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به کنفرانس . هستم من عليم صديق از دفتر سخنگوی يوناما. ايان، بعد از ظهر شما بخيرخانمها و آق :يوناما

امروز بسيار خرسند هستيم از اينکه ميزبان معين سرمنشی ملل متحد در امور . مطبوعاتی ما خوش آمديد
 جانآقای . کمک های بشر دوستانه و هماهنگ کننده کمک های اضطراری، آقای سر جان هومز، می باشيم

 پنجشنبه گذشته برای بررسی وضعيت بشری و کمک به بهبود پاسخ های ما به نيازهای آسيب پذيرترين هومز
قبل از اينکه ميکروفون را به سر جان تحويل دهيم، می خواهم . اقشار جامعه افغانستان وارد اين کشور شد

ح کنفرانسی با حضور نماينده خاص بگويم که ما فردا کنفرانس مطبوعاتی نخواهيم داشت و روز پنجشنبه صب
 های مسلحانه، خانم رادهيکا کوماراسوامی که ديروز وارد افغانستان شد درگيریملل متحد در امور کودکان و 

 .خواهيم داست
  

  معاون سرمنشی ملل متحد در امور کمک های بشر دوستانه
اين اولين سفر من به . ستم چقدر خوشحالماجازه دهيد اول از همه بگويم که از اينکه اينجا ه. بسيار سپاسگزارم

زمان کوتاهی است ولی توانسته ام در همين زمان با . افغانستان است و سه روز را در اينجا سپری کرده ام
 هم - مخصوصا در واليات، نمايندگان کسانی که در کمکهای بشردوستانه فعاليت می کنند-نمايندگان دولت

های غير دولتی و همچنين نمايندگان آيساف چه در اينجا و چه در واليات نهادهای ملل متحد و هم سازمان 
در آنجا . در اين دو روز گذشته توانستم ازواليات جالل آباد، ننگرهار و کنر مالقات کنم. مالقاتهايی داشته باشم

 در مورد توانستم با اعضای بخش هايی که توسط جنگ آسيب ديده بودند مالقاتهايی داشته باشم و با آنها
رئيس جمهور، آقای خليلی خواهم رفت تا در مورد تمام معاون من از اينجا به مالقات . مشکالتشان صحبت کنم

  .اين موضوعات صحبت کنم
مالقات می کنم خود اين حقيقت که من از افغانستان به عنوان هماهنگ کننده سيستم کمک های بين المللی 

انسانی در افغانستان در جنبه های مختلف جدی است و وخيم تر می گواهی بر اين واقعيت است که وضعيت 
شود و يکی از داليل اصلی آن وضعيت امنيتی است که در بخش های مختلف کشور روز به روز بدتر می 

  . شود
ی تا با تمام کسانی که در اين فعاليت ها. بنابراين می خواستم تا به اينجا بيايم و وضعيت را با چشم خودم ببينم

و فکر می کنم که در . شرکت دارند مالقات کنم و ببينم که آيا پاسخ ما به نحو صحيحی ارائه می شود يا خير
پايان مالقاتم، می توانم بگويم که ما اعتقاد داريم که وضعيت جدی است و بايد فعاليت های بشردوستانه خود را 

  .رای مقابله با مشکالت گوناگون در آيندهافزايش دهيم هم از لحاظ هماهنگی و هم از لحاظ ظرفيت ما ب
مهم ترين مشکل و جدی ترين آن درکوتاه مدت، مشکل عدم وجود امنيت غذايی است که ناشی از باال رفتن 

خشکسالی در افغانستان که . قيمت مواد غذايی در سرتاسر دنيا می باشد که بر افغانستان نيز تاثير گذاشته است
 نشان می دهد و همچنين کمی بعد در موقع برداشت محصول تاثير خود را نشان تاثير خود را در حال حاضر

اين يک بحران غذايی جهانی است که بر بسياری از کشورها تاثير گذاشته اما تاثير آن بر افغانستان . خواهد داد
ک های انسان من فکر می کنم که دولت به همراه ملل متحد و ساير فعاالن در زمينه کم. بسيار جدی بوده است

 ميليون 81دوستانه به سرعت اين مساله را درک کردند و به همين دليل بود که ما درخواست کمکی را برای 
آن درخواست کمک پاسخ های خوبی دريافت کرد و به ما اجازه داد تا به . دالر در جنوری امسال اعالم کرديم

يم اما ما همچنان آگاهيم که آن تالش کافی نبود به  کنکمک ميليون نفر از فقيرترين افراد در افغانستان 2.5
همين دليل ما به همراه دولت افغانستان کار ميکنيم تا درخواست ديگر و بزرگتری برای رفع بعضی از اين 

  . نيازها و همچنين رسيدگی به مشکالت پيش روی زارعين در اين کشور آماده کنيم
فوری و حاد است که مردم افغانستان به آن مواجه اند، اما ساير  تگفتم که مشکل امنيت غذائی از جمله مشکال

بطور مثال، وضيعت دشوار مهاجرين که از ايران و پاکستان به کتله های . نگرانی های بشری نيز وجود دارد
 . وسيع عودت مينمايند و به مشکالت بزرگ از لحاظ اسکان و نيازمنديهای اوليه کمکی مواجه ميگردند

 جهانی، ادارات ملل متحد، بخصوص اداره مهاجرين ملل متحد و سازمانهای غيرحکومتی جهت جامعه بشری
من . رسانيدن کمک به اين عودت کننده گان کار مينمايند، اما ما نياز برای کمک بيشتر را درک مينمائيم

زديک جالل آباد دو توانستم چيزی از اين نيازمنديها را خودم زمانيکه از سرپناه موقت عودت کننده گان در ن
  . روز قبل ديدن نمودم مشاهده نمايم

همچنان مشکالت دوامدار با بيجاشده گان داخلی که بعضی از آنها بنابر عوامل جنگ وغيره برای مدت 
طوالنی و بعضی از آنها موقتآ به اثر جنگ، بطور مثال در جنوب کشور بيجاشده اند وجود دارد و ما 

  . به آن مردم نيز افزايش دهيمميخواهيم که کمک خويش را 
بخش ديگر نگرانی های ما حوادث طبيعی، بشمول سيالب ها و خشکسالی است که متاسفانه افغانستان از اين 

اين منطقه از لحاظ زمين لرزه نيز مستعد است و درصورت وقوع چنين حوادث، ما . ناحيه مستعد است
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 به آنها تا حد ممکن بهتر بوده و بازهم با حکومت ميخواهيم مطمين سازيم که آماده گی جهت رسيده گی
  . افغانستان همکاری نزديک مينمائيم

گفتم که وضيعت بشری واضحآ متاثر گرديده و درگيری های جاری در نقاط مختلف کشور اين وضيعت را 
بشری اين وضيعت جنبه های مختلف دارد که البته يکی آن مشکل دسترسی سازمانهای . وخيم تر ساخته است

چه ادارات ملل متحد و چه سازمانهای غيرحکومتی به آنعده مردم نيازمند که در بعضی از نقاط کشور وجود 
  . دارند ميباشد

جنبه ديگر آن تاثير جنگ باالی افراد ملکی، بخصوص تلفات آنان باالثر جنگ و عمليات نظامی از سوی 
  . هردوطرف ميباشد که موجب نگرانی بزرگ است

بيشترين تلفات از سوی . آمار يوناما، تعداد آن تلفات با مقايسه به سال قبل در حال افزايش بوده استمطابق به 
 قابل مالحظهشورشيان که هيچ توجهی به زنده گی افراد ملکی ندارند وارد گرديده است، اما تاهنوزهم تلفات 

  .  نظامی وارد ميگردداز سوی نيروهای بين المللی نظامی، نه تنها آيساف بلکه ساير نيروهای
من در مورد اين نگرانی ها از زبان بعضی از آنهائيکه با ايشان در واليت ننگرهار و کنر مالقات نمودم شنيدم 
. و توانستم در مورد نگرانی های آنان با نيروهای نظامی هم در واليات شرقی و هم در کابل صحبت نمايم

ونه تالش را بخرچ ميدهند تا تلفات افراد ملکی را کاهش و واضح است که نيروهای نظامی بين المللی هرگ
با وجود آنهم اين مشکالت تاهنوزهم وجود . خسارات ناشی از عمليات شانرا تشخيص و به آن رسيده گی نمايند

داشته و ما بايد به آنها رسيده گی نمائيم و مطمين سازيم که مصئونيت افراد ملکی در اولويت قرار گرفته و 
  . بشردوستانه بين المللی توسط همه رعايت ميگرددقانون 

  
 وغيره امراض  اطفالدر اين راستا، مهم است تا در جاهائيکه بطور مثال کمپاين واکسيناسيون عليه مرض فلج

راه اندازی ميگردد ما بتوانيم در مورد اعالن روزهای صلح و آرامش يا دهليزهای بشری گفتگو نمائيم تا اين 
  .  بطور صلح آميز و بدون وقوع حادثه به پيش برودعمليات بتواند

  .  يکی ديگر از جنبه های آن ادامه حمالت باالی کاروان های مواد غذائی وغيره عمليات بشری است
 مورد حمله عليه موتر های تجارتی حامل مواد اين سازمان را بين ماه 11پروگرام غذايی جهان ملل متحد 

اين چنين .  تن مواد غذايی خسارت مند شده است340 تجربه کرده که در نتيجه جنوری و جون سال جاری
حمالت کامًال غير قابل قبول بوده و بايد متوقف شوند؛ اين حمالت در مخالفت صريح با همه ی قوانين بشر 

سازمان من متاسف هستم بگويم که امروز نيز يک حمله ديگر بر کاروان اين . دوستانه بين المللی قرار دارد
 الری بود که در اين 47اين کاروان متشکل از . صورت گرفت که به سوی نيمروز و هلمند در حرکت بود

من تا هنوز در مورد همه ی جزئيات آن معلومات نداريم، اما اين . مسير باالی شان حمله صورت گرفته است
ه حريق شده اند و مواد آن از بين واضح است که باالی آن آتش گشوده شده و حد اقل بعضی اين الری ها طعم

اين کار ها برای هيچ طرف و نيروی فايده يی در پی . من اين گونه اعمال را جدًا تقبيح می کنم. رفته است
نداشته و تنها مردم را از دسترسی به اين کمک ها محروم می سازند که اشدًا به کمک های مواد غذايی محتاج 

بنابر داليل که بيان کردم، کوشش بر اين است که ظرفيت خود را بلند برده و از نزديک با حکومت .اند
افغانستان کار کنيم تا توانايی خود را برای پاسخ به اين مشکالت فرا راه فعاليت های بشردوستانه از طريق 

  .يک برنامه عمل جديد در ماه های آنيده باال ببريم
  .د که به سواالت شما پاسخ بگويمفعًال خوشحال خواهم بو

 
  سوال و جواب

  
 در سخنان تان گفتيد از جمله داليل که امنيت در افغانستان را وخيم ساخته است تلفات افراد :تلويزيون آينه

آيا فکر نمی کنيد که يکی از داليل بدتر شدن اوضاع . ملکی و حمله بر کاروان های مواد غذايی ملل متحد است
مله حکومت پاکستان با طالبان در آنسوی مرز بوده که منجر به بيشتر شدن نا امنی ها در امنيتی هم معا

  افغانستان شده است؟
شما از من يک سوال خيلی سياسی پرسيديد و : معاون سرمنشی ملل متحد در امور کمک های بشر دوستانه

 دارد که ضرورت به مشخصًا بعضی مسايل وجود. ساحه مسؤليت من تنظيم امور کمک های بشری است
ملل متحد آماده ارايه هر نوع همکاری، . بحث و يافتن راه های حل ميان حکومت افغانستان و پاکستان دارند

در حد توان، است تا راه حل ها در مورد اين مسايل پيدا گردد، اما اساسًا من فکر می کنم که اين ها مسايل اند 
  .گر جامعه جهانی، حل شوندکه بايد ميان حکومت ها، به کمک اعضای دي
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  آيا آماری در مورد تلفات افراد ملکی در سال جاری داده می توانيد؟: رسانی فرانسه برخآژانس 
 

 براساس آمار موجود در نزد ما در يوناما، :معاون سرمنشی ملل متحد در امور کمک های بشر دوستانه
 ايم که از ماه جنوری الی جون را شامل می شود  مورد تلفات افراد ملکی را نزد خود ثبت کرده698امسال ما 

 نفر آنها توسط عناصر ضد 422.  مورد در عين مدت در سال گذشته قرار دارد430و البته اين در مقايسه با 
 مورد ديگر 21 نفر توسط نيرو های نظامی حکومت يا نيرو های بين المللی کشته شده اند و 255حکومت و 

چنين به نظر ميرسد که موارد تلفات اهالی ملکی که . ام طرف به قتل رسيده اندهم مشخص نيست که توسط کد
من فکر . به حکومت و نيروی های بين المللی مستقر در افغانستان نسبت داده می شود، رو به کاهش بوده است

رار می کنم که سال گذشته اين تقريبًا در يک نوع توازن ميان نيرو های حکومت و عناصر ضد حکومتی ق
 فيصد است و مشخصًا تناسب تلفات افراد ملکی در مقايسه با 40 فيصد و 60داشت اما امسال اين نسبت بين 
من فکر می کنم که اين در نتيجه تالش نيرو های بين المللی است که در . تعداد حوادث کاهش يافته است

ار های موجود در دسترس ما، موارد بهر حال، براساس معي. راستای کاهش تلفات افراد ملکی انجام داده است
  .تلفات اهالی ملکی امسال افزايش يافته است

 
 می خواهم به يک ورقه حقايق که اينجا برای شما تهيه شده است اشاره کنم که در آن شما آمار و ارقام :يوناما

  .دارندن هم امروز در مورد اين ارقام صحبت رد را نيز خواهيد يافت که آقای جامتعدد در اين موا
  

يک . شما در مورد دسترسی نهاد های امداد انسانی و افزايش بی امنيتی ياد آوری نموديد: ژورنالست آزاد
وش شدن حد فاصل ميان ارسال کمک های  انکشافی به اين عقيده اند که مغشبخش مهم کمک ها و جامعه

 عث افزايش خطر برای جامعه بشری و نظامی از طريق تيم های بازسازی واليتی و پروگرام های ديگر با
امدادی گرديده اند و دسترسی آنها را به تاخير انداخته است، و منابع نظامی نسبت به فعاليت در ساحات که آنها 
مهارت های تخنيکی بيشتر مانند تعليم و تربيه، زراعت و برنامه های ديگر ندارند به شکل بهتر به مصرف 

  آيا زمان آن است که يک بار ديگر باالی آن بنگريد؟. يگرددميرسند زيراکه موجب آوردن امنيت م
 

به نظر من دليل اصلی که دسترسی در ساحات : معاون نماينده سرمنشی در امور انسجام کمک های بشری
اين است . بسيار مشکل گرديده است مشکل بی امنيتی، تعداد وقايع امنيتی و ميزان جنگ که ادامه دارد ميباشد

وش شدن حد فاصل تا اندازه ميان فعاليت های نظامی ش من با اين نظر موافق هستم که  مغاما. علت اصلی
من فکر ميکنم اين بسيار مهم است که . وجود دارد، بطور مثال، کمک های بشری تيم های بازسازی واليتی

ديگر برای تيم های بازسازی واليتی خود را در کمک های بشری دخيل نه مينمايند، جز اينکه کدام چاره 
همچنان به نظر من اين مهم است که تيم های بازسازی واليتی فعاليت های . داليل بی امنيتی وجود نداشته باشد

به نظرمن افراد نظامی که من در چند . را که آنها منحيث کمک های بشری انجام ميدهند توضيح نه مينمايند
رک نموده اند و رهنمود های واضح در اين مورد روز گذشته با ايشان روی اين نکات صحبت نمودم خوبتر د

 نظر جامعه بشری بين المللی، اين است که کمک هاما چيز که از نظر ما نهايت مهم است، از نقط. وجود دارد
عليرغم کدام . گردد نه مطابق به کدام آجندای سياسی و امنيتیميهای بشری مطابق به نيازمنديهای مردم توزيع 

  از دنيا دفاع مينمايم و از آنها در ها اصول عمده کمک های بشری اند که من در هر نقطآنه. آجندای ديگر
  .  افغانستان نيز بايد دفاع گردد

  
آيا مقصد شما اين . شما تذکر داديد که کمک ها بايد مطابق به نيازمنديها توزيع گردد: آژانس خبری پژواک

ظر به ملحوظات سياسی بوده است؟ شما چگونه توزيع است که کمک های که تا اکنون توزيع گرديده است ن
  آيا موفق بوده است يا خير؟. اين مواد خوراکه را ارزيابی مينماييد

 
به نظر من خطر اين وجود دارد که کمک ها غير : معاون نماينده سرمنشی در امور انسجام کمک های بشری

دند، و اين دليل است که من توجه خود را به از داليل ديگر نسبت به اصول و نياز عمده بشری توزيع  ميگر
 مثال های خاص که صورت من نه ميتوانم روی. معطوف ميدارمضرورت دفاع آن اصول عمده بشری 

زمانيکه ما در مورد کمک مواد غذايی . نگرفته است اشاره نمايم، اما خطر بخاطر وضيعت ناگوار وجود دارد
 های ملل متحد و ديگر انجو های که اين اصول عمده بشری را که توسط پروگرام غذايی جهان، ساير نهاد

بسيار واضح درک نموده اند صحبت مينماييم و هر آنچيز را که در توان داريم انجام ميدهيم تا متيقن گرديم که 
من حمالت که باالی کاروان های . اين کمک ها مطابق به ضرورت نه برای کدام دليل ديگر توزيع ميگردند

  . ايی و کارمندان بشری حمله صورت ميگيرد شديدًا  محکوم مينمايممواد غذ
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نگرانی های را که شما در مورد عدم مصونيت غذايی، امنيت و وضيعت بشری در : تلويزيون نورين

   توزيع گرديده است ناکام بوده اند؟نافغانستان ابراز نموديد، آيا فکر نميکنيد که کمک های تا اکنو
 

من فکر نميکنم که اين کمک های ناکام بوده باشند، به : ر امور انسجام کمک های بشرینماينده سرمنشی د
ما نياز داريم تا در روش خود ستراتيژيک باشيم، ما نياز داريم . نظر من ما ضرورت داريم تا بيشر انجام دهيم

منابع بيشتر از جامعه به منظور توزيع اين نيازمنديهای بشری ظرفيت بيشتر داشته باشيم و ضرورت داريم تا 
آن ها همه چيز های اند که من با خود خواهم برد  و در اصالح آن سعی خواهم . بين المللی را تجهيز نماييم

به نظر من يک تاکيد بسيار قابل درک روی آجندای سياسی، آجندای امنيتی و انکشاف و بازسازی وجود . کرد
بعضی نيازمنديهای بشری وجود دارد که بيشتر اهمال . ماندداشته است که همه آنها کامًال حياتی خواهند 
  . گرديده اند و حاال من ميخواهم آنرا اصالح نمايم

  

       
  بسيار تشکر


