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نافغانستادر  ۱۹- حمالت عمدی بر مراکز صحی در جریان شیوع کوید -ویژه ملل متحد گزارش   

تسهیالت صحی به ویژه در   ملل متحد در افغانستان عمیقا نگران حمالت عمدی اخیر بر کارمندان و - ۲۰۲۰ون ج ۲۱کابل، 
 می باشد.  ۱۹-جریان شیوع کوید

گزارش ویژه تازه ای که امروز از سوی هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان )یوناما( به نشر رسید، در مورد نظارت از همه 
را اعالم  ۱۹-، روزی که سازمان صحی جهان، شیوع جهانی کویدمارچ ۱۱رویدادهای منازعات مسلحانه بر مراکز صحی از 

 ارائه می نماید. یافته هایش رامی آغاز آتش بس سه روزه میان طالبان و دولت افغانستان،  ۲۳نمود تا 

رد " آسیب هایی که به کارمندان و تسهیالت صحی وا۱۹-حمالت بر مراکز صحی در جریان شیوع کویداین گزارش تحت نام "
شده است و همچنان راه های دیگری که طرف های درگیر در جنگ باعث اخالل در جریان ارائه مراقبت های صحی در نتیجه 

 حمالت هدفمند و همچنان درگیری های داومدار گردیده اند را مستند سازی نموده است. 

حفاظت از افراد ملکی، درباره چنین رویدادهایی ابراز نگرانی نموده بود. مورد در  ۲۰۲۰یوناما اخیرا در گزارش ربع اول سال 
از آن زمان تاکنون، وضعیت وخیم تر شده است: طالبان به اختطاف کارمندان صحی ادامه دادند و به یک دواخانه حمله نمودند، 

را تحت تاثیر قرار  ادویهتسهیالت صحی و توزیع نیروهای امنیتی ملی افغان خشونت و ارعاب عمدی انجام دادند که کارمندان و 
داد، و افراد مسلح ناشناس حمله ای را بر بخش نسایی و والدی یک شفاخانه در کابل انجام دادند که باعث وارد آمدن تلفات به ده 

 ها فرد ملکی گردید. 

دیبرا الینز نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و رئیس یوناما گفت: "زمانی که به یک پاسخگویی عاجل بشردوستانه 
در افغانستان نیاز بود، طالبان و نیروهای امنیتی ملی افغان، هر دو، اقدامات عمدی خشونت آمیز برای حفاظت از جان همه مردم 

انجام دادند که عملیات صحی را تحت تاثیر قرار داد." وی افزود: "برای این اعمال هیچ گونه توجیهی وجود ندارد، مصونیت و 
 سالمتی افراد ملکی باید یک اولویت باشد." 

حمله عمدی بوده  ۱۲رویدادی که مراکز صحی را تحت تاثیر قرار داده، مستند سازی نموده است، از این شمار  ۱۵این گزارش 
مورد از حمله های هدفمند و دو مورد  ۸اند. بیشتر این رویدادهای مرتبط به مراکز صحی ) و باقی آن به گونه تصادفی آسیب دیده

حمله هدفمند بر مراکز صحی بوده اند.  ۳( به طالبان نسبت داده شده است. نیروهای امنیتی ملی افغان مسئول از حوادث تصادفی
درگیری میان نیروهای امنیتی ملی افغان و طالبان، رخ یک مورد از آسیب های تصادفی که به مراکز صحی وارد شده، از اثر 

 داده است. شنیع ترین حمله به بخش نسایی والدی یک شفاخانه در کابل هنوز هم به کسی نسبت داده نشده است. 

این گزارش تاکید می کند که در مطابقت با قانون بین المللی بشردوستانه، اقدامات عمدی خشونت در برابر تسهیالت صحی به 
 ست و جرایم جنگی محسوب می گردد. شمول شفاخانه ها و کارمندان مربوط آن ممنوع ا

، زمانی که منابع بر مراکز صحی ۱۹-فیونا فریز رئیس بخش حقوق بشر یوناما گفت: "انجام حمالت هدفمند در جریان شیوع کوید
 صحی محدود شده اند و برای افراد ملکی بسیار ضروری هستند، تاسف بار است." 

اتر از قربانیان مستقیم این گزارش تاکید می کند که آسیب های حمالت بر مراکز صحی به ویژه در جریان همه گیری بیماری، فر
. گزارش می افزاید که بر اساس قانون بین المللی حقوق بشر، حتی در جریان جنگ دوامدار مردم افغانستان حق این حوادث اند

از اثر رویدادهایی که در این   دارند تا به معیارهای باالی سالمت جسمی و روحی دسترسی داشته باشند. بهره مندی از چنین حقی
 توضیح داده شده، به شدت به خطر می افتد.  گزارش

اعمال عمدی در برابر مراکز و کارمندان صحی را که در گزارش  ملل متحد همه حمالت هدفمند، تهدیدات، اختطاف ها و دیگر
لویتی بزرگتر از وقرار دارند، ا ۱۹-آمده است، محکوم می نماید. در وضعیتی که تمام جمعیت افغانستان در خطر ابتال به کوید

 ی تواند وجود داشته باشد. حصول اطمینان از ادامه فعالیت مراکز صحی بدور از دخالت و اخالل و همراه با منابع کافی نم

می گوید که طرف های درگیر در مطابقت با قانون بین المللی بشردوستانه مکلف هستند تا از مراکز صحی و کارمندان گزارش 
 آن در برابر آسیب حفاظت نمایند و از آنها می خواهد تا فورا چنین حمالت عمدی را متوقف نمایند. 

mailto:Spokesperson-UNAMA@un.org
http://unama.unmissions.org/
https://twitter.com/UNAMAnews
https://www.facebook.com/UNAMAnews
https://www.facebook.com/UNAMA.Dari
https://www.facebook.com/UNAMA.Pashto
https://www.flickr.com/photos/unama
https://www.instagram.com/unamanews


مطبوعاتی اعالمیه  

 
۲۰۲۰ جون ۲۱  

 

 

Media contact: Spokesperson-UNAMA@un.org. 
Website • Twitter • Facebook (English) • Facebook (Dari) • Facebook (Pashto) • Flickr • Instagram 

 

 

 
 

ت از سیستم صحی این موضوع در هر زمانی مهم است، اما در چنین زمانی که همه تالش ها باید به ارتقا ظرفیت، موثریت و حمای
می باشد. بر عالوه ملل متحد در افغانستان از   در افغانستان، متمرکز شود، به ویژه وقتی که تقاضا در حال افزایش است، مهم تر

فراخوان سرمنشی ملل متحد برای آتش بس جهانی پاسخ مثبت دهند، تا تمام توجه و منابع به مبارزه با تا به طرف ها می خواهد 
 اختصاص یابد و از آسیب رسیدن بیشتر به مردم افغانستان جلوگیری شود.  ۱۹-شیوع کوید

" اینجا قابل دسترس  ۱۹-حمالت بر مراکز صحی در جریان شیوع کوید"این گزارش ویژه 

 unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports  است:

 

   * * * 

ین سازمان منحیث هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان )یوناما( از مردم و دولت افغانستان برای رسیدن به صلح و ثبات حمایت می کند. بر مبنای ماموریت ا

کاری های منطقوی یک ماموریت سیاسی، یوناما از حل و فصل منازعات و جلوگیری از آن، افزایش سهم گیری و انسجام اجتماعی و همچنان از تحکیم هم

این ماموریت از حکومتداری موثر، ترویج مالکیت امور توسط افغان ها و ادارات پاسخگو که بر مبنای احترام به حقوق بشر ایجاد شده اند،  پشتیبانی می نماید.

استقاللیت، بی طرفی و یکپارچگی این سازمان را  و سایر خدمات کلیدی به شمول اقدام های دیپلماتیک با توسل به اصل ’مساعی جمیله‘حمایت می کند. یوناما 

ها در زمینه برای جلوگیری از بروز، افزایش و گسترش منازعات فراهم می نماید. این ماموریت حمایت بین المللی در راستای پیشرفت افغان ها و اولویت 

 امور بشری را هماهنگ می کند.
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