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في أنحاء العالم، يظل العنف ضد النساء والفتيات أحد أبشع انتهاكات حقوق اإلنسان وأكثرها تغاضًيا عنها. 
وينال العنف من جميع فئات النساء في جميع المجتمعات المحلية وفي جميع البالد، إال أن الفتيات تحديًدا 

أكثر عرضة له.  

ما يقرب من 50% من االعتداءات الجنسية ُترتكب بحق الفتيات دون سن السادسة عشرة.1   •
في كل عام، تتزوج 15 مليون فتاة قبل أن تتم سن الثامنة عشرة.  •

تموت فتاة مراهقة كل 10 دقائق نتيجًة مباشرًة للعنف. 2    •
يعد العنف ثاني أهم األسباب التي تؤدي لموت المراهقات عالمًيا.3   •

اليوم بلغ عدد البالد التي لديها تشريعات ضد مختلف أشكال العنف الجنساني رقًما غير مسبوق. وعلى 
الرغم من أن القضاء على العنف الجنساني على رأس األولويات الوطنية والدولية، إال أن 78% من 

المشاركين في استطالعنا األخير يرون أن العنف الجنسي في ازدياد في مجتمعهم المحلي. 

وبمناسبة حملة »16 يوًما من العمل الناشط ضد العنف الجنساني«، طلبت حملة »الفتيات في 
خطر« #GirlsAreUnsafe، التابعة للجمعّية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة، من الفتيات 
أن يرسمن أماكن شعرن فيها بعدم األمان وأن يشاركن بهذه الرسومات. وقد تعاظم تأثير ذلك من 
خالل األصوات التي جمعها استطالعنا ضد العنف من جميع أنحاء العالم. وتلقينا المئات من من 
الرسومات والبيانات ليعد ذلك تذكيًرا صارًخا للواقع اليومي الذي تعيشه الفتيات في جميع أنحاء 

العالم.   

العنف ضد الفتيات ليس أمًرا مقبوًل أو حتمًيا. 
العنف أمر متأصل في األعراف االجتماعية الضارة ومدعوم بأيديولوجية السلطة والحظوة الذكورية 

راسخة الجذور. وإن لم نتصدى لها، سيظل الماليين من الفتيات في خطر - في المدرسة وفي 
المواصالت العامة وفي المنزل. 
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#GirlsAreUnsafe
  .للمزيد من الفتيات والشابات (U-report) من تصميم مركز االبتكار العالمي التابع لليونيسف. وقد دخلت الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة في شراكة مع اليونيسف لتقديم منصة (U-report) منصة  

أصوات الفتيات لها وزنها

نؤمن بأهمية اإلصغاء ألصوات الفتيات وتجاربهن مبارشة، كام نؤمن بأهمية 

وضع قيمة لخرباتهن يف مناقشة حياتهن. 

منصة )U-report( هي منصة اجتامعية لتبادل الرسائل حيث ميكن ألي شخص 
أن يبدي برأيه وأن يستمع إليه اآلخرون بشأن القضايا التي تثري اهتاممه! 4

تعمل الجمعية العاملية مع الفتيات والشابات يف تصميم استطالعات منصة 

)U-report( يف القضايا التي تهمهن. ونرفع أصوات الفتيات من خالل عرض 

آرائهن يف القضايا العاملية وحلولهن لها، مثل العنف الجنساين. 

7000 مشاِرك

يقول %78 من الفتيات إن العنف الجنسي ضد النساء 
والفتيات في ازدياد في مجتمعاتهن المحلية وفي العالم

يقول 70% 
من الفتيات 

إن الشوارع 
هي أكثر 
األماكن 

خطورة في 
مجتمعاتهن 

المحلية

يقول 68% 
من الفتيات إنهن 
يشعرن بأقصى 
درجة من انعدام 
األمان في الظالم

يقول %70 إن التحرش الجنسي ضد الفتيات يعد 
مشكلة في مدارسهن وكلياتهن وجامعاتهن

يقول %53 إن خطر التحرش الجنسي يصرف 
انتباههن أو يجعلهن يتجنبن الدراسة أو المشاركة في 

األنشطة المدرسة

يقول %52 إن الخوف من التحرش يجعلهن يتجنبن 
المواصالت العامة أو األماكن العامة

%43 لن يبلغن عن التحرش 

بالنسبة للفتيات، يعد التحرش يف الشوارع واملواصالت العامة جزًءا من الواقع اليومي. وغالبًا ما ال يتم اإلبالغ 

عنه أو التصدي له. ويف بعض األحيان يُنظَر إليه عىل أنه أمر مقبول. 

األماكن العامة مثل املدارس وساحات اللعب مخصصة للشباب. لذا ينبغي أن تشعر الفتيات باألمان يف تلك 

املساحات. وعندما تصبح تلك املساحات أماكن للتحرش واملضايقة، يجب علينا أال نتساهل يف األمر ونتغاىض 

عنه. 

فكلام كان صوتنا عاليًا، ازداد تأثرينا. 



هن
ومات

زمة من حك
 تنتظر الفتيات إجراءات شجاعة وحا

 رسمة 400
 فتيات ونساء

 تتراوح أعمارهن
 من 24-5 عاًما

يبدأ في سن صغيرة. إنه أمر متفٍش. يحدث في كل مكان بمعدالت وبائية. أخبرتنا الفتيات إنهن يشعرن بأقصى درجة من انعدام األمان في األماكن التالية:

%51 الشارع
%20 المواصالت العامة 

%13 الحدائق 
وساحات اللعب 

%6 أماكن االستجمام 

%4 المدرسة

%4 المنزل 



ناشدوا الحكومات - اتخذوا موقًفا إلنهاء العنف ضد الفتيات

الحكومات هي املسؤول األول واألخري عن حامية الفتيات يف الخفاء والعلن.

تنتظر الفتيات إجراءات شجاعة وحازمة من حكوماتهن. فهن يستحقّن طفولة مساملة، وحياة خالية من العنف 

والتحرش، وفرصة ليك يصبحن يف أفصل حال ممكن. ولن يقبلن باملزيد من األعذار.

عىل الحكومات أن: 

تبذل الجهد يف جمع البيانات يك تفهم طبيعة العنف ضد الفتيات وحجمه وتتتبع التقدم املحرز. فال ينتج مثل 	 

هذه البيانات بانتظام سوى %41 من البلدان، كام أن البيانات عن الفتيات محدودة عىل نحو خاص. 

تتبنى وتقوي وتعزز القوانني والسياسات بشأن العنف الجنساين. ال تسمح للجناة باإلفالت من العقاب.	 

تتصدى لألعراف االجتامعية الضارة، من خالل العمل مع رجال الدين واملجتمعات، ومن خالل تنظيم حمالت 	 

توعية الجمهور وحمالت التعليم التي تتناول قضية انعدام املساواة والتغايض عن العنف. فالترشيعات وحدها ال 

تكفي.

تتبنى الترشيعات التي تجرم التحرش يف الشوارع، مبا يف ذلك التحرش اللفظي ومحاوالت التقرب غري املرغوبة. 	 

تدرج تعليم املساواة الجنسانية والعالقات السليمة ليصبح جزًءا من املناهج املدرسية. 	 

تلبى احتياجات ضحايا العنف من الفتيات من خالل توفري الخدمات والربامج واالستجابات التي تأخذ مصلحة 	 

الطفل يف الحسبان.


