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پوهنه او روغتیايي پاملرنه په خطر کې

پېژندنه

په افغانســتان کې وســلوال جنګ ال هم په ځانګړي ډول د ماشــومانو لپاره
ناوړه پایلې لري .په  ۲۰۱۵کال کې ،یوناما او یونېســېف د  ۲۰۱۴کال په
پرتله په وســلوالو جنګونو کې د ماشــومانو اړوند د برشي حقونو او
خوندیتوب په شــمېر کې د پام وړ زیاتوالی ثبت کړی دی .ماشــومان د ټولو
ملکي تلفاتو یو پر څلورمه برخه شــمېرل شــوي دي؛ په جګړه کې د ښــکیلو
ډلو له لورې د ماشــومانو ګومارنه او کارونه دوه برابره زیاته شــوې ده؛ او په
جګړه کې د ښــکیلو ډلو له لورې د ماشــومانو تښــتونه درې برابره زیاته شوې
1
ده.

تر ټولو ســره اندېښــنه دا ده چې په افغانســتان کې پوهنې او روغتیايي
پاملرنې ته د ماشــومانو په الرسيس څنګه ســودا کیږي په داســې حال کې
چې یو ښــوونځی یا روغتون په مســتقیم یا غیر مســتقیم ډول له جنګ څخه
اغېزمن شــوی وي .د جنګ جګړو اړونده تاوتریخوالی پر ماشــومانو،
ناروغانــو ،د پوهنی او روغتیا پــر کارکوونکو او روغتیايي پاملرنې پر
اسانتیاوو اغېزه کوي.
د  ۲۰۱۵کال په اوږدو کې ماشــومانو په زیاتېدونکې توګه هڅه وکړه چې
پــه افغانســتان کې د ناامنــۍ او د جنګ جګړو اړوند تاوتریخوايل له امله
الدمخه د پوهنې او روغتیا کمزورو خدمتونو ته الرسســی ولري .په هېواد
کــې د اوږدې او ځنډنــۍ بېوزلۍ د لــوړو کچو له امله محدودیتونه ال زیات
2
ناوړه شوي دي.

د دغه راپور موندنې د هغو معلوماتو پر بنســټ دي چې د یوناما او
یونېســېف د برشي حقونو د څانګې له لورې د  ۲۰۱۳کال د جنورۍ له
لومړۍ نېټې څخه د  ۲۰۱۵کال د ډېســمرب تر  ۳۱نېټې پورې راټول شــوي
وو .دغه راپور پر هغو یرغلونو او پېښــو مترکز کوي چې چې په مســتقیم
ډول له جنګ جګړې رسه تړاو لري – هغه حملی چې د شــخصې ډلو له
لــوری تــر رسه کیږې او یا هغــه جنايي جرمونه پکې ګډون نه لري چې
ښــوونځي یــا روغتونونه یــې اغېزمن کړي وي 3هغه معلومات چې د یوې
څیړنیزی قضیې پر بنســټ د یونیســف له لوری جوړشــوی هم په دی رپوټ
کــې ګــډون لري .دغه ټــول معلومات د عميل کېدو وړ نړیوال برشي قانون،
د بــري حقونــو نړیوال قانــون ،نړیوال جنايي قانون او ميل قانون او همدا
راز د ملګرو ملتونو د امنیت شــورا د قوانینو  ۱۹۹۸ ،۱۸۸۲ ،۱۶۱۲او
 ۲۱۴۳د چــوکاټ له الرې تحلیلیږي.
د روانې نا امنۍ او د الرسيس د خنډونو له امله په افغانســتان کې څارنه او
تصدیق ال هم یوه ننګونه ده .په دې ډول ،چمتو شــوې شــمېرنې ښــايي پر
ماشــومانو د جنګ د اغېزې د شــدت او د هغو پېښــو سم استازیتوب ونه
کړي چې جنګي ډلو ته منســوبې دي.

دغــه راپــور ثبتوي چې د جګړه مــارو ډلو له لورې تاوتریخوايل ،تهدیدونو او
الســوهنو د پوهنــې او روغتیــا کارکوونکې څه ډول اغیزمن او زیامنن کړیدی
 ،د روغتیايي پاملرنې شــتون یې کم او د پوهنې او روغتیا رضوری
خدمتونو ته د ماشــومانو الرسســی یې محدود کړ .د هديف یرغلونو او جګړو
له امله ښــوونځي او روغتونونه زیامنن یا ویجاړ شــول او ډېر یې د نا امنۍ،
تهدیدونو یا پوځي کارونې له امله بند شــول.
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مقدمه

د ښوونځيو ،روغتونونو ،پوهنې او روغتیایی کارکوونکو لپاره حقوقي خوندیتوب

د یوناما په اند په افغانســتان کې وســلوال جنګ د افغانســتان د دولت د وســلوالو ځواکونو او د غیر دولتي وســلوالو ډلو تر منځ یو غیر نړیوال
وسلوال جنګ دی.

افغانســتان د  ۱۹۴۹کال د جینیــوا د کنوانســیون لــه څلــورو څخــه یــو او د  ۱۹۷۷کال د اضايف پروتوکول ړخ دی ،چې په یو غیر نړیوال وســلوال
جنــګ کــې د ملکیانــو پــه خوندیتــوب پورې تړاو لري .تر نړیوال برشدوســتانه قانون الندې ،د ښــوونځیو او روغتونونو په ګــډون د ملکیانو او ملکي
شــتمنیو پــر خــاف یرغلونــه پــه عمومــي ډول منع دي .اضايف پروتوکول د تاوتریخــوايل هغه کړنې او تهدیدونه منــع کوي چې اصيل موخه یې د
ملکــي وګــړو تر منځ د وېرې خپرول وي.

پــه بریدونــو کــې د توپــر ،تناســب او پــام اصول د دودیز نړیوال قانون د نورمونو په څیر په کلک ډول جوړ شــوی دی .دغه نورمونه وســلوالې ډلې
دی تــه هڅــوي چــې د پوځــي عملیاتــو په ترڅ کې د ملکي وګړو او ملکي شــتمنیو پام وســايت او ټــول ممکن احتیاطي تدابیــر ونیيس چې د ملکي
4
وګــړو د وژنــې ،ټپــي کولــو یا ميل شــتمنیو د ویجاړولو مخه ونیيس یا یې تــر ممکن بریده کم کړي.
لــه دې پرتــه ،افغانســتان د نړیوالــې جنايــي محکمــې د روم قانون /پریکړه لیک هــم تصدیق کړی دی چې (پر هغو ودانیــو قصدی یرغلونه چې
5
پوهنــې ،روغتیايــي پالنــی یــا د ناروغانــو او ټپیانو د راټولونــې لپاره کارول کیږي ،چې پوځــي ځایونه نه وي) جنګي جرم دی.

لــه دې پرتــه ،همــدا راز افغانســتان داقتصــادي ،ټولنیــزو او کلتوري حقونــو نړیوال توافق غړی هم دی چې هر چا تــه حق ورکوي چې په په لوړې
کچــې دفزیکــي او ذهنــي روغتیــا څخــه خونــد واخيل او هر چا ته د زده کړې حق ورکوي .همدا راز ،افغانســتان د ماشــومانو د حقونو د تړون غړی
هــم دی چــې د پوهنــې د حــق ضامنــت کــوي  6او ” په لوړه کچه روغتیا او د درملنې اســانتیاوو ته د الرسيس حق ورکوي “7 .د ماشــومانو د حقونو
8
په کنوانســیون کې په  ۲۸او  ۲۹ماده کې پوهنې ته د الرسســی حق په مفصل ډول بیان شــوی دی.

د امنیت شورا پریکړه لیک  – ۱۹۹۸پر ښوونځیو او /یا روغتونونو او
اړونده خوندي کارکوونکو د بریدونو څارنه او راپور ورکول
د  ۲۰۱۱کال پــه جــوالی کــې ،امنیت شــورا د  ۱۹۹۸کال پریکړه لیک
تصویــب کــړ ،چې د ماشــومانو پر خوندیتوب ،زده کــړې او روغتیايي
پاملرنــې د وســلوال جنــګ اغېزې په ډاګه کوي او په یو ســر اقدام
9
ټینــګار کــوي چې د ښــوونځیو او روغتونونــو خوندیتوب باوري کړي.
دغــه پریکــړه لیــک ”پر ښــوونځیو او روغتونونو بریدونــو“ ته که دا پرپر
ښــوونځیو او روغتونونــو نیــغ پــه نیغه بریدونــه وې او یا د جنګ اړوند
تاوتریخــوايل لــه املــه وی په یوه ســرګه ګوری .په دغــه تعریف کې هغه
کړنــې ګــډون لــري چې د پوهنی او روغتیایی تاسیســاتو د پوره ،قســمې
یــا مصلحتــی ویجاړونــې ،د فزيکي یرغلونــو ،خدمتونو ته د الرسيس
اغېزمنونکــي ټولیــز زیــان ،چور ،تاالن او خپلرسې ســبب ګرځې .دا
همــدا راز خونــدي کســانو ته زیان پورې هم تړاو لــري چې په هغې

وژنــې ،ټپــي کوونــې ،تښــتونې او د برشي ډال په توګه د ملکی کســانو
کارول هم شــامل دې.
پــه نومــوړي پریکــړه لیک کې په وســلوال جنګ کې ښــکېلې ډلې ،د
پوځــي مرکزونــو پــه حیث د ښــوونځيو او روغتونونــو د کارولو په ګډون ،د
هغــو کړنــو مخنیــوي کولو تــه هڅول کیږي چې پوهنــې او روغتیايي
خدمتونــو تــه د ماشــومانو د الرسيس مخنیوی ســبب ګرځې .د امنیت
شــورا د ملګــرو ملتونو لــه رسمنيش څخه وغوښــتل چې د نړیوال برشي
قانــون پــر خــاف د ښــوونځیو او روغتونونو د پوځي موخــې لپاره د کارولو
څارنــې او د  inter aliaراپــور ته دوام ورکړي.

د هغو پیښو وېشنه چې د امنیت شورا د  ۱۹۹۸کال پریکړه لیک تر پوښښ الندې نیولې وې
په وسلوال جنګ کې پر ښوونځیو او روغتونونو د یرغلونو څارنه او راپور ورکونه

د پوهنې اړونده پېښې
■
■
■
■
■

■پر ښوونځیو بریدونه
■د پوهنې پر کارکوونکو بریدونه
■د بریدونو تهدیدونه
■د پوځي موخو لپاره د ښوونځیو کارول
■د زده کړې په برخه کې نورې السوهنې

د روغتیايي پاملرنې اړونده پېښې
■
■
■
■
■

■پر روغتونونو بریدونه
■پر روغتیایې کارکوونکو بریدونه
■د بریدونو تهدیدونه
■د پوځي موخو لپاره د روغتونونو کارول
■په روغتیايي پاملرنه کې نورې السوهنې
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پوهنه او روغتیايي پاملرنه په خطر کې

پوهنه او روغتیايي پاملرنه په خطر کې :عمومي کتنه
ښوونځي
”له بده مرغه ،په افغانستان کی د جنګ اړونده تاوتریخوايل له امله دزده کړې پر وړاندې خنډ کومه نوې خربه نه ده .ښوونځي ،په ځانګړي
ډول د انجونو ښوونځي ،ال هم د نا امنۍ ،مستقیمو تهدیدونو او د جنګي خواوو د بریدونو له امله تړيل پاتې دي .د دغو بریدونو د تر رسه
کوونکو د مسوولیت منلو په ګډون ،عملې ګامونو اخیستلو ته جدي اړتیا ده .پوهنې ته د ماشومانو د حقونو خوندي ساتل او د رسچینو شتون
باوري کول څو هغوي ته وړتیا ورکړي چې له جنګ او بې ځایه کیدنې رسه رسه خپلو زده کړو و ته دوام ورکړي ،باید په افغانستان کې زمونږ د
کار مهمه برخه تشکیل کړي .که مونږ پوهنې ته د ماشومانو د حقونو خوندیتوب ونه کړای شو ،د راتلونکي نسل پر رس به سودا شوې وي“– لیال
زیروګي ،د ماشومانو او وسلوال جنګ په برخه کې د عمومي رس منيش ځانګړی استازی.

کې) او همدا راز یې  ۲۶پېښې په شامل ختیځه سیمه کې ( ۱۶په کندوز،
 ۷په بدخشان او  ۳په بغالن والیت کې) ثبت کړي دي.

په  ۲۰۱۵کال کې ،یوناما او یونېسېف د جنګ اړوند  ۱۳۲داسې پېښې
ثبت کړي دي چې پوهنه او د پوهنې کارکوونکې یې اغیزمن کړې او دا د
 ۲۰۱۴کال د همدې مودې په پرتله  ۸۶سلنه زیاتوالی او د  ۲۰۱۳کال په
پرتله  ۱۱۰سلنه زیاتوالی ښيي .دغه میالن ته د هغو پېښو په شمېر کې
زیاتوايل ته نسبت ورکول کیږي چې د پوهنې او روغتیايي کارکوونکو پر
خالف تهدیدونه او وېرونې پکې ګډون لري (د  ۲۰۱۴کال په پرتله ۱۸۲
سلنه زیاتوالی او د  ۲۰۱۳کال په پرتله  ۳۷۶سلنه زیاتوالی).

دغه ډول پېښې د زده کړې حق ،د زده کړې پر شتون ،هغې ته الرسسی او
کیفیت ،ډېر اغېزمن کړي  .له  ۳۶۹څخه زیات ښوونځي د لږ وخت لپاره یا
په بشپړ ډول بند شوي دي ،چې لږ تر لږه یې  ۱۳۹۰۴۸تنه زده کوونکي
( ۶۵۰۵۷هلکان او  ۷۳۹۹۱انجونې) او  ۶۰۰ښوونکي اغېزمن کړي دي.
په  ۲۰۱۵کال کې د نا امنۍ له امله د پوهنې په وړاندې له خنډونو رسه
رسه ،د دولت مخالفو عنارصو 10د انجونو د ښوونځیو د بندولو ،له څلورم یا
شپږم ټولګي څخه وروسته د زده کړې د مخنیوي او د ښځو او انجونو لپاره
پر زده کړې د بشپړ بندیز په ګډون ،زده کړې ته د ښځو او انجونو الرسسی
په قصدې توګه محدود کړی و.

د هغو یرغلونو د زیاتوايل نسبت طالبانو ته کیږي چې پر زده کړه اغېزه
کوي –  ۷۸پېښې په  ۲۰۱۴کې د  ۲۹پېښو په پرتله – په  ۲۰۱۱کال کې
د مال محمد عمر له فرمان رسه په مخالفت کې واقع کیږي چې له خپلو
پلویانو څخه یې پر ښوونځیو د بریدونو د نه کولو او د ښوونځیو د ماشومانو
د نه ځورونې غوښتنه کړې وه 11.طالبانو همدا راز په  ۲۰۱۲کال کې
12
اعالن کړی و چې هغوي د انجونو د زده کړې مخالف نه دي.
له هغو  ۱۳۲پېښو څخه چې پوهنې ته د ماشومانو الرسسی اغېزمن کوي،
یوناما او یونېسېف د دغو پېښو سرت شمېر په ختیځه سیمه کې ثبت کړي
دي چې ټولې یې  ۳۸کیږي ( ۲۳په ننګرهار والیت ۹ ،په کونړ ۵ ،په لغامن
او یوه په نورستان والیت کې) .یوناما او یونېسېف  ۲۷پېښې په لویدیځه
سیمه کې ( ۱۲په فراه والیت ۷ ،په هرات ۶ ،په غور او  ۲په بادغیس والیت

ماشومانو ته د تعليم الرسسی

د  2015کال حوادثو رسه تړلی د
پېښو اړوند کتنه
ﺷﺎﻤل
ﺧﺘﯿځ

۱۳۹،۰۴۸

ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻟﻪ ﺗﻌﻠﯿﻤﻪ ﺑﯥ ﺑﺮﺧﯥ
ﺷﻮې دي.
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ﺷﺎﻤﱄ

٢٦
ﺧﺘﯿځ

٣٨

ﻣﺮﮐﺰي

ﺳﻮﯾﻞ
ﺧﺘﯿځ

ﻣﺮﮐﺰي
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن

١٠

١٤

د ښوونځیو رسه تړلی د پېښو
اړوند کتنه
١٣٢
٧١

٧

٢٧

٤
٦

ﺳﻮﯾﻞ

٦٣

ﻟﻮﯾﺪﯾځ

٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٣

عمومي کتنه

روغتیايي اسانتیاوې
”په افغانستان کې د روغتیايي اسانتیاوې پر خالف د بریدونو پایلې د ژوند د له السه ورکولو څخه ډېرې ناوړه پایلې لري.
افغان سړي ،ښځې او ماشومان چې روغتیايي درملنې ته اړتیا لري ،ښايي په ناوړه حالت کې ومري ځکه چې خلک په
یوه روغتون یا کلینیک کې د خوندیتوب احساس نه کوي یا دا چې د هغوي د درملنې لپاره روغتیايي کارکوونکې شتون
نه لري“.
 -مارک بوډن ،د افغانستان لپاره برشي همغږي کوونکی

کــې یــې روغتیايــي خدمتونــو تــه الرسســی اغېزمن کــړی و .یوناما او
یونېســېف د  ۱۵پېښــو نســبت دولــت پلــوه ځواکونــو تــه کړی دی او
14
یــوه ناڅرګنــده پاتې ده.

یونامــا او یونېســېف د هغــو پېښــو پــه شــمېر کــې زیاتوالــی ثبــت کړی
دی چــې روغتیايــي پاملرنــې تــه الرسســی اغېزمنــوي ،چې په ۲۰۱۴
کال کــې د  ۵۹او پــه  ۲۰۱۳کال کــې د  ۳۳پېښــو پــه پرتلــه په
 ۲۰۱۵کال کــې  ۱۲۵پېښــې رامنــځ تــه شــوي دي .د پوهنې د
حالــت پــه څېــر ،ډېــری پېښــې د تهدیدونــو او روغتیايــي کارکوونکو د
څارنــې لــه املــه رامنــځ ته شــوي دي –  ۶۴پېښــې د ټولــو تصدیق
شــوو قضیــو  ۵۲ســلنه جوړوي.

د روغتیــا اړونــد پېښــو یــو پــر دریېمه برخــه پــه ختیځه ســیمه کې
رامنــځ تــه شــوي دي چــې شــمېر یــې  ۴۰و :یوناما او یونېســېف ۲۳
پېښــې پــه ننګرهــار ۱۰ ،پــه کونــړ ۶ ،پــه لغامن او یوه پېښــه په
نورســتان کــې ثبــت کــړي دي (د ټولــو پړه پر دولت ضــد عنارصو
اچــول شــوې ده) .پــه شــال ختیځه ســیمه کــې ،یوناما او یونېســېف
 ۲۱پېښــې ثبــت کــړي دي چې د  ۸پېښــو نســبت د دولــت پلوه
ځواکونــو تــه کیــږي  ۵ ( 13پېښــې پــه کنــدوز او  ۳په بدخشــان کې) او
 ۱۳پېښــو پــړه پــر دولت ضــد عنارصو اچــول کیږي (  ۹پېښــې په
کنــدوز او  ۴پــه بدخشــان کــې) .یونامــا او یونېســېف  ۱۸پېښــې په
شــايل ســیمه کــې ثبــت کړي دي چــې د ټولو پر دولت ضــد عنارصو
اچــول کیــږي (  ۷پېښــې پــه بلــخ ۳ ،په فاریــاب ۳ ،په ســمنګان ۳ ،په
رس پــل او  ۲پــه جوزجــان والیت کې).

د  ۲۰۱۵کال د جــوالی پــه لومــړۍ نېټه ،شــاوخوا  ۳۰تنه افغان
امنیتــي ځواکونــو پــه یوه ســیمه ییز روغتون کــې عملیات تررسه کړل
او د شــاوخوا یــو نیم ســاعت لپاره یې د روغتــون کنرتول په الس کې
واخیســت .نومــوړو ځواکونو درې ناروغان ولچک کــړل ،دوه امنیتي
ځواکونــه یــې ووهــل ،په روغتون کــې دننه یې ډزې وکړې او د یوه
کارکوونکــي پــه مخ د ټوپک په ایښــودلو یــې تهدید کړی و .د جوالی
پــه دویمــه نېټــه ،روغتــون د راپور له مخې  ۵۰تنــه غیر جدي ناروغان
لــه روغتون څخه وویســتل – چــې دې کار په مســتقیم ډول روغتیايي
اســانتیاوې تــه د خلکــو د الرسيس مخنیــوی وکړ – کندوز والیت،
شــال ختیځه سیمه.

پــه عمومــي توګــه ،د ټولــو تصدیق شــوو پېښــو څخه  ۱۰۹پېښــې د
دولــت ضــد عنــارصو پر غاړه اچول شــوي دي چــې په  ۲۰۱۵کال

په  2015کال کې د ماشومانو زیان

د  2015کال حوادثو رسه تړلی د پېښو
اړوند کتنه
ﺷﺎﻤل
ﺧﺘﯿځ

 ۴ﻧﻪ ۱

ﺧﻠﮏ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ ټﭙﻴﺎن ﺷﻮي
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن دي.

ﺷﺎﻤﱄ

٢١
ﺧﺘﯿځ

٤١

ﻣﺮﮐﺰي
ﺳﻮﯾﻞ
ﺧﺘﯿځ

ﻣﺮﮐﺰي
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن

٢١

٢

٧

د صحي خدمتونو رسه تړلی
د پېښو اړوند کتنه
١٢٥
٥٩

١٧

ﻏﺮﻲﺑ

٨
٨

ﺳﻮﯾﻞ

٢٠١٥

٢٠١٤

٣٣

٢٠١٣
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پوهنه او روغتیايي پاملرنه په خطر کې

پوهنه او روغتیايی پاملرنه په خطر کې :د ښوونځیو،
روغتونونو او اړونده خوندي کارکوونکو پر خالف تهدیدونه
په افغانستان کې د ښوونځیو ،روغتونونو او اړونده کارکوونکو پر خالف په تهدیدونو کې عام او خاص ،لیکيل او شفاهي یوغړی یا
یوې ډلې ته راجع ،یا په مستقیم ډول د زده کړې یا روغتیا اسانتیا ته راجع تهدیدونه ګډون لري .په دې کې یو لړ پراخه ډولونه دي،
لکه هغه لیکونه چې په ښوونځیو کې د انجونو د ثبت مخنیوی کوي ،په عام محرض کې ځړول شوي پیغامونه ،د ګرځنده ټلیفون یا
رادیویي پیغامونو له الرې شفاهي یا لیکيل د مرګ تهدیدونه یا د واکسیناتورانو تهدیدول .په مداخلو کې تهدیدونه ،فشار او د وېرې
رامنځ ته کولو نورې کړنې ګډون لري.

ښوونځي
د  ۲۰۱۳کال د جنورۍ له لومړۍ نېټې څخه د  ۲۰۱۵کال د ډېسمرب تر
 ۳۱نېټې پورې ،یوناما او یونېسېف د پوهنې د کارکوونکو پر خالف د
تهدیدونو او مداخلو په پېښو کې زیاتوالی ثبت کړی دی .د  ۲۰۱۵کال په
ترڅ کې ،دغو پېښو په زیاتېدونکي ډول پوهنې ته د ماشومانو د الرسيس
مخنیوی وکړ او د ښوونځیو پر بندېدلو ،د انجونو د زده کړې پر بندیز او
فشار متام شوی و.

په  ۲۰۱۵کال کې ،یوناما او یونېسېف  ۱۹هغه پېښې ثبت کړي دي چېرې
چې د دولت مخالفو عنارصو په مستقیم یا غیر مستقیم ډول پوهنې ته د
انجونو الرسسی محدود کړی دی .په دغو پېښو کې مستقیم بندیزونه ګډون

لري لکه :د انجونو لپاره پر زده کړې بشپړ بندیز ،له څلورم یا شپږم ټولګي
څخه وروسته د انجونو پر حارضۍ محدودیتونه یا د ښځینه ښوونکو نه
درلودونکو ښوونځیو کې د انجونو د زده کړې څرګند مخالفتونه .په دغو ۱۹
پېښو کې د تاوتریخوايل نورو ډولونو هم ګډون درلود چې زده کړې ته د
انجونو د الرسيس مخنیوی کوي لکه تهدیدونه او مداخلې ،د دوو ښوونځیو
سوځونه ،دوه مبي بریدونه او د تښتونې یوه پېښه .د تهدیدونو او مداخلې
له  ۱۴پېښو څخه ،د ښوونکو او زده کوونکو په وړاندې د تهدیدونو  ۹پېښې
د  ۲۱۳ښوونځیو د بشپړ یا یو څه موده بندېدنې المل شوې (د  ۹۴ګډو
ښوونځیو په ګډون چې یوازې د انجونو لپاره بند شول) ،چې لږ تر لږه
 ۵۰۶۸۳تنه انجونې یې اغېزمنې کړې .د بشپړ یا یو څه مودې بندېدلو د
دغو پېښو ډېری یې په ننګرهار او هرات والیتونو کې رامنځ ته شوې وې.

د انجونو د زده کړې په وړاندې د دولت ضد عنارصو تهدیدونه

د  ۲۰۱۵کال د جون او ډېسمرب د میاشتو تر منځ ،د دولت ضد عنارصو
له لورې تر رسه شوي تهدیدونه او مداخلې د انجونو د پنځو ښوونځیو او د
 ۹۴ګډو ښوونځیو د ښځینه وو د ټولګیو د ځنډېدلو المل شول چې لږ تر
لږه  ۲۷۱۰۳تنه انجونې یې اغېزمنې کړې – شینډنډ ولسوالۍ ،هرات
والیت ،لویديځه سیمه.

د زده کړو نجونو پر وړاندې خطرونه
په  ۲۰۱۵کال کې له  ۱۴ګواښ او ډارولو
پیښو څخه  ۷پیښو د  ۲۱۳ښوونځیو د تړل
کېدو المل ګرځیدلې دې چې لږ تر لږه

50,683

زده کوونکو اغیزمن شوي دي

8

سیمه ایز لورموندنه

٪۷۸

د ښوونځیو او زده کړو کارکوونکو
پر وراندې ګواښ او ډارول
74
26

ګواښ او ډارول په  ۲۰۱۵کال کې په شامل
ختیځ ،ختیځ او لویدیځ سیمو کې اټکل شوي
دي.
2015

2014

14
2013

د ښوونځیو ،روغتونونو او اړونده خوندي کارکوونکو پر خالف تهدیدونه

په ننګرهار کې د پوهنې تهدیدونه – د داعش څرګندېدل

په  ۲۰۱۵کال کې ،یوناما او یونېسېف د تهدیدونو او مداخلې  ۱۶قضیې ثبت کړي دي چې په ختیځه سیمه کې د پوهنې اړوند کارکوونکی یې په نښه کړې
وه ،په ننګرهار کې د  ۱۲پېښو په ګډون ،چې په  ۲۰۱۴کال کې یې شمېر څلور او په  ۲۰۱۳کال کې هم څلور و .د ”داعش – خراسان والیت“ څرګندېدنه
له دغه زیاتوايل رسه مستقیمه اغېزه لري او د  ۸پېښو نسبت د ”داعش – خراسان والیت“ ته کیږي .په دغو پېښو کې د ښوونکو د معاشونو تروړل او په والیت
کې د  ۶۸ښوونځیو په زور بندیز ګډون لري چې د لږ تر لږه  ۱۶۸۹۶تنه انجونو په ګډون یې له  ۴۸۷۵۱تنو څخه زیات زده کوونکي اغېزمن کړل.

روغتیايي اسانتیاوې
په  ۲۰۱۵کال کې ،یوناما او یونېسېف د تهدیدونو او مداخلې  ۶۴پېښې
ثبت کړي چې په  ۲۰۱۴کال کې یې شمېر  ۲۳او په  ۲۰۱۳کال کې یې
شمېر  ۱۵و .دغو پېښو د په زور بندیز ،د کلینیکونو د چور ،د روغتیايي
پاملرنې د کارکوونکو د مداخلې د کړنو ،د کلینیکونو د پوځي موخې لپاره د
کارونې او د واکسینو د کمپاینونو د بندولو په ګډون ،روغتیايي خدمتونو ته
د ماشومانو په الرسيس مستقیمه اغېزه کړې وه.

ددولت ضد عنارصو په یوه شخيص موټر کې سفر کوونکي
روغتیايي کارکوونکي ودرول ،له موټره یې په زور کوز کړل ،د
هغوي د واکسینو االت یې ویجاړ کړل او ویې تښتول .روغتیايي
کارکوونکي وروسته بېرته خوشې شول – کونړ والیت ،ختیځه
سیمه ،مئ .۲۰۱۵
د کلینیکونو بندول

هغه تهدیدونه او مداخلې چې روغتیايي کارکوونکی عمله یې په نښه کوله،
د لږ تر لږه  ۱۹کلینیکونو په تړلو متام شول ،چې  ۱۲یې په ختیځه سیمه
کې وو –  ۱۱په ننګرهار کې ،چې د ټولو نسبت د داعش – خراسان والیت
ته کیږي او یوه پېښه په کونړ والیت کې ،چې نسبت یې دولت ضد عنارصو
ته کیږي .یوناما همدا راز په مرکزي سیمه د درې نورو بندونو ،یوه په
لویدیځه سیمه او یوه په شاميل سیمه کې د پېښو نسبت دولت ضد عنارصو
ته کوي او په شامل ختیځې او شاميل سیمو کې د دوو نورو پېښو نسبت
افغان ميل امنیتي ځواکونو ته کوي.

تړل شوي کلینیکونه
په  ۲۰۱۵کال کې د ګواښ او ډارول حادثو له
امله لږ تر لږه

۱۹

کلینیکونو تړل شوي دي

سیمه ایز لورموندنه

٪۸۰

انځور :اندرو کولتی

د صحي کار کوونکو او روغتونونو پر
وراندې ګواښ او ډارول
64

ګواښ او ډارول په  ۲۰۱۵کال کې په شامل
ختیځ ،ختیځ او لویدیځ سیمو کې اټکل شوي
دي.

23

2015

2014

15
2013
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پوهنه او روغتیايي پاملرنه په خطر کې

پوهنهاوروغتیايياسانتیاوېپهخطرکې:دخونديشوېپوهنېاو
دروغتیايياسانتیاوېکارکوونکوباندیاغېزمنکوونکيبریدونه
د امنیــت شــورا پریکــړه لیــک  ۱۹۹۸لــه نړیــوال قانون څخه د هر ډول رسغړونــې کلکه غندنه کــوي او جنګي خواوې
لــه هغــو کړنــو تــررسه کولــو څخه مخنیوي کولــو ته هڅوي چې زده کــړې او روغتیايي خدمتونو ته د ماشــومانو د
الرسيس مخنیــوی کوي.

ښوونځي
په افغانستان کې د پوهنې کارکوونکو ،د زده کوونکو په ګډون ،د دولت له
لورې د پوهنې له مرکزونو څخه د زده کړې د ترالسه کولو له امله ،د دولت
ضد عنارصو له مستقیمو بریدونو او تهدیدونو رسه په پرلپسې توګه مخ دي.
د بېلګې په توګه ،یوناما د دولت ضد عنارصو له لورې د دولت په پلورۍ له
تورن کېدلو څخه وروسته د افغانستان د دولت له لورې د ګومارل شوو
ښوونکو د وژنو ،وهلو ،تښتونو یا تهدید ډېرې بېلګې ثبت کړي دي.

د  ۲۰۱۵کال په اپریل میاشت کې ،دولت ضد عنارص د
هلکانو یوه ښوونځي ته ننوتل ،یوه ډله ښوونکي یې یوې کوټې
ته راټول کړل ،برید یې ورباندې وکړ ،بیا یې دوه ښوونکي له
ښوونځي څخه بیرون وویستل او په مرمیو یې ووژل – کونړ
والیت ،ختیځه سیمه.

روغتیايي اسانتیاوې
په  ۲۰۱۵کال کې ،یوناما او یونېسېف په لوګر ،ننګرهار ،بلخ ،کندهار،
پکتیا ،غزين او کندوز والیتونو کې د  ۲۰تنو روغتیايي کارکوونکو د وژلو او
 ۴۳تنو نورو د ټپي کولو پېښې ثبت کړي دي .د دغو تلفاتو ډېره برخه د یوه
هوايي برید له امله رامنځ ته شوې وه چې د  ۲۰۱۵کال د اکتوبر په  ۳مه
نېټه په کندوز والیت کې د ( )MSFپه یوه روغتون د متحده ایاالتو د
ځواکونو له لورې تررسه شوې وه او  ۴۹تنه طبي عمله پکې وژل شوي او
ټپیان شوي وو.

تښتونو) په پرتله دوه برابره او په  ۲۰۱۳کال کې د ثبت شوو تښتونو (۱۰
تښتونو) شپږ برابره زیاته شمېره ده .له یوې پېښې پرته چې د دولت پلوه
ملېشې له لورې رامنځ ته شوې وه ،یوناما او یونېسېف د  ۲۰۱۳کال او
 ۲۰۱۵کال تر منځ ټولې ثبت شوې پېښې د دولت ضد عنارصو له لورې
ګڼي.

پر روغتیايي کارکوونکو د بریدونو روانه اغېزه کې د خدمتونو په چمتو وايل
کې خنډ او ویجاړې شوې اسانتیاوې ،د هغو خلکو ژوند او ښېګڼه په خطر
کې اچول چې روغتیايي خدمتونو ته اړتیا لري او په افغانستان کې موجودو
د ال دمخه غزېدلو روغتیايي خدمتونو ال زیات کمزوري کول ګډون لري.

په  ۲۰۱۵کال کې ،یوناما او یونېسېف د روغتیايي کارکوونکو د تښتونې ۶۶
پېښې ثبت کړي دي – چې دا په  ۲۰۱۴کال کې د ثبت شوو تښتونو (۳۱

 ۲۰۱۵کال مرتکبین

وژل شوو او ټپي شوو زده کړو
کارکوونکو
د دوﻟﺖ
ﻣﺘﺤﺪو ﻋﻨﺎﴏ
١

د دوﻟﺖ
ﻣﺨﺎﻟﻔﻮ ﻋﻨﺎﴏ
٧٤
)(٪٩٩
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)(٪١

٣٧

د زده کړو کارکوونکو تښتونه
٤٦

٤٩

٢٦
١٤

٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٣

٢٠١٥

٢٠١٤

١٢

٢٠١٣

د خوندي شوې پوهنې او د روغتیايي اسانتیاوې کارکوونکو باندی اغېزمن کوونکي بریدونه

د پولیو د واکسینو په کمپاینونو محدودیتونه – د یونېسېف او د روغتیا د نړیوالې ادارې یو تحلیل
افغانستان یو له هغو دوو هېوادونو څخه دی چې ال هم پکې پولیو شتون لري ،چې د پولیو  ۲۰قضیې په  ۲۰۱۵کال ۲۸ ،په  ۲۰۱۴کال او  ۱۴په
 ۲۰۱۳کال کې پکې پېښې شوې وې .د  ۲۰۱۵کال په اوږدو کې ،پروګرام ته نه الرسيس او نا امنۍ د پروګرام وړاندې کول اغېزمن کړي وو .د
 ۲۰۱۵کال د ډېسمرب میاشتې د واکسینو په ورځو کې  ۸۹۸۷۳تنه ماشومان له واکسینو څخه بې برخې پاتې شوي وو .د دغو ماشومانو ډېری برخه
د کونړ ( ۱۲۶۳۸تنه) ،ننګرهار ( ۵۹۶۵۰تنه) او هلمند ( ۱۳۴۹۳تنه) وو .هغه ولسوالۍ چې د نا امنۍ له امله پکې د الرسيس سرتې ننګونې
موجودې دي ،په ننګرهار والیت کې د چپرهار ،ده باال ،کوټ ،بټي کوټ ،او اچین ولسوالۍ دي.

په تېره لسیزه کې طالبانو د پولیو د له منځه وړلو په مالتړ ډېرې بیانیې خپرې کړې وې .د بېلګې په توګه ،د  ۲۰۱۳کال د مئ په  ۱۳مه نېټه،
طالبانو یوه اعالمیه خپره کړه چې د پولیو د له منځه وړلو د کمپاینونو د مالتړ څرګندونه یې پکې په دې رشط کړې وه چې د کمپاینونو مرشي باید د
افغانانو په الس کې وي او د اسالمي ارزښتونو درناوی وکړي .رسه له دې په  ۲۰۱۵کال کې ،یوناما ،یونېسېف او د روغتیا نړیوال مرکز  ۲۲هغه پېښې
ثبت کړې وې چې په مستقیم ډول د واکسینو په کمپاینونو اغېزه کوي ،چې د طالبانو په ګډون د دولت ضد عنارصو ته یې نسبت کیږي .په دې کې
وژنې ،مسموم کول او د واکسیناتورانو تښتول ،تهدیدونه او مداخلې او د واکسینو د آالتو ویجاړونه ګډون لري .له دغو  ۲۲پېښو څخه ،لس پېښې په
ختیځه سیمه کې تررسه شوې وې.

انځور :فریدون پویا  /یوناما

 ۲۰۱۵کال مرتکبین
د دوﻟﺖ
ﻣﺘﺤﺪو ﻋﻨﺎﴏ
)٣ (٪٢

)٧٧ (٪٦٠

د دوﻟﺖ
ﻣﺨﺎﻟﻔﻮ ﻋﻨﺎﴏ

وژل شوو او ټپي شوو صحي
کارکوونکو

٦٦

٦٣
٢٥

)٤٩ (٪٣٨

ﭘﻮځﻲ ﻧړﯾﻮاﻟﻪ
ﻗﻮا

د صحي کارکوونکو تښتونه

٢٠١٥

٢٠١٤

٣١
١٠

٩
٢٠١٣

٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٣
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انځور :اندرو کولتی

د خوندي شوې پوهنې او د روغتیايي اسانتیاوې کارکوونکو باندی اغېزمن کوونکي بریدونه

دخوندي شوې پوهنې او د روغتیايي
اسانتیاوې کارکوونکو باندی اغېزمن
کوونکي بریدونه

13

پوهنه او روغتیايي پاملرنه په خطر کې

پوهنه او روغتیايي پاملرنه په خطر کې :پوهنې او روغتیايي
پاملرنې ته مواجه خطر– تر نړیوال برشي قانون الندې مخنیوی
دا څه مانا لري؟
■ ■د ملکیانو پر خالف هديف /ارداي بریدونه منع دي ښوونځیو او روغتونونو ته راجع بریدونه ښايي له نړیوال برشي قانون څخه تر
رسغړاوي پورې ورسیږي ،آن که دغه ډول اسانتیاوې د شپې له مخې یا د اوونیزو رخصتیو او عامه رخصتیو پر مهال بندې وي یا د
نورو الملونو له مخې بند وي ،که څه هم د پوځي موخو لپاره کارول شوي نه وي.

■ ■بې توپیره بریدونه :هغه بریدونه دي چې موخه یې کوم ځانګړی پوځي ځای نه وي؛ چې یوه طریقه یا جنګي وسایل کاروي چې پر
کوم ځانګړي پوځي موقعیت برید نه يش کېدالی؛ یا دا چې کومه طریقه یا جنګي وسایل کاروي چې هغه اغېزې یې نه يش
محدودې کېدالی څنګه چې یې نړیوال برشي قانون غوښتونکی دی؛ او په پایله کې ،د دغه ډول هرې قضیې طبیعت له توپیر پرته
د پوځي موخو کارول او د ملکیانو او د ملکي شتمنیو کارول دي.

■ ■تناسب” :یو داسې یرغل چې د ملکي وګړو د وژنې ،ټپي کېدلو ،ملکي شتمنیو ته د زیان اړونې یا د دې ټولو د پېښېدلو مته ورڅخه
کیږي ،له کومې چې د متوقع مستقیمې پوځې ګټې د زیاتوايل مته کیږي ،منع دی“ .
■ ■په بریدونو کې پاملرنې” :ملکیان ښايي د پوځي عملیاتو څخه د رامنځ ته کېدونکو خطرونو په وړاندې له عمومي خوندیتوب څخه
خوښ وي“” .د پوځي عملیاتو د تررسه کولو پر مهال ،د ملکي خلکو او ملکي شتمنیو د خوندیتوب په موخه باید پرلپسې پاملرنه
تررسه يش او د دې ټکي په نظر کې نیولو رسه باید ټول شوين احتیاطي تدابیر په نظر کې ونیول يش چې د ملکي وګړو د وژنې،
ټپي کولو او ملکي شمتنیو ته د زیان رسولو مخنیوی وکړي او په هره پېښه کې یې کچه کمه کړي“ .

■ ■چور /تاالن او د جایداد ویجاړونه او مناسبوالی ،چې د پوځي اړتیا قضاوت ورباندې نه کيږي او په خپلرسي ډول تررسه کیږي :د
وسلوال جنګ په ترڅ کې ،دغه کړنې ښايي پر ښوونځیو او روغتونونو تر بریدونو ورسیږي ،څنګه چې تر نړیوال برشي قانون الندې
منع شوي دي .دا په دې پورې اړه نه لري چې ښوونځي او روغتونونه پرانیستي یا تړيل دي ،دایمي دي یا موقتي ،ګرځنده دي یا نه،
د طبي او ښوونځيو د ترانسپورت په ګډون او د اسانتیاوو د پوځي کارونې او د ”په نښه کول او تښتېدل“ بریدونه پکې ګډون لري.

په دیوال که دزده کوونکوزوړند کايل دکابل
دیوویجاړښوونځي
14
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ښوونځي
ډزې او د ښوونځیو نږدې والی
د یونېسېف او  CAREله لورې په  ۲۰۱۳کال کې د جنګ اړوند تاوتریخوايل  ,له امله د اغېزمن شوو  ۹۷ښوونځیو په یوه مطالعه کې ،له  ۹۷څخه په
یوازې  ۱۴کې ښوونکو په مرکو کې ومنله چې د هغوي تجربه کړې پېښه د وړاندوینې او د کنرتول وړ نه وه (یا غلط ځای ،غلط وخت) .په نورو  ۸۳قضیو
هره یوه کې – د ټولیز زیان د ټولو پېښو له  ۸۵سلنې څخه زیاتو رسوې شوې وه – ځواب ویونکو وویل چې د هغوي ښوونځي له هغو سیمو رسه ډېر نږدې
دي چې جنګي ډلې پکې موجودې دي او دا یې د هغوي اسانتیاوو ،کارکوونکو یا زده کوونکو ته د پېښې پر مهال د زیان رسېدلو اصيل المل وښود .په
دغو هره یوه بېلګه کې ،که چېرې د یرغل له پیل څخه مخکې جنګي ډلو د ښوونځیو او د هغوي تر منځ د واټن کموالی په نظر کې نیولی وای ،ښوونکو
باور درلود چې هغوي ته د اوښتي زیان کمېدلی یا یې مخنیوی کېدلی شو.

د پاتی شوی ښوونځي یو
ټوولگی چی دارزگان دشوره
ښارڅخه بهرموقیعت
لری،داښوونځي تقریبآ پنځه
کاله مخکی ودان شوی
مگردملگروملتونو خاصوقواؤد
ښوونځي څخه دیوموقعتی قرار
گاه په توگه استفاده کوله ،دهغو
موجودیت په سیمه که دجنګ
دزیاتوالی المل ګرځیده ،
دسیمی خلکودهغوی څخه
دهغه ځای دپریښودلوغوښتنه
وکړه او هغوی وروسته له
دریوهفتوهغه ځای پریښودو،په
دغه موده که د ښوونځی
ډیرځایونه دجنګونوالمل ویجاړ
شواواوس خوشی پروت دی.
انځور :اندرو کولتی

د  ۲۰۱۵کال د جنــوري پــه  ۲۹مــه نېټــه ،د دولت یوه ډله مخالف وســلوال د انجونو یوې
لېســې تــه ننوتــل او یــو بم ته یې چاودنــه ورکړه .هغوي یو تهدیدي لیک پرېښــود چې د انجونو
ښــوونځي یې د فحاشــۍ مرکزونه ګڼيل وو او دا چې ټولنه باید ښــوونځي ته د انجونو لېږل بند
کړي که نه نو د پاکســتان د پیښــور د پوځي ښــوونځي په برخلیک به اخته يش .رسه له دې
چــې ملکیانــو تــه کوم زیان نه و رســېدلی ،د چاودنې له امله درې ټولګي ویجاړ شــوي وو او د
زده کوونکــو او د هغــوي د والدینــو تــر منځ یې د نا امنۍ ژور احســاس رامنــځ ته کړ – ننګرهار
والیت ،ختیځه ســیمه.

مستقیمې حملې پر ښوونځیو باندې
ﺳﻮځﻮل
ﭼﭙﺎول
٢٩

ﺗﯿﺮ اﻧﺪازی  /ﻫﺎوان
٣٤

٣٠

٣٠
١٥

٢٠١٥
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ﻣﺎﯾﻦ

٢٠١٤

٢٠١٣

٠
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انځور :اندرو کولتی

روغتیايي اسانتیاوې
د  ۲۰۱۵کال د اکتوبــر پــه  ۳مــه نېټــه ،پــه کنــدوز والیت کې د  MSFپر ســیمه ییز روغتــون د نړیوالو ځواکونو له لــورې برید له ځان رسه  ۸۵تنه
تلفــات ( ۴۲تنــه مــړه او  ۴۳تنــه ژوبــل – د  ۴۹تنــه طبــي عملې په ګډون) درلودل .د امریــکا متحده ایاالتو او ناټو دعوه وکــړه چې دغه برید یوه
تېروتنــه وه او روغتــون د هغــوي نښــه نــه و .نوموړی روغتون د شــال ختیځې ســیمې لپاره د عصبي ټــکان د پاملرنې په بشــپړ ډول کارکوونکی
یوازینــۍ اســانتیا وه او د  ۲۰۱۶کال د اپریــل تــر لومــړۍ نېټــې بنــد دی .له همدې امله ،نوموړي برید د شــال ختیځې ســیمې لپاره پر
روغتیايــي خدمتونــو ویجاړوونکې اغېزه درلوده.

د صحي تجهیزاتو غارت
په  ۲۰۱۵کال کې

په  ۱۸حادثو کې
چې صحي تجهیزات غارت شوي دي ،د ۲۳
کلینیکونو د بندېدو المل ګرځیدیيل دي

د کلینیکونو لټون

مستقیمې حملې پر صحي مرکزونو باندې
ﺳﻮځﻮل
ﭼﭙﺎول

په  ۳حادثو کې

د دولت طرفداره پوځي ځواکونه په صحي مرکزونو
کې د بیامران او صحي کارکوونکي نیولو لپاره لټون
کړي دي

ﻣﺎﯾﻦ

ﺗﯿﺮ اﻧﺪازی  /ﻫﺎوان
٣٥

٣٠
١٠

١٣

٢٠١٥

٢٠١٤

١٥

٢٠١٣

٠
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له ښوونځیو او کلینیکونو د ټاکنو د مرکزونو په توګه کار اخیستل – د  ۲۰۱۴کال ولسمرشیزې ټولټاکنې
له ښوونځیو او کلینیکونو څخه د ټولټاکنو د مرکزونو په توګه ګټه اخیستنه د نړیوال برشي قانون له مخې منع نه ده ،خو په افغانستان کې د دولت او
وسلوالو مخالفینو تر منځ د اوسنۍ جګړې په حالت کې دغه ډول ګټه اخیستنه د ماشومانو ،ښوونکو ،روغتیايي پاملرنې کارکوونکو او ناروغانو په ګډون
ملکیانو ته خطر پېښوي او پوهنې او روغتیايي پاملرنې ته له حق څخه د خوند اخیستلو مخنیوی کوي .له دغو خطرونو رسه رسه ،د  ۲۰۱۴کال د اپریل
په  ۵مه نېټه – د ولسمرشیزو ټولټاکنو په ورځ –  ۳۵۴۶ښوونځي او  ۱۷۳کلینیکونه په ټول هېواد کې د ټاکنو د مرکزونو په توګه کارول شوي وو .دولت
ضد عنارصو په ارادي ډول د ټاکنو مرکزونه په نښه کړي وو تر څو د ټاکنو پروسه له خنډ رسه مخ کړي او پر هغو امنیتي ځواکونو بریدونه وکړي چې د
ټاکنو د مرکزونو ساتنه وکړي .د سلګونه ملکیانو د مړینې او ټپي کېدلو پرته ،دغه ډول بریدونه د ډېرو ښوونځیو د زیامنن کېدلو یا ویجاړېدلو المل شول
او په عمومي توګه له ټاکنو وروسته ښوونځیو ته د تللو پر مهال د ماشومانو د وېرې المل شو.

د  ۲۰۱۴کال د اپریل په  ۵مه نېټه د ټولټاکنو په ورځ ،یوناما راپور ورکړ چې له  ۱۷۳کلینیکونو څخه دوه کلینیکونه او له  ۳۵۴۶د پوهنې له مرکزونو
څخه  ۴۵یې د ټاکنو د موقعیتونو په توګه ټاکل شوي وو چې د ټاکنو اړوند تاوتریخوايل له امله اغېزمن شوي وو .د اپریل په  ۵مه نېټه له ولسمرشیزو
ټولټاکنو څخه وروسته ،چې هېڅ نوماند پکې له  ۵۰سلنه رایو څخه زیاتې رایې وانخیستې ،د دوه مخکښو نوماندانو تر منځ د جون په  ۱۴مه نېټه د
ټاکنو دویم پړاو تر رسه شو .د ولسمرشیزو او د ټاکنو لپاره د منډو ترړو تر منځ د  ۲۰۱۴کال د اپریل له  ۵مې نېټې څخه د جون تر  ۱۴مې پورې،
یونېسېف  ۱۷۵ښوونځي ثبت کړي وو (چې  ۸۷۵۰۰ماشومانو ته یې زده کړه چمتو کوله) د ټاکنو د مرکزونو په توګه کارېدل چې بریدونه پرې شوي وو
او د اوږد مهال لپاره تړيل پاتې شوي وو .د جون پر  ۱۴مه نېټه ،د دویم ځل منډو ترړو په دویمه ورځ یونېسېف پر ښوونځیو د بریدونو  ۲۲پېښې ثبت
کړي دي چې ډېری یې په مرکزي ،ختیځو او شامل ختیځو سیمو کې وې.

دیو پریښــودل شوی ښوونځی په
ځمکــه دمرمیو پوچاک په چاه
انجیــر (معروف په چانجیر)کی
چی دافغانســتان دملی اردوله
خــوا دپوځی قرارګاه په توګه
دنادعلی ولســوالی که کاریږی
دا ښوونځی دهلمند دوالیت
مرکزلشــکر ګاه څخه چندان
لری نه ده.دطالبانو ســپین بیرغ
نږدی له۱۰۰مرته لیدل کیږی.
دطالبانــو او ملی اردو تر مینځ
هــره ورځ جنګ لیدل کیږی او
ډیرو ســیمه ایزو خلکوخپل
کورونه پریښــی او سیمه ایز بازار
ټول خالی دی په وروســتنیو
میاشــتو کی دامکتب دجنګ
مرکــز ګرځیدلی او یو ځل
مخکــی له چی بیادملی اردودی
الس ته راشــی دطالبانو کنرتول
الندی وه.
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د ښوونځیو او روغتونونو پوځي کارونه

د ښوونځیو او روغتونونو پوځي کارونه
پوځي کارونه یو لړ هغو کړنو ته راجع کیږي چې وسلوال ځواکونه یا وسلوالې ډلې د خپلو پوځي چارو لپاره ،د لږ یا ډېر
وخت لپاره ،ښوونځي یا روغتونونه کاروي .په دې کې د عسکرو یا جنګیالیو د استوګنې لپاره د باراکونو په توګه د ښوونځیو
یا روغتونونو کارول ګډون لري یا دا چې نوموړې اسانتیاوې د امنیتي عملیاتو په موخه د پوځي مرکزونو په توګه وکاروي.
په عميل نړیوال قانون کې د پوځي موخو لپاره د ملکي ځایونو د کارونې کوم څرګند مامنعت نشته دی او له همدې امله
دې کار ته د امنیت شورا منشور  ۱۹۹۸کې د رسغړونې په توګه نه لیدل کیږي.

ښوونځي
د امنیت شورا پریکړه لیک  ۲۱۴۳له مخې ،پوځي موخو لپاره د ښوونځیو
کارونه ښايي د بریدونو د زیاتېدونکي خطر المل يش او همدا راز د
ماشومانو زده کړې ته به زیان ورسوي او ټولې جنګي خواوې هڅوي چې د
ښوونځيو درناوی وکړي او د دې تر څنګ دولت هم هڅوي چې پوځي موخو
لپاره د ښوونځیو د کارونې د مخنیوي په موخه ټینګ ګامونه پورته کړي.

لورې وو .پوځي موخې لپاره د ښوونځیو کارونه له یو څو ورځو څخه نیولې
تر میاشتو پورې رسه توپیر لري او لږ تر لږه د  ۸۹۰۵تنو ( ۵۶۱۴تنه هلکانو
او  ۳۲۹۱تنه انجونو) د زده کړې مخنیوی یې کړی و .دولت ضد عنارصو لږ
تر لږه  ۱۱ښوونځي په ننګرهار ،نورستان ،لوګر او کندوز والیتونو کې د
پوځي موخو لپاره کارويل وو.

ټولو جنګي خواوو ،ښوونځي د پوځي موخو لپاره کارويل دي ،چې په دې
کې د پوځي باراکونو ،ګودامونو ،د امر د مرکزونو ،دفاعي ځایونو ،د څارنې د
ځایونو او د مرمیو د ویشتلو د ځایونو په توګه د ښوونځیو کارونه ګډون لري.

د  ۲۰۱۵کال د اپریل له  ۲۸څخه د سپتمرب تر  ۱۶پورې ،افغان
محيل پولیسو یو ښوونځی د خپلو عملیاتو لپاره نیولی و او چوکۍ او
مېزونه یې د پخيل د لرګیو په توګه کارويل وو .د دغې نیونې پر مهال،
نږدې  ۷۰۰تنه زده کوونکي ( ۳۶۰هلکان او  ۳۴۰انجونې) او  ۲۰تنه
ښوونکي (د  ۸ښځینه ښوونکو په ګډون) ښوونځي ته له الرسيس
څخه منع شوي وو – بغالن والیت ،شامل ختیځه سیمه.

د دولتي وسلوالو ځواکونو له لورې د ښوونځيو د نیولو پوښتنې ته په ځواب
ویلو رسه ،د ماشومانو د حقونو کمېټې د پوځي نیونې د بندولو او د برشي
قانون او د توپیر له اصولو رسه مطابقت باوري کولو سپارښت یې کړی دی.
د وسلوال جنګ او نا امنۍ په نږدیوالی کې ،دولتونه باید له هغو کړنو الس
په رس يش چې د پوځي موخو لپاره د ښوونځيو د کارونې په ګډون د زده
کړې د پروسې مخنیوی کوي؛ د تعهد درناوی وکړي چې زده کړې ته د حق
لږ تر لږه مرکزي محتوی پوره کړي چې زیان نه رسوونکی وي؛ او د زده
کوونکو ،ښوونکو او د زده کړې د اسانتیاوو پر خالف د بریدونو مخنیوی
وکړي او برید کوونکو ته سزا ورکړي.

د بېلګې په توګه ،په  ۲۰۱۵کال کې  ۳۵ښوونځي (په  ۲۰۱۴کې د  ۱۲او
په  ۲۰۱۳کال کې د  ۱۰ښوونځیو په پرتله) د  ۱۳۱۱ورځو لپاره د پوځي
موخو لپاره کارول شوي وو ،چې ډېر ( )۲۴یې د دولت پلوه ځواکونو له

سیمه ایز لورموندنه

ښوونځیو څخه د نظامي اهدافو نه کار اخیستل
شوي دي

د ښوونځیو څخه نظامی کارول

مرتکبین

په  ۲۰۱۵کال کې په شامل ختیځ او ختیځ سیمو
کې

د ٪۹۴

په  ۲۰۱۵کال کې ،یوناما او یونېسېف په کندوز والیت کې د پېښو تر ټولو
لوړه شمېره ،د دولت پلوه ځواکونو له لورې د  ۱۵ښوونځیو پوځي کارونه،
ثبت کړې وه چې  ۶۶۸۰تنه زده کوونکي ( ۳۹۸۰تنه هلکان او  ۲۷۰۰تنه
انجونې) یې اغېزمنې کړې وې.

د دوﻟﺖ
ﻣﺘﺤﺪو ﻋﻨﺎﴏ

٣٥

)١١ (٪٣١
١٢

د دوﻟﺖ
ﻣﺨﺎﻟﻔﻮ ﻋﻨﺎﴏ
)٢٤ (٪٦٩

٢٠١٥

٢٠١٤

١٠

٢٠١٣
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یو رستیری د  PKماشیندار د
تیارولو په حال کې د چاه انجیر
(معروف په چانجیر) د ښوونځیو
په یوه ټولګی کې چې د
افغانستان د ملی اردو له خوا د
پوځي قرارګاه په توګه د ناد
علی ولسوالی د هلمند په
والیت کې کاریږي.
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د ښوونځیو او روغتونونو پوځي کارونه

د خوندي ښوونځیو اعالمیه
د  ۲۰۱۵کال په مئ کې ،د افغانستان دولت یو له لومړنیو هېوادونو څخه و چې د خوندي ښوونځیو اعالمیه یې السلیک کړې وه .د خوندي ښوونځیو
اعالمیه یوه سیايس اله ده چې له الرې یې دولتونه ښايي یو لړ کلکې ژمنتیاوې وکړي چې د وسلوالو جنګونو پر مهال د پوهنې غوره خوندیتوب وکړي .د
دغې اعالميې په السلیک کولو رسه ،د افغانستان دولت موافقه کوي چې د پالیسۍ او عملیايت کاري چوکاټونو کې تر شوين او مناسب بریده د وسلوال
جنګ په ترڅ کې له پوځي کارونې څخه د ښوونځیو او پوهنتونونو د خوندیتوب لپاره الرښودونه (الرښودونه) په کورنۍ ځای کړي .دغه الرښودونه ټولو
جنګي خواوو ،دولتي یا غیر دولتي ،ته الرښوونه کوي چې ښايي په پوځي مفکوره ،روزنو ،د ګډون په قواعدو ،عملیايت ترتیباتو کې ونغاړل يش څو پوځي
موخو لپاره د پوهنې د اسانتیاوو کارونه کمه کړي او هغه اغېزه کمه کړي چې دغه کار یې د زده کوونکو پر خوندیتوب او پوهنه لري .دغه الرښودونه تړل
کېدونکي نه دي او نوي نړیوال حقوقي مجبوریتونه نه پنځوي ،بلکې هغوي په روش کې د یو داوطلبانه لېږد تلقین کوي تر څو د پوهنیزو اسانتیاوو د
ملکي کرکټر خوندیتوب په ال ښه توګه وکړي .دغه اعالمیه د افغانستان لپاره د یوه فرصت وړاندیز کوي چې په وسلوال جنګ کې د پوهنې د خوندیتوب
او دوام فعال مالتړ وکړي.
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روغتیايي اسانتیاوې
پوځي موخو لپاره د کلینیکونو کارونه ال هم یوه اندېښنه پاتې ده .په ۲۰۱۵
کال کې ،یوناما او یونېسېف پوځي موخو لپاره د کلینیکونو د کارونې ۱۰
پېښې تصدیق کړې ،چې د  ۸پېښو نسبت دولت ضد عنارصو او د  ۲پېښو
نسبت دولت پلوه ځواکونو ته شوی و.
د  ۲۰۱۵کال د سپتمرب په  ۱۲نېټه ،دولت ضد عنارص دوه محيل
بنسټیزو روغتیايي کلینیکونو ته ننوتل او ټول درمل او وسایل یې چور
کړل .هغوي روغتیايي کارکوونکي راټول کړل او امر یې ورته وکړ چې له
دولت رسه د کار کولو د سزا په توګه د یوې میاشتې معاش هغوي ته
ورکړي .د  ۲۰۱۶کال د جنوري په  ۲۷مه ،یو کلینیک بل کيل ته انتقال
کړای شو تر څو روغتیايي خدمتونه بیا له رسه چمتو کړي ،په داسې حال
کې چې د کلینیک اصيل موقعیت ال هم اشغال دی – ننګرهار والیت،
ختیځه سیمه.

سیمه ایز لورموندنه

مرتکبین

په  ۲۰۱۵کال کې په شامل ختیځ او ختیځ سیمو
کې

٪۸۰

صحي مرکزونو څخه د نظامي اهدافو نه کار
اخیستل شوي دي
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د دوﻟﺖ
ﻣﺘﺤﺪو ﻋﻨﺎﴏ
)٢ (٪٢٠

١٠

٣

د دوﻟﺖ
ﻣﺨﺎﻟﻔﻮ ﻋﻨﺎﴏ

)٨ (٪٨٠

٢٠١٥

٢٠١٤

١
٢٠١٣
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سپارښتنې
ټولې جنګي خواوې باید:

■ ■په چټکه توګه هغه بې توپیره او بې تناسبه بریدونه بند کړي چې د
ښوونځیو او روغتونونو په ګډون ملکي شتمنۍ او ملکیان په نښه
کوي او اغېزمن کوي .د دغه ډول بریدونو او د تاوتریخوايل د هغو
نورو کړنو د مخنیوي لپاره باید اغېزمن ګامونه واخیستل يش چې
ملکیان اغېزمنوي.

■ ■په ګڼ نفوسه سیمو کې د بریدونو د مخنیوي لپاره مخنیوونکي
ګامونه پورته کړي او باوري کړي چې د نړیوال برشي قانون د توپیر،
تناسب او پاملرنې د اصولو درناوی هر وخت کیږي.

■ ■باوري کړي چې د زده کړې او روغتیايي پاملرنې حقونه د نړیوال
برشي قانون او د برشي حقونو د نړیوال قانون رسه سم عميل شوي
دي.

■ ■باوري کړي چې د زده کړې او روغتیا په ادارو ،عملې او ګټه وړونکو د
بریدونو تررسه کوونکي مسوول ګڼل شوي دي چېرې چې دغه ډول
بریدونه د نړیوال برشي قانون او د برشي حقونو نړیوال قانون د
رسغړونې تر پولې رسیږي.

ددولت ضد عنارص

■ ■د هلکانو او انجونو د برشي حقونو اړوند د طالبانو تر اغېزې الندې
سیمو کې د هغوي د زعامت له لورې بیانیه عميل کړي؛ پر زده
کوونکو (په ځانګړي ډول انجونو) ،ښوونکو ،د پوهنې پر عملې،
ودانیو او ادارو بریدونه او تهدیدونه بند کړي.

■ ■د ملکیانو داسې پېژندنه عميل کړي چې له نړیوال برشي قانون رسه
مطابقت ولري او په ټولو پوځي عملیاتو کې د توپیر ،تناسب او
پاملرنې له ټولو اصولو رسه توافق وکړي.

■ ■باوري کړي چې جنګیايل ،ښوونځي ،روغتونونه ،کلینیکونه او نورې
خوندي ساحې د پوځي موخو لپاره نه کاروي.
■ ■د واکسینو د کمپاینونو پر مهال ،د پولیو واکسیناتورانو او د پولیو د
واکسینو د کمپاینونو په ګډون ،د بریدونو ،تهدیدونو او مزاحمت
مخنیوی وکړي.
■ ■د هغوي تر کنرتول او اغېزې الندې سیمو کې ټولو خلکو ته برشي
مرستو ته الرسسی تسهیل کړي.

■ ■د زده کړې د حق ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي او د ښوونځیو د
پوځي اشغال په ګډون د هغو کړنو مخنیوی وکړي چې د زده کړې
پروسه زیامننوي؛ د هغه تعهد درناوی وکړي چې زده کړې ته د حق
لږ تر لږه مرکزي محتوی پوره کوي؛ او د زده کوونکو ،ښوونکو او د زده
کړې د اسانتیاوو پر خالف د بریدونو مسوولینو ته سزا ورکړي او مخه
یې ونیيس.

■ ■د  ۲۰۱۵کال د مئ په میاشت کې د افغان دولت له لورې د
السلیک شوي د خوندي ښوونځي اعالمیه کې د شپږو اصولو د بشپړ
پيل کولو لپاره ټول اړین ګامونه پورته کړي.

■ ■واکسینو ،په ځانګړي ډول د پولیو واکسینو ،ته الرسسی باوري کړي
څو د ماشومتوب د ناروغیو او همدا راز د هغو ناروغیو مخه ونیول يش
چې ښايي وروسته په ژوند کې راڅرګندې يش.
■ ■تر ټولو ډېرې موجودې رسچینې وکاروي څو د ښه کیفیت پوهنیزو او
روغتیايي اسانتیاوو ،ټولو افغانانو ته د وسایلو او خدمتونو ،په ځانګړي
ډول د جنګ قربانیانو ډلو ،لکه معیوبو ماشومانو ته ،یې شتون،
الرسسی او منل باوري کړي.
■ ■په بې توپیره بنسټ د تر ټولو ډېرې کچې موجودو رسچینو په کارولو
پوهنې او روغتیا ته د حقونو د مرکزي محتوی تررسه کول باوري
کړي .د دغو حقونو د مرکزي محتوی په ګټه اخیستنه کې د یوه
جنګ د موجودیت پر بنسټ په انحصاري توګه په شا ته تلونکي
ګامونو قضاوت نه يش کېدلی.

نړیواله ټولنه

■ ■د دولت مالتړ زیات کړي چې د جنګي خواوو د ډلو له لورې د پوځي
کارونې په ګډون ښوونځیو او روغتونونو ته د زیان د مخنیوي
پروګرامونه پيل کړي.
■ ■د څارنې او راپور ورکونې روانو مېکانېزمونو ته په ملی سیمه ییزو
دواړو کچو د وقف شوو رسچینو او مالتړ باوري کول.

■ ■د ونډه والو هڅونه چې له افغان دولت رسه د هغوي د خربو اترو د
برخې په توګه د وسلوال جنګ له لورې د اغېزمن شوو ماشومانو د ال
ښه خوندیتوب لپاره دفاع وکړي.

د افغانستان دولت

■ ■د افغان امنیتي ځواکونو هغه غړي مسوول وګڼل يش چې د نړیوال
قانون پر خالف پر ښوونځیو او روغتونونو برید کوي یا یې اشغالوي او
تعقیب ،اغېزه کمونه او د مسوولیت جوړښت قوي کوي.

■ ■وليس جرګه په پرلپســې توګه د هغو رسغړونو په اړه خربه کړي چې
پوهنــه او روغتیايــي پاملرنــه اغېزمنه کړي او د دولت له لورې ګامونه
پورته يش چې د زیان مخه ونیيس او د مجرمینو مســوول ګڼل
باوري کړي.

ملګري ملتونه ،د ښوونځیو او روغتونونو پر خالف د بریدونو په ګډون،د شپږو سختو رسغړونو پرلپسې څارنې او راپور ورکونې ته ژمن دی او له افغان دولت
رسه به د خوندي ښوونځي د اعالمیې په پيل کولو کې مالتړ ته دوام ورکړي .یوناما او یونېسېف به له ټولو جنګي اړخونو رسه مشوريت هڅو ته دوام ورکړي تر
څو د ښوونځیو او روغتونونو پر خالف بریدونه کم او همدا راز د ښوونځیو او روغتونونو پوځي کارونې ته د پای ټکی کېږدي
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همکاران
د برشی حقونو لپاره دملګرو ملتونو د عالی کمیشرنی دفرت
 /OHCHRیوناما برشي حقونه:

د یوناما د برشي حقونو واحد ،د ملګرو ملتونو د برشي حقونو د عايل
کمېسون د دفرت د برخې په حیث ،یوه عمومي تګالر تعقیبوي څو په
افغانستان کې د برشي حقونو خوندیتوب او وده یا د هر افغان په مالتړ
”برشي حقونه هر چېرته په هر وخت کې د هر چا لپاره“ باوري کړي .دغه
تګالره د لومړیتوب پر پنځو ساحو مترکز کوي :په وسلوال جنګ کې د
ملکیانو خوندیتوب؛ په وسلوال جنګ کې د ماشوم خوندیتوب /حقونه؛ د
ښځو پر وړاندې د تاوتریخوايل له منځه وړل او د جنسیت د برابرۍ وده؛ د
سولې او بیا پخالینې د برشي حقونو اړخونه؛ او په زندان کې د ځورونې او
اختیاري بندي کولو مخنیوی.

د ماشومانو خوندیتوب د یوناما په برشي حقونو کې نغاړل شوی دی او د
ښوونځیو او روغتونونو د خوندیتوب لپاره د اړتیا له ځانګړې رجوع رسه ،په
منشور  )۲۰۱۶( ۲۲۷۴کې ورباندې ټینګار شوی دی او ،پر روغتیايي
کارکوونکو او طبي ترانسپورت او اسانتیاوو د بریدونو په ګډون ،د برشي او
پرمختیايي کارکوونکو پر خالف د بریدونو د پرلپسې لوړ شمېر پیښو په اړه د
امنیت شورا اندېښنې روښانه کوي .په دغه منشور کې همدا راز د ماشومانو
او وسلوال جنګ د منشور  ۱۶۱۲الندې ”د ماشومانو د حقونو شپږ عمده
رسغړونو“ باندې د مشورې او څارنې پر اهمیت ټینګار شوی دی.

یونیسف افغانستان:

یونېســېف له  ۱۹۴۹کال راهیســې په پرلپســې توګه په افغانســتان کې
کار کــوي ،چــې پــه دغه هېواد کې د نړیوالو مالتــړ کوونکو په ډله کې د تر
ټولو ډېر وخت راهیســې خدمت کوونکې اداره ده .یونېســېف په تېرو ۶۰
کلونو کې په ټول افغانســتان کې د ښــځو او ماشــومانو حقونو ته وده
ورکــړې ده او تــر ټولــو ډېر اړتیا درلودونکو ته د زده کــړې ،روغتیا ،تغذیې،
خوندیتــوب ،اوبــو ،روغتیا ســاتنې او د ناروغیــو د خپرېدو د مخنیوي په
ګــډون ،یــې د بنســټیزو خدمتونو په چمتو کولــو کې کار کړی دی .د ټولنو
پــه پیــاوړي کولو او ســمبالولو ،چې د هېواد طبیعي پوتانســیل او رسچینو
ته وده ورکړي ،نړیواله ټولنه په افغانســتان کې ســولې او ثبات ته د ودې
ورکولــو یــو فرصت لري .د یونېســېف پروګرامونه د دغــو هڅو لپاره مرکزي
رول لري .یونېســېف په ماشــومانو او وســلوال جنګ د امنیت شــورا پریکړه
لیک  ۱۶۱۲الندې ”د ماشــومانو د حقونو په شــپږو عمده رسغړونو“ د
مشــاورت او څارنې قیمومیت لري.

د برشي چارو د همغږۍ دفرت ()OCHA

د برشي چارو د همغږۍ دفرت د  ۲۰۰۹کال په جنورۍ کې په افغانستان
کې خپل شتون بیا تاسیس کړ چې موخه یې د اغېزمنو با اصوله برشي
کړنو همغږي ده .د برشي چارو د همغږۍ دفرت ،د برشیت ،بې طرفۍ او بې
تعصبۍ د بنسټیزو برشي اصولو پر بنسټ د خپلواکې برشي مرستې لپاره
وکالت کوي ،وده ورکوي او همغږي کوي  ،تر څو په مرکزي کړنو کې په
افغانستان کې د تر ټولو ډېر یرغل ته جوړ نفوس لپاره د اړتیا پر بنسټ
برشي کړنو کیفیت ته وده ورکړي؛ برشي ځورېدنه ختمه کړي ،د چمتو وايل
وده او د مخنیوي هڅې وکړي تر څو د طبیعي افاتو په وړاندې په راتلونکي
کې مقاومت زیات کړي؛ اړمندو خلکو د حقونو وکالت کوي او بنسټیزو
الملونو ته د ځواب ویلو لپاره پایښت درلودونکې حل الرې تسهیل کړي.

دملګروملتونــو د څارنــی او راپــور ورکولــو د هیــوا د کاري
ځواک ( )CTFMR

د  ۲۰۰۸کال په سپتمرب میاشت کې ،په افغانستان کې دملګروملتونو د
څارنی او راپور ورکولو د هیوا د کاري ځواک  CTFMRد ۱۶۱۲پریکړه لیک
په تصویب تاسیس شوی و .د  CTFMRمعاونیت د یوناما برشي حقونه او
یونېسېف لری او د روغتیا د نړیوالې ادارې WHOاو ( OCHAد برشي
چارو د همغږۍ دفرت) په څېر د ماشومانو د خوندیتوب یو شمېر کلیدي
فعاالن پکې ګډون لري .په څارنه ،د څارنی او راپور ورکوونکی CTFMRاړ
دی چې د امنیت شورا په پریکړه لیک  ۱۶۱۲کې د ښودل شوو په څیر په
وسلوال جنګ کې د ماشومانو له حقونو د شپږ عمده رسغړونو څارنه وکړي،
راپور یې کړي او ځواب ورته ووايي :د ماشومانو وژنه او مسمومول؛ د جنګي
ډلو له لورې د ماشومانو ګومارنه؛ د ماشومانو تښتونه؛ پر ښوونځیو او
روغتونونو بریدونه؛ پر ماشومانو جنيس تیری او د جنيس تاوتریخوايل نور
ډولونه؛ او ماشومانو ته د برشي مرستو د الرسيس مخنیوی.

یولس کلن ناروغ دهلمند والیت دلشکرګاه په ایمیرجنسی روغتون کی،
وروسته له یو ځامنرګی برید چی دافغان امنیتي ځواکونوکاروان باندی
تررسه شو په لشکر ګاه کی سخت زخمی او راسته پښه یی په دی پیښی که
له السه ورکړه.
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پوهنه او روغتیايي پاملرنه په خطر کې

نوټ
.1

1یوناما ،په وسلوال جنګ کې د ملکیانو د خوندیتوب کلنی راپور۲۰۱۵ ،
موندالی شئ:

1414د جنګ اړوند تاوتریخوايل په پایله کې ښوونځیو ته د ماشومانو د الرسيس
مخنیوی شوی و

.2

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/2
pdf.2016_feb_14_final_2015_poc_annual_report

1515د  ۲۰۱۳او  ۲۰۱۴کال شمېرې د هغو ماشومانو شمېر ښيي چې د ۴۵۲
تړلو ښوونځیو څخه د  ۲۵تړل شوو ښوونځیو له امله اغېزمن شوي وو

.3

3شاوخوا  ۷۰سلنه خلک د ورځې له دوه امریکايي ډالرو څخه کم عاید لري.
 ۲۰۱۶ ،OCHAد برشي اړتیاوو عمومي لیدنه ،نوومرب .۲۰۱۵

.4

( CARE4د یونېسېف له لورې) ،په ډزو کې د ښوونځیو ښکیلېدل :د یوې
پالن شوې ستونزې په توګه په افغانستان کې ښوونځیو ته په اتفاقي زیان
پوهېدنه (ناخپاره شوي)۲۰۱۳ ،

1616د هرات والیت په شینډنډ ولسوالۍ کې ډېری تړل شوي ښوونځي د دولت
ضد عنارصو د مستقیمو تهدیدونو او مداخلو له امله وو ،ورپسې د ننګرهار
والیت په کوټ ،بټي کوټ او اچین ولسوالیو کې د داعش د تهدیدونو له امله
وو.

.5

 ،ICRC5د برشي حقونو د نړیوال دودیز قانون مطالعه ،له  ۱۵تر  ۲۱قانون،
کېمربېج پوهنتون مطبعه.۲۰۰۵ ،

.6

6د ملګرو ملتونو عمومي جرګه ،د نړیوالې جنايي محکمې د روم منشور
(وروستی ځل په  ۲۰۱۰کې تعدیل شوی) ۱۷ ،جوالی  ۱۹۹۸ماده )۲( ۸
()b) (ix

.7

7له برید څخه د پوهنې د خوندیتوب نړیوال اتحاد ( ،)GCPEAمسوده
لوسن ،د وسلوال جنګ په ترڅ کې له پوځي کارونې څخه د ښوونځیو او
پوهنتونونو د خوندي ساتنې الرښودونه ،جون  ،۲۰۱۳په دې پته موندل
کیږي:

.8

 ”8دولت ضد عنارص“ ټول هغه افراد او وسلوالې ډلې رانغاړي چې د افغان
دولت د ځواکونو او /یا د نړیوالو پوځي ځواکونو پر وړاندې په وسلوال
مخالفت کې ګډون لري .په هغوي کې طالبان او همدا راز هغه افراد او غیر
دولتي منظمې وسلوالې ډلې هم ګډون لري چې په دښمنۍ کې مستقیمه
برخه لري او د حقاين شبکې ،حزب اسالمي ،د ازبکستان اسالمي حرکت ،د
اسالمي جهاد اتحاد ،لشکر طیبه ،جیش محمد ،داعش او نورې ملېشې او
ډلې چې سیايس ،اقتصادي یا ایدیالوژیکي موخې لري او نورې هغه جنايي
ډلې هم پکې ګډون لري چې د یوه جنګي طرف لپاره پر دښمنۍ کې برخه
لري.

.9

 ،IRIN9دولت د ښوونځیو په اړه د طالبانو اعالمیې ته هرکلی وايي ۲۹ ،مارچ
 ،۲۰۱۱په دې پته یې موندلی شئ:

afghanistan-/92312/http://www.irinnews.org/report1010
government-hails-taliban-decree-schools
1111په  ۲۰۱۲کال کې په یوه خپره شوې اعالمیه کې ،طالبانو اعالن وکړ چې
”هغوي نه له دې پخوا او نه هم اوس د انجونو د زده کړې مخالف دي ،بلکې
ټینګار کوي چې دغه ډول زده کړې باید په اسالمي چاپېریال او د اسالم له
اصولو رسه سمې وي“ ،د سنډی ټایمز د خپاره شوي راپور په ځواب کې د
اسالمي امارت د ویاند غربګون ،شهامت وېبپاڼهو  ۱۶اګست :۲۰۱۲
http://shahamat-english.com/english/index.php/
reaction-of-spokesman-of-islamic--28806/paighamoona
98the-%80%emirate-towards-report-published-by-%E2
99%80%sunday-times%E2
1212د کندوز په پنځو پېښو کې هغه هوایي برید هم ګډون لري چې د کندوز پر
 MSFروغتون د نړیوالو پوځي ځواکونو له لورې د  ۲۰۱۵کال د اکتوبر په ۳
مه تررسه شو ،چې  ۴۹طبي عمله پکې ووژل شوه یا ټپیان شول.
1313په  ۲۰۱۴کال کې ،دولت ضد عنارصو له  ۵۹پېښو څخه د  ۴۴پېښو پړه پر
غاړه درلوده؛ د  ۱۵پېښو پړه پر دولت پلوه ځواکونو او لس پېښې مبهمې
پاتې شوې وې .په  ۲۰۱۳کال کې ،دولت ضد عنارصو له  ۳۳پېښو څخه د
 ۲۹پېښو پړه پر غاړه درلوده ،دولت پلوه خواکونو د دریو پېښو او یوه پېښه
ناڅرګنده پاتې شوې وه.
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1717د داعش خراسان والیت یوه جغرافیايي ساحه ده چې له ایران څخه نیولې د
مرکزي اسیا هېوادونه ،افغانستان ،پاکستان او هندوستان پکې ګډون لري.
د  ۲۰۱۴کال په نوومرب کې ،یوې ډلې اعالن وکړ چې د داعش خراسان
والیت یې تاسیس کړ ،چې افغانستان او پاکستان یې تر پوښښ الندې
راوستل ،چې په افغانستان کې دننه د مرکز شکونه یې کېدل .په هر صورت،
تر دې نېټې ،په افغانستان کې د داعش د شتون لږ تصدیق شوي شواهد
موجود دي چې له عراق او سوریې رسه تړيل وي .په یو څو والیتونو کې ،لکه
ننګرهار ،د جنګیالیو ډلو له داعش رسه د تړاو دعوه کړې ده.
1818د افغانستان  ۳۶سلنه نفوس ته بنسټیز عامه روغتیايي خدمتونه چمتو شوي
نه دي ۲۰۱۶ ،OCHA .د برشي اړتیاوو عمومي کتنه ،نوومرب ،۲۰۱۵
صفحه .۱۸
1919نوموړی کلینیک د  ۲۰۱۶کال په جنورۍ کې بیا پرانستل شو.
2020د  ۲۰۱۶کال په جنورۍ کې د دولت ضد عنارصو له لورې یو تهدید چې په
کندهار او زابل والیتونو کې باید د واکسینو کمپاینونه بند يش ،په مختلفو
کچو د خربو اترو له الرې په بریالۍ توګه حل شو
2121د طالبانو بیانیه ،د پولیو واکسینو اړوند د افغانستان د اسالمي امارت
اعالمیه ۱۳ ،مئ ۲۰۱۳؛ په دې پته موندل کیږيhttp://shahamat- :
-31412/english.com/index.php/paighamoona
declaration-of-the-islamic-emirate-ofafghanistanJanuary 13 regarding-the-polio-vaccination, accessed
”.2014
 ، ICRC2222د دودیز نړیوال برشي قانون مطالعه ،لومړی قانون .د ملکیانو او
جنګیالیو تر منځ د توپیر اصل ،۲۰۰۵ ،کېمربیج پوهنتون مطبعه ،په دې
پته موندل کیږيhttps://www.icrc.org/customary-ihl/eng/ :
rule1_cha_chapter1_docs/v1
 ،ICRC2323د دودیز نړیوال برشي قانون مطالعه ۱۲ ،قانون .د بې توپیره بریدونو
پېژندنه ،کېمربیج پوهنتون مطبعه ،۲۰۱۵ ،په دې پته موندل کیږي:
rul__https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1
.rule12
 ،ICRC2424د دودیز نړیوال برشي قانون مطالعه ۱۴ ،قانون .په برید کې تناسب،
کېمربیج پوهنتون مطبعه ،۲۰۰۵ ،په دې پته موندل کیږيhttps://:
cha__www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1
rule14_chapter4
 ،ICRC2525د  ۱۹۴۹کال د اګست د  ۱۲د جنیوا کنوانسیون اضايف پروتوکول
او د قربانیانو له خوندیتوب رسه تړاو ورکول ،د غیر نړیوال وسلوال جنګونو
(پروتوکول  ۸ ،)IIجون  ،۱۹۷۷ماده .)۱( ۱۳
 ،ICRC2626د دودیز نړیوال برشي قانون مطالعه ،له  ۱۵تر  ۲۱قانون ،کېمربیج
پوهنتون مطبعه ،۲۰۱۵ ،په دې پته موندل کیږيhttps://www.icrc. :
cha_org/customary-ihl/eng/docs/v1

نوټ

2727د  ۲۰۱۴کال د ډېسمرب په  ۱۶مه ،د پاکستان د تحریک طالبان د ډلې له
لورې په پوځي ښوونځي برید وشو ،چې د  ۱۳۲تنه د ښوونځي د زده کوونکو
په ګډون  ۱۴۵تنه پکې ووژل شول.
( CARE2828د یونېسېف له لورې ټاکل شوي) ،په ډزو کې بند پاتې ښوونځي :د
یوې پالن شوې ستونزې په توګه په افغانستان کې ښوونځیو ته په ټولیز زیان
پوهېدنه (نا خپور شوی).۲۰۱۳ ،
2929د  ۲۰۱۴کال د جنورۍ له  ۱نېټې څخه د جون تر  ۳۰مې پورې ،یوناما د
دولت ضد عنارصو له لورې د ټاکنو پر پروسې د یرغلونو په پایله کې ۶۷۴
تنه تلفات ( ۱۷۳مړه او  ۵۰۱ټپیان) ثبت کړي وو.
 ۳۳3030د ملګرو ملتونو عمومي جرګه ،د افغانستان پر حالت د ملګرو ملتونو د
عمومي جرګې د امنیت شورا منشور  ۱۸ ،420/2014/S–910/68/Aجون
۲۰۱۴؛ www.securitycouncilreport.org/atf/
-8CD3-4E9C-6D27-7B65BFCF9B%/cf
pdf.420_2014_7D/s%CF6E4FF96FF9

3232له برید څخه د پوهنې د خوندیتوب لپاره نړیوال اتحاد ( ،)GCPEAپوهنه تر
برید الندې راپور ،۲۰۱۴ ،موندالی شئ پهhttp:// :
protectingeducation.org/sites/default/files/documents/
pdf.0_full_2014_eua
3333د ملګرو ملتونو عمومي شورا ECOSOC ،ته د برشي حقونو لپاره د عايل
کمېشرن راپور ۱۹ ،مئ  ،59/2015/E ،۲۰۱۵پارګراف .۶۷
3434د  ۲۰۱۶کال په مارچ کې شپږ ښوونځي د پوځي موخو لپاره کارول
کېدل
3535د  ۲۰۱۶کال د مارچ ترمیاشتې پورې ،دوه کلینیکونه د دولت ضد عنارصو
او یو کلینیک د دولت پلوه ځواکونو له لورې ال هم د پوځي موخو لپاره
کارېږي.

3131د مختلفو رسچینو له لورې چمتو شوي معلومات د یونېسېف له لورې راټول
شوي دي :د پوهنې عملې ډیپارټمنټ ،د پوهنې د خوندیتوب د مامورینو د
ډیپارټمنټ د ماشومانو د خوندیتوب د عمل شبکې غړي ،د ملګرو ملتونو د
امنیت او خوندیتوب ډیپارټمنټ ،د ټولنې د ودې د کمېټې غړي او د
یونېسېف د  MRMمامورین او د یونېسېف له لورې راپور شوي ،ماشومانو
لپاره برشي کړنه (افغانستان) ،۲۰۱۵ ،په دې پته موندل کیږيwww.:
HAC_Afghanistan._2015_unicef.org/appeals/files/Final
pdf
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