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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الثانية والثالثون

 من جدول األعمال 3البند 

 2016تموز/يوليه  1مجلس حقوق اإلنسان في اعتمده  قرار  
 تحقيق المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم -32/20  

 إن جملس حقوق اإلنسان، 
 مببادئ ميثاق األمم املتحدة ومقاصده، إذ يسرتشد 
، باتفاقية القضاء علىى ييىأ كشى ال التمييى  ملىد املىركة، وإذ يذكِّر، على وجه اخلصوص 

واتفاقيىىىىة حقىىىىوق الففىىىىح، واتفاقيىىىىة حقىىىىوق األشىىىىواص ذوق اإلعاقىىىىة، و ميىىىىأ صىىىى و  حقىىىىوق 
 اإلنسان الدولية ذات الصلة، 

 ميىىأ القىىراذات ذات الصىىلة الصىىادذة عىىن جملىىس حقىىوق اإلنسىىان،    ىىيما  وإذ يىىذكِّر 
 ،2014 بتمرب كيلول/ 25املؤذخ  27/6القراذ 

ر كيضا    بإعالن األمم املتحىدة بأى ن األلفيىة، الىذق كعربى  ليىه الىدول األعضىاء  وإذ يذكِّ
، كن يىىىتم ن األلفىىىال ك كىىىح م ىىىان،  ىىىواء 2015 فىىىح، للىىىول ال ىىىا  تكن عىىىن ع معىىىا علىىىى 

مىىن الفتيىىان والفتيىىات  الىىذكوذ كو اإلنىىاه مىىنعم، مىىن إةىىا  مرحلىىة الت لىىيم ا بتىىدا  ، وكن يىىتم ن
 ،ولقىىىا  لىىىدول كعمىىىال الت لىىىيم لل ميىىىأ، ا لتحىىىاق  ميىىىأ مسىىىتويات الت لىىىيم علىىىى قىىىد  املسىىىاواة

، وإذ يرحىىىا باعتمىىىاد الم يىىىة ال امىىىة خلفىىىة التنميىىىة واألهىىىداإل اإليا يىىىة لالفيىىىة املت لقىىىة بىىىالت ليم
ف منعىىا املت لىىم بضىىمان الت لىىيم اليىىد واملنصىى 4، مبىىا ك ذلىىد ا ىىدإل (1)2030املسىىتدامة ل ىىا  

  والأامح لل ميأ وت  ي  لرص الت لم مدى احلياة لل ميأ،
، 2030 ، للىول عىا الفتيىات والفتيىان بضروذة ملمان كن تُتاح لميأ وإذ يذكِّر كذلد 

وعلى قد  املساواة، لرص احلصول على نوعيىة جيىدة مىن النمىاء ك مرحلىة الففولىة املب ىرة، ومىن 
__________ 
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م للت ليم ا بتىدا  ، وبضىروذة القضىاء علىى كوجىه التفىاوت الرعاية والت ليم قبح ا بتدا   لت عي ه
بى  النسى  ك الت لىيم، وملىروذة بنىاء مرالىم ت ليميىة مال مىة لالفىال واألشىواص ذوق اإلعاقىىة 
ومراعية للفروق ب  النس ، وذلأ مستوى املرالم الت ليميىة القا مىة وتىولي بي ىات للت لىيم الف ىال 

  ف وشاملة ومتاحة لل ميأ،ت ون آمنة وخالية من ال ن
، الىىىذق نهمتىىىه منهمىىىة األمىىىم املتحىىىدة 2015مبنتىىىدى الت لىىىيم ال ىىىامل  ل ىىىا   وإذ يرحىىىا 

، 2015كياذ/مىايو  22إىل  19للرتبية وال لم والثقالة ك إنأيون،  معوذية كوذيا، ك الفرتة مىن 
مىىم املتحىىدة للسىى ان، بالت ىىاون مىىأ منهمىىة األمىىم املتحىىدة للففولىىة، والبنىىد الىىدو ، وصىىندوق األ

وبرنىىىامأل األمىىىم املتحىىىدة اإليىىىا  ، وهي ىىىة األمىىىم املتحىىىدة للمسىىىاواة بىىى  النسىىى  وة ىىى  املىىىركة، 
امل نىىىون تالت لىىىيم  ومفوملىىىية األمىىىم املتحىىىدة لأىىىؤون الالج ىىى ، وبىىىاإلعالن الىىىذق اعتمىىىده املنتىىىدى

  ياة لل ميأت،: حنو الت ليم اليد املنصف والأامح والت لم مدى احل2030للول عا  
ال مح الىذق تضىفلأ بىه ييىأ األجعى ة وا ي ىات واذليىات ذات  وإذ يالحظ مأ التقدير 

الصلة ك منهومة األمىم املتحىدة، كىح ك نفىاق و يتىه،    ىيما منهمىة األمىم املتحىدة للففولىة، 
تمىأ املىدع لت  يى  ومنهمة األمم املتحدة للرتبية وال لم والثقالة، والعود اليت تبذ ا املنهمىات واج

  ةتأ الفتيات باحلم ك الت ليم،
إزاء ما ذكرته منهمة األمم املتحدة للرتبيىة وال لىم والثقالىة مىن كن  وإذ يساوذه بالغ القلم 

، على الرغم 2015كيا  من كهداإل تولي الت ليم لل ميأ مل يتحقم على نفاق ال امل للول عا  
  ال قد األخي،من كوجه التقد  اليت حتقق  خالل 

ألن ال ثىىىىي مىىىىن الفتيىىىىات، مبىىىىا ك ذلىىىىد الفتيىىىىات ذوات  وإذ يسىىىىاوذه بىىىىالغ القلىىىىم كيضىىىىا   
اإلعاقىىىة، والفتيىىىات املنتميىىىات إىل كقليىىىات إونيىىىة ودينيىىىة ولاويىىىة، مىىىا زلىىىن، ذغىىىم التقىىىد  ا ىىىرز ك 

لىىيم، وكن السىىنوات األخىىية، ي ىىان ، لىىوال حيىىامن، مىىن التمييىى  الأىىديد واإلقصىىاء ك نهىىم الت 
  ولث بلدان ال امل مل حتقم الت الؤ ب  النس  ك الت ليم ا بتدا  ، 

مىىىىن كن األزمىىىىات اإلنسىىىىانية والن اعىىىىات املسىىىىلحة حتىىىىر   وإذ يسىىىىاوذه بىىىىالغ القلىىىىم كىىىىذلد 
 األلفال،    يما الفتيات، من احلصول على الت ليم،

اقعن باملىىىداذو كو ا  مىىىات علىىىى الفتيىىىات واختفىىىالعن بسىىىبا التحىىى وإذ يىىىدين بأىىىدة 
ذغبىىتعن ك ا لتحىىاق وىىا، وإذ يأىى ا ييىىأ ا  مىىات، مبىىا ك ذلىىد ا  مىىات اإلذهابيىىة، علىىى 
املؤ سىىات الت ليميىىة ك حىىد ذامىىا، وعلىىى لالوىىا ومو فيعىىا، ويىىدذ  التىى وي السىىل  الىىذق حتدوىىه 

 هذه ا  مات على اإلعمال التدذجي  للحم ك الت ليم،    يما حم الفتيات،
املسىىاواة ك حىىم كىىح لفىح ك الت لىىيم دون ةييىى  مىىن كق نىىو ، ويالحىىظ  إذ يؤكىد جمىىددا  و  

 األش ال املت ددة واملتداخلة من التميي  الذق ت اع منه الفتيات ك ال ثي من األحيان،
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مىىن كن إم انيىىة حصىىول الفتيىىات علىىى الت لىىيم مىىا زالىى  مقيىىدة  وإذ يسىىاوذه بىىالغ القلىىم 
ا جتماعيىىىىة والثقاليىىىىة، وبسىىىىبا ال نىىىىف ملىىىىد الفتيىىىىات الىىىىذق ةاذ ىىىىه  بسىىىىبا القوالىىىىا النمفيىىىىة

 احلركات املتفرلة والماعات اإلذهابية، 
على مواصلة ج ح اإلعمال التدذجي  للحم ك الت ليم حقيقة ل ىح  وإذ ي رب عن ع مه 

 لتاة،
بى ن الت لىىيم حىم مضىىاعنف مل ِّىن املىركة والفتىىاة مىن ا ختيىىاذ واملفالبىة لقوقعىىا   وإذ يسىلِّم 

 كإنسان واملأاذكة ال املة ك اختاذ القراذات اليت تصوغ اجتمأ،
ب قد حلقىة نقىا ، كونىاء ان قىاد دوذتىه التا ى ة وال أىرين، بأى ن حتقيىم  يرحا -1 

إل تبىىىىادل الىىىىدذوو املستولصىىىىة واملماذ ىىىىات املسىىىىاواة ك ةتىىىىأ كىىىىح لتىىىىاة بىىىىاحلم ك الت لىىىىيم، وىىىىد
الفضىىلى، ويرحىىا بىىالتقرير املىىوج  الىىذق كعدتىىه مفوملىىية األمىىم املتحىىدة السىىامية حلقىىوق اإلنسىىان 

 ؛(2)عن املناقأات
ييأ الىدول علىى ت  يى  وت ثيىف جعودهىا مىن كجىح ال مىح تىدذجييا  علىى  حيث -2 

سىىبح منعىىا اختىىاذ التىىدابي الضىىروذية واملال مىىة حتقيىىم املسىىاواة ك ةتىىأ كىىح لتىىاة بىىاحلم ك الت لىىيم، ب
 التالية:

القضىىاء علىىى التمييىى  ملىىد الفتيىىات ك الت لىىيم وإزالىىة ييىىأ ال قبىىات الىىيت ت يىىم  )ك( 
حىىىم كىىىح لتىىىاة ك الت لىىىيم، مبىىىا ك ذلىىىد القىىىوان  والسيا ىىىات التميي يىىىة، وال ىىىادات كو التقاليىىىد كو 

ل نىىف، مبىىا ك ذلىىد ال نىىف النسىى  ك البي ىىة املدذ ىىية، ا عتبىىاذات الدينيىىة، وال قبىىات املاليىىة، وا
وك ىىىوك كشىىى ال عمىىىح األلفىىىال، واملماذ ىىىات الضىىىاذة، مثىىىح تأىىىويه األعضىىىاء التنا ىىىلية األنثويىىىة، 

 والقوالا النمفية النسانية، وال واج املب ر والقسرق للففالت واحلمح املب ر؛
 ن ال نف والت سف؛ملمان كن ت ون املؤ سات الت ليمية آمنة وخالية م )ب( 
كح لتىاة  خفض م دل انقفا  الفتيات عن الدذا ة واملساعدة ك ملمان إةا  )ج( 

للت لىىيم والتىىدذيا ك املىىرحلت  ا بتدا يىىة والثانويىىة، وملىىمان املسىىاواة ك لىىرص الوصىىول إىل ييىىأ 
دون ةيي  مىن  مستويات الت ليم مأ تولي الدعم املال م وتلبية ا حتياجات الفردية بصوذة م قولة

 كق نو ؛
إتاحة م ىان ل ىح لتىاة ك مدذ ىة ابتدا يىة كو وانويىة تقىأ علىى مسىالة م قولىة   )د( 
 من من  ا؛
اختاذ خفوات تتيح ل ح لتاة، باىض النهىر عىن  رولعىا، الىذهاب إىل املدذ ىة  )ه( 

يعىا وتتىىولر وال ىودة منعىا وا لتحىىاق وىا، مىأ مي ىىة بي ىة مدذ ىية شىىاملة لل ميىأ يسىعح الوصىىول إل
ليعىىا شىىروس السىىالمة واألمىىن، بسىىبح منعىىا تىىولي اخلىىدمات األمنيىىة واعتمىىاد  يا ىىات مىىدإل إىل 

__________ 

(2) A/HRC/30/23.  
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القضىىىاء علىىىى ييىىىأ كشىىى ال ال نىىىف املدذ ىىى  وتيسىىىي خىىىدمات نقىىىح مدذ ىىى  تتىىىولر ليىىىه شىىىروس 
 السالمة واألمن، عندما ي ون ذلد ملروذيا  ومال ما ؛

ت املنتميىىات إىل جمموعىىات معمأىىة كو تىىولي لىىرص متسىىاوية تتىىيح ت لىىيم الفتيىىا )و( 
مستب دة، والفتيات ذوات اإلعاقة، ولتيات الأى وب األصىلية، ولتيىات األقليىات اإلونيىة والدينيىة 

 واللاوية والفتيات اللوايت ي أن ك املنالم الريفية؛
تىىولي دعىىم مال ىىم للفتيىىات ا رومىىات وأل ىىرهن مىىن كجىىح ملىىمان وصىىو ن إىل  )ز( 

 حبعن من املداذو أل باب اقتصادية؛املداذو ومنأ  
 ت ويىىد كىىح مدذ ىىة ابتدا يىىة ووانويىىة مبدذِّ ىى  ومدذِّ ىىات ككفىىاء ومىىدذب  معنيىىا ، )ح( 

وقىىادذين علىىى تىىولي دعىىم ل َّىىال وم يَّىىف تب ىىا  ل ىىح حالىىة، ك بي ىىة مال مىىة لالفىىال وتتىىيح  ىىم 
اإلدمىاج ال امىح، ومي ىة  حتقيم كقصى قىدذ مىن التفىوذ األكىادمل  وا جتمىاع  وتتفىم مىأ هىدإل

بي ىىىة مدذ ىىىية ت ىىىون باإليىىىال غىىىي ةيي يىىىة لىىىم الفتيىىىات، وشىىىاملة  ىىىن ويسىىىعح وصىىىو ن إليعىىىا، 
ومراعية حلسا يامن الثقالية، وآمنة وداعمة  ن، وتتولر ليعىا شىروس األمىن، مبىا يفضى  إىل تىولي 

ح تفىىوير قىىدذاما إىل ت لىىيم جيىىد ل ىىح لتىىاة، يأىىمح التثقيىىف ك جمىىال حقىىوق اإلنسىىان، مىىن كجىى
 كقصى حد مم ن وة ينعا من ا ملفال  بدوذ لاعح وا تباق  ك اجتمأ؛

ت ويىىىىد كىىىىح مدذ ىىىىة ابتدا يىىىىة ووانويىىىىة باإلم انىىىىات ال املىىىىة الىىىىيت تتىىىىيح وصىىىىول  )س( 
الفتيىىات، علىىى حنىىو منفصىىح عىىن الفتيىىان وبقىىدذ كىىاإل، إىل امليىىاه امل مونىىة واملرالىىم الصىىحية اجعىى ة 

 ما  بلواز  النهالىة الصىحية، مبىا يسىعم ك التحىاق الفتيىات باملىداذو وا ىتمراذهن ليعىا، جتعي ا  مال
وك محايىىىة الفتيىىىات مىىىن الت ىىىرأ للتعديىىىدات كو ا عتىىىداءات السىىىدية لىىىدى ا ىىىت ما ن للمرالىىىم 

 الصحية؛
ملىىىىمان كن ت تسىىىىا كىىىىح لتىىىىاة تنعىىىى  ت ليمعىىىىا ا بتىىىىدا   والثىىىىانوق املعىىىىاذات  )ق( 

 ح  ا املأاذكة الف الة ك اجتمأ، مبا ك ذلد اإلملا  باألموذ املالية؛األ ا ية اليت تتي
القضىىىاء علىىىى القوالىىىا النمفيىىىة القا مىىىة علىىىى نىىىو  الىىىنس ك ييىىىأ ال مليىىىات  ) ( 

واملماذ ىىات الت ليميىىة وك تىىولي اللىىواز  الدذا ىىية، والتوعيىىة ب ايىىة التحقيىىم التىىدذجي  للمسىىاواة ك 
 ك الت ليم؛ةتأ كح لتاة باحلم 

إيىىالء األولويىىة للت لىىيم ك مي انيىىات الىىدول، وبنىىاء نهىىم ت ليميىىة، ووملىىأ قىىوان   )ل( 
 و يا ات تقو  على مبادئ املساواة وحقوق الففح؛

دعىىم وصىىول الفتيىىات اللىىوايت ي أىىن حىىا ت لىىواذئ، واملعىىاجرات، واملأىىردات  ) ( 
  مسىىىىلح كو لىىىىرتات تاليىىىىة للن اعىىىىات داخليىىىىا ، والالج ىىىىات، والفتيىىىىات اللىىىىوايت ي أىىىىن حىىىىا ت نىىىى ا 

 املسلحة، إىل الت ليم؛
ىىىىن ييىىىىأ  يأىىىى أ -3  الىىىىدول علىىىىى زيىىىىادة ا  ىىىىتثماذات والت ىىىىاون الىىىىدو  كىىىى  ة  

الفتيات من إكمال الت لىيم ك مرحلىة الففولىة املب ىرة والت لىيم ا بتىدا   والثىانوق علىى كن ي ىون 
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نوعيىة، بسىبح منعىا ت  يى  تو ىيأ نفىاق املبىادذات، الت ليم جمانيا  ومنصفا  وشامال  لل ميىأ وجيىد ال
مثح الأراكة ال املية من كجح الت ليم، وا ت أاإل آليات مبت رة إملالية ا تنادا  إىل ياذج جتمأ 
ب  املواذد ال امىة واخلاصىة، مىأ ملىمان كن يىو  ييىأ مقىدم  خىدمات الت لىيم ا حىرتا  الواجىا 

 للحم ك الت ليم؛
ن الىىدو  ا ىىت ما   لل عىىود الىىيت تبىىذ ا الىىدول ك املسىىا ح علىىى الت ىىاو  يأىى أ -4 

املت لقة بالت ليم، وخباصة من كجح القضاء علىى التمييى  ك الت لىيم، ويىدعم جعىود منهومىة األمىم 
 املتحدة ك هذا الصدد؛

الىىدول علىىى دعىىم جعىىود البلىىدان الناميىىة،    ىىيما كقىىح البلىىدان يىىوا ، مىىن  حيىىث -5 
جي  للحم ك الت ليم، مبا ك ذلد ال مح تىدذجييا  علىى حتقيىم املسىاواة ك ةتىأ كجح اإلعمال التدذ 

الفتيات باحلم ك الت ليم من خالل تولي املواذد ال الية، مبا ك ذلد املواذد املالية والتقنيىة، دعمىا  
 للوفط القفرية للت ليم الولين؛

تحىىىدة للففولىىىة، ومنهمىىىة كايىىىة ت  يىىى  احلىىىواذ بىىى  منهمىىىة األمىىىم امل يؤكىىىد جمىىىددا   -6 
األمم املتحدة للرتبية وال لم والثقالة، واملقرذ اخلاص امل ين بىاحلم ك الت لىيم، وغىيهم مىن الأىركاء 
السىاع  إىل حتقيىىم هىىدإل ت لىيم الفتيىىات، بايىىة ا  ىىتمراذ ك إدمىاج حىىم الفتيىىات ك الت لىىيم ك 

 األنأفة التنفيذية ملنهومة األمم املتحدة؛
فىىوأ السىىام  وامل لفىى  بو يىىات ك إلىىاذ اإلجىىراءات اخلاصىىة ذات امل يأىى أ -7 

الصىىىىلة علىىىىى إيىىىىالء ا هتمىىىىا  الىىىىالز  لتحقيىىىىم املسىىىىاواة ك ةتىىىىأ الفتيىىىىات بىىىىاحلم ك الت لىىىىيم لىىىىدى 
املىفالععم بو يىامم وإعىىدادهم لتقىاذيرهم، وعلىىى ال مىح المىاع  صىىوب إعمىال هىىذا احلىم مىىن 

 خالل اختاذ خفوات عملية ول الة؛
إىل املفىوأ السىام  كن ي ىد تقريىرا  عىن حتقيىم املسىاواة ك ةتىأ الفتيىات  يفلا -8 

وويىم مىأ ييىأ  بت اون باحلم ك الت ليم وعن القيود اليت ت يم وصول الفتيات الف ل  إىل الت ليم،
العىىات امل نيىىة، مبىىا ليعىىا الىىدول، ومنهمىىة األمىىم املتحىىدة للففولىىة، وغيهىىا مىىن هي ىىات ووكىىا ت 

م املتحىىىىىدة ذات الصىىىىىلة، وامل لفىىىىىون بو يىىىىىات ك إلىىىىىاذ اإلجىىىىىراءات اخلاصىىىىىة ذات الصىىىىىلة، األمىىىىى
واملنهمىىات وهي ىىات حقىىوق اإلنسىىىان اإلقليميىىة، واملؤ سىىات الولنيىىىة حلقىىوق اإلنسىىان، واجتمىىىأ 
املدع، مبا ك ذلد األلفال كنفسعم، وكن يقد  توصيات عن التدابي املال مة للقضاء على كوجه 

مىىن كهىىداإل التنميىىة  4، مىىأ كخىىذ ا ىىدإل 2030 النسىى  ك الت لىىيم للىىول عىىا  التفىىاوت بىى 
 املستدامة ك ا عتباذ، وكن يقد  هذا التقرير إىل اجلس ك  ينهر ليه ك دوذته اخلامسة والثالو ؛

  إبقاء هذه املس لة قيد نهره. يقرذ -9 
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