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 مرور اجمالی
افراد ملکی  حفاظت ازشمار تلفات ملکی نبرد ها در افغانستان در جريان ماه اکتوبر در مقايسه با ماه گذشته افزايش يافت. به قول گروه دادخواهی 

(CPAG) 235زن کشته شده گان؛ و  8طفل و  11تن، به شمول  200رسيدند که از آنجمله کشته و زخمی به ثبت  435، در ماه اکتوبر به تعداد 
 1زن، زخمی ها هستند. 16تن ديگر، به شمول 

بدينسو کاهش يافته است و صرف  2017، توزيع بسته های کمک های فوری از ماه سپتامبر ACAP IIIبنابر کاهش منابع معاونت با قربانيان 
به پايۀ اکمال رسيد. عمليات ساحوی مشاورۀ  2017دهد. بخش کمک های مؤلد عايد در ماه سپتامبر را تحت پوشش قرار مي قربانيانترين  آسيب پذير

اکتوبر پايان يافت و فعالً صرف تيم ليدر های مقيم کابل مراحل نهايی تعقيب و پيگيری قضايا را به  30روانی اجتماعی و بازتوانی فزيکی به تاريخ 
در حال حاضر در جستجوی گزينه ها برای تداوم جلب کمک های مالی از  (UNMAS)دفتر خدمات ماين پاکی سازمان ملل متحد پيش می برند.  

 مراجع تمويل کنندۀ بشردوستانه است تا به نيازمندی های فوری قربانيان منازعات رسيدگی نمايد.  
     

 در جريان ماه اکتوبر
  تن (به  150ملکی) کشته و  افراد 20تن (به شمول  41ر به تعداد اکتوب 17شهر گرديز واليت پکتيا به تاريخ در حملۀ انتحاری به مرکز پوليس در

 برای خانواده های واجد شرايط توزيع شدند. ACAP IIIعاجل  کمکه های بستفرد ملکی) زخم برداشتند.  110شمول 
  عاجل  کمکبسته های زخمی بر جا گذاشت.  69کشته و  43وبر اکت 20حملۀ انتحاری بر مسجد امام زمان در شهر کابل به تاريخACAP III  برای

 خانواده های واجد شرايط توزيع شدند.

 ۀ برنامACAP III  گان را در تمام بخش های معاونت با قربانيان تکميل نمود.  مستفيد شدهسروی های رضايتمندی 
 

  2017در سال  ACAP IIIۀ برنامگان وندمستفيد شسروی های رضايتمندی 
. طی اين نمود اجرا انيمعاونت با قربان یدر تمام بخش ها 2017در ماه اکتوبر  گان راوندش مستفيد یتمنديرضا یها یسرو ACAP III ۀبرنام

برای پروژه  پيشنهادات، چالش ها و ACAP IIIکمک دريافت کرده بودند در مورد رضايت خود از خدمات  2017قربانيانی که در سال  ها، سروی
فيصد  9سروی شدند. اندازۀ نمونه برای هر بخش به اساس  گانوندمستفيد ش 255. در مجموع به تعداد ای آينده مورد بررسی قرار گرفتندهای کمک ه

 اين سروی ذيالً ارائه می گردند: فيصد تعيين شد. فشردۀ يافته های عمدۀ 85حاشيۀ خطا در سطح اطمينان 
 کمک های فوری:

 98 ۀ فراهم شده توسط برنامکمک های عاجل  سخ دهنده گان از دريافت بستۀفيصد پاACAP III  اظهار رضايتمندی کردند؛ 

 8 ع گرديده بود، ناراضی ويا هم بسيار ناراضی بودند. يفيصد شان از کيفيت غذا هايی که در بسته ها برايشان توز 
  ۀ روانی اجتماعی:مشاور

 89  ترضيضحی شان (مانند افسرده گی، بی خوابی، اضطراب) بعد از دريافت مشاوره های - روانی عالئمفيصد دريافت کننده گان گزارش نمودند که
 به کلی ويا تا حدی بهبود يافته اند.  ACAP IIIاجتماعی پروژۀ - روانی

 نقد برای تداوی شان خرسند ميشدند. سروی همچنان دريافت که بسياری از پاسخ دهنده گان در صورت دريافت پول 
  بازتوانی فزيکی

 76  فيصد پاسخ دهنده گان سروی از خدمات ارائه شده توسط برنامۀ  86فيصد مستفيد شوندگان بازتوانی فزيکی از بهبود وضعيت شان خبر دادند و
ACAP III  .رضايت خود را ابراز نمودند 

 ) کسانيکه جراحات شان در سطحی بود که از سبب آن وظيفۀ خود را از دست داده ويا قادر به کار نبودند، %75نکتۀ قابل توجه اينکه سه ربع (
 گزارش دادند که يکبار ديگر قادر به اجرای فعاليت های مؤلد عايد شده اند. 

  .بسياری از پاسخ دهنده گان خاطر نشان ساختند که مايل اند مصارف رفت و آمد شان به مراکز بازتوانی برايشان تأمين گردند 
 توليد عايد:

 94 ۀ مؤلد عايد برنام کمکی اشتند که بسته هایفيصد پاسخ دهنده گان اظهار دACAP III  آنها را قادر ساخت تا يک مدرک عايداتی برای خود
 69فراهم کنند. 

  ی مؤلد عايد اينک حاال استقالل اقتصادی بيشتری دارند. کفيصد زنان گفتند که به سبب دريافت بسته های کم 
 

 تفصيالت بيشتر را در صفحات بعدی بخوانيد.
 
  
  .]اعالميۀ مطبوعاتی[افزايش تلفات ملکی در ماه اکتوبر ). 2017. (افراد ملکیگروه دادخواهی حفاظت از  1

ستان ا افراد مل افغا  (ACAP III) برنامۀ معاونت 

  
 

ر  ت وار | ا  2017گزارش ما
 



دما                               Nihal Samarasinghe, Project Manager: NihalS@unops.org  مرجع تماس:  ب کن   :را تعق

98%

2%

تين بستۀ کمکی که شما درياف اجزا ت شما در مورد نظريا
چيست؟

بسيار راضی

راضی

نه راضی و نه 
ناراضی

ناراضی 98%

2%

به شما کمک کرد؟  ACAP IIIآيا اجناس 

بلی نخير

83%

11%

6%

ت شما چقدر با کيفيت مواد غير غذايی که شما درياف
صابون، شامپو، پودر (کرده ايد راضی هستيد؟ 

)شستشو و غيره

بسيار راضی

راضی

نه راضی و نه 
ناراضی

ناراضی

بسيار ناراضی

55%

20%

17%

5% 3%

ده ايد شما چقدر با کيفيت مواد غذايی که شما دريافت کر
)برنج، لوبيا آرد، روغن و غيره(راضی هستيد؟ 

بسيار راضی

راضی

نه راضی و نه 
ناراضی

ناراضی

بسيار ناراضی

 

  :کمک های عاجل  
 

 
 

 
 
 
 

 2017 در سال ACAP IIIۀ برنامگان وندسروی رضايتمندی مستفيد شنتايج 
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51%

38%

11%

) اضطراب ٬بی خوابی ٬دلتنگی(آيا اعراض صدمه روانی 
شما بهبود يافته است؟

کلُی بهبود يافته تا حدی بهبود يافته هيچ بهبود نيافته 

75%

9%

14%
2%

ی به طور کلُی، خدمات که دريافت کرده ايد چقدر راض
هستيد؟

بسيار راضی راضی تا حدی راضی ناراضی

 اجتماعی:-مشاورۀ روانی
 

 
 

 
 

2%

6%

59%

33%

 آيا اين کار بينش. روانی اجتماعی را دريافت کرده ايد، زخم های پنهان شما قابل درک است ۀحاال شما مشاور
مردم را در برابر شما تغير داده است؟

کاش مشاور را نميديدم. احساس خجالتی ميکنم.   

.وضعيت من را درک نميکردند با وجوديکه مشاورين از من ديدار کردند تا اکنون هم نميدانند) شورای ٬قريه ٬همسايه ٬خانواده(اطرافيانم 

نهانم اطرافيانم حالت و زخم های پ.از زمانيکه مشاورين شروع به ديدار های خود کرده اند، . اطرافيانم در ابتداء وضعيت من را درک نميکردند    
را بيشتر درک کرده اند

و ود از وقتيکه مشاور من را ديده است، اطرافيانم حالت و زخم های پنهانم را بيشتر درک کرده اند و تقاضای همکاری روانی اجتماعی را برای خ
.ديگران می نمايند
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.بايد با پرداخت هزينه های مسافرتی کمک کند ACAP IIIبرنامۀ 

.بايد با پرداخت هزينه های دوا کمک کند ACAP IIIبرنامۀ 

.بايد با پرداخت هزينه های دوا و مسافرتی کمک کند ACAP IIIبرنامۀ 

.بايد پيگيری بهتر انجام دهند ACAP IIIفيزيوتراپست های 

ر آنها درمانگران نبايد بخاطری مسائل امنيتی از ديدار خودداری کنند، اگ
.بازديدهای خانگی را پيشنهاد کرده اند

گانتعداد پاسخ دهند

چی بايد بهتر شود؟

67%
5%

17%

11%

داليل شما برای نه دنبال کردن  تداوی مکمل در مرکز 
بازتوانی چی بود؟ 

)گان که درمان کامل را دنبال نکردندپاسخ دهند 18بر اساس (

مصارف سفر

مصارف سفر و امنيت

.وضيعت من به اندازه کافی بهبود يافته بود

نوع کمک که من نياز داشتم، فراهم نشد

46%

30%

10%

14%

 ، آيا وضيعتيی تا به حالاز شروع جلسات بازتوانا
شما بهبود يافته است؟

بلی، تا حد کافی بلی، تا حد کم نخير بدون پاسخ

 

  :درمان/توانايی فزيکی
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94%

6%

بعد از حادثه  بدست آوردن  بستۀ کمکی مؤلد عايد آيا همرای شما درمؤلد عايد کمک کرده است ؟ 

ادر با دريافت بستۀ مؤلد عايد، من حاال ق
.به توليد عايد هستم 

 من تا حال هيچ عايد را از بستۀ کملی
.دريافت نکرده ام

 من عايد خود را از خاطری بستۀ کمکی
.توليد عايد از دست داده ام

69%

23%

8%

بحيث گيريندۀ بستۀ مؤلد عايد، آيا در خانواده تان نقش شما تغير يافته است؟: فقط برای خانمها

.شته دارممن بيشتر استقالل اقتصادی نسبت به گذ

ت من استقالل اقتصادی بيشتری ندارم، اما مهار
.های حرفه ای را آموختم يا گسترش دادم

انوادۀ به عنوان يک گيريندۀ بسته کمکی حاال در خ
اما هنوز هم . خود به رسميت شناخته شده ام

فعليتهای عايد و هم فايدۀ آن توسط عضو مرد 
.خانواده انجام داده ميشود

 نقش من. برای من هيچ چيزی تغير نکرده است
.در خانواده مثل سابق است

 

 
 مؤلد عايد: کمک

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


