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 …:  تقدیم هب     

 تو رد همه دنیا تجلی یافته ای،                                          

                                                         ،  رد همه جا حضور داری

 ورد ره گامی رد زندگی ام،از من مراقبت می کنی.                        

 .بنارباین از چیه پدیده ای نمی رتسم                                    

ر،گفتار و رفتارم هستی؛                                                                                                                   توشاهد پندا

 آیا می توانم راهیت کنم؟     
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 :سخن کوتاه پیرامون ترجمه و ویرایش

بسریا سر.تببرهاسرتانبهزباندیگرر کرا  ابتدابایدقبولداشتکهترجمهازیکزب

آموزشوگسرتردگیزبرانوتفراوتهرا آنبسریا خصوصهنگامیکهتفاوتفرهنگ 

زیادوگستردهباشدب

ازجملهمسائلیکهامروزهد  شتهها علرو اسسراسید ایررانبراآنمواجرههسرتی عرد 

اضر اسرتنراب تتریممریباشدبوآشناییکافیبرهزبرانخا جرهبررا آگراهیبیزرترازم

سیزازایمقاعدهمستثنیسباشندبامرروزهبراتوجرهبرهفراگیررشردنوداسزجویانعلو اسساسی

–گسترشزباناسگلیسی برا بسیا  ازسوشتههرا امااسراتوسرر افزا هرا  ایاسرههرا 

ود اازکتابگرفترهتراکهاسگلیسیزبانسیستندمطالبخعالقهمندان اساتیدوداسزجویان

مقالهوببببهزباناسگلیسیسیزد کنا زباناصلیخودتهیهمیسمایندب

ازحالتساحیها وبومیخودخا جد تحقیقوپژوهشواصوتًهرعل وداسش امروزه

برا توصیفجنبهها م.تلفهررعلر همروا هبراشدهاستوتالشوکوششمحققیم

طالحاتتازها همراهاستبکا برداص

بنابرایممجموعها کها ائهشدهاست قطعاًدا ا ک وکاستیوسواقصیسیزمریباشردو

ترجمهکنندگانایماثرهیچگوسهادعاییمبنیبرکاملبودنکا خودسداشتهوسدا سدولی

فراوت موضرو تما سعیوتالشصو تگرفتهاستکهحتیاتماانبهزبرانسرادهومت

مو دبحث اتبییموتحلیلسمایندب
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 پیشگفتار: 

یکچز اسدازبرجستهدا د جهاسیکهد آنهرکسازیکاساانبرا سرپناهی

 مانبیمالمللیسازگذشتهسیوپنجسالد ماانمناسببرا زسدگیبرخو دا استب

بااستفادهازیکوجامعهبهجامعههبهخاسواده خاسهبهخاسه خاسواداساانبرا بزریت

شرکا داوطلب  افراد از گسترده ءشباه تامیمکنندگانمالیبرا ساختبیشاز ۰۵۵و

هاستببازساز وتعمیرکرد هزا خاسه ابامزا کتدووسی میلیونسفرازافراد

هدفدستیابی بلاهبایدهمههرچند مامیداسی کهسمیتواسی بهخود خودبهایم

سازمان دهندگان  وا  سازسدگان  محلی  دولتمرکز و ب.شمسام  ها ذینفعاند 

یادیگرهماا  کنندتامزاالتمسامحلگرددبد  غیراستفاعی جوام وساکنانبا

مامو یت برا اساانواق   هاسرپناه برا ساختخاسه یادیگر با افراد ساختم  همراه

دلیلفقدانسیاستها یاپا چهمسام هرچندگاهیاوقاتبه امیدمیباشدب جوام و

بهتریمتالشهاسیزبهسراسجا سمی سندببدونآزاد برا زسدگی بدونترسازاخراج

زیرساخت و مناب  سایر تامیممالیو بدوندستیابیبه برا و اسگیزه بدون ها کافیو

میلیونساختمساممناسبو بهصرفه  جمقرون سراسر د  خاسواده بدونسرپناهها هان

می بزریتسازماسدسدبباقی برا  اساان المللی بیم اساان(مان برا  سرپناه ها ) پروژه

سیازواضحیبهپزتیباسیبرا سیاست اسداز کردزیرا  اه شاخصها مسامجهاسی ا

هاییابزا  برا ا زیابیقواسیم سیاستهاو وشGHI9ها مسامبهتروجوددا دب

یکمبنا GHIشودبوساختهمیکردهمسامتأمیممالیبرا میباشدکهد هرکزو 

طرفاسهبرا حامیانحاصلمیسازدکهبادولتملیومحلیبرا پذیرفتمسیاستها بی

یکسندGHIهماا  میکنندب هاییکهماس پیزرفتمیگرددموثروتغییرسیاست

دوازدهکزو ازکاغذ میباشدواطالعاتی ابراساسسظرسنجیها اسجا شدهد بیش

می دهدا ائه هندو اس ب شیلی  برزیل  بنگالدش  ا منستان  از عبا تند کزو ها ایم

                                                 
1- Global Housing Indicators 



 و 

اوساحل اوگاسدا  سنگال   وماسی  فیلیپیم  موزامبیک  مازیک  مقدوسیه  وعاج  کرایم

بهطو GHIمیشودباصالحیپیوستمجا ستانبدادهها گردآو  شدهد برگهها 

ا ائه محلی ها  اسجمم د  ستایج و گردد می  ساسی  وز به کزو ها سایر برا  مستمر

هاستاسداز شد اهمیالد ۲۵9۲د اوایلسالکهGHIسایتمربوطبههبومیشود

وضبطمیگرددبا سالوثبت

سرپناه ها اساان/ متفاوتد خصوصتجربه اما زباسیساده با سعیدا د پیش و اثر

بیان اطالعاتی ا د کزو ها جهانسو  مناسببرا اقزا ک د آمدجامعهخصوصاً

سمایدبمیوازاقدا تاعملایماطالعات ابر سیوتوضی داشته
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