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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الخمسون 

 2022تموز/يوليه  8 -حزيران/يونيه  13
 من جدول األعمال 3و 2البندان 

السننننامحل ل قوق اإلنسننننان التقرير السننننلوف لم وألننننل احمة المت دة  
 وتقارير الم وألحل السامحل واحمين العام

المدنحل والسحاسحل واالقتصاديل   ،تعزيز وحمايل جمحع حقوق اإلنسان
 بما في ذلك ال ق في التلمحل ،واالجتماعحل والثقافحل

على ت قيق تمتع جمحع ال تحات على قدم المسنننناواة   19-تأثير جائ ل كوفيد  
 ةبال ق في التعلح

 *تقرير م وألل احمة المت دة السامحل ل قوق اإلنسان  

 موجز  
 المتحدة األمم  مفوضاااااااا  وتساااااااال  .47/5أُعّد هذا التقرير عماًل بقرار مجلس حقوق اإلنسااااااااان  
  على( 19-كوفيد) كورونا فيروس مرض  جائح  تأثير على التقرير  في  الضاااو  اإلنساااان لحقوق   الساااامي 
  إلى وباإلضاااااااااااااف. يواجهنها التي الرئيسااااااااااااي  والعقبات  التحديات وتحدد ،التعليم في  بالحق الفتيات تمتع
تقاد  لمحا  عااما  عن الجهود التي تباذلهاا الادول للت لاك على تلا  التحادياات والعقباات وعن الادعم  ،ذلا 

الذي تقدمه آليات األمم المتحدة لحقوق اإلنساااااان في هذا الوااااادد. وتضتتم المفوضااااا  الساااااامي  بعدد من  
 19-كوفيدالتوصاااااااااااايات لحماي  وتعزيز تمتع الفتيات بالحق في التعليم في حالت الةااااااااااااتجاب  لجائح   

 وحالت التعافي منها.
 

  

  

 اتُّفق على نشر هذا التقرير بعد تاريخ النشر العتيادي لظروف خارج  عن إرادة الجه  التي قدمته. *
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 مقدمل -أوالا  

( 19-باأن جاائحا  مرض فيروس كوروناا )كوفياد ،47/5في قراره  ،أقر مجلس حقوق اإلنساااااااااااااااان -1
في أزما  تعلم عاالميا  تهادد بعسس مسااااااااااااااار عقود من التقاد  وتفااقم الحواجز التي تواجههاا جميع  تتسااااااااااااااببا 
في إعماال تمتعهن على قاد  المساااااااااااااااواة باالحق في التعليم. وولاك المجلس إلى مفوضاااااااااااااا  األمم  (1)الفتياات

تقريرًا عن   ،ح بالتشااور مع جميع الجهات المعني  صااحب  الموال ،المتحدة الساامي  لحقوق اإلنساان أن تعد
وأن تقدمه إليه في  ،على إعمال تمتع كل فتاة على قد  المسااااااااااااااواة بالحق في التعليم 19-أثر جائح  كوفيد
 دورته الضمسين.

التمساات مفوضااي  األمم المتحدة السااامي  لحقوق اإلنسااان مدخالت  ،وفي إوار إعداد هذا التقرير -2
تقريرًا اةااااترهااااد به في إعداد هذا  42 المفوضااااي  تلقمن الدول وغيرها من الجهات صاااااحب  المواااالح . وت 

 من بحوث إضافي . ت المفوضي   اةتفاد ،. وباإلضاف  إلى ذل (2)التقرير؛ وقد وضعت على موقعها الشبسي

 على حق ال تحات في التعلحة 19-تأثير جائ ل كوفيد -ثانحاا  

يمثل الحق في التعليم حقًا مضااااعفًا يمسن جميع النساااا   ،حسااابما ةاااّلم به مجلس حقوق اإلنساااان -3
بما في ذل  الحق في المشاااارك  في إدارة الشاااعون العام  وكذل   ،والفتيات من المطالب  بحقوقهن اإلنسااااني 

في الحياة القتواااااااااادي  والجتمااي  والثقافي  والمشاااااااااارك  الاامل  والمتسااااااااااوي  والمجدي  في عمليات اتضاذ 
بماا في ذل  تمتع كل فتااة به على قد   ،. ويحظى الحق في التعليم(3)لتي تشااااااااااااااسال معاالم المجتمعالقرارات ا
ويشاااسل جز ًا ل يتجزأ من  ،وهو مسفول بموجك القانون الدولي لحقوق اإلنساااان ،باعتراف عالمي ،المسااااواة 

 .(4)2030خط  التنمي  المستدام  لعا  

كانت الفجوة الجنسااااااني  لين الفتيات والفتيان في الحواااااول على التعليم  ،19-وقبل جائح  كوفيد -4
. غير أن الجائح  تتسااااابك حاليًا في تراجع عقود من التقد  المحرز في (5)في أجزا  كثيرة من العالم تتقلص

يم في تمتع الفتيات على قد  المسااااااواة بالحق في التعليم. ولحظت المقررة الضاصااااا  المعني  بالحق في التعل
مع تأثير حاد على الفئات  ،أن التمييز الهيسلي في التعليم ظهر بشاااسل دراماتيسي خالل األزم  2020عا  

 .  (6)األكثر ضعفًا وتهميشاً 

  

 ةن ؛ لذل ، فإن اإلهارة إلى التعليم العالي محدودة.  18، يركز هذا التقرير على الفتيات، أي من تقل أعمارهن عن  5/ 47عماًل بالقرار   (1)

-https://www.ohchr.org/en/calls-for :المسااااااااااااااااااهمااااات التي وافق المعلفون على نشاااااااااااااارهااااا متاااااحاااا  على الراب  التااااالي (2)

input/calls-input/call-input-report-impact-covid-19-pandemic-realization-equal-enjoyment.  

 .47/5قرار مجلس حقوق اإلنسان  (3)

 لمح  عام  عن اإلوار المعياري والسياةاتي المتعلق بالحق في التعليم. A/HRC/47/56ترد في الوثيق   (4)

(5) The World Bank, “School enrolment, primary and secondary (gross), gender parity index (GPI)”, 

DataBank   (. متاح على الراب  التالي:  2022أيار/مايو  6)تم النفاذ إليه في
https://data.worldbank.org/indicator/SE.ENR.PRIM.FM.ZS; and United Nations Educational, 

Cultural and Scientific Organization (UNESCO), Gender Report: a New Generation: 25 Years of 

Efforts for Gender Equality in Education (Paris, 2020), p. 1  . 

(6) A/HRC/44/39انظر أيضااااااااااااااااً   ؛ A/HRC/35/11 فيماا يتعلق باالتحادياات والحواجز التي تحول دون تمتع الفتياات باالحق في ،
 التعليم التي كانت قائم  قبل الجائح .

https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/calls-input/call-input-report-impact-covid-19-pandemic-realization-equal-enjoyment
https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/calls-input/call-input-report-impact-covid-19-pandemic-realization-equal-enjoyment
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/56
https://data.worldbank.org/indicator/SE.ENR.PRIM.FM.ZS
http://undocs.org/ar/A/HRC/44/39؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/44/39؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/44/39؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/35/11
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( بشااأن حق الفتيات والنسااا  في التعليم الوااادرة عن 2017)36لتوصااي  العام  رقم ا وتمشاايًا مع -5
يطبق هذا التقرير اإلوار الثالثي بشااااااااااأن الحق في  ،(7)التمييز ضااااااااااد المرأة اللجن  المعني  بالقضااااااااااا  على 

 والحقوق من خالل التعليم. ،والحقوق ضمن عملي  التعليم ،الحوول على التعليم

 ال ق في ال صول على التعلحة -ألف 

تطلك ترى اللجن  المعني  بالقضاااا  على التمييز ضاااد المرأة أن الحق في الحواااول على التعليم ي  -6
والحواااااول على التعليم دون حواجز ثقافي  أو تمييز.   ،إمساني  الحواااااول عليه ماديًا وتانولوجيًا واقتواااااادياً 

وهو يشاامل توافر اياكل أةاااةااي  كافي  لتلبي  احتياجات الفتيات والنسااا  ومشاااركتهن على قد  المساااواة في 
 .(8)كل مستوى من مستويات التعليم

 عدم التمييز -1 

قدرة  مدى  يبدو في جميع أنحا  العالم أن عد  المسااااااااااااواة الهيسلي  الموجودة مسااااااااااابقًا قد هاااااااااااسلت -7
. وفي بعض (9)األوفال على الوصاااااااول إلى التعليم والبقا  والتقد  فيه أثنا  عمليات إغالق المدارس وبعدها

س أخرى لعد  المسااااواة أةااا  ،الجتماعينوع الإلى جانك أوجه عد  المسااااواة القائم  على  ،هناك ،الساااياقات
مقترنا   ،لوحظات في العادياد من البلادان تفااوتاات ج رافيا  قويا  ،قاد تاون أكثر أهميا . فعلى ةاااااااااااااابيال المثاال

 .(10)القتوادي  - بعد  المساواة الجتمااي 

وتشااااااااير البيانات الناهاااااااائ  إلى أن الجائح  أثرت تأثيرًا كبيرًا على الفتيات والفتيان على السااااااااوا  في   - 8
ولان غالبًا في ةاااياقات مضتلف . وقد تضتلل التأثيرات الجنسااااني  على التعليم أيضاااًا  ، تعهم بالحق في التعليم تم 

. ولان من المرجح أن الفتيات اللواتي واجهن أهااااااااااااساًل متعددة ومتداخل  من التمييز والعنل ( 11) باختالف البلد 
ن أبعد ما يسون عن الركك. ففي  في حين أن   ، مثالً  ، للدان الشااااارق األوةااااا  وهااااامال أفريقيا الجنسااااااني قد ُترأكع

يبدو أن الفتيات من أوةاط محروم   ، ( 12) حرمان الفتيات من التعلم كان أقل من حرمان الفتيان خالل الجائح  
اللواتي واجهن مضاور متزايدة هاملت زوا   ، واجهن قدرًا أكبر من المضاور. ومن لينهن الالجئات والمشاردات 

 وكان من هأنها أن تعثر ةلبًا على تعليمهن.  ( 13) الزوا  المبسر والزوا  القسري األوفال و 
  

التمييز ضااد المرأة إلى أن اإلوار الثالثي يعسس إلى حد كبير اإلوار المتعلق لتوافر المدارس تشااير اللجن  المعني  بالقضااا  على  (7)
وإمساااااانيااااا  الوصااااااااااااااول إليهاااااا ومقبوليتهاااااا وقاااااالليتهاااااا للتايح الوارد في تقرير المقررة الضااااااصاااااااااااااااااا  المعنيااااا  باااااالحق في التعليم 

(E/CN.4/1999/49) ( الوااااااادر عن اللجن  المعني  بالحقوق القتوااااااادي  1999)13يرد اإلوار أيضااااااًا في التعليق العا  رقم . و
( الوادر عن اللجن  المعني  بحقوق األهضاص ذوي 2016)4والجتمااي  والثقافي  بشأن الحق في التعليم، وفي التعليق العا  رقم 

 تركيز مضتلل هيئًا ما عن عناصر اإلوار.اإلعاق  بشأن الحق في التعليم الشامل، مع 

 (.2017)36التعليق العا  رقم  (8)

(9) A/HRC/44/39. 

(10) The World Bank, UNESCO and UNICEF, The State of the Global Education Crisis: a Path to Recovery 

(Washington, D.C., Paris and New York, 2021). 

(11) UNESCO, When Schools Shut: Gendered Impacts of COVID-19 School Closures (Paris, 2021), p. 

14; The World Bank, UNESCO and UNICEF, The State of the Global Education Crisis 

(Washington, D.C., Paris and New York, 2021), p. 19. 

(12) UNESCO, UNICEF Middle East and North Africa Regional Office and the World Bank, COVID-19 

Learning Losses: Rebuilding Quality Learning for All in the Middle East and North Africa (Paris, 

Amman and Washington, D.C., 2021), p. 42. 

(13) United Nations Population Fund (UNFPA) and UNICEF Middle East and North Africa Regional 

Office, “Child marriage in the context of COVID-19: analysis of trends, programming and 

alternative approaches in the Middle East and North Africa” (Cairo and Amman, 2021), pp. 15–16 . 

http://undocs.org/ar/E/CN.4/1999/49
http://undocs.org/ar/A/HRC/44/39
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 الوصول المادف -2 

يشااير الوصااول المادي إلى توفير معةااسااات وبرامة تعليمي  تعمل بسميات كافي  ويمسن الوصااول  -9
ري إلى التعلم عن  ووويل األمد مع التحول الجاذ  الواةااااااااااااااع النطااق. وقد أثر إغالق المادارس (14)إليهاا بأمان

 بعد تأثيرًا كبيرًا على وصول المتعلمين إلى المعةسات والبرامة التعليمي .

لليون متعلم في  1,6على ماا يقر  من  19-وقاد أثر إغالق المادارس اةااااااااااااااتجاابا  لجاائحا  كوفياد -10
الرغم من . وعلى (16). وهااااااااااااااهاادت بعض البلاادان أكثر من عااا  كاااماال من اإلغالق(15)للااداً  190أكثر من 

فقاد ُترأك العادياد من  ،الجهود التي لاذلتهاا البلادان لمواصاااااااااااااالا  التعليم عن وريق التحول إلى التعلم عن بعاد
أةاااااااااااااااالياك التعلم أو المواد التعليميا  أو الادعم من  من األوفاال دون إمساانيا  الوصااااااااااااااول إلى أي هااااااااااااااسال

يتساااااااااار  بعض األوفال من  حيث   ،خسااااااااااائر كبيرة في التعلمحدوث  . وهناك مضاوف بشااااااااااأن (17)المعلمين
 .(18)المدرة  أو ينتهي لهم األمر إلى عد  متابع  مستويات أعلى من التعليم

مثاًل أزما  مرض فيروس  ،وقاد أظهرت التجربا  مع حاالت تفشااااااااااااااي األمراض المعاديا  السااااااااااااااابقا  -11
أن الفتيااات يواجهن أكثر من الفتيااان خطر التساااااااااااااار  الاادائم والعودة البطيئاا  إلى  ،2014اإليبول في عااا  

. ويبدو أن هذا النم  من التفاوتات لين الجنساااااين آخذ في الظهور في ليانات إغالق المدارس (19)المدرةااااا 
ق  . غير أن ندرة البيانات المواانف  تشااسل عقب  أما  الحوااول على صااورة د ي (20)19-بساابك جائح  كوفيد

بمن  ،آلثار الجنساني  للجائح  على األوفال. ومن الوعك تقييم أوضاع معظم فئات األوفال المستبعدينل
 .(21)ألنهم مستبعدون من جمع البيانات ،فيهم الفتيات اللواتي يواجهن أهساًل متعددة ومتداخل  من التمييز

ووبقت لروتوكولت صااااااح  وةااااااالم  وبرامة تطعيم.  ،أعادت معظم البلدان فتح المدارس ،واليو  -12
ول ةاااااااااااااايمااا تلاا  الموجودة في بعض المناااوق المحروماا  اجتماااايااًا التي تهيمن عليهااا   ،غير أن الماادارس

. ومن هااااأن (22)19-قد ل تاون مجهزة بشااااسل كافن لمنع اإلصاااااب  بسوفيد ،األقليات أو الشااااعو  األصاااالي 
مثل المياه الجاري  ومرافق الواارف  ،بما في ذل  تدالير الوااح  والسااالم  غير الاافي  ،وجه القوااور هذهأ

أن تثني المتعلمين    ،ومرافق التهوي  المالئم  واألقنع   ،وإمدادات صاالون غسال اليدين والمطهرات ،الواحي
 عن العودة إلى المدرة .

ر متناةاااااااك على التعليم قبل اللتدائي. فقد يسون وأثر إغالق المدارس خالل الجائح  بشاااااااسل غي  -13
 ،لتفويت فرصاااااااا  التعليم والتنشاااااااائ  الجتمااي  في مرحل  ما قبل اللتدائي آثار ةاااااااالبي  كبيرة على األوفال 

  مما يحد من نموهم وإعدادهم للتعليم اللتدائي. ، متداخل  من التمييز   ةاااايما األوفال الذين يواجهون أهااااسالً  ول 

  

 .29(، الفقرة 2017)36اللجن  المعني  بالقضا  على التمييز ضد المرأة، التعليق العا  رقم  (14)

 .19(، الوفح  2021)باريس، عندما ت لق المدارس ألوالها اليونسسو،  (15)

(. 2022نيسااااان/ألريل   13اليونسااااسو، عالتعليم: من الضااااطرا  إلى التعافيع، الرصااااد العالمي إلغالق المدارس )تم النفاذ إليه في  (16)
  .https://ar.unesco.org/covid19/educationresponse :متاح على الراب  التالي

 Issue Brief: COVID-19 and girls’ education in“ح، ي؛ واليونيسااا 2المسااااهم  المقدم  من صاااندوق مالل، الوااافح    (17)

East Asia and Pacific”  5(، الوفح  2020)تشرين األول/أكتوبر. 

(18) The World Bank, UNESCO and UNICEF, The State of the Global Education Crisis (Washington, D.C., 

Paris and New York, 2021), pp. 9–10. 

(19) Malala Fund, “Girls’ education and COVID-19: what past shocks can teach us about mitigating the 

impact of pandemics” (2020), pp. 2 and 4. 

 .40(، الوفح  2021)باريس، عندما ت لق المدارس ألوالها اليونسسو،  (20)

 انظر، على ةبيل المثال، التقرير المشترك المقد  من منظمات المجتمع المدني في البرازيل. (21)

 .المرجع نفسه (22)

https://ar.unesco.org/covid19/educationresponse
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 2020للااادًا لين آذار/ماااارس  196مليون وفااال في  167فقاااد ماااا مجموعاااه  ،ى الااادراةاااااااااااااااااتووفقاااًا إلحاااد
وكانت  ،إمساني  الحواااااااااول على خدمات الرعاي  والتعليم في مرحل  الطفول  المبسرة  2021وهاااااااااباط/فبراير 

جنسااااااااااااااانياًا لاللتحااق . وفي البلادان التي أجرت تحلياًل (23)قال احتماالً هي األإعاادة فتح التعليم قبال اللتادائي 
لوحظت معدلت عد  التحاق أعلى  ،مثالً  ،لوحظ أيضاااااااااًا وجود نم  جنسااااااااااني. ففي المسساااااااااي  ،بالمدارس

. وهذا مواااااادر قلق خاص (24)للفتيات بالمدارس قبل اللتدائي  واللتدائي  وللبنين في التعليم الثانوي والعالي
 .(25)من احتمال عد  التحاق الفتيان ق  بالمدارس أكبر عد  التحاقهنألن احتمال  ،للفتيات

يتعرض كال من الفتياات والفتياان لضطر فقادان التعلم والتساااااااااااااار   ،وفي التعليم اللتادائي والثاانوي  -14
ربما اضااااااااااااطر بعض الفتيان إلى إعطا   ،. فعلى ةاااااااااااابيل المثال(26)ولان غالبًا في ةااااااااااااياقات مضتلف  ،منه

في حين أن بعض الفتيات ربما واجهن عبئًا متزايدًا  ،للدخلاألولوي  لمسااااااعدة األةااااار في األنشاااااط  المدرة 
 .(27)من أعمال الرعاي  غير المدفوع  األجر أو الةت الل الجنسي

هناك حاج  إلى زيادة جمع وتحليل البيانات الموااانف  حساااك   ،ولفهم هذه العواقك بشاااسل أفضااال -15
معرضاااااااين أكثر لضطر فقدان فرص الحواااااااول  تاون الفتيات والفتيان الوقت الذيالنوع الجتماعي لتحديد 

 على التعليم في ةياقات قطري  محددة وكيفي  الةتجاب  لحتياجاتهم.

وقد تواجه الفتيات أيضاااااااًا مضاور تسااااااار  فريدة من نوعها بسااااااابك الحمل المبسر وزوا  األوفال  -16
 ،يق  عن تأثير الجائح  . ومن الساااااالق ألوانه الحواااااول على صاااااورة د (28)والزوا  المبسر والزوا  القساااااري 

. ولان لوحظت بالفعل في بعض البلدان زيادة في حالت الحمل (29)ونتائة البيانات الناهاااااائ  حاليًا مضتلط 
 .(30)المبسر وزوا  األوفال والزوا  المبسر والزوا  القسري أثنا  إغالق المدارس

تعطاًل كبيرًا بسااااابك عد  التايح مع التعلم عن وتعطل التعليم والتدريك التقنيان والمهنيان أيضاااااًا  -17
. وغالبًا ما يسون التعليم والتدريك  (31)وااااااول إلى مسان مناةااااااك للممارةاااااا  في المنزلحبعد وعد  إمساني  ال

التقنيااان والمهنيااان أحااد المساااااااااااااااارات القليلاا  للمتعلمين الااذين لم يتمسنوا من اللتحاااق بااالتعليم اللتاادائي أو 
لمواصاااال  التعلم والحوااااول  ،(32)بما في ذل  بساااابك الحمل أو المسااااعوليات الوالدي  ،ا منهالثانوي أو تسااااربو 

 على المهارات الحياتي  والمهني .

  

(23) The World Bank, UNESCO and UNICEF, The State of the Global Education Crisis (Washington, D.C., 

Paris and New York, 2021), p. 24. 

 المساهم  المقدم  من المسسي . (24)

(25) UNESCO, Gender Report: a New Generation (Paris, 2020), p. 9. 

(26) The World Bank, UNESCO and UNICEF, The State of the Global Education Crisis (Washington, D.C., 

Paris and New York, 2021). 

 (. 2021)باريس،  عندما ت لق المدارس ألوالهااليونسسو،  (27)

(28) J.P. Azevedo and others, Simulating the Potential Impacts of COVID-19 School Closures on Schooling 

and Learning Outcomes: a Set of Global Estimates (World Bank Group, 2020), pp. 20–21 . 

 .24و 14(، الوفحتان 2021)باريس،  عندما ت لق المدارس ألوالهااليونسسو،  (29)

(30) World Vision, “COVID-19 aftershocks: access denied: teenage pregnancy threatens to block a 

million girls across sub-Saharan Africa from returning to school” (2020) . 

(31) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), “The impact of COVID-19 

on student equity and inclusion: supporting vulnerable students during school closures and school 

re-openings”, Policy Brief (2020)   على مالحظات مماثل  من   لالوالع. و (2022نيساااااااااان/ألريل   14)تم النفاذ إليه في
 مناوق أخرى من العالم، انظر المذكرات المقدم  من الفلبين وكوةتاريسا )لجن  حقوق اإلنسان(.

 ,Seeوقد يسون التعليم والتدريك التقنيان والمهنيان خيارًا مفضااااااااااًل لدى الفتيات الحوامل واألمهات المراهقات لمواصااااااااال  تعليمهن.   (32)

for example, Plan International, “Listen to us: adolescent girls in North West South West Cameroon 

on conflict and COVID-19” (Surrey, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 2021) . 
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 الوصول إلى التكلولوجحا -3 

تحول العديد من البلدان إلى التعلم عن بعد لضمان اةتمرار التعليم. ونفذت  ،مع إغالق المدارس -18
في حين اعتمدت البلدان المتوةااااط  الدخل   ،ال الك التعليم القائم على الراديو البلدان المنضفضاااا  الدخل في

كان من    ،. وقبل تفشي الجائح (33)والمرتفع  الدخل في المقا  األول على التلفزيون ووةائ  اإلعال  الرقمي 
المسااااالم به أن توفير التعليم من خالل تانولوجيا المعلومات والتواااااالت يمسن أن يوفر إمساني  الحواااااول 

. غير أن الفجوات الرقمي  (34)على التعليم للفتيات اللواتي كان وصولهن إلى أهسال التعليم التقليدي  محدوداً 
حالت دون   ،لقتوااااااااادي أو الموقع الج رافيمثل الوضااااااااع ا ،القائم  على النوع الجتماعي وظروف أخرى 
 اةتفادة العديد من الفتيات من التعلم عن بعد.

والمعايير   ،والفتقار إلى المهارات الرقمي  ،فمحدودي  الوصااااااااااول إلى األجهزة التي تدعم اإلنترنت -19
. وعلى  (35)حالت دون مشاااااااااااارك  الفتيات في التعلم الرقمي عن بعد ،الجنسااااااااااااني  والقوالك النمطي  التمييزي 

في  12,5لنساب   لها الرجال والفتيانعن اةاتضدا  إلنترنت لالنساا  والفتيات  يقل اةاتضدا  ،الواعيد العالمي
 . وخلواااات(36)ول تزال الفجوة الرقمي  لين الجنسااااين آخذة في التساااااع في العديد من البلدان النامي  ،المائ 

في  28إلى أن  2021دراةااااااا  أجريت على خمسااااااا  من للدان الجماع  اإلنمائي  للجنو  األفريقي في عا  
 ،المائ  من المسااتجيبين الذكور كانت لديهم دائمًا إمساني  الوصااول إلى اإلنترنت لالةااتعان  لها في دراةااتهم 

جهزة أكثر محدودي  أيضااااااًا. وفي . وكان وصااااااول الفتيات إلى األ(37)في المائ  من اإلناث 15بالمقارن  مع 
كان احتمال امتالك الفتيان هاتفًا أكبر من احتمال امتالك الفتيات له   ،البلدان المنضفض  والمتوةط  الدخل

 .(38)مرة 8,1وكان احتمال امتالكهم لهاتل ذكي يمسنه الوصول إلى اإلنترنت أكبر لا  ،مرة 5,1لا 

يميًا من خالل التلفزيون واإلذاع . غير أن التعلم عن بعد وقدمت للدان عديدة أيضاااااااااًا محتوى تعل -20
ل يزال غير متاح بالاامل لألةاااار المعيشااااي  ذات الوصااااول المحدود إلى الاهربا  و/أو التلفزيون واإلذاع . 

خلواااات بعض الدراةااااات إلى أن الوصااااول إلى التلفزيون أو الراديو في المنزل ل يترجم  ،وعالوة على ذل 
 .(39)اةتضدا  نش  لهذه األجهزة في التعلم عن بعد تلقائيًا إلى

فقد يتطلك التعلم عن بعد ليئ  منزلي  مناةااااااااااب .  ،وباإلضاااااااااااف  إلى الوصااااااااااول إلى التانولوجيات -21
في المائ  من المتعلمين   9أهاااااارت دراةااااا  أجرتها منظم  التعاون والتنمي  في الميدان القتواااااادي إلى أن 

ةاااااااااان  في للدان المنظم  ل يملاون مسانًا هادئًا للدراةاااااااااا  في منازلهم. وكانت هذه  15الذين تبلغ أعمارهم 
مثل الطال  المهاجرين   ،همشااااااااا التحديات قوي  لوجه خاص بالنساااااااااب  للمتعلمين الذين ينتمون إلى فئات م

 .(40)والروما الذين يعيشون في مضيمات أو أةر معيشي  مزدحم 

  

(33) UNICEF, “COVID-19: are children able to continue learning during school closures? A global 

analysis of the potential reach of remote learning policies using data from 100 countries”, Factsheet 

(New York, 2020). 

 .33(، الفقرة 2017)36اللجن  المعني  بالقضا  على التمييز ضد المرأة، التعليق العا  رقم  (34)

 .39-36(، الوفحات 2021)باريس، عندما ت لق المدارس ألوالها اليونسسو،  (35)

  (. متاح 2022هاباط/فبراير   19)تم النفاذ إليه في    2021التحاد الدولي لالتواالت، عةاد الفجوة لين الجنساينع، تم تحديثه في تموز/يوليه  (36)
  . https://www.itu.int/en/mediacentre/backgrounders/Pages/bridging-the-gender-divide.aspx:  على الراب  التالي 

(37) MIET Africa, The Impact of COVID-19 on Adolescents and Young People in the Southern African 

Development Community Region (Durban, South Africa, 2021), p. 46 (figure 14). 

(38) Girl Effect and Vodafone Foundation, Real Girls, Real Lives, Connected (2018), p. 4. 

(39) The World Bank, UNESCO and UNICEF, The State of the Global Education Crisis (Washington, D.C., 

Paris and New York, 2021), pp. 9 and 23. 

(40) OECD, “The impact of COVID-19 on student equity and inclusion” (2020)  14)تم النفاااااااذ إليااااااه في 
 (.2022نيسان/ألريل 

https://www.itu.int/en/mediacentre/backgrounders/Pages/bridging-the-gender-divide.aspx
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أدى الفتقار إلى اإلهااااااراف والدعم الاافيين من جانك البال ين في المنزل إلى انضفاض  ،وبالمثل -22
. وفي جميع أنحاا  (41)ول ةاااااااااااااايماا لطال  المادارس ماا قبال اللتادائيا  أو اللتادائيا  ،نوايا  التعليم للمتعلمين

هااااسلت الحاج  إلى دعم األةاااارة للتعليم المنزلي تحديًا خاصااااًا لألةاااار المعيشااااي  المهمشاااا  اقتواااااديًا  ،العالم
 .(42)واجتماايًا بسبك انضفاض التحويل التعليمي للوالدين وضيق وقتهما لتقديم هذا الدعم

 الوصول االقتصادف -4 

عن بعد إلى زيادة تالف  الحوااول على التعليم واةااتبعاد األوفال كثيرا ما أدى التحول إلى التعلم  -23
وقد ُترك   ،الذين يعيشااااون في أةاااار معيشااااي  منضفضاااا  الدخل. فاألجهزة الالزم  لالتوااااال باإلنترنت مسلف 

فإن تالف  الوصاول إلى  ،باإلضااف  إلى ذل و . (43)خلل الركك المتعلمون غير القادرين على تحمل تااليفها
 .(44)ليانات اإلنترنت مرتفع  لل اي  بالنسب  للعديد من المتعلمين

وقد يسون عد  المساااااااواة في الحوااااااول على التعليم الجيد قد زاد أيضااااااًا وفقًا لنوع المدرةاااااا  التي  -24
بالفعل بسااااااابك ربما كان بعض المتعلمين قد تم فوااااااالهم    ،يساااااااتطيع المتعلمون تحمل نفقاتها. فقبل الجائح 

حيث كان أولئ  الذين يدرةااااااااون في المدارس العام  المجاني   ،مسااااااااأل  القدرة على تحمل تااليح المدارس
مقارن  بأولئ  الذين يدرةااااون في المدارس التي ُتدف ع  ،لديهم وصااااول محدود إلى أجهزة الامبيوتر واإلنترنت

  ،ما كان بإمسان األةاااااار ذات الدخل المرتفع. وقد تفاقمت هذه المضاوف خالل الجائح  عند(45)عنها رةااااااو 
أن تتحول إلى المدارس الضاصااااااا  التي يمسنها أن توفر ليئات تعليمي  أفضااااااال وأكثر أمانًا في بعض  ،مثالً 

قت بساااابك الضاااا   المالي بعض المدارس الضاصاااا  المنضفضاااا  التالف  غلأ أُ  ،. وفي الوقت نفسااااه(46)األماكن
هاجر  ،القادمين من أةاااااااااااار ذات دخل منضفض. ونتيج  لذل   التي كانت تضد  بشااااااااااااسل رئيسااااااااااااي الطال 

مماا أدى إلى إجهااد القادرات الحااليا  في المادارس  ،المتعلمون من المادارس الضااصاااااااااااااا  إلى المادارس العااما 
 .(47)العام  وفرض مساوئ غير متناةب  على المتعلمين من األةر المعيشي  ذات الدخل المنضفض

األمر الذي من  ،الةااتثمار في التعليم أثنا  توااميم جهود التعافي وهناك أيضااا خطر عد  كفاي  -25
هاااااااااأنه أن يعدي إلى تفاقم التفاوتات في التعليم التي كانت قائم  قبل الجائح . ونشااااااااارت بعض الدول حز  

ولانها خواااوااات موارد محدودة لقطاع التعليم والتدريك. وحتى  ،تحفيز ضاااضم  اةاااتجاب  لألزم  الواااحي 
 ،في الماائا  من حز  التحفيز العاالميا  3قاد تلقى أقال من  كاان قطااع التعليم والتادرياك ،2021حزيران/يونياه 
 .(48)في المائ  من الةتثمارات في البلدان المرتفع  الدخل 97مع حدوث 

  

المسااااااهمات المقدم  من كينيا )وزارة الضدم  العام  والشاااااعون الجنسااااااني  وهاااااعون كبار السااااان والبرامة انظر، على ةااااابيل المثال،   (41)
 الضاص (؛ ومنظم  الضط  الدولي ؛ والفلبين )لجن  حقوق اإلنسان(؛ والمركز الووني السلوفاكي لحقوق اإلنسان.

(42) The World Bank, UNESCO and UNICEF, The State of the Global Education Crisis (Washington, D.C., 

Paris and New York, 2021), p. 20 . 

 المساهم  المقدم  من مستك الدفاع العا  لمدين  لوينس آيرس.  (43)

(44) Girl Effect and Vodafone Foundation, Real Girls, Real Lives, Connected (2018), p. 8 انظر أيضًا، على .
 المساهم  المقدم  من غواتيمال.ةبيل المثال، 

 انظر المساهمات المقدم  من مستك الدفاع العا  لمدين  لوينس آيرس ومركز الموارد القانوني . (45)

(46) Tareena Musaddiq and others, “The pandemic’s effect on demand for public schools, 

homeschooling and private schools”, Working Paper (Ann Arbor, University of Michigan, 2021). 

(47) Andaleeb Alam and Priyamvada Tiwari, “Implications of COVID-19 for low-cost private schools”, 

Issue Brief No. 8 (UNICEF, 2021)والوثيق   ؛A/HRC/44/39 72، الفقرة. 

(48) The World Bank, UNESCO and UNICEF, The State of the Global Education Crisis (Washington, D.C., 

Paris and New York, 2021), p. 30. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/44/39
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 ال واجز الثقافحل -5 

يهدد العتماد على دعم األةاارة أثنا  إغالق المدارس لتعزيز القوالك النمطي  الجنساااني  التمييزي    -26
ه الدعم الوالدي والمالي في األةاااارة إلى الفتيان  ،في بعض البلدانفالقائم  بالفعل في األةاااارة والمجتمع.  ُوجّأ

إلنترنات تشااااااااااااااسال حواجز رئيساااااااااااااايا  أماا  . وفي حين أن تاااليح األجهزة وبيااناات ا(49)أكثر مناه إلى الفتياات
للدًا  25إحدى الدراةاااات التي أجريت على فإن  ،الفتيات والفتيان على الساااوا  للوصاااول إلى التعلم عن بعد

خلوااااااات إلى أن هاااااااواغل الوالدين المتعلق  بالساااااااالم  كانت حواجز أكبر من تااليح وصاااااااول الفتيات إلى 
   ثب  ر أو يُ حظ  ى أن وصااول النسااا  والفتيات إلى اإلنترنت يُ . وخلواات دراةاا  أخرى إل(50)الهواتل المحمول 

 .(51)في بعض المجتمعات المحلي  ألنه يعتبر غير أخالقي

ضالل إغالق فتحملااات الفتياااات عبئاااًا أثقااال من أعماااال الرعاااايااا  غير مااادفوعااا  األجر.  ،وباااالمثااال -27
من أةاااااااار معيشااااااااي  التي تعاني من ول ةاااااااايما من هم  ،ُولأك من الفتيات والفتيان على السااااااااوا  ،المدارس

قضااا  مزيد من الوقت في مساااعدة األةاار وواجهوا صااعوبات في تأمين الوقت الالز    ،صاادمات اقتوااادي 
. ليد أن دراةاا  اةااتقوااائي  عالمي  خلواات إلى أن الفتيان لديهم وقت للعك والدراةاا  أكثر من  (52)لدراةااتهم

 إهاااراكعلى الرغم من أن  ،(53)تقضااايها الفتيات في األعمال المنزلي الفتيات بسااابك السااااعات األوول التي 
 الفتيات فيه. إهراكالفتيان في عمل األوفال أكثر احتماًل من 

 ال قوق ألمن التعلحة -باء 

تهدف الحقوق ضمن التعليم إلى تعزيز المساواة الفعلي  لين الجنسين في التعليم. ويتطلك ضمان  -28
بما في ذل  المحتوى التعليمي ووريق   ،لمساااااااااااواة لين الجنسااااااااااين في البيئ  المدرةااااااااااي الحقوق في التعليم ا

التعليم. ويتطلك أيضًا ليئ  تتاح فيها للفتيات فرص السعي إلى تحقيق األهداف الرامي  إلى تقرير مويرهن 
 .(54)بما في ذل  عد  التعرض للعنل ،وتحقيق ذاتهن

س في كثير من البلادان غير مسااااااااااااااتعادة عموماًا فيماا يتعلق كاانات المادار  ،ومع اإلغالق المفااج  -29
. وعلى الرغم من الجهود الابيرة المبذول  من قبل السااااالطات (55)بمنهجيات التدريس عن بعد وتقديره وتقييمه

فاإن تلا  التحادياات ربماا تاون قاد أثرت على جودة التعلم عن بعاد وهااااااااااااااموليتاه. وإن  ،والمادارس والمعلمين
فساااااااااااايسون من  ،أو إن تم دمة التعلم عن بعد كجز  من التعليم العادي ،ارس أو تارراةااااااااااااتمر إغالق المد

  بما في ذل  جانك الحقوق في التعليم ومن خالله. وينب ي أيضااااً  ، األهمي  بمسان رصاااد نواي  التعلم عن بعد 

  

(49) See, for example, Malala Fund, “Girls’ education and COVID-19 in Nigeria” (2020), p. 15. 

(50) Girl Effect and Vodafone Foundation, Real Girls, Real Lives, Connected (2018), p. 8 لحظت جمعي  . و
Groupe Spéciale Mobile  نفس التجااااه في منااااوق مضتلفااا  من العاااالم: انظرConnected Women: the Mobile 

Gender Gap Report 2020 (London, GSM Association, 2020)  3، الوفح. 

(51) United States Agency for International Development, “The gender digital divide primer” (2020), p. 4. 

 (.2021)باريس،  عندما ت لق المدارس ألوالهااليونسسو،  (52)

(53) Save the Children International, Protect a Generation: the Impact of COVID-19 on Children’s Lives 

(London, 2020), p. 73 . 

 .56، الفقرة 36اللجن  المعني  بالقضا  على التمييز ضد المرأة، التعليق العا  رقم  (54)

الجنسااااني  وهاااعون كبار الساان انظر، على ةااابيل المثال، المسااااهمات المقدم  من كوةاااتاريسا وكينيا )وزارة الضدم  العام  والشاااعون  (55)
 والبرامة الضاص (.
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ألن   (56)الموقع ووجهًا لوجهأن ُتقي م بعناي  القيود المفروضاااااا  على التعلم عن بعد بالمقارن  مع التدريس في 
 .(57)تااليح إبقا  المدارس م لق  قد تفوق الفوائد

لل هي أيضاااًا فضاااا  لتقديم الضدمات األةااااةاااي . وتشااامل   ،والمدارس ليسااات مسانًا للتعلم فحساااك -30
 ،بما في ذل  الحماي  من العنل؛ والضدمات الواااااااحي   ،الجتماعي-هذه الضدمات الحماي  والدعم النفساااااااي

في ذل  للوااااااح  الجنسااااااي  واإلنجالي  والوااااااح  العقلي ؛ وبرامة الت ذي  المدرةااااااي  لدعم األمن ال ذائي بما 
والت ذوي للمتعلمين وأةااارهم. والمدارس أيضاااًا فضاااا  للتنشااائ  الجتمااي  واللعك الضاااروري للتنمي  الاامل  

هذه الوظائل اإلضاااااافي  . وتسااااابك إغالق المدارس في اضاااااطرا  وصاااااول األوفال إلى (58)ورفاه المتعلمين
 الضروري  لتمتع الفتيات بالحقوق ضمن التعليم.

على تعرض األوفااال للعنل  19-ول تزال األدلاا  المتاااحاا  محاادودة بشاااااااااااااااأن آثااار جااائحاا  كوفيااد -31
وأنماوه الجنساااااااني . وتشااااااير بعض البيانات المتاح  إلى أنماط مضتلف  من العنل الذي يتعرض له الفتيان  

على الزيااادات في زوا   19-ك نتااائة مضتلطاا  عن تااأثير إغالق الماادارس بساااااااااااااابااك كوفياادوالفتيااات. وهنااا
بما في ذل   ،اإلنترنت علىاألوفال والزوا  المبسر والزوا  القساااااري والتنمر السااااايبراني والعنل الجنسااااااني 

 .(59)العنل الجنسي والةت الل الجنسي

يمسن أن  ،مقترنًا لتدالير الحجر والعزل ،رسليد أن التجار  السااااااابق  تشااااااير إلى أن إغالق المدا -32
يعرض الفتيااات لمضاااور فرياادة من نوعهااا من العنل الجنساااااااااااااااااني في المنزل وفي مجتمعاااتهن المحلياا . 

فضاااًل عن  ،بما في ذل  العنل والةاات الل الجنساايان ،ولوحظت في عدة للدان زيادة في العنل الجنساااني
 .(60)ةوا  على اإلنترنت أو خارجها ،التنمر على الفتيات والفتيان

وغالبًا ما تعدي المدارس دورًا هامًا في الاشااااال عن عالمات العنل وإةاااااا ة معامل  األوفال في  -33
وفي إحال  حالت العنل إلى السااااااااالطات المضتوااااااااا  و/أو خدمات الدعم. وربما أدى الفتقار إلى  ،المنزل

بما في  ،انضفاض حماي  الفتيات من العنل الجنساااااااااااني إمساني  الحوااااااااااول على تل  الضدمات والدعم إلى
 .(61)الزوا  المبسر والزوا  القسري زوا  األوراف و ذل  

الذي يراعي الساااان ويسااااتند إلى  ،وينب ي أن يسون التثقيح الشااااامل بالوااااح  الجنسااااي  واإلنجالي  -34
  المناهة الدراةاي  اإللزامي  وينب ي جز ًا من  ،األدل  العلمي  ومعايير حقوق اإلنساان ويتم إعداده مع األوفال

. وتتمثل إحدى الث رات التي لوحظت أثنا   (62)يساااااااااااااتفيد منه أيضاااااااااااااًا األوفال غير الملتحقين بالمدارس أن
مما ُيحتم ل أنه زاد للفتيات من مضاور  ،إغالق المدارس في عد  إعطا  األولوي  للحوول على هذا التعليم

  

(56) A/HRC/44/39 47و 39، الفقرتان. 

(57) The World Bank, UNESCO and UNICEF, The State of the Global Education Crisis (Washington, D.C., 

Paris and New York, 2021), pp. 6 and 41. 

 .27و 26و 7المرجع نفسه، الوفحات  (58)

 .51-47و 44و 27و 14(، الوفحات 2021)باريس،  عندما ت لق المدارس ألوالهااليونسسو،  (59)

 COVID-19 and girls’ education in East Asia and Pacific”, Issue“؛ واليونيسااايح، 47المرجع نفساااه، الوااافح    (60)

Brief (October 2020)  3، الوفح . 

 . 48و 47(، الوفحتان 2021)باريس،  عندما ت لق المدارس ألوالهااليونسسو،  (61)

اللجن  المعني  بالحقوق ( بشااااااااأن إعمال حقوق الطفل أثنا  المراهق . انظر أيضااااااااًا 2016)20لجن  حقوق الطفل، التعليق العا  رقم  (62)
( بشاااااااأن الحق في الواااااااح  الجنساااااااي  واإلنجالي ؛ واللجن  المعني  2016)22، التعليق العا  رقم القتواااااااادي  والجتمااي  والثقافي 

لجن  المعني  بحقوق األهااااااضاص ذوي اإلعاق ، التعليق العا  (؛ وال2017)36بالقضااااااا  على التمييز ضااااااد المرأة، التعليق العا  رقم 
 .37، الفقرة A/HRC/35/11( بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع؛ والوثيق  2016)4رقم 

http://undocs.org/ar/A/HRC/44/39
http://undocs.org/ar/A/HRC/35/11
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فإن وجود  ،. وفي المقالل(63)والعنل الجنساااااني ،مراض المنقول  جنسااااياً واأل ،الحمل المبسر وغير المقوااااود
قوانين أو ةاااااااياةاااااااات أو ممارةاااااااات تحظر اللتحاق بالمدارس على الفتيات الحوامل أو الالئي تقع عليهن 

والفتقار إلى الدعم لرعاي  األوفال وإلى ةاااابل كسااااك الرزق قد يحر   ،والوصاااام بالعار ،مسااااعوليات الوالدي 
 .(64)يات من إمساني  البقا  في التعليم والعودة إليه عند إعادة فتح المدارسالفت 

ومن هاااأن فقدان الفتيان إمساني  الحواااول على التثقيح الجنساااي الشاااامل أيضاااًا أن يسون له أثر  -35
  ضااااار على المساااااواة لين الجنسااااين. فقد يفقد الفتيان فرصاااا  اةااااتيعا  المعايير الجنساااااني  اإليجالي  القائم

على عالقات متساااااااااوي  لين جميع األنواع الجتمااي  التي يمسن أن تاساااااااار دائرة العنل وتعلم أهمي  تمتع  
 .(65)المرأة والرجل بالحقوق على قد  المساواة 

والمادارس أيضااااااااااااااًا أمااكن يسااااااااااااااتمتع فيهاا المتعلمون باالتفااعالت الجتمااايا  ويتلقون فيهاا الادعم  -36
قت مجموع  كبيرة من األبحاث نتائة الواااح  العقلي  الضاااارة خالل والمعلمين. وقد وثّ العاوفي من األقران  

مما أعاق قدرة المتعلمين على التركيز والتعلم وكانت له آثار أوةاااااااااااع  ،19-إغالق المدارس بسااااااااااابك كوفيد
نطاقًا على المدى القوااير والمتوةاا  والطويل. واتضااح أن الفتيات أكثر عرضاا  لسااو  الوااح  العقلي  من 

ةاااااااااااوا  في البلدان المتقدم  أو النامي . وأهاااااااااااارت األبحاث أيضاااااااااااًا إلى أن  ،الفتيان في العديد من األماكن
الهويا  الجنساااااااااااااااانياا  وأحرار الهويا   ي المياال الجنسااااااااااااااي وم اااير  ين ومزدوجي مين من المثليااات والمثلي المتعل

الذين هم بالفعل  ،بمن فيهم الفتيات ،صاااافات الجنسااااين وأفراد الفئات الجنساااااني  األخرى  يالجنساااااني  وحامل
بما في  ،وقلقًا متزايدينواجهوا عزل    ،بسبك ةياق يتسم بالعنل األةري والمدرةي قبل الجائح  أكثر ضعفاً 

 .(66)ذل  بسبك اختالل الدعم المقد  من المعلمين واألخوائيين الجتماعيين في المدرة 

لى حقوقهن في أوقات الفراغ والرياض  والفضا ات عومن المحتمل أن اضطرا  حوول الفتيات  -37
ر المدارس فضاااااااااً  لممارةاااااااا  توفو ذات الواااااااال  قد أثر تأثيرًا ةاااااااالبيًا على صااااااااحتهن وقدرتهن على التعلم. 

بما في ذل    ،الرياضااااااااا  البدني  واللعك. وقد ُوثّأق انضفاض في النشااااااااااط البدني وزيادة في وقت الشااااااااااهااااااااا 
تدعم لرامة الت ذي  المدرةي  حوول  ،ول ةيما في البلدان المتوةط  والمرتفع  الدخل. وبالمثل  ،لالةتجما 

قاد تاون بمثاابا  حاافز لألةاااااااااااااار على إرةاااااااااااااااال الفتياات إلى و  ،األوفاال على ماا يسفي من ال اذا  والت اذيا 
 .(67)المدارس

بما في ذل  لواز  إدارة  ،ويمسن أن تقد  المدارس أيضااًا معلومات ودعمًا بشااأن الوااح  الحيضااي  -38
. وغالبًا ما يعدي عد  الحواول على مواد النظاف  الواحي  الحيضاي  ومرافق (68)النظاف  الواحي  الحيضاي 

مما يساااااافر عن نتائة تعليمي     ،المالئم  في المدارس إلى تفويت الفتيات أليا  الدراةاااااا   الواااااارف الوااااااحي
أن تاون الفتيات قد واجهن تحديات في هرا  مواد الدورة الحيضي   ويمسن. (69)ةيئ  أو تسر  من المدارس

والقيود القتواااادي  التي  ،واضاااطرا  ةاااالةااال التوريد ،أثنا  الجائح  بسااابك القيود المفروضااا  على الحرك 

  

 .46و 27(، الوفحتان 2021)باريس، عندما ت لق المدارس ألوالها اليونسسو،  (63)

 انظر المساهمات المقدم  من كينيا )وزارة الضدم  العام  والشعون الجنساني  وهعون كبار السن والبرامة الضاص (؛ (64)

(65) Plan International and others, “Gender transformative education” (New York, UNICEF, 2021), pp. 3 and 15. 

 .44و 42(، الوفحتان 2021)باريس،  عندما ت لق المدارس ألوالهااليونسسو،  (66)

 .45و 42المرجع نفسه، الوفحتان  (67)

 .42المرجع نفسه، الوفح   (68)

(69) UNFPA, “Menstruation and human rights - frequently asked questions” (June 2021)   تم النفاذ إليه في(
 (.2022نيسان/ألريل 
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يتسبك الفتقار إلى  ،. وعلى العمو (70)تواجهها األةر. وتاون الحواجز أعلى بالنسب  للفتيات ذوات اإلعاق 
 الوةائل الالزم  إلدارة الوح  الحيضي  في زيادة الحاجز الذي يحول دون عودة الفتيات إلى المدرة .

 ال قوق من خالل التعلحة -جحة 

د الحقوق من خالل التعليم الساابل التي يشااّسل التعليم من خاللها مالمح المساااواة في الحقوق تحدّأ  -39
يجك أن يزود   ،وبين الجنسااااين في مجالت الحياة خار  نطاق التعليم. ولضاااامان الحقوق من خالل التعليم

 ،ر  نطاق المدرةااااااااا  خا  ،التعليم النساااااااااا  والفتيات بالمهارات الالزم  للمطالب  بالحقوق في جميع المجالت
والمشااااارك  في العمليات الجتمااي  والقتوااااادي  والسااااياةااااي  وكذل  في مناصااااك صاااانع القرار في جميع 

 .(71)القطاعات

في انتااةااا  كبيرة في المسااااواة لين الجنساااين في المجتمع. فضالل  19-تساااببت جائح  كوفيدقد و  -40
ول ةايما بالنساب  للشاابات. وبلغ عدد الشاابات اللواتي   ،(72)تأثر وصاول المرأة إلى العمل تأثرًا كبيراً   ،الجائح 

. وكانت مشااااااااارك  المرأة في الةااااااااتجاب  (73)فقدن وظائفهن حوالي ضااااااااعل من فقدوا وظائفهم من الشاااااااابان
تفيد   ،مثالً  ،للجائح  والتعافي منها ضاااااااااعيف  أيضاااااااااًا. فالدراةااااااااا  التي أجراها لرنامة األمم المتحدة اإلنمائي

 ،في جميع أنحا  العالم اتسااااامت لتاافع الجنساااااين 19-مائ  فق  من فرق العمل المعني  بسوفيدفي ال 6 بأن
 .(74)في المائ  منها لم تضم أي امرأة على اإلوالق 11وأن 

كيح تعدي المعاايير والقوالاك النمطيا  الجنسااااااااااااااانيا  إلى تفااقم عاد   19-وكشاااااااااااااافات جاائحا  كوفياد -41
المسااااواة لين الجنساااين. ويشاااير العتماد المفرط على أعمال الرعاي  غير المدفوع  األجر في الةاااتجابات 
للجائح  إلى أن المجتمع في العديد من البلدان ل يزال يعتمد على النسا  والفتيات لوصفهن مقدمات رعاي  

يمسن اعتبار عملهن أمرًا مساااااال مًا به. وتشااااااير البينات الناهاااااائ  إلى أن زيادة مسااااااعوليات الرعاي  أثنا     ي أول
. وكان  (75)الجائح  في البلدان المتقدم  والبلدان النامي  على الساااااوا  قيدت مشاااااارك  المرأة في القوى العامل 

 . (76)ض  الدخلهذا التجاه أقوى بالنسب  للنسا  في األةر المعيشي  المنضف

يمسن للتعليم أن  ،ولالنتعاش من هذه الناسااااات والمضااااي قدمًا في تحقيق المساااااواة لين الجنسااااين -42
بضااااامان الحقوق من خالل التعليم. ويمسن للتعليم أن  ،19-يعدي دورًا رئيسااااايًا في جهود التعافي من كوفيد

 ات الالزم  للمشاااااارك  في المجتمع والمسااااااهم  بالمهارات والافا ،على قد  المسااااااواة  ،يزود الفتيات والفتيان
 فيه. وةيتطلك إعمال الحقوق من خالل التعليم المساواة لين الجنسين خار  نطاق قطاع التعليم.

 ،في مواجه  تحول جذري إلى مجتمع رقمي تساااارعت وتيرته بسااابك الجائح  ،فعلى ةااابيل المثال -43
زوياد الفتياات باالمهاارات في مجاالت العلو  والتانولوجياا هااااااااااااااعر العادياد من البلادان باالحااجا  المااةاااااااااااااا  إلى ت 

والهندةااااااا  والرياضااااااايات إلعدادهن بشاااااااسل أفضااااااال للوصاااااااول إلى العمل المربح عندما يوااااااالن إلى مرحل  
  

(70) World Bank Group, Pivoting to Inclusion: Leveraging Lessons from the COVID-19 Crisis for 

Learners with Disabilities (Washington, D.C., 2020), p. 47. 

 .81و 17(، الفقرتان 2017)36اللجن  المعني  بالقضا  على التمييز ضد المرأة، التعليق العا  رقم  (71)

(72) United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women), Beyond 

COVID-19: a Feminist Plan for Sustainability and Social Justice (New York, 2021), p. 9. 

(73) International Labour Organization (ILO), “An uneven and gender-unequal COVID-19 recovery: 

update on gender and employment trends 2021” (Geneva, 2021), p. 1. 

(74) University of Pittsburgh and UNDP, Gender Equality in Public Administration (New York, 2021), p. 15 . 
(75) ILO, “An uneven and gender-unequal COVID-19 recovery” (Geneva, 2021), pp. 11–12. 

(76) UN-Women, Beyond COVID-19 (New York, 2021), p. 36. 
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. ول يتطلك هذا اإلعداد تعزيز فرص حوول الفتيات على التعليم في مجالت العلو  والتانولوجيا  (77)البلوغ
لل أيضااًا القضااا  على القوالك النمطي  الجنساااني  المحيط  بالوصااول إلى   ،فحسااكوالهندةاا  والرياضاايات 

 .(78)التانولوجيات وضمان ليئات عمل مرااي  للمنظور الجنساني في الوناعات ذات الول 

وتمثل وظيف  التعليم في لنا  إرادة الفتيات ومشاااااااركتهن جانبًا آخر من جوانك الحقوق من خالل  -44
بماا في ذلا  في مجاال   ،تاأثرت ةاااااااااااااالباًا باالجاائحا . ولم يسفال العادياد من الةااااااااااااااتجااباات للجاائحا التعليم التي 

من التعبير بحرياا  عن آرائهم بشاااااااااااااااأن القرارات التي تعثر عليهم   ،الفتيااات ومنهم ،تمّسن األوفااال ،التعليم
يسون إغالق المادارس أدى إلى الحاد من قادرة الفتياات   قاد ،. وبااإلضااااااااااااااافا  إلى ذلا (79)وأخاذهاا في العتباار

على تنمي  رأس المال الجتماعي الالز  لمشاااااركتهن النشااااط  في المجتمع من خالل التوااااال الجتماعي 
. ومن هااااأن هذه الفجوات أيضااااًا أن تعثر ةاااالبًا على الفتيات (80)والنضراط في هاااابس  من األقران والمعلمين

اير النقدي والثق  في المشاااارك  على قد  المسااااواة مع الرجال في المناصاااك الرفيع  في تطوير مهارات التف
 .(81)المستوى ومناصك صنع القرار في المجتمع

 ال تحات المعرألات بشكل خاص لخطر التخلف عن الركب -ثالثاا  

على   ،الجائح إن الفتيات ذوات اإلعاق  من لين أكثر الفئات اةاااااااتبعادًا من التعليم. فقبل تفشاااااااي  -45
في المائ   41,7لم يسن قد أكمل الدراةاااااااااا  اللتدائي  من الفتيات ذوات اإلعاق  ةااااااااااوى   ،الوااااااااااعيد العالمي
في الماااائااا  من الفتياااات غير ذوات  52,9في الماااائااا  من الفتياااان ذوي اإلعااااقااا  و 50,6باااالمقاااارنااا  مع 

 .(83)لى مستويات أعلى من التعليم. ولدى األوفال ذوي اإلعاق  أيضًا معدلت انتقال أقل إ(82)اإلعاق 

ألل ت الفتيات ذوات اإلعاق  عن وجود عوائق تحول دون الوصاااااااااول إلى  ،وأثنا  إغالق المدارس -46
بما في ذل  اضااااااطرا  إمساني  الوصااااااول إلى المساااااااعدين الشااااااضواااااايين أو إلى الترتيبات   ،التعلم عن بعد

وعد  كفاي  الجهود المبذول  لجعل التعلم    (84)التيساااايري  المعقول  التي كانوا قد يحواااالون عليها في المدرةاااا 
فرص التعليم   ول ةيما عندما يعدي إلى ضياع ،فإن إغالق المدارس ،وعالوة على ذل  .(85)عن بعد هامالً 
قد يسون قلل من فرص الاشاااااااال المبسر عن العاهات والتدخل في الوقت المناةااااااااك لدعم  ،قبل المدرةااااااااي

 .(86)األوفال ذوي اإلعاق  في التعليم

  

 انظر المساهمات المقدم  من إةبانيا وهيلي والاويت. (77)

(78) United Nations University and EQUALS Global Partnership, Taking Stock: Data and Evidence on 

Gender Equality in Digital Access, Skills and Leadership, Araba Sey and Nancy Hafkin, eds. 

(Macau, 2019). 

 ؛ والمساهمات المقدم  من المحامين األةتراليين من أجل حقوق اإلنسان والفلبين )لجن  حقوق اإلنسان(. 12اتفا ي  حقوق الطفل، المادة   (79)

(80) Plan International, “Living under lockdown: girls and COVID-19”, p. 2. 

 )أ(. 81(، الفقرة 2017)36اللجن  المعني  بالقضا  على التمييز ضد المرأة، التعليق العا  رقم  (81)

(82) World Health Organization (WHO) and the World Bank, World Report on Disability 2011 (Geneva, 

WHO, 2011), p. 206 . 

 . 208المرجع نفسه، الوفح   (83)

(84) UNFPA and others, The Impact of COVID-19 on Women and Girls with Disabilities (2021), p. 27 . 

 UNESCO, 2021, “Understanding the impact of COVID-19 on the education.  27المرجع نفساه، الوافح    (85)

of persons with disabilities: challenges and opportunities of distance education”, Policy Brief (Paris, 

2021), pp. 7–8. 

 .7-1و 6-1المساهم  المقدم  من منظم  المحامين األةتراليين من أجل حقوق اإلنسان، الفقرتان  (86)
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الحواجز التي تواجهها   تتضاااااااااااعل ،وةااااااااااوا  أثنا  إغالق المدارس أو عند العودة إلى المدرةاااااااااا  -47
تمييزياا  والقااانونياا  والساااااااااااااالوكياا  والجتمااااياا  وغيرهااا من الحواجز الحواجز ال بفعاالالفتيااات ذوات اإلعاااقاا  

الموجودة من قبال. وهي تشاااااااااااااامال القوالاك النمطيا  التمييزيا  المتعلقا  باالنوع الجتمااعي واإلعااقا ؛ والعنل 
المعلمين الذين و الجنساااااااي والجنسااااااااني؛ وعد  إمساني  الوصاااااااول المادي والقتواااااااادي والمعلوماتي للتعليم؛ 

لى المهارات الالزم  لتقديم تعليم هااااااامل جيد؛ والفتقار إلى المرافق والدعم لضاااااامان إدارة النظاف  يفتقرون إ
 .(87)الوحي  الحيضي  بسرام 

والعقباات التي يواجههاا األوفاال المنتمون إلى األقلياات واألوفاال المنحادرون من أصاااااااااااااال أفريقي  -48
ولانها تزداد تفاقمًا   ،ل  التي تواجهها مجموعات أخرى وأوفال الساسان األصاليين في مجال التعليم مماثل  لت 

أدى  ،مثالً  ،. ففي أمريساا الالتينيا (88)تمشااااااااااااااياًا مع التمييز التااريضي والهيسلي الاذي واجهتاه هاذه المجموعاات
الحرمان غير المتناةااك من الحوااول على خدمات الواارف الوااحي في األقاليم التقليدي  إلى زيادة عك  

. وفي حال  أوفال (89)مما حرمهن من وقت الدراةاااا   ،ع األجر لفتيات الشااااعو  األصاااالي العمل غير المدفو 
هاااااااااااسل عد  تاييح التعليم المتعدد الل ات  ،وكذل  األوفال المهاجرين ،األقليات أو الشاااااااااااعو  األصااااااااااالي 

 .(90)والمتعدد الثقافات في التعلم عن بعد عقبات إضافي  أما  مشاركتهم

وواجهت الفتيات في حالت النزاع والحالت اإلنسااااااااااااني  آثار الجائح  مضااااااااااااعف  ب ثار النزاعات  -49
األوفاااال غير الملتحقين   من جميع 3من كااال  1كاااان ماااا يقر  من  ،وحاااالت الطوارئ. فقبااال الجاااائحااا 
عامًا يعيشااااااون في للدان متضااااااررة من حالت الطوارئ.   17أعوا  و 5بالمدارس الذين تتراوح أعمارهم لين 

وفي الوقت الذي كان فيه التفاوت لين الجنساااااااااااين في اللتحاق بالمدارس على الواااااااااااعيد العالمي آخذًا في 
 2,5البلادان التي تعي  حاالت نزاع أكبر بمقادار كاان احتماال خرو  الفتياات من المادارس في  ،النضفااض

في المائ  من المتعلمين الالجئين في ةاان الدراةاا  كانت فرصااهم في  78. وتشااير التقديرات إلى أن (91)مرة
 .(92)التعلم محدودة أو منعدم  أثنا  إغالق المدارس

على حواااااول الفتيات  19-فيديبدو أن اآلثار السااااالبي  لجائح  كو  ،وفي البيئات المتأثرة باألزمات -50
وانهيار معةااااسااااات  ،مثل انتشااااار العنل الجنسااااي والجنساااااني ،على التعليم تقترن باآلثار الساااالبي  للنزاعات

بما في ذل  زوا   ،باإلضاااااااااف  إلى اةااااااااتراتيجيات البقا  الضااااااااارة ،والفقر ،والهجمات على المدارس ،الدول 
والقيود  ،وةااااااااااحك الفتيات من التعليم ،ت الل الجنساااااااااايوالةاااااااااا  ،األوفال والزوا  المبسر والزوا  القسااااااااااري 

. ويواجه األوفال الذي كانت ولدتهم نتيج  للعنل الجنسااي عقبات متزايدة تحول (93)المفروضاا  على التنقل

  

(87) Women Enabled International, “The right to education for women and girls with disabilities”, Fact 

Sheet (Washington, D.C.). 

انظر، على ةاابيل المثال، المساااهم  المقدم  من المركز الووني الساالوفاكي لحقوق اإلنسااان؛ واللجن  القتوااادي  ألمريسا الالتيني   (88)
 :The Impact of COVID-19 on Indigenous Peoples in Latin America (Abya Yala)ومنطق  البحر الااريبي،  

Between Invisibility and Collective Resistance (Santiago, 2021). 

 The Impact of COVID-19 on Indigenous Peoples inاللجن  القتوااااادي  ألمريسا الالتيني  ومنطق  البحر الااريبي،   (89)

Latin America (Abya Yala). 

 المساهم  المقدم  من منظم  المحامين األةتراليين من أجل حقوق اإلنسان.. و 34المرجع نفسه، الوفح   (90)

(91) UNICEF, “A future stolen: young and out of school” (New York, 2018), pp. 4–5. 

(92) Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), “Connected education 

for refugees: addressing the digital divide” (2021), p. 5. 

(93) See Plan International, “Listen to us”, (Surrey, United Kingdom, 2021)والمسااااااااااااهم  المقدم  من الفلبين   ؛
 )لجن  حقوق اإلنسان(.
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والفتقار إلى هاااابسات الدعم  ،والوصاااام ،بما في ذل  الفتقار إلى هوي  قانوني  ،دون حوااااولهم على التعليم
 .(94)من لين أمور أخرى  ،عقك ورد أمهاتهم من مجتمعاتهم المحلي 

الجهود المبنوولنل والت ندينات المواجهنل في حمناينل حق ال تحنات في التعلحة في  -رابعاا  
 سحاق الجائ ل

 الدول -ألف 

لتعليم من خالل التعلم أدخلت معظم الدول ةاااااياةاااااات بشاااااأن تقديم ا ،19-في لداي  جائح  كوفيد  -51
اإلنترنت وبقل  اةاااااااااتضدا  التانولوجيا وعد  اةاااااااااتضدامها اةاااااااااتضدا  بما في ذل  التدالير المتعلق  ب  ،عن بعد
. واعتمدت بعض الدول تدالير ةااااياةاااااتي  وبرنامجي  هادف  لتلبي  احتياجات الفئات المهمشاااا  من  (95)إوالقاً 

واألوفال الذين يعيشااااااااااااااون   ،(98)واألقليات ،(97)األوفال الالجئينو   ،(96)مثل األوفال ذوي اإلعاق  ،المتعلمين
 واألوفال الذين تسااااااربوا من التعليم الرةاااااامي أو لم يسن لهم  ،(100)والفتيات الحوامل ،(99)في المناوق الريفي 
بما في ذل  على  ،(102)وأجرت بعض الدول دراةاااااااات عن أثر الجائح  على التعليم .(101)به اتواااااااال يذكر

ولمعالج  صااح   ،(104)في المدارس 19-واعتمدت الدول أيضااًا تدالير للوقاي  من عدوى كوفيد .(103)الفتيات
 .(105)وتوفير الحماي  من العنل همورفاه المتعلمين

 في قضاي  رفعها أمين المظالم لمدين  ،مثالً  ،رجنتينوكان للسالط  القضاائي  أيضاًا دورها. ففي األ -52
لوينس آيرس يطلك فيها إلى الحسوم  المحلي  أن تضااامن الحق في التعليم لألوفال الذين ل يملاون الوةاااائل 

أمرت المحسم  المحلي  لتوزيع جهاز حاةااو    ،الالزم  لمواصاال  دراةااتهم من خالل المنوااات الفتراضااي 
أمرت المحسم   ،مجاني على جميع الطال  الذين يعيشااااااون في حال  ضااااااعل اجتماعي. وعالوة على ذل 

لتركيك اتواااال لةااالاي مجاني في جميع المساااتوونات العشاااوائي  في المدين  وتساااليم جهاز محمول مزود 
 .(106)هبون إلى المدارس اللتدائي  بالوصول إلى اإلنترنتبض  ليانات يسمح لال أةرة تتألل من أوفال يذ

  

(94) S/2022/77. 

(95) UNESCO and others, What’s Next?: Lessons on Education Recovery: Findings from a Survey of 

Ministries of Education amid the COVID-19 Pandemic (Paris and other locations, UNESCO, 

UNICEF, the World Bank and OECD, 2021) ؛ والمسااهمات المقدم  من التحاد الروةاي وإةابانيا وأةاتراليا واإلمارات
ارة التعليم( والساالفادور وهاايلي وعمان وغواتيمال وكوبا وكوةااتاريسا والاويت وكينيا )وزارة  العربي  المتحدة والبحرين وبيرو وتركيا )وز 

 التعليم( ومالط  والم ر  والمسسي . 

 التحاد الروةي وتركيا )وزارة التعليم( وعمان وكينيا ومالط  والم ر  والمسسي .  (96)

 التعليم(.المساهم  المقدم  من تركيا )وزارة  (97)

 المساهم  المقدم  من المركز الووني السلوفاكي لحقوق اإلنسان.  (98)

 التحاد الروةي وبيرو وتركيا )وزارة التعليم( وكينيا والم ر .  (99)

 المساهم  المقدم  من السلفادور وكوةتاريسا والمسسي .  (100)

 المساهم  المقدم  من مستك الدفاع العا  لمدين  لوينس آيرس. (101)

 المساهم  المقدم  من اإلمارات العربي  المتحدة والمسسي . (102)

 المساهم  المقدم  من الم ر . (103)

 أةتراليا والبحرين وعمان وغواتيمال وكوبا والاويت وكينيا )وزارة التعليم( والم ر  والمسسي . (104)

 والسلفادور وهيلي وغواتيمال وكوةتاريسا وكينيا )وزارة التعليم( ومالط  والمسسي . المساهمات المقدم  من اإلمارات العربي  المتحدة وبيرو   (105)

 المساهم  المقدم  من مستك الدفاع العا  لمدين  لوينس آيرس. (106)

http://undocs.org/ar/S/2022/77
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ول توجد  ،ليد أن اةااااتجابات قطاع التعليم كانت إلى حد كبير غير مرااي  لالعتبارات الجنساااااني  -53
ليانات مواانف  حسااك نوع الجنس. ولم تسااتند التدالير المتضذة في معظمها إلى التحليل الجنساااني ونادرًا ما 

للدًا عن اتضاذ   116للدًا فق  من أصاال   54أللغ  ،2021. وحتى نيسااان/ألريل (107)الشااامل تضاامنت التعليم
بماا في ذلا  من خالل توفير  ،(108)تادلير واحاد أو أكثر لادعم تعليم الفتياات على وجاه التحادياد أثناا  الجاائحا 

تعليميا  المواااااااااااااامما  والمواد ال ،(110)والوصااااااااااااااول إلى البنيا  التحتيا  واألجهزة المادعوما  ،(109)الادعم الماالي
انضفضاااات ميزانيات التعليم بعد ظهور جائح    ،وفي الوقت نفسااااه .(111)ومنوااااات التعلم المرن   ،خواااايواااااً 

في المائ  من البلدان المنضفضاااااا  الدخل والشااااااريح  الدنيا من البلدان المتوةااااااط  الدخل   65في  19-كوفيد
 .(112)في المائ  من البلدان المرتفع  الدخل والبلدان ذات الدخل المتوة  األعلى 33وفي 

 ( 113) آلحات احمة المت دة ل قوق اإلنسان -باء 

في مالحظاتها  ،لى التمييز ضاااااااااااد المرأة قدمت اللجن  المعني  بالقضاااااااااااا  ع  ،(114)2021منذ عا   -54
توصيات بشأن اإلدما  المنهجي لحقوق المرأة   ،الضتامي  بشأن التقارير الدوري  المقدم  من الدول األعضا 
تتضاااااااااااااامن جميع  ،وعالوة على ذلاا  .(115)19-ومنظور جنسااااااااااااااااني في جهود التعااافي من جااائحاا  كوفيااد

المالحظات الضتامي  للجن  توصاااايات هااااامل  بشااااأن حق النسااااا  والفتيات في التعليم؛ ولئن كانت ل تشااااير 
فإنها تتناول بشااااااسل منهجي العقبات والتحديات التي تواجهها الفتيات في حقهن في  ،صااااااراح  إلى الجائح 

ت ملموةااا  بشاااأن كيفي  معالج  األةااابا  بما في ذل  أثنا  الجائح . وقدمت اللجن  أيضاااًا توصااايا ،التعليم
  ،والقوالاك النمطيا  التمييزيا  ،مثال العنل الجنساااااااااااااااني ،الجاذريا  التي تعوق تمتع الفتياات باالحق في التعليم

والقيود المفروضاا    ،والعك  غير المتناةاااك للمساااعوليات المنزلي  ومساااعوليات الرعاي   ،والممارةاااات الضاااارة
 الي .على حقوق الوح  الجنسي  واإلنج

في مالحظاتها الضتامي   ،ووضاااااااااااعت اللجن  المعني  بالحقوق القتواااااااااااادي  والجتمااي  والثقافي  -55
على الحق في   19-عنوانًا موحدًا متاررًا بشااااااااااااااأن آثار كوفياد  ،بشااااااااااااااأن التقاارير الدوري  للادول األعضااااااااااااااا 

وأوصااات لجن    (117)ع نطاقًا.وتناولت أيضاااًا أثر الجائح  ضااامن عنوان الحق في التعليم األوةااا  ،(116)التعليم

  

 .53الوفح  ، (2021)باريس، عندما ت لق المدارس ألوالها اليونسسو،  (107)

(108) UNESCO and others, What’s Next? (Paris and other locations, UNESCO, UNICEF, the World Bank 

and OECD, 2021), p. 25. 

 المساهمات المقدم  من تركيا )وزارة التعليم( والسلفادور وغواتيمال وكينيا )وزارة التعليم(. (109)

 لط  والم ر .المساهمات المقدم  من إةبانيا واإلمارات العربي  المتحدة والسلفادور وهيلي وما (110)

(111) UNESCO, UNICEF, What’s Next? (Paris and other locations, UNESCO, UNICEF, the World Bank 

and OECD, 2021). 

(112) World Bank Group and UNESCO, “Global education monitoring report: education finance watch 2021” 

(2021), p. 8. 

با  التوجيهات والتوصاااايات الوااااادرة عن آليات األمم المتحدة لحقوق اإلنسااااان اعتبارًا -ي طي التحليل الوارد في البا  الفرعي رابعاً  (113)
 .2022من نهاي  آذار/مارس 

ر اةااااااااااااتعراض تقارير الدول األوراف الذي كان من المقر   2021لالضااااااااااااطرا  الناجم عن الجائح ، أرجأت اللجن  حتى عا   نظراً  (114)
 .2020إجراؤه أصاًل في دورتيها السادة  والسبعين والسابع  والسبعين في عا  

(115) CEDAW/C/LBN/CO/6 و  ؛CEDAW/C/PAN/CO/8 و  ؛CEDAW/C/UGA/CO/8-9 و  ؛CEDAW/C/ECU/CO/10 ؛  
 . CEDAW/C/SWE/CO/10و  ؛ CEDAW/C/ZAF/CO/5و  ؛ CEDAW/C/IDN/CO/8و 

(116) E/C.12/BOL/CO/3 وE/C.12/AZE/CO/4 . 

(117) E/C.12/BLR/CO/7و ؛E/C.12/BIH/CO/3و ؛E/C.12/KWT/CO/3 . 

http://undocs.org/ar/CEDAW/C/LBN/CO/6؛
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/LBN/CO/6؛
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/LBN/CO/6؛
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/PAN/CO/8؛
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/PAN/CO/8؛
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/PAN/CO/8؛
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/UGA/CO/8
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/UGA/CO/8
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/UGA/CO/8
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/ECU/CO/10؛
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/ECU/CO/10؛
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/ECU/CO/10؛
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/IDN/CO/8؛
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/IDN/CO/8؛
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/IDN/CO/8؛
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/ZAF/CO/5؛
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/ZAF/CO/5؛
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/ZAF/CO/5؛
https://undocs.org/en/CEDAW/C/SWE/CO/10
http://undocs.org/ar/E/C.12/BOL/CO/3
http://undocs.org/ar/E/C.12/AZE/CO/4
http://undocs.org/ar/E/C.12/BLR/CO/7؛
http://undocs.org/ar/E/C.12/BLR/CO/7؛
http://undocs.org/ar/E/C.12/BLR/CO/7؛
http://undocs.org/ar/E/C.12/BIH/CO/3؛
http://undocs.org/ar/E/C.12/BIH/CO/3؛
http://undocs.org/ar/E/C.12/BIH/CO/3؛
https://undocs.org/en/E/C.12/KWT/CO/3
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.  (118)أثنا  التعليم المنزلي 19-حقوق الطفل بأن تعالة الدول أوجه عد  المسااااااااااااواة الناجم  عن أزم  كوفيد
 .(119)وقدمت اللجن  المعني  بحقوق األهضاص ذوي اإلعاق  عدة توصيات بشأن التعليم في ةياق الجائح 

مت أيضااااً  -56 توصااايات بشاااأن كيفي  الةاااتجاب    ،الةاااتعراض الدوري الشااااملمن خالل عملي   ،وُقدّأ
 ، . وعلى الرغم من أن التوصيات نادرًا ما أهارت تحديدًا إلى الفتيات(120)لألثر السلبي للجائح  على التعليم

فإنها وثيق  الواااال  بالةااااتجابات للتحديات التي تواجهها الفتيات في التمتع بالحق في التعليم أثنا  الجائح  
 ي ةياقات قطري  محددة.ف

أصاااااااادرت المقررة الضاصاااااااا  المعني  بالحق في التعليم تقريرًا مواضاااااااايعيًا يحلل  ،2020وفي عا   -57
. ووفر التقرير إوااااارًا تحليليااااًا لتقييم ماااادى كفاااااياااا  (121)على الحق في التعليم 19-تااااأثير جااااائحاااا  كوفيااااد

الةااااااتجابات للنظم التعليمي  لمنع تدهور التمتع بالحق في التعليم. وأوصاااااات المقررة الضاصاااااا  بإجرا  تقييم  
 هامل في كل ةياق محلي للديناميات التي أدت إلى زيادة التمييز في التمتع بالحق في التعليم خالل األزم . 

عل التحليل الوااااااااااادر عن آليات األمم المتحدة لحقوق اإلنسااااااااااان فيما يتعلق بالحق في ويمسن ج -58
التعليم أكثر مراعاة لالعتبارات الجنسااااااااني . ومن هاااااااأن  يا  الدول والمعةاااااااساااااااات الووني  لحقوق اإلنساااااااان 
نف  ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولي  وغيرها من الجهات صاااحب  المواالح  لتقديم ليانات مواا 

ن آلياات األمم المتحادة لحقوق اإلنسااااااااااااااان من تطبيق تحليال حسااااااااااااااك النوع الجتمااعي عن التعليم أن يمسّ 
 جنساني أكثر صرام  على رصدها ووضع توجيهات أكثر اةتجاب  للمنظور الجنساني.

 االستلتاجات والتوصحات -خامساا  

. ( 122) في أزمل تعلة عالمحل تهدد بعكس مسننننننننار عقود من التقدم  19-تسننننننننببك جائ ل كوفيد -59
فقد ت اقمك   ،وعلى الرغة مما تكرسننننح ال كومات والمدارل والمعلمون من جهود لمواصننننلل تقدية التعلحة

أوجننح عنندم المسنننننننننناواة التي كننانننك قننائمننل من قبننل فحمننا يخ  التمتع بننال ق في التعلحة. وقنند ن ننك 
وفشنلك في حمايل المسناواة  ،ركيز على توسنحع نطاق التعلة عن بعد بسنرعلاالسنتجابات للجائ ل إلى الت

 في ال صول على التعلحة وفي نتائجح.

 ،وكولك على أسنس أخر    ،وتعوق ندرة البحانات المصنل ل حسنب نوا الجلس واللوا االجتماعي -60
واجهون أشننننكاال متداخلل من وال سننننحما أوللك الوين ي  ،تقيحة اآلثار المتبايلل على تعلحة ال تحات وال تحان

وتصمحة استجابات فعالل لمعالجل احسباب الجوريل.   ،فضالا عن رصد اتجاهات وأنماط االستبعاد  ،التمييز
  ومن   ، غير أن البحانات اللاشنلل تشنير إلى أن احا ال الوين يواجهون ت اوتات كحكلحل يتسنتبعندون من التعلحة 

 ن أشكاالا متعددة ومتداخلل من التمييز هن احكثر تخل اا عن الركب. المرجح أن تكون ال تحات اللواتي يواجه 

  

(118) CRC/C/CZE/CO/5-6و ؛CRC/C/SWZ/CO/2-4و ؛CRC/C/LUX/CO/5-6و ؛CRC/C/MDG/CO/5-6. 

(119) CRPD/C/FRA/CO/1 وCRPD/C/EST/CO/1. 

(120) A/HRC/48/7    توصي  لل اريا إلةتونيا(؛ و 248- 137)الفقرة ،A/HRC/47/10   توصي  جمهوري  إيران اإلةالمي  181- 159)الفقرة ،  
 ، توصي  كوبا ألندورا(.94- 84)الفقرة    A/HRC/46/11، توصي  ةن افورة لليبيا(؛ و 208- 148)الفقرة    A/HRC/46/17لنيبال(؛ و 

(121) A/HRC/44/39. 

 .47/5قرار مجلس حقوق اإلنسان  (122)

http://undocs.org/ar/CRC/C/CZE/CO/5
http://undocs.org/ar/CRC/C/CZE/CO/5
http://undocs.org/ar/CRC/C/CZE/CO/5
http://undocs.org/ar/CRC/C/SWZ/CO/2
http://undocs.org/ar/CRC/C/SWZ/CO/2
http://undocs.org/ar/CRC/C/SWZ/CO/2
http://undocs.org/ar/CRC/C/LUX/CO/5
http://undocs.org/ar/CRC/C/LUX/CO/5
http://undocs.org/ar/CRC/C/LUX/CO/5
http://undocs.org/ar/CRC/C/MDG/CO/5-6
http://undocs.org/ar/CRPD/C/FRA/CO/1
http://undocs.org/ar/CRPD/C/EST/CO/1
http://undocs.org/ar/A/HRC/48/7
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/10
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/17
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/11
http://undocs.org/ar/A/HRC/44/39
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كما  ،على ال تحات المتعلمات. ولكن  19-وقد انصننننب تركيز هوا التقرير على أثر جائ ل كوفيد -61
إن ألنننننمان تمتع جمحع ال تحات وال تحان تمتعاا كامالا   ،أبرزت المقررة الخاصنننننل المعلحل بال ق في التعلحة

 .(123)ومستداماا بال ق في التعلحة سحستلزم إجراء ت ليل أكثر شموالا للظة تعلحة بأكملها ومد  استدامتها

بالتعاون مع المؤسنسنات   ،يوصنى بأن تتخو الدول  ،واسنتلاداا إلى الت ليل الوارد في هوا التقرير -62
وغيرها من   ،والملظمات الدولحل  ،والمجتمع المدني  ،سنننننات الوالحل ل قوق اإلنسنننننانوالمؤسننننن   ،التعلحمحل

 : (124)والتعافي ملها 19-اإلجراءات التالحل للتصدف لجائ ل كوفيد ،الجهات صاحبل المصل ل

مع مراعناة احثر   ،إعطناء احولوينل إلعنادة فتح المندارل وإأو إبقناء المندارل م توحنل )أ( 
 وال سحما ال تحات الملتمحات إلى ال لات المهمشل؛  ، الكبير إلغالق المدارل على المتعلمين المهمشين التمييزف 

بمن فيهن من يوجدن داخل المدرسنننننننل   ،ألنننننننمان مشننننننناركل ال تحات بجمحع تلوعهن ) ( 
 ،في تقيحة أثر احزمننل على حقهن في التعلحة  ،والملظمننات التي تقودهننا اللسنننننننننناء وال تحننات ،وخننارجهننا
 ،من ات اقحل حقوق الط ل   12تمشنننحاا مع المادة    ،حة االسنننتجابات ورصننند تل يو هوج االسنننتجاباتوتصنننم

 ،( بشننننأن حق الط ل في أن يسننننتمع إلحح الصننننادر عن لجلل حقوق الط ل 2009)12والتعليق العام رقة 
 ( من ات اقحل حقوق احشخاص ذوف اإلعاقل؛3)33( و3)4والمادتين 

عن  ،المدارل أو الت اقهن بها بشننننكل آمن وغير تمييزف ألننننمان عودة ال تحات إلى  ) ( 
 بما في ذلك عن اريق: ،اريق حمايل حقهن في التعلحة وغيرج من حقوق اإلنسان

بما في   ،اللهوض بال ق في تعلحة جيد شننننامل للجمحع على جمحع مسننننتويات التعلحة '1'
 ذلك للمتعلمين ذوف اإلعاقل والمتعلمين من احقلحات اللغويل والثقافحل؛

حمايل وتعزيز فرص حصنننننول ال تحات على التعلحة قبل االبتدائي وعلى تعلحة وتدريب  '2'
تقليين ومهليين معقولي التكل ننننل وجينننندين بغع اللظر عن الخلضحننننل والوألنننننننننع 

 االقتصادف واالجتماعي؛

والسنحاسنات والممارسنات وراهرة الوصنة التي تعوق الوصنول إلى    القضناء على القوانين  '3'
 ؛المدارل باللسبل لل تحات المتزوجات أو ال وامل أو اللواتي تت ملن مسؤولحات الوالديل 

بمنا  ،وملهنا تلنك الواقعنل في الملنااق اللنائحنل أو الم رومنل ،تزويند جمحع المندارل '4'
لتي يمكن لووف االحتحاجات يك ي من مرافق المحاج والصنننننننننرل الصننننننننن ي المأمونل ا

بما في ذلك للوقايل من اإلصنابل ب يرول   ،الخاصنل الوصنول إليها ونملتجات اللظافل
 وألمان إدارة اللظافل الص حل ال حضحل بكرامل لجمحع ال تحات؛ 19-كوفيد

في البيلل المدرسنننننحل   ،بما في ذلك العلف الجلسننننناني والتلمر  ،القضننننناء على العلف '5'
للمتعلمين الوين رنما تعرألنوا   ،في ذلك الدعة الل سني واالجتماعيبما    ،وتقدية الدعة

 بما في ذلك أثلاء إغالق المدارل؛ ،للعلف أو يواجهون خطر التعرض لح

بما في  ،تعزيز قدرة المدارل والمعلمين على االسننننتجابل لصنننن ل المتعلمين ورفاههة '6'
رنما تكون قد تأثرت   التي  ،ذلك الصن ل العقلحل والتغويل والصن ل الجلسنحل واإلنجابحل

 االقتصادف للجائ ل؛-أثلاء إغالق المدارل أو من جراء احثر االجتماعي

  

(123) A/HRC/44/39. 

تامل التوصااااايات الواردة في هذا التقرير التوصااااايات الواردة في تقرير مفوضااااا  األمم المتحدة الساااااامي  لحقوق اإلنساااااان عن تحقيق  (124)
 (.A/HRC/35/11) المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم

http://undocs.org/ar/A/HRC/44/39
http://undocs.org/ar/A/HRC/35/11
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بما في ذلك االسنننتثمار في التعلحة لل اق بالركب والتعلحة غير اللظامي   ،اتخاذ تدابير '7'
لضننننمان ال صننننول على التعلحة لل تحات اللواتي تسننننرنن من المدرسننننل  ،احمحل  وم و

وكننولننك ال تحننات اللواتي كن بننال عننل خننار   ،لة يلت قن بننالمنندارل أثلنناء الجننائ ننل أو
 المدرسل قبل الجائ ل؛

في حالل اسنتمرار إغالق المدارل أو إعادة تطبحقح مع تطبيق التعلة عن بعد تطبحقاا  )د( 
 التعلة عن بعد جزءاا ال يتجزأ من التعلحة الرسمي:أو إذا أصبح  ،كامالا 

ألنننننمان المسننننناواة في الوصنننننول إلى التعلة عن بعد من قبل المتعلمين المهمشنننننين  '1'
مع مراعاة ال جوات   ،وال سننننحما ال تحات الملتمحات إلى هوج المجموعات  ،والم رومين

وألننمان التعلحة الشننامل في أسنناليب   ،الرقمحل الجلسننانحل وغيرها من أشننكال ال جوات
بمنا في  ،واتخناذ تندابير للتخضحم من فقندان ورح نل التعلحة في الموقع ،التعلة عن بعند

 ذلك التلشلل االجتماعحل واالستجمام وتوفير خدمات الص ل والتغويل وال مايل؛

مع مراعناة التكنالحم الخضحنل التي يت ملهنا  ،ل التعلة عن بعندألنننننننننمنان يسنننننننننر تكل ن  '2'
من خالل المسننننننننناعندة المنالحنل والعيلحنل وغيرهنا من أشنننننننننكنال   ،المتعلمون والمعلمون 
 من ات اقحل حقوق الط ل؛ 28تمشحاا مع المادة  ،المساعدة علد ال اجل

بمننا في ذلننك حمننايتننح من العلف   ، حمننايننل حقوق الط ننل فحمننا يتعلق بننالبيلننل الرقمحننل  '3'
بما يتماشنى مع التعليق العام   ، واحترام حقح في الخصنوصنحل  ، واالسنتغالل على اإلنترنك 

 ( بشأن حقوق الط ل فحما يتعلق بالبيلل الرقمحل للجلل حقوق الط ل؛ 2021) 25رقة 

ألنمان أن ملاه  التعلة عن بعد تشنمل التثفحم الجلسني الشنامل والتثفحم في مجال  '4'
بما في ذلك التثفحم الملاسننننننب حعمارهة بشننننننأن   ،اإلنسننننننان لجمحع احا ال  حقوق 

حقوق اإلنسننننان للمرأة وات اقحل القضنننناء على جمحع أشننننكال التمييز ألنننند المرأة في 
 جمحع مستويات التعلحة؛

معالجل الثغرات في البحانات على وجح السرعل من خالل تعزيز جمع وت ليل البحانات  )ها( 
 ، واحصنل اإلثلي  ،والعرق   ،والدخل  ،(125)واإلعاقل ،والعمر  ،الجلس واللوا االجتماعي المصنل ل حسنب نوا

وغيرها من الخصننننائ  للتمكين من تقيحة ورصنننند أثر الجائ ل على   ،والموقع الجغرافي  ،ووألننننع الهجرة
 عدم المساواة والتمييز فحما يتعلق بال ق في التعلحة؛

بمنا في ذلنك اآلثنار القنائمنل على اللوا  ،رصننننننننند اآلثنار المترتبنل على التعلحة عن كثنب )و( 
ار االجتماعحل واالقتصننننننننناديل واآلث  ،من جراء إغالق المدارل والتعلة عن بعد عبر اإلنترنك  ،االجتماعي

 لمواجهل لتزايد عدم المساواة في التعلحة؛ ،خار  المدرسل 19-احوسع نطاقاا لجائ ل كوفيد

دم  ملظور اللوا االجتمناعي في الجهود ال ورينل والمتوسنننننننننطنل والطويلنل احجنل في  )ز( 
لصننننندمات في المسنننننتقبل. ونلاء القدرة على الصنننننمود أمام ا  19-مجال التعلحة للتعافي من جائ ل كوفيد

 وفي هوا الخصوص:

  

ترد توجيهات بشاااااااااأن اتباع نهة قائم على حقوق اإلنساااااااااان إزا  البيانات ذات الوااااااااال  بحقوق األهاااااااااضاص ذوي اإلعاق  في تقرير  (125)
من اتفا ي  حقوق األهاااضاص   31مفوضاااي  األمم المتحدة الساااامي  لحقوق اإلنساااان عن اإلحواااا ات وجمع البيانات بموجك المادة  

 (.A/HRC/49/60إلعاق  )ذوي ا

http://undocs.org/ar/A/HRC/49/60
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مع إعطننناء  ،واحتحننناجننناتهة وخبراتهة المختل نننل ،معنننالجنننل حقوق ال تحنننات وال تحنننان '1'
 احولويل ل مايل حقوق أوللك الوين تركوا أبعد ما يكون عن الركب؛

بل أيضناا ال قوق في التعلحة ومن   ، تلاول لحس ال ق في ال صنول على التعلحة ف سنب  '2'
( للجلل المعلحل بالقضننننناء على 2017)36تمشنننننحاا مع التوصنننننحل العامل رقة  ،خاللح

للجلل   ( بشننننننأن ال ق في التعلحة1999)13والتعليق العام رقة   ،التمييز ألنننننند المرأة
( 2001)1والتعليق العام رقة   ،المعلحل بال قوق االقتصنننننننناديل واالجتماعحل والثقافحل

( للجلننل 2016)4والتعليق العننام رقة  ،أن أهنندال التعلحة للجلننل حقوق الط ننلبشنننننننننن 
 المعلحل ب قوق احشخاص ذوف اإلعاقل؛

إجراء دراسل نقديل لتأثير عدم المساواة والتمييز الموجودين مسبقاا في أنظمل التعلحة  '3'
اسننننننتخدام التوصننننننحات والتوجيهات   ،ومعالجل أسننننننبابهما الجوريل. ولد  الفحام بولك

 الصادرة عن آلحات احمة المت دة ل قوق اإلنسان بلشاط؛ 

تلفحح وتطوير الملاه  التعلحمحل غير اللمطحل والكتب المدرسننننننننحل والمواد التعلحمحل،  '4'
 ؛بما فيها تلك المتعلقل بالتعلة عن بعد، للقضاء على القوالب اللمطحل الجلسانحل التمييزيل 

ملاصنب صنلع القرار في اللظة التعلحمحل وحمايل ألنمان التمثيل المتسناوف للمرأة في   '5'
 حقوق المعلمين والعاملين في مجال التعلحة؛

وال سنننننننحما التعلحة العام المجاني والجيد   ،زيادة االسنننننننتثمار بشنننننننكل كبير في التعلحة )ح( 
بما في ذلك من خالل اعتماد الضرائب   ،عن اريق تعبلل أقصى قدر ممكن من الموارد المتاحل  ،والشامل

من العهد الدولي الخاص بال قوق االقتصنننننننناديل  2تمشننننننننحاا مع المادة    ،التصنننننننناعديل والتعاون الدولي
 واالجتماعحل والثقافحل؛

 االمتلاا عن تدابير التقشف التي قد يكون لها أثر رجعي على التمتع بال ق في التعلحة؛  )ط(  

 ،التعلحة لجمحع احا ال التصننننندف على وجح السنننننرعل للتمييز الوف يقوض ال ق في  )ي( 
وال سنحما أوللك الوين يواجهون أشنكاالا متداخلل   ،بمن فيهة احا ال في حاالت اللزاا وال االت اإلنسنانحل

من التمييز على أسننننال اإلعاقل أو العرق أو احصننننل اإلثلي أو وألننننع السننننكان احصننننليين أو وألننننع 
 صائ  الجلسحل؛المهاجرين أو الميل الجلسي أو الهويل الجلسانحل أو الخ

مراعناة تراب  ال ق في التعلحة وغيرج من ال قوق المندنحنل والثقنافحنل واالقتصننننننننننادينل  )ك( 
وإدما  التدابير الت ويلحل للمسنننننناواة بين  ،والسننننننحاسننننننحل واالجتماعحل وعدم قابلحل هوج ال قوق للتجزئل

اق قطاا التعلحة لضنمان الجلسنين بصنورة ملهجحل في جهود التعافي احوسنع نطاقاا من الجائ ل خار  نط
أن االسنتثمار في تعلحة ال تحات يؤدف إلى حصنولهن على سنبل كسنب رزق مرن ل ومشناركتهن على قدم 

 بما في ذلك عن اريق ما يلي:  ،المساواة في المجتمع

 القضاء على القوالب اللمطحل الجلسانحل التمييزيل في جمحع مجاالت ال حاة؛ '1'

 القائمل على اللوا االجتماعي وأسس أخر ؛سد ال جوة الرقمحل  '2'

تشننجحع تقاسننة المسننؤولحات الملزلحل واحسننريل على قدم المسنناواة بين الرجل والمرأة  '3'
 واالستثمار في خدمات الرعايل العامل؛

القضناء على ال صنل احفقي والرأسني بين الجلسنين في المهن وحمايل حق المرأة في  '4'
 العمل وحقوقها في سحاق العمل؛
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بما في   ،ضنننناء على التمييز بين الجلسننننين في ال قوق االقتصنننناديل واالجتماعحلالق '5'
 ذلك في ال صول على الموارد المالحل واإلنتاجحل والضمان االجتماعي؛

بما في ذلك عن اريق القضناء على   ،القضناء على التمييز بين الجلسنين في احسنرة '6'
 ة؛اححكام التمييزيل في القوانين المدنحل وقوانين احسر 

في القطاعين العام   ،تعزيز قحادة اللسننننننناء وال تحات ومشننننننناركتهن في صنننننننلع القرار '7'
 بما في ذلك عن اريق اعتماد تدابير خاصل مؤقتل؛ ،والخاص على السواء

 ،بما في ذلك الممارسات الضارة   ،القضاء على العلف الجلساني ألد اللساء وال تحات '8'
 في احماكن العامل؛وفي سحاق العمل و  ،في احسرة والمجتمع الم لي

مثل الهيلات الملشأة بموجب   ،العمل بلشاط مع آلحات احمة المت دة ل قوق اإلنسان )ل( 
وكولك مع   ،وعملحل االسنتعراض الدورف الشنامل  ،واإلجراءات الخاصنل لمجلس حقوق اإلنسنان  ،معاهدات

والتل يو ال عال للتوصنحات والتوجيهات   ،لرصند إعمال ال ق في التعلحة  ،اآللحات اإلقلحمحل ل قوق اإلنسنان
 الصادرة عن تلك اآللحات في تصمحة جهود التعافي.
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