
  
 

 

 

 

 حمايتهم في النزاعات حول العالم بدالً منالتالميذ والمدارس يتم استهدافهم 
 لمدارس اآلمنة لدعم حماية التعليم خالل النزاعات المسلحةليعقد المؤتمر الدولي الثاني 

 
 2017مارس بوينس آيرس، األرجنتين، 

 
دعت مؤسسة التعليم فوق الجميع من خالل برنامجها القانوني للمناصرة "حماية التعليم في ظروف النزاع 

أنحاء العالم جميع  ، الدول منالتحالف العالمي لحماية التعليم من الهجماتوانعدام األمن" وشركائها في 
إلى تطبيقه بشكل كامل على الصعيد وقعته (اإلعالن)، والدول التي  إعالن المدارس اآلمنةتوقيع إلى 

 الوطني.
 

ً للدول لحماية التعليم من الهجمات من خالل  ً سياسيا وااللتزام باستخدام  التصديقيحدد اإلعالن التزاما
المبادئ التوجيهية لحماية المدارس والجامعات من االستخدام العسكري أثناء النزاعات المسلحة (المبادئ 

 التوجيهية).
 

من خالل  مدارس اآلمنة، تدعو مؤسسة التعليم فوق الجميعللبمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي الثاني 
الدول من جميع أنحاء العالم للقيام بالمزيد لحماية حق األطفال بالحصول على التعليم.  برنامجها القانوني

في  في الحروبالتعليم محرك للتنمية البشرية وحق إنساني عالمي. وبالرغم من ذلك، فإنه يستخدم كسالح 
لمجموعات كثير من األحيان عبر استهداف المدارس بالهجمات أو عندما يتم السيطرة عليها من قبل ا

 المسلحة.
 

 مليحة مالك، علقت بالقول:
 

ما زال استخدام ، وبالرغم من ذلك دولة 61من قبل  اإلعالن تصديق، تم 2015في عام ه اعتماد"منذ 
 ".مستمراً  التعليم كسالح في الحروب

 
يتم احترامه. وحق حصول كل طفل على التعليم يجب أن  على المدارس يجب أن تتوقف اآلن الهجمات"

التي وقعت على اإلعالن لنجعل صوتنا العالمي أقوى. إنه  61 الـ نضمام إلى الدولنحث كل الحكومات اال
 فقط من خالل العمل سوية يمكننا حماية التالميذ والمعلمين من المزيد من الهجمات."

 
 
 
 



  
 

تعّرضت المدارس 
لسلسلة من الهجمات في 

دولة على األقل  21
مسلحة  نزاعاتتشهد 

0Fوانعدام األمن منذ عام 

 24. باإلضافة إلى ذلك، تم توثيق استخدام المدارس ألغراض عسكرية في 12013
1Fدولة على األقل تشهد نزاعات مسلحة وانعدام األمن

. مع استمرار النزاعات حول العالم، بات أمراً 2
عبر إضافة اسمها حاسماً أن تنسق مزيد من الدول جهودها لحماية حق كل طفل بالحصول على التعليم، 

  التي وقعت اإلعالن. إلى قائمة الدول
 

قة، تقديم : جمع بيانات موثوويتضمنيهدف اإلعالن إلى تقوية الحماية واالستجابة للهجمات على التعليم 
وتعزيز مقاربات   المساعدة إلى الضحايا، التحقيق في مزاعم انتهاكات القانون الوطني والدولي، تطوير

ودعم عمل األمم ، ة التعليم خالل النزاعات المسلحةللتعليم تراعي حساسية النزاعات، السعي لمواصل
 المتحدة في أجندة األطفال والنزاعات المسلحة .

 
جهات توجيهية مجموعة من الخطوات العملية التي تساعد أطراف النزاع (سواءاً كانت تقدم المبادئ ال

على ممارسة ضبط النفس بما يتعلق باإلستخدام العسكري للمباني  حكومية أو غير حكومية)فاعلة 
التعليمية أو على األقل تخفيف األثر التي تتركه هذه الممارسات على سالمة التالميذ والتعليم عندما 

 تحدث.
 

شركائها من الدول حول العالم لتحسين توثيق الهجمات. الهدف تعمل مؤسسة التعليم فوق الجميع مع 
 النهائي هو استعادة إمكانية الحصول على التعليم بأسرع ما يمكن عندما يتم الهجوم على المدارس. 

 
 -- انتهى --
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 مالحظات للمحررين:
 

تم تطوير إعالن 
في مؤتمر أوسلو  للمصادقةاً مفتوحاإلعالن  كان ، واآلمنة من خالل جلسات استشارية مع الدولالمدارس 

ل عملية يسهلت. يدعو اإلعالن الدول لتعزيز وحماية حق التعليم و2015حول المدارس اآلمنة في مايو 
 التعليم في ظروف النزاعات المسلحة.  مواصلة

 
 نبذة عن مؤسسة التعليم فوق الجميع

هي مبادرة عالمية أسستها صاحبة سمو الشيخة موزا بنت ناصر ” التعليم فوق الجميع“مؤسسة  •
 .2012المسند عام 

التنمية، مع التركيز بشكل خاص على المناطق التي تعاني من  لدعمتهدف إلى بناء حركة عالمية  •
 تمكين الشباب والنساء.واحتياجات األطفال، ، والفقر والنزاعات والكوارث

” علّم طفال“تعمل مؤسسة التعليم فوق الجميع كمظلة تجمع أربعة برامج رئيسية هي  •
، و"أيادي الخير نحو آسيا ”حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام األمن”و” الفاخورة”و

 (روتا)".
أو تابعونا عبر  تويتر  educationaboveall.orgلمزيٍد من المعلومات، تفضلوا بزيارة  •

EAA_Foundation وفيسبوك وانستجرام @educationaboveall_eaa@ 
 

 نبذة عن برنامح حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام األمن

تم تأسيس البرنامج لتعزيز وحماية حق التعليم في المناطق المتأثرة باألزمات، النزاعات، وانعدام  •
 األمن. 

البرنامج على تقوية اإلطار القانوني الدولي الذي يحمي التعليم والمدارس من الهجمات يركز  •
 خالل النزاع وتعزيز قيم سيادة القانون المتضمنة حق الحصول على تعليم.

يضم البرنامج معلمين ومتخصصين في القطاع التعليمي والقانون الدولي وحماية الطفل بهدف  •
 حماية حق التعليم. 

 % من األطفال غير الملتحقين بالمدرسة في المناطق التي تتعرض للنزاعات. 36يعيش  •
 يفقد مليون طفل فرصهم في التعلم وتطوير المهارات في تلك المناطق.  •

 

 

 

 

 التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات نبذة عن

http://educationaboveall.org/


  
مؤسسة التعليم فوق 
الجميع شريك مؤسس 

التحالف العالمي في 
التعليم من  لحماية

المنظمة وهي  الهجمات
من قبل  2010تم تأسيس التحالف عام قادت العملية التي أدت إلى اعتماد إعالن المدارس اآلمنة.  التي

منظمات عاملة في مجال التعليم في حاالت الطوارئ والنزاع، ومجاالت التعليم العالي والحماية وحقوق 
تشترك في قلقها حول الهجمات المستمرة على المؤسسات التعليمية اإلنسان الدولية والقانون اإلنساني، 

باإلضافة إلى مؤسسة التعليم فوق  والتالميذ والموظفين في البلدان المتضررة من النزاع وانعدام األمن.
الجميع، تضم اللجنة التوجيهية للتحالف سبعة منظمات دولية: مجلس مساعدة األكاديميين المعرضين 

، هيومن رايتس ووتش، معهد التعليم الدولي، المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون للخطر (كارا)
برنامج تنفذه "التعليم فوق الجميع")، أنقذوا (الالجئين، حماية التعليم في انعدام األمن والصراعات 

، صندوق األمم Scholars at Risk Network، شبكة علماء في خطر Save the Childrenاألطفال 
يضم التحالف  لمتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).ا

أيضاً في عضويته عدد كبير من المنظمات التي تشارك في مجموعات العمل وتساهم في التحالف بطرق 
 مختلفة.

لتشارك بوينس آيرس تجتمع هذه المنظمات مع الدول، المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في 
 سيكون ذلك أول اجتماع دولي منذ اعتماد اإلعالن.لمدارس اآلمنة. ل في المؤتمر الدولي الثاني

 
 
 

 يرجى االتصال بـ:  لالستفسارات اإلعالمية،
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