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پس منظر
یہ گائیڈترقیاتی نتائج کےلیےشراکت کا استحکام:مشاورت اور شراکت کے لیے سٹاف گائیڈکی جگہ لے گی۔ اس گائیڈ 

پر ADBکے غیر سرکاری تنظیموں اور سول سوسائٹی کے مرکزNGOCنے نظر ثانی کی ہے اور اسے عملی 
معلومات اور ان ٹولز تک توسیع دی ہے جو 2020کی حکمت عملی کے تحت ADBکے آپریشنزمیں بامقصد شراکت 
کےلیےتیار کیے گئے ہیں۔ یہ جدید مسودہ ADBکے نئے کاروباری طریقہ ہائے کار کا عکاس ہے۔ اس نئے گائیڈ کا 
مقصد یہ ہے کہ اسے صرف بینک کے عملے تک ہی محدود نہ رکھا جائے بلکہ ADBکے ترقی پذیر رکن ممالک 

ADB نجی شعبے کے صارفین، مشاورت کنندگان اور سول سوسائٹی کی تنظیمیں بھی مستفید ہوں تاکہ وہ ،(DMC)
کی معاونت سے چلنے والے منصوبوں پر عملدرآمدکرتے وقت اپنے کردار کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔

اظہار تشکر
یہ گائیڈ عالقائی پائیدار ترقی RSDD کے محکمہ کی ڈائریکٹربرائے پبلک مینجمنٹ ،گورننس اورشراکتی 

ڈویژن Sandra Nicoll کی زیر نگرانی اور ہدایات کی روشنی میں مر تب کی گئی ہے۔ یہ کام سماجی ترقی 
 Amyکی زیر قیادت ٹیم نے سرانجام دیا جس میںLainie Thomas (سول سوسائٹی اور شراکت داری) کے ماہر

 Kesterton, consultantکے طورپر شامل تھے۔ 

غیر سرکاری تنظیموں اور سول سوسائٹی کے مرکز (NGOC) میں سماجی ترقی کے ماہرین کے شعبے کے 
سربراہ Chris Morrisکی قیادت میں بین المحکمہ جاتی ورکنگ گروپ نے اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ 
 Madhumita Gupta, Sri Wening Handayani, Parvez Imdad, کے سٹاف کےADB اس گروپ میں

 Jocelyn Munsayac, Suzanne Nazal, Makoto Ojiro, Jayantha Perera, Nogendra Sapkota, Indira
Simbolan کے عالوہ سول سوسائٹی کے تین نمائندے Kathy Mulville, Fely Rixhon, Malou Sevillaشامل 
تھے۔ ترقی پذیر رکن ملک عوامی جمہوریہ الؤ (Lao) اور فلپائن کے حکام نے بھی گرانقدر مشورے اور معلومات 
فراہم کیں۔ ایک سو سے زائد افراد نے ورکنگ گروپوں، غیر رسمی اجالسوں، آن الئن سروے اور مسودے کے بین 

المحکمہ جاتی جائزوں کے ذریعے اپنی آراءاور معلومات سے نوازا۔

Disclaimer
ترک دعوی

”اس دستاویز کا انگریزی سے ُاردو زبان میں ترجمہ کیا گیا ہے تا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوسکیں۔ 
ایشیائی ترقیاتی بینک نے اس ترجمہ کی درستگی کی توثیق کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ایشیائی ترقیاتی بینک 

میں استعمال ہونے والی زبان چونکہ انگریزی ہے اور اس دستاویزکا اصل متن بھی انگریزی زبان میں ہے لہذا اسی 
کو مستند خیال کیا جائے۔ کسی بھی حوالہ جات کے لیے اس دستاویز کے اصل انگریزی متن ہی سے رجوع کیا جانا 

چاہیے“۔ 

ایشیائی ترقیاتی بینک

(اے ڈی بی)
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پیش لفظ
ایشیائی ترقیاتی بینک کے پیش نظر سب سے بڑا مقصد ایشیا اور بحر الکاہل کے خطے میں غربت میں کمی الکر 

پائیدار نتائج کا حصول ہے اور اس مقصد کو مؤثر بنانے کےلیےضروری ہے کہ ترقیاتی آپریشنزکے ذریعے عوام 
خصوصًا غریب عوام کی ضروریات کو پورا کیا جائے اور ترقیاتی آپریشنزکے تمام مرحلوں میں تمام متعلقہ فریقین 

کو شریک کیا جائے جن میں پالیسی سازی سے لے کر حکمت عملی کی تیاری، منصوبے کی تیاری، عمل درآمد، 
نگرانی اور ترقیاتی کام کے جائزے تک کے مراحل شامل ہیں۔

ADBبرس ہا برس سے منصوبوں میں تمام متعلقہ فریقین کو شریک رکھنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ بال شبہ 
ADBکی طویل مدتی حکمت عملی برائے 2020میںADBکی آپریشنزمیں شراکت کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے اور 

یہ بات بھی زور دے کر کہی گئی ہے کہ ترقی کے ذریعے تبدیلی النے میں شراکت داری کا کردار بنیادی اہمیت 
رکھتا ہے۔ ریاست اور اس کے شہریوں کے درمیان مضبوط تعلقات کے قیام کےلیےشراکت داری ضروری ہے تاکہ 
باہمی جوابدہی، خدمات عامہ کی مؤثر فراہمی سماجی و معاشی ترقی میں فوائد سے محروم طبقات کی شمولیت ممکن 
ہو سکے۔ ADBکی آپریشنزکے اندر شراکت داری کے باعث نہ صرف وسیع تر تعداد میں متعلقہ فریقین کی حمایت 

حاصل ہوتی ہے بلکہ ان کے اندر متعلقہ کاروائی اور سرگرمی کے متعلق احساس ملکیت پیدا ہوتا ہے۔ منصوبے 
پر عملدرآمداور معیار میں بہتری آتی ہے اور اس طرح مجموعی طور پر منصوبے کے نفاظ کا معیار بڑھ جاتا ہے 

اور ترقی کے نتائج کی پائیداری کو استحکام حاصل ہوتا ہے۔ ADBکی آپریشنزمیں شراکت داری کے معیار کو بہتر 
بنانے کےلیےسول سوسائٹی اور دوسرے متعلقہ فریقین شراکتی مراحل کے متعلق اپنی مہارتوں اور علم کے ذریعے 

اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

شراکت داری پر خرچہ اٹھتا ہے اور ہمارا یہ پختہ یقین ہے کہ مؤثر شراکت داری کی بدولت اس پر اٹھنے والی 
الگت پوری ہو جاتی ہے۔ چونکہ ADBکی آپریشنزمیں مسلسل وسعت آرہی ہے اس لیے ADBکے عملے، شراکت 
دار ترقی پذیر رکن ممالک (DMC)کی حکومتوں، نجی شعبے اور سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے فریقین 

مؤثر شراکت کو یقینی بنانے کےلیےوسیع تر حکمت عملیاں اور ٹولز بنائیں اور انہیں استعمال کریں۔

گائیڈ کے اس دوسرے ایڈیشن میں تازہ ترین معلومات او ر پہلے سے زیادہ تعداد میں ٹولز فراہم کیے گئے ہیں تاکہ 
شراکت حکمت عملیوں کو مؤثر طور پر نافذ کیا جا سکے۔ اس نئی گائیڈ میں پالیسی کی تیاری، عالقائی اور ملکی 

پروگراموں اور منصوبے کے پورے مرحلے میں شراکت داری کے اہم مواقع کو واضع کیا گیا ہے۔ مختلف طریقوں 
اور حکمت عملیوں کے بارے میں مفید مشورے دئیے گئے ہیں اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ منصوبے پر عملدرآمدکے 

دوران کوتاہیوں اور خامیوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔

اس نئی گائیڈ میں تحفظ کے امور، صنف، عملدرآمدکے طریقوں، HIV/AIDS اور بنیادی ڈھانچے اور پانی کی 
فراہمی اور نکاسی کے متعلقہ ُامور پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ بڑی تعداد میں موجود آن الئن تنظیموں کے 
ذریعے شراکت داری کے وسائل اور ذرائع مہیا کر دئیے گئے ہیں اور اس گائیڈ میں مزید تفصیالت کے حصول 

کےلیےحوالہ جات کی فہرست بھی موجود ہے۔

مزید برآں یہ گائیڈ متعلقہ لوگوں کی وسیع تعداد اور ADBکی مدد سے چلنے والے منصوبوں کے تمام فریقین 
کےلیےتیا ر کی گئی ہے اور اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ تمام فریقین کی مؤثر شراکت کے ذریعے انصاف اور 

جامعیت کو فروغ حاصل ہوتا ہے اور یہ چیز 2020 کی حکمت عملی میں شامل ترقیاتی نکتہ نظر کا حصہ بھی ہے۔
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vi ترقیاتی نتائج کےلیےشراکت کا استحکام

اس گائیڈمیں فریقین کے ساتھ ADBکے تعلق اور ADBکی مجموعی کارکردگی کی بہتری کےلیےدوسرے اقدامات 
کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ ان میں ترقیاتی نتائج کے حصول کےلیےآپریشنزکی تیاری، ڈیزائن اور نگرانی کے 

ڈھانچوں میں بہتری النا، ابالغ عامہ کی پالیسی کے ذریعے معلومات کا افشاءاور معلومات کی فراہمی اور سماجی 
تجزیوں کی بنیاد پر کام کو وسعت دینا شامل ہے۔ یہ گائیڈ دراصل اپنے رکن ترقی پذیر ممالک کےلیےخدمات کا 

معیار بہتر بنانے کےلیے ADBکے وسائل کا ایک خیر مقدمی اظہار ہے۔

Ursula Schaefer Preuss
نائب صدر برائے نالج مینجمنٹ و پائیدار ترقی
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شراکت کے ذریعے حفظان صحت اور نکاسی آب کی صورتحال کی تبدیلی  –  PHAST
اثرات کا شراکتی جائزہ  –  PIPA

شراکتی نگرانی اور تجزیہ  –  PM&E
غربت کا شراکتی جائزہ  –  PPA

پراجیکٹ کارکردگی کا انتظامی نظام  –  PPMS
پراجیکٹ کی شراکتی تکنیکی معاونت  –  PPTA

شراکتی فوری جائزہ  –  PRA
صدر کی رپورٹ اور سفارشات  –  RRP

اہم تبدیلی  –  SC
فریقین کی ابالغی حکمت عملی  –  SCS

غربت میں کمی اور سماجی حکمت عملی کا خالصہ  –  SPRSS
چھوٹی نالیوں کے ذریعے فراہمی آب کا نظام  –  SPWN

پراجیکٹ کا خصوصی سہولت کار  –  SPF

vii
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تحفظ کی پالیسی کا بیان  –  SPS
تکنیکی معاونت  –  TA

شرائط حوالہ  –  TOR
دیہی فیلڈ ٹیم  –  VBFT

دیہی ترقیاتی کمیٹی  –  UDC
پانی کے استعمال کنندگان کی تنظیم  –  WUA
پانی کے استعمال کنندگان کا گروپ  –  WUG



گائیڈ کا مقصد
ADBکے گائیڈ کے اس دوسرے ایڈیشن میں شراکتی حکمت عملیوں میں استعداد کی تیاری، ADBکی آپریشنزمیں 

ان حکمت عملیوں کے نفاذ کو فروغ دینے اور اس کے ترقی پذیر رکن ممالک (DMCs)اور نجی شعبے کے 
صارفین کی مدد اور معاونت کےلیےمعلومات اور ٹولز فراہم کیے گئے ہیں۔1 اس گائیڈ کا مقصد ADBکے 2020کے 

حکمت عملی کے طویل مدتی ڈھانچے کے مطابق شراکت کاری کے فروغ کے مقاصد کے حصول میں مدد فراہم 
کرنا ہے۔2 اس میں ADBکے کاروباری مراحل کے بارے میں ٹولز فراہم کیے گئے ہیں اور دوسرے متعلقہ اداروں 

اور تنظیموں کے وسائل پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

ADBکی پالیسیوں، حکمت عملیوں اور دوسری دستاویزات کے مطابق شراکت داری کے نفاذ کے تقاضوں میں مدد 
دینے کےلیےیہ گائیڈ عملی راہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اس گائیڈ کی تیاری میں جن ذرائع اور دستاویزات سے مدد لی 

 (DMF کی گائیڈ برائے سماجی تجزیات، ڈیزائن اور نگرانی کے ڈھانچے کی تیاری کی گائیڈADB گئی ہے ان میں
(Guidelines اور سماجی تنظیموں سے متعلق معلوماتی کتابچہ شامل ہیں۔3

تعارف

منصوبوں کے اندر متعلقہ فریقین کی شراکت فرائض کی بہتر بجا 
آوری ،معاشرے کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داریوں کی ادائیگی 

اور جوابدہی میں مدد ملتی ہے۔ اس طرح جدت، اثر پذیری اور 
پائیداری کو فروغ حاصل ہوتا ہے اور ان باتوں کا ترقیاتی اثر 

پذیری کے ساتھ براہ راست تعلق ہوتاہے۔ یہ شراکت داریاں جن میں 
سول سوسائٹی کا کردار بھی شامل ہے، ADBکی حکمت عملی 

2020 میں بتائے گئے تبدیلی کے محرکات ہیں۔ اس حکمت عملی 
میں بتایا گیا ہے کہ ADB ایک خطے میں پیداشدہ مسائل سے کس 

طرح عہدہ برآ ہو گا اور مجموعی ترقی، ماحولیات کے حوالے 
سے پائیدار ترقی اور عالقائی استحکام کے حصول کےلیےمختلف 

تقاضوں سے کس طرح نمٹے گا۔ حکمت عملی میں یہ بات بھی 
واضح کی گئی ہے کہ غیر سرکاری تنظیموں، مختلف طبقات 

کی نمائندہ تنظیموں اور فاؤنڈیشنز جیسے مختلف النوع اداروں 
کے ساتھ شراکت داری ADBکی آپریشنزکی منصوبہ بندی، ان 

کےلیےمالی مدد کی فراہمی اور ان کے نفاذ کا مرکزی نکتہ ہو گی۔
ذریعہ: ADBکی 2008 کی حکمت عملی برائے2020: ایشیائی ترقیاتی بینک کا اپنی حکمت عملی کے متعلق طویل المدتی ڈھانچہ

1
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گائیڈ کا ڈھانچہ
یہ گائیڈ چار بڑے سیکشنوں اور ان کے ذیلی ضمیمہ جات پر مشتمل ہے۔ پہلے سیکشن میں شراکت داری کا تعارف 
کرایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ کیوں ضروری ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ دوسرے اور تیسرے سیکشن میں 

یہ بتایا گیا ہے کہ پالیسی، حکمت عملی، ملکی پروگراموں کے جائزوں اور منصوبوں کے دوسرے تمام مراحل کے 
دوران شراکت داری کی کیا اہمیت ہے۔ تیسرے سیکشن میں کسی بھی منصوبے کے مرحلے کے تمام سات الزمی 
ٹولز دیئے گئے ہیں جن میں مختلف تکنیکی باتیں بھی شامل ہیں مثاًل فریقین کا تجزیہ اور مشاورت، شراکتی جائزہ 
اور شراکت داری کے منصوبے کی تیاری وغیرہ۔ چوتھے سیکشن میں خاص طور سے شراکت داری سے متعلقہ 
تحفظ کے امور (Safeguards)کے ساتھ ساتھ ان چار عملی پہلوؤں کے متعلق بتایا گیا ہے جنہیں 2020کی حکمت 
HIV ،عملی میں بہت زیادہ ترجیح دی گئی ہے۔ ان پہلوؤں میں صنفی مساوات، بہتر نظم و نسق، استعداد کی ترقی

اور AIDS سے بچاؤ اور پانی کی فراہمی اور نکاسی جیسے پہلو شامل ہیں۔

ضمیمہ جات میں ADBکی ہدایاتی دستاویزات میں بتائی گئی شراکت داری کی حدود کا پس منظر، ADBکی 
آپریشنزکے مینوئل میں سے شراکت داری کی مثالیں، شراکت داری کے ذرائع کی فہرست اور حوالہ جات اور مزید 

معلومات کےلیےاختتامی نوٹس شامل ہیں۔

متعلقہ افراد سے کیا مراد ہے؟
یہ گائیڈ ان لوگوں کےلیےتیار کی گئی ہے جو منصوبوں کی ڈیزائننگ اور نفع میں شراکت داری کے ذمہ دار 

ہیں اور پالیسیوں اور ملکی پروگراموں کی تیاری اور جائزےبھی ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ ان افراد 
میں ADBکا عملہ، ترقی پذیر رکن ممالک کے حکام، نجی شعبے کے کالئنٹس، مشیران اور سول سوسائٹی کی 
تنظیمیں(CSOs)شامل ہیں۔ یہ گائیڈ ADBکی معاونت سے چلنے والے منصوبوں کےلیےہے لیکن اس کے ٹولز 

وسیع تر شراکتی ترقیاتی آپریشنزکےلیےبھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔

ADBاور اس سے مالی مدد لینے والے ممالک یا کالئنٹس اپنے منصوبوں کی ڈیزائن، نفاذ اور تجزیے 
کےلیےمشیروں اور سول سوسائٹی کی تنظیموں (CSOs)کے ساتھ باقاعدگی سے رابطے میں رہتے ہیں۔ جن 

سرگرمیوں کے شروع کرنے پر اتفاق کیا گیا ہو، ان پر عملدرآمداور ان کے متعلق ADBکو آگاہ رکھنا، امداد لینے 
والے یا کالئنٹ کی ذمہ داری ہے۔4 اس گائیڈ میںADBکے عملے اور ADBکی معاونت سے چلنے والے منصوبوں 

پر عملدرآمدمیں شامل دوسرے اداروں یا ممالک کے حکام پر اس لیےتوجہ مرکوز کی گئی ہے کہ منصوبوں سے 
متعلقہ تمام کرداروں کو ترقیاتی سرگرمیاں بہتر انداز میں انجام دینے کےلیےراہنمائی فراہم کی جا سکے۔

شراکت داری کیا ہے؟
اس گائیڈ میں ADBکی مالی معاونت سے چلنے والی آپریشنزمیں شراکت داری سے مراد وہ عمل ہے جس کے 
ذریعے متعلقہ فریقین اس منصوبے کی ڈیزائن، عملدرآمداور ترقیاتی سرگرمی کی نگرانی پر اثر انداز ہوتے ہیں 

یا اس میں اپنی رائے دیتے ہیں۔ شراکت داری محض ایک مقصد نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد بہتر ترقیاتی نتائج کے 
حصول میں مدد فراہم کرنا ہے۔ اگر یہ بات یقینی بنا دی جائے کہ تمام متعلقہ فریقین متعلقہ منصوبوں کی تمام متعلقہ 

باتوں سے آگاہ ہیں اور وہ اس کے فیصلوں، وسائل کی تقسیم اور ان سرگرمیوں میں شریک ہو سکتے ہیں جو ان کی 
زندگیوں پر اثر انداز ہو تو اس طرح یہ بات یقینی ہو جائے گی کہ وہ اس منصوبے سے مستفید ہو سکتے ہیں۔

ADBکی معاونت سے چلنے والے آپریشنزکے ضمن میں فریقین کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے جن 
میں حکومت، نجی شعبہ اور سول سوسائٹی (بشمول منصوبے سے متاثر ہونے والے افراد) شامل ہیں۔ چونکہ 

حکومت اور نجی شعبے کے بعد عوامی سرگرمی کا محور سول سوسائٹی ہی ہے اور سول سوسائٹی کی تنظیمیں 
اکثر و بیشتر عوامی سرگرمی کے اس محور میں شامل بہت سے فریقین کی نمائندگی کرتی ہیں۔ اس لیےیہ جاننا 

بہت ضروری ہے کہ منصوبے سے متعلق ایسے بھی عوامی حلقے موجود ہوں گے جن کی موجودہ سول سوسائٹی 
کی تنظیموں کے ذریعے مؤثر طور پر نمائندگی نہ ہو رہی ہو یا مقامی حکومت کے نظام کے ذریعے بھی وہ اپنی     



تعارف 3

بات آگے پہچانے سے قاصر ہوں۔ اس لیےضروری ہے کہ ADBکے منصوبوں کے ضمن میں ایسے فریقین کو 
عملدرآمدکے رسمی اور غیر رسمی مراحل میں شریک کرنے کےلیےاضافی کوششیں کی جائیں۔

شراکت داری کے مختلف پہلو اور شراکت داری کی اثر پذیری 
عملدرآمدمراحلتعارفپہلو

معلومات کا 
حصول اور ان 

کی ترسیل

معلومات ADB (i)سے امداد لینے 
والے یا کالئنٹ نے جمع کی ہوں 
اور پھر دوسرے فریقین کو فراہم 
کی ہوں۔ (ii) فریقین نے معلومات 
خود حاصل کی ہوں اور پھر انہیں 

ADBکے کالئنٹ یا امداد لینے 
والے تک پہنچایا ہو۔ (iii) مشترکہ 

طور پر حاصل کی گئی معلومات

کم تر درجہ: ADBسے امداد لینے واال یا 
کالئنٹ معلومات فریقین کو فراہم کرے۔

درمیانہ درجہ: متعلقہ فریقین کو یہ موقع 
فراہم کیا جائے کہ وہ معلومات ADBسے 
امداد لینے والے یا کالئنٹ کو فراہم کریں۔
اعلٰی درجہ: مشترکہ مقاصد کے حصول 
کےلیے مشترکہ طور پر معلومات اکٹھی 

کی جائیں اور ان کا آپس میں تبادلہ کیا 
جائے۔

کم تر درجہ: ADB سے امداد لینے واال یا 
کالئنٹ معلومات فریقین کو فراہم کرے۔

درمیانہ درجہ: سول سوسائٹی کو یہ موقع 
فراہم کیا جائے کہ وہ معلومات ADBسے 

قرضہ حاصل کرنے والے یا کالئنٹ کو 
فراہم کرے

اعلٰی درجہ: مشترکہ مقاصد کے حصول 
کے لیےمشترکہ طورپر معلومات اکٹھی 

کی جائیں اور ان کا آپس میں تبادلہ کیا 
جائے۔ (بہتر افہام و تفہیم)

فریقین سے ان کی آراءحاصل مشاورت
کرنا اور ان آراءکو زیر غور النا 
پالیسی، پروگرام یا منصوبے کے 
فیصلہ سازی کے عمل کا حصہ 

ہونا چاہیے۔

کم تر درجہ: ویب سائٹ کی بنیاد پر یا 
صرف تحریری مشاورت

درمیانہ درجہ: دو طرفہ اور بالمشافہ تبادلہ 
خیال کے مواقع کے ذریعے مشاورت مثاًل 

ورکشاپ، گروپوں کے اجالس۔
اعلٰی درجہ: منصوبے کی وجہ سے متاثر 

یا بے گھر ہونے والے گروپوں کی آراءکو 
منصوبے کی ڈیزائن میں اہمیت دینا مثاًل 

شراکتی طریقے اختیار کرنا

کم تر درجہ: محض ویب سائٹ کی بنیاد پر 
یا تحریری مشاورت

درمیانہ درجہ: دو طرفہ اور بالمشافہ تبادلہ 
خیال کے مواقع کے ذریعے مشاورت مثاًل 

ورکشاپ، گروپوں کے اجالس۔
اعلٰی درجہ: منصوبے پر عملدرآمدکے 

دوران متاثرہ گروپوں کی رائے کو 
مسلسل اہمیت دینا مثاًل شراکتی طریقے 

اختیار کرنا۔
ADBسے امداد حاصل کرنے اشتراک عمل

والے یا کالئنٹ اور دوسرے متعلقہ 
فریقین کا مل کر کام کرنا لیکن 

فیصلہ سازی اور وسائل پر فریقین 
کا محدود اختیار ہو نا۔

کم تر درجہ: منصوبے کی ڈیزائن 
کے لیےمخصوص اوراہم فریقین کی 

آراءحاصل کرنا 
درمیانہ درجہ: منصوبے کی ڈیزائن کرنے 

والے گروپ میں اہم فریقین کو نمائندگی 
دینا۔

اعلٰی درجہ: منصوبے کی ڈیزائن کرنے 
والے گروپ پر فریقین کا اثر انداز ہونا 

اور منصوبے کے نفاذ میں فریقین کا اپنے 
کردار سے رضا مند ہونا۔

کم تر درجہ: نگرانی اور جائزے کے عمل 
میں فریقین کی آراءحاصل کرنا

درمیانہ درجہ: فریقین کی تنظیمیں (مثاًل 
CSO) منصوبے کے نفاذ میں ان کی 

آراءحاصل کرنا۔
اعلٰی درجہ: منصوبے پر عملدرآمدکرنے 
والی ٹیم میں اہم فریقین کی نمائندگی اور 

عملدرآمدکی سرگرمیوں میں شراکت

فیصلہ سازی کے عمل فریقین کی شراکت
شراکت اور مشترکہ مقاصد کے 

حصول کےلیےمل کر کام کرنے 
کی غرض سے رسمی یا غیر 

رسمی معاہدے کے ذریعے فریقین 
کا وسائل پر کنٹرول حاصل کرنا

کم تر درجہ: اس بات پر اتفاق کہ فریقین 
کی ایک تنظیم ADBکے تعاون سے 

چلنے والے منصوبے میں حصہ دار ہو 
گی۔

درمیانہ درجہ: مفاہمت کی یاد داشت 
(MOU)شراکت دار کا پر اتفاق یا فریقین 
کا ایک حد تک براہ راست ذمہ داری لینا۔

اعلٰی درجہ: مفاہمت کی یاد داشت یا حصہ 
داری کا معاہدہ جس میں اپنے حصے کا 
مالی تعاون فراہم کرنا یا فریقین کا اعلٰی 
درجے پر ملکیت اور ذمہ داری حاصل 

کرنا

کم تر درجہ: فریقین کی نمائندہ تنظیم 
معمول کے مطابق اپنی آراءدیتی رہے اور 

اسے ADBکے تعاون سے چلنے والے 
منصوبے میں حصہ دار تصور کیا جائے۔

درمیانہ درجہ: مفاہمت کی یادداشت یا 
حصہ داروں کے معاہدے پر عملدرآمدکیا 
جائے یا فریقین ایک حد تک براہ راست 

ذمہ داری لیں۔
اعلٰی درجہ: مفاہمت کی یاد داشت یا حصہ 

داری کے معاہدے پر عملدرآمد کرناجس 
میں مالی تعاون کرنا اور انتظامی کاموں 

میں حصہ بٹانابھی شامل ہو یا فریقین 
اعلٰی پیمانے پر ذمہ داری حاصل کریں یا 

ملکیت حاصل کریں۔

نوٹ:
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ان حاالت میں ظاہر ہے کہ امداد لینے واال یا کالئنٹ چاہے وہ حکومت ہو یا نجی شعبہ اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ 
وہ فریقین کے دوسرے دونوں گروپوں کی مؤثر شراکت کو یقینی بنائے۔ ٹول نمبر (1) میں فریقین کے تجزیے، 

مشاورت اور اہم فریقین کی تفصیالت دی گئی ہیں۔

ADB میں شراکت داری سے مراد چار جہتیں ہیں یعنی معلومات کا حصول اور ان کا تبادلہ، مشاورت، اشتراک 
عمل اور شراکت۔ اس سے مراد فیصلہ سازوں اور فریقین کے درمیان تعلقات ایک سلسلہ ہے جن میں ہر فریق کے 
اقدامات اور سرگرمیاں ایک دوسرے سے یقیناً  مختلف ہوتی ہیں۔ ہر جہت پر عملدرآمدایک مختلف پہلو اور گہرائی 

کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس گائیڈ میں شراکت داری سے مراد مندرجہ باال چاروں جہتوں میں کسی بھی ایک جہت کا 
دوسری جہت کے ساتھ اشتراک شامل ہے۔

شراکت داری کے بنیادی اصول کیا ہیں؟
ترقیاتی پہلوؤں اور سرگرمی کے لحاظ سے شراکت داری کا نکتہ نظر اور گہرائی مختلف حاالت میں ایک دوسرے 

سے مختلف ہو سکتی ہے لیکن بعض اصول ایسے ہیں جو ہر حال میں قائم رہتے ہیں مثاًل

	 جوابدہی اور شفافیت کا فروغ:
شراکتی طریقہ کار میں فیصلہ ساز لوگ اپنے فریقین کو جوابدہ ہوتے ہیں اور اس طرح شراکت داری کے مقاصد   
کے تحت اور فریقین کے اثر انداز ہونے کی حد تک شرگرمیوں اور شفافیت کے متعلق باہمی ابالغ اور کھلے پن 

کو فروغ دیتے ہیں۔
	 تمام مراحل میں شراکت داری کی اجازت:

لوگ پالیسی، پروگرام اور منصوبے کے تمام مراحل پر ہر وقت اپنی مہارتوں، قابلیتوں اور مفادات کی بنیاد پر   
فیصلہ سازی میں شریک ہوتے ہیں۔

	 سب کےلیےقابل رسائی شراکت داری:
تمام لوگوں کو مساوی اہمیت دی جائے، شراکت داری کے متعلق تمام لوگوں کو مناسب طور پر آگاہ کیا جائے اور   
برابر مواقع فراہم کیے جائیں اور ان رکاوٹوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا جائے جو مخصوص گروپوں کو ان ذمہ 

داریوں میں شریک ہونے سے روکتی ہیں۔
	 تنوع کو اہمیت دی جائے:

لوگوں کے تجربات، پس منظر، اعتقادات اور مہارتوں کا تنوع معاشرے کے اندر وسائل اور ذرائع کے منفرد   
راستے کھولتا ہے۔ اس لیےاس تنوع کو اہمیت دینا اور اس سے استفادہ شراکت داری کی بنیاد ہے۔

یقینی بنایا جائے کہ شراکت داری رضا کارانہ ہو:	 
لوگ خود فیصلہ سازی میں اس لیےشرکت کرتے ہیں کہ ان کے خیال میں متعلقہ معاملے کی اہمیت بہت زیادہ   

ہوتی ہے کسی کو دباؤ ڈال کر فیصلہ سازی میں شریک کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔
فریقین کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ وہ اپنے خیاالت اور حل پیش کریں:	 

طبقات کی راہنمائی کے تحت چلنے والے منصوبوں میں شراکتی حکمت عملیوں کے تحت لوگ آپریشنزمیں ان   
طریقوں سے حصہ لیتے ہیں جن کا وہ خود انتخاب کریں۔

سول سوسائٹی کی شراکت داری کیا ہے؟
ADB اور مالی تعاون حاصل کرنے والوں کے درمیان چلنے والے منصوبوں میں سول سوسائٹی کا کردار انتہائی 

اہم ہوتا ہے۔ سول سوسائٹی دراصل حکومت اور نجی شعبے سے مختلف ہوتی ہے اور اس میں مختلف قسم کے 
لوگ، گروپ اور عوام نفع کی بنیاد پر چلنے والی تنظیمیں شامل ہوتی ہیں۔ یہ لوگ اور تنظیمیں مشترکہ مفادات کی، 

مشترکہ مقاصد اور مشترکہ اقدار کےلیےمختلف سطحوں پر کام کرتے ہیں۔ سول سوسائٹی غیر رسمی اور غیر تسلیم 
شدہ طبقاتی گروپوں سے لے کر بڑی بین االقوامی مزدور تنظیموں تک مشتمل ہوتی ہے۔
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کسی بھی تنظیم کی حیثیت کےلیےبعض رسمی تقاضے ضروری ہوتے ہیں(مثاًل رجسٹریشن اور مالی تفصیالت 
کی فراہمی وغیرہ) لیکن سول سوسائٹی کی تنظیمیں (CSOs) اپنے حجم، دائرہ کار اور آپریشنزکے لحاظ سے 

ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ خاص طور پر ADBکے حوالے سے ان تنظیموں میں غیر سرکاری تنظیمیں 
(NGOs) مختلف طبقات کی نمائندہ تنظیمیں (CBOs) اور عوامی تنظیمیں، فاؤنڈیشنز، پیشہ ورانہ تنظیمیں، تحقیقی 

ادارے، یونیورسٹیاں، مزدور تنظیمیں، بڑے پیمانے پر لوگوں کی نمائندہ تنظیمیں، سماجی تحریکیں اور اتحاد اور / یا 
سول سوسائٹی کی تنظیموں کے نیٹ ورکس اور متحدہ تنظیمیں شامل ہیں۔ اس سلسلے میں مزید معلومات سول 

سوسائٹی کی تنظیموں کے ساتھ کام کرنے کے متعلق دیئے گئے ٹول نمبر 6 میں دیکھیں۔ سول سوسائٹی کی شراکت 
داری کے باعث مختلف قسم کے فریقین کی ترقیاتی سرگرمیوں میں شرکت ممکن بن جاتی ہے۔

اس طرح خاص طور پر وہ متوقع متاثرہ گروہ بھی فیصلہ سازی میں شریک ہو جاتے ہیں جنہیں ان فیصلوں میں 
شریک نہیں کیا جاتا جو ان کی زندگیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ مثاًل غریب لوگ اور خواتین وغیرہ، سول سوسائٹی 
کی شراکت داری ریاستوں اور ان کے شہریوں کے درمیان تعلقات کو مستحکم بنانے اور ادارہ جاتی جوابدہی کے 

قیام میں بھی بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔

شراکت داری اہم کیوں ہے؟
شراکت داری کے ذریعے بنیادی طور پر بہتر نظم و نسق، شہریوں کی شمولیت اور ریاست کے جوابدہی میں مدد 

ملتی ہے۔ اس کے ذریعے معاشرے کے غیر مراعات یافتہ طبقات کی سماجی کاموں میں شرکت بڑھتی ہے اور 
انہیں مساوی معاشی ترقی کے مواقع حاصل ہوتے ہیں۔ شراکت داری کی اہمیت اس لیےبھی ہے کہ اس کے ذریعے 

“پیرس اعالمیہ” کے تحت معاونت کی اثر پذیری کے پانچ مقاصد پورے ہوتے ہیں جن میں، احساس ملکیت، ہم 
آہنگی، وابستگی، نتائج کے حصول اور باہمی جوابدہی شامل ہیں۔ اس کے عالوہ شراکت داری کے ذریعے اکراایجنڈا 

برائے اقدام (Accra Agenda for Action)کے مقاصد کی تکمیل میں بھی مدد ملتی ہے جن کے تحت ترقی کے 
عمل میں معاشرہ زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ADB 5 ترقی کے حوالے سے ہر رکن ممالک (DMC)کے ساتھ 

بنیادی حصہ دار کے طور پر کام کرتا ہے بلکہ نجی شعبے کے کالئنٹ کے ساتھ بھی حصہ دار کے طور پر کام 
کرتا ہے اور یہ سب اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ دوسرے فریقین بھی اس عمل میں شریک ہوں جو ان کی زندگیوں 
پر اثر انداز ہو گا۔ کمزور اور تنازعات سے متاثرہ ریاستوں میں حکومتی استعداد سے متعلقہ معامالت اور تنازع کے 

اثرات اکثر اس بات کے متقاضی ہوتے ہیں کہ ترقیاتی ترجیحات کے یقین میں ان لوگوں کو شریک کرنے پر زیادہ 
توجہ دی جائے جنہیں ان منصوبوں سے فائدہ حاصل ہو گا۔

ادارہ جاتی جوابدہی۔ غریب افراد کےلیےخدمات انجام دینا:
سال 2004 کی عالمی ترقیاتی رپورٹ میں خاص طور سے اس بات پر توجہ مرکوز کی گئی ہے کہ خدمات عامہ کی فراہمی میں غریب لوگوں کو مرکزی 
اہمیت دی جائے اور انہیں اس قابل بنایا جائے کہ وہ خدمات عامہ کی فراہمی کی نگرانی کےلیےپالیسی سازی تک اپنی آواز پہنچا سکیں۔a ایسی خدمات کی 

فراہمی میں جہاں ریاست ان خدمات کی فراہمی اور براہ راست ادائیگیوں مثاًل ٹیکس وغیرہ کے ذریعے ادائیگیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے وہاں شہری یا 
کالئنٹ ادائیگیوں کے متعلق صحیح طور پر جوابدہی نہیں کر سکتے لیکن شراکتی عمل انہیں اس قابل بناتا ہے کہ وہ پالیسی سازوں اور خدمات فراہم کرنے 

والوں پر اثر انداز ہو سکیں۔

ADB اس بات کے فروغ پر زور دیتا ہے کہ اہم فریقین کو پورے عمل میں شامل رکھا جائے اور خدمات عامہ کے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے 
کےلیےمعاشی تجزیےمیں جوابدہی پر مبنی تعلقات کا تجزیہ بھی کیا جائے۔ اس عمل میں خدمات فراہم کرنے والوں کو براہ راست جوابدہ بنانے 

کےلیےشہریوں کے رپورٹ کارڈز اور دوسرے ٹولز استعمال کیے جائیں۔ اسی طرح ایسی حکمت عملیاں اختیار کی جائیں کہ شراکتی عمل کے ذریعے 
bاخراجات کی تفصیالت کے سروے کے ذریعے حکومتی فیصلہ سازی پر اثر انداز ہوا جا سکے۔

حکومتی اداروں اور شہریوں کے درمیان تعلقات کے استحکام کی حکمت عملیاں جوابدہی کے فروغ اور خدمات عامہ کی بہتر انداز میں فراہمی میں بہت 
معاون ثابت ہوئی ہیں۔ سول سوسائٹی کی تنظیمیں معاشرے کے مختلف طبقات کی نمائندگی کے ذریعے یا اس وسیع تر آبادی کی نمائندگی کو منظم کر کے 

جس سے ان کا تعلق ہے، اس عمل میں معاونت کر سکتی ہیں۔

a عالمی بینک. 2004. عالمی ترقیاتی رپورٹ. غریب لوگوں کو خدمات کی فراہمی کا کام. واشنگٹن, امریکہ.

ADB b. 2004، تعلیم میں شعبہجاتی تشخیص ،منیال; ADB. 2005. زراعت اوردیہی ترقیاتی آپریشنز کی مطابقت اور فزیبلٹی کو بہتر بنانا:معاشی تجزیے کیسے مدد کر سکتے ہیں۔منیال
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اگرچہ شراکت داری کے عمل میں وقت صرف ہوتا ہے لیکن اس کے ذریعے پالیسی، ملکی پروگرام اور منصوبے 
کی سطح پر منصوبے کے مختلف حوالوں سے شناخت اور آگاہی جیسے معامالت میں مدد ملتی ہے، بہت زیادہ 

فریقین کی طرف سے حمایت حاصل ہو جاتی ہے منصوبے میں احساس ملکیت، اثر پذیدی اور منصوبے پر 
عملدرآمدکی پائیداری میں مدد ملتی ہے۔

شراکت داری کے باعث منصوبے پر عملدرآمدکے دوران مختلف مشکالت کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ اس کے ذریعے 
ترقی کے عمل میں شامل دوسرے حصہ داروں کے ساتھ باہمی تعاون کو فروغ حاصل ہو تا ہے۔ خاص طور پر سول 

سوسائٹی کی شراکت داری سے جدت اور رد عمل دینے کی صالحیت کو فروغ حاصل ہوتا ہے اور اس شراکت 
داری کا براہ راست تعلق زیادہ مثبت ترقیاتی اثر پذیری کے ساتھ ہے۔6

شراکت داری کے ذریعے سول سوسائٹی کی مہارتوں اور علم سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور اس کے ذریعے شہریوں 
کی ضروریات کو زیادہ بہتر انداز میں پورا کرنے کےلیےاپنی سرگرمیوں کو ہم آہنگ کرنے میں مدد ملتی ہے۔

ADBکی کارکردگی کو اس کی اس اہلیت سے جانچا جا سکتا ہے جو غربت میں کمی میں مدد دینے کےلیےمعیاری 
منصوبے بنانے کے حوالے سے اس کے پاس ہے۔ مختصرًا شراکت داری کے ذریعے کارکردگی اور ترقیاتی اثر 

پذیری کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ شعبہ خود مختار جانچ کاری (IED)کی طرف سے کی جانیوالی جانچ کاریوں سے 
اس پیش رفت پر روشنی پڑتی ہے جو ADBکی آپریشنزمیں شراکتی حکمت عملیوں کو روبہ عمل ال کر اور سول 

سوسائٹی کی تنظیموں اور منصوبوں کے متاثرہ افراد کو اس عمل میں شامل کر کے کی گئی ہے۔7 شعبہ خود مختار 
جانچ کاری (IED)کی جانچ کاریوں اور جائزوں سے مستقل طور پر شراکت داری کی انتہائی اہمیت اور ADBکی 

آپریشنزپر عملدرآمدمیں شراکت کاری کی مضبوطی اور فروغ کی مسلسل ضرورت پر روشنی پڑتی ہے۔

شراکتی حکمت عملیاں قدرتی وسائل کے انتظام کے منصوبوں کی ڈیزائن، 
عملدرآمداور کاروائی کی اہمیت میں اضافہ کرتی ہیں اور جب شراکتی، حکمت 
عملیوں کو نافذ کیا جاتا ہے تو اس کے ذریعے احساس ملکیت اور پائیداری کو 

فروغ حاصل ہو تا ہے اور دیہی معیشت سے زیادہ فوائد کے حصول اور غربت 
میں کمی کےلیےراستے کھلتے ہیں۔

 ذریعہ ADB 2003، خصوصی جانچ کاری تحقیق،
 منتخب ترقی پر ہر رکن ممالک میں جنگالت اور آبی وسائل کے منصوبوں میں شراکتی حکمت عملیوں کا نفاذ۔ مثاًل

موزوں شراکت کیا ہے؟
ADBکے اکثر منصوبوں میں شراکت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے لیکن تمام منصوبوں کےلیےایک ہی طریقہ کار 

اپنانا مناسب نہیں، شراکت داری کے دائرہ اختیار کے متعلق ضمیمے میں ADBکی مختلف پالیسیوں اور حکمت 
عملیوں میں شراکت کے تقاضوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ یہ گائیڈ ان تقاضوں کی بجا آوری میں مدد کےلیےٹولز 

مہیا کر تی ہے۔

شراکت کے متعلق حکمت عملی اور گہرائی کا بہت حد تک تعلق منصوبے کے متعلقہ شعبے، مقامی حاالت اور 
شراکت کے مقاصد کے ساتھ ہے۔ ADB چونکہ قابل پیمائش نتائج کے حصول پر زور دیتا ہے۔ اس لیےیہ بات بے 
حد فائدہ مند ہوتی ہے کہ شراکت کے عمل کے مطلوبہ نتائج اور ہدفی اشارات کو واضح طور پر بیان کر دیا جائے۔



تعارف 7

بہر حال تمام قسم کے منصوبوں میں موزوں شراکت کا عمل دخل ہو تاہے۔

کی معاونت سے چلنے والی سرگرمیوں میں کس کی   	ADB فریقین کے متعلق تجزیہ کرنا: یہ جاننے کےلیےکہ
دلچسپی ہے اور اس کا اس منصوبے سے کیا تعلق ہے ضروری ہے کہ فریقین (اسٹیک ہولڈرز)کے متعلق تجزیہ 

کیا جائے۔ (ٹول نمبر 1فریقین کا تجزیہ اور مشاورت)
فریقین کے مختلف گروپوں سے مشاورت:	  کسی منصوبے کی حکمت عملی یا پالیسی پر نظر ثانی کرتے وقت 

یا منصوبے کی ڈیزائنکے وقت فریقین کے خیاالت کو سمجھنا ضروری ہے۔ (ٹول نمبر (1) فریقین کا تجزیہ اور 
مشاورت، ٹول نمبر (2) ڈیزائن اور نگرانی کے ڈھانچے میں شراکت کو وسیع کرنا، ٹول نمبر (3) شراکتی جائزہ)
شراکت کے ایک متفقہ منصوبے کے ذریعے فریقین کو باقاعدہ طریقے سے شریک  فریقین کو شریک عمل کرنا: 	 

عمل کرنا چاہیے۔ (ٹول نمبر (4) شراکت کے منصوبے کی تیاری، اس سلسلے میں فریقین کے ساتھ رابطے کی 
حکمت عملی کو روبہ عمل النا چاہیے۔ ٹول نمبر (5) فریقین کے ساتھ رابطے کےلیےحکمت عملی کی تیاری) 

عملی شراکت کی نوعیت مختلف صورتوں مختلف ہو سکتی ہے اور اس میں خدمات کی فراہمی یا نگرانی 
اورتجزیےمیں شمالیت شامل ہو سکتی ہے۔ (ٹول نمبر (6) سول سوسائٹی کی تنظیموں (CSOs)کے ساتھ مل کر 

کام کرنا اور ٹول نمبر (7) شراکتی نگرانی اور جائزہ )اور
اس سے مراد فریقین کی جوابدہی کے طریقہ کار کے متعلق معلومات فراہم کرنا  فریقین کو معلومات کی فراہمی: 	 
ہے۔بعض مخصوص قسم کے منصوبوں میں شراکت سے بڑے پیمانے پر فائدہ اٹھایا جا تا ہے۔ ایسے منصوبوں 
میں خاص طور پر وہ منصوبے شامل ہیں جن کا تعلق دیہی ترقی اور روزگار کے مواقع کے فروغ، خواتین کو 

بااختیار بنانے، مقامی حکومتوں کے نظام میں بہتری اور بہترین تعلیمی و طبی نتائج کے ذریعے غربت کے 
خاتمے سے ہو۔ سول سوسائٹی کی شراکت کے ذریعے خدمات عامہ کی فراہمی کے عمل میں بہتری الئی جا 

سکتی ہے۔مثال کے طور پر اگر ایک منصوبے کے ذریعے پانی کے استعمال کنندگان کے گروپ تشکیل پائیں 
(کمیونٹی کی بنیاد پر تنظیمیں) جن کا کام پانی کے نرخوں کا تعین یا پانی کی تقسیم کی ذمہ داریاں ادا کرنا ہو اور 

اس کے متعلق فیصلہ سازی میں سول سوسائٹی کو شریک کیا جائے۔

ایسے منصوبے جہاں بہت زیادہ سماجی خطرے کا امکان ہو ان میں با مقصد مشاور ت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ 
منفی اثرات سے بچا جا سکے جیسا کہ ADBکی پالیسی حفاظتی امور کے اعالمیے میں صراحت کی گئی ہے۔ 

ایسے منصوبوں سے وہ منصوبے مراد ہیں جن کے باعث بہت زیادہ لوگوں کی غیر رضاکارانہ منتقلی کی جارہی ہو 
یا یہ سرگرمیاں ایسے عالقے میں شروع کی جا رہی ہوں جہاں مقامی باشندے آباد ہوں۔8 بامقصد مشاورت کی تعریف 
کےلیےصفحہ نمبر 65 مالحظہ فرمائیں۔8 بنیادی ڈھانچوں کی تعمیر میں ADB کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ شراکت کی 

اہمیت یہ ہے کہ اس عمل کے ذریعے مقامی گروپوں کو شامل کر کے مسائل سے بچا جا سکتا ہے اور منصوبے کی 
ڈیزائن اور اس پر عملدرآمدکی اثر پذیری کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ متعلقہ طبقات کو اس امر سے بھی آگاہ ہونا 

چاہیے کہ اگر کسی قسم کے مسائل جنم لیں تو جوابدہی کے طریقہ کار پر کس طرح عملدرآمدکیا جائے گا۔

شراکت کا منصوبہ ایک الزمی منصوبہ بندی ہے اور یہ چھوٹے پیمانے کی سرگرمیوں سے لے کر ایک بڑے اور 
کثیر الجہتی منصوبوں تک میں ہر چیز کے متعلق راہنمائی کےلیےایک عملی ٹول ہے۔ شراکت کا عمل لچک دار 

بھی ہو سکتا ہے اور کسی ایک نکتے پر مرکوز بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے عالوہ اس میں کسی منصوبے کی دوبارہ 
تیاری یا صنف کی بنیاد پر یا دوسرے منصوبے بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر اس بات کا فیصلہ کرنا ہو کہ منصوبے 
پر عملدرآمدکےلیےشراکت کے منصوبے موزوں ہیں یا نہیں اور تیاری کے عمل میں شراکت کی موزونیت کا اندازہ 

کرنا مقصود ہو تو متعلقہ منصوبوں کے تفصیلی جائزے میں اس گائیڈ کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔

شراکت کے عمل میں کیا رکاوٹیں درپیش ہو سکتی ہیں؟
کامیاب شراکت کےلیےپورے عمل کے ساتھ بھرپور عزم، مناسب استعداد اور وسائل اور شراکت داروں کے ساتھ 
کام کرنے میں لچکداری اور ان کی آراءکو فیصلہ سازی میں شامل کرنا ضروری ہے۔ لیکن اس عمل کےلیےاگر 

مناسب ماحول (قانونی، سیاسی یا ثقافتی) موجود نہ ہو تو اس سے صورتحال خاص طور پر مشکل ہو جاتی ہے۔ اس 
کے عالوہ اگر پورے عمل کے دوران شفافیت نظر نہ آئے، شراکت داری کے ذریعے غلط طور پر امیدیں وابستہ 



8 ترقیاتی نتائج کےلیےشراکت کا استحکام

کر لی جائیں اور اگر فریقین اس بات پر شراکت کے عمل میں اکتاہٹ محسوس کریں کہ ADBیا حکومتوں کی 
آپریشنزمیں ان کے تحفظ کے امور کی جھلک نظر نہ آئے تو بھی شراکت کا عمل خطرات سے دوچار ہو جاتا ہے۔ 

اگر شراکت غیر منصفانہ ہو تو اس کے نتیجے میں پہلے سے موجود سماجی تنازعات زیادہ شدید ہو سکتے ہیں۔ 
یعنی اگر فریقین کے گروپوں اور ان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے ناکافی تفھیم برقرار رہے تو ہو سکتا ہے کہ 

طاقت کے توازن کی پہلے سے موجود صورتحال غیر شعوری طور پر برقرار رہے اور اسی کو جائز قرار دے دیا 
جائے۔ ایسا خاص طور پر ان عالقوں میں ہوتا ہے جو کمزور اور تنازعات سے متاثرہ ممالک (FCAS) میں موجود 
ہوں۔ ADB اور اس کے قرض خواہوں یا کالئنٹس کو ایسے تحفظ کے امور سے واسطہ پڑ سکتا ہے کہ کوئی فریق 
ایسے مطالبات کر لے جن کے نتیجے میں منصوبے سے وابستہ مفادات یا نتائج کو خطرہ الحق ہو جائے اور تنازع 

ایسی صورتحال اختیار کر لے کہ فریقین ان منصوبوں کی شدت کے ساتھ مخالفت کرنے لگیں۔ تنازعات کو حل 
کرنے کےلیے تحفظ کے امور کو سننا اور منصفانہ طور پر اور تیز رفتاری کے ساتھ ان حفاظتی امور کے جائز 

ہونے کا یقین کرنا بے حد اہم ہے۔

مختصرًا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس ضمن میں لچکدار اور تخلیقی حکمت عملیوںکے ذریعے ان مشکالت پر قابو 
پانے میں مدد مل سکتی ہے اس حوالے سے اس گائیڈ میں جا بجا مثالیں دی گئی ہیں۔ اگر کام کو بہتر طریقے سے 
انجام دیا جائے تو شراکت کے ذریعے زیادہ مناسب پالیسی، پروگرام، منصوبے کے ڈیزائن اور عملدرآمدکو زیادہ 

خوشگوار طریقے سے ممکن بنایا جا سکتا ہے۔

شراکت کون کرتا ہے؟
بعض لوگ شراکتی ترقی کے حوالے سے تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے متعلق یہ تصور کر لیا 
جاتا ہے کہ یہ کوئی مکمل طور پر جمہوری عمل ہے۔ جس میں تمام فریقوں کو اثر انداز ہونا چاہیے تاکہ وہ ایک حد تک ترقی اور 

انتظامیہ کا نظام اپنے ہاتھ میں لے سکیں لیکن شراکتی ترقی کا مطلب مکمل اور براہ راست جمہوریت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر 
کسی عالقے میں ADBکی مالی معاونت سے آبپاشی کا نظام شروع کرنے کی تجویز ہے تو اس مقصد کےلیےعالقے کے تمام بیس 
ہزار کسانوں سے مشاورت کرنا نہ تو مفید ہو گا اور نہ ہی قابل عمل ہو گا۔ اس کی دوسری انتہا یہ ہے کہ اگر صرف گاؤں کے بڑے 
زمینداروں کو مشاورت کے عمل میں شریک کر لیا جائے تو ضروری نہیں کہ وہ دوسرے پسماندہ کسانوں کے مفادات کا بھی تحفظ 
کریں۔ ان دونوں انتہائی حکمت عملیوں کے درمیان دوسرے مختلف طریقے اختیار کرنے کا راستہ نکلتا ہے۔ جن کے ذریعے مختلف 
مقاصد کےلیےمناسب سطحوں پر شراکت کا امکان پیدا ہوتا ہے اور ان کے نتیجے میں تمام متعلقین کو منصفانہ مواقع میسر آ سکتے 

ہیں۔ اس گائیڈ میں ایسے ہی مختلف طریقوں کی تفصیاًل نشاندہی کی گئی ہے جن میں نمائندوں کے سروے، شراکتیتجزیےکے طریقے 
(مثاًل متعلقہ افراد کے مباحثے اور لوگوں کے پاس جا کر ان کی آراءمعلوم کرنا) اور مشاورتی اجالس وغیرہ شامل ہیں۔

ہر شعبے اور ہر منصوبے کےلیےایسی بہترین حکمت عملی اور شراکت کی گہرائی کی ضرورت ہوتی ہے جس کے نتیجے میں غریب 
اور محروم طبقات سمیت تمام تعلق داروں کی مناسب نمائندگی ہو سکے اور یہ زیادہ مشکل اور مہنگی بھی نہ بننے پائے۔ منصوبوں پر 
عملدرآمدکرنے والوں کو یہ بات یقینی بنانی چاہیے کہ منصوبوں کی سرگرمیوں میں محروم اور پسماندہ طبقات کی شراکت مؤثر انداز 

میں ہو اور اس کے نتیجے میں غربت کم کرنے میں مدد مل سکے۔

ذریعہ: ADB 2003، خصوصی جائزہ تحقیق، منتخب ترقی پر ہر رکن ممالک میں جنگالت اور آبی وسائل کے منصوبوں کے متعلق شراکتی طریقہ کار، 
منیال۔

شراکت پر کتنی الگت آتی ہے؟
پالیسی سازی، ملکی پروگرام اور منصوبے کی سطح پر مناسب شراکت کےلیےابتدائی طور پر اضافی وقت اور 

مالی وسائل صرف ہوتے ہیں لیکن منصوبے کے پورے عمل کے دوران اضافی وسائل کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ 
شراکتی عمل کو اس طرح استعمال میں الناچاہیے کہ منصوبے میں چند تبدیلیاں ال کر اور کم از کم تاخیر کو یقینی 
بناتے ہوئے منصوبے پر عملدرآمدکو تیز رفتار کیا جائے۔9 شراکت نہ کرنے سے جو نقصان ہوتا ہے اس میں مالی 

نقصان (مثاًل معاوضوں کی ادائیگیاں اور مختلف وجوہات کی بنا پر تاخیر) اور ساکھ کو نقصان شامل ہے۔

ترقیاتی منصوبوں میں شراکت پر الگت اور اس کے فوائد کے بین االقوامی جائزوں سے اس نظریے کو تقویت ملتی 
ہے۔10 ان جائزوں سے ظاہر ہو تا ہے کہ شراکتی منصوبوں میں اگرچہ ابتدائی سطحوں پر الگت نسبتا زیادہ اٹھتی ہے 
لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ منصوبے پر عملدرآمدمیں تاخیر کے امکانات بہت کم ہوجاتے ہیں اور بعد کے مراحل 

میں منصوبے کے اندر بہت زیادہ اثر پذیری اور پائیداری آتی ہے۔10



تعارف 9

عام طور پر پوچھے جانے والے سواالت میں دیئے گئے سوال نمبر 2 میں ان تحقیقی تجزیوں کی مثالیں پیش کی گئی ہیں۔

شراکت پر آنے والے اخراجات کے تعین کا کوئی معیاری فارموال نہیں بنایا جا سکتا۔ ADBکے بعض شعبوں یا 
پالیسیوں یا حکمت عملیوں کے تحت بین االقوامی مشاورتوں اور ابالغ کےلیےکافی بجٹ کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے 

اور اگر ان پالیسیوں یا حکمت عملیوں کا تعلق صرف ایک ملک سے متعلقہ شراکتی حکمت عملیوں تک محدود ہو تو 
اس پر خرچہ کم آتا ہے۔

منصوبوں کی سطح پر منصوبوں کی نوعیت کے لحاظ سے اخراجات میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ ان اخراجات میں 
منصوبے کی شراکتی تکنیکی معاونت (PPTA) منصوبے کی ڈیزائن میں فریقین کو شامل کرنے پر اٹھنے والے 
اخراجات اور شراکتی منصوبے کی تیاری (فریقین کی ورکشاپیں وغیرہ) پر آنے والے اخراجات بھی شامل ہوتے 

ہیں۔ ان اخراجات میں منصوبوں پر عملدرآمداور نگرانی کےلیےجائزہ مشنوں اور دوسری فالو اپ سرگرمیوں کے 
اخراجات بھی شامل ہوتے ہیں۔ ایسے منصوبے جن کےلیےنسبتًا درمیانے درجے کے شراکتی منصوبے تیار کیے 

جاتے ہیں ان کےلیےاضافی وقت اور اخراجات بہت کم درکار ہوتے ہیں۔ لیکن بنیادی ڈھانچوں کی تیاری کے بڑے 
بڑے منصوبوں یا شراکتی سماجی ترقیاتی منصوبوں کےلیےچونکہ ادارہ جاتی شراکت درکار ہوتی ہے اسلیےان میں 

شراکت کےلیےمالی امداد یا قرضوں کے ذریعے بھاری سرمایہ کاری کی ضرورت پیش آتی ہے۔

مشن ٹیمیں عمومًا مقررہ مدت تک کام کرتی ہیں اور جاری منصوبوں میں فریقین کی شراکت کو مؤثر بنا کر تکنیکی 
معاونت (TA) پر آنے والے اخراجات کو کم کر لیا جاتا ہے۔ اس گائیڈ میں ایسے ٹولز اور مشکالت کی وضاحت 
کی گئی ہے جن میں شراکت کےلیےمحدود وسائل کو انتہائی مؤثر انداز میں استعمال کرنے کو یقینی بنانے کے 

متعلق راہنمائی ملتی ہے۔ اس میں حسِب توقع یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اخراجات میں فرق کا انحصار منصوبے کے 
متعلق بنائی جانے والی حکمت عملی پر بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر منصوبے کی شراکتی تکنیکی معاونت کے 
حصے کے طور پر معلومات کے تبادلے اور مشاورت کی سرگرمیوں پر شراکتی تکنیکی معاونت کے کل بجٹ کا 
گیارہ سے بائیس فیصد تک خرچ ہوتا ہے جبکہ جن منصوبوں میں اشتراک عمل (Collaboration) درکار ہوتا ہو 

وہاں منصوبے کی شراکتی تکنیکی معاونت (PPTA)کے کل بجٹ کا سولہ سے پچپن فیصد تک حصہ خرچ ہو جاتا 
ہے۔ اشتراک عمل میں منصوبے کی تیاری میں مدد کےلیےبیرونی فریقین کے ساتھ معاہدے کرنا بھی شامل ہو سکتا 

ہے۔11





 ADBکی پالیسیوں،
 حکمت عملیوں اور ملکی 

پروگراموں میں شراکت

اس بات کو یقینی بنانے کےلیےکہ پالیسیاں بین االقوامی معیارات 
کی عکاس ہوں اور ان طبقات اور لوگوں کی آراءاور ضروریات 
سے ہم آہنگ ہوں جن کی مدد کرنا مقصود ہے، ضروری ہے کہ 
پالیسی اور حکمت عملی کی تیاری میں فریقین سے کثیر الجہتی 
مشاورت کی جائے۔ شراکت کے عمل سے پالیسیوں میں مفاہمت 

اور احساس ملکیت کو فروغ حاصل ہوتا ہے اور عملدرآمدآسان ہو 
جاتا ہے۔

ذریعہ: ADB 2006، ہدایتی دستاویزات، پالیسی کی تیاری اور حکمت عملی کی دستاویزات کی وضاحت کےلیےعملے 
کےلیےہدایات۔ 

تعارف
ADBپالیسیوں، حکمت عملیوں اور ملکی پروگراموں کی تیاری اور جائزے کےلیے (اپنی ملکی شراکت کی حکمت 
عملیوں (CPS)کی ہدایات کی روشنی میں) بیرونی ماہرین اور فریقین سے متعلقہ منصوبوں کے متعلق بھرپور انداز 

میں آراءحاصل کرتا ہے۔ اس میں 2009کے حفاظتی امور کا پالیسی بیان (SPS) اور 2011کی ابالغ عامہ پالیسی 
(PCP) بھی شامل ہے۔

ADBکی پالیسیوں، حکمت عملیوں اور ملکی پروگراموں کے جائزے میں 
شراکت کیوں اہم ہے؟

مشاورت کے ذریعے شراکت سے تمام متعلقہ فریقین سے آراءاور مشورے طلب کیے جاتے ہیں۔ اس کے عالوہ متعلقہ 
شعبے کے ماہرین سے بھی مشورےلیےجاتے ہیں۔ شراکتی حکمت عملیوں سے مندرجہ ذیل نتائج برآمد ہوتے ہیں۔

	 منصوبہ مقامی حاالت و ضروریات سے زیادہ بہتر طور پر ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔
	 تکنیکی لحاظ سے منصوبہ اعلٰی پائے کا بن جاتا ہے۔

	 بین االقوامی معیارات کی پیروی ہوتی ہے۔
	 ترقیاتی شراکت داروں کے ساتھ ہم آہنگی پیدا ہو تی ہے۔

	 منصوبہ وسیع تر معلومات اور تناظرات کا عکاس ہو جاتا ہے۔
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12 ترقیاتی نتائج کےلیےشراکت کا استحکام

مختصرًا اس عمل کے ذریعے ان لوگوں کے علم اور تجربے سے فائدہ اٹھایا جا تا ہے جو مشاورت کے عمل میں 
شامل ہوتے ہیں۔12

مشاورت کے ذریعے متعلقہ فریقوں میں ADB اور ترقی پذیر رکن ممالک (DMC)کے بارے میں آگاہی کو فروغ 
حاصل ہوتا ہے اور یہ بات یقینی بنتی ہے کہ مشاورتی دستاویز کی تیاری میں وسیع تر فریقین سے مدد لی گئی ہے 

اور استفادہ کیا گیا ہے۔13

شراکتی ترقی یا جائزے کا عمل کیسے چالیا جاتا ہے
فریقین کے ساتھ کامیاب تجزیےاور مشاورت کے متعلق ٹول نمبر 1 اور صفحہ نمبر 26 پر راہنما اشارے دیئے گئے 

ہیں جن کو اپنا کر پالیسی حکمت عملی یا ملکی پروگرام کےلیے مؤثر شراکتی ترقی یا جائزے کے عمل کو یقینی 
بنایا جا سکتا ہے۔ درج ذیل سیکشن میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ متعلقہ جائزوں کے عمل سے شراکت 

کس طرح سے ٹھیک بیٹھتی ہے۔

پالیسیاں اور حکمت عملیاں
شراکت کےلیےعام طور پر انتہائی موزوں مواقع ایک پالیسی کی ابتداء اور اختتام کے اوقات ہوتے ہیں یعنی جب 

کوئی نئی پالیسی تیار کی جارہی ہو یا پہلے سے موجود پالیسی کا جائزہ لیا جا رہا ہو یا اسے نئی شکل دی جارہی ہو۔ 
پالیسیوں اور حکمت عملیوں کی دستاویزات میں بیرونی فریقین کی آراءپر ADBکے داخلی تبصروں سے استفادہ 

کیا جاتا ہے تاہم بیرونی جائزے کی اصل ضرورت اور نوعیت کا انحصار متعلقہ موضوع اور مشاورت کے مقاصد 
پر ہوتا ہے۔ سول سوسائٹی کی تنظیمیں (CSOs) عمومًا رضاکارانہ طور پر عملدرآمدکی نگرانی کرتی ہیں۔ وہ اپنے 

تحفظ کے امور کے بارے میں ADB یا متعلقہ حکومت کے حکام سے رابطہ کر سکتی ہیں لیکن کسی بیرونی 
جائزے کے دوران ان سے بھی مشاورت کی جانی چاہیے۔

ADBکے رکن ممالک میں، خواہ وہ امداد دینے والے 
ممالک ہوں یا ترقی پذیر رکن ممالک ہوں، بیرونی 
مشاورت کا ایک اعلٰی معیار یہ ہے کہ الیکٹرانک 

ذرائع کے ساتھ ساتھ تحریری مشاورت بھی کی جاتی 
ہے اور رکن ممالک کے نمائندوں کے ساتھ بالمشافہ 
مشاورت بھی کی جاتی ہے۔ کسی بھی منصوبے کے 

جائزے کے دوران عوامی تبصروں کےلیےکافی وقت 
دیا جانا چاہیے۔ جتنے زیادہ شراکتی طریقے اختیار 
کیے جائیں گے اتنے ہی زیادہ تعداد میں لوگ اپنی 
آراءکا اظہار کر سکیں گے اور اس طرح مشاورت 
کے عمل سے وہ لوگ بھی باہر نہیں رہ سکیں گے 

جو انگریزی زبان نہیں جانتے یا جن کی انٹرنیٹ تک 
رسائی نہیں۔

ADBکے تجربات میں شراکت کے زیادہ جدت آمیز طریقے اختیار کرنا بھی شامل ہے جن میں شراکت 
کےلیےتحریریں حاصل کرنے کا سلسلہ بھی شامل ہے۔ اس طریقے کے تحت اندرونی اور بیرونی فریقین سے کہا 

جاتا ہے کہ وہ مختلف منصوبہ ہائے عمل کے مسودوں کی تیاری میں تحریری طور پر شریک ہوں۔ اس کے عالوہ 
روایتی طور پر بالمشافہ مالقاتیں اور الیکٹرانک ذرائع سے مشاورت بھی کی جاتی ہے۔14

ہدایاتی دستاویزات اور پالیسی اور حکمت عملی کے عمل کے بارے میں دستاویزات کی وضاحت کے متعلق 
ADBکے عملے کو دی جانے والی ہدایات میں اس بات کی سفارش کی گئی ہے کہ پالیسی اور حکمت عملی کی 

دستاویزات تیار کرتے وقت اہم اندرونی اور بیرونی فریقین کی مؤثر راہنمائی کی جائے۔

ہدایاتی دستاویزات اور پالیسی اور حکمت عملی کے 
عمل کے بارے میں دستاویزات کی وضاحت کے 
متعلق ADBکے عملے کو دی جانے والی ہدایات 

میں اس بات کی سفارش کی گئی ہے کہ پالیسی اور 
حکمت عملی کی دستاویزات تیار کرتے وقت اہم 

اندرونی اور بیرونی فریقین کی مؤثر راہنمائی کی 
جائے۔
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ٹول نمبر 1: تجزیے اور مشاورت کے طریقوں کے متعلق فریقین سے مشاورت کے بارے میں راہنمائی کا مقصد اہم 
فریقین کی نشاندہی کرنا اور مختلف گروپوں تک رسائی کےلیےدرست حکمت عملی کا انتخاب ہے۔

یہ طریقے پالیسی جائزے اور پراجیکٹ کی ترقی کے متعلق ہیں۔ اس کے عالوہ پالیسی کی تیاری میں سول سوسائٹی 
کی تنظیموں کو شریک کرنے کی اعلٰی روایات کے بارے میں ADBکے سول سوسائٹی کی تنظیموں کے متعلق 
راہنما کتابچے میں تفصیلی معلومات دی گئی ہیں۔15 جب اندرونی اور بیرونی فریقین کے ساتھ مشاورت مکمل ہو 

جاتی ہے تو انتظامیہ ان کی آراءکی بنیاد پر اس مسودے پر تبادلہ خیال کرتی ہے اور پھر اس کے بعد مسودے پر 
نظر ثانی، کاٹ چھانٹ اور منظوری کےلیےبورڈ کو پیش کرنے کے مراحل آتے ہیں۔16

ADBکی ابالغ عامہ پالیسی پر 2010کی نظرثانی اور آبی پالیسی پر 2005کا جائزہ میں بیرونی مشاورت کی حکمت 
عملیوں کے متعلق مثالیں دی گئی ہیں۔

2011کی ابالغ عامہ پالیسی )PCP(کی نظرثانی میں فریقین سے مشاورت
 پس منظر: ADB کو ستمبر 2005	  میں منظور کی جانے والی ابالغ عامہ پالیسی پر پانچ سال کے اندر نظرثانی 

کرنا ضروری تھا۔
مقاصد:	  مشاورت کا مقصد یہ تھا کہ پالیسی پر نظرثانی میں اندرونی اور بیرونی فریقین کی آراءحاصل کی جائیں اور اس بات 

کو یقینی بنایا جائے کہ یہ پالیسی اعلٰی بین االقوامی روایات پر پورا اترتی ہو۔
طریقہ کار:	  فریقین کےتجزیےکا نتیجہ ایک جامع مشاورت منصوبے کی صورت میں نکال جس کے تحت نو ماہ سے زائد 

عرصے تک انٹرنیٹ کے ذریعے اور بالمشافہ مشاورت کی گئی۔

 ( – PCP) 2005 پر ابالغ عامہ پالیسی adb.org/pcp-review کی ویب سائٹADB عوامی تبصروں کے حصول کےلیے
اور ابالغ عامہ پالیسی کے دو نئے مسودے آویزاں کیے گئے۔

) اور چھ غیر رکن ترقی پذیر ممالک کے دارالحکومتوں میں مشاورتی ورکشاپوں  – DMCS) سات ترقی پذیر رکن ممالک
کا انعقاد کیا گیا جن میں حکومتوں، بڑے اتعلیمی اداروں، کثیر القومی مالیاتی اداروں، سول سوسائٹی کی تنظیموں، نجی 

شعبہ، تھنک ٹینکس، ذرائع ابالغ اور دوسرے اداروں کے نمائندے شریک ہوئے۔ پہلے مسودے کے ترجمے کی نقول 
شرکاءکو پہلے ہی بھیج دی گئی تھیں۔

کے منصوبوں کی جگہوں پر متاثر ہونے والے افراد سے مشاورت کی گئی اور  – ADB چار رکن ترقی پذیر ممالک میں
اہم معلوماتی انٹرویو کیے گئے۔ اسی طرح غیر سرکاری تنظیموں کے سہولت کاروں کے ساتھ گروہی مباحثے بھی کیے 

گئے۔

تبصروں اور آراءکی عکاسی کےلیےمشاورتی مسودے دستاویزی ریکارڈ کے ہمراہ ویب سائٹ پر آویزاں کیے گئے۔

ADBکی آبی پالیسی کے نفاذ پر 2005کے جائزے میں فریقین سے مشاورت
پس منظر: ADB	  نے آبی پالیسی کی منظوری اور نفاذ کے پانچ سال بعد اس کے جامع جائزے کا ارادہ کیا۔

کے   	ADB اور اس کے فریقین کو اس پالیسی پر عملدرآمدمیں پیش رفت سے آگاہ کرنا اور ADB مقاصد : جائزے کا مقصد
آبی وسائل کے شعبے میں آپریشنزکے اندر بہتری النا تھا۔

	 طریقہ کار: مشاورت کا ایک منصوبہ تشکیل دیا گیا اور تمام اہم فریقین تک ضروری مواد پہنچا دیا گیا۔

اس پورے عمل کی نگرانی کےلیےایک جائزہ پینل بنایا گیا جس میں متعلقہ ترقی پذیر رکن ممالک کے حکام، سول سائٹی  – 
اور امداد دینے والے اداروں کے نمائندے اور نجی شعبے کے ماہرین شامل تھے۔

کے پانچوں ریجنز میں سول سوسائٹی سمیت تمام فریقین کے ساتھ مشاورتی اجالسوں کا انعقاد کیا گیا اور اس کے  – ADB
ساتھ ساتھ منیال میں سول سوسائٹی اور نجی شعبے کے نمائندوں کے ساتھ علیحدہ مشاورت بھی کی گئی۔

کانفرنسوں کے دوران کیے جانے والے مختلف سروے کے ذریعے فریقین کی آراءحاصل کی گئیں۔ – 
کے عملے اور مشاورت کاروں کےلیےبھی ورکشاپوں کا انعقاد کیا گیا۔ مشاورت کے اہم نکات اور جائزہ پینل کی  – ADB

حتمی رپورٹ کو ویب سائٹ پر آویزاں کر دیا گیا اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ ADB پہلے سے جاری آپریشنزپر ان 
نکات کا نفاذ کس طرح کرے گا۔
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  ملکی پروگرام اور ملکی شراکت کی حکمت عملیاں

ملکی شراکت کی حکمت عملی (CPS)کی تیاری کا عمل ملکی ترقی کے منصوبوں پر غور، حکمت عملی سے 
پہلے کے تجزیوں اور متعلقہ شعبوں کے جائزوں یا الئحہ ہائے عمل سے شروع ہوتا ہے (جس میں صنف، غربت، 
بنیادی ڈھانچہ اور تعلیم وغیرہ جیسے پہلوؤں کا جائزہ شامل ہے) یہ الئحہ ہائے عمل فریقین کے ساتھ مشاورت کا 

پہال موقع ہوتے ہیں اور اس کےلیےشراکتی جائزے کے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں اور اسے حکومت پالیسی، 
منصوبہ بندی کے دائرے اور دوسرے ترقیاتی شراکت داروں سے ہم آہنگ کرنا بہت مفید ہوتا ہے۔ (شراکتی جائزے 

کے طریقوں کے بارے میں ٹول نمبر 3دیکھیں)۔

ملکی شراکت کی حکمت عملی (CPS)کی ہدایات میں بتایا گیا ہے کہ پورے عمل 
کے دوران حکومت اور غیر سرکاری فریقین مکمل طور پر شریک رہیں گے تاکہ 
ملکی شراکتیں حکمت عملی کے ساتھ وسیع تر وابستگی اور ملکیت کو یقینی بنایا 

جا سکے۔

اس سے اگال مرحلہ عمومًا ملکی ٹیم کی علیحدگی ہوتا ہے جس کے باعث فریقین کو آپس میں مشاورت کا موقع ملتا 
ہے۔ ملکی شراکتی حکمت عملی میں سفارش کی گئی ہے کہ پہلے اہم فریقین کا تعین کیا جائے اور پھر اس کے 

مطابق مشاورت کا طریق کار وضع کیا جائے۔17 ٹول نمبر 1 میں اس عمل کے دوران فریقین کےتجزیےاور مشاورت 
کی تفصیالت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔

حکمت عملی کے مسودے پر غیر سرکاری تنظیموں، ماہرین تعلیم اور دوسرے فریقین کے اجالس بہت مفید ثابت 
ہوتے ہیں۔ ایک رسمی نمائندہ سیمینار میں ابتدائی مسودے اور مشاورت کے نتائج پر تبادلہ خیال کر لیا جاتا ہے۔ اس 
کے بعد مسودے پر نظر ثانی کی جاتی ہے اور حکومت سے اس کی تصدیق اور منظوری سے پہلے اس میں حتمی 

ترامیم کی جاتی ہیں۔ (اختتامی نوٹ نمبر 17) ملکی شراکتی حکمت عملی کی تیاری کے ساتھ ہی منصوبے کے 
مراحل شروع ہو جاتے ہیں۔ (ٹیبل نمبر 3 دیکھیں، ADBکے منصوبے کے مراحل میں شراکت، صفحہ نمبر ........)

کمبوڈیا کی 2011 کی ملکی شراکتی حکمت عملی کی درج ذیل مثال سے سول سوسائٹی کی شراکت کے متعلق نکتہ 
نظر کا اظہار ہوتا ہے۔

کمبوڈیا کی ملکی شراکتی حکمت عملی کی تیاری میں سول سوسائٹی سے مشاورت
پس منظر: کمبوڈیا کی ملکی شراکتی حکمت عملی (CDS) برائے سال 2014–2011	  کی تیاری کےلیےکمبوڈیا کی ملکی 

حکمت عملی اور پروگرام برائے 2009–2005 کو جدید بنایا گیا جس سے ADBکے نئے کاروباری مراحل اور کمبوڈیا کی 
تحفیف غربت کی حکمت عملی کی عکاسی ہوتی ہے۔

مقاصد: کمبوڈیا کی سول سوسائٹی کی تنظیموں (CSOs)کا کہنا تھا کہ ADB	  کو چاہیے کہ وہ مشاورتی آراءپر بامقصد غور 
کےلیےاپنے مشاورتی عمل اور دستیاب مواقع کی صورتحال کو بہترین انداز میں پروگرام پر عملدرآمدکےلیےاستعمال کرے۔ 

اسلیے ADB نے فیصلہ کیا کہ شعبہ جاتی تجزیوں کی سطح پر ہی سول سوسائٹی سے مشاورت پر توجہ دی جائے گی اور ان 
کی آراءکو ملکی شراکتی حکمت عملی میں شامل کیا جائے گا۔ ADB نے سول سوسائٹی کی مہارتوں سے فائدہ اٹھایا اور اس 

طرح ملکی شراکتی حکمت عملی ADBکی اپنی حکمت عملی پر بھی اثر انداز ہوئی اور شراکت کے مزید مواقع کے بارے میں 
آگاہی حاصل ہوئی۔

طریقہ کار:	  تفصیلی مشاورت ورکشاپوں میں عدم مرکزیت اور عدم ارتکاز کے ساتھ تعلیم، ماحول اور ذراعت کے شعبے متعلق 
جائزوں پر توجہ مرکوز کی گئی کیونکہ ان شعبوں میں سول سوسائٹی کی مہارتیں دستیاب تھیں۔ ہر شعبے میں غیر سرکاری 

تنظیموں کے نیٹ ورک نے سفارش کی کہ ملکی شراکتی حکمت عملی میں انہیں شریک رکھا جائے اور ان شعبوں کا انتخاب 
اس لے کیا گیا ہے کہ ان میں ADB اور سول سوسائٹی کی تنظیموں نے مل کر کام کرنے کے بہت زیادہ مواقع اور حوصلہ 
افزاءاحکامات موجود ہیں۔ ان ورکشاپوں کے شرکاءکو ان اجالسوں کے بعد بہت سی آراءموصول ہوئیں جنہیں منصوبوں میں 
شامل کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کمبوڈیا کے شہر کھومر (Khumer) میں کمبوڈیا کے ریذیڈنٹ مشن کی ویب سائٹ پر ملکی 

شراکتی حکمت علی کے مسودے کا خالصہ بھی آویزاں کر دیا گیا تاکہ تحریری تبصرے بھی موصول ہو سکیں۔



ADBکے پراجیکٹ کے دوانیے میں 
شراکت۔ ہدایات اور ٹولز

تعارف
اس گائیڈ میں پراجیکٹس سے مراد قرضے (سرمایہ کاری اور پالیسی کی بنیادی پر) مالی امداد اور تکنیکی معاونت 
ہیں۔ خود مختار ادارے یا ممالک ADBکے بڑے کالئنٹس (Clients) ہیں جبکہ (نجی شعبے سمیت غیر خود مختار 
اداروں کے ساتھ بھی معامالت 2020 کی حکمت عملی کی روشنی مزید فروغ پار ہے ہیں کیونکہ اس حکمت عملی 

میں اس شعبے کو ترجیح دی گئی ہے۔

ADBکے پراجیکٹ کے دورانیے کو مضبوط تر شراکت کے 
ساتھ مربوط کرنے سے معیار اور کارکردگی میں بہتری آتی 

ہے۔ شراکت کا عمل ملکی شراکتی حکمت عملی کی تیاری سے 
ہی شروع کر دیا جانا چاہیے اور انفرادی پراجیکٹ کے شعور 

کی ترقی، تیاری، منظوری اور عملدرآمدتک یہ عمل جاری رہنا 
چاہیے۔ چونکہ ADBکی مالی معاونت سے چلنے والے اکثر 
پراجیکٹس میں حکومت کا کردار مالک کا ہوتا ہے۔ اسلیےیہ 

بات اہمیت رکھتی ہے کہ ADB اور رکن ترقی پذیر ملک مل 
کر کام کریں تاکہ پراجیکٹ کے پورےدورانیے میں شراکت 

کو یقینی بنایا جا سکے۔ خود مختار پراجیکٹس میں شراکت کی 
ذمہ داریوں کے حوالے سے درج ذیل جدول میں ذمہ داریوں 

کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس طرح نجی شعبے سے متعلقہ 
آپریشنزمیں ADBکےلیےضروری ہے کہ وہ اپنے غیر خود 

مختار ترقی پذیر رکن ممالک کے ساتھ مل کر کام کرے۔

پراجیکٹ کی قسم، مالیت کاری کے طریقے کار یا کارروائی کی قسم (خود مختار یا غیر خود مختار اور ادارہ جاتی 
ماحول کے مطابق شراکت کا طریقہ مختلف حاالت میں مختلف ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کمزور اور تنازعات 
سے متاثرہ ریاستوں میں معاونت کی ملکیت کے استحکام اور سماجی کشیدگی یا تنازع کا خطرہ کم سے کم کر نے 

کےلیےضروری ہے کہ نسلی اقلیتوں کو بھی شراکت کے عمل میں شامل کیا جائے۔

ADBکے خیال میں تمام قسم کی آپریشنزمیں حکومتی اور 
نجی شعبے اور سول سوسائٹی کی شراکت غربت میں خاتمے 

کےلیےبے حد اہمیت رکھتی ہے۔ پراجیکٹ کے دورانیے کے تمام 
مراحل کو اگر شراکت کے ساتھ مربوط کر دیا جائے تو فریقین کی 
آراءاور ملکیت کے ذریعے اثر پذیری اور پائیداری کو مزید بڑھایا 

جا سکتا ہے۔
ذریعہ: ADB 2004۔ ایشیاءاور بحر الکاہل کے خطے میں غربت کے خالف جنگ کو پھیالنا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی غربت میں 

خاتمے کی حکمت عملی منیال 2004۔ آفات اور ہنگامی حاالت میں امدادی آپریشنزکا مینوئل منیال OM D7/BP۔

ADB قرض اور تکنیکی معاونت کی 
 سرگرمیوں کے سلسلے میں غیر سرکاری
 تنظیموں کے علم اور مہارت سے استفادہ

کرسکتاہے۔
ذریعہ: ADB 1998۔ پالیسی ADBاور غیر سرکاری تنظیموں میں تعاون۔ منیال
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پراجیکٹ کے دورانیے میں شراکت
یہ سیکشن خود مختار قرضوں کےلیے ADBکے معیاری پراجیکٹ دورانیے کی بنیاد پر تیار کیا گیا ہے جس 

میں عام طور پر استعمال کیے جانے والے مالیت کاری کے طریقے شامل کیے گئے ہیں۔18 پراجیکٹ کے 
قرضوں کےلیےجو طریقہ ہائے کار استعمال ہوتے ہیں۔19 وہی تکنیکی معاونت (TA)کے قرضوں کی عمل کاری 
کےلیےاستعمال ہوں گے اور قرضوں کے ساتھ تکنیکی معاونت کےلیےامداد کی عمل کاری قرضوں کی تجاویز 
کے طریقہ کار کے تحت ہی ہو گی۔20 تاہم ان کے عالوہ بھی قرضوں کی دوسری بہت سی اقسام اور مالیت کاری 

کے طریقہ ہائے کار موجود ہیں اور ADBکی ویب سائٹ پر ان پراجیکٹس کے دورانیوں کی تفصیالت دی گئی ہیں۔ 
ان میں سے بیشتر حاالت میں مندرجہ ذیل راہنما معلومات اور ٹولز اختیار اور استعمال کیے جاسکتے ہیں۔ بعض 

خود مختار منصوبوں میں شراکت کی ذمہ داریاں

ADBترقی پذیر ملک/ امداد لینے واال / کالئنٹ 

ملکی پروگرام:
)کی تیاری   	CPS) کے ساتھ ملکی شراکتی حکمت عملیADB

کےلیےشراکت کے مقاصد اور منصوبوں پر مذاکرات اور اتفاق

	 ترقی پذیر رکن ملک کے ساتھ شراکت پر تبادلہ خیال اور اس بات 
کو یقینی بنانا کہ زیادہ اخراجات والے مقاصد اور منصوبے بھی 

ملکی شراکتی حکمت عملی (CPS) میں شامل ہوں گے۔

پراجیکٹ کی عمل کاری:
کی ٹیم کے ارکان کے ساتھ شراکت پر تبادلہ خیال اور اتفاق   	ADB
اور ابتدائی پالیسی اور سماجی تجزیے (IPSA)کی تیاری میں مدد 

دینا۔
	 پراجیکٹ کی تیاری اور عملدرآمدمیں شراکت کےلیےمنصوبوں کی 
تیاری میں مدد دینا، غربت میں کمی اور سماجی حکمت عملی کے 

خالصے SPRSS)کی تیاری کےلیےمعلومات فراہم کرنا۔
	 منظوری کےلیےدستاویزات کی تیاری میں مدد دینا اور ان پر اتفاق 

کرنا۔ ان میں شراکت کے متعلق دستاویزات بھی شامل ہیں۔ (مثاًل 
منصوبے کے انتظامی مینوئل میں فریقین کو ابالغ کے متعلق 

حکمت عملی)

)کی تکمیل کےلیےترقی   	IPSA) ابتدائی پالیسی اور سماجی تجزیے
پذیر رکن ملک کے حکام کے ساتھ مل کر کام کرنا

	 پراجیکٹ کی تیاری میں مدد دینے والے مشیروں کےلیےشرائط 
حوالہ میں شراکت کی ذمہ داریوں کو شامل کرنا۔

	 (تیاری اور عملدرآمدکےلیے) شراکت کا منصوبہ تیار کرنا، 
پراجیکٹ کی تیاری میں مشاورت کرنا اور غربت میں کمی اور 

سماجی حکمت عملی کا خالصہ (SPRSS) مکمل کرنا۔
	 پراجیکٹ کی ڈیزائناور منصوبوں کےلیےشراکت حاصل کرنا تاکہ 

منظوری کےلیےتیا رکی جانے والی دستاویزات میں شراکت کا 
حصول ممکن ہو سکے۔ (اس ضمن میں مزید تفصیالت کےلیے

ADBکے خود مختار منصوبوں کے دورانیے کا جدول مالحظہ 
کریں)۔

آپریشنل منصوبہ بندی:
کی پراجیکٹ ٹیم   	ADB پراجیکٹ پر عملدرآمدکرنے والے ادارے

اور پراجیکٹ کے دوسرے فریقین کے ساتھ تعاون کریں۔
	 عملدرآمدکےلیے کالئنٹ یا امداد لینے والے کی تیاری کو یقینی 
بنانا، شراکت کے منصوبے اور فریقین کو معلومات کی فراہمی 

کے متعلق حکمت عملی کےلیےضروری نکات تیار کرنا۔

عمل درآمد، نگرانی اور رپورٹ:
	 پراجیکٹ پر عملدرآمدمیں تیز رفتاری دکھانا، اس میں شراکتی 

منصوبوں کی جزئیات بھی شامل ہیں۔ پراجیکٹ میں پیش رفت کی 
رپورٹ ADBکو پیش کرنا۔

	 شراکتی منصوبے کے مطابق منصوبے پر عملدرآمداور شراکت 
پر پیش رفت کا جائزہ لینا۔ یہ کام ترقی پذیر رکن ملک کے 

عملدرآمدکرنے والے اداروں، جائزہ مشنوں اور آزاد نگرانی کے 
ذریعے لیا جائے۔ پراجیکٹ کے انتظامی نظام کو جدید بنایا جائے۔

ذاتی جائزہ اور جائزہ کے بعد کی رپورٹ:
	 پراجیکٹ کی تکمیل کے بعد پراجیکٹ کے مقام کے دورے کے وقت 

پراجیکٹ کے متعلق اپنی تکمیلی رپورٹ پیش کی جائے جس میں 
ADB شراکت کی صورتحال کے بارے میں بھی بتایا جائے اور اسے

کی تکمیلی رپورٹ کا حصہ بنایا جائے۔ اس کے عالوہ بعد ازاں تیار 
کی جانے والے آزادانہ تجزیاتی رپورٹیں بھی پیش کی جائیں۔

	 شراکتی سرگرمیوں کے عملدرآمدکا تفصیلی جائزہ لیا جائے اور 
پراجیکٹ کی تکمیلی اور آزادتجزیےکے محکمے کی رپورٹیں 

پیش کی جائیں۔

نوٹ: حفاظتی امور میں شراکت کی ذمہ داریوں کے بارے میں تفصیالت صفحہ نمبر64 پر مالحظہ فرمائیں۔
پراجیکٹ کے دورانیے میں کسی بھی مرحلے پر پراجیکٹ کے متاثرہ افراد کو جوابدہی کے نظام میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ (یہ عمل پراجیکٹ کی تکمیلی رپورٹ جمع کرانے تک کے مرحلے تک انجام دیا جا 
سکتا ہے)۔ ADBکے جوابدہی کے نظام میں یہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ ADBکی معاونت سے چلنے والے پراجیکٹس میں متاثر ہونے والے افراد اپنے مسائل کے حل کےلیےاپنی آواز آگے پہنچا سکتے ہیں 

اور ADBکی عملی پالیسیوں اور طریقہ ہائے کار کی مبینہ روگردانیوں یا انحراف سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں۔
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خود مختار پراجیکٹ کے دورانیے میں شراکت

پراجیکٹ کا 
دورانیہ

اہم عواملحکمت عملی/ مثالیںٹولزشراکت

ملکی پروگرام  1. 
 کی تیاری:

ملکی شراکت 
داری کی حکمت 

(CPS) عملی

ملکی شراکت کی حکمت عملی (CPS) میں شمولیت 
کےلیےشراکتی طریقوں کی تیاری کے ساتھ فریقین کا 

تجزیہ، مشاورت اور متعلقہ شعبے کے طریقہ ہائے کار 
یا تجزے

فریقین کا تجزیہ  ٹول نمبر 1 	 
اور مشاورت صفحہ نمبر25
۔ شراکتی جائزہ  ٹول نمبر 3	 

صفحہ نمبر37

معلومات کا حصول اور تبادلہ 
اور مشاورت:

ADBاور حکومت مختلف 
تصورات کا ایک دوسرے کے 

ساتھ تبادلہ کریں اور فریقین کے 
ساتھ مشاورت کریں۔

ADBکی جائزہ ٹیم حکومتی 
افسران اور اہم ملکی فریقین

پراجیکٹ  2. 
کی عمل کاری 

(پراجیکٹ 
کے تصور کی 

دستاویزات، 
پراجیکٹ 

کی تیاری، 
تکنیکی معاونت 

[PPTA] اور 
قرضوں اور 

امداد کی حقائق)

حکومتوں سے شراکت پر تبادلہ خیال کیا جائے۔ – 
فریقین کے ابتدائی جائزے، تصور کی دستاویز کے  – 
حصے کے طور پر مشاورت، ابتدائی معائنہ مشن اور 

ابتدائی غربت و سماجی جائزہ کی تیاری
 ( – PPTA) پراجیکٹ کی شراکتی تکنیکی معاونت

اور اس میںتجزیےاور ڈیزائن اور نگرانی کے ڈھانچے 
(DMF)کو شامل کرنا، یعنی شراکت، صنفی اور سماجی 

حفاظتی امور کے منصوبے (غربت میں کمی اور 
سماجی حکمت عملی کے خالصے (SPRSS)میں ان 

کا خالصہ پیش کرنا اور فریقین کو معلومات کی فراہمی 
کےلیےحکمت عملی کی تیاری (یہ چیزیں پراجیکٹ کے 

انتظامی مینوئل میں شامل ہونی چاہئیں۔
صدر کو منظوری کےلیےبھیجی جانے والی رپورٹیں  – 
(DMF) اور سفارشات میں ڈیزائن اور نگرانی کا ڈھانچہ

غربت میں کمی اور سماجی حکمت عملی کا خالصہ 
(SPRSS) پراجیکٹ کے انتظامی امور کا مینئول اور 

(PAM) شامل ہوں

فریقین کا تجزیہ  ٹول نمبر 1 	 
اور مشاورت

ڈیزائناور نگرانی  ٹول نمبر 2 	 
کے ڈھانچےصفحہ نمبر33 

) میں شراکت   	DMF)
کووسعت دینا 

شراکتی جائزہ  ٹول نمبر 3 	 
شراکتی منصوبے  ٹول نمبر 4 	 

کی تیاری صفحہ نمبر 41
فریقین  ٹول نمبر 5 	 

کےلیےابالغ عامہ کی حکمت 
عملی کی تیاری صفحہ 

نمبر47

معلومات کا حصول، تبادلہ اور 
مشاورت

ADBاور حکومت پراجیکٹ کے 
تصور سے دوسرے فریقین کو 

آگاہ کریں یعنی تحقیق اور تجربے 
کے بارے میں سول سوسائٹی کی 

تنظیموں (CSOs)اور دوسرے 
فریقین کو بھی آگاہ کیا جائے۔

اشتراک
شراکتی جائزوں کو روبہ النے 

کےلیےسول سوسائٹی کی 
تنظیموں سے رابطہ کیا جائے۔

شراکت
پراجیکٹ کی مشترکہ نمونہ کاری

ADBکی پراجیکٹ ٹیم (بشمول 
سماجی ترقی اور پراجیکٹ کی 
شراکتی تکنیکی معاونت کرنے 
والے ماہرین) سرکاری افسران 

اور اہم فریقین

آپریشنل  3. 
منصوبہ بندی 

پراجیکٹ 
کےلیےتیاری 
کی حالت اور 

کام کی منصوبہ 
بندی

پراجیکٹ کی منظور ی کے بعد پراجیکٹ کے فریقین 
کے ساتھ عملدرآمدکےلیےاشتراک کرنا۔ مختلف قسم کے 
معاہدوں اور شراکت کے سمجھوتوں کو حتمی شکل دینا

فریقین کا تجزیہ  ٹول نمبر 1 	 
اور مشاورت

سول سوسائٹی  ٹول نمبر 6 	 
کی تنظیموں (CSOs)کے 

ساتھ مل کر کام کرنا دیکھیے 
صفحہ نمبر 51

پراجیکٹ کی عمل کاری 
کےلیےمندرجہ باال اقدامات

ADBکی پراجیکٹ ٹیم، ترقی 
(DMC) پذیر رکن ملک

کے حکام اور پراجیکٹ کے 
دوسرے فریقین

عملدرآمد،  4. 
نگرانی اور 

رپورٹنگ

شراکتی حکمت عملیوں کا نفاذ اور نگرانی اور جائزے 
کا اطالق یعنی عملدرآمدکرنے والے ادارے (EA)کی 

سہ ماہی رپورٹیں، مشن کے دفتر کو بھیجی جانے والی 
رپورٹیں پراجیکٹ پر پیش رفت کی رپورٹیں، کارکردگی 

کے متعلق اور آزادانہ رپورٹیں، ADB کا جوابدہی کا 
نظام بھی 

سول سوسائٹی  ٹول نمبر 6 	 
کی تنظیموں کے ساتھ مل 

کر کام کرنا
شراکتی نگرانی  ٹول نمبر 7 	 

اور جائزہ صفحہ نمبر57

معلومات کا حصول، تبادلہ اور 
مشاورت

مندرجہ باال اقدامات اور ساتھ 
ساتھ سول سوسائٹی کی تنظیموں 

(CSOs)کے ساتھ رضاکارانہ 
طور پر نگرانی اورتجزیے 
(M&E)کا تبادلہ کیا جائے۔

اشتراک
 (M&E) آزادانہ نگرانی وتجزیے

یا پراجیکٹ کے مختلف پہلوؤں 
پر عملدرآمدکےلیےسول 

سوسائٹی کی تنظیموں سے 
رابطہ کرنا

 حصہ داری
کمیونٹی کی طرف سے کیے 
جانے والے ترقیاتی کام اور 

شریک مالیت کاری وغیرہ

(DMC) ترقی پذیر رکن ملک
کا عملدرآمدکا ذمہ دار اداروں 

اور عملدرآمدکرنے والے 
دوسرے ادارے، عملدرآمدمیں 

شریک دوسرے فریقین اور 
ADBکی پراجیکٹ کا جائزہ 
لینے والی ٹیم یا ٹیمیں اپنا کام 

کرتا رہے۔

از خود تجزیہ  5. 
کرنا

وسط مدتی اور تکمیلی رپورٹوں کے ذریعے از خود 
شراکتی تجزیہ کرنا یعنی فریقین کے ساتھ مشاورت اور 

آزاد نگرانی کے ساتھ رابطہ

ٹول نمبر 1 فریقین کا تجزیہ اور 
مشاورت

ٹول نمبر 6 سول سوسائٹی کی 
تنظیموں (CSOs)کے ساتھ مل 

کر کام کرنا

ٹول نمبر 7 شراکتی نگرانی اور 
(M&E) تجزیہ

مشاورت
متاثرہ افراد کے ساتھ مل کر 
شراکتی نگرانی اور تجزیہ 
(M&E) تجزیےمیں سول 
سوسائٹی کی تنظیموں کی 

آراءشامل کرنا۔

اشتراک
پراجیکٹ کےتجزیےسرگرمیوں 

کے تسلسل کےلیےسول سوسائٹی 
کی تنظیموں کے ساتھ رابطہ کرنا

عملدرآمدکرنے واال ادارہ 
ADBکی EA کے منصوبے 
اور تکمیل کا جائزہ لینے والی 

ٹیم، خود مختار تجزیہ کار 
اور فریقین

تکمیل  6. 
اورتجزیےکے 
بعد کی کاروائی

ADBکے آزادانہ جائزہ کے محکمے یا امداد لینے والے 
/ کالئنٹ کی طرف سے شراکتی طور پرتجزیےکے بعد 

کی رپورٹیں 

از خودتجزیےکی طرح مندرجہ 
باال اقدامات

از خودتجزیےکی طرح مندرجہ 
باال اقدامات

از خودتجزیےکی طرح مندرجہ 
باال اقدامات



18 ترقیاتی نتائج کےلیےشراکت کا استحکام

پراجیکٹس میں شراکت کےلیےخاص طور پر وسیع مواقع موجود ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کثیر االقساط مالیت 
کاری کی سہولت (MFF) ایسی طویل مدتی شراکت داری کی اجازت دیتی ہے جس میں مختلف اوقات میں اقساط 

کے ساتھ مالیت کاری کی سہولت موجود ہو۔ نجی شعبے کی آپریشنزمیں قرضوں کی منظوری کا طریقہ کار مختلف 
ہوتا ہے اور اس کی وضاحت الگ سے کی گئی ہے۔

ADBکے خود مختار پراجیکٹ کےدورانیے میں شراکت سے متعلقہ جدول میں پراجیکٹ کے دورانیے کے ذریعے 
شراکت کے مواقع کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس میں ہر مرحلے پر دستیاب ٹولز پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ مختلف 

قسم کی شراکت کی مثالیں دی گئی ہیں اور ہر سطح پر ممکنہ کرداروں کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے۔

مرحلہ نمبر )1(۔ ملکی پروگرام کی تیاری
ملکی شراکت کی حکمت عملی (CPS)میں ان پراجیکٹس کی نشاندہی کی جاتی ہے جن کی منصوبہ بندی کر لی 
گئی ہو۔ اس میں پہلے ساالنہ عملی کاروباری جائزہ اور پراجیکٹس کےلیےابتدائی شراکتی مراحل آتے ہیں جن 

کےلیےاضافی وقت درکار ہوتا ہے۔

مرحلہ نمبر )2(۔ پراجیکٹ کی عمل کاری
ملکی شراکت کی حکمت عملی (CPS) میں مقاصد اور شراکت کے منصوبوں کی بنیاد پر شراکت کا عمل شروع 

کیا جاتا ہے اور یہ عمل تصوراتی دستاویز کی تیاری کے مرحلے سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ شراکت کے عمل میں 
داخلے کا پہال مرحلہ غربت اور سماجی حاالت کے متعلق ابتدائی جائزہ (IPSA) ہوتا ہے۔21 اس جائزے کے فارم 

کے سیکشن نمبر Bمیں شراکت کے حوالے سے سماجی ترقی سے متعلقہ معامالت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

اس مرحلے پر فریقین کے ابتدائی تجزیےمیں اس بات کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ (الف) منصوبے میں کون کون سے 
گروپوں کی دلچسپی ہے اور (ب) ان کے کیا کیا مفادات ہیں اور منصوبے پر عملدرآمدکی مدد یا اس کو تاخیر کا شکار 

کرنے کےلیےان کے اندر کس قدر استعداد موجود ہے۔ اس تجزیے میں یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مختلف 
فریقین کے درمیان ممکنہ متنازع مفادات کون کون سے ہیں۔ (دیکھیں ٹول نمبر 1، فریقین کا تجزیہ اور مشاورت 

صفحہ نمبر 25)۔ غربت اور سماجی حاالت کے ابتدائی جائزے (IPSA)کے ذریعے فریقین کی ابتدائی فہرست مرتب 
کرنے میں مدد ملتی ہے اور یہ معلومات حاصل ہوتی ہیں کہ پراجیکٹ کی عمل کاری کے دوران کس قسم کی شراکت 

درکار ہو گی اور کیا شراکتی منصوبے کی تیاری کی ضرورت پڑے گی یا نہیں (اختتامی نوٹ نمبر 21)۔

کثیر االقساط مالیات کاری کی سہولت (MFF)کی صورت میں دوسری اور اس کے بعد آئندہ اقساط کی ادائیگی 
سے قبل نئے ابتدائی غربت و سماجی تجزیے(IPSA)کو تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تاہم پہلی قسط کے بعد 
باقی ماندہ اقساط کی ادائیگی سے قبل اس بات کی شہادت فراہم کرنا ضروری ہوتا ہے کہ کثیر االقساط مالیات کاری 

(MFF)کے معاہدے کے مطابق حفاظتی امور کے منصوبوں پر عمل کیا گیا ہے۔ ( اس شرط کا اطالق تمام اقساط پر 
ہوتا ہے)۔ اس طرح اس بات کا راستہ کھال رہتا ہے کہ جب بھی ضرورت ہو فریقین شراکت کر سکیں۔

پراجیکٹ کی تیاری میں شرکت کا فروغ
پراجیکٹ کی تیاری کے دوران ADBاور ترقی پذیر رکن ملک کے عملے کو خود سے اور اپنے ساتھیوں سے درج ذیل سواالت 

پوچھنے چاہئیں تاکہ ابتدا ہی سے معیار کو فروغ دیا جا سکے۔

	 پراجیکٹ کی نمونہ کار ی کے مرحلے میں آپ کے شراکتی منصوبے میں سے کیا کیا چیزیں شامل کی گئی ہیں اور اب تک ان 
باتوں پر کیسے عملدرآمدکیا گیا ہے۔

	 کیا شراکت کا عمل مناسب طور پر کیا گیا ہے اور کیا اس کےلیےوقت اور وسائل وافر مقدار میں فراہم کیے گئے ہیں۔
	 شراکت سے آپ نے کیا سیکھا ہے اور یہ باتیں پراجیکٹ کی ڈیزائنکی تشکیل یا اس کی بہتری میں کیسے مددگار ثابت ہو سکتی 

ہیں؟
	 کیا اب تک کی شراکت کے ذریعے ایسے امکانی خطرات کی نشاندہی ہوئی ہے جو پراجیکٹ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں اور کیا 

آپ نے ان خطرات کے خاتمے کےلیےکوئی اقدامات کیے ہیں؟
	 آپ نے اپنے شراکتی منصوبے میں عملدرآمدکے متعلق کیا کیا چیزیں شامل کی ہیں؟
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منگولیا کے عالقے GER میں کمیونٹی کی طرف سے غریب شہری آبادی کےلیےترقیاتی اقدامات
(شراکتی نکتہ نظر، اشتراک اور حصہ داری، گہری اور بلند تر)

کمیونٹی کی طرف سے کیے جانے والے ترقیاتی اقدامات (CDD)میں فیصلوں اور وسائل پر اختیار کمیونٹی کے مختلف گروپوں کو دے دیا جاتا ہے۔ یہ 
عمومًا غیر رسمی گروپ ہوتے ہیں اور یہ امدادی تنظیموں، سہولت فراہم کرنے والوں مثاًل مقامی حکومتوں، نچی شعبے اور غیر سرکاری تنظیموں کے 

شراکت دار ہوتے ہیں تاکہ سماجی اور بنیادی ڈھانچے کی خدمات تیار کی جا سکیں۔ معاشی سرگرمی کو منظم کیا جا سکے، وسائل کا انتظام کیا جا سکے اور 
نظم و نسق میں بہتری الئی جا سکے۔ مثال کے طور پر منگولیا کے عالقےGERمیں کمیونٹی کی طرف سے کیے جانے والے ترقیاتی اقدامات کی مد میں 
ADBکی طرف سے دی جانے والی مالی امداد کی مدد سے مقامی لوگ (جو روایتی طور پر خیموں میں رہتے ہیں) اپنےلیےضروری بنیادی ڈھانچہ تعمیر 

کرنے کے قابل ہوئے (جس میں نکاس شدہ پانی کی دوبارہ صفائی اور سٹریٹ الئٹ جیسی سہولتیں شامل تھیں) اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آمدنی پیدا کرنے 
والی مختلف سرگرمیاں (مثاًل دودھ اور اس کی مصنوعات کا کاروبار اور شہد کی مکھیاں پالنا وغیرہ) شروع کیں اور ان لوگوں نے اپنے ہمسایہ عالقوں میں 

یہی سرگرمیاں شروع کرنے کا اختیار اپنے ہاتھ میں لیا۔

کمیونٹی کے چھوٹے منصوبوں کےلیےتجاویز کا جائزہ کمیونٹی کو پہنچنے والے فوائد اور کمیونٹی کے وعدوں کی بنیاد پر لیا گیا اور مقامی حکومت نے 
اس ضمن میں (رقوم اور دوسری صورتو ں میں) امدا د کرنے کا وعدہ کیا۔ ان منصوبوں کےلیےکمیونٹیز کو کل امدادی رقم کا بیس فیصد حصہ ادا کرنا تھا 
(جو سترہ فیصد مزدوری کی شکل میں اور تین فیصد رقم کی صورت میں ادا کرنا تھا) اور یہ رقم کمیونٹی کے بینک کھاتے میں جمع کرائی جانا تھی۔ اس 

منصوبے کے ضمن میں ULAABAATAR کی ایک این جی او ”اربن ڈویلپمنٹ ریسورس سنٹر (UDRC)کے ساتھ ایک معاہدہ طے پایا جس کی رو سے 
کمیونٹی کی طرف سے پراجیکٹ تیار کرنے کےلیےمقامی افراد کی صالحیتوں کو فروغ دیا جانا تھا۔ اس این جی او (UDRC) نے مشاورت کا سلسلہ شروع 

کیا تاکہ ضروری معامالت سے آگاہی حاصل ہو سکے۔ تجاویز تیار کی جا سکیں اور شراکتی عملدرآمدکےلیےممکنہ منصوبوں کا انتخاب کیا جا سکے۔

ذریعہ: ADB 2007: منگولیا کے عالقے GER میں کمیونٹی کی طرف سے غریب شہری آبادی کےلیےترقیاتی اقدامات، منیال۔

پراجیکٹ کی مزید تیاری، ڈیزائن و نگرانی کے ڈھانچے کی تیار ی کےلیےفریقین کے ساتھ مشاورت جاری رہتی 
ہے۔ فریقین پراجیکٹ کی صورتحال کے مطابق منصوبے کی ڈیزائن پر نیچے سے اوپر تک اثر انداز ہوتے ہیں۔ 

مذکورہ باال منگولیا کے منصوبے کی طرح کمیونٹی کی طرف سے چالئے جانے والے بعض پراجیکٹس میں 
شراکت ایک بنیادی اور مرکزی مقصد کی حیثیت رکھتی ہے۔ دوسری طرف بنیادی ڈھانچے کی تیاری سے متعلق 

بڑے پراجیکٹس میں بعض حفاظتی امور شراکت کو ناگزیر بنا دیتے ہیں تاکہ اس بات سے آگاہی حاصل ہو سکے کہ 
لوگوں کی زندگیوں پر اس منصوبے کے کیا اثرات ہوں گے اور یہ بات یقینی بنائی جا سکے کہ مجوزہ منصوبے پر 

بہترین انداز میں عمل کیا جا رہا ہے اور متاثرہ لوگوں کو بہترین انداز میں معاوضے کی ادائیگی کر دی گئی ہے۔ 
مختصرًا منصوبوں پر عملدرآمدکو دیر پا بنانے کےلیےضروری ہے کہ ڈیزائنکی تیاری میں شراکت سے فائدہ اٹھایا 

جانا چاہیے اور اس کےلیےمواقع موجود ہونے چاہئیں۔ ان مواقع میں مخصوص تکنیکی مہارتوں کےلیےحکومتی 
استعداد کے فروغ میں مدد فراہم کرنا بھی شامل ہے۔ ان مخصوص تکنیکی مہارتوں میں انجینئرنگ یا اکاؤنٹنگ 

وغیرہ شامل ہیں۔

ٹول نمبر 1: فریقین کےتجزیےاور مشاورت کے متعلق راہنمائی فراہم کرتا ہے (صفحہ نمبر25) ٹول نمبر 2: خاص 
طور پر ڈیزائن اور نگرانی کے ڈھانچے میں شراکت کی توسیع کے بارے میں ہے ( صفحہ نمبر33)۔ADB 22اور 
ترقی پذیر رکن ممالک فریقین کے ساتھ ڈیزائن اور نگرانی کے ڈھانچے (DMF)کے متعلق ورکشاپوں کا انعقاد کر 
کے تجربہ حاصل کر رہے ہیںتاکہ پراجیکٹس کی ڈیزائن کے بارے میں اتفاق رائے تک پہنچا جا سکے اور مسائل 

اور مقاصد کے متعلق تجزیےکو پراجیکٹ کے معیار اور مقامی ملکیت کے فروغ کےلیےاستعمال کیا جا سکے۔ 
شراکتی جائزہ بھی پراجیکٹ کی ڈیزائن پر اثر انداز ہو تا ہے اور ٹو ل نمبر (3) میں اس سلسلے میں ایک جائزہ 

پیش کیا گیا ہے (صفحہ نمبر 37)۔ ڈیزائن اور نگرانی کے ڈھانچے میں شراکت کی دو الگ الگ مگر ایک دوسرے 
سے جڑی ہوئی جہتیں ہیں جن کے تحت ایک تو فریقین کو منصوبے پر ترقیاتی عمل میں شریک کیا جاتا ہے اور 

دوسرے شراکتی مقاصد اور سرگرمیوں کو عملدرآمدکےلیے ایک دوسرے سے مربوط کیا جاتا ہے۔

ADB کا مرکزی دفتر برائے آپریشنز (COSO) ڈیزائن اور نگرانی کے ڈھانچے (DMF)کے اطالق کےلیے
ADBکے عملے اور سرکاری افسران کو تربیت فراہم کرتا ہے۔ یہ دفتر ترقی پذیر رکن ممالک (DMCs) میں 

سہولت کاروں کو بھی تربیت فراہم کرتا ہے تاکہ مشاورت کے عمل میں مدد فراہم کرنے کےلیےمقامی لوگوں کا 
ایک گروہ تیار کیا جا سکے۔

شراکت کو غربت، سماجی اور دوسرے تجزیوں یا اثرات کے جائزوں کے ساتھ ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ تاکہ پراجیکٹ 
کی تیاری اور شراکت میں پیش رفت، صنفی اور دوسرے حفاظتی امور کے منصوبوں میں اس سے فائدہ اٹھایا جا 
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سکے۔ مثال کے طور پر عمومی سہولت کے پراجیکٹس کی ڈیزائن کےلیےمعاشی تجزیوں میں اہم فریقین جوابدہی 
کے تعلق کےتجزیےبہت مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ حفاظتی امور کے جائزے اور تخفیف میں شراکت کے مواقع کے 

بارے میں اس گائیڈ میں تفصیالت حفاظتی امور کے متعلق علیحدہ سیکشن میں دی گئی ہیں۔23 یہ سب چیزیں غربت 
میں کمی اور سماجی حکمت عملی کے خالصے کی تکمیل میں مدد گار ثابت ہوتی ہیں۔

غربت میں کمی اور سماجی حکمت عملی کے خالصےبرائے شراکت کے بارے میں بھی ایک سیکشن شامل ہے۔24 
(سماجی تجزیےاور حکمت عملی کا سیکشن بی) اس میں بتایا گیا ہے کہ پراجیکٹ کی تیاری کے دوران شراکت 
کے عمل کا خالصہ کیسے کیا جاتا ہے اور شراکت کا منصوبہ تیار کرنے کی ضرورت کس وقت پیش آتی ہے۔ 
اس سیکشن میں اہم نکات کا ایک بیان دیا گیا ہے اور ان نکات کا جوا ب اگر ”ہاں“ یا ”نہیں“ میں ہے تو اس کی 

وضاحت بھی کر دی گئی ہے کہ ایسا کیوں ہے؟

شراکت کا منصوبہ محض تنہا طور پر تیار نہیں کیا جاتا بلکہ عمومًا اسے دوسرے منصوبہ ہائے عمل (مثاًل حفاظتی 
امور، صنف، سماجی حاالت)کے ساتھ مربوط کر کے تیار کیا جاتا ہے تاکہ اس میں فریقین کی مخصوص ذمہ 

داریوں، حکمت عملی، تفصیالت اور پراجیکٹ کےدورانیے کے ہر مرحلے پر اس کے استعمال کے طریقوں کی 
وضاحت کر دی جانی چاہیے اور اس حوالے سے وقت اور وسائل کی محدودات کو مدنظر رکھنا چاہیے۔ ٹول نمبر 
4منصوبے کی تیاری کے متعلق ہدایات (صفحہ نمبر 41) دی گئی ہیں اور پراجیکٹ کے دیگر دورانیوں کے ٹولز 

کے مخصوص طریقوں کی وضاحت کر دی گئی ہے (مثاًل شراکتی نگرانی اور جائزہ)۔

شراکت کے عمل میں مدد کےلیےعملے کو اندازًا درکار وقت اور مالیاتی اخراجات کو عام طور پر مشن کے 
مجموعی اخراجات میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ پہلے پراجیکٹ کی انتظامیہ کا مینوئل (PAM)تیار کیا جاتا ہے اور 

اس کے بعد قرضے کے متعلق حقائق سامنے الئے جاتے ہیں اور پھر ان کی بنیاد پر پراجیکٹ پر عملدرآمدکے 
معاہدے ہوتے ہیں اور تفصیالت طے پاتی ہیں جن میں حفاظتی امور، صنف اور دوسری سماجی جہتیں شامل ہیں۔ 

ہر پراجیکٹ کےلیےپراجیکٹ کی انتظامیہ کے مینوئل (PAM)میں فریقین کےلیےمعلومات کی فراہمی کی حکمت 
عملی کے بارے میں بھی آگاہ کیا جاتا ہے اور اس میں یہ وضاحت کی جاتی ہے کہ معلومات کو ن فراہم کرے گا۔ یہ 
معلومات کون کون حاصل ک سکتے ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہو گا۔ اس سے شراکتی منصوبوں کو وسعت ملتی 
ہے اور معلومات کے تبادلے اور مشاورت پر بھی توجہ مرکوز رہتی ہے۔ ٹول نمبر(5)میں فریقین کےلیےابالغ عامہ 

کی حکمت عملی کی تیاری کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے (صفحہ نمبر 47)۔ 

کمیونٹی کی شراکت کے ساتھ چھوٹے پراجیکٹس پر عملدرآمدکےلیےپراجیکٹ کی انتظامیہ کےلیےمخصوص ہدایات 
بھی فراہم کی گئی ہیں۔25 اس میں کمیونٹی کی بنیاد پر بننے والی تنظیموں اور مقامی غیر سرکاری تنظیموں میں 

اشتراک کے آسان طریقوں کی وضاحت بھی کر دی گئی ہے۔

ADBکی ابالغ عامہ پالیسی کے ذریعے پراجیکٹس میں شراکت کا عمل مضبوط ہوتا ہے
اس پالیسی کا مقصد متاثرہ افراد اور دوسرے متعلقہ فریقین بشمول خواتین، غریب لوگ اور خطرات سے دوچار دوسرے گروپوں کے درمیان 

رابطے میں سہولت فراہم کرنا ہے۔ ان تمام فریقین اور طبقات کو خود مختار اور غیر خود مختار پراجیکٹس یا (ماحولیات اور سماجی امور 
سے متعلق) پروگراموں کے بارے میں معلومات ایسے طریقے، شکل اور زبانوں میں فراہم کرنا ہے جن کو وہ سمجھ سکیں اور یہ معلومات 
ان کو قابل رسائی مقامات پر دستیاب ہوں۔ ADBاس بات کو یقینی بنانے کےلیےقرضہ لینے والے یا کالئنٹ کے ساتھ مل کر کام کرے گا کہ 

پراجیکٹ سے متاثرہ افراد اور دوسرے متعلقہ فریقین تک معلومات کی فراہمی یقینی بنے اور مجوزہ پراجیکٹ کی ڈیزائن کے بارے میں ان کی 
آراءحاصل کی جائیں اور ان کے ساتھ مسلسل رابطے کےلیےکوئی نمائندہ مقامقرر کیا جائے۔ یہ عمل پراجیکٹ کی تیاری کے ابتدائی مرحلے 

سے ہی شروع ہو جائے گا تا کہ پراجیکٹ کی ڈیزائنمیں فریقین اور متاثرہ افراد کی آراءکو شامل کیا جائے اور یہ عمل پراجیکٹ یا پروگرام کی 
تیاری، اس کی عمل کاری اور عملدرآمدتک ہر مرحلے پر جاری رکھا جائے گا۔ ADBاس بات کو بھی یقینی بنائے گا کہ پراجیکٹ کی ڈیزائن 
پر عملدرآمدکے دوران بھی فریقین کی رائے حاصل کی جاسکے۔ ADBاس بات کو بھی یقینی بنائے گا کہ پراجیکٹ کے دائرہ عمل میں بڑی 

تبدیلیوں اور اس کے ممکنہ اثرات کے بارے میں بھی متاثرہ افراد اور دوسرے متعلقہ فریقین کو باخبر رکھا جائے۔

ذریعہ: ADB 2011۔ ابالغ عامہ پالیسی 2011، منیال۔
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پراجیکٹ کی شراکتی تکنیکی معاونت (PPTA)کے مشیر کی شرائط حوالہ (TOR) میں یہ تمام نتائج شامل 
ہو سکتے ہیں۔ تمام امور فریقین کی مشاورت کے ساتھ سر انجام دےے جائیں تاکہ منصوبے کی ڈیزائن مقامی 

ضروریات کے مطابق ہو سکے۔ ڈیزائن اور نگرانی کا ڈھانچہ (DMF)، غربت میں کمی اور سماجی حکمت عملی 
کا خالصہ (SPRSS)، منصوبے کی انتظامیہ کا مینوئل (PAM) اور صنفی و سماجی جائزے اور حفاظتی امور 

کے منصوبوں سمیت تمام ضمیمہ جات اور صدر کی رپورٹ اور سفارشات (RRP) تبادلہ خیال اور منظوری 
کےلیےپراجیکٹ پر کام کے آغاز سے قبل ہی جمع کر ا دئیے جانے چاہئیں۔

مرحلہ نمبر )3( آپریشنل منصوبہ بندی
پراجیکٹ پر عملدرآمدسے پہلے منظوری کے بعد آپریشنل منصوبہ بندی کا مرحلہ آتا ہے۔ اس مرحلے میں تمام قسم 

کے معاہدے اور شراکت داریوں کو حتمی شکل دے دی جاتی ہے اور حل طلب نکات کے حل کےلیےپراجیکٹ کے 
فریقین کے درمیان مشاورت کا عمل مکمل کیا جاتا ہے اور پراجیکٹ پر آغاز اور عملدرآمدکےلیےتیاری کی حالت 

کو یقینی بنایا جاتا ہے۔

مرحلہ نمبر )4( عملدرآمد، نگرانی اور رپورٹنگ
شراکتی حکمت عملیوں کے ذریعے عملدرآمدکے دوران پراجیکٹ کی کارکردگی اور مقامی ملکیت کو فروغ 

حاصل ہوتا ہے۔ بعض پراجیکٹس میں شراکت کو ادارہ جاتی شکل دے دی جاتی ہے جن میں روزگار کے مواقع 
پیدا کرنے والے پراجیکٹس اور کمیونٹی کی طف سے شروع کیے جانے والے ترقیاتی پراجیکٹس(CDD)و غیرہ 

شامل ہیں جبکہ دوسرے پراجیکٹس مثاًل حکومت کی طرف سے شروع کیے جانے والے بنیادی ڈھانچے کی تیاری 
کے پراجیکٹس میں فریقین کو معلومات کی فراہمی کے منصوبوں پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔ پراجیکٹس پر 

عملدرآمدکےلیےتیار کیے جانے والے شراکتی منصوبوں سے اس فرق کا اظہار ہوتا ہے۔ شراکتی منصوبوں کی 
سرگرمیوں میں جو سرگرمیاں شامل ہوتی ہیں۔ ان میں مشاورت کا تسلسل، پراجیکٹ پر عملدرآمدکرنے والی کمیٹی 

میں فریقین کو شامل کرنا، کمیونٹی کو تحریک دینے پر توجہ مرکوز کرنا یا خدمات کی فراہمی یا آزادانہ نگرانی 
کےلیےسول سوسائٹی کی تنظیموں (CSO)کو شامل کرنا شامل ہیں۔ ٹول نمبر (6) میں پراجیکٹ پر عملدرآمدکے 

دوران شراکتی عناصر کی مدد کےلیےسول سوسائٹی کی تنظیموں (CSOs)کے ساتھ مل کر کام کرنے کے بارے 
میں راہنمائی فراہم کی گئی ہے۔

منصوبے کی انتظامیہ کے مینوئل (PAM)میں پراجیکٹ پر عملدرآمدکا منصوبہ شامل ہوتا ہے تا کہ عملدرآمدکی اہم 
 ،(DMF) سرگرمیوں کا (ماہانہ اور سہ ماہی) ریکارڈ رکھا جا سکے۔ اس ریکارڈ میں ڈیزائن اور نگرانی کا ڈھانچہ
صنفی، سماجی اور حفاظتی امور منصوبے (بشمول شراکت) اور فریقین کےلیےابالغ عامہ کی حکمت عملی شامل 

ہوتے ہیں۔ امداد حاصل کرنے والے یا کالئنٹ ADBکو ساالنہ منصوبہ جمع کراتے ہیں جس میں آنے والے سال کے 
معاہدوں اور رقوم کی ادائیگیوں کی تفصیالت درج ہوتی ہیں۔ عملدرآمدکرنے والے ادارے (EA)کی سہ ماہی رپورٹ 

میں پراجیکٹ کے شراکتی منصوبے پر پیش رفت، اہداف اور حصول کے متعلق کارکردگی اور ترقی پذیر رکن 
ملک کے متعلقہ اعشارےے شامل ہونے چاہئیں۔

مرحلہ نمبر )5( ذاتی تجزیہ
جن منصوبوں میں اعلٰی پیمانے پر شراکت کا عمل دخل ہو ان میں جاری شراکتی نگرانی اور جائزہ بہت مفید رہتا 
ہے۔ مزید راہنمائی کےلیےصفحہ نمبر57پر ٹول نمبر (7) مالحظہ کریں۔ شراکتی سرگرمیوں میں تمام وسط مدتی 

جائزے اور پراجیکٹ کے تکمیلی جائزے شامل ہونے چاہئیں۔ بڑے پیمانے پر فریقین کی آراءکے حصول اور مقامی 
لوگوں کی شمولیت اور ملکیت میں اضافے کےلیےورکشاپیں، مخصوص موضوعات پر گروپوں کے اجالس اور 
دوسرے طریقوں کا استعمال ناگزیر ہے۔ پراجیکٹ کی رسمی تکمیلی تاریخ کے بعد اگر جاری پراجیکٹ میں اس 

سے فائدہ اٹھانے والوں کو بھی نفع نقصان میں شریک کر لیا جائے تو اس سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پائیداری 
میں اضافہ ہوتا ہے۔

شراکت پر عملدرآمدکی حکمت عملیوں اور ہر حکمت عملی کے نتائج کےلیےبہتر ہے کہ انہیں پراجیکٹ کی وسط 
مدتی اور تکمیلی رپورٹوں میں شامل کیا جائے۔ شراکت کے مقاصد اور منصوبوں کے نتائج کےتجزیےسے ہمیں وہ 

سبق حاصل ہوتے ہیں جنہیں اسی شعبے میں آئندہ کی سرگرمیوں میں زیر استعمال الیا جا سکتا ہے۔
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مرحلہ نمبر )6( تجزیےکے بعد کی رپورٹیں
ADBکے شعبہ خود مختار جانچ کاری (IED)کی رپورٹوں میں عام طور پر پراجیکٹس کے بارے میں فریقین 

اور سول سوسائٹی کی آراءشامل ہوتی ہیں۔ پراجیکٹس کے جائزوں کےتجزیے(پراجیکٹس کی کارکردگی اور آڈٹ 
رپورٹیں) تیار کرتے ہوئے ان میں شراکت کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں رپورٹیں بھی شامل کی جاتی ہیں۔ 
ان میں عمومًا پراجیکٹ کے عالقے میں رہنے والے لوگوں، کمیونٹی کی بنیاد پر قائم تنظیموں (CBOs)مقامی 

حکومتوں اور غیر سرکاری تنظیموں (NGOs)کے انٹرویوز اور ان کی طف سے جمع کیے جانے والے اعداد و 
شمار شامل ہوتے ہیں۔26

ADB پراجیکٹ کے دورانیے میں شراکت کی مثالیں
ان تفصیالت سے ظاہر ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے خود مختار پراجیکٹس میں پراجیکٹ کے دورانیے کے دوران 

مختلف مراحل پر شراکتی حکمت عملیوں کا نفاذ کیسے کیا گیا۔

نجی شعبے کی آپریشنزمیں شراکت
نجی شعبے کی غیر خود مختار آپریشنز کے دوران عمومًا جن امور پر توجہ مرکوز ہوتی ہے ان میں (i) بنیادی 

ڈھانچہ اور (ii) سرمایہ کاری منڈیاں اور مالیت کاری (بشمول مالیاتی ذرائع (FIs)مثاًل بینک، سیکیورٹی فرمیں، اور 
سمایہ کاری فنڈز وغیرہ) شامل ہوتے ہیں۔ نجی شعبے کی آپریشنزکےلیےخود مختار آپریشنزکے مقابلے میں قرضوں 

میں منظور ی کا ایک مختلف طریقہ کار ہوتا ہے لیکن ان میں بھی خاص کر بنیادی ڈھانچوں کے منصوبوں میں 
شراکت کے مواقع موجود ہوتے ہیں۔ مالیاتی ذرائع (FIs)کے کالئنٹس کے ماحولیاتی اور سماجی انتظام کے نظام میں 

ان منصوبوں میں شراکت کےلیےراہنمائی موجود ہوتی ہے جن میں مالیاتی ذرائع سے مدد لی گئی ہو۔

 Songbung ویتنام کے عالقے
4 میں پانی سے بجلی پیدا کرنے 

کا منصوبہ
سماجی حفاظتی امور کی نگرانی 

کےلیےسرکاری تنظیموں 
کو شریک کیا گیا جن میں 

عملدرآمداور نو آبادکاری کے 
منصوبے بھی شامل تھے۔

ملکی پروگرام 
کی تیاری

2010 فلپائن کی ملکی شراکتی حکمت عملی
ملک بھر میں سول سوسائٹی کی شراکت سے 

عالقائی سطح پر مشاورتوں کا قیام 

2010 کمبوڈیا کی ملکی شراکتی حکمت عملی
سول سوسائٹی کے ساتھ شعبہ جات کی بنیاد پر 

مشاورت

1۔ پراجیکٹ کی 
عمل کاری

5۔ تجزیے کے بعد 
کی رپورٹیں

سندھ کا نمو اور دیہی تعمیر نو کا ذیلی پروگرام 
نمبر 2، پاکستان دوسرے پروگرام کے نمونے 

کو مقامی خواتین کے گروپوں اور غیر سرکاری 
تنظیموں سے بات چیت کے بعد جدید بنایا گیا۔

عوامی جمہوریہ چین میں CAREC کے 
ٹرانسپورٹ منصوبے کےلیےکثیر االقساط 

مالیات کاری کی سہولت منصوبے کے متاثرہ 
لوگوں کی نو آباد کاری کےلیےکمیونٹی کی 

تنظیموں اور متاثرہ افراد سے معلومات اکٹھا 
کرنے کےلیےتفصیلی انٹرویوز کیے گئے۔ 

گھروں کی بنیاد پر سماجی و اقتصادی سروے 
کیے گئے اور مشاورتی اجالسوں کا انعقاد 

کیا گیا۔

2۔ آپریشنل 
منصوبہ بندی

کمبوڈیا کے عالقے Tonle Sap میں پائیداد روزگار 
کا منصوبہ روزگار کے منصوبوں کی ڈیزائناور ان 

پر عملدرآمدکےلیےکمیونٹی کے سربراہوں، غیر 
سرکاری تنظیموں اور کمیونٹی کی تنظیموں کے 

ساتھ ساتھ نجی کمپنیوں کو بھی مدد کےلیےکہا گیا۔ 
منصوبوں کے مالکان کے گروپوں نے براہ راست 

فائدہ اٹھانے والوں سے معلومات حاصل کیں۔

3۔ عمل درآمد، نگرانی 
اور رپورٹنگ

Timur Leste کے عالقے میں سڑکوں کا جال 
بچھانے کا منصوبہ

کمیونٹی کی مدد کی بنیاد پر بنیادی ڈھانچے کی 
تعمیر کے اس منصوبے کا ٹھیکہ آسٹریلوی کمپنی 

CARE نے حاصل کیا۔ کمیونٹی کے ارکان کو 
بحالی اور رابطہ سڑکوں کی حالت درست رکھنے 

کےلیےتربیت فراہم کی گئی۔

4۔ ذاتی تجزیہ

جمہوریہ کرغز میں سڑکوں کی بحالی کا منصوبہ
تجزیے کے بعد کی خود مختار رپورٹوں کےلیےمخصوص 

گروپوں اور فائدہ اٹھانے والے لوگوں کے انٹرویوز کیے 
گئے تا کہ یہ پتا چالیا جا سکے کہ یہ لوگ سماجی و 

اقتصادی ترقی کے حوالے سے اس منصوبے کو کس نظر 
سے دیکھتے ہیں۔
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مندرجہ ذیل شرائط صرف بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں پر عائد ہوتی ہیں۔ نجی شعبے کے کالئنٹ شراکت کی 
سرگرمیاں منصوبوں میں ADBکے شریک ہونے سے پہلے بھی انجام دے سکتے ہیں اور ADB کا کردار متعلقہ 

منصوبے میں پوری مستعدی کے ساتھ کاروائی میں شریک ہونے اور یہ بات یقینی بنانے کےلیےمشاورت فراہم 
کرنے پر مرکوز ہوتا ہے کہ شراکت کی سرگرمیاں اعلٰی بین االقوامی معیارات کے مطابق ہوں۔ ADBکے ساتھ اگر 

معلومات کو خفیہ رکھنے کا معاہدہ بھی کیا گیا ہو تو ADB منصوبے کی نشاندہی اور منصوبے کے بنیادی تصور 
کی تیاری کے مراحل پر ہ تو سول سوسائٹی کو شریک کرتا ہے اور نہ ہی معلومات کا افشاءکرتا ہے۔ بین االقوامی 

مالیاتی کارپوریشن (IFC) نے نجی شعبے کے پراجیکٹس میں مؤثر مشاورت اور معلومات کے افشاءکے متعلق 
اعلٰی معیارات کا ایک مفید مینوئل تیار کیا ہے۔ اس کے عالقہ نجی شعبے کے پراجیکٹس کے سماجی پہلوؤں کے 

حوالے سے بھی ایک مینوئل تیار کیا گیا ہے۔27

مرحلہ نمبر 1۔ تصور کا جائزہ
تصور کے جائزے کے دوران ADBکی پراجیکٹ ٹیم پراجیکٹ کے نمونے کے بارے میں ابتدائی معلومات حاصل 

کرتی ہے اور کالئنٹ کے ساتھ شرائط و ضوابط پر بات چیت کے آغاز سے قبل اس بات کا تعین کرتی ہے کہ آیا مجوزہ 
سودا ADBکی پالیسیوں اور اصولوں پر پورا اترتا ہے یا نہیں۔ ADB کالئنٹ کے ساتھ اخفائے معلومات کا معاہدہ کرتا 
ہے اور پھر ADBکی ٹیم تصور کے جائزے کی دستاویز تیار کرتی ہے تاکہ اسے منظوری کےلیےکمیٹی کے سامنے 
پیش کیا جا سکے۔ (اگر نجی شعبے کا کالئنٹ ADBکی پراجیکٹ ٹیم کو پوری تفصیالت فراہم کر دیتا ہے تو اسی غور 
و غوض کے دوران غربت اور سماجی صورتحال کے ابتدائی جائزے (IPSA)کا مسودہ تیار کر لیا جاتا ہے تا کہ اسے 
حتمی شکل دی جا سکے۔ اس مرحلے پر کالئنٹ یہ دیکھتا ہے کہ پراجیکٹ کے فریقین کے ساتھ مشاورت کی حد اور 

سطح کیا ہو گی (دیکھیں ٹول نمبر 1: فریقین کا جائزہ اور مشاورت، صفحہ نمبر 25)

مرحلہ نمبر 2۔ مسودے کا جائزہ
نجی شعبہ اس مرحلے تک منصوبے کے قابل عمل ہونے کی رپورٹ اور متعلقہ ماحولیاتی اور سماجی جائزے شروع 
یا مکمل کر چکا ہو تا ہے۔ ADBاس مرحلے پر متعلقہ سودا کاری سے وابستہ اہم خطرات کا جائزہ لینے کےلیےاپنی 

جامع اور بھرپور چھان بین شروع کرتا ہے، ان خطرات میں ماحولیاتی اور سماجی شعبوں سے متعلقہ خطرات شامل ہو 
سکتے ہیں۔ اس کے عالوہ ADBیہ دیکھتا ہے کہ پراجیکٹ کی ڈیزائن کے دوران شراکت کی سرگرمیاں انجام پائی ہیں 
یا نہیں۔ اس کے عالوہ یہ بھی جائزہ لیا جاتا ہے کہ آیا مستقبل کی شراکت کےلیےمعاہدے کیے گئے ہیں یا نہیں۔ مستقبل 
کی شراکت تکالیف کے ازالے کےلیےدستیاب طریقہ ہائے کار بھی شامل ہیں۔ ان جائزوں اور چھان بین کےلیےادائیگی 
کالئنٹ کرتا ہے۔ شراکت کے منصوبوں کو الزمی طور پر ماحولیاتی اور سماجی جائزوں کی رپورٹوں اور منصوبوں 

کے ساتھ مربوط کیا جاتا ہے۔ پراجیکٹ کے متعلق بھرپور چھان بین کے عمل کے دوران اہم ماحولیاتی اور سماجی تحفظ 
کے امور کے اثرات کا جائزہ لیا جاتا ہے اور ADBکی پراجیکٹ ٹیم اس کے ساتھ ساتھ مشاورت کی سرگرمیوں میں بھی 

شریک رہتی ہے تاکہ متاثرہ افراد کے مسائل کو سمجھا جا سکے اور اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ پراجیکٹ کی 
ڈیزائن اور حفاظتی امور کے منصوبوں میں ان لوگوں کے تحفظ کے امور کو مدنظر رکھا جا سکے۔

مرحلہ نمبر 3۔ حتمی جائزہ
ADBکی پراجیکٹ ٹیم صدر کی رپورٹ اور سفارشات (RRP)کا مسودہ تیار کر کے بین المحکمہ جاتی جائزے 

کےلیےتقسیم کرتی ہے۔ خود مختار آپریشنزمیں صدر کی رپورٹ اور سفارشات (RRP) میں غربت میں کمی اور 
سماجی حکمت عملی کے خالصے (SPRSS)کے متعلق شراکت کے حوالے سے ایک اضافی سیکشن بھی ہوتا ہے 

(دیکھیں ٹول نمبر 4، شراکتی منصوبے کی تیاری، صفحہ نمبر41)

مرحلہ نمبر 4۔ بورڈ کی منظوری
ADBکی ویب سائٹ پر صدر کی رپورٹ اور سفارشات (RRP)کے ساتھ ماحولیاتی اور سماجی صورتحال کے حوالے 
سے دستاویزات بھی آویزاں کر دی جاتی ہیں جن میں فریقین کے ساتھ کی جانے والی ان اضافی مشاورتوں کی تفصیالت 
بھی درج ہوتی ہیں جو نجی شعبے نے پراجیکٹ کی تیاری کے دوران کی ہیں اس کے ساتھ ساتھ مستقبل کی مشاورتوں 

کے انتظامات اور متاثرہ افراد کی تکالیف کے ازالے کے طریقہ ہائے کار کی تفصیالت بھی فراہم کی جاتی ہیں۔
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مرحلہ نمبر )5( اختتام
ماحولیاتی اور سماجی منصوبوں پر عملدرآمدکےلیےقرض دار کے ساتھ قانونی معاہدوں پر دستخط کیے جاتے ہیں۔ ان 

معاہدوں میں ان شراکتی سرگرمیوں کا ذکر بھی شامل ہوتا ہے جو پراجیکٹ پر عملدرآمدکے مرحلے میں انجام دی جائیں گی۔

مرحلہ نمبر )6( قرضے کی نگرانی اور انتظام
نجی شعبے کا کالئنٹ ماحولیاتی اور سماجی نگرانی کی اپنی سہ ماہی اور نیم ساالنہ رپورٹوں میں شراکتی منصوبوں پرپیش 

رفت کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ پراجیکٹ پر عملدرآمدکے دوران امداد لینے والے یا کالئنٹ اور فریقین کے درمیان پیدا 
ہونے واال جذبہ خیر سگالی اور رابطہ ان آپریشنزکی پائیداری میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ سماجی ذمہ داری کے پروگرام 
کے حصے کے طور پر کمیونٹی کی طرف سے کیے جانے والے ترقیاتی اقدامات اکثر اوقات شراکتی حکمت عملیوں کے 

ساتھ زیادہ کامیاب ثابت ہوتے ہیں۔

انڈونیشیا میں Tangguh کے مقام پر مائع قدرتی گیس کا منصوبہ
شراکتی حکمت عملی، مشاورت، اشتراک عمل، حصہ داری، گہرائی، بلندی

انڈونیشیائی کمپنی BP Berau Limited نے ماحولیاتی جائزوں اور منصوبوں کی تیاری کے حصے کے طور پر مختلف ذرائع سے عوامی مشاورت 
اور پراجیکٹ کے متعلق معلومات کی فراہمی کی سرگرمیاں شروع کیں۔ ان سرگرمیوں میں قومی اور مقامی سطح پر طباعتی اور برقی ذرائع ابالغ کا 

استعمال، جکارتہ اور پاپوا میں متعلقہ گروپوں کے ساتھ مشاورت، مقامی کمیونٹیوں، مقامی حکومت کمیونٹیوں کے راہنماؤں، غیر سرکاری تنظیموں، مقامی 
یونیورسٹیوں اور ذرائع ابالغ کے نمائندوں سمیت مختلف فریقین کو پیش کاریوں کے ذریعے آگاہ کرنا اور متاثرہ افراد کے ساتھ ورکشاپوں کا انعقاد شامل 
تھا۔ منصوبے پر کام کا آغاز ہونے تک مشاورت کے عمل میں کم از کم 1622 افراد نے حصہ لیا اور عملدرآمدکے حتمی منصوبوں میں 1600 سے زائد 

آراءشامل کی گئیں۔

متاثرہ لوگوں کی دوبارہ آباد کاری کی جگہوں کے انتخاب کےلیےمتاثرہ دیہات کے لوگوں کی نمائندہ کمیٹیاں تشکیل دی گئیں – ان کمیٹیوں کو نئی 
آبادکاری کے مقامات کے ساتھ ساتھ نمونہ کاری، تعمیر اور لوگوں کی منتقلی کے انتظامات میں بھی شریک ہونا تھا۔ متاثرہ دیہات کے لوگوں نے ہر کمیٹی 

کےلیےتقریبًا بیس بیس افراد کا انتخاب کیا۔ کمٹیوں میں شامل ان افراد کو مقامی غیر سرکاری تنٰظموں نے مختلف امور کے بارے میں تربیت فراہم کی 
جن میں کمیونٹی کی ترقی، خواتین اور ترقی اور ماحولیات وغیرہ کے معامالت شامل تھے۔ زمین کا قبضہ لینے اور نو آبادکاری کے منصوبہ عمل پر 

عملدرآمدکے دوران BP Beau Limited نے مختلف ضروری امور کے بارے میں متاثرہ لوگوں کی مدد کی۔ ان امور میں روزگار کے مواقع پیدا کرنے 
کےلیےباہمی تعاون کی کمیٹیاں تشکیل دینااور روزگار کی بحالی کے پروگرام پر عملدرآمدمیں مدد کرنا شامل تھا۔ یہ مدد مقامی یونیورسٹیوں کے ذریعے 

زرعی توسیع کے پروگرام شروع کر کے فراہم کی گئی۔ ایک کمپنی Mayri Cooperative نے Tanah Mera Baru کے عالقے میں بجلی اور پانی کی 
فراہمی کا نظام تیار کرنے اور اسے چالنے کی ذمہ داری سنبھالی۔ اسی کمپنی نے ہی BP اور عالقہ Kabupaten کی حکومت سے فنڈز کے حصول کی 

ذمہ داری بھی لی، (ایسے انتظامی عالقوں کو Regency کہتے ہیں جن کی مقامی حکومت صوبے سے چھوٹی ہوتی ہے)۔

مربوط سماجی پروگرام کے حصے کے طور پر Papua کے عالقے میں اس پراجیکٹ کے ذریعے سول سوسائٹی کی تنظیموں (CSOSS)کو مستحکم کر 
نے کےلیےبھی معاونت فراہم کی گئی۔ تاکہ انہیں اس قابل بنایا جا سکے کہ وہ مقامی لوگوں کی ضروریات پورا کرنے کے حوالے سے اپنے اپنے عالقوں 

کی نمائندگی کر سکیں۔ اس پروگرام کا مقصد انڈونیشیا کے مخصوص روایتی ثقافتی اداروں ”عادت“کو بھی مستحکم بنانا تھا( عادت نامی ادارے دراصل 
ثقافتی اقدار اور زندگی کے اہم پہلوؤں کے متعلق ایک نظریے کا نام ہے جو لوگوں کو ان کی زندگی گزارنے کے حوالے سے اہم راہنمائی اور ہدایات 

 Tangguh عادت کے ادارے کو مستحکم بنانے کے پیچھے یہ مقصد کار فرما تھا کہ اس طرح اس نظام کے ذریعے مقامی لوگ نہ صرف a(فراہم کرتا ہے
پراجیکٹ کے ذریعے آنے والی تبدیلیوںسے ہم آہنگ ہو سکیں گے بلکہ اپنے ثقافتی پس منظر کے ساتھ Papua کے عالقے کے خود مختاری کے نئے قانون 

کے تحت بھی اس نظام کو ہم آہنگ کر سکیں گے۔

Adat (a کے ادارے زندگی کے مختلف پہلوؤں سے متعلق ثقافتی اقدار اورنظریے کا ایک ایسا نظام ہے جو مقامی لوگوں کو زندگی کے بارےمیں معلومات فراہم کرتا ہے۔

ذرائع: .BP Berau Limited, 2006. INO: Tangguh LNG Project زمین کا قبضہ لینے او ر نو آبادکاری کا منصوبہ مربوط سماجی پروگرام GHD 2010، ہینگو مائع قدرتی گیس پراجیکٹ پر 
www.adb.org/projects/project.asp?id38919 عملدرآمدکی ساتویں رپورٹ، یہ معلومات اس ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔

پراجیکٹ کے دورانیے میں شراکت کےلیےٹولز Q 
شہادتوں پر مبنی شراکتی حکمت عملیاں اور طریقے اختیار کیے جائیں تو اس سے پراجیکٹ کی اثر پذیری اور پائیداری کو 

فروغ ملتا ہے۔ بہت سے شراکتی ٹولز اور حکمت عملیاں ADBاور امداد لینے والوں یا کالئنٹس کے آپریشنزمیں مدد گار 
ثابت ہوتی ہیں۔ اس سیکشن میں ADBکے پراجیکٹ کے دورانیے سے متعلقہ سات ٹولز پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ان میں 

سے کئی ایک ٹولز خاص طورپر فریقین کےتجزیےاور مشاورت کا ٹول نمبر (1) پالیسیوں، حکمت عملیوں اور پروگراموں 
کے جائزوں کے حوالے سے بہت سے موزوں اورمتعلقہ ہے۔



فریقین کےتجزیےاور مشاورت کا مقصد پالیسیوں اور پروگراموں کی تیاری اور ان 
کے جائزے کے دوران پراجیکٹ میں دلچسپی رکھنے والے تمام گروپوں کی آراءکی 

شمولیت کو یقینی بنانا ہے۔ اس عمل کے ذریعے پیچیدہ مسائل کو حل کرنے اتفاق 
رائے حاصل کرنے فریقین کا تعاون حاصل کرنے، عملدرآمدکی راہ میں پیش آنے 

والے مسائل کو کم کرنے اور پراجیکٹ کی اثر پذیری بڑھانے میں مدد ملتی ہے۔

تعارف
فریقین سے مراد وہ تمام افراد گروہ یا ادارے ہیں جن کا ADBیا اس سے امداد لینے والے کی طرف سے کی جانے 

والی کسی بھی سرگرمی سے کوئی تعلق ہو۔ فریقین میں پراجیکٹ کے متاثرہ افراد بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ افراد 
یا ادارے بھی ہو سکتے ہیں جو پراجیکٹ کے معامالت میں اثر و رسوخ کے حوالے سے اہمیت رکھتے ہوں یا 

مطلوبہ نتائج کے حصول میں ان کی کوئی بھی اہمیت ہو۔ جب (ملکی شراکتی حکمت عملی ک راہنمائی میں)کسی 
پالیسی حکمت عملی، ملکی پروگرام اور کسی پراجیکٹ کی ڈیزائناور اس پر عملدرآمدکا جائزہ لیا جائے تو فریقین 

کےتجزیےاور مشاورت کے باعث درج ذیل فوائد حاصل ہوتے ہیں۔

	 ان افراد یا اداروں کی نشاندہی جنہیں مذکورہ پراجیکٹ میں دلچسپی ہے۔
	 متعلقہ فریقین کے گروپوں کا تعین (نکتہ ہائے نظر، استعداد اور وسائل کے حوالے سے)

	 فریقین کے تجربے اور مہارتوں کا فائدہ اٹھانا
	 اہم معامالت پر اتفاق رائے کا حصول، ملکیت کا فروغ اور مؤثر عملدرآمدمیں مدد کےلیےفریقین کی زیادہ 

بھرپور شرکت اور 
	 شراکتی سرگرمیوں کو نچلی سطح تک لے جانے کی راہ ہموار کرنا

شراکت داروں کےتجزیےسے مراد ایسا طریقہ کار ہے جس کے ذریعے فریقین کی دلچسپیوں کا سراغ لگایا جا تا 
ہے اور شناخت کی جاتی ہے۔ ان کےتجزیےکے حصول کے ساتھ ساتھ ان سے متعلقہ امور پر مشاورت بھی کی 

جاتی ہے اور اس طرح ان کی مشاورت ان کےتجزیےکی بنیاد پر ہوتی ہے۔ جن جن شعبوں میں متعلقہ فریقین کی 
نشاندہی ہو جاتی ہے ان سے ان کی آراءکے حصول کی درخواست کی جاتی ہے اور ان کی آراءکو پالیسی، پروگرام 
یا پراجیکٹ کے ترقیاتی کام یا جائزے کے عمل کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ تحفظ کے امور کے پالیسی بیان میں با مقصد 

مشاورت کی تشریح کی گئی ہے (حفاظتی امور میں شراکت کے متعلق راہنما سیکشن صفحہ نمبر 63پر دیکھیں) 
(اختتامی بیان نمبر 8)

مختصرًا یہ کہ تجزیےاور مشاورت کے باعث فیصلوں کا معیار بہتر ہو جاتا ہے عملدرآمدکے دوران رکاوٹوں کے 
امکانا ت کم ہو جاتے ہیں اور شہریوں کو ان کی زندگیوں پر اثر انداز ہونے والے فیصلوں میں شریک کر کے اچھے 

نظم و نسق میں اہم مدد ملتی ہے۔

ٹول نمبر 1: فریقین کا تجزیہ اور مشاورت
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ADBکے پراجیکٹ کےدورانیے میں فریقین کا تجزیہ اور مشاورت کس 
طرح مؤثر ہوتی ہے؟

ملکی پروگراموں اور قرضوں/ امدادوں اور تکنیکی معاونت کے حوالے سے اکثر پراجیکٹس کے دوران فریقین 
کےتجزیےاور مشاورت کی ضرورت پڑتی ہے (دیکھیں اختتامی بیان نمبر 17اور 22)۔ خاص طور پر شراکت 

داروں کے تعلقات کی دریافت کو اقتصادی اور دوسرے تجزیوں کے ساتھ مربوط کرنے سے پراجیکٹ کی ڈیزائن 
کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔ (اختتامی بیان نمبر 23) ڈیزائن اور نگرانی کے ڈھانچے (DMF) میں شراکت کو 
وسعت دینے کے متعلق ٹول نمبر 2 اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ یہ عمل ADBکے پراجیکٹ کے ڈیزائن میں 

کس طرح مؤثر ثابت ہوتا ہے۔

تجزیے اور مشاورت کے عمل کو پراجیکٹ کے پورے دورانیے کے دوران جاری اور متحرک رہنا چاہیے۔ ٹول 
نمبر (4) اور ٹول نمبر(5) میں شراکتی منصوبے اور فریقین کے ساتھ ابالغ کی حکمت عملی پر روشنی ڈالی گئی 

ہے جن کے باعث پراجیکٹ پر عمل درآمد، اس کی نگرانی اور اس کےتجزیےکے دوران مشاورت کی مختلف 
اشکار کے متعلق منصوبوں کی وضاحت ہوتی ہے۔

کسی بھی پالیسی اور حکمت عملی کی تیاری اور جائزے کےلیےفریقین کا تجزیہ اور مشاورت انتہائی اہم ہے۔ 
بیرونی جائزے کی اصل ضرورت اور نوعیت کا انحصار متعلقہ دستاویز کی قسم اور موضوع پر ہے۔ (اختتامی 

بیان نمبر 13) اس سلسلے میں دیکھیں : ADBکی پالیسیوں، حکمت عملیوں اور ملکی پروگراموں کے جائزے میں 
شراکت کے متعلق جدول نمبر 21)۔

فریقین کے کامیاب تجزیے اور مشاورت کے راہنما ہدایات
شراکت داروں کے ساتھ بھرپور طریقے سے مل کر کام کرنا: اس بات کا یقینی بنایا جائے کہ تمام متعلقہ افراد بشمول ADB	  کا عملہ، ریذیڈنٹ مشنز، ترقی 

پذیر رکن ملک کے حکام اور نجی کالئنٹ ایک مربوط شراکتی حکمت عملی کے ساتھ کام انجام دیں۔
فریقین کا تفصیلی تجزیہ مرتب کیا جائے:	  اس کے نتیجے میں اہم فریقین کی دلچسپیوں کے متعلق جاننے اور مشاورتی عمل کا ڈھانچہ تیار کرنے میں مدد 
ملتی ہے۔ اس بات کا یقینی بنایا جائے کہ فریقین کے تنوع اور ان کی نمائندہ حیثیت کا تعلق پسماندہ اور نظر انداز کردہ طبقات کی حد تک ہو۔ استجزیےمیں 

پراجیکٹ کے حامیوں اور امکانی مخالفین کو بھی شامل کیا جائے تا کہ بعد میں عملدرآمدکے مرحلے کے دوران کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے۔
مشاورت کےلیےواضح مقاصد کا تعین کیا جائے:	  مشاورت کا الئحہ عمل ترتیب دیتے وقت اندرونی اور بیرونی گروپوں کو پالیسی، حکمت عملی اور 

پراجیکٹ کے عالقے کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کی جائیں۔ منصوبے کے ساتھ کسی بھی قسم کی غیر حقیقی توقعات وابستہ ہونے کے امکان کو 
ختم کرنے کےلیےاس سلسلے میں شروع ہی سے ذہن کو واضح رکھا جائے کہ مشاورت میں کیا کیا باتیں شامل ہوں گی اور کیا کیا نہیں ہوں گی اور کیا اس 

منصوبے کا تعلق صرف ADBکے ساتھ ہے یا دوسرے امداد حاصل کرنے والے یا کالئنٹ بھی اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں یا نہیں۔
منصوبہ بندی احتیاط کے ساتھ کی جائے:	  اس بارے میں غور و خوض کر لیا جائے کہ پراجیکٹ کی ڈیزائنیا جائزے کے مرحلے کے دوران کن کن اہم 

مراحل پر مشاورت کے مواقع درکار ہوں گے۔ اس سوچ بچار اور فریقین کےتجزیےکی بنیاد پر مشاورت کے منصوبے کی تشکیل کی جائے۔ اس کام 
کےلیےمناسب وقت اور وسائل کا اہتمام کیا جائے۔

جہاں تک ہو سکے مقامی وسائل کو استعمال میں الیا جائے اور امداد لینے والے دوسرے اداروں کے ساتھ مفاہمت پیدا کرنے کے مواقع تالش کیے جائیں۔   
حکمت عملی مشاورت کی روشنی میں تیار کی جائے: اہم فریقین تک رسائی کے طریقے ان کی زبان، خواندگی اور متعلقہ معامالت اور جگہ کے متعلق ان 
کی معلومات کی روشنی میں تیار کیے جائیں (دیکھیں ٹول نمبر (1) فریقین کا تجزیہ اور مشاورت صفحہ نمبر 25 اور ٹول نمبر (3) شراکتی جائزہ، صفحہ 

نمبر 37) فریقین کےلیےایسا ماحول یقینی بنایا جائے کہ وہ مشاورت میں کھل کر شریک ہوں اور ان کی آراءکو سنجیدگی کے ساتھ لیا جائے۔
صنعتی حکمت عملی اختیار کی جائے: مشاورت میں مردوں اور خواتین دونوں کی رائے لینے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن بعض ثقافتوں میں ان کی روایات 

کے پیش نظر مردوں اور خواتین کے ساتھ مشاورت الگ الگ کی جانی چاہیے خواتین کے ساتھ مشاورت کا عمل خواتین کی مقامی تنظیموں کے ذریعے بھی 
انجام دیا جا سکتا ہے۔

مشاورت جلد از جلد شروع کی جائے: شعبہ جاتی الئحہ عمل کی تیاری کے مرحلے پر اور ملکی پروگرام کی تیاری کا جائزہ لیتے وقت اور پراجیکٹ کے 
تصور کے مرحلے کے دوران پالیسیوں کے پہلے مسودے کی تیاری سے قبل ہی مشاورت کا عمل شروع کر دیا جانا چاہیے۔ مشاورت کا عمل پہلے سے 
موجود طریقہ ہائے کار کی بنیاد پر ہی شروع کر دیا جانا چاہیے مثاًل ملکی پروگرام کی تیاری کےلیےغربت میں کمی کی حکمت عملی کی دستاویز تیار 

کرتے وقت جو طریقہ کار اپنایا گیا تھا وہی مشاورت کےلیےبھی اپنا لیا جائے۔
مشاورت عمل کی تفصیالت اور مسودے کے مواد کی ترسیل ان افراد کو انٹرنیٹ کے ذریعے یا دیگر موزوں ذرائع سے  شفافیت کو فروغ دیا جائے: 	 

کی جائے جو انگریزی جانتے ہیں یا جن کی انٹرنیٹ تک رسائی ہے اور دوسرے لوگوں کو یہ مواد ان کی اپنی زبانوں میں فراہم کیا جائے اور ان 
کےلیےمعلوماتی اجالسوں کا انعقاد بھی ان ہی کی زبانوں میں کیا جائے۔ یہ بات بھی یقینی بنائی جائے کہ تمام لوگ جوابدہی کے طریقہ کار کا مفہوم سمجھ 

جائیں۔
ساکھ اور راستبازی کو برقرار رکھنے کےلیےیہ باز گیری فراہم کی جائے کہ ان کی آراءکو کس طرح شامل کیا گیا  پیروی کرنا اور عمل کو متحرک رکھنا: 	 

ہے یا نہیں کیا گیا اور ایسا کیوں کیا گیا۔ مشاورت مکمل ہونے کے فورًا بعد شرکاءکو مشاورت کے خالصے سے آگاہ کیا جائے اور انہیں کہا جائے کہ وہ 
جہاں ضروری سمجھتے ہوں اس میں تصحیح کر دیں۔ مشاورت کے مسودے کا مقامی زبانوں میں بھی ترجمہ کیا جائے اور اسے قابل رسائی بنایا جائے۔ 

پالیسی، ملکی پروگرام یا پراجیکٹ کےدورانیے کے دوران شراکت کے عمل کو ادارہ جاتی شکل دی جائے (دیکھیں ٹول نمبر (4) اور (5) تا کہ بدلتے ہوئے 
حاالت اور مفادات کے مطابق فریقین کو ساتھ مال کر رکھا جا سکے۔
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فریقین کی نشاندہی
اہم فریقین کی نشاندہی کا عمل ایک فہرست کے ساتھ شروع کیا جائے۔ اس سلسلے میں تین بڑے گروپس یعنی 

حکومت، نجی شعبہ اور سول سوسائٹی ہیں۔ ہر گروپ کے اندر کئی ذیلی گروپس ہوتے ہیں۔ ADBبنیادی طور پر 
حکومتوں لیکن نجی شعبے کے کالئنٹس کو بھی قرضے دیتا ہے۔ قرضہ لینے والے یا کالئنٹ کی یہ ذمہ داری ہے 

کہ وہ متعلقہ کاروائی یا پراجیکٹ میں دوسرے گروپوں کی شراکت بھی یقینی بنائے۔ شراکت کو با مقصد بنانے 
کےلیےپراجیکٹ میں سول سوسائٹی کی شمولیت ناگزیر ہے۔ بعض فریقین مختلف درجہ بندیوں کی ذیل میں آتے ہیں 

(مثاًل قومی، درمیانی اور مقامی سطحیں)۔28

سول سوسائٹی
	 عوام: پراجیکٹ یا کاروائی کے نتیجے میں براہ راست یا بالواسطہ متاثر ہونے والے آبادی کے گروپ یا ذیلی 

گروپ (مثاًل نوجوان لڑکیاں اور خواتین کے گروپس) اور نسلی اقلیتیں۔ (کمزور اور تنازعات کے شکار ممالک 
میں نسلی اقلیتیں خاص طور پر خطرات سے دو چار ہوتی ہیں اور نظر انداز کر دی جاتی ہیں۔

	 سول سوسائٹی کی تنظیمیں: ان میں قومی اور بین االقوامی سطح کی غیر سرکاری تنظیمیں، کمیونٹی کی بنیاد پر 
قائم تنظیمیں، فاؤنڈیشنز، مزدور تنظیمیں اور آزاد تحقیقاتی ادارے شامل ہیں۔

حکومت
	 حکومت یعنی وزارتوں میں کام کرنے والے افسران اور کابینہ وغیرہ

	 نمائندہ: اسمبلیاں یعنی منتخب حکومتی ادارے (پارلیمنٹ، قومی و صوبائی اسمبلیاں اور کمیونٹی کے منتخب 
قائدین)۔

	 دوطرفہ اور کثیر الجہتی سرکاری ادارے: بین االقوامی مالیاتی ادارے (مثاًل عالمی بینک) دو طرفہ حکومتی 
امدادی ادارے مثاًل یو ایس ایڈ وغیرہ

نجی شعبہ
	 نجی شعبہ یعنی نجی کمپنیاں، نجی شعبے کے مختلف نمائندہ ادارے اور ایوان ہائے صنعت و تجارت۔

فریقین کی ابتدائی فہرست کو تقسیم کر دیا جائے اور یہ وضاحت کی جائے کہ اس میں اضافہ کس طرح کیا جا سکتا 
ہے اور فریقین خود کو کیسے آگے ال سکتے ہیں۔ ماہرین، کمیونٹی راہنماؤں اور اپنے ساتھیوں سے بھی مشورہ کیا 

جائے۔ سول سوسائٹی کے فریقین تک پہنچنے میں قابل اعتماد متحدہ تنظیم، ADB NGO Anchor یا غیر سرکاری 
تنظیم اور سول سوسائٹی کے مرکز(NGOC)کے عملے کے ارکان معاونت کر سکتے ہیں۔

اہم فریقین کی فہرست کا تجزیہ کر کے اس بات کا تعین کیا جائے کہ ADB اور حکومت کے مختلف مراحل میں فی 
الحال کن کن فریقین کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ جو گروہ اس عمل سے باہر رہ جائیں یا کم از کم جنہیں شریک عمل 
نہ کیا گیا ہو انہیں اس بات سے آگا ہ کیا جائے کہ انہیں کن کن پابندیوں کے باعث اس عمل میں شریک نہیں کیا جا 
سکا اور ان پابندیوں یا رکاوٹوں کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ صرف ان ہی فریقین پر توجہ مرکوز نہ کی جائے 

جن تک پہنچنا آسان ہے یا جن کے ساتھ پہلے سے تعلقات موجود ہیں۔ غیر مراعات یافتہ یا پسماندہ گروپوں سے 
بھی رابطہ کیا جائے اور انہیں فیصلہ سازی کے عمل میں شریک کیا جائے۔ نسلی اقلیتوں، انتہائی غریب افراد اور 

عورتوں کو ان کی بات آگے پہنچانے میں خصوصی مدد کرنی چاہیے۔

ان طبقات کے حاالت کے مطابق مشاورتی سرگرمیاں انجام دینی چاہئیں اور مشاورت کےلیےان کے پاس جانا چاہیے 
(شراکتی طریقوں میں پڑھے لکھے ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مشاورت میں ان افراد کو بھی شریک کیا جائے 
جو متعلقہ پراجیکٹ کے متعلق منفی رائے رکھتے ہوں یا اس کی مخالفت کرتے ہوں اور ان کی آراءکوتجزیےمیں 

شامل کیا جانا چاہیے۔

فریقین کی دلچسپیوں کا تعین کرنے سے قبل مندرجہ ذیل سواالت کے جواب دیئے جائیں۔



28 ترقیاتی نتائج کےلیےشراکت کا استحکام

فریقین کی شناخت کےلیےحتمی فہرست
( اور دوسرے معلومات فراہم کرنے والے اہم اداروں نے فریقین کی   	Anchor کیا ریزیڈنٹ مشنز )مثاًل غیر سرکاری تنٰظیم

شناخت کرنے میں مدد دی ہے ؟

کیا تمام متعلقہ فریقین کی شناخت کر لی گئی ہے اور ان کی فہرست ترتیب دے دی گئی ہے۔	 

پسماندہ اور خطرات سے دوچار گروہ (خاص طور پر غریب ترین گروہ، نسلی اقلیتیں، خواتین کی سربراہی  – 
والے گھرانے اور ترک سکونت کرنے والے گروہ؟

بڑے کالئنٹ، فائدہ اٹھانے والے گروہ؟ – 
وہ گروہ جو پراجیکٹ کی وجہ سے منفی طور پر متاثر ہوئے ہیں؟ – 

پراجیکٹ کے تمام ممکنہ امداد کنندگان اور مخالفین؟ – 
تمام مختلف قسم کے مرد اور خواتین فریقین (اگر ضروری ہو تو صنفی تجزیہ استعمال کیا جائے) – 

	 کیا ان فریقین کو استعمال کنندہ، پیشوں، عمر، آمدن اور نسل کے لحاظ سے گروپوں میں شمار کیا جا سکتا ہے؟

فریقین کے مفادات کا تعین
اگال مرحلہ پالیسی، پروگرام یا پراجیکٹ میں فریقین کے مفادات کا تعین کرنا ہے۔ یہ تعین اس طرح کیا جا تا 

ہے کہ ترقیاتی مسائل اور ان کے حل کے متعلق ان کے نکتہ نظر کو دیکھا جائے اور یہ بھی دیکھا جائے کہ 
متعلقہ پالیسی پروگرام یا پراجیکٹ کی مخالفت یا اس کو نیچا دکھانے کےلیےان میں کتنی استعداد ہے۔ اس کام 

کےلیےمحتاط طریقے سے ذرائع کو استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اعتماد کی فضا قائم ہو سکتے اور 
با مقصدتجزیےکا حصول یقینی بن سکے۔ یہ کام اس طرح بہترین انداز میں کیا جا سکتا ہے اگر فریقین کو شامل کر 

کے اتفاق رائے اور ملکیت کو فروغ دیا جائے۔

(حکومتی افسروں کے ساتھ شراکت کی تربیت کے بارے میں فریقین کا تجزیہ، کمبوڈیا مارچ 2011)
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مشاورت کے بہت سے طریقے ہیں اور بہت سے ایسے حاالت ہوتے ہیں جو ان ذرائع کو اختیار کرنے کے مواقع 
فراہم کرتے ہیں جن کی بدولت بہت مفید معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ مشاورت کے مقاصد پر احتیاط کے ساتھ غور 
کیا جائے اور جن سے مشورہ کیا جا رہا ہے ان کی نوعیت یعنی زبان، خواندگی، مقام اور متعلقہ معاملے کے متعلق 

ان کی آگاہی کی سطح کو بھی مدنظر رکھا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ مشاورتی منصوبہ تشکیل دیتے وقت مقررہ معیار 
اور دستیاب وسائل کو بھی زیر غور رکھا جائے۔ مثال کے طور پر ایک بین االقوامی غیر سرکاری تنظیم (NGO)کا 

عملہ مقامی متاثرہ گروہ کے ارکان کے ساتھ مختلف طریقے سے پیش آئے گا۔ بعض اوقات لوگوں سے براہ راست بات 
کرنا ان سے تحریری رائے لینے سے کہیں زیادہ سود مند ثابت ہوتا ہے۔ اگر ایک سے زیادہ طریقے اختیار کیے جائیں 

تو معیار اور مقدار دونوں کے حوالے سے زیادہ بہتر نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی ہے کہ مختلف طریقے اختیار 
کرنے سے مختلف نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ان لوگوں سے بہترین طریقے سے آراءحاصل کی جائیں جن 

کے ہاتھ بہت زیادہ متاثر ہونے کا امکان ہو اور وہ افرادجن کا اس منصوبے میں بہت زیادہ کردار ہو۔ 

مندرجہ ذیل جدول میں مشاورت کے بعض عمومی طریقوں اور حکمت عملیوں اور ان حاالت کی نشاندہی کی گئی 
ہے جو خاص طور سے مفید ثابت ہوتے ہیں۔

مشاورت کے طریقے

وضاحتطریقہ
انٹرنیٹ کے 
ذریعے اور 

تحریری مشاورت

اس طریقے کے تحت پالیسی، حکمت عملی یا پراجیکٹ اور مشاورت کے مقصد کے متعلق آگاہ کرنے مخصوص ویب بیج استعمال کیا جاتا 
ہے۔ مشاورت کا ڈھانچہ مختلف اقسام کا ہو سکتا ہے۔ اس ضمن میں دستاویز کا مسودہ، توسیعی عنوانات، یا آراءکے حصول کے متعلق راہنمائی 

کےلیےآزاد سواالت یا مرکوز سواالت کے سروے کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس ضمن میں سوشل میڈیا کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آن الئن 
مشاورت کے ذریعے کھلی عوامی مشاورت ممکن ہو پاتی ہے لیکن یہ مشاورت ان لوگوں تک ہی محدود رہتی ہے جو پڑھے لکھے ہوں، ان کی 

انٹرنیٹ تک رسائی ہو اور ظاہر ہے وہ انتہائی پسماندہ طبقے سے تعلق نہ رکھتے ہوں، یہ بھی عام معمول ہے کہ تحریری آراءکسی مخصوص ویب 
گاہ پر آویزاں کر دی جائیں یا ای میل کر دی جائیں۔

اجتماعات یا اجالس کا انعقاد عوام کے ساتھ مشاورت کا ایک کھال قابل رسائی طریقہ ہے۔ ایسے اجتماعات کسی بھی سطح پر ہو سکتے ہیں (مثاًل عوامی اجتماعات
طبقاتی، عالقائی یا قومی سطح پر) اس بات کو یقینی بنایا جا ئے کہ ایسے اجتماعات تک مکمل رسائی ممکن ہو اور متعلقہ اداروں اور افراد کو 
مناسب طور پر اطالع دے دی گئی ہو۔ شراکت پر اجتماع کا حجم بھی اثر انداز ہوتا ہے اگر ایسا اجتماع بیس افراد پر مشتمل ہو تو اس طرح یہ 

بات یقینی ہو جاتی ہے کہ ہر شخص کو اپنی رائے کے اظہار کا موقع ضرور ملے گا۔ اگر اجالس کو مختلف نشستوں میں تقسیم کر دیا جائے اور 
شراکتی طریقہ ہائے کار اپنائے جائیں تو تمام متعلقہ لوگوں کی آراءکا حصول ممکن ہو سکتا ہے۔

ورکشاپوں میں ایک گروہ کو اکٹھا کر کے مربوط طریقے سے آراءحاصل کی جا سکتی ہیں۔ بالمشافہ مالقات کے طریقے سے اجتماعی تخلیقی ورکشاپیں
عمل کا راستہ کھلتا ہے اور مختلف تصورات کی چھان بین ہو جاتی ہے۔ ترجیحی طریقہ یہ ہے کہ ایک ورکشاپ کو مراحل یا نشستوں میں منعقد 
کیا جائے کیونکہ اس طرح وسیع تر آراءحاصل کی جاسکتی ہیں۔ کوشش کی جائے کہ مختلف نوعیت کی ورکشاپوں کا انعقاد کیا جائے (مثاًل جن 

میں کھلی بحث ہو یا لوگوں میں تحریری مواد تقسیم کر کے تحریری آراءلی جائیں یا شراکتی طریقے اختیار کیے جائیں)۔ ورکشاپوں کے انعقاد کے 
حوالے سے شرکاءکو مختلف ضروری سہولتوں کی فراہمی اہم ہے۔ اس بات کو یقینی بنانے کےلیےکہ گروہ کے قواعد بالکل واضح ہوں، آراءکا 

حصول سنجیدگی کے ساتھ ہو اور ورکشاپ میں شریک کسی شخص کی باالدستی نہ ہو۔ ضروری ہے کہ کسی ماہر غیر جانبدار شخص کا تعین کیا 
جائے۔ اس ضمن میں مزید معلومات کےلیےاس گائیڈ میں وسائل کی فہرست اور شراکتی جائزے کے متعلق ٹول نمبر (3) مالحظہ کریں۔

مرکوز گروہی 
FGD مباحثہ

یہ مباحثے کا ایک حد درجہ عمدگی کا نیم ڈھانچہ جاتی طریقہ ہے جس میں تھوڑی تعداد میں ایک ہی جیسے لوگ شامل ہوتے ہیں (اس میں عمومًا 
شرکاءکی تعداد پانچ سے بارہ تک اور ماہر سہولت کاروں کی تعداد ایک یا دو ہوتی ہے)۔ اس کھلے مباحثے میں ایک مخصوص معاملے پر لوگوں 

کے نکتہ نظر، حفاظتی امور اور ترجیحات کے متعلق آراءکا علم ہوتا ہے۔ ایسے مباحثوں میں لوگوں کی اقسام کا انحصار تع مقصد پر ہوتا ہے لیکن 
تعداد 15 افراد تک ہی محدود یا اس سے کم ہونی چاہیے۔ کمیونٹی کے تمام ارکان چونکہ رسمی اجالسوں میں شریک اور اظہار خیال کے عادی 
نہیں ہوتے اسلیےوہ مرکوز گروہی مباحثے (FDG) میں اظہار خیال کرنے میں زیادہ سہولت محسوس کریں گے( ان طبقات میں خواتین، نسلی 

اقلیتیں یا پسماندہ قومیتیں، معذور افراد یا غریب لوگ اور گھریلو خواتین شامل ہیں)
اس طریقے میں مختلف افراد (اہم معلومات دہندگان، کمیونٹی کے ارکان اور سول سوسائٹی کے راہنما وغیرہ) سے ٹیلی فون پر یا بالمشافہ مالقات تفصیلی انٹرویوز

کے دوران سوال و جواب کے ذریعے ان کی رائے حاصل کی جاتی ہے اور اس طرح ان فریقین کے نقطہ نظر سے آگاہی ہوتی ہے۔ یہ انٹرویوز 
کئی طرح سے ہو سکتے ہیں یہ انٹرویو مخصوص ساخت کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں (رسمی اور تحریری سواالت کے مطابق)۔ اس کے 

عالوہ نیم ساخت کے انٹرویوز بھی ہو سکتے ہیں۔ (جن میں انٹرویو کےلیےجزوی طور پر ہدایات دی گئی ہوں لیکن یہ انٹرویو کھلی گفتگو پر مبنی 
ہو۔ جس میں انٹرویو دینے واال دوسرے متعلقہ موضوعات پر بھی بات کر سکتا ہو)۔ تیسری قسم کے انٹرویوز غیر ساختی ہو سکتے ہیں (ایسے 

انٹرویوز چند عمومی سواالت یا موضوعات تک محدود ہوتے ہیں لیکن رسمی ہوتے ہیں اور کسی موضوع تک محدود نہیں ہوتے ہیں)۔ جبکہ بغیر 
ساخت والے انٹرویو میں کسی معاملے پر تفصیل سے گفتگو کی جا سکتی ہے اور اس میں نئے امور کو اٹھانے کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ متعلقہ 

پراجیکٹ پالیسی یا حکمت عملی سے متعلق معلومات کے حامل اہم افراد کے انٹرویوز خاص طور سے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں۔
سروے / گہرا 

معائنہ
سروے کے ذریعے مخصوص معامالت پر مخصوص جوابات حاصل ہو جاتے ہیں۔ سروے کے ذریعے تیزی کے ساتھ اس بات کا علم ہو جاتا ہے 

کہ متعلقہ معاملے کے ساتھ کس کس کا مفاد وابستہ ہے اور کیوں ہے اور اس طرح وافر اعداد و شمار حاصل ہو جاتے ہیں۔ سروے کے ذریعے 
مختلف آراءکی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہ سروے ڈاک کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے یا بالمشافہ بھی ہو سکتے ہیں۔

 ذریعہ: حکومت برطانیہ 2008، مشاورت اور پالیسی کے بارے میں اعلٰی معیارات کا مربوط ضابطہ لندن: عالمی بینک 2007،
سول سوسائٹی کے ساتھ مشاورت کا گائیڈ : ایک عملی دستاویز، واشنگٹن ڈی سی۔
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اگر نیچے دی گئی فریقین کےتجزیےکی سادہ فہرست استعمال کر لی جائے تو نتائج کے حصول میں آسانی ہو سکتی 
ہے۔ ان مراحل کے تحت فریقین کے مفادات کا اندازہ لگایا جا سکے گا۔ یہ طریقہ اگرچہ ورکشاپوں اور تخلیقی 

آراءکے حصول کے ساتھ کام آتا ہے لیکن اسے دوسرے طریقوں کے ساتھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔29

فریقین کےتجزیےکے اہم مراحل

فریقین کےتجزیےکی فہرست کا نمونہ
حدودوسائلمسئلے کا ادراکفریقین کے مفاداتفریقین کے گروہ

پہال مرحلہ: اس بارے میں تصدیق کر لی جائے کہ ابتدائی ترقیاتی مسائل کیا ہیں۔ ممکنہ ہدفی عالقہ یا شعبہ کون سا ہے اور اس سے کن 
کن لوگوں کو فائدہ حاصل ہو گا۔

دوسرا مرحلہ: فریقین کے متعلق ایک خالی جدول تیار کیا جائے۔

تیسرا مرحلہ: تمام شامل فریقین کی ایک فہرست تیار کی جائے اور انہیں مختلف درجوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ (مثاًل سول سوسائٹی، 
نجی شعبہ، امدادی ادارے اور حکومت)۔ فریقین کے ہر گروہ کو الگ سطر یا کالم میں رکھا جائے (کالم نمبر 1)۔

چوتھا مرحلہ: ہر گروہ کے مفادات کو ان حوالوں کے ساتھ زیر بحث الیا جائے کہ ترقیاتی مسائل ان کی نظر میں کیا کیا ہیں۔ وہ کس 
طرح اور کیوں ان میں شریک ہیں۔ ان کی توقعات کیا کیا ہیں اور تبدیلی کے نتیجے میں ان کو کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اور کیا 

کیا تکالیف درپیش آسکتی ہیں۔ ہر گروہ کے اہم مفاد کا حوالہ ضرور دیا جائے (کالم نمبر 2)۔

پانچواں مرحلہ: یہ وضاحت کی جائے کہ ہر گروپ ترقیاتی مسئلے کو کس نکتہ نظر سے دیکھتا ہے۔ (کالم نمبر 3) ہر گروہ 
کےلیےایک کارڈ مخصوص کیا جائے اور انہیں کہا جائے کہ وہ وضاحت کے ساتھ لکھیں کہ وہ متعلقہ مسئلے کو کس طرح سے 
دیکھتے ہیں۔ ان سے درخواست کی جائے کہ مخصوص منفی باتیں نہ لکھیں بلکہ ان کے حل بتائیں مثاًل (یہ کہنا درست ہو گا کہ) 

سڑکوں کی حالت ناقص ہے (لیکن یہ کہنا غلط ہو گا کہ ) سڑکوں کی حالت ٹھیک رکھنے کا کوئی نظام ہی موجود نہیں ہے۔

چھٹا مرحلہ: اس بات پر تبادلہ خیال کیا جائے کہ ایک گروپ ترقیاتی مسئلے کےلیےیا اس کے خالف کیا کیا صالحیتیں اور وسائل رکھتا 
ہے۔ ترقیاتی مسئلے کےلیےمالی اور غیر مالی ذرائع پر بھی غور کیا جائے۔ اگرچہ رسمی تنظیموں کے پاس مالی اور غیر مالی دونوں 
قسم کے وسائل ہوتے ہیں لیکن آبادی اور سول سوسائٹی کے غیر رسمی گروپوں کے پاس صرف غیر مالی وسائل ہی موجود ہوتے ہیں۔ 

ان غیر رسمی وسائل میں افرادی قوت، سیاسی اثر و رسوخ، رضا کار، ووٹ، ہڑتالیں اور عوامی دباؤ وغیرہ شامل ہیں (کالم نمبر 4)۔

ساتواں مرحلہ: ان حدود یا رسمی اختیارات کی فہرست بنا لی جائے جو فریقین کسی مخصوص سرگرمی کےلیےرکھتے ہیں۔ عام طور 
پر آبادی کے گروپوں مثاًل کم آمدنی والے افراد، کاشتکار اور خواتین وغیرہ کے پاس اس قسم کا کوئی اختیار نہیں ہوتا (کالم نمبر 5)۔

آٹھواں مرحلہ: ورکشاپ میں مجوزہ پالیسی یا پراجیکٹ کی ڈیزائنپر تفصیل سے بھی بات کی جا سکتی ہے اس کے عالوہ مشاورت کے 
بعد کی آراءکے حصول کا طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔
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فریقین کے تجزیے اور مشاورت کی مثال
درج ذیل مثال میں بتایا گیا ہے کہ فریقین کا جاری تجزیہ اور مشاورت ڈھاکہ کے ایندھن کی صفائی کے پراجیکٹ 

کی کامیابی میں کس طرح اہم ثابت ہوا۔

ڈھاکہ میں آلودگی میں کمی کے پراجیکٹ میں فریقین کا تجزیہ اور مشاورت
ڈھاکہ میں چھوٹی ٹیکسیاں ایک مقام سے دوسرے مقام تک آنے جانے کا ایک آسان ذریعہ ہیں لیکن ان کے باعث  پس منظر: 	 

آلودگی اور صحت کے سنگین مسائل پیدا ہوتے ہیں۔

اہم فریقین:	  اس پراجیکٹ کے اہم فریقین میں ان چھوٹی ٹیکسیوں کے مسافر، مالکان، پیٹرول پمپوں کے مالکان، غیر سرکاری 
تنظیمیں (NGOs) اور حکومت اور امداد دینے والے بین االقوامی ادارے شامل ہیں۔

مقاصد:	  پہال مقصد مسئلے کو بہتر انداز سے سمجھنا، مطالعے کے متعلق فریقین کا نکتہ نظر جاننا، ان کی استطاعت کا اندازہ 
لگانا اور اس پراجیکٹ کے تقاضوں اور اثرات کا جائزہ لینا تھا۔ دوسرا مقصد موجودہ چھوٹی ٹیکسیوں کی جگہ صاف ستھری 

گاڑیاں النے کےلیےعوام اور فریقین کی حمایت حاصل کرنا تھا۔

طریقہ کار:	  اہم فریقین کی شناخت کی جائے ان سے مالقات کی جائے اور ان کے ساتھ رابطے کو برقرار رکھا جائے۔ مثال کے 
طور پر ایک مطالعاتی دورے کا اہتمام کیا جائے اور چھوٹی ٹیکسیاں بنانے والوں اور ان کے استعمال کنندگان سے مال جائے، 

ذرائع ابالغ کے ساتھ رابطہ برقرار رکھا جائے، ٹیکسیوں کے مالکان، ڈرائیوروں اور ان کے خاندانوں وغیرہ کے ساتھ بات 
چیت جاری رکھی جائے (چھوٹی ٹیکسیوں کے ڈرائیوروں پر آلودگی کے اثرات کا جائزہ لینے کےلیےکمنیکس کا اہتمام کیا 

جائے اور اس صورتحال کے ممکنہ حل کے متعلق تبادلہ خیال کیا جائے)۔ سی این جی کے استعمال، صفائی، آلودگی میں کمی 
اور بہتر صحت کے متعلق آگاہی مہم چالئی جائے۔

نتیجہ:	  فریقین کی مشاورت کے ذریعے منصوبے کی کامیاب تکمیل کےلیےکم از کم وقت میں وسیع تر حمایت حاصل کر لی 
گئی۔

ذریعہ: ADB 2001، ڈھاکہ میں صاف ستھری توانائی کےلیےبنگلہ دیش کا قرضہ، منیال
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مندرجہ باال یا اسی قسم کے پراجیکٹ کےلیےفریقین کےتجزیےکا نمونہ درج ذیل شکل کا ہو سکتا ہے۔

فریقین کا تجزیہ اور مشاورت: ٹیکسیوں میں صاف ایندھن کے استعمال کے فروغ کا منصوبہ
اختیار کی حدودذرائعمسئلے کی صورتحالفریقین کا مفادفریقین کا گروہ

حکومت

ADB سے قرض کا حصول، وزارت خزانہ
واپسی کا ذمہ دار

درآمد شدہ مائع ایندھن پر بہت زیادہ 
انحصار، ٹیکسیوں کے ٹو سٹروک انجنوں 

کے باعث فضائی آلودگی اور صحت پر 
منفی اثرات

ADB کا قرضہ 80 
ملین ڈالر

حکومتی بجٹ کا انتظام اور نگرانی

وزارت توانائی و معدنی 
وسائل

قومی تیل کمپنی کی ملکیت 
اور نگرانی

درآمد شدہ مائع ایندھن پر بہت ذیادہ 
انحصار، ملکی قدرتی گیس کو فروغ دینے 

کی ضرورت

وزارت توانائی کا بجٹ 
اور عملہ

توانائی کے شعبے میں حکومتی 
سرگرمیوں کا انتظام اور نگرانی

شہر میں ٹرانسپورٹ کے وزارت مواصالت
نظام کی ذمہ دار

ٹو سٹروک انجن والی ٹیکسیوں کے باعث 
فضائی آلودگی لیکن شہریوں کےلیےنسبتًا 

سستا ٹرانسپورٹ ذریعہ

ٹرانسپورٹ کے شعبے میں حکومتی وزارت کا بجٹ اور عملہ
سرگرمیوں کا انتظام اور نگرانی

ADB سے دوبارہ قرضہ گیس کمپنی
لینے والی ایجنسی

ملکی گیس کے استعمال کےلیےبنیادی 
ڈھانچہ تیاری کے مرحلے میں ہے جس 
میں فور سٹروک انجنوں کی تیاری بھی 

شامل ہے

80 ملین ڈالر رقم اور 
کمپنی کا عملہ

سی این جی کا نظام کمپنی چال رہی ہے 
اور یہ نیشنل آئل کمپنی کی ملکیت ہے

سول سوسائٹی

پراجیکٹ کا مقصد ٹو سٹروک ٹیکسی ڈرائیوروں کی تنظیم
انجنوں پر پابندی لگانا ہے

ٹو سٹروک انجنوں پر پابندی سے ٹیکسی 
ڈرائیوروں کا روزگار تباہ ہو جائے گا۔ 
اس منصوبے پر عملدرآمدہوا تو ٹیکسی 
ڈرائیوروں کو اپنی گاڑیاں فور سٹروک 

انجن پر منتقل کرنے کےلیےمالی معاونت 
کی ضرورت ہو گی

تنظیم کی رکنیت کی 
فیس، ڈرائیورز

ٹیکسی ڈرائیوروں کے مفادات کا تحفظ 
اور نمائندگی

اس پراجیکٹ پر ٹیکسی کے استعمال کنندگان
عملدرآمدسے ٹرانسپورٹ 

کی ایک بڑی سہولت ختم ہو 
جائے گی

ٹو سٹروک انجنوں پر پابندی سے شہر میں 
ٹرانسپورٹ کا نظام متاثر ہو گا

اپنی ضرورتوں کا از خود اظہار اور عوامی دباؤ
نمائندگی

 گریس پیس انٹرنیشنل
(این جی او)

آلودگی میں کمی اور ماحول 
کی بہتری کے منصوبے کے 

مقاصد کی حصہ دار

ٹو سٹروک انجن ماحول کےلیےانتہائی 
نقصان دہ ہیں اور ان پر پابندی عائد ہونی 

چاہیے

عطیات اور مالی امداد 
کے ذریعے مالیات 

کاری، عوامی دباؤ، 
سیاسی اثر و رسوخ

ماحولیات کے تحفظ کےلیےآگاہی مہم 
چال رہی ہے

کمیونٹی الئف نیشنل، 

این جی او

آلودگی میں کمی 
کےلیےمنصوبے کے مقاصد 

میں شرک شہریوں کی زندگی 
پر دوسرے منفی اثرات کے 

ازالے کےلیےسرگرم

ٹو سٹروک انجن بہت زیادہ آلودگی 
پھیال رہے ہیں اور شہر کے باسیوں 

کےلیےصحت کے مسائل کا سبب بن رہے 
ہیں لیکن یہ ٹیکسیاں ٹرانسپورٹ کا سستا 

اور آسان ذریعہ ہیں

عطیات اور مالی امداد 
کے ذریعے مالیات 

کاری، عملہ، رضا کار

شہریوں کی مدد کےلیےطبقاتی ترقی 
کے منصوبوں کو چال رہی ہے

صحت کی بہتری ڈاکٹروں کی تنظیم
کےلیےپراجیکٹ کے 

مقاصد کی شریک کار، فور 
سٹروک انجنوں کے فوائد 
سے شہریوں کی آگاہی کو 

یقینی بنانا

ٹیکسیوں کے ٹو سٹروک انجن شہریوں میں 
سانس کی بیماریوں کا سبب بن رہے ہیں

تنظیم کی رکنیت فیس، 
پیشہ ورانہ مرتبہ، اثر 

و رسوخ

اپنے مریضوں کی صحت کا تحفظ اور 
ان کی بھالئی

نجی شعبہ

ٹو سٹروک انجنوں کی بندش ٹیکسیاں بنانے والے
سے ان کا کاروبار تباہ ہو 

جائے گا

ٹو سٹروک انجنوں کی بندش غیر ضروری 
ہے۔ ٹرانسپورٹ کا یہ ذریعہ شہریوں میں 

مقبول ہے

منافع بخش کاروبار چالنا، ٹیکسیاں بناناکاروباری منافع، عملہ

ٹو سٹروک انجنوں کی بندش فلنگ سٹیشنوں کے مالکان
سے ان کے کاروبار کو 

نقصان ہو گا

ٹو سٹروک انجنوں کی بندش غیر ضروری 
ہے۔ ٹرانسپورٹ کا یہ ذریعہ شہریوں میں 

بہت مقبول ہے

مائع ایندھن اور دوسرا سامان اور کاروباری منافع، عملہ
خدمات فروخت کر کے منافع بخش 

کاروبار چال رہے ہیں۔

بین االقوامی امدادی ادارہ

پراجیکٹ کا مقصد ان کے عالمی بینک
اپنے کام کے مقاصد کی 

معاونت کرنا ہے

ٹو سٹروک انجنوں کی بندش سے ماحولیاتی 
صحت کے شعبے میں بینک کے اپنے کام 

کو مد د ملے گی۔

رکن حکومتوں کا مالی 
تعاون

ترقی پذیر رکن ممالک کی ترقی میں 
معاونت



پراجیکٹس کی ڈیزائن میں فریقین کو شریک کرنا، پراجیکٹ 
کےلیےدی جانے والی مالی امداد کو مزید مؤثر بنانے 

کےلیےانتہائی اہم ہے اور اس طرح نتائج کے حصول میں بہت 
مدد ملتی ہے۔ درحقیقت نتائج کے حصول کا انحصار کافی حد 

تک فریقین کی شراکت، تعاون اور اتفاق رائے پر ہوتا ہے جس 
کے نتیجے میں ڈیزائن مستحکم ہوتا ہے، ملکیت بن پاتی ہے، 

نظم و نسق میں بہتری آتی ہے اور پائیداری کو بھی فروغ حاصل 
ہوتا ہے۔ ڈیزائن اور نگرانی کے ڈھانچے کی تیاری کےلیےتمام 

پراجیکٹس کی بنیاد شراکتی حکمت عملی ہی ہونی چاہیے۔
ذریعہ: ADB 2007، ڈیزائن اور نگرانی کے ڈھانچے کی تیاری کےلیےہدایات، منیال

تعارف
ڈیزائن اور نگرانی کے ڈھانچے (DMF)کی تیاری کےلیےADBکی 2007کی ہدایات میں شراکتی عمل کی 

وضاحت کی گئی ہے جس کے درج ذیل پانچ مراحل ہیں۔ ڈیزائناور نگرانی کے ڈھانچے (DMF)کی تیاری اور 
انتظام کو ٹول فریقین کے ساتھ اتفاق رائے کو فروغ دیتا ہے اور پراجیکٹ کی ملکیت کو تخلیق کرتا ہے۔ فریقین 
مختلف تشخیصی کاموں میں حصہ لیتے ہیں (مثاًل فریقین کا تجزیہ، مسئلے کا جائزہ) یہ کام ورکشاپوں، مرکوز 

گروپوں اور تخلیقی آراءکے حصول کے اجالسوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ شراکت مختلف مراحل میں انجام پاتی ہے 
جس میں تجزیےاور قابل عمل ہونے کی تصور کاری سے لے کر حتمی ڈیزائناور عملدرآمدشامل ہیں۔

مرحلہ نمبر )1( صورتحال کا تجزیہ

فریقین کا تجزیہ، ۔ 1
اہم فریقین کی شناخت اور ان کے کردار کی خاکہ کشی، مثاًل کسی ترقیاتی مسئلے یا شعبے کےلیے – 

مسئلے کا تجزیہ، ۔ 2
ابتدائی مسئلے کی شناخت یعنی ا بتدائی حل طلب مسئلہ – 

ابتدائی مسئلے کی وضاحت اور اس کی وجوہات سے آگاہی – 
مسئلے کے اثرات کی وضاحت – 

مرحلہ نمبر )2( پراجیکٹ کی شناخت

مقاصد کا تجزیہ، ۔ 3
ہر مسئلے کو ایک مقصد میں تبدیل کر لیا جائے اور فریقین کے ساتھ مل کر مستقبل میں اس مسئلےکے  – 

حل کے بارے میں سوچا جائے۔

ٹول نمبر 2    ڈیزائن اور نگرانی کے ڈھانچے میں شراکت میں 
توسیع پذیری

33



34 ترقیاتی نتائج کےلیےشراکت کا استحکام

نتائج کے سلسلے کا تجزیہ، ۔ 4
فریقین کے مخصوص نتائج کا سلسلہ – 

فریق مالکان نتائج کے حصول کے قابل عمل ہونے کا جائزہ لیں اور پراجیکٹ کی ڈیزائن میں اس کی  – 
شمولیت کے متعلق فیصلہ کریں۔

مرحلہ نمبر )3(

)کی صورت  ڈیزائن اور نگرانی کے ڈھانچے(DMF۔ 5
فریقین واضح کریں کہ وہ نتائج کے کونسے سلسلے پر کام کر سکتے ہیں۔ – 

نتائج کے سلسلے کو مربوط بنایا جائے اور پراجیکٹ کے نیتجے (جو اثر پذیری سے تعلق رکھتا ہو) پر  – 
فریقین کے ساتھ اتفاق رائے کیا جائے۔

)کی صورت گیری کا عمل راہنما ہدایات کے مطابق مکمل کیا  – DMF) ڈیزائن اور نگرانی کے ڈھانچے
جائے۔

)پر باقاعدگی کے ساتھ نظر ثانی کی جائے تاکہ پراجیکٹ کے  – DMF) ڈیزائن اور نگرانی کے ڈھانچے
تصور میں ضروری تبدیلیاں الئی جا سکیں یا نئے مسائل یا نئے فریقین سامنے آ سکیں۔

ہدایات میں مختلف تشخیصی ٹولز استعمال کرنے کی سفارش کی گئی ہے (مثاًل فریقین کا تجزیہ، مسئلے کا تجزیہ) 
فریقین کے ساتھ یہ ٹولز استعمال کرنے کا کام ورکشاپوں، مرکوز گروپوں کی تشکیل اور تخلیقی آراءکے حصول 

کےلیےاجالسوں کے انعقاد کے ذریعے کیا جائے، جب شراکتی عمل کی ڈیزائن مکمل ہو جائے تو اس عمل کو 
عملدرآمدکے ذریعے اس وقت شروع کیا جائے جب اگر نئے فریقین یا مسائل سامنے آئیں۔

ڈیزائن اور نگرانی کے ڈھانچے میں شراکت
ڈیزائن اور نگرانی کے ڈھانچے میں شراکت کی دو صورتیں ہیں۔ اگر پہلی صورت پر مؤثر طور پر عمل کیا جائے 

تو دوسری صورت پر عمل کرنا زیادہ ممکن ہو گا۔

ڈیزائن کے عمل فریقین کو شریک کیا جائے اور   -i

ii-  شراکتی عناصر (سرگرمیاں اور نتائج وغیرہ)کو ڈیزائن اور نگرانی کے اصل ڈھانچے (DMF)کے ساتھ 
مربوط کیا جائے۔
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نیچے دی گئی راہنمائی کی باتیں راہنما ہدایات سے ہم آہنگ ہیں اور ڈیزائن اور نگرانی کے ڈھانچے کی تیاری میں شراکت 
کےلیےکی گئی سفارشات کی معاونت کر تی ہیں۔

شراکت میں وسعت کےلیےراہنما باتیں
اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ تصور کردہ مسئلہ یا حل تجزیےپر اثر انداز نہ ہو اور  اوپر سے نیچے آنے کی حکمت عملی سے گریز کیا جائے: 	 
پراجیکٹ ٹیم نئے تصورات اخذ کرے۔ تجزیےمیں کمیونٹی کے ارکان، سول سوسائٹی کی تنظیموں اور مقامی حقائق کے متعلق براہ راست تجربہ 
رکھنے والے فریقین کا نکتہ نظر شامل ہونا چاہیے۔ ڈیزائن کو حتمی شکل دینے سے پہلے اگر کوئی اہم اختالفات ہوں تو انہیں حل کر لیا جائے۔ 

پراجیکٹ کی ڈیزائن پر اتفاق رائے کے حصول کےلیےفریقین کے ساتھ مختلف اقسام کی مشاورت ہونی چاہیے جس میں منصوبہ بندی کی تیاری 
کےلیےورکشاپیں اور وقتًا فوقتًا تخلیقی آراءکے حصول کےلیےاجالس منعقد ہونے چاہئیں۔ منصوبہ بندی کے متعلق محض ایک اجالس کا انعقاد زیادہ 

مؤثر ثابت نہیں ہو تا۔

اس مقصد کےلیےورکشاپوں اور مرکوز گروپوں کے اجالسوں کے ساتھ  فریقین، مسائل اور مقاصد کے تجزیات میں فریقین کو شریک کیا جائے: 	 
ساتھ تخلیقی آراءکے حصول کے اجالسوں کا انعقاد بھی کیا جائے اور دیگر طریقے بھی اپنائے جائیں۔ اگر ماہر سہولت کاروں کے ساتھ مشاورت 
کا سلسلہ شروع کیا جائے تو یہ تمام مراحل طے ہو جائیں گے اور یہ بات یقینی بن جائے گی کہ مختلف گروپوں، زبانوں، خواندگی اورتجزیےکے 

حوالے سے آراءکے حصول کےلیےکون سے طریقے مناسب رہیں گے۔

عام طور پرتجزیےکے دوران نئے مسائل سامنے  فریقین، مسائل اور مقاصد کے تجزیات کے نتائج کا تجزیہ کر کے ان پر نظر ثانی کی جائے: 	 
النے کےلیےدوسرے فریقین یا تکنیکی ماہرین کے ساتھ مشاورت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مسائل کی چھان بین یا مختلف مقاصد کی 

وضاحت اور ان معامالت کو فریقین کے ساتھ مل کر حل کرنے کی ضرورت ہو۔ مسائل اور مقاصد کے معاملے میں عمومًا بار بار جائزوں کے عمل 
سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر ایک لچکدار شراکتی عمل شروع کیا جائے تو اس کے نتیجے میں مطلوبہ کاروائیوں، ان کی ترتیب اور مطلوبہ نتائج کے 

متعلق ایک مشترکہ تفہیم سامنے آتی ہے۔ اس سے ملکیت اور مشترکہ نکتہ نظر کو تقویت ملتی ہے۔

موزوں فریقین کے ساتھ ہر متبادل )نتائج کے سلسلے( پر تبادلہ خیال کیا جائے:	  فریقین کا ہر گروہ، عملدرآمدکرنے واال ادارہ اور پراجیکٹ ٹیم 
کےلیےضروری ہے کہ اس ضرورت کو سمجھے کہ مخصوص نتائج کا سلسلہ انہیں مثبت یا منفی طور پر کیسے متاثر کرے گا۔ اس طرح ٹیم کے 

ارکان اس حل کا انتخاب نہیں کر پائیں گے جسے وہ ترجیح دیتے ہیں یا جس کے بارے میں انہیں آگاہی ہے لیکن وہ یا تو مقامی حاالت سے غیر 
متعلقہ ہے یا فریقین کی خواہش کے طریقہ کار سے مطابقت نہیں رکھتا۔ مسئلے یا مقصد پر دوبارہ غور کرنے کےلیےعام طور پر معاہدے کی 

ضرورت پیش آتی ہے۔

اگر اعشایوں اور اہداف کے بارے میں نمونہ کاروں،  ڈیزائن اور نگرانی کے ڈھانچے )DMF( پر اتفاق رائے اور آئندہ کے اقدامات: 	 
عملدرآمدکرنے والوں اور فائدہ حاصل کرنے والوں کے درمیان اتفاق ہو جائے تو اس سے شفافیت اور ملکیت کو فروغ حاصل ہو گا۔ اگر نگرانی 

اور ڈیزائن کے ڈھانچے کی تیاری میں فریقین کو شامل کر لیا جائے تو اس سے بھی شراکتی عوامل میں مدد ملے گی اور وہ اپنا کردار ادا 
کرنے کےلیےبھی تیار ہو ں گے۔ اس میں پراجیکٹ کی سرگرمیوں میں مخصوص گروپوں کی شراکت کے اہداف شامل ہونے چاہئیں۔ اس مقصد 

کےلیےکمیونٹی کو حرکت میں النے والوں کو شریک کار بنایا جائے۔ ان میں پراجیکٹ کے جائزہ مشن میں کالئنٹ یا فائدہ اٹھانے والے کے نمائندے 
شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ورکشاپوں کا انعقاد بھی کیا جائے اور پراجیکٹ پر عملدرآمدکا جائزہ لینے کےلیےشہریوں کے سکور کارڈ استعمال 

کیے جائیں۔ اس کے عالوہ پراجیکٹ کی آزادانہ نگرانی کےلیےسول سوسائٹی کی مقامی تنظیموں کو شریک عمل کیا جائے۔



36 ترقیاتی نتائج کےلیےشراکت کا استحکام

ڈیزائن اور نگرانی کے شراکتی ڈھانچے کی مثال
(DMF) درج ذیل مثال واضح کرتی ہے کہ سڑک کے ایک شراکتی پراجیکٹ میں ڈیزائن اور نگرانی کا ڈھانچہ

کیسے تیار ہوتا ہے۔

ڈیزائن اور نگرانی کا ڈھانچہ۔ سماجی ترقی کے حوالے سے دیہی بنیادی ڈھانچے کا منصوبہ

مفروضے / خطرات کی شرحمعلومات کے ذرائع، رپورٹنگ کا طریقہ کارکارکردگی/ اہداف / اشارےنمونہ کار ی کا خالصہ

اثر ات
حقیقی نیٹ ورک کی ترقی کے 

ساتھ منتخب مقامی کمیونٹیز 
میں تعلیم اور صحت عامہ کی 

سہولتوں میں اضافہ

	 پراجیکٹ کے عالقوں میں لڑکوں 
اور لڑکیوں کے حصول تعلیم کی 

سطح کو 2007سے 2020تک پانچ 
فیصد تک بڑھانا۔

	 پراجیکٹ کے عالقوں میں زچگی 
کے دوران معاونت اور طبی 

نگہداشت کے حصول کی شرح میں 
2007سے 2020تک دس فیصد 

اضافہ کرنا

	 محکمہ تعلیم کی ساالنہ رپورٹ 

	 طرز زندگی کا سروے اور صحت 
کی سہولتوں کے حوالے سے 

آبادیاتی سروے 
	 میلینیم ترقیاتی ہدف پر نظرثانی اور 

اس کا جائزہ

مفروضہ
پالیسی کے مطابق اصالحات پر 
عملدرآمدکےلیےحکومت، مقامی 

حکام اور کمیونیٹیز کا عزم

خطرہ
سیاسی عدم استحکام

نتیجہ
متعلقہ عالقے کے لوگوں 

کےلیےسماجی خدمات تک 
رسائی میں اضافہ ہو گیا

	 پراجیکٹ کے عالقوں میں 
2007کی صورتحال کے مقابلے 

میں تعلیمی اداروں اور صحت کے 
مراکز تک جانے کےلیےدرکار 
وقت 2015 تک دس فیصد تک 

کم ہو گیا۔
تک طبی  2007کے مقابلے 2015	 
سہولتوں کے حصول میں اضافہ 

ہو گیا۔

	 محکمہ تعلیم کی ساالنہ رپورٹ

	 محکمہ صحت کی ساالنہ رپورٹ

مفروضہ
پراجیکٹ پر کام کےلیےغیر 
سرکاری تنظیموں اور سول 

سوسائٹی کی دستیابی

خطرہ
عدم مرکزیت کے جاری عمل کی 

رفتار سست پڑنا

ماحصل
کمیونٹی کے کارکنوں نے 

سڑکوں اور چھوٹی سطح کے 
بنیادی ڈھانچے کی حالت بہتر 
بنائی اور اس عمل کو برقرار 

رکھا۔

	 نوے کلومیٹر لمبی دیی رابطہ 
سڑکیں

چھوٹے تعلیمی  2015 تک 20	 
اور طبعی مراکز کی حالت بہتر 

بنائی گئی۔
	 چھوٹے درجے کے بنیادی 

ڈھانچے کی بہتری میں 2015تک 
800غریب دیہاتی اور خطرات 

سے دوچار لوگوں نے حصہ لیا 
(جن میں تیس فیصد خواتین تھیں)

	 روڈ اتھارٹی کی روڈ نیٹ ورک 
سے متعلق ساالنہ رپورٹ

	 صحت اور تعلیم کی ضلعی اتھارٹی 
کی سہ ماہی رپورٹ

	 ضلعی / مقامی کی روڈ کی دیکھ 
بھال کی رپورٹس

مفروضہ
دیہی سڑکوں کی بحالی اور 

مرمت کےلیےضلعی سطح پر 
رقوم مختص کی گئیں۔

خطرہ
متعلقہ محکموں کی طرف سے 

تعاون کا فقدان

اہم سرگرمیاں

نتیجہ نمبر )1(
(  	Q3 2011) بحالی اور مرمت کےلیےدیہی سڑکوں کا انتخاب

(  	Q4 2011) شریک کمیونیٹیز کی طرف سے عالقائی سڑکوں کی حالت کے متعلق تیز رفتاری کے ساتھ جائزے کی تیاری
	 کمیونیٹیز نے سڑکوں کے کام اور بنیادی ڈھانچے کےلیےکمیونٹی کی بنیاد پر سڑکوں کی بحالی اور مرمت کے معاہدے 

(Q1 2012) کیے
	 مقامی عمائدین، ضلعی انتظامیہ اورطبقاتی ترقی کے ماہرین کی نگرانی میں (کم از کم تیس فیصد خواتین سمیت)کمیونٹی کے 

کارکنوں کا انتخاب، انتخاب کے طریقہ کار میں خطرے سے دوچار ہونے کی حالت اور صنفی پہلوؤں کو بھی مدنظر رکھا 
(Q1 2012) جائے گا

(  	Q4 2013) کمیونیٹیز نے شہری تعمیراتی کاموں پر عملدرآمدکیا
(  	Q4 2013) ضلعی انتظامیہ کی طرف سے دیہی بنیادی ڈھانچے پر کام پر عملدرآمداور اس کی نگرانی کرنے پر اتفاق
	 مقامی حکومت کے اداروں کی طرف سے چھوٹے درجے کے بنیادی ڈھانچے کے ترقیاتی کاموں پر عملدرآمدمیں عدم 

مرکزیت کا اصول اپنانے سے حاصل ہونے والے سبق سے دوسرے لوگوں کو آگاہ کرنے کےلیےمطبوعات کی اشاعت اور 
ورکشاپوں کا انعقاد

امداد

جاپان کی غربت میں کمی کے 
فنڈ کی طرف سے تین ملین ڈالر، 
حکومت کی طرف سے چار الکھ 
56 ہزار ڈالر، کمیونٹیز کی طرف 

سے چودہ ہزار چار سو ڈالر

نوٹ: یہ صرف ایک نتیجے کی مثال پیش کی گئی ہے۔ ڈیزائن اور نگرانی کے ایک مکمل ڈھانچے میں دیگر بہت سی باتیں بھی شامل ہو سکتی ہیں۔ ان میں دیگر ممکنہ باتیں شامل کی جا سکتی ہیں جن میں 
نتیجہ نمبر (2)، منتخب کمیونٹیز میں، سڑکوں پر تحفظ، بنیادی صحت اور تعلیم کے متعلق آگاہی پیدا کرنا شامل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح،

نتیجہ نمبر (3) پراجیکٹ کا بروقت اور مستعدی کے ساتھ انتظام۔



شراکتی جائزے کے باعث فریقین اپنے مسائل کی چھان بین کرنے کے قابل ہو 
جاتے ہیں۔ اس طریقہ کار میں مقامی لوگوں کے علم کو استعمال میں الیا جا تا 
ہے۔ فیصلہ سازی میں فریقین کا اثر رسوخ بڑھتا ہے ارو ان لوگوں کی ملکیت 

کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے جن کی زندگیوں پر مذکورہ پراجیکٹ اثر انداز ہو گا۔ 
شراکتی جائزے میں مختلف حکمت عملیاں کارفرما ہو تی ہیں جو اپنی سطح اور 

شراکت کی حد کے حوالے سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔

تعارف
شراکتی جائزے کے طریقے اور حکمت عملیاں تیار کرنے کا مقصد ترقی کے حوالے سے سماجی و ثقافتی رجحان 
اور مقامی حاالت کے مطابق پراجیکٹ کی ڈیزائنکے حوالے سے بہتر آگاہی حاصل کرنا ہے۔ جائزے کے عمل میں 
شراکت ایک ناگزیر چیز بنتی جا رہی ہے۔ شراکت کا مطلب فریقین کو ساتھ مال کر کام کرنا ہے تاکہ یہ بات یقینی بن 
سکے کہ متعلقہ پراجیکٹ ان کے تقاضوں کو پورا کرے گا۔30 ملکیت کا احساس اس وقت جنم لیتا ہے جب لوگ خود 
فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مسائل سے کس طرح نمٹنا ہے، اس عمل کے نتیجے میں آپریشنزکی اثر پذیری 

اور پائیداری کو فروغ ملتا ہے۔

شراکتی جائزے کے بنیادی اصول
	 فریقین کو کام میں محض معلومات کے ایک غیر فعال ذریعے کے طور پر نہیں بلکہ ایک مؤثر شریک کار کے طور پر شامل 

کیا جائے۔
، امداد لینے والے، کالئنٹ اور فریقین کے درمیان مختلف سطحوں پر آگاہی کو فروغ دیا جائے۔  	ADB

	 پراجیکٹ کے جائزے، شکل پذیری اس پر کام کےلیےمقامی لوگوں میں استعداد پیدا کی جائے۔
	 مختلف وعدوں اور یقین دہانیوں کو عملی جامہ پہنایا جائے۔

ADBکے پراجیکٹ کے دورانیے میں شراکتی جائزے کو کب استعمال میں الیا جائے
شراکتی جائزے کے طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے معلومات اور اعداد و شمار جمع کرنا پراجیکٹ کی ڈیزائن میں 

معاون ثابت ہو سکتا ہے اور غربت اور سماجی حالت کے وسیع تر جائزے میں بھی مدد فراہم کر سکتا ہے۔ ملکی 
پروگرام کی تیاری (ملکی شراکتی حکمت عملی CPS کی تیاری) اور پراجیکٹ کے دورانیے میں پراجیکٹ کی 

تیاری کے مراحل کے دوران شراکتی جائزے کےلیےمخصوص مواقع موجود ہوتے ہیں اور اس شراکت کی سطح کا 
انحصار پراجیکٹ کی قسم اور درجہ بندی پر ہوتا ہے۔31

ملکی پروگرام کی تیاری:	  شراکتی جائزے کی حکمت عملیوں (مثاًل غربت کا شراکتی جائزہ وغیرہ) میں 
غربت کا ملکی تجزیہ، ملکی صنعتی جائزے، نظم و نسق کو الحق خطرات کے تجزیے اور متعلقہ شعبے کی 

تفصیالت اور الئحہ عمل شامل ہونا چاہیے۔
)کی تیاری میں مفید ثانوی شراکتی   	IPSA) پراجیکٹ کی تیاری: غربت اور سماجی حالت کے ابتدائی جائزے

معلومات، اور غیر سرکاری تنظیموں (NGOs)، محققین اور دوسرے فریقین کے وسائل کو استعمال کیا جا سکتا 
ہے۔ خاندانوں یا افراد (مثاًل آبادی کے مختلف گروپوں کے مرکوز گروپ، کمیونٹی کے راہنما، غیر سرکاری 

تنظیمیں (NGOs)اور کمیونٹی کی بنیاد پر تنظیمیں) 32 وغیرہ سے متعلقہ پراجیکٹس کے متعلق بنیادی معلومات 

ٹول نمبر 3: شراکتی جائزہ
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جمع کرنے کی خاطر شراکتی طریقوں کا محدود استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ غربت میں کمی اور سماجی 
حکمت عملی کا خالصہ (SPRSS)صنف، سماجی حالت، غربت اور (پراجیکٹ کی درجہ بندی کے مطابق ) 

دوسرے جائزے تیار کرنے کے دوران بھی شراکتی جائزوں کو ساتھ مالنے کے مواقع موجود ہوتے ہیں۔33 مثال 
کے طور پر سماجی و اقتصادی حالت یا فائدہ اٹھانے والوں یا کالئنٹ سے متعلقہ معلومات جمع کرتے وقت یا 

فائدہ اٹھانے والوں کے خیاالت کے ذریعے ان کا جائزہ تیار کرتے وقت یہ مواقع موجود ہوتے ہیں۔

کامیاب شراکتی جائزے، نگرانی اور تجزیے کےلیےراہنما اصول
پراجیکٹ کی عمل کاری کے دوران عملے، مشیروں یا شراکت کے تجزیے  مختلف شعبوں کے ماہرین کی خصوصی مہارتیں: 	 
کی حامل کمیونٹی کی تنظیموں کو شریک کار کیا جائے اور اس کے بعد اس شعبے کے ماہرین شراکتی تجزیے اور یا نگرانی 
اور جائزے (M&E)کے عمل کو آگے بڑھائیں۔ بہت سی غیر سرکاری تنظیموں کو بھی ان طریقوں کا تجربہ ہوتا ہے۔ شراکتی 

سرگرمیوں اور شراکتی نگرانی اور تجزیے کے ماہرین کےلیےحوالہ کی شرائط (ToRs)کا نمونہ ADBکی ویب سائٹ پر 
a دستیاب ہے۔

)کےلیےکافی وقت اور مالی وسائل درکار ہوتے ہیں۔ ان کاموں   	M&E) ذرائع: شراکتی جائزے اور نگرانی اور تجزیے
کےلیےروایتی حکمت عملیوں کے مقابلے میں زیادہ وقت درکار ہوتا ہے لیکن اس کے ذریعے مؤثر عملدرآمدآسان ہو جاتا ہے 

اور متعلقہ طبقات کے اندر ناقدانہ مہارتیں اور جوابدہی کے عمل سے آگاہی پیدا ہو تاہے۔

)کے باعث امدادی اداروں اور عملدرآمدکے ذمہ دار   	M&E) لچک اور حساسیت: شراکتی جائزے اور نگرانی اور تجزیے
اداروں کو لچک دکھانے کا پابند بننا پڑتا ہے تاکہ وہ اپنے ابتدائی تصورات کے مطابق چلیں، اپنے طے کردہ مفروضوں کو 
جانچ سکیں، ہونے والی پیش رفت کا دوبارہ جائزہ لے سکیں اور سامنے آنے والے مسائل سے نمٹ سکیں۔ اس سلسلے میں 

عملدرآمدکنندہ کی دروں بینی کی سطح، آگاہی کے جاری عمل اور ثقافتی حساسیت پر بھی بہت زیادہ انحصار ہوتا ہے۔

فریقین کی شراکت کا تعین کرنے کےلیےفریقین کا تجزیہ:	  اس تجزیے کے باعث فریقین کی ضروریات، مفادات اور ان کی 
استعداد کا علم ہوتا ہے اور اس بارے میں آگاہی حاصل ہوتی ہے کہ کون کیوں شریک ہے۔

واضح مقاصد اور منصوبہ بندی:	  عملدرآمدکے ذمہ دار اداروں کےلیےضروری ہے کہ وہ شراکتی جائزے اور نگرانی اور 
تجزیے (M&E) اور منصوبے کے مقاصد کا تعین احتیاط کے ساتھ کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ پراجیکٹ سے فائدہ 
اٹھانے والے لوگ اس پراجیکٹ سے غیر حقیقت پسندانہ توقعات وابستہ نہ کر لیں۔ ممکنہ مقاصد میں پراجیکٹ کی ڈیزائناور 
نگرانی کو قانونی شکل دینا، مستعدی میں اضافہ کرنا یا فریقین کی استعداد میں اضافہ کرنا ہو سکتا ہے اس طرح شراکت کی 

سطح اور شکل کا تعین بھی ہو سکے گا۔

آراءکے حصول کا عمل:	  شراکتی جائزوں اور نگرانی اور تجزیے کے نتائج کے بارے میں آراءکے حصول اور جاری کام کو 
بہتر بنانے میں ان جائزوں کے اثرات کے متعلق آراءکے حصول کو یقینی بنانے کےلیےاس عمل کو شروع کرنا بہت ضروری 

ہے آراءکے حصول کےلیےآگہی کے اصولوں کو جاننا، لچک اور شفافیت الزمی چیزیں ہیں۔

www.adb.org.paricipation/toolkit_terms_reference.asp ،۔ سماجی تجزیے کے متعلق کتابچہABC 2007   (a

طریقے اور ٹولز
شراکتی تجزیوں کے مختلف طریقے روایتی تحقیق کے طریقوں (مثاًل نمائندوں کا سروے) سے مختلف ہو تے ہیں 

کیونکہ شراکتی جائزوں کی صورت میں پراجیکٹ سے مستفید ہونے والے افراد کو اپنے مسائل کا تجزیہ کرنے اور 
ان کا حل تالش کرنے کا موقع میسرآٓ  جاتا ہے۔ADB 34 ان شراکتی تجزیوں کے طریقوں کےلیےتیز رفتار شراکتی 

جائزہ (PRA)کی اصطالح استعمال کرتا ہے۔

تیز رفتار شراکتی جائزہ: اس جائزے کا مقصد فریقین کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ اپنے مسائل کا تجزیہ کر سکیں اور منصوبہ بندی، 
عملدرآمداور مسائل کے حل کے متفقہ طریقوں کی جانچ پڑتال کر سکیں۔ ان طریقوں میں بصری اور زبانی تجزیوں پر زور دیا جاتا ہے 

تاکہ یہ بات یقینی بن سکے کہ معلومات کا حصول اور مباحثے کا عمل کھال، شفاف اور زمینی حقائق سے جڑا ہوا ہے۔

ذریعہ: ADB 2007، سماجی تجزیے کا کتابطہ، منیال
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درج ذیل جدول میں تیز رفتار شراکتی جائزے (PRA)کے منتخب عمومی طریقوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ جائزے 
کی قسم اور اس کے مقاصد ہی جائزے کے بہترین طریقے کا تعین کریں گے۔ اس ضمن میں مزید تفصیالت وسائل 

کی فہرست، سماجی تجزیے کے کتابچے اور ADBکی ویب سائٹ سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔35 ان میں سے 
اکثر طریقے عالمتوں کے استعمال اور مالقاتوں پر مبنی ہیں اور اس سلسلے میں شرکاءکو شامل کرنے کےلیےان 

کا پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تاہم اس میں خواندہ گروپ بھی شامل کیے جا سکتے ہیں اور تحقیق کے روایتی 
طریقوں کو بھی ان کے ساتھ مالیا جا سکتا ہے۔

شراکتی جائزے کے طریقے
وضاحتطریقہ 

اس بارے میں معلومات اکٹھی کی جائیں کہ دنوں کے حساب سے یا موسم کے لحاظ سے سرگرمی کس طرح تبدیل ہوتی ہے۔تقویم/ کیلنڈر
لوگوں میں گھل مل کر کہانی سنانے کے طریقے سے (اہم واقعات مثبت یا منفی)کے متعلق معلومات جمع کی جائیں۔ بعد میں ان اہم واقعات کا تجزیہ

واقعات کے حقائق معلوم کیے جائیں اور مسئلے کی تشخیص کی جائے۔ بعد ازاں فیصلہ کیا جائے کہ مختلف ممکن حلوں کی 
بنیاد پر مسئلے کا کس طرح تصفیہ کیا جائے اور اس مسئلے کی بنیاد بننے والی باتوں سے کامیابی کے ساتھ کس طرح نمٹا 

جائے۔
فیصلہ سازی میں معاون نکات اور تعلق کی تصویر کشی کےلیےدرخت کی طرح کا تصویری جاخہ بنایا جائے۔ مثاًل مسئلے فیصلے کا خاکہ

کو درخت کے طور پر دکھایا جائے اور اس کی وجوہات اور اثرات کی نشاندہی کی جائے۔ اسی طرح مسائل کے ساتھ ان کے 
مقاصد کو بھی دکھایا جائے اور اس کے مطلب اور تعلق کو اخذ کیا جائے (ٹول نمبر 2)

لوگوں میں گھل مل کر ان کی 
محسوسات کا پتہ لگانا

لوگوں سے اگر ان کے فطری ماحول میں جا کر مال جائے اور ان کے رویوں کو محسوس کیا جائے تو اس طرح ٹھوس بنیادوں 
پر آگہی کا حصول ممکن ہوتا ہے۔ اسی عمل کے دوران دوسرے معیاری طریقے بھی استعمال میں الئے جا سکتے ہیں۔ جن 

میں انٹر ویو اور گروپی مباحثے شامل ہیں۔
تفصیلی انٹرویوز اور مرکوز 

گروپوں کے مباحثے
دیکھیں ٹول نمبر (1)۔ فریقین کا تجزیہ اور مشاورت، مشاورت کے طریقوں کا جدول، وضاحت کے لیے

مقامی باشندے، خواہ وہ ایک مرکوز گروپ کی شکل میں ہوں یا ایک بڑے گروپ کی صورت میں ہوں وہ مقامی عالقے نقشہ نگاری یا نمونہ کاری
کی ایک تصویری وضاحت کر سکتے ہیں۔ وہ یا تو ہاتھ سے تصویریں بنا کر یا تیار شدہ نقشے پر نشان لگا کر صورتحال 
کی عکاسی کر سکتے ہیں۔ نقشوں کی عمومی اقسام میں وسائل کے نقشے، صحت کے نقشے اور ادارہ جاتی نقشے شامل 

ہیں۔ مسائل کا پتہ چالنے، تشویش کا باعث بننے والے معامالت کی نشادنہی اور ان کے ممکنہ حل کے تالش کی خاطر مزید 
شراکتی تجزیے کےلیےیہ نقشے بنیادی معلومات فراہم کرتے ہیں۔

وقت کے ساتھ ساتھ اور اہم مواقع پر اپنے ذاتی مشاہدات اور افراد یا اہم لوگوں مثاًل مذہبی راہنماؤں، نمبرداروں اور عمائدین زبانی تاریخ / وقت کا تعین
وغیرہ کی آراءتحریر کی جائیں، محفوظ کی جائیں اور ان کی وضاحت کی جائے۔

ایک مرکوز گروپ یا ایک بڑے گروپ میں درجہ بندی اور نمبر دینے کی مشقیں کی جائیں۔ ایک ترجیحی درجہ بندی میں لوگ درجہ بندی کرنا اور نمبر دینا
مخصوص اشیاءخدمات یا سرگرمیوں کے متعلق پسند اور ناپسند کا پتا چال جائے اور پھر ان کی درجہ بندی کر کے مقامی 

ترجیحات کی وجوہات کا پتا چال یا جائے۔ دولت کی درجہ بندی کے ذریعے دولت اور غربت کی پیمائش کی جا سکت ہے (مثاًل 
گھروں کی نوعیت کی اہے، کتنے اثاثے ملکیت میں ہیں، طبقے میں کیا حیثیت ہے اور قرض وغیرہ تو ہیں لیا ہوا وغیرہ) اس 

کے بعد اسی طرح سے افراد اور خاندانوں کی درجہ بندی کر لی جائے۔ مسائل شماری میں مخصوص گروپوں کی نشادنہی 
حاصل کی جائے، پھر تجزیہ کرنے کے بعد مسائل کی درجہ بندی کی جائے اور ان مسائل کے ممکنہ حل تجویز کیے جائیں۔

کہانی سنانے کا طریقہ اختیار 
کرنا

افراد یا گروپ اپنی کہانیاں براہ راست یا تھیئٹر کسی مخصوص کردار کے ذریعے سنا سکتے ہیں۔ کہانی سنانے کے طریقے 
سے مختلف قسم کے فریقین کی ایک بڑی تعداد کے اندر دلچسپ بحث چھیڑی جا سکتی ہے۔ پراجیکٹ کے نتیجے میں ہونے 

والی تبدیلیوں کو دکھانے کےلیےویڈیو اور تصاویر کا استعمال کیا جا سکتا ہے جس میں یہ دیکھا جائے کہ لوگ اس فلم کو 
کس نکتہ نظر سے دیکھتے ہیں اور اپنی زندگیوں اور کمیونٹی کے اندر پراجیکٹ کے ذریعے آنے والی تبدیلیوں کو کس طرح 

دیکھتے ہیں۔
چل پھر کر مختلف لوگوں کی 

آراءمعلوم کرنا
ایک محقق مقامی عالقے کے منتخب مقامات پر ایک دو ایسے مردوں اور خواتین کے ساتھ جا کر معلومات حاصل کر سکتا 

ہے جو اس عالقے کے ماحول، وسائل کے مقامات، زمین کے استعمال اور دوسری ضروری چیزوں کے بارے میں معلومات 
رکھتے ہوں۔ اس عمل کے دوران براہ راست مشاہدے، سواالت اور راستے میں ملنے والے افراد کے انٹرویو کے ذریعے 

معلومات اور محسوسات حاصل کیے جا سکتے ہیں۔
ایک انتہا سے دوسری انتہاءتک صورتحال کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ بنیادی معلومات جمع کی جائیں اور ان معلومات کا رجحان کا تجزیہ

تبادلہ کیا جائے۔ اس کے عالقہ ایک معاملے کے ایک پہلو کے بارے میں (مثاًل کسی درجہ یا مقصد کے بارے میں) تصورات 
کا ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کیا جائے۔ رجحان کے تجزیے میں معروضی اور داخلی دونوں انتہاؤں کو دیکھا جائے (مثاًل 

میں قریب ترین مرکز صحت سے X کلو میٹر دور نزدیگ ترین مرکز صحت سے بہت زیادہ فاصلے پر رہتا ہوں)

www.adb.org/participation/look_it_method_approaches.asp کی ویب سائٹADB :ذریعہ
اقوام متحدہ کا ادارہ برائے خوراک و زراعت 1990کمیونٹی کا ٹول بکس، عالمی بینک 1996 شراکت اور سماجی جائزہ، ٹولز اور تکنیکیں، واشنگٹن ڈی سی۔
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باقاعدہ طریقے سے مربوط کیے گئے مخصوص شراکتی طریقوں کے ذریعے شراکتی جائزے کےلیےٹھوس حکمت عملیاں (مثاًل 
شراکتی آگہی اور عمل، شراکتی دیہی جائزہ اور شراکتی جائزہ تشکیل پاتے ہیں) (اختتامی نوٹ نمبر 34) پورے سلسلے کے انتہائی 

آخری شراکتی مرحلے پر کمیونٹی کو متحرک کرنے کی حکمت عملیوں کی باری آتی ہے۔ مندرجہ ذیل وضاحتوں میں ADBکے 
استعمال ہونے والے ٹولز کی وضاحت کی گئی ہے اور مزید معلومات فراہم کی گئی ہیں۔

) ایسا طریقہ کار ہے جس کے تحت غربت کا تجزیہ   	PPA) غربت کا شراکتی جائزہ (PPA) :)PPA( غربت کا شراکتی جائزہ
کرتے ہوئے اور عوامی پالیسی کے ذریعے غربت کے خاتمے کی حکمت عملیوں کی تشکیل کے عمل میں غریب لوگوں کو 

شامل کیا جاتا ہے۔ADB 36 اور عالمی بینک نے 2005میں منگولیا کے قومی محکمہ برائے شماریات کو معاونت فراہم کی تاکہ 
وہاں غربت اور اس کے رجحانات کے گہرے مطالعے کےلیےغربت کا شراکتی جائزہ (PPA) لیا جا سکے۔ اس عمل کے دوران 

مردوں، خواتین، نوجوانوں، بالغوں، بزرگوں اور خطرات سے دو چار افراد کے گروہی مباحث کا انعقاد کیا گیا۔ کمیونٹی کے 
مختلف گروپوں اور کمیونٹی کے اہم راہنماؤں ( مثاًل سماجی کارکن اور ڈاکٹرز)کے ساتھ مشاورت کی گئی۔ کمبوڈیا اور عوامی 

جموریہ الؤ (LAO PDR) میں بھی اسی قسم کے جائزوں کےلیےمعاونت فراہم کی گئی۔37
استفادہ کنندگان کا جائزہ دراصل ایک معیاری شراکتی ٹول ہے جس کے ذریعے کسی مجوزہ یا   	 :)BA( استفادہ کنندگان کا جائزہ
جاری کارروائی کے متعلق اس کے امکانی استفادہ کنندگان کی آراءحاصل کر کے ترقیاتی آپریشنزکے اثرات کو گہرا کرنا ہے۔ 

اس کے تحت پراجیکٹ کے ہدفی گروپوں کی آراءاور سماجی اور ثقافتی صورتحال کے متعلق مقداری طریقوں کے ذریعے قابل 
اعتماد، معیاری اور ٹھوس معلومات حاصل کی جاتی ہیں اور یہ معلومات مرکوز گروپوں سے تبادلہ خیال، انٹرویوز اور دوسرے 

طریقوں سے حاصل کی جاتی ہیں۔38 استفادہ کنندگان کے جائزے کا طریقہ عوامی جمہوریہ چین کے صوبہ (Shandong) میں 
حفظان صحت کے منصوبے میں ADBکی کمیونٹی کے متعلق کاروائی کےلیےپراجیکٹ کے شراکتی جائزے کے حصے کے 

طور پر استعامل کیا گیا۔ اس جائزے میں پراجیکٹ کے استفادہ کنندگان اور دوسرے فریقین کے ساتھ مشاورت مل ہے تاکہ اس بات 
کا تعین کیا جا سکے کہ ان کے نکتہ نظر کے مطابق اس پراجیکٹ کی راہ میں کون کون سے مسائل حائل ہیں۔ اور پراجیکٹ کی 

سرگرمیوں کی نمونہ بندی کس طرح ہونی چاہیے تاکہ جاری ترقیاتی کام کی بنیاد کو مضبوط کیا جا سکے۔39
کمیونٹی کو متحرک کرنے کی حکمت عملیوں میں مسلسل شراکتی  کمیونٹی کو متحرک کر کے آگہی کے حصول کی حکمت عملی: 	 

منصوبہ بندی، اقدامات کرنے اور نگرانی کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے جو پراجیکٹ کے پورے دورانیے میں جاری رہتا ہے۔ 
پانی کے انتظام کی مؤثر پالیسیوں اور طریقوں کے فروغ کےلیے ADBکے TA6123 کے حصے کے طور پر ”جانو اور 

سیکھو ماحولیاتی تعلیم“ کی حکمت عملی تیار کی گئی۔40

فہرست میں دوسرے وسائل بھی شامل کیے جا سکتے ہیں جیسا کہ شراکتی نگرانی اور تجربے کے متعلق ٹول نمبر (7)میں دکھایا 
گیا ہے۔ جائزے کے طریقوں کو اگر پراجیکٹ پر عملدرآمدکے ذریعے نافذ کیا جائے تو یہ عمومًا دوہری نوعیت کے ہوتے ہیں مثاًل 

نگرانی اور تجزیے کا طریقہ۔



شراکتی منصوبہ خواہ وہ اکیال ہو یا پراجیکٹ کی دوسری 
دستاویزات کے ساتھ مربوط ہو اس کے ذریعے پراجیکٹ کے 

دورانیے میں فریقین کی شراکت کے متعلق راہنما ئی میسر آتی 
ہے۔ اس منصوبے میں سرگرمیوں کا احاطہ کیا جاتا ہے اور اس 

طرح ان کی دستاویز کاری اور تجربہ آسان ہو جاتا ہے۔

تعارف
ADBمیں شراکت کے تحت چار بڑی حکمت عملیاں شامل ہوتی ہیں۔ جن میں معلومات کا حصول اور ان کی 

فراہمی، مشاورت، اشتراک اور حصہ داری شامل ہیں۔ ان حکمت عملیوں میں وسیع تر نوعیت کے تعلقات شامل ہیں۔ 
جو ذمہ داریوں، اقدامات کی سطح اور سرگرمی کے حوالے سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔

شراکتی منصوبے (جو پہلے مشاورت اور شراکت کا منصوبہ کہالتا تھا) میں ایک باقاعدہ طریقے کے ساتھ اس بات 
کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ پراجیکٹ کے پورے دورانیے کے دوران کونسے فریقین کو کب اور کس طرح شامل کیا 

جائے گا۔

ADBکے پراجیکٹ کے دورانیے میں شراکتی منصوبوں کو کس طرح 
شامل کیا جاتا ہے؟

پراجیکٹ کے تصور کے مرحلے کے دوران غربت اور سماجی حالت کے ابتدائی جائزے (IPSA)کی تکمیل اس 
بات کا اشارہ ہوتی ہے کہ آیا شراکتی منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے یا نہیں۔ اکثر پراجیکٹ میں شراکت کے عمل کی 

شمولیت کےلیےایک ٹھوس دلیل تیار کی جا سکتی ہے۔ غربت اور سماجی حالت کے جائزے (IPSA)کے گائیڈ کے 
مطابق ”اگر پراجیکٹ میں افراد اور گروپوں کی شراکت بہت اہم ہو تو شراکتی منصوبے کی تیاری ناگزیر ہو جاتی 
ہے“۔ پراجیکٹ کی تیاری کے دوران غربت میں کمی اور سماجی حکمت عملی کے خالصے (SPRSS)کا تقاضا 
ہے کہ عملدرآمدکےلیےشراکت کی جس سطح کا منصوبہ بنایا گیا ہے اس کے متعلق معلومات فراہم کی جائیں اور 
یہ بھی بتایا جائے کہ شراکتی منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے یا نہیں اور اگر تیار کر لیا گیا ہے تو اس کے اہم نکات کیا 
کیا ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیالت کےلیےٹول نمبر 3دیکھیں جو غربت اور سماجی حاالت کے ابتدائی جائزے 

(IPSA) اور غربت میں کمی اور سماجی حکمت عملی کے خالصے (SPRSS)کےلیےپراجیکٹ کے دورانیے میں 
شراکت کے متعلق ہے۔

شراکتی منصوبوں کو ہر وقت متحرک رہنا چاہیے۔ منصوبے کے پہلے حصے میں پراجیکٹ کی ڈیزائن کے دوران 
شراکت کے متعلق راہنمائی فراہم کی جائے گی، پھر عملدرآمدکے مرحلے میں زیادہ تفصیالت دی جائیں گی اور پھر 

پراجیکٹ کی تیاری کے دوران اس کے مطابق عمل ہو گا۔

 منصوبے تنہا بھی ہو سکتے ہیں اور انہیں دیگر مختلف نوعیت کے منصوبوں مثاًل صنفی الئحہ عمل کے منصوبے، 
سماجی ترقی کے منصوبے، نو آباد کاری کے منصوبے اور مسائل کے حل کے دوسرے منصوبوں کے ساتھ 

مربوط بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے Lao, PDR میں Nam Theun 2 کے عالقے میں پن بجلی کے 
ترقیاتی منصوبے کےلیےسماجی ترقی کے منصوبے کی ایک مفید مثال پیش کی جا سکتی ہے جس کے اندر عوامی 

مشاورت، شراکت اور معلومات کی فراہمی کے بارے میں تفصیلی سیکشن شامل کیے گئے تھے۔41

ٹول نمبر 4: شراکتی منصوبے کی تیاری

41
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شراکتی منصوبے کی تیاری
سماجی تجزیے کے متعلق تیار کردہ کتابچے میں شراکتی منصوبے کے خالصے کا ایک نقشہ یا چارٹ (درج ذیل) 
دیا گیا ہے اور اس میں ہر کام کی وضاحت کے حوالے بھی الگ الگ تختیاں بنائی گئی ہیں۔ فریقین کے تجزیے کی 

بنیاد پر بنائے جانے والے شراکتی منصوبے جن سے اس سلسلے میں راہنمائی ملتی ہے کہ کونسے گروپوں کو 
شریک کار کیا جائے گا۔42

فریقین کا 
گروپ

ان کو 
شریک 

کرنے کے 
مقاصد

شراکت کے متعلق حکمت 
عملی 

معلومات کا حصول، 
معلومات کا تبادلہ و 

مشاورت، اشتراک یا حصہ 
داری اور ان چیزوں کی 

سطح (کم، درمیانی یا 
اونچی)

شراکت کے طریقے
(مثاًل ورکشاپ، شراکتی جائزہ، سروے، کمیونٹی 
(CSO کو تحریک دینا یا سول سوسائٹی کی تنظیم

یا شراکتی نگرانی اور تجزیے کے ذریعے خدمات 
کی فراہمی

الگت کا دورانیہ
تخمینہ

کیوں شامل 
کیا گیا

آغاز کی کوئی ذمہ دار ہو گاطریقہ
تاریخ

اختتام کی 
تاریخ

حکومت
سول 

سوسائٹی
نجی شعبہ

اس کے بعد فریقین خود ترقیاتی کام کی طرف آتے ہیں۔ اس میں پراجیکٹ کی ڈیزائن میں شراکت کی وضاحت 
کےلیےابتدائی ورکشاپس کا انعقاد ہو سکتا ہے اور پھر آگے عملدرآمدکے منصوبے کی تیاری کےلیےمزید اجالس 
منعقد کیے جا سکتے ہیں۔ اس گائیڈ میں پراجیکٹ کے دورانیے کے جو دوسرے ٹولز دیے گئے ہیں وہ ہمیں فریقین 

کو مختلف طریقوں سے شریک کرنے کے متعلق راہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ (مثاًل سول سوسائٹی کی تنظیم (CSO)کو 
شامل کر کے (ٹول نمبر 6) یا شراکتی نگرانی اور جائزے کے نفاذ کے ساتھ (ٹول نمبر 7)۔

اور آخر کار اہم فریقین ان کی شراکت کے مقاصد اور مقاصد کی مختلف جہتوں (حکمت عملیوں، گہرائی اور 
طریقوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسے متحرک منصوبے کو تیار کیا جائے اور اس پر اتفاق کیا جائے جس میں 
ممکنہ وقت کا تعین اور وسائل کا تخمینہ بھی شامل ہو۔ فریقین میں عام طور پر ترقی پذیر رکن ملک (DMC)یعنی 
امداد لینے واال یا کالئنٹ کا وہ ادارہ شامل ہو تا ہے جس کا شراکتی سرگرمیوں کے نفاذ میں اہم کردار ہو۔ اس سے 

عمومًا مقامی حکومت بھی مراد لی جاتی ہے جو طبقاتی سطح اور عوام کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ ان میں 
سول سوسائٹی سے متعلقہ فریقین (یعنی سول سوسائٹی کی تنظیمیں (CSO)اور متاثرہ افراد وغیرہ) بھی شامل ہوتے 

ہیں۔ جن سے یا تو مشاورت کی جاتی ہے یا وہ خود شراکتی سرگرمیوں پر عملدرآمدمیں شریک ہوتے ہیں۔بعض 
اوقات نجی شعبے کے اداروں کو بھی شریک کار کیا جاتا ہے۔ 
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درج ذیل فہرست کے ذریعے اس بات کو یقینی بنایا جا تا ہے کہ منصوبے میں تمام اہم معامالت اور عناصر کو جگہ 
دی گئی ہے۔

شراکتی منصوبے کی تیاری کےلیےفہرست

	 فریقین کے ابتدائی تجزیے کی بنیاد پر فریقین کے کونسے گروپ شراکتی عمل میں شامل ہیں۔
	 شراکت کے ذریعے کیا فیصلے کیے جا رہے ہیں اور کیسے کیے جارہے ہیں؟

	 پراجیکٹ کے دورانیے کے ہر مرحلے پر فریقین کو شریک کار کرنے کی وسعت اور گہرائی کس قدر ہے؟
	 شراکت کو غربت میں کمی اور سماجی حکمت عملی اور حفاظتی امور کے تقاضوں کے خالصے کے ساتھ کس طرح منسلک کیا 

جائے گا۔
	 عملدرآمدکے دوران شراکت کو کس طرح استعمال کیا جائے گا؟

	 شراکتی طریقوں کی درجہ بندی کس طرح کی جائے گی۔
	 شراکتی سرگرمیوںکے لیےمقررہ وقت کیا ہے ۔

	 شراکت کے طریقوں کی ترکیب کیسے لگائی جائے گی
	 شراکت کا عمل شروع کرنے کےلیےریزیڈنٹ مشن، عملدرآمدکے ذمہ دار ادارے، مشیروں، غیر سرکاری تنظیموں اور دوسرے 

متعلقہ افراد اداروں کی ذمہ داریوں کا تعین کس طرح کیا گیا ہے۔
	 کیا شراکت کےلیےسہولت کاروں کی ضرورت ہے۔

	 شراکت کے منصوبے پر عملدرآمدکرنے پر کیا الگت آئے گی اور یہ اخراجات کونسے بجٹ سے ادا کیے جائیں گے۔

فریقین کےلیےابالغ کی حکمت عملی (CSS)کی تیاری میں شراکتی منصوبے کو بھی شامل کیا جانا چاہیے۔ 
پراجیکٹ کی انتظامیہ کا مینوئل (PAM)جو پراجیکٹ پر عملدرآمدکےلیےراہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اس میں تمام 

پراجیکٹس کےلیےفریقین کی ابالغ کی حکمت عملی کی تیاری بھی شامل ہونی چاہیے (دیکھیں ٹول نمبر (5)فریقین 
کی ابالغی حکمت عملی کی تیاری، صفحہ نمبر 47پر) 

پراجیکٹ پر عملدرآمدمیں منصوبے کے باقاعدگی کے ساتھ جائزے جاری رہنے چاہئیں۔ جن میں یہ دیکھا جائے کہ 
اب تک کیا کچھ حاصل کیا جا چکا ہے اور جاری کام کو کس طرح کامبیابی کے ساتھ چالیا جا سکتا ہے (اختتامی 

نوٹ نمبر 42) جائزہ مشنز کے ذریعے پراجیکٹ کی نگرانی، عملدرآمدکنندہ ادارے (EA)کی سہ ماہی رپورٹوں اور 
دوسرے ذرائع سے پراجیکٹ پر پیش رفت کی آگاہی جاری رہنی چاہیے۔
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شراکتی منصوبے کی ایک مثال
درج ذیل جدول میں ADBکے تعاون سے نیپال میں آبپاشی کےلیےایک پراجیکٹ کے منصوبے کا خالصہ پیش کیا 

جا رہا ہے۔43

جس میں بڑے فریقین اور سماجی تجزیے کے بارے میں بتایا گیا ہے
فریقین اور سماجی حالت کے تجزیے میں سامنے آنے والے بڑے فریقین:

مقامی ڈھانچے کی ترقی کے محکمے اور ذراعت اور مواصالت کے محکموں ضلعی افسراٍن
اور عملدرآمدکنندہ ایجنسی (DOLIDAR)کے افسران

نمائندہ اسمبلیاںاور کمیٹیاں
ضلعی ترقیاتی کمیٹیوں(DDCs)کے نمائندہ (وزارت ترقیات کے حصے کے ضلعی راہنما

طور پر)
ضلعی ترقیاتی کمیٹیوں اور ضلع کے پسماندہ طبقوں کے نمائندےضلع کے پسماندہ گروپ (DAG)کے نمائندے

(VDC) نیپال کی وزارت بلدیات کا سب سے نچال انتظامی دیہی ترقیاتی کمیٹی کے قاعدین(VDC) دیہی ترقیاتی کمیٹی
ادارہ ہے، ہر ضلع میں بہت سی دیہی ترقیاتی کمیٹیاں ہوتی ہیں جن کا کا م 

حکومت اور عوام کے درمیان رابطے کا ہوتا ہے
ضلع کے پسماندہ گروپ کے نمائندے اور دیہی ترقیاتی کمیٹیوں میں وارڈز کے وارڈز اور پسماندہ گروپوں کے نمائندے

نمائندے (ہر دیہی ترقیاتی کمیٹی UDCدو وارز پر مشتمل ہے)
استفادہ کنندگان / غربت اور خطرات سے دوچار گروپ

نسلی / قومیتی/ مذہبی گروپ
براہمن، چھیتری، مقامی مراعات یافتہ گروپ (IP)(نیواڑ، 

تھاکالی) تیسرائی وسطی قوم
بڑے دھارے میں شامل افراد کو شراکت کےلیےمدد کی ضرورت نہیں

ہل اور تیرائی دلت، غیر مراعات یافتہ مقامی گروپ (شیرپا، 
برائے گرنگ، ماگر) پسماندہ مقامی لوگ (ٹمنگ، کومال، 

تھارو) خطرے سے دوچار اور انتہائی پسماندہ مقامی لوگ 
مجھی، راج پنشی) مذہبی اقلیتیں (مسلمان)

پسماندہ اور مقامی گروپوں کو شراکت کےلیےمدد درکار ہوتی ہے

جغرافیہ
استفادہ کرنے والے بڑے دیہات، امکانی طور پر متاثر ہونے 

والے ہمسایہ دیہات
بڑے دھارے میں شامل گروپوں کو شراکت کےلیےمدد کی ضرورت نہیں

دور افتادہ دیہات

(سڑک سے ایک گھنٹہ مسافت کی دوری پر)

دور افتادہ دیہات کو شراکت کےلیےمدد کی ضرورت ہے

معاشی حیثیت
بڑے دھارے میں شامل استفادہ کنندہ آبادی، ایسے خاندان جنہیں 

خوراک کے معاملے میں تحفظ حاصل ہے
بڑے دھارے میں شامل گروپوں کو شراکت کےلیےمدد کی ضرورت نہیں۔

بے انتہا غریب لوگ (خط غربت سے نیچے زندگی بسر کرنے 
والے لوگ یا زمین کے چھوٹے مالکان) نظام کے استعمال کنندہ 

گان، ایسے لوگ جو جبری مشقت کا شکار رہ چکے ہیں)

کم آمدنی والے افراد کو شراکت کےلیےمدد کی ضرورت ہے

صنف
مرد کی ضرورت نہیںمرد

خواتین، خواتین کی سربراہی والے گھرانے، وقتی طور پر یا 
عملی لحاظ سے خواتین کی سربراہی والے گھرانے

انہیں شراکت کےلیےمدد کی ضرورت ہے

)CSOs(سول سوسائٹی کی تنظیمیں
سول سوسائٹی کی تنظیمیں ضلعی سطح پر پراجیکٹ کے عالقوں میں کام کر سول سوسائٹی کی تنظیمیں

رہی ہیں
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فریقین کے اہم گروپ: شریک کار فریقین میں حکومتی افسران، نمائندہ تنظیموں کے ارکان، بڑے دھارے میں شامل 
استفادہ کنندگان، ممکنہ غیر مراعات یافتہ گروپ اور سول سوسائٹی کی تنظیمیں (CSOs)شامل ہیں۔

شراکت کے مقاصد: پراجیکٹ اس طرح تیار کیا گیا ہے کہ اس میں بڑے پیمانے پر شراکت ہو اور اس کے استعمال 
کنندگان کی استعداد اور صالحیتوں میں اس طرح اضافہ کیا جائے کہ وہ باآلخر اس پراجیکٹ کو خود سنبھا لیں۔ اس 
کی تمام کاروائیوں، تعمیر و مرمت دوسرے مقاصد کے خود ذمہ دار ہوں۔ ان مقاصد میں درج ذیل چیزیں شامل ہیں۔

	 مقامی ملکیت کو یقینی بنانا۔
	 شراکت کے عمل، فوائد اور تقسیم میں تمام قسم کے فریقین کی شمولیت اور

	 پراجیکٹ پر عملدرآمدکے نتائج اور اس سے حاصل ہونے والے اسباق کو حکومت اور سول سوسائٹی کی 
تنظیموں سمیت وسیع تر طبقاتی سطح تک پہنچانا۔

شراکت کی جہتیں:

ضلعی سطح پر فریقین کے عالقوں کا انتخاب (اضالع کو عالقوں میں تقسیم کر دیا گیا) i -

دیہی ترقیاتی کمیٹی کی سطح کے فریقین کی طرف سے ذیلی پراجیکٹس کا انتخاب۔ ii -

پراجیکٹ کے نظام کی ڈیزائنکا فیصلہ کرنا iii -

آپریشنزاور تعمیر و مرمت کے نظام اور مالی امداد دینے والوں کی سطح کے متعلق فیصلہ کرنا iv -

تعمیر کے طریقہ کار اور انتظام کے متعلق فیصلہ کرنا v -

) اور پانی استعمال کرنے والے گروپوں کی شراکت کے متعلق  vi -WUA) پانی استعمال کرنے والوں کی تنظیم
فیصلہ کرنا

) میں شامل غیر مراعات یافتہ ذیلی گروپوں کی نمائندگی کے  vii -WUA) پانی کے استعمال کنندگان کی تنظیم
متعلق فیصلہ کرنا، ان کی تربیت، اور 

تمام اجالسوں اور تمام مندرجہ باال سرگرمیوں میں تمام گروپوں کی با مقصد شراکت کو یقینی بنانا۔ viii -

دیہات کی بنیاد پر قائم فیلڈ ٹیمیں (VBFT) کمیونٹی کے محرکین اور سہولت کاروں کی حیثیت سے کام کریں گی 
تا کہ پراجیکٹ کی نمونہ کار اور عملدرآمدکے متعلق استعمال کنندگان کی استعداد بڑھائی جا سکے اور ان میں 

پراجیکٹ سے متعلقہ سرگرمیوں کے بارے میں آگاہی پیدا کی جا سکے۔
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شراکتی منصوبہ۔ نیپال کا کمیونٹی آبپاشی پراجیکٹ
شمولیت کے فریقین کا گروپ

مقاصد

کیوں شامل کیا گیا

شراکت کے متعلق 
حکمت عملی اور 

گہرائی

الگت کا شراکت کے طریقے
تخمینہ

ذمہ دار کون طریقے
ہو گا

تاریخ 
آغاز

تاریخ 
اختتام

مقامی حکومت 
کےافسران، ضلعی 
راہنما اور نمائندے

عملی درآمد کے 
ذمہ دار حکومتی 

ادارے کے نمائندے۔ 
(عملدرآمدکرنے واال 
(DOLIDAR) ادارہ

یہ ادارہ عملدرآمدکا 
ذمہ دار ہے اور فیصلہ 

کرنے والے مقامی 
لوگ جو ضلعی مفادات 
کی نمائندگی کرتے ہیں

شراکت

(اعلٰی درجہ)

	  عالقوں کا انتخاب: چار انتہائی پسماندہ عالقوں کے 
انتخاب کےلیےافسران، راہنما اور پسماندہ گروپ 

(DDCs) کے نمائندے ضلعی ترقیاتی کمیٹی(DAG)
کی معاونت کریں گے تا کہ ان عالقوں کو پراجیکٹ میں 

شامل کیا جا سکے۔
	  نگرانی: DOLIDARپراجیکت پر پیش رفت کے متعلق 
تین ماہانہ رپورٹیں جمع کرائے گی (جس میں پراجیکٹ 

کے سروے اور شراکتی جائزے شامل ہوں گے)
	  ساالنہ جائزہ / منصوبہ: ضلعی اور دیہی ترقیاتی 

کمیٹیوں (VDC)اور دوسرے فریقین کے ساتھ جائزہ اور 
منصوبہ بندی کے متعلق اجالس منعقد کیے جائیں گے

–  ضلعی 
افسران،

–  ضلعی 
راہنما،

–  ضلع کے 
پسماندہ 

گروپ کے 
نمائندے

دیہی ترقیاتی کمیٹیاں 
اور دیہی فیلڈ ٹیمیں

دیہی ترقیاتی کمیٹیوں 
(VDC)کے ارکان جو 

مقامی ترقیاتی کاموں 
کے متعلق حکومت اور 

عوام میں رابطے کے 
ذمہ دار ہوں گے

	  ذیلی پراجیکٹس کا انتخاب: دیہی فیلڈ ٹیمیں (VBFTs)شراکت اعلٰی 
وارڈوں کی سطح پر عوامی اجتماعات کا انعقاد کریں 
گی او ر پراجیکٹ، اس کی شراکتی حکمت عملی اور 
ذیلی پراجیکٹس کے انتخاب کے طریقہ کار کے بارے 
میں آگاہ کریں گی اور وارڈ کی سطح پر شہریوں اور 

پانی استعمال کرنے والوں کی تنظیم (WUA)کو دعوت 
دیں گی کہ وہ اپنی اپنی تجاویزدیں۔ دیہی ترقیاتی کمیٹی 

(VDC)ذیلی پراجیکٹس کا انتخاب کرے گی اور ضلعی 
ترقیاتی کمیٹی (DDC)سے منظوری لے گی۔

	  نگرانی: دیہی ترقیاتی کمیٹیاں پیش رفت کی رپورٹس 
تیارکریں گی۔

	  VDCجائزے کا ساالنہ اجالس: VDCسٹیک ہولڈرز 
بشمول WUAکے ساتھ جائزہ اجالس 
	  ساالنہ ترقیاتی پروگرام: (اوپردیکھیں)

–  دیہی ترقیاتی 
کمیٹی کے 

راہنما،

–  دیہی ترقیاتی 
کمیٹی وارڈ 
اور پسماندہ 
گروپ کے 

نمائندے

استفادہ کنندگان، 
غریب اور خطرات 
سے دو چار گروپ

استفادہ کنندگان جو 
باآلخر پراجیکٹ کے 

مالک بنیں گے

	  پانی کے استعمال کنندگان کی تنظیموں )WUA(اور شراکت اعلٰی
پانی کے استعمال کنندگان کے گروپوں میں مشاورت کے 

 متعلق فیصلے۔
کمیونیٹیز شراکت کا تعین دیہی فیلڈ ٹیموں کی معاونت 
کے ساتھ کیا جائے گا۔ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ 
مشاورت میں پسماندہ طبقات کے نمائندے بھی شریک 

ہوں گے۔
	  نظام کی ڈیزائن اور اس کو چالنے اورتعمیر کے طریقہ 
کار کے متعلق فیصلے: آبپاشی کے ذیلی پراجیکٹس کے 

متعلق تجاویز کی تیاری دیہی فیلڈ ٹیموں (UBFT)اور 
تکنیکی معاونت کی ٹیم کی معاونت کے ساتھ کی جائے۔

	  WUAکی صالحیت سازی: پانی کے استعمال کنندگان 
کی تنظیمیں تعمیراتی نگرانی کےلیےکمیٹی مقرر 

کریں گی۔

نےایک تعمیراتی نگرانی کی کمیٹی   	WUAs :نگرانی
قائم کی

	  زراعت اور روزگار کی تربیت: کمیونیٹیز کو زراعت اور 
چھوٹے قرضوں کے متعلق تربیت فراہم کی جائے گی 
یہ چھوٹے قرضے خاص طور پر خواتین اور پسماندہ 

طبقات (DAGs)کی ضروریات کو مد نظر رکھتے 
ہوئے جاری کیے جائیں گے۔

	  دیہی ترقیاتی کمیٹی کا ساالنہ اجالس: (اوپر دیکھیں)

WUA/ -
WUG

-  آبپاشی 
کے ذیلی 

(ISP)منصوبے
کے بنیادی 

استعمال کنندہ

ISP DAG  -

-  ISP  خواتین

سول سوسائٹی کی 
تنظیمیں (مثاًل غیر 
سرکاری تنظیمیں 
اور یونین وغیرہ)

سول سوسائٹی کے 
نمائندے

 اشتراک
(اعلٰی درجے کا)

	  ضلعی ترقیاتی کمیٹی )DDCs ( میں سول سوسائٹی کی 
تنظیموں کی نمائندگی

–  سول 
سوسائٹی 

کی ضلعی 
تنظیمیں

طبقاتی ترقی 
کےلیےخصوصی 

مہارتیں

 اشتراک
(درمیانے درجے کا)

	  پراجیکٹ کا انتظام اور عملدرآمد:
 DOLIDAR غیر سرکاری تنظیموں نے 

اور ضلعی ترقیاتی کمیٹی (DDCs)کی معاونت کا معاہدہ کیا۔ 
ان کی ذمہ داریوں میں ممکنہ ذیلی پراجیکٹس کی نشاندہی 
پانی کے صارفین کی تنظیموں کو مستحکم کرنا اور ذیلی 
منصوبوں کے قابل عمل ہونے کا شراکتی جائزہ تیار کرنا 

شامل ہیں۔

–  غیر سرکاری 
 تنظیمیں

(این جی 
اوز)



فریقین کی ابالغی حکمت عملی تیار کرنے کا مقصد شراکتی 
منصوبوں کو وسعت دینا، معلومات کا تبادلہ کرنا اور مشاورت 

ہے۔ یہ حکمت عملی پراجیکٹ پر عملدرآمدکے دوران فریقین تک 
معلومات پہنچانے کے ضمن میں راہنمائی فراہم کرتی ہے۔

تعارف
فریقین کے ابالغ میں پراجیکٹس کی تیاری کےلیےتمام ضروری معلومات کو آپس میں مربوط کرنا بھی شامل ہے۔ 

اس حکمت عملی میں معلومات کی فراہمی، تعلیم اور آگہی کا فروغ شامل ہیں۔ اس حکمت عملی کے ذریعے ہی 
مکالمے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ رویوں کی تبدیلی میں تیزی آتی ہے اور خطرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اس حکمت 
عملی میں مخصوص گروپوں (مثاًل مخصوص طبقات، حکومتی افسران، سول سوسائٹی کی تنظیموں اور نجی شعبہ 

وغیرہ)کو سن کر ان کی آراءحاصل کرنا اور ان آراءکا جواب دینا بھی شامل ہے۔

ابالغ کا خصوصی تعلق شراکت اور ADBکی چار بنیادی حکمت عملیوں کے ساتھ ہے جن میں معلومات کا حصول، 
معلومات کی فراہمی اور مشاورت وغیرہ شامل ہیں۔ (دیکھیں ابتدائی تعارف)۔ اہم معامالت پر ابالغ دراصل ایک 

طاقتور ٹول ہے جس کے ذریعے پراجیکٹ کے آپریشنزمیں مدد ملتی ہے اور اس کی کامیابی کے امکانات بڑھ جاتے 
ہیں۔ پراجیکٹ کے شعبے اور قسم سے قطع نظر ابالغ کے مقاصد میں یہ بات شامل ہے کہ عوامی آگہی کے فروغ 

کے ذریعے اتفاق رائے پیدا کیے جانے اور فریقین کے درمیان ایک با خبر مکالمے کو جنم دیا جائے۔44

ADBکے پراجیکٹ کے دورانیے میں فریقین کے ابالغ کی اہمیت
پراجیکٹ کی انتظامیہ کے مینوئل (PAM)میں پراجیکٹ پر عملدرآمدکے انتظامات کی وضاحت کی جاتی ہے اور 
اس میں فریقین کی ابالغی حکمت عملی (SCS)بھی شامل ہوتی ہے۔ یہ حکمت عملی متعلقہ حکام سے اس بات کا 
تقاضا کرتی ہے کہ وہ ابالغ کے اہم مقاصد اور خطرات کی نشاندہی کریں، اہم پیغامات ترتیب دیں اور ابالغ کے 

ایسے مؤثر ذرائع تجویز کریں جن کے ذریعے تمام ضروری افراد سے رابطہ رکھا جا سکے۔ یہ حکمت عملی 
وسیع تر شراکتی منصوبوں کی بنیاد پر اور ان کی معاونت کےلیےتیار کی گئی ہے (دیکھیں ٹول نمبر 4، شراکتی 

منصوبے کی تیاری)

ADBکی ابالغ عامہ پالیسی 2011میں اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی ہے اور ایک پراجیکٹ یا پروگرام کی 
ابالغی حکمت عملی کی تیار ی کےلیےترقی پذیر رکن ملکوں(DMC)کی حکومتوں اور نجی شعبے کے کالئنٹ 
کی معاونت کےلیےADBکے عزم کا اظہار کیا گیا ہے اور یہ چیز پراجیکٹ کے متاثرہ افراد اور دوسرے فریقین 

کے ساتھ شراکت کا ایک الزمی عنصر ہے۔45 ضمانت ناموں کا پالیسی بیان (SPS)تقاضا کرتا ہے کہ ترقی پذیر 
رکن ممالک (DMCs)پراجیکٹ سے متاثر ہونے والے افراد کو تمام ضروری معلومات فراہم کریں۔ (دیکھیں گائیڈ کا 
سیکشن برائے ضمانت ناموں میں شراکت)۔ ضمانت ناموں کے ایک پالیسی بیان (SPS)کے عناصر بہت سے مقاصد 

کو پورا کرتے ہیں اور ان میں ذرائع ابالغ کے ذریعے بیرونی فریقین کو معلومات کی فراہمی، کمیونٹی کے ساتھ 
روابط، کمیونٹی کی ترقی میں معاونت اور ماحولیاتی اور سماجی اثرات (مثاًل نو آباد کاری)کی ٹیموں کے ساتھ تعاون 

کرنا شامل ہے۔

 ٹول نمبر 5   فریقین کےلیےابالغی
 حکمت عملی کی تیاری

47
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فریقین کی ابالغی حکمت عملی کی تیاری
فریقین کی ابالغی حکمت عملی کی تیار ی کےلیےپراجیکٹ کی انتظامیہ کے مینوئل (PAM)میں درج ذیل جدول 

بھی شامل ہے۔

اہم خطرات / مقاصد
مشکالت

سامعین/اہم 
اسٹیک ہولڈرز

پیغامات ) وہ معلومات 
جو آگے پہنچانی ہیں(

ابالغ کے ذرائع 

)چینلز، زبانیں، 
سرگرمیاں(

ذرائع، )انسانی ذمہ داریمقررہ مدت/ سطح
ذرائع، مالی امداد(

								
								

ابالغ کی منصوبہ بندی کے عمل میں درج ذیل مراحل شامل ہیں۔

مرحلہ نمبر 1: مقاصد
ابالغ کے دو یا تین اہم مقاصد واضح ہونے چاہئیں۔ مقاصد میں یہ بات بھی شامل ہونی چاہیے کہ پراجیکٹ کی 

کامیابی کےلیےکن امکانات، آپریشنزاور تبدیلیوں کو فروغ دیا جانا چاہیے؟ عملدرآمدکے متعلق فریقین کی آراءکے 
حصول کا عمل تیز ہونا چاہیے۔ پراجیکٹ کےلیےفریقین کی طرف سے مدد میں اضافہ ہونا چاہیے، فریقین کے 

رویے میں تبدیلی آنی چاہیے۔ (مثاًل پانی سے پھیلنے والی بیماریوں سے تحفظ اور ان کے پھیالؤ کو روکنے 
کےلیےلوگوں میں ہاتھ دھونے کی عادت کے فروغ کےلیےبہتر آگاہی پیدا کی جانی چاہیے)۔

مثال:مقامی لوگوں کو معلومات فراہم کی جائیں اور ان سے اس بارے میں مشاورت کی جائے کہ کونسی باتیں 
پراجیکٹ پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ ان کی آراءباقاعدگی کے ساتھ حاصل کی جائیں تا کہ پراجیکٹ پر عملدرآمدکے 

دوران غیر ضروری اور منفی رجحانات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔

مرحلہ نمبر 2: اہم خطرات، مشکالت
یہ دیکھنا چاہیے کہ مقاصد کے حصول کی راہ میں کیا کیا مشکالت در پیش ہیں۔ فریقین کا نکتہ نظر، ملکی ماحول 

(سماجی، معاشی، ثقافتی خطرات، پراجیکٹ پر عملدرآمدکی صالحیت میں مسائل، کمزور نظم و نسق) اور پراجیکٹ 
سے متعلقہ دوسرے مخصوص حفاظتی امور (مثاًل نمونہ کای یا ضمانت نامے) پراجیکٹ کےلیےخطرات کا باعث 
بن سکتے ہیں۔ اسلیےیہ دیکھا جانا چاہیے کہ مقامی لوگوں کے بڑے حفاظتی امور کیا ہیں اور ان کی توقعات کے 

مطابق کس طرح انتظام کو چالیا جا سکتا ہے۔

مثال:مقامی لوگ اپنی زمینیں قبضہ میںلیےجانے کی وجہ سے غصے میں ہیں، ان کے حفاظتی امور کو سنا جائے 
اور پھر یہ جائزہ لیا جائے کہ آیا ان کے تاثر کو زائل کیا جا سکتا ہے۔ انہیں واضح طور پر آگاہ کیا جائے کہ انہیں 

معاوضہ ادا کیا جائے گا جس کے وہ حق دار ہیں۔

مرحلہ نمبر 3: بڑے فریقین
یہ دیکھا جائے کہ ایسے اہم فریقین کون کون ہیں جن کو ساتھ مال کر مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں اور خطرات 
کو کم کیا جا سکتا ہے۔ یہ عمومًا غیر سرکاری فریقین ہوتے ہیں اور ADB یا حکومت کو ان سے الزمًا رابطہ کرنا 

چاہیے۔

مثال:اس سلسلے میں کمیونٹی کے روایتی عمائدین کی خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ جن پر اعتماد کیا جاتا ہے 
اور انہیں احترام کی نظر سے دیکھا جا تا ہے۔ تمام لوگوں تک معلومات کی فراہمی اور ان کی آراءکے حصول 

کےلیےان عمائدین کی خدمات حاصل کی جاسکتی ہیں۔ 
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مرحلہ نمبر 4: پیغامات
فریقین کے ہر گروپ کےلیےپیغامات تیار کیے جائیں۔ یہ پیغامات انتہائی مناسب مستحکم، واضح، متعلق اور مقامی 

ثقافت سے ہم آہنگ ہونے چاہئیں۔ پیغامات کو جاری کرنے سے پہلے پرکھ لیا جائے۔

مثال:اہم پیغام یہ ہونا چاہیے کہ کمیونٹی کے لوگ یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ جن افراد کو ان کی زمینوں سے بے 
دخل کیا جائے گا انہیں ان کی آبادیوں میں نئے اور بہتر حدود اربعہ کے پالٹ دیے جائیں گے۔

مرحلہ نمبر 5: ابالغ کے ذرائع )چینلز، زبان، سرگرمیاں(
یہ دیکھا جائے کہ فریقین تک بات پہنچانے کےلیےابالغ کے کون سے ذرائع درکار ہوں گے۔ (مختلف قسم کے 
فریقین تک معلومات پہنچانے کےلیےمختلف قسم کے ذرائع کی ضرورت ہو سکتی ہے)۔ مخصوص فریقین تک 

معلومات کی فراہمی کےلیےکونسی زبانیں درکار ہوں گی۔ فریقین خصوصًا پراجیکٹ سے متاثرہ افراد تک قابل فہم 
انداز میں اور قابل رسائی معلومات کی فراہمی کےلیےکیا کیا سرگرمیوں کی ضرورت پیش آ سکتی ہے اور وہ کون 

سی سرگرمیاں ہو سکتی ہیں۔ جن کے باعث پراجیکٹ کی منصوبہ بندی اور عملدرآمدکے متعلق فریقین سے با مقصد 
آراءکے حصول کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔

ٹول نمبر 1، میں دیے گئے جدول سمیت مشاورت کے بہت سے طریقے اور سرگرمیاں بھی ابالغ کا کام کر سکتی 
ہیں۔ عالمی بینک کی ترقیاتی ابالغ کے متعلق راہنما کتاب میں اضافی ذرائع ابالغ کی فہرست بھی دی گئی ہے جن 
میں برقی ذرائع ابالغ (مثاًل ریڈیو، ٹیلی ویژن) طباعتی ذرائع ابالغ (مثاًل اخبارات، اشتہارات)، روایتی ذرائع ابالغ 

( مثاًل تھیئٹر کے ذریعے پیغام پہنچانا یا کہانے سنانے کا طریقہ استعمال کرنا) اور رائے عامہ کے راہنماؤں کو 
انفرادی طور پر شامل کرنا شامل ہیں۔46

مثال :پراجیکٹ کا وہ عملہ جو مقامی آبادی کے متعلق معلومات رکھتا ہو، وہ عمائدین کے ساتھ بالمشافہ مالقاتوں کے 
ذریعے معلومات فراہم کر سکتا ہے اور پھر یہ عمائدین دیہی اجتماعات یا قائم کیے گئے ڈھانچوں (مثاًل کاشتکاروں 

کے گروپ، خواتین کے گروپ اور پانی کے صارفین کے گروپوں)کو آگے یہ معلومات فراہم کر سکتے ہیں۔

مرحلہ نمبر 7: مقررہ مدت
یعنی یہ بتایا جائے کونسی سرگرمی پر کب اور کس وقت عملدرآمدہو گا اور کیسے ہو گا؟

مثال:ابتدائی رابطے کے بعد آئندہ کے پندہ روز ہ دوروں کا پروگرام مرتب کر لیا جائے تا کہ معلومات فراہم کی جا 
سکیں اور ان کی جوابی آراءحاصل کی جا سکیں۔

مرحلہ نمبر 8: ذمہ داری
یہ تعین کیا جائے کہ ہر سرگرمی پر عملدرآمداور اس کی راہنمائی کا ذمہ دار کون ہو گا اور یہ کہ جس شخص کا 

انتخاب کیا گیا ہے اس کے اندر ابالغی حکمت عملی کے مؤثر نفاذ کی صالحیت موجود ہے یا نہیں۔

مثال:ان سرگرمیوں کی ذمہ داری پراجیکٹ پر عملدرآمدکی ٹیم کے مقامی سطح کے ارکان پر عائد ہوتی ہے۔

مرحلہ نمبر 9: درکار وسائل
یہ دیکھا جائے کہ عملدرآمدکےلیےکون کون سے انسانی اور مالیاتی وسائل در کار ہیں۔
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فریقین کی ابالغی حکمت عملی کا نمونہ
ذیل میں ADBکے پراجیکٹ کےلیےفریقین کی مخصوص حکمت عملی پیش کی جارہی ہے

فریقین کےلیےنمونے کی حکمت عملی
بڑے خطرات / مقاصد

مشکالت
ابالغ کے پیغاماتبڑے فریقین

ذرائع یا طریقہ 
کار، زبانیں، 

سرگرمیاں

 وسائلذمہ داریمقررہ مدت
)انسانی و مالی(

پراجیکٹ کے متعلق 
قابل اعتماد معلومات 

کی باقاعدگی سے 
فراہمی کو یقینی بنانا 

(یکطرفہ)

	  معلومات کے 
ذریعے پر اعتماد

	 زبان / ثقافت

	 شرح خواندگی

	  توقعات پر پورا 
اترنا

	  پراجیکٹ سے 
متاثرہ افراد

	  کمیونٹی کے افراد

	  سول سوسائٹی کی 
 CSOs تنظیمیں

مثاًل غیر سرکاری 
 NGOs تنظیمیں

خواتین کے گروپ 
وغیرہ

	  مقامی نجی شعبہ

	  مقامی حکومت

	  مقامی ذرائع ابالغ

	  پراجیکٹ سے 
حاصل ہونے والے 

فوائد

	  بڑے اثرات (منفی 
اور مثبت)

	  پراجیکٹ پر 
عملدرآمدکا مرحلہ

	  حق داری

	  مختلف فریقین 
کےلیےحفاظتی 
امور اور مسائل 

کے متعلق سننے 
کےلیےاختیار 

کیے جانے والے 
طریقے

مختلف اسٹیک 
ہولڈرزکے مطابق بنانا

	  چھوٹے گروپ

	  کمیونٹی کی سطح 
پر بات کرنے کے 

مواقع

	  ذرائع ابالغ، 
ریڈیو، اخبارات، 

نیٹ وغیرہ

	  مقامی عمائدین

	  مذہبی حلقے

	  تحریری مواد 
(پمفلٹ وغیرہ)

	  معلومات اور 
حساسیت کے 

متعلق ورکشاپیں،

	  ثقافتی اور مذہبی 
تقاریب

مخصوص فریقین 
تک بات پہنچانے 

کےلیےمخصوص 
ذرائع ابالغ کا استعمال 

اور سرگرمیاں

	  پراجیکٹ پر کام 
شروع ہونے سے 

	  پراجیکٹ کی 
سرگرمیوں کے 

متعلق آگاہی 
کےلیےباقاعدگی 

کے ساتھ 
پروگراموں کا 

انعقاد

	  پراجیکٹ پر 
عملدرآمدکرنے 

والی ٹیم

	  چھوٹے پراجیکٹس 
کے ذمہ داران

	  معلومات کے 
حصول، طباعت 

کی فراہمی پر 
اٹھنے والے 

اخراجات

	  کمیونٹی کے 
رابطہ افسران اور 

ذیلی پراجیکٹس 
کے متعلق ابالغ 

کے منتظمین کے 
اخراجات

	  انتظام و انصرام

	  تقاریب کے 
اخراجات

	  قابل اعتماد 
پراجیکٹ کی 
معلومات کی 

باقاعدہ ترسیل کو 
یقینی بنائیں

	  ذریعہ معلومات پر 
اعتماد

	  زبان/ ثقافت

	  خواندگی

	  توقعات پوری کرنا

	  پراجیکٹ کے 
متاثرہ لوگ

	  کمیونٹی کے 
اراکین

	  سول سوسائٹی کی 
 (CSOs) تنظیمیں

وغیرہ، غیر 
سرکاری تنظیمیں 
(NGOs) خواتین 

کے گروپس، 
وغیرہ.

	  مقامی نجی شعبہ

	  مقامی حکومت

	  مقامی ذرائع ابالغ

	  مکالمے کی اہمیت، 
اسٹیک ہولڈرز کی 

راۓ کومنصوبہ 
میں شامل کرنا 

	  فیڈ بیک کا طریقہ 
بیان کریں اور 
فیڈ بیک کیسے 

استعمال ہوتی ہے

	  بحث کے لیے 
بنیادی مسائل کی 

نشاندہی کریں 

 CSOS  موجودہ  	
NGOs) خواتین 
کے گروپ پانی 
استعمال کرنے 

والوں کے گروپ 
وغیرہ)

	  مقامی حکومت 
کانظام

	  مقامی میڈیا

	  مختلف اسٹیک 
ہولڈرز کے 

مشاورتی گروپس/ 
کمیٹیاں

	  مقامی اسٹیک 
ہولڈرز کی 

ورکشاپس

	  مقامی کارکن

	  پراجیکٹ کاآغاز

	  ترقی و پیش رفت 
سے متعلق تازہ 
ترین معلومات 

کےلیے باقاعدہ 
دورے کا شیڈول 

[ہر 2ماہ بعد]

	  پراجیکٹ کی  
عملدرآمد ٹیم

	  ذیلی پراجیکٹ کے 
منیجرز

	  کمیونٹی کی سطح 
کی تنظیمیں

	  مندرجات کی 
تیاری،طباعت 

اور ترسیل کے 
اخراجات [ڈالر]

	  کمیونٹی کے 
رابط افسر اور 
ذیلی پراجیکٹ 

کے کیمونیکیشن 
منیجرز کے 

اخراجات [ڈالر]

	  الجسٹکس/رسد کے 
اخراجات [ڈالر]

	  تقریبات کے 
اخراجات [ڈالر]

مختلف اسٹیک 
ہولڈرزکے مطابق بنانا

چینلز پرتوجہ / 
مخصوص اسٹیک 
ہولڈرز سے متعلق 

سرگرمیاں



سول سوسائٹی کی تنظیمیں ADBاورترقی پذیر رکن ممالک کے 
ساتھ غربت کے خاتمے کے متعلق اہداف اور معلومات کا تبادلہ 

کرتی ہیں۔ غیر سرکاری تنظیموں کا علم اور مہارت انہیں ترقیاتی 
پراجیکٹس میں ایک قابل قدر شراکت دار بنا دیتی ہیں۔

تعارف
سول سوسائٹی کی تنظیمیں اپنی جسامت، شعبے اور آپریشنزکے حوالے سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں 

لیکن انہیں تنظیمیں اسلیےکہا جاتا ہے کہ حکومتوں اور نجی شعبے سے بالکل مختلف ہوتی ہیں جو مشترکہ مفادات / 
مقاصد اور مشترکہ اقدار کےلیےکام کرتے ہیں۔

)CSOs( سول سوسائٹی کی تنظیموں کی اقسام
وضاحت / تعریفاقسام

عمومی، مقامی یا بین 
االقوامی غیر سرکاری 

تنظیمیں

)LNGOs/ INGOs( 

غیر سرکاری تنظیمیں پیشہ وارانہ، متوسل او غیر منافع بخش تنظیمیں ہوتی ہیں۔ جو اقتصادی و معاشی ترقی انسانی حقوق، 
عوامی فالح و بہبود یا ہنگامی امداد کے کاموں میں خدمات انجام دیتی ہیں یا ان خدمات کی انجام دہی کے فروغ کےلیےکام 
کرتی ہیں۔ انہیں مختلف نام دیے جاتے ہیں (مثاًل جنہیں اور سابق سوویت یونین میں انہیں ) عوامی تنظیمیں اور نجی رضا 
کار تنظیمیں کہا جاتا ہے۔ بین االقوامی غیر سرکاری تنظیمیں ان تنظیموں کو کہا جاتا ہے جن کی بنیاد کوئی بین االقوامی 

aمعاہدہ نہیں ہوتا۔ ان تنظیموں کے مرکزی دفاتر عام طور پر ترقی یافتہ ممالک میں ہوتے ہیں۔

مثاًل ہالل احمر، ڈبلیو ڈبلیو ایف اور آکسفام وغیرہ

کمیونٹی کی بنیاد پر تنظیمیں 
 )CBOs( طبقاتی تنظیمیں /

نچلی سطح کی یہ تنظیمیں براہ راست اپنے ارکان کے مسائل کے حل اور ان کی فالح و بہبود کےلیےکام کرتی ہیں۔ ان کی 
سرگرمیاں معاشی، سماجی، مذہبی اور تفریحی سرگرمیوں تک محدود ہوتی ہیں۔

مثاًل پانی کے استعمال کنندگان کا گروپ، چھوٹے قرضوں کی فراہمی کےلیےقائم ایسوسی ایشنز وغیرہ

سول سوسائٹی کے غیر 
رسمی اور غیر منظم گروپ

سول سوسائٹی کے یہ گروپ کسی مخصوص مسئلے یا ضرورت کے تحت اچانک نمودار ہوتے ہیں۔ یہ چونکہ قانونی طور 
پر رجسٹرڈ نہیں ہوتے اسلیےیہ کسی باقاعدہ طریقہ کار کے پابند بھی نہیں ہوتے۔

مثاًل غیر رسمی کمیونٹی نیٹ ورکس

یہ غیر سرکاری ادارے دراصل غیر منافع بخش کارپوریشن یا خیراتی فالحی ادارے (ٹرسٹ) ہوتے ہیں جو غیر متعلقہ فاؤنڈیشنز
اداروں یا تنظیموں یا افراد کو سائنس، طبی، ثقافتی، مذہبی یا دوسرے خیراتی مقاصد کےلیےامداد فراہم کرتے ہیں۔

مثاًل آغا خان فاؤنڈیشن

یہ تنظیمیں کسی مخصوص شعبے یا پیشے سے وابستہ اپنے ارکان کے مفادات کی نمائندگی اور ان کے تحفظ کےلیےکام پیشہ وارانہ تنظیمیں
کرتی ہیں۔ یہ تنظیمیں اپنے کارکنوں کے لیے پیشے کے معیار بھی واضح کرتی ہیں۔

مثاًل ایسوسی ایشن آف انجینئرز، چیمبر آف کامرس وغیرہ

مزدوروں کی یہ رسمی طور پر منظم تنظیمیں مزدوروں سے متعلقہ اپنے مشترکہ مقاصد کے تحفظ اور فروغ کےلیےاکٹھی مزدور تنظیمیں
ہوتی ہیں اور اکثراوقات ان کا تعلق کسی خاص صنعت یا پیشے سے ہوتا ہے۔ یہ تنظیمیں عمومًا ایک فیڈریشن، کانگریس یا 

نیٹ ورک کی چھتری تلے اکٹھے ہو کر کام کرتی ہیں۔

مثاًل ٹریڈ یونین کانگرس آف فلپائن

تنظیموں کا اتحاد، سول 
سوسائٹی کی تنظیموں کا نیٹ 

ورک، متحدہ تنظیمیں

سول سوسائٹی کی تنظیمیں (CSOs)کسی مشترکہ جغرافیے، رکنیت، مقاصد یا مخصوص سرگرمی کی بنیاد پر متحد ہوتی 
ہیں۔ 

مثاًل این جی او فورم آن کمبوڈیا

ABD (aمیں یونیسکو کی تعریف 2008، سول سوسائٹی کی تنظیموں کے متعلق کتابچہ، سول سوسائٹی کی تنظیموں کے ساتھ تعاون کےلیےراہنما کتاب،

نوٹ:  مزید تفصیالت کےلیےسول سوسائٹی کی تنظیموں کےمتعلق ADBکی راہنما کتاب دیکھیں

ٹول نمبر 6  سول سوسائٹی کی تنظیوں کے ساتھ کام 
کرنے کا طریقہ کار
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سو ل سوسائٹی کی تنظیم کب اپنا بہترکردار ادا کر سکتی ہے؟
ADBاور ترقی پذیر رکن ممالک (DMC)کی آپریشنزکے دوران سول سوسائٹی کی مختلف قسم کی تنظیمیں مختلف 

قسم کے کردار ادا کرتی ہیں۔ مقامی عالقے کے حاالت سے آگاہی، مقامی زبانوں سے واقفیت اور حکومتی مفادات 
سے باال تر ہونے کے حوالے سے سول سوسائٹی کی نمائندگی بہت اہمیت کی حامل قرار پاتی ہے۔

نام پنسہ کمبوڈیا میں مارچ 2011میں حکومتی افسروں کے ساتھ شراکتی تربیت

سول سوسائٹی کی تنظیمیں مقامی ترقیاتی معامالت اور مسائل کے بارے میں براہ  صالح مشورہ اور مشاورت: 	 
راست اور گہری آگاہی رکھتی ہیں۔ اسلیےوہ پراجیکٹ کی ڈیزائن اور عملدرآمدکے متعلق مشاورت میں ٹھوس 

اور قابل قدر آراءشامل کرسکتی ہیں۔
-  بین االقوامی غیر سرکاری تنظیمیں (INGOs) بین االقوامی تجربے اور مہارتوں کا گہرا ادراک رکھتی ہیں 

جبکہ قومی سطح کی غیر سرکاری تنظیمیں(NGOs)اور طبقاتی تنظیمیں(CBOs)مقامی حاالت کے حوالے سے 
موزوں خدمات پیش کرتی ہیں۔

پیشہ ورانہ انجمنیں اپنے شعبے کی مخصوص تکنیکی مہارتیں فراہم کرتی ہیں۔  -

جمہوریہ کرغیز میں بچوں کی تعلیم کے خصوصی تقاضوں کے بارے میں سول سوسائٹی کی مشاورت
جمہوریہ کرغیز میں ADB سول سوسائٹی کی مختلف تنظیموں کے ساتھ مل کر معیاری تعلیم تک مخصوص تقاضوں کے تحت بچوں 

کی رسائی کی حالت بہتر بنانے کےلیےکام کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں معذور بچوں کے والدین کی تنظیم، معذور بچوں کی ضروریات 
کے حوالے سے مشاورت فراہم کرنے کےلیےصالح کار کے طور پر کام کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں کمیونٹی کی چار دیہی تنظیمیں 

معذور بچوں کے والدین کے ساتھ گول میز کانفرنسوں اور تقاریب کے ذریعے باقاعدگی کے ساتھ مشاورت کرتی ہیں۔

ذریعہ: اے ڈی بی 2007 ۔ JFPR گرانٹ برائےجمہوریہ کرغستان۔ خصوصی ضروریات رکھنے والے بچوں کی بنیادی معیاری تعلیم 
تک رسائی بہتر بنانا ۔ منیال 

اس ٹول میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ سول سوسائٹی کی تنظیموں کی مختلف شعبوں میں صالحیتوں کو 
کس طرح پہچانا اور پرکھا جا سکتا ہے۔
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جب رابطہ کمزور پڑنے لگے تو سول سوسائٹی کی تنظیمیں کمیونٹیز  ADB، حکومتوں اور کمیونٹیز کا رابطہ: 	 
اور عوام اور حکومتوں اور ترقیاتی اداروں اور امداد فراہم کرنے والوں کے درمیان پل کا کردار ادا کرتی ہیں۔ 

–  بین االقوامی غیر سرکاری تنظیمیں، بڑی قومی سطح کی غیر سرکاری تنظیمیں، مزدور تنظیمیں اور   
تنظیموں کے اتحاد و حکومتوں کے ساتھ اپنے حلقہ نیابت کا رابطہ کرا سکتی ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے 

کہ ان کے حکومتوں کے ساتھ پہلے سے ہی روابط موجود ہوں۔ اس طرح چھوٹی غیر سرکاری تنظیمیں اور 
کمیونٹی کی بنیاد پر قائم تنظیمیں مقامی اور عالقائی سطح پر یہ خدمات سر انجام دے سکتی ہیں۔

سول سوسائٹی کی تنظیموں کو اگر ترقیاتی نتائج کے حصول کےلیےمقامی طبقات کو  کمیونٹی کو تحریک دینا: 	 
متحرک کرنے کا گہرا تجربہ ہوتا ہے۔

      –       تنظیموں NGOs نے ترقیاتی مقاصد اور نتائج کے حصول کےلیےکمیونیٹیز کو متحرک کرنے میں بڑی 
کامیابی حاصل کی ہے۔ بعض بین االقوامی غیر سرکاری تنظیمیں بین االقوامی طور پر استعمال ہونے والی 
جدید ترین حکمت عملیوں کے بارے میں بہتر آگاہی رکھتی ہیں جب کہ غیر سرکاری تنظیمیں مقامی حاالت 

اور ثقافت سے گہری واقفیت رکھتی ہیں۔
      –  مزدور تنظیمیں بھی لوگوں کو متحرک کر سکتی ہیں اور خاص طور پر ان کا کردار اس وقت بہت اہم ہو 

جاتا ہے جب کسی مخصوص شعبے کے مزدوروں میں ان کے ارکان کی بڑی تعداد موجود ہو۔

بنگلہ دیش میں لوگوں کو متحرک کرنے میں غیر سرکاری تنظیموں کا کردار
بنگلہ دیش میں چٹا کانگ کے پہاڑی عالقے میں ADBنے (طبقاتی ترقی، آبپاشی، چھوٹے قرضوں کی فراہمی اور استفادہ کنندگان کی 
تربیت جیسی) چھوٹی سکیموں کے شروع کرنے اور ان پر عملدرآمدکےلیےدیہی طبقات کو متحرک کرنے کےلیےمختلف مقامی غیر 

سرکاری تنظیموں کے ساتھ ساتھ CIPSاور ALOجیسی بڑی غیر سرکاری تنظیموں کے ساتھ شراکت داری کی۔

ذریعہ: چٹا گانگ کے پہاڑی عالقے میں دیہی ترقی کےلیےبنگلہ دیش کا قرضہ

کسی پراجیکٹ میں لچک، فوری جوابدہی یا جدت کی ضرورت ہو تو سول سوسائٹی کی تنظیمیں  جدت واختراع: 	 
ان تبدیل شدہ حاالت میں فور رد عمل ظاہر کرتی ہیں اور نئی حکمت عملیوں کے ساتھ مشاہدہ کرنے کی بہت 

مشتاق ہوتی ہیں۔
–  بین االقوامی غیر سرکاری تنظیمیں اور غیر سرکاری تنظیمیں کمیونٹی کی شرکت میں اضافے کےلیے   

مؤثر اور بڑے پروگرام رکھتی ہیں۔
–  بعض تحقیقی ادارے بھی نئے حل تالش کرنے اور تیار کرنے کے حوالے سے خود کو فخریہ طور پر پیش   

کرتے ہیں۔

سول سوسائٹی کی تنظیمیں مختلف سطحوں پر سہولتیں بھی فراہم کر سکتی ہیں۔ یہ عمومًا اس  خدمات کی فراہمی: 	 
وقت میدان میں آتی ہیں جب حکومتی خدمات کی فراہمی کےلیےان تنظیموں کے ساتھ معاہدے کر لیتی ہیں۔

–  بین االقوامی غیر سرکاری تنظیمیں (INGOs)اور غیر سرکاری تنظیمیں (NGOs)عالقائی اور قومی سطح   
پر بھی خدمات فراہم کر سکتی ہیں (مثاًل بنیادی سماجی خدمات)

–  طبقاتی تنظیمیں (CBOs)کو عمومًا کمیونٹی یا طبقاتی سطح پر ہی شریک کار کیا جاتا ہے اور عام طور پر   
فراہمی آپ کا مقامی انتظام، چھوٹے گروپی قرضوں اور طبقاتی سطح کی دوسری خدمات کی فراہمی میں 

شامل کیا جاتا ہے۔

بحر الکاہل کے سماجی خدمات کی فراہمی کے جامع پروگرام میں غیر سرکاری تنظیموں کا کردار
بحر الکاہل کے عالقے میں آنے والی حالیہ قدرتی آفات (سونامی وغیرہ) اور عالمی معاشی بحران سے پیدا شدہ مسائل سے نمٹنے کےلیےغیر 

سرکاری تنظیمیں اور کلیسائی گروپ مختلف جامع سماجی خدمات سرانجام دے رہے ہیں اور ان کی خدمات کا ہدف خطرات سے دو چار گروپ 
ہیں جن میں بے روز گار نوجوان اور خواتین بھی شامل ہیں۔

ذریعہ: ADB 2009۔ معاشی امدادی پروگرام کے تحت TONGکی مالی امداد، بحرالکاہل کے عالقے میں خطرات سے دوچار افراد کے سماجی تحفظ 
کےلیےمالی امداد۔ منیال
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جائزہ، نگرانی اور تجزیہ:	  سول سوسائٹی کی بعض تنظیمیں پراجیکٹ کی ڈیزائن اور آزادانہ نگرانی اور جائزے 
(M&E)کے شراکتی تجزیے کی انجام دہی میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ تاہم ان تنظیموں کو عمل درآند میں 

شراکت دار اور آزادانہ تجزیہ کار کے طور پر استعمال نہیں کیا جاتا۔ نظم و نسق کی بہتری میں سول سوسائٹی 
کے نگرانوں کا کردار بہت اہمیت رکھتا ہے (دیکھیں راہنما سیکشن برائے بہتر نظم و نسق و فروغ استعداد 

صفحہ نمبر71)۔
–  بعض بین االقوامی غیر سرکاری تنظیمیں INGOsاور غیر سرکاری تنظیمیں NGOsاور تحقیقی ادارے   

تیز رفتار شراکتی تحقیقی، تکنیکوں میں خصوصی مہارت اور جائزوں اور نگرانی و تجربے (M&E)پر 
عملدرآمدکرانے میں خصوصی مہارت رکھتے ہیں۔

کمیونٹی کی سطح پر خدمات کی فراہمی اور نگرانی میں مدد کےلیےجمہوریہ کرغیز میں سول 
سوسائٹی کی تنظیموں کا کردار

ADBجمہوریہ کرغیز میں خود مختار اداروں اور کمیونٹی کی تنظیموں کے ساتھ مل کر پانی کی فراہمی اور نکاسی کے ایک بڑے 
پراجیکٹ پر کام کر رہا ہے اس پراجیکٹ کے تحت کرغزستان کے 200 دیہات کے 3 الکھ باشندوں کو فائدہ پہنچے گا۔ آزاد نگرانی کا 

کام ایک مقامی غیر سرکاری تنظیم TAZA TABIGAT انجام دے رہی ہے۔

ذریعہ: ADB 200۔ کمیونٹی کی بنیاد پر بنیادی ڈھانچے کی خدمات کے شعبے کے پراجیکٹ کےلیےکرغزستان کی مالی امداد۔ منیال

سول سوسائٹی کی تنظیموں کا چناؤ
فریقین کے ایک تفصیلی تجزیے کے ذریعے سول سوسائٹی کی ان تنظیموں کا پتا چالیا جا سکتا ہے جو مخصوص 

سرگرمیوں میں دلچسپی رکھتی ہوں پھر انہیں پراجیکٹ کی ڈیزائنمیں مشاورت اور شراکتی منصوبوں کی تیاری 
میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ جب سول سوسائٹی کی ہر ایک تنظیم (CSO)کے کردار کا تعین ہو جائے تو مزید امکانی 

شراکت داروں کے چناؤ کےلیےدرج ذیل تقسیم کی بنیاد پر انتخاب کیا جا سکتا ہے۔

یہ ادارے بین االقوامی طور پر اور بعض ممالک میں موجودہوتے ہیں اور وہ از  تصدیق کرنے والے ادارے: ۔ 1
خود یا آزادانہ تصدیق کا کام کرتے ہیں مثال کے طور پر کمبوڈیا میں کواپریشن کمپنی برائے کمبوڈیا نے ایک 
رضا کارانہ غیر سرکاری تنظیم کے تحت تصدیقی نظام قائم کیا ہے اسی طرح فلپائن میں ”فلپائن این جی او فار 
سرٹیفیکیٹشن“ سول سوسائٹی کی ان تنظیموں (CSOs)کو تصدیق نامے جاری کرتی ہے جو مالیاتی انتظام اور 

 جوابدہی کے مسلمہ کم از کم معیارات پر پورا اترتی ہیں۔ پاکستان میں ”مرکز برائے انسانی ہمدردی“
(Centre for Philanthropy) ان غیر منافع بخش تنظیموں کی فہرست مرتب کرتا ہے جو نظم و نسق، 

پروگرام کی بجا آوری اور مالیاتی انتظام کے معیارات پر پورا اترتی ہیں۔47

متحدہ تنظیمیں:۔ 2 بہت سے ممالک میں ایسی متحدہ تنظیمیں موجود ہیں جو اپنے ارکان کی صالحیتوں کے متعلق 
گہری اور تفصیلی معلومات رکھتی ہیں اور اکثر وہ ان معلومات کے بارے میں ڈائریکٹریاں بھی شائع کرتی ہیں۔ 
اس حوالے سے مخصوص شعبوں کے نیٹ ورکس یا ورکنگ گروپس بھی موجود ہو سکتے ہیں۔ (مثاًل صنف یا 

ایڈز کے بارے میں)

سول سوسائٹی کے نقشے اور رپورٹیں:۔ 3 سول سوسائٹی کا مفصل خاکہ تیار کرنے یا مختلف شعبوں کی حیثیت پر 
رپورٹ کے بارے میں کام ہو چکا ہے۔ اس ضمن میں معلومات متعلقہ ویب گاہوں سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔

بین االقوامی غیر سرکاری تنظیمیں:۔ 4 بہت سی بین االقوامی غیر سرکاری تنظیمیں قومی عالقائی اور نجلی سطح 
پر اپنی شراکت دار سول سوسائٹی کی تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں اور قابل اعتماد ملکی تنظیموں 
کے بارے میں معلومات حاصل کرتی ہیں۔ کسی مخصوص ملک میں سول سوسائٹیز کی تفصیالت کے متعلق 

CIVICUSکے ذریعے رسائی حاصل کی جا سکتی ہے اور ان کی رپورٹوں کے بارے میں ا ن کی متعلقہ ویب 
سائٹس سے معلومات مل سکتی ہیں۔48
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کے ریذیڈنٹ مشنوں کے پاس ملک کے اندر کام کرنے والی سول  ADBکا عملہ اور شراکت دار: ADB۔ 5
سوسائٹی کی تنظیموں کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں اور خاص طور پر یہ بھی معلومات موجود ہوتی ہیں کہ 
ماضی میں انہوں نے کون کون سے پراجیکٹس کے ساتھ کام کیا ہے۔ کچھ مشنوں کے پاس امکان شراکت داروں 

کی فہرست بھی موجود ہوتی ہے۔ ریذیڈنٹ مشنوں کے ہیڈ کوارٹر میں موجود ماہرین کو یہ علم بھی اکثر ہوتا 
ہے کہ ان کے عالقے میں سول سوسائٹی کی کون سی قابل اعتماد تنظیمیں کام کر رہی ہیں اور ہمارے کتنے 

ساتھی دوسرے ترقیاتی شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں خصوصًا دو طرفہ امدادی اداروں کے 
بارے میں بھی ان کے پاس معلومات ہوتی ہیں۔ ADBکے این جی او اینڈ سول سوسائٹی سینٹر (NGOC)نے 
الگ الگ ممالک کی سول سوسائٹی کی تنظیموں کا مختصرًا خاکہ بھی تیار کیا ہے اور این جی اوز کے لنک 
(IED) بھی تیار کیے ہیں جن میں این جی او کے متعلق معلومات موجود ہوتی ہیں۔ شعبہ خود مختار جانچ کار

کے اطالعاتی نظام کے ریکارڈ میں ان نتائج اور اسباق کے بارے میں بھی مواد دستیاب ہے جو شراکتی حکمت 
عملیوں سے حاصل ہوتے ہیں۔

حکومتی ذرائع:۔ 6 عملے کے بعض ارکان کو مختلف شعبوں میں کام کرنے والی سول سوسائٹی کی تنظیموں کی 
ساکھ اور استعداد کا بھی علم ہوتا ہے۔

سول سوسائٹی کی تنظیموں کا تجزیہ کرنا
ADB درج ذیل سواالت کی مدد سے سول سوسائٹی کی تنظیموں کا تجزیہ کرنے کے بارے میں مدد ملتی ہے تاکہ
یا ایک ترقی پذیر رکن ملک کے ساتھ پراجیکٹ میں ان کے ساتھ اشتراک کیا جا سکے یا انہیں شراکت دار بنایا جا 

سکے۔ یہ گائیڈ ایک فہرست کے طور پر بھی راہنمائی کرے گا۔ اس کے عالوہ اس کے ذریعے یہ معلومات بھی 
حاصل ہو سکتی ہیں کہ کہاں کہاں سول سوسائٹی تیار ی کے مرحلے میں ہے۔ کون سی تنظیمیں مقررہ معیار پر پورا 
اترتی ہیں، کن کے متعلق یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ انہیں کیا کیا مشتنیات دی جا سکتی ہیں اور کہاں ایک 

شعبے کی ترقی کےلیےاستعداد میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سول سوسائٹی کی تنظیموں کی جانچ کاری کا 
طریقہ کار اس طرح کا ہونا چاہیے کہ پراجیکٹ کے متعلقہ غریب ترین اور پسماندہ گروپ پورے عمل سے باہر نہ 

رہ جائیں کیونکہ یہ گروپ عمومًا زیادہ منظم نہیں ہوتے۔

بعض اوقات کسی تنظیم کی صالحیت جانچنے کےلیےمزید تحقیقات کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اسے کوئی 
مخصوص کردار (مثاًل تحقیق یا تجزیہ) سونپا جا سکے۔49 اس ضمن میں معلومات کے حصول کے مختلف ذرائع 

موجود ہیں جن میں سول سوسائٹی کی تنظیموں کی ویب گاہیں، عملے کے انٹر ویوز، متعلقہ حکومت سے مشاورت 
اور دیگر ترقیاتی شراکت داری اور سول سوسائٹی کی تنظیموں سے بات کرنا شامل ہیں۔ صالحیت جانچنے کے 

وسائل کی مزید تفصیالت اس فہرست میں دی جا رہی ہیں۔

اشتراک عمل کےلیےسول سوسائٹی کی تنظیموں کی صالحیت جانچنے کےلیےراہنما سواالت
قانونی حیثیت:	  کیا متعلقہ سول سوسائٹی تنظیم قانونی طور پر مسلمہ اور رجسٹرڈ ہے؟

ساکھ:	  کیا سول سوسائٹی تنظیم تصدیق شدہ ہے ( ان ممالک میں جہاں ایسا نظام موجود ہے)کیا اس کا نام سول سوسائٹی کی 
تنظیموں کی ڈائریکٹری میں موجود ہے) اور کیا اس کے مالیاتی ذرائع اور سرگرمیوں میں شفافیت موجود ہے۔

مشن اور نظم و نسق:	  کیا یہ سول سوسائٹی تنظیم اپنے تصور، مقاصد اور کردار کے بارے میں واضح ہے؟ کیا یہ اپنے تنظیمیں 
اور نظم و نسق کے ڈھانچے کے بارے میں شفافیت کی حامل ہے؟

حلقہ اور معاونت:	  کیا متعلقہ سول سوسائٹی کا حلقہ پوری طرح آگاہ اور معاونت کرنے کا جذبہ رکھتا ہے۔ کیا یہ تنظیم کسی 
شعبے، تصور یا متحدہ تنظیم کی رکن ہے؟ کیا اس کی اچھی شہرت کی حامل دیگر ترقیاتی تنظیموں کے ساتھ شراکت داری ہے؟

تکنیکی استعداد:	  کیا سول سوسائٹی کی اس تنظیم نے اپنے اہداف کے نفاذ کےلیے مؤثر حکمت عملیوں کا نفاذ کیا ہے اور کیا 
متعلقہ شعبے میں وہ مؤثر اور عملی طور پر موجود ہے؟

انتظامی صالحیت:	  کیا متعلقہ سول سوسائٹی تنظیم کی دستاویزات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے پاس ایسا ٹھوس منصوبہ موجود 
ہے جس کے باعث ایک بہترین پراجیکٹ تیار ہو سکے اور اس کا جائزہ لیا جا سکے؟

انتظامی استعداد:	  کیا سول سوسائٹی تنظیم کے پاس مناسب مشینری اور نقل و حمل کا ڈھانچہ اور خریداری کی استعداد موجود ہے؟
مالی حالت:	  کیا متعلقہ سول سوسائٹی تنظیم کے پاس ایسا طریقہ کار موجود ہے وہ درکار رقم کا بندوبست کر سکے؟ کیا اس نے 

ماضی میں کامیابی کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ کیا اس نے اپنے کھاتوں کو منظم، بہترین اور واضح انداز میں ترتیب دیا ہے؟
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ممکنہ مسائل سے بچاؤ
پراجیکٹ کی ابتدائی سطح سے لے کر سول سوسائٹی کی تنظیموں کے ساتھ کام کرنے اور حقیقی عملدرآمدتک 

پراجیکٹ کے پورے دورانیے کے دوران مختلف قسم کے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے اکثر مسائل پر 
حسِن انتظام اور پراجیکٹ کے بہتر نظم و نسق کے ساتھ قابو پایا جا سکتا ہے۔

سول سوسائٹی کی تنظیموں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی تراکیب:
	 ڈیزائن کے ابتدائی مرحلے میں ہی سول سوسائٹی کی تنظیموں کے ساتھ بات چیت شروع کر دی جائے۔ اگر عملدرآمدکے دوران 
ان تنظیموں کے ساتھ بالکل کاروباری طریقے سے ایک ذیلی ٹھیکیدار جیسا سلوک کیا جائے تو اس سے کشیدگی جنم لیتی ہے۔ 

غیر سرکاری تنظیمیں خاص طور سے اپنے امدادی اداروں کو ایک شراکت دار کے طور پر دیکھتی ہیں اور وہ اپنی مختلف 
توقعات کے ساتھ معاہدے کی بنیاد پر تعلقات استوار کرتی ہیں جو ADBسے مختلف ہوتی ہیں۔ اگر ممکن ہو تو عملی کاروائی کے 

دوران مشترکہ فیصلہ سازوں کا نظام اپنایا جائے جس سے باہمی ہم آہنگی کو فروغ حاصل ہو اور تنازعات سے بچا جا سکے۔
	 ٹھیکیداری کی خدمات کےلیےشفات بولی کو یقینی بنایا جائے۔

	 سول سوسائٹی کی تنظیموں کی سرگرمیوں کی نگرانی کےلیےواضح اشاریے اور راہنما اصول ترتیب دیے جائیں۔ سول سوسائٹی 
کی تنظیمیں مختصر مدت میں نتائج کے حصول کی بجائے عمل کاری پر زیادہ توجہ مرکوز رکھتی ہیں۔

	 اس بارے میں با خبر رہا جائے کہ سول سوسائٹی کی بعض تنظیمیں زیادہ عملے کے باعث مشکالت کا شکار ہو جاتی ہیں یہ بات 
خطرے کا باعث ہو سکتی ہے اور اس کا تدارک اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ تعلقات کو یقینی بنانے کےلیےمحض ایک یا دو 

ٹھیکیوں پر انحصار نہ کیا جائے۔ اسی طرح سول سوسائٹی کی بعض تنظیمیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں طویل عرصہ تک صرف چند 
لوگ ہی چالتے ہیں،

	 اس بات سے بھی با خبر رہا جائے کہ سول سوسائٹی کی تنظیموں کے پاس محدود اضافی بجٹ ہوتا ہے اسلیےان کی خاطر 
ضروری ہے کہ رقوم کی تقسیم بروقت کی جائے۔

	 استعداد اور صالحیتوں کے متعلق ہمیشہ حقیقت پسند رہا جائے۔ تنازعات سے متاثرہ عالقوں میں عمومًا سول سوسائٹی کی تنظیمیں 
نئی نئی وجود میں آتی ہیں اس لیےضروری ہے کہ ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنے سے قبل پراجیکٹ کی ڈیزائنکے بارے میں ان 

کی استعداد کو ہم آہنگ بنایا جائے۔
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شراکتی نگرانی اور جائزہ (PM&E)ایک ایسا طریقہ کار ہے 
جس کے ذریعے فریقین ایک پراجیکٹ، پروگرام یا پالیسی کے 

جائزے کے عمل میں شریک ہوتے ہیں ؛ وہ مذکورہ مواد، طریقہ 
کار اور نتائج پر کنٹرول کرنے کے سلسلے میں تبادلہ خیال کرتے 

ہیں اور درست اقدامات کی نشاندہی کرنے اور انھیں اٹھانے میں 
مدد دیتے ہیں۔ محض بیرونی ماہرین پر انحصار کرنے کی بجائے 

اگر پراجیکٹ سے متاثرہ مقامی لوگوں کو بھی شراکتی نگرانی 
اور جائزے (PM&E)میں شریک کر لیا جائے تو اس سے انھیں 

پراجیکٹ پر عمل در آمد کے بارے میں بہت سی اہم باتیں اور سبق 
ملتے ہیں اور وہ ترقیاتی سرگرمیوں میں شرکت کرتے ہیں نیزان 

میں ملکیت کا احساس بھی پیداہوتاہے ۔

تعارف
شراکتی نگرانی اور جائزے (PM&E)کی تیاری کا مقصد یہ ہے کہ پراجیکٹ سے متاثرہ افراد کو پراجیکٹ کی 

نگرانی اور جائزے کے عمل میں مؤثر طور پر شریک کیا جائے۔ اس کے ذریعے ان نئے طریقوں کا تجزیہ کرنے 
اور پراجیکٹ کے ذریعے تبدیلی ہونے والی آگاہی حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے جو فریقین کی ضروریات اور 

توقعات کے حوالے سے زیادہ بھرپور ہوتی ہیں۔ اس سے شراکتی جائزے، اس کے دو بنیادی اصولوں اور اسی طرح 
کے دوسرے طریقوں کی بنیادی معلومات کا علم ہوتا ہے۔ (دیکھیں ٹول نمبر 3 شراکتی جائزہ،صفحہ نمبر37( ٹول 

نمبر 3میں دیے گئے راہنما اصولوں کا اطالق شراکتی نگرانی اور تجزیے (PM&E)پر بھی ہوتا ہے۔

روایتی نگرانی اور جائزے اور شراکتی نگرانی اور جائزے کا فرق
شراکتی نگرانی اور جائزہروایتی نگرانی اور جائزہفرق

عمل کاری کی منصوبہ 
بندی اور انتظام کون کرتا 

ہے؟

عام طور پر ADBکا عملہ، عملدرآمدکا 
ذمہ دار ادارہ، عملہ اور مشیران

ADBکے عملے کا ایک رکن، کمیونٹی کے نمائندوں کے ساتھ مل کر حوالہ کی ابتدائی شرائط 
تحریر کرتا ہے مشیران اپنا کردار ایک سہولت کار کے طور پر ادا کرتے ہیں۔ عمل کاری کے 

مخصوص حصوں اور پہلوؤں کا انتظام چالنے میں مقامی لوگ، پراجیکٹ کا عملہ، مقامی 
حکومت کے افسران اور دوسرے فریقین کا کردار بنیادی ہوتا ہے۔

فریقین کے کردار میں شراکتی نگرانی اور جائزے کے ڈھانچے کی ڈیزائنمیں مدد کرنا، معلومات کی فراہمیفریقین کا کردار
معلومات کا حصول اور تجزیہ، نتائج کا تبادلہ اور مستقبل کے مجوزہ الئحہ عمل کی تیاری 

شامل ہے۔ اس کردار میں کم پڑھے لکھے اور ناخواندہ افراد کو شامل کرنے کےلیےبھرپور 
امداد اور استعداد میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

مسلمہ طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے مشیران کا کردار
مقاصد کے حصول کےلیےکارکردگی 
جانچنے کی خاطر مہارتوں کی فراہمی

فریقین کی ٹیم کو شراکتی نگرانی اور جائزے کے عمل میں مدد کےلیےبہتر ابالغی خدمات، 
درکار سہولتیں اور تجزیاتی مہارتیں فراہم کرنا

کامیابیوں کا بیرونی تجزیہ، یہ تجزیہ کامیابیوں کو جانچنا
عمومًا پروگرام کے ابتدائی تصورات کی 

بنیاد پر ہوتا ہے

کامیابیوں کا اندرونی تجزیہ، مختلف تصورات کا جائزہ لینا۔ اس بات کو یقینی بنانا کہ استفادہ 
کنندگان کی آراءکو شامل کیا گیا ہے اور ان کی بات سنی گئی ہے.

اشاراتی اور توافقی٭ تقسیم پر زورپہلے سے طے شدہ اور مقررہحکمت عملی

ذریعہ: NZAIB 2006 شراکتی جائزے کے متعلق ہدایات۔ آک لینڈ
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ADBکے پراجیکٹ کے دورانیے میں شراکتی نگرانی اور جائزہ کب 
استعمال ہو گا

پراجیکٹ کی تیار ی کے دوران ایک مشیر (کنسلٹنٹ) ممکنہ اشاریوں اور اہداف کے متعلق معلومات جمع کرے 
گا۔ یہ مشیر معلومات کے موجود نظاموں کا پتا چالئے گا اور اگر اضافی معلومات جمع کرنا ضروری ہو تو وہ یہ 

دیکھے گا کہ

معلومات کیسے جمع کی جائیں مثاًل نمونے کے طور پر چند افراد سے گفتگو کر لی جائے یا تفصیلی سروے کیا   -i
جائے، پراجیکٹ کا ریکارڈ دیکھا جائے، شراکتی دیہی آگاہی کے طریقے اختیار کیے جائیں، مخصوص گروپوں 

سے مباحثہ کیا جائے یا لوگوں میں گھل مل کر حاالت کا جائزہ لینے کے بعد معلومات اخذ کی جائیں۔

معلومات کون جمع کرے گا مثاًل پراجیکٹ کا عملہ یا دوسرے حکومتی ادارے، استفادہ کنندہ طبقات، ٹھیکیدار   -ii
ادارے، غیر سرکاری تنظیمیں یا مشیران۔

اس مرحلے پر یہ فیصلہ کیا جائے کہ کیا نگرانی اور جائزہ (M&E)کےلیےشراکتی حکمت عملی اختیار کی جائے؟ 
شراکتی نگران اور جائزے کا نفاذ اس وقت بہت مناسب رہتا ہے جب ابتدائی منصوبہ بندی میں مقامی فریقین کو شامل 

رکھا گیا ہو۔ اس طرح لوگوں میں ملکیت کا احساس وسیع تر ہو جاتا ہے اور وہ پراجیکٹ پر عملدرآمدکی نگرانی 
کےلیےزیادہ وقت ضرف کرنے پر آمادہ ہو تے ہیں۔ جس سے اس کی اہمیت کا پتا چلتا ہے۔ شراکتی نگرانی اور 
جائزے کے ذریعے فریقین سے مشاورت اور شراکتی جائزے کی بنیاد فراہم ہوتی ہے اور عملدرآمدمیں شراکت 

کو فروغ حاصل ہو تا ہے۔ لوگوں کے ساتھ اگر مسلسل رابطہ نہ رکھا جائے تو اس بارے میں بد اعتمادی کا شکار 
ہو جاتے ہیں کہ ان کی رائے کو حقیقی اہمیت نہیں دی گئی۔ چونکہ شراکتی نگرانی اور جائزے (PM&E)کا ہر 

عمل ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے اسلیےذیل میں چند ایسے اہم مراحل بتائے گئے ہیں جو شراکتی نگرانی اور 
جائزے کے ایک معیاری عمل کے اندر ہونا ضروری ہیں۔50

پراجیکٹ کی عمل کاری کے دوران

)میں  پراجیکٹ کے مقام پر فریقین سے مشاورت: یہاں یہ وضاحت کی جائے کہ نگرانی اور جائزے (M&E۔ 1
(M&E) فریقین کو شامل کرنا کیوں ضروری ہے اور اس بات کا تعین کیا جائے کہ شراکتی نگرانی اور جائزے
کی ٹیم میں کون کون شریک ہو گا۔ یہ بھی تبادلہ خیال کیا جائے کہ اس عمل میں صنفی توازن کی نوعیت کیا ہو 

گی اور کونسے متعلقہ گروپوں کو اس عمل میں شامل کیا جا سکتا ہے۔

جائزے کے اہم سواالت اور طریقہ کار کا تعین کیا جائے:۔ 2 شراکتی نگرانی اور جائزے کی ٹیم کے ساتھ ایک 
ابتدائی ورکشاپ منعقد کی جائے تا کہ اس عمل کے اہم اشاریوں، مقاصد اور طریقوں کا تعین ہو سکے۔

ڈیزائن اور نگرانی کا ڈھانچہ )DMF(اور پراجیکٹ کی کارکردگی کا انتظامی نظامPAMوغیرہ کی تیاری:۔ 3 
پراجیکٹ کی کارکردگی کے انتظامی نظام میں یہ بات واضح کر دی جائے کہ پراجیکٹ کے استفادہ کنندگان اور 
پراجیکٹ سے متاثر ہونے والے افراد شراکتی نگرانی اور جائزے میں کس طرح شریک ہوں گے۔ پراجیکٹ کی 

آزادانہ نگرانی کے عمل میں مقامی تحقیقی اداروں اور سول سوسائٹی کی تنظیموں کو (پراجیکٹ کے مختلف 
پہلوؤں مثاًل نو آبادکاری کا منصوبہ کے لحاظ سے) شریک کیا جائے۔

پراجیکٹ آپریشنل منصوبہ بندی کے دوران

پراجیکٹ کی عملی منصوبہ بندی کے دوران شراکتی نگرانی اور جائزے کی ٹیم کو شراکتی ٹولز  تربیت، مباحثة: ۔ 4
اور طریقوں کے بارے میں تربیت فراہم کی جائے اور رویے وغیرہ جیسے مختلف راہنما اصولوں کے بارے 

میں آگاہ کیا جائے۔

یہ فیصلہ کیا جائے کہ کون، کہاں، کیا کرے گا، کونسے نمونے  عملدرآمدکے تفصیلی منصوبے کی تیاری: ۔ 5
حاصل کرے گا، کن موضوعات پر تفصیلی جانچ ہو گی اور یہ کب اور کیسے ہو گی۔

پراجیکٹ پر عمل درآمد کرنے کے دوران
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شراکتی نگرانی اور جا ئزے کی ٹیم، نگرانی کرے گی، سرگرمیاں ریکارڈ  نگرانی اور تجزیہ اور تبصرے: ۔ 6
کرے گی اور معلومات کا تبادلہ کرے گی۔ یہ ٹیم مناسب وقفوں کے ساتھ ابتدائی مقاصد کے حصول کے ضمن 
میں ہونے والی پیش رفت کا تجزیہ کرے گی اور پھر تمام فریقین کو اپنے حاصل کردہ نتائج اور تجزیے سے 

آگاہ کرے گی۔

)7( پراجیکٹ میں بہتری کے اقدامات: نتائج کی بنیاد پر پراجیکٹ میں مناسب سوچ بچار کے بعد ضروری تبدیلیاں 
عمل میں الئی جائیں۔

)8( جائزے کے عمل کے بارے میں بحث/ آگاہی: فریقین کے ساتھ مجموعی تجزیے اور طریقہ کار پر تبادلہ خیال 
کیا جائے اور رپورٹ دوسرے فریقین تک پہنچائی جائے

ٹولز اور طریقہ کار
شراکتی نگرانی اور تجزیے کےلیےمختلف ٹولز اور طریقے ہوتے ہیں جو شراکت کی سطحوں کا تعین کرتے ہیں۔ 
شراکت کی انتہائی آخری سطح پر فریقین شراکتی نگرانی اور جائزے کو منظم کرتے ہیں اور وسائل تفویض کرتے 
ہیں۔ اس سارے عمل کا مقصد پراجیکٹ کی اثر پذیری کا جائزہ لینا، استعفادہ کنندگان کی استعداد بڑھانا اور جوابدہی 

اور شفافیت کو فروغ دینا ہے۔ شہریوں کی رپورٹ کا کارڈ(CRC)اور کمیونٹی کی بنیاد پر نگرانی (CBM)کے 
نیچے دیے گئے ٹولز سے ظاہر ہوتا ہے کہ شراکتی نگرانی اور جائزے کا فارم خدمات عامہ فراہم کرنے والے افراد 

اور اداروں کی ادارہ جاتی جوابدہی کو کس طرح فروغ دیتا ہے۔ اگر غیر متوقع نتائج کے متعلق آگہی کےلیےکھلے 
معیاری تجزیے کا طریقہ استعمال کیا جائے تو روایتی جائزے کا طریقہ بھی زیادہ شراکتی بن سکتا ہے۔ روایتی 

جائزے کا طریقہ اس وقت بھی شراکتی بن سکتا ہے جب انتظام کو ہاتھ میں نہ لیتے ہوئے مختلف قسم کی آراءکے 
حصول کےلیےشراکتی حکمت عملیوں کو الگو کیا جائے۔

ٹول نمبر 3: شراکتی تجزیے میں شراکتی جائزوں کے اہم طریقوں کا ایک جدول بھی شامل ہے (جس میں مرکوز 
گروپی مباحث ا ز خود جائزے، نقشے اور درجہ بندی شامل ہیں)۔ یہ چیزیں عام طور پر شراکتی نگرانی اور جائزے 

میں شامل ہوتی ہیں۔ تاہم سب سے اہم بات طریقوں کا استعمال نہیں بلکہ لوگوں کی زندگیوں پر مجوزہ تبدیلی کے 
اثرات کی ایماندارانہ آگاہی کےلیےماحول تیار کرنا ہے۔51

اگر مختلف شراکتی طریقوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو اس طرح شراکتی نگرانی اور جائزے کےلیےایک مربوط 
حکمت عملی تیار ہو جائے گی۔ ADBکی آپریشنزمیں استعمال ہونے والی بعض حکمت عملیاں نیچے بیان کی 
گئی ہیں اور ٹول نمبر 3میں استفادہ کنندگان کے جائزوں اور غربت کے شراکتی تجزیوں کی وضاحت کی گئی 

ہے۔ شراکتی جائزہ، شراکتی نگرانی اور جائزے کےلیےبھی استعمال کیا جا سکتا ہے فہرست میں مزید وسائل کی 
وضاحت کر دی گئی ہے۔

تبدیلی کے انتہائی اہم طریقے
انتہائی اہم تبدیلی (MCS)کا طریقہ در اصل ایک معیاری شراکتی نگرانی اور جائزے کی حکمت عملی ہے۔ اس 

میں تبدیلی کی اقسام کے بارے میں فریقین کا فیصلہ ریکارڈ کرنا اور معلومات کا جائزہ لینا شامل ہیں۔ اس عمل میں 
میدان کی اہم تبدیلیوں (SC)کی کہانیوں کو جمع کرنا اور نامزد فریقین اور عملے کا باقاعدہ طریقے سے انتخاب 

بہت اہمیت رکھتا ہے۔52 انتہائی اہم تبدیلی (MCS)ویتنام میں ADBکے ایک پراجیکٹ میں استعمال کی جا چکی ہے۔ 
جس کا مقصد غریبوں کےلیےمنڈیوں کی صورتحال بہتر بنانا تھا۔ پراجیکٹ کا عملہ اہم تبدیلیوں (SC)کی یہ کہانیاں 

معاوضے پر کام کرنے والے تحقیق کاروں اور مختلف ورکشاپوں کے انعقاد کے ذریعے شرکاءسے حاصل کرتا 
ہے۔ ان کہانیوں کے ذریعے پالیسی سازی کے متعلقہ عمل کی وضاحت ہو جاتی ہے اور پالیسی سازوں اور پراجیکٹ 

کے درمیان تعلق کی بھی وضاحت ہوتی ہے۔53
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اثرات کا شراکتی تجزیہ
اثرات کا شراکتی تجزیہ (PIPA)شراکتی نگرانی اور جائزے کی ایک حکمت عملی ہے جس کا مقصد ایک 

پراجیکٹ، پروگرام یا تنظیم میں لوگوں کو شریک کرنا ہے تا کہ وہ تبدیلی کے متعلق اپنے نظریات کی وضاحت 
کر سکیں۔54 (بعض وہ پراجیکٹ کے اثرات اور اہداف کے حصول کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں)۔ 54ایک 

پراجیکٹ کے اثرات کے جائزے سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ ایک پراجیکٹ اپنے عملی نتائج کیسے تیار 
کرتا ہے اور ان نتائج کی ترسیل کس طرح ہوتی ہے۔ اس کے عالوہ ترقیاتی نتائج کےلیےشراکت کو کیسے مستحکم 

کیا جائے گا اور ترقیاتی اثرات کے حصول کےلیےپراجیکٹ سے باہر بھی کون کون اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ 
ترقی کے متعلق آگاہی کےلیےفریقین کے ساتھ شراکتی ورکشاپیں منعقد کی جائیں (ان ورکشاپوں میں مسائل کا 

تفصیلی جائزہ لیا جائے اور ان کے حل کےلیےذہنی مشقیں کی جائیں) اس کے بعد اثرات کو دو نمونوں کے ذریعے 
واضح کر دیا جائے۔55 نتائج کا یہ نمونہ اس بات کی وضاحت کر ے گا کہ مفروضے کے طور پر پراجیکٹ کے 
وسط مدتی مقاصد کیا ہیں، کن مقامات پر تبدیلی ضروری ہے، وہ تبدیلیاں کیا ہیں اور ان تبدیلیوں کو عملی جامہ 

پہنانے کےلیےکون سی حکمت عملیاں اختیار کی جانی چاہئیں۔56

شہریوں کی رپورٹ کا کارڈ
شہریوں کا رپورٹ کارڈ (CRC)شہریوں کے متعلق تیار کردہ معیاری شروے یا حکومتی خدمات کی کارکردگی کے 
رپورٹ کارڈ پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں معلومات ایک سوالنامے کے ذریعے گھر گھر سے یا انفرادی سطح 
پر حاصل کی جا سکتی ہیں اور اس طرح انتہائی نچلی سطح پر معلومات کا حصول ممکن ہو سکتا ہے۔ ایسے سروے 
کرنے کےلیےعمومًا تین سے چھ ماہ کا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ شہریوں کا رپورٹ کارڈ عوامی جوابدہی کے حصول 
کا ایک سادہ مگر طاقتور ذریعہ ہے اور یہ کمیونیٹیز کےلیےایک فعال ایجنڈے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی بنیاد پر 
سول سوسائٹی کی تنظیموں (CSOs) یا مقامی حکومت کے ذریعے خدمات فراہم کنندگان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے 
اور خدمات عامہ کے معیار اور ساکھ کے متعلق استفادہ کنندگان کی آراءحاصل کی جا سکتی ہیں۔ حاصل شدہ ںتائج 

کے ابالغ کےلیےبھرپور میڈیا کوریج (ذرائع ابالغ کا بھرپور استعمال) اور سول سوسائٹی کی طرف سے وکالت 
الزمی چیزیں ہیں۔ اس طریقہ کار کے استعمال کےلیےADBنے ایک گائیڈ تیار کیا ہے (مزید تفصیالت کےلیےنظم 

و نسق سے متعلق ہدایات کا سیکشن دیکھیں)۔57

کمیونٹی کی بنیاد پر نگرانی
کمیونٹی کی بنیاد پر نگرانی (CBM)دراصل کمیونٹی کی ترقی کیے اقدامات کےلیےمتعلقہ کمیونٹی کی نگرانی 

اور جائزہ ہوتا ہے۔ اس میں بہت سے شراکتی طریقے استعمال ہوتے ہیں۔ جن میں سروے، نقشے، مرکوز گروپ یا 
قصبے اور گاؤں کے اجالسوں کا انعقاد شامل ہیں۔ اگر نگرانی کا مرکوز خدمات عامہ ہوں تو کمیونٹی سکور کارڈ 

کے ذریعے کارکردگی کا پتا چالیا جا سکتا ہے۔58

اس کا مقصد بھی شہریوں کے رپورٹ کارڈ (CRC)کی طرح خدمات فراہم کرنے والوں کی طرف سے جوابدہی 
اور بجا آوری کو یقینی بنانا ہے۔ تاہم مقامی سطح پر حاصل کی جانے والی معلومات معیاری (مرکوز گروپوں سے 
حاصل کردہ) ہونی چاہئیں اور عمل کے دوران سہولت فراہم کرنے والوں اور کمیونٹی کے لوگوں کو آمنے سامنے 

بٹھا کر اجالس منعقد کرنے چاہئیں اور اس کے فورًا بعد آراءحاصل کی جانی چاہئیں۔

ویتنام کےلیےADBکا دیہی صحت کا پراجیکٹ کمیونٹی کی بنیاد پر نگرانی (CBM)میں محکمہ صحت کے 
اقدامات کی معاونت کرتا ہے اور یہ عمل ایک ایسا ٹول ہے جس کے ذریعے منصوبہ بندی اور کمیونٹی کی بنیاد پر 

خدمات کی بہتری میں کمیونٹی کو شریک کرنا ہے۔59 فلپائن نے بھی کمیونٹی کی بنیاد پر نگرانی (CBM)کا نظام 
وضع کیا ہے اور اب یہ نظام قومی سطح پر کام کر رہا ہے۔ کمیونیٹیز خود معلومات جمع کرتی ہیں اور پھر سماجی 

مسائل کی پہچان کر کے ان کا حل تالش کرتی ہیں۔ اس عمل کے ذریعے رفاقت کے جذبے کو فروغ ملتا ہے اور 
کمیونٹی کے اقدامات کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔60
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ADBاور ترقی پذیر رکن ممالک کی تمام آپریشنزمیں شراکت کا 
کردار انتہائی اہم ہے۔ 2020کی حکمت عملی میں پانچ اہم شعبوں 
(تین اضافی شعبوں) اور تبدیلی کی سرگرمیوں کے پانچ محرکات 
پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ADBکو ان شراکتی حکمت عملیوں پر 

عملدرآمدکا خصوصی تجزیہ ہے جن کا تعلق تبدیلی کے محرکات، 
صنفی مشاورت، بہتر نظم و نسق اور بنیادی ڈھانچے کے شعبے 

سے ہے۔

تعارف
اس سیکشن میں ان حکمت عملیوں اور ٹولز کی وضاحت کی گئی ہے جو 2020کی حکمت عملی کے درج ذیل پانچ شعبوں کے 

معاون ہیں۔ صنفی مساوات اور بہتر نظم و نسق پر روشنی تبدیلی کے محرکات کے طور پر ڈالی گئی ہے جبکہ بنیادی ڈھانچہ عملی 
آپریشنزکا بنیادی شعبہ ہے۔

۔ 1 ضمانت نامے

۔ 2 صنفی مساوات

۔ 3 بہتر نظم و نسق اور استعداد کی ترقی

سے بچاؤ  بنیادی ڈھانچہ۔ HIV۔ 4

۔ 5 بنیادی ڈھانچہ۔ فراہمی و نکاسی آب

ان شعبوں کے اندر تعاون کے بہت سے عمل موجود ہیں اور ان سب کےلیے مؤثر شراکت ضروری ہے تاکہ پراجیکٹ کی ڈیزائن اور 
اس پر عملدرآمدمؤثر طریقے کے ساتھ ہو سکے۔ ان سب کےلیےشراکتی تجزیے اور جائزے کی تکنیکوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے 

اور ان سب میں پراجیکٹ کے شراکتی عناصر پر عملدرآمدکےلیےسول سوسائٹی کی تنظیموں کو شریک کیا جا سکتا ہے۔ اس گائیڈ 
میں پراجیکٹ کے دورانیے کے ٹولز میں ان ایک دوسرے سے جڑی ہوئی حکمت عملیوں کی وضاحت کی گئی ہے جو خاص طور 

پر ان پانچوں شعبوں میں شراکت میں مدد کرتے ہیں اور بہترین روایات کے اختیار کرنے کو فروغ دیتے ہیں۔
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1۔ تحفظ کے امور61
نوٹ: اس سیکشن میں دیے گئے راہنما اصول دراصل ADBاور ترقی پذیر رکن ممالک (DMC)کی خاطر ان 

ممکنہ طریقوں کےلیےسفارشات ہیں جن کے ذریعے وہ تحفظ کے پالیسی بیان (SPS)میں شراکت کے تقاضوں کو 
 (SPS) پورا کر سکتے ہیں۔ پالیسی کی اصل تفصیالت جاننے کےلیےبرائے مہربانی تحفظ کے امور کا پالیسی بیان

دیکھا جائے۔ 

تحفظ کے پالیسی بیان (SPS)کی طرح اس سیکشن میں بھی امداد لینے والے یا کالئنٹ کے بجائے جو اصطالح 
استعمال کی گئی ہے، وہ قرضدار اور کالئنٹ کی ہے کیونکہ یہ سیکشن قرضے کی سرگرمیوں کے متعلق ہے۔

ADBکے تحفظ کے امور کے پالیسی بیان میں اس بات پر روشنی 
ڈالی گئی ہے کہ مشاورت اور شراکت، خاص طور پر مشاورت 

تحفظ کے امور کے پالیسی مقاصد کے حصول میں مرکزی حیثیت 
رکھتی ہے۔ ADBاپنے قرضداروں یا کالئنٹس سے تقاضا کرتا ہے 

کہ وہ طبقات، گروپوں، مجوزہ منصوبے سے متاثر ہونے والے 
لوگوں اور سول سوسائٹی کے ساتھ معلومات کے افشاء، مشاورت 
اور ایسی بھرپور شراکت کے ذریعے رابطے میں رہیں جو متاثرہ 

طبقات کو پراجیکٹ کے اثرات اور خطرات کے بارے میں آگاہ 
رکھ سکے اور صورتحال سے نمٹنے میں معاون ہو سکے۔

ذریعہ: ADB 2009 تحفظ کا پالیسی بیان۔ منیال

تعارف
ایشیاءاور بحرالکاہل کے خطے میں سماجی اور ماحولیاتی لحاظ سے پائیدار ترقی کے حوالے سے مثبت رجحان 
پایا جاتا ہے اور جوابدہی شفافیت اور شراکت کے متعلق اونچی توقعات وابستی کی جاتی ہیں۔ ADBکا 2009کا 

تحفظ کے امورکا پالیسی بیان (SPS)اس بات پر خاص توجہ مرکوز کرتا ہے کہ کسی ترقیاتی پراجیکٹ کے متاثرہ 
افراد پر اس کے منفی اثرات مرتب نہ ہونے پائیں یا انہیں کم سے کم کیا جائے یا ان کا امکان بالکل ختم کر دیا 

جائے۔ (اختتامی بیان نمبر 8)۔ADB 62کے اکثرضمانت کے پراجیکٹس (تقریبًا ستر سے اسی فیصد) میں تحفظ کی 
تصریحات شامل ہوتی ہیں۔

تحفظ کے امورکا پالیسی بیان (SPS)میں شراکت مرکزی جزو ہے اور یہ تقاضا کرتا ہے کہ تین اہم شعبوں یعنی 
ماحولیات، نو آبادکاری اور مقامی لوگوں (IPs)سے متعلقہ معامالت میں مشاورت اور شراکت کا عمل بتدریج بڑھایا 

جائے۔ منصوبے پر عملدرآمدکرنے والے اداروں (EAs)کےلیےضروری ہے کہ وہ لوگوں کو آگاہ کریں کہ منصوبہ 
کس طرح روبہ عمل ہو گا اور وہ لوگ کس طرح متاثر ہو سکتے ہیں اور آگے آگے کیا ہو گا۔ عملدرآمدکرنے والے 
اداروں کےلیےالزمی ہے کہ وہ متاثرہ لوگوں سے مشاورت کریں اور اس بات کا جائزہ لیں کہ منفی اثرات کو کس 
طرح کم سے کم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض پراجیکٹس میں مقامی افراد (IPs)کی رضا مندی حاصل 

کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ متاثرہ افراد معاوضے کے حقدار ہوتے ہیں اور ترقیاتی پروگراموں سے مساویانہ 
استفادہ یقینی بنانے کےلیےبعض تخلیقی اقدامات کو فروغ دینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس سارے عمل کو یقینی بنانے 

کےلیےآزادانہ نگرانی اور مشکالت کے حل کا قابل اعتماد طریقہ کار اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے۔
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تحفظ سے متعلق ذمہ داریاں
ADBکرے گاقرضہ دار یا کالئنٹ کےلیےالزمی ہے کہ 

	 سماجی اور ماحولیاتی جائزے کرائے جائیں۔
	 متاثرہ افراد اور کمیونیٹیز کے ساتھ مشاورت کی جائے۔

	 تحفظ کے منصوبوں کو تیار کر کے ان پر عملدرآمدکرایا جائے۔
	 ان منصوبوں پر عملدرآمدکی نگرانی کی جائے اور نگرانی کی رپورٹیں تیار 

کر کے جمع کرائی جائیں۔

	 استعداد میں اضافے کے پروگراموں کی فراہمی
	 ضروری تجزیوں اور نظر ثانی کو یقینی بنانا۔

	 نگرانی فراہم کرنا

ذریعہ: ADB 2009۔ تحفظ کا پالیسی بیان۔

ویتنام میں SONG BUNGکے پن بجلی پراجیکٹ کے متاثرہ افراد) Co-To نسل)کی بے دخلی کےلیےADBکا مشاورتی عمل

پراجیکٹ کے دورانیے کے ہر مرحلے پر تحفظات کے اقدامات کو ADBکے پراجیکٹ کے دورانیے میں شراکت 
کے متعلق راہنما سیکشن میں مربوط طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ ذیل میں وہ راہنما اصول دئیے جا رہے ہیں جو 

معلومات کے انکشاف اور مشاورت، رضا مندی، روز گار، نگرانی، رپورٹنگ اور شکایات کے ازالے کے طریقہ 
ہائے کار کےلیےدرکار عمومی تقاضوں سے نمٹنے میں مدد گار ثابت ہوتے ہیں۔

 تحفظ کے امورکے پالیسی بیان (SPS)میں ADBاور اس کے قرضہ داروں اور کالئنٹس کی مشترکہ ذمہ داریوں 
کے متعلق تفصیل سے بتایا گیا ہے۔



ADBکی آپریشنزمیں شراکت.... تجربات اور وسائل 65

تحفظ کے امور میں شراکت کو وسعت دینے کے راہنما اصول

: بامقصد مشاورت کےلیےمحتاط منصوبہ بندی ضروری ہے تا کہ مناسب وسائل، واضح مقاصد، طریقوں  منصوبہ احتیاط سے بنایاجائے	 
کے صحیح انتخاب، مشاورت کا جلد آغاز اور شرکاءکے تبصروں کے حصول کو یقینی بنایا جا سکے۔ (دیکھیں ٹول نمبر 1۔ فریقین کا 

تجزیہ اور مشاورت، صفحہ نمبر25)۔ یہ چیز خاص طور پر حساس معامالت (مثاًل زمین کا نقصان، نو آبادکاری وغیرہ)کے متعلق ضمانت 
ناموں کےلیےانتہائی اہم ہے۔ پراجیکٹ کی انتظامیہ کے مینوئل (PAM)میں فریقین کی ابالغی حکمت عملی شامل ہونی چاہیے جس کے 

اندر معلومات کے افشاءاور فریقین کے ساتھ رابطے کا واضح منصوبہ شامل کیا جانا چاہیے۔ (دیکھیں ٹول نمبر 5۔ فریقین کی ابالغی 
حکمت عملی کی تیاری)

: ثقافتی روایات سے ہم  متاثرہ طبقات کے ساتھ مشاورت کا عمل منظم کرنے کےلیےمقامی افراد یا تنظیم کے ساتھ مل کر کام کیاجائےا	 
آہنگ مشاورت میں کوئی راہنما (مثاًل نمبردار، ہیڈ ماسٹر)کمیونٹی کے کارکن یا سول سوسائٹی کی تنظیم CSO(مثاًل کمیونٹی کی تنظیم، 

پانی کے صارفین کا گروپ، خواتین کا گروپ یا ایسی غیر سرکاری تنظیم جس کے ساتھ پہلے سے تعلقات موجود ہوں۔ اپنا مؤثر کردار ادا 
کر سکتے ہیں۔

: مشاورت کی نہج کو وسعت دینے کےلیےذرائع ابالغ کے استعمال کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کی بنیاد  بالمشافہ معیاری مشاورت کے طریقے	 
پر عوامی اجتماعات، مرکوز گروپوں کے ساتھ ساتھ شراکتی طریقے بھی استعمال کیے جائیں۔

: سول سوسائٹی کی بہت سی تنظیمیں روز گار اور آمدنی کی بحالی کے  سول سوسائٹی کی مہارتوں اور تجربے سے فائدہ اٹھایا جا ئے	 
پروگراموں کا اہم تجربہ رکھتی ہیں۔ یہ تنظیمیں ADB، عملدرآمدکے ذمہ داراداروں اور طبقات کے درمیان رابطے کا ذریعہ بن سکتی 
ہیں یا ان کے پاس آزادانہ نگرانی فراہم کرنے کے ضمن میں متعلقہ مہارتیں اور ضروری علم موجود ہو سکتا ہے یا وہ شراکتی نگرانی 

اور جائزے کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں (ٹول نمبر 7۔ شراکتی نگرانی اور جائزہ)
: مشکالت کے ازالے کا طریقہ کار مقامی راہنماؤں اور طبقاتی  شکایات کے ازالے کےلیےمقامی علم اور ڈھانچہ استعمال کیا جائے	 
تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا ایک اہم موقع فراہم کرتا ہے۔ مقامی تنظیموں اور فیصلہ ساز اداروں کو ساتھ مالئے بغیر ایسا 

طریقہ کار تیار کرنا بہت مشکل ہو تا ہے۔

معلومات کا افشاءاور مشاورت

بامقصد مشاورت ایسے عمل کا نام ہے جو (i) پراجیکٹ کی 
تیاری کی ابتدائی سطح سے شروع ہو کر پراجیکٹ کے پورے 

دورانیے کے دوران جاری رہتا ہے۔ (ii) اس کے ذریعے متاثرہ 
افراد کو ایسی متعلقہ اور اصل معلومات بروقت پہنچ جاتی ہیں 

جو ان کےلیےقابل فہم اور آسانی کے ساتھ قابل رسائی ہوتی ہیں۔ 
(iii) ایسا ماحول فراہم ہوتا ہے جو کسی رکاوٹ اور دباؤ سے آزاد 
ہو (iv) اس میں تمام صنفوں کی آواز شامل ہوتی ہے اور یہ عمل 
پسماندہ اور خطرات سے دوچار گروپوں کی ضروریات سے ہم 

آہنگ ہوتا ہے اور (v) اس کے باعث متاثرہ افراد اور دوسرے تمام 
فریقین کی آراءفیصلہ سازی میں شامل ہوتی ہیں۔ ایسے فیصلوں 

میں پراجیکٹ کی ڈیزائن، مشکالت کے حل کے اقدامات، ترقیاتی 
فوائد اور مواقع میں برابر حصہ داری اور عملدرآمدکے معامالت 

شامل ہیں۔ 
ذریعہ: ADB 2009 تحفظ کا پالیسی بیان۔
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ADBبا مقصد مشاورت کےلیےپر عزم ہے۔ اس میں فریقین کے ساتھ معلومات کا تبادلہ بھی شامل ہے تا کہ وہ 
پراجیکٹ کی ڈیزائن اور ضمانت کے منصوبوں میں اپنا کردار ادا کرنے کے قابل ہو سکیں۔ اس کا مطلب ی ہے کہ 
ویب سائٹ پر متعلقہ دستاویزات آویزاں کر کے ہی کام نہیں چالیا جا تا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر مقامی آبادی میں 
اجتماعات کا انعقاد، معلوماتی اشتہارات اور پراجیکٹ کے عملے کی طرف سے سٹال وغیرہ لگانا بھی شامل ہے۔ 

(دیکھیں ٹول نمبر 1۔ فریقین کا تجزیہ اور مشاورت اور ٹول نمبر 5مزید راہنمائی کےلیےفریقین کی ابالغی حکمت 
عملی کی تیاری ) مشاورت در اصل ایک ابتدائی چیز ہے جس کی بنیاد پر آگے جا کر شراکت کا تعین ہوتا ہے۔

بنگلہ دیش کا پد ما ُپل پراجیکٹ
متاثرہ افراد میں نو آباد کاری کے متعلق بنگلہ زبان میں ایک اشتہار تقسیم کیا گیا جس میں معاوضے کی تفصیالت اور نو آبادکاری کے 

فوائد بیان کیے گئے تھے۔ طبقاتی اجتماعات کے ذریعے بھی معلومات فراہم کی گئیں۔

ذریعہ: ADB 2010۔ پد ما کے کثیر المقاصد پل کےلیےبنگلہ دیش کا قرضہ

عوامی جمہوریہ چین کا کوانگزی وازو Guangxi Wuzhou کا شہری ترقیاتی منصوبہ
متاثرہ افراد میں پراجیکٹ اور نو آباد کاری کے منصوبے کے بارے میں معلومات عوامی اجتماعات اور مرکوز گروپوں کے اجالسوں کے 
ذریعے فراہم کی گئیں اور پھر لوگوں کی آراءحاصل کی گئیں۔ پھر عوامی اجتماعات کے ذریعے ہی لوگوں کو معاوضے کے استحقاق اور 
تقسیم کی تاریخوں سے آگاہ کیا گیا۔ استحقاق کے متعلق ایک سوالنامہ ترتیب دیا گیا تا کہ یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ لوگوں نے معلومات کو 

اچھی طرح سمجھ لیا ہے۔

ذریعہ: ADB 2008۔ کوانگزی وازو Guangxi Wuxzhou کا شہری ترقیاتی منصوبہ، پنگ من چونک کا نو آبادکاری کا پراجیکٹ۔ منیال

رضا مندی
مقامی افراد (IPs)کے ضمن میں پیشگی رضا مندری کا اصول بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی 

نے ستمبر 2007میں مقامی افراد کے حقوق کا اعالمیہ UNDRIP منظور کیا جس پر ایشیاءاور بحر الکاہل کے 
خطے کے بہت سے ممالک نے بھی دستخط کیے ہیں۔ اس اعالمیے میں قرار دیا گیا ہے کہ مقامی باشندوں کو متاثر 

کرنے والے کسی بھی پراجیکٹ کی منظوری سے پہلے ان سے آزادانہ، پیشگی اور جامع منظوری لی جائے گی۔ 
ضمانت ناموں کے پالیسی بیان کے تحت تین مخصوص اقسام کے پراجیکٹس میں متاثرہ مقامی افراد یا کمیونیٹیز 

کی رضا مندی حاصل کرنا ضروری ہے۔ رضا مندی سے مراد متاثرہ افراد (IPs)یا کمیونیٹیز کی طرف سے ایسے 
پراجیکٹس کی سرگرمیوں کی حمایت میں اجتماعی اظہار ہے جو انہوں نے مخصوص افراد یا مسلمہ نمائندوں کے 

ذریعے کیا ہو۔

رضا مندی پر فیصلے کےلیےبا مقصد مشاورت کا ایک شفاف عمل درکار ہے۔ جس میں متاثرہ مقامی افراد یا 
کمیونیٹیز کے ساتھ ان کے سواالت اور حفاظتی امور کی وضاحت اور کسی بھی قسم کے دباؤ سے آزاد ماحول 

کو برقرار رکھنے کےلیےمعلومات کا شفاف تبادلہ ضروری ہے۔ اس بات کو جانچنے کےلیےکہ کیا واقعی 
کمیونٹی کی وسیع تر حمایت موجود ہے۔ ADBکو اس بات کا اطمینان کرنا ہو گا کہ تمام کاروائی محض روایتی 

لیڈروں اور طاقتور گروپوں تک محدود نہیں رہی بلکہ اقلیتوں اور پسماندہ گروپوں کی بات بھی سنی گئی ہے۔ اگر 
عملدرآمدکرنے والے ادارے کی دستاویزات ناکافی ہوں تو مزید تفصیالت طلب کی جا سکتی ہیں یا فریقین کے ساتھ 

براہ راست ابالغ کیا جا سکتا ہے۔

غیر رضاکارانہ نو آبادکاری میں متاثرہ لوگوں کا روزگار ایک انتہائی اہم معاملہ ہے۔ امداد لینے واال یا کالئنٹ اس 
بات کو یقینی بنائے گا کہ جب تک بے دخل کیے جانے والے افراد کو معاوضے کی مکمل ادائیگی نہ ہو جائے اور 
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جب تک آمدن اور روزگار کی بحالی کا جامع پروگرام موجود نہ ہو جس سے وہ اپنی آمدنی یا روزگار کو بہتر بنا 
سکیں یا کم از کم بحال کر سکیں، اس وقت تک انہیں عملی طور پر یا معاشی طور پر کسی بھی طرح سے بے دخل 

نہیں کیا جائے گا۔ قرضہ لینے والوں یا کالئنٹ وں کی اس سلسلے میں حوصلہ افزائی کی جائے گی کہ وہ متاثرہ 
افراد کو جس قدر ممکن ہو سکے پراجیکٹ کا استفادہ کنندہ بنائیں۔ سماجی اثرات کے جائزے کے ذریعے ان افراد 

اور گروپوں کی شناخت کی جانی چاہیے جو پراجیکٹ پر عملدرآمدکے دوران غیر موزوں انداز میں متاثر ہوں گے۔ 
ان کےلیےمخصوص اقدامات کیے جانے چاہئیں تاکہ وہ مطلوبہ ترقی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے فوائد اور 

مواقع سے کسی بھی طرح محروم نہ رہ جائیں۔

کمبوڈیا میں آمدنی کی بحالی کے پروگرام کےلیےاستعداد کا فروغ
کمبوڈیا میں اضافی آمدن کی بحالی کےلیےتکنیکی معاونت کے پراجیکٹ کے حصے کے طور پر ایک غیر سرکاری تنظیم کی خدمات 
حاصل کی گئیں تاکہ وہ کمیونٹی کی بنیاد پر ترقی کےلیےڈیزائناور عملدرآمدکر ا سکے۔ اس عمل میں لوگوں کی تنظیموں کے قیام کے 

ساتھ ساتھ کمیونٹی کی بنیاد پر تعلیم بالغاں اور چھوٹے قرضوں جیسے روزگار کی ترقی کے اقدامات کی ڈیزائنبھی شامل تھی۔

ذریعہ: ADB 2009۔ کمبوڈیا میں آمدنی کی بحالی کے پروگرام کےلیےاستعداد کا فروغ۔ منیال

بھارت میں سیاحت کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی کےلیےسرمایہ کاری کا پروگرام
اس پروگرام کے تحت متاثرہ افراد نے ترقیاتی دھارے میں با مقصد انداز میں شرکت کی۔ اس پروگرام کے تحت تربیت کے مواقع فراہم 

کیے گئے اور مقامی کاروباری لوگوں کو ملحقہ آبادیوں میں براہ راست معاشی فوائد کے راستے کھلونے کے مواقع فراہم کیے گئے۔

ذریعہ: ADB 2010۔ بھارت میں سیاحت کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی کےلیےقرضے کی فراہمی۔ منیال

نگرانی اور رپورٹنگ
نگرانی کے ضمن میں قرضہ دار یا کالئنٹ اور ADBکی الگ الگ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ADBاپنے قرضہ داروں 
یا کالئنٹس سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ تحفظ کے منصوبوں پر عملدرآمدمیں پیش رفت کی نگرانی کا نظام قائم کریں 

اور اسے چالئیں۔ اس میں ماہر اور تجربہ کار بیرونی ماہرین اور ماہر غیر سرکاری تنظیموں کی خدمات حاصل 
کرنا بھی شامل ہے۔ تاکہ وہ اہم اثرات اور خطرات کے حامل پراجیکٹ کےلیےمعلومات کی نگرانی کی جانچ پڑتال 

کر سکیں۔ اس میں انتہائی پیچیدہ اور حساس پراجیکٹ کی نگرانی کےلیےآزاد مشاورتی پینلز بھی استعمال کیے 
جاتے ہیں۔ دوسری طرف نگرانی کی ADBکی سرگرمیوں میں موقع کے مرحلہ وار دورے اور قرضہ دار یا 

کالئنٹ کی طرف سے جمع کرائی جانے والی نگرانی کی رپورٹوں کا جائزہ لینا اور کسی بھی قسم کے مسائل کے 
حل کےلیےان کے ساتھ مل کر کام کرنا شامل ہے۔

سری لنکا میں ٹرانسپورٹ کی ترقی کے جنوبی منصوبی میں نو آباد کاری کی سرگرمیاں
ADBکے عملدرآمدجائزہ پینل نے متاثرہ افراد کی ایک درخواست کے جواب میں یہ سفارش کی کہ متاثرہ افراد کی نو آباد کاری 

کی کاروائی پر پیش رفت کا جائزہ لینے اور اس عمل کی اصالح کےلیےضروری اقدامات تجویز کرنے کےلیےایک آزاد ادارے کی 
خدمات حاصل کی جائیں۔ اس ضمن میں نگرانی کے طور پر ایک غیر سرکاری تنظیم کی خدمات حاصل کی گئیں جب کہ ایک اور 

غیر سرکاری تنظیم نے آمدنی کی بحالی کے پروگرام کی تیاری اور اس پروگرام پر عملدرآمدکی ذمہ داری سنبھالی۔ اب متاثرہ افراد کی 
مشکالت کے ازالے کےلیےایک الئحہ عمل ترتیب دے دیا گیا ہے جس سے وہ بوقت ضرورت استفادہ کر سکتے ہیں۔

ذریعہ: ADB 2005۔ سری لنکا میں ٹرانسپورٹ کے جنوبی ترقیاتی منصوبے میں نو آبادکاری کی سرگرمیوں کی آزادانہ نگرانی کےلیےتکنیکی معاونت۔ منیال
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مقامی شکایات کے ازالے کا الئحہ عمل
ADBاپنے قرضدار یا کالئنٹ سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنی سماجی و ماحولیاتی کارکردگی کے متعلق حفاظتی 

امور اور شکایات سننے اور انہیں حل کرنے کےلیےشکایات کے ازالے کا الئحہ عمل مرتب کرے اور اسے جاری 
رکھے۔ اس الئحہ عمل میں پراجیکٹ کے متعلق خطرات اور اس پراجیکٹ کے اثرات کی عکاسی ہونی چاہیے۔ 

اس الئحہ عمل کے ذریعے متاثرہ افراد کے حفاظتی امور میں کمی آئے گی اور ان کی شکایات کا ازالہ ہو پائے گا۔ 
اس مقصد کےلیےایک ایسے قابل فہم اور شفاف طریقے پر عمل پیرا ہونا چاہیے جس میں مردوں اور عورتوں کی 

ضروریات کا خیال رکھا گیا ہو۔ ثقافتی لحاظ سے ہم آہنگ ہو، متاثرہ افراد کے تمام طبقات کےلیےکسی خرچ کے 
بغیر فوری قابل رسائی ہو اور متاثرہ افراد کو شکایات کے بدلے میں کسی انتقامی کاروائی کا نشانہ نہ بننا پڑے۔ 

متاثرہ افراد کو شکایات کے ازالے کے الئحہ عمل کے بارے میں واضح اور مناسب طور پر آگاہ کیا جانا چاہیے۔ 
انتہائی متاثرہ افراد بھی اپنی شکایات ADBکے جوابدہی کے الئحہ عمل کے ذریعے جمع کرا سکتے ہیں۔63

زلزلہ اور سونامی کی صورت میں ہنگامی امداد کا منصوبہ
شکایات کے ازالے کے نظام میں دیہی سطح کا جزو شامل ہے۔ افرادمعاشرے اور سوسائٹی کی تنظیموں وغیرہ سے وصول شدہ 

شکایات، آراء اور سواالت کو براہ راست یا موجودہ معاشرتی لیڈر شپ ،مذہبی رہنما، گاؤں کے بزرگ، تحصیل کی سطح کے انچارج یا 
ساتھی این جی اوز )غیر سرکاری تنظیموں( کی وساطت سے گاؤں کے مقررہ کردہ مرکزی سہولت کار کو بھیجے جاتے ہیں۔ 

ذریعہ: زلزلہ اور سونامی ہنگامی امدادی منصوبہ کے تحت شکایات کا نظام

ذرائع
ایس پی ایس SPS برائے ماحول، غیر رضاکارانہ آباد کاری اور دیہی /مقامی لوگ، کے عملدرآمد کے لیے معاون 
کتابچہ ایشیائی ترقیاتی بینک کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ یہ مفید ذرائع ہر شعبے کی شراکت کی ضروریات کی 

تفصیل مہیا کرتے ہیں۔

آکسفیم Oxfam آسٹریلیا نے ایس پی ایس SPS کے صالح مشورے میں حصہ لیا اور ان کی کتاب “ایشیائی ترقیاتی 
بینک کی تحفظ پالیسی کی سمجھ بوجھ” خاص طورپر سول سوسائٹی کی طرف سے ایس پی ایس SPSکےعملدرآمد 

کی نگرانی کے حوالے سےایک مفید ذریعہ ہے۔64



2۔ صنفی مساوات

صنف اورشرکت
صنفی مساوات 2020 حکمت عملی میں تبدیلی کا محرک ہے اور مؤثر شرکت کے لیے نہایت اہم ہے۔ [نوٹ2]۔ 
ایشیائی ترقیاتی بینک کی صنفی ترقیاتی پالیسی نے صنفی مساوات کو فروغ دینے کے لیے مرکزی دھارے کو 

بطور بنیادی حکمت عملی اپنایا ہے۔65 ایکشن 2010–2008 کا صنفی اور ترقیاتی منصوبہ پالیسی کے عملدرآمد کے 
سلسلے میں شرکتی طریقہ کار کوسپورٹ کرتاہے۔66

ایشیائی ترقیاتی بینک کے پراجیکٹس میں خواتین کی مؤثر شرکت کو یقینی بنانے کے لیے صنفی منصوبہ عمل 
(Gaps) استعمال میں الیا جاتاہے۔67 گیپ صنفی مرکزی دھارے میں خواتین کو شامل کرنے کے لیے ایک ہمہ گیر 

اور ممتاز ٹول ہے جس کے نتیجے میں قرضہ کی سرگرمیوں میں خصوصًا CBOs کے ذریعے خواتین کی شرکت 
میں اضافہ ہوا ہے۔ مندرجہ ذیل بکس اس کا خاکہ پیش کرتاہے اور خواتین کی شرکت کوفروغ دینے کے لیے تدابیر 

بتاتاہے تاکہ پراجیکٹس کے صنفی مسائل کا ازالہ ہو سکے:۔

پراجیکٹس کے صنفی مسائل کے ازالہ کے لیے شرکت کو بڑھانے کے لیے تراکیب

پراجیکٹ کا خاکہ:
۔ سواالت کوپوری جامعیت کے ساتھ شراکت سے متعلق مسائل کا احاطہ کرنا چاہیے [مثاًل ایسے قانونی،  صنفی تجزیے کو شراکتی بنائیں:	 

ثقافتی، یا مذہبی رکاوٹیں جو خواتین یا لڑکیوں کی پراجیکٹ میں شرکت کے راستے میں حائل ہوںان کی شناخت کریں]۔ دیکھیں ہینڈبک 
برائے معاشرتی تجزیہ اور صنفی سیکٹر پڑتالی فہرستa۔تجزیےمیں متعلقہ لوگوں کی آرا ء حاصل کرنے کے لیے شراکتی تجزیاتی 

طریقے بھی شامل ہیں جن کو بوجہ تعلیم ،زبان اور ٹیکنالوجی کے مسائل کے شامل نہیں کیا جاسکتا۔ یہ خواتین اور لڑکیوں تک رسائی 
کے سلسلے میں انتہائی مفید ہیں۔ [دیکھیں ٹول 3: شراکتی جائزہ صفحہ 37[

۔ خواتین اور مرد حضرات کے ساتھ بامعنی مشاورت کریں۔ ثقافتی ماحول شاید الگ الگ مشاورت  مشاورت کے لیے صنفی طریقہ اپنائیں:	 
کا متقاضی ہو۔ وقت کا تعین احتیاط سے کریں اور خاندانی اور کام کی مصروفیات کو ملحوظ رکھتے ہوئےخواتین کی مقامی تنظیم خواتین 

کے ساتھ مشاورت میں مددگار ثابت ہوسکتی ہے۔ [ٹول 1:اسٹیک ہولڈر تجزیہ اور مشاورت۔ صفحہ 25[
۔ منصوبے کو شکل دینے کے لیے متعلقہ لوگوں [مرد و خواتین ] کی شمولیت ضروری ہے۔ یہ بات اس  صنفی منصوبہ عمل بنائیں:	 

امرکویقینی بنائے گی کہ منصوبہ صنفی شراکت کے ساتھ ہے اور اس میں ایسے اجزاء شامل ہیں جو خواتین اور لڑکیوں کو براہ راست 
bفائدہ پہنچائیں گے۔ اے ڈی پی کابریفنگ نوٹ: پراجیکٹ برائے صنفی منصوبہ عمل۔

پراجیکٹ کا عملدرآمد:
۔ اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں جیسے خواتین کی گروپس کے ساتھ مشاورت، لوگوں کو متحرک  عملدرآمد میں صنفی مسائل کاحل:	 

کرنے کی سرگرمیاں، خواتین کے لیے تربیتی اور روزگار کے ترقیاتی پروگرام کی ترسیل اور خواتین کی صحت سے متعلق خدمات مہیا 
cکرنا۔ وہ سول سوسائٹی کی تنظیمیں جو صنفی مسائل کا تجزیہ کرتی ہیں ،وہ پراجیکٹ کے اجزا ءمہیا کر سکتی ہیں۔

۔ پراجیکٹ کےفوائد تک خواتین کی رسائی اوران کی شمولیت کے لیے صنفی  نگرانی اور تخمینے کے لیے صنفی طریقہ استعمال کریں:	 
ایکشن پالن اور نگرانی کے ڈھانچے میں اہداف اور عالمات شامل کریں جیسے فائدہ اٹھانے والوں اورعملدرآمد کنندگان کی تعداد / شرح 

فیصد (کمیونٹی کے محرک، این جی او کے سہولت کار وغیرہ ) جو خواتین ہوں۔ (دیکھیں ٹول 7۔ شرکتی نگرانی اور جانچ کاری)۔ شرکتی 
(CSOs) نگرانی اور جانچ کاری میں خواتین کی شرکت مفید ہوتی ہے جیسے کسی پراجیکٹ کے صنفی اثرات کے متعلق سی ایس اوز

کی طرف سے آزادانہ نگرانی۔

جنرل ]عمومی[
)تیاری   	GAPs) ایسے لوگوں کو مالزمت دیں جو صنفی اور شرکتی تجربہ رکھتے ہوں:۔ صنفی تجزیہ کرنے والے لوگ یا تنظیمیں گپیں

کریں یا پراجیکٹ کے مختلف حصوں پرعملدرآمد کریں جن کے لیے صنف اورشرکت کے حوالے سے خاص مہارت اور تجربے کی 
ضرورت ہوتی ہے۔d سی ایس اوز (CSOs) خود بھی انتہائی بااثر شراکت دار ہوسکتے ہیں۔ ان میں سے اکثر خواتین شرکتی اور صنفی 

مسائل پر توجہ دیتی ہیں اور لوگوں کے ساتھ لمبی مدت کا تجربہ اور تعلقات بھی رکھتی ہیں۔
۔ اگر پراجیکٹ کے ڈیزائن اور عملدرآمد میں صنف اور شرکت کا مؤثر  صنفی اورشرکتی مسائل کے لیے مناسب وقت اور ذرائع دیں:	 

انتظام موجود نہیں ہوتا تو اس کے لیے مخصوص ذرائع کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ یقینی بنانا چاہیے کہ اے ڈی پی (ADP)کی پراجیکٹ 
ٹیم میں صنفی ماہرین شامل ہوں۔ ممکنہ طور پر اضافی مہارت اجرت پر لینا اور ذرائع مہیا کرناضروری ہے تاکہ خواتین اور لڑکیوں کی 
شرکت کو یقینی بنایا جائے۔ ہینڈ بک برائے معاشرتی تجزیہ اور صنفی پڑتالی فہرست کو دیکھیں۔ (کیا خواتین اور لڑکیوں کی شرکت کے 

aلیے الگ بجٹ مختص کیا گیا ہے؟) اور سیکٹرپڑتالی فہرست بھی دیکھیں۔

ADB. 2007، سماجی تجزیے پر مبنی کتابچہ. منیال، صفحہ. ADB; 123–127 شعبہ جاتی صنفی  پڑتالی فہرست۔   a
http://beta.adb.org/themes/gender/checklists-toolkits

ADB. 2009، تفصیلی نوٹ. صنفی اقدام کے پراجیکٹ منصوبے. منیال   b
www.adb.org/Documents/Brochures/Project-Gender-Action-Plans/gender-briefing-note.pdf

http://beta.adb.org/themes/gender/checklists-toolkits پراجیکٹس کی مثالیں ADB صنفی مسائل کے حل کے لیے  c

ADB. 2007، سماجی تجزیے پر مبنی کتابچہ. منیال. صفحہ IPSA] ،67–72 میں صنف اور شرکت کی مہارتیں اورپراجیکٹ ڈیزائن میں سماجی تجزیے کےحوالے سے   d
کنسلٹنٹس کےمعاہدہ جات کے لیے حوالہ شرائط]
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70 ترقیاتی نتائج کےلیےشراکت کا استحکام

 خواتین کو معاشی طور پر بااختیار بنانے کا پائلٹ پراجیکٹ۔ عوامی جمہوریہ چین۔
(شرکتی طریقہ۔ شرکت : گہرائی : اونچائی)

پراجیکٹ کا مقصد ہدفی شعبہ میں خواتین کی گھریلو آمدن اورفیصلہ سازی کے اختیار میں اضافہ کرنا ہے۔ اس کے لیے خواتین کو زرعی پیداواری گروپس 
قائم کرنے ہوں گے جو مائیکرو فنانس (کم ترین سرمائے سے) چلیں گے اور موجودہ کسان تنظیموں سے وابستہ ہوں گے۔ یہ خواتین کی ملکیت اور ان کا 

بندوبست بھی خواتین کے ہاتھ میں ہوگا۔ ان گروپس سے خواتین کے لیے چھوٹے پیمانے کا بچت اور قرضہ جات حاصل ہوں گے اور خواتین کے لیے حسب 
ضرورت زرعی مہارت میں تربیت بھی مہیا ہوگی۔ آمدنی کے متبادل ذرائع۔ شرکتی طریقہ اور فیصلہ سازی کا اختیار بھی خواتین کو حاصل ہوگا۔ مزید یہ کہ 
کمیونٹی کے ترقیاتی نقطہ نظر میں تربیت سے مقامی گورنمنٹ کے اداروں کی استعداد میں اضافہ ہوگاتاکہ وہ غریب خواتین کی مدد اور ان کے اختیار میں 

اضافہ کر سکیں۔

ذریعہ:۔ ایشیائی ترقیاتی بینک 2009ء۔ خواتین کو معاشی طور پر بااختیار بنانے کے لیے عوامی جمہوریہ چین کی گرانٹ۔

ذیل کے ڈبوں میں شرکتی پراجیکٹس اورصنفی مساوات کی مثالیں درج ذیل ہیں۔

صنف اور شرکت کے ٹولز 
ADBکے پاس صنف کی قبولیت کوسپورٹ کرنے کے لیے ٹولز ہیں جو شرکتی مسائل کا بھی احاطہ کرتے ہیں۔ 
ADBٹولز کے عالوہ باہر کے کئی ادارے بھی صنفی شمولیت کے لیے کام کرتے ہیں اور صنف اور شراکت کو 

یکجاکرنے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ یہاں وہ ٹولز شامل کیے گئے ہیں جو سب سے زیادہ ADBسے متعلقہ ہیں۔ 
یہ کئی مہارتوں کا احاطہ کرتے ہیں جیسے صنفی حساس عالمات۔ شرکتی صنفی جائزہ اور صنفی بجٹ کاتجزیہ۔

صنف اور شرکت کے لیے ADBٹولز
تفصیلٹول

ADآپریشنز 
میں صنف،قانون 

اورپالیسی: ایک ٹول 
aکٹ

یہ ٹول کٹ قانون اور پالیسی کی ترویج میں صنفی مسائل کاخاکہ پیش کرتاہے۔ اور صنفی تفاوت و اشیاء کو کم کرنے کے لیے خصوصی 
اقدامات کو جواز یہ ملکی شرکتی حکمت عملی میں صنف کے حوالے سے بھی حل پیش کرتی ہفے(صنفی ریٹنگ برائے ملکی پر فارمنس کے 

تخمینے، ملکی صنفی حکمت عملی اور سیکٹر روڈمیپ۔) اور ADBکی آپریشنز میں بھی۔

ہینڈبک برائے معاشرتی 
b)HSA( تجزیہ

ایچ ایس اے صنفی پڑتالی فہرستس برائے ابتدائی غربت اور معاشرتی تجزیہ، پراجیکٹ ڈیزائن، پراجیکٹ کے متعلق حقائق کی تالش یا اندازہ، 
اور رہنمائی برائے صنفی ترقیاتی پالن پر مشتمل ہے سے شرکت سے متعلق ہے۔ اور بمع سیکٹر پڑتالی فہرستس ان پر عمل کرنا چاہیے۔ تاکہ 

پراجیکٹ ڈیزائن اور نفاد میں شرکت کو یقینی بنایا جائے۔
سیکٹر صنفی پڑتالی 

cفہرست
پڑتالی فہرستوں میں صنف سے متعلق غور طلب معامالت (بشمول خواتین کی شرکت)، زراعت، تعلیم، صحت ،دوبارہ آباد کاری، شہری 

ترقی ،ہاؤسنگ، پانی کی سپالئی اور صحت و و صفائی کے پراجیکٹس شامل ہیں۔ سواالت ان پرمشتمل ہیں: کیا پراجیکٹس ڈیزائن اور نگرانی 
کے فریم ورک میں خواتین کی شرکت کے بارے میں اہداف اور حکمت عملی شامل ہیں؟ کون سی پالیسیاں اور پروگرام (حکومتی اداروں، 

عملدرآمدوالی ایجنسی، یا این جی اوز وغیرہ ) جن کا مقصد خواتین کی شرکت کویقینی بنایا ہے۔ پراجیکٹ پر اثرانداز ہوسکتی ہیں؟
بریفنگ نوٹ: پراجیکٹ 
کےصنفی منصوبہ عمل 

d)GAPs(

یہ نوٹ اس بات پر زور دیتا ہے کہ تمام پراجیکٹس کو ڈیزائن کرتے وقت پر اجیکٹس گیپس (GAPs) تیار کیے جائیں۔ یہ پراجیکٹس لوگوں 
کو فائدہ دینے اور مؤثر پراجیکٹ گیپس (GAPs)کو شکل دینے کے لیے رہنمائی مہیا کرتے ہیں۔ یہ رہنمائی درج ذیل ہے: گیپ (GAP)کو 
پراجیکٹ کی تیاری اور پریذیڈنٹ کو رپورٹ اور سفارش میں شامل کیا جائے۔ (اس میں یہ شامل ہے کہ ایسے اہداف اور کوٹہ یقینی بنائے 

جائیں جو خواتین کی شرکت اور فوائد کے متعلق ہونیزپراجیکٹ گیپ (GAP) سے خواتین کے لیے ایسے فوائد کو ڈی ایم ایف (DMF) میں 
شامل کیے جائیں۔ مزید اسے قرضے کی ابتدا، نگرانی، نظرثانی میں بھی شامل کیا جائے۔ (یہ یقین کرنے کے لیے کہ گیپ GAP کا عملدرآمد 

ہو اور کوئی مسئلہ ہو تو اس کا حل نکاال جائے)

www.adb.org/Documents/Manuals/Gender-Toolkit/Gender-law-Policy-Toolkit.asp  .کے آپریشنز میںصنف،قانون اور پالیسی:  ٹول کٹ. منیال ،ADB. 2006  a

ADB. 2007، سماجی تجزیے پر مبنی کتابچہ. منیال، صفحہ 127–123، [ضمیمہ 6. صنف اور ترقی]  b

http://beta.adb.org/themes/gender/checklists-toolkits :[زراعت،تعلیم،صحت،آباد کاری،شہری ترقی و ہاؤسنگ،پانی کی فراہمی اور صفائی]شعبہ جاتی صنفی  پڑتالی فہرست .ADB  c

www.adb.org/Documents/Brochures/Project-Gender-Action-Plans/gender-briefing-note.pdf تفصیلی نوٹ. صنفی اقدام کے پراجیکٹ منصوبے. منیال۔ ،ADB. 2009  d

کمیون کونسل کاترقیاتی پراجیکٹ . کمبوڈیا (شرکتی طریقہ۔ شرکت : گہرائی : درمیانی)
اس پراجیکٹ کا مقصد مقامی آبادی کی کونسل کی مدد کرنا ہے تاکہ وہ اپنی ذمہ داریاں بہتر انداز میں پوری کرسکیں۔ سرگرمیوں میں عوامی آگاہی کو ان 

کے جمہوری حقوق اور جوابدہی اور انصاف تک رسائی کو مضبوط بنانا شامل ہے۔ منتخب خواتین کونسلرز کو زیادہ مؤثر بنانا اور مقامی و ضلعی سطح پر 
خواتین کے نیٹ ورک فورم کو حرکت میں النا بھی شامل ہے۔

ذریعہ:۔ ADB2006 کمبوڈیا کو ترقیاتی پراجیکٹ فیزIIکےلیے گرانٹ
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بہتر گورننس اور شرکت
بہتر گورننس اور استعداد کا فروغ 2020 کی حکمت عملی میں تبدیلی کے محرک ہیں اور اس گائیڈ میں ہر جگہ بتایا 
گیا ہے کہ ان کا شراکت سے قریبی تعلق ہے (نوٹ 2آخر میں)۔ شرکت ADBکی گورننس پالیسی کے ان چار باہمی 
طور پر معاون اقدام کے شعبہ جات میں سے ایک ہے۔68 پالیسی یہ کہتی ہے کہ شرکت یہ حقیقت تسلیم کرتی ہے کہ 

لوگ ترقی کے عمل میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ آخرکار ان کو ہی فائدہ پہنچنا ہے بلکہ ترقی کے 
عوامل بھی وہی ہیں۔ شرکت میں درج ذیل شامل ہیں: فائدہ اٹھانے والے اور متاثرہ گروپس، پبلک سیکٹر/پرائیویٹ 

سیکٹر کی شراکت،نچلی سطح پر اختیارات کی منتقلی (مقامی حکومت کو بااختیار بنانا) اور غیر حکومتی تنظیموں 
کے ساتھ تعاون۔

دوسرا گورننس اور انٹی کرپشن منصوبہ عمل (GACAP-II) ADBکے لیے تین ترجیحات کا خاکہ پیش کرتاہے 
جو بال لحاظ سیکٹر سب سے اہم ہیں مثاًل سرکاری مالی انتظام، محصوالت اور بدعنوانی کے مسائل۔69 اس منصوبہ 

عمل کے عملدرآمد میں ADB تین سطحوں پر حکمرانی کے حوالے سے ایک کے اندازے اور ایک سے نپٹنے کے 
منصوبے پر عمل کرتی ہے۔ قومی، سیکٹر اور پروگرام / پراجیکٹ کی سطح پر یہ تخمینے رسمی اور غیر رسمی 

اداروں کی طاقت، کارروائیاں اور تین شعبوںمیں اسٹیک ہولڈر کے تعلقات پر نظر رکھتے ہیں اور اس بات کا جائزہ 
لیتے ہیں کہ یہ کس حد تک ADBکے لیے خطرے کا باعث بن سکتے ہیں۔

دوسرا گورننس اور انٹی کرپشن پالن (GACAP-II) اس بات پر زور دیتا ہے کہ 
سول سوسائٹی کی تنظیموں کو شامل کرکے ترقی پذیر ممالک کی حکومتوں اور 

شہریوں کو بابین تعلق کو فروغ دے کر شرکت کو مضبوط اور جوابدہی کے عمل 
کو بہتر بنایا جائے۔ یہ سول سوسائٹی کی شمولیت کو فروغ دینے کی حوصلہ افزائی 

کرتا ہے۔
ذریعہ:۔ ADB 2006ء۔ دوسرا گورننس اور انٹی کرپشن منصوبہ عمل GACAP – II۔ منیال 

ترغیبات کے ڈھانچے کا گہرا فہم ملک یا سیکٹر کی سطح پر ضروری ہے کہ خطرات میں کمی کے عوامل کی 
پہچان ہو اور اسٹیک ہولڈر کے رویے کو مؤثر انداز میں بدال جائے۔ADB 70 خطرات کے لیے سپالئی کےحوالے 

سے کام کرتا ہے۔ ڈیمانڈ کے حوالے سے ADB سول سوسائٹی کی شرکت اور معاشرتی جوابدہی متعارف کرتا ہے۔ 
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گورننس کے مسائل کا جائزہ اور حل ڈھونڈنے میں شرکت بڑھانے کے لیے تراکیب 
گورننس کے خطرات کا جائزہ

اسٹیک ہولڈر تجزیہ اسٹیک ہولڈرز  یہ یقین کرلیں کہ جائزے شراکتی ہوں اور غیر رسمی و رسمی دونوں ڈھانچوں کو سامنے رکھیں۔ 	 
کے درمیانی رشتوں کا جائزہ لیتا ہے۔ (مثالً غیر سرکاری تنظیمیں، مزدور اتحاد، صنعتی انجمنیں اور میڈیا) اس میں اسٹیک ہولڈرز کے 

انٹرویوز،گروہی مباحثہ اور صالح مشورے کے ذرائع شامل کریں تاکہ خطرات کی صحیح نشاندہی ہوسکے اور یہ دیکھا جائے کہ شرکت 
کے کثیر مواقع موجود ہیں یا نہیں۔ (ٹول 1 مالخطہ کریں۔ اسٹیک ہولڈرز تجزیہ اور مشاورت صفحہ 25)۔ اسٹیک ہولڈرز تجزیہ درج ذیل 

کوفروغ دیتاہے۔ (i) اسٹیک ہولڈرز کی جانب سے جوابدہی کا مطالبہ اور (ii) گورننس مہیا کرنا (جہاں حکومت میں شریک لوگ اطالعات 
کا ایک دوسرے سے تبادلہ کریں۔ ایک صاف اور شفاف طریقہ سے فیصلے کریں۔ ذرائع کی تقسیم شفاف انداز میں کریں۔ شرکت کے لیے 

aگنجائش پیدا کریں اور اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہوں)۔
سوسائٹی کی تنظیم جو شرکتی خطرات کے جائزے میں مہارت رکھتی  تجربہ کار سول سوسائٹی تنظیموں کے ساتھ شراکت)CSOs(:۔ 	 
ہو۔ وہ کارروائی کو بہتر بنا کر ترغیبات کی ساخت اور اسٹیک ہولڈرز کے تعلقات کو بہترا نداز میں سمجھنا ممکن بناتی ہے۔ یہ منگولیا 
میں معلوم ہواتھا۔ جہاں پر ADB نے مشہور الف جی او کے ساتھ شراکت میں گورننس کے خطرات کا جائزہ اور خطرات کے انتظامی 

bپالن پر کام کیا تھا۔

گورننس کے مسائل کو دیکھنا 

۔ مخصوص طریقہ کار کے قیام سے شرکتی فیصلہ کرنے کے  حکومتی استعداد کا فروغ اور جوابدہی کے سماجی نظام کو یکجا کریں:	 
دائرہ کار کو بڑھانے اور سول سوسائٹی کی جانچ پڑتال کو یقینی بنانے سے حکومتی تربیتی نظام کو مدد مل سکتی ہے۔ یہ بے قاعدہ اور 

باقاعدہ دونوں ساخت کو متاثر کرسکتاہے۔ (دیکھیں ٹولز برائے بہتر گورننس اور شراکت داری)۔

ADB  a. شعبہ جاتی خطرات کے جائزے کے لیے رہنمائی کے نوٹس: تعلیمی رہنمائی کے نوٹس: 

 www.adb.org/Documents/Guidelines/Education-Sector- Risk-Assessment/Guidance-Note-Education-Sector-Risk-Assessment.pdf; 
Road Transport: www.adb.org/Documents/Guidelines/Road-Transport-Subsector-Risk-Assessment/default.asp; Urban water: www.adb.org/

 Documents/Guidelines/Urban-water-Sector-Risk-Assessment/Guidance-Note-Urban-water-Supply-Sector-Risk-Assessment.pdf: Electricity:
www.adb.org/Documents/Guidelines/Electricity-Sector-Risk-Assessment/Guidance-Note-Electricity-Sector-Risk-Assessment.pdf

ADB. 2009  b، گورننس[نظم و نسق ]سے متعلق بریف۔ گورننس پر مبنی خطرات کا جائزہ: گورننس کو مرکزی دھارے میں النے میں مدد دینے کا طریقہ، منیال

مندرجہ ذیل ADBکی خطرات کی انتظامی اقدام کی مثالیں ہیں۔ جن میں معاشرتی جوابدہی اور سول سوسائٹی کی 
شراکت شامل کی گئی ہیں۔

جوابدہی کی نگرانی کا سماجی نظام

نیپال:۔ شہری ترقیاتی شعبے میں خطرات کے جائزے سے پبلک مالی انتظام خریداری اور کرپشن میں بڑے خطرات کی 
نشاندہی ہوگئی۔ ADBکی تخفیفی اور اور انتظامی منصوبے میں حکومتی استعداد کا فروغ اور کمیشن برائے اختیارات کے 

نا جائز استعمال کی تفتیش، حمایت برائے اینٹی کرپشن تنظیمیں اور سوسوسائٹی گروپس کو یکجا کیا گیا ہے۔

پیسفک:۔ ملکی خطرات کے جائزوں نے ظاہر کیا کہ ایسے بہت کیم طریقہ کار موجود ہیں جو سوسائٹی کی شرکت کی 
حوصلہ افزائی کریں کہ وہ ساالنہ بجٹ کے ذرئعے وسائل کی تقسیم میں شریک ہو سکیں۔ یہ تعمیری تعلق نہ ہونے کی 
مثال ہے۔ اس لیے ایک عالقائی فنی امداد قائم کی گئی تاکہ اسٹیک ہولڈرز کی حوصلہ افزائی ہو اور وہ پبلک اخراجات اور 

انوسٹمنٹ کے فیصلوں سے متعلق بحث، تجزیوں، ترجیحات اور نگرانی کے عمل میں شریک ہوسکیں۔
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گورننس اور صنفی سیکٹرز میں شرکت کے درمیان بھی اہم کڑیاں ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان میں ADBکی فنی 
امداد کے ذریعہ مدد دی گئی کہ غربت کی کمی اور گورننس کے اصالحاتی پروگرام میں صنفی شرکت کے حوالے 

سے کیے گئے وعدوں کے عملدرآمد کو سہارا ملے۔ کوششوں میں کئی ایک متعلقہ اداروں سے پالیسی مذاکرات، 
خواتین کی سیاسی اور انتظامی شعبوں میں شمولیت اور حکومت اور سی ایس اوز (CSOs)کو مالی امداد شامل ہیں 

تاکہ صنفی اصالحی منصوبوں کا عملدرآمد ممکن ہو سکے۔71

ٹولز برائے بہتر گورننس اورشرکت 
ADB ایسے ٹولز کی حمایت کرتا ہے جن سے بہتر گورننس میں شرکت کو فروغ ملے۔

ADB ٹولز برائے گورننس اور شراکت
تفصیلٹول

 )CRC( شہری رپورٹ کارڈ
a،ٹول کٹ

سی آر سی ٹول کٹ استعمال کنندگان کی مندرجہ ذیل اہم مرحلوں پر رہنمائی کرتا ہے:۔

۔ مقامی حاالت کا جائزہ لیں۔ کیا یہ سی آر سی کے عملدرآمد کے لیے موزوں ہیں۔  پہال مرحلہ:	 
	 دوسرامرحلہ:۔ قبل از جائزہ اقدامات کا یقین کر لیں۔ سی آر سی کی گنجائش اور منصوبے کے عملدرآمد 

کا شناخت کرلیں۔ 
۔ جائزہ لیں۔ تفتیش کا روں کی تربیت کریں۔ جواب دینے والوں کو انٹرویو کریں۔ اور ڈیٹا  تیسرا مرحلہ:	 

ریکارڈ کریں۔
۔ بعداز جائزہ تجزیہ، دستیابی، استعمال، اطمینان کے متعلق اہم انکشافات کا تعین کر لیں۔ چوتھا مرحلہ:	 
۔ دریافتوں کی پھیالئیں۔ اہم اسٹیک ہولڈرز کو شریک کریں (پرلیس، شہری اور دینے  پانچواں مرحلہ:	 

والے)
۔ سروس کو بہتربنائیں۔ سی آر سی کی دریافتوں کو استعمال کرتے ہوئے سروسز کو بہتر  چھٹا مرحلہ:	 

بنائیں (مثاًل سروس مہیا کرنے والوں کی شاپ، پبلک فورم اور نئے اصالحات متعارف کرنا)
شعبہ جاتی خطرات کے جائزہ 

bکے لیے رہنما نوٹس
توانائی، شہری پانی کی سپالئی، تعلیم اور روڈ ٹرانسپورٹ کے ترجیحی شعبوں سے مخصوص رہنما نوٹس 

بنائے گئے ہیں۔ یہ نوٹس ہر شعبے کی ممتاز خصوصیات کو واضح کرتے ہیں اور خطرات کے جائزے کے 
منصوبہ میں شرکت کے مواقع کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ ان سب میں اسٹیک ہولڈر تجزیہ شامل ہےجو 
اسٹیک ہولڈرز کے درمیان رسمی اور غیر رسمی رشتوں کی جانچ کاری کرتا ہےتاکہ یہ دیکھا جائے کہ 

خطرات کہاں ہوسکتے ہیں اور شراکت کے زیادہ مواقع کہاں ہیں۔ 

	 تعلیم کے شعبے میں رہنما نوٹس یہ تسلیم کرتے ہیں کہ “طلبہ، والدین اساتذہ اور سول سوسائٹی کے دیگر 
افرادکی عدم شرکت سے جوابدہی کا نظام کمزور ہوتا ہے اور فنڈز کے بے جا استعمال پر منتج ہوتاہے۔”
	 شہری پانی اور بجلی کے نظام میں یکساں طور پریہ نشاندہی کی گئی ہے کہ “کالئنٹ گروپس، صنعت 

اور پیشہ ور انجمنیں، اور دوسرے سول سوسائٹیوں کی تنظیموں کی غیر رسمی شرکت کے لیے محدود 
صالحیت سے شعبہ جاتی منصوبوں پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔“

عملدرآمدکرنے والی ایجنسی کی 
cپروکیورمنٹ استعداد کا جائزہ

یہ ٹول یہ نشاندہی کرنے میں مدد دیتا ہے کہ آیا پروکیورمنٹ ذرائع، عملدرآمدکرنے والی ایجنسی اور کارروائی 
کے عملدرآمد کے حوالے سے کوئی خطرات تو نہیں۔ 

یہ ADB اورقرضہ لینے والوں کے لیے درستگی کے اقدامات بھی تجویز کرتا ہے۔
مؤثر عملدرآمدکے لیے 

dپروکیومنٹ کا جائزہ
یہ ADB کا طریقہ کار ہے جو اشاروں کی مددسے عملدرآمدکرنے والی ایجنسی یا عملدرآمد کرنے والی 

ایجنسی کی نگرانی اور جائزہ لیتی ہے۔ اس میں پروکیورمنٹ کا عمل، دیگر عمل اور ادارتی بندوبست بھی 
شامل ہے۔

یہ پروکیورمنٹ سے وابستہ خطرات اور کمزوریوں کی نشاندہی اور حل میں مدد دیتاہے تاکہ پراجیکٹ کے 
عملدرآمد کو مضبوط بنایا جائے۔

www.citizenreportcard.com/index.html شہریوں کےرپورٹ کارڈ کی ٹول کٹ۔  a

 ADB. Sector Risk Assessment Guidance Notes: Education :شعبہ جاتی خطرات کے جائزے کے لیے رہنمائی کے نوٹس: تعلیمی رہنمائی کے نوٹس ،ADB  b
 Guidance Note: www.adb.org/Documents/Guidelines/Education-Sector-Risk-Assessment/Guidance-Note-Education-Sector-Risk-Assessment.pdf;

Road Transport: www.adb.org/Documents/Guidelines/Road-Transport-Subsector-Risk-Assessment/default.asp; Urban water: www.adb.org/
 Documents/Guidelines/Urban-water-Sector-Risk-Assessment/Guidance-Note-Urban-water-Supply-Sector-Risk-Assessment.pdf: Electricity:

www.adb.org/Documents/Guidelines/Electricity-Sector-Risk-Assessment/Guidance-Note-Electricity-Sector-Risk-Assessment.pdf
ADB، اے ڈی بی پروکیورمنٹ استعداد کے جائزے کی گائیڈ۔ منیال [بذریعہ اے ڈی بی cosopedia رسائی]  c

ADB، موثر عملدرآمد کے لیے پروکیورمنٹ جائزہ استعمال کنندہ کی گائیڈ اور مینؤل، منیال.  d
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اس گائیڈ کی فہرست میں کئی مفید ذرائع کا ذکر ہے جو بیرونی تنظیموں نے ADBکی آپریشنز میں معاشرتی 
جوابدہی کے فروغ کے لیے ترتیب دئیے ہیں۔ اس گائیڈ میں دئیے گئے دیگر طریقوں کے ساتھ خاصا ربط بھی ہے 

جو گورننس اور شرکت کے قریبی تعلق کا مظہر ہے۔

ایسی تنظیموں کی عمدہ مثالیں جو سول سوسائٹی کی شرکت اور گورننس پر عالقے میں کرتی ہیں۔ وہ مشرقی ایشیا 
ءمیں اور بحرالکاہل میں الحاق شدہ نیٹ ورک برائے معاشرتی جوابدہی، ایک عالقائی نیٹ ورک جو معاشرتی 

جوابدہی کو فرو غ دیتا ہے اور جنوبی ایشیا کا معاشرتی جوابدہی کا نیٹ ورک جو عالمی بینک کا اقدام ہے تاکہ 
حکومتوں اورسی ایس اوز کے مابین بہتر گورننس کے فروغ کے لیے معاشرتی جوابدہی کے ٹولز کے متعلق وسیع 

فہم کو ترقی دی جائے۔72



4۔ بنیادی ڈھانچہ۔ ایچ آئی وی اور ایڈز سے بچاؤ
ایچ آئی وی اور ایڈز سے بچاؤ اورروک تھام

 شرکت کا انفراسٹرکچر ADBکے لیے ایک مرکزی شعبہ ہے جبکہ اس کے اقتصادی فوائد واضح ہیں۔ اس 
ضرورت کو بھی شدت کے ساتھ محسوس کیا جارہا ہے کہ غیر ارادی نتائج اور نقصانات کو کم جائے۔

2005ء میں، ADB نے “ایچ آئی وی اور ایڈز کی بڑھتی ہوئی وبا کا فیصلہ کن جواب تیار کیا جائے اور اس کو 
سپورٹ کیا جائے۔” 2008ء کے آپریشنل پالن برائے صحت، 2020کی حکمت عملی کے تحت مزید یہ کہ 2020 
ء میں متعارف کیا ہوا قائم رہنے واال ٹرانسپورٹ پیش رفت (STI) بھی اس بات کی تائید کرتاہے کہ انفراسٹرکچر 

کے فروغ اور ایچ آئی وی اور ایڈز سے وابستہ مضر اثرات کم کرنے کی ضرورت ہے۔ آپریشنل پالن صحت کے 
نتائج کی حمایت کرتاہے اور خاص طورپر یہ سفارش کرتاہے کہ ایچ آئی وی سے بچاؤ کو پراجیکٹ انفراسٹرکچر۔ 

خصوصًا روڈ پراجیکٹس کے مرکزی دھارے میں الیا جائے۔73

2006ء میں، ADB نے ایچ آئی وی اور ایڈز کے پھیالؤ میں کمی سے متعلق 
مشترکہ پیش رفت پر دستخط کیے۔ ADB دوسرے ترقیاتی اداروں حکومتوں اور 

پرائیویٹ سیکٹر کے اشتراک سے اس اقدام کو ملکی اور عالقائی سطح پر نافذ 
کرتاہے۔

ذریعہ: ADB، افریقین ترقیاتی بینک ،شعبہ برائے بین االقوامی ترقی، ورلڈ بینک، جاپان بینک برائے بین االقوامی تعاون اور کے ایف ڈبلیو۔ 2006ء، 
ترقیاتی ایجنسیوں کا مشترکہ اقدام برائے انفراسٹرکچر سیکٹرز۔ ایچ آئی وی اور ایڈز کے پھیالؤ میں کمی ۔

ADB تخلیقی شراکت داری کو فروغ دینے کے سلسلے میں اپنے وعدہ پر قائم ہے، اس میں شرکتی طریقہ کار کا 
استعمال اور سی ایس اوز (CSOs) اور معاشرے کے ساتھ شرکت شامل ہیں تاکہ کمزور اور الگ تھلگ لوگوں کی 

مدد کے لیے بنیادی سطح پر مؤثر انداز میں کام کیا جاسکے۔74

7575
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ایچ آئی وی سے بچاؤ کے پراجیکٹ کے عملدرآمد کے لیے شرکت کو وسیع کرنے کےلیے تراکیب:

 	aپراجیکٹ سائیکل کے تمام مرحلوں میں عوامی شرکت کو یقینی بنائیں:۔
حمایت اور استعداد کا بڑھانا:۔	  تمام شراکت داروں کی بامعنی شرکت یقینی بنائیں۔ بشمول خواتین، آباد کار اور حرکت پذیر 
آبادی۔ اور وہ لوگ جو ایچ آئی وی اور ایڈز سے متاثر ہوں یا ان کے ساتھ سکونت رکھت ہوں۔ ان سب کو مداخلت ڈیزائن 

اور ایچ آئی وی کے متعلق تعلیم دینے میں شامل کریں۔
بنیادی / مرکزی ایچ آئی وی اور ایڈز خدمات:۔	  یقین کرلیں کہ اطالعات تعلیم اور مواصالتی مواد تیار ہوں اور شراکت داروں 

کی شرکت سے ٹسٹ کے مراحل سے گزر چکے ہوں اور رویوں کو بدلنے کی مواصالتی سرگرمیاں کی شرکت سے 
عملدرآمد ہو۔

تحقیق، نگرانی اور جائزہ:۔	  شراکتی نگرانی اور جائزہ لینے والی سیٹرنگ کمیٹی بنائیں جس میں مقامی آبادی کے بڑے 
شامل ہوں۔ منتخب شدہ لیڈرز اور مقامی حکومتی عہدیداروں کو شرکتی تعلیم اور مہارت میں تربیت دیں۔ اہم شراکت داروں 

کے ساتھ درمیانی اورآخری مرحلے پر پراجیکٹ کے متعلق ورکشاپ کریں۔ 
سول سوسائٹی تنظیمیں ہنر اور مہارت استعمال کریں:۔	  (بشمول این جی اوز کے):۔ سول سوسائٹی پوری دنیا میں ایڈز کی وبا 

کے سلسلے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ بہت سے ممالک میں ایس اوز خدمات مہیا کرنے والے بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ 
ان کی وسیع مہارت ان کو نہایت اہم شراکت دار بناتی ہے۔ ان کی موجودگی، مرکزی طاقت اور آپریشن کا جفرافیائی عالقوں کا 

bعلم بامعنی مصروفیات کے لیے الزمی ہے۔
ایچ آئی وی سے بچاؤ کےلیے صنفی شراکت کو مرکزی دھارے میں الئیں:۔	  لوگ بآسانی ایچ آئی وی کے زد میں کر سکتے 
ہیں۔ وہ تعمیراتی کام کرنے والے کارکن یا غریب دیہاتی نیم پڑھی لکھی خواتین جو انفراسٹرکچر سائٹ پر جسم فروشی میں 

مبتال ہوتی ہیں۔ جنسی پیچیدگیوں کو سمجھنا اور ان کا حل نکالنا اور پراجیکٹ ڈیزائن اور عملدرآمد میں ان لوگوں کو شرکت جن 
cکو زیادہ خطرہ ہو بہت اہم ہے۔

ADB. 2010، انفراسڑکچر کے شعبے میں ایچ آئی وی سےبچاؤ کے اقدام کو ہم آہنگ بنانے کے لیے عملی طریقے۔ منیال۔ صفحہ42، ضمیمہ3۔   a
www.adb.org/documents/guidelines/harmonizing-hiv-prevention-gms/harmonizing-hiv-prevention-gms.pdf

www.unaids.org/en/Partnerships/Civil+society/default.asp ،سول سوسائٹی کی شراکت داریاں ،UNAIDS  b

ADB. 2009، بین الشعبہ جاتی۔ صنف، ایچ آئی وی اور انفراسٹرکچر آپریشنز، ADB کی معاونت سے چلنے والے ٹرانسپورٹ کے منتخب پراجیکٹس سے اسباق۔ منیال۔  c

ایچ آئی وی اور ایڈز سے نمٹنے کے لیے ADBکی شرکتی سرگرمیوں کو واضح کرنے کی مثالیں مندرجہ ذیل ہیں:

ایچ آئی وی اور ایڈزسے نمٹنے کے لیے ADB کا سول سوسائٹی کی تنظیموں کے ساتھ کام کرنے کی مثالیں
مثالکردار

ویت نام میں ایک پرائیویٹ تحقیقی ادارے نے ایچ آئی وی اور جنسی تعلقات سے الحق ہونی والی بیماریوں کا جو تحقیق 
بندرگاہ کام کرنے والے مزدوروں، ماشکی اور سٹرک اور پلوں کا تعمیر پر کام کرنے والے مزدوروں کو الحق 

ہوسکتی ہیں،ان کا جائزہ لیا جائے۔ اس سروے نے وزارت ٹرانسپورٹ کے ایکشن پالن برائے ایچ آئی وی کو 
aخبردار کیا۔

ایچ آئی وی اور ایڈز سے 
متعلق تربیت اور سروس 

منگولیا میں ADB نے نیشنل ایڈز فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر ایک مقامی این جی او، ہے کے ساتھ مل کر تربیتی 
سرگرمیوں پر کام کیا۔ جبکہ ایک بڑے بین االقوامی این جی او۔ میریس ٹوپس انٹرنیشنل نے ایک صوبے میں کنڈوم 

bکے استعمال سے متعلق معاشرتی آگاہی پر کام کیا۔
آگاہی کا فروغ اور تحریک 

و ترغیب
ینان، عوامی جمہوریہ چین میں، بین االقوامی این جی او ہومناپبپلز ٹو پبپلز نے مقامی جوان فیلڈورکرز کو ترتیب 

دی کہ وہ ایچ آئی وی میں زیادہ متاثرہ عالقوں میں بالمشافہ تعلیم اور مشاورت دے اور مقامی آبادی کو ترغیب دے 
cکہ ایچ آئی وی کے وائرس پر قابو پانے میں مدد دے۔

ADB. 2008، میکانگ پراجیکٹ میں ایچ آئی وی بچاؤ اور انفراسٹرکچر کے لیے عالقائی تکنیکی معاونت۔ منیال  a

ADB. 2004، سٹرکوں کے عالقائی ترقیاتی پراجیکٹ کے لیے منگولیا کو قرضہ کی فراہمی۔ منیال  b

ADB. 2006، ایشیاء اور پیسفک میں ایچ آئی وی/ایڈز کے خالف جنگ، جمہوریہ چین میں مقامی ایچ آئی وی/ایڈز سے بچاؤ کے لیے ذیلی پراجیکٹ کا پائیدار نیٹ ورکس۔ منیال  c
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ایچ آئی وی ،ایڈز اور شرکتی ٹولز

ADB نے اپنے پراجیکٹ پارٹنرز کے ساتھ مل کر بہت سارے ٹولز بنانے میں۔ سب سے زیادہ متعلقہ کا بیان ذکر ہوا 
ہے اور سب آن الئن میسر ہیں:۔

ADB ویب سائٹ  –
www.adb.org/gms/hIv-Prevention-Infrastructure-Sector/default.asp  

گریٹر میکانگ میں انجمن،ایچ آئی وی اور انفراسٹرکچر ویب سائٹ  –
www.hivinfrastructure.info/index.php  

ایچ آئی وی اور ایڈز ڈیٹا ہب برائے ایشیاء پسیفیک  –
www.aidsdatahub.org/  

یو این ایڈز (جن کے ADB ایم او یو(MOU)کے ذریعے قریبی تعلق رکھتی ہے:  –
www.unaids.org and http://unaidstoday.org/?tag=civil-soc  

بیرونی تنظیموں نے بھی بہت سارے دوسرے ٹولز بنائے ہیں جن کا اس گائیڈ کی فہرست میں ذکر ہے۔
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تفصیلٹولز
انفراسٹرکچر سیکٹر میں ایچ آئی وی 

تدارکی اقدامات کو ہم آہنگ کرنے کے 
aرہنما اصول

رہنما اصول ایچ آئی وی کی تدارک اورانفراسٹرکچر کے فروغ کے لیے شرکتی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ 
ان میں مرکزی اصول شامل ہیں۔ جو یہ ہیں “پراجیکٹ کے ہر مرحلے پر کمیونٹی کی شرکت کو یقینی 
بنائیں (ڈیزائن، عملدرآمد، نگرانی اور جائزہ اور بعداز تعمیر )، خاص کر خواتین، آبادکار اور متحرک 
آبادیاں، اور ایچ آئی وی سے متاثرہ لوگ (جہاں مناسب ہو)”۔ یہ رہنما اصول ان بنیادی عناصر کا خاکہ 

بھی پیش کرتے ہیں جو ایچ آئی وی کے تدارک سے متعلق شراکتی طریقہ پر مبنی ہو۔
زندگی کے لیے محبت کے ساتھ ایک 
تربیتی ٹول برائے ایچ آئی وی تدارک 

اور محفوظ ہجرت روڈ کنسٹرکشن کاور 
bمتاثرہ آبادیوں کے تناظرہ میں

ٹول پانچ تربیتی ماڈلز پر مشتمل ہے۔ جن میں ہر ٹارگٹ گروپ کے لیے سرگرمیاں موجود ہیں۔ جیسا 
کنسٹرکشن ورکرز، مقامی آبادیوں اور تفریح طبع کے مقامات۔ جن عنوانات پر گفتگو کی جاتی ہے۔ ان 

میں پیدا واری صحت کے متعلق بنیادی معلومات، اختالط کے ذرئع منتقل ہونی والی بیماریوں۔ بشمول ایچ 
آئی وی ور ایڈز کے بارے میں معلومات، مواصالت، خطرناک رویوں کو کم کرنے اور ایچ آئی وی سے 
متاثرہ لوگوں کے ساتھ رہائش رکھنا شامل ہیں۔ تربیتی سیشن کے لیے نگرانی اور جائزہ کے ٹولز بھی ان 

میں شامل ہیں۔
ADB سٹرکیں اور ایچ آئی وی /ایڈز: 
ٹرانسپورٹ سیکٹر کے لیے ریسورش 

cبک

یہ ریسورس ADB اور دوسرے لوگوں کی مدد کرتاہے کہ وہ ٹرانسپورٹ سیکٹر میں ایچ آئی وی سے 
متعلق زیادہ مؤثر پروگرام بنا سکیں۔ ان میں بنیادی معامالت کا جائزہ۔ ایچ آئی وی اور ایڈز کے مسائل کو 
ADB پراجیکٹ سائیکل میں شامل کرنا۔ (مثاًل سول سوسائٹی کے ساتھ شراکت کے مواقع ڈھونڈنا) شامل 

ہیں۔ مزید اس کے یہ مثالیں دیتا ہے ڈیزاءن، نگرانی کے فریم ورک اور ADB پراجیکٹس کے جز۔
زیادہ حفاظت: انفراسٹرکچر میں صحت 

dاور حفاظت کا ریسورس مینول
یہ کتابچہ پراجیکٹ کے منتظمین کو ایچ آئی وی کے تدارک سے متعلق ٹولز اور مہارت مہیا کرتا ہے۔ 
صحت اور سیفٹی آفیسرز، ورک سائیٹ پر کام کرنے والے صحت کے ورکرز اور ورک سائٹ پر کام 

کرنے والے دوسرے منتظمین کو بھی جو ورکرز کی صحت کے لیے ذمہ دار ہوں۔ ان کو بھی ٹول اور 
مہارت دیتاہے اس میں ایچ آئی وی کے بنیادی عوامل کے متعلق معلومات اور کام کرنے کے مقام پر 

ایچ آئی وی اور ایڈز کے تدارک کے بارے میں رہنما اقدامات۔ (مثاًل ٹیم بنانا، تیزی کے ساتھ جائزہ اور 
منصوبہ بندی کرنا، کام کرنے کے مقام / ایچ آئی وی کی تدارک سے متعلق سرگرمیاں اور نگرانی و 

جائزہ )
eجھرمٹ سہولت کار وں کی تنظیم ہے جو مقامی آبادیوں کو عمل پر اکستاتی ہے۔ اسے معاشرتی زندگی جھرمٹ برائے ایڈز میں قابلیت کاعمل

کے اہلیت کے عمل کے ایک حصے کے طور پر استعمال کیا جاتاہے۔ ہر مرحلے پر سہولت کار مقامی 
آبادی کی مدد کرتے ہیں۔ پانچ مرحلے یہ ہیں:

ہم کہاں جانا چاہتے ہیں؟ یا ہماری منزل کیاہے؟ (ٹول : خواب) 1۔ 

اس وقت ہم کہاں پر ہیں؟ یا کس مقام پر ہیں؟ (ٹول: خود جوابدہی ) 2۔ 

ہم اپنی منزل پر کیسے پہنچیں گے ؟ (ٹول : ایکشن کی منصوبہ بندی) 3۔ 

کیا ہم آگے بڑھ رہے ہیں؟ (ٹول: تبدیلی کا خود کا جائزہ) 4۔ 

ہم سیکھتے ہیں اور شریک ہوتے ہیں۔ (ٹول: ساتھیوں کی مدد۔ علم کے میلے وغیرہ) 5۔ 

ADBکی مالی امداد سے جھرمٹ نے غیر حکومتی تنظیموں کے ساتھ کمبوڈیا، انڈیا ک انڈونیشیا، فلپائن، 
پایوانیوگی اور تھائی لینڈ میں کام کیا ہے۔ انھوں نے اپنے سٹاف کو ایڈز یمپکٹس پراسس کے بارے میں 

پڑھایا ہے اور مقامی آبادی کے ساتھ اس کااستعمال سکھایا ہے۔
صنف، ایچ آئی وی اور انفراسٹرکچر 

آپریشن۔ ADBکی ٹرانسپورٹ 
fپراجیکٹس سے اسباق

یہ کتابچہ پراجیکٹ ڈیزائن میں صنف کو مرکزی دھارے میں النے، پراجیکٹ کے دائرہ کار کو بڑھانے 
کی شرکت، معیارات کے لیے اقدام اور نگرانی و جائزہ کے نظام کو بہتر بنانے کے بارے میں رہنمائی 

مہیا کرتا ہے۔

 AusAID, FhI, Ilo, IoM, JICA, JUNIMA,] انفراسڑکچر کے شعبے میں ایچ آئی وی سےبچاؤ کے اقدام کو ہم آہنگ بنانے کے لیے عملی طریقے۔ منیال ،ADB. 2010  a
Sida, UNESCO, USAIDاور عالمی بینک کے تعاون و اشتراک کے ساتھ تیار کردہ]۔

ADB اور بین االقوامی تنظیم برائے مہاجرین(IoM)۔ 2009۔ زندگی سے محبت کے لیے: سڑکوں کی تعمیر کے عالقوں اور متاثرہ کمیونٹیوں میں ایچ آئی وی سےبچاؤ اور   b
محفوظ ہجرت کے لیے تربیت ٹول۔ منیال

ADB. 2008، اے ڈی بی، سڑکیں اور ایچ آئی وی/ایڈز۔ ٹراسپورٹ کے شعبے کے لیے حوالہ جاتی کتاب، منیال۔  c

ADB, MSI اور بالونگ صحت و سالمتی کے اقدام کا منصوبہ۔ 2008۔ اور زیادہ تحفظ۔ انفراسٹرکچر میں صحت و سالمتی کے لیے حوالہ جاتی مینؤل۔ منیال  d

www.communitylifecompetence.org/en/94-resources ایڈز سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمت و حوصلہ۔  e

ADB. 2009۔ بین الشعبہ جاتی۔ صنف، ایچ آئی وی اور انفراسٹرکچر آپریشنز، ADB کی معاونت سے چلنے والے ٹرانسپورٹ کے منتخب پراجیکٹس سے اسباق۔ منیال۔  f
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پانی، صحت و صفائی اور شرکت

پانی اور صحت و صفائی انفراسٹرکچر کے زمرے میں آتا ہے۔ جو حکمت عملی 2020ء کا مرکزی آپریشنل شعبہ 
ہے ADBکی “پانی سب کے لیے پالیسی” (2001ء) پانی کے ذرائع کے انتظام، ہر سطح پر پانی کی فراہمی اور 

حکومتوں، پرائیویٹ ایجنسیوں، این جی اوز اورلوگوں کےدرمیان شراکت کے عمل کو شکل دینا۔ ان سب کو فروغ 
دینے کے لیے اقدامات کرتی ہیں۔75 یہ وعدہ 2008ء کےآپریشنل پالن برائے شراکت اور انفراسٹرکچر آپریشنز کے 

ذرئعے صحت کے لیے مدد کو اولیت دیتا ہے خاص کر پانی اور صحت و صفائی۔76 مندرجہ ذیل اشارے دیہاتی اور 
شہری عالقوں کے لیے ہیں۔ لیکن یہ سیکشن دیہاتی اور شہری پانی میں شرکت کو الگ الگ سے دیکھتا ہے اور کم 

درجے تک صحت و صفائی کی حد کو۔ سیاق و سباق میں فرق کی بنا پر:۔

دیہی اور شہری پانی اور صحت وصفائی کے پراجیکٹس میں شرکت کو بڑھانے کے لیے اشارات
پراجیکٹ ڈیزائن

۔ کمیونٹی شراکت داروں کے ساتھ بامعنی مشاورت اورشرکتی جائزہ عملدرآمد میں شرکت کو یقینی  شرکتی مشاورت اور جائزہ:	 
 ADB بناتی ہے اور فائدہ اٹھانے والوں کی ضروریات کو پورا کرتی ہے (ٹولز: ایک اور تین دیکھیں) شہری عالقوں کے لیے

نے شرکتی تشخیصی شہری پانی کے جائزہ کے لیے ماڈل دائرہ کار بنایا ہے۔ شرکتی جائزے کا طریقہ کار دیہی اور شہری 
عالقوں کے لیے ایک مفید ٹول ہے (کمیونٹی پانی اور صحت کی سروسز۔ انڈونیشیا)

پراجیکٹ کا عملدرآمد

مقامی معاشرتی تنظیمیں بنائیں اور ان کی مدد کریں۔ مثاًل پانی کے استعمال کنندگان کا گروپ:	  سی بی اوز کی شمولیت سے 
کمیونٹی میں ملکیت کے احساس اور شرکت کو یقینی بنائیں۔ یہ کام کئی طرح سے ہو سکتے ہیں۔ خدمات مہیا کرنے والوں کے 

سامنے کمیونٹی کی ضروریات رکھنا۔ اس کے معیار کی نگرانی اور خود سروسز کا انتظام اور آپریشن۔ 

ہارڈوئیر جیسے لیٹرین  حفظان صحت، صحت و صفائی، کمیونٹی کو حرکت میں النے اور تعلیمی سرگرمیوں کو یقینی بنائیں: 	 
اور صحت و صفائی کے سسٹم کو تعلیم اور طلب کو پیدا کرنا “سافٹ وئیر” کے ساتھ مالئیں تاکہ ان کا اثر بڑھ جائے۔ مقامی 
آبادیوں کے سہولیات کی ضرورت کو سمجھنا چاہیے۔ ان کا استعمال کیسے کرنا ہے اور ذاتی صفائی کی اہمیت۔ جیسے ہاتھ 

دھونا، پانی کا صحیح استعمال اور سٹوریج، استعمال شدہ پانی کا صحیح بندو بست، یہ سرگرمیاں سکولوں میں تربیتی پروگرام، 
دیہی ورک شاپ برائے خواتین، مرد اور بچے ور پوسٹرز وغیرہ بنانے پر مشتمل ہوسکتی ہیں۔ شرکتی حفظان صحت اور 

صحت و صفائی کی تبدیلی (PLAST) ایک مفید طریقہ ہے۔ (کمیونٹی واٹر سروسز اور صحت۔ انڈونیشیا)

www.adb.org/Water/tools/City-Water-Assessments.asp  ذریعہ: اے ڈی بی،ماڈل حوالہ شرائط۔ ۔شہریوں کے پانی کے جائزے کی تشخیص۔دیکھیں

— دیہی پانی )اور صحت و صفائی (
ADB نے دیہی پانی کی رسد اور صحت و صفائی سے متعلق آبادی کی مرکزیت سے ایک کامیاب طریقے کو شکل 

دی ہے۔ اس کا انحصار طلب پر ہے اور اس کی بنیاد ان ضروریات پر ہے جن کی نشاندہی متواقع فائدہ پانے والوں 
نے کی ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ فائدہ پانے والوں کو پراجیکٹ کے مختلف مراحل میں شامل کیا جائے۔ ڈیزائن سے 
لے کر عملدرآمد اور جائزے کا برخالف شہری عالقوں کے جہاں پر باقاعدہ سروس پہنچانے کا انتظام ہوتاہے۔ دیہی 
عالقوں میں عام لوگ بھی سسٹم کو چالتے اور قائم رکھتے ہیں کیونٹی کی شراکت کی سی بی اوز کے ذرائع باقاعدہ 

شکل دی باقی ہے (جن کو فائدہ پانے والی انجمنیں، دیہی ورکس اور صحت و صفائی کی انجمنیں یا پانی استعمال 
کنندگان گروپس کہا جاتا ہے) ان میں سے ہر ایک اپنے گروپ کے اہل خانہ کی نمائندگی کرتا ہے۔ 77
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سی بی او کے ذریعے فائدہ کنندگان

	 پانی کی سپالئی اور صحت و صفائی کے نظام کا انتخاب (گھروں کے اندر پانی کی کنکشن، نلکے اور ہینڈ پمپس 
وغیرہ)

	 اپنی استعداد کے مطابق سروس لیول کا انتخاب 
	 پراجیکٹ کے منصوبہ بندی اور ڈیزائن کرنے میں کردار ادا کرنا۔

	 پراجیکٹ کے لیے وقت، محنت اور مواد کی فراہمی۔
	 سسٹم کا چالنا اور قائم رکھنا اور 

	 حفظان صحت اور صحت و صفائی کا متعلق لوگوں کی رائے میں تبدیلی النا۔

دیہی واٹر سپالئی اور صحت و صفائی کے نظام کا معاشرتی طریقہ،سری لنکا 
(شرکتی طریقہ: شرکت، گہرائی، اونچائی )

سری لنکا میں 1980ء میں جاری ADBکی بڑے پیمانے کی واٹر سپالئی پراجیکٹس کی کامیابی کچھ زیادہ نہ تھی۔

تیسرا پراجیکٹ جو 1999ء میں شروع ہواؤ۔ اس نے نیا معاشرتی طریقہ اپنایا۔ اس کی توجہ مقامی شرکت اور علم پر تھی تاکہ غیر 
ضروری مداخلت کو روکا جائے اور ملکیت اور جاری رکھنے کے عمل کو استحکام ملے۔ حکومت کا رول عملدرآمد کنندہ سے سہولت 

کار پر تبدیل ہوا۔ مقامی آبادی کا کردار بجائے ایک خاموش تماشائی (جو صرف فائدہ پانے کا تھا)کے ایک باعمل شراکت دار کے بنا۔ 
سول سوسائٹی کی تنظیموں کی شراکت سے پانی استعمال کنندگان گروپس تشکیل دیے گئے۔ انھوں نے لگان کے تعین اور کمیونٹی کی 

سروس کی ضروریات اور تعمیر اور آپریشن کو منظم کرے۔ جس میں کنڈیکرز کی بھرتی اور نگرانی شامل تھی۔ کے لیے مشاورت 
کی۔ مقامی حکومت نے تکنیکی امداد اور پشت پناہی مہیا کی۔ ڈبلیو یوجی (WUGs) نے مقامی آبادی کی طرف سے دئیے جانے والے 

چندے کا تعین بھی کیا (20 فیصد نقد اور محنت کی صورت میں) اور آمدنی کے ذریعے کے طور پر ایک چھوٹے منڈ کا انتظام کیا تاکہ 
غریبوں کی مدد کی جاسکے۔ چونکہ پانی النا بنیادی طور پر عورت کی ذمہ داری ہے۔ پراجیکٹ کی کامیابی کے لیے خواتین کی شرکت 

بنیادی اہمیت کی حامل تھی۔ خواتین بطور خاص حفظان صحت کی تعلیم کی حمایت کرتی تھیں اور سہولت کاروں کی مدد سے پری، 
پرائمری اور پرائمری سکول کالسز میں اجالس کا اہتمام کیا گیا۔ رعایتی واش رومز نے بھی کمیونٹی تعمیر کی حوصلہ افزائی کی بسا 

اوقات خواتین نے اس کام کی رہنمائی کی۔

ذریعہ: اے ڈی بی1999۔ تھرڈ واٹر سپالئی اور صفائی کے پراجیکٹ کے لیے سری لنکا کے لیے مدد، منیال۔

کمیونٹی واٹرسروسز اور صحت کے مسائل کو قابو کرنا ،انڈونیشیا
(شرکتی طریقہ: شرکت، گہرائی، اونچائی )

انڈونیشیا میں کمیون ٹی سنٹرڈ طریقے کے ذریعے حفظان صحت میں بہتری کے فریم ورک سے دیہی منصوبہ کے عالقوں میں پانی 
اور صحت و صفائی کے انفراسٹرکچر کو ترقی دینے اور بہتری النے کے لیے کام کیا۔ باہمی طریقہ کار سے حفظان صحت کے نظام 

کو بہتر بنا کر اسہال اور دست کی بیماریوں کو کم کرنے کا انتظام کیاگیا۔ صحت کی مہم کے عملدرآمد سے صحت اور صفائی اور 
حفظان صحت کے بارے میں رویوں کی تبدیلی اور پانی سے متعلق بیماریون کے واقعات میں کمی کی مہم کوشش کی گئی۔

اس پراجیکٹ میں شرکتی جائزہ کا طریقہ اپنایا گیا۔ جو پانی اور صحت و صفائی کے پروگرام اور شرکتی حفظان صحت اور صحت و 
صفائی کی تبدیلی کے طریقوں میں شامل تھا۔ اور یونیسف (UNICEF)کے بنیادی صحت وصفائی کے پیکج پر بھی۔ (پانی، صحت و 

صفائی ے شرکتی ٹولز مالخطہ کریں)۔ رویوں کی تبدیلی سے متعلق سرگرمیوں میں سکول صحت و صفائی کا پروگرام، مذہبی مقامات 
پر حفظان صحت کے اصولوں کو فروغ دینا، کمیونٹی کاحفظان صحت کا پروگرام اور گھریلو پانی کی صفائی اور سٹوریج پر وگرام 

شامل ہیں۔ سرگرمیاں صنفی مسائل اوردیسی آبادیوں کے ثقافت اور زبانی کو ملحوظ خاطررکھتی ہیں:

ذریعہ:۔ اے ڈی بے 2005ء کمیونٹی واٹر سروسز کے پراجیکٹ کے لیے انڈونیشیا کو مدد۔ منیال۔
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کمیونٹی کو مرکزی کردار دے کر کام کرنے کے طریقے سے واضح ہوا کہ فالتو وقت جو کمیونٹی کو شامل کرنے 
میں صرف ہوتاہے اس کا فائدہ جاری ہیں اور اثر کی صورت میں نکلتاہے، لوگ اپنے پروگراموں کو کامیابی سے 
چالنے پر فخر محسوس کرتے ہیں اور پانی اور صحت و صفائی تک رسائی سے صحت پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ اور 

وقت کی بچت ہوتی ہے جو فالتو آمدنی، بچوں کی دیکھ بھال اور دوسری سرگرمیوں میں صرف کیا جاسکتا ہے۔ کچھ 
لوگوں نے تو اپنے پانی کے نظام کو بہتر بنانے میں بھی کامیابی حاصل کی ہے۔

— شہری پانی )اور صحت و صفائی(
شہری عالقوں میں عمومًاپانی فراہمی کا باقاعدہ انتظام ہوتاہے۔ پانی کی فراہمی کے مثال فلپائن میں منیال واٹر اور 
 ADB میں۔ شرکت ابتداء جائزہ لینے سے ہوتی ہے۔ (BWSSB) انڈیا میں بنگلور واٹر سپالئی اور سیوریج بورڈ

کا شہری پانی کی تشخیص کے لیے ماڈل ٹوازآر (TOR) شرکتی طریقے سے باقاعدہ (پانی کی سہولت، پانی کے 
چھوٹے برائیویٹ پائپ اور استعمال کرنے والے ) اور بے قاعدہ (پانی بیچنے والے، بوتل کا پانی دینے والے اور 

استعمال کنندگان ) طریقہ اختیار کرتی ہے۔78 شراکت داروں سے مشاورت بہت اہمیت رکھتی ہے۔ شہری قریب 
ضرورت مندوں اور بے آسرا لوگوں کا پروجیکت میں خاص خیال رکھا جاتا ہے۔

مثال کے طور پر :۔

	 خاص لوگوں کوکم الگت پر پانی کی فراہمی (غریب او رمالدار کے درمیان فرق کی پالیسی)
	 کم آمدنی والے عالقوں کے لیے ٹھیکے میں خاص رعایت کی گنجائش۔

اسٹیک ہولڈرز اس لیے بھی اہمیت رکھتے ہیں کہ ریگولیٹری باڈیز قائم کرکے محصوالت کا تعین یا کمی بیشی 
اور پانی کی سہولیتوں پر اجارہ داری کی نگرانی کرسکتے ہیں۔ مزید یہ کہ صارفین اور سوسائٹی اور سروس بہم 

پہنچانے والوں کے درمیان زیادہ مفید شراکت کی حوصلہ افزائی بحث و مباحثہ اور بنیادی پرفارمنس کے عالمات پر 
معاہدہ کے ذریعے کی جاتی ہے۔

یہ سروس مہیا کرنے والے اداروں کی پروفارمنس کے حوالے سے فرائض کے بارے میں زیادہ شعور پیدا کرتی 
ہے (مثاًل رسائی اور استطاعت ) اور صارفین اور /یا سول سوسائٹی (مثاًل طے شدہ محصول کی ادائیگی، بروقت 

ادائیگی، سروس کی نگرانی) جب غریب شہری آبادی کا پائپوں کے ذریع پانی کی رسد تک رسائی نہ ہو تو چھوٹے 
پیمانے پر پائپ واٹر نیٹ ورک کے ذریعے پانی کی سپالئی کی جاتی ہے۔ بعض اوقات یہ نظام دیہی عالقوں میں چل 
سکتاہے۔ لیکن جہا ں آبادی بھی کم ہو اور پانی پہنچانے کی سہولت بھی نہ ہو۔ وہاں اوپر بیان شدہ آبادی کی مرکزیت 

واال نظام بھی بہتر ہوسکتاہے۔ چھوٹے پائپوں والے نیٹ ورکس کے ہر مرحلے پر شمولیت کے زیادہ مواقع ہوتے ہیں 
اور ADBکے اس سکیم کے عملدرآمد کے بارے میں ٹول ہے۔ پانی غریب کے لیے۔ ADB ویب سائٹ۔79

ابتدائی مرحلہ:۔ ۔ 1 اس میں فائدہ پانے والے گروپس کی شناخت اور ذمہ داری اٹھانے اور پراجیکٹ کو مدد میں ان 
کی رضا مندی کا تعین شامل ہیں۔ حکومت یا کمیونٹی یہ اقدام اٹھا سکتی ہے ہر ایک کو اسٹیک ہولڈرز بشمول 

سوسائٹی کی شرکت کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ تمام اہم اسٹیک ہولڈرز کا اتفاق قابل عمل سٹڈی کے شروع کرنے 
کے لیے ضروری ہے۔
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۔  سی ایس اوز اورکئی طرح کے کاروباری ماڈلز میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ایک بڑی  کاروباری ماڈلز اور ٹولز:۔ 2
یونیورسٹی سی بی او کے ساتھ معاہدہ کرسکتی ہے جس میں سی بی او بلنگ اور گھروں سے فیس جمع کرنے 

کی ذمہ داری ادا کر سکتی ہے یا ایک این جی اوز ایا سی بی او(پانی کے کوآپریٹوز یا پانی استعمال کرنے 
والوں کی انجمن) خود بھی چھوٹے پیمانے پر پانی مہیا کرسکتے ہیں۔

فلپائن، انڈیا اور انڈونیشیا میں پائلٹ پراجیکٹس نے اس بات کا مظاہرہ کیا ہے کسی حد تک استعداد  مالگزاری:۔ ۔ 3
اور رضامندی رکھتی ہیں۔

کامیاب اور پائیدار پراجیکٹس حکومت اور سوسائٹی کی موثر شراکت کا  پائیداری اور قبولیت کے اقدامات:۔ ۔ 4
نتیجہ ہوتے ہیں۔ سی بی اوز مقامی آبادیوں کو حرکت میں الکر اوران کی مدد کرکے ان کو اس قابل بنا سکتی 

ہے کہ وہ خود مل کر پراجیکٹس میں شرکت کر سکیں اور یہ یقین کر لیں کہ غریبوں کی سروس کی جائے اور 
سروسز کو قائم رکھا جائے۔ وہ تکنیکل آپریشن دیکھ بھال اور کمرشل آپریشن میں بھی شرکت ہوسکتے ہیں۔ ان 

کے صحیح اور کا انحصار عملدرآمد کے بندوبست یا کاروباری ماڈل پر ہوگا۔ 

تمام قانونی ،صحت اور آپریشنل ضروریات کی تکمیل کو یقینی بنانے کے لیے جوابدہیی  ریگولیٹری اقدامات:۔ ۔ 5
اقدامات کی بھی ضرورت ہے۔ سی بی اوز کمیونٹی کے نمائندہ کے طورپر نگران بن سکتے ہیں۔

چھوٹے پائپ والے واٹر نیٹ ورکس میں شمولیت۔ میٹرومنیال۔ فلپائن

(شرکتی طریقہ: شرکت، گہرائی، اونچائی )
ADB نے 2005-08ء کے دوران فلپائن، ویت نام اور انڈیا میں چھوٹے پائپڈ واٹر نیٹ ورکس متعارف کروائے۔ دو منصوبے میٹرو منیال 

میں ہوئے۔ ویسٹ زون میں فائدہ پانے والے مکان مالکان کی چھ تنظیمیں تھیں۔ ان میں سے ہر اک نے ایک تنظیم (CBO)کی سفارش 
پر تحا کہ این جی اوز چھوٹے پائپڈ واٹر نیٹ ورکس (SPNN)کو چالئے۔ ایسٹ زون می یونیلٹی خود (SPWN)کو آپریٹ کر رہی 

تھی۔ جبکہ مکان مالکان نے CBO کے ذریعے بل تقسیم کرنے اور فیس اکٹھی کرنی کی ذ٘ہ داری لی۔ دونوں صورتوں میں CBOs کو 
لوگوں عمل کی جانب راغب کرنے کے لیے استعمال کیا گیا بلکہ فائدہ پانے والوں، یوٹیلٹی، بینکس اور اکنامک ریگولیٹری آفس کےساتھ 

مذاکرات بھی CBOs کے ذریعے کروائے گئے۔

ذریعہ: اے ڈی بی2005۔ چھوٹے پائپوں پرمشتمل پانی کے نیٹ ورکس پر عمل درآمد کرنے کے لیے عالقائی تکنیکی معاونت۔
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پانی، صحت و صفائی اور شرکتی ٹولز

ADB پراجیکٹس نے پانی اور صحت و صفائی کے منصوبوں میں شرکت کے لیے بڑے مفید ٹولز بنائے ہیں۔

ADB ٹولز برائے پانی، صحت و صفائی اور شرکت

تفصیلٹول
پائپ الئن میں پانی غریبوں کے لیے۔ سمال 

a(SPWN)پائپڈ واٹر نیٹ ورک میں انوسٹمنٹ
یہ ٹول کٹ حکومت، ترقیاتی ایجنسیاں، یوٹیلٹیز اور سوسائٹی کے استعمال کے لیے ہے جو 

SPWN کے عملدرآمد میں شامل ہوں۔ یہ ٹول ایسے نمونے مہیا کرتاہے جو پراجیکٹ کے تمام 
بڑے حصوں کے لیے کافی ہے ( پراجیکٹ کا مطالعہ، کاروباری ماڈلز، سرمایہ کاری، قائم 

رکھنا، قبولیت کی پیمائش اور ریگولیٹری کے اقدام)۔ یہ ٹول کیس سٹڈی، ٹواوآر کا نمونہ، کنڈیکٹ 
ریگریمنٹ اور سوسائٹی کے شرکت پر زور دیتا ہے اور اس کو یقینی بنانے کے خاص مواقع۔

bشہری پانی کے تشخیصی جائزے TORٹو او آر شہری شعبہ میں ماڈل جائزے کی فریم ورک مہیا کرتاہے۔ یہ خاص کر سوسائٹی کی ماڈل
شمولیت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور اسٹیک ہولڈر مشاورت اور شرکت کی طرف رہنما 

کرتاہے۔ 
ماڈل TOR۔ سمال سکیل پرائیویٹ پائپ واٹر 

cمہیا کرنے والوں کو مرکزی دھارے میں النا
ٹو او آر ایک فریم ورک ترتیب دیتا ہے جو چھوٹے پیمانے پر پانی مہیا کرنے والوں (بشمول 

کمیونٹی تنظیمیں )کو پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر قرض کی ڈیزائن میں پیوست کرتہاے۔ نیٹ ورک 
آپریٹر مقرر کرنے کے لیے پانچ مرحلے ہیں۔ یہ تیزی کے ساتھ صارفین کا سروے اور ٹارگٹ 

کمیونٹی کے ساتھ اسٹیک ہولڈر کی مشاورت، یوٹیلٹی، مہیا کرنے والے، لوکل گورنمنٹ، این جی 
اوز اور دوسرے پر مشتمل ہیں۔ 

dسیکھنے والوں کا سائیکل ایسے لوگوں پر مشتمل ٹول کا نام ہے جو باقاعدگی سے ملتے ہیں اور سرکل سہولت کاروں کے گائیڈ کو سمجھنا
اپنے مسائل سے آگہی حاصل کرتے ہیں۔ وہ مسائل بھی جو معاشرے اور بڑے پیمانے پر سوسائٹی 
سے متعلق ہوں۔ یہ معاشرے کو حرکت میں النے کا طریقہ کار ہے تاکہ عملی اقدامات سے مسائل 
کا حل ڈھونڈا جاسکے۔ یہ گائیڈ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے اور اس کو آسانی سے پانی، حفظان 

صحت اور دیگر مسائل کے حل کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

ADB. 2008۔ زیرتکمیل منصوبے۔ غریبوں کے لیے پانی۔ چھوٹے پائپ کے ذریعے پانی النے والے نیٹ ورکس کے لیے سرمایہ کاری، منیال۔   a
www.adb.org/Documents/Books/water-Pipeline/default.asp

www.adb.org/water/tools/City-water-Assessments.asp ۔ سٹی واٹر کے تشخیصی جائزے۔ToR ماڈل حوالہ شرائط ،ADB  b

www.adb.org/water/tools/ToR-SSPwP.asp ۔ چھوٹے پیمانے کے نجی پانی فراہم کرنے والے نیٹ ورکس کو مرکزی دھارے میں النا۔ToR ماڈل حوالہ شرائط ،ADB  c

زندگی گزارنا اورماحولیاتی تعلیم حاصل کرنا۔ 2004۔ [TA-6123کے حصے کے طورپر اے ڈی بی کے لیے تیارکیا گیا۔ پانی کے انتظام کی موثر پالیسیوں اور طریقوں کو فروغ   d
 دینا۔]۔ Tonle Sap میںپائیدار ترقی کو فروغ دینے کے لیےسہولت کاروں کی گائیڈ سےمتعلق سیکھنا۔

www.livelearn.org/resources/manuals/lC%20Facilitators%20Guide%20Tonle%20Sap.pdf

متعلقہ تنظیموں نے بہت سارے دوسرے طریقے بھی پانی اور صحت و صفائی کے سیکٹر میں شرکت کے لیے 
مرتب کیے ہیں۔ اس گائیڈ کی فہرست میں ایسے کچھ طریقے شامل ہیں۔ ایک خاص کر مفید ذریع پانی اور صحت 
و صفائی کا پروگرام ہے۔ یہ کئی مدد دینے والے اداروں / ممالک پر شرکتی پروگرام ہے جو عالمی بینک غریب 

لوگوں کی مدد کے لیے چالتا ہے تاکہ وہ آسان اور قابل برداشت طریقوں سے پانی اور صحت و صفائی کے ذریعوں 
تک رسائی حاصل کر سکیں۔80





ضمیمہ جات
1۔ شراکت کے لیے ADB کا دائرہ کار 

تعارف
ADBکی منصوبوں میں شرکت کے لیے اختیارات کادائرہ کار بالکل واضح ہے۔ حکمت عملی 2002ء پانچ بنیادی 

شعبہ جات کا ADBکی توجہ کے لیے خاکہ پیش کرتی ہے۔ پانچ تبدیلی کے محرکات ان کو مکمل کرتے ہیں۔ ہر 
محرک ADB کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ تبدیلی کے عامل کے طور پر پیداواری عمل کو حرکت میں الئے اور 

وسیع ترقیاتی امداد کو یکجا کرنے، شرکت اور سول سوسائٹی کےساتھ کام کرنا شراکت کے الزمی اجزاء کے طور 
پر شناخت کیے جاتے ہیں۔

ADB حکمت عملی 2020ء 
بنیادی شعبہ جات

	 انفراسٹرکچر
	 ماحول (بشمول موسمی تبدیلی)

	 عالقائی تعاون اور یکجہتی
	 مالی شعبہ کی ترقی

	 تعلیم

دوسرے شعبہ جات

	 صحت
	 زراعت

	 آفات اور ایمرجنسی امداد

تبدیلی کے محرکات

	 نجی شعبہ کی ترقی اور پرائیویٹ سیکٹر کی آپریشنز
	 اچھی گورننس اور استعداد کافروغ

	 صنفی مساوات
	 علمی حل

	 شراکت داریاں

ذریعہ:۔ ADB 2008ء ۔حکمت عملی 2020ء۔ ADBکی لمبی مدت کی حکمت عملی کا فریم ورک 2020–2008۔ منیال۔

حکمت عملی 2020ء کو ADBکی اضافی “غربت مٹاؤ” حکمت عملی (2004)کو تقویت پہنچاتی ہے۔ جو یہ کہتی 
ہے کہ “ جب غریب اور خارج کیے ہوئے لوگ پبلک پالیسیاں اور پروگرام تشکیل دینے میں شامل ہوتے ہیں تو 

معاشرتی ترقی کا عمل اور بہتر اور موثر ہو جاتاہے۔” 

شرکتی طریقہ کار بشمول سول سوسائٹی کے ساتھ بامعنی اشتراک عمل کو ADBکی بہت سی دوسری پالیسیوں، 
کاروباری عمل، سٹاف کی رہنمائی اور ہدایات سے معاونت حاصل ہوتی ہے۔

”ADB یہ سمجھتا ہے کہ سرکاری، نجی اور سول سوسائٹی کے آپریشنز کے ہر 
پہلو میں شرکت کو بڑھانا انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔”

ذریعہ:۔ ADB 2003ء۔ این جی اوز کے تعاون کو فروغ دینا ۔ آپریشنل مینول او ایم ای 4/ بی پی۔ منیال۔

85
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ADB 1987ء سے سول سوسائٹی کے ساتھ تعاون کو فروغ دینے کے لیے بھرپور کام کررہا ہے اور 1998ء کی 
نظرثانی شدہ این جی اوز کی تعاون کی پالیسی میں اس کو مزید تقویت دی گئی تھی۔81 یہ سول سوسائٹی کے تجربے، 

علم اور مہارت کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے اور ADBکے لیے ایک قیمتی اثاثہ ہے جو ایشیاء اور بحرالکاہل 
میں لوگوں کی ضروریات پوری کرنے میں مدد کارثابت ہوسکتا ہے۔ سٹاف انسٹرکشنر کتابچے کو ایک حصے کے 

طور پر شرکتی ارتقائی کارروائیوں کو ADBکی آپریشنز میں شامل کرنے کے لیے 1996ء میں ایک فریم ورک 
تشکیل دیا گیا تھا جو یہ بیان کرتا ہے کہ کس طرح شرکتی ارتقائی کارروائیاں ADBکے کاروباری معامالت میں 

جگہ پاتی ہیں۔

 ADB پی سی پی اور ایس پی ایس بھی شرکت کا عمل میں مدد دیتے ہیں۔

ابالغ عامہ کی پالیسی )2011( کا مقصد اسٹیک ہولڈرز کا ADBکے ساتھ معامالت 
کرنے کے سلسلے میں اعتبار اور قابلیت کو بڑھانا ہے۔ یہ پالیسی لوگوں کے اس 
حق کو تسلیم کرتی ہے کہ وہ ADBکی آپریشنز کے متعلق اطالعات تک رسائی 

کا حق رکھتے ہیں۔ یہ علم کے تبادلے کے لیے معاونت فراہم کرتی ہے اور شرکتی 
ارتقاء یا متاثرہ لوگوں کے ساتھ دوطرفہ رابطوں کو ممکن بناتی ہے۔ 

تحفظ کے امورکا پالیسی بیان )2009( یہ قرضہ وصول کرنے والوں /کالئنٹس 
سے تقاضا کرتاہے کہ مقامی آبادیوں، گروپس یا پراجیکٹس سے متاثرہ لوگوں اور 

سوسائٹی کے ساتھ مختلف معامالت میں روابط رکھیں۔ اس میں انفارمیشن کا اظہار، 
مشاورت اور متاثرہ لوگوں کو ممکنہ خطرات سے آگاہ کرنا شامل ہیں۔

ذرائع: ADB 2011ء، ابالغ عامہ کی پالیسی۔ 2011۔منیال۔ ADB 2009، تحفظ کی پالیسی کابیان۔ منیال۔
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شرکت ADBکی شعبہ جاتی او رموضوعاتی پالیسیوں اور آپریشنز پالننر میں بھی اعانت پاتی ہے مندرجہ ذیل ان 
میں اہم ہیں۔

ADBکی شرکت سے متعلق پالیسیاں
پائیداد ٹرانسپورٹ اقدام کا آپرپشنل پالن )2010(:  یہ تسلیم کرتا ہے کہ ٹرانسپورٹ کے معاشرتی پہلوؤں کے انتظام کے لیے زیادہ با اثر طریقے اپنانے 

چاہیے۔ ان میں ایچ آئی وی / ایڈز سے بچاؤ سے متعلق منصوبوں اور حکمت عملیوں میں زیادہ شرکت انسانوں کو سمگل کرنے سے متعلق خطرات، لوگو ں 
کی شرکت سے محافظت اور غیر محفوظ لوگوں تک محصوالت اور امدادی ذریعوں سے رسائی شامل ہیں۔ 

آپریشنل پالن برائے ایشیاء اور بحرالکاہل پائیداد فوڈ سیکیورٹی )2009(: یہ کہتا ہے کہ اچھی حکمرانی اور استعداد بڑھانے میں مدد ملے گی اگر غریب 
اور غیر محفوظ لوگوں کی شمولیت کی راہ میں حائل روکارٹیں دور کی جائیں۔ جو طبقے اقتصادی سرگرمیوں میں زیادہ شرکت سے دور رہے ہوں ان 

مارکیٹ تک بہتر رسائی، ٹیکنالوجی، اطالعات اور آمدنی اور کام کے مواقع میسر ہوں۔

کمزور ممالک میں مؤثر ترقی کا حصول 2007: یہ بتاتا ہے کہ ADB ان ممالک میں جہاں حکومتی کارکردگی مناسب نہ ہو وہاں اپنے پراجیکٹس اور 
پروگرام کے ذریعے لوگوں تک فوائد پہنچائے گی۔

ترقی، غربت اور ایچ آئی وی /ایڈز۔ ایک بڑھتی ہوئی وبا کو ADB کا ہمہ گیر جواب )2005(:  یہ کہتا ہے کہ حکومتیں وہ سب کچھ نہیں کرپاتیں جو ایچ آئی 
وی اور ایڈز کی تدارک کے لیے کرنا چاہیے۔ خاص کر معاشرتی طور پر الگ تھلگ اور متاثرہ لوگوں کے ساتھ کام کرنا۔ این جی اوز اور معاشرتی تنظیموں 

نے اس سلسلے میں ذرایع حرکت میں النے اور عالج اور پرہیز کی صورت میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔

آفات اور ایمرجنسی امدادی پروگرام )2004(:  یہ ADB سرکاری، نجی اور سول سوسائٹی کی آپریشنز کی تمام مراحل میں شراکت کو بہت اہم قرار دیتا ہے۔ 
یہ خاص طور پر ایمرجنسی کے لیے تیار رہنے اور خطرات کا مقابلہ کرنے میں زیادہ اہم ہے۔ سول سوسائٹی اور امدادی اور انسانی ایجنسیاں اہم شراکت دار 

ثابت ہوسکتے ہیں۔ ADBکی ہمہ جہتی مشاورت، قبول شرکت اور تعمیر نو اور ترقی کے عمل کی مقامی ملکیت ضروری ہیں۔

جوابدہی ساخت )2003(: یہ مشاورتی مرحلے مشتمل ہے جو مقامی طور پر متاثرہ لوگوں کے مخصوص مسائل کو دیکھتا ہے۔ یہ ADBکی مدد سے چلنے 
والے پراجیکٹس جو غیر رسمی اور تمام پارٹیوں کی شرکت اور باہمی مشاورت سے تشکیل پاتے ہیں۔ مزید یہ کہ ADBکی آپریشنل پالیسیوں اور طریقوں 

سے تجاوز کی تفتیش پر بھی نظر رکھتی ہے۔ دونوں باہم پیوستے اقدامات کا مقصد ADBکی ترقی اور پراجیکٹ کے معیار کو بہتر بنانا ہے۔

صنف اور ترقی کے بارے میں پالیسی )1998(:  مزکری دھارے میں النا، اس کی اہم حکمت عملی ہے۔ اس کی تعریف یوں ہے کہ “ADBکے آپریشنز کے 
تمام پہلوؤں میں صنفی مسائل کو دیکھنا۔“ ساتھ میں کوشش بھی کہ خواتین کی شرکت کو ترقیاتی منصوبوں کے سلسلے میں کیے جانے والے فیصلوں میں 

یقینی بنایا جائے۔

تعلیمی پالیسی )2002(: اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ این جی اوز قومی اور معاشرتی سطح پر تعلیم کے متعلق تمام سرگرمیوں میں شرکت ہو اور یہ بھی 
کہ مقامی آبادی پراجیکٹ کے ڈیزائن اور عملدرآمد میں زیادہ بھرپور طریقے سے شرکت کرے۔ تاکہ تعلیمی کامیابی قائم رہے۔

پانی سب کے لیے کی پالیسی )2001(: یہ کہتاہے کہ ADB پانی کے وسائل کے انتظام میں شرکت کو ترقی دینے کے لیے ہر سطح پر کام کرے گی اور 
حکومتوں اور نجی اداروں، این جی اوز اور مقامی آبادیوں کے درمیان شراکت داری کو شکل دے گی۔ شرکت اس امر کے لیے ضروری ہے کہ باہم متصادم 

مفادات کو ہم آہنگ اور عدم مساوات کو دور کیا جائے۔

حکمرانی، مناسب ترقیاتی انتظام )1995(:  یہ کہتا ہے کہ لوگ بھی آخر کار فائدہ اٹھانے والے اور ترقی کے کارکن ہیں شرکت چار بڑے عوامل میں 
سے ایک ہے۔ یہ تقاضا کرتا ہے کہ حکومتی ادارے فائدہ اٹھانے والوں اور متاثرہ لوگوں کو سرکاری پالیسی، پروگرام اور دیگر پراجیکٹس کےبنانے اور 

عملدرآمد کے عمل کو بہتر بنانے کا موقع دیں۔ معاشرتی سطح پر تحقیق نے دکھایا ہے کہ حکومتیں اس وقت زیادہ کامیاب ہوتی ہیں جب وہ ایک مضبوط سول 
سوسائٹی کو ساتھ لے کر چلیں۔ حکومتیں این جی اوز کے ساتھ ملکر عوامی سطح پر شرکت کو بڑھا سکتی ہیں اور اقتصادی اور معاشرتی ترقی کے لیے 

نچلی سطح سے اوپر کی طرف کام کر سکتی ہیں۔
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ADBکی آپریشنل مینول میں شرکت کے بارے میں بہت اہم حوالے ہیں۔ (اپنڈیکس سیکشن 2 دیکھیں)۔ این جی اوز 
کے ساتھ تعاون کو ترقی دینے کے بارے میں سیکشن این جی اوز کو پراجیکٹس کی شناخت، ڈیزائن، عملدرآمد، 

نگرانی اور جائزہ میں مفید پارٹنرز کے طور پر اجاگر کرتا ہے۔

آخر میں۔ عملی ہینڈبکس اور گائیڈ الئیز کا ایک سلسلہ شرکت کے عمل میں مدد دیتا ہے یہ گائیڈ اس کو تقویت بخشتا 
ہے۔ معاشرتی تجزیہ کے ہینڈ بک (2007)، میں شرکت کو چار بنیادی معاشرتی عوامل میں سے ایک کے طور پر 

اجاگر کیاگیا ہے۔ ADBکی پالیسیوں اور آپریشنز میں سے بمع صنف اور ترقی، معاشرتی بچاؤ اور دوسرے خطرات 
اور کمزوریوں کے سٹاف گائیڈ الئیز برائے تیاری، ملکی شرکتی حکمت عملی (CPS) اور ڈیزائن و نگرانی کا فریم 

ورک (DMF)کبی شرکت کے مواقع کو اجاگر کرتے ہیں۔ سول سوسائٹی کا سورس بک سی ایس اوز کے ساتھ 
بحیثیت پارٹنرز کام کے لیے ایک مفید حوالہ ہے۔82

”ADB اطالعات کی تقسیم کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہے اور ملکی پروگرام اور 
خاص منصوبوں کی تیاری اور عملدرآمد میں بہت سارے اسٹیک ہولڈرز کو 

شامل کرنے کی اہمیت کو بھی مانتا ہے۔ یہ عوامل ترقیاتی سرگرمیوں کی افادیت، 
موزونیت اور پائیداری کی اہلیت کو بہتر بناتے ہیں اور بہتر گورننس اور محروم 

طبقات کی شرکت اور ان کو طاقت بخشنے میں بھی کار آمد ہو تے ہیں۔
ذریعہ: ADB. 2007۔ معاشرتی تجزیے کا ہینڈ بک۔ ایک عملی ڈاکومنت۔ منیال۔



2۔ ADBکی آپریشنز مینول میں شرکت کی مثالیں 

ان پالیسوں اور ان کے استعمال کے متعلق مزید معلومات کیسے www.adb.org کو دیکھ لیں۔ نیچے دئیے گئے 
حوالے ADBکی آپریشنز مینول کے متعلق سیکشن کہتے ہیں۔

 L1/BP سیکشن۔ OM جوابدہی کا طریقہ کار۔
مشاورتی مرحلہ پراجیکٹ سے متاثرہونے والے ایسے لوگوں کی امداد کے لیے ہوتاہے جنھیں ADBکی مالی  3۔ 

معاونت سے چلنے والے پراجیکٹس کی وجہ سے خصوصی مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ان کو یہ امداد مفید 
رسمی اور باہمی رضا مندی کے طریقوں سے دی جاتی ہے۔ سپیشل پراجیکٹ سہولت کار (SPF) مختلف طریقے 

تجویز کر سکتا ہے جیسے کہ متاثرہ لوگوں کے ساتھ میٹنگیس، مشاورتی عمل اور پوری صورت حال کا حقیقی 
جائزہ۔

خصوصی پراجیکٹ سہولت کار (SPF)کی خاص سرگرمیاں:۔ 4۔ 
عوام کے سامنے پروگرام پیش کرنا  -iii  

شکایات کا جائزہ   -iv  
مشاورتی ڈائیالگ کا انتظام اور مزاکراتی انتظام   -vi  

بورڈ اور اسٹیک ہولڈرز کو مشاورتی سرگرمیوں کے نتائج سے باخبر رکھتا۔  -vii  

اوسی آر پی کے فرائض میں (1) معلومات کو پھیالنا اور عوام کو ADBکی جوابدہیی طریقہ کار کے مطابق با  71۔ 
خبر رکھنا شامل ہے۔83

او سی پی آپریشنل ڈیپارئمنٹ کے ساتھ، این جی اوز، اور سول سوسائٹی کے مرکز اور ڈی ای آر کے ساتھ رابطہ  72۔ 
رکھتا ہے۔ یہ تعین کرنے کے لیے کہ معلومات کا پھیالنا اور عوام کی آگاہی ADBکی سرگرمیوں سے مطابقت 

رکھتے ہیں۔ وہ سرگرمیاں جو پراجیکٹ سے فائدہ مند ہونے والے اور اسٹیک ہولڈرز بشمول سول سوسائٹی 
گروپس کے ساتھ اشراک عمل کو فروغ دینے کے لیے ہیں۔

این جی اوز کے ساتھ تعاون، او ایم سیکشن ای 4 / او پی 
این جی اوز کے ساتھ مشاورت ADBکی پراجیکٹ کے تعین اور ڈیزائن سے متعلق سرگرمیوں کا ایک مستقل  9۔ 

حصہ بن گیا ہے۔ چاہے وہ معلومات کے ذریعے کے طور پر ہو۔ شراکت دارہوں یا پراجیکٹ کے مشاورت کار، 
این جی اوز متبادل نقطہ نظر پیش کرسکتے ہیں: ترقی سے متعلق نئے خیاالت اور ADBکے قرضوں سے 

چلنے والے منصوبوں کی عملدرآمد پر اپنا نقطہ نظر دے سکتے ہیں۔ 

89
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پراجیکٹ کے عملدرآمد کے دوران، کافی استعداد رکھنے والے این جی اوز کو شامل کرنا چاہیے۔ جہاں مناسب  10۔ 
ہو، اور حکومت کی اتفاق رائے سے۔ جس میں آبادی کو حرکت میں النا، ٹریننگ یا منتخب آبادیوں کو پراجیکٹ 
کی سروسز پہچانا شامل ہوسکتے ہیں۔ این جی اوز پروگرام یا پراجیکٹ کی نگرانی میں کردار ادا کر سکتے ہیں 

اور ٹی اے کے عملدرآمد میں اور پراجیکٹ کو قائم رکھنے سے متعلق معامالت پر مدد دینا۔ مثاًل جاری منصوبے 
اور کمیونٹی انفراسٹرکچر کی دیکھ بھال۔

ملکی شراکت کی حکمت عملی، او ایم سیکشن اے 2 / او پی
حکمت عملی بنانے واال مشین ڈی ایم سی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ سی بی ایس اور ملکی کاروباری منصوبوں پر   7۔ 
مذاکرات کرتا ہے۔ عمومًا سی پی ایس کے پہلے تین سوالوں میں اس کا اختتام ڈی ایم سی کے میمورنڈم آف انڈر 

سینڈنگ پر ہوتاہے۔ سی پی ایس کا مشن بنانے میں دوسرے ترقیاتی شراکت داروں کے ساتھ بھی رابطہ رکھا جاتا 
ہے۔

آفات اور ہنگامی امداد
شراکتی کارروائیاں ADBکے معموالت کا الزمی جز ہے۔ توجہ غربت کی دوری پر ہوتی ہے۔ شراکت داروں  25۔ 
کے تعاون اور ملکیت کے ساتھ۔ ADB یہ سمجھتا ہے کہ سرکاری، نجی اور سوسوسائٹی کی تمام شعبہ جات 
میں شرکت کو پروان چڑھانا نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی ضرورت جتنی ہنگامی حاالت سے نپٹنے کے 

لیے تیاری اور خطرات کا سامنا کرنے میں ہے۔ اتنی کہیں اور نہیں۔ اگرچہ وقت عام حاالت کی نسبت کم ہوسکتا 
ہے۔ ہنگامی امداد کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے۔ ADB ممکنہ حدتک وسیع مشاورت اور شراکت، پراجیکٹ 

ڈیزائن کرنے میں جاری رکھے گی۔

مؤثر مواصالتی رابطے اس کارروائی میں سہولت پیدا کرتے ہیں۔

صنف اور ترقی 
صنفی حکمت عملی میں پالیسی ڈائیالگ، خاص مطالعہ، صنفی عدم مساوات کو دور کرنے کے لیے مخصوص   6۔ 
جگہوں پر انوسٹمنٹ، ترقیاتی کارروائی میں خواتین کی شرکت کو بڑھانے کی حکمت عملی اور ڈی ایم سی کی 

اعانت کہ صنفی برابری کے حوصلہ افزائی ہو اور خواتین کو بااختیار بنانا۔ یہ سب شامل ہیں۔ 
پراجیکٹ جی اے بی میں شامل ہیں (ii) صنفی شمولیت کے ڈیزائن ،خصوصیات، تکنیکی طریقے، ٹارگٹس اور  11۔ 
نگرانی کی نشانیاں۔ جو پراجیکٹ ڈیزائن میں خواتین کی شرکت کو بڑھانے اور پراجیکٹ سے مناسب فوائد کے 

لیے شامل کیے گئے ہیں۔

 ضمیمہ 1
آئی پی ایس اے کا صنفی اور ترقیاتی شعبہ 

صنفی مسائل کا حل ڈھونڈنا چاہیے۔ جب:

	 مردوں اور خواتین کے درمیان واضح فرق اور عدم مساوات ہوں۔ متعلقہ خدمات تک رسائی اور ان کے استعمال 
میں، ذرایع، مال و اسباب میں مواقع اور فیصلہ کرنے کی کارروائی میں شرکت میں۔
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 ضمیمہ 2
پراجیکٹ ڈیزائن میں بڑے بڑے صنفی غور طلب پہلو

صنفی تجزیہ

	 کیا خواتین اور مرد دونوں سے پراجیکٹ ڈیزائن میں مشاورت کی گئی ہے اور ان کو شامل کیا گیا ہے؟
	 کیا ثقافتی، معاشرتی، اقتصادی اور دوسری رکاؤٹیں جو خواتین کی شرکت اور فائدہ پانے میں برابری پر اثرات 

ہوسکتے ہیں۔ کی شناخت کی گئی ہے؟
	 کیا رکاوٹوں/مشکالت سے نپٹنے کے لیے حکمت عملیاں بنائی گئی ہیں؟

	 کیا مقامی خواتین تنظیموں سے مشاورت کی گئی ہے ؟ اور خدمات مہیا کرنے کے لیے ان کی استعداد کا جائزہ 
لیا گیا ہے؟

	 کیا صنفی عدم مساوات (مثاًل خواتین کی تربیت اور فیصلہ کرنے کے اختیار میں تعداد)کے بارے میں ضروری 
معلومات حاصل کی گئی ہیں؟ تاکہ صنفی عملی پالن میں اور پراجیکٹ کے ڈیزائن اور نگرانی کی فریم ورک 

میں صنف کے حوالے سے عدم توازان کو درست کیا جاسکے؟

پراجیکٹ کا ڈیزائن

	 کیا پراجیکٹ ڈیزائن میں کارکردگی ،حکمت عملی، ڈیزائن فیچرز اور ٹارگٹس شامل کی گئی ہیں؟تاکہ خواتین کی 
پراجیکٹ میں شمولیت کو آسان اور بہتر بنایا جاسکے؟

	 کیاخواتین کی شرکت کو سہولت دینے کے لیے بجٹ مختص کیا گیا ہے ؟
	 کیا پراجیکٹ کے ڈیزائن اورنگرانی کے فریم ورک میں خواتین کی شرکت سے متعلق حکمت عملی اور ٹارگٹس 

کو شامل کیا گیا ہے؟

ضمیمہ 3 

 پراجیکٹ صنفی عملی منصوبہ کی شکل /خاکہ
پراجیکٹ ڈیزائن 

صنفی عملی منصوبوں میں جن چیزوں کی شمولیت ضروری ہے۔ وہ اکثر پراجیکٹ کی پیداوار میں مخصوص 
ڈیزائن خصوصیات ہیں۔ تاکہ خواتین کی شراکت کو آسان اور یقینی بنایا جائے۔ اور پراجیکٹ کے فوائد تک ان کو 
رسائی حاصل ہو۔ پراجیکٹ والی خواتین کی تعداد، خواتین کے لیے فیصلہ کرنے والی تنظیموں مثاًلپانی کی تقسیم 

کے گروپس میں مخصوص سیٹیں ہونی چاہئیں۔ لڑکیوں کے لیے وظائف کی تعداد، آپریشن اور دیکھ بھال کے نظام 
میں خواتین کی شرکت، نگرانی اور جائزہ وغیرہ کا یہاں ذکر اور اجاگر ہونا چاہیے۔

عملدرآمد:۔ اس سیکشن میں ذکر ہونا چاہیے (ii)این جی اوز کی شمولیت برائے خواتین کی شرکت کی سہولت 2۔ 

نگرانی اور جائزہ:۔ خواتین کی پراجیکٹ کی نگرانی اور جائزہ میں شمولیت کے لیے قانون کا بھی ذکر ہوناچا  3۔ 
ہیے۔

 C4/BP سیکشن OM گورننس۔
شرکت کا وصول یہ تسلیم کرتا ہے کہ لوگ ترقی میں مرکزی کردار ادا کرتے ہیں ۔ وہی اس کے آخر کار فائدہ  9۔ 
اٹھاتے ہیں۔ اور ترقی بھی انہی کے ذریعے ہوتی ہے۔ جس کے لیے وہ گروپس یا انجمنوں کی صورت میں کام 

کرتے ہیں۔ اورذاتی حیثیت میں بھی شرکت کا مطلب بھی یہ نکلتا ہے کہ حکومتی ادارے لچکدار ہوتے ہیں۔ تاکہ 
متاثرہ لوگوں کو بھی موقع دیں کہ عوامی پالیسیوں ،پروگرامز اور منصوبوں کے ڈیزائن اور عملدرآمد کو بہتر 

بنائیں۔
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معاشی زندگی میں ریاست کے عالوہ دیگر لوگوں کی شرکت میں نجی شعبے کا کردار بھی شامل ہے جووہ حکومت کے ساتھ کام  10۔ 
کرنے میں ادا کرتی ہے۔ اور سول سوسائٹی کی سرگرمیوں میں۔ بشمول غیر حکومتی تنظیمیں، این جی اوز مددگار ہوسکتی ہیں۔ 
لوگوں کی ضروریات کی نشاند ہی میں۔ ان مفادات کے لیے عوامی رائے ہموار کرنا اور اس کے مطابق عملی اقدامات کرنا۔ وہ 

حکومت کے ایک مفید ساتھی ہونے کے ناتے کمیونٹی لیول پر شرکت کو بڑھا سکتی ہے اور اقتصادی ومعاشرتی ترقی کے لیے 
نچلی سطح سے کام کرنے کا طریقہ کار متعارف کرا سکتی ہے۔

گورننس۔ اوایم سیکشن سی /او پی

مشاورتی عمل حکومتی منصوبے اور شعبہ جاتی منصوبوں کے حکومتی عنصر کی نشاندہی ایک مشاورتی کارروائی کے ذریعے  15۔ 
ہوگی۔ بشمول اسٹیک ہولڈرز کی حکومتی خطرات کا جائزہ لینے کے متعلق رائے جاننے کے لیے اجالس اور مختلف فورم پر اس 

سلسلے میں بحث۔

سول سوسائٹی کی شمولیت GACAP IIاس بات کی ضرورت روز دیتا ہے کہ سوسائٹی کی تنظیمیوں سے نگرانی اور ڈی ایم  16۔ 
سی حکومت اور شہریوں کے درمیان رابطوں کوفروغ دیا جائے۔ اس سے شرکت کے عمل کو تقویت پہنچے گی اور جوابدہیی 

عمل میں بہتری آئے گی۔ سول سوسائٹی سے CPSکے دوران خطرات کے جائزے اور انتظام کے منصوبوں کی تیاری کے 
دوران مشاورت کرنی چاہیے۔ جہاں ممکن ہو اور سول سوسائٹی کی استعداد پر مبنی۔ (DMCکی حکومت کی اشتراک سے )

کوشش کرنی چاہیے کہ نچلی سطح پر سوسائٹی کی تنظیمیں اس قابل بنادیجائیں کہ عملدرآمد کے دوران گورننس پراجیکٹ کے 
نتائج کی نگرانی کر سکیں۔

ADBآپریشنز میں معاشرتی پہلو کو شامل کرنا
تمام ADB آپریشنز معاشرتی پہلو رکھتے ہیں۔ جن کو ملکی پروگرام اور پراجیکٹ کی کارروائی کے بعد سامنے رکھنا چاہیے۔  4۔ 
بنیادی معاشرتی پہلو۔ جن کی ADBکی مخصوص پالیسیاں اور حکمت عملیاں حمایت کر لی ہیں۔ ان میں شامل ہیں: (i) شرکت 

(ii) صنف اور ترقی (iii) معاشرتی پیش بندیاں اور (iv) معاشرتی خطرات سے نپٹا۔ خاص کر کمزور گروپس کے درمیان۔

ADBکی آپریشنز معاشرتی پہلوؤں کو شامل کرتی ہیں تاکہ مندرجہ ذیل معاشرتی پیش رفت کے نتائج حاصل کیے جاسکیں۔ خاص  5۔ 
کر غریبوں، کمزور اور الگ تھلگ گروپس کے لیے۔

پالیسیاں اور ادارے جو زیادہ شمولیت اور خدمات، ذرایع اور مواقع تک برابر کی رسائی کے لیے کام کرتے ہیں۔ i۔   
معاشرتی، معاشی اور معاشرتی زندگی میں شرکت کا زیادہ اختیار۔ ii۔   

خطرات سے نپٹے کا بڑھ کر احساس سیکورٹی اور قابلیت۔ iii۔   

 ADB ان معاشرتی ارتقائی نتائج کے حصول میں۔ 6۔ 
i۔  اسٹیک ہولڈرز کی شرکت اور ان سے مشاورت کی حوصلہ افزائی کرتی ہے (بشمول حکومت، عملدرآمد کنندہ ایجنسیاں،   

کالئنٹ / فائدہ پانے والے، متاثرہ لوگ)، ان کو مواقع فراہم کرتی ہے کہ اہم پراجیکٹ مرحلوں میں شریک ہوں۔ جہاں 
مناسب ہو۔ وہاں این جی اوز اور دیگر سول سوسائٹی گروپس کا تعاون بھی چاہتی ہے۔ پراجیکٹ کے بنانے، ڈیزائن کرنے، 

عملدرآمد، نگرانی اور جائزوں کے دوران۔
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(PPMS)پراجیکٹ پر فارمنس مینجمنٹ سسٹم

ADB کا پی پی ایم ایس PPMS ایک مربوط اور نتائج کا حامل طریقہ کارہے۔ پراجیکٹس کی منصوبہ بندی ،کارکردگی کی  3۔ 
نگرانی اور نتائج کے جائزے کے لیے، ڈیزائن کے مرحلے کے دوران، پی پی ایم ایس اسٹیک ہولڈر کی شرکت پر زور دیتا ہے۔

(PPMS)پراجیکٹ پر فارمنس مینجمنٹ سسٹم

ڈیزائن اور نگرانی کا فریم ورک نتائج پر مبنی ٹول ہے جوکہ پراجیکٹ کی منصوبہ بندی کو شکل دیتا ہے۔ پراجیکٹ کے ڈیزائن  4۔ 
اور انتخاب کو مضبوط کرتا ہے اور پراجیکٹ کی نگرانی اور جائزہ کے لیے بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اسٹیک ہولڈرز کی شراکت سے 

تیار کردہ ڈیزائن اور نگرانی کا فریم ورک اور اسٹیک ہولڈرز کا پراجیکٹ کو سمجھنا اور اپنا ناممکن بتاتا ہے۔

ابالغ عامہ پالیسی

متاثرہ لوگوں کے ساتھ مذاکرات کی سہولت کے لیے، اور دوسرے افراد اور تنظیموں کے ساتھ بھی، سرکاری اور نجی شعبہ کے  16۔ 
پراجیکٹ جو تیاری کے مرحلے میں ہو۔ (بشمول سماجی اور ماحولیاتی مسائل کے لیے) اس کی معلومات متاثرہ لوگوں کو مہیا 

کیے جائیں گے۔ ADB پر وجیکٹ کے لیے فنڈز مہیا کرنے والے یا قرضہ لینے والے کے ساتھ قریبی رابطہ رکھے گا تاکہ اس 
بات کا یقین کرلیں کہ معلومات متاثرہ لوگوں کو مہیا ہوں اور تجویز کردہ پراجیکٹ کے متعلق ان کی رائے معلوم کی جائے اور 

متاثرہ لوگوں کے ساتھ باقاعدہ رابطے کا طریقہ کار کیا جائے۔ یہ سلسلہ پراجیکٹ کی تیاری کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ تاکہ متاثرہ 
لوگوں کے خیاالت کو پراجیکٹ کے ڈیزائن میں مناسب جگہ دی جائے۔ اور پراجیکٹ کی تیاری اور عملدرآمد کے ہر مرحلے پر 

جاری رہے۔ ADB یقین کرے گی کہ عملدرآمد کے دوران اسٹیک ہولڈرز کی فیڈ بیک ملتی رہے۔ ADB یہ بھی یقین کرے گی کہ 
پراجیکٹ میں کسی بڑی تبدیلی کے متعلق خبریں متاثرہ لوگوں کے ساتھ شریک کریں۔

پیراگراف 16 کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ترقی پذیر ممبر ملک کی حکومت اور ADB مشترکہ طور پر بعض منصوبوں  17۔ 
اور پروگراموں کے لیے مواصالتی منصوبے بنائے۔ خاص طور پر وہ جہاں عوام کی دلچسپی زیادہ ہو۔ ایسے منصوبے مثال کے 
طور پر سفارش کرتی ہے کہ متاثرہ لوگوں کے ساتھ کس طرح ڈائیالگ شروع کیے جائے۔ اقتصادی اور قانونی ترمیوں کے متعلق 
خبروں تک پبلک رسائی کوبہتر بنائے۔ حکومتوں اور پراجیکٹ کے اسپانسرز کی مدد کی جائے کہ وہ متاثرہ لوگوں کو ADBکی 
مدد سے چلنے والی سرگرمیوں کے ڈیزائن اور عملدرآمد میں شرکت کرے۔ اور ترقیاتی کاروائی میں نچلی سطح کے لوگوں اور 

سول سوسائٹی کی تنظیموں کی شرکت کو بڑھائے۔

تحفظ پالیسی کا بیان

پراجیکٹ ٹیم وصول کنندہ / کالئنٹ کو مشورہ دیتی ہے کہ متاثرہ لوگوں کے ساتھ بامعنی مشاورت کی جائے گی اور مشاورتی  19۔ 
عمل کو EIA ،IEC، دوبارہ آباد کاری کے منصوبے اور IPP میں مناسب طریقے سے درج کیا جائے گا۔ آپریشنز ڈیپارئمنٹ 
محنت اور نظر ثانی کے ذریعے اندازہ لگاتی ہے کہ وصول کنندہ / کالئنٹ نے کس طرح حفاظتی ضروریات 4–1 میں درج 

مشاورتی اور شرکتی تقاضوں کو پورا کیاہے یا کرے گی۔ پراجیکٹ ٹیم اس بات پر خصوصی توجہ دیتی ہے کہ غیر محفوظ لوگوں 
کو مشاورت میں شریک ہونے کے کافی مواقع میسر ہوں۔ ماحولیات، غیر ارادی آباد کاری یا دیہی لوگوں سے متعلق کیٹگری اے 
کے پراجیکٹس میں پراجیکٹ ٹیم مشاورت کے عمل میں حصہ لیتی ہے کہ متاثرہ لوگوں کی بڑی پریشانیوں کو سمجھ سکے تاکہ 

پر پریشانیاں اور سفارشات پراجیکٹ ڈیزائن اور حفاظتی منصوبوں میں مناسب انداز سے حل کیے جائیں۔
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بچاؤ کی ضرورتیں (3)کا تقاضا ہے کہ وصول کرنے واال کالئنٹ اور ADB تعین کر لیں کہ دیہی لوگوں کی آبادیوں کی طرف  20۔ 
سے وسیع کمیونٹی تین حاالت میں سپورٹ حاصل ہے۔ ایسے حاالت میں کارروائیوں کو ریکارڈ کنندہ / کالئنٹ سے تقاضا کرتا 

ہے کہ دیہی لوگوں سے مشاورت اور شرکت کے بارے میں کارروائیوں کو ریکارڈ پر الئے۔ ایسے دستاویزات ADBکے سامنے 
نظر ثانی کے لیے پیش کیے جاتے ہیں۔ آپریشن ڈیپارٹمنٹ مشاورت سے متعلق دستاویزات جو وصول کنندہ / کالئنٹ نے تیار کیے 
 ADB تھے کا معائنہ کرنا ہے اور اپنے ذرایع سے بھی پتہ کرتی ہے کہ وسیع تر کمیونٹی سپورٹ برائے پراجیکٹ میسر ہے۔ اگر

یہ یقین کرنے میں کہ کمیونٹی کے طرف سے وسیع تر حمایت موجود نہیں تو پراجیکٹ آگے نہیں بڑھتا۔
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سوال نمبر 1: شرکت کے فوائد کو کس طرح ناپا گیا ہے؟

جواب: شرکت کے فوائد کو کئی سٹڈیز کے ذریعے ماپا گیا ہے۔ عالمی بینک کی 68 منصوبوں کی بین الشعبہ جاتی سٹڈی نے یہ ظاہر 
کیا ہے کہ وہ پراجیکٹ جو معاشرتی اور ثقافتی حاالت سے مطابقت رکھتے تھے ان کی کامیابی اور فوائد ان پراجیکٹ کے مقابلے 

میں کہیں زیادہ تھے جو معاشرتی مطابقت نہیں تھا۔85 دیہی پانی کی سپالئی کی 121 منصوبوں کی ایک کثیر الجہتی شماریاتی تجزیے 
سے یہ معلوم ہوا کہ فائدے کے حصول کی بناپر کی گئی شرکت “عملدرآمد کے معیار کے تعین میں سب سے بڑا اور اہم عنصر تھا”۔ 
49 پراجیکٹس جہاں پر شرکت کا تناسب کم تھا صرف 8 فیصد کامیاب تھے۔ جبکہ 42 پراجیکٹس جہاں پر شرکت کا خد زیادہ تھا وہاں 

کامیابی کا تناسب 64 فیصد تھا۔ 86

سوال نمبر 2: شرکت کے اخراجات کیا ہے؟

جواب: وقت اور انوسٹمنٹ کی الگت بدلتی رہتی ہے۔ ورلڈ بینک کی شراکتی پراجیکٹ کی ایک سٹڈی سے معلوم ہوا کہ تیاری 
اور نگرانی کے بجٹ میں 10 فیصد سے 15 فیصد تک اضافہ ہوا۔ جس کو ٹرسٹ فنڈ کے استعمال سے پورا کیا گیا۔87 ورلڈ بینک 
کی شراکتی ریسورس کی کئی کیس سٹڈیز میں وضاحت کرتا ہے جہاں شرکت کا اضافہ خرچہ 10 سے 30 ہزار ڈالر تھا۔ جس کو 

حکومت اور ورلڈ بینک نے مل کر برداشت کیا۔ ورلڈ بینک کی دوسری سٹڈیز سے معلومات ہوتا ہے کہ اگرچہ شرکت کے ساتھ 
پراجیکٹ کی تیاری میں زیادہ وقت لگتا ہے۔ لیکن ان کو بورڈ کے سامنے پیش کرنے یا مؤثر ہونے میں اضافی وقت صرف نہیں 

ہوتا۔88 وہ پراجیکٹس جہاں شرکت کم ہو، وہاں اضافی وقت یا خرچ کم ہی ہوتا ہے، دوسرے جیسے کہ بڑے ڈیم پراجیکٹس زیادہ اور 
پیچیدہ شرکت کے حامل ہوتے ہیں۔ جس میں سال سے زیادہ کا عرصہ اور الکھوں ڈالر کا خرچہ ہوتاہے۔ شرکت مواقع کی صورت 

میں شراکتی گروپس کے لیے بھی قیمت رکھتی ہے۔

اگرچہ اخراجات اور اضافی وقت ناقابل برداشت لگتے ہیں۔ پراجیکٹ افسراں کو شرکت کو شامل نہ کرنے کی قیمت پر بھی غور کرنا 
چاہیے۔ تمام اسٹیک ہولڈرز کو شامل نہ کرنے کے نتیجے میں پیش آنے والے مسائل سے بعد میں نپٹنے پر اٹھنے والے اخراجات ان 
اخراجات کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتے ہیں جو شروع میں ہوسکے تھے۔ زیادہ شدید کیسز میں۔ پراجیکٹ ڈیزائن میں تبدیلی بھی 

واقع ہوسکتی ہے۔ اس طرح وقت بھی ان مسائل سے بعد میں نپٹنے میں کہیں زیادہ استعمال ہوسکتاہے بہ نسبت شروع کے مراحل میں 
ان کا حل ڈھونڈتے ہیں۔

سوال نمبر 3: کس طرح کے پراجیکٹس شرکت کے لیے موزوں ہوتے ہیں؟

جواب: شرکتی طریقے ہر طرح کے پراجیکٹس میں استعمال ہوسکتے ہیں۔ بشمول پالیسی کی بنیاد پر دئیے گئے قرضے اور بڑے 
پیمانے پر انفراسٹرکچر سرگرمیاں۔ صرف غربت میں کمی اور معاشرتی پراجیکٹس نہیں۔ کم ازکم شرط یہ ہے کہ ADB حکومت 

اور اہم اسٹیک ہولڈرز شرکتی عمل کے عملدرآمد پر متفق ہوں۔ گائیڈ شرکتی چکر کے ذریعے شرکت پر رہنمائی مہیا کرتا ہے 
(جدول 3 صفحہ 15) اور کچھ شعبے یا موضوع سے مخصوص رہنمائی دیتا ہے (جدول 4 صفحہ 61)۔

سوال نمبر 4: کیا ایسی جگہیں ہیں جہاں شرکت خاص طور پر بہتر کام کرتی ہے؟

جواب: ہاں۔ جہاں پر اسٹیک ہولڈرز شرکت پر راضی ہوں اور جہاں ہر فائدہ صاف نظر آئے۔ جہاں بنیادی مقاصد پر کوئی تنازع نہ ہو۔ 
اور جہاں پہلے سے موجود شرکتی تجربہ خوشگوار ہو۔ تمام گائیڈ میں ADBکی مدد سے پراجیکٹس میں اچھی عمل کی ایسی مثالیں 

ہیں جن کو دہرایا جاسکتا ہے۔

95
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 سوال نمبر 5: کیا ایسی صورت حاالت ہیں کہ جہاں پر شرکت مناسب نہ ہو؟

جواب: بہت کم۔ محدود شرکت وہاں پر ممکن ہوسکتی ہے جہاں ایمرجنسی سے نپٹنے کا اولین مرحلہ ہو۔ بعداز جنگ کی صورت حال 
اور جہاں پر حکومت شرکت کی سختی کے ساتھ مخالفت کرے۔ حل یہ ہے کہ شرکتی طریقہ اپنایا جائے۔ جو صورت حال کے مواقع 

اور رکاوٹوں کے مطابق ہو۔

سوال نمبر 6: کتنی شرکت کافی ہے؟

جواب: ایک ٹھوس شرکتی منصوبے کی ارتقاء (ٹول 4 کے پڑتالی فہرست کے مطابق) موزویت کا جائزہ لیتی ہے۔ کم ازکم اگر ایک 
پراجیکٹ لوگوں کی زندگی پر اثرانداز ہوتا ہو یا ایسی تنظیم کے اجزاء جن کے ساتھ تبادلہ خیاالت کا حق رکھتے ہوں۔ شرکت کی 

موزونیت خال میں واقع نہیں ہوتی۔ اس کا انحصار سرگرمی کی حد اور اس کے مقاصد، اسٹیک ہولڈرز کی دلچسپی کی پیچیدگی اور 
عالقے کے دوسرے معاشرتی اور سیاسی عناصر، وہ سرگرمیاں جہاں پر زیادہ معاشرتی، اقتصادی یا موجولیاتی خطرات ہوں، یا 

مرکزی مقاصد جو شرکت اور اختیار مندی پر زور دیتے ہوں۔ وہ پراجیکٹ کے دوران زیادہ سے زیادہ شرکت کا متقاضی ہوگا۔ وہ 
پراجیکٹس جہاں مفادات نہ ٹھکراتے ہوں۔ وہاں شرکت کی ضرورت کم ہوگی۔ سیاسی طور پر عداوت کی حامل صورت حال میں 
شرکت مشکل ضرور لیکن ناممکن نہیں۔ ایسے حاالت میں ADB کافی شرکتی ذرائع کے استعمال سے تبدیلی اور مقامی استعداد 

بڑھانے کی طرف جائے گی۔

سوال نمبر 7: اگر ایک گروپ شرکت سے انکار کر دے تو کیا ہم بندگلی میں پہنچ گئے؟

جواب: پہلے، پرامن مذاکرات کا استعمال اور قابل کرنا ایک گروپ کو واپس جدول پر السکتے ہیں۔ تیسری پارٹی کی ثالثی بھی طرفین 
میں مفاہمت پیدا کرنے میں مفید کردار ادا کرسکتی ہے۔ آخر میں اگر گروپ پراجیکٹ کے لیے الزمی ہے اور تعاون پر آمادہ نہیں۔ 

کئی کوششوں کے بعد، تو پھر زیادہ باقاعدہ مذاکرات پر غور کریں۔ ڈیزائن میں اہم تبدیلی اور آخری حربے کے طور پر پراجیکٹ کا 
ترک کرنا۔

سوال نمبر 8: خود مختار ADBکے سرمائے سے چلنے والے پراجیکٹس میں شرکت کس کی ذمہ داری ہے؟

جواب: ADBکی فنڈ سے چلنے والے پراجیکٹس میں شرکت یقینی بنانے کی ذمہ داری ADB اور DMCs کی ہے۔ ADB ڈی ایم 
سی کے عہدیداروں کے ساتھ اشتراک عمل سے ڈیزائن کے دوران مشاورت کرتی ہے اور عملدرآمد کے دوران شرکت کے لیے 

منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ اس کام کے لیے عام طور پر مشاورت کاروں کو ٹھیکہ دیا جاتاہے۔ پھر ڈی ایم سی کی عملی جامہ پہنانے 
والی ایجنسی بنیادی طور پر منصوبوں کے عملدرآمد کے لیے ذمہ دار ہوتی ہے۔ اور ADB کو پیش رفت کی رپورٹس پیش کرنا بھی 

اس کی ذمہ داری ہے جبکہ ADB پیش رفت پر نظر ثانی کرتی اور اس کا جائزہ لیتی ہے تاکہ مقاصد کی تکمیل یقینی بنادی جائے۔

سوال نمبر 9: نجی شعبے کی پراجیکٹس میں شرکت کس طرح ہوگی جبکہ ADBکی شمولیت سے پہلے نجی شعبے کے کالئنٹ 
پراجیکٹ کے قابل عمل ہونے اور متعلقہ ماحولیاتی اور معاشرتی جائزوں کی سٹڈی کر چکے ہیں۔؟

جواب: ماحول اور معاشرتی بچاؤ کے مسائل سے متعلق شرکت کے لیے۔ وصول کنندہ / کالئنٹ کی ذمہ داری ہے کہ متاثرہ لوگوں 
کے ساتھ بامعنی مشاورت کریں۔ ADB ان مشاورتی سرگرمیوں جو ADBکی شمولیت سے پہلے واقع ہو چکیں تھی کا احتیاط کے 

ساتھ جائزہ لیتی ہے کہ وہ کس حد تک مناسب ہیں اگر اس جائزے کے دوران ایسے پہلو سامنے آئیں جو ADBکی پالیسوں سے 
مسابقت نہیں رکھتے۔ تو اس کے لیے درستگی کے اقدامات کی شناخت کرکے ان کو بچاؤ کے شعبے میں اور درستگی کے عملی 

منصوبوں میں شامل کر دیا جاتا ہے۔

آج کل کمپنیاں معاشرتی اور ماحولیاتی مسائل کے بارے میں اپنے اقدامات کے سلسلے میں کھلی پالیسی رکھتے ہیں۔ بین االقوامی 
فنانس کارپورپشن (IFC) نے اپنے گاہگوں کے لیے ایک مینول “مؤثر عوامی مشاورت سے بہتر کاروبارکرنا” شائع کیا ہے۔ جو 

کمیونٹی کی توقعات سے نپٹنے، نجی شعبے سے مشاورت کی شکل دینا اور پورے پراجیکٹ کے دوران کمپنیوں اور ان کے مقامی 
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کالئنٹس کے درمیان مشاورت کے بارے میں ہے۔89 جدول 3۔ ADBکے پراجیکٹ سائیکل میں شرکت میں ایک باب نجی شعبے کے 
منصوبوں میں شرکت سے متعلق ہے۔

سوال نمبر 10: کیا ایسے حاالت ہیں۔ جہاں پراجیکٹس کو ترک کر دیا جاتاہے اگر مناسب شرکت ممکن نہ ہو؟

جواب: اگر مناسب پراجیکٹ ڈیزائن اور بعد میں عملدرآمد کے لیے شرکت ضروری ہو اور یہ ممکن نہ ہو تو پھر پراجیکٹ کو ٹالنا 
یا جنم کرنا صحیح ہوگا۔ ایسے حاالت جو شرکتی طریقوں کے لیے موزوں نہ ہوں۔ وہ پراجیکٹ کی بعض قسموں کے عملدرآمد کے 
مواقع کر دیتے ہیں۔ پھر بھی ADB کا یہ کردار ہے کہ سول سوسائٹی کی شرکت کو بڑھانے اور ایسا کرنے میں ان کی مدد کرے۔ 

بجائے ٹھکراؤ سے صرف بچنے کی عمل اختیار کرنا۔

سوال نمبر 11: میں تربیت کہاں سے حاصل کرسکتا ہوں؟

جواب: ADB سٹاف کے لیے تربیتی ورک کشاپ کا بندوبست کرتی ہے۔ بشمول سی ایس اوز کے ساتھ تعلقات۔ ڈی ایم ایف کی ترقی 
اور اور حفاظتی تدابیر کی پالیسیاں۔ اس کے عالوہ ایسے عالقائی تربیتی پروگرام اور ادارے بھی ہیں جو شراکتی طریقوں میں مہارت 

رکھتے ہیں۔ مثاًل فلپائن میں دیہی آباد کاری کا بین االقوامی ادارہ اور انڈیا میں ادارہ برائے شراکتی اقدامات۔



4۔ ذرائع کی فہرست

اسٹیک ہولڈرز کا تجزیہ اور مشاورت ٹول نمبر 1
اسٹیک ہولڈرز تجزیے کے تعارف کے طور پر ریسورس ایک چار اسٹیک ہولڈرز کا تجزیہ 

مرحلوں کی کارروائی کا خاکہ پیش کرتا ہے :
اہم اسٹیک ہولڈرز کی نشاندہی کریں

اسٹیک ہولڈرز کے مفادات کا تعین کریں 
اسٹیک ہولڈرز کی استعداد اور اثرات کا تعین کریں

اور اسٹیک ہولڈرزکے شراکتی منصوبہ بنائیں۔

ورلڈ بینک، ویب سائٹ کے مندرجات، معاشرتی تجزیہ۔ اسٹیک 
 ہولڈرز تجزیہ کے ٹولز اور طریقے۔ واشگٹن۔ ڈی سی

http://go.worldbank.org/ZVLKD48760

سول سوسائٹی تنظیموں 
کے ساتھ مشاورت: ورلڈ 
بینک کے سٹاف کے لیے 

عمومی رہنما اصول

رہنما اصول سول سوسائٹی کا تعارف کراتے ہیں۔ [کام اور اقسام ]، 
مشاورت اور ُاس کے مقاصد، منصوبہ بندی اور مشاورت پر رائے 

اور فالو اپ اور مؤثر مشاورت کے لیے اشارات۔

عالمی بینک 2000، سول سوسائٹی تنظیموں کے ساتھ مشاورت، 
 ورلڈ بینک سٹاف کے لیے عمومی رہنما اصول۔ واشنگٹن ڈی سی

http://siteresources.worldbank.org/
INTRANETSOCIALDEVELOPMENT/873204-

111663470099/20489515/
ConsultationsWithCSOsGuidelines.pdf

سول سوسائٹی کے ساتھ 
مشاورت : ریسورس بک

سورس بک رہنما اصولوں کو مشاورت کیوں اور کیسے کی جاتی 
ہے ،اس کے متعلق اضافی معلومات فراہم کرتی ہے [سول سوسائٹی 
کی تنظیموں کی تعریف۔ مشاورت کی اقسام اور اسٹیک ہولڈرز] اس 
میں مشاورت کو ڈیزائن کرنا۔ خاکوں کی تکمیل / شراکت داروں کا 

انتخاب، مہارت کے ساتھ مدد کرنا، تربیت دنیا / فیڈ بیک لینا۔ عوامی 
انکشاف کی پیش کش، انٹرویو کرنا، ورک شاپس کا بندوبست کرنا، 
ای مباحثہ، عوامی اجتماعات، ریکارڈنگ، فیڈ بیک دینا اور طریقہ 

کار تجزیہ۔

عالمی بینک 2007، سول سوسائٹی کے ساتھ مشاورت سورس بک۔ 
 واشنگٹن ڈی سی

http://siteresources.worldbank.org/
INTRANETSOCIALDEVELOPMENT/873204-

1111663470099/20489462/ConsultationsSourcebook.pdf

شہری بحیثیت شراکت 
داروں کے او اسی سی ڈی 

ہنڈ بک برائے اطالعات، 
مشاورت اور حکمت عملی 
میں عوامی شرکت، پیرس

یہ ہینڈ بک حکومتی اہل کاروں کی حکومت اور شہریوں کے 
درمیان رشتوں کو مضبوط کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ اس مقصد 

کے لیے فریم ورک بنانے اور بنیادی عناصر بشمول مشاورت، 
عملی شراکت جائزہ، ٹولز اور سرگرمیوں کا انتخاب اور انفارمیشن 

اور مواصالتی ٹیکنالوجی پر نظر رکھتی ہے۔ ہینڈبک عمل کے 
لیے 10 اشارات پر ختم ہوتی ہے [اس کو سنجیدگی سے لیں۔ شہری 

کی نظر سے دیکھیں۔ وعدے کے مطابق عمل کریں۔ وقت پر نظر 
رکھیں۔ تخلیقی طریقہ اپنائیں۔ مختلف مفادات کے درمیان توازن 

رکھیں۔ تنقید کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اپنے سٹاف کو کام 
میں شامل کریں۔ مربوط حکمت عملی بنائیں۔ اور عمل اسی وقت 

شروع کریں۔]

او ای سی ِڈ 2001، شہری بحیثیت پارٹنرز۔ اطالعات مشاورت 
اور پالیسی بنانے میں عوام کی شرکت بارے میں ہینڈبک۔ پیرس 

www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?lang=EN&s
f1=identifiers&st1=422001141p1

مضبوط ثقافت کے لیے 
مشاورت اور مکالمے۔ 
کمیشن کی جانب سے 
دلچسپی رکھنے والی 

پارٹیوں کے ساتھ مشاورت 
کے لیے عمومی اصول اور 

کم ازکم معیار

اس معاہدے میں عمومی اصول شامل ہیں [شرکت، کھالپن اور 
جوابدہی، مؤثر ین اور ربط] اور کمیشن کی مشاورت کا کم ازکم 
معیار۔ یہ اصول فیصلے سے قبل پالیسی سازی کے مرحلے پر 

الگو ہوتے ہیں [1] مشاورت شفاف ہے [2] متعلقہ پارٹیاں اپنا نقطہ 
نظر پیش کر سکتی ہیں [3] کمیشن مشاورت تمام متعلقہ لوگوں کے 

سامنے التی ہے۔ [4] شرکت کرنے والوں جواب دینے کے لیے 
کافی وقت ملتا ہے۔ [5] اقرار اور مناسب فیڈ بیک دیا جاتا ہے۔

یورپین کمیونٹی کا کمیشن 2002، مکالمے اور مشاورت کی مضبوط 
ثقافت کی جانب برسلز۔

http://ec.europa.eu/civil_society/consultation_
standards/index_en.htm

بین االقوامی ادارے برائے 
عوامی شرکت۔ ٹول بکس 

)IAP2(

یہ ٹول بکس معلومات دینے کے طریقوں کی ایک مکمل فہرست 
ہے [مثاًل مختصر ہدایات، ماہرین کا پینل، معلوماتی دفتر] تالیف و 

تدوین اور فیڈ بیک کے طریقے۔ [مثاًل کمیونٹی سہولت کار، انٹرنیٹ 
اور ذاتی طور پر سروے ] اور لوگوں کو اکٹھا کرنے کے طریقے 

[مثال شہریوں کی جیوری، میلے ٹھیلے، جاری مشاورت کاروں کے 
گروپس] 

 (IAP2) بین االقوامی ادارے برائے عوامی شرکت۔ ٹول بکس
http://iap2.affiniscape.com/associations/4748/

files/06Dec_Toolbox.pdf

آن الئن شرکت کے بارے 
میں گائیڈ 

یہ گائیڈ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے ذریعے شہری شرکت کو مدد دیتی 
ہے۔ گائیڈ میں عالمی ادارہ برائے سہولت کار (IAF) سہولت کاروں 
کی قابلیت اور IAF کو سہولت کار گروپس کے لیے اخالقیات شامل 

ہیں۔

نیوزی لینڈ گورنمنٹ 2007، گائیڈ برائے آن الئن شرکت۔ آک لینڈ
www.e.govt.nz/library/guide-to-online-participation-
2007.pdf?bcsi_scan_7823DFCE46415F3E=0&bcsi_

scan_filename=guide-to-online-participation-2007.pdf

اگلے صفحے پر جاری
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پراجیکٹ ڈیزائن اور ڈی ایم ایف ڈیویلپمنٹ ٹول نمبر 2
پالیسی کے اثر کے لیے 

ٹولز۔ ہینڈ بک برائے تحقیق 
یہ ہینڈبک پالیسی اور تحقیق کے درمیان رابطے کے پل کے لیے 

ٹولز فراہم کرتی ہے۔ سیاق و سباق کے جائزے کے ٹولز پراجیکٹ 
کے ڈیزائن میں بھی استعمال ہوسکتے ہیں۔ اور مشتمل ہیں: منصوبہ 

بندی کے سائیکل پر۔ موقع پر کام کرنی والی فورس کا تجزیہ، 
مسائل کا تجزیہ، اسٹیک ہولڈرز کا تجزیہ، اثر کا تجزیہ، اثرات کی 

نقشہ کاری، [SWOT خوبیاں، کمزوریاں، مواقع، دھمکیوں کا 
تجزیہ]

اووسیزڈیویلپمنٹ انسٹیٹیوٹ، ٹول برائے پالیسی تاثرات ہینڈ بک 
برائے تحقیق کار، لندن

www.odi.org.uk/Rapid/Tools/Toolkits/Policy_Impact/

ہینڈ بک برائے اسٹیک 
ہولڈر مشاورت و شرکت۔ 
امریکی ترقیاتی بینک کی 

آپریشنز

یہ ہینڈبک شرکت کے بنیادی اصولوں اور پراجیکٹ سائیکل میں 
شرکت کے لیے اہم داخلے کے راستوں پر نظر ڈالتا ہے۔ یہ طریقوں 
اور ٹولز کے متعلق رہنمائی بھی کرتا ہے۔ جیسے کہ شرکتی اسٹیک 

ہولڈر تجزیہ، شرکتی اجالس اور ورک شاپس شرکتی تحقیق اور 
معلومات جمعل کرنا اور شرکتی منصوبہ بندی 

ہینڈ بک برائے اسٹیک ہولڈر مشاورت و شرکت۔ امریکی ترقیاتی 
 بینک کی آپریشنز

www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/
Policy-Documents/handbook%20on%20

Stakeholder%20Consultaion.pdf
 جنگالت کے قومی پروگرام 

میں اسٹیک ہولڈرز کی 
شرکت کو بڑھانا

 ٹولز برائے پیشہ ورافراد

یہ ہی ٹول اسٹیک ہولڈر کی جنگالت کے متعلق پروگراموں میں 
شرکت پر نظر ڈالتا ہے۔ لیکن یہ ٹولز دوسرے شعبوں پر بھی الگو 

ہوسکتے ہیں اور خاص تر پراجیکٹ ڈیزائن متعلق ہیں۔ ٹولز میں 
شامل ہیں :اسٹیک ہولڈرز کا تجزیہ، مستقبل پر نظر رکھنا، شرکتی 

نقشہ کشی، تعلقات کی نقشہ کشی، مشائل کا تجزیہ ،حل کا تجزیہ 
SWOT کا تجزیہ، ہائیرڈ ٹول [ہائیرڈکے تجزیے کی خصوصیات 
کو رینکنگ کی مشقوں کی تجزیے کےساتھ مالتا ہے تاکہ دونوں 

معیاری اور مقداری جائزے نبھائیں] اور ٹول بکس اور عملی 
منصوبہ بنانا۔

 شرکتی ترقیاتی منصوبہ بندی کے ٹولز
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/i1037e/i1037e00.pdf

شرکتی ترقیاتی منصوبہ 
بندی کے ٹولز

یہ ماخذ ان بہت سارے ٹولز کے بارے میں بتاتا ہے جو شرکتی 
ترقیاتی منصوبہ بندی کے لیے میسر ہیں۔ عام طور پر استعمال 

ہونے والوں میں شامل ہیں: معلومات بانٹنے کے ٹولز [مثال اخبار، 
اجالس، ویب سائٹیں۔] مشاورتی ٹولز [ مثاًل کمیونٹی کے بحث و 

مباحثے، فوکس گروپس، رائے شماری اور تعاون کے ساتھ منصوبہ 
بندی کے ٹولز [ مثاًلشرکتی عمل کا تحقیق اور کمیونٹی منصوبہ 

بندی] 

 شرکتی ترقیاتی منصوبہ بندی کے ٹولز
www.pgexchange.org/images/toolkits/PGx_F_

Participatory%20Development%20Planning.pdf

شرکتی جائزہ۔ ] ٹول نمبر3[
فائدہ حاصل کرنے 

والوں)BA(کا جائزہ
یہ وسیلہ یہ بتاتا ہے کہ فائدہ پانے والوں کا جائزہ کیسے لیا جاتا 

ہے / بی اے معیار جانچنے واال تحقیقی ٹول ہے جو ترقیاتی 
منصوبوں کے اثر کو بڑھانے کے لیے استعمال ہوتاہے۔ جس 

کے لیے متوقع فائدہ پانے والوں کی رائے جاری یا ہونے والے 
منصوبوں کے بارے میں لی جاتی ہے۔ یہ قابل یقین، معیاری، اہدافی 

گروپس کی معاشرتی ثقافتی حاالت اور ان کے خیاالت کے بارے 
میں گہری معلومات فراہم کرنے کی سعی کرتا ہے۔ طریقہ بنیادی 

طور پر انٹرویوز، فوکس گروپ ڈسکشن اور براہ راست اور شرکتی 
جائزہ ہوتاہے۔

 عالمی بینک 2002، فائدہ پانے والوں کا جائزہ واشنگٹن ڈی سی
http://siteresources.worldbank.org/INTPSIA/

Resources/490023-1121114603600/beneficiary_
assessment.pdf

شرکتی اور معاشرتی جائزہ 
ٹولز اور طریقے

اس گائیڈ کا ماڈیول نمبر I معاشرتی جائزے کو ایک ایسی کارروائی 
کے طور پر دیکھتا ہے جس سے یہ یقین ہو کہ ترقیاتی آپریشن 

باخبر ہوں اور بنیادی معاشرتی مسائل پر غور کرتا ہے اور اسٹیک 
ہولڈرز کو شامل کرنے کے لیے شرکتی حکمت عملی طے کرتا 

ہے۔ یہ ایک دوہری کارروائی ہے۔ بعد کے ماڈیولز مختلف ٹولز کی 
تشریح کرتے ہیں۔ ماڈیول II اسٹیک ہولڈرز تجزیے پر نظر ڈالتا ہے۔ 
ماڈیول III شرکتی دیہی جائزے پر۔ ماڈیول؛ IV شرکتی نگرانی اور 

جائزے پر۔ ماڈیول V فائدہ پانے والوں کے جائزے پر اور ماڈیول 
VI ایس اے آر اے آر پر [ عزت نفس، شراکت کی طاقت، قابلیت، 

کام کی منصوبہ بندی اور ذمہ داری]۔

ورلڈ بنیک 1998۔ شرکتی اور معاشرتی 
جائزہ ٹولز اور طریقے۔ واشنگٹن ڈی سی۔ 

http://gametlibrary.worldbank.org/FILES/216_
Guidelines%20for%20participation%20&%20

social%20assessment%20-%20World%20Bank.pdf

جاری

اگلے صفحے پر جاری
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PPAs کے لیے ایک 
ابتدائی گائیڈ: شرکتی غربت 
کا جائزہ۔ قاعدے اور عمل 

کا تعارف

شرکتی غربت جائزہ ایک ایسا طریقہ ہے جس سے غریب لوگوں 
کی آرا کو غربت کے تجزیے میں شامل کیا جاتا ہے۔ غربت کم 

کرنے کے لیے مداخلت کاری، پراجیکٹس اور پالیسیوں کی اثرات 
کا جائزہ لینا اور اپنی حکمت عملی طے کرنا جہاں عوامی پالیسی 

سے غربت میں کمی الئی جائے۔ یہ گائیڈ اس بات کا جائزہ لیتی ہے 
کہ کب PPA مفید ہوگا۔ اس کو ادارے کے طور پر کہاں ہونا چاہیے۔ 

کارروائی کس طرح ڈیزائن کی جائے، فیلڈ ورک اور تجزیے کا 
معیار کس طرھ بڑھایا جائے اور پالیسی پر اثر انداز ہوگا کس طرھ 

یقینی بنایا جائے۔

اوورسیز ڈپو یلمنٹ انسٹیٹیوٹ PPAs ،2001ایک ابتدائی گائیڈ 
 شرکتی غربت کا جائزہ قاعدے اور مشق کا تعارف۔ لندن

www.odi.org.uk/resources/details.
asp?id=1747&title=rough-guide-ppas-participatory-

poverty-assessmentintroduction-theory-practice

آپریشنز میں شرکتی جائزے 
کا ٹول

یہ ٹول ان اقدامات کا خاکہ پیش کرتا ہے۔ جن سے شرکتی جائزے 
کی رہنمائی ہو۔ موجودہ معلومات کی نظرثانی کی جائے۔ اختالف 

کی نقشہ کاری، انکوائری کے طریقے استعمال کرنا [ مثاًل شرکتی 
مشاہدہ، نیم ساختہ بحث، فوکس گروپ، گروپ ڈسکشن] موضوعات 

کا انتخاب، بحث کے لیے سہولت مہیا کرنا، حاصل کردہ معلومات 
کو سسٹم کی شکل دینا، فالو اپ کارروائی، جامع تجزیہ اور 

ترجیحات کا استعمال، اجالس کی کارروائی ریکارڈ کرنا اور شرکتی 
پالننگ واکس شاپس چالنا۔

 یو این ایچ سی آر 2006، آپریشنز شرکتی جائزے کے ٹولز
http://www.unhcr.org/450e963f2.html

کمیونٹی کاٹول بکس: خیال، 
طریقے اور ٹولز برائے 
شراکتی جائزہ۔ کمیونٹی 

جنگل پانی میں نگرانی اور 
جائزہ 

ٹول بکس ایک جامع انداز میں شرکتی جائزے اور نگرانی اور 
اندازے لگانے کے طریقے اور ٹولز پر مشتمل ہے [ کمیونٹی جنگل 

پانی کے لیے ڈیزائن شدہ۔ لیکن تمام شعبوں میں قابل استعمال] یہ 
شرکتی جائزے کے لیے ایک قدم بہ قدم کاروائی کا خاکہ پیش کرتا 
ہے اور 23 مفید ٹولز پر روشنی ڈالتا ہے۔ جن میں گروپ میٹنگس، 
مباحثے، تاریخی نقشہ کاری، درجہ بندی، نرخ مقرر کرنا، ترتیب 

دینا، کمیونٹی ماحولیاتی جائزہ اور شرکتی عملی تحقیق

ایف اے او 1990، کمیونٹی کاٹول بکس: خیال، طریقے اور ٹولز 
 برائے شراکتی جائزہ ۔ کمیونٹی جنگل پانی میں نگرانی اور جائزہ

www.fao.org/docrep/x5307e/x5307e00.htm

PISA ایکشن گائیڈ: 
کمیونٹی ٹولز برائے 
معلومات اور فیصلہ

یہ گائیڈ ان نظریات عملیوں کو متعارف کراتا اور ان کی تشریح کرتا 
ہے جن کے ذریعے مکمل آگاہی کے ساتھ اور معلومات کی بنیاد پر 

فیصلے کیے جاتے ہیں۔ جب کہ اس دوران اہم اسٹیک ہولڈرز کو 
(PISA) بااختیاربھی بنایا جاتا ہے یہ شرکتی اطالعاتی سسٹم جائزہ

کے طریقے کی وضاحت کرتا ہے جو شرکتی دیہی جائزے کی 
تسلیم شدہ خاندان کے ٹولز میں مطابقت پیدا کرتا ہے اور دستیاب 

اطالعاتی معلوماتی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتا ہے۔

PACT 2004 ،PISA ایکشن گائیڈ، کمیونٹی 
ٹولز برائے معلومات و فیصلہ۔ واشنگٹن ڈی سی۔ 

http://pactworld.org/galleries/resource-center/pisa_
action_guide.pdf

شرکتی طریقوں کا ٹول کٹ۔ 
ایک پیشہ ور کا مینول

یہ مینول شرکتی منصوبوں اور شروع کرنے ور ان کا انتظام چالنے 
کے لیے ایک تیار ٹول کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یہ 13 شرکتی 

طریقوں اور 50 دوسرے طریقو ں کے خاکہ پر مشتمل ہے۔

کنگ بداون فاونڈیشن اور فلیمثن انسٹیٹیوٹ آف سائنس 
اور ٹیکنالوجی جائزہ 2005، شرکتی طریقوں کا ٹول 

www.kbs-frb.be/uploadedFiles/KBS-FRB/Files/EN/
PUB_1540_Participatoty_toolkit_New_edition.pdf

شرکتی منصوبے کی ترقی ]ٹول نمبر 4[
اوپر دئیے گئے ٹولز پر نظر ڈالیں:

افریکن ڈیویلیمنٹ بینک  2001 (AfDB)۔ADB – آپریشنز میں اسٹیک ہولڈرز مشاورت اور شرکت کے بارے میں ہینڈ بک۔ اس میں شرکتی عملی پالن کی ارتقاء 
http://gametlibrary. worldbank.org/FIlES/216_Guidelines%20for%20participation%20&%20social%20 کے بارے میں رہنمائی شامل ہے۔

assessment%20-%20World%20Bank.pdf
، قومی جنگل پانی پروگرامز میں اسٹیک ہولڈرز شرکت کو بڑھانا۔ ٹولز برائے پیشہ ورانہ، عمل کی ارتقاء کے لیے رہنمائی شامل ہے۔  – FAO 2009

www.fao.org/docrep/x5307e/x5307e00.htm
اسٹیک ہولڈرز مواصالت ]ٹول نمبر 5[

کمیونٹی کو شامل کرنا

گائیڈ برائے شرکتی ترقیاتی 
مواصالت

یہ گائیڈ بتاتی ہے کہ شرکتی ترقیاتی مواصالت کس طرح شرکتی 
ترقیاتی کارروائی کی اعانت کرتی ہے اور اس کے حصول کے 
لیے 10 اقدام کاخاکہ پیش کرتی ہے۔ ان اقدامات میں مقامی آبادی 

سے تعلق پیدا کرنا، مقامی آبادی کو مسئلہ کی نشاندہی کرنا اور اس 
کے ممکنہ حل ڈھونڈنے میں شامل کرنا۔مواصالتی ٹولز کی شناخت/ 
نفاذ کا منصوبہ بنانا۔ مواصالتی حکمت عملی کی نگرانی اور جائزہ 
اور ترقی کے عمل کو ریکارڈ کرنا یا تحقیقی کارروائی کوریکارڈ 

پر النا۔

 IDRC 2004، کمیونٹی کو شامل کرنا
www.idrc.ca/openebooks/066-7/

جاری
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ترقیاتی مواصالت کی 
ریسورس بک۔ مواصالت 

کی سرحدیں بڑھانا

یہ ریسورس بک دو طرفہ شرکتی ترقیاتی مواصالت پر ایک جامع 
حل پیش کرتی ہے۔ ماڈیول نمبر1 ترقیاتی مواصالت کی تھیوری 
اور پریکٹس پر رائے زنی کرتا ہے اور ماڈیول نمبر 3 ترقیاتی 

مواصالت کے طریقہ کار کا فریم ورک تالش کرتا ہے او رنفاذ، 
نگرانی اور جائزے کے لیے مواصالتی ٹول بکس شامل کرتاہے۔

عالمی بینک 2008، ترقیاتی مواصالت کا سورس بک مواصالت 
 کی سرحدیں بڑھانا۔ واشنگٹن ڈی سی

http://siteresources.worldbank.org/
ExTDEVCOMMENG/Resources/

DevelopmentCommSourcebook.pdf?bcsi_
scan_7823DFCE46415F3E=0&bcsi_scan_filename=

DevelopmentCommSourcebook.pdf
شرکتی مواصالت : ایک 

عملی گائیڈ
گائیڈ ترقیاتی منصوبوں میں شرکتی مواصالتی کے استعمال کی 

تشریح کرتا ہے۔ یہ مواصالتی پروگرام کے سائیکل کے چار 
مرحلوں کا خاکہ پیش کرتا ہے: شرکتی مواصالتی جائزہ۔ شرکتی 

مواصالت کا حکمت عملی کا ڈیزائن، مواصالتی سرگرمیوں کا نفاذ 
اور نگرانی اور جائزہ۔

عالمی بینک 2009، ورکنگ پیپر نمبر 170 شرکتی مواصالت عملی 
 گائیڈ۔ واشنگٹن ڈی سی

http://siteresources.worldbank.org/
ExTDEVCOMMENG/Resources/

Participatorycommunication.pdf
شرکتی مواصالت، حکمت 
عملی، ڈیزائن کی ہینڈ بک 

ہینڈبک مواصالتی حکمت عملی کے تشکیل کے متعلق رہنمائی 
کرتی ہے۔ یہ مواصالتی ذرائع اور طریقے کا انتخاب، پیغامات کی 

تخلیق، میڈیا کا انتخاب اور نگرانی کے اثرات پر مشتمل ہے۔

 ایف اے او 2004، شرکتی مواصالت حکمت عملی ڈیزائن ہینڈ بک۔ روم
www.fao.org/sd/dim_kn1/docs/y5794e00.pdf

CSOs ]سول سوسائٹی کی تنظیمیں [ کے ساتھ کام کرنا ] ٹول نمبر 6[
ریسورس فہرست: استعداد 

جانچنے کی 20 ٹولز کا 
ایک مختصر جائزہ

یہ ریسورس چندہ دینے والوں اور سی ایس اوز کی بنائی ہوئی 
استعداد جانچنے کے ٹولز کا جائزہ لیتا ہے۔ ٹولز میں تقابلی سانچہ، 

شرکتی تنظیمی، جائزہ ٹول، ادارتی جائزہ اور این جی وز اور 
شراکت دار کی استعداد کی جانچ کاری شامل ہیں۔ [کیئرانٹرنیشنل]

یواین ڈی پی 2005، ریسورس فہرست، استعداد جانچنے کی 20ٹولز 
 کا مختصر جائزہ

www.unpei.org/PDF/institutioncapacity/Brief-
Review-20-Tools-to-Assess.pdf

سول سوسائٹی کے جائزوں 
کا استعمال کنندگان کے 

لیے گائیڈ

یہ گائیڈ سول سوسائٹی کی تنظیموں کے جائزہ، دستیاب طریقوں، ان 
کے نفاذ اور رکاوٹوں کو قابو کرنے کا تعارف کراتی ہے/

 یو این ڈی پی 2010
http://gaportal.org/sites/default/files/UNDP_Civil_

Society_Guide.pdf
تنظیمی استعداد بڑھانے کا 

تعارف
یہ تربیتی نصاب پیکٹ کی تنظیموں کے ترقیاتی ٹول ساری دنیا میں 
پھیلے ہوئے پروگراموں سے اکٹھے کرتا ہے۔ یہ پیکٹ کے استعداد 

بڑھانے کے طریقے، تعلیم بالغاں اور تنظیم کی تعلیم کے بنیادی 
نظریات، مخصوص تنظیمی ترقیاتی اقدام اول سے آخر تک اور 

مختلف قسم کے ٹولز اور تنظیمی ترقیاتی سروسز کے تقسیم کے 
طریقوں کے بارے میں معلومات فراہم کرتاہے ۔

پیکٹ 2005 (Pact) تنظیمی استعداد بڑھانے کا تعارف 
http://pactworld.org/galleries/resource-center/

Intro%20to%20OD%20First%20Edition.
pdf?bcsi_scan_7823DFCE46415F3E=0&bcsi_scan_

filename=Intro%20to%20OD%20First%20Edition.pdf

غیر منافع بخش تنظیموں 
کی مؤثر استعداد بڑھانا

رپورٹ اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ کس طرح غیر منافع بخش 
تنظیموں نے اپنی استعداد بڑھائی اور اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ قائم 

رہنے کے قابل ہوئے اور بہتر طور پر اپنی کمیونٹی کی مدد کی۔ 
تنظیمی استعداد کوناپنے کے لیے عملی جائزہ َٹول بھی شامل کیا 

گیاہے۔

 غیر منافع بخش تنظیموں میں استعداد بڑھانا
www.vppartners.org/learning/reports/capacity/

full_rpt.pdf

شرکتی نگرانی اور جائزہ ]ٹول نمبر 7[
تبدیلی النے کی سب 

سے اہم تکنیک۔ اس کے 
استعمال کے لیے گائیڈ

سب سے اہم تبدیلی کا طریقہ کارنگرانی اور جائزہ کی ایک شکل 
ہے۔ پراجیکٹ اسٹیک ہولڈرز کو کس قسم کی تبدیلی ریکارڈ کی 

جائے اور ڈیٹا کے تجزیے میں شامل کیا جاتاہے۔ یہ پورے پروگرام 
کے دورانیے میں واقع ہوتی ہے اور لوگوں کو معلومات فراہم کرتی 
ہے کہ پروگرام کا انتظام کیے چالیا جائے۔یہ جائزے میں مدد دیتی 
ہے کیونکہ یہ پروگرام کے اثر اور نتائج کے بارے میں معلومات 

دیتی ہے اور پروگرام کو جانچنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ گائیڈ قدم بہ 
قدم ایم ایس سی کے بارے میں رہنمائی دیتی ہے۔

www.mande.co.uk/docs/MSCGuide.pdf

جاری
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اپنی چٹائیوں پر سونا: ایک 
تعارفی گائیڈ برائے کمیونٹی 

کی نگرانی اور جائزہ

یہ گائیڈ کمیونٹی کی بنیاد پر نگرانی اور جائزے کے لیے جواز 
پر بحث کرتی ہے اور ایک دوسرے سے سیکھنے کے لیے عملی 

تخلیق کے ذریعے، طریقہ کار کا تعارف کراتی ہے۔ فہرست میں 
کئی طرح کے ٹولز شامل کیے گئے ہیں۔ [ مثاًل بہتری کی نشانیوں 
کا جدول، اندرونی اور بیرونی تنظیمی چارٹ سرگرمی کی نگرانی 

کا جدول، اجالس کا کیلنڈر اور خدمات کی فراہمی کا معاہدہ]

 ورلڈ بینک 2002، اپنی چٹائیوں پر سونا
http://siteresources.worldbank.org/INTCDD/

Resources/sleepingg.pdf

شرکتی تاثر کے راستے کا 
)PIPA( تجزیہ

یہ پڑھنے والے کو چھ اہم مرحلوں سے گزارتا ہے: [1] مسائل کی 
لسٹ بنائیں۔ [2] پراجیکٹ کے نتائج سامنے الئیں۔ [3] بصیرت سے 
تخلیق کریں۔ [4] نیٹ ورک کے نقشے بنائیں۔ [5] نتائج کا استداللی 

ماڈل بنائیں۔ [6]نگرانی اور جائزے کا منصوبہ بنائیں۔

PIPA 
http://boru.pbworks.com/w/page/13774903/FrontPage

شرکتی جائزے کے رہنما 
اصول

یہ رہنما اصول بتاتا ہے کہ شرکتی جائزہ کیا ہے اور یہ کس طرح 
رسمی جائزے سے مختلف ہے اور اس کو مکمل کرتا ہے۔ یہ 

شرکتی جائزے کے لیے قدم بہ قدم رہنمائی کرتا ہے اور مسائل سے 
نپٹنے کے لیے اشارات مہیا کرتاہے۔

 نیوزی لینڈ ایڈ 2006، شرکتی جائزے کے رہنما اصول
http://nzaidtools.nzaid.govt.nz/participatoryevaluation

پیشہ ورافراد کے لیے ٹول 
کٹ مارکیٹ سے متعلق 

آپریشنز میں صنف، غربت 
کے اہداف

یہ ٹول کٹ غربت اور صنف سے متعلق حساس نگرانی اور جائزے 
پر ایک باب پر مشتمل ہے۔ تیز تر اثرات کے جائزے کے ٹولز میں 
تبدیلی کا ڈھانچہ اور دولت کی درجہ بندی کا ڈھانچہ شامل ہیں جو 

دونوں مل کر “پہلے /بعد میں” اور “بغیر اور پراجیکٹ کے ساتھ“ 
تقابلے بناتا ہے۔ یہ صنفی حساس شرکتی طریقے ہیں جو دیہات میں 
مرد اور خواتین کی دو مختلف ٹولیوں کے ساتھ کیے جاسکتے ہیں۔

 IFAD. 2002. Toolkit for Practitioners. Gender and
 Poverty Targeting in Market linkage operations. Rome.

www.ifad.org/gender/tools/gender/Toolkit.pdf

پالیسی ہدایات: شرکتی 
نگرانی اور جائزہ 

ہدایات نامہ شرکتی نگرانی اور جائزے کی تشریح کرتا ہے اور 
اس میں دلچسپی کی وجوہات کا ذکر بھی کرتا ہے۔ اس کی عملی 

استعمال کو ٹٹولتا ہے اور وہ طریقے اور ٹولز جو اس کی مدد کرتے 
ہیں۔ [مثال نقشہ جات، فلوڈائگرامز، ڈائریاں، میٹربکس سکورنگ] 
یہ ان مسائل پر بھی نظر ڈالتا ہے جو بہترین نشانیوں کے انتخاب 

PMsE میں بڑھتی ہوئی دلچسپاں برائے ترقیاتی اداروں سے متعلق 
ہوں۔

 ڈیویلپمنث سٹڈیز کا ادارہ 1998
www.ids.ac.uk/index.cfm?objectid=01D512C5-5056-

8171-7BA528050E140ED9

اوپر دئیے گئے ٹولز دیکھیں:

– ورلڈ بینک 1996، شرکت اور معاشرتی جائزہ۔ ٹول اور طریقہ کار

– ایف اے او 1990۔ کمیونٹی کا ٹول بکس، خیال، طریقے اور ٹولز برائے شرکتی جائزہ کمیونٹی جنگل پانی میں نگرانی اور جائزہ۔ نگرانی اور جائزہ کے ٹولز پر 
مشتمل ہے۔

صنفی مساوات کے ٹولز 
یہ پیکٹ خاص کر صنفی اور شرکتی طریقوں کی میالن کو دیکھنا صنف اور ترقی

ہے اور ان کو کس طرح مثبت انداز میں پراجیکٹس پروگراموں اور 
پالیسی اداروں میں سمونا کیا جاسکتا ہے۔ صنفی رشتوں سے متعلق 

مسائل کےسلسلے میں شرکتی طریقہ کار کا بہت احتیاط کے ساتھ 
انتخاب کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر خواتین گھریلو تشددد اور 

دیگر بیویوں کا ذکر شاید کھل کر نہ کرسکیں۔ اس کے لیے شرکتی 
طریقہ کار کی بجائے گہری بحث درکار ہوگی۔

 Bridge. Institute of Development Studies. 2001.
 Gender and Development Cutting Edge Pack.

Overview Report. 
www.bridge.ids.ac.uk/go/bridge-publications/

cuttingedge-packs/gender-and-participation/

دستیاب ٹولز شرکتی طریقوں کے صنفی تجزیے میں مرحلہ وار صنفی تجزیے کے ٹولز
استعمال کے لیے رہنمائی کرتے ہیں۔ ان میں سرگرمیوں کا کیلنڈر، 

فوکس گروپ اور درجہ بندی شامل ہیں۔

خواتین کی حیثیت کینیڈا 2004، 

 صنفی تجزیے کے ٹولز صنف اور غربت کا پراجیکٹ
www.crvawc.ca/documents/

AReportontheGenderandPovertyProject.pdf
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صنفی مساوات کو ترقی 
دینے کے لیے مؤثر حکمت 

عملیاں: مشقی نوٹس

یہ نوٹس جامع طریقے صنفی مساوات، سرگرمی کے ڈیزائن، نفاذ 
اور نگرانی میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ اس میں شرکتی حکمت 
عملی کا استعمال شامل ہے تاکہ مشاورت میں مرد اور خواتین کی 

آراء نظر انداز نہ ہو۔ اس کے لیے شرکت کی صنفی نشانیاں استعمال 
کی جاتی ہیں اور وہ حکمت عملی استعمال کی جاتی ہےجوخواتین 

کو ہدف بنا کر ان کی شرکت یقینی بنائی جائے۔

 Gendernet. Effective Strategies for Promoting
Gender Equality. Practice notes. www.oecd.org/

dataoecd/20/16/44750309.pdf

مشق میں صنفی معیار : 
ایک ٹول کٹ 

یہ ٹول کٹ صنفی معیار کے لیے اقدامات کا ذکر کرتی ہے:۔ اسٹیک 
ہولڈرز تجزیہ، صنفی تجزیہ، ڈیزائن ،اقدام اور نگرانی و جائزہ۔ 

یہ خاص طور سے شرکتی مسائل پر نظر ڈالتی ہے۔ بطور خاص 
خواتین کی حکومتی اداروں میں کم شرکت۔

 یو این ڈی پی 2007، مشق میں صنفی معیار :
http://europeandcis.undp.org/home/show/6D8DE77F-

F203-1EE9-B2E5652990E8B4B9

صنفی معیار کے ٹولز: 
مارکیٹ پلیس

یہ وسیلہ بہت ساری تنظیموں کے ٹولز کا مقابلہ کرتا ہے اوران کو 
استعمال کے حوالے سے یکجا کرتا ہے۔ [مثاًل صنفی معیار کے 
ٹولز، صنفی تجزیہ کے ٹولز، اور مختلف شعبوں کے ٹولز] اکثر 

ٹولز خواتین کی شرکت کے مسائل سے متعلق ہیں۔

UNDP، صنفی معیار کے ٹولز: مارکیٹ پلیس
www.undp.org/women/tools_marketplace.pdf

اچھی گورننس اور استعداد بڑھانے کے ٹولز
ٹرینرز کے لیے معاشرتی 

جوابدہی کا مینول
اس میں معلومات اور تربیت کے ذرائع شامل ہیں جو شہریت، 

شہری شمولیت، حکومتی اختیارات کی عدم مرکزیت، معاشرتی 
جوابدہی،سرکاری مالیاتی انتظام ،شرکت کی پالننگ، بجٹ اور 

اخراجات کی جانچ کاری اور خریداری کی نگرانی پرمشتمل ہیں۔

 ANSA-EAP. 2001، ٹرینرز کے لیے معاشرتی جوابدہی کا مینول
www.ansa-eap.net/learning-in-action/manual-for-

trainers-on-social-accountability/

مقامی حکومت کی جوابدہی۔ 
پاور ٹولز

یہ ان طریقوں کا ذکر کرتا ہے کہ دیہی شہری کس طرح مقامی 
حکومتی اداروں کا جوابدہی کر سکیں۔ یہ سروس کے معیار اور 
ذرائع کے استعمال کے متعلق عوامی امیدوں کو بڑھانا ہے اور 
بہتری النے کے لیے اقدامات کا ذکر کرتا ہے۔ [1] ذرائع کے 

استعمال اور کنٹرول کے متعلق لوگوں کو خبردار کرنا [2] شرکتی 
ریسورس جائزے کا بندوبست کرنا۔ [3] گاؤں کے سطح پر قابل یقین 

اداروں کا بندوبست کرنا [4] بہتر لیڈر شپ اور کام کا مطالبہ کرنا۔ 
مثال حکومتی کاموں، مقاصد، منصوبوں اور بجٹ بنانے میں شفافیت 

اور انتظام میں زیادہ شرکت۔

 IIED 2005، مقامی حکومت کی جوابدہی۔ پاور ٹولز
www.policy-powertools.org/Tools/Ensuring/docs/

local_government_accountability_tool_english.pdf

یہ گائیڈ آواز اور جوابدہی کو فروغ دینے کے طریقوں یا شہریوں آواز اور جوابدہی کی گائیڈ
کی شمولیت کا جائزہ لیتی ہے [ مثال شہریوں کے سکور کارڈز، 
سرکاری آڈٹ، مائل کرنے والی ادائیگیاں، انتظامی کمیٹیوں میں 

عوام کی شرکت، بجٹ کی نگرانی، شرکتی منصوبہ بندی، صنفی 
بجٹ اور معاشرتی آڈٹ] یہ ان عوامل کو اجاگر کرتی ہے جو اچھا 

کام کرتے ہیں اور کامیاب پروگرام کی تبدیلیاں التے ہیں۔

 DFID Governance and Social Development Resource
Centre. 2010. voice and Accountability Guide. 

www.gsdrc.org/go/topic-guides/voice-and-
accountability

شہری آواز اوراقدامات 

رہنما نوٹس

یہ گائیڈان مرحلوں کا ذکر کرتی ہے جن سے شہری آواز کو حاصل 
کیا جاسکتاہے۔ پہلے یہ شہریوں کو حرکت میں الکر ان کو شامل 

کرتی ہے۔ اس کے لیے سکور کارڈز اور نتائج کا تجزیہ بھی 
استعمال کیا جاتاہے۔ پھر یہ نیٹ ورکس بنانے، اقدام کی منصوبہ 
بندی کے لیے اشتراک کا تقاضا کرتی ہے اور بہتر پالیسی اور 

خدمات کے لیے کہتی ہے۔

ورلڈ ویژن انٹرنیشنل 2009، 
www.transformational-development.org/ministry/

transdev2.nsf/QuickReferenceGuideforIPM.pdf?bcsi_
scan_7823DFCE46415F3E=0&bcsi_scan_filename=

QuickReferenceGuideforIPM.pdf

یہ ہینڈبک ان سرکاروی اہلکاروں اور افراد کو تعلیم دیتی ہے جو ہمارا ملک۔ ہمارا مستقبل
کمبوڈیا میں منتخب شدہ سرکاری آفس میں “کرپشن کیا ہے اور اس 
کو کس طرح قابو کیا جاسکتا ہے۔” کے بارے میں ذمہ دار ہیں۔ اس 
ہینڈبک میں وہ معلومات بھی شامل ہیں جو عوام کے تمام افراد کے 

لیے مفید ہے۔ یہ صاف ہاتھ، مہم کے حصہ کے طور پر بنایا گیا 
تھا اور کمبوڈیا میں کرپشن کم کرنے کے لیے تعلیم اور آگاہی کی 

سرگرمیاں مہیا کرتی ہے۔

پیکٹ 2006، ہمارا ملک۔ ہمارا مستقبل 
کرپشن کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنا 

http://pactworld.org/galleries/resource-center/our_
country_our_future.pdf
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سرکاری بجٹ میں شہریوں 
کی شمولیت: شفافیت اور 
شرکتی بجٹ کے طریقے

یہ کتاب ایک ایسے پروگرام کے کیس سٹڈیز کو یکجا کرتی ہے 
جس میں 10 الطینی امریکہ کے سی ایس اوز کے ساتھ نئی اور 
جدت پسند منصوبوں کے نفاذ کے لیے کام کیا گیا۔ اس کا مقصد 

سرکاری بجٹ کی کارروائیوں میں شہریوں کی شرکت اور بجٹ 
کی زیادہ شفافیت تھا۔ کتاب میں اسباق اور شرکتی اور شفاف بجٹ کا 

رروائی کا ٹھوس تعارف شامل ہے۔

 یو ایس ایڈ
www.partners.net/Images/partners/English.pdf?bcsi_
scan_7823DFCE46415F3E=0&bcsi_scan_filename 

=English.pdf

انفراسٹرکچر۔ ایچ آئی وی اور ایڈز کے روک تھام کے ٹولز
ایچ آئی وی اور ایڈز سے 

نمٹنے کے لیے این جی 
اوز کوشرکتی عمل میں 

شامل کرنا

یہ دستاویز تمام کامیاب مقامی شرکتی عمل کے طریقہ کار اور 
نمونوں کا ایک جامع اندازہ پیش کرتی ہے۔ [بشمول مقامی این جی 
اوز کو شفاف انداز میں فنڈز مہیا کرنا۔ بین االقوامی اور قومی این 

جی اوز کےساتھ شراکت اور کمیونٹی سے وابستہ تنظیموں کی 
مدد اور فنڈنگ] اس کا مقصد دوسری تنظیموں کی مدد کرنا بھی 

ہے تاکہ وہ مقامی پارٹنرز کی شراکت، اور قرضہ دینے والوں اور 
قومی فیصلہ ساز اداروں کی رہنمائی کریں۔

 پیکٹ 2005،
http://pactworld.org/galleries/resource-center/

engaging_web.pdf

ایچ آئی وی / ایڈز کے لیے 
سب کے یکجا ہونے کا وقت 

دینا، کمیونٹی کو حرکت 
میں النا ۔

100 شرکتی ٹولز + ٹول 
کٹ

ٹول کٹ لوگوں کو اکٹھے شروعات کرنے، اکٹھے جائزہ اور 
منصوبہ بندی کرنے، باہم عمل کرنے، نگرانی، جائزہ اور اکٹھے 
سوچنے اور چڑھنے کے عمل سے گزارتی ہے۔ شرکتی ٹولز کی 

مدد سے یہ کمیونٹی کو متحرک کرنے کے عمل کو فروغ دیتی ہے۔ 
یکجا ہوکر یہ دونوں ذرائع تنظیموں اور آبادیوں کی مدد کرتے ہیں 

تاکہ وہ زیادہ مؤثر انداز میں ایچ آئی وی اور ایڈز کا مقابلہ کر سکیں۔

 انٹرنیشنل ایچ آئی وی اور ایڈز االئینس
www.aidsalliance.org/Publicationsdetails.aspx?Id=228

کم پڑھے لکھے لوگوں کے 
لیے ایچ آئی وی، ایڈز، ایس 

ٹی آئی کا مواد تیار کرنا

یہ گائیڈ ایک جامع طریقہ کار مہیا کرتی ہے جس سے کم پڑھے 
لوگوں کے لیے مواد تیار کیا جاسکے۔ یہ رویوں کی بنیادی تبدیلی 

کے ایک پروگرام کا حصہ ہے۔ اس میں اہم اقدامات: سامعین / 
حاضرین کی تحقیق، پیغام کا ڈیزائن اور تشکیل، مواد پیدا کرنا۔ پہلے 

سے ٹیسٹ اور دہرائی

 FHI. 2002. Developing Materials on HIV/AIDS/STIs
 for Low-Literate Audiences. 

www.fhi.org/NR/rdonlyres/ebk5qlqqaplq6f6w 
kiy2jtfx47bt2ytk7api7szj7zbjqud7onk3nxjs 
335etjo542fvvzkr3tmfqc/lowlitguide2enhv.

pdf?bcsi_scan_7823DFCE46415F3E=0&bcsi_scan_
filename=lowlitguide2enhv.pdf

ایچ آئی وی /ایڈز 
پروگراموں کی نگرانی 

سہولت کار کی تربیتی گائیڈ

یہ تربیتی وسیلہ معیاری نگرانی اور جائزہ کے لیے مہارت بناتی 
ہے۔ کورس تین بنیادی ماڈیولز پر مشتمل ہے: نگرانی اور جائزے 

کا تعارف۔ نگرانی کا ڈیٹا جمع کرنا، تجزیہ کرنا اور اس کا استعمال 
اور نگرانی و جائزے کا ورک پالن بنانا۔

 FHI. 2004. Monitoring HIV/AIDS Programs: 
A Facilitator’s Training Guide. 

www.fhi.org/en/HIVAIDS/pub/guide/
meprogramguide.htm#down

پراجیکٹ سائیکل کا انتظام 

سی بی او تربیتی ٹول کٹ

ٹول کٹ سی بی او کی ضرورت کے مطابق اعتماد اور مہارت پیدا 
کرتی ہے تاکہ ایچ آئی وی / ایڈز پراجیکٹس زیادہ بہتر انداز میں 

پراجیکٹ سائیکل کے انتظام کے تحت بنائے اور چالئے جا سکیں۔ 
یہ ان سہولت کاروں کے لیے بنایا گیا تھا جو سی بی اوز کی ٹریننگ 

میں شریک تھے۔ این جی اوز اور سی بی اوز خود بھی اس کا 
استعمال کر سکتے ہیں۔

Care and the International HIV/AIDS Alliance. 2006. 
Project Cycle Management: CBO Training Toolkit. 

www.ngopulse.org/resource/project-
cyclemanagement-toolkit

شرکتی ورکشاپ کے لیے 
سہولت کار کی گائیڈ

این جی اوز / سی بی اوز 
کے ساتھ۔ ایچ آئی وی /ایڈز 

کا مقابلہ کرنے کے لیے 

 یہ گائیڈ “نظریات کی کتاب” کے طور پر ڈیزائن کی گئی ہے۔ 
وہ نظریات جو مشترکہ تجربات سے گزرنے کے طور پر عمل میں 

آئے۔ اس کا مقصد سہولت کاروں کی مدد کرنا ہے تاکہ وہ شرکتی 
ورکشاپس ،اجالس اور این جی اوز / سی بی اوز کے ساتھ منصوبہ 
بندی کی سرگرمیوں میں شرکت کے لیے تیار ہوسکیں۔ وہ این جی 

اوز / سی بی اوز جوترقی پذیر ممالک میں ایچ آئی وی / ایڈز پر 
کام کررہی ہیں۔ االئینس اور اس کے پارٹنرز کی عملی تجربے سے 

فائدہ اٹھا کر اس میں متاثر کرنے والے نظریات دئیے گئے ہیں۔ 
جیسے کہ کمیونٹی نقشہ کاری اور عملی سماعتی مشقیں۔

 انٹرونیشنل ایچ آئی وی / ایڈز۔ االئینس 2000
www.aidsalliance.org/publicationsdetails.aspx?id=150

انفراسٹرکچر۔ پانی اور صحت و صفائی کے ٹولز
تربیتی مینول پرائمری 

سکولوں کے لیے پانی، 
صحت و صفائی اور 

ماحولیاتی حفظان صحت کی 
اچھی مشقیں

مینول ایسے شرکتی سرگرمیوں اور ٹولز کو اجاگر کرتی ہے 
جس سے بچے یہ سیکھنے کے قابل ہو سکیں کہ وہ ذاتی صحت 

و صفائی اور حفظان صحت کے اصول، پانی کا مضرصحت ہونا 
اور اس کا عالج اور موحولیاتی حفظان صحت کے بارے میں جان 

سکیں۔

 llEE & UNICEF. 2008. Training Manual Good water,
 Sanitation & Environmental hygiene Practices for

Primary Schools. 
www.livelearn.org/resources/manuals/Water 

Sanitation.pdf?bcsi_scan_7823DFCE46415F3E= 
0&bcsi_scan_filename=waterSanitation.pdf
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طریقہ کار برائے شرکتی 
جائزہ 

آبادیوں، اداروں اور پالیسی 
سازوں کے ساتھ

یہ کتاب کمیونٹی، اداروں اور پالیسی کی سطح پر شرکتی جائزے 
کے متعلق رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ شرکتی ٹولز کا ایک ضمیمہ 

شامل کیا گیا ہے جو دولت کی درجہ بندی، کمیونٹی کا نقشہ کاری، 
بین الفرقہ واک، سیڑھیاں، میٹرکس ووٹنگ اور بہت سارے دوسرے 

طریقوں کے بارے میں بتاتی ہے۔

 WSP. 2003. Methodology for Participatory
 Assessments. with Communities, Institutions and

Policy Makers. 
www.wsp.org/wsp/sites/wsp.org/files/publications/ 

global_metguideall.pdf?bcsi_scan_7823DFCE46415 
F3E=0&bcsi_scan_filename=global_metguideall.pdf

سینی قوم کا تعارف۔ مؤثر 
صحت و صفائی کے 

پروگرام بنانے کے لیے 
صحت و صفائی سے متعلق 

رویوں کے تجزیہ کا فریم 
ورک 

یہ گائیڈ الئن صحت و صفائی سے متعلق رویوں کے تجزیے کے 
فریم ورک کاخاکہ پیش کرتی ہے [ رویہ، موقع، قابلیت اور تحریک 

کے تعین کار] اور ان عوامل کی درستگی کے لیے رویوں میں 
تبدیلی النے کے لیے اعانت کرتی ہے۔

 WSP. 2009. Introducing SaniFOAM: A framework
 to analyze sanitation behaviors to design effective

sanitation programs. 
www.wsp.org/wsp/sites/wsp.org/files/publications/

GSP_sanifoam.pdf

دیہی عالقوں میں مکمل 
صحت و صفائی کے لیے 

مقامی حکومت کی استعداد 
بڑھانا

یہ دستاویز دیہی عالقوں میں جامع صحت و صفائی کے طریقہ کار 
کو اجاگر کرتی ہے۔ بشمول کمیونٹی کی مدد سے صحت وصفائی کا 

طریقہ کار تاکہ لوگوں میں صحت وصفائی سے متعلق مطالبہ پیدا 
کیا جاسکے۔ اس میں کئی کامیابی کی کہانیاں اور مقامی گورنمنٹ 

کی استعداد بڑھانے کے لیے رہنما اصول شامل ہیں۔

 WSP. 2010. Building the Capacity of local Government 
 to Scale up Community-led Total Sanitation and

Sanitation Marketing (TSSM) in Rural Areas. 
www.wsp.org/wsp/sites/wsp.org/files/publications/ 

WSP_BuildingCapacity_TSSM.pdf
شرکتی حفظان صحت اور 

صحت و صفائی میں تبدیلی 
قدم بہ قدم گائیڈ، اسہال و 

دست کی بیماریوں کے 
کنٹرول کے لیے شرکتی 

طریقہ کار

گائیڈ PHAST کا جائزہ لیتی ہے اور کمیونٹی کا اعانت کے لیے 
قدم بہ قدم معلومات برائے شرکتی طریقہ کار مہیا کرتی ہے۔ تاکہ وہ 
اپنے ماحول، پانی اور صحت و صفائی کو بہتر بنا سکیں۔ خاص کر 

اسہال و دست کی بیماریوں کی روک تھام کے لیے۔

پہال قدم: مسئلے کی شناخت [کمیونٹی کی داستانیں]۔ دوسرا قدم: 
مسئلے کا تجزیہ [پانی و صفائی کی نقشہ کاری اور اعمال کی 

تفتیش] ۔

تیسرا قدم: عملی اقدام کا انتخاب۔ چوتھا قدم: نئی سہولتوں اور رویے 
کی تبدیلی کے لیے منصوبہ بندی۔ پانچواں قدم: نگرانی اور جائزے 

کے لیے منصوبہ بندی اور ساتواں قدم: شرکتی جائزہ۔

 ڈبلیو ایچ او 1998،
www.who.int/water_sanitation_health/hygiene/

envsan/phastep/en/

دوسرے اختیاری شعبے
شروعات۔ کمیونٹی کے 

انفراسٹرکچر کی منصوبوں 
میں شرکت

رپورٹ سات اصولوں پر مبنی فریم ورک متعارف کرتی ہے جو 
کمپنیوں اور فنانشل اداروں کو کمیونٹی کی شرکت کے معیار کو 

بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے اور لوگوں کو بھی اس قابل بناتی ہے 
کہ وہ بہتر طریقوں کا مطالبہ کر سکیں۔

 World Resources Institute. 2009. Breaking
 Ground: Engaging Communities in Extractive and

Infrastructure Projects. Washington, DC. 
http://pdf.wri.org/breaking_ground_engaging 

_communities.pdf?bcsi_scan_B90AE85AF6AB 
15C6=0&bcsi_scan_filename=breaking_ground 

_engaging_communities.pdf
ایف اے او کی شرکتی 

ترقی۔ زرعی اور دیہی ترقی 
میں فائدہ مند شرکت کے 

لیے رہنما اصول

یہ رہنما اصول پالیسی سازوں اور عمل کرنے والوں کی رہنمائی 
کرتی ہے کہ کس طرح گروپ اور شرکتی طریقہ کار کو بڑے 

پیمانے کے زرعی اور دیہی ترقیاتی انو سٹمنٹ منصوبوں میں شامل 
کرسکیں۔ اس میں کئی موضوعات پر رہنمائی شامل ہے۔ بشمول 

شرکت کو ترقی دینے کی حکمت عملیاں، پراجیکٹ کے ضابطے، 
گروپ سازی، مالی انتظام، تربیت، نگرانی اور جائزہ وغیرہ

 ایف اے او 2003
www.fao.org/docrep/007/ad817e/ad817e00.htm

Eldis راستہ” کے شرکتی صفحات میں کئی Eldis ترقیاتی معلومات کا“
ایک آن الئن مینولز اور عملی ٹول کٹس شامل ہیں جو ترقیاتی پیشہ 
ورافراد کے لیے شائع کیے گئے ہیں۔ دستیاب دستاویزات میں فیلڈ 
میں کام کرنے والوں کے لیے شرکتی غربت کی نقشہ کاری کی 

گائیڈ شامل ہے اور ایک مینول شرکتی مواصالت کی حکمت عملیوں 
اور ایک گائیڈ شرکتی دیہی مواصالتی جائزہ پر بھی موجود ہے۔

Eldis 
www.eldis.org/go/topics/resource-guides/manuals-

and-toolkits/participation-manuals 
-and-toolkits

جاری
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ترقیاتی نتائج کے لیے شراکت کو مستحکم بنانا
شراکت کے لیے ایشیائی ترقیاتی بینک کی گائیڈ

ترقیاتی نتائج کے لیے شراکت کو مستحکم بنانے کا نظر ثانی شدہ یہ ایڈیشن:عملے کے لیے مشاورت اور
شراکت کی ایک گائیڈ ہے )2006( جس میں شراکت کے طریقوں پر موثر عمل درآمد کرنے کے لیے اے ڈی
بی کے عملے اور اسٹیک ہولڈرز کی معاونت کے لیے تازہ ترین معلومات اورعملی معلومات دی گئی ہیں.اس
تازہ ترین معلومات میں اے ڈی بی کے نئے کاروباری عمل کے بارے میں بتایاگیا ہے اور پالیسی مکالمہ اور

پراجیکٹ کے دورانیہ میں شراکت کے لیے بنیادی مالزمتوں کے مواقع پر روشنی ڈالی گئی ہےنیز مختلف
طریقوں سے متعلق ہدایات دینے کے عالوہ بعض کمزوریوں کی نشاندہی بھی کی گئی ہے جن سے اجتناب
کرنا ضروری ہے۔اس ایڈیشن میں تحفظ ،صنف، نظم و نسق،ایچ آئی وی/ایڈز، انفراسٹرکچر اور پانی و پر

خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ شراکتی وسائل تشکیل دینے والی تنظیموں کا ایک وسیع سلسلہ آن الئن دستیاب
ہے۔اس گائیڈ میں حوالہ جات کی ایک فہرست بھی دی گئی ہے تاکہ مزید معلومات وہاں سے لی جاسکیں۔

ایشیائی ترقیاتی بینک کے بارے میں

اے ڈی بی کا ویژن ایشیاء اور بحر الکاہل سے غربت ختم کرنا ہے۔اس کے مشن میں ترقی پذیر رکن ممالک
کی غربت میں کمی کرنے اور لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانا شامل ہے۔اس خطے میں کافی کامیابیاں
حاصل کرنے کے باوجود یہاں دنیا کی دو تہائی آبادی غریب ہے، 1.8 ملین لوگ روزانہ دو ڈالر سے کم پر

گزارہ کرتے ہیں۔ 9.3 ملین لوگ 1.25 یومیہ ڈالر کمانے کے لیے سخت محنت کرتے ہیں۔اے ڈی بی نے اپنی
معاشی نمو،ماحولیاتی پائیداری اور عالقائی رابطے کے ذریعے غربت میں کمی النے کے لیے پرعزم ہے۔

منیال میں اس کا دفتر ہے اور اس کے رکن ممالک کی کل تعداد 67 ہے جن میں سے 48 ممالک کا اس خطے
سے تعلق ہے۔ترقی پزیر ممالک کی مدد کے لیے اس کے بنیادی امور میں پالیسی مکالمہ،قرضہ جات، 

ایکیوٹی سرمایہ کاریاں، گارنٹیاں، گرانٹس اور تکنیکی معاونت شامل ہیں۔
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