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 برای اطفال درافغانستان   تعلیم و تربیه و خدمات صحی درمعرض خطر
 

عوامل وحوادث که در افغانستان  -تربیه و خدمات صحی در معرض خطر تعلیم و’ سازمان ملل متحد گزارش  – ۲۰۱۶اپریل  ۱۸کابل، 
طفال در افغانستان به طور ا بیان می نماید  که امروز به نشر رسید  ‘دسترسی اطفال را  به خدمات صحی و تعلیمی متاثر میسازد

    فزاینده در عرصه دسترسی به خدمات صحی و تعلیمی به مشکالت مواجه هستند.
 

هیه گردیده ت صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان )یونیسف(و  این گزارش که مشترکاً توسط هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان )یوناما(
طرف  های درگیر در جنگ ، کارکنان صحی  تمامی جنگ، تهدید و جبرتوسط برخاسته از است، مستند نموده که چگونه خشونت های  

. این گزارش از اول جنوری و تعلیمی را  متضرر ساخته ، و دسترسی اطفال را به خدمات  مهم صحی و تعلیمی  محدود ساخته است
     سه سال را در بر میگیرد.       ۲۰۱۵ر بدسم ۳۱الی  ۲۰۱۳سال 

 
" یافته های این گزارش عمیقاً نگران کننده است. برای معلمین، داکتران، و نرس ها غیر قابل قبول است که مورد تهدید وخشونت قرار 

استفاده و یا حمله قرار گیرند. ." نیکوالس هیسم، نماینده خاص سرمنشی سازمان بگیرند ، و تسهیالت مکاتب و خدمات صحی مورد سؤ 
ؤنیت خدمات صحی و تعلیمی اقدامات الزم صملل متحد برای افغانستان گفت: " تمام طرف های درگیر منازعات مسلحانه  باید برای م

 و مؤثر را اتخاذ نمایند." 
 

مستند سازی  راموارد متاثر کننده دسترسی به مراقبت های صحی    ۱۲۵ف به تعداد ، یوناما و یونیسمیالدی ۲۰۱۵در جریان سال 
درسال  این در حالیست کهیگر اختطاف شده اند.تن د ۶۶و  زخمی  تن  ۴۳کشته ،  کارمند صحیتن از  ۲۰نموده است که به تعداد 

  موارد این نوع خشونت ها مستند گردیده است. ۵۹، ۲۰۱۴
موارد برخاسته از منازعات مسلحانه که دسترسی به تعلیم و تربیه و کارمندان تعلیمی را متاثر میسازد، مستند سازی نموده است  ۱۳۲
ازدیاد قابل مالحظه  ۲۰۱۴گردیده اند. که نسبت به سال تن هم اختطاف  ۴۹گر مجروح وتن دی ۱۵کارمند تعلیمی کشته،  ۱۱از جمله که 

   را نشان میدهد.
  
تهدیدات بودند، که در مقایسه به سال  –حادثه  ۱۳۸ –گردیده، اکثریت آن مستند  ۲۰۱۵که در سال  /مواردحادثه ی ۲۵۷ز جمله ا

فیصد ازدیاد را نشان میدهد. اعمال تهدیدات شامل: تهدیدات به مرگ، حمله بر کارکنان صحی و تعلیمی، بستن  ۱۸۲در حدود  ۲۰۱۴
 .اضرار امیز میباشد. مکاتب به زور، نامه های که رفتن به مکاتب بالخصوص برای دختران را ممنوع قرار دهد، غصب و دیگر اعمال

ستند نمودند که شامل انفجار مهمات منفجره تعبیه شده در نزدیک مکاتب و کشتن و مجروح یوناما و یونیسف همچنان حادثاتی/موارد را م
 ساختن کارکنان صحی و تعلیمی بودند. 

 
میالدی،  ۲۰۱۵سال در یل آیر، نماینده یونیسف در افغانستان گفت: " بنا بر نا امنی و خشونت های برخاسته از جنگ در افغانستان کآ

ر در کشور به این مشکالت قون به مشکالت دسترسی به خدمات صحی و تعلمی مواجه بودند که سطح بلند فاطفال به طور روز افز
 افزوده بود."  

 
مکتب گردیده که بیش از  ۳۶۹خشونت های  برخاسته از جنگ منجر به کامالً و یا هم قسماٌ بسته شدن بیش از  ۲۰۱۵در جریان سال 

 تن از معلمین را متاثر ساخته است.  ۶۰۰و شاگرد  ۱۳۹،۰۰۰
 

گزارش به طور مشخص بر آسیب پذیری دختران روشنی انداخته که حمالت، تهدیدات و ممانعت های آشکار بر محدودیت های این 
 تعلیم دختران افزوده است.  

 
اطفال افغان را در  معرض خطر قرار میدهد، دانیل بل، رئیس بخش حقوق بشر یوناما گفت: " خشونت های برخاسته از جنگ نه تنها 

 ." سازدبلکه آنها را ازحقوق اساسی ایشان که دسترسی به تعلیم و تربیه و صحت است، محروم می
 

گزارش متذکره حاوی یک تعداد سفارشات برای  طرف های درگیر در جنگ است تا دسترسی بدون قید و شرط اطفال را به تعلیم و 
 صحی فراهم نمایند .  تربیه و مراقبت های
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