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  زمان درج اعتراض عليه کانديدان
  

تراض از سوی آنهائيکه ميخواهند عليه کانديدانی که خود را برای انتخابات رياست زمان برای درج اع
 16 آگست برگزار گردد نامزد نموده اند به روز شنبه، بيستجمهوری و شورای واليتی که قرار است بتاريخ 

اسی و کانديدان در جريان همين هفته، رأی دهنده گان واجد شرايط، نماينده گان احزاب سي . ماه می آغاز گرديد
ميتوانند اعتراض شانرا مطابق به شرايطی که برای کانديدان مشخص گرديده در کميسيون سمع شکايات 

اعتراضات صرف مطابق به معيارها و شرايط تعين شده در قانون اساسی و قانون . انتخاباتی درج نمايند
  .انتخابات صورت گرفته ميتواند

  
خاطر نشان ميسازد تا از اين فرصت استفاده اعظمی نموده و لست کانديدان را دفتر يوناما به مردم افغانستان 

 افغانستان کدام کانديدی واجد شرايط  شهروندان درصورتيکه به باور هر يکی از. به دقت بازرسی نمايند
تی شمرده نميشود، اين موضوع را بايد به توجه کميسيون مستقل انتخابات يا کميسيون سمع شکايات انتخابا

همانطوريکه نماينده خاص سرمنشی ملل متحد اخيرآ به وضاحت اعالن نمود، مردم افغانستان بايد . برسانند
  .  نقش شانرا در راستای تامين اعتبار و شفافيت انتخابات امسال ايفا نمايند

  
  .  ماه می به پايان خواهد رسيد21زمان درج اعتراضات بتاريخ 

  
کميسيون سمع شکايات انتخاباتی در مورد زمان درج اعتراضات به زبان های يک حقيقت نامه ای که از سوی 

  . دری، پشتو و انگليسی تهيه گرديده باالی ميز موجود است
  

  درخواست سازمان بين المللی مهاجرت و يوناما مبنی بر دسترسی بشری به واليت فراه
  

عداد قابل مالحظه افراد ملکی و بيجاشدن به تعقيب حوادث اخير در واليت فراه که منجر به تلف شدن يک ت
عده زيادی مردم به ولسوالی باالبولوک واليت فراه گرديد، سازمان بين المللی مهاجرت در تالش است تا با 

متاسفانه، تا همين لحظه ايکه با شما صحبت . کمک های ضروری بشری به مردم محل رسيده گی نمايد
تهيه )  نفر1500( خانواده 500ائی، خيمه و لباس اين سازمان که برای مينمائيم، الری های مملو از مواد غذ

ما خواهان عبور مصئون اين مواد به ساحه . گرديده بنابر وضيعت موجود امنيتی نتوانسته اند به محل برسند
ده هستيم و از همه طرف ها ميخواهيم تا بيطرفی و عدم جانبداری اين تالشهای بشری را مورد احترام قرار دا

  . و به اين الری ها اجازه دهند تا به محل رسيده و بتوانيم آنهائی را که شديدآ نيازمند اند کمک نمائيم
  

همچنان در جريان چند هفته گذشته، سازمان بين المللی مهاجرت در هماهنگی با يوناما و ساير ادارات نماينده 
ر جنگ در واليت کندهار بيجاشده اند و خانه  خانواده را که اخيرآ از اث1،179گی بشری ملل متحد بررسی 

سازمان بين المللی مهاجرت . های شانرا در واليت همجوار زابل بنابر ناامنی ترک نموده اند انجام داده است
 تمويل گرديده برای توزيع به اين خانواده ها ارسال  USAID/OFDAبسته های خانواده گی را که از سوی

  . نموده است
  

  نس همکاری های اقتصادی منطقوی در مورد افغانستانسومين کنفرا
  

بسياری شما در مورد سومين کنفرانس همکاری های اقتصادی منطقوی در مورد افغانستان که هفته قبل به 
  . ميزبانی حکومت پاکستان برگزار گرديد آگاهی خواهيد داشت

  
  . يک نقل از اعالميه نهائی اين کنفرانس باالی ميز موجود است

  
ما در اين اعالميه درخواهيد يافت که يک تشخيص و تعهد قوی از سوی بيش از چهل نماينده گان منطقوی و ش

  . بين المللی نسبت به نقش مرکزی افغانستان در راستای ايجاد ثبات در منطقه وجود داشت
  : نماينده گان شرکت کننده در اين کنفرانس  در موارد ذيل تعهد نمودند

طقوی از طريق بهبود ارتباطات ترانسپورتی افغانستان با خطوط مواصالتی قطار افزايش تجارت من •
در سرحد ( کيلومتر از حيرتان 80 آهنکنفرانس انکشاف يک راه مواصالتی قطار. جديدآهن 
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خطوط آينده . به مزار شريف به کمک بانک انکشاف آسيائی را در اولويت قرار داد) ازبکستان
 .  پاکستانی چمن به کندهار را مورد توجه قرار خواهد دادمواصالتی قطار اتصال شهر

يک اکادمی جديد گمرکاتی در کابل ايجاد خواهد شد که ادارات مشابهی را در منطقه باهم ارتباط داده  •
تا مهارتهای تخنيکی و معلومات در مورد تقويت کنترول سرحدات و جمع آوری عوايد را باهم 

 . تشريک نمايند
بورس تحصيلی از سوی حکومت پاکستان برای محصلين افغانی در پوهنتونهای وعده يک هزار  •

پاکستان جهت بلندبردن ظرفيت های منابع بشری افغانستان و همچنان وعده ايجاد مراکز آموزش 
 . حرفوی از سوی شبکه انکشافی آغا خان برای افغانهای عودت کننده

  
جع کمک کننده و جامعه جهانی در اين کنفرانس صورت جهت دريافت جزئيات کامل تعهداتی که از سوی مرا
  . گرفت، لطفا به متن اعالميه اسالم آباد مراجعه نمائيد

  
  آورداز سوی سازمان صحی جهان بدست را ) ادويه ضد ويروس(افغانستان کمک تامی فلو 

  
 ادويه  که  کپسول300،000، يا مقدار بيش از )اوسلتاميوير( دوز خوراکی تامی فلو 30،000مقدار بيش از 

  . به کابل رسيده استميباشد ) 1 ان 1ايچ (ضد ويروس انفلونزای جديد 
  

اين بخشی از مليونها دوز خوراکی تامی فلو برای بزرگساالن است که سازمان صحی جهان به کشور هائيکه 
  . نياز دارند تا مردم شانرا در برابر اين بيماری جديد محافظت نمايند توزيع نموده است

  
سازمان صحی جهان ميگويد که آماده گی ها در برابر اين بيماری جديد قوی تر از هر حالت اضطراری ديگر 

  . که کشور شاهد آن بوده است
  

  پروژه های جديد ماين پاکی محلی 
  

عوايد و کيفيت زنده گی در قريه جات را بلند خواهد برد در در عين زمان  که  ماين پاکیسه پروژه جديد محلی
  . اليات کنر، کندهار و غور راه اندازی گرديدو
  

 و زمانيکه آنها به تجهيزات مورد نياز آماده گرديدند، تحت نظر سازمانهای با ادامه داشتهآموزش ماين پاکان 
  . تجربه ماين پاکی به کار گماشته خواهند شد

  
  . ارزگان نيز جريان دارد  وت هلمندبرعالوه اين تيم های جديد، پروژه های محلی ماين پاکی درواليا

  
ماين پاکی محلی يک طرح جديدی است که ازسوی مرکز هماهنگی عمليات ماين در افغانستان راه اندازی شده 

  . است تا مردم محل را سهيم و آموزش داده تا ساحات را خود شان پاکسازی نمايند
  

.  شما را به آن چلب مينمائيمچهو که تدفتر ماين پاکی يک ويب سايت جديد را نيز ايجاد نموده است
af.org.macca.www  
  

  صندوق وجهی نفوس ملل متحد از علمای دينی افغانستان برای ترويج حقوق زنان حمايت می کند
  

ا از  واليت کشور تريننگ داد ت17 تن را در 400 عالم دين از مجموع 85صندوق وجهی نفوس ملل متحد 
طريق برنامه های ارتقای سطح آگاهی و تبليغ در ميان مردان و پسران وضعيت صحی و همچنان حقوقی 

 با وزارت حج و اوقاف و وزارت امور زنان فقاين ابتکار در توا .زنان در ولسوالی ها و قريه ها بهبود بخشند
  .اجراء شده است

  
ن و پسران پرواگرام اجراء می کنند که از طرف اين  تن از مردا65 الی 45هر يک از رهبران مذهبی برای 

اين کمک ها شامل تبليغ و دادخواهی به  .وزارتخانه ها و دفتر صندوق وجهی نفوس ملل متحد نظارت ميگردد
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سطح محل، تهيه و تجديد چاپ کتاب های مرجع در مورد اسالم و خانواده، برنامه های خانواده و انکشاف يک 
  .روابط خانوادگی در اسالم، ميگرددکتاب جامع در مورد 

در حال حاضر صندوق وجهی نفوس ملل متحد کمک های مالی و تختيکی به وزارت حج و اوقاف فراهم می  
  . دالر امريکايی ميگردد160000کند که بالغ به 

  گزارش وضعيت سيالب ها

 غير حکومتی برای طی سال جاری مساعی مشترکی توسط همه نهاد های ملی و بين المللی، حکومتی و
جريان سيالب ها در شمال، شمال شرق، و غرب . حمايت از آسيب ديدگان از سيالب صورت گرفته است

 به جز در برخی از -ارزيابی ها. همچنان ادامه دارد و احتمال می رود وضعيت از اين هم وخيم تر شود
ات در حال توزيع است، اما تنها کمبود در مساعد.  تکميل گرديده اند-مناطق دورافتاده  به دليل عدم دسترسی 

  .زمينه سرپناه های موقت و وجوه مالی برای پاکسازی راههای مسدود سده است

 خانواده را در پنج واليت جوزجان، فارياب، بلخ، سمنگان و سرپل در منطقه شمال، 10000سيالب ها تقريبًا 
  .متاثر ساخته است

پاکسازی جاده : يل را در بخش اولويت های واکنشی شناسايی نموده اندکميته امور بشری در مزار خالء های ذ
خيمه، (وجوه مالی برای مواد سوخت و کرايه گرفتن ماشين آالت سنگين؛ سرپناه های عاجل : های مسدود شده

  .؛ اقالم غير غذايی از قبيل کمپل، ذغال، البسه و کيسه های گابيون و کيسه های ريگ)و ترپال

خانواده در واليت های کندوز، بغالن، تخار، و بدخشان از سيالب آسيب ديده اند و ارزيابی ها  1500بيش از 
  .در اين رابطه هنوز جريان دارد

تيم . توزيع کمک ها در بعضی ساحات کندز و بدخشان آغاز گرديده و برخی ساحات غير قابل دسترس ميباشند
اين .  های هليکوپتر و پر سازی ذخيره ها را دارندهای کمکی تقاضای صاف کردن عاجل سرک ها و ارزيابی

يکی از ساحات است که ما بايد بدليلی دوام وضيعت خراب بصورت عاجل ذخيره های جديد را قبل مهيا 
  . سازيم

 تحت کنترول بوده و کدام مشکل عمده در قسمت رسيده گی به اين سيالب ها  مناطق غربی مناطق خوشبختانه
 ذخير ه های خود را موسسات.  گزارش داده نشده)هرات، فراه، بادغيس و غور(تضرر  متدر آن چهار والي

ند و يونيسف يک ارزيابی تخنيکی نک مهيا مي قبل ازدوباره پر مينمايند، اسباب اضطراری صحی را
برای معلومات کافی شما رابه جدول هائی که از . ضروريات آبی را در تمامی چهار واليت اجرا مينمايد

 اوچا يا دفتر همآهنگی کمک ها بشری ملل متحد که در ميز پهلوئی قرار داشته و به تمام سواالت شما طرف
در رابطه به کمک ها به شکل مکمل در تمام ولسوالی هی مربوطه جواب داده و راپور بسيار دقيق و تازه 

  . ميباشد جلب مينمائيم
 
  :سواالت و جوابات 

  
ملل در گزارش اخير نگرانی خود را در خصوص اسامی بعضی از کانديدان کميته عفو بين ال :راديو آزادی

يعنی کسانی که جنگساالر و متخلفين حقوق بشر اند ابراز نموده و خواهان حذف اسامی اين اشخاص از 
موقف يوناما در اين خصوص چيست و آيا يوناما از حذف نمودن . فهرست نامزد های رياست جمهوری گرديد

  خاص از لست اوليه حمايت می کند؟ اسامی اين اش
  

در اين ارتباط چندين بار گفته ايم که خود رأی دهندگان افغان حق تصميم در اين خصوص را دارند و  :يوناما
اگر آنها هم چنين احساسی دارند می توانند شکايت خود را به کميسيون شکايات انتخاباتی تسليم دهند و اين تنها 

   . شود کردکاريست که در حال حاضر می 
 سرمنشی به وضاحت گفت که خود مردم افغانستان بايد نقش خود را در تضمين چنانچه ميدانيد، نماينده خاص

  . مشروعيت و شفافيت انتخابات ايفا کنند
  

شما از عدم دسترسی به خانواده های بيجا شده در ولسوالی باال بلوک واليت فراه صحبت  :تلويزيون طلوع
شما چندين بار تقاضا . خانواده ها شده ايدنموديد و خواهان عبور مصئون کاروان ها برای رسيدن به اين 
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می خواهم بدانم که آيا درخواست های شما باعث کاهش حمالت بر کاروان ها شده يا نه، در ضمن اگر . نموديد
  ارقامی در مورد افراد آسيب ديده از سيالب در کشور داريد به ما اعالم کنيد؟ 

  
 که بلی اين افراد آسيب و زيان ديده اند چرا نه، اگر به در پاسخ به بخش اول سوال شما بايد گفت :يوناما 

خاطر داشته باشيد سال گذشته در روز جهانی صلح از همه طرف ها خواستيم تا اجازه دهند که تيم های 
برای ما الزم است تا هر از . واکسيناسيون به مناطق نا أمن بروند و ديديد که درخواست ما هم نتيجه مثبت داد

اين . رخواست خود را تجديد کنيم تا به مردم تذکر دهيم که خود شما يعنی زندگی شما مهم استچند گاهی د
  .درخواست ها موثر واقع شدند

 ما دو گزارش داريم که در مورد خسارات و صدمات سخن می گويند و در رابطه به بخش دوم سوال شما،
    . .  لطفا به آن مراجعه فرمائيد است2009 می 17زمان آن هم 

  
که توسط که ها ،  انفلونزا صحبت نموديد کپسول برای300،000 شما در مورد ورود :راديو تلويزيون ملی
  . خواهند گرفت که چی زمانی به دسترس مردم قرار ، توضيح دهيد يا خير آنها رايگان اندوارد شده اند و آيا

  
.  استکمک گرديدهن صحی جهان سازما  تصديق شده است که از جانب های ضد ويروس دارواين :ماايون

در صورتی وقوع آن، . خوشبختانه، بايد گفت که هيچ قضيه انفلونزا تا حال در افغانستان کشف نگرديده است
، آنها بطور دارو هادر صورت ضرورت به اين .  آماده است تا با آن مجادله نمايد کامالوزارت صحت عامه

  . ر دسترس مردم قرار خواهند گرفتوزارت صحت عامه دتاسيسات رايگان از طريق 
  

 مشترک در واليت فراه جريان دارد بررسیه يک  هفته گذشته شما اظهار داشتيد ک:راديو بی بی سی فارسی
 بررسی مورد يافته های تان از اين تا موضوع فسفر سفيد و رقم تلفات را مورد بازجويی قرار دهند، آيا در

  روشنی انداخته ميتوانيد؟ 
  
 آنها پرسان نماييد؟ در اين مرحله، من نميدانم که آنها گزارش نهايی خود  خودآيا گفته ميتوانم که از :ماايون

ديگری نظريات خود را در مورد اينکه   قبل از اينکه ما و يا کسان تااين ضرور است. را صادر نموده باشند
 را اجازه دهيم تا بررسی خود را به پايان بررسی تيم مشترک به ارايه نماييم، در واليت فراه چی اتفاق افتاده 

در حال حاضر اولويت ما کمک . در اين مرحله ما منتظر گزارش نهايی تيم مشترک بررسی هستيم. برسانند
بارز شما خبر داريد که  خانم داکتر م. متحمل خسارات در اين حادثه گرديده اندکه به قربانيان و کسانی اند 

 صحبت نمودند تا به ساحات  الريهای بسته با تجهيزات بشری در موردتیقبل طی يک کنفرانس مطبوعا
  . متاثر برسند و با نيازمندان کمک صورت گيرد

  
سوال من به ادامه پرسش همکاران ام در مورد انتخاب جنرال فهيم به سمت معاون رئيس  :هفته نامه آبادی

می . وعات گفته که او از اين تصميم راضی نيستآقای کای آيده به مطب. جمهور کرزی در انتخابات آينده است
  خواهم بدانم که آيا يوناما هنوز هم در همان موقف خود است؟ 

  
اجازه دهيد تا اين مسئله را روشن کنم و بگويم که نماينده خاص سرمنشی عمومی در مورد افرادی که  :يوناما

افغانها برای قضاوت نمودن . ی نکرده استعلن نظرخود را برای رياست جمهوری نامزد کرده اند، هيچ اظهار
خود افغانها بايد قضاوت کنند که چه کسی شايسته . در مورد کانديد ها به کمک جامعه بين المللی نياز ندارند

هر گونه ديدگاه شخصی در مورد . اين مقام است و می تواند آينده بهتر برای آنها و کشور شان ايجاد کند
ن داشته باشيم اما باز می گويم که خود رأی دهندگان اند که با رأی انداختن به سوابق حقوق بشری کانديدا
نظر شما در مورد جنرال فهيم و ديگر کانديدان نسبت به نظر ما به مراتب مهمتر . صندوق قضاوت می کنند

  . شما قدرت داريد تا در روز رأی دهی قضاوت خود را انجام دهيد. است
  

  شروعانديدان کمپاين های خود را قبأل آغاز کرده اند، در حاليکه زمان برایبعضی از ک :تلويزيون نور
   باقی مانده، آيا ملل متحد اين اقدام را قانونی ميداند؟  هنوزه انتخاباتیزمبار

  
از آنجائيکه دوره انتخاباتی در حال پيشروی است من مطمئن هستم که حوادث و تخلفاتی در برابر  :يوناما

برای . امسال وجود دارد دستور عمل های برای حفاظت از انتخابات ت بروز خواهد کرد، اماقانون انتخابا
اينکه افراد و سازمانها بتوانند اين گونه نگرانی ها را در برابر کميسيون مستقل انتخابات و کميسيون شکايات 
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 اين گونه تخلف مطرح در صورت بروز. انتخاباتی مطرح کنند، دستور عمل ها و ميکانيزم هايی وجود دارد
 امسال را محافظت انتخابات نمودن آن و جلب توجه مسئولين به آن از سوی افغان ها بسيار مهم است تا بتوان 

  . کرد
شما شايد چند هفته قبل سخنان نماينده خاص را شنيده باشيد که گفته بود ما سه گزارش را در همکاری با 

جريان کمپاين انتخاباتی امسال نشر خواهيم کرد تا يافته هايمان را در کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان در 
  . خصوص تماميت کمپاين گزارش دهيم

بنابرين نظارت بر انتخابات امسال مسئوليتی است که ما؛ يعنی ملل متحد آن را با مردم در ميان خواهيم 
دولت افغانستان و مسئولين افغانی گذاشت، اما نبايد فراموش کرد که اين انتخابات افغانی است که توسط 

برگزار می شود و مهمتر از همه مردم افغانستان در همکاری با مسولين انتخابات و بخاطر حفاظت آينده 
در ضمن اگر شما ميدانيد که کسی از قانون انتخابات يا دستور . دموکراتيک خويش، بايد نقش خود را ايفا کنند

 لطفأ اين موضوع را همين اکنون به گوش کميسيون شکايات انتخاباتی عمل های انتخاباتی سرپيچی نموده،
  .     برسانيد

  
يعنی با توجه به رقم .  در مورد چارچوب زمانی برای دوره سمع شکايات نگرانی های وجود دارد:راديو کليد

  ی است؟موقف يوناما در اين قسمت چ. بلند کانديد ها، مدت تعيين شده برای آن خيلی کوتاه می باشد
  

 البته اين در صالحيت کميسيون مستقل انتخابات است که براساس قوانين افغانستان در اين مورد :يوناما
  .ما از هر آنچه که قانون تصريح کند، حمايت می نمائيم. تصميم ميگيرد

  
ران و  سازمان عفو بين الملل ابراز نگرانی کرده است که بعضی از کانديد ها جنگ ساال:افغانستان تايمز

ناقضين حقوق بشر می باشند و از کميسيون مستقل حقوق خواست تا اين نام ها را از لست ابتدايی کانديدان 
  موقف يوناما در اين مورد چی است؟. حذف نمايد

  
اگر شما خواسته باشيد که بعد از اين .  فکر می کنم که اين تکرار سوال قبلی است که به آن جواب دادم:يوناما

مطبوعاتی با من صحبت نمائيد، خيلی خوشحال خواهم بود که در رابطه به اين مسئله برای تان کنفرانس 
  .معلومات ارايه بدارم

  
 سازمان بين المللی مهاجرت ميخواهم بدانم که اين موتر ها بصورت مشخص الری های در رابطه به :نياير

  در کجا و توسط کی متوقف شده اند؟
  

قرار . داليل متعدد در تاخير اين ها شايد نهفته باشد.  باالبلوک جابجا شده است کمک ها در نزديکی:يوناما
است که فردا يک جلسه برای اين منظور داير گردد و توقع ميرود که بعضی از مشکالت در اين جلسه به 

د احتياج خواهش ما اين است که به اين موتر ها اجازه عبور داده شود تا به مردم که در اش. شوندبحث گرفته 
بناًء درخواست ما اين است که دهليز انتقال کمک های بشر دوستانه بايد باز شود . به سر می برند، کمک برسد
فعالين بشردوستانه غير جانبدار بوده و يگانه هدف شان کمک به مردم آسيب . تا مردم کمک دريافت نمايند

  .پذير و آنهايی است که بيشتر به کمک ها احتياج دارند
  
خواستم در مورد موتر های که به صوب باال بلوک در حرکت بودند، وضاحت بدهيد، کی مانع  :ژواکپ

  حرکت اين ها شده است، اردوی ملی، پوليس يا طالبان؟
  

 بخاطر رسانيدن کمک های بشردوسانه ما نياز به اطمينان دادن توسط مقامات و همچنان نمايندگان :يوناما
مندان ما می توانند از منطقه عبور کرده و اين کمک های بشردوستانه را توزيع مجتمعات محلی داريم که کار

طوريکه شما ميدانيد، وضعيت در حال حاضر در ولسوالی باال بلوک متشنج است و ما با نمايندگان . کنند
مک ما به مجتمعات محلی که برای ک. مجتمعات و مقامات محلی در ارتباط هستيم تا اين تشنجات کاهش يابد
گفتگو با نمايندگان مجتمع محلی و . می آيند اطمينان ميدهيم که اين کمک های اساسی را توزيع می کنيم

در اين نقطه، ما از تمام طرف ها ميخواهيم که به ما اجازه دسترسی . مقامات محلی فعًال در حال اجراء است
و اين کار است که ما . ردم رسانيده بتوانيممطمين به اين ساحات را بدهند تا اينکه ما کمک های اساسی را به م
  .در حال حاضر روی آن تمرکز داشته و برای حل آن کوشش می کنيم
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