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 سفر نماينده خاص سرمنشی به واشنگتن و نيويارک

  
کای آيده نماينده خاص سرمنشی ملل متحد اين هفته در نيويارک می باشد تا در ميان ديگر نشست ها 

  . تجديد مأموريت يوناما را در شورای امنيت مطرح کند
بر اينکه حمايت از پروسه انتخابات يک عرصه مهم کاری در ماه های سرمنشی عمومی قبأل با تأکيد 

 ماه ديگر پيشنهاد ١٢ مارچ به پايان ميرسد، برای ٢٣آينده خواهد بود، مأموريت يوناما را که به تاريخ 
  .  تمديد نموده بود

  
  ملل متحدگزارش سرمنشی عمومی 

 
ز وضعيت افغانستان را به مجمع عمومی هر دو سال يک بار، سرمنشی عمومی ملل متحد يک گزارش ا

اين گزارش . و شورای امنيت که اعضای آنها مأموريت های شبيه يوناما را تمويل می کنند، ارايه می دهد
  .ها اسناد عمومی اند و طوريکه اکثرشما ميدانيد، آخرين گزارش هفته گذشته منتشر يافت

  
   با آن روبرو خواهد بود بشمول عملی نمودن  ٢٠٠٩ر سال       اين گزارش به آزمايش حياتی که افغانستان د

  .       صالحيت دولت از طريق انتخابات، احيای حاکميت قانون و طبعا وضعيت امنيتی اشاره می کند
  

  آغاز کمپاين سه روزه واکسين فلج اطفال
 

در قصر رياست حامد کرزی رئيس جمهور افغانستان آخرين کمپاين واکسيناسيون فلج اطفال را ديروز 
  . جمهوری با چکانيدن چند قطره واکسين در دهن يک کودک آغاز نمود

 واليت کشور را در بر ٣۴ ميليون کودک نوزاد تا پنج ساله تمام ٧،٧اين کمپاين با هدف واکسين نمودن 
  . می گيرد

صحت اين کمپاين توسط وزارت صحت عامه و با حمايت صندوق کودکان ملل متحد و سازمان جهانی 
  . براه انداخته شده است

  .  هزار کارمند در حال حاضر در اين کمپاين سه روزه مشغول هستند۵٠بيش از 
تا اين مدت سال افغانستان چهار مورد بيماری فلج اطفال را تائيد نموده که سه مورد آن از ولسوالی های 

ز ولسوالی نادعلی واليت هلمند می شاه ولی کوت، پنج وايی و دامان واليت قندهار و مورد چهارم آن هم ا
  .    باشد

   
  را ترتيب می دهد٢٠٠٩اداره مهاجرين ملل متحد پروگرام سال 

  
اداره مهاجرين سازمان ملل متحد بعد از چند هفته تعليق به علت زمستان عمليات های عودت مجدد 

دغام مجدد و حفاظت توجه عمده پروگرام اين سازمان کمک به عودت، ا. مهاجرين را از سر ميگيرد
  . افغانهای عودت کننده و بيجا شدگان داخلی می باشد

  
 توزيع مواد خوراکی برای ماه فبروری از سوی سازمان جهانی غذا 

  
 هزار نفر از طريق پروگرام های غذا در بدل کار، ۶٠٠در ماه فبروری پروگرام غذايی جهان به بيش از 

 هزار ديگر از ٢٢٠برکلوز و خانواده های آنها، به حدود  هزار بيمار تو٣٩کمک غذايی به بيش از 
 هزار کودک در مکاتب کمک غذايی نموده ٢۴۵طريق پروگرام های عمومی توزيع غذا و به بيش از 

  . است
برای کسانی که به پيگيری کار های بشردوستانه در افغانستان عالقمند اند بايد گفت که پروگرام غذايی 

  . ه ارقام و گزارش های کامل را منتشر می سازدجهان بطور منظم هر ما
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  مبارزه با قاچاق انسان  –سازمان جهانی مهاجرت 
  

افغانستان کشور مبداء، ترانزيت و همچنان يک کشور سرمقصود برای کودکان و زنانی که قربانی 
  . قاچاقبران انسان و قربانی انواع مختلف سوء استفاده اند، می باشد

  
ی مهاجرت اخيرأ چندين گروه کليدی بشمول مسئولين اعمال کننده قانون، کارمندان قضايی، سازمان جهان

 سراسر ئين دررهبران اجتماعی، رهبران مذهبی، استادان، محصلين و جامعه مدنی را در سطح باال و پا
  . کشور به فعاليت های مبارزه با قاچاق متعهد ساخته است

  
هاجرت اکثر افغانها را در روی دست گرفتن اقدامات پيشگيرانه عليه کمپاين معلوماتی سازمان جهانی م

  . قاچاق و همچنان گزارش موارد حساس و واقعی و کمک به قربانيان ياری رسانيده است
           

  روز جهانی شعر  –يونسکو 
  

رگزاری هدف از ب.  مارچ در سراسر جهان تجليل می شود٢١روز جهانی شعر در هفته آينده به تاريخ 
  . اين روز ترويج مطالعه، نوشتن، انتشار و تدريس شعر می باشد

  
چنانچه ميدانيد شعر و سرودن شعر در افغانستان تاريخچه طوالنی دارد و يک بخش جدايی ناپذير فرهنگ 

  . می باشد
  

عر سازمان فرهنگی، تعليمی و علمی ملل متحد يا يونسکو در افغانستان اميدوار است که روز جهانی ش
يک وسيله مهم برای ترويج صلح از طريق فرهنگ و برای نگهداری ميراث کهن و غنی شعر افغانستان 

  . باشد
  

  سواالت و جوابات 
  

سوال .  شما اظهار نموديد که بازگشت مهاجرين از ايران در ظرف دو هفته آغاز خواهد شد:راه نجات
جريان زمستان بازگشت نمايند، با در نظرداشت اينجاست که ايران مهاجرين افغان را مجبور ساخت تا در 

اوضاع خراب مهاجرين در کمپ ها، آيا ملل متحد اين موضوع را با مقامات ايرانی در ميان گذاشته 
  . است

  
ما بايد تفاوت را ميان مهاجرين افغانی راجستر شده که در : کمشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرين

آنها از طرف حکومت ايران ثبت و راجستر گرديده . ده گی مينمايند، بدانيمايران بطور رسمی و قانونی زن
تا اکنون، هيچ افغان راجستر شده از طرف ايرانی ها جبرًا اخراج نگرديده، آن تعداد که در چند ماه . اند

ند آن تعداد کسانيکه بطور غير قانونی از سرحد عبور مينماي.گذشته اخراج گرديده مهاجرين اقتصادی اند
کسانيکه اسناد قانونی در اختيار ندارند و . و در آن کشور زنده گی مينمايند سر انجام اخراج ميگردند

کسانيکه بدون پاسپورت، ويزه و يا توافق ميان اين دو کشور به ايران ميروند، بدون شک که آنها دسگير 
بشردوستانه تقاضا نموده ايم ما هميشه از يک ديد . ميگردند و برخورد متفاوت با ايشان صورت ميگيرد

آنها به يک . برای حقوق بشر اين افراد بايد احترام قايل شد. که هيچ کس بايد مورد شکنجه قرار نگيرد
با اينحال، . ما همچنان با کسانيکه اسناد قانونی با خود نداشتند کمک نموديم. رفتار قابل قبول اخراج گردند

.  اند که اسناد قانونی در اختيار دارند، البته کسانيکه پناهنده انداز سرگيری برنامه بازگشت برای کسانی
  . اين از سرگيری در اول اپريل آغاز خواهد گرديد

  
چند روز پيش سرمنشی ملل متحد آقای بان کی مون گفتند که وضعيت امنيتی در افغانستان  :راديو آزادی

همچنان عين گفته از زبان فرمانده نيرو های رو به وخامت است و از اين ناحيه ابراز نگرانی کردند و 
آيا شما فکر نمی کنيد با چنين اظهاراتی افغانها نيز اميد شان را از دست . خارجی در افغانستان شنيده شد

 يک نشست  آيا فکر نميکنيد که بدهند، و آيا سازمان ملل متحد چه کاری در اين زمينه کرده می تواند؟
توصيه های شما برای حکومت افغانستان و نيروهای . روری ميباشدضاضطراری در شورای امنيت 

  خارجی چيست؟
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گزارش سرمنشی ملل متحد بيانگر وضعيت امنيتی برای شورای امنيت و مجمع  :)زادرين ادوارد(يوناما 
اگر شما اين گزارش را مطالعه کنيد اين واقعا يک ارزيابی واقعبينانه از وضعيت . عمومی ملل متحد است

از آن بوی وخامت قسمی که شما گفتيد  وجود دارد که عناوينيک تعداد . اری افغانستان انجام داده استج
اوضاع استشمام می شود اما بخش عمده ای اين گزارش به فرصت های واقعی برای پيشرفت و ترقی 

داريم که در آن  مارچ در هاگ پيش رو ٣١شما در جريان هستيد که ما جلسه ای را به تاريخ . اشاره دارد
 دور هم می آيند تا يک بار ديگر روی اين موضوع گفتگو کنند که افغانستان و همکاران بين المللی آن

اميد ما بر اين است اين جلسه .  حمايت قرار دادرا به بهترين وجه موردچگونه می توان افغانستان 
  .ميم گيری نمايندمواضع بالقوه پيشرفت را در نظر گرفته و بر اساس همين مواضع تص

اصالحاتی که در سکتور امنيتی از طريق وزارت داخله روی دست گرفته شده است، آگاهی طور مثال 
 ما همچنان در رابطه با پيشبينی وضعيت کشت کوکنار و بازده کم کوکنار در سال جاری چيز هايی .داريد

همچنان نشانه های از . رت گيرداين يک پديده مثبت است و بايد به سلسله آن کار صو. را شنيد ايم
 . همکاری بهتر منطقوی و روابط بهتر بين افغانستان و پاکستان و ساير همسايه ها به چشم می خورد

سفارش ما اينست که نواحی بالقوه که در آن حصول پيشرفت متوقع است، دريافت و باالی آن کار 
  . صورت گيرد

 لطف نموده در مورد اظهارات اخير رئيس جمهور اوباما که او برای مزاکره با طالبان ميانه رو :رويترز
آماده است، و همچنان گزارش های در دست است که اين گفتگو ها ميان رهبران سياسی افغان و طالبان 

ر آن دخيل آيا اين چيز است که ملل متحد برقرار نموده و يا د. در خارج از کشور صورت گرفته است
  خواهد بود؟

  
هدف اصلی يوناما در افغانستان عبارت از .  دوبی دخيل نيستيم در گفتگو هایما  ):ادرين ادواردز(يوناما 

از گذشته ها گفته ايم که بايد يک راه حل سياسی به . کمک به مردم افغانستان تا به صلح دست يابند
بايد به ناينده خاص نيز اظهار نموده که هيچ معامله ، نمهيدآآقای کای . وضيعت افغانستان داشته باشيم

  ، صورت گيرد   قوق زنان حمنجملهصول که قانون اساسی افغانستان به بنياد آن استوار است اپايمال شدن 
  . ما از هر گونه گفتگو صلح استقبال مينماييم اما اصول خود را بايد در جايش حفظ نماييم

  
، نماينده خاص سر منشی ملل متحد در نيويارک قرار دارند تا در مورد هديآآقای کای  :تلويزيون آريانا

با در نظر داشت بعضی حقايق مانند بی امنيتی، . وضيعت افغانستان به شورای امنيت سخنرانی نمايد
نگرانی مبنی بر تلفات افراد ملکی، فساد اداری و عدم اعتماد مردم در برابر حکومت و همچنان کمک 

 درمورد کدام يک از اين هيدآآقای کای . للی که به افغانستان صورت گرفته و مشهود نيستندهای بين الم
  حقايق و دستاورد ها به شورای امنيت معلومات ارائه خواهد کرد؟

  
طوريکه . من با اين نظر که دستاورد های مشهود به عمل نيامده موافق نيستم ):زادرين ادوارد(يوناما 

. يک دوست من از اينجا به ماسکو سفر نمود. حاال به مکتب ميروندکودک ون شما ميدانيد هفت ميلي
شما دستاورد های بيشمار و مشهود . بهترين سرک های که او در آن سفر نمود در افغانستان وجود داشت

چيزيکه از نماينده خاص توقع ميرود تا در مورد آن . را داريد، پس اولتر از همه بايد واقع بين باشيم
اگر ميخواهيد از شر فساد اداری خود را رها . رش دهد که در آن بايد پيشرفت سريع رونما گرددگزا

نماييد، اگر ميخواهيد از مشکالت مواد مخدر در سرحدات رهايی يابيد، اگر ميخواهيد به امنيت سرحدات 
 يک پوليس بهتر در رسيده گی نماييد، اگر ميخواهيد حاکميت قانون داشته باشيد، برای آغاز آن شما بايد

 . ما همچنان ميخواهيم شاهد پيشرفت در نهاد های ديگر نيز باشيم. اختيار داشته باشيد
 

 نماينده خاص سرمنشی ملل متحد به کشور های ايران، ازبکستان، ترکمنستان باطی چند هفته گذشته من 
ها به کارکردن بيشتر با در تمام اين کشور ها ما شاهد عالقه مندی خاص آن. و تاجکستان سفر کردم

افغانستان، خصوصًا در بخش پروژه های زير ساختاری در قسمت آب و فراهم نمودن متخصصين در 
 با افغانستان ما همچنان شاهد نزديکی در حال ه يیاز نقطه نظر همکاری های منطق. متمام بخش ها، بودي

ره کردم، پيشرفت در قسمت کاهش کشت در بخش های ديگر، طوريکه قبًال اشا. افزايش بين آنها هستيم
ما شاهد يک سلسله تغيرات مثبت در حکومت نيز هستيم که در . کوکنار در سال جاری بوجود آمده است
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  در وزارت های اصالحی و وزير جديد و تواناوزير جديد تجارت با برنامه. ماه های اخير صورت گرفت
 در مورد نيازمندی تمرکز واقعی باالی سکتور زراعت ما قبًال.  و همچنان وزير داخله و ديگرانزراعت

  . سرمنشی ملل متحد بيان خواهد کردصحبت کرده بوديم و اين يکی از پيام های است که نماينده خاص 
  

 ميليون ٢٠٠طوريکه شما ميدانيد هزينه انتخابات امسال .  در رابطه به انتخابات سوال دارم:راديو ندا
ر اين مبلغ تا حال وعده شده و به چی مبلغ آن تا هنوز پرداخته شده است؟ چقد. دالر تخمين شده است

  .منظورم رقم مشخص که وعده داده شده و مبلغ که پرداخته شده است، می باشد
  

فکر می کنم که تا چند روز .  ميليون دالر گفته شده است٢٢٣ بودجه انتخابات ):ادرين ادواردز(يوناما 
اين . يليون دالر آن باقی مانده، و متباقی آن وعده اش صورت گرفته است م٧١ از اين مبلغ صرف قبل

بدون وعده است که کشور های بزرگ کمک کننده کرده اند و قرار است که آنها نيز سهم خود را اعالن 
بناًء در اين مرحله چنين به نظر ميرسد که مسئله تمويل انتخابات خوب بوده و نگرانی های عاجل . کنند

  . قسمت وجود ندارددر اين
  

مسؤليت يوناما بعد از تکميل شدن دوره . برگذار خواهد شد) اسد( انتخابات در ماه اگست :افغانستان تايمز
  کار رئيس جمهور الی برگذاری انتخابات چی است؟

  
 ما برنامه ها و ساحه کاری خود را داريم که عبارت از فراهم نمودن حمايت ):ادرين ادواردز(يوناما 

ماموريت ما عنقريب تجديد می شود و به شکل يک سند به . يکی برای انتخابات در افغانستان می باشدتخن
يک سلسله کار های است که ملل متحد نمی تواند آن را انجام بدهد و . دسترس شما قرار خواهد گرفت

فغانستان و اين بصورت مشخص مربوط مردم ا. يکی آن ديکته کردن افغانستان در مورد آينده آن است
موضوع ديگر مربوط به اين .  تصميم بگيرند آينده خودسياستمداران اين کشور می شود که در مورد

مسئله که در ذهن هر يکی پيدا می شود عبارت از دشواری قانون اساسی است که همه ی ما به آن مواجه 
مودن همچون مشکالت بيشتر اما قانون اساسی با طی ن. هستيم و اين شامل دوره بعد از ماه می می شود

  .تقويت خواهد شد و چنين مشکالت بايد در افغانستان حل گردند
  

چه تعداد کسانی توقع می رود که امسال به کشور بازگردانده شوند، و همچنين تعداد  :بی بی سیراديوی 
برنامه های و چه . کسانی که سال گذشته بازگشت نموده اند و همين حاال زندگی سختی را سپری می کنند

  .کمکی برای ايشان در نظر گرفته شده است

 د رابطه با بازگشت پناهندگان از ايران و پاکستان بايد گفت :کميساريای عالی ملل متحد برای پناهندگان
 بدينسو آغاز گرديده و ادامه ٢٠٠٢که بازگشت از اين دو کشور يک روند داوطلبانه است که از سال 

اين يکی از اصول عمده ای است که . و طلبانه بوده و توام با عزت و امنيت باشداين روند بايد دا. دارد
 و دولت  برای پناهندگان کميساری عالی ملل متحد.اجرين افغان بر آن استوار استپروسه بازگشت مه

 .ان امسال را ندارند، چون که اين يک روند داوطلبانه استگافغانستان توانايی تخمين دقيق بازگشت کنند
 افغان را احتمال می ٢٢٠٠٠٠در رابطه با بخش ديگر سوال تان بايد بگويم که ما شمار تخمينی در حدود 

و من باز هم تاکيد می کنم که اين يک رقم تخمينی است و می تواند . دهيم که امسال به افغانستان برگردند
افغان از کشور جمهوری  ٢٨٠٠٠٠سال گذشته در حدود . با توجه به شرايط افغانستان متفاوت باشد

 به مناطق اصلی شان نداسالمی پاکستان به شکل داو طلبانه عودت نمودند که اکثريت شان توانست
اما برخی از ايشان متاسفانه تا هنوز از نداشتن سرپناه رنج می برند، و به همين دليل است که . برگردند

 دارد که اين بازگشت بايد داوطلبانه بوده و توام کميساری عالی ملل متحد برای پناهندگان بر اين امر تاکيد
  .و به شکل تدريجی باشداحترام به وقار پناهندگان با 

  
  
  


