پرسشنامه انفرادی – مطالعه محافظت بیجا شده گان داخلی
سالم ،نام من ______________ است .من خوشحال میشوم اگر شما حدود  54دقیقه خویش را با جواب دادن به سوال های من بگذرانید.
این سروی بخاطر شناخت بهتر وضعیت مرد ها و خانم های است که مثل شما بیجا شده اند .این تحقیق توسط شورای مهاجرتی ناوری سفارش
شده است ،تا آنها در ارتقاع پروگرام های شان و دفاع از جمعیت بیجا شده گان داخلی کمک کنیم .کار ما به حیث تحقیق گران است و به شما
کمک مستقیم ندارد اما مطمئین باشید که صدای شما را به گوش کسانی میرسانیم که میتوانند شما را کمک کنند.
این مصاحبه محرمانه است و نام شما در کدام اسناد ذکر نخواهد شد و شما مجبور نخواهید بود که به هر سوال من جواب دهید و شما می
توانید در هر لحظه که خواسته باشید مصاحبه را توقف دهید .از اینکه خواهش مرا پذیرفتید از شما تشکر می کنم .قبل از اینکه در مصاحبه
اشتراک نمائید آیا کدام سوال در مورد مصاحبه دارید؟
سوال تصفیوی .1
آیا شما مستقیما ازکشور مهاجرت در این محل بر گشتید ؟

 .1بلی – مصاحبه را ختم نمایید
 .2نخیر من از جمله بیجا شد ه گان داخلی هستم

سوال تصفیوی .2
اگر مصاحبه دهنده از جمله بیجا شده گان است علت بیجا شدن آنرا
مشخص نمائید.

 -1مصاحبه دهنده از اثر خشونت های قومی وجنگ فرار نموده
است
 - 2مصاحبه دهنده به اثر آفات طبیعی ،خشک سالی ،سیالب،
برف کوچ و یا زمستان بیجا شده است
 .3مصاحبه دهنده از اثر آفات طبیعی و جنگ بیجا شده است
 .5مصاحبه دهنده از اثر فاجعه انسانی بیجا شده است
 .4مصاحبه دهنده مجبور به ترک محل سابقه خود نشده
است ( مصاحبه را خاتمه دهید)
__ __ __ __ سال
 .1قبل از سقوط رژیم طالبان ( اخیر سال )2001
 .2بین  2001و 2005
 .3بین  2004و 2002
 .5بعد از 2002

سوال تصفیوی .3
چه وقت شما موقیعت اصلی خود را ترک نمودید؟
نقل ندهید :یک جواب

شماره پرسشنامه
جواب
__ __

سوال

شماره
A

نام مصاحبه کننده ( کود بین  1الی )12

B

تاریخ مصاحبه

 .... .... .1می 2012
 .... .... .2جون 2012

C

والیت

 .1کابل
 .2کندهار
 .3هرات

D

ولسوالی /ناحیه

.......................................

E

اسم قریه ( اگر روستایی است) ( /ناحیه اگر شهری است)

.......................................

F

اسم مسکن

......................................

G

نوع موقعیت

 .1شهری
 .2نیمه روستایی
 .3روستایی

1

 .5ننگرهار
 .4فاریاب

بخش اول :مشخصات مصاحبه دهنده
.1

نام مصاحبه دهنده

.2

شماره تلفون مصاحبه دهنده

.3

سن

.5

جنس

 .1مرد
 .2زن

.4

حالت مدنی

 .1مجرد
 .2نامزد
 .3متأهل

..............................
7
 .......................ساله

نقل ندهید :یک جواب
.6

 .1پشتون
 .2تاجک
 .3هزاره

ملیت؟
نقل ندهید :یک جواب

.7

.1
.2
.3
.5
.4

آیا خانواده شما متعلق به یکی از این اجتماعات ذیل است؟
نقل دهید :یک جواب

.8

.1
.2
.3
.5

سطح تعلیم و تربیه شما چقدر است؟
نقل دهید :یک جواب

 .5طالق
 .4مرد بیوه /زن بیوه
 .5ازبک
 .4ترکمن
 .6دیگر ______

جوگی
چوری فروش
کوچی
جت
هیچکدام

بیسواد
باسواد(مکتب نخوانده)
مکتب ابتدایی
مکتب متوسطه

 .4لیسه عالی
 .6پوهنتون  /دانشگاه
 .7دیگر__________ :

بخش دوم :مشخصات مهاجرت
.2

والیت اصلی شما در افغانستان کدام است؟
نوت :هدف از والیت اصلی محل تولد مصاحبه
دهنده است ،نی محل اجدادی شان.
نقل ندهید :یک جواب

.10

ولسوالی اصلی شما کدام است؟

.11

آیا خانواده شما در والیت اصلی تان در ساحه
شهری زندگی میکرد یا اطرافی؟

0

.1
.2
.3
.5
.4
.6
.7
.8
.2
.10
.11
.12

کابل
کاپیسا
پروان
وردگ
لوگر
غزنی
پکتیا
ننگرهار
لغمان
کنر
بدخشان
تخار

نام........................ :
 .1شهری
 .2اطرافی

2

 .13بغالن
 .15کندز
 .14سمنگان
 .16بلخ
 .17جوزجان
 .18فاریاب
 .12بادغیس
 .20هرات
 .21نیمروز
 .22فراه
 .23هلمند
 .25کندهار

 .24زابل
 .26ارزگان
 .27غور
 .28بامیان
 .22پکتیکا
 .30نورستان
 .31سرپل
 .32خوست
 .33پنجشیر
 .35دایکندی

.12

آیا شما قبل از بیجا شدن تان درکشور های دیگر
مهاجرت نموده اید ؟
نقل دهید :چندین جواب

 .1بلی ایران
 .2بلی پا کستان
 .3بلی کشور دیگر ...............................
 -5نخیر ما قبال مهاجرت نکرده ایم ( به سوال  12بروید)

.13

در جریان مهاجرت در چه حالت بودید؟
نقل دهید :یک جواب

 .1من در جستجوی پناهنده گی بودم
 .2من یک مهاجر قانونی بودم
 .3من یک مهاجر غیر قانونی بودم

.15

برای چه مدت مهاجر بودید؟

.14

در زمان مهاجرت خانواده شما در ساحه اطرافی
زنده گی میکرد یا شهری؟

 .1شهری
 .2اطرافی

.16

در زمان مهاجرت در کمپ مهاجرین زنده گی
میکردید؟

 .1بلی
 .2نخیر

.17

آیا به طور داوطلبانه به افغانستان برگشتید؟

 .2بلی (به سوال  21بروید)
 .2نخیر

.18

اگر نخیر چه اتفاق افتید؟

.1
.2
.3
.5
.4

نقل دهید :یک جواب

 ..............................سال

.6
.7
.12

در هنگام بازگشت به موقعیت اصلی تان دوباره
برگشت نمودید؟

20

اگر نخیر ،چرا نی؟
نقل ندهید :یک جواب

.21

ما به اثر تهدید ترک نمودیم
ما ترک نمودیم بخاطر که آزار و اذیت میشدیم
ما ترک نمودیم بخاطر که کمپ مهاجرین بسته شد
خانواده من به افغانستان اخراج گردید
من تنها به افغانستان اخراج شدم ،فامیل من تا هنوز در کشور
مهاجرت میباشد
من تنها به افغانستان اخراج شدم ،خانواده من بعداً با من یکجا شد
دیگر___________________ :

 .1بلی (به سوال  12بروید)
 .2نخیر
.1
.2
.3
.5
.4

بسیار نا امن بود
فرصت های کاری مهیا نبود
زمین ما /خانه ما /سرمایه ما ربوده شده بود
ما ترجیع دادیم که به یک شهر برویم
دیگر____________________ :

آیا شما /فامیل تان مستقیماً به اینجا آمدید؟

 .1بلی (به سوال  12بروید)

نقل ندهید :یک جواب

 .2نخیر ،پیش از اینکه ما در اینجا جابجا شویم به یک منطقه دیگر در
افغانستان زنده گی نموده ایم .
 .3نخیر ،پیش از اینکه در اینجا جابجا شویم به دو و یا بیشتر جای
دیگر زنده گی کرده ایم
 .5دیگر............................................. :

3

.22

قبل از اینکه در اینجا بیاید ،فامیل شما در کجای
افغانستان مهاجرت کرد؟
نقل ندهید :چندین جواب

.1
.2
.3
.5
.4
.6
.7
.8
.2
.10
.11
.12

کابل
کاپیسا
پروان
وردگ
لوگر
غزنی
پکتیا
ننگرهار
لغمان
کنر
بدخشان
تخار

 .13بغالن
 .15کندز
 .14سمنگان
 .16بلخ
 .17جوزجان
 .18فاریاب
 .12بادغیس
 .20هرات
 .21نیمروز
 .22فراه
 .23هلمند
 .25کندهار

بخش سوم :محافظت از بیجا شده گان :علت های بیجا شدن
.23

پنج علت اساسی را بگوئید که شما را مجبور به
بیجا شدن تان در داخل کشور کرد؟
نقل دهید
درجه بندی نمائید از  2الی  5جواب را ثبت
کنید(یک مهمتری و 5پاینترین)

.1
.2
.3
.5
.4
.6
.7
.8
.2
.10
.11
.12
.13
.15
.14
.16
.17
.18
.12
.20
.21
.22
.23
.25
.24

4

مواجه شدن با جنگ مسلحانه و خصومت
تخطی از حقوق بشر
ترسیدن از تأثیرات جنگ های نظامی
شکنجه – تالفی خشونت
ضبط/غصب زمین
مردن یا زخمی شدن اعضای فامیل
اضافه ستانی اشخاص مسلح
دشمنی خونی
توقف دوره عنعنوی  /حرکت ( کوچی ها)
موجودیت ماین ،مواد منفجر ناشده
بخاطر خشک سالی
بخاطر سیالب
بخاطر زمستان سخت
بخاطر ازبین رفتن زمین زراعتی
بخاطر برف کوچ
بخاطر زلزله
نبود زمین /خانه
نداشتن دسترسی به زمین قابل زرع  /چراگاه
نداشتن دسترسی به آب
نداشتن دسترسی به غذا
نداشتن دسترسی به خدمات صحی
نداشتن دسترسی به تحصیل
نبود فرصت های کاری
دیگر............................................. :
نمیدانم

 .24زابل
 .26ارزگان
 .27غور
 .28بامیان
 .22پکتیکا
 .30نورستان
 .31سرپل
 .32خوست
 .33پنجشیر
 .35دایکندی

.25

اگر شما بخاطر مخاصمات و جنگ بیجا شده اید
چه نوع مخاصمات اتفاق می افتید ؟

.1
.2
.3
.5
.4
.6
.7

شما چه کسی را مقصر اصلی بخاطر بیجا شدن تان
میدانید ؟

 .1اردوی ملی  /پولیس ملی
 .2پولیس محلی  /اربکی
 .3نیرو های بین المللی
 .5طالیبان
 .4گروپهای مسلح محلی
 .6یک قبیله متخاصم
 .7یک گروپ متخاصم قومی
 .8دیگر مشخص نمایید _______________
 .2ربط ندارد

دلیل عمده که شما در این محل آمدید چه است ؟

.1
.2
.3
.5
.4
.6
.7
.8
.2

نزدیک بودن موقعیت جغرافیایی
موجودیت دوستان و رفیقان
مناسبات قومی
وضع امنیتی بهتر
فرصت های مناسب کار ووضع بهتر اقتصادی
دسترسی خوبتر به خدمات ( صحت .غذا وتعلیم)
من ازدادن کمک دراین منطقه شنیده ام
من از موجودیت بیجا شده گان در این منطقه شنیده ام
دیگر _____________________

چه کار باید انجام داده میشد تا شما مجبور به بیجا
شدن نمیشدید؟

.1
.2
.3
.5
.4
.6
.7
.8
.2
.10
.11
.12

جلوگیری از جنگ های مسلحانه
جلوگیری از جنگ های قبیلوی یا قومی
جلوگیری از شکنجه و تخطی از حقوق بشر
جلوگیری از خشونت
جلوگیری از خشک سالی
جلوگیری از گرسنگی یا قحطی
جلوگیری از فقر
حفاظت از لغزش زمین
حفاظت از سیالب
حفاظت از زمستان سخت
حفاظت از برف کوچ
دیگر________________________ :

نقل ندهید :چندین جواب

.24

نقل ندهید :یک جواب

.26

نقل ندهید :یک جواب

.27

نقل ندهید :چندین جواب

5

فعالیتهای ضد حکومتی علیه نیروهای امنیتی
فعالیتهای ضد دولتی برعلیه نیروهای بین المللی
گروپهای مسلح محلی برعلیه گروپهای مسلح محلی
مخاصمات قومی
مخاصمات بین قبیلوی یا قومی
هیچ کدام – من بخاطر جنگ و مخاصمات بیجا نشده ا م
دیگر ____________

.28

کدام یک ابتکاری ،میتوانست شما و یا خانواده تان
را از بیجا شدن حفاظت کند؟
نقل ندهید :چندین جواب

.1
.2
.3
.5
.4
.6
.7
.8

کمک های اولیه ( غذا و آب)
کمک سرپناه
کمک طبی
کمک فعالیت های معیشتی
کمک به اطفال ما ( غذا ،صحت ،پوشاک)
کمک به خانم ها (غذا ،صحت ،پوشاک)
عملیات امنیتی
هیچ چیز

.2

دیگر___________________ :

حفاظت در جریان بیجا شدن
بخش چهارم :مشخصات اجتماعی -اقتصادی
.22

 -1مرد بزرگ سال( 18یا باال)

بشمول شما چند نفر درخانواده شما زنده گی
میکند؟

 -2زن بزرگسال(  18یا باال)

نقل دهید :در هر ردیف یک جواب

 -3پسر پایین 18
 -5دختر پایین 18
مجموع =5+3+2+1

.30

آیا یکی ازاین مشخصات با مشخصات خانواده شما
مطابقت دارد؟

.1
.2
.3
.5
.4
.6
.7
.8
.2
.10
.11
.12
.13
.15
.14

کدام یک از موارد ذیل با خانواده شما مطابقت
دارد ؟

 .1یک ویا چندین نفر از اعضای خانواده من در خارج فعال زنده گی
میکنند ( حداقل مدت سه ماه است که در انجا میباشد)
 .2یک و چندین نفر از اعضای خانواده من عودت کننده گان هستند
(عودت کننده های اجباری .مهاجرین و یا اخراج شده هستند)
 .3هیچکدام

نقل دهید :چندین جواب

.31

نقل دهید :چندین جواب

6

بزرگان بی سر پرست ( باالی 60سال)
اطفال بی سرپرست ( زیر  18سال )
معلولیت شدید /جدی
معلولیت دما غی
سرپرستی خانواده توسط زن
بزرگان سرپرست خانواده
اطفال سرپرست خانواده
بیماری مزمن
بازمانده خصومت ها به اساس جنس
فامیل بزرگ ( 4یا بیشتر اطفال بدون معیشت)
درآمد ناچیز
پدر ویا مادر تنها
خانواده دارای اطفال گمشده
خانواده منزوی از اجتماع
هیچکدام

.32

فعالیتهای اصلی عایداتی شما در محل
قبلی اقامت شما چه بود ؟

سکتور فعالیت
 .1زراعت ومالداری
 .2معدن  /سنگ
 .3سرک سازی
 .5ساختمانی
 .4تولیدی
 .6ترانسپورت  /مخابرات
 .7تجارت عمده
 .8تجارت پرچون /دکانداری
 .2صحت
 .10تعلیم وتربیه
 .11کارمند دولت
 .12انجو  /موسسات بین المللی
 .13هیچکدام  /بیکار
 .15دیگر_____________

موقف
.1
.2
.3
.5
.4
.6
.7
.8

کارگر روز مزد
کارگر بامعاش (سکتور خصوصی)
کارگر بامعاش (دولتی)
شغل آزاد
استخدام کننده
کارگر خانه بدون معاش
هیچکدام  /بیکار
دیگر مشخص نمایید ______

فعالً فعالیت عایداتی اصلی شما چه
است ؟

سکتور فعالیت
 .1زراعت ومالداری
 .2معدن  /سنگ
 .3سرک سازی
 .5ساختمانی
 .4تولیدی
 .6ترانسپورت  /مخابرات
 .7تجارت عمده
 .8تجارت پرچون /دکانداری
 .2صحت
 .10تعلیم وتربیه
 .11کارمند دولت
 .12انجو  /موسسات بین المللی
 .13هیچکدام  /بیکار
 .15دیگر_____________

موقف
.1
.2
.3
.5
.4
.6
.7
.8

کارگر روز مزد
کارگر بامعاش (سکتور خصوصی)
کارگر بامعاش (دولتی)
شغل آزاد
استخدام کننده
کارگر خانه بدون معاش
هیچکدام  /بیکار
دیگر مشخص نمایید ______

نقل دهید :یک جواب درهرستون

.33

نقل دهید :یک جواب درهرستون

.35

لطفاً حد اوسط سهم عایداتی ماهانه خانواده تان را
تخمین نمائید.
نقل دهید

تعداد
.1مرد بزرگسال
( 18یا باال)

عاید ماهانه
افغانی

بزرگسال
.2زن
( 18یا باال)

افغانی

.3پسران زیر 18

افغانی

.5دختران زیر 18

افغانی

مجموع در آمد=
5+3+2+1

افغانی

7

.34

.1
.2
.3
.5

آیا خانواده شما اجناس ذیل را دارند؟
نقل دهید چندین جواب

.36

 .4بایسکل
 .6موتر سایکل
 .7موتر
 .8هیچ کدام

یخ چال
تلویزیون
رادیو
اجاق گاز

چند در صد از عواید ماهانه تان را برای مواد غذایی
__ __ __ %
مصرف میکنید؟

بخش پنجم :محیط ( جوامع کمک کننده)
.37
.38

از زمانیکه شما در این منطقه سکونت دارید ،آیا کدام

 .1بلی

کمک دریافت نموده اید؟ نقل ندهید :یک جواب

 .2نخیر (به سوال  04بروید)

اگر بلی ،از کدام مرجع کمک را دریافت نموده اید؟

.1
.2
.3
.5

دولت
موسسات بین المللی :مشخص نمائید ____________
موسسات افغانی یا محلی :مشخص نمائید ___________
کمک های شخصی  /شبکه حمایوی فامیلی

اگر بلی ،چه نوع کمک را دریافت نموده اید؟

.1
.2
.3
.5
.4
.6
.7
.8
.2
.10

کمک های اظطراری :آب ،غذا ،ترانسپورت
سرپناه  /خانه
تداوی
حمایت مالی
معلومات ،مشاورت ،کمک حقوقی
کورس های آموزشی :مشخص نمائید___________
کاریابی
پول برای شروع تجارت
تحصیل
دیگر مشخص نمائید______________________ :

نقل دهید :چندین جواب

.32

نقل دهید :چندین جواب

.50

فعالً سه مشکل عمده که خانواده شما با
آن مواجه است چیست؟
نقل دهید :سه جواب
تا سه جواب ثبت نمائید

.51

.1
.2
.3
.5
.4
.6
.7
.8
.2
.10
.11

ناامنی /بی امنیتی
بیکاری /کم کاری
نداشتن مهارت در مارکیت
نداشتن تذکره
نداشتن سند تحصیلی
نداشتن قباله زمین
نداشتن پس انداز
نداشتن دسترسی به غذا
نداشتن دسترسی به آب
نداشتن خانه
نداشتن زمین

.12
.13
.15
.14
.16
.17
.18
.12
.20
.21

نداشتن برق
نداشتن امکانات صحی /بهداشتی
نبود خدمات صحی
نبود شبکه اجتماعی
محدود بودن قرضه /اعتبار
نداشتن شناخت محلی
جنگ /ترس از تهدید  /شکنجه
تبعیض اجتماعی
فساد اداری
نمائید:
مشخص
دیگر
_________

شما برخورد و روش مردم محل را در برابر خود و یا فامیل
تان را چه نوع ارزیابی مینمائید؟

 .1بسیار خوب  /بسیار کمک کننده
 .2خوب  /کمک کننده

نقل دهید :یک جواب

 .3خوب نیست  /کمک کننده نیست ( به سوال  02بروید)
 .5تهدید آمیز ( به سوال  02بروید)
 .4خشونت آمیز ( به سوال  02بروید)
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.52

اگر برخورد شان خوب و یا بسیار خوب است ،چرا؟

.1
.2
.3
.5
.4
.6
.7
.8
.2

آنها ما را غذا میدهند
آنها منابع آب را با ما شریک استفاده میکنند
آنها سرپناه و خانه شان را با ما میدهند و یا شریک میسازند
آنها به ما مشوره میدهند تا آمدن ما آسانتر شود
آنها به ما پول قرض میدهند
آنها با ما رویه خوب میکنند
آنها ما را توهین نکردند
آنها ما را تهدید نکردند
دیگر___________________ :

اگر برخورد شان ،تهدید آمیز خشن و یا خوب نیست ،چرا؟

.1
.2
.3
.5
.4
.6
.7
.8
.2

آنها ما را غذا نمیدهند
آنها منابع آب را با ما شریک استفاده نمیکنند
آنها سرپناه و خانه شان را با ما نمیدهند و یا شریک نمیسازند
آنها ما را مشوره نمیدهند تا آسان تر برسیم
آنها به ما پول قرض نمیدهند
آنها با ما رویه خوب نمیکنند
آنها ما را توهین کردند
آنها ما را تهدید کردند
دیگر___________________ :

نقل دهید :چندین جواب
بعداً به سوال  00بروید

.53

نقل دهید :چندین جواب

بخش ششم :ضرورت های حفاظت ( – )2امنیت جسمانی /جانی
.55

آیا شما احساس امنیت جانی در جای که زنده گی دارید
میکنید؟

 .1بلی (به سوال  04بروید)
 .2نخیر

.54

اگر نخیر ،چرا نی؟

.1
.2
.3
.5
.4
.6
.7
.8
.2
.10

بخاطر خطر بمبارد
بخاطر اذیت شفاهی
بخاطر اذیت جانی
بخاطر تجاوز جنسی
بخاطر خطر اختطاف
بخاطر خطر دزدی
بخاطر خطر تصادف موتر
بخاطر خطر گم شدن
بخاطر خطر اخراج اجباری
دیگر_____________________ :

.1
.2
.3
.5
.4
.6
.7
.8
.2

توهین و تهدید
تهدید به خشونت
خشونت مسلحانه
خشونت غیر مسلحانه
موجودیت قوای نظامی
بامبارد – حمالت هوایی
تجاوز جنسی
اختطاف
ناپدید شدن

نقل ندهید :چندین جواب

.56

از زمان آمدن شما در این منطقه ،شما و یا اعضای فامیل
تان خشونت های ذیل را متحمل شده اید؟
نقل دهید :چندین جواب
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.10
.11
.12
.13
.15
.14
.16
.17
.18
.12
.57

آیا شما از ورود اشخاص بیرونی در کمپ احساس ترس
نموده اید؟

.58

 .1بلی
 .2نخیر ( به سوال  01بروید)

اگر بلی ،توسط کدام نوع از اشخاص بیرونی؟

.1
.2
.3
.5
.4
.6
.7
.8
.2
.10

بیجا شده گان داخلی دیگر
اعضای مردم محل
پولیس
مامورین دولتی (مشخص نمائید)______________ :
شورشیان
دشمنان از منطقه اصلی
دزدان
جنایت کاران
حیوانات (سگ ،گرگ)
دیگر______________ :

آیا شما توسط پولیس در کمپ و مسکن غیر رسمی
محافظت میشوید؟

.1
.2
.3

بلی
نخیر ،آنها از ما محافظت نمیکنند
نخیر ،من از پولیس میترسم

.5

نمیدانم

.1
.2
.3
.5
.4

در جستجوی پولیس محلی بخاطر محافظت
در جستجوی مقامات قدرتمند محلی دولت برای محافظت
در جستجوی مقامات محلی ضد دولتی بخاطر محافظت
تنظیم نمودن گروپ های مسلح محلی بخاطر محفاظت
تنظیم نمودن گروپ های غیر مسلح محلی بخاطر محافظت

نقل دهید :چندین جواب

.52

نقل دهید :یک جواب
.40

خطرات ماین
مغاره های نا امن
دریاچه های خشک
لغزش زمین
سیالب
برف کوچ
برف  /باران شدید
پروژه های توسعوی بزرگ
اخراج اجباری
دیگر_________________ :

آیا شما قبالً باالی یکی و یا چندین از موارد ذیل بخاطر
حفاظت جانی تان اعتماد کرده اید؟
نقل دهید :چندین جواب

دیگر________________________ :

.41

آیا شما از این منابع امنیتی راضی بودید؟

.42

اگر نخیر ،چرا نی؟

.6
 .7هیچکدام به سوال  52بروید
 .1بلی (به سوال  52بروید)
 .2نخیر
.1
.2
.3
.5
.4

نقل دهید :چندین جواب
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بخاطر محافظت که پیشنهاد شده بود کافی نیست
بخاطر که این محافظت قابل اعتماد نیست
بخاطر که ما مجبور بودیم بخاطر حفاظت پول بپردازیم
بخاطر این نوع محافظت توسط دولت تهدید شدیم
بخاطر این نوع محافظت توسط گروپ ضد دولتی تهدید
شدیم

 .6دیگر____________________ :
بخش هفتم :ضرورت های محافظت ( )1امنیت مالی و صحت
.43

 .1هیچ گاه به سوال  55بروید

در سال گذشته خانواده شما چند مرتبه با مشکالت مواد
غذایی مواجه شد؟

.2
.3
.5
.4

نقل دهید :یک جواب

.45

به ندرت ( یک تا دو مرتبه)
بعضی اوقات ( سه تا شش مرتبه)
اکثراً ( چند مرتبه در هر ماه )
بسیار زیاد ( این اکثراً اتفاق می افتید)

 .1پائین آوردن کیفیت غذا
 .2کم نمودن مقدار غذا
 .3سپری نمودن تمام روز بدون غذا
 .5کم نمودن غذای بزرگان بخاطر غذا خوردن اطفال خورد
 .4قرض نمودن غذا از دوستان و یا خویشاوندان
 .6خریدن غذا توسط اعتبار و یا قرض
 .7استفاده نمودن از حاصالت خام زراعتی
 .8مصرف نمودن تخم های ذخیره شده فصل آینده
 .2فرستادن اعضای خانواده برای گدایی کردن
 .10فرستادن اطفال برای کار کردن  /پیدا نمودن پول

آیا خانواده شما مجبور بودند تا باالی موارد ذیل اتکا
نمایند؟
نقل دهید :چندین جواب

 .11هیچکدام

.44

در سال گذشته چند مرتبه بخاطر خریدن مواد غذای پول
قرض کرده اید؟ نقل دهید :یک جواب

.46

_____مرتبه

منبع اصلی آب آشامیدنی خانواده شما چه است؟

.1
.2
.3
.5
.4

چاه عمومی
چاه در داخل حویلی
بمبه عمومی
بمبه داخل حویلی
آب چشمه

آیا شما دسترسی به آب آشامیدنی صحی دارید؟

.1
.2
.3

بلی ،ما آب را جوش میدهیم
بلی ،آب معدنی مجانی
بلی ،ما آب معدنی خریداری میکنم

.5
.1
.2
.3
.5
.4

نخیر

نقل دهید :یک جواب

.47

نقل دهید :یک جواب

.48

نزدیکترین کلینیک یا شفاخانه از محل شما چقدر مسافه
دارد؟
نقل دهید :یک جواب

.6
.7
.8
.2
.10
.11

آب نل از طریق شاروالی
نل در خانه
دریا /جوی /کانال
حوض
تانک آب
دیگر_________ :

کمتر از  14دقیقه پیاده
 14الی  30دقیقه پیاده
 30دقیقه الی یک ساعت پیاده
بیشتر از یک ساعت پیاده
دیگر مشخص نمائید________________ :

 .1بلی

.42

در سه ماه گذشته ،آیا یکی از اعضای خانواده شما مریض و
یا زخمی شده است؟

.60

در سه ماه گذشته ،خانواده شما از چه نوع خدمات صحی
استفاده نموده است؟

 .2کلینیک /کلینیک سیار ( به سوال  41بروید)

نقل دهید :یک جواب

 .3شفاخانه ( به سوال  41بروید)

 .2نخیر ( به سوال  41بروید)
 .1هیچ کدام
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 .5طبیب یونانی ( به سوال  41بروید)
 .4پرستار محلی ( به سوال  41بروید)
 .6داکتر شخصی ( به سوال  41بروید)
 .7دیگر ( ________________ :به سوال  41بروید)
اگر یکی از اعضای خانواده شما در سه ماه گذشته مریض و
یا زخمی بوده است ،چرا از خدمات صحی استفاده نکرده
است؟

.1
.2
.3
.5
.4

.61

.62

از زمان آمدن شما در این منطقه ،شما و یا اعضای خانواده
شما کدام مشوره روانی از طرف کارمندان اجتماعی و یا
متخصصین از موسسات دیگر دریافت نموده اید؟

 .1بلی
 .2نخیر

.63

به نظر شما ،آیا اعضای خانواده شما و یا خود شما به
مشوره روانی ضرورت دارید؟

.1
.2
.3
.5
.4

نقل دهید :چندین جواب

نقل دهید :چندین جواب

مریضی جدی نبود
بسیار قیمت بود
بسیار دور بود
خدمات قابل دسترس نبود
دیگر مشخص نمائید ___________________ :

بلی خودم
بلی ،بزرگان مرد
بلی ،بزرگان زن
بلی اطفال پسر
بلی ،اطفال دختر

 .6نخیر ،هیچکدام (به سوال  44بروید)
.65

اگر بلی ،چه نوع مشوره های روانی برای شما مفید خواهد بود؟

 .1مشخص نمائید____________________:
 .2نمیداند

اگر کمک های مشاوره روانی در منطقه شما مهیا میبود،
شما میخواستید خانواده تان از آن استفاده نماید؟

.1
.2
.3
.5
.4
.6

بلی ،برای همه ( مردان ،زنان و اطفال)
بلی ،برای تمام بزرگساالن ( مردان و زنان)
بلی ،تنها برای مردان
بلی ،تنها برای زنان
بلی ،تنها برای اطفال
نخیر ،ما به مشوره روانی ضرورت نداریم

.7

نخیر ،این از نظر فرهنگی مناسب نیست

نقل دهید :یک جواب

.64

نقل دهید :چندین جواب

بخش هشتم :ضرورت های محافظت ( – )2اسناد ومدارک
.66

آیا فعالً اسناد شناسایی دارید؟

 .1بلی پاسپورت ( به سوال  12بروید)

نقل دهید :یک جواب

 .2بلی ،تذکره ( به سوال  12بروید)
 .3بلی ،تذکره و پاسپورت ( به سوال  12بروید)
 .5نخیر

.67

 .1بلی ،من قبالً در محل اصلی ام آنرا گم کردم
 .2بلی ،در جریان بیجا شدن آنرا گم کردم
 .3بلی ،زمانیکه اینجا آمدم آنرا گم کردم

آیا شما در طول زندگی تان کدام کارت شناسایی /تذکره
داشته اید؟
نقل دهید :یک جواب

 .5نخیر ،من اصالً اسناد شناسایی نداشتم (به سوال  14بروید)
.68

 .1بلی
 .2نخیر ،من هرگز کوشش نکرده ام که آنرا دوباره بدست بیارم

آیا شما کوشش نموده اید که دوباره آنرا بدست بیاورید؟

(به سوال  14بروید)
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.62

چه اتفاق افتید؟

.1

برای من گفتند که در محل اصلی خود رفته و تذکره را
بدست بیارم
مقامات محل از صادر نمودن سند جدید خود داری کردند
من بخاطر پروسه پیچیده آن ،آنرا رها کردم
بخاطر که پروسه گرفتن اسناد قیمت بود آنرا رها کردم
بخاطر پروسه طوالنی آنرا رها کردم
دیگر_____________________ :

.1
.2

این گشت و گذار مرا محدود میسازد
این دسترسی من ،اطفال من و دوستان من را در تعلیم و
تربیه محدود میسازد
این دسترسی من و خویشاوندان من را به خدمات صحی
محدود میسازد
این دسترسی من و خویشاوندان من را برای کار پیدا کردن
محدود میسازد
این باعث اذیت من توسط مقامات محلی میشود
این من و خویشاوندان من را از خریدن خانه و زمین ممانعت
میکند
این باعث جلوگیری از رأی دادن و ثبت برای رأی دهی
جلوگیری میکند
دیگر_______________________ :

نقل دهید :چندین جواب
.2
.3
.5
.4
.6
.70

عواقب نداشتن تذکره در زنده گی شما چه است؟
نقل ندهید :چندین جواب

.3
.5
.4
.6
.7
.8
بخش نهم :ضرورت های محافظت ( – )0معیشت خانواده
.71

شما وضعیت اقتصادی خانواده تانرا با زمان قبل از بیجا
شدن تان چه نوع مقایسه مینمائید؟

.1
.2
.3
.5
.4

منابع عواید

نقل دهید :یک جواب

.72

بسیار خراب
خراب
عین چیز
خوب
بسیار خوب

لطفاً عواید خانواده تانرا قبل از بیجا شدن برای هر منبع
عایداتی تخمین نمائید.

 .1عواید از اجاره زمین

___________ افغانی

نقل دهید :چندین جواب

 .2عواید کرایه خانه

___________ افغانی

 .3معاش

___________ افغانی

عواید ماهانه

 .5عواید از فروش ___________ افغانی
حیوانات و حاصالت
زراعتی
 .4حواله

___________ افغانی

 .6زکات

___________ افغانی

.7
مجموع
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دیگر مشخص نمائید___

___________ افغانی
___________ افغانی

.73

لطفاً عواید فعلی خانواده تان را از هر منابع عایداتی
تخمین نمائید.

 .1عواید از اجاره زمین

___________ افغانی

نقل دهید :چندین جواب

 .2عواید کرایه خانه

___________ افغانی

 .3معاش

___________ افغانی

منابع عواید

عواید ماهانه

 .5عواید از فروش ___________ افغانی
حیوانات و حاصالت
زراعتی
 .4حواله

___________ افغانی

 .6زکات

___________ افغانی

.7

دیگر مشخص نمائید___

___________ افغانی

مجموع
.75

از زمانیکه در اینجا آمده اید شما ضرورت به قرض نمودن
پول داشته اید؟
نقل دهید :چندین جواب

___________ افغانی

.1
.2
.3
.5
.4
.6
.7

بلی ،بطور مداوم اما قرض پیدا کرده نتوانستم
بلی ،به ندرت اما قرض پیدا کرده نتوانستم
بلی ،من از خویشاوندم قرض دریافت نموده ام
بلی ،از اعضای جامعه بیجا شده قرض دریافت نمودم
بلی ،از اعضای مردم محلی قرض دریافت نمودم
بلی ،من از دوکانداران قرض دریافت نمودم
بلی ،قرض از دیگران دریافت نمودم ،مشخص نمائید________ :

.8

نخیر ،من به قرض ضرورت نداشتم

بخش دهم :نیاز های محافظت ( – )5نماینده سیاسی – دسترسی به مسایل حقوقی
.74

آیا حق رأی دادن را دارید؟

.1
.2
.3

بلی
نخیر
نمیداند

.76

آیا شما مجبور هستید که به محل اصلی تان برگردید و در
انتخابات ملی اشتراک نمائید؟

.1
.2
.3

بلی
نخیر
نمیداند

.77

آیا نماینده جامعه بیجا شده گان در ارگان های سیاسی
موجود است ؟

 .1بلی
 .2نخیر
 .3نمیداند

.78

آیا شما بخاطر مسایل حقوقی تان و یا مخاصمه و خشونت
به مراجع عدلی و قضای رسمی مراجعه نموده اید؟

 .1بلی

.72

اگر بلی ،چه اتفاق افتید؟

 .2نخیر ( به سوال  04بروید)
.1
.2

نقل ندهید :چندین جواب

.3
.5
.4
.80

دوسیه من به طور عادی سپری شد
دفاتر قضایی محلی ،از مالحظه قضیه انکار کردند بخاطر که
من یک بیجا شده هستم
من حمایت قاضی یا سارنوال را بدست آورده نتوانستم
اداره عدلی محل با من غیر منصفانه بر خورد کردند بخاطر که
من بیجا شده هستم.
دیگر_______________________ :

 .1بلی

آیا کدام سیستم عدلی غیر رسمی وجود دارد که شما
باالی آن اعتماد کنید؟

 .2نخیر ( به سوال  01بروید)
14

.81

اگر بلی ،چه نوع سیستم قضایی غیر رسمی را استفاده
نمودید؟

.1
.2
.3
.5
.4
.6
.7

باالی کدام نوع سیستم قضایی شما اعتماد دارید؟

 .1ارگان های عدلی و قضایی رسمی
 .2ارگان های عدلی و قضایی غیر رسمی
 .3دیگر____________________ :

نقل دهید :چندین جواب

.82

نقل دهید :یک جواب

بزرگان محل /اجتماع
ملک محل
مال مذهبی
شورای مردان
شورای زنان
دیگر___________________ :
من هرگز استفاده نکرده ام

بخش یازدهم :ضرورت های محافظت ( )4خانه  ،زمین و دارایی
.83

 .1ما خانه برای یک فامیل داشتیم
 .2ما آپارتمان برای یک فامیل داشتیم
 .3ما یک خانه برای یک فامیل اجاره گرفته بودیم
 .5ما یک آپارتمان برای یک فامیل اجاره گرفته بودیم
 .4ما یک خانه داشتیم که با خانواده دیگر شریک استفاده میکردیم
 .6ما یک آپارتمان داشتیم که با خانواده دیگر شریک استفاده میکردیم
 .7ما یک خانه کرایی داشتیم که با خانواده دیگر شریک استفاده
میکردیم
 .8ما یک آپارتمان کرایی داشتیم که با خانواده دیگر شریک استفاده
میکردیم
 .2ما در یک کمپ زنده گی میکردیم
 .10ما زیر یک خیمه زنده گی میکردیم
 .11ما در یک سرپناه موقتی زنده گی میکردیم

ترتیبات مسکن تان قبل از بیجا شدن شما چگونه بود؟
نقل ندهید :یک جواب

 .12دیگر مشخص نمائید_________________ :

.85

.1
.2
.3
.5
.4
.6

ترتیبات مسکن فعلی شما چگونه است؟
نقل ندهید :یک جواب

.7
.8
.2
.10
.11
.12

15

ما خانه برای یک فامیل داریم
ما آپارتمان برای یک فامیل داریم
ما یک خانه برای یک فامیل اجاره گرفتیم
ما یک آپارتمان برای یک فامیل اجاره گرفتیم
ما یک خانه داریم که با خانواده دیگر شریک استفاده میکنیم
ما یک آپارتمان داریم که با خانواده دیگر شریک استفاده
میکنیم
ما یک خانه کرایی داریم که با خانواده دیگر شریک استفاده
میکنیم
ما یک آپارتمان کرایی داریم که با خانواده دیگر شریک
استفاده میکنیم
ما در یک کمپ زنده گی میکنیم
ما زیر یک خیمه زنده گی میکنیم
ما در یک سرپناه موقتی زنده گی میکنیم
دیگر مشخص نمائید_________________ :

.84

این سرپناه را چه نوع ساختید و یا پیدا نمودید؟

.1
.2
.3
.5
.4
.6
.7
.8
.2

خود ما ساختیم -بدون کدام کمک بیرونی
خود ما ساختیم – با کمک بیرونی
به میراث مانده است
خریداری شده
اجاره ای
از خویشاوندان
از دوستان است
خانه رها شده است  /بدون اجازه صاحب خانه زنده گی میکنند
دیگر مشخص نمائید______________________ :

آیا شما قباله دارید ( شاهد مالکیت یا قرار داد اجاره)
که در کدام جای ثبت شده باشد؟

.1
.2
.3
.5
.4

نخیر
بلی ،در محکمه یا رهنمایی معامالت
بلی ،ثبت اداره محلی
بلی ،در کدام جای دیگر
نمیداند

آیا شما در خانه تان دسترسی به برق دارید؟

.1
.2
.3
.5

برق عمومی
جنراتور شخصی
سولر  /برق آفتابی
برق نداریم

آیا دسترسی به بیت الخال یا تشناب در ساحه که
زنده گی میکنید دارید؟

.1
.2
.3
.5
.4
.6

نخیر /ساحه آزاد  /داخل بوته
ساحه دارای محوطه اما بدون سوراخ
تشناب سرپوشیده وطنی
تشناب پیشرفته
تشناب شاور دار
دیگر مشخص نمائید____________________ :

سطح مسکن تان را که فعالً زنده گی میکنید چگونه
ارزیابی میکنید؟

.1
.2
.3
.5
.4

بسیار ضعیف
ضعیف
متوسط
خوب
بسیار خوب

وضعیت خانه فعلی تان را با خانه که قبالً به زور
ترک نمودید چطور مقایسه مینمائید؟

 .1خراب
 .2عین چیز
 .3بهتر

کمک عمده که شما بخاطر بهبود سرپناه تان
ضرورت دارید چه است؟

.1
.2
.3
.5
.4
.6
.7
.8

نقل ندهید :یک جواب

.86

نقل ندهید :یک جواب

.87

نقل ندهید :یک جواب

.88

نقل ندهید :یک جواب

.82

نقل دهید :یک جواب

.20

نقل دهید :یک جواب
.21

نقل دهید :یک جواب
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جای بیشتر /اتاق اضافی
دروازه/پنجره /سقف مناسب تر
سمنت /گل با کیفیت بهتر
تشناب داخل خانه یا محوطه
سیستم نلدوانی یا آب کافی
یک جنراتور
یک آشپز خانه معیاری
زینه که به خانه راه داشته باشد

 .2سرک یا کوچه پخته که به خانه راه داشته باشد
 .10هیچ کدام
 .11دیگر_________________________ :
بخش دوازدهم :ضرورت های محافظت ( – )1محافظت اطفال
.22

از زمانیکه در اینجا آمده اید ،آیا یکی از اطفال خانواده شما
مجبور به کار کردن شده است؟

.23

اگر بلی ،آنها چه نوع کار را انجام میدهند؟
نقل ندهید :یک جواب

.1

بلی

.2

نخیر (به سوال  15بروید)

.3

در خانواده اطفال ندارد ( به سوال  11بروید)

.1
.2
.3
.5
.4
.6
.7
.8
.2

گدایی کردن
دستفروشی در روی سرک
فال بینی
سرگرم نمودن مردم ( مداری گری)
دوکانداری
زراعت  /مالداری
ساختمانی
تولیدی ( خیاطی و گلدوزی)
ترمیم موتر  /موتر سایکل

 .10دیگر مشخص نمائید___________________ :

.25

آیا اطفال از خانواده شما در جریان کار تهدید ذیل را
مواجه شده اند؟
نقل دهید :چندین جواب

.24

.1
.2
.3
.5
.4
.6

توهین  /اذیت و آزار
خشونت جسمی (لت و کوب)
خشونت های جنسی
اختطاف
ناپدید شدن
کار که برای صحت شان مضر باشد

.7

دیگر مشخص نمائید_________________ :

آیا اطفال خانواده شما به مکتب میروند؟

 .1بلی ،سیستم رسمی تعلیم و تربیه ( به سوال  10بروید)

نقل دهید :چندین جواب

 .2بلی ،در مکتب قومی ( به سوال  10بروید)
 .3بلی ،تنها پسران  :اما دختران در مکتب نمیروند ( به سوال  11بروید)
 .5نخیر

.26

اگر مکتب نمیروند چرا؟
نقل دهید :چندین جواب
بعداً به سوال  10بروید

.27

چرا تنها پسران در مکتب میروند؟
نقل ندهید :چندین جواب

.1
.2
.3
.5
.4
.6
.7

در این نزدیکی ها مکتب وجود ندارد
اطفال خانواده ما در مکتب پذیرفته نشدند بخاطر که اسناد یا تذکره ندارند
مکتب رفتن خطر دارد
راه مکتب خطر ناک است
آنها مجبور هستند کار نمایند.
خانواده من از مکتب رفتن آنها ممانعت میکند
دیگر________________________:

.1
.2
.3
.5
.4
.6

بخاطر دختران اجازه ترک نمودن خانه را ندارند
بخاطر که دختران اجازه مکتب رفتن را ندارند
بخاطر که برای دختران خطرناک است که به مکتب بروند
بخاطر که راه مکتب برای دختران خطر دارد
بخاطر در اینجا مکتب تنها برای پسران است
دیگر________________________ :
17

.28

آیا برای دختران زیر  18از خانواده شما
اجازه است که در بیرون بروند؟ نقل دهید:

 .1بلی ،به دلخواه خودشان ،بدون محدودیت
 .2بلی ،اگر همراهی شود

 .3نخیر ،هیچگاه
 .5ربط ندارد

یک جواب
بخش سیزدهم :ضرورت های محافظت ( – )0خشونت به اساس جنس – فقط برای خانم ها – مردان به سوال  241بروند
.22

.1
.2
.3
.5
.4
.6
.7
.8
.2

از زمانیکه در این جا آمده اید ،شما خشونت های ذیل را
متحمل شده اید؟
نقل دهید :چندین جواب

 .100آیا کدام شخصی از بیجا شده گان را میشناسید که یکی از
این خشونت ها متحمل شده باشد؟
.101

آزار و اذیت شفاهی
لت و کوب جسمی
آزار و اذیت جنسی
بد رفتاری جنسی  /بهره برداری
تجاوز جنسی
قاچاق
فحشاء
هیچکدام
دیگر_________________________ :

 .1بلی
 .2نخیر (به سوال  241بروید)
.1
.2
.3
.5
.4
.6
.7
.8
.2

آزار و اذیت شفاهی
لت و کوب جسمی
آزار و اذیت جنسی
بد رفتاری جنسی  /بهره برداری
تجاوز جنسی
قاچاق
فحشاء
هیچکدام
دیگر_________________________ :

 .102از زمان که در اینجا آمده اید ،آیا یکی از اعضای زیر سن
 16خانواده تان ازدواج نموده است؟

.1
.2
.3
.5
.4
.6

بلی ،یک دختر
بلی ،چندین دختران
بلی ،یک پسر
بلی ،چندین پسران
نخیر ،این اتفاق نی افتاده است
ربط ندارد

 .103از زمانیکه در این جا آمده اید ،آیا یکی از اعضای خانواده
تان به طور اجباری بدون خواست خودشان ازدواج نموده
اند؟

.1
.2
.3
.5
.4
.6

بلی ،یک دختر
بلی ،چندین دختران
بلی ،یک پسر
بلی ،چندین پسران
نخیر ،این اتفاق نی افتاده است
ربط ندارد

 .105از زمانیکه در این جا آمده اید ،آیا از خانواده شما دختران
به طور بدل ازدواج نموده است؟

 .1بلی ،یک مرتبه
 .2بلی ،چندین مرتبه
 .3نخیر

اگر بلی ،کدام نوع خشونت؟
نقل دهید :چندین جواب

نقل دهید :یک جواب

نقل ندهید :یک جواب

نقل دهید :یک جواب
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 .1بلی ،اگر همراه داشته باشد
 .2بلی ،تنها خودشان
 .3نخیر

 .104آیا بزرگان زن خانواده شما اجازه بیرون رفتن از خانه را
دارد؟
نقل دهید :یک جواب
.106

.1
.2
.3
.5
.4

از زمانیکه در این جا آمده اید ،آیا خشونت های فامیلی در
خانواده شما وجود داشته است؟
نقل ندهید :یک جواب

 .107اگر بلی ،آیا این چیزی بود که قبل از بیجا شدن شما هم
اتفاق می افتاد؟

 .1بلی
 .2نخیر ،اکثراً
 .3نخیر ،قبالً اتفاق نیافتاده بود

نقل ندهید :یک جواب
.108

نخیر ،هرگز (به سوال  240بروید)
بلی ،بسیار کم ( یک یا دو مرتبه در سال)
اکثراً ( حد اقل یک بار در ماه)
بسیار زیاد ( هفته یک مرتبه)
هر روز

 .1بلی
 .2نخیر

آیا شما از اشخاص بیجا شده گان در اجتماع تان شنیده
اید که آنها خشونت های فامیلی را متحمل شده باشند؟

بخش چهاردهم :راه حل دراز مدت – باز گشت – برای مردان و زنان
 .102تصمیم شما برای آینده چه است؟
نقل دهید :یک جواب

.1
.2
.3
.5
.4
.6
.7

من میخواهم تنها به محل اصلی ام بازگشت کنم
من میخواهم همرای فامیل خود به محل اصلی ام بازگشت کنم
من میخواهم به طور دایمی در اینجا مسکن گزین شوم
من میخواهم تنها به کشور خارجی مهاجرت کنم
من میخواهم همرای فامیل خود به کشور خارجی مهاجرت کنم
من میخواهم تنها خودم به کدام موقعیت دیگر در افغانستان مهاجرت کنم.
مشخص نمائید_______________:
من میخو اهم همرای فامیل خود در موقعیت دیگر در افغانستان مهاجرت کنم.
مشخص نمائید_________:
.1
.2
.3
.5
.4

 .110در چه نوع شرایط ،شما ترجیح میدهید که به محل اصلی
تان بازگشت نمائید؟
نقل ندهید :چندین جواب

اگر وضع امنیتی در محل اصلی ام خوب باشد
اگر در آنجا کار پیدا کرده بتوانم
اگر زمین و یا خانه ام را دوباره بدست آورم
دیگر ________________________ :
در هیچ شرایطی من نمیخواهم در آنجا پس بروم
به سوال 221بروید

.111

چه وقت تصمیم دارید دوباره برگردید؟

.1
.2
.3
.5
.4

آیا گاهی در محل اصلی تان بازگشت نموده اید؟ حتی

 .1بلی

برای مدت کم؟ نقل ندهید :یک جواب

 .2نخیر (به سوال  220بروید)

نقل ندهید :یک جواب

.112

.1
.2
.3
.5

 .113اگر بلی ،چرا؟
نقل ندهید :چندین جواب
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امسال
سال آینده
کدام وقتی در پنج سال آینده
فقط وقتی که شرایط که باال ذکر شد مهیا شود.
دیگر___________________ :

بخاطر دیدن خانه
بخاطر دیدن زمین
بخاطر دیدن دارایی ها
بخاطر دیدن حیوانات  /مالداری

.4
.6
.7
.8
.2
 .115آیا شما از جامعه تان کسی را میشناسید که به طور
دایمی در آنجا بازگشت نموده باشد؟

 .1بلی،
 .2نخیر (مصاحبه را خاتمه دهید)

 .114اگر بلی ،آیا یکی از اعضای خانواده شان برگشته اند یا
تمام اعضای خانواده شان؟

.1
.2
.3
.5

نقل ندهید :یک جواب
.116

اگر بلی ،شما میدانید بعد از رفتن
آنها در آنجا چه اتفاق افتید؟
نقل ندهید :چندین جواب

.117

.1
.2
.3
.5
.4
.6
.7
.8
.2

بخاطر دریافت معلومات در باره وضع امنیتی
بخاطر دریافت معلومات در باره وضعیت اقتصادی
بخاطر دیدار دوستان و فامیل
کار  /درآمد فعالیت
دیگر_____________________________ :

یکی از اعضای خانواده شان
بعضی از اعضای خانواده شان
تمام اعضای خانواده شان
من نمیدانم

بلی ،آنها دوباره در آنجا مسکن گزین شدند بدون کدام مشکل عمده
بلی ،آنها با مشکل امنیتی مواجه شدند اما آنها در آنجا باقی ماندند
بلی ،آنها با مشکالت اقتصادی و بیکاری مواجه شدند اما در آنجا باقی ماندند
بلی ،خانه و زمین آنها غصب شده بود اما آنها در آنجا ماندند
بلی ،آنها مجبور شدند که دوباره مهاجرت نمایند بخاطر وضعیت امنیتی
بلی ،آنها دوباره مجبور به مهاجرت شدند ،بخاطر مشکالت بیکاری و اقتصادی
بلی ،آنها دوباره مجبور به مهاجرت شدند بخاطر که زمین و خانه شان غصب شده بود
دیگر____________________________:
نمیداند
.1
.2
.3
.5
.4
.6
.7
.8
.2
.10
.11
.12

چه موانعی را پیش بینی میکنید اگر از اینجا به موقعیت
اصلی تان و یا کدام جای دیگر بروید؟
نقل ندهید :چندین جواب

ختم مصاحبه
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نبود کار ،موانعی کاری
نبود سرپناه و زمین
نبود تعلیم و تربیه برای اطفال
نبود دسترسی به خدمات اولیه
نبود خدمات صحی
نبود قواعد و عدالت
جنگ و نا امنی
خشونت و شکنجه
خطرات به اساس جنس :مشخص نمائید___________ :
آفات طبیعی :مشخص نمائید_________________:
فاجعه انسانی
دیگر_____________________ :

