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Abstract 
According to numerous international and regional human-rights instruments, states 

are obliged to respect and preserve the right to education equally and without any 

discrimination. Gender discrimination deprives girls and women of the right to equal 

education. The prohibition of gender discrimination has been directly and indirectly 

enshrined in regional and international instruments, and states have been called upon 

to provide equal access to education for all human beings. The main question of this 

article is about how to demand the implementation of the right to equal education 

from states in case of its violation. Based on this research, which has been conducted 

using and citing international and regional instruments, it will be argued that victims 

of gender discrimination can claim their rights through judicial, quasi-judicial, and 

non-judicial mechanisms at the regional and international level from the states. 
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 چکیده

وتحقر    تیر حما به احتررا،،  متعهد بشر، حقوق یامنطقه و یالمللنیب متعدد ها در اسناددولت
 یکی تیجنس بر یمبتن ضیاند. تبعشده ضیبدون اعمال هرگونه تبع موزش به طور برابر وآح  
 نیر شرود. ا یزنان منجر م دختران و یموزش برابر براآاز ح   تیاست که به محروم دن موارآاز 

هرا  از دولرت  گرفته اسرت و  قرار تیعنا مذکور مورد در اسناد میرمستقیغ و میح  به طور مستق
، مقالره  نیا یاساس السؤهمه افراد فراهم کنند.  یرا برا موزش برابرآکه ح   است خواسته شده

 در متعهرد  یهرا ن توسط دولرت آموزش برابر در صورت نقض آمطالبه ح   یهاراهکار رامونیپ

 یامنطقره  و یالمللر نیبر  به اسرناد  استناد که با استفاده وپژوهش  یمبنا بر باشد.ین مآتحق  
 ،ییقضرا  یحقروق  یتوانند با توسل به سرازوکارها یم یتیجنس ضیتبع انیانجا، شده است. قربان

 .متعهد مطالبه کنند یهارا از دولت رج در اسناد فوق ح  خودمند ییرقضایو غ ییقضاشبه
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 مقدمه
عنوان حقی که سازندة زیربنای فهم و درک انسانی و مجررای تعرین و   موضوع ح  بر آموزش به

ی اندیشره، آزادی بیران، آزادی عقیرده و مرذه      تحق  دیگر حقوق معنوی انسان از جمله آزاد
 (.171: 1913ها برخوردار است )نیاورانی، است، از جایگاهی ممتاز در میان سایر حقوق انسان

براساس اعالمیة جهانی حقوق بشر و اسناد حقوق بشری پیرو آن، ح  بر آموزش کره جر و   
تبعیض از حیث نژاد، جرن  و  شود، باید بدون هر گونه حقوق فرهنگی و اجتماعی محسوب می

انرد  ها مکلفها در تحق  آن از نوع تعهد به وسیله است که دولتمذه  ارائه شود و تعهد دولت
طور برابرر  ح  بهکارگیری وسایل و امکانات مرتبط، متعهد به تدارک محتوای ح  برای ذیبا به

 (.  10: 1931)قاری سید فاطمی،  1و بدون هر گونه تبعیض باشند
ها در خصوص عد، تبعیض بر مبنرای جنسریت در خصروص آمروزش، تکلیفری      عهد دولتت 

گذارد و تعهد برر برابرری جنسریتی در آمروزش را بره یرة قاعردة        ها میبنیادین بر عهدة دولت
 کند.  الملل مبدل میاساسی حقوق بین

بررای   بر مبنای این تعهد، بحث عد، تبعیض در آموزش، تمرک  خود را بر عد، ایجراد مران   
ها متعهد برر اجررا حمایرت و ایفرای     دولت 2دارد.دختران در خصوص دریافت آموزش اعمال می

توانند سراختارها و  ها نمیاند. دولتح  بر آموزش برای همگان بدون تبعیض بر مبنای جنسیت
بسترهایی را فراهم آورند که موج  برقراری، حمایت یا حتری انفعرال در برابرر اعمرال تبعریض      

الملرل، اسرناد و معاهردات    هرا براسراس حقروق برین    تی در آموزش شود. حال کره دولرت  جنسی
ای مل ، بر احترا،، حمایت و ایفای ح  برر آمروزش و برابرری جنسریتی در     المللی و منطقهبین

شود که در صرورت نقرض حر  م برور، اره سرازوکارهایی       آموزش هستند؛ این سؤال مطرح می
شرود. در واقر ،   شده فعال میخاطی و مطالبة اجرای تعهد نقضمنظور احراز مسئولیت دولت به

 .رفتة خود را حاصل کنندتوانند حقوق ازدستقربانیان نقض ح  م بور اگونه می
 

 ها  سازوکارهای احراز مسئولیت دولت
طور معمول با سرازوکارهایی  کند، بههایی که برابری جنسیتی در آموزش را تضمین میااراوب

سازد. با توجه بره  های مربوط را فراهم میه دسترسی به عدالت برای قربانیان نقضهمراه است ک
تروان در سره   سازی متفاوت است که مری ماهیت این سازوکارها، آنها دارای گستره و می ان ال ا،

 بندی کرد.  قضایی و غیر قضایی طبقهدستة سازوکارهای قضایی، شبه
___________________________________________________________________ 

سرت کره   ای االمللی و منطقره ها به ایجاد برابری جنسیتی و عد، اعمال تبعیض موضوع اسناد متعدد بین. تعهد دولت1
 پرداختن به آن اسناد و ذکر و تشریح اسناد و مواد مربوط، خارج از موضوع و ظرفیت شکلی این مقاله است.

2. UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 13: The Right to 
Education, 1999, Para50.  
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تواننرد بره یرة    شود که قربانیان میها را شامل میسازوکارهای قضایی آن دسته از سازوکار
مرج  قضایی مراجعه کنند و خواستار صدور رأی مبنی بر اجبار دولت خاطی بره اجررای تعهرد    

محور ملل متحرد را شرامل   طور عمده نهادهای معاهدهقضایی که بهخود شوند. سازوکارهای شبه
انند برای احقاق ح  خرود بره آنهرا مراجعره     توشوند، ترتیباتی هستند که اگراه قربانیان میمی

شرود و اجررای تعهرد مرورد     آور منجرر نمری  کنند، اما به صدور یة رأی یا تصمیم حقوقی ال ا،
االش تنها به می ان همکاری دولت خاطی بستگی دارد. البته عد، اجرای تصرمیمات نهادهرای   

ولی به هر حرال تصرمیمات ایرن    تواند تبعات سازمانی برای دولت م بور داشته باشد، مربوط می
نهادها فاقد ال امات حقوقی است. سازوکارهای غیرقضایی نی  سازوکارهایی هستند که نه فراینرد  

آور حقروقی  شده است و نه صرالحیت اتاراذ تصرمیمات الر ا،    بینی مراجعة قربانی در آنها پیش
هرایی  و در نهایت توصیه یابددارند. سازوکار م بور فقط در ااراوب نظارت و گ ارش فعلیت می

؛ 79-71: 1931برای اجرای تعهد مورد االش برای دولت خاطی ارائه خواهد داد )میرعباسری،  
 (.121-122: 1931قاری سید فاطمی، 

قضرایی  طور عمده به سازوکارهای شبهالمللی که بهآنچه بدیهی است، برخالف معاهدات بین
اند سرازوکارهای حقروقی   ای حقوق بشری توانستهقهاند، معاهدات منطیا غیرقضایی بسنده کرده
هرا بره اجررای حقروق منردرج در معاهردات مربروط ایجراد کننرد. ایرن           مؤثری در الر ا، دولرت  
تنیردگی حقروق داخلری    ای و درهرم واسطة ال امات منطقره اند بهای، توانستهسازوکارهای منطقه

هردات حقروق بشرر رویرة مسرتحکمی      ای در ال ا، دولت به اجررای معا ها با حقوق منطقهدولت
ای دارد. با وجرود ایرن، برخری    جای گذارند که نشان از پویایی این سازوکارها در سطح منطقهبه

ها به ارائة گ ارش اند و از طری  ال ا، دولتالمللی دارای کارکرد نظارتی تکمیلیسازوکارهای بین
هرا را  اق ، این سرازوکارها، اقردا، دولرت   دهند. در وای فرایند اجرای حقوق بشر را یاری میدوره

شده از سوی اشرااص  های اخذشده و حتی گاهی براساس مدارک و شواهد ارائهبراساس گ ارش
کنرد. اگراره   های خود منتشر مری همراه توصیهکنند، سپ  نتایج بررسی را بهثالث بررسی می
ها توانند نقضشود، میا نمیهها موج  احراز مسئولیت برای دولتها و توصیهاین دست نظارت

هرا و  های مورد االش حقوق بشری را برجسته کنند و ممکن است به تغییرر سیاسرت  و موضوع
 (.79-71: 1931ها در اجرای حقوق بشر منجر شوند )میرعباسی، رویکردهای دولت

ها در خصوص نقض برابری جنسریتی در آمروزش، در دو   سازوکارهای احراز مسئولیت دولت
 شود.ای بررسی و تبیین میالمللی و منطقهبینسطح 

 

 المللی اجرای حق برابری جنسیتی در آموزشسازوکارهای بین
تروان بره دو بارش تقسریم کررد؛ نهادهرای       المللی حقوق بشرر را مری  در کل، سازوکارهای بین
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د محور ملل متحد، فرایندهای شورای حقوق بشر و نهادهای مبتنی بر منشور ملرل متحر  معاهده
 شود.طور ماتصر اشاره میکه در ذیل به هریة به

 

 محور ملل متحدنهادهای معاهده. 1

طور معمول نهادهایی را برای نظارت بر اجررای مفراد معاهرده مسرتقر     معاهدات مهم حقوق بشر به
شهرت دارند. این نهادهرا کرارکرد خرود را از سره      محور ملل متحدکنند که به نهادهای معاهدهمی

گذارند: الف( اسرتماع شرکایت افرراد و نهادهرا؛ ب( امکران طررح دعروا از سروی         ه اجرا میطری  ب
منرد. البتره همرة ایرن مروارد      های شردید و نظرا،  ها؛ ج( آغاز تحقی  محرمانه نسبت به نقضدولت

مشروط به عضویت دولت موردنظر به معاهده و پذیرش صالحیت نهاد م بور بره اسرتماع شرکایات    
تواند از طری  الحاق به یة پروتکرل اختیراری یرا صردور یرة      ت که این امر مینسبت به خود اس

شرود از  شود که موج  میپذیر میاعالمیه صورت پذیرد. ورود ثالث نی  تحت این سازوکارها امکان
های حقوق بشری در سطح ملی بپردازنرد. ایرن   این طری  نهادهای مدنی به برجسته ساختن نقض

منظور اجرای تصمیمات خود تحرت فراینردهای   الز، برای ایجاد ال ا، حقوقی به نهادها فاقد توانایی
های ناقض را شیوة خود در برخورد با نقرض  شکایت است و اغل  راهکار مذاکره و همکاری با دولت

 1ها را از این طری  فراهم سازند.کنند پایبندی دولتدهند و تالش میمعاهده قرار می
 

 یض علیه زنانکمیتة رفع تبع .1. 1
محور ملل متحد که امکان ارائة شکایت نسبت به نابرابری جنسیتی در آن ترین نهاد معاهدهمهم

کمیتره در خصروص هرر سره فراینرد مرذکور        2وجود دارد، کمیتة رف  تبعیض علیه زنان اسرت. 
صالحیت دارد، مشروط به اینکه دولرت مروردنظر کنوانسریون را تصروی  کررده و بره پروتکرل        

 کنوانسیون ملح  شده باشد. 1333اری اختی

___________________________________________________________________ 
1. Country commitments to gender equality in education, ED/GEMR/MRT/2018/P1/27 REV.2. 

)حر  آمروزش(    14طرور ضرمنی تفسریری از مرادة     خود بره  91کمیتة رف  تبعیض علیه زنان در توصیة شمارة  .2

شرود، رفر    مندی زنان از ح  بر آمروزش مری  ها باید آنچه را که مان  بهرهکند دولتکنوانسیون ارائه و بیان می

هررا بایررد هررای الز، را برررای ایجرراد برابررری آموزشرری در عمررل فررراهم سررازند. همچنررین دولررت،کررده و اقرردا 

های سیاسی و حقوقی الز، برای انطباق عملی و عینی با سایر ال امات کنوانسیون را ایجاد کنند. برای ااراوب

ش و ح  از طریر   انجا، این امر، کمیته رویکردی متشکل از سه مفهو، ح  دسترسی به آموزش، ح  در آموز

هرا بره ایجراد برابرری     تعهرد دولرت  »دهد )سه رویکرد مذکور در مقالة دیگرری برا عنروان    آموزش را توسعه می

 ر.ک:  طور مبسوط تشریح شده است(.از همین نویسنده به« جنسیتی در آموزش
UN Committee on the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 

2017, General Recommendation No. 36.  

https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm
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اند کره مران  هرر    کنوانسیون در نظریة تفسیری خود بیان کرده تمامی نهادهای قضایی مل ،
طور مسرتقیم  آمی  مبتنی بر جنسیت شوند و مقررات حقوق ج ا را بهگونه عمل یا رویة تبعیض

جرائم مبتنی برر جنسریت    کار گیرند و آیین دادرسی در زمینةبرای مجازات در این خصوص به
آمیر  از  های جنسیتی و تفسیرهای تبعیضطرفانه و منصفانه بوده و نباید متأثر از کلیشهباید بی

 1مقررات قانونی باشد.
منظرور  براساس پروتکل، زمانی شکایت مسموع خواهد بود که تمرا، راهکارهرای داخلری بره    

صرورت  ا، بررای توقرف نقرض را بره    توقف نقض معاهده پیموده شده باشرد و دولرت م برور اقرد    
البتره اگرر    2های اتااذی فاقرد اثرباشری الز، باشرد.   غیرمنطقی به تأخیر بیندازد یا اینکه اقدا،

شده در ساب  از سوی کمیته بررسی شده باشد، یا مسئلة مورد اختالف در انطباق موضوع مطرح
ر صحت طرح کنرد، یرا شرکایت    با مقررات کنوانسیون نباشد، یا خواهان نتواند ادعایی محمول ب

االجرا شردن پروتکرل   عنوان سوءاستفاده از ح  شناسایی شود یا موضوع اختالف پیش از الز،به
 9اختیاری واق  شده باشد، شکایت از سوی کمیته مسموع ناواهد بود.

توانرد نسربت بره صردور قررار موقرت اقردا، کنرد ترا از ورود          پ  از وصول شکایت، کمیته می
سرپ  شرکایت را بره طررفین ارائره و       0عمرل آورد. ناپذیر به قربانیان جلوگیری بهرانخسارات  جب

کند تا تعیین کند آیا کنوانسیون مورد نقض واق  شده اسرت  موضوع را در جلسات خود بررسی می
هایی به دولرت خراطی کنرد و دولرت مروردنظر      تواند پ  از احراز نقض، توصیهکمیته می 1یا خیر.

ها مرورد اشراره   های اتااذی خود در زمینة اجرای توصیهیدگ ارشی مبنی بر اقدا،ظرف شش ماه با
   1به کمیته ارائه دهد که ممکن است تحت فرایند پیگیری منظم از سوی کمیته دنبال گردد.

کنوانسیون، کمیته از طری  رسیدگی بره دو شرکایت    14در خصوص ح  بر آموزش و مادة 
ت. مورد اول، مربوط به شکایت خانم الف. س علیه مجارسرتان  رویة مناسبی بر جای گذاشته اس

کنرد کره در فراینرد    شود. در این پرونده، خواهان اعرال، مری  مطرح می 2440است که در سال 
اند که او از محتوای آن اطالع نداشته است. این برگه ای را به امضای او رساندهزایمان خود برگه

داشرت. پر  از   سازی دائمی را اعرال، مری  جراحی عقیمرضایت خواهان در خصوص انجا، عمل 
اینکه دادگاه داخلی شکایت خواهان را مسرموع ندانسرت، او ادعرای خرود را در کمیتره مطررح       

هرای پ شرکی، حر     دارد کره حر  رضرایت کامرل بیمرار بره اقردا،       سازد و کمیته بیان مری می
مندی از خدمات بهداشتی بهره برخورداری از اطالعات و آموزش مربوط به تنظیم خانواده و ح 
بر اینکه باید خسارات خواهران  و باروری کافی خواهان نقض شده است و دولت مجارستان اف ون

___________________________________________________________________ 
1. General recommendation No. 35, CEDAW/C/GC/35. 2017. 
2. The Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

against Women (OP-CEDAW), 1999, Article: 4(1). 
3. Ibid, Article: 4(2). 
4. Ibid, Article: 5. 
5. Ibid, Articles: 4(2) and 5(2). 
6. Ibid, Article: 7(3), 7(4) and 7(5). 
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منظور اطمینان از برخورداری افرراد از اطالعرات و آمروزش    های الز، بهرا جبران کند، باید اقدا،
مرورد   1وط به خانواده اتااذ کنرد. کافی، برابر و بدون تبعیض و مؤثر نسبت به سالمت و امور مرب

شود به اقدا، دولت فیلیپین در زمینة اعطای صالحیت به نهادهای محلی برای دیگر، مربوط می
انجا، امور مربوط به سالمت و بهداشت شهروندان. این مسئله موجر  شرده برود کره نهادهرای      

وع آموزش در جلوگیری از ویژه موضآمی  با موضوعات ماتلف بهای و تبعیضنحو سلیقهمحلی به
 14ها براساس مادة بارداری برخورد کنند و کمیته در موارد متعدد آن را برخالف تعهدات دولت

مندی افراد از آموزش پ شکی و بهداشتی و امور مربوط به تنظیم کنوانسیون نسبت به ح  بهره
ی اطمینان از برخورداری افراد از های الز، براخانواده یافته بود و دولت فیلیپین را به انجا، اقدا،

 2این ح  توصیه کرده بود.

 

 . کمیتة حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی2. 1
هرا و تحقیر    این کمیته صالحیت الز، را برای استماع شکایات فردی و جمعی، شکایات دولرت 

اختیراری   المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و پروتکلهایی که میثاق بیندربارة دولت
اند، دارد. فرایند طرح و رسیدگی بره شرکایت ذیرل میثراق کرامال       میثاق را تصوی  کرده 2441

ای است که کنوانسیون رف  تبعیض علیه زنان ایجاد کرده است. از جملره اینکره در   مشابه شیوه
 9صورت طی نکردن مراحل دادرسی داخلی، پرونده در کمیته غیرقابل استماع خواهد بود.

توانرد  کمیته تشایص دهد اجحاف خاصی در خصوص شاکی اعمرال نشرده اسرت، مری    اگر 
برر  عرالوه  0شکایت را غیرمسموع اعال، کند؛ مگر اینکه موضوع از اهمیت خاصی برخوردار باشرد. 

که طوریتر از سازوکار کنوانسیون است. بهآنکه آستانة پذیرش شکایت در سازوکار میثاق مضی 
و  1یمودن سازوکارهای داخلی زمان برای طرح شکایت در کمیتره دارد مدعی تنها یة سال از پ

نکتة دیگر اینکه  1ها باشد.تواند تنها متکی بر اخبار و گ ارش رسانههمچنین ادلة مورد ادعا نمی
وفصل دوستانة موضوع مورد اخرتالف  جای بررسی ماهوی اختالف، فرایند حلتواند بهکمیته می

___________________________________________________________________ 
1. UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women, A.S. v. Hungary, 

Communication No. 4/2004, CEDAW/C/36/D/4/2004. 
2. Committee on the Elimination of Discrimination against Women, the inquiry concerning the 

Philippines, 2015, CEDAW/C/OP.8/PHL/1. 
یایی با استناد به میثاق حقوق ، مادر کودک پناهجوی کلمب2410علیه دولت اکوادور در سال  A.B.Mدر پروندة . 9

هرا بره   میثاق در خصوص عد، تبعیض و تعهد دولرت  14مادة  2و بند  2اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مادة 
علت جلروگیری از عضرویت فرزنرد وی در تریم     اعمال ح  برابر در آموزش، خواهان محکومیت دولت اکوادار به

مدارک هویتی اکوادور و عد، تولد در اکوادور شده بود که کمیتره  دلیل دارا نبودن فوتبال کودکان آن کشور به
 به استناد طی نشدن کامل رسیدگی در مراج  قضایی داخلی، پرونده را غیر قابل پذیرش دانست. ر.ک:

E/C.12/58/D/3/2014. 
4. OP-ICESCR, Article: 4. 
5. Ibid, Article: 3(2)(a). 
6. Ibid, Article: 3(2)(e). 
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تواند شود و میکه موج  گشایش مذاکره میان دولت ناقض و مدعی میرا دنبال کند، فرایندی 
 1به تصدی  نقش دولت در نقض میثاق و اقدا، برای جبران خسارات ناشی منتهی شود.

 

 کمیتة حقوق کودک .3. 1
شریوة   2اسرت.  2411کمیتة حقوق کودک دارای فرایند طرح شرکایت ذیرل پروتکرل اختیراری     

ای که بره  ج  مسئلهسیاری جهات مشابه فرایند کمیتة میثاق است، بهمستقر در این فرایند در ب
منظور اهدافی غیر ( کمیته باید اطمینان حاصل کند که کودکان به2) 9تصریح پروتکل در مادة 

انرد و  از حمایت از حقوق مندرج در کنوانسیون تحریرة و ترغیر  بررای طررح شرکایت نشرده      
کننرد،  د اطمینان یابد کودکانی که شکایتی را مطرح می( کمیته بای1)0همچنین براساس مادة 

تاکنون کمیته  9در معرض نقض حقوق بشر، سوء رفتار یا دیگر رفتارهای تهدیدآمی  قرار نگیرند.
کنوانسیون حقوق کودک که در خصوص ح  آموزش کودکران   21سه پرونده در خصوص مادة 

کنوانسریون   21نسه با اسرتناد بره مرادة    علیه دولت فرا …,B.S.Sکه پروندة  0است، داشته است
کنوانسیون در خصوص عد، تبعیض نسبت بره   2حقوق کودک در خصوص ح  آموزش و مادة 

و کمیتره   1ناپذیر برودن، کمیتره وارد رسریدگی نشرد    علت استماعکودکان مطرح شده بود که به
 ای در زمینة تبعیض جنسیتی در آموزش ایجاد نکرده است.عمال  تاکنون رویه

 

 کمیتة حقوق افراد دارای معلولیت .4. 1
هاست، مشروط به اینکره پروتکرل   این کمیته دارای صالحیت رسیدگی به شکایات افراد یا دولت

 1کنوانسیون مورد تصوی  طرفین قرار گرفته باشد. 2441اختیاری 
، دارد کره اقردا  اتااذ کررده اسرت، اعرال، مری     2411در یکی از تصمیماتی که کمیته در سال 

دولت اسپانیا مبنی بر ممانعت کودکان دارای معلولیت به ورود به مدارس این دولت نقرض فراحش   
توانند در کنار افرراد سرالم مرورد    . اگراه این افراد نمیاستمند ح  بر آموزش افراد معلول و نظا،

بررای  ی نظرارتی کرافی   هرا اراراوب ها و امکانرات الز، و نیر    یرساختزآموزش قرار گیرند، ایجاد 
 7ماند.یمها باقی برخورداری افراد دارای معلولیت از ح  بر آموزش همچنان یکی از تعهدات دولت

___________________________________________________________________ 
1. Ibid, Article: 7. 

2. Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure, 2011.  

3. Ibid, Articles: 3(2) and 4(1). 
4. https://juris.ohchr.org/search/results. (Last visit: 19 October 2019). 

5. Decision adopted by the Committee under the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the 

Child on a communications procedure, concerning communication, CRC/C/77/D/10/2017. 
6. Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 2006, 2518 UNTS 283. 
7. Committee on the Rights of Persons with Disabilities, Inquiry concerning Spain carried out by the 

Committee under article 6 of the Optional Protocol to the Convention, 2018, CRPD/C/20/. 

https://juris.ohchr.org/search/results
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 . کمیتة حقوق بشر5. 1
المللری حقروق مردنی و    تواند شکایات مربوط به نقض حقوق منردرج در میثراق برین   کمیته می

ختیاری که هم مران برا   سیاسی، مانند مسئلة تبعیض و آزادی آموزش، را دریافت کند. پروتکل ا
  1تصوی  میثاق مورد پذیرش قرار گرفته است، مبنای اعطای انین صالحیتی به کمیته است.

و در پی شکایت خواهان از نررو  اتاراذ    2449در یکی از تصمیمات این کمیته که در سال 
را ی مسریحیت  هرا آمروزه های اندک در خصوص یتمعافشده بود، کمیته اقدا، خوانده در ایجاد 

ی مذهبی به کودکان اعال، کرد و هاآموزش( میثاق در رابطه با ح  والدین به 0) 11نقض مادة 
 2مندی افراد از این ح  را فراهم آورد.های الز، برای بهرهینهزماز نرو  خواست که 

 

 های یونسکونامهیهتوصها و یونکنوانسکمیتة  .6. 1
صالحیت بررسی محرمانة شرکایات دریرافتی    1371ال ها از سنامهها و توصیهکمیتة کنوانسیون

تواننرد شرکایت خرود را    نهراد را دارنرد. اعضرای یونسرکو مری     های مررد، ها و سازمانافراد، گروه
اند یا خیرر، بره یونسرکو تسرلیم     نظر از اینکه به معاهدات حقوق بشری مربوط ملح  شدهصرف

کنرد. کمیتره نقرش مرجر  قضرایی      مری  ها را در جلسات غیرعلنی بررسیکنند. کمیته، شکایت
خواهد در فضرای همکراری   شود، بلکه میکند و وارد رسیدگی ترافعی نمیالمللی را ایفا نمیبین
بندد تا کار میالمللی، مصالحه و تفاهم متقابل اختالف را فیصله دهد و تما، تالش خود را بهبین

ب کند، اراکه یونسکو معتقرد اسرت   از محکو، کردن یة دولت به اتها، نقض حقوق بشر اجتنا
 (.921: 1939شود )انصاری، بست منتهی میاین نتیجه مان  حل مسئله است و به بن

محرمانه بودن این فرایند و اینکه تا بیست سال نترایج حاصرل از اقردامات یونسرکو منتشرر      
 9شود نتوان قضاوت دقیقی نسبت به کارآمدی این فرایند نمود.شود، موج  مینمی
 

 فرایندهای شورای حقوق بشر. 2

تواند به هر مسئلة مرتبط با حقوق بشر از جمله حر  آمروزش رسریدگی    شورای حقوق بشر می
 ای جهانی و آیین شکایت است. کند. این نهاد دارای دو سازوکار، بازبینی دوره

 

 ای جهانی. بازبینی دوره1. 2
 سرازمان  عضرو  کشرورهای  تما، در بشر حقوق بررسی که به فرد استمنحصربه این سازوکار فرایندی

___________________________________________________________________ 
1. Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, 1966. 
2. Human Rights Committee, CCPR Leirvåg and ors v Norway, 2004, Communication No. 1155/2003, 

CCPR/C/82/D/1155/2003. 

3. For further information, see www.claiminghumanrights.org/unesco_procedure. 
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آورنرد  عمل مری ها هر اهار سال یة بررسی کامل از اجرای حقوق بشر خود بهدولت پردازد وملل می
 در را هرایی اقردا،  کنند که در طول دورة موردنظر اره و طی گ ارشی به شورای حقوق بشر اعال، می

  1اند.داده انجا، کشورهایشان در نبشر و تعهدات مربوط به آ حقوق اوضاع بهبود جهت

هرا، یونیسرف، نهادهرای حقروق     ای از تمامی دولرت بر فرایند مذکور، شورا در قطعنامهاف ون
المللری و جامعرة مردنی خواسرته اسرت گ ارشری از       های ملی و برین بشری، مؤسسات و سازمان

ثر دخترران بره   اگونگی تحق  برخورداری تمامی دختران از ح  تحصیل و موان  دسترسی مرؤ 
 2این ح  را به شورا ارائه دهند.

 

 آیین شکایت. 2. 2
ای صورت مافیانه، بردون محردودیت در خصروص معاهرده    فرایند شکایت به شورای حقوق بشر به

تروان آن را تنهرا فراینرد    ای که میگونهگیرد، بهخاص و نسبت به همة اعضای ملل متحد انجا، می
های بنیرادین کره در سراسرر    های حقوق بشر و آزادیبه تما، نقضشکایت جهانی تلقی کرد. شورا 

هرای  هرا و سرازمان  پرردازد و تمرا، افرراد، گرروه    دنیا و در هر شرایطی صورت پذیرفتره اسرت، مری   
هرا دارنرد،   ها هستند یا اطالع موثقی از وقروع ایرن نقرض   اند قربانیان این نقضغیردولتی که مدعی

کنند: الف( کرارگروه  ته باشند. دو کارگروه روی شکایات رسیده کار میتوانند با شورا مکاتبه داشمی
کنرد و  ها. گروه اول اعتبار و قابلیت پذیرش شرکایت را بررسری مری   ارتباطات، ب( کارگروه وضعیت

اینکه یة ادعای محمول بر صحت ایراد شده است یا خیر. پ  از احراز قابلیت پذیرش، شکایت به 
دهد تا عالوهءبر بررسی بار در سال تشکیل جلسه می شود که دوع داده میها ارجاکارگروه وضعیت

شکایات جدید، می ان پیشرفت شکایات ارجاعی سال گذشته را نی  ارزیرابی کنرد. پر  از بررسری     
بر تبیین موارد نقرض،  دهد که در آن اف ونها گ ارشی را به شورا ارائه میوضعیت، کارگروه وضعیت

   9کند.های نظا، حقوق بشر دولت تحت بررسی بیان میور رف  کاستیمنظهایی بهتوصیه
هرای خراص موضروعی وجرود دارد کره قربانیران       خارج از فرایند نهادی، تعردادی اراراوب  

رفتة خرویش برا   توانند برای احقاق حقوق ازدستهای مورد اهتما، این فرایندهای ویژه مینقض
های این فرایندها آستانة موسر  قابلیرت پرذیرش    بارزهآنها مکاتبه یا طرح شکایت کنند. یکی از 

نحوی که تعرداد انردکی از ایرن دعراوی غیرقابرل اسرتماع تشرایص داده        دعوا ن د آنها است، به
شرده بررای جبرران    بینری شوند. برای مثال، نیاز نیست قربانی تما، راهکارهای داخلری پریش  می

 0اند به این سازوکارهای خاص رجوع کند.تورفته را پیموده باشد و بالفصل میحقوق ازدست

___________________________________________________________________ 
1. https://www.right-to-education.org/page/international-human-rights-mechanisms. (Accessed 1-2-2020). 

2. A/HRC/RES/32/20, 2016.  
3. UN Human Rights Bodies complaints procedure, www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/ 

ComplaintProcedure/Pages/HRCComplaintProcedure.  
4. OHCHR, special procedures and communications, www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP 

https://www.right-to-education.org/page/international-human-rights-mechanisms
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جنسیتی در آموزش این فرایند ویژه عبارت است از تعیرین گ ارشرگر    در خصوص نابرابری 
 ویژه در مورد ح  بر آموزش.

هرای  ، پاسرخ بره اتهرا،   1هرای متعاهرد  گ ارشگر ویژة ح  بر آموزش از طری  بازدید از دولت
ها، جامعرة  وگوهای سازنده با دولتها، انجا، گفتدولت رسیده در خصوص نقض ح  آموزش در

حل در جهت اجرای حر  برر آمروزش و ارائرة     مدنی و سایر بازیگران مرتبط برای پیدا کردن راه
 2کند.گ ارش ساالنه به شورای حقوق بشر و مجم  عمومی، فعالیت می

صروص نقرض حر     گ ارشگر ویژه در ااراوب وظیفة خود در خصوص پاسرخ بره اتهامرات در خ   
آموزش، پ  از دریافت اطالعات و گ ارش در خصوص نقض ح  مربوط، با یرادآوری تعهردات دولرت    

شرده  خواهد پاسخ خود را در خصوص ادعای مطرحالمللی از دولت طرف اتها، میبه موج  اسناد بین
، دارد. گرفتره در خصروص مرورد ادعرا را نیر  اعرال      هرای انجرا،  بیان داشته و در صرورت لر و، اقردا،   

شده باید مشاص شود که قربرانی اره شاصری اسرت: فررد، افرراد یرا گرروه و         های مطرحدرخواست
توانرد در خصروص   شکایت ارسالی می 9جمعیت و مرتکبان و عامالن نقض ح  اه اشااصی هستند.

 هایی که برا نقض تعهدی باشد که قبال  رخ داده یا در حال وقوع و جریان است. گ ارشگر به درخواست
های سیاسی یا با زبان دشنا، و توهین باشرد، رسریدگی ناواهرد کررد و ایرن درخواسرت بایرد        انگی ه

هرا در گر ارش   ها و پاسخ دولتتوسط فرد یا گروهی که قربانی ح  م بورند، ارائه شود. این درخواست
ان و در گر ارش، گ ارشرگر ویرژه، زنر     0شرود. ساالنة گ ارشگر به شورای حقوق بشر ثبرت و ارائره مری   

اند. در این گ ارش، ازدواج ها و افراد پرخطر در محرومیت از تحصیل قرار گرفتهدختران در رأس گروه
دختران در سنین کودکی، بارداری زودهنگا،، کودک کار، انجا، کارهای خانه توسط دختران، شرهریة  

ن، مناسر  نبرودن   مدارس، فاصلة طوالنی ]خانه[ تا مدرسه، ناتوانی مدارس در تأمین امنیرت دختررا  
های مبتنری برر جنسریت دالیرل     های درسی برای زندگی و آیندة دختران و خشونتکیفیت و برنامه

 1محرومیت دختران از تحصیل و از مصادی  تبعیض جنسیتی بیان شده است.
                                                                                                                                        

/Pages/Communications.aspx.  

ارائه داده، بیان کرده  2411دید خود از کشور مسلمان الج ایر در سال گ ارشگر ویژه طی گ ارشی که از باز .1
عمل است تساوی جنسیتی در دسترسی دختران و پسران به آموزش تا حد زیادی در بسیاری از سطوح به

اند و اکثریت دست آوردهآمده است و در سطح دانشگاه دختران نتایج بسیار بهتری را نسبت به پسران به
 دهند. ر.ک:سطح ابتدایی را زنان تشکیل می معلمان در

Report of the Special Rapporteur on the right to education, Kishore Singh, A/HRC/29/30/Add.2, Para: 60.  
2. www.ohchr.org/EN/Issues/Education/SREducation/Pages/SREducationIndex.aspx. 

های افراطری سرعی   ها و حرکتگوید بسیاری از جنبشعامالن نقض ح ، می گ ارشگر ویژة ح  آموزش در بیان .9
 هرای ایرن زنران   یکی از ویژگری ای از یة همسر، دختر یا زن خوب دارند که در ارائه و تعریف، تصویری کلیشه

 بودنشان از تحصیل است. ر.ک: محرو،
Report of the Special Rapporteur on the right to education, 2019, A/74/243, Para, 47. 
4. www.ohchr.org/EN/Issues/Education/SREducation/Pages/IndividualComplaints.aspx. 

5. Report of the Special Rapporteur on the right to education, Inclusion, equity and the right to education, 
(2017) A/72/496. 
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 . نهادهای مبتنی بر منشور ملل متحد3

ه در خصوص وضعیت زنران  توان به کمیسیون مقا، زن ملل متحد اشاره کرد کدر این حوزه می
طور عمده یة سازوکار دارای یة سازوکار غیرقضایی دریافت و رسیدگی به شکایات است که به

هرای  عردالتی و رویره  منظور تعیین روندها و الگوهای نوظهرور بری  آوری مدارک و شواهد بهجم 
ی ارتقرای برابرری   آمی  علیه زنان است تا از این طری  به سیاستگذاری و ایجاد راهبردهاتبعیض

جنسیتی کمة کند. کمیسیون م بور مبادرت به اتااذ تصرمیم در خصروص وضرعیت ارجراعی     
ها های جبرانی را نی  توصیه کند، اما در برجسته ساختن نقضتواند اقدا،رو نمیکند و ازایننمی

 1تواند نقش اشمگیری ایفا کند.و جل  نظر نهادهای مربوط به وضعیت مورد توجه می
طور فعرال در توسرعة جوامر     نظر کمیسیون آموزش، دختران را قادر خواهد ساخت تا بهه ب
عنوان پیشتازان تغییر شرکت داشته باشند. از نظر کمیسیون برابری نف  و هم بهعنوان ذیهم به

های درس و یکسانی در آموزش است؛ بلکه ایرن مهرم   جنسیتی در آموزش امری فراتر از کالس
ناشری از   2اقتصرادی  -هرای اجتمراعی  ابری در کیفیت آموزش و برابرری در فرصرت  مربوط به بر

آموزش است و این مسئله با شناخت این مسئله آغاز خواهد شد که آموزش یة ح  اساسری و  
 9اصلی انسانی برای هر دختر و پسری است.

 

 ای اجرای حق برابری جنسیتی در آموزشسازوکارهای منطقه
ای مربروط باشرد و تمرا، سرازوکارهای     تحت شکایت عضو سرند منطقره  مشروط به اینکه دولت 

داخلی نی  برای احقاق حقوق قربانی طی شده باشد و اینکه موضوع مرورد اهتمرا، در اراراوب    
ای های حقوقی منطقره توانند دعوای خود را در ااراوبدیگری بررسی نشده باشد، قربانیان می

___________________________________________________________________ 
هرای خودسررانة زنران، مررش و شرکنجة زنران در       ظیفة خود در رابطه با دسرتگیری کمیسیون در خصوص این و. 1

هرا مبتنری   آمی  مجازاتبازداشت، نقض ح  آزادی بیان و آزادی اجتماعات مدافعان حقوق زنان، اعمال تبعیض
های جنسیتی در خصوص نقش و مسئولیت زنران، ازدواج  بر جنسیت، خشونت خانگی، نگرش مبتنی بر کلیشه

تابعیرت،  مهراجرت و   ن در رابطه با قوانینزنا هیعل ضیتبعاری و تجاوز زناشویی، آزار جنسی در محیط کار، اجب
، در بشردوسرتانه  یالمللنیب یهابه کمة یزنان در دسترس هیعل ضیبعدر مالکیت و وراثت، تحقوق زنان  نقض
 خته است.  های خود به این موضوعات پرداهای اخیر فعالیت داشته و در گ ارشسال

https://www.unwomen.org/en/csw/communications-procedure. 
2. Socioeconomic status (SES) 

نی از اک ذههای تحصیلی، امنیت مالی، ادر، دستاوردها و موفقیتدرآمداقتصادی در برگیرندة -وضعیت اجتماعی
ه افراد که باست  هاییازیها و امتفرصت نیو همچن یزندگ تیفیشامل ک شود ووضعیت و طبقة اجتماعی می

شود.داده میجامعه   
 .https://www.apa.org/pi/ses/resources/publications/education برای مطالعة بیشتر ر.ک:

3. https://www.unwomen.org/en/news/stories/2015/5/yannick-glemarec-closing-wef. 

https://www.unwomen.org/en/csw/communications-procedure
https://www.apa.org/pi/ses/resources/publications/education
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2015/5/yannick-glemarec-closing-wef
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هرای قضرایی   طور عمده به شکل دیوانای که بهمنطقهمطرح و پیگیری کنند. این سازوکارهای 
ترین سازوکارهای احراز مسئولیت نسبت به نقرض حقروق بشرر در سرطح     شوند، قویمتبلور می

جر  دیروان اروپرایی    آور صادر کنند. با وجود ایرن، بره  دنیا هستند که قادرند احکا، حقوقی ال ا،
تبعریض جنسریتی در آمروزش در     حقوق بشر، دعاوی اندکی در خصروص حر  برر آمروزش یرا     

شرده  های آمریکایی و آفریقایی در موارد اشارهها مطرح شده است. در واق ، دیوانگونه دیواناین
توان در سایر آرا راهکارهایی را اند، اما با این حال میحتی یة رویة قضایی نی  بر جای نگذاشته

های ناشری از حقروق م برور    جبران نقضای برای عنوان شیوهمشاهده کرد که از سوی دیوان به
 1مورد توجه قرار گرفته است.

در آفریقا اهار سازوکار حقوق بشری وجود دارد که صالحیت استماع ادعاهرای مربروط بره    
ترین نهراد قضرایی   نقض برابری جنسیتی در آموزش را داراست. دیوان آفریقایی حقوق بشر مهم

تکل منشور آفریقایی حقوق بشر در خصوص حقروق  تواند نسبت به نقض پرومربوط است که می
زنان، منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک یا هر معاهدة حقوق بشری مرتبطی که دولرت آن را  

دامنرة صرالحیت موضروعی دیروان آفریقرایی       2تصوی  کرده است، قضاوت و حکم صرادر کنرد.  
لری یافرت کره تحرت     الملتروان حقری را در سرطح برین    ساتی مری حدی گسترده است که بهبه

صالحیت قضایی دیوان قرار نگیرد. دیوان هم دارای صالحیت مشورتی و هم ترافعی است و هرر  
آور اسرت. دیروان همچنرین    کند، از لحاظ حقروقی بررای طررفین دعروا الر ا،     رأیی که صادر می

و  شده، تغییر مقرررات های جبرانی، مانند شناسایی حقوق نقضتواند در خصوص اتااذ اقدا،می
   9یا پرداخت غرامت حکم صادر کند.

تواند به دعاوی حقوق می های متعل  به جامعة اقتصادی غرب آفریقادیوان دادگستری دولت
های جبرانی که از آور صادر کند. اقدا،بشری مطرح از سوی افراد رسیدگی و احکا، حقوقی ال ا،

شرده، پرداخرت غرامرت و    نقرض سوی این دیوان مورد توجه قرار گرفته است، شناسایی حقروق  
   0دستورهای خاص است.
آوری حقوقی اسرت و تنهرا   قضایی نی  وجود دارد که تصمیماتشان فاقد ال ا،دو سازوکار شبه

___________________________________________________________________ 
1. Right to Education, Regional Human Rights Mechanisms, available at: https://www.right-to-

education.org/page/regional-human-rights-mechanisms. 

  اتحادیة آفریقا پروتکل دیوان دادگستری آفریقا و حقوق بشر به تصوی 2441شایان ذکر است که در سال  .2
رسید و دیوان آفریقایی حقوق بشر را در دیوان دادگستری آفریقا ادغا، کرد و از آن سال دیوان دادگستری 

 کننده به دعاوی مربوط به نقض حقوق بشر شده است. ر.ک: آفریقا نهاد رسیدگی
The African Court on Human and Peoples' Rights, RULES OF COURT, available at: http://www.african-

court.org/en/index.php/basic-documents/basic-documents-featured-articles. 

3. Ibid. 

4. Socio-Economic Rights and Accountability Project (SERAP) v Nigeria and Another (2010) 
AHRLR 145. Available at www.chr.up.ac.za/images/files/documents/africancases/ 

country/nigeria/SocioEconomic%20Rights%20and%20Accountability%20Project%20v%2

0Nigeria%20.  

https://www.right-to-education.org/page/regional-human-rights-mechanisms
https://www.right-to-education.org/page/regional-human-rights-mechanisms
http://www.african-court.org/en/index.php/basic-documents/basic-documents-featured-articles
http://www.african-court.org/en/index.php/basic-documents/basic-documents-featured-articles
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کنند. کمیسیون آفریقایی حقروق بشرر کره    ها فعالیت میبراساس پیگیری و گفتمان میان دولت
توانرد  د شده، مانند دیوان آفریقایی مری ایجا 1311وسیلة منشور آفریقایی حقوق بشر در سال به

ها ناشی از نقرض اسرناد حقروق بشرری     نهاد و دولتهای مرد،ها، سازمانبه ادعاهای افراد، گروه
توانرد  المللی رسیدگی کند. کمیسیون همچنین دارای کارکرد نظارتی است و میآفریقایی و بین

 1هایی را به اعضرا داشرته باشرد.   آنها توصیهای اعضا را بررسی کند و با توجه به های دورهگ ارش
پردازد، تصمیمی است که در سال یمح  بر آموزش  مسئلةیکی از تصمیمات کمیسیون که به 

کند. در این رسریدگی از سروی برخری نهادهرای     های دولت زئیر اتااذ میدر مورد اقدا، 1331
د کره از طریر  بسرتن    یردولتی مطرح شده بود، خوانده متهم بره نقرض حر  برر آمروزش برو      غ
ها و دانشگاه به مدت دو سرال حاصرل شرده برود. در حکرم بیران شرده برود شررایط          یرستاندب

   2تواند ح  بر آموزش را برای مدت طوالنی به حالت تعلی  دربیاورد.اضطراری نمی
قضرایی دیگرری اسرت کره     نهراد شربه   9کمیتة آفریقایی کارشناسان حقوق و رفراه کودکران  

توانرد  آفریقایی حقوق کودک ایجاد شده است. مانند کمیسیون، این نهاد نی  می وسیلة منشوربه
نهراد در مرورد نقرض منشرور را بررسری کنرد و بره        هرای مررد،  ها و سازمانادعاهای افراد، گروه

فعالیت کمیتره از   0ها بپردازد.یابی، تفسیر مواد منشور و دریافت و بررسی گ ارش دولتحقیقت
کند، گروهری کره   ه فقط در خصوص ادعاهای مربوط به کودکان اقدا، میآن حیث مهم است ک

طور عا، دسترسی انردکی  گیرند و بهبیشتر از سایر افراد در معرض آسی  و نقض حقوق قرار می
تواند حقوق کودکان از جمله حر   به فرایندهای قضایی داخلی دارند. کمیته از این حیث که می

 یشان را برجسته سازد، اهمیت دارد.بر آموزش و رف  تبعیض علیه ا
 یهرا هرا و سرازمان  یوان اروپایی حقوق بشر دارای صالحیت پذیرش دعاوی از سوی افراد، گرروه د
د. که مدعی قربانی نقض کنوانسیون اروپرایی حقروق بشرر توسرط اعضرای آن هسرتن       نهاد استمرد،

ای را ایجراد  ایان مالحظره ویژه ح  بر آموزش دخترران رویرة شر   دیوان در خصوص ح  بر آموزش به
   1ها نسبت به این ح  نقش اشمگیری را ایفا کرده است.کرده که در تبیین تعهدات دولت

یی را نیر   هرا جنجرال در یکی از آرای اخیر دیوان در خصوص ح  بر آموزش که به انحرایی  
خواهران  به دیوان برود. در ایرن شرکایت،     تبارترکیات، در مورد شکایت والدین دو دختر برانگ

ی مارتلط  هاکالسعد، معافیت این دو دختر از شرکت در  واسطةمدعی است دولت سوئی  به
کنوانسیون اروپایی حقوق بشرر   3عنوان یکی از دروس مدرسه موج  نقض مادة آموزش شنا به

___________________________________________________________________ 
1. African Charter on Human and Peoples’ Rights, 1981, OAU Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58, 

Articles: 30, 55, 56 and 60. 

2. African Commission on Human and People's Rights, Free Legal Assistance Group and Others v. Zaire, 
Comm. No. 25/89, 47/90, 56/91, 100/93, 1995. 

3. African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child. 

4. The African Charter on the Rights and Welfare of the Child, Articles: 32-46.  
5. Guide on Article 2 of Protocol No. 1 to the European Convention on Human Rights, European Court of 

Human Rights, 2018, pp: 18-21. 
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در مورد آزادی اندیشه، مذه  و وجدان شده است. اما دیوان با بیان اینکره منراف  کودکران در    
های آموزشی نهفته اسرت و ایرن برر باورهرای مرذهبی      یتفعالی و شرکت در آموزانشدزندگی 

کنوانسریون نبروده،    3 مرادة نقرض   تنهانههای دولت سوئی  رو اقدا،والدین رجحان دارد. ازاین
سب  ید بر این مسئله که اجبار م بور نه بهتأکبلکه بسیار متناس  و مطلوب بوده است. دیوان با 

منظور شرکت کردن در یة فعالیرت آموزشری در کنرار سرایرین و بردون      ، بلکه بهیادگیری شنا
ای بررای تحصریل   ینره زماستثنا نسبت به خاستگاه فرهنگی یا اعتقادی ایجاد شده است و ایرن  

  1آموزش کامل و ادغا، اجماعی کودکان اتااذ شده است.
ه دولت فرانسره مبنری برر نقرض     در پروندة دیگری مادر یة دختر اوتیسمی شکایتی را علی

کودک وی در مردارس   نا،ثبتعلت امتناع مقامات محلی از به1312پروتکل کنوانسیون  2مادة 
هرای مثبرت و   عادی، مطرح و بیان کرد، دولت نتوانسته است تعهد خود مبنری برر انجرا، اقردا،    

خرود تبعریض و   یخرود تعهد به ایفا در جهت حمایت از کودکان را انجا، دهد و این مسرئله بره  
ینکره  ای صادره با بیان اهمیت حر  آمروزش و   رأشود. دیوان در نقض ح  آموزش محسوب می
بوده، بر اهمیت آموزش جرام  و فراگیرر بررای تمرامی کودکران       2این ح  یة خدمت اجتماعی

ید و بیان کرد که تصمیم مقامات محلی برر آمروزش ایرن کرودک در محیطری      تأکبدون استثنا 
اتوانی وی، اقدامی در جهت انجا، تعهد دولرت در اعمرال آمروزش جرام  و فراگیرر      متناس  با ن

برای همة کودکان است و حضور وی در این نوع مدرسه موج  موفقیت کرودک خواهرد برود و    
این عمل و عد، پذیرش وی در مردارس عرادی نقرض پروتکرل و نقرض حر  آمروزش کرودک         

   9شود.محسوب نمی
های جبرانی تواند صرفا  به اقدا،اروپایی حقوق بشر، دیوان می پ  از احراز نقض کنوانسیون

هرای  بر آن دستور دهد دولت ناقض مبرادرت بره اقردا،   مانند پرداخت غرامت اکتفا کند یا اف ون
های خاص را مانند پذیرش تضمینی مانند اصالح یا تصوی  مقررات مبادرت ورزد یا برخی اقدا،

توانرد  ها مل ، به اجرای آرای دیوان هستند، اما دیوان نمری ولتیة دانشجو انجا، دهد. اگراه د
 به لغو قوانین یا احکا، داخلی اقدا، کند.

تواند به شکایات جمعری رسریدگی کنرد و پایبنردی     کمیتة اروپایی حقوق اجتماعی نی  می 
جمعی تواند شکایت ها به منشور حقوق اجتماعی را مورد نظارت قرار دهد. کمیته تنها میدولت

انرد، بپرذیرد.   تصروی  کررده   0علیه پان ده دولتی را که پروتکل الحاقی به منشور حقوق اجتماعی
های خاصی کره در یرة   پروتکل م بور ایجادکنندة سازوکار شکایت جمعی است که حقوق گروه

 اند، مانند کارگران را مورد توجه قرار داده است. تنها فنالند اجرازه داده فهرست مضی  ذکر شده
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1. European Court of Human Rights,  Osmanoğlu and Kocabaş v Switzerland App no 29086/12, 2017. 
2. Complex service. 
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نهاد ملی علیه او طرح شکایت کننرد. تصرمیمات کمیتره ماهیرت اعالمری و      است نهادهای مرد،
  1آور نیست.ها ال ا،ای دارد و برای دولتتوصیه

یکی از ارکان اجرایی حقوق بشر در منطقة آمریکا، کمیسیون آمریکایی حقوق بشر است که 
 2های آمریکایی را داراسرت. ن دولتدولت عضو سازما 91وظیفة حمایت و ارتقای حقوق بشر در 

نهراد در خصروص نقرض    های مرد،ها و سازمانکمیسیون صالحیت دریافت شکایات افراد، گروه
ای حقوق بشر از جمله پروتکل الحاقی بره کنوانسریون آمریکرایی حقروق بشرر در      اسناد منطقه

جلرروگیری،  ( و کنوانسرریون آمریکرایی 1311) 9زمینرة حقرروق اقتصرادی، اجتمرراعی و فرهنگری   
مجازات و حذف خشونت علیه زنان است، البته مشروط بر اینکه دولت تحت بررسی ایرن اسرناد   

وگو برا  وفصل دوستانه و گفترا تصوی  کرده باشد. فرایند رسیدگی کمیسیون در ااراوب حل
منظرور رفر    هرایی را بره دولرت مروردنظر بره     یابد و کمیسیون توصریه دولت متالف سامان می

هرا را انجرا، ندهرد، کمیسریون     دهد. انانچه دولت این توصیهی حقوق بشری ارائه میهااالش
 0تواند پروندة او را به دیوان آمریکایی حقوق بشر ارجاع دهد.می

مرد،  یهاها و سازمانصالحیت دریافت شکایات افراد، گروه حقوق بشر یکاییکمیسیون آمر
از جمله مسئلة تبعیض در آموزش را برر عهرده    ای حقوق بشرنقض اسناد منطقه زمینةنهاد در 
شکایتی را از سوی یة دخترر شریلیایی دریافرت کررد کره       2442این کمیسیون در سال . دارد
بارداری دولت شیلی او را از مدرسه اخراج کرده بود. در پی این شکایت که کمیسریون   واسطةبه

داده برود، خوانرده برا ارائرة      شیلی را ناقض ح  دسترسی برابر همة افراد بره آمروزش تشرایص   
یة کمیسیون، دولت شیلی قانونی را توصای ویژه به خواهان دعوا را خاتمه باشید. اما به یهبورس

  1کند.به تصوی  رساند که ح  دسترسی زنان باردار یا دارای فرزند به آموزش را تضمین می
 

 گیرینتیجه
های حقوق بشری مربوط به ح  زنران و دخترران   آید، این است که ااراوبآنچه از این مطال  برمی

بر آموزش ضمن هویت باشیدن به مسئلة نابرابری جنسیتی و قبول ضمنی آن، سرعی در مبرارزه برا    
هررا را موظررف برره ایجرراد هررای قانونگررذاری و اجرررا، دولررتایررن نرروع تبعرریض دارد و در تمررا، حرروزه

 کند.  ق زنان در مسئلة آموزش میمنظور رف  تبعیض و تضمین حقوشده بههای تعریفااراوب
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ها در خصروص حر  زنران برر آمروزش و      ای، غال  دولتالمللی و منطقهبا نظر به اسناد بین
های ناشری از نقرض حر     اند و خود را در معرض مسئولیتتضمین برابری جنسیتی متعهد شده

کره اجررای حر  م برور را     طور عا، سرازوکارهایی را در بردارنرد   اند. این اسناد بهم بور قرار داده
 کند.تضمین می

شوند تا قربانیان نقض ح  بر ای اجرای حقوق بشر موج  میالمللی و منطقهسازوکارهای بین
رفتة خود را از آنها مطالبره  آموزش و ح  برابری جنسیتی در آموزش بتوانند استیفای ح  ازدست

ورد که اگونگی اجرای ح  م بور در سطوح آکنند. در واق ، این سازوکارها این امکان را فراهم می
هرای  ماتلف مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد و متناس  با صالحیت نهاد ناظر نسربت بره کاسرتی   

شرده، اقردا، شرود. اگراره تعرداد انردکی از سرازوکارهای مرورد اشراره دارای صرالحیت           شناسایی
معنا نیسرت کره   ود کنند، اما این بدانتوانند دولت خاطی را مل ، به اجرای تعهد خاند و میقضایی

المللری  سایر سازوکارها کارامدی الز، را ندارند. اهمیت موضروعات حقروق بشرری در زیسرت برین     
عنوان عاملی برای سنجش پایبندی آنهرا  ها به این امور بهموج  شده است که می ان اهتما، دولت

رو، آثرار اعتبراری ناشری از    ب شود. ازایرن یافتگی و مدنیت آنها محسوالمللی، توسعهبه تعهدات بین
هرای نهادهرای قضرایی    تواند به اندازة اقدا،قضایی یا غیرقضایی میمحکومیت در سازوکارهای شبه

 کند.ها این مسئله را ثابت میطورکه رویة عملی دولتآفرین باشد، همانبرای یة دولت ال ا،
ای در خصوص برابری جنسریتی،  و منطقه المللیبا مشاهدة سازوکارهای موجود و اسناد بین

توان گفت در خصوص برابری جنسیتی در زمینة آموزش حقوق نرمی نضج گرفتره کره هرم    می
الملل و هم مبنرایی بررای معاهردات    تواند مفسر معاهدات شود و هم عامل استقرار عرف بینمی

سرات غیررممکن اسرت،     طور کلی در شرایطی که تعیین قواعرد آور. از آنجا که بهسات و ال ا،
علت اختالف و طور عا،، بهشود؛ در خصوص بحث برابری جنسیتی بهحقوق نر، ترجیح داده می

رسرد در  نظر میها به حقوق و نقش زنان و مردان، بهنگرش مبنایی و گاه فرهنگی متفاوت دولت
گسرتردة ایرن   توان امیردوار برود برا مقبولیرت     شرایط حاضر حقوق نر، ترجیح داده شود. اما می

الملرل و نقرش غیرمسرتقیم آنهرا در     خصوص در ن د بازیگران غیردولتری حقروق برین   موضوع به
عنروان رویرة مسرتمر عرا، کره متضرمن       سازی حقوقی و با گذشت زمان این ح  نرر، بره  قاعده

ها خواهد بود، در عمل نی  تأییرد شرود و   شناسایی قاعدة حقوقی و قبول تعهد قانونی بین دولت
الملل درآید و از آنجا کره آرای مراجر  قضرایی نقرش     ت هنجار حقوقی در قال  عرف بینبه هیأ

توسرط دیروان   « برابرری جنسریتی  »اساسی و مهرم در تعیرین قواعرد عرفری دارنرد، شناسرایی       
 المللی در این خصوص باشد.  الاطاب جامعة بینتواند فصلالمللی دادگستری میبین
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