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والشابات. بوصفهن خبيرات في حياتهن، يجب تطبيع  الفتيات  يؤثر على  بالسياسات ال  ليس هناك قرار خاص 
الشمولية الهادفة والمتنوعة لهن، وتضمينها بشكٍل منتظٍم على مستوى كافة السياسات واالستراتيجيات 

وعمليات التخطيط. 

االعتراف بقدرة الفتيات على الفعل بأصواتهن واستثمارها

ضمان المشاركة الفّعالة والهادفة للفتيات والشابات والتمثيل المتنوع لهن في 
كافة مجاالت صناعة القرار، من المستوى المحلي إلى المستوى الوطني.

الوضع  تتالءم مع  التي  الفّعالة  الشبابية  المشاركة  تصميم وتوريد استراتيجيات 
المعلومات  آليات  ذلك  في  بما  مشاركتهن،  وتدمج  والشابات  للفتيات  الحالي 

الراجعة والمساءلة.
إيجاد العمل من خالل الشركاء المحليين الذين يكّونون شراكات طويلة المدى مع 

الفتيات والشابات. 
وضمان  الكارثية  األحداث  من  والتعافي  فعالة  كعناصر  بالفتيات  االعتراف 
المخاطر  وتقليل  المناخي  بالتغّير  المتعلقة  القرارات  صناعة  في  مشاركتهن 

الناتجة عن الكوارث.

للفتيات  أولوية  تضع  الجنس  لنوع  تستجيب  وبرامج  سياسات  في  االستثمار 
والنساء من كافة الفئات العمرية )بما في ذلك الفئات األقل تمثياًل والفئات 

الريفية وفئات السكان األصليين وفئات ذوي اإلعاقة(.
القرار  صناعة  في  والفتيات  للنساء  والفّعالة  الكاملة  والقيادة  التمثيل  دعم 
المحلية  المستويات  على  والمواءمة  التخفيف  استراتيجيات  ورصد  وتطبيق 

والمجتمعية والوطنية. 
االلتزام بالتعليم المناخي اإلجباري في المدارس وبيئات التعليم غير الرسمي 

وتوفير معلومات سهلة اإلتاحة للوصول إلى أعداد شبابية متنوعة. 
المناخي  التغّير  موضوعات  في  المحلية  الشبابية  والقدرات  القيادات  دعم 
واالستدامة البيئية من خالل إعطاء األولوية للشراكات مع الشباب والمنظمات 

المعنية بالشابات واألطفال. 

دعاوي للعمل
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تتواجد الفتيات في صدارة األزمات المناخية، وألنهن يتأثرن بشكٍل غير متناسب، فإنهن كثيًرا ما يتخذن اإلجراءات 
لتخفيف أثر التغّير المناخي واالستجابة له داخل مجتمعاتهن. إال أن الفتيات غائبات بدرجة كبيرة في خطط العمل 
المناخي الخاصة بالحكومات.1ندعو الدول األعضاء إلى االعتراف بالفتيات من خالل وضع أولوية إلعداد استراتيجيات 
وحلول تستجيب للنوع االجتماعي واألعمار. يجب أن يتاح أيًضا للفتيات والشابات الوصول للتعليم المناخي لفهم ما 

يحدث وآثاره وكيفية استجابتهن له. 

 نهج يراعي االعتبارات اإلجتماعية إزاء تغير المناخ ويحدد أولويات
احتياجات الفتيات والشابات
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  دراسة لمعهد بروكينج تمت على 160 خطة للعمل المناخي الخاصة بحكومات مختلفة وجدت أن ثالث خطط فقط أشارت بشكٍل واضٍح للفتيات. 

 النتيجة المرجوة: الجمعية العالمية
 للمرشدات وفتيات الكشافة في لجنة األمم

المتحدة المعنّية بوضع المرأة رقم 66
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 زيادة فرص حصول الفتيات والشابات على العمل الالئق والحماية
االجتماعية

وفي العديد من السياقات ، تمثل الشابات أعلى نسبة من الشباب العاطلين عن العمل. وكثيرا ما يكونوا ممثلين 
الحماية االجتماعية مثل  ، مما يتيح لهم إمكانية أقل للحصول على  زائدا في االقتصاد غير الرسمي  تمثيال 
األجور الالئقة وإجازة األمومة وجعلهم أكثر عرضة للصدمات االقتصادية. وتضع الفجوة الرقمية بين الجنسين ، 
التي تبينها تدابير مثل الوصول إلى اإلنترنت واستخدامها ، حواجز إضافية أمام مشاركة القوة العاملة. وعندما 
تحصل المرأة على عمل الئق ، فإنها ممثلة تمثيال ناقصا في المناصب القيادية وفي القطاعات التي يسيطر 

عليها الذكور تقليديا ، وال سيما في مجالي العلم والتكنولوجيا.

دعاوي للعمل
سد الفجوة الرقمية بين الجنسين عن طريق كفالة حصول الفتيات والشابات على 
اإللمام بالقراءة والكتابة الرقمية والتعليم في مجال STEM في األطر التعليمية 

الرسمية وغير الرسمية.
وضمان  القانونية  األطر  تنفيذ  خالل  من  العمل  مكان  في  التمييز  على  القضاء 

الحماية االجتماعية أمر شامل ، بما في ذلك رعاية األطفال بأجر وإجازة األمومة.
الرسمية  غير  العمل  قطاعات  في  الزائد  وتمثيلهن  الشابات  بطالة  معالجة 
والتوجيه  التدريب  فرص  توفير  طريق  عن  المستقرة  وغير  األجر  والمنخفضة 

والعمل الالئق.
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خاصة  للتعافي  واستراتيجيات  وخطط  الستجابات  الحكومات  تبني  ضمان 
بكوفيد-19 قائمة على نوع الجنس. 

ورفاه  الذهنية  الصحة  تخاطب  التي  والخدمات  الدعم  لعمليات  أولوية  إعطاء 
نوع  على  القائم  بالعنف  المتأثرات  هؤالء  ذلك  في  بما  والشابات،  الفتيات 

الجنس. 
االعتراف بالمستويات المتزايدة من مسؤوليات الرعاية والمسؤوليات المنزلية 
التي تحملتها الفتيات والشابات أثناء كوفيد-19 والتصدي لها، ودعم العودة 

إلى التعليم، بما في ذلك توفير سبل بديلة. 
إعطاء أولوية لتحقيق هدف التنمية المستدامة رقم )5( بحيث تصبح الفتيات 

والشابات أكثر صموًدا للصدمات العالمية المستقبلية. 
توفير تمويل مستدام للمنظمات النسائية التي كانت في صدارة جائحة الظل. 
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واألمن   ، االقتصاد  إلى  الصحة  ، من  المجاالت  الهيكلية في جميع  المساواة  أوجه عدم  جائحة كوفيد-19 فضحت 
إلى الحماية االجتماعية. وتّولت الفتيات والنساء المزيد من مسئوليات الرعاية والمسئوليات المنزلية. وعلى وجه 
الخصوص ، تعاني الفتيات والشابات من انتشار متزايد لمسائل الصحة العقلية ، ومن األرجح أن يتركن المدرسة أكثر 
من الفتيان. وشهد “وباء الظل” ارتفاعا في مستويات العنف ضد النساء والفتيات ، بما في ذلك العنف المنزلي ، 

واالضطراب الحاسوبي ، واالستغالل الجنسي ، الذي ال تزال آثاره محسوسة.

وضع الفتيات والشابات في مركز االستجابة لجائحة كوفيد -19 
واإلنعاش

#أشركوا_الفتيات



#أشركوا_الفتيات

القضاء على العنف ضد النساء والفتيات بكافة أشكاله
 )بدون أعذار(

وبعد  كوفيد-19،  جائحة  ذلك  في  بما  األزمات،  أثناء  األمر  ويسوء  يوم.  كل  للعنف  والفتيات  النساء  تتعرض 
واإلتجار  الجسدية  واإلساءة  الجنسية  لالعتداءات  أكثر عرضة  والشابات  الفتيات  تكون  الطبيعية حيث  الكوارث 
بالبشر والعنف المنزلي. ونريد أن تتحرر النساء والفتيات من المخاطر اإلضافية التي يشكلها العنف القائم على 

نوع الجنس. 

دعاوي للعمل
تبني  خالل  من  والفتيات  النساء  ضد  العنف  إزاء  التسامح  من  خاٍل  نهٍج  تطبيق 

وتعزيز وتنفيذ القوانين والسياسات المعنّية بالعنف القائم على نوع الجنس.
عن  فضال   ، الجنس  نوع  على  القائم  العنف  من  للناجيات  قوية  دعم  آليات  ضمان 
تحسين فرص الوصول إلى العدالة. وفي حالة الناجيات ، يجب أن تراعي الخدمات 

واالستجابات مصالح الطفل الفضلى.
كفالة اتباع نهج منسق إزاء االستراتيجيات المتعلقة باألحداث المناخية وجهود 

اإلغاثة في حاالت الكوارث التي تشمل منظار العنف القائم على نوع الجنس.
وحيثما تحدث عمليات اإلجالء أو االنتقال:

• كفالة إشراك النساء والفتيات في تخطيط الحد من الكوارث ، بما في ذلك 
استشارتهن بشأن الوجهات النهائية ومراكز اإلجالء.

المخيمات  وإدارة  المساعدة  برامج  تخطيط  في  والفتيات  النساء  إشراك   •
لضمان تلبية احتياجاتهن بطريقة مناسبة.
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التصدي فورا لآلثار التي يخلفها التضخم على تغذية الفتيات والشابات ، وذلك 
برامج  طريق  عن  والمغذي  التكلفة  الميسور  الغذاء  على  الحصول  بضمان 

الحماية االجتماعية بما في ذلك الوجبات المدرسية.
االستثمار في رصد أسعار األغذية في الوقت الحقيقي على الصعيد المحلي 
الحتياجات  األولوية  تعطي  المناسب  الوقت  وفي  منسقة  استجابة  لضمان 

الفتيات والشابات الغذائية في أوقات األزمات.
التصدي للقواعد والتصورات الضارة التي تعتبر الفتيات أقل شأنا من الفتيان 

وتعطي األولوية لوصول الفتيان إلى الغذاء.
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 ، 2021 ، ارتفعت األسعار في مختلف أنحاء العالم نتيجة لتغير المناخ ، والكوارث الطبيعية ، والصراعات  وفي عام 
، أصبحت اآلثار المتراكمة لهذا االضطراب  ونقص الغذاء ، وجائحة كوفيد-19.  وكنتيجة لسالسل اإلمداد العالمية 
محسوسة على الصعيد العالمي. وفي أوقات األزمات والمجاعة والجوع ،  كثيًرا ما تكون النساء والفتيات آخر من 
يتناول الطعام وبأقل الكميات. والفتيات الريفيات هن األكثر عرضة لعدم الحصول على الطعام بسبب تدني الوضع 

االجتماعي والفقر والمعايير االجتماعية التمييزية.

 كفالة حصول الفتيات والشابات على الغذاء الميسور التكلفة
والمغذي
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