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 . من عليم صديق از دفتر سخنگوی يوناما هستم. يد خانم ها و آقايان به کنفرانس مطبوعاتی ما خوش آمد:يوناما

 

  لسوالی گرمسير را مساعدت مينمايدملل متحد يک هزاروپنجصد  فاميل بيجا شده و

با شروع ازولسوالی گرمسير واليت هلمند، يک پوشش خوب از طرف  رسانه ها در مورد بيجا شدن مردم از 

 فاميل بيجا شده 1،500دارات ملل متحد در مناطق جنوبی ا. ولسوالی گرمسير واليت هلمند وجود داشته است

 آنها 900، نزديک به 1،500از جمله . از اثر جنگ  را در ولسوالی گرمسير واليت هلمند کمک خواهد کرد

کمک  ازاين فاميل ها.  فاميل ديگر در روستا های مختلف ولسوالی گرمسير مستقر اند600فعًال در لشکرگاه و 

اين کمک ها توسط .   اساسی  و سرپناه که در شکرگاه انتقال گرديده اند مستفيد خواهند گرديدهای مواد غذايی

  . سازمان غذايی جهان و کمشنری عالی  ملل متحد در امور مهاجرين فراهم گرديده است

  

 شد به آتش کشيده ايی جهان در مسير سرک حلقوی پروگرام غذحامل مواد خوراکهکاروان 

 الری تجارتی که حامل محموله های مواد غذايی پروگرام 79شکل از ، يک کاروان مت2008 می 17به تاريخ 

طرف  با اينکه از کردميروز ترک دهار را به مقصد واليت هرات و نيم شهر کن وغذايی جهان ملل متحد بود

توسط  اليت کندهارک حلقوی اصلی در ولسوالی ميوند و سر مسير  درپوليس ملی افغانستان همراهی می شد،

در اين حادثه دو الری که . با استفاده از اسلحه خفيف و راکت انداز مورد حمله قرار گرفتدولتی عناصر ضد 

 تن گندم 84  محمولهبا راکت  قرار گرفته و  اصابت موردمواد غذايی سازمان غذايی جهان را حمل ميکردند

 انسانی از هيچ گونه تلفات خوشبختانه تا هنوز . مستحق توزيع گردد، آتش گرفت10500که قرار بود در ميان 

  .اين حادثه گزارش داده نشده است

پروگرام غذايی جهان برای ) گندم( تن مواد غذايی 48 يک الری حامل ، می8 دريک حادثه جداگانه به تاريخ

  .است در مسير راه کندهار الی هرات مفقود گرديده حقين مست6000

 حمله عليه موتر های تجارتی يا 30  بيشتر از 2007براساس گزارش های پروگرام غذايی جهان، در سال 

 870در مجموع، . ه استکاروان های که مواد مربوط به پروگرام غذايی جهان را انتقال ميدادند، صورت گرفت

حد اقل در چهار حادثه اعضای .  دالر امريکايی می شود، از بين رفته است730000تن مواد غذايی که بالغ به 

  . اندگرديدهو پوليس افغانی همراه آنها کشته و يا هم زخمی تيم موتروان ها 

. ملل متحد تالش می کند تا با رعايت اصل بيطرفی به آسيب پذير ترين قشر جامعه در افغانستان کمک برساند

 کمک های مواد غذايی را تقبيح کرده و خواهان پايان دادن  برما دزدی های بی مورد و خسارات بی هدف

ن نوع حمالت که مواد غذايی را از فقيرترين قشر مردم افغانستان می ربايد و در تضاد با تمام عاجل به اي

  .ستيم عنعنوی مردم افغانستان ميباشد هارزش های اسالمی و

 

پروگرام غذائی جهان پروژه کار در بدل غذا را با ساختن مکاتب و پاکسازی کانال های آبياری در واليت 

           کردجوزجان آغاز 
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پروگرام غذائی جهان سازمان ملل متحد، پروژه کار در بدل غذا را در ولسوالی آقچه واليت جوزجان آغاز 

اين پروژه به ساختن پنج مکتب ابتدائيه در روستا های کلته شاخ، جنگل آرق، جنگل آرق مهاجر، . کرده است

 کانال های آبياری روستا های حاشيه  کيلومتر41کوتنه قار و ينده آرق کمک نموده و همچنان به طول 

 تن غذا را برای اين پروژه اختصاص داده 222پروگرام غذائی جهان . ولسوالی آقچه را پاکسازی می کند

  . است

   تن جيره غذائی را برای زنان، معلولين و خانواده 360در يک تالش جداگانه، پروگرام غذائی جهان حدود 

  .    ی هشت ولسوالی واليت دايکندی اختصاص داده استهای با سرپرست مسن را در تمام

  

  توزيع خوراک حيوانی ميان هزاران کشاورز افغان توسط سازمان غذا و زراعت جهانی

 تن خوراک حيوانی را ميان کشاورزان 272سازمان غذا و زراعت ملل متحد، طی هفته های آينده به مقدار 

  . ی کنددر واليات باميان و دايکندی توزيع م

پنجاب واليت باميان و ولسوالی های سنگ  کشاورز در ولسوالی های ورس و 2,730در مجموع به تعداد 

  . ، کيتی و شيخ مينان واليت دايکندی اين کمک ها را دريافت می کنندتتخ

 يا يک  کيلوگرم خوراک حيوانی که برای تغذيه چهار رأس گوسفند يا بز100هر فرد مستفيد شونده، به مقدار 

  .  روز کافی است، دريافت می کنند50رأس گاو به مدت 

  تن خوراک حيوانی می باشد که قبأل از سوی سازمان غذا و زراعت به رياست 60اين کمک عالوه بر 

  . داده شده است2008ر اواخر ماه مارچ  کشاورز در واليت باميان د1200زراعت واليت بخاطر توزيع ميان 

  

  دهد  ميکارآموزیصحی را در هرات يونيسف کارکنان 

به . اکثر شما ميدانيد که در سالهای اخير، افغانستان گام مهمی را در کاهش مرگ و مير مادران برداشته است

 هزار کودک از مرگ حتمی نجات می يابند، اما 80پاس بهبود و پيشرفت در مراقبت های صحی هر سال 

تالش ديگر برای کاهش بيشتر ميزان مرگ و مير مادران، در يک . هنوز به تالش های زيادی نياز است

يونيسف در همکاری با رياست صحت عامه يک کورس آموزشی سه هفته ای در مورد مراقبت های عاجل و 

متخصصين فارغ شده از اين .  داکتر و پرستار در شهر هرات براه انداخته است16 را برای والدتاساسی 

يه آسان و معمول امکانات صحی را در مناطق روستايی و دور دست تسهيل کورس قادر خواهند بود تا ارا

  .   نموده و عاليم خطرناک دوران بارداری يا حاملگی را بشناسند

  

 داکتر و پرستار از چهار واليت غربی اين گونه آموزش ها را فرا گرفته 158 بدينسو، به تعداد 2004از سال 

  . اند

تقريبأ . ه حمايت مالی يونيسف در حوزه کوهسان شهر هرات افتتاح شددر ضمن هفته گذشته يک مکتب ب

  .  دختر در آينده شامل اين مکتب می شوند615 مشتمل بر شاگرد 1500
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  :بخش سواالت وجوابات

  

چی فکر می کنيد که حمله کنندگان بر کاروان موتر های پروگرام غذايی جهان .  من دو سوال دارم:سی.بی.بی

های مسلح يا اشخاص ديگری باشند؟ سوال دوم من در مورد بيجاشدگان داخلی در ولسوالی طالبان، گروه 

  آيا شما معلومات تازه در مورد وضعيت بيجاشدگان داخلی در آنجا داريد؟. گرمسير واليت هلمند است

ومات ندارم که در  اوْال در رابطه به حمله باالی کاروان پروگرام غذايی جهان بايد گفت که متاسفانه معل:يوناما

  .عقب اين حمالت چی دست های است و بناًء چيزی بيشتر در اين مورد به گفتن ندارم

اما در مورد ولسوالی گرمسير بايد گفت که نمايندگی های ملل از نزديک با مقامات محلی در آنجا تالش دارند 

البته تجارب نشان .  بررسی کنند،اندکه در نتيجه جنگ ها خانه های شان ترک کرده  را تا تعداد فاميل های 

ميدهد زمانيکه يکچنين واقعات اتفاق می افتد، اکثرا مردم خانه های شان را بصورت موقت برای دو تا سه 

بهمين سبب است که اکثرًا گزارش های اولی . روز ترک می کنند و بعدًا دوباره به خانه های شان برميگردند

ان ميدهند، ولی در ظرف چند روز تعداد مردم ايکه به کمک نياز دارند خيلی رسانه ها خيلی ارقام بلند را نش

ارزيابی های ما . کاهش پيدا می کند، بخاطر اين است که مردم عالقه مند اند که به خانه های شان برگردند

ن به  خانواده نتوانسته اند که به خانه های شان برگردند و دور از خانه های شا1500نشان داده است که 

نمايندگی های ملل متحد به تالش های شان می افزايند، و مواد مورد نياز را جابجا . سرپناه و غذا نياز دارند

مواد ضروری برای سرپناه مانند ترپال، مواد اساسی غذايی، وسايل پخت و پز و اين وسايل به اکثر . کرده اند

  .افراد آسيب پذير و نيازمند توزيع گرديده است

نکته مهم اين نيست . ازه باشد دوباره به موضوع حمله باالی کارمندان پروگرام غذايی جهان برميگردماگر اج

. که در عقب اين حمالت کی ها قرار دارند، بلکه مهم اين است که نتايج و پيامد های اين حمالت چی می باشد

اشدًا نياز دارند، اين افراد با ارتکاب در حاليکه ملل متحد تالش دارد به آنعده افراد کمک کند که به همکاری 

. چنين اعمالی در حقيقت آسيب پذير ترين قشر جامعه افغانی را از دسترسی به اين کمک ها محروم می سازند

اينها در حقيقت . م که امروز به آنها يک پيام خيلی قوی بفرستيم که اين حمالت بايد توقف داده شوديما ميخواه

  .اد اند که به کمک ما نياز دارند و مردم از کار های اينها متضرر خواهند شدمانع رسيدن ما به افر

  

 دولت افغانستان در برابر گزارش، گزارشگر خاص واکنش قوی نشان داد و ستره :شبکه تلويزيونی آريانا

  نظر شما در اين باره چيست؟ . محکمه حتی بعضی از خبرنگاران را احضار کرد

مطبوعاتی هفته گذشته را يکبار ديگر به ياد بياوريد که در آن من و پروفيسور آلستن  شما کنفرانس :يوناما

او بخاطر گزارش دهی . واضح گفتيم که او يک کارمند ملل متحد نيست، بلکه يک کارشناس مستقل می باشد

ای اوليه اعالميه صادر شده توسط او خالصه يافته ه. به شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو موظف شده بود

بدون .  او از اين سفر به افغانستان می باشد و گزارش نهايی خود را در پايان امسال ميالدی منتشر می کند

شک در مورد مسايل مهمی که او مطرح کرده با طرف های مربوطه در ماه های آينده بحث و گفتگو های 

اه مسئله مصئونيت و رفاه غير يوناما هميشه بصورت واضح گفته که هر گ.  زيادی وجود خواهد داشت

بخاطر اطمينان . نظاميان مطرح است، تمام طرف های درگير بايد قوانين داخلی و بين المللی را رعايت کنند



 
 

٢٠٠٨/ ٠۵/١٩ يوناما  خبریسکنفران  

4                                                                                                                                 www.unama-afg.org                                 

. از اينکه تمام تالش ها بخاطر حفظ افراد ملکی انجام شده، ما هماهنگی ميان نيرو های نظامی را ادامه ميدهيم

ای نظامی بخاطر کاهش تلفات غيرنظاميان انجام داده اند و در ماه های آخير ما تالش های مهمی را که نيرو ه

طبعأ هيچ فرصتی برای رضايت و خشنودی از هيچ يک . باعث کاهش تلفات غيرنظاميان شده، تقدير می کنيم

ده ما بايد تالش های مان را بخاطر اطمينان از اينکه هر فرد ملکی افغان حفاظت ش. از طرف ها وجود ندارد

بخاطر تحقق آن ما بايد با هم کار کنيم، ما بايد با دولت افغانستان و نيرو های نظامی کار . است، ادامه دهيم

در پاسخ به بخش دوم سوال شما بايد گفت که، مشوره . کنيم و اين عرصه ايی است که ما به آن متمرکز شده ايم

ه اين گونه قضايا به لوی سارنوالی يا ستره محکمه حقوقی ما اين است که کميسيون مطبوعات بايد قبل از اينک

ما . ارجاع می شود، بايد خود در برابر هر گونه اتهام تحريم اعمال نمايد و يا در مورد آن اتهام تحقيق کند

زمانی شاهد يک مقررات موثر خواهيم بود که حاکميت قانون پذيرفته شود و ما اين مسئله را به دولت نيز 

     . تذکر می دهيم

  

چی .  در ارتباط به افراد آسيب ديده در ولسوالی گرمسير و کمک های ارايه شده به آنها:صبح بخير افغانستان

نوع کمک به آنه صورت گرفته و آيا شما اين کار را آغاز کرده و يا در حال برنامه ريزی برای آغاز آن 

  هستيد؟ 

ا با مسئولين محل در حال گفتگو هستيم تا موقعيت دقيق  ما اميدواريم که هر چه زود تر آغاز کنيم، م:يوناما

مواد خوراکی جابجا شده و آماده انتقال است و اميدواريم که انتقال آن طی چند . اين خانواده ها را مشخص کنيم

در ارتباط به نوع دقيق کمک، خواهش می کنم که از همکاران ما از کمشنری ملل متحد . روز آينده آغاز شود

آنها می توانند دقيقأ بگويند که چی .  مهاجرين و پروگرام غذائی جهان که امروز حضور دارند بپرسيددر امور

درک من اين است که اين کمک ها شامل مواد غذائی، مواد پختنی و مواد الزم برای . نوع کمک ارايه شده

  . سرپناه مانند ترپال می باشد

  

هنوز هم در حال افزايش است و حتی مردم نمی توانند مواد قيمت مواد خوراکی در افغانستان  :پرستلويزيون 

گزارش های آمده از وزارت صحت عامه نشان می دهد که . خوراکی الزم برای خانواده های شان را تهيه کنند

می خواستم .  روبرو اندخوراکیوء تغذی شده و با کمبود مواد مردم به علت عدم دسترسی مناسب به غذا س

  زمان شما برای تسهيل اين مشکل پروگرامی روی دست دارد؟ بپرسم که آيا سا

 من مطمن ام، شما ميدانيد که وضعيت مواد خوارکی چيزی نيست که تنها افغانها را متأثر ساخته بلکه :يوناما

دولت افغانستان يکی از اولين دولت های بود که در اين . يک چالش عظيم در برابر جامعه جهانی می باشد

داماتی را انجام داد و همچنان سال گذشته بحث های ميان دولت افغانستان و جامعه جهانی بخاطر ارتباط اق

می توانم شما را به درخواست مشترکی راجع سازم که بصورت . چگونگی کنترول اين وضعيت جريان داشت

ل متحد و خاص در ماه جنوری برای برخورد با اين مسئله صادر شد و اين يک درخواست مشترک ميان مل

شما خواهيد دانست که اين درخواست بصورت .  ميليون دالر کمک بود77دولت افغانستان جهت درخواست 

کامل تمويل شده و چند ماه می شود که توزيع مواد غذايی جريان دارد، بخصوص بخاطر کمک به کسانی که 

 تحت همان درخواست مشترک تا قرار است تا کمک های غذايی. در اثر افزايش قيمت ها به شدت متأثر شدند
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در عين حال، بحث ها در . ماه جوالی ادامه يابد که ميليون ها افغان در سراسر کشور از آن مستفيد می شوند

ما بايد دو يا سه اقدام . يابد، چی گامهای بايد برداشت، جريان دارد مخاتمهکمک ها  زمانيکه اين رد اينکه مو

بدانيم که نياز کوتاه مدت اين کشور چيست و همچنان در مورد واردات آرد از ما بايد : کليدی را انجام دهيم

در . کشور های همسايه بحث جريان دارد و بايد ديده شود که ديگر از کدام کشور های می توانيم وارد کنيم

د، تا ميان مدت ما بايد بدانيم که چگونه می توان ظرفيت سکتور کشاورزی افغانستان را طوری افزايش بخشي

سازمان غذا و زراعت ملل متحد يک نقش پيش گام را در کمک . افغانستان از نظر مواد خوراکی خود کفا شود

. به احيای زراعت افغانستان ايفا می کند تا بتوانيم مشکالت و عدم مصئونيت غذائی را در ميان مدت رفع کنيم

 را در نظر بگيرد تا بتواند در زمانی که ک غلهژي ستراتي ذخايراما در دراز مدت افغانستان بايد امکان ايجاد

  . مواد غذائی به يک مشکل مبدل می شود از اين بحران به خوبی بيرون آيد

  

نظر . در آينده نزديک، مسؤليت امنيت شهر کابل به نيرو های امنيتی افغان واگذار خواهد شد :با ستلويزيون 

  يوناما در اين ارتباط چيست؟

اين يک . عالن حکومت افغانستان مبنی بر گرفتن مسؤليت امنيت شهر کابل استقبال می کنيم ما از ا:يوناما

نشان قوی رهبريت است که توسط حکومت افغانستان نشان داده شده و ما منتظر اين هستيم که حکومت 

عالمت تشويق افغانستان مسؤليت های بيشتر امنيتی در اين کشور را به عهده بگيرد و ما اين را به عنوان يک 

  .کننده می بينيم

  

  از همه شما تشکر 

  

  

  

  

  


