
 مدونة إلكترونية عن التربية في العالم

 
 

  ساحات للقتال المدارس تصبحعندما 
  من قبل محرر التعليم للجميع2011 فبراير/شباط 18تم نشر هذه المدونة اإللكترونية في 

  

 2011  لعامعرض أولي للتقرير العالمي لرصد التعليم للجميع  

 مجالفي  جسيمة عن أضرار وتسفربمناطق النزاع أآثر فأآثر كم تتحالحقيقة المؤلمة التي دراستان تسلطان الضوء على هذا األسبوع صدرت 
األزمة  "مارس تحت عنوان/الذي سيتم إطالقه في األول من آذار 2011لتعليم للجميع لعام وهو ما نتناوله في التقرير العالمي لرصد االتعليم، 
  ."النزاعات المسلحة والتعليم: الخفية

  
يضع المزيد والمزيد من ، مما باطراد يزدادلكن عدد الحروب األهلية . بين البلدانعدد النزاعات  تراجع في  الحرب العالمية الثانيةمنذ وُسجل

  .ألعمال عنف مميتةوالمعلمين وأطفال المدارس المدارس يعّرض المدنيين في مرمى النار و
  

عددًا يوقع  هذا البلد النزاع فيأن األطفال والنزاع المسلح في أفغانستان بشأن  مجلس األمنإلى ر األمين العام لألمم المتحدة تقاري ثوجاء في أحد
الضحايا يسقطون من جراء عمليات تنفذها حرآة طالبان وغيرها من الجماعات هؤالء وأن معظم   األطفالفي صفوفًا من القتلى والجرحى متزايد
، يدعو األمين العام 2010أغسطس / آب30 إلى 2008سبتمبر / أيلول1من  الفترة يشملالثالثاء والذي يوم وفي هذا التقرير الذي صدر . المسلحة
 في التجنيد، بما في ذلك  بحق أطفال أفغانستانالتي ُترتكبلوضع حد لالنتهاآات الجسيمة لحقوق اإلنسان مون إلى بذل المزيد من الجهود بان آي 

  .العنف الجنسي والقتل والتشويهالجماعات المسلحة و
  

بتعداد الضحايا المعنية حقوق اإلنسان من منظمة باستخدام بيانات  بريطانيون وسويسريونأجراها باحثون دراسة وصدرت يوم الثالثاء أيضًا 
. ح المسلالعنف من جراء 2008و 2003 بين عاميسقطوا في العراق مدني  92 600أآثر من تفيد بأن  )Iraq Body Count(المدنيين في العراق 

 القتل جرائمأن معظم المستعرضة من األقران ) PLoS Medicine(" لوم في الطبلعالعامة لالمكتبة "تظهر هذه الدارسة التي صدرت في مجلة و
سيارات ونطاق القانون وتفجيرات انتحارية  إعدام خارجة عن عمليات ضحيةفي غالب األحيان   القتلى وقعواوأن جهات مجهولةارُتكبت على يد 

  .وقصف مدفعيمفخخة 
  

التقرير  شكل جزءًا مني الذي "المدارس ساحات للقتال "ونن المعالمقال الشهر الماضي في منظمة مراقبة حقوق اإلنسان أوردتهاالتي  وتشير األدلة
 المقالفي  نيف وبيد شيبرد- آل من زاما آورسنوآتب.  في الكثير من األحيانمتعمد يتعرض الستهدافالتعليم أن  لىإ 2011 لعامللمنظمة العالمي 

  ." للتعليم ظاهرة منتشرة إلى أقصى حد، ومع ذلك فإن تغطيتها في اإلعالم قاصرةتعمدالماالستهداف "أن 
  

 مجموعة من التدابير العملية 2011يحدد التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع لعام  تأثير النزاعات على التعليم، تسليط الضوء علىوباإلضافة إلى 
 .في مناطق النزاعقدر اإلمكان نتفاع بالتعليم على إمكانية اال بقاءإللوالمعلمين أطفال المدارس ووالمدارس حماية ل
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