
 

 

   

ی يوناما  خبرسکنفران             

   www.unama-afg.org  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  )ترجمه کلمه به کلمه(کنفرانس مطبوعاتی 
  ملل متحد در افغانستان انکشافی ئيس برنامه يات رسنبمنوج 

  داکتر نيالب مبارز ، دفتر سخنگوی یوناما 
  ٢٠٠٨سال  اکتوبر   بيستمدوشنبه کابل، 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   هيئت معاونت ملل متحد در افغانستان
 

وىگدفتر سخن  
  افغانستان –کابل 

 
٠٠٣٩ ٠٨٣١ ٢۴ ۶١٢١  – ٠٠٩٣ ٢٠ ٢٩٧ ۶١٢١: تيليفون  

spokesperson-unama@un.org پوست اليکترونيکی:  
www.unama-afg.org ويب سايت :  



 
 

 ٢٠/١٠/٢٠٠٨  یوناما  خبریسکنفران

1                                                                                                                                 www.unama-afg.org                                  

  هستممن نيالب مبارز عضو دفتر سخنگوی یوناما.  شما بخيرصبحبه نام خدا و با عرض سالم : یوناما 

 در رابطه با فقر ئيس برنامه انکشافی  موسسه ملل متحد در افغانستانربسنيات منوج ای  اق امروز مامهمان

از فعاليت های ملل الب مطآن بل از قاما . زدائی در افغانستان برای شما سخنانی چند ارائه خواهند داشت

  . دمت شما تقدیم ميدارممتحد در کشور خ

  
  کنفرانس جوانان در جالل آباد

قرار است که برنامه انکشافی ملل متحد و معينيت جوانان وزارت اطالعات و فرهنگ کنفرانس یک روزه 

  . و الیت ننگرهار دایر نمایند در در شهر جالل آباد2008 اکتوبر سال 21جوانان را به تاریخ 

 نمایندگی از شورا های جونان و نهاد های جامعه مدنی از والیت های مختلف  نماینده جوانان به32در حدود 

در این کنفرانس اشتراک ) چهار اشتراک کننده از هر والیت(مشرقی به شمول لغمان، کنر و نورستان 

هدف از این کنفرانس آشنا ساختن جوانان با برنامه مشترک ملی جوانان، تقویت هماهنگی ميان . خواهند کرد

اد های جامعه مدنی، شورا های جوانان و حکومت، و همچنان حمایت از ابتکارات و برنامه های جوانان نه

برای محالت و تقویت سهمگيری جونان در مسایل ملکی و سياسی در حکومت های محلی، توانمند سازی 

ن و ارتباط جامعه مدنی و تساوی جنسيت و همچنان حمایت از جوانان برای مطرح کردن نکته نظرات شا

  .دادن شان با حکومت مرکزی می باشد

  
  بازدید رسانه ها از شمالشرق افغانستان

  
ميخواهيم به اطالع شما برسانيم که دفتر یوناما مشترکا با دفتر سازمان غذائی جهان، پروگرام انکشافی ملل 

ز والیات شمالشرق، متحد، سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد و دفتر ماین پاکی یک بازدید پنج روزه ا

فرصت بازدید و . کندز، بغالن و تخار را که از بعد ازظهر امروز آغاز ميشود سازماندهی مينماید

  . فلمبرداری از پروژه های مختلف ملل متحد در شمالشرق فراهم خواهد گردید

  س شویددرصورت عالقمند بودن به این بازدید، لطفآ بعد از همين کنفرانس مطبوعاتی با ما در تما

  
  ئيس برنامه انکشافی  موسسه ملل متحد در افغانستان ر

این اولين کنفرانس من به عنوان رئيس دفتری پروگرام . مخوشحالم که در حضور شما هست.  همه بخيرصبح

انکشافی ملل متحد در افغانستان است و قصد دارم که بطور منظم در حضور شما هميشه حاضر شوم، تا در 

  .  و پاسخ به پرسش های شما، اطالعات تازه ارایه دهممورد فعاليت ها

در . ما همه ميدانيم که افغانستان از فقر شدید رنج می برد. امروز می خواهم در مورد فقر با شما صحبت کنم

  . واقع، من باور دارم که امروز بزرگترین مشکل افغانستان فقر است

 درصد 20در ضمن . فقيرترین کشور های دنيا می باشد درصد ميزان فقر، یکی از 42افغانستان با داشتن 

  .  درصد افغانها با عدم مصئونيت غذایی روبرو اند70دیگر فقر اندکی باال تر از خط فقر زندگی می کنند و 

 درصد دیگر نيز با کمبود 18 مصئونيت غذایی ندارند و مزمن درصد خانواده های روستایی بصورت 20

 درصد افغانها در زمان های مختلف سال به سطوح مختلف کمک غذایی 40 تا 20. یی روبرو اندافصلی غذ
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مواجه با عدم مصئونيت غذایی  درصد خانوار 65  درجه فقر باال تر بوده ودر مناطق فاقد آبياری. نياز دارند

  . ميباشند

ميت ضعيف، و  اقليمی، حاکتغييراتترکيب یا آميزش رشد قيمت مواد غذایی، رکود اقتصاد جهانی، اثرات 

 . افغانها را به کشاندن به مرز فقر نوميد کننده، تهدید می کند تعداد بيشترتشدید درگيری های نظامی

  

فرد فقير به آب آشاميدنی پاک و بهداشت، تغذیه مناسب، سرپناه و دیگر ضرورت هایی که برای یک زندگی 

     .   با وقار مهم و اساسی شمرده می شوند، دسترسی محدود دارد

فقر در افغانستان به عوامل مختلف بشمول، کم سوادی، مراقبت صحی ضعيف، عدم مدیریت منابع طبيعی و 

فقر چاره ناپذیر . ساختار های اجتماعی که گروه ها و اجتماعات خاص از آن زیان می بينند، وابسته است

  . نيست، اما بازتابی از نحوه توزیع منابع در اجتماعات می باشد

رشد جدی اهداف مهم محو فقر به  شدت هار راه بسيار مهم قرار دارد وبسيار مسایل  باان در یک چافغانست

  . شاف ملی افغانستان شمرده می شود ضرورت داردبخشی از ستراتيژی انککه 

بيکاری شدید، بخصوص در مناطق شهری و همچنان در ميان دیگر گروه های آسيب پذیر هنوز هم یکی از 

  .ميباشدکشور ن موانع در برابر امنيت کامل بشری و انکشاف بزرگتری

  
سطح محل یکی از برنامه های پروگرام انکشافی ملل متحد است که روی چالش ها دربرنامه انکشاف ملی 

 .در مناطق مشخص کشور که بصورت ویژه آسيب پذیر شناخته می شوند، تمرکز می کند

 والیت کشور در تبانی با وزارت احياء و انکشاف 34لی در  شورای انکشافی ولسوا306از طریق ایجاد 

سهمگيری در سرگشاده را در سطح محل همراه با دهات، ما تا حال در راستای فراهم نمودن مشوره کامل و 

 .پروسه انکشاف روستایی کار کرده و به کار خود ادامه خواهيم داد

بناًء ما باید به سطح محل تمرکز کرده و این . ستمشوره درست با مردم محل در این مرحله کليد موفقيت ا

  .کار باید در تمام ولسوالی ها در سرتاسر کشور صورت بگيرد

شورا های انکشاف ولسوالی برنامه های انکشافی ولسوالی خود را ترتيب نموده و در آن پروژه های دارای 

  .اولویت انکشاف روستایی خود را ذکر کرده اند

 یاین عبارت از مودل. نيز با شما صحبت کنم" مودل کندهار" در مورد چيزی به نام من ميخواهم که اندک

است که ما در قسمت انکشاف به سطح محل از آن استفاده می کنيم و ما را در تطبيق پروژه های زیربنایی 

  .در مناطق کمک ميکند که در گذشته برای کار های انکشافی خيلی نامطمين دانسته می شدند

 حاضر این مودل بغير از کندهار در والیت های دیگر به شمول هلمند، ارزگان و ننگرهار نيز در حال

 .اجراء شده است

شورا های انکشافی محل و شورا های انکشافی ولسوالی توانایی خود را از نقطه نظر تخنيکی در تطبيق 

ن فرصت های کاری روزمره برای موثر پروژه های ساده زیربنایی، به اضافه امتياز دیگر یعنی فراهم نمود

 .مردم محل، ثابت کرده است
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از طریق . از تجارت های کوچک و متوسط در والیت بلخ، باميان و هرات نيز حمایت صورت گرفته است

قرار است . فراهم نمودن قرضه، برنامه های تجارتی و مشوره های تخنيکی با ایشان کمک صورت گرفت

وچک و متوسط در والیت کندهار، ننگرهار، بدخشان، غزنی، پکتيا، کنر و کار های مشابه با تجارت ها ک

 نيمروز نيز اجراء گردد

برنامه انکشاف ملی به سطح محل که مبتنی بر نيازمندی های ذکر شده در پالن های انکشاف ولسوالی است، 

این پروژه . ه است پروژه اعمار زیربناء های روستایی را تکميل کرد520 تا حال در حدود 2006از سال 

 .ها شامل سيستم های آبياری، سرک، مکتب، کلينک، مراکز تجمع مردم و دیوار های استنادی ميگردند

 پروژه دیگر نيز سروی شده و آماده تطبيق می 350 پروژه زیر کار است و تقریبًا 345در حال حاضر 

 ميليون انسان 2.5گردند در حدود تعداد مجموعی مردم روستایی که از این پروژه های مستفيد مي. باشد

 .تخمين شده اند

  .این پروژه های تغير واقعی در زندگی افغان ها در سرتاسر کشور بوجود می آورند

ائيد ياما ب. در اخير باید گفت که چالش های خيلی بزرگ پيش رو است و همه ی ما در مورد آنها آگاهی داریم

 افغانستان را از وضعيت فعلی آن که چهارمين کشور فقير در دنيا همه دست به دست هم بدهيم ما ميتوانيم که

و به همين منظور ما باید به سطح ولسوالی های به تمرکز و تالش های خود . محسوب ميگردد، بيرون سازیم

 .ادامه بدهيم

از همچنان ميخواهم که با استفاده از این فرصت از حکومت و نمایندگی های دیگر ملل متحد بخواهم تا 

در . فراخوان اخير برنامه انکشافی ملل متحد برای پاسخ گویی و مقابله با عدم امنيت غذایی حمایت مالی کنند

حاليکه زمستان به سرعت فرا ميرسد، این فراخوان تا هنوز وجوه مالی کافی مورد ضرورت خود را بدست 

 .نياورده است

  .ان پاسخ ارایه کنمتشکر از توجه تان و فعًال حاضر هستم که به سواالت ت

  
 : بخش سواالت و جوابات

  
بر اساس گزارش ملی . من شنيدم که شما گفتيد افغانستان چهارمين کشور فقير در جهان است: ین ایر

آیا طی یکسال . ، افغانستان پنجمين کشور فقير در جهان شمرده می شود2007انکشاف بشری سال 

  کرده؟ افغانستان به مقام چهارم فقر در جهان نزول

 

 در ارتباط به اینکه افغانستان در کدام رتبه فقر قرار دارد، تخمين های متفاوتی :پروگرام انکشافی ملل متحد

اما فکر می کنم که در ارتباط به کاهش فقر . بنائأ باید در استفاده از این مسئله باید محتاط باشيم. وجود دارند

ش ها مانند بررسی عرصه های ملی بر اساس برنامه انکشافی بنائأ تال. در اینجا وضعيت بسيار دشوار است

فکر می کنم تأکيدی را . یک رویکرد اميدوار کننده و موضوعاتی را که ثابت شده در اختيار ما قرار می دهد

که من داشتم در ارتباط به این بود که چطور می توانيم از این رویکرد ها که در افغانستان به اثبات رسيده 

  . فاده کنيم و اینکه افغانها خود را در برون برآمدن از اشکال شدید فقر هدایت می کننداند است
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آیا این افراد به .  درصد مردم به حمایت غذایی عاجل نياز دارند40 شما گفتيد که حدود  :افغانستان تایمز

 ها را در زمان مناسب حمایت بيرونی نياز دارند؟ و با توجه به رسيدن زمستان، آیا می توانند این حمایت

  دریافت کنند؟ 

وضعيت در ارتباط به مصئونيت غذایی یک مشکل بسيار بزرگ است و من  :پروگرام انکشافی ملل متحد

پاسخ یا واکنش در . فکر می کنم که این مسایل در سطح ملی و بين المللی در حال مشخص شدن می باشند

يار سختی دارد که این خود مشکالت بيشتری را در برابر حال جستجو می باشند و افغانستان هم زمستان بس

  . خانواده های که مصئونيت غذایی ندارند، ایجاد می کند

بلی، زمستان در حال آمدن است و یک بخش عظيمی از مردم افغانستان با مشکالت مربوط به مصئونيت 

رخواست بسيج حمایت های ملی و در بحث هایی که با دولت افغانستان داشتيم، هميشه د. غذایی روبرو اند

بنابرین این پروسه جریان . بين المللی مطرح شده تا بتوانيم به نياز مندی های الزم مواد خوراکی پاسخ دهيم

اگر . دارد و به همين خاطر است که شما ميدانيد من هم در درخواست نياز به حمایت بيشتر را ذکر نموده ام

يدن زمستان رفع شوند، نمایندگی های ملل متحد و دیگران بدون شک از این نياز های غذایی قبل از فرارس

  . آن تقدیر می کنند

  

در ارتباط به مودل قندهار که به آن اشاره شد، تا چه حد با واقيعت های عينی محل مطابقت دارد، رنا یا

مثال، . وجود داردچونکه در افغانستان مشابهت هائی از لحاظ شرایط زنده گی اجتماعی، اقتصادی و سياسی 

  مردم قندهار بطور عموم  غریب هستند و عين حالت در بدخشان نيز وجود دارد؟ 

در رابطه به مودل قندهار باید گفت که این مودل از لحاظ ارتقای ظرفيت :  انکشافی ملل متحدبرنامه

در دهات، هم . برعالوه، ما با مردم در دهات نيز کار مينمائيم. شوراهای انکشافی محل سودتمند است

نگرانی های امنيتی و هم انکشافی وجود دارد و اینکه مردم در آنجا چطور بسيچ یا همکاری شوند تا پروژه 

فکر ميکنم کامال واضح است که این پروسه سودتمند بوده و مردم توانسته اند . های زیربنائی را تطبيق نمایند

اکنون آن روش بعنوان یک تجربه ای تلقی ميگردد که . یک تعداد از پروژه های زیربنائی را بعهده بگيرند

در سایر ساحات . ما نتوانسته ایم در هيچ یک از  ساحات دیگر افغانستان آنرا مورد استفاده قرار دهيم

ما سعی . افغانستان روش های پایداری دیگری داریم که به موضوعات امنيتی و انکشافی ارتباط دارد

 سایر ساحات افغانستان، بخصوص در ساحاتی که مشابه به وضيعت قندهار است مينمائيم تا روش ها را در

  . بکار ببریم و تجربه قندهار در سایر ساحات افغانستان نيز موثر است

 

دراین روش، وزارت احيا و انکشاف دهات رهبری کمکهائی ارائه شده را بعهده داشته و همچنان ظرفيت 

 تهيه پالنها که بيشتر ضرورت است و پاسخگوی نيازمندیهای مردم شوراهای انکشافی ولسوالی ها را در

و همچنان این طریقه است که مردم دهات اداره تطبيق این پروژه ها را خود ایشان . دهات است بلند ميبرد

این بيشتر متکی به مالکيت و رهبری محل است و همچنان بيشتر متکی به رهبری از سوی . بدست ميگيرند

. حکومت است  
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ما بسيار خوشحال هستيم که این روش ها سودمند بوده و ماميخواهيم از تالشهای وزارت احيا و انکشاف 

 جهت بلندبردن نتایج پایدار دهات حمایت و با شوراهای انکشافی ولسوالی ها و سایر ولسوالی های افغانستان

برعالوه، این در مورد روش ایجاد اشتغال و توليد درآمد که باالی خانواده و اقتصاد خانواده . همکاری نمائيم

. گی و همچنان باالی اقتصاد مردم دهات تاثير ميگذارد نيز ميباشد  

  

دهانی  در روز غذایی جهان نيز یادچيز را که شما طرح نمودید پروگرام غذایی جهان آنرا: تلویزیون آریانا

 ، نميپذیرد؟ در سطح فقر باشند ملل متحد ادعا دارد به اندازه ای کهنمود، اما دولت افغانستان این را که مردم 

  نظر شما چه ميباشد؟ 

صرفًا  تاکيد  بایدولی. ليل های مختلف وجود داردبه نظر من در مورد ارقام تح: پروگرام انکشافی ملل متحد

 بسياری  با آمدن زمستانافغانستان با مشکالت فقرزدایی مواجه ميباشد، وی ارقام نباشد بلکه باالی اینکه رو

اميدوار هستم که بتوانيم باالی مشکل .  نيز روبرو خواهند بودغذائی  بی امنيتیمردم در این کشور با مشکل

زیراکه این موضوع با تامين امنيت، تقویت فقر و اینکه فقر چگونه در این کشور از بين ميرود تمرکز نمائيم 

نيرو های امنيتی، چگونگی از ميان برداشتن فقر، چگونگی مقابله مردم با مشکالت معشيتی، و اینکه آنها 

ما در قسمت رسيده گی به این اولویت .  پيوند داردشمارندم مييه پروسه انکشافی سچگونه خود را در تمام این

ما همه ميدانيم که فقر باید مشترکًا با  سایر اولویت ها . لت افغانستان قرار داریمها  در موضع مشترک با دو

در مورد دیگر اولویت های که ما چگونه با دولت افغانستان مشترکًا کار ميکنيم، . رسيده گی صورت گيرد

رار ميدهيم که آنها و منابع را در اختيار مردم ق. این است که ما تحت رهبری دولت افغانستان فعاليت مينمائيم

بتوانند فرصت های کاری پيدا نمایند و عاید بدست بی آورند تا تغير را در اقتصاد خانه و اقتصاد قراء و 

و از لحاظ مسایل اولویت دهی تفاوت در فعاليت های پروگرام انکشافی ملل . ولسوالی های شان شاهد باشند

  .ی وجود نداردنمتحد و پروگرام غذایی جها

   
در ارتباط به تقاضای تان از حکومت و سایر سازمانهای بين المللی که درخواست کمک  :زیون طلوعتلوی

در حاليکه شما چندین باراز دولت برابر تقاضای کمک چقدر بودجه را شما درخواست نموده اید و نموده اید، 

  دولت  و یا اینکه که  حمایت نشده ایدحکومت افغانستان شما توسط  این به آن معنی است کهآیانمودید 

  نتوانسته این کمکها را برای شما فراهم نماید؟ 

موضوع عدم امنيت غذائی خيلی مشهور است و از مراجع کمک کننده : پروگرام انکشافی ملل متحد

از گزارشاتی که در دست دارم، نياز به کمک بيشتر نسبت به چيزیکه . درخواست کمک صورت گرفته است

حکومت افغانستان در این راستا کامال متعهد است، بنآ فکر نميکنم کدام . ته وجود داردکه قبال صورت گرف

فکر ميکنم کمک بيشتر ضرورت خواهد بود تا . سوالی در ارتباط به حکومت افغانستان وجود داشته باشد

دآ برایتان از لحاظ بودجه، فعال معلومات در دست ندارم و اگر خواسته باشيد بع. نيازمندیها تامين گردد

  . معلومات ارائه خواهم کرد
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ميخواهم یک چيز را خاطر نشان نمایم اینکه درخواست کمک مشترکآ از سوی حکومت و ملل متحد  :یوناما

 عملی نگردیده و  کافی ما به این باور هستيم که وعده کمک تاکنون. صورت گرفتبه خاطر کمک غذائی 

  . مليون دالر امریکائی است404 مبلغ  درآن فراخواناسته شدهبودجه خو. هنوزهم نياز به کمک وجود دارد

  
 با توجه به مشکالت که افغانستان به آن مواجه است، مانند فقر، بيکاری و بی امنيتی، نگرانی :باتلویزیون س

های در مورد وضعيت مردم در زمستان آینده مطرح می شود، آیا شما فکر نمی کنيد که ممکن یک بحران 

  جود بياید؟انسانی بو

 من فکر می کنم که فراخوان و تمام کوشش های انجام شده برای این بوده است :برنامه انکشافی ملل متحد

جواب به سوال شما و با عرض در . که مشکالت را که قرار است ما به آن مواجه شویم به حد اقل برسانيم

ه تمام موسسات مانند حکومت و جامعه جهانی  مورد این تالش ها خوشبين باشيم باید گفت کاینکه  ما باید در

تالش دارند که شرایط بد و قلت مواد غذایی را در جریان زمستان بهتر تنظيم نمایند و اميدوار هستيم که 

و من مطمين هستم که نتایج . بوداین مشکالت خواهند رسيدگی به  به  قادرجامعه جهانی و حکومت افغانستان

در پاسخ به مسئله فقر و بيکاری که شما مطرح کردید، همه ی ما، به . هد بوداین همه تالش ها مثبت خوا

شمول برنامه انکشافی ملل متحد، متعهد هستيم و تمام تالش های خود را از طریق پروژه های مختلف، به 

شمول پروژه های انکشافی به سطح محل، حتی در جریان زمستان و شرایط دشوار، به خرچ ميدهيم تا از 

منابع حتی در شرایط دشوار دسترسی ق ارتقای ظرفيت ها و همچنان مطمين شدن از اینکه مردم به طری

، به فراهم نمودن کمک ادامه ميدهيم تا بدینوسيله مردم قادر به برنامه ریزی و تنظيم برنامه انکشافی دارند 

ن صحبت ميکردیم و مودل که در قسمت برنامه های انکشافی به سطح محل ما در مورد آ. خود باشند

همچنان این همان مودل است که ما در پروژه ها و برنامه های دیگر استفاده می کنيم، باید توانایی حل 

البته این شاید قادر نباشد که به تمام مسایل رسيدگی کند، . بعضی از این مسایل حساس و حياتی را داشته باشد

  .م بر مشکالت فایق بيائيماما باید تالش ها ادامه پيدا کند تا ما بتواني

  

 خوشحال خواهم بود که در مورد اینکه چقدر نفوس افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند برای ما :زینهوا

  معلومات بدهيد و همچنان برنامه انکشافی ملل متحد این را چگونه با سال قبل در افغانستان مقایسه می کند؟

 نفوس افغانستان با  فيصد42 حدود  ارقام دقيق، ما ميدانيم که در رابطه به:برنامه انکشافی ملل متحد

اگر از منظر امنيت غذایی به مسئله نگاه کنيم، رقم تخمينی . مشکالت که به فقر ارتباط ميگيرد، مواجه هستند

.  ميليون انسان می باشد که در این کشور به مشکل عدم امنيت غذایی مواجه اند5که وجود دارد در حدود 

اميداوار هستم که شما نيز . وار هستم در قسمت مسئله فقر و عدم امنيت غذایی به شما روشنی داده باشداميد

به این مسئله واقف اید که تاکيد اساسی در این رابطه این است که باید فقر را به حد اقل آن کاهش داد و ترقی 

ک به مناطق دور افتاده و مناطق دیگر بيشتر به مردم افغانستان، خصوصًا در مناطق روستایی و شهری نزدی

  .بوجود آورد و این مسئله بالطبع کليد ارتباط با اوضاع مختلف امنيتی در افغانستان است
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افغان ها هميشه به مشکالت عدم امنيت مواد غذایی مواجه اند، و در % 20   ميخواهيم اضافه کنيم که:یوناما

تمام نفوس را تشکيل % 40یی دچار می شوند که این تقریبًا  فيصد شان به کمبود موسمی مواد غذا18حدود 

 . که ميخواهم توجه شما را به این مطلب جلب نمایيمنيستنفر  ميليون 20البته صحبت  از رقم ميدهد که 

 ميليون افغان در این کشور هميشه نياز به کمک های مواد غذایی دارند و برنامه غذایی 5ميتوانيم بگوئيم که 

می خواهش از شما . مایندگی های دیگر ملل متحد تالش می کنند تا به اینها کمک صورت بگيردجهان و ن

  .این خيلی حساس است. دیکنم که حين استفاده از آمار و ارقام از احتياط الزم کار بگير

  

.  امروز صبح ما اطالع بدست آوردیم که یک زن خارجی در شهر کابل به قتل رسيده است:صدای امریکا

  قف یوناما در این راستا چی ميباشد؟مو

 از پا در آمده کابلبه ضرب گلوله  در امروز  شاید  خارجی کهخانمدر مورد یک راپور حاصله  ما :یوناما

  . ، ولی تا حال معلومات بيشتر در این مورد در دسترس ما قرار نگرفته استگرفتيماست باشد 

  
نها زیر خط فقر زندگی می کنند، کی تمام می شود و دیگر  درصد افغا42این واقعيت که  :تلویزیون شمشاد

  چه باید کرد تا این افراد فقير نباشند؟ 

فکر می کنم قصد ما باید این باشد که چطور می توانيم فقر را . سوال خوبی بود: پروگرام انکشافی ملل متحد

جود که با هدف برداشتن حاال اگر به فرصت های مو.  کاهش دهيم را به سرعت هرچه بيشتر درصد40از 

گام های سریع برای کاهش فقر وجود دارد بنگيریم، می توانيم بعضی از تجربيات افغانستان را در دیگر جا 

  . ها بکار ببریم

به علت اقدامات انجام شده انکشاف  ميزان رشد افغانستان بسيار باال بود و این هم 2007 تا 2003از سال 

 و در اوایل 2007اشتغال هم رو به افزایش بود، اما این رشد در سال . ت و بازسازی صورت گرفاقتصادی

تجربياتی را که در پروژه های انکشافی مستقر در محل داشتيم، همراه با دیگر .  اندکی سقوط کرد2008

پروژه های مشابه به نظر من می توانند گام های الزم برای کاهش فقر را سرعت ببخشند و مردم نيز آماده 

من دقيقأ نمی توانم بگویم که در چند سال می توانيم به کاهش فقر دست .  تا تالش های خود را تنظيم کننداند

یابيم، اما می توانم بگویم که ابتکار های روی دست گرفته شده همراه با تجربيات سال های گذشته و تجربيات 

  . افغانستان کاهش دهدجمع آوری شده توسط دولت افغانستان بدون شک می تواند فقر را در 

با آن سرعتی که کاهش فقر را می تواند بدست آورد در واقع چيزیست که ما باید مطمئن شویم که منابع در 

  .  می گيردراختيار مردم قرا

اهداف این ستراتيژی . افغانستان یک ستراتيژی بسيار اميدوار کننده بنام ستراتيژی انکشاف ملی دارد

 بنگرید، می بينيد که هدف آن کاهش فقر حد اقل مو اگر به اهداف انکشافی هزاربصورت واضح ترتيب شده 

.  درصد در سال می باشد و اگر به این هدف دست بيابيم، در آنصورت مطابق با پالن های ما خواهد بود3

اکنين در ضمن می خواستم بگویم که اگر بتوانيم منابعی را که قبأل به مردم تعهد شده برسانيم، و یا به س

روستا ها و روستا های نزدیک مرکز یا مناطق بررسی شده که شما هم بر برنامه ریزی ها در سطح محلی 

  . و مدیریت منابع در آنجا ها تأکيد داشتيد، توجه نمایيم، در آنصورت کاهش فقر سرعت می یابد
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 که از طریق آن والیت های  آیا شما کدام سروی عمومی را نيز اجراء کرده اید:رادیو تلویزیون افغانستان

دارای اولویت را مشخص کرده باشيد که بر اساس آن به مشکالت شان رسيدگی صورت بگيرد، اگر بلی در 

  کدام والیت ها؟

 در اینجا برای شما در مورد برنامه انکشافی به سطح محل و برنامه های دیگر :برنامه انکشافی ملل متحد

پروژه انکشاف . ما در اکثر ولسوالی های افغانستان فعاليت داریم.  ميدهمبرنامه انکشافی ملل متحد یک مثال

در حاليکه ما در تمام والیت ها حضور داریم، ولی ما .  والیت افغانستان فعاليت دارد34به سطح محل در 

در مطابقت با ظرفيت مقامات محلی و مردم و مجتمعات و منابع تخصيص داده شده فعاليت می کنيم که این 

در قسمت تخصيص منابع  باید گفت که منابع منحيث بخش از یک . طبعًا در نقاط مختلف کشور متفاوت است

پروژه تخصيص داده می شود، اما براساس پروژه های تشخيص شده در ولسوالی های مختلف توزیع 

 عين حال کار من فکر می کنم مسئله مهم فعال بودن و کار کردن در تمام والیت ها است، اما در. ميگردد

چيزی که . کردن با در نظر داشت ظرفيت های موجود در مناطق مختلف برای استفاده از منابع نيز مهم است

ما ميخواهيم انجام بدهيم این است که باید این گونه تالش ها و فعاليت ها را سرعت داد تا منابع هر چی بيشتر 

است که ما در سال ها و ماه های آینده برای آن برنامه این کار . به مناطق که نيازمندی مبرم دارند، برسد

  .ریزی می کنيم

  تشکر از شما

  

 


