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     افغانستان هاگ در موردکنفرانس

  
. گردد برگذار هاگی در مورد افغانستان در  کنفرانس بين الملل مورخ سی ويکم مارچفردا سه شنبهقرار است 

اول اينکه اين يک فرصت برای : دنانتظار داريم که دو مسئله عمده در اين کنفرانس مورد بحث قرار گير
 گذشته در پاريس به تصويب رسيد،  سالبررسی پيشرفت ها و حمايت از اولويت های افغانستان که جون

زمان بازنگری استراتيژی اياالت متحده امريکا است که افغانستان و دوم، اين اولين جلسه از . خواهد بود
گرچه اين جلسه يک روزه است، اما نتيجه که . سطح بلند دور هم جمع می شوندچنين شرکای بين المللی آن به 

ما توقع داريم عبارت از تمرکز مشترک جديد و قوی تر روی ساحات دارای اولويت مانند امنيت، شغل و 
بان کی مون، سرمنشی ملل متحد، و کای آيده، فرستاده خاص ملل متحد به افغانستان، . اری بهتر استحکومتد

  .از ملل متحد در اين کنفرانس نمايندگی خواهند کرد
  

  مجلس مشورتی در مورد آزادی بيان با اشتراک نهاد های مختلف
  

انجمن مستقل ژورنالستان افغانستان و انجمن امروز يوناما در همکاری با اتحاديه ملی ژورنالستان افغانستان، 
" آزادی بيان در افغانستان"رسانه های آزاد جنوب آسيا مجلس مشورتی را با اشتراک شرکای متعدد در مورد 

  .برگذار می کند
  

اين کنفرانس شرکای متعدد، به شمول ژورنالستان و نويسندگان افغان، رسانه ها، نهاد های جامعه مدنی، 
رلمان، تمويل کنندگان و سياست گذاران، فعالين حقوق بشر و موسسات بين المللی را به هدف تهيه حکومت، پا

خط مشی برای گفتگوها و بحث های سازنده به نحوی که رشد و حمايت از آزادی بيان را تقويت کرده و 
  .سالمت و امنيت آنهايی که در اين بخش ها کار را تامين نمايد، دوره هم جمع می کند

  
صادر شود که در آن " آزادی بيان در افغانستان"توقع ميرود که در پايان اين جلسه اعالميه ای در مورد 

نگرانی های عمده و مشترک تشخيص گرديده و يک اجندا برای کار مشترک به هدف حمايت، ترويج و 
  .حفاظت از آزادی بيان در افغانستان طرح گردد

  
اشتراک در . ه که در هوتل سرينا برگذار می شود، برای شما تهيه شده استمعلومات بيشتر در مورد اين برنام

عصر کنفرانس مطبوعاتی در اين زمينه پنج و پانزده کنفرانس براساس دعوت نامه است، اما در ساعت 
  .برگذار خواهد شد

  
 از سر ٢٠٠٩ماه اپريل در آغاز  مهاجرين از پاکستان را  اختياریدفتر مهاجرين ملل متحد برنامه عودت

  ميگيرد
  

به روز چهار شنبه اين هفته عودت رضاکارانه مهاجرين ثبت نام شده در پاکستان به کمک کميساری عالی 
  .متحد در امور مهاجرين از پشاور از سر گرفته خواهد شد

  
ان طبق معمول برنامه عودت مهاجرين در جريان زمستان که تعداد اندک مردم عالقه مند بازگشت به افغانست

افغان های راجستر شده که در اياالت شمال مغربی سرحد، پنجاب، سند و اسالم آباد . اند، متوقف شده بود
زندگی می کنند و می خواهند که به مساعدت کميساری عالی ملل متحد در امور مهاجرين رضاکارانه در 

  .پشاور قرار دارد، مراجعه کنندجريان سال به کشور عودت کنند، می توانند به مرکز عودت داوطلبانه که در 
  

  .تاريخ آغاز اين برنامه برای افغان های راجستر شده از کويته بعدًا اعالن خواهد شد
  

 افغان براساس برنامه عودت داوطلبانه کميساری عالی ملل متحد در امور ٢٨٠٠٠٠، به تعداد ٢٠٠٨در سال 
 شايد از ٢٢٠٠٠٠ در حدود ٢٠٠٩ند که در سال کميساری عالی تخمين ميز. مهاجرين به کشور عودت نمودند

  .کشور پاکستان و ايران به خانه های شان عودت کنند
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مهاجرين راجستر شده که قصد دارند به کمک کميساری عالی به افغانستان عودت کنند، با توجه به فاصله 
 و استقرار مجدد  دالر امريکايی فی نفر به عنوان هزينه سفر١٠٠منطقه مورد عزيمت شان، طور اوسط 

  .دريافت خواهند کرد تا آنها را در جابجايی دوباره شان در افغانستان کمک کند
افغان های که به اين مرکز مراجعه می کنند بايد تصديق راجستر خود و خانواده اش را همراه با دو قطعه 

 متحد در امور پناهندگان کار کميساری عالی ملل. فوتوی رنگه گروپی خانواده با خود به محل ثبت نام بياورند
  .افغان های فاقد کارت ثبت نام و تصوير را طی مراحل نمی کند

  
 بعد از سقوط رژيم طالبان در اين ٢٠٠٢برنامه عودت داوطلبانه به پيمانه وسيع از پاکستان و ايران در سال 

ری عالی ملل متحد در امور براساس اين برنامه که مطابق به توافقات سه جانبه ميان کميسا. کشور آغاز شد
در ( ميليون افغان ۴،۴مهاجرين و حکومت های افغانستان، پاکستان و ايران تطبيق ميگردد، تا هنوز بيشتر از 

  .عودت کرده اند)  فيصد تمام نفوس کشور٢٠حدود 
  

افغان ها از اکثر اين .  ميليون افغان راجستر شده در پاکستان و ايران زندگی می کنند٢،٧هنوز هم در حدود 
  . سال گذشته در تبعيد و مهاجرت بسر می برند٢٠بيشتر از 

  
  ملل متحد در باره روز آگاهی از ماين روشنی می اندازد

بسياری شما ميدانيد که شنبه آينده روز بين المللی آگاهی از ماين و کمک در ماين پاکی است که همه ساله از 
  . ای امنيت ملل متحد ، تجليل ميگرددقطعنامه شور   توسط٢٠٠۵در  زمان ايجاد آن

  
  . ما در افغانستان با تهديد ماين های زمينی و مواد منفجره آشنايی داريم

  
ما امروز از تمام رسانه ها ميخواهيم تا نه تنها در ارتقای اين روز بلکه روز های آينده نيز با گزارشات 

افزايش آگاهی از ماين و توقف نابودی و زخمی خاص، مقاالت و برنامه های آگاهی و يا هر فعاليت که در 
  . بياييد اين هفته و تمام سال را به آگاهی از ماين تبديل نماييم. شدن مردم کمک مينمايد، ما را ياری رسانند

  
 افغان را زخمی و از ۶٠تنها در افغانستان، ماين های زمينی و بقايای مواد منفجره بعد از جنگ ماهانه اوسط 

  .  که اين کشور را در صف يکی از متاثر ترين کشور های جهان قرار ميدهدبين ميبرند
  

 ياد بود از روز بين المللی به سطح جهانی روی نيازمنديهای تعداد رو به رشد بازمانده گان و ساير قربانيان 
نفجره از تمرکز نموده و حرکت قوی را بسوی ديد يک جهان عاری از تهديد ماين های زمينی و بقايای مواد م

  . جنگ، تجليل مينمايد
  

 ماين های ٩٠٠ ماين های ضد پرسونل، ٨۴٠٠٠، پروگرام ماين پاکی افغانستان بيش از ٢٠٠٨تنها در سال 
 ۵٠اين کار موجب پاکی بيش از .  ميليون از بقايای مواد منفجره از جنگ را نابود نمودند٢،۵ضد تانک و 

  .  کيلو متر مربع ساحات قبلی جنگ زده گرديده١١٣ کيلو متر مربع ماين های زمينی و تقريبًا
  

 فيصد در راهی رسيدن به هدف که توسط توافقنامه افغانستان ٧۶از نظر تعداد خطرات، اين پروگرام حاال 
  . فيصد به سوی نابودی کامل آن که پيمان اتاوا تقاضا دارد، قرار داريم۵٣ايجاد گرديده و 

  
فشرده آخرين گزارشات سر منشی در مورد افغانسان که نشان دهنده جزئيات بيشتر در روی و همچنان 

  . موفقيت ها در عرصه ماين پاکی برای آينده است، قرار دارند
  

    در افغانستان ملل متحدتوسعه سازمانکنفرانس خدمات ملکی پروگرام 
  

اصالحات خدمات ملکی، بهترين روش ها و رهنمايی برای آينده موضوع يک کنفرانس دو روزه کميسيون 
  .  ملل متحد بوده که روز چهار شنبه آغاز ميگرددتوسعه سازمان ملکی و اصالحات اداری پروگرام خدمات

  
 ملل متحد که کمک های انکشاف ظرفيت را توسعه سازمانبحث آن را شرکای حکومتی، دونرها و پروگرام 

  .به سکتور عامه در افغانستان فراهم مينمايد، پيش خواهند برد
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 ملل متحد در همکاری نزديک با حکومت و کميسيون توسعه سازمانه، پروگرام در طی چند سال گذشت

اين دفتر در .  استخدمات ملکی از تالش های ايجاد يک سکتور عامه توانمند و موثر افغانی حمايت نموده
 ملل متحد هم در سطح مرکزی و محلی توسعه سازمانحال حاضر از طريق سه پروژه مورد حمايت پروگرام 

 را برای کارمندان ملکی و تطبيق روند اصالح مربيتاين پروژه ها آموزش و . ين کميسيون هماهنگی داردبا ا
  . اداره عامه حکومت  حمايت مينمايد

  
 در سه و سی دقيقه بعد از ظهر الی  دقيقه قبل ازظهر٣٠ و٨ از ساعت ٢٠٠٩کنفرانس در اول و دوم اپريل 

  . هوتل کابل سرينا بر گزار ميگردد
  

  : بخش سوال وجواب
  

ی انتخاب رړيس                   :تلويزيون نور  ور ال ستره محکمه افغانسان يک فرمان قانونی بخاطر تمديد دوره رئيس جمه
وده و              . جمهور جديد صادر نموده است     صميم را رد نم پارلمان افغانستان و ديگر احزاب سياسی در کشور اين ت

   تصميم محکمه حمايت می کند؟آيا يوناما از. آن را خالف قانون اساسی خوانده اند
  

ود                      :يوناما ه ب موقف يوناما را که توسط نماينده خاص سرمنشی بيان شده به خاطر داشته باشيد می فهميد که گفت
  . اين يک مسئله افغانی است و بايد در ارتباط به آن بايد يک توافق نظر ملی بدست بيايد

  
تادن نيرو های بيشتر به افغانستان و کمک به پاکستان سخن ستراتيژی جديد امريکا در مورد فرس  :راديو آزادی 

  می گويد، نظر شما در مورد اين ستراتيژی چيست؟ 
  

وانيم       :يوناما ان             . ما آن را مثبت می خ ر مي وازن بهت ان يک ت دتها خواه شی از م ده خاص سرمن ده نماين ای آي ک
ود  تالش های ملکی و نظامی و همچنان تمرکز بيشتر به ساختن نهاد های            ده ب .  افغانستان و حکومتداری بهتر ش

رز صالحيت و          . اين عناصر حياتی در ستراتيژی امريکا به خوبی منعکس شده است           سوی م يوناما به مسايل آن
ار تالش های                            . يا مأموريت ندارد   ه در کن ود ک ه ب ورد گفت دين م ده در چن ای آي ه ک يد ک شايد به خاطر داشته باش

  .  استنظامی به تالش سياسی نيز نياز
  

ن نشست اشتراک        :پژواک می خواهم در مورد کنفرانس هاگ و اينکه چه تعداد کشور ها و در چه سطح در اي
  می کنند از شما بپرسم؟ 

  
  .  سازمان بين المللی تحت نظر ملل متحد در هاگ گرد هم جمع می شوند٢٠ و هشتاد کشوربه تعداد  :يوناما

د  ستان و هالن د، دولت افغان ل متح وان  ميمل ه تحت عن ن نشست ک ان اي صل در " زب تراتيژی مف وم يک س مفه
ن                . ميباشد، ميزبان اند  " منطقوی شی در اي آقای بان کی مون سرمنشی ملل متحد و کای آيده نماينده خاص سرمن

  . نشست حضور می يابند
  

ی و پ              :شبکه تلويزيونی يک   روی مل زايش در شمار ني ستان اف ان  گفته شده که درخواست دولت افغان وليس افغ
  ملل متحد از اين کنفرانس چه توقع دارد؟. می باشد

  
رای          : ما انتظار داريم که دو عنصر عمده در اين کنفرانس خواهد بود            :يوناما رانس يک فرصت ب اول، اين کنف

رای              اريس ب ته در پ ده در نشست جون سال گذش بررسی پيشرفت و حمايت منسجم برای اولويت های توافق ش
ی ستان م دافغان ه   .  باش ا ک ت ه ن اولوي ه اي د ک ا ببيني نم ت ی ک ب م اريس ترغي ه پ ه اعالمي ه مطالع ما را ب ن ش م

د، چی است             وده ان ق نم ر سر آن تواف اريس ب رانس پ ان کنف ن  . افغانستان و همکاران بين المللی در جري دوم، اي
ا     اولين بار است که افغانستان و شرکای بين المللی آن در سطح باال گرد هم جمع می      تراتيژی امريک ا س شوند ت

ر عرصه های                             . را بررسی کنند   سجم ب ده و من ايج آن يک توجه بررسی ش ا نت اين نشست يک روزه است، ام
  . مبرم مانند امنيت، اشتغال و حکومتداری بهتر می باشد

  
ا کمک      . شمار عودت کنندگان هر ساله کاهش می يابد     :بی بی سی   ما آي ه نظر ش  ١٠٠دليل عمده آن چيست و ب

  دالری برای هر فرد عودت کننده جهت پوشش مخارج اش کافيست؟ 
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ما  :کمشنری ملل متحد در امور مهاجرين      ستند از سال                    رش ه کشور ه ان بازگشت ب ه خواه انی ک اجرين افغ  مه

ه است       ٢٠٠۵ زايش يافت ی و دوم آن                        .  بدينسو اف اهش وجود دارد؛ يک عامل آن داخل ن ک رای اي ا دو عامل ب ام
ارجی است شور و   عا. خ ايی از ک ی در بخشی ه ا امن صادی و ن ای اقت تغال، فرصت ه ود اش ی آن نب ل داخل م

اجر             . بخصوص در جنوب و جنوب شرق کشور می باشد         ای مه عامل خارجی آن اين است که بعضی از افغانه
يم   .  سال در خارج از کشور زندگی کرده اند  ٢۵به مدت    . ما در مورد نسل دوم و سوم مهاجرين صحبت می کن

ه خاطر   . رای اين گروه از مهاجرين تصميم گرفتن و بازگشت به کشور کار آسان نيست و زمان می برد ب بايد ب
اين باالترين رقم در بازگشت داوطلبانه مهاجرين به        .  هزار افغان به کشور بازگشتند     ٢٨٠داشت که سال گذشته     

 درصد کل جمعيت     ٢٠ ميليون نفر يا     نجپ بدينسو،   ٢٠٠٢از سال   . می باشد تقريبْا در سرتاسر جهان     کشور شان   
 عضو داشته باشد در پنج تندر مورد پول کمکی بايد گفت که اگر يک خانواده     . افغانستان به کشور بازگشته اند    

 دالر در زمان بازگشت می       هزار نفر باشند در آنصورت کل کمک دريافتی آنها          ده دالر کمک و اگر      ۵٠٠واقع  
سال حدود                عالوه بر پالن کمشنری م    . شود رای ام اجرين ب د در امور مه ل متح رای عودت       دهل زار سرپناه ب  ه

  . يک پروژه ديگر به ارزش يک ميليون دالر، تأمين آب آشاميدنی برای آنها می باشد. کنندگان ساخته می شود
  

ستان،                   :افغانستان تايمز  ه در پاک ا فعاليت    شما گفتيد که مأموريت يوناما فقط برای کار در افغانستان است و ن ام
ا                   د امريک تراتيژی جدي ه در س ه         ها در مرز بصورت مستقيم بر افغانستان تأثير می گذارد ک اره گفت ن ب م در اي  ه

زم                       شده   اه های تروري  دولت پاکستان چندين بار به حمايت از طالبان متهم شده، اما بجای ريشه کن ساختن پايگ
  ان صورت می گيرد؟ در خاک پاکستان تقاضا برای افزايش نيرو در افغانست

  
وانيم                       :يوناما ار نظر نمی ت ا اظه د م  و باز هم تکرار می کنم که در مورد آنچه که در آنسوی مرز اتفاق می افت

د م نميباش ا ه ه يونام ه وظيف ن حيط ن در اي ستقل . اي شور م ود، دو ک ی ش سايل مطرح م ين م ی چن  و دارای وقت
ن            .  آن را حل کنند     افغانستان و پاکستان بايد بصورت دوجانبه      حاکميت ل متحد اهميت دارد اي چيزی که برای مل

  .کشور در صلح و آرامش زندگی کننداست که سعی در تقويت همکاری منطقوی ميان دو کشور کند تا هر دو 
  

ه است                 :تلويزيون طلوع  اهش يافت ان ک اجرين افغ ن            . شما گفتيد که پروسه بازگشت مه ه اي د ک ا فکر نمی کني آي
اری                            مسئله به علت عد    ا در شرايط رقت ب ده باشد؟ آنه اجرين عودت کنن دگی مه ه وضعيت زن م توجه دولت ب

چگونه شما فکر می کنيد آنهايی که باز می گردند با همين         . زندگی می کنند که حتی چيزی برای خوردن ندارند        
  وضعيت روبرو نمی شوند؟ 

  
اْ پنج ميليون ابازگشت بيش از  :کمشنری ملل متحد در امور مهاجرين  ر زيرساخت های     فغان طبع شاری را ب  ف

ه طی آن         . موجود در کشور بوجود آورده است      من در تاريخ معاصر هرگز چنين بازگشتی را به خاطر ندارم ک
يش از  نج ب دود  پ ه ح سان ک ون ان ه در    ٢٠ميلي دی ک د در ح د بتوانن ی ده شکيل م شور را ت ت ک د جمعي  درص

اطق اصلی                بنابرين، اکثر م  . افغانستان است، جذب شوند    ه من ستند ب ع توان د، در واق وده ان ه بازگشت نم ردمی ک
د                      . شان بازگردند  دگی می کنن د زن سيار ب ه در شرايط ب ستيم ک اجرين ه داد کمی از مه اهد تع ا ش م    . م از ه ا ب ام

اعی            صادی و اجتم ود شرايط اقت ه بهب ستان و ب اتی در افغان عودت مهاجرين افغان ارتباط مستقيم به سطح بی ثب
ه                . شور داردداخل ک   ا جهت بازگشت ب صميم افغانه ر ت أ ب د طبع د بوجود بياي ود در هر بع ات و بهب در ثب هر ق

  . افغانستان تأثير می گذارد
  


