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   مورد بحثنکات
  

   در مورد گزارش سرمنشی ملل متحد در مورد افغانستان 
  

گزارش تازه اش در مورد افغانستان را به روز جمعه که در مورد حمايت ملل متحد از سرمنشی ملل متحد 
  .  واليتی به تفصيل صبحت مينمايد منتشر نمود هایانتخابات آينده رياست جمهوری و شورای

  
. گزارش همچنان سه تغير استراتيژيک را که امسال در افغانستان صورت گرفته بطور خالصه بيان ميدارد

تمرکز جديد روی ) 2(تأکيد بيشتر روی افزايش تالشهای ملکی، ) 1: (ير استراتيژيک عبارت ازاين سه تغ
عيار يا تنظيم نمودن تالشهای بين المللی مطابق به برنامه های حکومت ) 3(حکومتداری در سطح واليات، و 

  . در ساحات کليدی، ميباشد
  

ر  انکشافات قابل توجهی صورت گرفته است جون مطابق به گفته سرمنشی ملل متحد، در جريان سه ماه اخي
. توسعه اردو و پوليس ملی ، انکشافات در عرصه زراعت، سکتور خصوصی ، توسعه و تفويت ظرفيت ها

امکان آمدن بهبود عمده "همآهنگی کمک ها نيز بهتر شده است، که اگر اين انکشافات ادامه پيدا نمايند باعث 
  .اندشده ميتو" در وضيعت افغانستان

  
آقای بانکی مون، سرمنشی ملل متحد از فرستادن و جابجائی نيروهای بيشتر در افغانستان نيز استقبال نموده 

  . است
  

  . لطفا نقل اين گزارش را از ميز کنار اطاق بدست بياوريد
 

  8اشتراک نماينده خاص سرمنشی ملل متحد آقای کای آيده در نشست کشورهای گروپ 
 

 ماه جون در 26 و 25 که بتاريخ 8متحد منشی ملل متحد، آقای کای آيده طی نشست گروپ نماينده خاص ملل 
. ايتاليا برگزار گرديد روی ضرورت برای سرمايه در پروژه های بزرگ زيربنائی در افغانستان تأکيد نمود  

 
مترين شرط اوليه مه"نماينده خاص سرمنشی ملل متحد روی اهميت انکشاف زيربنا تأکيد نموده و آنرا بعنوان 

. توصيف نمود" جهت رشد اقتصادی  
 

. وی سکتور عمده را که عبارت از زيربنای ترانسپورت و انرژی است جهت سرمايه گذاری مشخص نمود  
 

سرمايه گذاری روی پروژه های بزرگ که ميتواند باعث تحرک بخشيدن انکشاف پايدار اقتصادی "او گفت، 
 منجر به انکشاف مجدد اقتصادی و سياسی هم در کوتاه مدت و هم در در افغانستان و منطقه گرديده و

  ". درازمدت خواهد گرديد
  

  .متن مکمل بيانيه اينجا را کليک نماييدبه 
  

   مورد مواد مخدر گزارش جهانی
  

 مورد مواد  هفته قبل گزارش جهانی خويش در (UNODC)اداره کنترول مواد مخدر و جرايم ملل متحد
 غيرقانونی مواد مخدر در واشنگتن منشتر  انتقالمخدر را بمناسب روز جهانی مبارزه عليه سوی استفاده و

  . نمود
  

درنتيجه، کشت . مطابق به اين گزارش، يک کاهشی در ساحه کشت ترياک در افغانستان بميان آمده است
خبرهای مثبتی ديگری هم وجود دارد، . ت هکتار کاهش يافته اس189،000 به 2008جهانی خشخاش در سال 

 و 2007 درصد بين سالهای 28د دست داشتن نظر به تخمين اين اداره، تعداد افغانهائی که در کشت خشخاش
  .  کاهش يافته است2008
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اداره کنترول مواد مخدر و جرايم ملل متحد در حال حاضر مصروف انجام سروی در مورد سو استفاده از 
  . در تقاضا را نشان دهد" قابل توجه"ر افغانستان است که توقع ميرود که افزايش مواد مخدر د

  
  ارتقای سواد آموزی در افغانستان 

  
در واليت باميان  شش ماهه سواد آموزی ورسک از تشکيل ميداد زنان نفر آنرا400 نفر که 800به تعداد 

  . مستفيد گرديدند
  

که  ش صد هزار نفرش کمک به هگرديد سواد آموزی از سوی اداره يونسکو سازماندهی  کورساينهدف 
 تطبيق  واليت افغانستان در پنج سال آينده18 در کمکين  ا.بيشتر از نيم شان را زنان تشکيل خواهد داد

  . ميشود
  

 نفر از معاون انجنيران در يک محل 500پروژه وی ملل متحد آموزش حرفوی را برای  دماتخاداره 
  ساختمان در کابل فراهم نموده است

  
ده تا آموزش در  تيمی را با دو مکتب حرفوی کابل تشکيل دا (UNOPS) پروژه وی ملل متحددماتخدفتر 

 (USAID)محل کار را در يک ساحه ساختمانی که از سوی اداره انکشاف بين المللی اياالت متحده امريکا  
  .  کابلی تمويل ميگردد فراهم سازدردارسدر ليسه عالی دخترانه 

  
 150و وت تخنيکم حرفوی افغان ت متعلم از انستي350مجموعآ، دفتر کمکهای پروژه وی ملل متحد برای تعداد 

  . متعلم از مکتب سنائی افغان که از آنجا به صفت معاون انجنير فارغ ميگردند فراهم نموده است
  

 نفر متعلم آموزشی اضافی را برای دو الی سه هفته ديگر در بخش سروی، اداره 100از اين جمله، به تعداد 
  . ساختمان، مصئونيت ساختمان، کنترول کيفيت و طرح ساختمان فرا گرفتند

  
  کمپاين صحی يونيسف 

  
يک کمپاين دوماهه را در کابل جهت جلوگيری از اسهال و بيماری ) يونيسف(صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال 
  . های مربوط به آن راه اندازی مينمايد

  
  . افتتاح گرديد دهات  وزرای صحت و انکشافتوسط  ماه جون25اين کمپاين بتاريخ 

  
ق کليدی سرايت و تدابير يونيسف گفت که هدف راه اندازی اين کمپاين عبارت از بلندبردن آگاهی مردم در مورد طر

جلوگيری از بيماری های اسهاالتی ميباشد تا مردم را جهت اقدام به جلوگيری از اين بيماری و شستن دستها با صابون 
  . و آب تشويق نمائيم

  
  . پيام های کمپاين حفظ الصحه يونيسف از طريق رسانه ها و بازديد های روبرو به حدود دومليون نفر خواهد رسيد

  
 مکتب در شهر و 388 جون در 20درعين زمان، يونيسف يک کمپاين ده روزه در مورد خفظ الصحه را بتاريخ 

  . واليت کابل آغاز نموده است
  

ند است تا آگاهی مردم در مورد اهميت بهداشت و حفظ الصحه و ارتباط آن با از طريق اين کمپاين يونيسف آرزوم
صحت را بلند ببرد و اطفال را تشويق نمايد تا دستهای شانرا با صابون و آب پاک شسته، از بيت الخالی پاک استفاده و 

  . آنرا پاک نگهدارند
  

  معاون نماينده خاص سرمنشی ملل متحد آقای واتکنز به کار آغاز کرد 
  

آقای رابرت واتکنز، معاون جديد نماينده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان ديروز کارش را در 
  . افغانستان آغاز نمود
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ی واتکنز که يکی از معاونين آقای کای آيده نماينده خاص سرمنشی ملل متحد است، مسئوليت هماهنگ آقا
 را نيز  (UNDP)کننده مقيم و امور بشری ملل متحد و همچنان نماينده گی مقيم پروگرام انکشافی ملل متحد

ی دوسال ماموريت ترک نمود وی جانشين آقای بو اسپالند که افغانستان را بعد از اجرا. بعهده خواهد داشت
  . ميباشد

  
     در افغانستان 2009ای برای روز صلح  دعوت برای اشتراک در اولين جشنواره فلم های يک دقيقه

  
يوناما از فلم سازان جوان تقاضا مينمايد تا نسخه اول فلم يک دقيقه صلح شانرا در جشنواره فلمهای صلح در 

  . پتمبر روز صلح برگزار گردد ثبت نام نمايند س21افغانستان که قرار است بتاريخ 
  

اشتراک در اين رقابت هرگونه فلمها به تمامی زبان ها که شامل فلمهای مستند، درامه، انيميشن وغيره باشد 
  . کرده ميتواند

  
 های تان د و همچنان فلمي تحويل نماي2009 ماه آگست 21بياد داشته باشيد که فلم های خويش را قبل از تاريخ 

  . نبايد بيشتر از يک دقيقه باشد
  

جشنواره فلمها برای صلح در افغانستان بمنظور برجسته ساختن نياز برای صلح در افغانستان به يک طريق 
  . سازنده و ابتکاری راه اندازی شده است

  
  :بخش سواالت و جوابات

  
ايران يکی از کشور . ستان، هميشه بر رويکرد منطقوی تاکيده شده به منظور حل بحران در افغان:راه نجات

شما چگونه آنرا .  هشت که در ايتاليا داير گرديد، حضور نداشت های  همسايه است که در جلسه گروپ
  ارزيابی مينماييد؟

  
ت  در رابطه با گروپ هشت، اين مجموع از کشور های بزرگ و صنعتی است که برای مدت ها جلسا:يوناما

چيز مهم اين است که . افغانستان جز اين گروپ نيست مگر در جلسه امسال اشتراک داشت. خود را داشته اند
اين کشور ها بعد از هشت سال  هنوز هم در قسمت فراهم آوری کمک، امنيت و يا ساير مسايل  در مورد 

  . بودافغانستان تمرکز مينمايند و از همين سبب افغانستان در آجندای شان شامل 
  

  نظر شما در اين مورد چيست؟.  در گزارش سرمنشی، به افزايش تلفات ملکی اشاره شده بود:نورتلويزيون 
  

  . می خواهم بار ديگر بگويم که موقف يوناما در اين مورد چيست بله،:يوناما
يکی . ی از اهداف اين ماموريت است اول اينکه يوناما يک ماموريت سياسی است و حمايت از افراد ملکی يک

همانطور که شما می دانيد، . از بخش های اساسی ماموريت ما  حفاظت از افراد ملکی در سرتاسر کشور است
از شما . ما از استفاده از نيروهای ويژه و نحوه عمل آنها در عمليات ها و حمالت هوايی صحبت کرده ايم

 را برای ايجاد تغئيرات مثبت و کسب اطمينان از حفاظت از افراد ميخواهيم تا استفاده از روشهای سياسی
  .ملکی دست کم نگيريد

  
بر . سوال من باز هم در ارتباط به گزارش و بطور خاص در مورد وضعيت امنيتی است :تلويزيون سبا

يد در ضمن در مورد عدم حمايت از کدام کاند. عالوه بهبود در عرصه امنيت، چالش هايی هم مطرح شده
می خواهم تا جزئيات . خاص هم سخن رفته، اما باز هم در رابطه به انتخابات چالش هايی مطرح شده است

  بيشتری در اين ارتباط ارايه دهيد؟ 
  

اين هم واقعيت دارد . به نظر ميرسد که شما گزارش را بطور کامل خوانده ايد و اين کار خوبی است :يوناما
  . ريان زمان اين گزارش در حال افزايش بودکه شمار کلی حوادث امنيتی در ج

  
می خواهم توجه شما را به يک بخش ديگر اين گزارش در ارتباط به امنيت فرا خوانم که عليرغم اين واقعيت 

  . پيچيده و دشوار، در بعضی از بخش های کليدی کشور پيشرفت هايی هم بدست آمده است
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 امنيت ملی افغانستان بهتر شده که اين خود باعث کاهش هماهنگی ميان اردوی ملی، پوليس ملی و رياست

 حمالت بسياری ازو . سريع حوادث امنيتی در کابل و واليات اطراف آن مانند واليات وردک و لوگر می گردد
  .  متوقف شده استدهشت افگنی

  
ن مورد گفته که در ارتباط به انتخابات يکبار ديگر تکرار می کنم که نماينده خاص سرمنشی عمومی در چندي

  . ملل متحد از هيچ کانديدی بطور خاص حمايت نمی کند
  

تعداد از سازمان های حقوق بشر اظهار داشته اند که در . سوال من در مورد افزايش تلفات ملکی است: طلوع
 شما در اين مورد چی نظر.  امسال تلفات افراد ملکی کاهش يافته است مقايسه با شش ماه اول سال گذشته،

  داريد؟
  

اما ما قبًال .  گزارش ما که توسط سر منشی صادر گرديد در دست شما قرار دارد و ميتوانيد آن را ببينيد:يوناما
در برخی نقاط، وضعيت امنيتی . اظهار داشتيم که وضعيت امنيتی در نقاط مختلف کشور يکسان نبوده است

  . خوب بوده و در بعضی نقاط ديگر مورد قناعت نبوده است
  

آيا شما از اين حمايت می .  رئيس جمهور کرزی از طالبان خواسته تا در اين انتخابات شرکت کنند:گروپ کليد
  کنيد؟ آيا شما می خواهيد طالبان در اين انتخابات شرکت کنند؟

  
کرديد و گروهی که شما ذکر .  ما اميدواريم که تمام مردم افغانستان بتوانند در اين انتخابات شرکت کنند:يوناما

در صورتی که تمايل داشته باشند در انتخابات شرکت کنند و به قانون اساسی افغانستان احترام بگذارند، 
ار بار در بيانات بهمانطور که شما می دانيد، نماينده خاص ملل متحد . اشتراک آنها يک اقدام مثبت خواهد بود

  .  در اين مورد صحبت کرده استخود
  

من می خواهم .  درصد افزايش در تلفات ملکی بوده است24رش گفته شده که امسال شاهد  در اين گزا:پژواک
  بدانم ميزان کلی فيصدی تلفات ملکی در سال گذشته چقدر بوده است؟

  
 سال جاری  منتشر شده و از چ تعداد تلفات ملکی در سال گذشته که در گزارش  سرمنشی در ماه مار:يوناما

 درصد از اين تلفات اکثرا در اثر حمالت 55.  نفر بود2118 در بر می گرفت،  را2008جنوری تا دسمبر 
باقی مانده اغلبا به دليل حمالت هوايی . انتحاری و بمب های کنارجاده ای نيروهای مخالف دولت ناشی می شد

 توسط به اين دليل ما از آخرين بازنگری استراتژی حمالت هوايی. توسط نيروهای داخلی و خارجی می باشد
  . جنرال مک کريستال استقبال می کنيم

  
  

بخش اول آن در ارتباط به گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرايم : سوال من دو بخش دارد :بی بی سی
البته اين .  درصد کاهش در شمار افغانهايی که در کشت کوکنار دخيل بودند، می باشد28ملل متحد در مورد 

 مسئولين وزارت مبارزه با مواد مخدر می گويند که جامعه بين المللی حمايت کامل خبر در زمانی می باشد که
بخش دوم سوال من در ارتباط به مناظره نامزدان رياست . را با هدف مبارزه با اين مسئله ارايه نه نموده اند

در مناظره رئيس جمهور کرزی در کنفرانس مطبوعاتی خود گفته که يگانه شرايط حضور . جمهوری می باشد
های سياسی تابعيت دو گانه کسانی است که او را به بحث و مناظره خوانده اند و اين مسئله خود استقالل 

شما به مثابه يک سازمانی که حمايت لوژستيکی و مالی را . کميسيون مستقل انتخابات را زير سوال می برد
  زيابی می کنيد؟ برای پروسه انتخابات فراهم می کنيد، اين مسئله را چگونه ار

  
.  نيز خواهان متوقف شدن کشت کوکنار در افغانستان هستيم مادر پاسخ به سوال اول شما بگويم که :يوناما

 و همچنان  صورت گرفته درصد کاهش28چنانچه ميبينيم، در شمار افراد دخيل در کشت کوکنار در افغانستان 
اما هنوز هم بايد . ش ها در اين زمينه صورت گرفتهکاهش در ميزان زمين های زير کشت نشان ميدهد که تال

  .يايدب در ستراتيژی هم تغيير شايددر ضمن. تالش بيشتر کرد
از طريق پروژه انتخابات پروگرام انکشافی ملل متحد حمايت می کند و انتخابات را چنانچه ميدانيد، ملل متحد 

اما . ی نيز کمک می کنددرضمن کميسيون مستقل انتخابات را در بخش هماهنگی و حمايت مالی و تخنيک
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اين است تا اين پروسه را نظارت کند و در نتيجه سه گزارش را در مورد شواهد و يافته های خود کمک يوناما 
در ضمن جامعه بين المللی همراه با نهاد های افغانی در نظارت بر . ساندربدر جريان اين پروسه به نشر 

 و بتوانيم آن را ثابت و ثبت کنيم آنگاه يم شاهد هر گونه تخلف باشامهرگاه .  سهم می گيرندپروسه انتخابات
  . خواهيم گرفتاقداماتی را در اين خصوص روی دست

در ارتباط به مناظره بگويم که اين يک فرصت خوبی برای کانديدان است تا ديدگاه های خود را با مردم در 
  . ربوط می شود که چگونه اين مسئله را ممکن و عملی بسازندميان بگذارند و اين هم به خود شان م

  
البته اين در زمانی است که بعضی از سازمانهای جامعه . شما از مشارکت مخالفين ياد آور شديد :سالم وطندار

مدنی مانند يک تجمع بزرگ زنان ديروز گفتند که اگر مخالفين هم در انتخابات شرکت نکنند، خوب کار نمی 
وال من اين است که اگر يک گروه عظيم زنان در انتخابات شرکت نکنند، بدين معنی است که گروه س. شود

با توجه به اين واقعيت ها، چگونه اين انتخابات می تواند که . عظيمی از مردم از پروسه بيرون خواهند ماند
  شفاف و عادالنه باشد؟ 

  
 آنها را زنان يادزتعداد  ثبت نام کرده اند  به تازگی که ميليون رأی دهنده4.5 بيشتر ازاول از همه :يوناما

فقط يک تعداد کم . فکر نمی کنم که تمام زنان تصميم بگيرند که در اين انتخابات شرکت نکنند. تشکيل ميدهد
اما من باور دارم که شمار . زنان شايد تصميم بگيرند که در انتخابات شرکت نکنند و اين تصميم خود آنهاست

  . در افغانستان در اين انتخابات سهم می گيرند و رأی می دهندعظيمی از مردم 
  

. يک چيز را که می خواهم با همه شما شريک کنم، اين است که اين انتخابات برای افغانستان بسيار مهم است
.  کنند از سه دهه جنگ، اين اولين بار است که افغانها سعی می کنند تا اين انتخابات را برگزار و تنظيمسپ

 و باعث سربلندی  خواهد کردمشارکت شمار عظيمی از مرد و زن در اين انتخابات بر موفقيت عظيم آن داللت
اگر شما به برگزاری انتخابات از نظر آمادگی های لوژستيکی فکر می کنيد، بايد بگويم که . افغانها می شود

پروسه  موفقيت درين اما به هر صورت. دارداين يک مسئوليت بسيار سنگين است و به تالش های زيادی نياز 
  . می تواند افتخار عظيمی را نصيب افغانها کند

  
 
  
  

        
  


