
 
 

 بيان الحملة العالمية للتعليم بشأن أزمة الروهينجا

 

في  الحملة العالمية للتعليم أعمال العنف الوحشية ولإلنسانية المرتكبة ضد جماعة الروهينجا لقد هال

من هم منهم  ٪58 – 1أكثر من ستمائة ألف شخصفرار أدت هذه األعمال الوحشية إلى  حيث. ميانمار

 من ديارهم واللجوء إلى بنغالديش المجاورة. –من النساءهم من البالغين  ٪60 أن نسبةاألطفال، و

 

الحملة العالمية للتعليم  تدينأمر غير مقبول، وهو أي شكل من أشكال العنف وانتهاك حقوق اإلنسان إن 

  الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية ميانمار وحكومةجيش كر أعمال التطهير العرقي التي ين بشدة

(NLD)  هاعن تهممسؤولي أونغ سان سو كيالتي تقودها. 

 

نساني من خالل فتح حدودها وتوفير المأوى تعامل إبنغالديش لما قدمته من دعم ودولة ونحن نثني على 

بعد أن فقدوا سبل عيشهم وبيوتهم وفي النفسية الصدمة حالة من  فيا صلووالروهينجا الذين  الجئينل

 أسرهم.من  ا  أفرادفقدوا بعض الحاالت 

 

وصول المساعدات اإلنسانية دون قيود إلى جميع المجتمعات ضرورة لتعليم إلى لوتدعو الحملة العالمية 

جميع الطوائف في والية راخين. كما والتعايش السلمي بين  توفير األمن والحمايةوإلى  المحتاجةالمحلية 

 حقال أن هذاو، إلى ديارهم نمار حق العودةجماعة الروهينجا الذين فروا من ميا أن يكون ألفرادندعو 

 يجب أن يكون آمنا وطوعيا ومستداما.

 

على وجه الخصوص إلى أن يكون التعليم جزءا أساسيا من االستجابة تدعو الحملة العالمية للتعليم و

تعزيز يمكن الذين طفال من األغالبية الالجئين الذين فروا إلى بنغالديش هم  حيث أناإلنسانية لألزمة. 

 –واالستقرار و األمنتوفر لهم إذا ما وذلك على الصمود أمام الصدمات التي ال يمكن تصورها  مقدرته

 فياألقل تمويال  جاالتبيئة تعليمية داعمة. ومع ذلك، فإن التعليم هو أحد المأن توفر لهم  –بشكل حاسم 

ويجب على المجتمع الدولي أن يفعل أكثر من ذلك بكثير لتوجيه التمويل  .االستجابة ألزمة الروهينجا

 رغم الظروف الصعبة.بنحو توفير الحق في التعليم لألطفال 

 

الطرف عن أزمة الالجئين األسرع نموا في العالم. وعلى هذا النحو،  وانا أن يغضتومن غير المقبول لقاد

لمجتمع الدولي أيضا أن يرفع صوته لحل هذه األزمة عن طريق نناشد افإننا في الحملة العالمية للتعليم 

الضغط على حكومة ميانمار إلنهاء الجرائم التي ترتكب ضد جماعة الروهينجا. ويجب على ميانمار 

هيئة الظروف التي تكفل تأن تقوم بجراءات ضد أولئك الذين ارتكبوا هذه الفظائع، واإلضمان اتخاذ 

 العودة الطوعية إلى ديارهم بأمان ودون خوف من مزيد من االضطهاد. لجميع الالجئين الروهينجا
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