تقرير الفتيات العالمي لعام 2021
حقوق الفتيات في األزمات
موجز تنفيذي

ترتدي فيليزا* ،البالغة من
العمر خمس سنوات من
الفلبين ،قناعًا لحماية نفسها
من فيروس كورونا.

لي تابانج  /منظمة أنقذوا األطفال
Save the Children

توقع األزمة فيما يخص حقوق الفتيات
ّ
شكل وباء كورونا ( ،)COVID-19منذ بدايته ،أكثر من حالة طوارئ صحية عالمية
مدمرة .عُرف عن األزمات ،بما في ذلك الكوارث الناجمة عن تغير المناخ واألوبئة
السابقة مثل فيروس إيبوال وفيروس زيكا ،والصراعات العنيفة ،منذ أمد طويل بأنها
1
تؤدي إلى عواقب مفرطة بالنسبة للنساء والفتيات.
وأزمة وباء كورونا ( )COVID-19ال تُعد استثنا ًء ،حيث كشفت األدلة المبكرة أن
تدابير االحتواء وعدم االستقرار االقتصادي الناتج عن ذلك قد زاد من تعرض الفتيات
للعنف ،وقلل من إمكانية الوصول إلى الخدمات والمعلومات األساسية ،وأثر بشكل
2
مباشر على قدرة الفتيات على نيل حقوقهن.
منذ اإلعالن عن تفشي الوباء ،فقد خضع أكثر من نصف سكان العالم لفترات وفق
إجراءات االحتواء الكامل أو الجزئي التي تم فرضها لغرض التخفيف من حدة انتشار
الفيروس 3.كما أدت عمليات اإلغالق وإغالق المدارس هذه ،إلى جانب انتشار
العدوى ،إلى تعطيل برامج وخدمات الحماية التي تهدف إلى منع بعض أسوأ عواقب
وباء كورونا ( )COVID-19الواقعة على الفتيات.
وخالل أسابيع من فرض اإلغالق المحلي ،فقد جرى تسجيل تقارير عن زيادة
المكالمات على الخطوط الساخنة للعنف المنزلي في جميع أنحاء العالم ،ورسمت
4
التوقعات المبكرة صورة قاتمة.
كانت التكهنات مقلقة بشكل خاص ألشكال العنف والتمييز القائم على النوع االجتماعي
التي تحدث فقط في مرحلة الطفولة .وفي شهر أبريل من العام  ،2020قدر صندوق

األمم المتحدة للسكان أن االضطرابات الواقعة ببرامج الوقاية يمكن أن تؤدي إلى
حدوث مليوني حالة من حاالت تشويه األعضاء التناسلية لإلناث/ختان اإلناث (تشويه
األعضاء التناسلية لإلناث/ختان اإلناث) على مدى العقد المقبل والتي لم تكن لتحدث
لوال ذلك 5.قدرت منظمة أنقذوا األطفال أن اآلثار االقتصادية ألزمة وباء كورونا
( )COVID-19وحدها يمكن أن تؤدي إلى حدوث مليون حالة حمل إضافية بين
المراهقات في عام  ،2020ويظهر بحث صندوق األمم المتحدة للسكان في الوقت
الحالي أن االنقطاعات المرتبطة بالوباء الستخدام وسائل منع الحمل أدت إلى حدوث
 1.4مليون حالة حمل غير مقصود في ذلك العام 6.تشير أحدث تقديرات منظمة
األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إلى احتمالية حدوث  10ماليين حالة زواج إضافية
7
للفتيات بحلول عام  2030نتيجة للوباء ،يكون معظمها خالل السنوات القليلة المقبلة.
وبمرور أكثر من عام ونصف منذ إعالن عن وباء كورونا ( )COVID-19وبا ًء
ً
معطل بشكل كبير ،مما يحد من إمكانية الوصول
عالميًا ،فإن جمع البيانات ال يزال
إلى األدلة لتجارب الفتيات في الوقت الفعلي ،مما يجعل من تقديم المستجدات
لمجموعات البيانات العالمية شبه مستحيلة .كما أن األدلة الكمية حول إمكانية تحقق
التوقعات المبكرة أضحت نادرة ،بل إن تجارب الفتيات أصبحت في بعض الحاالت
مباشر
آثر
ٌ
أقل وضو ًحا مما كانت عليه قبل الوباء .يكون لهذا النقص المتعلق بالبيانات ٌ
على إمكانية تلبية خطط االستجابة وسياسات التعافي والميزانيات الحتياجات الفتيات
بشكل فعال .يحاول تقرير الفتيات العالمي لعام  2021تعزيز فهمنا الجماعي حول
كيفية تحقيق اآلثار المتوقعة للوباء على الفتيات مع االعتراف أيضًا بالمدى الذي ال
ً
مجهول.
يزال

1

تتواجد آيساتا* ،البالغة من العمر  11سنة ،خارج
منزلها في منطقة موبتي ،مالي.
في مجتمعات مثل الذي تقطن به عيساتا ،أدى تصاعد
العنف إلى حدوث نزوح جماعي وإغالق المدارس.
ؤدي الخروج من الصف الدراسي إلى تعريض
األطفال لمخاطر مثل العنف المنزلي أو إجبارهم
على الزواج المبكر أو عمالة األطفال  -وهي مخاطر
تزداد احتمالية حدوثها في المناطق التي ال تزال فيها
المدارس مغلقة بسبب وباء كورونا (.)COVID-19

سيبا كيتا  /منظمة أنقذوا األطفال Save the Children

األدلة المستجدة
على الرغم من اختالف تجارب الفتيات على نطاق واسع عبر البلدان والمجتمعات ،إال
أن األدلة المتاحة والناشئة تدعم المخاوف السائدة على نطاق واسع من أن الوباء يؤدي
إلى تفاقم ظاهرة عدم المساواة القائمة بين الجنسين وغيرها من أوجه عدم المساواة مع
وجود مستقبل الفتيات على المحك.
تقدم برامج الفتيات والبالغات المدافعات عن حقوقهن في البلدان منخفضة الدخل
تقارير أكثر اتساقًا عن تزايد حاالت الحمل لدى المراهقات وحاالت زواج األطفال
واألشكال األخرى للعنف القائم على النوع االجتماعي داخل مجتمعاتهن .كما أن
البيانات ذات الطابع التمثيلي على الصعيد الوطني التي تُشير إلى الزيادات في
حاالت زواج األطفال وحاالت حمل المراهقات ليست متاحة بعد .جرى اإلبالغ عن
زيادة بنسبة  %27في معدل حاالت زواج األطفال في والية واحدة في الهند ،وأبلغت
منظمات المجتمع المدني في إثيوبيا وموزمبيق عن وجود أعداد كبيرة من التدخالت
لمنع زواج األطفال 8.تتعلق معظم التغييرات التي تم اإلبالغ عنها لدى منظمة أنقذوا
األطفال  Save the Childrenمن خالل الفتيات في برامجنا وموظفينا بإغالق
المدارس وبالتالي زيادة الضغط على الفتيات للزواج ،تقل احتمالية الحصول على
فرصة التعليم الجيد بشكل متزايد ،وبسبب تزايد مخاطر الحمل من خالل عالقات
قائمة على الرضا باإلضافة إلى زيادة التعرض للعنف بسبب تقليل الوقت الذي يجري
قضائه تحت اإلشراف داخل المدرسة 9.كما جرى تحديد تفاقم انعدام األمن المالي وما
يرتبط به من انخفاض في تكلفة حفالت الزفاف كحوافز لزواج األطفال خالل فترة
تفشي الوباء 10.كما حددت األبحاث في شرق وجنوب إفريقيا االستغالل الجنسي مقابل
الموارد األساسية باعتباره السبب الرئيسي لحاالت الحمل غير المرغوب فيه داخل
11
مجتمعاتهم منذ تفشي الوباء.
تواجه الفتيات تحديات كبيرة في العودة إلى المدرسة والتعويض عما فاتهم من
التعلم .توقف تعليم أكثر من  1.6مليار طفل بسبب إغالق المدارس المرتبطة بوباء
12
كورونا في عام  2020وال تزال هناك ماليين الفتيات غير ملتحقات بالمدارس.

وفي المتوسط ،تتغيب الفتيات في البلدان الفقيرة بنسبة  %22عن أيام الدراسة أكثر من
الفتيان 13.في إفريقيا جنوب الصحراء ،خسرت الفتيات ما متوسطه  69يو ًما من التعليم
خالل عام  14.2020في حين أن البيانات حول ما إذا كانت الفتيات قد ثبت أنهن أقل
عرضة للعودة إلى المدرسة ال تزال محدودة ومختلطة 15،كما تشير دراسات متعددة إلى
صا أقل في إمكانية الوصول إلى التعليم عن بعد خالل فترة اإلغالق
امتالك الفتيات فر ً
مقارنة بالفتيان 16.وجدت الدراسة االستقصائية العالمية التي أجرتها منظمة أنقذوا
األطفال  Save the Childrenأنه في عام  ،2020تزايدت احتمالية العمل المنزلي
للفتيات في برامجنا خالل فترة إغالق المدارس إلى الحد الذي أدى إلى تعارض ذلك
مع دراستهن 17.يخشى الموظفون في بوركينا فاسو في الوقت الحالي من أن الصعوبات
االقتصادية الناجمة عن الجائحة المستمرة تعني أن العائالت ال تستطيع إعالة نفسها
دون مساعدة الفتيات في المنزل ،ويفيد الموظفون في الصومال أن مخاوف اآلباء بشأن
ً
حاجزا إضافيًا.
الفتيات المصابات بوباء كورونا ( )COVID-19في المدرسة قد خلقت
أدى وباء كورونا ( )COVID-19إلى منح الفتيات قدرة محدودة على الوصول إلى
مراكز اتخاذ القرارات ،ولم يؤ ِ ّد التحول إلى المساحات االفتراضية إلى زيادة وصولهن
إلى القادة الذين يتخذون القرارات .لم تصبح الفعاليات العالمية أكثر سهولة بالنسبة
للفتيات من خالل المنصات عبر اإلنترنت .كما تؤدي الفجوة في التكنولوجيا الرقمية،
وعدم بذل الجهود لجعل هذه المجاالت أكثر سهولة للوصول إليها (خاصة للفتيات
من غير الناطقين باإلنجليزية) ،والميل المتزايد للقادة إلى التسجيل المسبق للرسائل،
إلى استبعاد الفتيات من المشاركة الفعالة خالل أوقات صنع القرار الحاسمة ،بما في
يجر إدراج أي فتيات في فرق العمل الوطنية الخاصة
ذلك منتدى جيل المساواة .لم ِ
بوباء كورونا ( ،)COVID-19كما أفاد موظفو منظمة أنقذوا األطفال Save the
 Childrenفي الصومال وبوركينا فاسو وجمهورية الدومينيكان أن إغالق المدارس
واألماكن المالئمة للفتيات بسبب تفشي وباء كورونا قد حرم الفتيات من إمكانية
الوصول إلى مراكز اتخاذ القرارات على مستوى المجتمع.
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لقد كافحت االستجابات للوباء لتلبية احتياجات الفتيات المتأثرات بأشكال متعددة من
ظواهر عدم المساواة والتمييز .قامت الحكومات والمجتمع المدني بتكييف الخدمات
في محاولة لتقديمها بأمان خالل فترة تفشي الوباء 18.ومع ذلك ،فقد أفاد موظفو
منظمة أنقذوا األطفال  Save the Childrenفي بوركينا فاسو وإثيوبيا والصومال
أن إمكانية الوصول إلى الفتيات ذوات اإلعاقة وأولئك الذين يعيشون في المناطق
الريفية—المستبعدة بالفعل في كثير من األحيان من الخدمات األساسية—كان أكثر
صعوبة خالل فترة تفشي الوباء ،كما توقفت في بعض األحيان بشكل تام .كما شهدت
الفتيات المتنقالت مزي ًجا من الهجرة القسرية وفقدان حرية الحركة بسبب إغالق
الحدود وحاالت اإلغالق .كما واجه أولئك الذين يعيشون وفق ظروف إنسانية أزمات
متقاطعة تتعلق بتفشي وباء كورونا ،والمناخ ،واألزمات المرتبطة بالنزاع ،وتصف
التقارير زيادة التعرض للعنف القائم على النوع االجتماعي ،بما في ذلك زواج
األطفال 19.وبحلول شهر نوفمبر من العام  ،2020أبلغت  27عملية من أصل 32
بشأن األحول اإلنسانية عن زيادة في العنف القائم على النوع االجتماعي ووصف
20
 %89من االستجابات خطر العنف القائم على النوع بأنه شديد أو متطرف.
أدركت االستجابات لوباء كورونا ( )COVID-19زيادة خطر العنف القائم على
النوع االجتماعي ،إال أن األدلة على االهتمام الخاص بالفتيات والتمويل لدعم
التنفيذ تتواجد بشكل محدود .تتضمن أكثر من  %70من االستجابات لوباء كورونا

( )COVID-19تدابير لمعالجة العنف القائم على النوع االجتماعي ،إال أنه ومع
محدودية البيانات المصنفة حسب العمر ،فإنه من الصعب معرفة ما إذا كانت
احتياجات الفتيات الخاصة جرت تلبيتها أم ال 21.أدى الضغط المستمر من المجتمع
المدني على مدار عام  2020في النهاية إلى توفير  %97من التمويل المطلوب
للتصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي في إطار خطة االستجابة اإلنسانية العالمية
لوباء كورونا ( .)COVID-19ومع ذلك ،على الرغم من االعتراف األكبر بالحاجة
إلى معالجة العنف في التخطيط لعام  ،2021فقد تم تلقي  %11فقط من األموال
22
الالزمة لبرامج الحماية من العنف القائم على النوع االجتماعي.
أثر التأجيل واألولويات الجديدة التي يقودها وباء كورونا ( )COVID-19بشأن
عملية المساواة المحورية بين األجيال ،إال أنه جرى وضع أهداف مهمة وبنية جديدة
لمزيد من االلتزامات والتعاون متعدد القطاعات .حددت خطة التسريع العالمية للمساواة
بين الجنسين هدفًا لمنع تسعة ماليين حالة زواج لألطفال في سن خمس سنوات،
واجتذبت التزامات مهمة لدعم التنفيذ 23،بما في ذلك من البلدان المنخفضة والمتوسطة
الدخل ذات معدل االنتشار المرتفع مثل بوركينا فاسو ونيجيريا 24.ومع ذلك ،فإن
االلتزامات اإلضافية (خاصة التمويل) ،وإطار المساءلة القوي ،والمشاركة المحسنة
والهادفة مع الفتيات سوف تحدد ما إذا كان يمكن تجنب أسوأ آثار الوباء لوضع العالم
على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام .2030

تزوجت أويس* ،البالغة من
العمر  17عامًا ،مقابل الوعد
بالحصول على المهر.

هيو كينسيال كننغهام  /منظمة أنقذوا األطفال Save the Children
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كريستيان موتومبو /منظمة أنقذوا األطفال Save the Children

تقوم الوج ،البالغة من العمر  15عامًا ،وهي عضوة
بمجلس الشباب ،بارتداء قناع الوجه في كينشاسا.
كانت تقضي وقتها بين أنشطة المدرسة ومجلس
الشباب ،قبل إغالق األنشطة بسبب جائحة وباء
كورونا.

التوصيات
بعد مرور عام على نشر منظمة أنقذوا األطفال  Save the Childrenتوقعات
خطيرة حول تأثير وباء كورونا ( ،)COVID-19ال تزال البيانات المتعلقة بآثار
األزمة على الفتيات نادرة وتحتاج بشدة إلثراء االستجابات القائمة على األدلة .ومع
ذلك ،فإن األدلة النوعية الناشئة تدعم المخاوف السائدة على نطاق واسع من أن الوباء
يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة القائمة بين الجنسين وغيرها من أوجه عدم المساواة
مما يضع مستقبل الفتيات على المحك .مع استمرار البلدان والمجتمع الدولي في
االستجابة للمطالب المتغيرة للوباء والتطلع إلى "المضي قد ًما بشكل أفضل" ،مع تلبية
االحتياجات المتزايدة والنظر في انتهاكات الحقوق الناتجة عن النزاعات المطولة
والكوارث المتعلقة بتغير المناخ ،تقدم منظمة أنقذوا األطفال Save the Children
التوصيات التالية للحكومات الوطنية والوكاالت التابعة لألمم المتحدة والجهات الفاعلة
في المجال اإلنساني والجهات المانحة والمجتمع المدني.

الحكومات الوطنية

يتعين على الحكومات الوطنية أن تفي بالتزاماتها باحترام حقوق الفتيات وحمايتها
وإعمالها .كما يتعين عليهم العمل بصفتهم مسؤولين أساسيين لتنفيذ السياسة والعمل
لدعم الفتيات المتأثرات سلبًا جراء تفشي وباء كورونا ( )COVID-19والبت في
قضايا النزاع والكوارث المتعلقة بتغير المناخ بما يتماشى مع االحتياجات المحددة،
وتوجيه جداول األعمال والحمالت الوطنية لدعم حقوق الفتيات .يتعين عليهم:

1.إضفاء الطابع المؤسسي على المشاركة اآلمنة والهادفة للفتيات في سن
المراهقة في العمليات المتعلقة بوضع السياسات والمساءلة من خالل إرساء
القوانين والسياسات واإلرشادات على المستويين المحلي والوطني وتطبيقها
وتوفير مواردها ،مع االعتراف بدور الفتيات في سن المراهقة وحقوقهن
باعتبارهن جهات معنية رئيسية فيما يتعلق بحياتهن من خالل:
.

أضمان االلتزام بالمتطلبات األساسية التسعة للمشاركة الهادفة للطفل
والمنصوص عليها بموجب المالحظة العامة رقم  12للجنة حقوق
25.
الطفل

 .ب تخصيص الموارد المالية والفنية المستمرة والمرنة لدعم المعرفة
والمهارات والقدرات المدنية للفتيات في سن المراهقة؛ 26تعريف الفتيات
بالنطاقات وجهات اإلرشاد لتنمية قدراتهن القيادية وخلق مسارات للقيادة.
 .ج تحديد العوائق المتعلقة بنوع الجنس وعالجتها لهدف المشاركة اآلمنة
والهادفة للفتيات المراهقات في صنع القرار من خالل وضع استراتيجيات
هادفة ،ومعالجة الحواجز الهيكلية األخرى التي قد تواجهها الفتيات
27
المراهقات على اختالفهن.
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2.وضع حقوق الفتيات بكل تنوعها في قلب استجابة وباء كورونا
( )COVID-19والسياسة اإلنسانية والتنموية المستمرة والتخطيط
والبرمجة من خالل:

 .أ إجراء تحليل متعدد الجوانب للنوع االجتماعي والقوة وتطبيقه إلثراء
28
االستجابات القائمة األدلة والسياسات الشاملة والبرامج.
 .ب زيادة وتحسين جمع البيانات اآلمنة واألخالقية وتحليلها وإعداد التقارير.
تصنيف جميع البيانات حسب الفئة العمرية والجنس كحد أدنى ،وحيثما
كان ذلك آمنًا وممكنًا ،حسب اإلعاقة ،والعرق ،والجغرافيا ،والثروة،
والتوجه الجنسي ،والهوية الجنسانية والتعبير.
 .ج االلتزام بالميزنة المراعية للمنظور الجنساني والشاملة والمراعية
لألطفال وااللتزام بأفضل الممارسات األخرى للتمويل العادل للفتيات.
3.مواجهة العوائق الحاسمة التي تعترض حقوق الفتيات والمساواة بين
الجنسين ،بما في ذلك منع زواج األطفال ومنع األشكال األخرى من العنف
القائم على النوع االجتماعي والعنف ضد األطفال واالستجابة لها من خالل:
 .أ االعتراف بالمعلومات والخدمات الخاصة بالعنف القائم على النوع
االجتماعي وحماية األطفال والصحة النفسية والدعم النفسي
واالجتماعي والصحة اإلنجابية والجنسية باعتبارها خدمات أساسية،
بما يتضمن مقدمي الخدمات االجتماعية والمالجئ والمساحات اآلمنة
المناسبة للفتيات المراهقات ،والتي يجب أن يتم الحفاظ عليها وتكييفها
خالل تفشي جائحة كورونا ( )COVID-19وظهور أزمات الصحة
العامة في المستقبل 29.يتعين تزويد هذه الخدمات بالموارد الكاملة
والمستدامة ،بما في ذلك معدات الحماية الشخصية والتدريب للعمل
بأمان .يتعين أيضًا أن تكون في متناول جميع الفتيات ،بغض النظر عن
الوضع القانوني أو وضع الهجرة أو وضع اللجوء.

 .ب تطوير أنظمة الحماية الرسمية وغير الرسمية وتعزيزها من خالل
إشراك مجموعات حقوق النساء والفتيات واألطفال المحلية ،وهم القادة
الدينيين والتقليديين والمجتمعيين ،والمنظمات الممثلة لألشخاص ذوي
اإلعاقة ،بما في ذلك تلك المعنيين بحاالت األزمات اإلنسانية وحاالت
الالجئين وحاالت النزوح القسري.
 .ج العمل مع المجتمعات المحلية ،بما في ذلك العمل مع الفتيات وأولياء
أمورهم ومقدمي الرعاية وأسرهم الممتدة والرجال والفتيان والقادة
التقليديين والدينيين لتحدي األعراف الجنسانية الضارة وبناء الدعم
إلنهاء زواج األطفال وغيره من أشكال العنف القائم على النوع
االجتماعي.

 .د إنهاء زواج األطفال وتقديم الدعم الفعلي للفتيات المتزوجات لنيل
حقوقهن من خالل سن قوانين ضد العنف القائم على النوع االجتماعي،
بما في ذلك تحييد الممارسات الضارة ،وتحديد الحد األدنى لسن الزواج
بـ  18عا ًما دون استثناء ،وإلغاء القوانين والسياسات التي تخلق حواجز
تحول دون حصول الفتيات على حقوقهن في التعليم وخدمات ومعلومات
الصحة الجنسية واإلنجابية .يجب أن تشكل هذه التدابير جز ًءا من خطط
العمل الوطنية متعددة القطاعات الممولة والمنفذة بالكامل مع وضع
30
آليات للمساءلة.

 .ه تعزيز إتاحة حق الفتيات في التعليم من خالل دعم خطة منظمة أنقذوا
األطفال  Save the Childrenالمكونة من  8نقاط لبناء المستقبل
31
بشكل أفضل.
 .و االنضمام إلى حركة جيل المساواة لتحقيق تقدم حاسم بشأن حقوق
الفتيات من خالل التنفيذ الفعال لخطة التسريع العالمية للمساواة بين
الجنسين من خالل االلتزام الملموس المزودة بموارد كافية لدعم إجراء
تعزيز حقوق الفتيات في إطار خطة التعجيل وتحديد هدف ومؤشر
مصنفان حسب العمر.
 .ز تعزيز عنصر المساءلة لدى الفتيات في إطار عمل جيل المساواة
والمساءلة ،بما في ذلك من خالل متطلبات اإلبالغ عن التقدم المحرز
بالنسبة للفتيات المراهقات باستخدام أهداف ومؤشرات مصنفة حسب
العمر.

 .ح دعم الفريق االستشاري المعني بالمساواة بين الجنسين للمراهقات،
بما في ذلك من خالل الدعم الفني والمالي ،والتكبير واالستيعاب
لتوصياتهم ،ومن خالل تسهيل الفرصة للفتيات في بلدهن للتواصل مع
الفريق والمشاركة في عمليات المساءلة على المستوى الوطني.

الجهات الفاعلة في األمم المتحدة

على الجهات الفاعلة في األمم المتحدة ،بما في ذلك وكاالت األمم المتحدة ،القيام بما يلي:
1.إدراج المشاركة اآلمنة والهادفة للفتيات المراهقات بشكل منهجي في وضع
السياسات الدولية وعمليات المساءلة التي تؤثر عليهن ،ويتضمن ذلك
المساواة بين األجيال ولجنة وضع المرأة والمنتدى السياسي رفيع المستوى
بشأن أهداف التنمية المستدامة مع التركيز بشكل خاص على الهدف 5
والجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن وآليات المساءلة في مجال حقوق
اإلنسان مثل لجنة حقوق الطفل ( ،)CRCواالستعراضات الدورية الشاملة،
وإعداد التقارير بشأن ميثاق القضاء على التمييز ضد المرأة (.)CEDAW
كما ينبغي على الجهات الفاعلة في األمم المتحدة ضمان إتاحة منصات داعمة
للفتيات المراهقات ومخصصة لهن للمشاركة بأمان مع صانعي القرار بطريقة
هادفة ومستمرة.
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عندما أجبر مسلحون
سميرة البالغة من العمر
 15عامًا وعائلتها على
الخروج من قريتهم في
بوركينا فاسو ،كانت
خارج المدرسة خالل
العامين التاليين.

2.اإلبقاء على برنامج تعقب االستجابة الجنسانية لـوباء كورونا
( )COVID-19وتحديثه وتوسيعه لتعزيز المساءلة المستمرة عن حقوق
الفتيات ومعالجة عدم المساواة بين الجنسين من خالل خطط االستجابة الوطنية
للوباء والتعافي ،بما في ذلك من خالل البيانات اإلضافية المصنفة حسب العمر
حيثما أمكن ذلك.
3.العمل على ضمان توصيل خطة جيل المساواة العالمية لتسريع المساواة بين
الجنسين للفتيات من خالل:

 .أ إدراج مؤشرات األداء المصنفة حسب العمر ضمن إطار المساءلة بشأن
المساواة بين الجنسين.
 .ب إصدار تعليمات واضحة وذات مغزى للفريق االستشاري المعني
بالفتيات المراهقات وتقديم الدعم المالي والتقني ،بما في ذلك قدرة
الموظفين الدائمين لدعم الفريق االستشاري للعمل بفعالية.

الجهات المانحة

على الجهات المانحة ،بما في ذلك الحكومات والجهات الفاعلة لدى األمم المتحدة
والمؤسسات والمناصرين للقطاع الخاص من أجل المساواة بين الجنسين:
1.توفير الدعم المالي للقيادة النسوية من خالل التمويل المرن للمنظمات
الشعبية لحقوق النساء والفتيات ،والشبكات والمجموعات التي تقودها الفتيات،
بما في ذلك المنظمات التي تمثل النساء والفتيات من ذوات اإلعاقة.
2.اإللزام بأن التحليل الجنساني متعدد الجوانب وتحليل القوة يساعد في تطوير
جميع طلبات تقديم المقترحات لالستجابة لوباء كورونا ()COVID-19
وجهود التعافي وما بعدها .ويجب على جميع المشروعات المقترحة أن تراعي
النوع االجتماعي كحد أدنى.
3.تقديم الخبرة الفنية والمساعدة المالية لدعم تطوير السياسات والبرامج
الوطنية للفتيات ،بما في ذلك مشاركة الفتيات ،وآليات المساءلة ،والميزنة
المراعية للنوع االجتماعي واألطفال ،وجمع البيانات اآلمنة واألخالقية،
وتحليلها ،واستخدامها في جميع األوضاع.
4.تقديم التزامات مالية لإلجراءات التي تركز على الفتيات في إطار خطة
التسريع العالمية للمساواة بين الجنسين ،بما في ذلك دعم مشاركة الفتيات
الفعالة في العملية وتعزيز آليات المساءلة مثل الفريق االستشاري المعني
بالفتيات المراهقات.

أدريان بيتيبالي /منظمة أنقذوا األطفال Save the Children

الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني

على الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني بما في ذلك وكاالت األمم المتحدة
والحكومات والجهات المانحة ومنظمات المجتمع المدني:
1.التأكد من توفير أساس معرفي لجميع تقييمات االحتياجات اإلنسانية وخطط
االستجابة اإلنسانية بحيث يستند هذا األساس المستنير إلى التحليالت
الجنسانية متعددة الجوانب وتحليل القوى والمجموعة اآلمنة واألخالقية
وتحليل البيانات المصنفة حسب النوع االجتماعي والفئة العمرية والتنوع.
يجب أن تضمن تقييمات االحتياجات اإلنسانية وخطط االستجابة اإلنسانية أن
احتياجات الفتيات المراهقات قد تم تحديدها ومعالجتها.
2.زيادة تمويل العمل اإلنساني من أجل خدمات حماية األطفال المراعية
للنوع االجتماعي وجهود منع العنف القائم على النوع االجتماعي وتخفيفه
واالستجابة له ،بما يتناسب مع الحاجة الملحة ونقص التمويل المزمن في
االستجابات اإلنسانية.
3.استخدام المبادئ التوجيهية الحالية المستندة إلى أدلة في إطار الجهود
المبذولة لالستجابة لوباء كوفيد  19في مواقع العمل اإلنساني ،وغيرها من
األزمات اإلنسانية ،بما في ذلك المعايير الدنيا المشتركة بين الوكاالت للعنف
القائم على النوع االجتماعي في برامج الطوارئ 32،دليل النوع االجتماعي
المشترك بين الوكاالت للعمل اإلنساني 33،المعايير الدنيا لحماية الطفل في
العمل اإلنساني 34،الحد األدنى من معايير االستعداد واالستجابة والتعافي من
التعليم (الحد األدنى من معايير الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم في حاالت
الطوارئ للتعليم في حاالت الطوارئ) 35،ومجموعة أدوات الصحة الجنسية
واإلنجابية للمراهقين لألوضاع اإلنسانية 36.إن منع العنف القائم على النوع
االجتماعي وتخفيف مخاطره وتعزيز المساواة بين الجنسين في جميع مناحي
االستجابة اإلنسانية يعتبر واجبًا على جميع الجهات الفاعلة في العمل اإلنساني
في جميع األوقات وفقًا إلطار عمل المحاسبة والسياسة الخاصة بالمساواة بين
37
الجنسين لدى اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت.
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4.ضمان االلتزام والتنفيذ المستمر لالستجابة اإلنسانية المبدئية في جميع
األوقات ،بما في ذلك المشاركة اآلمنة وغير المقيدة لموظفات المنظمات
اإلنسانية في تقييم االحتياجات وتصميم وتنفيذ جميع الخدمات اإلنسانية
ورصدها وتقييمها على كل المستويات .لن يتم تقديم المساعدة اإلنسانية
بطريقة تدعم المبادئ والمعايير اإلنسانية األساسية بدون المشاركة الكاملة
للموظفات ،وستكون غير فعالة في تلبية احتياجات الفتيات.

منظمات المجتمع المدني

على منظمات المجتمع المدني ( )CSOsبما في ذلك المنظمات غير الحكومية
الدولية ،والمنظمات الشعبية لحقوق المرأة ،والشبكات النسائية ،والمجموعات
والشبكات التي تقودها الفتيات ،والمنظمات المجتمعية التي يقودها األطفال:
1.التشاور مع الفتيات خالل العمليات الداخلية لصنع القرار .كما ينبغي أن تمثل
الفتيات الجهات المعنية في العمليات اإلستراتيجية أو الرقابية الداخلية ،على
سبيل المثال ،من خالل مشاركتهن في المجالس االستشارية أو من خالل
المشاركة في التخطيط اإلستراتيجي.
2.تطوير أو مواءمة البرمجة لزيادة مشاركة الفتيات المراهقات ،باستخدام
التحليالت الجنسانية وتحليالت السلطة متعدد الجوانب .ينبغي لمنظمات
المجتمع المدني التعاون في إنشاء وتبني المبادرات ودعمها بشكل مباشر،
حيث إن هذه المبادرات من شأنها زيادة قدرة الفتيات في سن المراهقة على
المشاركة في عمليات صنع القرار .وتشمل أمثلة عناصر البرمجة مهارات

المناصرة والبحث والمعرفة المجتمعية والسياسية وفرص القيادة والتوجيه
عبر األجيال وتحليل البيانات والتثقيف اإلعالمي أو أي مبادرات أخرى
تحددها الفتيات أنفسهن .على منظمات المجتمع المدني العمل عبر الظروف،
والنهوض بالفتيات في ظروف التنمية والظروف اإلنسانية وظروف التشريد
تضررا
القسري وظروف الربط بين الجنسين ،وضمان إدراج الفتيات األكثر
ً
من عدم المساواة والتمييز ،بما في ذلك الفتيات من السكان األصليين ،والفتيات
ذوات اإلعاقة ،والفتيات من مجتمع  ،+ LBTQIAوالفتيات المتزوجات
والحوامل واألمهات في أعمار مبكرة ،والفتيات الالئي يعشن في الشوارع
فقرا مدقعًا ،أو غيرهن من الفتيات الالتي يواجهن صعوبات في
أو الفقيرات ً
المشاركة بسبب الهجرة والنزوح ً
مثل.
3.المطالبة بالمساءلة للفتيات من خالل االستمرار في الضغط على الحكومات
ووكاالت األمم المتحدة والجهات الفاعلة بالعمل اإلنسانية لإلبالغ عن تأثير
تخطيط وسياسة االستجابة لوباء كورونا ( )COVID-19وتحمل المسؤولية
عنه ،باإلضافة إلى التنمية المستقبلية والتخطيط اإلنساني والسياسة ،وذلك من
خالل:
 .أ تسهيل مشاركة البالغين مع الفتيات للمطالبة بإضفاء الطابع المؤسسي
على آليات المساءلة أمام الفتيات.
 .ب دعم الفتيات وشبكاتهن للمشاركة في آليات المساءلة واالتصال بها مثل
الفريق االستشاري المعني بالمساواة بين الجنسين والمراهقات ،فضال
عن عمليات المساءلة المحلية والوطنية.

ً
رعاية
يتلقى الطفل إسماعيل
من أمه أزيده وجدته فاطمة.
كانت أزيدا ،البالغة من
العمر  19عامًا (في الصورة
ً
حامل في
على اليمين)،
شهرها الثامن عندما فرت
من ميانمار .يمكن أن تؤدي
ضغوط الهجرة والنزوح إلى
زيادة المضاعفات الصحية
التي تواجهها األمهات الشابات
بينما تؤثر على قدرتهن على
إمكانية الوصول إلى الرعاية.

حنا أدكوك  /منظمة أنقذوا األطفال Save the Children
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