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 .ننده کمک های تهيه سرپناه در يافت نمودند تن عودت ک50.000 بيش از 2009طی سال 
 به انتها نزدیک می شود، دفتر ملل متحد برای مهاجرین به تکميل یک برنامه 2009در حاليکه سال 

  . تن از عودت کنندگان امسال از آن مستفيد شوند نزدیک می شود50.000تهيه سرپناه که بيش از 

برنامه تهيه سرپناه خود را در  )UNHCR(اجرین در سال گذشته کمشنری عالی ملل متحد برای مه
والیاتی که ميزان بازگشت در آنها بلند هست، و برای آن عده از مهاجرین وبيجا شدگان داخلی که 

تهيه سرپناه در پهلوی زمين، وظيفه و امنيت، یکی از .  تطبيق نموده اندبيش از همه آسيب پذیر بود
با درک این موضوع کمشنری عالی ملل متحد برای . تمبرم ترین نياز های عودت کنندگان اس

  .مهاجرین قسمت عمده بودجه خود را به این موضوع اختصاص داده است

 خانواده آسيب 190.000 کمشنری عالی ملل متحد برای حدود 2009 الی آخر سپتامبر 2002از سال 
 ميليون عودت کننده 2 عشاریه 1که از این برنامه حدود . پذیِر عودت کننده سرپناه فراهم نموده است

بيست و پنج این بيانگر تحت پوشش قرار دادِن . که اکثر شان از مناطق روستایی بودند نفع برده اند
 تا کنون تحت پوشش 2002 مليون عودت کننده ای است که از سال 3 عشاریه 4از مجموع درصد 

 8000از مجموع بيش از . اندمساعدت های کمشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین قرار گرفته 
 خانواده مستفيد شونده انتخاب شده اند و کار 7000 پالن شده بود، حدود 2009سرپناهی که برای سال 
برنامه ادغام مجدد کمشنری عالی ملل برای مهاجرین برای دو سال دیگر نيز، .ساخت هنوز ادامه دارد

ن کمشنری همچنان به حمایت خود از برنامه های ای. به ویژه در زمينه تهيه سرپناه ادامه خواهد داشت
  .تحت رهبری دولت مبنی بر اعطای زمين به عودت کنندگان بی زمين ادامه خواهد داد

 ميليون افغان به کمک کمشنری ملل متحد به وطن برگشته اند 3 عشاریه 4 بدینسو بيش 2002از سال 
 .برگشته اند  از ایران685000 از  مليوِن آن از پاکستان و بيش4 عشاریه 3که از آنجمله 

  
   عاری از بيسواد خواهد بود2014تا واليت باميان 

 کمپاین سواد آموزی را در این والیت براه انداخته اند ،اداره والیتی باميان با حمایت ادارات بين المللی
  . باميان را از بيسوادی نجات دهندآینده تا در ظرف پنچ سال 

  
روز ملل متحد، به یا بيست چهارم اکتوبر به مناسبت  آغاز گردید، و 2009ر  اکتوب17این کمپاین در 

عنوان روز سواد آموزی در حمایت از تالش های ملل متحد در راستای صلح و انکشاف در باميان 
  . اعالن گردید

  
 شاگردان 110،000ارقام که از طرف ریاست معارف باميان ارائه گردیده نشان ميدهد که تقریبًا 

  .  فيصد مجموع نفوس باميان را تشکيل ميدهد20ل مکاتب گردیده اند که شام
از طریق این برنامه هر با ميانی با سواد برای حد اقل دو بيسواد درس داده و آنان را از نعمت سواد 

  مستفيد خواهند ساخت
  

در . نموده اندگروپ های جامعه مدنی و انجو ها در این کمپاین اشتراک و ادارات ملل متحد آنرا آغاز 
مرحله اول، محصلين پوهنتون باميان و شاگردان ليسه های عالی در رخصتی های زمستانی خود 

  . اعضای بيسواد فاميل های  شانرا درس سواد آموزی خواهند داد
ملل متحد معارف را به عنوان پایدار ترین وسيله در جهت صلح و پيشرفت حمایت و به منظور تجهيز 

  .  کمپاین کار مينمایدمنابع برای این
  

  سازمان صحی جهان کمپاين مبارزه با تيتانوس را در مناطق شرقی براه انداخته است
 که مصادف 2009 اکتوبر 24سازمان مذکور کمپاین واکسين ضد تيتانوس را به روز شنبه، مورخ 

  .  ولسوالی مناطق شرقی راه اندازی نموده است19است با روز ملل متحد، در 
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(  ولسوالی ننگرهار 9در  سال  45 الی 15 خانم بين 200،000به گی  روزه رسيد5این هدف کمپ
 ولسوالی والیت 3، )رک، خوگيانی، رودات، شيرزاد، اللپور و دورباباحصاال، گوشته،ه بااچين، د

 ولسوالی والیت نورستان 6و تمام ) دولت شاه( ولسوالی لغمان 1، )چپه دره، مراوره و پيچ( کنر 
  .ميباشد) ، کامدیش، برگمتاللیگا، ومه ، وام رل، نورگمندو(
   

 واکسيناتوران، سوپروایزران، 22،000سازمان صحی جهان و صندوق اطفال ملل متحد به تعداد 
  . ناظرین و کارکنان صحی در کمپاین را تجهيز نموده اند

اولين کمپاین . يروداین نخستين کمپاین ضد تيتانوس امسال و دومين سال در مناطق شرقی به شمار م
 .  راه اندازی گردید2008ضد تيتانوس در سال 

   چهارچوب کمک های انکشافی ملل متحد به مناسبت روز ملل متحد راه اندازی شد

برای حمایت از استراتيژی انکشاف ) UNDAF(برنامه چهارچوب کمک های انکشافی ملل متحد 
ادام باغ توسط داکتر جليل شمس وزیر اقتصاد در ب 2009 اکتوبر 24به تاریخ ستان ملی افغان

این چهارچوب .معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد آقای واتکينز افتتاح شدافغانستان و 
 الی 2010که در نوع خود اولين چهارچوب برای کمک به افغانستان در زمينه انکشاف از سال 

  : های خودش قرار ذیل انتخاب نموده است است، سه سکتور عمده را برای اولویت2013

 حکومتداری، صلح و ثبات

 معيشت پایدار، به شمول زراعت، مصونيت غذایی و توليد عاید

 صحت، تعليم و تربيه، آب و حفظ الصحه

بر اساس این چهارچوب که به موافقه حکومت افغانستان نيز رسيده است چيزی حدود چهار مليارد 
  .ای آینده به خاطر تطبيق پروژه های مربوطه به مصرف خواهد رسيددالر امریکایی طی سال ه

     
  :سواالت و جوابات 

  
ميخواهم .  اینطور گفته شده که یوناما بعضی از کارمندان خود را برکنار خواهد کرد:تلويزيون نور

  بدانم اگر این روند آغاز گردیده و افراد عاليرتبه شامل در این پروسه کی ها اند؟ 
  

اجازه دهيد این . باقی مانده استمغشوش هنوز هم نزد بسياری وضوع ماین  : عليم صديق،مايونا
این انتخابات که ما به آن نزدیک . نقطه را روشن سازم که ملل متحد کسی را اخراج یا استخدام نميکند

ملل متحد از طریق برنامه .  است که تحت رهبری خود افغان ها صورت ميگيردیميشویم روند
ELECT  حمایت انتخاباتی یعنی نتظيم، لوژیستيک و نظارت را ،انکشافی ملل متحدمربوط پروگرام 

زیرا که تطبيق انتخابات این دور نسبت دور اول ساده تر است. به نهاد های انتخاباتی فراهم ميکند
کميسيون مستقل انتخابات در حال . دو کاندید برگذار ميگرددصرف یک انتخابات و بين صرف 

 ی ازبه عنوان جز. ررسی تعداد مراکز رای دهی و کارمندان مورد نياز برای دور دوم قرار داردب
کمتر به این خيلی آن، آنها بطور آشکارا در استخدام افراد کار مينمایند و احتمال دارد که کارمندان 

 کارمندان عينکميسيون مستقل انتخابات به ما اطمينان داده اند که کتگوریهای م. دور ضرورت باشد
که کميسيون مستقل انتخابات مامورین انتظار داریم ما . دوباره استخدام نخواهند گردیدکه وجود دارد 

ست داشته اند، دوباره استخدام را بطور درست تعقيب نه نموده اند یا در تقلب دها را که طرزالعمل 
آن تعداد کارمندان که حاضر : ردندکتگوریهای دیگر نيز وجود دارد که دوبار استخدام نميگ. نمایندن

. نيستند تا در دور دوم انتخابات اشتراک نمایند و کسانيکه به حيث بخش دور دوم نميخواهند کار کنند
را که ما در دور دوم شاهد خواهيم بود باید به شکل قابل مالجظه در کاهش کاهش عمده مامورین 
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ما انتظار داریم که کميسيون مستقل انتخابات این . موثر باشد و غير آن قصدی های  تقلب نطمی ها وبي
  . تعداد را در روز های آینده نهایی سازند

  
 آوازه های درباره احتمال کنار رفتن داکتر عبداهللا از دور دوم :}ترجمه از انگليسی {واشنگتن پست

 قانون اساسی انتخابات وجود دارد، نظر شما در این مورد چی ميباشد، و در صورتيکه او کنار رود،
  و قانون انتخابات در این مورد چی صراحت دارد؟

  
ما با هر دو تيم کمپاین در تماس نزدیک بوده ایم که هر دو نگرانی های را در  : عليم صديق،يوناما

به این نگرانی ها توجه صورت . باره یکی یا نهاد های دیگر انتخاباتی این کشور ابراز داشته اند
  ما. آن مشروعيت در انتخابات بوده و از طرف کاندیدان مطرح پذیرفته شده اندگرفته طوریکه نتيجه 

از کاندیدان ميخواهيم این نهاد ها را اجازه دهند تا باهم در جریان روند دوم کار نمایند و اميدواریم که 
  . نتایج این دور مورد قبول هر دو کاندید باشد

 کميسيون مستقل  اولما باید.  چه خواهد شدکنار رودیکی از کاندیدان ميخواهد اگردر مورد این که 
انتخابات را اجازه دهيم تا در مورد اینکه وضعيت قانونی در این زمينه چی ميباشد، نظر خود را ارائه 

 است که توسط خود افغان ها رهبری ميگردد، ما قبًال گفته ایم که کميسيون انتخابات یاین روند. نماید
  . د که در این مورد خاص ابراز نظر نمایدرا اول باید اجازه دا

  
داکتر عبداهللا گفته که یک تعداد از کارکنان کميسيون مستقل انتخابات باید برطرف  :آزادیراديو 

شوند، آیا ملل متحد در این ارتباط کاری کرده و دوم اینکه در دور اول انتخابات خيلی از آمادگی های 
ین دور انجام شده و آیا ناظرین بين المللی هم در این دور امنيتی رو دست گرفته شده بود، چقدر در ا

  خواهند بود؟
  

که در پاسخ به سوال واشنگتن پست در سازم جع می امن شما را به اظهاراتی ر : عليم صديق،يوناما
ما همه . مورد اظهارات اخير داکتر عبداهللا در مورد مسئولين ارشد کميسيون مستقل انتخبات کرده ام

 در دور اول انتخابات هر دو نامزد نتایج کار مشترک کميسيون مستقل و کميسيون شکایات ميدانيم که
تيم های مبارزاتی هر دو نگرانی هایی را در زمان های مختلف در این . انتخاباتی را پذیرفته اند

آن پروسه در مورد هر دو نهاد انتخاباتی اظهار نمودند و من فکر ميکنم که این چيزیست که ميتوان 
اما نکته مهم این است که هر دو کاندید نتيجه کار مشترک این . را در هرانتخابات داغ انتظار داشت

ما با نامزدان صحبت می کنيم و به آنها یاد آور ميشویم تا هر دو نتيجه . ند دو نهاد انتخاباتی را پذیرفت
ما از اظهارات . فعأل ما در این مرحله قرار داریم. خابات بپذیرندتکار این دو نهاد را در دور دوم ان

ما . اخير نهاد های امنيتی در مورد آمادگی های خوب برای پالن امنيتی شان خيلی دلگرم شدیم
اميدواریم که وضعيت امنيتی طوری باشد که بتوانيم تالش های امنيتی را برای برگزاری انتخابات 

اما تصویر نهایی را نهاد . ویم که ميتوانيم تعداد رأی دهندگان را بيشتر کنيمبکار ببریم تا مطمئن ش
یوناما بطور منظم با . ميدهند که آمادگی های امنيتی به عهده آنهاستبه شما های و امنيتی کشور 

وزارت داخله و وزارت دفاع در تماس است و آنها هم حمایت شان را برای آمادگی از ادامه انتخابات 
لی ما خواهان مأموریت ظرین بين المللی باید بگویم که بدر ارتباط به مأموریت نا. ز می نمایندابرا

  . ناظرینی هستيم که در دور اول انتخابات بودند تا اینکه مردم افغانستان به دور دوم انتخابات باور کنند
  

يون مستقل انتخابات که در داکتر عبداهللا نگرانی خود در مورد آنعهده از مسئولين کميس :سالم وطندار
تقلب دست داشتند مطرح نموده و گفت که باید مورد پيگرد قرار بگيرند، اما این افراد تا هنوز کار 
ميکنند و یکی از پيش شرط های دیگر داکتر عبداهللا برکناری سه مسئول کميسيون مستقل انتخابات 

  . ميسيون نمی تواند مستقل بماندگفت که با حضور این افراد کهم است و آقای پيتر گالبریت 
  

 که اینجا اند خانمیو به  واشنگتن پست بهبه اظهاراتی که یک بار دیگرشما را  : عليم صديق،يوناما
 ما ميدانيم و درک می کنيم که هر دو تيم انتخاباتی نگرانی های خود را در . راجع ميسازم نموده ا

، اما آنچه را که در نتيجه دور اول دیدیم این است که مورد یک یا دو نهاد انتخاباتی مطرح نموده اند
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هر دو هر دو کاندید نتایجی را که این دو نهاد انتخاباتی در نتيجه کار مشترک در دور اول با هم 
اجازه دهيد تا یکبار دیگر واضح بسازم که ملل متحد هيچ کارمند انتخاباتی . بدست آوردند قبول نمودند

 بهتر هستيم، درست چيزی که دومولی ما خواهان برگزاری یک دور. نمی کندرا تعيين و یا برکنار 
ما خواهان تقلب کمتر در این دور هستيم و ما با هر دو نهاد انتخاباتی این کشور . در دور اول دیدیم

صحبت نموده و در ضمن در این تالش از آنها حمایت می کنيم تا بتوانيم چنان انتخابات واضح و 
ه باشيم که هر دو نامزد به نتایج نهایی آن باور داشته باشند و این همان نقطه ای است که آشکاری داشت

  . ما فعأل به آن تمرکز نموده ایم
  

ما . کر دادید که هر دو کاندید مطرح نموده اندذ شما در مورد نگرانی های ت:آژانس خبری پژواک
 کنار رفتن داکتر عبداهللا، در موردگرانی ها بشنویم که آیا این نیميخواهيم در مورد این نگرانی چيز

ما ميخواهيم در مورد نگرانيهای که توسط تيم های . حکومت ائتالفی و یا چيز های دیگر ميباشد
  .  بدانيمیکمپاین ابراز گردیده چيز

  
بعضی آن .  نموده اندزارسياستمدان نگرانی های را اب. من یک سياستمدار نيستم : عليم صديق،يوناما
شما قدر دانی خواهيد کرد اگر آن صحبت های خصوصی را که . نيها را با ما در ميان گذاشته اندنگرا

این خوب خواهد بود اگر آنها نگرانی های خود را با رسانه . ما با هر دو کاندید داشته ایم بشنوید
  . ید آگاه ساز از زبان خودشان خود راتشریک سازند و من از شما ميخواهم تا از این جریانا

  
برخی از اقشار مردم افغانستان می گویند که انتخابات دور دوم نيز آزادانه نخواهد بود : تلويزيون سبا

  پيشبينی شما در این مورد چيست؟
  

 خاص هدر رابطه با این موضوع خاص من می خواهم به اظهارات جناب نمایند  : عليم صديق،يوناما
راحت روشن نموده بودند که این انتخابات انتخابات اشاره کنم که در اوایل این موضوع را به ص

این ها سخت ترین انتخابات هایی هستند که یک کشور می تواند در همچو شرایط . آسانی نخواهد بود
من فکر می کنم که این . ما انتخابات را در قندهار برگزار می کنيم نه در ژنيوا.زمانی ای برگزار کند

ما باید به نهاد های .  ایکه مبذول می گردد به شکل واقعبينانه بنگریممهم است که ما نسبت به مساعی
از ابتدای پروسه تا کنون ما . انتخاباتی این کشور سپاسگزار باشيم که کار را تا به این حد رسانيده اند

. می شنيدیم که می گفتند این کار ناشدنی است آن کار ناشدنی است و لی ما اآلن در این جای کاریم
 .این کار دارد صورت می گيرد. دگی ها اآلن برای برگزاری دور دوم در حال گرفته شدن استآما

ما اآلن با دور دوم انتخابات چند  .راه آمده و از سر راه برداشته شده است درهر مرحله ای چالش فرا
 داشته هفته فاصله داریم و ما می خواهيم که یک انتخابات بهتر و شفاف تر از انتخابات دور اول

ملل متحد از هيچگونه کوششی در حمایت از نهاد های انتخاباتی در این کشور فروگذار نخواهد . باشيم
  .کرد تا باشد که بهترین و شفاف ترین انتخابات ممکن را برای دور دوم داشته باشيم

  
با مهارت ق  نيست و یا اینکه آقای عليم صدیمن نمی دانم که آیا سوال های ما واضح :تلويزيون تمدن

  .از برخورد با این نکته مهم طفره ميروند و آن چيزیست که ما می خواهيم بشنویم
نگرانی که توسط آقای عبداهللا مطرح شده در مورد خود نهاد انتخاباتی نه بلکه در مورد کارکنان آن 

موقف یوناما ما فقط می خواهيم . او همچنان نام یک تعداد کارکنان ارشد این نهاد را گفته است. است
  . را در باره این کارکنان بشنویم

  
ما . این انتخابات افغانی است و نه انتخابات ملل متحد. اجازه دهيد تا توضيح دهيم : عليم صديق،يوناما

اگر سوال شما هنوز پاسخ داده نشده، . کسی را استخدام نمی کنيم و هيچ کسی را هم برکنار نمی کنيم
  .         آن در پایان کنفرانس با شما صحبت کنممی خواهم با تفصيل در مورد

  
می توانيد جزئياتی را در باره مساعی بين المللی در ارتباط با : }ترجمه از انگليسی {بی بی سی

  منابع و اینکه چه مبلغ پول برای این دور از انتخابات در نظر گرفته شده است؟... انتخابات دور دوم
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 ميليون دالر امریکایی بودجه کلی برای هردو دوره انتخابات 380 چيزی حدود : عليم صديق،يوناما
اما اگر . از ناحيه مراجع تمویل کننده تاهنوز معلومات دقيقی در دست نداریم. در نظر گرفته شده بود

خواسته باشيد ما خوشحال خواهيم بود که بعدًا این معلومات را از پروژه ایليکت یو ان دی پی گرفته 
  .ان قرار دهيمدر اختيار ت

آیا به نظر . می توانيد نظرتان را به ویژه در مورد کميسيون انتخابات ابراز نمایيد :طلوعتلويزيون 
شما این کميسيون واقعًا مستقل است یا خير؟ با در نظرداشت تقلب گسترده ای که در دور اول 

ی صندوق های رای انتخابات گزارش شد، آیا شما فکر می کنيد که مردم بازهم به پيمانه وسيعی به پا
  بروند؟

بلی ما اذعان . ما همه آنچه را پيرامون کميسيون مستقل انتخابات می گفتيم گفتيم : عليم صديق،يوناما
می کنيم که یک سلسله نگرانی هایی نه تنها در مورد کميسيون مستقل انتخابات بلکه در ارتباط با 

بستگی به این دارد که شما به سخنان کدام یک از سایر نهاد های انتخاباتی نيز موجود بود و البته این 
  .کمپاین ها گوش می دهيد و اینکه آنها در باره کدام نهاد نگرانی دارند

همگی به این اعتراف دارند که بی نظمی هایی صورت گرفت و محدوده تقلبی که ما در دور اول 
نيت به وضوع در مورد آن  خاص آقای کای آیده در نشست شورای امهشاهد آن بودیم توسط نمایند

  .صحبت شد

لی برای ما در ابتدای پروسه نيز این موضوع را کامال روشن ساختيم که این یک انتخابات بسيار مشک
و اینها اولين انتخابات هایی هستند که توسط افغانها و تحت .  خواهد بودی زمانافغانستان در این برهه

 قریجات طوری که گفتم اینها انتخابات هایی هستند که در. رهبری نهاد های افغانی برگزار می گردند
اما نکته مهم اینجا است که ما با وجود مشکالت و .  هلمند برگزار می شود و نه در ژنيوا یاقندهار

موانع بسيار توانستيم که انتخابات دور اول را تکميل کنيم و نتایجی را به دست دهيم که برای هر دو 
  . ل هستکمپاین عمده قابل قبو

ما این نهاد های .  هيچ کس نمی خواهد که تکرار تقلب را چنانچه در دور اول شاهد آن بودیم ببيند
انتخاباتی جوان افغانستان را حمایت خواهيم کرد تا مساعی شان را در راستای برگزاری دور دوم 

 دور دومی ممکن را انتخابات افزایش دهند تا در مدت کمی که در اختيار داریم پاک ترین انتخابات
  .برگزار نمایيم

 نظر ما این است که نتایج نهایی به دست آید که برای هردو کاندید قابل قبول باشد و بازتاب عمطم
  .دهنده اراده ملت افغانستان باشد

  با تشکر از شما

  

  


