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الهجمات على التعليم زادت في مختلف أنحاء العالم أثناء الجائحة

أكثر من 5 آ��ف هجوم خ��ل العامين الماضيين
ُن�� في

(نیویورك) – طبقاً لتقریر "التعلیم تحت الھجوم
2022" الصادر في 265 صفحة الیوم عن التحالف

العالمي لحمایة التعلیم من الھجمات، فإن أكثر من

تسعة آالف طالب ومعلم وأكادیمي قد تضرروا
وأصیبوا وقُتلوا في ھجمات على التعلیم أثناء

النزاعات المسلحة على مدار العامین الماضیین. ھناك

أكثر من خمسة آالف ھجوم منفصل وقعوا على
منشآت تعلیمیة وطالب ومعلمین، فضالً عن وقائع

استخدام عسكري لمنشآت تعلیمیة، في 2020

و2021، في زیادة ملحوظة وكبیرة مقارنة بالعامین
السابقین على ھذه الفترة.

توصل الباحثون المشاركون في تقریر "التعلیم تحت

الھجوم 2022" إلى أن عدد الھجمات على التعلیم واالستخدام العسكري للمدارس قد زاد من 2019 إلى 2020 بواقع الثلث، واستمرت
الزیادة في 2021، حتى مع إغالق المدارس والجامعات حول العالم لفترات مطولة أثناء انتشار كوفید-19. توصل التحالف العالمي إلى أن

الھجمات زادت في دول منھا بوركینا فاسو وكولومبیا وإثیوبیا ومالي ومیانمار ونیجیریا، وظھرت في دول أخرى مثل موزمبیق

وأذربیجان، في حین تراجعت المعدالت في جنوب السودان وسوریا والیمن. اشتدت الھجمات في 2022: حیث تضررت أكثر من ألف
مدرسة وجامعة في أوكرانیا منذ 24 فبرایر/شباط، طبقاً لوزارة التعلیم والعلوم األوكرانیة ومنظمات المجتمع المدني.

وقالت دیا نیجوني المدیرة التنفیذیة للتحالف العالمي لحمایة التعلیم من الھجمات: "من الضروري أن تنھي الحكومات والجماعات المسلحة

ھجماتھا على التعلیم، وأن تكف عن استخدام المدارس والجامعات ألغراض عسكریة". وتابعت: "على الحكومات أن تحقق في الھجمات
وأن تقاضي المسؤولین عن االنتھاكات. في مرحلة "العودة للمدارس" بعد كوفید-19، علیھم أن یدمجوا الطالب المتضررین من الھجمات

ویوسعوا من البدائل للبرامج التعلیمیة بما یشمل اللجوء للخیارات التي أتیحت أثناء انتشار الجائحة، حسب الحاجة".

اشتملت الھجمات على التعلیم على مشاركة قوات مسلحة وجماعات مسلحة غیر تابعة لدول في تفجیر وإحراق مدارس وجامعات، وقتل
وإصابة واغتصاب واختطاف وتوقیف الطالب والمعلمین، وتجنید الطالب والمعلمین عند المؤسسات التعلیمیة وبالقرب منھا أثناء النزاعات

المسلحة. إضافة إلى مقتل وإصابة األفراد جراء ھذه الھجمات، فإن تدمیر واحتالل المدارس یؤدي إلى زلزلة عملیة التعلیم، وأحیاناً بشكل

شبھ دائم، ولھ آثار اجتماعیة واقتصادیة طویلة األجل.



األسلحة المتفجرة التي تم استخدامھا في 20% من جمیع الھجمات المبلغ بھا على التعلیم، لھا آثار مدمرة بصورة خاصة، إذ تقتل وتصیب

عدد بال حصر من الطالب والمعلمین وتضر بمئات المدارس والجامعات. في أفغانستان، اشتملت الھجمات على المدارس على استخدام
أسلحة متفجرة قتلت وأصابت ما ال یقل عن 185 طالباً ومعلماً، وجمیعھم تقریباً من الفتیات، خالل النصف األول من 2021 وحده. وفي

فلسطین، أدت الضربات الجویة والبریة باألسلحة المتفجرة إلى اإلضرار بربع مدارس غزة أثناء تصعید االقتتال في مایو/أیار 2021.

شّكلت الھجمات على المدارس ثلثي جمیع تقاریر الھجمات على التعلیم واالستخدام العسكري، ضمن البیانات التي جمعھا التحالف العالمي،
وھي نسبة مماثلة لفترة العاملین السابقین. في 2020 و2021 كانت جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة ومالي وفلسطین ھي الدول األكثر

تضرراً من الھجمات على المدارس، إذ تعرضت كل منھا ألكثر من 400 ھجمة وتھدید بھجمات.

زادت معدالت االستخدام العسكري للمدارس والجامعات من قبل القوات المسلحة والجماعات المسلحة ألكثر من الضعف خالل 2020
و2021، مقارنة بالفترة السابقة. كان من دوافع ھذه الزیادة، زیادة المدارس المستخدمة كثكنات ومراكز احتجاز وفي عملیات عسكریة. في

میانمار أكثر من 200 حالة من ھذا النوع، أغلبھا خالل الفترة التالیة على االنقالب العسكري في فبرایر/شباط 2021.

كما زادت الھجمات المستھدفة للطالب والمعلمین. في نیجیریا، تناقلت التقاریر اختطاف وإصابة ومقتل أكثر من ألف طالب ومعلم، وثلثھم
على األقل من النساء والفتیات. معدل ھذه الھجمات – والكثیر منھا شنتھا جماعات مسلحة مجھولة – تصاعد منذ دیسمبر/كانون األول

2020. وفي بوركینا فاسو والكامیرون وفلسطین والصومال وكولومبیا طرأ أیضاً زیادة في أعداد الطالب والمعلمین المھددین والمعرضین

لالختطاف واإلصابة والقتل.

كما استھدفت الجماعات المسلحة والقوات المسلحة المدارس لتجنید األطفال. خالل العامین الماضیین، قامت ھذه األطراف حسب التقاریر

بتجنید الطالب من المدارس في كل من كولومبیا وجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة ومالي والیمن، في حین تناقلت التقاریر مسؤولیة قوات

مسلحة وقوات أمن وجماعات مسلحة عن أعمال عنف جنسي في المدارس والجامعات وفي الطرق إلیھا ومنھا في سبع دول على األقل.

كما تعرضت الجامعات وطالبھا والعاملین فیھا لھجمات خالل العامین الماضیین، إذ وقعت أكثر من 320 ھجمة حسب التقاریر. أغلب ھذه

الھجمات استھدفت الطالب والعاملین بالجامعات، في حین استھدف ربعھا المنشآت الجامعیة. تعرض أكثر من 550 طالب وعامل
بالجامعات إلصابات وأعمال اختطاف وقتل وتعرض 1450 آخرین لالحتجاز والتوقیف واإلدانة.

لم یبطئ كوفید-19 الھجمات على التعلیم. في واقع األمر، زادت بعض االنتھاكات في 2020 و2021. استغلت القوات المسلحة والجماعات

المسلحة غیر التابعة لدول خلو المدارس واستخدمتھا في أغراض عسكریة، في كل من أفغانستان ومیانمار والسودان وسوریا. وفي مناطق
أخرى، ردت الشرطة بالقوة المفرطة على احتجاجات الطالب والمعلمین على السیاسات المتصلة بإغالق أو إعادة افتتاح المدارس

والجامعات بسبب الجائحة، بما یشمل من خالل استخدام خراطیم المیاه والغاز المسیل للدموع في فض التجمعات. وفي دول أخرى مثل

كولومبیا وفلسطین، بعد رفع إجراءات الحظر واإلغالق، تعرضت المدارس التي لحقت بھا أضرار أثناء الھجمات لتأخیرات في إعادة
االفتتاح أو رجعت للعمل بمنشآت متضررة.

یصدر ھذا التقریر في الذكرى السابعة إلعالن المدارس اآلمنة، وھو التزام سیاسي بحمایة التعلیم في النزاعات المسلحة، وقد صدقت علیھ

114 دولة. باالنضمام إلى اإلعالن، تلتزم الدول باتخاذ خطوات ملموسة لحمایة التعلیم، بما یشمل من خالل استخدام "األدلة اإلرشادیة
لحمایة المدارس والجامعات من االستخدام العسكري أثناء النزاعات المسلحة". منذ فتح الباب للتصدیق على اإلعالن في 2015، أحرزت

الحكومات واألطراف الشریكة معھا تحسنات ملموسة في القوانین والممارسات المتعلقة بحمایة التعلیم من الھجمات. أكثر من ثلث الدول

المشمولة في التقریر لیست من األطراف الموقعة على اإلعالن.

وقالت نیجوني: "مع استمرار الھجمات على المدارس والجامعات والطالب والمعلمین في ظل نزاعات جدیدة وأخرى مزمنة، یبقى إعالن

المدارس اآلمنة في ذكرى تدشینھ السابعة أداة ضروریة ومھمة. على الحكومات التصدیق على اإلعالن وتنفیذه إلنقاذ األرواح وحمایة الحق

في التعلیم للجمیع، بما یشمل من یعانون من أسوأ األوضاع في ظل الحروب".
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ملحوظة للمحررین/ات

ھذا ھو التقریر السادس في سلسلة "التعلیم تحت الھجوم". التقریر یحلل توجھات وخصائص الھجمات واالستخدام العسكري للمدارس

والجامعات في 28 دولة.

التحالف العالمي لحمایة التعلیم من الھجمات (GCPEA) ھو تحالف من ھیئات األمم المتحدة ومنظمات غیر حكومیة تعمل بمجاالت
التعلیم في حاالت الطوارئ والحمایة والتعلیم العالي.

تم تقدیم دعم سخي إلعداد تقریر "التعلیم تحت الھجوم 2022" من قبل مؤسسة "التعلیم قبل كل شيء" و"التعلیم ال ینتظر" ووزارة

الخارجیة النرویجیة، ومانح طلب عدم ذكر اسمھ.
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