
सुरक्षित क्षिद्यालय घोषणापत्र 

 

सशस्त्र द्वन्द्द्वबाट क्षशिामा जुन असर पर्छ  त्यसका गम्भीर मानिीय र सामाक्षजक प्रभाि हुन्द्र्न्, र त्यसले 

क्षिकासलाई प्रभाक्षित पक्षन पार्छ । संसारभरमै क्षिद्यालय र क्षिश्वक्षिद्यालयहरूमा बम पड्काइएको र्, 

गोलाबारी गररएको र् र आगो लगाइएको र्। बालबाक्षलका, क्षिद्यार्थी, क्षशिक र प्राक्षिक व्यक्तिहरूलाई 

चोटपटक लागेको र् र उनीहरू गैरकानूनी रु्थना, अपहरण, िा हत्याको क्षशकार भएका र्न्। सशस्त्र 

द्वन्द्द्वका पिहरूले शैक्षिक क्षनकायहरूलाई आफ्नो सैक्षनक आधार, र्ाउनी िा रु्थनाका रूपमा प्रयोग गरेका 

र्न्। यस्ता कामहरूबाट क्षिद्यार्थी र क्षशिकहरूलाई हानी त हुन्द्र् नै, ठूलो सङ््खयामा बालबाक्षलका र 

क्षिद्यार्थीहरू क्षशिाको अक्षधकारबाट िक्षित हुन्द्र्न् र समुदायहरूको भक्षिष्य-क्षनमाछणको जग नै भक्तिन्द्र्। 

धेरै देशहरूमा सशस्त्र द्वन्द्द्वले क्षिद्यालयहरूको भौक्षतक पूिाछधार मात्र होइन, एउटा क्षसङ्गो पुस्ताका 

बालबाक्षलकाको आशा र महत्त्वाकाङ्क्षालाई तहसनहस पारररहेको र्। 

 

क्षशिामा गररने आक्रमण भनेको शैक्षिक स्र्थल तर्था क्षिद्यार्थी र क्षशिासेिामा संलग्न व्यक्तिहरूमा हुने क्षहंसा 

पक्षन हो। आक्रमण र आक्रमणको धम्कीले  व्यक्ति र समाजमा गक्षहरो र दीघछकालीन प्रभाि पार्छ । क्षशिामा 

पहुुँचमा कमी आउुँर्, शैक्षिक संस्र्थाहरूको गक्षतक्षिक्षध रोक्षकन्द्र्, र क्षिद्यार्थी तर्था क्षशिामा संलग्न व्यक्तिहरू 

असुरिाका डरले शैक्षिक स्र्थलहरूदेक्ति टाढै रहन सक्र्न्। क्षिद्यालय र क्षिश्वक्षिद्यालयहरू असक्षहषु्णता र 

िक्षहष्करण बढाउनका लाक्षग आक्रमणहरू गररएका र्न् । उदाहरणका लाक्षग, बाक्षलकाहरूको पढाइमा 

अिरोध गरेर लैक्षङ्गक असमानता बढाउन,  समुदाय क्षिशेषका बीचमा द्वन्द्द्व चकाछउन, सांसृ्कक्षतक 

क्षिक्षिधतालाई प्रक्षतबन्ध लगाउन एिं प्राक्षिक स्वतन्त्रता िा सङ्गठनको अक्षधकारलाई अस्वीकार गनछ आक्षदलाई 

क्षलन सक्षकन्द्र्। सैक्षनक उदे्दश्यका लाक्षग शैक्षिक स्र्थलहरूको प्रयोग भएमा सशस्त्र पिहरूद्वारा 

बालबाक्षलकालाई भती गररने जोक्तिम बढ्नुको सारै्थ  बालबाक्षलका र युिाहरूलाई यौन दुव्यछिहार र 

शोषणको ज्यादा सम्भािना  रहन सक्र्। िासगरी यसले शैक्षिक संस्र्थाहरूमा आक्रमणको सम्भािना बढ्न 

सक्र्।  

 

क्षशिाले बालबाक्षलका तर्था युिाहरूलाई शोषण, चोटपटक र मृत्यबाट जोगाउन मदत गनछ सक्र्। क्षनयक्षमत 

क्षदनचयाछ र स्र्थीरता प्रदान गरेर र अरू क्षकक्षसमका महत्त्वपूणछ सेिाहरूक्षसत सम्पकछ  गराइक्षदएर सशस्त्र 

द्वन्द्द्वका मनोिैिाक्षनक प्रभािहरूलाई कम गराउन पक्षन यसले मदत गर्छ । “द्वन्द्द्व संिेदनशील” क्षशिाले द्वन्द्द्व 

चकाछउने कुराहरूबाट जोगाउुँर् र शाक्तितर्छ  अग्रसर गराउुँर्। क्षिकासका सार्थसारै्थ मानि अक्षधकार र 

स्वतन्त्रताको पूणछ उपभोग गनछका लाक्षग क्षशिा अपररहायछ र्।  क्षशिा क्षदइने ठाउुँहरूलाई सुरक्षित 

बनाउनका लाक्षग हामी अक्षधकतम प्रयास गनेर्ौ ुँ। 

 

हामी क्षिक्षभन्न राष्ट्र हरूले क्षशिाको अक्षधकारको संरिण र प्रिर्द्छन तर्था द्वन्द्द्वग्रस्त अिस्र्थामा क्षशिाको 

क्षनरिरताका लाक्षग क्षलएका अग्रसरताहरूलाई स्वागत गर्छुँ । क्षशिाको क्षनरिरताले कक्षतपय जीिन-रिक 

स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचनाहरूका सारै्थ सशस्त्र द्वन्द्द्वको अिस्र्थामा समाजमा पररआउने कक्षतपय 

जोक्तिमहरूका बारेमा आिश्यक परामशछ पक्षन उपलब्ध गराउुँर्। 

 

हामी बालबाक्षलका र सशस्त्र द्वन्द्द्वका बारेमा संयुि राष्ट्र संघीय सुरिा पररषदको कामका प्रशंसा गर्छुँ  र 

सशस्त्र द्वन्द्द्वका क्तस्र्थक्षतमा बालबाक्षलकाको क्षिरुर्द् हुने गम्भीर उल्लङ्घनको अनुगमन र ररपोक्षटछङ्खको 

संयन्त्रको कदर गर्छुँ । हामी सुरिा पररषदको रेजलु्यशनमा १९९८ (२०११) र २१४३ (२०१४) को महत्त्वमा 

क्षिशेष जोड क्षदन्द्र्ौ ुँ, जसले अरू कुरासुँग-सुँगै बालबाक्षलकाको क्षशिासम्मको पहुुँचमा व्यिधान पुर् याउने 



कुनै पक्षन क्षकक्षसमका गक्षतक्षिक्षधमा संलग्न नहुनका लाक्षग सशस्त्र द्वन्द्द्वमा संलग्न सबै पिलाई आग्रह गर्छ   र 

सदस्य राष्ट्र हरूलाई अिराछक्षष्ट्र य कानुनका क्षिपरीत सशस्त्र सेना र राज्यइतर समूहरूले गने क्षिद्यालयको 

प्रयोगका क्षिरूर्द् ठोस उपाय अपनाउनका लाक्षग प्रोत्साहन गर्छ ।   

 

हामी सशस्त्र द्वन्द्द्वमा क्षिद्यालय र क्षिश्वक्षिद्यालयहरूलाई सैक्षनक प्रयोगबाट संरिण गनछ बनेको क्षनदेक्षशका को 

स्वागत गर्छुँ । यो क्षनदेक्षशका कानूनी रूपमा बाध्यकारी नभएको, राष्ट्र हरूको से्वच्छामा भर पने क्षनदेक्षशका 

हो र यसले क्षिद्यमान अिराछक्षष्ट्र य कानूनलाई कुनै पक्षन प्रभाि पादैन। यसले चक्षलआएका असल 

अभ्यासहरूलाई आधार बनाएर सशस्त्र द्वन्द्द्वबाट क्षशिामा पने असरलाई अझ कम गराउुँ दै लैजाने लक्ष्य 

रािेको र्। हामी यस क्षनदेक्षशकाको प्रचारप्रसार तर्था सशस्त्र सेना, सशस्त्र समूहहरू र अन्य सम्बक्तन्धत 

पिहरूमाझ यसको कायाछन्वयनको प्रिर्द्छनका लाक्षग गररएका प्रयासहरूलाई स्वागत गर्छुँ ।  

 

क्षशिामा सबैको अक्षधकार तर्था सबै देशहरूबीच समझदारी, सहनशीलता र क्षमत्रताको अक्षभिृक्तर्द् गनछमा 

क्षशिाको भूक्षमकालाई आत्मसार्थ गदै; सशस्त्र द्वन्द्द्वमा नागररकहरू, िासगरी बालबाक्षलका र युिाहरूको 

संरिणलाई  क्रक्षमकरूले व्यिहाररक रुपमा सबल बनाउने सङ्कल्प गदछ ; सबैका लाक्षग सुरक्षित क्षिद्यालयका 

लाक्षग काम गनछमा प्रक्षतबर्द्ता व्यि गदै; हामी सशस्त्र द्वन्द्द्वमा क्षिद्यालय र क्षिश्वक्षिद्यालयहरूलाई सैक्षनक 

प्रयोगबाट संरिण गनछ बनेको क्षनदेक्षशकालाई समर्थछन गर्छुँ  र क्षनम्न कामहरू गनेर्ौ ुँ, 

 

 क्षनदेक्षशकाको प्रयोग गने र त्यसलाई सम्भि र उपयुि भएसम्म आिररक नीक्षत तर्था व्यािहाररक 

ढाुँचामा समािेश गने; 

 क्षिद्यमान अनुगमन र ररपोक्षटछङ्ख संयन्त्रको प्रयोग समेत गरेर सशस्त्र द्वन्द्द्वका बेला शैक्षिक 

स्र्थलहरूमा भएका आक्रमण, आक्रमणबाट पीक्षडत व्यक्तिहरू तर्था क्षिद्यालय र 

क्षिश्वक्षिद्यालयहरूको सैन्य प्रयोगक्षसत सम्बक्तन्धत क्षिश्वसनीय र सान्दक्षभछक तथ्याङ्कहरू जुटाउनका 

लाक्षग; यस्तो तथ्याङ्क सङ्कलनमा सहयोग पुर् याउनका लाक्षग; र पीक्षडतहरूलाई क्षिभेदरक्षहत तिरले 

सहायता क्षदनका लाक्षग राक्षष्ट्र य स्तरमा आिश्यक सबै प्रयास गने।   

 सशस्त्र द्वन्द्द्वका बेला भएका राक्षष्ट्र य तर्था अिराछक्षष्ट्र य कानूनहरूको उल्लङ्घन सम्बन्धी आरोपहरूको 

र्ानक्षिन गने र उपयुि ठाउुँमा उल्लङ्घनकताछहरू क्षिरुर्द् क्षिक्षधित रूपमा कानूनी कारिाही अक्षघ 

बढाउने; 

 अिराछक्षष्ट्र य मानिीय तर्था क्षिकास कायछक्रमहरूमा क्षशिामा ‘द्वन्द संिेदनशील’ दृक्षष्ट्कोणको क्षिकास, 

अङ्गीकार तर्था प्रबर्द्छन गने र राक्षष्ट्र य स्तरमा पक्षन सन्दभछ अनुसार त्यसको प्रयोग गने; 

 सशस्त्र द्वन्द्द्वका बेला क्षशिाको क्षनरिरतालाई सुक्षनक्षित गराउन प्रयास गने, शैक्षिक स्र्थलहरूको 

पुनस्र्थाछपनाका लाक्षग सहयोग गने, र यो घोषणापत्रको कायाछन्वयन गने जस्ता काम गरेर सम्भि 

भएसम्म क्षशिालाई आक्रमणबाट संरिण गने अिराछक्षष्ट्र य सहायता र सहकायछहरूलाई सुक्षिधा 

उपलब्ध गराउने; 

 बालबाक्षलका र सशस्त्र द्वन्द्द्वमा राष्ट्र संघीय सुरिा पररषदका  प्रयासहरू, तर्था महासक्षचिका 

बालबाक्षलका र सशस्त्र द्वन्द्द्व सम्बन्धी क्षिशेष प्रक्षतक्षनक्षध, तर्था राष्ट्र संघका अरू सान्दक्षभछक अङ्ग, 

क्षनकाय तर्था आयोग/एजेन्सीहरूलाई सहयोग गने; र 

 सान्दक्षभछक अिराछक्षष्ट्र य संस्र्था तर्था नागररक समाजहरूलाई क्षनम्त्याएर क्षनयक्षमतरूपमा भेटघाट गरी 

घोषणापत्रको कायाछन्वयन तर्था  क्षनदेक्षशकाको प्रयोगको समीिा गने। 


