رهنمود محافظت مکاتب و دانشگاهها از استفادۀ
جنگهای مسلحانه

نظامی در منازعات
یچعنوان از مکاتب و دانشگاهها
یشود که به ه 
طرفهای دخیل در منازعات مسلحانه اکیدا خواسته م 

از
استفادههای مشخص از این محالت در تناقض با

برای اهداف نظامی خویش استفاده نکنند .با قبول اینکه
طرفهای درگیر در منازعات مسلحانه باید تالش نمایند تا

جنگهای مسلحانه نخواهد بود ،اما تمام

قانون
دانشآموزان و مراکز

با استفاده از رهنمود ذیل ،هنگام اجرای عملیات خویش از حمله و تجاوز بر حریم
تعلیمی خودداری کنند:
یچوجه نباید توسط قوای جنگی جوانب دخیل در جنگ مسلحانه
رهنمود  :1مکاتب و دانشگاههای فعال به ه 
منحیث مراکز حمایت از اهداف نظامی استفاده شوند.
( )aاین اصل شامل مکاتب و دانشگاههایی که در خارج از ساعات صنفی معمول ،در اواخر هفته و
یشود.
یباشند نیز م 
یها ب هطور موقت بسته م 
یها و در دوران رخصت 
رخصت 
یتوانند با استفاده از اعمال زور یا از طریق دادن تشویقیه به
( )bجوانب دخیل در جنگ مسلحانه نم 
آنها را به تخلیه مکاتب و دانشگاهها جهت استفاده نظامی وادار کنند.
مدیران مراکز تعلیمی ،
جنگهای مسلحانه متروک یا تخلیه

رهنمود  :2مکاتب و دانشگاههای که به دلیل ترس از خطرات ناشی از
جنگهای مسلحانه برای اهداف نظامی مورد استفاده قرار گیرند.

یدهاند ،نباید توسط جوانب دخیل در
گرد 
راهحل
به استثنای حاالت و شرایط مخففه و فقط تا زمانی که آنها ب هخاطر ب هدست آوردن منافع نظامی هیچ 
ساختمانها و تأسیسات ،حتا اگر

بدیل دیگری ،ب هجز استفاده از مکاتب و دانشگاهها نداشته باشند .سایر
دارای امکانات بهتر و راحت هم نباشند ،باید نسبت به مکاتب و دانشگاهها منحیث گزینه بهتر در نظر
ینالمللی تحت حفاظت
ساختمانها مطابق با قانون بشردوستانه ب 

گرفته شوند .به استثنای حالتی که این
خاص قرار داشته باشند (مانند شفاخانهها) .باید خاطر نشان کرد که جوانب دخیل در جنگ مسلحانه باید
تمام تدابیر ممکن را جهت حفاظت مال شهروندان از حملۀ نظامی مدنظر بگیرند.
یکند ،استفاده
( )aاز مکاتب و دانشگاههای متروکه باید برای حداقل زمانی که ضرورت ایجاب م 
صورت بگیرد.
( )bقوای نظامی مربوط به جوانب دخیل در جنگ باید مکاتب و دانشگاههای متروکه و تخلیه شده را
هرچه زودتر بعد از ختم عملیات و عقبنشینی از این محالت ،در اختیار مقا مهای تعلیمی و تربیتی
قرار دهند .مشروط بر اینکه ،این کار خطر احتمالی به امنیت شاگردان و کارمندان نداشته باشد.
( )cهرگونه عالیم و نشانهها یا استحکامات نظامی بعد از عقبنشینی نیروهای نظامی باید ب هطور
یبها و ضررهایی که به
کامل برداشته شوند .نهایت تالش صورت گیرد تا هرچه عاجل آس 

ساختمان این مؤسسات وارد گردیده اصالح و ترمیم شده و به ویژه تمام اسلحه و مهمات نظامی و
مواد منفجرناشده و یا بقایای اثار مخرب جنگ باید از ساحه تصفیه شوند.
رهنمود  :3مکاتب و دانشگاهها نباید توسط نیروهای نظامی دخیل در جنگ ،ب هخاطر جلوگیری از استفادۀ
جانب مقابل در آینده ،تخریب گردند .مکاتب و دانشگاهها ،چه آنانی که در حال فعالیت باشند و حاال
ب هخاطر کدام مناسبت یا رخصتی عمومی بسته باشند ،یا آنانی که تخلیه شده و یا متروکه باشند ،معموال
یشوند.
منحیث اهداف غیرنظامیمحسوب م 
دانشگاههایی که توسط قوای نظامی دخیل

رهنمود  :4هرگاه ،البته باتوجه به شرایط و اوضاع ،مکاتب و
طرفهای دخیل در جنگ باید قبل

یباشند ،هدف حمله نظامی قرارگیرند،
در جنگ مورد استفاده نظامی م 
از حمله بر این مواضع ،تمام تدابیر بدیل ممکن را مدنظر بگیرند .به شمول اخطار دادن قبلی به دشمن
درباره اینکه در صورت عدم ترک این تأسیسات مورد حمله قرار خواهند گرفت.
( )aقبل از هرگونه حمله بر یک مکتب که هدف حمله نظامی قرار گرفته است ،طرفهای دخیل در
جنگ باید این اصل را مدنظر گیرند که کودکان باید ب هطور خاص احترام و محافظت شوند.
عالوه بر این ،یک امر مهم دیگر اثرات احتمالی جنگ بر دستیابی دراز مدت جامعه به تعلیم و
یباشد.
تربیت بخاطر صدمه یا تخریب مکاتب م 
( )bاستفاده نظامی از مکاتب و دانشگاهها توسط قوای نظامی یک طرف جنگ نباید دلیل تسخیر آنها
نشانههای

توسط نیروی جانب مقابل جهت استفاده نظامی قرار گیرد .هرچه عاجل باید شواهد و
یتهای تعلیمی به
قرارگاهها و استحکامات نظامی از بین برده شده و این تأسیسات جهت فعال 

مقامهای مربوطه سپرده شوند.

رهنمود  :5نباید قوای نظامی جوانب دخیل در جنگ مسلحانه ب همنظور تأمین امنیت مکاتب و دانشگاها
استخدام و مقرر شوند .ب هجز در مواردی که جهت تأمین امنیت این مراکز کسی دیگر غیر از آنها موجود
آموزشدیده از شهروندان عادی جهت تأمین امنیت

نباشد .در صورت امکان ،باید کارمندان مناسب و
مکاتب و دانشگاهها استخدام شوند .در صورت ضرورت ،باید به انتقال کودکان ،شاگردان و کارمندان به
محل امنتری توجه گردد.
یگردند ،در
( )aزمانی که نیروهای نظامی به منظور تأمین امنیت مکاتب و دانشگاهها استخدام م 
صورت امکان ،از حضور آنها در داخل حیاط یا ساختمان مکاتب و دانشگاهها جلوگیری شود تا
وضعیت این تأسیسات بحیث هدف غیر نظامی حفظ شود و از اخالل محیط آموزشی جلوگیری
شود.
رهنمود  :6تمام جوانب دخیل در جنگ مسلحانه باید تاحد ممکن این رهنمودها را در اصول اجراآت،
یغاتیشان درج کنند تا از عملکرد مناسب در
کتاب رهنمای نظامی ،نظامنامه عملیاتی ،و سایر ابزار تبل 
تمام مراحل فرماندهی و عملیاتی اطمینان حاصل شود .جوانب دخیل در جنگ مسلحانه باید جهت تطبیق
این رهنمودها بهترین شیوه مناسب را پیدا کنند.

