التقييم المشترك للتعديالت على البرنامج العالمي المشترك
بين صندوق األمم المتحدة للسكان واليونيسف
لتسريع العمل إلنهاء زواج األطفال في ضوء كوفيد19-
ملخص – تشرين الثاني  /نوفمبر 2021

ُ
صمّم البرنامج العالمي المشترك بين صندوق األمم المتحدة للسكان
واليونيسف من أجل تسريع العمل إلنهاء زواج األطفال كبرنامج
مدته  15عاما ً ( )2030–2016للمساهمة في المقصد 3-5
من أهداف التنمية المستدامة ،الذي يهدف إلى القضاء على جميع
الممارسات الضارة ،بما فيها زواج األطفال .لقد ضربت جائحة
كوفيد 19-في بداية المرحلة الثانية من البرنامج العالمي (–2020
 ،)2023ونعلم أنها أثرت تأثيراً عميقا ً على الحياة اليومية للفتيات،
بما فيها صحتهن الجسدية والعقلية وتعليمهن ،وعلى الظروف
االقتصادية ألسرهن ومجتمعاتهن .وتشير التقديرات إلى أن قرابة
 10ماليين طفلة أخرى سيتزوجن بحلول عام  ،2030بسبب
الوباء.
.الوباء

الصورة UNICEF/UN0536554/Haleem © :

أجرت مكاتب التقييم التابعة لصندوق األمم المتحدة للسكان واليونيسف تقييما ً مشتركا ً للتعديالت على البرنامج العالمي بهدف التكيف مع أزمة كوفيد.19-
وس ُتفيد نتائج هذا التقييم في إجراء مزيد من التعديل والتحسين على البرنامج ،لمواصلة تنفيذه في الظروف المتغيرة وتسريع وتيرة عمله خالل
“عقد العمل” للقضاء على ظاهرة زواج األطفال.

أوضاع زواج األطفال تشهد تغيرات كبيرة بسبب جائحة كوفيد.19 -

الزيادة المتوقعة في عدد الطفالت المتزوجات نتيجة
كوفيد 10 = 19-مليون طفلة

إغالق المدارس
الفقر وانعدام األمن االقتصادي

العدد المتوقع للطفالت المتزوجات =  100مليون

تعطل خدمات الوقاية والحماية
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المصدر United Nations Children’s Fund, COVID-19: A threat to progress against child marriage, UNICEF, New York, 2021:

يمكن االطالع على التقرير وغيره من الوثائق على .unicef.org/evaluation, unfpa.org/evaluation:

التقييم
مراجعة الوثائق وخطط العمل والبرنامج
والتقارير البحثية

يهدف التقييم إلى :
تقييم خطط الطوارئ ذات الصلة وترتيبات التنفيذ واإلدارة
البديلة للبرنامج العالمي بسبب جائحة كوفيد ،19 -مع مراعاة
المراهقات الضعيفات وأسرهن ومجتمعاتهن ،والشركاء
آراء .
المنفذين الرئيسيين
تقديم توصيات من أجل إجراء تحسينات فورية ومتوسطة
المدى في استجابة البرنامج .العالمي -لكوفيد  ،19 -وتحديد
التغييرات المتواصلة في البرنامج ،والتوصية بأي دعم إضافي
مطلوب إلجراء هذه التغييرات واألولويات المتغيرة

مقابالت مع
 85من األشخاص المطلعين

استطالع رأي عبر االنترنيت مع
80
		من موظفي البرنامج والشر
كاء المنفذين

مناقشات جماعية مع  46فتاة وأسرة وأفراد
من المجتمع المحلي

تقديم أية توصيات مطلوبة لتعديل المرحلة الثانية من البرنامج
العالمي وفق الظروف الجديدة ،بما في ذلك نظرية التغيير
واألهداف الموضوعة قبل جائحة كوفيد-19
.19-

جرى اختبار النتائج والتحقق من صحتها من خالل
عرضها على موظفي البرامج وعلى جهات معنية
وطنية ودولية

استنتاجات وتوصيات
— 01

— 02

استنتاج :جهود المناصرة والمشاركة التي بذلها البرنامج أثناء خالل
جائحة كوفيد 19-أبقت مسألة زواج األطفال حاضرة في األجندات
الوطنية
توصية :مطالبة الحكومات بمواصلة وضع أطر قانونية وعملية تساهم
في إنهاء زواج األطفال مع التركيز على الحقوق وعلى قطاعات عديدة

استنتاج :أزمة كوفيد 19-أبرزت ضعف
الفتيات المراهقات في المناطق الريفية والنائية
توصية :تعزيز الجهود للوصول إلى الفتيات والفتيان المراهقين
األكثر ضعفا ً وتهميشا ً وإلى أسرهم

— 03

— 04

استنتاج :أظهر اعتماد الطرائق الرقمية ووسائل اإلعالم الجماهيري
إمكانية كبيرة الستدامة مشاركة الفتيات المراهقات على نطاق واسع،
ولكن ينبغي أخذ الفجوة الرقمية بعين االعتبار

استنتاج :قيود كوفيد 19-أعاقت وصول الفتيات المراهقات إلى
خدمات دعم الرعاية الصحية والعافية االجتماعية
توصية :مواصلة الدعم الفني واستكشاف أكثر الطرق فعالية لضمان
حصول الفتيات المراهقات على الخدمات األساسية

توصية :إيجاد طرائق إضافية مكملة متعددة القنوات للوصول إلى السكان
المستهدفين ،والتأكد من أنها تعزز التواصل في كال االتجاهين

— 05

— 06

استنتاج :ال تزال نظرية التغيير في البرنامج صالحة ولكن ينبغي زيادة
التركيز على الفقر والدوافع االقتصادية في استراتيجيات العمل

استنتاج :أدت التعديالت التي فرضها كوفيد 19-على البرنامج إلى
زيادة الطلب على البيانات واألدلة للطرائق المعتمدة

توصية :توضيح االستراتيجية أكثر لالستفادة من برامج الحماية
االجتماعية كاإلعانات النقدية وفرص كسب الدخل لصالح الفتيات
المراهقات وأسرهن

توصية :مواصلة تعديل عمليات الرصد وتوليد البيانات وتحليلها
من أجل تعزيز البرامج المدعمة باألدلة

