
Tuyên bố Trường học An toàn 
 
Tác động của xung đột vũ trang đối với giáo dục cho thấy tính nhân đạo khẩn cấp, sự phát triển và 
những thách thức xã hội rộng lớn. Trên toàn thế giới, các trường học và đại học đã bị đánh bom, nã 
pháo và thiêu rụi, và trẻ em, học sinh sinh viên, giáo viên và viện sĩ đã bị giết hại, bị thương tật, bắt cóc 
hoặc giam giữ tùy tiện. Các cơ sở giáo dục đã bị các bên xung đột vũ trang sử dụng như căn cứ, doanh 
trại hoặc trung tâm giam giữ, không kể những việc khác. Những hành động như vậy làm cho học sinh 
sinh viên và cán bộ giáo dục gặp tổn hại, phủ nhận quyền được giáo dục của nhiều trẻ em và học sinh 
sinh viên và vì thế tước đoạt của cộng đồng nền móng để xây dựng tương lai của họ. Ở nhiều quốc gia, 
xung đột vũ trang tiếp tục phá hủy không chỉ cơ sở hạ tầng trường học mà còn là những hy vọng và khát 
vọng của cả thế hệ trẻ. 
 
Các cuộc tấn công giáo dục có cả bạo lực đối với các cơ sở giáo dục, học sinh sinh viên và cán bộ giáo 
dục. Các cuộc tấn công, và đe dọa tấn công, có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng và lâu dài cho các cá 
nhân và xã hội. Việc tiếp cận giáo dục có thể bị phá hoại; hoạt động của các cơ sở giáo dục có thể bị ngăn 
chặn, hoặc cán bộ giáo dục và học sinh sinh viên có thể tránh xa vì lo sợ cho sự an toàn của mình. Các 
cuộc tấn công vào các trường học và đại học đã được sử dụng nhằm đẩy mạnh sự không khoan nhượng 
và sự loại trừ - tới mức phân biệt đối xử về giới, ví dụ như ngăn chặn việc giáo dục cho các bé gái, tạo 
thành xung đột giữa các cộng đồng nào đó, hạn chế sự đa dạng văn hoá và từ chối tự do học thuật hoặc 
quyền lập hội. Khi các cơ sở giáo dục bị sử dụng cho mục đích quân sự, nó có thể làm tăng nguy cơ tuyển 
mộ và sử dụng trẻ em bởi các quân nhân có vũ trang hoặc có thể khiến trẻ em và thanh thiếu niên dễ bị 
lạm dụng tình dục hoặc bóc lột. Đặc biệt, nó có thể làm tăng khả năng các cơ sở giáo dục bị tấn công. 
 
Ngược lại, giáo dục có thể giúp bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên khỏi cái chết, tổn thương và bóc lột; 
nó có thể làm giảm tác động tâm lý gây ra bởi xung đột vũ trang bằng cách mang lại thói quen hằng ngày 
và sự ổn định và có thể cung cấp liên kết đến các dịch vụ quan trọng khác. Giáo dục về "nhạy cảm xung 
đột" tránh góp phần vào xung đột và theo đuổi đóng góp cho hoà bình. Giáo dục là nền tảng của sự phát 
triển và sự hưởng thụ đầy đủ về nhân quyền và tự do. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để cho thấy các địa 
điểm giáo dục là nơi an toàn. 
 
Chúng tôi hoan nghênh các sáng kiến của từng Quốc gia nhằm thúc đẩy và bảo vệ quyền được giáo dục 
và tạo thuận lợi cho việc tiếp tục giáo dục trong các tình huống xung đột vũ trang. Việc tiếp tục giáo dục 
có thể cung cấp thông tin y tế cứu giúp mạng sống cũng như tư vấn về những rủi ro cụ thể trong các xã 
hội đang phải đối mặt với xung đột vũ trang. 
 
Chúng tôi hoan nghênh công việc của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về trẻ em và xung đột vũ trang và 
thừa nhận tầm quan trọng của cơ chế theo dõi và báo cáo về các vi phạm nghiêm trọng đối với trẻ em 
trong xung đột vũ trang. Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của nghị quyết 1998 (2011) và 2143 
(2014) của Hội đồng Bảo an, trong đó, không kể những việc khác, kêu gọi tất cả các bên xung đột vũ 
trang tránh hành động cản trở việc trẻ tiếp cận với giáo dục và khuyến khích các Quốc gia Thành viên 
xem xét các biện pháp cụ thể nhằm ngăn chặn việc sử dụng trường học của các lực lượng vũ trang và các 
nhóm phi quốc gia có vũ trang vi phạm luật quốc tế áp dụng. 
 
Chúng tôi hoan nghênh phát triển Các nguyên tắc bảo vệ trường học và đại học khỏi việc sử dụng quân 
sự trong xung đột vũ trang. Các Nguyên tắc này là các nguyên tắc tự nguyện, không ràng buộc pháp lý, 
không ảnh hưởng đến luật pháp quốc tế hiện hành. Chúng dựa trên thực hành tốt hiện có và nhằm mục 
đích cung cấp hướng dẫn để giảm bớt hơn nữa tác động của xung đột vũ trang đối với giáo dục. Chúng 



tôi hoan nghênh các nỗ lực phổ biến Các Nguyên tắc này và thúc đẩy việc thực hiện chúng trong các lực 
lượng vũ trang, các nhóm vũ trang và các bên liên quan khác. 
 
Công nhận quyền được giáo dục và vai trò của giáo dục trong việc thúc đẩy sự hiểu biết, lòng khoan 
dung và tình bạn giữa tất cả các quốc gia; dần dần xác định nhằm tăng cường thực hành bảo vệ thường 
dân trong xung đột vũ trang, và trẻ em và thanh thiếu niên nói riêng; cam kết cùng nhau hướng tới 
trường học an toàn cho tất cả; chúng tôi tán thành Các nguyên tắc bảo vệ trường học và đại học khỏi 
việc sử dụng quân sự trong xung đột vũ trang, và sẽ: 
 

 Sử dụng Các Nguyên tắc này, và đưa chúng vào các chính sách trong nước và các khuôn khổ 
hoạt động càng nhiều càng tốt nếu có thể và thích hợp; 

 Thực hiện mọi nỗ lực ở cấp độ quốc gia để thu thập các dữ liệu có liên quan đáng tin cậy về các 
cuộc tấn công vào các cơ sở giáo dục, về các nạn nhân của các cuộc tấn công, và về việc sử dụng 
các trường học và đại học cho mục đích quân sự trong xung đột vũ trang, bao gồm thông qua 
các cơ chế giám sát và báo cáo hiện có; để tạo điều kiện thu thập các dữ liệu đó; và trợ giúp cho 
các nạn nhân, một cách không phân biệt đối xử; 

 Điều tra các cáo buộc về vi phạm luật pháp quốc gia và quốc tế áp dụng và, nếu thích hợp, khởi 
kiện thích đáng kẻ phạm tội; 

 Xây dựng, tiếp nhận và thúc đẩy các phương pháp tiếp cận "nhạy cảm xung đột" đối với giáo dục 
trong các chương trình phát triển nhân đạo và phát triển quốc tế, và ở cấp độ quốc gia nếu phù 
hợp; 

 Tìm cách đảm bảo tiếp tục giáo dục trong xung đột vũ trang, hỗ trợ tái thiết lập các cơ sở giáo 
dục và, ở những nơi có thể làm được, cung cấp và tạo điều kiện hợp tác quốc tế và hỗ trợ các 
chương trình làm việc nhằm ngăn ngừa hoặc ứng phó với các cuộc tấn công vào giáo dục, bao 
gồm đối với việc thực hiện tuyên bố này; 

 Hỗ trợ các nỗ lực của Hội đồng Bảo an LHQ về trẻ em và xung đột vũ trang, và của Đại diện Đặc 
biệt của Tổng Thư ký về Trẻ em và Xung đột Vũ trang cùng các cơ quan, tổ chức và đoàn thể có 
liên quan khác của LHQ; và 

 Tham gia họp thường xuyên, mời hội dân sự và tổ chức quốc tế có liên quan, xem xét việc thực 
hiện tuyên bố và sử dụng Các Nguyên tắc này. 

 
 


