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  عضو شورای واليتی، ستاره اچکزی

ستاره اچکزی که در خدمت مردمش در شهر محترمه  رحمانه  بیما مراتب تاثر خویش را نسبت به قتلایون
ستاره اچکزی یک بانوی متعهد و شجاع بود که بدون هيچگونه ترس . ، مصروف بود، اظهار می داردرقندها

  .و هراس در مناطق بسيار نا امن کشور خود را وقف خدمت به کشورش کرده بود

تنایی شان را به عزت و عنعنات افغانی نشان دادند و برای مسئولين این عمل سنگدالنه با صراحت تمام بی اع
  .چنين عمل بزدالنه ای هيچگونه توجيه وجود ندارد

  .یوناما به شدت تمام قتل شرورانه و عمدی این عضو شورای والیتی را محکوم می نماید

ه اند و همدردی همه کسانی که در افغانستان برای سازمان ملل کار می کنند در این حادثه به سوگ نشست
  .خویش را با خانواده و دوستان آن مرحوم در این لحظات دشوار اعالن ميدارند

  کمپاين سه روزه معافيت در برابر پوليو

دیروز در پانزده والیت کشور از طریق وزارت صحت ) فلج اطفال(آخرین کمپاین معافيت در برابر پوليو 
  .راه اندازی شد) یونيسف(ی کودکان سازمان ملل متحد عامه با حمایت سازمان صحی جهان و صندوق وجه

این کمپاین به عنوان کمپاین تکميلی ادامه خواهد یافت تا از انتشار ویروس فلج اطفال در داخل افغانستان و 
  .ورود این ویروس از کشور های همسایه جلوگيری به عمل آید

 طی مدت دو روز مشغول تطبيق این واکسين بيش از بيست هزار واکسيناتور و کارمندان وزارت صحت عامه
  .خواهند بود و به تعداد تقریبًا سه ميليون طفل زیر پنج سال قرار است واکسين شوند

امروز ما از همه عناصر مخالف دولت تقاضا می کنيم که به واکسيناتوران اجازه بدهند تا کودکان ولسوالی 
کودکان این مناطق حق دارند تا در برابر این . کمپاین سازندهای نادعلی و نوزاد والیت هلمند را مشمول این 

  .ویروس معافيت حاصل نمایند

  توزيع مواد خوراکی توسط پروگرام غذايی جهان در ماه مارچ

 تن را از طریق برنامه های غذا در مقابل کار، با مواد 560.000در ماه مارچ پروگرام غذایی جهان تعداد 
  .خوراکی مساعدت نموده است

 500.000تقریبًا .  بيمار توبرکلوز و خانواده های شان از مساعدت های غذایی بهره مند شدند30.000بيش از 
 طفل در مکاتب مواد غذایی از طریق برنامه جهانی 465.000تن از طریق توزیع عمومی خوراک و بيش از 

  .غذا به دست آوردند

سخنگوی این . را تحت پوشش خویش قرار خواهد داد ميليون نفر 8.8، پروگرام غذایی جهان 2009طی سال 
  . سازمان با ما و شما اند اگر در اخير سواالت در این رابطه داشته باشيد، به شما جواب خواهند داد

  مجتمعات محروم از واحد های سيار صحی جديد مستفيد ميگردند 
  

  . د گرفتخدمات اساسی صحی در دسترس مجتمعات محروم ساحات دور دست قرار خواه
  .  ولسوالی افغانستان معرفی نموده است28 واحد های سيار صحی را در 15صندوق جميعت ملل متحد 

  
این واحد های سيار صحی یقين حاصل مينمایند خدمات صحی که از طرف یک فرد مسلکی آموزش دیده 

  . صحی فراهم ميگردد فراتر از محدود یک مرکز صحی مشخص توسعه ميابند
  

  . ساحات بيشتر تحت پوشش قرار خواهند گرفت2009سال در جریان 
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  .برنامۀ برگشت دواطلبانه کمشنر عالی ملل متحد در امور مهاجرين موقتًا به تعليق در آمده است
  

 در پشاور در برنامۀ برگشت دواطلبانه افغان ها که از طرف  کمشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین
بدنيسو  روز گذشته  از مساعدت ميگردد، به اساس مراقبت های روزمره،کستانوالیت شمال غربی سرحدی پا

  .اميدواریم که این مرکز در روز های آینده دوباره گشایش یابد. موقتًا یعنی به تعليق درآمده است
  

تا از افغان های راجستر شده که قصد دارند تا از مرکز برگشت دواطلبانه پشاور دیدن نمایند، تقاضا ميگردد 
  .الی اعالن بعدی به این مرکز مراجعه نه نمایند

  
زمانيکه برنامه برگشت در حيات آباد پشاور از سر گرفته شود، کمشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین 

  .موضوع را به اطالع افغان ها خواهد رساند
   

  با فاميل های متاثر شده از خشکسالی کمک صورت ميگيرد
  

 600 تن یا 30،  بودند که از خشکسالی متاثر گردیده و از طرف یوناما شناسایی شدهسه صد فاميل بيجا شده
  .  بلخ را بدست آورده اند والیت شولگرهولسوالی  قشالق  نو در قریه رابوری تخم های اصالح شده

  
 طرف  جریب زمين کافی بوده، از7 الی 6 که برای تخم مقدار یا آن کيلو گرام تخم های بذری100هر فاميل 

GTZهدیه و از طرف کمشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین تسهيل ميگردد، مستفيد گردیده اند  .
  . بسياری آنها کشت تخم های بذری را بصورت عاجل شروع تا از این باران های جاری مستفيد گردند

  
ن را کشت و یک بار دیگر این کار به فاميل ها اجازه ميدهد تا به جا های اصلی شان برگردند، زمين های شا

  .خود کفا گردند
  

کمشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین در همکاری با سایر فعالين سعی خواهند نمود تا راه حل های 
  . دوامدار را برای بيجا شده گان هم متاثر از جنگ و خشکسالی دریابند

  
  توزيع جديد در پروگرام کمک های بشری

  
 خانواده آسيب پذیر بسته های خانوادگی را در 200ت در بدخشان به بيش از دفتر سازمان جهانی مهاجر

  . ک این والیت توزیع نموداولسوالی زیب
  

 خانواده سيالب زده بسته های خانوادگی را در 270دفتر سازمان جهانی مهاجرت در هرات به بيش از 
  . ان توزیع نمودهسولسوالی کو

 خانواده سيالب زده را در ولسوالی های کوهسان و غوریان 170از کميته والیتی مبارزه با حوادث بيش 
 بسته خانوادگی را برای سيالب زدگان فراهم نموده 170هرات مشخص نمود و سازمان جهانی مهاجرت هم 

  . که عنقریب در ميان آنها توزیع می شود
  

ه بسته های زمستانی کمک  خانواده آسيب دید320در شمال شرق کشور، سازمان جهانی مهاجرت به بيش از 
 خانواده دیگر در والیت کندز، تخار و بغالن بسته های غير خوراکی توزیع شده 320نموده و به بيش از 

  . است
  

  . نده ا مشخص شدیاین خانواده ها از طریق سروی توسط مسئولين محل
  

س نياز های بشری پروگرام کمک بشری سازمان جهانی مهاجرت در افغانستان کمک های خود را بر اسا
  . ارایه می دهد
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  ارتقای سطح کنترول سرحد در واليت تخار

  
والیت تخار با داشتن توانمندی های بزرگ تجاری به مثابه یکی از مهمترین راه های تجارت قانونی شمرده 

  . می شود و عنقریب یک نقطه کنترول پسته سرحدی دیگر نيز در آنجا افتتاح می شود
  

. پسته سرحدی در منطقه آی خانم در شمال شرق تخار و در مرز با تاجکستان آغاز شده استکار اعمار این 
  . این بخشی از تالش دولت افغانستان در جهت بهتر نمودن کنترول سرحدات و رشد تجارت قانونی می باشد

  
در ضمن با . دایجاد این پست جدید به بهبود کنترول گمرکی منجر می شود و درآمد ملی را نيز باال می بر

  . قاچاق مواد مخدر و دیگر فعاليت ها و عبور غير قانونی مرزی مبارزه می کند
  

این پروژه شامل ساختن دفتر، ساختمان اقامتی و انبار می گردد و در ضمن مسئولين گمرکی و پوليس مرزی 
  . را آموزش و مجهز می سازد

ر خدمات پروژه ی ملل متحد در همکاری نزدیک با این پروژه به تمویل مالی دولت جاپان بوده و توسط دفت
  . ریاست گمرک وزارت ماليه و وزارت تجارت افغانستان تطبيق می شود

  
   .        تکميل می شود2011تمام فعاليت های ساختمانی و آموزشی تا ماه اگست 

  
  

  افغان معتاد جلوگيری از بيماری ايدز و خدمات صحی برای مهاجرين 
  

لی بخاطر جلوگيری وسيع بيماری ایدز و مراقبت های صحی از مهاجرین افغان معتاد در ایران یک پروژه مح
  . و پاکستان و همچنان برای عودت کنندگان براه انداخته شد

  
این پروژه قصد دارد تا ابتکارات محلی را جهت تقویت و تضمين جلوگيری مداوم و فراگير بيماری ایدز و 

برای مهاجرین معتاد تزریقی و غير تزریقی در ایران و پاکستان و عودت همچنان ارایه خدمات صحی 
  .  کنندگان در افغانستان براه انداخته و حفظ نماید

  
این ابتکار ميان دولت های سه کشور و در همکاری نزدیک با وزارت های مبارزه با مواد مخدر و مهاجرین 

 به UNAIDS مهاجرین، سازمان جهانی مهاجرت و و عودت کنندگان و همچنان کمشنری ملل متحد در امور
راه انداخته می شود تا تهيه خدمات کامل در برابر بيماری ایدز را برای مهاجرین افغان در آنسوی مرز ها و 

  . در مناطق سکونت مهاجرین در پاکستان، ایران و در افغانستان فراهم گردد
  

  بخش سواالت و جوابات
  

 156براساس بعضی منابع  . ی نسبت به بی امنيتی در تعداد از والیات وجود دارد نگرانی های:تلويزيون نور
با توجه به این بی امنيتی، آیا امکان دارد که یک انتخابات عمومی را در . ولسوالی در افغانستان ناآرام است

  کشور به راه انداخت؟
  

 در این مرحله قبل از وقت است پيش . سوال شما ذهن تعداد از مردم را به خود مشغول ساخته است:يوناما
م روی آن ياما چيزی که ما می خواه. بينی شود که با فرارسيدن انتخابات بی امنيتی ادامه خواهد یافت یا خير

تاکيد کنيم این است که تمام فعالين، به شمول جامعه جهانی و حکومت افغانستان تمام تالش های خود را به 
ما یک بار دیگر تاکيد .  ميدهند تا انتخابات را به شکل مطمين و آرام در سرتاسر افغانستان برگذار کنندخرچ

می کنيم که در قسمت تامين امنيت انتخابات جامعه جهانی خود را متعهد به کمک و همکاری با افغانستان 
  .ميداند
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 بازگشت داوطلبانه کميساری عالی پناهندگان  سوال اول من در رابطه به مسدود شدن مرکز:افغانستان تايمز
سوال دوم من در مورد بودجه برنامه غذایی جهان است و اینکه شما به چقدر بودجه نياز . ملل متحد است

  دارید؟
  

 در رابطه به سوال اول شما باید گفت که فعاليت های مرکز بازگشت داوطلبانه کميساری عالی :يوناما
 افغان ها از طریق پشاور در صوبه سرحد کشور پاکستان بصورت مؤقت از دیروز پناهندگان ملل متحد برای
  .ه استبه حالت تعليق درآمد جفظ و مراقبت بدینسو بنابر روال عادی 

  
 ميليون نفر توسط موسسه پروگرام غذایی جهان در سال 8.8 در حدود رایدر رابطه به سوال دوم شما، ب

 دالیل برای توزیع کمک های مواد غذایی به تعداد بيشتر مردم از جمله . مواد غذایی توزیع خواهد شد2009
. نسبت به سال گذشته، بلند بودن قيم مواد غذایی و خشک سالی سال گذشته در افغانستان را می توان نام برد

 و در قسمت بودجه آن قابل.  تن می باشد317000مقدار مواد غذایی را که قرار است توزیع گردد در حدود 
 ميليون دالر امریکایی نياز دارد تا اواخر سال برای 14.4ذکر است که پروگرام غذایی جهان هنوز هم به 

تطبيق برنامه هایش اکمال گردد، گرچه پروگرام غذایی جهان برای پوشش بخش مواد غذایی فراخوان مشترک 
  . منابع کافی دریافت کرده است برای بلند بودن قيم مواد غذایی و تخفيف اثرات خشک سالی2008ماه جوالی 

  
روزگذشته بعضی از کاندیدان نگرانی خود را از . سوال من راجع به موضوع انتخابات است: راديو آزادی

نبود شفافيت در روند ثبت رای دهند گان ابراز نمودند و اظهار داشتند که دستگاه حکومتی مورد استفاده سوء 
تا چی بوده و آیا شما کدام برنامه یی جهت نظارت از انتخابات در دست موقف یوناما در این راس. قرار ميگيرد

  دارید؟
  

 ميگردد، این بسيار دایرطوریکه شما آگاهی دارید این انتخابات از طرف کميسيون مستقل انتخابات  :يوناما
.  اداره نه مينمایند رااین انتخاباتات  انتخابیا دفتر مشترک تنظيممهم است تا بخاطر داشت که این بار یوناما و 

همپنان یوناما دارای .  را در تدویر انتخابات صرف کمک مينماید کميسيون مستقل انتخاباتلل متحدماین بار 
یک یونت انتخابات ميباشد که با احزاب سياسی، ناظرین ،جامعه مدنی و سایر نهاد ها در راستای انعقاد یک 

ما به . عتبار صورت گيردا و با عادالنهم تا یک انتخابات شفاف، ما ميخواهي. انتخابات موفقانه کار مينماید
  . افغان ها ميگویيم که این انتخابات برای شما و برای انکشاف افغانستان ميباشد

  
 فيصد قلمرو افغانستان بطور مستقيم یا غير مستقيم تحت حاکميت 50گزارشات وجود دارد که  :تلويزيون نگاه

  خواهم بدانم که نظر یوناما در مورد این ارقام چی ميباشد؟من مي. طالبان قرار دارد
  

م و در مورد این گرارشات نظر نداریم، اما بعضی ها ممکن با من ي درباره منبع این ارقام چيز نميدانا م:يوناما
يم من فکر نميکنم که آنها درست باشند و نميتوان. موافق باشند که در مورد این رقم مبالغه صورت گرفته باشد

  . آنها را تایيد کنيم
  

 آیا یوناما فکر می کند که در رابطه با قانون احوال شخصيه اهل تشيع کدام تفاهم و یا موافقه به عمل  :ايرنا
در زاویه های دیگر حکومت افغانستان و . خواهد آمد؟ چون یوناما یک طرف تایيد کننده در این مثلث است

آیا احتمال کدام توافق و تفاهم روی این مسئله به چشم .مللی قرار داردبرخی از کشور ها و سازمان های بين ال
  می خورد؟

ملل .  را در داخل و در خارج از افغانستان بر انگيخته استمباحثاتیطوری شما گفتيد، این مسئله  :يوناما
 کشور متحد به طور جدی نگران این موضوع است حقوق همه افغانها یگانه دليل بر موجودیت ما در این

 با تعهدات بين المللی  شایدآری، نگرانی هایی در رابطه با برخی از مواد این قانون وجود دارد که. است
، به خصوص در رابطه با کنوانسيون محو هر گونه تبعيض عليه زنان، و در مواردی باشندافغانستان در تضاد

  . شته باشد دا عدم تطابق آنها با قانون اساسی افغانستان وجود شایدهم احتمال

 نيز در رابطه با بازبينی این قانون فرمان  افغانستان رئيس جمهور جنابشما احتماال این را نيز می دانيد که
در این مرحله ما انتظار خواهيم کشيد تا مراجع با صالحيتی که رئيس جمهور از آنها تقاضای . ندصادر نموده ا

ما در انتظار دیدن این یافته ها .  را مورد بازبينی قرار دهندچنين بازبينی ای را نموده است، قانون مزبور
  .و ترجيح می دهيم از تبصره بيشتر در این رابطه خودداری کنيم. خواهيم ماند



 
 

    ١٣/۴/٢٠٠٩ يومانا  خبریسکنفران

5                        
www.unama.unmissions.org                                  

 گفته است که رئيس جمهور اوباما به  آژانس خبری فرانسه در یک مصاحبه بای ایآ یسرئيس  :راديو کليد
آیا چنين زندان در افغانستان وجود دارد و زندان . سراسر جهان ببندندآنها هدایت داده تا زندان های خود را در

  بگرام تحت این کتگوری ميآید؟
  

شما همه ميدانيد که .  و مقامات امریکائی بپرسيد سی آی این سوال را ازفکر ميکنم که شما باید ای :يوناما
رئيس جمهور امریکا هدایت داده تا  دانيدطوریکه شما مي. زندان بگرام تحت اداره نيرو های ائيتالف قرار دارد

 و اميدوار است تا در نموده استملل متحد از این تصميم اداره امریکا استقبال . نامو را ببندندزندان گوانتا
   . چنين تصميم به عمل آید در وقت معين نيزممورد زندان بگرا

  
ين این جرم ها و این واقعيت که رئيس جمهور نظر شما در  مورد گور های دسته جمعی و عامل :صدای افغان

کرزی اخيرأ گفته که مردم نباید به فکر گذشته باشند و فقط به آینده فکر کنند، چيست؟ در ضمن به نظر شما 
  چه کسی مسئول کشتن یک قانونگذار در قندهار است و یا کی مسئوليت قتل این خانم را به عهده گرفته؟ 

  
ال اول شما، بدبختانه درگذشته اتفاقات هولناکی در افغانستان رخ داده که کشتار دسته در ارتباط به سو :يوناما

یوناما و بخصوص واحد حقوق بشر یوناما از نزدیک با تمام فعالين مربوطه بشمول . جمعی از جمله آنهاست
من تجربيات در ض. ریاست تحقيق جرایم وزارت داخله و کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان کار می کنند

  . طب عدلی را در قالب یک مشاور بين المللی طب عدلی ارایه می دهيم
 .   طوریکه ميدانيد این کار بخشی از مأموریت یوناما در صورت تقاضا برای حمایت از نهاد های افغانی است

  
کزی است، اما رابطه به سوال دوم شما، ما به طور دقيق نميدانيم که چه کسی مسئول قتل خانم ستاره اچدر 

هر کس که این جنایت را مرتکب شده باشد، این به تمام معنی یک عمل بزدالنه و غير قابل قبول است و ما آن 
را به شدت محکوم می کنيم، و از حکومت افغانستان می خواهيم که عاملين این جنایت را به پنجه قانون 

  .بسپارند
  

 ساخته شود و این فقط یک پست سرحدی است که پست های چنانچه شما یادآور شدید قرار :تلويزيون طلوع
در والیت شمال شرقی است، در رابطه با سایر والیات مرزی چه؟ وفقط به خاطر معلومات شما، آیا شما می 

  دانيد که در آنجا قاچاق و انتقال غير قانونی از طریق این مرز ها جریان دارد؟

 پوستهامور تنظيم این .  داریم، اما نه در تخارافغانستان بنادر ر سایرا درا پست ها ی سرحدی را م :يوناما
جدید سرحدی در آی خانم درشمال شرق والیت تخار درنقطه مرزی به تاجکستان از جمله تالش های دولت 

 این یک پروژه بزرگ .افغانستان برای پيشبرد بهتر امور سرحدی وغنا مندی تجارت قانونی بشمار ميرود
 روی دست گرفته شود، ما شما را در جریان خواهيم شکلاقدامات دیگری ازین صورتيکه است، اما در 

  .گذاشت

  


