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  المدارس ساحات للقتال
  حماية الُطالب والمعلمين والمدارس من الھجمات

 

  نيف وبيد شيبرد-بقلم زاما كورسن
 

مليون طفل متسرب من التعليم في سن التعليم االبتدائي، في شتى أرجاء العالم، فإن أكثر  72من بين 
ً  39 –من نصف ھذا العدد  وفي الكثير من  1.المسلحةيعيشون في بلدان متأثرة بالنزاعات  –مليونا

ھذه البلدان، تھدد الجماعات المسلحة وتقتل الطالب والمعلمين وتفجر وتحرق المدارس ضمن أعمال 
وتستخدم قوات األمن الحكومية المدارس كقواعد للعمليات العسكرية؛ مما يعرض الطالب . القتال

  .للخطر ويقوض أكثر وأكثر من العملية التعليمية
  

ً منذ عام  327مدارس في ند، أحرق المتمردون االنفصاليون في جنوب تايال ، واحتلت 2007حادثا
في كولومبيا، قُتل مئات المعلمين . 2010مدرسة على األقل في عام  79قوات األمن الحكومية 

الناشطين في النقابات خالل السنوات العشر الماضية، والجناة ھم في العادة قوات شبه عسكرية 
في شمال . ة وأطراف أخرى في النزاع الجاري بين الحكومة وقوات المتمردينموالية للحكوم

جمھورية الكونغو الديمقراطية اختطف جيش مقاومة الرب المتمرد عدداً كبيراً من األطفال من 
المدارس وانتقم من القرى التي يعتقد أنھا تساعد أعداء الجيش، عن طريق حرق ونھب المدارس في 

  .ن إجراءات انتقامية أخرىتلك القرى، من بي
  

آذار /وورد في رسالة تھديد من متمردي طالبان في أفغانستان، حيث في الفترة بين مارس
مدرسة باستخدام المتفجرات وبإشعال الحرائق فيھا  20تمت مھاجمة  2010تشرين األول /وأكتوبر

ً  126وقتل المتمردون  وقت ممكن وإال قطعنا نحذرك بأن عليك ترك وظيفتك كمعلم بأسرع : "طالبا
  ".رؤوس أطفالك وأحرقنا بنتك

  
ھي الظاھرة التي جذبت اھتمام بينما الھجمات على المدارس والمعلمين والطالب في أفغانستان 

رجال على ظھر دراجات نارية يرشون الطالب  –الرأي العام أكثر مما وقع في أماكن أخرى 
فإن االستھداف العمدي للتعليم ظاھرة  –رقة بالرصاص وفتيات مصابات بحروق من األحماض الحا

فاألمر ال يقتصر على عدد محدود . منتشرة إلى أقصى حد، ومع ذلك فإن تغطيتھا في اإلعالم قاصرة
قام باحثو ھيومن . من الدول، بل ھي مشكلة موجودة في النزاعات المسلحة في شتى أنحاء العالم
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في  –وآثارھا على التعليم  –علمين والمدارس رايتس ووتش بتوثيق الھجمات على الطالب والم
أفغانستان وكولومبيا وجمھورية الكونغو الديمقراطية والھند ونيبال وبورما وباكستان والفلبين 

دولة على األقل في الفترة  31وتفيد منظمة اليونسكو بأن الھجمات من ھذا النوع وقعت في . وتايالند
  2009.2إلى  2007من 

  
سلحة قليلة من غير الدول تصدق صراحة على صحة مثل ھذه الھجمات، فلم يُبذل ما بينما جماعات م

كما أنه ليس . يكفي من جھد لتوثيق وتعريف الرأي العام واتخاذ خطوات من أجل وضع حد لھا
إتاحة حق التعليم . معروفاً بالقدر الكافي األثر السلبي الحتالل القوات المسلحة للمدارس على التعليم

من الحقوق المعترف بضرورة توفيرھا ضمن أعمال توفير المساعدات اإلنسانية العاجلة، ال أصبح 
لكن حماية المدارس والمعلمين والطالب من . سيما أثناء وقائع النزوح الجماعي والكوارث الطبيعية

ذ بدأ يتزايد إ. الھجمات المتعمدة في مناطق النزاع ھو أمر لم يبدأ في تلقي االھتمام الالزم إال مؤخراً 
انتباه المنظمات اإلنسانية لألضرار والتكاليف الباھظة لمثل ھذه النزاعات على المدارس، وبدأت 
منظمات حقوق اإلنسان في تناولھا في سياق حماييية المدنيين في النزاعات المسلحة وعم الحقوق 

  .االقتصادية واالجتماعية، بما في ذلك الحق في التعليم
  

ى الھجمات التي تستھدف التعليم من شأنه أن يركز أكثر على السياسات واإلجراءات الرد الفعال عل
إبعاد الطالب والمعلمين والمدارس . التي تنتھجھا الحكومات ومحاولة حشد جھود دولية أقوى بكثير

بحق عن دائرة حركة الجماعات المسلحة من غير الدول والجيوش النظامية يحتاج من الحكومات 
لمعارضة وغير ذلك من األطراف العمل على تنفيذ إجراءات قوية تُطبق باالستعانة وجماعات ا

بآليات مراقبة حازمة، وتدخالت وقائية ورد سريع على االنتھاكات ومحاسبة من يخرقون القوانين 
  .المحلية والدولية في ھذا الصدد

  
  لماذا تُھاجم المدارس ويُھاجم المعلمين والطالب

فعادة . لمسلحة من غير الدول المدارس والمعلمين والطالب لجملة من األسبابتستھدف الجماعات ا
في المناطق الريفية ربما تكون . ما ترى جماعات المتمردين في المدارس والمعلمين رموزاً للدولة

المدارس ھي المؤسسات الرسمية الوحيدة القائمة والمكان الذي يرتاده موظفين بالدولة في القرية، مما 
في الھند وباكستان وأفغانستان على سبيل المثال، ھاجمت جماعات معارضة . م عدة أغراضيخد

  .مسلحة المدارس الُمستخدمة كصناديق اقتراع في فترات عقد االنتخابات
  

فمن األيسر مھاجمتھا، عن : سھلة االستھداف" رخوة"كما أن المعلمين والمدارس يعتبرون أھدافاً 
مية، وھي ھجمات من المرجح أن تحشد االھتمام اإلعالمي بالمھاجمين مھاجمة قوات األمن الحكو
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كما قد ترى . وأجندتھم السياسية، وتقوض من الثقة في إحكام قبضة الحكومة على مجريات األمور
قال ُمعلم في جنوب . جماعات المعارضة في المدارس والمعلمين رموزاً على النظام التعليمي القمعي

فالمتمردون . ايتس ووتش كيف أصبح ھدفاً لكل من طرفي النزاع االنفصالي ھناكتايالند لـ ھيومن ر
وبعد ذلك، ھددته . المسلمون حذروه من أنه كمسلم، عليه أال يقوم بالتدريس في مدرسة حكومية

بعد ذلك بقليل، أطلق عليه . القوات شبه العسكرية الموالية للحكومة بدورھا بحجة أنه يدعم المتمردين
  .الصالة في المسجد، مما ألحق به إصابات جسيمةمسلحون مجھولون، وھو في طريقه إلى النار 

  
ً ما تُھاجم المدارس ألن الجماعات المسلحة تعارض ما يتم تدريسه في المدارس أو بسبب  أحيانا

في بعض البلدان تم استھداف المدارس ألن مناھجھا . طبيعة الطاُلب الذين يرتادون المدارس
. ، وتُھاجم مدارس أخرى ببساطة ألنھا تُعلم الفتيات"غربية"يُتصور عنھا أنھا علمانية أو  التعليمية

فھناك عناصر إجرامية قد ترغب في إبعاد مصدر : وليست جميع وقائع العنف أيديولوجية الطابع
سلطة منافس لھا عن المنطقة، وبعض الھجمات تتم من واقع نزاعات محلية ربما تكون لھا صلة ما 

  .التعليم، وربما ال تكون لھا أية صلة بهب
  

المدارس والطرق التي يرتادھا الطالب للوصول إلى المدارس قد تصبح بدورھا فريسة لھجمات 
، أو إلكراھھم المتمردين والقوات شبه العسكرية وغير ذلك ممن يسعون لضم أطفال إلى جيوشھم

بال، على سبيل المثال، وثقت ھيومن رايتسو أثناء الحرب األھلية المطولة في ني. على أنشطة جنسية
وتش كيف استخدم المتمردون الماويون جملة من األساليب لتجنيد األطفال، بما في ذلك اختطاف 

  .مجموعات كبيرة من األطفال، من المدارس، بغرض ضمھم إلى صفوف المتمردين
  

  آثار الھجمات
عداد كبيرة من المعلمين والطالب لإلصابات فمن الممكن أن تتعرض أ. أثر الھجمات قد يكون مدمراً 

وكثيراً ما تؤدي الھجمات إلى تناقص كبير في . والصدمات النفسية، وفي بعض األحيان للقتل
عندما يستمر معدل ارتياد المدارس منخفضاً لفترة طويلة . معدالت ارتياد المدارس في مناطق النزاع

األساسية، مثالً التراجع اد وعلى المؤشرات التنموية فھناك آثار سلبية أخرى بالتداعي، على االقتص
  .في مؤشرات صحة المرأة أثناء الحمل وصحة األطفال

  
على سبيل المثال، أفادت وزارة التعليم األفغانية في . وفي أسوأ الحاالت، يتم إغالق مئات المدارس

رھا من جماعات مدرسة ما زالت مغلقة إثر ھجمات طالبان وغي 570أن نحو  2009آذار /مارس
  .المتمردين، مع حرمان مئات اآلالف من الطالب من التعليم
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كما تضر الھجمات بالمنشآت التعليمية والمواد والمرافق المستخدمة في التعليم، إذ تتطلب إصالحات 
وإذا لم يتم غلق المدارس . موسعة وتوفير مواد تعليمية جديدة باھظة التكلفة قبل عودة المدارس للعمل

لكامل فمن الممكن أن تؤجل الدراسة أليام وأسابيع أو لفترات أطول، وعندما تعود األنشطة با
ً أو حتى في الھواء الطلق خارج  التعليمية فھي تتم في منشآت خطيرة على الطالب أو مدمرة جزئيا

التعليمية، والخدمات القيّمة األخرى التي يتم توفيرھا للمجتمعات المحلية من داخل المباني  .البنايات
  .مثل تعليم الكبار والخدمات الصحية وغير ذلك، فقد تُفقد بدورھا

  
على سبيل المثال، في الھند، . عندما تخفق الحكومات في معاودة البناء بعد الھجوم، يصبح األثر أكبر

والتي زارتھا ھيومن رايتس ووتش عام  –يصل للمدارس التي ھاجمھا المتمردون الماويون لم 
وقعت الھجمات قبل شھرين إلى ستة . ي مساعدات حكومية لإلصالح أو إعادة البناءأ – 2009

  .شھور، وذكرت حكومات الواليات أن لديھا التمويل إلعادة البناء
  

كما أن الھجمات على المدارس والمعلمين تصيب الطالب بالصدمة النفسية وتؤثر على أداء 
دارس سليمة أو لدى إصالح المرافق والبنية التحتية حتى عندما تبقى بنايات ومنشآت الم. المعلمين

وقد يرفض المعلمون المؤھلون . التعليمية، فربما يبقى المعلمون والطالب خائفين من العودة للتعليم
  .مما يزيد من مسؤوليات المعلمين القليلين المتواجدين فيھاالعمل في المنطقة المتأثرة بالنزاع، 

  
ة والية بيھار الريفية يف الھند، وصف سكان محليون لـ ھيومن رايتس على سبيل المثال، في منطق

رداً على ھذا العمل . ووتش كيف قامت قوة كبيرة من الماويين بتفجير مدرسة إعدادية في بلدتھم
ً داخل ما تبقى من بنايات بالمدرسة وتم تنظيم . نصبت قوات الشرطة شبه العسكرية المحلية مخيما

مأوى للمسافرين مكشوف إلى حد ما على الھواء الطلق، دون مراحيض ودون  الفصول الدراسية في
وعلى حد قول أحد اآلباء لـ ھيومن رايتس . توفير الوجبة الغذائية الواجب أن تقدمھا الحكومة للطالب

  ]".من المدرسة[عندما سمع الناس بكل ھذه المشاكل، أخرج اآلباء أطفالھم : "ووتش
  

 ً آُثار غير مباشرة على المدارس المحيطة، مع التأثير على حسابات  وقد يكون للھجمات أيضا
في مناطق النزاعات، فإن . وتقديرات اآلباء والطالب أثناء تقدير تكاليف ومزايا ارتياد المدارس

عندما تم اغتيال . جودة التعليم تكون بالفعل متواضعة وتكون األسر حساسة للغاية ألعمال العنف
، على 2010أيلول /وھما في طريقھما إلى سوق محلية جنوبي تايالند في سبتمبر اثنين من المعلمين

سبيل المثال، جمد اتحاد المعلمين المحلي التعليم في جميع المدارس الحكومية بالمنطقة لمدة ثالثة 
  .أيام
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متفشياً التھديدات وحدھا قد تكون فعالة للغاية في إغالق المدارس في الحاالت التي يكون العنف فيھا 
قالت معلمة في منطقة لجمان الريفية بأفغانستان لـ ھيومن رايتس ووتش . وفي حالة عدم معاقبة الجناة

في المسجد، وورد " الرسالة الليلية"إن ثلث طالباتھا تسربن من التعليم بعد ظھور ما يُعرف باسم 
ال يبلغھا واجھين عقبات نحذرك بأن عليك الكف عن إرسال بناتك إلى تلك الفصول وإال فست: "فيھا

سوف نُفجر فصولك بالقنابل، وإذا تعرضت إحدى الطالبات لالغتصاب أو االختطاف فال . خيالك
  ".تلومين إال نفسك

  
  استخدام المدارس في أغراض عسكرية

على صلة قوية باستھداف المدارس بالھجمات، استخدام المنشآت المدرسية من قبل القوات المسلحية 
بسبب مواقع المدارس المركزية المتوسطة في المناطق التي تحتلھا، . لجماعات المسلحةوغيرھا من ا

وألن بناياتھا صلبة ولتوفر الكھرباء وغيرھا من المرافق فيھا، فإن بعض قوات األمن تستولي على 
في بيھار وجرخاند في الھند، على سبيل . المدارس ألسابيع أو شھور، وفي بعض األحيان ألعوام

ال، حيث سيطرت القوات الحكومية على عشرات المدارس بصفتھا نقاط مراقبة في النزاع مع المث
المحتلة التي حققت في أمرھا ھيومن رايتس ووتش في عامي  21الماويين، فإن جميع المدارس الـ 

االستخدام العسكري . ظلت محتلة لفترة تراوحت بين ستة أشھر وثالثة أعوام 2010و 2009
يضر فقط بتعليم الطالب، بل قد يؤدي في حد ذاته إلى استھداف المدارس بھجمات من للمدارس ال 

  .قبل القوات المعادية لمن يحتل المدارس
  

حتى في حالة عدم استخدام المدارس للتعليم في الفترة المعنية، فإن استخدامھا العسكري يمثل مشكلة 
تحتية للمدرسة ولعدم وضوح الفرق بين ما ھو ألن ھجمات القوات المعادية قد تؤدي لتدمير البنية ال

وعندما  .مدني وما ھو عسكري، مما يعرض المدارس لخطر الھجمات لدى عودة الطالب إليھا
تسيطر قوات األمن على مدرسة فھي عادة ما تحصنھا وتفرض على بناياتھا وأفنيتھا الطابع 

فر خنادق وبناء جدران للحماية على سبيل المثال، عن طريق إنشاء ُدشم عسكرية وح –العسكري 
عندما تغادر قوات األمن فھي عادة ما تخلّف . وأسوار من السلك الشائك ووضع أكياس الرمال

يعرض ھذا األمر المدرسة لخطر قائم بما أن مظھرھا ھو مظھر مكان . وراءھا ھذه التحصينات
  .يتصف بتواجد عسكري حتى بعد مغادرة القوات العسكرية

  
وفي جميع الحاالت التي حققت فيھا . الت تقوم قوات األمن بإبعاد الطالب بشكل نھائيفي بعض الحا

ھيومن رايتس ووتش لم تقم الحكومات باتخاذ خطوات لتوفير مرافق تعليمية بديلة بنفس جودة التعليم 
  .في المدارس التي احتلتھا القوات العسكرية للطالب النازحين عن تلك المدارس
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، ال يحتل العسكريون إال أجزاء معينة داخل المدرسة، مع استمرار التعليم في وفي حاالت أخرى
في المدارس المحتلة جزئياً . ھذا االحتالل الجزئي للمدارس له مشاكله بدوره. األجزاء غير المحتلة

التي زارتھا ھيومن رايتس ووتش في الھند وجنوب تايالند، اشتكى الطالب والمعلمين واآلباء على 
واء من مشاكل متنوعة، مثل ازدحام الفصول وعدم وجود المطابخ التي تقدم الوجبات الغذائية حد س

عدم القرة على استخدام المراحيض عامل معترف به دولياً . (وعدم القدرة على استخدام المراحيض
ويحاول الطالب االستمرار في دراستھم إألى ). يسھم في انخفاض معدل ارتياد الفتيات للمدارس

تتراوح من ضرب المشتبھين األمنيين  –جانب رجال عسكريين ينتھجون في العادة سلوكيات سيئة 
وعادة ما تناوئ ھذه  –أمام أعين الطالب، إلى لعب القمار وتعاطي الكحوليات والمخدرات 

  .السلوكيات توفير التعليم اآلمن وبيئة التعليم اإليجابية لألطفال
  

واالحتالل المطول للمدرسة يؤدي . عنھا ، فھي عادة ما تُبعد الطالبعندما تحتل قوات األمن مدرسة
ويبدو أن الفتيات يتسربن أكثر من التعليم أو ال يلتحقن . إلى انخفاض معدل التحاق الطالب الجدد

ً ھو خشية تحرش الجنود أو قوات الشرطة المحتلين للمدرسة الطالب . بالتعليم، والسبب جزئيا
وبيھار بالھند على سبيل المثال اشتكوا من أن عناصر األمن يغتسلون في  والمعلمون في جرخاند

وقالت لنا فتيات من جنوب تايالند إن عناصر األمن شبه . مالبسھم الداخلية أمام أعين الفتيات
 ً ھذا السلوك من الواضح أن ال مكان له في . العسكرية طلبوا منھن أرقام ھواتف شقيقاتھن األكبر سنا

  .المدارس
  

  المعايير الدولية لحماية التعليم
باألساس اتفاقية حقوق الطفل والعھد الدولي الخاص  –بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان 

فإن على الدول  –بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اللذان صدقت عليھما أطراف كثيرة 
ً لل . جميع، والتعليم الثانوي متوافراً يسھل االلتحاق بهااللتزام بجعل التعليم االبتدائي إلزامياً ومجانيا

على الدول العمل على تحسين معدالت ارتياد المدارس وتقليل معدالت التسرب من التعليم بالنسبة 
من أجل ضمان الحق في التعليم، على الدول االلتزام بمنع الھجمات . للصبية والفتيات على السواء

ن غير الدول وردعھا، التي تستھدف العملية التعليمية وتعترض تلقي التي تشنھا الجماعات المسلحة م
ً العديد من األحكام الواردة . األطفال للتعليم الھجمات على الطالب والمعلمين والمدارس تخرق أيضا

  .في القوانين الجنائية المطبقة بالدول
  

 –قوانين الحرب  –الدولي في الحاالت التي ترقى لمستوى النزاع المسلح، فإن القانون اإلنساني 
القانون اإلنساني الدولي ُملزم لجميع أطراف النزاعات، سواء الحكومات أو الجماعات . ينطبق بدوره

 1949القوانين المنطبقة في ھذه الحالة تشمل اتفاقيات جنيف لعام . المسلحة المعارضة
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بموجب القانون اإلنساني . لعرفيوالبروتوكولين اإلضافيين الملحقين باالتفاقيات والقانون الدولي ا
الدولي فإن المدارس والمؤسسات التعليمية ھي أعيان مدنية يجب حمايتھا من الھجمات المتعمدة إال 

من ثم فإن المدرسة التي تخدم . في حالة كونھا تُستخدم من قبل أطراف القتال في أغراض عسكرية
  .كن استھدافهكمقر للقوات أو مخزن للذخيرة تصبح ھدفاً عسكرياً يم

  
كما يحظر القانون اإلنساني الدولي أعمال العنف أو التھديد بھا لغرض أساسي ھو نشر الخوف في 

  .صفوف السكان المدنيين
  

عندما تستولي قوات حكومية أو جماعات مسلحة على مدارس أثناء نزاع مسلح، فعليھا االلتزام 
إذ : من الھجمات وإبعادھم عن منطقة المدرسة باتخاذ جميع االحتياطات المستطاعة لحماية المدنيين

ومع طول مدة عدم . ليس من القانوني استخدام المدرسة كمعقل مسلح ومركز تعليمي في الوقت نفسه
إمكانية استخدام المدرسة في التعليم، فعلى السلطات نقل المعلمين والطالب إلى مقر آمن آخر يمكن 

فھي تحرم بذلك األطفال من الحق في التعليم المكفول بموجب القانون  فيه استمرار التعليم، وإال
  .الدولي لحقوق اإلنسان

* * * 

 

وضع حد للھجمات على المدارس والمعلمين والطالب يحتاج إلى التحرك على المستويين الوطني 
  : والدولي على ثالث جبھات

  
 .توفير آليات مراقبة قوية •
 .زم والسريع عندما تقع حوادث تمس التعليمفرض إجراءات وقائية والرد الحا •
 .توفير آليات إنصاف وعدالة فعالة لتحميل من يخرقون القانونين المحلي والدولي المسؤولية •

  
  المراقبة

من العوامل األنجح في ردع الھجمات على المرافق التعليمية البدء باإلقرار بالمشكلة، بما في ذلك 
، وكذلك تقديم قادة الجماعات المتمردة ضحة ال لبس فيھا، كلما أمكنتقديم المسؤولين لبيانات عامة وا

لمثل ھذه البيانات، بأن الھجمات على الطالب والمعلمين محظورة واستخدام المدارس ألغراض 
في حاالت كثيرة للغاية تكون السياسات واألنظمة . عسكرية يجب أن يكون من األمور غير الواردة

من . م المدارس ألغراض عسكرية مبھمة للغاية أو ال وجود لھا بالمرةالحكومية الخاصة باستخدا
يتم تجريم الھجمات التي تستھدف المدارس ومنشآتھا تحديداً، ويُحظر الفلبين، حيث الجيدة األمثلة 

على القوات الحكومية استخدام البنايات المدرسية كقواعد للقيادة أو لتخزين الذخائر أو لغير ذلك من 
  3.العسكريةاألغراض 
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فعلى المسؤولين تطبيق نظم مراقبة تضمن أن . كما أن توفر المعلومات عنصر ضروري للغاية
فمن المستحيل الخروج برد : خاضعة للمتابعة والمراقبةالھجمات على المدارس والمعلمين والطالب 

ً بشكل محدد ع الھجمات على في حاالت كثيرة للغاية تق. فعل فعال ما لم يكن نطاق المشكلة معروفا
التعليم ضحية الثغرات في قواعد حماية المؤسسات التعليمية، ومن ثم لم يتم التصدي للمشكلة بصفتھا 

وبينما الحكومات ھي األقدر على مراقبة الھجمات، . مشكلة ممنھجة تحتاج للمراقبة والرد المنسق
في . ا متواطئة في ھذه األعمالفبعضھا ليست لديھا القدرة أو الرغبة في فعل ھذا، أو تكون ھي نفسھ

  .ھذه الحاالت فإن ھيئات األمم المتحدة والفاعلين الدولين اآلخرين ھم المنوطين بھذا الدور الھام
  

المراقبة الدولية لھا أھمية خاصة في حالة النزاعات التي ال تُسلط عليھا األضواء، بما في ذلك 
. موسعة وإن كانت تقع خاللھا ھجمات على التعليمالنزاعات الخفيفة التي ال تؤدي إلى حاالت نزوح 

على القوات العسكرية والسفارات ومكاتب الشؤون السياسية وغير ذلك من الھيئات الخاصة بفرض 
السلم واألمن أن تنظر إلى الھجمات على التعليم وإتاحة التعليم على جميع المستويات بصفته مؤشر 

  .ة لرصد ومراقبة الھجمات التي تستھدف التعليمھام لتوفير األمن، ومن ثم منح األولوي
  

توفر منصة مناسبة  MRMآلية مراقبة وتغطية األطفال في النزاعات المسلحة التابعة لمجلس األمن 
وھي حالياً تدير  2005تم إنشاء اآللية في عام . لھذا الغرض، ويمكن أن تكون ذات أثر أوسع بكثير

ت عن االنتھاكات بحق األطفال أثناء النزاعات المسلحة من دولة، وتوفر المعلوما 13عمليات في 
ومجلس األمن بدوره لديه سلطة اتخاذ إجراءات قوية ضد األطراف . الميدان لصالح مجلس األمن

التي ترتكب إساءات بحق األطفال أثناء النزاعات المسلحة، بما في ذلك فرض العقوبات والحظر 
  .م الحرب والجرائم ضد اإلنسانية إلى المحكمة الجنائية الدوليةعلى األسلحة وإحالة الجناة في جرائ

  
إال في حالة وجود أدلة على جرائم حرب تتمثل " تتحرك"في الوقت الحالي فإن اآللية المذكورة ال 

في تجنيد أو استخدام األطفال كجنود، والعنف الجنسي ضد األطراف أثناء النزاعات وقتل وتشويه 
ً منھا مراقبة االنتھاكات األخرى، ومنھا إال أن اآل. األطفال لية ما أن تبدأ العمل يصبح مطلوبا

الھجمات أو "مجلس األمن دعى أطراف النزاعات إلى االمتناع عن . الھجمات التي تستھدف التعليم
التھديد بمھاجمة أطفال المدارس والمعلمين واستخدام المدارس في عمليات عسكرية والھجمات على 

إال أن المجلس خرج بتوصيات أقل فيما يخص التعليم،  4".القانون الدوليورة بموجب المدارس محظ
كما أنه ال وجود . عن طريق اآللية، أقل من التوصيات المتعلقة بالقضايا األشھر مثل تجنيد األطفال

ة لآللية في مناطق مثل جنوب تايالند والھند، التي تعاني من ھجمات متكررة على المنشآت التعليمي
  .والقائمين على التعليم
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وبمساعدة من اآللية، أحرزت األمم المتحدة نجاحات مھمة في تقليص استخدام األطفال كجنود، عن 
طريق التفاوض على خطط عمل بين الحكومات وجماعات المتمردين من أجل تسريح األطفال من 

وضع حد للھجوم على  لتحقيق نجاحات مماثلة في. الخدمة العسكرية ووضع حد لتجنيد األطفال
فعلى فرق األمم المتحدة في الدول التي يتم فيھا رصد ومراقبة االنتھاكات ضد األطفال في التعليم، 

النزاعات المسلحة، أن تحسن من آلياتھا الخاصة بمراقبة الھجمات على التعليم، وأن توفر لمجلس 
من أن يضم الھجمات على فضالً عن ذلك، فإن على مجلس األ. األمن معلومات وتوصيات أكثر

  .تشكيل بعثات لآللية في الدول" تستدعي"التعليم إلى قائمة العوامل التي 
  

  اإلجراءات والوقائية والرد السريع
عندما تقع ھجمات أو تصبح محتملة الوقوع، على المسؤولين اتخاذ إجراءات فورية لحماية المعلمين 

ق تحسين المشاركة المجتمعية في إنشاء وإدارة على سبيل المثال، عن طري. والطالب من الضرر
المدارس، فمن الممكن أن يعتمد مقدمو التعليم على المعلومات المحلية بشأن أفضل الطرق لردع 

الخطوات األخرى . التھديدات وزيادة الحوافز في أوساط المجتمعات المحلية من أجل دعم مدارسھا
ن للبنايات المدرسية ونقل الطالب والمعلمين منھا الممكنة تشمل توفير الحرس الخاص أو مرافقي

وإليھا، مع استكشاف مواقع بديلة للتعليم ومواعيد مغايرة الرتياد المدارس، وحظر استخدام المدارس 
أو توفير ألية أغراض عسكرية أو شرطية، والتفاوض مع جميع األطراف بشأن حماية المدارس 

في بعض الحاالت، قد تتأثر جماعات . قانون اإلنساني الدوليمناطق محرم فيھا القتال كما ورد في ال
المعارضة بتصريحات القيادات الدينية ذات النفوذ أو حتى مشاركة ھذه القيادات الدينية الفعالة في 

حباط عزم المتمردين المدرس، عن طريق التفاعل مع القيادات المجتمعية واتخاذ خطوات أخرى إل
  .ليمعلى مھاجمة المدارس والتع

  
المدارس كمناطق لمبادرات السالم والشراكات من أجل حماية "في نيبال على سبيل المثال، فإن 
، تُذكر عادة بصفتھا شراكات فعالة للمنظمات غير (PPCC)" األطفال في النزاعات المسلحة

حة الحكومية مع المنظمات الدولية، والتي من بين أمور أخرى، ساعدت على إبعاد الجماعات المسل
، استخدمت 2009على النقيض، في أفغانستان في الفترة السابقة على انتخابات . عن المدارس

لعدم استخدام منظمات إنسانية ووزارة التعليم البيانات المتوفرة عن الھجمات من أجل الدعوة 
ً للوزارة، ف. المدارس كصناديق اقتراع، إال كحل أخير  26إن دعوتھم لم يتم االلتفات إليھا، وطبقا

  5.التي استخدمت كصناديق اقتراع ھوجمت يوم االنتخابات 2742مدرسة من المدارس الـ 
  

رد فعل الحكومة الفوري على الھجوم، بما في ذلك إصالح البنايات وتوفير مواد تعليمية جديدة، ھام 
مات ومع محاولة الحكو. للغاية في تخفيف آثر الھجمات وإعادة الطالب للمدارس بأسرع ما يمكن
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لإلجراءات الوقائية التي ثبت نجاحھا والردود " دليل"والمؤسسات التعليمية للرد، فمن المفيد توفير 
  .الناجحة، في مساعدة الحكومات والمؤسسات التعليمية في جھودھا

  
  العدالة

 –بما في ذلك مقاضاة الجناة  –أخيراً، فإن المساءلة والمحاسبة على الھجمات التي تستھدف التعليم 
البلدان التي لم تفعل ھذا بعد عليھا أن تُجرم صراحة في قوانينھا الداخلية ولوائحھا . أمر بالغ األھمية

العسكرية الھجمات على المدارس وأن تفرض قيوداً أقوى على االستخدام العسكري للمدارس 
يل المثال، يضم دليل وزارة الدفاع البريطانية الخاص بقانون النزاعات المسلحة، على سب. واحتاللھا

باإلضافة إلى ذكره أن الھجمات على المدارس غير قانونية  6.إشارات محددة لحماية البنايات التعليمية
استخدام البنايات المستثناة من "ما لم تكن المدارس مستخدمة ألغراض عسكرية، ورد في الدليل أن 

ون العرفي للنزاعات جريمة حرب معترف بھا في القان"ھو " القتال ألغراض غير مالئمة
وھناك مثال آخر، إذ أمرت المحكمة الھندية العليا وعدة محاكم أخرى في واليات ھندية  7".المسلحة

بأن تُخلي الشرطة والقوات شبه العسكرية التي تدير عمليات عسكرية، المدارس التي تحتلھا، لكن في 
  .أغلب الحاالت تجاھلت القوات ھذه األحكام

  
. ال غنى عنھا –ومنھا ما تشنھا األطراف من غير الدول  –ية الداخلية على الھجمات المالحقة القضائ

آب /على سبيل المثال، في جمھورية الكونغو الديمقراطية، أدانت محكمة عسكرية في أغسطس
، مؤسس حزب الوحدة وحماية وحدة الكونغو، ")الزعيم كھوا("إيفيس كھوا بانغا ماندرو  2006

ا جريمة حرب تتمثل في االستھداف المتعمد لمدرسة ابتدائية وكنيسة ومركز بست اتھامات، منھ
من واقع أحكام دستور جمھورية الكونغو التي تسمح للمحاكم والمحاكم العسكرية بتطبيق . طبي

المعاھدات الدولية في أحكامھا، طبقت المحكمة بشكل مباشر أحكام نظام روما المنشئ للمحكمة 
ً بالسجن لمدة . ما يخص الھجمات الموجھة لمؤسسات تعليميةالجنائية الدولية في  20تلقى كھوا ُحكما

 ً إال أنه في حكم مخفف سواء من حيث المنطق القانوني أو من جانب وقائع القضية، ألغت  8.عاما
  .وحتى كتابة ھذه السطور كانت القضية ما زالت عالقة 9محكمة استئناف ذلك الحكم،

  
ن فيھا الحكومات مستعدة أو غير قادرة على المالحقة القضائية، يمكن في الحاالت التي ال تكو

ً في معاقبة الجناة وردع الھجمات المستقبلية المحكمة الجنائية . للمحاكم الدولية أن تلعب دوراً ھاما
الدولية على سبيل المثال، لھا اختصاص قانوني صريح في الھجمات المتعمدة ضد البنايات 

في النزاعات الدولية والداخلية على حد سواء، بشرط كونھا من غير األھداف المخصصة للتعليم، 
ولم تضم المحكمة بعد الھجمات على التعليم إلى قوائم اتھاماتھا المتبعة وعليھا أن تمنح . العسكرية

 اھتماماً خاصاً لھذه القضية أثناء التحقيقات وأن تنسب االتھامات وتفتح القضايا لدى ظھور أدلة تشير
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ضمن أخطر الجرائم على المجتمع الدولي وكونھا تستلزم تصريح من إلى كون ھذه الھجمات 
  .المحكمة الجنائية الدولية ببدء المالحقة القضائية فيھا

  
خارج آليات القضاء الرسمية، فإن بعثات تقصي الحقائق والحقيقة والمصالحة عليھا بدورھا أن 

ر النھائي للجنة الحقيقة والمصالحة بجنوب أفريقيا، الصادر في التقري. تتصدى للھجمات على التعليم
، على سبيل المثال، ورد االعتراف بجملة من أعمال للدولة واألطراف من غير الدولة 1998في عام 

العديد من الجناة، من . استھدفت تفجير وإحراق واحتالل المدارس، واالعتداء على المعلمين وقتلھم
  10.لجنة لالعتراف بتورطھم في ھجمات ضد المدارس والطالب والمعلميناألفراد، مثلوا أمام ال

  
لجنة حقوق الطفل، المسؤولة عن مراقبة التزام الدول األطراف بتنفيذ اتفاية حقوق الطفل، تتمتع 

. إلقاء الضوء على مسألة أن الھجمات واالحتالل للمدارس تخرق الحق في التعليمبدورھا بفرصة 
بوروندي وأثيوبيا وإسرائيل : ليق على ھذه المشكلة في أربع دول على األقلوقامت بالفعل بالتع

؛ بيان يتحدث تفصيالً عن األحكام "تعليقاً عاماً "صدر وكخطوة ثانية، بإمكان اللجنة أن تُ  11.ومولدوفا
عقدت  2008في عام . المتعلقة بھذھا لمسألة في اتفاقية حقوق الطفل وتوضيح وتفسير تلك األحكام

نة مناقشة بشأن التعليم في األوضاع الحرجة، مع القيام بجمع المعلومات وصياغة التوصيات اللج
مثل ھذا التفسير لالتفاقية بشأن ھذه القضية قد يساعد الدول على حماية . التي قد تتحول إلى تعليق عام

المحلية األخرى الطالب والمعلمين والمدارس أثناء األزمات، وكذلك يمنح اللجنة واألطراف الدولية و
  .جملة من المعايير التي يمكن الُحكم على تصرفات الحكومة بموجبھا

  
  ختام

في دول كثيرة متأثرة بالنزاعات، يمكن للمقاتلين استھداف المدارس والمعلمين والطالب في ظل 
اآلثار السلبية تقع باألساس على كاھل المعلمين . تمس الجناة –إن وجدت  –وجود تبعات قليلة 

  .الطالب والعائالت مع وجود أضرار طويلة األجل تمس المجتمع ككلو
  

من مؤسسات األمم المتحدة والمنظمات اإلنسانية ومنظمات  2010تشكيل تحالف دولي جديد في عام 
التحالف حتى اآلن يظھر خبرة  12.مجتمع مدني لحماية التعليم، يشير إلى تجدد االھتمام بھذه القضية

إال . ملموسة يمكن للحكومات اتخاذھا من أجل تقليص األضرار الالحقة بالتعليممنھا بالفعل خطوات 
أن التدابير المستدامة لتحسين حماية المدارس والمعلمين والطالب من الھجمات، تحتاج إلى رد فعل 

  .وطني ودولي أفضل تنسيقاً بكثير من الوضع الحالي
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الناس تحتاج المدارس، حتى : "مند في أفغانستانوكما قال أحد القيادات القبلية من منطقة شمال ھل
  ".إننا نفوت فرصة ذھبية على أنفسنا، من أجل رفع شأن أطفالنا. الفتيات

  
بيد شيبرد ھو باحث . نيف ھي نائبة مدير قسم حقوق الطفل في ھيومن رايتس ووتش –زاما كورسن 

  .أول في قسم حقوق الطفل
 
                                                           

 Save The Children, “The Future is Now: Education for Children in Countries Affected by: انظر  1
Conflict”, 2010, pg viii  

  Brendan O’Malley, Education under Attack 2010, (Paris: UNESCO, 2010): انظر  2
قانون تعريف وتجريم الجرائم ضد القانون اإلنساني الدولي واإلبادات الجماعية وغير ذلك من الجرائم ضد اإلنسانية وتنظيم االختصاصات   3

يجرم الھجمات على  – 2009لعام  9851وغير ذلك من األغراض ذات الصلة، قانون جمھوري رقم القضائية وتنظيم المحاكم الخاصة 
ردع اإلساءة لألطفال والحماية من االستغالل والتمييز ضد األطفال ومعاقبة الجناة في تلك الحاالت وغير ذلك من قانون . المدارس ومنشآتھا

  .ر استخدام مرافق التعليم في العمليات العسكرية، ويحظ1992لعام  7610األغراض، قانون جمھوري رقم 
 United Nations Security Council, “Presidential Statement on Children and Armed Conflict”, UN: انظر  4

Doc. S/PRST/2009/9, April 29, 2009  
 ,Afghanistan: Over 20 Schools Attacked on Election Day," IRIN News, August 24, 2009: انظر  5

http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=85831 ) 2009تشرين األول /أكتوبر 8تمت الزيارة في.(  
 ,UK Ministry of Defence, Manual of the Law of Armed Conflict (Oxford: Oxford University Press: انظر  6

2004).  
  n 122، 429 – 428ص ص  ,(c)16.29 ,16.16.1السابق،   7
 .Tribunal Militaire de Garnison de l'Ituri, Jugement Contre Kahwa Panga Mandro, RPA No: انظر  8

039/2006, RMP No. 227/ PEN/2006 (August 2, 2006)  
 ,Cour Militaire de la Province Orientale, Arrêt Contre Kahwa Panga Mandro, RPA No. 023/2007: انظر  9

RMP 227/PEN/2006 (July 28, 2007)  
 Truth and Reconciliation Commission of South Africa, Report of the Truth and Reconciliation: انظر  10

Commission of South Africa (1998), vol. I, p. 34, vol. II, pp. 154, 150, 380, 387, 431, 436, and 661-662, 
vol. III, pp. 59-60, 236, 311, 370, 408, and 617; vol. IV, p. 266; and vol. V, pp. 255 and 355  

11  United Nations Committee on the Rights of the Child (CRC), UN Committee on the Rights of the Child: 
Concluding Observations, Burundi, CRC/C/15/Add.133 (October 16, 2000), paras. 64-65; CRC, UN 

Committee on the Rights of the Child: Concluding Observations, Ethiopia, CRC/C/ETH/CO/3 (November 1, 
2006), paras. 27-28; CRC, UN Committee on the Rights of the Child: Concluding Observations, Israel, 
CRC/C/15/Add.195 (October 9, 2002), para. 52; CRC, Consideration of Reports Submitted by States 

Parties Under Article 44 of the Convention: Convention on the Rights of the Child: 2nd and 3rd Periodic 
Reports of States Parties Due in 2005: Republic of Moldova, CRC/C/MDA/3 (July 10, 2008), paras. 423 

and 435.  
التعليم قبل "مساعدة الالجئين من األكاديميين، ومنظمات يضم في صفوفه مجلس  GCPEAالتحالف العالمي لحماية التعليم من الھجمات   12

. واليونسكو واليونسيف وصندوق األمم المتحدة لألطفال" انقذوا األطفال الدولية"ووتش، ووھيومن رايتس " التعليم الدولية"و" كل شيء
  .التحالف يھدف إلى التوعية بشأن الھجمات على التعليم وآثار تلك الھجمات، وإلى حشد المزيد من الجھود الدولية للرد على ھذه المشكلة
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