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پيام هاى اساسى 

تا •  است  نياز  آموزش،  و  تدريس  هاى  ظرفيت  از  اعظمى  استفاده  و  ها  حرفه  آموزش  از  ارزيابى  و  نظارت  كيفيت،  كنترول  براى 
ميكانيزم يا شيوه هاى درستى به اجرا گذاشته شود. 

برنامه هاى آموزش مهارت ها ، نياز به مطالعه اقتصادى و شرايط بازار دارد، تا نوعيت مهارت و همچنان بخش هاى سكتورى را • 
مشخص بسازد و به اين ترتيب شخص بتواند موفقانه صاحب درآمد شود. 

دخالت جهت ايجاد برنامه آموزش حرفه، بايد نهاد ها را منسجم بسازد و به اين ترتيب زمينه دسترسى به سرمايه و رونق بازار • 
مساعد گردد.

برنامه ها بايد بر اساس تحليل هاى مركب ادارى و اجتماعى، تداخل و قرينه سازى براى جا دادن جزيى ترين مسايلى كه منجر • 
به محروميت هاى اجتماعى شود ترتيب گردد ، تا  در نتيجه تقويت اقتصادى و روابط متوازن جنيستى را درپى داشته باشد. 

دخالت براى ايجاد كار- حتى درصورتى كه درست هم طرح شده باشد- داراى اختيارات محدود سكتورى خواهد بود كه نمى تواند • 
پاسخگوى وسعت محروميت ها باشد. بلكه بايد چنين عملكردى با استفاده از پاليسى هاى فراگيرابتكارى و اصالحات حمايت گردد.

 در اين اواخر توجه بيشتر به برنامه هاى ايجاد كار مبذول گرديده كه نقش مهمى را درمسايل اقتصادى بازى مى كند و اهميت 
شناخت و مبارزه با ابعاد مختلف فقر را برجسته مى سازد. اين تحقيق از يك ديد محروميت اجتماعى كار گرفته است تا تاثيرات 
برنامهء مهارت هاى زنده گى وبرنامه آموزش جهت كسب درآمد براى زنان را كه از سوى «موسسهء برك» راه اندازى شده بود، 

ارزيابى نمايد.
سالها جنگ، نا امنى و بى ثباتى در افغانستان منجر شده است تا اين كشور زير ساختهاى اندك داشته و با چالش هاى جدى اقتصادى، اجتماعى و سياسى 

مواجه باشد. زنان به صورت مشخص به دليل افزايش سطح خشونت ، عدم تامين حقوق و نبود فرصت ها، متحمل دشوارى هاى زيادى گرديده اند 
( مراديان 2013) .عدم توازن در دسترسى زنان و مردان به بازار كار و فرصت هاى داشتن عايد يا درآمد، هنوز هم جدى است. بر اساس گزارش اداره بين 
المللى كار، ميزان حضور زنان ( باالى سن 15 سال ) به عنوان نيروى كار در سال 2011 ميالدى 15,7 درصد بوده است، اين درحالى است كه حضور 

مردان در همين سال به 77,2 درصد ميرسيد. ١
مسئله جنسيت هنوز هم عامل كليدى و اثرگذار جهت دسترسى به منابع، خدمات و فرصت ها و همچنان  عامل براى استخدام است. زنان در اين ميان 
نسبت به مردان از لحاظ توانايى جهت كسب مهارت و آموزش، دسترسى به منابع سودمند و سرمايه و همچنان كار در بيرون از چهارچوب خانه ،بيشتر 
محروم مانده اند. سواد زنان درمقايسه با كشورهاى رو به انكشاف در سطح پايين قرار دارد. (  جمهورى اسالمى افغانستان 2010:24) . در مناطق روستايى 
كه بيشتر از 70 درصد جمعيت در آن زنده گى مى كنند، تخمينا 90 درصد از زنان و 63 درصد از مردان بيسواد هستند. ( وزارت معارف 2012) . زنان 
وادار ساخته شده اند تا دسترسى محدودى به اقتصاد و بازار داشته باشند. ( گنيش 2013) . آنان همواره در هنگام نزاع و عصيان، عمدتأ هدف تهديدها و 
خشونت قرار مى گيرند( ديده بان حقوق بشر 2010). اين مسئله يكجا با موجوديت معيار هاى عملى جنسيت، باعث ايجاد محدوديت وتحت فشار قرار 

گرفتن سهولت ها براى زنان  ميشود و دسترسى آنان را به آموزش، خدمات صحى و استخدام تحت تاثير قرار مى دهد. 
 درجريان يك دههء گذشته، دولت افغانستان و جامعه بين المللى برنامه هاى ايجاد كار براى قشر جوان و تقويت نوجوانان را به حيث يك موضوع داراى اولويت 
مشخص كرده اند تا افغانستان بتواند به سوى ثبات دوام دارحركت كند. در اين جريان شمارى از برنامه هاى انكشافى براى ارتقاع زنان و دختران راه اندازى گرديده 

است تا آنان به بازار كار و رونق اقتصادى دست بيابند.  

1 http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS
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اهداف تحقيق و اسلوب شناسى 

اين تحقيق تاثيرات برنامه آموزش مهارت هاى زنده گى و آموزش براى كسب در آمد يا معيشت را كه به وسيله موسسهء برك در واليات كابل و پروان افغانستان 
راه اندازى شده بود، مورد بررسى قرار داده است. برنامه آموزشى به عنوان بخشى از پروژهء آموزش دختران در سال هاى 2007 و 2011 ميالدى به كمك مالى 
اداره انكشاف بين المللى كانادا (CIDA ) توسط موسسهء برك، راه اندازى و تكميل گرديده بود. اين پروژه مراكز خوانش را براى دختران بالغ داراى سنين 15 تا 
20 سال كه آموزش هاى ابتدايى را فراگرفته، اما نتوانسته بودند دروس شان را تكميل كنند، برگزار كرده بود. برنامهء ايجاد مراكز خوانش براى بالغين از ماه مارچ 

تا جون سال 2011 دركابل ، و از ماه جون تا اگست سال 2011 در واليت پروان آغاز و ادامه يافته بود.  

شكل1: واليت كابل و پروان

اين تحقيق به هدف معلوم كردن وسعت اجراى برنامه  آموزش مهارت هاى زنده گى، و آموزش براى كسب معيشت صورت مى گيرد تا دانسته شود كه زنان 
و دختران از آن براى به دست آوردن عايد و داخل شدن در بازار كار، تا چى حدى استفاده كرده اند. اين تحقيق همچنان روشن مى سازد كه آيا اين  دخالت 
باعث ايجاد عوامل ديگر، و به صورت مشخص توان بخشيدن و تاثير گذارى در زمينه روابط اجتماعى و روابط متقابل با مسوولين امور گرديده است يا نى ؟

  (BRAC) چوكات 1: آموزش مهارتهاى زنده گى و آموزش براى كسب معيشت برك

اشتراك كننده ها در مراكز خوانش براى بالغين فرصت آن را داشتند تا دو نوع آموزش يعنى آموزش 
مهارت هاى زنده گى و آموختن حرفه براى كسب معاش يا درآمد را فرا گيرند. آموزش هاى وابسته به 
سهولت هاى زنده گى، دوره هاى آموزشى پنج روزهء بود كه براى اشتراك كننده ها در مورد مسايل 
عمومى و موثر صحت كودكان و حقوق زنان معلومات مى داد. برنامه آموزش مهارت براى كسب عايد، 
دوره هاى سه ماهه به هدف قادر ساختن اشتراك كننده ها جهت انجام فعاليت هاى بود كه درنتيجه 
پول به دست بيايد و اشتراك كننده ها از نگاه اقتصادى خودكفا شوند. اين آموزش ها شامل اجراى ُمدل 

هاى سوزن كارى، بكس سازى، خياطى، پرورش حيوانات و بسته بندى غذا بود.

هدف در اصل اين بوده است تا نه تنها اثرات ايجاد برنامهء «موسسهء برك» را مورد بررسى قرار بدهد، بلكه نتايج موثر قابل انتقال را تقويت نمايد. اين 
برنامه كه درچهارچوب كارى محروميت هاى اجتماعى هدايت مى شد،  اهميت و تاثير ابعاد مختلف را براى مبارزه با فقر و عوامل آسيب پذيرى، برجسته 
مى سازد ( بابه جانيان و هاجنزانكر 2012). اين تحقيق همچنان اميدوار است تا اين مسئله را روشن بسازد كه آيا به طور مشخص برنامه آموزش براى 

كسب درامد يا معيشت، قادر به تغيير ساختار هاى اجتماعى و پروسه هاى بوده است كه مانع دسترسى زنان به ماركيت كار ميشدند؟
اين تحقيق شيوه يا ميتود هاى مشترك كمى و كيفى را مورد استفاده قرار داده است. در تشريح كمى از شيوه (PSM) استفاده صورت گرفته است تا بتواند 
در اين رابطه نتيجه كارشناسانه را در خصوص افراد ذينفع يا مستحق و غير مستحقين ارائه نمايد. در مجموع  با 364 پاسخ دهنده( از هر خانه يك نفر) با 
مجزا ساختن افرادى كه نفع برده اند و كسانى كه از برنامه مستفيد نشده اند  در 13 قريه، مصاحبه صورت گرفته است. در روش كيفى با 26 گروه كه 
در آن 76 تن افراد ذينفع و 75 تن كسانى كه از برنامه مستفيد نشده اند، تمركز و مباحثه صورت گرفته است. ضمنا با  21  فرد ذينفع ديگر و 14 تن 

كه از برنامه نفع نبرده اند نيز مصاحبه انجام شده است. 
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يافته هاى تحقيق
فهم مسايل صحى، سواد آموزى و آگاهى هاى حقوقى

درُكل، بخش اعظم افراد ذينفع، برنامه آموزش مهارت هاى زنده گى را سودمند تشخيص داده اند. به نظر مى رسد كه آگاهى دختران از مسايل صحى، تجربه 
هاى سواد آموزى و آگاهى هاى حقوقى، عمده ترين فوايد اين برنامه ها بوده است. اين سروى و همچنان معلومات كيفيتى آن به اين مسئله اشاره مى كند كه 
مواد استفاده شده از جمله آگاهى هاى تازه صحى، به طور مثال مراجعه به داكتر و گرفتن مشوره براى بهبود صحت خود و اعضاى خانواده و تمرين حفظ الصحه، 

عناصر كليدى به شمار مى روند. 
بلى، من فهم بيشترى در زمينه صحت و آموزش دارم و من از اين مسايل آگاه شده ام. من از آن در زنده گى روزانهء خود استفاده مى كنم. 
به طور مثال از نمونه هاى ارائه شده در مسايل صحى، من در مورد نظافت معلومات بيشترى دريافت كردم [....]  من معلومات زيادى حاصل 

كرده ام، حاال زمانى كه مريض شوم به كلينيك رفته و دوا مى گيرم. 
- مصاحبه با م. دركابل

معلومات كيفى مشخص مى سازد كه دختران با استفاده از مهارت داشتن سواد اطفال را در انجام كارهاى خانگى دروس مكتب كمك كرده اند. 
نمونه ارائه شده درمورد آموزش براى من با اهميت بود: من آموختم كه چگونه بخوانم و بنويسم. حاال من بسيار خوشحال هستم و خواهر 

كوچك خود را خواندن و نوشتن مى آموزانم. 
- اشتراك كننده بحث ها گروپى از واليت پروان  

 استفاده و به كار گيرى آموخته ها براى كسب درآمد
بر اساس پرسش هاى كه از 150 اشتراك كننده ذينفع ( ازميان 182 تن ) صورت گرفت، خياطى پرطرفدار ترين كورس آموزشى براى كسب درآمد بوده است. 
بيشتر از نيمى از اشتراك كننده ها گفته اند كه آنان مهارت هاى تازه يى را كسب كرده و پنج درصد ديگر اظهار داشته اند كه به ميزان مهارت هاى قبلى شان 
افزوده شده است. تقريبا دو بر سوم كسانى كه به اين سروى پاسخ داده اند، گفته اند كه آنان توانسته اند مهارت هاى را كه در جريان آموزش فرا گرفته اند، در عمل 

پياده كنند. در اين ميان بيشترين كار هاى عملى در زمينه استفاده از مهارت دوختن لباس براى استفاده شخصى و ساير اعضاى خانواده بوده است. 

جدول1: استفاده از  دانش فرا گرفته شده آموزش براى كسب درآمد

فيصدى از مجموع 182تعداداستفاده  از دانش فرا گرفته شده
11965,4كسانى كه از آموخته هاى برنامه، كار گرفته اند 

شكل استفاده ( پاسخ هاى گوناگون) 
8043,9كسانى كه براى خود لباس دوخته اند

2312,6كسانى كه تجارت را آغاز كردند
137,1كسانى كه براى خود و خانواده لباس دوخته اند 

31,6كسانى كه از مهارت هاى تازه در تجارت هاى از قبل موجود، استفاده كرده اند  
31,6ساير افراد 

ما مفاد زيادى از اين كورس به دست آورده ايم، به خصوص از نگاه اقتصادى. خياطى بسيار سودمند بود زيرا ما آموختيم كه براى خود و خانوادهء 
خود چگونه لباس بدوزيم. زمانى كه من در خانه خياطى مى كنم، معنى آن اين است كه از مصرف پول پدرم صرفه جويى كرده ام. بنا از نگاه 

اقتصادى اين مسئله براى خانواده ما زياد كمك كرده است.  
- مصاحبه با ز. واليت پروان

يك برسوم حصه از افراد ذينفع، فكر مى كردند كه آنان نتوانسته اند از برنامه آموزش معيشت استفاده كنند. كسانى كه به بخش ارزيابى 
كيفيت اين برنامه پاسخ داده اند متذكر شدند كه دوره آموزشى به آنان مهارت هاى كافى خياطى را نياموختانده است تا اين كار براى آنان 

منجر به كسب عايد يا درآمد گردد. معلومات كيفى به دست آمده از اين تحقيق نيز تاييد مى كند كه بيشتر از 40 درصد از مجموع افراد 
ذينفع فكر مى كردند كه نبود مهارت ها به صورت ُكل مانع گرديده است تا آنان نتوانند در اين تجارت دخيل باشند. 
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مدت كورس صرف سه ماه بود. ما درست آموخته نتوانستيم. بنأ براى ما جهت يافتن كار و كسب درآمد، كمكى كرده نتوانست. 
- مصاحبه با ف. دريك بحث گروپى در واليت پروان 

تاثير روى فعاليت تجارتى و دسترسى به فرصت هاى اقتصادى
تنها تعداد اندكى از افراد ذينفع ( 13 درصد و يا 23 تن از ميان 182 اشتراك كننده) گفته اند كه با استفاده از اين مهارت ها تجارت را آغاز كرده اند. 
مصاحبه ها در مورد كيفيت، ثابت ساخته است كه حدود 19 اشتراك كننده برنامه آموزش معيشت، قادر گرديده بودند تا به تجارت متوسل شده و از اين 
طريق عايد به دست بياورند. درحالى كه به نظر ميرسد، آموزش معيشت تاثير كوچك كارى روى عوايد اعضاى خانواده داشته است، بنا نتيجه تحليل 

PSM  خاطر نشان مى سازد كه اين تعداد بسيار اندك است و نمى تواند نشاندهنده تغيير واقعى در عمل باشد. 

روابط اجتماعى و تماس متقابل با مسوولين
برنامه هاى آموزش سهولت زنده گى و معيشت، بيشتر تاثيرات مثبتى در قسمت روابط اجتماعى به شمول روابط با خانواده و افراد اجتماع  داشته است. اين دو 
برنامهء آموزشى منجر به افزايش ميزان احترام و قدردانى ساير اعضاى خانواده و اجتماع گرديده و باعث تقويت شبكه اجتماعى و نزديكى افراد ذينفع شده است.

بلى، آنان مرا ترغيب كردند تا بخوانم و آموزش ببينم و آنان بيشتر از گذشته به من احترام مى كنند. حاال، از زمانى كه من درس خوانده ام، 
خانواده ام زمانى كه مى خواهند كارى انجام بدهند، از من مى خواهند تا نظر خود را بدهم. قبل از آموزش چنين وضعيتى نداشتم. 

- مصاحبه با ر. دركابل
درعين حال برخى از پاسخ دهنده گان از افزايش تنش و طرز تلقى منفى در اجتماع نيز خبر داده اند. در برخى موارد، دامن زدن به چنين مسايلى، به 
حس حسادت ميان دخترانى كه واجد شرايط دخول در اين كورس ها نبودند، و در برخى موارد ديگر، به طرز تلقى برخى از محافظه كاران دراجتماع كه 
با محتواى اين كورس ها مخالف بوده اند، نسبت داده شده است. اما حضور در اين كورس ها باعث تقويت روابط با مسوولين امور نشده است، زيرا زنان 

در ساحه آموزش با مسوولين محلى تماس نداشته اند. 

توضيح تاثيرات برنامه 
عامل عمده كه باعث گرديده است برنامه آموزش معيشت عايد كمترى براى اشتراك كننده ها داشته باشد، عبارت از  چگونگى طرح و اجراى آن است. كسانى كه  
پس از ختم آموزش، دركار خياطى و تجارت آن دخيل نبودند، نتوانستند در فعاليت هاى عايداتى سهم بگيرند، آنان در پاسخ هاى شان، دليل اساسى را  نداشتن 
مهارت ها مى دانند. به نظر مى رسد كسانى كه وارد تجارت شده اند، قبل از پيوستن به كورس، مهارت هاى ابتدايى را داشته اند. اين آموزش ها به آنان كمك 
كرده است تا مهارت هاى شان تقويت  شود و مسلكى تر عمل كنند. اما افرادى كه بدون داشتن مهارت ابتدايى شامل آموزش شده بودند، قادر نشدند تا مهارت 
هاى الزم خياطى را جهت كسب عايد، فرا بگيرند. درك و مشاهدات افراد ذينفع از سروى كميت، به واقعيت هاى اشاره مى كند كه آموزش معيشت براى تقويت 
مهارت ها كافى نبوده است. بيشتر از 43 درصد از افراد ذينفع كه در سروى از آنان سوال شده است، نبود مهارت را عمده ترين عامل براى عدم حضور درتجارت 
در جريان 12 ماه گذشته دانسته اند. با آنكه برنامه آموزشى با شيوه خودمانى طورى راه اندازى شده بود كه شاگردان احساس كنند، نه در صنف درسى، بلكه در 

خانه هستند، اما نتايج حاصله از آن تاثير عمده يى روى فشار موجود از جمله محدوديت استخدام و تحرك زنان به جا نگذاشته است. 
گفته مى توانم كه براى زنان داشتن كارخياطى در خانه بسيار ساده است، اما نه در بيرون از خانه،  زيرا مردم در مورد آن تبصره هاى بد مى 
كنند. دوم، ما رواج بد داريم و زنان اجازه ندارند كه در بيرون از خانه كار كنند. درصورتى كه كدام زن در بيرون كار كند، اعتبار وى در اجتماع 
ما خراب مى شود. به همين دليل مرد ها زنان و دختران شان را براى كار كردن به بيرون اجازه نمى دهند. مردان به اين نظر هستند كه بايد 

مرد ها كار كنند و درآمد داشته باشند و نقش زنان اين است تا در خانه باشند و امور منزل را پيش ببرند. [و] براى آنان همين كافى است. 
- مصاحبه با ف.ر. در يك بحث گروپى از كابل

 موانع بر سر راه استخدام زنان با توجه به يك بخش خاص و شغل، مى تواند متفاوت باشد. درحالى كه اين مطالعه تالش دارد تا عوامل و نتايج دخالت موسسه 
برك را در بخش هاى خاص و متمركز شده بررسى نمايد، درعين حال روى شواهد عمومى بازدارندهء فرصت ها براى زنان نيز تمركز مينمايد. به طور عموم 
برداشت زنان جوان درخصوص موانع سر راه استخدام قشر اناث، آشكار مى سازد كه در پهلوى دانش، مهارت ها و توانايى براى ايجاد تجارت، يك سلسله عوامل 
ديگر نيز به آن بسته گى دارد. پاسخ دهنده گان مشخص ساخته اند كه آموزش، دسترسى به اقتصاد مالى و منابع توليدى و دشوارى ها در راه حركت زنان از عمده 
ترين موانع براى استخدام آنان بوده است. درحالى كه بيشتر اين عوامل، نشاندهنده موانع بر سر راه زنان و هم مردان است، اما به نظر مى رسد كه محدوديت 

هاى بيشترى در برابر زنان وجود دارد. 
بسيارى از زنان اجتماع ما زياد فقير هستند. آنان پول كافى براى آغاز تجارت شخصى را ندارند. آغاز كار تجارت به پول و مهارت نياز دارد. 
- مصاحبه باF4  در يك بحث گروپى از كابل
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نقش برنامه آموزش مهارتهاى زنده گى و آموزش براى كسب معيشت موسسه برك در مشاركت اجتماعى در افغانستان

نتيجه گيرى ها 

براى تقويت دسترسى زنان به شغل و درآمد، سياست هاى مداخله گرانه نبايد صرفأ جنبه تاثير گذارى در تدريس و آموزش داشته باشد، بلكه بايد با عوامل 
اجتماعى، اقتصادى و اداريى نيز مبارزه كند كه درنتيجه باعث دسترسى نامتوازن و محروميت چندين جانبه مى گردند. البته اين روند بايد شامل شناسايى عواملى 
باشد كه توانايى زنان را در زمينه ُسود بردن از فرصت هاى اقتصادى در عرصه هاى مشخص اشتغال، سلب مى كند. برخى از اين عوامل با طرح ريزى و تنظيم 

مسايل ادارى ومداخله در ماركيت كار حل شده مى توانند، اما برخى ديگر نياز به تعهدات درازمدت و سياست گذارى هاى وسيع تر دارند.  
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واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان

در باره واحد تحقيق و ارزيابى 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 2002 با 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 2014 ميالدى پروژه هاى مشخصى از سوى كميسيون اروپا (EC)، اداره توسعه و همكارى سويس (SDC)، موسسه بين المللى براى توسعه     
(ODI)، برنامه انكشافى سازمان ملل متحد (UNDP)، پوهنتون آسياى مركزى (UCA)، بانك جهانى، انستيتيوت صلح اياالت متحده امريكا (USIP)، همكارى 

هاى تخنيكى آلمان (GIZ) و سفارت فنلند تمويل ميگردد.
ODI در باره موسسه بين المللى براى توسعه

ODI يك موسسهء غير وابسته و برجستهء تحقيقاتى در بريتانياست كه در زمينه مسايل انكشاف بين المللى و بشرى كار مى كند. 

ماموريت ما اين  است تا سياست گذارى ها را ترغيب كرده و آن را به هدف كاهش فقر، تسكين رنج ها و دست يابى به معيشت دوامدار به كار اندازيم. 
ما اين كار را  با انجام دادن تحقيقات داراى كيفيت باال، دادن مشوره هاى عملى براى سياستگذارى و مباحثات متمركز شده روى سياستگذارى ها، اجرا 

مى كنيم.  
ما درهمكارى با شركاى خود در بخش هاى دولتى و خصوصى در كشور هاى انكشاف يافته و رو به انكشاف كار مى نماييم. 

اين گزارش مختصر، بخشى از پروژهء تحقيق گسترده يى است كه موثريت و ارتباط تحفظ اجتماعى و برنامه هاى كار را در داخل اجتماعات رو به ترقى در 
جنوب آسيا مورد ارزيابى قرار مى دهد. اين تحقيق به يارى ادارات همكار در چهار كشور راه اندازى شده است كه برنامه مهارت  زنده گى و آموزش براى 
كسب درآمد را كه توسط موسسه برك در افغانستان راه اندازى گرديده بود، مورد ارزيابى قرار مى دهد.  برنامه معيشت و برنامه گروه هاى آسيب پذير كه 
ازسوى موسسه چارس در بنگله ديش راه اندازى شده بود، برنامه ملى بيمه  صحى (RSBY)  در ايالت مهارشترا و اوترا پرديش در هند و برنامه اعطاى طفل 
در منطقهء كارنالى نيپال جز اين ارزيابى است. گزارش ها و خالصه  ها درمورد هر كشور و گزارش تحليلى فرا كشورى و درس هاى مرتبط با آن جهت 

.www.odi.org/sp-inclusion : سياستگذارى هاى منطقوى و بين المللى در اين صفحه انترنتى قابل دسترس است


