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نام من . به کنفرانس مطبوعاتی امروز سخنگوی یوناما خوش آمدید!  بنام خدا و صبح همه بخير:نيالب مبارز
نشست مطبوعاتی امروز ما طبق معمول دارای دوبخش . ز دفتر سخنگوی یوناما هستمنيالب مبارز است و ا

  . خواهد بود که بخش اول شامل خبرها از ادارات مختلف ملل متحد و بخش دوم پاسخ به سواالت شما ميباشد
  !تشکر

  
  نکات مورد بحث 

 
  جلسه هفتم بورد مشترک نظارت و انسجام

  
، بورد مشترک )1386 دلو 17 و 16مصادف به ( فبروری 6 و 5اریخ در اواخر هفته جاری، یعنی به ت

از زمان امضاء . نظارت و انسجام هفتمين جلسه خود را در شهر توکيو، کشور جاپان، برگذار می کند
حکومت افغانستان ارایه خدمات را بيشتر ساخته و . توافقنامه افغانستان، دست آورد های مهم وجود داشته است

در عين حال، فعًال اوضاع امنيتی نسبت به سال . ی نيز به نوبه خود به تعهدات خود افزوده استجامعه جهان
  . در یک حالت بدتر قرار دارد و افغانستان شاهد رشد بی سابقه توليد مواد مخدر می باشد2006

تام کوینگز، ، آقای 2007در جریان آخرین جلسه بورد مشترک نظارت و انسجام در کابل در ماه اکتوبر سال 
ایشان خواهان . نماینده خاص اسبق سرمنشی ملل متحد در افغانستان، طرح یک اجندای خوب را ترسيم کرد

  .امنيت، حکومتداری، مبارزه عليه مواد مخدر و همکاری های منطقوی: هماهنگی در چهار بخش شد
سه این هفته، بورد مشترک در جل. آخرین جلسه این بورد روی همکاری های اقتصادی منطقوی تمرکز داشت

نه یعنی چگو: نظارت و انسجام مشکالت جدی ایکه افغانستان به آن مواجه است را به بررسی خواهد گرفت
  . کردصنعت مواد مخدر را باید برخورد

هر . ميزان بلند حاصالت بهار گذشته تریاک، تا حدی، محصول رابطه ميان شورشيان و تریاک ساالران بود
ر خواهان یک دولت ضعيف و بيشتر شدن فساد در ميان کارمندان آن، به شمول پوليس و دوی این عناص

  .کارمندان والیات و ولسوالی ها هستند
بحث های جدی و سرتاسری برای رسيدگی به مسایل مواد مخدر در جلسه .  آمادگی های جدی وجود داردًابن

ع داریم که این بازنگری و اولویت دهی در قسمت ما توق. بورد مشترک نظارت و انسجام این هفته قرار دارد
تطبيق استراتيژی ملی کنترول مواد مخدر توسط حکومت و شرکای بين المللی آن یک فصل جدیدی را در 

  .مبارزه عليه مواد مخدر در افغانستان ورق خواهد زد
گيرد قرار ميدهيم و ما شما را در جریان بحث های کامل این هفته روی این موضوع که در توکيو صورت مي

اگر هر یکی از شما خواهان معلومات بيشتر در مورد بورد مشترک نظارت و انسجام بودید، لطفًا بعد از این 
  .کنفرانس خبری با من و یا یکی از همکارانم در این دفتر در ارتباط شوید

  
  معلومات تازه در مورد کمک های بشری به واليات غربی

  
افغانستان، خاصتا والیات غربی درهفته های گذشته شاهد بارش برف های شدید طوریکه ميدانيد، سراسر

 شرکای مختلف، شامل یوناما و دیگر ادارات ملل متحد، انجوها، تيم  .غيرمترقبه ودمای زیرصفربوده است
های بازسازی والیتی و تيم های بحران آیساف مشترکا روی اولویت دادن به کمک های انسانی به مردمان 

  .يازمند کارميکنندن
سازمان ملل متحد درامور پنادهنده گان، پروگرام غذایی جهان،  یونسف، وسازمان بين المللی مهاجرت تحت 

 خانواده در کمپ مسلخ، 1،700 خانواده های بيجاشده در کمپ های هرات، 2،500رهبری دولت افغانستان به 
اد خوراکه و اقالم غير خوراکی، به شمول،  فاميل در کمپ منارمو150 فاميل درکمپ شایدای، و 650

  .حبوبات، شکرو گندم، کمپل، فرش های پالستيکی، لباس، و صابون تهيه نموده است
 تن مواد خوراکه به ولسوالی فارسی والیت هرات ارسال داشته است و سازمان ملل 8پروگرام غذایی جهان 

ش های پالستيکی وچراغ های گرم کن برای متحد درامور پنادهنده گان بطور اضافی بشکه، صابون، فر
   .توزیع دروالیت هرات دردست دارد

به منظوررسيده گی به موضوع علف برای اموال، سازمان خوراک و زراعت ملل متحد جهت فراهم آوری 
  .علف برای صاحبان متاثر حيوانات اهلی درخواست وجه نموده است
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نيازمندان این کمک های انسانی را بدست ميآورند کارخواهيم ما با همه همکاران کليدی جهت اطمينان اینکه 
  .کرد

   
  کنفرانس مطبوعاتی –هرات 

از آنجائيکه تالش ها جهت انتقال کمک های بشری به هزاران قربانی برف باری سنگين در غرب کشور ادامه 
مورد کمک های ارایه شده دارد، نمایندگی های ملل متحد فردا نيز جهت ارایه اطالعات تازه به رسانه ها در 

در غرب کشور و همچنان بخاطر تقاضای پایان بخشيدن به حمالت عليه کمک رسانان و کاروان های بشری 
. در انتقال مواد خوراکی، دارو و البسه گرم به آسيب پذیر ترین اجتماعات، نيرو های شان را منسجم می کنند  

ر این کنفرانس که فردا در هرات برگراز می شود، باید گفت برای نمایندگان مطبوعاتی عالقمند به اشتراک د
که با همکار ما نظيف اهللا ساالرزی که جزئيات تماس با او بعد از ختم کنفرانس در اختيار شما گذاشته می 

  . شود، تماس بگيرند
 

  ): ترجمه شده از زبان دری(سواالت و جوابات 
 

 95بان حقوق بشر به نشر رسيده نشان ميدهد که افغانستان گزارش تازه ای که از سوی دیده  :راديو آزادی
چی فکر ميکنيد که چرا تالشهای مبارزه عليه مواد مخدر علی الرغم . درصد تریاک جهان را توليد مينماید

اینکه جامعه جهانی یک مقدار زیاد پول را بمصرف رسانيده و حکومت هم در این مورد کار مينماید ناکام 
  مانده است؟ 

 
حکومت و جامعه جهانی هر دو مصمم اند تا کشت خشخاش . شما به یک موضوع جالب اشاره نمودید :وناماي

در افغانستان پایان یابد و در جریان نشستی که همين هفته در توکيو جاپان صورت ميگيرد، مسوولين این 
 اعالن گردید که  والیت عاری از کشت خشخاش13خوشبختانه سال گذشته . موضوع را مطرح خواهند کرد

ما اميدواریم که حکومت و شرکای بين المللی آن جهت رفع این مشکل کار بيشتر انجام . خبری خوبی است
اميدواریم که گروپهای مختلف تالشهای شانرا تسریع . دهند و برای زراعين زمينه کشت بدیل را فراهم نمایند

  . بخشيده تا این به یک مبارزه واقعی مبدل گردد
 

  باریآیا ملل متحد کدام ارقام و احصائيه مشخص در مورد تعداد مردمی که از اثر برف :و بی بی سیرادي
های سنگين در افغانستان متاثر گردیده اند دراختيار دارد و به چه تعداد مردم تحت پوشش کمکهای ملل متحد 

  قرار گرفته اند؟ 
 

تازه فردا منتشر خواهد شد و هر که هفته گذشته نشر شده بود در اختيار شما قرار دارد ولی ارقا  ارقام  :يوناما
  . زمانيکه ما آنرا بدست آوردیم در اختيار شما قرار خواهيم داد

 
ندان حکومت به عنوان یکی از دالیل در عقب افزایش  شما به رابطه ميان شورش ها و کارم:تلويزيون تمدن
اشاره کردید، آیا مشخصًا روشن ساخته می توانيد که این افراد کی ها هستند و این چگونه کار  کشت تریاک

  می کند؟
  

شواهدی  وجود دارد که رابطه نزدیک ميان عناصر ضد دولت و آنانيکه در تجارت مواد مخدر سهيم  :يوناما
. به نفع شان تمام ميشود که و آنان کوشش مينمایند تا فساد اداری را پرورش و تقویت نمایند. ارداند وجود د

 طور  .  امنيت و حاکميت قانون بيشتر است در آنجا مشکالت کمتر وجود دارنددرعين حال در جاهای که
 در کشت مواد مخدر بودیم  قابل مالحظهمثال، در بخش های شمالی و مرکزی افغانستان، ما شاهد یک کاهش

در .  در آن بخش های افغانستان است و امنيت بهترحاکميت قانون و حکومتداری ر نتيجه نيرومندیو این د
  امنيت،ما ضرورت به تقویت.  که این یک خبر خوش استه والیت عاری از مواد مخدر اعالن شد13نتيجه، 

ممد واقع نخواهد شد تا از ین  ا.داریم کشور به منظور ادامه این روند سراسرحاکميت قانون و حکومتداری در
  . توجه بيشتر مبذول داریمکر نمودم مشکالت که در باال ذاشخاص نام ببریم و ما باید به 

  
 در مورد رابطه ایکه شما اشاره کردید، آیا این رابطه ميان مقامات حکومت، شورشيان و :تلويزيون آينه

  قاچاقبران مواد مخدر است یا اینکه ميان مردم محل، شورشيان و قاچاقبران مواد مخدر؟
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متعددی در ارتباط با مواد روابط  .یمجواب این سوال گفتم اضافه نمادر نميتوانم چيزی بيشتر از آنچه :يوناما
 در قسمت  توکيومالقات بورد مشترک نظارت و هماهنگی دردر  .مخدر وجود دارد که این خيلی مغلق است

  . صحبت خواهند نمودورد صورت گيردبرخاینکه چگونه درین رابطه 
  

دون از نامزدی اش، ریس جمهوراز پيشنهاد، جنرال مککول  شا پس از صرفنظر کردن پدی :راه نجات
  حمایت کرده است، آیا ملل متحد از این نظر پشتيبانی ميکند؟

  
به مجردیکه تصميم در . جنرال در نيویارک صورت ميگيرد، نه در کابل اعالن نماینده خاص سکرتر :يوناما

  .این مورد اتخاذ گردد ما شما را در جریان خواهيم گذاشت
احتمال دارد تصميم گيری در این مورد یک مدت را دربربگيرد و ما نباید دراین مورد گمان زنی بکنيم، این 

  .سب نخواهد بودبرای همه کسانيکه دراین روند دخيل ميباشند منا
 ما  تمرکز فعاليت دارند و دراین موقع حضور داشته و نماینده گان ارشد تمام ادارات ملل متحد در افغانستان

  . باشد تا برای ساختن یک آینده بهتر برای مردم افغانستان کار کنيم روی اینباید این
  

ه آنها یک افزایش را در کشت مواد مخدر  ما چند هفته قبل ازمنابع آیساف شنيدیم ک:آژانس خبررسانی پژواک
  ملل متحد در این مورد چی ميداند؟. در افغانستان  پيشبينی کرده اند

  
ابر شوند، اما بياید که  ما اميدوارهستيم تعداد والیات که از مواد مخدرعاری اعالن شده اند امسال دو بر:يوناما

نی ميتخقام ار UNODCدفتر .ما به مجردیکه ارقام دقيق را بدست بيآوریم اعالن خواهيم کرد.  نکنيمگمانزنی
  .  بتاریخ ششم فبروری در توکيو منتشر خواهد نمودکشت تریاک امسال  بهشانرا در ارتباط

 
 چرا علت آن چيست و. طی سالهای گذشته، دولت افغانستان نتوانست تا به کشت کوکنار خاتمه بخشد :ايرنا

  چرا این تالش به موفقيت نرسيد؟ . هدولت در معرفی معيشت بدیل جدید برای کشاورزان ناکام ماند
  

این یک مسئله پيچيده است، اما شکی نيست که هر کس ميخواهد تا تجارت مواد مخدر در افغانستان  :يوناما
ه  مختلفی سهيم بود جوانبی که در کشت کوکنار مشغول انددر معرفی کشت بدیل برای کشاورزان. خاتمه یابد

ت ملل متحد یکی از نمایندگی هایی است که در معرفی کشت بدیل و انکشاف زراعت عسازمان غذا و زرا. ندا
این سازمان بيست نوع تخم بذری جدید را معرفی نموده و به مثابه معيشت بدیل . بصورت کل سهم داشته است

کل ماین در افغانستان نيز روبرو در عين حال، ما با مش. این تخم ها را در اختيار کشاورزان قرار داده است
. را از وجود ماین تصفيه نمائيم)  ميليارد متر مربع 1حدود ( هستيم؛ یعنی باید یک مساحت بسيار وسيع 

  .   اما بجای بدبينی باید خوشبين باشيم . که کشت بدیل را متاثر ميسازدری نيز یک مشکل دیگر بشمار ميرودآبيا
 

 


