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  فغانستان اطالعات در مورد سيالب ها در واليات شمالشرقی ا
  

الشرقی  مقامات افغانی و انجو های بين المللی در واليات شمتوسطيالب و ارسال کمک های بشری  سارزيابی
  . داردافغانستان ادامه 
لگه  آسيب ديده متاثر از سيالب در ولسوالی های پلخمری، دوشی، نهرين و ج فاميل319 :در واليت بغالن

  .  ادامه داردساير ولسوالی هاواليت بغالن تشخيص گرديده و ارزيابی 
  فاميل200با  اين در حاليست که ، مستفيد گرديدهسر پناه از کمک های غذايی و  در ولسوالی جلگه فاميل400

   . صورت گرفت کمک  برای هر خانواده افغانی10,000متاثر از سيالب در ولسوالی خنجان 
،لوازم  مانند خيمه، کمپلسرپنايی تجهيزات نداددست د  شان را ازمنازل فاميل که 51سوالی جلگه، در ول

تخريب گرديده بيشتر  شان منازل فاميل که 351و سر انجام  ،آشپزی، و دوشک های پالستيکی بدست آوردند
  . غانی تخصيص داده شده است افاز دو مليون 

  
 قسمًا  ديگريل فام1828  منازل واز دست داده  منازل شان را بطور کامل فاميل1354 :در واليت تخار

 فيصد زير بنا های 80تقريبًا ( آبياری تخريب گرديده کانال 146 نفر ازبين رفته و 26 جمعًا. ه گرديدتخريب
راس  2969، و در حدود  تخريب آبکانال 54 جريب زمين زراعتی، 17995، )آبياری متاثر گرديده اند

ار در ظرف دو  در واليت تخ ساختار آبياری زيردرصد 25 الی 20خوشبختانه .  مردم ازبين رفته اندمواشی
 به فاميل ها و ساحات متاثر اختصاص ) دالر امريکايی60,000 ( ميليون افغانی3. ديدهگرهفته گذشته ترميم 

 و.  فاميل متاثر در ولسوالی های چاه آب، اشکمش، ينگی قلعه و تالقان کمک گرديدند300بيش از . داده شده
  دهاقين متاثر از سيالب و برایکانال تالقان پاکسازیس مردم قرار گرفته،در دستر گابيون بهعج 450
  .لوبيا و نخود توزيع گرديدی کلفگان ولسوال

  
مسدود شدن راه در اين ولسوالی مانع .  بطور کامل تخريب گرديدهزل من08: ولسوالی جرم:واليت بدخشان

، دوشک های پالستيکی و دو تن آرد را امروز به کمپل اميدواريم خيمه، . ال کمک ها از فيض آباد گرديدهارس
  . فاميل های اين ساحه توزيع نماييم

 موسسه خوراکه جهانی مواد غذائی را . است تخريب گرديدهبطور منزل 21:  فيض آباد آغای خان قريهدر 
ميل های  کمپل را برای فا و تخته50 وسايل فاميلی  و خيمه21زارت احيا و انکشاف دهات و تخصيص داده و
م غذايی يک بلدوزر پروگرا. در دسترس شان قرار بگيرند  امروزم که اين وسايلاميدواري. متاثر وعده نموده

خواهد به اين ساحه  يک سکاوتور امروز تاک و فيض آباد را آغاز نموده و  بهاربينجهان پاکسازی سرک 
کار های بيشتر بايد صورت ، طع گرديدهق های شان از مرکز واليت ه که را ديگر ولسوالی16در  اما. رسيد
  .گيرد

  
 جريب زمين زراعتی 29121در حدود  قريه متاثر کرديده است و123 در  خانواده632به تعداد  :در کندز

  در ولسوالی های علی آباد، خان آباد و امام  رأس مواشی8804 فارم باغداری از بين رفته و 60تخريب، 
  .تف شده اسصاحب آسيب ديدهو يا تل

 دالر امريکايی می شود، برای احياء سيستم آبياری 80000 ميليون افغانی که تقريبًا معادل 4 مبلغ :کمک ها
  .زيرساختار ها تخصيص داده شده است که در جريان سيالب های اخير از بين رفته اند

د متحلل مالی عری شنمک بسته و 300 به تعداد فينيسوي بسته، 150 به تعداد جمعيت هالل احمر افغانیتا هنوز 
هر يک از اين بسته ها شامل .  بسته به خانواده های آسيب پذير کمک کرده اند100 به تعداد نگا هنداهنپرای ب

 .کمپل، وسايل آشپزی، بشکه، شيت پالستيک و خيمه می باشد
  

  ميليون دالری برای اعمار سرک های روستايی در افغانستان112کمک 
  

عمار سرک را آغاز کرده است که هدف  يک پروژه سه ساله ی اUNOPSدفتر خدمات پروژوی ملل متحد 
  . کيلو متر سرک درجه دو و درجه سه در سرتاسر کشور می باشد2000از آن ارتقای وضعيت 

 ميليون دالر امريکايی هزينه دارد، توسط بانک جهانی تمويل شده است و در قسمت کاهش 112اين پروژه که 
اين پروژه برای افغان ها زمينه . خواهد کردهزينه ی ترانسپورت و همچنان مدت زمان سفر خيلی کمک 

 .کاريابی را مساعد ساخته، تجارت را رونق داده و در نهايت امنيت در کشور را تقويت خواهد کرد
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 که توسط وزارت احياء و انکشاف NRAP بدينسو، برنامه ملی دسترسی به مناطق روستايی 2002از سال 
تر خدمات پروژوی ملل متحد تطبيق ميگردد، بصورت مجموعی دهات و وزارت فوايد عامه و به حمايت دف

 واليت افغانستان را 34 کيلو متر سرک را اعمار و يا بازسازی کرده است که مناطق روستايی در تمام 9419
با هم وصل کرده و دسترسی مردم به خدمات اساسی و نيازمندی های شان در آن مناطق در طول سال را مهيا 

  .ساخته است
  . ميليون روز شغل ايجاد و برای مردم نيازمند افغانستان زمينه معيشت را مساعد ساخت12.4 برنامه اين

 متر 73097 ميدان هوايی را اعمار و احياء و در حدود 14 پل و 66برنامه ملی دسترسی به مناطق روستايی 
  .سرک، مجرای آب و ديوار های استنادی مربوط به آنها را ساخته است

 بخش از تالش ها برای ايجاد شغل، اين برنامه زيرساختار های حياتی مردم، به شمول شبکه های به عنوان
آبياری، تسهيالت آب آشاميدنی و بهداشت، و مکتب ها و کلينک ها را با استفاده از رويکرد استخدام مردم 

  .محل در کار، اعمار کرده است
  
بيجاشده را در مهاجرين ناروی افغان های هيئت  با همکاری گانه نداهپنای  بر مللانازمی سشنرمکتر دف

  زمين ها شان کمک می کندبدست آوردن ره وبادقسمت 
  

قرار است که کميساری عالی ملل متحد در امور پناهندگان از طريق فراهم نمودن معلومات و خدمات حقوقی 
 افغان را ياری 150000، به تعداد 2009بوسيله ی يک شبکه مراکز معلومات و خدمات حقوقی در سال 

 نفر مسلکی که در نظام های عدلی رسمی و غير رسمی موجود در افغانستان را 200د اقل رسانده و ظرفيت ح
از طريق مراکز کمک های حقوقی حدود ) 2009(با توجه به تعداد عودت کنندگان افغان، امسال  .ارتقاء بدهد

  .  هزار قضيه معلوماتی بشمول اجزای ميان مرزی، ثبت و اجرا خواهد شد5
 قضيه حقوقی همراه با محافظت و کمک های 4066 ميالدی در مجموع به 2008پايان  تا 2003از مارچ 

ارجاعی مرتبط به موسسات غير دولتی، نمايندگی های ملل متحد و نهاد های دولتی سراسر کشور کمک شده 
 قضيه زمين کار می کند،  اختالفات زمين و ملکيت 800 تا 600 ساالنه بر سر NRCبا آنکه موسسه . است

تعداد تخمينی مستفيد شوندگان از کمک های . بزرگترين موانع بازگشت در برابر بيجا شدگان افغان می باشد
  .  نفر خواهد بود4800 حدود 2009حقوقی در سال 

  
 آب آشاميدنی مصئون برای کودکان در مکاتب 

  
ی مصئون مستفيد می به تعداد شش صد هزار شاگرد با کمک دفتر خدمات پروژه ای ملل متحد از آب آشاميدن

تأمين آب مصئون نه تنها يک مسئله محوری برای بازسازی و احيای مکاتب شمرده می شود بلکه با . شوند
تضمين صحت کودکانی که حاضرين فعال شمرده می شوند، يک نقش کليدی را در پيش برد و رشد ميزان 

تر خدمات پروژه ای ملل متحد حمايت پروگرام مکاتب کابل که از سوی دف. حضور در مکاتب ايفاء می کند
 هزار شاگرد مکتب در سراسر کابل تأمين نموده و 60می گردد اکنون آب مصئون آشاميدنی را برای بيش از 

  . معلمين هم  ميزان زياد حضور شاگردان را در مکاتب در حد قابل مالحظه تائيد می کنند
واتر پمپ مستفيد شده اند؛ چاه های عميق به مثابه تأمين به تعداد هفت مکتب در کابل از امکانات جديد مانند 

کننده آب آشاميدنی پاک بدور از آلودگی های صنعتی و باکتری و ذخيره گاه های آب به مثابه مکان مناسب 
برای نگهداری آب در برابر هر گونه آلودگی می توانند آب آشاميدنی مصئون و پاک را برای شاگردان تأمين 

     .       کنند
آژمايشات البراتواری نشان داد که کيفيت آب با معيار های سازمان جهانی صحت برای آب آشاميدنی و ديگر 

  . کاربرد های روزانه مطابقت دارد
  

 پروژه حمايتی ادغام مجدد برای جنگجويان قبلی تکميل شد
  

.  جنگجويان قبلی اعالم نمودپروگرام انکشافی ملل متحد امروز اتمام پروژه حمايتی ادغام مجدد خود را برای
 جنگجوی 4،471بشمول )  درصد زن20 درصد مرد و 80(  جويندگان کار 17057اين پروژه دو ساله حدود 

  .قبلی را در ده مرکز خدمات شغلی بخصوص در مراکز منطقوی کشور ثبت نموده است
 مستفيد 6،853در ضمن . يد زن فرصت شغلی فراهم گرد1،368 مرد و 3،737از جمله اين تعداد برای حدود 

شونده پروژه، از آموزش های مهارتی مختلف انکشافی مستفيد شدند که شامل آموزش های تکنيکی و حرفه ای 
  . برای جنگجويان قبلی و اعضای خانواده های آنها می گردد تا به جويندگان صاحب حرفه کاری مبدل شوند
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ندگان کار، جنگجويان قبلی و خانواده های آنها، در مجموع در کنار ارايه خدمات شغلی و ادغام مجدد به جوي
 تن ديگر از کورس های آموزشی زبان انگليسی 498 جوينده شغل از آموزش درخواست شغل،  2،040

اين گونه آموزش ها برای آموزگاران فرصت ورود .  درصد آنها زنان جوينده شغل بودند6.82مستفيد شدند که 
  .  می سازدبه بازار کار را فراهم 

 
 :بخش سواالت و جوابات

  
 شايعات اخير نشان ميدهد، بعضی از کمک های که به ساحات سيالب زده توزيع گرديده، :تلويزيون نور

 نظر شما در اين مورد چی است؟. منصفانه نبوده بخاطريکه توزيع در دست واليان و  ولسواالن قرار داشت
  

 است که اين کمک ها مساويانه، منصفانه و مطابق با ی اين يک موضوع مهم و کليد:]امانيو[عليم صديق
تا جايکه امکان دارد، . نيازمنديهای مردم که از اثر حوادث طبيعی مانند سيالب متاثر گرديدند، توزيع ميگردند
اکثرًا، اين . توزيع کنند ادارات ملل متحد ترجيع ميدهند تا کمک ها را بطور مستقيم به کسانيکه نيازمند اند

و ادارات ملل متحد . ت ها بايد از طريق انجو های محلی، سازمان ها و مقامات محلی ارسال گردندمساعد
در صورتيکه چنين توزيع غير عادالنه . سعی مينمايند تا اين کمک ها به نيازمند ترين افراد صورت ميگيرد

د ما بيآورند تا  مثال ها را در نزگزارش داده شود، آنها بايد به توجه ما برسد و ما از رسانه ميخواهيم تا چنين
  . مقامات محلی و همکاران خود بررسی نماييماين موضوع را با 

  
 بعضی کشور های غربی سعی  گويا به نشر سپرده شده که های کابل گزارشی هفته نامهی ازدر يک :ايرنا

 باعث آلوده گی آب که  اينکهر دشت های واليات کندهار و هلمند دفن نمايند  هسته يی را دزباله هایدارند تا 
و با اين کار، افغان ها و ايرانی ها متحمل . به کشور های همسايه به خصوص ايران جاری است ميگردد،

  آيا شما در اين باره معلوماتی در دست داريد؟. مشکالت خواهند گرديد
  

 با اداره ملی حفاظت من از شما ميخواهم تا. من معلومات در اين مورد در اختيار ندارم :]امانيو[عليم صديق
  از محيط

 کدام ما. ممکن آنها در اين مورد معلوماتی در اختيار داشته باشند. زيست افغانستان تماس بر قرار نماييد
  . معلومات در اين باره نداريم

  
 خانواده افغان با اجبار از لندی کوتل 300گزارش هايی وجود دارد که حدود : راديو تلويزيون ملی افغانستان

نظر شما در . اين خود يک مشکل است و امنيت هيچ خوب نيست.  خيبر ايجنسی به افغانستان رد مرز شدندو
 اين باره چيست؟ 

  
اول اينکه ما . در پاسخ به سوال شما می خواهم به دو نکته اشاره کنم: کمنشری عالی امور مهاجرين ملل متحد

. نی که در آن مناطق زندگی می کنند در دست نداريمتا هنوز هيچ معلومات رسمی ای در مورد مهاجرين افغا
شايد در . شده اندندوم اينکه افغانهای ساکن در آن مناطق توسط کمنشری عالی امور مهاجرين ملل متحد ثبت 

دولت افغانستان و پاکستان بايد اين مسئله را . آنجا افغانهايی هم زندگی می کنند که هيچ سند راجستر شده ندارند
ثبت . افغانها هرگز در مناطق قبايلی بخصوص در لندی کوتل و خير ايجنسی ثبت نشده اند . بگيرنددر نظر 

بنابرين به نظر ما .  اجرا شد و در اين مناطق هيچ کسی ثبت نشده است2007 و 2006مهاجرين در اوايل سال 
ما باور داريم که افغانهای . دهيچ افغان ساکن در مناطق قبالی بخصوص در مناطق قبايلی آزاد ثبت نام نشده ان

تقاضای . ثبت شده که از لحاظ امنيتی و محافظت در برابر شان مسئوليت داريم در اين مناطق زندگی نمی کنند
ما از دولت پاکستان ميخواهيم، اگر در اين مناطق افغانهای ثبت شده وجود دارد بايد به : ما بسيار واضح است

زگشت داوطلبانه يا جابجايی در پاکستان داده شود و اين چيزيست که دولت آنها اجازه يا امکان انتخاب با
         .   پاکستان به آن قبأل توافق نموده است

  
آيا به دليل اين بوده که آنها . من ميخواهم داليل که چرا اين مردم هيچ راجستر نگرديده، بدانم :پژواک

  ودند؟نميخواستند ثبت نام نمايند و يا قابل ثبت نام نب
  

 را بياد داشته باشيد، 2005اگر شما جريان سال  :هنده گاننادر فرهاد از کمشنری عالی ملل متحد در امور پنا
در . تمامی کمپ های مهاجر ساحات سرحدی فی مابين افغانستان و پاکستان، از اثر بی امنيتی مسدود گرديدند
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ای که در آن ساحات بسر ميبردند، اختيار داشتند تا تمامی افغان ه.  مسدود گرديد2005 کمپ در سال 32حدود 
  . به افغانستان بر گردند و يا بجای ديگر در پاکستان انتقال نمايند
 آغاز گرديد، اين در حاليست که 2007 و 2006همچنان روند ثبت نام مهاجرين افغان در پاکستان در اوايل 

. است که در ساحات قبايلی ثبت نامی صورت نگرفت مسدود گرديدند، و اين دليل 2005اين کمپ ها در سال 
ممکن در آنجا بعضی افغان های باشند که بعد از ثبت نام در لندی کوتل و خيبر ايجنسی برای زنده گی آمده 

من ميخواهم تکرار نمايم، در صورتيکه آنها کارت ثبت نام در اختيار دارند و در لندی کوتل زنده گی . باشند
روشن است، ما از حکومت پاکستان ميخواهيم تا برای کسانيکه کارت ثبت نام دارند، اختيار ميکنند، موقف ما 

ما باور داريم در صورتيکه .  و يا جای ديگری در پاکستان انتقال نماينددبدهند تا دوباره به افغانستان برگردن
انستان در اين راستا با بعضی افغان ها در آنجا باشند، اکثريت شان کارت ثبت نام ندارند و حکومت افغ

  . حکومت پاکستان در تماس است
  

 مهاجرين افغانی که در آنسوی مرز در مناطق قبايلی زندگی می کنند، بخاطر وخامت اوضاع :آزادیراديو 
آيا اين در پروسه بازگشت مهاجرين افغانی از اين مناطق تاثيری . امنيتی در آن مناطق بيشتر متضرر شده اند

  خواهد داشت؟
  

وضعيت امنيتی در قسمت های از صوبه سرحد،  :گان ههندنادر فرهاد از کمشنری عالی ملل متحد در امور پنا
مانند صوابی، سوات و بنو تاثيرات منفی خود را نه تنها باالی مهاجرين افغان بلکه باالی مردم عادی در اين 

اثيرات اين البته ت.  ميليون پاکستانی از مناطق شان بيجا شده اند1.7تا حال بيشتر از . مناطق نيز داشته است
در اين سه منطقه در حدود . منفی باالی مهاجرين افغان که در اين مناطق زندگی ميکردند، نيز داشته است

اينها فعًال مجبور اند که در مناطق ديگر پاکستان مانند پشاور مسکن .  مهاجر افغانی زندگی ميکردند114000
اين روند بهر حال تاثير جدی بر جريان بازگشت اما . گزين شوند و يا با نزديکان و دوستان خود زندگی کنند

 مهاجر افغان بصورت داوطلبانه به کشور شان 20000تنها در سال روان، به تعداد . مهاجرين نداشته است
اما اين بدين معنی . عودت کرده اند که مشابه ميزان بازگشت مهاجرين در عين زمان در سال گذشته می باشد

هيچ کسی وضعيت در منازعات را پيش بينی کرده نمی . ين افزايش نخواهد يافتنيست که رقم بازگشت مهاجر
ولی تا .  اگر احيانًا بازگشت کتلوی نيز صورت بگيرد حتیتواند و ما آماده رسيدگی به بازگشت کنندگان هستيم

  .هنوز ما شاهد چنين بازگشت های نبوده ايم
  

ستانه به مناطق مرکزی افغانستان معلومات تازه در دست  آيا در مورد ارايه کمک های بشردو:تلويزيون فردا
  .داريد؟ ما گزارش های داريم که واليت باميان و دايکندی از کمک ها محروم شده اند

  
به محض اينکه معلوماتی .  ما معلومات مشخص در رابطه به اين مناطق نداريم:]نامايو[نظيف اهللا ساالرزی

  .هيم ساختدر اين مورد بدست آورديم، با شما شريک خوا
  
در . من در مورد کيفيت اين سرک های جديد که در موردش صحبت شد، سوال دارم :روز بریخس ژانآ

گذشته ديده شده است که سرک ها اعمار شده اند، ولی بعد از مدتی اين سرک ها تخريب شده و در وضعيت 
   می توانيد؟خيلی بد قرار گرفته است، آيا در مورد کيفيت کار اين سرک ها نيز چيزی گفته

  
.  کاش می توانستم به آن جواب ميدادم، ولی من در قسمت اعمار سرک ها تخصص ندارم:]امانيو[عليم صديق

اگر پس از اين با ما صحبت کنيد، فرصت خواهيد داد تا شما را به شخصی که روی اين برنامه کار می کند و 
  .دارد، ارتباط بدهيمنسبت به من در مورد اعمار سرک ها و نگهداری از آنها معلومات خوب 

  
تقريبًا . ميخواهم که در مورد تاثيرات مثبت اعمار سرک ها توضيح بدهم :]امانوي[ نظيف اهللا ساالرزی

 کيلومتر سرک اعمار و يا بازسازی شده است که مناطق روستايی در سرتاسر کشور را با ديگر بخش 10000
را کاهش داده و تجارت را توسعه خواهد های افغانستان وصل می کند، هزينه ای ترانسپورت و مدت زمان آن 

  .داد
  

------------------------------------- 


