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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الخامسة والثالثون
  2017حزيران/يونيه  6-23

 من جدول األعمال 3و 2البندان 
التقرير السنوي لمفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان 

 وتقارير المفوضية السامية واألمين العام
تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان، المدنية والسياسية واالقتصادية 

 واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

 تمتع كل فتاة بالحق في التعليمتحقيق المساواة في   
 تقرير مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان  

 موجز  
. واددو يددلع الت بددا  32/20أُعددد اددلا الر ريددر عمدد جم س ددرا  إلنددن ح ددو  ا ن ددان  

املرتددددوا واملركددداس حت الدددم اددددد مدددن تم انيدددحت حعددددول الوريدددا  عنددد  الرتنددددي  عنددد   دددو  تددددال 
ومنعف، وين ي الضوء عن  املما سا  اجليدا املربتدحت   طيدي كندحل اجدواجز. ويضد  الر ريدر 

 املناسدددبحت لضدددمان امل ددداواا   ةردددقح فدددت  رددداا سددداج    الرتندددي  كوصددديا  سكددددن الردددداسر أيضددداجم 
و ددداء  2030ولن ضددداء،    لدددحل ال ددديا ، عنددد  الرواوكدددا  اجلن دددانيحت   الرتندددي   ندددول عدددا  

  من أاداف الرنميحت امل ردامحت. 4سااللرزا  الوا و   اهلدف 
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 مقدمة  -أوالا  
سددن الرتندي  حد  مضداعكف   ملدن املدرأا  ،32/20سن  إلنن ح دو  ا ن دان،   ادرا    -1

والوراا من اديد خيا ا  لنميالبحت   و  ا ن ان امل وولحت هلما، مبا يكمت اج    املكا فحت   
الكددنون التامددحت و  املكددا فحت سكدد ت فامددت   اطددا  ال ددرا ا  الددم كعددو  ا رمددقح. و ندد  ا نددن 

، سالرتددداون الو يددد  مدددقح  يدددقح ن أن يتدددد ك ريدددراجم تىل مودددوأل األمددد  املرحددددا ال دددامي ج دددو  ا ن دددا
أصحاب املعنححت، عن ا ي  امل داواا   ةردقح فدت  رداا سداج    الرتندي ، وأن ي دد  ادلا الر ريدر 

  تىل ا نن   وو كه اخلام حت والث  ني.
، كينددد  مدددن 2016ككدددرين األول/أفردددوسر  11وفاندددذ مدددلفرا قدددوويحت ادددد أُ سدددنذ    -2

. وو و  متنومددا  أخددر  (1)سياندداجم  35املعددنححت ارخددرين ك دددا سيانددا   وو و الدددول وأصددحاب 
 من أصحاب املعنححت املتنيني من خ ل الر ا ير واملراس   والبحوث.  

وعندد  الددرن  مددن االعددملاف التدداملي  دد  اجلميددقح   الرتنددي ، ال يددزال عددد  الدددلااب تىل  -3
، سند  عددو الوريدا    2014ن الوريدان. و  عدا  سالن دبحت لنوريدا  أفثدر مد مرجحاجم  املد سحت أسداجم 

منيدون  رداا، وككدر الر ددديرا   32سدن املرحندحت االسرداةيدحت الندواي ه يدلاا تىل املد سدحت أفثدر مدن 
، م ا نددحت لددن يددلاا تىل املد سددحت أسددداجم  -سالد جددحت األوىل مددن الو ددرا   -منيددون  ردداا  15تىل أن 

  فددون الن دداء  ددثنن حددوال  نثددي البددال ني  أيضدداجم واوكددا  . وك دداا  اددل  الر(2)م يددني  ددى 10 سددد
منيدددون قددد إ، سدددت تن  758 ال راسدددحت   التددداه والبدددال  عددددوا ندددر ال ددداو ين عنددد  ال دددراءا أو 

سالن دبحت    حداال  الندزا ، حيدك ي دون عدد  الدلااب تىل املد سدحت مرجحداجم  الوجوا كدزواو اك داعاجم 
  .(3)لنوريا  مبتدل مركني ونعف أفثر من الوريان

وعن  الرن  من الر د  احملرع، وخاصحت   الرتندي  االسردداةي، ال يدزال انداك ال ثدر الدل   -4
يرتدني عمندده عندد  فا ددحت م ددرويا  الرتنددي  وعدل الُعددُتد ا انيمددي والددو ل ووون الددو ل مددن أجددت 

اج    الرتندددي  اجليدددد وعدددد  كرفلدددا و اء الرفددد . ومدددقح تو ا  امل ددداواا   ةردددقح فدددت  رددداا سدددضدددمان 
،   سدددديا  وضددددقح ال ددددوانني 2030امل دددداواا اجلن ددددانيحت   صددددن  خيددددحت الرنميددددحت امل ددددردامحت لتددددا  

وال ياسدددا  واخليدددي لرنويدددلاا، دددد  عنددد  الددددول ضدددمان االمرثدددال اللرزاما دددا الدوليدددحت   إلدددال 
 ح و  ا ن ان. 

 ي والتطورات القانونيةاإلطار القانون -ثانياا  
 سددده عامليددداجم  متمل ددداجم    ةردددقح فدددت  رددداا سددده، ح ددداجم يتدددد اجددد    الرتندددي ، مبدددا يكدددمت امل ددداواا  -5

. واددو يردددلف مددن أ ستددحت مبدداو  (4)  التديددد مددن العدد وك ال انونيددحت الدوليددحت وا انيميددحت وم وددوالجم 
__________ 

 .  www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/EveryGirl.aspx الراسي الرال:ن  عمراححت البيانا   (1)
(2) UNESCO, Global Education Monitoring Report 2016: Gender Review - Creating Sustainable 

Futures for All (2016), p. 15 . 
   .27و 22لعوحران املرجقح نو ه، ا (3)

  اكواايددحت (2)13انظددر،    نددحت أمددو ، التلددد الدددول اخلددات سدداج و  االارعدداويحت واالجرماعيددحت والث ا يددحت، املدداوا  (4)
 28  اكواايدددحت ح دددو  اليودددت، املاوكدددان 16و 14و 10ال ضددداء عنددد   يدددقح أقددد ال الرمييدددز ضدددد املدددرأا، املدددواو 

مب ا حددحت الرمييدددز   إلددال الرتندددي  اخلاصدددران  املرتن دددحتم ا حدددحت الرمييددز   إلدددال الرتنددي  والروصددديحت   اكواايددحت 29و
مبنظمددحت األمدد  املرحدددا لنملسيددحت والتندد  والث ا ددحت )اليون دد و(  امليثددا  األ ري ددي ج ددو  ا ن ددان والكددتوب، املدداوا 

  سروكوفول إلنن أو وسا الكواايحت محايحت ح و  ا ن دان واجريدا  34  امليثا  التريب ج و  ا ن ان، املاوا 17
   .31و 12  ا ع ن األمري ي ج و  ا ن ان وواجباكه، املاوكان 2حت، املاوا األساسي

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/EveryGirl.aspx
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ي دقح عند   -ادي الردوا ر وتم انيدحت الوصدول وتم انيدحت ال بدول وااسنيدحت الر يدف  -أساسيحت ومملاسيدحت 
  .(5)عاك  امل نوني سامل نوليحت االلرزا  ساحملاملا ومحايرلا والو اء هبا

وعن  الرن  من أن اج    الرتني  مراون سا عمال الرد دي، مقح الر ني  سوجدوو ايدوو  -6
ج دو  ا ن دان كودرأل مدقح  لدحل عند  الددول الرزامدا   ا     الا الكدن،  دنن املتداير الدوليدحت

عند  فدت جواند  الرتندي ك  أ ر  و  .  تن  سبيت املثال، ينيب  االلرزا  ستد  الرمييدز كفنيدحت و دو اجم 
. وسا ضا حت تىل  لدحل، ي دقح عند  الددول الردزا   دو   (6)كوكيكمت فت أسن الرمييز احملظو ا وولياجم 

وحمددددوا اهلددددف، سداعددد  مددددا ك دددما سددده موا وادددا املراحددددحت،  ساطدددا  خيدددوا  مد وسدددحت ومنموسددددحت
 . (7)وسالرحرك ال ريقح والوتال  و ا عمال ال امت لنح    الرتني 

وددددددر  الركدددددديد سكددددد ت وو   عنددددد  امل ددددداواا   ةردددددقح الوريدددددا  سددددداج    الرتندددددي     -7
 دددراف، حيدددك امل حظدددا  اخلراميدددحت هليادددا  متااددددا  ح دددو  ا ن دددان عنددد  ك دددا ير الددددول األ

  دددي. فمدددا كناولدددذ  ليدددا   2015و 2014تقدددا ا هلدددلا املوضدددو   يمدددا سدددني عدددامي  46و و  
يتيحت وال يريددددحت و  س نا ددددا. اددددل  امل دددددلحت   ك ا يراددددا املواضدددد أيضدددداجم خمرنوددددحت لءجددددراءا  اخلاصددددحت 

، ُادمذ لندول خ ل جوال  االسدرتراأل الددو   الكدامت اخلاصدحت 2016و 2015عامي  و 
  .(8)كوصيحت 49صيحت كرتن     الوريا    الرتني   واُبت منلا كو  51هبا 
( وأادددداف الرنميدددحت 2015-2000وسا ضدددا حت تىل خيدددم األادددداف ا فاةيدددحت ل لويدددحت ) -8

(، سددنمذ التديددد مددن العدد وك ال ياسدديحت نددر املنزمددحت ساجاجددحت تىل 2030-2015امل ددردامحت )
ضددمان امل دداواا   ةرددقح الوريددا  سدداج    الرتنددي ، مبددا    لددحل املددنةر الدددول لن دد ان والرنميددحت 

(  تعد ن وت دا  2000(  ت دا  عمدت وافدا  )1995نلا  عمدت سيجدني )(  تع ن وم1994)
 (  مباو ا األم  املرحدا لرتني  البنا . 2015عمت تنكيون )

 العقبات القائمة أمام إمكانية حصول الفتيات على التعليم -ثالثاا  
 ادددد التديدددد مدددن الت بدددا  املركددداس حت مدددن ةردددقح األ ودددال حدددول التددداه سددداج    الرتندددي . -9

وسينما كن ر ستضلا   الوريا  والوريان عن  حد سواء،  نن ما يرو منلدا أوندا  يبدني اجدواجز الدم 
 . كتملأل الوريا  اديداجم 

__________ 

والث ا يددحت، الرتنيدد  التددا  النجنددحت املتنيددحت سدداج و  االارعدداويحت واالجرماعيددحت   50، الو ددرا E/CN.4/1999/49انظدر:  (5)
 .46و 13اج    الرتني ، الو ركان سكدن ( 1999)13 ا  

والث ا يددحت، الرتنيدد  التددا   ادد  النجنددحت املتنيددحت سدداج و  االارعدداويحت واالجرماعيددحت   2اكواايددحت ح ددو  اليوددت، املدداوا  (6)
 .  31(، الو را 1999)13

 .45-43(، الو را  1999)13والث ا يحت، الرتني  التا   ا  النجنحت املتنيحت ساج و  االارعاويحت واالجرماعيحت  (7)

  .A/HRC/30/23: انظر أيضاجم  (8)
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 القوالب النمطية الجنسانية -ألف 
ك دددف ال والددد  النمييدددحت اجلن دددانيحت سكددددن وو  املدددرأا املرادددون سالوسدددي التددداةني و اء  يدددقح  -10

.  تداوا مدا ُ ي دد الوريدا  (9)تم انيدحت حعدول الوريدا  عند  الرتندي  اجليددالت با  أمدا  امل داواا   
 لرددول م ددنوليا  كرتندد  سدداملنزل وسر دددا الرعايددحت، مددقح ا ددملاأل أدددن سدديترمدن اارعدداوياجم  اجرماعيدداجم 

عن  الرجال. وينو  الرعو  النميي لنرجدال ساعربدا ا  ُمتيندي األسدرا تىل تعيداء األولويدحت لرتندي  
وددرأل ال والدد  النمييددحت   فثددر مددن األحيددان كواتددا  خمرنوددحت لنوريددان والوريددا ، مثددت الوريددان. وك

عند  ك درين ال والد   أيضداجم تةا  الرتني  وو اسحت إلداال  ستينلدا. وكتمدت املنداامل واملدواو الد اسديحت 
النمييدددحت، يدددا يدددنو    فثدددر مدددن األحيدددان تىل الوعدددت اجلن دددا  امللدددل، حيدددك ك دددت احرمددداال  

، مثدددت التندددو  ريدددا  وعمنلدددن   إلددداال  ملنيدددحت عاليدددحت ال يمدددحت ي دددوواا الدددلفو  ك نيددددياجم و اسدددحت الو
 .(10)والر نولوجيا واهلندسحت والرياضيا 

و  دددن لنرتندددي  أن ي ددداا    ادددد  ال والددد  النمييدددحت وال واعدددد اجلن دددانيحت الضدددا ا  ا   -11
 ميقح جوانبلا. ار ا  اليوينحت األمد والواستحت النيا  عن  حياا الوريا  والن اء جب

وسددنمذ تسددبانيا وتسددرونيا وال ددنواوو  وسددنو افيا وليروانيددا وامل  دديحل ومنظمددحت امل دداواا  -12
أمددا  تم انيدددحت حعددول الوريدددا  عندد  الرتندددي .   ةي دددياجم  ارن سدددن الرنمددديي اجلن ددا  يكددد ت ادددياجم 

نظمدددحت الدوليدددحت وأفدددد  سو فيندددا  اسدددو وسدددنو ينيا و رن دددا وفوسدددا ومدددال ومو يكددديو  وني دددا انوا وامل
لند ا  عن األ وال عن  اخنرا لا   مبداو ا  لنروعيدحت مدقح ارسداء واألسدر واداوا ا رمتدا  احملنيدحت 

يرلندددا   اء واملتر دددا  الضددا ا. وأ دداو  والزعمدداء الدددينيني ووسدداةي ا عدد   هبدددف الرعددد  لددآ
  إلاال  التنو  والر نولوجيا وجو جيا سددما اطلكا كداسر حمدوا لرتزيز امل ا ا  امللنيحت لنن اء 

واهلندسددحت والرياضدديا . وأسددرع  ا مددا ا  الترسيددحت املرحدددا تنكدداء مرفددز ا سدددا  واالسر ددا  لنن دداء 
والوريددا ، هبدددف كتزيددز ك ددا ن الوددرت   إلددال ك نولوجيددا املتنومددا  واالكعدداال ، سيددر  منلددا 

لترسيددحت ال ددتوويحت سددددا كددو ر الرددد ي  الرددد ي  والبحددك والريبي ددا  االسر ا يددحت. وأ دداو  املمن ددحت ا
والدددلاممل   إلدددال الروعيدددحت مدددن أجدددت اجدددد مدددن ضدددتف اجضدددو  املد سدددي وان يدددا  الوريدددا  عدددن 

 الد اسحت ومنتلما. 
وادددددو املتدددداير الدوليددددحت ج ددددو  ا ن ددددان أن الرددددزا  الدددددول سال ضدددداء عندددد  الرمييددددز ضددددد  -13

 -الوريدددا  والوريدددان يكدددمت الدددر نإ مدددن الرنمددديي اجلن دددا  عدددن  ريددد  اطدددا  كدددداسر اسدددرباايحت 
سالرتاون مقح الوريا  والوريان، والن اء والرجال، وا رمقح املد ، وااوا ا رمتا  احملنيدحت والزعمداء 

مددن أجدددت الركددجيقح عندد  ة دددني الوريددا  وال ضدداء عنددد  ال والدد  النمييددحت اجلن دددانيحت  -دينيني الدد
  .(11)الضا ا   اجياا التامحت واخلاصحت عن  ال واء

__________ 

 ندداء املراا دحت، الو ركددان ( سكددن تعمدال ح ددو  اليودت أ2016)20لتدا   ادد  انظدر جلندحت ح ددو  اليودت، الرتنيدد  ا (9)
 OfficeoftheUnitedNationsHighCommissionerforHumanRightsGender“,(OHCHR) 28و 27

stereotypingasahumanrights. violation” (October 2013), pp. 8-9 
(10) UNESCO, Global Education Monitoring Report 2016, p. 34 . 
) (  اكواايددحت 10و 5رمييددز ضددد املددرأا، املاوكددان اكواايددحت ال ضدداء عندد   يددقح أقدد ال الانظددر عندد  سددبيت املثددال:  (11)

  النجندددحت املتنيدددحت 28الو دددرا  (،2016)20الرتنيددد  التدددا   اددد    جلندددحت ح دددو  اليودددت، 2ح دددو  اليودددت، املددداوا 
 . 55(، الو را 1999)13والث ا يحت، الرتني  التا   ا  ساج و  االارعاويحت واالجرماعيحت 
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وكوصددي اياددا  متاادددا  ح ددو  ا ن ددان سدددن كر ددل الدددول كددداسر قددامنحت مددن أجددت  -14
أمددا  حعددوهلن    وككدد ت حدداجزاجم الر ندد  عندد  ال والدد  النمييددحت اجلن ددانيحت الددم ةيددز ضددد الوريددا

. ويرتددددني مواجلددددحت املتر دددددا  النمييددددحت اجلن ددددانيحت لددددد  ارسدددداء واملتنمددددني وادددداوا (12)عندددد  الرتنددددي 
ا رمتا  احملنيحت سكدن أمهيحت كتندي  الوريدا  وايمرده. وينب دي صديانحت اسدملاكيجيا  قدامنحت لن ضداء 

مت سديا  الرتندي ، مبكدا فحت الوريدا . عن  املوااف واملما سا  وال وال  النمييحت ال نبيحت، مبدا يكد
 .(13)حمدوا سوضوح و ليا  م ةمحت لنرصد ويرتني أن ككمت أادا اجم 

 التشريعات والسياسات والميزانيات -باء 
يوجد لد  عدا وول ادوانني وسياسدا  ُكضدتف مدن امل داواا   ةردقح الوريدا  سداج     -15

س ددددب  ال واعددددد  -  ددددن  ايدددددا جن ددددانياجم . حددددى ال ددددوانني وال ياسددددا  الددددم كبدددددو حم(14)الرتنددددي 
، فرندحل (15)أن كدنو  تىل حرمدان الوريدا  مدن املد سدحت -االجرماعيحت ال اةدا   أنند  األحيدان 

الددددم ال كددددو ر ال ددددنقح واخلدددددما  املنبيددددحت الحرياجددددا  الوريددددا  أو الددددم ال امددددي صددددراححت ح ددددو  
ا. ويكدددددمت  لدددددحل ال دددددوانني الوريدددددا    اطدددددا  ال دددددرا ا  سكددددددن أج ددددداوان وخيدددددا ا ن   اجيدددددا

وال ياسددا  الددم ك ددما سددزوا  األ وددال ومبتدداير ةييزيددحت   ال بددول ساملدددا  ، فاسددربتاو الوريددا  
اجوامت، وك يد حريحت الوريدا    الرن دت. وأقدا   منظمدحت اخليدحت الدوليدحت وإلندن الكدباب الدو ل 

نو  تىل وضدقح ادوانني وسياسدا  ، يدا يد   يرلندا تىل أن أصدوا  الوريدا  ال يُنعدذ تليلدا واةمداجم 
 ال كتل عن   اةلن واحرياجا ن وجتا هبن. 

ويدددا ير ددد  سدمهيدددحت سال دددحت تل ددداء ال دددوانني وال ياسدددا  الرمييزيدددحت واعرمددداو كدددداسر لننلدددوأل  -16
سامل اواا اجلن انيحت الدم ك دا ا الرمييدز   الرتندي  عند  وجده الرحديدد. وأسدرع  عددا وول اعرمداو 

سياساكيحت لضمان امل اواا   تم انيحت حعول الوريا  عن  الرتندي ، مبدا    لدحل   أُ ُر اانونيحت و 
سيا  كنويل أاداف الرنميحت امل ردامحت، ومنلا االااو الروسي وتسبانيا وتسدرونيا وا مدا ا  الترسيدحت 
ا املرحدا وسرو  وا  ال    وسو فينا  اسو واجلبدت األسدوو وجو جيدا وال دنواوو  وسدنو افيا و رن د

 و ننندا واير وفوسا وفولومبيا وليروانيا ومال وامل  يحل واملمن حت الترسيحت ال توويحت ومونافو.
وددد  أن ير ددد  كنويدددل ال دددوانني وال ياسددا  و صدددداا وك ييملدددا سالوتاليدددحت، وأن كنيدددو   -17

كددو ر املددوا و املاليددحت  أيضدداجم . وينددز  (16)عندد  املكددا فحت ا ديددحت مددن الوريددا  والوريددان والددوعي   ددوال 
، وتال سدينو  (17)ال ا يحت وامليزنحت املباقرا والكوا حت واملراعيحت ل عربا ا  اجلن انيحت من أجت الرتني 

__________ 

  31، الو دددددددددددددددددددددددددددددرا CEDAW/C/ALB/CO/3)ب(  27، الو دددددددددددددددددددددددددددددرا CEDAW/C/GRC/CO/7انظدددددددددددددددددددددددددددددر:  (12)
CEDAW/C/BEN/CO/4 27، الو را.) (   

(، الو دددرا 2016)20 دددو  اليودددت، الرتنيددد  التدددا   اددد  ح   جلندددحت32، الو دددرا CEDAW/C/BFA/CO/6انظدددر:  (13)
69  CRC/C/IRQ/CO/2-4 18و 17، الو ركان.   

(14) World Bank, Women, Business and the Law 2016: Getting to equal (2015), pp. 4-5 . 
(15) OHCHR, Project on a Mechanism to Address Laws that Discriminate against Women (March 

2008), p. 6 . 
حد  اليودت    سكددن( 2009)12 و  اليودت، الرتنيد  التدا   اد    جلنحت ح15، الو را A/HRC/26/39انظر:  (16)

 .  114-105االسرما  تليه، الو را  
التامدحت مدن أجدت تعمدال ح دو  اليودت،  عمنيحت امليزندحت كدن( س2016)19التا   ا    جلنحت ح و  اليوت، الرتني (17)

  .23، الو را A/HRC/26/39  14و 13، الو ركان CEDAW/C/PER/CO/7-8  44-41الو را  
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ا كوا  الر اليف املد وعحت من األموال اخلاصحت وحمدوويحت األمافن املراححت تىل الرنا ن سدني الوريدا  
مدددن كواامددده الرواوكدددا  اجلن دددانيحت وادددوانني  والوريدددان عنددد  األمدددافن   املددددا  . و  وضدددقح كزيدددد

التمددت،   ددن لن ياسدددا  واألسددوا  الددم كرحيدددز لنرجددال أن كر ددب  سددددو اا   تعيدداء األولويدددحت 
  لرتني  الوريان عن  ح اب الوريا .

وي قح عن  عاك  الدول الرزا  سالرما  امل اعدا والرتاون الددوليني عنددما ك دون موا وادا  -18
فاء الددددوليون سنم ددداد  كدددو ر الرمويدددت واملدددوا و، الدددم يرتدددني أن ك دددون من ددد حت ندددر فا يدددحت.  الكدددر 

وم دددردامحت ومراا،بددددحت، وأن ك دددرلدف عندددد   ددددو  تدددال الوريددددا  األفثددددر عرضدددحت خليددددر كددددرفلن و اء 
  .(18)الرف 
ويرتددني أن كرددداح ل دددت  رددداا سدددبت انرعددداف اضدداةيحت وندددر اضددداةيحت، ك دددون  مندددحت ومراعيدددحت  -19

 عربدا ا  اجلن دانيحت، وأن اعدت عند  متنومدا  عدن ادل  ال دبت، عنددما الحرياجا  اليودت ول
. ومدددن وون م ددداءلحت  تالدددحت وقدددامنحت عنددد  العدددتيد (19)كُددددنرلحل ح والدددا مبدددا  يلدددا ح لدددا   الرتندددي 

الددو ل، ُكعددبا فددت ح ددو  ا ن ددان، مبددا  يلددا اجدد    الرتنددي ، إلددرو وعددوو جو دداء. ويددا ير دد  
. (20)لنر اضددي فحدد  اددانو  واسددرح ا  ااسددت لننوددا   الرتنددي  ادداس جم سدمهيددحت سال ددحت أن ي ددون اجدد   

و  ن لنمنس ا  الو نيحت ج و  ا ن ان أن كضدينقح سددو  أادو     صدد امل داواا   تم انيدحت 
 .(21)حعول الوريا  عن  الرتني ، و  كن ي الك او  والوعت  يلا

 التكاليف -جيم 
املد سحت وان يداعلن عدن الد اسدحت عنددما ي دون  كزواو احرماال  ضتف أواء الوريا    -20

ارساء أو األوصياء   راء و/أو ندر اداو ين عند  امدت ك داليف املعدرو ا  الد اسديحت، مثدت  سدو  
املد سحت وال ر  والز  والن ت ووجبا  ال داء. ويرواا   لحل س دب  الرواتدا  اجلن دانيحت املركبيدحت 

 رتني  الوريان لرح ني  رصل  امللنيحت. مب نوليا  املنزل والرعايحت، وايز ارساء ل
لنوريا  والوريان   املدرحنرني االسرداةيدحت  إلانياجم  وأقا  التديد من الدول تىل أدا كو ر كتنيماجم  -21

والثانويددددحت، مددددقح ايددددا  ستضددددلا سر ييددددحت الر دددداليف نددددر املباقددددرا مثددددت الددددز  واملددددواو ووجبددددا  ال ددددداء 
 أيضداجم    يدقح املراحدت الد اسديحت ونودل   إلانيداجم  ك دد  كتنيمداجم . وأقا   ال نواوو  تىل أدا (22)والن ت
  و فددر  مو يكدديو  أدددا كددو ر ي ددد  وجبددا  ال ددداء والددز  املد سددي والنددواع  املد سدديحت إلاندداجم  سرناإلدداجم 

لنرتنددي   منحددحت و اسدديحت فامنددحت سددنوياجم  500الن ددت سا ددان جلميددقح الينبددحت  وأسددرع  ُعمددان أدددا ك ددد  
   املاةحت.  80ةي أدني املرحنحت الثانويحت مبتدل كرافمي ن بره التال لنوريا  ال 

مدن الناحيدحت االارعداويحت لنجميدقح وون ةييدز، ول دت  ود  أن ي ون الرتني  اجليد مري راجم  -22
 ردددداا اجدددد  عندددد  اددددد  امل دددداواا مددددقح ارخددددرين   نوددددن  ددددرت االسددددرواوا مددددن املددددنا وا عانددددا  

__________ 

(18) OHCHR,AttacksagainstgirlsseekingaccesstoBackground. paper (2015), p. 25,”education“ 
  47(، الو ددددرا 2009)12اليوددددت، الرتنيدددد  التددددا   ادددد    (  جلنددددحت ح ددددو 2)12اكواايددددحت ح ددددو  اليوددددت، املدددداوا  (19)

A/HRC/26/39 105، الو را.  
  .58، الو را A/HRC/23/35انظر:  (20)

 انظر البيان امل د  من اندو ا .  (21)

انظددر البيانددا  امل دمددحت مددن: االادداو الروسددي وا مددا ا  الترسيددحت املرحدددا وسو فينددا  اسددو و ننندددا وايددر وفولومبيددا  (22)
   واملمن حت الترسيحت ال توويحت. ومال
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 كد دياجم أن كتمت  أيضاجم ، يرتني عن  الدول االسرداةي اجليد إلاناجم . وحيك يُراح الرتني  (23)الد اسيحت
. وينو  اطا  كداسر خاصحت مناردحت، مثدت خيدي (24)لنجميقح عن  كو ر الرتني  الثانو  اجليد إلاناجم 

وسراممل الرحويدت املدال الدم اودز الوريدا  عند  الدلااب تىل املد سدحت، تىل عيداوا متددال  الرحدا  
. ويرتددني أن كر دد  ادل  الرددداسر مبراعدداا (25) ك يدر املوااددف تعاء كتنددي  الوريدا الوريدا  وي دداا   

الوريا  األفثر عرضحت لنملك و اء الرف ، وأن ي ون  االعربا ا  اجلن انيحت، وأن ك رلدف اديداجم 
  أ راا موضقح ك يي  واي .

 الخصخصة -دال 
  اجليدددد ويدددنو  تىل ك نددديإ تن الروسدددقح   الرتندددي  اخلدددات ادددد يزيدددد مدددن ك ددداليف الرتندددي -23

. (26)االسددرثما    الرتنددي  التددا ، يددا اددد يرسددم أفثددر مددن عددد  امل دداواا سددني اجلن ددني   ا رمددقح
ويضقح التديدد مدن املددا   اخلاصدحت اقدملا ا  ابدول ةييزيدحت، وادي  ددف تىل الدرسا، وسالردال  دنن 

املددنلمل الد اسددي  كربددقح واةمدداجم  تم انيددحت االلرحددا  هبددا لي ددذ مراحددحت لنجميددقح وال مر ا اددحت. واددي ال
لدد  ال دنيا  الو نيدحت أو ادد  الو ل أو كوظف متنمني منانني  وستضلا اد ال ي دون م دج جم 

ي دددون لددده توا ا خاصدددحت مدددقح ادددد  حمددددوو مدددن الرااسدددحت اج وميدددحت أو امل ددداءلحت أو االمرثدددال األنظمدددحت 
ا    املد سدحت، وكتدزع مدن الو نيحت الروجيليحت. و  ن ل ت ال  التوامت أن اد مدن مكدا فحت الوريد

أولويددحت كتنددي  الوريددان، وك ددر  املندداامل الد اسدديحت الرمييزيددحت، وخاصددحت عندددما يددنو  انركددا  الرتنددي  
  .(27)اخلات تىل اجد من خيا ا  الرتني  التا  ا ا  واملراح

وي ددقح عندد  عدداك  الدددول الرددزا   مايددحت الوريددا  مددن االسددربتاو مددن الرتنددي  اجليددد ومددنتلن  -24
من االلرحا  سه من ابت أ راف  الثحت، مبا يكمت ال يانا  اخلاصحت واملنظما  نر الراستحت لندولحت 
مثددت املدددا   الدينيددحت أو ا رمتيدددحت أو املدددا   الددم كددديراا املنظمدددا  نددر اج وميددحت. وحددى عندددد 
 وجددوو أنظمددحت الرتنددي  اخلددات، كظددت الدددول م ددنولحت عددن احددملا  ومحايددحت وتعمددال حدد  فددت  ردداا  

مددن  حُم مدداجم  الرتنددي . واددد وعددا امل ددر  اخلددات املتددل سدداج    الرتنددي  الدددول تىل كأن كضددقح ت ددا اجم 
األنظمحت الروجيليدحت والزجريدحت والت اسيدحت مدن أجدت تح دا  ال دييرا عند  املنس دا  اخلاصدحتك، وكأن 

  .(28)جتر  ا ي ا  فامنحت   املما سا  امل نحتك، وكأن امي الرتني  ساعربا   منوتحت عامحتك

__________ 

  النجنحت املتنيدحت سداج و  االارعداويحت واالجرماعيدحت 10اكواايحت ال ضاء عن   يقح أق ال الرمييز ضد املرأا، املاوا  (23)
 )ب(. 6(، الو را 1999)13والث ا يحت، الرتني  التا   ا  

 ،االارعدداويحت واالجرماعيددحت والث ا يددحت املدداوا (  التلددد الدددول اخلددات سدداج و 1)28اكواايددحت ح ددو  اليوددت، املدداوا  (24)
13(2  .) 

 United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment  37، الو درا A/HRC/26/39انظدر  (25)

of Women (UN-Women), Progress of the World’s Women 2015-2016, p. 138  البيدان امل دد  مدن  
 سو فينا  اسو. 

 . 33، الو را A/HRC/34/27انظر:  (26)

   .120و 116و 57و 35، الو را  A/HRC/29/30انظر:  (27)

   .132-116املرجقح نو ه، الو را   (28)
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 المسافة -هاء 
عندما ك ون املدا   ستيدا عن املناعل، فما او الوضقح   املنا   الريويدحت والناةيدحت، كزيدد  -25

سكدد ت خددات عندددما كر يددد  أيضدداجم احرمداال  عددد  حضددو  الوريددا  تىل املد سددحت. وكرددد ر الوريدا  
ل دددور مدددن أحدددد أادددا هبن سا س دددب  ال دددوانني الرمييزيدددحت الدددم كرينددد  ت نددداجم  مدددث جم حدددريرلن   الرن دددت، 

اللفو  و/أو تحجا  ارساء عن ال ماح لنبنا  سال ور مل ا ا   وينحت وحدان س ب  اعربا ا  
ال  محت. فما أن الوريا    األمدافن الناةيدحت والريويدحت يندزعن تىل االن يدا  عدن الد اسدحت أفثدر مدن 

واملرتن ددحت سرعايددحت األ وددال أو  لنرواتددا  املرزايدددا اجدددا   متظدد  األحيددان نظددراجم الوريدا  األخريددا  
التمت املومسي أو جن  اجي  وامليا . ويك ت انالء الوريا  ن بحت فبرا من متدل األميحت عن  

. وحددى عندددما ك ددون املدددا   اريبددحت،  ددنن جددووا الرتنددي  املراحددحت اددد كددن ر عندد  (29)العددتيد الددو ل
 الرحا  الوريا  وحضو ان وتةاملن لند اسحت.  

دول أن جتتددددت الرتنددددي  أاددددرب لنمنددددزل، سيددددر  منلددددا ضددددمان مراعدددداا اخليددددي و  ددددن لندددد -26
وال ياسددا  الرتنيميددحت لنوااددقح احملنددي وكنبيرلددا ل حرياجددا  احملدددوا جلميددقح األ وددال  وكنويددل سددراممل 
لنرتنددي  البددديت، مبددا يكددمت اسددر دا  ك نولوجيددا املتنومددا  واالكعدداال  لتددرأل املندداامل، حيددك 

  وكدددو ر مرا ددد   مندددحت لنوريدددا  الددد ي يدددلاا تىل (30)ةمدددحت وضدددمان اجلدددووا  دددن فوالدددحت املنددداسر امل 
. وأسدددرع  منظمدددحت (31)املدددا   الداخنيدددحت وأقددد ال مي دددو ا الر نودددحت مدددن الن دددت مدددن املد سدددحت وتليلدددا

األمددد  املرحددددا لنيوولدددحت )اليوني ددديف( مباوةلدددا الروجيليدددحت لر يددديي ال يدددا  املراعدددي ل عربدددا ا  
 مقح مباو ا األم  املرحدا لرتني  البنا  والكرافحت التامليحت من أجت الرتني .اجلن انيحت، الم أُ ن ذ 

عند  الرتندي   وي قح عن  عاك  الدول الرزا  سضدمان تم انيدحت حعدول  يدقح الوريدا   تنيداجم  -27
اجليد، مبا    لحل الوريا    املنا   الريويحت والناةيحت. ويرتني عن  الدول،    ندحت أمدو ، ا دني 

ألساسيحت الرتنيميدحت   املندا   الريويدحت  وعيداوا عددو املتنمدني املدنانني، مبدا يكدمت الن داء  اهليافت ا
سالن ددا  احملنيددحت، ووسدداةت الن ددت الددم كر دد  ساألمددان وي ددر الر نوددحت  وضددمان الرتنددي  امل ةدد    ا يدداجم 

 .(32)وسلولحت االسر دا  ومراعاا االعربا ا  اجلن انيحت

 الهياكل األساسية التعليمية  -واو 
تن الوريا   مبا يتز ن عن اللااب تىل املد سحت أو يثنديلن عدن  لدحل ارسداء أو األوصدياء  -28

عندددددما ال كرددددو ر  يلددددا امليددددا  ووو ا  امليددددا /نرف كبددددديت امل سددددن ارمنددددحت واملنوعددددنحت أو ال كراعددددي 
  الوعدت الد اسدي    فرلن سدنباجم االحرياجا  العحيحت اخلاصحت لنوريا . وادد يردد ر كرفيدزان ومكدا

الوصددمحت االجرماعيددحت املرتن ددحت سدداجين و ددرو  ن ددإ مددا كددنو     كنددحل الظددروف. وفثددراجم فددللحل 

__________ 

ح ددو  املددرأا الريويددحت، ( سكدددن 2016)34د املددرأا، الروصدديحت التامددحت  ادد  النجنددحت املتنيددحت سال ضدداء عندد  الرمييددز ضدد (29)
 . UNESCO, Global Education Monitoring Report 2016, pp. 18-19 and 28  43و 42الو ركان 

 البيانا  امل دمحت من اليون  و وتسرونيا واالااو الروسي. (30)

   )أ(.33)أ( و32، الو ركان CEDAW/C/SLB/CO/1-3 انظر: (31)

 .  87)اد( و43(، الو ركان 2016)34النجنحت املتنيحت سال ضاء عن  الرمييز ضد املرأا، الروصيحت التامحت  ا   (32)
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، تىل ةييددز تضددا  و مبددا كزيددد مددن مددث جم املناعددحت البكددريحت/مر عمحت ن ددإ املناعددحت امل ر دد  )ا يدددع(، 
 .(33)اضيرا  الوراا تىل الب اء   املنزل

لدول ضدمان أن كردو ر   املددا   ميدا  الكدرب ال ا يدحت واملدموندحت  ووو ا  ويرتني عن  ا -29
ميددا  منوعددنحت ومي ددرا االسددر دا  وحمجوسددحت لنوريددا   وكث يددف سالنظا ددحت العددحيحت ومددوا و لننظا ددحت 

 . (34)العحيحت أ ناء  ملا اجين، مقح االارما  سالوريا   وا  ا عااحت

 ياللوائح المدرسية وقواعد الزي المدرس -زاي 
تن يا سددا  ولددواةا ال بددول ساملدددا   نددر املراعيددحت ل عربددا ا  اجلن ددانيحت والددم ةيددز عندد   -30

األسا  اجلن ي أو اجلن ا  اد من امل اواا   ةرقح الوريا  ساج    الرتني ، مبا يكمت وضدقح 
سدربتاو الوريدا  مدن متاير ابول خمرنوحت لنوريا  والوريان   املدا   الثانويحت أو الرتني  التال أو ا

الملسيددحت البدنيددحت واألنكدديحت اخلا جددحت عددن املدددنلمل. واددد كرتددرأل الوريددا  لنيددرو والوضددا والت وسدددا  
الردويبيحت، مبا  يلا الضرب سال ياط واجلند ونر  لحل من أق ال التنف ال داة  عند  ندو  اجلدنن 

ب تىل املد سدددحت أو س دددب  عدددد  االمرثدددال ل واعدددد الدددز  املد سدددي  و مبدددا يثنددديلن ارسددداء عدددن الدددلاا
 .(35) نتودن من  لحل ت ا فان د  عنيلن ا كداء أو عد  ا كداء  موع وينيحت

ومبوجددد  ال دددانون الددددول ج دددو  ا ن دددان،   دددن أن يتدددد اجظدددر ال دددانو  عنددد  ا كدددداء  -31
ملبددددأ معدددنححت اليودددت املثنددد ، وجددد  اليودددت   حريدددحت  الرمدددوع وامل سدددن الدينيدددحت   املددددا   خمالوددداجم 

. ويرتني أن يكا ك  يقح األ وال (36)رتبر و  الرتني  و  حريحت يا سحت ع يدا ما أو ا اارا هباال
عندد  اددد  امل دداواا   اعرمدداو ومنااكددحت النددواةا مثددت اواعددد الددز  املد سددي. وأسددرع  فوسددا مكددا فحت 

ن دددانيحت   الوريددا  والوريدددان   وضدددقح وكيبيددد  الندددواةا املد سددديحت وتو ا  ددددمل مدددرا  ل عربدددا ا  اجل
الددملويمل لنمما سددا  الددم كتددزع امل دداواا. ويرتددني عندد  الدددول أن كددد   ستنايددحت وكرصددد عددن فثدد   

 .(37)فيويحت كد ر اواعد الز  املد سي عن  تم انيحت حعول الوريا  عن  الرتني 

 بيئة التعلم الجامعة والجيدة -حاء 
 الرد ين الرمييزيحت صراححت أو ضمناجم تن انركا  املناامل وال ر  واملواو الد اسيحت وأسالي   -32

. و مبدا يددد قح املتنمدون ندر املدنانني الوريددا  تىل   دن أن يتدزع مدن الرمييدز ويزيددد  أو دتنده عاويداجم 
و اسحت مناامل نر ملنيحت، ويرجاانودن   املنااكا    الوعت الد اسي، ويرحيزون لنوريان  يما 

 يرتن  سالد جا  والورت والثناء والت اب. 
__________ 

مووضددديحت األمددد  املرحددددا ال ددداميحت ج دددو  ا ن دددان، كسن دددنحت نكدددرا  تع ميدددحت حدددول العدددححت واج دددو  اجلن ددديحت  (33)
   .70-68، الو را  A/HRC/32/44(  2015وا جناسيحتك )

، ملداء( سكددن اجد    ا2002)15النجنحت املتنيدحت سداج و  االارعداويحت واالجرماعيدحت والث ا يدحت، الرتنيد  التدا   اد   (34)
 . 50، الو را A/HRC/33/49  12و 11الو ركان 

  .SDN 5/2015، 47، صوححت A/HRC/31/79انظر عن  سبيت املثال:  (35)

  الدددددددددب    ادددددددددد  20، الو دددددددددرا CEDAW/C/TKM/CO/3-4  20الو دددددددددرا ، CEDAW/C/FRA/CO/6انظدددددددددر:  (36)
  الدب    اد  2004ككرين الثدا /نو مل  5ار اء املترمدا    اووويبرنانو ا ضد أوعس  ران،، 931/2000
 .  2012ككرين الثا /نو مل  1ار اء املترمدا    سن  ضد  رن ا،، 1852/2008

  .26و 25، الو ركان CRC/C/15/Add.240انظر  (37)
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وأل دددذ تسدددبانيا وتسدددرونيا وسدددنو ينيا و نننددددا وفوسدددا وامل  ددديحل وني دددا انوا الضدددوء عنددد   -33
توما  امل اواا سني اجلن ني   املناامل املد سيحت الو نيحت، وعند  كدد ي  املتنمدني، وكن ديا ال رد  
سر الد اسيحت، ونكر املتنومدا  عدن امل داواا سدني اجلن دني. وكدو ر املددا     سدرو  وا  ال د   مندا

 لنوريا  ليكا فن   األنكيحت اخلا جحت عن املنلمل. 
وي ددددقح عندددد  عدددداك  الدددددول الرددددزا  سددددنجراء اسددددرتراأل وكن دددديا وو يددددني لنمندددداامل وال ردددد   -34

الد اسيحت واللاممل وأسالي  الردد ين مدن أجدت ضدمان عدد  ك ري دلا لن والد  النمييدحت اجلن دانيحت 
ف   إلددال ح ددو  ا ن ددان، مبددا يكددمت . ويرتددني عندد  الدددول ضددمان أن ي ددون الرث يدد(38)الضددا ا

مدددن املدددنلمل الد اسدددي األساسدددي، وأن يدددر  كددددد ي   امل ددداواا سدددني اجلن دددني وعدددد  الرمييدددز، جددددزءاجم 
املتنمني سك ت منلجدي   إلدال امل داواا سدني اجلن دني، وأن يدر  ككدجيقح الوريدا  والوريدان عند  

 .(39)األفاو يحت اخريا  إلاال  وا سحت نر ك نيديحت، سير  منلا تسداء املكو ا
عنددددد  مراعددددداا الودددددرو     أيضددددداجم وكنيدددددو  امل ددددداواا   ةردددددقح الوريدددددا  سددددداج    الرتندددددي   -35

امللا ا ، واملتا ف وال دد ا  الن ويدحت، وحضدو  متنمدا  مدنا     دن أن  دثنن اددوا، ووجدوو 
ف أعضداء . ويرتني عن  الددول ضدمان الردواعن اجلن دا    صدوو (40)أنديحت لنينبحت وسراممل لنروجيه

اياددا  الرددد ين ومددوظوي املدددا   ا وا يددني، مبددا يكددمت املناصدد  الر يتددحت، فمددا يرتددني أن يرن دد  
، لير د  لنوريدا  (41)الوريان والوريا  نون املنلمل الد اسي   املدا   الم كوعدت سدني اجلن دني
  .(42)الرمرقح سنون املواو الد اسيحت واألنكيحت مثت الوريان، مبا    لحل الرياضحت

وير دد  الرث يدددف اجلن دددي الكدددامت   فثدددر مددن األحيدددان سدددالرحيز أو اخلضدددو  لنرااسدددحت أو  -36
االارعا  عن  اجلاند  البيولدوجي أو ال دن أو اال  دان سدن ن مدن  درف  الدك أو حدى االسدربتاو 
من املنلمل املد سي. ل ن اجعول عن  الرث يدف اجلن دي الكدامت، املتدرف عند  أنده كددمل يراعدي 

ا حت، لرتني  األمو  املرتن حت ساجلنن والت اا ، عن  ري  ك دا متنوما  كر   سالدادحت ال ن والث 
، سيضددمن تم انيدحت اطددا  الوريدا  والوريددان ل ددرا ا  (43)التنميدحت والوااتيددحت وعدد  تصدددا  األح دا ك

لرم ددني فددت  ردداا ومل ا حددحت   ةي ددياجم  م ددرنرا سكدددن صددحرل  اجلن دديحت وا جناسيددحت. ويتددد  لددحل أمددراجم 
، مبدا  يلدا  درو  ن دإ املما سا  الضا ا وحاال  اجمت نر املرنوب واألمراأل املن ولحت جن ياجم 

__________ 

سداج و  االارعداويحت واالجرماعيدحت   النجنحت املتنيدحت 10اكواايحت ال ضاء عن   يقح أق ال الرمييز ضد املرأا، املاوا  (38)
ح دددددو  اليودددددت، الرتنيددددد  التدددددا   اددددد    جلندددددحت 55و 50(، الو ركدددددان 1999)13يدددددحت، الرتنيددددد  التدددددا   اددددد   والث ا
   .33، الو را CEDAW/C/AFG/CO/1-2  10( سكدن أاداف الرتني ، الو را 2001)1

د النجنددحت املتنيددحت سال ضدداء عندد  الرمييددز ضدد  3و 2(، الو ركددان 2001)1ح ددو  اليوددت، الرتنيدد  التددا   ادد  جلنددحت  (39)
والث ا يدحت،   النجندحت املتنيدحت سداج و  االارعداويحت واالجرماعيدحت 43(، الو درا 2006)34املرأا، الروصيحت التامحت  اد  

  .66/137  ارا  اجلمتيحت التامحت 30(، الو را 2005)16الرتني  التا   ا  

 UNESCO, From Access toالدوليدحت لندد ا  عدن األ ودال   املنظمدحتانظدر البياندا  امل دمدحت مدن ألدين سايكدا و  (40)

Equality: Empowering Girls and Women through Literacy and Secondary Education, 2nd ed. 

(2012), p. 33 . 
 Plan International, Girls’ Learning: Investigating)و(.27، الو درا CEDAW/C/GEO/CO/4-5انظدر:  (41)

the classroom practices that promote girls’ learning (January 2013) . 
 29و 5، الو درا  A/HRC/32/33)ب( و)ع(  10ال الرمييدز ضدد املدرأا، املداوا اكواايحت ال ضاء عن   يقح أق  (42)

  )اد(.101و 34و

األول: م دونا  الملسيدحت اجلن ديحت  ت قداوا  ك نيدحت ووليدحت سكددن الملسيدحت اجلن ديحت، ا ندد، جلا  أخدر و اليون  و  (43)
   (.2009)فانون األول/وي مل 
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املناعددددحت البكددددريحت. وسددددنمذ التديددددد مددددن الدددددول، مددددن سينلددددا ال ددددنواوو  و رن ددددا وفوسددددا وفولومبيددددا 
 وامل  يحل وني ا انوا، سدمهيحت الرث يف اجلن ي الكامت. 

ر  ارليدا  الدوليددحت ج دو  ا ن دان سوضدوح أن ل ددت قد إ اجد    الرث يددف وادد أاد -37
سكدددن األمددو  اجلن دديحت وا جناسيددحت عندد   ددو قددامت ونددر ةييددز  ونددر مرحيددز وم ددرند تىل األولددحت 

. و  سديا  (44)وواي  من الناحيحت التنميدحت ومدرا  لن دد ا  ارخدلا   الريدو  ل  ودال واملدراا ني
ةرددقح الوريددا  سدداج    الرتنددي  اجليددد، ي ددقح عندد  الدددول الرددزا  سرددو ر الرث يددف ضددمان امل دداواا   

سكددن العددححت اجلن دديحت وا جناسيدحت وضددمان تو اجدده   املدنلمل املد سددي ا لزامددي وتيعداله و دد  دددمل  
 .  (45)فني يراعي االعربا ا  اجلن انيحت وظروف ا عااحت ويتزع ح و  املرأا وامل اواا سني اجلن ني

 حمل الصغيرات -طاء 
فثددراجم مددا ةنددقح ال ددوانني أو األنظمددحت الراوعددحت الرحددا  الوردداا اجامددت ساملد سددحت مددن منيندد   -38

اال ددملاأل سددددا طددر  مددن  ددو  اليوولددحت مبجددرو محنلددا. و  أحيددان فثددرا، ال اظدد  الوردداا فددللحل 
ا. وادددد سدددنمذ سال دددد  ال دددا  مدددن الددددع  واخلددددما  أ نددداء محنلدددا أو   الودددملا الدددم كندددي الدددوالو

امل  يحل سالرحديا  الم كواجللا الوريدا  اجوامدت، واددمذ منحدا لنمراا دا  اجوامدت )الد ي 
 كملاوح أعما ان سني الثانيحت عكرا والثامنحت عكرا( لرم ينلن من تفمال كتنيملن. 

 وحي  ل ت  راا مراستحت الرحعيت الد اسي أ ناء  دملا محنلدا، وتعداوا توماجلدا   املد سدحت -39
ودد  الرعدد  لنوصد   .(46)ستد الوضقح، و لحل سير  منلا كتمدي  ادوانني وسياسدا  ندر ةييزيدحت

والر نُّي الل   ا سه الي ب واملتنمدون ضدد الوريدا  اجوامدت مدن أجدت  يادحت سيادحت كتنيميدحت  مندحت 
وينب ددددي لندددددول أن ك وددددت كددددو ر مرا دددد   عايددددحت األ وددددال وااعددددا  الرضدددداعحت  .(47)هلددددن   املدددددا  

  .(48)و ا لنوريا  اجوامت واملرضتا ، مبا    لحل   املبا  املد سيحتواملك

 العنف القائم على نوع الجنس -ياء 
ما كرترأل الوراا،    ري  اللااب تىل املد سحت والتووا منلا، لنتندف ال داة  عند   فثراجم  -40

نو  اجلنن، مبا    لحل الرحرش اجلن ي واالعرداء واالخرياف وا يلاء النو ي والر ني، عن  
عندد  أيددد   أيضدداجم أيددد  الددلفو  مددن اليدد ب واملتنمددني وأ ددراو ا رمددقح احملنددي سالد جددحت األوىل، سددت 

__________ 

(  2)12ال الرمييدز ضدد املدرأا، املداوا )و(  اكواايحت ال ضاء عند   يدقح أقد (2)24اكواايحت ح و  اليوت، املاوا  (44)
 9 ، الو ركدددددان(2016)22والث ا يدددددحت، الرتنيددددد  التدددددا   اددددد  النجندددددحت املتنيدددددحت سددددداج و  االارعددددداويحت واالجرماعيدددددحت 

  .75، الو را A/65/162)و(  49و

سكدن اجد    العدححت  (2016)22والث ا يحت، الرتني  التا   ا  النجنحت املتنيحت ساج و  االارعاويحت واالجرماعيحت  (45)
( 1999)24ضدد املدرأا، الرتنيد  التدا   اد    النجندحت املتنيدحت سال ضداء عند  الرمييدز 47اجلن يحت وا جناسيحت، الو درا 

  النجنددحت 61، الو ددرا (2016)20 ددو  اليوددت، الرتنيدد  التددا   ادد    جلنددحت ح18والعددححت، الو ددرا سكدددن املددرأا 
( سكدددن الن دداء والوريددا   وا  ا عااددحت، 2016)3و  ا عااددحت، الرتنيدد  التددا   ادد  املتنيددحت   ددو  األقدد ات  

 .40الو را 

لنجندددحت ح دددو   18أا/الرتنيددد  التدددا   اددد  لنجندددحت املتنيدددحت سال ضددداء عنددد  الرمييدددز ضدددد املر  31الروصددديحت التامدددحت  اددد   (46)
   )أ(.69كدن املما سا  الضا ا، الو را ( س2014اليوت، العاو ان سعوحت مكملفحت، )

 البيان امل د  من املنظمحت الدوليحت لند ا  عن األ وال.  (47)
 ع(.)43(، الو را 2016)34د املرأا، الروصيحت التامحت  ا  النجنحت املتنيحت سال ضاء عن  الرمييز ض (48)
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والوريدددا ، وون أن ين ددد  اجلنددداا ع ددداهب    فثدددر مدددن األحيدددان. وادددد ك دددرلدف أعمدددال الن ددداء 
التندددف ادددل  الوريدددا  الندددواي يدددلاا تىل املد سدددحت أو الوريدددا  وارسددداء واملتنمدددني الدددلين يروجدددون 

  عددددو اجددداال  املو  دددحت  لنم ددداواا سدددني اجلن دددني وجددد  الورددداا   الرتندددي . ويكدددلد التددداه كناميددداجم 
عندد  الوريددا  املنرح ددا  ساملدددا  ، وال سدديما   سدديا  الريددرف التنيددف. ومددقح  لددحل،  ل عرددداء

  نينددحت اددي الدددول الددم ةنددحل ككددريتا  كرندداول عندد   ددو حمدددو، م دددلحت التنددف ال دداة  عندد  نددو  
اجلددددنن   املدددددا   أو الددددم جتمدددددقح البيانددددا  ال عمددددحت لنرعددددد  سوتاليدددددحت هلددددلا التنددددف أو كددددددممل 

  .(49)حت   اجللوو الراميحت تىل منقح الريرف التنيف وم ا حرهاالعربا ا  اجلن اني
ما يوضي كترأل الورداا لنتندف ال داة  عند  ندو  اجلدنن   املددا   تىل تخراجلدا  ونالباجم  -41

تىل ال ندد  عنددد  كم ءمرلدددا لنددزوا ك وتىل املواادددف يددا اصدددينا عنيددده  منلددا ألسدددباب كتددز  أساسددداجم 
ردداا ضددحيحت هلددلا التنددف تىل تصدداسرلا سعدددمحت نو دديحت وتىل وعدداواجم مددا يددنو  واددو  الو .(50)سالكددرف

وصملا، و  ستن األحيان، ينج  عنه محدت،، وادو مدا حيدد فثدراجم مدن  درت الضدحيحت   اجعدول 
 عن  الرتني . 

دد -42 ملتاجلددحت اددل  امل دددلحت، مبددا    لددحل تنكدداء  ليددا  كراعددي ال ددريحت ل  كددداسر قددى  واددد اطُّ
لنرصددد وا سدد     املدددا    وتنكدداء حمدداف  كراعددي احرياجددا  اليوددت  وتنكدداء سددج   عامددحت 

 وسناء اد ا  موظوي تنودا  ال دانون عن مرك يب اجلراة  اجلن يحت ومنتل  من التمت مقح األ وال  
واددددد سددددنيذ اليون دددد و الضددددوء عندددد  كالروجيدددده  .(51)حاياوكدددو ر خدددددما  تعدددداوا الردايددددت لنضدددد

الكدامت سكددن مواجلدحت التندف ال داة  عند  ندو  اجلدنن   املددا  ك، الدل  ي دد  إلموعدحت مويددا 
 من النلمل واملنلجيا  واألووا  واملوا و ال عمحت لنرعد  هلل  الظاارا.

سر املناسدبحت والوتالدحت جمايدحت الوريدا  مدن والدول ي قح عنيلا الرزا  اانو  وول ساطا  الردا -43
الرتدددرأل لنتندددف ال ددداة  عنددد  ندددو  اجلدددنن جبميدددقح أقددد اله عنددد  أيدددد  اجللدددا  الواعندددحت التامدددحت 

ملنددقح حدداال  التنددف ال دداة  عندد  نددو   (52)واخلاصددحت، ويكددمت  لددحل االلرددزا  سبددلل التنايددحت الواجبددحت
نمددون، مددن أجددت م اضدداا وحماسددبحت اجلددنن والرح يدد   يلددا، مبددا    لددحل التنددف الددل   ا سدده املت

اجلنداا عند  النحدو الواجد  وفوالدحت حد  الضدحايا   ا نعداف الوتدال وامل ةد  ل  ودال واملراعدي 
وينب ددي وضددقح الرددداسر و صددداا مبكددا فحت الوريددا  والوريددان، و  ددن أن  .(53)ل عربددا ا  اجلن ددانيحت

ددرا  نرصدد وا سد   ك دونككدمت ادل  الردداسر اعرمداو ضدمانا  وسياسدا  حمددوا، و ليدا  ل مي  
لنروصدت تىل  لد  يلدول سكددن األسدباب اجلل يدحت ال امندحت و اء  أيضداجم ومثحت حاجدحت ماسدحت  .(54)و منحت

املدددا   وعواادد  اددل  الظدداارا، ظدداارا يا سددحت التنددف ال دداة  عندد  نددو  اجلددنن ضددد الوريددا    
  .(55)البيانا    لحل من خ ل تجراء البحوث سانرظا  وا ني عمنيحت  قح  مبا

__________ 

 .64و 35و 30و 27و 23، الو را  A/HRC/33/29  105، الو را A/HRC/26/39انظر  (49)
(50) .3p”,”nCta““AtlgAgA Rg“g ikggccl RgAttcgg“,cattA“ ,RHCO. 
OHCHR, “Attacks 105، الو درا A/HRC/26/39انظدر  (51) against girls seeking access to education”, 

para. 27 . 
، ( سكددددن التندددف ضدددد املدددرأا1992)19د املدددرأا، الروصددديحت التامدددحت  اددد  النجندددحت املتنيدددحت سال ضددداء عنددد  الرمييدددز ضددد (52)

   )أ(.24و 9الو ركان 
 .  املرجقح نو ه (53)
(54) OHCHR,Attacksagainstgirlsseekingaccessto.education”, p. 26“ 
  البيانددددا  امل دمدددددحت مددددن اليوني دددديف وا نددددن الدددددو ل 103الو ددددرا  ،A/HRC/17/26  27 املرجددددقح نو دددده، ت (55)

   يرلندا. لنكباب   
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 الممارسات الضارة -كاف 
املما سددا  الضددا ا اددي كيا سددا  وسددنوفيا  م ددرد حت ناستددحت مددن الرمييددز عندد  أسددا   -44

عدددن أقددد ال مرتددددوا و/أو   ندددحت صدددوا  منلدددا ندددو  اجلدددنن والعدددوحت اجلن دددانيحت وال دددن،  ضددد جم 
و متاندداا سدنيددحت و/أو أ مددا ك ددون منيويددحت عندد  التنددف وُك ددب  أضددرا اجم  مر ا تددحت مددن الرمييددز فثددراجم 

  ا يددحت  وتىل اعربا اددا  - مددا ُي ددرند   كليراددا تىل أسددن وينيددحت أو اجرماعيددحت ونالبدداجم  ،(56)نو دديحتك
مدن   دو  االنر دال تىل  دو   من أق ال ال داو أو كاجمايحتك أو الضمان املال  و   اجم  ق  جم 
وال  املما سا ، الم ي ون واتلا أقد عن  الوراا، خاصحت   املنا   الريويدحت، كدن ر  .(57)البنو 

سوجده خدات عندد   رصدلا   اجعددول عند  الرتندي .  رددزويمل األ ودال ُي ددل    اسدربتاو الوريددا  
مددن املدددا   و  ا كوددا  متدددال  االن يددا  عددن الد اسددحت، ت  يُرواددقح مددن الوردداا أن كضددينقح  ا ددراجم 

 . (58)ا فزوجحت وم نولحت عن تجناب األ والمب نوليا 
وينب ي أن كُبلل جلوو من أجت الرعد  لن بول الث ا  واالجرماعي هلدل  املما سدا ،  -45

و لدحل عددن  ريدد  الروعيدحت سرد را ددا الضددا ا عند  الوريددا  وفنورلددا عند  ا رمددقح   نياادده األوسددقح، 
واجمد   ا ع ميدحت ومحد   الروعيدحت، سالرتداون و لحل سير  منلا كنويل سراممل ا  قاو والدع ، 

 رمدددقح املدددد ، والرجدددال ، ومدددقح الزعامدددا  الدينيدددحت وا رمتيدددحت، وامدددقح الن ددداء والوريدددا  األفدددل سدددناجم 
واد  برذ جناعحت اجوا ز االارعاويحت امل دمحت لنوريدا  الندواي يدنجنن الدزوا  تىل حدني  .(59)والوريان

 . (60)األ والتةا  كتنيملن،   م ا ححت عوا  
ومبوجدد  ال ددانون الدددول ج ددو  ا ن ددان، ينب ددي لندددول أن كر ددل  يددقح الرددداسر الوتالددحت  -46

األ ودددال، وك يددددر أو تسيددددال وامل ةمدددحت مددددن أجدددت تل دددداء املما سدددا  الر نيديددددحت الددددم كضدددر سعددددححت 
مبدا    لدحل  ،(61)من ال وانني واألنظمحت واألعراف واملما سا  الدم ككد ت ةييدزا ضدد املدرأا ال اة 

ضددددمان كوعيددددحت الوريددددا    ددددوالن  يمددددا يرتندددد  سددددالزوا ، واددددد  ن عندددد  امليالبددددحت هبددددل  اج ددددو  
عدددددن فوالدددددحت محايددددحت الوريدددددا  الندددددواي يلدددددرسن مددددن أسدددددران اكمل ددددداء لنمما سدددددا   ويا سددددرلا،  ضددددد جم 

، االضي   سدو  حاس    م داعدا ضدحايا املما سدا  الضدا ا أيضاجم  لنمتنمني و  ن. (62)الضا ا
   .(63)الوتنيني أو احملرمنني

__________ 

لنجندددحت ح دددو   18لنجندددحت املتنيدددحت سال ضددداء عنددد  الرمييدددز ضدددد املرأا/الرتنيددد  التدددا   اددد   31الروصددديحت التامدددحت  اددد   (56)
 .16و 15(، الو ركان 2014اليوت، العاو ان سعوحت مكملفحت )

( سكدددن حدد  اليودددت   2013)15 ددو  اليوددت، الرتنيدد  التددا   ادد    جلنددحت ح62و 6نو دده، الو ركددان املرجددقح  (57)
   البيان امل د  من  تيحت الكاسا  امل يحيحت التامليحت.  9الرمرقح سدعن  م رو  صحي   ن سنونه، الو را 

لنجندددحت ح دددو   18يددد  التدددا   اددد  لنجندددحت املتنيدددحت سال ضددداء عنددد  الرمييدددز ضدددد املرأا/الرتن 31الروصددديحت التامدددحت  اددد   (58)
  .22(، الو را 2014اليوت، العاو ان سعوحت مكملفحت )

(59) A/HRC/26/22 ه(.54، الو را( 
 .23(، الو را 2016)34د املرأا، الروصيحت التامحت  ا  النجنحت املتنيحت سال ضاء عن  الرمييز ض (60)
(  اكواايحت ال ضاء عن   يدقح أقد ال الرمييدز ضدد 3)24املاوا   اكواايحت ح و  اليوت، 32املرجقح نو ه، الو را  (61)

 )ب(.-()أ(1)16)و( و2أا، املاوكان املر 
لنجندددحت ح دددو   18لنجندددحت املتنيدددحت سال ضددداء عنددد  الرمييدددز ضدددد املرأا/الرتنيددد  التدددا   اددد   31الروصددديحت التامدددحت  اددد   (62)

 .54و 23(، الو ركان 2014اليوت، العاو ان سعوحت مكملفحت، )
 .68املرجقح نو ه، الو را  (63)
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 النزاعات وحاالت عدم االستقرار -الم 
ك دددملن النزاعدددا  وحددداال  عدددد  االسدددر را ، الدددم ككدددمت   دددا  ال دددوا ث اليبيتيدددحت وكوكدددي  -47

التندددف ا جرامددددي، ساديددددا  اهليافدددت األساسدددديحت التامددددحت وكنددددحل املرتن دددحت سر دددددا اخلدددددما    الدولددددحت، 
واالارعداويحت واالجرماعيدحت. وكوضدي ادل  اجداال ،   فثدر مدن األحيدان، تىل ومنس ا ا ال ياسيحت 

، وكتم  أوجه عد  امل اواا سني اجلن ني، وكترأل الوريدا  سوجده كواا  أفاط الرمييز املوجووا أص جم 
 خات وسد جحت فبرا مل ا ر االعرداء واالسر  ل وانرلاك اج و ، مبا    لحل ح لن   الرتني . 

با كتنددي  الوريددا    خيددر عندددما ك ددرلدف املدددا  ، أو كنلدد  و/أو كدددمر، أو ويعدد -48
وكدددددنو   .(64)ت ددددد ريحت أو   ا يدددددواءالك نددددد  س دددددب  انتددددددا  األمدددددن، أو ك دددددر د    األندددددراأل 

ك، تىل االنرلافددا  اجل دديمحت لنح ددو ، الددم كت دد  كاعربددا  التنددف ال دداة  عندد  نددو  اجلددنن عاويدداجم 
املد سددحت ومددنتلن مددن  لددحل، و  ددن أن ككددمت كنددحل االنرلافددا    و  الوريددا  عددن الددلااب تىل

كتددرأل الوريددا  هلجمددا  حمدددوا األاددداف واالسددربتاو ال  ددر  والرجنيددد ا جبددا   واالخريدداف 
عددددددا  امل ددددددنححت والتعدددددداسا  واالسددددددرتباو اجلن ددددددي والرحددددددرش والرلديدددددددا  عندددددد  أيددددددد  اجلما

وريا  عرضحت، سوجده خدات، لنمما سدا  و  ال  ال يااا  نر ارمنحت، ك ون ال .(65)ا جراميحت
الضا ا وا س اء   املنزل لرحمت امل نوليا  املنزليدحت أو املكدا فحت   أقد ال كوليدد الددخت ال اةمدحت 
عن  االسر  ل. واد أ او  املنظمحت الدوليحت لند ا  عن األ وال سدن قانت الب اء اليومي يُتي  

  ما    م ر بت الوراا   األجت اليويت.األسب يحت،   التديد من ال يااا ، عن  االسرث
وادد سددتذ ستددن املبدداو ا  التامليددحت ملواجلدحت كنددحل الرحددديا  ومحايددحت اجدد    الرتنددي     -49

حددداال  عدددد  االسدددر را .  منس دددحت األولويدددحت لنرتندددي  كدددرو  لدددنلمل مبر دددرا، مبدددا    لدددحل مواجلدددحت 
 . (66)الرتني االعرداءا    إلال ديا  املرتن حت جبمقح البيانا  عن الرح
وي دددرمر سدددريان ح دددو  ا ن دددان الدوليدددحت، مبدددا  يلدددا اجددد    الرتندددي ،   سددديا  الندددزا   -50

امل نا واالحدر ل، سا ضدا حت تىل اج دو  الدم ي ونلدا ال دانون الددول ا ن دا  وادانون ال جادني 
أل ودال والندزا  مدن ال درا ا  سكددن ا وادد اعرمدد إلندن األمدن عددواجم  .(67)وال انون اجلنداةي الددول

امل نا، وسكدن املرأا وال    واألمن، وادي ادرا ا  ككدمت وعدوا  موجلدحت تىل أ دراف النزاعدا  

__________ 

 .87، الو را A/HRC/27/60انظر، عن  سبيت املثال،  (64)
 Attacksagainstgirlsseekingaccesstoeducation”, p. 11; Office“,OHCHR 42املرجدقح نو ده، الو درا  (65)

of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict, Protect 

schools and hospitals: End attacks on education and healthcare, Guidance Note on Security 

Council resolution 1998 (New York, 2014), p. 4. . 
 . (g““Ol//cattA“ ,RAc,dcAkkp,ig/منس حت األولويحت لنرتني  ) (66)
انظددر،    نددحت صدد وك، اكواايددحت جنيددف سكدددن محايددحت األقدد ات املدددنيني   واددذ اجددرب )االكواايددحت الراستددحت(،  (67)

، واملرتندد  1949 ب/أن ددين  12  اللوكوفددول ا ضددا  تىل اكواايددا  جنيددف املن خددحت 94و 50و 24املددواو 
اللوكوفددول ا ضددا  تىل   78و 52و 48ايا املناععددا  امل ددنححت الدوليددحت )اللوكوفددول األول(، املددواو  مايددحت ضددح

حت ، واملرتندد   مايددحت ضددحايا املناععددا  امل ددنححت نددر الدوليدد1949 ب/أن ددين  12اكواايددا  جنيددف املن خددحت 
  (.3)4)اللوكوفول الثا (، املاوا 
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لءادد   عددن األعمددال الددم كتراددت سددبت حعددول األ وددال عندد  الرتنددي  ومنددقح اسددر دا  املدددا   
 . (68)ألنراأل ع  ريحت

وضدمان محايدحت الوريدا  مدن وينب ي لنددول تيد ء األولويدحت جمايدحت املددا   مدن اهلجمدا   -51
الرترأل لنتنف واخت املد سحت و   ري  اللااب تليلا والتووا منلا. وعن  الددول أن كرديا سدبت 
انرعاف مناسبحت لنوريا  عندما كنرلحل ح دوالن لرم يدنلن مدن اجعدول عند  الرتندي  عند  ادد  

مبددا يكددمت تصدد ح املنس ددا  الرتنيميددحت املرضددر ا وكي ددر سددبت وصددول  ،(69)امل دداواا مددقح الوريددان
الوريا  تليلا  وسراممل الروعيحت وا عاوا تىل الو ن واللاممل الرتويضيحت، مبا    لحل كو ر خددما  

تعدداوا تومدا  الوريددا  النددواي  الرتندي  املر عددإ لضدحايا التنددف ال دداة  عند  نددو  اجلدنن وسددراممل
وعياوا الرمويت وطعيإ مزيد من املوا و لرتني  الوريا    فدت املراحدت   (70)املد سحتينرح ن س ه

  و   يقح األحوال.

 الفتيات المعرضات بوجه خاص للتخلف عن الركب -رابعاا  
اد كرترأل الوريا  ألق ال مرتدوا ومرداخنحت مدن الرمييدز، حدى   حالدحت كدو ر الودرت  -52

رتنددي ، وال سدديما   مرحنددحت االنر ددال مددن الرتنددي  االسرددداةي الرتنيميددحت، اددد مددن ةددرتلن سدداج    ال
تىل الرتندي  الثددانو . و  ددن أن ك دملن الت بددا  ال اةمددحت عند  نددو  اجلددنن جبمندحت أمددو ، منلددا اويددحت 
الوريددددا  أو أصددددنلن اال ددددل أو متر دددددا ن أو حددددالرلن العددددحيحت أو م ددددان عيكددددلن أو وضددددتلن  

لدددا، مبدددن    لدددحل، عنددد  سدددبيت املثدددال ال اجعدددر، فملددداجرا  أو وضدددتلن اخلدددات    دددملا ستين
والوريدا  الوريا  النواي يتانني من الو ر والندواي يتكدن   الكدوا   و  املندا   الريويدحت والناةيدحت  

 وا  ا عااحت  والوريا  النواي ينرمني تىل أانيا  اوميحت أو ت نيحت أو وينيحت أو ل ويدحت، أو تىل  ب دحت 
واي ينحد ن من أصول أ ري يحت  وعد ا  اجلن ديحت وامللداجرا ، وال سديما اجرماعيحت متينحت، أو الن

امللدداجرا  نددر اجدداةزا  لدد و ا  ال عمددحت واحملرجددزا    مرافددز احرجدداع امللدداجرين، واملكددروا  
اكددددحت  واليريمددددا  و/أو  و/أو اهلا سددددا  مددددن املنددددا   املرددددد را سالنزاعددددا  أو الددددم ككددددلد أوضدددداعاجم 

واملثنيدددددا   واملعددددداسا  سودددددرو  ن دددددإ املناعدددددحت البكدددددريحت/ا يدع  حت األسدددددريحتاحملرومدددددا  مدددددن البياددددد
  .(71)ومزووجا  امليت اجلن ي وم ايرا  اهلويحت اجلن انيحت وحام   صوا  اجلن ني

اجرماعيدددحت أو  انيدددحت أو ح ددديحت أو  - وعددداوا مدددا يُتدددزل األ ودددال املعددداسون ستاادددا  نو ددديحت -53
 .(72)ويواجلددون اددديا  فبددرا   اجعددول عندد  الرتنددي  اجلددامقح اجليدددج ددديحت، وال سدديما الوريددا ، 

وكتددددديت الوريدددددا   وا  ا عاادددددحت،   فثدددددر مدددددن األحيدددددان،   ظدددددت إلموعدددددحت خمرنودددددحت مدددددن ال دددددوانني 

__________ 

   (.2014)2143( و2011)1998( و2000)1325   إلنن األمنعن  سبيت املثال، ارا ا (68)
 )اد(.43(، الو را 2016)34د املرأا، الروصيحت التامحت  ا  النجنحت املتنيحت سال ضاء عن  الرمييز ض (69)
(70) OHCHR,Attacksagainstgirlsseekingaccessto.education”, pp. 13-14“  
، A/HRC/29/23  70و 48و 34و 33(، الو دددددرا  2016)20اددددد     جلندددددحت ح دددددو  اليودددددت، الرتنيددددد  التدددددا  (71)

 UNESCO, Out in the Open: Education sector responses to violence based on  57-55الو درا  

sexual orientation and gender identity/expression (2016) . 
(72) A/HRC/25/29  56و 40-35، الو را. 
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و/أو   ظددددت انتدددددا  اددددوانني  (73)وال ياسددددا  واملما سددددا  الرمييزيددددحت الددددم ك يددددد ح لددددن   الرتنددددي 
اج ، وادو مدا ادد حيدرملن مدن االلرحدا  ساملنس دا  التامدحت  وسياسا  ويا سا  ة نلن من الا

واخلاصدددحت  وادددد  دددنتلن ارساء/األوصدددياء أو مر ددد  الرعايدددحت مدددن الدددلااب تىل املد سدددحت  وادددد ال ُ دددنحن 
األولويحت   اجعول عن  األجلزا املتينحت وعن  خدما  الردايت لنحعول عن  الرتندي   وادد ي دون 

يحت لنن دت والرتندي ، مبدا يكدمت عدد  كدو ر تم انيدحت الوصدول تىل مرا د  اناك اعدو    اهليافدت األساسد
   .(74)صحيحت منوعنحت أو مرا    منحت كر ء  مقح احرياجا  النظا حت العحيحت أ ناء  ملا اجين

رددداسر لنوصددول تىل الوريددا  األفثددر مددن ال عدددواجم واندداك التديددد مددن الدددول الددم اطددل   -54
 منحدداجم   مددال ( n,tigcgsAuARسرندداممل كمنحددحت األملددا ك )عرضددحت لنر نددف عددن الرفدد .   ددد  

لنن دداء ملزاولددحت أنكدديحت مددد ا لندددخت م اسددت ضددمان الرحددا  الوريددا  ساملدددا  ، وقددجقح كوظيددف 
مد سا    املدا   الريويحت. وأُلزمذ املدا      ننندا سنعداو خيدي سدنويحت سكددن عدد  الرمييدز 

مييز الدل  كواجلده  ريدا  األانيدا . وعمندذ ني دا انوا لنر أيضاجم وامل اواا سني اجلن ني، كرعد  
لنوضدقح اخلدات س دت مني دحت ول دحت، و لدحل سالرتداون مدقح  عن  ك ييف املناامل واملواو الد اسيحت و  داجم 

الوريددا  الندددواي يتكددن   أوضدددا  اكدددحت. وما سددذ منظمدددحت اخليدددحت الدوليددحت نكدددا لا   سدددراليون 
 و  ا عااددددحت مل دددداعد   عندددد  مراستدددددحت  حيددددك ادددددمذ الدددددع  لنوريددددا  امللمكدددددا  ول  وددددال

اعدددينل  الد اسدددي، سيدددر  منلدددا كنظدددي  إلموعدددا  و اسددديحت ستدددد الددددوا  املد سدددي، وو دددقح الرسدددو  
عددن كددد ي  املتنمددني   ضدد جم املد سدديحت، وكددو ر ال ردد  املد سدديحت والددز  املد سددي واملددواو الرتنيميددحت، 

 . (75) عااحتسكدن الرتني  الل  يراعي االعربا ا  اجلن انيحت وم دلحت ا
وينب ددي لندددول أن كرعددد  ل قدد ال املرتدددوا واملرداخنددحت مددن الرمييددز الددم اددد كواجللددا  -55

جلميقح الوريا ، مقح تي ء اارما  خدات  الوريا  وكو ر الرتني  اجليد والكامت الل  ي ون مراحاجم 
ودد  عند  الددول أن كضدمن ك دجيت  .(76)ملن ان أقد متاناا مدن حداال  الضدتف والرلمديت

الوالوا  حى ال يُ وت ك دجيت أ   رداا وكندال  رصدرلا   اجعدول عند  الرتندي . وينب دي لنددول 
أن كضددمن جلميددقح الوريددا   رصددحت اجعددول عندد  الرتنددي    مرحنددحت اليوولددحت املب ددرا لري ددر  أيضدداجم 

وينب دي لنددول فدللحل أن كر دل كدداسر خاصدحت  .(77)انر اهلن س  سحت تىل مرحندحت الرتندي  االسردداةي
مناردددحت  ددددف تىل ا يددد  امل ددداواا الوتنيدددحت سدددني الوريدددا  والوريدددان وأن كر دددل متلدددا كدددداسر لواةددددا 
الوادددددا  احملرومدددددحت، وكضدددددمن عدددددد  ك دددددرين متددددداير ندددددر مر ا ادددددحت أو منوعدددددنحت مدددددن جدددددر اء ادددددل  

  .(78)داسرالر

__________ 

( سكددددن الن ددداء والوريدددا   وا  2016)3و  ا عاادددحت، الرتنيددد  التدددا   اددد    دددو  األقددد ات  النجندددحت املتنيدددحت  (73)
 .56ا عااحت، الو را 

( سكدددن اجدد    الرتنددي  الكددامت 2016)4و  ا عااددحت، الرتنيدد  التددا   ادد  النجنددحت املتنيددحت   ددو  األقدد ات   (74)
 .38لنجميقح، الو را 

(75) PlanEducationPolicy. Briefing” (2016), p. 5’Girls“,International 
الرتنيددددددد  التدددددددا   اددددددد    جلندددددددحت ح دددددددو  اليودددددددت، 24و 6اكواايدددددددحت ح دددددددو  األقددددددد ات  و  ا عاادددددددحت، املاوكدددددددان  (76)

 .70(، الو را 2016)20
( سكددن تعمدال ح دو  اليودت 2005)7ح و  اليوت، الرتني  التا   ا  جلنحت   7اكواايحت ح و  اليوت، املاوا  (77)

 .30و 28و 25اليوولحت املب را، الو را     مرحنحت
   .32(، الو را 1999)13   ا  النجنحت املتنيحت ساج و  االارعاويحت واالجرماعيحت والث ا يحت، الرتني  التا (78)
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 2030خطة التنمية المستدامة لعام  -خامساا  
ساعد  األاداف ا فاةيحت ل لويحت عند  كتبادحت ا  اوا ال ياسديحت واالسدرثما ا  لرح دني  -56

، ضدااذ سكدد ا 2015و 2000 رت الوريا    اجعول عن  الرتني .  وي الودملا سدني عدامي 
الوجددوا الواصددنحت سددني اجلن ددني   إلددال ا ملددا  سددال راءا وال راسددحت وسددجنذ عيدداوا فبددرا   متدددل 

ا  ساملدددا   االسرداةيددحت    يددقح أ دداء التدداه، وكرا دد   لددحل مددقح عيدداوا الر ددا ن سددني الوريددا  االلرحدد
ومددددقح  لددددحل،  نندددده عندددد  الددددرن  مددددن ا كوددددا  عدددددو الوريددددا  النددددواي أةمددددن كتندددديملن  .(79)والوريددددان

االسرددددداةي، ظنددددذ الوجددددوا سددددني اجلن ددددني   مرحنددددحت الرتنددددي  الثددددانو  عندددد  حاهلددددا مددددن االك ددددا  
  املاةحت من البندان ك ريباجم، مقح واو  الضر  األفل عن  الوريا  النواي يتدانني  60  واالنركا  

  .(80)من الو ر و/أو النواي يتكن   املنا   الريويحت
والندددزو  تىل الملفيدددز عنددد  املتددددال  التامليدددحت والو نيدددحت يعدددرف األنظدددا  عدددن الروددداو     -57

البنددان وواخدت البندد الواحدد. ويتددُّ الر داعن عدن مراستدحت  الر د  احملرع   إلال الرتندي ،  يمدا سدني
حالحت الوريا  النواي يتانني من أقد حاال  الضدتف والرلمديت، مدا حيجد  وااتلدن، واال ر دا  

، مددن مددوا ن ال عددو  ال بددرا   أاددداف الرنميددحت، تىل جاندد  ضددتف تىل سيانددا  معددنوحت، عمومدداجم 
  .(81)ت ا  امل اءلحت

 رصددحت كا ةيددحت ل سددرواوا مددن ا جندداعا  الددم  2030الرنميددحت امل ددردامحت لتددا  وةثددت خيددحت  -58
ا  دددذ   ت دددا  األادددداف ا فاةيدددحت ل لويدددحت، واسدددر  ت الدددد و  مدددن الن ددداةإ الدددم اعمل دددا 
وتحددداث اددول ح ي ددي يوضددي تىل تعمددال ح ددو  ا ن ددان عندد  أفمددت وجدده. وسنحددداث اددول 

رم ددني واج ددو ، سددوف كددنو  خيدددحت جددا  تىل دددمل الجددل   مددن دددمل التمددت اخلددر  واالحريا
 تىل الرتجيت سا عمال ال امت ج  فت  راا   الرتني     يقح أ اء التاه.  2030 عا 
اددي أاددداف عامليددحت ومر امنددحت، وكنيددو  عندد  كتلددد ستددد   2030وأاددداف خيددحت عددا   -59

يكمت ال ضاء عن   يدقح  تنوال أحد، واو كتلد أساسي  عمال ح  فت  راا   الرتني ، ألنه
وادددد  .(82)أقددد ال الرمييدددز واجدددد مدددن أوجددده عدددد  امل ددداواا الدددم كواجللدددا الوريدددا    فدددت م دددان

،   تعددد ن وت دددا  عمدددت تنكددديون، عنددد  أمهيدددحت مراعددداا أفدددد  األوسددداط الرتنيميدددحت التامليدددحت إلددددواجم 
 اواا وعد  الرمييدز، ينب دي وسا ضا حت تىل مباو  التامليحت وامل .(83)االعربا ا  اجلن انيحت   الرتني 

االسملقدداو   كنويددل أاددداف الرنميددحت مببدداو  عددد  ااسنيددحت ح ددو  اليوددت لنرجزةددحت  ومعددا  اليوددت 
 .(84)احملا    اء اليوت  وس اء اليوت وفو   والوضن 
وعن  الرن  من أن أاداف الرنميحت امل ردامحت ونايا ا نر ااسنحت لنرجزةدحت ويتدزع فدت منلدا  -60

املرتند  سامل داواا سدني اجلن دني ي ر ديان  5املرتند  سدالرتني  اجليدد واهلددف  4ارخر،  دنن اهلددف 

__________ 

(79) United Nations Statistics Division and UN-Women, “Millennium Development Goals Gender 

Chart 2015” . 
(80) UNESCO, Global Education Monitoring Report 2016, pp. 17-19 
 .15، الو را A/HRC/34/27انظر  (81)
 .  66املرجقح نو ه، الو را  (82)
 دددو الرتندددي  اجلي دددد  -: تعددد ن وت دددا  عمدددت تنكددديون 2030الرتندددي   ندددول عدددا  اليوني ددد و وجلدددا  أخدددر ،  (83)

ُنعف والكامت والرتنُّ  مد  اجياا لنجميقح     (.2015)امل
 . 12و 6و 3و 2اكواايحت ح و  اليوت، املواو  (84)
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ودي، س وا   سديا  ةردقح الوريدا  سداج    الرتندي . وينب دي لنددول أال ك رأمهيحت خاصحت ويملاسيان 
الل  ينإ عن  كو ر الرتني  املنعف واجليد، سنعالدحت الودوا   سدني اجلن دني،  4عند كنويل اهلدف 

مدقح االلرزامدا  امل يوعدحت    وأن ك ت  جاادا تىل ضمان امل اواا سني اجلن ني   الرتني  ةاقدياجم 
ادداف و  تع ن وت ا  عمت تنكيون. فللحل كدركبي ال ايدا  الدوا وا ضدمن األ 5سيا  اهلدف 
سضددمان امل دداواا   ةرددقح الوريددا  سدداج    الرتنددي ، مبددا    لددحل ال ايددا   و ي دداجم  األخددر  ا كبا دداجم 

املرتن ددحت سددالو ر والعددححت وامليددا  والعددرف العددحي، واجددد مددن أوجدده عددد  امل دداواا، وتددداء التنددف 
 .  رمتا  ال نميحت الكامنحت لنجميقحضد األ وال، وككجيقح وجوو ا

ملرتندد    الملفيددز    صددد األاددداف ا فاةيددحت ل لويددحت، مبددا    لددحل اهلدددف اوسينمددا انعدد -61
رع ف ت،  نن أاداف الرنميحت امل ردامحت كنيب  سك ت قامت وك دروج  سالرتني ، عن  الر د  احمل

  دد  أسددباب الرمييددز  أيضدداجم  ددقح سيانددا  مو واددحت ال كعددنف   دد  نددو  اجلددنن  ح دد ، سددت 
األخددددر .  لددددلا سي دددداعد عندددد  اديددددد الوريددددا  النددددواي يتددددانني مددددن أقدددد ال الرمييددددز املرتدددددوا 

سيددد أن كعددنيف البيانددا  وحددد  ال ي وددي.  .(85)مددن عددد  امل دداواا   إلددال الرتنددي واملرداخنددحت و 
مبدددا    لدددحل  املبددداو  األساسددديحت ج دددو  ا ن دددان،  تمنيدددحت  دددقح البياندددا  ينب دددي أن كراعدددي ةامددداجم 

 املكا فحت، والرحديد اللاي لنلويحت، والكوا يحت، واخلعوصيحت، وامل اءلحت عن اج و . 
لضدمان امل داءلحت   ت دا  أادداف الرنميدحت امل دردامحت،  ويُتدُّ وضدقح املنقدرا  أمدراجم أساسدياجم  -62

    الرتني . وفللحل لرصد وك يي  اجللوو الم كبلهلا الدول لرح ي  امل اواا   ةرقح فت  راا ساج
ضددددي اجم ي ددددرند تىل املنقددددرا  وون نراددددا.  و  الواددددذ نو دددده، ينب ددددي أال كُتددددر ف امل دددداءلحت كتريودددداجم 

 اخريا  عدو حمدوو من املنقدرا  ادد ةند  حدوا ز ندر مرنوسدحت، األمدر الدل  ادد يدنو ،   دايدحت 
بيت املثددال، أول امليدداف، تىل ك ددوين الرزامددا  الدددول.  وددي األاددداف ا فاةيددحت ل لويددحت، عندد  سدد

وتةددا  الرتنددي ، ت  ُحعددر نيددا   اارمددا ، أاددت جلددووا الرتنددي  االسرددداةي واالنرظددا    املد سددحت  تنيدداجم 
كرفيزاا عن  الر ا ن سني اجلن ني   االلرحا  ساملد سدحت. وادلا أو  سددو   تىل تيد ء اارمدا  أادت 

ن امل داواا سدني اجلن دني وحد  الورداا عد  ضد جم مبراحت كتنيميحت أخر ، مبا    لحل الرتني  الثدانو ، 
  .(86)  الرتني  سعوحت أع 

ومددددقح أخددددل مددددا ك ددددد    االعربددددا ،   ددددن وضددددقح مزيددددد مددددن املنقددددرا  الر مينيددددحت عندددد   -63
العتيدين الدو ل ووون الدو ل، والبحدك عدن معداو  أخدر  السدر اء البياندا   ا  العدنحت، مبدا 

املرتن حت سانرلافا  ح و  ا ن دان الدم   دن  صدداا     لحل البيانا  ال اةمحت عن  األحداث 
االارعدداويحت وا وا يددحت  والبيانددا   - والبيانددا  ال اةمددحت عندد  متدداير حمدددوا  والبيانددا  االجرماعيددحت

الدددم ك دددرند تىل الد اسدددا  االسر عددداةيحت وار اء واخلدددلا . وعددد وا عنددد   لدددحل،   دددن ك ثيدددف 
ا يكدددمت اليددد ب والندددواو  املد سددديحت واملتنمدددني اجللدددوو مدددن أجدددت ة دددني أصدددحاب اج دددو ، مبددد

و اسيا  ارساء واملتنمني، من أن يرولوا سدنو دل   صدد ال ايدا  عدن  ريد  ك نولوجيدا املتنومدا  
واالكعاال ، مثت خدمحت الرساةت النعديحت، أو كتليدد اجلمدو  أو اسدر دا  سياادا  ايدا  األواء. 

 مضمون املاوا الرتنيميحت وأسنوب كد ي لا. وهبل  اليري حت،   نل  ك اس  املتنوما  سكدن

__________ 

( سكددن امل داواا   اج دو  سدني الرجدال والن داء، 2000)28ن، الرتنيد  التدا   اد  النجنحت املتنيحت   دو  ا ن دا (85)
 (.)و38(، الو را 2010)28التامحت  ا     النجنحت املتنيحت سال ضاء عن  الرمييز ضد املرأا، الروصيحت28الو را 

(86) ElaineEducation targets, indicators and a post-2015 development agenda: Education“,Unterhalter 

fortheandhuman,development”, Working Paper Series (Harvard University, 2013),MDGs,All 

pp. 5 and 20-21 . 
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ومدن ندر اجلدداةز اخردزال عمنيددحت ك يدي  الرمرددقح ال امدت   ددو  ا ن دان، مبددا    لدحل حدد   -64
الر يدي  الندوعي.  رح يد   أيضداجم الوراا   الرتني ،   سيانا  ال يا  ال ميحت، سدت ينب دي أن ككدمت 

أاداف الرنميدحت امل دردامحت مبدا يرماقد  مدقح متداير ح دو  ا ن دان يرجداوع  ري دحت  صدد األادداف 
واددو حيرددا  أيضدداجم تىل عمنيددحت كداوليددحت لولدد  ايافددت ال ددنيحت املت دددا الددم كرسددم الرمييددز واياسددلا. 

رمتدددددا  أفثدددددر عددددددالجم وعددددد  امل ددددداواا، ومدددددن ت  سدددددلل اجللددددوو لرو يدددددحل كندددددحل األنظمدددددحت وسندددداء إل
 .(87)وم اوااجم 
  إلدددال ح دددو  ا ن دددان، الدددم  ولدددللحل،  دددنن منلجيدددا  الرصدددد والرو يددد  املربتدددحت حاليددداجم  -65

ككدددمت املنقدددرا  النوعيدددحت والرحنيدددت املراعدددي لن ددديا ، سركددد ت معددداو  لنمتنومدددا   ا  أمهيدددحت 
  درا أيلدت عمدا ت ا فاندذ  حامسحت   اسر مال عمنيدحت  صدد أادداف الرنميدحت ل دي ير د   ك دوين

الدول كوي سالرزاما ا   إلال ح و  ا ن ان، مبدا    لدحل  يمدا يرتند   د  الوريدا    الرتندي . 
و  الا العدو، مثحت أمهيدحت سال دحت   أن يُنظدر   انيدت الر دد  احملدرع   كنويدل أادداف الرنميدحت، مبدا 

  الرتني ، ساالاملان مقح  صد ح دو  ا ن دان    لحل ما يرتن  سامل اواا   ةرقح فت  راا ساج  
وا سددد   عنلدددا سدسدددنوب يلدددول وانيندددي أفثدددر، وساالك دددا  مدددقح ادددلا الرصدددد وا سددد   وفدددللحل 

  ساالسرناو تليلما.

 االستنتاجات والتوصيات -سادساا  
إلتتتى هتتتقا التقريتتتر، يوصتتتى بتتتألن تقتتتوم التتتدول األعضتتتاء والجهتتتات المعنيتتتة  استتتتناداا  -66

 األخرى، حسب االقتضاء، بما يلي:
القضتتاء علتتى أ تتكال التمييتتز المتعتتددة والمتداخلتتة، بمتتا فتتي ذلتتك إلغتتاء  )أ( 

القتتوانين والسياستتات واألنومتتة والممارستتات التتتي تحتتول، بشتتكل مبا تتر و أو  يتتر مبا تتر 
 فتيات على تعليم جيد؛دون إمكانية حصول ال

اعتمتتتاد ضتتتمانات دستتتتورية وأطتتتر تشتتتريعية وسياستتتات وبتتترام  لمكافحتتتة  )ب( 
التمييز وضمان تمتع كل فتاة بالحق فتي الحصتول علتى تعلتيم جيتد، واستعراضتها ورصتدها 
وتقييمها على نحو دوري، وكتقلك مراعتاة المصتالح الفضتلى للطفلتة واحتترام حقهتا فتي أن 

 ُيستمع إلى رأيها؛
ضتتتمان المتتتوارد الماليتتتة الكافيتتتة والميزنتتتة المبا تتترة والشتتتفافة والمراعيتتتة  ) ( 

لالعتبارات الجنسانية الالزمة للتشريعات والسياسات والبرام  الخاصة بتعليم الفتيات في  
كتتتل المراحتتتل وفتتتي جميتتتع الحتتتاالت، بطتتترق منهتتتا التعتتتاون التتتدولي المنستتتق والمستتتتتدام 

حتتو فعتتال أكثتتر الفتيتتات عرضتتة للتخلتتف عتتن والخاضتتع للرصتتد والتتقي يستتتهدف علتتى ن
 الركب؛

للتقاضتي وضتمان وعتي كتل فتتاة  ضمان أن يكتون الحتق فتي التعلتيم قتابالا  )و( 
بحقوقها وإمكانية وصولها إلى سبل انتصاف قضائية و ير قضائية مالئمة لألطفال ومراعية 

__________ 

   .48و 47، الو ركان A/HRC/33/24انظر  (87)
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نستان علتى رصتد لالعتبارات الجنسانية وآمنة، وتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية لحقتوق اإل
 المساواة في تمتع الفتيات بالحق في التعليم؛

اتختتتاذ تتتتدابير استتتتباقية و تتتاملة ومناستتتبة، بمتتتا فتتتي ذلتتتك التوعيتتتة ونشتتتر  ( )ا 
المعلومتتات، لتعزيتتز تعلتتيم الفتيتتات وهتتدم القوالتتب النمطيتتة الجنستتانية الضتتارة فتتي الحيتتاة 

ن مع الفتيات والفتيان، والمجتمتع العامة والخاصة، بما في ذلك في مجال التعليم، بالتعاو 
 المدني، وزعماء المجتمع المحلي والزعامات الدينية، ووسائط اإلعالم؛

االنتوتتتتام فتتتتي مراجعتتتتة وتنقتتتتيح المنتتتتاه  الدراستتتتية، والكتتتتتب المدرستتتتية،  و() 
والبتترام ، وأستتاليب التتتدريس، لضتتمان القضتتاء علتتى القوالتتب النمطيتتة الجنستتانية الضتتارة، 

ئ المستاواة بتتين الجنستين والتثقيتتف فتي مجتتال حقتوق اإلنستتان، ولضتتمان ولتضتمينها مبتتاد
 إدراج التثقيف الجنسي واإلنجابي الشامل في المناه  الدراسية اإللزامية؛

ضتتمان حصتتول الفتيتتات علتتى تعلتتيم بتتنفس جتتودة التعلتتيم التتقي يحصتتل  ع() 
بمتتا فيهتتا الرياضتتة، حتتتى عليته الفتيتتان، علتتى أن يشتتمل نفتتس مجموعتتة التدرو  واألنشتتطة، 

 في المدار  التي تفصل بين الجنسين؛
، ويشمل ذلتك التتدريب كافياا   ضمان توفر معلمين مؤهلين ومدربين تدريباا  )ح( 

بشألن حقتوق اإلنستان والمستاواة بتين الجنستين، وضتمان تشتجيع الفتيتات علتى أن يختترن 
 ير المشورة األكاديمية لهن؛بحرية مجاالت دراسية  ير تقليدية، بسبل منها توف

ضمان تمتع كل فتاة ببيئة تعليمية  ير تمييزية وجامعة وجيدة، تراعى فيها  )ط( 
االعتبتتارات الجنستتانية وتحقتتق التحتتول المنشتتود ويؤختتق فيهتتا بتتيرائهن وتلبتتى احتياجتتاتهن، 

ونتة؛ ويشمل ذلك توفير مرافق تعليمية يسهل الوصول إليها وتتتوفر فيهتا ميتال الشترم المألم
ومراحيض منفصلة ومحمية للفتيات؛ وتوفير لوازم النوافتة الصتحية أثنتاء الحتيض متع إيتالء 

 االهتمام للفتيات ذوات اإلعاقة؛
ضمان تطبيق المؤسسات التعليميتة العامتة والخاصتة لتنفس معتايير القبتول  ) ( 

يتر المبا ترة على الفتيان والفتيات في جميع مراحل التعلتيم، وإلغتاء التكتاليف المبا ترة و 
، متتتن االستتتتبعاد ومتتتن تتتتدخل للتعلتتتيم الجيتتتد، وحمايتتتة الفتيتتتات، ال ستتتيما أ تتتدهن حرمانتتتاا 

 الجهات الحكومية والكيانات الخاصة؛
ويستهل الوصتول المتادي إليته بالنستبة لكتل  ضمان أن يكتون التعلتيم آمنتاا  )ك( 

، والقيتتام فتتي هتتقا فتتتاة، بمتتن فتتي ذلتتك الفتيتتات اللتتواتي يعشتتن فتتي المنتتاطق الريفيتتة والنائيتتة
الستتتياق بتتتتوفير وستتتائل نقتتتل مدرستتتية تكتتتون آمنتتتة ومعقولتتتة التكلفتتتة ومراعيتتتة لالعتبتتتارات 

 الجنسانية وسهلة االستخدام؛
اتخاذ تدابير استباقية لضمان استمرار الفتيات الحوامتل فتي التقهام إلتى  )ل( 

ات للرضتتتاعة المدرستتتة وإتمتتتام تعلتتتيمهن، بطتتترق منهتتتا إتاحتتتة مرافتتتق لرعايتتتة األطفتتتال وقاعتتت
وختتدمات المشتتورة فتتي المبتتاني المدرستتية، وتشتتجيع األمهتتات اليافعتتات والفتيتتات اللتتواتي 

 في النوام التعليمي؛ انقطعن عن الدراسة على االندماج واالنخراط مجدداا 
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اتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على جميع أ تكال العنتف ضتد الفتيتات،  ) ( 
الجتتنس فتتي المتتدار  والممارستتات الضتتارة، والقيتتام  بمتتا فتتي ذلتتك العنتتف القتتائم علتتى نتتوع

علتتى نحتتو فعتتال بمنتتع حتتاالت العنتتف القتتائم علتتى نتتوع الجتتنس والتحقيتتق فيهتتا ومقاضتتاة 
 ومعاقبة مرتكبيها، بمن فيهم المعلمون؛

حماية الفتيات والمؤسسات التعليمية من الهجمات التي تستهدف تعلتيم  )ن( 
ف العنيتتف، ومنتتع استتتخدام المتتدار  لأل تتراض الفتيتتات، بمتتا فتتي ذلتتك فتتي ستتياق التطتتر 

العسكرية أو لإليواء، وضمان مراعاة االعتبتارات الجنستانية فتي تخصتيم األمتوال الكافيتة 
 لتعليم الفتيات في حاالت الطوارئ؛

اتختتتاذ تتتتدابير خاصتتتة مؤقتتتتة تهتتتدف إلتتتى تحقيتتتق المستتتاواة الفعليتتتة بتتتين  ) ( 
 الفتيات األكثر عرضة للتخلف عن الركب؛ الفتيات والفتيان إلى جانب تدابير لفائدة

التصدي للصعوبات التي تمنع الفتيات المهاجرات من التمتع بحقهن في  ) ( 
التعليم، بسبل منها اعتماد نه  ومناه  دراسية مبتكرة، واستتحدا  اإلجتراءات وايليتات 

مستاواتهن والشراكات، من أجل ضمان الحصول على التعليم الجيد والفعال، على أستا  
 بالفتيان ورعايا البلد في المعاملة؛

ن فتتتتي خطتتتتة التنميتتتتة التألكيتتتتد علتتتتى المكانتتتتة المحوريتتتتة لحقتتتتوق اإلنستتتتا)ف( 
المتعلتتق بتتالتعليم  4، والتشتتديد علتتى التتترابط الوثيتتق بتتين الهتتدف 2030 المستتتدامة لعتتام
المتبتادل بتين المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين، والترابط والتعزيز  5الجيد والهدف 

جميع أهداف التنمية المستدامة و اياتها بصفة أعم، وتعزيز الروابط بين العمليات الدوليتة 
 واإلقليمية، بما في ذلك إعالن وإطار عمل إنشيون؛

ضتتمان اتبتتاع نهتت  قتتائم علتتى حقتتوق اإلنستتان فتتي جمتتع وإنتتتاج وتحليتتل  )ت( 
نسين في التعليم في جميتع الستياقات، واعتمتاد ونشر البيانات المتعلقة بالمساواة بين الج

مؤ رات مراعية لحقوق اإلنسان من أجل رصتد التقتدم المحترز علتى الصتعيد التوطني، بمتا 
في ذلك في ستياق تنفيتق أهتداف التنميتة المستتدامة، مستتكملة بتعتداد تقتارير وتحلتيالت 

  عن انتهاكات حقوق اإلنسان.

    


