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ﮔﺮوﻧﺪ ﺗﺮوت ﺳﻮﻟﻮﺷﻦ و ﻧﻈﺮﺳﻨ��
ﮔﺮوﻧﺪ ﺗﺮوت ﺳﻮﻟﻮﺷﻦ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏ��دوﻟ�ی ﺑ�ن اﳌﻠ�� اﺳﺖ ﮐﮫ درﺟﻤﻊ آوری ﻓﯿﺪﺑﮏ ازﻣﺮدم ﻣﺘﻀﺮرازﺑﺤﺮان ازﻃﺮ�ﻖ راﻩ اﻧﺪازی ﻧﻈﺮﺳﻨ��هﺎ ﺗﺨﺼﺺ دارد وﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی
�ﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﮫ �ﺎرﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻓﯿﺪﺑﮏهﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ.
ﻧﻈﺮﺳﻨ��هﺎ اﺑﺰاری اﻧﺪ ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎنهﺎ را ﻗﺎدرﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺷ�ﻞ ﻣﻨﻈﻢ ﻧﻈﺮ�ﺎت ﺟﻮاﻣﻊ آﺳیﺐ دﯾﺪﻩ و در�ﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ�ﺎن ﮐﻤﮏهﺎ را درﻣﻮرد ﮐﻤﮏهﺎی ﮐﮫ در�ﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ،
ﺑ��ﺳﻨﺪ .ﺳﻮالهﺎی اﺣﺘﻤﺎ�� ﮐﮫ درﯾﮏ ﻧﻈﺮﺳﻨ�� ﭘﺮﺳﯿﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
•

آﯾﺎ ﮐﻤ�ﯽ را ﮐﮫ در�ﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ در ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﮫ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیهﺎی ﻣﻬﻢ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ؟

•

آﯾﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ �ﯽ ﮐﻤﮏ در�ﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و �ﯽ ﻧ�یﮐﻨﺪ ) ﻣﻌﯿﺎرهﺎی ﮔﺰ�نﺶ ﭼیﺴﺖ(؟

•

آﯾﺎ ﮐﻤﮏهﺎ ﺑﮫ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺗﺮ�ﻦ اﻓﺮاد ﻣﯽرﺳﺪ؟ اﮔﺮ ﻧ�یرﺳﺪ� ،ﯽ ﻣﺤﺮوم ﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ؟

•

آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﭼ�ﻮﻧﮫ ﺷ�ﺎﯾﺖ درج ﮐﻨﻨﺪ؟ در آﯾﻨﺪﻩ ﻣﯽﺧﻮاهﻨﺪ از ﭼﮫ ﻣﺠﺮایﯽ ﺷ�ﺎﯾﺖ ﺷﺎن را ﺛبﺖ ﮐﻨﻨﺪ؟

•

آﯾﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺤ��ﻣﺎﻧﮫ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔ��د؟

اﯾﺪﻩ اﯾنﺴﺖ ﮐﮫ در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﻨﻈﻢ زﻣﺎ�ﯽ ،ﺳﻮاﻻت ﻣﺸﺎﺑ�ی را ﺑ��ﺳﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ �ﻐﯿ�� در ﻧﻈﺮ�ﺎت را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻬﻤ��ﯾﻦ ﺑﺨﺶ راﻩ اﻧﺪازی ﯾﮏ ﻧﻈﺮﺳ�� اﯾنﺴﺖ ﮐﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫهﺎ را
ﻃﺮفهﺎی ذﯾﺪﺧﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ )اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت� ،ﺎرﻣﻨﺪان ،هﻤ�ﺎران ،ﺗﻤﻮ�ﻞ ﮐﻨﻨﺪ�ﺎن و ﻏ��ﻩ( ﺷﺮ�ﮏ ﺳﺎﺧﺘﮫ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺪهﯿﺪ ﮐﮫ ﻓﯿﺪﺑﮏهﺎ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪﻩ و ﮐﻤﮏهﺎ در ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﮫ
ﻓﯿﺪﺑﮏهﺎی ﻣﺮدم ﺻﻮرت ﻣﯽﮔ��د.
ﮔﺮوﻧﺪ ﺗﺮوت ﺳﻮﻟﻮﺷﻦ درﮐﻨﺎرراﻩ اﻧﺪازی ﻧﻈﺮﺳﻨ��هﺎ درﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی ﭘﺎ�خﺪهﻨﺪ�ﺎن ،ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎنهﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯿ�ﺎﻧ��م ﻓﯿﺪﺑﮏد�� ازﻧﻮع ﻧﻈﺮﺳﻨ�� را ﻃﺮح
ً
و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻬﺎد هﻤﭽﻨﺎن در اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻮاﻻت و ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﻣﻮرد ﺑﻬ��ﯾﻦ ﻧﺤﻮﻩ ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﮫ ﺑﻬ��ﯾﻦ وﺟﮫ آن ﺗﻘﻮ�ﺖ ﮐﺮدﻩ
ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت را ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﯾﺎﻓﺘﮫهﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻋﻤﻞ را ﺗﺪو�ﻦ ﮐﻨﺪ.
ﻧﻈﺮﺳﻨ�� ﻧ��وﻣﻨﺪﺗﺮ�ﻦ اﺑﺮازﺑﺮای اﻃﻼعرﺳﺎ�ﯽ ﺧﻄﺮ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎ�� درﺣﺎﻻت ﻋﺎﺟﻞ ﺻ�� ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮو�ﺪ ۱۹-اﺳﺖ .دا�ﺴ�ن ﻧﻈﺮ�ﺎت ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻓﺎﺻﻠﮫهﺎی ﻣﻨﻈﻢ در
ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﮫ اراﺋﮫ اﻃﻼﻋﺎت ،اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎﻻی ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﭘﺎ�خﺪ�� ﺷﺎن ،رﻓﺘﺎر و ﻧﮕﺮش و ﺗﺂﺛ��ات اﻗﺘﺼﺎدی اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽدهﺪ ﮐﮫ روﻧﺪ ﺟﺎری رﺳﯿﺪ�ﯽ در ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﮫ
ﻧﻈﺮ�ﺎت ﻣﺮدم آﺳیﺐ دﯾﺪﻩ و ﺟﻮاﻣﻊ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺣﺎﻻت ﻋﺎﺟﻞ ﺻ�� ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ واﻗﻊ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﮔﺮوﻧﺪ ﺗﺮوت ﺳﻮﻟﻮﺷﻦ از ﺳﺎل  ۲۰۱۶در اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن ﻓﻌﺎل اﺳﺖ و ﻧﻈﺮﺳﻨ��هﺎی را در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ راﻩ ﻣﯿﺎﻧﺪازد و ﺷﻤﺎری از ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏ��دوﻟ�ی را ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﯿ�ﺎﻧ��م
ﻓﯿﺪﺑﮏد�� ﺷﺎن را ﻃﺮح و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻬﺎد در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﺳﻨ�� در ﻣﻮرد �ﻮو�ﺪ ۱۹-را در هﻤ�ﺎری ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻ�� ﺟﻬﺎن ﺑﮫ راﻩ اﻧﺪاﺧﺘﮫ اﺳﺖ.

در ﺻﻮرت ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﺑﺮ�� از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ،ﮔﺮوﻧﺪ ﺗﺮوت ﺳﻮﻟﻮﺷﻦ آﻣﺎدﻩ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﻠﺴﺎت اﺧﺘﺼﺎ��ی در ﻣﻮرد راﻩ اﻧﺪازی ﻧﻈﺮﺳﻨ�� را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﺪ
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑیﺸ�� ﺑﺎ اﯾﺰاﺑﯿﻼ �� ﺗﻤﺎس ﺑﮕ��ﯾﺪ isabella@groundtruthsolutions.org

