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

اکی مسئول برنامه ماين پاکی سازمان ملل در افغانستان هستند، ايشان برای شما در مورد فعاليت های ماين پ
آن ميخواهم چند گزارش کوتاه را خدمت  ولی قبل از. د دادندرطی شش ماه گذشته سال جاری معلومات خواه

  . تان ارائه کنم
 

  حمايت می کند ی  از بازسازی کانال آبياری لشکر سازمان ملل متحدسازمان جهانی غذا و زراعت
  

 هزار هکتار زمين 15 مستفيد شده و  دهقان هزار100 بيش از ی واليت نيمروزاز بازسازی کانال لشکر
کار آن با حمايت سازمان جهانی غذا و زراعت ملل متحد انجام شده و اين منبع جديد . توسط آن آبياری می شود

  .  هزار هکتار افزايش می بخشد20 هکتار به 1800آب زمين های قابل آبياری را از 
  

 هزار خانوار در چهار روستای خوابگاه، 18حدود در ضمن . اين کار در اوايل سال آينده تکميل می شود
اين روستا ها به توليدات زراعتی بخصوص . بايناز، سردشت، مهاجر آباد و نادعلی نيز از آن مستفيد می شوند

  . گندم، جو، مشنگ، سبزيجات، پنبه و تربوز وابسته است
  

  .  و ديگر مصارف خانگی می باشدآب های سطحی در حال حاضر يگانه منبع موجود برای آبياری و آشاميدن
  
  

  توزيع مواد غذائی برای افغانهای آسيب ديده از افزايش قيمت ها، توسط پروگرام غذائی جهان ادامه دارد
  

 ميليون نفر در 1.46 هزار تن غذا را در ميان 33از ماه جنوری بدينسو، پروگرام غذائی جهان به مقدار 
  . يع نموده استمناطق شهری و روستايی افغانستان توز

  
  . در سراسر کشور مشغول اند" کار در بدل غذا"  ميليون نفر در فعاليت های 1در حال حاضر حدود 

  
 قيمت بلند رفتن ميليون افغان آسيب ديده در اثر 2.5 هزار تن درخواست کمک ماه جنوری برای 88عالوه بر 

 ميليون افغان 3.7تن کمک غذائی را برای هزار 179 ها، بخصوص قيمت گندم و آرد، پروگرام غذائی جهان 
  .  توزيع خواهد نمود2009 و 2008آسيب پذير در سراسر کشور در سالهای 

  
 ميليون دالر توسط دولت افغانستان و ملل متحد، پروگرام 404دو هفته قبل تحت درخواست مشترک برای 

  . فراهم سازد هزار تن مواد غذائی را 230غذائی جهان در نظر دارد تا نزديک به 
  

، پروگرام غذائی جهان بخاطر افزايش مصئونيت غذائی بخصوص برای 2008بين ماه های جنوری و جون 
  .  ميليون افغان فراهم می نمايد3.5 هزارتن غذا را برای 103ساکنين مناطق دور افتاده و نا أمن غذائی، 

  
 هزار آسيب ديده از اثر زمستان 66ی پروگرام غذائی جهان در ضمن مسئوليت تهيه کمک عاجل غذائی برا

 هزار بيجا شده داخلی بشمول بيجا شدگان 58به تعداد کلی . دشوار را در مناطق مختلف کشور به عهده دارد
  .  عمدتأ در جنوب کشور، کمک غذائی پروگرام غذائی جهان را دريافت می نماينداز اثر جنگ

  
  .  کمک ارايه می شود2008ير در نيمه اول سال  هزار عودت کننده و اخراج شده آسيب پذ27برای 

  
  

   سازمان جهانی مهاجرت از قانون جديد افغانستان در مبارزه عليه قاچاق انسان استقبال می کند
  

يک قانون جديد مبارزه عليه قاچاق نافذ گرديد که به مثابه يک گام بزرگ در جهت پيگيری شديد جنايات و 
اين امر به همکاری نزديک ميان دولت جمهوری اسالمی افغانستان و . دعدالت وسيعتر برای همه می باش

  . سازمان جهانی مهاجرت منجر گرديد
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 رئيس جمهور 52 جوالی بعد از امضای فرمان شماره 14به تاريخ مبارزه با اختطاف و قاچاق انسان قانون 
برای مبارزه با قاچاق را سازمان جهانی مهاجرت در حال حاضر يک پروگرام ظرفيت سازی . نافذ گرديد

  . برای نمايندگی های تنفيذ کننده قانون در افغانستان تطبيق می کند
  

  . وزارت عدليه می گرددتقنين اين پروگرام شامل همکاری در طرح اولين قانون مبارزه با قاچاق برای رياست 
  

کا در جهت گسترش اطالعات سازمان جهانی مهاجرت اکنون در نظر دارد تا با دولت افغانستان و ديگر شر
  . کار نمايد،قانون جديد و ايجاد يک تحرک ميان شرکا برای توسعه فعاليت های مبارزه با قاچاق

  

  داکتر حيدر رضا، مدير پروگرام مرکز ماين پاکی ملل متحد در افغانستان 
  

نيز بخاطر ارايه فرصت خانم ها وآقايان نخست از تشريف آوری شما تشکر نموده و از همکاران ام در يوناما 
  .  ماه گذشته امسال داشتيم، نيز تشکر نمايم6جهت بيان بعضی از موفقيت های بسيار خوبی که طی 

  
الزم به گفتن نيست که افغانستان به علت سی سال جنگ و خشونت بيشترين شمار ماين ها و مواد منفجر نشده 

اکنون .  بخاطر ماين و مهمات منفجر نشده قربانی می دهندتا هنوز هم بدبختانه هر ماه افغانها. را در خود دارد
با خوشحالی اعالم می دارم که درمشارکت با دولت افغانستان، بخصوص با رياست ماين پاکی ما حدود 

 صندوق 957.362 عدد ماين ضد تانک، و بصورت دقيق 419 حلقه ماين ضد پرسونل و به تعداد38.297
  . مهمات ديگر را جمع آوری و نابود ساخته ايممواد منفجر نشده شامل مرمی و 

  
 سال مقايسه 18 ماين ضد پرسونل نابود شده در جريان 389000 ماين ضد پرسونل را با 38292اکنون اگر 

 سال، يک موفقيت 18کنيم، می بينيم که کار خوبی را انجام داده ايم و دستاورد تالش مان در مقايسه با تالش 
  . شودبسيار عظيم شمرده می 

  
 خسته گی طبعأ اعتبار اين کار به ماين پاکان عزيز مان، يعنی فرزندان واقعی اين کشور ميرسد که با تالش

  .نمايند تا ببينند که چطور می توانند به مردم و کشور شان خدمت ناپذير به خرچ ميدهند
  

ورد نظر ماست و به تعداد در کنار فعاليت ماين پاکی، فعاليت های ديگر مانند آموزش خطرات ماين نيز م
 مرد، زن و کودک اين کشور از فرصت آموزش خطرات ماين و مهمات منفجر نشده که به 760.434

  . اجتماعات شان معرفی گرديد، مستفيد شدند
  

اميدوارم که اين تالش ها حتی اگر کاهش يابد، باز هم ادامه يابد و خبر خوش ديگری را که با کمال خرسندی 
 قربانی داشتيم و اما تالش می ورزيم 24الم ميدارم اين است که در ماه جون برای اولين بار تنها برای شما اع

  . تا شمار قربانيان ماين و ديگر مهمات منفجر نشده را باز هم کاهش بخشيم
  

 البته اين چيزيست که نمی توانم ضمانت کنم که خدای نخواسته به جهت ديگری تغيير کند، اما سعی داريم تا
  . اين گونه رويداد ها را باز هم کمتر سازيم

  
واقعيت . اکنون يک مسئله ديگر را می خواهم به شما بگويم و بعد از آن آماده پذيرش سواالت شما خواهم بود

 پاکی دولت افغانستان بصورت مشترک کار می مايناين است که دفتر ماين پاکی ملل متحد اکنون با رياست 
در . نامه ريزی می کند و در واقع عمليات ها را هم بصورت مشترک انجام می دهيمکنند، بصورت مشترک بر

يک نشست در ماه دسمبر سال گذشته، و سپس در نتيجه نشست ارگان های بين الوزارتی در ماه جنوری 
امسال، رياست ماين پاکی در چهارچوب اداره آمادگی در برابر حوادث طبيعی يک ارگان دولتی را انتخاب 

  . ودند تا همراه با مرکز ماين پاکی ملل متحد، فعاليت های ماين پاکی را مراقبت نمايندنم
  

اکنون از آغاز ماه می امسال، همکاران مان از رياست ماين پاکی به دفتر ما منتقل شده اند، تا بصورت منظم 
  . در برنامه ريزی و انجام فعاليت های ماين پاکی سهيم باشند

  . رت همکار با هم سعی داريم تا دستاورد های خود را گسترش بخشيمبدين صورت ما بصو
  . سخنان من در همين جا به آخر رسيده و آماده هستم پاسخ به سوالت شما هستم 
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  : سواالت وجوابات
  

آيا هيچ آماری در مورد ميزان زمين های آلوده به ماين در افغانستان وجود دارد؟ و همچنين در  :بی بی سی 

ماين هايی که توسط عناصر مخالف دولت کارگذاشته شده اند و اين پروسه چقدر برای شما دشوار می مورد 

  باشد؟

بر اساس آمار، دو سوم کشور و دو سوم از مشکالت مرتبط با ماين ها و مواد  :دفتر ماين پاکی ملل متحد

 2268بنابر آمار ما، حدود . ندهمنفجر نشده در کشور حل شده، پس بنابراين فقط يک سوم اين مشکالت باقی ما

اين مناطق محل زندگی حدود چهار . منطقه در افغانستان همچنان آلوده به ماين و مواد منفجر نشده می باشد

  . ميليون افغان می باشد

ما هيچ گونه آمار و حقايقی مرتبط با ماين های جديد . قسمت دوم سوال در مورد ماين های جديد می باشد

به طور غير مستقيم و گهگاه، گزارش هايی در مورد تلفات ناشی از ماين و مواد منفجر نشده در اما . نداريم

پس بنابراين ما می توانيم به طور غيرمستقيم . مکانهايی که سابقا چنين مواردی ديده نشده بوده دريافت می کنيم

، 2002ن وجود، افغانستان در اواخر سال با اي. نتيجه بگيريم که احتماال اين ماين ها اخيرا کار گذاشته شده اند

بر اساس کنوانسيون اتاوا، .  عضو رسمی آن شد2003به کنوانسيون اتاوا ملحق شد و در تاريخ اول مارچ 

استفاده، توليد، فروش، نگهداری و هر فعاليت ديگر که مرتبط با ماين های ضد پرسنل باشند در اين کشور 

  .ممنوع می باشد

  

بر . ال من در ارتباط با توزيع مواد غذايی و اصوال پروژه های غذا در بدل کار می باشد سو:سالم وطندار

برنامه پروگرام .  با کمبود مواد غذايی مواجه هستندور نفر در واليت غ40000اساس يک گزارش جديد، 

  خوراکه جهانی برای کمک به اين افراد چيست؟

م خوراکه جهانی به وسيله برنامه های مختلف مانند، غذا در بدل  همانطور که قبال به شما گفتم، پروگرا:يوناما

کار، کمک های غذايی برای کسانی که در نتيجه افزايش شديد نرخ مواد غذايی با مشکل روبرو شده اند، و 

  .غذا در بدل تعليم و تربيت و ساير برنامه ها، کمک های غذايی خود را در سرتاسر کشور توزيع می کند

 شما مستحضريد، اولين درخواست مشترک برای کمک های عاجل که توسط دولت افغانستان و همانطور که

ست امسال مانده از آن درخواست تا پايان آگملل متحد اعالم شد به صورت کامل تمويل شد و کمک های باقي

همانطور که قبال گفتم پروسه توزيع کمک های غذايی توسط پروگرام خوراکه جهانی جريان . کامل خواهد شد

  .دارد

 ميليون دالر بود دو هفته قبل مشترکا توسط دولت افغانستان و ملل متحد اعالم شد 404درخواست دوم که برای 

ست به پايان خواهد رسيد، ست اول که تا پايان ماه آگبخش باقيمانده از درخوا. و مدت آن يکسال خواهد بود

اين درخواست به ميليونها افغان که در معرض خطر کمبود مواد غذايی می باشند کمک . همچنان جريان دارد

، بايد بگويم که تعدادی از واليات هستند که شديدا محتاج کمک های غذايی وردر مورد واليت غ. خواهد کرد

  .شده و اميدوار هستيم که اين واليات نيز از کمک های غذايی بهره مند شوندی ها انجام ارزياب. می باشند
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آيا کدام .  مجتمعات که تا حال با ماين های زمينی آلوده اند اشاره نموديد2268  شما در مورد :راديوی آزادی

  برنامه خاص به منظور پاکسازی اين ساحات روی دست داريد؟

يکی تعهد بين المللی و ديگر توافقنامه . بلی يقينًا، افغانستان دارای دو تعهد ميباشد :متحددفتر ماين پاکی ملل 

 درصد کشور که متاثر از ماين و مواد منفلق ناشده ميباشد الی شروع 70افغانستان ميباشد که به اساس آن 

 افغانستان بايد از وجود  تمام2013به اساس کنوانسيون اتاوا، اول مارچ .  بايد پاکسازی گردند2013مارچ 

حاال بايد اين را منحيث يک معيار و يک مسوليت و نياز . ماين های زمينی و مواد منفلق ناشده حاری باشند

ما يقينًا پالن ها و پروگرام های برای پاکسازی افغانستان از وجود ماين . برای پاکسازی کشور در نظر گرفت

 ترجيع خواهم داد اگر سوال در مورد موفقيت شش ماه گذشته به عمل حاال من. ها داريم تا مردم نجات يابند

من . و من خواهم گفت که ما روش های جديد را برای پاکسازی افغانستان از وجود ماين ها ايجاد نموده ايم. آيد

داده  ساله وظايف قابل ستايش را انجام 18ميخواهم با استفاده از فرصت از همکاران افغان خود که با تجارب 

 تخصص تخنيکی، کارشناسان که با ما در اين راستا همکاری دارند تا چگونه اين -اند و از دوستان بين المللی

موثريت به اين معنی که چقدر زود ما ميتوانيم افغانستان را از . برنامه ها را موثر واقع نمايند تشکر نمايم

  . وجود ماين ها نجات دهيم

  

.   در رابطه با اخبار خوشی که در مورد ماين پاکی داديد سپاسگزاريم :ی سیتلويزيون سرويس جهانی بی ب

 تن از مردم ملکی در نقاط مختلف افغانستان جانهای شان را از دست داده اند، و 200اما در اين اواخر حدود 

فات چيزی می ما در اين رابطه چيزی از ملل متحد، به ويژه از يوناما نشنيديم، ايا شما در رابطه با اين تل

  دانيد؟ و ايا از اين بابت نگران هستيد؟ و آيا اين موضوع در حيطه اختيارات و مأموريت شما هست يا خير؟

 

 سازمان ملل متحد هميشه در .در اولويت قرار داده شودامنيت و رفاه مردم ملکی بايد بدون استثناء   :يوناما

گير بايد قوانين افغانستان و قوانين بين المللی را رعايت  درتمام طرفيناين مورد صريح و روشن بوده است که 

  .نمايند

بيشترين مساعی شان را به خرج بدهند بايد  ما هميشه بر اين نکته تأکيد می کنيم که نيروهای مسلح بين المللی 

  . تا جان مردم بی گناه ملکی در اين کشور حفاظت شود

، حاکی از آن است تلف شده اند هفته های اخير وز ها ور گزارش های واصله در مورد  افراد ملکی که طی

  .که مردم بی گناه زيادی تلف شده اند و ما نميخواهيم اين وضعيت ادامه پيدا کند

  

 من ميخواهم در مورد عوامل که منجر به موفقيت شما در مقايسه به سال گذشته گرديده است :تلويزيون طلوع

ش رقم تلفات از اثر ماين ها صحبت نموديد، اما اين ماين ها در کجا توسط شما همچنان در مورد کاه. بدانم

  نظر شما در اين مورد؟. عناصر ضد دولت گذاشته شده اند که به افراد ملکی خساره وارد ميکند

يک چيز را که منحيث يک افغان ميخواهم به آن بپردازم اين است که من يک تعهد   :دفتر ماين پاکی ملل متحد

 ماين پاکان و فاميل ماين پاکی 8500سؤليت دارم و ميتوانم به نماينده گی تمام همکاران خود يعنی ويک م

ما زمانيکه در اخير روز اطالع بدست ميآوريم که يک کار . صحبت نمايم که ما يک تعهد و مسؤليت داريم
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با اين نوع طرز فکر، . شيممفيد را در راستای کمک به مردم و کشور خود انجام داده ايم خيلی ها خوش ميبا

اين مسؤليت است که ما برای آن آماده هستيم تا هر در را به صدا بيآوريم تا ببينيم که اگر يک پيشنهاد خوب 

در مورد ماين ها . از نظر تخنيکی چگونه کار را بطور موثر و به شکل سريع انجام داده ميتوانيم. بدست ميآيد

ويم، ميخواهم اين را واضح بسازم و ماين های واقعی را از نظر تخنيکی با مواد ما وفتًا فوقتا از رسانه ها ميشن

متاسفانه چيز را که رسانه ها در مورد صحبت مينمايند ماين های واقعی . تعبيه شده منفلق ناشده تفکيک نمايم

  . نه بلکه مواد تعبيه شده منفلق ناشده هستند

  

ت کنترول طالبان نيز ادامه دارد؟ دوم اينکه  آيا با در نظرداشت  آيا عمليات ماين پاکی در مناطق تح:پژواک

   با موفقيت تکميل خواهد شد؟2013وضعيت امنيتی موجود در جنوب کشور، معيار تعيين شده الی 

خيلی پرسش خوبی، مسئله امنيت امروزه يکی از چالش های عمده است که در  :دفتر ماين پاکی ملل متحد

 2 تن از ماين پاکان خود را در قندهار، 3 ماه گذشته ما 8در خالل .  آن روبرو هستيمبخشهای از کشور ما با

اين . تن در را در کندز از دست داده ايم2 تن ديگر ايشان در مرز ميان بلخ و جوزجان، و 6تن آنان در زابل و 

اينها .  ليلی به قتل رسيدندماين پاکان فرزندان راستين اين مرزو بوم اند که با خونسردی تمام و به دون هيچ د

افراديکه بودند که در ذهن شان از يک سو قصد خدمت به مردم افغانستان و از سوی ديگر می خواستند لقمه 

من يادم رفت که ذکر کنم که تعدادی  هم در . اما بدبختانه کشته شدند. نانی را برای خانواده ها شان تأمين نمايند

  . اندنتيجه همچو حمالت زخم برداشته

بناًء امنيت در قسمت هايی از کشور به يک چالش تبديل شده است، که در نتيجه آن ما مجبور شديم تا تعدادی 

اما ما منطقه را به شکل . از تيم های مان را از قسمت هايی از کشور مثال قندهار و يا مناطق ديگر فرا بخوانيم

 و بعد از آن انجام دهيم اين است که مردم محل 2008ز کاری را که ما می خواهيم سر ا. کامل وا نگذاشته ايم

ماين پاکی مبتنی بر بکارگيری مردم محلی که در آن جوانان از ميان .  را در پروسه ماين پاکی درگير نماييم

اجتماعات محلی دوره های آموزشی سه ماهه را فرا می گيرند و موظف می شوند در محل مربوطه شان کار 

ما اميدواريم بتوانيم با تفاهم با بزرگان و موسفيدان محلی اجتماعات محلی را بسيج . مه بدهندماين پاکی را ادا

  .نماييم تا نقش حمايتی بيشتری را در حفاظت از تيم های ماين پاکی و تجهيزات شان به ايفاء نمايند

 تعهدات کنوانسيون اوتاوا را در ارتباط با بخش دوم پرسش شما، مبنی بر اينکه آيا افغانستان قادر خواهد بود تا

موفقانه عملی نمايد يا خير، می خواهم بگويم که اگر خدا نخواسته، وضعيت امنيتی از اين هم خرابتر شود 

بنحويکه تيم های ماين پاکی نتوانند کار شان را به شکل عادی پيش ببرند، مشکل خواهد بود که به ضرب 

  .نيماألجل و اهداف زمانی تعيين شده پابند بما

  

   آيا شما می توانيد تعداد تلفات ملکی ناشی از پروسه ماين پاکی را ذکر نماييد؟:روز 

   مورد 371 :دفتر ماين پاکی ملل متحد

  

 در جريان هستيد، تعداد زيادی از مردم بغالن در اثر خشکسالی و قحطی کهطوري : راديو و تلويزيون ملی

ای مساعدت به اين مردم کدام برنامه ای را روی دست داريد؟ خانه های شان را ترک گفته اند، آيا شما بر
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آيا شما اين کار را به شکل مستقالنه انجام می دهيد؟ و . سوال دوم بنده در رابطه با توزيع مواد خوراکی است

  يا اينکه با کمک حکومت؟

ملل در افغانستان در بلی، همه ادارات سازمان .  من می خواهم پرسش دومی شما را اول پاسخ بگويم:يوناما 

طوريکه می دانيد در واليات کميته هايی تحت نام کميته های .  کار می کنند ازنزديکهمکاری با حکومت

ميان .  اعضای اين کميته ها اندوجود دارد که يوناما و برخی ديگر از ادارات ملل متحدضطراری اپاسخ 

در . که بر مؤثريت کار ها می افزايدحکومت افغانستان و ادارات ملل متحد يک هماهنگی مطلوب وجود دارد 

چيزی که می توانم بگويم اين است که کمک های . ميمعلومات دقيق ندارتا الحال  بغالنرابطه با بيجا شدگان 

ه کی؟ کسانی که به شکل مستقيم در اين کار دخيل اند، می دانند ک. بشری در سراسر کشور انجام گرفته است

  در کجا؟ به چقدر مواد غذائی نياز دارد؟ 

  

  ازشما تشکر 

  

________  

  

  

  

 
  


