
 ۀها از استفادو دانشگاه مکاتبمحافظت رهنمود 

 مسلحانه  یهاجنگمنازعات در  ینظام

ها عنوان از مکاتب و دانشگاهیچشود که به هیخواسته م اکیدا  مسلحانه  منازعاتدر  یلدخ هایطرفاز 

محالت در تناقض با  ینا مشخص از یهااستفاده ینکه. با قبول اکننداستفاده ن یشخو یاهداف نظام یبرا

تا  یندتالش نما یدبامسلحانه  منازعاتدر  یردرگ هایطرفنخواهد بود، اما تمام مسلحانه  یهاجنگقانون 

 مراکز وآموزان دانش یماز حمله و تجاوز بر حر یشخو یاتعمل اجرای هنگام ،یلبا استفاده از رهنمود ذ

 : کنند یخوددار ییمتعل

جنگ مسلحانه در  یلجوانب دخ یجنگ یقواتوسط  یدوجه نبایچفعال به ه یهامکاتب و دانشگاه :1رهنمود 

 . شونداستفاده  ینظام از اهداف یتمراکز حما حیثمن

(a) مکاتب و دانشگاه شاملاصل  ینامعمول، در اواخر هفته و  یخارج از ساعات صنفدر که  ییها

 . دشویم یزباشند نیطور موقت بسته مهب هایها و در دوران رخصتیرخصت

(b) ینمجنگ مسلحانه در  یلجوانب دخبه  یقیهدادن تشو یقاز طر یازور  اعمالبا استفاده از  توانند

 . کنندوادار  یها جهت استفاده نظاممکاتب و دانشگاه یهها را به تخلآن ،ییممراکز تعل یرانمد

 یهتخل یامتروک مسلحانه  یهاجنگ از یترس از خطرات ناش دلیل هبکه  یهامکاتب و دانشگاه :2رهنمود 

 .یرندمورد استفاده قرار گ یاهداف نظام یبرامسلحانه  یهاجنگدر  یلتوسط جوانب دخ یدنبا ،اندیدهگرد

حل راه یچه یدست آوردن منافع نظامهخاطر بهها بکه آن  زمانی تا فقط ومخففه  یطحاالت و شرا یبه استثنا

اگر  احت ،یساتسأها و تساختمان یرساها نداشته باشند. جز استفاده از مکاتب و دانشگاههب ی،یگرد یلبد

در نظر بهتر  ینهگز یثها منحنسبت به مکاتب و دانشگاه یدبا ،امکانات بهتر و راحت هم نباشند یدارا

تحت حفاظت  یالمللینبشردوستانه بها مطابق با قانون ساختمان ینکه ا یحالت یبه استثنا .گرفته شوند

 یدبا جنگ مسلحانهدر  یلکه جوانب دخ کردخاطر نشان  یدها(. باخاص قرار داشته باشند )مانند شفاخانه

  . یرندمدنظر بگ ینظام ۀشهروندان از حمل مالممکن را جهت حفاظت  یرتمام تداب

(a) از مکاتب و دانشگاهیم یجابضرورت اکه  یحداقل زمان یبرا یدمتروکه با یهااستفاده  ،دکن

 .بگیرد صورت

(b) مکاتب و دانشگاه یدباجنگ در  یلجوانب دخ مربوط به ینظام یقواشده را  یهمتروکه و تخل یها

 تییو ترب ییمتعل هایممقا یاردر اخت ،محالت ینا از ینینشو عقب یاتاز ختم عمل هرچه زودتر بعد

 شاگردان و کارمندان نداشته باشد.  یتبه امن یکار خطر احتمال ینا ،ینکها رمشروط ب .قرار دهند

(c) و نشانه یمهرگونه عال از عقب بعد یاستحکامات نظام یاهاهب یدبا ینظام یروهاین ینینش طور

که به  ییها و ضررهایبتا هرچه عاجل آس یردتالش صورت گ یتنها .کامل برداشته شوند



و  یاسلحه و مهمات نظامتمام  یژهبه و وده ش یماصالح و ترم یدهسسات وارد گردؤم ینساختمان ا

 د. نشو یهاز ساحه تصف یدجنگ بامخرب  اثار یایبقا یا مواد منفجرناشده و

 استفادۀ از جلوگیریخاطر هب ،جنگدر  یلدخ ینظام یروهایتوسط ن یدها نبامکاتب و دانشگاه  :3رهنمود 

 حاال و باشند یتدر حال فعالکه  آنانیچه  ،هاگردند. مکاتب و دانشگاه یبتخر ،یندهجانب مقابل در آ

معموال  ،متروکه باشند یا شده و یهتخلکه  یآنان یابسته باشند،  یعموم یرخصت یا خاطر کدام مناسبتهب

 ند. شویمحسوب مغیرنظامی اهداف یثمنح

 یلدخ ینظام یکه توسط قوا ییهادانشگاه، مکاتب و اوضاعو  یطبه شراالبته باتوجه هرگاه،  :4رهنمود 

قبل  یدبا جنگدر  یلدخ هایطرف یرند،قرارگ یحمله نظام هدف ،باشندیم یمورد استفاده نظامدر جنگ 

به دشمن  یاخطار دادن قبلبه شمول  .یرندممکن را مدنظر بگ یلبد یرتدابتمام  ،مواضع ینا ه برلاز حم

 مورد حمله قرار خواهند گرفت. یساتسأت یندر صورت عدم ترک ا ینکهدرباره ا

(a)  طرفقرار گرفته است،  یمکتب که هدف حمله نظام یکقبل از هرگونه حمله بردر  یلدخ های

طور خاص احترام و محافظت شوند. هب یدبا کودکانکه  یرندرا مدنظر گ اصل ینا یدباجنگ 

و  یمجامعه به تعل دراز مدت یابیجنگ بر دست یاثرات احتمال یگرامر مهم د یک ین،ا عالوه بر

 باشد. یممکاتب  یبتخر یاصدمه  بخاطر تیترب

(b) از مکاتب و دانشگاه یاستفاده نظامآنها  یرتسخ یلدل یدنباجنگ طرف  یک ینظام یها توسط قوا

 یهانشانه و شواهد باید عاجل هرچه. یردقرار گ یجانب مقابل جهت استفاده نظام یرویتوسط ن

به  یمیتعل یهایتجهت فعال یساتسأت اینبرده شده و  یناز ب یاستحکامات نظامها و قرارگاه

 سپرده شوند.  مربوطه هایمقام

مکاتب و دانشگاها  یتامن ینمأمنظور تهبجنگ مسلحانه در  یلدخ جوانب ینظام یقوا یدنبا : 5رهنمود 

موجود از آنها  یرغ یگرد یکسمراکز  این یتامن ینمأجهت ت که یجز در مواردهب .ندشواستخدام و مقرر 

 یتامن ینمأجهت ت یاز شهروندان عاد یدهدآموزشمناسب و کارمندان  یدنباشد. در صورت امکان، با

شاگردان و کارمندان به  کودکان، انتقالبه  یدها استخدام شوند. در صورت ضرورت، بامکاتب و دانشگاه

 توجه گردد.   یترمحل امن

(a) مکاتب و دانشگاه یتامن ینمأت منظور هب ینظام یروهاین که نیزمایها استخدام مدر ندگرد ،

د تا شو یریجلوگ هاساختمان مکاتب و دانشگاه یا یاطاز حضور آنها در داخل ح ،امکان صورت

 جلوگیری یآموزش یطاخالل مح از و شود حفظ نظامی غیر هدف بحیث یساتسأت این وضعیت

 .  شود

رهنمودها را در اصول اجراآت،  ینتاحد ممکن ا یدباجنگ مسلحانه در  یلتمام جوانب دخ :6رهنمود 

تا از عملکرد مناسب در  کننددرج  شانیغاتیبزار تبلا یرو سا یاتی،، نظامنامه عملینظام یکتاب رهنما

 یقجهت تطب یدباجنگ مسلحانه در  یلد. جوانب دخشوحاصل  یناناطم یاتیو عمل یتمام مراحل فرمانده

 .کنند یدامناسب را پ یوهش ینرهنمودها بهتر ینا


