सुरक्षित क्षिद्यालय घोषणापत्र सम्बन्धी प्रश्न र उत्तर

सुरक्षित क्षिद्यालय घोषणापत्र भनेको के हो?
सुरक्षित क्षिद्यालय घोषणापत्र भनेको सशस्त्र द्वन्द्द्वका बेला क्षिद्यार्थी, क्षशिक, क्षिद्यालय र क्षिश्वक्षिद्यालयहरूको
संरिण गनन, सशस्त्र द्वन्द्द्वका बेला क्षशिाको क्षनरन्तरताको महत्त्वप्रक्षत समर्थनन व्यक्त गनन, तर्था
क्षिद्यालयहरूलाई सैन्य प्रयोजनमा ल्याउनबाट रोक्नका लाक्षग ठोस उपायहरूको समर्थनन अक्षभव्यक्त गनन
दे शहरूलाई अिसर उपलब्ध गराउने एउटा अन्तरदे शीय राजनीक्षतक प्रक्षतबद्धता हो।

मे २०१७ मा संयुक्त राष्ट्रसं घका महासचिव एन्टोक्षनयो गु टेरस ले राष्ट्रसं घीय सु रिा पररषद् मा प्रस्तुत
सशस्त्र द्वन्द्द्वमा नागररकहरूको सं रिण क्षिषयक प्रक्षतिे दनमा सबै सदस्य राष्ट्रहरूलाई सु रक्षित क्षिद्यालय
घोषणापत्रलाई अनुमोदन गनन आग्रह गनुनभयो।

यो घोषणापत्रको क्षिकास २०१५ को प्रारम्भमा जेनेभामा निे र अजेन्टन्टनाले नेतृत्व गरे को प्रक्षियामा
राष्ट्रहरूसँगको परामशनमा भएको क्षर्थयो र यसलाई सुरक्षित क्षिद्यालयका लाक्षग ओस्लो कन्फरे न्समा २०१५ मे
२९ मा समर्थननका लाक्षग खुला गररएको क्षर्थयो।
संयुक्त राष्ट्रसंघका पूिन महासक्षििका सशस्त्र द्वन्द्द्व र बालबाचलकाको माचमला हे र्ने चवशष प्रचिचर्नचि
लेइला जेरोगीले सुरक्षित क्षिद्यालय घोषणापत्रलाई मािन २०१७ मा सक्षकएको आफ्नो कायनकालको सबभन्दा
ठूला उपलन्टब्ध मध्ये भएको बताउनुभयो।

द्वन्द्द्वको अिस्र्थामा क्षशिाका फाइदाहरू के के हुन्?
सुरक्षित क्षिद्यालयहरूले जीिन-रिक सूिनाहरू उपलब्ध गराउँ छन् , युद्धको मनोसामाक्षजक असरलाई कम
गराउँ छन्, र बालबाक्षलकालाई बेिक्षबखन, यौन क्षहंसा तर्था सैन्य समूहमा भती, आक्षदबाट जोगाउन सक्छन् ।
क्षशिामा व्यिधान भयो भने क्षिद्यालयहरू खुलेपक्षछ पक्षन बालबाक्षलकाहरू क्षिद्यालय फक्षकनने सम्भािना कम
हुन जान्द्छ, जसले दीघनकालीन रूपमा उनीहरूको आयआजनन र दे शको पुनक्षननमान ण िमतामा पक्षन प्रभाि
पाछन । पढ् नका लाक्षग पाएको सुरक्षित स्र्थानले बालबाक्षलकालाई युद्धको अस्तव्यतस्तताका बेला सामान्य
पररन्टस्र्थक्षत तर्था शान्त र क्षनयक्षमत जीिनको आभास क्षदन्द्छ।
चशक्षाका लाचि राष्ट्रसंघीय चवशे ष दू ि गोर्न न ब्राउन भन्नुहुन्द्छ, “क्षिदयालयहरू माक्षर्थ भइरहे को र्रलाग्दो
आिमण रोक्षकनै पछन । क्षिद्यालय, कलेज र क्षिश्वक्षिद्यालयहरूमा हुने आिमण भनेका मानिताक्षिरोधी
अपराधहरू हुन् भन्ने सन्दे श हामीले क्षदनु पछन । क्षशिण संस्र्थाहरू सुरक्षित िेत्र हुन् ।” सुरक्षित क्षिद्यालय
घोषणापत्रलाई “अब सबै दे शहरूले समर्थनन गनुनपछन ।” उहाँ भन्नुहुन्द्छ।

यो घोषणापत्रलाई समर्थनन गने दे शहरू के के काम गननमा सहमत भएका हुन्?
यो घोषणापत्रमा आबद्ध दे शहरूले आफ्ना क्षिद्यार्थी, क्षशिक, क्षिद्यालय र क्षिश्वक्षिद्यालयहरू आिमणमा पने
सम्भािनालाई कम गराउने र आिमण भएमा त्यसको नकारात्मक असर कम गराउने खालका सामान्य
कदमहरू िाल्न प्रक्षतबद्धता व्यक्त गछन न्।
उक्त कदमहरू क्षनम्नानुसार छन्:
-

क्षिद्यालय र क्षिश्वक्षिद्यालयहरूको सैन्य प्रयोग र क्षतनमा भएका आिमणक्षसत सम्बन्टन्धत क्षिश्वसनीय
तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गने;
आिमणको क्षशकार भएका व्यन्टक्तरूलाई सहयोग उपलब्ध गराउने;
राक्षष्ट्रय र अन्तरान क्षष्ट्रय कानूनहरूको उल्लङ्घन भएका आरोपहरूको छानक्षबन गने र उपयुक्त भए
दोषीहरूलाई कानूनी कारिाही गने;
क्षशिामा ‘द्वन्द्द्व संिेदनशील’ दृक्षष्ट्कोणको क्षिकास र प्रिद्धन न गने
सशस्त्र द्वन्द्द्वका बेला पक्षन क्षशिालाई क्षनरन्तरता क्षदने प्रयास गने;
बालबाक्षलका र सशस्त्र द्वन्द्द्व क्षिषयक संयुक्त राष्ट्रसं घका कामहरूलाई सहायता गने, र

सशस्त्र द्वन्द्द्वका बेला क्षिद्यालय र क्षिश्वक्षिद्यालयहरूको सैन्य प्रयोगबाट संरिण गननका लाक्षग बनेको
क्षनदे क्षशकाको प्रयोग गने र त्यसलाई सम्भि र उपयुक्त भएसम्म राक्षष्ट्रय नीक्षत तर्था कायान न्वयनको
ढाँ िामा ल्याउने।

२०१६ को अगस्टमा अचिकी युचर्नयर्न को शान्टन्त र सुरिा पररषदले “सुरक्षित क्षिद्यालय घोषणापत्रमा
हस्तािर गनन बाँ की रहे का/भएका सबै सदस्य राष्ट्रलाई हस्तािर गनन प्रोत्सन गरे को छ।”

यो घोषणापत्र सहकायन र आदानप्रदान गने एउटा ढाँ िा पक्षन हो र यसका समर्थनक राष्ट्रहरूले घोषणापत्रको
कायान न्वयन र क्षनदे क्षशकाको प्रयोगको समीिा गनन क्षनयक्षमत रूपमा बै ठक गननका लाक्षग सहमक्षत जनाउँ दछन्।
जुन २०१५ मा संयुक्त राष्ट्रसं घीय सुरक्षा पररषदले “गम्भीर िासो व्यक्त गदै ” भनेको छ, “सम्बन्टन्धत
अन्तरान क्षष्ट्रय कानूनको न्टखलाफ हुनेगरी भएको क्षिद्यालयको सैन्य प्रयोगका कारण क्षिद्यालयहरू आिमणका
तकनसङ्गत क्षनशाना बन्न सक्छन् र त्यसबाट बालबाक्षलकाको सुरिामा प्रक्षतकूल असर पननसक्छ।“ त्यसका
सार्थै “सबै सशस्त्र बल र सशस्त्र समूहहरूलाई क्षिद्यालयहरूको प्रयोग गनन नक्षदनका लाक्षग ठोस कदम
अपनाउन” सदस्य राष्ट्रहरूलाई प्रोत्साक्षहत गरे को छ।

कुनै पक्षन दे शले घोषणापत्रमा समर्थनन कसरी जनाउन सक्छ?

हाल यस घोषणापत्रको सहमक्षतको सम्पकन क्षनकाय निेक्षजयन सरकार रहे को छ। कुनै पक्षन राष्ट्रले कुनै पक्षन
समयमा सािनजक्षनक िक्तव्य जारी गरे र, दू तािास िा स्र्थायी क्षनयोग माफनत, िा निेक्षजयन परराष्ट्र मन्त्रालयको
ठे गाना Seksjon.for.humanitaere.sporsmal@mfa.no र kjnn@mfa.no मा सीधै इमेल पठाएर आफ्नो
सहमक्षत जनाउन सक्छन्।
युर्नेस्कोका महाचर्नदे शक इररना बोकोभा तर्था शान्ति र मेलचमलापका लाचि युर्नेस्कोका चवशे ष दू ि
फरे स्ट क्षिटकरले राज्यहरूलाई क्षिद्यालय र क्षिश्वक्षिद्यालयहरूलाई सं रिण गने राजनीक्षतक प्रक्षतबद्धता
ensure गनन गरे को प्रयत्नलाई र्थप गनन एिं सुरक्षित क्षिद्यालय घोषणापत्रमा सहभागी हुन आिान गनुनभएको
छ।

क्षनदे क्षशकाले के भन्द्छ?
सशस्त्र द्वन्द्द्वमा क्षिद्यालय र क्षिश्वक्षिद्यालयहरूको सैन्य प्रयोगबाट संरिण गनन बनेको क्षनदे क्षशकाले सशस्त्र
द्वन्द्द्वका पिहरू (राज्यको सशस्त्र फौज र राज्यइतर सशस्त्र समूह) लाई कुनै पक्षन सैन्य प्रयत्नमा सहयोग
पुर्याउने कुनै पक्षन कायनका लाक्षग क्षिद्यालय र क्षिश्वक्षिद्यालयहरूको प्रयोग नगनन आग्रह गछन । क्षनदे क्षशका को
एउटा मुख्य उद्दे श्य सशस्त्र फौज र समूहहरूको प्रयोगबाट क्षिद्यालय र क्षिश्वक्षिद्यालयहरूलाई सैक्षनक
प्रयोजनका लाक्षग उपयोग गनन नक्षदएर आिमणका संभाक्षित क्षिनाशकारी नक्षतजाहरूबाट बिाउनु हो। केही
क्षनक्षित प्रकारका प्रयोगहरू सशस्त्र द्वन्द्द्वको कानूनको प्रक्षतकूल नहुन सक्छन् भन्ने कुरा स्वीकार गररए तापक्षन
क्षिद्यार्थीको सुरिा र पढाइमा प्रक्षतकूल असर नपरोस् भनेर सुक्षनक्षित गनन उत्तरदायी अभ्यासका लाक्षग
क्षनदे क्षशकालाई आधार मानेर सबै पिहरूले प्रयत्न गनुनपछन ।

क्षनदे क्षशका व्यािहाररक रूपमा हाक्षसल गनन सक्षकने कुराहरूमा आधाररत छ। यसले सशस्त्र द्वन्द्द्वका पिहरू
व्यािहाररक समाधान िाक्षहने क्षिक्षिध क्षकक्षसमका जक्षटल अन्तद्वन न्द्द्वहरूको सामना गरररहे का हुन्द्छन् भन्ने कुरा
स्वीकार गरे को छ। क्षनदे क्षशकाले सशस्त्र द्वन्द्द्वका समयमा भएका सैक्षनक कारिाहीका िममा क्षिद्यालय र
क्षिश्वक्षिद्यालयहरूको संरिणका लाक्षग केही पिहरूले पक्षहलेदेन्टख नै अपनाएका असल अभ्यासहरूलाई पक्षन
समेटेको छ।
यो क्षनदे क्षशकाको क्षिकास ग्लोबल कोअक्षलशन टु प्रोटे क्ट एजुकेशन फ्रम अट्याक (Global Coalition to
Protect Education from Attack) ले नेतृत्व गरे को प्रक्षियामा भएको क्षर्थयो, र यसलाई परराष्ट्र, रिा, र
क्षशिा मन्त्रालयहरू, सशस्त्र फौजहरू, रे र्िसको अन्तरान क्षष्ट्रय सक्षमक्षत, नागररक समाजहरू, क्षिद्वत्िगनहरू
क्षसतको कैयन् िषनको परामशनबाट तयार पाररएको क्षर्थयो। २०१२ मा शुरू भएको यो काम निे र अजेन्टन्टनाको
नेतृत्वमा २०१४ मा समाप्त भएको क्षर्थयो।

बाल अचिकारका लाचि राष्ट्रसं घीय सचमचिले “क्षिद्यालयहरूलाई शान्टन्तिेत्र तर्था बौन्टद्धक उत्सुकता र
क्षिश्वव्यापी मानिअक्षधकार प्रक्षतको सम्मानको स्र्थलका रूपमा राख्नका लाक्षग सैक्षनक आिमण र
लर्ाकूहरूबाट कब्जा हुनबाट संरिण गने आफ्ना उत्तरदाक्षयत्व पूरा गनन... ” राष्ट्रहरूलाई आग्रह गरे को छ।

क्षनदे क्षशकाले हाक्षसल गनन िाहे को कुरा के हो?

यो क्षनदे क्षशकालाई कानूनीरूपमा बाध्यकारी बनाउन खोक्षजएको होइन, तर यसले क्षिद्यमान अन्तरान क्षष्ट्रय
मानितािादी र मानिअक्षधकार कानूनकै पूरकका रूपमा काम गछन । क्षनदे क्षशकाले कानूनमा कुनै पररितनन
गदै न- खाली अभ्यास र व्यिहारमा पररितननका माध्यमबाट क्षिद्यमान कानूनको पालनालाई सहयोग पुयान उँछ।
यसको प्रयोग क्षिद्यालयहरूको सैक्षनक प्रयोगबारे सशस्त्र द्वन्द्द्वका पिहरूमा िेतना जगाउन तर्था द्वन्द्द्वका बेला
सैक्षनक बल, सरकार र गैसरकारी संस्र्थाहरूका बीि सुरिा तर्था क्षशिाजस्ता व्यापक मुद्दाहरूमा हुने
छलफललाई सहजीकरण गननका लाक्षग आिश्यक साधनका रूपमा गने उद्दे श्य रान्टखएको छ। यो क्षनदे क्षशकाले
सैक्षनक नीक्षत र क्षसद्धान्तमा संयोजन
तर्था असल अभ्यासहरूको प्रयोग माफनत क्षिद्यालय र
क्षिश्वक्षिद्यालयहरूको सैक्षनक प्रयोग सम्बन्धी धारणा/मनन्टस्र्थक्षत पररितनन गनन प्रोत्साहन गछन भन्ने आशा
क्षलइएको छ। क्षनदे क्षशकाको कायान न्वयन सन्दभनअनुसार र प्रत्येक राज्यको आिश्यकता अनुकुल गररनु पदन छ।
अिराा चष्ट्रय रे डक्रस कचमटीले भनेको छ, “अन्तरान क्षष्ट्रय रे र्िस कक्षमटीले क्षनदे क्षशकाको क्षिषय िस्तु लेख्न
सहयोग गरे र क्षनदे क्षशकाको मस्यौदाको प्रक्षियालाई मद्दत गरे को छ। हामीलाई र्थाहा छ, क्षनदे क्षशका आफैँमा
कानूनीरूपमा िाध्यकारी छै न र यसले कुनै पक्षन क्षिद्यमान कानूनमा कुनै पररितनन गदै न। हाम्रो क्षििारमा यो
अभ्यासमा पररितनन गरी क्षिद्यालय र क्षिश्वक्षिद्यालयहरूको सैन्य उद्दे श्यको प्रयोगमा कमी ल्याउने प्रयास हो।
हामीले सुरक्षित क्षिद्यालय घोषणापत्रको मस्यौदालाई पक्षन यसरी नै हे रेका छौ ँ। हामीलाई लाग्छ, सैक्षनक
पररिालनको योजना र कायान न्वयनमा लागेका व्यन्टक्त र संस्र्थाहरूलाई क्षशिण सं स्र्थाहरूको सैन्य प्रयोग र
क्षतनलाई लक्षित गने-नगने क्षनणनयकाबारे क्षनदे क्षशकाले महत्त्वपूणन र व्यािहाररक मागनदशनन गछन । त्यसैले हामी
आफ्ना कमनिारीहरूलाई पक्षन सन्दभन सामग्रीका रूपमा क्षनदे क्षशकाको प्रयोग गनन प्रोत्साक्षहत गछौ ँ र
सक्षियतापूिकन आफ्ना प्रक्षतक्षनक्षधहरूलाई क्षनदे क्षशका बाँ र्ेका छौ ँ।”

केही दे शहरूले घोषणापत्रको कायान न्वयन कसरी गदै छन्?
धेरै दे शहरूले अक्षहले नै सुरक्षित क्षिद्यालयसम्बन्धी प्रक्षतबद्धताहरूको कायान न्वयन गररसकेका छन् र यसको
सकारात्मक प्रभाि पक्षन दे न्टखन र्थालेको छ। केही उदाहरणहरू यसप्रकार छन् - घोषणापत्रमा अनुमोदन गने क्षिले, इटाली, लक्जम्बगन , न्यूक्षजल्यान्ड, निे र स्लोभाक्षनया लगायतका
कैयन् राष्ट्रहरूले क्षनदे क्षशकाको प्रयोग र कायान न्वयन गननका लाक्षग स्पष्ट् योजना बनाएका छन्।
- मध्य अक्षफ्रकी ररपन्टिक ले घोषणापत्रमा अनुमोदन गरे पक्षछ त्यहाँ कायनरत राष्ट्रसंघीय शान्टन्तस्र्थापना
क्षमसनले क्षनदे क्षशकाको पाठमा आधाररत एउटा क्षनदे शन जारी गर्यो, जसमा भक्षनएको क्षर्थयो, “द्वन्द्द्वको
कुनै पिले कुनै पक्षन क्षिद्यालय िा क्षिश्वक्षिद्यालयको प्रयोग गनन पाउनेछैन।” उनीहरूले त्यसपक्षछ
सशस्त्र समूहरूले कब्जा गरे का क्षिद्यालयहरू खाली गराउने प्रयत्न जारी राखेका छन्।
- अफगाक्षनस्तानका क्षशिा मन्त्रीले घोषणापत्र र क्षनदे क्षशकाको अनुमोदनलाई क्षिद्यालय र शैक्षिक
स्र्थलहरूबाट सैक्षनक िौकी र आधारहरू हटाउनका लाक्षग आिाज उठाउन प्रयोग गरे का छन्।
- अनुमोदन गने दे शहरूले क्षिद्यालयमा भएका आिमण र सैक्षनक प्रयोगक्षसत सम्बन्टन्धत भरपदान
तथ्याङ्क जुटाउन सहायता पुर्याएका छन्। उदाहरणका लाक्षग, अनुमोदन गने दे शहरूले सशस्त्र
द्वन्द्द्वका न्टस्र्थक्षतमा बालअक्षधकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको अिस्र्थामा काम गनन ग्लोबल एजुकेशन
क्लस्टर तर्था मोक्षनटररङ एन्ड ररपोक्षटनङ मेकाक्षनजम- एमआरएम) (Global Education Cluster
and the Monitoring and Reporting Mechanism - MRM) लाई मदत पुर्याइरहे का छन्।

-

-

-

-

-

-

क्षशिामा द्वन्द्द्व संिेदनशील दृक्षष्ट्कोणको क्षिकास, अङ्गीकार र प्रिद्धन न गने प्रक्षतबद्धताक्षसत सम्बन्टन्धत
क्षिषयमा दक्षिण सुर्ानको क्षशिा मन्त्रालयले आफ्नो नीक्षतमा द्वन्द्द्व संिेदनशील क्षशिालाई समािेश
गननका लाक्षग युक्षनसेफ र युनेस्कोक्षसत क्षमले र काम गरररहे को छ।
सशस्त्र द्वन्द्द्वका बेला क्षशिाको क्षनरन्तरता सुक्षनक्षित गरे को उदाहरणका रुपमा नाइजरमा असुरिाका
कारण क्षिद्यालय जान नसक्ने बालबाक्षलकाका लाक्षग रे क्षर्यो कायनिममाफनत िैकन्टिक क्षशिा
क्षदइनुलाई क्षलन सक्षकन्द्छ।
नाइजेररयाले क्षिद्यालय सुरिाका लाक्षग क्षिद्यालय िररपरर खािा खन्ने , क्षिद्यालय हाताभरर सुरिा
बत्तीहरू जर्ान गने, गार्ीबाट र पैदल सुरिा गस्तीका लाक्षग सशस्त्र सैक्षनक तैनार्थ गने,
पहुँ िमागनहरूमा अिरोध राख्ने जस्ता कैयन् उपायहरू अिलम्बन गरररहे को छ। यसमा क्षनदे क्षशकामा
भक्षनएझै ँ क्षिद्यालयक्षभत्र सैक्षनक उपन्टस्र्थक्षतले बालबाक्षलकालाई जोन्टखममा पानन सक्छ भन्ने कुरा
आत्मसार्थ गरे र पहुँ िमागनको अिरोध क्षिद्यालय हाताक्षभत्र भन्दा पक्षन क्षिद्यालयको िररपररको िेत्रमा
रान्टखएको छ।
अनुमोदन गने कैयन् राष्ट्रहरूले द्वन्द्द्वमा बाल संरिण र क्षशिाका िे त्रमा काम गने युक्षनसेफ र सेभ द
क्षिल्ड्रेन (Save the Children) जस्ता संस्र्थालाई सहयोग गरे का छन्।
अनुमोदन गने राष्ट्रहरूले संयुक्त राष्ट्रसं घीय सु रिा पररषद् तर्था सं युक्त राष्ट्रसंघका महासक्षििका
सशस्त्र द्वन्द्द्व र बालबाक्षलकाको माक्षमला हेने क्षिशष प्रक्षतक्षनक्षध (SRSG) लगायत अरू उपयुक्त संयुक्त
राष्ट्रसं क्षघय क्षनकायहरूका प्रयत्नहरूलाई सहयोग गरे का छन् , जुन घोषणापत्रको अको प्रक्षतबद्धता
हो। एसआरएसजी (SRSG) को कामलाई सहयोग गने एउटा उपाय भनेको उसको कायान लयलाई
आक्षर्थनक सहयोग उपलब्ध गराउने हो, जुन काम, उदाहरणका लाक्षग, लक्जम्बगन र स्पेनले गरे का छन्।
अनुमोदन गने दे शहरूले बालबाक्षलका र सशस्त्र द्वन्द्द्व तर्था गैरसैक्षनक जनताको संरिण क्षिषयक
छलफलहरूमा क्षनरन्तर रूपमा घोषणापत्र र क्षनदे क्षशकाको कुरा उठाएका छन्।
२०१५ मा सुरिा पररषद् ले मलेक्षसयाको अध्यितामा, र अङ्गोला, िार्, क्षिले, जोर्न न, न्यूक्षजल्यान्ड,
नाइजे ररयानाइक्षजररया तर्था स्पेन जस्ता अनुमोदन गने दे शहरूको सहयोगमा रे जल्युशन २२२५
अङ्गीकार गर्यो। उक्त ररजोलुशनमा सुरिा पररषद् ले अन्तरान क्षष्ट्रय कानूनको क्षिपररत क्षिद्यालयहरूको
सैन्य प्रयोगले क्षिद्यालयलाई आिमणका तकनसङ्गत क्षनशाना बनाउन सक्ने हुनाले त्यसबाट
बालबाक्षलकाको सुरिा पक्षन जोन्टखममा पनन सक्छ भनेर गम्भीर िासो व्यक्त गर्यो। यस (रे जल्युशन
२२२५) ले राज्यहरूलाई सशस्त्र सेना र समूहबाट क्षिद्यालयलाई यस्ता प्रयोग हुनबाट रोक्नका लाक्षग
ठोस कदम क्षलन पक्षन प्रोत्साक्षहत गर्यो।
अनुमोदन गने दे शहरूले घोषणापत्र र क्षनदे क्षशकाको कायान न्वयनको समीिा तर्था अभ्यासहरूका
बारे मा अनुभि आदानप्रदान गनन क्षनयक्षमतरूपमा बैठक गने प्रक्षतबद्धता पक्षन व्यक्त गरे का छन्।
नोभेम्बर २०१६ मा निे , क्षसएरा क्षलयोननबे , क्षसररयाक्षलयोन र जान्टम्बयाले अक्षफ्रकी युक्षनयनका
दे शहरूमा क्षनदे क्षशकाको कायान न्वयन सम्बन्धी संयुक्त रुपमा िेत्रीय कायनशालाको आयोजना गरे ।
त्यहाँ घोषणापत्र समर्थनन गने १७ िटा अक्षफ्रकी युक्षनयनका दे शहरूमध्ये १४ िटाका रिा तर्था क्षशिा
मन्त्रालय, तर्था राक्षष्ट्रय सशस्त्र बलका प्रक्षतक्षनक्षधहरूले भेटघाट गरे र आ-आफ्ना अभ्यास तर्था
अनुभिहरू आदानप्रदान गरे ।

२०१६ मा क्षिश्वभरका द्वन्द्द्वग्रस्त दे शहरूमा काम गरररहे को एजुकेशर्न क्लस्टरका सदस्यहरूमा गररएको
एउटा सिेिणमा सुरक्षित क्षिद्यालय घोषणापत्रलाई द्वन्द्द्वका बेला क्षशिाको क्षनरन्तरता सुक्षनक्षित गने आफ्नो
काममा सबभन्दा धेरै पटक “धेरै उपयोगी” भनेको पाइएको क्षर्थयो।
राज्यइतरका सशस्त्र समूहहरूक्षसत काम गनन क्षकन जरूरी छ?
सुरक्षित क्षिद्यालय घोषणापत्र एउटा राजनीक्षतक दस्तािेज हो जसले सशस्त्र द्वन्द्द्वका बेलामा क्षशिालाई व्यापक
राजनीक्षतक संरिण प्रदान गछन र क्षनदे क्षशकालाई औपिाररकरूपमा अनुमोदन गछन । क्षनदे क्षशका आफैँमा िाक्षहँ
सबैका लाक्षग उपलब्ध एउटा व्यािहाररक सामग्री हो। क्षनदे क्षशकाको प्रयोग िा कायान न्वयन सुरक्षित क्षिद्यालय
घोषणापत्रको संरिना बाक्षहरका रूक्षि राख्ने जोकोहीले पक्षन, (उदाहरणका लाक्षग, राज्यइतरका सैक्षनक
सङ्गठन) गननसक्छ।
यो क्षनदे क्षशकाले राज्यको सशस्त्र बललाई मात्र नभई द्वन्द्द्वमा युद्धरत सबै पिहरूलाई समेट्छ। आजभोक्षल
धेरै सशस्त्र द्वन्द्द्वहरू अन्तरान क्षष्ट्रय नभई आन्तररक हुन्द्छन् र क्षतनमा राज्यइतरका सशस्त्र सङ्गठनहरू संलग्न
हुन्द्छन्। त्यसै ले सबै राज्यइतरका सशस्त्र सङ्गठनहरूले क्षनदे क्षशकाका बारे मा जान्न र यसलाई आफ्नो सैक्षनक
क्षनयममा समािेश गनन जरूरी छ। राज्यइतरका सशस्त्र समूहहरूले अन्तरान क्षष्ट्रय मानिीय कानूनको पालना
गरे को सुक्षनक्षित गने उद्दे श्यले उनीहरूक्षसत काम गने जेनेभा कल नामक संस्र्थाले क्षसररयाका प्रक्षतपिी
समूहका सदस्यहरू लगायत अरू राज्यइतरका सशस्त्र पिहरूलाई क्षिद्यालयहरूलाई आिमण र सैक्षनक
प्रयोगबाट कसरी जोगाउने भन्ने बारे तालीम क्षदइरहेको छ।
इन्टर अमेररकर्न कचमशर्न अर्न ह्युमर्न राइट् स ले भनेको छ, “क्षिद्यालयहरूले बालबाक्षलकाका आश्रयको
भूक्षमका क्षनिान ह गनुनपछन र उनीहरूलाई संरिण प्रदान गनुनपछन । त्यसैले सैक्षनक उद्दे श्यका लाक्षग
क्षिद्यालयहरूको प्रयोग भएमा त्यसले क्षिद्यार्थीलाई आिमणको जोन्टखममा पुर्याउँ छ र उनीहरूको क्षशिाको
अक्षधकारलाई कुन्टित तुल्याउँ छ।”
क्षिद्यार्थी, क्षशिक, क्षिद्यालय र क्षिश्वक्षिद्यालयहरूमा क्षकन आिमण हुन्द्छ?
राज्यइतरका सशस्त्र समूह/ र सरकारी सशस्त्र बलहरूले क्षिद्यार्थी, क्षशिक, क्षिद्यालय र क्षिश्वक्षिद्यालयहरूलाई
आिमण गनुनका कारण धेरै छन् , जस्तै:
- सरकारी क्षनयन्त्रणको प्रतीकलाई नष्ट् गनन िा कुनै िेत्र क्षिशेषमा सरकार क्षिरोधी समूहको क्षनयन्त्रण
रहे को दे खाउन;
- बाक्षलकाहरूको पढाइलाई अिरूद्ध गनन, िा कुनै क्षकक्षसमको क्षशिाले पराई धाक्षमनक र सां स्कृक्षतक
मूल्य मान्यता, पूिान ग्रही इक्षतहास िा अपररक्षित भाषा क्षसकाएको ठानेर त्यसलाई रोक्न;
- क्षशिकहरूको टर े र् युक्षनयन गक्षतक्षिक्षधतर्था प्राक्षिक स्वतन्त्रतामाक्षर्थ रोक लगाउन;
- बालबाक्षलकालाई लर्ाकू, यौनदासदासी िा सैक्षनक पररिालनका बेला कामदारका रूपमा प्रयोग
गनन िा क्षफरौतीका लाक्षग क्षशिक र क्षिद्यार्थीको अपहरण गनन;
- क्षिद्यालय िा क्षिश्वक्षिद्यालयलाई प्रक्षतपिीहरूले सैक्षनक प्रयोजनका लाक्षग प्रयोग गरे काले;
- जर्थाभािी िा असन्तुक्षलत आिमणका कारण।

नोभेम्बर २०१५ मा संयुक्त राष्ट्रसं घको सािारणसभाले “क्षिद्यालय र क्षिद्यालयका क्षिद्यार्थी र
क्षशिकहरूलाई सशस्त्र द्वन्द्द्वका बेला आिमणबाट संरिण क्षदनका लाक्षग आिश्यक उपायहरू अपनाउन
र क्षिद्यार्थीको क्षशिाको पहुँ िमा बाधा पुयान उने केही पक्षन काम नगनन ” सबै दे शहरूलाई आिान गर्यो।
क्षिद्यालय िा क्षिश्वक्षिद्याललाई सैक्षनक उद्दे श्यका लाक्षग कसरी प्रयोग गररन्द्छ?
सशस्त्र द्वन्द्द्वका बेला क्षिद्यालय िा क्षिश्वक्षिद्यालयहरूलाई सशस्त्र बल िा राज्यइतर सशस्त्र समूहहरूले आफ्नो
आधार, छाउनी, अस्र्थायी आश्रय, आिामक र प्रक्षतरिात्मक िौकी िा क्षनगरानी स्र्थल, हक्षतयार भण्डार िा
कैदखाना िा सोधपुछ केन्द्रका रूपमा प्रयोग गछन न्। किाकोठा, खेल मैदान, हल आक्षदलाई सैक्षनक तालीम
र बालबाक्षलकालाई बलजफ्ती सशस्त्र समूहमा भती गननका लाक्षग प्रयोग गररन्द्छ। कक्षहले काही ँ क्षसङ्गै क्षिद्यालय
िा क्षिश्वक्षिद्यालय कब्जा गररन्द्छ र क्षिद्यार्थीहरूलाई हटाइन्द्छ। अरूबे ला भने सैक्षनक प्रयोजनका लाक्षग शैक्षिक
सुक्षिधाहरूलाई आं क्षशकरूपमा मात्र कटौती गररएको हुन्द्छ।
राष्ट्रसंघीय शान्तिस्थापर्ना चवभािले सैक्षनक बटाक्षलयनहरूलाई “बालबाक्षलकालाई खतराजनक
पररन्टस्र्थक्षतमा पुर्याउनु हुन्न” र “क्षिद्यालयहरूलाई सैक्षनक उद्दे श्यका लाक्षग प्रयोग गनुनहुन्न” भनेर सुक्षनक्षित गनन
अक्षनिायन गराएको छ।
क्षिद्यालय िा क्षिश्वक्षिद्यालयलाई सैक्षनक उद्दे श्यले प्रयोग गदान का पररणाम के हुन्?
क्षिद्यालय क्षभत्र सैक्षनक र हक्षतयारको उपन्टस्र्थक्षतले त्यस ठाऊँलाई क्षिपिी सैक्षनकहरूबाट आिमणका लाक्षग
क्षनशाना बनाइक्षदन सक्छ। आिमणहरूबाट हुने गम्भीर िोटपटक र मृत्युको जोन्टखम त छँ दै छ, क्षिद्यार्थीहरू
फौजमा भती अर्थिा सैक्षनकहरूबाट हुने यौन दु व्यनिहार आक्षदको क्षशकार पक्षन हुनसक्छन्। उनीहरूले क्षहंसा
दे ख्छन् र हातहक्षतयार र नपर्् क्षकएका क्षिष्फोटक पदार्थनहरूबट उनीहरूको सुरिा जोन्टखममा पनन सक्छ।
यस्ता जोन्टखमपूणन पररन्टस्र्थक्षतहरूबाट क्षिद्यार्थी र क्षशिकहरूमा गम्भीर मनोिैिाक्षनक असर पननसक्छ। सै न्य
प्रयोजनले क्षिद्यालयहरूको प्रयोग भएमा पूिान धारहरू भन्टिन िा माक्षसन र शैक्षिक सामग्रीहरू हराउन
सक्छन् , र यसबाट समग्रमा क्षशिाको गुणस्तरमा असर पननसक्छ। आईएएससी ग्लोबल एजुकेशन क्लस्टर
(ASC Global Education Cluster) को अनुमान अनुसार दक्षिण सुर्ानमा सैन्य प्रयोगबाट िक्षत भएका
क्षिद्यालयहरूको सरदर ममनत खिन प्रक्षत क्षिद्यालय ६७,००० र्लर क्षर्थयो। क्षिद्यालयको सैन्य प्रयोगले त्यहाँ को
भनान दर र उतीणन दर घट् न सक्छ। क्षशिकहरू बढ् दो मात्रामा अनुपन्टस्र्थत हुनसक्छन्। क्षिद्यार्थीहरूबीिैमा
पढाइ छोर्् नसक्छन्, िा पढाइ क्षबर्थोक्षलएको कारण अको क्षिद्यालयमा सननसक्छन् र त्यहाँ क्षिद्यार्थीको िाप
बढ् न जान्द्छ। यसबाट बाक्षलकाहरूको पढाइ बक्षढ क्षबक्षग्रन्द्छ क्षकनभने क्षिद्यालयमा हातहक्षतयारधारी व्यन्टक्तहरू
भएमा अक्षभभािकहरू छोरीलाई क्षिद्यालय पठाउन नै क्षिन्टन्तत हुन्द्छन्।
क्षिद्यालयहरूको सैन्य प्रयोगले सशस्त्र बलहरूलाई पक्षन उल्लेखनीय हानी गछन । सैक्षनकद्वारा भएको
क्षिद्यालयहरूको प्रयोगलाई स्र्थानीय समु दायदे न्टख अन्तरान क्षष्ट्रय समु दायसम्मले स्र्थानीय बालबाक्षलका तर्था
क्षशिाका प्रयत्नहरू माक्षर्थको दु व्यनिहार मान्द्छ। यसलाई क्षिपिी शन्टक्तहरूले नकारात्मक प्रिारको क्षिषय
बनाउँ छन्। त्यस बाहे क, संयुक्त राष्ट्रसं क्षघय सुरिा पररषद् को अनुगमन तर्था ररपोक्षटनङ संयन्त्र स्र्थापना भएका
दे शमा क्षिद्यालयहरूलाई सैक्षनक उद्दे श्यले प्रयोग गने समूहहरूका बारे मा बालबाक्षलका र सशस्त्र द्वन्दमा

सुरिा पररषद् को बारे राष्ट्रसं घका महासक्षििको िाक्षषनक प्रक्षतिेदनमा उल्लेख हुन्द्छ। यसबाट यस्ता समूहहरू
सािनजक्षनक रुपमा नकारात्मक ध्यानाकषनण हुन्द्छ र र्थप अन्तरान क्षष्ट्रय प्रक्षतक्षिया प्राप्त हुन सक्छ।
क्षशिाको संरिणको इक्षतहास लामो छ। ईश्वी ३३३ मा रोमन सम्राट कन्द्स्ट्यानक्षटले साक्षहत्यका
प्राध्यापकहरूलाई “उनीहरूले अझ धेरै स्वतन्त्रतापूिनक धेरैलाई सामाक्षजक क्षिषयहरूको तालीम क्षदन
सकून्” भनेर अक्षनिायन सैक्षनक सेिाबाट उन्मुन्टक्त क्षदएका क्षर्थए।
ग्लोबल कोअक्षलशन टु प्रोटे क्ट एजुकेशन फ्रम अट्याक (Global Coalition to Protect Education from
Attack) के हो?
द्वन्द्द्व र असुरिाबाट ग्रक्षसत मुलुकहरूका शैक्षिक संस्र्थाहरू र क्षतनका क्षिद्यार्थी र कमनिारीहरूमा क्षनरन्तर
भइरहे को आिमणप्रक्षत क्षिन्टन्तत एिं सङ्कटकालीन तर्था द्वन्द्द्वग्रस्त कमजोर अिस्र्थामा रहे का मुलुकहरूको
क्षशिा, उच्चक्षशिा, संरिण, अन्तरान क्षष्ट्रय मानिअक्षधकार, तर्था अन्तरान क्षष्ट्रय मानिीय कानूनका िे त्रमा कायनरत
संस्र्थाहरूबाट २०१० मा ग्लोबल कोअक्षलशन टु प्रोटे क्ट एजुकेशन फ्रम अट्याक- जीसीपीईए (Global
Coalition to Protect Education from Attack- GCPEA) को स्र्थापना भएको हो। जीसीपीईएमा क्षनम्न
अन्तरान क्षष्ट्रय सं स्र्थाहरू आबद्ध छन्: सीएआरए (CRCA- काउन्टन्सल फर एट-ररस्क एकेर्े क्षमक्स) , ह्युमन
राइट् स िाि (Human Rights Watch), इन्टिच्युट अफ इन्टरनेशनल एजुकेशन/IIE (Institute of
International Education), स्कलर रे स्यु फण्ड (Scholar Rescue Fund), निेक्षजयन रे फ्युजी काउन्टन्सल
(Norwegian Refugee Council), प्रोटे क्ट एजुकेशन इन इनसेयुररटी एन्ड कन्टन्द्िक्ट (Protect
Education in Insecurity and Conflict), द निेक्षजयन स्टु र्ेन्ट्स एन्ड एकेर्े क्षमक्स इन्टरनेशनल अक्षसस्टे न्स
फण्ड- एसएआईएि (the Norwegian Students’ and Academics’ International Assistance
Fund- SAIH), सेभ द क्षिल्ड्रेन (Save the Children), स्कलसन एट ररस्क नेटिकन (Scholars at Risk
Network), युनेस्को, यूएनएिसीआर, युक्षनसेफ तर्था िार िाइल्ड् हल्यान्ड (War Child Holland) ।
जीसीपीईए, द टाइर्् सटाइर् सेन्टर (Tides Center) नामक गैरनाफामुखी 501(c)(3) संस्र्थाको कायनिम
हो।
म र्थप जानकारी कहाँ पाउन सक्छु ?
घोषणापत्र र क्षनदे क्षशकाक्षसत सम्बन्टन्धत क्षिक्षिध प्रकारका स्रोत सामग्री ग्लोबल कोअक्षलशन टु प्रोटे क्ट एजुकेशन
फ्रम अट्याक- जीसीपीईए (Global Coalition to Protect Education from Attack- GCPEA) को
िेबसाइटमा, खासगरी यस पृष्ठमा उपलब्ध छन्:
www.protectingeducation.org/guidelines

क्षनदे क्षशकाबारे र्थप बुझ्न र कायान न्वयन गनन मदत गनन जीसीपीईए (GCPEA) तर्था रोक्षमयोर्लेयर िाइल्ड्
सोल्जसन इक्षनक्षसएक्षटभ्सद्वारा प्रकाक्षशत टू लक्षकट यहाँ उपलब्ध छ:
http://www.protectingeducation.org/sites/default/files/documents/toolkit.pdf

आिमणबाट क्षशिाको संरिण गनन तर्था क्षिद्यालय र क्षिश्वक्षिद्यालयहरूलाई सैक्षनक उद्दे श्यमा प्रयोग हुनबाट
जोगाउनका लाक्षग मन्त्रालयहरूको प्रयत्नलाई मागनदशनन गने कायनसूिी यहाँ उपलब्ध छ:
http://www.protectingeducation.org/sites/default/files/documents/what_ministries.pdf

