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 با ارائه .گوی يوناما هستمبا عرض سالم وصبح خير، من داکتر نيالب مبارز از دفتر سخنبه نام خداوند و  :يوناما

  گزارشات چند از خانواده ملل متحد کنفرانس امروزی خويش را آغاز ميکنم و بعدًا برميگرديم به سواالت شما
  
  

  توافق همکاری مرزی ميان افغانستان، ايران و پاکستان

ر ار شد و د   زهفته گذشته يک جلسه سه جانبه ميان وزرای سه کشور افغانستان، ايران و پاکستان در تهران برگ                

واد                       وگيری از سرازير شدن م آن روی اقدامات برای تقويت همکاری های مرزی ميان اين سه کشور جهت جل

  .مخدر از افغانستان توافق صورت گرفت

ه     "اين جلسه که بخش از يک          دام سه جانب ل متحد                    " اق ه قاچاق و جرايم مل ارزه علي ر مب ه همکاری دفت است ب

واد مخدر و جرايم                ار شد و در آن اقدامات عملی برای         زبرگ ه م ارزه علي تقويت همکاری های فرامرزی در مب

ات                          . به تصويب رسيد   اده و تقويت عملي ه منظور آم در اين جلسه توافق شد که سه مرکز در سه نقطه مرزی ب

  .مشترک ايجاد  گردد

ه   فرامرزی در ماتی ماه آينده در کابل روی تفصيالت اين موضوع کار خواهد شد تا ارتباطات مخابر              ارزه علي ب

وگيری از   را  اين توافق نامه پذيرفتند که فعاليت های خود           طرفين. مواد مخدر بهبود بخشيده شود     سمت جل در ق

ات تارسيت    اوی براساس عملي ه کيمي واد اولي د بخشيد TARCETم شديد خواهن ات و  . ، ت ارت از عملي ن عب اي

ا هامبارزه عليه قاچاق  مواد اسيدی ان     ه جرايم و قاچاق      . ورای آن است يدريد در افغانستان و م ارزه علي ر مب دفت

رای    . ملل متحد هم در اين قسمت تريننگ و وسايل الزم فراهم می کند             دام سه   "ايران يک سکرتريت دايمی ب اق

  .و يک مرکز منطقوی برای تبادالت معلوماتی و استخباراتی تاسيس خواهد کرد" جانبه

  
  . به آسيب پذير ترين مردم در سراسر افغانستان ادامه ميدهدپروگرام غذايی جهان توزيع مواد خوراکه را

ان      ته   در ولسوالی و   خانواده سه هزار و پنجصد    رام غذايی جه ار پروگ پور واليت کنر از پروژه غذا درمقابل ک

اری         20 تن مواد خوراکه به اهالی که در بازسازی          210. ملل متحد مستفيد گرديده اند     اک ک  کيلو متر سرک و پ

ا و            . لو متر کانال در اين ولسوالی سهم گرفته بودند توزيع گرديده است             کي 7.5 ا کمک وزارت احي روژه ب ن پ اي

  .انکشاف دهات مورد اجرا قرار گرفته است

ل متحد                    55،000تقريبًا   ان مل  مردم در ولسوالی گلران واليت هرات از پروژه های مختلف پروگرام غذايی جه

  . کمک بدست آورده اند

ذا در              700الی گلران تقريبًا    اهالی ولسو  ار و غ ل ک ذا در مقاب روژه غ  تن گندم و اقالم ديگر خوراکی را تحت پ

 تن گندم واقالم ديگر  860 افراد بيشتر را که      24.000اين پروگرام تقريبًا    . مقابل برنامه تعليمی بدست آورده اند     

  . دخوراکی را در روز های آينده بدست ميآورند تحت پوشش قرار خواهد دا

ه             ان نزديک ب ان همچن ذايی جه ه           40پروگرام غ ه را ب واد خوراک ن م ن  22،00 ت واد         ت ومی م ع عم  تحت توزي

  . تن ديگر را در هفته های آينده توزيع نمايد22غذايی در واليت پنجشير توزيع نموده است و پالن دارد که 

ه اساس آن            ه ب ن 350عالوتًا، پروگرام غذايی جهان يک پروژه ديگر را ک ذا در       ت روژه غ واد غذايی تحت پ  م

  . مقابل کار در شش ولسوالی واليت پنجشير توزيع خواهد گرديد به زودی به تصويب خواهد رساند
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وری امسال      شتاد وسه                   از آغاز جن ان سی و دو هزارويکصد و ه رام غذايی جه ه را در        پروگ واد خوراک ن م ت

  .  سراسر افغانستان توزيع نموده است

 
  يد در واليت سمنگانافتتاح مکاتب جد

اب مکتب متوسطه                 ن   رارياست معارف واليت سمنگان در دو هفته گذشته دو باب مکتب ابتدائيه و يک ب  در اي
  .واليت افتتاح کرد

ر و     112 شاگرد دختر در مکتب ابتدائيه و به تعداد          442با اعمار اين مکاتب، به تعداد        اگرد  184 شاگرد دخت  ش
  . بهتری برای آينده خواهند داشتفرصتش پرداخته و پسر در مکتب متوسطه به آموز

  
ده و توسط صندوق              133444هزينه مجموعی اعمار اين سه باب مکتب در حدود           ين گردي ايی تخم ر امريک  دال

  .پرداخته شده است) يونسف(وجهی کودکان ملل متحد 
  

  برنامه آغاز جديد افغانستان

روه های         مهمات و تجهيزات نظامی را     هفته گذشته پوليس اسلحه خفيفه، الری های ماين،        به پروگرام انحالل گ

  . مسلح نظامی غير قانونی تسليم نموده است

ون   اگ در ج ار دي از ابتک ه 2005از آغ ک ب ت  40،000، نزدي ده اس ع آوری گردي ه جم ه و خفيف الح ثقيل .  س

  .گرديده است غير صندوق شده جمع آوری 35،000 مهمات صندوق شده و30،000برعالو اين، تقريبًا 

ر در     ال حاض اگ در ح رام دي اريخ       71پروگ ن ت ا اي ردد و ت ق ميگ ستان تطبي ر افغان سوالی در سراس  31 ول

ر      279همچنان شايان ذکراست که     . ولسوالی  ديگر توافق خود را به داياگ اعالم نموده اند            گروه های مسلح غي

ه            روه های مس      450قانونی منحل گرديده اند و اين در حاليست ک ورد          گ انونی ديگر درحال حاضر م ر ق لح غي

  .هدف قرار دارند

  
 عودت داوطلبانه از طريق پشاور به صورت موقت به حالت تعليق درآمد

ق      اجرين از طري ور مه د در ام ل متح الی مل ساری ع ه کمک کمي ان ب اجرين افغ ه مه ودت داوطلبان ه ع برنام

د پشاور، در ايالت سرحد پاکستان، به صورت موقت به حالت تع  ی       . ليق درآم ی های امنيت ابر نگران دام بن ن اق اي

ل متحد در             . در واليت شرقی ننگرهار افغانستان اتخاذ شده است        الی مل حوادث اخير در اين واليت کميساری ع

انی عودت                          اجرين افغ رای مه ه ب اد ک امور مهاجرين را مجبور ساخت تا مرکز تاديه پول خود در شهر جالل آب

  .نقدی می کند، را مسدود سازدکننده از پاکستان کمک 

اجرين است                             ور مه ل متحد در ام الی مل ساری ع دی کمي ی های کلي ع  . عودت سالم و درست يکی از نگران توق

  .ميرود که به زودی مرکز عودت داوطلبانه مهاجرين دوباره باز گردد

  

  : بخش سواالت وجوابات

مسير واليت هلمند شده است که همه به کمک درگيری ها باعث بيجا شدن هزارن نفر در ولسوالی گر : ايرين

  آيا ملل متحد بخاطر کمک به اين افراد کاری کرده است؟ . های عاجل نياز دارند

ما شاهد اين . طوريکه همه شما ميدانيد، زمانيکه درگيری صورت ميگيرد افراد زيادی بيجا می شوند :يوناما

ه کرديد، گزارش هايی هم در مورد افراد بيجا شده در طوريکه شما اشار. گونه حوادث در سال گذشته بوديم 
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من . ولسوالی گرمسير وجود دارد و به محض دريافت گزارش ها ما برای کمک به اين مردم آماده می شويم

کمشنری ملل متحد درامور . فعأل در مورد تعداد آنها صحبت نمی توانم زيرا هنوز ارقامی در دست ندارم

ما همه نگران . ماده کمک اند و يک ارزيابی از نياز های اين افراد هم جريان داردمهاجرين و ديگران همه آ

اين مسئله هستيم و يگانه خوبی در اين بيجا شدن ها اين است که موقتی هستند و به محض برطرف شدن 

جهت اطالعات بيشتر لطفأ با سخنگوی .  می توانند به جای اصلی شان بازگردند مردم معموالمشکالت

  . شنری ملل متحد در امور مهاجرين که اين جا حضور دارد، تماس بگيريدکم

  

 گروه مسلح غير قانونی را 200در گفته های تان اشاره کرديد که پروگرام داياگ توانسته تا بيش از  :پژواک

 گروه مسلح 1800اما يک گزارش ديگر می گويد که .  گروه مشابه را مورد هدف دارد400منحل سازد و 

  . قانونی وجود داردغير

 گروه مسلح غيرقانونی متوقف گرديده 279.  ولسوالی پروسه داياگ را تکميل کرده اند31من گفتم که  :يوناما

اين بود آخرين ارقام و در صورت دريافت ارقام تازه همه شما را .  گروه مسلح ديگر مورد هدف است450و 

 هزار سالح ثقيل و سبک، 40روسه داياگ توانسته بيش از  بدينسو، پ2005از ماه جون . در جريان می گذاريم

کار زيادی بايد انجام شود و ما .  هزار مهمات باز ديگر را جمع آوری کند35 هزار صندوق مهمات و 30

  .  شود غير قانونیاميدواريم که افغانستان روزی خالی و پاک از سالح

  

نی در سراسر کشور چی وقت تمام می شود و در پروسه انحالل گروه های مسلح غير قانو: راديو آزادی

بعضی از واليات کشور گزارش هايی در مورد وجود سالح های جديد ساخت ايران و چين شنيده شده است، 

  آيا به نظر شما اين کار پروسه انحالل گروه های مسلح غير قانونی را زير سوال نمی برد؟ 

 2005پروسه داياگ يا انحالل گروه های مسلح غير قانونی در سال . در ارتباط به بخش اول سوال شما :يوناما

ما اميدواريم اين پروسه هر چه زودتر تکميل شود، اما با دولت . آغاز شد و تا پايان امسال ادامه خواهد داشت

 ولسوالی در 71در حال حاضر .  تا وقت الزم تمديد نمايد در صورت ضرورتمشوره خواهيم کرد تا آن را

در پاسخ به بخش دوم سوال شما، مربوط به ادعای سالح های آمده از . کشور پروسه داياگ را تکميل کرده اند

ايران و چين ما تا کنون شواهدی در دست نداريم و نمی توانيم در اين ارتباط چيزی بگوييم و از آنجائيکه اين 

د و تا زمانيکه شواهدی در اين ارتباط وجود نداشته باشد چيزی نمی  ان استوارگزارشات بر اساس شايعات

  .توانيم در اين باره بگويم

  

وزير مبارزه با مواد مخدر تائيد نموده که همسايه های شمالی ما يعنی تاجيکستان و ازبيکستان : راه نجات

فتر رابطی که ميان ايران، شما در مورد سه د. هنوز هم به مخالفين دولت در بدل مواد مخدر سالح می دهد

پاکستان و افغانستان ايجاد شده صحبت کرديد، در مورد همسايه های شمالی ما چی، آيا با آنها هم اين گونه 

  دفاتر ارتباطی را ايجاد خواهيد کرد؟ 
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و ايجاد اين گونه دفاتر يک انکشاف مثبت و تشويق کننده ميان دو همسايه جنوبی و غربی يعنی ايران  :يوناما

در اين . هر گاه تصميم جديدی در خصوص ايجاد يک دفتر گرفته شود شما حتمأ باخبر می شويد. پاکستان است

  . ارتباط تالش های زيادی جريان دارد مانند آمادگی اين دفاتر و آموزش کارمندان برای کار در آنها

  

افته که گزارش های خاصی از طوری که می بينيم، اخيرأ خشونت ها عليه زنان، افزايش ي :تلويزيون صبا

ديروز يک گزارش از ولسوالی اندخوی واليت فارياب در ارتباط به سوزاندن . شمال در اين باره وجود دارد

  عوامل عمده اين خشونت ها چيست؟ . يک زن توسط خانواده اش وجود داشت

ملل متحد  نت عليه زنان انداين يک سوال بزرگ و گسترده است و نهاد های مختلفی نگران مسئله خشو :يوناما

اين ارتباط تالش می کند و وزارت امور زنان نيز سعی زيادی کشافی زنان ملل متحد صندوق انخصوصا 

عوامل مختلفی می تواند . دارد و اخيرأ يک ستراتيژی ملی جديد برای محو خشونت عليه زنان را آغاز کردند

همچنان . ماعی، فقر و نا امنی کلی در جريان سه دهه جنگدر خشونت عليه زنان دخيل باشد، مانند عوامل اجت

تالش های جدی از . عوامل زيادی وجود دارد که به يک بايد در يک کنفرانس جداگانه روی آن بحث شود

سوی دولت و نمايندگی های ملل متحد و ديگر موسسات غير دولتی بخاطر برخورد با اين مسئله، جريان دارد، 

ريق اين جا گفتيم که ريشه کن ساختن اين خشونت مسئوليت هر فرد، از خانواده گرفته تا اما ما بار ها از ط

ولسوالی و واليت و بالخره تا سطح ملی می باشد و تنها دولت يا يک نهاد نبايد در اين راستا کار کند بلکه همه 

استفاده از اين فرصت از من با . خشونت يک مشکل جدی است و به تالش همه ما نياز دارد. بايد تالش ورزيم

در اين نه تنها در راستای رسانيدن معلومات بل برای رسانيدن آگاهی رسانه ها بخاطر نقش سازنده آنها 

دفاع و جانبداری از ريشه کن ساختن خشونت عليه زنان بسيار خوب است و بايد تا .  ارتباط،  تشکر می کنم

  . بکشند از خشونت دست همهحدی اين کار ادامه يابد که 

  

با . گفته شده که گلبدين حکمتيار به دولت يک نامه فرستاده و طی آن پيشنهاد مذاکره را کرده: تلويزيون تمدن

توجه به اينکه نام گلبدين حکمتيار در لست سياه ملل متحد است، موقف يوناما در اين رابطه چيست؟ بخش دوم 

نقش جديد نماينده خاص سرمنشی هماهنگی با نيرو عليرغم اينکه . سوال من هم در مورد تلفات ملکی است

های نظامی است، نيرو های امنيتی افغان در مورد نبود هماهنگی ميان نيروهای نظامی بين المللی صحبت می 

  اظهارات شما در اين باره چيست؟ . کند که اين عدم هماهنگی باعث مرگ و جراحت افراد بی گناه می شود

 نمی دهيم  و معموأل بر  اساس شايعات توضيحاتش اول سوال شما، چيزی نمی دانيمدر ارتباط به بخ :يوناما

  . و ما هيچ نامه ی دريافت نکرده ايم

واضح است و ما هميشه مخالف تلفات ملکی موقف ملل متحد در ارتباط به . در پاسخ به بخش دوم سوال شما

ز نگرانی های ماست و تا حد ممکن تحقيق کرده مجروحيت افراد غير نظامی يکی ا.  افراد بيگناه هستيمتلفات

 حقوق بشر يوناما در اين ارتباط کار می کند و ما نيز با کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان در بخش. ايم

گزارشگر خاص .  غيرنظاميان بايد پايان يابد دارد و ما هميشه خواسته ايم که تلفاتکار ادامه. ارتباط هستيم

اط به کشتار غير قانونی و خودسر اکنون در افغانستان قرار دارد و اين مسئله را تحت ملل متحد در ارتب

در حال حاضر در واليت ننگرهار يک مسئله . اگر وقت داشت در اين ارتباط صحبت می کند. بررسی دارد
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 حد ممکن در ارتباط هستيم و تاقل حقوق بشر افغانستان و نمايندگان محل وجود دارد و ما با کميسيون مست

هر گاه شواهد دقيق در خصوص زخمی شدن افراد . سعی می کنيم تا يک راه حل صلح آميز را پيشنهاد کنيم

يکبار ديگر شما را اطمينان می . غيرنظامی وجود داشته باشد، سريعأ به نهاد های مربوطه گزارش می شود

و هدف ما اين است که هيچ غير نظامی ذول داشته تلفات ملکی مبدهم که ملل متحد توجه الزم را به مسئله 

  .   نبايد قربانی جنگ شود

  

در ارتباط به پروسه داياگ و با توجه به اين واقعيت که اکثر مخالفين دولت در درگيری ها دخيل اند و  :ايرنا

با توجه به تجارت سالح در افغانستان می پرسم که ملل متحد چقدر خوشبين است که بتواند اين گروه های 

سلح غيرقانونی را منحل کند و آيا در ارتباط به سالح های که به علت سه دهه جنگ در افغانستان دست به م

  دست می شوند، ارقامی وجود دارد؟

هدف ما هميشه تطبيق و تحقق اهدافی است که بخاطر جمع آوری سالح . سوال شما جالب است :يوناما

ما اميدواريم که اين . ا بدبينی به پاسخ سوال شما تأثيری نداردخوشبينی و ي. غيرقانونی در افغانستان طرح شده

 من در ارتباط به بخش دوم سوال شما در مورد ارقام بايد گفت که. پالن ها نشان خواهد داد که موفق می شوند

  . داد بيايد در اختيار شما قرار خواهيم مندست  در دست ندارم و هرگاه به  هيچ رقم دقيقی در اين ارتباط فعال

  

  . تشکر از همه شما خانم ها و آقايان

  
  

  


