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 قویدل)دبیر اجرایی همایش( قایآ

شود.همانطور نقش سازمان های مردم نهاد در مدیریت خطر بالیای طبیعی برگزار  "قرار است همایشی تحت عنوان

که همه دوستان اذعان دارند سازمان یافتگی بهتر سازمان های مردم نهاد در هنگام وقوع بالیای طبیعی نیازمند 

 یاست. یکی از پیشرفت های مهمآنها تیکی شدن درک و نظرا و  بررسی، به تفاهم رسیدن تشکل های مردم نهاد

ت و در سیل اخیر تجلی پیدا کرد این است که سازمان های که در حوزه سازمان های مردم نهاد اتفاق افتاده اس

کمک مردم نهاد به این بلوغ و باور رسیده اند که مدیریت بحران به عهده دولت است و سازمان های مردم نهاد 

کننده در این حوزه هستند و حال برای دقیق تر شدن این کمک ها و روشن شدن نقش سازمان های مردم نهاد باید 

همانطور که  باور برسیم که مدیریت بحران نیازمند آموزش و فعالیت های تحقیقی قبل از بحران می باشد. به این

مردم نهاد و هالل احمر برقرار شده است و  یسازمان ها نیخوب ب یهمکار کی سیل اخیر در دیمسنحضر هست

تفاهم نامه ارائه  کیورود به بحران را در قالب  یمردم نهاد برا یآموزش سازمان ها شنهادیدوستان در هالل احمر پ

و کارشناسی قبل از آن شکل گرفته است ماه  بهشتیاردجلسه امروز به منظور استخراج محور های همایش  داده اند.

تا سازمان های مردم نهادی که در میدان بوده اند تجربیات عملیاتی خود را بازگو کنند و بعد از آن نظرات دوستان و 

 . را بشنویم این حوزه را که هدفمند انتخاب دعوت شده اند رشناسانکا

 (همایش ) دبیر علمیدکتر فراستخواهآقای 

در این  امیدوارممن برای یادگیری آمده ام امیدوارم همه به هم کمک کنیم و خالی لحظاتمان را سرشار از معنا کنیم 

یاد بگیریم و هم افزایی داشته باشیم. با شناخت نسبی که از شما دوستان دارم آگاه هستم که شما عزیزان   جلسه

به   "risk society"یک  در ایران سرشار از دانش ملی و بومی هستید. جامعه ما جامعه خطر است در واقع ما

ع بحران ها و چالش ها از سویه های مختلف. معنای واقعی داریم. جامعه ای درگیر انواع مشکالت و در معرض انوا

درویشی نشسته در جنگ هستیم. جامعه ای سرشار از توانمندی ها و استعدادها اما درگیر با ابتدایی ترین مشکالت. 

 در نتیجه بهره وری ملی از این استعدادها و ظرفیت های اجتماعی و فرهنگی و تاریخی نداریم.

که دچار کمبود انگیزش شده ایم و همه در پی رفع نیاز های ابتدایی  ایم رسیده بخش بزرگی از جامعه به وضعیتی

خود) هرم مازلو( هستیم.در حقیقت رشد انگیزش در جامعه فروکش کرده است. بیشتر انگیزه ها در حد رفع نیازهای 

 اولیه هست.



جامعه ایرانی یک جامعه اخالقی است و پس زمینه های فرهنگی و تاریخی دارد و تمایل دارد به صورت اخالقی 

زندگی کند اما به علت شرایط حاکم بر جامعه به شکست می خورد شرایط به گونه ای است که تصمیمات اخالقی به 

ش می گیرد. در چنین جامعه ای و با پس شکست می خورد و تسلیم می شود در نتیجه بیشتر خودمحوری را در پی

نیازمند تحلیل و حفاظت از آینده جامعه زمینه های مخاطره آمیز به سبب وجود بالیای طبیعی برای تاب آوری 

نسل ها شکوفا شود و به پایداری برسد و جامعه  بایستی در این سرزمین تجربه ها، شکست ها و موفقیت هاییم.

خودش را اداره کندباید به سمت سازندگی اجتماعی برود. جامعه نمی تواند به  ندچنان توانمند شود که بتوا

 .چشم بدوزد بروکراسی دولت

وابسته شودو چشم امید به دولت داشته باشد و الزم است که در جامعه نوعی خود  دولتجامعه نمی تواند به 

ابتکاراتی که در سطح نهادهای کوچک  شکل بگیرد یعنی ات درون و جنبش های اجتماعی کوچکو ابتکار سازندگی

و در همه دنیا به عنوان عقل جهانی شناخته می  اجتماعی ظهور پیدا کند. دانش عملی شما عزیزان بسیار زیاد است

شود.یک عقل سلیم جهانی این موضوع را یادآور می شودکه جامعه های در حال توسعه باید به اعداد کوچک 

( small level Movements( و به جنبش های کوچک)Local level Communitiesاجتماعی)

ها و سازمان های مردم نهاد جزو شاخص ترین انگیزه های این اجتماع هستند. در واقع سرشار از Ngoبازگردند.

انگیزش های درونی، ابتکارات، انگیزه های رشدهستند و پتانسیل جاری شدن و حل مسائل و مراودات اجتماعی را 

ار ری این همایش که در اردیبهشت برگزا همگی کفایت و مسئولیت اجتماعی ایجاد می کند. هدف از برگزا. اینهدارند

و در مواجهه خالق با طبیعی  سوانح( در موقعیت خطر Best Practicesمی شوداین است که این تجربه های ملی)

همکاری کنند و نقایص جامعه را رفع کند. برای این این بالیا چگونه خود را بهتر اداره کنند و چگونه بتوانند با دولت 

همایش یک پیش همایش تدارک دیده شده است. در این پیش همایش دو پانل داریم و در هر پانل سه تا از بهترین 

که با آنها آشنا بودیم انتخاب شده اند و تجربه های این دوستان در مواجه با بالیا  در حین وقوع بالیای طبیعی اجراها

بررسی شده و نمایندگان هر یک از این سمن ها عملکرد و تجربه زیسته خود را که در میدان آزموده اند را در مدت 

 51و بعد از  دقیق بیان خواهند کرد و دانشی را که از طریق عمل اجتماعی بدست آورده اند را ارائه می دهند 51

ین میان یک استراحت کوچک و پس از آن پانل دوم و در دقیقه بحث و گفتگو خواهیم داشت. در ا 51دقیقه ارائه، 

 انتها جمع بندی که با آمادگی بیشتر به سمت همایش برویم.

 سرپل زهاب -خیریه تابان مهر حلوان -سهیال نبردیخانم 

 هدف از تشکیل این خیریه:

 شناسایی دانش آموزان نیازمند 

 تامین مایحتاج ضروری دانش آموزان مستعد نیازمند 

 پیگیری امور فرهنگی، تحصیلی و مسائل خانوادگی دانش آموزان 

 کمک به تامین نیازمندی های زنان بی سرپرست و بد سرپرست 



 خالصه فعالیت های خیریه تابان مهر حلوان در زلزله اخیر:

از  در یک گروه تلگرامی توسط یکی 5931ایده اولیه تشکیل یک گروه حامی دانش آموزان نیازمند در تابستان 

 دوستان مطرح و مورد استقبال واقع شد. هدف از تشکیل این گروه

 تامین مایحتاج ضروری دانش آموزان نیازمند 

 .پیگیری امور فرهنگی، تحصیلی و مسائل خانوادگی دانش آموزان عنوان شد 

ازمند به در ابتدای شکل گیری این گروه کمیته تحقیق شکل گرفت و بعد از شناسایی و تحقیق دانش آموزان نی

حمایت تحصیلی شناسایی شدند. سپس برای تامین مایحتاج دانش آموزان شماره کارت اعالم و از دوستان و 

همشهریان خواسته شد کمک های خود را به این شماره کارت واریز کنند. در ابتدای فعالیت با جمع آوری این کمک 

آموز ائم از کیف، کفش و لوازم التحریر و همچنین دانش  933ها و همیاری همشهریان توانستیم مایحتاج ضروری 

 تهیه مواد غذایی شدیم.

ثبت  5931دی ماه  51پس از آن نیاز به ثبت خیریه احساس شد و با تالش فراوان خیریه تابان مهر حلوان در تاریخ 

 شد.

 هدف از تشکیل این خیریه 

 شناسایی دانش آموزان نیازمند 

 ان مستعد نیازمندتامین مایحتاج ضروری دانش آموز 

 پیگیری امور فرهنگی، تحصیلی و مسائل خانوادگی دانش آموزان 

 کمک به تامین نیازمندی های زنان بی سرپرست و بد سرپرست 

 با وقوع زلزله ویرانگر کمک به زلزله زدگان در اولویت کار قرار گرفت.

 گام های اجرایی در مراحل مختلف زلزله:

 

 

 گام اول:

گروهی جهت شناسایی و کمک به زلزله زدگان شکل گرفت که با پیوستن  5931در آبان ماه  پس از وقوع زلزله

آقایان دکتر ایرانمنش و و دکتر صوفیوند و خانم دکتر صفوی این کار شکل منظم و منسجم تری به خود گرفت.بدین 

ناسایی و آمارگیری یکی از ترتیب که گروهی پنجاه نفره از جوانان فعال مدنی شکل گرفت که این گروه هر کدام ش

محالت سرپل زهاب را ائم از ثبت اسامی تمام خانوارها باتمام مشخصات فردی ،نوع آسیب جانی و مالی ،شغل ،سن 

بدین و در واقع آمارگیری از محالت آغاز شد.بر عهده داشتند ایا تعمیری ر ،نوع سکونت و خسارت های تخریبی و

لباس گرم،موادغذایی مواد شوینده وبهداشتی،کفش چادر،وسایل گرم  و... ترتیب کمک های هموطنان شامل پتو 

 بسته بندی و بر طبق آمارهای ارائه شده به شکل منظم به دست همشهریان زلزله زده رسانده میشد.

 گام دوم:

سپس به شناسایی و جذب خیرین پرداخته شد بدین ترتیب که افراد خیر شناسایی و با معرفی افراد نیازمند به آنها 

کمک ها شکل وسیعتری به خود گرفت. با شروع گرما شروع به تهیه ی کولر و یخچال شد البته همزمان درحال 



ای تهیه کانکس براشون تالش میکردم وموفق هم شناسایی خانوارهایی که هنوز در چادر زندگی میکردن بودیم و بر

 شدم برای خیلی ازاین عزیزان کانکس تهیه کنیم.

یکی از کارهای مهمی که توسط خیریه حلوان انجام شد معرفی افراد آسیب دیده از نظر روحی و معرفی به 

 ن و پیگیری مراحل درمان آنها بود.روانشناسا

 

 

 

 گام سوم:

ت دارای فرزند که قادر به تکمیل بازسازی خانه هایشان نبودند و کمک به ایشان برای شناسایی بانوان بی سرپرس

ساخت خانه شان.تهیه لیستی از بیماران و سرکشی و تهیه نیازمندی هایشان مثل تهیه دارو، کمک به تهیه پای 

 مصنوعی، ویلچر و....

زان به خیرین و اعالم آمادگی این خیرین کمک به تجهیز یک مدرسه آسیب دیده با کمک خیرین، معرفی دانش آمو

 برای حمایت از دانش آموزان، برگزاری کالس های کنکور و کالس های تقویتی برای دانش آموزان،

  نفر از بانوان آسیب دیده از زلزله. 513تهیه مقدمات سفر زیارتی به مشهد  برای حدود  

هنوز برخی از اردوگاههای  کنند یم یهستند که همچنان در کانکس زندگ یهنوز کسان در سرپل زهاب  متاسفانه

 خیلی از افراد در خانه های نیمه ساخته ساکن شده اند.جمعی پابرجاست.

مسئولین شهر به هیچ عنوان با ما همکاری نداشتند و در واقع ما را رقیب خود میدانستند نه همکار و کمک کننده و 

 طرف مسئولین صورت گرفت. سنگ اندازی های زیادی از

نیروی کار غیربومی به شهر بود که به دنبال آن  0133یکی از مشکالت سرپل زهاب بعد از وقوع زلزله ورود حدود 

آمار بزهکاری، دزدی و ناامنی های اجتماعی افزایش یافت پیشنهاد ما به مسئولین ساماندهی و ثبت نام و مشخصات 

 ه متاسفانه این کار صورت نگرفت.قوع بزهکاری بود کای جلوگیری از واین کارگران بر

 

 نظرات حاضرین:

 :) دانشگاه تهران(آقای دکتر ایرانمنش

زمانی که بعد از زلزله به سرپل زهاب رفتیم متوجه محدودیت های قومی و مذهبی زیادی در آنجا شدیم این 

تواند مدیر یک مدرسه باشد و یا فردی که  محدودیت ها به قدری بود که فهمیدیم در آنجا یک معلم اهل تسنن نمی

داشته باشد و  مناسبی جز رتبه های برتر در رشته عربی بود به علت اهل تسنن بودن نمی توانست جایگاه شغلی

ایجاد توهم بیکار بود و از این دست مثال ها در آنجا بسیار زیاد است در نتیجه این فشار ها و محرومیت ها باعث 

لزله شده بود و مردم بر این عقیده بودند این زلزله طبیعی نیست و دست دولت در ایجاد آن نقش غیرطبیعی بودن ز

 بسیار خطرناک است. طرز فکر در یک جامعه که این دارد و این زلزله به صورت مصنوعی ایجاد شده است



 آقای اکبری)هالل احمر(:

ای طبیعی، جمع آوری و جذب و هدایت کمک های برخی از فعالیت های تشکل های مردم نهاد در زمان وقوع بالی

این جمع آوری، جذب و توزیع کمک های مردمی را از  وزارت کشور سازمان بحران ،مردمی است که در قانون جدید

یک جرم تلقی کرده است که تحت  ی دیگروظایف هالل احمر می داند و تخطی از آن را برای سازمان ها و تشکل ها

هالل احمر خود را یک سازمان اجتماعی می داندو نه یک سازمان صرفا  اما سازمانخواهند گرفت  پیگیرد قانونی قرار

دست آمده از سیل اخیر، یک تفاهم نامه حقوقی تدوین کرده است  های به بر مبنای این تفکر و تجربه .کمک رسان

وقوع حادثه آموزش های الزم را دیده که هر تشکل و سازمان مردم نهاد که این تفاهم نامه را امضاء کند و قبل از 

می تواند با مدیریت هالل احمر در امر جمع آوری کمک های نقدی) با حساب موسسه خود( و کمک های باشد 

غیرنقدی فعالیت کند و از آنجا که هالل احمر اشراف کامل به مناطق آسیب دیده دارد بهتر می تواند در امر توزیع 

اگر مدیریت جمع آوری و توزیع کمک ها با هالل احمر باشد قطعا نتیجه بهتری  کمک ها فعالیت کند در واقع

 حاصل خواهد شد.

 اسدی آرا)موسسه فرهنگی دارااکرام(:آقای 

 سوال از خانم نبردی دارم. 1بنده 

شما در این  .با توجه به وقوع زلزله مهمترین بخشی که رخ خواهد داد آسیب های روحی و روانی است -5

 خصوص چه فعالیت هایی را انجام دادید؟

 اقدام به مستند کردن این تجربه ها کرده اید؟آیا پس از وقوع زلزله و کسب تجربیات فراوان  -1

 خانم نبردی:

افراد دچار آسیهای های روحی و از آنجا که ما در تماس مستقیم با افراد آسیب دیده و در کمپ ها فعال بودیم 

 گروههای روانشناسان و مشاوران محلی ارجاع و معرفی می شدند.روانی به 

در مورد سوال دوم هم، ما در حال حاضر مشغول گرداوری و تدوین مستدات و تجارب بدست آمده از این در 

 زلزله هستیم.

 خانم صابر) شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه(:

 کردید لطفا در این باره کمی بیشتر توضیح دهید.شما در صحبت هایتان به یکی از ضعف های خود اشاره 

 خانم نبردی:



بعد از وقوع زلزله ما بسیار غافلگیر شدیم و در هفته اول بسیار هیجانی ، احساسی، بدون نیاز سنجی و بدون 

و در واقع  برنامه کار می کردیم در واقع شاید بسیاری از کمک ها به افرادی میشد که نیازمند کمک نبودند

 اما پس از آن در پی رفع این ضعف ها برآمدیم. یع کمک ها به صورت عادالنه صورت نمی گرفت.توز

 لرستان -گروه همدالن -مصطفی جانقلیآقای 

و... به این جمع بندی رسیدیم که بدون برنامه و استراتژی نمی توان  بر حسب تجارب پیشین در بم و سیالخور

چه فعالیت هایی در دستور کار قرار دارد و از چه  ارد میدان شد.ووارد میدان شد و باید به صورت مشخص 

ی ها تیدر کنار فعال .کارهایی باید دوری کرد و باور داشتیم که به تنهایی نمی توانیم کاری را به پیش بریم

در این راستا ما در تهران  مرجع بود یو گروهها یاجتماع یها هیسرما تیوجه کار ما تقو نیمهمترتعریف شده 

 یک اجتماع تشکیل دادیم و گروه همدالن تشکیل شد.

و انجمن حامیان  همدالن نیافق مب یموسسه مطالعات،  ی)انجمن داوطلبان خدمات اجتماع گروه همدالن متشکل از 

 ( در زمان وقوع بالیای طبیعی در حوزه های زیر فعال است:کودکان کار و خیابان

 فردی و گروهی توان افزایی 

  مداخالت روانی ، اجتماعی، غربالگری و شناسایی افراد آسیب دیده و ارجاع به واحد های تخصصی 

 آموزش مهارت های زندگی اجتماعی با تاکید بر تاب آوری در زمان بحران 

 تالش برای حمایت از بیماران دارای بیماری های خاص 

  برای کودکان و زنانایجاد پایگاه تخصصی ویژه درمان مرحله ای 

 حمایت از اشتغال خرد و خانگی 

که در حوزه های  کردیم معرفی کرده و اعالم آمادگیدر مرحله اول خود را به بهزیستی، استانداری و ستاد بحران 

 مرحله بعدی تعیین قلمرو جغرافیایی فعالیت بود. از آنجارت و امکانات الزم را در اختیار داریم.ابیان شده دانش، مه

ما قلمرو فعالیت خود را شهرستان معموالن و  که لرستان بخش وسیعی است و سیل بخش وسیعی را در بر گرفت

 پلدختر قرار دادیم.

بر  یخود را مبتن تیمناسب فعال یجاریمکان است نیبا تام لیپساس یروزها نیو از نخست یرا طراح یا کسالهیبرنامه 

 یمطلوب و فراتر از انتظار یاقدام آغاز نمود که تاکنون دستاوردها یو مطابق با روند نما یاهداف و برنامه راهبرد

 داشته است.

 

 

 

 اهم فعالیت های صورت گرفته:

  فراخوان از افراد تحصیلکرده ، عالقمند و برخوردار از روحیه کار داوطلبانه در سطح شهر و روستا 

  توانمند سازی مبتنی بر جامعه محلی با تاکید بر آموزش شرح اهداف و فعالیتهای اجتماع محور و طرح

 مهارت های زندگی اجتماعی به ویژه تاب آوری

 شرح تجارب مداخالت موفق به عنوان الگوی رفتاری در ارتباط با جامعه هدف 



  تشکیل کارگاه های آموزش تسهیلگری و تشریح اهم موارد تسهیلگری و روش های مداخله مرتبط با

 بحران مراحل دوره 

  تشریح انواع مداخالت روانی ، اجتماعی و شیوه ها و روش های اقدام ، پرهیز از رفتارهای شتابزده و

 هیجانی ، پرهیز از برچسب زنی، پرهیز از هرگونه داوری قبل از طرح در کارگروه های تخصصی

  ،عمرانی ،ورزش و تشکیل کارگروه های تخصصی،حمایتی، آموزشی، بهداشتی، درمانی، اجتماعی. فرهنگی

 تفریحات سالم و تالش برای ارتقاء مهارت های رفتاری کنشگران در ارتباط با جامعه هدف

  تعیین قلمرو فعالیت افراد و گروه های آموزش دیده و شکل گیریCB ها در محالت و مناطق  متاثر ازسیل

 خش معموالن و  محله انقالب، چم باال و چم پائین شهر همچنین روستاهای حاشیه کشکان در ب

  ارسال شبانه مساعدت و اقالم موردنیاز شناسایی شده توسط مددکاران مداخله گر در محل اسکان با هدف

 حفظ عزت نفس آنان

  شناسایی افراد دارای نشانگر های انواع  اختالالت نوروتیک و ارجاع به روانشناس مستقر در بهزیستی برای

 بررسی بالینی، مشاوره و راهنمایی

 ارجاع و معرفی افراد دارای مشکالت حاد نوروتیک به روانپزشک 

  توافق با دکتر اسماعیلی عضو یکی از سمن های خدمات پزشکی ، درمانی و ارجاع برخی بیماران کم

 بضاعت به ایشان

 شناسایی خانواده های فرزند دارای  بیماری خاص و تالش برای حمایت های بیشتر از آنان 

  با تیم مداخله ای دفتر امام جمعه محترم و تشکیل جلسات تخصصی برای اقدام بر هماهنگی و همکاری

 اساس مبانی حرفه ای مداخله ای

  توجه ویژه به افراد فرهیخته آسیب دیده از سیل از طریق حضور در محل اسکان، تحویل هدایا و اقالم و

 گفتگو با آنان و دریافت دل نوشته از شب واقعه

 اشتغال خیاطی و آرایشگری راه اندازی سه مورد 

 شناسایی انواع مشاغل خانگی و تالش برای شکل گیری و آموزش های مرتبط و تحویل لوازم و ابزار کار 

 تشکیل جلسات آموزشی در محل اسکان گروهی در روستاها 

  گفتگوی چهره به چهره با افراد موثر در محله و روستا با هدف امید بخشی 

 اعی و گروه های مرجع )ورزشکاران مطرح، اعضاء هییت های ورزشی ، بانوان شناسایی سرمایه های اجتم

شاخص فرهنگی و... (و جذب آنان از طریق تشکیل جلسات، پیگیری مشکالت، تحویل اقالم به افراد مورد 

 نظر آنان  

 سایر  ارتباط و تشکیل جلسات  با امام جمعه محترم، رئیس دادگاه ، نیروی انتظامی، شهردار، بخشدار و

مسئوالن شهری و شرح لزوم و اهمیت مداخالت روانی ،اجتماعی  و تحویل کتاب ، مداخالت روانی ، 

 اجتماعی در بالیا به آنان

 اهداء کتاب به فرهنگیان کتاب از دست داده در واقعه سیل 

 اهداء کتاب و اقالم ورزشی و کاله به دانش آموزان محالت آسیب دیده از سیل و روستاها 

 کاله کویری ویژه کشاورزان  توزیع 

 شناسایی مشکالت خاص برخی کشاورزان و تالش برای پیگیری و رفع آنگاه طریق سازمانهای مربوطه 

 پیگیری موضوع ایجاد کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که در این رابطه بسیار امیدوار هستیم 



 رح انتظارات دوسویه با توجه به اهمیت تشکیل جلسه ویژه هییت های ورزشی با امام جمعه محترم و ط

 هیئت ها به عنوان گروه های مرجع جوانان

  شناسایی و پیش بینی بر اساس فرضیات علمی آسیب های محتمل پس از تعطیالت مدارس و دبیرستانها

 و ارائه راهبردهایی برای برون رفت از وقایع احتمالی

  سازی و اهمیت برنامه های بازتوانی اجتماعی جامعه هدف به اطالع رسانی با تاکید بر الزامات تسریع در باز

مقامات رده باالی کشور )وزیر کار ، تعاون و رفاه، معاونت رییس جمهور و رئیس سازمان مدیریت، برخی 

اعضاء مجمع تشخیص مصلحت، معاون سازمان ورزش و جوانان، وزیر آموزش و پرورش، رئیس و معاونان 

 جمعیت داوطلبان هالل احمر و...(سازمان بهزیستی کشور ، 

  قابل ذکر است ،فعالیت میدانیcbo ها به صورت سازمان یافته ادامه دارد و در روز گذشته میثاق نامه

سرگروه ها برای تشکیل سمن محلی در قالب موسسه خیریه فعال و دریافت پروانه های فعالیت تخصصی 

اعضاء تا  و تعیین سمت موقت "معموالن سپیدن انجمن خیریه همدال"در آتیه تدوین و تشکیل رسمی 

 دریافت مجوز رسمی کلید خورد.

هنگام ورود به ستاد بحران دریافتیم این دوستان از لحاظ دانش بحران در سطح پایینی قرار دارند و دانش 

 مداخله در بحران و تاب آوری را برگزار کردیم.

دهه به مردمان ساکن در  3ا و محرومیت هایی که طی از این جهت که از مظلومیت ه اتفاق خوبی بود  سیل

ما در آنجا اورژانس اجتماعی را ساکن کردیم و اختالل های . کشکان رفته بود غبارروبی کرد رودخانه حاشیه

روانی، اقدام به خودکشی، کودک آزاری و... به آنجا ارجاع داده شد و زمینه ای مهیا شد تا مثال بانویی که پس 

از محارمش مورد تعرض قرار می گرفت و یا افرادی که به بهانه های مختلف اقدام به  رسه نفاز سه سال توسط 

 این اتفاقات را بازگو کنند. مکان امنی بیابند کهدکشی کرده بودند و...خو

مسئله این بود در حین کار ما با مشکلی مواجه شدیم و مردد بودیم که این یک مسئله است یا مسئله نما؟ 

. چه چیزی باعث میشد این انگاره "خودکشی شهامت می خواهد"نشانگر هایی روی دیوار نوشته میشد که که:

 ا بر دیوار نقش ببندد؟ه

ما برنامه سنجش تاب آوری را به سرپرستی خانم دکتر فراهانی و خانم دکتر فاطمی در پنج گروه کودکان، 

و با توجه به نتایج بدست آمده با همکاری کانون  سال و زنان و مردان پیاده کردیم 51دختران، پسران باالی 

از پس ضربه  یاختالالت ناش بیبا هدف کنترل و کاهش آس انپرورشی کودکان و نوجوانان برای زنان و کودک

 و خوشبختانه به نتایج خوبی رسیدیم. پایگاه تابستانه تشکیل دادیم یروان یها

عالوه بر این این پایگاه های تابستانی توانست خالء بین وقفه بین پایان تحصیالت در خرداد تا مهر را پر کند و 

 .وابسته به آموزش و پرورش صد درصد کودکان زیر پوشش قرار گرفتند "کانون فجر" با همکاری 

در بخش تقویت گروههای مرجع ، چند گروه آموزشی را دعوت کرده و آموزش هایی در زمینه آموزش چرتکه، 

مربی محلی را در زمینه  01ریاضی آسان، سنجش هوش و استعداد تحصیلی برای مربیان محلی ترتیب دادیم و 

 ده تقویت کرده که در واقع یک سرمایه اجتماعی ماندگار هستند.های یاد ش

کیلومتری( به  19به اذعان سازمان بهزیستی حتی یک مراجعه کننده از محدوده معموالن) محدوده فعالیت 

معموالن خوب  "توانمندسازی مبتنی بر جامعه محلی "و این نشان دهنده آن است که بهزیستی نداشته اند 

ه این فعالیت ها جامعه محور شوند از این رو یک تیم محلی از . هدف نهایی ما این بود که همعمل کرده است

جوز مو  متولد شد "موسسه خیریه سپید معموالن "جوانان تحصیلکرده با دانش های گوناگون تحت عنوان

 سال از آنان حمایت کنیم. 1گرفت و ما متعهد شده ایم به مدت 



 

 موسسات نیکوکاری و خیریه(:خانم صابر) شبکه ملی 

 جمعیت کشکان چقدر است؟

کشکان یک رود است که در حاشیه آن مردم ساکن هستند اگر کشکان بزرگ را حساب کنیم که از دوآب و 

 033هزارنفر و اگر خرم رود و گالن رود و کشکان کوچک هم به آن اضافه کنیم باالی  503چم حسین حدود 

 هزار نفر.

 پژوهشی آموزش عالی(: -ی) موسسه علمیخانم دکتر نورشاه

  کجا قرار داشت؟ نقش دانشگاه لرستان و اعضاء هیئت علمی دانشگاه در فعالیت های شما

 آقای جانقلی:

انجمن جامعه شناسی بسیار فعال و درگیر بود اما دانشگاه کامال غایب بود ما نه ماه است در آنجا مشغول 

تیم های دانشجویی است که عمده وقت  حضور سمت دانشگاه بوده در حدفعالیت هستیم و اگر فعالیتی هم از 

را به گرفتن عکس و هیجان های ذهنی خود می گذرانند و فعالیت ها در حد پر کردن فرم های نظر سنجی 

 در میدان نبوده اند.به واقع بوده است و 

 مهر و ماه(آقای وزیریان)

 ؟یاد می کنیدکدام موسسه و یا سازمان از اگر بخواهید از مجموعه های موفق دیگر نام ببرید  -0

تجربه موفق خود را چگونه به افراد و موسسات دیگر انتقال خواهید داد تا قبل از وقوع بحران  -2

 دیگر بقیه بتوانند در جریان آن قرار گرفته و استفاده کنند؟

 آقای جانقلی:

انجام داد و از گروهها و فعالیت های بسیار خوبی مبتنی بر جامعه محلی  "مهرآفرین "جموعه باید بگویم که م

 اشاره کرد. "بلوط بانی "به تیم موسسات محلی میتوان 

دولت باید به این مهم دست یابد که افراد محلی به دلیل اشراف به موقعیت جغرافیایی، زبان و آشنایی با 

تعامل را بهتر میدانند و رویکرد ما باید به سمت تعادل، تعامل و تکامل جامعه روش مداخله و  ،فرهنگ و سنت

 محلی باشد.

دوم بهترین راهکار، عادت دادن دوستان و و جامعه به یومیه نگاری و نوشتن وقایع روزانه در مورد جواب سوال 

یکی از پیشنهاد های من به آقای نصیری رییس سازمان داوطبیان هالل احمر این بود که کارگروهی  است.

دعوت شوند و مانند  عمل کرده اندتشکیل شود و سمن هایی که به عنوان میانجی بین جامعه محلی و دولت 

ا می کند، هالل احمر سازمان ملل که مقام مشورتی را به برخی از سمن ها با ویژگی ها و مشخصات خاص اعط

 این کار را انجام دهد.

 

 

 

 آقای اکبری)هالل احمر(:

را شروع  برای ورود به مناطق دچار بالیای طبیعیما از سیل خوزستان آموزش تشکل های مردم نهاد فعال 

و همین طور دستورالعمل چگونگی ورود  ادامه و پیگیری است حاضر در حال در حالاین کار کرده ایم و 

 در حال نگارش است. دچار سوانح طبیعیسازمان های مردم نهاد به مناطق 



 

 تهران -مشیدنیک گامان ج -اشکان تقی پورآقای 

 تیفعال ی با پروانه یتجار ریو غ یانتفاع ریغ ه،یریخ یتهران موسسه ا دیگامان جمش کین هیریموسسه خ

 یستیبر کودکان و نوجوانان جامعه هدف سازمان بهز دیکشور، پروژه محور با تاک یستیاز سازمان بهز یکشور

 است.

کمک  ی در جلب مشارکت حوزه یجد تیفعال یشرق جانیو از هنگام زلزله ورزقان آذربا شیاز سال ها پ البته

 انجام داده است. زیرا ن یعیدر حوادث طب یرسان

 

 تجربیات

 مرحله با توجه به توانایی ها، امکانات و اختیارات و اهداف موسسهتقسیم بندی بحران به سه 

 

پس از رخ دادن بحران نخستین اقدام موسسه برقراری ارتباط با جمعیت هالل احمر و سازمان  فاز کوتاه مدت: -0

 .بهزیستی کشور است

همکاران ایشان به شکل جمعیت هالل احمر و مدیران ارشد آن همانند ریاست سازمان داوطلبان هالل احمر و 

برگزاری جلسات فوری یا از طریق تلفن و همچنین اطالعیه های رسمی  شاخص و معیار موسسه برای آغاز این فاز 

 .است

 

محور به  مددجویان گرامی  ی پروژه  از آنجاییکه موسسه در شرایط عادی  تکیه ویژه بر خدمت رسانی گسترده

دارد سیاست موسسه در زمان بحران های طبیعی نیز خدمت رسانی به همین سازمان بهزیستی در سرتاسر کشور 

 میهنان است. سبب اتخاذ این سیاست نیز واضح است:  طیف ار هم

مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی در حالت عادی نیز در شرایط بحرانی قرار دارند و بدیهی است که در زمان 

های مردمی حاضر در بحران این بزرگوارانند. کودکان و  ب پذیرترین گروههای طبیعی اولین و آسی رخ دادن بحران

ی سطوح، زنان سرپرست خانواده، کهنساالن،  نوجوانان کم برخوردار و بدسرپرست، افراد دارای معلولیت در همه

 ... ببماران مزمن روانی، معتادان در حال بهبود و

 

ری موسسات کمک رسان دیگر در انجام خدمت رسانی متمایز آنچه شرایط موسسه خیریه نیک گامان را از بسیا

جزئیات   کند دسترسی فوری به آمار آسیب دیدگان جامعه هدف خود است زیرا اطالعات این جوامع هدف با تمام می

پیش از بحران نیز در اختیار بانک اطالعاتی ادارات بهزیستی استان ها و بهزیستی کشور قرار دارد و بدین سبب 

رسانی را در فاز اول و سایر فازها هدفمند و برنامه محور با شناخت پیشین از ابتدا تا انتهای خدمت رسانی با  خدمت

 کند. خالصه آنکه شناسایی افراد حائز صالحیت کمک رسانی در زمان بحران آسان است. انحراف از معیار کم می

 

یک و صمیمانه با هالل احمر و بهزیستی کشور و ویژگی دوم آنکه موسسه خیریه نیک گامان به سبب ارتباط نزد

ها فعالیت مشترک در انر خدمت رسانی از پتانسیل های این  تقریبا تمام ادارات کل بهزیستی استان ها به سبب سال

 .مند می شود دو نهاد که در وظایف سازمانی هر دو نهاد، امداد و حمایت لحاظ شده است بهره

 



ی کمک رسان با موسسات خیریه و غیردولتی و کمک رسان پیش از بحران و در شرایط ارتباط نزدیک نهادهای دولت

  عادی اهمیت باالیی دارد. زیرا هماهنگی ها و شناخت کافی در شرایط عادی ایجاد شده است که همکاری و هم

 .کند تر می افزایی را در زمان بحران طبیعی بسیار آسان

. نهادهای متولی بحران در کشور مشخص اند و موسسه با درک این واقعیت و درک کرده ایم که بحران متولی دارد..

مورد  ی متولیان است تا با حضور بی باور به آن در ابتدای بحران و فاز اول با اعالم آمادگی  تنها گوش به زنگ خواسته

 .موجبات اخالل ناخواسته احتمالی در کمک رسانی را ایجاد نکند

 

 اول و مراحل نخست بحران جذب مشارکت ها در فاز

ی مردم میزان کمک های  دار شده  ی اول به سبب احساسات جریحه عمدتا به هنگام رخ دادن بحران، در  هفته

  .مردمی بسیار بیشتر از فازهای دوم )میان مدت( و فاز سوم )بلند مدت( است

مشخص با راهنمایی و پیشنهاد در این مرحله که زمان طالیی موسسه برای جذب مشارکت است پروپوزال های 

 جدی هالل احمر و سازمان بهزیستی و تایید موسسه تهیه می شود.

. جامعه هدف و ذینفعان )معلول، کودک، زن 5کمپین های کمک رسانی موسسه با پروپوزال هایی که موارد اصلی 

. 1. چگونگی انتقال خدمت 0صلی . نیاز ا9. موقعیت جغرافیایی دقیق )لوکیشن( 1سرپرست خانواده، بیماران و...(  

. تایید 7. مشاوران اصلی و فرعی پروژه )نهاد های کمک رسان دولتی و غیردولتی( 1چگونگی مانیتور و پایش 

. شرکای اجتماعی 53.  اولویت و چگونگی تشخیص این اولویت 3ی تخمینی انجام پروژه  . نتیجه8کنندگان پروژه 

 .ف مکتوب می شودمحلی در خدمت رسانی... کامال شفا

میهنان آسیب دیده این است که  گزارش دهی صحیح    اهمیت انجام صحیح و دقیق  فاز اول عالوه بر کاهش آالم هم

پس از جذب مشارکت به نهادهای کمک رسان دولتی و نظارتی و خیرین  اوال سبب جلب اعتماد و حس خوش 

کند. این امر که ناشی از  آن را توسط موسسه ثابت می شود و امانتداری صحیح و اجرای برنامه محور خیرین می

ی اجتماعی کمک کننده یا نظارت کننده را در فاز  شفافیت در کل پروژه و یکایک جزئیات فرآیند آن است سرمایه

 .دارد دوم و سوم نیز بی صرف انرژی و اعتماد سازی های مضاعف و دگرباره همراه موسسه نگاه می

 

پس از آسودگی نسبی از کمک رسانی اضطراری فرصت بیشتری است تا در مورد  ان مدت(:فاز دوم )فاز می -2

نیازهای اساسی دیگر با اولویت بعدی مانند سر پناه مستحکم هر چند موقت، آموزش )مدرسه(، وسائل و امکانات 

 .آسایشی، خانه های بهداشت تصمیم گیری شود

ف موسسه نیز به سبب همکاری های پیشین مشخص است. عالوه سازمان مراجع کسب این اطالعات برای جامعه هد

نوسازی و تجهیز مدارس و مجامع خیرین  بر هالل احمر و بهزیستی، در این فاز وزارت بهداشت و درمان و سازمان 

گیرند. با  ی مشورت و کسب اطالعات و اولویت بندی قرار می )مدرسه ساز، مسکن ساز، معلوالن و...( نیز در حیطه

وجه به ویژگی هر بحران ابتدا با دانشگاه های علوم پزشکی استان ها، ادارات نوسازی مدارس استان ها مشورت می ت

شود و سپس در صورت تایید وزارت بهداشت و درمان و سازمان نوسازی و تجهیر مدارس در تهران پروپوزال های 

موقت از جمله این فعالیت هاست. الزم به ذکر مرحله میان مدت تهیه می شود. خانه های بهداشت موقتی، مدارس 

  .موارد نیز همچنان تاکید بر جامعه هدف موسسه در اولویت است  است که در این

 

 



 مارستانیب زیتجه ،یبهداشت و مراکز جامع توانبخش یمدارس، ساخت خانه ها زیساخت و تجه فاز بلند مدت: -9

 سمیموسسه باشد با همان مکان دهید بیجامعه هدف آس "سالمت و آموزش، ش،یآسا " ی ها و هر آنچه در حوزه

 شود. یم  رود و انجام یم شیپ یقبل یها

 نیو همچن یتیکمک رسان و حما یاصل یدر سازمان ها و نهادها رگذاریتاث یها با افراد و گروه ینقش همفکر قطعا

  و هم یپوشان هم یمناطق بر عهده دارند برا ها را در cboکمک رسان که نقش  یمحل یو نهادها یجوامع محل

 است. یالزام یکار یاز مواز یریو جلوگ ییافزا

 یدر زمان بحران برا یقانون ی فهیاست و وظ ریپذ تیو کمک رسان که مسئول یدولت ینهاد یو مرکز تیمحور نقش

 لیاست. در س یمنابع ضرور فیو ح یکار یاز مواز یریو جلوگ ییافزا  و هم یپوشان بر عهده دارد در هم یهماهنگ

کرد. سازمان داوطلبان هالل احمر با  یعمل ممکنشکل  نینقش را به بهتر نیبا زمان داوطلبان هالل احمر ا ریاخ

و ارائه اطالعات و اخذ مجوزها از  یکمک رسان نقش هماهنگ یردولتیغ یاحترام به استقالل نهادها و تشکل ها

 شکل ممکن انجام دادند. نیو بهتر نیتر یا به کاربردو نظارت کامل ر ییمراجع قضا

بر هم  یادار یعیو تحوالت طب رییبا تغ تیمحور نیرخ ندهد و اگر هم رخ داد شاکله ا یگریاست که بحران د دیام

 تر شود. ینخورد بلکه روز به روز کاربرد

 

ها باید در هنگام وقوع بالیای طبیعی درک کنند این است که هالل احمر متولی Ngoشاید مهمترین مفهومی که 

 ند و سپس بقیه سازمان ها مثل بهزیستی و...ورود می کاین چنین بحران هایی است و در ساعات اولیه 

Ngo وارد  ها باید سعی کنند در جهت هم افزایی فعالیت کنند و هر کدام در راستای اهداف و کار و برنامه خود

های تخصصی ورود پیدا کنند. جا دارد از سازمان جمعیت داوطلبان هالل احمر تشکر کنم که با برپایی Ngoشوند و 

 کالس های آموزشی ما را با مفهوم بحران و چگونگی ورود به بحران آشنا کردند.

مشارکت ها بدست  را در زمینه جذب 1موسسه فعال در سیل اخیر رتبه  00موسسه نیک گامان جمشید از بین 

 آورد.

بر اساس اساسنامه موسسه، فعالیت ما در سیل خدمت رسانی به جامعه هدف یعنی مددجویان سازمان بهزیستی بود 

ای از مددجویان بهزیستی را برعده بگیریم. در زمان بحران باید  و ما متعهد شدیم که خدمت رسانی به بخش عمده

هماهنگی الزم را برقرار کرد در غیر این صورت با مشکل مواجهه می حتما با دستگاه های دولتی همکاری و 

 بهترین بهره وری را انجام داد.  golden timeبایستی درشویم.

 

 آقای حسنی) سازمان بحران وزارت کشور(:

د تشکر می کنم از انجمن ها، تشکل ها و موسسات مردم نهادی که در بحران های مختلف ما را یاری رساندند.جا دار

فعال تر و پررنگ تر شوند و آموزش به سازمان های مردم نهاد که  انجمن ها و تشکل های تخصصی در این حوزه

 قصد ورود به بحران را دارند جدی تر گرفته شود.

   

 (:و خیابانخانم قاسم زاده)شبکه یاری کودکان کار

دولتی و غیردولتی به وجود دارد بی اعتمادی دو سویه سازمان های که در این زمینه  یکی از مشکالت اساسی 

 یکدیگر است که در سیل اخیر در مسئله بستن حساب های سمن ها و گرفتن مجوز نمود داشت. 



را راه اندازی کرد اما تقریبا یک ماه  "خانه های کودک "شبکه یاری کودکان کار و خیابان بعد از زلزله کرمانشاه 

توانستیم با کمک در سرپل زهاب در حال بسته شدن است که خوشبختانه تا از این موسسات  8شد  پیش اعالم 

 مجوز آنها را از بهزیستی بگیریم و از بستن آن ها جلوگیری کنیم. دوستان محلی

 در صورنیکه یکی از وظایف مهم سازمان مطالبه گری در بین سازمان های مردم نهاد کمرنگ استمتاسفانه مفهوم 

در حالیکه  دانند یرا مخالفت با دولت م یمردم نهاد مطالبه گر یاز سازمان ها یاریو بس  های مردم نهاد است

از طرفی دولت هم وظایف خود را به جزو اصلی وظایف سازمان های مردم نهاد است.  مورد اینگونه نیست و این

کودک در تهران و شهرستان زیر  5113عضو و  03درستی انجام نمی دهد.ما در شبکه یاری کودکان کار و خیابان 

ما متحمل این بار  در واقع که مسئول این کار هستند پوشش داریم در واقع بسیار بیشتر از بهزیستی و شهرداری

وظیفه ما به عنوان هستیم در حالیکه بودجه های اختصاص یافته به این کار را سازمان های دولتی دریافت می کنند.

 .است و دادن مشاوره در این باره دولتی ایفای نقش دولت نیست بلکه نظارت و کمک های تخصصییک سازمان غیر

 

 آقای دکتر ایرانمنش) دانشگاه تهران(:

تفاق .اینکه باید بحرانی انگاه پسا سانحه و بحران محور است  ، چالش های مدیریت ریسک سوانح یکی از مهمترین

نقش سازمان های مردم نهاد در مراحل پسا "گرفت.سوال اینجاست که بیفتد و سپس نقش آفرینی صورت خواهد 

 در حالیکه همه اذعان داریم که هزینه پیشگیری بسیار کمتر از هزینه درمان است. "سانحه چیست؟

 

 :آقای اکبری)هالل احمر(

را معین خود  نهادی مردم بیندازد بلکه تشکل ها ی مردمخود را به عهده تشکل ها وظایفهالل احمر نمی خواهد 

و توزیع در کنار مشارکت تشکل ها را چه در مرحله امداد و نجات و چه در مرحله کمک رسانی  قصد دارد می داند و

 خود داشته باشد.

 پانل دوم:

 آقای دکتر فراستخواه)دبیرعلمی(:

 

پنل دوم را آغاز می کنیم با صحبت های سرکار خانم عابدینی و تشکر از حضور ایشان در این پیش  ،به نام خدا

 همایش

 خانم عابدینی) معاون مشارکت های اجتماعی وزارت کشور(:

خیر مقدم عرض می کنم حضور همه دوستان و فعاالن اجتماعی. امیدوارم خروجی این جلسه مفید باشد. برپایی ان 

به هدف جذب و ساماندهی سمن ها و یش ها به خصوص با محوریت شبکه سازمان های مردم نهاد مراسم و هما

فعالیت های ظرفیت سازی تشکل ها بسیار الزم است ما مجموعه شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه را در حوزه 

امه های اجتماعی کشور خیر و سمن ها به رسمیت می شناسیم و تالش خواهیم کرد از این ظرفیت در پیشبرد برن

 استفاده کنیم و در کنارشان باشیم و امیدوارم بعد از این هم در برپایی اینگونه برنامه ها در کنار شما باشیم.

 

 خانم صابر)شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه(:

کاری تداوم داشته ها تشکر کنم و امیدورام این همNgoدر این جا جا دارد از عملکرد خانم عابدینی و همکاری با 

 باشد.



در پانل قبل عنوان شد که ممکن است بعضی از افراد و سازمان ها برای منفعت بردن وارد میدان شوند اما باید توجه 

و هم در بخش غیردولتی وجود دارد با این تفاوت که سازمان های دولتی از کرد که این موضوع هم در بخش دولتی 

مواجهه با سازمان های مردم نهاد استفاده کنند در صورتیکه سازمان های مردم نهاد فاقد ابزار قانون می توانند در 

 این ابزار هستند.

نکته دیگری که وجود دارد این است که هالل احمر در سیل اخیر بسیار خوب عمل کرد و مقدار پولی را که دریافت 

ر این بود که عنوان میشد این مبالغ در کجا و چگونه اما بهت و شفاف سازی مالی را انجام داد  کرده بود اعالم کرد

 .خرج شده است

یکی از وظایف شبکه، کمک به سازمان یافتگی تشکل ها است که در زمان بحران بهتر و سازمان یافته تر وارد عمل 

 ند.ند در زمینه آموزش آنها همکاری کاشوند که در این باره هالل احمر هم می تو

 

 

 

 یای ارزش ها(:احآقای منصوریان)

هاست و کاش خانم عابدینی ایتجا حضور داشتند و این مورد را می Ngoخطاب من اول به خودمان یعنی مدیران 

سال است در حوزه مدیریت حوادث غیرمترقبه  13شنیدند. گمان میکنم در این جلسه همسن من نباشد من حدود 

تیم و نه رقیب دولت. حدود دو ماه پیش از لرستان تماس فعالیت میکنم. ما در کنار دولت به عنوان رفیق دولت هس

خانه بهداشت نیمه تمام و غیرقابل استفاده هست و از ما خواستند که کمک کنیم به ساخت  7گرفتند که حدود 

آنها. اولین کاری که ما انجام دادیم با سازمان های فعال در لرستان و سازمان های دولتی تماس گرفتم تا در این 

این صدقات مردم که در دست ماست به درستی صرف شود. ما نمی توانیم جای اطمینان حاصل کنم و در واقع  مورد

دولت را بگیریم اگر یک همکاری دو طرفه وجود نداشته باشد ما قادر نخواهیم بود کاری از پیش ببریم. باید با شبکه 

دیگر ارتباط داشته  ددولت و سازمان های مردم نها سازمان های مردم نهاد اعتماد شود و ما از طریق این شبکه با

  ارها را پیش ببریم. ز به وحدت داریم تا کباشیم. در واقع ما نیا

  

 

 خوزستان –خانه سازمان های مردم نهاد  -سیروس داودی

 

 خانه سازمان های مردم نهاد خوزستان: یمعرف

 

سازمانهایی هست که به صورت داوطلبانه با مشارکت مردم در سازمانهای مردم نهاد استان خوزستان متشکل از 

موضوعات مختلف در خوزستان فعالیت میکنند. این سازمانها با داشتن اهداف مشخص، تعقل، قانونمندی، برنامه های 

 مشخص و مولفه های الزم یک ارتباط دو طرفه را با دولت برای خدمات رسانی به مردم فعالیت می کنند.

کنند و معموالً در جهت پیشبرد اهداف اعضا در حرکت  ها برای رسیدن به اهداف گوناگونی فعالیت می خانه سمن

توان  گیرد. برای نمونه می ها طیف وسیعی را در بر می ها بسیار زیاد است و اهداف آن هستند. تعداد این قبیل سازمان

 به موارد زیر اشاره کرد:

 ر کشوربهبود وضعیت محیط زیست و گردشگری د 



 های درمانی به بیماران خاص در حوزه سالمت کمک 

 ها و مردم به رعایت حقوق بشر و حقوق جانوران در جامعه، تشویق گروه 

 مشترک و دسته  ٔ  پذیر اجتماع با مطرح ساختن یک برنامه باال بردن سطح رفاه قشرهای محروم و آسیب

 رسانی به طبقات مختلف جامعه. جمعی و آگاهی

 های اجتماعی در کشور. ماران مبتال به اعتیاد در حوزه آسیبحمایت از بی 

  فعالیت در موضوعات مورد نیاز جامعه و کمک در حل مشکالت و فرهنگ سازی از ماموریت های اصلی

 سازمانها مردم نهاد هست.

 :ریاخ لیمردم نهاد خوزستان در س یخانه سازمان ها یها تیخالصه فعال

(با تشکیل جلسات مختلف و با هماهنگی اداره کل 38فروردین  1بدو وقوع سیل )سمن های استان خوزستان در 

امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان و همچنین ستاد مدیریت بحران استان خوزستان اقدام به تشکیل 

لین اقدام شورای هماهنگی مدیریت بحران سازمان های مردم نهاد با محوریت خانه سمن های استان نموده و در او

خود و اطالعیه بعدی ) تجربه جنگ( ضمن اطالع رسانی دقیق موضوع، به تمام سمن های  5طی اطالعیه شماره 

فعال در استان خوزستان اعالم آماده باش داده شد، فعالیت شورای مذکور با جذب نیروهای داوطلب مردمی و اعضا 

ه بیشترین نفوذ را در مناطق درگیر سیل داشتند سمن های استان بویژه جمعیت سران عشایر عرب خوزستان ک

جهت اعزام به مناطق سیل زده و دریافت و ارسال دقیق اطالعات از وضعیت روستاها و مناطق آسیب دیده از سیل و 

همچنین نیازسنجی دقیق جهت ارسال کمک های اولیه آغازشد که در نهایت با توجه به وسعت کار منجر به تشکیل 

 ختلف گردید.کارگروه های م

 ) الف( نشست تخصصی:

در ابتدا برنامه خاصی برای سیل و مواجه با آن نبود و درآن هنگام بر اساس تجارب قبلی )سیل های اخیر خوزستان 

( و اطالعات علمی دوستان نسبت به بررسی و نیازهای اعالم شده مردم )از طریق فضای مجازی ایجاد شده و 

 مراجعات حضوری( پرداختیم.

زام نیروهای عملیاتی و تابلودار و بازدید آنها و اخذ فیلم وکلیپ از مناطق سیل زده و کمپ ها و الزام وتاکید عا

برمراجعه حضوری تیم های کمک رسان ومشاهده مستقیم و اخذ اطالعات و امار ازجمله فعالیتهای اولیه بود که عمال 

 شد.اینگونه مدیریت باعث شد که به راست آزمایی نیازی نبا

اطالعات مستند شده وفیلم وتصاویر ان موجود است البته شاید از کیفیت خوب برخوردار نباشد)بدلیل اینکه هنوز 

 مفاهیم مستند سازی در بین سمن ها بخصوص در بحران عمومی نشده (.

 

 شدن در حوزه سیل بندها عدم بروزرسانی آنها و تجاوز در حریم رودخانه از عمده موارد بود. الیروبی ن

 رودخانه ها از عمده چالشهای گذشته و آینده  هم خواهد بود.

 

  درهنگام  بروزحوادث ابتدا با تقویت مهارتهای اجتماعی پس از وقوع سانحه مثل ترس، رعب، وحشت و

 بهت زدگی و درمانـدگی افراد بازمانده را کاهش و این افراد را آرام نمودیم.

 



  کشوری ، مدیران اجرایی استان  و کمک رسان ها ی داخلی و ملی و در حوزه مدیریت ، تعامل با مقامات

 ساختار سازی، تیم سازی از عمده نقاط برجسته بوده است.

 

  از مشکالت عمده ،عدم وجود مدیریت صحیح و بلکه ضعیف در بدنه اجرایی در بین برخی از مسئولین

ا استانی و اینکه در چارچوب واحد عمل کلیدی کامال هویدا بود. ) و عدم ارتباط اولیه سمن های ملی ب

 نکردن که بعضا باعث مشکالت اجتماعی فرهنگی گردید(.

 

 .عدم آموزش و مهارت آموزی سمن ها دربحران از عمده مشکالت بود که این بخش بایستی تقویت گردد 

 

 بوده  از نظر شاخص تحصیالت ،سن و گروه های اجتماعی و تجارب ومهارت کامال کمک رسانها متفاوت

وبحران سیل بیانگر این بود که بهنگام امداد مردم در یک مسیر و یک تیم هستند ) عمال تحصیالت و سن 

 معنی ندارد(.

 

  سمن با نیروهای خود همکاری داشتند در میان آنها سمن  553سمن ثبت شده در استان حدود  133از

 های ملی و بین المللی هم خیلی فعال دیده میشد.

 

 اقدامات وخدمات  خانه سمن های  خوزستان درسیل اخیر  : ب( بخشی از

 

تشکیل تیم های معتمدین به عنوان سرمایه اجتماعی و ارائه خدمات اجتماعی در راستای تخلیه منازل روستائیان  -5

 ومناطق در معرض خطر آب گرفتگی وجلب اعتمادمردم در این راستا )توسط جعمیت سران عشایرعرب خوزستان(.

 

شکیل تیم های روانشناسی و مددکاری جهت انجام بازتوانی های روانی ویژه آسیب دیدگان ناشی از سیل و ارائه ت -1

 خدمات مذکور در اردوگاها و مناطق در معرض خطر.

 

تشکیل تیم های گشت ساحلی سازمان های مردم نهاد با استفاده و ظرفیت کانون فوتبال محالت جهت ارائه  -9

 یدگان ناشی از سیل.خدمات به آسیب د

 

 تشکیل تیم های نجات غریق سازمانهای مردم نهاد )و ارائه خدمت الزم(. -0

 

تشکیل تیم های محیط زیست ومنابع طبیعی  سازمان های مردم نهاد جهت ارائه خدمات الزم در خصوص  -1

 پاکسازی محیط های اردوگاهی و پس از توزیع غذا ودیگر اقالم.



 

 طالبات حقوق شهروندی و ارزیابی خسارات وارده با استفاده از ظرفیت سمن ها.تشکیل تیم های م -1

 

 تشکیل تیم های عمرانی بازسازی  جهت کنترل سیالب با استفاده از ظرفیت سمن ها. -7

 

برگزاری جلسات آموزش مورد نیاز در مرحله وقوع بحران جهت ارائه خدمات بهتر به آسیب دید گان با استفاده از  -8

 فیت سمن ها.ظر

 

تالش درجهت تجمیع اقالم مورد نیاز سیل زدگان درخانه سمن ها وهماهنگی با هالل احمر جهت تحویل وتوزیع  -3

هزار  513هزار وعده غذایی و  503هزارگونی، طبخ وتوزیع بیش از  133میان سیل زدگان از جمله توزیع حدود 

ب معدنی ازسوی سمن جمعیت ایمنی راهها در طول ایام هفته اول سیالب، توزیع اختصاصی آ 1قرص نان در طی 

چادر صحرایی)بدون اسفاده از ظرفیت هالل احمر(، 133هزار بطری آب معدنی ،توزیع پوشاک و553بحران به تعداد

جفت چکمه درمناطق آسیب دیده، توزیع بیش از ده هزار بسته بهداشتی در مناطق و اردوگاهها، توزیع 5333توزیع 

 خشک، خوار و بار، اسباب بازی، کتاب، نوشت افزار و ....پوشاک، شیر

 

قایق از ظرفیت های  ورزشی، صیادی شهرستان ماهشهر ودیلم از سوی خانه سمنها  53هماهنگی جهت تهیه  -53

 وارائه خدمت به سیل زدگان .

 

دوگاه های توسط چشمه سرویس بهداشتی با استفاده از ظرفیت های ورزشی در ار 93هماهنگی جهت برپایی -55

 تیم کوهنوردی.

 

همکاری وتعامل سازنده با سازمان های دولتی ازجمله  هالل احمر،معاونت اجتماعی ناجا ،معاونت اجتماعی  -51

دانشگاه نظام پزشکی ،معاونت بهداشت دانشگاه علوم  پزشکی، نقشه برداری ، بهزیستی واستانداری جهت ایجاد 

 رفیت سرمایه اجتماعی سمن ها میان مردم ودولت.اعتماد سازنده با استفاده از ظ

 

 داوطلب. 133ارائه خدمات حوزه سالمت با هماهنگی تیم های داوطلبانه پزشکی،مامایی وپرستاری از هر حوزه  -59

 

همراهی و همکاری با سمن های ملی و بین المللی داخلی و دریافت کمکهای مردمی توسط این سمن ها در  -50

 کشور.

 

 الزم بذکر است کلیه خدمات ارایه شده سمنها با تاکید ویژه بر زنان و کودکان به انجام رسیده است . 

 

 ایجاد ساختار در خانه سازمانهای مردم نهاد و تشکیل تیم های  امدادی:

 

 کارگروه اطالع رسانی و کنترل فضای مجازی:

 کارگروه گشت ساحلی:



 کارگروه نجات غریق:

 عشائر کارگروه فرهنگی و

 کارگروه مددکاری اجتماعی و روانشناسی:

 کارگروه بهداشت و درمان:

 کارگروه محیط زیست وآب ومنابع طبیعی:

 کارگروه عمران و سازندگی:

 کارگروه حقوق شهروندی و قضایی:

 کارگروه بانوان وکودکان:

 تیم هماهنگی و ترابری

  

 ان صورت پذیرفت که به شرح ذیل میباشد:شایان ذکر است که اقدامات دیگری در خانه سمن های است

 

صدور کارت شناسایی ویژه داوطلبین مردمی و اعضا فعال سمن های استان جهت تسهیل در ورود به اردوگاه ها  - 5

و مناطق درگیر سیل با هماهنگی ستاد مدیریت بحران استان بمنظور ارائه خدمات مقتضی به سیل زدگان ) 

 تن پوش کمک رسانها  با آرم سازمانهای مردم نهاد (.وهمچنین استفاده از کاورو 

 

جمع آوری و ارسال کمک های غیر نقدی مردمی همراه با نیازسنجی و کسب اطالعات دقیق از نیاز مناطق  - 1

مختلف و تامین نیازهای ضروری سیل زدگان با همکاری خیرین و اعضا سمن های استان در اسرع وقت و کوتاه ترین 

 زمان ممکن .

 

 قابل ذکر است بخش قابل توجهی از کمک های مردمی به انبارهای هالل احمر استان هدایت گردید

 

ارتبا ط مستقیم و مستمر با شیوخ، سران و معتمدین مناطق درگیر سیل  با همکاری جمعیت سران عشایر عرب  – 9

ه ها و همچنین بررسی و رفع و کسب مشاوره و راهنمایی از افراد با تجربه محلی جهت کنترل طغیان رودخان

 مشکالت سیل زدگان در تمام مناطق سیل درگیر سیل

 

تامین و توزیع آب آشامیدنی سالم )آب معدنی( بیشتر مناطق سیل زده با همکاری جمعیت ایمنی راه های  - 0

 هزار بطری آب آشامیدنی 533استان و دیگر سمن ها با توزیع بیش از

 

موسسات،شرکت ها،سمن ها و گروه های جهادی  ملی و استانی از سراسر کشور بمنظور هماهنگی و همکاری با  - 1

ارائه مشاوره های الزم و اطالعات مورد نیاز مناطق سیل زده و جلوگیری ازهرگونه موازی کاری و تداخل کاری در 

 دگان استانارائه خدمات مفید و ضروری به سیل زدگان و تقسیم عادالنه کمک های مردمی در بین سیل ز

 

هزار پرس غذای گرم توسط سمن های استان در میان سیل زدگان مناطق مختلف  533پخت و توزیع بیش از  – 1

 استان

 



 هزار قرص نان در میان سیل زدگان مناطق مختلف استان 533پخت و توزیع بیش از   - 7 

 

کودکان و نوجوانان و تامین و توزیع برگزاری جشن های شاد و متنوع جهت تلطیف روحیه سیل زدگان بویژه  - 8

انواع لوازم التحریر،وسایل بازی و سرگرمی،هدایا  و تغذیه سالم با همکاری اداره کل کانون فکری کودکان و نوجوانان 

 استان

 

مشارکت در برگزاری جشن ازدواج و تامین جهیزیه برای زوجین سیل زده با همکاری اداره کل امور اجتماعی و  - 3

 استانداری خوزستان و اداره کل امور بانوان استان فرهنگی

 

برگزاری چندین کارگاه آموزشی در خصوص تاب آوری و مدیریت بحران با حضور مدرسین خبره استانی و  - 53

 کشوری

 

هماهنگی و همکاری مستمر با ارگان ها و دستگاه های اجرایی مرتبط با موضوع سیل مانند جمعیت هالل  - 55

د میریت بحران استان ، فرمانداری ها ، نیروهای سپاه و بسیج ، نیروهای ارتش، نمایندگان استان های احمر ، ستا

 معین ، علوم پزشکی ، نیروی انتظامی و...

 

 تحویل و جمع آوری کمک های غیر نقدی مردمی و توزیع بموقع دربین سیل زدگان مناطق مختلف استان -51 

 

 قدی بدلیل مشکالت و موانع قانونی () پرهیز از جمع آوری کمک های ن

 

 جفت چکمه در بین سیل زدگان 5333توزیع بیش از  – 59

 

 دستگاه قایق از ظرفیت های ورزشی ، صیادی شهرستان های ماهشهر و دیلم 53تهیه  – 50

 

تجارب همکاری با مولفین و نویسندگان حوزه بحران در حین بحران جهت انتقال تجربه جدید و استفاده از  -51

 قبلی آنها.

 

 بصورت خالصه و در یک جمع بندی:

 

های طوالنی باقی  هایی تا مدت سیل یکی از ویرانگرترین رخدادهای جامعه بشری است که اثرات آن در بخش 

هایی اثرات کوتاه مدت دارد. از لحاظ آسیب اجتماعی، مردم هر منطقه فکرمیکنند بیشترین  ماند و در بخش می

شود و آنها توجه خاص شود  و اگر این انتطارات ترین و بیشترین کمک  اند و باید به آنها سریع آسیب و صدمه را دیده

فورا انجام نشود بایستی منتظر موجب  موج اعتراضات باشیم وجود پر رونق فضای مجازی در زندگی میتواند به جای 

 گیری حرکت مثبت در جهت همدلی و اتحاد، موجب کاهش واثرات مخرب گردد. شکل

 



توان گفت اثرات سیالب است: شامل آثار اجتماعی ، محیط  یا می دهد در زمان رخداد سیل چندین اتفاق رخ می 

زیست ،  اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی ، که هرکدام بنوبه خود چنانچه بهنگام به آنها رسیدگی نشود خود به بحران 

دیگری تبدیل خواهد شد.  فقر بیکاری، از دست دادن اموال، سوء تغدیه مشکالت فرهنگی و مسکن ،مشکالت 

 اشتی، مرگ ومیر از جمله موارد مهم پس از بحران و پساسیل هستند .بهد

 

گری است لذا باید هر کس در  لذا در اینمورد یکی از کارهایی که سازمان های مردم نهاد باید انجام دهند، مطالبه  

حوزه مطالبه گری ایکه کار میکند با شدت تمام خواسته هایش را مطرح کند. ) سمن ها نیاز به آموزش در   هر حوزه

دارند (اما در عین حال نباید این انتقادها به مرز  نا امیدی برسد،  نباید درشرایط کنونی با ایجاد انرژی های منفی 

بگونه ای عمل کنیم که  بدنه اجتماعی کشور دچار سردرگمی شود همت وتالش کنیم که پارادایم و  نوع نگاه ها را 

و از افکار مزاحم کمک رسان ونقد بیموقع و سوء گیریهای بعضا هدایت شده پرهیز به سمت تفکر مثبت اندیش برده  

 نموده و در هنگام بحران بتوانیم روحیه امیدواری و نشاط را در جامعه توسعه دهیم.

 

توانمندسازی و ارتقاء ظرفیت های عمومی و تخصصی سازمان های مردم نهاد و کلیه گروه های مردمی و  تقویت 

تعامل میان مجریان دولتی و  سمن ها به منظور بهره گیری این بخش از ظرفیت های یکدیگر زمینه سازی  ارتباط و

است در جهت مدون نمودن فعالیت سازمان های مردم نهاد والبته عدم یک قانون مدون در بحران برای بهره گیری 

نهاد در زمان بحران حضور و نقش  از طرفیت سمن ها و نحوه و چگونگی مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم

سازمانهای مردم نهاد در این عرصه بیش از پیش احساس می شود و وظیفه سمن ها ارایه پیشنهاد ، نظر و تدوین 

الیحه جهت قانونمند نمودن فعالیتها و وظیفه دولتمردان است که در این راه ضمن تدوین قوانین حمایتی به تقویت 

 اهتمام نمایند. هرچه بیشتر این سازمانها

 

 

 گلستان: نیانجمن زنان کارافر یمعرف
 ینیکارآفر جیاعضا و کمک به توسعه و ترو یمشروع و قانون یحقوق  و خواستها یفایکوشش در جهت است 

 

 زنان ینیکارآفر نهیدر زم تهایو اولو ازهایدرباره مشکالت، شناخت ن قیو تحق یاطالعات، بررس یآور جمع 

 

 نیاز زنان کارآفر یتیحما یها استیو کمک به اصالح و بهبود س یزیر برنامه 

 

 تیفیکنترل ک نینو یشناخت و استقرار روشها ،یبا بررس د،یتول تیظرف یارتقا در کوشش 

 

 شود یکه در اساسنامه مقرر م یبیداوطلبانه به ترت یو کمکها تیحق عضو یآور جمع 



 

 زنان ینیمرتبط با کارآفر یتهایفعال یسامانده به کمک 

 

 یو جهان ی،مل یدر سطح منطقه ا نیزنان کارآفر انیم یو ارتباط یاطالعات یشبکه ها جادیا 

 

 ربطیمراجع ذ ری،دولت ،بانک ها و سا نانیکارآفر انیو مناسب م یتعامل منطق جادیا به کمک 

 

 ینیخالق در ورود به عرصه کارآفر یها دهیبستر مناسب جهت پرورش ا جادیا به کمک 

 ینیکارآفر جیاعضا و کمک به توسعه و ترو یمشروع و قانون یحقوق  و خواستها یفایجهت است کوشش در 

 خالصه فعالیت های انجمن زنان کارافرین گلستان در سیل اخیر:

 کشور یبه سمن ها دادیرو نیساعات ا نیاز اول یفور یها یارتباط و اطالع رسان .5

 ی مرتبطنهادها گرید استانداریو هالل احمر و  یبا فرماندار یهماهنگ .1

 اولیه از همان ساعات سمن های همکارو ارائه گزارش به  یدانیم یها دیبازد .9

 داوطلب سمن ها سازماندهیزدگان و  لیمحل اسکان س ییدر برپا یهمکار .0

 زدگان لیو ارسال به کمک به س یمردم یکمک ها افتیدر .1

 توسط خیاط های داوطلب محلی در کمپ ها جهت دوخت لباس یلباس و اطالع رسان هیته .1

 کمک ها از آنها افتیو در نیریارتباط با پزشکان و خ .7

 غذایی و بهداشتیاقالم  عیتوز .8

 یفعال مردم یروهاین یر براطخ یدر محل ها عیگرم و توز یغذا هیته .3

 اقالم عیتوز یو نشست با آنها جهت هماهنگ نیمعتمد یبند میتقس .53

 یمجاز یدر فضان مردمی یو فعال نیریبا خارتباط  .55

 از خانواده ها ییو دلجو یکمک ها به صورت حضورارسال ر و طدر معرض خ از مناطق دیبازد .51

 از طرف انجمن یو روان یروح یها بیآس یکارگاهها یبرگزار .59

 

 بختیاری) خانه نجات ایران(:آقای 

وزارت کشور( و در  دولت از طرف آقای اکیری)من در سیل اخیر هماهنگ کننده فعالیت های تشکل های مردم نهاد و 

 کرمانشاه هم هماهنگ کننده از طرف سازمان مدیریت بحران کشور بوده ام.



 .اجرای همایش های تخصصی باید افراد متخصص این حوزه این کار را بر عهده بگیرند 

  0در این حوزه فقط Ngo .تخصصی در تهران وجود دارد 

  به واسطه تجارب گذشته ما شناخت خوبی از عملکردNgoا و دولت در این حوزه داریم.ه 

  معموال سازمان های مردم نهاد در زمان وقوع بالیای طبیعی به شکل هیجانی و احساسی وارد می شوند و دو

 سه ماه به شدت فعال هستند و بعد از آن جامعه بحران زده را رها کرده و فراموش می کنند.الی 

  این  "ازمان های مردم نهاد سازمان مدیریت بحران کشورمدیر کل س "از زمان مسئولیت آقای حسنی به عنوان

 برقرار کرده است.سازمان نگاه مشارکتی خوبی با سازمان های مردم نهاد 

  از زمان حضور آقای نصیری به عنوان ریاست سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر پل ارتباطی هالل احمر با

 سازمان های مردم نهاد بسیار تقویت شده است.

 شروع به فعالیت کرده است و تاکنون قانون نداشته است در  5981مان مدیریت بحران کشور در سال ساز

 امسال قانون در حال تدوین و نگارش است.

  ما در این قانون سعی داریم نقشNgo ها و چگونگی ارتباطشان با سازمان های دولتی در هنگام وقوع بالیای

 طبیعی شفاف و روشن باشد.

 ا به سه فاز قبل، حین و بعد از بحران تقسیم کنیم یادمان باشد که سه روز اول بحران فضا تقریبا اگر بحران ر

به علت اینکه میزان سوء استفاده ها بسیار زیاد است دولت می نظامی و یا شبه نظامی است و در این سه روز 

به تخصص و اهداف سازمان اش بداند  تواند اجازه ورود را ندهد. هر تشکل باید زمان ورود به بحران را با توجه

 در غیر این صورت نه تنها قادر به ارائه خدمت نیست بلکه ممکن است خود مزاحمت ایجاد کند.

  در زمان بحران دولن باید درخواست کمک کند و بعدNgo.ها به این حوزه ورود کنند 

 ریم اما متاسفانه استقبال چندانی از آن بارها اعالم کرده ایم که آمادگی آموزش زمان بحران به تشکل ها را دا

نشده است و درصدد هستیم که در قانون سازمان مدیریت بحران این مورد گنجانیده شود که هر سازمان مردم 

نهادی که قصد ورود و ارائه خدمت در زمان وقوع بالیای طبیعی را دارد حتما گواهی نامه آموزش را دریافت 

 کند.

 دت حائز اهمیت در این حوزه پیشگیری است که متاسفانه سازمان های مردم نهاد به یکی از مسائلی که به ش

 آن توجه چندانی ندارند.

 است یدر زمان بحران انجام دهند پررنگ کردن نقش مطالبه گر دیمردم نهاد با یکه تشکل ها یاز موارد یکی. 

 دکتر نصیری) سازمان داوطلبان هالل احمر(: آقای          

  قانون مدیریت بحران کشور که در مجلس تصویب شده است نقش سازمان های مردم نهاد در بحران بسیار در

 کمرنگ است. در حالیکه نقش سازمان های مردم نهاد باید هم در زمان حادثه و هم در زمان بازسازی دیده شود.

 ته امداد، بهزیستی، بسیج و وزارت در حوزه جمع آوری کمک ها متولی این امر هالل احمر شناخته شده است و کمی

تشکل های  امورخارجه به عنوان همکار نام برده شده است.ما در آیین نامه ای که در حال تدوین است قصد داریم

مردم نهاد نیز در بحث جمع آوری کمک ها به عنوان همکار شناخته شوند و بتوانند جمع آوری کمک ها را انجام 

 شفاف ارائه دهند. دهند و به هالل احمر گزارش

  یکی از مشکالت اساسی این است که تشکل ها در زمان بحران برنامه ندارند و آموزش ندیده اند، هالل احمر این

 آمادگی را دارد که آموزش تشکل ها را برای آمادگی در زمان بحران بر عهده بگیرد.



   پیشنهاد دیگر  ما به تشکل های مردم نهاد این است که همه تشکل ها در هر حوزه ای که فعالیت می کنند در

 اساسنامه یک بند اضافه کنند که می توانند در زمان بحران هم فعالیت کنند.

 انجمن حمایت از توسعه فضاهای آموزشی و فرهنگی(:آقای مطهری)

است وضعیت سرپل زهاب گواه صحبت من است وقتی دولت در این موارد ضعیف است دولت در انجام وظایف خود ناتوان 

بیاید  رابطه تشکل های مردم نهاد با مردم است باید دولت به سازمان های مردم نهاد باید به سراغ تشکل های مردم نهاد 

 گ اندازی نکنید.اعتماد کند اجازه بدهید سمن ها کار خود را انجام دهند و انقدر در مسیر راهشان سن

 :آقای فعال نظری)خیریه بیت المهدی(

شنیدن یک سری سخنان از زبان رییس سازمان جمعیت داوطلبان تعجب انگیز و دردناک است. دولت اجازه جمع آوری 

کمک ها را به سازمان های مردم نهاد نمیدهد در صورتیکه خود دولت هم توانایی جمع آوری کمک ها را ندارد. شما در 

نجا عنوان می کنید که سازمان های مردم نهاد با هم هماهنگ نیستند مگر سازمان های دولتی متولی بحران با هم ای

هماهنگ هستند؟ یا خود آنها آموزش های حوزه بحران را دیده اند؟ شما در اینجا می گویید باید سازمان های مردم نهاد 

ا خود مسئوالن دولتی متولی بحران این کار را انجام می دهند؟ آیا به صورت واحد به زیر پرچم هالل احمر جمع شوند. آی

 سپاه، ارتش، کمیته امداد و... زیر پرچم هالل احمر گرد می آیند؟

در هر صورت صحبت در این باره بسیار زیاد و تاسف برانگیز است. اما در مورد محورهای همایش پیشنهاد می کنم از 

 ؟نگاه کنیم اینکه رفتار مردم با مردم در هنگام وقوع سوانح طبیعی چگونه استمنظر جامعه شناسی به این موارد 

 نفر را ارائه می دهند؟ 10نفر جمعیت دارد بعد از حادثه آمار  10چه می شود که روستایی که 

 دوم رفتار مردم با متولیان دولتی حوزه بحران و برعکس

 ؟با هم حوزه بحران سوم رفتار متولیان دولتی

 (:سرپل زهاب بردی)خیریه حلمانخانم ن

من یک انتقاد بزرگ به متولیان حوزه بحران مثل هالل احمر بهزیستی و.. دارم و آن اینکه مثال هالل احمر به جای 

ماه سه مسئول هالل احمر تعویض شد و یا  9ساپورت مردم آسیب دیده به فکر مشکالت داخلی خود بودند و در عرض 

ک آمار برای توزیع کمک ها به اسم محرمانه بودن این اسامی دریغ کردند و همکاری خوبی از اینکه بهزیستی از دادن ی

 سوی آنها صورت نگرفت.

 

 :آقای داودی) خانه سمن های خوزستان(



اول اینکه باید به فکر بیمه داوطلبان حاضر در بحران باشیم و مورد دوم اینکه هالل احمر بسیار در این سیل خوب کار 

مر در این زمینه بی اعتماد هستند و حتما باید به این مورد توجه کنیم که مردم نسبت به دولت از جمله هالل احکرد اما 

 همکاری سازمان های مردم نهاد را در کنار خود تعریف کنند.

 آقای وزیریان) مهر و ماه(:

یازمند تربیت میانجیگرها چه در بخش با توجه به زیادی اینگونه اتفاقات و بحران ها چه در حال و چه در آینده، ما ن

زمان های مردم نهاد و دولت بین سا در حل اختالفات سازمان های مردم نهاد و چه در بخش دولت هستیم که میانجی

 باشند.

 دکتر ایرانمنش) دانشگاه تهران(:

ساخت و ساز و بهبود بافت فرسوده در جنوب  در گفتندسال پیش از بافت فرسوده شهرداری از ما دعوت شد و  1حدود 

و به عنوان میانجی برای جلوگیری از وقوع حادثه Ngo شهر بعضی از مردم همکاری نمی کنند و از ما خواستند به عنوان

عمل کنیم. در صورت وقوع زمین لزره تهران بزرگترین فاجعه بشریت اتفاق خواهد افتاد و سازمان های مردم نهاد می 

 ایفا کنند. و میانجیگری نقش مهمی را در زمینه پیشگیری توانند

 :آقای حسنی)سازمان مدیریت بحران(

قانون مدیریت بحران جدید به عنوان یک قانون مدیریت بحران جامعه محور نوشته شده است و سعی کرده است نقش 

و در واقع انجمن ها، اصناف، موسسات خیریه، بخش تشکل ها، بخش خصوصی و... را به عنوان مردم به درستی ببیند 

مدیریت بحران ذکر شده اند البته در قانون قبل کارگروه  قانون 3ذ ماده خصوصی و... و در واقع کلیه غیردولتی ها در بند 

 دولت بدون حمایت و همراهی مردم معنا نخواهد به طور خالصه هایی تعریف شدند که در این قانون حذف شده اند.

بحران  تیریتوانند به کمک دولت در مد یشکل مردم که م نیتر افتهیدر واقع سازمان داشت و باید اذعان داشت که 

 .مردم نهاد هستند یتشکل ها ندیایب

 آقای دکتر فراستخواه)دبیر علمی همایش(:

مطرح شده  نه یک همایش بلکه فراوان  با توجه به اینکه زمان برنامه تمام شده است اما باید گفت با توجه به  مباحث

 ماهه و یا ساالنه بایستی شکل بگیرد تا این موارد را پوشش دهد. 1همایش های 

 متشکر و ممنون از حضور همه دوستان

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 


