
             

 
             

 

 
 

 
 يوناما حمالت اخير عليه مکاتب را تقبيح می کند

  
با جديت نگران حفاظت غيرنظاميان بخصوص ) يوناما(ھيئت معاونت ملل متحد در افغانستان  -٢٠١٢می  ١٣کابل، 

عناصر ضد دولتی با ھدف گيری مکاتب و ديگر مکان ھای توسط کودکان و حق آنھا به آموزش است که طی چند ھفته اخير 
ر حفاظت و ترويج حقوق کودکان حفظ و رعايت موقف غيرنظامی مکاتب و کا. شده استآموزشی اين حفاظت بر ھم زده 

 . بخصوص دختران به آموزش از سوی ھمه طرف ھای درگير در جنگ امر حتمی می باشد
  

در جريان سال گذشته يوناما شاھد ميزان غير قابل قبول خشونت از سوی عناصر ضد دولتی عليه مکاتب، نھاد ھای 
شته، شورشيان کارکنان معارف را که در واليت پکتيکا سفر ھفته گذ. آموزشی، کارمندان و شاگردان اين مراکز بوده است

می عناصر  ٨به تاريخ . می کردند مورد ھدف قرار داده که در نتيجه پنج غيرنظامی کشته و ھفت تن ديگر مجروح گرديد
در  .ضد دولتی يک مکتب متوسطه دخترانه در روستای وزير ولسوالی خوگيانی واليت ننگرھار را نيز به آتش کشيدند

عناصر ضد دولتی يک کمپاين تھديد با ھدف بستن . نتيجه دو تعمير و يک تعداد تجھيزات مکتب تخريب و نابود گرديد
يوناما اين حمالت را که با ھدف محدود . نده ااجباری مکاتب را عليه رھبران اجتماعی و کارکنان مکاتب به راه انداخت

 . است، تقبيح می نمايدنمودن دسترسی به آموزش و تھديد غيرنظاميان 
  

اين گونه تھديد و حمالت در واقع بی اعتنايی به حفاظت غيرنظاميان، بخصوص کودکان و نھاد ھای آموزشی را نشان می 
  . زيرا اين رفتار نقض جدی قانون بشردوستانه بين المللی و حق آموزش بشمول حق دختران می باشد. دھد

  
يوناما . يوناما از عناصر ضد دولتی می خواھد تا از اين گونه حمالت فجيع عليه کودکان و مسئولين معارف دست بردارند

ھمچنين از نيروھای نظامی دولت . خواھان رعايت قانون بشردوستانه بين المللی و حق آموزش ھمه افغانھا می باشد
د که اقدامات موثر امنيتی جھت حفاظت مکاتب، شاگردان و معلمين موجود افغانستان و بين المللی می خواھد تا اطمينان دھن

يوناما با جديت از عناصر ضد دولتی می خواھد تا تعھدات شان در برابر آموزش را که علنأ اعالم نموده اند، حفظ . می باشد
  .    نموده و در عمل نشان دھند
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