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 معاون جدید نماینده خاص سرمنشی ملل متحد به افغانستان رسيد
 

روز  ، ٢٠٠٩ جون   ٢کابل،   معاون جديد نماينده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان آقای پيتر گالبريت ام
  . با تعهد به شنيدن نگرانی های مردم عادی از نزديک به افغانستان رسيد

  
ده ام  " :آقای گالبريت گفت  . من با نهايت احترام و تحسين برای مردم، مذهب و تاريخ اين کشور به افغانستان آم

ی   ا عمل ام افغانه رای حمايت از تم ا را ب شنوم و تالش ه ردم عادی را از نزديک ب ای م از ه ا ني واهم ت می خ
  ".نمايم

  
ی سپاسگذارم    من از حمايت و اعتماد سرمنشی عمومی، نماينده خاص او آقای کای آيده و جا          ين الملل ه ب من  . مع
  ." سعی می کنم تا با دولت و مردم افغانستان در هفته و ماه های پيش رو کار کنم

  
ع سالح و همکاری                       آقای گالبريت بخش امور سياسی يوناما را که از رويکرد های سياسی، حل منازعات، خل

  . مشورتی نظامی سرپرستی خواهند کردهای منطقوی حمايت می کند همراه با بخش حمايت انتخابات و واحد 
  

سئوليت           ه م اين واحد شامل يک واحد حکومتداری، يک واحد مشورت پوليس و واحد حاکميت قانون می باشد ک
  . هماهنگی حمايت بين المللی را برای نهاد سازی در هر يک از اين سکتور ها به عهده دارد

  
اريخ              آقای گالبريت که تبعه امريکا است چندين سال در           ه ت ه دارد و ب ی تجرب سی امنيت شری و پالي  ٢۵عرصه ب

  . مارچ از سوی سرمنشی عمومی ملل متحد به اين پست گماشته شد
  

ع                           سليحات و من رول ت ز کنت د ديپلوماتيک در مرک د ارش وان کارمن قبل از احراز اين سمت، آقای گالبريت به عن
دهام      انتشار تسليحاتی فعاليت نموده و يکی از بنيانگذاران گ          ابع وين يک شرکت تخصصی در عرصه       ( روه من

  .همچنان نويسنده دو کتاب انتقادی مشهور در مورد جنگ عراق می باشد. می باشد) مذاکرات بين المللی
  

ل متحد در                           الی مل اتی اداره انتق انون اساسی و انتخاب آقای گالبريت قبأل عهده دار رياست بخش امور سياسی، ق
ور                تيمور شرقی بوده و در ح      ال حاضر عضو کابينه در امور سياسی و بحری تيمور در اولين دولت انتقالی تيم

  .  می باشد٢٠٠١ تا ٢٠٠٠شرقی در سالهای 
  

ال  ا ١٩٩٣از س ای        ١٩٩٨ ت انجی ه ی از دو مي ی و يک شور کرواس د در ک ل متح فير مل ين س وان اول ه عن  ب
  . می باشد که به جنگ در کرواسی خاتمه داد١٩٩۵توافقنامه ايردوت سال 

  
ه               ١٩٩٣ تا   ١٩٧٩از سال    ی ب ين الملل ازمانهای ب يای نزديک و س وبی و آس يای جن رای آس ده ب سئوليت عم  با م

 .    عنوان مشاور ارشد در کميته سنا و روابط بين الملل اياالت متحده خدمت نموده است

   هيئت معاونت ملل متحد در افغانستان
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