدمحلول�2در�صددرصد�کلر�برای�مصارف�مختلف

،هلابزمدفوع
داسجامردگان

،فکیورءایشا
،اهباوختخر،اهباوختخت

واههیوشاپپوشاک

اهتسد
پوست

یمفیعضارلولحمامرگوروننوچ،درکهیهتهزاتهبهزاتزوررهدیاباراهلولحمکند.
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پیوست 6

نارحبیامنهاریاهباتکردنمیاهریخذوراوناخبآهیفصت،)2۰۰8(IFRCزاهتفرگرب:عجرمها

یلاگچابکیمارسزاهدشهتخاسگنریاهرقنبآهیفصتفرظیعون*باال

خیر

خیر

خیرخیر

خیرخیر

بله

بله

بلهبله

بلهبله

آیا منبع آلوده شده است؟

آیا در پاسخگویی بشردوستانه برای تصفیه آب از اقالم موجود بازار استفاده می کنید؟

تصفیه از پیش: آیا آب گل آلود یا کدر است؟

ضد عفونی: هیزم یا سایر سوخت ها 
پیشاپیش آماده است

آیا آب گل آلود است؟

آیا آب کدر است؟

جداسازی ذرات معلق 
در آب، ضد عفونی یا 

فیلتر کردن ساده، ریختن 
آهسته، بدون مخلوط 
شدن  مواد ته نشین، یا 
شیوه سه ظرفی و پیرو 

آن ریختن دوبرابر کلر و 
همچنین ذخیره و نحوه 
برداشت را رواج دهید.

آب سالم را ذخیره و از آن 
استفاده کنید

از فیلتر کردن )با 
فیلترهای شنی تمیز 
یا سیلور سرامیک* و 
غیره( یا از مقدار عادی 
ضد عفونی  کننده های 
شیمیایی استفاده کنید. 

ذخیره و برداشت درست و 
سالم آب را نیز رواج دهید.

ازفیلتر کردن )با فیلترهای 
شنی تمیز یا سیلور 

سرامیک* و غیره( یا از 
دوز دو برابر ضدعفونی 
کننده های شیمیایی 

استفاده کنید. ذخیره و 
برداشت درست و سالم 

آب را نیز رواج دهید.

جوشاندن و ذخیره و 
برداشت درست و سالم 

آب و همچنین جمع آوری 
مسئوالنه هیزم را رواج 

دهید.

ضد عفونی زیر آفتاب را 
رواج دهید.

صاف کردن، ته نشین 
کردن و ریختن آهسته 

و عدم اختالط مواد 
ته نشین، شیوه سه ظرفی 

یا فیلترهای ساده همراه با 
پاک کردن چندین باره را 

رواج دهید.
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مآخذ و منابع برای مطالعه بیشتر
مآخذ

اسناد حقوقی بین المللی

حیضوت)یگنهرفویعامتجا،یداصتقاقوقحیللملانیبهماندهع۱2و۱۱داوم(ردحرطمبآقح
E/C۱2/2۰۰2/۱۱هرامشدنس.2۰۰2ربماون26بوصم،CESCRبآقح۱5هرامشیمومع

نامزاسملل.

کلی

کی:)(Engineering in Emergencies نارحب رد یسدنهم ،)2۰۰2( ،رآ تربمَل و ،جسیوید
.Red R / ITتاراشتنا.مودپاچ.یدادمانانکراکیاربیلمعیامنهارلندن.

یارب اهسناژآ نایم یاهکبشراک( Inter-Agency Network for Education in Emergencies
نمزمنارحب،اهنارحبردشزومآیارباهدرادناتسالقادح،2۰۱۰،INEE)اهنارحبردشزومآ

.عیرسیزاسزابونیویورک.
www.ineesite.org

ندلاوسیراپ.لواپاچ.نارحبطیارشردیمومعتشادهبیسدنهم،)۱994(زرمنودبناکشزپ
.یلکدنورهبیلمعیشرگن،زدیا وHIVوهناتسودرشبیاههمانرب ،ما رَتِی وما یلیار ُا ،ما یو

،ناتسلگنامافسکاآکسفورد.
www.oxfam.org.uk/what_we_do/emergencies_we_work_/resources/health.htm 

پژوهش های بهداشتی

)ARGOSS(سوگرآیامنهارباتک،)2۰۰۱(ناتسلگناییایفارغجشهوژپلندن.
www.bgs.ac.uk
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جنسیت

.اهنارحبردبلاضافوتشادهب،بآوتیسنج،)خیراتنودب()IASC(اهسناژآنایمیمئادهتیمک
.IASCیامنهارباتکژنو.

www.humanitarianform.org/humanitarianform/Portals/1/cluster%20approach%20
page/clusters%20/WASH/Gender%Handbook_Wash.pdf

ارتقاء شرایط بهداشت

و اهشور :تشادهب عضو یبایزرا یاهدنیارف ؛)۱997( لِا نوسردنم ،وی لاتنمولب ،یِا مودمِلآ
یارب یللملانیب داینب .یشکهز و بلاضاف هب طوبرم یاهراک و بآ طیارش یبایزرا یاههویش

)یلمعمادقا(Practicalactionهژیوروطهبتاراشتنا.هعسوتلاحردیاهروشکانگلستان.
دادمایاربیلمعیامنهارباتککی:تشادهبشیازفا،)2۰۰7(،مایلیارُاو،جناگروم،سانورِف
هژورپ .هناتسودرشب تاحلاصازا تیامحدحاو .ناتسلگنا ،نشکا لاکیتکارپ تاراشتنا .هعسوت و

یاهشوختشادهبعضوءاقتراواش.
www.humanitarianreform.org/humanitarianreform/Default.aspx?tabid=160

تأمین آب

یاهتیعمجیاربتشادهبوبلاضاف،بآ،)2۰۰6())Action against Hungerیگنسرگهیلعمادقا
سیراپ.رطخابهجاوم

www.actioncontrolafaim.org/English/ 

یسدنهمزکرم.هیفصتوباختنایاربینیناوق:اهنارحب،بآعبانم.)۱997(رآدیر،ساسوئاه
.وروبفلاهاگشناد،)WEDC(هعسوتوبآانگلستان.

نیاز به آب برای امنیت

:دحتمللمنامزاسرابوراوخنامزاس
www.fao.org/nr/water/undex.html

نیازهای دامی به آب

،نشکاتاراشتنا.)2۰۰9()Livestock Emergency Guidelines and Standards(زگِلانگلستان.
www.livestock-emergency.net/userfile/legs.pdf 
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کیفیت آب

.ونژ.موسپاچ.یندیماشآبآتیفیکیاربینیناوق،)2۰۰۳()WHO(یناهجتشادهبنامزاس
www.who.int/water_sanitation_health/dwq/gidlines2/en/ 

طرح ایمنی آب

مههب لحمزا یندیماشآ بآتیفیک تیریدم :بآینمیا یاهحرط،)2۰۰5( ،اذغ یناهجهمانرب
.هدننکفرصماتاههمشچنتسویپ

www.who.int/water_sanitation_health/dwq/wspo506/en/

دفع فضوالت

یدییویلبد.اهسناژآیاربکرتشمیامنهارباتککی،نارحبردعوفدمعفد،)2۰۰7(یپرباه
.ناتسلگنا،وروبفولهاگشناد،یس

http://wedc.lboro.ac.uk/ 

کنترل ناقل بیماری 

ویلیاوناج.یسانشطیحمویسانشریگهمه:بآاب هدشداجیایاهیرامیب ،)۱977(،یپرتناه
،رتسچیچ.دودحمتیلوئسمابتکرش،نارسپانگلستان.

داومزاهدافتسااباهنارحبردیرامیبیاهلقانلرتنک)۱999(،یِارآدیرویجیسنیراکلا
،مافسکا.یدادمایاهنامزاسنیناوق:ییایمیشانگلستان.

زباله های جامد

.هلابزنفدیاهتیاسحرط،)2۰۰۳(بسانمیاهیروآنفزکرم
www.iswa.org

داسجاتیریدممردگان
اهنارحبیاربینفتاکن.نارحبطیارشردناگدرمداسجانفد،)2۰۰9(یناهجتشادهبنامزاس

.ونژ.8هرامش
http://wedc.lboro.ac.uk/resources/who_notes/WHO_TN_08Disposaal_of_dead_
bosies.pdf
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زباله های طبی

رد(یتشادهبیاهتبقارمرداههلابزنمیاتیریدم،)۱999(،یپکاربشاروییوریژ،آسورپ
.یناهجتشادهبنامزاس)شیاریوتسدژنو

زه کشی و فاضالب

حطسزرهیاهبآهیفصت:یحارطیامنهارباتک،)۱98۰()EPA(تسیزطیحمتظافحسناژآ
.۱7۳-78-2/6۰۰-EPAشرازگ،عفدیاهماظنوتیاس

منابع برای مطالعه بیشتر
کلی

:اهنارحبیاربیتملاسهناخباتک،)وهاپ(نکیرمآناپویناهجتشادهبنامزاس
www.helid.desasters.net/en

.اهنارحبردیطیحمتشادهب،)2۰۰2(یناهجتشادهبنامزاسژنو

دفع فضوالت

.همانربیحارطویبایزرا،نارحببلاضافویشکهز،)2۰۰2(یِارآدیروسایرگاب،یِایپرباه
،وروبفولهاگشناد،یسیدییویلبدانگلستان.

کنترل ناقل بیماری

رداهتفآویرامیبیاهلقانلرتنک،)۱997(ناگدنهانپروماردللمنامزاسیلاعیایراسیمک
.دلونرآ.ونژ.یگدنهانپطیارشلندن.

یاربمهمیاهتفآویرامیبیاهلقانلرتنکیاربییایمیشیاهشور،یناهجتشادهبنامزاس
یتملاسهمگانی.

www.who.int 

مدیریت اجساد مردگان

،امنهاریاهباتک یرس.نارحب طیارشردناگدرمداسجاتیریدم،)2۰۰4( ُا چا ویلبد ووهاپ
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.یسیدنتگنیشاو.5هرامش
www.paho.org/English/DD/PED/ManejoCadaveres.htm

زباله های طبی

یاهتبقارم یاههلابز عفد :Aide-memoire)( یروآدای هتکن ،)2۰۰۰( یناهج تشادهب نامزاس
یدنتگنشاو،5هرامش.نارحبتیریدمیامنهاریاهباتکیرس.ونژ.نمیایتشادهبسی.

www.paho.org/English/DD/PED?ManejoCadaveres.htm

ناتوانی و آسیب پذیری کلی

تامدخ:ریذپبیسآیاههورگریاسوناوتاندارفایارببلاضافوبآ،)2۰۰5(رآدیروچِازنوج
.ناتسلگنا،وروبفولهاگشناد،یدیسییویلبد.یسرتسدتیلباقندرکرتهبیاربیحارط

http://wedclboro.ac.uk/wsdp

هتکن .اهنارحب رد یکیزیف یناوتان راچد دارفا یارب تلاوضف عفد ،)2۰۰7( ناتسلگنا مافسکا
،مافسکا.۱ینفیحیضوتانگلستان.

 www.oxfam.org.uk/respources/learning/humanitarian/download/TBN1_disablity.pdf

.اهنارحبردییچایپیاربیگنهرفیعامتجاتاظحلامویریذپبیسآ،)2۰۰7(ناتسلگنامافسکا
،مافسکا2هتکنینفتاحیضوتانگلستان

www.oxfam.uk/resources/learnng/humanitarian/downloads/TBN2_watsan_
sociocultural.pdf
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چگونه از این فصل استفاده کنیم؟
این�فصل�به�چهار�بخش�اصلی�تقسیم�شده�است:
بررسی�امنیت�غذایی�و�ارزیابی�تغذیه

تغذیه�نوزاد�و�کودک�خردسال
مدیریت�سوء�تغذیه�حاد�و�کمبود�ریزمغذی�ها

امنیت�غذایی�
؛اذغلاقتنا-ییاذغتینما:تساهدشمیسقترگیدیعرفشخبهسهب،ییاذغتینما،مراهچشخب

رارما-ییاذغتینما؛یدقنلاقتنا-ییاذغتینمامعاش.
.درکهدافتسانامزمهروطهبلصفنیاابدیابینوناکیاهدرادناتساوتیامحلوصازا

اما،تسانارحبهبیناسردادماربنآیراذگریثأت،اهدرادناتسالقادحزاهیلواروظنمهکنیااب
هلحرمهب لاقتنا و نارحب هب ییوگخساپیارب یگدامآنیحرد،اهدرادناتسا نیا زا تسانکمم

.دوشهدافتسامهیزاسزابوایحایاهتیلاعف
:تساریزتاکنلماششخبره

�رد هک ار یلقادح حوطس و تسا یفیک تقیقحرد اهدرادناتسا نیا :اهدرادناتسا لقادح
یمناشن،تفایتسداهنآهبدیابهیذغتشخبردهناتسودرشبیاهیناسردادمادهد.

�.دنتسهاهدرادناتساتیاعرهبکمکیاربیتاعلاطاواهتیلاعفدراومنیا:یدیلکتامادقا
�ناشناردرادناتساکیتیاعرمدعایتیاعرهکدنتسه»یمئلاع«لماش:یدیلکیاهصخاش

یدیلکتامادقاجیاتنواهدنیارفابطابترایرارقربوشجنسیاربیهارمئلاعنیا.دنهدیم
تامادقاهبهن،دناطوبرماهدرادناتسالقادحهبودنیاشگیمعملی.

�تامادقا،اهدرادناتسالقادحزاهدافتساماگنهدیابهکتسایصاختاکنلماش،امنهارتاکن
عفریاربییاهدومنهر،اههتکننیا.دوشهتفرگرظنردفلتخمطیارشردیدیلکیاهصخاشو
لماشتسانکممودننکیمهئارارادتیولواتاعوضومهیصوتایشجنس،یلمعتلاکشم
ایتاشقانم،تلاضعمودنشابمهاهصخاشایتامادقا ،اهدرادناتساهبطوبرممهمتاکن

حیضوتاردوجومشنادکیراتتاکندهند.
یاربهکییاهیراوشدواهیگدیچیپ،دوشنماجناوصخشم،مزلایدیلکتامادقاواهصخاشرگا

ماجنابسانمیکیکفتتامادقاودوشیبایزرادیاب،دیآیمشیپهدیدبیسآتیعمجگیرد.
داحهیذغتءوسشجنسیاربییاهدومنهار،یبایزرایاربتساییاهتسیلکچلماشاهتسویپ
کی.یمومعیتملاسیاربیاهیذغتیاهزاینو (micro nutrients(اهیذغمزیرتیمهانییعتو
تاعوضوموماعتاعوضومهبطوبرمتاعلاطاعبانمهبهکدراددوجوزینذخآمزابختنمتسرهف

.تساهدشمیسقتهعلاطمیاربرتشیبعبانموذخآمتمسقودهبودرادهراشاینفصاخ
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فهرست
۱5۱.....................................................................................................همدقم
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امنیت غذایی و تغذیه

امنیت غذایی و 
ارزیابی تغذیه

تغذیه نوزاد و 
کودکان خردسال

استاندارد 1
امنیت غذایی

استاندارد 2
تغذیه

استاندارد 1
راهنمایی و

 هماهنگی سیاست
استاندارد 2

حمایت اصولی و 
مهارت

استاندارد  1
سوء تغذیه حاد 

متوسط
استاندارد 2

سوء تغذیه حاد 
شدید

استاندارد 3 
کمبود ریزمغذی ها

استاندارد 1
ملزومات کلی تغذیه

استاندارد 2
مناسب و پذیرفتنی 

بودن

استاندارد 3
کیفیت و ایمنی غذا

استاندارد 4
 )SCM(زنجیره مدیریت

تدارکات

استاندارد 5
هدف گیری و توزیع

استاندارد 6
 استفاده از غذا

استاندارد 1دسترسی 
به کاالها و خدمات 

موجود
استاندارد1
تولید اولیه

استاندارد 2
درآمد و کار

استاندارد 3
دسترسی به بازارها

استاندارد 1
امنیت غذایی 

عمومی

مدیریت سوء 
تغذیه شدید و 

کمبودریزمغذی ها
امنیت غذایی

امنیت غذایی -
انتقال غذا

امنیت غذایی - 
وجه نقد و انتقال 

حواله

امنیت غذایی-
امرار معاش

پیوست 1: چک لیست های بررسی امنیت غذایی و امرار معاش
پیوست 2: چک لیست بررسی امنیت بذر

پیوست 3: چک لیست بررسی تغذیه
پیوست 4: سنجش سوء تغذیه شدید

پیوست 5: مقیاس های اهمیت ریزمغذی ها در سالمتی عمومی
پیوست 6: نیازهای تغذیه ای

مآخذ و مطالب برای مطالعه بیشتر

منشور بشردوستانهاصول حمایتاستانداردهای اصلی
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مقدمه
پیوند با منشور بشردوستانه و حقوق بین الملل

یاهسناژآکرتشمتادهعتواهروابیلمعنایب،ییاذغتینماوهیذغتیارباهدرادناتسالقادح
رد ،هدشصخشمهناتسودرشب تامادقا رب مکاحکرتشمفیاظوو قوقح،لوصا و هناتسودرشب
یللملانیب نوناق رد هدشتبث و رشب قوقح رب ینتبم هک لوصا نیا .تسا هناتسودرشب روشنم
یاهکمکتفایردقحوتینما وتیامحزایدنمهرهب قح،تمارکاب یگدنزقحلماش،تسا
اب هارمه ،یراذگتسایس و یقوقح دانسا ،کرادم زا یتسرهف .تسا زاین یانبم رب هناتسودرشب
۱تسویپرد،دهدیمرشبقوقحروشنمزاهاوگهک،هناتسودرشبنانکراکیاربلصفمتاراهظا

سرتسدرد)۳54ص(است.

اما،دنرادشودرباهتلودارتیلوئسمیلصاراب،تساطوبرمقوقحنیاهبهکاجنآاتهچرگ
ار نآ دیاب هک دنراد یتیلوئسم اههدیدبیسآ یاهتیعمج لابق رد زین هناتسودرشب یاهسناژآ
رگیدررقمدراومیدادعت،یمومعقوقحنیازا.دنناسربماجناهبقوقحنیاابراگزاستروصهب
ضیعبت مدع و تاعلاطا هب یسرتسد ،تکراشم قوقحهب اهنآ هلمجزا هک  – دوشیم بعشنم
اذغ،بآهب طوبرمصاخقوقحنینچمهوینوناکیاهدرادناتسایانبمهکدرکهراشاناوتیم
باتکنیاردهراشادروماهدرادناتسالقادحشخبماکحتساهک –دهدیملیکشتاریتملاسو

.تساامنهار

تیمسر هب یللملانیب یقوقحدانسا رد قحنیا .دراد ار یفاک یاذغ زا یدنمهرهب قحسکره
جراخیلیلادهب انب اههورگای دارفا رگا .تسایگنسرگزا تظافحقحلماشوهدشهتخانش
یفاکیاذغنتشادقحزا،دنرادسرتسدردهکیتاناکمازاهدافتساابدنناوتیمن،دوخلرتنکزا
اذغهبیسرتسدقح.دننکنیمضتارقحنیاهکدنافظوممیقتسمروطهباهتلود،دنوشدنمهرهب

اهتلودیاربریزفیاظولماشاست:

�یمادقاچیه،وضعیاهتلودهکتسانآدنمزاین»یفاکیاذغهبدوجومیسرتسدهبمارتحا«
اذغهبیسرتسدزاتیمورحمهبرجنمهکدننکنشود.

�چیهدارفاایتاسسؤمهکنیازانانیمطالوصحتهجاهتلودهکتسانیا»تیامح«همزلا
مادقا،درکدنهاوخنمورحمیفاکیاذغهبیسرتسدزاارسککنند.
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�روما رد ،لاعف روطهب و شیپاشیپ دیاب اهتلود ،)تلایهست هئارا( »ندناسر ماجناهب« یارب
،اهنآزا یرادربهرهب وشاعمرارما تهجیهافرلیاسووعبانم هب مدرمیسرتسدتیوقت

تکرشکنند.

�ناشدوخعبانم رگا ای و دنهدب اذغ نادنمزاین هب دیاب ای اهتلود ،نارحب عوقو تروصرد
هبعنامنودبونمیایسرتسددیاباهنآ.دننکیللملانیبیاهکمکتساوخرد،تسینیفاک

لیهستمهاریللملانیبیاهکمککنند.

وهناحلسمدروخربطیارشرداذغهبیسرتسدلماش،نآیقاحلایاهلکتورپوونژنویسناونک
ایییاجهباج،یدوبان،هلمح،یگنجیاهویشناونعهبنایماظنریغهبندادیگنسرگ.تسالاغشا
لاعفریغزینو،ییاذغداومدیلوتلاحردیزرواشکیاهنیمزوییاذغداومنتشاذگهدافتسالاب
،یروشکیتقو.تساعونممیرایبآوبرشُبآریاخذوتاسیسأت،یرادماد،عرزوتشکندرک
رگلاغشاتلود،للملانیبقوقح،دشابنیفاکیلاغشاقطانمعبانمرگا،دنکیملاغشااررگیدروشک
دننکبارناشدوخشلاتهمهدیاباهتلود.دنکیمفظومیلاغشاتیعمجیفاکیاذغنیمأتهبار
دنهاوخیسرتسدیفاکیاذغهبهشیمه،یلخادهراوآدارفاوناگدنهانپهکدنباینانیمطااتداشت.

کردهب وتسااذغهب یسرتسدقحیلصایاوتحمرگنایامن ،لصفنیا یاهدرادناتسا لقادح
یمکمکقحنیایناهجدشرهبورکند.

اهمیت امنیت غذایی و تغذیه در بحران ها
دنتسهیمهمیاههدننکنییعت،مدرمیگدنزیاربیفاکحطسردییاذغداومظفحواذغهبیسرتسد
،دنریگیمرارقنارحبریثأتتحتهکیمدرم.)9ص،هناتسودرشبتامادقاردریفساهاگیاج.کر(
روطهبیمومعیتملاسیاربهیذغتءوس.دنوشیمراچدنمزمهیذغتءوسهبنارحبعوقواببلغا

.تساریموگرمهدمعللعزاویدجهلئسمکیمیقتسمریغایمیقتسم
لماعتهکتسایلیلحتیرازبا،)۱54ص.کر(یموهفمبوچراچ.تساهدیچیپهیذغتءوسللع
ایاهیرامیب:زادنترابعهیذغتءوسمیقتسمللع.دهدیمناشنارهیذغتءوسردرثؤملماوعنایم
مدع،راوناخحطسردییاذغتینمانتشادن،تساییانبریزرقفهجیتندوخهک،یفاکیاذغندروخن
بلاضافوتشادهبردلکشم،یفاکانوملاسانبآ،هعماجوهداوناخحطسردیفاکیتشادهبموسر
و شاشتغا ،لیس،هلزلز ،نافوطلثم ییایلاب  .یتشادهب یاهتبقارم هب یسرتسدندوبن یفاک و
کییریذپبیسآ.دراذگیمریثأتهیذغتدوبمکییانبریزللعربمیقتسمروطهبهمه،یلاسکشخ
.دنکیمنییعتایلابنیاابییورایورهدهعزاندمآربیاربارهعماجنآییاناوت،هعماجایهداوناخ
و،هعماجایراوناخکییاهیگژیوهبیدایزدحاتهیذغتءوسابهارمه،تارطختیریدمناوت
هتفرگشیپردشاعمرارمایاربهکدرادیگتسبییاهتسایسویراگزاس،تاناکماهباًصوصخ

یمشود.
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هدشهدافتساریزفیراعتزالصفنیارداست:

�عفریاربیذغموملاس،یفاکیاذغهبهراومه،مدرممامتهکدراددوجوینامزییاذغتینما
رد.دنشابهتشادیسرتسد،ملاسولاعفیگدنزیاربدوخهقیلسابقباطم،یکاروخیاهزاین

دوجوءزجهسییاذغتینمازافیرعتنیابوچراچدارد:

قطانمردهدشنیمأتییاذغداومنِدوبلصفقباطمهباذغتیفیکظاحلزاهک،ندوبدوجوم-
یاهکاروخویهام،ماد،یزرواشک(عبانملماش،ندوبدوجوم.تساطوبرمهدزنارحب
دناوتیماهسناژآوتلودتلاخد(تسانارجاتیوسزایتادراویاهاذغویلحم)یشحو
مدرمهباذغلیوحترددنمناوتیلحمیاهرازاب.)دشابهتشادریثأتعبانمنیاهبیسرتسدرد

یاهدننکنییعتشقن،زیندارند.

نیمأتیارب،یفاکییاذغداومنمادیرخلماش،اهراوناختیفرظظاحلزاهک،یسرتسد-
ندروآتسدهبردارراوناخناوت،یسرتسد.دوشیمطوبرمدوخیاضعایکاروخیاهزاین
،ایاده،لااکهلدابم،اهدیرخ،یگناخریاخذوتادیلوتزایاهزیمآقیرطزا،دوجومیاهاذغ

یم،هلاوحایدقنلوپواذغنتفرگتیراعهبسنجد.
دننام،دراددوجوراوناخردهکییاذغزااضعاهدافتساهبدوشیمطوبرمهک،یرادربهرهب-

داومفرصموبذج.عیزوتویزاسهدامآاییروارفلاحرد،رابنارددوجومیاهاذغ
هب،دریگرارقهیذغتءوسایوایلابریثأتتحتدناوتیمهک،ندبزاسوتخوسیاربیذغم

یگتسبدارفایاهییاناوتدارد.
�و)یعامتجاویدام،یعیبطعبانم هلمجزا( تشیعمیاهرازبا ،اهییاناوت زا تشیعملیاسو

شاعمرارمایاهتسایس.دوشیملیکشتنآهدنیآهافرواقبهمادایاربراوناخرهیاهتیلاعف
بسکیاهتیلاعفورازبا زاهدافتسایاربیلمعروطهبمدرمهکتساییاههویشلماشزین
یاهخساپناونعهبیراگزاسیاهتسایس.دننکیمباختنادوخیتشیعمفادهاریاسودمآرد
ردینامزمدرمتشیعملیاسو.دوشیملیمحت،ییاذغتینمادوبنردهکهدشفیرعتیتقوم
ییاناوتدنناوتبمدرمودیآقئافاهنآربسپسوراگزاساهشنتابدناوتبهکدوبدهاوختینما

دوبهبودننکظفحاردوخدلومیاههبنجوبخشند.

�یرادربهرهبومضه،کاروخهبطوبرمیاهدنیارفهبهکتساهدرتسگموهفمابیاهژاوهیذغت
یتملاسظفحویکیزیفیاهتیلاعف،لثمدیلوت،تفرشیپودشریاربندبهلیسوهباذغزا
ءوس.دوشیمهیذغت یدایزویمکلماشینف ظاحل زا »هیذغت ءوس«هژاو.دوشیمقلاطا
اهیذغمزیردوبمکونمزمهیذغتءوس،داحهیذغتءوسهلمجزا،دراومزایهورگلماشهیذغت
ءوسهکیلاحرد،دنیوگیمداحهیذغتءوس،)ندشرغلا(یاهیذغتمرواییگتفرلیلحت.تسا
رددوکرلکشود،لاوزودشرمدع.دوشیمهتفگ)ندنامدقهاتوک(دشرمدعهبنمزمهیذغت
داحهیذغتءوساًصوصخ،هیذغتءوسردثحبویفاکانهیذغتهبلصفنیاردام.تسادشر

یمپردازیم.
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نتایج دراز مدت
جثه افراد بالغ،
توان عقالني،

بهروه وري اقتصادي،
توان تولید مثل،

بیماري هاي مربوط به
سوخت و ساز و
قلبي عروقي

نتایج کوتاه مدت
جثه افراد بالغ،
تمرگ و میر، 

درصد بیماران و ناتواني

کمي تغذیه 
مادر یا کودك

غذاي مصرفي ناکافيبیماري ها

عدم امنیت غذایي 
درسطح خانوار،

دسترسي، موجود
نبودن و مصرف

مصرف غذاي ناکافي
از سوي مادر، تغذیه بد
نوزادان و خردساالن،

و اقدامات مراقبتي و رشد 
ضعیف

سیاست هاي ضعیف براي 
زندگي، فقر مادي استخدام، 
خویش فرمایي، مسکن، امرار 
معاش، ارسال پول، مستمري 

و حواله

محیط خانوادگی 
غیر بهداشتی و نبودن 
خدمات بهداشتی کافی

ی، 
هنگ

 فر
ی،

ماع
اجت

ط 
حی

، م
لی

فص
وع 

، تن
ه ها

روی
ی، 

وح
ی ر

ه ها
ضرب

سی
سیا

 و 
دی

صا
اقت

امرار معاش ناکافی:
مالی، انسانی، جسمانی، 

اجتماعی، طبیعی و سیاسی

دالیل زیربنایی

دالیل اساسی

اولین دالیل

چارچوب مفهومی دالیل سوء تغذیه
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زاهدراویاههبرضتدشاب،بوانتمروطهبرطخضرعمردنتفرگرارقهکدهدیمناشنرادومننیا
.دوشیمنییعتاهنآییایفارغجویداصتقا،یعامتجاهرتسگهبهجوتابو،یرشباییعیبطیایلاب
،یناسنا ،یلام یاهرازبا زا راوناخ ره یرادروخرب حوطس لماش ،یراگزاس تیفرظ یاهرایعم
یاربنآعونتداجیاناوتو،فرصمودمآرد،دیلوتحوطسو،یسایسویعیبط،یعامتجا،یکیزیف

اهرطختارثاشهاکوفرصمودمآردبسکاست.

رددیاب ،نانآ هیذغت هب یگدیسرهکتساینعمنیا هب لاسدرخناکدوکونادازون یریذپبیسآ
یاربتلاخد.تساهیذغتءوسنامردهزادناهب،هیذغتءوسزایریگشیپتیمها.دریگرارقتیولوا
نادازونوناکدوکیتملاسوهیذغتطیارشهدننکنییعتدناوتیم،تدمهاتوکردییاذغتینماداجیا

.دشابتدمزاردردنانآهافرو

سپتسانکمم،اما.دننکیمافیایرتمهمشقننانزلًاومعم،هداوناخیاضعایارباذغهیهترد
حطسردییاذغتینما عضوءاقترادیلک.دنکرییغتاهراوناخیگدنزیاهشور،نارحبعوقوزا
رادرابنانزهژیویاهیذغتیاهزاینکرد.تسااههداوناخنایمردیلصایاهشقنییاسانش،راوناخ
یناسردادما یاههمانرب هیهت رد ،یناوتان راچدصاخشا و نادنملاس،لاسدرخناکدوک ،هدریشو

تیمهایارادزین،بسانماست.

نینچ.دوشیمنکممرتشیبیگدامآاب،یاهیذغتیاهبیسآوییاذغتینماهرابردرتهبیناسردادما
،هناتسودرشبیاهسناژآ،اهتلودیوسزاهدشداجیاشنادوطباور،اهتیفرظلصاحییاهیگدامآ
تارثالابقردرثؤمیناسردادماوینیبشیپیاربدارفاوعماوج،یلحمیندمهعماجیاهنامزاس
یاهماظنابطبترملًاماکواهرطخزایلیلحتربینتبم،یگدامآ.تسایلامتحاایدوجومیاهرطخ
،ملاقاوتازیهجتهریخذ،هبقرتمریغثداوحیاربیزیرهمانربلماشرمانیا.تسایروفرادشه
حطسردیزیرهمانرب،لنسرپشزومآ،یمئادیگدامآیاربهدشماجناتامادقاویرارطضاتامدخ

تانیرمتورونام،هعماجاست.

،هدشهتخادرپنآهبباتکنیاردهکنارحبنامزردهیذغتوییاذغتینماردمادقایلصایاههزوح
،اذغلاقتنا،اهیذغمزیرودیدشهیذغتءوستیریدم،لاسدرخناکدوکونادازونهیذغتهبطوبرم

.تساشاعمنیمأتلیاسووهلاوح،دقنلوپ

پیوند با فصول دیگر

رداهدرادناتساهبلینردتفرشیپ.دراددنویپلصفنیاابرگیدلوصفیاهدرادناتسازایرایسب
یراکمه،دشابرثؤممادقاهکنیایارب.دراذگیمرثااهشخبریاستفرشیپرببلغا،شخبکی
نلاوئسمابیگنهامه،اهزاینعفرنیمضتیارب.تسامزلااهشخبریاسابیکیدزنیگنهامهو
.تسایرورض،روحمهعماجیاهنامزاسواهیناسردادماردهدننکتکرشیاهسناژآریاس،یلحم

هنیهباهتیلاعفردییاذغتینماتیفیکودوشیمنیراکهرابود،اهتیلاعفماجناردخواهدبود.
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یگداوناخطیحمهب،هیذغتءوسلیلادریاسنایمرد،)۱54ص.کر(هیذغتءوسیموهفمبوچراچ
،بسانمانهیذغتعفرویریگشیپیاربیناسردادما.درادهراشازینیفاکانیتشادهبتامدخوفیعض
طوبرمیاهلصفوشاوردنینچمهولصفنیاردروکذمیاهدرادناتسالقادحهبلیندنمزاین
لوصاهبوتیاعرینوناکیاهدرادناتسادیاباهیناسردادمانیایارب.تساتشادهبونکسمهب
واقبنمضتمهکیوحنهباههورگهمههیذغتوییاذغتینمانیمضتروظنمهب.دوشلمعتیامح
ییاهنتهب،امنهارباتکزالصفنیاردروکذمیاهدرادناتساهبیبایتسد،دشابنانآتمارکظفح

یفاکنیست.

رد،زینیلیمکتوهارمهیاهدرادناتساواهلصفریاسیامنهارتاکنوصاخیاهدرادناتساهب
هدشهراشا،موزلتروصاست.

پیوند با اصول حمایت

یاهدرادناتساهبلوصویارب،دنرادنیصاخیتیامحهمانربرگایتح،هناتسودرشبیاهسناژآهمه
اًصخشم :تسین »قلطم« لوصا نیا .دنهدرارق دوخ یامنهار ار تیامح لوصا دیاب ،باتک نیا
نیا،لاحنیااب.دنکدودحم،لوصانیازایوریپرداراهسناژآتیلاعفهرتسگدناوتیمطیارش
تیادهاراهدرکلمعدیابهراومههکدهدیمباتزاباریاهناتسودرشبیناهجیاهینارگنلوصا

کند.

تیلاعفیاهشخبهمهردهکتسایدرفییاهدرادناتساویساسایدنیارفینوناکیاهدرادناتسا
:زادنترابع،روحممدرمهناتسودرشبیناسردادماینوناکدرادناتساشش.دوشیمهتشاذگکارتشاهب
کمکوتراظن،یدادمانانکراکدرکلمعیبایزرا،فدهنییعت،ییوگخساپ،هیلوایبایزرا،تکراشم
،امنهارباتکنیاردروکذمیاهدرادناتساهمهفطعیارباهدرادناتسانیا.رگدادمانانکراکهب
تکراشم،دادمارهتیفیکوبسانتنیمضتیارب،اًصوصخ.دهدیمتسدهبیاهناگیعجرمهطقن
رطخابررکمروطهبایلابنایرجردهکیدارفاواههورگهلمجزا-نارحبردهدیدبیسآمدرم

دحنیرتلاابهبدیاب،-دنوشیمهجاومبرسد.

آسیب پذیری ها و ظرفیت های جمعیت  آسیب دیده 

هدشیحارط،اهنآیارجاوینوناکیاهدرادناتساهرابردهعلاطمیاربشخبنیااست.

دوخیدوخهب،ندوبHIVهبلاتبمایلولعم،نز،ریپایناوجهکدرادیدایزتیمهاهتکننیاکرد
یارب.دوشیمنآثعابلماوعیخربلباقتمریثأتهکلب،دهدیمنرارقبیسآضرعمرداریسک
لًاامتحا،تسافیعضشایتملاسعضوودنکیمیگدنزاهنت،درادلاس7۰زاشیبهکیسک،لاثم
لماکهداوناخکیردوتساواهباشمیتملاسطیارشونسردهکدوبدهاوخیسکزارتریذپبیسآ
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رایسب،دشابتسرپرسیبهلاسهسهچبرتخدکیرگا،هباشمروطهب.دنکیمیگدنزیفاکدمآردابو
یگدنزلوئسمینیدلاوتبقارمتحتهکدوبدهاوخینامززارتریذپبیسآکند.

و یریذپبیسآ زا یلیلحت ،یدیلک تامادقا و هیذغت ،ییاذغ تینما یاهدرادناتسا یارجا نمض
تفایردقحهکیناسکزا،یناسردادمایاهشلاتهکتشادنانیمطاناوتباتدنکیمکمکتیفرظ
یکردنتشادمزلتسمرمانیا.دنکیمتیامحضیعبتلامعانودب،دنرادارزایننیرتشیبوکمک
یاههورگرب،فلتخمیاههویشهب،صاخینارحبریثأتیگنوگچویلحمطیارشزاهنافاکشوم
دننام ییاهیریذپبیسآ .تسا ،دناهتشاد شیپ زا هک ییاهیریذپبیسآ لیلدهب ،مدرم زا یصاخ
یشکهرهب لثم،تیسنجربینتبمیاهتنوشخهلمجزا(فلتخمیاهدیدهتاب ههجاوم،رایسبرقف
ایکخرسدننام(ریگاویاهیرامیبلامتحاو)لسایHIVلثم(یرامیبعویشایعوقو،)یسنج
ومدرمیراگزاسیاهشورزاتیامحاما،دنوشاهیربارباندیدشتثعابتسانکممایلاب.)ابو
ومدرمیاهشورواهتراهم،شنادزادیاب.تسامهمزیننانآیدوبهبویتمواقمیاهتیفرظ
فلتخمعناوم.درکتیامح،یناورویلام،ینوناق،یعامتجایاههرواشمهبنانآیبایتسدنینچمه
شیپتامدخنیاهبیسرتسدردتسانکممهکیفلتخمیعامتجاویداصتقا،یگنهرف،ینامسج

فرطربدیاب،دریگبرارقنانآیورشود.

همهیاهتیفرظوقوقحتیاعرهکتسایلصایاههزوحزایخربنیبم،دیآیمریزردهچنآ
یمنیمضتارریذپبیسآمدرمکند:

�دنرتیوزنم هک نانآ اًصوصخ،مدرم هدنیامن یاههورگ همه یراکمه زا نانیمطا لوصحاب
تاسسؤمردهک یناسک،دنراد یتلاکشمکرحتوطابترا یرارقرب ردهک یدارفا هلمجزا(
تکراشم)هدناملوفغمایتسرپرسیبیاههورگریاسوراکهزبناناوجون،دنوشیمیرادهگن

دوبهبارمدرمبخشید.

�؛دینککیکفت)لاس8۰یلاابات۰زا(نسوتیسنجساساربارتاعلاطااهیسرربنیحرد
ییاذغتینماوهیذغتشخبیاربتیعمجیفاکعونتتیاعرزانانیمطالوصحرددرومنیا

تیمهادارد.

�یاضعاهمهیاربمهفلباقوریگارفوحنهب،یقوقحدراومزایهاگآقحهکدیباینانیمطا
هدشرسیمهعماجاست.
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حداقل�استانداردها

1. بررسی امنیت غذایی و تغذیه
دیاش ،یروف دادما یارب و دیدش نارحب کی رد یروف یناسردادما یارب یریگمیمصت روظنمهب
ویلکیدیدهبیبایتسدیارب،هیلواعیرسیاهیبایزرا.دشابیفاکیشخبدنچعیرسهیلوایبایزرا
یاهیسرربماجناییاذغتینماهنیمزردتسانکمم.تساهدشیحارطصاخطیارشردنشور
،یبایزرا.دوبدهاوخربتعمعبانمونامزدنمزایننآبسانمماجناهک،دشابمزلایرگیدرتقیمع
دیابیناسردادماتیریدمزایشخبناونعهبوتساهتسویپیدنیارف،ینلاوطیایلابردصوصخهب

.درکهدافتسااهیریگمیمصتویریگفدهردنآزالصاحتاعلاطازا

رددوجومعناومییاسانشیارب شلاتاب وبولطمروطهب دیاب هیذغت طیارشدروآرب ای یسررب
ونآهبیسرتسدواذغیدوجومشیازفایاربمادقانینچمهو،یفاکییاذغداومهبیسرتسد
یاهتسویپردیسرربیاهتسیلکچهمه.دشابهتشادهارمه،یفرصمیاذغزاهنیهبیرادربهرهب
تسیلکچ:۳ورذبتینمایسرربتسیلکچ:2،شاعمرارماوییاذغتینمایسرربتسیلکچ:۱

دوجومهیذغتیسررباست.

ردودنکیمتیعبت)62ص(۳درادناتسازا،هیذغتطیارشیسرربوییاذغتینمادرادناتساود
.تشاددهاوخدربراکودره،دشابهدشهیصوتویحارطیمادقاهیذغتوییاذغتینمایاربهکاجره

استاندارد��1بررسی�امنیت�غذایی�و�تغذیه:�امنیت�غذایی

از������������������������������������������������������ استفاده� با� داشته�باند،� قرار� غذایی� ناامنی� روزافزون� خطر� برابر� در� مردم� اگر�
روش�های�پذیرفته�شده�برای�درک�نوع،�میزان�و�مقدار�ناامنی،�برای�شناسایی�کسانی�
تعیین�مناسب�ترین�واکنش،� برای� اثر�گذاشته�و� آنان� بر� از�دیگران� بیش� بحران� که�

بررسی�هایی�صورت�می�گیرد.

اقدامات�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�لصفمروطهبارنآودنکیوریپهدشهتفریذپلوصازاهدرتسگروطهبهکدیربراکهباریشور
۱یامنهارهتکن.کر(دیهدحیضوتدوخیسرربشرازگرد(.

�.)2یامنهارهتکن.کر(دینکلیلحتویروآعمجیتامدقمهلحرمردارتاعلاطا

�.)4یامنهارهتکن.کر(دینکلیلحتتیعمجهیذغتطیارشربارییاذغتینمامدعریثأت
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�ریغویمسرتاسسؤمهلمجزا،یلحمیاهتیفرظرباریسرربیانبم،ناکماتروصرد
9یامنهارهتکن.کر(دیراذگبیمسر(.

شاخص�های�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�دوشیمقیقحتاهراوناخودارفاشاعمرارماوییاذغتینماهرابرد،تامادقاتیادهیارب
9ات۳یامنهارتاکن.کر((.

�یاربینشوریاههیصوت،هلمجزا،اتدوشیمبیکرتیلیلحتیشرازگرداهیسرربیاههتفای
۱۰ات۱یامنهارتاکن.کر(دوشهئارااههورگودارفانیرتریذپبیسآهرابردمادقا(.

�طیارشءاقتراوتیامحلماشنمضرداما،تسامدرمیروفییاذغیاهزاینربینتبم،خساپ
۱۰یامنهارهتکن.کر(دوبدهاوخزینمدرمیتشیعم(.

نکات�راهنما

مهم،دشابیمسرریغرگایتح،یرادربهنومنیاههیورویسرربزادنامشچ :یسانش شور .۱
یاهشورزانآماجنایاربودشابهتشادینشورفادهادیابییاذغتینمایاهیسررب.تسا
قیرطزاهلمجزا(فلتخمعبانمقیرطزاتاعلاطادییأت.دوشهدافتسایللملانیبهدشهتفریذپ
گنهامهیاهیریگهجیتنرد)اهراوناخیسرربویاهراوهامریواصت،عرذوتشکیسررب
هعلاطم یارب بلاطم و ذخآم و 62 ص،۳ ینوناک درادناتسا .کر( دراد یرایسب تیمها

بیشتر(.

.دشابدوجومیاهیوناثتاعلاطا،نارحبزاشیپطیارشهرابردتسانکمم :تاعلاطا عبانم .2
رگیدکیلمکموفلتخمییاهشقنهداوناخییاذغهافرنیمأتردنادرمونانزهکاجنآزا
،۳درادناتسا.کر(درککیکفتتیسنجساساربنکممیاجاتدیابارتاعلاطانیا،دنراد

رارماوییاذغتینمایسرربتسیلکچ:۱تسویپو62صمعاش(.

دوجومیاهفیرعت.کر(:نآزایرادربهرهبوفرصمونآهبیسرتسد،اذغ ندوب دوجوم .۳
هکاریایذغمداوم،اذغفرصم)۱5۳ص،نآزایرادربهرهبونآهبیسرتسد،اذغندوب
هبطوبرمتاییزجویژرنارادقمهبساحم.دنکیملیدبتیژرناهب،دنروخیمهداوناخدارفا
هدشفرصمیاهاذغهدعودادعتردرییغت.تسینیلمعیسرربنیاردهدشفرصمیذغمداوم
ردتارییغتهدنهدناشنلاحنیعردوهداسیصخاشدناوتیم،نارحبکیزاسپوشیپرد
فرصمتاعفدوهداوناخایدرفیوسزایفرصمییاذغیاههورگدادعت.دشابییاذغتینما
رگاهژیوهب،رمانیا.دهدیمباتزابارییاذغمیژرینوگانوگ،ضورفمعجرمهرودکیرد
تیفیکویفرصمیاذغیژرناعومجمابنینچمهوراوناخیداصتقا-یعامتجاطیارشاب
لئاسمواهوگلا،اذغفرصمهرابرد.دوبدهاوخیبوخنیزگیاجصخاش،دوشطبترمنآ
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یاهمیوقت:زا دنترابع،دنوشیمبوسحمیساسایاهسایقمهکییاهرازبا ،نآهب طوبرم
قباوسایییاذغداومهبیسرتسدردینماانقباوس،هداوناخییاذغمیژرعونتقباوس،یلصف

فرصمغذا.

اما؛تساهیذغتءوسهدمعلیلدهسزایکیییاذغتینمامدع:هیذغت طیارش و ییاذغ ینماان .4
هیذغتءوسلیلداهنتنیاهکدرکروصتدیابناست.

لماوع و نلاک داصتقا رتهدرتسگ لماوع هجیتن تسا نکمم ،ییاذغ تینما مدع :طیارش .5
یتاسسؤم ای اهدنور ،یللملانیب و یلم یاهتسایس هلمجزا ،یسایسیعامتجا یراتخاس
لحمیتسیزطیارشتیفیکشهاکوینغیاذغهبهدیدبیسآمدرمیسرتسدربهکدشاب
یطیارشینعی،دننکیمفیرعت»نمزمینماان«لومعمروطهبارتلاحنیا.دنراذگیمریثأت
مهرتمیخونارحب یراذگریثأت اب دیاشوتسایراتخاسیاهبیسآهجیتن هک تدمزارد
لحارمبترمیدنبهقبطویطحقیروفرادشههلمجزا،ییاذغتینمایتاعلاطاماظن.دوشب

.تساتاعلاطالیلحتمهمیاهراکوزاسزا،ییاذغتینما

،رازاب ماظن ،مدرم شاعم رارما و یگدنز طیارش هب هجوت اب ییاذغ تینما امداد:  تحلیل  .6
نارحبتیهامونامز،)نسوسنجظاحلزا(نانآیعامتجاطیارش،رازابهبمدرمیسرتسد
هبهدیدبیسآمدرمیبایتسدیگنوگچربدیابیسررب.دنکیمرییغت،نآهباهیناسردادماو
.دشابهتشادزکرمت،نآابیراگزاسیگنوگچونارحبزاشیپنانآدمآردونارحبرداذغ
.درکهجوتنابزیمتیعمجییاذغتینماهبدیاب،دنوشیمچوکهبروبجممدرمهکییاجرد
،اهکناب،اهرازابدیاب،اذغنیمأتهریجنزابطابتراردودقنهجولاقتنا یاربیسرربرد
.کر(دوشهتفرگرظنرد،اهنآابهارمهتارطخنینچمهولماوعریاسویلامتاسسؤم
اذغایدقنهجولاقتناقیرطزاتلاخدناکمایسرربهبرمانیا.)۳۳ص،تیامح۱لصا

کمکرثؤمونمیایاهراکهاریحارطوخواهدکرد.

دنورلماشدیابرازابلیلحت.دشابهیوناثویتامدقمیاهیسرربزایشخبدیاب،رازاب لیلحت .7
راظتناهرودورازابراتخاسربنارحبریثأت،یساساتامدخواهلااکیدوجوم،اهتمیقدشر
یاهتصرفندرکمهارفیاربرازابطیارشکرد.دوشماجنایداعتلاحهبتشگزابیارب
نورقم،عقومهبیحارطهبدناوتیم،نارحبزاسپتامدخویساساملاقا،اذغ،یمادختسا
یاهماظن،نارحبزاسپ.دوشرجنم،لحمداصتقادوبهبیاربیبسانمیاهخساپوهفرصهب
لثم(دلومیاهلااکنیمأتاب،مدرمیگدنززاتیامحیاربهکتشاددنهاوخارنآناوترازاب
.دننکمادقاتدمهاتوکیاهزایننیمأتزارتارف،مادختسایارباضاقتظفحو)هریغورازبا،رذب
تینما.کر(درکیلحمدیرخناوتب،نکممیاجرهردهکدوشیحارطیروطدیاباههمانرب
درادناتسا،ییاذغتینما،۱89ص،۳و2یامنهارتاکن،اذغلاقتنا4درادناتسا،ییاذغ
هتکنوشاعمرارماییاذغتینما۳درادناتسا،2۰7ص،7یامنهارهتکن،شاعمرارما۱

.)2۱2ص،2یامنهار
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نارحبابهلباقمفلتخمیاهشورلماشدیابلیلحتویبایزرا :نارحب رب هبلغ یاه تسایس .8
،ددنبراکهباراهشورنیادیاب،ینامزهچردویسکهچهکرمانیاحیضوت،نآربیگریچو
ییاهرازبا.دشاب)دنرادیتارثانینچرگا(اهنآسوکعمتارثاتیهامواهنآهدیافنازیم
فلتخماهتسایسنیاهکنیانمض.تساهدشهیصوت»یراگزاسیاهدربهاررادومن«لثم
ودناتبثمویداعاهتسایسزایخرب.دراددوجوهلباقمیاربیصخشملحارموتسا
،نیمز شورف لثم( هلباقم یاهتسایس ریاس تسا نکمم .درک تیامح اهنآ زا دوشیم
یاهتسایساهنآهبیهاگهک،)اهلگنجبیرختایویگدنامردلیلدهباهراوناخترجاهم
یخربتسانکمم.دزادنایبرطخهبارییاذغتینمامئادروطهب،دوشیمهتفگمهنارحب
لیمحتنانآهبایولامعانارتخدونانزیوسزاهک،نارحبابهلباقمیاهتسایسزارگید
رثانانآیعامتجایگچراپکیویناورهافر،یتملاسربیفنمتروصهبایوتدشهب،دوشیم
شیبهدافتسالثم،دشابهتشادریثأتتسیزطیحمربتسانکممهلباقمیاهتسایس.دراذگب
،یناسردادمانیرتبسانمییاسانشیارب،راکزاغآرددیابلیلحت.یلمیعیبطعبانمزادحزا
تینما،ررضیبیاههنیزگهمهیدوبانزاشیپهکدوشلصاحنانیمطااتدنکنییعتیدودح

۳6ات۳۳صص،2و۱تیامحلوصا.کر(دشدهاوخنیمأتییاذغ(.

واهنامزاس،نانز،نادرمفلتخمیاههورگرابرپ تکراشم تحلیل گروهی آسیب پذیری:  .9
ساساربدیاباههمانرب.درادیتایحتیمهایسرربلِحارمهمهرد،یلحمبِسانمتِاسسؤم
عوقوضرعمردهکیقطانمرد.دوشهدامآویحارط،یلحمطیارشواهزاین،یلحمشناد
یاهماظن،ایلابهبیگدیسریاربدیاب،درادرارقینلاوطتاشاشتغااییعیبطیایلابررکم
ناوتبودشابدوجومیداتسیاهحرطواههکبشاییروفیرارطضایناسردادماورادشه
یتیمها اههژورپ یارجا و یحارط رد نانز تکراشم .تفرگرظنرد اهیسررب رد ار اهنآ

4۱ات۳6صص،تیامح4ات2لوصا.کر(درادیساسا(.

یروفیاهزاینعفراهنآزاضرغهکییاهتلاخد :تدمزارد یزیر همانرب و یروف یاهزاین.۱۰
تروصهبدناوتیمرومانیا.دشابهلاوحودقنهجو،اذغلاقتنالماشدناوتیم،تساییاذغ
یاهزاینعفرهچرگ.دریگبتروصشاعمرارماهبطوبرمتلاخادمریاسابهارمهایودرفنم
ابهشیمهدیاباریناسردادما،درادتیولوااهنارحبزاغآرددیلوتیاهرازباظفحویروف
رباوهوبآرییغتتارثازایهاگآهبهجوتابهلمجزا،رتینلاوطیاهنامزنتفرگرظنرد

یحارط،هدشبیرختتسیزطیحمیزاسزابکرد.
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استاندارد��2بررسی�امنیت�غذایی�و�تغذیه:�تغذیه

از� استفاده� با� تغذیه�روبه�رو�می�شوند،� با�خطر�سوء� پیش� از� بیش� مردم� درجایی�که�
سوء� وسعت� و� درجه� نوع،� تا� می�گیرد� بررسی�هایی�صورت� پذیرفته�شده،� شیوه�های�
تغذیه،�درک�و�کسانی�که�بیش�از�همه�آسیب�دیده�اند�و�همچنین�واکنش�مناسب�آن،�

شناسایی�شوند.��

اقدامات�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�یسرربزالصاحتاعلاطاابویروآعمجارنارحبزاشیپطیارشهرابرددوجومتاعلاطا
۱یامنهارتاکن.کر(دوشصخشمهیذغتطیارشتدشوتیهاماتدینکماغدایتامدقم

6ات(.

�زایننیرتشیب،هیذغتطیارشربراذگریثأتییانبریزلماوعوییاذغتیامحهبهکارییاههورگ
2و۱یامنهارتاکن.کر(دینکییاسانش،دنرادار(.

�ودازونهیذغت،اهیذغمزیر،۱یجنسنت،طیارشرتهبکردوشجنسیاربایآهکدینکنیعم
حطسردهیذغتشهاکیبناجلیلادوناردامزاتبقارمهبطوبرمتامادقا،لاسدرخناکدوک

.ریخای،تسامزلازینیفیکویمّکیاهیسررب،تیعمج

�هدننکنییعتلماوعصوصخرد،یلحملاعفیاکرشریاسونابزیمهعماجدیاقعوتارظنهب
7یامنهارهتکن.کر(دینکهجوت،هیذغتندوبنیفاک(.

�دینکقیقحتیلحمویلمتیفرظهرابرد،یناسردادمایاهتیلاعفزاتیامحاییربهریارب
.)8ات۱یامنهارتاکن.کر(

�تابثهبورطیارشهکدینکنییعتودینکهدافتساهیذغتطیارشیسرربزالصاحتاعلاطازا
.)8و7یامنهارتاکن.کر(تماخوای،دوریم

شاخص�های�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�یارب ،هدشهتفریذپ لوصا وریپ ،درادناتسا یاهصخاش هدنرادربرد یسررب یاهشور زا
-۱.)6ات ۳یامنهار تاکن .کر(دوشیمهدافتسا یجنسنت ریغ و یجنسنت یاهیسررب
یاهداژن و للم نِدب یاضعا یریگهزادنا اب هک یسانشمدرم زا یشخب )anthropometery(

راکورسفلتخمدارد.

�فدهابیتامادقایاربفافشییاههیصوتلماش،یلیلحتشرازگکیردیسرربیاههتفای
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.)6ات۳یامنهارتاکن.کر(تسااههورگودارفانیرتریذپبیسآهبکمک

نکات�راهنما

،هیوناثایهیلواعبانمزاناوتیمارهیذغتءوسللعهبطوبرمتاعلاطا:یا هنیمز تاعلاطا .۱
ماظنهبطوبرمتاعلاطا،اهشهوژپشرازگ،تشادهبوهیذغتدوجومهچخیراتزاهلمجزا
هبیعامتجایاههورگوییاذغتینمایاهشرازگ،تشادهبزکارمیاههدنورپ،عیرسرادشه
،تسینتسدردیتاعلاطا،تامادقااییسرربدرومصاخقطانمهرابردرگا.دروآتسد
یاهشوخیاهشهوژپ؛۱تشادهبرامآیشهوژپعبانمهلمجزا؛درکهرواشمرگیدعبانمابدیاب
نامزاسهیذغتزادنامشچیتاعلاطاماظن؛هیذغتوتشادهبیاهشهوژپریاس؛2یصخاشدنچ
؛4یناهجتشادهبنامزاسیندعمداومونیماتیویاهیذغتیتاعلاطاماظن؛۳یناهجتشادهب
یسرزابیاهماظن؛)NICS(6هیذغتتاعلاطاماظن؛)CE-DAT(5یرارطضاتاعلاطاهاگیاپ
رد.درکهرواشم،هیذغتءوستیریدمیاههمانربردیهدششوپوشریذپخرنویلمهیذغت
عویشهبهجوتیاجهبهکتسانیاتیولوا،دشابسرتسدردصخاشیتاعلاطاهکییاج
دوشهتفرگرظنردنامزلوطردهیذغتطیارشدنور،صخشمنامزکیرداهنتهیذغتءوس
یاهشهوژپبوچراچرددیابارهیذغتیسررب.)هیذغتیسرربتسیلکچ:۳تسویپ.کر(
رظن رد ،دنراد زکرمت ییاذغتینما و یمومعیتملاسرب هک ییاهنآ اًصوصخ،رتهدرتسگ
تیفرظ و اهنآ یتایلمع تیفرظ ،هیذغت صوصخرد تامادقا هب طوبرم تاعلاطا .تفرگ
اهیناسردادما تیاده و اهدوبمک ییاسانش یارب دیاب ،ار یلم و یلحم یاهیناسردادما

.درکیروآعمج

صخشمیتاعلاطایاهدوبمکواههلصافهکاجنآطقفویتامدقمیسرربوریپ :لیلحت هطیح .2
درادناتسا .کر( دیآلمعهب یرتقیمع یسررب دیاب ،تسه زاین یرتشیب یهاگآ هب و هدش
یاربایوهمانربیاهدروآتسدشجنس،یزیرهمانربیریگمیمصتردات)62ص،۳ینوناک
نکممشهوژپیاهشورلماش،رتقیمعیسررب.دوشهدافتسانآزااههیصوتوهرواشم
شهوژپ ،لاسدرخ ناکدوک و نادازون هیذغت یسررب ،یجنسنت یاهلیلحت هلمجزا ،رگید
ناوتیممهیتراظنیاهماظنوهیذغتیسرربزا.دوبدهاوخاهلیلحتواهیذغمزیرهرابرد

هدافتساکرد.

یاهشور زا ،دشابهتشاد یصخشم فادها دیاب ،یاهیذغت یسررب عون ره روش شناسی:  .۳

1. WHO Nutrition Land

2. Demographic Health Surveys

3. cscape Information System

4. WHO Vitamin and Mineral Nutrition Information System

5. Complex Emergency Database

6. Nutrition in Crisis Information System
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ودنکییاسانش،دنریذپبیسآهیذغتظاحلزاهکاریناسکوهدافتسایللملانیبهدشهتفریذپ
دنتسمدیابلیلحتویسرربدنیارف.دناسانشب،دنراذگیمریثأتهیذغتءوسربهکاریلماوع
زین یسررب یاهشور.دوشهئارا عقومهب و یقطنم ،فافش تروصهب یشرازگ رد و دشاب
یبوخهباهتلودواهسناژآنایم،اهنآهیهتردنینچمه؛دشابصخشموهنافرطیبدیاب
رگیدکی اب سایق لباق و مه لمکم ،لصاحتاعلاطا بیترت نیا هب .دشابهدشیگنهامه
وهدرتسگیاهیسرربرددناوتیم،دنهدیمماجناسناژآدنچهکییاهیسررب.دوبدنهاوخ

هتشاددربراک،عیسوییایفارغجقطانمردیشخبدنچباشد.

ربینتبم،طبترمنیماضمابیاهشهوژپهنومن :)یرتموپورتنآ( یجنس نت ناسنا یاه شهوژپ .4
ای(یجنسنتناسنایاهشهوژپ.تسایمومعیاهیرگلابرغاییفداصتیاهیرادربهنومن
یهدشرازگ.دنکیممهارفار)داحونمزم(هیذغتءوسعویشنیمختناکما،)یرتموپورتنآ
یناهجهمانربیاهدرادناتساقباطمو۱Zسایقمرد،دقهبنزوساساربدیاباهشهوژپنیا
تملاسرامآ یلم زکرم هتفگ هب انب .دشاب )دیدش هیذغت ءوس شجنس:4 تسویپ هب( اذغ
یاهشهوژپابهسیاقمکلامناونعهبدناوتیم،Zسایقمرددقهبنزوشرازگ)NCHS(
رد دیاب 2)MUAC( وزاب ینایم تمسق رودُ دیدش یکیراب و یرغلا .دشاب زین هتشذگ
هجیتنردبآراجنهانمکارت.ددرگروظنم)یجنسنت –رشبای(یرتموپورتنآیاهشهوژپ
نانیمطاهنماددیابهیذغتءوسعویشهرابرد.دوشتبثویبایزراهناگادجدیاب،هیذغت)ءوس(
هدافتساابناوتیمارراکنیا.دشابنایامنشهوژپتیفیکوشرازگ)confidenceinterval(
ماجناSMARTییاجهباجودادمادرادناتسایبایزراوتراظنهلمجزا(دوجومیاهرازبازا

داد(۳.

نیااما،تسایرورضزینیرتموپورتنآربهفاضاتاعلاطا:یرتموپورتنآ ریغ یاه صخاش .5
،یرتموپورتنآشهوژپشرازگهبهمیمضماگنهودریگرارقرظندمتقدابدیاب تاعلاطا
یزاسنمیاششوپنازیملماشدیاباهصخاشنیا.دنزنبیسآنآتیفیکهباتدشابدودحم
و)یندعمداوموحلاماای(اهیذغمزیردوبمک،آنیماتیونیمأت،)کخرسهرابرداًصوصخ(
)IYCF(لاسدرخناکدوکونادازونیاربیناهجتشادهبنامزاسییاذغملاقایاهصخاش
،زینلاسجنپریزناکدوکونادازونریموگرمخرنصلاخانرامآبسانمیاجرهرد.دشاب

یبایزرادرومدناوتیمقرارگیرد.

زوربزاشیپتیعمجهکدوشصخشمرگا:)یندعم داوم و حلاما ای( اه یذغمزیر دوبمک .6
درادلامتحا،تساهدربیمجنرنهآرقفزاای،هدوبیورایدُی،آنیماتیودوبمکراچد،نارحب
دیسادوبمکزایشانیرامیب(ارگلاپتسانکمم.دوشرتمیخونارحبزوربرثاردلکشمهک

1. A Z-Score is a statistical measurement of a score’s relationship to the mean in a group of scores. A 
Z-score of 0 means the score is the same as the mean. A Z-score can also be positive or negative, indi-
cating whether it is above or below the mean and by how many standard deviations

2. Standardised Monitoring and Assessment of Relief and Transition

3. Mid Upper Arm Circumference
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نیماتیودوبمکزا یشان یرامیب( توبروکسا،)۱بنیماتیودوبمک( یربیرب ،)کینیتوکین
یبایزرارددیابدراومنیاهک،دبایعویشاهیذغمزیررقفزایشانیاهیرامیبریاسای)ث
زکارمرداهدوبمکنیازاکیرهابیناسکرگا.دوشهتفرگرظنردیزیرهمانربواهلیلحت
ویفاکییاذغمیژرکیهبیسرتسدنادقفرگناشننیاتسانکمم،دنوشرضاحتشادهب
دناوتیماهیذغمزیردوبمکیبایزرا.دشابتیعمجهمهنایمردیاهلأسمهدنهدناشندیاش
نیمخت:زاتساترابعمیقتسمریغیبایزرا.دریگماجنامیقتسمریغایمیقتسمتروصهب
قیرطزا،رطخنازیمنییعتیاربنآندادرارقکلاموتیعمجحطسردیذغمداومفرصم
۱درادناتسا.کر(نآزاهدافتساواذغهبیسرتسدودوجوهرابرددوجومیتاعلاطارورم
،اذغتینما.کر(ییاذغهیمهستیافکیبایزراو)۱58ص،هیذغتوییاذغتینمایسررب
شورناونعهب،ناکماتروصرددناوتیممیقتسمیبایزرا.)۱88ص،اذغلاقتنا۱درادناتسا
نارامیبکتکتردنآدوبمکینیلابهبشایینیلابهبساحمابنهآدوبمکصیخشتنیزگیاج
هک ییاجرد،اهشهوژپ نیحردنیبولگومهشجنساب هلمجزا و ،هنومن یاهتیعمجای

راکهب،تساعیاشینوخمکرود.

،طیارشقیقدلیلحتدنمزایندوخ،هیذغتءوسحوطسزایننییعت :هیذغت ءوس حطس ریسفت.7
۱ درادناتسا .کر( تسا ،ریموگرم خرن و عجرم تیعمج یگدنکارپ و هزادنا هب هجوت اب
زایندرومریزدراوم،راکنیایارب.)۳25ص،۳یامنهارهتکن،یتشادهبیرورضتامدخ
تشادهبنامزاسییاذغملاقایاهصخاش،یلصفیاهزیخوتفا،تملاسیاهصخاش:تسا

،)IYCF(لاسدرخناکدوکونادازونیاربیناهج

:5 تسویپ .کر( اهیذغمزیر دوبمک حوطس ،لاب وقوع  از  پیش  تغذیه  کمبود  سطوح 
ءوسابداحهیذغتءوستبسن،)یمومعیتملاسرداهیذغمزیردوبمکتیمهایاهسایقم
هعومجمکی.دراذگیمرثاهیذغتءوسییانبریزلیلادربهکیلماوعریاسویناهجهیذغت
راکدنورربتراظنیاربهارنیرتهفرصهبنورقمدناوتیم،یتاعلاطایاهماظنزایلیمکت
ریسفت،یتراظنیاهتیلاعفرددیابناکماتروصردیلحمتاسسؤمواهتیعمج.دشاب
یاهوگلایریگراکهبتسانکمم.دنشابهتشادتکرشیناسردادمارهیزیرهمانربواههتفای
رارما،ییاذغتینماهلمجزا،اهریغتمزایدادعتاهنآردهک،راکیاهشورویریگمیمصت
یسررب۱درادناتسا.کر(دشاببسانم،هدشهتفرگرارقرظندمهیذغتوتشادهبوشاعم

۱6۰ص،5یامنهارهتکنوهیذغتوییاذغتینما(.

درومیاهیناسردادماهبطوبرمیاهیریگمیمصتردیسرربیاههتفایزادیاب:یریگ میمصت .8
عیزوتیمومعتایلمعیاربیریگمیمصت.دوشهدافتساهیذغتءوستیریدمتهجرد،فده
رظتنمهبیزایننارحبدیدشهلحرمردیروفنامرداییریگشیپیاربتامادقاریاسایاذغ
رد دیاب نآ جیاتن زا ،دوشیم ماجنا اهیسررب رگا .درادن قیمع یسررب جیاتن یارب ندش
یموهفمبوچراچردهکیبیترتهبارهیذغتءوسدیابیریگمیمصتیارب.درکهدافتساتامادقا

یسررباریناسردادمایاربدوجومتیفرظوهیذغتودیمهف،هدمآکرد.
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2.  تغذیه نوزاد و کودک خردسال
شیازفا ار هیذغت ءوس زا یشان گرم و یریذپبیسآ ،لاسدرخ کدوک و دازون هنیهبهمین هیذغت
.دوبدنهاوخ دارفا نیرتریذپبیسآ ،اهرتناوج و دوشیم رتشیب اهرطخ،نارحب نامز رد .دهدیم
،هام24ریزناکدوکردارریموگرمودنکیمرتشیباریگدنزهماداناکماهکهنیهبیاهیذغتراتفر
،یگهامششاتردامریشابیراصحناهیذغتلماشهکتسایروفییاهدرکلمع،دهدیمشهاک
زاملاسوبسانم،یفاکلمکمهیذغتهبزاغآو،رتشیبای،هام24تدمهبردامریشابهیذغتهمادا

دعبهبیگهامششاست.

یکاروخیاهزایننیمأتویتیامحتامادقالماش،لاسدرخناکدوکونادازونهیذغتای،۱IYCF
نیمأتوتیامحتامادقانیاردتیولوا.تسا،نآریغوردامریشابهدننکهیذغتناکدوکونادازون
تهجیشخبناوتوردامریشریغییاذغابهیذغترطخندناسرلقادحهب،ردامریشابدازونهیذغت
دننام،ییانثتساتخسطیارشردلاسدرخناکدوکونادازون.تساملاسوبسانمیلیمکتهیذغت
یدارفاو)2LBWای(دلوتماگنهردینزومکهبنایلاتبم،نامیتی،HIVهبنایلاتبمنایمردیگدنز
،ییاذغ تشادهب نیمأت و تیامح.دنراد زاین صاخهجوت هب ،دنا هیذغت ءوسراچد تدشهب هک
:زادنترابعهک،اهنآنابقارموناکدوکوناردامیتملاس،هدریشورادرابنانزیناوروینامسج
یارب.دوشهتفرگرظنرددیابزیننارداربونارهاوخایاهنتناردپ،اهگرزبردامواهگرزبردپ
ماجنارتعیسوسایقمرد،اهنآناردامولاسدرخناکدوکونادازونییاذغزاینهبعقومهبیگدیسر
ناکدوکونازون هیذغت ای IYCF .تسایساساویرورضفلتخمیاهشخببناجزا یتامادقا
لوصفیاهدرادناتساابوتسالصفنیایاهدرادناتسازایرایسبریذپانییادجشخب،لاسدرخ

کرتشمرگیداست.

1. Infants and Young Child Feeding

2. Law Birth Weight
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استاندارد��1تغذیه�نوزاد�و�کودک�خردسال:�راهنمایی�و�هماهنگی�سیاست�

تغذیه�سالم�و�مناسب�نوزاد�و�کودک�خردسال�برای�جمعیت،�با�اجرای�سیاست�های�
راهنمایی�اصلی�و�هماهنگی�قوی�حمایت�می�شود.�

اقدامات�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�یبایرازاب روشنم و )IFE( ۱اهنارحب رد دازون هیذغت هناشیدنارود یلمع یاهدومنهر زا
»دک«هبیلکروطهبهک،)WHA(2یناهجتشادهبعمجمهمانعطقوردامریشیاهنیزگیاج

2و۱یامنهارتاکن.کر(دینکتیامح،تسافورعم(.

�ریاس،)BMS ای( ۳ردام ریشنیزگیاجداوم ناگدننکدیلوت یایادهشریذپ ای تساوخردزا
2یامنهارتاکن.کر(دینکزیهرپریشیرطبوکناتسپ،یریشتلاوصحم(.

شاخص�های�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�یگدیسرلاسدرخکدوکودازونهیذغتهبهک،سناژآهبطوبرماییلمیاهتسایسهتسدنآزا
۱یامنهارهتکن.کر(دوشیمیوریپ،دنکیمسکعنماریلمعیاهدومنهرو(.

�دوشیملیکشتیتئیه،نارحبایهعجافرهردلاسدرخکدوکودازونهیذغتهبیگدیسریارب
۱یامنهارهتکن.کر((.

�کناتسپویرطب،یریشتادیلوت،ردامریشنیزگیاجییادهاتلاوصحمهبیگدیسریارب
2یامنهارهتکن.کر(تساهدشنییعتیتئیه(.

�.)2و۱یامنهارتاکن.کر(دوشیمشرازگوتراظن،روشنمزایطخت

نکات�راهنما

،یرارطضایاههمانربردتسایسیامنهاریلصادانسا:طابتراویگنهامه ،تسایس یامنهار .۱
ییامنهار.روشنمو)IFE(ایاهنارحبردنادازونهیذغتهبطوبرمیاهدومنهر:زادنترابع
)2۰۱۰(همانعطق.دیبابی رتشیب هعلاطمیارب بلاطموذخآمتمسقرددیناوتیماررتشیب
یاهحرطرداًمتحهکدنکیمهیصوتوضعیاهروشکهبیناهجتشادهبنامزاس6۳/2۳
هیذغت هب طوبرم یلمع یاهدومنهر زا ایلاب  هب یناسردادما و یللملانیب و یلم یگدامآ
1. Infant Feeding in Emergencies

2. the International Code of Marketing of Breastmilk Substitutes and subsequent relevant World Health 
Assembly (WHA)

3. Donations of breastmilk substitutes (BMS)



منشور بشردوستانه و حداقل استانداردها در پاسخگویی های بشردوستانه

168

یریگتهج،تسایسنیودتلماش،ایلابلابقردیگدامآ.دوشتیعبت)IFE(ایلابردنادازون
روشنمابراگزاس،)BMS(ردامریشنیزگیاجعبانمییاسانشونآشزومآ،IFEیاتساررد
یناسردادماردییوگخساپهب،روشنمزایطختدراومشرازگوتراظن.تسالمکمیاذغو
ردیناسرعلاطاوهدیدبیسآتیعمجابگنهامهونشورطابترا.درکدهاوخیگرزبکمک

یناسردادماربیمهمریثأت،اههناسرخواهدگذاشت.

یاجدنمفدهریغعیزوترددیابناریریشتلاوصحموریش :یریش تلاوصحم و ریش عیزوت .2
هکتسارتهب.)۱94ص،5یامنهارهتکن،اذغلاقتنا2درادناتسا،ییاذغتینما.کر(داد
قباطم،روشنموIFEیلمعدومنهراب،ردامریشریغیداومابهیذغتتیریدمونآمئلاع
،IFE ای ایلاب رد نادازون هیذغت تئیه بختنم هدننکگنهامه هتیمک تیاده تحت و دشاب
،یریشتلاوصحم،)ردامریشیاهنیزگیاجای(BMSییادهاملاقاایلابرددیابن.دریگرارق
لوئسمسناژآابدیاب،هدراویکمکملاقاهنوگرههرابرد.تفریذپاراهکناتسپواهیرطب

.درپسIFEبختنمهدننکگنهامهتئیههبارنآتیریدمودرکتروشم

استاندارد��2تغذیه�نوزاد�و�کودکان�خردسال:�حمایت�اولیه�و�تخصصی��

مادران�و�مراقبان�نوزاد�و�کودک�خردسال،�به�حمایت�به�موقع�و�مناسب�غذایی،�که�
می�بخشد،� بهبود� را� زندگی� ادامه� و� بهداشت� تغذیه،� و� می�دهد� کاهش� را� خطرات�

دسترسی�دارند.������

اقدامات�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�ردارناتتامادقا،)IYCFای(لاسدرخکدوکودازونهیذغتزابسانمونمیاتیامحیارب
۱یامنهارهتکن.کر(دینکگنهامهیشخبدنچیاهتیلاعف(.

�هدریشورادرابنانزابتیولوایتیامحتامادقاریاسوهلاوحایدقنهجو،اذغهبیسرتسدرد
۱یامنهارهتکن.کر(.تسا(.

�هدریشورادرابنانزاهنآفدههکییاهتیلاعفردارردامریشابهیذغتهبطوبرمیاههرواشم
.)7ات2یامنهارتاکن.کر(دینکماغدا،تساههام24اترفصناکدوکو

�دینک تیامحتعرسهب ردام ریشاب ناشنادازون یراصحنا هیذغت ردنادازون مامت ناردام زا
.)5یامنهارهتکن.کر(

�.)5یامنهارهتکن.کر(دینکتیامحلمکمیاذغاببسانمویفاک،نمیاهیذغتزا

�و ردام ریش بسانم نیزگیاج یفاک رادقم دنمزاین ناشنادازون هک ینابقارم و ناردام یارب
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6یامنهارهتکن.کر(دینکلیهستارلمکمیاذغهبیسرتسد،دنتسهیلیمکتیاهتیامح(.

�،نامیتی(لاسدرخناکدوکونادازونهیذغتزاتیامحهبراوشدوتخسهداعلاقوفطیارشرد
یگدنزHIV اب هک یناسکومک نزواب هدشدلوتم ناکدوک،دیدشهیذغت ءوسراچدناکدوک

7ات4یامنهارتاکن.کر(دیشابهتشادیصاخهجوت،)دننکیم(.

شاخص�های�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�،ردامریشابهیذغتیروفزاغآیاربیناهجتشادهبنامزاسدرادناتسایاهصخاشهبساحم
تاکن.کر(اههلاس2ات۱یاربردامریشابهیذغتهماداخرنوهام6زارتمکناکدوکیارب

6ات5و۳ات2یامنهار(.

�یسرتسدههام24اتششناکدوکنمیاویفاکهیذغتیارب،لمکمیاهاذغهبعقومهب،نابقارم
6و5یامنهارهتکن.کر(دنراد(.

�دنرادیسرتسدرهامنانکراکیتیامحتامدخهب،ناشناکدوکهبیهدریشیاربهدریشناردام
۳ات۱یامنهارتاکن.کر((.

�وروشنمابگنهامه،ردامریشنیزگیاجبسانمداومهب،لمکمیاذغدنمزایننادازونیارب
.)5یامنهارهتکن.کر(.دراددوجویسرتسد،نآیتیامحیاهدیکأت

نکات�راهنما

ناکدوک و نادزون هیذغت یماح یطیحم داجیا یارب ،یساسا اقدامات  و  ساده  تمهیدات  .۱
ایویلیمکتهیذغت،ردامریشابهیذغتتلاکشمهبتبسن.تسایرورض)IYCF(لاسدرخ
یاهشرازگهرابردودیشابرایشهردامریشریغییاذغاب،ههام24اترفصناکدوکهیذغت
دنمزاین ،دنوشیمهیذغتلمکمیاذغاب هکیناکدوک.دینکقیقحتتلاکشمنیا هب طوبرم
رددیاب ،هدریشورادراب نانزونابقارم ،ناردام یساسایاهزاین عفر.دنا یروفتیامح
نارداموهام24ریزکدوکیارادیاههداوناخیسرتسدنیمضتیارب.دریگرارقتیولوا
.دنوشطبترمییاذغتینمایاههمانربابومانتبثنادازونهمهدیاب،یفاکیاذغهبهدریش
بلاقردتیامحوناسمهیاههورگیسرتسد،نابقارموناردامصتخمیاههاگتنوکس
ردامریشابهیذغتزاتیامح.دنکیملیهستار)IYCF(لاسدرخناکدوکونادزونهیذغت
،یتشادهبهیلوایاهتبقارم،یرورابتشادهبلثم،یلصاتامدخردراکزاغآنامهزادیاب

هدناجنگهیذغتبختنمیاههمانربویسانشناورتامدخشود.

،ریموگرم،هدیچیپتارطخرباربردارهدریشورادرابنانز ،یفاک یذغم داوم فرصم مدع .2
رارق،ناشریشردصاخیذغمداومتظلغشهاکوهیذغتتفا،مکنزوابینادازوندلوت
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یکیوطبترممکنزوابدازوندلوتابتدشهبیرادرابهرودردردامینزومک.داددهاوخ
ردامندبردیذغمداومهریخذنیمأتیارب.تسایناوجوننینسردیگلماحتلاکشمزا
دیاب ،دننکیمن ای دننکیمتفایردیتیوقت هیمهسهک،هدریشورادراب نانز ریشیاوتحمو
،دوشیم هداد کیلوف دیسا و نهآ نانآ هب رگا .داد یلیمکت یکاروخ ملاقا هنازور روطهب
آنیماتیو،نامیاززاسپلواهتفهتشهاتششرددیابنانز.دادهماداراکنیاهبدیاب
ابقباطم،فرصمنامزورادقمظاحلزادیابیلیمکتیاهیذغمزیرفرصم.دننکتفایرد
رداًصوصخ،یسانشناورتامدخزکارمهبعاجراتسانکمم.دشابیللملانیبیاههیصوت
هیذغتزاتیامحهکنیااب؛دشابیرورض،دناهدشیحورهبرضلمحتمهکییاهتیعمجنایم
،ناناوجونیگلماحزایریگشیپیاههمانربهکدرادلامتحااما،تسامهمناوجونناردام

نزومکنادازوندلوتشهاکردارریثأتنیرتشیببگذارد.

دازونوردامیتملاسزاتظافحیارب)دلوتزاسپتعاسکی(،ردام ماگنهدوز یهدریش .۳
یهدریشودلوتهظحلرد،ناشناردامابنزومکنادازونیمسجسامت.دوشیمهدادحیجرت
یرورضتامدخ .کر( دراد هورگ ود ره یارب یصاخ هدیاف ،ناردام یوسزا ماگنهدوز

۳۳9ص،۱یامنهارهتکن،کدوکتشادهب2درادناتسا،یتشادهب(.

وتاعیامایبآهن،دروخبردامریشدیاباهنتیصاصتخاهیذغتردکدوک :ردام یهدریش .4
ردارتاعیامواذغینمیاراکنیا.ورادایولمکمیاهیذغمزیریانثتساب؛رگیدتادماج
ریشابهیذغت.دنکیمداجیالاعفتینوصماهنآردونیمضتناکدوکیگدنزلواهامشش
دیفمزینرتشیبنینسات،فیعضتشادهبوبلاضافوبآدعاسمانطیارشردهژیوهب،ردام
،ناردام.دبایهمادارتشیباییگهام24اتردامریشابنانآهیذغتدیابسپ،دوشیمعقاو
نیا؛دنباینانیمطا،ردامریشابهیذغتماودتزادیابتشادهبنانکراکوعماوج،اههداوناخ
زا دیاب هجدوبصیصختویزیرهمانرب .دنیب بیسآتسانکممدیدشطیارشردنانیمطا
ریزناکدوکوراشفتحتتیعمجنایمردهلمجزا،رتراوشدطیارشردردامریشابهیذغت
دوبمک 2 درادناتسا و داح هیذغت ءوس تیریدم .کر( دیدش هیذغت ءوس راچد لاس شش
دازونهیذغتوتسالوادتمیبیکرتهیذغتاهنآنایمردهکیمدرم،)۱77ص،اهیذغمزیر

7یامنهارهتکن.کر(دنکتیامح،HIVهبهدولآیاضفرد(.

ربهولاعای(ردامریشربهولاع،رگیدیاهاذغندناروخدنیارفزاتساترابع یلیمکت هیذغت .5
نس زا ،)دنوشیم هیذغت یلیمکت یاذغ اب هک یناکدوک رد ،ردام ریش بسانم نیزگیاج
،)یگلاسوداتیگهامشش(لمکمیاذغابنامزمهردامریشابهیذغت.دعبهبیگهامشش
یارب ،دنروخیمردامریشزجییاذغهکیناکدوک.دراذگیمریثأت کدوکهیذغتتینما رب
یاربییاذغتینمایاههمانربابطابترا.دنرادجایتحاتیامحهبدوخهیذغتدوبمکناربج
دیاب،دشابیکتمییاذغیاهکمکهبتیعمجرگا.تسایرورضیلیمکتهیذغتزاتیامح
تسانکمم؛دوشهدناجنگاهیذغمزیرابیوقموبسانمکاروخ،یمومعییاذغهیمهسرد
هیذغتهرودلوطردوفلتخمینارحبطیارشهبتبسن.دشابمزلامومعیارب،لمکمهیذغت
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بوسحمیلیمکت یاذغ،ینامردکاروخ.تسامزلاصخشمیاهرایعم ،لمکمیاذغاب
.دشابنآهیهتهوحنندادناشنوهدافتساروتسدابهارمهدیابلمکمیاذغعیزوت.دوشیمن
.دشاباههیصوتنیرتدیدجابقباطمدیاب،آنیماتیوهلمجزا،یذغمزیریاهلمکمزاهدافتسا
رادنهآیلیمکتداومزادنناوتیم،دناهدشدلوتممکنزوابهکیلاسدرخناکدوکونادازون
لرتنکیارببسانمتامادقاابهارمه،تسازیخایرلاامهقطنمردتیعمجرگا.دنوشدنمهرهب
رقفوینوخمکراچدناکدوکیاذغهبنهآلمکمندوزفاتهجزینیتامادقادیابایرلاام

.دیآلمعهبنهآ

،دنروخیمنردامریشهکینادازونیارببسانمییاذغهنیزگنتفاییارب :لمکم یاذغ اب هیذغت .6
،تسینرودقمردامیهدریشهکاجنآ.دننکییاسانشتعرسهباراهنآدیابهدبزناسانشراک
،درادنزومکناکدوکیاربیدنمشزراشقنهک،هیادریشزااًصوصخو،ییادهاریشزادیاب
نابقارم و ناردام هب دیاب ،دش هدید لمکم یاذغ اب هیذغت ،یطیارش رد رگا .درک هدافتسا
نیزگیاجیفاکرادقمهب)کدوکیگهامششاتلقادحو(مزلانامزرهاتهکدادنانیمطا
،یزاسهریخذتاناکما،تخوس،بآ(نآمزلامیاهتیامحنینچمهوردامریشبسانم
ریزنادازونزا.تشاددنهاوخیسرتسد)یفاکنامزویتشادهبیاهتبقارم،دشرربتراظن
ردامریشطقفهکدرکتیامحدیاب،دنوشیمهیذغتلمکمیاذغوریشابنامأوتهکهامشش
هکییاههمانربرد.درکهدافتسادیابن،نآتفاظنیراوشدلیلدهب،ریشیاهیرطبزا.دنروخب
ناکدوکونادازونهیذغتیاهتنسدیاب،دنکیمتیامحردامریشزاریغییاذغابهیذغتزا
ات داد رارق تراظن تحت ،درادناتسا یاهصخاشهب هجوت اب ار هعماج)IYCF( لاسدرخ
،لاهساعویشهبهجوتابدیابریموگرمخرن.درادتیولواردامریشابهیذغتهکدوشنیمضت
نیماتیویمکریداقمهامششریزنادازونیاربدیاب.دوشیسرربیتیعمجویدرفحوطسرد

.تفرگرظنردآ

زادلوتمناکدوکرمعلوطشیازفاتهج،هیذغتهنیزگنیرتهبنییعت :کدوک هیذغت و HIV .7
IYCFیلکیاههیصوتربانب.تساتیولواکی،دنتسینلاتبمنادبدوخهک،HIVراچدناردام
تحتدیاب ،HIVایمهبمیاهیرامیب هبلاتبمناردام،)لاسدرخناکدوکونادازونهیذغت(
سوریو تشگزاب دضتامادقا دربراک .)5 ات ۳ یامنهار تاکن .کر( دنریگرارق تیامح
هدولآناردامزا،دلوتزاسپHIVلاقتنادناوتیم،ردامریشزاهیذغتابنامزمه،)ARV(
دض تامادقا هب یروف یسرتسد نیاربانب ؛دهد شهاک یریگمشچ دح ات ار ،ناکدوک هب
تشادهب 2 درادناتسا ،یتشادهب یرورض تامدخ .کر( دراد تیولوا ،سوریو تشگزاب
نیزگیاجهیدغتهبهکینادازونیاربتارطخ،نارحبطیارشرد.)۳44ص،یرورابویسنج
تشگزابدضتامادقازونههکاجنآهلمجزا،ردامریشابهیذغت.دباییمشیازفا،دناهتسباو
شیازفاارلاتبمناردامزادلوتمنادازونتایحهماداناکما،هدشنماجنا)ARVای(سوریو
هدافتسانیزگیاجیاذغزالًابقهکینادازونیارب،لمکمیاذغابیرارطضاهیذغت.دهدیم

یرورض،دندرکیماست.
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3.  مدیریت سوء تغذیه حاد و کمبود 
ریزمغذی ها

هارمههدیدبیسآدارفانایمردریموگرمرطخشیازفااب،اهیذغمزیردوبمکوداحهیذغتءوس
هیذغت ءوس زا هک یتامدخ هب یسرتسد نیمضت ،یرطخ نینچ رایسب لامتحا اب ،نیاربانب .تسا
ءوسییانبریزتلاکشمعفریاربهکیتروصرد.تسایرورض،دنکیمحلاصاارنآویریگشیپ
واذغلاقتنا ،)WASH(شاو،یتملاسزاتیامحیاربتامادقاریاسقیرطزاونامزمه،هیذغت

شهاکیریگمشچروطهبتامدخنیاریثأت،دوشمادقاییاذغتینماخواهدیافت.

ردبلغا،ایلابردیلیمکتهیذغت.درکیگدیسرلدتعمداحهیذغتءوسهبناوتیمددعتمیاههارزا
هیذغتءوسحوطسهبهجوتاب.درادتیولوالدتعمداحهیذغتءوسنامردویریگشیپیاهتسایس
دنمفدهایریگارفدناوتیمیلیمکتهیذغت،نآنتفایتدشزایریگشیپوهدیدبیسآیاهتیعمج
هباًساسااهصخاش،اهیذغمزیردوبمکوداحهیذغتءوستیریدمهیذغت۱درادناتسارد.دشاب
،تسینریگارف،یلیمکتهیذغتیاربیصخاشچیههکیلاحرد.دنرادهراشادنمفدهیلیمکتهیذغت

مهمرایسبهدشمهارفیاههیمهسوشریذپ،یهدششوپربتراظناست.

داحهیذغتءوسهبناوتیم،دوشیمهئارانوگانوگیاهتروصهبهکینامردیاهتبقارمقیرطزا
ندوب روحمهعماج ،هیذغت ءوس تیریدم رد حجرا شور ،دهد هزاجا طیارش رگا .درک یگدیسر
تهج(هعماجیگدامآ ،دیاب داحهیذغت ءوسهب یگدیسریارب هدشیحارطیاههمانرب .تسا نآ
دقافداحهیذغتءوسدراومییاپرسنامرد،)یریگیپوعاجرا،لاعفیوجوتسج،رثؤمطابترا
ار داح هیذغت ءوس هب لاتبم لاسدرخ ناکدوک و دارفا یرتسب تیریدم و یکشزپ یاهیگدیچیپ

دربرگیرد.

مئلاع صیخشت هکیلاحرد ؛تسا راوشد طیارش زا یرایسب رد اهیذغمزیر دوبمک ییاسانش
تایحهماداویتملاسرتراوشدهلئسمهاگ،دشابراکنیرتناسآدناوتیمدیدشیاهدوبمکینیلاب
،هتفایعویشیتیعمجنایمرداهیذغمزیردوبمکهکییاجرد.تساینیلابهبشیاهدوبمک،اهتیعمج
یاربیتامادقادربراکابدیاباراهدوبمکنیا.دوشدیدشتنارحبرثاردلکشمنیاتسانکمم

.درکفرطربدارفاوتیعمجلکنامرد
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حاد� تغذیه� ریزمغذی�ها:�سوء� کمبود� و� حاد� تغذیه� مدیریت�سوء� استاندارد��1
معتدل�

به�سوء�تغذیه�حاد�معتدل�رسیدگی�می�شود.

اقدامات�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�نآزاجورخوراکهبدورویاربارینشورییاهرایعموفادها،اهتسایس،راکزاغآنامهزا
۱یامنهارهتکن.کر(دینکنییعت(.

�رثکادحهب،ناشدوختکراشمقیرطزاارتیعمجیهدششوپویسرتسد،راکزاغآنامهزا
56ص،۱ینوناکدرادناتساو2یامنهارهتکن.کر(دیناسرب(.

�هدشهتفریذپ یللملانیب و یلم یاهرایعم زا هدافتسا اب ار دارفا صیخرت و شریذپ یانبم
ودیدشهیذغتءوسشجنس:4تسویپو4و۳یامنهارتاکن.کر(دینکنییعتیجنسنت

تملاسرداهیذغمزیرتیمهایاهسایقمعمومی(.

�و دیدش داح هیذغت ءوس تیریدم هب ار لدتعم داح هیذغت ءوس تیریدم ،ناکما تروصرد
6و5یامنهارهتکن.کر(دینکطبترمدوجومیتشادهبتامدخ(.

�هدامآبسانموکشخییاذغیاههیمهس،هدشنهدادیقطنمیبیترت،هیذغتیاربلحمردرگا
8یامنهارهتکن.کر(دینکمهارففرصم(.

�.)6و5یامنهارتاکن.کر(دینکقیقحتهنادهعتمریغوفیعضیاهدرکلمعهرابرد

�ناکدوکونادازونهیذغتهب،ردامریشابناکدوکهیذغتشیازفازاتیامحربصاخیدیکأتاب
.)7یامنهارهتکن.کر(دینکیگدیسر)IYCF(لاسدرخ

شاخص�های�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

دنناوتیممهیرگیدناسکدنچره،تساهام5۰ات6ینسهورگیارباًساسااهصخاشنیادربراک
همانربزایشخبباشند.

�یاههمانربهطوحمابیورهدایپزورکیزارتمکهلصافرد،فدهتیعمجدصرد9۰زاشیب
هیذغتیاههمانربزاهدافتسایارب،اجنآردتعاسکیزاشیبودنرادرارقیلیمکتهیذغت

.)9یامنهارهتکن.کر(تسهزیننامردتدملماشنامزنیا.دنیامیپیمنهاریلیمکت

�یاهتیعقومردو7۰زاشیبیرهشیحاونرد،5۰زاشیبییاتسوریحاونردیهدششوپ
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2یامنهارهتکن.کر(تسادصرد9۰زاشیبیهاگودرا(.

�دصرد75زاشیبناگتفایدوبهب،دصرد۳زارتمکهدشتوفدارفا،یلیمکتهیذغتهمانربزاسپ
.)4یامنهارهتکن.کر(دنتسهدصرد۱5زارتمک،هتشادنیریثأتاهنآربهمانربهکیناسکو

�نکات�راهنما
هبدناوتیمیلیمکتهیذغت.دشابهیذغتطیارشییایوپویگدیچیپیانبمربدیاب،همانرب حرط .۱
تدشهب،شورباختناهرابردیریگمیمصت.دریگماجنا)blanket(ریگارفایدنمفدهیشور
ابطیارشراشفربتراظنویرگلابرغتیفرظ،)دارفادادعتای(طیارشراشفوهیذغتءوس
یگتسب ،هدیدبیسآ تیعمج هب یسرتسد و دوجوم عبانم ،یجنسنت یاهرایعم زا هدافتسا
یاربرتشیبشلاتونامزیلورتمکیاذغدنمزاینیلکروطهب،دنمفدهیلیمکتهیذغت.دراد
،ریگارفشورردهکیتروصرد؛تسا،داحهیذغتءوسهبلاتبمدارفاربتراظنویرگلابرغ
کردهبهعماجیدجیگدامآ.تسازاینرتشیبیاذغاما،نانکراکرتمکتراهمهبلًاومعم
یاهماظن،ینامردیاهتبقارمابهمانربنداددنویپ.درکدهاوخکمک،نآریثأتومدرمرتشیب
،اذغنیمأتهلمجزا(ییاذغتینمایاههمانربنینچمهولس،زدیاوHIVیاههکبش،تشادهب
یارجالحمباختنارددیابهدیدبیسآتیعمج.تسامهمرایسب،)هلاوحلاقتناایدقنهجو
اهرقمنیاهبیسرتسدردتسانکممهکیریذپبیسآدارفاهبدیاب.دنوشهدادتلاخدهمانرب
زادیاب،اهلحمزاجورخواههمانربنایاپیاهحرط.درکهجوت،دنوشهجاومیتلاکشماب

هدیدکرادتراکزاغآنامهشود.

.دنرادجایتحانامردهباًعقاوهکدوشیمیدارفالماشناگدنوشنامردنایمرد ،یهد ششوپ .2
طیارش ،همانرب یارجا لحم شریذپ و لحم ،همانرب شریذپ ریثأت تحت دناوتیم ششوپ
زا دیدزاب و جیسب یگدرتسگ ،تامدخ تیفیک ،راظتنا نامز ،عیزوت تاعفد دادعت ،ینمیا
هبدیاب همانربیاههطوحم.دریگرارق،شریذپیاهرایعمویرگلابرغ،ینوکسمیاهدحاو
ناکدوکابینلاوطتفاسمندومیپیاههنیزهوتارطخزااتدشابکیدزنفدهتیعمج
ردیتفایردتاعلاطاعونوندوبدامتعالباقحطس.دوشهتساکمدرمیگراوآولاسدرخ
هدافتسادرومیاهشوردیابیهدشرازگرد.تساتوافتمیهدششوپشجنسیاهشور
نیایاهدومنهرهبیریگمیمصتماگنهدیاب،طیارشاببسانتمشورباختنایارب.دوشرکذ
یتیریدمیرازباناونعهبششوپیسرربهبدیاب،ضورفمطیارشکیرد.دوشهعجارمباتک

قیوعتهبنارحبنایاپاتاریسرربدیابنوتسیرگنانداخت.
،دنادیدشهیذغتءوسراچدیجنسنتیاهرایعمقبطهکیناسکربهولاع :شریذپ یاهرایعم .۳
یاهتبقارم زا ناگدشصیخرت ،لس ای )زدیا( HIV هب لاتبم دارفا هلمجزا ،یرگید ناسک
یریگشیپتهجدنناوتیمزین،لولعمصاخشااینمزمیاهیرامیبریاسهبنایلاتبم،ینامرد
یاهیگژیو دقاف دارفا رگا .دنوش دنمهرهب یلیمکت هیذغت زا ،یرامیب هرابود تشگزاب زا

میظنتدنمزاینشرازگوتراظنهعومجم،دنوشروظنممهیجنسنتخواهدبود.
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دیابصیخرتیاهرایعم،درادندوجویللملانیبیاهرایعمهکیئاجرد :صیخرت یاهرایعم .4
صخشمارجایاهصخاششرازگهئارانامزردودشابیلمیاهلمعلاروتسدابقباطم

5یامنهارهتکن.کر(دوش(.

.تسا طوبرم هدیسرنایاپ هب ناشنامرد هک یا هدشصیخرت دارفا هب درکلمع یاهرایعم .5
ونامردزاناگدشفرصنم،ناگدشتوف،ناگتفایدوبهبهمههدشصیخرتدارفالکدادعت
دننام(یلیمکتتامدخیاربهکیدارفا.دریگیمربرددناهدرکنادیپدوبهبهکاریناسکای
ردایودنهدیمهماداارناشنامردوهدشنمامتناشنامرددناهدشعاجرا)ینامردتامدخ
وهدشنمامتناشنامرددنوشیمعاجرایرگیدیاهاجهبهکیدارفا.داددهاوخهماداهدنیآ
دنترابعراکیارجاهبطوبرمیاهصخاش.دنوشلماشدرکلمعیاهصخاشرددیابناز:

هتفایدوبهبیاهیصیخرتتبسن=

هتفایدوبهبدادعتها
رد۱۰۰ Xصد     

دشصیخرتلکدادعتگان

= هدشتوفیاهیصیخرتتبسن

توفدارفادادعتشده
رد۱۰۰Xصد     

صیخرتلکدادعتشدگان

یضرامتیاهیصیخرتتبسن=

ضرامتدادعتکنندگان
رد۱۰۰Xصد     

صیخرتلکدادعتشدگان

هتفایندوبهبیاهیصیخرتتبسن=

هتفایندوبهبدادعتها
رد۱۰۰Xصد     

صیخرتلکدادعتشدگان
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هکاریدارفادیاب،دباییمدوبهبهکیناسکنامردجیاتنهئاراردقارغازازیهرپروظنمهب
.درکشرازگیاهناگادجیدنبهقبطتروصهب،دنوشیمشریذپینامردیاهتبقارمزاسپ
ویحارجزایشانتلاکشمویناوتانودنایرکشبل،هیذغتءوسربهولاعهکاریناکدوک
ناکدوکاریلصاهورگ،یهدشرازگنامزرد.تخادناملقزااهشرازگرددیابن،دنرادهریغ
یاهصخاشربهولاع،درکلمعلیلحتماگنهاهماظن.دنهدیملیکشتههام59اتششنایم
،یهدششوپ و ریثأت مدعخرن( همانرب یمومعشریذپ ،تیعمجتکراشمرب دیاب ،روکذم
یاههمانربهبلاقتنالیلاد،یهدششوپ،هدشنیمأتیاذغتیفیکوتیمک،)تسایبوخکلام
دارفادادعتو)دناهدرکلوفادیدشهیذغتءوسهبهکیناکدوکابطابترارداًصوصخ(رگید
،ریموگرمیاهوگلالثم،یجراخلماوع.دنشابهتشادتراظنزیننامردتحتوهدششریذپ
عیزوتهلمجزا(مدرمیسرتسدردیلیمکتهیذغتتامادقا،تیعمجنایمردهیذغتءوسحوطس
رددیابمهار)یناسرتمدخیاربدوجومماظنتیفرظونآابزارطمهیاههمانربایاذغ
روطهبدیاب،نامردیارببسانمیناسردادماردیهاتوکواطخلیلادهرابرد.تشادرظن

قیقحترمتسمکرد.

فطعهطقن ،یلیمکت هیذغت دنمفده یاههمانرب :یتملاس هب مربوط  و مالحظات  اطالعات  .6
تامدخ تیفرظ دیاب اههمانرب رد .تسا یرامیب لیلدهب عاجرا و یرگلابرغ یارب یمهم
،آنیماتیوزایندرومرادقم،اهشکمرکرثؤمنیمأتزاوتفرگرظنرداردوجومیتشادهب
لاهسانامردیاربیور،ایرلاامنامردویرگلابرغتادیهمتابهتخیمآ،کیلوفدیساونهآ
یرورضتامدخو۳29ص،2درادناتسا،یتشادهبیرورضتامدخ.کر(ندرکهنیسکاوو
رد.درکلصاحنانیمطا)۳۳8ات۳۳6صص،کدوکتشادهب2و۱یاهدرادناتسا،یتشادهب
ردارهناریگشیپینامردتامادقاوHIVشیامزآدیاب،درادیدایزعویشزدیاهکیقطانم

یصاخهجوتییاذغهیمهستیمکوتیفیکهبودادرارقسرتسدنمود.

،ناردامهیذغتطیارشزاادج،دیدشهیذغتءوسراچدهامششریزندازون :هدریش ناردام .7
دنناوتیم،دنرادلدتعمهیذغتءوسهکیناردام.دنوششریذپیلیمکتهیذغتهمانربرددیاب
زاین یفاک یاذغ نیمأت هب دوخ هیذغت عضو زا تیامح یارب اما ،دنهد ریش تیقفوم اب
هیذغتهنیمزردرهامدارفاتیامح،یلیمکتییاذغیاههیمهسزادیابناردام.تشاددنهاوخ
،ملاسیلیمکتهیذغتهرابردییاههیصوتتفایردنینچمهواًصوصخ،دوخریشابناشنادزون
دیاب،دنتسهدیدشهیذغتءوسراچدهکارهامششریزندازون.دنشابرادروخربدیفمویذغم
ندشیرتسبیاربموزلتروصردوردامریشابهیذغتقیرطزاتیامحیارببسانمروطهب

.دادعاجرا

رابکیهتفهوداییگتفهتروصهبهکفرصمهدامآیاهاذغایکشخیاههیمهس :اه هیمهس .8
رادقم،بیکرترداهراوناخییاذغتینمااما،درادتیولوالحمردهیذغتهب،دوشیممیسقت
هریخذویزاسهدامآیگنوگچهرابرد.دوشهتفرگرظنرددیاب،اذغمیسقتناکمانینچمهو
درادناتسا،ییاذغتینما.کر(فرصمنامزویگنوگچ،یتشادهبیاهشورهبلمکمیاذغ
24ریزناکدوکردامریشابهیذغتهماداتیمهاو)2۰7ص،۱یامنهارهتکن،اذغلاقتنا6
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یتکرحتلاکشمهکیناسکلثم،ریذپبیسآدارفا.درکهئاراینشوریاهییامنهاردیاب،هام
هتشادجایتحاهمانربردیتارییغتهب،دوخصاخیاهزاینعفریاربتسانکمم،دنرادباشند.

حاد� تغذیه� ریزمغذی�ها:�سوء� کمبود� و� حاد� تغذیه� مدیریت�سوء� استاندارد��2
شدید�

به�سوء�تغذیه�بسیار�شدید�رسیدگی�می�شود.

اقدامات�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�،دوجومتامدخزاتیامح،راکنامدیچیارباریقفاوتدروموقیقدیاهرایعم،زاغآنامهزا
۱یامنهارهتکن.کر(دینکصخشمراکماتتخاویدنبعمج(.

�عاجرا،ییاپرسویرتسبتروصهبتبقارملثمیتامادقا،دیدشداحهیذغتءوستیریدمیارب
2یامنهارهتکن.کر(دیریگبرظنردارمدرمیگدامآو(.

�رثکادحهباهراکردتیعمجتکراشمقیرطزااریهدششوپویسرتسد،زاغآنامهزا
56ص،۱ینوناکدرادناتساو۳ات۱یامنهارتاکن.کر(دیناسرب(.

�نیناوق ساسارب ار یکشزپ و ییاذغ یاهتبقارم ،دیدشرایسب هیذغت ءوس تیریدم یارب
8ات4یامنهارتاکن.کر(دینکنیمأتیللملانیباییلمهدشهتخانش(.

�یجنسنتریغویجنسنتیاهصخاشعونودرهلماشصیخرتیاهرایعمهکدیباینانیمطا
6یامنهارهتکن.کر(تسا(.

�.کر(دینکقیقحتاهریموگرمشیازفاایوتامادقاندوبنرثؤمواهیدماراکانللعهرابرد
7و6یامنهارتاکن(.

�یگدیسر،ردامریشابهیذغتشیازفازاتیامحربصاخدیکأتابناکدوکونادازونهیذغتهب
.)۱۰و9یامنهارتاکن.کر(دینک

شاخص�های�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

دنناوتیمزینرگیددراومدنچره،تساهام5۰ات6ینسهورگیارباًساسااهصخاشنیادربراک
همانربزایشخبباشند.

�همانربیارجالحمات،یورهدایپزورکیزارتمکهلصافردفدهتیعمجدصرد9۰زاشیب
هدشهبساحممهنامردیاربمزلانامز(دنااست(.
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�طیارشرد و 7۰زا شیب یرهشیحاون رد ،5۰زا شیب یهدششوپ ،ییاتسوریحاون رد
۳یامنهارهتکن.کر(تسادصرد9۰زاشیب،یهاگودرا(.

�ناگتفایدوبهب،دصرد۱۰زارتمک،ینامردتبقارمهمانربزاسپهدشتوفیاهیصیخرتتبسن
.کر(تسادصرد۱5زارتمک،هتشادنیریثأتاهنآربهمانربهکیناسکودصرد75زاشیب

.)6یامنهارهتکن

�نکات�راهنما

یارب و دوجومیتشادهب ماظن یانبمرب دیاب ،نکممیاجرهردهمانرب حرط:همانرب طرح  .۱
تیفرظساسارب ،دیدشداحهیذغت ءوسرثؤم تیریدمنیمضتیارب .دشاب نآ زا تیامح
تینماطیارشوهدیدبیسآدارفاییایفارغجیگدنکارپودادعت،هعماجویتشادهبتاناکما
تسایسدیاب راکزاغآنامهزا یناسردادما یاههمانرب .دوشنییعت یفعاضمتیامحدیاب
راکنایاپیاهرایعمرد.دننکهدامآار،نارحبزاسپتدمزاردیتیامحیاهحرطایجورخ
رددوجومیاهماظنردندشماغدایاهتصرفواهتیفرظدیاب،یدعبلحارمهبلاقتناایو

هتفرگرظنشود.

تبقارملماشدیاب،دزادرپیمدیدشداحهیذغتءوستیریدمهبهکییاههمانرب:همانرب یازجا .2
ریزنادازونهمهزاتبقارموندرکیرتسبتروصهب،هدیچیپیاهنامرددنمزایندارفازا
تروصهبتبقارم.دشابییاپرسویحطسیاهنامرددنمزاینوهیذغتءوسراچدهامشش
ریاسابدیابنینچمهاههمانرب.دوشماجناعاجراایومیقتسمنامردقیرطزادناوتیمیرتسب
هبیگدیسریاههکبش،یلیمکتهیذغتلثم(دننکیمیگدیسرهیذغتءوسللعهبهکیتامدخ
،اذغنیمأتهلمجزا،ییاذغتینمایاههمانربویتامدقمیتشادهبتامدخ،)لسوزدیا،HIV
سرتسدرد،همانربشریذپهب،هعماجرثؤمیگدامآ.دشابطبترمهلاوحلاقتناایدقنهجو
کیدزنفدهتیعمجهبدیابهمانربیاههطوحم.درکدهاوخکمکنآیهدششوپوندوب
و لاسدرخ ناکدوک هارمه ینلاوط یاهتفاسم ندومیپ یاههنیزه و تارطخ زا ات دشاب

هتساکمدرمیگراوآشود.

ولحم،همانربتیلوبقمریثأتتحت،لدتعمداحهیذغتءوسدننام،یهدششوپ:یهد ششوپ.۳
ابکارتشاو،راظتنا نامز،ییاذغداومعیزوتتاعفد،تینمایلکطیارش،اهلحمشریذپ
حطسظاحلزا،یهدششوپشجنسیاهشور.درادرارقشریذپویرگلابرغیاهرایعم
باختنایاربیریگمیمصتماگنه.تساتوافتمهدمآتسدهبتاعلاطاعونودامتعابلج
.کر( درک هعجارم باتک نیا یاهدومنهر هب دیاب ،دوجوم طیارش لابقرد بسانم شور

۱74ص،2یامنهارهتکن،اهیذغمزیردوبمکوداحهیذغتءوستیریدم۱درادناتسا(.

دوجومدعتروصرد؛دوشلمعاهنآهبدیاب،تسادوجومیلمنیناوقهکاجنآ:نیناوق .4
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اریللملانیبیاهدرادناتسادیاب،یللملانیبیاهدرادناتساابنآندوبنحطسمهاییلمنیناوق
هعلاطمیاربرتشیبعبانموذخآمتمسقرددیناوتیمارنیناوقنیا.تفریذپبخوانید.

تسویپ.کر(دشابهتشادیناوخمهیللملانیبویلمیاهییامنهارابدیاب شریذپ یاهرایعم .5
یاربشریذپیاهرایعم.)هعلاطمیاربرتشیبعبانموذخآمو،دیدشهیذغتءوسشجنس:4
لماشدیاب،تساراوشداهنآیجنسنتطیارشنییعتهکییاههورگوهامششریزنادازون
شیامزآدرومهکیدارفا.دشابمهردامریشابهیذغتویرتسبطیارشهبطوبرمتاظحلام
طیارشرگا،دنرادنمزمیرامیبای،دنتسهلسهباینآهبلاتباهبکوکشمای،هتفرگرارقHIV
هکHIVهبلاتبمدارفا.دنشابهتشادرباربیسرتسدینامردیاهتبقارمهبدیاب،دنرادشریذپ
ءوسنامردیاربدرومنیااما،دنتسهییاذغتیامحدنمزاینبلغا،دنرادنشریذپطیارش
یفیطقیرطزادیاب اهنآیاههداوناخودارفا نیا.تساهدشنهیصوتیلیخایلابردهیذغت
یریگشیپیاههمانربولسنامردزکارم،یلحم-یگناخیاهتبقارمهلمجزا،تامدخزا

تیامحدنزرفهبردامزالاقتنالباقمرد،دنمفدهشوند.

،هدوبیکشزپتلاکشمدقافدیاب،دنوشیمصیخرتهکیدارفا:یدوبهب و صیخرت یاهرایعم .6
و)یلاوتمتبونودردهلمجزا(دنشابهدیسربسانمنزوهبوهدروآتسدهبارناشیاهتشا
اًصوصخ،ردامریشابهیذغتطیارش.دننکظفحهیذغتءوسزایشانیاهمرونودبارناشنزو
.دراد یصاخ تیمها یگهام 24 ات ناکدوک یارب نینچمه و هامشش ریز نادازون یارب
زیهرپیارب.دوشیریگیپاًبترمدیابزین،دنوشیمنهیذغتردامریشابهکیناکدوکزاتیامح
هرودنیگنایمنیناوق.درکهجوتصیخرتیاهرایعمهبدیاب،ماگنهدوزصیخرتتارطخزا
یاههرودندشینلاوطزازیهرپنآفدهودنرادییاهتیدودحم،نامردیاربندشیرتسب
نیاربانب؛دنرادتوافتیدربراکنیناوقهبهجوتابندشیرتسبهرودنیگنایم.تسانامرد
دیابزینهدوزفانزونیگنایم.دنوشلیدعتطیارش،نآاببسانتمنیناوقولحمرهیاربدیاب
.دوشهبساحمهیذغتءوسزایشانیاهمروهبلاتبمریغولاتبمدارفایاربهناگادجروطهب
اهنآهببسانمیناسردادماعنام،هیذغتءوسهبنایلاتبمزایخربردتسانکممزدیاوHIV
یتشادهبتامدخابهارمهدیابارتدمزاردیاهنامردایتبقارمهبطوبرمیاههنیزگ.دوش
،یتشادهبیرورضتامدخ.کر(تفرگرظنردیهورگویعامتجاتیامحتامدخریاسو

۳44ص،یرورابویسنجتملاس2درادناتسا(.

یرتسبیاهتبقارملصحامدیاب،داحهیذغتءوسهبیگدیسرتیریدمیاربارجا یاه صخاش .7
مهاب)رگیدهرودهبیاهرودزالاقتنا فذخابینعی(هرابودشجنسنودبارییاپرسو
اهنآ هب هجوت اب دیاب ،هدزاب خرن ریسفت ،تسین نکمم راک نیا هک ییاجرد .دنک بیکرت
راظتنا اههمانرب رد دیاب ،دوشیم ماجنا ییاپرس تبقارم اهنت رگا ،لاثم یارب ،دوش میظنت
یارب دیاب ،تسا یرتسب تروصهب اهنت تبقارم هکاجنآ و تشاد ار یرتهب یاهصخاش
تیعمج.دناهدشفیرعت یبیکرت یاهتبقارمیارب هکدرکشلاتییاهصخاشهب یبایتسد
،هتفایدوبهبهکتسایدارفالماشدیدشداحهیذغتءوسزایدوبهبزاسپ،هدشصیخرت
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ءوستیریدم۱درادناتسا.کر(دناهتفایندوبهبوهتشادنیریثأتاهنآربنامردایهدرکتوف
رگیدتامدخیاربهکیدارفا.)۱75ص،4یامنهارهتکن،اهیذغمزیردوبمکوداحهیذغت
اههمانربهکییاجرد.تساهدشنلماکناشنامرد،دنوشیمعاجرا)یکشزپتامدخلثم(
هبمزلادارفادیابدرکلمعیسرربنامزرد،دننکیمشرازگارییاپرسیاهنامرداًفرص
یلماوع،تساتبثمشریذپدراومزایدادعتهکیطیارشرد.دننکشرازگمهاریرتسب
یاهصخاش،لاحنیااب.دراذگیمریثأتیحورطیارشرب،HIVینیلابیاهیگدیچیپلثم
.تسایرورضاهلیلحتلوطردنآهبهجوتوهدشنمیظنتیدراومنینچیاربدرکلمع
لاحردناکدوکدادعت،دیدجیاهشریذپربتراظننامزرد،صیخرتیاهصخاشربهولاع
طیارشتماخو،ددجمشریذپللعهرابرد.دوشیسرربدیابزینیهدششوپخرنونامرد
دنتسمتروصهباراهنآودرکقیقحتدیابیناسردادماردیناوتانویراذگریثأتمدع،ینیلاب

یدربراکنیناوقابقباطمدیابدراومنیافیرعت.دروآردباشد.

نامردلماشدیاب،دیدشداحهیذغتءوستیریدمیارباههمانربمامت :یتشادهب تاعلاطا .8
تیریدمیاربدوجومعاجراراکوزاسبلاقردویللملانیباییلمنیناوقابقباطمدنمماظن
یاهتسایس،تسالاابHIVعویشهکیقطانمرد.دشابHIVولسلثمیمهمیاهیرامیب
تیامحوHIVزایریگشیپیاربمادقادرومودرهلماشدیابهیذغتءوسنامردهبطوبرم
وHIVولسشیامزآیاربعاجرارثؤمیاهماظن.دشابناکدوکوناردامیگدنزهمادازا

.تسامهمرایسب،یرامیبودنیاهبنایلاتبمزاتبقارم

،دنوشیمهتفریذپیرتسبتروصهبتبقارمیاربهکینادازون:ردام ریش اب هیذغت زا تیامح .9
زا یشخبهکناکدوکنیا ناردام.دنرادارطیارشنیرتمیخوهکدنتسهینارامیب نایمرد
هیذغتیارب،دنتسه،)هامششزارتمکنادازوناًصوصخ(ناشنادازونهیذغتتملاسیبایزاب
صاصتخایفاکعبانموتقودیابراکنیایارب.دنرادزاینیصصختتیامحهبدوخریشاب
یایهمویصصختتیامحزکرمتیارب)یهدریشیاربیتولخ(صوصخمهطوحمکی؛داد
هبلاتبمههامششزارتمکنادازونهدریشناردام.تسایدیفمکمکناردامتیامحناکما
رگم،دننکتفایردزینیلیمکتهیمهسکیدیاب،ناشدوخییاذغهریجزج،دیدشهیذغتءوس
نامردیاربدیابتروصنیاردهک،دشابیجنسنتیاهرایعمابقباطماهنآطیارشهکنیا

شریذپشوند.

اب یزاب قیرطزا یمسجو یحورکرحت روانی:  اجتماعی-  و حمایت  اجتماعی  حمایت  .۱۰
نینچنابقارم .دراد ییازسب تیمها نامرد هرود لوطرد ،داحهیذغت ءوسراچد ناکدوک
.دنرادزاینیناورویعامتجاتیامحهببلغا،نامردروظنمهبناکدوکندروآیاربیناکدوک
نامردناونعهبمه«نآدیکأتهکدوشلصاحیتکرحیاههمانربیارجاابدناوتیمرمانیا
لاوزواهیناوتانزایریگشیپونامردناونعهبلماعتوکرحتربدیاب،»یریگشیپمهو
هئاراابدیابنامردهرودلوطرد.)4۱ص،تیامح4لصا.کر(دشابهدنیآردیرایشه
ءوسراچدناکدوکنابقارمهمههب،هیذغتوتشادهبهبطوبرمتاعلاطاوشیامن،هیصوت
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هدادناکدوکزاتبقارموهیذغتییاناوت،هیذغتشود.

استاندارد��3مدیریت�سوء�تغذیه�شدید�و�کمبود�ریزمغذی�ها:

کمبود�ریزمغذی�ها�اقدامات�مربوط�به�کمبود�ریزمغذی�ها،�با�سایر�اقدامات�مربوط�به�
سالمتی�عمومی�جهت�کاهش�بیماری�های�معمولی�در�بحران�ها،�همراه�است�و�کمبود�

ریزمغذی�ها�را�رفع�می�کند.�

اقدامات�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�تاکن .کر(دیهدب شزومآنانکراکهب اهیذغمزیردوبمک عفروییاسانشیگنوگچهرابرد
2و۱یامنهار(.

�،دنکیمریذپبیسآارتیعمجهکاهیذغمزیردوبمکعاونا هب تبسنرثؤمیناسردادما یارب
.)2یامنهارهتکن.کر(دیریگبشیپردبسانمییاهشور

�)هعلاطمیاربامنهارتاکنابهارمه(یلصاصخاش

�تاکن.کر(دوشیمنامرددوجومینیلابیاهشورنیرتهبابقباطم،اهیذغمزیردوبمکدراوم
4و۳یامنهار(.

�نکات�راهنما

اب اهیذغمزیر زا یخرب دوبمک ینیلاب صیخشت :اه یذغمزیر کمبود  درمان  و  تشخیص  .۱
یسرزاب ماظن رد ار اهدوبمک نیا ینیلاب یاهصخاش .تسا نکمم یاهداس یاهشیامزآ
قیقدشزومآ،یسرربتقدنیمضتیاربلاحنیااب،درکماغداناوتیمهیذغتاییتملاس
زااهنت،ارنانآبلغااهنارحبردوتساراوشددراومصیخشت.تسایرورضنانکراک
،دننکیمیفرعمیتشادهبنانکراکهباردوخهکیدارفارد،ییاذغلمکمداومهبخساپقیرط
زاهدافتساولاعفیاهوجوتسجابدیاباهیذغمزیردوبمکنامرد.دادصیخشتناوتیم
بوچراچرددیابودرهنامردووجوتسج.دشابهارمههدشهتفریذپنیناوقواهفیرعت
،هیذغتوییاذغتینمایسررب2درادناتسا.کر(دریگماجناهیذغتیاههمانربویتشادهبماظن
هناتسآزا ،اهیذغمزیردوبمک عویشهک ییاجرد.)۱65و۱64ص،6یامنهار هتکن و
رداهیذغمزیردوبمکتیمهایاهسایقم:5تسویپ.کر(دنکیمزواجتیمومعیتملاس
.تسابسانمتیعمجیارب،یلیمکتداومابینامردریگارفیهدششوپ،)یمومعیتملاس
،)نیولافوبیر(سیسونیولافوبیرآو)نیمایت(یربیرب،)نیساین(ارگلاپ،)ثنیماتیو(ربوکسا
رداهیذغمزیرهب یفاکیسرتسدمدعزا هکدنتسهاهدوبمکنیا عویشدراومنیرتیداع
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ماجناابدیاب،هتکننیانتسناداب.دنوشیمیشانییاذغیاهکمکهبیکتمیاهتیعمجنایم
یگدیسراهدوبمکهب،یدارفنانامردابنینچمهوتیعمجنایمردهدرتسگتامادقاکرد.

دناوتیم اهیذغمزیر ینیلابهمین دوبمک :اه یذغمزیر کمبود  نیمه بالینی  درمان  و  تشخیص  .2
ییایمیشویبیاهشیامزآنودبومیقتسمروطهباما،دشابهتشادیتملاسیاربیمیخوجیاتن
ییایمیشویبشیامزآکیابارنآناوتیموتساییانثتسادرومکیمروت.دوشیمنییاسانش
،6یامنهارهتکن،هیذغتوییاذغتینما2درادناتسا.کر(درکییاسانشلحمردهداساًتبسن
.)یمومعیتملاسرداهیذغمزیردوبمکتیمهایاهسایقم:5تسویپو۱65و۱64ص
داوم فرصمموزل نامز نییعت و هدیدبیسآتیعمجنایم رد اهدوبمک رطخیسررب یارب
یاهصخاشزاناوتیم،لمکمیاذغفرصمویدنبهیمهسیاهیکاروخابهارمه،یذغم
،6یامنهارهتکن،هیذغتیسرربوییاذغتینما2درادناتسا.کر(درکهدافتسامیقتسمریغ
یتملاسرداهیذغمزیردوبمکتیمهایاهسایقم:5تسویپو۱65و۱64صعمومی(.

ردییاذغتینماردهصلاخروطهب،اهیذغمزیردوبمکزایریگشیپیاهتسایس:یریگشیپ .۳
.تساهدشحیرشت)۱88ص،اذغلاقتنا۱درادناتسا،ییاذغتینما.کر(اذغلاقتناتمسق
یاهتنوفعوکخرس،یسفنتدیدشیاهتنوفعدننامییاهیرامیبلرتنکمزلتسمیریگشیپ
.کر( دنوشیم اهیذغمزیر هریخذ شهاک ثعاب هک تسا لاهسا و ایرلاام دننام ،یلگنا
یگدامآ.)۳۳8ات۳۳6ص،کدوکتشادهب2و۱یاهدرادناتسا،یتشادهبیرورضتامدخ
یاربییاهماظنداجیاونامردنیناوقویرامیبعونیاربیفیرعتنیودتلماش،نامردیارب

لاعفصیخشتخواهدبود.

اب دیاب ،اهیذغمزیراب اذغلیمکت برای درمان بیماری های عادی:  از ریزمغذی ها  استفاده  .4
آنیماتیونیمأتلماش،نیناوقردرمانیا.دشابهارمهیداعیاهیرامیبنامردویریگشیپ
هدافتساابندبهتفرتسدزابآدیدجتویورندناجنگ،کخرسهیلعنویسانیسکاوابهارمه
،2و۱درادناتسا،یتشادهبیرورضتامدخ.کر(تسالاهسانامردلوصاردORSزا

۱68ص،لاسدرخناکدوکونادازونهیذغت2درادناتساو۳۳8و۳۳6صص(.
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4. امنیت غذایی
ودناسرندارفاهبیبیسآ،دشابتدمهاتوکیاهزاینعفردیاب،اذغینمیاهبیناسردادماردفده
،ییاذغتینماهبکمکیاربروآنایزهوقلابیاهشورنتفرگشیپردهبارهدیدبیسآتیعمجزاین

.دهدشهاک،تدمزاردرد

یسررب ۱ درادناتسا .کر( دادما هوقلاب یاههنیزگ یریذپناکما ،بسانم و قیقد یسررب کیرد
،ییاذغتینماهبیناسردادماشخبنیارد.دوشیمشیامزآ)۱58ص،هیذغتوییاذغتینما
ظاحلزایناسردادماوهلاوحودقنهجو،اذغلاقتنا،اذغیمومعتینمایاهدرادناتساتروصهب

یمیدنبهورگ،شاعمرارماشود.

لااکتروصهبمه،ییاذغدبسودریگیمرارقرظندمنآلاقتنابسانملکش،دشابمزلااذغرگا
دیلوتلماششاعمرارمایاربیناسردادما.دوشیمباختنا تقداب،هجولاقتنا تروصهبمهو

رازابتامدخواهلااکهبیسرتسدومادختساودمآرد،یتامدقماست.

لاقتنازا،دراومریاسیاربنینچمهوتامدخ،اهلااکزایشخبیاربتسانکممییاذغتینمارد
ورازابتیفرظکرد،ییاذغتینماداجیاردتکراشمیحارطیارب.دوشهدافتساهلاوحوهجو

یتایحتیمها،لیوحتیاهراکهاربسانتدارد.

صاخ یاههورگ و تیعمج لک یاهزاین عفر یارب مزلا عبانم هب ،ییاذغ تینما یاهدرادناتسا
اهزایننیاهکینامزات.تساطوبرم،دنتسهورهبوریرتشیبرطخابهک،اهنآنایمردریذپبیسآ
زاهکیناسکاریز؛تشاذگدهاوخیدودحمرثا،هیذغتءوسنامردفدهابیکمکره،دوشنعفر
نیاربانبوتسینیفاکنآردیفرصمیاذغهکدندرگیمزابیطیحمهب،دنباییمدوبهبهیذغتءوس

هرابودنانآهیذغتءوستسانکممبازگردد.

ءوسلماشرطخنیا.دهدیمشهاکاراهاطخزوربرطخ،عیزوتولیوحتیاهشورربزکرمت
هک دراد یرایسب تیمها .دوشیم زین یکمک ملاقا ریاس ای دقن هجو ،اذغ زا نایوجگنجهدافتسا

فرحنمتاشاشتغاتماخوتمسهبییاذغتینماداجیایاربتلاخدنشود.
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استاندارد��1امنیت�غذایی:�امنیت�غذایی�عمومی�

مردم�حق�دریافت�کمک�های�غذایی�بشردوستانه�ای�را�دارند�که�متضمن�ادامه�زندگی�
و�حفظ�کرامت�آنان�است�و�تا�جای�ممکن�از�اتالف�اموال�و�وسایل�آنان�پیشگیری�

و�مقابله�می�کند.��

اقدامات�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�یامنهارهتکن.کر(دننکعفراریروفیاهزاینهکدینکیحارطیروطاریتامدقمیناسردادما
.)۱

�هتکن .کر( دیریگب رظن رد ییاذغ تینما طیارش ءاقترا و تیامح یارب ار یتامادقا ماجنا
2یامنهار(.

�یاهشورواههنیزه،ناشهارمهتارطخ،اهنآیایازمتسردلیلحتیانبمرباریناسردادما
.)۳یامنهارهتکن.کر(دینکنیودتاهنآابمدرمیراگزاس

�تراهم،شنادودینکهدامآارجورخوراذگیاهتسایس،نارحبهباهیناسردادماهمهیارب
4یامنهارهتکن.کر(دیناجنگباهنآردارمزلاتامدخو(.

�تامدخوتراهم،شنادنیمأتهبهلمجزا(بسانمیاهتیامحهب،نادنمزاینهکدیباینانیمطا
.)5یامنهارهتکن.کر(دنرادیسرتسد)مزلا

�هتکن .کر( دینک تظافح رتشیب بیرخت ربارب رد یعیبط طیحم زا اهیناسردادما همه رد
6یامنهار(.

�ملاقاهبفلتخمیاههورگودارفایسرتسدوکمکردتامادقاتیلوبقمحطسنییعتیارب
هتکن.کر(دیشابهتشادتراظن،هدیدبیسآتیعمجلکضیعبتنودبیهدششوپرب،یکمک

6یامنهار(.

�تسیزطیحمومدرمتشیعم،یعامتجایاههکبش،داصتقاربیناسردادماتارثاشجنسیارب
رههدافتساویرادربهرهبیاربرثؤمروطهبجیاتنهکنیازانانیمطابسکیاربولحمیعیبط
.)8یامنهارهتکن.کر(دیشابهتشادتراظنرومارب،تساهدیسرهمهعلاطاهب،رگیدمادقا

شاخص�های�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�تفایردییاهکمک،دنتسهییاذغتینمارددادمادنمزاینهکنارحبردهدیدبیسآمدرمهمه
ناکمااهنآهب،دنکیمیریگولجناشتاناکمافلاتازاوعفرارنانآهیلوایاهزاینهکدننکیم
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یمظفحاراهنآتمارکودهدیمباختناکند.

�یامنهارهتکن.کر(دننکیمنهدافتساطیارشابیراگزاسیاربیفنمیاهشورزااهراوناخ
.)۳

�.کر(تسایسرربولیلحتساسارب،ودرهزایاهزیمآایوهلاوح،دقنهجوهنیزگباختنا
2۰9ص،هلاوحایدقنهجولاقتنا۱درادناتسا،ییاذغتینما(.

نکات�راهنما

نیرتلوادتم،ودرهزایاهزیمآایوهلاوحایدقنهجو،اذغعیزوت:تاجن تامادقا یدنب تیولوا .۱
،اهیناسردادماعاوناریاس.تساییاذغدیدشتینمامدعهبیناسردادمایاربهیلوامادقا
زاهدنزاستیامح،مادختسایاههمانرب،تقومیناجمیاهلااک،ییاذغیاههنارایهلمجزا
تیامح و رویط و ماد کاروخ نیمأت ،فرصمیب لیاسو شورف ،تشیعم لیاسو و رازبا
،دنتسهسرتسدردودننکیمراک اهرازاب هک یتقو.تشادرظن رددیاب زین ار اهرازاب زا
ددجمیایحاورازابموسرمیاهراکوزاسددجمیرارقربدیاشودرادندوجومروترطخ
واهرازابیاهشخب.کر(دوشیمادختسایاهتصرفداجیاهبرجنمیداصتقایاهتیلاعف
رد،ییاهتسایسنینچ.)هعلاطمیاربرتشیبعبانموذخآمردییاذغتینماداجیایاربمادقا
ظفحویتآیاهیریذپبیسآشهاک،شاعمرارمازاتظفاحمیاربایازمنتشادتروص
ماجنا نارگیدهچنآزادیاب اهسناژآ.دشاباذغعیزوتزارتبسانمدناوتیم،مدرمتمارک
ینیمأتتامدخویعمجیناسردادماردلمکمیدرکلمعدنناوتباتدنشابعلطم،دنهدیم

هتشادباشند.

اههرواشمواهیناسردادمازایعیسوهرتسگلماشدرومنیا :ییاذغ تینما ءاقترا و تیامح .2
یاراد دیلوت یاهرازبا ظفحو یروف یاهزاین عفر ،نارحب هیلوا لحارم رد دنچره .تسا
.درکیحارطاهشخبریاسابوسمهوتدمزاردیاربدیاباریناسردادمااما،تساتیولوا
تدمهاتوکردمدرمدوخیتشیعمیاهتسایسربهیکتاب ،ییاذغتینما هب یبایتسددیاش
ظفحار مدرم تمارک و ییاذغتینما هک یدوجومیاهتسایسزا دیاب اما ،دشابن نکمم
دیلوترازبارتشیبفلاتازادیاب،ییاذغتینماهبطوبرمیاهیناسردادما.درکتیامح،دنکیم
مدرمتمواقمودوشیهتنمنارحبرثاردهتفرتسدزاتاناکماتفایزابهب،دنکیریگشیپ

شیازفایتآیایلابرباربرداردهد.

ظفحونارحبربهبلغهبطوبرمیاهتسایسزادیاب :یقیبطت یاهدربهار اب هارمه تارطخ .۳
دشابهتشاد زین یتارطخ ای اههنیزه اهتسایس نیا تسا نکمم اما ؛درک تیامح تمارک
ص،هیذغت یسررب و ییاذغ تینما ۱ درادناتسا .کر( دهد شیازفا ار اهیریذپبیسآ و
هب لسوت زا زیهرپ رد مدرم هب کمک روظنمهب و ییاسانش ار اهرطخ ًاروف دیاب .)۱58
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دناوتیم ،زوستفن یاهقاجا ای و مزیه عیزوت ،لاثم یارب ؛درک مادقا ییاهتسایس نینچ
یروآعمجیاربکانرطخقطانمهبمدرمنتفرویعیبطعبانمزادحزاشیبیرادربهرهبزا

۳۳ص،تیامح۱لصا.کر(دنکیریگشیپتخوس(.

نکممهکییاجرداًصوصخ،تشادرظنردراکزاغآزادیابارجورخ و رذگ یاه تسایس .4
دننام،ناگیارتامدخنیمأتینعی،دشابهتشادیتدمزاردیاهیگدیچیپاهیناسردادماتسا
زا شیپ .دنک راوشد ار ناگیار ریغ تامدخیریگرسزا تسا نکمم ،یکشزپماد تامدخ
ایودیایبدوجوهبلحمردتفرشیپدهاوشدیاب،دیدجهلحرمهبلاقتناایاههمانربیحارط
اراهتیلوئسمودنبایروضحلحمرد،دنهدیمماجنارتهب اراهراکهکیرگیدناراکمه
یاهماظنابطابترایرارقربدیاش،هلاوحایدقنهجو،اذغلاقتناتروصرد.دنریگهدهعرب
تادیهمتیارجایارب،اهتلودابهرواشمایتدمدنلبینمیایاههمانرب،یعامتجاتیامح

دنمشزرا،ینلاوطییاذغینماانهبیگدیسرباشد.

نادنمزاین اب قباطم دیاب ار ینامزاس یاهراتخاس :تامدخ و  مهارت  دانش،  به  دسترسی  .5
یرادهگن،یرتشیبتدمیاربویفاکردقهب،ناکماتروصرداتدرکیزیرهمانربویحارط
،دنوشیممیتیزدیارثاردهکیناکدوکهلمجزا،دنرادیصاخرایسبیاهزایندارفایخرب.دنوش
،دوشیملقتنمهداوناخزاهکییاهتراهموتاعلاطابسکتصرفنتشادزاتسانکمم

لقتنمنانآهببسانمتامدخابدیاباراهتراهموشنادنیا.دننامبمورحمکرد.

نارحب رد هدیدبیسآ مدرم شاعم رارما و دیلوت یارب یعیبط عبانم یانبم :یطیحم ریثأت .6
هکیریثأتهبدیاباههمانربیحارطواهیسرربنمض.دوشظفحدیاب)نابزیمتیعمجو(
یگدنزاههاگودرا ردهکیمدرم،لاثمیارب .درکهجوت،دوشیمهتشاذگتسیزطیحمرب
عیرستارییادزلگنجدناوتیمدرومنیا.دنرادجایتحاتخوسهبزپوتخپیارب،دننکیم
تروصهب رما نیا و تسا رتشیب تخوس و تخپ نامز دنمزاین ،ییاذغ داوم عیزوت ؛دنک
.)۱92ص،اذغلاقتنا2درادناتسا،ییاذغتینما.کر(دراذگیمرثاتسیزطیحمربهوقلاب
ناوتیم،لاثمیارب .دنککمکزین تسیزطیحمطیارشتماخوشهاکهب اهیناسردادما
رد.تساکاههاگارچرب راشفشیازفا زا ،اهماد کاروخیارب رتشیب هفولعندرکمهارف اب
یاربارمدرمتیفرظدیاباهیناسردادما،تاعلاطانیمأتماگنهاًصوصخ،نکممنامزره
یعیبطعبانمطیارشتماخوثعابهکیایناسردادمارطخ.دهدشیازفایعیبطعبانمتیریدم
دوشرتمکویبایزراهرابوددیاب،دماجنایمتاشاشتغاندشروهلعشهبهارنیازاودوشیم

۳۳ص،تیامح۱لصا.کر((.

،مدرم فلتخمیاههورگتکراشمحطسنییعت زا شیپ مقبولیت:  پوشش دهی، دسترسی و  .7
دادعتویبایزرا)ریذپبیسآصاخشاهبصاخهجوتاب(نانآیاهیگژیووناعفنیذدیاب
هبمدرمیسرتسداب،دارفاتکراشمزایشخب.دوشهدزنیمخت،نسوسنجکیکفتهبنانآ
یخرب،لاحنیااب.دسریمنایاپهب،ناگدننکتکراشمنایمرداهتیلاعفتیلوبقمواهکمک
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.دنارتلاعفیداصتقاظاحلزاهکتسایناسکربزکرمتاب،ییاذغتینماهباهیناسردادمازا
هبیکتموریذپبیسآدارفاسرتسدرددیاباهکمکودشلئاقضیعبتهنافصنمریغدیابن
راشف،یراکیاهتیفرظردشهاکهلمجزا،عناومداجیا.دریگرارق،ناکدوکهلمجزا،نارگید
دناوتیم،یناوتانویرامیبوناکدوکزاتبقارموهیذغت،یگلماح،هناخردنیگنسیراک
نایمرداهتیفرظییاسانشدنمزاین،اهتیدودحمربهبلغ.دنکداجیاتکراشمردتیدودحم
باختناربینتبمیاهراکوزاسندادرارقفده.تسابسانمیاهراتخاسداجیاایوهورگ
2لصا.کر(دریگماجناتیعمجیاههورگهمهابلماکیاههرواشمزاسپدیاب،یصخش

۳6ص،تیامح(.

یتیلاعفهبندادنایاپوجورخنامزنییعت،یناسردادما مادم یبایزرا یارب :یبایزرا و تراظن .8
وهرواشمهبزاینهنوگرهصیخشتوهزاتیاههژورپیارجاایاهلیدعتیخربماجنا،صاخ
هدشهتفریذپیاهرایعمساساربدیابیبایزرا.تسایرورض،اذغتینمایلکعضوربتراظن
رادهدهع هک دشاب )Development Assistance Committee( هعسوت تدعاسم هتیمک
ویدنمدوس،ییاراک،یهدششوپ،یگتسویپ،طابترا،بسانت:تساریزدراومشجنستأثیر.

امنیت غذایی – انتقال غذا  .4-1

شخبتیاضرتیمکوتیفیکابیاذغهبمدرمهکتسانیازانانیمطابسک،اذغلاقتنازافده
ناشرایتخاردزیننآفرصموهیهتتاناکماودنشابهتشادیسرتسدباشد.

یناسکرایتخاردودوشیبایزرایرورضهکدریگیمتروصینامز،اذغ)ناگیار(یمومععیزوت
یداعتلاحهب ناعفنیذهک دوشیمعطق ینامز و دنراد زاین نآ هب همهزا شیب هک دریگ رارق
هبناعفنیذتسانکمم.دنرادرگیدیاههارزااردوخیاذغندرکمهارفایدیلوتناوتودناهتشگزاب
.دنشابهتشادزاینشاعمرارمالکشهبیناسردادماایطورشمییاجهباجلیبقزا،یرگیدیاهکمک
،)هدریشایرادرابنانز،ههام59اتششناکدوکهلمجزا(،دنرادرارقرطخرباربردهکیدارفایارب
اب،هکدراددوجومهناکمانیا.دشابمزلازینلمکمیاذغتسانکممیمومعهیمهسربهولاع
.کر(دشابیصاخیاههورگایدارفاربزکرمتابایوهمههبطوبرمدرومنیا،طیارشهبهجوت

۱7۳ص،اهیذغمزیردوبمکوداحهیذغتءوستیریدم۱درادناتسا(.

هبلاقتنایاربهدامآیاههیمهس،نکممیاجرهرد،یلیمکتهیذغتواذغعیزوتدرومودرهیارب
اینارحبزاسپهلصافلاب(هکدریگیمتروصینامزاهنت،لحمردهیذغت.دوشیمنیمأتهناخ
هکتشادهجوتدیابنمضرد،دنشابهتشادنزپوتخپلیاسومدرم)یعمجیاهتکرحنمضرد
رارقرطخرباربردارمدرم،هسردمردهدشعیزوتیاذغایوهناخهبلاقتنایاربهدامآیاههیمهس

عیزوتناوتیمزینسرادمردارلزنمهبلاقتنالباقیاذغهیمهسدنچره(دهدیمکرد(.

تسا نکمم ،دشاب ریذپتیلوئسم و دنمورین یصاخ روطهب دیاب )SCM( نیمأت هریجنز تیریدم
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یناسردادمازایگرزبشخببلغا،اذغلاقتناودریگرارقرطخضرعمردهلصافلابمدرمیگدنز
تراظن،هعماجحطسردهلمجزا،حوطسهمهردعیزوتولیوحتیاهماظنهبدیاب.تساایلابهب
اریاهرودیبایزراجیاتن.دنکافیایلصایشقندناوتیمرثؤملاحنیعردوفافشطابتراودرک
وهدیدبیسآتیعمجابهلمجزاو،یراکیاکرشاباهنآهرابردوتشاذگنایمردهمهابدیاب

ثحب،یلحمیاهداهنکرد.

امنیت�غذایی-�استاندارد��1انتقال�غذا:

و� آسیب�دیده،� جمعیت� تغذیه�ای� نیازهای� که� یابید� اطمینان� تغذیه� عمومی� الزامات�
ازجمله�کسانی�که�بیش�از�دیگران�در�معرض�خطر�هستند،�تأمین�می�شود.

اقدامات�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�طیارشتماخولامتحااییرادیاپنییعتیارباذغبسانمتیفیکورادقمهبیسرتسدحطسزا
5و4،۱یامنهارتاکن.کر(دینکهدافتسا(.

�هک،اهیذغمزیرویبرچ،نیئتورپ،یژرناهبیتامدقمدرادناتسایاهزاینساسارباراذغلاقتنا
یامنهارهتکن،یدیلکیاهصخاش.کر(دینکیحارط،تساهدشمیظنتطیارشزاینابقباطم

هیذغتیاهزاین:6تسویپو2ای(.

�ودوشیمتیامحیذغمیاهکاروخوبسانمهیذغتهبمدرمیسرتسدزاهکدیباینانیمطا
8ات۳یامنهارتاکن.کر(دباییماقترارمانیا(.

�ویلیمکتویژرنارپ،یذغمیاهاذغهب،ههام24ات6نایمناکدوکهکدینکلصاحنانیمطا
2یامنهارهتکن.کر(دنرادیسرتسدیاهیذغتتیامحهبرادرابوهدریشنانز(.

�یگدنزHIVابهکیدارفاهلمجزا،رامیبیاضعاایوضعیارادیاهراوناخهکدیباینانیمطا
دنرادیسرتسدیفاکتیامحویذغمیاهاذغهب،یریذپبیسآایتیلولعمابیاضعاودننکیم

.)8ات6یامنهارتاکن.کر(

شاخص�های�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�ای( سدع،)یاهشیرناهایگ ای تلاغلثم( یلصا ملق کیلماش،اهاذغزا یاهعومجمهب
یسرتسد،دنکیمعفرارییاذغیاهزاین عومجمردهکینغورعبانمو)یناویحتلاوصحم

5و۳،2یامنهارتاکن.کر(دراددوجویشخبتیاضر(.

�تاکن.کر(تسهیفاکیسرتسد)دصرد9۰زاشیب(اهراوناختیرثکایاربراددیکمنهب
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هیذغتیاهزاین:6تسویپو4ات2یامنهارای(.

�نیساین عبانم یفاضا ریداقم هب ،تسیاهشوخ ترذ ای یلومعم ترذ ،رادهتساشن هناد رگا
یامنهارتاکن.کر(دراددوجویسرتسدمه)کشخیهامویکاروخیاههناد،هپلهلمجزا(
یاهزاین:6ویمومعیتملاسرداهیذغمزیردوبمکتیمهایاهسایقم:5تسویپو۳و2

غذایی(.

�نیمایتعبانمیدایزرادقمضوعرد،هدشهتفرگنآسوبسهکتسایجنرب،رادهتساشنهنادرگا
و2یامنهارتاکن.کر(تسهسرتسدرد)غرممختویکاروخیاههناد،هپلردهلمجزا(

.)۳

�دراددوجونیولافوبیرهب یفاکیسرتسد،دناهتسباویمکهنازوریاذغهب مدرمهکییاجرد
۳و2یامنهارتاکن.کر((

�درادندوجونیولافوبیردوبمکاییربیرب،رگلاپ،)ثنیماتیویمک(توبروکسادرومچیه
یتملاسرداهیذغمزیردوبمکتیمهایاهسایقم:5تسویپو5یامنهارهتکن.کر(عمومی(.

�تسینیدحهب،دیدوبمکزایشانتلالاتخاونهآدوبمکزایشانمرو،آنیماتیودوبمکعویش
یاهسایقم:5تسویپو5یامنهارهتکن.کر(دراذگبریثأتیمومعیتملاسحطسردهک

یتملاسرداهیذغمزیردوبمکتیمهاعمومی(.

��نکات�راهنما

ربخبسکدننام،یلیلحتیاهرازباابناوتیماراذغهبیسرتسد :اذغ هب یسرتسد ریسفت .۱
،ییاذغتینما هلمجزا،ریغتم دنچهکییاهشور.دیجنساذغینوگانوگای فرصمهرابرد
دناوتیم،دهدیمرارقرظندمارهیذغتوتشادهب،یگدنزنیمأتلیاسو،رازابهبیسرتسد
دشاببسانماذغنیمأتردتلاخدموزلمدعایموزلوطیارشتماخوایتابثنییعتیارب

۱58ص،هیذغتوییاذغتینما۱درادناتسا.کر((.

زا یمومع یاههیمهس یزیرهمانرب یارب سهمیه بندی:  برای  برنامه ریزی  و  تغذیه  نیازهای  .2
یروطهب،تیعمجرهیاربهدشمیظنتماقراوهدمآریزردهکتیعمجزاینلقادحیاهدروآرب

هدافتسادیاب،هدشفیرعت)یاهیذغتیاهزاین(6تسویپردهککرد:

زورردرفنرهیاربیرلاکولیک2۱۰۰-
نیئتورپابهدشنیمأتیژرنالکزادصرد۱۰-
یبرچابهدشنیمأتیژرنالکزادصرد۱7-
کاروخیارباهیذغمزیرزایفاکرادقم-
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)ییاذغشزرا هلمجزا( هریجیزیرهمانرب یاهرازبا اب ناوتیم ار اذغیمومعیاههیمهس
دیاب هدشعیزوت هیمهس ،دنرادن یسرتسد ییاذغ چیه هب مدرم هکییاجرد .درک یزیرحرط
یاهتیعمجسرتسدردیاذغلداعتمرادقمیاربدیاب.دنکعفرارنانآیاهیذغتزاینلک
وییاذغتینما۱درادناتسا.کر(دادرارقدرکلمعکلاماریقفاوتدروممجح،هدیدبیسآ
هکارهچنآومدرمییاذغزایننایمهلصافدیاباههیمهسنیاربانب؛)۱58ص،هیذغتیسررب
ولیک2۱۰۰،رفنرهیاربدرادناتسارگانیاربانب؛دنرببنیبزا،دننکهیهتدنناوتیمناشدوخ
یاهشلاتابدنناوتیمفدههورگدارفاهکهدرکصخشماهدروآربوتسازورردیرلاک
یروطارهریجدیاب،دننکنیمأتزورردرفنرهیاربیرلاکولیک5۰۰طسوتمروطهبدوخ
.دوشنیمأتیرلاکولیک2۱۰۰ –5۰۰=۱6۰۰رادقم،زورردرفنرهیاربهکدرکیحارط
اهلارنیمواهنیماتیو،نغور،نیئتورپ،هیذغتحرطرد،هریجیاوتحمیژرنارادقمربهولاع

تیمهازیندارند.

ریداقملماشدیابسپ،دنکنیمأتارییاذغمیژریژرنایاوتحمهمه،تسارارقهریجرگا
نیمأتارییاذغمیژرردیژرناهبزاینزایشخباهنتدیابرگاودشابیذغمداومهمهزایفاک
یذغمداومرادقمرگا:درکیحارطریزشورودزایکیزاهدافتساابارنآناوتیم،دنک
یاوتحمابنزاوتمدیابهریجیاوتحم،تسامولعمان،تیعمجسرتسدردودوجومیاهاذغ
،تسامولعمتیعمجسرتسدردودوجومیاهاذغیذغمداومیاوتحمرگا.دشابنآیژرنا
لداعتمیزیرهمانربرد.دنکرپاریذغمداومیلاخیاجودشاباهاذغنیالمکمدیابهریج
هیمهسرد.دوشبوسحمدیابزینهدریشورادرابنانزفعاضمیاهزاین،یمومعیاههیمهس
یبیکرت یاهاذغ دننام ،بسانم و یفاک یاذغ زین لاسدرخ ناکدوک یارب یمومع ییاذغ
ص،لاسدرخناکدوکونادازونهیذغت2درادناتسا.کر(دوشهتفرگرظنرددیاب،یتیوقت
یاههورگریزواههورگهبییاذغهباشمیاههیمهسات،درکتیاعرارتاواسمدیاب.)۱68
هکدننادبدیابنازیرهمانرب.دسرب،دناهتفرگرارقنارحبریثأتتحتهباشمروطهبهکیتیعمج
.دوش شنت ثعاب تسا نکمم ،رگیدکی رواجم عماوج رد یدنبهیمهس فلتخم یاهرایعم
رارقرگا اًصوصخ،یدنبهیمهسردودشاب رضمدناوتیم،اهیذغمزیردحزاشیبندروخ

هجوتدرومنیاهبدیاب،دریگرارقرظندرومیتیوقتتلاوصحمزاعوننیدنچتساکرد.

،دوشتیاعراذغیدیلکیاهصخاشرگا :اه یذغمزیر دوبمک و داح هیذغت ءوس زا یریگشیپ .۳
یریگشیپیاربهکنیاربطورشم،دوشیمیریگشیپزینتیعمجلکهیذغتطیارشتماخوزا
ردیفاکیمومعتشادهب،زینیلگنایاهتنوفعوایرلاام،کخرسدننامییاهیرامیبزا
،ریگاویاهیرامیب2و۱یاهدرادناتسا،یتشادهبیرورضتامدخ.کر(دوشتیاعرلحم
بسکدیاش،تسهسرتسدرداهاذغزایدودحمعاوناهکیطیارشرد.)۳29و۳27صص
هبطوبرمیاههنیزگ.دوشهدیشکشلاچهبییاذغلمکمیذغمداومیاوتحمزانانیمطا
ملاقا و یبیکرت یاهاذغ ندوزفا ،یاهتساشن داوم یروارف :زا دنترابع ،هریج تیفیک دوبهب
یاهاذغ،ینغیذغمداوم،تسیناهاذغردهکینغورداومنیمأتیاربیلحمهدشیرادیرخ
ناوتیمارتلاوصحمنیا.یذغمزیرعوندنچیواحیاهردوپواهصرقایفرصمهدامآ
ورادرابنانزایههام59ات6ایههام24ات6ناکدوکدننام،ریذپبیسآدارفانایمرد
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،تسهسرتسدردیلحمیاهرازابردهدشینغیاهکاروخهکیتقوطقف؛درکعیزوتهدریش
رد،ییاذغهلدابمرتشیبناکماروظنمهباریمومعهیمهسکیرداذغرادقمشیازفاناوتیم
یاربهکیرگیدهنیزگ.دراذگریثأتزینرازابربودشابهفرصهبنورقمدیاباما؛تفرگرظن
تینماتامادقاماجنا:زاتساترابع،دریگیمرارقرظندماهیذغمزیردوبمکزایریگشیپ
،هیذغت و ییاذغتینما ۱درادناتسا .کر(یذغم یاهاذغهب یسرتسدءاقترا یارب ییاذغ
ندادتسدزاهب.)2۱7ات2۱۳صص،شاعمرارماتینما2و۱یاهدرادناتساو۱58ص
ودهدیورزپوتخپویروارف،هریخذ،ییاجهباجنامزرددناوتیمنآزوربهک،اهیذغمزیر
یاهیکاروخرددوجومییایمیشفلتخمیاهلکشردیندعمداومواهنیماتیوهبیسرتسد

هجوتدیابزین،کیناگراداشت.

یگدیسردروماراذغهبیسرتسد،یدیلکیاهصخاش:ییاذغ یاه هیمهس دربراک رب تراظن .4
یروآعمج.دجنسیمناریذغمداومیعیبطیسرتسدایاذغدربراکتیمکاما،دهدیمرارق
لیمحت ار یاهنانیبعقاو ریغ تامازلا ،یفرصم یذغم داوم میقتسم شجنس یارب تاعلاطا
نیمختنوگانوگعبانمزاهدافتساابومیقتسمریغناوتیماریرادربهرهبهنوگنیااما،دنکیم
وهنیزهیسررب،هداوناخحطسرداذغفرصمویسرتسدربتراظنلماشعبانمنیا.دز
ناکما،ییاذغلمکمعیزوتیاههمانربواهحرطیسررب،یلحمیاهرازابرداذغیدوجوم
،راوناخرداذغمیسقت.تسااذغینمیایبایزراماجناوکیناگرایاذغهنوگرهزاهدافتسا
یرتشیببیسآریثاتتحتدارفایخرب،تسانکممودریگیمنتروصتاواسمابهشیمه
اذغعیزوتبسانمیاهراکوزاس.تسینرودقملًاومعم،بناوجمامتشجنساما،دنریگبرارق
،هدیدبیسآتیعمجابوگوتفگو)2۰۱ص،اذغلاقتنا5درادناتسا،ییاذغتینما.کر(
ص،۱ینوناکدرادناتسا.کر(دشخبدوبهباراههداوناخیاضعانایمرداذغمیسقتدناوتیم

.)56

دناوتیمهکرطخلماوع.دنریگرارقنارحبریثأتتحتیعونهب،تسانکممزیندنملاس دارفا .5
،یناوتانویرامیب:زادنترابع،دهدیمشیازفاارنآهبزاینوشهاکاراذغهبیسرتسد
یتحارهبدیابدنملاسدارفا.رقفوامرس،هداوناخیگدرتسگ،یناور-یعامتجایاهشنت،اوزنا
ناشیارب اذغفرصموهیهت ،دنشابهتشادیسرتسد)اذغلاقتنا هب هلمجزا( ییاذغعبانم هب

.دنکعفراریندوزفایاهیذغمزیرونیئتورپهبنانآزاینودشابناسآ

هجاومهیذغتءوسرطخابیلماوعهجیتنردتسانکمم ،دننک یم یگدنز VIH اب هک یدارفا .6
بذج،یشراوگ تلاکشمای ییاهتشایب لیلد هب یروخمک :زا دنترابع لماوع نیا .دنوش
مسیلوباتمردرییغت،هدوریاهلولسهببیسآدوروولگنا،لاهسالیلدهبیذغمداومفیعض
هکدنباینانیمطادیاب،دننکیمیگدنزHIVابهکیدارفا.نمزمیاهیرامیبواهتنوفعو
نکممیاجاتارناشیتملاسوبوخهیذغتنانچمه،یرامیبزوربنتخادناقیوعتهبیارب
لمکمیاهاذغایهدشینغیاهاذغنیمأتایاهاذغندرکینغوبایسآ.درکدنهاوخظفح
یخربرد.تسایفاکییاذغمیژرکیهبیسرتسدیشخبدوبهبیاهتسایسزا،یصصخت
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زایریگشیپیاربدیاب؛دشاببسانمییاذغهیمهسرادقمیلکشیازفاتسانکمم،طیارش
هجوت،درادنامردموادتوتمواقمزاتیامحرداذغهکیشقنهب،)ART(یرامیبتشگزاب

شود.

ییادجرطخربارب رد،هژیوروطهب ایلابردتسانکمم،یناوتان راچددارفا ناتوان:  افراد  .7
نیودت ،اذغ هب یکیزیف یسرتسد نیمضت اب دیاب .دنریگرارق ناشنابقارم و هداوناخ زا
یرارقرب،ینوقشاقدننام،هیذغترازبانیمأتهلمجزا(هیذغتزاتیامحیاربییاهراکوزاس
زایذغمومکارتمیاهاذغهبیسرتسدنیمضتو)دارفاواههناخزادیدزابیاربییاهماظن
:زا دنترابعیاهیذغتصاختارطخ.درکشلاتاهرطخنیا شهاکونییعت یارب ،یژرنا
ندببسانمانطیارش،)دماجنایمیگفخایکاروخشهاکهبهک(ندیعلبوندیوجردلکشم
Dنیماتیوربهک(باتفآشباتواذغهبیسرتسدردنآریثأتویکرحتمک،)هیذغتماگنهرد

یزغمجلفهبرجنمتسانکممهکتسوبیودراذگیمرثاشود(.

ورهبورهیذغتردیصاخعناومابتسانکمم ،دوش یم تبقارم اه نآ زا هک یدارفا و نابقارم .8
یمکتقوتسانکمم،نارامیب بقارمای ودنرامیب ای اهنیا نوچهکنیا هلمجزا،دنوش
و دنسرب یتشادهب یاهراک ماجنا هب رتشیب ،دنشاب روبجم و هتشاد اذغ هب یسرتسد یارب
یارب یمکییاراد ،اهیراپسکاخای ینامردیاههنیزهرطاخهب ؛دنوشهتفرگهدیدان دوخ
یاهراکوزاسهبیسرتسدشهاکویعامتجایاوزناابتسانکمموهتشاداذغابهلدابم
تیمهادارفانیاندشهتفرگهدیدانزایریگشیپونابقارمهبهجوت.دنشابورهبوریتیامح
و یتملاس،تشادهب ،هیذغت لماشدیاب دوشیم دارفا نیا زا هک ییاهتیامح.دراد یدایز
شزومآنیمأتیاربناوتیمیعامتجادوجومیاههکبشزا.دشابیعامتجا-یناورتیامح
4لصا.کر(درکهدافتسااههزوحنیاردتیلوئسمشریذپروظنمهب ،تیعمجناگدنیامن

4۱ص،تیامح(.

امنیت�غذایی-�استاندارد��2انتقال�غذا:�تناسب�و�مقبولیت

اقالم�غذایی�تأمین�شده،�مناسب�و�مورد�پذیرش�دریافت�کنندگان�است،�به�طوری�که�
می�توان�از�آن�ها�در�سطح�خانوار،�به�صورت�مؤثر�و�مفید�استفاده�کرد.�

اقدامات�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�هدیدبیسآمدرماب ،ییاذغملاقابسانتوییانشآ،تیلوبقمهرابردهمانرب یحارطنیحرد
باختنایاربیریگمیمصترد،تروشمنیاهجیتنهکدیباینانیمطاودینکتروشم،نارحبرد

۱یامنهارهتکن.کر(دشدهاوخهدافتسااهاذغ(.

�یارببآویفرصمنامزوتخوسوبآهباهنآیسرتسد،اذغهریخذیاربارمدرمییاناوت
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۱یامنهارهتکن.کر(دینکیسررباهاذغعاونازپوتخپ(.

�نابزهباًحیجرت،ارنآفرصموتخپروتسد،دوشیمعیزوتهتخانشانیاذغکیهکیهاگنه
یامنهارهتکن.کر(دنرادهدهعرباراذغهیهتتیلوئسمهکدیهدرارقیدارفارایتخارد،یلحم

.)۱

�بایسآلیاسوایناگدننکتفایردهکدیباینانیمطا،دوشیمعیزوتمدنگعونزایتلاغرگا
۳یامنهارهتکن.کر(تسهناشرتسدردنآیاربیفاکتاناکماایودنراداراهنآ(.

�،تسامهمناشیاربیگنهرفظاحلزاهکیمزاولهبنارحبردهدیدبیسآمدرمهکدیباینانیمطا
4یامنهارهتکن.کر(دنرادیسرتسد(.

شاخص�های�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�یریگمیمصت،فدهتیعمجلماکتکراشمساساربییاذغملاقاباختنا واههمانربهرابرد
4و۱یامنهارتاکن.کر(دوشیم(.

�هتفرگرظنرداذغیروارفلیاسووزپوتخپیاربتخوس،بآهبیسرتسد،همانربیحارطرد
۳و2یامنهارتاکن.کر(تساهدش(.

�یامنهارهتکن.کر(دوشیمنیمومععیزوتهکتساییاذغهدروارفاهنتعیامایکشخریش
.)5

�نکات�راهنما

ییاذغشزراهبهجوتهکنیانمض،ییاذغدبسملاقاباختناماگنهرد :تیلوبقم و ییانشآ .۱
یبهذمموسرابوانشآناگدننکتفایردیاربدیابملاقانیا،درادرارقتیمهالواهجردرد
اهاذغیخربفرصمهلمجزا،تیعونممهنوگرههبودشابهتشادیناوخمهنانآیگنهرفو
باختناهبطوبرمیاههرواشمرددیابریذپبیسآدارفا.دوشهجوتدیابرادرابنانزیارب
یلحممدرمقاذمهباذغنیادیاب،دوشیمهدافتساهتخانشانیاذغزارگا.دننکتکرشاهاذغ
یاههنیزگ،ناگدننکادهازاتساوخردیاهمرفویبایزرایاهشرازگرد.دنیشنبشوخ
دیاب،دوشیمزپوتخپلیاسوهبیسرتسدعنامایلابهکیتقو.دوشهدادحیضوتدیابییاذغ
.)۱68ص،لاسدرخناکدوکونادازونهیذغت2درادناتسا.کر(دوشنیمأتهدامآیاهاذغ
دوجومهتخانشانیاهاذغندرکمهارفیاربیرگیدنیزگیاج،زپوتخپتاناکمانودبدیاش

رظنرد»یرارطضایاههیمهس«دیابودشابنگرفت.

رظنردییاذغملاقانیمأترددیاب اذغهریخذیاربمدرمناوت:اذغ یزاس هدامآ و هریخذ .2
دیاباهاذغباختنا.)۱۰۳ص،بآنیمإت۱درادناتسا.کربآهبزاینهرابرد(.دوشهتفرگ
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اذغدنناوتیمناعفنیذهکدیباینانیمطا.دوشهدادتلاخداذغباختناردنآجیاتنویسررب
مهدیاشوتسیزطیحمبیرختزاودننامبرودیتملاستارطخزااتدنزپبیفاکهزادناهبار
ص،تیامح۱لصا.کر(دوشیریگشیپ،دحزاشیبمزیهیروآعمجهبطوبرمتارطخزا
تخپ.دشابهتشادمزلانتخپیاربیدایزبآوتقودیابنهدشنیمأتیاذغیلکروطهب.)۳۳
.کرزپوتخپلیاسویارب(.درادزاینیرتمکتخوسونامزهبلًاومعمهدشبایسآیاههناد

286و285صص،ییاذغریغملاقا4و۳یاهدرادناتساو2۰6ص،6درادناتسا(.

ییاذغشزراودایزرمعهکتسانیاهدشنبایسآیاههنادیایازمزایکی:اذغ یروارف .۳
هبهکاجنآای،تسالوادتمراوناخحطسردبایسآهکییاجرداراههناد.درادیرتشیب
اههنادیتعنصندرکبایسآماگنه.درکعیزوتناوتیم،تسهیسرتسدیلحمیاهبایسآ
،اهبورکیمییادجبجومراکنیا:درکمهارفیتاناکماناوتیم،ییاذغتفاشهاکیارب
.دشدهاوخیرادهگنرمعرتشیبشیازفاو)دوشیمیگدیشرتثعابهک(اهمیزنآونغور
،تشادهگنناوتیمهام8ات6دودحارنآهکتسانیا،درادهدشبایسآترذهکیلکشم
تادراوهبطوبرمیلحمنیناوقهبدیاب.درکبایسآهدافتسازاشیپیمکارترذدیابنیاربانب
یدقنتروصهبناوتیمارندرکبایسآهنیزه.تشاذگمارتحاهدشنبایسآیاههنادعیزوتو
ورتشیبیاههنادنیمأتیاربهکتسایشورنیاودرکتخادرپنادنمزاینهبهلاوحابایو

رگیدیاهشورهبتبسنیرتمکتیولوا،ندرکبایسآلیاسودارد.

ییاذغملاقاریاسواهینشاچدیاباهیسرربرد :دنراد تیمها یگنهرف ظاحل زا هک یملاقا .4
زاتیمهاابو)یاچواههیوداعاونازاهدافتسالثم(هنازورییاذغیاهتداعهدنهدلیکشت
،زینییاذغدبسیحارط.دوشنییعتاهنآهبمدرمیسرتسدنازیموییاسانش،یگنهرفرظن
نیمههبدیاب،دنتسهیکتمییاذغیاههیمهسهبیتلاوطیتدممدرمهکییاجرداًصوصخ

بیترتباشد.
،کدوکیاذغ،لزنمهبلاقتنایاربیلیمکتیاذغایاذغیمومععیزوتیاههمانربرد:ریش .5
)یاچاببیکرتیاربریشنینچمهو(یریشتلاوصحمایعیاموکشخریش،ریشردوپ
هیوریبدربراکاریز،دوشعیزوتیاهنارایایفدهیبتروصهبدیابن،ییاذغهداماهنتناونعهب
،ریشعیزوتلماشیناسردادماره.دشابهارمهیتملاسیاربیدجتارطخابدناوتیم،نآ
یللملانیبنیناوقهعومجم،)IFE(ایلابردنادازونهیذغتیتایلمعیاهدومنهرابقباطمدیاب
هیذغت 2 و ۱ یاهدرادناتسا .کر( دشاب )۱WHA( طوبرم یاههمانعطق و )BMS دتسوداد

.)۱68و۱67صص،لاسدرخناکدوکونادازون

استاندارد��3امنیت�غذایی�–انتقال�غذا:�کیفیت�و�ایمنی�غذا

غذای�توزیع�شده�مطابق�با�مصارف�انسانی�مناسب�و�کیفیت�آن�مناسب�است

1. Utes and subsequent relevant World Health Assembly (WHA)
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اقدامات�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�یاهدرادناتساریاسوهدننکتفایردروشکیلمیاهدرادناتساابهکدینکباختناارییاهاذغ
2و۱یامنهارتاکن.کر(دشابهتشادیناوخمههدشهتفریذپ(.

�.کر(دینکعیزوت»فرصمخیراتنیرتهب«نامزردوفرصمخیراتنایاپزاشیپاراهاذغ
۱یامنهارهتکن(

�حرطم هک یتاعوضوم اب و تروشم نآ ناگدننکتفایرد اب هدشعیزوت یاذغ تیفیک هرابرد
.)۳یامنهارهتکن.کر(دینکدروخربیتسردهب،دوشیم

�عیزوتوهریخذیاربوتحارنآلمحومکحمهکدینکهدافتساییاهیدنبهتسبزااذغیارب
4یامنهارهتکن.کر(دنکنداجیایرطختسیزطیحمیاربودشاببسانم(.

�کانرطختسانکممهکییاهاذغیدنبهتسبرب؛دینزببسچرببسانمنابزهباههتسبیور
یامنهارهتکن.کر(دینکجرداریذغمهدامتایئزجوءاضقناخیرات،أدبم،دیلوتخیرات،دنشاب

.)4

�یاهیسرربورابنا،تیریدمیاهشورنیرتهبزاهدافتساابولمحبسانمطیارشرداراهاذغ
5یامنهارهتکن.کر(دینکهریخذ،اذغتیفیکمظنم(.

شاخص�های�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�دیابنینمیاظاحلزا:اذغ،تسا»فدهبسانم«هکدننکیمتفایردییاهاذغناعفنیذهمه
تاکن.کر(.دشابیذغمویفیکتاصخشمیاراددیابودزادنایبرطخهبارمدرمیتملاس

4و2،۱یامنهار(.

�هتکن.کر(دوشیمعفرویریگیپ،ناعفنیذتایاکشهمه،هنلاوئسمیناسردادماربتراظناب
۳یامنهار(.

�نکات�راهنما

ظاحل زا ای و نآ هدننکتفایرد تلود ییاذغ یاهدرادناتسا اب دیاب اهاذغ غذا:  کیفیت  .۱
ییاذغ نیناوق یاهدرادناتسا اب ،»ندوب دوصقم بسانم« و ینزبسچرب ،یدنبهتسب ،یفیک
و »رشب فرصم بسانم« دیاب هشیمه اذغ .دشابهتشاد تقباطم )Codex Alimentarius(
یتح،دشابهتشادنهدافتسایاربیبولطمتیفیکاذغرگا.دشاب»دوصقمبسانم«نمضرد
یتح ،درآ تیفیک ینعی( تسین بسانم دوصقم یارب ،دشاب مه رشب فرصم بسانم رگا
یاههنومن.)درکدهاوخنمهارفارهناخردنانتخپناکما،دشاببسانمفرصمیاربرگا
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زا نانیمطا بسک یارب و دشاب یرادربهنومن حرطقبط دیاب یفیک شیامزآ یارب یباختنا
ایهکییاهاذغ.دننکیسرربارنآدیابمظنمروطهبهدننکیرادیرخیاهسناژآ،نآتیفیک
یهایگتشادهبیهاوگیاراددیابموزلتروصرد،هدشدراوایویرادیرخیلحمتروصهب
زادیابشیامزآیارب.دشابیسرزابیاههمانیهاوگریاسای)Phytosanitary certificate(
دوشهدافتسابسانمتلاوصحمزادیاباهیشاپمسرد.درکیدرومیاهیرادربهنومن،ریاخذ
نآتیفیکای،تسادایزرایسبریاخذهکیتقو.ددرگتیاعردیکاروطهبطوبرمیاههیورو
نسهبطوبرمتاعلاطا.دننکیسرزاباراههلومحمدیابفرطیبناسرزاب،تسادیدرتلحم
واهیدنبهتسببسچرب،تیفیکلرتنکیاهشرازگ،هدننکهضرعیهاوگزااراذغتیفیکو
دوشمودعمتقدابدیابدوصقمیارببسانمانیاذغ.دروآتسدهبناوتیمرابنایاهشرازگ

۱99ص،۱۰یامنهارهتکن،ییاذغتینما4درادناتسا.کر((.

ظاحلزاهدشلیدعتیاهاذغتفایردهبطوبرمیلمتاررقم :یکیتنژ هدش لیدعت یاهاذغ .2
تسدنیالاقتنایاربیزیرهمانربماگنه.دوشتیاعروکرددیاب،اهنآزاهدافتساویکیتنژ

.تفرگرظنردارنآتاررقمدیاب،اهاذغ

تفایردیاربهکدنباینانیمطادیاباهسناژآ:اه تیاکش هب خساپ و تیاکش یاهراکوزاس .۳
یناسردادماوناگدننکتفایردرباربردیریذپتیلوئسمواذغتملاسهبطوبرمیاهتیاکش
ص،2یامنهارهتکن،۱ینوناکدرادناتسا.کر(دراددوجویبسانمیاهراکوزاس،اهنآهب

.)56

یدنبهتسبای)هنامیپابهلمجزا(یریگهزادنانودباراههتسبدیابناکماتروصرد:یدنب هتسب .4
.دشاب اهدرادناتسا تیاعر هدننکنیمضت دناوتیم اههتسب بسانم هزادنا :درک عیزوت ددجم
تیریدمویدنبهتسبباختنااب.دنشابیبهذم،یسایسمایپایراعشیواحدیابنیدنبهتسب
هب ناوتیم زین ار یطیحمتسیز تارطخ،)اهیطوق و اههسیک دننام( هدشیلاخ یاههتسب
،)یدنبهتسبیاهلیوفلثم(فرصمهدامآیاهاذغیدنبهتسبندنکفارود.دناسردحنیرتمک

یصاخیاهلرتنکدنمزاین،ینمیاتهجهباست.

ییایمیشداومهبهدولآریغوبسانمیدنبقیاعیاراد،یتشادهب ،کشخ دیاب رابنا یاضف .5
ناگدنوجوتارشحلثمیتافآرباربرددیاباًنمضاهاضفنیا.دشابهدنامیقابداومریاسای
یاههلابزعفد۱درادناتساو۱96ص،اذغلاقتنا4درادناتسا،ییاذغتینما.کر(دشابنمیا

.)۱24صدماج

)SCM(استاندارد��4امنیت�غذایی�– انتقال�غذا:�مدیریت�زنجیره�تأمین�

فرآورده�ها�و�هزینه�های�مربوط�به�آن�ها،�به�خوبی�و�با�استفاده�از�نظام�های�بی�طرفانه،�
شفاف�و�کارامد�مدیریت�می�شود.
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اقدامات�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(�

�یاربدماراکهریجنزتیریدمماظنکی،یلحمیاهتیفرظزاهدافتسااب ،ناکماتروصرد
۳ات۱یامنهارتاکن.کر(دینکداجیاتاکرادت(.

�تاکن.کر(دیباینانیمطا،لباقمفرطباختنایاههیورتیفافشواهدادرارقندوبهنافصنمزا
.)4و2،۱یامنهار

�دیشابهتشادیقلاخایاهراتفرودینکرارقربهنافصنمطباور،تامدخولااکناگدننکهضرعاب
5و4،2،۱تاکن.کر((.

�اذغتملاسوتیفیکرباتدینکمادختساوهدادشزومآSCMحوطسمامتیاربارینانکراک
5یامنهارهتکن.کر(دننکتراظن،نآینمیاو(.

�یلامیاهماظنویهدشرازگ،ینادرگرابناهلمجزا،بسانمییاهراکهار،یریذپتیلوئسمیارب
8ات6یامنهارتاکن.کر(دینکداجیا(.

�.)۱۱ات9یامنهارتاکن.کر(دیناسربدحنیرتمکهبار،اهتقرسهلمجزا،تاراسخ

�واهاطخزازیهرپیاربنکممتامادقاهمههکیروطهب،دینکتراظناذغتاکرادتطخرب
تاکرادتطخدرکلمعزااًبترمیراکیاکرشهمهودیآلمعهبعیزوتردیلامتحایاههفقو

۱۳و۱2یامنهارتاکن.کر(دنشابهاگآاذغ(.

شاخص�های�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�.)7و۱تاکن.کر(دسریمرظندرومعیزوتطاقنهباذغ

�داجیاراکزاغآزا،یهدشرازگولاومایدوجومیرادباسح،ییاذغملاقایریگیپیاهماظن
۱۳ات۱۱،8و7یامنهارتاکن.کر(تساهدش(.

�یلحمSCMیاهتیفرظویسرربدهاوش)نیمأتهریجنزتیریدم(SCMیسرربیاهشرازگ
یگنهامهتیریدمیاهراتخاسویلحمحطسرداهاذغهبیسرتسد،اهلااکدروآربیاربار

۳و2تاکن.کر(دهدیمناشنیلحم(.

�:تساریزدراومرگناشنSCMیهدشرازگ

اهدادرارقداقعناندوبنشوروهنافصنم،تیفافشربلّاددِهاوش-
تامدخایلااکهدننکهضرعیهدشرازگودرکلمعتیریدمدهاوش-
-SCMهدیدشزومآنانکراکتبسنودادعت
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کرادمندوبقیقدولماک-
دصرد2زارتمکردنآتیبثتواهتراسخندیسردحنیرتمکهب-
دنورلیلحتردنآیریگراکهبویراکیاکرشهب،اذغیگنهامهتیریدمتاعلاطاشرازگ-

کرادتیداعغذا

�نکات�راهنما

نیا .تسا یگنهامهتیریدم هعومجمزا ریذپانییادجیشخب مدیریت زنجیره تدارکات،  .۱
،تیفیکنیمضت،دیرخ،سنجعبنمنتفایابودوشیمزاغآییاذغهدامباختناابهریجنز
.دباییمهمادا،نآهمیبوتیریدمولاوماتسرهفهبنآدوروورابنا،رابلمح،یدنبهتسب
اباهتیلاعفنیایگنهامهودنکیملیخداهتیلاعفنیارداریدایزیراکیاکرشSCM

۱94ات۱92صص،2درادناتسا.کر(درادییازسبتیمهارگیدکی(.

زاجراخرددیرخیاربأدبمباختنازاشیپدیابیبایزراره :یلحم تامدخ زا هدافتسا .2
ثعاب،لحمزادیرخهکدرکتقددیاب.دنکهجوتیلحمیاهتیفرظویسرتسدهب،هقطنم
و نلاماح.دنکن داجیا هعماج یارب یرتشیب تارطخو دوشن اهتموصخدیدشت ای زورب
تاناکماواههیور،تاررقمهرابردیدنمشزراشناد،یللملانیباییلحمربتعمناگدننکعیزوت
ار هدشیرادیرخملاقا یروف لیوحت و نابزیم روشکنیناوق اب تقباطم دنناوتیمو دنراد
ماجنایفاکشومابدیابتامدخباختنا،درادهماداشنتنآردهکیاهقطنمرد.دننکنیمضت

گیرد.

تادیلوتابطابترایرارقربولااکهبیلحمیسرتسد :تادراو لباقم رد یلحم عبانم زا دیرخ .۳
دیاب،تادراوتروصهبهچولحمزادیرختروصهبهچ،ییاذغداومیلحمرازابماظنو
تینما ۱ درادناتسا .کر( دوشیبایزرا ،)تسیز طیحم زا تظافحاب طابترا رد هلمجزا(
و2۱۳صص،شاعمرارما،ییاذغتینما۳و۱یاهدرادناتساو۱58ص،هیذغتوییاذغ
دوشیماهنآزاتیامحواهرازابکرحتثعاب،ییاذغملاقایاهقطنماییلحمدیرخ.)22۰
رگا.دنککمکیلحمداصتقادشرهبودهدیرتشیبدیلوتتردقنازرواشکهبدناوتیمو
گنهامهدیابنکممیاجاتاریلحمدیرخ،دنرادتکراشمراکنیاردیددعتمیاهنامزاس
ییاذغیاههمانربزاددجمصیصختایماولماشدناوتیم،رگیدیروشکنوردعبانم.درک
زایریگماو،هلغیلمریاخذ،)دشابهتشادزاینناگدننکادهاتقفاومهبتسانکممهک(رگید

،زیناهنآابهلدابمایویراجتناگدننکهضرعباشد.

و داسف زا زیهرپ یارب اهدادرارق داقعنا رد فافش و هنافصنم یاههیور ذاختا بی طرفی:     .4
تسرهفودریگتروصیبایزرادیابتامدخهئارازا.تسایرورض،ضیعبتویریگبناج

.دوشزورهبنانآبختنم
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تیبرت و SCM ماظن سیسأت یارب دیاب ،ناریدم و هبرجتاب نلاوئسم :شزومآ و  مهارت ها  .5
،اهدادرارقتیریدم:زاتساترابعطبترمیاهتراهمصاخعاونا.دنوشهدامآنآنانکراک
تیریدم ،تاکرادت طخ لیلحت ،اهییاراد و لاوما تیریدم ،اهرابنا و لقنولمح تیریدم
دیاب،دوشیمرازگربشزومآهکیماگنه.تادراوتیریدموتلاسارمیریگیپ،تاعلاطا
یلحمنابزهبودریگبربردارتامدخناگدننکهضرعوکیرشیاهنامزاسنانکراکباشد.

،یگنهامه تیریدم تایلمع لابق رد اذغ هئارا :دوش یمن استفاده  پرداخت ها  برای  غذا  از  .6
هدافتسااذغزاوتسیننکممیدقنتخادرپرگا.درکزیهرپدیاب،اهرابناردرابهیلختلثم
ندیسروعیزوتطاقنهبیلاسراریداقمهکدریگماجنایتروصهبدیاباهتخادرپ،دوشیم

هدشدروآربیتامدقمحرطردهکدشابینازیمنامههب،هدیدبیسآمدرمهباهنآاست.

رتشیب :)اه سناژآ میان  و  هماهنگی  مدیریت  گروه های  درباره  )ازجمله  گزارش دهی  .7
نیازادیاب،تاکرادتهریجنزناریدمودنرادیتامازلایهدشرازگیارب،اذغناگدننکادها
تروصهبتیریدمتامازلا.دننکداجیااهنآتیاعریارباریماظنودنشابهاگآتامازلا
تاعلاطا.تساتاکرادتهریجنزرداهاطخواهریخأتیروفیهدشرازگدنمزاینهنازور

حرطمنارگیدابینشورلکشهبدیابکرادتطخهبطوبرمشود.

،اهتیعقومهمهردتلاماعمویسرباسحیاربیبایدرناکماظفحروظنمهب:یزاسدنتسم .8
لثم(یفاکیاهمرفودانسادیاب،دنوشیمصیخرتایورابنا،تفایرداهلااکهکییاهاجو
سرتسدردیلحمنابزهب)هریغویهدشرازگیاهمرف،رابنایدوجومرتفد،همانرابباشند.

اما،درادتیولوااهلااکرگیدابرابناهب،ییاذغداومیاربصوصخمیاهرابنا:یرادرابنا .9
دیابرابناباختناماگنه.دهدشهاککرتشمیاهرابنارداراهرطخدناوتیمبوختیریدم
یگدولآرطخچیهوتساهدشیمنیرادهگناجنآردیکانرطخهدامچیهلًابقهکدوشتباث
،یسرتسد تلوهس ،تینما :زا دنترابع ،تفرگ رظن رد دیاب هک یتاکن .درادن دوجو نآ رد

رطخدوجومدعو)فکواهراوید،مابتشپرد(نامتخاسماکحتساسیالب.

واذغینمیاناسانشراکدننام(تیحلاصابناسرزاب :رشب فرصم یارب بسانمان داوم عفد .۱۰
اهنآندوببسانمویسرربارهدیدبیسآیاهلااکدیاب،)یمومعتشادهبیاههاگشیامزآ
هکنیازاشیپوتعرسهبدیابملاقانیاندرکمودعمراک.دننکیهاوگاررشبفرصمیارب
فرصمیارببسانمانیاذغعفدیاهشور.دریگماجنا،دوشرطخهبلیدبتییاذغهدام
تراظن و هزاجا اب ،ندنازوس ای نفد و تاناویح فرصم یارب اهنآ شورف لماش ،رشب
.دوشذخامزلایهاوگدیاب،یناویحفرصمتروصهبعفدیارب.تساریذپماجنانلاوئسم
دیابنودوشناویحایرشبفرصمهخرچدراوهرابوددیابنبسانمانیاذغ،دراومهمهرد

هدولآاربآعبانمایدناسرببیسآتسیزطیحمهبکند.
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دوجورطخنیا ،یمومع یاهینماان ای هناحلسم یاهیریگرد رد تدارکات:  زنجیره  تهدید  .۱۱
دوجوم تارطخ نیاربانب ؛دننک هرداصم ای دنربب تراغ هب ار اذغ ریگرد نیفرط هک دراد
رطخ ،کرادت طخلحارم همه رد .دوش تیریدم دیاب اهرابنا و اذغ لمحیاهریسم رد
عیزوتورابنا،لیوحتلحارمهمهردورارقرباریلرتنکیاهماظندیاب:دراددوجویدزد
شهاکیاربیلخادلرتنکیاهماظن.دسربلقادحهبتارطخنیااتدرکتراظناهنآرب
دیاباراههریخذ.دنکنیمضتاراهتیلوئسممیسقتدیاب،راکردداسفویراکشزاسرطخ
یتامادقادیاب.دوشصخشم،اهاذغزایرادربهرهبردیفارحناهنوگرهاتدرکیسررببترم
یاهیگدیچیپ ناوتب هکلب ،دشاب صخشم کرادت هریجنز یگچراپکی اهنتهن هک دیآلمعهب
اهدروخرب دیدشتهب رجنم هک ار ریسمفارحنا لامتحا دننام ،رتهدرتسگیتینما و یسایس

۳۳ص،تیامح۱لصا.کر(درکلیلحت،دوشیم(.

،هریخذحطسابطبترمتاعلاطاودریگبتروصرمتسمتروصهبدیاب ،کرادت طخ لیلحت .۱2
یریگیپ.دریگرارقتاکرادتهریجنزردلوغشمیراکیاکرشرایتخارد،عیزوتوملاقادورو
اتدنکصخشمعقومهبارراظتنادروملئاسمواهیرسکدیاب،ریاخذحوطسینیبشیپو
یاربماوصیصختدناوتیم،اکرشنایمردتاعلاطالدابت.تفاییلحهاراهنآیاربناوتب
هفقو،دشابنیفاکعبانمرگا.دشخبدوبهبارعیزوتردهفقوزایریگشیپروظنمهباهلااکدیرخ
ینعی(عبانمیاربیزیرهمانربماگنه،یدراومنینچرد.تساریذپانبانتجاکرادتطخرد
عبانمابییاذغدبسملاقادیرخابتیولواتسانکمم،)دوشیرادیرخدیابهچنآباختنا
رادقمشهاکلماش،اهلحهاراتدرکتروشمیراکیاکرشابدیاب.دشابصخشمیلام
ردرتشیب)یداصتقاویکیزیفظاحلزا(هکدوشییاهاذغعاونافذحایشهاکایاذغیلک

نادنمزاینسرتسداست.

ءوسزااتدادارطوبرمتاعلاطا،یراکیاکرشهبدیاب،ناعفنیذهمهیاجهب :تاعلاطا هئارا .۱۳
رابخاراشتنایتنسیاههویشویلحمیهورگیاههناسرزاهدافتسا.دوشیریگشیپاهمهافت
یاربیهارناونعهبدیابار)لیمیاوهارمهیاهنفلتابمایپلاسرا(دوجومیاهیژولونکتو
روماتیفافشتیوقتولیوحت،عیزوتهرابرد،اذغناگدننکتفایردویلحمنلاوئسمیهاگآ

رظنردداشت.
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امنیت�غذایی�-�استاندارد��5انتقال�مواد�غذایی:�هدف�گذاری�و�توزیع�

روش�توزیع�هدفمند�غذا،�مفید�و�پاسخگوست؛�به�موقع،�شفاف�و�ایمن�انجام�می�گیرد،�
از�کرامت�مردم�حمایت�می�کند�و�برای�شرایط�محلی�مناسب�است.�

اقدامات�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�و ییاسانش ،بسانم یراک یاکرش اب هرواشم و اهزاین ساسارب ار اذغ ناگدننکتفایرد
2و۱یامنهارتاکن.کر(دینکیراذگفده(.

�،اذغعیزوتیارب،ناگدننکتفایردویلحمیاههورگ،کیرشیاهنامزاسابهرواشمقیرطزا
یحارطدنیارف.دنکتیامحمدرمتمارکزاهکدینکیحارطیاهنافصنمودماراکیاههویش
یتکرحیاهتیدودحمراچددارفاونادنملاس،نلاولعمناگدنیامن،نانزلاعفتکراشمابدیاب

4ات۱یامنهارتاکن.کر(دشابهارمه(.

�ینمیا و ناسآ یسرتسد نمضتم هک عیزوت یارب بسانم تاکن هرابرد یراک یاکرش اب
6و5یامنهارتاکن.کر(دینکتروشم،تساناگدننکتفایرد(.

�.کر(دینکهاگآییاذغهیمهستیمکوتیفیک،عیزوتحرطزاشیپاشیپارناگدننکتفایرد
8و7تاکن(.

�.)9یامنهارهتکن.کر(دینکیبایشزراارنآودییامنتراظناذغدنمفدهعیزوترب

شاخص�های�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�یامنهارهتکن.کر(دنشاباهیریذپبیسآلماکلیلحتیانبمربدیاب،فدهشنیزگیاهرایعم
.)۱

�.)2و۱یامنهارتاکن.کر(تساهتفریذپاریراذگفدهیاهراکوزاس،هدیدبیسآتیعمج

�تاکن.کر(دوشیمنیزگیاجیرگیدعیزوتیاهوگلا،یتکرحتیدودحمیاراددارفایارب
4و۳یامنهار(.

�۱۰ زا شیب ،اذغ تفایرد هطوحم هب ندیسر یارب هک دنشاب روبجم دیابن ناگدننکتفایرد
5یامنهارهتکن.کر(دنوربهار)تعاس4زاشیبینعی(رتمولیک(.

�دوجواذغعیزوتلحمهارندادناشنیاربیرگیدمئلاعایوهتشونهچراپ،هیمهسیاهتراک
8و7یامنهارتاکن.کر(دراد(.
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�ریز تاکن )9 یامنهار هتکن .کر( ناعفنیذیریذپتیلوئسم و تراظن یاهراکوزاسفده
است:

عیزوتیاههویشهرابردناعفنیذدوخحیجرتمدقت-
عیزوتهرابردناعفنیذهبیناسرعلاطا-
یعقاودرکلمعوهدشیزیرهمانربتامادقا:اذغدیسر/ناعفنیذ-

�نکات�راهنما

زا شیب ،اهیسررب قبطهک دوشیریگفدهیناسکیارب دیاب هیذغت همانرب :یراذگ فده .۱
دارفاودنرادارییاذغینمااننیرتشیب،راوناخحطسردهکیدارفا:دنرادزایننادبنیریاس
۱56ص،هدیدبیسآ یاهتیعمجیاهتیفرظ و اهیریذپبیسآ .کر( هیذغت ءوسراچد
مامتردیریگفده.)۱62ات۱58صص،هیذغتوییاذغتینما2و۱یاهدرادناتساو
یاهاطخنایمتسردنزاوتنتفای .یتامدقمهلحرمردطقفهن ،درادهمادا اههمانرب لوط
هب طوبرم یاهاطخ و )دزادنیم هرطاخم هب ار اهنآ یگدنز هک( مدرم فذح هب طوبرم
هدیچیپیراکفدههمانربرد،)تسارگناریوایبرخمهوقلابروطهبهک(اهنآیهدششوپ
،دیدشیاهنارحبرد.دوشیماهتمیقشیازفاثعابلًاومعماهاطخشهاک،هولاعهب؛تسا
یایلاب رد :تسا فذحهب طوبرم یاهاطخ زا رتینتفریذپ ،لومش یاهاطخ ندرک ظاحل
هکییاجردایودناهدرکلمحتاریهباشمیاهتراسخاهراوناخهمههکیلاحرد،یناهگان
لحهاریمومععیزوت،تسیننکممیبایدرومیاربقیقدیسررب،یسرتسدمدعتلعهب
وییاناوت،یفرطیبیانبمربدیاب،فدهنییعتردهدننکتکرشدارفاباختنا.تسایبسانم
دادمایاههتیمک،نادیفسشیرنایمزاناوتیمارراذگفدهدارفا.دشابنانآیریذپتیلوئسم
یاهNGOاییلحمیتلودیاهداهن،یلحمیاهNGO،یندمهعماجیاهنامزاس،یلحمبختنم
نییعتیاهشور.دوشیمهیصوتتدشهب،فدهنییعتیاربنانزشنیزگ.دیزگربیللملانیب
داجیازااتدشابکمکهدنریگریغوهدنریگتیعمجودرهشریذپدروموحضاودیابفده
و58ص،۳یامنهارهتکن،۱ینوناکدرادناتسا.کر(دوشیریگشیپبیسآدورووشنت

.)۳6ص،2تیامحلصا

ماجنانکممنامزنیرتعیرسرد،دیاباذغتفایردیارباهراوناخیمسرمانتبث :مان تبث .2
ماظن کییحارطیارب ناعفنیذهب طوبرم تاعلاطا .دوشزورهب ،زاین ساسارب و دریگب
،)دراذگیمرثاعیزوتنامزاسرباهراوناخیسانشتیعمجتاعلاطاورامش(دنمدوسعیزوت
و )رودص تروص رد( هیمهس یاهتراک و هسیاقم یاههگرب ،ناعفنیذ زا یتسرهف هیهت
یطیارشرداًصوصخ،اههاگودراردمانتبث.تسایرورض،صاخیاهزاینابدارفاییاسانش
تاکن،تیامح4لصا.کر(تسارسدردرپبلغا،دنرادنییاسانشکرادمهراوآدارفاهک
راوناخیاهتسرهفویلحمنیلوئسمزایتفایردیاهتسرهف.)42ص،5و4یامنهار
یبایشزراهورگکیهکنیاربطورشم،دشابدیفمدناوتیم،تیعمجدوخبناجزاهدشهیهت
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کمکیاربدیابارهدیدبیسآتیعمجنانز.دنکدییأتاراهنآیفرطیبوتحص،لقتسم
اًصوصخ،ریذپبیسآدارفا هکدنبای نانیمطادیاب اهسناژآ.درکقیوشتمان تبثدنیارفهب
نارسزالومعمروطهبهکلاحنیعرد.دناهدشنفذحعیزوتتسرهفزا،نیشنهناخدارفا
تبثناشدوخمانرکذابهکدنشابهتشادقحدیابزیننانز،دیآیملمعهبمانتبثاهراوناخ
،نارحبهیلوالحارمردرگا.دننکیرتهبیرادربهرهبلااکلاقتنازانانزتسانکمم:دنوشمان
اًصوصخرمانیا؛دادماجناارراکنیا،عاضواشمارآضحمهبدیاب،دشابننکمممانتبث
دیاب مهیراکوزاس.دشاب مزلاینلاوطیاهرودیارب اذغلاقتنا هکدوشیمرتمهمینامز
تاکن.کر(دوشرارقرباهنآهبیناسردادماومانتبثدنیارفهبطوبرمیاهتیاکشیارب

58صص،6و2یامنهار(.

.دریگیم لکشنامز لوطرد عیزوت یاههویشرتشیب توزیع سهمیه های خشک:  شیوه های  .۳
رد دیاب هک تسا یکشخهیمهس تروصهب لومعم روطهب ،اذغ یمومع عیزوت شور کی
،هیمهستراکیارادراوناخکی،درفکی،تسانکمماههدننکتفایرد.دوشهتخپاههناخ
.دنشابتیعمجکیهیمهسهدننکتفایردنارسایویتنسنارس،اهراوناخزایهورگهدنیامن
باختنا رد .دوش یسررب تقدهب دیاب ،نارس ای ناگدنیامن قیرط زا عیزوت هوقلاب تارطخ
یاهتنوشخهلمجزا،تنوشخیلامتحارطخویراکراشفربریثأتدیابناگدننکتفایرد
عیزوتتاعفدرارکت.دوشهتفرگرظنرد)۳6و۳۳صص،تیامح2و۱لوصا.کر(یگناخ
.دریگتروص،هناخهبنآلمحیاربناگدننکتفایردتاناکماوهریجنزوهبهجوتابدیاب
ارناشهیمهسدنناوتیم،ناوتاندارفاونادنملاسهکنیازانانیمطالوصحیاربتسانکمم
،دننککمکدنناوتبتیعمجیاضعاریاسدیاش:دوشمزلایتامادقاماجنا،دننکلمحدوخاب
تهجردشلات.تساهناهامهیمهستفایردزارتناسآرابکیهتفهوداییگتفهتفایرداما
رمانیا:دیازفیب،دناهدیدلًابقهکییاهرازآربیرگیدلکشمدیابن،ریذپبیسآدارفاهبهجوت
هبلیدبت،دننکیمیگدنززدیاوHIVابهکیدارفاوتیعمجرپیاههورگنایمرددناوتیم
.)4۳ات4۱صص،۱۱ات9و۱یامنهارتاکن،تیامح4لصا.کر(دوشیصاخهلئسم

،دیدشنارحب کیهیلوا لحارم رد اًئانثتسا :کشخ ریغ یاه هیمهس یارب توزیع  شیوه های  .4
هریج عون نیا .دشاب فرص هدامآ ای هتخپ یاذغ هدعو کی تسا نکمم ییاذغ هیمهس
لمح و دشاب یدیدش ینماان ای چوک لاح رد مدرم ،لاثم یارب ،هک تسا بسانم ینامز
یشکهرهبدوجوایدنکورهبورتنوشخویدزدرطخاباراهنآ،اهراوناخنوردهباذغ
ثعاب،هدمعیاهییاجهباجایدنکلامیاپارریذپبیسآدارفاقح،نیگنسیاهتایلامای
دنوشفیعضردقنآودنهدبتسدزااردوخ)تخوسایوزپوتخپ(تاناکمامدرمهکدوش
هرابردایودننکهرداصماراههیمهس،یلحمناربهرایدنزپباذغناشدوخیاربدنناوتنهک
زازیهرپقیرطزا،تسیزطیحمزاتظافحموزلهلمجزا(دشابیتاظحلامتسیزطیحم
ییاذغیاهقوشموهسردمیاهاذغهدعوزا،نارحبنامزرد.)یهایگتخوسیروآعمج
یارب INEE درادناتسا .کر( درک هدافتسا عیزوت راکوزاسناونعهب ناوتیم ،شزومآ یارب
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وشزومآپرورش(.

ونماناگدننکتفایردیاربهکدوشداجیاییاجرددیاب عیزوتطاقن:رفس و عیزوت طاقن .5
تاکن  ،تیامح ۳ لصا .کر( سناژآ یگنهامه تیریدم هافر یانبمرب هن ،تسا تحار
تیامحعبانمریاسهبنآیکیدزنولحمنیمزدیابدرومنیایارب.)۳9ص،9و6یامنهار
یاربنمایاهاضفوهانپرس،نابیاس،یتشادهبتامدخواهسیورس،یندیماشآبآلثم(
اهنآهبندیسریاربمدرمهکییاهاجزادیاب عیزوتطاقن.دوشهتفرگرظنردزین )نانز
یسرزابیاهتسیااییماظنقطانمزادنوشروبجملًاثم(دشابرود،دنوشیملکشمراچد
تاعفدرارکتنییعترد.)دنوشاهنآابثحبهبروبجم،روبعیاربایدننکروبعحلسمدارفا
یاههنیزهوراکنیا ندوب یلمع،لحمهب نادنمزاین ندیسرنامزهب دیاب ،عیزوتطاقن و
عیزوتلحمهبزورکیفرظدنناوتبدیابناگدننکتفایرد.دوشهجوتیتفایردملاقالمح
دنرادنارعیزوتلحمهبندمآناوتهکیناسکهباذغندناسریارب؛دندرگزابودننکهعجارم
ینیزگیاج یاهراکهار دیاب ،)یتکرح تلاکشم راچد دارفا هلمجزا( دناهدش یوزنم ای و
رتمکراومهانقطانمردتعرسنیااما،تساتعاسردرتمولیک5یورهدایپتعرس.تفای
یسرتسد،ینارحبطیارشرد.دنکیمقرفنامزنیا،کرحتحطسونسهبهجوتاب؛دوشیم
ارعیزوتتاعفد.تسامورحمویوزنمیاهتیعمجینارگنیاربیداعیعوضومعیزوتهب
هنازوریاهتیلاعفیاربتقوودشابنکممنامزلقادحردهکدرکیزیرهمانربیروطدیاب
زورییانشورتاعاسرددیابعیزوت،ناگدننکتفایردزاتیامحیارب؛دوشهتفرگرظنردزین
یرتشیبتارطخاریز،دننامبعیزوتلحمردبشدنشابنروبجمناگدننکتفایردودوشماجنا

۳۳ص،تیامح۱لصا.کر(تشاددهاوخهارمههبنانآیارب(.

رد فارحنا هلمجزا ،ینمیا تارطخدناوتیم اذغعیزوت ایمنی:  به حداقل رساندن خطرات  .6
هژیوهب.دبایشیازفاشنتتسانکمم،عیزوتنیحرد.دنکداجیا،تنوشخوعیزوتریسم
ناشدوخهریج،یتکرحتلاکشمراچددارفاونادنملاس،ناکدوک،نانزهکدوریملامتحا
یزیرهمانرباهنآندناسرلقادحهبیاربویسرربشیپاشیپدیاباهرطخ.دنهدبتسدزاار
طاقنزاهدیدبیسآتیعمجتظافحوعیزوتربهدبزنانکراکتراظنلماش،اهراکنیا.دوش
اراهنآدیاباما،درکتلاخدتساوخردمهسیلپزاناوتیمموزلتروصرد.تساعیزوت
لرتنکدناوتیم،عیزوتلحمنامدیچقیقدیحارط.درکساسحاذغلاقتنافدههبتبسن
یناسردادما و تراظن ،یریگشیپ یارب .دنک رتمک ار ینمیا تارطخ و لیهست ار تیعمج
نیا .دوشارجا یاهژیو تادیهمت دیاب ،یسنجیشکهرهب هلمجزا ،یسنجیاهتنوشخ هب
علطم،عیزوتیاهنامززیامتای،)راصحابلاثمیارب(نادرمونانززیامتلماشتادیهمت
یسنجیاهیشکهرهبیاربیتاهیبنتیارجاوبسانمراتفرهرابردعیزوتیاههورگهمهندرک
عیزوتزاسپعاضواوعیزوت،مانتبث،هیذغتروماربتراظنیاربنزنانابهگننتشامگو

۳6ص،تیامح2لصاو5یامنهارهتکن.کر(دوشیماذغ(.

ناگدننکتفایردیهاگآهبدیابارریزتاکن :تاعلاطا لدابترساند: .7
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طوبرمتاعلاطا؛همانربابفلاتخارهلیلدودوشعیزوتدیابهکیاهیمهسعونورادقم-
ابلًاثم(کردلباقیاهلکشردوراکشآروطهب،عیزوتلحمرددیابارییاذغهیمهسهب
هکیناسکایناداوسیبیارب،)یهافشیوگوتفگابایوریواصتاب،یلحمنابزهبنتشون
هاگآناشقوقحزامدرماتتشاذگدیدضرعمرد،دنرادلکشمطابترایرارقربردشوند؛

؛نآردرییغتهنوگرهو)رارکتتاعفد،لحم،تعاس،زور(عیزوتحرط-
هدنریگیوسزانآییاذغشزراظفحیاربهکیصاختبقارم،موزلتروصردواذغتیفیک-

ماجنادیابشود؛
؛اهاذغفرصمویرادهگنهبطوبرمتامازلا-
2و۱یاهدرادناتسا- .کر(ناکدوکیارب اذغزا هنیهب هدافتسا یارب صوصخمتاعلاطا

۱68و۱67صص،لاسدرخناکدوکونادازونهیذغت(؛
اذغناگدننکتفایردزایهاوخرظندنیارفوهمانربهرابردتاعلاطاتفایردبسانمیاههار-

58ص،6ات4یامنهارتاکن،۱درادناتسا.کر((.
،اذغهبیسرتسدمدعتلعهبهیمهسرادقمایییاذغدبسردرییغتهرابرد :همانرب تارییغت .8
ناگدننکتفایردابدیاب،مدرمهدنیامنیاهنامزاسوتیعمجناربهر،عیزوتیاههتیمکقیرطزا
عیزوتهتیمک.دوشهیهتکرتشمتروصهبراکحرطدیابعیزوتهبزاغآزاشیپ.درکتبحص
،اههیمهسعیزوتردیداعلاورهبتشگزابنامزواهنآلیلاد،تارییغتزاارمدرمدیاب

رظنردناوتیمارریزیاههنیزگ.دنکهاگآگرفت:

ییاذغ- دبس ای دوجوم ملاقا زا یواسم یرادقم هب( ناگدننکتفایرد همه هیمهس شهاک
شهاکیافته(

نارگیدهبهتفایشهاکهیمهسوریذپبیسآدارفاهبلماکهیمهسنداد-
.لحهارنیرخآناونعهب،عیزوتنتخادناقیوعتهب-

هتشاذگارجاهب،فرصم هلحرم ات اذغ تاکرادت هریجنز حوطس همه رد دیاب یبایزرا و تراظن .9
هکدینکیسرربعیزوتلحمرد،عیزوتزاشیپ.)7۰ص،5ینوناکدرادناتسا.کر(دوش
یارب.ریخایتسابترم)تاعلاطالدابت،تینما،مانتبثهلمجزا(مزلایاهیگنهامهایآ
یفداصتروطهبدیاب،اهراوناخنایمهدشعیزوتیاههیمهسردیرباربتقدزانانیمطالوصح
اهراوناختنوکسلحمزایقافتایاهدیدزاب.درکهبحاصمناگدننکتفایردابونزواراهنآ
یدارفاییاسانشنینچمهواههیمهسندوبدیفموینتفریذپزانانیمطابسکهبدناوتیمزین
نینچ.دنککمک،دناهدشنمانتبثاما،دنرادقباطتاذغعیزوتیاربشریذپیاهرایعمابهک
نینچرگا و؟دوشیمتفایردزین یفاضایاذغایآ هکدنک صخشمدناوتیمییاهدیدزاب
هجیتنرد(؟دنکیمفرصمارنآیسکهچودسریمیفرصمهچهب،دیآیماجکزا،تسا
ناعفنیذینمیارباذغلاقتناریثأتاهتراظنرد.)هریغویشکهرهباییرامگراکهب،هرداصم
یاهتیلاعفوهخرچردریثأتدننام،اذغلاقتنارتهدرتسگتارثانینچمه.دوشلیلحتدیاب

لیلحتدیابمهیزرواشکتاعلاطاندوبسرتسدردورازابطیارش،یزرواشکشود.
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امنیت�غذایی�-�استاندارد��6انتقال�مواد�غذایی:�استفاده�از�غذا

غذا�انبار،�آماده�و�به�شکلی�سالم�و�مناسب�هم�در�سطح�خانوار�و�هم�در�سطح�جامعه�
مصرف�می�شود.

�اقدامات�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�یامنهارهتکن.کر(دینکتیامحاذغبسانمانیزاسهدامآاییرادهگنرباربردناعفنیذزا
.)۱

�کردودینکرشتنمناگدننکتفایردنایمارییاذغتشادهبتیاعرتیمهاهبطوبرمتاعلاطا
یامنهارتاکن.کر(دیهداقترااراهاذغفرصمویرادهگنیاربیتشادهبیاهراتفرتسرد

۱و2(.

�واهاذغفرصمویرادهگن،هیهتهرابردارنانکراکدوشیمعیزوتهتخپیاذغهکییاجرد
۱یامنهارهتکن.کر(دیهدشزومآبسانمانیاهراتفریلامتحاتارطخ(.

�عیزوتیاذغفرصموتخپ،هیهت،یزاسهریخذهرابردناعفنیذابتسامزلاهکاجرهرد
یتاعوضومهبودینکتروشمریذپبیسآدارفایارباذغدنمفدهنیمأتابهارمهتارثاوهدش

2و۱یامنهارتاکن.کر(دیهدخساپدوشیمحرطمهک(.

�داوم و یندیماشآ بآ ،تخوس ،زپوتخپ لیاسو و فورظ هب اهراوناخ هک دیبای نانیمطا
4ات۱یامنهارتاکن.کر(دنرادیسرتسدیتشادهب(.

�ودنرادینابقارم،دننکفرصموهیهتاذغناشدوخیاربدنناوتیمنهکیناسکدیباینانیمطا
.)5یامنهارهتکن.کر(دینکتراظننانآهیذغترب،موزلتروصرد

شاخص�های�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�.دنکیمنداجیایتملاسیاربیرطخچیههدشعیزوتیاهاذغ

�.)2و۱یامنهارتاکن.کر(.دیهدشیازفااذغتشادهبهرابردارناعفنیذیهاگآ

�یاهراتفرزایشانتارطخواذغهبیگدیسرراکهنیمزرددیاب،اذغعیزوتریگردنانکراکهمه
۱یامنهارهتکن.کر(دننیببشزومآطلغ(.

�تاکن.کر(دنرادیفاکولماکیسرتسداذغهیهتنمیاوملاسلیاسووداومهباهراوناخ
4و۳یامنهار(.
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�.)4و۳یامنهارتاکن.کر(دنرادلماکروضح،صاخیاهکمکدِنمزایندِارفاهمهنابقارم

�نکات�راهنما

نکمم.دنکداجیاللاتخامدرمیلومعمیتشادهبیاهراتفررددناوتیمنارحب :اذغ تشادهب .۱
طیارشهبیگدیسر،بسانمتامادقازاهنلااعفتیامح،ییاذغتشادهبعضوءاقترا،تسا
وبآندولآزازیهرپ،اذغهیهتزاشیپاهتسدنتسشتیمهاربدیکأت،اهیرامیبودوجوم
روظنمهبیگناخعبانمزاهنیهبهدافتساهرابرد.دوشمزلا،تارشحعفدیاربیتامادقاماجنا
یاهدرادناتسا.کر(دادیتاعلاطانابقارمهبدیاب،اذغهیهتنمیایاهشوروناکدوکهیذغت
تیعمجمرگیاذغهیهتیاربهکییاجرد.)۱۰۰ات97صص،تشادهبعضوءاقترا2و۱
،ینمیا ،یسرتسد نتفرگرظنرد اب دیاب ،دوشیم سیسأت یعمج یاههناخزپشآ ،هدیدبیسآ
لحمنییعتهبمادقا،اذغورسلحمویندیماشآبآیسرتسدتیلباق،زپوتخپ،تشادهب

هناخزپشآکرد.

اًصوصخوناعفنیذزادروخزابیروآعمجوتاعلاطایمومعراشتنایارب:تاعلاطا عبانم .2
.تسامزلاییاهراکوزاس،)58صص،6و2یامنهارتاکن،۱ینوناکدرادناتسا.کر(نانز
ردبسانمیاهلحمناونعهبارنمایاهاضفوسرادمدیاب،هیذغتیاهدومنهرراشتناتهج
یصاختافیرشتاهنآابهطبارهکیدارفاابطابترایرارقربیاربتسانکمم.تفرگرظن

.)58ص،4یامنهارهتکن،۱درادناتسا.کر(دشابمزلاییاههویشواهمرف،دراد

ایدوشمهارفبسانمتخوسدیاب،موزلتروصرد:یگناخ لیاسو و یندیماشآ بآ ،تخوس .۳
.کر،تخوسواهقاجایارب(مزیهناگدنروآدرگینعی،ناکدوکونانزینمیاربتراظناب
.دینکهیهتیزرواشکویراکتخردیاربیاهمانرب،)286ص،ییاذغریغملاقا4درادناتسا
صص،بآعبانم۳ات۱یاهدرادناتسا.کر،تاناکماوتیمک،تیفیک،بآهبیسرتسدیارب(
ص،۳درادناتسا.کر،بآفورظوزپوتخپویکاروخملاقاوداومیاربو۱۰9ات۱۰۳

.)285

یاذغ هیهت ناکما مدرم هب ،تلاغ آسیاب های  مثل  غذا  فراوری  امکانات  به  دسترسی  .4
هدنزاس یاهتیلاعف ریاس یارب تقو رد ییوجهفرصثعاب اًنمضو دهدیم ار ناشبولطم
یارب مزلا بآ رادقم و نامز ،ندرکبایسآ لثم ،هداوناخ حطسرد اذغ یروارف .دوشیم
ص،2یامنهارهتکن،اذغلاقتنا2درادناتسا،ییاذغتینما.کر(دهدیمشهاکارزپوتخپ

.)۱9۳

یناسکونلاولعم؛نادنملاس؛لاسدرخناکدوکدننام ،یدارفا تسانکمم:صاخ یاهزاین .5
2درادناتسا.کر(،دنشابهتشادجایتحاکمکهباذغفرصیارب،دننکیمیگدنزHIVابهک
تاکن،اذغلاقتنا۱درادناتسا،ییاذغتینماو۱68ص،لاسدرخناکدوکونادازونهیذغت
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هیهتناوترگیدهکیدارفازاتیامحیاربتسانکمم.)۱92و۱9۱ص،7ات5یامنهار
دیدزاب یاههمانرب ،)یناور یاهیرامیب راچد نیدلاو دننام( دنرادن ار ناشناگتسباو یاذغ

.دشابمزلایریگیپوتیامحیاههمانربریاساییگناخ

2-4. امنیت غذایی – انتقال نقدی و حواله ها

هکیلاحرد،دنهدیملوپمدرمهب،یدقنلاقتنارد:تساکمکعونودفرعمهلاوحودقنهجولاقتنا
لااکایصاخملاقازایتباثرادقماهنآاباتدنهدیم)لااکنب(گربلااکمدرمهب،هلاوحابلاقتنارد
اییدقنلاقتناوحرط،فدهظاحلزاتسانکممهکنیانمضاهگربلااکنیا.)دیرخنب(دنرخب
روحمرازابشرگنیعونرد،مدرمهبدیرختردقندادلیلدهباما،دشابتوافتمرگیدکیاب،هلاوح

کرتشمهستند.

هکیتاناکمادیرخایوییاذغریغوییاذغیساسایاهزاینعفریارب،هلاوحایدقنهجولاقتنازا
طرشودیقیبیاطعارد.دشدهاوخهدافتسا،دننادرگیمزابمدرمهباریداصتقایاهتیلاعفناوت
رگااما،دوشیمنهتشاذگلوپفرصمیگنوگچهرابردیطرشچیه،دقنهجو)یعمجایفدهیبای(
ملاقانیانیمأتیاربلوپنیاهکدوریمراظتنا،دشابهدشییاسانشیساسایاهزایناهیسرربرد
ترورضکییدیلوتیاهتیلاعفای شاعمرارما زا تیامحهکدوشصخشمرگا.دوشفرصم
یاطعادیاشایلابزاغآرد.دوشراکنیافرص،هدشعیزوتدقنهجوهکتفردهاوخراظتنانیا،تسا
ارنآهدننکتفایردهکدنراذگیماردیقنیا،دقنهجوطورشمیاطعارد.دشاببسانمدقنهجو
یزادناهارایداجیا،رگراکمادختسا،اههناخیزاسزابیاربلاثمروطهب(دنکیصاخروظنمفرص
یرسکیهبیبایتسدناکمااههلاوح.)تشادهبشزومآیاهسلاکردتکرشایوراکوبسکددجم
وهفرغایرازاب هب یسرتسد،لقنولمحهلیسو،بایسآدننام(هدشینیبشیپیاهلااکوتامدخ
ایرازابردهئارایاربییلااکاییدامشزراهلاوحتسانکمم.دنکیممهارفار)یکنابیاهماو
قباطمدیابهلاوحیاههمانرب.دشابهتشادصاختامدخای،راکوبسکلهاابهدشنییعتیاههاگراک
دیاب اذغیاهگربلااکایهلاوحیاههمانرب ،لاثمیارب ،دشاب طوبرمیاهشخبیاهدرادناتسااب

2۰6ات۱88صص،ییاذغتینما6و۳ات۱یاهدرادناتساابقباطمباشد.

هفرصهبنورقمهلمجزا،صاخلیلحتدنمزاین)گربلااکایدقنلوپ،اذغ(بسانمیاههلاوحباختنا
داسفوتینمامدعتارطخهبیگدیسریبایفدهوهلاوحلاقتنا،رازابهیوناثتارثا،ندوباست.
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به�کاالها�و� یا�حواله:�دسترسی� نقد� انتقال�وجه� استاندارد��1 امنیت�غذایی�-�
خدمات�موجود�

نیازهای�اساسی�و�حمایت�و� برای�رفع� به�عنوان�راهکارهایی� نقد�و�حواله�ها،� وجوه�
راه�اندازی�مجدد�امرار�معاش�در�نظر�گرفته�می�شود.

اقدامات�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(
�یبایزراوتراظن،ارجا،حرط،یسرربردهکیناسکریاسوتیعمجناگدنیامن،ناعفنیذاب

6،۳،۱یامنهارتاکن.کر(دیهدتلاخداهراکرداراهنآودینکتروشم،دنرادیمهس
59ات57صص،7و(.

�ونیزگیاجدراوماب هسیاقمرد،یلحمرازاب زا مدرمیوسزازاین درومملاقادیرخناکما
2یامنهارهتکن.کر(دینکلیلحتویسررباررازابهریجنزورتهفرصهبنورقم(.

�ونارحبردهدیدبیسآمدرمیاربیلامتحادیاوفولیوحتراکهارنیرتبسانمهبهجوتاب
۱یامنهارتاکن.کر(دینکباختناارودرهزایبیکرتایوهلاوح،دقنلوپ،یلحمداصتقا

6ات5و۳ات(.

�یراذگریثأت و کانرطخ هدافتسا ،مروت ،ینماان ،ینوناق ریغ یاههرداصم رطخ شهاک یارب
،فدهنییعتیاهماظناب راکیارب.دیراذگبارجاهباریتامادقا،مورحمیاههورگربیفنم

.)7و4یامنهارهتکن.کر(تسامزلایصاخیاهتبقارم

�هلاوحایدقنهجولاقتنانامههارنیرتبسانمایآهکدوشصخشماتدینکیسرربوتراظن
8یامنهارهتکن.کر(درکهدافتسااهنیزگیاجزادیابای،تسا(.

شاخص�های�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(
�ارشاعمرارماهبناشرگیدیاهزاینوییاذغیاهزاینمامتاییخرب،هدیدبیسآمدرمهمه

یاهرازابزا)یربراب،نکسم،لقنولمح،شرورپوشزومآ،تشادهب،دیلوتیاهرازباهلمجزا(
8و2ات۱یامنهارتاکن.کر(دننکیمعفریلحم(.

�تفایرد،ریذپبیسآدارفاریاسونانزیاربهژیوهب،فدهتیعمجهمهیاربیحیجرتلکش
8ات۳یامنهارتاکن.کر(تساهلاوحایدقنهجو(.

�.)8و4یامنهارتاکن.کر(دوشیمنیعامتجادضیاههنیزههبرجنماهتفایرد
�.)8و4ات۳یامنهارتاکن.کر(دوشیمنینماانداجیاهبرجنماهلاقتنا
�.)8و2ات۱یامنهارتاکن.کر(دوشایحانارحبزاسپاتدوشیمتیامحیلحمداصتقازا
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�نکات�راهنما

هکلب ،تسین مادقا دوخ یدوخهب اههلاوح و دقن هوجو لاقتنا حواله:  و  نقد  وجوه  انتقال  .۱
یاهسیاقمتروصهبدیابقیقدیسرربرد.تسابولطمفادهاهبیبایتسدیاربیراکوزاس
ایدوشهدافتساییاهنتهبدیابایآوریخایتسابسانمهلاوحایدقنهجو،دوشصخشم
نارحبفلتخملحارمرد.مدرمهبلااکهئارالیبقزا،اهیناسردادماریاسابیبیکرتتروصهب
درومییاراکهبهجوتابدیاباهنتهنیناسردادما.درکهدافتسااههلاوحایدقنهجوزاناوتیم
تارطخابهکلب،شاعمرارماتاناکمایایحاویساسایاهزاینعفرردهدافتساوراظتنا
یرگیدیاهلداعمواههنیزگدناوتیمهلاوحودقنهوجو.دشابهارمهیمکرایسبیلامتحا
یارب دناوتیم لکشنیا و دهدب ناگدننکتفایرد هب لااک هئارا لکشهب ،ار یناسردادما زا
رد هلاوح و دقن هجو ،نمضرد .دشاب هارمه یرتشیب تمارک ساسحا اب ناگدننکتفایرد
.تفرگرظنرداهیسرربردارهتکننیادیابودوشیمنادنچودتارثاثعابیلحمداصتقا

:درکهدافتساناوتیمریزیاهتروصهبهلاوحودقنهجوزا

اهزاینزایخربعفریاربطسقدنچایکیردطورشمریغایطورشملاقتنا،یدقنیادها-
ایصاخیاهلااکابهلدابمیارباههلاوحکینورتکلااییذغاکلاقتنا،دیرخنبایگربلااک-

شزراابهجوتابصاخیتیلاعفیارب،اهلااکزایاهعومجمآن
لومعمروطهب(صاخیتیلاعفردتکراشمدمآردناونعهبدقنهجولاقتنا،راکیاربدقنهجو-

راکدنمزاینیاهتیلاعفجسمانی(.
،اهتلوددننام،یلحمیراکیاکرشتلاخدابدیاب،نآربتراظنوراکیارجا،یزیرهمانرب 
و یلحم یاههورگ ،اهنمجنا ،اهینواعت ،هعماج ناگنیامن و اهراتخاس ،یلحم نیلوئسم
،دعبهبیحارطهلحرمزا.درکدهاوخکمکیرادیاپوماجسناهبنیا.دریگبماجناناعفنیذ

.درکهیهتیراکیاکرشیراکمهابمهارجورخورذگهشقندیاب

یدماراک،نارحبزاسپوشیپعاضوا،رازابیسرربرد:رازاب ماظن و یلحم داصتقا رب ریثأت .2
لیلحتنیا.دوشلیلحتدیابدوجومیاهزاینهبیناسردادمایاربنآیگچراپکیورازاب
حلاصم ،راک یاهرازبا( اهلااک ینونک و یلصف تمیق و یدوجوم ،رازاب نلااعف شقن دیاب
یاههورگیداصتقاویعامتجایسرتسدتیلباقو)یگدنزجاتحیامریاسواذغ،ینامتخاس
هکدشاببسانمدناوتیمینامزهلاوحودقنهجو.دهدناشناراهنآهبفلتخمریذپبیسآ
تمیقهبومزلارادقمهب،یساسایاهلااکریاسواذغودنشابیسرتسدلباقولاعفاهرازاب
ویلحمداصتقاکرحتثعابدناوتیمتروصنیاهبلوپلاقتنا.دشابسرتسدردلوقعم
هدافتساویلحمیاهدیرخهبرازابقیرطزایناسردادما.دوشنآرادیاپویروفیزاسزاب
طیارش رد هلاوح ای دقن هجو دربراک اما ،دهدیم قنور رازاب نلااعف یاهییاناوت زا هنیهب
.دشابمروتدننام،یفنمتارثاابهارمهایودوشرازابردللاتخاثعابتسانکمم،بسانمان
.تسایرورضرازابربتراظن،لحممدرموداصتقاربهلاوحودقنهجوریثأتکردروظنمهب



حداقل استانداردها برای امنیت غذایی و تغذیه

211

یاهتکرش،اهکنابقیرطزاناوتیماراههلاوحوغلابم :هلاوح و دقن هجو لاسرا یاهراکوزاس .۳
دناوتیملوپوهلاوحلاسرا.درکلاسرااهکنابتسپاییتسپرتافد،اهیفارص،لوپهلاوح
ماجنارایسیاهکنابایاهکنابنفلتلثمیکینورتکلالاقتنایاهشوراباییکیزیفتروصهب
یسرتسدرتمکاهنآهبریذپبیسآدارفاتسانکمماما،دنتسهدماراکلًاومعماهکناب.دریگ
یرتنماهنیزگ،رایسیاهکنابقیرطزامادقادیاش،کنابیسرتسدتروصرد؛دنشابهتشاد
.تساناگدننکتفایردابهرواشمواههنیزگیسرربدنمزاین،لیوحتراکوزاسباختنا.دشاب
یاههنیزه(نادنمزاینهبطوبرمیاههنیزه:زادنترابع،درکهجوتنادبدیابهکیتاعوضوم
و اههفرعت( ینامزاس یاههنیزه ،)تفایرد لحم رد راظتنا نامز ،قیرط یطنامز ،یکناب
ینمیا،لقنولمح،روماتیریدم،تلایکشتنانکراکنامز،هدننکنیمأتتلایکشتیاههنیزه
،تیفافش،یریذپتیلوئسم،یرادیاپ،دامتعاتیلباق(ناوتویدماراک،)نازومآراکشزومآو
تسانکمم.)ریذپبیسآدارفاهبیسرتسدویلامتینماولرتنک،یریذپفاطعنا،تراظن

لاقتناراکهارنیرتبسانم،دسریمرظنهبرتهنیزهرپهکیشورباشد.

دناترابع،هلاوحایدقنتروصهبلاقتناتارطخهرابردلومعمیاهینارگن :تارطاخم هب هجوت .4
ردهدیدبیسآمدرمدیرختردقزاهک(اهتمیقمروت،هلاوحایدقنهجوتخادرپزاسرت:زا
ابیشکهرهبلیبقزا(یقلاخادضیاهراکیاربهلاوحایدقنلوپزاهدافتسا،)دهاکیمنارحب
هلمجزا.لااکعاوناابهسیاقمرد،دقنلوپهبنادرمونانزتوافتمیسرتسدو)نوتوتولکلا
هدیدبیسآمدرمونادنمراکینمیایاربدناوتیمهکتسادقنهجولاقتنا،رگیدیاهینارگن
،دقنلوپتیباذجنینچمه؛)۳۳ص،تیامح۱لصا.کر(دنکداجیایتارطخ،نارحبرد
هرداصمایوداسفرطخودزاسلکشمارفدهناگدننکتفایردهبیگدیسرتسانکمم
درادیتلاکشمزینلااکملاقاعیزوتلاحرهرد.دهدشیازفاارحلسمیاههورگیوسزا
ارهلاوحایدقنلوپزایشانتارطخ.)2۰9و2۰8صص،ییاذغتینما۱درادناتسا.کر(
یریگمیمصتساسا.دادشهاکتیریدموتارطخلیلحت،تسردیزیرهمانربابناوتیم
ریثأتیزیرهمانربرددیابنساسایبیاهینارگن:دشاب»دهاوشربینتبم«یاههرواشمدیاب

گذارد.

.درادطابتراطیارشیگژیوهب،لاقتنارهیاربنیعمشزرا:هلاوح ای دقن هجو شزرا نییعت .5
هدیدبیسآمدرمیاهزاینواهتیولوایانبمربواهسناژآریاسیگنهامهابدیابنآهبساحم
هدیدبیسآمدرمهبهکییاهکمکریاس،تسازایندرومهکیلصایاهلااکتمیق،نارحبرد
،)دنرادیتکرحتیدودحمهکیناسکیاربرفسکمکهلمجزا(فعاضمیاههنیزه،دوشیم
لاقتنا و همانرب فادها ،یلصف طیارشهب هجوت اب اهتخادرپ نامز و رارکت ،رادقم ،هویش
مادختساتصرفداجیاایهیذغتدبسردهدشروظنمیاهزاینهبیهدششوپیاربهلمجزا(
تروصهبهجولاقتنایدماراکتسانکمماهتمیقناسون.دریگماجنا)دزمزورتروصهب
یلااککیندوزفاواههلاوحشزرالیدعتیاربهجدوبردرییغت.دهدشهاکارهلاوحایدقن

یرورض،رازابربتراظنساسارب،اهکمکهبرگیداست.
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یلحمطیارشوهمانربفادهاهب،لاقتنابسانمعون :لاقتنا یارب هلاوح ای دقن عون باختنا .6
تارییغت ولااکتروصهب کمکاب بیکرت هلمجزا ،اهشورزا یبیکرت دیاش.درادیگتسب
دنشابهجوتمندادیهاگآابهارمه،هرواشمقیرطزادیاباهسناژآ.دشاباجبلصفبسانم
.کر(دننادیملاقتنایاربشورنیرتبسانماریشورهچنارحبردهدیدبیسآمدرمهک

2۱7ص،شاعمرارما2درادناتسا،ییاذغتینما(.

تامدخوییلااکیاهکمکیاربشلات :هلاوح ای دقن هجو لاقتنا یاه همانرب رد فده نییعت .7
تبسن دیاب ،هلاوح و دقن لوپ تیباذج لیلدهب اما ،تسا زیگناربشلاچ هزادنا نامههب زین
یاهراوناخایمدرم(میقتسمیراذگفدههارزا.دوشیرایسبتقدیلامتحایاهاطخدوجو
طیارش.تشادیسرتسدمدرمهبناوتیم،)نارگدادماوراجت(میقتسمریغایو)هدیدبیسآ
ربتیسنج.)۳۳ص،تیامح۱لصا.کر(دبلطیمارمیقتسمریغشورباختنا،نماان
،دوشیم هتفرگ دقن هجو تفایرد یارب اهراوناخ یمان تبث یاضعا هرابرد هک یتامیمصت
ص،اذغلاقتنا5درادناتسا،ییاذغتینما.کر(دراذگیمرثا،ییلااکیاهکمکلاقتنالثم
ویتلودیهافریاههاگتسددننام،یراکیاکرشابیگنهامه،فدهنیاهبلینیارب.)2۰۱
.تسایرورض)لااکلاقتنادراومدننام(اههلاوحهدننکنیمأتیاههمانربیرجمیاهسناژآ

هکتسامزلایتاعلاطا،راکنایاپوزاغآنییعتیارب :اه هلاوح و یدقن یاه لاقتنا رب تراظن .8
،تراظنقیرطزا،رازابرباههلاوحودقنهوجومیقتسمریغومیقتسمتاریثأتهبساحماب
دیابیناسردادماردرییغتشورنیا.دوشیمهدیجنسلاقتناهمانربزاسپونیحرد،شیپ
ویلحمداصتقاردهدننکدیدشتتارثا،یلصایاهلااک.دشابرازابطیارشرییغتهبخساپرد
دقنلوپابمدرم:هکنیازادنترابعیلصایاهشسرپ.دشابتراظنتحتدیاب،اهتمیقناسون
جرخوتفایرد،تینمارداردقنهوجودنناوتیمایآ؟دنرخیمهچهدشنیمأتیاههلاوحو
لوپفرصمیگنوگچردنانزایآ؟دوشیمهرداصمایطبضاههلاوحودقنهوجوایآ؟دننک

.)7۰ص،5ینوناکدرادناتسا.کر(؟دنرادیشقنهلاوحای

امنیت غذایی – امرار معاش  .4-3

هب یدایز دحات ،ییاذغ تینما ربارب رد نآ یریذپبیسآ و مدرم شاعم نیمأت تاناکما یایحا
.درادیگتسب،هتشاذگعبانمربنارحبهکیریثأتیگنوگچونانآسرتسدرد)تازیهجتای(عبانم
هیامرسنینچمهو)اهزادناسپورابتعا ،یگنیدقن دننام( یلام هیامرس:زا دنترابعتاناکما نیا
دننام( یناسنا هیامرس ،)بآ و نیمز دننام( یعیبط هیامرس ،)تلاآنیشام و هناخ دننام( یکیزیف
یاربهچنآ.)راکهاروذوفندننام(یسایسو)تاررقمواههکبشدننام(یعامتجا،)تراهموراک
یرازباهبودیلوتنآردناوتبهکینیمزهباهنآایآهکتسانیا،تسایتایحاذغناگدننکدیلوت
لوپدنمزاینهکیدارفایاربهچنآروطنیمه.ریخایدنرادیسرتسد،درکیزرواشکنآابناوتبهک
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،یمادختسایاهتصرفهبایآهکتسانیا،دوشیمبوسحممهم،دنتسهدوخیاذغنیمأتیارب
عبانمهعسوتوءایحا،ظفح،نارحبردهدیدبیسآمدرمیارب.ریخایدنرادیسرتسدتامدخورازاب

.دشابهتشادتیولوادیاباهنآهدنیآشاعمرارماوییاذغتینمایاربمزلا

رارما هب طوبرم یاهتیلاعف دناوتیم ،تاشاشتغا دیدهت و ینماان ،یسایس ینلاوط یاهیتابثیب
وهناخکرتهبروبجمتسانکمماهراوناخ.دنکدودحمتدشهباررازابهبیسرتسدوشاعم
تسدزانتفرتراغهبایویدوبان،ندرکاهرتروصهب،ارناشلاوماودنوشدوخیگدنزبدهند.

تامدخو اهلااک هلمجزا ،رازاب هب یسرتسدو ییازدمآرد ،یتامدقم دیلوت هب ریز درادناتسا هس
.تساطوبرم

امنیت�غذایی�-�استاندارد��1امرار�معاش:�تولید�اولیه�

از�امکانات�تولید�اولیه�حمایت�می�شود.

اقدامات�کانونی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�کردودوجومطیارش،شاعمرارمایسرربساسارب،هیلوادیلوتزاتیامحربارتامادقاناینب
اهنآدوجوومزلاتاعلاطاهبیسرتسدهلمجزا،دیلوتیاهماظنندوبنئمطمزاصخشم

۱یامنهارهتکن.کر(دیراذگب(.

�موسر،یلحمتادیلوتماظنرداهنآدربراکهکدینکیفرعمییاجرداردیدجیاهیروانف
یلحمناگدننکفرصموییاذغداومناگدننکدیلوتیوسزاوکرد،یعیبططیحمویگنهرف

2یامنهارهتکن.کر(دشابهدشهتفریذپ(.

�،دینک ریذپفاطعنا ناشتادیلوت هرادا و اهتسایس یحارط رد ار ناگدننکدیلوت هکنیا یارب
۳یامنهارهتکن.کر(دیراذگبناشرایتخارداردقنهجوایودیلوتتاعلاطا(.

�نیناوقرظنزاوینتفریذپیلحمظاحلزاهکدیباینانیمطا،دینکنیمأتعقومهبارتاعلاطا
.)5و4یامنهارتاکن.کر(دنابسانم

�یعیبطعبانمهبیسرتسدردتباقرهبندزنماداباتدینکهئاراتقدابارتامدخوتاعلاطا
دنکندیدشتاراهرطخایاهیریذپبیسآ،دوجومیعامتجایاههکبشهبتراسخدوروای

6یامنهارهتکن.کر((.

�.کر(دیهدشزومآناشیاهراکرتهبتیریدمیارباراذغناگدننکدیلوت،نکممیاجرهرد
6ات5و2ات۱یامنهارتاکن(.
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�نیاهکنیارگم،دینکیرادیرخیلحمتوصهبارتامدخواههدروآرفناکماتروصرد
7یامنهارهتکن.کر(دراذگبناگدننکفرصمایرازاب،ناگدننکدیلوتربیدعاسمانرثاراک(.

�ریخای،دوشیمهدافتسابسانمروطهبیدیلوتیاههدروآرفزااتدیشابهتشادهناریگیپتراظن
8یامنهارهتکن.کر((.

شاخص�های�کانونی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�هکیحطسرددیلوتددجمزاغآوتیامحیارب،هدشیسرربناشیاهزاینهکییاهراوناخهمه
مزلایاههدروآرفهب ،یزرواشکمیوقتاب قباطموراکیایحازا سپ،هدوبنارحبزا شیپ

.)6ات۱یامنهارتاکن.کر(دنرادیسرتسد

�ایدقنهجوفدهیاهراوناخهمههب،دشابهتشادناکماراکهمادایلمعظاحلزاهکاجرهرد
7و5ات۳یامنهارهتکن.کر(دوشیمهدادرازابیاهتمیقابزارطمهیاههلاوح(.

�نکات�راهنما

تیقفومودشرسناشدیاب،موادتیاربییاذغداومدیلوتیاهتسایس:هیلوا دیلوت موادت .۱
رد.)هعلاطمیاربرتشیبعبانموذخآمردمادنیناوقواهدرادناتسا.کر(دشابهتشادیقطنم

،دراذگبریثأتفلتخملماوعزایعیسوهرتسگتسانکممدرومنیاازجمله:

یاهبآ،ریگبآ،هناخدوربآ،هفولع،هاگارچ،یعارزنیمز(یفاکیعیبطعبانمهبیسرتسد-
،یزرمقطانمردهیوریبهدافتسالیلدهبهلمجزا،تسیزطیحمردنزاوت.)هریغویلحاس
رطخهب دیابن اهرهشرواجمقطانم رداًصوصخ،بآیگدولآ ای دحزا شیب یریگیهام

بیافتد.
نارحبزارثأتمتدشهبمدرمهکیقطانمزایخربرد،اهتیفرظواهتراهمحطستیدودحم-

اههورگزایخربصاخقحشزومآایدناهدشاست.
.یزرواشکیلصایاهتیلاعفنامزودیلوتدوجومیاهوگلاابطبترمراکیورینیسرتسد-
.تلایشویزرواشکتادیلوتردزایندرومتاناکماهبیسرتسدودوجو-

ردنآهبیبایتسدیاربشلاتدیاش،تساهدوبنیبوخحطس،نارحبزاشیپدیلوتحطسرگا 
۳۳ص،تیامح۱لصا.کر(دشاب»یناسربیسآمدع«لصاابضقانت(.

اهماد ،یزرواشک تلاوصحم هتفرشیپ یاههنوگ لماش »ون« یاهیروانف :یروانف توسعه  .2
.تسا یتیریدم هناروآون یاهدرکلمع و اهدوک ،دیدج یاهرازبا ،اهیهام عاونا ریاخذ ای
سپ.دشابیلمهعسوتیاهوگلاساسارب،نکممیاجاتدیاباذغدیلوتهبطوبرمیاهتیلاعف
لحمرد،نآزاشیپهکدرکهضرعناوتیمیتروصرداهنتارونیاهیروانف،نارحبزا
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ابدیابونیاهیروانفهضرع.دشابینتفریذپوانشآناعفنیذیارب،نآدربراکوشیامزآ
.دشابهارمهیتیامحیاهراکریاسوشزومآ،تاعلاطاهئارا،تیعمجبسانمیاههرواشم
شورفزاسپتامدخوتیامحناگدننکهضرعیگنهامهابراکنیادیاب،ناکماتروصرد
دبایرارمتسانآزاتیامحاتدریگبتروصاههدروآرفیتلودویصوصخناگدننکنیمأتو

نیمضتهدنیآرد،مهمرایسبیاهیروانفنیایراجتدربراکویسرتسدموادتوشود.

ناگدننکدیلوت ربارب رد ار یرتهب لح هار هک یناسردادما اقدامات  گزینش  به  بهبودبخشی  .۳
یاههدروآرف )لیمکت یارب ای( یاجهب رابتعا ای دقن لوپ هئارا :زا دنا ترابع ،دراذگیم
ارمادایرذبعونباختناتصرفهکییاههلاوحابیمادتلاوصحمورذبهئاراویدیلوت
یلامتحایاهیراوشدواهیگدیچیپدیاب،دیلوتزاتیامحیارب.دهدیمناگدننکدیلوتهب
ایویدیلوتلوصحمدوخزاهدافتساابینغویذغمیاهکاروخهبیسرتسدهلمجزا،هیذغت
مادکاروخکرادت،یلاسکشخنامزرد.دریگرارقیسرربدروم،نآشورفزالصاحلوپ
.اذغلاقتناکرادتاتدرادرشبهیذغتیاربیرتشیبمیقتسمیایازم،نارادماددوخقیرطزا
دوجویانبمربدیاب،یدیلوتیاههدروآرفهبیسرتسدتهجاهراوناخهبلوپلاقتناناکما
هفرصهبنورقمونمالاقتنایاربمزلایاهراکوزاسدوجوورازابهبیسرتسد،لحمرداذغ

باشد.

لیاسو ،ماد ،دوک ،رازبا ،رذب :زا دنترابع دیلوت یاههدروآرف هنومن مقبولیت:  و  زمانمندی  .4
لیاسوورازابتاعلاطا،رابتعاوماو،تنامایاطعاتاناکما،راکشتازیهجت،یریگیهام
ندادیاربهلاوحایدقنلوپنیمأت،لااکتروصهبکمکیاهنیزگیاجزایکی.لقنولمح
،یکشزپمادتامدخویزرواشکیاههدروآرفنیمأتیدنبنامز.تسامدرمهبدیرختردق
دیاب،تشکرازباوهنادنیمأتلاثمیارب.دشابیرادمادویزرواشکلصفابنامزمهدیاب
ویرارطضاتروصهب،یلاسکشخنامزرددیاباهماددادعتشهاکوتشاکلصفزاشیپ
ینامزدیابارددجمهریخذورابناهکیلاحرد،دریگماجنا،دنریمباهمادرتشیبهکنیازاشیپ
یگدنرابلصفزاسپینعی،دشابهدشنیمضت،یداعتلاحهبتشگربهکدرکزاغآبعدی.

تساهتشادیلحمفرصم،شیپزاهکدوشهدادییاههنوگوتلاغرذبهبدیابتیولوا:رذب .5
هکییاهتشک.دننکهدافتساتیفیکنییعتیاربناشدوخیاهرایعمزادنناوتبنازرواشکات
یاههنوگ؛درادارتیولوانیرتلااب،دعبلصفیاربهکدشابیدراومدیاب،دوشیمهیصوت
یموبطیارشابمکتسددیاباهرذب.دننکدییأتیلحمناسانشراکونازرواشکدیابارصاخ
ومواقم،اهیرامیبرباربردزین،دشابراگزاسنازرواشکدوختیریدمولحم،یزرواشک
ویلاسکشخ،اهبلایسشزیرلثم،هدنیآ ییاوهوبآطیارشرییغت ینیبشیپهب هجوتاب
ظاحلزادیاب،تساهقطنمزاجراخاهنآأشنمهکییاهرذب.دشابراگزاس،ایردبآدمای
مادقارهرد.دوشیسرربیلحمطیارشاببسانترظنزاودریگرارقشیامزآدروم،یفیک
یعارزتلاوصحمزایاهعومجمهبیسرتسدناکما،نازرواشکهبدیابرذبروماهبطوبرم
،اریزرواشکماظنیاربلوصحمنیرتهبباختناراکهار،دوخاتدادفلتخمیاههنوگو
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ابنازرواشکهکییاجرد،تسانکمم)هدشداژنحلاصاای(یدیربیهیاههناد.دننکنییعت
.دوشیمنییعتهدیدبیسآتیعمجتروشماباهنترمانیا.دشاببسانم،دنرادییانشآاهنآ
تسانکمم،دنراذگیمنازرواشکرایتخاردناگیارترذشرورپیارباراهرذبهکیتقو
رذبعوننیادیرخاریز،دنهدحیجرتیلحمیاههنوگهبارهدشداژنحلاصایاهرذباهنآ
رذبعیزوتزاشیپدیاب،زینرذبهبطوبرمیتلودیاهتسایس.دوشیممامتنارگلًاومعم
دییأتهبشیپاشیپهکنیارگم،درکعیزوتدیابنارهدشیکیتنژحلاصایاهرذب.دوشتیاعر
،ییادهایاهرذبهکدادعلاطامهنازرواشکهبدیاب،یطیارشنینچرد.دسربیلحمنلاوئسم

هدشحلاصااست.

،مهمیعیبطعبانمرددیدشدوبمکدوجوتروصرد:ییاتسور شاعم رارما رب یراذگریثأت .6
دیلوت،زیننارحبزاشیپیعیبطعبانملاوزتروصرد(دبایهمادادناوتیمناذغهیلوادیلوت
هکیناسکهلمجزا(صاخیاهتیعمجیسرتسدهرابرد،)دباییمنهماداتدمزاردیارباذغ
)لوحتمای(رتشیبیسرتسددنمزاینهکیدیلوترددوبهب.تساروطنیمهزین،)دنرادننیمز
نیا هک،دوشمدرمنایمردشنتشیازفا ثعابتسانکمم،تسایلحمیعیبطعبانمهب
.ددرگیمیساسایاهزاینریاسوبآعبانمهبیسرتسدتیدودحمهبرجنمدوخهبونهبرما
یارب ار ینمیا تارطخ،یدقن ریغ ای یدقن یاهکمک،درک تقد دیاب عبانم نیمأت ماگنه
درادناتسا،ییاذغتینما.کر(دروایندوجوهبارییاهشنتایدنکنرتشیبناگدننکتفایرد
.)2۰9ص،هلاوحودقنهجولاقتنا۱درادناتسا،ییاذغتینماو2۱7ص،شاعمرارما2
ارددجمعیزوتویعامتجاتیامحیتنسیاهراکوزاسدناوتیمرازباورذبناگیارنیمأت
هدنیآردارتلاوصحمنیاهبیسرتسدودنکراکیباریصوصخشخبلاحنیعردولتخم

.دزادنارطخهب

،یکشزپمادتامدخدننام،دیلوتیاربمزلاتامدخوتلاوصحم :رازبا و رذب یلحم دیرخ .7
هدشدییأتوینوناقیلحمیتاکرادتتیریدمقیرطزاناکماتروصرددیاباررازباورذب
تخادرپدننامییاهراکوزاسزادیاب،یلحمیصوصخشخبزاتیامحیارب.درکیرادیرخ
رد.درکهدافتسا،دنکیمطبترمناگدننکهیهتهباًمیقتسمارناگدننکدیلوتهک،هلاوحاییدقن
هلمجزا(مروترطخهبیهاگنابدیابیلحمدیرخناکماداجیایارب،ییاهماظننینچیحارط
وبسانمیاهرازباورذبیدوجومهب،اهرازباورذبتیفیک،)بایمکملاقاهدنیازفیاهتمیق
ینامزدیاباهنتاریتادراویاهرازباورذب.درکهجوتدیلوتشیازفایاربهدننکدیلوتییاناوت

.دشابننکممیلحمیاهنیزگیاجهیهتهکدرکدراوجراخزا

ریزنیمزینعی،اذغعیزوتویروارف،دیلوتوهیهتدنیارفیاهصخاش :هدافتسا رب تراظن .8
یبایزراناوتیمار،هدشدلوتمیاهماددادعتوتلاوصحم،راتکهرهیفرصمرذبرادقم،تشک
هتشاکاًعقاواهرذبهکنیادییأتینعی(هدننکدیلوتیوسزالوصحمدربراکیگنوگچنییعت.درک
تیمها،)تساهدشهدافتسایتسردهباهلوپویریگیهاملیاسووروت،دوک،رازبازاوهدش
دیابناگدننکدیلوتیاهتیولواوتیلوبقم،درکلمعظاحلزاتاعلاطاتیفیک.درادیدایز
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،دراداهراوناخربیریثأتهچاذغندادرارقسرتسدردابهژورپهکنیاهبهجوت.دوشیسررب
ایهتخورفییاذغداومرادقمویفرصمیاذغتیمکوتیفیک،اهراوناخیاذغهریخذینعی
دننام،لوصحمزایصاخعوندیلوتهژورپزادصقرگا.درادتیمها،نارگیدهبهدشهداد
اهراوناخ یوسزا داوم عون نیا فرصمهرابرد دیاب ،تسا یریگیهام ای یماد تلاوصحم

.دوشقیقحت

امنیت�غذایی�-�استاندارد��2امرار�معاش:�درآمد�و�کار

در�جایی�که�سیاست�ممکن�برای�امرار�معاش،�درآمدزایی�و�استخدام�است،�زنان�و�
مردان�برای�کسب�درآمد�به�فرصت�های�استخدامی�برابر�دسترسی�دارند.

اقدامات�کانونی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�یتکراشم یاهییاناوت یفاک لیلحت و رازاب یسررب یانبمرب ،ییازدمآرد یاهتیلاعف هرابرد
2و۱یامنهارتاکن.کر(دینکیریگمیمصتاهتیلاعفنیارداهراوناخ(.

�ارهدشماجنایاهراکتباب)اهنیاهمهزایبیکرتایاذغ،هلاوح،دقنتروصهب(تخادرپعون
مدرمیاربهچنآورازابماظن،یروفیاهزاین،یلحمیاهتیفرظزاهنافصنمیلیلحتساسارب

.)۳یامنهارهتکن.کر(دینکنییعت،درادتیولوا

�اهراوناختشیعمنیمأتهوحنیایحاهکیفادها،اهزاینساسارب،اراهراکتبابتخادرپحطس
5یامنهارهتکن.کر(دینکنییعت،یلحمیاهدزمتسدخرنودنراد(.

�.)6یامنهارهتکن.کر(دینکنییعتییاههیورنماوملاسیراکطیحمیرارقربیارب

�دیروآلمعهبیتامادقا،ینماان وداسفزازیهرپیارب،تساحرطمیفازگغلبمهکییاجرد
6یامنهارهتکن.کر((.

شاخص�های�کانونی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�یاهزاینمامتنآابودنروآیمتسدهبناشیاهتیلاعفقیرطزاارناشدمآرداهراوناخهمه
یمعفراردوخکنند.

�ربودهدیمرارقنادرمونانزرایتخاردیواسمروطهب،ارییازدمآردتصرف،یناسردادما
7یامنهارهتکن.کر(دراذگیمنیفنمریثأت،اهراوناخیداعیاهتیلاعفاییلحمیاهرازاب(.

�کمکیارباهتخادرپنیاهکدننادیمودنهاگآ،دننکیمهکییاهراکتبابتخادرپزامدرم
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8یامنهارهتکن.کر(تسااهراوناخهمهییاذغتینماهبربارب(.

�نکات�راهنما

یاهرازبازادیاب.تسایرورضاهتیلاعففیرعتوهیجوتیاربرازابلیلحت :اهراکتبا بسانت .۱
عبانموذخآمرداهرازابشخب.کر(درکهدافتسایداصتقاماظنورازابلیلحتیاربدوجوم
یناسناعبانمزادیاب،بسانمیاهتیلاعفییاسانشوهمانربیحارطرد.)هعلاطمیاربرتشیب
نانز دننام( صاخیاههورگیارب رگیدیاههنیزگهرابرد .درک ار هدافتسا رثکادحیلحم
رامشهکییاجرد.درکهرکاذمفدههورگنوردرددیابزین)دنملاسایناوتاندارفا،رادراب
هراوآهورگودرهیاربدیاب،دراددوجو)یلخادناگراوآای،ناگدنهانپ(هراوآدارفایدایز
لحمباختنارد.دوشهتفرگرظنردتراهمبسکومادختسایاربییاهتصرف،نابزیمو
ظاحلزابسانمانوهدشیراذگنیمقطانملثم(یتینماتارطخ،هلمحدیدهتدیاباهتیلاعف
یارادطاقنایلیسضرعمردنتشادرارق،)فیثکایهدولآیاهنیمزهلمجزا،یسانشتسیز

۳8ات۳۳ص،تیامح۳ات۱لوصا.کر(تفرگرظنرداردایزبیش(.

ناوت یدایز یاهراوناخ رگا یتح مشارکت:  برای  کم ظرفیت  خانوارهای  به  وجوه  انتقال  .2
ربنارحبریثأتتسانکمم،دنشابهتشادارییازدمآردویمادختسایاهتیلاعفزاهدافتسا
یدنمهرهبیاربمزلانامزایدهدناراهتصرفنیازایرادربهرهبهزاجا،اهنآزایخرب
روت«زادیابییاهراوناخنینچیارب.دشابینلاوطرایسبیخربیارباهتصرفنیازایفاک
یاهماظنابایمزلایاجردهکدرکهدافتسا،اذغایلوپطرشودیقیبلاقتناینعی،»ینمیا

.دنکهیصوتاریاهزاتینمیایاههکبشداجیاایودشابطبترمدوجومتیامح

ای واذغاب ای یدقن تروصهب ناوتیماریناسرتمدخ،اهزاین عفریارب :تخادرپ عاونا .۳
یاربمیقتسمعفانمابییاهراکناعفنیذهبکمکیارب.دادشاداپ،اهنیایودرهزایبیکرت
قوشملکشناربجعوننیا،یعامتجایاهتیلاعفلابقردلوپتخادرپیاجهب،ناشدوخ
،شزومآدننام(اهزاینریاسرباربرد،اذغایدقنلوپتخادرپریثأتودیرخهبمدرمزاین.دراد
دوجو،لاابلماوعهبهجوتاب.دوشهتفرگرظنرددیاب)یعامتجافیاظوویتشادهبتامدخ
،اهتیلاعفدرمتسدرادقموعونهرابرد،یلحمیاهرازابربیلامتحایراذگریثأتودقنلوپ

یریگمیمصتدرومهبدرومدیابکرد.

یناهجهدشهتفریذپلمعلاروتسدچیه،اهیناسردادمادزمتسدحطسنییعتیارب:اه تخادرپ .4
،دوشیملقتنمدمآردناونعهب وتسایدقن ریغتروصهبتخادرپرگااما ،درادن دوجو
زادارفا دمآردصلاخدوس.درکهجوت،لحمرازاب رد)اذغ(ددجمشورفشزراهبدیاب
تقوفرصتروصردهکدشابیرادقمزاشیبدیاب،همانربیاهتیلاعفردتکراشمقیرط
یاربرابتعاولوپ،اذغیاهتیلاعفهرابردهتکننیا.دشیمناشدیاعرگیدیاهتیلاعفیارب
دمآردعبانمربدیاب،دمآردبسکیاهتصرف.دنکیمقدصمههریغوراکوبسکیزادناهار
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راکرازابربدیابن،دارفایاهتیلاعفناربج.دوشدوجومعبانمنیشناجهکنیاهن،دیازفیب
رگیدیاهتیلاعفزانارگراکندرکفرصنم،اهدزمتسدردمروتداجیاقیرطزا،لًاثم(یلحم

یفنمریثأت،)یمومعیساساتامدخندرمشمکایبگذارد.

ندناسرلقادحهبیاربیلمعیاهشوریارجااب،موزلتروصرد:یراک طیحم رد رطخ .5
هبعجهیهتونامسناپیریگداییهیجوتتاسلجاب هلمجزا،اهتحارجنامردایتارطخ
زیهرپلماشدیابراکنیا.درکزیهرپرطخرپیراکیاهطیحمداجیازادیاب،هیلوایاهکمک
،راذگیاهتلاحردینمیاشیازفایاربتامادقا.دشابزینHIVضرعمردنتفرگرارقزا
ای لعشم اب اههاگرذگ ییانشور نیمأت ،دمآوتفر یارب نما یاهریسم هب یسرتسد دیهمت
)لیاسو ریاس ای ویدار ،توس ،گنز لثم( یروف رادشه یاهماظن زا هدافتسا ،هوق غارچ
زین ار ،یکیرات زا سپتکرحزا یراددوخای یهورگتکرحلیبق زا ،ینمیا تاررقم و
رارقیسنجهلمحرطخضرعمردهکدرکیدارفاریاسونارتخد،نانزهبدیاب.دریگیمربرد
دنربخابیرارطضایاههیورزاناگدننکتکرشهمههکدیباینانیمطا.درکهژیوهجوت،دنراد
۳8ات۳۳صص،تیامح۳و۱لوصا.کر(دنرادیسرتسدیروفرادشهیاهماظنهبو(.

ایماوندادهلمجزا(راکتبابلوپایاذغبلاقرداهکمکلیوحت :فارحنا و ینماان رطخ .6
ویدادماهمانربنانکراکیاربییاهینارگنثعاب،)تامادقاردتکراشملابقردتخادرپ
یامنهارهتکن،ییاذغداوملاقتنا5درادناتسا،ییاذغتینما.کر(دوشیمناگدننکتفایرد
ص،4یامنهارهتکن،هلاوحایدقنهجولاقتنا۱درادناتسا،ییاذغتینماو2۰۱ص،6

.)2۱۱

زا تبقارم دیابن ،ییازدمآرد راک رد مدرم تکراشم :شاعم امرار  و  مسئولیت ها  در  دقت  .7
ءوسرطخشیازفاثعابرمانیانوچ،دهدرارقعاعشلاتحتارناشروماریاسایناکدوک
تاناکماندرکمهارفاینابقارممادختساناوتبدیاش.دوشیمیتملاستارطخریاسوهیذغت
،نانزاًصوصخومدرمیگدنزربدایزیراکراشفداجیا.تفرگرظنردهمانربرداریتبقارم
یاهتصرف دننام ،رگید یاهتصرف هب یسرتسد رب اههمانرب ریثأت دیابن .تسین بسانم
یاهتیلاعف رد ار اهراوناخ یلبق یناسنا عبانم ای دشاب بولطمان ،یشزومآ ای یمادختسا
هرابرد یلم نیناوق هب دیاب ییازدمآرد رد تکراشم .دنک فرحنم رگید ییوسهب ،یدیلوت
دنبیاپ،تسینرتمکیرابجاشزومآزایلیصحتلاغرافنسزالًاومعمهک،مادختسانسلقادح

باشد.

،یناسردادمایاهتیلاعفیاربهنافصنمتخادرپ:یتکراشم تامدخ لابقرد دزمتسد تخادرپ .8
هدیدبیسآمدرمییاذغتینمایاربمزلاجاتحیامزایگرزبشخبنیمأتهب،ییازدمآردینعی
وییاذغداومیگناخعیزوتهلمجزا(اذغلاقتناایدقنلوپیگناختیریدم.دنکیمکمک
دوجومیاهشنت،تسانکمماهنآمیسقتهوحننوچ؛دوشلیلحتدیاب،)نآییاهنفرصم
ریثأتدارفاییاذغتینماربفلتخمیاهتروصهبودناسربراجفناهلحرمهبایدنکدیدشتار
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هکدرادییاذغهناگدنچفادهابلغا،دمآردولاغتشاداجیاتروصهبیناسردادما.دراذگب
ایریمعت،لاثمیارب؛تساراذگرثاهیذغتتینماربهکهعماجحطسردیعبانمداجیاهلمجزا
هکیلاحرد،دوشیمیتشادهبیاهتبقارمایرازابهبیسرتسدءاقتراثعاب،اههداجتخاس

شیازفااردیلوتدناوتیم،یزرواشکیرایبآیاهماظنتخاسایریمعتدهد.

امنیت�غذایی�-�استاندارد��3امرار�معاش:�دسترسی�به�بازارها

از�دسترسی�امن�جمعیت�های�آسیب�دیده�)تحت�عنوان�تولیدکننده،�مصرف�کننده�و�یا�
تاجر(،�به�کاالها�و�خدمات�بازار،�حمایت�می�شود.

اقدامات�کانونی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�وتیامحارراجتوناگدننکفرصم،ناگدننکدیلوتیاربهفرصهبنورقمیاهرازابهبیسرتسد
۱یامنهارهتکن.کر(دینکتیوقت(.

�ندوبلیطعتایلاعفزادوهشملیلحتیانبمرب،ارشاعمرارماوییاذغتینماهبیناسردادما
.)2یامنهارهتکن.کر(دیراذگبایحایارباهنآهوقلابناوتنینچمهویلحمیاهرازاب

�مادقازاشیپلیلحترب،ارنآیاهتسایسردرییغتورازابطیارشیدوبهبیاربهیصوتساسا
.)۳یامنهارهتکن.کر(دیراذگبرازاب

�.)4یامنهارهتکن.کر(دینکمادقا،رازابهبریذپبیسآدارفایسرتسدزاتیامحوتیوقتیارب

�دینک لرتنکاریلحمرازاب ردییاذغداومعیزوتودیرخهلمجزا،یناسردادما یفنمتارثا
.)5یامنهارهتکن.کر(

�.)6یامنهارهتکن.کر(دیناسربلقادحهبرازابیناهگانتاناسونریاساییلصفتارییغت

شاخص�های�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�تخادرپیاههمانربقیرطزا،یلحمراجتتیوقتایرازابطیارشدوبهبزامیقتسمتیامحیارب
هدشیحارطیتامادقا،هلاوحاییدقناست.

�،رگید تاناکما و تامدخ ،اهلااک رازاب هب ،همانرب یارجا لوط رد فده یاههورگ همه
یسرتسددارند.
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�نکات�راهنما

یاههفرعت،یداصتقاتردقزارثأتم،رازاب هبیداصتقایسرتسد :رازاب رد اضاقت و هضرع .۱
تاناکما،اذغ(یساسایاهزایننایملداعتهبدیرختردق.تسااهلااکیدوجومورازاب
عبانم( دمآرد عبانم و )هریغ و یتشادهب یاهتبقارم ،رازبا ،رذب دننام یزرواشک یساسا
طیارشهکدیآیمشیپینامزاهرازباشیاسرف.درادیگتسب)هریغواهدزمتسد،ماد،یدقن
هبروبجم،)فازگیاههنیزهاب(دوخیساساجاتحیامنیمأتیاربارمدرم،یناگرزابمیخو
طیحمریثأتتحتدناوتیماهرازابهبیسرتسد.دنکیم)تمیقریزبلغا(ناشیاهرازباشورف
یسرتسد،رمانیمهتسانکممودریگرارق،یبهذماییگنهرفتاظحلامویتینما،یسایس

.دنکدودحمرازابهب،اراهتیلقادننام،صاخیاههورگیخرب

یاهرازابهب،ریذپبیسآدارفاهلمجزا،نارحبردهدیدبیسآمدرمهمهیسرتسد :رازاب لیلحت .2
نداد،هلاوح،دقنتخادرپتروصهبیناسردادمازاشیپ.دریگرارقهظحلامدرومدیابلاعف
لیلحت،زایندرومیلااکهرابرددیاب،یتکراشمیاهتیلاعفیاربتاعلاطانیمأتایواذغ
شهاکاردوجومیاهلااکتمیق،تادراوهکدراددوجولامتحانیا.تشادرازابزایبسانم

۱6۰ص،7یامنهارهتکن،هیذغتوییاذغتینمایسررب۱درادناتسا.کر(دهد(.

رثایلحمیاهرازابعاضواربهک،یناهجویلمرتهدرتسگداصتقاهنهپرداهرازاب:هرواشم .۳
ویراذگتمیقیاهتسایسهلمجزا،یتلودیاهتسایس،لاثمیارب.دننکیمتیلاعف،دراد
رتارف،حطسنیاردمادقاهچرگ.درادذوفناهنآیدوجومواهلااکهبیسرتسدربتراجت
ییوگهکدرکلیلحتدیابیروطارلماوعنیا،تسانارحبهبیناسردادمازادنامشچزا
ریاسوتلودکمکاب،عاضواءاقترایاربهرواشمایسناژآابکرتشمتامادقایاربیتصرف

۳8ص،تیامح۳لصا.کر(دراددوجو،اهسناژآ(.

یاهتصرف و اهرازاب هب یدودحم یسرتسد هک یمدرم ییاسانش یارب مردم آسیب پذیر:  .4
یناسک،ناوتاندارفازادیاب.دوشلیلحتدیابیریذپبیسآ،دنراددوخیگدنزجراخمنیمأت
تیامح،اهرازابهبیسرتسدیارب،تسرپرسنانزونادنملاس،دننکیمیگدنزHIVابهک

.دوش

اما،ناگدننکفرصمررضهبتسانکمم،اهلااکریاسایرذب،اذغیلحمدیرخ :تامادقا ریثأت .5
،تسانکممیتادراویاهلااک،سکعرب.دوشیلحممروتثعاب،یلخادناگدننکدیلوتعفنهب
تروصهبودنکلمعاذغیموبدیلوتهدنرادزابلماعتروصهبودهدشهاکاراهتمیق
تبثمتارثایلحمداصتقارددناوتیمدقنلوپنیمأت.دهدشیازفاارییاذغینماانهوقلاب
.دوشیمزینیلصایاهلااکتمیقمروتثعابلاحنیعرداما،دراذگبیاجربیاهناگدنچ
باسحهبمهاراهنآودنشابهتشادتراظنتارثانیاهبدیاب،دنادیرخلوئسمهکیناسک
ریثأتناعفنیذدیرختردقربدناوتیم،تسادمآردلاقتنایعوننوچ،مهاذغعیزوت.دنروآ
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لثم،تخورفناوتیماهلااکرگیدهبتبسن،یرتهبیاهتمیقهباراهلااکزایخرب.دراذگب
،دوشیمهدادییاذغدبسایاذغابهارمههک»دیرختردق«.یبیکرتیاهاذغلباقمردنغور
شورفودیرخلیلحت.دراذگیماردوخرثا،دنشورفبهچودنروخبارنآهچناگدننکتفایرد

تیمهااذغعیزوتهمانربرتهدرتسگریثأتنییعتردراوناخلاومادارد.

اهتمیقیتقوهک(ناگدننکدیلوتیزرواشکتلاوصحمرب،اه تمیق یلصف دیدش تاناسون .6
دوختلاوصحمدنراچان،-تشادربزاسپتسردلًاومعم-تسادوخدحنیرتنییاپرد
دوخ یاهماد نتخورف هب راچان یلاسکشخ رثا رد هک( نارادماد یاهماد و )دنشورفب ار
دیرخیاربیمکدمآردهکیناگدننکفرصم،سکعهب.دراذگیمیبولطمانریثأت،)دنوشیم
یاهدیرخ هب نآ یاجهب و دننک یراذگهیامرس ییاذغ تلاوصحم یور دنناوتیمن ،دنراد
)یلاسکشخماگنه(اهتمیقهکینامزیتحاهنآنیاربانب؛دنروآیمیور،ررکماما،کچوک
لقادحهبارتارثانیادناوتیمهکیتامادقاهلمجزا.دنوشیمدیرخهبروبجم،تسالااب
هجولاقتناونوگانوگتلاوصحمدیلوت،یزاسهریخذتاناکما،هتفرشیپلقنولمح،دناسرب

نارحبنامزرداذغایدقناست.
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پیوست 1
چک لیست های بررسی امنیت غذایی و امرار معاش

،هیذغت و یگدنز جراخم نیمأت ظاحل زا ار هدیدبیسآ یاهتیعمج ،ییاذغ تینما یسررب رد
میسقتیفلتخمیاههورگهب،ناشدمآردبسکیاهتسایسوعبانمقبطربوهدرتسگروطهببلغا
هسیاقم.دشابزینتورثیاههیلابسحربتیعمجکیکفتلماشدناوتیمیدنبمیسقتنیا.دننکیم
یاهلاس.درادیرایسبتیمها،نارحبزاشیپطیارشردییاذغتینماهچخیراتابدوجومطیارش
ونانزیاهیریذپبیسآواهشقن.تفرگرظنردهیاپناونعهب،ناوتیمار»یلومعم«حلاطصاهب

هتفرگرظنرددیاب،اهراوناخییاذغتینمانیمأتردناشیاهیگدیچیپونادرمشود.

.دهدیمرارقششوپتحتاریعیسویاههزوح،ریزتسیلکچیاهشسرپ

1. امنیت غذایی گروه های با معیشت یکسان 

�اههورگنیا؟تساکرتشمنانآشاعمرارماتسایسهکدنتسهییاههورگ،تیعمجنایمردایآ
یدنبهقبطهنوگچ،ناشدمآردواذغیلصاعبانمهبهجوتابشوند؟

2.  امنیت غذایی پیش از بحران )نقطه آغاز(

�؟دندرکیمنیمأتروطچارناشدمآردواذغ،هثداحعوقوزاشیپاهراوناخفلتخمیاههورگ
هدوبهچکیدزنهتشذگرداهنآهنلااسیاذغودمآردعبنماست؟

�ابییاهتوافتهچ،یلومعملاسکیفلتخمیاهلصفرددمآردواذغنیمأتفلتخمعبانم
دیفمدناوتیمیلصفمیوقتهیهت(؟دناهتشادرگیدکیباشد(.

�کیهیهت(؟تساهدرکییاهتوافتهچهلاسرهییاذغتینما،هتشذگلاسهداتجنپهبیهاگناب
دیفمدناوتیمدبوبوخیاهلاسهچخیراتیروآدرگایینامزلودجباشد(.

�یاهزادناسپ ،ییاذغ ریاخذ لثم( ییاههتخودنا ای اههریخذ ،اهرازبا هچ فلتخم یاههورگ
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)هریغوهدشنملاعایاهیهدب،رابتعا،یراذگهیامرس،ماد،یلامدارند؟

�یغلبمهچ،سنجملقرهیاربوتسایسانجاهچلماش،ههامکیاییاهتفهکیهرودکی
یمتخادرپراوناخیاههنیزهیاربشود؟

�یدراومهچیارب،هداوناخردیگنیدقنوتسایگنیدقنتیریدملوئسمهداوناخردیسکهچ
یمجرخشود؟

�تلوهس،تینما ،هلصاف( ؟تسا کیدزن ردقچیساسا یاهلااک هیهت یارب رازاب نیرتکیدزن
رظنردارهریغولقنولمح،رازابتاعلاطاهبیسرتسد،تکرحبگیرید(.

�عضونیگنایم،نارحبزاشیپ؟تساهنوگچ،اذغهلمجزا،یساسایاهلااکتمیقویدوجوم
روطچ،هریغواذغناونعهبماد،اذغیاربدزمتسدهلمجزا،اذغودمآردعبانمنایمدتسوداد

هدوباست؟

3.  امنیت غذایی ضمن بحران 

�یتشیعمرظنزا هکفلتخمیاههورگزا کیرهدمآردواذغنیمأتفلتخمعبانمرب نارحب
هتشاذگیرثاهچ،دناهدشصخشماست؟

�؟تساهتشاذگیرثاهچ،فلتخمیاههورگردییاذغتینمالومعمیلصفیاهوگلاربنارحب

�؟تساهتشاذگیرثاهچیساسایاهلااکخرنونآیدوجوم،رازابهبیسرتسدربهثداح

�زایتبسنهچوتسیچ)دوجومعضواب(فلتخمیتشیعمیاههورگیراگزاسیاهتسایس
هدرکهبلغنآربمدرماند؟

�؟تساهدرکیتوافتهچ،نارحبزاشیپعاضواابهسیاقمردطیارشنیا

�؟تساهدیدارریثأتنیرتشیبتیعمجایهورگمادک

�؟تسیچمدرملاومارب،نارحبابهلباقمیاهتسایستدمنایموهاتوکتارثا

�یاههورگهمهتمارکویمومعهافر،یتملاسعضورب،نارحبابهلباقمیاهتسایستارثا
هارمهیتارطخ،یتشیعمیاهتسایسابایآ؟تسیچهدیدبیسآمدرمویتشیعماست؟
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 پیوست 2
 چک لیست بررسی امنیت بذر

یمریزردرذبتینماهبطوبرمیاهشسرپیوگلاآید.

1.  پیش از بحران )نقطه آغاز( 
�دمآردبسک،فرصم؟دننکیمهدافتساهچیاربنآزا؟تسیچنازرواشکتلاوصحمنیرتمهم

دناوتیمیتلاوصحمهچشنتنامزرد؟دیوریملصفرهردتلاوصحمنیاایآ؟ودرهای
تیمهایابد؟

�اههارهمه(؟دننکیمهیهتهنوگچاردوختلاوصحمتشکیاربمزلارذبلًاومعمنازرواشک
.)دیریگبرظنردار

�یفرصمرذبوتشکریزنیمزنیگنایم؟تسیچتلاوصحمنیا زا کیرهتشکیاهوگلا
هنادایمختتبسن(؟دیآیمتسدهبلوصحمردقچ،طسوتمروطهبهنادرهزا؟تساردقچنآ

رادقمهبهدشهتشاکبرداشت(

�؟دنهدبحیجرتارنآهکدراددوجویلوصحمزاصاخایمهمیاههنوگایآ

�؟تسایرورض،لوصحمیلومعمایصاخیاههنوگیاربیدیلوتتاعلاطامادک

�لحارمردیدیلوتتلاوصحمشورفوتیریدم،یریگمیمصتلوئسمهداوناخردیسکهچ
؟تسانآزاسپودیلوتفلتخم

2. پس از بحران

�؟تساریذپناکماناعفنیذرظنزا،یزرواشکهبطوبرمتامادقاایآ

�قفومروطهبدنناوتباتتسهنماوتباثیفاکردقهبطیارشنونکاهکدنانئمطمنازرواشکایآ
؟دنزادرپبلوصحمفرصموشورف،عرزوتشکهب
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�ردمواقمتاناویح،رازبا،دوکلیبقزا(دیلوتیاهرازباریاسواههزوحهبیفاکیسرتسدایآ
دوجو)یلاسکشخرباربدارد؟

�؟دنراداریزرواشکراکیایحایگدامآهدیدبیسآمدرمایآ

3.  بررسی تأمین و تقاضای بذر: ذخایر خانگی 

�یاهرذبلماش،اهرذبنیاایآ؟دراددوجویفاکرادقمهبیشاپرذبیاربیگناخدیلوترذبایآ
،)وا یاههیاسمههلمجزا(یعامتجایاههکبشقیرطزاییادهارذب وزرواشکدوخیدیلوت

؟دوشیم

�یلحم طیارش اب رذب نیا ایآ ؟دنراکب دنهاوخیم زونه نازرواشک هک تسا یرذب ،نیا ایآ
دوجواضاقتنآیاربزونهایآ؟تساراگزاسدارد؟

�بسانمزیندعبلصفتشکیارب،تسواسرتسدردزرواشکدوخدیلوتزاهکییاههنوگایآ
یزرواشکلومعمیاهدرادناتساابقباطمرذبتیفیکایآ؟تسااست؟

4.  بررسی عرضه و تقاضای بذر: بازارهای محلی

�یدازآنازرواشکوتسارارقربرازابهنازورایآ(تسالاعفزونهنارحبدوجواباهرازابایآ
ارشورفودیرخودمآوتفردارند(؟

�لباقهتشذگهباشمیاهلصفرداهنآریداقمابدوجومهنادایرذبریداقمیداعطیارشردایآ
هسیاقماست؟

�تفای رازاب رد ،تسا بسانم تشاک یارب نازرواشک رظنهب هک ییاههنوگ و تلاوصحم ایآ
یمشود؟

�؟تساهسیاقملباق،هتشذگلصفردنامزمهیاهتمیقاب،رازابردهنادورذبیلعفتمیقایآ
زاسهلأسمزرواشکیاربدناوتیمنآنازیم،دراددوجواهخرنردیتوافترگاباشد؟

5.  بررسی عرضه و تقاضای بذر: بذر بخش رسمی

�هژیو قطانم تلاوصحم اب ،یمسر شخب یوسزا هدشهضرع یاههنوگ و تلاوصحم ایآ
تقباطمتاشاشتغادارد؟

�؟دنکفرطربارکمکهنوگرههبزایندناوتیم،یمسرشخبیوسزاهدشهضرعرذبرادقمایآ
؟دنکفرطربدناوتیمارنازرواشکیاهزاینزایتبسنهچ،هنرگا



حداقل استانداردها برای امنیت غذایی و تغذیه

227

پیوست 3
چک لیست بررسی تغذیه

تلاامتحاوهیذغترطخحطس،هیذغتءوسیلصالیلادیسرربیاربهنومنیاهشسرپ،ریزرد
هیذغتءوسلیلادهبطوبرمیموهفمبوچراچکیرداهشسرپنیا.تساهدمآنآهبیناسردادما
ردفلتخمعبانم زا یاهعومجمردمزلاتاعلاطاتسانکمم.)۱54ص.کر(تساهدشهیهت
،یلصا نادهاشاب هبحاصمهلمجزا ،یفلتخم یسررب یاهرازبا دنمزاین نآ یروآعمجو سرتسد
.)67ات56صص،4و۳،۱ینوناکیاهدرادناتسا.کر(دشابهیوناثتاعلاطارورموهدهاشم

شرایط پیش از بحران 

هدیدبیسآ تیعمج نایم رد هیذغت ءوس لیلاد و نازیم ،تیهام هرابرد یتاعلاطا هچ شیپاشیپ
)۱62ص،هیذغت2درادناتساوییاذغتینما.کر(؟تسادوجوم

خطرات موجود مربوط به سوء تغذیه

رارماوییاذغتینما:۱تسویپ.کر،اذغهبیسرتسدشهاکهبطوبرمهیذغتءوسرطخ .۱
معاش.

یاهراکولاسدرخناکدوکهیذغتونادازونهبطوبرمهیذغتءوستارطخمراقبتی: .2
،ترجاهم- تلعهب هلمجزا( تسا هدمآدوجوهب یرییغت یعامتجا و یراک یاهوگلا رد ایآ

رداهتیلوئسمواهشقنرییغتینعمهبهک)هناحلسمیاهدروخرباییگراوآوییاجهباج
؟دشاباهراوناخ

؟تسارایسبهدشاهرناکدوکدادعتایآوهدمآدوجوهبیرییغتاهراوناخیداعبیکرتردایآ-
و)یگراوآوییاجهباجقیرطزاینعی(هدشداجیایللاتخایداعیرادهگنطیارشردایآ-

؟هتشاذگریثأتهریغوبآهبیسرتسدوناکدوکهیذغت،نیزگیاجنابقارمهبیسرتسدرب
؟دنوشهیذغتردامریشریغابودنکنهیذغتردامریشزاهکدنراددوجوینادازونایآ-
هژیوهب- ،نارحب طیارش رد نادازون هیذغت لاور تماخو هرابرد ییاهینارگن ای دهاوش ایآ

یصاصتخاهیذغترامآردیشیازفاهنوگچیهایآ؟دراددوجوردامریشابهیذغتزاغآتماخو
؟دراددوجو،ردامریشریغایردامریشابنادازون

لیاسوزین- و دشاب ملاسو یفاک یذغم داوم یاراد و دارفا نسبسانم هک ییاهاذغایآ
سرتسدرد،یتشادهبتروصهباذغندرکهدامآوجوددارد؟

ایکشخریشدننام،ردامریشنیزگیاجیمومععیزوتهرابرد،ینارگنایدهاوشچیهایآ-
هدشیرادیرخایییادهاکناتسپویرطب،یریشتلاوصحمریاسوجوددارد؟
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یداعتلاحایآ- ؟دنرادیمهگن رود ناکدوک زا تدمزارد ار اههلگ ایآ ،رادماد عماوجرد
هدرکرییغتریشهبیسرتسداست؟

؟تساهتشاذگناکدوکزایتبقارمتامادقاربیریثأتاهراوناخحطسردزدیاوHIVایآ-

۱95ص.کر(یتملاسحطسشهاکهبطوبرمییاذغمکرطخ(: .۳

ایکخرسلثم،دراذگبرثاهیذغتطیارشربدناوتیمهکییاهیرامیبعویشزایشرازگایآ-
.کر(؟دراددوجواهیرامیبنیاعویشرطخایآ؟تساهدیسر،یلاهسادیدشیاهیرامیب
۳27صص،ریگهمهیاهیرامیبلرتنک۳ات۱یاهدرادناتسا،یتشادهبیرورضتامدخ

۳۳۱ات(.
.کر(- ؟تسا ردقچ کخرس هیلع هدیدبیسآ تیعمج نویسانیسکاو یبیرقت یهدششوپ

۳۳6ص،کدوکتشادهب۱درادناتسا،یتشادهبیرورضتامدخ(.
آنیماتیویبیرقتیهدششوپ؟دوشیمهدادآنیماتیولًاومعم،نویسانیسکاوابهارمهایآ-

؟تساردقچنارحبردهدیدبیسآمدرمیارب
؟دراد- دوجو)لاس5ریزناکدوککیکفت هب ای ویلکروطهب( ریموگرمزا ینیمختایآ

تامدخ۱درادناتسا.کر(؟تساهدمآتسدهبییاهشورهچزاوتسیچاهنیمختنیا
.)۳24ص،یتشادهبیرورض

لامتحانیاایآودیایبدناوتیمایهدمآدوجوهبطیحمیامرگنازیمردیریگمشچتفاایآ-
ردیژرناهبهدیدبیسآمدرمزایناییسفنتدیدشیاهتنوفععویشرب،تفانیاهکدوریم

رثا،نارحببگذارد؟
؟درادییلاابعویشHIVایآ-
؟دنریذپبیسآشیپاشیپ،هیذغتظاحلزا،یرامیبایرقفلیلدهبمدرمایآ-
؟تسلاابمدرمنایمردلسعویشرطخودایزتیعمجماحدزاایآ-
؟تسارایسبایرلاامهبلاتبادراومایآ-
طیارشضرعمردایوتسابوطرمناشیاهسابلایدناهدنامبآردیدایزتدممدرمایآ-

رارقراجنهانونشخیطیحمدارند؟
قیرطزاناوتبهکدراددوجویعامتجایمسرریغویمسریاهراتخاسهچرضاحلاحرد .4

ارجااریناسردادماتامادقا،اهنآکرد؟

هکییاهNGOاییعامتجاتیامحیاههورگ،یبهذمیاهنامزاس،تشادهبترازوتیفرظ-
ردقچ،دناهدوبلحمرددنلبوهاتوکیاهتدمهباست؟

-NGOدارفا،هعماجیوسزاوهدوبلحمردروحمهعماجاییاهیذغتیاهتیامحهچشیپاشیپ
یاهتسایس؟تساهدشیهدنامزاسهریغوللمنامزاسیاهسناژآ،یتلودیاهنامزاس،اه
اییراجیاههمانربوتدمزاردهیذغتیاربیناسردادماو)هدنیآولاح،هتشذگ(یاهیذغت

یلعفطیارشیارب،هدشیحارطچیست؟
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پیوست 4
سنجش سوء تغذیه حاد

،ناکدوک،هدریشورادرابنانز،هامششزارتمکنادازونیهدششوپ،هیذغتهدمعیاهنارحبرد
مزلاهیذغتیاههمانرباییسرربردنادنملاسایغلابدارفا،ناناوجوناست.

دریگبماجنایطیارشرددیاباهنت،هام59اتششنایمناکدوکزجهب،ینسیاههورگهرابردقیقحت
که:

�رگا.دشابزینهیذغتءوسلیلادیسرربلماشهکدیایبلمعهبطیارشزایقیمعیاهنیمزلیلحت
تیعمجهیذغتیمومعطیارشرگناشن،لاسدرخناکدوکهیذغتعضوهکدادناشنلیلحتجیاتن

ماجنارگیدینسهورگکیهیذغتهرابردیرگیدقیقحتدیاب،تسینشود.

�زاتسردریسفتوهئارا،یفاکلیلحتدیاب،هدشیروآعمجتاعلاطایلاابتیفیکنیمضتیارب
.دشابدوجومیاهدننکنیمضتینفیاهتراهموراکجیاتن

�رظن ردقیقحتکیرد،زین رگیدینسیاههورگیهدششوپیاهتصرفهنیزهای وعبانم
هدشهتفرگباشد.

�.دشابهدشنییعتقیقحتیاربیدنتسمرایسبونشورفادها

نوزادان زیر شش ماه
.تسادودحمیسرربنیاتیریدمودانتسایانبم،درادهماداهورگنیاهرابردقیقحتهکیلاحرد
نینسزا شیبناکدوکردیجنسنتفیرعتنامهلماش،نادازون دیدشهیذغتءوسنیناوقرتشیب
یاربرضاحلاحردهک،MUACایوزابینایمتمسقطیارشیانثتساهب(تسایگهام59اتشش
زکرمتم یلعف هزادنا رب دشریاجهب ،شریذپ یاهرایعم .)تساهدشن هیصوت هامششریزنادازون
هبرجنم،یناهجتشادهبنامزاس2۰۰6یاهدرادناتساهب،NCHSدشریاهعجرمرییغت.تساهدش
دیابرییغتنیایاهیگدیچیپوتلاکشم.تساهدشههامششزارتکچوکناکدوکرتشیبندشفلت
یاههمانربردرتشیبنادازونیهدششوپلماش،هوقلابتاعوضوم.دریگرارقیگدیسروهجوتدروم
دراومنیاهبهجوتویسررب.تساردامریشابهیذغتندوبیفاکهرابردنابقارمینارگنای،هیذغت
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:درادتیمها

نکمم،لاثمیارب(تسابوخ،مادنایکچوکدوجوابدقدشرایآ-ناکدوکیلوطدشر-
دوخدقهب«دلوتماگنهردمکنزودوجوابناکدوکیخربتسابرسند«(؟

؟دنکیمهیذغتردامریشزااهنتدازونایآ-نادازونهبنداداذغبادآ-
رطخرباربردارواایدشابنامردلباقهکدرادینیلابیتلاکشمدازونایآ-ینیلابطیارش-

رارقییلاابدهد؟
یناکدوکیارب؟تساهدرسفااییگداوناختیامحدقافردامایآهلمجزا –یدازرداملماوع-

رد دیاب ،ینامرد هیذغت یاههمانرب بلاق رد ندشیرتسب ،دنتسه ورهبور رطخ نیا اب هک
.دریگبرارقتیولوا

نوزادان شش تا 59 ماه

هیذغت ءوسفلتخمیاههجردیارب لومعم روطهب هک دهدیمناشن ار ییاهصخاشریزلودج
نازیمهبWFHایدقهبنزویاهصخاش.دوریمراکهبههام59اتششنایمناکدوکنایمرد
جیاتنیهدشرازگیاربیحیجرتیاهصخاش،)یناهجتشادهبنامزاسیاهدرادناتساقبط(Z
زایکیوداحهیذغتءوسیاربیرگیدلقتسمرایعمMUAC.تسایجنسنت –رشبیاهشهوژپ
،)MUAC(وزابینایمتمسقرودیرغلاعویشهبیگدیسر.تساریموگرمینیبشیپرازبانیرتهب
ماجنایلیمکتهیذغتیاههمانربرد،زینشریذپیاربدارفادادعتینیبشیپهبطوبرمتاقیقحترد
ءوسیاربرتمیتناس۱۱/5زارتمک:زاتساترابع،هدافتسادرومهدننکنییعتتابساحم.دریگیم
رودرتگرزبیاههزادنازا.داحهیذغتءوسیاربرتمیتناس۱2/5یلاابات۱۱/5ودیدشداحهیذغت
هدافتسا زین یرگلابرغدنیارف یاهلحرمودیاههمانرب رد شریذپ یارب بلغا ،وزاب ینایم تمسق
شریذپرایعماهنتناونعهباما،دوشهدافتسایجنسنتتاقیقحتردییاهنتهبدیابنرمانیا.دوشیم

هبدناوتیمهیذغتیاههمانربردکاررود.

سوء�تغذیه�حاد�شدیدسوء�تغذیه�حاد�متوسطسوء�تغذیه�حاد�عمومی

ات6ناکدوک
59ماهه

رتمکدقربنزواز
هزادناایوZ-2
۱2/5وزابرود
ایرتمیتناسورم

بآعمجتزایشان
)enema(ردبدن

رتمکدقربنزواز
ایZ-4ات-۳

زاوزابرودهزادنا
۱2/5ات۱۱/5ریز

سانتیمتر

رتمکدقربنزواز
ایوZ-۳اندازه
زاوزابرودزیر

مروو۱۱/5ناشی
ردبآعمجتزابدن

)enema(
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افراد پنج  تا 19 ساله

5دارفاردهیذغتطیارشنییعتیارب،یناهجتشادهبنامزاس2۰۰7دشریاهدرادناتسازاهدافتسا
زکرم۱977عجرمزاهدافتسااب،دشریتاعلاطاعجرمیاهرادومن.تساهدشهیصوت،لاس۱9ات
نامزاسیاهدرادناتساابکیدزنزاوهدشیزاسزاب،)یناهجتشادهبنامزاس(یتشادهبرامآیلم
دارفاردهیذغتءوسنییعتیاربهدشهیصوتنسوهام59اتششناکدوکدشریاربیناهجتشادهب
ورتگرزبناکدوکردتسانکمم،وزابینایمتمسقرودیریگهزادنازاهدافتسا.تساطبترمغلاب
لاحردینفهزوحکی،شجنسنیااریز.دریگرارقرظندم،زینHIVابطابتراردهژیوهب،غلابدارفا

.درادیرایسبتیمهانآینفوهدشزورهبنیناوقنیرخآهبعوجر،تسانیودت

بزرگساالن )20 سال تا 59/9 سال(

نآربلاددهاوشاما،درادندوجویقفاوتدرومفیرعتچیه،نلااسگرزبرددیدشهیذغتءوسیارب
۱6)BMI(یندبهدوتصخاشزارتمکدناوتیم،دیدشهیذغتءوسنییعتیارباهیریگهزادناهکتسا
هیذغتءوسهرابردتاقیقحتفده.دشابطسوتمولدتعمداحهیذغتءوسیارب،۱8/5زارتمکو
وهتسشنتلاحرددق،هداتسیاتلاحرددق،نزوهبطوبرمتاعلاطایروآعمجدیاب،غلابدارفا
تاعلاطانیازازین)BMI(یندبهدوتصخاشهبساحمرد.دشابوزابینایمتمسقرودیاههزادنا
رددقتبسن(کیمروکصخاشیاربتیعمجنایمهسیاقمیاربطقفدیابBMI.درکهدافتساناوتیم
ءوسیرهاظعویشدناوتیماًساسایمیظنتنینچ.دوشمیظنت،)هداتسیاتلاحرددقهبهتسشنتلاح
یاهرایعمزادیابهشیمه.دشابهتشادیدنیاشوخانیاهدمایپودهدرییغتنلااسگرزبردارهیذغت
،تسادودحمتدشهب،عبانمایزایندرومیروفجیاتنرگا.درکهدافتساوزابرودرطقیریگهزادنا

وزابینایمرطقشجنسیانبمربناوتیمارتاقیقحتگذاشت.

ینحنمنییعتیاربییاهکحموربتعمیدربراکتاعلاطادوبنرد،یجنسنتجیاتنریسفتهکاجنآزا
یاهدومنهر.دوشریسفتیاهنیمزقیقدتاعلاطاابهارمهدیابیجیاتننینچ،تساراوشد،هجیتن

ناوتیمهعلاطمیاربرتشیبعبانموذخآمتمسقرداریسرربهبطوبرمیافت.

دیاب اهرایعم ،نانآ صیخرت و یاهیذغت یاهتبقارم روظنمهب شریذپ یارب ،دارفا یریگلابرغ رد
و)نزوشهاکنیرخآوفعضاًصوصخ(ینیلاب مئلاع،یجنسنتیاهصخاشزایبیکرتلماش
مروتهکدیشابهتشادهجوت.دشاب)هریغونکسم،نابقارمروضح،اذغهبیسرتسد(یعامتجالماوع
یاربناکشزپودشابهتشادهیذغتءوسزاریغیفلتخملیلاددناوتیم،ندبردبآعمجتزایشان
تیحلاصنییعتیارب.دننکیسرربارندبردبآعمجتزایشانمروایامدوادیاب،رگیدلیلاددر
یاهدوبمک هب هجوت اب دیاب اهسناژآ زا کی ره ،دارفا نتفرگرارق تبقارم تحت تهج،شریذپ
همانربیاهیگدیچیپو)MUAC(وزابرودرطقشجنسهرابردتاعلاطانادقفوBMIهدشهتخانش

نییعتیصخاش،دوخهدافتسادرومکنند.
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همانربردشریذپیاربیرایعمناونعهبرادرابنانزیریگلابرغرازباناونعهبناوتیمMUACزا
هب تبسنتسانکمم،دنرادهکمهیرگیدیاهزاین هب هجوتاب رادراب نانز.درکهدافتساهیذغت
زارتکیرابیوزابرطقهکتساهدشصخشم.دنریگرارقیرتشیبتارطخرباربردرگیدیاههورگ
نینجدشرردریخأترطخ،)لدتعمرطخ(رتمیتناس2۳رتکیرابو)دیدشرطخ(رتمیتناس2۰/7
رتمیتناس2۱زانآهنمادوتوافتمرگیدروشکاتیروشکزارطخصخشمرایعم.درادهارمههبار
هجاومنانزییاسانشیاربیتسردهناشن،اررتمیتناس2۱زارتمکیوزابرود.تسارتمیتناس2۳ات

هدرکهیصوت،اهنارحبردرطخاباند.

افراد دیگر

زینهورگنیالاحنیااب،درادندوجونادنملاسردهیذغتءوسیاربیفیرعتچیهرضاحلاحرد
:دنکیمنایبیناهجتشادهبنامزاس.دریگرارقهیذغتءوسرطخضرعمرداهنارحبرد،تسانکمم
دناوتیمزیننآزارتلاابوهلاس69ات6۰نادنملاسیارب،غلابدارفایندبهدوتصخاشایBMI
تارقف نوتس ندشهتفوک و )نتشادربمخ( نتفایانحنا لیلدهب اهشجنس تقد اما ؛دشاب بسانم
اما،درکهدافتساهتسبایزاب یوزابوتسدلوطزاناوتیمدقهزادنا یاجهب.تسازاسلکشم
مزلاینیعیبایزرادراومنیارد.تساتوافتمرگیدتیعمجاتیتیعمجزادقهبساحمبیرض
اما،دشابیبسانمرازبادناوتیم،نادنملاسردهیذغتءوسشجنسیاربوزابرطقیریگهزادنا.تسا

.درادهمادانانچمهبسانمشجنسیاهشورهرابردقیقحت

افراد ناتوان

،دنرادیکیزیفیاهیناوتانهکیدارفاردهیذغتءوسشجنسیاربیلمعلاروتسدچیهرضاحلاحرد
دراومنیارد.دنوشیمهتشاذگرانکیجنسنتتاقیقحتردبلغااهنآ،نیاربانبوتسیندوجوم
کمکرثاردوزابیلاابتمسقهکیدراومرد،وزابرودرطقیریگهزادنا.تسامزلاینیعیبایزرا
لوط،دقدرادناتسایاههزادنایارب.دشابهدننکهارمگتسانکمم،دنکیمدشرنانچمه،تکرحهب
نییعتیارب.دنتسهیبوخیاهنیزگیاجاپقاسرطقوهدشمختلاحردوششکتلاحردتسد
هرابردوزابرطقودق،نزودرادناتساتابساحمهک،ناوتاندارفاردیریگهزادناهارنیرتبسانم

.تسایرورضاهشهوژپنیرخآهبهعجارم،درادنییاراکاهنآ
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پیوست 5
معیارهای اهمیت کمبود ریزمغذی ها برای سالمتی عمومی

نامردیدارفنا تروصهب،ًاروفارنآدیاب ،دوشیمیبایدراهیذغمزیرینیلاب دوبمکهکییاجرد
دوبمکیساساهلئسمدوجوربلادبلغا،اهیذغمزیرینیلابدوبمکیدارفنادراوم،نمضرد.درک
حطسرداهیذغمزیردوبمکیدنبهقبطویریگهزادنا .دشابیمزین تیعمجحطسرداهیذغمزیر

تیمهاتراظنویزیرهمانربیارب،تیعمجدارد.

ار اهیذغمزیر طیارش هنافرطیب شجنسناکما هک دراد ار تیزم نیا ییایمیشویب یاهشیامزآ
تیریدم یاههنیمز رد بلغا ،شیامزآ یارب ییایمیشویب یاههنومن یروآدرگ اما ؛دنکیم مهارف
نمضرد.تساهارمهییاهشلاچاب،تیلوبقمهاگویلاچخیلقنولمح،نانکراکشزومآ،یگنهامه
.دنتسینهژیووساسحدیابهکنانچنآینعی؛دنرادنیرایسبدوسهشیمهییایمیشویبیاهشجنس
،دوشیمیروآعمجاههنومنهک،لاسلوصفوزورفلتخمیاهنامزهبهجوتابهکدرادناکمایتح
یرورض،تیفیکلرتنک.دوشهدیداهنآردمهییاهاطخ،دیدشهیذغتءوسهبهجوتابنینچمهو

تقداههنومنشیامزآیاربهاگشیامزآباختنارددیابهراومهوتساکرد.

هبهجوت.تشادرظنرداراهنآدایزایمکفرصملامتحادیاب،اهیذغمزیرطیارشیسرربماگنه
وهیهترد،یوقملمکمداومایهدشینغلًاماکویبیکرتتلاوصحمزاهدافتساماگنه،درومنیا

.درادییازسبتیمهاهدیدبیسآتیعمجنایمرداهیذغمزیرعیزوت

زا هدافتسا اب یمومع یتملاس رد ار یلصا یاهیذغمزیر دوبمک تیمها یدنبهقبط ریز لودج
.دهدیمناشنفلتخمیاهصخاش
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گروه�سنی�توصیه�شده�برای�شاخص�کمبود�ریزمغذی
تحقیق�درباره�شیوع

تعریف�مسئله�سالمتی�عمومی

%�شیوعشدت

نماتیودوبمکآ

)XN(یروکبشهام7۱ات24

۰- >۱<کم

۱- >5>معتدل

5>شدید

)X1B((ستوتیبطاقنههام7۱ات6صخشمان<۰/5

یکشخ/مخزقرنیه/
کراتوماالسیا

)X2.X3A.X3B(
7۱ات6صخشمان<۰/۰۱ماهه

)XS(هینرقردمخزیاجههام7۱ات6صخشمان<۰/۰5

۰/7زاشیبلونیتیرمرس
ردلوکلمورکیمههام7۱ات6لیتر

2- >۱۰>کم

۱۰- >2۰>معتدل

2۰>شدید

دوبمکید

رتاوگ
لباق+صخشم(هسردمنسلمس(

۱9/9– 5/۰کم

29/9– 2۰/۰معتدل

۳۰۰‘>شدید

راردارددوجومدیتظلغ
ربمرگیلیم(هسردمنسلیتر(

زاشیبفرصم<۳۰۰‘حد

فرصم۱۰۰ –۱99‘کافی

99‘– 5۰کم

49‘– 2۰معتدل

2۰‘<شدید
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دوبمکصخاشریزمغذی
هدشهیصوتینسهورگ

برای
یاهشهوژپشیوع

تشادهبهلئسمفیرعتهمگانی

 %شیوعشدت

دوبمکآهن

،رادرابریغنانزردایمنآ
ردمرگ۱2 <نیبولگمه

هام59ات6ناکدوک؛رتیلیسد
یسد/مرگ۱۱زارتمکلیتر

59 –6ناکدوک،نانز
ماهه

2۰-5کم
4۰-2۰معتدل
4۰>باال

یرببری۱

مئلاعتیعمجلکبالینی
دروم۱ریزو >%>کم

۱– 4معتدل
5>شدید

فرصمرژیمی
ربمرگیلیم۰/۳۳ریز(

۱۰۰۰کالری

لکمیلام<5جمعیت
5– ۱9معتدل
49ات2۰شدید

ریموگرمههام5ات2نادازوننوزادان

شیازفانودبنرخمالیم

خرنمکشیازفاشیوعمعتدل

صخشمشیازفاشیوعشدید

پالگرا۱

رد)سیتیتامرد(ینیلابمئلاع
درومینسهورگپژوهش

نانزایتیعمجلک
۱5یلاابسال

دروم۱ریزو >%>کم

۱– 4معتدل
5>شدید

نیساینیمیژرفرصملداعم
ردمرگیلیم5ریزروز

نانزایتیعمجلک
۱5یلاابسال

۱9 –5
49 –2۰

<5۰
اسکوربیک۱

مئلاعتیعمجلکبالینی
دروم۱ریزو >%>کم

۱– 4معتدل
5>شدید

هعجارمطوبرمناسانشراکایویملعبتکنیرخآهبیناگمهیتملاسهناتسآوییایمیشویبیاهشیامزآهرابردرتشیبتاعلاطایارب.۱کنید.
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پیوست 6
نیازهای تغذیه ای

یارب .درک هدافتسا اهیزیرهمانرب رد ریز لودج ماقرا زا ناوتیم نارحب عوقو هیلوا لحارم رد
زاینلقادحزادیاب،تساهدیدبیسآمدرماهنآفدههک،یمومعیاههیمهسیفاکرادقمیسررب
هاگدیدکیساسارباهزایننیا.درکهدافتسا،هدشهدادناشندعبهحفصلودجردهکییاذغداومهب
یاهزاین.تساهدشهبساحم)مدرمتیلاعفحطسوطیحمیامدهبطوبرمتایضرف(یرامآیضرف
یسررباهزایننیازاروظنم.تساهدشهبساحم،هاگدیدنیاردزینهدریشورادرابنانزفعاضم
یاههورگیاربنیعمیاههیمهسیسرربای،ینامردتبقارمیاههیمهسایلمکمیاذغندوبیفاک

.تسین،زدیاایلسهبنایلاتبملثم،مدرمصاخ

.درکهجوتاهنآهبدیابهکتسهدعبهحفصردمهمهتکنود،روکذمیاهزاینزاهدافتسازاشیپ
ونانز ینسیاههورگهعومجمیارب تیعمجیاهزاین لقادحلماشلودجنیا ،هکنیا تسخن
یاهزاینعفریاربدیابنوتسینیصاخسنجایوینسهورگصوصخم،نیاربانب؛تسانادرم
.تساتیعمجهچخیراتولاححرشربینتبم،یاهیذغتتامازلاهکنیامود.دوشهدافتسایدرف
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هدام۱تیعمجیاهزاینلقادحغذایی
2۱۰۰کیلوکالریانرژی

لک۱۰%(مرگ5۳انرژی(پروتئین
لک۱7%(مرگ4۰انرژی(چربی

نیماتیو*RAEمرگورکیم55۰آ
نیماتیومرگورکیم6/۱د
نیماتیو*یییتافلآمرگیلیم8ئی
نیماتیومرگورکیم48/2ک

۱بنیماتیومرگورکیم۱/۱)تیامین(
2بنیماتیومرگورکیم۱/۱)ریبوفالوین(

۳بنیماتیویینامرگیلیم۱۳/8)نیاسین(
6بنیماتیومرگیلیم۱/2)پیدوکسین(
۱2بنیماتیومرگورکیم2/2)کوباالمین(
نیماتیویعون(تلاوف*DFEمرگورکیم۳6۳ب(

یلیم4/6گرمپانتوتنات
نیماتیومرگیلیم4۱/6ث

یلیم۳2گرمآهن
۱۳8میکروگرمید
یلیم۱2/4گرمبر

یلیم۱/۱گرممس
27/6میکروگرمسلنیوم
یلیم989گرمکلسیم
یلیم2۰۱گرممنگنز

افلآلداعم –یییتافلآ*توکوفرول
تیلاعفلداعم –RAEرتینول

تلاوفلداعم –DFEرژیمی

ویژرنازجهبیذغمداومهمهیارب)IRN(یذغمداومکاروخعجرمناونعهبهدشراهظا.۱مس.
همههبساحمیارب،مودپاچ.رشبهیذغتردیندعمداومونیماتیوهبزاین،یناهجتشادهبنامزاسویناهجرابوراوخنامزاسزاRNI:عجرم
رکذ)2۰۰4(یناهجتشادهبنامزاسویناهجرابوراوخنامزاسدنسردیندعمهدامنیاهبزایننوچ،سمزجهبیندعمداومواهنیماتیوهباهزاین

هدشفذح)۱996(اذغیناهجهمانرب»رشبیتملاسوهیذغتردرصانعیبایدر«دنسنتمزاسمهبزاین.دوبهدشناست.
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نیاهبهجوتاما؛تساینسکیکفتبسحرب،تیعمجیلکراتخاسنیگنایمزایصخاشریزلودج
.دشابهتشادیدایزتارییغتدناوتیموتسایصاخطیارشهژیو،لودجنیایاوتحمهکمهمهتکن
نابقارمهکهدشنیاهبرجنم،ییاتسورعماوجزایخربردطسوتمنینسدارفاترجاهم،لاثمیارب

یرتنسمدارفاناکدوکباشند.

%�جمعیتگروه
6ات۰۱/2۳ماه
۱۱ات7۰/95ماه
۳ات۱6/58سال
6ات46/4۱سال
9ات76/۳7سال

لاس۱8ات۱۰9/۰۱مؤنث
لاس۱8ات۱۰9/52مذکر
لاس5۰ات۱9۱7/42مؤنث
ثنؤملاس65ات5۱4/72
لاس65ات۱927/9۰مذکر
یلاابهب652/62مؤنث
یلاابهب652/۱8مذکر

نانز2/4۰باردار
نانز2/6۰شیرده

درفیاهلاسویگدنزدرفیاهلاس،تیسنجبسحربتیعمجکیکفت،2۰۰2رظندیدجت:ناهجتیعمجزادنامشچ،)2۰۰۳(للمنامزاس:عجرم
2۰5۰ات۱95۰،میوقت.

میظنتریزلماوعهبهجوتابدیابیژرناهبتیعمجزاینشود:

نانزدصردولاس5ریزناکدوکدصرداًصوصخ،تیعمجیرامآراتخاس-
ندبیارببولطمنزوولومعمنزو،یلعفنزووغلابدارفانزوطسوتم-
رتشیب- اهزاین ،دباین شیازفا اهتیلاعف حطسرگا ،هدنزاسیگدنزظفحیارب تیلاعف حطس

زاسوتخوسخرنX6/۱ینعی(دوشیمپایه(
2۰زارتمک،طیحمیامدطسوتمرگا،کاشوپونکسمیاهتیفرظوطیحمیامدنیگنایم-

.تفایدهاوخشیازفااهزاین،دشابدارگیتناسهجرد
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هبیبایتسدیاربودوشهیذغتءوسراچدتیعمجرگا –تیعمجتشادهبوهیذغتطیارش-
و HIV عویش .تفایدهاوخشیازفا اهزاین ،دشابهتشاد یرتشیب یاههتساوخ،یداع دشر
،اذغلاقتنا۱درادناتسا،ییاذغتینما.کر(دراذگیمرثامدرمیاهزایننیگنایمرب،زدیا
،تلاکشمعفریاربیمومعییاذغیاههیمهسرییغتایلیدعتموزلمدعایموزل.)۱88ص

یللملانیبیاههیصوتهبهجوتوطیارشلیلحتدنمزایناست.
رایعمناونعهبدیاب،روکذملودجماقرازا،تسیننکممیسرربقیرطزاتاعلاطانیالوصح

هدافتسااهزاینلقادحکرد.



منشور بشردوستانه و حداقل استانداردها در پاسخگویی های بشردوستانه

240

مآخذ و منابع بیشتر برای مطالعه
منابع

:ناکدوکوناردامهیذغتیمک.۱ناکدوکوناردامهیذغتیمک،)2۰۰8(Black et al

ربنآراثآویاهقطنمویمومعیاهنتفرگرارقلاتباضرعمردسالمتی.

۱7یاهیرسwww.thelancet.com،ژانویه.

.CSIینادیمیاههویشیامنهارباتک:قباطتیاهتسایستسرهف،)2۰۰8(CARE

هیذغتواذغیاهدربراک،)2۰۰4رظندیدجت(Castleman, T, Seumo-Fasso, E  و  Cogill, B
ینفیاهکمک(FANTA.عبانمتیدودحمیارادیاهنامدیچرداهیرامیبتشگزابدضنامردرد

یدنتگنیشاو.7هرامشینفهتکن)هیذغتواذغسی.

یگناخ یاذغ هب نماان یسرتسد رایعم ،)2۰۰7( ، Bilinsky, P و Coates, J, Swindale, A
یدنتگنیشاو،FANTA.۳دلج.صخاشهتکن.اذغهبیسرتسدشجنسیارب)HFIAS(سی.

نتشادقحزاماگهبماگکردزاتیامحیاربیبلطوادنیناوق،)2۰۰4(اذغیناهجتینماهتیمک
.یلمییاذغتینمابوچراچردیفاکیاذغرم.

اهنارحبردلاسدرخناکدوکونادازونهیذغتهرابردیدربراکنیناوق،)2۰۰7(IFEیلصاهورگ
www.ennonline.net/ife

رد شزومآ یاهدرادناتسا لقادح ،)2۰۰4( INEE اهنارحب رد اهسناژآ نایم شزومآ هکبش
.)اهنارحبردسرادمردهیذغتهلمجزا(عیرسیاهیزاسزابونمزمیاهنارحب،اهنارحبژنو.

۱۳8هرامشهرازهرصعنویساونک،)۱97۳(راکیللملانیبنامزاسرتفد
www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm

،نشکالاکیتکرپتاراشتنا.زگِلیاهدرادناتساونارحبردمادنیناوق،)2۰۰9(LEGSانگلستان.

 www.livestock-mergency.net/userfiles/file/legs.pdf
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یللملانیب یسررب .ینوناق بوچراچ :هناحلسم دروخرب طیارش رد اذغ قح ،)2۰۰۱( Pejic, J
.۱۰97ص،844هرامش،8۳دلج،خرسبیلصژنو

www.icrc.org

.SMARTیاهیسانششوردلج:نیناوق)راذگودادمادرادناتسایسرربوتراظن(SMART

یارب )HDDS( راوناخ ییاذغ میژر ینوگانوگ قباوس ،)2۰۰6( Swindale, A  و  Bilinsky, P
یدنتگنیشاو.اتناف.2هخسن.صخاشیامنهار:اذغهبراوناخیسرتسدشجنسسی.

ویداصتقایاروش.۱2رظنراهظا5/1999/12/E/C. 12/05/99:هلاقم(یفاکیاذغنتشادقح
للمنامزاسیعامتجا)۱999(

www.unhchr.ch

و ندنل جلاک یتیسروینوی ،اذغیناهجهمانرب ،ناگدنهانپ روما ردللم نامزاسیلاعیایراسیمک
.2.2هخسن،2۰۰6NutVal،)2۰۰6(هیذغتهشوخ)IASC(

www.nutval.net/2008/05/download-page.html

.اذغعیزوتیوگلا،)2۰۰6(اذغیناهجهمانربرم.

ویناتسبدناکدوکیاربدشرعجرم،)2۰۰7(یناهجتشادهبنامزاسنوجوانان
www.who.int/growthref/en/

ولماکنوناق.ردامریشیاهنیزگیاجتراجتیللملانیبنوناق،)۱98۱(یناهجتشادهبنامزاس
تشادهبعمجمیاههمانعطقجهانی:

www.ibfan.org

منابع بیشتر برای مطالعه

مراجع  بررسی
بررسی مقدماتی

.شاویاههشوخوهیذغت،یمومعیتملاس:)IRA(یشخبدنچعیرسیسرربرازبا،)2۰۰9(IASC

بررسی ایمنی غذایی
هدحتمتلاایا.نلااعفیاربیرازباهتسب:اهراوناخشاعمرارماتینمایاهیسررب،)2۰۰2(CARE
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آمریکا.

یارب ییامنهار :یرارطضا یاهنامدیچ یارب یزاسهنومن نیزگیاج یحارط ،)2۰۰9( FANTA
یدنتگنیشاو.لیلحتوتاعلاطایروآعمج،قیقحتیزیرهمانربسی

www.fantaproject.org/publications/asg2009.shtml

یسرربیاهتیرومأم،)2۰۰9(اذغیناهجهمانربوللمنامزاسیزرواشکورابوراوخنامزاس
.نیناوق)CFSAM(ییاذغتینماویزرواشکتلاوصحمرم

.ناراذگتسایسوهمانربناحارطیاربیدومنهر:راوناخداصتقاشور،)2۰۰8(Save the Children
لندن.

.مودپاچ –)EFSA(اهنارحبییاذغتینمایسرربیامنهارباتک،)2۰۰9(اذغیناهجهمانرب
رم.

.نیناوق)CFSVA(یریذپبیسآلیلحتوییاذغعماجتینما،)2۰۰9(اذغیناهجهمانربرم

بررسی ایمنی بذر

یسرربیاربشورکی؟دنرادزاینیدادمارذبهبنازرواشکایآ،)2۰۰2(نارگیدویس،یلگنلا
۳55،26،اهنارحب.رذبیاهماظن– ۳4۳

زکرم .رذب تینما یسررب یارب امنهار کی:دهدیمخرنارحب هک یتقو،)2۰۰8(Sperling, L،
،یلاک.یاهراحیزرواشکیللملانیبکلمبیا.

ارزیابی امرار معاش

شاعمرارماربتراظنویبایزرایاهشورربمهمیرورم،)2۰۰2(Jaspers, S  و  Shoham, J،
ODI.یسایسیتابثیبوینلاوطتاشاشتغاردلندن.

هدشگنهامهتسایسکینیمضتیارباهسناژآیاهتیلوئسمواهشقنسکیرتام،)2۰۰9(IASC
تخوس هب نما یسرتسد داتس .۱/۱ هخسن .هناتسودرشب یاهنامدیچ رد تخوس یشخبدنچ و

یاهنامدیچردنیزگیاجیاهیژرناویلگنجبشردوستانه.

بازارها

لیلحت و رازاب تاعلاطا :؟یتادراو ییاذغکمکای /و یلحمدیرخ،دقن لوپ ،)2۰۰8(CARE
تینمامدعهباهیناسردادماغذایی.
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،نشکا لاکیتکارپ .)EMMA( نارحب رد رازاب لیلحت و یحارط رازبا هتسب )2۰۱۰( Mike, A، 
،دروفسکآانگلستان.

مصرف غذا

.)HDDS(اهراوناخییاذغمیژرینوگانوگهقباس،)2۰۰6(هیذغتواذغینفدادماهژورپ

رداذغفرصمهقباسلیلحتزاهدافتساوهبساحم:اذغفرصملیلحت،)2۰۰8(اذغیناهجهمانرب
.ینفییامنهارهگرب.ییاذغتینمارم

 روش های مشارکتی

.یتکراشمیریذپبیسآلیلحت،)2۰۰4(ActionAidلندن.

.تیفرظلیلحتباتکواوهوبآیریذپبیسآ،)2۰۰9(CARE

یاربماگهبماگیامنهار،)VCA(مینکیسرربهنوگچارتیفرظویریذپبیسآ،)2۰۰7(IFRC
.رمحاللاهوخرسبیلصنابلطوادونانکراکژنو.

.CEDRAقباطتیسرربوتسیزطیحمبیرخترطخواوهوبآرییغت،)2۰۰9(Tearfund

نظام اطالعاتی تغذیه و امنیت غذایی

(FEWS NET):یطحقعیرسرادشهیاهماظنهکبش
www.fews.net

بیسآوییاذغتینمامدعمیسرتوتاعلاطایاهماظنپذیری
(FIVIMS): www.fivims.net/index.jsp

۱/۱دلج،ینفیامنهارباتک،)2۰۰8(ییاذغتینماهچراپکیلحارمیدنبهقبط.

:وئاف،یزرواشکواذغیاربعیرسرادشهماظنویناهجتاعلاطا
www.fao.org

هلاقم،یبایدریاهماظنردهیذغتیاهصخاشزاهدافتساShoham, J, Watson, F  و  Dolan, C،
،ODI.2ینفلندن.
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ارزیابی انسان تن سنجی

شجنس:امنهارباتککی،)2۰۰5(اذغیناهجهمانربو)CDC(اهیرامیبیریگشیپولرتنکزکارم
.ریموگرموهیذغتءوسریسفتورم

یاهتیعمج رد هیذغت طیارش یسررب :نیغلاب ،)2۰۰2( Collins, S, Duffield, A  و Myatt, M
.هدیدبیسآژنو.

غلابدارفاهیذغتیمّکیسررب،)2۰۰۱(UN ACC) (للمنامزاسیرادایگنهامههتیمکیعرفهورگ
،SCNیرازگربخرداهنارحبردیراکیاههورگزایکییصوصخهسلجشرازگ.اهنارحبرد

.5۱ات49صص،22ژنو.

.ینادیمنانکراکیاربامنهارونارحبردهیذغتیسررب،)2۰۰4(،ناتسلگناSave the Children
لندن.

یراک یاهنارحب رد دیدشهیذغت ءوسشجنسو لیلحت ،)2۰۰6(Young, H  و  Jaspars, S
.ناریگمیمصتیاربیرورضلندن.

ارزیابی ریزمغذی ها

،طبترمنیماضمابتاعوضومیاهشهوژپیاهشورواهصخاش)2۰۰7(Gorstein, J et al
تیعمجنایمردیندعمداومونیماتیوعضوها.

ویراجیاهشور:اهنارحبرداهیذغمزیردوبمکیسررب،)2۰۰7(،Seal, A  و  Prudhon, C
.هدنیآیاهتهجژنو.

IYCF ارزیابی

یامنهار:تاعلاطازاهدافتساویروآعمج.لاسدرخناکدوکودازونهیذغتموسر،)2۰۱۰(IYCF
هبماگگام.

www.ennonline.net/resources

تغذیه نوزاد و کودک خردسال

تاعلاطا،اهنارحبردنادازونزاتیامح،ناراکمهو)اهنارحبردناکدوکهیذغت(IFEینوناکهورگ
.اههناسریارب

www.ennonline.net/ife
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ردناکدوکهیذغتهرابردیریگتهجهتسب:IFE۱سایقم،)2۰۰9(ناراکمهوIFEینوناکهورگ
.اهنارحب

www.ennonline.net/ife

ردناکدوکهیذغتهرابردیریگتهجهتسب:IFE2سایقم،)2۰۰7(ناراکمهوIFEینوناکهورگ
طیارشردهیذغتنانکراکویتملاسیارباهنارحببحرانی.

www.ennonline.net/ife

ناکدوکونادازونهیذغتیاربیناهجدربهار،)2۰۰۳(یناهجتشادهبنامزاسوفسینویخردسال.
www.ennonline.net/ife

ردنادازونHIVوهیذغتهرابردییاهییامنهار.ناگدنهانپروماردللمنامزاسیلاعیایراسیمک
یاهتیعمجوناگدنهانپنایمآواره.

www.ennonline.net/ife

اذغ یدربهار تاقیقحت یللملانیب هسسوم ،اینرفیلاک سیوید هاگشناد ،USAID، AED، FANTA
و نادازون هیذغت یسررب یاهصخاش ،)2۰۰7( یناهج تشادهب نامزاس و فسینوی ،)IFPRI(

یدنتگنیشاو.لاسدرخناکدوکسی.

وناکدوکهیذغتیاربییاههیصوتولوصا.دازونهیذغتوHIV،)2۰۱۰(،یناهجتشادهبنامزاس
.دهاوشزایاهصلاخژنو

.اهنارحبردلاسدرخناکدوکونادازونهیذغتیاربامنهارلوصا،)2۰۰4(یناهجتشادهبنامزاس
ژنو

اقدام برای امنیت غذایی

کلیات

.نآشقنهرابودیحارط:لاس5۰زاسپییاذغکمک،)2۰۰5( Barrett, C  و  Maxwell, Dلندن

رب ینتبم یاهتنوشخ هرابرد مادقا یارب ینیناوق ،)2۰۰5( )اهسناژآ نیب یمئاد هتیمک( IASC
یناسردادماویسنجیاهتنوشخزایریگشیپربزکرمت –هناتسودرشبیاهنامدیچردتیسنج

.هیذغتوییاذغتینما6/۱مادقاهگرب،4ات۱یاهلصف،اهنارحبردنآهب

 رورم،)راحبیاروامهعسوتهسسؤم(ODI.نارحبرداذغتینمایارب،)2۰۰8(Maxwell, D et al
.ندنل.ODI،یزاسزابودادماهکبش.۱۰#بوخموسر
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تشادهبنامزاسواذغیناهجهمانرب،فسینوی،ناگدنهانپروماردللمنامزاسیلاعیایراسیمک
.ونژ.اهنارحبردهیذغتواذغهبزاین،)2۰۰2(یناهج

تعیین هدف و توزیع غذا

ات یاهیذغت یاهزاین زا :اهنارحب رد اذغ یمومع عیزوت ،)۱995(Jaspars, S  و  Young, H 
یاروامهعسوتهسسؤم(ODI،یزاسزابودادماهکبش.۳بوخموسررورم.یسایسیاهتیولوا

،)راحبلندن.

یارب امنهار باتک ،)2۰۰۳( )ناگدنهانپ روما رد للم نامزاس یلاع یایراسیمک( UNHCR
.ناگدنهانپژنو

.سرادمهیذغتیفیکیاهدرادناتسا،)2۰۰9()اذغیناهجهمانرب(WFPرم

.هریجحرطیامنهار:HIVهنیمزردییاذغکمک،)2۰۰8(WFPرم

.اهنارحبردفدهنییعت.)2۰۰6(WFPرم.

مدیریت زنجیره غذا و کیفیت و ایمنی غذا

عبانمتیریدمیامنهارباتکCAREغذا.

WFP.یتایلمعیامنهار،)2۰۱۰(یگنهامهتیریدمهشوخرم.

.یتایلمعدرادناتسایاههیوروگولاتاک،)2۰۱۰(للمنامزاسهناتسودرشبیاهیناسردادمایوپد
www.unhrd.org

تیفیکلرتنک،)2۰۱۰(WFPغذا:

 http://foodquality.wfp.org

.اذغیناهجهمانربویعیبطعبانمهسسؤم.اذغهریخذیامنهارباتک،اذغهریخذ،)2۰۰۳(WFP
وناتسلگنا،نمتاچرم.

 پاچ،World Vision یعیبطعبانمیامنهارباتک،World Vision Internationalدوم.

نارظانیامنهارباتکWorld Vision International ،غذا.
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ارسال وجه نقد و حواله

.دقنهجولاسراساساربییاهراکماجنا،)2۰۰7()یگنسرگهیلعمادقا(Action contre la fam
.یدادمانانکراکیاربییامنهارپاریس.

 نابیتشپهلاقم،ییاهنشرازگ:یمانوسهبیدقنیاهیناسردادمازااههتخومآ،)2۰۰7(Adams, L،
.HPG

،ناتسلگنا Save the Children .اهنارحب رد لوپ لیوحت ،)2۰۱۰( Cash Learning تکراشم
.ECHOتیامحاب،ناتسلگناخرسبیلصوناتسلگنا،مافسکوالندن.

 ،ناتسلگنا،مافسکوا،اهنارحبرددقنهجوهلاوحیاربیزیرهمانرب)2۰۰6(Creti, P   و Jaspars, S
لندن.

HPG. ODI.تیامحهلاقم،اهنارحبردهلاوحودقنلوپ،)2۰۰5(Harvey, P ،لندن.

اقداماتی در امور بذر

یارب امنهار باتک کی :رذب یراذگتمیق و هلاوح ،)2۰۰2( )CRS( کیلوتاک یدادما تامدخ
ردیزرواشکتلاوصحمتاقیقحتهسسؤموODIیراکمهابCRS.اقیرفآردیزرواشکیایحا

هراحریابهمینقطانمای.

:رذبتینمایاربرذب)تروصهب(کمک،)2۰۰6(Haugen JM ابSperling, L  و Remington, T,
CRSویاهراحیزرواشکیللملانیبزکرم.۱۰ات۱ییارجاتاحیضوت،تکراشمیاربهیصوترم.

کتاب های راهنمای عمومی تغذیه در شرایط اضطراری
طیارشردهیذغتیاربیرازباهتسب،)2۰۰8(IASCاضطراری.

.)HTP(هدشگنهامهیشزومآهتسب،)2۰۰6(IASCهیذغتهشوختیفرظهعسوتهورگراک
 .یرارطضاطیارشردهیذغتءوسنامردویسررب،)2۰۰9(UNHCR و WFPپاریس.

 .اهنارحبردهیذغتءوستیریدم،یشنیزگهیذغتیاربینیناوق،)2۰۰9(UNHCR و WFP

.اهنارحبردهیذغتهبزاین،)2۰۰2(یناهجتشادهبنامزاسوWFP،فسینویUNHCR،ژنو.

.هیذغتیامنهارباتک،)2۰۰۱(WFPرم.

.هدمعیاهنارحبردهیذغتتیریدم،)2۰۰2(یناهجتشادهبنامزاسژنو
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مردم آسیب پذیر
ییاذغکمکیاربیزیرهمانرب،)2۰۰7(اذغیناهجهمانربو)هیذغتواذغینفیاهکمک(FANTA
کی.زدیاوHIVابندرکیگدنزبوخ،)2۰۰2(یناهجتشادهبنامزاسووئاف.HIVطیارشرد

یمیگدنززدیاوHIVابهکیناسکزاتیامحویاهیذغتیاهتبقارمهرابردامنهارباتککنند.
:اقیرفآیاهنارحبردنادنملاسیاهزاینهبیگدیسر،)2۰۰۱(»دینککمکنادنملاسهب«HelpAge

.لمعیاربییاهوگلانایروبی.
 www.helpage.org/publications

،)2۰۰6(IASC.یرشبعیاجفواهنارحبردنادنملاس،)2۰۰7(ناگدنهانپیایراسیمکوHelpAge
.رباربیاهتصرف-فلتخمیاهزاین:نادرمونارسپ،نارتخد،نانز

.ولسنیوتاراشتنا.اهنارحبردناکدوکندیماشآوندروخیلمعهرادا،)۱994(،Winstock, A
،رتسسِیابانگلستان.

مدیریت سوء تغذیه شدید
وتامادقا،اهتسایس،دوجومدهاوش:ینفرورم.MAMIشرازگ،)2۰۱۰(ACFوENN، CIHD

همانربدرواتسدها.
لاسدرخناکدوکونادازونهیذغتزاتیامحماغدا،)2۰۰9(ناراکمهوIFEینوناکهورگ،ENNT

)IYCF(در
CMAM. www.ennonline.net/resources

هیذغتءوسروحمهعماجتیریدمیاربیتیبرتیامنهار،)2۰۰8(2FANTAشدید.

هیذغتیلقادحیهدشرازگهتسب،)راشتنالاحرد(ج،ماهوشو،یس،ودارلک-وراوانتکمیلی.
یامنهارکی:)CTC(روحمهعماجینامردتبقارم،)2۰۰6(یللملانیبVALIDمیدانی.

وناکشزپیاربامنهارباتککی:دیدشهیذغتءوستیریدم،)۱999(یناهجتشادهبنامزاس
.تشادهبناراکردناتسدریاسژنو.

هرادا،)2۰۰7(فسینویوللمنامزاسهیذغتیمئادهتیمک،اذغیناهجهمانرب،یناهجتشادهبناماس
هتیمک،اذغیناهجهمانرب،یناهجتشادهبنامزاسزاکرتشمیاهینایب.دیدشهیذغتءوسروحمهعماج

وهیذغتهرابردللمنامزاسماظنیمئادیونیسف.
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کمبود ریزمغذی ها
و یراجیاهراک :اهنارحب رد اهیذغمزیر دوبمک یسررب ،)2۰۰7( Prudhon, C و  Seal, A

یاهیریگتهجآتی.

دوبمکزایشانمرو،)2۰۰۱(یناهجتشادهبنامزاسو،)للمنامزاسهاگشناد(UNU،فسینوی
.همانربناریدمیاربییامنهار.لرتنکویریگشیپ،یسررب:نهآژنو.

.هدمعیاهنارحبردنآلرتنکویریگشیپورگلاپ،)2۰۰۰(یناهجتشادهبنامزاسژنو.

.هدمعیاهنارحبردنآلرتنکویریگشیپوتوبروکسا،)۱999(نامهژنو.

.هدمعیاهنارحبردنآلرتنکویریگشیپونیمایتدوبمک،)۱999(نامهژنو.

دوبمکزایریگشیپونامردیارباهنآزاهدافتسایامنهار:آنیماتیویاهلمکم،)۱997(نامه
.مودپاچ.یملاتفوزگاوآنیماتیوژنو.

هیهتونیماتیویتلومزاهدافتسایاربییامنهارلوصا،)2۰۰7(فسینویویناهجتشادهبنامزاس
نارحبرداهلارنیمها.
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چگونه از این فصل استفاده کنیم؟
این�فصل�به�دو�بخش�اصلی�تقسیم�شده�است:

1.�سرپناه�و�اسکان
2.�اقالم�غیر�خوراکی:�لباس،�وسایل�خواب�و�لوازم�خانگی��

هب یگدیسرهمانرب نیدنچزا کیرهرد هدافتسا یارب یلک ییاهدرادناتسا ،اهشخبنیا یودره
یارب،تقومتیزنارتایاههانپرسداجیالماشاههمانربنیا؛تساهراوآریغوهراوآمدرمطیارش
ناکسا؛هدشریمعتلزانمایثادحلااعیرسیاههانپرسهبتشگزاب،یلصایاههطوحمردراوناخره
عمجتزکارم،مدرمتسدتخاستقومیعامتجایاههاگودراایونابزیمیاههداوناخدزنتقوم

.تساتقومتیزنارتو

.دورراکهبلصفنیاابنامزمهدیاب،ینوناکیاهدرادناتساوتیامحلوصا
اهنآزاناوتیماما،تسانارحبهبیناسردادمادوبهب،اهدرادناتسالقادحزاروظنماًساساهچرگ

هدافتسامهیزاسزابیاهتیلاعفهبراذگونارحبرباربردیگدامآنمضکرد.
ریزبلاطملماششخبرهاست:

�رد هک اریحوطس لقادح و تسا یفیک تقیقحرد اهدرادناتسا نیا  استانداردها: لقادح
یمصخشم،تفایتسداهنآهبدیابهانپرسیاربهناتسودرشبیناسردادماکند.

�اهدرادناتساتیاعریاربیداهنشیپتاعلاطاواهتیلاعفلماشتامادقانیا:یدیلکتامادقا
است.

�ساکیتیاعرمدعایتیاعرهکتسا»یمئلاع«یدیلکیاهصخاش:یدیلکیاهصخاش
اهدنیارفنایمطابترایرارقربوشجنسیاربیهاراهصخاشنیا.دهدیمناشناردرادنات
هن،تسااهدرادناتسالقادحهبطوبرمیدیلکیاهصخاش؛دنکیممهارفاریدیلکتامادقاو

.یدیلکتامادقا
�،اهدرادناتسا لقادحتیاعر ماگنه هک تسا یصاختاکن لماش اههتکن نیا :امنهار تاکن

لماشاههتکن.دوشهجوتاهنآهبدیابیدیلکیاهصخاشزاهدافتساویدیلکتامادقاماجنا
هب یگدیسر یارب ییاههیصوت ای و اهکحم ،راک تلاکشم هب نتخادرپ یارب ییاهدومنهر
،اهدرادناتساهبطوبرممهمتاعوضومهدنرادربردتسانکمم.تسهزینرادتیولواتاعوضوم
شنادرددوجومیاهلأخوهلصافایتاشقانم،اهیراوشدودشابزیناهصخاشایتامادقا

.دهدحیضوتاریلعف
تیعمجیاربنآزالصاحیاهیراوشد،درکتیاعراراهصخاشویدیلکتامادقاناوتنرگا

ماجنااهنآشهاکیاربمزلاتامادقاویبایزرادیابهدیدبیسآشود.
یاهتیلاعفربتراظنوفیرعتیارباهدرادناتسادربراکماگنهرداهزاینیبایزرایاربیتسیلکچ
ییامنهارعبانمبختنملماش،هعلاطمیاربرتشیبعبانموذخآمزایتسرهفنینچمه،یناسردادما

.تساهدشهئارا،»ناوتیمهنوگچ«
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مقدمه 
روابط با منشور بشردوستانه و حقوق بین الملل

و کرتشم تاداقتعا یلمع نایب ،یکاروخریغ ملاقا و ناکسا ،هانپرس یارب اهدرادناتسا لقادح
هناتسودرشب مادقا رب مکاح فیاظو و قوقح،کرتشم لوصا و هناتسودرشب یاهسناژآ تادهعت
قح،تمارکویگدنزقح،تساتیرشبنآناینبهک،لوصانیا.تساهناتسودرشبروشنمردجردنم
.دریگیمربردارزاینیانبمربهناتسودرشبیاهکمکتفایردقحوینمیا،تیامحزایرادروخرب
یاربنآحرشابهارمه،یدربهارویقوقحیلصادانسازایتسرهف)۳54ص.کر(۱تسویپرد
ملاقاوناکسا،هانپرس«،هناتسودرشبتامادقارد.تساهدمآعجرمناونعهب،هناتسودرشبنانکراک
ردهک،بسانمناکسازایرادروخربقحهزوحردهکدنتسهییانشآترابع،»ییاذغریغیکمک

یاج،تساهدشحیرصتللملانیبقوقحدارد.

یللملانیبیلصایقوقحدانساردقحنیا.دشابرادروخرببسانمهانپرسزادرادقحیسکره
لماشو)یللملانیبیقوقحدانسا،هعلاطمیاربرتشیبعبانموذخآم.کر(هدشهتخانشتیمسرهب
قحویرابجاراکرباربردتیامحنینچمهومادختساینمیا،تمارک،حلص،تینماردیگدنزقح

یمنییعتارناکساتینمااهرازبانیا.تساتراسخناربجکند:

�هلمجزا،یتملاسیاهدیدهتریاسوداب،امرگ،تبوطر،امرسرباربردتیامحویفاکیاضف
یرامیبیاهلقانونامتخاسهبطوبرمتارطخ

�اهتخاسریزوداوم،تاناکما،تامدخهبیسرتسد
�داصتقاوتیعقومظاحلزابسانت،یسرتسدوتنوکستیلباق،ندوبینتفریذپ
�شیامرگ؛زپوتخپیاربیژرنا؛ملاسیندیماشآبآ؛یداعویعیبطعبانمهبمئادیسرتسد

وهطوحمبلاضاف؛اههلابزعفد؛بآهریخذلیاسو؛وشوتسشویتشادهبتاناکما؛رونو
تامدخاضطراری

�،یتشادهبتامدخهبنمایسرتسدندرکمهارفیاربناکساوهطوحمبسانملحمباختنا
نیمأتیاهتصرفویعامتجاتاناکماریاسوناکدوکزاتبقارمزکارم،سرادممعاش.

�یگنهرفتیوهابهناخنتخاسیاربمزلازاسوتخاسیاهتسایسوزایندرومحلاصمبسانت
تخاسعونتوخانه

ردهک یروطهب ار بسانم هانپرسنتشاد قح،لصفنیا ردروکذمیاهدرادناتسا لقادح
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اهنت،اهدرادناتسانیا.دنکیمننایبلماکروطهب،هدشرکذطوبرمیللملانیبیقوقحدانسا
قوقحنیاماگهبماگکردهبوتسابسانمهانپرسنتشادقِحیلصایاوتحمزایساکعنا

.دنکیمکمک

اهمیت سرپناه، اسکان و اقالم غیر خوراکی در بحران ها
یارب،اقبزارتارفهانپرس.تسااقبیاربیمهمهدننکنییعتلماعنارحبرهزاغآلحارمردهانپرس
یرورضزیناهیرامیبرباربردتمواقمشیازفاواوهوبآرباربردتظافحوهافر،تینمانیمأت
مدرمیزاسدنمناوتویعامتجایگدنز،مهرانکردهداوناخیاضعاظفح،رشبتمارکیارب.تسا
ناکساوهانپرسرماردیناسردادما.تسامهمهثداحزاهدناماجهبتارثازاییاهروهدیدبیسآ
ودشابنارحبابییورایوریاربدوجومیاهدربهاریماحدیاب،یکاروخریغملاقا،نآابهارمهو
اهتراهمرگا.دهدشیازفا،دناهتفرگرارقنارحبریثأتتحتهکاریناسکینادرگدوخوییافکدوخ
هبارنآدیاب،دوشنیلحمداصتقاومدرمنایمردبسانمانیراذگریثأتهبجتنم،یلحمعبانمو
،هدیدبیسآ مدرم یارب اهتصرف ندناسر رثکادح هب نمض یناسردادما ره رد .دناسر رثکادح
تارثاندناسرلقادحهبونارحبتارطخ،تشیعمیتیامحیاهتیلاعفظفحاییرارقربروظنمهب

.دوشهتفرگرظنرددیابزینتسیزطیحمربتدمدنلبسوکعم

رداهزاینزایاهعومجمعفراب،یدرفتمارکوینمیا،تارییغترباربردتظافح،یشیامرگهافر
،دراداضفنیادوخهکیتیعقومودنرادتنوکسنآردهکیاهدیشوپرسیاضف،دارفادوخحطس
خبط،یزاسهدامآلیاسوزایبسانمهعومجممزلتسماهزایننیاعفر،هباشمروطهب.دوشیمرسیم
،یشیامرگلیاسو؛ناکسایاربیاهدیشوپرسیفاکیاضف؛باوخلیاسووکاشوپ؛اذغورسو

.تسایرورضتامدخهبیسرتسدویگدنزلحمهیوهت

ودحونارحبنازیموعوناب،یکاروخریغملاقاوناکسا،هانپرسهبهدیدبیسآمدرمیاهزاین
تشگزابیاربهدیدبیسآمدرملیامتوییاناوت.دوشیمنییعتتیعمجیگراوآوییاجهباجدودح
دهاوخرثااهیناسردادمارب،زینیداعیگدنزهبتشگزابدنیارفزاغآودوخیلصایگدنزلحمهب
ایوتقومتیزنارتیاههانپرسدنمزاین،دنشابنتشگزابهبلیامایرداقدارفاهکییاجرد:تشاد
هلمجزا،نارحبلحموتیعقومیاوتحم.)دعبهحفصلکش.کر(دوبدنهاوخناکسایاهلحهار
ویتینماویسایسطیارش؛نآیطیحمتسیزوییاوهوبآطیارش؛هقطنمندوبیرهشایییاتسور

.دراذگیمرثایناسردادماردناشدوخیاهزاینعفرهبکمکیاربهدیدبیسآمدرمناوت

یگدنزهمادا یارب هانپرسهکیگراوآوییاجهباجهجیتن ردای ،ییاوهوبآراوگان طیارشرد
تهج،دنزاسبناشدوخیاربیبسانمهاگهانپدنناوتیمنلًاامتحاهدیدبیسآمدرموتسامهمرایسب
مدرم تقوم ناکسا ای و نآ لاثما ای رداچ دننام ،یروف یاهشور زا ناوتیم مهم نیا نیمأت
لکشهب و تقومروطهب ناوتیمار هراوآ مدرم .درک هدافتسا ،دوجومیمومعیاهنامتخاسرد
شریذپهدشیحارطعمجتزکارمواههاگودرا،اهنامتخاسردییاههورگتروصهبای،راوناخکت

.درک
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گزینه های سرپناه و اسکان و الگوهای امدادرسانی

جمعیت ساکن پیش از بحران

مالک یا ساکن آپارتمان

اشغال غیر قانونی محل

مستأجر آپارتمان

مستاجر کوتاه مدت زمین، 
خانه یا آپارتمان

مالک یا ساکن آپارتمان

مستأجر کوتاه مدت مراکز 
جمعی، خانه یا آپارتمان

مالک یا ساکن
 آپارتمان

اردوگاه  های مدیریت و 
برنامه ریزی شده

اشغال غیر قانونی

مالک یا ساکن خانه

مستأجر زمین

مستأجر خانه

اسکان پراکنده خودجوش 
فاقد شرایط قانونی

مالک یا 
ساکن خانه

مالک یا ساکن خانهپذیرش خانواده ها

اردوگاه های های بدون 
برنامه ریزی و خودجوش

مستأجر زمین

راه حل های پایدار

جمعیت آواره پس از بحران
سرپناه موقت یا ترانزیت موقت 

جمعیت غیر آواره پس ازبحران
سرپناه موقت یا ترانزیت موقت؛

مرمت یا بازسازی

انواع محل های اسکان

بحران

انواع محل های اسکانانواع محل های اسکان
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هزاتیاهانبنتخاسایودوجومیاههانپرستمرموریمعترماردهدیدبیسآیاهتیعمجزادیاب
کرادت ،ینامتخاسبسانم حلاصمهیهت لماشدناوتیمتیامحنیا .درک تیامحناشدوخیارب
یارب.دشابدراومنیاهمهزایبیکرتایوشزومآوینفییامنهار،هلاوحایدقنلوپ،تلاآرازبا
وتیامحدیاب،دنرادنارینامتخاسیاهتیلاعفماجناتراهموناوتهکهدیدبیسآیاهتیعمج
دننام،دناهدشرثأتمینمضتروصهبهکیدارفایاهزاینوقوقحهبدیاب.درکمهارفینفکمک
رگا.تشادهجوتزین ،دنرادهدهعربارنارحبزایشانناگراوآینابزیمهکهیاسمهیاهتیعمج
ویحارطییاجهباج،دوشیمهدافتساتقومناکسایارب،سرادمدننام،یمومعیاهنامتخاسزا
یایحااتدوشماجنارتدوزهچرهدیاباهنامتخاسنیاردهدنهانپتیعمجینمیاوهدشتیریدم

نکممنانآیداعیگدنزگردد.

اهتیفرظیریگراکهبابهدیدبیسآمدرمهکیتامادقاهبطوبرمتاعلاطازادیابیناسردادمارهرد
هنیمزرد.درکهدافتسا ،دنهدیمماجنا یمئاد ای تقومیاههانپرسنیمأت یارب ناشدوخعبانم و
نکاما هب تقوم یاههانپرسلیدبت ای و اههناخبولطم یزاسزاب ناوت دیاب یناسردادما ،ناکسا

هدیدبیسآمدرمهب،ارتدمدنلبتماقابدهد.

،هسردمناونعهبهدافتسایاربتقومیاهراتخاسنیمأتایوهدیدبیسآیمومعیاهنامتخاسریمعت
یاهراکزارگیدیکی.دشابیرورضتسانکمم،زینیعامتجاتاناکماریاسوتشادهبزکارم
هلیسوواهمادیاربهانپرسنیمأتدناوتیم،هدیدبیسآیاهتیعمجزایخربیاربیساسایلیمکت
یاهلحمواههانپرسهبطوبرمتارطخزادیاب،روماعوننیاهبیناسردادمایارب.دشابشاعم
ییاهنامتخاسهلمجزا،نامتخاسویحارط،یزیرهمانرب،نآهبطوبرمیاهیریذپبیسآوناکسا
تارثاهکییاهراکهارهبهجوت.دوبهاگآ،دناهدشبیرختاوهوبآتارییغتایونارحبرثاردهک

یدایزتیمها،دناسریملقادحهبارناکسایاهلحمربدراویطیحمتسیزدارد.

،یگدامآ اب ،نارحب طیارش رد یکاروخ ریغ ملاقا و ناکسا ،هانپرس نیمأت هب رت هب یناسردادما
یاهنامزاس،اهتلودهکتسایشنادوطباور،اهتیفرظهجیتنیگدامآنیا.دوشیمرسیمرتهب
یناسردادماوتارطخزایریگشیپیارب،دارفاوعماوج،یلحمیندمهعماجیاهداهن،هناتسودرشب
هدافتساواهرطخلیلحتقیرطزاناوتیماریگدامآیاربزایندرومتاعلاطا.دناهدرکداجیا،رثؤم

تسدهبعیرسرادشهیاهماظنزاآورد.

رابطه با فصول دیگر

اهدرادناتساهبیبایتسدردتفرشیپ.تساطبترملصفنیاابرگیدلوصفیاهدرادناتسازایرایسب
تهج .تسا هدننکنییعت یتح و راذگریثأت ،رگید یاههزوح تفرشیپ رب بلغا ،هزوح کی رد
نیمضتیارب،لًاثم.تسایرورضاهشخبریاسابکیدزنیراکمهویگنهامه،اهدادمایشخبرمث
ردبلاضافتلایهستوبسانمبآعبنمکییلیمکتنیمأت،هدیدبیسآمدرمتمارکوتملاس
بسانمهانپرسنیمأت،لاونمنیمههب.دشابیمیرورض،تساهئارالاحردهانپرسکمکهکیقطانم
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یرادربهرهبزانانیمطابسکیارب،دنکیمکمکهراوآورجاهمیاهتیعمجهافرویتملاسنیمأتهب
کاروخ ،زپوتخپ یارب یساسا تاناکما دوجو ،یاهیذغت یاهزاین عفر و ییاذغ یاهکمک زا
یاهنامزاسو یدادما یاهسناژآ ،یلحم نلاؤسمریاساب یگنهامه .تسا یرورضتخوسو
تیفیکیزاسهنیهبواهشلاتردیراکهرابودزایریگشیپ،اهزاینعفرنیمضتهدنیامنوروحمهعماج

یرورض،یکاروخریغملاقاوناکسا،هانپرساست.

رابطه با اصول حمایتی و استانداردهای کانونی

یتیامحیاههمانربرگایتح،هناتسودرشبیاهسناژآهمه،باتکنیایاهدرادناتساتیاعریارب
»قلطم« لوصا نیا .دنریگرارق ینوناک لوصا نیا تیاده تحت دیاب ،دنرادن ناشراک روتسد رد
دودحملوصانیازایوریپرداراهسناژآتیلاعفهرتسگدناوتیمطیارشهکتسانشور:دنتسین
اهدرکلمعدیابهراومههکتسایاهناتسودرشبیناهجیاهینارگننیبملوصانیا،لاحنیااب.دنک

تیادهارکند.

تیمها نآ ریثأت رد ،دوشیم ارجا و نیودت نآ ساسارب ،یناسردادما همانرب کی هک یدنیارف
،یبایزرا،یراکمهویگنهامه،روحممدرمیاهیناسردادما،ینوناکدرادناتساشش.درادیدایز
هناتسودرشبیاهتیلاعفردنارگدادمادرکلمعوراکیریگدایوتیفافش،ارجا،یناسردادمایحارط
همه یکیدزن یارب یاهناگی عجرم هطقن ،امنهار باتک نیا رد اهدرادناتسا نیا .دریگیمربرد ار
هدافتسا،دوخدرادناتساتیاعریاربینفلصفره؛نیاربانب.دهدیمتسدهبروبزمیاهدرادناتسا
،دادمارهتیفیکوبسانتنیمضتیارباًصوصخ.دنکیمباجیاارینوناکیاهدرادناتسازانامزمه
هجاومرطخابًاررکماهنارحبنایرجردهکیدارفاواههورگهلمجزا –هدیدبیسآمدرمتکراشم

رثکادحهبدیاب،–دنوشیمبرسد.

آسیب پذیری ها و ظرفیت های مردم آسیب دیده 

هدشیحارطاهنآیارجاوینوناکیاهدرادناتساابطبترمهعلاطمیاربشخبنیااست.

دوخیدوخهب،ندوبHIVهبلاتبمایلولعم،نز،ریپ،ناوجهکدرادیدایزتیمهاهتکننیاکرد
ثعابلماوعیخربلباقتمریثأتهکلب،دراذگیمنرطخضرعمردایودنکیمنریذپبیسآاریسک
شایتملاسعضوودنکیمیگدنزاهنت،درادلاس7۰زاشیبهکیسک،لاثمیارب.دوشیمنآ
وتساواهباشمیتملاسطیارشونسردهکدوبدهاوخیسکزارتریذپبیسآلًاامتحا،تسافیعض
هلاسهسهچبرتخدکیرگا،هباشمروطهب.دنکیمیگدنزیفاکدمآردابوهدرتسگهداوناخکیرد
لوئسمینیدلاو تبقارم تحتهکدوبدهاوخینامززا رتریذپبیسآرایسب ،دشاب تسرپرسنودب

یگدنزکند.



منشور بشردوستانه و حداقل استانداردها در پاسخگویی های بشردوستانه

260

،دوشیمارجایدیلکتامادقا ویکاروخریغملاقا وناکسا،هانپرسیاهدرادناتسا هکنانچمه
،یناسردادما یاهشلاتهک دوشلصاحنانیمطا ات دنکیمکمکتیفرظویریذپبیسآلیلحت
نیا.دنکیمتیامحضیعبتلامعانودب،دنرادارزایننیرتشیبایکمکتفایردقحهکاریناسک
مدرمصاخیاههورگربصاخینارحبریثأتیگنوگچویلحمطیارشزاتسردیکرددنمزاینرما
،)رایسبرقفهلمجزا(دناهتشادشیپزاهکتساییاهیریذپبیسآابطبترمونوگانوگیاههارزا
لثم(اهیرامیب،)یسنجیشکهرهبلثم،تیسنجربینتبمیاهتنوشخهلمجزا(فلتخمیاهدیدهت
زایاهیرباربانتسانکمماهنارحب.)ابوایکخرسلثم(رگیدعاوناعویشلامتحاو)لسوHIV
طیارش،تسایسابیراگزاسیاربمدرمیاهشنکاوزاتیامحاما،دنشخبتدش،اردوجومشیپ
وتراهم،شنادزادیاب.تسامهم،زینقباسطیارشهبتشگزابویتمواقمیاهتیفرظنینچمهو
.درکتیامحیناورویلام،یقوقح،یعامتجایاههرواشمهبنانآیسرتسدزانینچمهواهشور
نیاهبیسرتسدتهجردتسانکممهکیفلتخمیعامتجاویداصتقا،یگنهرف،یکیزیفعناوم

فرطربدیاب،دریگرارقنانآیورشیپتامدخشود.

همهیاهتیفرظوقوقحتیاعرهکتسایلصایاههزوحزایخربرگنایامن،دیآیمریزردهچنآ
یمنیمضتارریذپبیسآمدرمکند:

�هلمجزا(دنرتیوزنمهکنانآاًصوصخ،مدرمهدنیامنیاههورگهمهلومشزانانیمطالوصحاب
یرادهگنتاسسؤمردهکیناسک،دنرادیتلاکشمتکرحوطابترایرارقربردهکیدارفا
،)دناهدشیگدنیامن رتمک ای دنرادن هدنیامن هک ییاههورگ ریاس و راکهزب ناناوج ،دنوشیم

.دینکهنیهبارمدرمتکراشم

�؛دینککیکفت،)لاس8۰یلاابات۰زا(نسوسنجساساربارتاعلاطا،اهیبایزرانیحرد
ردیفاکردقهباریتیعمجعونت،هیذغتشخبوییاذغتینماهکنیازانانیمطالوصحیارب

یرایسبتیمهاراکنیا،دریگیمرظندارد.

�یروط،دنرادارشقاقحتسامدرمهچنآزایهاگآقحهرابردیناسرعلاطاهکدیباینانیمطا
هعماجیاضعاهمهیسرتسدلباقولماشهکدریگیمتروصباشد.
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حداقل استانداردها

1. سرپناه و اسکان
بسانمیاههانپرسنتخاسایریمعتیارب،ینامتخاسحلاصمایوتقومهانپرسنیمأت،ناکساکمک
.دریگتروصاهنآتنوکسیلصالحمرددیاب،دناهدشنهراوآهکهدیدبیسآیاهتیعمجیارب
یلماوعهبهجوتاب،دوشیمهتفرگرظنردمدرمنیایاربهک،راوناخرهیاربهناگادجیاههانپرس
ویساساتامدخهبیسرتسد،نآتیکلاماینیمززاهدافتساقح،هدشمهارفکمکرادقمدننام
هبدنناوتیمنهکیاهراوآدارفا.دشابمئادایتقومدناوتیم،اههانپرسهعسوتویزاسونیاهتصرف
یدارفاابایهداوناخرگیدیاضعاابهکدنهدیمحیجرتبلغا،دندرگزابدوخیگدنزیلصالحم
ییاهشنکاونینچزادیاب؛دننامب،دنرادیرگیدیاهیگتسبمهایویبهذم،یخیراتتاکارتشاهک
رانکردارتقومیکارتشاناکساناوتیم،دشابننکممیمجسنمناکسانینچرگا.درکتیامح
ودرکمهارفتقومییاجهباجایوتقومیاههانپرس،مدرمدوخهتخاس،هدشیحارطیاههاگودرا

هبعمجتزکارمناونعهب،اریمومعگرزبیاهنامتخاسایکاربرد.

استاندارد��1سرپناه�و�اسکان:�برنامه�ریزی�راهبردی

راهبردهای�اسکان،�به�امنیت،�ایمنی،�بهداشت�و�رفاه�هردو�جمعیت�آواره�و�غیر�آواره�
آسیب�دیده�کمک�می�کند�و�در�صورت�امکان،�فعالیت�های�احیا�و�بازسازی�را�سرعت�

می�بخشد.�

اقدامات�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�تیعمجدوخوطوبرمنلاوئسمتروشماب،ارناکساوهانپرسهبهدیدبیسآمدرمیاهزاین
۱یامنهارهتکن.کر(دینکلیلحتویبایزرا(.

�ابار)نکممیاجرهردعیرسیزاسزابیاهتیلاعفهلمجزا(هانپرسهبیناسردادماهمانرب
هتکن.کر(دینکنیودتهدیدبیسآمدرمووگخساپیاهسناژآ،طوبرمنلاوئسمیگنهامه

۱یامنهار(.

�دیهدرارقتیولواردارناشدوخیلصاتنوکسلحموهانپرسهبهدیدبیسآمدرمتشگزاب
2یامنهارهتکن.کر(دینکتیامحنآزاناکماتروصردو(.

�اتدینککمک،دندرگزابدوخیلصاتنوکسلحمهبدنهاوخیمنایدنناوتیمنهکیناسکهب
.کر(دنوشنکاسیتقومیعمجیاههاگودراردایدنریذپباراهنآینابزیم،رگیدیاههداوناخ
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4ات۳یامنهارتاکن(.

�ایرداچزاهدافتسادننام(هانپرسیاهراکهار،یکاروخریغملاقاهبیسرتسدهکدیباینانیمطا
نیاهمهزایبیکرتایتاعلاطا،ینفیاهکمک،دقنلوپ،ینامتخاسحلاصم،)هانپرسیاههتسب

6ات5تاکن.کر(دشابهتشادتقباطماهزایناب،دراوم(.

�ویعقاورطخرهزارودونمایطاقنرد،ناکسایاهلحمواههانپرسهکدینکلصاحنانیمطا
7یامنهارهتکن.کر(دشابهدیسرلقادحهباهنآردیرطخرهلامتحاوهتشادرارقهوقلاب(.

�ناکسازکارم،اههناخواههلحمهلمجزا،یلصاقطانمزا،نارحبیاهراوآهکدیباینانیمطا
یروآعمج،اهنآهبیسرتسدیاهریسموهدشناریوهکیمومعمهمیاهنامتخاس،تقوم

8یامنهارهتکن.کر(دشابهدش(.

�ویحیرفتزکارم،سرادم،ینامردتاناکما،یتشادهبتامدخوبآهبنمیایسرتسدیارب
یحرطشاعمنیمأتطیارشدوبهبیاربمزلاتامدخایاهرازاب،نیمزهبیسرتسدویتدابع

۱۰و9یامنهارتاکن.کر(دیزیرب(.

شاخص�های�کلیدی��)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�همهیگنهامهاب،هدیدبیسآتیعمجزاینعفرروظنمهبناکساوهانپرسنیمأتیاهراکهار
هتکن.کر(تساهتفرگرارقطوبرمنلاوئسمومدرمدوخقفاوتدروم،وگخساپیاهسناژآ

۱یامنهار(.

�یاهراکهارهبیبایتسداتوتسابسانمو،نمیاتقومهانپرسوناکسایاهلحهارهمه
۱۰ات2یامنهارتاکن.کر(دنامدهاوخلاونمنیمههبرترادیاپ(.

نکات�راهنما
تیعمج یاهزاین ییاسانش یارب هیلوا یبایزرا کی ماجنا :یگنهامه و  مشورت  ارزیابی،  .۱
و اهتیفرظ و اهیریذپبیسآ ،نارحب زا سپ تارطخ ،ناکسا و هانپرس هب هدیدبیسآ
طیحم رب یراذگریثأت هلمجزا ،رتقیقد یاهیبایزرا هب زاین و یزاسزاب یارب یاهتصرف
،)رتریذپبیسآدارفااًصوصخ(هدیدبیسآتیعمج.تسایرورضراکزاغآنامهزا،تسیز
هدافتسا اب دیاب .دنبای تکرش اهیبایزرا نیا زا کیره رد دیاب طوبرم نلاوئسم اب هارمه
و هناتسودرشب یاهسناژآ ،طوبرم نلاوئسم یگنهامه اب و هدشهتفریذپ یاهراکوزاس زا
.درکیرادربهرهبیناسردادمایاهتیلاعفرددوجومیرارطضایاهحرطزا،اهسناژآریاس
هبیسرتسدوینمیا،)یلصفییاوهوبآیاهوگلاهلمجزا(یلحمطیارش،عبانمهبیسرتسد
.کر(تشاددهاوخریثأتاهیناسردادمایحارطرد،دیدجایدوجومیاهنیمزواههطوحم
،5ات۱یکاروخریغملاقایاهدرادناتسا،7۰ات56صص،5ات۱ینوناکیاهدرادناتسا
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ملاقاوناکسا،هانپرسیبایزراتسیلکچ:۱تسویپو288ات28۱صصغذایی(.

.تسایگرزبفدهدوخنکسموهناخهبتشگزاب،هدیدبیسآمدرمرتشیبیارب:تشگزاب .2
،دوشیمنییعتمدرمدوخفرطزالحهارناونعهبهکاههانپرسیزاسونایتماقالحمریمعت
نانآوتسایتنسیاهوگلاوتیامحتسایسابیراگزاسیاربمدرمیمومعیاهشنکاوزا
ص،۱ینوناکدرادناتسا.کر(دننکهدافتسادوجومیاهتخاسریززااتدزاسیمرداقار
هرودکینیاربانب؛دوشتعناممنآزاایدتفیبریخأتهبتسانکممهناخهبتشگزاب.)56
ترابع،دراذگیمرثاتشگزابربهکیلماوع.تسایرورض،رگیدییاجردتقومناکسا
یاهینارگن و ،هلزلز یاههزرلسپ ای نیمز شزغل ،لیس نایغط دننام ،نارحب همادا :زا دنا
تامهمواهنیمایبیسآزاسرت،تراسخناربجموزلونیمزایکلملاغشادننام،یتینما
تشگزاب .دراد تیمها هراوآ مدرمتشیعم یایحا یارب زین سرادمیزاسزاب .هدشنرجفنم
دارفا ای ،دناهدش میتی ای هویب نارحب رثا رد هک یدارفا ،نانز یتسرپرس تحت یاهراوناخ
هناخونیمزتیکلامهرابردبسانمانایزیمآضیعبتنیناوقعضورطاخهبتسانکمم،ناوتان
یاهتیلاعف ماجنا ییاناوت هکیاهراوآیاهتیعمج.دوشورهبورعنام اب ،یراجطیارشو
.دوشیریگولجناشتشگزابزاایدنوشدرسلدتشگزابزاتسانکمم،زیندنرادنارینارمع

دوخیگدنزیلصالحمهبدنناوتیمنهکیاهراوآدارفا:عماوج و اه راوناخ نایم رد شریذپ .۳
تاکارتشا هک یناسک اب ای هداوناخ رگید یاضعا اب هک دنهدیم حیجرت بلغا ،دندرگزاب
.)56 ص،۱ درادناتسا .کر( دننامب ،دنراد یرگید یاهیگتسبمه ای و یبهذم ،یخیرات
هانپرس کی یراگزاس ای هعسوت زا تیامح لماش دناوتیم اهشریذپ هنوگنیا هب کمک
رد یفاضا هانپرس کی کرادت ای ،هراوآ هداوناخ ناکسا یرورض تاناکما اب یگداوناخ
تاناکما یارب اضاقت و تیعمجمکارت رد لصاحشیازفا .دشاب نابزیم هداوناخترواجم
یارببسانممادقاودریگرارقیبایزرادرومدیاب،یعیبطعبانمواهتخاسریز،یعامتجا

لمعهبتیعمجمکارتشهاکآید.

یاههاگودرازاناوتیماما،درکافتکاراکنیاهبدیابنهچرگ:یعامتجا تقوم ناکسا زکارم .4
دنهاوخیمن ای و دنناوتیمن هک هدیدبیسآ مدرم یمومع ناکسا یارب تقوم هدشیحارط
یاههداوناخنایمردنانآ زا ییاریذپهکیناسکای ودندرگزاب دوخلزنمیلصالحمهب
تیعمجینمیاهکیقطانمردناکسایاهلحهارهنوگنیا.درکهدافتسا،تسیننکممنابزیم
عبانموتامدخهبیسرتسدهکیقطانمایودرادرارقهدنیازفیاهدیدهترباربردیوزنم
.دوشیمبوسحمیرورض،تسادودحمیلحمینامتخاسحلاصمواذغ،بآدننام،یساسا
رباربردیروفتیامحدناوتیم،دوریمراکهبعمجتزکارمناونعهبهکدوجومیاهنامتخاس
هدافتسادرومیدصاقمنینچیاربهکییاهنامتخاستسانکمم.دنکمهارفاریوّجطیارش
اهنآنورددشابمزلادیاش،لاثمیارب،دشابیزاسوناییزاسهدامآدنمزاین،دریگیمرارق
،اهروشکزایرایسبرد.دوشداجیارادبیشحوطسایویعرفیاهشخبلولعمدارفایارب
عاوناهبیناسردادمایاربشیپزا،هعجافلحمردعمجتزکارمناونعهبهکارییاهنامتخاس
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نیااب.دناهدرکنییعتزینتامدخنیمأتلوئسموریدمنآیاربودناهتفرگرظنرداهنارحب
همادایارباما،دنهدیمناکساسرادمنامتخاسردارهدیدبیسآیاهتیعمجلًاومعمهک
نکاما یحارط رد .درک ییاسانش دیاب زین ار یرگید نیزگیاج یاهراتخاس ،سرادم راک
هبنانآیسرتسدونینکاسیدرفتمارکومیرح،تینماهبطوبرمدراومدیاب،تقومیمومع
فده،یکارتشاعمجتزکارمهکنیازانانیمطالوصح.دوشهتفرگرظنردیساساتاناکما
ءوسهبرجنمایوتشاددهاوخننآفارطانینکاسیاربیتینمارطخودریگیمنرارقهلمح

.درادیدایزتیمها،دشدهاوخننوماریپتسیزطیحمزاهدافتسا

فلتخمعاونازایبیکرتهدیدبیسآتیعمجزاینعفریاربتسانکمم :هانپرس یارب کمک عاونا .5
،باوختخروسابلدننام،یدرفملاقالماش،تسانکممیساسایاهکمک.دشابمزلاکمک
زین تنوکسلحم تیامحملاقا .دشاب تخوسو قاجا دننام ،یگداوناخ یمومع ملاقا ای
اههانپرسوینامتخاسحلاصم،رازبایاههبعج،یکیتسلاپیاهزادناریز،رداچلماشدناوتیم
یاههانپرسزایشخبناونعهبددجمهدافتسالباقحلاصمزاهدشهتخاستقومییاجهباجای
ینف یاهدومنهرنینچمهویدادرارق ای هنابلطوادیصصختای یدیتیلاعف .دشاب یمئاد
ندوب لاعف تروصرد.دشاب مزلاتسانکممزین زاسوتخاسبسانمیاهشورهرابرد
یلحمنیمأتعبانمهریجنزطیارشءاقتراروظنمهب،هلاوحایدقنلوپزاهدافتسا،یلحمرازاب
هدافتساناوتیمتنوکسلحمهراجاتخادرپیاربزیندقنلوپزا.دوشهتفرگرظنرددیاب
یسرتسدیگنوگچهرابرد،یلحمزکارمایویمومعیاهتکرشیاههیصوتوتاعلاطا.درک
ار روحملااک یاهتدعاسم دناوتیم ،ناکسا زا تیامح لاکشا ریاس ای حلاصم ،اهماو هب

لیمکتکند.

هن و،شورکیناونعهب تقومتیزنارت یاهلحمردناکسا سرپناه های ترانزیت موقت:  .6
اههانپرسداجیانارحبزاسپهکدهدیمخساپتقیقحنیاهب،یناسردادمازاهلحرمکی
دشابتیامحدرومدیابینادرگدوخنیاودنریگیمهدهعربهدیدبیسآمدرمدوخبلغاار
زا یشخبردناوتیم،ار هانپرسحلاصمنیمأت یاهلحهار.)56ص،۱درادناتسا .کر(
یمئادطاقنهبتقومیاهلحمزاای،دربراکهبهرابوداهنآلکردایویمئادیاهنامتخاس
لحمرددناوتیمتقومتیزنارتیاههانپرس،دناهدشنهراوآهکییاهتیعمجیارب.دادلاقتنا
یارباههانپرسنیا،دوررامشهبهیلوایاههناخداجیایاربیزاغآهطقن،نانآدوخیلصا
یاهلحمهبمدرمیتقواریز،دشابیبسانمیاههناخدناوتیم،دناهدشهراوآهکییاهتیعمج
تاعطقناوتیم،دنوشیمهدادناکسایرگیدیاجردای،دندرگیمزابدوخیلصاتنوکس
نایم ردهک یناسکهب ار تقومتیزنارت یاههانپرس.دننک هدافتسا هرابود وادجار اهنآ
ترواجمرداردوختنوکسلحماتدادناوتیمزین ،دناهدشهتفریذپرگیدیاههداوناخ
یاهتیعمج تشگزاب نامز رد اههانپرس نیا مامت .دننک اپرب نابزیم یاههداوناخ لزنم
یلصاتنوکسلحمرداراهنآناوتیموتسایروآعمجلباق،دوخنطومهبهدیدبیسآ

هبهرابودیرگیدیاجایکاربرد.
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یبایزراعماجروطهباریریذپبیسآورطخ:یعیبطیایلابویریذپبیسآ ،رطخ یبایزرا .7
،هوقلاب ویعقاویاهدیدهت.)62ص،۳ینوناک درادناتسا .کر(دینک ینیبزاب ارطیارشو
و یعامتجا طیارش ،یناوتان ،سنج ،نس هب طوبرم صاخ یاهیریذپبیسآ و تارطخ
هعماجابمدرمنیانایمهطباروتسیزطیحمعبانمهبهدیدبیسآمدرمیگتسباو،یداصتقا
تارطخ.)۳8ص،تیامح۳لصا.کر(درکظاحلاهیبایزرازاکیرهرددیاب،ارنابزیم
ارنافوطایلیس،نیمزشزغل،یناشفشتآیاهتیلاعف،هلزلزدننام،یعیبطیایلابیلیمحت
،یرامیبرطخضرعمرددیابنناکسایاهلحم.تفرگرظنرداههانپرسیحارطرددیاب
ولیس،هلزلزدننامیعیبطیایلابعوقوزاسپ.دشابهتشادرارقاهنآیاهلقانایویگدولآ
تلعهبتسانکمم.دوشهتشاذگیاجربیکانرطخهوقلابءایشاوداومتسانکمم،نافوط
.دشابهدناملحمردیاهدشنرجفنمتامهمایاهنیم،لاحایهتشذگردیماظنیاهدروخرب
رد .دننک یبایزرا ار ینوکسم قطانم رد اهنامتخاس تفاب تمواقم دیاب ینف ناصصختم
ءازجایشاپورفرطخشیازفاوفعاضمراشفهنوگرهتیفرظ،عمجتلحمیاهنامتخاس
یبایزرا دروم دیاب هریغ و اهفقس ،یلخاد هدننکادج یاهراوید ،اهفک دننام ،نامتخاس

قرارگیرد.

روظنمهب،یماظندروخربکیاییعیبطیلابکیعوقوزاسپ: تابوسر و راوآ نتشادرب .8
روظنمهب.درادتیولوایرادرببوسروراوآ،بسانمناکسالحمثادحاوهانپرسنیمأت
،بوسروراوآیروارفایویروآعمج،کیکفتیاربییاسانشایتفایزابناکمانیمضت
5درادناتسا.کر(دوشیحارطبوسروراوآتیریدمدیاب،نارحبرهعوقوزاسپهلصافلاب
یاربزایندرومیاههورگروضح:زادنترابعیلصاتاعوضوم.)277ص،ناکساوهانپرس
داوموطاقنصیخشت،یصخشلاومانتفای،نآاببسانمشنکاووبوسروراوآییاسانش
دناوتیمیرادرببوسرایراوآ.شورفلباقایددجمهدافتسالباقلاوماکلمتوکانرطخ
زاهدافتسامزلتسمایودروآدوجوهبییاهتصرف،»راکرباربردلوپ«یاههمانرببلاقرد
وراوآهیلختقطانمیراذگریثأتوتیکلام،تیریدم،دربراک.دشابییاهتراهموتازیهجت

هجوتدرومدیاب،تسیزطیحمرببوسرقرارگیرد.

هلمجزا،یساساتامدخهبیسرتسد :یعامتجا یاه تخاسریز و ینامرد تاناکما ،سرادم .9
دیاب یمومع تاقلام یاهناکم و یزاب یارب نما یاههطوحم ،ینامرد تاناکما ،سرادم
،تقوم ای یفاضا تاناکما یاراد و هدشریمعت ای دوجوم یاهتخاسریز زا .دوش نیمضت
،یمومعنکاماتخاسایریمعتهکییاجرددیاش.درکهدافتسادیاب،تسازاینهکهنوگنآ
ویروفتاناکمانیمأت،تساهزاتتاررقمعضوایدیدجهعسوتیاهحرطنیودتهبطونم
نیاهبتامدختدمهاتوکنیمأتهنوگره.دشابمزلایهاتوکتدمیاربتقومیاهراتخاس
هدشهتفریذپیاهدرادناتساابقباطمدیاب،مئادایتقومیاهراتخاسزاهدافتساابولکش
لقادحو ۳۱۰ص،تشادهب ماظن ۱ درادناتسا ،95ص، شاو ۱ درادناتسا .کر( دشاب

یاهتیلاعفویناسردادما،یگدامآ:شزومآیاربINEEاهدرادناتسابازسازی(.
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هبطوبرمتاعلاطازاهدافتساابدیابهدیدبیسآیاهتیعمجناکسا :یتشیعم یاه تیامح .۱۰
یاهدرادناتسا.کر(دریگبماجنانانآهعجافزاسپیاهتصرفوشیپیداصتقایاهتیلاعف
.)56ص،۱ینوناکدرادناتساو۱62ات۱58صص،هیذغتوییاذغتینمایبایزرا2و۱
صاخیاهتیلاعف یارب یلحم تامدخ و رازاب ،عرز و تشک هب یسرتسد ،نیمز دوجو

رظنرددیاباریداصتقاداشت.

استاندارد��2سرپناه�و�اسکان:�برنامه�ریزی�اسکان

برنامه�ریزی�برای�بازگشت،�پذیرایی�یا�اسکان�عمومی�موقت،�امکان�استفاده�امن�از�
سرپناه�و�خدمات�اساسی�را�برای�جمعیت�های�آسیب�دیده�فراهم�می�کند.

اقدامات�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�یاهشور نیرتهب قبط و ییاسانش ار دوجوم یزیرهمانرب یاهدنیارف ناکما تروصرد
هتکن.کر(دیناسربلقادحهبارناکسایاهیریذپبیسآورطخودینکلمعهدشهتفریذپ

۱یامنهار(.

�هتکن.کر(دیوشانشآزاسوتخاسرداهنآدربراکایلاوماونیمز،هناختیکلامقوقحاب
2یامنهار(.

�.کر(دیباینانیمطایساساتامدخوناکسایاهلحمواههانپرسهمههبنمیایسرتسدزا
4و۳یامنهارتاکن(.

�یبولطمانتارثاندناسرلقادحهبیاربیراگنناکمیاههشقنواههناخدوجومیاهوگلازا
5یامنهارهتکن.کر(دینکهدافتسا،دوشیمهتشاذگتسیزطیحمربهک(.

�،ناییاتسورایناگیاسمه،یگداوناخیاههورگردوبسانمتروصهبارهدیدبیسآتیعمج
6یامنهارهتکن.کر(دیریگراکهبیمومعناکسایاهلحمیحارطرد(.

�زاهدشهتخاسویحارطتقومیاههاگودرارداههداوناخمیرحنایمبسانمهلصافواضفزا
8و7یامنهارتاکن.کر(دیباینانیمطاهدیدبیسآتیعمجدوخیوس(.

�.)9یامنهارهتکن.کر(دیناسربلقادحهباریرامیبیاهلقانرطخ
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شاخص�های�کلیدی�

�کمک زا دنمهرهب یاهتیعمج همه اب ،اههانپرس لحم یحارط هدشهتفریذپ دنیارف قیرط زا
هبیسرتسدوهدیشوپرسیاههطوحمایهانپرسلحمهرابرداهنآتقفاوموتروشمهانپرس

۱یامنهارهتکن.کر(تساهدشبلجیتشادهبتامدخ(.

�زاهدافتساهبطوبرمیاهیریذپبیسآوتارطخهکدهدیمناشنناکسالحمیاههشقنمامت
.کر(تساهدشهدادشهاکوییاسانشیساساتامدخوهدیشوپرسیاههطوحم،اههانپرس

9ات2یامنهارتاکن(.

نکات�راهنما

یراذگرثاوتارطخ،نارحبعونهبطوبرمتاعلاطازایریگهرهباب:یزیر همانرب یاهدنیارف .۱
ندناسرلقادحهبیارب.درکهدافتسایلحمیزیرهمانربیاهدنیارفزادیابهدیدبیسآمدرمرب
نلاوئسمهکییاجرد.دروآلمعهباربسانمتامادقادیاباهیریذپبیسآوناکساتارطخ
دیاب،دوشنناکساوهانپرسیروفنیمأتترورضعنامراکنیارگاودننادیممزلاطوبرم
اًصوصخ،تامیمصتتدمزاردیاهدمایپ.درکیروآدرگاریزیرهمانربهبطوبرمتاررقم

صخشمدیاب،یمومعتقومناکسایاهلحمهرابردشود.

وهناخ،نیمزتیکلام:اهنآزاهدافتساو،لاوماونیمزتیکلام ،زاس و تخاس هب طوبرم قوقح .2
تیعمجودرهیارباراهنآزاهدافتسایتنساییمسرقحناگدنرادوطوبرمیاهانبریاس
طوبرمیاهحرطهکییاجرداًصوصخ،ییاههمانربنینچ.دینکصخشمهراوآریغوهراوآ
هکییاههانپرس.تسازیگناربهشقانمبلغا،هتشاذگرثاتیکلامرباهشنتایوهدشنتبث
لومشم تسا نکمم طلتخم فراصم یارب ،دناهدرک لاغشا ار اهنآ راوناخ ای رفن نیدنچ
ایکلمقوقحییاسانشلابندهبدیاب.دوشیمهسدنچایکرتشمفرصتایتیکلامقوقح
نارحبرثاردهکیناسک،نانزاًصوصخ،صاخشانیازاودوبریذپبیسآصاخشاتیکلام
ریغنانکاسویعامتجافرصتقحناگدنراد،نانیشنهراجا،نلاولعم،دناهدشمیتیایهویب
اًصوصخ،ارثراایتیکلامهدشهتخانشاییمسرریغ،یمسرقوقح.درکتیامح،یمسر
.دینکصخشم،دشابهراوآایهدرمنارحبرثاردتسانکممقوقحنیاهدنرادهکیطیارشرد
رداههداوناخزایرامشمانهب،نآهبهیبشیزیچاییهورگلاغشانامزتبثوینیبشیپ
کمکیقوقحنینچدشرهبدناوتیم،تساهتشادنتیکلامقحیسک،نارحبزاشیپهکییاج
یاعدا ندشینوناق ناونعهب ،ناگدیدبیسآیارب تسا نکممزین هانپرسندرکمهارف .دنک
.ددرگیمهناتسودرشبتامادقا عنام،دوخهبونهب رما نیا هک،دوشبوسحمنیمزتیکلام
اینیمزدربراکهبطوبرمقوقحهبدیاب،تقومیمومعناکسایاربنیمززاهدافتساماگنه

هجوتناگیاسمهاینابزیمعماوجهبقلعتمطیحمیعیبطعبانمکرد.
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نکاماردایوهدشینابزیماهنآزاهکهدیدبیسآیاهتیعمج:یرورض تاناکما و تامدخ .۳
دنمزاینهمه،دندرگیمزابناشدوخیلصاتنوکسلحمهبنونکاودناهدشهدادناکسایتقوم
هبیسرتسد:زادنترابعتامدخنیا؛دنتسهیرورضتامدخهبرباربوملاس،نمیایسرتسد
،یتشادهبیاهتبقارم،یمومعخبطتاناکما،زپوتخپیاربتخوس،یتشادهبتاناکما،بآ
هلمجزا،یحیرفتزکارم،عمجتطاقن،تدابعیاهلحم،یکارتشاتاناکما،هسردم،هلابزعفد
نیمضتنیااب(رویطومادیرادهگنبسانمییاهلحموناکدوکیزابیارببسانمیاهاضف
نفدیارب.)دشابهتشاددوجوینوکسمطاقنواهمادیرادهگنلحمنایمیفاکهلصافهک
زاهدافتسا.دوشنیمأتبسانمیاضفدیاب،زیننآموسروگنهرفاببسانتمناگتشذگرد
دیاب،دراذگنیفنمرثانابزیمایفارطایاهتیعمجربرگا،هدشیزاسزابایدوجومتاناکما
یاهزاین ندروآرب یارب جاتحیام هب یسرتسدطاقن ای فعاضمتاناکما .دسرب رثکادحهب
یعامتجاراتخاس.دوشهتفرگرظنرددیاب،ریذپبیسآدارفایارباًصوصخو،فدهیاههورگ
درومتامدخنیمأترددیابریذپبیسآدارفایاهزاینوهدیدبیسآتیعمجسنجودشقنو
تسایدارفاسرتسدردتامدخهئارالحمهکنیازانانیمطاهلمجزا؛دریگرارقهظحلام
ییاههطوحمودنیامیپبارنآهدایپدنناوتیمهکتسیاهلصافردودنرادیتکرحلکشمهک
یارببسانمتاناکما.تساهتفایصاصتخاتقومیمومعنکاماردنادازونهبیهدریشیارب
هعجارمزکارمنیاهبًاررکمدیابهکیناسکودنرادیکیزیفیاهیناوتانهکیدارفا،نادنملاس
یاههطوحمونانکراکتنوکسلحم،اهرابنا،یرادارتافدنینچمه.دوشنیمضتدیاب،دننک
،شاو۱درادناتسا.کر(درکرارقربزاینقبطتقومناکسایمومعنکامارددیابارهنیطنرق

۳۱۰ص،یتشادهبیاهماظن۱درادناتساو95ص(.

ویلحمیاههداجییانبریزیاهراتخاستفابطیارش،ناکسالحمهبیسرتسد :یسرتسد .4
نتفرگرظنرداب دیاب یدادما ملاقا کرادتیارب تقوملقنولمحزکارمهب اهنآیکیدزن
،هطوحم،عمجتزکارمیاههار.دوشیبایزرانیرفآلکشمتارطخویلصفیاهتیدودحم
نیگنسیاهنویماکددرتیاربلوصفهمهرددیاب،اذغعیزوتزکارمویتامدقمرابناطاقن
زازینودرکدمآوتفرکبسهیلقنلیاسوابتاناکماریاسلحمهبناوتبدیاب.دشابهدامآ
،یمومعزکارمواههانپرسکتکتهب،ناکسانکامالخادیعرفویلصایاههارقیرط
رد.دوشنیمأت مزلاطاقن ییانشوردیاب .تشادیسرتسد،ینامردزکارموسرادمدننام
عنامدیاب،یرارطضازیرگویسرتسدیاههار،عمجتزکارماییکارتشاناکسازکارملخاد
داجیازا.دنکیمدیدهتایرطخراچدارنانکاستینماهکدوشییاههطوحمنیبهلصافداجیا
اهپمرواههلپهمهیاربودرکیراددوخدیاب،عمجتزکارمیکیدزنردحطسفلاتخاایهلپ
فلاتخانودبیناکمدیاباههاگودرارد،دنرادیتکرحلکشمهکیدارفایارب.تشاذگهدرن
هدافتساعمجتزکارمناونعهب هکییاهنامتخاسنانکاس.درکمهارففکمههقبطردحطس
لماش یجورخ برد ود لقادح اب ،یاهدشقفاوت یقطنم هلصاف رگیدکی اب دیاب ،دوشیم

تیؤرلباقیتحارهبدیاباهبردنیا.دنشابهتشاد،یرارطضایجورخیاههارباشد.



حداقل استانداردها برای مسکن، اسکان و اقالم غیر غذایی

269

و ناکسا لحم باختنا ماگنه رد و آب های سطحی:  فاضالب  تخلیه  و  محوطه  انتخاب  .5
تارطخ و یحطس یاهبآ هیلخت دیاب ،یمومع ناکسا نکاما ثادحا یارب یزیرهمانرب
دصردجنپزاشیبدیابنلحمبیشحطس.دریگرارقیبایزرادرومبلایسویگتفرگبآ
دیآلمعهبیحطسیاهبآوشیاسرفلرتنکیاربیرادهنمادتامادقاهکنیارگم،دشاب
نکمملاحنیااب.دشابدصردکیزارتمک،یحطسیاهبآهیلختیاربلحمبیشایو
.دشابمزلایگتفرگبآوبلایسندناسرلقادحهبیارب،بلاضافهیلختیاهلاناکتسا
ینیمزریزبآهرفسیبیرقت حطسنیرتلااب زا رتمهسمکتسددیاب لحمهطقن نیرتتسپ
بسانمدیابیتشادهبیاهسیورستهجهاچیرافحیاربنیمزطیارش.دشابهتشادهلصاف
،تلاوضفعفد2و۱یاهدرادناتسا.کر(درکهجوتهتکننیاهبدیابنآداجیایاربودشاب

۱28ص،یحطسیاهبآیروآعمج۱درادناتساو۱۱4ات۱۱2صص(.

اهراوناخناکساویعمجزکارمرداضفصیصخت:تقوم یمومع ناکسا یارب هطوحم یحارط .6
زاکرتشمهدافتساویعامتجاموسرهبهجوتابدیاب،تقومهدشیحارطیاههاگودرارد
.دریگتروصهریغواذغعیزوت،یکارتشازپوتخپ،بلاضافوبآتاناکماهلمجزا،عبانم
تینما،دنکتیامحیعامتجادوجومیاههکبشزاهکدشابیروطدیابفارطاطیحمیحارط
دیاباهاضفیحارط.دنکمهارفارهدیدبیسآتیعمجینادرگدوخناکماودهدشیازفاار
هبورندشزابیاجهب،دحاورهرِدهکنیمضتنیاابارازجمیاهراوناختمارکومیرح
اهراوناخهمهیاربیمومعوهدشیشکراصحیاهطوحمایکرتشمییاضفهب،لباقمدحاو
غلابدرجمدارفازایدایزهدعهکیاهراوآتیعمجیگدنزیارب.دنکظفح،دشدهاوخزاب
مهارف ینما هچراپکی یاههطوحم دیاب ،دراددوجو نانآ نایم رد تسرپرسیب ناکدوک ای
هدشکیکفتوهدنکارپتِنوکسیاهلحملماشدیاب،ترواجمیاضفیحارطلوصا.درک
ای دنتسه یصاخ ییایفارغج قطانم لها هک ییاهراوناخ یگدنز یارب هلمجزا ؛دشاب زین

.)۳۳ص،تیامح۱لصا.کر(دننکیمیگدنزرگیدکیترواجمردهکییاههداوناخ

باستحا اب ،هاگودرا هیبشناکسا یاهلحمیارب اردوگاه های موقت خودگردان:  مساحت  .7
نیا.تسامزلارفنرهیاربعبرمرتم45ابرباربیطسوتمتحاسم،راوناخلحمسایقم
یکارتشاخبطایاههداوناخزپوتخپیاهلحم،اههاگرذگ،اههاریاربیفاکیاضفدیابهطوحم
یاهسیورس ،یحیرفت یاههطوحم و یشزومآ تاناکما ،ینوکسم یاهدحاو زا جراخ
،رازاب ،عیزوت نکاما ،بآ هریخذ لحم ،یرادا ناکم ،تخوس یروآعمج لحم ،یتشادهب
تامدخرگا.دشابهتشادینوکسمدحاورههناخزپشآیاربیکچوکتولخطایحویرابنا
هئاراهدشیزیرهمانربهطوحمزاجراخردرتشیبایدوجومتاناکماابناوتیماریعامتجا
ارتیعمجتارییغتدیابهطوحمیحارطرد.دوبدهاوخیفاکرفنرهیاربعبرمرتمیس،درک
،لاثمیارب،اریتیعمجمکارت،دشابننکممتحاسملقادحنیمأترگا.تفرگرظنردزین
یاهدحاونایمردبسانممیرحداجیاورگیدکیزااههراوقبسانمهلصافنیمضتابدیاب

شهاک،مزلاتاناکمایارباضفواهراوناخیدارفناداد.
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یاههاگودرایزیرهمانربرد،لصاحتاعلاطازاویبایزرااریزوسشتآرطخ :شتآ ینمیا .8
رطخشهاکیارب .دینک هدافتسا اهراوناخینوکسمیاهدحاویدنبهورگویعمجناکسا
رهرد،رواجمیاهدحاوربقیرحراوآشزیروشتآتیارسزایریگشیپویزوسشتآ
یرتمودهلصافکیمکتسدواهکولبنایمیرتمیسهلصافکیداجیا،هطوحمرتمدصیس
یرورض،یدارفنایاهدحاونایم)دشابنامتخاسرهعافترارباربود،هلصافنیاتسارتهب(
تاعلاطازادیاب،اههداوناخیاههانپرسینمیایاربکیکفتوهطوحمیلکیحارطرد.تسا
.کر(درکهدافتسازیناهیراخبایاهقاجادربراکوزپوتخپیحیجرتیاهشورهبطوبرم

286ص،یکاروخریغملاقا4درادناتسا(.

یاهنامتخاس،لاب زا لصاحتابوسرواهراوآ ،عافترامک یحاون :یرامیب ناقل های  خطر  .9
یرادربکاخاهنآزازاسوتخاسیاربهکییاهلحمهلمجزا،هدشیرافحیاههلاچویلاخ
رطخ داجیا نوماریپ مدرم یارب هک دوش یتافآ دلووداز لحم هب لیدبت دناوتیم ،دننکیم
یاهلقان ریثأت شهاک و تقوم یعمجیاههاگودرا یارب بسانم هطوحمباختنا .دنکیم
،۳ات۱یاهدرادناتسا.کر(دوریمرامشهبیلصالماوعزا،هدیدبیسآتیعمجربیرامیب

۱2۳ات۱۱8صص(.

استاندارد��3سرپناه�و�اسکان:�فضاهای�مسکونی�سر�پوشیده

مردم�به�قدر�کافی�فضاهای�مسکونی�سرپوشیده�دارند�تا�در�آن�ها�از�گرما�و�هوای�تازه�
و�محافظت�در�برابر�آب��و�هوا�و�همچنین�از�حریم،�ایمنی�و�سالمت�بهره�مند�شوند�و�

بتوانند�فعالیت�هایی�را�برای�امرار�معاش�انجام�دهند.

اقدامات�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�تاکن.کر(درادیبسانمهدیشوپرسینوکسمیاضفهدیدبیسآراوناخرههکدیباینانیمطا
2ات۱یامنهار(.

�قبطاراهراوناخوینسیاههورگواهتیسنجنایمملاسییادجونمیامیرحظفحناکما
۳یامنهارهتکن.کر(دینکمهارفاهراوناخهبطوبرمیاضفنوردردزاین(.

�یاضف رد دناوتیم ،هداوناخ و یگدنز جراخم نیمأت یساسا یاهتیلاعف هک دیبای نانیمطا
یامنهارهتکن.کر(.دبایهمادا،هدشهدادصاصتخاراوناخرههبهک،نآرواجموهدیشوپرس

.)4

�زا،نکممیاجرد،وانشآهدیدبیسآتیعمجیاربهکاریحلاصمواههانپرسزاهدافتسا
6و5یامنهارتاکن.کر(دیهدجاور،تسارودقمیطیحمتسیزویگنهرفظاحل(.
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�ارییاوهوبآصاخعاضوا،هنیهبتیامحوهیوهت،شیامرگظاحلزاهافرندرکمهارفیارب
۱۰ات7یامنهارتاکن.کر(دینکیبایزرالوصفهمهیارب(.

شاخص�های�کلیدی�

�یامنهارتاکن.کر(دنرادروخربرفنرهیاربعبرمرتم۳/5لقادحزاهدیدبیسآدارفاهمه
2و۱(.

�یگنهرفظاحلزاودرادتقباطمیلمعوینفیاهدرادناتسااب،اههانپرسوحلاصمهمهتیفیک
۱۰ات۳یامنهارتاکن.کر(تساینتفریذپ(.

نکات�راهنما

یاهاضف رد یلک روطهب راوناخ یاهتیلاعف ،درس یاوه و بآ رد :طیارش و  هوا  و  آب  .۱
هناخردار یاهظحلاملباق نامزناگدیدبیسآ،تسانکممودریگیمماجنا هدیشوپرس
،یرهشیاهنامدیچرد.دنشابهتشادنانیمطاشیاسآیارب بسانمیامرگزا ات دننارذگب
رتمکاًمومعاریز،دریگیمتروصهدیشوپرسیاضفردیلکروطهبیگداوناخیاهتیلاعف
بلغا،تاظحلامنیاتیاعریارب.دشابهدافتسالباقاههناخینوریبیاضفهکدیآیمشیپ
زینفقساتفکهلصاف.تسامزلارفنرهیاربهدیشوپرسیاضفعبرمرتم۳/5زاشیب
عافترا،بوطرمومرگقطانمرداوهنایرجهبکمکیاربهکتسایرگیدیلصالماع
یاوهوبآردهکیمجحندناسرلقادحهبیارباما،تسارتبولطم،دشابرتشیبهچره
هطقننیرتلااباتفکهلصاف.درادتیولوارتهاتوکفقس،دوشمرگدیابهانپرسلخادرددرس
وزپوتخپیاربییاوهوبآمرگیطیارشرد.دشابرتمودمکتسددیاب،لخادردفقس
یاهدحاونیا.درکهدافتساینوکسمیاهدحاورواجمنابیاسریزیاضفزاناوتیماذغهیهت
یاهزورایناتسمزدرسیاهبشهلمجزا،اوهوبآیاهیراوشدزایخربدیابینوکسم
لماکهانپرسکییاربمزلاحلاصمناوتیمنهکییاجرد.دنکرتریذپلمحت،ارناتسباتمرگ
هدیشوپرسیاهتحاسمردنابیاسوفقستخاسحلاصمهبمکتسددیاب،درکمهارفار
ومیرح،ینمیاواوهوبآظاحلزاارمزلاتیامحدناوتندیاشیهانپرسنینچ.درکافتکا
دیآلمعهباهزایننیاعفریاربمزلاتامادقارتعیرسهچرهدیابنیاربانب؛دنکنیمأتتمارک

2یامنهارهتکن.کر((.

حلاصمهکییاوهوبآتخسطیارشرداًصوصخ،نارحبعوقوزاسپهلصافلاب:تدم .2
۳/5زا رتمک هدیشوپرسیاضف کیدیاش،تسین سرتسدرد هدامآ تروصهب ینامتخاس
تدمهاتوکیاربیبسانمهانپرسناونعهبدناوتبودشاببسانمیگدنزتاجنیاربعبرمرتم
عبرمرتم۳/5نازیمهبرتعیرسهچرهدیابهدیشوپرسیاضف،یدراومنینچرد.دورراکهب
نیرتمکهبارهدشهدادناکساتیعمجهافرویتملاسربیفنمتاریثأتاتدسربرفنرهیارب
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زاشیبرادقمنیاایو،تفایتسدرفنرهیاربعبرمرتم۳/5هبناوتیمنرگا.دناسربدح
هدافتسادرومرواجمیاههورگایهدیدبیسآتیعمجیوسزالًاومعمهکتساییاضفرادقم
ارتیعمجمیرحوتشادهب،تمارکربهدیشوپرسیاضفشهاکریثأتدیاب ،دریگیمرارق
،رفنرهیاربعبرمرتم۳/5زارتمکصیصختهبطوبرممیمصتره.دادرارقهجوتدروم
نکمم.دشابهارمههدیدبیسآتیعمجربنآیفنمتارثاشهاکیاربییاهراکهارابدیاب
نیدنچیاربییاوهوبآفلتخملوصفمامتبسانموتدمزاردهانپرسنیمأتتهجتسا
ابهدشقفاوتیاههمانربرد.دوشهدافتساتقوملقنولمحایهانپرسزاهکدشابمزلا،لاس
ناکملقن ای اههانپرسهکدوشنیمضتدیاب ،اهیناسردادما ردنارگیدای یلحمنلاوئسم

.دشدهاوخنمئادیاههناخنیزگیاج،تقوم

دننام،یلحمموسروبادآهبطوبرمتاعلاطازا:یصوصخ میرح و یگنهرف موسر و بادآ .۳
هدیشوپرسیاهاضفردهک،هدرتسگیاههداوناخیاضعاناکساوباوخهبطوبرمموسر
هدمآلمعهبیاههرواشم.دوشهدافتسااهراوناخیاربمزلایاضفهیهترددیاب،دوشیمارجا
لخادرددیاب.دشابزیناهنآنیبقارموریذپبیسآیاههورگلماشدیاب،روظنمنیایارب
یاههداوناخیدنبهورگ،یعمجیاههاگودرارد.دوشداجیایعرفتامیسقت،هانپرسرهیاضف
دارفایارباهاضفکیکفتوهدیشوپرسناکمرد،تسردیحارطابیسرتسدیاههار،هتسباو
ماحدزاشهاکنمضرد.دنککمکبسانمینمیاومیرحنیمأتهبدناوتیم،نانآلاوماو
یناور عفانم ،یکارتشا ناکسا یاهلحم رد مه و ازجم یاههانپرس رد مه ،دح زا شیب

۳۳ص،تیامح۱لصا.کر(.دسریمدحنیرتلاابهب،میرحواضفصاصتخا(.

نیا یارب دیاب هدیشوپرس هطوحم رد زندگی:  هزینه های  تأمین  و  خانوادگی  فعالیت های  .4
زا تبقارم ؛سابل ندیشوپ و وشوتسش ،باوخ :دشاب دوجوم بسانم یاضف اهتیلاعف
یاهییارادریاسظفحولاوما،بآ،ییاذغداومرابنا؛نلاولعماینارامیب،ناکدوک،نادازون
رانکردهداوناخیاضعاندمآدرگموزلتروصردولخادردکاروخوزپوتخپ؛هداوناخ
هدافتسادیاب،نآیعرفتامیسقتوذفانملحماًصوصخ،هدیشوپرسهطوحمیحارط.رگیدکی

دحنیرتلاابهبارنآرواجمهطوحمویلخادیاضفزابرساند.

،هانپرس یارب نارحب زا سپ رگا :یزاسنامتخاس و حلاصم سرپناه،  تأمین  حل های  راه  .5
رمتسمندرکمهارفناکما،لحمیعیبططیحمایوتسینبسانمایدرادندوجوییاههنیزگ
،هانپرسیاههتسب،یگداوناخیاهرداچلثم،هانپرسهدشفیرعتتاناکمازادیاب،درادنارنآ
یکیتسلاپ شکور عیزوت .درک هدافتسا ،نامتخاس هتخاسشیپ تاعطق ای حلاصم یاههتسب
،بانط عیزوت اب دیاب ،یرارطضا یاههانپرس یارب یدادما ملاقا زا یکی ناونعهب ،مواقم
یارب مزلا تاعطق ای و یبوچ یاهنوتس لثم ،یتیامح حلاصم و بصن لیاسو و ،رازبا
ابقباطمدیابیلیاسونینچنیمأت.دشابهارمهلحمردودوشیرادیرخ،ییاپربوبصن
رگا.دشابینتفریذپهدیدبیسآتیعمجیاربویللملانیبویلمهدشقفاوتیاهدرادناتسا
شکورلثم(تسامهارفزایندرومحلاصمزایشخباهنت،یساسایاههانپرستخاسیارب



حداقل استانداردها برای مسکن، اسکان و اقالم غیر غذایی

273

ملاقاریاسیلحمهیهتتروص،تسانکممهکاریدنیاشوخانریثأتهنوگره،)یکیتسلاپ
زینودراذگب،تسیزطیحمایداصتقارب،)راولازاهدشهتخاسیاهباقواهنوتسهلمجزا(
ریمعتیاربهدیدبیسآمدرمیلاموینفیاهییاناوت.دینکیبایزرااراهنآشهاکیاههار
.کر(دوشهتفرگرظنردمزلایاهیروآنفوحلاصمنیمأترددیابناشیاههناخیرادهگنو
یاهراک هک نیا زا نانیمطا لوصحروظنمهب .)288 ص،یکاروخ ریغ ملاقا 5 درادناتسا

هتشادمظنمتراظن،دوبدهاوخبسانمنامزلوطردهانپرسنیمأتیاربهدشماجناباشید.

عون نییعت رد نکمم یاج ات دیاب ،هدیدبیسآ یاهراوناخ مامت یاضعا مشارکتی:  طرح  .6
لًاومعمهکیدارفاایاههورگدیاقعهبدیاب.دننکهلخادم،دوشنیمأتتسارارقهکییاههانپرس
هبزاین هکیدارفاودنارذگدنهاوخینوکسمهدیشوپرسیاهاضفنیارداریرتشیبتقو
دوجومیاههناخیبایزرازالصاحتاعلاطازا.دادتیولوا،دنرادیصاخیاهیسرتسد
سونأمان»نردم«لاکشابیاعموایازمزااراهراوناخ.درکهدافتسااتسارنیارددیاب،زین
،دشدهاوخنانآیعامتجاطیارشدوبهبثعاب،دننکیمروصتهکیحلاصمویزاسنامتخاس

56ص،۱ینوناکدرادناتسا.کر(دینکهاگآ(.

هیوهتندناسررثکادحهبدیاب،اههانپرسیحارطتیروحم :بوطرم و مرگ یاوه و بآ رد .7
یبیشدیاب اهماب .دشاب اهنآلخادهب باتفآمیقتسمشباتندناسرلقا دحهبوبسانم
گرزبییاهزینرق،داب ربارب ردریذپبیسآقطانمردزج،وناراب بآهیلختیارب یقطنم
مزلایرتمکیژرنا،ندرکمرگیارباتدشابکبسدیاباههانپرسنامتخاسنزو.دشابهتشاد
دورورطخزااتدیباینانیمطااهنامتخاسفارطاردبسانمیاهشکهزدوجوزادیاب.دشاب

یریگشیپ،هدیشوپرسهطوحمهبناراببآشود.

اتدشابنیگنسدیاباینامتخاسنزواوهوبآعوننیارد:کشخ و مرگ یاوه و بآ رد .8
مرگناکمازورهنابشلوطرد،بوانتمروطهبودوشنیمضتشیامرگیاربنآیلاابتیفرظ
یقطانمرد.دشاببسانمیدنبقیاعاباما،کبسایو،دهدباراهدحاولخادندرکدرسو
یاههیلاطقفرگا.درکتقدنیگنسیاهنامتخاسیحارطرددیاب،تسالاابهلزلزرطخهک
اههیلانایماوهاتدرکتسردهیلاودمابکیدیاب،تساسرتسدردرداچایوکیتسلاپ
شزولومعمریسمزاروداههرجنپواهردبصن.دهاکبباتفآشباتنازیمزاودباینایرج
.دهدیمشهاکارفارطایاهنیمزربدیشروخشباتودابشزوزالصاحترارح،داب
فارطایاهراویدزاهکتخاسیروطدیابکاخودرگندناسرلقادحهبیارباراهفک

.دهدنتیلاعفهزاجایرامیبیاهلقانهبودشابهتشادنهلصاف

زارپزورلوطردهکییاههانپرسنامتخاسییاوهوبآنینچرد:درس یاوه و بآ رد .9
لوطردطقفهکییاههانپرسیارب.دشابلاابییامرگتیفرظابونیگنسدیاب،تساتیعمج
رتبسانم،مکحمیدنبقیاعونییاپشیامرگتیفرظابکبسنامتخاس،درادینانکاسبش
ودارفاهافرزااتدیناسربلقادحهباههرجنپوردفارطارداًصوصخاراوهنایرج.تسا
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یزپکاروخیاهقاجاای یلخادیاضفیاهنکمرگاب هدشدیلوت یامرگشدرکنمضرد
اههانپرسابدیابوتسامهملخادیاضفیارباهنکمرگرگیدعاوناایقاجا.دیباینانیمطا
دینکیبایزرااراهنکمرگوقاجازایشانیزوسشتآیلامتحاتارطخ.دشابهتشادتبسانم
یحطسیاهبآهیلختیارب.)286ص،یکاروخریغملاقا4درادناتسا.کر(دیهدشهاکو
اراههانپرسفارطا،لحمحطسردهتسشنفربندشبآونارابشزیررثاردهدمآلاابو
زاهدافتساابوهدشیدنبقیاعاههانپرسفکهکنیازانانیمطابسکاب.درکیشکهزدیاب
فکابسامترثاردندبترارح،ندیباوخیاربنیمززارتدنلبیاهتختایکشت،زادناریز

ریغملاقا2درادناتسا.کر(دوشظفحدیاب،اههانپرسخوراکی(.

دود رثا ندناسر لقادح هب ،ملاس یطیحم ظفح یارب :یرامیب ناقل های  کنترل  و  تهویه  ۱۰
هکلسریظنییاهیرامیبلاقتنارطخشهاکومشچشزوسویسفنتیاهتنوفع،اهقاجا
وسرادمدننام،یمومعاییدارفناهانپرسرهلخادرد،دوشیملقتنمقازبتارذحشرتاب
یرامیبیاهلقانلرتنکیاربهکیتامادقارد.دوشمهارفهیوهتناکمادیاب،یتشادهبزکارم
.کر( درک هدافتسا یلحم زاسوتخاس موسر هب طوبرم تاعلاطا زا دیاب ،دوشیم ماجنا

.)۱2۳ات۱۱8صص،یتشادهبیرورضتامدخ۳ات۱یاهدرادناتسا

استاندارد��4سرپناه�و�اسکان:�ساخت�وساز

در�هر�جای�مناسب�از�رسوم،�مصالح،�مهارت�و�ظرفیت�های�ساخت�وساز�ایمن�محلی�
برای�به�حداکثر�رساندن�مشارکت�مردم�آسیب�دیده�در�امور�ساخت�وساز�و�فرصت�های�

کسب�درآمد�استفاده�می�شود.

اقدامات�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�شورذاختایاربقفاوترد،ارنامتخاسیلحمنلاوئسموناسانشراک،هدیدبیسآتیعمج
۳ات۱یامنهارتاکن.کر(دیهدتلاخداهتراهمزاهدافتساوحلاصمباختنا،تخاس(.

�طوبرمیاهتیلاعفلّبقتتصرفایناوت،تیفرظهکارهدیدبیسآتیعمجزایشخبیسرتسد
۳ات۱یامنهارتاکن.کر(دینکنیمضتیفاضاعبانموتیامحهب،دنرادنارنامتخاسهب(.

�لقادحهببسانمیاهیگژیویارادحلاصموداومباختنااباراهیریذپبیسآوتارطخ
5ات4یامنهارتاکن.کر(دیناسرب(.

�.)6و5یامنهارتاکن.کر(دینکتیاعرارراکتیفیکوحلاصمهدشهتفریذپیاهدرادناتسا

�،هصقانمقیرطزاارهدشمیظنتیاههیدییأتوینفیاهتدعاسم،راک،حلاصمکرادتونیمأت
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.)7یامنهارهتکن.کر(دینکتیریدمتسردتامادقاودیرخ

�یلحمعبانمواهرازبازاهدافتسااباراهراوناخینوکسمیاهدحاویزاسونوظفح،ریمعتروما
8یامنهارهتکن.کر(دیهدماجنا(.

شاخص�های�کلیدی�

�تاکن.کر(دریگیمماجناهدشهتفریذپیاهدرادناتساواههیورابقباطماهزاسوتخاسهمه
7و2یامنهار(.

�ولاغتشا داجیا یاهتصرفرثکادحوهدیدبیسآتیعمجتکراشم،ینامتخاسیاهتیلاعف
8و2،۱یامنهارتاکن.کر(دهدیمناشناردارفانیایاربدمآرد(.

نکات�راهنما

ثادحایاهتیلاعفردهدیدبیسآیاهتیعمجتکراشم :هدید بیسآ یاه تیعمج تکراشم .۱
یاهلحمواههانپرسهکدشابییاهشورهبطوبرمتاعلاطانتفرگرظنردابدیاب،هانپرس
تراهم،شزومآیاههمانرب.دنوشیمیرادهگنوریمعت،ثادحا،یحارطنآقیرطزاناکسا
هبرجتوتراهمدقافدارفایارباًصوصخ،ارتکراشمیاهتصرفدناوتیمیزومآراکو
دیاب،دنتسههکینسرهردارنانز.دهدشیازفااهزاسوتخاسنیحرد،یزاسنامتخاس
تکراشماهنامتخاسواههانپرسثادحاهبطوبرمیاهشزومآواهراکرداتدرکقیوشت
دنمزاین هکنانآایدنرادیرتمکییاناوت،یلمعیاهراکلبقتیاربهکیناسککمک.دننک
،ناکدوکزاتبقارم،لاومالرتنک،یتراظنرومالماشدناوتیم،دنتسهیصصختیاهتراهم
هب.دشابینامتخاسیاهراکردلوغشمدارفایارباذغهیهتایوتقومیاههانپرسنیمأت
.دوش هجوت دیاب زین هدیدبیسآ مدرم یناسنا راک عبانم و نامز هب طوبرم یاهزاین ریاس
راکلمکمدناوتیممهیدادرارقراکایهعماجهنابلطوادراکیاههورگفرطزاکمکنیمأت
،دنتسهراوناختسرپرسهکینانززاتیامحیارب،ییاهتدعاسمنینچ.دشاباهراوناخ
،ناشهانپرسنتخاستهجکمکبلجیاربشلاتردنانزتسانکممنوچ،تساتیمهارپ
راچددارفا.)288ص،5ینوناکدرادناتسا.کر(دنریگرارقیسنجیشکهرهبرطخضرعمرد
دنزادرپبینامتخاسیاهتیلاعفهبدنناوتیمنهکیرگیددارفاونادنملاس،یتکرحتلاکشم

هتشادجایتحاکمکهبتسانکمم،زینباشند.

اهتراهملمکمدیاب،بسانمتیریدموتخاس،ینفیحارطصصخت :ینف هبرجت و صصخت .2
راکهبیمیظنتوینفیاهدنیارفزالصاحهبرجتناونعهبودشابهدیدبیسآمدرمشنادو
ای یلصف حناوس ربارب رد ریذپبیسآ طاقن رد .)7۳ ص،6 ینوناک درادناتسا .کر( دور
یاهشورایاهراکهارنیرتهب هئاراردهک،ینفناصصختمتاعلاطازاناوتیم،یاهرود
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هدافتسا،دنرادیتایبرجتتخاسویحارطیاهدنیارفردیلحمهدشهتفریذپکرد.

هچوازجمتروصهبهچ،حلاصمورازباایهانپرسیروفنیمأت :راک و حلاصم عبانم نیمأت .۳
تیعمجدوخهب ار هانپرس تخاسای ییاپرب ناکما دناوتیم ،هدشینیبشیپ هتسب کی رد
یبایزرا زا سپ،هدمآتسدهب تاعلاطازا هدافتسا اب ،ناکما تروصرد.دهدب هدیدبیسآ
زاهدافتسا،ینامتخاسحلاصمدیرخقیرطزایلحملغاشمزادیاب،رازابعیرسلیلحتو
هکدرادلامتحارگا.درکتیامحیلحمتروصهبیدییاهتیلاعفویصصختیاهتراهم
تاکننیاهبهجوتدیاش،دراذگبداصتقاردیریگمشچبولطمانریثأت،لحمردعبانمنیمأت
اییاهقطنمنیمأت؛نیزگیاجیدیلوتیاهدنیارفایحلاصم؛ددعتمعبانمزاهدافتسا:دشابمزلا
.)277ص،ناکساوهانپرس5درادناتسا.کر(هانپرستیکلامنیناوقایحلاصمیللملانیب
نیادربراکقوقحتیاعراب،ارهتخیرورفیاهنامتخاسزایتفایزابحلاصمزاددجمهدافتسا

.درکقیوشتدیاب،یحلاصم

و ییاوه و بآ طیارش اب دیاب اهنامتخاس تمواقم خطر:  کاهش  و  بحران  از  پیشگیری  .4
رییغت.دوشتیاعردیاباهنآربیلحمیوّجتارییغتریثأتودشابراگزاسیعیبطتارطخ
مدرمتروشمابدیاب،نارحبرطاخهبزاسوتخاسرومااییزاسنامتخاسیاهدرادناتسارد

طوبرمنلاوئسموهدیدبیسآباشد.

و سرادم لثم ،یمئاد ای تقوم یمومع یاهانب ایمن:  عمومی  بناهای  ساخت  و  طراحی  .5
نیا هب و ریمعت ای ثادحا ،مواقم تروصهب ایلاب ربارب رددیاب ،ینامردیاهتبقارم زکارم
ابقباطمدیاب،تاناکماهنوگنیاثادحا.دوشنیمضتاهنآهمهیسرتسدوینمیابیترت
همهناسآیسرتسدهلمجزا،شخبرهدییأتصوصخمیاههیوروینامتخاسیاهدرادناتسا
ابدیاباهانبنیانتخاسایریمعت.دشاب،دنرادیطابتراایییانیب،یتکرحتلاکشمهکیناسک
ریمعتیاربقفاوتدرومیتامدختسایستاعلاطازاهدافتساابوطبترمنلاوئسمتروشم
وشزومآهرابردINEEیاهدرادناتسالقادح.کر(دوشماجنااهنامتخاسنیایرادهگنو

یاهتیلاعفویناسردادما،یگدامآ:شرورپبازسازی(.

نلاوئسم تقفاوم اب دیاب ،تخاس هب طوبرم نیناوق و اهدرادناتسا ساخت:  استانداردهای  .6
رد.دوشلصاحنانیمطاییارجاوینمیایلصاتامازلاتیاعرزااتددرگنییعتطوبرم
قفاوتدیاب،دوشیمنارجاایتیاعریتنسروطهبیلحمویلمینامتخاستاررقمهکییاج
یاهتیفرظ،عبانم،ییاوهوبآطیارش،یزاسهناخگنهرفساکعنااتدیآلمعهبیاهدرتسگ

تیاعراهانبهیهتویسرتسدتیلباق،یرادهگنوریمعت؛تخاسشود.

یدنبنامزهمانربکیدیاباهتیلاعفیزیرهمانربیارب :زاسو تخاس تیریدم و حلاصم دیرخ .7
یارب رظن دروم یاهخیرات دننام یدراوم ،یدنبنامز همانرب نیا رد .دوشیحارطتخاس
وبآیاهوگلا،ناکسایاهلحمواههانپرسلخادهبهدیدبیسآمدرملاقتنا،راکلیمکت
لباقودماراکیتاکرادتهریجنزکیدیاب.دوشصخشمدیابلاسزالصفرهزاغآوییاوه
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.دوشداجیانآلحموراکربتراظن،حلاصمیاربنامتخاستیریدمماظنکیودامتعا
اتزاغآهطقنزاارحلاصمهراداوهدافتسا،یرادهگن،لمح،دیرخ،زاینقبطدیابماظننیا
۱96ص،اذغلاقتنا4درادناتسا،ییاذغتینما.کر(دریگبرظنتحتطوبرمیاههطوحم(.

،هانپرسهبزاین عفریارباهیناسردادماردلًاومعمهکاجنآزا:یراد هگن و ریمعت ،یزاسون .8
یاربدیابهدیدبیسآتیعمج،دوشیمنیمأتیکمکملاقاوهدیشوپرسیاضفلقادحاهنت
حلاصمونامتخاسلکش.دشابنیزگیاجتاناکمالابندهب،رتشیبیاضفهبدوخزاینناربج
وتدمزاردیاهزاینابقباطتیارب،نآردتارییغتماجناهکدشابیروطدیابنآیفرصم
ریغملاقا5درادناتسا.کر(دشابرودقم،لحمرددوجومیاهرازباوحلاصمزاهدافتسااب

288ص،یکاروخ(.

استاندارد��5سرپناه�و�اسکان:�تأثیرگذاری�بر�محیط�زیست

به�کار� ساخت�وساز� روش�های� و� مصالح� تأمین� اسکان،� و� سرپناه� تأمین� راهکارهای�
رفته،�اثرگذاری�نامطلوب�بر�محیط�زیست�را�به�کمترین�حد�می�رساند.

اقدامات�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�ویبایزرااراهیریذپبیسآویطیحمتارطخویلحمتسیزطیحمربنارحببولطمانراثآ
۱یامنهارهتکن.کر(دینکلیلحت(.

�مئاد ای تقوم ناکسا یارب یزیرهمانرب ماگنه رد ار لحم رد دوجوم یعیبط عبانم هرتسگ
۳ات۱یامنهارتاکن.کر(دیریگبرظنردهدیدبیسآتیعمج(.

�عفرارهدیدبیسآمدرمهدنیآموادمیاهزاینهکدینکتیریدمیروطارطیحمیعیبطعبانم
۳ات۱یامنهارتاکن.کر(دنک(.

�دناوتیمودوشیمهتشاذگتسیزطیحمرددوجومیعیبطعبانم رب هکاریبولطمان تارثا
.کر(دیناسربلقادحهبدشابنامتخاسیاهدنیارفوینامتخاسحلاصمتشادربودیلوتهجیتن

4و۳یامنهارتاکن(.
�لقادحهب،بآعبانمیرادهگنیارباریهایگیاهششوپریاسوناتخرد،ناکماتروصرد

5یامنهارهتکن.کر(دینکظفح،هیاسداجیاوکاخشیاسرفندناسر(.

�تلاحهب،دنتسینزایندرومرگیدهکیتروصرد،اریعمجیاههاگودراتقومرارقتسالحم
یامنهارهتکن.کر(دشابهدشیرگیدقفاوتدرومنیاردهکنیارگم،دینادرگزابدوخهیلوا

.)6
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شاخص�های�کلیدی�

�هکدهدیمناشن،تقومناکسازکارمایینابزیم،تشگزابیاربناکسایاهلحمهمهیحارط
یامنهارتاکن.کر(تساهتفایشهاکایوهدیسرلقادحهبتسیزطیحمرببولطمانراثآ

.)6ات۱

�یاهیراذگرثاهکتسانآرگناشناههانپرسهمهیاربحلاصمنیمأتعبانموتخاسیاهدنیارف
.)4یامنهارهتکن.کر(تساهتفایفیفختایوهدیسرلقادحهبتسیزطیحمرببولطمان

نکات�راهنما

یبایزرادرومدیاب،دراذگیمیعیبطتسیزطیحمربلابهکیرثا :تسیز طیحم یبایزرا .۱
نآتارثاشهاکتهجتامادقاولابهببسانمیناسردادمارد،تاعلاطازااتدریگرارق
ءوسمیقتسم هجیتن بلغا ،نیمز شنار دننام ،یعیبط یاهنارحب زا یرایسب .دوشهدافتسا
وتارطخدوجولیلدهبنیمز،تسانکممدراومنیارد.تساطیحمیعیبطعبانمتیریدم
،یعیبطعبانمنادقفایوتسپقطانمردیلصفیاهبلایسدننام،دوجومیاهیریذپبیسآ
تاعلاطازایرادربهرهبیارب،تارطخلیلحتوکرد.دشابلحمردنمیاعرزوتشکلباق
ییاهیریذپبیسآنتفرگرظنردزانانیمطاوناکسایاهلحمیحارطرداهنآهبطوبرم

.تسایرورض،اهیناسردادمازایشخبناونعهبییاوهوبآتارییغتریظن

زا تیامح یارب زاین دروم یطیحم عبانم رگا :یطیحم منابع  مدیریت  و  پایداری  قابلیت  .2
یاضاقت هنوگره ،دشابیم دودحم ،تسا شیازفا لاحرد یریگمشچ روطهب هک ینینکاس
ردیعبانمنینچهکییاجرد.دبایشهاکدیاب،نوماریپتسیزطیحمدوجومعبانمزاموادم
ربدراوتاراسخهکدرکهرادایروطارتقومیعمجناکسایاهلحمدیاب،تساسرتسد
،مادکاروخلیبقزا،نیزگیاجلباقملاقاوتخوسدیاب.دسربدحنیرتمکهبتسیزطیحم
یعبانمزااریگدنزنیمأتیاهتیلاعفیاربمزلایعیبطعبانمریاسویزرواشکتادیلوت
تیریدمتحتهکدودعماماگرزبناکسایاهلحم.درکتیریدمونیمأت،هطوحمزانوریب
وکچوکینوکسمیاهدحاودایزدادعتزا رترادیاپ،تسیزطیحمظاحلزا دیاش،تسا
تاریثأت .درک تراظن اهنآ رب ای تیریدم ار اهنآ یتحارهب ناوتیمن هک دشاب یاهدنکارپ
ناکساهدزلابهقطنمراوجردهکیرگیددارفاایهدیدبیسآمدرم،نابزیمتیعمجیاهزاین

.دریگرارقهجوتدرومدیاب،یلحمعبانمرب،دناهتفای

ردارتسیزطیحمیعیبطعبانمتیریدم :تسیز طیحم رب تدمدنلب یراذگریثأت شهاک .۳
مدرم یارب هانپرس نیمأت هب زاین هکیلاحرد .تشاد رظن رد دیاب یزیرهمانرب حوطس همه
قیرطزادیاب،نآتدمدنلبتارثا،درادتعیبطربیریگمشچبولطمانریثأت،هدیدبیسآ
یاهسناژآابهرواشم.دسربدحنیرتمکهبیزاسزابیاهتیلاعفوطیحمیلیمکتتیریدم
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یمهیصوتتسیزطیحمهنیمزردلاعفشود.

،نش،راولا،بآدننام،ینامتخاسحلاصمکرادتهکیریثأت :ینامتخاس حلاصم عبانم کرادت .4
طیحمرب،اهمابنتخاسوتاعطقدنویپ،اهرجآنتخپیاربتخوسنینچمهوفلع،کاخ
ینیزگیاج،یرادربهرهبیاهخرن،یتنسناربراک.دوشیبایزرادیاب،دراذگیمیعیبطتسیز
،یلیمکتاینیزگیاجحلاصمزاهدافتسا.دینکصخشمارعبانمنیالرتنکوتیکلاموحلاصم
.دهدشهاکارتدمدنلببولطمانتاریثأتهنوگرهودنکتیامحیلحمداصتقازادناوتیم
دننام(یدیلوتیاهدنیارفونیزگیاج،یتفایزابحلاصمددجمدربراکوددعتمعبانمزاهدافتسا
یاهتیلاعفماجناابدیاباردرومنیا.دادجاوردیابار)مواقمیلگیاهکولبزاهدافتسا

ناربج،یراکتخردلثم،هدشفرصمملاقایاربنیزگیاجکرد.

ریاس و تخرد هک دوش یحارط یروط دیاب ناکسا و هانپرس نیمأت یاههیور فرسایش:  .5
تارییغترباربردتیامحوهیاسداجیاودوشکاختیبثتثعاب،دنکظفحاراهینتسر
یاههکبشو اههاگرذگ،اههارهروک ،اههار هرانک رد دیاب .دناسرب دحنیرتلااب هب ار یوّج
اهنآشیاسرفات درکهدافتسا یعیبطیاهظافحزا ،اهبلاضافویحطسیاهبآهیلخت
ییاهلاناکرفحابدیاباریلامتحاشیاسرفهنوگره،دوبنرودقمیرمانینچرگا.دبایشهاک
یاههیشاحای اههار ریسمریزرد،یشکهلول یاهبلاضافویحطسیاهبآهیلخت یارب
ص،زرهیاهبآیشکلاناک،۱درادناتسا.کر(دناسردحنیرتمکهب،اهنآهدشیراکتخرد

.)۱28

،یعمجتقومناکسانکامافارطاونوردردتسیزطیحمیعیبطتایحدیدجت:لیوحت .6
اقتراقباستلاحهبتشگزابیاهتیلاعفویزاسزابیارببسانمتامادقاقیرطزادیاب
شخبتیاضریروآعمجابهارمهدیاب،ناکسانکاماناونعهبییاهلحمنینچهیلخت.دبای
تارثادرادلامتحاوتسینرودقماهنآتفایزابهکدشابییاههلابزایحلاصموداومهمه

یعیبططیحمربیبولطمانبگذارد.
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2. اقالم غیر خوراکی: لباس، وسایل 
خواب و لوازم خانگی

طیارشرییغترباربردناسنازاوعفراررشبیاهزایننیرتیصخش،باوخلیاسوووتپ،سابل
ملاقاواهلااکهبیسرتسد.دنکیمتیامحدرفتمارکومیرح،تملاسزاودنکیمتظفاحمیوّج
ویصخشیتشادهبیاهزاینعفر،امرگظفح،اذغفرصموهیهتردارهدیدبیسآمدرمهک،یساسا
عضوءاقترا2درادناتسا.کر(تسایرورض،دزاسیمدنمناوتاههانپرسیرادهگنایریمعت،نتخاس

۱۰۳ص،بآنیمأت۱درادناتساو۱۰۰ص،تشادهب(.

هچودندرگزابدوخیلصاتنوکسلحمهبدنناوتیمهکیدارفاهچ –هدیدبیسآیاههورگهمه
تروصهب،–دناهتفایناکساتقومیعمجیاههاگودراردایدنرگیدیاههداوناخنامهیمهکیناسک
یبایزرابسانمروطهبدیابنانآزایننیاودنرادزاینیکاروخریغملاقاهب،یگداوناخایویدارفنا
زیننابزیمیاههداوناخاًصوصخ،درادهیوناثرثانانآربنارحبهکییاهتیعمج.دوشیگدیسرو
،نارحبرثاردملاقانیاهبیسرتسدویلحمداصتقاربهدشلیمحتتلاکشمعفریاربتسانکمم

هتشادزاینیکاروخریغملاقاهبباشند.

یاهرازابهکییاجرد،تسایناسردادمایاربیداعتیلاعفکییکاروخریغملاقاعیزوتهچرگ
رظنرد،هلاوحایدقنلوپنیزگیاجدیاب،ییاذغریغملاقانیانیمأتیارب،تسالاعفزونهیلحم

2۰9ص،هلاوحودقنهجولاقتنا۱درادناتسا،ییاذغتینما.کر(دوشهتفرگ(.

نیناوق ای تاعلاطا هب یزاین لًاومعم ،دوشیم نیمأت اهراوناخ ای دارفا هدافتسا یارب هک یملاقا
مزلااههانپرستخاسوریمعتیاربهکیملاقانیمأتاما؛درادناهنآدربراکهوحنهرابردفعاضم
دیاب،دوشهدافتسارثؤمونمیااهنآزاهکنیایاربلًاومعم،اهرازباوتلااصتا،حلاصملثم،تسا
یصخشیتشادهبیاهزاینعفریاربهکیملاقاعیزوتهباشمروطهب.دشابهارمهینفیاهدومنهراب
عضوءاقترا2و۱یاهدرادناتسا.کر(.دشابهارمهتشادهبشیازفایاهتیلاعفابدیاب،تسامزلا

۱۰۰ات97صص،تشادهب(.



حداقل استانداردها برای مسکن، اسکان و اقالم غیر غذایی

281

استاندارد��1اقالم�غیر�خوراکی:�اقالم�حمایت�فردی،�عمومی�و�سرپناه

به�منظور�تضمین�سالمتی،�کرامت�و�ایمنی�و�رفاه�جمعیت�آسیب�دیده،�به�قدر�کافی�
حمایت�فردی،�عمومی�و�سرپناه�به�عمل�آمده�است.�

اقدامات�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�یامنهارتاکن.کر(دینکیبایزرااریکاروخریغملاقاهبهدیدبیسآتیعمجزیامتمیاهزاین
۱۰۳ص،بآعبانم۳درادناتساو2و۱(.

�هدیدبیسآتیعمجدوخیوسزاولحمرداریکاروخریغملاقازاکیمادکهکدینکصخشم
۳یامنهارهتکن.کر(دروآتسدهبناوتیم،هلاوحاییدقنتخادرپزاهدافتساابو(.

�یامنهارهتکن.کر(دیریگبرظنردیضرفهتسبکیبلاقرداریکاروخریغملاقاهمهبسانت
.)4

�.)5یامنهارهتکن.کر(دینکیزیرهمانرب،ییاذغملاقاهمهرباربوفافش،مظنمعیزوتیارب

�یامنهارولمعلاروتسد،اههانپرستخاسیاربمزلاملاقازایرادربهرهبیاربوزاینساسارب
6یامنهارهتکن.کر(دیهدجاوراراهنآزاهدافتساودینکهیهتینف(.

�یناسردادما دیدمت هرودرد،هراوآ تیعمجیارب یکاروخریغملاقا ددجمعیزوت تهجرد
7یامنهارهتکن.کر(دینکیزیرهمانرب(.

شاخص�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�تساهدشنیمأتهدیدبیسآیاههورگلکیارب،زایندرومیکاروخریغملاقایبیرقتریداقم
7ات۱یامنهارتاکن.کر((.

نکات�راهنما�

لومعممزاول،یصخشتشادهبوسابلدننام،یصخشملاقاهبزیامتمیاهزاین :اهزاین نیمخت .۱
،یکیتسلاپیاههقرولثم،هانپرسردزایندرومملاقاواذغیزاسهدامآوهریخذلثم،یگناخ
و یصخشیاهزاین نایم دیاب .دنوشیبایزرا دیاب هیلوا ینامتخاسحلاصم ای رازبا ،بانط
یکاروخریغیاهزاینهتسدنآ.دشلئاقزیامت،تخوسوزپوتخپیارباًصوصخ،یمومع
یاههتسبایهسیک،هبعجهبزاین.درکصخشمدیاب،دراددوجواهنآیلحمهیهتناکماهکار
ایهراوآیاهتیعمجیگداوناخاییصخشیاهلااکلقنولمحورابناتهجرگیدیرورض
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کرادت.دوشهتفرگرظنردیکاروخریغزایندرومملاقازایشخبناونعهبدیاب،رجاهمدارفا
یاهدرادناتسا.کر(دشابنارحبهبیناسردادمایلکهمانربزایشخبدیاب،یکاروخریغملاقا

26۱ص،ناکساوهانپرس۱درادناتساو62ات56صص،۳ات۱ینوناک(.

واذغهیهت،یتشادهب،یصخشفراصمتیامحیاربیکاروخریغملاقا :یکارتشا تاناکما .2
مدرم.درکمهارفیمومعزکارمریاسوسرادمیارببسانمروطهب،دیابارهریغوزپوتخپ
وشزومآیاهشخبنایمدیاب.دنشابهتشادیسرتسدیشزومآویحیرفتتاناکماهبدیاب
هوحن شِزومآ زا تیامحیارب یتملاسویتشادهب یاهمایپ ات درکرارقرب طابترا تشادهب
عضوءاقترا2و۱یاهدرادناتسا.کر(دوشرشتنمیکاروخریغملاقازاتسردهدافتسا
،یناسردادما،یگدامآ:شزومآردINEEاهدرادناتسالقادحو۱۰۰ات97صص،تشادهب

یاهتیلاعفبازسازی(.

ودراذگیمریثأتتاکرادتهریجنزویلحمداصتقارباهنارحب :یکاروخ ریغ ملاقا نیمأت .۳
،مدرمنایمردنآمیقتسمعیزوتوهقطنمجراخزایکاروخریغملاقانیمأتبجوم،بلغا
صخشم،هیلوایجنسزاینزایشخبناونعهبرازابعیرسلیلحت.دوشیمعماوجایاهراوناخ
قطانمزااییلحمرازابزاارمدرمیاربهدشهتخانشییاذغریغملاقاناوتیمایآهکدنکیم
ای تسا لاعف زونه یلحم داصتقا رگا .ریخ ای درک نیمأت یگیاسمه رد هدیدبیسآ ریغ
نداد،دریگرارقتیامحدرومیتاکرادتهریجنزایصاخیاهتدعاسمقیرطزادناوتیم
تیریدمناکمامدرمهب،هدیدبیسآمدرمهبیکاروخریغملاقانیمأتیاربهلاوحایدقنلوپ
ای دقن هجولاقتنا ۱درادناتسا ،ییاذغتینما .کر(دهدیمار ناشزاین درومملاقا نیمأت
عفرودادمازا ریذپبیسآمدرمیدنمهرهب زا نانیمطالوصحروظنمهب .)2۰9ص،هلاوح

یزیرهمانربدیاباهکمکنیایارب،ناشیاهزاینکرد.

یدنبهتسبدرادناتساصاختاصخشمواوتحماببلغایکاروخریغملاقا:یدادما یاه هتسب .4
کی رد یکاروخ ریغ ملاقا تاصخشم و دادعت .دوشیم هداد رارق اهرابنا رد شیپ زا و
وتیسنج،نس،یلومعمهداوناخکیرددارفادادعتهبهجوتابدیاب،راوناخیاربیدنبهتسب

نییعتملاقایگنهرفشریذپتیلباقنینچمهوصاخیاهزاینابدارفادوجوشود.

رباربعیزوتیاربیدمآراکیاههویشدیابهدیدبیسآتیعمجابتروشمقیرطزا:عیزوت .5
ودنوشعلطم،مزلایبایزرادنیارفای،مانتبثوعیزوتدرومرهزادیابمدرم.درکیحارط
تفایردیاهتراکایودیآلمعهبیمسرمانتبث،عیزوتیاربدیاب.دننکتکراشمنآرد
یاهتسرهفردریذپبیسآیاهراوناخایدارفا هکدینکلصاحنانیمطا.دوشهیهتهیمهس
دیاب.دنشابهتشادیسرتسدملاقاهبمهوتاعلاطاهبمهدنناوتیمودناهداتفینملقزاعیزوت
،دیآیمشیپعیزوتایمانتبثنیحردهکیتایاکشواهینارگنهبیگدیسریاربیدنیارف
ملاقاهئارایاربنماهقطنمنیرتبسانمنییعتهرابردیلحمنلاوئسمابدیاب.تفرگرظنرد
ییاهتفاسمهبدیاب.درکتروشم،اجنآهبناعفنیذدمآوتفرنینچمهویکاروخریغیکمک
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ریغیکمکملاقا لمحوتفایردیارب هک ییاهراک و هداج،ریسم،دوشیمیطهدایپ هک
تاعطقلثم،گرزبملاقالمحهنیزههبطوبرملئاسمنینچمهودوشیمماجنایکاروخ
تراظنهدشنیمأتیکاروخریغملاقازاهدافتساوعیزوتربدیاب.تشادهجوتهانپرستخاس
درکیبایزرااریکاروخریغملاقادوخوعیزوتدنیارفندوببسانمویفاکناوتباتدوش

۱98ص،اذغلاقتنا5درادناتسا،ییاذغتینما.کر((.

یاههورگ و دارفا یارب دیاب یگناخ لیاسو مامت :ینف ییامنهار و لمعلاروتسد ،جیورت .6
رد اما ؛دشاب ناسآ ییامنهار هب زاین نودب ناشیا یارب اهنآ دربراک و انشآ هدیدبیسآ
،تلااصتا و رازبا ،ینامتخاسحلاصملکشردهدشهئارا یاهکمکلیمکت یارب ،لاحره
،5درادناتسا.کر(دوشهئارابسانمومزلاتروصهبدیابیراکیوگلاوینفییامنهار
ناوتیم،ملاقانیایدنبهتسبیورربهداسلاکشایحارطاب.)288ص،یکاروخریغملاقا
روظنمهب.دادناشنبسانمونمایاههانپرستخاسایریمعتیارباراهنآزاهدافتساهوحن
رددیاب،زاسوتخاسیلحمناصصختموهدیدبیسآتیعمج،مزلایاهکینکترتهبکرد
ییاپرب و ریمعت هوحن شیامن دننام( اههطوحم رد یهاگآ شیازفا هب طوبرم یاهتیلاعف
هک اههاگتماقا و اههانپرس تخاس و یحارط رد یفعض ره .دنوشهداد تکرش )اههانپرس
درکلمعیموب یاههنومن نینچمهودوشیمرجنماههناخبیرختای تراسخشیازفا هب
تکراشمینارمعیاهتیلاعفردهکیناسکهبدیاب،تسامواقمنارحبرباربردهک،بولطم

.دوشدزشوگ،دنراد

،فرصمنازیمنآردهکدشابیروطدیابیدادماملاقاعیزوتهوحنیزیرهمانرب:ینیزگیاج .7
رظن رد یملاقا نینچ ینیزگیاج یارب هدیدبیسآ تیعمج ناوت و ملاقا زا هدافتسا تدم

.دوشهتفرگ

استاندارد��2اقالم�غیر�خوراکی:�لباس�و�وسایل�خواب�جمعیت�آسیب�دیده�

و� کرامت� فردی،� امنیت� تا� دارند� اختیار� در� رختخواب� و� پتو� لباس،� کافی� به�قدر�
رفاهشان�تضمین�شود.

اقدامات�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(
�دارفا و نادازون هلمجزا و ،نینس همه رد نارسپ و نادرم ،نارتخد ،نانز زیامتم یاهزاین

ریداقمرد،یرورضملاقاهبنانآیسرتسدزاوییاسانش،ارهدشدرطویوزنمایریذپبیسآ
۱یامنهارتاکن.کر(دینکلصاحنانیمطااوهوبآولصف،گنهرفاببسانتم،تسرد

5ات(.

�نانآهمههکدیوشنئمطمودینکصخشمارباوخلیاسوووتپهبهدیدبیسآتیعمجزاین
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2یامنهارتاکن.کر(دنرادیسرتسدملاقانیاهبیفاکردقهب،امرگوباوخنیمأتیارب
.)5ات

�رایتخاردزاینساساربارنآودینکیبایزرااراهشکهرشحابهدشیروارفیاهیروتهبزاین
 .)۱2۳ات۱۱8صص،یرامیبیاهلقانلرتنک۳ات۱یاهدرادناتسا.کر(دیراذگبدارفا

شاخص�های�کلیدی�

�بسانتموتسردهزادنارد،لماکسابلتسدودلقادحنارسپونادرم،نارتخد،نانزهمه
5ات۱یامنهارتاکن.کر(دنراداوهوبآولصف،گنهرفاب(.

�باوختخر تسدکی ،هدیدبیسآ مدرم همه ،تسا یرورضندب ترارح ظفحهکاجره رد
دنرادرایتخاردشکهرشحابهدشیروارفدنبهشپیاهیروتوشلاب،هفحلم،کشت،وتپلماش
ات۱۱8صص،یرامیبیاهلقانلرتنک۳ات۱یاهدرادناتساو5ات2یامنهارتاکن.کر(

.)۱2۳

نکات�راهنما

ظفحزااتدنشابهتشادضیوعتیاربیفاکسابل دیاب هدیدبیسآمدرمهمه:سابل ضیوعت .۱
مزلتسمرمانیا.دوشتیامحناشهافرویتملاس،تمارکزاودشابنئمطمدوخندبیامرگ
تلوهسیارب،ریزیاهسابلاًصوصخ،یرورضملاقازادرومودمکتسدنتشادرایتخارد

وشوتسشاست.

ویگنهرفموسر،ییاوهوبآطیارشابدیاب،)زاینابقباطمشفکهلمجزا(سابل:بسانت .2
کیدیاب،بسانمیاهسابلربهولاع،زینلاسوداتنِاکدوکونادازون.دشاببسانمهزادنا
یاربنآدادعتوهتشادقیبطتیگنهرفموسرابدیابباوخلیاسو.دنشابهتشادیفاضایوتپ

یفاکدارفایازجمندیباوخباشد.

ویتبوطرتارثارباربرداهنآدرکلمعنینچمهواهسابلیرادهگنمرگ :یشیامرگ درکلمع .۳
تیاعرزانانیمطالوصحتهج.دوشهتفرگرظنرددیاب،اهنآرباوهوبآطیارشنینچمه
.دوشهتفرگرظنرددیابکاشوپوباوخلیاسوزایبیکرت،امرگظاحلزامدرمیتحارحطس
،نیمز اب سامت رثا رد ندب ترارح شهاک رب هبلغ یارب رادقیاع یاهکشت زا هدافتسا

یفاضایوتپنیمأتزارترثؤمدناوتیمباشد.

ماودیداعشیاسرفلباقمردوینلاوطهدافتسایاربدیابباوخلیاسووکاشوپ:ماود .4
هتشادباشد.
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یرتشیبکاشوپوباوخلیاسودیاب،دنتسهرطخرباربردرتشیبهکیدارفا :صاخ یاهزاین .5
،عفدلرتنکمدعتلاکشمیاراددارفالماشدراومنیا.دوشعفرناشیاهزایناتدنشابهتشاد
یتکرحیاهتیدودحم یاراد دارفا و نادنملاس ،هدریش و رادراب نانز ،نمزم یاهیرامیب
ترارحعفدناکما،نادنملاسودنرادیتکرحلکشمهکیناسک،ناکدوک،نادازون.تسازین
زایننآلاثماوکاشوپ،وتپهب،ناشندبیامرگظفحیارب،ورنیازاوتسارتشیبناشندب
دنمزاین،کرحتمدعوندوبناوتمکهبهجوتابنارامیبونادنملاس.تشاددنهاوخیرتشیب

،تختایکشتندادلثم،صاخهجوتهستند.

استاندارد��3اقالم�غیر�خوراکی:�لوازم�پخت�وپز�و�خورد�وخوراک

جمعیت�آسیب�دیده�به�وسایلی�که�از�لحاظ�فرهنگی�برای�تهیه�و�ذخیره�غذا،�پختن،�
خوردن�و�آشامیدن�مناسب�است،�دسترسی�دارند.

اقدام�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�و ییاسانشار ندیماشآ و ندروخ،زپوتخپ،اذغهریخذیارب هدیدبیسآمدرم تاجایتحا
و۱یامنهارتاکن.کر(دییامنمهارفارناشیاهزاینبسانمملاقاهباهنآیسرتسدناکما

.)2

شاخص�های�کلیدی�

�کی،هداوناخلکیارب،ردوهتسدیارادگیدود،هرفنجنپایراهچهورگرهایراوناخره
وریگفک(گرزبقشاقودوهناخزپشآیوقاچکی،اذغندیشکای هیهت یارب گرزبهساک

2و۱یامنهارتاکن.کر(درادرایتخارداذغندیشکیارب)هقلام(.

�ایناویلکیورگیدیروخاذغهلیسوایقشاقکی،دوگباقشبکیهدیدبیسآمدرمهمه
.)2و۱یامنهارتاکن.کر(دنرادندیماشآهلیسو

نکات�راهنما

بسانمیگنهرفظاحلزادیاباذغندروخونتخپلیاسوهبطوبرمملاقاشنیزگ:بسانت .۱
یارب ملاقا نیا صیخشت ماگنه .دنک مهارف نمیا تروصهب ار اهراک ماجنا ناکما و دشاب
لیاسودادعت.دوشتروشم،دننکیمهیهتاراذغلًاومعمهکیناسکونانزابدیاب،ندرکمهارف
زیامتایراوناخکیردهداوناخفلتخمیاههورگیاربنآهناگادجتخپظاحلزااذغهیهت
فورظهزادناوعون.دشابیگنهرفموسراببسانتمدیاب،تخپنیحردصاخیاهاذغ
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بسانمناکدوکونلاولعم،دنملاسدارفایاربدیاباذغندروخوزپوتخپباشد.

تیفیکابکیتسلاپزادیابهمه)هریغوبآفرظ،هّبدَ،هساک،لطس(یکیتسلاپملاقا:داوم .2
وناویل،هساک،لاگنچ،قشاق،دراک(یزلفلیاسوهمه.دشابکاروخیارببسانملدمو

هدشیراکبآایگنزدضدلاوفزادیاب)هریغباشد.

استاندارد��4اقالم�غیر�خوراکی:�اجاق�ها،�سوخت�و�روشنایی

جمعیت�آسیب�دیده�به�اجاق�های�ایمن�کم�مصرف�و�همچنین�به�مقدار�کافی�سوخت�یا�
انرژی�خانگی�یا�امکانات�پخت�وپز�عمومی�و�هر�خانوار�برای�تضمین�ایمنی�خود،�به�

وسایل�مناسب�روشنایی�دسترسی�دارد.

اقدامات�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�نانآیسرتسدنیمضتاب وییاسانشاراهراوناخیروخاذغوزپوتخپهبطوبرمیاهزاین
زپوتخپتاناکمااییگناخیژرناایتخوسیفاکریداقم،فرصممکونمیایاهقاجاهب

.)۱یامنهارهتکن.کر(دینکعفریمومع

�.کر( دسرب لقادحهب یزوسشتآرطخات دینک لصاحنانیمطا اهقاجا یربراک ینمیا زا
۳و2یامنهارتاکن(.

�رارمتسا دناوتیم یطیحمتسیز و یداصتقا ظاحل زا هک ار یگناخیژرنا ای تخوسعبانم
4یامنهارهتکن.کر(دیهدبتیولوااهنآهبودینکییاسانش،دشابهتشاد(.

�هریخذنمیاوملاستروصهبودشابیمسرتسدردیفاکنازیمهبتخوسهکدیوشنئمطم
5یامنهارهتکن.کر(تساهدش(.

�تیربکهبیسرتسدوفرطربارنانیمطالباقوهتسویپ،یعونصمییانشورهباهراوناخزاین
هتکن .کر( دینک مهارف و ییاسانشار اهعمشای قاجا ندومن نشوریارب رگید لیاسوای

.)6یامنهار

شاخص�های�کلیدی�

�رایتخارداریگناخیژرنا ای تخوسیفاکریداقم،فرصممکیاهقاجا،هدیدبیسآمدرم
.)۳ات۱یامنهارتاکن.کر(دنراد

�هریخذواهقاجایداعدربراکزایشانثداوحرطاخهبمدرمندیدهمدصزایشرازگچیه
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.)5و4یامنهارتاکن.کر(تساهدشنملاعا،تخوس

�ایتیربکهبنینچمهوهتسویپونمیایعونصمییانشورنیمأتلیاسوهبهدیدبیسآمدرم
6یامنهارهتکن.کر(دنرادیسرتسدهریغوعمش،تخوسندومننشوریاربرگیدلیاسو(.

نکات�راهنما

ابهارمهزپوتخپیاهشور.تساراگزاس،دوجومموسراباهقاجاتاصخشم:اه قاجا .۱
لرتنک ،مزیه ندرکهدامآ ،فرصممک یاهقاجا زا هدافتسا هلمجزا ،یژرنا رد ییوجهفرص
،یکارتشا ناکسایاهلحمرد.دبای جاوردیاب هریغویکارتشا زپوتخپ،اذغهیهت ،شتآ
،اههانپرسلخادرددودزایشانیگدولآویزوسشتآرطخندناسرلقادحهبروظنمهب
یاربیدارفنایاهقاجاهیهترب،یزکرمهناخزپشآایکرتشمزپوتخپیاربیطاقنینیبشیپ

۱92ص،اذغلاقتنا2درادناتسا،ییاذغتینما.کر(درادتیولواهداوناخره(.

دیابهدیشوپرسنکامارد،نوریبهباهقاجاراکزالصاحدودواهزاگتیادهیارب:هیوهت .2
ردبسانمهیوهتهکنیازانانیمطالوصحتهج.دوشبصناهقاجایاربییاهشکدود
رد،یسفنتتلاکشمرطخندناسرلقادحهبیاربودریگیمماجناهدیشوپرسیاههطوحم

.دوشهیبعتیاهدشتظفاحمذفانمدیاباههانپرسراتخاس

اراهقاجا.دشابادجرگیدکیزانمیاتروصهبهانپرسیازجاوقاجادیاب:هلعش ینمیا .۳
زانآروبعریسمرد،زینشکدودفارطا.دادرارقزوسنهیاپیوردیاباههانپرسلخادرد
ماگنهرددیاباراهقاجا.دوشتظفاحمزوسنداومابدیاب،نوریبهبهانپرسنامتخاسنایم
.تشادنمیایسرتسداهنآهبناوتبهکدادرارقییاجردویدورولحمزارترود،هدافتسا

نابزیمعماوجهکییاجردًاصوصخ،ارتخوسعبانم :تخوس نیزگیاج لباق و رادیاپ عبانم .4
،عبانمماودنیمضتیارب.درکتیریدمدیاب،دنتسهیکتمنآهبزینراوجمهقطانمنانکاسای
یاهلگنجزااهنآوحموناتخردعطق،یراکتخرداب،لاثمیارب؛درکرپاراهنآلأخدیاب
زاهتخاسیاهرجآلثم،یتنسریغتخوسعبانمزاهدافتسا.درکناربجناوتیماردوجوم
تیامحدرومدیاب،دشابهدیدبیسآمدرمشریذپدرومرگا،کیناگراداومریاسوهراکاخ

رارقگیرد.

،اهنآ عفر و یدرف ینمیا تلاکشم هب یگدیسر یارب :تخوس یزاس هریخذ و  جمع آوری  .5
تخوسیروآعمجلیاسوولحمهرابرد،نارتخدونانزاًصوصخ،هدیدبیسآمدرمابدیاب
،نآعبانمهبیسرتسدوتخوسنیمأتزاینهبدیاب.درکتروشمندرکمرگوزپوتخپیارب
هبنایلاتبمنیبقارم،نانزیتسرپرستحتیاهراوناخلیبقزا،ریذپبیسآدارفایاربهژیوهب
ییاهقاجادربراک.درکیگدیسر،یتکرحتیدودحمیارادصاخشاایونمزمیاهیرامیب
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دیابارتخوس.دبایجاوردیاب،فرصممکیاهقاجالًاثم،درادتخوسهبیرتمکزاینهک
سرتسدزارودار،تفنلثم،عیامتخوسهنوگرهودادرارققاجادوخزاینماهلصافرد

یرادهگننادازونوناکدوککرد.

نآکرادتهکدشابیلوادتمییانشورعبنمدناوتیماهعمشواهسوناف:یعونصم یزادرپرون .6
هبکمکیارب.درکیبایزرازیناردراومنیایزوسشتآرطخدیابدنچره،تساناسآزین
عاونازا،تسامکروناجنآردیلکروطهبهکاههانپرسفارطاولخادردیصخشینمیا
یاربیدیشروخیاهلناپو)LEDای(رگشباتیاهدویدلثم،یعونصمییانشورعبانمرگید

.دینکهدافتسالحمردقربدیلوت

استاندارد��5اقالم�غیر�خوراکی:�ابزارها�و�اتصاالت

جمعیت�آسیب�دیده�ای�که�مسئولیت�ساخت�و�نگه�داری�سرپناه�یا�آواربرداری�را�خود�
برعهده�می�گیرند،�به�ابزارها�و�اتصاالت�الزم�و�آموزش�تکمیلی�دسترسی�دارند.

اقدامات�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�تاناکما ای هانپرسزا یشخبای مامت نمیا تخاستیلوئسمهک  – ار هدیدبیسآمدرمزاین
و رازبا هب ،– دنراد هدهعرب ار یرادربراوآ و اهنآ لصا یرادهگن و ریمعت ،دوخ یکارتشا

2و۱یامنهارتاکن.کر(دینکفرطربوییاسانش،مزلاتلااصتا(.

�اهرازباینمیاظفحویرادهگن،ریمعت،یرادربهرهبیارببسانمیاهراکوزاسهکدیباینانیمطا
کرد و قفاوت دروم ،هدشمهارف یمومعهدافتسا یارب ملاقا نیا هک ییاجرد ،تلااصتا و

2و۱یامنهارتاکن.کر(تساهتفرگرارقناگمه(.

�شزومآاریرادربراوآوانبیرادهگنوریمعت،تخاس،اهرازبازاهدافتسا،موزلتروصرد
۳یامنهارهتکن.کر(دیهد(.

شاخص�های�کلیدی�

�اهانبیرادهگنوریمعت،زاسوتخاسنتفرگهدهعربیاربیعامتجایاههورگواهراوناخهمه
.)2و۱یامنهارتاکن.کر(دنرادیسرتسدمزلاتازیهجتواهرازباهب،یرادربراوآو

�و اهرازبا دربراک یارب یهاگآ شیازفا و شزومآ هب یعامتجا یاههورگ ای اهراوناخ همه
۳یامنهارهتکن.کر(دنرادیسرتسد،هدشنیمأتتلااصتا(.
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نکات�راهنما

هدشهتخانشدارفایاربدیاب،دوشیمنیمأتهکیتلااصتاواهرازبا:لوادتم یاهرازبا یدنب هتسد .۱
لسکبیاهمیس،فلتخمیاههزادناردییاهخیملیبقزایتلاآرازبا.دشابطیارشبسانمو
.تشادرظنرددیاباریریگهزادناوندرکبترمتهجییاهرازبازینو،بانطوهزیناولاگ
،دشاببایمکیطیارشردایوزایندرومیتدمیاربتسانکممهکاریکارتشایاهرازبادیاب
دروم،عیزوتزاشیپدیاب،اهرازبانیاتناماویرادهگن،کرتشمهدافتساهنوگره.درکنیمأت

.دریگرارققفاوت

یاهتیلاعف یارب دیاب هدشمهارف یاهرازبا ،ناکما تروصرد :شاعم تأمین  فعالیت های  .2
هنوگرهزااتدریگرارقتراظنتحتدیاباهرازبادربراک.دشابهدافتسالباقزینشاعمرارما
عبانمزاناربجلباقریغایزاجمریغیرادربهرهبلیبقزا(تسیزطیحمربیفنمیراذگرثا

زیهرپاهرازبازایکارتشاهدافتساای)تسیزطیحمشود.

نمیا یرادهگن و هدافتسا هب طوبرم هدشیحارطیاهتیلاعف رد :ینف و کمک های  آموزش  .۳
یاههداوناخیاضعاهبکمک.دوشهدناجنگزینیهاگآشیازفاوشزومآدیاب،اهرازبازا
ماجنایرادهگنوریمعتیاهدادرارقداقعناابهکینامتخاسیاهراکایناگیاسمهوهدرتسگ
دوشمهارفزینریذپبیسآدارفاریاسونانزیتسرپرستحتیاهراوناخیاربدیاب،دریگیم

274ص،۱یامنهارهتکن،ناکساوهانپرس4درادناتسا.کر((.
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پیوست 1
چک لیست ارزیابی سرپناه، اسکان و اقالم غیر خوراکی

ردهکتسایتفایردتاعلاطابسانتزانانیمطالوصحیارب،یتسیلکچوامنهاراهشسرپنیا
رهرددناوتیموتسارییغتلباقتسرهفنیا.دراددربراکنارحبزاسپهانپرسهبیناسردادما
طیارش،نارحبزوربلیلادهرابردتاعلاطاهکتسانیاربضرف.دوشهدافتساومیظنت،مزلالکش
هرواشمیارب،یلصادارفاونابزیم،هراوآیاهتیعمجهبطوبرمیساسایرامآیاههدادویتینما

.)62ص،۳ینوناکدرادناتسا.کر(دیآیمتسدهبازجمتروصهب،سامتیرارقربو

1 . سرپناه و اسکان
ارزیابی و هماهنگی

�سیسأت ،رما نیا نلااعف و طوبرم نلاوئسم ،اهسناژآ نایم یگنهامه یارب یراکوزاسایآ
؟تساهدش

�یلعفولوادتمتارطخوتساسرتسدردیاهیاپتاعلاطاهچهدیدبیسآتیعمجهرابرد
؟تسیچاهیریذپبیسآ

�هدافتسااهیناسردادماردنآتاعلاطازاناوتبهکتسادوجومیرارطضاهمانربهنوگچیهایآ
کرد؟

�؟تساسرتسدردیتامدقمیاهیبایزرازایتاعلاطاهچ

�لماش،یبایزرانیاایآوتساهدشیحارطیشخبدنچایاهسناژآنیبیِبایزراهنوگچیهایآ
یمیکاروخریغملاقاوناکسا،هانپرسشود؟

آمارها
�؟تساهدشلیکشترفندنچزایلومعمهداوناخکی

�کیلیکشتهکدنراددوجورفندنچ،نسوسنجکیکفتاب،هدیدبیسآتیعمجنایمرد
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ریغ دادعت اب صاخیاهتیلقا ای تسرپرسیب ناکدوک دننام( دنهدیمن ار یلومعم هداوناخ
ردتارفنیداعخانواده(؟

�؟دننکیمیگدنزاجکاهراوناخنیاودنرادنبسانمهانپرس،هدیدبیسآیاهراوناخزادادعتهچ

�ای و دنرادن یهانپرس ،دنتسین یراوناخ چیه وضع هک رفن دنچ ،نس و سنج کیکفت هب
اجکدارفانیاوتسینبسانمناشهانپرسهستند؟

�دنناوتیم،کمکتفایردابودناهدشنهراوآ،دنابسانمهانپرسدقافهکهدیدبیسآراوناخدنچ
؟دننامبدوخیلصاهناخرد

�ایونابزیمیاههداوناخدزنهکدنرادزاینودناهدشهراوآ،هدیدبیسآیاهراوناخزادادعتهچ
ناکسا،تقومیعمجیاههاگتماقایابند؟

�ویتشادهبیاهکینیلک،هسردمدننام،یمومعتاناکماهب،نسوسنجکیکفتهب،رفندنچ
؟دنرادنیسرتسد،یمومعزکارم

خطرات

�رطخردیدادعتهچودنکیمدیدهتارمدرمیگدنزیرطخهچ،بسانمهانپرسنادقفرثارد
هستند؟

�،یگدنزرباربردیرگیدهوقلابیاهرطخهچهانپرسنیمأتصوصخرد،رگیدتارطخربهولاع
؟دراددوجوهدیدبیسآمدرمتینماویتملاس

�،ناکدوک،نانزلیبقزا،ریذپبیسآدارفا یارببسانمهانپرسمدعهبطوبرمصاختارطخ
اهنآلیلدو،نمزمیاهیرامیبهبنایلاتبماینلاولعم،تسرپرسیبلافطاچیست؟

�؟دناهدراذگنابزیمتیعمجربیریثأتهچهراوآیاههورگ
�هدیدبیسآتیعمجفلتخمیاههورگنایم ضیعبت ای دروخرب هرابرد یاهوقلاب تارطخهچ

؟دراددوجو

منابع و محدودیت ها

�اهنآیرارطضازاینزایتمسقایهمهعفریاربهدیدبیسآتیعمجیناسناویلام،یدامعبانم
هانپرسهبچیست؟

�،هانپرسهبیروفزاینعفرتهج،نآزاهدافتساوتیکلام،نیمزیسرتسدهبطوبرمتلاکشم
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اهمادک،موزلتروصرد،تقومیعمجیاههاگودراهلمجزااست؟

�اب،اهنآراوجردایودوخیاههاگتماقاردهراوآیاههورگشریذپیاربنابزیمیاهتیعمج
ورهبوریتلاکشمهچهستند؟

�یارب،هدیدنبیسآوسرتسدرددوجومیاهانبایاهنامتخاسزاهدافتساتلاکشمواهتصرف
؟دنمادکهراوآیاهتیعمجتقومناکسا

�تقومناکسالحمناونعهبهدافتسایاربهزادناهچات،لحمیعیبططیحموقیقدتیعقوم
بسانماست؟

�؟دنمادکتقومناکساداجیایاربیلحمنلاوئسمینوناقیاهتیدودحموتامازلا

مصالح، طراحی و ساخت 

�،نلااعفریاسوهدیدبیسآمدرمفرطزایحلاصمایاهراکهارهچ،هانپرسزاینیاربنونکات
؟تساهدشنیمأتایهئارا

�؟دربراکهباههانپرسیزاسزابردودرکتفایزابناوتیماربیرختلحمرددوجومحلاصممادک

�یاربیفلتخمحلاصمهچزاوتسیچهدیدبیسآمدرمیزاسنامتخاسلوادتمشوروکبس
یمهدافتسایجراخیاهیشکراویدو،اهماب،تلکسانتخاسکنند؟

�هدیدبیسآتیعمجیاربهکتسهسرتسدردهوقلابتروصهب،ینیزگیاجداومایاهحرطهچ
ینتفریذپوانشآباشد؟

�،هدیدبیسآتیعمجیاضعاهدافتسانامزرد،اههانپرسهبناسآیسرتسدوینمیانیمضتیارب
،اههانپرسیحارطردییاههبنجهچتیاعر،دنرادیتکرحتلاکشمهکیدارفااًصوصخو

یرورضاست؟

�؟دنزاسیماراههانپرسهنوگچویناسکهچلًاومعم

�؟دننکیمنیمأتهنوگچویناسکهچارینامتخاسحلاصملومعمروطهب

�یاههانپرستخاسردتکراشمیاربارنادنملاسونلاولعم،ناناوج،نانزناوتیمهنوگچ
راکنیایاهتیدودحمودادشزومآناشدوخچیست؟

�دارفاتیامحیاربینفکمکایو،یدادرارقایهنابلطوادتکراشمقیرطزا،رتشیبکمکایآ
؟تسامزلا،زاسوتخاستصرفایتیفرظناوتدقافیاهراوناخای
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فعالیت های خانوادگی و امرار معاش

�یگداوناخیاههنیمزردییاهتیلاعفهچ،نآترواجمردایاههانپرسلحمردلومعمروطهب
هچ،اههانپرسیحارطرداهتیلاعفنیایاربلحمینیبشیپودریگیمتروصشاعمرارماو

؟تشاددهاوخاهتیلاعفنیاساکعناردیریثأت

�رادیاپ تیامحیارب ار ییاهتصرف هچ،اههاگتماقا و اههانپرستخاسو حلاصم نیمأت اب
؟درکمهارفناوتیم،یطیحمتسیزوینوناق

خدمات اساسی و امکانات عمومی

�تاناکماهچوتساهنوگچرضاحلاحردیدرفتشادهبویندیماشآبآهبیسرتسدعضو
؟دراددوجوهدشینیبشیپیاهزاینعفریاربییاهتیدودحمو

�نیمأتیتروصهچهبرضاحلاحرد،)یبهذمنکاما،هسردم،تشادهبزکارم(یهافرتاناکما
دوجوتاناکمانیاهبیسرتسدیاربییاهتیدودحمواهتصرفهچودوشیمدارد؟

�هانپرسناونعهب،سرادماًصوصخ،یمومعنکامازارضاحلاحردهدیدبیسآتیعمجرگا
؟دراددوجویتلهمونیمضتهچ،یمومعنکامانیاصاختیلاعفهمادایارب،دنکیمهدافتسا

تأثیرگذاری بر جامعه میزبان و محیط زیست

�؟تسایتاعوضومهچنارگننابزیمهعماج

�اینابزیمهعماجنایمرد،هراوآتیعمجناکسایزیرهمانربردیکیزیفوینامزاستاعوضوم
اهمادک،تقومناکسایاهلحمردهستند؟

�؟دراددوجو،یلحمتسیزطیحمظاحلزا،ینامتخاسحلاصمنیمأتهرابردییاهینارگنهچ

�واهمادیارچ،هلابزعفد،تشادهب،تخوسهبهدیدبیسآمدرمزاینهرابردییاهینارگنهچ
دوجویلحمتسیزطیحمظاحلزا،هریغدارد؟
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2.  اقالم غیر خوراکی

اقالم غیر خوراکی الزم

�؟دنامادکهدیدبیسآتیعمجیاربمزلاملاقانیرتمهم

�؟درکنیمأتیلحمتروصهبارتیمهارپملاقانیازاکیچیهناوتیمایآ

�؟تسانکممهلاوحایدقنهجوزاهدافتساایآ

�؟تسازاینینفکمکهب،هانپرستخاسیاربزایندرومحلاصمنیمأتلیمکتیاربایآ

پوشاک و لوازم خواب

�وتپ،سابلعونهچزالًاومعمنادنملاسوهدریشورادرابنانز،نادازونوناکدوک،نادرم،نانز
هرابنیاردیگنهرفویعامتجاصاختاظحلامودننکیمهدافتسایباوخمزاولوچیست؟

�ایوتپ،یفاکوبسانمسابل،نادازونوناکدوکوفلتخمنینسنادرمونانززادادعتهچ
تمارک،تملاسظفحنینچمهواوهوبآبولطمانتارثارباربردتظافحیاربباوخمزاول

دوخهافروندارند؟

�یتملاس،یگدنز،هوقلابتروصهبیتارطخهچ،باوخلیاسوایوتپ،بسانمسابلهبزاینتباب
یمدیدهتارهدیدبیسآتیعمجیدرفینمیاوکند؟

�زااًصوصخ،یرامیبیاهلقانلرتنکیاربیتامادقاهچ،اهراوناخهافروتملاسنیمضتتهج
هدمآلمعهب،دنبهشپهیهتظاحلاست؟

پخت وپز، خوراک، اجاق ها و سوخت

�؟دندرکیمهدافتسااذغندروخوزپوتخپیاربیفورظهچزالًاومعم،نارحبزاشیپاههداوناخ

�؟دنرادنیسرتسد،اذغندروخونتخپیاربیفاکفورظهباهراوناخزادادعتهچ

�مرگروطچارناشیاههناخوخبطاجکردوهنوگچارناشیاذغلًاومعمهدیدبیسآتیعمج
یمکردند؟

�تسدهب اجک زا ار تخوسنیا و دشیم هدافتسا اهتخوسمادک زا لًاومعم نارحب زا شیپ
؟دندروآیم
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�؟دنرادنقاجا،امرگنیمأتوزپوتخپیارباهراوناخزادادعتهچ

�؟دنرادنیسرتسد،امرگنیمأتوزپوتخپتهج،تخوسیفاکرادقمهباهراوناخزادادعتهچ

�نیمأت هرابرد،یعیبطتسیزطیحمهب طوبرمیاهینارگنهژیوهب ،اهتیدودحمواهتصرف
مادک،راوجمهقطانمنانکاسوهدیدبیسآتیعمجیاربتخوسیفاکریداقماند؟

�؟دراذگیمیتاریثأتهچ،نانزاًصوصخ،هدیدبیسآتیعمجربیفاکتخوسنیمأت

�؟تشادرظنرددیاباراذغفرصوخبطهبطوبرمیگنهرفدراوممادک

ابزار و تجهیزات

�؟دنرادیسرتسدناشیاههانپرسیرادهگنایتخاس،ریمعتیاربهیلوارازبامادکهباهراوناخ

�زاناوتیم،دریگیمماجنایگدنزیاههنیزهنیمأتلکشهبهک،تیامحیاهتیلاعفمادکرد
هدافتسایرادربراوآواههانپرسیرادهگنوریمعت،تخاسیاربهیلوایاهرازباکرد؟

�؟تسامزلا،اهرازبازانمیاهدافتساهرابردیهاگآشیازفایاربییاهتیلاعفایشزومآهچ
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مآخذ و منابع بیشتر برای مطالعه 
اسناد حقوقی بین المللی

4یمومعهینایب،)یگنهرفویعامتجا،یداصتقاقوقحهماندهع)۱(۱۱هلاقم(بسانمهانپرسقح
ویعامتجا،یداصتقاقوقحهتیمک.۱99۱ربماسد۱2،CVECSRفرهنگی.

.)2)(h(۱4هلاقم؛)۱98۱(نانزهیلعاهضیعبتهمهوحمنویسناونک
هلاقم؛)۱99۰(کدوکقوقحنویسناونک)۳(27.

.e)(iii)(5هلاقم؛)۱969(یداژنیاهضیعبتهمهوحمیللملانیبنویسناونک
25هلاقم؛)۱954(ناگدنهانپطیارشهبطوبرمیللملانیبنویسناونک.

عمومی

.مافسکا.هراوآیاهتیعمج:تقومتیزنارتناکسا،)2۰۰5(Corsellis, T and Vitale, Aآکسفورد.

.یدادمانانکراکیاربیلمعیامنهارکی:اهنارحبردیسدنهم،)2۰۰2(Davis, J و Lambert, R
یتیآ/رآدرِتاراشتنالندن.

.یزاسزاب یاهتیلاعف ،یناسردادما ،یگدامآ :اهنارحب رد شزومآ یارب اهسناژآ نایم هکبش
کرویوین

www.ineesite.org

یرارطضاهانپرسهشوخ.2۰۰8هانپرسیاههژورپ،)2۰۰8()IASC(اهسناژآنیبیمئادهتیمک
.IASCژنو.

یزاسزاب نیناوق ،)2۰۱۰()IFRC( رمحا للاه و خرسبیلصیاهتیعمج یللملانیب نویساردف
.ناکلامهزیگنااباههناخژنو.

.)2۰۰9( هانپرسهژورپ ،)2۰۱۰(UN Habitat)( دحتم للم نامزاسرشب ناکسا همانرب و IFRC
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IFRCژنو.

.ونژ.یزاسزابوتقومتیزنارتناکسایاهدربهار:نارحبزاسپهانپرس،)2۰۱۰(OCHA

،نامتخاس یحارط :اهنارحب تارطخ شهاک یارب ییاهرازبا ،)2۰۰7( ProVention مویسرسنک
.۱2یامنهارهتکن،هطوحمباختناوینامتخاسیاهدرادناتساژنو.

ینیناوق:نارحبزاسپهانپرس،)۱982()UNDRO(اهنارحبردللمنامزاسیناسردادمانامزاس
.دادمایاربژنو.

.موسپاچ.اهنارحبیامنهارباتک،)2۰۰7(للمنامزاسناگدنهانپیایراسیمکژنو.

للمنامزاسناگدنهانپیایراسیمک،)OCHA(هناتسودرشبرومایگنهامهیاربللمنامزاسرتفد
یزرواشکورابوراوخنامزاس،)UNCHR(للمنامزاسرشبقوقحیلاعرسیمکرتفد،)UNHCR(
لوصایارجایامنهارباتک،)2۰۰6()NRC(یژورنیگدنهانپرومانامزاس،)FAO(للمنامزاس
.)PinheirPrinciples(هراوآدارفاوناگدنهانپلاوماونکسمهداعاقوقحهرابردللمنامزاس

نتگنشاو.نارحبزاسپهعماجیزاسزابویزاسهناخیاربامنهارباتک،)2۰۱۰(یناهجکناب
یدسی.

اماکن اسکان جمعی موقت

.ترجاهمیللملانیبنامزاسوناگدنهانپیایراسیمک.عمجتزکرمنیناوق،)2۰۰5(OCCMهشوخ
ژنو.

.هاگودراتیریدمرازباهتسب،)2۰۰8(NRCاسلو.

محیط

یاهشهوژپزکرم.اهنارحبردطیحمرباهیراذگریثأتیبایزرایاربینیناوق،)2۰۰5(Kelly, C
.یللملانیبCAREوندنلجلاکیتیسروینوی،دلیفنبیایلابهبطوبرملندن

ردیطیحمتسیزمهم تاظحلامییاسانشیارب تسیلکچرب ینتبم نیناوق ،)2۰۰5(Kelly, C
وProActهکبش.یرارطضاناکسایاههطوحمزایرادربهرهبعطقوتیریدم،نامتخاس،باختنا

.CARE International

.یگدنهانپیاههاگودرایگدنزهخرچردیطیحمتسیزتاظحلام،)2۰۰2(UNHCRژنو.

یارب یزاسزاب رازبا هتسب و زبس یزاسزاب یاهتیلاعف ،)2۰۱۰( اکیرمآ خرسبیلصو WWF
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.یسیدنتگنشاو.هناتسودرشبیاهکمک
www.worldwidel i fe.org/what/partners/humanitar ian/green-rcovery-and-
reconstruction-toolkit.html

وجه نقد، حواله و ارزیابی بازار

تاراشتنا .لیلحت رازبا هتسب و اهنارحب رد رازاب هرابرد تاعلاطا یروآدرگ ،)2۰۱۰( ما ،وبلآ
،یبگار.نشکالاکیتکارپانگلستان

.مافسکا.اهنارحبرددقنهجولاقتنایاربیزیرهمانرب،)2۰۰6(سا،زرِپساجویپ،یترِکآکسفورد.

هجولاقتنایزیرهمانربیاربلمعلاروتسد،)2۰7(IFRCو)ICRC(خرسبیلصیللملانیبهتیمک
.دقنژنو.

ناتوانی ها

.نارحبهبیناسردادمایاربیناوتانتسیلکچ،لانشنرتنیاپکیدنه
www.handycap-international.de/fileadmin/redktion/pdf/disability_checklist_
booklet_01.pdf

جنسیت

امنهارباتک:رباربیاهتصرف –فلتخمیاهزاین:نادرمونارسپ،نارتخد،نانز)2۰۰6(IASC
.هناتسودرشبتامادقایاربژنو.

حمایت روانی- اجتماعی

یاهنامدیچردیعامتجا-یناورتیامحویرکفتشادهبیاربییاهدومنهر،)2۰۰7(IASC
.نارحبژنو.

مدارس و ساختمان های عمومی

امنهارتاکن،)2۰۰9(یناهجکناب،INEE،اهنارحبشهاکیاربللمنامزاسیللملانیبدربهار
سرادمنتخاسیاربامن.
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اقالم غیر خوراکی و اقالم اضطراری

داتس .ونژ .اههانپرس یارب یکاروخریغ ملاقا باختنا ،)2۰۰7( IASC یرارطضا هانپرس هشوخ
،)2۰۰9(هناتسودرشبیاهنامدیچردنیزگیاجیاهیژرناومزیههبنمیایسرتسدیاربIASC
یاهنامدیچ رد تخوس دربهار شنیزگ رد رثؤم لماوع هرابرد یریگمیمصت یاهمارگاید

.هناتسودرشبژنو.

.موسپاچ.یرارطضاملاقاتسرهف،)2۰۰9(IFRCوICRCژنو.

واهیگژیویاربییامنهار:یکیتسلاپیاهشکورایزادناریز،)2۰۰7(یللملانیبمافسکاوIFRC
.هناتسودرشبیاهیناسردادماردیکیتسلاپیاهشکورایزادناریزهدافتسادراومآکسفورد.

یاهیگژیو هصلاخ:اهنارحب رد یدادما ملاقا ،)2۰۰2( اهسناژآ نیب یتاکرادت تامدخ رتافد
نامزاس نارمع همانرب .2 دلج و ۱ دلج )Compendium of Generic Specifications( هباشم

.للمنیویورک.

یاهیناسردادماردیگداوناخیاهرداچکرادتوهدافتسایاربیدومنهر:رداچ،)2۰۰4(OCHA
.هناتسودرشبژنو.
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چگونه از این فصل استفاده کنیم؟
این فصل به دو بخش اصلی تقسیم شده است: 

نظام�های�بهداشتی
خدمات�ضروری�بهداشتی

یاربیتشادهبدنمماظنشورکی،نارحبهبیناسردادماردیتشادهبتامدخیهدنامزاسیارب
یشورنیرتهب،راکنیا.دوشیمهتفرگشیپردیتشادهبتامدخیبایزراوتراظن،ارجا،یحارط
هراومه.دنکیمنیمضتاررثؤمودنمدوسیتروصهباهنآعفرویتشادهبیاهزاینحیجرتهکتسا
اهشورواهرازبایزاسناسکیویگنهامه،یلمویلحمیتشادهبیاهماظنزاتیامحلوصارب

هدشدیکأتاست.
هدافتساینوناکیاهدرادناتساوتیامحلوصازانامزمهروطهب،لصفنیاابدیابکرد.

نیا زا اما ،تسا اهنارحب  هب یناسردادما رتشیب ریثأت ،اهدرادناتسا لقادح یلصا فده هچرگ
هدافتساناوتیمزیناهیناسردادمایاربیگدامآنیحرداهدرادناتساکرد.

ریزیاهشخبلماشلصفرهاست:
�رد هک ار یحوطس نیرتمک و تسا یفیک تقیقحرد اهدرادناتسا نیا :اهدرادناتسا لقادح

یمصخشم،تفایتسداهنآهبدیابیتشادهبیاهیریگشیپهبطوبرمیاهیناسردادماکند.
�.تسااهزاینعفرهبکمکیاربیداهنشیپیتاعلاطاوتامادقالماش:یدیلکتامادقا
�ایتساهدشتیاعردرادناتسا،دهدیمناشنهکتسا»یمئلاع«دراومنیا:یدیلکیاهصخاش

یدیلکتامادقاجیاتنواهدنیارفابطابترایرارقربوشجنسیاربیهاراهصخاشنیا.ریخ
تامادقاهن،تساطوبرماهدرادناتسالقادحهبو؛دنکیممهارفکلیدی.

�یاهصخاشوتامادقا،اهدرادناتسالقادحنتسبراکهبماگنههکتسایتاکنلماش:امنهارتاکن
،یلمعتلاکشمهبیگدیسریاربییاهراکهاراههتکننیا.تفرگرظنرداراهنآدیابیدیلک
لماشتسانکمماًنمض.دهدیمهئارارادتیولواتاعوضومهرابردییاههیصوتایاهکحم
ایاههشقانم،اهیگدیچیپودشاباهصخاشایتامادقا،اهدرادناتساهرابردیمهمتاعوضوم

حیضوتزیناراهلأخواهتوافتبدهد.
مدرم رب هک یبولطمان لماوع ،تفای تسدمزلایدیلک یاهصخاشو تامادقا هب ناوتیمن رگا
بولطمانهچنآزانتساکیاربیبسانمتامادقاودوشصخشمدیاب،دراذگیمریثأتهدیدبیسآ

لمعهب،تساآید.
یسرزابهنومنیاهمرف،تامدخیبایزرایاربییاهتسیلکچلماش،لصفنیایاهتنایاهتسویپ
عبانم و ذخآم« شخب نینچمه .تسا تشادهب یدیلک یاهصخاشهبساحم یارب ییاهلومرف و

هدشهئارازین»هعلاطمیاربرتشیباست.
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پیوست 1: چک لیست بررسي سالمت
پیوست 2: نمونه گزارش بازرسي هفتگي

پیوست 3 : فرمول هایي براي محاسبات شاخص هاي کلیدي سالمت

مآخذ و مطالب برای مطالعه بیشتر

منشور بشردوستانهاصول حمایتاستانداردهای اصلی

اقدام بهداشتي

خدمات 
بهداشتي 

اساسي

کنترل 
بیماري هاي 

واگیردار

بهداشت 
کودك

بهداشت 
جنسي و 

باروري

مصدومیت بهداشت 
روان

بیماري هاي 
غیرواگیر

سیستم هاي 
بهداشت

استاندارد 1 
اولویت بندي 

خدمات بهداشتي

استاندارد 1 
ارائه خدمات 

بهداشتي

استاندارد 2   
منابع انساني

استاندارد 3    
دارو و اقالم طبي

استاندارد 4  
تأمین مالي 

بهداشت

استاندارد 5 
مدیریت اطالعات 

بهداشتي

استاندارد 6 
رهبري و 
هماهنگي

استاندارد 1 
پیشگیري از 

بیماري هاي واگیردار

استاندارد 2  
تشخیص و مدیریت 
موارد بیماري هاي 

واگیر

استاندارد 3 
ردگیري شیوع و 

پاسخگویي

استاندارد 
1  پیشگیري از 

بیماري هاي قابل 
پیشگیري با واکسن

استاندارد 2   
مدیریت نوزاد و 

بیماري هاي کودکان

استاندارد 1  
بهداشت باروري

استاندارد 2      
اچ آي وي و ایدز

استاندارد 1  
مراقبت از زخم

استاندارد 1 
سالمت رواني

استاندارد 1 
بیماري هاي غیرواگیر
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مقدمه
ارتباط با منشور بشردوستانه و حقوق بین الملل

یاهسناژآ تادهعت و کرتشم تاداقتعا یلمع نایب ،یتشادهب تامادقا رد اهدرادناتسا لقادح
هناتسودرشبروشنمردجردنمیناسردادماربمکاحفیاظووقوقح،کرتشملوصاو،هناتسودرشب
،تمارکظفحابیگدنزقحلماش،هدشهتشاذگتیرشبلوصارباهنآناینبهکلوصانیا.تسا
رد.تسازاینیانبمربهناتسودرشبیاهکمکتفایردقحوینمیاوتیامحزایرادروخربقح
یحیضوتتاراهظاابهارمه،یدربهارویقوقحیلصادانسازایتسرهف)۳54ص.کر(۱تسویپ

دوجوعجرمناونعهب،هناتسودرشبنانکراکیاربدارد.

،دنرادشودرباهتلودارتیلوئسمیلصاراب،تساطوبرمروکذمقوقحهبهکاجنآاتهچرگ
ار نآ دیاب هک دنراد یتیلوئسم هدیدبیسآ یاهتیعمج لابق رد زین هناتسودرشب یاهسناژآ اما
یقاقحتسادراومیدادعتیمومعقوقحنیازا.دنناسربماجناهبقوقحنیاابراگزاستروصهب
ناوتیمضیعبتمدعوتاعلاطا،تکراشمقوقحهباهنآهلمجزاهک –دوشیمبعشنمرگید
یتملاسواذغ،بآهبطوبرمصاخقوقحنینچمهوینوناکیاهدرادناتسایانبمهکدرکهراشا
.تساامنهارباتکنیاردهراشادروماهدرادناتسالقادحشخبماکحتساهک –دهدیملیکشتار

هتخانشتیمسرهبیللملانیبیقوقحدانساردهکیروطهبارتشادهبزایدنمهرهبقحیسکره
رارقتیامحدرومتیعمجهکدوشنیمضتدناوتیمینامزاهنتتشادهبزایدنمهرهبقح.درادهدش
ینابمهبودنشابهدیدشزومآیبوخهبتشادهبماظنلوئسمیاهفرحدارفاهکنیاهبطورشم،دریگب
دننکیمراکنآردهکیماظن،دنشابدنبیاپیاهفرحیاهدرادناتساویللملانیبهدشهتفریذپیقلاخا
ناوتوهداراتلودو،دنکتیاعراهزاینعفررداراهدرادناتسالقادحهکدشابهدشیحارطیروط
نایرجردهناحلسمیاهدروخربهکینامزرد.دشابهتشادارتابثوینمیاطیارشنیایرارقرب
،دریگرارقهلمحدرومدیابنیطیارشچیهتحتیتشادهبزکارمو،یصوصخیاهناتسرامیب،تسا
ییاهتیلاعفایتامادقاماجنا.دنریگرارقتیامحتحتهکدنرادقحینامردویتشادهبنانکراکو

عونمم،هحلسالمحدننام،دزادنایمرطخهباریتشادهبزکارمیفرطیبهکاست.

یاهدرادناتسا،اما.تسینتشادهبزایدنمهرهبقحلماکنایبلصفنیارداهدرادناتسالقادح
کردهبوسکعنم،اهنارحبنامزرداًصوصخ،ارتشادهبزایدنمهرهبقحینوناکیاوتحمریفسا

یمکمکیناهجتروصهبقحنیایجیردتکند.
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اهمیت اقدامات بهداشتی در بحران ها

اهنارحب.درادیدایزتیمهااقبیارباهنارحبهیلوالحارمرد،یتشادهبیاهتبقارمهبیسرتسد
ربهکیتارثا.درادهدیدبیسآیاهتیعمجهافرویمومعتشادهبردیمهمریثأتهشیمهاًبیرقت
ای)ندشحورجمایاهشروشردگرمدننام(میقتسمدناوتیم،دوشیمهتشاذگیمومعتشادهب
تشادهبمیقتسمریغتاریثأت.دشاب)هیذغتءوسایواهتنوفعنازیمشیازفادننام(میقتسمریغ
للاتخازورب،تشادهبماظنندشلتخم،بآتیفیکایتیمکزاتیاضرمدعدننامیلماوعابلًاومعم
،تینمانادقف.تساطبترمییاذغتینماتماخوونآهبیسرتسدشهاکاییتشادهبتامدخرد
دوجومدعوتیعمجماحدزا( یگدنزطیارشتماخوومدرمیگراوآ،دشودمآیاهتیدودحم
تروصهبزینیوّجتارییغت.دهدیمرارقیمومعتشادهبرباربردارییاهدیدهتزین،)یفاکهانپرس

یمشیازفاارتارطخواهیریذپبیسآ،هوقلابدهد.

دحزاشیبریموگرمزایریگشیپ،یرشبیاهنارحبهبهناتسودرشبیناسردادمافدهنیتسخن
)U5MR(لاس5ریزناکدوکگرمهژیوهب،)CMR(ریموگرمماخخرنظفح،یلصافده.تسا
دوبهدشتبثتیعمجیاربنارحبزاشیپهکتسایخرن،هیاپخرنرباربودریزهبنآشهاکای
فلتخمعاونا.)۳۱۱ص،هقطنمرهیاربریموگرمهبطوبرمیتاعلاطادودحعجرملودج.کر(
یاهنارحبتاعبتهبطوبرملودج.کر(تساهارمهریموگرمیاهوگلاواهرایعمعاوناابنارحب
توافتم،نارحبنازیموعونبسانتهب،هدیدبیسآتیعمجکییتشادهبیاهزایننیاربانب؛)هژیو

.دوبدهاوخ

تامادقا هلمجزا ،یساسا یتشادهب تامدخ نیمأت زا تسا ترابع ،تشادهب شخب یناسردادما
یتشادهب یساسا تامدخ.تسارثؤم یتملاسرطخشهاکردهک جیورت ویریگشیپ هب طوبرم
یساسا تامدخ ماجنا .دوشیم هتفرگ رظن رد یتشادهب تامادقا رد هک ییاهتیولوا زا دنترابع
ویهدنامزاس،یزیرهمانربهوحن.دوشتیامحتشادهبماظنتیوقتیاربیتامادقاابدیاب،یتشادهب
وایحاوتشادهبیاهماظندوبهببجوم،زیننارحبهبیناسردادماردیتشادهبیاههمانربیارجا

.دوشیمهدنیآرداهنآهعسوت

وتامدخهئاراردنآهدمعیاهتیدودحمییاسانشوتشادهبماظندرکلمعحطسنییعتیارب
تسانکمم،نارحبرهزاغآرد.تسامزلادوجومتشادهب ماظنزا یلیلحت،اهنآهب یسرتسد
.دوشهتفرگیفاکتاعلاطانودب،یمومعتشادهبهبطوبرممهمتامیمصتودشابنیفاکتاعلاطا
ینوناکدرادناتسا.کر(دریگبتروصاهتیلاعفزاشخبدنچردیسرربکیرتعیرسهچرهدیاب

62ص،۳(.

درادرارقتارطخلیلحتربیگدامآیانبم.دوشیمزینرتهبیناسردادماهبرجنمرتهبیگدامآ
ریغثداوحیاربیزیرهمانرب:زاتساترابعیگدامآ.تساطبترمیروفراطخایاهماظنابو
،لنسرپشزومآ،شابهدامآتهجتاکرادتویرارطضاتامدخ،ملاقاوتازیهجتهریخذ،هبقرتم
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وریموگرمدادعتدناوتیم،ینامزاستاررقملامعِا.تانیرمتورونام،هعماجحطسردیزیرهمانرب
اهنامتخاسهکدنکنیمضتایودهدشهاکیشحافنازیمهبارهلزلزابهارمهیدجیاهتحارج

.دنامدهاوخاپربنارحبزاسپ

تأثیرات بحران های  خاص بر بهداشت
ابیشحافتوافت،فلتخمطیارشردنارحبصاخعاوناردیتحریموگرمیاهوگلا:دینکهجوت

رگیدکیدارند.

بحران�های�اثر
طوفان�بدون�زلزلهپیچیده

طوفان�سیل/�سیلسیل
سونامی

خیلیمعدودمعدودخیلیخیلیمرگ
یاهتحارج

معدودمعدودمعتدلخیلیمتغیرشدید

رطخدیدشت
یاهیرامیب

واگیر
ریغتممک*ریغتم*ریغتم*باال

دوبمکیداعتردنهبتردنهبریغتمیداعغذا

یاهییاجهباج
هدمعیداعجمعیت

رد(تردنهب
تدشهبقطانم

هدیدبیسآ
شهری(

تردنهب
قطانمرد(
تدشهب

هدیدبیسآ
شهری(

متغیرعادی

تیعمجیگدنزطیارشونارحبزاسپیاهیگراوآهبیگتسب*دارد.

2۰۰۰،نکیرمآناپتشادهبنامزاسراهتفرگرب:عبنم

ارتباط با فصول  دیگر

لوصفریاسرداهدرادناتسازایرایسب،تساراذگریثأتیتشادهبطیارشربزینرگیدلماوعهکاجنآزا
یاههزوحرببلغا،هزوحکیرداهدرادناتساهبیبایتسدردتفرشیپ.تساطبترملصفنیااب
ندوب رثؤم یارب .دوشیم رگید یاههزوحرد تفرشیپ هب رجنم یتح و دراذگیم رثا زین رگید
یریگشیپ،اهزاینعفرنیمضتتهجواهشخبریاسابکیدزنیگنهامهویراکمه،یناسردادما
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،نلاوئسماب یگنهامه،یتشادهب تامدختیافکوعبانم زا هدافتسا ندرکهنیهب ،اهیراکهرابودزا
،یدعبینفیاهلصفرد.تسایرورضزینروحمهعماجیاهنامزاسووگخساپیاهسناژآریاس
هارمهیاهدرادناتساهبنینچمهوهعجارمامنهارتاکنایصاخیاهدرادناتساهب،موزلتروصرد

.تساهدشهراشایلیمکتو

ارتباط با اصول حمایت و استانداردهای کانونی

روتسدردرگایتح،هناتسودرشبیاهسناژآهمه،امنهارباتکنیا یاهدرادناتساتیاعریارب
لوصانیا.دنریگرارقینوناکلوصانیاتیادهتحتدیاب،دنشابهتشادنیتیامحیاههمانربناشراک
نیا زا یوریپ رداراهسناژآتیلاعف هرتسگدناوتیمطیارشهکتساصخشم:تسین »قلطم«
هک تسا یاهناتسودرشب یناهجیاهینارگن رگنایامن لوصا نیا ،لاحنیا اب .دنک دودحم لوصا

.دنکتیادهاراهدرکلمعدیابهراومه

درادناتسا شش.تسا اهشخب همه رد کرتشم و لصحام یاهدرادناتسا ،ینوناک یاهدرادناتسا
،یدادمانانکراکدرکلمعیبایزرا،یراذگفده،ییوگخساپ،هیلوایبایزرا،تکراشم:لماشینوناک
همهیکیدزنیاربیاهناگیفطعهطقناهدرادناتسانیا.تسارگدادمانانکراکهبکمکوتراظن
ره تیفیک و بسانت نیمضت یارب .دهدیم تسد هب امنهار باتک نیا رد روکذم یاهدرادناتسا
هثداحنایرجردهکیدارفاواههورگهلمجزا –هدیدبیسآمدرمتکراشماًصوصخ،یناسردادما

.دسربدحنیرتلاابهبدیاب،–دنارطخردهتسویپ

آسیب پذیری ها و ظرفیت های جمعیت های آسیب دیده

هدشیحارطاهنآیارجاوینوناکیاهدرادناتساابطبترمهعلاطمیاربشخبنیااست.

دوخیدوخهب،ندوبHIVهبلاتبمایلولعم،نز،ریپ،ناوجهکدرادیدایزتیمهاهتکننیاکرد
ثعابفلتخملماوعلباقتمریثأتهکلب،دراذگیمنرطخضرعمردایودنکیمنریذپبیسآاریسک
شایتملاسعضوودنکیمیگدنزاهنت،درادلاسداتفهزاشیبهکیسک،لاثمیارب.دوشیمنآ
تساواهباشمیتملاسطیارشونسردهکدوبدهاوخیدرفزارتریذپبیسآلًاامتحا،تسافیعض
هلاسهسهچبرتخدکیرگا،هباشمروطهب.دنکیمیگدنزیفاکدمآردابوهدرتسگهداوناخکیردو
یگدنزلوئسمنیدلاوتبقارمتحتهکدوبدهاوخینامززارتریذپبیسآرایسب،دشابتسرپرسیب

کند.

تیفرظ و یریذپبیسآ زا یلیلحت ،یدیلک تامادقا و یتشادهب یاهدرادناتسا یارجا نیح رد
نیرتشیب هک یقحتسم دارفا زا ،یناسردادما یاهشلات هک دوش لصاحنانیمطا ات دنکیم کمک
یلحمطیارشزاتسردیکرددنمزاینرمانیا.دنکیمتیامحضیعبتلامعانودب،دنرادارزاین
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اب طبترم ونوگانوگیاههار زا مدرمصاخیاههورگرب صاخینارحب یراذگرثا یگنوگچو
فلتخمیاهدیدهتابههجاوم،ندوبریقفرایسبهلمجزا؛دناهتشادشیپزاهکتساییاهیریذپبیسآ
HIVلثم(یرامیبعویشایدراوم،)یسنجیشکهرهبلثم،تیسنجربینتبمیاهتنوشخهلمجزا(
ییاهیربارباندنناوتیماهنارحب.)ابوایکخرسلثم(رگیدیاهیرامیبعویشلامتحاو)لسو
یاهتیفرظومدرم یراگزاسیاهشورزا تیامحاما ؛دننک رتدب ،هدوب دوجومشیپ زا هک ار
نینچمهونانآیاهشورواهتراهم،شنادزادیاب.تسامهمزینیدوبهبوتمواقمیاربنانآ
فلتخمعناوم .درک تیامحیناورو یلام ،یقوقح،یعامتجا یاههرواشمهب ناشیا یسرتسدزا
شیپتامدخنیاهبیسرتسدردتسانکممهکیفلتخمیعامتجاویداصتقا،یگنهرف،یکیزیف

فرطربدیاب،دریگرارقنانآیورشود.

یاهتیفرظوقوقحتیاعرهکتسایلصایاههزوحزایخربهدننکصخشم،دیآیمریزردهچنآ
یمنیمضتارریذپبیسآمدرمهمهکند:

�هدنارهیشاحهب هکنانآ اًصوصخ،مدرمهدنیامن یاههورگهمههکنیا زا نانیمطالوصحاب
رد هک یناسک ،دنراد یتلاکشم کرحت و طابترا یرارقرب رد هک یدارفا هلمجزا( دناهدش
یگدنیامنرتمکایهدنیامنیبیاههورگریاسوراکهزبناناوج،دنوشیمیرادهگنتاسسؤم

شیازفاارمدرمتکراشم،)هدشدهید.

�؛دینککیکفت،)لاس8۰یلاابات۰زا(نسوسنجساساربارتاعلاطا،اهیبایزرانیحرد
رظنردیفاکردقهبارتیعمجینوگانوگ،تشادهبشخبهکنیازانانیمطالوصحردرمانیا

مهم،دریگیماست.

�طیحمهبطوبرمرابخاودنهاگآناشیقاقحتسادراومنتسنادقحزامدرمهمههکدیباینانیمطا
یمتفایردبولطموحنهبارنارحبوکنند.
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حداقل استانداردها

نظام  بهداشتی  .1
،اهنامزاس همه« :دنکیم فیرعت هنوگنیا ار یتشادهب ماظن ،)WHO( یناهج تشادهب نامزاس
لماوعلماکهرتسگلماشفیرعتنیا.»دناهدشیتشادهبتامادقاماجنافقوهکیعبانموتاسسؤم
لماوعربذوفنیاربیتشادهبیاهشلاتوتامدختیریدم،یلامنیمأت،یزاسمهارفراکردلاعف

.دوشیمزینیگداوناخویاهعماج،یاهیحان،یاهقطنمزامعا،حوطسهمههدنریگربرد

یهدنامزاسیناهجتشادهبنامزاسیتشادهبماظنبوچراچساسارب،ریفسایتشادهبیاهدرادناتسا
،یکشزپمزاولووراد،یرشبعبانم،تیریدم:دریگیمربردارکولبشش،نآنامتخاسهکتساهدش
اهدرکلمعنیازاکیرهنایم.تامدخهئاراوتشادهبتاعلاطاتیریدم،تشادهبیلامنیمأت
رثازینرگیدیازجارب،دنکرثاءزجکیربهکیلمعودراددوجویرایسبیاهدنویپوطابترا
تامدخهئارا یارب هک دنتسه ییاهدرکلمع ،تشادهب ماظن هدنزاس یاهکولب نیا .تشاددهاوخ
ویحارطیوحنهبدیاب،نارحبهبیناسردادمانیحردیتشادهبتامادقا.دنایرورضیتشادهب

.دنککمکتشادهبماظنتیوقتهبهکدوشارجا

استاندارد��1نظام�های�بهداشت:�ارائه�خدمات�بهداشتی

با� مطابق� و� استاندارد� که� بهداشتی� باکیفیت� و� برابر� سالم،� مؤثر،� خدمات� به� مردم�
آیین�نامه�ها�و�قوانین�پذیرفته�شده��است،�دسترسی�دارند.

اقدامات�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�،هعماج،هداوناخحوطسنیا.دیهدهئاراتشادهبماظنبسانمحطسرداریتشادهبتامدخ
۱یامنهارهتکن.کر(دریگیمربردارناتسرامیبوتشادهبهاگیاپایکینیلک(.

�یاهیرامیبزاکیرهتیریدمیاربییاههماننییآ،یلمنیناوقواهدرادناتسانتفرگرظنرداب
.)2یامنهارهتکن.کر(دینکذاختاایداجیالومعم

�نآزااهسناژآهمههکدیوشنئمطمودینکتیوقتایورارقربنارامیبعاجرایارباریماظن
۱یامنهارهتکن.کر(دننکیمیوریپ(.

�یتشادهبزکارمهمهردینامردیاهزاینویکشزپتامدخیبایزرایاربدرادناتساماظنکی
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،دراددوجویداعریغمئلاعاهنآردهکیدارفاهمههکدینکلصاحنانیمطاویزادناهار
یمنامردشوند.

�.کر(دیهدجاورودینکیراذگهیاپاریتشادهبشزومآ،تشادهبزکارموهعماجحوطسرد
هتکنراهنمای۳(.

�هتکن .کر( دینک یریگیپ و رارقرب ار ینوخیاههدروآرف و نوخهریخذ زا یقطنم هدافتسا
5یامنهار(.

�هتکن.کر(تسالاعفوسرتسدردیهاگشیامزآتامدخ،مزلانامزرهردهکدیباینانیمطا
6یامنهار(.

�یاهناتسرامیبورایسیاهکینیلکقیرطزاهلمجزا،یزاومتروصهبیتشادهبتامدخهئارازا
8و7یامنهارتاکن.کر(دینکیراددوخ،ییارحص(.

�ندنام هنامرحم ،تولخو میرحظفحقحهک دینک یحارطیلکشهب ار یتشادهب تامدخ
9یامنهارهتکن.کر(دوشنیمضت،)نامردیارب(نارامیبهناهاگآتیاضربسکوتاعلاطا(.

�ارجاهبینامردزکارمرداریبسانملرتنکیاههویشوینمیاتامادقا،هلابزعفدیاهشور
۱24ص،دماجیاههلابزتیریدم۱درادناتساو۱۱و۱۰یامنهارتاکن.کر(دیراذگب(.

�تاررقماببسانتمونانآگنهرفوتمارکظفحاب،بسانمیاهویشهبارناگتشذگردداسجا
ودماجیاههلابزتیریدم۱درادناتساو۱2یامنهارهتکن.کر(دینکنفدیمومعتشادهب

۱27ص،8یامنهارهتکن(.

�شاخص�های�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�دوجومیفاکدادعتهبیتشادهبتاناکما،هدیدبیسآمدرمیتشادهبیساسایاهزاینعفریارب
است:

هکتسایتاناکمازاهیلوایتشادهبیاهدحاو(رفنرازههدرهیاربهیلوایتشادهبدحاوکی-
دوجوتشادهبیمومعتامدخهئارالحمرددارد(

رفنرازههاجنپرهیاربتشادهبزکرمکی-
رفنرازههاجنپوتسیودرهیاربییاتسوراییاهقطنمناتسرامیبکی-
.رفنرازههدرهیاربنامیازونانزیاهتبقارمویرتسبنارامیبیاربتختهدزاشیب-

�رفنرهیازاهب،دیدجتیزیوراهچاتودابتسارباربیتشادهبتاناکمازایرادربهرهبخرن
نایمردلاسردرفنرهیازاهبهرواشمکیزاشیبوهدیدبیسآتیعمجنایمرد،لاسرد
هبساحمیاربییاهلومرف:۳تسویپو4یامنهارهتکن.کر(ییاتسورهدنکارپیاهتیعمج

.)تشادهبیدیلکیاهصخاش
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نکات�راهنما

تامدخواهنآمجحهبهجوتابوتبقارمحطسبسحربیتشادهبتاناکما:تبقارم حطس .۱
طیارش رد ،زاین دروم یتشادهب تاناکما لحم و دادعت .تساهدش یدنبهقبط ،هئارا دروم
رارقرب زین اهتبقارم موادت یارب یدنیارف دیاب یتشادهب یاهماظن  .تساتوافتم ،فلتخم
کیداجیاابوحننیرتهبهب،یگدنزتاجنهبطوبرمتامادقایارباًصوصخ،راکنیا.دننک
هتفهزورتفهوزورهنابشتعاس24دیابعاجراماظن.دشدهاوخرسیمرثؤمعاجراماظن

راککند.

نیناوقوتشادهب یاهدرادناتساهب ،یلکروطهب دیاب اهسناژآ:یلم نیناوق و اهدرادناتسا .2
تسرهفونامردیاهشورهلمجزا،دریگیمماجنانآردنارحبهبیناسردادماهکیروشک
تبثیاربیدهاشایودرادندربراکنیناوقنیاهکییاجرد.دننامبرادافو،یساسایاهوراد
عجرم ناونعهب یللملانیب یاهدرادناتسا زا دیاب ،درادن دوجو ،دوشیم ماجنا هک ییاهراک

.دنکزورهباراهنآاتدهدعلاطاتشادهبترازوهبهدیزگربسناژآودوشهدافتسا

روضحاب،تیعمجناگدنیامنوتشادهبیلحمنلاوئسمتروشمابدیاب:تشادهب شیازفا .۳
میظنتیمومعتشادهبءاقترایلمعهمانربکی،نآردنادرمونانززایرباربدادعتیعطق
،یسرتسد،دوجومتارطخویتشادهبمهملئاسمهرابرداریتاعلاطادیابهمانربنیا.دوش
یاههمانربودهدهئارامدرمهب،تشادهبیتیامحیاههمانربویتشادهبتامدخهئاراناکم
بلاطمواهمایپرد.دهدرادشهرابنایزلامعاهبتبسنودنکجیورتاریتشادهبروآدوس
و ناسآ اهنآ کردهک دوشهدافتسا یبسانم یاههناسرو نابز زا دیاب ،یمومعیتشادهب
تاعلاطالدابتیاربیمهمنکاما،ناکدوکیزابیاهنیمزوسرادم.دشابگنهرفاببسانم

.تسایطیحمیاهدرادناتسایریگدایونیدلاووناکدوکهباهنآراشتناو

یتشادهبتامدخزاهدافتساهناتسآناونعهبینازیمچیه:یتشادهب تامدخ زا هدافتسا خرن .4
هدافتساخرن.دشابتوافتمفلتخمطیارشردنازیمنیاتسانکمماریز،تساهدشننییعت
هبهزاتتیزیوکیلقادحدیاب،مکارتمییاتسوریاهتیعمجنایمردیتشادهبتامدخزا
اتودهبدیاب،طسوتمروطهبهدیدبیسآمدرمنایمردخرننیا.دشابلاسردرفنرهیازا
نکمم،راظتنادّحزاخرننیاندوبرتنییاپ.دسربلاسردرفنرهیازاهبهزاتتیزیوراهچ
رگنایامنلًاامتحازینرتلاابخرن.دشابیتشادهبتامدخهبیفاکیسرتسدمدعهناشنتسا
مک دادعت ای و مدرم نایم رد یتملاس صاخ لئاسم دوجو لیلدهب ،دح زا شیب هدافتسا
یرادربهرهبهبیصاخهجوتهکتسانآبولطم،هدافتساخرنلیلحترد.تسافدهتیعمج
هبساحمیاربییاهلومرف:۳تسویپ.کر(دوشبتیلولعمونس،سنج،تیموقبسحرب

یدیلکیاهصخاشبهداشت(.

ماجنا یارباهشلاتدیاب ،)BTS(نوخلاقتنا تامدخدوجوتروصرد :نمیا نوخ لاقتنا .5
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تفایردلوپتخادرپنودبوبلطواددارفازاطقفارنوخدیاب.دوشگنهامهراکنیانمیا
لباقیاهتنوفعشیامزآیاربهلمجزا،اههاگشیامزآردیبسانمراکیاهشوردیاب.درک
،ینوخیاههدروآرفبیکرتویریذپشزاسیاهتست،ینوخهورگنییعت،نوخاب لاقتنا
یاههدروآرفرثؤمینیلابیاهدربراکقیرطزاناوتیماریرورضریغیاهلاقتنا.دوشداجیا
یاجرهردلاقتنایارب،)اهدییولوکواهدییولاتسیرک(اهنیزگیاجزاهدافتساهلمجزا،ینوخ
نمیالاقتناراکاتدادشزومآبسانمتروصهبدیابارکینیلکنانکراک.دادشهاک،نکمم

نیمضتاهنآزارثؤمهدافتساونوخشود.

دیدش یاهتنوفع و لاهسا هلمجزا( ریگاو یاهیرامیب نیرتجیار :یهاگشیامزآ خدمات  .6
پکسورکیمزاهدافتساابایوعیرسیاهشیامزآماجنااباییکینیلکتروصهبار)یسفنت
یاهتیساسح،کوکشمعویشکیتلعدییأتیارب.دادصیخشتناوتیم)ایرلااملثم(
هلمجزا(یرامیبتیریدمیاربیتامیمصتذاختاتهج،اهکیتویبیتنآهبتیساسحویگنهرف
هرابردهلمجزا(درادترورضیمومعیزاسنمیاهکییاجرد،نسکاوباختنا و)لاهسا
یاهیرامیبزایخربیارب.دشابمزلاشیامزآماجناتسانکمم،)لاکوکوگنیننمتیژننم

یرورضشیامزآنتفرگ،تبایددننام،ریگاوریغصاخاست.

عفریاربرایسیاهکینیلکیزادناهار،اهنارحبزایخربردتسانکمم :رایس یاه کینیلک .7
یتشادهبیاهتبقارمهبیدودحمیسرتسدهکچوکلاحردایهداتفارودیاهتیعمجیاهزاین
لثمییاهنارحبرد،نامردهبیسرتسدشیازفاردهکتساصخشماًنمض.دشابمزلا،دنراد
شقنرایسیاهکینیلک،دنکریگردارمدرمزایدایزهدعدوریمراظتناهک،ایرلاامعویش
تشادهبشخبردهدیزگربسناژآاب،هرواشمزاسپدیاباهنتاراهکینیلکنیا.دنرادییازسب

۳۰7ص،تشادهبماظن6درادناتسا.کر(دروآنادیمهبیلحمنلاوئسمو(.

ای هدید یدج تراسخ دوجوم یاهناتسرامیب هک یطیارش رد :ییارحص بیمارستان های  .8
؛دشابینامردیاهتبقارمنیمأتهاراهنتدناوتیمییارحصیاهناتسرامیب،تساهدشدوبان
دوشنیمأت یعبانم ،دوجومیاهناتسرامیب یارب هکتسانیا هارنیرتدنمدوسلًاومعماما
یروفیاهتبقارمیارب.دنکیگدیسرهدمآشیپبئاصمهبایدنکتیلاعفهرابوددناوتبات
ویحارجهژیویاهتبقارموامورتناحورجمزاینیلابیاهتبقارم،)لواتعاس48رد(
هدیدبیسآ ناتسرامیب تقوم نیزگیاجناونعهب ای ،)مهدزناپ ات موسیاهزوررد( نامیاز
هکاجنآزا .دوبدهاوخ بسانم ییارحص ناتسرامیب کی یزادناهار ،نآ یزاسزاب نامز ات
راشف ،هدننکادها یاهروشک فرط زا لًاومعم ،دنتسه ریگمشچ ،ییارحص یاهناتسرامیب
وبصنیاربیریگمیمصتاما؛دوشیمدراواهنآیزادناهاروبصنیاربیرایسبیسایس
هکیاهدوزفاشزراواهنآهبزاین یانبمرباًفرصدیابییارحصیاهناتسرامیبیزادناهار

.دشاب،دنکداجیادناوتیم

و تمرح هک دوش یحارط یتروصهب دیاب یتشادهب تامدخ و تاناکما :نارامیب حقوق  .9
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،ینامردای یحارجیاهدنیارف زا شیپ دیاب .دوشظفحنارامیب تاعلاطاندنام هنامرحم
،)دنشابنیبسانمطیارشردناشدوخهکیتروصرد،نانآءایلواای(نارامیبهناهاگآتیاضر
،ایازمودریگیمربرداریدراومهچدنیارفرههکدننادبدیابیتشادهبنانکراک.دوشبلج

هچاهنآیاههرودواههنیزه،یلامتحاتارطخخواهدبود.

،اهنارحب هب رثؤم یناسردادما یارب :رامیب ایمنی  و  بهداشتی  مراکز  در  عفونت ها  کنترل  .۱۰
حوطسویلمارفویلمحطسودرددیاباراهتنوفعلرتنکویریگشیپموادتیاههمانرب
لماشدیابیتشادهبتبقارمزکرمکیردیاهمانربنینچ.درکارجایتبقارمتاناکمافلتخم

:دشابریزدراوم

هژیوویداعتامادقاهلمجزا(اهتنوفعلرتنکویریگشیپیاربهدشفیرعتیاهتسایس-
یاهدیدهتهبیگدیسریارباهتنوفعلرتنکبالقوه(

اردوختیلوئسمولمع،صخشمیشرگنابهکیدمآراکینف)IPCهورگای(نانکراک-
اهتنوفعلرتنکهمانربفقوکنند.

ریگاویاهیرامیبعویشیبایدریاربعیرسرادشهماظن-
هب- یناسردادما یارب تاکرادت و )نانکراک شزومآ هلمجزا( اهتیلاعف یارب نودم هجدوب

بحران
کییاربهژیوفعاضمتامادقاوهدشتیوقتدرادناتسایطایتحاتامادقانتفرگرظنرد-

یرامیبشایع
یسدنهم- و یطیحم یاهلرتنک و )نارامیب کیکفت یاهشور هلمجزا( یرادا یاهلرتنک

)طیحمهیوهتءاقتراهلمجزا(
یصخشفرصمدرومیتیامحتازیهجت-
اههیصوتواهتنوفعلرتنکمظنمیسرربویریگشیپیاهشورربتراظن-

یاهتبقارمزکارمردهدشدیلوتکانرطخیاههلابز:یتشادهب یاه تبقارم زا لصاح یاه هلابز .۱۱
یاههلابز و زیت ینوفع ریغ یاههلابز ،زیت ریغ ینوفع یاههلابز هب ناوتیم ار یتشادهب
،ناراکتفاظن،یتشادهبنانکراک،ینامردزکارمیاههلابزفیعضتیریدم.درککیکفتیداع
وBتیتاپه،HIVدننامیاهوقلابیاهتنوفعضرعمردارنارگیدوهلابزناگدننکعمج
زااریزاسادجبسانمیاههیوردیاب،تنوفعرطخندناسرلقادحهبیارب.دهدیمرارقC
ویروآعمجرومأملنسرپ.تشاذگارجاهباههلابزنیاصاخعفدییاهتناهطقناتأدبمهطقن
لیاسوهبزهجموهدیدشزومآیبوخهبدیاب،یتشادهبیاهتبقارمزالصاحیاههلابزعفد
؛دریگتروصهلابزعونهبهجوتابدیابعفدلمع.دنشاب)همکچوشکتسدلثم(یتظافح
هدنازوسایونفدظوفحمیاههلاچرددیاب،زیتریغینوفعیاههلابزوداوم،لاثمیارب

شود.

دادعتتیریدم،دماجنایمیریثکهدعگرمهبنارحبهکینامز :ناگتشذگرد داسجا تیریدم .۱2
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ربینتبمبلغا،یعمجهتسدیاهروگردرایسبداسجانفد.تسامزلاناگتشذگردزایدایز
یاربیدجیرطخ،دنوشنهدنازوساینفدهلصافلابایاقبنیارگاهکتساتسردانهدیقعنیا
یشانیاهریموگرمردهلمجزا(یرداندراومرداهنتداسجاهدنامیقاب.دوبدنهاوخیتملاس
.تساهژیویاهتبقارمدنمزاینونیرفآرطخیتملاسیارب،)یلخادیزیرنوخبتایابوزا
ییاسانشتصرفدیابمدرم.درکنفدیعمجهتسدیاهروگرد،مسارمنودبدیابنارداسجا
.دنشابهتشاداردوخگنهرفاببسانتمیراپسکاخمسارمیرازگربودوخهداوناخیاضعا
یراوشدابیقوقحیاهاعدایریگیپیاربمزلایاهیهاوگتفایرد،یعمجهتسدنفدزاسپ
طوبرمتاعوضوم،دنتسهتنوشخناینابرق،دنوشیمنفدهکیناسکرگا.دوبدهاوخورهبور
یامنهارهتکن،ناکساوهانپرس2درادناتسا.کر(تفرگرظنرددیابزینارینوناقیکشزپهب

268ص،۳(.

استاندارد��2نظام�های�بهداشتی:�منابع�انسانی

کارکنان�آموزش�دیده�و�باصالحیتی�خدمات�بهداشتی�را�انجام�می�دهند�که�به�میزان�
کافی�ترکیبی�از�دانش�و�مهارت،�برای�رفع�نیازهای�بهداشتی�جمعیت�را�دارند.

اقدامات�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�یاهکمکهیاپزایلصایئزجناونعهب،اراهتیفرظونانکراکیدنبهدرحوطس،اهیبایزرارد
یسرربیتشادهبکنید.

�،نکممیاجرهردنانآتیموقوتیسنج،اهتراهمبیکرت،نانکراکدادعتنایمنزاوتمدعهب
۱یامنهارهتکن.کر(دینکیگدیسر(.

�تامدخرداراهنآ،ناشیگتسیاشهبهجوتابودینکتیامحلماکروطهبیلحمنانکراکزا
۱یامنهارهتکن.کر(دیریگراکهبیتشادهب(.

�.دیباینانیمطانارایتسدیفاکدادعتروضحزایتشادهبزکرمرهرد

�.)2یامنهارهتکن.کر(.دیهدشزومآارکینیلکنانکراک،نیناوقوموسرابقباطتیارب

�مظنمروطهب،دروخزابیسرربهلمجزاو،نیناوقواهدرادناتساتیاعرزانانیمطالوصحیارب
هتشادتراظنارنانکراکربباشید.

�یاهتیفرظدوبمکویتشادهبیاهزاینتیولواهبهجوتاباردرادناتسایشزومآیاههمانرب
یحارطنانکراککنید.
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�همهیارببسانمدزمتسدنییعتزا،یلحمنلاوئسمیراکمهابواهسناژآهمهنایمقفاوتاب
لصاحنانیمطایتشادهبنانکراککنید.

�نانیمطا یتشادهب نانکراک زا یساسا تیامحو یتشادهب و نما یراک طیحم کیدوجوزا
.دینکلصاح

شاخص�های�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�دوجویتشادهبلنسرپ)امام،راتسرپ،کشزپلماش(رفن22مکتسدرفنرازههدرهیارب
:)۱یامنهارهتکن.کر(.دراد

تیعمجرفنرازههاجنپرهیاربکشزپکیمکتسد-
تیعمجرفنرازههدرهیاربتیحلاصابراتسرپکیلقادح-
.تیعمجرفنرازههدرهیاربامامکیلقادح-

�دیدزابهدرهیاربورظانکی،یتشادهبطبارکیلقادح،تیعمجزارفنرازهرهیازاهب
دوجودشرارظانکی،یگناخدارد.

�روطهباههرواشمدادعترگا.دنهدبهرواشمرامیبهاجنپزاشیبهب،زوررددیابن اهکینیلک
۱یامنهارهتکن.کر(دوبدهاوخزایندرومیرتشیبیتشادهبنانکراک،درذگبدحنیازامظنم

یدیلکیاهصخاشهبساحمیاربییاهوگلا:۳تسویپوبهداشت(.

نکات�راهنما

هلمجزا،یتشادهبنانکراکزایعیسوهرتسگلماش،تشادهبراکیورین:نانکراک یدنب هدر .۱
و هریغ و ناراکتشادهب ،نازاسوراد ،هاگشیامزآ یاهنیسینکت ،اهامام ،ناراتسرپ ،ناکشزپ
بولطمدادعتهرابردیلکقفاوتچیه.تساینابییتشپوتیریدمتمسقنانکراکنینچمه
ردتسانکممدادعت نیا ودرادن دوجو،هدیدبیسآتیعمجکییارب یتشادهب نانکراک
نازیموتشادهبنانکراکیسرتسدنایمیکیدزنطابترااما؛دشابتوافتم،فلتخمطیارش
زاهدنیامنکیاینزکیاهنتروضحلاثمیارب.دراددوجویتشادهبتامادقایهدششوپ
مدرملکاینانزیسرتسددناوتیم،یتشادهبنانکراکنایمردهدشهدنارهیشاحهبدارفانایم
تشادهب هنیمزردهکیقطانمرد.دهدشیازفا یتشادهب تامدخهب یریگمشچروطهب ار
،اهباصتناردرییغتقیرطزادیاب،نانکراکتیلاعفردنزاوتمدعهب،دنرادیرایسبیاهلأخ

.)7۳ص،6ینوناکدرادناتسا.کر(درکیگدیسریتشادهبنانکراکمادختساایو

یتراظنتیامحوتراهم،شزومآزادیابتشادهبنانکراک:نانکراک رب تراظن و شزومآ .2
تراظنوشزومآلوئسماهسناژآ.دنشابرادروخرب،دنرادهکیتیلوئسمحطسیارببسانم
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هژیوهب ،تراظن و شزومآ .دنتسه اهنآ شناد ندوب زورهب زا نانیمطا بسک و نانکراک
غلابا یدیدج یاههماننییآ ای و دنتسین هتسویپ تلایصحت بحاص نانکراک هکییاج رد
حطسرد دوجوم یاهلأخوتشادهب یلصا یاهزاین هب هجوت اب .دراد تیولوا ،تساهدش
تیولوا رد و دشاب درادناتسا دیاب نکمم یاجات یشزومآ یاههمانرب ،نانکراک تیحلاص
،ییاههنیمزهچرد،یناسکهچهکدوشصخشمومیظنتییاههدنورپیطرددیاب.دریگرارق
رتافدیناسناعبانمشخبهبدیاباردراومنیا.دناهدیدشزومآاجکردویناسکهچیوسزا

.)7۳ص،6ینوناکدرادناتسا.کر(دادعلاطازینیلحملوئسم

استاندارد��3نظام�های�بهداشتی:�داروها�و�تجهیزات�پزشکی�

مردم�به�داروهای�اساسی�و�ملزومات�مصرفی�دسترسی�مستمر�دارند.

اقدامات�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(
�یاربارهدیدبیسآروشکرددوجومیرورضیاهورادتسرهفاًعیرس،یناسردادمازاغآرد

هتکن.کر(دینکیسرربناشتیفیکنییعتراهنمای۱(.

�عفر یارب بسانم ملاقا لماش ،یکشزپ یرورض تازیهجت و وراد زا یدرادناتسا تسرهف
۱یامنهارتاکن.کر(دینکهیهتیتشادهبنانکراکیاهتیحلاصحطسویتشادهبیاهزاین

.)2و
�.)۳یامنهارهتکن.کر(دینکنیودتورادتیریدمیاربیرثؤمماظن
�.دراددوجوسرتسدردیداعیاهیرامیبنامردیاربمزلایاهورادهکدیباینانیمطا
�یللملانیب نیناوقزااهنآهیهتردهکدیریذپب یتروصرداهنت،دوشیمادهاهکارییاهوراد

.دیرببنایمزانمیاروطهبودینکنفرصماراهورادتروصنیاریغرد.دشابهدشیوریپ

شاخص�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(
�ماود،هنیاعممزاولوبختنمیرورضیاهورادنودب،هتفهکیزاشیبیتشادهبزکرمچیه

4یامنهارهتکن.کر(دروآیمن(.

نکات�راهنما
.دنراد یرورضیاهوراد زا یصخشم تسرهف اهروشک رتشیب داروهای ضروری:  فهرست  .۱
لوئسم ماقم نیرتلااب اب هرواشم رد موزل تروصرد ،تسرهف نیا یاهوراد ندوب بسانم
یارب ،یهاگ تسا نکمم .دوش یسررب دیاب ،نارحب  هب یناسردادما لیاوا رد تشادهب
نیا رد ،دراد دوجو هتفرراکهب یاهیرتکابیتنآ ربارب رد تمواقم دهاوش هکییاجرد لاثم
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،درادندوجویاهدشزورهبتسرهفرگا.دشابمزلایتارییغتاهورادزاصخشمیاهتسرهف
هدشهتفریذپیاهورادیوگلاتسرهفهلمجزا،یناهجتشادهبنامزاسنودمنیناوقزادیاب
نارحبهیلوالحارمرداهنتدیاب،یدنبهتسبیاهتیکزا.درکهدافتسا،یناهجتشادهبنامزاس

هدافتساکرد.

فلتخمحوطسردیسرتسدلباقهکیرورضتازیهجتتسرهفنییعترد:یکشزپ تازیهجت .2
طابتراردنانکراکتیافکابرمانیا.درکتقدیفاکردقهبدیاب،دشابیتشادهبیاهتبقارم

.تسا

.دننک داجیا وراد تیریدم یارب رثؤم ماظن کی دیاب تشادهب یاهسناژآ :وراد مدیریت  .۳
یاهورادزایقطنموهفرصهبنورقم،هتسیاشهدافتسازانانیمطالوصحیماظننینچفده
ربینتبمدیابماظننیا.تساهتشذگخیراتیاهورادتسردمادهناویزاسهریخذ،تیفیکاب

دربراکوعیزوت،کرادت،باختناینعی،ورادتیریدمهخرچیلصارصنعراهچباشد.

یاربهکتسایلصااییرورضیاهورادزایتسرهفلماشتادیلوتنیا:یبایدر تادیلوت .4
تادیلوتناونعهبهکیملاقا.دوشیمهدیزگربییورادماظنتیریدمدرکلمعمظنمیبایزرا
هشیمهوهتشادبسانتیلحمیمومعتشادهبیاهتیولواابدیاب،دنوشیمباختنایرورض
ونیلیسیسکومآزادناترابعاهورادنیاهنومن.دشابدوجومیتشادهبزکارمردپاراِستامول.

استاندارد��4نظام�های�بهداشتی:�تأمین�منابع�مالی�بهداشت

مردم�در�طول�دوره�بحران�به�خدمات�بهداشتی�اولیه�رایگان�دسترسی�دارند.

اقدامات�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�ردهدیدبیسآمدرمهبهئارالحمرد،ناگیاریتشادهبتامدخنیمأتیاربمزلایلامعبانم
۱یامنهارهتکن.کر(دینکایهموییاسانشارنارحبلوط(.

�نیاتفایردهکدیهدیبیترت،دنکیمهبلاطمارییاههنیزه،تامدخهئارایاربیتلودماظنرگا
هتکن.کر(دوشهتخادناقیوعتهبایوعطقتقومروطهب،نارحبهبیگدیسرلوطرداههنیزه

.)2یامنهار

�تفایردقیوعتایعطقزایشانیلامیاهفاکشندرکرپیاربینفویلامتیامحنیمأتاب
دینکتیامحیتشادهبماظنزا،نارحبرثاردیتشادهبتامدخنوزفازوریاضاقتواههنیزه

۱یامنهارهتکن.کر((.
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شاخص�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(
�،یتلود ریغ و یتلود نامرد زکارم همه رد هدیدبیسآ مدرم  هب یناسردادما هرود لوطرد

.دوشیمهئاراناگیار،هیلوایتشادهبتبقارمتامدخ

نکات�راهنما�
طیارش.تساتوافتمطیارشقبطربینامردیرورضتامدخهنیزه:تشادهب یلام نیمأت .۱
نارحب اب هدشلیمحت یتشادهب صاخیاهزاین و هدیدبیسآتیعمج،یتشادهب ماظن لماش
کینیمأت،یناهجتشادهبنامزاستشادهبونلاکداصتقانویسیمکملاعاساسارب.تسا
یاهنیزهفرصمزلتسم،دمآردمکیاهروشکردیرورضیتشادهبیاهکمکلقادحزاهتسب
طیارشردیتشادهبتامدخهئارا.دوبدهاوخلاسردرفنرهیاربرلادلهچمکتسدابربارب

.تشاددهاوخرادیاپطیارشزاشیبیاهنیزهلًاامتحا،نارحب

تخادرپ .دزادرپیم تامدخ هدننکتفایرد هک دوشیم قلاتا یمقر هب مصرف کننده  هزینه  .2
ریقفمدرم،دوشیمثعابودرادسکعهجیتن،یتشادهبیاهتبقارمهبیسرتسدیاربهنیزه
.دننک تفایرد ار بسانم ینامرد یاهتبقارم ،زاین ماگنه رد دنناوتن هشیمه ریذپبیسآ و
یاهسناژآیوسزاهدشهئارایاهلااکوتامدخهکتسانیاهناتسودرشبلوصازایکی
،تسیننکممیرمانینچهکیطیارشرد.دسربمدرمتسدهبناگیارروطهب،ناسردادما
یاربارهلاوحایدقنهجولاقتناهنیزگناوتیم،هدیدبیسآتیعمجیزاسدنمناوتروظنمهب
هجولاقتنا۱درادناتسا،ییاذغتینما.کر(تفرگرظنرد،یتشادهبتامدخهبیسرتسد
فرصمودیاوعنادقفناربجرد،تشادهبماظنزاتیامحیارب.)2۰9ص،هلاوحایدقن
اب هلمجزا( رگیدیتامادقا اب دیاب هدننکفرصمفرطزا یتخادرپ هنیزهفذح،نوزفازور
زا سپ.دشاب هارمه )رتشیب تازیهجت و وراد نیمأت ،تشادهب نانکراک هب شاداپ تخادرپ
تحت دیاب نآ تیفیک و تامدخهب یسرتسد ،هدننکفرصم یوسزا هنیزه تخادرپ فذح

.دریگرارقتراظن

استاندارد��5نظام�های�بهداشتی:�مدیریت�اطالعات�بهداشتی

اطالعات� از� استفاده� و� تحلیل� جمع�آوری،� بهداشتی،� خدمات� ارائه� و� طرح� مبنای�
بهداشت�عمومی�است.

اقدامات�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�رگیدیاهنیزگیاجزاهدافتساایو)HISای(دوجومیتشادهبماظنزاهدافتساوشریذپهرابرد
۱یامنهارهتکن.کر(دیریگبمیمصت(.
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�دوجویتشادهبماظنردهکیتاعلاطایروآعمجهرابرد،ناکماتروصرد،شهوژپویبایزرا
هتکن .کر( دراد تیمها ،یتشادهب تامدخ تیولوا هرابرد یریگمیمصت نینچمه و درادن

2یامنهار(.

�دوجومیاهمرفزاایوهیهتییاهمرف،یتملاسعاضواوشرازگلباقیاهیرامیبفیرعتیارب
.دنربیمراکهبارنآزیناهسناژآهمههکدیباینانیمطاودینکهدافتسا

�HISساساربوHISزایشخبتروصهباهیرامیبعویشیبایدریارب،نکممیاجرهرد
،یتشادهب یرورض تامدخ .کر( دینک یحارط عیرس رادشه و یسرزاب یاهماظن ،دوجوم
۳5۱:یگتفهیهدشرازگهداسیاهمرفو۳۳۱ص،ریگاویاهیرامیبلرتنک۳درادناتسا(.

�شرازگHISزاهدافتساابوییاسانش،درادرارقتیولواردهکارییاهیرامیبوتملاسعاضوا
کنید.

�قفاوت،تیعمجدادعتهرابردلًاثم،ناسکیمقرکیربیناسردادماردریگردیاهسناژآهمه
.)۳یامنهارهتکن.کر(دننکیمهدافتسانامهزاودنراد

�روطهب ار HIS هب طوبرمتاعلاطاریاسویسرزاب تاعلاطا،ینامردیاهسناژآوزکارم
عونوطیارشساسارباهیهدشرازگنیارارکتتاعفد.دنهدیمهئاراهدیزگربسناژآهبمظنم

توافتم،ندوبهناهاماییگتفه،هنازورساسارب،لاثمیارب،تاعلاطااست.

�یلیمکتیاههدادزا،اهیریگمیمصتردیرادربهرهبویسرزابزالصاحتاعلاطاریسفتیارب
2یامنهارتهتکن.کر(دینکهدافتساهتسویپروطهب،طوبرمعبانمریاسزاذوخأم(.

�ایودارفاتینماوقوقحاتدیروآلمعهباریطایتحاتامادقا،تاعلاطازاتظافحیارب
4یامنهارهتکن.کر(دوشنیمضتاهتیعمج(.

شاخص�های�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�کی،هرودرهنایاپزاسپتعاس48فرظمظنمروطهبتشادهبیاهسناژآوزکارمهمه
.دنهدیمهئاراهدیزگربسناژآهبHISشرازگ

�تعاس24فرظ،درادعویشناکماهکارییاهیرامیبدراوم،اهسناژآویتشادهبزکارمهمه
لرتنک۳درادناتسا،یتشادهبیساساتامدخ.کر(دنهدیمشرازگیرامیبهدهاشمزاسپ

۳۳۱ص،ریگاویاهیرامیب(.

�لماشهکدنکیمهئارایتشادهبتاعلاطاهرابردیلکشرازگکیمظنمروطهبهدیزگربسناژآ
تامدخیهدششوپهبطوبرمشرازگنینچمهویسانشریگهمهتاعلاطاریسفتولیلحت

اهنآزایرادربهرهبویتشادهباست.
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نکات�راهنما�

رد.دشابدوجومHISیانبمربدیابیسرزابماظن،ناکماتروصرد :تشادهب تاعلاطا ماظن .۱
یبایزراابدرومنیا.دوشمزلایزاومایودیدجHISکیتسانکمماهنارحبزایخرب
صخشم،تساهدادخرهکینارحبهرابردتاعلاطاهبزاینودوجومHISتیافکودرکلمع
دیابناما،ریزدراوملماشدیاب،نارحبهبیناسردادمانیحردیتشادهبتاعلاطا.دوشیم

،اهنآهبدودحمباشد:

لاسجنپریزناکدوکگرمهلمجزا،تشادهبزکارمردهدشتبثیاهگرم-
ریموگرمتبسن-
صاخیدرومریموگرم-
ضارمانیرتجیارزایشانریموگرمخرن-
یرامیبعویشتبسن-
یتشادهبتاناکمازاهدافتساخرن-
زوررهردینیلابصصختمرههرواشمدادعت-

عبانمهکتسانآدنمزاین،تشادهبزکرمرهتاعلاطازاهدافتساوریسفت:تاعلاطا عبانم .2
زا هدافتسا ،عماج HIS ماظن کی رد .دوشهتفرگ رظنرد نآ یاهتیدودحم و تاعلاطا
رگناشنیاهراتفرهبطوبرمتاعلاطااییرامیبکیعویشیبایزرالثم،یلیمکتتاعلاطا
هک یتاعلاطا عبانم ریاس .تسا یرورضیریگمیمصت یارب ،تشادهب و یتملاس هب لیامت
شرازگ،روحممدرمیاهشهوژپزادنترابع،دوشرجنمیرتهبیاهلیلحتهئاراهبدناوتیم
یاهرایعمابقباطمدیاباهیبایزراوتامدختیفیک.تامدخشجنستیفیکواههاگشیامزآ
هدافتسایللملانیبیاههماننییآودرادناتسایاهرازبازازیناهنآهیهتردویللملانیبلوادتم
دریگرارقییاهداهنزایکیرایتخارد،یسرربیاربنکممیاجرددیابدراومنیا؛دشابهدش

یمیهباشمراکهککند.

وتسایلمعیریگمیمصتردییامنهاریاربهکاجنآاتدیابتاعلاطا :تاعلاطا کیکفت .۳
ونابزیموهدیدبیسآیاهتیعمج،صاخیاههورگیریذپبیسآ،نس،سنجهبهجوتاب
.دوشکیکفترگیدکیزا،)یهاگودراریغویهاگودراتیعمجهلمجزا(طیارشهبهجوتاب
اما،دشابلکشمتاییزجابیکیکفتتاعلاطاهیهتتسانکممنارحبکیهیلوالحارمرد
صخشمدیاب،لاسجنپریزناکدوکیاهیرامیبعاوناوریموگرمخرنهبطوبرمتاعلاطا
رد هدافتسا یارب ار یکیکفت تاعلاطا نیا دیاب ،دهدیم هزاجا طیارش و نامز رگا .دوش
،۳ینوناکدرادناتسا.کر(دروآتسدهبریذپبیسآمدرموهوقلابیاهیریذپبیسآیبایدر

62ص(.
نانکراک.دیآلمعهبیفاکیاهینیبشیپ،تاعلاطاودرفتینماظفحیاربدیاب:رارسا ظفح .4
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نانآزاتبقارملماعاًمیقتسمهکیسکابنانآهزاجانودبارنارامیبتاعلاطادیابنزگره
دناوتیمهک،یسحایینهذتلالاتخاراچدنارامیبهبتبسندیاب.دنراذگبنایمرد،تسین
تاعلاطاهبدیاب.تفرگرظنرداریصاختاظحلام،دراذگبرثانانآهناهاگآهزاجابلجرب
یاهتنوشخهلمجزا،رشبقوقحزااهیطختریاسایهجنکشزایشانیاهبیسآهبطوبرم
تاعلاطانیالدابتماگنه،دادتیاضرهناهاگآدرفرگا.درکیگدیسرناوارفتقداب،یسنج
۱درادناتسا.کر(تفرگرظنرداریصاختاظحلامدیاب،طوبرمتاسسؤماینلاوئسماب
.)۳6و۳5ص،۱2ات7یامنهارتاکن،تیامح۱لصاو۳۱۰ص،یتشادهبیاهماظن

دصردربتراظنوعیرسرادشهیاهماظنیاهمرف،2تسویپ.کرریموگرمهنومنهرابرد
.کریتملاسیاهصخاشهبساحمیاهلومرف هرابردزین ؛تیعمجلکتبسن هب نارامیب

.۳تسویپ

استاندارد��6نظام�های�بهداشتی:�رهبری�و�هماهنگی

تا� هماهنگ�شده� بخش�ها� و� سازمان�ها� همه� میان� در� که� بهداشتی� خدمات� به� مردم�
بیشترین�اثرگذاری�را�داشته�باشد،�دسترسی�دارند.

اقدامات�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�هدهعربارتایلمعتیاده،تشادهبترازوهدنیامنهکدینکلصاحنانیمطاناکماتروصرد
ریگردکیدزنزاتشادهبشخبیگنهامهراکردمکتسدای،دراداست.

�دیاب ،تسا تیریدم تیلوئسم لوبق یارب مزلا لیامت ای تیفرظ دقاف تشادهب ترازو رگا
مزلاطیارشابنیزگیاجسناژآکی،تشادهبشخبیگنهامهوتیادهراکیرادهدهعیارب

2و۱یامنهارتاکن.کر(دوشییاسانش(.

�یراکیاکرشیارب،تشادهبشخبییارحصویلحمهمین،یزکرمحطسردومظنمروطهب
وهسیاقمیاههورگواهشخبریاسوتشادهبیاهشخبنایمنینچمهویجراخویلخاد

.)59ص،2درادناتساو۳هتکن.کر(دیراذگبیهیجوتتاسلج،هلباقم

�ره یاهییاناوت و صاخ یاهتیلوئسم ،تیعمج هنیهب یهدششوپ زا نانیمطا بسک یارب
.)۱یامنهارهتکن.کر(دینکدنتسموصخشمارتشادهبسناژآ

�نورد رد ،)اهیرامیب عویش رباربرد یناسردادما یگدامآ ماگنه هلمجزا( صاخطیارش رد
.دینکداجیاییاههورگراک،تشادهبیگنهامهراکوزاس

�.دیرادهگنزورهبودینکرشتنممظنمروطهبارتشادهبشخبیاههمانربخ
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شاخص�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(
�شقن فیرعت و تشادهب شخب یاهراک رد دورو یاهتیولوا نییعت یارب ،هدیزگرب سناژآ

نیودت یدربهار ،نارحب  هب یناسردادما زاغآ رد نآ یراک یاکرش و ورشیپ یاهسناژآ
.)2یامنهارهتکن.کر(تساهدرک

نکات�راهنما
تیاده لوئسم و ورشیپ سناژآ دیاب تشادهب ترازو بهداشت:  بخش  برگزیده  سازمان  .۱
دقافتشادهبترازوطیارشیخربردتسانکمم.دشابتشادهبشخبرداهیناسردادما
فرطیب و بسانم یاهویش هب دوخ یربهر شقن زاغآ یارب مزلا یدنمقلاع ای تیفرظ
یاههورگهدیزگربنامزاسناونعهبیناهجتشادهبنامزاس،یطیارشنینچردلًاومعم.دشاب
یناهجتشادهبنامزاسهکمهیدراومرد.دریگیمهدهعربارتیلوئسمنیا،یناهجتشادهب
سناژآتسانکمم،دنرادناریتیلوئسمنینچشریذپناوتکیچیه،تشادهبترازوو
تیلوئسمنیاهدنریذپسناژآ.دشابمزلااهتیلاعفیگنهامهتیلوئسمشریذپیاربیرگید
روطهبتشادهبیزکرمنلاوئسمابوگخساپتشادهبیاهسناژآهکدنکلصاحنانیمطادیاب
ینوناکدرادناتسا.کر(دننکیمتیامحیزکرمتشادهبماظنیاهتیفرظزاولمعگنهامه

.)2

،تشادهب شخب هدیزگرب نامزاس یاهتیلوئسم نیرتمهم زا یکی :تشادهب بخش  راهبرد  .2
هکتسانآبولطم.تسانارحبهبتشادهبشخبیناسردادمایاربیلکیدربهارنیودت
هب یبایتسدیاهتسایسوهیهت تشادهب شخبفادهاواهتیولوا صیخشتیارب یحرط
،تیعمجناگدنیامنوطوبرمیاهسناژآابهرواشمزاسپدیابدنسنیا.دوشنیعماهنآ

لماشوعماج،نکممیاجاتنآیاهدنیارفودوشهیهتباشد.

رشتنمتاعلاطااهنآردهکدشابییاهییامهدرگلماشوارگلمعدیابیگنهامه تاسلج .۳
یتشادهبکرتشمیاهتسایس،دریگیمتروصتراظناهنآربودوشیمنییعتاهتیولواو
لمعهبقفاوتتامادقاواههماننییآهرابردودوشیمراذگاوصاخفیاظووذاختاونیودت
،یماسا ،نکمم نامز ره رد هک درک لصاح نانیمطا دیاب تاسلج نیا هجیتن رد .دیآیم
یراکیاکرشهمههدافتسادرومیاهدرادناتساونیناوق،اهرازبا،ماقراریاسواهیدنبهقبط

رارقربیرتشیبتاسلجدیابنارحبزاغآرد.تساکرتشمکرد.
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خدمات ضروری بهداشتی   .2
هب نتخادرپ یارب ینامرد و هناریگشیپ یتشادهب تامدخ زا دنترابع ،یرورضیتشادهب تامدخ
یلاتبازایریگشیپردهکتسایتامادقالماشتامدخنیا.هدیدبیسآمدرمیتشادهبیاهزاین
یاهدمایپ ،ریگاو ریغ و ریگاو یاهیرامیب زا یشان یاهریموگرم و اهیرامیب هب دح زا شیب
نایرج رد ریموگرم نازیم .تسا دنمدوس یعمج یاهتحارج هب رجنم ثداوح و تاشاشتغا
یاربریموگرمواهیرامیبهبلاتباهدمعلیلادییاسانشاذلودشابلاابرایسبتسانکمماهنارحب
یاهدرادناتسا،تشادهبلصفزاشخبنیا.درادیرایسبتیمهابسانمیتشادهبتامدخیحارط
؛ریگاو یاهیرامیب لرتنک :دنکیم یدنبهقبط هورگ ششرد ار یتشادهب تامدخهدشیدنبهقبط

.ریگاوریغیاهیرامیبوینلاقعتملاس؛تحارج؛یرورابویسنجتملاس؛کدوکتملاس

استاندارد��1خدمات�ضروری�بهداشتی:�رده�بندی�خدمات�بهداشتی

مردم�به�خدمات�بهداشتی�رده�بندی�شده�برای�رسیدگی�به�علل�اصلی�ابتالی�بیش�از�
حد�به�بیماری�ها�و�مرگ�ومیر�دسترسی�دارند.

اقدامات�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�ابوتشادهبیلحمنلاوئسمیگنهامهابارتارطخویتشادهبلئاسمهبطوبرمتاعلاطا
لیلحتوهیزجتویروآعمج،ریموگرمواهیرامیبهبلاتباهدمعلیلادندادرارقفدهدصق

62ص،۳ینوناکدرادناتسا.کر(دینک(.

�رباربردتسانکممهکار)هریغونلاولعم،نادنملاس،ناکدوک،نانزهلمجزا(ریذپبیسآمدرم
۳6ص،تیامح2لصا.کر(دینکییاسانش،دنشابیصاختارطخ(.

�ار رثؤم و نکمم ،بسانم یتشادهب تامدخ ،ریموگرم و اهیرامیب هب لاتبا شهاک یارب
.)۱یامنهارهتکن.کر(دینکیدنبتیولوا

�وییاسانش،دراددوجوتشادهبهدشیدنبتیولواتامدخهبیسرتسدرباربردهکاریعناوم
2یامنهارهتکن.کر(دینکنییعتیلمعیاهلحهاراهنآهبیگدیسریارب(.
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�دینکارجاتشادهبیاههورگریاسایاهشخبهمهیگنهامهاباررادتیولوایتشادهبتامدخ
.)59ص،2ینوناکدرادناتسا.کر(دیهدهئاراطبترمنیماضمابیتاعوضومایو

شاخص�های�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(
�ایهدیسرتیعمجیاربنارحبزاشیپهدشتبثدحنیرتنییاپهب)CMR(ریموگرمماخخرن

.)۳یامنهارهتکن.کر(تساهدشظفحلداعتنآرد

�شیپهدشتبثدحرباربودزارتمکیحطسهب)U5MR(لاسجنپریزناکدوکریموگرمخرن
۳ییامنهارهتکن.کر(تساهدشظفحلداعتنآردای،هدیسرتیعمجنایمردنارحبزا(.

نکات�راهنما
لیلادهبیگدیسرردهکیساسایتشادهبتامدخزادنترابعتیولوایارادیتشادهب تامدخ .۱
،طیارشهبهجوتابدراومنیا.دندنمدوساهیرامیبهبدحزاشیبیلاتباوریموگرمهدمع
نکممیاجاتتیولوایارادیتشادهبتامدخ.تساتوافتمنآریثأتونارحبعونهلمجزا
.دشابیمومعتملاسیاربیدوهشمدیاوفیارادوروحمدهاشدرکلمعلصاربینتبمدیاب
یرتعماجیتشادهبتامدخهلسلسکی،دیسرانبمطخیکیدزنهبریموگرمخرنهکیتقو

.)67ص،4ینوناکدرادناتسا.کر(درکهئارانامزلوطردناوتیمار

ینتبم،رباربیسرتسداتدشابیفرطیبویرباربیانبمربدیابیتشادهب تامدخ هب یسرتسد .2
هنیهبیهدششوپویسرتسدزانانیمطالوصحیارب.دوشرسیمضیعبتنودبوزاینرب
رد .درک یهدنامزاس ار تامدخنیا هئارا لنسرپ و لحم تیعقوم دیاب یتشادهب تامدخ
.دوشهتفرگرظنردریذپبیسآدارفاصاخیاهزایندیابیتشادهبتامدخیحارطماگنه
.دشابیطابتراایویگنهرف،یراتفر،یلام،یکیزیفدناوتیمتامدخنیاهبیسرتسدعناوم
.کر(درادیدایزتیمهایتشادهبتامدخهبیسرتسدیارب،عناومنیاربهبلغوییاسانش

۳6ص،تیامح2لصاو62ص،۳ینوناکدرادناتسا(.

نیرتدنمدوس CMR سال:   5 زیر  کودکان  مرگ ومیر  نرخ  و   )CMR( مرگ ومیر  خام  نرخ  .۳
ای ربارب ود CMR .تسا نارحب کیرد طیارشتماخویبایزرا و تراظن یارب صخاش
.تسایروفیناسردادمادنمزاینویتشادهبریگمشچیرارطضاطیارشهدنهدناشن،رتشیب
دیاباهسناژآفده،تسادیدرتابهارمهنآرابتعاایوتسینصخشمانبمخرنهکیتقو

زورردرفنرازههدرهیازاهبرفنکیزارتمکردCMRظفحمکتسدباشد.

دیدرتابهارمهایوصخشمانانبمخرنهکیتقو.تساCMRزارتساسحیصخاشU5MR 
رفنرازههدرهیازاهبرفنودزارتمکردU5MRظفحمکتسددیاباهسناژآفده،تسا

یدیلکیاهصخاشهبساحمیاربییاهوگلا:۳تسویپ.کر(دشابزورردبهداشت(.
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نقطه�مبنای�نرخ�مرگ�ومیر�به�ازای�منطقه

منطقه
CMR

مرگ/10000/�
روز

CMR
مرز�وضع�
اضطراری

U5MR
مرگ/10000/�

روز

U5MR
مرز�وضع�
اضطراری

یارحصبونج۰/4۱۰/8۱/۰72/۱آفریقا
لامشوهنایمرواخ۰/۱6۰/۳۰/27۰/5آفریقا

بونج۰/22۰/4۰/46۰/9آسیا

سونایقاوایسآقرش۰/۱9۰/4۰/۱5۰/۳اطلس

ریازجونیتلایاکیرمآ
۰/۱6۰/۳۰/۱5۰/۳کاراییب

ویزکرمیاپوراهقطنم
*CIS/یقرشو
یاهروشکبالتیک

۰/۳۳۰/7۰/۱4۰/۳

یاهروشک۰/25۰/5۰/۰۳۰/۱صنعتی
لاحردیاهروشک۰/22۰/4۰/44۰/9توسعه
هعسوترتمکیاهروشک۰/۳۳۰/7۰/82۱/7یافته

۰/25۰/5۰/4۰۰/8جهان

کرتشملقتسمیاهروشک*المنافع
2۰۰7لاستاعلاطا(2۰۰9ناهجناکدوکطیارش،فسینوی:عبنم(

1-2. خدمات ضروری بهداشتی ـ کنترل بیماری های واگیر

شیازفاهبوراهیرامیبهبلاتباوریموگرم،ریگاویاهیرامیبرثارد،اهنارحبعوقونامزرد
لیلدهباهگرمزادصرددوناتتصش،تاشاشتغازاهدیدبیسآیاهلحمزایرایسبرد.دراذگیم
یموبقطانمرد.ایرلااموکخرس،لاهسا،دیدشیسفنتیاهیرامیب:تساهدوبهدمعتنوفعراهچ
یاهیرامیب.دنکیمدیدشت،لاسجنپریزناکدوکرداًصوصخ،اراهیرامیبنیادیدشهیذغتءوس
لًاومعم،دشعیاشیرامیبکییتقو.دوشیمعیاشیعیبطیاهنارحبلیاواابنامزمهتردنهبریگاو
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یفاکانتشادهبوملاسانویفاکانبآ،هانپرسدوبمک،تیعمجماحدزاویگراوآدننامیتارطخاب
.تساهارمه

خدمات�ضروری�بهداشتی�ـ�کنترل�بیماری�های�واگیر�استاندارد�1:�پیشگیری�
از�بیماری�های�واگیر

تاحدود� بیماری�های�واگیر،�که� از� پیشگیری� به�اطالعات�و�خدمات�مؤثر�در� مردم�
زیادی�باعث�افزایش�مرگ�ومیر�و�ابتال�به�بیماری�ها�می�شود،�دسترسی�دارند.

اقدامات�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�یامنهارهتکن.کر(دیروآلمعهباریریگشیپیلکتامادقا،طوبرمیاهشخبیگنهامهاب
.)۱

�یاهیرامیب ریاسوگنادبت،ایرلاامهرابرداریرامیب یاهلقان لرتنکبسانمیاههویش
دیراذگبارجاهبیلحم)یسانشریگهمهشناد(یژولویمدیپاهبهجوتاب،اراهلقانزایشان

۳و2یامنهارهتکن.کر((.

�،ار کخرسهیلعیمومعنویسانیسکاو هلمجزا ،اهیرامیب زا یریگشیپ صوصخمتامادقا
تشادهب۱درادناتسا،یتشادهبیرورضتامدخ.کر(دینکارجا،هنومنقباطمکودک(.

شاخص�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�.)تسینشیازفالاحرد(تساهدشتیبثتطیارشابطبترمریگاویاهیرامیبهدمعدراوم

نکات�راهنما

ملاسبآنیمأت ،هطوحمبسانمیحارطلماشتامادقا نیا :یریگشیپ یمومع تامادقا .۱
،صاخیاهیرامیبهیلعنویسانیسکاو،یتشادهبتاناکماهبیسرتسد،بسانمبلاضافو
یاربیمومعجیسبویرامیبیاهلقانلرتنکویصخشتظافح،ملاسویفاکیاذغکرادت
،دریگبتروصرگیدیاهشخبیگنهامهابدیابتامادقانیارتشیب.تساتشادهبشزومآ

شخبابهلمجزاهای:

یاهبآزاهلصافاب،تارشحدض،یفاکهیوهتولصاوفابهانپرسیفاکدادعتـهانپرس-
وهانپرس۳ات۱یاهدرادناتسا.کر(بلاضافوبآتاناکماهبکیدزنیفاکردقهبودکار

28۳ص،یکاروخریغملاقا2درادناتساو27۰ات26۱صص،ناکسا(.
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تشادهبءاقتراوبلاضافیفاکتاناکماوملاسبآیفاکریداقمـتشادهب،بلاضاف،بآ-
۳ات۱یاهدرادناتسا،۱۰۰ات97صص،تشادهبعضوءاقترا2و۱یاهدرادناتسا.کر(
۱۱4ات۱۱2صص،تلاوضفعفد2و۱یاهدرادناتساو۱۰9ات۱۰۳صص،بآنیمأت(.

تاکن.کر(یرامیبیاهلقانلرتنکوهلابزنمیاعفدویطیحمیشکهزوبلاضافتیریدم-
یاهلقان لرتنک ۳ ات ۱ یاهدرادناتسا ،274ص،ناکسا و نکسم 4 درادناتسا ،۳ و 2
۱درادناتساو۱24ص،دماجیاههلابزتیریدم۱درادناتسا،۱2۳ات۱۱8صص،یرامیب

۱28ص،زرهیاهبآیشکلاناک(.
.کر(هیذغتءوستیریدمویفاکیاذغهبیسرتسدـییاذغکمکوهیذغت،ییاذغینمیا-

یاهدرادناتسا،۱68ات۱67صص،لاسدرخناکدوکونادازونهیذغت2و۱یاهدرادناتسا
۱درادناتساو۱8۱ات۱7۳صص،اهیذغمزیردوبمکوداحهیذغتءوستیریدم۳ات۱

۱84ص،ییاذغتینما(.
تامادقا- رثؤم یارجا زا نانیمطا لوصحیارب ـ تشادهب یارب یمومعجیسب و شزومآ

هیهتییاهمایپلاابهناریگشیپکنید.
،تیعمجکرحت،نارحبیرارطضاهلحرم،تنوفعرطخهبهجوتاب:ایرلاام زا یریگشیپ .2
یریگشیپیاههویش،زیخایرلاامهقطنمردیرامیبیلحمیاهلقانراتفروهانپرسعون
یشاپمسدننام ،یرامیب لقان لرتنک هنیمزردتامادقا .دیراذگب ارجا هب ار یرامیب نیا زا
رمعابیاهشکهرشحهبهتشغآیاهیروتعیزوتویوقشکهرشحاب)IRS(اههناخلخاد
.دشابناسانشراکصصختزاهدافتساابویسانشهرشحیاهدومنهرهبهجوتابدیاب،ینلاوط
دصردداتشهمکتسددیاب،دشابرثؤمیعامتجاویلرتنکیمادقاناونعهبIRSهکنیایارب
رد نآ باختنا و تسا درادناتسا یروت LLINS .دوش یشاپمس تنوکس یاهلحم نورد
شکهرشحداومابهدشنیروارفیاهیروتعیزوت.دنکیمنیمأتاریدرفتظافحتدمزارد
لرتنک۳ات۱یاهدرادناتساو28۳ص،یکاروخریغداوم2درادناتسا.کر(دوشیمنهیصوت

۱2۳ات۱۱8صص،یرامیبیاهلقان(.

ونارحبهلحرمهبرطخضرعمردیاههورگنایمرد،LLINSعیزوتندادرارقتیولوارد
ایرلااملاقتناخرنهکییاجردونارحبهیلوالحارمرد.درادیگتسبایرلاراملاقتناحطس
یاضعاودیدشهیذغتءوسابدارفا،ناتسرامیبردیرتسبنارامیبدیاب،تسالدتعمایرایسب
طوبرمیدعبتیولوا.دادرارقتیولواردارلاسودریزناکدوکورادرابنانز،نانآهداوناخ
،لاسجنپریزناکدوک،دناهدرکمانتبثیلیمکتیاذغتفایردیاههمانربردهکیناسکهب
ردهکیتیعمجلکتیاهنرد.دوبدهاوخلاسودریزناکدوکورادرابنانزهداوناخدارفا
رد،نارحبهیلوالحارمرد.دوبدنهاوخLLINSابتیامحدنمزاین،دناهتفرگرارقرطخربارب
هیذغتزکارمدننام(یکینیلکیاهنامدیچردLLINSزادیاب،تسامکلاقتنانازیمهکیقطانم

هدافتسا)اهناتسرامیبوینامردکرد.
هویش)غلابهرشحهچوورلاتروصهبهچ(یرامیبیاهلقانلرتنک :گناد بت زا یریگشیپ .۱
یتفایردتاعلاطازاهدافتساابدیابیرامیبنیالرتنک.تساگنادبتزایریگشیپیلصا
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.دشابیرامیبیاهلقانمکارتولاتبمدارفایگدنکارپهبطوبرمتاعلاطا،یسرزابقیرطزا
رگید لحم ات یلحم زا و دریگیم تروصاهنآ رد لثم دیلوت نیرتشیب هک ییاههطوحم
بآ فورظ رد سدِآ یاههشپ ،یرهش قطانم رد .دریگ رارق فده رد دیاب ،دراد توافت
،یکیتسلاپیاهیرطبدننام(تشابنااهنآرداربآناوتیمهکیعونصملیاسوریاسو
ردهدشهریخذبآ.دننکیملثمدیلوت،)هریغواهنادلگ،هتسکشیاهیرطب،هنهکیاهریات
.درکزیمتوتسشهتفهرهارنآفرظوتشادهگنهتسبردفورظردهشیمهدیابارهناخ
ندرکینوفعدض.دادبآهریخذبسانمرادردیاهفرظدیابهدیدبیسآیاههداوناخهب
اب یرپسا .دراد ییازسب شقن اهورلایدوبان رد ،هدشدییأت یاهشکهرشحاب بآ فورظ
اریدرفتظافحیاهشوردیاب.تسادیفمغلابیاههرشحدادعتشهاکیارباهشکهرشح
لرتنک۳ات۱یاهدرادناتساو28۳ص،یکاروخریغملاقا2درادناتسا.کر(دادجاورمه

.)۱2۳ات۱۱8صص،یرامیبیاهلقان

خدمات�ضروری�بهداشتی�– استاندارد��2کنترل�بیماری�های�واگیر:�تشخیص�و�
مدیریت�موارد�ابتال�به�بیماری�های�واگیر�مردم�به�شیوه�های�تشخیص�و�درمان�

مؤثر�آن�دسته�از�بیماری�های�عفونی،�که�به�طور�

می�شود،� مرگ�ومیر� و� بیماری�ها� به� حد� از� بیش� ابتالی� کاهش� باعث� چشمگیری�
دسترسی�دارند.

اقدامات�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(
�یاربییاهمایپهریغولاهسا،هفرس،گنادبتنامردیروفیریگیپتهجمدرمقیوشتیارب

هیهتمدرمهبتشادهبشزومآکنید.
�لکتورپیانبمربارجلاعلابعصیاهیرامیبهبلاتبمنارامیبعاجراویتشادهبیاهتبقارم

تیریدم و )IMCI( ناکدوک یاهیرامیب هچراپکی تیریدم ای لاتبا دراوم تیریدم درادناتسا
نیاهکاجرهرد،لواهدرتشادهبزکارمهمهرد)IMAI(نلااسگرزبیاهیرامیبهچراپکی

.)۱یامنهارهتکن.کر(دیهدماجنا،دوشیمارجااهشور
�وهیذغتءوس،تیژننم،کخرس،لاهسا،ایرلاام،ولهپهنیسدننامییاهیرامیبعیرسنامردیارب

یاههماننییآو)نامرددوزوجلاعلابعص،ریذپاننامرد(اهیرامیبهناگهسصیخشت،گنادبت
دیهدشزومآنانکراکهبارینامردیاههماننییآودیراذگبارجاهباریرامیبدراومتیریدم
ص،کدوکتشادهب2درادناتسا،یتشادهبیرورضتامدخو۳و2یامنهارتاکن.کر(

.)۳۳9
�.کر(دینکهئارا،دشتیاعرصخشمیاهرایعمهکنیازاسپاهنتارلسلرتنکیاههمانرب

.)4یامنهارهتکن
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شاخص�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�زالومعمینوفعیاهیرامیبنامردوصیخشتیارب،اهیرامیبتیریدمهماننییآایلکتورپ
۱یامنهارتاکن.کر(دوشیمهدافتساگنهامهتروصهباهنآزاوتساهدشنیودتشیپ

.)۳۱۰ص،تشادهبماظن۱درادناتساو۳ات

نکات�راهنما

ریگاویاهیرامیبزایشانریموگرم:نلااسگرزب و ناکدوک یاه یرامیب هچراپکی تیریدم .۱
،IMAIوIMCIدربراکیارجا.دادشهاکناوتیمبسانمنامردوماگنهدوزصیخشتابار
وجلاعلابعص،ریذپاننامرد(هناگهسیدنبمیسقتردرگیدیلمیدربراکیاههویشریاسای
اهنآبسانمنامردهبکمکواهنآتدشوعونساسارباهیرامیبیدنبهقبطو)نامرددوز
.دوشهدادعاجرایرتسبزکارمهبدیابرامیبهکدهدیمناشنرطخمئلاع.درادیدایزتیمها
دنکیممهارفارورادزایقطنمهدافتساوبسانمصیخشتناکما،یرامیبتیریدمیاهنییآ

۳۳8ص،کدوکتشادهب2درادناتسا،یتشادهبیرورضتامدخ.کر((.

،یکاروخیاهکیتویبیتنآیروفزیوجت،ولهپهنیسرثاردریموگرمشهاکدیلک:ولهپ هنیس .2
دیاب،دیدشیاهولهپهنیسهبنایلاتبم.تسایلمیاهلکتورپابقباطم،نیلیسیسکومآدننام

نامردتحتیکاروخریغیاهورادابودنوشیرتسبناتسرامیبردقرارگیرند.

.تسارثؤمویروفنامردهب یسرتسد،ایرلاامقفوملرتنک ردردیلصامادقا :ایرلاام .۳
نامردوبت)تعاس24زارتمک(عیرسصیخشتیارب،تسایموبایرلاامهکیقطانمرد
یارب بسانم یشور ،دنربیم راکهب ار اهنآ لاتبا زاغآ رد هک ،رثؤم رایسب یاهوراد اب
یایرلااملوادتمنامرد،)ACTs(نینیسیمِترآهیاپابیتابیکرتابنامرد.دینکنییعتنامرد
همانربقبطوهدیزگربنامزاستروشمابدیابورادباختنا.تسا)لگنایعون(موراپیسلاف
نآبولطم.دینکهجوتنآتیفیکهبورادکرادتماگنهرد.دریگتروصایرلااملرتنکیلم
،یروفصیخشتشیامزآ(یهاگشیامزآتستقیرطزانامردزاغآزاشیپایرلاامهکتسا
نامرد،تسینسرتسدردیهاگشیامزآصیخشترگااما؛دوشهدادصیخشت)یپکسورکیم

ریخأتهبدیابنایرلاامیروفبیافتد.

رارمتساابتسانکمم،دوشعقاودیفمهکنآزاشیب،لسلرتنکفیعضهمانرب :لس لرتنک .4
نمض.دشابناسربیسآ،ورادرباربردمواقمیاهلیسابشرتسگهبکمکویریذپانریثأت
همانرب کی،تساریذپناکما نارحب لوطردلسهب لاتبم نارامیب یدارفنا تیریدمهکنیا
.دشابمهارفراکنیاهدشهتخانشیاهرایعمهکدوشارجادیابینامزاهنتلسلرتنکعماج
ات۱2مکتسدتدمهبتیعمجهدشنیمضتتابث،سناژآعبانمودهعتدنمزاین،اهرایعمنیا
دیابارجاماگنهردلسلرتنکهمانرب.تسابولطمتیفیکابهمانربیارجاناکماوهام۱5
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میقتسمهدهاشملباقتدمهاتوکنامرددربهاروریپودوشماغداروشکیلمهمانربردباشد.

و،لسهلمجزا،نمزمیاهیرامیبهمهیارباهنامردنایمهفقو،هعجافینارحبهلحرمرد 
یدادمانانکراکنایمیراکمه.دوبدهاوخیمهمهلئسملًاامتحارامیبردیریگیپهزیگنانادقف
یدارفانامردموادتثعابرمانیا.دشابمکحتسمدیاب،لسنامردیلمزکارموتشادهب
۱درادناتسا،تشادهبیرورضتامدخ.کر(دندوباوادمتحتنارحبزاشیپهکدوشیم

۳27ص،ریگاوریغیاهیرامیب(.

ردیابی� واگیر:� بیماری�های� کنترل� استاندارد��3  – بهداشتی� خدمات�ضروری�
شیوع�و�امدادرسانی�

آمادگی�برای�ردیابی،�تحقیق�و�کنترل�به�موقع�و�مؤثر�شیوع�وجود�دارد.

اقدامات�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

بازرسی

�عیرس رادشه یارب یسرزاب ماظن کی ،یتشادهب تاعلاطا رتگرزب ماظن زا یشخب ناونعهب
.دینکداجیاریگاویاهیرامیبرطخعماجیبایزرایانبمرب،یناسردادماو)EWARN(

�شزومآهوقلابعویششرازگویبایدریاربارینامردیاهتبقارموتشادهبشخبنانکراک
دهید.

�یاربدنناوتیممدرمهکیزکارمودوریماهنآعویشلامتحاهکییاهیرامیبمئلاعهرابرد
تیعمجهبهداسیتاعلاطا،دننکهعجارماهنآهبکمکبدهید.

آمادگی

�.)2یامنهارهتکن.کر(دیشکبنآلباقمردیگدامآوعویشهرابردقیقحتیاربیاهشقن

�ینامردیاههماننییآهلمجزا،لوادتمعویشدراوملرتنکوتاقیقحتیاههماننییآیسرتسدزا
.دینکلصاحنانیمطا،طوبرمنانکراکنایمرداهنآعیزوتو

�یساسا ملاقا ،دنراد رارق تیولوا رد هک ییاهیرامیب نامرد یارب هک دینک لصاح نانیمطا
تعرسهب،تساهدشنیعمشیپاشیپهکیعبنمزاناوتیمارملاقانیاایوتسادوجوممزلا

.)۳یامنهارهتکن.کر(درکیرادیرخ
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�نامردیاربیزکارمهلمجزا،ینوفعنارامیبنامردوتظفاحمیاربارییاههطوحمشیپاشیپ
ییاسانش،ابوهبنایلاتبمکنید.

�دینکنییعترگیدینیمزرسردایوروشک،هقطنم،لحمرداریهاگشیامزآ،عویشدییأتیارب
4یامنهارهتکن.کر((.

�نکممهک،یهاگشیامزآیاههنومنوینوفعرصانعلقنولمحلیاسوهکدینکلصاحنانیمطا
یامنهارهتکن.کر(تساسرتسدردهطوحملحمرد،دوشیرامیبعویشثعابناهگانتسا

.)5

کنترل

�ییاسانش هب رجنم وا رد یرامیب ییاسانش هک یصخش و ،ناکم ،نامز بسحرب ار عویش
دینکفیرعتارهدمآلمعهبیلرتنکتامادقاودوشیمعویشیلاابرطخابرگیدصاخشا

8ات6یامنهارتاکن.کر((.
�.کر(دیروآلمعهب،تسادوجومطیارشویرامیبهژیوهک،ارهناریگشیپبسانمتامادقا

9یامنهارهتکن(.

شاخص�های�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�هبیناسردادماوعویشهبطوبرمتاقیقحتهرابردبوتکمحرطکی،نارحبزاغآنامهرد
هدشنیودتایودوجومنآاست.

�تاماقمهب،یبایدرزاسپتعاس24فرظارعویشهبکوکشمدراوم،تشادهبیاهسناژآ
یمشرازگتشادهبماظنرددوخرتلاابکنند.

�48فرظارعویشلامتحایارادیاهیرامیبهدششرازگدراومهرابردقیقحت،ورشیپسناژآ
یمیزادناهارتعاسکند.

�:تساهدشهتشادهگنبسانمحطسزارتنییاپ)(CFRsهدشتوفدراومخرن
رتمکایدصردکی –ابو-
رتمکایدصردکی –لاگیشلاهسا-
رتمکایدصردکی)هبصح(دییوفیت-
ریغتمدصرد۱5ات5نیب –لاکوکوگنینمتیژننم-
دصرد5زارتمک:فده،دیدشیایرلاامهبلاتبمنارامیبرد،ریغتم –ایرلاام-
-2۱ ات 2 نیب شرازگ قبط تاشاشتغا زا هدیدبیسآ یاهنامدیچ رد ،ریغتم  – کخرس

۱۰یامنهارهتکن.کر(دصرد5زارتمک:فده،دصرد(.
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نکات�راهنما

دهاوخدراومنیالماشیماظننینچیلصارصانع :عویش یبایدر یارب عیرس رادشه ماظنبود: .۱

یراکیاکرشزایاهکبش-
ناکماتروصرد،هعماجحطسردوتشادهبزکارمهمهردارجا-
عویشضرعمردیاهیرامیبهمههبطوبرمتارطخزاعماجیبایزراکی-
و)دصرد۱2ات۱۰(رادتیولواطیارشزایمکدادعتتارطخیبایزراربینتبمییاسانش-

.کر(»رادشه«یهدشرازگیارب،یگتفهیسرزابروظنمهب،مهمیاهیرامیبزایدادعت
)یگتفهیسرزابهنومنیاهمرف:2تسویپ

یسرزابیاهمرفردطیارشاییرامیبدراومنشورفیرعت-
تاقیقحتزاغآیاربطیارشایتیولوارهیاربهدشفیرعترادشههناتسآ-
،تاعیاش(- اهرادشه یمسر ریغ ای یمسر یناسرعلاطا زا نانیمطا لوصح یارب طابترا

نیلوئسمهب)هریغواههناسرشرازگمربوط
اهنآهبیناسردادمااییروفیاهرادشهتبثیاربیماظن-
یگتفهلیلحتودرادناتسایتاعلاطاهاگیاپهبدورو،تاعلاطایهدشرازگ-
یراکیاکرشهمههبیروفیاهرادشهتاعلاطاویگتفهیاهیسرزابدروخزاب-
یهدشرازگوینامزهدودحمنینچمهوتاعلاطاتیفیکزانانیمطابسکیاربمظنمتراظن-

کامل
تاقیقحتدرادناتسایاهمرفواهشور-
.عویشهبیناسردادمازاغآوتاعلاطاراشتنادرادناتسایاههیور-

همهلماکتکراشمابدیابحرطنیا:نآ  هب  یناسردادما و عویش هرابرد تاقیقحت حرط .2
یگدیسرریزتاعوضومهبودریگتروصاکرشکند:

.دوشلیکشتنآهبهجوتابدیابعویشلرتنکهورگهکیرایعم-
عویشلرتنکهورگنادنمراکبیکرت-
هورگردینامزاستاماقمنیوانعونامزاسرهصاخیاهتیلوئسموشقن-
یلمویلحمحطسردتاعلاطالدابتوهرواشمیاربنیعمبیترت-
نآهبیناسردادماوعویشهرابردقیقحتیاربدوجومتاناکماوعبانم-
مزلایاهصیخشتویساساملاقاواهورادتسرهف-

هب یناسردادما رد هک دشاب یملاقا لماش دیاب هطوحم رد رابنا هریخذ انبار:  ذخیره های  .۳
هدامآیاههتسب،تسانکممطیارشیخربرد.دوبدهاوخمزلا،عویشضرعمردیاهیرامیب
تیژننمنسکاودننام،ملاقازایخربیرادهگندیاش.دشابزایندرومابوایلاهسانامردیارب
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لاسرا،دیرخیاهشورشیپاشیپدیابملاقانیایارب.دشابنیلمعهطوحمرد،لاکوکوگنینم
یسرتسداهنآهبتعرسهبناوتباتدوشنییعتعیرسرابناویافت.

نکمم هک یکوکشم دراوم عویش نایرج رد ،صیخشت دییأت یارب مرجع:  آزمایشگاه های  .4
هکییاجردای)لاکوکوگنینمتیژننمدننام(دوشمزلایناگمهنویسانیسکاونآیاربتسا
سیسوالگیشلثم(اهیرامیبتیریدمتامیمصترب،اهکیتویبیتنآهبتیساسحشیامزآ
دیابزینعجرمهاگشیامزآکی.تسادنمدوسشیامزآ،دراذگیمرثا،)تسالاهسایعونهک
صیخشتقیرطزاورتهدیچیپیاهشیامزآابدناوتباتدوشنیعمیللملانیباییلحمحطسرد
یسوریویاهبتایگنادبت،درزبت،کخرسریظنییاهیرامیبصیخشتهب،یکیژولورس

یزیرنوخابهارمهبپردازد.

)یدعقمیرادربهنومنهلیسوهلمجزا(یرادربهنومنیاهرازبا :یروف شیامزآ و لقنو لمح لیاسو .5
و)لانوملاسویلوکیی،لاگِیشلاهسا،ابوهنومنلمحهلیسوهلمجزا(لقنولمحلیاسوو
نینچمه.دشابهدامآشیپزاایوسرتسدردهطوحمرددیاب،لمحیاربدرسهریجنزلیاسو
هلمجزا،ریگاویاهیرامیبیریگلابرغرددناوتیمهکدراددوجورگیدیروفنومزآنیدنچ

.دشابدیفمنارحبلحمرد،تیژننموایرلاام

دراومنیا،دادماجنادیابعویشهرابردیسرربماگنههکیلصامادقاهد:عویش هرابرد قیقحت .6
:دنتسه

.دینکتباثارعویشدوجو-
.دینکدییأتارصیخشت-
.دینکفیرعتاردرومکی-
.دینکهبساحمارلاتبادراوم-
)ناکمورفن،نامزظاحلزا(دینکیسانشبیسآ-
.دنتسهرطخضرعمردیناسکهچدیهدصخشت-
.دینکنیودتنآضرعمردنتفرگرارقویرامیبزوربیاربیاهیضرف-
.دینکیبایزراارهیضرف-
.دینکهلدابمارناتیاههتفای-
.دیهدماجنایلرتنکتامادقا-

هچره یلرتنک تامادقا اما ،دوش هتشادرب هناریگتخسیبیترتهب اهماگ نیا هک درادن یموزل 
ماجنادیابرتعیرسگیرد.

عویش یرامیب کی هک تفگ ناوتیمن تحارص هب هراومه شیوع:  مورد  یک  وجود  تأیید  .7
دوجواهنارحبهمهرداهیرامیبعویشهناتسآیاربزینینشورفیرعت،ریخایتساهتفای
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:دراددوجویاهناتسآریزیاهیرامیبرد،لاحنیااب؛درادن

،کخرس،ابو:دشابیرامیبعویشهناشندناوتیمدرومکیدوجواهنآردهکییاهیرامیب-
نوخهبرجنمیسوریویاهبت،درزبتریزی.

هقطنمردراظتنادرومدادعتزا،نآزایشانریموگرمایلاتبادراوماهنآردهکییاهیرامیب-
قطانمرد سیسولگِیشدننام؛تسانآزاشیپهتفهطسوتمرباربودایدنکیمزواجت– 
عویشلامتحاینارگندیابسیسولگیشدرومکیاهنت،ناگدنهانپیاههاگودراویموبریغ

شیازفاارهوقلابدهد.
هچنآربهولاع،نایلاتبمدادعتشیازفا؛تساتوافتمفلتخمطیارشردنآفیرعت –ایرلاام-

هناشندناوتیم،دوریمراظتناصخشمیاهقطنمردنیعمیتیعمجنایمردلاسلصفرهرد
ریگمشچیشیازفالماشهدنهدرادشهمئلاع،یخیراتتاعلاطانودب.دشابایرلاامعویش
یاههتفهردریموگرمنوزفازوردنوروهتشذگهتفهودردایرلاامبتدراومابتبسنرد

هتشذگاست.
دروم۱5،رفنرازه۳۰یلاابیاهتیعمجیارب،تیژننمدنبرمکرد –لاکوکوگنینمتیژننم-

هسزاشیبردیعویشدرومچیهینعی(هدرتسگعویشرداما؛هتفهردرفنرازه۱۰۰رهرد
۱۰۰رهرددروم۱۰هبهناتسآنیا،)دارفادصرد8۰زارتمکنویسانیسکاووهتشذگلاس
رباربودایهتفهرددرومجنپ،رفنرازه۳۰زارتمکیاهتیعمجرد.دسریمهتفهردرفنرازه
ردهدشدییأتدرومود،اههاگودرارد.تساعویشدیؤم،یاهتفههسهرودکیردلاتباندش

.تسایرامیبعویشناشن،هتفهکی
-lgGحوطسشیازفازاناشنهکهتشذگهتفهودردبتدراومدادعتردشیازفا –گنادبت

5ات۳لوطردرادبترامیب،)نوخمرسیلاوتمیاههنومنیجوزیاهشیامزآساسارب(
.)>2۰،۰۰۰(تساتکلاپدادعتشهاکویرامیبزور

تیریدم،یگنهامه:زادنترابععویشهبیناسردادمایلصارصانع:عویش  هب  یناسردادما .8
لیبق زا صاخ هنریگشیپ تامادقا ،هاگشیامزآ ،یژولویمدیپا ،یسرزاب ،یرامیب دراوم
،رطخهبطوبرمتاعلاطالدابت،یرامیبهبهجوتاببلاضافوبآعضوهبیشخبدوبهب

ویگنهامهتیریدم،یمومعطباوروتاعلاطاتیریدم،یعمججیسبامنیت.

یرامیبعویشلماعلاقتنافقوتیاتساررد،هژیوروطهبدیابیلرتنکریبادت:یلرتنک تامادقا .9
،دراددوجوصاخعاضواردلماعنیاهرابردهکیتاعلاطا،تاقوارتشیب.دریگتروص
دنترابعیلکروطهبتامادقانیا.دشاببسانمیلرتنکتامادقایحارطهدننکنییعتدناوتیم
هلمجزا(نآضرعمردنتفرگرارقزایریگشیپایوأشنملرتنکیناسردادمایاهتیلاعف:زا
و لاقتنا رد هفقو داجیا ،)ابو زا یریگشیپ یارب بآ عبنم طیارش هب یشخبدوبهب قیرطزا
ای کخرسزایریگشیپیارب یمومعنویسانیسکاوقیرطزالًاثم(تنوفعزا یریگشیپای
داجیا و )ایرلاامزا یریگشیپ یارب LLINs ای شکهرشحهب هتشغآیاهیروتزا هدافتسا
ای نامرد و یرامیب تسرد صیخشت قیرطزا هلمجزا( اهنابزیم یعافد یورین رد لیدعت
نیمأت2و۱یاهدرادناتسا،۳۱9ص،تشادهبماظن5درادناتسا.کر()ییورادیریگشیپ
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و۱۰۰ات97صص،تشادهبعضوءاقترا2و۱یاهدرادناتسا،۱۰6ات۱۰۳صص،بآ
.)۱2۳ات۱۱8صص،یرامیبیاهلقانلرتنک۳ات۱یاهدرادناتسا

ابریگاویاهیرامیبرثارد)CFRs(هدشتوفدراومخرن :یرامیب زا یشان توف دراوم خرن .۱۰
لاتبادراومتیریدمتعرسوتیفیکویتشادهبتامدخهبیسرتسد،یمومعطیارشهبهجوت
زاCFRهارگا.دبایشهاکنکممدّحاتاهCFRهکدیشوکدیابیلکروطهب.تساتوافتم
،بسانمحطسرداهCFRظفحزانانیمطالوصحیاربدیاب،دوشرتشیبراظتنادحنیرتمک

یریگیپیحلاصایاهتیلاعفابودریگرارقیبایزرادرومیلرتنکتامادقاهلصافلابشود.

2-2. خدمات ضروری بهداشتی – بهداشت کودک

.دنریذپبیسآریموگرموتافلتنوزفازورخرنرباربردهژیوروطهب،اهنارحبلوطردناکدوک
طوبرمتامادقا.دشابزکرمتمناکدوکربهکتسایتامادقامزلتسم،نانآصاخیاهزاینهبیگدیسر
یاهتنوفعرثاردهلمجزا،دحزاشیبریموگرمهدمعللعهبیگدیسرلماشکدوکتشادهبهب

نادازونردرگیددراوموهیذغتءوس،کخرس،لاهسا،یسفنتدیدشاست.

از� پیشگیری� کودک:� بهداشت� �1 استاندارد� ـ� بهداشتی� ضروری� خدمات�
بیماری�های�قابل�پیشگیری�

به� و� شده�اند� مقاوم� سرخک� مقابل� در� سال� �15 تا� ماه� �6 میان� کودکان� واکسن� با�
برنامه�های�گسترده�ایمن�سازی�)EPI(�در�زمان�ثبات�نسبی�اوضاع،�دسترسی�دارند.

اقدامات�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�یناسردادمازاغآردارلاس۱5ات9ناکدوکنایمردکخرسهیلعنویسانیسکاویهدششوپ
.)۱یامنهارهتکن.کر(دوشنییعتنآعویشرطخاتدینکدروآربنارحبهب

�نایمناکدوکهنیسکاو،تسادصرد9۰زارتمکایتسینصخشمنویسانیسکاوششوپرگا
.کر(دیهدماجناههام59ات6ناکدوکیاربآنیماتیوزیوجتابهارمهارلاس۱5اتهام6

2و۱یامنهارتاکن(.

�یگهامهنهبندیسراب،دناهدشهنیسکاوهکیاههام9ات6ناکدوکمامتهبهکدیباینانیمطا
۳یامنهارهتکن.کر(دننزیمکخرسنسکاورگیدرابکی(.

�۱5اتههام6نادراوهزاتدصرد95هب،مکتسدهکدوشلصاحنانیمطااتدینکداجیایماظن
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.دوشیمهدزکخرسنسکاو،هاگودراتیعمجهلاس

�،یریگشیپلباقیاهیرامیبریاسوکخرسهیلعنویسانیسکاویاربطیارشهکنیاضحمهب
ار)EPI(یزاسنمیاهدرتسگیاههمانرب،دشایهم،هدشهدناجنگیزاسنمیایلمهمانربردهک

.)4یامنهارهتکن.کر(دینکرارقربهرابود

شاخص�های�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�:کخرسهیلعنویسانیسکاوهبطوبرمیاهتیلاعفلیمکتاب

.دناهدشهنیسکاولاس۱5اتهام6نایمناکدوکدصرد95مکتسد-
.دناهدرکتفایردآنیماتیویبولطمرادقم،هام59ات6نایمناکدوکدصرد95مکتسد-

�زادصرد9۰مکتسد،دشرارقربهرابود)EPI(ینمیاشرتسگیداعیاههمانربهکیماگنه
لماکینمیاهناشنهک،ار)زازکوهفرسهایس،یرتفید(هناگهسنسکاورابهس،ههام۱2ناکدوک

.دناهدز،تساناکدوک

نکات�راهنما

هدیدبیسآتیعمجنایمردکخرسهیلعنویسانیسکاوششوپ:کخرس نویسانیسکاو ششوپ .۱
،یسرربنیاساسارب.دینکنییعتیزاسنمیاششوپهبطوبرمتاعلاطایسرربقیرطزاار
9۰ زا شیب ،هتشذگ لاس 5 رد کخرس هیلع یزاسنمیا ششوپ ایآ هک دینک صخشم
ار،هلاس۱5اتههام9ناکدوکدصرد9۰زاشیب،هتشذگهام۱2ردای،تیعمجدصرد
دراددوجودیدرتاهنویسانیسکاونیاششوپهبطوبرمیاهدروآربهرابردایتساهتفرگربرد
ایدوشدیدجتدیابنویسانیسکاو،تساهدوبنیفاکیهدششوپهکضرفنیاابدیابایآو

.ریخ

هنیسکاوزا،رتگرزبناکدوکزایخربتسانکمم :کخرس نویسانیسکاو یارب ینس هدودحم .2
رطخضرعمردناکدوکنیا.دنشابهدرکیلاخهناشیلبقرابودرهردکخرسرباربردندش
،رگیدناکدوکونادازونیاربدنشابیتنوفععبنم،دنناوتیمودننامیمیقابکخرسهبلاتبا
یرامیب نیا رثا ردگرمورتشیب تارطخضرعمردتسانکممزین دراومنیا دوخهک
ابیاههقطنمرد.تسالیلدنیمههب،لاس۱5اتناکدوکندرکهنیسکاوهبهیصوت؛دنریگرارق
دراومنیارد.دشابننکمم،هلاس۱5اتههام6ناکدوکمامتندرکهنیسکاودیاش،ریقفعبانم
زارظنفرصدیاب،فدهینسهورگردناکدوکهمه.تساههام59ات6ناکدوکابتیولوا

هنیسکاوهرابود،یلبقیزاسنمیاشوند.

هکههام9ات6نسردناکدوکهمه:هام9ات6ناکدوکیاربکخرس نویسانیسکاو رارکت .۳
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سپهامکیمکتسدهلصافهبویگهام9هبندیسراتدیاب،دناهدشهنیسکاوکخرسهیلع
.دنوشهنیسکاوهرابود،یزاسنمیانیتسخنزا

نویسانیسکاو یارب یگدامآ اب نامزمه  :)EPI( ایمنی ملی گسترش  برنامه  مجدد  فعالیت  .4
یلمهمانربهرابودیریگرسزایاربیلحمنلاوئسمیگنهامهابدیاب،کخرسهیلعیناگمه
ارناکدوکاهنتهن ،ینمیا شرتسگهمانرب عیرسیریگرسزا.درکیزیرحرطینمیا شرتسگ
رارقششوپتحتهفرسهایسو،یرتفید،کخرسدننامییاهیرامیبرباربردمیقتسمروطهب

یمیسفنتیاهتنوفععنامهکدرادزینارشزرانیاهکلب،دهدیمشود.

بیماری� بهداشت�کودک:�مدیریت� استاندارد��2  – بهداشتی� خدمات�ضروری�
نوزادی�و�کودکی�

کودکان�به�خدمات�اولویت�دار�بهداشتی�که�برای�رسیدگی�به�موارد�ابتالی�بیش�از�
حد�به�بیماری�و�مرگ�ومیر�در�زمان�نوزادی�و�کودکی�طراحی�شده،�دسترسی�دارند.

اقدامات�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�یرامیبهنوگرهلباقمردعیرسیاهتبقارمیریگیپتهج،هدیدبیسآتیعمجقیوشتیارب
یاهمایپ یحارط رد .دینک یحارط یتشادهب یاهمایپ ،نادازون )هریغ و لاهسا ،هفرس ،بت(
دینکهجوت،دنکتبقارماهنآزااتدنرادنیغلابتسرپرسهکیناکدوکیاربیتشادهبیشزومآ

.)۳۱2ص،۳یامنهارهتکن،تشادهبماظن۱درادناتسا.کر(

�یارب،)IMPAC(کدوکدلوتویرادرابهچراپکیتیریدمنیناوقابقباطم،ناکماتروصرد
.)۱یامنهارهتکن.کر(دینکمهارفیساساییاهتبقارم،نادازونهمه

�رد،)IMCI(کدوکیاهیرامیبهچراپکیتیریدمنیناوقاییلمیاههماننییآزاهدافتسااب
رامیبتدشهبناکدوکیارب،یتشادهبکیحطسزکارمرد،دوشیمارجادراومنیاهکاجره

2یامنهارهتکن.کر(دینکنیمأتیناتسرامیبویتشادهبیاهتبقارم(.

�یسرتسدیروفنامردهبیرارطضامئلاعناگدنرادهمههکنیازانانیمطالوصحروظنمهب
،ریذپاننامرد( رامیب ناکدوک هناگهس میسقت و یرارطضا یاهیبایزرا یارب ،تشاددنهاوخ
هتکن.کر(دینکداجیادرادناتساماظنکی،ینامردزکارمهمهرد،)نامرددوزوجلاعلابعص

.)۳یامنهار

�،هیذغت طیارش ظاحل زا ،ینامرد تامدخ هدننکتفایرد ناکدوک هک دینک لصاح نانیمطا
هیذغتءوستیریدم۳ات۱یاهدرادناتسا.کر(دنوشیمعاجراهیذغتزکارمهبویرگلابرغ
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۱8۱ات۱7۳صص،اهیذغمزیردوبمکوداح(.

�اهیرامیبنیاعویشرطخهکیطیارشرد،هفرسهایسویرتفیدهبنایلاتبمنامردتیریدمتهج
6یامنهارهتکن.کر(دینکنیودتیاهماننییآ،تسالااب(.

�یساسایاهوراد،بسانمریداقمردواهلومرفاب،ناکدوکلومعمیاهیرامیبنامردیارب
.دینکهیهتار

شاخص�های�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�ردهیلوامئلاعهدهاشمزاسپتعاس24فرظ،ایرلاامهبلاتبملاس5یلاابناکدوکهمه
،یتشادهبیرورضتامدخ.کر(دناهدشدنمهرهبایرلاامدضیاهورادابرثؤمنامردزا،اهنآ

۳29ص،ریگاویاهیرامیبلرتنک2درادناتسا(.

�حلامامهو)ORS(بآدیدجتیکاروخحلامامه،لاهساهبلاتبملاس5ریزناکدوکهمه
۳یامنهارهتکن.کر(دناهدرکتفایرداریوریلیمکت(.

�هتکن.کر(تساهدشهدادبسانمکیتویبیتنآ،ولهپهنیسهبلاتبملاس5ریزناکدوکهمههب
5یامنهار(.

نکات�راهنما

زکرمکیرداًحیجرت(دلوتماگنهردنادازونهمههکتسانآبولطم :نادازون زا تبقارم .۱
،ظاحلرهزادیاباهنآمامت.دنوشهیذغتردامریشاباهنتوًاروفویرادهگنمرگ،)یتشادهب
هنوگرههبلاتباظاحلزادیابارنادازونهمه.دنوشهنیاعم،هیذغتردلکشمظاحلزااًصوصخ

هنیاعمیلحمیگدولآوتنوفعکرد.

کدوکتشادهب هب هچراپکیشرگنکیIMCI :)IMCI(کدوک یرامیب هچراپکی تیریدم .2
رد رگا .دراد زکرمت لاس 5 ریز ناکدوک نامرد رب ،یتامدقم تبقارم حطس رد هک تسا
رددیاباًحیجرتاهدومنهرنیا،تساهدشهیهتیکینیلکیاهدومنهروداجیاIMCIیروشک
یبسانمشزومآنآهرابردیتشادهبناسانشراکودوشماغدادرادناتسایاههماننییآببینند.

یارب عاجرا و IMCI نیناوق زوددرمان(:  و  صعب العالج  )درمان ناپذیر،  سه گانه  تقسیم  .۳
،هناگهسمیسقت.دشابهارمهنامردوهناگهسمیسقتابهکدوشرتهبدناوتیمینامز،تبقارم
سناشوسرتسدردعبانم،نامردهبنانآزاینقبطربتیولوایاههورگهبنارامیبیدنبهقبط
هدافتساابدیاباررامیبناکدوکزاتبقارمردلغاشیکینیلکنانکراک.تساناشندنامهدنز
شزومآعیرسیاهیبایزرایاربنامردویبایزرانیناوق،یرارطضاهناگهسمیسقتزاداد.
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)osmolality(شوارتابیاهORSزادیاب،لاهساهبلاتبمناکدوکنامردیارب:لاهسا تیریدم .4
ارلاهساهرودلوطنییاپشوارتابیاهORS.دادیورلمکماهنآهبودرکنامرد،نییاپ

یمشهاکاریدیروقیرزتقیرطزاتاعیامتفایردهبزاینودنکیممکدهد.

یاههبلندادورفایدنتسفنتظاحلزادیاب،دننکیمهفرسهکاریناکدوک :ولهپ هنیس تیریدم .5
،دننکیمسفنتیتخسهبایودنتهکنانآهب.درکهنیاعمسفنتماگنهردهنیسهسفقینییاپ
ناشهنیسهسفقینییاپهبل،سفنتماگنههکیناکدوک؛دادبسانمیکاروخکیتویبیتنآدیاب

عاجراناتسرامیبهبدیاب،دنشکیمورفلخادهبارشوند.

.تسا لومعم تیعمج یگراوآ طیارش رد هفرسهایس عویش :یرتفید و  سیاه سرفه  شیوع  .6
هلباقمتهج،رتنسمدارفانایمردنویسانیسکاوءوسیاهدمایپزاینارگنتلعهبلًاومعم
،عویشنامزردناوتیماما؛دوشیمبانتجاهناگهسنسکاودربراکزا،هفرسهایسعویشاب
اب نامرد لماش دراوم نیا تیریدم .درک ناربج ار یزاسنمیا رد لصاح یاههفقو مامت
دنراددازونهکینیشنهناخدارفایلاتبازاعیرسیریگشیپتروصهبنامردوکیتویبیتنآ
هکییاهتیعمجیاربهراومهاما،درادیرتمکتیمومعیرتفید.دشابیم،دنتسهرادرابای
،اههاگودراردیرتفیدابهلباقمیارب.دوریمرامشهبرطخکی،دنرادنآرباربردیمکینمیا
نامزمه زیوجت لماش لاتبا دراوم تیریدم .دوشیم ارجا هناگادج نویسانیسکاو هرود هس

.تسااهنتداپواهرهزداپ

3-2. خدمات ضروری بهداشتی – بهداشت جنسی و باروری

تشادهب زا یدنمهرهب قح ،دننکیم یگدنز هدزنارحب قطانم رد هک یناسک هلمجزا ،دارفا همه
تامدخوتاعلاطاهبدیابهدیدبیسآتیعمج،قحنیازاهدافتسایارب.دنرادار)RH(یروراب
تیفیکابتامدخ.دننکیریگمیمصتهناهاگآوهنادازآدنناوتباتدنشابهتشادیسرتسدRHعماج
قوقحیللملانیبیاهدرادناتساتیاعرنمض.دشابهدیدبیسآتیعمجیاهزاینربینتبمدیاب،RH
.تشاذگمارتحاتیعمجیگنهرفیاههنیمزویقلاخایاهشزرا،یبهذمتاداقتعاهبدیاب،رشب

خدمات�ضروری�بهداشتی�– استاندارد��1بهداشت�جنسی�و�باروری:�بهداشت�
باروری�

مردم�از�آغاز�شرایط�اضطراری�و�ضمن�تثبیت�اوضاع،�به�خدمات�اولویت�دار�بهداشت�
باروری�و�بسته�حداقل�خدمات�مقدماتی�)MISP(�و�بهداشت�باروری�دسترسی�دارند.
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اقدامات�کلیدی�)برای�مطالعه�همراه�با�نکات�راهنما(

�نانیمطا بسک و )یتامدقم تامدخ لقادح هتسب( MISP یارجا و یگنهامه لیهست یارب
یامنهارناونعهباریسناژآ،تشادهبهورگایشخبردیدنمراکهفیظوماجناوروضحزا
۱یامنهارهتکن.کر(دینکییاسانشتشادهبشخبرد،)RH(یرورابتشادهبیاهتیلاعف(.

�دینکمادقایسنجیاهتنوشخشهاکیارب،طوبرمیاههورگایاهشخبریاسیگنهامهاب
۳یامنهارهتکن.کر((.

�تشادهب هب یسرتسدهلمجزاو،یسنجیاهتنوشخینیلاب تیریدمیارب یتامدخهئارا زا
هتکن .کر( دینک لصاح نانیمطا یقوقح تدعاسم و یعامتجا - یناور تیامح و یناور

۳7ص،7یامنهارهتکن،تیامح2لصاو۳یامنهار(.

�زاتیامحتامدخونآهبنایلاتبمزاتبقارمونامردوHIVزایریگشیپیلقادحهعومجم
درادناتسا،تشادهبیرورضتامدخ.کر(دینکیزادناهارارHIVلاقتناشهاکروظنمهب،اهنآ

۳44ص،یرورابویسنجتشادهب2(.

�رد ،ریز دراوم هلمجزا ،نادازون زا تبقارم و نامیاز هب طوبرم تامدخ هک دیبای نانیمطا
رارقسرتسددارد:

تیریدمویعیبطنامیازیاربمزلاملاقاونامیازونانزنیصصختم –تشادهبزکارمرد-
نانزسناژرواهیلوایاهتبقارم؛نادازونهبطوبرمتلاکشمویروفنامیازیاهتبقارم

.نادازونزاتبقارمو)BEmOC(
تیریدمیاربیتاکرادتملاقاورهامیتشادهبلنسرپ –عاجرالحمیاهناتسرامیبرد-

تبقارمو)CEmOC(نانزسناژرواعماجیاهتبقارم؛نادازونونامیازضراوععماج
.نادازونزا

رارقربیرارطضاطیارشردنادازونونامیازتیریدمیاربلقنولمحویتاطابتراماظنکی-
وتشادهبزکرمنیب،تیعمجنایمهتفهردزورتفهوزورردتعاس24وتساهدش

4یامنهارهتکن.کر(تساددرترد،عاجرالحمناتسرامیب(.
�زیمتیاهنامیازیارب،درادندوجویتشادهبتاناکماورهامناراکتشادهبهبیسرتسدرگا

.کر(دیهدبزیمتنامیازیاههتسب،تساصخشمناشیرادرابهکینانزواهامامهب،یگناخ
.)4یامنهارهتکن

�و نامیاز و نانز یاهتیروف یارب یرارطضا عاجرا ماظن یسرتسد و عفانم زا ار تیعمج
هاگآ،دناهدوبیسنجیاهتنوشخراچدهکیناسکیاربینامردتامدخکنید.

�دراددوجوسرتسدردزاینعفریاربیگلماحزایریگشیپیاههویشهکدینکلصاحنانیمطا
.)2یامنهارهتکن.کر(
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�،هدشماغدایتامدقمیتشادهبیاهتبقارمردهک،)RH(یرورابتشادهبتامدخهئارایارب
۱یامنهارهتکن.کر(دینکیزیرهمانربًاروف(.

شاخص�های�کلیدی�)برای�مطالعه�همراه�با�نکات�راهنما(

�هدومزآراکنانکراک،یناهجتشادهبنامزاسایویلمیاههماننییآساساربتشادهبزکارمهمه
رایتخاردزواجتناینابرقهبتامدخهئاراوتیریدمیارب،تازیهجتومزاولیفاکریداقمو

.دنراد

�تفایردنامیازیاههتسب،دنتسه)trimester(ناشموسههامهسهرودردهکیرادرابنانزهمه
هدرکاند.

�هیلوا یاهتبقارمتاناکما ،تیعمجرفن رازه5۰۰رهیارب ،تشادهب زکرمراهچمکتسد
نادازونزاتبقارمو)BEmOC(نامیازونانزسناژروادارند.

�نانزسناژرواعماجیاهتبقارمهب،تیعمجرفنرازه5۰۰یاربتشادهبزکرمکیمکتسد
هدشزهجمنادازونو)CEmOC(نامیازواست.

�.)4یامنهارهتکن.کر(تسیندصرد۱5زاشیبو5زارتمک،نیرازستروصهبنامیازتبسن

نکات�راهنما

تسایتامدخفرعم،)MISP(یلقادحهیلوا تامدخهتسب:یتامدقم تامدخ لقادح هتسب .۱
،نانزنایمردیرورابتشادهبهبطوبرمیاهریموگرمواهیرامیبزایریگشیپیاربهک
زالکشتمهتسبنیا.تساتیمهانیرتشیبیارادیرارطضاطیارشردناناوجونونادرم
زا یریگشیپیارب ،هکتسایروراب تشادهب رادتیولوا تامدخزا گنهامهیاهعومجم
هب نادازون یلاتبا زا یریگشیپ ؛HIV لاقتنا شهاک ؛نآ تیریدم و یسنج یاهتنوشخ
ضحمهب(یرورابتشادهبتامدخهئارایاربیزیرهمانربزاغآونانآریموگرمویرامیب
اب یاهتیلاعفماغدایارب یزیرهمانرب .دیآردارجاهب نامزمهروطهب دیاب ،)طیارشتیبثت
طیارشزاغآردیتامدقمیتشادهبیاهتبقارمرد،یرورابتشادهبعماجوبوختیفیک
عماج یاهتبقارم .تسا یرورض اهتبقارم موادت زا نانیمطا لوصح یارب ،یرارطضا
یشخبدوبهبولوفغمتامدخندوزفا،دوجومتامدخندرکزورهبلماشیرورابتشادهب

تامدختیفیکهباست.

،مدرم هب تازیهجت ندناسرردریخأت زا زیهرپ یارب :یروراب بهداشت  لوازم  و  تجهیزات  .2
یتشادهبهتسب.دوشرابناوعیزوت،هدادشرافسدیاب،)MISP(یتامدقمتامدخلقادحهتسب
ضرعمردیریگرارقزاسپلاتبازایریگشیپیاربورادیدودحمرادقملماشاهتیروف
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همهاما ؛تساییامامیاهتبقارمیارب ییاهورادوتازیهجتومیزینمتافلوس،یرامیب
لومعمیسنجیرورابیتشادهبتبقارمیاههتسب.تسیننآردMISPیاربزایندروممزاول
واهورادلماش،دوشیمهیهتاهنارحبتهجاهسناژآنیبهورگراکیوسزاهک،اهسناژآرد

.تساهامهسفرصمیاربیتازیهجت

یاهتنوشخرطخزا دیاب ،اهنارحب  هب یناسردادما رما رد نلااعف همه :یسنج تنوشخ .۳
نآهبیناسردادماویریگشیپیاربوناتسودرشبدوخیوسزایشکهرهبهلمجزا،یسنج
دوشیروآعمج،قلاخاوتینماتیاعرابدیاب،اهشرازگزایتفایردتاعلاطا.دنشابهاگآ
حرطمرگیدنلاوئسماب،یناسردادمایاربشلاتویدراومنینچرارکتزایریگشیپیاربو
،ناگتفایتاجنیاربیکمکتامادقا.دادرارقتراظنتحتدیاباریسنجیاهتنوشخ.ددرگ
لماشتامادقانیا؛دشابدوجومسرتسدردهیاپیتشادهبتلایهستتامدخهمهرددیاب
نامرد،HIVعویشلحمردیرامیبزایریگشیپ،هداوناخمیظنتیاربرهامنانکراکروضح
تیتاپهوزازکزایریگشیپومخززاتبقارم،)STIs(یسنجقیرطزاهدشلقتنمیاهتنوفع
دوخهبوتسایصخشباختناکی،یگلماحزایریگشیپیاهرازبازاهدافتسا.تساب
دیاب.دنریگبهناهاگآیمیمصتدنناوتباتدادهنافرطیبهرواشمنانزهبدیاب.درادیگتسبنانز
یاهتبقارمیاربعاجرایپرددنناوتباتدرکتیامحیسنجیاهتنوشخناگتفایتاجنزا
.دنشابیعامتجا-یناورتیامحویناورتشادهبهبیسرتسدونآزایدنمهرهبوینیلاب

نیمأتیقوقحتیامحدارفا نیایارب،ناگتفایتاجنیاضاقتهب انب دیاب تشادهبنانکراک
رارساظفح.دریگتروصدرفهناهاگآتیاضرابدیاباهنتاهنامردواهشیامزآهمه.دننک
یامنهارهتکن،تشادهبیاهماظن5درادناتسا.کر(تسایرورضلحارمهمهرددارفانیا

۳6و۳5ص،۱2ات7یامنهارتاکن،تیامح۱لصاو۳22و۳2۱ص،4(.

ارهدیدبیسآتیعمجزادصرد4اًبیرقت:یرارطضا طیارش رد نادازون زا تبقارم و نامیاز .4
نامزلوطردرادراب نانزتیعمجلکزا دصرد۱5دودح.دنهدیملیکشترادراب نانز
هبطوبرمیاهتبقارمهبایودنوشیمورهبورنامیازماگنهردیناهگانلکشماب،یرادراب
نیرازسریظنییاهیحارجدنمزاین،اهنامیازهمهزادصرد۱5ات5نایمودنرادزایننامیاز
زایشانیاهیرامیبهبنانآیلاتباونادازونوناردامریموگرمزایریگشیپیارب.تسا
یایحاو)BEmOC(نامیازیاربهیلوایاهتبقارم،امامروضحاهدلوتهمهرد،تلاکشم
یارب یساسا یاهتبقارم تایلمع .تسا یرورض ،هیلوا یتشادهب زکارم همه رد نادازون
یسکا( محرهدننکضبقنمیاهورادقیرزت،کیتویبیتنآ قیرزتلماش،)BEmOC( نامیاز
یاهیروآنفزاهدافتسااب،محرهیلخت،)مزینمتافلوس(جنشتدضیاهورادقیرزت،)نیسوت
)سپسروفایلأخکمکهبلمحعضو(یعیبطلمحعضوهبکمک،تفجنتشادرب،بسانم
لماش،)CEmOC(نامیازونانزسناژرواعماجیاهتبقارم.تسادازونوردامیایحاو
ابیحارجنینچمهو)BEmOC(نامیازونانزسناژرواهیلوایاهتبقارمتایلمعهمه

نوخملاسویقطنملاقتناو)مکششرباییموتاراپلاونیرازس(لماکیشوهیباست.
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زکارمهبدمآوتفریارب،نادازوناینانزهکدوشلصاحنانیمطادیابعاجرایاهماظنرد
،ناکدوکزاتبقارمو)BEmOC(نامیازونانزسناژرواهیلوایاهتبقارمهبزهجمتشادهب

.دنرادیسرتسدلقنولمحلیاسوهب

خدمات�ضروری�بهداشتی�– استاندارد��2بهداشت�جنسی�و�باروری:��HIVو�
ایدز

HIV،�درمان،�مراقبت�و�حمایت� از� مردم�به�کمترین�تجهیزات�و�خدمات�پیشگیری�
دسترسی�دارند.

اقدامات�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�عفدیاربنمیایاههیورودرادناتسایطایتحاتامادقا،یتشادهبیاهتبقارمزکارمهمهرد
،۱۱و۱۰تاکن،تشادهبماظن۱درادناتساو2یامنهارهتکن.کر(دیروآلمعهباراههلابز

۳۱4صص(.

�دینکیریگیپورارقرب ارنوخلاقتنا زا یقطنمهدافتساوینوخیاههریخذنمیا یرادهگن
۳۱2ص،5یامنهارهتکنوتشادهبماظن۱درادناتساو2یامنهارهتکن.کر((.

�زاتسردهدافتساهبطوبرمتاعلاطاابهارمهناگیارهنادرموهنانزیاهمودناکهبیسرتسد
مهارفاراهنآکنید.

�همهرد،یرسمینوفعیسنجیاهیرامیبمئلاعیارادنارامیبهمههکدینکلصاحنانیمطا
یمتیریدمتشادهبزکارمشوند.

�72فرظ))HIVPEP(ضرعمردهوقلابنتفرگرارقسپیریگشیپتامدخهکدیباینانیمطا
۳یامنهارهتکن.کر(دوبدهاوخسرتسدردتعاس(.

�مومعرایتخاردیسرتسدلباقیاهمرفردارHIVزایریگشیپهبطوبرمیشزومآتاعلاطا
رارق)یسنجنارگراکهلمجزا(رطخرپیاههورگودهید.

�تبقارمهلمجزا(نمیاوکاپیاهنامیاز،یگلماحزایریگشیپملاقاهبیسرتسدزانانیمطااب
یریگشیپزا،)ARV(یرامیبتشگزابدضیاهورادنیمأتو)یرارطضاطیارشردنامیاززا

4یامنهارهتکن.کر(دینکلصاحنانیمطا،)PMTCT(نینجهبردامزاHIVلاقتنا(.

�هرواشموییامنهارهلمجزا،تیامحوتبقارم،HIVهبلاتبمناردامزاهدشدلوتمناکدوکزا
.)۱68ص،کدوکهیذغت2درادناتسا.کر(دیروآلمعهب،دازونهیذغتیارب
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�و،یتشادهبیاهتبقارمزا،)PLHIV(دننکیمیگدنزHIVابهکیناسکدینکلصاحنانیمطا
.دندنمهرهبHIVابطبترمیاهتنوفعیارب،سیسکلایفورپلوزاسکومیرتوکهلمجزا

�،دنتشاد رارق یرامیب تشگزاب زا یریگشیپ یاوادم تحت لًابق هک یصاخشا دیبای نانیمطا
.)4یامنهارهتکن.کر(درادهماداناشنامرد

�.دینکرارقربطابترایرامیبودنیاهبطوبرمیاههمانربنایم،لسوHIVعویشلحمرد

�یاربهژیویاهتبقارمهب،دنتسهHIVهبلاتبارطخضرعمردرتشیبهکیناسکدیباینانیمطا
رد،قیرزتکاپتازیهجتهب،هدننکقیرزتنانکراکویرامیبنیایسنجلاقتنا زایریگشیپ

.دنرادیسرتسد،دراددوجوتامدخنیاهکییاج

�هتکن.کر(دینکهیهتنارحبزاسپهلحرمرد،HIVلرتنکتامدخشرتسگیاربییاهحرط
.)۱یامنهار

شاخص�های�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�HIV زا یریگشیپ همانرب فده،دنراد رارق HIV هب لاتبا رطخنیرتشیب ربارب رد هک یناسک
هستند.

�زاHIVلاقتنازایریگشیپیارب،تساهدشزرحماهنآردHIVندوبتبثمهکیرادرابنانز
هدرکتفایرد)ARV(سوریوتشگزابدضیاهوراد،)PMTCT(نینجهبرداماند.

�.دریگیمتروص،HIVهلمجزا،نلاقانیارب،یرگلابرغزاسپنوخلاقتنادراومدصرددص

�72فرظ،دنتسهHIV ضرعمرد،راکطیحمزا جراخایویتشادهب زکارمردهکیدارفا
هدرکتفایردیریگشیپتامدخ،)HIVPEP(ضرعمردنتفرگرارقزاسپتعاساند.

�یسنجیاهتنوفعمئلاعیارادنارامیبهبیگدیسریارب،یتشادهبیاهتبقارمزکارمهمه
بورکیمدضیاهوراد،)STI(دارند.

نکات�راهنما

ردهکHIVهب نایلاتبمزاتیامحوتبقارم،نامرد،یریگشیپهتسبلقادح :HIV لرتنک .۱
یارب تشادهب شخبهک تسا یتامادقا لماش،هدشحیرشت درادناتسا نیا یدیلک تامادقا
نیا.دهدماجنادیاب،دننکیمیگدنزHIVابهکیدارفازاتیامحوHIVلاقتنازایریگشیپ

ماجنانارحبرههبیناسردادماهیلوالحارمرددیابتامادقاشود.

رد HIV لاقتنا زا یریگشیپ :نامرد و  بهداشت  مراکز  در   HIV انتقال  از  پیشگیری  .2
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نمضردویتشادهبیاهتبقارمیاهکینیلک،اهناتسرامیبردهلمجزا(تشادهبیاهنامدیچ
تامادقا .تسا تیولوا کی،اهنارحب  هب یناسردادما تسخن هلحرم رد )اهنویسانیسکاو
نوخلاقتنایقطنمونمیاماجنا،یطایتحایاهشورلماش،درادناتساتیاعرنماضیساسا
تاکن،تشادهبماظن۱درادناتسا.کر(تساتسردیاهشورهبیتشادهبیاههلابزمادهناو

۱۱و۱۰،5یامنهار(.

،هرواشملماش،HIVزایریگشیپیاربHIV:PEPضرعمردنتفرگرارقسپیریگشیپ .۳
یاهورادکرادتوعبانمیبایزرا،هناهاگآتیاضر،HIVضرعمردنتفرگرارقرِطخدروآرب
PEPدیابن،درادتبثمHIVهدشزرحمهکیسکهباما؛تسا)ARV(سوریوتشگزابدض
یاربراظتنانمضدیابنزینPEPنیمأت،دشابیرابجاهراومهدیابنشیامزآوهرواشم؛داد

.دتفایبریخأتهب،شیامزآجیاتنتفایرد

کدوکهبردامزاHIVلاقتنایریگشیپیاربARVنیمأت:یرامیبتشگزابدضیاهوراد .4
تدمزاردهدافتساو)HIV)PEPضرعمردهوقلابنتفرگرارقزاسپیریگشیپ،)PMTCT(
موادت.تساریذپناکما،ینارحبعاضوارد)ART(لایوورتیریتنآهبموسومیاهورادزا
رارق اوادم تحتزین نارحب زا شیپ هک یناسکیارب لایوورتیر یتنآ یاهوراد زا هدافتسا
.دوشهتفرگرظنردتیولواناونعهبینارحبطیارشهبیناسردادمالوطرددیاب،دناهتشاد
نانز.دنهدهمادانآفرصمهبهفقونودبدیاب،دناهدرکیمفرصمARTهکیرادرابنانز
تروصرد،یلمیاههماننییآقبط،تساهدشهدادصیخشتتبثمHIVاهنآردهکیرادراب
لایوورتیریتنآهبموسومیاهوراد،کدوکهبردامزاHIVلاقتنایریگشیپیاربدیاب،ناکما

فرصمکنند.

نکته
اهدلوتیعونصملرتنکیارب ،اراهنآعیزوتای هلیسوهنوگرهدربراک،نآیاضعاوللملانیب ساتیراک

یمنهیصوتکند.
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4-2. خدمات ضروری بهداشتی – جراحت

ریموگرمشیازفالیلدلًاومعم،هلزلزدننام،عیسومجحابیعیبطیاهنارحبعوقویپردتحارج
نیاهب،تساهارمههدرتسگتافلتاب،درادیدیدشزاغآهکیعیبطیاهنارحبزایرایسب.تسا
اراهنآفراعتمیاهشورزاهدافتساابدنناوتبیلحمعبانمهکنآزاشیپدارفازایرایسبهکینعم
،کوشزایشانتافلترتشیبهناحلسمتاشاشتغانایرجردلًاثم.دنوشیممودصم،دننکتیریدم
زایکشزپیاهتبقارمابناوتیمننیاربانب؛دهدیمیوریتشادهبتاناکمازارودنماانقطانمرد

۳9ات۳8صص،5ات۱تاکن،تیامح۳لصا.کر(درکیریگشیپتافلتنیا(.

خدمات�ضروری�بهداشتی�– استاندارد�1:�مراقبت�از�جراحت

مردم�در�حین�بحران�،�برای�پرهیز�از�ابتال�به�بیماری�های�قابل�پیشگیری،�مرگ�ومیر�و�
معلولیت،�به�مراقبت�های�مؤثر�از�زخم�ها�دسترسی�دارند.

اقدامات�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�اب،دننکیمگنهامهارشخبنیاهکیدارفاوتشادهبیلحمنانکراکدینکلصاحنانیمطا
.)۱یامنهارهتکن.کر(دنرادییانشآیهورگیاهتحارجتیریدم

�نشورنیناوقاب،ناحورجمهناگهسیدنبمیسقتیارب،یهورگیاهتحارجهبرجنمعیاقورد
۱یامنهارهتکن.کر(دینکعضویدرادناتساماظن،عاجراوایحا،یدنبتیولوا،یبایزرایارب(.

�یاهکمکهئارا یارب مزلایاهتراهم ویناینب لوصا،یتشادهب نانکراک هکدیبای نانیمطا
.)2یامنهارهتکن.کر(دناهدرکبسکوکردهدرتسگروطهب،اریلوصایایحاویتامدقم

�انشآتحارجهب یگدیسریناینب لوصااب تشادهب یلحمنانکراک هک دینک لصاحنانیمطا
.)۳یامنهارهتکن.کر(دنتسه

�یزاسکاپ تایلمعو تاجن یاهراک لوغشم هک یناسک و دنراد زاب یاهمخزهک یدارفا هب
4یامنهارهتکن.کر(دینزب)Toxoid(دیوسکوتیواحزازکنسکاو،دنتسه(.

�سپیاهتبقارمویحارجهلمجزا،یصصختیاهنامردروظنمهبحورجمنارامیبعاجرایارب
.)5یامنهارهتکن.کر(دینکنیودتیدرادناتسایاههماننییآ،لمعزا

�هبطوبرمایحاتامدخ،دنرادارمزلاتراهموصصختهکییاهسناژآاهنتهکدیباینانیمطا
5یامنهارهتکن.کر(دننکیمنیمأتاریحارجوامورتزاسپیشخبناوت،یحارج،امورت(.
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�ریزبوچورادخرچیلدنصدننام(درادناتسایتکرحویکمکلیاسوهکدینکلصاحنانیمطا
لیاسونیاناوتیموتسهسرتسدردنلاولعموناحورجمیاربنکممتقوعرسارد،)لغب

.)6یامنهارهتکن.کر(درکریمعتلحمردار

شاخص�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�ددعتمیاهتحارجتیریدمیاربییاهماظنودناهدیدشزومآتشادهبزکارمنانکراکهمه
.دراددوجو

نکات�راهنما

ساسارب نارامیب یدنبهقبط دنیارف :زا تسا ترابع هناگهس یدنبمیسقت  :)triaje(تریاژ .۱
وعبانمیسرتسدساسارباهنآنامردیدنبتیولواونانآیاهیرامیبایتحارجتدش
هکیدارفا،هدرتسگیاهتحارجهبرجنمعیاقورد.ندنامهدنزیاربحورجمایرامیبسناش
یناسکهبتبسنیرتنییاپتیولواردتسانکمم،دنرادزیمآهرطاخمدیدشیاهتحارج
دوجویدرادناتسا،یدنبمیسقتنیایارب.دنرادیرتنامردلباقیاهتحارجهکدنریگرارق
ماظنزاشورنیرتموسرمرد.دوشیمهدافتساشورنیدنچزاناهجرسارسردودرادن
،طسوتمتیولوایاربدرز،تیولوانیرتلاابهدنهدناشنزمرق:دننکیمهدافتساگنرراهچ

ناگدرمیاربهایسودنوشوضععطقدیابهکینارامیبیاربزبساست.

ندنادرگزاب زا تسا ترابع یتایح یاههیور اولیه:  بهداشتی  و خدمات  اولیه  .2 کمک های 
یدیروقیرزتویزیرنوخلرتنکابهارمهیسفنتهلولهیلختتسانکمم؛سفنتتیبثتو
یاهتحارجهبیگدیسرماگنهردرامیبعضوتیبثتهبدناوتیماهدنیارفنیا.دشابمزلا
،اروایگدنزسناشیدایزدحاتودنککمکعاجرازکارمهبوالاقتنازاشیپ،زیمآهرطاخم
دننام،رگیدیتایلمعریغیاهشورریاس.دهدشیازفا،ددعتمیاهتحارجنتشادابیتح
هزادنانامههبزینزازکنسکاوقیرزتوکیتویبیتنآزاهدافتسا،اهمخزنتسبووشوتسش

یتایحاست.

شیبهب،تحارجنتشادربزاسپنارامیب،اهنارحبزایرایسبرد:تحارج زا یرادهگن .۳
واهمخزتنوفعرطخ،ناحورجمهبریخأتابیِگدیسر.دنرادزاینتبقارمتعاسششزا
تشادهبنانکراکییانشآ؛نیاربانب.دهدیمشیازفاتدشهباریریگشیپلباقیاهریموگرم
رد ریخأت زا هک ،مخزتنوفع تیریدم و یریگشیپ یاهشورو بسانم لوصا اب یلحم
دیدپ مخز نامسناپ و یحارج اب هدرم یاهتفاب و یجراخ داوم نتشادرب و وشوتسش

یدایزتیمها،دیآیمدارد.

،دنوشیمکوشراچدوحورجمیدایز هدعلًاومعم هک ،یناهگان یعیبطیایلاب رد :زازک .4
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،دوشیمنهیصوتزازکیمومعنویسانیسکاوهکنیانمض.دشابرایسبزازکرطختسانکمم
،تاجن ودادما یاهراک ردناشتیلاعف هک یدارفا و دنراد هدولآ یاهمخزهکیناسکیارب
یاهنسکاو ،Td ای DT( دییوسکوت یواحنسکاو،دهدیمرارق رطخضرعمردار اهنآ
هکیدارفاهب.دوشیمهیصوت)نویسانیسکاوهقباسونسهبهجوتابDPTای،زازکویرتفید
هرودکی،ناکماتروصرددیاب،دناهدشهنیسکاوزازکهیلعلًابقودنرادهدولآیاهتحارج

قیرزت)TIG(نیلوبولگزازکینمیاشود.

عنام ،یگنج یاهیحارج و یحارج یاهتهاقن زا تبقارم تروما:  و  جراحی ها  از  مراقبت  .5
یدودعمهکتسایعبانموصاخشزومآدنمزاینودوشیمتدمزاردیاهتیلولعموگرم
رضمرتشیبتسانکممیفاکانوبسانمانیاهیحارج.دنرادرایتخاردارنآاهسناژآزا
ندنادرگزاب یارب شلاتردهاگ،یروفیایحانودبیحارجماجنا نینچمه.دیفمات دشاب
یارادیاهفرحدارفاواهنامزاساهنت؛نیاربانب.دوشیملماکتسکشهبرجنم،رامیبییاناوت
یریگشیپاهتیلولعمزاودنهدهئارااریگدنزشخبتاجنتامدخدیاب،مزلایاهتراهم

.دننک

یگدنزسناشربیرایسبدحاتدناوتیمعیرسیایحا:امورت زا یشان یحارج زا سپ یایحا .6
وزتورپدننام(یکمکلیاسوهبهکینرامیب.دهداقتراارناحورجمیگدنزتیفیکودیازفیب
،ناکماتروصرد.دوبدنهاوخیمسجیرورپزابدنمزاینزین،دنرادجایتحا)تکرحلیاسو
ارناحورجمیاربیحارجزاسپیاهتبقارم،روحمهعماجیایحایاههمانربردتکراشم

.دنکیمهنیهب

5-2. خدمات ضروری بهداشتی – بهداشت روانی
،اهسرت .دیآیم شیپ هناتسودرشب زکارم همه رد یعامتجا - یناور تشادهب هب طوبرم لئاسم
ردارمدرم،اهنارحبریاسوشاشتغاابهارمه،شنتداجیارامشیبلماوعواهینماان،تاراسخ
یرکفتشادهب.دهدیمرارقیسانشناورویراتفر،یعامتجانوگانوگلئاسمهدنیازفرطخربارب
نیا .)۳5۱ص،تامادقا مره .کر( تسا شخب نیدنچرد تیامحلماش یعامتجا تیامحو
.تسا یشخبدنچ ای یعمج یاههورگراک قیرطزا هلمجزا ،گنهامه تامادقا دنمزاین اهتیامح
ص،۱درادناتسا.کر(.تساتشادهبشخبنلااعفتامادقارب،یناورتشادهبدرادناتسازکرمت

۳8ص،تیامح۳لصازینو56(.

خدمات�ضروری�بهداشتی�– استاندارد��1بهداشت�روان:�بهداشت�روان

مردم�به�خدمات�بهداشتی�مربوط�به�پیشگیری�و�کاهش��مشکالت�بهداشت�روان�و�
آسیب�های�همراه�با�آن،�دسترسی�دارند.
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اقدامات�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�.تساهدشیحارطصخشمعبانمواهزاینیانبمربتامادقاهکدیباینانیمطا

�تیامح و یرایدوخ تیوقت ناکما ،دورطم و یوزنم دارفا هب هلمجزا ،تیعمج یاضعا هب
یعامتجادهید.

�رد،یتشادهبتامدخنانکراکونابلطوادهلمجزا،یعامتجانانکراکهکدینکلصاحنانیمطا
.کر(دنهدیمهئارامدرمهباریناورهیلوایاهکمک،دحزاشیبیاهشنتوجنشتمطیارش

2یامنهارهتکن(.

�دّاحونوگانوگلئاسمهبهکتسهرفنکیمکتسد،تشادهبزکرمرهردهکدیباینانیمطا
۳یامنهارهتکن.کر(دنکیگدیسرناکدوکونلااسگرزبردیناور(.

�یگدیسرتاسسؤمرد،یناورلئاسمابییورایورردمدرمیقوقحویتینماهیلوایاهزاینهب
4یامنهارهتکن.کر(دینک(.

�.دیناسربدحنیرتمکهبارردخمداومولکلافرصمهبطوبرمیاهبیسآ

�هیهتییاهحرط،یناورتشادهبلئاسمتیریدمدوبهبیارب،یروفیایحازایشخبناونعهب
.)5یامنهارهتکن.کر(دینک

شاخص�اصلی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�یناورتشادهبلئاسمتیریدمیاربیماظنوهدومزآراکنانکراکیارادتشادهبزکارمهمه
.دنتسه

نکات�راهنما

،یعامتجاتیامحوتیعمجیرایدوخ:یعامتجا تیامح و هدید بیسآ تیعمج یرایدوخ .۱
تسایشخبدنچیسانشناوریعامتجاتیامحویناورتشادهبیلصادراومزایکیلکرد
9یامنهارتاکن،تیامح4لصاو56ص،۱درادناتسا.کرزین،دعبهحفصلکش.کر(
بلغاتشادهبیاهسناژآ.)4۱ص،۱5یامنهارهتکن،تیامح۳لصاو4۳ص،۱۳ات
هب هلمجزا ،هعماج یاضعا هب دنناوتب هک دنریگیم راکهب ار ینابلطواد ای یعامتجا نلااعف

.دنهدبیعامتجاتیامحویرایدوخشیازفاناوت،هدشدرطیاههورگ
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  هرم اقدامات 

2۰۱۰،اهسناژآنیبتیادههتیمک،یسانشناورتیامحوناورتشادهبعجرمهورگ:عبنم

عیاجفایسرتسالماوعابییورایورزاسپدیدشبارطضا:یسانشناور هیلوا یاه کمک .2
تامادقاارنآهابتشاهببلغاهک،یسانشناورهیلوایاهکمکلوصازایوریپاب،هدنهدناکت
یعونرتشیبرمانیا.دوبدهاوختیریدمولرتنکلباقهجونیرتهبهب،دنرادنپیمیکینیلک
نیا.تساتیامحدنمزاینودشکیمدردهکتسایعونمههبیناسنایتیامحیناسردادما
.ندرک تبحصهن و  ندینش رب دیکأت اب تسا یلمع ،هنایوجهلخادم ریغ یساسا تبقارم
یعامتجاتیامحقیوشت،هیلوایاهزایننیمأتزانانیمطابسک،اهینارگنواهزاینیبایزرا
قیوشتینعی(یسانشناوریسررب.تسارتشیبیاهبیسآرباربردتیامحورگیددارفازا
یاهشنکاووراکفا،تاکاردایلاوتماما،رصتخمرورمهبصخشنتخیگناربابیروآدایهب
ریثأتیبدوختلاحنیرتهبرد،)تساهتشادشنترپیاهعقاونایرجردًاریخاهکیساسحا
فرصمزا،دیدشیاهیناشیرپهبیگدیسررددیاب،دراومنیارد.دوشماجنادیابنوتسا

.دنکداجیاللاتخایعیبطیدوبهبردتسانکمماریز،درکزیهرپزیناهنیپزایدوزنب

شیپزا،یناهگانتسانکمممدرمیناورتشادهبتلاکشم :هیلوا یناور تشادهب تبقارم .۳
هبدیاب،دنتسهدیدشیناورتلاکشمراچدهکیناسک.دشاباهتلاحنیایودرهایودوجوم
یتشادهبتامدخقیرطزاینیلابتبقارمنینچمهویعامتجایاهتیامحروحمهعماجهکبش
.دنشابهتشادیسرتسد)هریغویتامدقمیاههاگنامرد،یمومعیاهناتسرامیبینعی(دوجوم
رب تراظن و عیرس شزومآ قیرطزا دیاب ای یناور تشادهب ینیلاب یاهتبقارم یهدناماس
یناورتشادهبصصختمکیندوزفاقیرطزاای،دریگتروصیمومعتشادهبنانکراک
.دشابسرتسدرددیابزینعرصدضونامردناوریساسایاهوراد.تشادهبهاگنامردهب

مثال ها

مراقبت های بهداشت روانی ازسوی 
متخصصان بهداشت و روان )روانشناس، 

خدمات تخصصیپرستار، روانپزشک و غیره(

حمایت های غیرتخصصی 
متمرکز

تقویت حمایت های 
خانواده و جامعه

مالحظات اجتماعی در 
خدمات اولیه و ایمنی

مراقبت های اولیه بهداشت روان 
ازسوی پزشکان ارشد مراقبت های 

بهداشت روان، حمایت اولیه و احساسی 
ازسوی بهداشتکاران

فعال سازی شبکه های اجتماعی
حمایت   های سنتی مشترک

فضاهای حمایتی مناسب سن

درخواست خدمات اولیه ایمن، مناسب 
از لحاظ اجتماعی و حافظ کرامت
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ناشنامردنانچمهدیاب،دناهدرکتفایردیناورتشادهبیاهکمک،نارحبزاشیپهکیدارفا
همادایابد.

دیدشتلاکشمهکیدارفاینوکسمیاههناخویناوریاهناتسرامیب :تاسسؤم رد دارفا .4
یهجوتیبرطخنوچ،دوشدیدزاببترمروطهبدیاب،نارحبلیاوارداًصوصخ،دنرادیناور
یکیزیفیساسایاهزاین،ینمیا.تسالاابرایسبتاسسؤمردنانآزایشکهرهبومدرمهب
یاهتبقارموهناتسودرشبیاهیسرزاب،)یتشادهبیاهتبقارموبلاضاف،هانپرس،اذغ،بآ(

نیمأتنارحبلوطرددیابینامسجویناوریساساشود.

یاربدیاب ،دوشیمیناورتلالاتخاهنمادشیازفا ثعاب،نارحبهکاجنآزا:عیرس دوبهب .5
درکنیودتییاههمانرب،هدیدبیسآقطانمرسارسردیناورتشادهبماظنیهدششوپتیوقت

65ص،4ینوناکدرادناتسا.کر((.

6-2. خدمات ضروری بهداشتی – بیماری های غیر واگیر

مکدمآردابیاهروشکهلمجزا،اهروشکزایرایسبرد،یگدنزهبدیماشیازفازینونسشیازفا
NCD،هجیتنرد.تساهدرکلیدبت)NCDs(ریگاوریغهبینوفعزااراهیرامیبعون،طسوتمای
ینارحبطیارشردیمومعتشادهبیاربهدمعیعوضومتروصهبشرتسگتیمهاظاحلزااه
،نمزمیاهیرامیبدوجومطیارشتماخودیدشتلیلدهبیتشادهبتلاکشمشیازفا.تساهدمآرد

.تساهدشلیدبتاهنارحبزایرایسبیمومعهلئسمهب

خدمات�ضروری�بهداشتی�– استاندارد��1بیماری�های�غیر�واگیر:�بیماری�های�
غیر�واگیر�

مردم�برای�کاهش�ابتال�به�بیماری�ها�در�اثر�مشکالت�شدید�یا�وخامت�شرایط�مزمن�
سالمتی�شان،�به�درمان�های�ضروری�دسترسی�دارند.

اقدامات�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�هب ار نآ هب طوبرم تاعلاطا و دینک یبایزرا ار )NCD( ریگاو ریغ یاهیرامیب یگدرتسگ
۱یامنهارهتکن.کر(دیناسربنارحبهبوگخساپیاهسناژآریاسیهاگآ(.

�،دوخریگاوریغیاهیرامیبیارب،نارحبزاشیپهکیدارفاتیوههرابردتاعلاطابسکزا
فقوتزا؛دینکلصاحنانیمطا،نارحبلوطرداهنآنامردموادتزازینودناهدوبنامردتحت

نامردیناهگانبپرهیزید.
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�یاهیرامیبهلمجزا(ریگاوریغیاهیرامیبودنرادداحتلاکشمهکیدارفا،دیباینانیمطا
دنمدرددارفازینوتساناشیگدنزیاربیدیدهتوهتفایتدشاهنآرد،)لاابنوخراشف،یبلق

.دننکیمتفایردارمزلانامرد،)هتفرشیپناطرسزایشانیاهدردهلمجزا(

�یاهدرادناتسا،تسینسرتسدردینامرد،)NCD(ریگاوریغیاهیرامیبیاربهکیطیارشرد
هیهترامیبعاجرادنیارفیاربیصخشمکنید.

�ریغیاهیرامیبیاربورادومهمیاهشیامزآ،صیخشتتازیهجتهکدینکلصاحنانیمطا
نیا.دراددوجوسرتسدردهیلوایتشادهبیاهتبقارمماظنقیرطزا،نمزملوادتمریگاو

جردنمیساسایاهورادتسرهفرددیاباهورادباشد.

�یتکرحتلاکشمراچدمدرمیارب،)لغبریزیاهبوچدننام(یکمکلیاسوهکدیباینانیمطا
سرتسدردیطابتراایاست.

شاخص�های�کلیدی�)همراه�با�نکات�راهنما�برای�مطالعه(

�هب،)NCD(ریگاوریغیاهیرامیبراچدنارامیبعاجرایارب،هیلوایتشادهبتبقارمزکارمهمه
.دنرادیدرادناتسایتایلمعیاهشور،موسایمودهدرینامردیاهتبقارمزکارم

�زاشیپهکریگاوریغیاهیرامیبراچددارفانامردهمادایاربیتامدقمینامردزکارمهمه
رایتخاردیفاکیوراد،دناهدوبنامردتحتزینیرارطضاطیارشدارند.

نکات�راهنما

تلاکشم،دیدشنوخراشف،هتکس،یبلق یاهیرامیب :زا بیماری های غیر واگیر عبارتند  .۱
،یرارطضاطیارشلوطرد.عرصونیلوسناهبیکتمتباید،زیلایددنمزاین نمزمیویلک
دننامیتلاکشمایدوخطیارشتماخورباربردهژیوروطهبنمزمیاهیرامیبراچددارفا
ورهبوررطخاب،دوشداجیاهفقواهنآنامردردهکینامزودنریذپبیسآهیوناثیاهتنوفع
تیامحدارفانیایاربدیابنامردموادتویکینیلکتیبثت،هناتسودرشبتامادقارد.دنوشیم

یلصاباشد.

.دنتسهیریگیپ و وراد ینلاوطفرصمدنمزاین ،دنراد واگیر  بیماری های غیر  که  کسانی  .2
رد دوجوم یاهوراد زا هدافتسا اب ،ریگاو ریغ یاهیرامیب هب رمتسم و لومعم یگدیسر
زیوجتلًاومعماما ؛دوشهدناجنگیتشادهبتبقارمماظنرددیاب ،یساسایاهورادتسرهف
،نمزمیاهیرامیبهبیگدیسریاربهزاتیاههمانربزاهدافتساایدیدجینامردیاهمیژر
اههمانربایمیژرنیاموادتطیارشرگااًصوصخ،دوشیمنهیصوتیدادمایاهشلاتلوطرد

هتشادندوجویرارطضاهلحرمزاسپباشد.
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پیوست 1
چک لیست ارزیابی سالمتی

آمادگی

�.دینکتفایردارهدیدبیسآتیعمجهبطوبرمدوجومتاعلاطا

�.دینکتفایردارییاوهیاهسکعواههشقن

�.دینکتفایرداریتشادهبویرامآتاعلاطا

ایمنی و دسترسی

�.دینکصخشمارتعیبطایرشبدولومتارطخهماداودوجو

�.دینکصخشمارحلسمیاهورینروضحهلمجزا،تینمایلکطیارش

�.دینکصخشمارهدیدبیسآتیعمجهبهناتسودرشبیاهسناژآیسرتسد

آمارها و ساختار اجتماعی

�.دینکهبساحمیتیعمجکیکفتوسنج،نسبسحربارهدیدبیسآدارفادادعت

�،نلاولعمونادنملاس،ناکدوک،نانزهلمجزا،دنتسهفعاضمرطخضرعمردهکارییاههورگ
ییاسانشکنید.

�ارناکدوکونانزیتسرپرستحتیاههداوناخدادعتودینکصخشماراهراوناخنیگنایم
نیمختبزنید.

�.دینکصخشمارنانآذوفناینلاوئسمیاهتیعقومهلمجزا،یعامتجادوجومطیارش
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اطالعات�مرتبط�پیشینه�و�مسائل�بهداشتی

�.دینکییاسانش،تساهتشاددوجولحمردنارحبزاشیپهکاریتشادهبلئاسم

�،)ناگراوآیاربهیلواتنوکسلحموناگدنهانپیارب(أدبمروشکرددوجومیتشادهبتلاکشم
ییاسانشارنارحبزاشیپکنید.

�.دینکییاسانشار،یمدیپاعوقوناکماهلمجزا،یتملاسرباربرددوجومتارطخ

�.دینکییاسانشاریتشادهبیاهتبقارمیلبقزکارم

�.دینکلیلحتارتملاسماظنیاهدرکلمع

نرخ مرگ ومیر

�.دینکهبساحمارریموگرمماخخرن

�.دینکهبساحم)لاس5ریزناکدوکردهلمجزا(نسهبهجوتابارریموگرمخرن

�.دینکهبساحمارصخشملیلادابریموگرمخرن

�.دینکهبساحمارریموگرمیبیرقتخرن

نرخ ابتال به بیماری ها

�.دینکصخشم،تسامهمیمومعیتملاسیاربهکارهدمعیاهیرامیبزوربنازیمیاهخرن

�.دینکصخشمارسنجونسابطبترمهدمعیاهیرامیبزوربنازیمخرن

منابع موجود

�.دینکصخشمارنارحبزاهدیدبیسآروشکتشادهبترازوتیفرظ

�طیارش،هئارادرومتامدخعونبسحربیلکدادعتهلمجزا،یلمیتشادهبتاناکماطیارش
صخشماراهنآهبیسرتسدویکیزیفکنید.

�.دینکیسرربارنانآیاهتراهموتشادهبزکارمنانکراکدادعت
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�.دینکصخشماریلامنیمأتیاهراکوزاسوتشادهبدوجومیاههجدوب

�ددجم یاههمانرب هلمجزا ،یمومع تشادهب یاههمانرب ینونک درکلمع طیارش و تیفرظ
نیعماریزاسنمیاکنید.

�یسررباریگنهامهتیریدمویتاکرادتماظنویساسایاهوراد،درادناتسایاهشوردوجو
کنید.

�.دینکصخشماردوجومعاجراماظنطیارش
�.دیهدصیخشتاریتشادهبزکارمطیحمتشادهبحطس

�.دینکیسررباریتشادهبتاعلاطاماظندوجومطیارش

اطالعات سایر بخش های مرتبط

�هیذغتطیارش
�ییاذغتینماوهیذغت
�یطیحمتسیزطیارش
�هانپرستیفیک –هانپرس

�تشادهبویتملاسشزومآ –شزومآ
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پیوست 2
نمونه فرم های گزارش بازرسی هفتگی

فرم 1: بازرسی مرگ ومیر
:هطوحملحم...............................................................................................................
:هبنشکیات..................................:هبنشودزاخیرات...................................................
:هتفهنیازاغآردتیعمجلک.....................................................................................
:هتفهنیایاهتوف...............................:هتفهنیایاهدلوت.......................................
:هتفهنیایاهیجورخ..............:)دوجوتروصرد(هتفهنیایاهیدورو................
:لاس5ریزتیعمجلک........................:هتفهرخآردتیعمجلک............................

هلاس4ات۰لاابهبلاس5لکعمجها
مؤنثمذکرمؤنثمذکر

لیلداصلی
یسفنتهاگتسدداحتنوفعتحتانی

ابو)هبکوکشم(
لاهساخونی
لاهساآبکی

ریغ –تحارجتصادفی
ماالریا

ردامگرم– مستقیم
سرخک

تیژننم)هبکوکشم(
28ات(نادازونروزه(

سایر
ناشناس

ونسبسحربلکعمججنس

لیلادزیربنایی
زدیا)هبکوکشم(

ریغ(ردامگرممستقیم(
ءوستغذیه

صخشم(ریگاوریغیاهیرامیبکنید(
سایر

ونسبسحربلکعمججنس

یروآعمجدرومرهیارباریرتقیقدتاعلاطاناوتیمنینامزتیدودحملیلدهبنیاربانبوتسلاابریموگرمنازیمهکدوشیمهدافتساینامزمرفنیازا«کرد.
.دوزفاناوتیمیژولویمدیپایوگلاوطیارشهبهجوتابزینارریموگرملیلادریاس-
)لاابهبلاس8۰وهلاس79ات7۰،هلاس69ات6۰،هلاس59ات5۰،هلاس49ات۱5،هلاس۱4ات5،هلاس4ات۱،ههام۱۱ات۰(درککیکفترتشیبناوتیمارنس-
.درکلماشارعاجرالحمیاهناتسرامیبونانزیاههورگ،ناراکتشادهب،یبهذمناربهرشرازگایلحمزاشرازگهکلب،درکشرازگاریتشادهبزکارمتوفدراومدیابناًفرص-
.دوشهتشونمرفتشپرددیابزیندراومحرش،ناکماتروصرد-
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فرم 2: بازرسی مرگ ومیر
هطوحملحم............................................................................................................
:هبنشکیات..................................:هبنشودزاخیرات...............................................
:هتفهنیازاغآردتیعمجلک.................................................................................
:هتفهنیایاهتوف...............................:هتفهنیایاهدلوت...................................
:هتفهنیایاهیجورخ..............:)دوجوتروصرد(هتفهنیایاهیدورو............
:لاس5ریزتیعمجلک........................:هتفهرخآردتیعمجلک.......................
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وعویشهرابردقیقحت،نسبسحربلیلحتناکمامرفنیا،دراددوجوتوفدراومهمههرابردتاعلاطاتبثیاربیدایزتقوهکدوشیمهدافتساینامزمرفنیازا«
یممهارفارتاناکمازاهدافتساخرنونآلحمکند.

.درادریموگرمنازیمهبیگتسب)یگتفهایهنازورتروصهبینعی(یهدشرازگیلاوت-
.دوشهدوزفادناوتیمطیارشاببسانملکشهبزینتوفلیلادریاس-
اهناتسرامیبهبعاجراونانزیاههورگ،ناراکتشادهب،یبهذمناربهر،لحمزاشرازگهکلب،درکشرازگلحمتشادهبزکارمزادیابناًفرصارتوفدراوم-

اهنآرددیابزینارگنجاند.
.دوشهتشونمرفتشپرددیابزیندراومحرش،ناکماتروصرد-
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فرم گزارش هشدار سریع هفتگی
یمهدافتسا،تسلاابریگاویاهیرامیبعویشرطخهکینامزرد،دیدشیرارطضاهلحرمردمرفنیازا*شود.

:هبنشکیات...................................:هبنشودزاخیرات...................................................
:هاگودرا/ناکسالحم/اتسور/رهش..............................................................................

کینیلک•تشادهبزکرم •یرتسب •ییاپرس •....................:هطوحممانسیار
:سامتهرامشورگشرازگدنمراک..................:نابیتشپ)یاه(سناژآ...................
:لاس5ریزتیعمجلک.................................:تیعمجلک.................................

الف. اطالعات تفکیکی هفتگی 

دراوماهیرامیبهبلاتباریموگرمتازه
جمع

5ریزرتلاابولاس5لاس5ریزرتلاابولاس5سال
شریذپعمجها

توفدراومعمجشده
دیدشیاهتنوفعتنفسی

لاهساآبکی
دیدشلاهساخونی

ایرلاام)هدشدییات/هبکوکشم(
سرخک

تیژننم)هبکوکشم(
یزیرنوخزایشانبتمئلاعشدید

ناقریمئلاعشدید
(AFP)اههلضعجلفمئلاع

زازک
هجرد۳8/5(اهبتریاسسانتیگراد(

مخز/اهتحارجها
سایر
جمع

.دوششرامشرابکیدیابطقفدرومره.دوشتبثدیاباهنآنیرتمهم؛تسانکممصیخشتکیزاشیب -
هدشهدید)هدشتوفدراومیارب(یسرزابهتفهلوطردهکدینکلماشاریدراوماهنتاند. -

رفص«دیسیونب،تساهدوبنیتوفایدرومچیهلاابمرفتسرهفردهدشرکذدراومزایکییاربرگا«. -
یرامیبهبلاتباتمسقردهن،دوشرکذریموگرمتمسقرددیابطقفهدشتوفدراومها. -

هتشونمرفنیاتشپرددیابیسرزابتحتطیارشزاکیرهیاربدراومحرششود. -

هفاضاایفذحناوتیمیرامیبرطخیبایزراویسانشریگهمههبهجوتاباراهیرامیبهبلاتباللعکرد. -
دوجواهنآعویشلامتحاهکتساییاهیرامیبعیرسیبایدر،عیرسرادشهیسرزابزادوصقمدارد. -

تسدهب)دراوم(شیاپیاجهب)عویش(قیقحتقیرطزادیابارهیذغتءوسریظنیطیارشهرابردتاعلاطاآورد. -

ب. هشدار شیوع
،ییلاگیشلاهسا،ابورثاردریموگرمدراومدادعتوناکم،نامزهرابرددوجومتاعلاطارثکادحاباًفطل،دیدوبکوکشمریزیاهیرامیبزاکیرهدوجوهبهکنامزره
هبایودینزب نفلتایکمایپ.............. هب ،یزیرنوخزایشانیاهبت،هفرسهایس،یرتفید،تیژننم،گنادبت،BایAتیتاپه،زازک،هبصح،لافطاجلف،کخرس

لیمیا..........................بفرستید.
رییغتروشکرداهیرامیبیسانشریگهمههبهجوتاباهیرامیبتسرهفنیا(خواهدکرد(.
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فرم نمونه گزارش بازرسی ابتال به بیماری ها
تراظنواهیرامیبریاسلماشبسانمروطهباتدادشرتسگدیدشهلحرمزاسپعیرسرادشهشرازگزاناوتیماراهیرامیبهبلاتباربتراظن*

زیناهصخاشریاسربباشد.
:هطوحم............................................................................................................
:هبنشکیات...................................:هبنشودزاخیرات.......................................
:هام/هتفهنیازاغآردتیعمجلک.................................................................
:هام/هتفهنیارداهدلوت...................................................................................
:)دوجوتروصرد(هام/هتفهنیارداهیدورو...............................................
:هام/هتفهنیارداهیجورخ...........................................................................
:لاس5ریزتیعجلک....................:هام/هتفهنایاپردتیعمجلک..............

یرامیبهبلاتبا#)هزاتدراومدادعت(لاس5ریز)هزاتدراوم(رتلاابولاس5عمجرارکتدراومها
دراومعمجتازهجمعمؤنثمذکرجمعمؤنثمذکرتشخیص*

دیدشیسفنتتنوفع**
یکبآلاهساشدید
ینوخلاهساشدید

)هدشدییأت/هبکوکشم(ماالریا
سرخک

تیژننم)هبکوکشم(
یزیرنوخزایشانبتمئلاعشدید

ناقریمئلاعشدید
هچیهامدیدشجلفویسحیبها

کزاز
۳8/5یلاابیاهبتریاسدرجه

زدیا)هبکوکشم(***
یاهیرامیبچشمی
هیذغتءوس****
یاهتحارجتصادفی

ریغیاهتحارجتصادفی
یرسمیاهتنوفعجنسی
یراجمیاهمخزتناسلی

یراردایراجمحشرتمردان
حشرتواژینال

نییاپهیحاندردشکم
یاهیرامیبپوستی

هلمجزا(ریگاوریغیاهیرامیبدیابت(
کرم
سایر

ناشناس
جمع

ایدوزفا،یسانشریگهمهیوگلاوطیارشهجوتاب،ناوتیماراهیرامیبهبلاتبالیلاد؛تسانکممصیخشتکیزاشیب*کاست.
یممیسقتینییاپوییلاابیراجمتنوفعهباردرومنیااهروشکزایخربرد:یسفنتیارجمدیدشتنوفع**کنند.

یبایزراوحننیرتهبهبناوتیمقیقحتابارزدیاوHIVعویش***کرد.
یبایزرااریز،دادماجناناوتیم)نزو/دقیریگلابرغایMUAC(عیرسیقیقحتقیرطزاوحننیرتهبهبارهیذغتءوسعویش****

صخشم،دنیآیمکمکتساوخردیاربهکیناسکهرابردطقفاست.
.درککیکفترتشیبناوتیمناکماتروصردارنس#



حداقل استانداردها در اقدامات بهداشتی

361

هشدار شیوع
دادعتو،ناکم،نامزهرابرددوجومتاعلاطارثکادحاباًفطل،دیدشکوکشمریزیاهیرامیبزاکیرهدوجوهبرگا
،تیژننم،گنادبت، EایAتیتاپه،زازک،هبصح،لافطاجلف،کخرس،ییلاگیشلاهسا،ابو:رثاردریموگرمدراوم
لیمیا..........................هب ایودینزبنفلتایکمایپ..............هب یزیرنوخزایشانیاهبت،هفرسهایس،یرتفید

بفرستید.

زکرمزادیدزاب
بهداشت

5ریزرتلاابولاس5عمجسال

مؤنثمذکرجمعمؤنثمذکرجمعمؤنثمذکر

عمجبازدیدها

میسقت،هتفهکیرداهتیزیودادعتعمج=تشادهبزکرمهبلاسردرفنرهیازاهباهدیدزابدادعت:یرادربهرهبخرن
52Xتیعمجلکعمجربهفته

وهلاس59ات5۰،هلاس49ات۱5،هلاس۱4ات5،هلاس4ات۱،ههام۱۱ات۰(درککیکفترتشیبناوتیمارنس-
هبلاس6۰باال(

دادعت /)FTE( تقومامت نایدصتم لداعم /)یلبق و دیدج( اهشریذپ لک دادعت :هاگنامرد یدصتم ره تیزیو دادعت
ردتشادهبزکرمتیلاعفیاهزورهفته
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پیوست 3
فرمول هایی برای محاسبه شاخص های کلیدی بهداشت

نرخ خام مرگ ومیر

همهونادرمونانزهلمجزا،تیعمجلکردریموگرمنازیم:فیرعتسنین.

فرمول:

گرملکعمجومیرها
هرودلوطردزمانی

۱۰رهردتوف=رفنرازه۱۰Xهزار    
/رفنروز    هرودنایمتیعمج

هرودرداهزوردادعتxزمانی

)U5MR( نرخ مرگ ومیر زیر 5 سال

لکردنسلاس5ریزناکدوکنایمردریموگرمنازیم:فیرعتجمعیت
فرمول:

توفلکعمجکودکان
هرودلوطردلاس5ریز

رازه۱۰رهردتوف=رفنرازه۱۰X    
ردلاس5ریزکدوکلاس5ریزناکدوکلکدادعتروز

لوطرداهزوردادعتXدوره
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نرخ حادثه

ضرعمردهکیتیعمجنایمردنامززایصخشمهرودردهکنارحبهزاتدراومدادعت:فیرعت
.دهدیمخر،درادرارقیرامیبهبلاتبارطخ

فرمول:

یاهیرامیبلیلدهبهزاتدراومدادعت
لیلدهبهزاتدراومبیماری    ینامزهرودردصاخ
نامزهرودردصاخ=رفنرازه۱۰xدر    
ردرفنرازه۱۰رههبلاتبارطخرباربردتیعمجماه

یاههامدادعتxیرامیبدوره

)CFR( نرخ مرگ ومیر

یرامیبراچدهکیدارفادادعتربمیسقت،دنوشیمتوفیرامیبرثاردهکیدارفادادعت:فیرعت
هستند.
فرمول:

لوطردهکیدارفادادعتدوره
یمتوفیرامیبلیلدهبشوند

 x%=۱۰۰X    
یرامیبراچدهرودلوطردهکیدارفاهستند

میزان استفاده از مرکز بهداشت

نایم دیاب ناکما تروصرد .لاس رد رفن ره یازاهب ییاپرس نارامیب تیزیو دادعت :فیرعت
دیدجیاهشریذپزادیابخرننیاهبساحمیاربودشلئاقزیامتیلبقوهزاتیاهشریذپ
؛تسالکشممیدقودیدجیاهتیزیونایمزیامتندشلئاقتاقوارتشیباما؛درکهدافتسا

یمردرگیدکیابنارحبهرودلوطرد،ودنیااًبلاغنیاربانبآمیزند.
فرمول:

کیرداهتیزیولکدادعتهفته
/رفن/تیزیو=هتفه52Xسال    

لکدادعتجمعیت
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تعداد ویزیت ها در هر کلینیک در روز

ردینیلابکشزپرهیوسزاهدشماجنا)میدقودیدجدراوم(یاههرواشملکنیگنایم:فیرعت
روز.

فرمول:

 هتفهکیرداهتیزیولکدادعت
       ردتشادهبزکرمهکییاهزوردادعت :هفته

زابتقومامتاست  تشادهبزکرمردناکشزپFTE*ددع

تمسقردکشزپششرگا،لاثمیارب.دنیوگیمتشادهبزکرمکیردراکهبلوغشمناکشزپدادعتلداعمهب)تقومامتلداعم(FTE*
2+تقومامت4اب تساربارب)تقومامتلداعم(FTEناکشزپدادعتسپ،دنا تقوهمیناهنآزارفن وداما،دننکیمراکییاپرسنارامیب

FTEکشزپ5=تقوهمین
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مآخذ و منابع بیشتر برای مطالعه 
منابع

مقررات حقوقی بین المللی

،یداصتقا قوقح قاثیم ۱2 هدام( تشادهب ینتفایتسد درادناتسا دح نیرتلااب هب ندیسر قح
 UN Doc..2۰۰۰توا۱۱خیراترد 14CESCRیلکحیضوت،)CESCRاییگنهرفویعامتجا

ویعامتجا،یداصتقاقوقحهبطوبرمهتیمکE/C/2000/4.فرهنگی.

عوضوم.رشبقوقحورشبهرابردخساپوشسرپ25،)2۰۰2()WHO(یناهجتشادهبنامزاس
،۱هرامشرشبقوقحوتشادهبراشتناژنو.

http://whqlipbdoc.who.int/hq/2002/924154690.pdf

نظام بهداشت

شزومآیارباهدرادناتسالقادح،)2۰۰4()INEE(اهنارحبردشزومآیاربیسناژآنیبهکبش
.یروفیزاسزابونمزمیاهنارحب،اهنارحبردژنو.

www.exacteditions.com/exact/browse/436/494/2635/2/47?dps=on

:تشادهبهشوخیامنهار،)IASC(یسناژآنیبهسلجروتسدنییعتهتیمک،یناهجتشادهبهشوخ
.یناهجتشادهبنامزاس،یروشکحطسردلمعیاربتشادهبهشوخلمعیامنهارژنو.

.نایراموک تاراشتنا .مود پاچ ،وراد ریاخذ تیریدم ،)۱997( تشادهب یارب تیریدم مولع
،یتیس،دلیفمولبآمریکا.

یاهتیروفتاعلاطاماظن،)2۰۰9()UNHCR(ناگدنهانپرومارددحتمللمنامزاسیلاعرسیمک
بهداشتی.

 www.unhcr.org/pages/49c3646ce0.html
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.یناگمه تشادهب زا تیامح :یعیبط یایلاب ،)2۰۰۰( )PAHO( نکیرمآ ناپ تشادهب نامزاس
یدنتگنیشاو.575هرامشکیفیتنیاستاراشتناسی.

.ایلابوینارحبطیارشردتشادهبهاگشیامزآتازیهجت،)۱994(یناهجتشادهبنامزاسژنو.
.مودپاچ،ورادیادهایاربینیناوق،)۱999(یناهجتشادهبنامزاسژنو.

هب یشخبدوبهب :تشادهب یاهماظن  – 2۰۰۰ ناهج تشادهب شرازگ ،یناهج تشادهب نامزاس
.درکلمعژنو.

 www.who.int/whr/2000/en/index.html

دشریاربتشادهبرب یراذگهیامرس:تشادهبونلاکداصتقا ،)2۰۰۱(یناهجتشادهبنامزاس
.یداصتقاژنو.

.یساسایاهورادیوگلاتسرهف،)2۰۰9(یناهجتشادهبنامزاسژنو.
www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/en/index.html

۱۰یاربیکشزپتازیهجتواهوراد:یسناژآنیبیتشادهبهتسب،)2۰۰8(یناهجتشادهبنامزاس
.ونژ.مراهچپاچ،هامهسدودحردرفنرازه

یاربتشادهبهناخباتک،)2۰۰۱()PAHO(نکیرمآناپتشادهبنامزاسویناهجتشادهبنامزاس
ونژ.ایلاب

 http://helid.desastres.net/

کنترل بیماری های واگیر
تشادهبنمجنا.مهدزونپاچ،ریگاویاهیرامیبلرتنکیامنهارباتک،)2۰۰8(لادیوید،نمَیهِ

یدنتگنیشاو.اکیرمآیمومعسی.

.اهنارحبردریگاویاهیرامیبلرتنک،)2۰۰5(یناهجتشادهبنامزاسژنو.

.نادیمرداهسناژآیاربییامنهارباتک:هدیچیپیاهنارحبردایرلااملرتنک،)2۰۰5(نامهژنو.

یاربییامنهارباتک:هراوآوهدنهانپیاهتیعمجنایمردلسلرتنکوتبقارم،)2۰۰7(نامه
.مودپاچ.لابعوقولحمرداهسناژآژنو.

بهداشت کودک
نسکاوهکتشادهبنانکراکیاربییامنهار.لمعردیزاسنمیا،)۱997(یناهجتشادهبنامزاس

.نلایمکم.دننزیملندن.
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.)یکدوکیاهیرامیبهچراپکیتیریدم(IMCIیامنهارباتک،)2۰۰5(یناهجتشادهبنامزاس
ژنو.

ییاهییامنهار:ناکدوکیاربیناتسرامیبیاهتبقارمیبیجباتک،)2۰۰5(یناهجتشادهبنامزاس
.دودحمعبانمابیلومعمیاهیرامیبتیریدمیاربژنو.

طیارش رد ناکدوک زا یتشادهب یاهتبقارم یامنهار باتک ،)2۰۰8( یناهج تشادهب نامزاس
.هناتسودرشبیرارطضاژنو.

.کرویوین.2۰۰9،ناهجناکدوکطیارش،)2۰۰9()فسینوی(للمنامزاسناکدوکقودنص
www.unicef.org/sowc09/docs/SOWC09-FullReport-EN.pdf

بهداشت جنسی و باروری
.هناتسودرشبیاهنامدیچردHIVهبیگدیسریاربییاهدومنهر،)2۰۰9(IASC

www.aidsandemergencies.org/cms/documents/IASC_HIV_Guidelines_2009_En.pdf

باتک،)ینادیمرورمیارب2۰۱۰رظندیدجت(اهنارحبردیرورابتشادهبیسناژآنیبهورگراک
یاهنامدیچردیرورابتشادهبهرابردیسناژآنیبیامنهاربشردوستانه.

یارب)MISP(یتامدقمیلقادحتامدخهتسب،)2۰۰6(هدنهانپناکدوکونانزیاربنانزنویسیمک
هارزاشزومآهتسب:یرورابتشادهبدور.

http://misp.rhrc.org/

:دازونزاتبقارمونامیاززاسپنارود،دازوندلوت،یگلماح،)2۰۰6(یناهجتشادهبنامزاس
.مودپاچ،یرورضتامادقایاربییامنهارژنو.

http://whqlibdoc.who.int/publications/2006/924159084X_eng.pdf

ناجینیلابتیریدم،ناگدنهانپروماردللمنامزاسیلاعیایراسیمکویناهجتشادهبنامزاس
هراوآدارفاوناگدنهانپهرابردهدافتسایاربهیهتتسدردنیناوق:یسنجزواجتزاناگدربردهب

.یلخادژنو
یمومعتشادهبهسردمو)UNFPA(دحتمللمنامزاستیعمجقودنص،یناهجتشادهبنامزاس
وهدشتیامحیاهنارحبردیرورابویسنجتشادهبهرابردادانارگعامجا،)2۰۰9(سولودنآ

،ادانارگ.قباستلاحهبعاضواتشگزاباسپانیا.

جراحت
یلمعییامنهار:یگنجناحورجمیاربییاهناتسرامیب،)۱998(نارگیدوج،نوسلراکدراویهِ
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بیلصیللملانیبهتیمک.هناحلسمیاهدروخربقطانمردیحارجناتسرامیبهراداوییاپربیارب
)ICRC(خرسژنو.

نتگنیشاو.یهورگیاهتحارجتیریدمماظنکیداجیا،)2۰۰۱پاچدیدجت،۱995(PAHO
.یسید

www.disasterpublications.info/english/viewtopic.php?topic=victimasmasa

یساسا یاهتبقارم هتسب و اهنارحب یارب هچراپکی تیریدم ،)2۰۰5( یناهج تشادهب نامزاس
.نارحبتیریدمنیناوق:یحارجژنو.

 www.who.int/surgery/publications/Disastermanagguide.pdf

بهداشت روانی

.ونژ)2۰۱۰(یعامتجا-یناورتیامحویناورتشادهبیاربIASCنیناوق،)2۰۰7(IASC

www.humanitarianinfo.org/iasc

یاهتیروفردMHPSSیعامتجا-یناورتیامحویناورتشادهبیاربIASCعجرمهورگ
؟دننادبدیاباراهزیچهچهناتسودرشبتشادهبنانکراک:هناتسودرشبژنو.

 www.who.int/mental_health/emergencies/en/

تامدخهبطوبرمتامادقاتیادهیاربmhGAPلمعلاروتسد،)2۰۱۰(یناهجتشادهبنامزاس
یتشادهبیاهنامدیچردداومفرصمزایشانتلالاتخاویبصع،یزغمتلالاتخاهبیگدیسر

.ونژ.یصصختریغ
www.who.int/mental_health/

،)فیلأتلاحرد(گنجزایشانیاهکوشداینبوللملانیبنژیودلرو،یناهجتشادهبنامزاس
،یناورهیلوایاهکمکیامنهارژنو.

بیماری های غیر واگیر

ویتآیاهدنور:یتشادهبتبقارمهبتاشاشتغازاهدیدبیسآمدرمیاهزاین،نارگیدولگیپشا
2۰۱۰هیوناژ2۳،۳75دلج،تسنلا.ریغتمیاهبوچراچ.

یراجمدادسناومسآ،تباید،یقورعیبلقیاهیرامیبتیریدم،)2۰۰8(یناهجتشادهبنامزاس
.2۰۰8هیروف28،سیونشیپ.هناتسودرشبیاهنامدیچواهنارحبردیسفنتژنو.

ریگاو ریغ یاهیرامیب یارب یساسا تامادقا هب طوبرم هتسب ،)2۰۰9( یناهجتشادهب نامزاس
،)WHOPEN(ژنو.
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منابع بیشتر برای مطالعه

اسناد حقوقی بین المللی

،جلتوئار.هعلاطمیاربیبلطم:رشبقوقحوتشادهب،نارگیدو.ج،نامنیویورک.

رد یکشزپ لنسرپ فیاظو و قوقح یارب ییامنهار باتک ،)۱982( ،یِا ،ادارتسآ  – ونیسکاب
.خرسبیلصیللملانیبهتیمک.هناحلسمتاشاشتغاژنو.

نظام بهداشت

تشادهبنامزاس.موددلج،یساسایسانشریگهمه،)2۰۰6(یت،مروتسلیکورآ،اتینوب.رآ،لوهلگِیب
،یناهجژنو.

یوسزاهنیزهتخادرپفذح:GHCعضومهبطوبرمهلاقم،)2۰۱۰(IASCیناهجتشادهبهشوخ
.هناتسودرشبیاهتیروفلوطردیتشادهبهیلوایاهتبقارمتامدخهدننکتفایردژنو.

خرسبیلصیاهتیعمجیللملانیبنویساردفوگربمولبزنیکپاهزنوجیمومعتشادهبهسردم
.اهنارحبردیمومعتشادهبیامنهار،)2۰۰8(یمومعتشادهبیامنهار،)2۰۰8(رمحاللاهو

.ونژ
 www.ifrc.org/what/health/relief/guide.asp

.نلایمکم.یرارطضاطیارشردیشور.هدنهانپتشادهب،)۱997()MSF(زرمنودبناکشزپ
لندن.

.دروفسکآ هاگشناد تاراشتنا .یمومع تشادهب یارب ایلاب یاهدمایپ )۱997( )ed( .یی ،یجون
نیویورک.

ICRC.یمومعتشادهبیاربایلابیاهدمایپ،)۱997(یپ،نیرپژنو.
ICRC.یمومعتشادهبوگنجهرابردامنهارباتک،)2۰۰6(یناهجتشادهبنامزاسژنو.

خدمات ضروری بهداشتی
یاهتیروفردریموگرمهبطوبرمتاعلاطازاهدافتساوریسفت،)2۰۰5(،لا،زتربارو.فا،یچچِ

.راحبیاروامهعسوتهسسؤم.هناتسودرشبتامادقاهکبش.هناتسودرشبلندن.
www.odihpn.org
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.هراوآیاهتیعمجایناگدنهانپتشادهبطیارشعیرسیبایزرا،)2۰۰6(MSFپاریس.

درادناتساتراظن:اهنارحبردییاذغتینماوهیذغتطیارش،ریموگرمشجنس،)2۰۰6(SMRT
.لاقتناودادمایبایزراو

www.smartindicators.org

ریاسوناگدنهانپیتشادهبیاهتبقارمیاربایراسیمکیاهدومنهرولوصا،)2۰۰9(UNHCR
.ونژ.رظندرومدارفا

Geneva. www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/search?page=search&docid=4b4c4fca9&q
uery=referral%20guidelines

.اهتیروفنامزردتشادهبیبایزراعیرسیاهشور،)۱999(یناهجتشادهبنامزاسژنو.

کنترل بیماری های واگیر

تسیبپاچ،نوسنامیاهراحیاهیرامیب،)2۰۰8(یآیِا،لاموزویپ،نوسنام،یسیج،کوک
یبویلبد.مودوساندرز.

.اهشلاتویراذگریثأت:هدیچیپیاهنارحبردریگاویاهیرامیب،)2۰۰4(نارگیدویِاما،یلونوک
.تسِنلالندن.

یگدامآهبیشخبدوبهبویناسردادما،عویشیبایزرا،ابوعویش،)2۰۰4(یناهجتشادهبنامزاسها.

لاهسا عویش هلمجزا ،سیسولگیش لرتنک یارب ییاهدومنهر ،)2۰۰5( یناهج تشادهب نامزاس
.۱عونیلاگیشژنو.

بهداشت کودک

.دودحمعبانمابعیاشیاهیرامیبتیریدمیاربییاهدومنهر،)2۰۰5(یناهجتشادهبنامزاس
ژنو.

:نادازونلئاسمتیریدم،)2۰۰۳(یناهجکنابهورگواذغیناهجهمانرب،یناهجتشادهبنامزاس
.اهاماموناراتسرپ،ناکشزپیاربییامنهارژنو.

http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/9241546220.pdf
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بهداشت جنسی و باروری

ردمادقا،تیسنجربینتبمیاهتنوشخةرابردییاهدومنهر،)2۰۰6(اهسناژآنیبیمئادهتیمک
.هناتسودرشبیرارطضاطیارشژنو.

یاهتیعمجزاتیامحوتبقارم،HIVزایریگشیپ:هدنیآزاتیامح،)2۰۰۳(دادمایللملانیبهتیمک
،یتیس،دلیفمولب.نایراموکتاراشتنا.گنجزاهدیدبیسآوهراوآآمریکا.

یگدنهانپطیارشردیرورابتشادهبربراکیسناژآنایمهورگوللمنامزاستیعمجقودنص
طیارشردیرورابتشادهبهتسب،)2۰۰8(بحران.

ریاسویلخادناگراوآ،ناگدنهانپزاتیامحوزدیا/HIVةرابردیةتکن،)2۰۰6(UNHCR
.رظندرومدارفاژنو.

 www.unhcr.org/444e20892.html

.ونژ.ناگدنهانپیاربیرامیبتشگزابدضیاهورادتسایس،)2۰۰7(UNHCR

www.unhcr.org/45b479642.html

،)2۰۰7( یبونج یاقیرفآ ناکشزپ نمجنا و ناگدنهانپ روما رد للم نامزاس یلاع یایراسیمک
یاهتیعمجیاربیرامیبتشگزابدضیاهورادابنامردهرابردیکینیلکیاهییامنهارآواره.

www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/search?page=search&docid=46238d5f2&query=a
rt%20guidelines

،)2۰۰9()UNAIDS(زدیا/HIVةرابردللمنامزاسکرتشمهمانربواذغیناهجهمانرب،UNHCR
یلخادناگراوآ،ناگدنهانپیاربهرواشموتشادهبزکارمردHIVشیامزآتسایسهبطوبرمهینایب

.ایراسیمکهجوتدرومدارفاریاسوژنو.
 www.unhcr.org/4b508b9c9.html

،2۰۰۰( یناهجکناب هورگ و فسینوی ،للم نامزاس تیعمجقودنص،یناهجتشادهب نامزاس
و اهامام یارب ییامنهار :دازون دلوت و یگلماح رد اهیگدیچیپ تیریدم ،)2۰۰7پاچدیدجت

.ناکشزپژنو.
 http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9241545879_eng.pdf

جراحت

یروآنف هرابرد ISPO عامجا سنارفنک ،)2۰۰۱( )ISPO( یعونصم یاضعا یللملانیب نمجنا
سکیتوتروا زکیتوتسورپ .اههیصوت و اهیریگهجیتن :مک دمآرد اب یاهروشک یارب یدپوتروا
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۱7۰ات۱68تاحفص،25دلج.للملانیب)یعونصمیاضعابصنوتخاس(.

:یتکرحکمکویعونصمیاضعایللملانیبویتلودریغناگدنزاسیاربISPOیراتفرروشنم
www.usispo.org/code.asp

:یعونصمیاضعابصنوتخاسهمانربیامنهار،)2۰۰7(ینیمزیاهنیمزاناگتفایتاجنهکبش
یارب ییامنهار:ریقف یاهنامدیچرد)P&O( یعونصمیاضعابصنوتخاستامدخیارجا
یرجمیاهنامزاسیاربلوادتمیشور.دنمزایندارفایاربتامدخناگدننکنیمأتونازیرهمانرب

.یدادمایاههژورپژنو.

.هداتفارودقطانمردکچوکیحارجیاهشور،)۱989(MSFپاریس.

،یعونصمیاضعاتخاس:یاهقطنمیاهناتسرامیبردیحارج،)۱99۱(یناهجتشادهبنامزاس
.یسانشبیسآویدپوتروا،نامیازونانزژنو.

بهداشت روانی

نایمردداومریاسولکلا فرصمعیرسدروآرب ،)2۰۰8(یناهجتشادهب نامزاسوUNHCR
.ونژ.ینادیمیامنهار:تاشاشتغازاهدیدبیسآوهراوآیاهتیعمج

www.who.int/mental_health/emergencies/en/

هیلوا یاهتبقارم رد یناور تلالاتخا یسانشوراد نامرد ،)2۰۰8( یناهج تشادهب نامزاس
.ونژ.یتشادهب

www.who.int/mental_health/

بیماری های غیر واگیر

کم.مهدزناپپاچ،نوسیراهیلخادیاهورادلوصا،)2۰۰8()eds(نارگیدوسایِا،یسوئاف
.لانشفارپلیهارگنیویورک.

تاراشتنا.موسویسپاچ،نتگنیشاویبطیاهنامردیامنهارباتک،)eds(نارگیدویس،رتساف
.زنیکلیووزمایلیوتاکنیپیافیالدلفیا.

،یراجیکشزپنامردوصیخشت،)2۰۰۳()eds(یِاما،سیکاداپاپ،جسا،یفکم،مالا،یرِییت
.گنلاونوتلپا/لیهارگکم.مودولهچپاچنیویورک.
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پیوست 1

 اسناد اصلی به کار رفته در 
تدوین منشور بشردوستانه

تیعضوردهناتسودرشبیاهتیلوئسموتامادقاردکرتشملوصاودیاقعهناتسودرشبروشنم
رد دراوم نیا هک دنکیم هراشا و صخشم ار هناحلسم تاشاشتغا و ایلاب زا یشان ینارحب
قوقح ،رشب قوقح دانسا نیرتحرطم ،ریز دانسا حورشم تسرهف .دناهدش رکذ للملانیب قوقح
نیازافده.درادربردارهناتسودرشبتامادقاویگدنهانپقوقحو)IHL(هناتسودرشبللملانیب
واهدرادناتسا،لوصا،اهییامنهارزایدادعت.تسینیاهقطنمتلاوحتوقوقحیفرعم،تسرهف
نیاهکاجنآزا.تساهدشهدناجنگتسرهفنیاردزینهناتسودرشبروشنمزارثأتمیاهبوچراچ
وعبانم)www.sphereproject.org(ریفساهژورپیامنراترد،تسایشنیزگرایسباًمازلاتسرهف
،اضفتیدودحملیلدهب.تساهتفرگرارقسرتسدردزینیرگید)weblinks(یاهکبشتاطابترا
هدادحرشیبلاطم،دنتسهیصاخحیضوتایهمدقمدنمزاین،دسریمرظنهبهکیدانسایارباهنت

.دنرادیصاخیاهشخبتاشاشتغاونارحبهرابردایدنرتزورهباهنآاریز؛تساهدش

هدشمیظنتریزنیوانعتحتویعوضومتروصهبدانسانیااند:

حقوق بشر، حمایت و آسیب پذیری �.1
اغتشاشات مسلحانه و کمک های بشردوستانه �.2

پناهندگان و آوارگان داخلی �.3
بحران ها و امداد بشردوستانه �.4

هماداردهکیعرفنیوانعاباهنآزاکیره،ریزدانسازاکیرهتیفافشزانانیمطالوصحیارب
هدشیدنبهقبط،دیآیماست:

معاهدات و حقوق عرفی )درهرجا که کاربردی است( ��.1
2.� اصول سازمان ملل و سایر اصول و قوانینی که دولت ها به طور رسمی آن را پذیرفته اند

چارچوب های سیاست، قوانین و اصول بشردوستانه ��.3
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1. حقوق بشر، حمایت و آسیب پذیری

.تسا طبترم یللملانیب یاههیملاعا و اهنویسناونک رد صخشمرشب قوقحاب ًاساسا ریز دانسا
واهنارحبردهک،زینتیلولعموتیسنج،)نادنملاسوناکدوک(نسهبطوبرمدانسازایدادعت

.تساهدشهدناجنگتسرهفنیارد،دنوریمرامشهبیریذپبیسآلومعمینابم،تاشاشتغا

و    حمایت  بشر،  حقوق  به  مربوط  رایج  حقوق  و  معاهدات   .1  -1
آسیب پذیری

یفرعقوقحدربراکاما،درادندربراکروبزمنویسناونکوضعیاهتلودیاربرشبقوقحنویسناونک
،دراددربراکهراومهرشبقوقحنیناوق .تسااهتلودهمهلومشم)هجنکشتیعونممهلمجزا(

درومودردرگماستثنایی:

نامزرد،یسایسویندمقوقحزایخرب،یسایسویندمقوقحهماندهع4هدامقباطم-
دیآردقیلعتتلاحهبتسانکمم،یلمیرارطضاطیارشملاعا)»ابطال«(.

نوناق- رد ینوگمهان هنوگره زورب تروصرد ،هدشهتخانش هناحلسم تاشقانم نایرج رد
یمردارجاهب)IHL(هناتسودرشبللملانیبقوقحتسخن،رشبقوقحآید.

حقوق بشر بین المللی   .1 -1 -1

للمنامزاسیمومععمجم(217A iii(همانعطقیط�،)UDHR(�رشب�قوقح�1948�یناهج�هیملاعا
بیوصتهب۱948ربماسد۱۰رددحتمرسید.

www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml

قوقحرابنیتسخنیارب،دشملاعا۱948ردللمنامزاسیمومععمجمیوسزاهک،UDHRرد
کیهیملاعانیا.تساهدشهتسجرب،دوشتیامحاهنآزایناهجحطسرددیاب هکرشبیساسا
یناهجیفرعقوقحزایشخبتروصهبهکتساهدشهتفریذپیمومعروطهبهکلب،تسینهماندهع
قوقحیاربیداینبیلصاناونعهباراهناسنا»یتاذتمارک«موهفم،نآهمدقمترابعنیلوا.دیآرد
وتمارکزاودنوشیمدلوتمدازآاهناسناهمه«هکدیوگیمنآهدامنیتسخنودسانشیمرشب

رباربقوقحبرخوردارند«.

رد22۰۰)AXXI(همانعطقیط،)ICCPR(��یسایس�و�یندم�قوقح�1966�یللملا�نیب�هماندهع
۱7۱ص999هخسن،اههماندهعیرس،۱976سرام2۳زاودیسربیوصتهب۱966ربماسد۱6

.دیدرگارجاللمنامزاس4۰7ص۱۰57هخسنو
www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm
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۱5رد44/۱28همانعطقیط،)مادعا�تازاجم�فذح�فده�اب(�ICCPR�مود�یرایتخا�لکتورپ
4۱4ص،۱642هخسن،اههماندهعیرس،۱99۱،یلاوج۱۱خیراتزاوبیوصت۱989سرام

هتشاذگارجاهبللمنامزاسشد.
www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm

قوقح ییاسانش نمض ،)ICCPR( یسایس و یندم قوقح یللملانیب قاثیم وضع یاهروشک
دارفاهمهقوقحهبدیاب،نادرمونانزرباربقوقحوتشونرسنییعتقحنتشادیارب»نامدرم«
ابهک(ارقوقحزایخرب.دننکنیمضتارنآودنراذگبمارتحادوخرایتخاتحتهزوحایورملقرد
قیلعتتلاحهبناوتیمنزگره،یلمیرارطضاطیارشنیرتمیخوردیتح،)هدشصخشم*هراتس

.دروآرد

هنوگره*؛زیمآریقحتاییناسناریغراتفرایاهملظریاسایهجنکشمدع*؛یگدنزقح :قوقح
مدع؛تشادزابردتمارکابویناسناراتفر؛هنارسدوخیاهتشادزابویریگتسدمدع*؛یرادهدرب
؛نوناقساسارباهنتناگناگیبجارخا؛تنوکسوددرتیدازآ*؛اهدادرارقزایطخترطاخهبتراسا
؛)مرجتابثاات(ییازجیاههمکاحمردیروادشیپمدعوهنافصنمهمکاحم،نوناقرباربردتاواسم
یصوصخمیرحظفح*؛نوناقهاگشیپردرباربیرواد*؛قبسامهبییازجیاهمرجفطعمدع
؛ترشاعمیدازآ؛مارآیاهییامهدرگونایب،هدیقعیدازآ؛نادجوونید،رکفتیدازآ؛یگدنز
؛یمومعیاهتیلاعفردتکرشویأرقح؛ناکدوکزاتیامح؛یگداوناخیگدنزوجاودزاقح

نابزونید،گنهرفزایدنمهرهبیارباهتیلقاقحخود*.

یطهدشبیوصت،)ICESCR(��یگنهرف�و�یعامتجا�،یداصتقا�قوقح1966�یللملا�نیب�قاثیم
یرس،۱976هیوناژ ۳ زا هدشهتشاذگ ارجاهب و ،۱966ربماسد ۱6 رد A (XXI)2200 همانعطق

۳ص،99۳هخسن،للمنامزاسیاههماندهع.
www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm

،قاثیمنیادافمهب»یجیردتیبایتسد«هب،دوخعبانمرثکادحابهکدناهدرکقفاوتوضعیاهروشک
دهعتم،دریگرارقنانزونادرمرباربیرادربهرهبدرومدیابهکباشند.

نیمأت تفایرد ؛یراجت یاههیداحتا رد تیوضع؛هنلاداع دزمتسد تفایرد ؛لاغتشا قح:قوقح
؛یشکهرهبرباربردناکدوکزاتیامحوناشنادازوندلوتزاسپناردامزاتیامح،همیب/یعامتجا
؛یلقعویمسجیتملاس؛نکسموسابل،اذغهلمجزا،یگدنزیفاکدرادناتسازایدنمهرهبقح
و یملع یاهتفرشیپ عفانم زا یدنمهرهب و یگنهرف یگدنز رد تکراشم و شرورپ و شزومآ

فرهنگی.

همانعطقیطهدشبیوصت،)ICERD(یداژن�ضیعبت�هنوگره�فذح1969�یللملا�نیب�نویسناونک
یاههماندهعیرس،۱969هیوناژ4زاهدشهتشاذگارجاهبو،۱965ربماسد2۱رد2۱۰6)XX(

۱95ص،66۰هخسن،للمنامزاس.
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 www2.ohchr.org/english/law/cerd.htm

هدشبیوصت ،)CEDAW( نانز علیه� تبعیض� هر�گونه� حذف� به� مربوط� �1979 کنوانسیون�
یرس،۱98۱ربماتپس۳زاهدشهتشاذگارجاهبو،۱979ربماسد۱8رد۳4/۱8۰همانعطقیط

۱۳ص،249هخسن،للمنامزاسیاههماندهع.
13. www2.ohchr.org/english/law/cedaw.htm

ربماون 2۰ رد 44/25 همانعطق یطهدشبیوصت،)CRC( کدوک�قوقح�1989�نویسناونک
.۳ص،۱577هخسن،للمنامزاسیاههماندهعیرس،۱99۰ربماتپس2زاهدشارجاو۱989

www2.ohchr.org/english/law/crc.htm

یط هدشبیوصت ،هناحلسم اغتشاشات� در� کودکان� شرکت�دادن� �2000 اختیاری� پروتکل�
یرس ،2۰۰2هیروف ۱2 زا هدش ییارجا و ،2۰۰۰هم هام 25 رد   263/54 A/RES همانعطق

222ص،2۱7۳هخسن،للمنامزاسیاههماندهع.
www2.ohchr.org/english/law/crc-conflict.htm

،ناکدوک از� مستهجن� تصویرهای� گرفتن� و� فحشا� فروش،� �2000 اختیاری� پروتکل�
۱8زاهدشهتشاذگارجاهبو،2۰۰۰همهام25رد263/54 A/RESهمانعطقیطهدشبیوصت

.227ص،2۱7۱،للمنامزاسیاههماندهعیرس،2۰۰2هیوناژ
www2.ohchr.org/english/law/crc-sale.htm

قوقحربنویسناونکنیا.تساهتفاییناهجتیمکاحاًبیرقتCRC�ای�کدوک�قوقح�نویسناونک
دنرادزاینهژیوتیامحهبناکدوکینامزهچردهکدنکیمصخشمودراددیکأتکدوکیساسارشب
تامادقاهبمزلماروضعیاهروشکلکتورپنیا.)ناشیاههداوناخزاییادجینامزردلاثمیارب(

هدرکناکدوکزاتیامحهبطوبرمصاختاعوضومهرابرددیفماست.

 106/61 A/RESهمانعطقیطهدشبیوصت،)CRPD(�تیلولعم�یاراد�دارفا�2000�نویسناونک
،للمنامزاسیاههماندهعیرس،2۰۰8همهام۳زاهدشهتشاذگارجاهبو،2۰۰6ربماسد۱۳رد

۱5،4لصف.
www2.ohchr.org/english/law/disabilities-convention.htm

روطهبنینچمه،رگیدیاههماندهعهمهتحتتیلولعمراچددارفا قوقحزاتیامحاب CRPD
تامدخهبنانآیسرتسدودارفانیاهبتبسنضیعبتمدع،نلاولعمیاهیهاگآشیازفاهبصاخ
نایمهبیصاخرکذزین»هناتسودرشبیاهتیروفونیرفآرطخطیارش«زا.دزادرپیمزینتاناکماو

۱۱هدام(دروآیم(.
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2- 1- 1. نسل کشی، شکنجه و سایر سوء استفاده های مجرمانه از حقوق 

(III)260همانعطقیطهدشبیوصت�،یشک�لسن�مرج�تازاجم�و�یریگشیپ�1948�نویسناونک
،۱95۱هیوناژ۱2زاهدشهتشاذگارجاهبو۱948ربماسد9رددحتمللمنامزاسیمومععمجم

.277ص،78هخسن،للمنامزاسیاههماندهعیرس
www2.ohchr.org/english/law/genocide.htm

،زیمآریقحتویرشبریغهیبنتایراتفر،اه�ملظ�ریاس�و�هجنکش�اب�تفلاخم1984�نویسناونک
هیوناژ26زا هدشهتشاذگارجاهب و،۱984ربماسد۱۰رد۳9/46همانعطقیطهدشبیوصت

85ص،للمنامزاس،.1465volیرسهرامشاب،۱987.
www2.ohchr.org/english/law/cat.htm

هجنکشتیعونممنونکااًنمض.دناهدشقحلمنویسناونکنیاهبوضعیاهروشکزایدایزدادعت
یعامتجاتیروفعونچیه.تساهدمآردزینیللملانیبیفرعقوقحزایشخبتروصهبیلکروطهب
تروصرد،درادنانیمطاهکاریسکدیابناهروشک.دشابهجنکشهیجوتلیلددناوتیمنگنجای

.دننادرگزاباجنآهب،تفرگدهاوخرارقهجنکشرطخضرعمرد،یلبقهقطنمهبتشگزاب

مررد۱998یلاوج۱7ردکیتاملپیدسارفنکبوصم،مر�یللملا�نیب�ییانج�هاگداد�همانساسا
.۳ص،2۱87هخسن،للمنامزاسیاههماندهعیرس،2۰۰2یلاوج۱زاهدشهتشاذگارجاهبو
www.icrc.org/ihl.nsf/INTRO/585?OpenDocument

هب2۰۰2لاسرد)ICC(یللملانیبییانجهاگدادیوسزاهک،)اهمرجرصانع(همانساسانیا9هدام
دهدیمحرشلیصفتهباریشکلسنوتیرشبهیلعتیانج،یگنجتایانج،تساهدیسربیوصت
ICC.دروآیمردنودمتروصهباریللملانیبییانجلوادتمنیناوقزایرایسبتروصنیاهبو
روشکرگایتح(دهدیمعاجرانآهبدحتمللمنامزاسیمومععمجمهکیتاعوضومهبدناوتیم
هدادتبسنوضعیاهروشکعابتاهبهکیتایانجهبنینچمهو)دشابنهماندهعنیاوضعمهتمدرف

یگدیسر،تساهدادیوراهروشکنآکاخردایودوشیمکند.

2 - 1. سایر اصول و قوانین مربوط به حقوق بشر، حمایت و آسیب پذیری که 
سازمان ملل و سایر مجامع بین دولت ها رسمًا آن را به تصویب رسانده اند.

شیازفاهرابرددحتمللمنامزاسیمومعمودعمجم،نس�هرابرد�دیردام�1991�مادقا�حرط
نامزاسیمومععمجم۱982ربماسد۳خروم۳75/5۱همانعطقابهدشدییأت،2۰۰2،دیردام،نس

.دحتمللم
www.globalaging.org/agingwatch/events/CSD/mipaa+5.htm

عمجم۱99۱ربماسد۱6خروم46/9۱همانعطق،نادنملاس�یارب�للم�نامزاس�1991�لوصا
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للمنامزاسیمومعمتحد.
 www2.ohchr.org/english/law/olderpersons.htm

3 - 1.   چارچوب های سیاست، قوانین و اصول بشردوستانه درباره حقوق بشر، 
حمایت و آسیب پذیری

یایلابورشبقوقحهرابردIASC2۰۰6نیناوق:یعیبط�یایلاب�زا�هدید�بیسآ�دارفا�زا�تیامح
.اهسناژآنیبیمئادهتیمک،یعیبط

www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.aspx

باتک( یعیبط بالیای� از� ناشی� شرایط� در� کاربرد� قابل� �2009 استانداردهای� و� قوانین�
.)IDLO(للملانیبهعسوتنوناقنامزاس)IDLOیامنهار

www.idlo.int/DOCNews/352doc.pdf

هدشنیودت،هدشاهر�و�تسرپرس�یب�ناکدوک�هرابرد�2002�یاه�سناژآ�نیب�یامنهار�لوصا
ناکدوکقودنص،)UNHCR( ناگدنهانپ روما ردللم نامزاسیلاعیایراسیمک،ICRC یوسزا
هتیمکو،ناتسلگناSave the Children،لانشنرتنیانژیودلرو،)UNISEF(دحتمللمنامزاس

،للملانیبتاجن
2009. www.icrc.org

.اهسناژآنیبیمئادهتیمک،هناتسودرشب�تامادقا�رد�تیسنج�2006�یامنهار�باتک
www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.aspx?page=content-subsidi-tf_gender-
genderh

.اهسناژآنیبیمئادهتیمک،ینارحب�طیارش�رد�تیامح�و�یناور�تشادهب�هرابرد�IASC�نیناوق
www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.aspx?page=content-subsidi-tf_mhps-
default

حداقل�استانداردهای��INEE��2007برای�آموزش�در�شرایط�بحرانی،�بحران�های�مزمن�و�
2۰۰8لاسزا)INEE)یرارطضاطیارشردشزومآیارباهسناژآنیبهکبش�،عیرس�یزاسزاب

.)هدشهتخانشریفساهارمهیاهدرادناتساناونعهبیمسرروطهب
www.ineesite.org/index.php/post/inee_minimum_standards_overview/
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امداد  و  بین الملل بشردوستانه  برخوردهای مسلحانه، حقوق   .2
بشردوستانه

1 – 2. کنوانسیون ها و حقوق رایج درباره برخوردهای مسلحانه و 
امداد بشردوستانه 

هناحلسم دروخرب هک دنکیم صخشم ار ینامز یاههناتسآ )IHL( هناتسودرشب للملانیب قوقح
هتیمک .دبلطیمار یصاخیقوقحمیژربیترت نیا هب و دوشیملیدبت »هناحلسمشاشتغا«هب
هناتسودرشبللملانیبقوقحابطبترمیاههماندهعیمسرهنازخ)ICRC(خرسبیلصیللملانیب
وونژیاهنویسناونکیمسرریسفتهلمجزا،عبانمنیاهرابردیاهدرتسگتاعلاطاوتسا)IHL(
یامنراتردارهناتسودرشبللملانیبقوقحهتشرردلیصحتتاررقمواهنآیقاحلایاهلکتورپ

یمهئارا)www.icrc.org(دوخکند.

(IHL( 1- 1 -2. عهدنامه های اصلی حقوق بین الملل بشردوستانه

چهار�کنوانسیون��1949ژنو
اغتشاشات�مسلحانه� قربانیان� از� به�کنوانسیون�های�ژنو،�حمایت� الحاقی��1977 پروتکل�

بین�المللی�)پروتکل�1(
اغتشاشات�مسلحانه� قربانیان� از� به�کنوانسیون�های�ژنو،�حمایت� الحاقی��1977 پروتکل�

داخلی�)پروتکل�2(
www.icrc.org/ihl.nsf/CONVPRES?OpenView

یفرعقوقحزا یشخبناونعهب اًنمضودنتسهنآوضعاهروشکهمههک ونژ نویسناونک راهچ
،)2(ییایردو)۱(ینیمزیاهدربنردنارامیبوناحورجمنامردوتیامحربرظانهدشهتفریذپ
رامشهب ،هناحلسم تاشاشتغا رد نایماظن ریغ زا تیامح نینچمه و )۳( یگنج ناریسا نامرد
زجهب ،دنراد دربراک یللملانیب هناحلسم یاهدروخرب هرابرد زیچره زا شیپ نیناوق نیا .دوریم
نیا رد نونکا هک رگید رصانع یخرب و یلخاد یاهشنت رب رظان یاهنویسناونک رد هک ۳هدام
هبطوبرمیاهفیرعتاًصوصخ،۱977لکتورپود.تساهدشهتفریذپیفرعقوقحناونعهبدراوم
یدادعتزونه.دندرکزورهباراهنویسناونکنامزنآرد،یلخادیاهشنتیهدناماسونایوجگنج

هتسویپنلکتورپهباهروشکزااند.

2 - 1 - 2. عهد نامه های مربوط به سالح های ممنوع و مالکیت فرهنگی

بلغاهکدراددوجویرگیدنیناوقهعومجم،دشهدادحیضوتلاابردهک»ونژنوناق«ربهولاع
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نویسناونکلماشهعومجمنیا.دوشیمدای»ههلانوناق«ناونعهبنآزاهناحلسمیاهدروخربرد
واهزاگلیبقزا،اهحلاسعاوناهبطوبرمرگیدیاهنویسناونکیدادعتویگنهرفتیکلامزاتیامح
،یرورضریغیاهبیسآبجومایلرتنکنودبیاهحلاس،یکیژولویبوییایمیشیاهحلاسریاس
یاهشوخیاهبمبورفندضینیمزیاهنیمنینچمهوتساعونممایدودحماهنآزاهدافتساهک

یمباشد.

 (IHL( 3- 1- 2. قوانین رایج بشردوستانه بین المللی

ردهکتساهناحلسمیاهدروخربنیناوقزاهتسدنآهبطوبرم،یللملانیبهناتسودرشبلومعمقوقح
یاهنویسناونکهکنیازارظنفرص،یفرعقوقحتروصهباهروشکتامادقاواهتسایس،اههینایب
اما،تسیندوجومیفرعقوقحزایقفاوتدرومتسرهفچیه.دراددربراک،هنایدنریذپبارIHL

هدمآریزنتمردریسفتنیرتیملعاست.

�،کِب-دلاوزودوما-ج،زترکِنهِ،CIHL،ICRCیللملا�نیب�هناتسودرشب�لومعم�قوقح�هعلاطم
2۰۰5،کرویوینوجیربمک،جیربمکهاگشنادتاراشتنا،لا.

www.icrc.org/ihl.nsf/INTRO/612?OpenDocument

نوناق۱6۱.دهدیمرارقششوپتحتارهناحلسمیاهدروخربنوناقلماکهزوحاًبیرقتنتمنیا
ریغ ای و یللملانیب هناحلسم یاهدروخرب رد کیمادک هک دنکیم صخشم و تسرهف ار صاخ
اما،دننکیمداقتنانآشزادرپشورزا،یقوقحنارظنبحاصیخربدنچره.دراددربراکیللملانیب
ناونعهب وتساهنافاکشوموهدرتسگیاهرواشمشهوژپلاسهددنیارف لصحام،CIHL هعلاطم

هدشصخشم،یفرعقوقحریسفتاست.

2 -2. اصول و قوانین رسمی و مورد پذیرش سازمان ملل و سایر 
حقوق  مسلحانه،  برخوردهای  جهت  دولتی  بین  سازمان های 

بین الملل و امدادرسانی  بشردوستانه
پیش�نویس��2002شورای�امنیت�سازمان�ملل�متحد�درباره�حمایت،�به�روزشده�در��2003

 .(27 /2003SPRST/)

www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/PRST/2003/27

وتینمایاروشیاربامنهاریدنسهکلب،تسیناهروشکندرکفلکمیاربیاهمانعطق،حرطنیا
ابهتفرگماجنایاههرواشمهجیتنوهناحلسمیاهدروخربردیرارطضاطیارشوینابحلصابطبترم

IASCوللمنامزاسیاهسناژآزایرامشاست.
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قطعنامه�های�شورای�امنیت�سازمان�ملل�درباره�خشونت�های�جنسی�و�زنان�در�اغتشاشات�
۱889و)2۰۰9(۱888،)2۰۰8(۱82۰هرامشیاههمانعطقهژیوهب�،هناحلسم)2۰۰9(

:ردهرامشوبیوصتلاسرکذابتینمایاروشیاههمانعطقهمه
www.un.org/documents/scres.htm

اصول  و  قوانین  بشردوستانه،  سیاست  چارچوب های   .2-  3
مربوط به اغتشاشات مسلحانه، حقوق بشردوستانه بین الملل و 

امدادرسانی  بشردوستانه
استانداردهای�حرفه�ای��2009برای�اقدامات�فعاالن�بشردوستانه�و�کارکنان�حقوق�بشر�در�

برخوردهای�مسلحانه�و�سایر�شرایط�خشونت�آمیز
ICRC. www.icrc.org

3. پناهندگان و آوارگان داخلی )IDPها(

یارادنآلکتورپوناگدنهانپنویسناونکتحت-للمنامزاسناگدنهانپسناژآ-UNHCR
تیامحیاربللمنامزاسیمومععمجماًنمض؛تساناگدنهانپزاتیامحیاربهژیویتیرومأم
یایراسیمک.تساهداداراهروشکابیگنهامهوطابترامکحسناژآنیاهب،یلخادناگراوآزا

هدرکهئارااریاهدرتسگعبانمدوخیامنراتردناگدنهانپاست.

1 - 3. کنوانسیون های پناهندگان و آوارگان داخلی
قباسیاقیرفآتدحونامزاس(اقیرفآهیداحتاودلماش،یللملانیبیاههماندهعربهولاعشخبنیا

هدرکداجیایخیراتییاههیوراهنآیودرهاریز،دشابیمزین)OAUایاند.

ناگدنیامن سنارفنک بوصم )اصالح�شده(،� پناهندگان� به�شرایط� مربوط� کنوانسیون��1951
و،۱95۱یلاوج25ات2،ونژ،نطودقافدارفاوناگدنهانپطیارشهرابرداهروشکرایتخلاامات

۱۳7ص.۱89vol،اههماندهعیرس،للمنامزاس،۱954لیروآ22زاهدشهتشاذگارجاهب.

رد للم نامزاس یمومع عمجم هراشا دروم ،ناگدنهانپ شرایط� به� مربوط� �1967 پروتکل�
ص،6۰6هخسن،اههماندهعیرس،للمنامزاس،۱966ربماسد۱6خروم2۱98)XXI(2همانعطق

.267
www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3b66c2aa10.pdf
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یفرعمیدرفناونعهبار»هدنهانپ«،ناگدنهانپهرابردیللملانیبقفاوتنیتسخنناونعهب،نویسناونک
،یتیلم،یبهذم،یداژن لیلادهب رازآضرعمردنتفرگرارقزا یعقاویسرتهطساوهب«هکدنکیم
شیوختیلمروشکزاجراخ،یسایسدیاقع)نتشاد(اییعامتجاصاخیاههورگردتیوضع
ای،دهدرارقروشکنآتیامحتحتاردوخ،تسینلیامسرترطاخهبای،دناوتیمنودربیمرسهب

دراددوجورازآزاسرتاجنآرداریز،ددرگزاباجنادب..«.

کنوانسیون��OAU�1969)سازمان�وحدت�آفریقا(�ناظر�بر�جنبه�های�خاص�مسائل�پناهندگان�
ربماتپس۱۰،ابابآسیدآ،نآیداعهسلجنیمششرداهتلودواهروشکنارسبوصم�،اقیرفآ�رد

.۱969
www.unhcr.org/45dc1a682.html

هکلب،رازآهجیتنرداهنتهنهکیدارفاشریذپیارب،ار۱95۱نویسناونکفیرعت،نویسناونکنیا
یلاجهبروبجم،یمومعمظنلخمیاهشنتایهناگیبرامعتسا،لاغشا،یجراخموجههطساوهب
ناونعهب یمسرروطهباریتلودریغیاههورگنویسناونکنیا اًنمض.دنکیمدییأت،دناهدشنطو
هدنیآردیرطخودوخنایممیقتسمطابتراهئاراهبمزلمارنایوجهانپودسانشیمرازآبکترم

یمنکند.

آفریقا� به�آن�ها�در� داخلی�و�کمک� از�آوارگان� برای�حمایت� آفریقا� اتحادیه� کنوانسیون�
،لااپماکرد2۰۰9ربتکا22رداقیرفآهیداحتاهژیوتسشنبوصم�،)لااپماک�2009�نویسناونک(

.تساهدشنییارجا)2۰۱۰ربتکاخیراتات(زونهنویسناونکنیا.ادناگوا
www.unhcr.org/4ae9bede9.html

یتامدقمتروصهبهکتسایلخادناگراوآابطبترمهبناجدنچنویسناونکنیتسخن،بوصمنیا
دنمزاین،دوشارجاهکنآیاربزونهاما،هدیسراضماهب2۰۰9ربتکاردییاقیرفآروشک۱7یوسزا

یمسربیوصتودییأت۱5است.

2- 3. اصول و قوانین تصویب شده سازمان ملل و سایر نهادهای 
بین دولتی مربوط به پناهندگان و آوارگان داخلی

 1L/60قطعنامه یط 2۰۰5 ربماتپس رد ،یلخاد آوارگی� به� مربوط� �1998 راهنمای� اصول�
 عمجمیناهجسلاجاردهدمآدرگیاهتلودواهروشکنارسیوسزا(1.L/60/A .UN Doc، 132)
ناگراوآزاتیامحیاربمهمویللملانیبیبوچراچ«ناونعهبکرویوینرد،للمنامزاسیمومع

.دیسربیوصتهب»یلخاد
www.idpguidingprinciples.org/

یگدنهانپ قوقحاب گنسمهو رشب قوقحو یللملانیب هناتسودرشب قوقحرب ینتبم لوصا نیا
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یاهنامزاس،اهتلودییامنهاریاربیللملانیبیدرادناتساناونعهبهدافتسانآزافدهو،تسا
یمیناسردادمایلخادناگراوآهبهکتسایرگیدلماوعهمهویللملانیبکنند.

4.  بحران ها و کمک های بشردوستانه

1 - 4. عهد نامه های مربوط به بحران ها و کمک های بشردوستانه
کنوانسیون��1994مربوط�به�ایمنی�پرسنل�سازمان�ملل�و�سایر�پرسنل�همکار�آن�در��9
۱5خیراتزاودیسربیوصتهبللمنامزاسیمومععمجم49/59همانعطقیط1994�ربماسد

.دمآردارجاهب۱999هیوناژ
www.un.org/law/cod/safety.htm

پروتکل�اختیاری��2005الحاقی�به�کنوانسیون�ایمنی�پرسنل�سازمان�ملل�و�سایر�پرسنل�
هدشهتشاذگارجاهبو2۰۰5ربماسد8خیراتردA/6۰/42همانعطقیطهدشبیوصت�نآ�راکمه

.2۰۱۰توا۱9خیراتزا
www.ocha.unog.ch/drptoolkit/PnormativeGuidanceInternationalConventions.
html#UNSpecificConventions

للمنامزاسهکنیارگم،تساهدشدودحمللمنامزاسینابحلصهبتیامح،نویسناونکنیارد
ار هدمع هشدخ نیا ،یرایتخا یقاحلا لکتورپ .تسین هنانیبعقاو هک  – دنک »هژیو رطخ« ملاعا
هناتسودرشبیناسردادمازا،للمنامزاسیاهتایلمعهمههباریقوقحتیامحودنکیمفرطرب

یمشرتسگ،یسایسهناتسودرشبیاهکمکهئاراوحلصیرارقرباتیرارطضادهد.

تراجت۱995نویسناونک هب هتسباو یقوقحوزیامتم دنس،ییاذغ�کمک�1999�نویسناونک
.)IGC(تلاغیللملانیبیاروشهناخریبدقیرطزاییاذغیاهکمکهتیمکهدافتسادروم،تلاغ

اثر� برای�کاهش� ارتباطات� تأمین� به� فنالند(�مربوط� َتمِپر�)شهری�در� کنوانسیون��1998
ویرارطضاتاطابتراهبطوبرم۱998یتلودنیبسنارفنکبوصم�،دادما�تایلمع�و�اه�نارحب

5ص،2296هخسن،اههماندهعیرس،للمنامزاس،2۰۰5هیوناژ8خیراتزاهدشارجا.
www.unhcr.org/refworld/publisher,ICET98,,,41dec59d4,0.html

بوصم ،)UNFCCC( اوهو�بآ تغییرات� برای� ملل� سازمان� چارچوب� �1992 کنوانسیون�
قفاوتدرومهک،وریناژودویرردهعسوتوتسیزطیحمهرابردللمنامزاسنئوژ۱4ات4سنارفنک
خیراتزاودشعقاوزین۱992ربماسد22خروم47/۱95همانعطقردللمنامزاسیمومععمجم

۱77۱هخسن،للمنامزاسیاههماندهعیرس،دمآردارجاهب۱994سرام2۱.
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http://unfccc.int/essential_background/convention/items/2627.php

وضع یاهفرط سنارفنک موس هسلج بوصم ،UNFCC به� مربوط� کیوتو� �1997 پروتکل�
نامزاس،2۰۰5هیروف۱6زاهدشارجاو،۱997ربماسد۱۱،نپاژ،وتویک،بوچراچنویسناونک

۱48ص،2۳۰۳هخسن،اههماندهعیرس،للم
. http://unfccc.int/essential_background/kyoto_protocol/items/1678.php

لکتورپو)UNFCCC( کنوانسیون��1992چارچوب�سازمان�ملل�برای�تغییرات�آب�وهوا�
داجیاونآرطخشهاکیاهتسایسیارجاوییاوهوبآتارییغتابقباطتهبیروفزاینهبوتویک
،دنراد رارق یعیبط یایلاب ضرعم رد هک ییاهروشکرد هژیوهب ،یراگزاسو یلحم یاهتیفرظ

یمیگدیسرکند.

بین  نهادهای  دیگر  و  ملل  سازمان  رسمی  مصوب  اصول   .4  -2
دولتی مرتبط با بحران و امدادرسانی های بشردوستانه

تقویت�هماهنگی�امدادرسانی�های�اضطراری�بشردوستانه�سازمان�ملل�با�اصول�راهنمای�
۱99۱ربماسد۱9خروم46/۱82هرامشابونژعمجمهمانعطق�،همیمض.

www.reliefweb.int/ocha_ol/about/resol/resol_e.html

واهتلمردفاطعناداجیا:2015�ات�2005�مادقا�یارب�)نپاژ�رد�یرهش(�وگویه�بوچراچ
.نارحبشهاکهرابردیناهجسنارفنک2۰۰5بوصم،نارحبرباربردعماوج

www.unisdr.org/eng/hfa/hfa.htm

تامادقااتدهدیمهئاراهناتسودرشبیاهسناژآواهروشکیاربارییاهدربهار،بوچراچنیا
ویزاسزابیاههمانرب،یرارطضادادماتایلمعیارجانامزردارنارحبرطخشهاکهبطوبرم
یزاستیفرظ،قباطتیاربودنهدیاجهعسوتهتسویپیاههمانربردوماغدا،اهنارحبیاربیگدامآ

کنند.

کمک�های� و� بین�المللی� امدادرسانی�های� برای� مقرراتی� و� محلی� امکانات� برای� قوانینی�
وخرسبیلصیللملانیبسنارفنکنیمایسبوصم،2۰۰7،)IDRLنیناوق(،یزاسزاب�یارب�هیلوا

.)دریگیمربردارونژنویسناونکوضعیاهروشکهک(رمحاللاه
www.ifrc.org/what/disasters/idrl/index.asp
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3- 4. چارچوب  سیاست های بشردوستانه، قوانین و اصول مربوط 
به بالیا و کمک های بشردوستانه

یناسردادمارد)NGOs(یتلودریغیاهنامزاسورمحاللاهوخرسبیلصشبنجیراتفرروشنم
۳68ص،،یراتفرروشنم:2تسویپهب(اهنارحبهب(.

یللملانیبسنارفنکنیمتسیببوصم،رمحاللاهوللملانیبخرسبیلصشبنج۱965یناینبلوصا
بیلصسرخ.

www.ifrc.org/what/values/principles/index.asp

کی(هناتسودرشبیناسردادماردتکراشم،هناتسودرشبیناسردادماردHAP2۰۰7یاهدرادناتسا
.)یهاوگرودصهلمجزا،هناتسودرشبشخبیاربنادرگدوخیللملانیبداهن

www.hapinternational.org

یاهسناژآ،هدننکادهایاهروشکسنارفنکردهدشدییأت،2۰۰۳،یراکمهبوخیارجاولوصا
۱6واپورانویسیمکورمحاللاهوخرسبیلصیللملانیبشبنجواهNGO،للمنامزاسکشور.
www.goodhumanitariandonorship.org

هناتسودرشب درگزیم 2۰۰7 هییوژ سلاجا رد هدشدییأت ،2۰۰7 دهعت هینایب :تکراشم لوصا
نامزاسهبهتسباوریغوهتسباویاهنامزاسنیبنامتفگیاربیراکوزاس(ملل(.

www.globalhumanitarianplatform.org/ghp.html
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پیوست 2 

منشور رفتاری 
سازمان های  و  احمر  هالل  و  سرخ  صلیب  بین المللی  جنبش 

غیردولتی )NGOها( در امدادرسانی به بحران ها
هتیمک و رمحا للاه و خرس بیلص یاهتیعمج یللملانیب نویساردف یوسزا یهورگ فیلأت

بیلصیللملانیبسرخ۱

 save theیللملانیبهیداحتا*،رمحاللاهوخرسبیلصیاهتیعمجیللملانیبنویساردف*،کیلوتاکیدادماتامدخ*،للملانیبساتیراک:یوسزاهدشنیودت.۱
روتسدنییعتهتیمکیاضعا*(خرسبیلصیللملانیبهتیمک*،اهاسیلکیناهجیاروش*،مافسکوا*،اهنارتولیناهجنویساردف*،)دینکظفحارناکدوک(children

یناسردادماهسلجبشردوستانه(.
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هدف

تاییزج هرابرد روشنم نیا .تسا ام یراتفر یاهدرادناتسا ظفح ،یراتفر روشنم نیا دوصقم
؛تسینناگدنهانپیاربهاگودراییاپربای،ییاذغیاههیمهسهبساحمیگنوگچلیبقزا،یتایلمع
هک تسا یراذگریثأت و یدنمدوس ،للاقتسا هب طوبرم مهم یاهدرادناتسا ظفح لابندهب هکلب
یاهعومجم نیاربانب ؛دننآ راتساوخرمحا للاهو خرسبیلصشبنجو یتلودریغ یاهنامزاس
زاتظافحیاربارنآودیآیمردارجاهبینامزاسهدارااب هکهنابلطوادیراتفرینابمزاتسا

.دریذپیمروشنمردهتفهنیاهشزرا

قوقح زا یوریپ رد و هدشریسفت رضاح یراتفر روشنم ،هناحلسم تاشاشتغا عوقو تروصرد
.تفردهاوخراکهبیللملانیبهناتسودرشب

هدننکادهاونابزیمیاهتلودهکیایراکیاضف،هماداردودوشیمیفرعمیراتفرروشنم،زاغآرد
هسرد،دننکداجیادیابهناتسودرشبیاهکمکرثؤمهئارالیهستروظنمهبیتلودنیبیاهنامزاسو

یمحیرشتتسویپشود.

تعاریف 

قلاطایللملانیبویلمنامزاسودرههب)یتلودریغیاهنامزاس(اهNGOاجنیارد:اهNGO
هدشهتشاذگناینب،دوخسیسأتلحمیاهتلودزالقتسمهکدوشیماند.

هتخاسباتکنیانتمردهدافتسایارب،»یتلودریغهناتسودرشبیاهسناژآ«حلاطصا:اهNGHA
،خرس بیلص یللملانیب هتیمک  – رمحا للاه و خرس بیلص یللملانیب شبنج یازجا و هدش
اهNGOو –اهنآیلمیاهتیعمجورمحاللاهیاهتیعمجوخرسبیلصیللملانیبنویساردف
ردهکدرادهراشاییاهNGHAهبهژیوهبروشنمنیا.دریگیمربرد،دشهدادحیضوتلاابردهکار

یمللمنامزاسیاهسناژآهمهلماش،نیاربانب؛دننکیمتیلاعفنارحبهبیناسردادماشود.

رتشیبایودطسوتهکدوشیمهتفگییاهنامزاسهب)یتلودنیبیاهنامزاسای(اهIGO:اهIGO
رداریاهقطنمیاهنامزاسوللمنامزاسیاهسناژآهمهنیاربانب.دوشیملیکشتتلودودزا

یمربگیرند.

و رشب یدنمدرد و جنر ،ریموگرم ثعاب هک یرابتبیصم ثداوح زا تسا ترابع لاب :نارحب
یمنیگنسسایقمردیتاراسخشود.
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اصول منشور رفتاری جنبش صلیب سرخ بین الملی، هالل احمر 
و NGOها در برنامه های امدادرسانی  به  بالیا

1. الزام بشردوستانه بودن در اولویت قرار می گیرد.

همه دیاب هک تسا یتسودناسنا رد یساسا یلصا ،نآ هئارا و ،هناتسودرشب کمک تفایرد قح
نیمأتهفیظویللملانیبهعماجیاضعاناونعهبام.دنوشدنمهرهبنآزااهروشکمامتردنادنورهش
یسرتسدهبزاین،ورنیازا؛میسانشیم،تسهزایننآهبهکاجرهرداردوخهناتسودرشبکمک
ردامرتربهزیگنا .درادیساسایتیمها،هفیظونیاماجنایاربهدیدبیسآیاهتیعمجهبیروف
رباربردیرادیاپناوتنیرتمکهکتسایناسکنایمردیرشبملاآنیکست،اهنارحبهبیناسردادما
دیابنوتسینیسایساییبزحیراکهناتسودرشبیاهکمک.دنرادارنارحبرثاردهدمآدیدپشنت

رظنهبنینچبرسد.

2. امدادرسانی بدون توجه به نژاد، دین یا ملیت دریافت کنندگان کمک و بدون 
تعیین  نیاز  براساس  تنها  کمک  اولویت های  می گیرد.  صورت  تبعیض  هرگونه 

می شود.

دوجومشیپزایاهتیفرظونارحبناینابرقیاهزاینهنافاکشومیبایزرا،دشابنکممهکاجره
؛دبایشهاکدیاب،نکممنامزرهردرشبیاهیدنمدرد.میهدیمرارقاهکمکهئارایانبماریلحم
یباتزابامیاهکمکنیمأت،ورنیازا.تساهزادناکیهبروشکیاهشخبمامتردیگدنزشزرا
نانزهکاریمهمشقن،شرگننیایارجارد.مینآنتساکیپردهکتساییاهیدنمدردنازیمزا
تیامحشقننیازاهکمیرادنانیمطاومیسانشیمتیمسرهب،دننکیمافیاهدزنارحبعماوجرد
ینامزاهنت،یلقتسموهنافرطیب،یناهجیشمطخنینچیارجا.دوشیمیقلتیدجاههمانربو
تاواسمابمأوتدادمانینچیلامنیمأتیاربمزلاعبانمنامیراکیاکرشوامهکدشابرثؤمدناوتیم

هتشادارنارحبناینابرقهمههبرباربیسرتسدنینچمهوباشیم.

3. از کمک ها برای تقویت یک سیاست یا دیدگاه مذهبی خاص استفاده نمی شود.

اهNGHAقحرباربردتمواقمدصقنودب،عماوجواههداوناخ،دارفازاینقبطربیرشبکمکهئارا
دیکأت؛تسایبهذماییسایسصاخدیاقعزایراداوهرد»یتلودریغهناتسودرشبیاهسناژآ«ای
عیزوتایلیوحت،لوبقام.تسیندیاقعنآهبناگدننکتفایردیرادافوهبطونماهکمکهکمینکیم

.مینکیمنیصاخهدیقعاینیدشریذپهبطورشماراهکمک
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4.  می کوشیم که ابزاری برای سیاست های خارجی دولت نباشیم.

واهتسایسدوخام،نیاربانب؛دننکیملمعاهتلودزالقتسمهکدنتسهییاهسناژآاهNGHA
یدراومردرگم،میتسینیتلودتسایسیارجایپردومینکیمنییعتاردوخییارجایاهدربهار
هکیناسکودوخهب –هناهاگآانای –هناهاگآزگرهام.دشابنآابوسمهاملقتسمتسایسهک
یداصتقا ای یماظن ،یسایس تاعلاطا بسک یارب داد میهاوخن هزاجا ،میتسه ناشمادختسا رد
رد اهداهن و اهتلود نیا تسا نکمم و ،تسا ساسحاهداهن ریاس ای اهتلود یارب اًتیهام هک
تسایسرازباناونعهبام؛دوشهدافتسا،دنشابهناتسودرشباًفرصدصاقمابتوافتمیدصاقمیپ
اهزاینهبیناسردادمایاربیتفایردیاهکمکزا؛مینکیمنلمعزینهدننکادهایاهروشکیجراخ
ای هدشادها یلااکزاین رب دازامیدوجومندربنیبزا دیابن اهکمکنیا هزیگنا ومینکیمهدافتسا
زاتیامحروظنمهب،دارفاهیامرسوراکهنابلطوادهئاراام.دشابیصاخهدننکادهاچیهیسایسعفانم
.میسانشیمتیمسرهباریاهنابلطوادشزیگنانینچزایشانلمعیدازآومیهنیمجراارنامراک
رصحنمیلامعبنمکیهبیگتسباوهنوگرهزاییاهریپرد،دوخللاقتساظفحروظنمهبهستیم.

5. ما به فرهنگ و رسوم احترام می گذاریم.

،میزادرپیمراکهباهنآردهکییاهروشکوعماوجموسرواهراتخاس،گنهرفهبهکمیشوکیمام
مارتحابگذاریم.

قرار  بحران  به   امدادرسانی   مبنای  را،  که ظرفیت های محلی  ما می کوشیم   .6
دهیم.

.دنتسهییاهیریذپبیسآنینچمهواهتیفرظیاراد  – نارحبردیتح  – عماوجومدرمهمه
ابتراجتوملاقایلحمدیرخ،یلحمنانکراکمادختسااباراهتیفرظنیاام،ناکماتروصرد
یاهراتخاساببسانمیاجردویلحمیاهNGHAاب،نکممدّحات.مینکیمتیوقتیلحمیاهتکرش
نامیاهیناسردادماردام.مینکیمیراکمهارجاویزیرهمانربردنامیاکرشناونعهبیلحمیتلود
تسانکممییاهروشکردوحننیرتهب هبدرومنیا.میهدیمیگنهامههبارتیولوا،نارحبهب
دیابودنرادتکرشیدادماتایلمعرداًمیقتسمهکدنرادیدارفاتامادقاهبارلیامتنیرتشیبهک

زینللمنامزاسطوبرمیاهداهنناگدنیامنلماشباشند.

7. باید مشارکت ذی نفعان در مدیریت امداد اتخاذ شود.  

یزاسزابورثؤمدادما.دوشلیمحتنآناعفنیذهبدیابنزگرهنارحبهبیناسردادمایاهتدعاسم
وتیریدم،یحارطردرظندرومناعفنیذهکدوشرسیملکشنیرتهبهبدناوتیمییاجردرادیاپ
یاههمانربردهعماجلماکتکراشمهبیبایتسدیاربام.دنشابهتشادتکراشمدادماهمانربیارجا

یمشلاتنامیاهیزاسزابویدادماکنیم.
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8. هدف از کمک امدادی باید کاهش آسیب پذیری های آتی در برابر بحران و 
همچنین رفع نیازهای اساسی باشد.

؛دراذگبرثاهعسوتتدمدنلبزادنامشچرب،یفنممهوتبثموحنهبمهدناوتیمیدادماتامادقاهمه
زالاعفروطهبهکمیراذگبارجاهبدادمایاربارییاههمانرباتمینکیمشلات،هتکننیاکرداب
کمکرادیاپیگدنزهویشیرارقربهبودهاکبیتآیاهنارحبرباربردناعفنیذیاهیریذپبیسآ
.میرادیصاخهجوتیطیحمتسیزیاهینارگنهبیدادمایاههمانربتیریدمویحارطردام.دنک
نآیپردومیناسربدحنیرتمکهبارهناتسودرشبیاهتدعاسمیفنمتارثاهکمیشوکیماًنمض

یجراخیاهکمکهبناعفنیذتدمزاردیاکتازاهکمیشاببپرهیزیم.

9. ما خود را در برابر افرادی که در پی کمک به آنان هستیم و کسانی که از آنان 
کمک دریافت می کنیم، مسئول می دانیم.

ودننککمکدنلیامهکمینکیمراکیدارفاابتکراشمردوینامزاسطبارکیتروصهببلغاام
.مینادیموگخساپفرطودرهرباربرداردوخامنیاربانب؛دنرادزاینکمکهبنارحبنایرجردای
ام.دوبدهاوخزابیشرگنوفافشیراتفررگناشن،ناعفنیذوناگدننکادهااب امتلاماعمهمه
نامدوخ هفیظو ام .دوش شرازگ یراذگریثأت و یداصتقا ظاحل زا دیاب نامدرکلمع هک میفقاو
یدادما ملاقا یراذگرثا زا مظنم یاهتراظن ماجنا و بسانم عیزوت زا نانیمطا لوصحیارب ار
نیاهدنرادزابلماوعونامراکیراذگریثأتیهدشرازگیپرد،هدرتسگیاهویشهبام.میسانشیم
یاهدرادناتساهیاپرب،دنمشزراعبانمفلاتاشهاکروظنمهبامیاههمانرب.دوبمیهاوخیراذگریثأت

تراهمویاهفرحیلااوخواهدبود.

10. ما در فعالیت های اطالع رسانی، آگاهی دادن به عموم و اعالم فعالیت هایمان، 
ترحم،  مورد  مردمی  نه  و  محترم،  اشخاصی  به عنوان  را  بحران ها  قربانیان 

می شناسیم.

یاهیناسرعلاطا رد .دوششومارف دیابن زگره ،ربارب یکیرشناونعهب ،نارحب ینابرق هب مارتحا
،نارحبناینابرقلامآواهتیفرظنآردو،هدومنمیسرتنارحبطیارشزاینیعیریوصت،یمومع
هب یشخبدوبهب یارب هکنیا نمض.مینکیمهتسجربار،نانآیاهسرتواهیریذپبیسآاهنتهن و
یاهتساوخردهکدادمیهاوخنهزاجا،تشادمیهاوخیراکمهاههناسراب ،مومعهب یناسردادما
زا ام .دریگرارق تیولوا رداهیناسردادما ندناسررثکادحهب لصاهب تبسن،یلخادای یجراخ
رما نیا هکیطیارشرد،اههناسریهدششوپرد،نارحب هب وگخساپیاهسناژآریاساب تباقر

میهاوخزیهرپ،دوشیمناعفنیذاینانکراکینمیاهبندناسربیسآبجومکرد.
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فضای کاری

نیناوقزایخربریزرد،دشحرشلاابردهک،روشنمهبیرادافویاربشلاتهبناجکیشریذپاب
رداهNGHAرثؤمتکراشملیهستروظنمهبومینکیمیفرعماریراکیاضفهدننکحیرشتصخاش
یاهتلود،هدننکادهایاهتلودیوسزانیناوقنیاتیاعردهاشمیلیام،هناتسودرشبیناسردادما
،–دناهدشلیکشتللمنامزاسیاهسناژآزااًساساهک –یتلودنیبیاهسناژآونابزیمباشیم.

دوجوراظتنانیانینچمه؛دنتسینروآمازلایقوقحظاحلزاودناهدشهیهتییامنهاریاربنیناوقنیا
ملاعایکرادمیاضماابارنیناوقنیاشریذپ،)یتلودنیبیاهنامزاس(اهIGOواهتلودهکدرادن
وعبطتعانمابنیناوقنیا.دشابفدههدنیآردتیلاعفهمادایاربدناوتیمراکنیادنچره؛دنیامن

هاگآ،مینآراتساوخهکیلآهدیاطباورزاامیراکیاکرشاتدناهدشهیهتتکراشمباشند.

پیوست 1: توصیه هایی به دولت های کشورهای آسیب دیده

1. دولت ها باید اقدامات مستقل، بشردوستانه و بی طرفانه NGHAها را به رسمیت 
بشناسند.

مارتحایفرطیبوللاقتسانیاهبدیابنابزیمیاهتلودودنالقتسمییاهداهناهNGHAبگذارند.

2. دولت های میزبان باید دسترسی سریع به قربانیان بحران را برای NGHAها 
تسهیل کنند.

هزاجااهنآهبدیاب،دننکراکدوخهناتسودرشبلوصاابلماکقباطترداهNGHAهکتسارارقرگا
مدعهفیظو.دادهناتسودرشبیاهکمکلیوحتیاربارنارحبناینابرقهبهنافرطیبوعیرسیسرتسد
لامعاناونعهب،اهNGHAیسایسریغوهنافرطیبمادقاشریذپواهکمکنیایاربعنامداجیا
نانکراکعیرسدورودیابنابزیمیاهتلود.تسانابزیمروشکهدهعرب،هناردتقمتیلوئسمزایشخب
دننکلیهست،جورخودورویاههمانرذگرودصولقنولمحترورضوغلاباًصوصخ،اریدادما
لماحیاهامیپاوهیارب،یناسردادمایاتساررددیاباهتلود.دنشخبتعرساهنآیاطعاهبایو

ارنآرددورفودوخکاخزارفربزاورپهزاجا،یللملانیبیدادمالنسرپوملاقابدهند.

طول  در  را  اطالعات  و  امدادی  اقالم  به موقع  ورود  جریان  باید  دولت ها   .3
امدادرسانی تسهیل کنند.

ایدوسیاربهن،دوشیمدراوروشکهبیرشبملاآنیکستروظنمهبطقفیدادماتازیهجتوملاقا
اهنآدیابنودادارتیدودحمنودبروبعودازآدوروهزاجادیابیملاقانینچهب.یناگرزابعفانم



پیوست 2 : منشور رفتاری

393

یاهتیدودحم،تارداصایتادراویاهزوجم،باسحتروصایأدبمیاهیهاوگرودصهبدیقمار
زادنارابایهیلختیاههنیزهودوروتایلام،رگیدکرد.

یتارباخمتازیهجتوکبسیاهامیپاوه،وردوخهلمجزا،یرورضیدادماتازیهجتتقومتادراو
کمکهدننکتفایردونابزیمتلودیوسزامزلاتقومیاهزوجمرودصایوتاررقموغلابدیاب
هبیدادماتازیهجتددجمرودصعنامدادماتایلمعنایاپرددیابناهتلودنینچمه.دوشلیهست

روشکزاجراخشوند.

ات دنوشیم قیوشت نابزیم یاهتلود ،نارحب هب یگدیسر لوط رد ،تاطابترا لیهست یارب
تاطابتراوروشکلخادنارگدادمانایمطابترایرارقربروظنمهب،اریصاخییویداریاهسناکرف
.دنناسربنارگدادماعلاطاهبنارحبعوقوزاشیپاراهسناکرفنیاودنهدصاصتخایللملانیب
ارناشتایلمعیاربمزلایطابترالیاسوعونرهزاهدافتساهزاجانارگدادماهبدیاباهتلودبدهند.

هماهنگ  اطالع رسانی  و  برنامه ریزی  فرآیند  که یک  بکوشند  باید  دولت ها   .4
مهیا کنند.

ردرگا.تسانابزیمتلودتیلوئسم،یدادمایاهشلاتیلکیگنهامهویزیرهمانرب،تیاهنرد
نینچمه و یزیرهمانرب یارب یدادما یاهزاین هب طوبرم تاعلاطا ،یدادما یاهشلات یاتسار
ویزیرهمانرب،دریگرارقیتلودیاهماظنواهNGHAرایتخارد،هوقلابتارطخهبطوبرمتاعلاطا
تاعلاطانیاهکدوشیمدیکأتاهتلودهبنینچمه.دشدهاوخماجنارتهبیدایزدحاتیگنهامه

زیناهNGHAرایتخاردارقراردهند.

5. امدادرسانی  به  بحران، درصورت وقوع برخورد مسلحانه

ماجنا،هناتسودرشبللملانیبقوقحردهدشینیبشیپیدادماتامادقا،هناحلسمدروخربتروصرد
خواهدگرفت.

پیوست 2: توصیه هایی به دولت های اهداکننده

بی طرفانه و  بشردوستانه  مستقل،  اقدامات  باید  اهداکننده  دولت های   .1 
NGHAها را به رسمیت بشناسند و به آن احترام بگذارند.

تیمسر هب هدننکادها یاهتلود یوسزا دیاب اهنآ یفرطیب هک دنا لقتسم ییاهداهن اهNGHA
یسایسضارغاتیوقتیارباهNGHAزادیابنهدننکادهایاهتلود.دوشهدرمشمرتحموهتخانش

هدافتساکیژولوئدیاایکنند.
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2. تخصیص بودجه دولت های اهداکننده باید با تضمین استقالل عملیاتی باشد.

تفایرد یژرنا و روشنامه اب هدننکادها یاهتلود زا ار یسنجو یدقن یاهکمک اهNGHA
تامادقایارجا.تساهنافرطیبوهناتسودرشبیمادقانیاو؛دنهدیمنارحبناینابرقهبهکدننکیم
لمعهبNGHAنآیاهتسایسابقباطموتساNGHAتیلوئسم،تیاهنردیدادماخواهدآمد.

3. دولت های اهداکننده باید از دفاتر خود برای کمک به NGHAها در حصول 
دسترسی به قربانیان بحران استفاده کنند.

نانکراکیسرتسدیدازآزینو،ینمیاتیلوئسمزایشخبشریذپتیمهادیابهدننکادهایاهروشک
هرابرد،نابزیمیاهروشکابیساملپیدماجنایاربودننککردارهدیدبیسآمدرمهباهNGHA

هتشادیگدامآیتاعوضومنینچباشند.

پیوست 3: توصیه هایی برای سازمان های بین دولتی

1. سازمان های بین دولتی یا IGOها، باید NGHAهای محلی و خارجی را به عنوان 
شرکایی ارزشمند به رسمیت بشناسند. 

یاهسناژآریاسوللمنامزاسابتکراشمهب،اهنارحبهبرتهبیناسردادماماجنایارباهNGHA
یاکرشهمهللاقتساویگچراپکیهک،یراکمههیحورابارراکنیااهنآ.دنرادلیامتیتلودنیب
NGHAیفرطیبوللاقتساهبدیابیتلودنیبیاهسناژآ.دنهدیمماجنا،درامشیممرتحماریراک
اهNGHAابیدادمایاهحرطنیودتماگنهرددیابللمنامزاسیاهسناژآ.دنراذگبمارتحااه

.دننکتروشم

امدادرسانی های  در  هماهنگی  برای  کلی  چارچوبی  ایجاد  در  باید  IGOها   .2
محلی و بین المللی به دولت های میزبان کمک کنند.

یناسردادما دنمزاین هک یلک یگنهامه یارب یبوچراچ داجیا یارب یتیلوئسم لًاومعم اهNGHA
هب.تساللمنامزاسطوبرملماوعونابزیمتلودهدهعربتیلوئسمنیا؛دنرادن،دشابیللملانیب
رد،نارحبهبرگدادماهورگوهدیدبیسآروشکعفنهبارتامدخنیاهکدوشیمدیکأتلوئسمدارفا
دوخشلاتهمهدیاباهNGHA،لاحرهرد،دننکهئارارثؤمروطهبوعقومهبیللملانیبویلمحطس

لصاحنانیمطاناشتامدخهئاراردرثؤمیگنهامهزااتدندنبراکهبارکنند.

قوقحابطبترمیاهینیبشیپتراظنتحتیدادماتایلمع،هناحلسمتاشاشتغازوربتروصرد
.دریگیمرارقیللملانیبهناتسودرشب
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IGO .3ها باید حمایت خود به منظور تأمین ایمنی برای سازمان های وابسته به 
سازمان ملل را به NGHAها نیز گسترش دهند.

یاهNGHAیاربدیاب،تساهدشنیمأتیتلودنیبیاهنامزاسیاربینمیاتامدخهکییاجرد
.دوشنیمأتزیناهراکردکیرشولاعف

یارب هکدننکنیمأتیتروصنامههب ارطوبرمتاعلاطاهب اهNGHA یسرتسددیاب اهIGO .4
.دوشیمنیمأتللمنامزاسهبهتسباویاهنامزاس

ارنارحبهبیناسردادماتایلمعرثؤمیارجاابطبترمتاعلاطاهمههکدوشیمدیکأتاهIGOهب
نایمردNGHAیراکیاکرشاببگذارند.
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پیوست 3

فهرست اختصارات

ACT : artemisinin-based combination therapy
       نینیسیمترآتابیکرتابنامرد

ALNAP : Active Learning Network for Accountability and Performance in Humanitarian 
Action
   هناتسودرشبتامادقارددرکلمعوتیلوئسمیاربلاعفیریگدایهکبش

ART : anti-retroviral therapy
      یرامیبتشگزابدضیاهورادابنامرد

ARV : anti-retroviral 
        یرامیبتشگزابدض

BCPR : Bureau for Crisis Prevention and Recovery (UNDP) 
    )للمنامزاسنارمعهمانرب(ایحاونارحبزایریگشیپرتفد

BEmOC : basic emergency obstetric care 
      نانزسناژرواهیلوایاهتبقارم

BMI : body mass index 
        ندبهدوتصخاش

BMS : breast milk substitutes
        ردامریشنیزگیاج

BTS : blood transfusion service
        نوخلاقتناتامدخ

CDC : Centers for Disease Control and Prevention  
      نآزایریگشیپویرامیبلرتنکزکارم
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CE-DAT : Complex Emergency Databas
       هدیچیپینارحبتاعلاطاهاگیاپ

CEDAW: Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
      نانزهیلعضعبتهنوگرهعفرنویسناونک

CEmOC : comprehensive emergency obstetric care 
      نانزسناژرواعماجیتاهتبقارم

CFR : case fatality rate
        هدشتوفدارفاخرن

CHW : Community Health Worker 
         راکتشادهب

CIHL : Customary International Humanitarian Law 
      یللملانیبهناتسودرشبلومعمقوقح

cm : centimeter 
         رتمیتناس

CMR : crude mortality rate  
        ریموگرمماخخرن

CRC : Convention on the Rights of the Child  
       کدوکقوقحنویسناونک

CRPD : Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
       نلاولعمقوقحنویسناونک

CRS : Catholic Relief Services
       کیلوتاکیدادماتامدخ

CTC : cholera treatment centre 
        ابونامردزکرم

DAC : Development Assistance Committee
       هعسوتهبکمکهتیمک
DPT : diphtheria, pertussis and tetanus
      زازکوهفرسهایس،یرتفید
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ECB : Emergency Capacity Building (Project)
      )هژورپ(یرارطضایزاستیفرظ

ENA : Emergency Nutrition Assessment
      نارحبنایرجردهیذغتیبایزرا

EPI : Expanded Programme on Immunization
      یزاسنمیاهدرتسگهمانرب

ETAT : Emergency Triage, Assessment and Treatment
      نامردووژایرتسناژروایبایزرا

EWARN : early warning
       عیرسرادشه

FANTA : Food and Nutrition Technical Assistance 
      هیذغتواذغهنیمزردینفکمک

FAO : Food and Agriculture Organization of the United Nations 
     للمنامزاسیزرواشکورابوراوخنامزاس

FTE : full-time equivalent
    تقومامتلداعم

GMO : genetically modified organism
    یکیتنژظاحلزاهدشلیدعتراتخاس

HAP : Humanitarian Accountability Partnership
      هنلاوئسمیناسردادماردتکراشم

HIS : health information system
       یتشادهبتاعلاطاماظن

IASC : Inter-Agency Standing Committee
     اهسناژآنیبیمئادهتیمک

ICC : International Criminal Court
    یللملانیبییانجهاگداد

ICCPR : International Covenant on Civil and Political Rights 
یسایسویندمقوقحیللملانیبهماندهع
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ICERD : International Convention on the Elimination of All Forms of Racial  
Discrimination  
   یداژنضیعبتعونرهفذحیللملانیبنویسناونک

ICESCR : International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 

   یگنهرفویعامتجا،یداصتقاقوقحیللملانیبهماندهع

ICRC : International Committee of the Red Cros
      خرسبیلصیللملانیبهتیمک

ICVA : International Council of Voluntary Agencies 
  بلطوادیاهسناژآیللملانیبهتیمک

IDLO : International Development Law Organization 
     نیناوقهعسوتیللملانیبنامزاس

IDP : internally displaced person
       یلخادهراوآصاخشا

IFE : infant feeding in emergencie   
       اهنارحبرددازونهیذغت

IFPRI : International Food Policy Research Institute 
       اذغتسایستاقیقحتهسسؤم

IFRC : International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies 

     رمحاللاهوخرسبیلصیللملانیبنویساردف

IGC : International Grains Council
       هلغیللملانیبیاروش

IHL : international humanitarian law 
       یللملانیبهناتسودرشبقوقح

IMAI : Integrated Management of Adult Illness 
      نیغلابیاهیرامیبهچراپکیتیریدم

IMCI : Integrated Management of Childhood Illnesses

      یکدوکیاهیرامیبهچراپکیتیریدم
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IMPAC : Integrated Management of Pregnancy and Childbirth 
     کدوکدلوتویرادرابهچراپکیتیریدم

INEE : Inter-Agency Network for Education in Emergencies 
    اهنارحبردشزومآیارباهسناژآنایمهکبش

IPC : infection prevention and control
      نآلرتنکوتنوفعزایریگشیپ

IRC : International Rescue Committee
       )تاجن(دادمایللملانیبهتیمک

IRS : indoor residual spraying
       اهنکسملخادیرپسا

ISPO : International Society for Prosthetics and Orthotics
      یعونصمیاهمادناوزتورپنمجنا

IYCF : infant and young child feeding 
       لاسدرخناکدوکودازونهیذغت

km : kilometer   
         رتمولیک

LBW : low birth weight 
       دلوتماگنهردمکنزو

LEDS : light-emitting diodes  
       رونرگشباتیاهدوید

LEGS : Livestock Emergency Guidelines and Standards 
    یرارطضاعاضواردمادیاهدرادناتساونیناوق

LLIN : long-lasting insecticide-treated net 
     ماودابیاهشکهرشحابهدشیروارفیاهیروت

MOH : Ministry of Health 
        تشادهبترازو

MSF : Médecins sans Frontières
     زرمنودبناکشزپ
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MUAC : mid upper arm conference
      وزابهنایمهبطوبرمسنارفنک

NCDs : non-communicable diseases
       ریگاوریغیاهیرامیب

NCHS : National Center for Health Statistics
تشادهبرامآیلمزکرم

NFI : non-food item 
        یکاروخریغملاقا

NGO : non-governmental organisations
       یتلودریغیاهنامزاس

 NICS : Nutrition in Crisis Information System
      نارحبردهیذغتتاعلاطاماظن

NRC : Norwegian Refugee Council
      یژورنیگدنهانپرومانامزاس

NTU : nephelolometric turbidity units
     بآرددوجومتارذشجنسدحاو

OAU : Organization of African Unity (now African Union) 
   )اقیرفآهیداحتانونکا(اقیرفآتدحونامزاس

OCHA : United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
هناتسودرشبرومایگنهامهیاربللمنامزاسرتفد

OECD : Organisation for Economic Co-operation and Development 
      یداصتقایاهیراکمهوهعسوتنامزاس

OHCHR : Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
      للمنامزاسرشبقوقحیلاعرسیمکرتفد

ORS : oral rehydration salts
بآدیدجتیکاروخحلاما

PAHO : Pan American Health Organization
نکیرمآناپتشادهبنامزاس
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PEP : post-exposure prophylaxis
نتفرگرارقیرامیبضرعمردزاسپیریگشیپ

PLHIV : people living with HIV
   دننکیمیگدنزHIVابهکیناسک

PLWHA : people living with HIV and AIDS  
     دننکیمیگدنززدیاوHIVابهکیناسک

PMTCT prevention of mother-to-child transmission (of HIV) 
     دنزرفهبردامزاHIVلاقتنایریگشیپ

PoUWT : point-of-use water treatment
      هدافتساهطقنردبآهیفصت

Q&A : quality and accountability
    هنلاوئسمیناسردادماوتیفیکهرابردخساپوشسرپ

RH : reproductive health
       یرورابتشادهب

RNI : reference nutrient intakes
      عجرمهدشهدروخیذغمداوم

SCM : supply chain management
      تاکرادتهریجنزتیریدم

SEEP : Small Enterprise Education and Promotion (Network)                   
      )هکبش(کچوکراکوبسکشزومآ

SKAT : Swiss Centre for Appropriate Technology     
      بسانمیروآنفیسییوسزکرم

SMART : Standardised Monitoring and Assessment of Relief and Transitions
     راذگودادمادرادناتسایبایزراوتراظن

STIs : sexually transmitted infections
یسنجقیرطزالاقتنالباقیاهتنوفع

TB : tuberculosis
         لس
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TIG : tetanus immune globulin
      زازکنسکاو

U5MR : under-5 mortality rate
      لاس5ریزریموگرمخرن

UDHR : Universal Declaration of Human Rights
       رشبقوقحیناهجهیملاعا

UN : United Nations 
        للمنامزاس

UNAIDS : Joint United Nations Programme on HIV/AIDS
     زدیایاربللمنامزاسکرتشمهمانرب

UN-DDR : United Nations Disarmament, Demobilization and Reintegration  

     للمنامزاسیایحاوناکسا،حلاسعلخ

UNDP : United Nations Development Programme
       للمنامزاسنارمعهمانرب

UNFCCC : United Nations Framework Convention on Climate Change

   اوهوبآرییغتیاربللمنامزاسبوچراچنویسناونک

UNFPA : United Nations Population Fund 
      للمنامزاستیعمجقودنص

UN-Habitat : United Nations Human Settlements Programme

      للمنامزاسیرشبیاههاگتسیزهمانرب

UNHCR : Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UN Refugee 
Agency) 

ناگدنهانپروماردللمنامزاسیلاعرسیمکرتفد

UNICEF : United Nations Children’s Fund 
      )فسینوی(للمنامزاسناکدوکقودنص

UNISDR : United Nations International Strategy for Disaster Reduction

     ایلابشهاکیاربللمنامزاسیللملانیبدربهار
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USAID : United States Agency for International Development 
     للملانیبهعسوتیاربهدحتمتلاایاسناژآ

VCA : vulnerability and capacity analysis 
       تیفرظویریذپبیسآلیلحت

VIP : ventilated improved pit (latrine) 
      رادشکاوههتفرشیپیتشادهبیاهسیورس

WASH : water supply, sanitation and hygiene promotion

     )شاو(تشادهبءاقترا،بلاضاف،بآعبانم

WEDC : Water, Engineering and Development Centre
       نارمعویسدنهم،بآزکرم

WFH : weight for height
        دقیازاهبنزو

WFP : World Food Programme
        اذغیناهجهمانرب

WHA : World Health Assembly
       ناهجیتملاسعمجم

WHO : World Health Organization
       یناهجتشادهبنامزاس

WSP : water safety plan
        بآینمیاحرط
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آ�������������������������������������������������������
255ص،ملاسیندیماشآبآ

،258،256،24۳،۱۰4،ز صص،اوه و بآ
،284 ،28۳ ،276 ،27۳ ،272 ،27۱ ،262

294

،)طبترم نیماضم اب یاهشهوژپ( یرتموپورتنآ
۱64هحفص

الف�������������������������������������������������������
،72،58،45،44،4۰،۳5،۳۰،5صص،رازبا
،۱24 ،۱۱7 ،۱۱6 ،۱۱4 ،۱۱۰ ،8۱ ،79 ،78
،۱6۰ ،۱55 ،۱5۳ ،۱52 ،۱۳5 ،۱۳۰ ،۱29
،2۰9 ،۱9۰ ،۱89 ،۱85 ،۱74 ،۱64 ،۱6۱
،22۱ ،2۱8 ،2۱6 ،2۱5 ،2۱4 ،2۱2 ،2۱۰
،24۱ ،2۳2 ،2۳۱ ،2۳۰ ،227 ،226 ،22۳
،272 ،264 ،258 ،255 ،254 ،247 ،24۳
،288 ،287 ،28۳ ،28۱ ،28۰ ،277 ،275
،۳2۳ ،۳2۱ ،۳۰2 ،298 ،297 ،295 ،289

۳9۰،۳4۳،۳۳4

،286 ،27۰ ،264 ،254 ،۱86 صص ،قاجا
288،287

،64 ،۳9 ،۳7 ،۳4 ،۳۳ ،۳۰ صص ،هاگودرا
،۱۳9 ،۱29 ،۱28 ،۱26 ،۱25 ،۱22 ،۱2۱
،257 ،256 ،252 ،2۰2 ،۱86 ،۱78 ،۱74
،277 ،27۰ ،269 ،268 ،266 ،26۳ ،26۱
،۳4۰ ،۳۳7 ،۳۳5 ،۳2۱ ،297 ،292 ،28۰

۳88،۳59

زینهناتسودرشبروشنم،ینوناکیاهدرادناتساهب
،54،5۳،24،22،2۰،7،6صص،دینکهاگن
،259،252،227،۱56،۱5۱،۱48،6۱،56

۳۰8،۳۰5،۳۰2،282،262

صص ،دینک هاگن زین وشوتسش هب ،مامحتسا
۱۳5،۱29،۱2۳،۱۱۰،۱۰9

صص،دینکهاگنزینناکساوهانپرسهب،رارقتسا
277،75،۳4،و

،۱2۱،۱2۰،44،4۰،7 ،5 ،4 صص،ناکسا
،264 ،26۳ ،262 ،26۱ ،252 ،۱28 ،۱27
،27۱ ،27۰ ،269 ،268 ،267 ،266 ،265
،279 ،278 ،277 ،276 ،275 ،274 ،272
،29۳ ،29۱ ،29۰ ،289 ،287 ،282 ،28۰

4۰۳،۳59،۳28،۳27،۳۱5،297،296

،۱74 ،۱۳۱ ،69 ،67 صص ،ریذپبیسآ دارفا
،268 ،22۰ ،2۰۳ ،۱9۳ ،۱9۰ ،۱84 ،۱77

۳25،29۱،287،28۳

،258،256،255،7صص،یکاروخریغملاقا
،277 ،274 ،27۳ ،27۰ ،262 ،26۰ ،259
،299 ،294 ،29۰ ،28۳ ،282 ،28۱ ،28۰

4۰۰،۳27

هب ،دینک هاگن زین یکاروخ ریغ ملاقا هب ،هسبلا
،۱۳9،۱۱۱صص،دینکهاگنزینییامرگیتحار

254

،6۳،6۱،54،5۳،52،5۰،7صص،رگدادما
،259،2۱2،۱56،92،8۰،75،74،7۳،65

۳94،۳9۳،۳۰8

،24،2۳،2۱،2۰،۱۳،7،6،4،وصص،تینما
،6۱،62 ،56 ،۳9،4۰ ،۳8 ،۳4 ،۳۳ ،۳۰ ،29
،۱۱6،۱۱4،۱۰۰،95،9۰،89،7۳،69،66
،۱56،۱55،۱۳،۱52،۱5۱،۱48،۱42،۱۳۱
،۱6۳ ،۱62 ،۱6۱ ،۱6۰ ،۱59 ،۱58 ،۱57
،۱76 ،۱74 ،۱72 ،۱7۰ ،۱69 ،۱68 ،۱65
،۱86 ،۱85 ،۱84 ،۱8۳ ،۱82 ،۱8۱ ،۱78
،۱94 ،۱92 ،۱9۱ ،۱9۰ ،۱89 ف۱88 ،۱87
،2۰6،2۰5،2۰2،2۰۱،2۰،۱99،۱98،۱96
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،2۱7 ،2۱6 ،2۱۳ ،2۱2 ،2۱۱ ،2۰9 ،2۰8
،225 ،224 ،22۳ ،22۱ ،22۰ ،2۱9 ،2۱8
،245 ،24۳ ،242 ،24۱ ،24۰ ،2۳9 ،227
،264 ،26۳ ،26۱ ،26۰ ،256 ،255 ،247
،28۳ ،282 ،28۰ ،277 ،269 ،268 ،266
،۳2۱ ،۳2 ،۳۱9 ،۳۰6 ،29۱ ،29۰ ،287
،۳7۰ ،۳56 ،۳54 ،۳5۰ ،۳4۳ ،۳۳5 ،۳28

۳82،۳8۱

هاگنزیناذغلاقتناهب،هلاوحودقنهجولاقتنا
2۱6،2۰8،۱6۰صص،دینک

۱64ص،یجنسنتناسنا

ب�������������������������������������������������������
۱۱۳ص،یرهشیاهنارحب

،۳۰5،227،89صص،هناحلسمیاهدروخرب
۳8۱،۳8۰،۳68

2۳5،۱89،۱8۱،۱65صص،یربیرب

صص،)یمومع،عماوج،تیعمج،هعماج(جیسب
،۳27 ،۱74 ،۱۱8 ،۱۰7 ،99 ،98 ،97 ،9۰

۳۳5،۳28

272،۱86صص،اهشورنیرتهب

،97 ،95 ،9۱ ،9۰ صص ،یمومع تشادهب
،۳۱2 ،۳۱۱ ،۳۰6 ،۱99 ،۱9۰ ،۱4۱ ،۱۰9

۳69،۳67،۳66،۳56،۳52،۳5۱،۳۱8

،۳5۳،۳52،۳۳۱صص،ریگاوریغیاهیرامیب
4۰۱،۳72،۳68،۳6۳،۳57

۱2۰ص،بآهبطوبرمیاهیرامیب

،287 ،۱74 ،۱۱6 صص ،نمزم یاهیرامیب
۳5۳،۳52،۳۳۱،29۱

،۱27 ،۱2۰ ،۱۱8 صص ،ریگاو یاهیرامیب
،۳26 ،۳24 ،۳2۰ ،۳۱9 ،۳۱2 ،۳۰7 ،۱57

۳7۰،۳66،۳59،۳۳9،۳۳6،۳۳4،۳۳۰

پ�������������������������������������������������������
،۳۰8،۳۰4،262،26۱،2۰۱صص،وگخساپ

۳9۱،۳52،۳2۳

89،۳5صص،دینکهاگنزینقاجاوزپوتخپ

۳64ص،ینیلابکشزپ

۱64ص،طبترمنیماضمابیاهشهوژپ

،47،4۳،4۰صص،یعامتجایناورینابیتشپ
298،۱92

،8۰،46،45،2۳،22،۱6صص،ناگدنهانپ
،246،245،24۱،2۱8،۱52،۱44،82،8۱
،۳67 ،۳65 ،۳55 ،۳۳5 ،297 ،296 ،248
،۳88 ،۳8۳ ،۳82 ،۳79 ،۳74 ،۳7۱ ،۳7۰

4۰۳

،دینک هاگن زین یکاروخ ریغ ملاقا هب ،کاشوپ
294،285،284،256،2۳8،22صص

ت�������������������������������������������������������
،92،79صص،تیفرظویریذپبیسآلیلحت

4۰4

۱27،59،42صص،نیفدت

۳98،۳48صص،ژایرت

،۱69 ،۱68 ،۱66صص ،ردام ریش اب هیذغت
،227 ،۱8۰ ،۱79 ،۱77 ،۱76 ،۱7۱ ،۱7۰

229
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،۱72،۱7۰،۱69،۱66صص،یلیمکتهیذغت
248،2۳۰،۱87،۱78،۱76،۱74،۱7۳

،۳2،29،26،2۳،22،۱2،6صص،دیدهت
،92 ،75 ،7۰ ،62 ،4۱ ،4۰ ،۳9 ،۳8 ،۳4
،2۱۳ ،2۰۰ ،۱57 ،۱2۰ ،۱۱4 ،۱۰8 ،۱۰7
،29۱ ،268 ،265 ،26۳ ،26۰ ،255 ،2۱8

۳5۳،۳۱۱4،۳۰9،۳۰6،294

249،2۳7،۱89،۱8۱صص،نیمایت

ث�������������������������������������������������������
،۱55،9۱،6۰،2۱،۱۰صص،یندم هعماج

258،2۰2

ج�������������������������������������������������������
،۱55،9۱،6۰،2۱،۱۰صص،یندم هعماج

258،2۰2

چ�������������������������������������������������������
،۱54 ،۱52 ،226 صص،یموهفم بوچراچ

۱65،۱56

۳۱۰،۱8۱صص،یتشادهبماظنبوچراچ

ح�������������������������������������������������������
،۳۳2،۱۳8،۱۱9،۱۱7،۱۰7صص،هبصح

۳6۱

4۳ص،ینیلابتیامح

،۱55 ،۱54 ،۱5۳ ،۱5۰ ،۱۱ صص ،هلاوح
،۱94 ،۱85 ،۱8۳ ،۱78 ،۱74 ،۱68 ،۱6۱
،2۱5 ،2۱4 ،2۱2 ،2۱۱ ،2۱۰ ،2۰9 ،2۰8
،258 ،247 ،22۱ ،22۰ ،2۱9 ،2۱7 ،2۱6

،۳۱9،297،294،282،28۱،28۰،264

خ�������������������������������������������������������
۳4۳ص،یسنجتنوشخ

د�������������������������������������������������������
،۱۰4 ،72 ،7۱ ،65 ،64 ،6۳ صص ،اههداد

۳2۰،29۰،۱2۰

،۱29صص،ییوشتسد

،یرادارتافدصص268
،۱4۳،۱4۱،۱27،۱26،۱25،42صص،نفد

۳۱5،۳۱4،۳۱۱،268،۱99

ذ�������������������������������������������������������
،۱۰8،۱۰7،۱۰۱،9۱،9۰صص،بآهریخذ

۳28،269،۱۱8255،۱۰9

ر�������������������������������������������������������
،۱8۳ ،۱6۰ ،۱۳2 ،97 ،66 صص ،راکهار
،262 ،258 ،2۱5 ،2۱2 ،2۱۱ ،2۰9 ،2۰4

۳۰2،292،277،272

،۱2۰ ،۱۱9 ،۱۱5 ،۱۱۰ صص ،باوختخر
۱۳9

،284،272،2۱۳،56صص،یگنهرفموسر

2۳7،۱89،۱8۱،صص،نیولافوبیر
285
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ز�������������������������������������������������������
،4۰،۳5،۳2،2۱،۱7،۱6،۱2صص،نانز
،7۳،69،68،66،65،62،52،58،5۳،4۱
،۱۰5،۱۰2،۱۰۰،99،97،9۰،8۱،79،75
،۱۱9 ،۱۱7 ،۱۱6 ،۱۱5 ،۱۱4 ،۱۱۱ ،۱۱۰
،۱6۱ ،۱59 ،۱55 ،۱۳7 ،۱۳4 ،۱۳۱ ،۱26
،۱88 ،۱87 ،۱7۰ ،۱69 ،۱68 ۱6 ،۱66
،2۰7 ،2۰4 ،2۰۳ ،2۰2 ،2۰۱ ،۱9۳ ،۱96
،22۱ ،2۱9 ،2۱8 ،2۱7 ،2۱2 ،2۱۱ ،2۰9
،248 ،2۳8 ،2۳6 ،2۳5 ،2۳2 ،229 ،22۳
،29۱ ،289 ،287 ،285 ،284 ،28۳ ،275
،۳۱6 ،۳۱2 ،۳۱۱ ،۳98 ،۳96 ،294 ،292
،۳46 ،۳44 ،۳4۳ ،۳42 ،۳4۱ ،۳28 ،۳24
،۳77 ،۳76 ،۳67 ،۳62 ،۳58 ،۳57 ،۳54

۳97،۳96،۳89،۳82

،۱68 ،۱55 ،۱۱9 ،۱۱4 صص ،رادراب نانز
،2۳6 ،2۳2 ،228 ،2۱8 ،۱9۳ ،۱87 ،۱69

۳45،۳4۳،۳42،۳28،294،285،2۳8

س�������������������������������������������������������
68ص،ناگدروخلاس

،42،۳۱،24،22،۱۳،7،4،2صص،هانپرس
،2۰4،۱29،۱28،۱2۰،۱۱8،89،6۱،46
،259 ،258 ،257 ،256 ،255 ،254 ،252
،266 ،265 ،264 ،26۳ ،262 ،26۱ ،26۰
،275 ،274 ،27۳ ،272 ،27۱ ،268 ،267
،282 ،28۱ ،28۰ ،279 ،278 ،277 ،276
،294 ،29۳ ،292 ،29۱ ،29۰ ،289 ،288
،۳52 ،۳28 ،۳27 ،۳۱4 ،۳۰6 ،299 ،296

۳56

،۱79،۱78،۱74،۱57،92،۱7صص،لس
،۳۳۰ ،۳29 ،۳۰7 ،26۰ ،2۳6 ،228 ،۱8۰

4۰2،۳66،۳۳۱

۳8۱ص،ییایمیشیاهحلاس

،۱55 ،۱5۳ ،۱52 ،۱48 صص ،هیذغت ءوس
،۱66 ،۱65 ،۱64 ،۱67 ،۱62 ،۱6۰ ،۱56
،۱77 ،۱76 ،۱74 ،۱7۳ ،۱72 ،۱7۰ ،۱69
،۱9۰ ،۱87 ،۱8۳ ،۱8۱ ،۱8۰ ،۱79 ،۱78
،2۳۱،2۳۰ ،229 ،227 ،2۱9 ،2۰2 ،۱9۱
،۳۰6 ،248،247 ،244 ،2۳9 ،2۳۳ ،2۳2
،۳57 ،۳۳8 ،۳۳6 ،۳29 ،۳28 ،۳27 ،۳26

۳6۰،۳59،۳58

:دینک هاگن زین هیذغت ءوسهب ،داحهیذغت ءوس
،۱72 ،۱7۱ ،۱65 ،۱5۳ ،۱52 ،۱48 صص
،۱9۰ ،۱8۰ ،۱79 ،۱78 ،۱77 ،۱74 ،۱7۳

2۳۱،2۳۰،229

،۱86،۱7۱،۱54،۱5۳،۳5صص،تخوس
،2۰7242 ،2۰6 ،2۰۳ ،۱94 ،۱9۳ ،۱92
،279 ،278 ،269 ،268 ،264 ،259 ،254
،295 ،294 ،29۳ ،288 ،287 ،286 ،28۱

299

ش�������������������������������������������������������
صص،دینکهاگنزینیلیمکتهیذغتهب،ردامریش
،۱77 ،۱72 ،۱7۰ ،۱69 ،۱68 ،۱67 ،۱66
،۳۳9 ،24۱ ،2۳۰ ،229 ،227 ،۱79 ،۱78

۳96

ص�������������������������������������������������������
99ص،نانزندرکتبحص

۱۰5،۱۰۳،68صص،فص

ض�������������������������������������������������������
،۳۱4،267،2۱،2۰،2۰8۱8صص،ترورض

۳92



منشور بشردوستانه و حداقل استانداردها در پاسخگویی های بشردوستانه

410

ط�������������������������������������������������������
5ص،اهزاینعفریاربنیریختکراشمحرط

6۳ص،یناسردادمایاهحرط

ظ�������������������������������������������������������
،۱۳9،۱26،۱22،۱۱۱،۱۱۰صص،فورظ

۳29،294،285،254،2۰7،2۰6

ع�������������������������������������������������������
2۳5،2۳۱،۱72صص،ینیلابمئلاع

غ�������������������������������������������������������
،دینک هاگن زین هیذغت هب ،ردامریشریغ یاذغ

227،۱69،۱68،۱66صص

ف�������������������������������������������������������
،۱5،۱2،۱۱،۱۰،8،5،4،وصص،دنیارف
،۱42 ،۱۱۳۰ ،۱24 ،86 ،5۰ ،42 ،4۰ ،۱8
،2۰۱ ،۱7۰ ،۱64 ،۱58 ،۱56 ،۱5۳ ،۱48
،266 ،259 ،256 ،252 ،2۳۰ ،2۱6 ،2۰۳
،28۳ ،282 ،279 ،278 ،277 ،276 ،275

۳8۱،۳5۳،۳48،۳2۳،۳۱4،۳۱2،۳۰2

ق�������������������������������������������������������
،۱66،۱۳8صص،دینکهاگنزیننانزهب،هلباق

۳47

268،۱۳9صص،هنیطنرق

ک�������������������������������������������������������
،۱۳2 ،۱26 صص،تشادهب )شخب( نانکراک
،۳۱9 ،۳۱7 ،۳۱6 ،۳۰5،۳۰8 ،۱8۱ ،۱7۰

۳68،۳62،۳5۱،۳48،۳47،۳4۳

،۳47 ،۳4۳ ،۳۳7 ،۱27 ،۱25 صص ،زازک
4۰۳،۳97،۳6۱،۳6۰،۳59،۳49،۳48

بیسآدارفاهب،دینکهاگنزیننادازونهب،ناکدوک
،2۳4 ،2۳۳،225صص،دینک هاگن مه ریذپ
،247 ،246 ،244 ،24۱ ،2۳7 ،2۳6 ،2۳5
،278 ،275 ،274 ،26۱ ،254 ،25۱ ،25۰
،۳۰۰ ،297 ،294 ،292 ،29۱ ،29۰ ،28۱
،۳۳4 ،۳۳2 ،۳۳۱ ،۳۳۰ ،۳27 ،۳۱8 ،۳۱2
،۳46 ،۳45 ،۳44 ،۳4۳ ،۳42 ،۳۳6 ،۳۳5
،۳8۱ ،۳7۳ ،۳68 ،۳6۱ ،۳6۰ ،۳56 ،۳5۰

4۰6،۳9۳،۳85،۳8۳،۳82

۱۳ص،یریذپتیلوئسموتیفیک

گ�������������������������������������������������������
۳۰9،26۰،2۳6صص،مدرمصاخیاههورگ

244ص،یراکیاههورگ

ص،عجرمیاههورگز

268،267،22۰صص،فدهیاههورگ

ل�������������������������������������������������������
،28۱ ،28۰ ،252 ،۱9۳ ،۱۰۱ صص ،مزاول

۳4۳،۳42،۳۱7،۳۱۰،294،285

۱۰۱ص،یصخشتشادهبمزاول

28۰ص،یگناخمزاول
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م�������������������������������������������������������
۳2۱ص،ینیلابصصختم

۳۱۱،۱24،۱22،94صص،هلابزتیریدم

۳5۱ص،ینیلابتبقارم

،۱92،۱69،۱68،۱۳9،۱۱4صص،نابقارم
2۳8،2۳۱،229،227،225،2۰7،2۰6

65ص،هدروخلاسنانزونادرم

،۱96،۱۳،۱۱،8،4صص،یریذپتیلوئسم
2۱۱،2۰2

۱6۱،9۰،68صص،نانزتکراشم

،2۱۰ ،۱۳4 ،۱۱7 صص ،ینامتخاسحلاصم
،276 ،27۱ ،264 ،26۳ ،262 ،26۱

29۳،292،28۳،28۱،277،279

،۱۰۳ ،97 ،9۰ ،88 ،87 صص ،بآ عبانم
،۱۳۳ ،۱29 ،۱28 ،۱24 ،۱۱۳ ،۱۰9 ،۱۰6
،2۱6 ،2۰7 ،۱99 ،۱9۳ ،۱42 ،۱۳5 ،۱۳4

28۰،277

،4،2،و،ه،د،ب،أصص،هناتسودرشبروشنم
،5۳،52،46،۳7،۳6،29،28،26،2۰،6،5
،255 ،254 ،۱5۱ ،۱5۰ ،89 ،77 ،69 ،68

۳74،۳۰5،۳۰4

،۳72،74،57،۳7،2۳صص،یراتفرروشنم
۳89،۳85

ن�������������������������������������������������������
،۱2۰،۱۱9،۱۱8،94،9۰،88صص،اهلقان
،۱۳۰ ،۱28 ،۱26 ،۱24 ،۱2۳ ،۱22 ،۱2۱
،266 ،265 ،255 ،۱44 ،۱4۳ ،۱۳5 ،۱۳4

،۳29 ،۳28 ،۳27 ،284 ،274 ،27۳ ،27۰
۳۳6

صص،لاسجنپریزناکدوکریموگرمخرن
۳28،۳26،۳25،۳2۱،۱64

،۱29 ،۱۰9 ،۱۰5 صص ،بآ تشادرب طاقن
۱۳2،۱۳۰

،۱6۳،۱55،۱54،۱۱9،98 صص،نادازون
،۱7۱ ،۱69 ،۱68 ،۱67 ،۱66 ،۱65 ،۱64
،۱94 ،۱9۳ ،۱9۰ ،۱8۰ ،۱79 ،۱77 ،۱7۳
،24۰ ،2۳5 ،2۳۰ ،229 ،227 ،2۰7 ،2۰5
،284 ،28۳ ،272 ،268 ،248 ،245 ،244
،۳۳8 ،۳۳7 ،۳۳6 ،۳26 ،294 ،288 ،285
،۳7۰ ،۳57 ،۳44 ،۳4۳ ،۳42 ،۳4۱ ،۳۳9

۳76

و�������������������������������������������������������
،۳۳4،۳27،228،۱82صص،نویسانیسکاو

۳49،۳4۰،۳۳8،۳۳7،۳۳6،۳۳5

،۱۳8،۱۳5،۱۳۳،۱۰9،92،88صص،ابو
،۳۳4 ،۳۳۳ ،۳۳2 ،۳۱4 ،۳۰9 ،۱57 ،۱۳9

۳7۰،۳6۱،۳58،۳57،۳۳5

2۱۰ص،راکیاربدقنهجو

،284،28۳،28۰،256صص،باوخلیاسو
294،285

،۱76 ،۱7۱ ،۱7۰ ،۱64 صص ،آ نیماتیو
۳۳7،۳۳6،249،2۳7،228،۱89،۱82

2۳7،۱65صص،بنیماتیو

2۳7،۱89،۱8۱،۱65صص،ثنیماتیو

2۳7،ص،دنیماتیو
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هـ�������������������������������������������������������
،۳4۳ ،۳۱۱4 ،۱۳8 ،۱۳7 ،۱25 صص،تیتاپه

۳6۱

،54،5۰،45،۱۳،۱۱،7،5،زصص،یگنهامه
،۱۰۱،99،9۱،78،77،7۳،7۱،6۱،6۰،59
،۱98،۱97،۱67،۱64،۱55،۱27،۱26،۱25
،244،2۳۳،2۱5،2۱2،2۱۱،2۰5،2۰4،۱99
،۳۰2،297،29۰،262،26۱،259،258،246
،۳4۱،۳۳8،۳25،۳24،۳2۳،۳22،۳۰8،۳۰7

4۰۱،۳94،۳9۳،۳9۰،۳85،۳82،۳56

ی�������������������������������������������������������
۳۰2ص،یزاسناسکی

۱8ص،تخاونکی
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دیدزابریفساهژورپتیاسبوزانمایید.
www.sphereproject.org

هعجارمریزیناشنهبریفساهژورپیامنهارباتکهیهتیاربافطلفرمایید
www.practicalactionpublishing.org/sphere
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