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  ی افغانستانانتصاب معاون جديد نماينده سر منشی ملل متحد برا
  
 سرمنشی ملل  کانادايی را به صفت معاون نماينده خاصز رابرت واتکن،ون سر منشی ملل متحدکی م بان

 به حيث زآقای رابرت واتکن  همچنان. استور انکشافی  و بشری تعيين نموده در اممتحد برای افغانستان
ايشان . غانستان ايفای وظيفه خواهد نمودهماهنگ کننده مقيم ملل متحد و هماهنگ کننده بشری ملل متحد در اف

  . ند که بعد از دو سال فعاليت در افغانستان اين کشور را ترک مينمايد خواهد گرديد بو اسپال آقایجاگزين
گی به حاالت اضطراری بشری و برنامه بازسازی  رسيد تجارب وسيع در بخش تهيه و مديريتزآقای واتکن

  . بعد از جنگ دارد
 6بعد از معاون سياسی نماينده سر منشی بود   که قبالدرسان الکتوفر کرس آقایيان قرار داريده در جرطوريک

 پست لبريت امريکايی به زودیپيتر گا د و آقایان هفته قبل اين کشور را ترک نموسال اقامت در افغانست
  .خويش را درين سمت اشغال خواهد کرد

ماموريت و  د در افغانستانحدفتر انکشافی ملل متوسط ت انتخابات پوليس برای برگزاری انافسرآموزش 
    پوليس اتحاديه اروپا

 روز يکشنبه  به وزارت داخله وماموريت پوليس اتحاديه اروپا همراه با د در افغانستانحدفتر انکشافی ملل مت
و روزه، هدف از اين برنامه د .يک برنامه آموزشی برای نيرو های پوليس در افغانستان را آغاز نمودند

 افسر پوليس الی روز انتخابات است تا در جريان رای دهی امنيت را تامين نمايند و همچنين 35000آموزش 
آگاه سازی اين افسران از پروسه انتخابات، قانون انتخابات، معيار های بين المللی انتخابات و از همه مهمتر 

  .نقش ايشان در جريان برگزاری انتخابات مد نظر می باشد

 افسر از سراسر افغانستان در شهر های هرات، کابل، مزار شريف و کندهار آموزش خواهند ديد 350ابتداًء 
 35000 آگست سال روان به 20که ايشان به نوبه خود ديگران را آموزش خواهند داد تا نهايتًا اين عدد الی 

  .هزار افسر برسد

سر پوليس همين اکنون در هتل کرستال واقع تايمنی آموزش دهی برای اولين دسته متشکل از بيست و پنج اف
  .جريان دارد و شما در صورت تمايل می توانيد به آنجا رفته و آن را پوشش خبری بدهيد

  مرکزیمرتفع سيالب در مناطق 

مقامات محلی در مناطق مرتفع مرکزی از وقوع سيالب های سنگين در هفته اخير در سه ولسوالی يکاولنگ، 
  .غان در باميان و دو ولسوالی کيتی و کجران در واليت دايکندی گزارش داده اندکهمرد، و سي

  .کنون دو تن در واليت باميان و دو تن ديگر در دايکندی جانهای شان را از دست داده انداتا 

 باب خانه به صورت مکمل تخريب گرديده و 82  و تخريب نمودهسيالب را صد ها هکتار زمين زراعتی 
له درخت سقوط نموده و صدها رأس مواشی در ولسوالی های کهمرد، يکاولنگ و سيغان تلف هزاران اص
  .همچنين جاده کهمرد مسدود گرديده است. گرديده اند

در واکنش نسبت به فاجعه سيالب های اخير، ارزيابی ها آغاز گرديده، و جاده کهمرد نيز هم اکنون توسط تيم 
  .بازسازی واليتی زير ترميم است

، رياست صحت عامه ARCS ،PRDزمان های کمک کننده و مقامات محلی حکومتی به شمول يونيسيف، سا
و کمشنری عالی ملل متحد برای مهاجرين در حال تهيه کمک به آسيب ديدگان اند، که از آن جمله به ارائه 

ل پالستيکی،  سط450 کمپل، 5263 بسته خانوادگی برای آشپزخانه و 718 خيمه، 311 تخته ترپال، 3962
 بشکه می 1900 سطل و 150 بسته آشپزخانه، 100 دست لباس، 2414 اجاق گاز، 468 ظرف آب، 2400

  . توان اشاره کرد
  
  
  
  



 
 

  ١/۶/٢٠٠٩ی يوناما  خبرسکنفران

2                        
www.unama.unmissions.org                                 

  شرق افغانستان  پروژه های غذا در مقابل کار پروگرام غذايی جهان در شمال: سازمان خوراکه جهانی
  

 تن مواد خوراکه تحت برنامه 358  حدوددز ازشرق کن  ولسوالی واليت شمال6 خانواده در 21،000بيش از 
 ماهه در برج می امسال آغاز و توسط 3پروژه های . غذا در مقابل کار پرگروام غذايی جهان مستفيد گرديدند

اين پروژه ها شامل پاک کاری کانال ها، هموار سازی و . برنامه بازسازی روستا ها مورد اجرا قرار ميگيرد
  .  ميباشدايرجغل اندازی سرک ها و حفر ذخ

های  ميسازد بلکه با بازسازی زير ساختپروژه های مذکور نه تنها غذای مورد نياز را برای مردم محل مهيا 
  . زراعتی توليد زراعت را نيز باال ميبرند

 تن مواد خوراکه در سال 317،000 ميليون افغان را با 9پروگرام مواد خوراکه جهانی پالن دارد تا نزديک به 
  . اعدت نمايد مس2009

  
  مکاتب برای واليت فارياب

  
 دالر 257000اين پروژه به هزينه ای  .يک ليسه اناث در ولسوالی قرمقل و اليت فارياب افتتاح گرديد

امريکايی از جانب حکومت ناروی تمويل و توسط رياست احياء و انکشاف دهات در چارچوب برنامه ملی 
  . متحد تطبيق گرديدانکشاف ساحات دفتر پروگرام انکشافی ملل

 سيت ميز و چوکی برای آن 320 نفر شاگرد در يک وقت را دارد و تا حال به تعداد 640اين مکتب گنجايش 
 باب مکتب است که توسط برنامه ملی انکشاف ساحات به هزينه ای نهاين يکی از .تدارک ديده شده است

  .ازی قرار دارند دالر امريکايی در واليت فارياب زير اعمار و بازس1870927
  

  اعمار مکاتب توسط برنامه آغاز نو افغانستان در واليت کندز
  

برنامه آغاز نو پروگرام انکشافی ملل متحد به شاگردان در واليت شمال شرقی کندز تعمير يک باب مکتب 
 که  نفر شاگرد در ولسوالی قلعه زال واليت کندز در اين مکتب1500بشتر از  .جديد را تکميل خواهد کرد

رياست احياء و انکشاف دهات اين مکتب را به هزينه  . صنف درسی می باشد، درس خواهند خواند16دارای 
برنامه آغاز نو افغانستان اين ولسوالی را در بدل انحالل تمام گروه  . دالر آمريکايی اعمار می کند127818ای 

با تطبيق پروژه های انکشافی ) داياگ(نی های مسلح منحيث بخش از برنامه انحالل گروه های مسلح غير قانو
تطبيق هفت پروژه انکشافی از اين قبيل در ولسوالی های بلخ، بادغيس، فارياب، کاپيسا، تخار و  .تشويق کرد

در ولسوالی های ديگر که برنامه داياگ در آن تطبيق شده است،  .ننگرهار نيز در دست اجراء قرار دارند
  . مختلف تخنيکی و تدارکات خود قرار دارندپروژه های انکشافی در مراحل

  
  روز جهانی محيط زيست

  
منحيث روز جهانی محيط زيست تجليل و رويداد های را به اين  مناسبت در افغانستان  ملل متحدرا اين جمعه 

  . پروگرام محيط زيست ملل متحد اين روز را در افغانستان با دو رويداد تجليل مينمايد . بر گذار خواهد نمود
 نخست برنامه پاک کاری و آگاهی محيط زيست و تغيير اقليم ميباشد که از طريق مکاتب و مساجد در تايمنی 

دوم آن . و قلعه فتح اهللا در مجاورت ناحيه دهم شهر کابل جهت باال بردن آگاهی مردم برگذار خواهد گرديد
که توسط والی ميزبانی گرديده و مقامات عبارت از مسابقه نقاشی طبيعی و جشن اطفال در واليت باميان است 

  .محلی در آن اشتراک خواهند کرد
  . ايجاد شد1972روز جهانی محيط زيست توسط مجمع عمومی ملل متحد در سال 

برای ملل متحد اين يک فرصت است که آگاهی مردم جهان در مورد محيط ريست را باال برده و توجه سياسی 
  .ا تقويت نمايدو اتخاذ تدابير در اين زمينه ر

سياره ای تان به اتحاد در برابر تغييرات اقليمی "موضوع امسال روز جهانی محيط زيست عبارت از 
  .، می باشد"ضرورت دارد

ما از رسانه ها ميخواهيم که در مورد اين روز گزارش تهيه کرده و در برنامه های خود موضوعات مربوط 
  .به محيط زيست را به پيش ببرند
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  : برگشت داوطلبانه مهاجران از بلوچستان. والی ملل متحد برای پناهندگانکمشنری ع

 بازگشت داوطلبانه مهاجرين افغانستان ثبت نام شده که کارد های تثبيت ثبت نام را همراه دارند، به کمک  
  از سر گرفته خواهد2009 جون 1کمشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان سر از روز دوشنبه مصادف با 

  .شد
  

  سواالت و جوابات 
  

 طوريکه شما ياد آوری نموديد خانواده های زياد از اثر سيالب نه تنها در دو واليت بلکه در :راديو بی بی سی
آيا در مورد رقم تلفات، . سراسر کشور متاثر گرديده اند، به گونه مثال ميتوانيم از واليت جوزجان نام ببريم

   فاميل آسيب پذير گرديدند، چيز گفته ميتوانيد؟مقدار کمک و اينکه چی تعداد
  

 اگر شما در کنفرانس مطبوعاتی قبلی اشتراک ورزيده باشيد، يک گزارش مفصل درباره :نيالب مبارز، يوناما
در آن کنفرانس ما اطالعات تازه . ارزيابی ها و کمک ها در واليات شمالی، شمالشرقی و غربی ارايه گرديد

شما ميتوانيد تمام ارقام را که هفته قبل به نشر رسيد از . ها در مناطق مرکزی نداشتيمدر رابطه به سيالب 
در غير آن برای معلومات بيشتر لطف نموده بعداًً با ما به . خالصه مطبوعاتی يا از وبسايت بدست بيآوريد

  . تماس شويد
ها و مشورت های زياد را برای  در رابطه با انتخابات رياست جمهوری ما ميدانيم که يوناما کمک :پژواک

بعضی کانديدان نگران اند که آنها نميتوانند پول زياد . انتخابات آينده به کميسيون مستقل انتخابات ارايه مينمايد
را در کمپاين خود به مصرف برسانند در حاليکه بعضی ديگر هيچ محدوديت در مصرف به کمپاين انتخاباتی 

 چگونه ميتواند در اين راستا کمک نمايد در حاليکه دفتر يوناما نقش کمک های جامعه بين المللی. شان ندارند
  موقف شما در اين مورد چی است؟. مالی را در راه اندازی اين انتخابات دارد

  
يک چيز را که ما ميخواهيم يک بار ديگر واضح سازيم اين است که انتخابات رياست : نيالب مبارز يوناما

در مورد مصارف . يتی اينبار بصورت مکمل توسط خود افغان ها رهبر ميگردندجمهور و شورا های وال
جامعه بين المللی را اجازه نميدهد تا به کمپاين کدام کانديد رياست جمهوری کمک مالی به کانديدان، قوانين 

ريد بخاطريکه اما شما ميتوانيد با کميسيون رسانه ها و يا سخنگوی کميسيون مستقل انتخابات تماس بگي. نمايد
من يقين . آنها در جريان انتخابات قبلی در قسمت اعالنات راديويی و تلويزيونی با همه کانديدان کمک نمودند
  . دارم که آنها در موقعيت بهتر نسبت به ما قرار دارند تا در اين زمينه معلومات بيشتر را ارايه نمايند

  
 من فقط ميخواهم اضافه نمايم که توسط کميسيون رسانه ها برای تمام کانديدان بطور :عليم صديق، يوناما

مساويانه در تلويزيون و راديو وقت فراهم خواهد گرديد تا در رسانه های افغان يک سطح مساوی کمپاين 
  .تامين گردد

  
با توجه به هشدار کميسيون مستقل انتخابات به بعضی از کانديدانی که مبارزات انتخاباتی خود  :راديو آزادی

وقت آغاز کرده اند و عليرغم اينکه بعضی از کانديدان به تذکرات کميسيون مستقل انتخابات توجه  قبل ازرا 
نمی کنند، به نظر شما کميسيون مستقل انتخابات چه عکس العملی بايد نشان دهد تا از اين گونه اقدام کانديدان 

   قانون شمرده نمی شود؟ جلوگيری شود و آيا به نظر شما آغاز مبارازت انتخاباتی پيش از وقت نقض
  

بايد بگويم، مبارزات انتخاباتی نبايد قبل از دوره مبارزات انتخاباتی يعنی  نيمه جون،  : يوناما،نيالب مبارز
اگر اين . کميسيون مستقل انتخابات به تمام کانديدان طی يک انتشار مطبوعاتی هشدار داده است. آغاز شود

در اين صورت حاميان يک نامزد . رد اين خود نقض قانون استگونه مبارزه قبل از وقت صورت می گي
شايد بدانيد که ديروز در اين باره يک . انتخاباتی می تواند اين نگرانی را به کميسيون شکايات انتخاباتی برساند

  . ما از جانب خود در پايان پروسه نظارت گزارش خواهيم داد . اعالميه مطبوعاتی منتشر شد
 خاص سرمنشی آقای کای آيده هم يک رهنمود را چند هفته قبل منتشر ساخت که وظايف همه در ضمن نماينده

  .   را در پروسه انتخابات مشخص می سازد
ان و افغانستان تجليل سوال من در مورد روز کودک است و با اينکه اين روز در سراسر جه :باستلويزيون 

می شود، هنوز هم پنج ميليون کودک شامل مکتب نيستند و کار اجباری انجام می دهند، می خواهم موقف 
  . يوناما را در اين مورد بدانم
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 شاهد آمادگی پروگرام های زيادی از سوی امدر ارتباط به روز جهانی کودک بگويم که  :يونامانيالب مبارز، 
 و ساير موسسات ملل  بودم و هر آنچه که ما در اين رابطه انجام ميدهيم از طريق يونيسفرسانه های مختلف

 6 بدينسو بيش از 2002 انجام ميدهيم و بايد افتتاح مکاتب جديد را هم به شما بگويم و ديگر اينکه از سال متحد
ستاورد های خوبی وجود در حقيقت د. ميليون کودک شامل مکتب شده اند واين رقم در گذشته بسيار کم بود

داشته و ما هم قبول داريم که کودکان با مشکالت زيادی روبرو اند و اکثر آنها و بخصوص دختران شامل 
هدف نهايی ما اين است که هيچ کودک در افغانستان از مکتب محروم نماند و طبعأ کاری که ما . مکتب نيستند

در ضمن از طريق يونيسف هم با فعاليت . عارف استمی کنيم کمک به دولت افغانستان از طريق وزارت م
اگر به معلومات بيشتر در اين خصوص نياز داريد لطفأ با همکار ما . های مختلف کودکان را حمايت می کنيم

  .  از يونيسف که در کنفرانس امروز هم حضور دارند، صحبت نماييد
  

اص اشاره می کنم و آن اين است که دفتر  در ارتباط به کار کودک به يک نکته خ : يوناما،عليم صديق
پروگرام غذايی جهان در افغانستان يک پروگرام را به مدت چندين سال اجرا می کرد و حاال اين پروگرام غذا 

واقعيت اين است که در يک کشور مانند افغانستان که سطح فقر در آن اين قدر . در بدل آموزش ناميده می شود
با توجه به اين . دی بخاطر فشار اقتصادی کودکان خود را به کار مجبور می سازندباالست، خانواده های زيا

مسئله و بخاطر ترغيب خانواده ها به فرستادن کودکان شان به مکتب بجای فرستادن به کار، پروگرام غذايی 
حضور جهان چندين سال می شود که اين پروگرام را در مکاتب اجرا می کند که طبق آن شاگردان در بدل 

اين پروگرام نه تنها بر کاهش فقر در ميان خانواده . منظم و دائم به درس يک سهيمه غذايی را دريافت می کنند
های که با فقر دست و گريبان اند تأثير دارد بلکه بر ميزان حضور شاگردان در مکاتب نيز تأثير خوبی داشته 

شود و اگر کسانی از ميان شما به مالقات با در حال حاضر اين پروگرام در سراسر کشور اجرا می . است
دريافت کنندگان و افراد سهيم در اين پروگرام عالقمند اند، ما خوشحال می شويم که شما را با آنها ارتباط 

  . دهيم

 افسر پوليس است، ايا اين نيرو های آموزش ديده به ساير 35000سوال بنده در رابطه با آموزش  :هشت صبح
 نيز غايب خواهند و ديگر اينکه چه کسانی به اينها معاش می نيروهای پوليس خواهند پيوست و يا اين که اينان

؟ و آيا معاش اينها از معاش ساير نيرو های پوليس متفاوت دفتر انکشافی ملل متحدپردازد، دولت افغانستان 
خواهد بود؟ بخش ديگر سوال بنده اين است که در مقايسه با انتخابات گذشته شما چه نابهنجاری هايی را در 

  نتخابات مشاهده می نماييد؟اين ا

در اين ارتباط من به .  افسر پوليس نيرو های جديد نيستند35000ياد مان باشد که اين  : مبارز،يوناما نيالب
شما توصيه می کنم که همين امروز بعد از ختم جلسه، خودتان شخصا تشريف ببريد و از برنامه آموزشی ايکه 

هميشه و بعد از آنها بخشی از وزارت داخله هستند؛ آنها . ن نماييددر هتل کرستال در حال اجراء است ديد
آنها فعال آموزش هايی را در مورد اينکه چگونه امنيت انتخابات را در ماه های آينده .  خواهند ماند نيزانتخابات

را مشاهده در رابطه با نابهنجاری ها، ما تاکنون هيچگونه نابهنجاری ای . تامين نمايند، دريافت می نمايند
ننموده ايم و برعکس ما يک سلسله موارد مثبتی را شاهد هستيم، و آن هم برگزاری انتخابات اينبار توسط 
کميسيون مستقل انتخابات برای اولين بار که اين به خودی خود يک نشانه مثبت است و ما اين را به همه مردم 

  .افغانستان مبارک باد می گوييم

. دوره ثبت نام رای دهندگان ما تقريبًا چهار و نيم ميليون ثبت نام کننده جديد داشته ايمطی  :يوناما ،عليم صديق
مراکز ثبت نام در سراسر کشور بازگشايی شدند و کدام حادثه قابل مالحظه امنيتی در خالل اين پروسه 

غانستان از آن و همچنين طی پروسه ثبت نام کانديدان انتخاباتی که در سراسر اف. گزارش داده نشده است
ما اين را در هفته های پيشِ  رو که به . استقبال به عمل آمد، کدام حادثه قابل مالحظه امنيتی گزارش نشده است

هر چند اين را بايد به خاطر داشت، که .  آگست روز انتخابات می رويم، به فال نيک می گيريم20پيشواز 
ی به مراکز رای دهی می روند نبايد دست کم قصد رای دهبرای امنيت رای دهندگان که از خانه های شان به 

  . و امينت و آرامی ايشان بايد اولين نگرانی ما باشدگرفته شود 

ما از شنيدن اين خبر که گويا آموزش به اين شکل برای تامين امنيت انتخابات در حال جريان است، خيلی 
  .خوشبين هستيم

جريان پروسه ثبت نام رای دهندگان کدام حادثه چشمگيری رخ نداده  شما يادآور شديد که در  :تلويزيون طلوع
است و تعداد چهار و نيم ميليون ثبت نام کننده جديد کارت رای دهی به دست آورده اند، ولی در واليت زابل 
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کسانی که کارت رای دهی گرفته اند توسط مخالفين دولت اخطار دريافت کرده اند، چگونه ما می توانيم توقع 
  اشته باشيم که اين بار انتخابات به شکل نورمال پيش خواهدرفت؟د

 جای شک نيست که اين انتخابات به هدف به جلو راندن کشور با يک رهبری جديد  :يوناما ،عليم صديق
و نبايد تعجب کرد که کسانی که می خواهند اين کشور را همچنان عقب نگه دارند از پيشرفت . مصمم  است

و بی گمان برای ناکام ساختن و اخالل در اين پروسه از هيچ کوششی . س خطر می کننداين پروسه احسا
مسئله مهم اين . و به همين دليل خطرات امنيتی در انتخابات امسال خيلی جدی است. فروگذار نخواهند کرد

برای است که حکومت در برابر اينگونه خطرات چه واکنشی از خود نشان خواهد داد و چگونه امنيت را 
طی هفته های آتی، وزارت های داخله و دفاع . آنانيکه به مراکز رای دهی رفت و آمد می کنند، تامين می نمايد

و ما اميد واريم با انتشار .  ملی پالن امنيتی شان را برای برگزاری انتخابات امسال تطبيق خواهند کرد
ر همه جا لمس گردد، اين مسئله رای نيروهای امنيتی در سراسر کشور و بعد از اين که حضور شان د

مردم افغانستان خواهان . بخشد تا به مراکز رای دهی برای اعطای رای حضور يابندميدهندگان را اطمينان 
 برای تحقق اين مامول از هيچ گونه  مااين انتخابات اند و می خواهند که رای شان را به صندوق بريزند و

 کرد، تا اين امر را ن مستقل انتخابات فروگذار نخواهيمتان و کميسيوهمکاری و مساعدتی با حکومت افغانس
آينده  کشور خود را با يقينی سازند که همه افغانها در سراسر کشور از حق ديموکراتيک شان استفاده نمايند و 

  .استفاده از آرای خود رقم بزنند
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