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نام من نظيف اهللا ساالرزی است و من از دفتر سخنگوی یوناما هستم و شما را به ، بعد ازظهر شما بخير :يوناما
 رئيس منطقوی آسيا –در کنفرانس امروز ما آقای انتونی بانبوری . کنفرانس مطبوعاتی امروز خوش آمدید می گویم

مواد خوراکی در مسایل مربوط به  مورد  متحد به صفت مهمان حضور دارند که در پروگرام غذائی جهانی مللبرای
  . افغانستان صحبت خواهند کرد

  
 ارشد آن مقامات تا با هستندنماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان آقای کای ایدی امروز در شهر اوتاوا 

ی نماینده خاص سرمنش. کشور بشمول وزیر خارجه ماکسيم برنر و وزیر دفاع پيتر گوردان مک کی صحبت کند
عمومی روز جمعه به مقر سازمان ملل در نيویارک باز می گردد تا با سرمنشی عمومی آقای بان کی مون صحبت 

هدف این مالقات ها بررسی قبلی کنفرانس پاریس است که در ماه جون امسال برگزار می شود و همچنان صحبت . کند
انيم بخاطر هماهنگی تالش ها گام برداریم و چطور با شرکاری بين المللی افغانستان در مورد اینکه چگونه ما ميتو

  . کمک ها برای دولت افغانستان را طی ماه های آینده می توانيم افزایش بخشيم
  

  انتونی بانبوری از پروگرام غذائی جهانی 
  

ما روز بخير آقایان، من بخاطر به تعویق انداختن کنفرانس دیروز مان از شما معذرت می خواهم و بخاطر حضور ش
  . امروز تشکر می کنم

ارزیابی وضعيت فعلی امنيت غذائی در کشور، دوم، بررسی اثرات کمک فعلی : هدف سفر من به افغانستان اوال
 بين المللی و تمویل کنندگان در خصوص همکارانپروگرام غذائی جهانی به افغانستان و سوم بحث و گفتگو با دولت، 

  .  آینده باید برداریم، ميباشداینکه چه گامهای را بخاطر تغيير شرایط
  

ما با مسئولين دولتی، وزیر احيا و انکشاف دهات آقای ضياء، وزیر معارف آقای اتمر، وزیر زراعت آقای رامين و 
  .  داشتيم های ملل متحد، بانک جهانی و تمویل کنندگان مالقاتهمکاران

  
 شورای والیتی، نمایندگان شورای انکشاف اجتماعی، سازمان  که در آنجا با والی، سرپرستبودمقندهار در سه روز 

های غير دولتی، تيم بازسازی والیتی کشور کانادا مالقات داشتيم و در ضمن از دو مکتب، کورس های سواد آموزی 
  .   کوچی ها دیدن کردیم  بودوباشحلمو یک بار توزیع مواد غذائی از سوی پروگرام غذائی جهانی و 

  
ن مالقات ها، این سفر های ساحوی و بحث های داخلی خودمان، ارزیابی پروگرام غذائی جهانی اکنون این بر اساس ای

با تأسف باید گفت که . است که باید به نياز های غذائی ميليون های افغانی که با مشکل جدی روبرو اند، پاسخ داده شود
 22تورم در کشور در ماه فبروری به . ن بد تر شدهاین وضعيت در اکثر جا ها به علت رشد قيمت ها با گذشت زما

 درصد 100 تا 50 درصد و با توجه به هر نقطه خاص کشور از 30درصد رسيده بود و این تورم برای مواد غذائی 
اما برای . بسياری از مردم می توانند تا این مشکل را تحمل کنند و حتی شاید هم از آن نفع ببرند. برای آرد بوده است

 درصد درآمد عمده شان را برای تهيه مواد غذائی مصرف می 70يون ها افغان؛ یعنی فقير ترین افراد جامعه که ميل
  .   کنند، این افزایش قيمت های مواد غذائی اکثر نيازمندی های اساسی آنها را غير قابل دسترس و تهيه ساخته است

   
  

بانک جهانی، کمک کنندگان و سازمان غذایی جهان در جریان معاون نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان، 
جلسات شان با مقامات بلند پایه حکومتی تاکيد کردند که حل تمام این چالش ها و مشکالت باید از طریق یک 
استراتيژی جامع جستجو گردد تا اینکه عليه چالش های درازمدت ایکه در نتيجه بلند بودن نرخ ها بوجود آمده است، 

البته این یک استراتيژی است که شامل سرمایه گذاری در قسمت توليدات اقتصادی و در قسمت . ابله صورت گيردمق
بازار و حمایت از سکتور خصوصی می شود، و اینکه تنها کمک از طریق سازمان غذایی جهان یا هر مرجع دیگری 

  .راه حل به این مشکل بوده نمی تواند
  

ما با نماینده خاص سرمنشی ملل متحد . به این موضوع یک اجماع و اتفاق نظر وجود داردمن باور دارم که در رابطه 
ما همه با نماینده خاص ملل متحد و معاون شان . در افغانستان قبل از عزیمت شان به کشور های دیگر صحبت کردیم

همه در . ی با هم مالقات کردیمآقای اسپالند، کارمندان بانک جهانی، رئيس بانک جهانی در کشور و کارمندان حکومت
مورد ضرورت داشتن یک استراتيژی جامع که با چالش های کوتاه مدت و درازمدت امنيت مواد غذایی در افغانستان 

همچو یک استراتيژی باید دارای یک بخش باشد که فقيرترین و آسيب پذیر ترین بخش . مربوط باشد، موافقت داشتند
این ها به کمک های خاص و نوع از شبکه امنيت اجتماعی ضرورت . یی را شامل شودمردم از نقطه نظر امنيت غذا

البته این همان مردم اند که سازمان غذایی جهان در . ضرورت خواهند داشت که شاید شامل کمک های غذایی شود
سازمان غذایی جهان در . يمآنها کسانی اند که ما خود را متعهد ميدانيم تا به ایشان کمک کن. باره آنها خيلی نگران است
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حمایت از مردم افغانستان، خصوصًا مردم فقير متفق بوده و همچنان ما حکومت افغانستان را در قسمت تالش هایش 
برای رسيدگی به چالش ها و مشکالت عدم امنيت غذایی حمایت خواهيم کرد که کشور در حال حاضر به آن مواجه 

  .است
  

 موسسه لطفًا قبل از سوال خود و. ری و آقای کارسينو، ما به سواالت شما گوش ميدهيموانب بانبا تشکر از آقای :يوناما
 .مربوطه تان را معرفی کنيد

 
 بعد از آن چه خواهيد .شما اظهار داشتيد که کمک های تان الی اخير جوالی به پایان ميرسد: راديو تلويزيون ملی

  .ن، پروگرام غذایی جهان و بانک جهانی سپرده ميشود چی مقدار این بودجه برای دولت افغانستاکرد؟ 
  

 آن برای 77 مليون دالر امریکایی بود که 79خواست دولت و ملل متحد در ماه جنوری  :پروگرام غذايی جهان
 ماه تا مليون دالر امریکایی را بطور کامل بدست آورده ایم و آن مقدار 77ما . پروگرام غذایی اختصاص یافته بود

بعد از آن ما تصميم خواهيم گرفت و با دولت، شرکای ملل متحد، دونر . ر این برنامه به مصرف خواهد رسيدجوالی د
ما همچنان حمایت خوب برای این برنامه . سپس ما به منابع اضافی نياز خواهيم داشت. ها و غيره کار خواهيم کرد

  .های خوب بدست آوریمبدست آورده ایم و یقينًا ميتوانيم برای برنامه های بعدی کمک 
  

   ادامه خواهيد داد؟ا آیا کمک های شما کاهش خواهد یافت یا آنر ها صعود قيمت وجودبا: شبکه تلويزيون آريانا

 که بر  زراعتی سطح حاصالت کمک های که بعد از جون و جوالی فراهم ميگردد مربوط به:پروگرام غذايی جهان
 همچنان  در سال گذشته کمبود حاصالت قابل پيشبينی ميباشد ، و بارانبرف ریزش  اساس  شواهد موجود در اثر کمی

  .خواهد شد  آنتورید بين المللی، قيمت ها در پاکستان و توانایی سطح قيمموضوعات دیگر مانند
خالت دولت های مختلف، ملل بلکه راه حل دراشتراک مساعی و د. راه حل آن مساعدت غذایی نميباشدبا وصف آن

پروگرام غذایی جهان صرفًا یک حصه آنرا دردست خواهد داشت و فکر ميکنم که یک .  ميباشد کنندگانکمکمتحد و 
 .حصه مهم آن در دست ما خواهد بود و مليون ها افغان از آن کمک ها مستفيد خواهند گردید

  
قدر خراب شده است؟ فعًال شرایط از ماه جنوری تا حال چ.  ارزیابی اولی قيمت ها در ماه جنوری اجراء شد:ايرين

آیا فکر می کنيد که این کمک ها برای آسيب پذیر ترین مردم در . شما گفتيد که تنها به افراد آسيب پذیر کمک می کنيد
  این کشور کافی است؟

  
ارزیابی های که توسط حکومت و ملل متحد در ماه جنوری .  این یک سوال خيلی خوب است:سازمان غذايی جهان

ما هميشه به این نظر بوده ایم . انجام شده بود عبارت از ارزیابی های مقدماتی بود که مبتنی بر معلومات اوليه می شد
ا در مطابقت با آن بصورت بهتر که اگر معلومات اضافی بدست بياوریم، تالش خواهيم کرد که برنامه های خود ر

البته از ماه جنوری تا حال نرخ ها پيهم در حال افزایش بوده و در بعضی موارد در این اواخر کاهش . آماده بسازیم
زمانيکه ما در کندهار بودیم، والی از ما خواست که به آنهایيکه رسيدگی صورت نگرفته است . رونما گردیده است

همچنان دیروز در جلسه خود با وزیر احياء و انکشاف دهات، آقای ضياء، ایشان نيز از . نيممواد غذایی اضافی برسا
. ما خواستار مواد غذایی اضافی شد که از طریق برنامه کار در بدل غذا در مناطق روستایی و دور دست توزیع گردد

 کار می کنيم تا معلومات بهتر تهيه سازمان غذایی جهان همچو درخواست ها را می پذیرد و فعًال ما یکجا با حکومت
ولی با وجود . کرده و مطمين شویم که به تمام مردم ایکه در کتگوری افراد آسيب پذیر شامل می شوند، کمک برسانيم

ما نمی توانيم . باید یک خط  ترسيم گردد تا افراد آسيب پذیر را از دیگران تفکيک کردمالحظاتی وحود دارد که این، 
ند، اکثر شان ه امردم ایکه باالتر از این خط زندگی دارند و آنهایيکه کمک دریافت کرد.  ها را انجام بدهيمکه تمام کار

شاید در یک وضعيت خراب قرار داشته باشند و شاید نياز به راه های مختلف برای مقابله با نرخ های بلند داشته 
  .باشند

  
  

غذایی آیا از طرف شما تقاضای جدید صورت مئن  به وضيعت نا مطاول، با توجه.  من دو سوال دارم:آل انديا راديو
خواهد گرفت؟ دوم، آیا باالی بيجا شده گان داخلی در ولسوالی ژیری که نميخواهند دوباره به شمال برگردند پروگرام 

  غذایی جهان توجه خاص خواهد کرد ازاینکه آنها نميخواهند دوباره به آنجا برگردند؟
  

.  دولت و ملل متحد یک تقاضای را براه انداخته اند و وجوه برای این تقاضا بدست آمده است:هانپروگرام غذايی ج
 مليون یک 2.5آن تعداد .  مليون افغان نموده ایم بدست ميآوریم2.5حاال هدف خود را در تعهد که ما در تقاضا به 

  . شدکمی تنظيم خواهد شد بخاطر تغير اوضاع و حاال آن باید هدف کار ما با
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در ارتباط به مردمان بيجا شده در ولسوالی ژیری، بيجا شده گان داخلی یکی از آسيب پذیر ترین قشر مردم اند که 
هر بيجا شده که از طرف پروسه مشترک که در آن دولت . پروگرام غذایی جهان تعهد نموده است تا آنها را کمک نماید

  . ، ما آن را کمک خواهيم کردو پروگرام غذایی جهان شامل ميباشند تایيد گردد
  

 ميليون دالر بخاطر کمک غذائی مصرف شده و ارقامی 50ميان ارقامی که توسط دولت منشترشده ؛ یعنی  :راديو کليد
و عليرغم تالش و کمک های که به مردم .  ميليون دالر دریافت نموده اید، اختالف وجود دارد77که شما گفتيد؛ یعنی 
قسمت دوم سوال من این است که با توجه به . غييرات اساسی در مصئونيت غذائی افغانها نبوده ایمنموده اید، ما شاهد ت

کمبود غذائی در افغانستان و ممنوعيت به واردات بعضی از اقالم از کشور های همسایه، شما چه اقداماتی را بخاطر 
  رفع این ممنوعيت ها خواهيد برداشت؟ 

  
 را که دولت در نظر دارد بخاطر تهيه مواد غذائی مصرف کند بطور کامل  ميليون دالری50 :نهاپروگرام غذايی ج

 ميليون دالر بخشی از بودجه دولت 50این .  ميليون دالر که دولت از سازمان ملل در خواست نموده جدا است79از 
امأل جدا از باز ميگویم که این پول ک. است که خود دولت آن را از طریق ميکانيزم های خودش به مصرف می رساند

 ميليون دالر را جهت تهيه مواد غذائی مختلف دریافت نموده که این پول 77پروگرام غذائی جهان . آن پول دیگر است
از طریق پروگرام های سازمان غذائی جهانی که بصورت خاص با هدف کمک به افراد آسيب پذیری که از افزایش 

  . قيمت ها آسيب دیده اند، تنظيم می شود
  

تباط به سوال دیگر شما که گویا در مصئونيت غذائی کشور هيچ تغييری نيامده باید گفت که راه حل برای در ار
مشکالت مصئونيت غذائی فقط کمک غذائی نيست، بلکه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، جاده های بهتر، باز های 

اما ما امسال . ان در این مسئله درگير نيستپروگرام غذائی جه. بيشتر انکشاف یافته و پاليسی بهتر تجارت می باشد
من شما را تشویق می کنم تا با هر یک از این .  ميليون انسان در افغانستان ارایه می دهيم6کمک الزم را به بيش از 

 ميليون نفری که ما به آنها کمک می کنيم، صحبت کنيد و از آنها بپرسيد که آیا در نتيجه این کمک ها وضعيت 6
 با آنها صحبت کنم و من می دانم که ما یک تغيير بسيار مهمی هميشه ميروم تازیرا من . نها تغيير کرده یا خيرزندگی آ

  . را در زندگی آنها ایجاد نموده ایم
  

بخاطر پاسخ به سوال آخر شما در ارتباط به منع واردات باید گفت که سرمنشی عمومی ملل متحد دو روز قبل یک 
در این . سران تمامی نمایندگی های ملل متحد، رئيس بانک جهانی و دیگران برگزار نمودنشست را در سویس با 

نشست گفته شد که بهتر خواهد بود اگر کشور ها ممنوعيت صادرات را بردارند، زیرا اغتشاش در بازار مواد 
ی در اینجا با دولت های ما به نمایندگی از پروگرام غذائی جهان. خوراکی به علت همين ممنوعيت ها ایجاد شده است

 تا آنها به  را مينمایيم ،معافيت بشردوستانه در مورد ممنوعيت هاتقاضای لغو و  صحبت نموده و از آنانمنطقه 
س دو مسير جریان پ. پروگرام غذائی جهانی اجازه دهند تا مواد خوارکی الزم را با هدف بشردوستانه خریداری نماید

  . تأثير گذار می باشنددارد که هر دو بر این مسئله 
  

اگر این حالت ادامه یابد، فکر نميکنيد که ما شاهد .  فقر قرار دارندح شما فرمودید که مليون های افغان تحت سط:فردا
یک فاجعه انسانی باشيم؟ و همچنان شما در مورد تغير ستراتيژی صحبت نمودید، فکر ميکنيد که به منظور کمک به 

   کرده باشد؟ی دولت یک ستراتيژی را طرحامنيت غذایمردم جهت مجادله با عدم 
  

پروگرام غذایی جهان، ملل متحد، دونرها و خاصتًا دولت همه سعی دارند تا از یک فاجعه : هانپروگرام غذايی ج
یک فاجعه آن هدف تالش های ما است و ما کوشش داریم تا وضيعت را اصالح و از . بشری جلوگيری نمایند

 هستم که با رهبری دولت، حمایت قوی دونر و همکاری فعال ملل متحد، ما بتوانيم از یک نمن مطمئ. جلوگيری نمایيم
این کار آسان نخواهد بود و به . اما همه ما نياز داریم تا سهم خود را ادا نمایيم.  به عمل آوریمیفاجعه بشری جلوگير

  .پول نياز خواهد داشت و یک مدت زمان را نيز در بر خواهد گرفت
دولت . آن موضوع همه بحث ها بوده است.  فکر ميکنم که دولت متعهد به انکشاف یک ستراتيژی ميباشدبلی، من

در صحبت های که من آنها تاثير آنرا باالی مردم درک نمودند و . اولين نهاد بوده که به این موضوع توجه نموده است
من باور دارم که دولت، ملل متحد و دونر های .  اند داشته ام آنها همه توجه خویش را باالی این معطوف داشتهبا وزرا

  .ما کار های زیاد در پيشرو داریم و ميتوانيم وظيفه خود را انجام دهيم. مربوطه همه متعهد هستند
  

  . تشکر از همه شما خانم ها و آقایان

  
  

  


