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 راهنمای گام به گام توسعه یک گزارش غیردولتی

  

 گام پنجم: تأثیرات داخلی احتمالی، شامل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 گام اول

هدفی مرتبط با مقصود 

 های خود تعیین کنید. فعالیت

 

 گام دوم

مراحل تنظیم گزارش  

 دولتی را مشخص کنید. غیر

 

 گام سوم

سازی  زمانی و پیاده یک برنامه 

 تهیه کنید.

 

 گام چهارم

تقسیم وظایف را در سازمان  

 یا ائتالف خود انجام دهید.

 

 گام پنجم
تأثیرات داخلی احتمالی، شامل  

پیگیری ابتکاراتی که بر اساس 
دولتی ممکن است  گزارش غیر

 حاصل شوند را مشخص کنید.
 

 گام ششم

آوری  های دقیق جمع روش 

 اطالعات را تعیین کنید.

 

 گام هفتم

عناصر اصلی هر ماده یا بخش  

از معاهده را در گزارش خود 

 بگنجانید.

 

 گام هشتم

یک استراتژی برای انتشار  

 دولتی تهیه کنید. گزارش غیر
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به عنوان مثال اگر عضو ائتالفی باشید که برای کاهش خشونت علیه زنان فعالیت 

سازی کامل مفاد  تواند نظارت بر پیاده دولتی شما می کند، هدف گزارش غیر می

CEDAW که دولت شما این کنوانسیون را تصویب  توسط دولت باشد )البته در صورتی

ها لزوما به این اندازه متمرکز و  همه تالشکرده باشد(. این مثال بسیار ساده بود، اما 

 ساده نیستند.

های شما متمرکز بر بهبود آموزش باشد، باید زمان بیشتری صرف کرده و  اگر تالش

نامه حقوق کودک(  )یا شاید پیمان CEDAWبیندیشید که یک گزارش غیر دولتی درباره 

کردن این گزارش چگونه  هیههای شما سازگار بوده و ت تواند با تمرکز فعالیت چگونه می

 تواند در راستای هدف ائتالف شما در بهبود آموزش باشد. می

 
 های خود تعیین کنید. هدفی مرتبط با مقصود فعالیت. ۱

اولین گام در تنظیم یک گزارش غیر دولتی این است که هدف خود را به دقت تعیین کنید. هدف 

تعیین شده نتیجه مستقیمی است که پروژه نظارتی شما قرار است به آن دست یابد. این هدف 

 های تشکیل دهنده ائتالف شما نیز هماهنگی داشته باشد.  ف شرکا و سازمانباید با اهدا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  دولتی را مشخص کنید مراحل فرایند تنظیم گزارش غیر. ۲

که با شرکای خود در زمینه هدف به توافق رسیدید، باید مراحل تهیه یک گزارش  پس از این

ها  ها و مسئولیت دولتی کامل از جمله منابع مالی و انسانی الزم، جدول زمانی تکمیل، نقش غیر

 و تقسیم کار را مشخص کنید. 

 مراحل اصلی این فرایند عبارتند از:

 های  گونگی دستیابی به اطالعات کلی و سایر برنامهدر خصوص چ تهیه یک طرح اولیه

مربوطه. برای مشاهده مثالی از طرح گردآوری اطالعات یک مؤسسه ارزیابی آموزش 

 را کلیک کنید.  اینجاجوانان 

 را تحلیل خواهید کرد؟ آیا به  گردآوری اطالعات چگونه آن پس ازها.  تحلیل داده ها و یافته

افزار خاص یا کمکی برای کاوش اطالعات و یافتن روندها و الگوها و ارائه توصیه نیاز  نرم

 دارید؟

 چه کسی گزارش را خواهد نوشت؟ آیا به کمک انسانی یا  دولتی. نوشتن گزارش غیر

توسط تمام اعضای ائتالف چگونه خواهد فنی خاصی نیاز دارید؟ فرایند بررسی گزارش 

 بود؟

 دولتی خود را آغاز کنید، به انتشار  که پروژه گزارش غیر حتی پیش از آنها.  انتشار یافته

ها توسعه داده یا  نتایج بیندیشید. آیا الزم است روابط خود را با مقامات دولتی یا رسانه

وطه در سازمان ملل متحد ارائه تقویت کنید؟ چه کسی گزارش را به دولت یا کمیته مرب

 رسانی عمومی یا حمایتی هم برپا خواهید کرد؟ خواهد کرد؟ آیا کمپین اطالع

http://www.nabz-iran.com/
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های ارائه شده چه کارهایی  پس از اینکه گزارش منتشر شد، برای پیگیری توصیه پیگیری.
 باید انجام دهید؟

 

را  منابع انسانی الزمعالوه بر مراحل فوق الزم است چند مسئله دیگر را نیز در نظر بگیرید. آیا 

در اختیار دارید؟ شاید الزم باشد یک وکیل یا متخصص قانونی را استخدام کرده، از محققینی 

منابع  ها به کار گیرید. همچنین الزم است استفاده کنید یا افراد داوطلب را برای انجام پیمایش

آورند یا الزم است به  آیا اعضای ائتالف منابع مالی الزم را فراهم می–را تخمین بزنید  مالی الزم

 تر انجام داد؟ توان کار بیشتری را با صرف اندکی هزینه اضافه فکر منابع دیگری هم باشید؟ آیا می

 سازی تهیه کنید. یک برنامه زمانی و پیاده. ۳
اید، برنامه زمانی  دست آورده دولتی به مراحل تهیه گزارش غیر ای کلی از اکنون که ایده

سازی گزارش شما چیست؟ چه مراحلی را باید پشت سر گذاشت و کدام مراحل را باید  پیاده

ریزی باید در  پیش از همه انجام داد؟ آیا مراحلی خارج از پروژه نیز وجود دارند که در هنگام برنامه

 دوره پارلمانی )نمایندگی( یا انتخابات(؟ نظر گرفته شوند )مانند یک

ها برای شما بسیار  ریزی تواند در برنامه یک چارت فعالیت، ابزار ساده و خوبی است که می

 سودمند باشد. مثالی از این چارت در زیر ارائه شده است:

 ماه فرد/سازمان مسئول فعالیت

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ 

تهیه برنامه زمانی 
 سازی و طرح پیاده

       x گیری دبیرخانه ائتالف/هیئت تصمیم

   x x x x  داوطلبین و اعضای ائتالف گرد آوری اطالعات

نویسنده تعیین شده، با نظارت دبیرخانه  نوشتن گزارش
 ائتالف

     x  

 x       اعضای تعیین شده ائتالف انتشار گزارش

 x x      دبیرخانه ائتالف برنامه پیگیری

 

 وظایف را در سازمان یا ائتالف خود انجام دهید.تقسیم . ۴

سازی را تهیه کردید، باید تعیین کنید چه کسی کدام  که جدول زمانی و طرح پیاده پس از این

بخش از کار را انجام دهد. این امر ممکن است به تنهایی یا با همکاری افراد زیادی از ائتالف انجام 

های خود  ها و مسئولیت ای انجام شود که هر فرد از نقش شود. الزم است تقسیم وظایف به گونه

 عنوان مثال مشاهده کنید. های مرحله قبل را به آگاه بوده و با آن موافق باشد. چارت فعالیت

توانند با تأسیس  یک  کنید، اعضای ائتالف همچنین می اگر در قالب یک ائتالف فعالیت می

دولتی را به کمیته مذکور واگذار  یی تهیه گزارش غیرراهبری، مسئولیت نها  دبیرخانه یا کمیته

های خاص  های عضو، یا از برخی گروه کنند. اعضای این دبیرخانه ممکن است از تمامی سازمان

 انتخاب شده باشند. 
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های انجام  استفاده باشد. فعالیت عنوان مثال ممکن است تمرکز گروه شما بر ارائه خدمات به زنان قربانی سوء به

دولتی چه تأثیری بر سیستم ارائه خدمات شما خواهند داشت )مثأل آیا الزم است  گرفته در تهیه گزارش غیر

توانند سیستم  های ارائه شده چگونه می کار گیرید(؟ توصیهکارکنان/داوطلبانی را برای انجام کارهای موجود به 

 ها توسط دولت چه تأثیری در این زمینه دارد؟ سازی این توصیه ارائه خدمات شما را تحت تأثیر قرار دهند؟ نحوه پیاده

 

تأثیرات داخلی احتمالی، شامل پیگیری ابتکاراتی که بر اساس گزارش . ۵

 کنید.دولتی ممکن است حاصل شوند را مشخص  غیر

–دولتی بر سازمان یا ائتالف اندیشید  در مراحل ابتدایی پروژه باید به تأثیرات احتمالی گزارش غیر

 های آینده گروه در نظر گرفته خواهند شد. هایی که در برنامه شامل اهداف و فعالیت

 

دولتی نیز  های سازمان خود بر فرایند تهیه گزارش غیر الزم و مهم است درباره تأثیر فعالیت

بیندیشید. با توجه به مثال فوق، آیا سازمان شما تخصص یا منابعی در اختیار دارد که دیگر 

ا نداشته باشند؟ مثل آیا شما در کارکنان یا هیئت مدیره خود وکیل یا پزشکی دارید؟ آیا ه سازمان

استفاده دسترسی دارید که بتوانند در مرحله گردآوری اطالعات  به اطالعات دولتی یا قربانیان سوء

 شما را یاری کنند؟

موجود، استفاده از اسناد –آوری اطالعات را تعیین کنید  های دقیق جمع روش. ۶

 ها یا مباحثات گروهی کوچک. ها، مصاحبه ها، پرسشنامه پیمایش

آوری و تحلیل اطالعات است. بهترین راه شروع  دولتی جمع هسته اصلی فرایند تنظیم گزارش غیر

 آوری اطالعات است. تهیه یک ابزار جامع جمع

 مربوط به  کنید، می توانید چک لیستی از اطالعات مهم اگر اسناد خاصی را بررسی می
 کنوانسیون مورد بررسی در گزارش خود را تهیه کنید.

 توانید  ها هستید، می ها یا پیمایش آوری اطالعات با استفاده از مصاحبه اگر در حال جمع
طرفانه تهیه کرده و با استفاده از آن اطالعات  های فکر شده و بی پرسشنامه با پرسش

 ی یکسان با مخاطبین مختلف(.های آوری کنید )مثأل پرسش منسجمی را گرد
 توانید از دستورالعملی برای  اید، می ریزی کرده اگر مباحثات گروهی کوچکی را برنامه

گران از اطالعاتی  گران استفاده کنید تا سؤاالت یکسانی پرسیده شده و تسهیل تسهیل
 را دارید، آگاهی داشته باشند. آوری آن که قصد جمع

 

فرایند مدیریت  –آوری شده نیز توجه داشته باشید  امنیت اطالعات گرداین باید به  عالوه بر
اطالعات شما به چه صورت است؟ چه افرادی به پرسشنامه دسترسی خواهند داشت و 

ها کجا و چگونه ذخیره خواهند شد )مثأل در یک قفسه قفل شده یا روی هارد  پرسشنامه
آوری اطالعات  شود(؟ اگر در حال جمع یرمزگذاری شده کامپیوتر که بارمز عبور محافظت م

خصوص قربانیان سوء استفاده از زنان هستید، چگونه اطالعات را حفاظت کرده و ایمن نگه  در
 دارید؟ می
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 عناصر اصلی هر ماده یا بخش از معاهده را در گزارش خود بگنجانید.. ۷

دست آمده  های به آن؛ یافته نامه؛ وضعیت دولت در پیروی از متن معاهده، کنوانسیون یا موافقت

های خود برای بهبود وضعیت پیروی دولت از معاهدات را در گزارش  درباره پیروی دولت؛ و توصیه

کنید،  دولتی خود را برای آن تهیه می بگنجانید. در مورد هر سند یا استانداردی که گزارش غیر

 رد مذکور ارتباط دهید.ها و اطالعات خود را به مفاد خاصی از سند یا استاندا یافته

شامل ارائه به –دولتی خود تهیه کنید  یک استراتژی برای انتشار گزارش غیر. ۸

های  های ناظر، انتشار در رسانه کمیته مربوطه در سازمان ملل متحد یا سایر هیئت

 المللی و ارائه به دولت میزبان. محلی یا بین

های شما  اند، بهترین راه ارائه یافته ها انجام شده اکنون که تمام اطالعات گردآوری شده و تحلیل
اند؟ البته گزارش کتبی شما باید هم به مقامات دولتی و هم به کمیته مربوطه در سازمان  کدام

 ملل متحد ارائه شود. 

 کرد؟نفعان مهم ارائه خواهد  چه فرد یا افرادی گزارش را به این ذی 
 ای شما چه خواهد بود؟ استراتژی رسانه 
 ای  های رسانه ها یا سایر روش آیا کل گزارش را در رسانه منتشر خواهید کرد، یا از مصاحبه

 استفاده خواهید کرد؟

 استراتژی شبکه اجتماعی شما چه خواهد بود؟ 
 المللی نیز استفاده خواهید کرد؟ های بین آیا در ارائه گزارش از رسانه 
 مند خواهید  دولتی خود عالقه نفعان را به مسائل مورد بررسی و گزارش غیر ه دیچگون

  کرد؟
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