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چونا اچاوز ،بابکن بابه جانین ،جسیکا هیگن زنکر

پیام های اساسی
•برای کنترول کیفیت ،نظارت و ارزیابی از آموزش حرفه ها و استفاده اعظمی از ظرفیت های تدریس و آموزش ،نیاز است تا
میکانیزم یا شیوه های درستی به اجرا گذاشته شود.
•برنامه های آموزش مهارت ها  ،نیاز به مطالعه اقتصادی و شرایط بازار دارد ،تا نوعیت مهارت و همچنان بخش های سکتوری را
مشخص بسازد و به این ترتیب شخص بتواند موفقانه صاحب درآمد شود.
•دخالت جهت ایجاد برنامه آموزش حرفه ،باید نهاد ها را منسجم بسازد و به این ترتیب زمینه دسترسی به سرمایه و رونق بازار
مساعد گردد.
•برنامه ها باید بر اساس تحلیل های مرکب اداری و اجتماعی ،تداخل و قرینه سازی برای جا دادن جزیی ترین مسایلی که منجر
به محرومیت های اجتماعی شود ترتیب گردد  ،تا در نتیجه تقویت اقتصادی و روابط متوازن جنیستی را درپی داشته باشد.
•دخالت برای ایجاد کار -حتی درصورتی که درست هم طرح شده باشد -دارای اختیارات محدود سکتوری خواهد بود که نمی تواند
پاسخگوی وسعت محرومیت ها باشد .بلکه باید چنین عملکردی با استفاده از پالیسی های فراگیرابتکاری و اصالحات حمایت گردد.
در این اواخر توجه بیشتر به برنامه های ایجاد کار مبذول گردیده که نقش مهمی را درمسایل اقتصادی بازی می کند و اهمیت
شناخت و مبارزه با ابعاد مختلف فقر را برجسته می سازد .این تحقیق از یک دید محرومیت اجتماعی کار گرفته است تا تاثیرات
برنامهء مهارت های زنده گی وبرنامه آموزش جهت کسب درآمد برای زنان را که از سوی «موسسهء برک» راه اندازی شده بود،
ارزیابی نماید.
سالها جنگ ،نا امنی و بی ثباتی در افغانستان منجر شده است تا این کشور زیر ساختهای اندک داشته و با چالش های جدی اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی
مواجه باشد .زنان به صورت مشخص به دلیل افزایش سطح خشونت  ،عدم تامین حقوق و نبود فرصت ها ،متحمل دشواری های زیادی گردیده اند
( مرادیان . )2013عدم توازن در دسترسی زنان و مردان به بازار کار و فرصت های داشتن عاید یا درآمد ،هنوز هم جدی است .بر اساس گزارش اداره بین
المللی کار ،میزان حضور زنان ( باالی سن  15سال ) به عنوان نیروی کار در سال  2011میالدی  15.7درصد بوده است ،این درحالی است که حضور
1
مردان در همین سال به  77.2درصد میرسید.
مسئله جنسیت هنوز هم عامل کلیدی و اثرگذار جهت دسترسی به منابع ،خدمات و فرصت ها و همچنان عامل برای استخدام است .زنان در این میان
نسبت به مردان از لحاظ توانایی جهت کسب مهارت و آموزش ،دسترسی به منابع سودمند و سرمایه و همچنان کار در بیرون از چهارچوب خانه ،بیشتر
محروم مانده اند .سواد زنان درمقایسه با کشورهای رو به انکشاف در سطح پایین قرار دارد ( .جمهوری اسالمی افغانستان  . )2010:24در مناطق روستایی
که بیشتر از  70درصد جمعیت در آن زنده گی می کنند ،تخمینا  90درصد از زنان و  63درصد از مردان بیسواد هستند ( .وزارت معارف  . )2012زنان
وادار ساخته شده اند تا دسترسی محدودی به اقتصاد و بازار داشته باشند ( .گنیش  . )2013آنان همواره در هنگام نزاع و عصیان ،عمدتأ هدف تهدیدها و
خشونت قرار می گیرند( دیده بان حقوق بشر  .)2010این مسئله یکجا با موجودیت معیار های عملی جنسیت ،باعث ایجاد محدودیت وتحت فشار قرار
گرفتن سهولت ها برای زنان میشود و دسترسی آنان را به آموزش ،خدمات صحی و استخدام تحت تاثیر قرار می دهد.
درجریان یک دههء گذشته ،دولت افغانستان و جامعه بین المللی برنامه های ایجاد کار برای قشر جوان و تقویت نوجوانان را به حیث یک موضوع دارای اولویت
مشخص کرده اند تا افغانستان بتواند به سوی ثبات دوام دارحرکت کند .در این جریان شماری از برنامه های انکشافی برای ارتقاع زنان و دختران راه اندازی گردیده
است تا آنان به بازار کار و رونق اقتصادی دست بیابند.

http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS
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اهداف تحقیق و اسلوب شناسی
این تحقیق تاثیرات برنامه آموزش مهارت های زنده گی و آموزش برای کسب در آمد یا معیشت را که به وسیله موسسهء برک در والیات کابل و پروان افغانستان
راه اندازی شده بود ،مورد بررسی قرار داده است .برنامه آموزشی به عنوان بخشی از پروژهء آموزش دختران در سال های  2007و  2011میالدی به کمک مالی
اداره انکشاف بین المللی کانادا ( ) CIDAتوسط موسسهء برک ،راه اندازی و تکمیل گردیده بود .این پروژه مراکز خوانش را برای دختران بالغ دارای سنین  15تا
 20سال که آموزش های ابتدایی را فراگرفته ،اما نتوانسته بودند دروس شان را تکمیل کنند ،برگزار کرده بود .برنامهء ایجاد مراکز خوانش برای بالغین از ماه مارچ
تا جون سال  2011درکابل  ،و از ماه جون تا اگست سال  2011در والیت پروان آغاز و ادامه یافته بود.
شکل :1والیت کابل و پروان

این تحقیق به هدف معلوم کردن وسعت اجرای برنامه آموزش مهارت های زنده گی ،و آموزش برای کسب معیشت صورت می گیرد تا دانسته شود که زنان
و دختران از آن برای به دست آوردن عاید و داخل شدن در بازار کار ،تا چی حدی استفاده کرده اند .این تحقیق همچنان روشن می سازد که آیا این دخالت
باعث ایجاد عوامل دیگر ،و به صورت مشخص توان بخشیدن و تاثیر گذاری در زمینه روابط اجتماعی و روابط متقابل با مسوولین امور گردیده است یا نی ؟
چوکات  :1آموزش مهارتهای زنده گی و آموزش برای کسب معیشت برک ()BRAC

اشتراک کننده ها در مراکز خوانش برای بالغین فرصت آن را داشتند تا دو نوع آموزش یعنی آموزش
مهارت های زنده گی و آموختن حرفه برای کسب معاش یا درآمد را فرا گیرند .آموزش های وابسته به
سهولت های زنده گی ،دوره های آموزشی پنج روزهء بود که برای اشتراک کننده ها در مورد مسایل
عمومی و موثر صحت کودکان و حقوق زنان معلومات می داد .برنامه آموزش مهارت برای کسب عاید،
دوره های سه ماهه به هدف قادر ساختن اشتراک کننده ها جهت انجام فعالیت های بود که درنتیجه
پول به دست بیاید و اشتراک کننده ها از نگاه اقتصادی خودکفا شوند .این آموزش ها شامل اجرای ُمدل
های سوزن کاری ،بکس سازی ،خیاطی ،پرورش حیوانات و بسته بندی غذا بود.

هدف در اصل این بوده است تا نه تنها اثرات ایجاد برنامهء «موسسهء برک» را مورد بررسی قرار بدهد ،بلکه نتایج موثر قابل انتقال را تقویت نماید .این
برنامه که درچهارچوب کاری محرومیت های اجتماعی هدایت می شد ،اهمیت و تاثیر ابعاد مختلف را برای مبارزه با فقر و عوامل آسیب پذیری ،برجسته
می سازد ( بابه جانیان و هاجنزانکر  .)2012این تحقیق همچنان امیدوار است تا این مسئله را روشن بسازد که آیا به طور مشخص برنامه آموزش برای
کسب درامد یا معیشت ،قادر به تغییر ساختار های اجتماعی و پروسه های بوده است که مانع دسترسی زنان به مارکیت کار میشدند؟
این تحقیق شیوه یا میتود های مشترک کمی و کیفی را مورد استفاده قرار داده است .در تشریح کمی از شیوه ( )PSMاستفاده صورت گرفته است تا بتواند
در این رابطه نتیجه کارشناسانه را در خصوص افراد ذینفع یا مستحق و غیر مستحقین ارائه نماید .در مجموع با  364پاسخ دهنده( از هر خانه یک نفر) با
مجزا ساختن افرادی که نفع برده اند و کسانی که از برنامه مستفید نشده اند در  13قریه ،مصاحبه صورت گرفته است .در روش کیفی با  26گروه که
در آن  76تن افراد ذینفع و  75تن کسانی که از برنامه مستفید نشده اند ،تمرکز و مباحثه صورت گرفته است .ضمنا با  21فرد ذینفع دیگر و  14تن
که از برنامه نفع نبرده اند نیز مصاحبه انجام شده است.
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یافته های تحقیق
فهم مسایل صحی ،سواد آموزی و آگاهی های حقوقی
در ُکل ،بخش اعظم افراد ذینفع ،برنامه آموزش مهارت های زنده گی را سودمند تشخیص داده اند .به نظر می رسد که آگاهی دختران از مسایل صحی ،تجربه
های سواد آموزی و آگاهی های حقوقی ،عمده ترین فواید این برنامه ها بوده است .این سروی و همچنان معلومات کیفیتی آن به این مسئله اشاره می کند که
مواد استفاده شده از جمله آگاهی های تازه صحی ،به طور مثال مراجعه به داکتر و گرفتن مشوره برای بهبود صحت خود و اعضای خانواده و تمرین حفظ الصحه،
عناصر کلیدی به شمار می روند.
بلی ،من فهم بیشتری در زمینه صحت و آموزش دارم و من از این مسایل آگاه شده ام .من از آن در زنده گی روزانهء خود استفاده می کنم.
به طور مثال از نمونه های ارائه شده در مسایل صحی ،من در مورد نظافت معلومات بیشتری دریافت کردم [ ]....من معلومات زیادی حاصل
کرده ام ،حاال زمانی که مریض شوم به کلینیک رفته و دوا می گیرم.
 مصاحبه با م .درکابلمعلومات کیفی مشخص می سازد که دختران با استفاده از مهارت داشتن سواد اطفال را در انجام کارهای خانگی دروس مکتب کمک کرده اند.
نمونه ارائه شده درمورد آموزش برای من با اهمیت بود :من آموختم که چگونه بخوانم و بنویسم .حاال من بسیار خوشحال هستم و خواهر
کوچک خود را خواندن و نوشتن می آموزانم.
 اشتراک کننده بحث ها گروپی از والیت پرواناستفاده و به کار گیری آموخته ها برای کسب درآمد
بر اساس پرسش های که از  150اشتراک کننده ذینفع ( ازمیان  182تن ) صورت گرفت ،خیاطی پرطرفدار ترین کورس آموزشی برای کسب درآمد بوده است.
بیشتر از نیمی از اشتراک کننده ها گفته اند که آنان مهارت های تازه یی را کسب کرده و پنج درصد دیگر اظهار داشته اند که به میزان مهارت های قبلی شان
افزوده شده است .تقریبا دو بر سوم کسانی که به این سروی پاسخ داده اند ،گفته اند که آنان توانسته اند مهارت های را که در جریان آموزش فرا گرفته اند ،در عمل
پیاده کنند .در این میان بیشترین کار های عملی در زمینه استفاده از مهارت دوختن لباس برای استفاده شخصی و سایر اعضای خانواده بوده است.
جدول :1استفاده از دانش فرا گرفته شده آموزش برای کسب درآمد
استفاده از دانش فرا گرفته شده

تعداد

فیصدی از مجموع 182

کسانی که از آموخته های برنامه ،کار گرفته اند

119

65.4

شکل استفاده ( پاسخ های گوناگون)
کسانی که برای خود لباس دوخته اند

80

43.9

کسانی که تجارت را آغاز کردند

23

12.6

کسانی که برای خود و خانواده لباس دوخته اند

13

7.1

کسانی که از مهارت های تازه در تجارت های از قبل موجود ،استفاده کرده اند

3

1.6

سایر افراد

3

1.6

ما مفاد زیادی از این کورس به دست آورده ایم ،به خصوص از نگاه اقتصادی .خیاطی بسیار سودمند بود زیرا ما آموختیم که برای خود و خانوادهء
خود چگونه لباس بدوزیم .زمانی که من در خانه خیاطی می کنم ،معنی آن این است که از مصرف پول پدرم صرفه جویی کرده ام .بنا از نگاه
اقتصادی این مسئله برای خانواده ما زیاد کمک کرده است.
 مصاحبه با ز .والیت پروانیک برسوم حصه از افراد ذینفع ،فکر می کردند که آنان نتوانسته اند از برنامه آموزش معیشت استفاده کنند .کسانی که به بخش ارزیابی
کیفیت این برنامه پاسخ داده اند متذکر شدند که دوره آموزشی به آنان مهارت های کافی خیاطی را نیاموختانده است تا این کار برای آنان
منجر به کسب عاید یا درآمد گردد .معلومات کیفی به دست آمده از این تحقیق نیز تایید می کند که بیشتر از  40درصد از مجموع افراد
ذینفع فکر می کردند که نبود مهارت ها به صورت ُکل مانع گردیده است تا آنان نتوانند در این تجارت دخیل باشند.
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مدت کورس صرف سه ماه بود .ما درست آموخته نتوانستیم .بنأ برای ما جهت یافتن کار و کسب درآمد ،کمکی کرده نتوانست.
 مصاحبه با ف .دریک بحث گروپی در والیت پروانتاثیر روی فعالیت تجارتی و دسترسی به فرصت های اقتصادی
تنها تعداد اندکی از افراد ذینفع (  13درصد و یا  23تن از میان  182اشتراک کننده) گفته اند که با استفاده از این مهارت ها تجارت را آغاز کرده اند.
مصاحبه ها در مورد کیفیت ،ثابت ساخته است که حدود  19اشتراک کننده برنامه آموزش معیشت ،قادر گردیده بودند تا به تجارت متوسل شده و از این
طریق عاید به دست بیاورند .درحالی که به نظر میرسد ،آموزش معیشت تاثیر کوچک کاری روی عواید اعضای خانواده داشته است ،بنا نتیجه تحلیل
 PSMخاطر نشان می سازد که این تعداد بسیار اندک است و نمی تواند نشاندهنده تغییر واقعی در عمل باشد.
روابط اجتماعی و تماس متقابل با مسوولین
برنامه های آموزش سهولت زنده گی و معیشت ،بیشتر تاثیرات مثبتی در قسمت روابط اجتماعی به شمول روابط با خانواده و افراد اجتماع داشته است .این دو
برنامهء آموزشی منجر به افزایش میزان احترام و قدردانی سایر اعضای خانواده و اجتماع گردیده و باعث تقویت شبکه اجتماعی و نزدیکی افراد ذینفع شده است.
بلی ،آنان مرا ترغیب کردند تا بخوانم و آموزش ببینم و آنان بیشتر از گذشته به من احترام می کنند .حاال ،از زمانی که من درس خوانده ام،
خانواده ام زمانی که می خواهند کاری انجام بدهند ،از من می خواهند تا نظر خود را بدهم .قبل از آموزش چنین وضعیتی نداشتم.
 مصاحبه با ر .درکابلدرعین حال برخی از پاسخ دهنده گان از افزایش تنش و طرز تلقی منفی در اجتماع نیز خبر داده اند .در برخی موارد ،دامن زدن به چنین مسایلی ،به
حس حسادت میان دخترانی که واجد شرایط دخول در این کورس ها نبودند ،و در برخی موارد دیگر ،به طرز تلقی برخی از محافظه کاران دراجتماع که
با محتوای این کورس ها مخالف بوده اند ،نسبت داده شده است .اما حضور در این کورس ها باعث تقویت روابط با مسوولین امور نشده است ،زیرا زنان
در ساحه آموزش با مسوولین محلی تماس نداشته اند.

توضیح تاثیرات برنامه
عامل عمده که باعث گردیده است برنامه آموزش معیشت عاید کمتری برای اشتراک کننده ها داشته باشد ،عبارت از چگونگی طرح و اجرای آن است .کسانی که
پس از ختم آموزش ،درکار خیاطی و تجارت آن دخیل نبودند ،نتوانستند در فعالیت های عایداتی سهم بگیرند ،آنان در پاسخ های شان ،دلیل اساسی را نداشتن
مهارت ها می دانند .به نظر می رسد کسانی که وارد تجارت شده اند ،قبل از پیوستن به کورس ،مهارت های ابتدایی را داشته اند .این آموزش ها به آنان کمک
کرده است تا مهارت های شان تقویت شود و مسلکی تر عمل کنند .اما افرادی که بدون داشتن مهارت ابتدایی شامل آموزش شده بودند ،قادر نشدند تا مهارت
های الزم خیاطی را جهت کسب عاید ،فرا بگیرند .درک و مشاهدات افراد ذینفع از سروی کمیت ،به واقعیت های اشاره می کند که آموزش معیشت برای تقویت
مهارت ها کافی نبوده است .بیشتر از  43درصد از افراد ذینفع که در سروی از آنان سوال شده است ،نبود مهارت را عمده ترین عامل برای عدم حضور درتجارت
در جریان  12ماه گذشته دانسته اند .با آنکه برنامه آموزشی با شیوه خودمانی طوری راه اندازی شده بود که شاگردان احساس کنند ،نه در صنف درسی ،بلکه در
خانه هستند ،اما نتایج حاصله از آن تاثیر عمده یی روی فشار موجود از جمله محدودیت استخدام و تحرک زنان به جا نگذاشته است.
گفته می توانم که برای زنان داشتن کارخیاطی در خانه بسیار ساده است ،اما نه در بیرون از خانه ،زیرا مردم در مورد آن تبصره های بد می
کنند .دوم ،ما رواج بد داریم و زنان اجازه ندارند که در بیرون از خانه کار کنند .درصورتی که کدام زن در بیرون کار کند ،اعتبار وی در اجتماع
ما خراب می شود .به همین دلیل مرد ها زنان و دختران شان را برای کار کردن به بیرون اجازه نمی دهند .مردان به این نظر هستند که باید
مرد ها کار کنند و درآمد داشته باشند و نقش زنان این است تا در خانه باشند و امور منزل را پیش ببرند[ .و] برای آنان همین کافی است.
 مصاحبه با ف.ر .در یک بحث گروپی از کابلموانع بر سر راه استخدام زنان با توجه به یک بخش خاص و شغل ،می تواند متفاوت باشد .درحالی که این مطالعه تالش دارد تا عوامل و نتایج دخالت موسسه
برک را در بخش های خاص و متمرکز شده بررسی نماید ،درعین حال روی شواهد عمومی بازدارندهء فرصت ها برای زنان نیز تمرکز مینماید .به طور عموم
برداشت زنان جوان درخصوص موانع سر راه استخدام قشر اناث ،آشکار می سازد که در پهلوی دانش ،مهارت ها و توانایی برای ایجاد تجارت ،یک سلسله عوامل
دیگر نیز به آن بسته گی دارد .پاسخ دهنده گان مشخص ساخته اند که آموزش ،دسترسی به اقتصاد مالی و منابع تولیدی و دشواری ها در راه حرکت زنان از عمده
ترین موانع برای استخدام آنان بوده است .درحالی که بیشتر این عوامل ،نشاندهنده موانع بر سر راه زنان و هم مردان است ،اما به نظر می رسد که محدودیت
های بیشتری در برابر زنان وجود دارد.
بسیاری از زنان اجتماع ما زیاد فقیر هستند .آنان پول کافی برای آغاز تجارت شخصی را ندارند .آغاز کار تجارت به پول و مهارت نیاز دارد.
مصاحبه با ف  4درکابل.
 مصاحبه با F4در یک بحث گروپی از کابل4

نقش برنامه آموزش مهارتهای زنده گی و آموزش برای کسب معیشت موسسه برک در مشارکت اجتماعی در افغانستان

نتیجه گیری ها
برای تقویت دسترسی زنان به شغل و درآمد ،سیاست های مداخله گرانه نباید صرفأ جنبه تاثیر گذاری در تدریس و آموزش داشته باشد ،بلکه باید با عوامل
اجتماعی ،اقتصادی و اداریی نیز مبارزه کند که درنتیجه باعث دسترسی نامتوازن و محرومیت چندین جانبه می گردند .البته این روند باید شامل شناسایی عواملی
باشد که توانایی زنان را در زمینه ُسود بردن از فرصت های اقتصادی در عرصه های مشخص اشتغال ،سلب می کند .برخی از این عوامل با طرح ریزی و تنظیم
مسایل اداری ومداخله در مارکیت کار حل شده می توانند ،اما برخی دیگر نیاز به تعهدات درازمدت و سیاست گذاری های وسیع تر دارند.
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

در باره واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان ،مؤسسة مستقل پژوهشى مستقر در شهر كابل است كه هدف آن انجام و عرضهء پژوهش با كيفيت مرتبط به پاليسى و
طرزالعمل و انتشار نتايج حاصله از آنها جهت آگهى دهى و تاثير گذارى روى پاليسى ها و فعاليت هاى گوناگون؛ و تقويت فرهنگ پژوهش و مطالعه ميباشد.
اين اداره سعى مينمايد تا با دخيل ساختن پاليسى سازان ،جامعه مدنى ،محققين و دانش آموزان زمينه هاى استفاده از تحقيقات و كتابخانهء اين اداره را جهت
تقويت ظرفيت پژوهشى آنان ،و ايجاد فرصت ها براى بازتاب انديشه ها ،مناظره ها و مباحث علمى در كشور فراهم سازد.
واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان در سال  2002با همكارى موسسات امدادى فعال در افغانستان بوجود امد كه نماينده هاى آن متشكل از هيآت مديره،
تمويل كنندگان ،ملل متحد و ديگر دفاتر و موسسات غير دولتى مى باشد . .اين واحد بيشتر از سوى دولت هاى فنلند ،سويدن و سويس پشتيبانى مالى
مى شود.
در سال  2014میالدی پروژه های مشخصی از سوی کمیسیون اروپا ( ،)ECاداره توسعه و همكارى سويس ( ،)SDCموسسه بين المللى برای توسعه
( ،)ODIبرنامه انكشافى سازمان ملل متحد ( ،)UNDPپوهنتون آسياى مركزى ( ،)UCAبانک جهانی ،انستیتیوت صلح ایاالت متحده امریکا ( ،)USIPهمكارى
هاى تخنيكى آلمان ( )GIZو سفارت فنلند تمویل میگردد.

در باره موسسه بین المللی برای توسعه

ODI

 ODIیک موسسهء غیر وابسته و برجستهء تحقیقاتی در بریتانیاست که در زمینه مسایل انکشاف بین المللی و بشری کار می کند.
ماموریت ما این است تا سیاست گذاری ها را ترغیب کرده و آن را به هدف کاهش فقر ،تسکین رنج ها و دست یابی به معیشت دوامدار به کار اندازیم.
ما این کار را با انجام دادن تحقیقات دارای کیفیت باال ،دادن مشوره های عملی برای سیاستگذاری و مباحثات متمرکز شده روی سیاستگذاری ها ،اجرا
می کنیم.
ما درهمکاری با شرکای خود در بخش های دولتی و خصوصی در کشور های انکشاف یافته و رو به انکشاف کار می نماییم.
این گزارش مختصر ،بخشی از پروژهء تحقیق گسترده یی است که موثریت و ارتباط تحفظ اجتماعی و برنامه های کار را در داخل اجتماعات رو به ترقی در
جنوب آسیا مورد ارزیابی قرار می دهد .این تحقیق به یاری ادارات همکار در چهار کشور راه اندازی شده است که برنامه مهارت زنده گی و آموزش برای
کسب درآمد را که توسط موسسه برک در افغانستان راه اندازی گردیده بود ،مورد ارزیابی قرار می دهد .برنامه معیشت و برنامه گروه های آسیب پذیر که
ازسوی موسسه چارس در بنگله دیش راه اندازی شده بود ،برنامه ملی بیمه صحی ( )RSBYدر ایالت مهارشترا و اوترا پردیش در هند و برنامه اعطای طفل
در منطقهء کارنالی نیپال جز این ارزیابی است .گزارش ها و خالصه ها درمورد هر کشور و گزارش تحلیلی فرا کشوری و درس های مرتبط با آن جهت
سیاستگذاری های منطقوی و بین المللی در این صفحه انترنتی قابل دسترس است .www.odi.org/sp-inclusion :

تمویل شده از طرف:
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