
ضمان التعلیم اآلمن للجمیع: 
من االلتزام إلى الممارسة



٢

تقوم الحكومة النیجیریة بالتعاون مع حكومات 
األرجنتین والنرویج وإسبانیا ومفوضیة االتحاد 
األفریقي، والتحالف العالمي لحمایة التعلیم من 

الھجمات، باستضافة المؤتمر الدولي الرابع حول 
ُإعالن المدارس اآلمنة. مؤتمر أبوجا ھو مؤتمر ینظم 
مرة كل عامین والھدف العام لسلسلة المؤتمرات ھذه 
ھو التعلم من الخبرات ومراجعة التقدم المحرز على 
مسار تنفیذ إعالن المدارس اآلمنة واألدلة اإلرشادیة 
لحمایة المدارس والجامعات من االستخدام العسكري 

أثناء النزاعات المسلحة (األدلة اإلرشادیة)، فضالً 
عن الحث على االلتزام والتحرك من أجل حمایة 

التعلیم من الھجمات. یعد المؤتمر محفال للدول ً
والمنظمات الدولیة ومنظمات المجتمع المدني لتبادل 

الخبرات والتعلم، ولعرض االستراتیجیات والتقدم 
المحرز والحدیث عن التحدیات أیضا، على مسار ً

تحویل وعود "التعلیم اآلمن" إلى حقیقة قائمة. كما 
یعد المؤتمر فرصة للدول، لحث بعضھا البعض على 

التقدم على مسار االلتزام بتنفیذ إعالن المدارس 
اآلمنة.

لقد اعتمدت حتى اآلن أكثر من نصف الدول 
األعضاء باألمم المتحدة إعالن المدارس اآلمنة، 

والعدید منھا بدأت منذ ست سنوات في تنفیذ اإلعالن. 
المحور المركزي لمؤتمر أبوجا سیكون التعرف على 
الممارسات الجیدة في تنفیذ االلتزامات األساسیة في 
إعالن المدارس اآلمنة، وتسلیط الضوء على كیفیة 

تعزیز ھذه الممارسات الجیدة وتكییفھا بما یوائم 
مختلف السیاقات. الھدف ھو تجاوز مرحلة التصدیق 
والتعبیر عن االلتزام، إلى تشجیع الدول على التعجیل 

بتنفیذ اإلعالن على أرض الواقع.

بینما سیكون مؤتمر أبوجا محاطا باالھتمام الدولي، ً
فھذه ھي المرة األولى التي ینعقد فیھا في القارة 

األفریقیة، وفي دولة ومنطقة تضررت كثیرا من ً
الھجمات على التعلیم. من ثم فإن تجارب نیجیریا 

ومنطقة الساحل في التصدي للھجمات على التعلیم، 
سوف یتم تسلیط الضوء علیھا. كما ستتم االستفادة من 

تجارب االتحاد األفریقي ومختلف دول القارة ودول 
العالم، في تیسیر الوصول إلى فھم مقارن وعابر 
للدول وعابر للمناطق الجغرافیة، من أجل التعلم 

وتشارك الخبرات.

سوف یتیح المؤتمر فرصة للدول لإلعالن عن 
التصدیقات الجدیدة، وإلظھار التقدم المحرز في 

التنفیذ، مع تقدیم دافع للدول لالنضمام إلى إعالن 
المدارس اآلمنة وتعزیز تنفیذه قبل المؤتمر. سوف 

تقوم األطراف المشاركة في استضافة المؤتمر 
والشركاء الدولیین ومن المجتمع الدولي في الحشد 
من أجل تشجیع الدول على التحرك خالل األشھر 

السابقة على المؤتمر، بما یشمل أدوات منھا الجھود 
الدبلوماسیة والمقابالت مع البعثات الدبلوماسیة للدول 
لدى األمم المتحدة في جنیف ونیویورك، ومن خالل 

لقاءات واجتماعات مع الوزارات المعنیة في عواصم 
الدول المختلفة.

الجلسات المواضیعیة والعامة

الھدف العام ھو تعزیز تنفیذ إعالن المدارس اآلمنة من 
خالل تحقیق األھداف التالیة:

 (1تشارك الممارسات الجیدة في تنفیذ االلتزامات األساسیة 
ُلإلعالن، بما یلھم الدول األخرى العتماد ھذه الممارسات مع 

تكییفھا لسیاقاتھا الخاصة. وعلى وجھ التحدید، تشارك 
التجارب الواعدة في تحقیق التزامات اإلعالن التالیة: أ) 

استخدام األدلة اإلرشادیة ودمجھا بالسیاسات الداخلیة للدول 
وفي األطر التنفیذیة قدر اإلمكان؛ ب) السعي لضمان ُ

استمراریة التعلیم أثناء النزاعات المسلحة؛ ج) التحقیق في 
مزاعم االنتھاكات أو القوانین الوطنیة والدولیة ذات الصلة، 

وعند االقتضاء: مالحقة الجناة بالشكل المناسب؛ د) تقدیم 
العون للناجین والناجیات.

 (2توثیق أواصر التعاون الدولي وتعزیز التعاون في حمایة 
التعلیم وردع االستخدام العسكري للمدارس والجامعات من 

خالل الجمع بین األطراف المعنیة بالتعلیم والدفاع والسیاسة 
الخارجیة والمنظمات الدولیة ومنظمات المجتمع المدني، 
لمناقشة إجراءات الوقایة والتعامل مع حاالت االستخدام 

العسكري.

 (3التعرف على الممارسات الحكومیة التي یمكن اتخاذھا 
إلنجاز أعمال المساءلة على الھجمات على التعلیم وإحقاق 

العدالة للناجین والناجیات، من خالل البناء على اآللیات 
القانونیة الدولیة والوطنیة وتعزیزھا.

الجلسة ١: استخدام األدلة اإلرشادیة لحمایة المدارس 
والجامعات أثناء النزاعات المسلحة. سوف تتناول ھذه 

الجلسة كیف قامت الدول استخدام األدلة اإلرشادیة وكذلك 
عملیات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة، على مسار تحسین 
حمایة التعلیم وحمایة األرواح. سوف یتم تسلیط الضوء على 
كیف أدى تنفیذ األدلة اإلرشادیة في بعض الحاالت إلى تقلیل 

استخدام المدارس عسكریاً.
 

الجلسة ٢: ضمان استمراریة التعلیم في مناطق الھجمات. 
تسلط ھذه الجلسة الضوء على الممارسات الجیدة لضمان 

استمراریة التعلیم اآلمن أثناء النزاعات المسلحة، مع محاولة 
ُفھم كیف یمكن للتعلیم عن بعد والبرامج األخرى المستخدمة 

أثناء انتشار جائحة كوفید-١٩ أن تطبق في سیاق الھجمات ُ
على التعلیم. كما سوف تتناول الجلسة كیف یمكن استخدام 

إعالن المدارس اآلمنة، ومن خالل الحفاظ على أمان 

-

-

-

المدارس، كأداة لتقلیل االنتھاكات الجسیمة األخرى، 
مثل تجنید األطفال والعنف الجنسي، وحوادث 

االختطاف، وكیف یمكن إلعالن المدارس اآلمنة أن 
ّیحسن من حالة حمایة النساء والفتیات في النزاعات.

الجلسة ٣: استشراف المستقبل: التحقیق في 
ادعاءات االنتھاكات ومالحقة الجناة قضائیا وتقدیم ً

الدعم للناجین والناجیات. لتحقیق العدالة للناجین 
والناجیات من التعلیم، یجب مالحقة الجناة قضائیا، ً

ویجب أن یحصل الناجون على خدمات ودعم تمكنھم 
من التعافي. سوف تتناول ھذه الجلسة كیف یمكن 
للمنظومات القانونیة/القضائیة الدولیة والوطنیة أن 
تتصدى لھذه العناصر لضمان العدالة لألشخاص 

والمجتمعات ممن تضرروا من الھجمات على التعلیم، 
بما یشمل عملیات الجبر.

إضافة إلى الجلسات الثالث 

المذكورة، سوف تنعقد 

جلستین ال تركزان على 

التزام بعینھ ضمن اإلعالن 

كما في حالة الجلسات 

المواضیعیة أعاله، إنما 

ستركزان على تجارب تنفیذ 

اإلعالن بشكل أكثر شموال، ً

أوال من منظور عسكري، ً

وثانیا من منظور إقلیمي: ً

٢

تقوم الحكومة النیجیریة بالتعاون مع حكومات 
األرجنتین والنرویج وإسبانیا ومفوضیة االتحاد 
األفریقي، والتحالف العالمي لحمایة التعلیم من 

الھجمات، باستضافة المؤتمر الدولي الرابع حول 
ُإعالن المدارس اآلمنة. مؤتمر أبوجا ھو مؤتمر ینظم 
مرة كل عامین والھدف العام لسلسلة المؤتمرات ھذه 
ھو التعلم من الخبرات ومراجعة التقدم المحرز على 
مسار تنفیذ إعالن المدارس اآلمنة واألدلة اإلرشادیة 
لحمایة المدارس والجامعات من االستخدام العسكري 

أثناء النزاعات المسلحة (األدلة اإلرشادیة)، فضالً 
عن الحث على االلتزام والتحرك من أجل حمایة 

التعلیم من الھجمات. یعد المؤتمر محفال للدول ً
والمنظمات الدولیة ومنظمات المجتمع المدني لتبادل 

الخبرات والتعلم، ولعرض االستراتیجیات والتقدم 
المحرز والحدیث عن التحدیات أیضا، على مسار ً

تحویل وعود "التعلیم اآلمن" إلى حقیقة قائمة. كما 
یعد المؤتمر فرصة للدول، لحث بعضھا البعض على 

التقدم على مسار االلتزام بتنفیذ إعالن المدارس 
اآلمنة.

لقد اعتمدت حتى اآلن أكثر من نصف الدول 
األعضاء باألمم المتحدة إعالن المدارس اآلمنة، 

والعدید منھا بدأت منذ ست سنوات في تنفیذ اإلعالن. 
المحور المركزي لمؤتمر أبوجا سیكون التعرف على 
الممارسات الجیدة في تنفیذ االلتزامات األساسیة في 
إعالن المدارس اآلمنة، وتسلیط الضوء على كیفیة 

تعزیز ھذه الممارسات الجیدة وتكییفھا بما یوائم 
مختلف السیاقات. الھدف ھو تجاوز مرحلة التصدیق 
والتعبیر عن االلتزام، إلى تشجیع الدول على التعجیل 

بتنفیذ اإلعالن على أرض الواقع.

بینما سیكون مؤتمر أبوجا محاطا باالھتمام الدولي، ً
فھذه ھي المرة األولى التي ینعقد فیھا في القارة 

األفریقیة، وفي دولة ومنطقة تضررت كثیرا من ً
الھجمات على التعلیم. من ثم فإن تجارب نیجیریا 

ومنطقة الساحل في التصدي للھجمات على التعلیم، 
سوف یتم تسلیط الضوء علیھا. كما ستتم االستفادة من 

تجارب االتحاد األفریقي ومختلف دول القارة ودول 
العالم، في تیسیر الوصول إلى فھم مقارن وعابر 
للدول وعابر للمناطق الجغرافیة، من أجل التعلم 

وتشارك الخبرات.

سوف یتیح المؤتمر فرصة للدول لإلعالن عن 
التصدیقات الجدیدة، وإلظھار التقدم المحرز في 

التنفیذ، مع تقدیم دافع للدول لالنضمام إلى إعالن 
المدارس اآلمنة وتعزیز تنفیذه قبل المؤتمر. سوف 

تقوم األطراف المشاركة في استضافة المؤتمر 
والشركاء الدولیین ومن المجتمع الدولي في الحشد 
من أجل تشجیع الدول على التحرك خالل األشھر 

السابقة على المؤتمر، بما یشمل أدوات منھا الجھود 
الدبلوماسیة والمقابالت مع البعثات الدبلوماسیة للدول 
لدى األمم المتحدة في جنیف ونیویورك، ومن خالل 

لقاءات واجتماعات مع الوزارات المعنیة في عواصم 
الدول المختلفة.

الجلسات المواضیعیة والعامة

الھدف العام ھو تعزیز تنفیذ إعالن المدارس اآلمنة من 
خالل تحقیق األھداف التالیة:

 (1تشارك الممارسات الجیدة في تنفیذ االلتزامات األساسیة 
ُلإلعالن، بما یلھم الدول األخرى العتماد ھذه الممارسات مع 

تكییفھا لسیاقاتھا الخاصة. وعلى وجھ التحدید، تشارك 
التجارب الواعدة في تحقیق التزامات اإلعالن التالیة: أ) 

استخدام األدلة اإلرشادیة ودمجھا بالسیاسات الداخلیة للدول 
وفي األطر التنفیذیة قدر اإلمكان؛ ب) السعي لضمان ُ

استمراریة التعلیم أثناء النزاعات المسلحة؛ ج) التحقیق في 
مزاعم االنتھاكات أو القوانین الوطنیة والدولیة ذات الصلة، 

وعند االقتضاء: مالحقة الجناة بالشكل المناسب؛ د) تقدیم 
العون للناجین والناجیات.

 (2توثیق أواصر التعاون الدولي وتعزیز التعاون في حمایة 
التعلیم وردع االستخدام العسكري للمدارس والجامعات من 

خالل الجمع بین األطراف المعنیة بالتعلیم والدفاع والسیاسة 
الخارجیة والمنظمات الدولیة ومنظمات المجتمع المدني، 
لمناقشة إجراءات الوقایة والتعامل مع حاالت االستخدام 

العسكري.

 (3التعرف على الممارسات الحكومیة التي یمكن اتخاذھا 
إلنجاز أعمال المساءلة على الھجمات على التعلیم وإحقاق 

العدالة للناجین والناجیات، من خالل البناء على اآللیات 
القانونیة الدولیة والوطنیة وتعزیزھا.

الجلسة ١: استخدام األدلة اإلرشادیة لحمایة المدارس 
والجامعات أثناء النزاعات المسلحة. سوف تتناول ھذه 

الجلسة كیف قامت الدول استخدام األدلة اإلرشادیة وكذلك 
عملیات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة، على مسار تحسین 
حمایة التعلیم وحمایة األرواح. سوف یتم تسلیط الضوء على 
كیف أدى تنفیذ األدلة اإلرشادیة في بعض الحاالت إلى تقلیل 

استخدام المدارس عسكریاً.
 

الجلسة ٢: ضمان استمراریة التعلیم في مناطق الھجمات. 
تسلط ھذه الجلسة الضوء على الممارسات الجیدة لضمان 

استمراریة التعلیم اآلمن أثناء النزاعات المسلحة، مع محاولة 
ُفھم كیف یمكن للتعلیم عن بعد والبرامج األخرى المستخدمة 

أثناء انتشار جائحة كوفید-١٩ أن تطبق في سیاق الھجمات ُ
على التعلیم. كما سوف تتناول الجلسة كیف یمكن استخدام 

إعالن المدارس اآلمنة، ومن خالل الحفاظ على أمان 

-

-

-

المدارس، كأداة لتقلیل االنتھاكات الجسیمة األخرى، 
مثل تجنید األطفال والعنف الجنسي، وحوادث 

االختطاف، وكیف یمكن إلعالن المدارس اآلمنة أن 
ّیحسن من حالة حمایة النساء والفتیات في النزاعات.

الجلسة ٣: استشراف المستقبل: التحقیق في 
ادعاءات االنتھاكات ومالحقة الجناة قضائیا وتقدیم ً

الدعم للناجین والناجیات. لتحقیق العدالة للناجین 
والناجیات من التعلیم، یجب مالحقة الجناة قضائیا، ً

ویجب أن یحصل الناجون على خدمات ودعم تمكنھم 
من التعافي. سوف تتناول ھذه الجلسة كیف یمكن 
للمنظومات القانونیة/القضائیة الدولیة والوطنیة أن 
تتصدى لھذه العناصر لضمان العدالة لألشخاص 

والمجتمعات ممن تضرروا من الھجمات على التعلیم، 
بما یشمل عملیات الجبر.

إضافة إلى الجلسات الثالث 

المذكورة، سوف تنعقد 

جلستین ال تركزان على 

التزام بعینھ ضمن اإلعالن 

كما في حالة الجلسات 

المواضیعیة أعاله، إنما 

ستركزان على تجارب تنفیذ 

اإلعالن بشكل أكثر شموال، ً

أوال من منظور عسكري، ً

وثانیا من منظور إقلیمي: ً
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مراسم االستقبال والفعالیات الجانبیة: 

مشاركة األطفال واألشخاص المتضررین:

سوف یشارك األطفال والشباب بشكل فعال من خالل مشاركة كیف أثرت الھجمات على فرصھم التعلیمیة، مع تقدیم توصیات لصناع 

القرار، ال سیما في الجلسات االفتتاحیة والختامیة. كما سیتم تخصیص فعالیة جانبیة متاحة للحضور في مقر المؤتمر، یعبر فیھا األطفال 

عن كیف أثرت علیھم الھحمات على التعلیم، وتتیح لھم فرصة لعرض مطالبھم بزیادة مشاركتھم في اإلدارة وصناعة القرار والمشاركة 
في تنفیذ إعالن المدارس اآلمنة لحمایة مستقبلھم. سوف یشارك بعض األطفال حضوریا وسوف ینضم آخرون عبر اإلنترنت. كما سیتم ً

ضم أصوات أشخاص آخرین تأثروا بشكل مباشر بالھجمات على التعلیم، مثل المعلمین، إلى المؤتمر.

في الیوم األول من المؤتمر، سوف تنعقد فعالیة جانبیة للمجتمع المدني من تنظیم فریق عمل التعلیم في الطوارئ – نیجیریا، بقیادة 

الیونیسف وھیئة إنقاذ الطفولة. سوف یلیھا حفل استقبال تستضیفھ وزارة الخارجیة النیجیریة. في الیوم الثاني، ستنعقد فعالیة األطفال 
الجانبیة من تنظیم وزارة شؤون المرأة االتحادیة، وھیئة إنقاذ الطفولة. سوف تتوفر تفاصیل ھذه الفعالیات عبر المؤسسات المنظمة لھا.

ّیتوفر أدناه جدول أولي بالفعالیة. جمیع األوقات المذكورة ھي بتوقیت أبوجا المحلي. جمیع الفعالیات متاحة للمشاركین عبر اإلنترنت ما 
ُلم یذكر خالف ذلك.

6

الجمھور المستھدف

- جلسة من استضافة وزارة الدفاع النیجیریة: سوف تشرح القوات المسلحة النیجیریة كیف تعمل على حمایة التعلیم بمناطق شمال شرق 
نیجیریا حیث یتم استھداف المدارس بھجمات من قبل جماعات مسلحة. سوف تتم دعوة وزارات الدفاع والقوات المسلحة من الدول 
األخرى إلى استعراض تجاربھا والتحدیات التي واجھتھا في الوقایة من الھجمات على التعلیم وفي التعامل مع الھجمات التي وقعت 

بالفعل.

جلسة بعنوان بعض األفكار حول حمایة التعلیم من الھجمات في منطقة الساحل: سوف تشمل ھذه الجلسة ممثلین من مختلف  
الوزارات المعنیة ومن المنظمات الدولیة والمجتمع المدني، من المعنیین بالوقایة من الھجمات على التعلیم والتعامل معھا في كل من 
نیجیریا وبوركینافاسو والنیجر ومالي. سوف یستعرض المشاركون التحدیات التي تمت مواجھتھا والدروس المستفادة، بحیث تستفید 

الدول من المناطق األخرى من المناقشة.

جمیع الدول أعضاء األمم المتحدة سوف تتلقى الدعوة لحضور المؤتمر. سیكون المتحدثون في الجلسات مسؤولون حكومیون ومسؤولون 
من كیانات متعددة األطراف، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني، من أصحاب الخبرة في تنفیذ الممارسات الجیدة الجاري عرضھا. 
ستتم دعوة مشاركین آخرین، على المستوى الوزاري ومن مستوى مدراء اإلدارات من وزارات الدفاع والخارجیة والتعلیم والوزارات 

األخرى التي تعتبرھا الدول المدعوة ذات صلة. كما ستتم دعوة البعض من األشخاص المتضررین، والمنظمات الدولیة، والمنظمات 
الدولیة غیر الحكومیة، وممارسین من المجتمع المدني.

٧
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االستقبال الترحیبي من قبل وزیر الخارجیة النیجیري

كلمة الترحیب

سعادة وزیر الخارجیة لجمھوریة نیجیریا االتحادیة جیفري أونیاما · 

رسائل النوایا الحسنة

سعادة الدكتورة زینب شمسونا أحمد، وزیرة المالیة والمیزانیة  
والتخطیط الوطني، جمھوریة نیجیریا االتحادیة 

السید سوني س. ت. إیكونو، األمین الدائم لوزارة التعلیم االتحادیة،  
جمھوریة نیجیریا االتحادیة

زاما نیف، رئیسة مشاركة للتحالف العالمي لحمایة التعلیم من الھجمات  · 

الكلمة األساسیة 

ھیلین غرانت (عضوة برلمان) مبعوثة رئیس الوزراء البریطاني الخاصة لتعلیم الفتیات  

اإلقرار والترحیب بتصدیقات الدول الجدیدة 

سعادة وزیر الخارجیة جیفري أونیاما، جمھوریة نیجیریا االتحادیة · 

تعریف بشبكة جامعات األطفال في النزاعات المسلحة، إیطالیا والحفل االفتراضي

سعادة الدكتور ستیفانو بونتیسیلي، سفیر إیطالیا في أبوجا · 

الحفل االفتراضي

شبكة الجامعات المعنیة باألطفال في النزاعات المسلحة، إیطالیا · 

العشاء وبرنامج ثقافي 

تصویت على تقدیم الشكر واالمتنان 

السید السفیر زبیر دادا، وزیر الدولة، وزارة الخارجیة، جمھوریة نیجیریا االتحادیة 

18:00 - 20:00
الیوم األول 

الیوم األول – االثنین ٢٥ 
أكتوبر/تشرین األول ٢٠٢١ 
وصول الحضور إلى المؤتمر 

ع
ضو

المو
ن
حدثو

المت

١٠

حدث
الجدول الزمني

فعالیة المجتمع المدني
من تنظیم فریق عمل التعلیم في الطوارئ

نیجیریا، التحالف العالمي لحمایة التعلیم من الھجمات

فیدیو: آراء األطفال، "إنقاذ الطفولة – النرویج"

التعلیقات االفتتاحیة

باسي أماني، منسق قطاع التعلیم، مجموعة عمل التعلیم في الطوارئ نیجیریا  ·  

الكلمة األساسیة

√√Ō” Œŵŵŀ ” yőůŽ Ō•”‘ň Ş”Ō•ůŏ őů℮ū” yů’ŕŌŏ ™ůřŌ℮Ō̋

ُمناقشة: كیف یحدث إعالن المدارس اآلمنة الفارق

إدارة: زاما نیف، الرئیسة المشاركة للتحالف العالمي لحمایة التعلیم من الھجمات 

المتحدثون

یاسمین شریف، مدیرة "التعلیم ال ینتظر" 
إنغیر آشینغ، المدیرة التنفیذیة لھیئة إنقاذ الطفولة الدولیة 

سعادة السفیر بانكولي أدیوبي،
االتحاد األفریقي، مفوض الشؤون السیاسیة والسلم واألمن، مجلس االتحاد األفریقي للسلم واألمن

لنسمع من األطفال 

تدخل من ناشط معني بحقوق الطفل (كولومبیا) 

تدخالت من األفراد المتضررین والنشطاء والممارسین

جوي بشارة، ناجیة، نیجیریا · 

دیزي أبیریكیو، طالبة وناشطة، كولومبیا · 

 
أحمد تركي عرفات، شبكة ھوراس، سوریا ·

المالحظات الختامیة

 

زاما نیف، رئیس مشاركة للتحالف العالمي لحمایة التعلیم من الھجمات 

الیوم األول 
من ١٥:٠٠ إلى ١٧:٠٠

الیوم األول – االثنین ٢٥ 
أكتوبر/تشرین األول ٢٠٢١ 
وصول الحضور إلى المؤتمر 

ھذه الفعالیة االفتتاحیة، من تنظیم المجتمع المدني، سوف تشمل 
االستماع من األفراد المتضررین من الھجمات مباشرة والنشطاء 

العاملین في المجتمعات التي تعرضت للنزاعات. سوف تسلط الجلسة 
الضوء على الممارسات الواعدة والمبتكرة، فضال عن التعرف على ً

ُالثغرات والتحدیات في تنفیذ اإلعالن، أخذا في االعتبار كیف یحدث ً
ً اإلعالن فارقا حقیقیا في حیاة الناس.  ً

ع
ضو

المو
ن
حدثو

المت
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حدث جانبي: ��� �������

والردود التحدیات  التعلیم:  حمایة  في  الدفاع  وزارات  خبرات 

األھداف

:النتائج

11:30 – 12:30

12:30 - 1:30

13:30 – 14:30

 : فيديو

أنشطة الجیش النیجیري في حمایة التعلیم من الھجمات في مناطق الشمال الشرقي

 :مدیر الجلسة

زاما نیف، الرئیسة المشاركة للتحالف العالمي لحمایة التعلیم من الھجمات  

المتحدثون

 

 

 

 

من تنظیم وزارة شؤون المرأة االتحادیة وإنقاذ الطفولة الدولیة، وھي فعالیة 
مخصصة لألطفال یعبرون فیھا عن كیف أثرت علیھم

الھحمات على التعلیم وكیف یحمیھم تنفیذ االلتزامات ویضمن استمراریة تعلیمھم. 

ً (سوف تستضیف وزارة الدفاع أیضا معرضا بھ نموذج لمدرسة تمت مھاجمتھا ً
ونموذج لمدرسة آمنة للمشاركین فیھا في أبوجا)

عرض (بشكل نقدي) لكیفیة دعم الجیوش الستمرار التعلیم في النزاعات المسلحة من 
خالل حمایة التعلیم

عرض تجارب الجیوش في استخدام "األدلة اإلرشادیة" وفي الوقایة من الھجمات 
على التعلیم وفي التعامل معھا

تحسین فھم تحدیات حمایة التعلیم من الھجمات، من منظور عسكري، مع تسلیط 
الضوء على الممارسات والصعوبات القائمة.

میجور جنرال صالحي مغاشي (متقاعد) وزیر الدفاع، جمھوریة نیجیریا االتحادیة

الكولونیل فالدمیر لیازمین، نائب رئیس CIMIC إدارة القوات المسلحة، أوكرانیا

السید السفیر بانكولي إدیوني، مفوض الشؤون السیاسیة والسلم واألمن بمجلس االتحاد 
األفریقي للسلم واألمن. 

أسئلة وأجوبة

الغداء

الیوم الثاني 

٢� ��������
أكتوبر ٢٠٢١

ع
ضو

المو
ع
ضو

المو
ن
حدثو

المت

١٢

مراسم االفتتاح

ة ح ا ر ت س ا ة و ی ع ا م ر ج و ص

· أصوات األطفال من قبل "إنقاذ الطفولة النرویج" والتحالف العالمي لحمایة التعلیم من الھجمات

فیدیو بأصوات األطفال المتضررین من النزاعات حول العالم (یشمل
بوركینافاسو وكولومبیا وغواتیماال ومالي والنیجر ونیجیریا) 

كلمة ترحیب 

آریت أوكبو، مذیع سي إن إن – أصوات أفریقیة صانعة للتغییر (مدیر المراسم) 

أداء تمثیلي لألطفال من والیة بورنو

كلمة ترحیب

· سعادة وزیر التعلیم ماالم أدامو أدامو، جمھوریة نیجیریا االتحادیة 

التعلیقات االفتتاحیة

السیدة آنیكین ھویتفیلد، وزیرة الخارجیة، النرویج  

سعادة وزیر الخارجیة اإلسباني خوسیھ مانویل ألباریس بوینو 

رسائل النوایا الحسنة 

زید الدین یوسفي، مشارك في تأسیس صندوق ماالال  

أودري أزوالي مدیر عام منظمة الیونسكو  
ھارییتا فوري، المدیرة التنفیذیة للیونیسف والسید دیفید بیكام، سفیر النوایا الحسنة للیونیسف 

 

 

كلمة خاصة 

سعادة الرئیس فیلكس – أنطوان تشیسیكیدي تشیلومبو، رئیس جمھوریة  
الكونغو الدیمقراطیة ورئیس االتحاد األفریقي

الكلمة األساسیة 

سعادة الرئیس محمدو بوھاري، رئیس الجمھوریة وقائد أركان القوات  
 المسلحة، جمھوریة نیجیریا االتحادیة

الیوم الثاني 

٢� ��������
أكتوبر ٢٠٢١

09:00 - 10:00

10:00 - 11:30

ع
ضو

المو
ن
حدثو

المت

١٣

حدث جانبي: ��� �������

والردود التحدیات  التعلیم:  حمایة  في  الدفاع  وزارات  خبرات 

األھداف

:النتائج

11:30 – 12:30

12:30 - 1:30

13:30 – 14:30

 : فيديو

أنشطة الجیش النیجیري في حمایة التعلیم من الھجمات في مناطق الشمال الشرقي

 :مدیر الجلسة

زاما نیف، الرئیسة المشاركة للتحالف العالمي لحمایة التعلیم من الھجمات  

المتحدثون

 

 

 

 

من تنظیم وزارة شؤون المرأة االتحادیة وإنقاذ الطفولة الدولیة، وھي فعالیة 
مخصصة لألطفال یعبرون فیھا عن كیف أثرت علیھم

الھحمات على التعلیم وكیف یحمیھم تنفیذ االلتزامات ویضمن استمراریة تعلیمھم. 

ً (سوف تستضیف وزارة الدفاع أیضا معرضا بھ نموذج لمدرسة تمت مھاجمتھا ً
ونموذج لمدرسة آمنة للمشاركین فیھا في أبوجا)

عرض (بشكل نقدي) لكیفیة دعم الجیوش الستمرار التعلیم في النزاعات المسلحة من 
خالل حمایة التعلیم

عرض تجارب الجیوش في استخدام "األدلة اإلرشادیة" وفي الوقایة من الھجمات 
على التعلیم وفي التعامل معھا

تحسین فھم تحدیات حمایة التعلیم من الھجمات، من منظور عسكري، مع تسلیط 
الضوء على الممارسات والصعوبات القائمة.

میجور جنرال صالحي مغاشي (متقاعد) وزیر الدفاع، جمھوریة نیجیریا االتحادیة

الكولونیل فالدمیر لیازمین، نائب رئیس CIMIC إدارة القوات المسلحة، أوكرانیا

السید السفیر بانكولي إدیوني، مفوض الشؤون السیاسیة والسلم واألمن بمجلس االتحاد 
األفریقي للسلم واألمن. 

أسئلة وأجوبة

الغداء

الیوم الثاني 

٢� ��������
أكتوبر ٢٠٢١

ع
ضو

المو
ع
ضو

المو
ن
حدثو

المت

١٢

مراسم االفتتاح

ة ح ا ر ت س ا ة و ی ع ا م ر ج و ص

· أصوات األطفال من قبل "إنقاذ الطفولة النرویج" والتحالف العالمي لحمایة التعلیم من الھجمات

فیدیو بأصوات األطفال المتضررین من النزاعات حول العالم (یشمل
بوركینافاسو وكولومبیا وغواتیماال ومالي والنیجر ونیجیریا) 

كلمة ترحیب 

آریت أوكبو، مذیع سي إن إن – أصوات أفریقیة صانعة للتغییر (مدیر المراسم) 

أداء تمثیلي لألطفال من والیة بورنو

كلمة ترحیب

· سعادة وزیر التعلیم ماالم أدامو أدامو، جمھوریة نیجیریا االتحادیة 

التعلیقات االفتتاحیة

السیدة آنیكین ھویتفیلد، وزیرة الخارجیة، النرویج  

سعادة وزیر الخارجیة اإلسباني خوسیھ مانویل ألباریس بوینو 

رسائل النوایا الحسنة 

زید الدین یوسفي، مشارك في تأسیس صندوق ماالال  

أودري أزوالي مدیر عام منظمة الیونسكو  
ھارییتا فوري، المدیرة التنفیذیة للیونیسف والسید دیفید بیكام، سفیر النوایا الحسنة للیونیسف 

 

 

كلمة خاصة 

سعادة الرئیس فیلكس – أنطوان تشیسیكیدي تشیلومبو، رئیس جمھوریة  
الكونغو الدیمقراطیة ورئیس االتحاد األفریقي

الكلمة األساسیة 

سعادة الرئیس محمدو بوھاري، رئیس الجمھوریة وقائد أركان القوات  
 المسلحة، جمھوریة نیجیریا االتحادیة

الیوم الثاني 

٢� ��������
أكتوبر ٢٠٢١

09:00 - 10:00

10:00 - 11:30

ع
ضو

المو
ن
حدثو

المت



١٥

مناقشة

دعوة الجماعات المسلحة غیر التابعة لدول إلى حمایة التعلیم 

الجلسة ٢: ضمان استمراریة التعلیم في مناطق النزاع

األھداف

النتائج
 

09:00 -09:15

09:15 – 10:45

فیدیو
 إبقونا آمنین، إعداد التحالف العالمي لحمایة التعلیم من الھجمات

مدیر الجلسة

كاثرین أندرسن، ممثلة خاصة لحمایة المدنیین، وزارة الخارجیة النرویجیة 

المتحدثون

 

الیوم الثالث 

األربعاء ٢٧ أكتوبر/تشرین 
األول ٢٠٢١

المحاور: أریت أوكبو، مذیع سي إن إن أصوات أفریقیة صانعة للتغییر (مدیر المراسم)

حوار مع: آلین دیلیتروز، مدیر عام "نداء جنیف"

الموضوع

المتحدثون

ع
ضو

المو
ن
حدثو

المت

تسلیط الضوء على الممارسات الجیدة لضمان استمراریة التعلیم اآلمن أثناء النزاعات المسلحة، 
مثال من خالل برامج التعلیم البدیلة.ً

ُ· محاولة فھم كیف یمكن للتعلیم عن بعد والبرامج األخرى المستخدمة أثناء انتشار جائحة 
كوفید-١٩ أن تطبق في سیاق الھجمات على التعلیمُ

تسلیط الضوء على كیف یمكن استخدام إعالن المدارس اآلمنة كأداة لتقلیل االنتھاكات الجسیمة 
األخرى، مثل تجنید األطفال والعنف الجنسي، وحمایة النساء والفتیات في النزاعات.

سعادة نائبة وزیر الخارجیة والتعاون الدولي اإلیطالیة، مارینا سیریني  •

السیدة الدكتورة بولین نالوفا لیونغا، وزیرة التعلیم الثانوي، الكامیرون  •

السید الدكتور أندریاس سنیلدال منسق برامج أول، منظمة الیونسكو  •

السیدة تشارلون بیركین منسقة التعلیم بمفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین، المكتب  •
اإلقلیمي لغرب ووسط أفریقیا 

السیدة إنغیر أشلینغ، منسقة تنفیذیة أولى، ھیئة إنقاذ الطفولة الدولیة.  •

السید غراھام النغ، منسق التعلیم في منظمة "التعلیم ال ینتظر"  •

أسئلة وأجوبة.   •

أمثلة ملموسة على كیف تم تقدیم التعلیم اآلمن عندما كانت ھناك مخاطر ھجمات على التعلیم 
ومخاطر بانتھاكات جسیمة أخرى بحق األطفال.

١٤

أداء موسیقي عسكري من قبل الفرقة العسكریة النیجیریة

األھداف

النتائج

مدیر الجلسة

المتحدثون  :

ة ح ا ر ت س ا

أداء موسیقي (فرقة موسیقیة عسكریة) 

14:30 – 15:00

15:30 – 16:30

15:00 – 15:30

الیوم الثاني 

٢� ��������
أكتوبر ٢٠٢١

الجلسة ١: استخدام األدلة اإلرشادیة لحمایة المدارس والجامعات أثناء النزاعات 
المسلحة

التشارك في الممارسات الجیدة فیما یتعلق بدمج األدلة اإلرشادیة بالتشریعات الوطنیة والمبادئ 
والقواعد العسكریة وفي الممارسات، مع تسلیط الضوء على كیف أدى ھذا إلى تقلیل االستخدام 

العسكري للمدارس

التعلم من تجارب األمم المتحدة في حظر االستخدام العسكري للمدارس في سیاق عملیات خفظ السالم 
الدولیة، ومناقشة إمكانات ضم والیة حمایة للمدارس

زیادة فھم كیف یمكن وكیف سبق استخدام األدلة اإلرشادیة في إیقاف استخدام المدارس في أغراض 
عسكریة، سواء في سیاق حفظ السالم الدولي أو على المستوى المحلي.

سعادة السفیر فیدریكو فییغاس، الممثل الدائم لألرجنتین بالمنظمات الدولیة في جنیف 

د. جیروم مارستون ود. ماریكا تسوالكیس، باحثان أوالن بالتحالف العالمي لحمایة التعلیم من 
الھجمات 

أنیس شوشان، إدارة عملیات حفظ السالم، األمم المتحدة

تشارلز فومونیام، استشاري حمایة األطفال ببعثة األمم المتحدة متعددة األطراف لحفظ االستقرار في 
جمھوریة أفریقیا الوسطى (مینوسكا)

تابیثا بوني، محامیة أولى، فریق العمل المعني بالعملیات والقانون الدولي اإلنساني، وزارة الدفاع، 
الشؤون القانونیة المركزیة، المملكة المتحدة

سعادة وزیر الدفاع الوطني وإعادة بناء الجیش رامیكس بیرو، جمھوریة أفریقیا الوسطى 

السیدة بیاترس سییرا مستشارة أولى بمكتب العمل اإل،ساني بوكالة التعاون التنموي اإلسبانیة

أسئلة وأجوبة

الموضوع

المتحدثون

ع
ضو

المو
ن
حدثو

المت

١٥

مناقشة

دعوة الجماعات المسلحة غیر التابعة لدول إلى حمایة التعلیم 

الجلسة ٢: ضمان استمراریة التعلیم في مناطق النزاع

األھداف

النتائج
 

09:00 -09:15

09:15 – 10:45

فیدیو
 إبقونا آمنین، إعداد التحالف العالمي لحمایة التعلیم من الھجمات

مدیر الجلسة

كاثرین أندرسن، ممثلة خاصة لحمایة المدنیین، وزارة الخارجیة النرویجیة 

المتحدثون

 

الیوم الثالث 

األربعاء ٢٧ أكتوبر/تشرین 
األول ٢٠٢١

المحاور: أریت أوكبو، مذیع سي إن إن أصوات أفریقیة صانعة للتغییر (مدیر المراسم)

حوار مع: آلین دیلیتروز، مدیر عام "نداء جنیف"

الموضوع

المتحدثون

ع
ضو

المو
ن
حدثو

المت

تسلیط الضوء على الممارسات الجیدة لضمان استمراریة التعلیم اآلمن أثناء النزاعات المسلحة، 
مثال من خالل برامج التعلیم البدیلة.ً

ُ· محاولة فھم كیف یمكن للتعلیم عن بعد والبرامج األخرى المستخدمة أثناء انتشار جائحة 
كوفید-١٩ أن تطبق في سیاق الھجمات على التعلیمُ

تسلیط الضوء على كیف یمكن استخدام إعالن المدارس اآلمنة كأداة لتقلیل االنتھاكات الجسیمة 
األخرى، مثل تجنید األطفال والعنف الجنسي، وحمایة النساء والفتیات في النزاعات.

سعادة نائبة وزیر الخارجیة والتعاون الدولي اإلیطالیة، مارینا سیریني  •

السیدة الدكتورة بولین نالوفا لیونغا، وزیرة التعلیم الثانوي، الكامیرون  •

السید الدكتور أندریاس سنیلدال منسق برامج أول، منظمة الیونسكو  •

السیدة تشارلون بیركین منسقة التعلیم بمفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین، المكتب  •
اإلقلیمي لغرب ووسط أفریقیا 

السیدة إنغیر أشلینغ، منسقة تنفیذیة أولى، ھیئة إنقاذ الطفولة الدولیة.  •

السید غراھام النغ، منسق التعلیم في منظمة "التعلیم ال ینتظر"  •

أسئلة وأجوبة.   •

أمثلة ملموسة على كیف تم تقدیم التعلیم اآلمن عندما كانت ھناك مخاطر ھجمات على التعلیم 
ومخاطر بانتھاكات جسیمة أخرى بحق األطفال.

١٤

أداء موسیقي عسكري من قبل الفرقة العسكریة النیجیریة

األھداف

النتائج

مدیر الجلسة

المتحدثون  :

ة ح ا ر ت س ا

أداء موسیقي (فرقة موسیقیة عسكریة) 

14:30 – 15:00

15:30 – 16:30

15:00 – 15:30

الیوم الثاني 

٢� ��������
أكتوبر ٢٠٢١

الجلسة ١: استخدام األدلة اإلرشادیة لحمایة المدارس والجامعات أثناء النزاعات 
المسلحة

التشارك في الممارسات الجیدة فیما یتعلق بدمج األدلة اإلرشادیة بالتشریعات الوطنیة والمبادئ 
والقواعد العسكریة وفي الممارسات، مع تسلیط الضوء على كیف أدى ھذا إلى تقلیل االستخدام 

العسكري للمدارس

التعلم من تجارب األمم المتحدة في حظر االستخدام العسكري للمدارس في سیاق عملیات خفظ السالم 
الدولیة، ومناقشة إمكانات ضم والیة حمایة للمدارس

زیادة فھم كیف یمكن وكیف سبق استخدام األدلة اإلرشادیة في إیقاف استخدام المدارس في أغراض 
عسكریة، سواء في سیاق حفظ السالم الدولي أو على المستوى المحلي.

سعادة السفیر فیدریكو فییغاس، الممثل الدائم لألرجنتین بالمنظمات الدولیة في جنیف 

د. جیروم مارستون ود. ماریكا تسوالكیس، باحثان أوالن بالتحالف العالمي لحمایة التعلیم من 
الھجمات 

أنیس شوشان، إدارة عملیات حفظ السالم، األمم المتحدة

تشارلز فومونیام، استشاري حمایة األطفال ببعثة األمم المتحدة متعددة األطراف لحفظ االستقرار في 
جمھوریة أفریقیا الوسطى (مینوسكا)

تابیثا بوني، محامیة أولى، فریق العمل المعني بالعملیات والقانون الدولي اإلنساني، وزارة الدفاع، 
الشؤون القانونیة المركزیة، المملكة المتحدة

سعادة وزیر الدفاع الوطني وإعادة بناء الجیش رامیكس بیرو، جمھوریة أفریقیا الوسطى 

السیدة بیاترس سییرا مستشارة أولى بمكتب العمل اإل،ساني بوكالة التعاون التنموي اإلسبانیة

أسئلة وأجوبة

الموضوع

المتحدثون

ع
ضو

المو
ن
حدثو

المت



١٧

الجلسة ٣ : استشراف المستقبل 

التحقیق في ادعاءات االنتھاكات ومالحقة الجناة قضائیا وتقدیم الدعم للناجین والناجیات.ً

الھدف
 

النتائج

13:30 – 15:00

فیدیو
 UniteToProtect#فیلم التعلیم قبل كل شيء ٢٠٢١ 

مدیر الجلسة
أنطوني و. أویكو، األمین التنفیذي لمفوضیة حقوق اإلنسان الوطنیة، جمھوریة نیجیریا االتحادیة  

المتحدثون
 

فیدیو
السید جانیز لیناركتیتش، مفوض إدارة األزمات، المفوضیة األوروبیة 

الیوم الثالث 

األربعاء ٢٧ أكتوبر/تشرین 
األول ٢٠٢١

فھم كیف یمكن تقدیم الجناة للمساءلة على المستویین الدولي والوطني،  •
وتقدیم الدعم للناجین والناجیات من الھجمات على التعلیم من خالل 

المنظومات القانونیة/القضائیة، مثال من خالل آلیات الجبرً

التشجیع على اعتماد تدابیر قانونیة على المستویین الدولي والوطني  •
لتحسین ضمان العدالة للناجین والناجیات من الھجمات على التعلیم، من 

خالل تحقیقات ومالحقات وآلیات جبر أقوى وأنجع.

"محمد"، طالب، ناجي، فلسطین.  •
د. سیسیل أبتیل، نائبة مدیر معھد األمم المتحدة لبحوث نزع األسلحة  •

د. روبرت دویا نانیما، المقرر الخاص المعني باألطفال في النزاعات المسلحة، لجنة االتحاد  •
األفریقي لحقوق ورفاه الطفل

مونا ریشماوي، مسؤولة سیادة القانون والمساواة وعدم التمییز، مكتب المفوضیة السامیة  •
لحقوق اإلنسان، األمم المتحدة

تیرانا حسن، نائبة المدیر التنفیذي والمنسقة األولى للبرامج، ھیومن رایتس ووتش  •
أسئلة وأجوبة •

فیدیو، السید كریم أسعد أحمد خان، مسؤول ادعاء بالمحكمة الجنائیة الدولیة  •

ع
ضو

المو
ن
حدثو

المت

١٦

الساحل منطقة  في  الھجمات  من  التعلیم  حمایة  حول  األفكار  بعض 

الھدف

النتائج

 

 

فیدیو  

مدیر الجلسة
 

المتحدثون
 

10:45 – 11:15

12:15 – 13:15

11:15 – 12:15
ع
ضو

المو
ن
حدثو

المت

الیوم الثالث 

األربعاء ٢٧ أكتوبر/تشرین 
األول ٢٠٢١

استراحة

لفھم كیف تعاملت كل من نیجیریا وبوركینافاسو ومالي والنیجر مع تحدیات 
الھجمات على التعلیم وتنفیذ االلتزامات األساسیة في إعالن المدارس اآلمنة

التشارك حول خبرات تنفیذ مختلف االلتزامات في إعالن المدارس اآلمنة 
بشكل منسق، سواء محلیا أو عبر التعاون اإلقلیمي، مع تسلیط الضوء على ً

النجاحات والتحدیات.

: حمایة التعلیم في منطقة الساحل: بالن إنترناشیونال نیابة عن مجموعة عمل 
التعلیم الثانوي والشركاء 

كریستینا غوتیریز، مدیرة مكتب العمل اإلنساني، وكالة التعاون التنموي 
اإلسبانیة

سعادة وزیر الدولة للتعلیم تشوكویمیكا نواجوبا، جمھوریة نیجیریا  •
االتحادیة 

السید مامادو كانتى، رئیس لجنة المتابعة المعنیة بالمدارس اآلمنة، وزارة  •
التعلیم الوطني، مالي 

السید كلیمنت تراوري، استشاري برامج التعلیم، بالن إنترناشیونال  •
بوركینا فاسو/مكتب الدولة

السید الدكتور رابیو أوسمان، وزیر التعلیم الوطني، جمھوریة النیجر •

أسئلة وأجوبة •

الغداء

١٧

الجلسة ٣ : استشراف المستقبل 

التحقیق في ادعاءات االنتھاكات ومالحقة الجناة قضائیا وتقدیم الدعم للناجین والناجیات.ً

الھدف
 

النتائج

13:30 – 15:00

فیدیو
 UniteToProtect#فیلم التعلیم قبل كل شيء ٢٠٢١ 

مدیر الجلسة
أنطوني و. أویكو، األمین التنفیذي لمفوضیة حقوق اإلنسان الوطنیة، جمھوریة نیجیریا االتحادیة  

المتحدثون
 

فیدیو
السید جانیز لیناركتیتش، مفوض إدارة األزمات، المفوضیة األوروبیة 

الیوم الثالث 

األربعاء ٢٧ أكتوبر/تشرین 
األول ٢٠٢١

فھم كیف یمكن تقدیم الجناة للمساءلة على المستویین الدولي والوطني،  •
وتقدیم الدعم للناجین والناجیات من الھجمات على التعلیم من خالل 

المنظومات القانونیة/القضائیة، مثال من خالل آلیات الجبرً

التشجیع على اعتماد تدابیر قانونیة على المستویین الدولي والوطني  •
لتحسین ضمان العدالة للناجین والناجیات من الھجمات على التعلیم، من 

خالل تحقیقات ومالحقات وآلیات جبر أقوى وأنجع.

"محمد"، طالب، ناجي، فلسطین.  •
د. سیسیل أبتیل، نائبة مدیر معھد األمم المتحدة لبحوث نزع األسلحة  •

د. روبرت دویا نانیما، المقرر الخاص المعني باألطفال في النزاعات المسلحة، لجنة االتحاد  •
األفریقي لحقوق ورفاه الطفل

مونا ریشماوي، مسؤولة سیادة القانون والمساواة وعدم التمییز، مكتب المفوضیة السامیة  •
لحقوق اإلنسان، األمم المتحدة

تیرانا حسن، نائبة المدیر التنفیذي والمنسقة األولى للبرامج، ھیومن رایتس ووتش  •
أسئلة وأجوبة •

فیدیو، السید كریم أسعد أحمد خان، مسؤول ادعاء بالمحكمة الجنائیة الدولیة  •

ع
ضو

المو
ن
حدثو

المت

١٦

الساحل منطقة  في  الھجمات  من  التعلیم  حمایة  حول  األفكار  بعض 

الھدف

النتائج

 

 

فیدیو  

مدیر الجلسة
 

المتحدثون
 

10:45 – 11:15

12:15 – 13:15

11:15 – 12:15
ع
ضو

المو
ن
حدثو

المت

الیوم الثالث 

األربعاء ٢٧ أكتوبر/تشرین 
األول ٢٠٢١

استراحة

لفھم كیف تعاملت كل من نیجیریا وبوركینافاسو ومالي والنیجر مع تحدیات 
الھجمات على التعلیم وتنفیذ االلتزامات األساسیة في إعالن المدارس اآلمنة

التشارك حول خبرات تنفیذ مختلف االلتزامات في إعالن المدارس اآلمنة 
بشكل منسق، سواء محلیا أو عبر التعاون اإلقلیمي، مع تسلیط الضوء على ً

النجاحات والتحدیات.

: حمایة التعلیم في منطقة الساحل: بالن إنترناشیونال نیابة عن مجموعة عمل 
التعلیم الثانوي والشركاء 

كریستینا غوتیریز، مدیرة مكتب العمل اإلنساني، وكالة التعاون التنموي 
اإلسبانیة

سعادة وزیر الدولة للتعلیم تشوكویمیكا نواجوبا، جمھوریة نیجیریا  •
االتحادیة 

السید مامادو كانتى، رئیس لجنة المتابعة المعنیة بالمدارس اآلمنة، وزارة  •
التعلیم الوطني، مالي 

السید كلیمنت تراوري، استشاري برامج التعلیم، بالن إنترناشیونال  •
بوركینا فاسو/مكتب الدولة

السید الدكتور رابیو أوسمان، وزیر التعلیم الوطني، جمھوریة النیجر •

أسئلة وأجوبة •

الغداء



١٨

مراسم الختام

مراسم إطالق شبكة التنفیذ بقیادة الدول، النرویج 

السید كنوت إیلیف لین، سفیر النرویج في أبوجا 

مانیفیستو األطفال

البیانات الختامیة

 

الكلمة الختامیة

النتائج والتوصیات لمؤتمر أبوجا

 

أداء مسرحي ینفذه األطفال

15:30 – 16:30

S
P

E
A

K
E

R
S

الموضوع

السیر فورست ویتاكر، المبعوث الخاص المعني بالسلم والتصالح (فیدیو) والمناصر  •
لتحقیق أھداف األمم المتحدة للتنمیة المستدامة 

سعادة السید سانتیاغو كافیرو، وزیر الخارجیة والتجارة الدولیة والعبادة، األرجنتین •
السیدة فیرجینیا غامبا، الممثلة الخاصة لألمین العام لألمم المتحدة المعنیة باألطفال  •

والنزاعات المسلحة 
السید بیتر ماوریر، رئیس اللجنة الدولیة للصلیب األحمر •

السید غوردن براون، مبعوث األمم المتحدة الخاص المعني بالتعلیم العالمي  •

سعادة وزیر الخارجیة جیفري أونیاما، جمھوریة نیجیریا االتحادیة  •

د. عائشة محمد بوھاري، السیدة األولى، جمھوریة نیجیریا االتحادیة  •

الیوم الثالث 

األربعاء ٢٧ أكتوبر/تشرین 
األول ٢٠٢١

١٩

السيد. جوردون براون السیدة أودري أزوالي

المتحدثون

الرئیس المتمیز محمد بوھاري

امتیازھا د. السیدة عائشة
محمدو بوھاري

الرئیس المتمیز فیلیكس تشیسكیدي السیدة فیرجینیا جامبا

GCFR ،  رئیس الدولة والقائد العام للقوات
المسلحة ، جمھوریة نیجیریا االتحادیة

السیدة األولى ، جمھوریة نیجیریا االتحادیة
مبعوث األمم المتحدة الخاص للتعلیم العالمي المدیر العام للیونسكو

رئیس جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة 
ورئیس االتحاد األفریقي

الممثل الخاص لألمین العام لألمم المتحدة 
المعني باألطفال والنزاع المسلح

السیدة. ھنریتا فور

ماالم أدامو أدامو د. زینب شمسنا احمد السید. جیفري أونیاما

السیدة زاما نیف سفیره المتمیز فیدیریكو فیلیجاس

المدیر التنفیذي للیونیسف

وزیر التربیة والتعلیم ، جمھوریة 
نیجیریا االتحادیة

وزیر المالیة والمیزانیة والتخطیط 
الوطني ، جمھوریة نیجیریا االتحادیة.

وزیر خارجیة جمھوریة نیجیریا 
االتحادیة

الرئیس المشارك ، التحالف العالمي 
(GCPEA( لحمایة التعلیم من الھجمات

الممثل الدائم لألرجنتین لدى المنظمات 
الدولیة في جنیف

١٨

مراسم الختام

مراسم إطالق شبكة التنفیذ بقیادة الدول، النرویج 

السید كنوت إیلیف لین، سفیر النرویج في أبوجا 

مانیفیستو األطفال

البیانات الختامیة

 

الكلمة الختامیة

النتائج والتوصیات لمؤتمر أبوجا

 

أداء مسرحي ینفذه األطفال

15:30 – 16:30

S
P

E
A

K
E

R
S

الموضوع

السیر فورست ویتاكر، المبعوث الخاص المعني بالسلم والتصالح (فیدیو) والمناصر  •
لتحقیق أھداف األمم المتحدة للتنمیة المستدامة 

سعادة السید سانتیاغو كافیرو، وزیر الخارجیة والتجارة الدولیة والعبادة، األرجنتین •
السیدة فیرجینیا غامبا، الممثلة الخاصة لألمین العام لألمم المتحدة المعنیة باألطفال  •

والنزاعات المسلحة 
السید بیتر ماوریر، رئیس اللجنة الدولیة للصلیب األحمر •

السید غوردن براون، مبعوث األمم المتحدة الخاص المعني بالتعلیم العالمي  •

سعادة وزیر الخارجیة جیفري أونیاما، جمھوریة نیجیریا االتحادیة  •

د. عائشة محمد بوھاري، السیدة األولى، جمھوریة نیجیریا االتحادیة  •

الیوم الثالث 

األربعاء ٢٧ أكتوبر/تشرین 
األول ٢٠٢١

١٩

السيد. جوردون براون السیدة أودري أزوالي

المتحدثون

الرئیس المتمیز محمد بوھاري

امتیازھا د. السیدة عائشة
محمدو بوھاري

الرئیس المتمیز فیلیكس تشیسكیدي السیدة فیرجینیا جامبا

GCFR ،  رئیس الدولة والقائد العام للقوات
المسلحة ، جمھوریة نیجیریا االتحادیة

السیدة األولى ، جمھوریة نیجیریا االتحادیة
مبعوث األمم المتحدة الخاص للتعلیم العالمي المدیر العام للیونسكو

رئیس جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة 
ورئیس االتحاد األفریقي

الممثل الخاص لألمین العام لألمم المتحدة 
المعني باألطفال والنزاع المسلح

السیدة. ھنریتا فور

ماالم أدامو أدامو د. زینب شمسنا احمد السید. جیفري أونیاما

السیدة زاما نیف سفیره المتمیز فیدیریكو فیلیجاس

المدیر التنفیذي للیونیسف

وزیر التربیة والتعلیم ، جمھوریة 
نیجیریا االتحادیة

وزیر المالیة والمیزانیة والتخطیط 
الوطني ، جمھوریة نیجیریا االتحادیة.

وزیر خارجیة جمھوریة نیجیریا 
االتحادیة

الرئیس المشارك ، التحالف العالمي 
(GCPEA( لحمایة التعلیم من الھجمات

الممثل الدائم لألرجنتین لدى المنظمات 
الدولیة في جنیف



٢٠

اللواء صالحي مقشي (احتیاطي)

السید خوسیھ مانویل ألباریس بوینو

دكتور. ربیع عثمان

كولونیل فولودیمیر لیامزین السفیر بنكول أدیوي OFR ، KSGالسیدة. السیدة بولین تالین ك. تالین 

السید سانتیاغو كافیرو السید. شكوویمیكا نواجیوبا

السیدة منى رشماويالدكتورة بولین نالوفا لیونجا

أمب. زبیرو دادا السیدة أنكن ھویتفیلدت

وزیر الدفاع بجمھوریة نیجیریا االتحادیة

وزیر خارجیة اسبانیا

وزیر التربیة الوطنیة بجمھوریة النیجر

لھیئة األركان  CIMICنائب رئیس مدیریة 
العامة للقوات المسلحة ، أوكرانیا

مفوض االتحاد األفریقي للشؤون السیاسیة 
والسالم واألمن ومجلس السالم واألمن التابع 

لالتحاد األفریقي

مفوض االتحاد األفریقي للشؤون السیاسیة 
والسالم واألمن ومجلس السالم واألمن التابع 

لالتحاد األفریقي

وزیر الخارجیة والتجارة الدولیة والعبادة ، 
األرجنتین

وزیر الدولة للتعلیم ، جمھوریة نیجیریا 
االتحادیة

رئیس فرع سیادة القانون والمساواة وعدم وزیر التعلیم الثانوي ، الكامیرون
التمییز ، مكتب مفوض األمم المتحدة السامي 

(OHCHR( لحقوق اإلنسان

وزیر الدولة ، وزارة الخارجیة ، 
جمھوریة نیجیریا االتحادیة

وزیر خارجیة النرویج

٢١

الدكتور ستیفانو بونتیسیلي

السید آالن دیلیتروز

السید أنتوني أوجوكو إسق

دكتور روبرت دو نانیما السیدة كریستینا جوتیریز السیدة سیسیل أبتل

السیدة تیرانا حسن السیدة ھیلین جرانت النائب

السید ضیاء الدین یوسفزاي المھندس المعماري سوني إس تي إكونو

السیدة إنغر أشینغ السید بیتر موریر

سفیر ایطالیا في ابوجا

المدیر العام ، نداء جنیف

األمین التنفیذي للجنة الوطنیة لحقوق 
اإلنسان ، جمھوریة نیجیریا االتحادیة

المقرر الخاص المعني باألطفال في 
النزاعات المسلحة ، اللجنة األفریقیة لحقوق 

الطفل ورفاھھ

مدیر مكتب العمل اإلنساني ، وكالة التعاون 
اإلنمائي اإلسبانیة

رئیس قسم سیادة القانون والدیمقراطیة ، 
موظف في مفوض األمم المتحدة السامي 

لحقوق اإلنسان

نائب المدیر التنفیذي ورئیس قسم 
البرامج ، ھیومن رایتس ووتش

المبعوث الخاص لرئیس وزراء المملكة 
المتحدة لتعلیم الفتیات

شریك مؤسس، صندوق مالال السكرتیر الدائم ، وزارة التعلیم االتحادیة ، 
نیجیریا

الرئیس التنفیذى، منظمة إنقاذ الطفولة الدولیة رئیس اللجنة الدولیة للصلیب األحمر

٢٠
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٢١
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الرئیس التنفیذى، منظمة إنقاذ الطفولة الدولیة رئیس اللجنة الدولیة للصلیب األحمر



٢٣

السید كلیمنت تراوري

یاسمین شریف

السیدة تابیثا بوني

 OBE السید دیفید بیكھام

السید كنوت إیلیف لین

احمد تركي عرفات

السید فورست ویتاكر

السیدة غیاثري بتلر

دیزي ابریسیو

رئیس لجنة متابعة المدارس اآلمنة الوطنیة ، 
وزارة التربیة الوطنیة ، مالي

مدیر التعلیم ال یمكن أن ینتظر

محامي أول ، فریق القانون التشغیلي 
والدولي اإلنساني ، وزارة الدفاع ، الخدمات 

القانونیة المركزیة ، المملكة المتحدة

سفیر الیونیسف للنوایا الحسنة

سفیر النرویج في أبوجا

مناصرة أھداف التنمیة المستدامة لألمم 
المتحدة ومبعوث الیونسكو الخاص للسالم 

والمصالحة (فیدیو)

مدیر برنامج المناصرین ، صندوق ماللھ

٢٢

السید. تشارلز فومونیام

السید. أنیس شوشان

السیدة شارلوت بیركوین

السید كلیمنت تراوري

السید جراھام النج

باسي أماني

الدكتور جیروم مارستون

آریت أوكبو

السیدة كاثرین أندرسن PhDالسید أندریاس سنیلدال 

الدكتورة ماریكا تسوالكیس السیدة. بیتریز سییرا

مستشار حمایة الطفل ، بعثة األمم المتحدة 
المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقیق االستقرار 

في جمھوریة أفریقیا الوسطى (مینوسكا)

مسؤول حمایة الطفل ، إدارة عملیات حفظ 
السالم ، األمم المتحدة

مسؤول التعلیم ، المكتب اإلقلیمي للمفوضیة 
لغرب ووسط أفریقیا

مستشار برنامج التعلیم ،الخطة الدولیة 
بوركینا فاسو / المكتب القطري

رئیس التعلیم ، التعلیم ال یمكنھ االنتظار 
(ECW)

منسق قطاع التعلیم ، مجموعة عمل التعلیم 
في حاالت الطوارئ ، نیجیریا 

(EiEWGN)

باحث أول ، التحالف العالمي لحمایة التعلیم 
(GCPEA)من الھجمات 

سي إن إنصناع التغییر في األصوات  
األفریقیة

الممثل الخاص لحمایة المدنیین ، وزارة 
الخارجیة النرویجیة

كبیر مسؤولي البرامج ، الیونسكو

كبار الباحثین ، التحالف العالمي لحمایة 
(GCPEA( التعلیم من الھجمات

مستشار أول في مكتب العمل اإلنساني ، 
(AECID( وكالة التعاون اإلنمائي اإلسبانیة
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