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السياسات من أجل التغيري:

السياسات من أجل التغيري: العدد 3

إصدار مرصد حقوق الطفل - املجلس القومي للطفولة واألمومة

1- ما املقصود بتمكني الفتيات/ 

وما هي محاوره الرئيسية؟

 متكني 

الفتيات

النقاط الرئيسية

الفتيــات أكــر عرضــة لألميــة، وأكــر عرضــة 	 
ــرك الدراســة أو  ــدم االلتحــاق باملدرســة، أو ت لع
ــك إىل عــدة أســباب  االنقطــاع عنهــا، ويرجــع ذل
األعــراف  أو  املنزليــة،  مبســؤولياتهن  تتعلــق 
ــدم  ــاء، أو ع ــض اآلب ــزواج، أو رف ــة، أو ال الثقافي
ــن. ــل إقامته ــن مح ــرب م ــدارس بالق ــود م وج

ــة 	  ــن الدراس ــاح م ــات بنج ــال الفتي ــال انتق احت
إىل العمــل أقــل بكثــر مــن مثيلــه لــدى الفتيــان، 
واحتــال وجودهــن خــارج الدراســة وخــارج 
ــد  ــد يزي ــب يف آن واح ــة أو التدري ــاق العال نط
ــان. ــن الفتي ــرات عــن نظــره ب ــدار خمــس م مبق

يدعــم الرجــل واملــرأة عــى حــد ســواء التحــرش 	 
الجنــي والعنــف املنــزيل ضــد املــرأة يف ظــل 

ــة. ــروف معين ظ

يرتبــط متكــن الفتيــات بخفــض معــدالت وفيــات 	 
األمهــات والرضــع ومعــدالت اإلعتــال، باإلضافــة 
إىل انخفــاض النمــو الســكاين، وتحســن مســتوى 
التعليــم والصحــة لألطفــال، ويدفــع عجلــة النمــو 
التــي  املفرغــة  الحلقــة  ويضيــق  االقتصــادي، 

يشــكلها الفقــر.

ــدين والعقــي  ــان يف التطــور الب ــان حرجت ــة واملراهقــة مرحلت ــل الطفول متث

واالجتاعــي يف حياتنــا، وهــا مرحلتــان استكشــافيتان، نستكشــف فيهــا العــامل املحيــط بنــا، 

ــع  ــا رسي ــا فيه ــي يكــون تأثرن ــا بأنفســنا، وهــا أيضــاً مــن مراحــل النمــو الت ونكتســب ثقتن

للغايــة ونكــون أكــر عرضــة للتكيــف مــع و/أو تبنــي الســلوكيات واملبــادئ، التــي ترتســخ يف 

ــل  ــة عــى املــدى الطوي ــه املحتمل ــع وعواقب ــر الرسي ــا وتشــكل مســتقبلنا، وهــذا التأث هوياتن

يجعــل األطفــال واملراهقــن أكــر عرضــة ملجموعــة مــن العوامــل، ميكــن أن تحــول دون 

ــم.  ــل إمكاناته اســتغالل كام

ــور  ــي تنحــاز للذك ــوى الت ــاكل الق ــي، وهي ــوع االجتاع ــى الن ــة ع ــات القامئ وانتشــار التفاوت

ــق منوهــن.  ــات وتعي ــن ضعــف الفتي ــد م ــة، يزي بصــورة منهجي

بينــا تعتمــد الُنُهــج املعنيــة بتمكــن الفتيــات عــى الســياق، إال انهــا تعتــر بشــكل عــام عمليــة 

ــن الفتيــات مــن الســيطرة بشــكل أكــر عــى الخيــارات اإلســرتاتيجية يف حياتهــن،  تغيــر، مُتَِك

ــز أصواتهــن،  ــارات املتاحــة لهــن، وتعزي ــة مــن خــالل التوســع يف الخي وتتحقــق هــذه العملي

والقضــاء عــى الهيــاكل التمييزيــة التــي تحــد مــن ســيطرتهن عــى أجســادهن ومســتقبلهن. 

وألغــراض هــذه الوثيقــة، اخرتنــا الرتكيــز عــى العمليــات الثالثــة التاليــة:

تحسن إمكانية الحصول عى الخدمات )مثل الصحة والتعليم والحاية(؛ «

توفر الفرص لتنمية املهارات؛ «

منح الفتيات فرصاً لالستاع آلرائهن ومارسة حقوقهن. «

1 بن صفر – 19 سنة

عندما تكتسب الفتاة املعارف واملهارات والقدرة عىل تغيري 

واقعها، وعندما تستعني بهذه األدوات ليك تنضج، من خالل اتخاذ 

قراراتها بنفسها ومشاركتها يف عمليات صنع القرارات، عندئذ 

ميكننا القول بأنه تم متكني الفتاة

والتمكــن ليــس خدمــة ميكــن تقدميهــا لفــرد، بــل هــو رحلــة تحــول شــخصية، وتحــدث هــذه 

ــا تيســر هــذه  ــي بإمكانه ــة، الت ــات واملؤسســات االجتاعي ــياق األرس واملجتمع ــة يف س الرحل

الرحلــة أو عرقلتهــا.
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الزواج

الصحة

العادات والتقاليد

مل تكن لدي رغبة يف التعلم

رفض األب

عدم رغبة الوالدين

جميع املدرسني من الذكور

مساعدة األرسة يف العمل

كنت مضطر ان اعمل

املساعدة يف األعامل املنزلية

املدرسة بعيدة جداً

ال تستطيع األرسة تحمل مصاريف التعليم
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2 وزارة الصحــة والســكان ]مــر[ رشكــة الزنــايت ومشــاركوه ]مــر[ ومؤسســة ICF الدوليــة 2015 – مســح الجوانــب الصحيــة – مــر 2015 – القاهــرة – مــر وروكفيــل – مريالنــد – الواليــات املتحــدة األمريكيــة – وزارة الصحــة 

والســكان ومؤسســة ICF الدوليــة 

3 رانيا رشدي، مايا سيفردينج - 2015 - » املسح التتبعي للنشء والشباب املري 2014: جمع األدلة بشأن السياسات والرامج واألبحاث« – القاهرة: املجلس القومي للسكان

4 انظــر: املســح التتبعــي للنــشء والشــباب املــري – 2014 – الفصــل 9: اســتمرار نزعــة املحافظــة: املواقــف إزاء النــوع االجتاعــي بــن الشــباب املــري – املجلــس القومــي للســكان – 2015 –و فهــم الذكوريــات: املســح الــدويل 

للرجــال واملســاواة بــن الجنســن - أبــرز النتائــج - مــر )2016- 2017(، هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة – 2017 

والفتيــات والفتيــان، عــى حــد ســواء، لهــم الحــق يف أن يشــاركوا يف عمليــة صنــع القــرار بشــأن جميــع املســائل التــي تؤثــر عليهــم، ويف أن يــويل اآلخــرون اإلعتبــار 

الواجــب ملشــاركتهم ومســاهمتهم. ومــن أجــل تحقيــق ذلــك، تحتــاج الفتيــات والفتيــان لفــرص آمنــة وشــاملة )مســاحات ومنابــر(، لتكويــن آرائهــم والتعبــر عنهــا، 

ويحتاجــون أيضــاً إىل أشــخاص بالغــن وأقــران )مســتمعون( عــى اســتعداد لإلنصــات لهــم وتفعيــل آرائهــم )التأثــر(.

ــع أنحــاء  ــات يف جمي ــن املجتمع ــد م ــا هــو الحــال يف العدي ك

العــامل، الفتيــات يف مــر عرضة للتحيــزات القامئة عــى معتقدات 

اجتاعيــة - ثقافيــة متأصلــة، وميكــن أن يظهــر التحيــز يف صــور 

متعــددة، وفيــا يــي بعــض أمثلــة تتجــى فيهــا هــذه الظاهــرة 

يف مــر:

 الحصول عى الخدمات – . 1
مبا يف ذلك، خدمات التعليم والصحة

ــن يف  ــن الجنس ــوة ب ــد الفج ــراً يف س ــاً كب ــر تقدم ــرزت م أح

ــام 2015، أن مســتويات  ــات ع ــن بيان ــل التعليمــي، وتب التحصي

ــان  ــبة للفتي ــر بالنس ــد كب ــة إىل ح ــي متقارب ــل التعليم التحصي

ــه  ــت علي ــا كان ــنة، ع ــة 15 -19 س ــة العمري ــات يف الفئ والفتي

بــن األجيــال الســابقة، ويف الواقــع، كانــت نســبة الفتيــات الــاليت 

أمتمــن دراســتهن يف املرحلــة الثانويــة أعــى مــن نســبة الفتيــان 
)10,7% و 9,2% عــى التــوايل(.2

وعــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن الفتيــات أكــر عرضــة لألميــة، وال 

ســيا هــؤالء الــاليت ينتمــن للرشائــح األكــر فقــر، وأكــر عرضــة 

لعــدم االلتحــاق باملدرســة، أو تــرك الدراســة أو االنقطــاع عنهــا، 

ــة  ــؤولياتهن املنزلي ــق مبس ــباب تتعل ــدة أس ــك إىل ع ــع ذل ويرج

أو الــزواج أو رفــض اآلبــاء أو عــدم وجــود مــدارس بالقــرب مــن 

محــل إقامتهــن.

للنــشء  التتبعــي  املســح  مــن  املســتمدة  للبيانــات  ووفقــاً 

ــد ســؤال الشــباب عــن األســباب  والشــباب يف مــر 2009، فعن

وراء عــدم التحاقهــم باملــدارس، تضمنــت اإلجابــات األعــى بــن 

الفتيــات، العــادات والتقاليــد )23,3% بــن الفتيــات(، ورفــض األب 

ــك )%38,6  ــن يف ذل ــة الوالدي ــات(، وعــدم رغب ــن الفتي )11,1% ب

بــن الفتيــات(، وعنــد ســؤالهن عــن ســبب تغيبهــن عن املدرســة، 

ذكــر 9,9% مــن الفتيــات أن الســبب كان »املســاعدة يف األعــال 

املنزليــة«، مقابــل 1,6 فقــط مــن الفتيــان،3 ويــزداد احتــال 

تــرسب الذكــور مــن الدراســة، مــن أجــل العمــل أو بســبب عــدم 

ــاداً ملحوظــاً. اســتعدادهم للذهــاب للمدرســة، ازدي

مــن املهــم األخــذ يف اإلعتبــار دور الفقــر املــايل يف حرمــان 

الفتيــات/ النســاء مــن حقوقهــن ودورهــن، فالفقــر املــايل 

2- متكني الفتيات يف مرص: السياق

شكل 1: نسبة السكان الذين مل يلتحقوا باملدارس، حسب األسباب املذكورة والنوع 

االجتاعي

هــو أحــد العوامــل املتشــابكة، التــي ترتبــط مبســائل أخــرى تم/ســيتم ذكرهــا يف هــذا املوجــز، 

وتتضمــن: انخفــاض معــدل اســتخدام اإلنــاث لوســائل منــع الحمــل الحديثــة، االفتقــار للمعرفــة 

بشــأن األمــراض املعديــة، الفــرص املحــدودة إلســتخدام الكمبيوتر ووســائل اإلعــالم الرقميــة، زيادة 

فــرص التعــرض للمارســات الضــارة، مثــل: الختــان، و/أو زواج األطفــال. وفيــا يتعلــق بالتعليــم، 

تكشــف البيانــات املســتمدة مــن املســح الســكاين الصحــي يف مــر 2014، كيــف يرتبــط الحصول 

عــى التعليــم ارتباطــاً إيجابيــاً مبســتوى ثــراء األرسة، »أكــر مــن 8 مــن كل 10 ســيدات يف الرشيحة 

األكــر ثــراء أمتمــن الدراســة باملرحلــة الثانويــة أو مــا بعــد الثانويــة، بينــا مــا يقــرب مــن نصــف 

الســيدات يف أدين رشيحــة مل يلتحقــن باملــدارس عــى اإلطــالق«، ويرتبــط الحصــول عــى التعليم يف 

حــد ذاتــه بوجهــات النظــر حــول املســاواه بــن الجنســن، إذ أنــه كلــا ارتفــع املســتوى التعليمــي 
للشــخص، فإنــه عــى األرجــح يدعــم اآلراء التــي ال تتحيــز ضــد الفتــاة/ املــرأة.4

 املصدر: املسح التتبعي للنشء والشباب املري 2014
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اإلنرتنت

الكمبيوتر

الهاتف املحمول
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5 أشار 40,8% فقط من الفتيات/ النساء، يف الفئة العمرية 15 - 29 سنة، إىل أنهن شاركن يف أي نشاط ريايض يومي يف عام 2014 )مسح النشء والشباب - مر - 2015(

6 الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء – 2017، تعداد السكان واملساكن واملنشآت يف مر، تعداد مر 2017

7 وزارة الصحــة والســكان ]مــر[ رشكــة الزنــايت ومشــاركوه ]مــر[ ومؤسســة ICF الدوليــة 2015 – مســح الجوانــب الصحيــة – مــر 2015 – القاهــرة – مــر وروكفيــل – مريالنــد – الواليــات املتحــدة األمريكيــة – وزارة الصحــة 

والســكان ومؤسســة ICF الدوليــة 

8 وزارة الصحــة والســكان ]مــر[ رشكــة الزنــايت ومشــاركوه ]مــر[ ومؤسســة ICF الدوليــة 2015 – املســح الســكاين الصحــي – مــر 2014 – القاهــرة – مــر و روكفيــل – مريالنــد – الواليــات املتحــدة األمريكيــة – وزارة الصحــة 

والســكان ومؤسســة ICF الدوليــة

9 انظر موجز البيانات لليونيسف - العدد 2: األطفال واملراهقن وفروس نقص املناعة البرشية/ اإليدز

تنمية املهارات والحصول عى املعلومات. 2

ميكــن أن تؤثــر قلــة املــوارد املاليــة، وضيــق الوقــت، والقيــود املفروضــة عــى التنقــل، عــى قــدرة الفتيــات يف الحصــول عــى فــرص تنميــة املهــارات، ومــن ثــم، 

يقيــد مــن اآلفــاق الوظيفيــة لهــن، ويعيــق قدرتهــن عــى ضــان الحصــول عــى وظائــف ذات دخــل مرتفــع يف حياتهــن فيــا بعــد. ويف مــر، يتضــح ذلــك جليــاً يف 

قلــة الفــرص املتاحــة للفتيــات ملارســة الرياضــة، والتــي تعتــر مبثابــة فرصــة لتنميــة املهــارات الحياتيــة لــدي األطفــال،5 ويتضــح أيضــاً يف صعوبــة الحصــول عــى )أو 

اإلنتفــاع مــن( أدوات رضوريــة، مثــل تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، التــي ميكــن أن تغــر حيــاة الفتيــات والنســاء، ألنهــا تكــون مبثابــة مصــدر ثــري للحصــول 

عــى املعرفــة وفــرص العمــل والتعليــم، وكمنتــدى للتعبــر عــن الــذات واإلبــداع.

إن صعوبــة الحصــول عــى تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ميكــن أن تقلــل مــن إمكانيــة حصــول الطفــل عــى املعرفــة، وقدرتــه عــى اتخــاذ خيــارات مســتنرة، 

ــت  ــر واإلنرتن ــتخدام الكمبيوت ــن يف اس ــن الجنس ــات ب ــام 2017، التفاوت ــر لع ــداد م ــر تع ــة، ويظه ــة واالقتصادي ــاركته االجتاعي ــه، ومش ــر قدرات ــى تطوي وع

والهاتــف املحمــول، إذ ترتفــع معــدالت االســتخدام بصــورة منتظمــة بــن الذكــور، ويف املتوســط، ازداد احتــال اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت بــن 
الذكــور يف الفئــة العمريــة 4 ســنوات فأكــر بنســبة 7,7% مقارنــة بالفتيــات )انظــر الشــكل 2 أدنــاه(.6

ــاوت يف اســتخدام  ــة – مــر 2015، التف ــب الصحي ــن مســح الجوان ــات املســتمدة م ــد البيان تؤك

ــة 15 – 19  ــة العمري ــور يف الفئ ــن الذك ــت بكــرة ب ــال اســتخدام اإلنرتن ــزداد احت ــت، إذ ي اإلنرتن

ــتخدام  ــال اس ــل احت ــة، إذ يق ــة ريفي ــوة رقمي ــات فج ــر البيان ــا تظه ــاث، ك ــة باإلن ــنة، مقارن س
ــرة واحــدة يف األســبوع.7 ــت م ــة لإلنرتن ســكان املناطــق الريفي

وهنــاك عائــق آخــر يؤثــر عــى قــدرة الفتيــات عــى املشــاركة والتعبــر عــن رأيهــن واتخــاذ قــرارات 

مســتنرة، أال وهــو افتقــار النســاء للمعرفــة حــول خدمــات الصحــة اإلنجابيــة، عــى ســبيل املثــال، 

ــوى  ــن س ــنة )99,9%(، ال يعرف ــة 15- 49 س ــة العمري ــاء يف الفئ ــات والنس ــم الفتي ــد أن معظ وج

وســيلة واحــدة فقــط عــى األقــل لتنظيــم األرسة، بينــا كان عــدد النســاء الــاليت لديهــن معلومــات 

مناســبة عــن طريقــة/ موعــد اســتخدام هــذه الوســائل أقــل بكثــر، عــى ســبيل املثــال، معظمهــن 

ــيلة  ــة كوس ــة الطبيعي ــتعانة بالرضاع ــة، أو رشوط االس ــرتة الخصوب ــد ف ــد موع ــتطعن تحدي مل يس

ــار  ــن اآلث ــوا ع ــات/ النســاء أبلغ ــن الفتي ــط م ــات أيضــاً أن 48% فق ــر البيان ــم األرسة. وتظه لتنظي

ــاليت أبلغــن، تلقــوا مشــورة  ــع الحمــل املختلفــة، و35% فقــط مــن هــؤالء ال ــة لوســائل من الجانبي

بشــأن كيفيــة التعامــل مــع اآلثــار الجانبيــة،8 وتعتــر اآلثــار الجانبيــة واملخــاوف الصحيــة مــن بــن 

األســباب الرئيســية التــي أرشن إليهــا وراء التوقــف عــن اســتخدام وســائل منــع الحمــل، فضــالً عــن 

ذلــك، قــد يــؤدي عــدم املعرفــة باالســتخدام الفعــال لوســائل تنظيــم األرسة، إىل حــاالت الحمــل يف 

توقيــت غــر مناســب أو الحمــل غــر املرغــوب فيــه، وهــو مــا يكــون عــى األرجــح، بالنظــر للوضــع 

الراهــن، أكــر تأثــراً عــى الفتيــات/ النســاء مــن الرجــال.

ــة9 والطمــث،  ــة واألمــراض املعدي ــة األخــرى، مثــل التغذي ــة املعرفــة إىل املســائل الصحي ومتتــد قل

ــا  ــل، في ــن بالفع ــدأ لديه ــل أن يب ــن بالطمــث قب ــات مبعرفته ــن الفتي ــط م ــاد 34% فق ــث أف حي

أفــاد أكــر مــن 50% مــن اإلنــاث، يف الفئــة العمريــة 13 -35، أصابتهــن بشــعور بالخــوف/ الصدمــة 

عنــد بــدء الطمــث لديهــن، وأفــاد 21% بأنهــن مل يكــن عــى علــم مبــا ينبغــي عليهــن عملــه )مســح 

النــشء والشــباب – مــر 2015(، فضــالً عــن ذلــك، كان اســتخدام الفــوط الصحيــة منتــرش )أكــر 

ــة  ــد واملحافظــات الحدودي ــض إىل 73% يف الصعي ــا ينخف ــالد، بين ــاء الب ــن 85%( يف معظــم أنح م

)مســح النــشء والشــباب – مــر 2015(.

شكل 2: السكان يف الفئة العمرية 4 سنوات فأكر الذين يستخدمون تكنولوجيا املعلومات حسب النوع االجتاعي – 2017

 املصــدر:  الجهــاز املركــزي للتعبئــة العامــة 

واإلحصــاء، 2017. تعــداد ســكان مــر، 

ــر ــآت، م ــكان واملنش اإلس
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يؤثــران عــى/ يتأثــران بالقيــود املفروضــة عــى التعبــر عــن الــذات والتنقــل واتخــاذ القــرارات، والتعــرض للمارســات الضــارة والعنــف، مثــل: ختــان اإلنــاث، وزواج 

األطفــال، والتحــرش الجنيس

اســتخدام الوقــت والقيــود املفروضــة عــى التنقــل وفقــدان الفــرص – األعــراف ميكــن أن تقيــد الفتيــات/ النســاء يف اإلطــار املنــزيل، وتقلــل مــن قيمــة عمــل  «

املــرأة، وتلقــي عــى عاتقهــن كــاً هائــالً مــن املســؤوليات املنزليــة والعمــل غــر مدفــوع األجــر، وتظهــر بيانــات اســتخدام الوقــت للشــباب يف الفئــة العمريــة 

مــن 10 - 19 ســنة، أنــه يف عــام 2015، نســبة الفتيــات )64%( الــاليت خصصــن مزيــد مــن الوقــت ألداء عمــل غــر مدفــوع األجــر لــألرسة تفــوق بكثــر مثيلتهــا 

بــن الفتيــان )27%(، مــا يقلــل الوقــت املتــاح لــدي الفتيــات/ النســاء ألداء أنشــطة أخــرى، مبــا يف ذلــك، التعليــم واملشــاركة يف األنشــطة البدنيــة، والرتفيــه، 

وميكــن أن يــؤدي إىل مقاومــة تشــغيل اإلنــاث يف بعــض القطاعــات، بســبب قلــة خراتهــن يف مجــال العمــل، والنظــر إليهــن عــى أن اهتامهــن مقصــور عــى 

املســؤوليات املنزليــة. وتبــن البيانــات املســتمدة مــن مســح الجوانــب الصحيــة أوجــه تفــاوت هائلــة يف نســبة الذكــور واإلنــاث )يف الفئــة العمريــة 15 – 59 

ــن النســاء  ــف انخفاضــاً ب ــزداد معــدالت التوظي ــاث، 83% مــن الذكــور(، كــا ت ــون يف وقــت إجــراء املســح )14% مــن اإلن ــروا أنهــم يعمل ــن ذك ســنة(، الذي

الريفيــات وهــؤالء الــاليت ينتمــن إىل الرشيحــة األكــر فقــر، وذلــك عــى الرغــم مــن أن “الحصــول عــى عمــل” كان هــدف الحيــاة الرئيــيس الــذي أشــار إليــه 

الذكــور واإلنــاث غــر العاملــن يف الفئــة العمريــة 15 – 29 ســنة يف عــام 2012، وميكــن أن تــؤدي هــذه التفاوتــات إىل تقليــل إمكانيــة حصــول الفتيــات/ النســاء 

عــى الفــرص واملــوارد والخدمــات، وتقيــد ســلطتهن التخــاذ القــرارات يف حياتهــن فيــا بعــد.

ــال إمتــام الشــابات لإلنتقــال مــن الدراســة إىل العمــل  ــإن احت ــة 15 – 29 ســنة، ف ــة العمري ــاً ملســح االنتقــال مــن الدراســة إىل العمــل 2012، يف الفئ ووفق

كان أقــل بكثــر مــن نظــره بــن الشــباب )أي االنتقــال إىل وظيفــة ثابتــة ومرضيــة بعــد انتهــاء الدراســة(، واحتــال وجودهــن خــارج الدراســة وخــارج نطــاق 

العالــة أو التدريــب يف آن واحــد أكــر بكثــر مــن الفتيــان )49,5% بــن الشــابات مقارنــة 9,3% بــن الشــباب(، وقــد كانــت العقبــات األساســية التــي ذكرتهــا 

الفتيــات، والتــي حالــت دون حصولهــن عــى فرصــة عمــل، نــدرة فــرص العمــل وعــدم متتعهــن بالخــرة الكافيــة، وعــى الرغــم مــن أن رفــض الوظائــف كان 

نــادراً بــن الشــباب غــر العاملــن، مــن الــروري أن نشــر إىل أن األســباب التــي ذكرتهــا الفتيــات كان معظمهــا يف الغالــب يتضمــن مشــكالت مــع “مالءمــة” 

املوقــع ورفــض األرسة وانتظــار فرصــة عمــل أفضــل، ومــن ناحيــة أخــرى، جــاء رفــض الذكــور للوظائــف بســبب انخفــاض األجــور أو اعتقادهــم بــأن الوظيفــة 

غــر مغريــة.

ــال  « ــن الرج ــر ب ــات النظ ــات يف وجه ــت يف التفاوت ــا انعكس ــن، ك ــة للجنس األدوار التقليدي

والنســاء بشــأن الســن املثــايل للــزواج بالنســبة للذكــور واإلنــاث. عــى الرغــم مــن أن غالبيــة 

الرجــال والنســاء، الذيــن شــملهم املســح، رأوا أن “أفضــل” ســن للــزواج بالنســبة لإلنــاث هــو 

20 ســنة )41% مــن املســتجيبن يف املتوســط(، فقــد ارتفــع هــذا الســن قليــالً بالنســبة للذكــور 

ــع إىل  ــك يرج ــن أن ذل ــب الظ ــط(،10 وأغل ــتجيبن يف املتوس ــن املس ــنة )37% م ــون 25 س ليك

ــة  ــى زوجــة/ أم/ رب ــل واألنث ــر هــو العائ ــألرسة )أي الذك ــدي ل ــكل التقلي اســتمرار فكــرة الهي

منــزل(، وهنــاك بعــض األدلــة التــي تشــر إىل أن قلــب هــذا الرتتيــب )أي تكــون الزوجــة هــي 

األكــر ســناً(، قــد أدى إىل ارتفــاع معــدالت العنــف البــدين والجنــيس والعاطفــي،11 وذلــك عــى 

الرغــم مــن عــدم انتشــاره يف مــر.

وكــا هــو متوقــع، فــإن ســن املــرأة عنــد الــزواج األول يطابــق معــدالت الخصوبــة يف مــر، حيث 

أن أكــر مــن 25% مــن النســاء، يف الفئــة العمريــة 25 – 49 ســنة، ذكــرن أنهــن رزقــن بطفلهــن 

األول يف ســن 20 ســنة، بينــا 45% منهــن رزقــن بــه يف ســن 22 ســنة، أمــا بالنســبة للنســاء، يف 

ــة املســجلة يف عــام 2014، أعــى  ــة 15 -24 ســنة، فقــد كانــت معــدالت الخصوب ــة العمري الفئ

مــن جميــع املعــدالت التــي ســجلت يف األعــوام الســابقة )بــدءاً مــن عــام 2000(، ومــع أخذنــا يف 

االعتبــار ضعــف إمكانيــة حصــول املــرأة املريــة عــى إجــازة وضــع – حيــث أنــه وفقــاً لنتائــج 

مســح االنتقــال مــن الدراســة إىل العمــل )مــر 2012( 17% فقــط اســتفدن مــن إجــازة الوضــع – 

فــإن تشــجيع املــرأة عــى اإلنجــاب يف ســن مبكــرة ميكــن أن يقيــد مشــاركتها يف املجــال العــام )مبا 

يف ذلــك، يف التعليــم والعمــل(، ويرتبــط أيضــاً بزيــادة املســتوى العــام للخصوبــة. 

قبــول العنــف – هنــاك أدلــة تشــر إىل أن بعــض النســاء يقبلــن ارتــكاب العنــف ضــد املــرأة يف ظــروف معينــة، وتبــن البيانــات، املســتمدة مــن مســح النــشء  «

ــرة يف  ــس مث ــا مالب ــة ارتدائه ــرأة تســتحق التعــرض للتحــرش يف حال ــة 13 -35 ســنة، يعتقــدن أن امل ــة العمري ــاث، يف الفئ والشــباب 2014، أن 56% مــن اإلن

الشــارع، و58% منهــن يدعمــن فكــرة أن الرجــل لــه الحــق يف رضب زوجتــه إن تحدثــت مــع رجــال آخريــن، و31% يدعمــن تعــرض الزوجــة للعنــف املنــزيل إن 

رفضــت إقامــة العالقــة الحميمــة مــع زوجهــا،12 عــالوة عــى ذلــك، فيــا يتعلــق بســلطة اتخــاذ القــرارات، وافقــت الغالبيــة العظمــى مــن الشــباب )74% مــن 

اإلنــاث، و79% مــن الذكــور( عــى عبــارة “يجــب عــى الزوجــة الحصــول عــى إذن زوجهــا قبــل عمــل أي يشء” )الشــكل 3 أدنــاه(.

10 وزارة الصحــة والســكان ]مــر[ رشكــة الزنــايت ومشــاركوه ]مــر[ ومؤسســة ICF الدوليــة 2015 – مســح الجوانــب الصحيــة – مــر 2015 – القاهــرة – مــر وروكفيــل – مريالنــد – الواليــات املتحــدة األمريكيــة – وزارة الصحــة 

والســكان ومؤسســة ICF الدوليــة

11 وزارة الصحــة والســكان ]مــر[ رشكــة الزنــايت ومشــاركوه ]مــر[ ومؤسســة ICF الدوليــة 2015 – املســح الســكاين الصحــي – مــر 2014 – القاهــرة – مــر و روكفيــل – مريالنــد – الواليــات املتحــدة األمريكيــة – وزارة الصحــة 

والســكان ومؤسســة ICF الدوليــة 

12 رانيا رشدي، مايا سيفردينج - 2015 - » املسح التتبعي للنشء والشباب املري 2014: جمع األدلة بشأن السياسات والرامج واألبحاث« – القاهرة: املجلس القومي للسكان
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املوافقة عىل تعرض املرأة للتحرش يف الشارع يف حالة ارتدائها مالبس مثرية

املوافقة عىل تعرض املرأة للعنف املنزيل يف حالة تحدثها مع رجال آخرين

املوافقة عىل تعرض املرأة للعنف املنزيل يف حالة رفضها إقامة العالقة الحميمة مع زوجها

املرأة يجب أن تحصل عىل إذن زوجها قبل عمل أي يشء
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13 وزارة الصحــة والســكان ]مــر[ رشكــة الزنــايت ومشــاركوه ]مــر[ ومؤسســة ICF الدوليــة 2015 – املســح الســكاين الصحــي – مــر 2014 – القاهــرة – مــر و روكفيــل – مريالنــد – الواليــات املتحــدة األمريكيــة – وزارة الصحــة 

والســكان ومؤسســة ICF الدوليــة 

14 وزارة الصحــة والســكان ]مــر[ رشكــة الزنــايت ومشــاركوه ]مــر[ ومؤسســة ICF الدوليــة 2015 – املســح الســكاين الصحــي – مــر 2014 – القاهــرة – مــر و روكفيــل – مريالنــد – الواليــات املتحــدة األمريكيــة – وزارة الصحــة 

والســكان ومؤسســة ICF الدوليــة 

إلقــاء العــبء عــى الضحية/الناجيــة: حرمــان الفتيــات مــن حقوقهــن باســم الحايــة، بــدالً مــن خلــق بيئــات أكــر أمنــاً وشــموالً. ويتضمــن الحرمــان مــن  «

الحقــوق تقييــد تنقــل الفتيــات، وتعرضهــن للمارســات الضــارة، ومنعهــن مــن اتخــاذ اختيــارات إســرتاتيجية يف حياتهــن )مثــل مواصلــة التعليــم أو العمــل(، 

و«الحايــة« يف هــذه الحالــة ليســت دومــاً دور الوالديــن، إذ أظهــرت البيانــات، املجمعــة بشــأن الســيطرة عــى العالقــة الزوجيــة التــي ميارســها األزواج، أن 

الزوجــات األصغــر ســناً يــرشن إىل وقوعهــن ضحيــة لســلوك الســيطرة الــذي ميارســه أزواجهــن أكــر مــن نظراتهــن األكــر ســناً، وذكــر 84% مــن اإلنــاث يف الفئــة 

العمريــة 15 -24 ســنة أن أزواجهــن يغــرون أو يغضبــون عندمــا يتحدثــن مــع رجــال آخريــن، وذكــر 9% أن أزواجهــن ال يســمحوا لهــن مبقابلــة أصدقائهــن 
اإلنــاث، وذكــر 7% أن أزواجهــن يحاولــون تقنــن عالقاتهــن بأرسهــن.13

املارســات الضــارة: وفقــاً للبيانــات املجمعــة كجــزء مــن املســح الســكاين الصحــي لعــام 2014، فــإن انتشــار املارســات الضــارة، مثــل جرميــة ختــان اإلنــاث  «

وزواج األطفــال، آخــذة يف االنخفــاض يف مــر )انظــر »سياســات مــن أجــل التغيــر« – العــدد 1 و2: إنهــاء زواج األطفــال والقضــاء عــى ختــان اإلنــاث(، وعــى 
الرغــم مــن ذلــك، نظــراً للنمــو الســكاين الرسيــع يف مــر، يظــل عــدد الفتيــات املعرضــات ملواجهــة املارســات الضــارة مرتفعــاً. 14

تعرقل العوائق املتعددة التي أرشنا إليها أعاله تنمية الفتيات، وتتيح توارث عقبات املساواه عر األجيال. 

ــرارات  « ــاذ الق ــية، والحــق يف اتخ ــات األساس ــى الخدم ــف، والحــق يف الحصــول ع ــز والعن ــن التميي ــة م ــاة خالي ــك، الحــق يف حي ــا يف ذل ــات، مب ــوق الفتي حق

االســرتاتيجية يف حياتهــن، منصــوص عليهــا يف اإلعــالن العاملــي لحقــوق اإلنســان، الــذي يقــر بــأن املســاواة بــن الجنســن هــي مفتــاح التنميــة البرشيــة، وقــد 

وردت هــذه الحقــوق يف الدســتور املــري الصــادر عــام 2014، واملعاهــدات الدوليــة التــي وقعــت عليهــا مــر )مبــا يف ذلــك، اتفاقيــة حقــوق الطفــل، واتفاقيــة 

القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة )ســيداو( ، والعهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتاعيــة والثقافيــة(.

متكــن الفتيــات هــو أحــد أهــداف التنميــة املســتدامة يف حــد ذاتــه )هــدف التنميــة املســتدامة 5: تحقيــق املســاواة بــن الجنســن ومتكــن جميــع النســاء  «

والفتيــات(، فضــالً عــن ذلــك، فإنهــا مســألة تتخلــل جميــع أهــداف التنميــة املســتدامة األخــرى، ومتثــل أهميــة بالغــة يف التصــدي للتحديــات التــي تواجــه 

تحقيــق التنميــة املســتدامة، وال تقتــر أهميــة التصــدي ملــا تواجهــه الفتيــات مــن التمييــز والعنــف عــى املســاعدة يف تحقيــق األهــداف، ذات الصلــة بالتعليــم 

والعمــل واملشــاركة السياســية والصحــة واســتئصال الفقــر بشــكل عــام، بــل قــد يــؤدي إىل آثــار غــر مبــارشة إيجابيــة عــى أرس الفتيــات واألجيــال القادمــة، 

لــذا، مــن املهــم الرتكيــز عــى متكــن الفتيــات يف املرحلــة الحاليــة يف مــر نظــرا ألهميتــه الحفزيــة ملــريف الوقــت الــذي تعمــل فيــه الدولــة مــن أجــل تحقيــق 

أهدافهــا التنمويــة الوطنيــة والدوليــة.

ميكــن أن تعــزز الحلــول طويلــة األجــل، التــي وضعــت مبشــاركة الفتيــات ومــن أجلهــن، قدرتهــن عــى التكيــف وإيجــاد ســبيل إلحــداث تغيــر دائــم، وتحتــاج  «

الفتيــات، وال ســيا املراهقــات، إىل منابــر للتعبــر عــن التحديــات التــي تواجههــن يف الحيــاة اليوميــة، واستكشــاف حلــول مناســبة، ومــن ثــم، ميكنهــن بنــاء 

مســتقبلهن عــى نحــو أفضــل ألنفســهن وملجتمعاتهــن.

5

شكل 3: نسبة السكان، يف الفئة العمرية 13 -35 سنة، الذين وافقوا عى التحرش والعنف حسب الحالة، ووصاية الرجل عى املرأة حسب النوع 
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4- االستجابة

هنــاك دالئــل كثــرة تبــن أن االســتثارات املســتدامة املوجهــة نحــو الفتيــات، ال تقتــر عى  «

تحســن حياتهــن فحســب، بــل متتــد لتــؤيت مثارهــا عــر األجيــال، وتعــزز النمــو االقتصــادي، 

وتحســن رفــاه األطفــال واألرس واملجتمعــات يف جميــع أنحــاء العــامل:

كل ســنة إضافيــة يف تعليــم الفتيــات ترتبــط بانخفــاض يف معــدل وفيــات الرضــع بنســبة  «

تــرتاوح مــا بــن 5 - 10%، والطفــل الــذي يولــد ألم تعــرف القــراءة احتــال بنســبة %50 

أن يعيــش ملــا يتجــاوز الخامســة مــن العمــر. 

ــتقبلية  « ــبهن املس ــن مكاس ــد م ــوي، تزي ــم الثان ــات يف التعلي ــة للفتي ــنة إضافي كل س

بنســبة تصــل إىل 25%، وتســتثمر املــرأة مــا يصــل إىل 90% مــن دخلهــا ألرستهــا، لــذا فــإن 

زيــادة مكاســبهن ميكــن أن تــؤدي إىل أطفــال أكــر صحــة وأفضــل تعليــاً

ــوى  « ــن الق ــد م ــادي ويزي ــو االقتص ــرسع النم ــن أن ي ــوم ميك ــات الي ــتثار يف الفتي االس

العاملــة املاهــرة يف الغــد. وعندمــا تكــون الشــابات نشــيطات اقتصاديــاً مثــل الشــباب، 

ميكــن أن يزيــد مــن رسعــة منــو الناتــج املحــي اإلجــايل الســنوي بنســبة 4,4%، مــا 

يخفــف مــن العجــز يف نقــص العالــة عــى املســتوى العاملــي، إذ أن 40% مــن أصحــاب 
األعــال يجــدون صعوبــة يف توظيــف عالــة عــى الدرجــة املطلوبــة مــن املهــارة.15

ينبغــي التصــدي للتحديــات املعقــدة التــي تواجــه الفتيــات يف حياتهــن اليوميــة معــاً، لتحويــل أوجــه الضعــف إىل فــرص، ألن النجــاح يف مجــال واحــد يشــجع عــى 

إحــراز تقــدم يف مجــال آخــر، واتبــاع نهــج متكامــل يــؤدي إىل آثــار مضاعفــة، مــن أجــل إحــداث تأثــر أقــوى وأكــر اســتدامة، مبســتوى مــن الكفــاءة، يتيــح زيــادة املوارد 

ووصولهــا لعــدد أكــر مــن الفتيــات. وتتضمــن الحلــول املقرتحــة:

تفعيل القوانن والسياسات الوطنية واتباع نُُهج تحويلية للمنظور الجنساين16 . 1

حققــت الحكومــة املريــة تقدمــاً كبــراً يف مجــال حايــة ومتكــن الطفــل واملــرأة، وذلــك مــن خــالل اســتحداث ترشيعــات وبرامــج مراعيــة للمســاواه بــن  «

ــادة الرتكيــز عــى تفعيــل  ــاه، وعــى الرغــم مــن ذلــك، تدعــو الحاجــة إىل زي الجنســين، وصادقــت عــى اتفاقــات دوليــة، عــى النحــو املبــن بالجدولــن أدن

ــباب  ــة الســلبية وتتصــدي لألس ــراف االجتاعي ــين ، تتحــدى األع ــن الجنس ــق للمســاواه ب ــا يتعل ــة في ــتحداث تدخــالت تحويلي ــات، واس ــن واالتفاق القوان

الجذريــة لعــدم املســاواة، وتهــدف إىل إحــداث تغيــر أكــر اســتدامة، ونظــراً النتشــار عــدم املســاواة بــن الجنســن وأثــر ذلــك عــى مختلــف مناحــي الحيــاة 

ــن  ــي ملنظــور املســاواه ب ــق منظــور تحوي ــم تطبي ــة تشــجيع وتعمي ــن األهمي ــور أخــرى(، م ــة أم ــن جمل ــن ب ــه واألرسة، م ــل والرتفي ــم والعم ــل التعلي )مث

ــة بالطفــل. ــك املعني ــة ، وال ســيا تل ــات الحكومي ــع  الهيئ الجنســين يف عمــل جمي

15 اليونيسف )2018( – االستثار يف إمكانات املراهقات – اليونيسف

16 نصوص الدستور التي تحث عى املساواة بن الجنسن: 

املادة )11(: تحقيق املساواة بن املرأة والرجل وحاية املرأة ضد كل أشكال العنف 
املادتن )51( و )52( حاية كرامة اإلنسان، وحظر التعذيب بجميع صوره وأشكاله. 

املادة )60( تنص عى »لجسد اإلنسان حرمة، واالعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جرمية يعاقب عليها القانون«.
* تؤكد املادة )80( عى حقوق الطفل )أي كل من مل يبلغ الثامنة عرشة من عمره(، وتنص عى »تلتزم الدولة برعاية الطفل وحايته من جميع أشكال العنف واإلساءة وسوء املعاملة واالستغالل الجنيس والتجاري« 
** القانون الرئييس الذي يجرم ختان اإلناث يف مر، ورد يف الفقرة 2 من املادة 242 – مكرر، والفقرة )أ( من املادة 242 مكرر، من القانون 1937/58 بإصدار قانون العقوبات )بصيغته املعدلة بالقانون 2016/78(.

الطفل الذي يولد ألم 

تعرف القراءة احتال 

بنسبة

تستثمر املرأة ما يصل إىل

 من دخلها ألرستها، 
 لذا فإن زيادة مكاسبهن 
 ميكن أن تؤدي إىل أطفال 
أكر صحة وأفضل تعلياً

أن يعيش ملا يتجاوز 

الخامسة من العمر. 
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االسرتاتيجيات والترشيعات االتفاقات الدولية

الوطنية

مــر مــن الــدول املوقعــة عــى االتفاقــات الدوليــة التاليــة، التــي تدعــو إىل 

متكــن الفتيــات والنســاء:

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان )1948( «

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية )1966( «

  العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتاعيــة والثقافيــة  «

)1966(

اتفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد املرأة )سيداو( )1980( «

 اتفاقية حقوق الطفل )1990( «

امليثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهه )2001( «

إعالن بشأن القضاء عى العنف ضد املرأة )1993( «

برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية )1994( «

إعالن ومنهاج عمل بيكن )1995( «

الروتوكــول املتعلــق بحقــوق املــرأة يف أفريقيــا امللحــق بامليثــاق األفريقــي  «

لحقــوق اإلنســان والشــعوب )2003(

ــة )2000(  « ــة لأللفي اعتمــدت مــر أيضــاً أهــداف األمــم املتحــدة اإلمنائي

ــتدامة )2015( ــة املس ــداف التنمي وأه

دعــوة القاهــرة للعمــل عــى القضــاء عــى زواج األطفــال وختــان اإلنــاث  «

.)2019(

ــي تحــث عــى املســاواة  ــن األحــكام الدســتورية، الت ــد م ــا العدي مــر لديه

ــر  ــادة 11(؛ وتحظ ــز )امل ــف والتميي ــن العن ــرأة م ــة امل ــن وحاي ــن الجنس ب

ــداء  ــويه واالعت ــن التش ــان م ــم اإلنس ــي جس ــادة 52(؛ وتحم ــب )امل التعذي

)املــادة 60(؛ وتحمــي حقــوق الطفــل يف التعليــم ويف حيــاة خاليــة مــن العنــف 

واالعتــداء وســوء املعاملــة واالســتغالل )املــادة 80(*، وتحظــر جميــع أشــكال 

القهــر واالســتغالل القــرسي )املــادة 89(. ومــر لديهــا أيضــاً قوانــن تحظــر 

ــزيل وتحمــي الطفــل مــن  ــف املن ــاث**، وتحمــي املــرأة مــن العن ــان اإلن خت

ــداء الجنــيس. االعت

وتتضمن االسرتاتيجيات والرامج الوطنية:

املبــادرة الوطنيــة لتمكــن الفتيــات، التــي يقودهــا املجلــس القومــي  «

للطفولــة واألمومــة، بالتعــاون مــع املجلــس القومــي للمــرأة، ووزارة 

الرتبيــة والتعليــم، ووزارة التضامــن االجتاعــي، ووزارة الشــباب والرياضــة، 

ــذ  ــم املتحــدة، لتنفي ــة لألم ــوكاالت التابع ــة، وال واملنظــات غــر الحكومي

ــباب  ــتهدف الش ــي تس ــات، الت ــن البن ــة لتمك ــادرة الوطني »دوي« .. املب

ــري. امل

اإلطار االسرتاتيجي إلنهاء العنف ضد األطفال )2018( «

اإلطــار االســرتاتيجي الوطنــي للطفولــة واألمومــة )2018 - 2030(، برعايــة  «

املجلــس القومــي للطفولــة واألمومــة

االســرتاتيجية الوطنيــة ملنــع زواج األطفــال، برعايــة املجلــس القومــي  «

)2014( للســكان 

اللجنــة الوطنيــة للقضــاء عــى ختــان اإلنــاث، برئاســة مشــرتكة بــن كل مــن  «

املجلــس القومــي للمــرأة واملجلــس القومــي للطفولــة واألمومــة، بالتعــاون 

ــر  ــات غ ــة واملنظ ــات الديني ــة واملنظ ــس املعني ــوزارات واملجال ــع ال م

ــن  ــات م ــة الفتي ــة لحاي ــة وطني ــة حمل ــت اللجن ــد أطلق ــة، وق الحكومي

ــان )2019( الخت

 تحسن الخدمات واللوازم األساسية التي تقدمها الحكومة والقطاع العام – . 2
يف مجاالت الصحة والتعليم واملياه والرف الصحي والصحة العامة وحاية الطفل والحاية االجتاعية.

تعزيــز دور املجلــس القومــي للطفولــة واألمومــة، املكلــف مبوجــب املــادة 214 مــن الدســتور املــري الصــادر عــام 2014، 17 باعتبــاره الجهــة الوطنيــة الرئيســية  «

املخولــة بحايــة حقــوق الطفــل ورفاهــه يف مــر.

تحســن إمكانيــة الحصــول عــى خدمــات حايــة الطفــل بالتعــاون مــع الــوزارات املعنيــة عــى تحســن نظــام حايــة الطفــل، مــن خــالل تعزيــز قــدرات لجــان  «

حايــة الطفــل واألخصائيــن االجتاعيــن وخدمــات خــط مســاعدة الطفــل، ومتكينهــم مــن االســتجابة لألطفــال املحتاجــن وهــؤالء الذيــن يتعرضــون لإلســاءة. 

تعزيز وحفز الطلب عى خدمات حاية الطفل، مثل خط مساعدة الطفل يف مر )16000(. «

17 يحــدد القانــون املجالــس القوميــة املســتقلة، مبــا يف ذلــك، املجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان، املجلــس القومــي للمــرأة، واملجلــس القومــي للطفولــة واألمومــة، واملجلــس القومــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، وينــص القانــون عــى هياكلهــا 

ووالياتهــا وضانــات اســتقالل أعضائهــا ونزاهتهــم، ولهــا الحــق يف إبــالغ الســلطات العامــة بــأي انتهــاكات تتعلــق مبجــاالت عملهــا، وهــذه املجالــس لهــا شــخصية اعتباريــة وتتمتــع باالســتقالل مــن الناحيــة الفنيــة واملاليــة واإلداريــة، 

ويجــب الرجــوع إليهــا بشــأن صياغــة القوانــن واللوائــح، املتعلقــة بشــؤونها ومجــاالت عملهــا. 
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بـدعم مـن

تعزيــز سلســلة اإلمــدادات ونظــم تقديــم الخدمــات الحاليــة، إلمــداد الفتيــات يف األســواق التــي تعــاين مــن نقــص الخدمــات، باملنتجــات واملعلومــات األساســية؛  «

مثــل أدوات النظافــة الصحيــة أثنــاء الطمــث ولقاحــات فــروس الــورم الحليمــي البــرشي، أو املعلومــات وخدمــات الدعــم املتعلقــة بالعنــف القائــم عــى النــوع 

االجتاعي. 

تعزيــز دعــم القطــاع الخــاص؛ لتقديــم املنتجــات الصحيــة الالزمــة لفــرتة الطمــث ووســائل منــع الحمــل بأســعار ميســورة وعــى درجــة عاليــة مــن الجــودة، وال  «

ســيا يف املحافظــات الريفيــة، التــي يكــون اســتخدامها فيهــا محــدوداً.

وضــع نظــام توثيــق متعــدد القطاعــات؛ لضــان إنشــاء قاعــدة بيانــات وطنيــة مصنفــة للمســائل املتعلقــة بالفتيــات يف مــر، لالسرتشــاد بــه يف الدعــوة إىل  «

الحلــول واألعــال ذات الصلــة بالسياســات.

تعزيز املعرفة والفرص املتاحة للفتيات. 3

املهــارات الحياتيــة: منــح الفتيــات فرصــاً لتطويــر مهاراتهــن الحياتيــة، التــي تتضمــن التفكــر النقــدي وحــل املشــكالت والتواصــل والريــادة، وكذلــك تقديــم  «

تعليــم وتدريــب عــى درجــة عاليــة مــن الجــودة يف املجــال الفنــي واملهنــي ويف مجــال تنميــة املهــارات، يكــون مالمئــاً للقطاعــات الجاذبــة للمــرأة والقطاعــات 

ذات اإلمكانــات املرتفعــة لتحقيــق النمــو. 

تحســن وصــول الفتيــات لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت: املعرفــة الرقميــة مهــارة تشــهد إقبــاالً كبــراً، إذ ميكــن أن تحســن مــن إمكانيــة حصــول املــرأة عــى  «

عمــل، وتزيــد مــن مشــاركتها يف أنشــطة توليــد الدخــل، وتتيــح لهــا الحصــول عــى املعلومــات، التــي تســاعدها يف التغلــب عــى الفجــوة يف املعرفــة.

وضع مناهج ومنهجيات للتدريس أو تحسن الحالية منها، لتيسر تعلم الفتيات وتطوير مهاراتهن الالزمة للحصول عى عمل. «

 تعزيز التغير االجتاعي والسلويك؛ لتيسر خلق بيئة مواتية، تدعم متكن الفتيات، باالستعانة بوسائل اإلعالم، . 4
ووسائل التواصل االجتاعي، وإرشاك األرس واملجتمعات والقادة والشباب بشكل مبارش.

إزالــة الوصــم بشــأن املوضوعــات الحساســة، مثــل الطمــث واألعــراف ذات الصلــة بالنــوع االجتاعــي واملارســات الضــارة، واقــرتاح طــرق جديــدة لتعريــف  «

الفتيــات )والفتيــان( باملعلومــات الخاصــة بهــن.

تعزيــز ومنذجــة الســلوكيات التــي تيــرس حيــاة املراهقــن )وال ســيا الفتيــات( وتحســنها، مــن خــالل تيســر نقاشــات جديــدة عــى مســتوى الفــرد واألرسة  «

واملجتمــع وعــى املســتوى الوطنــي. 

تطوير البيانات والقياسات واألبحاث، من أجل تحسن املعرفة والحلول وتتبع النتائج بالنسبة للفتيات. 5

دعــم التجميــع الــدوري )والحصــول عــى( بيانــات مصنفــة عــن الفتيــات والفتيــان، تتضمــن مــؤرشات، مثــل العــرق والســن ومســتوى الدخــل واإلعاقــة واملوقــع  «

وحالــة الهجــرة، باإلضافــة إىل بيانــات عــن مســائل، مثــل الصحــة البدنيــة أثنــاء الطمــث، والعنــف القائــم عــى النــوع االجتاعــي لتيســر تحديــد األهــداف 

ووضــع الرامــج، واملتابعــة والتقييــم عــى نحــو أفضــل.

جمع بيانات ضخمة ملعرفة املزيد عن آراء الفتيات، ولسد الفجوات يف البيانات، من أجل فهم املسائل املتعلقة بالنوع االجتاعي عى نحو أفضل. «

املســاعدة يف تحســن فاعليــة الرامــج وكفاءتهــا، مــن خــالل إجــراء تحليــالت للتمويــل وللميزانيــة للتدخــالت الواعــدة، وكذلــك تقييــات األثــر. واملســاعدة يف  «

التأكيــد عــى أهميــة متكــن الفتيــات، مــن خــالل دراســة وتوثيــق تكاليــف التقاعــس عــن التغيــر.
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