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 تقديم: 

 ة هي عدو التنمي،  اتلحقه بالبالد من دمار عارم يأتي علي الضرع والزرع  مو وماتلحقه بالسكان  من قتل وتشريد    ةالنزاعات املسلح  إن

يصبح تحقيق    ةاألحيان , وعندما ترمي النزاعات باألطفال خارج املدرسالوراء في كثير من    إلى بال منازع فتوقفها علي الفور بل وترجعها  

يبا وتنشأ بيئه حاضنه ومحفزه للتطرف والعنف علي نحو  بحكم املستحيل تقر   ةلأللفي  ةهداف اإلنمائيهداف التعليم للجميع واأل أ

   غير مسبوق .

يغدو    ،  ةواللذين سوف يؤثرون علي مر األجيال القادم  ،في ظل االضطراب والوحشيه الناتجين عن الصراع املسلح وانعدام األمن  

اغتيال املعلمين وتهديد    ى إل  ةنشأت التعليميحواله , من تدمير امل أضعف  أته وموظفوه وباحثوه وتالميذه في  آنظمته ومنشأالتعليم و 

  , املدارس   الي  التوجه  املدارس من  كافة طالب  الطالب والباحثين  ويؤدىالعلماء وحرمان  التعليم    حرمان  حرمانهم من    ى إلمن 

معات اليوجد  دب يبقي وبدون جاأوال    ،يضا بدون معلمين فال مدارس  أفضل وبدون كليات تدرس فال وجود ملعلمين و أمستقبل  

 اطباء او علماء وعند غياب التعليم في األمصار  فال وجود ألمه تنبض بالحياه او تنعم باالستقرار واالزدهار .

ضرارها مايطال جيش التعليم من طالب وموظفين  أومن    ،  ةانعدام األمن والصراعات املسلحه تؤثر علي التعليم بطرق كثير كما ان  

 أو خارجها و أ  ةدي , غير تشريد السكان من داخل حدود الدولذي نفس ي وجس أو  أمن تهديدات  
 
تجنيد األطفال في جيوش الدول    يضا

بل ان التعليم    أو استخدامها لتكون ميادين تدريبية   ة ت التعليميآدول , السيما تدمير املنشمن غير ال  ة و حتي في الجماعات املسلحأ

 .  ةالكراهي ى و التحريض علأ لبث التمييز  ةسيلو و أ  ةالحربي ةللدعاي ةداأنفسه يتضرر من استخدامه ك 

يمثل  الصراع    2011سبب في انخفاض التعليم بشكل كبير فوفقا  لتقرير صادر عن اليونسكو في عام  يعد االنفاق العسكري  و  

ارة في ازدياد كبير ,  املسلح تهديدا كبيرا للتعليم في دول الساحل األفريقي ,  في الوقت الذي فيه عدد املتسربين من جميع أنحاء الق

التعل تأثير الصراعات املسلحه علي  انه من  الي االنفاق  ونجد  التعليم ومن الخدمات الرئيسيه  يم هو تحويل األموال العامه من 

  العسكري , كما تؤدي ايضا النزاعات املسلحه الي تشريد األطفال والفرار من بلدانهم الي بلدان اخري او البقاء املخيمات مما يصبح 

   التعليم غيرمتاح .  

 :  ة عات املسلححماية التعليم في ظروف انعدام األمن والنزا 

 نها :  أبالتعليم علي  ةعرف القانون الدولي االنساني االنتهاكات املرتبط 

  ليم أو موظفي التع  الطالبتعذيب    في    االشتراك ن  إللتعليم وتقوضها فعلي سبيل املثال :  ةاألفعال التي تهاجم الظروف الضروري

  تعد التعليمية، كلها أفعال    املنشأت، أو قصف  ةاملسلح  الجماعات  في   األطفالضدهم، وتجنيد    ةاملمنهج في الهجمات    ةواملشارك

 . التعليم لحمايةبالتعليم أساسية  ةاملرتبط  االنتهاكاتالتي تحظر هذه   القوانين  بان  ّعلماانتهاكات مرتبطة بالتعليم،  
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 أق االنسان و كما يوفر القانون الدولي لحقو 
 
ي وقت أالتعليم ويضمن الحق في التعليم في  لي االنساني حماية  القانون الدو   يضا

   ةو النزاعات املسلحأ سواء في ظروف انعدام االمن  
 
علي حد سواء    ةوالدولي  ة ومكرس في املعاهدات االقليمي  , وكحق ملزم قانونا

 .  يجب علي الدول اتخاذ التدابير الالزمه لحمايه التعليم 

 و و 
 
الدولي لحقوق االنسان من    فقا الدولي االنساني والقانون  األمر اليتعلق بحماية   ةالتعليمي  ةجل ضمان سير العمليأللقانون 

الحق في التعليم فقط بل يمتد الي حقوق األشخاص األخرين الذين يوفرون التعليم وينتفعون منه بشكل مباشر وهم الطالب  

 أوموظفو التعليم , كما نص  
 
عمال الحق في التعليم بشكل كامل وفعال , وتشمل ذلك  أوق االنسان األخري التي تضمن  ق حعلي  يضا

الحياه   في  الحق   ( الحري  – الحقوق  في  في األمن    –   ةالحق  التعذيب واملعامل  –الحق     ة والقاسي  ةالالانساني  ةحظر 
 
, فضال عن    ( 

 الحقوق األخري التي تحمي سالمةالطالب وموظفي التعليم . 

علي  ةمن البروتكول االضافي الثاني يحظر الهجما ت املباشر   13من البروتكول االضافي األول ,واملاده    51و    48املادتين   ووفقا لنص

 املدنيين ومنهم ) الطالب وموظفو التعليم ( 

 :   حماية الحق في التعليم في ظروف النزاعات املسلحة وانعدام األمنو   ةاألمم املتحد

م مركز األمم  
ّ
ريب والتوثيق في مجال حقوق اإلنسان بالتعاون مع مؤسسة حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام  ة للتداملتحدنظ

بعنوان »حماية الحق في التعليم في ظروف النزاعات املسلحة وانعدام   منتدى إحدى برامج مؤسسة التعليم فوق الجميع  – األمن 

ومستشارين   وكان من ضمن املشاركين في املنتدى صانعي قرار وله  د  20شخص من اكثر من  105افريقيا وشارك مايقارب  األمن في 

 .   قانونيين من وزارات التربية والتعليم ووزارات العدل والخارجية وحقوق اإلنسان وكذلك منظمات غير حكومية

 ي ظروف انعدام األمن : حماية الحق في التعليم فالبرنامج  ذلكهداف أهم  أو 

وف النزاع وانعدام األمن بعنوان »حماية التعليم في ظروف النزاعات املسلحة  ؤسسة حماية التعليم في ظر تقديم الدليل القانوني مل •

لي  والذي يوفر تحليل مفصل لنطاق القانون الدولي )القانون الدو   20۱2وانعدام األمن: دليل قانون دولي« الذي تم إصداره في عام  

والقا الدولي  الجنائي  والقانون  التعليم  لحقوق االنسان  بحماية  الصلة  ذات  الدولي(  املسلحة  نون اإلنساني  النزاعات  في ظروف 

 .وانعدام األمن

تسليط الضوء على االنتهاكات ذات الصلة بالتعليم في الدول التي تتأثر بالنزاعات املسلحة وانعدام األمن في منطقة الشرق األوسط   •

 .ية الحق في التعليم في هذه الظروفأفريقيا ونشر الوعي بين املشاركين بشأن الحاجة لحماو 

م في ظروف النزاعات وانعدام األمن وتطبيقها في منطقة الشرق االوسط  تقييم السياسات والقوانين واالجراءات التي تحمي التعلي •

 .وشمال افريقيا
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ف النزاعات املسلحة وانعدام  تبادل االستراتيجيات واالطالع على الخبرات والجهود املبذولة بغية حماية الحق في التعليم في ظرو  •

 .األمن واالستفادة من تجارب اآلخرين

م االستراتيجيات التي يمكن اتباعها والتوصيات الالزمة للمساهمة في الحد من االنتهاكات ذات الصلة  تشجيع املشاركين على تقدي •

 .فريقيابالتعليم في ظروف النزاعات املسلحة وانعدام األمن في منطقة الشرق األوسط وشمال أ

 .ة وانعدام األمنإنشاء شبكة ألصحاب املصالح والتي تعمل على حماية التعليم في ظروف النزاعات املسلح •

املتحدة لحقوق الطفل الدول إلى "الوفاء بالتزاماتها... وضمان اعتبار املدارس مناطق سلم وأماكن    األممدعت لجنة كما 

 "ماية املدارس من الهجمات العسكرية أو مصادرة املسلحين لهاوضمان ح للجميع، اإلنسان للفضول الفكري، واحترام حقوق 

 : ماية التعليم في االطار االفريقي لحقوق االنسان  ح

ودخل حيز التنفيذ بعد ذلك بخمس سنوات ، وصدقت عليه جميع الدول    1981اعتمد امليثاق األفريقي لحقوق االنسان عام  

األعضاء   وخمسين  تفرد  األفريقي    االتحاد    في    األربع  الحقوق    امليثاقوقد  جميع  الحقوق    املدنيهبإدراج  وكذلك  والسياسية 

نص واحد، ووضع هذه الحقوق    في   االنسانة لحقوق  يالصكوك الدولية الرئيس  في والثقافية الواردة    ةواالجتماعي  ةاالقتصادي

 .  إطار مفاهيمي ذي صبغة إقليمية  في  وااللتزامات

 :   أن  علي التعليم  في يتعلق بالحق  فيماوالشعوب   االنسانلحقوق  األفريقي ثاق يامل من  17 املادهوقد نصت  

 , وعلي الدوله حماية املنشأت التعليميه .حق التعليم مكفول للجميع ➢

 .الحياة الثقافية للمجتمع فيبحرية  االشتراك فيلكل شخص الحق  ➢

 .االنسان حقوق  علينطاق الحفاظ  فيالدولة  عليواجب  وحمايتها جتمعملابها  يعترفالعامة والقيم التقليدية التي   باألخالقياتالنهوض  ➢

 الهجوم علي الطالب واملعلمين واملدارس والجامعات واستخدامها في  اغراض عسكريه : 

قد يتعرض طالب املدارس والجامعات لهجمات من جماعات مسلحه غير تابعه لدول وقوات مسلحة حكومية وذلك يرجع لعدة  

 نها  اسباب وم

 .  جماعة معارضة للحكومة على منطقة ما  الستعراضتدمير رموز السيطرة الحكومية أو  ➢

يري بصفته فرضا   ➢ تعليم  نوع  اي  او  الفتيات  تعليم  أجنبية،لتعاليم  منع  ثقافية  قيما  أو  تاريخا    دينية  يقدم  أو بصفته 

 . مغلوطا ومنحازا أو يستخدم لغة غير مألوفة في التعليم

 .  معة في أغراض عسكرية من قبل القوات املعارضةأو الجا املدرسة   ستخداما ➢

 .  األكاديميه النقابية الخاصة باملعلمين أو للتضييق على الحريات  األنشطه على   التضييق ➢
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، أواختطاف   رقيق جنس ي أو لحشد الدعم اللوجستي في العمليات العسكريةك وتجنيدهم أو اتخاذهماخنطاف األطفال  ➢

 .  با للفديةواملعلمين طل  الطالب

 . الهجمات العشوائية او غير متناسبة األثر. ➢

 

لحماية املدارس   الالزمه   كافة االجراءات املتحدة الدول كافة بأن "تتخذ   األممطالبت الجمعية العامة  2015في نوفمبر 

  األطفالصيل عن التصرفات املعيقة لتح   االمتناعالنزاع املسلح مع  بحاالت املتمتعين بالحماية على صلة  واألشخاص 

 ."للتعليم

،   دول ل القوات املسلحة والجماعات املسلحة غير التابعة ل قبل، من  املدارس والجامعات عادة أثناء النزاعات املسلحة  تستخدم  و 

دفاعية وهجومية  ومالجئ كثكنات   اقع  أو كمو اقبة    مؤقتة،  للمر اقع  أو كمو أو كمخازن  واإلستطالع  ،  أو كمراكز  لألسلحه  ،   ،

افق املدرسة وقاعات املحاضرات في التدريبات العسكرية وفي إخضاع    واالستجواب ,    ز  لالحتجا خَدم قاعات ومر
َ
ست

ُ
  األطفال  كما ت

صادر املدارس والجامعات بالكامل، مع إخراج الطالب منها تماما. وفي 
ُ
قسرا للتجنيد في صفوف الجماعات املسلحة. أحيانا ما ت

افق التع ستخدم املر
ُ
 . غراض عسكريةليمية جزئيا في أ أحيان أخرى ت

بمبادئ "عدم تعريض األطفال للخطر" و"عدم   بااللتزام  املتحدة كتائب املشاة باألمم السالم تطالب إدارة عمليات حفظ 

 . استعمال املدارس عسكريا في عملياتها

 
 
 عن األنظار :   السكان املشردون ضحايا بعيدا

فصل السكان , وتقويض سبل عيش    ى إل  ةالساعي  ةواالستراتيجي للجماعات املسلحيعتبر التهجير الجماعي هو الهدف الجوهري  

مليون , ويتعرض السكان املهجرون والنازحون    80فئات بعينها , تفيد بيانات األمم املتحده ان عدد السكان املهجرين عامليا  بلغ نحو  

هبوط مستويات التعليم بحد كبير  , فتبلغ نسبة القيد في    الي اقص ي حاالت الحرمان في مجال التعليم , نجد في مخيمات الالجئين

تلميذ او اكثر     50% ونسب التالميذ بالنسبه للمعلمين مرتفعه جدا اذ بلغت قرابة    30% والثانوي    70التعليم اإلبتدائي حوالي  

 للمعلم الواحد . 

الحض , وانخفاض نسب  في جنوب كينيا  الصوماليين  الالجئين  في دولة تشاد    ر و وتطبيقا علي ذلك  املهجرين والنازحين  للسكان 

افريقيا الوسطي وجمهورية الكونجو .     و
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 :  ةبها بسبب الصراعات املسلح التعليم فريقي التي تأثر  نظام في بعض دول الساحل اإل  ةتطبيقات عملي

توصيات للوصول الي مستوي تعليم جيد في خضم 

 الصراعات املسلحه

ل وجود النزاع  عليم في ظووضع الت اإلنساني الوضع 

 املسلح  

  البلد  نظام التعليم  

توفير  اماكن تعليم امنه او توفير اماكن تعلم  ➢

 مؤقته . 

السهام في العوده الي الحياه الطبيعيه واعادة  ا ➢

 تأهيل املدارس .

عادة اعمار القاعات واملباني املدرسيه املتأثره  ا ➢

 وانشاء مدارس وجامعات .بالنزاعات املسلحه 

حاولة توفير  البيئه الدراسيه األمنه  م ➢

ومساهمة وسائل اإلعالم في توعية املواطنين  

مليون شخص لم  9حيث ان هناك حوالي 

  اهداف سهله يلتحقوا بالدراسه مما يجعلهم 

   لجماعة بوكو حرام

أهيل اكبر عدد من املعلمين حيث ان  ت ➢

حين عدد الفصول مكتظه بالطالب في 

 ويدرس اكثر من ماده . املعلمين قليل جدا 

ضع قوانين رادعه لكل الدول التي تدعم و  ➢

 جماعة بوكو حرام وداعش في نيجيريا . 

ا بسبب  2002منذ العام  ا طائفي 
 
، شهدت البالد عنف

، وهي حركة تسعى إللغاء نظام  بوكو حرام جماعة

إقامة حكم الشريعة في البالد  .  الحوكمة العلماني و

ان   نجد  العاملي  االرهاب  مؤشر  حرام)وحسب   (بوكو 

الف قتيل واكثر من    37  اكثر من    مسؤولة عن سقوط

عام   19 منذ  ارهابية  اعمال  بسبب  قتل  حالة  الف 

 .  الدول املجاورةبشكل اساس ي وفي  "نيجيريا" في  2011

من   أكثر  في    7660صل  "مارادي"  إلى  نيجيريا  الجئا 

من   يقرب  ما  إلى  اإلجمالي  العدد  ليصل    100النيجر، 

نازحون داخل  ألف نازح، فضال عن مواطنين النيجير ال

 بالدهم.  

من البالغين ال يستطيعون القراءة أو    %85ما يقرب من  

 . الكتابة

بوكو حرام جماعة    تستهدفحيث    :  استهداف املدارس

في  باستمرار   التعليميه  الحركه  علي  يؤثر  مما  املدارس 

الطلبة، وقد  %  40 مناكثر حيث يتغيب حاليا الدوله , 

ذلك غربي    يتزايد  في  املسلحه  العمليات  واستمرار   ,

مثلما حدث في شمال شرقي  نيجريا سيحدث ازمه حاده 

  مليون شخص، ويبقى   1.5  ر من  اكثح  و البالد، حيث نز 

جة ماسة إلى املساعدة والحماية،  ماليين شخص بحا 8

وقامت جماعة بوكو حرام املتشدده بقتل مايقارب من  

بدء عملياتها العسكريه   30اكثر من   الف شخص منذ 

 على الدولة 
 
 . وهو ما يشكل خطرا

في  وقامت ايضا بوكو حرام بعمليات اختطاف للطالب  

ده وهي  , وقامت في مدرسه واح شمال شرقي البالد

  300طالبه , و  200ختطاف اكثر منمدرسة شيبوك با

,  زامفارا بشمال غرب نيجيريااخرين من مدرسه بوالية 

روضة   ُيقّسم نظام التعليم إلى 

والتعليم   ،تدائيوالتعليم االب  ،األطفال

تبلغ نسبة  عاليوالتعليم ال ،الثانوي 

، %68النيجيريين امللّمين بالقراءة والكتابة 

( أعلى منه لدى  %75.7ومعدل الرجال )

 %60.6النساء )

ا، جيريا ب توفر ني ا مجاني  دعم حكومي تعليم 

ولكن الحضور فيه غير إجباري في أي  

مرحلة، وال تحظى بعض املجموعات، مثل 

البدو وذوي االحتياجات الخاصة، بكافة 

م الالزم للتعليم. يتألف النظام  الدع

 سنوات للتعليم  
ّ
التعليمي من ست

االبتدائي، وثالث سنوات للتعليم  

اإلعدادي، وثالث سنوات للتعليم الثانوي، 

وأربع أو خمس أو ست سنوات للتعليم  

الجامعي املؤهل للحصول على درجة  

 اإلجازة

يضم التعليم العالي في نيجيريا الجامعات 

اصة(، واملعاهد الفنية، )الحكومية والخ

واملعاهد أحادية التخصص، وكليات 

جامعة   129التربية. توجد في نيجريا 

مسجلة لدى اللجنة الوطنية للجامعات، 

منها،  40ويبلغ عدد الجامعات االتحادية 

منها هي   50، في حين أن 39والحكومية 

جامعات خاصة. بهدف رفع عدد  

منحت   138إلى   129الجامعات من 

جامعات خاصة   9مة الفيدرالية  الحكو 

 . 2015جديدة تراخيص عمٍل في مايو 

  ريا ييجن 

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%83%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9_%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9_%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%8A
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بشمال  طالبا من مدرسه   27غير انها اختطفت ايضا 

 .  وسط والية النيجر

السيما ايضا بسبب فشل تأمين املدارس من جانب  

واالعتماد على  ضعيف قوات األمن بسبب التسليح ال 

, وبسبب   يش العسكرية القريبةزيزات نقاط التفتتع

بالتعاون مع  فشل التأمين قامت الحكومه النيجريه  

بنقل  بالقيام بمبادره ) املدارس األمنه ( األمم املتحدة، 

الطالب من املدارس باملناطق الخطرة، إلى مناطق أكثر  

، باإلضافة إلى تأمين املدارس باألسو 
 
ار وحراس  أمنا

البروتكول تم بالفعل نقل اكثر من  ا لتلك , ووفق األمن 

طالب من مدارس قائمه بشمال نيجريا حيث    2000

 منطقة الخطر الي مناطق اكثر امنا . 

شملت قائمة الجامعة التي حصلت على  

تراخيص عمل في العاصمة أبوجا: جامعة 

أوغسطين، في إيالرا، الغوس؛ وجامعة  

كريسالند، في أوود، بوالية أوغون؛ وجامعة 

كريستوفر، في مووي، بوالية أوغون؛ 

إيتيل، بوالية  -يجيبووجامعة هوملارك، في إ

أومو،  -أوغون؛ وجامعة كينغز، في أودي

بوالية أوسون؛ وجامعة مايكل وسيسيليا 

إيبرو، في أورود، بوالية دلتا؛ وجامعة  

ماونتن توب، في والية ماكوجي/أوبا أوغون؛  

وجامعة ريتمان، في إيكوت إيبين، بوالية 

إيبوم؛ وجامعة ساميت، في أوفا،  -أكوا

 .بوالية كوارا

 انشاء مجتمع تعليمي تنموي بالنيجر .  ➢

اللتزام بمواثيق األمم املتحده بعدم التعرض ا ➢

للمدارس والطالب واملعلمين في خضم 

 الصراعات املسلحه .

وفير التعليم الجيد لجميع الطالب املشردين ت ➢

 داخليا بسبب النزاع املسلح .

برنامج قديم املعونه واملساعدات لتنفيذ ت ➢

 يع التعليم في النيجر . لتوس

وزيع مساعدات تعليميه للطالب بالقري  ت ➢

 واملدارس لتشجيعهم علي مواصلة الدراسه . 

ظر بناء األكواخ كمدارس حيث انها تبني من ح ➢

وبذلك يشكل خطر علي مواد قابله لالحتراق 

 التالميذ .

 

 

  7015في النيجر تحديدا والية "نيامي" معقل الوباء 

 يحتاجون إ
 

 الدعم   لىطفال

ألف طفل في النيجر إلى   867يحتاج أكثر من  و ،  

ألف طفل عن    200م بزيادة 2020  الحماية في عام 

 م. 2019عام 

صعوبة توفير الخدمات الصحية بسبب  هناك  

  "19-جائحة فيروس "كوفيدالنزاعات املسلحه و 

وصعوبة األنتقال بين الدول وبعث الخدمات الصحية  

 األساسية. 

ات بخطف الفتيات من أجل توظيف  تقوم الجماع

العنصر النسائي في العمليات اإلرهابية من خالل  

إخداعهم للتدريبات العسكرية، وإجبارهن على تعاليم 

الزواج من أجل الزوج وهذا على خطى ما يحدث بشكل  

 شبه عادة في نيجيريا.

اإلنسانية ذكر مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون 

ص مشردون في منطقة  مليون شخ 4.2أن نحو 

 بينها النيجر.  الساحل

 لإلرتفاع
 
األخير في أعمال العنف في املنطقة   نظرا

إلى إغالق   والنيجر وبوركينا فاسو مالي الحدودية بين

 .مدرسة  1478

عتمد سياسة مجانية التعليم، إال  
َ
 الدولة ت

أنَّ العديد من املناطق تفتقر إلى املدارس.  

شرف الحكومة على املدارس التي تمولها 
ُ
وت

 الخالوي )الكتاتيب(  
 
الدولة. وتنتشر أيضا

عنى بتدريس ال
ُ
قرآن الكريم وعلومه. التي ت

قيم فيها  
ُ
وفي املناطق الشمالية التي ت

قاُم املدارس في  
ُ
جماعات البدو الرحل ـ ت

ِقُل 
َ
ت
ْ
ن
َ
 هذه املدارس مع تحركات الخيام وت

البدو. ومع هذا فإن نسبة التعلم التتجاوز 

بر   10%
َ
عت

ُ
من إجمالي سكان البالد، وت

الفرنسية اللغة الرسمية للدولة، كما أنها 

التدريس األساسية. غير أن معظم   لغة

سكان النيجر يتحدثون بلهجاتهم العرقية 

من   %85املختلفة. ويتحدث أكثر من 

هوسا، التي تعتبر لغة  السكان لغة ال

التعامل األساسية في املجاالت التجارية. 

وتحتل لغة الديجرما ـ صنغي املرتبة 

الثانية من حيث االنتشار. وإضافة إلى كل 

بعض أبناء النيجر يتحدثون هذا ـ فإن 

 اللغة العربية 

    النيجر 
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تقوم السلطات بناء و تعد النيجر من افقر دول العالم , 

حيث يجلس التالمذة  اكواخ الستخدامها كمدارس 

, ولكن تلك األكواخ هي  رضاألطفال أحيانا على األ 

هذه األكواخ املبنية من مواد  عرضه للحرائق حيث 

دائما وبالفعل حدث اكثر من حريق   قابلة لالشتعال

   2021ابريل  11وكان األخير   

بعد اندالع حريق مصرعهم   طفال   20حيث لقي 

 بمدرستهم بالقرب من نيامي عاصمة النيجر . 

االلتزام بمواثيق األمم املتحده بعدم التعرض  ➢

لمين في وجود  للمدارس والطالب واملع 

 الصراعات املسلحه .

عم جهود الحكومة من أجل توفير بدائل  د ➢

من  لغلق املدارس، ووضع منهجية التعليم 

املنازل أو عن طريق تجمعات في وحدات تحت 

 إشراف الحكومة. 

عاده فتح املدارس املغلقه بسبب الصراع  ا ➢

املسلح في البالد ونشر قوات لتأمين املدارس 

 ن عودة األمن الي البالد    لفتره مؤقته لحي

 في مالي 2015يذ اتفاقية السالم لعام تنف ➢

 لتحقيق االستقرار في البالد . 

وضع آليات ملعالجة نص اتفاقية السالم ) هو 

مظالم هؤالء املاليين الذين يشعرون أنهم  

مستبعدون من الحياة السياسية والتطور 

مل االقتصادي في البالد والذين يرون القليل من األ 

  ( في األفق

دعم دولية في مالي بقيادة أفريقية نشر بعثة  ➢

تقوم باتخاذ جميع التدابير  لفترة أولية

الالزمة، بما يتمش ى مع قواعد القانون 

ومع   اإلنساني الدولي وقانون حقوق اإلنسان 

لسيادة مالي ووحدتها وسالمتها  االحترام التام 

 .  اإلقليمية

عادة مناطق عم السلطات املالية في استد ➢

مها الواقعة تحت سيطرة الشمال من إقلي

يوجد في مالي جماعات مسلحة، بوكو حرام، الطوارق  

كدت بعثة األمم املتحدة أن  وأفي إقليم "األزواد",  

حال, إنتهاك لحقوق األنسان كل عام على    252هناك 

 وسط البالد. مال و االقل في ش

صنفت ببؤرة النزاع املسلح في أفريقيا، ومن أهم  

صراعاتها التي أدت لكثير من  االنتهاكات هو الصراع في  

شمالها في "األزواد" حيث تصل النسب األجمالية 

أالف حالة وفاة من بداية 10لحاالت الوفاة هناك إلي 

 االمم املتحدة.الصراع إلي األن حسب تقرير 

وفقا لبعثة األمم املتحدة املتكاملة   م،0022في عام  

تم توثيق ، املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار في مالي

انتهاكا لحقوق اإلنسان في الفترة من ابريل حتى   632

شخصا، من    323يونيو وتسببت االنتهاكات في مقتل 

%  6امرأة. ويمثل هذا زيادة بنسبة  11طفال و 23بينهم 

ا مقارنة   . شهر الثالثة األولى من العامباأل تقريب 

  بوسط مالي م،2020مدرسة في عام 1260  تاغلق

،  حيث يتم استخدام املدارس ألهداف عسكرية

على التجنيد القسري في الجماعات  وإجبار األطفال

  150أكثر من   ان حرم. مما أدي إلي  اإلرهابية املسلحة

بحسب ما ورد عن   ألف طفل من حقهم في التعليم.

 املتحدة . مم بعثة األ 

  745،قالت األمم املتحدة بأن هناك  2019في مالي عام 

االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال، ويواجه أكثر  من 

الحماية  بضعف عدد العام   من مليون طفل مشاكل

م تم تسجيل زيادة حادة 2020ومع حلول عام ,  املاض ي

من حيث املبدأ، التعليم العمومي في مالي، 

يبقى مجاني وإلزامي ملدة تسع سنوات  

بالنسبة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم  

 سنة  16و  7بين 

هذا النظام التعليمي يشمل ست سنوات 

من التعليم االبتدائي تبدأ في سن  

السابعة، تليها ست سنوات من التعليم  

الثانوي تنقسم إلى مرحلتين تضم كل منها 

 . ثالث سنوات

عدل االلتحاق باملدارس االبتدائية في  م

مالي منخفض، بالنسبة لشريحة واسعة 

لزي لعدم قدرة األسرعلى تغطية تكاليف ا

املدرس ي والكتب واللوازم، وغيرها من  

الرسوم التي يتطلبها االلتحاق باملدارس  

 .العامة

  مالي 
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الجماعات املسلحة اإلرهابية واملتطرفة، وفي  

الحد من التهديد الذي تشكله املنظمات 

 . اإلرهابية

عم السلطات املالية في تهيئة بيئة آمنة من  د ➢

أجل عملية إليصال املساعدة اإلنسانية  

بقيادة مدنيين والعودة الطوعية للمشردين 

والالجئين، عند الطلب، وفي حدود  خليا دا

قدراتها وبالتعاون الوثيق مع الجهات الفاعلة 

 . في مجال املساعدة اإلنسانية

الف طفل   137أكثر من   في النزوح القسري ، مع وجود

ا  .  في مالي نازح حالي 

زيادة من  حذرت اليونيسف وشركاء حماية الطفل 

العنف الجسدي على األطفال، وتدهور حالتهم  

أشارت البيانات التي سجلتها األمم   حيث النفسية،

 قتلوا في النصف    150املتحدة إلى أن أكثر من 
 
طفال

 قد أصيبوا في    75م، وأن 2019األول من عام 
 
طفال

عنف في مالي، مع تضاعف  هجمات عنيفة وأعمال ال

تجنيد األطفال ضمن الجماعات املسلحة مقارنة 

ر من  بالفترة نفسها من العام السابق، وما زالت أكث

 مدرسة مغلقة بسبب انعدام األمن في البالد.  900

م، قامت جماعة إرهابية بإشعال النيران  2018في عام  

توعدت بشن املزيد من الهجمات "، بموبتي"في مدرسة 

 املدارس التي ال تلتزم بتعليم القرآن. ضد 

شير إحصائيات األمم املتحدة إلى أن عدد الفتيات  ت

التعليم يبلغ ضعف عدد  اللواتي يخسرن فرص 

 .الفتيان في البلدان التي تشهد صراعات داخلية

في املئة فقط من الفتيات يكملن تعليمهن   38

 .   االبتدائي

 

 :   ةدور التعليم في ظل وجود الصراعات املسلح

ولكن   ة ووجود حروب داخل الدول ةمهمش  ة ماهو  دور التعليم في ظل وجود دولة ، ظل وجود الصراعات املسلحيتسائل الجميع في  

 نجد دورها في : 

   ،  بإنقاذ الحياة، وتخفف من الضرر النفس ي للحرب  ةمنه توفر معلومات كفيلن املدارس  اآل إ
 
يمكنها حماية األطفال من    وايضا

عودة   ةوعدم انتظام التعليم قد يقلص من امكاني  الجماعات املسلحة   جانب جنيد من  والت التعرض لالتجار والعنف الجنس ي ,  

يحققه الفرد من مكسب مادي ومن قدرة  ثره يمتد علي املدي البعيد بما  أ, و   ة ذا كانت املدارس املفتوحإاألطفال للمدارس ,  حتي 

   ة للتعلم،للطفل هي توفير مساحة آمن  ةكبر استفادأ اإلعمار , و   الدولة على إعادة
 
حياة الطبيعية والهدوء في بال  ما يمنحه إحساسا

 .  خضم فوض ى الحرب
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املعني بالتعليم العاملي جوردن براون: "هذا التزايد املؤسف في الهجمات على املدارس يجب أن  قال مبعوث األمم املتحده الخاص 

جرائم ضد اإلنسانية، وأن  العليا والجامعات هي  بأن الهجمات على املدارس واملعاهداألن  من املهم أن نرسل رسالةو ينتهي. 

 اعالن املدارس األمنه ( .  )  لى كل دول العالم دعمعوأضاف: " يجب ان تكون مالذ امن   املؤسسات التعليمية

 :  ةثر التعليم علي النزاعات املسلحأ

 
 
   ما  ان التعليم نادر ا

 
   يكون السبب الرئيس ي للنزاع املسلح , لكنه كثيرا

 
 أ  مايكون عنصرا

 
التي    ةفي صميم الحركات السياسي  ساسيا

ماتقترن   ,وغالبا  العنف  نحو  البلدان  املسلحتدفع  واملطالب  ة النزاعات  بالظلم  وادعاءات  بتظلمات  البلدان  داخل  تجري   ةالتي 

 واالنتماء , وهنا يأتي دور التعليم الذي بمقدوره ان يؤثر في كل تلك املج  ةوالعقيد  ةبتحقيق العدل ترتبط بالهزي
 
كافة   االت , مرجحا

كثر عرضه للوقوع في فخ النزاع املسلح  أن يفقد املجتمعات حصانتها ويجعلها أامليزان لصالح السالم او الحرب , فالتعليم بمقدوره 

 ةواستغالله الشاعة ثقافة الكراهي  ةالكافي  ةمستوي التعليم وعدم توفيره بالصور   ويحدد كيف يصبح ذلك ممكنا من خالل ) تدني

 حيز وعدم التسامح ( . والت

ساس ي الئق  أ والفقر  , حيث انه يحرم عدد كبير من الشباب من تعليم    ة يؤدي الي البطال  ة و متدنيأ  ة محدود  ة توفير  التعليم بصور  

, ومن بين العوامل    ة ليأس والضياع وذلك يشكل حافزا لإللتحاق باملليشيات املسلحوالشعور با  ةفينتج عن ذلك الفقر والبطال

فزه للنزاع املسلح اإلعتقاد بأن تخلف التعليم في املجتمعات املحليه يعود الي توزيع غير عادل للموارد , وكان هذا العامل بالذات  املح 

 بالنفط .   ةبمنطقة دلتا النيجر وهي املنطقه الغني النزاعات كما حدث في نيجيريا إلى دت  أمن بين العوامل التي  

 توصيات

التصدي ومعالجة   ▪ والبطالمحاولة  الفقر  الدخول والثرو ةقضايا  في  والتفاوت  أل   ة,  الديني  تعزز واالضطهاد  الظروف  تلك  ن 

  ة الجماعات املسلح  ى إلالتطرف وتجعل االنضمام 
 
 يسير  خيارا

 
 . ةالقار لكثير من الشباب في تلك    ا

 .لي والقانون اإلقليميسد الفجوة ما بين القانون الدو ل  دول التي بها نزاعات التجمع ا  العمل على إنشاء سياسة علي ▪

خالل اللجوء لالمم املتحدة للحصول  التعاون بين األمم املتحدة واالتحاد األفريقي من أجل افشاء السالم واألمن وذلك من   ▪

 الي والعسكري عند الضرورة، املدعم اللوجيستي و العلي 

 ن إلعتداءات كل يوم. يتعرضو  وفير عناصر أكثر لحفظ السالم في املنطقة، حفاظا على األشخاص الذين  ت ▪

 .األوسط قييم القوانين والسياسات التي تحمي التعليم في دول مختلفة في منطقة الشرق ت ▪

 .االقضتاءاملحلي والدولي ومقاضاة الجناة عند    القانون  انتهاكاتالتحقيق في ادعاءات   ▪

 .التعليم أثناء النزاعات املسلحة الستمرار السعي  ▪

 .   والنزاعات املسلحة األطفال بأجندة  املتحدة الخاص  األمم دعم نشاط  ▪
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لحل النزاعات املسلحة في أفريقيا    ة   املستوي    مجلس السلم واألمن التابع لالتحاد األفريقي بإنشاء لجنة خاصة رفيعة  قيام ▪

 بوجه عام ودول الساحل األفريقي بشكل خاص. 

 تقديم املعونه للبلدان املتأثره بالنزاعات .  ▪

 .  , وجعل التعليم قوه من اجل السالم إلنسان وحقه في التعليم  تدارك اإلخفاقات في حماية ا ▪

 : ةلخاتما

والتي   اإلجتماعي واستقرارهم   وتأمين صحتهم لألفراد التنمية الوطنية وتحقيق الرفاهية  اهداف عوائد التعليم هي تحقيق  من   إن

الجيد،    تتم   التعليم  انه  بتوفير  كأهنري  والدمار  بالقصف  املدارس  بشكل  تستهدف  أو  مشروعة  عسكرية  للمعلمين    يهددداف 

التعليم املحددة   ومستو ى تحصيلهم الدراس ي إذ يعرقل ذلك خطط  األطفالوهذا يؤثر على تعليم    واستمرارهم بالتعليم والتالميذ  

  األطفال وخاصة  أعمال العنف بحق املدنيين    وزيادة    معه الدمار   وباستمرار عنصر التأثير وهو النزاعات سيستمر    ضمن سقف زمني

 عن الحماية
 
  وهذا من شأنه أن يقلل من فرص الوصول إلى مستوى الجودة ويبقى الهدف  الذين تزداد معاناتهم ويكونوا أكثر بعدا

التعليم هو في ظل هذه الظروف هو السعي لتوف األساس ي    النازحين كون  التعليم للجميع ومن ضمنهم  التي تحددها    ير  األولويه 

 األزمه . ضررة من النزاع للخروج من املجتمعات املت

عندما تخطر خاطرة الحرب في األذهان تالزمها عادة صور الجنود , والعطب واملوت لم يكن حكرا علي هؤالء وحدهم , ومما يدعو   

غير    يكون األطفال من بينهم وان يكون هم ومدارسهم في مرمي النار , العجب اذن ان كان نصف األطفال  الي الحزن واألس ي ان

 ملتحقين باملدارس يعيشون في الدول الهشه او متأثره بالنزاعات . 

اي تسلب  انما   , عيشهم  اسباب  وتدمير   والخراب  املوت  اشاعة  خالل  من  الناس  حاضر   فقط  التسلب  املسلحه  ضا النزاعات 

فان   ةعادوا الي مقاعد الدراسمستقبلهم من خالل استهداف األطفال وحرمانهم من التعليم , وحتي لو سلم األطفال من الحرب و 

 آسوف تترك   ةتجربتهم املروع
 
 مع محيطهم والعالم .   ةايجابي  ةعليهم وتؤثر علي قدرتهم علي التعلم وتفاعلهم بصور  ثارا

أقصر واسلم طريق لضمان األمن والتنمي  ةلحيا  ةوسيل وانجح ةان التعليم هو مركب النجا  ةاإلنساني ةأفضل و
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