
الهجمات على التعليم
هي أي استخدام أو تهديد باستخدام القوة ضد الطالب والمعلمين واألكاديميين والمدارس والجامعات، من قِبل قوات 

مسلحة أو قوات أمنية أخرى تابعة للدولة، أو جماعات مسلحة غير تابعة للدولة. تشمل هذه الهجمات استخدام العنف أو 
التهديد بالعنف ضد العاملين بدعم التعليم )مثل أخصائيو الصيانة وسائقي الحافالت المدرسية( والمسؤولين التعليميين، 

فضالً عن البنايات التعليمية والموارد والمرافق التعليمية )بما يشمل الحافالت المدرسية والمكتبات والمالعب(.
 

الهجمات على المدارس:
 الهجمات المتعمدة أو العشوائية على رياض األطفال أو المدارس االبتدائية أو الثانوية. من األمثلة: اإلحراق، 

واالستهداف بالمتفجرات، والغارات الجوية، والقصف البري، والتهديد بالهجمات العنيفة، ووقوع المدرسة في مرمى 
تبادل النيران.

 
 الهجمات على الطالب والمعلمين والعاملين اآلخرين بالتعليم:

 الهجمات على طالب المدارس أو المعلمين أو العاملين، التي تحدث في المدرسة أو في الطريق منها أو إليها، أو 
التي تستهدف الطالب أو المعلمين بشكل آخر ألسباب متصلة بالتعليم. من األمثلة: أعمال القتل واإلصابة والتعذيب 
واالختطاف واإلخفاء القسري والتهديد بالعنف واالعتقال واالستخدام المفرط للقوة في المظاهرات المتصلة بالتعليم.

 االستخدام العسكري للمدارس أو الجامعات:
 أن تقوم القوات المسلحة أو قوات أمن أخرى تابعة للدولة أو جماعات مسلحة غير تابعة للدولة باحتالل مدارس أو 

جامعات الستخدامها ألغراض داعمة للمجهود العسكري. من األمثلة، استخدام المنشآت التعليمية كقواعد أو ثكنات أو 
مواقع تمركز إلطالق النار أو مخازن لألسلحة أو في أغراض التدريب أو كمراكز احتجاز.

 تجنيد األطفال في المدرسة أو في الطريق منها أو إليها:
 أن تقوم قوات مسلحة أو قوات أمن أخرى تابعة للدولة أو جماعات مسلحة غير تابعة للدولة بتجنيد األطفال قسراً من 
المدارس أو في الطرق المؤدية إلى المدارس. يمكن تجنيد األطفال كمقاتلين أو جواسيس أو في العمل المنزلي أو في 

أعمال نقل األسلحة، أو ألغراض أخرى.

 العنف الجنسي في المدارس والجامعات أو في الطريق منها أو إليها:
 أن تقوم قوات مسلحة أو قوات أمن أخرى تابعة للدولة أو جماعات مسلحة غير تابعة للدولة بتوجيه تهديدات جنسية أو 

أعمال تحرش أو إساءة جنسية بحق الطالب أو المعلمين من كافة الهويات الجندرية، في المدارس أو في الطرق المؤدية 
إلى المدارس. يشمل العنف الجنسي أعمال االغتصاب واالسترقاق الجنسي والزواج القسري واإلضرار باألعضاء 

التناسلية واإلجبار على التعري وأية أعمال جنسية أخرى ال تتم بالتراضي.

 الهجمات على التعليم العالي:
 الهجمات المتعمدة أو العشوائية على المعاهد العليا والجامعات، فضالً عن الهجمات التي تستهدف الطالب أو األساتذة أو 
العاملين. من األمثلة: اإلحراق، واالستهداف بالمتفجرات، والغارات الجوية، والقتل، واإلصابة، والتهديد بهجمات عنيفة، 

واالعتقال، واالستخدام المفرط للقوة في مظاهرات متصلة بالتعليم أو مظاهرات في حرم الجامعات والمعاهد العليا.

أعمال العنف أو التهديدات بالعنف التي ترتكبها منظمات إجرامية، ال تندرج ضمن الهجمات على التعليم. لالطالع على التعاريف الكاملة

Definitions

للهجمات على التعليم واالستخدام العسكري للمنشآت التعليمية، يُرجى الرجوع إلى “االعتداءات على 
التعليم” أو “مجموعة أدوات جمع وتحليل البيانات الخاصة بالهجمات على التعليم”.

تافيرعت

http://protectingeducation.org/wp-content/uploads/eua_2020_executivesummary_ar.pdf
https://protectingeducation.org/publication/toolkit-for-collecting-and-analyzing-data-on-attacks-on-education/
http://protectingeducation.org/wp-content/uploads/eua_2020_executivesummary_ar.pdf

