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مقدمه
شــده، مکاتب و شــفاخانه ها توســط حمالت هدفمند و فیر متقابل آسیب 

دیده یا تخریب شــده اند که بســیاری از آنها همچنان به دالیل نا امنی و 

تهدیدات و یا اســتفاده نظامی از آنها مســدود باقی مانده اند. 

یافته های این گزارش مبتنی بر معلومات جمع آوری شــده از تاریخ ۱ 

جنوری ۲۰۱۳ تا ۳۱ دســمرب ۲۰۱۵ توســط بخش حقوق برش هیئت 

معاونت ملل متحد در افغانســتان )UNAMA(، و صندوق وجهی حامیت 

از اطفال ملل متحد )UNICEF( اســت. این گزارش متمرکز بر حمالت و 

رویدادهایی اســت که به طور مســتقیم با منازعات مســلحانه مرتبط می 

باشــند- که شــامل تاثیرات حمالت جنایی بر مکاتب و شــفاخانه ها که با 

انگیزه های فردی صورت گرفته اســت، منی گردد. معلومات مطالعات 

مــوردی3  کــه با حامیت وجهــی صندوق حامیت از کودکان ملل متحد در 

باره فیرهای متقابل بر مکاتب و شــفاخانه ها انجام شــده اســت نیز در این 

گــزارش درج گردیده اند. متــام معلومات در چارچوب قوانین حقوق 

برشدوســتانه بیــن املللی، حقوق بــرش بین املللی ، قانون جزای بین امللل 

و قوانین ملی و نیز قطعنامه های شــامره 1612، ۱۸۸۲، ۱۹۹۸ و ۲۱۴۳ 

شــورای امنیت ملل متحد تحلیل گردیده است. 

نظــارت و تثبیــت معلومات به دلیل ناامنی های دوامدار و موانع دسرتســی 

بــه معلومــات در افغانســتان همچنان به عنوان یک چالش باقی مانده 

اســت. از این رو، ارقام ارائه شــده ممکن است کمرت ازتعداد رویدادهایی 

باشــد که شــدت تأثیرات منازعات بر اطفال باشــد که توسط طرفهای درگیر 

انجام شده است.

منازعات مســلحانه در افغانســتان پیامدهای مخرب در این کشور و به 

خصوص بر اطفال آن دارد. در ســال  ۲۰۱۵، هیئت معاونت ملل متحد در 

افغانســتان )UNAMA(، و صندوق وجهی حامیت از اطفال ملل متحد 

)UNICEF( شــاهد افزایش روز افزون رویدادهای نقض حقوق برش و 

محافظت از اطفال در جریان منازعات مســلحانه، در مقایســه به سال 

۲۰۱۴، در کشــور بوده اســت. طی دوره یاد شــده یک چهارم از تلفات و 

قربانیان ملکی اطفال بوده اند؛ جذب و اســتخدام اطفال و اســتفاده از 

آنها توســط طرفهای در گیر جنگ بیشــرتاز دو برابر گردیده و تعداد اطفالی 

که توســط طرف های در گیر در جنگ اختطاف شــده اند، به ســه برابر 
رسیده است.1

آنچه مایه نگرانی اســت، این اســت که دسرتســی اطفال به خدمات تعلیم و 

تربیه و  خدمات صحی در افغانســتان ممکن اســت زمانی که یک مکتب یا 

شــفاخانه به طور مســتقیم یا غیر مســتقیم توسط درگیریهای مسلحانه 

تحــت تاثیــر قرار می گیرد، به خطر بیفتد. خشــونت های مرتبط به منازعات 

بــر زندگــی اطفال، مریض ها، پرســونل تعلیم و تربیه و خدمات صحی و 

ظرفیت فعالیت تســهیالت آموزشــی و صحی رضر های زیادی برساند. 

در طول ســال ۲۰۱۵، اطفال با مشــکالت متعددی در زمینه دسرتسی به 

خدمــات تعلیــم و تربیه و صحی رو به رو بوده اند-خدماتی صحی و آموزشــی 

افغانســتان به دلیل نا امنی و خشــونت های ناشــی ازمنازعات که قبال در 

وضعیت شــکننده و بــا محدودیت مواجه بود، این محدودیت ها براثر 

ســطوح بلند فقر دیرینه در رسارس کشــور، تشدید گردیداست.2   

در این گزارش، نحوه تاثیرمســتقیم و غیر مســتقیم خشــونت، تهدید و 

تخویف طرفهای منازعات مســلحانه بر پرســونل خدمات صحی و معارف، 

کاهش فراهم بودن خدمات صحی و محدودیت دسرتســی اطفال به 

خدمات اساســی صحی و تعلیم و تربیه، درج گردیده اســت. طی دوره یاد 
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فیزیکی، تخریبات  متوازی تاثرگذار بر دسرتسی مردم به خدمات، غارت، 

تاراج و تخریب عمدی نهادهای یاد شده است. این قطعنامه همچنین 

مرتبط با آسیب های مربوط به مصئونیت افراد به شمول قتل، صدمه زدن، 

اختطاف و استفاده از افراد ملکی به حیث سپر انسانی، می باشد. 

قطعنامه ۱۹۹۸، از طرفهای منازعات مسلحانه می خواهد تا از دست زدن 

به اقداماتی که مانع دسرتسی اطفال به تعلیم وتربیه و خدمات صحی به 

شمول استفاده نظامی از مکاتب یا شفاخانه ها می شود، خود داری کنند. 

قطعنامه ۱۹۹۸ شورای امنیت ملل متحد از دبیر کل ملل متحد می خواهد 

تا به نظارت و گزارش دهی از استفاده طرفهای منازعات مسلحانه از مکاتب 

و شفاخانه ها که مغایر با حقوق برشدوستانه بین املللی است، ادامه دهد.

قطعنامه شامره 1998 ملل متحد در رابطه به نظارت و گزارشدهی 

حمالت مسلحانه بر مکاتب و یا شفاخانه ها و پرسونل مربوطه 

نهادهای یاد شده

شورای امنیت ملل متحد در جوالی ۲۰۱۱، قطعنامه شامره ۱۹۹۸ را 

تصویب کرد، این قطعنامه متمرکز بر بازتاب تاثیرات منازعات مسلحانه بر 

مصؤنیت تعلیم و تربیه و مراقبت های صحی است و از طرفهای درگیر می 

خواهد تا اقدامات بیشرتی را برای تامین مصؤنیت مکاتب و شفاخانه ها 

اتخاذ منایند. 10 

این قطعنامه از »حمله به مکاتب و شفاخانه ها« به عنوان فورمول چرتی هم 

برای حمالت مستقیم علیه مکاتب و شفاخانه ها و هم آسیب رساندن غیر 

مستقیم ناشی از خشونت های ناشی از منازعات بر مردم یاد می کند. این 

تعریف شامل اعاملی می شود که منجر به تخریب کلی، اختالل در عمل و 

فعالیت یا تخریب جزئی نهادهای صحی و آموزشی به شمول حمالت 

تفکیک رویدادهای نظامی تحت پوشش قطعنامه ۱۹۹۸ شورای امنیت ملل متحد

نظارت و گزارشدهی در مورد حمالت بر مکاتب و شفاخانه ها در منازعات مسلحانه

رویدادهای مرتبط با خدمات مراقبت های صحی

حمله بر شفاخانه ها ■

حمله بر پرسونل صحی ■

تهدید به حمله ■

استفاده نظامی از شفاخانه ها ■

سایر مداخله ها در بخش صحی ■

رویدادهای مرتبط با معارف

حمله بر مکاتب ■

حمله بر پرسونل معارف ■

تهدید به حمله ■

استفاده نظامی از مکاتب ■

سایر مداخله ها در بخش تعلیم و تربیه ■

موضع هیأت معاونت ملل متحد در افغانستان )یوناما( در قبال منازعات مسلحانه افغانستان این است که منازعات یادشده از نوع منازعات مسلحانه 

غیر بین املللی بوده و این منازعات بین نیروهای مسلح حکومت افغانستان و گروپ های مسلح غیر حکومتی است. 

افغانستان یکی از امضاء کنندگان کنوانسیون ۱۹۹۴ ژنیو و پروتکل الحاقی شامره II مصوب ۱۹۹۷ ملل متحد است که مربوط به تامین مصئونیت 

افراد ملکی در منازعات مسلحانه غیر بین املللی است. تحت قوانین حقوق برش دوستانه بین املللی، حمله علیه نظامیان و تسهیالت غیر نظامی به 

شمول مکاتب و شفاخانه ها به طور کلی منع گردیده است. پروتوکل الحاقی شامره II ژنیو هرنوع  عمل یا تهدید به خشونت با هدف اولیه ایجاد 

رعب و حشت در بین افراد ملکی را منع قرارداده است.4  

اصول متایز، تناسب و اقدامات احتیاطی در حمالت مسلحانه به طور قطع به حیث نورم های حقوق بین املللی عرفی ایجاد گردیده اند. این نورمها 

از طرفهای درگیر می خواهد  تا از حمله به افراد غیر ملکی و تسهیالت ملکی در طول عملیات های نظامی خود داری کنند و متام اقدامات ممکن 

را برای اجتتاب از چنان حمالت و در صورت وقوع، متام اقدامات الزم را برای کاهش تلفات ملکی، مجروح ساخنت افراد غیر ملکی  وتخریب 

تسهیالت ملکی، اتخاذ منایند. 5 

مزید برآن، افغانستان اساسنامه رم )Rome Statute( محکمه جنایی بین املللی را تصویب کرده است، که در آن »حمالت عمدی علیه 

ساختامنهای )...( مکاتب ]…[، شفاخانه ها و اماکنی که افراد مریض و مجروح در آن جمع شده اند، به رشط آنکه اماکن یاد شده برای اغراض 

نظامی مورد استفاده قرار نگیرند«، از جمله جنایات جنگی قملداد می گردد.6  

عالوه برآن، افغانستان از جمله طرفهای کنوانسیون بین املللی حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی  است که همه افراد حق برخورداری از 

باالترین استندردهای فیزیکی و روانی ممکن و نیز حق تعلیم و تربیه را دارد.7  و همچنین همه افراد حق دسرتسی به بلند ترین استندردهای صحی 

و تسهیالت تداوی بیامری ها و بازتوانی صحی را دارند.«8   در کنوانسیون حقوق طفل نیز به شکل جامع حق اطفال به تعلیم و تربیه در ماده های 
۲۸ و ۲۹ آن تسجیل گردیده است.9

مصئونیت حقوقی برای مکاتب، شفاخانه ها، پرسونل تعلیم و تربیه و پرسونل صحی

مقدمه
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چشم انداز آموزش و مراقبت های صحی در معرض خطر

مکاتب

»اخالل در خدمات تعلیم و تربیه به دلیل خشونت های ناشی از منازعات مسلحانه متاسفانه چیز جدیدی در افغانستان نیست. مکاتب، 

مخصوصا مکاتب دخرتانه، به دالیل نا امنی، تهدیدهای مستقیم و حمالت طرفهای ی در گیر در منازعات، همچنان دروازه های شان بر روری 

دخرتان بسته است. اقدامات قوی به شمول حساب گیری از کسانی که مرتکب  چنان حمالتی برمکاتب می گردند از جمله اقدامات جدی 

است که باید در این زمینه اتخاذ شود. تامین حق تعلیم و تربیه اطفال، و کسب اطمینان از اینکه منابع الزم برای قادر ساخنت آنها به تداوم 

تعلیم وتربیه شان با وجود منازعات و جابجایی های آنها فراهم است، باید جزئی از واکنش های یکپارچه ما در برابر این پدیده باشد. در 

صورتی که نتوانیم حق تعلیم و تربیه اطفال را تامین کنیم، رسنوشت نسل آینده کشور به خطر خواهد افتاد.«- لیال زروگی                      

)Leila Zerrougui(، مناینده  خاص دبیر کل ملل متحد برای اطفال در گیر منازعات مسلحانه.
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در سال ۲۰۱۵، هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان )UNAMA(، و 

صندوق وجهی حامیت از کودکان ملل متحد )UNICEF( ۱۳۲ رویداد را 

که پرسونل معارف از آنها مترضر شده اند مستند کرده است که نشان 

دهنده ۸۶ فیصدافزایش 11 نسبت به دوره مشابه در سال ۲۰۱۴ و ۱۱۰  

فیصد افزایش نسبت به دوره مشابه در سال ۲۰۱۳ است. دلیل افزایش 

تعداد این رویدادها به افزایش تهدیدات و ارعاب علیه پرسونل معارف و 

کارکنان خدمات صحی نسبت داده می شود )که این رقم ۱۸۲ فیصد 

افزایش نسبت به سال ۲۰۱۴ و 376 فیصد افزایش نسبت به سال ۲۰۱۳ 

را نشان می دهد(.

از جمله ۱۳۲ رویداد دارای تاثیرات منفی بر دسرتسی به تعلیم و تربیه 

گذاشته اند، یوناما و یونیسف بیشرتین موارد را در  زون رشق کشور با 

مجموع ۳۸ رویداد )۲۳ رویداد در والیت ننگرهار، ۹ رویداد در والیت کرن، 

۵ رویداد در والیت لغامن و ۱ رویداد در والیت نورستان( ثبت کرده اند. 

هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان و صندوق وجهی حامیت از 

کودکان ملل متحد، ۲۷ رویداد را در زون غرب کشور )۱۲ رویداد در والیت 

فراه، ۷ رویداد در والیت هرات، ۶ رویداد در والیت غور و ۲ رویداد در والیت 

بادغیس( را ثبت کرده اند و ۲۶ رویداد در شامل رشق کشور) ۱۶ رویداد 

در والیت کندز و ۷ رویداد در والیت بدخشان و ۳ رویداد در والیت بغالن( 

ثبت گردیده است. 

چنین رویدادها آسیب های عمده ای بر حق تعلیم و تربیه اطفال و 

باالخص به فراهم بودن، دسرتسی و کیفیت معارف وارد می کند. بیشرت از 

۳۶۹ مکتب قسام یا کامال مسدود گردیده و به دسرتسی ۱۳۹،۰۴۸ متعلم 

)۶۵،۰۵۷ پرس و ۷۳،۹۹۱ دخرت( و ۶۰۰ معلم را به خدمات تعلیم و تربیه 

آسیب رسانده است. 

عالوه بر موانع دسرتسی به معارف به دالیل نا امنی، طی سال ۲۰۱۵، 

عنارص مخالف حکومت 12 به طور عمدی دسرتسی زنان و دخرتان به معارف 

را محدود ساختند که این امر شامل مسدود ساخنت مکاتب، ممنوع 

ساخنت تعلیم و تربیه برای دخرتان باالتر از صنوف ۴ و ۶ و ممنوع 

قراردادن کامل تعلیم دخرتان و زنان می شود.

افزایش حمالتی که به معارف رضر رسانده و  به طالبان نسبت داده 

شده-۷۸ رویداد در مقایسه به ۲۹ رویداد در سال ۲۰۱۴ گزارش شده 

است. این افزایشدر مغایرت با فرمان مال محمد عمر که در سال ۲۰۱۱ 

مبنی بر هدایت پیروان خود در خود داری از حمله به مکاتب یا ارعاب 

شاگردان مکاتب صادر شد بود، قرار دارد. 13 عالوه برآن، در سال ۲۰۱۲، 
طالبان اعالن کردند که آنها مخالف تعلیم و تربیه دخرتان منی باشند.14

حوادث مربوط به درگیری ها 

علیه مکاتب

مرور منطقه درگیری مرتبط به 

حوادث ۲۰۱۵

دسرتسی کودکان به آموزش

تعلیم و تربیه و خدمات صحی در معرض خطر
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تسهیالت صحی

»پیامدهای حمالت علیه تسهیالت صحی در افغانستان فراتر از بین بردن حیات انسان هاست. مردان و زنان و اطفالی که 

به تداوی نیاز دارند ممکن است  به دلیل مریضی رنح بربند یا جان خود را از دست بدهند، زیرا مردم در شفاخانه یا 

کلینیک ها احساس مصئون بودن ندارند و دیگر پرسونل صحی برای تداوی آنها در شفاخانه ها و کلینیک ها وجود 

ندارد.«

- مارک بودن، هامهنگ کننده کمک های برشدوستانه در افغانستان

هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان )UNAMA(، و صندوق وجهی 

حامیت از کودکان ملل متحد )UNICEF( موارد حمالت بر تسهیالت 

صحی را مستند کرده اند که حاکی از افزایش این رویدادها و تاثیرات 

منفی آن بر خدمات تسهیالت مراقبت های صحی است و رقم این رویدادها 

به ۱۲۵ مورد در سال ۲۰۱۵ رسیده است که این رقم در زمان مشابه ۵۹ 

مورد در سال ۲۰۱۴ و ۳۳ مورد در سال ۲۰۱۳ بوده است. شبیه تعلیم و 

تربیه، تهدیدها و ارعاب پرسونل صحی قسمت عمده این رویدادها را شامل 

می شود-۶۴ رویداد که ۵۲ فیصد کل قضایای تایید شده را شامل می شود 

مربوط تهدیدها و تخویف ها )ارعاب ها( می گردد.

نزدیک به یک ســوم متام رویدادهای مربوط به خدمات صحی در رشق 

افغانســتان اتفاق افتاده اســت که شامل ۴۰ واقعه می گردد: براساس 

موارد ثبت شــده توســط یوناما و یونیسف، ۲۳ رویداد در والیت ننگرهار، 

۱۰ رویــداد در والیــت کرن، ۶ رویداد در والیت لغامن و یک رویداد در 

والیت نورســتان اتفاق افتاده اســت )که متام موارد به عنارص مخالف مســلح 

حکومت نســبت داده شــده اند(. در شــامل رشق، هیئت معاونت ملل متحد 

و صنــدوق وجهــی ملــل متحد، ۲۱ رویداد را ثبت کرده اند که ۸ رویداد آن 

به نیروهای طرفدار حکومت نســبت داده شــده است.15  )۵ رویداد در 

کندوز و ســه رویداد در والیت بدخشــان( و ۱۳ رویداد دیگر توسط عنارص 

مســلح مخالف حکومت )۹ رویداد در کندز و ۴ رویداد در بدخشــان( 

صورت گرفته اســت. یوناما و یونیســف ۱۸ رویداد را در شــامل ثبت کرده 

اند که همه آنها به عنارص مســلح مخالف حکومت نســبت داده شــده است: 

۷ مورد در بلخ، ۳ مورد در فاریاب، ۳ مورد در ســمنگان، ۳ مورد در رسپل 

و ۲ مورد در جوزجان روی داده اســت.

به طور کلی، عنارص مسلح مخالف حکومت، ۱۰۹ مورد حمله را بر 

تسهیالت صحی انجام داده اند که تاثیرات منفی  روی دسرتسی به 

خدمات صحی در سال ۲۰۱۵ داشته است. هیئت معاونت ملل متحد و 

صندوق وجهی حامیت از کودکان ملل متحد،۱۵ مورد حمله به تسهیالت 

صحی را به نیروهای طرفدار حکومت نسبت داده اند و ۱ مورد آن هنوز 

شناسایی نگردیده است. 16 

در اول جوالی ۲۰۱۵، نزدیک به ۳۰ تن از نیروهای امنیتی افغانستان 

یک عملیات جستجو را در یک شفاخانه منطقوی در والیت کندوز در 

شامل رشق آغاز کردند، و تقریبا برای یک و نیم ساعت کنرتول این 

شفاخانه را در اختیار خود گرفتند. این نیروها  سه تن از مریضان را 

دست بند زدند، دو نفر محافظین شفاخانه را لت و کوب کردند، در 

داخل شفاخانه با مرمی فیر کردند و یکی از کارکنان شفاخانه را با قرار 

دادن میل تفنگ به صورتش تهدید کردند. در دوم ماه جوالی، طبق 

گزارش ها این شفاخانه حدود ۵۰ مریض را که وضع صحی شان چندان 

جدی نبود مرخص کرد ) در حالیکه ۴۰ مریض دیگر در شفاخانه باقی 

ماند( و شفاخانه از پذیرش مریض های جدید خود داری کرد- اخالل 

مستقیم در دسرتسی مردم به خدمات مراقبت های صحی است. 

چشم انداز آموزش و مراقبت های صحی در معرض خطر

حوادث مربوط به درگیری ها 

علیه خدمات صحی
مرور منطقه درگیری مرتبط به حوادث ۲۰۱۵ تلفات کودکان در سال ۲۰۱۵
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تهدیدهــا علیه مکاتب، شــفاخانه ها و پرســونل 

نهادهای یاد شــده

تهدیدهای ثبت و مستند شده در افغانستان علیه مکاتب، شفاخانه ها و پرسونل آنها شامل تهدیدهای عمومی، شخصی، نوشتاری، 

شفاهی می شود که به آدرس فردی یا گروهی یا مستقام علیه تسهیالت آموزشی و صحی صورت گرفته اند. این تهدید ها به شکل 

های مختلف مانند ارسال نامه مبنی بر منع شمولیت دخرتان در مکاتب، پیام های پست شده عمومی، و نیز تهدیدهای به مرگ به 

شکل شفاهی یا نوشتاری از طریق تلفون مبایل یا پیام های رادیویی علیه کارکنان واکیسناسیون صورت گرفته است. تخویف نهاد 

ها و پرسونل آنها شامل تهدید، اخاذی و سایر اقدامات برای ایجاد ترس و وحشت می شود. 

از اول جنوری ۲۰۱۳ تا ۳۱ دسمرب ۲۰۱۵، یوناما و یونیسف موارد رو به 

افزایش تهدید و تخویف علیه کارکنان معارف را ثبت و مستند سازی کرده 

اند. طی سال ۲۰۱۵، این رویدادها به طور روز افزونی منجر به اخالل در 

دسرتسی اطفال به تسهیالت تعلیم و تربیه گردید و منجر به مسدود شدن 

مکاتب، منع دخرتان از دسرتسی به تسهیالت تعلیم و تربیه و اخاذی از 

کارکنان معارف گردید. در سال ۲۰۱۵ یوناما و یونیسف  ۱۹ رویداد را ثبت 

کرده اند که در آن عنارص مسلح مخالف حکومت به شکل مستقیم یا غیر 

مستقیم دسرتسی دخرتان به تسهیالت تعلیم و تربیه را محدود کردند. این 

رویدادها شامل محدودیت های مستقیم مانند: منع کامل تحصیل 

دخرتان، محدودیت مکتب رفنت دخرتان صنوف ۴ یا ۶ باالتر به مکتب یا 

منع کامل دخرتان به مکاتبی که معلم زن ندارند، می شود. این ۱۹ رویداد 

شامل دیگر شکل های خشونت که مانع دسرتسی دخرتان به تسهیالت 

تعلیم و تربیه می شود مانند: تهدید و ترساندن، آتش زدن دو مکتب، دو 

حمله توسط مواد منفجره تعبیه شده، و یک مورد اختطاف، است. از جمله 

۱۴ تهدید و تخویف، ۹ مورد آنها علیه معلامن و شاگردان بوده است که 

منجر به مسدود شدن مکاتب یا مسدود شدن قسمی ۲۱۳ مکتب19  )به 

شمول ۹۴ مکتب مختلط که فقط بر روی دخرتان مسدود گردیده می 

شود(، که در نتیجه حداقل 50,683 دخرت از دسرتسی به مکاتب محروم 

شده اند. اغلب مکتب های که کامال یا قسام مسدود شده در والیت های 

ننگرهار و هرات قرار دارند.

مکاتب

تهدیدهای عنارص مسلح مخالف حکومت علیه مکاتب

بین ماه های جون و دسمرب ۲۰۱۵، تهدیدها و ارعاب های انجام شده 

توسط عنارص مسلح مخالف حکومت منجر به انسداد ۵ مکتب دخرتانه و 

تعلیق صنوف دخرتانه در ۹۴ مکتب مختلط گردید که در نتیجه آن به 

تعداد 27,103 متعلم دخرت از دسرتسی به تسهیالت تعلیم و تربیه. در 

ولسوالی شیندند، والیت هرات، زون غرب محروم شده اند.

تعلیم و تربیه و خدمات صحی در معرض خطر

تهدید و ارعاب علیه مکاتب و 

پرسونل معارف

گرایش های منطقه یی

٪۷۸
تهدید و ارعاب در مناطق شامل رشقی، 

رشقی و غربی در سال ۲۰۱۵ تخمین زده 

شده است

خطرات علیه تعلیم دخرتان

در سال ۲۰۱۵ از ۱۴ حادثه تهدید و ارعاب، ۷ 
حادثه منجر به بسته شدن ۲۱۳ 

مکتب که حد اقل تأثیر گذار باالی 

50,683
متعلمین اناث بود
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در سال ۲۰۱۵، یوناما و یونیسف ۶۴ مورد تهدید و ارعاب در بخش صحی 

را ثبت کرده اند که در دوره زمانی مشابه در سال ۲۰۱۴، 23 مورد و  در 

سال 2013، 15 مورد را ثبت و مستند سازی کرده اند. این رویدادها به 

طورمستقیم تأثیرات منفی  بر دسرتسی اطفال به خدمات صحی به دالیل 

مسدود شدن مراکز خدمات صحی، غارت و دست برد زدن به کلینیک ها و 

ارعاب و ترساندن کارکنان خدمات صحی، استفاده نظامی  و تعلیق 

کمپاین های واکسیناسیون، داشته است.

مسدود ساخنت کلینیک ها

تهدید و ارعاب پرسونل خدمات صحی منجر به مسدود شدن حداقل ۱۹ 

کلینیک به شمول ۱۲ کلینیک در زون رشق که  -۱۱ کلینیک آن در والیت 

ننگرهار،  مسدودگردید و همه آن رویدادها به والیت خراسان داعش نسبت 

داده شده است و یک مورد در والیت کرن به عنارص مسلح مخالف حکومت 

نسبت داده شده است. یوناما ۳ مورد دیگر بسته شدن تسهیالت صحی، 

که شامل 1 مورد در  زون مرکزی-۱ مورد در زون غرب و ۱ مورد در زون 

جنوب کشور می شود، را به عنارص مخالف حکومت نسبت داده و ۲ مورد 

دیگر در زون های جنوب و شامل رشق را به نیروهای امنیتی افغان نسبت 

داده است.

تهدید معارف در والیت ننگرهار-با ظهور والیت خراسان داعش

در سال ۲۰۱۵، یوناما و یونیسف ۱۶ مورد تهدید و ارعاب که پرسونل معارف را هدف قرار داده اند در رشق افغانستان شناسایی و مستند سازی کرده که ۱۲ 

مورد آن مربوط به والیت ننگرهار می گردد؛ در  در دوره زمانی مشابه ۴ مورد در سال ۲۰۱۴، و ۴ مورد در سال ۲۰۱۳ از این نوع رویدادها در این والیت 

اتفاق افتاده است. ظهور »والیت خراسان داعش«20  به طور مستقیم با افزایش رویدادهای یاد شده ارتباط دارد که از جمله ۱۲ رویداد در سال ۲۰۱۵، تعداد 

۸ رویداد  آن به داعش والیت خراسان نسبت داده شده اند. موارد خشونت های اعامل شده علیه معارف شامل به زور گرفنت معاشات معلامن و بسنت 

اجباری تعداد ۶۸ مکتب در والیت ننگرهار می گردد که بیشرت از 48,751 شاگرد  وحداقل 16,896   معلم از آن متاثر گریدده اند.

عنارص مخالف دولت چهار کارکن خدمات صحی را –در ماه می 

2015 در والیت کرن، زون رشق- که در حال سفر با یک وسیله 

نقلیه شخصی بودند، متوقف ساخته و آنها را به زور از موتر 

پایین آورده، و ابزارهای واکسیناسیون آنها را تخریب و سپس 

کارکنان یاد شده را اختطاف کردند. کارکنان یادشده خدمات 

صحی بعدا آزاد گردیدند.

گرایش های منطفه یی 

 ٪۸۰
تهدید و ارعاب در مناطق شامل رشقی، رشقی 

و غربی در سال ۲۰۱۵ تخمین                  

زده شده است

بسته شده کلینیک ها

در سال ۲۰۱۵ حادثه تهدید و ارعاب منجر 

به بسته شدن حد احل 

 ۱۹
کلینیک شده است

تهدید و ارعاب علیه شفاخانه ها و 

پرسونل صحی

تسهیالت صحی

تهدیدها علیه مکاتب، شفاخانه ها و پرسونل نهادهای یاد شده

عکاس: اندرو کولتی
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عنارص مخالف 
دولت

عنارص متحد 
دولت

حمالتیکه دارای تاثیرات منفی بر مصئونیت 

کارکنان صحی و آموزشی است

قطعنامه شامره ۱۹۹۸ شورای امنیت ملل متحد شدیدا تخطی از مواد مندرج در قوانین بین امللل را تقبیح می کند و از 

طرفهای درگیر منازعات مسلحانه می خواهد تا از اقداماتی که مانع دسرتسی اطفال به خدمات تعلیم و تربیه و صحی 

می شوند، خود داری کنند.

مکاتب

در افغانستان، پرسونل معارف به شمول متعلمین به طور دوامدار با حمالت 

و تهدیدهای عنارص مخالف حکومت به دلیل ارتباط آنها با خدمات تعلیم 

وتربیه که توسط حکومت فراهم می شود، مواجه هستند. برای مثال، یوناما 

موارد متعددی از کشته شدن، رضب و شتم، اختطاف یا تهدید معلامن 

معارف توسط عنارص مخالف حکومت به اتهام حامیت از حکومت را ثبت و 

مستند سازی کرده است.

در سال ۲۰۱۵، یوناما و یونیسف ۲۰ مورد قتل و ۴۳ مورد جراحت پرسونل 

خدمات صحی را در والیات لوگر، ننگرهار، بلخ، کندهار،پکتیا، غزنی و 

کندز ثبت و مستند سازی کرده اند. قسمت عمده تلفات وارده به حمله 

هوایی نیروهای ایاالت متحده که بر شفاخانه دکرتان بی مرز )MSF(  که به 

تاریخ ۳ اکتوبر ۲۰۱۵ در والیت کندوز صورت گرفت، نسبت داده می شود 

که در آن ۴۹ پرسونل خدمات صحی کشته یا زخمی گردیدند. 

در سال ۲۰۱۵، یوناما و یونیسف ۶۶ مورد اختطاف کارکنان صحی-بیشرت 

از دو برابر سال ۲۰۱۴- )۳۱ مورد اختطاف( و شش برابر بیشرت از سال 

۲۰۱۳ )۱۰ مورد اختطاف( را ثبت کرده اند. به استثنای یک مورد از 

تسهیالت صحی

اختطاف های یاد شده که به نیروهای امنیتی افغانستان نسبت داده شده 

است، یونا و یونیسف متام موارد یاد شده اختطاف را که بین سال های 

۲۰۱۳ و ۲۰۱۵ واقع شده  به عنارص مخالف حکومت نسبت داده اند. 

تاثیرات منفی حمالت علیه تاسیسات و پرسونل صحی شامل از دست 

دادن عرضه خدمات و تخریب تسهیالت صحی، می شود، حیات و صحت 

افراد نیازمند به خدمات صحی را به مخاطره انداخته و خدمات صحی که 

قبالهم در وضعیت چندان مطلوبی در افغانستان قرار نداشته اند،22  را 

بیشرت تضعیف می کند.

در اپریل ۲۰۱۵، در والیت کرن زون رشق عنارص مخالف 

حکومت وارد یک مکتب پرسانه شده، گروهی از استادان را در 

یک اتاق احضار، به آنها توهین کرده و سپس دو معلم را از بین 

معلامن بیرون آورده و با فیر گلوله به قتل رساندند.]  ارقام 

عمده تلفات و اختطاف پرسونل معارف 21 

تعلیم و تربیه و خدمات صحی در معرض خطر

آدم ربایی کارکنان معارف کارکنان معارف که کشته و مجروح 

شده اند

مرتکبین در سال ۲۰۱۵

10
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عنارص متحد 
دولت

عنارص مخالف 
دولت

قوای نظامی 
بین املللی

افغانستان یکی از دو کشور جهان است که هنوز مرض پولیو در آن وجود دارد، ۲۰ مورد پولیو در سال ۲۰۱۵، ۲۸ مورد در سال ۲۰۱۴ و ۱۴ مورد 

در سال ۲۰۱۳ در این کشور گزارش شده است. در طول سال ۲۰۱۵، مشکالت دسرتسی و نا امنی، تاثیرات منفی بر دسرتسی مردم برتطبیق 

برنامه محو پولیو داشته است. تعداد 89,873 طفل نتوانستند در طول دسمرب ۲۰۱۵ در روزهای وقایه محلی واکسین شوند. این اطفال اغلب از 

والیات کرن )12,638(، ننگرهار )59,650( و هلمند )13,493( بوده اند. ولسوالی هایی که با چالش های عمده مواجه بوده اند شامل ولسوالی 

چپرهار، ده باال، کوت، بتیکوت و اچین والیت ننگرهار می گردد که دلیل عمده آن نا امنی در ولسوالی های یاد شده است.24   

طی دهه گذشته، طالبان چندین بیانیه برای حامیت از محو پولیو صادر کردند. برای مثال، در ۱۳ ماه می ۲۰۱۳، طالبان بیانیه ای را مبنی بر 

حامیت از کمپاین های واکسیناسیون به رشط انجام آن توسط پرسونل افغانی واحرتام به ارزش های رشیعت اسالمی اعالن کردند.25  در سال 

۲۰۱۵ ، با این حال، یوناما و یونیسف ۲۲ مورد رویداد راکه بطور مستقیم بر کمپاین های واکسیناسیون تاثیر منفی داشته و عمدتا به مخالفان 

مسلح حکومت به شمول طالبان نسبت داده شده، ثبت و مستند سازی کرده اند. این موارد شامل قتل، معلولیت و اختطاف واکسیناتوران، تهدید و 

ارعاب علیه آنها و نیز تخریب وسایل واکسیناسیون می گردد. از ۲۲ مورد یاد شده ۱۰ مورد آنها در رشق افغانستان اتفاق افتاده است.

وضع محدودیت بر کمپاین های پولیو و واکسیناسیون - تحلیلی از یونیسف و سازمان جهانی صحت

حمالتیکه دارای تاثیرات منفی بر مصئونیت کارکنان صحی و آموزشی است

آدم ربایی کارکنان صحی کارکنان صحی که کشته و مجروح 

شده اند

مرتکبین در سال ۲۰۱۵

عکاس: فریدون پویا / یوناما
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تعلیم و تربیه و خدمات صحی در معرض خطر
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حمالت تأثیر گذار بر کارمندان محافظت 

شده تعلیم و خدمات صحی 

عکاس: اندرو کولتی

معارف و خدمات صحی در معرض خطر
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آسیب رساندن هدفمندانه بر مکاتب و شفاخانه ها – تحت 

قوانین برش دوستانه بین املللی ممنوع میباشد. 

این چه معنی می دهد؟

حمالت هدفمندانه و عمدی بر علیه افراد ملکی ممنوع است.26  حمله بر شفاخانه ها و مکاتب نقض قوانین برشدوستانه بین املللی  ■

محسوب می گردد،  حتی اگر این تسهیالت در هنگام شب، در تعطیل اخر هفته و یارخصتی های دیگر به دالیل مختلف، مسدود 

میباشند، مرشوط بر اینکه این تسهیالت برای مقاصد نظامی استفاده نشده باشند.

حمالت بدون متایز/بدون تبعیض به حمالت گفته میشود: که به یک هدف نظامی خاص طرح نشده باشد. بکار بردن یک شیوه یا  ■

وسیله که نتواند یک هدف خاص نظامی را معین کند، یا بکار بردن یک شیوه یا وسیله جنگی که تاثیرات آن نتواند طبق نیازمندی 

های،  قوانین برشدوستانه بین املللی محدود گردد.  

 تناسب:»یک حمله ای که ممکن است در آن تلفات اتفاقی جانی یا زحمی شدن افراد ملکی و خسارات مالی قابل پیش بینی باشد یا  ■

دارای ترکیبی از هر دو پیامد که ممکن در رابطه به دستاورد های واقعی و مستقیم پیشبینی شده  بیش از حد نظامی  باشد، نیز 

ممنوع است.27 

تدابیر احتیاطی در حمالت: ...»افراد ملکی باید از مصئونیت کلی در برابر خطرات ناشی از عملیات های نظامی برخوردار باشند.«28   ■

در انجام عملیات نظامی، باید توجه جدی برای مصئونیت افراد ملکی، تسهیالت ملکی مبذول شود.« و متام مراتب احتیاطی الزم باید 

»با هدف اجتناب« از آسیب رساندن به افراد و تسهیالت ملکی در نظر گرفته شده، و در هر حالت کوشش شود که از کشتار و 

مجروحیت غیر نظامیان ،و تخریب تسهیالت ملکی جلوگیری به عمل اید.29  

غارت، دستربد و تخریب و متلک امالک براساس نیازهای نظامی قابل توجیه و اجرا نیست: درهنگام درگیری های  مسلحانه، چنان  ■

اعاملی ممکن است منجر به حمله بر شفاخانه ها و مکاتب شود که تحت قوانین برش دوستانه بین املللی ممنوع گردیده است.این 

امر در متام حاالت خواه مکاتب و شفاخانه ها باز باشند یا بسته، دایمی باشند یا موقت ، انتقالی باشند یا سیار ، به شمول حمل و 

نقل مواد دارویی و ترانسپورت مکاتب و شفاخانه ها، و در جریان استفاده نظامی از این تسهیالت ، و یا هم در جریان حمالت “زد و 

گریز”، قابل تطبیق میباشد. 

تعلیم و تربیه و خدمات صحی در معرض خطر

لباس های متعلمین که از دیوار یک مکتب 

نیمه ویران در کابل آویزان است
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آسیب های که متوجه آموزش و خدمات صحی است

عکاس: سکندر دیبیبی / ملل متحد
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ماین

تیر اندازی / هاوان چپاول

آتش سوزی

در سال 2013، مطالعه که توسط موسسه »کییرCARE« ویونیسف از 97 مکتب متاثر از خشونت های برخاسته از منازعات مسلحانه صورت گرفت، و 

مصاحبه های که با آموزگاران و کارکنان تعلیمی صورت گرفت ،از 97 موارد حمله، فقط 14 موارد غیر قابل پیشبینی و کنرتول ) مکان نادرست و وقت 

نامناسب( را بیان کردند. در هریک  از 83 موارد –بیشرت از 85 فیصد تخریب های متوازی رسوی شده- پاسخ دهندگان دلیل اساسی آسیب به 

کارکنان، تسهیالت و شاگردان را نزدیکی مکاتب به  محل طرفین درگیر منازعات مسلحانه می دانستند. در هریکی از این رویدادها، آموزگاران براین 

باور بودند که آسیب های وارده به آنها باید علی رغم نزدیکی مکاتب با طرفین درگیر کاهش یابد و این امر قبل از حمله طرفین به یکدیگر باید مد نظر 

گرفته شود. 

فیر های متقابل و مکاتب همجوار 

یک صنف از مکتب  مرتوکه  که 

در خارج از شهر شوره ارزگان 

موقیعت داشت ، این مکتب در 

حدود پنج سال قبل تعمیر 

گردیده ولی توسط نیروهای 

خاص ایاالت متحده به حیث یک 

قرارگاه موقتی جهت انجام دادن 

عملیات های شان مورد استفاده 

قرار گرفته بود. موجودیت آنها در 

آن محل سبب تشدید جنگ 

گردیده و مردم محل از آنها تقاضا 

منودند تا ساحه را ترک منایند 

که بعد از سه هفته آنها ساحه را 

ترک منودند. در جریان این زمان 

ساحه بزرگ از مکتب به علت 

جنگ ها ویران گردیده و در حال 

حارض به شکل رها تهفته است . 

می سال 2015 

مکاتب

حمالت مستقیم باالی مکاتب

در ۲۹ جنوری ۲۰۱۵، یک گروپ مخالف دولتی   وارد یک لیســه دخرتانه شــده و مواد 

منفجــره شــانراانفجار میدهنــد.و اخطاریه راهم در انجا مــی گذارند که در آن از مکاتب 

دخرتانه به حیث »فحشــا خانه« یاد کرده بودند و از مردم خواســته بودند که دخرتانشــان را به 

مکتــب نفرســتند. و گفتــه بودنــد که در غیر آن به عین رسنوشــت مکتب دولتی اردوی 

پاکســتانی در پشــاور دچار خواهند شــد.30  با اینکه در مکتب یاد شــده هیچ فرد ملکی آســیب 

ندید ولی ســه صنف تخریب گردید و احســاس نا امنی عمیقی را در بین والدین و شــارگردان 

ایجــاد کرد-والیت ننگرها، رشق افغانســتان. 

تعلیم و تربیه و خدمات صحی در معرض خطر

عکاس: اندرو کولتی
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ماین

تیر اندازی / هاوان چپاول

آتش سوزی

در ۳ اکتوبر ۲۰۱۵، حمله نیروهای بین املللی بر شفاخانه ساحوی )MSF( در شهر کندز منجر به کشته و زخمی شدن ۸۵ نفر )۴۲ کشته و۴۳ 

زخمی( گردید. مقامات ایاالت متحده امریکا و ناتو ادعا کردند که این حمله یک حمله اشتباهی بوده و شفاخانه یاد شده جزء اهداف مستقیام نظامی 

آنها محسوب منی گردیده است. این شفاخانه تنها مرکز صحی کامال فعال برای مراقبت های آسیب های روانی در منطقه شامل رشق کشور به شامر 

می رفت و تا اول اپریل ۲۰۱۶، بر روی مراجعین هنوز هم بسته بود. از ایرنو،  حمله مذکور تاثیرات مخربی  باالی دسرتسی متامی مردم منطقه شامل 

رشق به خدمات صحی را در پی داشته است.

تسهیالت صحی

آسیب های که متوجه آموزش و خدمات صحی است

حمالت مستقیم باالی مراکز صحی جستجوی کلینیک ها

 در ۳ حادثه 
نیرو های طرفدار دولت مراکز صحی را برای 

دستگیری ویا بازجویی بیامران ویا کارمندان صحی 

جستجو کرده اند

غارت تجهیزات صحی 

در ۱۸ حادثه 
در سال ۲۰۱۵ که تجهیزات صحی غارت شده اند 

که باعث متأثر شده ۲۳ کلینیک شده است

عکاس: اندرو کولتی
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استفاده از مکاتب و کلینیک ها به حیث مراکز رای دهی  به طور کلی تحت قوانین برش دوستانه بین املللی منع نیست، اما در رشایط فعلی که 

ناسازگاری بین دولت و عنارص مخالف دولت در افغانستان جریان دارد،چنین استفاده ها از مکاتب و کلینیک ها افراد ملکی به شمول اطفال، معلمین، 

کارکنان صحی و بیامران را در معرض خطر قرار داده و مزایای حق تعلیم و تربیه و خدمات صحی را محدود میسازد.  باوجود خطرات یاد شده، در ۵ 

اپریل ۲۰۱۴- در روزانتخابات ریاست جمهوری تعداد ۳،۵۴۶ مکتب و  ۱۷۳ کلینیک به حیث مراکز رای دهی در رسارس کشور مورد استفاده قرار 

گرفتند. عنارص مسلح مخالفت حکومت، مراکز رای دهی را به طور عمدی به هدف اینکه پروسه انتخابات را اخالل کنند، مورد حمله قرار داده، و بر 

نیروهای امنیتی که به بخاطر تامین امنیت مراکز رای دهی موظف شده بودن حمله منودند.31  این حمالت نه تنها منجر به کشته و زخمی شدن صد 

ها غیر نظامی شد، بلکه بسیاری از مکاتب را ویران ساخته ،و به صورت عموم یک نوع وحشت را در بین اطفال نسبت به مکتب رفنت بعد از اتخابات 

خلق منود.   

در روز پنجم ماه اپریل 2014، یوناما گزارش داد که از 137 مراکز صحی و 3546 مراکز آموزشی که به قسم مراکز رای دهی استفاده شده اند، دو مرکز 

صحی و 45 مراکز آموزشی، مورد  خشونت های برخاسته از انتخابات قرار گرفتند.32  بعد از انتخابات ریاست جمهوری 5 اپریل، که در آن هیچ یک از 

کاندید ها پنجاه فیصد آرا را بدست نیاوردند، دور دوم انتخابات به تاریخ ۱۴ جون بین دو کاندید پیشتاز برگزار شد. در خالل ۵ اپریل تا ۱۴ جون 

۲۰۱۴، براساس معلومات یونیسف مجموعا ۱۷۵ مکتب) که برای بیش از ۸۷،۵۰۰ شاگرد عرضه خدمات تعلیم و تربیه می منودند(،و به حیث مراکز 

رای دهی استفاده می شدند، مورد حمله قرار گرفته و برای یک مدت طوالنی مسدود گردیدند.33  در ۱۴ جون، در روز دوم دور دوم انتخابات ریاست 

جمهوری، یونیسف ۲۲ مورد حمله علیه مکاتب که اغلب آنها در مرکز، رشق و شامل رشق افغانستان قرار داشته اند را ثبت کرده است. 

از مکاتب و کلینیک ها به حیث مراکز رای دهی- انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۴ و برگزاری دور دوم آن

عکاس: اندرو کولتی

پوچکهای مرمی بر روی زمین در 

داخل یک مکتب ترک شده در 

چاه انجیر )هم چنان مشهور به 

چنجیر( که فعال توسط اردوی 

ملی افغانستان در خط مقدم 

ولسوالی نادعلی بحیث پاسگاه 

نظامی استفاد می شود، این 

مکتب از لشکرگاه مرکز والیت 

هلمند چندان دور نیست. بیرق 

سفید طالبان در نزدیک تر از 

100 مرت دیده می شود. جنگ 

میان طالبان و اردوی ملی روزانه 

اتفاق می افتد. بسیاری از 

باشنده های منطقه خانه های 

شان را ترک کردند و بازار محلی 

عمال خالی است. در ماه های 

اخیر این مکتب مرکز جنگ بوده 

و در یک مورد پیش از آنکه 

دوباره توسط اردوی ملی ترصف 

شود، در کنرتل طالبان بوده 

است.

تعلیم و تربیه و خدمات صحی در معرض خطر
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٣٥

١٢
١٠

٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٣ ٢٤ (٪٦٩)

١١ (٪٣١)

عنارص مخالف 
دولت

عنارص متحد 
دولت

استفاده نظامی از مکاتب و شفاخانه ها

استفاده نظامی اشاره به سلسه فعالیت هایی دارد که طی آنها نیروها یا گروپ های مسلح از فضای فیزیکی یک مکتب یا 

شفاخانه برای حامیت از تالش های نظامی خود، خواه به شکل موقت یا یک دوره طوالنی استفاده کنند. این امر شامل 

استفاده از شفاخانه ها یامکاتب به حیث قشله عساکر یا جنگجویان یا به حیث پایگاه برای اجرای فعالیت های امنیتی 

می گردد.34  هیچ ممنوعیت روشن/واضح مبنی برعدم استفاده نظامی از تسهیالت ملکی در قوانین برشدوستانه بین 

املللی   ذکر نگردیده است، و از این رو، این امر بر اساس قطعنامه  ۱۹۹۸ شورای امنیت ملل متحد ، یک تخطی 

محسوب منیشود. 

قطعنامه  ۲۱۴۳ شورای امنیت ملل متحد، خاطرنشان ساخته است که 

استفاده نظامی از مکاتب ممکن است منجر به افزایش خطر حمالت و نیز 

آسیب رساندن به آموزش اطفال شود و از متام طرفین درگیر در منازعات 

مسلحانه خواسته است که به ماهیت ملکی بودن مکاتب احرتام منایند، و 

دولت ها را تشویق به اتخاذ اقدامات همه جانبه برای جلوگیری از استفاده 

نظامی مکاتب منوده است. 

در پاسخ به مسئله اشغال نظامی مکاتب توسط نیروه های حکومتی، کمیته 

حقوق اطفال توصیه کرده است تا به اشغال نظامی مکاتب پایان داده شود و 

در مطابقت به اصول تفکیک قوانین برش دوستانه بین املللی اقدامات صورت 

گیرد.35  در  رشایط منازعات مسلحانه، دولت ها باید از هرنوع اقدامات مخل 

در پروسه تعلیم و تربیه به شمول اشغال نظامی مکاتب اجتناب منایند؛ به 

اصل تعهد برای تامین حداقل رشایط برای حق تعلیم و تربیه که غیر قابل 

اشتقاق است احرتام بگذارند؛ و از حمله علیه شاگردان، معلامن و تسهیالت 

آموزشی جلوگیری منوده و عامالن آن را مجازات منایند.36    

متام طرف های درگیر منازعات مسلحانه که از مکاتب برای مقاصد نظامی، 

به شمول استفاده به حیث قشله نظامی، انبار تسلیحات، مراکز فرماندهی، 

موضع دفاعی، پست دیده بانی و موضع آتش باری استفاده کرده اند. 

برای مثال، در سال ۲۰۱۵، تعداد ۳۵ مکتب ) در مقایسه به ۱۲ مکتب در 

سال ۲۰۱۴ و ۱۰ مکتب در سال ۲۰۱۳( برای مقاصد نظامی مجموعا 

برای ۱،۳۱۱ روز،37  مورد استفاده قرار گرفته که قسمت عمده آن )۲۴ 

مکتب( توسط نیروهای حامی حکومت مورد استفاده قرار گرفته اند. نوع 

استفاده نظامی از مکاتب از چند روز تا به چند ماه تفاوت داشته و 

دسرتسی حد اقل ۸،۹۰۵ شاگرد )۵،۶۱۴ پرس و ۳،۲۹۱ دخرت( را به 

تعلیم و تربیه محدود ساخته است. در مدت یاد شده عنارص مسلح مخالف 

حکومت، حداقل از ۱۱ مکتب در والیت های ننگرهار، نورستان، لوگر و 

کندز برای مقاصد نظامی استفاده کرده اند.

در سال ۲۰۱۵، یوناما و یونیسف بیشرتین رقم موارد استفاده نظامی از 

مکاتب توسط نیروهای حامی حکومت را در والیت کندز ثبت کرده 

اند،استفاده نظامی از ۱۵ مکتب تاثیرات منفی بر تحصیل ۶،۶۸۰ شاگرد 

مکتب )۳،۹۸۰ پرس و ۲،۷۰۰( دخرت گذاشته است.

مکاتب

استفاده نظامی از مکاتب و شفاخانه ها

از ۲۸ اپریل تا ۱۶ سپتمرب ۲۰۱۵، پولیس محلی افغان یک مکتب را 

به حیث قرار گاه عملیاتی خود مورد استفاده قرار داده و از چوکی ها 

و میزهای آن به قسم مواد سوخت برای پخت و پز استفاده کردند. در 

جریان استفاده نظامی مکتب یاد شده، تقریبا ۷۰۰ شاگرد )۳۴۰ 

دخرت و ۳۶۰ پرس( و ۲۰ معلم ) به شمول ۸ معلم زن( از دسرتسی به 

مکتب و خدمات تعلیم و تربیه محروم ماندند.-والیت بغالن، شامل 

رشق کشور .

استفاده نظامی از مکاتب مرتکبین گرایش های منظقوی

در سال ۲۰۱۵ در مناطق شاملرشقی و رشقی 

 ٪۹۴
از مکاتب برای اهداف نظامی استفاده شده 

است
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عکاس: اندرو کولتی

یک رسباز در حال آماده کردن 

ماشیندار PK در صنف یکی از 

مکاتب در چاه انجیر )معروف به 

چانجیر( که از طرف اردوی ملی 

افغانستان )ANA( برای پایگاه 

نظامی در ولسوالی ناد علی 

والیت هلمند  مورد استفاده 

قرار گرفته است.

تعلیم و تربیه و خدمات صحی در معرض خطر
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اعالمیه مکاتب مصئون

در ماه می ۲۰۱۵، حکومت افغانستان یکی از اولین کشورهایی بودکه اعالمیه مکاتب مصئون را امضا کرد.38  اعالمیه مکاتب مصئون یک ابزار سیاسی 

است که دولت ها می توانند مجموعه ای از اقدامات جدی را برای بهبود مصئونیت مکاتب در جریان  منازعات مسلحانه اتخاذ کنند. با امضای این 

اعالمیه، حکومت افغانستان همچنین موافقت کرده است تا رهنمودهایی را برای مصئونیت مکاتب و پوهنتونها به منظور جلوگیری آنها از استفاده 

نظامی طرف های درگیر در جنگ وضع مناید.39  طرح )رهنمودها( در پالیسی ها و چارچوب های عملیاتی تا حد امکان و مناسب با وضعیت موجود 

بوجود خواهد آمد. این رهنمودها رهنامیی های الزم را برای طرفین درگیر در منازعات مسلحانه خواه نیروهای دولتی یا غیر دولتی فراهم می سازد،که 

میتواند در تعلیامت نظامی ،برنامه های آموزشی، قواعد درگیری، دساتیر عملیاتی برای کاهش استفاده از تسهیالت آموزشی برای مقاصد نظامی و 

کاهش تاثیرات این نوع رویکردها بر ایمنی شاگردان وخدمات تعلیم و تربیه باید رعایت شود. این رهنمودها غیر الزام آور است و در بردارنده هیچ تعهد 

بین املللی نیست، هدف آنها ایجاد یک تغییر داوطلبانه رفتاری در راستای بهبود حفاظت ماهیت ملکی تسهیالت آموزشی دارد.این اعالمیه، فرصتی را 

برای افغانستان برای حامیت پیش فعاالنه از مصئونیت و تداوم آموزش در رشایط منازعه فراهم آورده است.

استفاده نظامی از مکاتب و شفاخانه ها
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١٠

٣

١

٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٣ ٨ (٪٨٠)

٢ (٪٢٠)

عنارص مخالف 
دولت

عنارص متحد 
دولت

تسهیالت صحی

استفاده نظامی از کلینیک ها به حیث یک نگرانی همچنان مطرح است. 

در سال ۲۰۱۵، یوناما و یونیسف ۱۰ مورد استفاده نظامی از کلینیک ها را 

که ۸ مورد آن به عنارص مخالف حکومت و ۲ مورد آن به نیروهای  حامی 

حکومت نسبت داده شده است، ثبت و مستند سازی کردهاند.40  

در ۲۱ سپتمرب ۲۰۱۵، عنارص مخالف حکومت وارد دو مرکز خدمات 

صحی اولیه گردیده و متام دواها و تجهیزات آنها را به غارت بردند. آنها 

کارکنان خدمات صحی را در یک جا جمع کرده و به آنها دستور دادند که 

معاش یک ماه خود را به حیث جریمه کار با حکومت به آنها بپردازند. در 

۲۷ جنوری ۲۰۱۶، یک کلینیک به یک روستای دیگرانتقال یافت تا 

فعالیت های خود را برای عرضه خدمات صحی ادامه دهد، در حالیکه 

کلینیک اصلی همچنان  مورد استفاده نظامی قرار داشت- والیت 

ننگرهار- رشق افغانستان.

تعلیم و تربیه و خدمات صحی در معرض خطر

استفاده نظامی از مراکز صحی  مرتکبین گرایش های منظقوی

در سال ۲۰۱۵ در مناطق شاملرشقی و رشقی 

 ٪۸۰
از مراکز صحی برای اهداف نظامی استفاده 

شده است

22



عکاس: اندرو کولتی

استفاده نظامی از مکاتب و شفاخانه ها
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پیشنهادات

ملل متحد تعهد منوده تا نظارت و گزارش دهی را در قســمت شــش ســاحه تخلف به شــمول حمالت بر علیه مکاتب و شــفاخانه ها ادامه داده و 

همچنــان در مــورد حامیــت دولت افغانســتان در راســتای تطبیــق مکاتب مصون فعالیت های شــان را ادامه بدهند. دفاتر یوناما و یونیســیف به تالش 

هــای وکالتــی یــا مدافعــی بــا جنــاح های منازعاتی ادامه داده تا حمالت بر مکاتب  و شــفاخانه ها را کاهش داده و از اســتفاده مکاتب و شــفاخانه ها 

برای اســتفاده نظامــی جلوگیری مناید. 

متام جوانب درگیر باید:

فورآ از حمالت بدون تبعیض و بی تناسب به منظور هدف قراردادن  ■
یا متاثر ساخنت افراد و تسهیالت ملکی به شمول مکاتب و شفاخانه 
هااجنتاب بورزند .اقدامات موثر باید برای جلوگیری ازهمچو حمالت 

و سایراعامل خشونت آمیز علیه  افراد ملکی اتخاذ گردد.

اقدامات وقایوی به منظور جلوگیری از حمالت در مناطق مسکونی  ■
صورت گیرد و از رعایت اصول متایز، تناسب و احتیاط قوانین برش 

دوستانه بین املللی اطمینان حاصل گردد.

اطمینان حاصل گردد تا حق تعلیم و تربیه و صحت در مطابقت به  ■
قوانین برش دوستانه بین املللی و قانون حقوق برش تطبیق گردد.   

اطمینان حاصل گردد تا عامالن حمله بر نهادهای تعلیمی و صحی  ■
، پرسونل و مستفیدین آموزشی و صحی در صورتی که  قوانین برش 

دوستانه بین املللی و قانون حقوق برش بین املللی را نقض می 
کنند ، باید مسوول قرار داده شوند. 

عنارص مخالف حکومت

بیانیه های عامه صادره توسط رهربی طالبان مبنی بر حقوق برش  ■
دخرتان و پرسان در ساحات تحت نفوذ خود را مراعات کنند؛ از 

حمله و تهدید علیه شاگردان مکاتب )به خصوص دخرتان(، معلامن، 
پرسونل تعلیم و تربیه، ساختامنها و نهادهای آموزشی اجتناب 

بورزند. 

تطبیق تعریف از افراد ملکی که با حقوق برشدوستانه بین املللی  و   ■
اصول متایز، تناسب و احتیاط در متام عملیات های نظامی 

مطابقت داشته باشد.

اطمینان حاصل گردد تا جنگجویان آنها از مکاتب، شفاخانه ها،  ■
کلینیک ها و دیگر ساحات مصئون در برابر مقاصد نظامی استفاده 

نکنند.  

از حمله، تهدید و اخالل در تالش ها برای واکسیناسیون به شمول  ■
واکسیناتوران پولیو و کمپاین های واکسین پولیو خود داری کنند.

دسرتسی به خدمات برشی برای همه مردم در ساحات تحت کنرتل  ■
یا نفوذ شان را باید مساعد سازند. 

حکومت افغانستان

مسوول قرار دادن انعده نیروهای امنیتی که بر مکاتب یا شفاخانه ها  ■
حمله یا آنها را در مغایرت با قوانین بین امللل  مورد استفاده قرار 

میدهند.و اصول اطمینان از تقویت بخشیدن ساختار های 
پیگردی،کاهش و حسابدهی. 

به طور منظم پارملان را از تخطی های دارای تاثیرات منفی بر  ■
تسهیالت آموزشی و صحی و اقدامات گرفته شده توسط دولت، به 
منظور جلوگیری از خطرات  با خرب ساخته واز حسابدهی عامالن 

همچو تخطی هااطمینان دهند. 

اقدامات الزم را برای تقویت حق آموزش و اجتناب از اعامل اخالل  ■
در پروسه آموزش به شمول اشغال نظامی مکاتب اتخاذ منایند؛ و به 

تعهدات خود مبنی بر تامین حداقل  حق تعلیم و تربیه عمل منایند؛ 
و از حمله علیه شاگردان، معلامن و تسهیالت آموزشی جلوگیری 

کرده و عامالن آن را مجازات منایند. 

متام اقدامات الزم برای تطبیق کامل شش اصل اعالمیه مکاتب  ■
مصئون را که در ماه می ۲۰۱۵ توسط حکومت افغانستان به امضاء 

رسیده است اتخاذ منایند. 

مطمین شدن از دسرتسی به  خدمات وقایوی ، به خصوص وقایه در  ■
برابر پولیو از طریق واکسناسیون پولیو برای جلوگیری از امراض 

دوران طفولیت و نیز امراضی که ممکن است بعدا به دالیل کوتاهی 
در وقایه امراض یاد شده عاید اطفال گردد.

از حداکرث منابع موجود برای کسب اطمینان از  موجود بودن، قابل  ■
دسرتس بودن و پذیرا بودن خدمات تعلیمی و صحی باکیفیت ، 

کاالها و خدمات به متام افغان ها، به خصوص گروپ های درمعرض 
منازعات مسلحانه مانند اطفال دارای معلولیت استفاده منایند.

از تحقق احکام بنیادی حقوق صحت و تعلیم و تربیه اطفال با  ■
استفاده از احداکرثمنابع موجوده برمنبای عدم تبعیض اطمینان 

حاصل گردد.اقدامات پرسونده به منظور برخورداری افراد از محتوای 
اصلی این حقوق بر اساس وجود منازعات قابل توجیه نیست.  

جامعه بین املللی 

افزایش کمک ها به دولت افغانستان جهت تطبیق برنامه ها به  ■
منظور جلوگیری از وارد شدن خسارات به مکاتب و شفاخانه ها به 

شمول استفاده نظامی مکاتب توسط طرف های در گیر در منازعات 
مسلحانه.

حصول اطمینان از ارائه منابع کافی برای میکانیزم های نظارت و  ■
گزارش دهی موجود در سطح ملی و منطقوی.

تشویق مسوولین به منظور دادخواهی برای مصئونیت بهرت اطفال  ■
متاثر از منازعات مسلحانه به حیث بخشی از تعامل خود با حکومت 

افغانستان.

ملل متحد متعهد به نظارت و گزارش دهی دوامدار در زمینه شش  ■
تخطی جدی حقوق اطفال به شمول حمله بر مکاتب و شفاخانه 
است، و دولت افغانستان را جهت تطبیق اعالمیه مکاتب مصئون 

بطور دوامدار کمک می مناید. یوناما و یونیسف به تالش های 
دادخواهی خویش با متام طرف های درگیر منازعات مسلحانه برای 

کاهش حمالت علیه مکاتب و شفاخانه ها  و نیز عدم استفاده از آنها 
برای مقاصد نظامی ادامه خواهد داد.

تعلیم و تربیه و خدمات صحی در معرض خطر
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همکاران

بخش حقوق برش سازمان ملل متحد )یومنا(،بخشی از دفرت 

کمیشرنی عالی ملل متحد برای حقوق برش. 

دفرت کمیشرنی عالی ملل متحد برای حقوق برش و واحد حقوق برش هیأت 

معاونت ملل متحد در افغانستان اسرتاتیژی کلی خویرشا به منظور کسب 

اطمینان از مصئونیت و تقویت حقوق برش در افغانستان یا اسرتاتیژي 

»حقوق برش در همه جا برای همه« را در حامیت از هر افغان تعقیب می 

منایند. این اسرتاتیژی متمرکز بر پنج  عرصه اولویت دارد : حفاظت افراد 

ملکی در منازعت مسلحانه، محافظت اطفال در منازعات مسلحانه، محو 

خشونت علیه زنان و تقویت برابری جندر یا برابری جنسیتی؛ جنبه های 

حقوق برشی صلح و آشتی و جلوگیری از شکنجه در زمان توقیف و توقیف 

خودرسانه.

محافظت اطفال عمیقآ شامل برنامه کاری حقوق برش یوناما بوده و از طریق 

قطعنامه شامره ۲۲۷۴ )مصوب ۲۰۱۶( ملل متحد قویآ با مترکز بر لزوم 

حفاظت از مکاتب  و شفاخانه ها تقویت گردیده و برجسته کننده نگرانی 

های شورای امنیت ملل متحد در مورد ادامه رویدادهای حمله بر کارکنان 

خدمات برشی  و انکشافی به شمول حمله بر کارکنان خدمات صحی و 

ترانسپورت و تسهیالت صحی می باشد. این قطعنامه همچنین بر اهمیت 

نظارت و دادخواهی در زمینه ۶ تخطی جدی از حقوق طفل در چارچوب 

قطعنامه ۱۶۲۱ شورای امنیت ملل متحد در زمینه اطفال و متازعات 

مسلحانه تاکید می ورزد. 

صندوق حامیت از کودکان ملل متحد)یونیسف( در افغانستان

یونیسف به شکل دوامدار از سال ۱۹۴۹ مرصوف کار در افغانستان بوده 

است، که آن را به یکی از سازمانهای دارای دیرینه ترین خدمات حامیت 

بین املللی در افغانستان تبدیل کرده است. طی ۶۰ سال گذشته یونیسف 

حقوق اطفال و زنان را در رسارس افغانستان تقویت بخشیده و تالش کرده 

است خدمات اساسی به شمول تعلیم و تربیه، صحت، تغذیه، 

محافظت،آب، بهداشت و حفظ الصحه را برای مستمندترین افراد فراهم 

کند. 

جامعه بین املللی با تجهیز و توامنندسازی اجتامعات برای انکشاف 

توانایی های ذاتی و  منابع کشور این فرصت را به دست می آورند تا صلح و 

ثبات را در افغانستان تقویت کنند. برنامه های یونیسف برای تحقق این 

هدف یک نقش محوری دارند. صندوق حامیت از کودکان ملل متحد برای 

افغانستان )یونیسف( مکلف به نظارت و دادخواهی در زمینه شش تخطی 

جدی از حقوق اطفال درچارچوب قطعنامه شامره ۱۶۱۲ شورای امنیت 

ملل متحد برای اطفال و منازعات مسلحانه می باشد. 

دفرتهامهنگی کمک های برشدوستانه سازمان ملل 

 )OCHA(متحد

دفرتهامهنگی کمک های برشدوستانه سازمان ملل متحد))OCHA در 

سال ۲۰۰۹ دوباره فعالیت های خود را در افغانستان به هدف هامهنگی 

موثر و اقدامات اصولی برش دوستانه آغاز کرد.  این دفرت به منظور کمک 

های برشی مستقالنه به اساس اصول بنیادی برشی ، بی طرفی و عدم 

جانبداری به منظور بلند بردن خدمات برشدوستانه طبق نیازمندی های 

آسیب پذیرترین مردم افغانستان در بخش های اساسی چون کاهش چالش 

های برشی، تقویت آمادگی ها و مساعی جلوگیری از کاهش آسیب پذیری 

در برابر حوادث طبیعی، دادخواهی برای حقوق افراد نیازمند و تسهیل راه 

حل های پایدار برای رسیدگی به عوامل ریشه ای مشکالت یاد شده صورت 

می گیرد. 

گــروه کاری کشــوری نظارت و گزارشــدهی ســازمان ملل 

)CTFMR ( متحد 

در سپتمرب ۲۰۰۸ گروه کاری کشوری نظارت و گزارشدهی سازمان ملل 

متحد )CTFMR( مطابق به قطعنامه ۱۶۱۲ شورای امنیت ملل متحد در 

افغانستان ایجاد گردید.سکرتریت این  گروه کاری متشکل از منایندگان 

بخش حقوق برش یوناما و یونیسف بوده که متشکل از  مسئولین محافظت 

اطفال  چون سازمان صحی جهان و دفرت هامهنگی کمک های 

برشدوستانه سازمان ملل متحد می شود. گروه کاری کشوری نظارت و 

گزارشدهی سازمان ملل متحد)CTFMR( مکلف به نظارت، گزارشدهی و 

واکنش در برابر ۶  نقض جدی حقوق اطفال در منازعات مسلحانه است که 

در قطعنامه ۱۶۲۱ تسجیل یافته اند:کشتار و مجروحیت اطفال ، استخدام 

یا استفاده از اطفال به حیث عسکر توسط طرف های منازعات مسلحانه ، 

اختطاف اطفال، حمله بر مکاتب وشفاخانه ها، تجاوز جنسی و دیگر 

اشکال خشونت جنسی علیه اطفال و جلوگیری از دسرتسی به خدمات 

برشی.

یک مریض 10 ساله در آخرین روز اقامت شان در شفاخانه ایمرجنسی 

لشکرگاه والیت هلمند، بعد از آنکه او دریک حمله انتحاری برکاروان 

نیروهای امنیتی افغانستان در لشکر گاه شدیدا زخمی شد، پای راستش را 

دراین حادثه از دست داده است.

همکاران
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rule14_cha_chapter4_customary-ihl/eng/docs/v1

ICRC، پروتوکل الحاقی به کنوانسیون ۱۲ اگست ۱۹۴۹ مرتبط با پروتوکل . 27
)II( مصئونیت قربانیان منازعات مسلحانه غیر بین املللی، ۸ جوالی 

۱۹۹۷، ماده ۱۳ )۱(.

 ICRC، قانون عرفی برشی بین املللی، قاعده ۱۵تا ۲۱، انتشارات دانشگاه . 28

کمربیج، ۲۰۰۵.

در ۱۶دسمرب ۲۰۱۴، مکتب دولتی فوجی های پاکستان مورد حمله گروه . 29

نظامی تحریک طالبان قرار گرفت که طی آن ۱۴۵ نفر به شمول اطفال 

مکتب کشته شدند.

بین اول جنوری تا ۳۰ جون، یوناما ۶۷۴ مورد تلفات ملکی )۱۷۳ مورد مرگ . 30

و ۵۰۱ یک مورد جراحت( ناشی از حمالت متمرکز بر پروسه انتخابات را که 

توسط عنایر مخالف حکومت انجام شده ثبت کرده است. 

اجالس عمومی ملل متحد، جلسه شورای امنیت ملی متحد،   . 31

 ,on the Situation in Afghanistan 420/2014/S–910/68/A
www.securitycouncilreport.org/atf/ ;2014 June 18

-8CD3-4E9C-6D27-7B65BFCF9B%/cf
pdf.420_2014_7D/s%CF6E4FF96FF9

 یونیسف این معلومات را از طریق منابع مختلف جمع آوری کرده است. . 32

کارکنان ریاست تعلیم و تربیه، مسئولین ریاست مصئونیت کارکنان و 

اعضای شبکه مصئونیت اطفال، دیپارمتنت ایمنی و امنیت ملل متحد و 

اعضای کمیته انکشافی اجتامعات محلی و مسئولین MRM یونیسف از 

www. .۲۰۱۵ ،طریق اقدامات انسانی برای اطفال گزارش منوده است

HAC_Afghanistan._2015_unicef.org/appeals/files/Final
 pdf

ائتالف جهانی برای مصئونیت معارف از حمالت )GCPEA(، گزارش معارف . 33

http://protectingeducation.org/sites/ زیر حمالت، ۲۰۱۴؛

  pdf.0_full_2014_default/files/documents/eua

به para ,1/CRC/C/OPAC/LKA/CO. 25 مراجعه شود. . 34

 اجالس عمومی ملل متحد، گزارش کمیشرن عالی حقوق برش به سازمان . 35

اجتامعی  فرهنگی ملل متحد، ۱۹ می E ,،۲۰۱۵/59/2015 پرگراف 

.۶۷

شش مکتب تا مارچ ۲۰۱۵ تحت استفاده نظامی باقی ماند.. 36

ائتالف بین املللی برای مصئونیت مکاتب از حمالت )GCPEA(، اعالمیه . 37

http://www. ۲۰۱۵ مکاتب مصئون، ۲۹ می

protectingeducation.org/sites/default/files/documents/

safe_schools_declaration-final.pdf

38 . Global Coalition to Protect Education from Attacks 

 )GCPEA(, Guidelines for Protecting Schools and
 Universities from Military Use during Armed Conflict ;

available at: http://protectingeducation.org/sites/

default/files/documents/guidelines_en.pdf

تا مارچ ۲۰۱۶، ۲ کلینیک همچنان تحت استفاده نظامی عنارص مخالف . 39

حکومت و یک کلینیک تحت استفاده نیروهای حامی حکومت باقی مانده 

بود. 

نوت
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