
 ۱۸کال د اپریل  ۲۰۱۶د                                                                                                                                     مطبوعاتي اعالمیه

 
 

له ګواښ سره مخامخ دي  خدمتونهښوونیز او روغتیایي  تهپه افغانستان کې ماشومانو   
 

ــ  دملګرو ملتونو یو تازه رپوټ ، چې نن خپور شو وایي، چې په افغانستان کې ماشومان په  مه۱۸کال د اپریل  ۲۰۱۶کابل، د 
روغتیایي  سره مخامخګواښ  ’دسره مخامخ دي.  ګواښته د الس رسي په برخه کې له  خدمتونو زیاتیدونکي ډول روغتیایي او ښوونیزو

ه د الس تخدمتونوغتیایي او رو چې په افغانستان کې ښونیزو ،په رپوټ کې هغو مهمو ټکواو پیښو ته کتنه شوې خدمتونواو ښوونیز
 ‘ دي. الس ګریوانرسي په برخه کې ماشومان ورسره 

 
ول په ډلخوا په ګډه برابر شوی. رپوټ دیته کتنه کړې، چې په څه د ملګروملتونو د مرستندویه پالوي یوناما او یونیسف دغه رپوټ 

 خدمتونود جګړې ټولوخواوو لخوا پیښ شوي ګواښونه او تهدیدونه د ښوونیزو او روغتیایي تاوتریخوالي کې  جګړوپورې اړوند
ومانو شروغتیایي او ښوونیزوخدماتو ته یې د مااړینو و ته زیان رسولی او روغتیایي مرکزونوته یې الس رسی کم کړی او کارکونک

  را نغاړي. پورې درې کلنه موده  ۳۱کال د دسمبرتر ۲۰۱۵کال د جنورۍ له لومړۍ د  ۲۰۱۳الس رسی محدود کړیدی. دغه رپوټ د
 

. په دي ېکځورونپه ژوره توګه  د رپوټ موندنې ”ځانګړی استازی نیکوالس هیسم وایي:  يد سرمنش په افغانستان کې د ملګرو ملتونو
ي اوله ښوونځیو او وکسره مخامخ  له ګواښ او تاوتریخوالي ، ډاکټران او نرسانيښوونکساده ډول هغه کړنې د نه منلو وړ دي ، چې 

تیایي او ټولې خواوې دې په افغانستان کې د روغ :”وویل هغه“ ي.ونه کیږي او یا پرې بریدکیږناسمه ګټه پورته  خدمتونوروغتیایي 
 “ خوندیتوب او ساتنې په موخه اغیزمن ګامونه پورته کړي. ښوونیزو خدماتو د

 
 ۲۰په دې کې کړې، چې روغتیایي خدماتو ته الس رسی یې اغیزمن کړی وو،  ثبتپیښې  ۱۲۵کال کې یوناما او یونیسف  ۲۰۱۵په 

. د جګړې له وې ۵۹ې کال ک ۲۰۱۴البته دا پیښې په یرغمل شوي دي.  ۶۶نور ټپیان شوي او  ۴۳روغتیایي کارکونکي وژل شوي، 
کارکونکي وژل  ۱۱پیښې ثبت شویدي، چې د ښوونې د برخې  ۱۳۲کبله ښوونیزو خدماتوته د الس رسي د اغیزمنتیا  په برخه کې بیا 

 کال پرتله ښکاره زیاتوالی ښیي.  ۲۰۱۴نور یرغمل شویدي. دا شمیرې د  ۴۹ټپیان او  ۱۵شوي، 
 

په سلو کې زیاتوالی  ۱۸۲پکې کال پرتله  ۲۰۱۴د  ونه وو، چېشویو پیښو اکثریت  تهدید او ګواښ ثبت مستند ۲۵۷کال کې د  ۲۰۱۵په 
، وپه مرګ ګواښل، د روغتیایي او ښوونیزو خدماتو د کارکونکو توهینول و کېکړن وګواښونکاو په مرګ  ونوتهدید وپه دغراغلی دی. 

ونیسف او ی ما . یوناياعمال شامل د ينورځورونک غصب او ،و ترالسه کولولیکوناخطار د، ښوونځیو ته د نه تلو وپه زور دښوونځیوتړل
ه چاودنه چاودیدونکو توکوت ېک د غاړړد سچې ښوونځیو او کلینیکونو ته نژدې   کړي،ثبت او دارنګه یو شمیرداسې پیښې هم مستندې 

 .  ټپیان او یا وژل شویدېروغتیایي خدماتو او ښونیزومرکزونو کارکونکي چې په ترڅ کې یې د ورکړل شوې 
 

کال کې په زیاتیدونکې توګه ماشومان روغتیایي او ښوونیزوخدماتو ته د  ۲۰۱۵په  ”یر وایي:آیل کا یپه افغانستان کې د یونیسف استاز
ې د اوچتې کچې ب کېهیواد په تونزو سره مخامخ وو، چې تاوتریخوالي له کبله له س یزالس رسي په برخه کې  د نا امنیو او د جګړې

   “ سختې کړې وې.هم  ستونزې نورې  داوزلۍ 
 

ښوونځي تړل شوي وو، چې  ۳۶۹تاوتریخوالي له کبله یا په بشپړه توګه او یا هم په موقتي ډول اړوند  د جګړېکال کې  ۲۰۱۵په 
 ښوونکي ترې اغیزمن شوي دي.  ۶۰۰زده کونکي او  ۱۳۹۰۰۰

 
ته اشاره شوې ، چې نجونې ورسره مخامخ دي، لکه بریدونه، ګواښونه  او هغه ښکاره منع  زیانونوپه رپوټ کې په مشخص ډول هغو 

 کونکي لیکونه او سپارښتنې، چې د نجونو د تعلیم د محدودولو لپاره تحمیل شویدي. 
 

ګواښ سره مخامخ  زیانمنیخوالي نه یوازې افغان ماشومان جګړېیز تاوتر”د یوناما د بشري حقونو د څانګې مشره ډانیل بیل وایي: 
ښوونیزو او روغتیایي خدماتو ته د ماشومانوپه :”وویل هغې“ کوي، بلکې  روغتیایي او ښوونیزوخدماتو ته ددوی اساسي حقونه محدودوي.

 “ د نجونو د خوندي او ازاد الس رسي په موخه باید هڅې دوه برابره شي. تیره بیا
 

زو روغتیایي او ښوونیچې په ازاد ډول  يوتوانوخواوو ته یو شمیر وړاندیزونه لري، چې ماشومان  وښکیلټولو ه کې جګړ پهدغه رپوټ 
 خدماتو ته الس رسي ولري.
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