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 ۀمن نيالب مبارز، از دفتر سخنگوی يوناما، حضور هم.  با عرض سالم به تک تک شما،به نام خدا و :يوناما
 کااپنومآقای داکتر راميش  ز امرونمهما. خوش آمد می گويمه وار خويششما را به کنفرانس مطبوعاتی هفت

معيت ايشان در مورد چالش های ج.  افغانستان می باشندنماينده صندوق وجهی ملل متحد برای جمعيت در
بايد گفت که موضوع امسال برای روز بين المللی جمعيت عبارت است از . خدمت شما معلومات ارائه ميدارند

اما قبل از همه توجه شما را به چند خبر از ساير " بيائيد آنرا واقعيت بسازيم. صحت مادران يک حق است"
  عطوف ميدارمممتحد در افغانستان فعاليت های ملل 

 
  نتحاری را در واليت ارزگان محکوم مينمايديوناما حمله ا

 مارکيت ولسوالی دهراود واليت ارزگان به وقوع پيوست و منجربه  يکيوناما حمله انتحاری که ديروز در
  . پوليس گرديد با قويترين الفاظ محکوم ميکند مامورينمرگ يک تعداد افراد ملکی و

  
 پوليس که وظايف خويش را جهت کمک به هدف گيری افراد ملکی که مصروف خريداری ميباشند و

 را در برابر زنده گی افراد مظلوم  مرتکبين اين حملهبازسازی افغانستان انجام ميدهد يک بی اعتنايی کامل
  . نشان ميدهد

  

   خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان به شورای امنيتهگزارش سرمنشی و نمايند
  

  

 جوالی در نيويورک به منظور ايراد دهمستان، آقای کای ايده بتاريخ نماينده خاص سرمنشی ملل متحد در افغان
 قويترين پيام .بيانيه ای در شورای امنيت در ارتباط با نتايج کنفرانس پاريس و آينده افغانستان حضور يافته بود

  .  وی به شورای امنيت اين بود که کار ها در افغانستان نبايد به گونه سابق دوام نمايد
امنيت از نتايج کنفرانس ماه گذشته در پاريس که در حمايت از افغانستان منعقد گرديده بود، استقبال شورای 

نمود که در آن وعده بيش از بيست مليارد دالر امريکايی کمک برای تطبيق استراتيژی انکشافی افغانستان و 
  .تقويت شراکت بين افغانستان و جامعه جهانی را داده بود

ن شده از طريق رياست اين شورا عناصر کليدی مشخص شده در اعالميه پاريس را تصويب در بيانيۀ اعال
نموده و آنها را برای استقرار امنيت و رفاه مردم افغانستان به شمول اهميت برگزاری يک انتخابات آزاد، 

و نياز به ؛ تضمين احترام به حقوق بشر و تهيه کمک های انسانی؛ 2010 و 2009عادالنه، و پر امن در 
بهبود بخشيدن و موثريت اين کمک ها بنحويکه فوايد ناشی از انکشاف برای هر فرد افغان ملموس باشد، را 

  . حياتی خواند
شورای امنيت همچنين گزارشی را که از سوی سرمنشی سازمان ملل متحد آقای بان کی مون ارائه شده بود 

  را در جدول جانبی که به سه زبان دری، پشتو و  برای معلومات بيشتر گزارش ويژه.نيز توشيح نمود
يسی قابل دسترس است، مرور نماييد و در صورت داشتن سواالت بعد از منفرانس در خدمت شما قرار انگل
  . اسن يک سند مهم است و اولويت ها را برای ماه های آينده ترسيم ميکند. داريم

  
) يوناما(قويت هيئت معاونت ملل متحد در افغانستان سرمنشی سازمان ملل متحد پيشنهادات مشخصی برای ت

 يوناما در پی آن هست تا تعداد .مطرح نمود تا اين هيئت بتواند خدمت بهتری را به مردم افغانستان ارائه نمايد
  . مامورين و دفاتر خودرا طی ماه های آينده توسع بخشد

  
ن داخلی از ولسوالی ارغنداب مساعدت هايی را به بيجا شدگا) يو ان اچ سی آر (اداره مهاجرين ملل متحد 

  .توزيع می نمايد
 خانواده به 2000ت های غير غذائی را به تعداد داقالم مساع) UNHCR(اداره مهاجرين سازمان ملل متحد 

  .ولسوالی ارغنداب در نزديکی شهر قندهار ارسال نموده است
نيز در جريان ) دبليو اف پی(مان غذائی جهان  های آب، و اقالم خوراکی از سوی سازبشکهتوزيع ترپال، 

  .است
اين دومين باری است که چنين اقالم ضروری توسط ادارات ملل متحد به خانواده های آسيب پذيری که در 

  . از ولسوالی ارغنداب بيجا شده اند، توزيع می گرددگذشتهنتيجه زدو خورد های ماه 
 2000 آب برای بشکه2000 تخته ترپال، و 2000 شامل مساعدت های اداره مهاجرين سازمان ملل متحد

  .خانواده می باشد
  . حوادث در مرکز ولسوالی ارغنداب توزيع خواهد شداداره ضداين اقالم از طريق کميته 
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  اداره يونيسيف به اعمار دو مکتب در واليت سر پل کمک می کند
 کودک قرار است از دو باب مکتبی 2500حدود  -يک خبر کوچک از صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال 

اداره يونيسيف به کار اعمار دو باب مکتب  به نام های .که در واليت سرپل اعمار می گردد استفاده نمايند
مکاتب مذکور با کمک اجتماعات محلی و مساعدت اداره  .انگوت و ادرينگ بلغالی در سر پل کمک نمود

 پسر در 950 دختر و 830که اين مطلب را بيان نماييم که تعداد ما خوشحاليم  .يونيسيف اعمار خواهد شد
 پسر در مکتب انگوت مشغول 240 دختر و 315 تعداد  نيزبهو.مکتب ادرينگ بلغالی درس خواهند خواند

  .تعليم خواهند شد
  

  : کا نماينده صندوق وجهی ملل متحد برای جمعيتينومينکات مورد بحث آقای داکتر راميش پ
  !میدوستان گرا

به نمايندگی از صندوق جمعيت ملل متحد، افتخار دارم که امروز بخاطر تجليل از روز جهانی جمعيت با شما 
به همين مناسبت می خواهم يکبار ديگر تعهد قوی صندوق جمعيت ملل متحد در حمايت از مردم . يکجا هستم

  . ديد و بهبود صحت آنها اعالم نمايمافغانستان را در جهت تالش آنها برای ريشه کن ساختن گرسنگی و فقر ش
اين روز، فرصت خوبی برای بررسی پيشرفت های افغانستان در عرصه صحت مادری و همچنان چالش های 

  . ملی افغانستان می باشدنکشاف موجود در برابر تحقق اهداف انکشافی هزاره و اهداف ستراتيژی ا
ردم سراسر کشور، پيشرفت های خوبی انجام شده در جريان شش سال گذشته در رساندن خدمات صحی به م

ستراتيژی انکشاف ملی افغانستان به وضاحت اهميت صحت مادری را می داند و به کاهش ميزان مرگ . است
وزارت صحت . و مير مادران و نوزادان که بر اساس هر معيار بسيار بلند می باشند، اولويت باالئی می دهد

 در طی شش سال گذشته خدمات صحی در سراسر افغانستان : داردوریبارعامه يک پاليسی مفصل صحت 
 کن  هزار کار16.  درصد مردم به مراکز صحی دسترسی دارند85و از نظر تکنيکی   است ،يافتهتوسعه 
در حد قابل مالحظه افزايش يافته اند و قابله ها شمار نهاد های آموزش .  در سراسر کشور فعاليت دارندیصح
 درصد زنان حامله 4 ميالدی 2001در سال . کز صحی حد اقل يک کارمند صحی زن دارند درصد مرا90

 درصد زنان حامله حد 30 حدود 2007بودند، اما در سال والدت کرده تحت مراقبت کارکنان مسلکی صحی 
   . رگرفته انداقل يکبار تحت مراقبت کارکنان مسلکی صحی قرار

  
پيشرفت های حاصله تا کنون مهم اند اما هرگز کافی نمی . وده و آرام سازداما اين رقم نبايد ما را خوشحال نم

 و بزرگترين آنها، شمار قابل مالحظه زنانی اند که از هنوز هم موجود اندچالش ها بی نهايت بزرگ . دنباش
می بيماری و سوء تغذی رنج می برند و مادران با زندگی بخشيدن به يک انسان ديگر، جان خود را از دست 

 و در سطح پاسيفيکشما ميدانيد که افغانستان باالترين ميزان مرگ و مير مادران را در منطقه آسيا . دهند
در .  والدت می ميرندجريان تن آنها در 1600 هزار زن به تعداد 100از هر . جهانی در مرتبه دوم قرار دارد

از مناطق دور افتاده اين رقم بيشتر می  تن و حتی در بعضی 6500بعضی واليات مانند بدخشان اين رقم به 
  .باشد

  قبل از والدت ، در جريان و يا بعد ازاز مشکالت مربوط به هزار زن 24 هر ساله اين بسيار مهم است زيرا
در زمان ه ای از افغانستان  تا وقتيکه اين جلسه به پايان می رسد، دو مادر ديگر در يک گوش. می ميردوالدت 

  .  داده اند دست ز اسباب قابل پيشگيری از ا خود راوالدت جان
  
.  به داليلی که می توان با تالشهای هماهنگ و اقدامات مشخص از آن جلوگيری کرد، می ميرندران افغانماد

 سالگی 15 آنها پيش از آنکه به سن  درصد50  است کهدختران در سن بسيار پائينيکی از اين داليل ازدواج 
  .ن هشت سالگی، ازدواج می کننددر سحتی برسند و برخی 

  
  که به}اوسط تعداد اطفالی که يک خانم در زمان حيات خود به دنيا ميآورد { ریوعالوه بر اين، ميزان بار

  . می باشد مقايسه کنيد3.4، يا با پاکستان که 1.2اين را با آمار ايران، . بسيار باالست  ميرسد،6.7
  

 هر قدر يک خانم بيشتر طفل بياورد ، همانقدر خطر وجود دارد که در که نشان می دهد  در تمام دنيا تحقيقات
   .جريان والدت تلف شود
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% 18 مردم به خدمات صحی اساسی دسترسی دارند اما در عمل در سال گذشته صرف %  85قسميکه گفتيم 
های بدون مادران توسط دايه  % 82در حاليکه .  مستفيد گرديدنداز وضع حمل ها توسط متخصصين ماهر

شديد و تعليم درست والدت کرده اند که اين خود سبب ازدياد مرگ و مير، ازدياد امراض ، حوادث خونريزی 
  . مادران ميگرددوبالخره تلف شدن اطفال 

  
عه نميکنند يا از سبب عدم آگاهی و ج زنان برای تداوی به شفاخانه ها و تسهيالت صحی مرايکی از داليلی که

  . ت که اعضای مرد خانواده اکثرا مانع مراجعه خانم ها به تسهيالت صحی ميگردند اينسيا از سبب 
کليد بهتر شدن صحت مادران به مردان ارتباط ميگيرد که بايد در مشکالت صحی و نيازمنديهای شان حساس 

لوگيری از اين تنها موضوع زنان نميباشد بلکه شوهران، پدران، برادران و پسران اند که بايد برای ج. باشند
   .  در اين مبارزه اشتراک نمايندخويشمادرخانم ، خواهر و يا مرگ 

  
 ميزان اگر. .  در نظر گرفته شود پالنگذاری فاميلی وفاصله ميان والدت هااست تا همچنان بسيار مهم 

کشور   47 بيش از دو برابر خواهد شد يعنی از رديف 2050بارداری کاهش پيدا نکند، نفوس افغانستان الی 
   کشور پرنفوس خواهد رسيد31پر نفوس، افغانستان به رديف 

  
در اين زمينه، ملل متحد متعهد به حمايت از دولت افغانستان و شرکای انکشافی می باشد تا از اينکه هيج زنی 

ن می اين هدف اصلی صندوق جمعيت ملل متحد در افغانستا. در حين وضع حمل نميرد اطمينان حاصل شود
 به ميزان 2012استراتژی انکشاف ملی افغانستان تالش دارد تا ميزان مرگ و مير مادران را تا سال . باشد
  . کاهش دهددرصد15

  
 حاملگی هر به صحت باربری و تامين اينکه صندوق وجهی جميعت ملل متحد متعهد به تامين دسترسی جهانی

 برخورد  و کرامت انسانیا هر زن و يا دختر با احترامو باشد، هر والدت سالم بوده بيک حاملگی خواسته 
  .ميگردد ميباشد

  
.  گرددامين کار مينمايم تا تغييرات آتی برا افغان ها  تهمکارانساير همکاری با دولت، جامعه مدنی و ما در

رسانيد  خواهش مينمايم که اين پيام را به همه مردم برسانه ها  خصوصاشما  همهمن با استفاده از فرصت از
            . ست تا به آنان کمک برسانيما ساده  مهم وزيرا که اين در واقع بسيار

 .  تشکر از شما
  

  :بخش سواالت وجوابات
  

 شما در مورد توسعه يوناما صحبت کرديد، امکان دارد توضيح بيشتر بدهيد؟ و داکتر :راديو کليد
ن آمار تا چه اندازه دقيق است و منبع شما چه  نفر می ميرند، اي24000رامش، شما گفتيد که هر ساله 

  بوده است؟
 در گزارش خاصی به شورای امنيت ملل متحد، سرمنشی بان کی مون حمايت خود را از نقش يوناما :يوناما

.  يوناما در انجام ماموريتش بسيار حياتی می باشدمامورين با تجربه برایافزايش . در افغانستان اعالم کرد
کارمندان داخلی و خارجی بيشتر در مورد موضوعاتی مانند انتخابات، تطبيق استراتژی هدف استخدام 

انکشاف ملی افغانستان، تقويت نهادهای افغانستان، موثريت کمک ها و مهم ترين بخش که کمک های 
ند بهتر بنابراين کارمندان امنيتی و اداری بيشتر يوناما را قادر خواهد ساخت تا بتوا. بشردوستانه می باشد

در ماههای آينده ما دفاتر جديدی در نواحی که قبال در آنجا دفتر نداشته ايم افتتاح . وظيفه خود را انجام دهد
  .خواهيم کرد

 آمار مربوط به ميزان مرگ و مير مادران بر اساس مطالعاتی می باشد که در سال :صندوق جمعيت ملل متحد
من فقط می خواهم ذکر کنم .  می باشد2004رده ام، از آمار سال آنچه من نقل قول ک.  انجام شد2004 و 2003

ايجاد تغئيرات مهم در اين مورد . که ميزان مرگ و مير مادران در کوتاه مدت دچار تغئير ناگهانی نمی شود
البته به دليل گسترش خدمات صحی، بتوان تاثير را مشاهده . نيازمند چندين سال و حتی چندين دهه می باشد

اما از لحاظ ازدواج در سنين پائين، فاصله ميان والدت ها، دسترسی به خدمات صحی و آموزش . کرد
  . متخصصين والدی، نيازمند زمان بيشتری می باشد

پيشنهادی برای اجرای سروی ديگری در امسال  وجود دارد .  سرويی جامع و کشوری بود2004سروی سال 
  .ايت خواهيم کردو ما از وزارت صحت عامه برای انجام آن حم
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  . تر خواهد بود انجام شود، آمار مرگ و مير مادران دقيق2010وقتی سرشماری در سال 
  

از کل جمعيت دسترسی به خدمات صحی % 80 سوال من در مورد اين مساله است که :صبح بخيرافغانستان
اين عدد در . ر دقيق نمی باشدمنبع اين چيست و اگر اين آمار از دولت افغانستان است، پس اين آما. داشته باشد

  تضاد با صحبت های شما در مورد ميزان مرگ و مير مادران، برای مثال، در بدخشان می باشد؟
  

تا آنجايی که مساله سروی ميزان مرگ و مير مادران .  دو موضوع مطرح است:صندوق جمعيت ملل متحد
اين تنها معلوماتی هست که ما . جهانی بودمطرح می باشد اين يک سروی مستقل، کشوری و با سرمايه جامعه 

معلومات ديگر در مورد دسترسی به خدمات صحی سيستم . می توانيم بگويئم به واقعيت نزديک می باشد
مديريت معلومات صحی وزارت صحت عامه می باشد که کارتی را که توسط دانشگاه جانز هاپکينز کنترل 

% 80ز جمعيت از خدمات صحی استفاده می کنند ولی اساسا ا% 80من نمی گويم که . می شود حفظ می کند
ی که از آن آگاهی داشته باشند و نيز اجازه رفتن به آن را در صورت از جمعيت امکانات صحی دسترسی دارند

  .داشته باشند
  

من به اظهارات اخير رئيس کميسيون مستقل انتخابات اشاره می کنم که گفت امکان : هشت صبحروزنامه 
من می خواهم نظر يوناما را در اين مورد بدانم و اينکه آيا اوضاع امنيتی آنقدر وخيم .  انتخابات می رودتعويق

  هست که نيازمند به تعويق انداختن انتخابات باشد؟
  

در ارتباط با انتخابات می خواهم بگويم که اين يک روند خيلی پيچيده ای است و بايد در سراسر کشور : يوناما
طوريکه می دانيد کشور هاييکه مرحله پس از جنگ را می گذرانند، و کشور هايی که با . دبرگزار گرد

و البته اين بدين معنا . چالشهای امنيتی روبرو هستند، ممکن است در برگزاری انتخابات دچار مشکالتی شوند
چيش  زود است خيلی هنوز تا 2008درين ماه جوالی ، و نيست که ما چالش های امنيتی را دست کم گرفته ايم

 بستر امنيتی برای برگزاری انتخابات مساعد نيست و با يد در نتيجه انتخابات به تعويق انداخته بينی کنيم که
  .شود

يک مسئله ديگر که فوق العاده حائز اهميت است، اين است که ما تا موعد برگزاری انتخابات بعدی فرصت 
ی مهم است که همه جوانب ذيدخل در پروسه انتخابات آمادگی های خيلی کمی در اختيار داريم، ازينرو اين خيل

  . و ما شاهد عاجل بودن آن در حين اخذ آمادگی ميباشيم.الزم برای برگزاری اين پروسه را داشته باشند
  

 يوناما کميسيون مستقل انتخابات را در آمادگی گرفتن برای برگزاری يک انتخابات آزاد، عادالنه و پر امن، 
  .ری می نمايدهمکا

  
 گزارش خود شما به اين نکته اشاره کرديد که مساعدتهای اعالن شده در کنفرانس در :راه نجاتروزنامه 

پاريس به شکل عادالنه به همه واليات کشور توزيع خواهد شد، آيا از ديدگاه يوناما همه واليات افغانستان 
  نديها متفاوت اند؟دارای عين نيازمنديها می باشند؟ و يا اينکه اين نيازم

  
طوريکه ميدانيد، کنفرانس پاريس چيزی بيشتر از يک کنفرانس تمويل کنندگان بود، و هدف اين  :يوناما

يکی از بخش های مهم کنفرانس پاريس را . کنفرانس در جمع آوری مساعدتها برای افغانستان خالصه نمی شد
ه با توجه به اولويت های افغانستان در سکتور  تشکيل می داد کANDSاستراتيژی انکشاف ملی افغانستان  

اين استراتيژی از طرف جامعه جهانی تأييد . های مختلف طراحی گرديده و به جامعه جهانی تقديم گرديده است
شده است، و نقشه راهی را برای همه ما در سالهای آينده تشکيل می دهد، تا در پرتو آن پيشرفت و ترقی را به 

  .ان معرفی نماييمهمه نقاط افغانست
تا جاييکه به مسئله کمک های انسانی مربوط می شود، می توانيم بگوييم، هرگاه يک حادثه ای رخ می دهد، 

و در همين . ادارات ملل متحد در همکاری با حکومت افغانستان در صدد رسيدگی به آن حادثه بر می خيزند
 ميليون 4.5 دولت افغانستان اعالن نموديم تا ارتباط ما هفته گذشته يک درخواست جديدی را با همکاری

ما . افرادی را که امنيت غذائی شان در مخاطره است، در سراسر کشور برای مدت يکسال کمک نماييم
اگر به خاطر داشته باشيد، ما اولين درخواست . اميدواريم که جامعه جهانی به اين درخواست پاسخ مثبت بدهد

ما قادر خواهيم بود تا . موديم که به آن درخواست، کامًال پاسخ مثبت داده شدمان را در ماه جنوری اعالم ن
مساعدت هايی را که از طريق اين درخواست تهيه می گردد تا اوخر آگست سال جاری به نيازمندان توزيع 

  .نماييم
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ه کودکان سوال من در رابطه به تعداد روزانه والدت ها و همچنين مرگ و مير روزان :پژواکآژانس خبری 
 کودک به علت امراض قابل وقايه ميميرند 600در ارتباط به احصائيه هايی که می گويند ماهانه حدود . ميباشد

  .لمفًا توضيح بدهيد؟
  

من به مرگ و مير مادران در اثنای والدت اشاره کردم، که . دو مسئله وجود دارد: صندوق جمعيت ملل متحد
و اين يک رقم اوسط است که در . ردر هر صد هزار والدت زنده ميباشد ماد1600آن احصائيه نمايانگر مرگ 

  .نقاط مختلف کشور می تواند متفاوت باشد
 والدت زنده 1000ميزان مرگ و مير کودکان به اساس هر . مسئله ديگر ميزان مرگ ومير کودکان است

 165عمر خود می ميرند، در حال حاضر در اين کشور تعداد کودکانی که در اولين سال . سنجش می گردد
 آنها قبل از 165 والدت زنده داشته باشيم، 1000به اين معنی که اگر ما .  تولد زنده است1000کودک در هر 

اين رقم ظاهرًا با گسترش تسهيالت صحی در کشور در . اينکه يک سالگی شان را جشن بگيرند، می ميرند
تأثير عمده در ظرف يک سال يا . دراز مدت استاين مسئله يک بار ديگر يک پروسه . حال کاهش است

  . الی ده سال زمان نياز است تا تأثير عمده مشاهده شود5دوسال مشهود نخواهد بود، بلکه به 
  

 
  


