
 مکاتب یتنئومص مربوط به ۀیاعالم

و  ایتوسعه، بشردوستانهگ زرب یهاچالش یجادسبب ا ت،یو ترب یمبر تعلمسلحانه  یهادرگیری یرثأت

 ،کودکانو  شوندیمباران و سوزانده ها در سراسر جهان بمبارد، گلولهمکاتب و دانشگاهگردد. یم یاجتماع

. شوندیمبازداشت   سرانه خودصورت هب یا، آموزگاران و استادان کشته، مجروح، اختطاف آموزان دانش

ها و قرارگاه یثح همسلحانه ب اتدر منازع رگیرجوانب دمربوط به توسط افراد مسلح  یمیتعل یساتسأت

، کرده رمتضررا  تعلیمی مراکزشاگردان و کارمندان  ،گونه اعمال ین. اگردندیممراکز بازداشت استفاده 

را از  جامعهو  کردهمحروم  تیو ترب یمتعلبه  یدسترس از حق را و شاگردان کودکان از یادیتعداد ز یزن و

 مخاصمات ،سازد. در اکثر کشورهایمحروم م شود، می ساختهدر آن آنها  ۀیندکه آ یو نهادها یساتسأت

 را نسل یک کودکانتمام  یو آرزوها یدهابلکه ام ؛دشویساختمان مکاتب م یرانیمسلحانه نه تنها سبب و

 برد. یم یناز ب یزن

 نهاد ایندان ، شاگردان و کارمنآموزشی یساتسأت یهشامل خشونت عل ت،یو ترب یمحمله بر مراکز تعل

 و شدهو دوامدار به افراد و جامعه  یدضرر شد آوردنتواند سبب وارد یمبه حمله  یدو تهد هاگردد. حملهیم

 یاممکن است متوقف گردد،  یمیتعل یساتسأت یتفعال چنین،هم. دهد اهشرا ک تیو ترب یمبه تعل یابیدست

 برحمالت ند. نمابباز  آموزششان از جان یتنئوخاطر ترس از مصهب هانهاد اینکارمندان و شاگردان 

 یتیجنس یضتبعاعمال  یعنی .گرددیاستفاده م یتمنظور اعمال تعصب و محرومهها بمکاتب و دانشگاه

خاص،  مردم ینجنگ ب یجاددختران، ا تیو ترب یمتعلاز  یریجلوگ یقاز طر، طور نمونههب. یشترب

و  یساتسأاستفاده از  ت .هاحقوق انجمن و یکآکادم یا یعلم یو انکار آزاد یفرهنگ تنوعمحدودکردن 

توسط  کودکاناستخدام و استفاده از  یخطر احتمال یشسبب افزا یاهداف نظام یبرا آموزشیامکانات 

ها و استفادهؤو جوانان در معرض س کودکان شود کهمنجر  ینا به ،ممکن است یاو  یدهگرد ینظام یقوا

 یزن را یمیکار احتمال حمله بر مراکز تعل ینطور مشخص، اه. بیرندقرار گ یجنس یهایبرداربهره

 . یدهدم یشافزا

 .یدنما محافظت یبرداربهره و جوانان را از مرگ، جراحت و  کودکانتواند یم تیو ترب یمدر مقابل، تعل

کاهش داده و رابطه آنرا با  روزمره فعالیته ئارا یقمسلحانه را از طر جنگ یاثرات روان تربیت و تعلیم

در جهت  «نسبت به جنگ و منازعه حساس است»که  یتیو ترب یمسازد. تعلیبرقرار م یاتیخدمات ح یرسا

 برای تتربی و تعلیم. یردگیبلکه در راه صلح و آرامش مورد استفاده قرار م ،استفاده نشدهنگ به ج کمک

باشد. ما یم یو اساس یادیامر بن یک اشطبیعی یهایکامل انسان به حقوق و آزاد یو دسترس توسعه

 . ون و آرام باشندئمص محالت ،یمراکز آموزش کرد تا یمخواه راتالش  یشترینب

در آموزش  ۀادام یلو تسه یمبه تعل یدسترس حقاز  یتتوسعه و حما یاز اقدامات کشورها در راستاما 

 یتواند معلومات صحیم تیو ترب یم. ادامه تعلکنیمیاستقبال مدارد  یانمسلحانه جر یهاجنگ که یطیشرا

 امشخص در جوامع مواجه ب یمربوط به خطرات احتمال یهاتمشور یزن و یمربوط به حفظ زندگ

 . یدمسلحانه را فراهم نما مخاصمات



 یتده و اهمکر یشستانه و منازعات مسلحاکودکان  خصوصسازمان ملل در یتامن یکار شورااز ما 

 ما. یمینمایرا درک ممسلحانه  یهاجنگدر  کودکان یهعل یدشد یهایتخط یدهنظارت و گزارش یکانیزمم

ها قطعنامه ینا . درمکنییم یدکأت یتامن ی( شورا2014) 2143 ( و2011) 1998 یهاقطعنامه اهمیت بر

 یکه مانع دسترس یتا از اعمال خواسته شده استمصرانه مسلحانه  مخاصماتدر  یلدخ هایطرفاز تمام 

 یریتا در جهت جلوگ یدنمایم یقتشو نیزعضو را  یکشورها .کنند یخوددار ،گرددیم آموزشبه  کودکان

 ینظام ۀاز مکاتب استفاد یالمللیننافذ بن یانوقکه بر خالف  دولتی غیر مسلح های گروهو  ینظام یروهاین

 .   ندکناتخاذ   مشخص یرتداب ،یندنمایم

 یهاجنگ در هنگام یاز استفاده نظامها مکاتب و دانشگاه حفاظت یرهنمودها» یهن از تهیچنما هم

قانون  باشند و درمی داوطلبانه و غیرالزامی حقوقی نگاه از رهنمودها این. یمکنیاستقبال م «مسلحانه

هدف آن فراهم و طرح شدهخوب موجود  روش های بر مبنایرهنمودها  ینندارد. ا یرثأکدام ت یفعلالملل ینب

ما از . گردد آموزشبر مسلحانه  یهاجنگ یراتثأت یشترباشد که سبب کاهش بیم یدن رهنمودکر

 یانآنها را در م یقتطب ینهرهنمودها صورت گرفته و زم ینپخش و انتشار ا یکه در راستا ییهاتالش

 م. کنییم یقدردان ،دهدیاشخاص مربوطه توسعه م یرمسلح و سا یمسلح، گروها یروهاین

و تعهدات مربوط  یفضرورت قبول وظاو  یالمللیننون نافذ باحترام کامل به قا یتبر اهم ،هر حالتما در 

 .  یداریمم یدکأت مصونیت به دادن پایانبه 

ها با تمام ملت یانم یو نقش آن در توسعه تفاهم، تحمل و دوست تیو ترب یمبه تعل یحق دسترس یقما با تصد

 ،و جوانان کودکان ویژه به ،مسلحانه یهاجنگ ینح نظامیان غیر یحفظ عمل یهاراه یتتقوبر  یعزم قو

حفاظت مکاتب و  یرهنمودها»همه،  ین برائوداشتن مکاتب مص یدر راستا یبر کار جمعبا تعهد  و

 : که یداریمم تأکیدم و کنییامضاء م را «مسلحانه یهادر هنگام جنگ یها از استفاده نظامدانشگاه

  یسیآنها را در پال ،که ممکن و مناسب است یو تا حد کردهاز رهنمودها استفادهو  یداخل های

 .یمسازیشامل م یاتیچهارچوب عمل

 یان، قربانآموزشیو مراکز  یساتسأت رب هحملدرباره  یمل سطح درکرد تا  یمتالش خواه حداکثر 

 یقاز طرمسلحانه  یهاجنگ ینها حاز مکاتب و دانشگاه یگونه حمالت، و استفاده نظام ینا

 و ،یمینما یجمع آوراطالعات قابل اعتبار را  ،یدهنظارت و گزارش ،یفعل یهایکانیزمم

 یکمک و همکار یزآمیضتبعیرغ یوهبه ش یانو با قربان مکنیل یتسهرا اطالعات  ینا یآورجمع

 .مکنی

 ینو ب ینافذه ملن یانوقبر نقض  یدرباره اتهامات مبنمی یقتحق یالمللالزم باشد،  یکهیو در جا کنیم

 .یدهیمقرار م یعدل یبضرورت است تحت تعق یکهعامالن آنرا طور

 یوهشبرنامه یهبه سوو آن را  اتخاذ تیو ترب یمتعل یستمسرا در  «با منازعه حساس» یهایها 

 .یدهیمو توسعه م رشد یو مل یالمللیندوستانه و انکشاف بشرب

  جنگ ینح آموزش ۀتا ادام یمهستدر صددیجادو ا یمترم، از  ساخته، حتمی رامسلحانه  یها 

 یالمللینب یهاها و مساعدتی، همکارامکانکرده و در صورت  یتحما یمیتعل یساتسأت ۀدوبار



به شمول  آموزشیمقابله با حمالت بر مراکز  یا یریجلوگ یکه در راستا یهابرنامه یرا برا

 .کنیم یلفراهم و تسه یهاعالم ینا یقتطب

 از تالشجنگو کودکان  درباره سازمان ملل یتامن یشورا یهااز تالش نیزو مسلحانه  یهایها 

ها، نهادها و ارگان یرو سامسلحانه  یهاجنگو  کودکان یبرا یعموم یخاص منش یندهنما

 .یمکنیم یتسسات مربوط سازمان ملل حماؤم

 هبجلسات منظم را با دعوت از  ،و استفاده از رهنمودها یهاعالم ینا یقتطب یمنظور بررس

 کرد.  یمخواه یردا یمدن ۀو جامع یالمللینب یهاسازمان

 


