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 "ضمان األمان في المدارس للجميع: من االلتزام إلى الممارسة" 
 

 أبوجا، نيجيريا، وعبر اإلنترنت 

 

 ورقة مفاهيمية 

 

 اإلطار العام:  

النيجيرية بالتعاون مع حكومات األرجنتين والنرويج وإسبانيا ومفوضية االتحاد األفريقي، والتحالف العالمي لحماية التعليم من  تقوم الحكومة 

  الهجمات، باستضافة المؤتمر الدولي الرابع حول إعالن المدارس اآلمنة. مؤتمر أبوجا هو مؤتمر يُنظم مرة كل عامين والهدف العام لسلسلة 

األدلة اإلرشادية لحماية المدارس  ه هو التعلم من الخبرات ومراجعة التقدم المحرز على مسار تنفيذ إعالن المدارس اآلمنة والمؤتمرات هذ

، فضالً عن الحث على االلتزام والتحرك من أجل حماية التعليم والجامعات من االستخدام العسكري أثناء النزاعات المسلحة )األدلة اإلرشادية(

يعد المؤتمر محفالً للدول والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني لتبادل الخبرات والتعلم، ولعرض االستراتيجيات والتقدم  من الهجمات.  

المحرز والحديث عن التحديات أيضاً، على مسار تحويل وعود "التعليم اآلمن" إلى حقيقة قائمة. كما يعد المؤتمر فرصة للدول، لحث بعضها 

 قدم على مسار االلتزام بتنفيذ إعالن المدارس اآلمنة. البعض على الت 

لقد اعتمدت حتى اآلن أكثر من نصف الدول األعضاء باألمم المتحدة إعالن المدارس اآلمنة، والعديد منها بدأت منذ ست سنوات في تنفيذ 

لتزامات األساسية في إعالن المدارس اآلمنة،  اإلعالن. المحور المركزي لمؤتمر أبوجا سيكون التعرف على الممارسات الجيدة في تنفيذ اال

 وتسليط الضوء على كيفية تعزيز هذه الممارسات الجيدة وتكييفها بما يوائم مختلف السياقات. الهدف هو تجاوز مرحلة التصديق والتعبير عن

 االلتزام، إلى تشجيع الدول على التعجيل بتنفيذ اإلعالن على أرض الواقع.

مؤتمر أبوجا محاطاً باالهتمام الدولي، فهذه هي المرة األولى التي ينعقد فيها في القارة األفريقية، وفي دولة ومنطقة تضررت  بينما سيكون  

.  كثيراً من الهجمات على التعليم. من ثم فإن تجارب نيجيريا ومنطقة الساحل في التصدي للهجمات على التعليم، سوف يتم تسليط الضوء عليها

ستفادة من تجارب االتحاد األفريقي ومختلف دول القارة ودول العالم، في تيسير الوصول إلى فهم مقارن وعابر للدول وعابر  كما ستتم اال

 للمناطق الجغرافية، من أجل التعلم وتشارك الخبرات. 

تقديم دافع للدول لالنضمام إلى سوف يتيح المؤتمر فرصة للدول لإلعالن عن التصديقات الجديدة، وإلظهار التقدم المحرز في التنفيذ، مع  

إعالن المدارس اآلمنة وتعزيز تنفيذه قبل المؤتمر. سوف تقوم األطراف المشاركة في استضافة المؤتمر والشركاء الدوليين ومن المجتمع 

ود الدبلوماسية والمقابالت  الدولي في الحشد من أجل تشجيع الدول على التحرك خالل األشهر السابقة على المؤتمر، بما يشمل أدوات منها الجه

  مع البعثات الدبلوماسية للدول لدى األمم المتحدة في جنيف ونيويورك، ومن خالل لقاءات واجتماعات مع الوزارات المعنية في عواصم الدول 

 المختلفة. 
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 األهداف:  

 من خالل تحقيق األهداف التالية: الهدف العام هو تعزيز تنفيذ إعالن المدارس اآلمنة 

 شارك الممارسات الجيدة في تنفيذ االلتزامات األساسية لإلعالن، بما يُلهم الدول األخرى العتماد هذه الممارسات مع تكييفها لسياقاتها( ت 1

ودمجها بالسياسات  األدلة اإلرشادية  الخاصة. وعلى وجه التحديد، تشارك التجارب الواعدة في تحقيق التزامات اإلعالن التالية: أ( استخدام  

في مزاعم ال التحقيق  المسلحة؛ ج(  النزاعات  أثناء  التعليم  استمرارية  السعي لضمان  اإلمكان؛ ب(  قدر  التنفيذية  األُطر  للدول وفي  داخلية 

 يات. االنتهاكات أو القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة، وعند االقتضاء: مالحقة الجناة بالشكل المناسب؛ د( تقديم العون للناجين والناج

توثيق أواصر التعاون الدولي وتعزيز التعاون في حماية التعليم وردع االستخدام العسكري للمدارس والجامعات من خالل الجمع بين   (2

التعامل  األطراف المعنية بالتعليم والدفاع والعدل والسياسة الخارجية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، لمناقشة إجراءات الوقاية و

 االت االستخدام العسكري. مع ح

يات،  ( التعرف على الممارسات الحكومية التي يمكن اتخاذها إلنجاز أعمال المساءلة على الهجمات على التعليم وإحقاق العدالة للناجين والناج3

 من خالل البناء على اآلليات القانونية الدولية والوطنية وتعزيزها. 

 

 الجلسات المواضيعية والعامة 

سوف تتناول هذه الجلسة كيف قامت الدول  لحماية المدارس والجامعات أثناء النزاعات المسلحة.  األدلة اإلرشادية  استخدام    :1الجلسة  

وكذلك عمليات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة، على مسار تحسين حماية التعليم وحماية األرواح. سوف يتم  األدلة اإلرشادية  استخدام  

 في بعض الحاالت إلى تقليل استخدام المدارس عسكرياً.  األدلة اإلرشادية أدى تنفيذ  تسليط الضوء على كيف 

لضمان استمرارية التعليم اآلمن  تسلط هذه الجلسة الضوء على الممارسات الجيدة  : ضمان استمرارية التعليم في مناطق الهجمات.  2الجلسة  

أن تُطبق    19- م عن بُعد والبرامج األخرى المستخدمة أثناء انتشار جائحة كوفيدأثناء النزاعات المسلحة، مع محاولة فهم كيف يمكن للتعلي 

الجسيمة   االنتهاكات  لتقليل  المدارس اآلمنة كأداة  إعالن  استخدام  يمكن  الجلسة كيف  تتناول  التعليم. كما سوف  الهجمات على  في سياق 

 ت في النزاعات. األخرى، مثل تجنيد األطفال والعنف الجنسي، وحماية النساء والفتيا

لتحقيق العدالة  : استشراف المستقبل: التحقيق في ادعاءات االنتهاكات ومالحقة الجناة قضائياً وتقديم الدعم للناجين والناجيات.  3الجلسة  

وف تتناول  للناجين والناجيات من التعليم، يجب مالحقة الجناة قضائياً، ويجب أن يحصل الناجين على خدمات ودعم تمكنهم من التعافي. س

هذه الجلسة كيف يمكن للمنظومات القانونية/القضائية الدولية والوطنية أن تتصدى لهذه العناصر لضمان العدالة لألشخاص والمجتمعات  

 ممن تضرروا من الهجمات على التعليم، بما يشمل عمليات الجبر. 

 

التزام بعينه ضمن اإلعالن كما في حالة الجلسات المواضيعية  إضافة إلى الجلسات الثالث المذكورة، سوف تنعقد جلستين ال تركزان على  
 أعاله، إنما ستركزان على تجارب تنفيذ اإلعالن بشكل أكثر شمواًل، أواًل من منظور عسكري، وثانياً من منظور إقليمي:  
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حماية التعليم بمناطق شمال  سوف تشرح القوات المسلحة النيجيرية كيف عملت على  جلسة من استضافة وزارة الدفاع النيجيرية:   -

شرق نيجيريا حيث تم استهداف المدارس بهجمات من قبل جماعات مسلحة. سوف تتم دعوة وزارات الدفاع والقوات المسلحة من 

الدول األخرى إلى استعراض تجاربها والتحديات التي واجهتها في الوقاية من الهجمات على التعليم وفي التعامل مع الهجمات التي 

 ت بالفعل. وقع
التعليم من الهجمات في منطقة الساحل:  جلسة بعنوان   - الجلسة ممثلين من مختلف بعض األفكار حول حماية  سوف تشمل هذه 

الوزارات المعنية ومن المنظمات الدولية والمجتمع المدني، من المعنيين بالوقاية من الهجمات على التعليم والتعامل معها في كل  

سو والنيجر ومالي. سوف يستعرض المشاركون التحديات التي تمت مواجهتها والدروس المستفادة، بحيث من نيجيريا وبوركينافا

 تستفيد الدول من المناطق األخرى من المناقشة. 

 

 طريقة التنظيم:  

آخرون عبر ، سوف ينعقد مؤتمر أبوجا بصورة فعالية مختلطة، حيث يحضر بعض الحضور شخصياً ويشارك 19-بسبب جائحة كوفيد

  19-اإلنترنت، بما يتيح استيعاب مشاركة الجميع. يتولى المركز النيجيري لمكافحة األمراض مسؤولية االلتزام ببروتوكوالت أمان كوفيد

 وسوف يقدم الدعم واإلرشاد لضمان االلتزام بقواعد مكافحة انتشار الجائحة أثناء انعقاد المؤتمر.

 

 المشاركة والتسجيل:  

وح لممثلي حكومات كافة الدول األعضاء باألمم المتحدة، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، والمؤسسات األكاديمية. نلتمس  التسجيل مفت 

( مسؤولين )ممثل واحد عن كل من وزارات التعليم والدفاع والخارجية والعدل( للمشاركة في  4من الحكومات أن تتفضل بترشيح أربعة )

 المؤتمر.

.  هناع المشاركين المنضمين عبر اإلنترنت أن يتفضلوا بالتسجيل في المؤتمر من خالل تعبئة استمارة عبر اإلنترنت، مطلوب من جمي 

الوفود الحكومية التي ترغب في الحضور بصورة شخصية إلى مقر المؤتمر، مطلوب منها أن تكتب مباشرة إلى 

nssc@education.gov.ng   مع عملcc  لعنوانsafeschools@protectingeducation.org  . 

 . ssdconference.education.gov.ngلمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى موقع المؤتمر: 

 

http://ssdconference.education.gov.ng/
mailto:nssc@education.gov.ng
mailto:safeschools@protectingeducation.org
http://ssdconference.education.gov.ng/

