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لمحة عامة

يتنـاول الدليـل التدريبـي المعنـي بالنـوع اإلجتماعـي وتشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث (FGM/C) والـذي 
وضعتـه هيئـة األمـم المتحـدة للمسـاواة بيـن الجنسـين وتمكيـن المـرأة (UN Women) مسـألة تشـويه 
األعضـاء التناسـلية لإلنـاث مـن منظـور النـوع االجتماعـي، وذلـك لتعزيـز فهـم المشـاركين بـأن تشـويه 
.(VAWG) األعضـاء التناسـلية لإلنـاث هـو ممارسـة ضـارة وشـكل مـن أشـكال العنـف ضـد المـرأة والفتـاة

وخـالل التدريـب، ُيمعـن المشـاركون النظر في عالقات القـوة غير المتكافئة بين المـرأة والرجل على أنها 
السـبب الجـذري لمسـألة تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلناث.  ويناقشـون كيـف يولد التمييز بين الجنسـين 
االجتماعيـة  العوامـل  ويسـتعرضون  الجنسـي،  ونشـاطها  المـرأة  بجسـم  تتعلـق  اجتماعيـة  توقعـات 
لإلنـاث.   التناسـلية  األعضـاء  تشـويه  ممارسـة  علـى  تحافـظ  التـي  والمؤسسـية  والثقافيـة  واالقتصاديـة 
ويحلـل المشـاركون دور المـرأة والفتـاة والصبـي والرجـل باعتبارهـم عوامـل تغييـر للتخلـي عـن هـذه 
الممارسـة إلـى جانـب كونهـم مصادر مقاومـة، ويأخذون فـي االعتبار مجموعـة النهـج البرنامجية التي 

حظيـت بمسـتويات مختلفـة مـن النجاح.

وتؤدي كل دورة إلى نتائج عملية لتناول النوع اإلجتماعي وتشـويه األعضاء التناسـلية لإلناث في البرمجة.  
يضـع المشـاركون تحليـًال للبيانـات المتعلقـة بممارسـة تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث  ويبحثون في 
طـرق يمكـن مـن خاللهـا معالجة تشـويه األعضاء التناسـلية لإلناث بطريقة مشـابهة للبرمجـة المعنية 
بالعنـف ضـد المـرأة والفتـاة.  ويناقش المشـاركون كيفيـة معالجة المعتقـدات الضارة بطريقـة مراعية 
تشـويه  يعالـج  مشـروع  بوضـع  المتصلـة  المختلفـة  الجوانـب  يبحثـون  ثـم  ومـن  الثقافيـة،  لالعتبـارات 
األعضـاء التناسـلية لإلنـاث مـن منظـور النـوع اإلجتماعـي وحقـوق اإلنسـان والـذي يتوخـى منـه أن يكّمل 

دليـل األعـراف االجتماعيـة والتغييـر (صنـدوق األمم المتحـدة للسـكان  - اليونيسـف،2016). 

اإلطار المفاهيمي

ُتعـرف منظمـة الصحة العالمية(WHO)  تشـويه األعضاء التناسـلية لإلناث على أنها ‘جميع الممارسـات 
التـي تنطـوي علـى إزالـة األعضـاء التناسـلية الخارجية بشـكل جزئـي أو تام، أو إلحـاق إصابات أخـرى بتلك 
األعضـاء بـدواع ال تسـتهدف العـالج ’.  وخضعـت  ٢٠٠ مليـون فتـاة وامـرأة علـى األقـل، يعشـن فـي ٣٠ بلداً 
حيـث تتوفـر بيانـات مرجعيـة، لتشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث.   وُيمـارس تشـويه األعضـاء التناسـلية 
لإلنـاث فـي الغالـب فـي أفريقيـا ومنطقة الشـرق األوسـط، كما تتم ممارسـته أيضـًا في بعـض البلدان 
والمجتمعـات المحليـة فـي آسـيا وأمريـكا الالتينيـة وفـي بعـض مجتمعـات المهاجريـن فـي شـمال 
الممارسـة  هـذه  تـزال  ال  أماكـن  مـن  المهاجـرون  يتوافـد  حيـث   ونيوزيلنـدا  وأسـتراليا  وأوروبـا  أمريـكا 

مسـتمرة فيهـا (اليونيسـف، 2016).

ُيعد تشـويه األعضاء التناسـلية لإلناث ممارسـة ضارة مثل زواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسـري، 
وهـو شـكل مـن أشـكال العنـف ضـد المـرأة والفتـاة.  كمـا يشـكل  تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث  
سـلبية.   طـرق  بعـدة  حياتهمـا  علـى  ويؤثـر  والفتـاة  للمـرأة  اإلنسـان  لحقـوق  انتهـاكًا  أشـكاله  بجميـع 
وإضافـة إلـى عواقبـه الصحيـة الخطيـرة، فإنـه يؤثر  بشـكل ضار علـى التنميـة االقتصاديـة واالجتماعية 

للمـرأة والفتـاة ويمنعهمـا مـن تحقيـق إمكانياتهمـا كاملـة (اليونيسـف، 2016).

وتشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث هـو تعبيـر عـن السـلطة والسـيطرة علـى جسـم المـرأة وحياتهـا.  
ويتجـذر العنـف ضـد المـرأة بشـكل عـام وتشـويه األعضـاء التناسـلية لإلناث بشـكل خاص فـي عالقات 
القـوة الغيـر المتكافئـة بيـن المرأة والرجـل، وهما متأصـالن في نظام يدعم نفسـه من خـالل التنميط 
والمعاييـر االجتماعيـة التمييزيـة والعنـف المقبـول عمومـًا، والتقسـيم الغيـر متكافـئ للعمـل ونظام 
الملكيـة الخاصـة و المؤسسـات القانونيـة واالجتماعيـة.  ويعنـي ذلـك محدوديـة وصـول العديـد مـن 
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النسـاء لتملـك األرض أو العمـل المدفـوع األجـر أو اإلرث أو التعليـم أو السـلطة أو األمـن.  بالتالـي، يصبـح 
الـزواج ضروريـًا لبقـاء المـرأة وإلمكانيـة وصولهـا إلـى المـوارد وتمتعهـا باالحتـرام.  وتسـتخدم األفـكار 
األعضـاء  تشـويه  ممارسـة  خـالل  مـن  والمتجسـدة  والنظافـة،  والشـرف  والعفـة  بالطهـارة  المتعلقـة 
التناسـلية لإلنـاث، فـي تعزيـز العذريـة قبـل الـزواج واإلخـالص الزوجـي، وبالتالـي السـيطرة االجتماعيـة 
تشـويه  يتـم  أن  علـى  بحرصهـن  مشـاركات  األمهـات  مـن  العديـد  أن  كمـا  المـرأة.    علـى  والثقافيـة 
األعضـاء التناسـلية لبناتهـن وذلـك بسـبب االستحسـان االجتماعـي الـذي تحظـى به المـرأة والفتـاة عند 

خضوعهـن لـه والعقوبـات التـي تواجهنهـا إن لـم تتغلبـن علـى العواقـب السـلبية.

لـذا، اسـتخدمت نهـج مختلفـة كجهـود للحـث علـى التخلـي عـن تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث 
مـن خـالل التثقيـف الصحـي، ودعم الحقـوق الجنسـية، تعبئـة المجتمعـات المحلية والقيـام بحمالت، 
وتشـريع القوانيـن المعنيـة بحقـوق اإلنسـان، وتوفير مهن بديلة لمماِرسـات تشـويه األعضاء التناسـلية 
لإلنـاث ومبـادرات مختلفـة تتضمـن كل مـا ورد ذكره أعـاله أو البعض منـه.  لكن، ولكي ينجـح أي برنامج 
 (McChesney) (2015) فـي الكفـاح للتخلـي عن تشـويه األعضاء التناسـلية لإلنـاث، يقتـرح مكتشيسـني
ضـرورة أن يصبـح هـذا الكفـاح مسـعى يقـوده المجتمـع المحلـي، وبتغييـر المعاييـر االجتماعيـة علـى 

نطـاق أوسـع وتمكيـن المرأة.

ويكمـل دليـل األعـراف االجتماعية والتغيير (صندوق األمم المتحدة للسـكان - اليونيسـف ،2016 ) هذا 
المنظـور حيث أنه يسـتند إلى عمل اليونيسـف بشـأن الممارسـات الضـارة واألعراف االجتماعية المنشـور 
فـي الموجـز الـذي يحمـل عنوان ختـان اإلناث: تغيير عـادة اجتماعية ضارة  (موجز اينوشـنتي لليونيسـف 
2005) والمنشـور بعنـوان اسـتراتيجية منسـقة للتخلـي عـن تشـويه األعضاء التناسـلية لإلنـاث في جيل 
A Coordinated Strategy to Abandon Female Genital Mutilation/Cutting in One Generation/واحـد
(اليونيسـف، 2007).  ويعـزز الدليـل نهجـًا يرتكـز على األدلة فـي تصميم وتنفيذ وتقييـم التدخالت التي 
تعالـج تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث.  ويعتـرف الدليـل بـأن تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث، فـي 
المجتمعـات حيـث يمارس  ليس اال قاعدة سـلوكية أو عرف اجتماعي يفـرض ذاتًيا.  ويبرهن الدليل على 
أن دعـم األسـر واألفـراد لهـذه الممارسـة نابع من اعتقادهـم بأن اآلخريـن يتوقعون منهـم أن يقوموا 
بهـا، وعليـه فـإن التخلـي عـن هـذه الممارسـة يتطلـب عمليـة تغييـر اجتماعـي تنجـم عنهـا توقعـات 
جديـدة ونشـوء معيـار جديـد.  ويعنـي ذلـك العمـل مـع مجموعة واسـعة مـن أصحـاب المصلحة في 
المجـال الحكومـي والدينـي والمجتمـع المدنـي واألفـراد عبـر القطاعـات المعنيـة بالصحـة والتعليـم 
وحمايـة الطفـل واإلعـالم واألعمـال التجاريـة.  ويضيـف هـذا الدليـل الخاص بالنـوع اإلجتماعي وتشـويه 
األعضاء التناسـلية لإلناث مفهوم أنه ينبغي معالجة عدم المسـاواة بين الجنسـين والتمييز والسـلطة 

األبويـة والسـيطرة مـن أجـل التمكـن من تحقيق هـذا المعيـار االجتماعـي الجديد.

على صعيد البرمجة، يتطلب التعامل مع تشـويه األعضاء التناسـلية لإلناث كممارسـة ضارة وكشـكل 
مـن أشـكال العنـف ضـد المـرأة والفتـاة، وضـع نظريـة تغييـر شـاملة ومتعـددة القطاعـات ومراعيـة 
للمنظـور النـوع االجتماعـي وقائمـة علـى الحقـوق.  كمـا أن تحليل أصحـاب المصلحة أساسـي للتمكن 
مـن تحديـد العوامـل المؤثـرة، سـواء كانـت عوامل التغييـر أو مصـادر مقاومة.  مثـًال، مع وجـود اعتقاد 
واسـع النطـاق وخاطـئ بأن تشـويه األعضاء التناسـلية لإلناث يقوم على أسـاس ديني، يسـتطيع الدين 
أن يلعـب دوراً حاسـمًا فـي اسـتمرارية هذا التشـويه وكبحه.  كمـا ينبغي أيضًا أن تدمـج البرمجة مبادئ 
عـدم إلحـاق الضـرر، وينبغـي منـح األولويـة لسـالمة وأمـن المـرأة والفتـاة اللتين خضعتـا لهذا التشـويه، 
وينبغـي معاملتهمـا باحتـرام وضمـان سـرية خصوصيتهمـا.  كذلـك، ينبغـي فـي الوقـت نفسـه إدراج 
الرجـل والفتـى فـي البرمجـة.  إضافـة إلـى ذلـك، ينبغـي التركيـز علـى الهـدف الطويـل األجـل لتغييـر 
المعاييـر االجتماعيـة واسـتحداث المزيـد مـن النتائـج الفورية في آن واحـد.  ويتوافق هذا النهج مباشـرة 
مـع المبـادئ األساسـية لتصميـم البرمجـة والمذكـورة فـي المذكـرة اإلرشـادية إلدارة التنميـة الدوليـة 
Shifting Social Norms عـن تحويـل المعاييـر االجتماعيـة لمعالجـة العنـف ضـد المـرأة والفتـاة (DFID)
to Tackle Violence Against Women and Girls (Alexander-Scott et al., 2016) والمتداولـة علـى نطـاق 

واسـع فـي المناقشـة العالميـة بشـأن البرمجـة المعنية بتشـويه األعضـاء التناسـلية لإلناث.
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نبذة عن المشاركين

هـذه الـدورة مخصصـة لمـدراء البرامـج والممارسـين مـن المنظمـات الحكوميـة ومنظمـات المجتمـع 
المدنـي ، واألمـم المتحـدة ومنظمـات دوليـة أخـرى الذيـن يعملـون فـي البلـدان حيـث يمـارس تشـويه 
األعضـاء التناسـلية لإلنـاث على نحو شـائع، بما في ذلك البلدان التي تسـتمر فيهـا المجتمعات المحلية 
مـن المهاجريـن فـي القيـام بهـذه الممارسـة.  وتسـتهدف الـدورة األخصائيين الذيـن يعملـون بالفعل 
علـى معالجـة هذه الممارسـة أو الذين يجـدون فيها فرصـًا لمعالجة هذه الممارسـة ضمن برامجهم 
المعنيـة بالمسـاواة بيـن الجنسـين أو القضاء على العنـف ضد المـرأة والفتاة. وينبغي على المشـاركين 
أن يكونـوا قادريـن علـى ترجمـة تحليل النـوع االجتماعـي للتخلي عن هذه الممارسـة والـذي يعززه هذا 

التدريـب، إلـى اسـتراتيجيات محترمـة ومراعيـة ثقافيًا ومالئمـة للبيئات حيـث يعملون.

خمـس  أو  أربـع  فـي  يعملـون  مشـاركًا   25 إلـى   15 مـن  لمجموعـة  التدريبيـة  الـدورة  هـذه  ُصممـت 
مجموعـات نقـاش صغيـرة، ممـا يمنـح الجميـع فرصـة للمسـاهمة بخبراتهـم وأفكارهـم بهـدف إثراء 

للـدورات. التشـاركية  النتائـج 

نبذة عن الميّسر

ليـس الهـدف مـن الـدورة المعنيـة بالنـوع اإلجتماعي وتشـويه األعضـاء التناسـلية لإلناث أن تكـون دورة 
لتدريـب المدربيـن.  لـذا، ينبغـي أن يكـون لـدى الميسـرين خبـرة فـي تقديـم التدريـب المتعلـق بالنـوع 
اإلجتماعـي وتشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث والعنـف ضـد المـرأة والفتـاة، وأن يتمكنـوا مـن الحكـم 
علـى مسـتوى معرفـة المشـاركين في مـا يتعلق بكميـة المصطلحات التقنيـة التي ينبغـي إدراجها أو 
تفاديهـا.  كمـا ينبغـي أن يتمتعـوا بالمعرفـة فـي المجاالت التاليـة وأن يتمكنـوا من توضيـح المفاهيم 

مـن خـالل أمثلـة عمليـة.  والمجـاالت هي:

والوطنيـة • الدوليـة  والقوانيـن  فيهـا،  السـائدة  البلـدان  لإلنـاث 4 - 1،  التناسـلية  األعضـاء  تشـويه  أنـواع 
واالجتماعيـة؛ الصحيـة  والمضاعفـات  لإلنـاث،  التناسـلية  األعضـاء  تشـويه  بمنـع  المعنيـة 

مفاهيـم عـدم المسـاواة بيـن الجنسـين، والتمييـز، والتنميـط والخصائـص الذكوريـة الضـارة ذات الصلة •
بالمجتمعـات التـي تؤيـد تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلناث؛

النهـج والتدخـالت المختلفـة التـي اسـتخدمت فـي البرمجـة للقضـاء علـى تشـويه األعضـاء التناسـلية •
القانونـي،  والتغييـر  واإلنجابيـة،  الجنسـية  والحقـوق  بالصحـة  المتعلقـة  النهـج  ذلـك  فـي  بمـا  لإلنـاث، 

االجتماعيـة.. المعاييـر  وتغييـر  واالقتصـادي،  التعليمـي  والتمكيـن 

إضافـة إلـى ذلـك، ينبغي بالميّسـر أن يتمكـن من اسـتخدام مهارات التسـهيل القائمة علـى بيداغوجيا 
ملمـًا  يكـون  أن  بالميّسـر  وينبغـي   .(Knowles et al 2015) الكبـار  تعليـم  ومبـادئ  النسـوية  الحركـة 

باسـتخدام نهـج التدريـب التواصلـي والتشـاركي والقائـم علـى المهمـة مـن أجـل:

استنباط المفاهيم والوقائع واألفكار والتحقق من فهمها؛•
تلخيـص • مـن  مهمـة  كل  نهايـة  فـي  والتمكـن  المحاضـر  حـول  المتمركـز  المحاضـرة  أسـلوب  تفـادي 

بوضـوح؛ األساسـية  النقـاط 
وضع المهمات وإدارتها مع توفير تعليمات واضحة لتسريع النتائج الواضحة؛•
تعزيز التفكير االنتقادي لتحليل وتصنيف وتفصيل المشاكل واألسباب الجذرية والحلول؛•
تشجيع مجموعة من المبادرات بقيادة المشاركين وتنوع اآلراء؛•
تقديم تعقيبات تكون ذات صلة وبناءة؛ •
استحداث مكان تعلم مالئم وآمن؛•
تشجيع التفكير الذاتي االنتقادي بشأن المسائل التي تتعلق بالنوع اإلجتماعي والسلطة. •
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أهداف الدورة 

سيتمكن المشاركون مع بنهاية الدورة من:

كتابـة تحليـل بيانـات عـن النـوع اإلجتماعي وتشـويه األعضاء التناسـلية لإلنـاث لمشـروع أو برنامج قطري •
محدد؛

تحديـد األسـباب الجذريـة لتشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث علـى أنهـا عالقة سـلطة غيـر متكافئة بين •
المـرأة والرجـل تـؤدي إلـى عدم المسـاواة بيـن الجنسـين والتمييز والتنميـط والمعاييـر الضارة؛

شـرح كيفية اسـتخدام المجتمعات لتشـويه األعضاء التناسـلية لإلناث من أجل التحكم بالمرأة والفتاة •
وسـبب مشـاركة المرأة أيضـًا في الحفاظ علـى الوضع الراهن؛

تعريـف تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلناث على أنه ممارسـة ضارة وشـكل من أشـكال العنف ضـد المرأة •
والفتـاة وانتهاك لحقوق اإلنسـان للمـرأة والفتاة؛

شرح أهمية النهج الشمولي للبرمجة المعنية بتشويه األعضاء التناسلية لإلناث؛•
تحديـد دعـم أصحـاب المصلحـة للقضـاء على تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث ومقاومتهـم القضاء •

؛ عليه
معالجة الخرافات والمعتقدات الضارة المتعلقة بتشويه األعضاء التناسلية لإلناث؛•
شـرح مجموعـة مـن االعتبـارات المتعلقـة ببرامـج النـوع االجتماعـي التحويليـة المعنية بتشـويه األعضاء •

التناسـلية لإلنـاث والشـروع فـي وضع نظريـة تغيير.
•

ومـن المهـم اإلشـارة الـى أن الـدورة المعنيـة بالنـوع اإلجتماعـي وتشـويه األعضـاء التناسـلية لإلناث هي 
دورة تمتـد علـى فتـرة ثالثـة أيـام ونصـف، وعليـه فإنهـا ال تغطي كافـة جوانب مسـألة تشـويه األعضاء 
التناسـلية لإلنـاث.  فمثًال، ال تتم التغطية الكاملة لُنهج حقوق اإلنسـان ودور الديـن وااللتزامات اإلقليمية 
المتعلقـة بتشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث والقانـون. مع ذلـك، تمت اإلشـارة لمصـادر تكميلية تتعلق 

بتشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث فـي كافـة المواد وهـي مجدولة في قسـم المصـادر أدناه.

وتمـت تغطيـة األعـراف االجتماعيـة بالتفصيـل فـي دليـل األعـراف االجتماعيـة والتغييـر (صنـدوق األمم 
مـن  الناجيـات  لمعالجـة  التوجيهيـة  للمبـادئ  بالنسـبة  أمـا    .(  2016، اليونيسـف   - للسـكان  المتحـدة 
العنـف ضـد المـرأة والفتـاة فهـي مغطـاة تفصيليـًا فـي اإلطار لدعـم العمل مـن أجل منـع العنف ضد 
A framework to underpin action to prevent violence against women (UN Women, ILO, UNDP, المـرأة
UNESCO, UNFPA, UNCHR, WHO, 2015) ومجموعة الخدمات األساسية للنساء والفتيات الخاضعات 
للعنف(هيئـة األمـم المتحـدة للمـرأة ،  صنـدوق األمـم المتحـدة للسـكان، منظمـة الصحـة العالميـة، 

برنامـج األمـم المتحـدة اإلنمائـي، ومكتـب األمـم المتحـدة المعنـي بالمخـدرات والجريمـة ، 2015).
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استعراض الدورة

تشـتمل الـدورة علـى ثـالث وحدات فتـرة كل منها يـوم واحد، ووحدة تـدوم نصف يوم كمـا تم ايجازه 
أيضـًا كجـزء متكامـل مـن دليـل األعـراف االجتماعيـة  الوحـدة 2 فـي الجـدول أدنـاه.  ويمكـن إدارة 5

والتغييـر (صنـدوق األمـم المتحـدة للسـكان  - اليونيسـف ،2016 ).

الوحدة 1 تحديد سياق تشويه األعضاء التناسلية لإلناث

سيتمكن المشاركون مع حلول نهاية الوحدة منالعنوانالدورة

إتمام التقييم السابق للدورة؛ 1االفتتاح

تحديد المهارات والخبرات بين أعضاء المجموعة؛ 1التعريف بالدورة1
شرح نهج الدورة وأساسها المنطقي؛ 1
التوافق على طرق العمل معًا؛ 1

البيانات المتعلقة 2
بالنوع اإلجتماعي 
وتشويه األعضاء 
التناسلية لإلناث

اإلجتماعـي  1 بالنـوع  المتعلقـة  البيانـات  جـدوى  تقييـم 
حيـث  البلـدان  فـي  لإلنـاث  التناسـلية  األعضـاء  وتشـويه 

المشـاركون؛ يعمـل 
اإلجتماعـي  1 بالنـوع  المتعلقـة  للبيانـات  تحليـل  وضـع 

وتشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث مـن أجـل مشـاريع/
المشـاركين. برامـج 

الوحدة 2 عدم المساواة بين الجنسين وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث والعنف ضد المرأة 
والفتاة

سيتمكن المشاركون مع حلول نهاية الوحدة منالعنوانالدورة

التناسـلية  1السلطة والسيطرة3 األعضـاء  لتشـويه  الجذريـة  األسـباب  تحليـل 
الجنسـين  بيـن  المسـاواة  بعـدم  يتعلـق  مـا  فـي  لإلنـاث 
الضـارة؛ والمعاييـر  االجتماعـي  النـوع  وتنميـط  والتمييـز 

لإلنـاث  1 التناسـلية  األعضـاء  تشـويه  يكـون  كيـف  شـرح 
ضـارة؛ ممارسـة 

التناسـلية  1 األعضـاء  تشـويه  اسـتخدام  يتـم  كيـف  شـرح 
والفتـاة؛ بالمـرأة  للتحكـم  لإلنـاث 

تشويه األعضاء 4
التناسلية لإلناث 

باعتباره شكًال من 
أشكال العنف ضد 

المرأة والفتاة

تعريف العنف ضد المرأة والفتاة؛ 1
تحديـد كيـف يكـون تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث  1

ممارسـة ضـارة وشـكًال مـن أشـكال العنـف ضـد المـرأة 
اإلنسـان؛ لحقـوق  وانتهـاكًا  والفتـاة 

للبرمجـة  1 ايكولوجـي  إطـار  اسـتخدام  فـي  الشـروع 
لإلنـاث. التناسـلية  األعضـاء  بتشـويه  المعنيـة 
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الوحدة 3 عوامل التغيير ومصادر المقاومة

سيتمكن المشاركون مع حلول نهاية الوحدة منالعنوانالدورة

تحليل تأثير أصحاب 5
المصلحة

تشـويه  1 علـى  للقضـاء  المصلحـة  أصحـاب  دعـم  تحديـد 
عليـه؛ القضـاء  ومقاومتهـم  لإلنـاث  التناسـلية  األعضـاء 

التدخـل  1 نقـاط  إليجـاد  تأثيـر  عوامـل  مصفوفـة  اسـتخدام 
للتغييـر؛ المناسـبة 

معالجة المعتقدات 6
الضارة

تدعـم  1 التـي  الشـائعة  الضـارة  المعتقـدات  تحليـل   •
لإلنـاث؛ التناسـلية  األعضـاء  تشـويه 

المتعقـدات  1 هـذه  لمعالجـة  فاعلـة  حجـج  اسـتنباط   •
الضـارة.

الوحدة 4 البرمجة المعنية بالنوع اإلجتماعي وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث

سيتمكن المشاركون مع حلول نهاية الوحدة منالعنوانالدورة

البرمجة المعنية 7
بالنوع اإلجتماعي 
وتشويه األعضاء 
التناسلية لإلناث

شـرح مجموعـة مـن االعتبـارات مـن أجـل البرمجـة التحوليـة  1
النـوع اإلجتماعـي لتشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث؛

الشروع في وضع نظرية تغيير؛ 1
وصـف الكيفيـة التي سيسـتخدم بهـا المشـاركون محتوى  1

الـدورة فـي عملهـم الخاص؛
إتمام التقييم الالحق للدورة. 1االختتام
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منهجية الدورة

منهجيـة الـدورة هـي منهجيـة تشـاركية وتركـز علـى المتعلـم من أجـل االسـتفادة من تجـارب وخبرة 
المشـاركين الشـخصية والمهنيـة.  وحيـث أنـه يمكـن أن يعكـس عـرض المعلومـات بطريقـة تنازليـة 
أحيانـًا السـلطة األبويـة، تسـعى المنهجيـة إلـى اسـتحداث بيئـة تعلـم غيـر هرميـة حيـث يتـم احتـرام 
معتقـدات ومهـارات ومعارف المشـاركين وحيث يعمل المشـاركون والميسـرون معـًا لتوليد مفهوم 
جماعـي واستكشـاف طـرق للتقـدم.  ويقـوم النهـج علـى المهمـات ويركـز علـى النتائـج، ويسـتخدم 
نقـاش عمـل األفرقـة لتعزيـز التفكير االنتقـادي وتفّتح الذهـن والنشـاط والتعبئة االجتماعيـة.  ويحظى 
المشـاركون بفرصـة للعمـل بالمواد على مسـتوى عملي ونقل مـا تعلموه إلى سـياق عملهم الخاص.  
ويتـم تفـادي التعليـم القائم علـى المحاضرة وخفـض عدد العـروض المرئيـة (power-point) الى أقل 
مـا يمكـن.  غيـر أن هـذه الصيغـة تتطلـب مـن الميّسـر أن يوجز النقـاط األساسـية بوضوح.  كمـا أن هناك 

نشـرة لـكل دورة تلخـص الرسـائل األساسـية مـن أجـل توفير مرجع سـهل للمشـاركين.

ولـكل دورة سلسـلة مـن مدخـالت يقودها الميّسـر ومهمـات ومخرجات يقودهـا المشـارك.  وتتضمن 
أنـواع المهمـات المسـتخدمة مهـارات فرعيـة فـي التفكيـر االنتقـادي، كمـا تتضمـن مهمـات التحليـل 
أنشـطة  تـوازن  ذلـك،  الـى  إضافـة  والتخطيـط.   األفـكار  واسـتثارة  والتحسـين  والتفضيـل  والتصنيـف 
والنشـاط  والكتابـة  والقـراءة  والسـمعي  البصـري  التعلـم  وهـي  األربعـة  التعلـم  أسـاليب  بيـن  الـدورة 
الـدورة  فـي  المشـاركون  بهـا  يتعلـم  التـي  المختلفـة  الطـرق  اسـتيعاب  أجـل  مـن    (VARK)الحركـي
ويعبـرون عـن أنفسـهم مـن خاللهـا.  والمعـدات الضروريـة للـدورات هـي ذات تقنية منخفضة بشـكل 
رئيسـي: مـا بيـن أربعـة وسـتة لوحـات إبرية أو لوحات شـرح (لـوح لكل فريـق)، وورق للـوح الورقـي القالب، 
وتشـكيلة مـن البطاقـات الملونـة للتصـور فـي البرمجـة التشـاركية (VPP)، أقـالم وضع عالمـات دائمة 
مـن أربعـة ألـوان، دبابيس أو أصابع غراء.  ويستحسـن أن يكون هناك للـدورة 2  أجهزة مركبة مؤلفة من 
حاسـوب محمـول وآلـة عـرض وشاشـة وإنترنـت السـلكي، وينبغـي بالمشـاركين أن يجلبوا حاسـوبهم 

المحمـول الخـاص إن أمكـن.
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الجدول الزمني

يتألف دليل الميّسر لكل دورة من ثالثة أقسام:

1. استعراض عام 
سلسلة من تصريحات ’ما يمكن عمله’ للمشاركين أهداف التعلم

قائمة بأقسام وأوقات الدورة العناصراألساسية
قائمة عنوانين لإلشارة إلى النشرات الخاصة بالمشاركين النشرات

قائمة مراجع لموارد أو روابط الموارد
موجز للمحتوى الرئيسي الذي ستتم تغطيته في الدورة الرسائلاألساسية
قائمة وسائل المساعدة البصرية الالزمة لتحضير الميّسر المعداتوالمواد

2. اإلجراء
يوفـر اإلجـراء دليـًال تدريجيـًا لمـا يقـوم بـه الميّسـر ومـا يقـوم بـه المشـاركون.  وهـو محـرر علـى شـكل 
مربعـات  فـي  األساسـية  والمدخـالت  خطـوة  لـكل  المخصـص  والوقـت  التعليمـات  مـن  مجموعـة 

االقتضـاء. حسـب  المعلومـات 

3. مالحظات للميّسرين
توفـر المالحظـات للميّسـرين والتـي تتوافـق مـع كل خطـوة فـي اإلجـراء والمهمـات المحـددة فـي 
وتوضيحـات  أساسـية،  ومعلومـات  للمهمـة،  المنطقـي  األسـاس  بالمشـاركين،  الخاصـة  النشـرات 
المشـاركين. مخرجـات  بشـأن  تعقيبيـه  وأفـكار  مقترحـة،  أجوبـة  ومجموعـات  األساسـية،  للمفاهيـم 

النشرات الخاصة بالمشاركين

تحتـوي النشـرات الخاصـة بالمشـاركين على سلسـلة مهمات وأنشـطة تبنـي الفهم والتحليـل والعمل 
المتعلقيـن بـكل موضـوع علـى نحـو منظـم وذلـك ألن هـذه الـدورة تقـوم علـى المهمـات.  وتشـكل 
النشـرات ككل دفتـر عمـل للمشـاركين.  وكل نشـرة هـي مقسـمة إلـى أنشـطة ولـكل نشـاط عنـوان 
مفهـوم بوضـوح يتوافـق مـع التعليمات في دليل الميّسـر.  والغرض من النشـرات أن تتـم الكتابة عليها، 
وبالتالـي ُتسـتخدم فـي التصميـم حـروف طباعـة كبيـرة وأمكنـة مالئمـة كـي يكتـب المشـاركون فيها. 

الحزمة السابقة للدورة

يتـم إرسـال حزمـة سـابقة للـدورة للمشـاركين تتضمـن أنشـطة تعلـم مجانـي علـى اإلنترنـت (دورات 
ومـواد قـراءة إلكترونيـة قصيـرة) تتعلق بالنـوع اإلجتماعي و/أو تشـويه األعضاء التناسـلية لإلناث، وذلك 
للحـرص علـى أن يحظـى جميـع المشـاركين بفهـم للمفاهيـم األساسـية قبـل التحاقهـم بالـدورة.  

الحزمة: هـذه  وتتضمـن 
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أهداف التعلم
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

تقييم أو اختبار سابق للدورة التدريبية1
االفتتاح والتعارف1
لمحة عامة عن الدورة التدريبية1
التوقعات واالتفاقات  1

المعدات والمواد

الوقت 
100 دقيقة1

20 دقيقة
45 دقيقة
20 دقيقة
15 دقيقة

لمحة عامة

والخبـرات 1 المهـارات  وتحديـد  األخرباالسـم  أحدهـم  منـاداة 
المجموعـة؛ أعضـاء  بيـن  الخاصـة 

توضيح نهج الدورة وأساسها المنطقي؛1
منصفـة 1 عمـل  بيئـة  فـي  معـًا  العمـل  طـرق  علـى  الموافقـة 

ومسـؤولة.

حافظات أوراق حلقة العمل، دفاتر مالحظات 1
وأقـالم حبـر علـى الطـاوالت للمشـاركين كي 

يسـتلموها عند دخولهم
بكميـة 1 للقصاصـات،  وغـراء  وبطاقـة  مقـص 

مجموعـات سـت  لصنـع  كافيـة 
آلة عرض وشاشة عرض وحاسوب نقال1

العناصر الرئيسية



3

x

s
النشرات

الرسائل الرئيسية

الموارد

ابحث عن شخص  ...1 النشرة 1.1
وصف الدورة التدريبية1 النشرة 1.2
النقاط الرئيسية: مقدمة1 النشرة 1.3

للدورة التدريبية

المورد 1.1(أ)1
تقييم سابق للدورة التدريبية

المورد 1.1(ب)1
اختبار سابق للدورة التدريبية

المورد 11.2
ُقصاصات الدورة لتنظيم الدورة التدريبية

المورد 1.3(ع.م)1
استعراض عام للنوع االجتماعي 

والمعايير االجتماعية وتشويه األعضاء 
التناسلية لإلناث

بهـا 1 يتمتـع  التـي  الخبـرة  واكتشـاف  باسـمه  شـخص  كل  منـاداة  المهـم  مـن  أولـى،  كخطـوة 
لإلنـاث. التناسـلية  األعضـاء  بتشـويه  المعنيـة  البرمجـة  أجـل  مـن  االجتماعـي  النـوع  تحليـل  فـي 

منهجيـة الـدورة التدريبيـة تشـاركية وتركـز علـى المتعلـم وتسـتند إلـى تجـارب المشـارك وخبراتـه الخاصة، 1
وهـي تسـتخدم مهمات ومناقشـات جماعيـة لتنمية التفكير االنتقـادي والتفتح الذهني والنشـاط.  ويعمل 
المشـاركون بواسـطة مـواد الـدورة علـى مسـتوى عملـي ويطبقـون مـا تعلمـوه علـى عملهـم الخـاص.

تسـاعد المواضيـع المغطـاة فـي هـذه الـدورة المشـاركين فـي معالجـة تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلناث 1
مـن منظـور النـوع االجتماعـي  وتحليـل كيف::

k  االجتماعـي علـى  القائـم  النـوع  التمييـز  والرجـل  المـرأة  بيـن  متكافئـة  الغيـر  القـوة  عالقـات  تدعـم 
والفتـاة؛ المـرأة  ضـد  العنـف  إلـى  تـؤدي  أن  ويمكنهـا  المتكافئـة،  غيـر  واالقتصاديـة  االجتماعيـة  والظـروف 

k يتـم اسـتخدام تشـويه األعضاء التناسـلية لإلناث للتحكم بالمـرأة والفتاة من خـالل معتقدات تتعلق
بالطهـارة والعفـة والشـرف وذلك من أجل ضمـان العذرية قبل الـزواج واإلخالص الزوجي؛

k ينتهـك تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلناث حقوق اإلنسـان للمـرأة والفتاة ويؤثر سـلبًا علـى مدى طويل
علـى صحتهمـا ورفاههمـا وتعليمهما وحالتهمـا االقتصادية واالجتماعية وتطورهما الشـخصي؛

k وغالبـًا مـا تشـارك المـرأة فـي اسـتمرارية ممارسـة تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث ألن االستحسـان
االجتماعـي الناجـم عنـه يفـوق عواقبـه السـلبية؛

k وتكمـل النهـج والبرمجـة المراعيـة للنـوع االجتماعـي نهـج معاييـر اجتماعيـة وتغييـر وذلـك من خالل
معالجـة األسـباب الجذريـة إلـى جانـب آثارها.

ومعالجـة تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث مـن منظـور النـوع االجتماعـي هـي عمليـة معقـدة حيـث أن 1
األسـباب الجذريـة والعواقـب وطـرق معالجـة المسـائل هـي أمـور متكاملـة إلـى حـد كبيـر.  ويهـدف فصل 

المواضيـع إلـى دورات ببسـاطة الـى تكييـف شـكل الـدورة المكـون مـن وحـدات.
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اإلجراء

تقييم أو اختبار سابق للدورة التدريبية  1 الخطوة

دقيقة    20

وزعـوا  التقييـم السـابق للـدورة التدريبيـة (المـورد 1.1(أ)) و/أو االختبـار السـابق للـدورة التدريبيـة 
(المـورد 1.1(ب)) وفـق تحليـل االنجـاز المرجـو فـي نهايـة الـدورة.  واطلبـوا مـن المشـاركين العمـل 

فرديـًا بـدون اسـم (عـدم كتابـة اسـمهم علـى الـورق) وبصمت.

اطلبـوا مـن المشـاركين مـن أجـل االختبـار السـابق للـدورة أن يدونـوا األرقـام الثالثـة األخيـرة لرقـم 
اليـوم.   تاريـخ  يكتبـوا  وان  المحـدد  المربـع  فـي  كمرشـحين  رقمهـم  ليكـون  الخلـوي  هاتفهـم 
واشـرحوا أن هـذه طريقـة لمقارنـة نقـاط االختبـار السـابق والالحـق مـع المحافظـة علـى إبقـاء على 

سـرية اسـم المشـارك.

واطلبـوا مـن المشـاركين مـن أجـل التقييـم الذاتـي السـابق للـدورة أن يضعـوا عالمـة علـى الرقـم 
4، أو 4، أو 4 وليس إلى نقطة  3 ،3 ،3 فـي المربـع المخصـص لـه وليـس بين المربعات بحيث تشـير إلـى رقـم 1، 2

3.5، 3.5، 3.5 وغيرهـا. 2.5المنتصـف مثـل - 2.5المنتصـف مثـل - 2.5

اجمعـوا أوراق المشـاركين عندمـا ينتهون، وضعوها فـي مكان يمكن فيه مقارنتها مع التقييمات 
أو االختبـارات الالحقـة للدورة في نهاية التدريب.

االفتتاح  2  الخطوة 

دقيقة  15

أعطوا كل مشـترك رقمًا من أربعة إلى سـتة (يعتمد ذلك على عدد الطاوالت الموجودة).  وضعوا 
بطاقـة تحمـل رقمـًا علـى كل طاولـة واطلبـوا مـن المشـاركين الذهـاب إلـى طاولتهـم الجديـدة 

والتعريـف بأنفسـهم لفريقهـم الجديد.

رحبوا بالمشـاركين وعّرفوا بأي ضيف.  أدعوا منسـق الدورة إللقاء كلمة االفتتاح وعّرفوا بنفسـكم 
وبفريـق التدريـب.  اطلبـوا مـن المشـاركين صنـع أو تعبئـة بطاقـة اسـم ووضعهـا علـى صدورهم.  
قومـوا بجولـة مـن يقـدم فيها المشـاركين أنفسـهم بسـرعة، حيث يذكـرون اسـمهم ومركزهم 

ومنظمتهـم فقط.

واطلبـوا مـن المشـاركين تعبئة أي اسـتمارة تسـجيل وأرشـدوهم إلـى موقع تسـجيل الدخول كل 
يـوم (حسـب االقتضـاء).  أعلنـوا عـن أوقات فتـرات االسـتراحة والغداء ومـكان كل منهما. واشـيروا 

إلـى مـكان المراحيـض إذا كان المشـاركون يجهلـون المكان. 

d
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تعارف المشاركين  3  الخطوة 

دقيقة  30

أعطوا كل مشـترك رقمًا من أربعة إلى سـتة (يعتمد ذلك على عدد الطاوالت الموجودة).  وضعوا 
بطاقـة تحمـل رقمـًا علـى كل طاولـة واطلبـوا مـن المشـاركين الذهـاب إلـى طاولتهـم الجديـدة 

والتعريـف بأنفسـهم لفريقهـم الجديد.

رحبوا بالمشـاركين وعّرفوا بأي ضيف.  أدعوا منسـق الدورة إللقاء كلمة االفتتاح وعّرفوا بنفسـكم 
وبفريـق التدريـب.  اطلبـوا مـن المشـاركين صنـع أو تعبئـة بطاقـة اسـم ووضعهـا علـى صدورهم.  
قومـوا بجولـة مـن يقـدم فيها المشـاركين أنفسـهم بسـرعة، حيث يذكـرون اسـمهم ومركزهم 

ومنظمتهـم فقط.

واطلبـوا مـن المشـاركين تعبئة أي اسـتمارة تسـجيل وأرشـدوهم إلـى موقع تسـجيل الدخول كل 
يـوم (حسـب االقتضـاء).  أعلنـوا عـن أوقات فتـرات االسـتراحة والغداء ومـكان كل منهما. واشـيروا 

إلـى مـكان المراحيـض إذا كان المشـاركون يجهلـون المكان.

تعارف المشاركين  4  الخطوة  

دقيقة  20

اذكـروا بعـض المواضيـع التي يتوقع المشـاركون ايجادها في الـدورة.  واعطوا كل مائدة مجموعة 
بطاقـات مقتطعـة مـن المـورد 1.2 واطلبـوا منهـم وضـع بطاقـات الدورة بالتسلسـل وفـق رأيهم 
مناقشـة  منهـم  اطلبـوا  الجماعيـة،  العامـة  الجلسـة  وفـي  الـدورة.   ُتجـري  أن  ينبغـي  كيـف  فـي 

منطـق التسلسـل خاصتهـم وأولوياتهـم فـي التعلـم.

ومقارنـة  للـدورة  الزمنـي  الجـدول  علـى  نظـرة  إلقـاء  المشـاركين  مـن  واطلبـوا  النشـرة 1.2  وزعـوا 
أهـداف  واشـرحوا  بينهمـا  واالختـالف  التشـابه  أوجـه  مناقشـة  منهـم  اطلبـوا  بـه.   تسلسـلهم 
1.3  (المـورد 1.3  (المـورد 1.3) و/أو وزعوا النقاط  Power Point1.2الـدورة (النشـرة 1.2الـدورة (النشـرة 1.2).  اسـتخدموا شـرائح العـرض المرئـي

الرئيسـية (النشـرة 1.3) للتأكيـد علـى نهـج النـوع االجتماعـي  والنقـاط اآلتيـة:

تسـاعد المواضيـع المغطـاة في هـذه الدورة المشـاركين في معالجة تشـويه 
األعضـاء التناسـلية لإلناث من منظور جنسـاني.  وسـيحلل المشـاركون كيف:

التمييـز •  والرجـل  المـرأة  بيـن  متكافئـة  الغيـر  القـوة  عالقـة  تدعـم 
القائـم على النـوع االجتماعي  والظـروف االجتماعيـة واالقتصادية الغير 
وتبعيـة  والفتـاة  المـرأة  ضـد  العنـف  إلـى  تـؤدي  أن  ويمكنهـا  متكافئـة 

المـرأة كفـرد وفئـة اجتماعيـة؛

يتـم اسـتخدام تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث كممارسـة ضارة • 
وشـكل مـن أشـكال العنـف ضـد المـرأة والفتـاة للسـيطرة علـى المـرأة 
والفتـاة مـن خـالل معتقـدات تتعلـق بالطهـارة والعفـة والشـرف وذلـك 

لضمـان العذريـة قبـل الـزواج واإلخـالص الزوجـي؛

-
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اشرحوا منظور صندوق األمم المتحدة للسكان واليونيسف لألعراف االجتماعية والتغيير 
(UNFPA - UNICEF 2016)

شرح العرف االجتماعي.

للمـرأة •  اإلنسـان  حقـوق  لإلنـاث  التناسـلية  األعضـاء  تشـويه  ينتهـك 
ورفاههمـا  صحتهمـا  علـى  األجـل  وطويـل  سـلبي  وتأثيـره  والفتـاة 
الشـخصي؛ وتطورهمـا  واالجتماعيـة  االقتصاديـة  وحالتهمـا  وتعليمهمـا 

• أن المـرأة تشـارك فـي غالبيـة األحيـان فـي الحفـاظ على اسـتمرارية • أن المـرأة تشـارك فـي غالبيـة األحيـان فـي الحفـاظ على اسـتمرارية • 
الناجـم  االجتماعـي  االستحسـان  ألن  لإلنـاث  التناسـلية  األعضـاء  تشـويه 

عنـه يفـوق عواقبـه السـلبية.

يعزز الدليل بشأن المعايير االجتماعية والتغيير (UNFPA - UNICEF 2016) نهًجا 
يرتكـز علـى األدلـة فـي تصميـم وتنفيـذ وتقييـم التدخـالت التـي تعالج تشـويه 
األعضـاء التناسـلية لإلنـاث.  ويعتـرف الدليـل أن تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلناث 
فـي المجتمعـات حيـث تتـم ممارسـته هـو عـرف اجتماعـي أو قاعدة سـلوكية 
مفروضـة ذاتيـًا.  ويناقـش كيـف أن اسـتمرار األسـر واألفـراد فـي دعم الممارسـة 
ناتـج عـن انهـم يعتقـدون بـأن اآلخريـن يتوقعـون منهـم القيـام به، وعليـه فإن 
التخلـي عـن ممارسـة تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث يتطلـب عمليـة تغييـر 
اجتماعـي ينجم عنهـا توقعات جديدة وبـروز معيار جديد.  ويعنـي ذلك العمل 
مـع مجموعـة واسـعة من أصحـاب المصلحة في المجـال الحكومـي والديني 
ومـن المجتمـع المدنـي واألفـراد فـي قطاع الصحـة والتعليم وحمايـة الطفل 

ووسـائط اإلعـالم واألعمـال التجارية.

العرف االجتماعي هو ممارسة 

تمارس على نطاق واسع وتحظى بالقبول؛• 

• أمر يفتخر األشخاص بااللتزام به و/أو يشعرون أنهم ملزمون به؛• أمر يفتخر األشخاص بااللتزام به و/أو يشعرون أنهم ملزمون به؛• 

تقوم به عادة األسرة والمجتمع المحلي جماعيًا؛• 

تقـوم علـى مكافـآت إن تـم القيام بهـا وعقوبات إن لـم يتم ذلك، • 
بدفـع مـن الخـوف (مخالفـة التقاليـد أو القواعـد االجتماعيـة)، والذنـب 

(إلحـاق الضـرر بتوقعـات األحبـاء) والعـار (نتيجـة النبـذ االجتماعي)؛

وال تقـوم غالبـًا علـى أسـاس منطقـي أو تاريخ يسـتطيع األشـخاص • 
تفسيره؛

وُتقـام علنًا فـي غالبية األحيان رغم اعتراض العديد من األشـخاص • 
عليها سـراً (’اإلغفال التعددي’).

-

-
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أنظر دليل األعراف االجتماعية والتغيير لصندوق األمم المتحدة للسكان واليونيسف
(UNFPA - UNICEF 2016)، النشرات، الوحدة4  صفحة8 ، و

.Bicchieri, Cristina, Hugo Mercier (2014) Norms and Beliefs: How Change Occurs

اشـرحوا كيفيـة ارتبـاط هـذه الـدورة التـي تـدوم ثالثـة أيـام ونصـف والمعنيـة بالنـوع اإلجتماعـي 
للسـكان  المتحـدة  األمـم  صنـدوق  يقدمـه  الـذي  بالتدريـب  لإلنـاث  التناسـلية  األعضـاء  وتشـويه 

واليونيسـف.

واشـرحوا أن هنـاك عـدة طـرق لتوحيـد الـدورات ألن األسـباب الجذريـة والعواقـب ونهـج البرمجـة 
مرتبطـة الـى 

حـد كبيـر فـي الحيـاة الواقعيـة.  وتـم فصـل المواضيـع فقـط لمراعـاة شـكل الـدورة المكـون مـن 
وحـدات. 

اشـرحوا النهـج التشـاركي المكـون من المدخـل - المهمة - المخرج والذي يركـز على الطالب والذي 
يحد من اسـتخدام العرض المرئي Power Point ,ويزيد من حجم المهام الموجودة على النشـرات، 

والمناقشـات الجماعية، والمدخالت والمخرجات العملية للمشـارك التي تؤدي إلى البرمجة. 

اتفقوا على دور المشاركين ودور الميّسر في المجموعة.

لتحقيـق معيـار اجتماعـي جديـد، فـإن عـدم المسـاواة بيـن الجنسـين والتمييـز 
النـوع  تحليـل  خـالل  مـن  المعالجـة  تتطلـب  والسـيطرة  األبويـة  والسـلطة 

. الشـامل  التخطيـط  بوضـوح  ترشـد  التـي  الجذريـة  لألسـباب  االجتماعـي 

ويكمـل نهج النـوع االجتماعي لمعالجة تشـويه األعضاء التناسـلية لإلناث نهج 
األعـراف االجتماعيـة والتغيير من خالل معالجة األسـباب الجذريـة وآثارها.

-
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التوقعات واالتفاقات 5  الخطوة  

دقيقة  15

أطلبوا من المشاركين على مستوى فريق كل طاولة أن يوافقوا على 

أ) ثالثة توقعات يتوقعونها من الدورة 

ب) وثالث قواعد أو مسؤوليات ينبغي بهم االمتثال بها كمشاركين.

امنحوهـم فتـرة عشـرة دقائـق للقيام بذلـك.  وعندما ’يقرع الجـرس’، ينبغي أن يكونـوا قد توصلوا 
إلى اتفاق بشـأن توقعاتهم ومسـؤولياتهم. 

قواعدهـا.   وإحـدى  توقعاتهـا  إحـدى  بدورهـا  طاولـة  كل  تعلـن  أن  اطلبـوا  العـام،  االجتمـاع  وفـي 
دونـوا قائمـة مـن التوقعـات والمسـؤوليات علـى ورق قـالب مـع تفـادي التكـرار. 

ألصقـوا الورقـة القالبـة علـى الجدار وارجعـوا إليها خالل الـدورة عندما تحققـون (أو تكونوا عاجزين 
عـن تحقيـق) توقـع مـا،  وعندما ينهضون بمسـؤولية (أو يفشـلون فـي النهوض بها).
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مالحظات للميّسرين

الخطوة 1: االختبار السابق للدورة

k(ب)مجموعة أجوبة للمورد 1.1

10(د) 9(ج)  8(أ)  7(ب)  6(ب)  5(أ)  4(د)  3(أ)  2(ج)  1(د) 

الخطوة  3: تعارف المشاركين

يؤدي نشـاط االختالط باألخرين والذي يحمل عنوان ’جد شـخصًا …‘ دورا في كسـر الجمود وتحليل 
االحتياجـات، ويمنـح الميّسـر لمحـة عامـة سـريعة عـن مـن يعمـل علـى مسـائل تشـويه األعضـاء 
التناسـلية لإلنـاث ومـا هـي تجاربهـم ومعارفهـم المتصلـة بالنـوع االجتماعـي .  وينبغي بالميسـر 

أن يسـتخدم التعقيبـات مـن أجـل:

حث المشاركين على التحدث أكثر عن أنفسهم وتجاربهم؛1

وتجميع المشاركين ذهنيًا في ما يتعلق بالمهارات والتجارب والمعارف..1

الخطوة 4: نبذة عن الدورة 

يسـتطيع الميّسـرون أن يشـيروا إلـى اإلطـار المفاهيمـي فـي التمهيـد للمزيد مـن التفاصيل عندما 
يشـرحون الحاجـة األساسـية إلجـراء تحليـل النـوع االجتماعـي لمعالجـة تشـويه األعضاء التناسـلية 

لإلناث.

فـي  الخـاص  الداخلـي  منطقهـا  للـدورة  أن  إذ  الـدورات،  لتنظيـم  صحيحـة  طريقـة  هنـاك  وليـس 
النظـر إلـى المفاهيـم المنفصلـة لـكل دورة ومـن ثم اسـتخدامها كأحجـار بناء إلعادة بنـاء الصورة 

بكاملهـا لتحليـل النـوع االجتماعـي منهجـي.  ويكـون األسـاس المنطقـي ألحجـار البنـاء كاآلتـي:

ينظـر المشـاركون إلـى بيانـات مسـتقاة مـن سـتة بلـدان محـددة حيـث يمـارس تشـويه 1
األعضـاء التناسـلية لإلنـاث وذلـك مـن أجـل تحليـل االحتياجـات وتحديـد موقع المسـائل 

الرئيسـية فـي الحـاالت الواقعيـة. (الـدورة 2)

1 (3 (الـدورة  والسـيطرة  األبـوي  والنظـام  السـلطة   - المسـألة  صلـب  يبحثـون  ثـم  ومـن 
المـرأة  ضـد  عنـف  أنـه  علـى  لإلنـاث  التناسـلية  األعضـاء  تشـويه  معالجـة  يمكـن  وكيـف 

 .(4 (الـدورة  والفتـاة 
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يركـزون علـى معالجـة هـذه المسـائل مـن خـالل تحليـل تأثيـر عوامـل التغييـر ومصـادر 1
6)،  وتحـدي المعتقـدات الضـارة (الـدورة 6)،  وتحـدي المعتقـدات الضـارة (الـدورة 6) واسـتخدام قائمة مرجعية  5المقاومـة (الـدورة 5المقاومـة (الـدورة 5

7العتبـارات برمجيـة ونظريـة التغييـر (الـدورة 7العتبـارات برمجيـة ونظريـة التغييـر (الـدورة 7) مـن أجـل االنتقـال إلـى العمـل.

وُتنظم البرمجة منهجيًا أيضًا من هذا التسلسل.
ويقدم المشاركون:

�تحليل بيانات في الدورة  12

�تحليل األسباب الجذرية في الدورة 13

�إطار ايكولوجي للبرمجة في الدورة 14

�تحليل أصحاب المصلحة في الدورة 15

�استراتيجية اتصال شخصية في الدورة 16

�نهج برمجة في الدورة 17

غيـر أن تنظيـم الـدورات عملـي وال ينبغـي اعتبـاره طريقـة توجيهيـة لتوضيـح تعقيـدات المسـائل 
المحيطـة بتشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث.  والـدورات قائمـة بذاتهـا علـى نحـو كاف لجعـل إعادة 
تنظيـم الجـدول الزمنـي محتمًال في حال كان لدى المشـاركين منطق مقنع للقيام بذلك والتوصل 
إلـى توافـق آراء كمجموعـة. كمـا قـد تظهر اختباراتهم السـابقة للـدورة أنهم ملمـون ببعض جوانب 
النـوع االجتماعـي وتشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث لكنهـم غيـر ملميـن ببعـض الجوانـب األخـرى.  
وفـي هـذه الحالـة، ينبغـي بالميّسـر أن يحـاول تكييـف رغباتهـم واحتياجاتهـم.  لكن ينبغـي أن يتم 
ذلـك فقـط إذا كان الميسـر يتمتـع بالخبـرة وواثقًا من المحتوى والمهمـات، وقادراً على إلغـاء الدورات 

أو توسـيعها أو إعـادة ترتيبهـا حسـب االقتضاء.

ويسـتطيع الميّسـر أن يشـير إلـى قسـم منهجية الـدورة في التمهيـد للمزيد مـن التفاصيل وذلك 
عندمـا يشـرح المنهجيـة.  وعندمـا تتـم الموافقـة علـى دور المشـاركين ودور الميّسـر، يسـتطيع 
الميّسـر أن يشـير إلـى أقسـام النبـذة الموجـزة للمشـاركين والنبذة الموجزة للميّسـر فـي التمهيد.

الخطوة 5: التوقعات واالتفاقات

ينبغي أن تتضمن االتفاقات:

تحويـل الهواتـف النقالة إلى صامتة وإقفال الحواسـيب المحمولة واللوحات االلكترونية 1
والتعامـل مـع أي اتصاالت ال تتعلق بالـدورة خارج قاعة التدريب؛

إظهـار االحتـرام للجميـع مـن خـالل اإلصغاء الفعلـي والتعاطف حتى في حـاالت اختالف 1
الرأي؛

الحفـاظ علـى سـرية مـا تتـم مناقشـته وضمـان الحفـاظ علـى قاعـة التدريـب ‘كمـكان 1
آمن’؛

الحرص على المواعيد والتركيز بما أن الجدول الزمني حافل جًدا.1
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المورد

المورد  1.1(أ): التقييم الذاتي السابق للدورة التدريبية 

أشيروا في المربع ما إذا كنتم:
4= توافقون بشدة،         3= توافقون            2= ال توافقون نوعًا ما               1= ال توافقون

يمكنني اآلن…

التناسـلية  األعضـاء  تشـويه  بيانـات  تحليـل  تحريـر   …  1
قطـري. برنامـج  أو  لمشـروع  لإلنـاث 

... توضيـح كيـف أن عالقـات القوة الغيـر متكافئة بين   2
المـرأة والرجـل هي السـبب الجـذري لتشـويه األعضاء 

لإلناث. التناسـلية 

بعـض  فـي  المـرأة  محافظـة  سـبب  توضيـح   ...  3
األعضـاء  تشـويه  ممارسـة  علـى  المجتمعـات 

ضـار. أنـه  رغـم  لإلنـاث  التناسـلية 

... تحديد تشـويه األعضاء التناسـلية لإلناث كممارسة   5
ضـارة وشـكل مـن أشـكال العنـف ضـد المـرأة والفتاة.

... توضيـح كيـف أن تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلناث   6
والفتـاة. المـرأة  حقـوق  ينتهـك 

إيكولوجـي  إطـار  اسـتخدام  يمكـن  كيـف  توضيـح   ...   7
لبرمجة شـاملة لمعالجة تشـويه األعضاء التناسـلية 

لإلنـاث.

سـانحة  فـرص  إليجـاد  تأثيـر  مصفوفـة  اسـتخدام   ...   8
بتشـويه  المحيطـة  القـوة  ديناميكيـات  لتغييـر 

لإلنـاث. التناسـلية  األعضـاء 

تشـويه  بشـأن  الضـارة  بالمعتقـدات  قائمـة  وضـع   ...   9
يمكـن  كيـف  وتوضيـح  لإلنـاث  التناسـلية  األعضـاء 

. لجتهـا معا

برنامـج  لوضـع  االعتبـارات  ببعـض  قائمـة  وضـع   ...   10
يعالـج النـوع االجتماعـي وتشـويه األعضاء التناسـلية 

لإلنـاث

 1 2 3      4
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التاريخرقم المرشح

 المورد 1.1(ب): اختبار سابق للدورة التدريبية 

ضعوا دائرة لخيار واحد فقط لكل من البيانات العشرة، ودعوا المربع فارغًا إذا كنتم تجهلون 
الجواب.

يشـكل تركيـز تحليـل بيانـات انتشـار تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث علـى الصعيـد الوطنـي  1
معضلـة عندمـا تكـون األمـور التاليـة قويـة:

معتقدات دينية معتقدات دينية  ج  عدم المساواة بين الجنسين  عدم المساواة بين الجنسين   أ 

اختالفات عرقية إقليمية اختالفات عرقية إقليمية  د  قوانين تحظر تشويه األعضاء التناسلية لإلناث    قوانين تحظر تشويه األعضاء التناسلية لإلناث     ب 

يمنح التملك الغير متكافئ  للممتلكات الخاصة الرجل سلطة على المرأة.  وأحد األمثلة هو  2

حقوق الرجل في اإلرث حقوق الرجل في اإلرث  ج  الرجل كمعيل والمرأة كراعية  أ 
ومتطلبات مهر المرأة     

العنف ضد المرأة والفتاة العنف ضد المرأة والفتاة  د  األنوثة الشديدة للمرأة  األنوثة الشديدة للمرأة   ب   

ينبغي إسناد السبب الجذري لممارسات تشويه األعضاء التناسلية لإلناث إلى:  3

مشاركة المرأة في الممارسة مشاركة المرأة في الممارسة  ج  عالقات السلطة الغير متكافئة بين المرأة والرجل  عالقات السلطة الغير متكافئة بين المرأة والرجل   أ 

الدين الدين  د  الخرافات والمعتقدات الضارة  الخرافات والمعتقدات الضارة   ب 

عندمـا تؤيـد المـرأة تشـويه األعضاء التناسـلية لإلنـاث رغم أنها تعلم بأنه ضـار، فهي قد تفعل  4
ذلـك مـن أجل

شرف األسرة شرف األسرة  ج  القبول االجتماعي  القبول االجتماعي   أ 

جل ما سبق جل ما سبق   د   البقاء االقتصادي  البقاء االقتصادي   ب 

فـي مـا يتعلـق بارتـكاب تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث وعواقبـه، هـذا التشـويه باعتبـاره  5
مماثـل   هـو  والفتـاة  المـرأة  ضـد  عنـف 

لالغتصاب لالغتصاب  ج  لزواج األطفال أو الزواج المبكر أو الزواج القسري   أ   

لالتجار بالبشر لالتجار بالبشر  د  للعنف العائلي  للعنف العائلي   ب   
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يشكل تشويه األعضاء التناسلية لإلناث انتهاكًا لحق المرأة والفتاة في 6

العقوبات والمكافآت العقوبات والمكافآت  ج  اإلغفال التعددي   اإلغفال التعددي    أ 

كل ما سبق كل ما سبق  د  الرفاه الجسدي والجنسي والعاطفي  الرفاه الجسدي والجنسي والعاطفي   ب   

غالبًا ما تستند المعتقدات بشأن ضرورة ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث إلى  7
مفاهيم خاطئة

لطقوس العبور البديلة لطقوس العبور البديلة  ج  لالنتشار المنظم  لالنتشار المنظم   أ   

لكل ما سبق لكل ما سبق  د  للصحة الجنسية واإلنجابية   للصحة الجنسية واإلنجابية    ب   

يمكن أن تكون مصفوفة تأثير خالل تصميم برامج لمعالجة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث  8
مفيدة لتحديد

احتياجات النوع االجتماعي  احتياجات النوع االجتماعي   ج  عوامل التغيير ومصادر التصدي   عوامل التغيير ومصادر التصدي    أ   
العملية     

المستويات اإليكولوجية المستويات اإليكولوجية  د  نهج النوع االجتماعي التحويلية   نهج النوع االجتماعي التحويلية    ب   

ضمان عدم إلحاق الضرر في البرمجة المعنية بتشويه األعضاء التناسلية لإلناث يعني 9

تفادي األثر السلبي  تفادي األثر السلبي   ج  تعزيز البدائل  تعزيز البدائل   أ   

استحداث استقطاب استحداث استقطاب  د  منح األولوية لالحتياجات الطويلة األجل  منح األولوية لالحتياجات الطويلة األجل   ب   

ينبغـي اسـتخدام نهـج ايكولوجي يعالج تشـويه األعضاء التناسـلية لإلناث على مسـتوى الفرد  10
والعالقـة والمجتمع المحلـي والمجتمع ألن

النظريات التنازلية للتغيير النظريات التنازلية للتغيير  ج  استراتيجيات العنف ضد المرأة  استراتيجيات العنف ضد المرأة   أ   
تغطي المستويات األربعة الفتاة تغطي  المستويات األربعة     

األسباب الجذرية لتشويه  األسباب الجذرية لتشويه   د  يفضل المانحون العمل على المستويات األربعة  يفضل المانحون العمل على المستويات األربعة   ب   
األعضاء التناسلية لإلناث تؤثر      

على المستويات األربعة      
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L

w

`

التعلم أهداف 
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من

الرئيسية العناصر 

الوقت 
240 دقيقة

لمحة عامة

تقييـم فائـدة البيانـات المتعلقـة بالنوع االجتماعي وتشـويه 1
األعضـاء التناسـلية لإلنـاث فـي البلدان حيـث يعملون؛

تقديـم تحليـل لبيانـات النـوع االجتماعـي وتشـويه األعضـاء 1
لمشـروعهم/برنامجهم. لإلنـاث  التناسـلية 

الوعـي 1 بزيـادة  المتعلقـة  والبيانـات  األهـداف 
لإلنـاث التناسـلية  األعضـاء  تشـويه  بشـأن 

مقارنـة تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلناث مع 1
إحصـاءات تنميـة أخرى

تبادل ترابطات وتناقضات البيانات1
1

إجراء تحليل لبيانات تشويه األعضاء 1
التناسلية لإلناث

50 دقيقة

30 دقيقة

40 دقيقة

120 دقيقة

?
المعدات والمواد

عليهمـا  1 مـدون   A4 قيـاس  الفتتـان 
أوافـق’و ‘ال أوافـق’ مثبتتان فـي الجانبين 

للقاعـة المتقابليـن 
لخمسـة  1 لإلنترنـت  السـلكي  توصيـل 

لـكل  (وصلـة  األقـل  علـى  مسـتخدمين 
أمكـن إن  فريـق) 

للقاعـــة  1 محمـــول  حاسوب/حاســـوب 
وحواســـيب المشـــتركين الخاصـــة بقـــدر 

ــكان اإلمـ



3

x
النشرات

الرئيسية الرسائل 

أوافق أو ال أوافق1 النشرة 2.1 
السكان وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث1 النشرة 2.2 
التعليم والدين وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث1 النشرة 2.3 
النوع االجتماعي وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث1 النشرة 2.4 
مقارنة النتائج الرئيسية1 النشرة 2.5 
تشويه األعضاء التناسلية لإلناث في السودان: تحليل بيانات1 النشرة 2.6 
إجراء تحليل للبيانات1 النشرة 2.7 
النقاط الرئيسية: البيانات والنوع االجتماعي وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث1 النشرة 2.8 

ينبغــي أخــذ انتشــار تشــويه األعضــاء التناســلية لإلنــاث فــي االعتبــار وفقــًا للبيانــات 1
باآلتــي:  المتعلقــة 

kالتوزيع السكاني، الجغرافي، العرقي، والثراء/الدخل والمناطق الريفية/الحضرية؛
kالتحصيل العلمي والخلفية الدينية؛
k ــات ــاة، وممارس ــرأة والفت ــد الم ــف ض ــار العن ــين، وانتش ــن الجنس ــاواة بي ــدم المس ع

ــري؛ ــزواج القس ــر وال ــزواج المبك ــال وال ــل زواج األطف ــرى مث ــارة أخ ض
kمشاركة المرأة في سوق العمل والسياسة؛
kســن قوانيــن دعــم حقــوق اإلنســان وحظــر تشــويه األعضــاء التناســلية لإلنــاث؛

ــى إجــراء تحليــل للبيانــات بشــأن تشــويه 1 ــدرة عل ــع البيانــات وتفســيرها والق ــاعد جم يس
األعضــاء التناســلية لإلنــاث فــي ســياق عمــل المشــاركين علــى 

k النظــر فــي تشــويه األعضــاء التناســلية لإلنــاث فــي مــا يتعلــق بالعوامــل االجتماعيــة
مــن أجــل تكييــف التدخــالت والدعــوة بمــا يالئــم الســياق؛

kالتحقيق في الترابطات والتناقضات الظاهرة للبيانات؛
kمقارنة البيانات القائمة وتحديد فجوات البيانات التي تحتاج للمزيد من البحث؛
k والجماعــات المصلحــة  وأصحــاب  االجتماعــي  النــوع  تحليــل  مــن  المزيــد  إجــراء 

؛ فة لمســتهد ا
k. وضع بيان تشخيصي للمشاكل بهدف تصميم البرنامج؛
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اإلجراء 

األهداف   1 الخطوة

دقائق  5

فقـط  ليـس  واسـتخدامها  البيانـات  لترجمـة  الحاجـة  علـى  مشـددين  الـدورة  أهـداف  اسـتعرضوا 
أيضـًا. البرمجـة  لتوجيـه  بـل  وتقاريـر،  مشـروع  اقتـراح  لتحريـر 

ستسـاعد البيانـات التـي يجمعهـا المشـاركون ويحللوهـا فـي األخـذ باالعتبـار العوامـل الجغرافية 
والعرقيـة واالجتماعيـة واالقتصادية الرئيسـية المتصلة بانتشـار تشـويه األعضاء التناسـلية لإلناث، 
ممـا سـيمنحهم لمحـة عامـة أفضـل عـن السـياق قبـل إجـراء تحليـل لألسـباب الجذريـة المتعلقـة 

بالنـوع االجتماعـي لتشـويه األعضـاء التناسـلية لإلناث فـي الـدورات التالية.

بيانات زيادة الوعي بشأن تشويه األعضاء  بيانات زيادة الوعي بشأن تشويه األعضاء    2  الخطوة 

التناسلية لإلناث  
دقائق  45

وزعوا النشـرة 2.1 واطلبوا من المشـاركين أن يضعوا إشـارة في ما إذا كانوا يوافقون أو ال يوافقون 
على كل من البيانات األربعة.  واطلبوا منهم االسـتعداد لشـرح اسـبابهم.

البيـان  واقـرأوا  للقاعـة  المتقابليـن  الجانبيـن  فـي  المثبتـة  أوافـق  وال  أوافـق  بطاقـات  إلـى  أشـيروا 
األول.  واطلبـوا مـن المشـاركين ’أن يصوتـوا بأقدامهـم’ وذلـك مـن خـالل التقـدم والوقـوف جانـب 
بطاقـة ‘أوافـق’ أو ‘ال أوافـق’.  وإذا ’لـم يكونـوا واثقيـن’، اطلبـوا منهـم الوقـوف فـي وسـط القاعـة 

بيـن البطاقتيـن.

اسـتجوبوا أحد المشـاركين الموافقين وأحد الغير الموافقين ولربما مشـارك يوافق وال يوافق على 
البيـان.  اطلبـوا منهـم توضيـح سـبب رأيهـم.  وبعـد االسـتماع إلـى حججهـم، اسـمحوا لمشـاركين 

آخريـن بتغييـر موقفهم إذا ارادوا.

كـرروا العمليـة لـكل بيـان مختاريـن مشـاركين مختلفيـن فـي كل مـرة لتوضيـح أسـبابهم فـي 
الموافقـة أو عـدم الموافقـة.  ال تعطـوا أيـة تعقيبـات فـي هـذه المرحلـة.

d
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مقارنة تشويه األعضاء التناسلية   3  الخطوة 

لإلناث مع إحصاءات تنمية أخرى  
دقائق  30

وزعوا المشاركين إلى ثالثة أفرقة متساوية العدد واعطوا كل فريق نشرة مختلفة كاآلتي:

WCالفريق 61النشرة 2.2 السكان وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث
Wالفريق 62النشرة 2.3 التعليم والدين وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث
W 6النشرة 2.4 النوع االجتماعي وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث الفريق 3

واشرحوا بأن 

W

السـبعة  البلـدان  يغطـون  جميًعـا  لكنهـم  مختلفـة  بيانـات  مجموعـة  فريـق  لـكل  أن  واشـرحوا 
نفسـها.  اطرحوا بعض األسـئلة للتأكد من أن الجميع يفهم عناوين جدولهم الخاص وتصميمه. 
الخاصـة  للبيانـات  الظاهـرة  والتناقضـات  الترابطـات  تحديـد  تقضـي  مهمتهـم  بـأن  وأخبروهـم 

بالبلـدان السـبعة، وأن يحاولـوا أن يشـرحوا سـبب ذلـك.

التناسـلية  األعضـاء  تشـويه  ممارسـة  وضـع  هـو  المهمـة  هـذه  هـدف 
لإلنـاث وفق سـياق سـبع بلـدان مختلفة باسـتخدام بيانـات ديمغرافية 
واقتصاديـة وتعليميـة ودينية وجنسـانية.  هذه المهمة ليسـت تحليًال 
لألسـباب الجذريـة بـل تحليـًال للبيانـات، إذ سـيتم اسـتعراض األسـباب 

الجذريـة لتشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث فـي دورات اليـوم 2.

-
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أثيروا المعلومات التالية إلعطاء األفرقة مثُال واضحًا عن رابط ظاهر وتناقض ظاهر.

أكـدوا لهـم أنـه فـي حال تعـذر عليهم توضيح الترابطـات أو التناقضات التي يجدونهـا في البيانات، 
فإنـه ينبغـي عليهـم أن يدونـوا مالحظـة ويشـيروا إلـى أسـباب احتيـاج نتائجهـم للمزيد مـن البحث 
والتحليل.  سـهلوا أمور كل فريق واحرصوا على أن يناقش الجميع البيانات ويفسـروها، وأن يكونوا 
قادريـن علـى توضيـح أي ترابطـات أو تناقضـات يجدونهـا وذلـك بتعبيرهـم الخـاص.  واسـتخدموا 
التحليل في قسـم ‘المالحظات للميّسـر’ (الخطوة 3) السـتخالص النتائج الرئيسـية أو اإلشـارة إليها 

إذا لـم تتـم إثارتهـا في مناقشـات األفرقة.

وفيمـا هـم يتحدثـون، وزعـوا النشـرة 2.5. واحرصـوا علـى أن يعبـئ الجميـع القسـم ذا الصلـة فـي 
الجـدول الـوارد فـي النشـرة وفقًا السـتنتاجات الفريق.  أخبروهم بأنهم جميًعا سـيلتحقون بأفرقة 
مختلفـة فـي الخطـوة التاليـة حيـث سـيكون عليهـم تبـادل اسـتنتاجات فريقهـم األساسـي، ولـذا 

فـإن عليهـم تدويـن شـيئًا مـا فـي الجدول.

هنـاك ترابـط واضـح بيـن الثـروة والتعليـم واألماكـن الحضريـة ومعـدل 
فـي  لإلنـاث  التناسـلية  األعضـاء  تشـويه  لممارسـة  المنخفـض  االنتشـار 
معظـم البلـدان المدرجـة فـي القائمـة.  ويحتمـل أن يكـون ذلـك ناجمـًا 
عـن المـكان الحضـري الـذي يوفـر المزيـد مـن الفـرص االقتصاديـة وتنوع 
بشـري أكبـر وإرخـاء للقيـود المجتمعيـة المنغلقة.  ويسـتطيع الوالدان 
الفتيـات  وتتمتـع  ألطفالهمـا،  الثانـوي  التعليـم  مـن  المزيـد  توفيـر 
والكتابـة  بالقـراءة  معرفتهـم  لتنميـة  الفـرص  مـن  بالمزيـد  والصبيـان 
المعرفـة  إلـى  إضافـة  االنتقـادي،  التفكيـر  فـي  ومهاراتهـم  والحسـاب 
بحقـوق اإلنسـان.  وتصبـح الفتيـات أقـل عرضـة لضغـوط الـزواج المبكـر 
ويتمتعـن بإمكانيـة أكبـر فـي الوصـول إلـى سـوق العمـل والمزيـد مـن 
الحريـة لممارسـة حقوقهـن.  وبالتالـي، مـن المرجـح أن تصبـح الفتيـات 
أكثـر فهًمـا للطبيعـة الضارة لتشـويه األعضاء التناسـلية لإلنـاث ولربما 

يرفضـن إخضـاع أطفالهـن لـه فـي مرحلـة الحقـة مـن الحيـاة.

الحضريـة  واألماكـن  والتعليـم  الثـروة  بيـن  واضـح  تناقـض  ثمـة  لكـن 
فـي  لإلنـاث  التناسـلية  األعضـاء  لتشـويه  العاليـة  االنتشـار  ونسـبة 
السـودان.  وخالفـًا لمعظـم البلـدان األخـرى المدرجـة فـي القائمـة، فإن 
معـدل انتشـار تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث ليـس األكثـر انخفاضا 
نخبـة  ممارسـة  عـن  ذلـك  نتـج  ولربمـا  األغنـى.  الُخمـس  بلـدان  فـي 
المجتمع في السـودان لتشـويه األعضاء التناسـلية لإلناث واسـتخدامه 
كداللـة علـى الوضـع االجتماعـي بغـرض انتـزاع مهـر أكبـر.  وبصفتهـم 
النخبـة، فهـم يميلـون إلـى أن يكونـوا أغنـى ويسـتمرون فـي التعليـم 

لفتـرة أطـول ويعيشـون فـي مناطـق حضريـة مزدهـرة أكثـر.

-
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تبادل ترابطات وتناقضات البيانات   4  الخطوة 

دقائق  40

وزعـوا األفرقـة الثالثـة األساسـية الـى عـدة أفرقـة جديدة كـي يكون هنـاك ممثل واحـد على األقل 
مـن كل فريـق أساسـي في كل فريـق جديد.

33333     22222     11111

123   123  123    123  123     123   123      123   123   

اطلبوا من كل مشارك أن يقدم موجزاً ألعضاء فريقه الجديد عن الترابطات والتناقضات التي وجدها 
وتفسـيرها المحتمل.  امنحوا كل ‘سـفير’ خمس دقائق للتحدث وخمس دقائق لإلجابة على األسـئلة 
أو للمزيـد مـن المناقشـة.  واطلبـوا من المشـاركين أن يوجزوا مدخالت كل نـد وأن يدونوا مالحظاتهم 

النشرة 2.5. في 

المعلومـات  نـوع  هـو  هـذا  أن  واشـرحوا  واسـتنتاجاتهم  الرئيسـية  نتائجهـم  جماعيـًا  اسـتعرضوا 
والتحليـالت التـي سـيتم تضمينهـا فـي تحليـل بيانـات تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث.

وختامًا، اشرحوا اآلتي:

والترابطـات •  الروابـط  علـى  كبيـر  بشـكل  االعتمـاد  فـي  خطـر  ثمـة 
الظاهـرة فـي البيانـات والقيـام باسـتنتاجات عامـة بشـأن انتشـار 

لإلنـاث.  التناسـلية  األعضـاء  تشـويه  ممارسـة 

مـن المهـم الحصـول علـى صـورة أكثـر دقـة للمتغيـرات وعوامـل • 
البحـث  مـن  المزيـد  سـيتطلب  ممـا  حالـة،  كل  فـي  المخاطـر 
والتحليـل للعوامـل االجتماعيـة واالقتصاديـة وأصحـاب المصلحـة 
والنـوع االجتماعـي واالعـراف االجتماعية المتصلة بتشـويه األعضاء 

لإلنـاث. التناسـلية 

وبالتالـي، فسـتكون المهمـة التاليـة التـي تقضـي بتحريـر تحليـل • 
الكامـل  البحـث  إجـراء  الممكـن  غيـر  مـن  انـه  إذا  ناقصـة  بيانـات، 
لتحليـل البيانـات خـارج السـياق أو ضمن قيـود وقـت دورة التدريب.  
غيـر أنـه تـم دمجـه كـي يحظـى المشـاركون ببعـض الخبـرة العمليـة.

-
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إجراء تحليل بيانات تشويه األعضاء التناسلية لإلناث  5  الخطوة 

دقائق  120

اطلبـوا مـن المشـاركين العمـل فرديـًا أو ثنائيـًا وفـق مشـروعهم أو برنامجهـم الخـاص.  أخبروهم 
بأنهـم سـيجمعون بيانات للسـياق حيـث يعملون حاليًا ومـن ثم يسـتخدمونها لكتابة تحليلهم 

الخـاص للبيانات. 

اشرحوا أو استخلصوا جدوى تحليل البيانات الذي:

النشـرة 2.6 واطلبـوا مـن المشـاركين اسـتخدام النـص الخـاص بالسـودان كمثـل عـن كيفيـة  وزعوا
تحريـر تحليـل بيانـات لبرمجـة تشـويه األعضاء التناسـلية لإلناث والتـي تركز على النـوع االجتماعي.  
واطلبـوا مـن المشـاركين خـالل القـراءة أن يميـزوا المعلومـات المسـتقاة مـن جـداول البيانـات فـي 
النشـرات  النشـرة، 2.2 – 2.4 والبيانـات المسـتقاة مـن معرفـة الكاتـب الخاصـة بالحالـة.  واطلبـوا 
منهـم وضـع خـط تحـت الجمـل التـي تظهر تحليًال بـدًال من وصـف للبيانات، مثـًال، تفسـير لترابط أو 

ظاهر. تناقـض 

أبـرزوا خصائـص النـص التالي واطلبوا من المشـاركين اسـتخدامها عند قيامهـم بتحرير تحليلهم 

النص مفصل بما فيه الكفاية لكنه ليس طويًال كثيراً.• 

يتخطى وصف البيانات إلى تحليلها وتفسيرها.• 

ويستخدم سببًا بسيطًا وهيكل تأثير في الفقرات.• 

ويوضـح الترابطـات والتناقضـات الواضحة بدليـل أو معرفة بالحالة • 
الحقيقية. 

يدفـع موظفـي البرمجـة الـى اسـتخدام بيانـات النـوع االجتماعـي • 
وتشـويه األعضـاء التناسـلية الموجـودة كنقطـة بدايـة والـى اجراء 

المزيـد مـن البحث.

اإلضافيـة •  والبيانـات  المعلومـات  ثغـرات  علـى  الضـوء  يسـلط 
الضروريـة.

تحليـل •  االجتماعـي،  النـوع  تحليـل  عمقـا:  أكثـر  بحـث  إلـى  ويـؤدي 
أصحـاب المصلحـة، تحليـل االعـراف االجتماعية ومن ثـم الجماعات 

المسـتهدفة ونقـاط التدخـل مـن أجـل البرمجـة.

ويسـاعد فـي وضـع ’بيـان تشـخيصي للمشـكلة’ يسترشـد بـه في • 
البرنامج. تصميـم 

-

-
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للبيانات. الخاص 

النشرة 2.7. واطلبوا من المشاركين:  وزعوا

فـي  1 الـواردة  البيانـات  عناويـن  مسـتخدمين  بالبلد/الحالـة  خاصـة  بيانـات  يجمعـوا  أن 
بالسـياق  المتعلقـة  الخاصـة  ومعارفهـم  لهـا،  مشـابهة  عناويـن  أو   ,2.4 – 2.2 النشـرة 
المحـدد والقيـام ببحـث إلكترونـي إذا أمكـن مسـتخدمين الروابط المدرجة في النشـرات 
كنقطـة بدايـة.  وإذا لـم تكـن لديهـم معرفة بالسـياق أو خبـرة كافية بـه للقيام بذلك، 
أو إذا لـم يكـن هنـاك إمكانيـة الوصـول إلـى اإلنترنت إلجـراء التحليل إلكترونيـًا، يمكنهم 
أن يجـروا تحليـل بيانـات مـن البيانـات المتاحـة عـن بلـد مـن البلـدان السـبعة والمدرجـة 

فـي النشـرات وهـي:

أن يحللوا البيانات إليجاد وتوضيح أي ترابطات وتناقضات وتفسيرات محتملة. 1

أن يحـرروا تحليـًال للنـوع االجتماعـي وتشـويه األعضاء التناسـلية لإلناث مسـتخدمين مثل  1
2.6النشـرة 2.6النشـرة 2.6 كنمـوذج والموجز المقتـرح الموفر فيالنشـرة 2.7. السـودان فـي 

يّسـروا عمليتـي جمـع البيانـات والتحريـر وامنحـوا المشـاركين وقتـًا كافيـًا وسـاعدوا فـي تنظيـم 
األفـكار فـي النـص الـذي يحررونـه واحرصـوا علـى أن يتخطـوا الوصـف لتوفيـر تحليـًال.

احملوهم على تقديم تحليل الحاالت ويمكن القيام بذلك على النحو التالي:

في أفرقة صغيرة حيث يستعرض كل منهم عمل اآلخر؛ 1

على ملصقات في ‘معرض’حيث يتنقلون في القاعة ويعلق أحدهم على اآلخر؛ 1

من خالل مثل أو اثنين يقدمها أفراد إلى الفريق بأكمله؛ 1

وكموجز في بداية الوحدة 2.  1

اختتمـوا الـدورة مـن خـالل مراجعة آراء المشـاركين وكيفيـة تصويتهم بأقدامهم فـي البداية في 
تمريـن ‘أوافـق’ و‘ال أوافـق’.  وتأكـدوا مـا إذا بّدل أحدهم رأيـه نتيجة الدورة.

وزعوا النشرة 2.8 والخاصة بتوحيد المشاركين للنقاط الرئيسية.
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مالحظات للميّسرين 

الخطوة 2: زيادة الوعي ببيانات تشويه األعضاء التناسلية لإلناث

يهـدف هـذا التمريـن إلـى زيـادة الوعـي بشـأن مـدى تعقيـد المسـائل ألن ثمة أمـور يمكـن الموافقة 
أو عـدم الموافقـة عليهـا فـي كافـة البيانـات.  ومن خـالل جعل المشـاركين ’يصوتـون بأقدامهم’ 
وسـؤالهم عـن سـبب موافقتهـم أو عـدم موافقتهـم، يسـتطيع الميّسـر تحليـل رأي المشـاركين 
فـي بدايـة الـدورة ومـا هـي المعارف التـي يمكنهم تقديمها ومـا هي المدخالت الجديـدة التي قد 

يحتاجـون إليها.

ليـس مـن الضـروري التأثيـر علـى آراء المشـاركين أو ‘تصحيحهـا’ إن كنتـم تظنـون أن رأيهـم ‘خطـأ’ 
فـي هـذه المرحلـة.  لكـن ينبغـي بالميّسـر أن يـدون مالحظـة بأيـة آراء يمكـن أن تكـون مسـتنيرة 

بشـكل أكبـر فـي نهايـة الـدورة.  أنظـروا المالحظـات ذات الصلـة فـي نهايـة الخطـوة 5. 

وقـد تمـت كتابـة البيانـات بطريقة يمكن من خاللها أن يكون المشـاركون ‘محقيـن’ في ما يتعلق 
بالموافقـة أو عـدم الموافقـة أو كالهمـا فـي كل حالـة.  وتـم تفصيل الحجج التي تدعـم الموافقة 

2.8أو عـدم الموافقـة أو الموافقـة وعـدم الموافقة مع كل بيان في النشـرة 2.8أو عـدم الموافقـة أو الموافقـة وعـدم الموافقة مع كل بيان في النشـرة 2.8.

الخطوة 3: مقارنة تشويه األعضاء التناسلية 
لإلناث مع إحصاءات تنمية أخرى

تـم اختيـار البلـدان السـبعة الظاهرة في جداول البيانات (النشـرات 2.4 - 2.2) من تقرير اليونيسـف 
،FGM/C: A statistical overview and exploration of the dynamics of change بعنـوان (UNICEF 2013)
 ألنهـا تمثـل توزيـع بلـدان حيـث تتوفـر البيانات إلظهار ممارسـة تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلناث.  
وقـد تـم اختيـار الصومـال ومصـر والسـودان مـن قائمـة البلـدان ذات أعلـى معـدل انتشـار؛ وإثيوبيـا 
مـن قائمـة البلـدان ذات معـدل انتشـار عـال إلـى حـد مـا، وكينيـا ونيجيريا مـن قائمة بلـدان بمعدل 

انتشار منخفض إلى حد ما، والعراق من قائمة بلدان بمعدل انتشار منخفض جداً.

وحّدثـت اليونيسـف بياناتهـا المتعلقـة بتشـويه األعضـاء التناسـلية لإلناث في منشـور اليونيسـف 
لعـام 2016.  لكـن المنشـور الجديـد ال يتضمـن مسـتوى التحليـل نفسـه لكافـة الفئـات الضروريـة 
للمهمـات المدرجـة فـي هـذه الوحـدة، لـذا تـم اسـتخدام منشـور اليونيسـف لعـام 2013، إضافـة 
إلـى قواعـد بيانـات عالميـة محدثـة بانتظـام.  وتمـت إضافة مالحظة فـي هذا الصدد في النشـرات

.2.2 - 2.4

والبيانـات فـي الجـداول ُمسـتقاة مـن تقاريـر وقواعـد بيانـات مدرجة فـي قائمة على ظهـر كل من 
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النشـرات 2.4 - 2.2 كـي يتمكـن المشـاركون مـن الوصـول إلـى هـذه المصـادر واسـتخدامها إلجـراء 
بحـث عـن بيانـات خاصـة ببلدهـم تتعلـق بالنـوع االجتماعـي وتشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث 
5(أنظـر الخطـوة 5(أنظـر الخطـوة 5).  وأعطيـت األفضليـة لمجموعـات بيانـات وتحليـالت كاملـة للبلدان السـبعة من 
أجـل تحقيـق االتسـاق رغـم توفـر بيانات أحدث لبعض البلـدان.  وأضيفت مالحظة بهـذا الصدد في 

النشـرات 2.4 - 2.2.

وخـالل رصـد الميّسـر للمناقشـات األوليـة لعمـل األفرقـة، ينبغـي بـه توجيه المشـاركين الكتشـاف 
2.8أمثلـة عـن بعـض النقـاط الرئيسـية الموجـزة فـي النشـرة 2.8أمثلـة عـن بعـض النقـاط الرئيسـية الموجـزة فـي النشـرة 2.8 التـي يحصـل عليهـا المشـاركون فـي 
نهايـة الـدورة.  ويمكـن العثـور علـى معلومـات إضافيـة توضـح المعـدل العالـي النتشـار تشـويه 

األعضـاء التناسـلية فـي السـودان بيـن نخبـة المجتمـع فـي النشـرة 2.6.

إضافـة الـى ذلـك، تجـدر اإلشـارة إلـى أن األسـباب الجذرية لتشـويه األعضاء التناسـلية لإلنـاث – عدم 
المساواة بين الجنسين - تتعلق بالخلفيات العرقية واالقتصادية والتعليمية والدينية والثقافية.  
وُتظهـر كينيـا ونيجيريـا والعـراق انتشـاراً منخفضـًا بشـكل ملحـوظ فـي الُخمـس األكثـر ثـراًء، لكـن 
هـذا ال يعنـي أن الحضـر األكثـر ثـراًء وتعليمـًا هـم ‘أفضـل’ حـاًلا.  وال تعالـج التنميـة االقتصاديـة أو 
التحضـر بالضـرورة األسـباب الجذريـة لعـدم المسـاواة بيـن الجنسـين ، ويبّيـن ذلـك المثل عـن نخبة 
المجتمـع فـي السـودان ومجتمعـات المهاجريـن فـي أوروبـا وشـمال أمريكا وأسـتراليا التي تسـتمر 

فـي ممارسـة تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلناث.

الخطوة 4: تبادل ترابطات وتناقضات البيانات

ينبغـي بالمشـاركين تدويـن مـا يكفـي مـن معلومـات مـن نقـاش فريقهـم األول فـي النشـرة 2.5
لحثهـم علـى التحـدث بطريقـة تكـون ذات صلـة وبصورة مفصلة فـي فريقهم الثانـي.  وال ينبغي 
عليهـم تحريـر نـص كامـل،  بـل تدوين أفكارهم على شـكل مالحظة، وهذا سـيمنعهم من قراءة 

مـا كتبـوه بصـوت عـال، وسـيؤدي الـى تعزيـز نقاش أفضل فـي الفريـق الثاني. 

مثًال:

النشرة 2.5 مجموعة أجوبة مقترحة
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التناقضات الظاهرةالترابطات الظاهرةالنتائج الرئيسيةمجال البيانات

السكان 
وتشويه 
األعضاء 

التناسلية 
لإلناث

تعليم األمهات؛ فتيات • 
تعرضن لتشويه أعضائهن 

التناسلية في سن مبكرة 
جٍدا ليستفدن من الرسائل 
المناهضة لتشويه األعضاء 
جٍدا ليستفدن من الرسائل 
المناهضة لتشويه األعضاء 
جٍدا ليستفدن من الرسائل 

التناسلية لإلناث

غالبًا ما تكون الهوية • 
العرقية والدينية وتشويه 

األعضاء التناسلية لإلناث 
متالزمة

يعتقد العديد من • 
األشخاص أن ممارسة 

التشويه هي متطلب ديني

ينبغي إشراك الزعماء • 
الدينيين في العمل

معدل أعلى لتشويه • 
األعضاء التناسلية لإلناث 

في المناطق الريفية

• أسر معيشية أغنى، أقل • أسر معيشية أغنى، أقل • 
ممارسة لتشويه األعضاء 

التناسلية لإلناث

نيجيريا• 

السودان• 

التعليم 
والدين 

وتشويه 
األعضاء 

التناسلية 
لإلناث

تعليم األمهات؛ فتيات • 
تعرضن لتشويه أعضائهن 

التناسلية في سن مبكرة 
جٍدا ليستفدن من الرسائل 
المناهضة لتشويه األعضاء 
جٍدا ليستفدن من الرسائل 
المناهضة لتشويه األعضاء 
جٍدا ليستفدن من الرسائل 

التناسلية لإلناث

غالبًا ما تكون الهوية • 
العرقية والدينية وتشويه 

األعضاء التناسلية لإلناث 
متالزمة

يعتقد العديد من • 
األشخاص أن ممارسة 

التشويه هي متطلب ديني

ينبغي إشراك الزعماء • 
الدينيين في العمل

التعليم 1 الحصة • 
السوقية للعمل/الوظيفة 
المدفوعة األجر 1 الهجرة 
إلى المدن 1 ممارسة أقل 
لتشويه األعضاء التناسلية 

لإلناث

غالبية ممارسة هذا • 
التشويه هي بين النساء 

والفتيات المسلمات

مالحظة، ثمة كثافة • 
سكانية أكبر في 

المجتمعات المحلية 
اإلسالمية

التعليم:

السودان – مستوى تعليم 
عالي، معدل انتشار عال 

لممارسة التشويه

الدين:

نيجيريا - أعلى نسبة • 
انتشار في المجتمعات 

المحلية المسيحية

إثيوبيا - الدين التقليدي• 

النوع 
االجتماعي 

وتشويه 
األعضاء 

التناسلية 
لإلناث

الترابط بين تشويه األعضاء • 
التناسلية لإلناث وعنف 
العشير والزواج المبكر 

والعمل بدون أجر 1 ارتفاع 
نسبة التعرض للتشويه 
لدى األطفال والعرائس 

المراهقات واألمهات

ضرورة معالجة األسباب • 
الجذرية لممارسة التشويه 

والتي تؤدي للعنف ضد 
المرأة والفتاة وهي: عدم 

المساواة بين الجنسين 
والتمييز والمواقف 

والمعتقدات النمطية 
الضارة

معدل انتشار عال لممارسة • 
التشويه في الصومال 

والسودان وإثيوبيا ونيجيريا 
ومعدل عال لعنف العشير 

ومعدل عال للزواج المبكر 
وحصة منخفضة في 
سوق العمل المدفوع 

األجر

يتبع سن القوانين الوطنية • 
سن القوانين الدولية 

بعشرة أعوام أو عشرين 
عامًا

انتشار عال للتشويه رغم • 
التصديق المبكر على 
اتفاقية القضاء على 

جميع أشكال التمييز 
ضد المرأة - سيداو 

واتفاقية حقوق الطفل 
في معظم البلدان

يشكل عنف العشير • 
مسألة منتشرة في 

شتى أرجاء العالم

عندمـا يتبـادل المشـاركون الترابطـات والتناقضـات الظاهـرة التـي وجدوهـا، فإنه ينبغـي أن يقدم 
نقـاش األفرقة تفسـيرات محتملـة لمالحظاتهم.
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الخطوة 5: إجراء تحليل لبيانات تشويه األعضاء التناسلية لإلناث

the example النشـرة 2.6 يهـدف مثـل تحليـل البيانـات المسـتند إلـى بيانـات السـودان والـوارد في
إلـى توجيـه مـا يكتبـه المشـاركون.  وتؤكد مهمة تحديـد التحليل بدًال من الوصـف في النص على 
أهميـة تفسـير البيانـات. وتبّيـن للمشـاركين أن عليهـم إضافـة معارفهـم وخبرتهـم الخاصـة إلى 

الوقائـع مـن أجـل وضع أسـاس منطقـي للبرمجة.

النشرة 2.6 مجموعة أجوبة مقترحة للنشرة

لكـن نخبـة المجتمـع فـي السـودان تسـتخدم تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث كرمـز • 
للوضـع االجتماعـي... ويؤثـر ذلـك علـى فئـات اجتماعيـة اخرى... وفـي ما يتعلـق باألرقام، 
فـإن ذلـك يعنـي أن أكثريـة الفتيـات المتضـررات مـن تشـويه/ختان أعضائهـن التناسـلية 

يأتيـن مـن خلفيـات محرومـة اقتصاديًا.

وفـي بلـد تبلـغ فيـه نسـبة النسـاء الالتـي يمارسـن عمـًلا مأجـوًرا 23 فـي المئـة فقـط ، • 
يـؤدي ضعـف المـرأة االقتصـادي إلـى االعتمـاد علـى الزواج ويسـاهم في اسـتمرار تشـويه 

األمهـات ألعضـاء بناتهـن التناسـلية.

ويشـير ذلـك إلـى أن غالبيـة األشـخاص لـم يدرسـوا المهـارات الحياتيـة أو علـم األحيـاء • 
وبالتالـي، قـد ال يعرفـون األمـور المتعلقـة بالصحـة اإلنجابيـة أو كيفية عمل أجسـادهم، 
وهـم ال ينمـون المعـارف والمهـارات التي يحتاجونها لفهم سـبب كون تشـويه األعضاء 

التناسـلية لإلنـاث ممارسـة ضـارة، أو كيفيـة منعـه مـن الحـدوث للجيـل التالي.

كذلـك، يتـم ختـان األعضـاء التناسـلية للفتاة وتزويجها باكـراً بدًال مـن إتمامها للتعليم • 
المدرسـي، مـا يقّيـد نموها الشـخصي واالجتماعي والمهني.

... يشـير إلـى أن العديـد مـن النسـاء والفتيـات السـودانيات هـن عرضـة لخطـر التمييـز • 
والعنـف

... حقوق المرأة والفتاة غير مدعومة• 

والهـدف مـن كتابة المشـاركين لتحليلهـم الخاص للبيانات هو التمرن علـى عملية جمع البيانات 
ووضـع موجـز والتفسـير والتحريـر بدًال من إنتاج وثيقة بحثية مطولة يكون لها اسـتخدام مباشـر.

أو  الخـاص  برنامجهـم  مـن  تجـارب  أو  معلومـات  اسـتقاء  عـن  قادريـن  غيـر  المشـاركون  كان  وإذا 
بلدهـم، أو إذا لـم يكـن هنـاك إمكانيـة وصـول إلى اإلنترنت إلجـراء بحث إلكترونـي، يمكنهم تحرير 
تحليـل بيانـات اسـتناداً إلـى البيانـات الـواردة فـي النشـرات 2.2 – 2.4 ألحـد البلـدان السـبعة األخرى..

ويمكـن أيضـًا اسـتخدام إطـار الكتابـة الـوارد فـي النشـرة 2.7 لمعاييـر التقييـم في حـال الرغبة في 
تقييـم العمـل المكتوب.

ويشـكل حمـل المشـاركين علـى العـودة إلـى نشـاط التصويـت بالقدميـن علـى ‘الموافقة/عـدم 
أيـة  يتبادلـوا  أن  المشـاركون  ويسـتطيع  لالختتـام.   جيـدة  طريقـة  الـدورة،  نهايـة  فـي  الموافقـة’ 
آراء ‘تمـت مراجعتهـا’ كنتيجـة لتحليـل البيانـات ومناقشـات الفريـق وكتابـة تحاليلهـم الخاصـة 
للحالـة.  ويمكـن اسـتخدام مـدى تمكـن المشـاركين مـن قبـول كال منظـورّي ‘الموافقـة’ و‘عـدم 
2.8النشـرة 2.8النشـرة 2.8 الموافقـة’ لـكل بيـان كتقييـم غيـر رسـمي.  كما يمكن اسـتخدام النقـاط المدرجة في

المشـاركين لوضـع موجـز.
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اإلجراءلمحة عامة

مالحظات للميّسرين

السلطة والسيطرة

الميّسر دليل 



L التعلم أهداف 

الدورة  نهاية  في  المشاركون  سيتمكن 
من:

لمحة عامة

لإلنـاث 1 التناسـلية  األعضـاء  لتشـويه  الجذريـة  األسـباب  تحليـل 
فـي مـا يتعلـق بعدم المسـاواة بيـن الجنسـين والتمييـز وتنميط 

النـوع االجتماعـي والمعاييـر الضـارة؛
شـرح كيـف يشـكل تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث ممارسـة 1

ضارة؛
لإلنـاث 1 التناسـلية  األعضـاء  تشـويه  اسـتخدام  كيفيـة  شـرح 

والفتـاة. بالمـرأة  للتحكـم 

w

` الرئيسية العناصر 

الوقت 
دقيقة   120

األهداف1
الضـارة1 للممارسـات  االجتماعـي  النـوع  جوانـب 

عدم المساواة بين الجنسين هو السبب الجذري 
لممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث1
للسـلطة 1 كأداة  لإلنـاث  التناسـلية  األعضـاء  تشـويه 

والسـيطر

5دقائق
25دقيقة
50دقيقة

40 دقيقة

?
المعدات والمواد

اربعـة 1 أو  قـالب  لـوح  جـداول  أوراق  أربعـة 
إبريـة ألـواح 

بطاقات ملونة أو أصابع غراء1
مجموعـة أقـالم حبـر دائمة بأربعـة ألوان 1

مختلفـة لـكل فريق



x
النشرات

الرئيسية الرسائل 

تحليل الممارسات الضارة1 النشرة 3.1
عدم المساواة في تنميط النوع االجتماعي واألدوار1 النشرة 3.2 (أ) 

بين الجنسين    
الذكورة الضارة والعنف1 النشرة 3.2 (ب) 
عدم المساواة في تقسيم العمل وتملك الملكيات الخاصة1 النشرة 3.2 (ج) 
عدم المساواة في المؤسسات االجتماعية1 النشرة 3.2 (د) 
تشويه األعضاء التناسلية لإلناث كأداة سلطة وسيطرة1 النشرة 3.3
النقاط الرئيسية: تشويه األعضاء التناسلية1 النشرة 3.4

لإلناث باعتباره سلطة وسيطرة    

عـدم المسـاواة فـي معاييـر النـوع االجتماعـي وتقسـيم العمـل وتملـك الملكيـات الخاصـة 1
واسـتخدام العنـف والمؤسسـات االجتماعيـة (الـزواج، واألعمـال التجاريـة، والدولـة والقانون) 

تخضـع المـرأة وتتيـح للرجـل احتـكار الجنـس والمـوارد االقتصاديـة والسـلطة.

تسـتخدم المفاهيـم التقليديـة والثقافيـة والدينيـة المتعلقـة بالطهـارة والعفة والشـرف 1
لضمـان العذريـة قبـل الـزواج واإلخالص الزوجـي. وتتيح الممارسـات الضارة مثل الـزواج المبكر 
التناسـلية  األعضـاء  تشـويه  وممارسـة  العذريـة  واختبـار  األطفـال  زواج  أو  القسـري  الـزواج  أو 
لإلنـاث بغـرض السـيطرة علـى المرأة والفتـاة وذلك من خـالل خفض إمكانيـة وصولهما إلى 

النشـاط الجنسـي خـارج الـزواج أو الرغبـة به.

وبوسـع التأييـد االجتماعـي لتشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث أن يفـوق عواقبـه السـلبية 1
التناسـلية.   بناتهـن  أعضـاء  تشـويه  فـي  األمهـات  فتسـتمر  النسـاء،  مـن  للعديـد  بالنسـبة 
ومواقفـه  توقعاتـه  جهـل  أو  معرفـة  عـن  ويدعمـن  النظـام  فـي  أخريـات  نسـاء  وتندمـج 
وسـلوكه.  وينجـم عـن ذلـك ديناميكيـات قـوة تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث معقـدة 

للجنسـانية.  لالعتبـارات  المراعيـة  البرمجـة  فـي  بعنايـة  ألخذهـا  وتحتـاج 

3
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اإلجراء 

d
األهداف   1  الخطوة 

دقائق  5

اسـتعرضوا أهداف الدورة وشـددوا على أن هذه الدورة سـتنظر في عدم المسـاواة بين الجنسـين 
علـى أنـه السـبب الجـذري لتشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث والممارسـات الضـارة األخـرى وكأحـد 
األسباب الرئيسية لالستمرار في ممارستها.  وأوضحوا أن الدورة التالية ستنظر في عدم المساواة 

بيـن الجنسـين علـى أنه السـبب الجـذري لجميع أشـكال العنف ضد المـرأة والفتاة واسـتمرارها.

جوانب النوع االجتماعي للممارسات الضارة  2  الخطوة 

دقيقة  25

يـدون  أمينـًا  تعييـن  منهـم  واطلبـوا  أفرقـة  أربعـة  علـى  المشـاركين  ووزعـوا  النشـرة 3.1.  وزعـوا 
اآلتـي: منهـم  واطلبـوا  للفريـق.   المالحظـات 

لإلنـاث 1 التناسـلية  األعضـاء  وتشـويه  األربـع  الممارسـات  بيـن  المشـتركة  النقـاط  تحليـل 
ونقـاط االختـالف فـي مـا بينهـا؛

شرح السبب في كونها ممارسة ضارة.1

اطلبـوا مـن أمنـاء األفرقـة أن يوجـزوا أفـكار فريقهـم جماعيـًا وعلـى وصـف أوجـه الشـبه ومـن ثـم 
االختـالف فـي مـا بينهـا كل بـدوره.  تفـادوا التكـرار واسـتخدموا النقـاش للتشـديد علـى النقـاط 

اآلتية:
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عدم المساواة بين الجنسين هو السبب الجذري   3  الخطوة 

لممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث
دقيقة  50

وزعوا المشاركين إلى أربعة أفرقة واعطوا كل فريق نشرة مختلفة كاآلتي:

W النشرة 3.2 (أ) وزعوا المشاركين إلى أربعة أفرقة واعطوا كل فريق نشرة الفريق 1
مختلفة كاآلتي    

Wالنشرة 3.2 (ب) الذكورة الضارة والعنف الفريق 2
Wالنشرة 3.2 (ج) عدم المساواة في تقسيم العمل وتملك الملكيات الخاصة الفريق 3
Wالنشرة 3.2 (د) عدم المساواة في المؤسسات االجتماعية الفريق 4

اطلبوا من المشاركين قراءة النص  

ووضع خط تحت المثل (األمثلة) عن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث؛1

مناقشة المزيد من األمثلة المستقاة من خبرتهم الخاصة عن كيفية استخدام 1
تشويه األعضاء التناسلية لإلناث لتعزيز عدم المساواة بين الجنسين الوارد وصفه؛

المتعلقـة •  والدينيـة  والثقافيـة  التقليديـة  المفاهيـم  تسـتخدم 
بالطهـارة والعفـة والشـرف لضمـان العذريـة قبـل الـزواج واإلخالص 
الـزواج  أو  المبكـر  الـزواج  مثـل  الضـارة  الممارسـات  وتتيـح  الزوجـي.  
القسـري أو زواج األطفال واختبار العذرية وممارسـة تشويه األعضاء 
التناسـلية لإلنـاث بغـرض السـيطرة علـى المـرأة والفتـاة وذلك من 
خـالل خفـض إمكانيـة وصولهما إلى النشـاط الجنسـي خـارج الزواج 

أو الرغبـة بـه.

االجتماعيـة •  والحالـة  المعتقـدات  فـي  تحـّول  اي  يحـدث  وقـد 
فقـط  عدمـه  أو  لإلنـاث  التناسـلية  األعضـاء  بتشـويه  المتعلقـة 
الجنسـين  بيـن  المسـاواة  لعـدم  الجذريـة  األسـباب  بمعالجـة 
والتوقعـات االجتماعيـة لتشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث.  لكـن 
مواجهـة هـذه األسـباب الجذريـة بطريقـة مباشـرة قـد تـؤدي إلـى 

عكسـية. نتائجهـا  وتكـون  خـالف 

وبوسـع التأييـد االجتماعـي لتشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث أن • 
فتسـتمر  النسـاء،  مـن  للعديـد  بالنسـبة  السـلبية  عواقبـه  يفـوق 
نسـاء  وتندمـج  التناسـلية.   بناتهـن  أعضـاء  تشـويه  فـي  األمهـات 
توقعاتـه  جهـل،  أو  معرفـة  عـن  ويدعمـن  النظـام  فـي  أخـرى 
ومواقفـه وسـلوكه.  وينجـم عـن ذلـك ديناميكيـات قـوة تشـويه 
مشـاركان  والرجـل  المـرأة  ألن  معقـدة  لإلنـاث  التناسـلية  األعضـاء 
فـي الحفـاظ علـى الوضـع الراهـن.  والبرمجـة المراعيـة العتبـارات 

التعقيـد. هـذا  لمعالجـة  ضروريـة  االجتماعـي  النـوع 

-
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بيـن  1 المسـاواة  عـدم  جانـب  وصـف  عـن  الرسـائل  تقديـم  يمكـن  كيـف  فـي  التفكيـر 
الجنسـين الـوارد وصفـه للصبيـان والرجـال والنسـاء والفتيـات بطريقـة ال تثيـر خالفـًا أو 

دفاعيـًا. موقفـًا 

وزعوا ورقة ملصق وأقالم ملونة لكل فريق واطلبوا من المشاركين  

إعـداد ملصـق يبّيـن النقـاط الرئيسـية واألمثلـة.  يمكنهـم اسـتخدام أي تركيبـة كلمـات  1
أو صـور، لكـن ينبغـي وجـود تفاصيـل كافيـة لتمييـز الجوانـب الرئيسـية للنظـام األبـوي 

الـذي يوضحونـه؛

تحديد عنوانًا للملصق يحدد بوضوح جانب السلطة والسيطرة الذي يوضحونه؛ 1

تعيين شخص ليقوم بالتقديم. 1

اطلبوا من األفرقة لصق ملصقاتهم حول القاعة وقوموا ‘باستعراض الملصقات’: 

اطلبوا من الجميع الوقوف أمام الملصق األول؛ 1

اطلبوا من المقدم أن يوجز األفكار الرئيسية؛ 1

يّسروا تفاعالت وتوضيحات المشاركين واطلبوا المزيد من األمثلة أو األفكار؛ 1

اطلبـوا مـن المجموعـة بأكملهـا االنتقال إلى الملصـق التالي وكرروا العمليـة الى ان تتم  1
تغطيـة الملصقات األربعة.

أوجـزوا أفكارهم عن كيفية تفسـيرهم لعدم المسـاواة بين الجنسـين للصبيـان والرجال بطريقة 
بناءة.

تشويه األعضاء التناسلية لإلناث كأداة سلطة   4  الخطوة 

وسيطرة  
دقيقة  40

أكـدوا مجـدًدا علـى أن تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلناث مسـتخدم للسـيطرة على المـرأة والفتاة 
مـن خـالل المفاهيم التقليديـة واالجتماعيـة والدينية.

المعتقـدات  يقـرأوا  أن  الطـاوالت  علـى  األفرقـة  فـي  المشـاركين  مـن  واطلبـوا  النشـرة 3.3.  وزعـوا 
والممارسـات المتعلقـة بتشـويه األعضـاء التناسـلية لإلناث، وأن يحـددوا األمثلة التي اسـتخدموها 

فـي عروضهـم.

اطلبـوا منهـم البـدء بالنشـاط األول. اطلبـوا منهـم اإلشـارة فـي الجـدول إلـى أي جانـب مـن عـدم 
واألدوار  االجتماعـي  النـوع  تنميـط  فـي  المسـاواة  بيـان (عـدم  كل  يشـير  الجنسـين  بيـن  المسـاواة 
بيـن الجنسـين، الذكـورة الضـارة، عـدم المسـاواة فـي تقسـيم العمـل وتملـك الملكيـات الخاصـة، 
والمؤسسـات االجتماعيـة غيـر المتكافئـة).  واطلعـوا المشـاركين أنـه يمكنهـم وضـع أكثـر مـن 
إشـارة علـى أعمـدة مختلفـة لـكل بيـان.  يسـروا عمـل األفرقـة للتأكد مـن عملهم معًا علـى إتمام 
الجـدول ودونـوا مالحظـة عـن أيـة بيانـات أو أي فئـات ال توافـق األفرقـة عليها.  وركزوا في الجلسـة 

العامـة علـى بيانـات هـذه ‘ تشـخيص المشـاكل’ لحيـن يتـم التوصـل إلـى إجمـاع فـي الـرأي.
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اطلبـوا مـن المشـاركين المناقشـة وتعبئـة األعمـدة فـي مـا يتعلـق بما تكسـبه المـرأة والرجل وما 
يخسـرانه من جراء االسـتمرار بممارسـة تشويه األعضاء التناسـلية لإلناث (النشاط 2).  وفي الجلسة 
العامـة، اجمعـوا أفكارهـم مـن خـالل الطلـب مـن ممثـل فريـق كل طاولـة أن يضيف فكـرة الواحد 
تلـو اآلخـر.  تفـادوا تكـرار األفكار واحصلـوا على تعقيبات تتعلق ‘بالسـلطة المكتسـبة’ للمرأة ومن 

ثـم للرجـل، ومـن ثـم تعقيبـات عن ’السـلطة المفقـودة’ للمرأة ومن ثـم للرجل.

النشـرة 3.4. واسـتخدموا النقاط الرئيسـية فيها الختصار الدورة والختام بأن تشـويه األعضاء  وزعوا
التناسـلية لإلنـاث هـو أداة لدعـم نظـام األبـوة علـى صعيـد العالقـة واألسـرة والمجتمـع المحلـي 

وعلـى المسـتوى المؤسسـي واالجتماعي والسياسـي.

قدموا موجزاً بالقول أن

األبـوي  النظـام  لدعـم  أداة  يشـكل  لإلنـاث  التناسـلية  األعضـاء  تشـويه 
فـي كافـة طبقـات المجتمـع علـى صعيـد الفـرد والعالقـة والمجتمـع 

والمجتمـع. المحلـي 

علـى صعيـد الفـرد، يرتبط شـعور المـرأة بالقيمة الذاتيـة ب‘االنتماء • 
إلـى رجل’.. 

علـى صعيـد العالقـة، ينبغـي بالزوجـة الصالحـة أو اإلبنـة أن تكـون • 
تابعـة والصبيـان فـي األسـرة يحظـون بتقديـر أكثـر مـن الفتيات.

وعلـى صعيـد المجتمـع المحلـي، غالبـًا مـا يتـم حرمـان المـرأة مـن • 
عمليـات  فـي  المشـاركة  ومـن  االقتصاديـة  الفـرص  إلـى  الوصـول 

اتخـاذ القـرار فـي المجتمعـات المحليـة. 

الرجـل •  وضمنـًا  صراحـة  القوانيـن  تفضـل  المجتمـع،  صعيـد  وعلـى 
علـى المـرأة في مـا يتعلق باإلرث والـزواج والطالق.  وتدعم وسـائط 
اإلعالم التنميط السـلبي بشـأن المرأة فيما تؤثر في الوقت نفسـه 

علـى مواقفهـا ومعتقداتها.

تـم إدراج تحديـد هـذه األسـباب الجذرية لعدم المسـاواة بين الجنسـين 
المجتمـع  مسـتويات  علـى  المـرأة  علـى  وسـيطرته  الرجـل  لسـلطة 
فـي  بحثـه  سـيتم  الـذي  اإليكولوجـي’  ’اإلطـار  نهـج  فـي  المختلفـة 

.4 الـدورة

-
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مالحظات للميّسرين 

الخطوة 2: جوانب النوع االجتماعي للممارسات الضارة

تهـدف هـذه الـدورة إلـى حـث المشـاركين على التفكير فـي الكيفية التـي تطورت بها الممارسـات 
التقليديـة الموصوفـة فـي النشـرة 3.1 كنظـم ضمـن المجتمعـات األبويـة للسـيطرة علـى جسـم 
المـرأة. وهـي ممارسـات يحـرض عليهـا الرجـل لكنهـا مقبولـة أحيانـًا مـن المـرأة، وغالبـًا مـن أجـل 
بقائهـا االجتماعـي أو المادي.  وتدعم بعض النسـاء التوقعات االجتماعية والمواقف والسـلوكيات 
عـن علـم أو بـدون علـم.  وديناميكيـة القـوة معقـدة ويصبـح ارتـكاب هـذه األمـور مشـتركًا بيـن 
المـرأة والرجـل.  ويشـكل إذعـان المـرأة للسـيطرة الماديـة علـى جسـدها واسـتمراريته وتعزيـزه في 
بعـض األحيـان جـزءاً مـن مسـألة النـوع االجتماعـي الواقعـة فـي صميـم معالجـة تشـويه األعضـاء 

لإلناث. التناسـلية 

مجموعة األجوبة المقترحة في النشرة 3.1

1. ناقشوا أوجه الشبه واالختالف بين الممارسات.

الشـبه أوجـه 
السـلوك  علـى  للسـيطرة  إمـا  المـرأة،  جسـم  علـى  للسـيطرة  جميعهـا  تسـعى 
المبكـر  والـزواج  للمـرأة  التناسـلية  األعضـاء  تشـويه  لتعزيـزه.  أو  للمـرأة  الجنسـي 
األعضـاء  وتشـويه  الشـفاه  إطبـاق  أمـا  الجنسـي،  النشـاط  علـى  تسـيطر  الشـرف  وجريمـة 
الجنسـي.  والنشـاط  األنوثـة  لتعزيـز  فهمـا  السـياقات  بعـض  فـي  لإلنـاث  التناسـلية 
وجميعهـا مرتبـط بالـزواج أو بـأن تكـون الفتـاة أو المـرأة صالحـة للـزواج ويرتبـط معظمهـا بالحفـاظ 

علـى العذريـة قبـل الزواج

والتقاليـد  االقتصاديـة  والضـرورة  األبويـة  السـلطة  خـالل  مـن  معـززة  وهـي 
واالقتصـادي  االجتماعـي  البقـاء  أجـل  مـن  األحيـان  بعـض  فـي  المـرأة  وتتقبلهـا 
شـديدة. اجتماعيـة  عقوبـات  خـالل  مـن  اجتماعـي  كمعيـار  معـززة  ألنهـا  أو 

وتمارس في معظم األحيان على األطفال والمراهقات اللواتي ال يؤخذ برأيهن في المسألة.

وتقوم األمهات بهذه األمور في غالبية األحيان من أجل حماية بناتهن.

االختـالف  أوجـه 
تختلـف المعاييـر والتوقعـات االجتماعيـة التـي تفـرض ممارسـات مختلفـة مـع اختـالف البلـدان، 
حيـث أن كـي الثـدي يمـارس فـي الكاميـرون ويوضـع طبـق الشـفة للمرأة فـي مجموعة بلـدان في 
أفريقيـا وجنـوب أمريـكا وبيـن شـعوب اإلنويـت فـي شـمال كنـدا.  أمـا جرائـم الشـرف فهي سـائدة 

فـي جنوب آسـيا.

وتكـون هـذه الممارسـات محظـورة عـادة أو غيـر مشـروعة لكـن يتم مقاضاتهـا بدرجـات مختلفة، 
بنـاًء علـى مـدى كـون الممارسـة معيـاراً اجتماعيـًا أو مسـموحًا بها اجتماعيـًا.  فمثًال، تمـت مقاضاة 
جريمـة الشـرف فـي أوروبـا والواليـات المتحـدة بصرامـة أكثـر مـن باكسـتان، وتـم تحديـد تشـويه 
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المتحـدة  المملكـة  فـي  لألطفـال  اإلسـاءة  أشـكال  مـن  كشـكل  شـرعًا  لإلنـاث  الجنسـية  األعضـاء 
(Social Care, Local Government and Care Partnerships/Children, Families and Communities/

Maternity and Starting Well/24839، gov.uk 2015).

ويخضـع الرضـع واألطفـال لبعـض هـذه الممارسـات، كما يخضع البالغـون للبعض منهـا.  وتختلف 
الممارسـات مـن حيـث التمثيـل، ومـدى مشـاركة المرأة/الفتـاة الخاضعـة لهـذه الممارسـات فـي 

اتخـاذ قـرار تغييـر جسـدها، ومـا مـدى موافقتهـا مقابـل إرغامهـا.

وتختلـف الممارسـات مـن حيـث درجـة القسـاوة واأللـم والعنـف.  (مـن الواضـح أن جريمـة الشـرف 
هـي األكثـر إفراطـًا واألعنـف.)  ويقـول بعـض الواضعيـن طبـق الشـفة أنه ال يؤلـم بتاًتا؛ أما بالنسـبة 
لتشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث وزواج األطفـال وكـي الثـدي فينجم عنهـا آثار جسـدية وعقلية 

شـديدة قصيـرة وطويلـة األجل. 

2. شرح سبب كونها ممارسات ضارة.

يحاولون في معظم الحاالت كبح سلطة المرأة وتأثيرها واستقاللها.

فالممارسـات التي تقضي بتشـويه األعضاء التناسـلية لإلناث أو التمديد أو الكبس ُتعّرض السـالمة 
الجسـمانية للمـرأة للخطـر مـن خـالل التحكـم جسـديًا بالشـكل والوظيفـة أو تعزيـز أو تخفيـض أو 

تشـويه قسـمات الجسـم (تكبير الشـفتين أو خفض حجم الثديين أو الشـفتين). 

ويمكـن لتشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث وزواج األطفـال وكـي الثـدي أن يكون مؤلمًا عنـد إجرائه 
لفتيـات صغيـرات، ويقـوم بـه أقـارب مقربيـن وموثوقيـن فـي غالبيـة األحيـان، وبـأدوات تقليديـة 

وغيـر معقمـة وهـي ظروفـا تتفاقـم معهـا الصدمـة الجسـدية والعاطفيـة.

فهـي ال تتعـارض مـع  النمـو الجسـدي والعاطفـي للفتـاة والمـرأة فحسـب، بـل تتعـارض ايضـًا مـع 
تطورهمـا االجتماعـي والسياسـي، إذ تؤثـر علـى كرامـة الفتـاة والمـرأة وعلـى اعتدادهـا بنفسـها 

وهويتهـا. 

ونتيجـة لـكل األسـباب السـابق ذكرهـا أعـاله، تشـكل هـذه الممارسـات أشـكاًال مـن أشـكال العنـف 
ضـد المـرأة والفتاة.

الخطوة 3: عدم المساواة بين الجنسين هو السبب الجذري 
لتشويه األعضاء التناسلية لإلناث

Norms and beliefs: how change occurs (Bicchieri and Mercier, 2014) ورقـة  تحتـوي 
 علـى تفسـير جيـد عـن الكيفيـة التـي يمكـن أن تتسـبب بهـا الطريقـة الخاطئـة فـي الدعـوة فـي 
نتائـج عكسـية وتقـوم بتحصيـن المعتقـدات والمعاييـر االجتماعيـة بـدًال مـن تغييرهـا.  ويمكـن 
تطبيق نصيحتهما على مشـكلة توضيح عدم المسـاواة بين الجنسـين للصبيان والرجال والنسـاء 
تباعـداً. أو  دفاعـًا  أو  اختصامـًا  تثيـر  ال  بطريقـة  والفتيـات 

مقترحات لتوضيح عدم المساواة بين الجنسين بطريقة غير صدامية في النشرة 3.2
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االعتراف بأن الرجل هو صانع القرارات في المجتمع المحلي من أجل  1

k حثـه علـى اسـتخدام سـلطته ‘للقيـام بالصـواب’ ويصبـح قـدوة ايجابيـة فـي دعـم
مسـاواة المـرأة والفتـاة؛

k التخفيـف مـن عبئـه وخفض نسـبة ضغط مسـؤولياته وذلـك من خالل إشـراك المرأة
فـي عمليات اتخـاذ قراراته.

حـث الرجـل والفتـى علـى التحـدث عن العالقـات المحترمة والمتسـاوية ومنافـع القضاء 1
وشـقيقاتنا  وبناتنـا  لزوجاتنـا  األفضـل  ‘ابتغـاء  لإلنـاث:  التناسـلية  األعضـاء  تشـويه  علـى 

وأمهاتنـا’.

تهددهـم 1 ال  الذيـن  والفتيـان  الرجـال  بيـن  التغييـر’  و’مـؤازري  األول’  ’المتبنييـن  تحديـد 
آخريـن. وصبيـان  رجـال  إلقنـاع  خاللهـم  مـن  والعمـل  األبـوي  النظـام  تنتقـد  التـي  الرسـائل 

نقـل رسـائل علـى مسـتويات مختلفـة وفـي أنـواع مختلفـة مـن اجتماعـات المجتمعـات 1
المحليـة وذلـك من خـالل القابالت والمعلميـن والموظفين الزراعييـن وموظفي التنمية 

المجتمعيـة فـي المنظمـات غيـر الحكومية.

دمـج رسـائل عـن المسـاواة بيـن الجنسـين فـي أنـواع أخـرى مـن التدريـب، مثـًال، التحـدث 1
عـن منافـع األسـر ذات الدخـل المـزدوج خـالل االجتماعـات المعنيـة بالزراعـة مـع الرجـال، 

ومعالجـة مسـائل عـن تقسـيم العمـل واألجـر المتسـاوي بهـذه الطريقـة.

زعيـم 1 أو  التقليـدي  الزعيـم  جعـل  مثـًال،  والمـرأة.   الرجـل  بيـن  جماعيـة  مسـؤولية  بنـاء 
للمـرأة. التجاريـة  األعمـال  تطويـر  علـى  التوقيـع  فـي  يشـارك  القبيلـة 

تعبئة النساء للعمل كمجموعة كي يصبحن أقل ضعفًا أمام السلطة والسيطرة.1

التركيـز علـى إقنـاع المجتمـع المحلـي بأكملـه وبناء عوامـل حافزة بدًال من إقنـاع فرد أو 1
اثنيـن.  ويمكـن القيام بذلـك من خالل:

k الشـمولية والحـرص علـى تأميـن مـكان واحتـرام وفـرص وحمايـة متكافئـة للمـرأة
والفتـاة والرجـل والفتـى وذلـك كـي يعبـروا عـن أفكارهـم؛

k زيـادة المناقشـات إلـى أقصـى حـد فـي مجموعـات متجانسـة أوًال، مثـًال باسـتخدام
نهـج ‘حـوار األجيـال’:  اسـمحوا للمسـنين والجـدات والوالديـن والشـباب والشـابات أن 
يناقشـون مسـألة تشـويه األعضـاء الجنسـية لإلنـاث فـي مجموعـات منفصلـة وفـي 

أماكـن آمنـة أوًال قبـل جمعهـم للتحـدث معـًا؛

k وتسـهيل الجنسـين  بيـن  المنصفـة  المنهجيـة  واسـتخدام  محاضـرة  إلقـاء  عـدم 
والتدريـب؛ والمناقشـات  واالجتماعـات  المحادثـات 

k.استخدام لغة غير اتهامية ونهج ‘اكتشاف موجه’ لكسب ثقتهم

تتـرك 1 قـد  قويـة  منطقيـة  حججـًا  تقدمـوا  وال  مباشـر،  بشـكل  المعتقـدات  تتحـدوا  ال 
المسـتمعين معارضيـن لكـن فـي موقـف دفاعـي ألنهـم ال يسـتطيعون ايجـاد حجـة 

حينـه. فـي  مضـادة 

عالجوا ‘المحيط’أوًال قبل تحدي مسـائل السـلطة والسـيطرة األساسـية.  ابدأوا باعتقادات 1
األعضـاء  تشـويه  أن  حجـة  مثـًال  بطالنهـا،  إثبـات  يمكـن  متباينـة  معتقـدات  أو  خاطئـة 

التناسـلية لإلنـاث واجبـة فـي اإلسـالم، أو أن البظـر غيـر المبتـور سـينمو ليصبـح قضيبـًا.
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اسـتعينوا بنصـوص دينيـة ايجابيـة مسـتقاة مـن القـرآن واإلنجيـل والتـي تدعـم مسـاواة 1
والفتاة. المـرأة 

العمـل علـى تحسـين البيئـة الماديـة أوًال.  مثـًال، تحسـين مراحيـض الفتيـات كـي تعمـل 1
بشـكل مالئـم وتصبـح أماكـن آمنة لهن أيضـًا.  عالجوا الذكورة الضارة مـن خالل العملية 
مـن  النـوع  هـذا  ولـَم  الجنسـي  للتحـرش  مكانـًا  تعـد  لـم  المراحيـض  أن  كيـف  اآلتيـة: 
7العنـف ضـد المـرأة والفتـاة غيـر مقبـول فـي المجتمـع المدرسـي.  (تتابـع الـدورة 7العنـف ضـد المـرأة والفتـاة غيـر مقبـول فـي المجتمـع المدرسـي.  (تتابـع الـدورة 7 فكـرة 
معالجـة االحتياجـات النـوع االجتماعـي العمليـة أوًال مـن أجـل معالجة االحتياجـات النوع 

االجتماعـي االسـتراتيجية الطويلـة األجـل.)

الخطوة 4: تشويه األعضاء التناسلية لإلناث كأداة سلطة 
وسيطرة

بتشـويه  المحيطـة  والممارسـات  المعتقـدات  يعـزون  المشـاركين  هـذه  التصنيـف  مهمـة  تجعـل 
األعضـاء التناسـلية لإلنـاث إلـى الجوانـب المختلفـة لعـدم المسـاواة بيـن الجنسـين والتمييـز.  كمـا 
انهـا ايًضـا طريقـة للتحقـق مـن مفهـوم مـا ولمعرفـة مـا إذا كان باسـتطاعة المشـاركين تحديـد 
أمثلـة عـن تنميـط النـوع االجتماعـي والذكـورة الضـارة، وتقسـيم العمل/تملـك الملكيـات الخاصـة 
والمؤسسـات االجتماعيـة غيـر المتكافئـة.  والمقصـود مـن ذلـك مسـاعدتهم في تمييـز مجموعة 
مـن أسـباب عـدم المسـاواة الجذريـة والمترابطـة للجنسـانية مـن أجـل بـدء التعامـل مـع النتائـج: 
الممارسـات الضـارة مثـل تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث التـي تخضع المـرأة وتحافـظ على عدم 

تـوازن في السـلطة.

وتشـكل البيانـات فـي النشـرة 3.3 توليفـة مـن المعتقـدات والممارسـات المسـتقاة مـن مجموعـة 
مـن المقـاالت والدالئـل التدريبيـة الـواردة فـي قسـم المصـادر فـي تمهيـد دليـل الميّسـر: ويمكـن 
العثـور علـى المعتقـدات والممارسـات التـي ترتكب ممارسـة تشـويه األعضاء التناسـلية لإلناث في 
)، الوحـدة AIDOS 2006)، الوحـدة AIDOS 2006)، الوحـدة 3، الصفحـات 61-70،  الرابطـة اإليطاليـة المعنيـة بـدور المـرأة فـي التنميـة (
القسـم فـي منهـاج منظمـة الصحة العالميـة (WHO) لعام 2001 للتمريض والتوليد بشـأن تشـويه 
األعضـاء التناسـلية لإلنـاث ، الصفحـة.11 ومعالجـة نظـم القيـم الصفحـات .42-40.  وال تـرد هـذه 
البيانـات فـي العديـد مـن المجتمعـات بالطريقـة التـي تظهـر فيهـا هنـا علـى الصفحـة لكنهـا قد 
تكـون موجـودة كمعتقـد أو خـوف أو توقـع اجتماعي غير معرب عنه والذي تسـتند اليه الممارسـة 

الشائعة.
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مجموعة األجوبة المقترحة للنشرة للنشرة 3.3

1. ضعوا عالمة على أي جانب للمساواة بين الجنسين يعود كل بيان.

التنميط 
وأدوار النوع 

االجتماعي

الذكورة 
الضارة 

والعنف

تقسيم 
العمل 
وتملك 

الملكيات 
الخاصة

المؤسسات 
االجتماعية 

غير 
المتكافئة

يضمن تشويه األعضاء التناسلية 1
لإلناث عذرية الفتاة، وتضمن 

العذرية طهارتها وشرف اسرتها 
وإمكانية زواجها

k

تعود الثروة إلى الذكور وال 2
تستطيع المرأة غير المتزوجة أن 

ترث.
k

يجعل تشويه األعضاء التناسلية 3
لإلناث الفتاة تنتمي إلى الجماعة 

العرقية أو االجتماعية ويعزز هذه 
الروابط.

kkk

رفاه األبنة االقتصادي واالجتماعي 4
هو أكثر أهمية من صحتها أو 

سالمتها الجسمانية.
kkk

ال تتم مناقشة المواضيع 5
المحرمة مثل تشويه األعضاء 
التناسلية لإلناث في األسرة، إذ 

التحدث عن هذه األمور ليس 
ذكوريًا للرجل أو أنثويًا للمرأة.

k

المرأة التي لم تخضع لتشويه 6
األعضاء التناسلية هي غير نظيفة 

وغير أنثوية وغير عفيفة.
k

ال تستطيع المرأة التي لم تخضع 7
لتشويه األعضاء التناسلية أن 
تشارك في قرارات المجتمع 

المحلي.
kk

ينبغي القيام بتشويه األعضاء 8
التناسلية لإلناث ألن اهللا يوصي 

بذلك.
kk

ال يعلم النظام المدرسي المرأة 9
والفتاة العواقب الضارة لتشويه 

األعضاء التناسلية لإلناث.
k

يفرص الرجل الحقيقي القوة 10
والسلطة على زوجته حتى إذا 

تتطلب ذلك ممارسة العنف.
kk
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2. ناقشـوا مـا تكسـبه المـرأة والرجـل مـن خـالل االسـتمرار بتشـويه األعضـاء التناسـلية لإلناث 
يخسـرانه.  وما 

السلطة المكتسبة من استمرار تشويه األعضاء التناسلية لإلناث 

يوفر تشويه األعضاء التناسلية لإلناث للمرأة والفتاة

والمهـر •  االجتماعيـة  والمكانـة  واالحتـرام  الشـخصي  والشـرف  األسـرة  وشـرف  الكرامـة 
والـزواج

حسًا باالنتماء وأن تصبح امرأة• 

األمن الغذائي واالستقرار المادي والثروة ووراثة األرض• 

التمكن من الوصول إلى المسنين والمشاركة في قرارات األسرة والمجتمع المحلي• 

ويوفر للرجل والصبي

تأكيد امتياز الذكر واألهلية مما يؤدي إلى قبول العنف ضد المرأة والفتاة• 

واألرض •  والمركـز  الثـروة  علـى  الرجـل  وحصـول  الخاصـة  الملكيـة  الذكـر  تملـك  تأكيـد 
أسـرته سـمعة  وتعزيـز 

تأكيد إمكانية الحصول على جسم المرأة والفتاة والتحكم به• 

اسـتراتيجية تعـدد الزوجـات: يأخـذ الرجـل زوجـة أخـرى عندمـا يفسـد تشـويه األعضـاء • 
التناسـلية لإلنـاث المتعـة الجنسـية أو الحمـل

السلطة المفقودة من خالل استمرار تشويه األعضاء التناسلية لإلناث 

يخلق تشويه األعضاء التناسلية لإلناث للمرأة والفتاة من الناحية الجسدية والعاطفية

مضاعفات صحية جسدية وعقلية طويلة األجل للمرأة والفتاة• 

مشاكل في الصحة اإلنجابية ومضاعفات في الوالدة• 

فقدان السالمة الجسمانية والرفاه• 

تكاليف طبية متزايدة وخسارة أيام عمل منتج وضياع الدخل• 

فقـدان التعليـم والتطلعـات والمهـارات (بسـبب الرغبـة فـي ‘أن تصبـح امـرأة’ والـزواج • 
المبكـر)

ضياع فرص اقتصادية والنمو الشخصي• 

فقدان االعتداد بالنفس والهوية • 
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يؤدي تشويه األعضاء التناسلية لإلناث لكال المرأة والرجل الى تفاقم

االستعباد للثقافة والتقاليد• 

فقـدان الصحـة الجنسـية والمتعـة والرغبـة (اختـالل جنسـي فـي العالقـة ألنـه ال يتـم • 
عـزوه دائمـًا إلـى تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث وذلـك نتيجـة االفتقـار للتعليـم)

البحث عن شركاء بديلين• 

انهيـار الـزواج كعالقـة حيـث يكـون الشـريكان سـعيدين أكثـر عندمـا يكـون بعدين عن • 
بعضهما

ويزيد تشويه األعضاء التناسلية لإلناث بالنسبة للرجل

احتمـال السـعي للحصـول علـى نشـاط جنسـي يكـون مرضيـًا أكثـر مـع المشـتغلين • 
البشـرية  المناعـة  نقـص  بفيـروس  اإلصابـة  خطـر  تزايـد  ذلـك  عـن  وينجـم  بالجنـس 

جنسـيًا المنقولـة  والعـدوى 



النوع اإلجتماعي وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث

الدورة 3 — السلطة والسيطرة
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الميّسر دليل 



L التعلم أهداف 
سيتمكن المشاركون بحلول نهاية الدورة 

من:

لمحة عامة

تعريف العنف ضد المرأة والفتاة؛1
ضـارة 1 ممارسـة  لإلنـاث  التناسـلية  األعضـاء  تشـويه  أن  شـرح 

والفتـاة  المـرأة  ضـد  العنـف  أشـكال  مـن  وشـكل 
وانتهاك لحقوق اإلنسان؛1
البدء باسـتخدام إطار ايكولوجي للبرمجة المعنية بتشـويه/1

األعضاء التناسلية لإلناث.

w

` الرئيسية العناصر 

الوقت 
180 دقيقة 

األهداف1
لإلنـاث 1 التناسـلية  األعضـاء  تشـويه  اعتبـار 

والفتـاة  المـرأة  ضـد  عنفـًا 
لإلنـاث 1 التناسـلية  األعضـاء  تشـويه  اعتبـار 

اإلنسـان لحقـوق  انتهـاك 
األعضـاء 1 لتشـويه  االيكولوجـي  اإلطـار 

لإلنـاث التناسـلية 
االختتام 1

15 دقيقة
60 دقيقة

50 دقيقة

40 دقيقة

15 دقيقة

?
المعدات والمواد 

نسـخ بأحجـام مختلفـة لملصـق الخريطـة 1
والفتـاة  المـرأة  ضـد  للعنـف  اإلرشـادية 

 ,(4.1 (النشـرة 
المـورد 1 مـن  مقتطـع   ،A4 حجـم  بطاقـات 

وشـريط  عمـودي،  تحديـد  وبطاقـات  4(أ)؛ 
غـراء  أو  الصـق 
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x
النشرات

األساسية الرسائل 

التخطيط1 النشرة 4.1
اعتبار تشويه األعضاء التناسلية لإلناث عنفًا ضد المرأة والفتاة1 النشرة 4.2
إطار ايكولوجي لتخطيط شامل لتشويه األعضاء التناسلية لإلناث 1 النشرة 4.3
النقاط األساسية: اعتبار تشويه األعضاء التناسلية لإلناث شكًال1 النشرة 4.4

      من أشكال العنف ضد المرأة والفتاة
قصاصات التداخالت لملصق اإلطار اإليكولوجي 1 النشرة 4 (أ)  

يعنـي تعبيـر "العنـف ضـد المرأة " أي فعـل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليـه، أو يرجح 1
أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية بما في 
ذلـك التهديـد بأفعـال مـن هـذا القبيـل أو القسـر أو الحرمـان التعسـفي ممـن الحرية، سـواء حدث 
ذلـك فـي الحيـاة العامـة أو الخاصـة. ويفهـم بالعنـف ضـد المـرأة انـه يشـمل على سـبيل المثـال ال 
علـى سـبيل الحصـر، مـا يلـي: (أ) ا لعنـف البدنـي والجنـس والنفسـي الـذي يحـدث فـي إطار األسـرة 
بمـا فـي ذلـك الضـرب والتعـدي الجنسـي علـى أطفـال األسـرة اإلنـاث ، والعنـف المتصـل بالمهـر 
، واغتصـاب الزوجـة ، وختـان اإلنـاث وغيـره مـن الممارسـات التقليديـة المؤذيـة للمـرأة، والعنـف غير 
الزوجـي والعنـف المرتبـط باالسـتغالل ؛ (ب) العنـف البدنـي والجنسـي والنفسـي الـذي يحـدث في 
إطـار المجتمـع العـام بمـا فـي ذلك االغتصـاب والتعدي الجنسـي والمضايقة الجنسـية والتخويف 
فـي مـكان العمـل وفـي المؤسسـات التعليميـة وأي مـكان آخـر ، واالتجـار بالنسـاء وإجبارهـن على 
البغـاء؛ (ج) العنـف المدنـي والجنسـي والنفسـي الـذي ترتكبـه الدولـة أو تتغاضـى عنـه، أينمـا وقع. 

1993(الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة 1993(الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة 1993، المادتـان 1 و2)

السـالمة 1 ينتهـك  ألنـه  والفتـاة  المـرأة  ضـد  عنفـًا  لإلنـاث  التناسـلية  األعضـاء  تشـويه  ويعتبـر 
الفتـاة  ويمنـع  أخـرى،  وحقـوق  واإلنجابيـة،  الجنسـية  والحقـوق  والرفـاه،  الصحـة  الجسـمانية، 
والمـرأة فـي النهايـة مـن تحقيـق إمكاناتهمـا الكاملـة علـى الصعيـد الشـخصي واالجتماعـي 

والسياسـي. واالقتصـادي 

لـذا، ينبغـي معالجـة مسـألة تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث مثلمـا تعالـج أشـكال أخرى من 1
العنـف ضـد المـرأة والفتـاة وذلـك من خالل نهـج برمجة ’ايكولوجـي’. ويعني ذلـك ان التدخالت 
األساسـية مترابطـة علـى الصعيـد الشـخصي والعالقـات والمجتمـع المحلـي وعلـى المسـتوى 

التنظيمـي والمجتمعـي، وذلـك مـن أجـل تحفيـز التغييـر بطريقة شـاملة.
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اإلجراء 

األهداف  1  الخطوة 

دقيقة  15

عّرفوا بأهداف الدورة واربطوا هذه الدورة بالدورة السابقة من خالل شرح اآلتي:

اطلبوا من المشاركين نسخ الجدول اآلتي:

العنف ضد المرأة والفتاة 

ترم

- يسـتخدم بعـض الرجـال العنـف للتأكـد مـن الوفـاء بالمعاييـر وتوقعـات 
النوع االجتماعي وذلك للحفاظ على االمتياز والتمسـك بالسـلطة. ويمكن 
أيضـًا اعتبـار تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلناث عنفـًا ضد المـرأة والفتاة ألنه 

ُيكـره المـرأة والفتـاة علـى التقيـد بالتوقعـات االجتماعية.

قـد يكـون الغـرض من بعض أشـكال العنف ضد المرأة والفتـاة إلحاق الضرر 
بهمـا فيمـا يكمن األسـاس المنطقي الضمني لتشـويه/األعضاء التناسـلية 

لإلنـاث فـي الحرص علـى قبول وإدماج الفتـاة اجتماعيًا. 

d
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واشرحوا أن 

هـذا 1 فـي  يدّونـوا  أن  بهـم  وينبغـي  ‘معرفـة’،  إلـى  يرمـز  األول  العمـود  فـي  ‘م’  الحـرف 
والفتـاة؛ المـرأة  ضـد  العنـف  موضـوع  عـن  يعرفونـه  مـا  العمـود 

وحـرف الــ ’ر’ فـي العمـود الثانـي يرمـز إلى ‘رغبـة’ أي ‘الرغبة فـي المعرفـة’. وينبغي بهم 1
أن يدونـوا فـي هـذا العمـود المعلومات اإلضافيـة التي يريدون معرفتهـا عن العنف ضد 

المرأة؛

وحـرف الــ ‘ت’ فـي العمـود الثالـث يرمـز إلـى ‘تعلـم’. سـيعبئون هـذا العمـود فـي نهايـة 1
الـدورة بمالحظـات عمـا تعلمـوه.

امنحـوا المشـاركين بضـع دقائـق إلتمـام تعبئـة العمودين األوليـن. ارصدوا واكتشـفوا مـا يعرفونه 
حتـى اآلن كـي تتمكنـوا مـن تكييـف المدخالت وفقًا لتلك المعلومات واسـتفيدوا من المشـاركين 

األكثـر اطالعـًا خالل المهمـة التالية. 

اعتبار تشويه األعضاء التناسلية لإلناث شكًال من    2  الخطوة 

أشكال العنف ضد المرأة والفتاة   
دقيقة  60

اذكـروا بعـض أمثلـة العنـف ضـد المـرأة التـي تكـون معروفـة مـن قبـل جميـع المشـاركين، مثـل 
هـذه  العنـف  أعمـال  كانـت  إذا  مـا  واسـتخلصوا  المنزلـي.  والعنـف  الجنسـي  والتحـرش  االغتصـاب 
تجـري فـي مـكان عـام أو خـاص، يقترفهـا عشـير وأشـخاص معروفـون أو غربـاء، أفـراد أو جماعـات، 
رجـل أو امـرأة أو كالهمـا، ومـا إذا كان المجتمـع يسـمح بهـا أو يدينهـا، ومـا إذا كان هناك تشـريعات 

تحظرهـا أم ال. واختتمـوا بـأن:

واشـرحوا بأنـه ولهـذا السـبب، سـتعمل المجموعـة معـًا مـن أجـل تصـّور هـذه العوامـل المترابطـة. 
ارسـموا المخطـط اإلرشـادي اآلتـي علـى اللـوح أو لـوح الـورق القـالب. 

للمخطـط،  رسـمكم  خـالل  األساسـية  المفاهيـم  لتوضيـح  أدنـاه  الموفـرة  األسـئلة  اسـتخدموا 
االقتضـاء.  وفـق  الرابطـة  والسـهام  واألمثلـة  المربعـات  بعـض  وأضيفـوا 

علـى  تحتـوي  نشـرة  الحقـًا  سـتعطونهم  ألنكـم  لنسـخه  الحاجـة  بعـدم  المشـاركين  واخبـروا 
كامـًال المخطـط 

كل عمـل عنـف ضـد المـرأة والفتـاة قـد ينتـج عـن أو تحافـظ عليـه جهـات 
فاعلـة مختلفـة، وممارسـات اجتماعيـة، وهيـاكل ومعاييـر. وينبغـي اآلخـذ 
ودرجـة  والجنـاة  والعواقـب،  والمخاطـر،  الجذريـة،  األسـباب  االعتبـار  فـي 
مسـتوى  علـى  تبادليـًا  المعـززة  بالعوامـل  يتعلـق  مـا  فـي  العنـف  عقوبـة 

العـام. الصعيـد  وعلـى  المحلـي  والمجتمـع  األسـرة 

-
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أنواع العنف ضد المرأة والفتاة

استخدموا هذه األسئلة إلظهار أنواع العنف الُمضمنة في تعريف العنف ضد المرأة والفتاة.

منهـا.  لـكٍل  األمثلـة  بعـض  واذكـروا  المخطـط  إلـى  نفسـي؟’  جنسـي؟  ‘جسـدي؟  مربـع  أضيفـوا 
اسـتخدموا المعلومـات المتضمنـة فـي المادتيـن ١ و٢ مـن إعـالن الجمعيـة العامـة لألمـم المتحدة 
لعـام 1993 (المجدولـة فـي النشـرة 4.4 وفـي قسـم اللمحـة العامـة أعـاله للحصـول علـى قائمـة 

شـاملة).

الجناة

اسـتخدموا هـذه األسـئلة إلظهـار عالمة ‘الجانـي’ وإضافتها إلـى المخطط. كذلك، اسـتخدموا مثًال 
ملموسـًا مثـل االغتصـاب مـن أجـل توضيح األسـئلة واألجوبة. واسـتخدموا مثـًال متغايراً مثـل الزواج 

القسـري إلظهـار االختالفات بيـن الجناة.

-
ما هي أنواع أعمال العنف التي تطرأ على ذهنكم عندما يقول 

أحدهم ’العنف ضد المرأة والفتاة’؟ اذكروا بعض األمثلة.

ما هي أنواع أعمال العنف األخرى المتواجدة إلى جانب العنف 
الجسدي؟ (أعمال عنف نفسي، جنسي..)

العنف الجنسي هو عنف جسدي ايضًا، فلَم تم تصنيفه في فئة 
منفصلة؟

أيـن يحـدث العنـف ضـد المـرأة والفتـاة، االغتصـاب علـى سـبيل المثـال؟ -
مـاذا عـن الـزواج القسـري؟

هل يحدث في أماكن خاصة أو عامة؟ (األسرة، الشارع، في المؤسسات 
شأن المدرسة ومكان العمل)

يقـوم بـه شـخص معـروف أو مجهـول، هـل هـو عشـير الضحيـة (عنـف 
) أو شـخص غريـب؟ IPV) أو شـخص غريـب؟ IPV) أو شـخص غريـب؟  IPVالعشـير IPVالعشـير 

هل يرتكبه رجل أو امرأة؟ أشخاص من الفئة العمرية نفسها؟

أفراد أو جماعات؟

بطريقة عشوائية أو منظمة؟

هل هو فعل منفرد أو يستمر؟ من الذي يجعله يستمر؟
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درجة العقوبة

استخدموا هذه األسئلة إلظهار عالمة ‘درجة العقوبة’ وإضافتها إلى المخطط.

العواقب

استخدموا هذه األسئلة إلظهار عالمة ’العواقب’ وإضافتها إلى المخطط.

- مـا هـي أعمـال العنـف المنـدد بهـا أو التـي يتـم السـكوت عنهـا فـي 
االغتصـاب؟  هـو  هـل  المجتمـع؟ 

مـا هـي األعمـال المسـموح بهـا أكثـر أو التـي ال تتم معالجتهـا؟ هل هو 
الزواج القسـري؟

لَم هناك درجات مختلفة من الحد المسموح به؟

أي مؤسسـات هـي مشـاركة فـي التأثيـر علـى هـذه الدرجـات المختلفة 
للعنـف ضـد المـرأة والفتاة المسـموح بـه؟ (األسـرة، القانـون، الدين..)

إلى أي مدى يكون عمل العنف شرعيًا أو غير شرعي؟

إذا كان غيـر شـرعي، إلـى أي مـدى يتـم إنفـاذ القانـون ومقاضـاة الجناة؟ 
لمـاذا؟ لَم ال؟

ما مدى مسؤولية الجناة عن أعمالهم؟

إلـى أي مـدى يـدرك الجنـاة بأنهـم يلحقـون الضـرر؟ هـل يهـدف العنـف 
إلـى إلحـاق الضـرر بالضحيـة أو يتـم لسـبب آخـر؟ (عنـف العشـير مقابـل 

العنـف ضـد المـرأة والفتـاة)

هـل تتمتـع المـرأة بـأي قـدرة علـى التحكـم بمـا يتـم إلحاقـه بهـا؟ أيـة 
أعمـال عنـف تتضمـن إذعـان الضحيـة؟ كيـف يؤثـر ذلـك علـى محاولـة 

ايجـاد حلـول قانونيـة؟

- كيـف ينظـر أفـراد المجتمـع المحلـي اآلخرين إلـى المرأة أو الفتـاة نتيجة 
[االغتصـاب] / [الـزواج القسـري]؟ باحتـرام أكثر أو أقل؟

هل يتم اسـتبعادها عن المسـائل الخاصة بالمجتمع المحلي أو ُيسـمح 
لها بالمشـاركة فيها؟

مـا مـدى خطـورة اإلصابـات؟ علـى سـالمتها الجسـمانية و/أو اإلنجابية؟ 
علـى رفاههـا ونمّوها النفسـي؟
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األسباب الجذرية

اسـتخدموا األسـئلة اآلتيـة للتحقـق مـن فهـم األسـباب الجذريـة فـي الوحـدة السـابقة المعنيـة 
بالسـلطة والسـيطرة. وأضيفـوا فرعـًا جديـداً إلـى المخطـط إن وجدتـم أنـه مـن الضـروري مراجعـة 

هـذه المسـائل.

وزعوا النشـرة 4.1. وزعـوا المشـاركين إلـى أربعـة أفرقـة وامنحـوا كل فريـق مجموعـة مختلفـة مـن 
األمثلـة عـن العنـف ضـد المـرأة والفتـاة المدرجـة فـي النشـرة كاآلتي:

W االتجار واالعتداء الجنسي المتصل بالنزاعات واالستغالل الفريق 1
W  التحرش الجنسي في مكان العمل والتحرش الجنسي الفريق 2

    في المدرسة والتحرش الجنسي في الشارع
W االغتصاب الزوجي والعنف المنزلي الفريق 3
W  فحص العذرية وزواج األطفال أو الزواج المبكر أو الزواج الفريق 4

    القسري وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث

اطلبـوا منهـم اسـتخدام العوامـل المذكـورة في المخطـط لتحليل األمثلة مسـتخدمين األسـئلة 
والفئـات لوضـع تحديـد لمجموعـة أعمال العنـف التي ُكلفـوا بها.

واطلبـوا منهـم مناقشـة أيـة أمثلـة عـن العنـف ضـد المـرأة والفتـاة من تلـك التي أصبحـت معايير 
اجتماعيـة فـي بعـض السـياقات. واحملوهـم علـى ايجـاد أي مجموعـة مـن العوامـل تمّيـز بالتالـي 

معيـاراً اجتماعيـًا. اجمعـوا تعقيباتهـم فـي جلسـة العامة.

والفتـاة - المـرأة  ضـد  للعنـف  االقتصاديـة  الجذريـة  األسـباب  هـي  مـا 
فـي  الممتلـكات  وتملـك  اإلرث  (قوانيـن  الجنـس؟  نـوع  علـى  والقائـم 

اقتصاديـة) كضـرورة  الـزواج  الذكـوري،  الجانـب 

مـا هـي األسـباب الجذريـة الضـارة تنميـط النـوع االجتماعـي (مفاهيـم 
طهـارة وعفـة وشـرف المـرأة والفتـاة؛ امتيـاز الذكـر والمفاهيـم الضـارة 
للذكـورة التـي ُتنتـج توقعـات بشـأن الجنـس والمـال والسـلطة، تبعيـة 

المـرأة والفتـاة)

مـا الـدور الـذي تؤديـه المؤسسـات االجتماعيـة الُمميـزة بين الجنسـين؟ 
(إنفـاذ قانـون الذكـور بالدرجـة األولـى وحماية األعمـال التجاريـة للرجل؛ 
اإلعـالم  وسـائط  سـيطرة  والثقافيـة،  والدينيـة  التقليديـة  المراسـيم 

وانعـدام تمكيـن المـرأة والفتـاة)

هـل األسـباب الجذريـة هـي نفسـها لتشـويه األعضـاء التناسـلية لإلناث 
وممارسـة العنـف ضـد المـرأة والفتـاة فـي مـا يتعلـق بعـدم المسـاواة 

بيـن الجنسـين والتمييـز واألنمـاط المجتمعيـة الضـارة؟
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اعتبار تشويه/األعضاء التناسلية لإلناث انتهاكًا لحقوق   3  الخطوة 

اإلنسان  
دقيقة  50

أوضحوا أن تشـويه األعضاء التناسـلية لإلناث هو أيضًا شـكل من أشـكال العنف ضد المرأة والفتاة 
كونـه ينتهك حقوق المـرأة والفتاة. وأكدوا أن. 

وزعـوا المشـاركين إلـى ثالثـة أفرقـة ووزعـوا  النشـرة 4.2. وحـددوا قسـمًا مـن الجـدول لـكل فريـق 
كاآلتـي:

Wنمو الرضيعة والطفلة الفريق 1
Wالصحة الجنسية واإلنجابية الفريق 2
Wالنمو الشخصي والمهني الفريق 3

اطلبـوا مـن األفرقـة وضـع قائمـة باآلثـار السـلبية لتشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث علـى جوانـب 
حيـاة المـرأة والفتـاة والتـي تـم تكليفهـم بهـا. واطلبـوا منهـم تعبئـة القسـم المخصـص لهـم 
فـي الجـدول ومحاولـة تحديـد مـا هـي الحريـات األساسـية وحقـوق اإلنسـان التـي تـم انتهاكهـا. 
واحرصـوا علـى أن يـدّون الجميـع المالحظـات ويكتبـوا عـن أمـور كـي يكونـوا مسـتعدين لتبـادل 

النقـاط األساسـية بدقـة فـي المرحلـة التاليـة لهـذا النشـاط. 

33333 22222 11111

123 123 123 123 123

اطلبـوا مـن كل مشـارك أن يشـارك أفـكاره مـع اآلخريـن واحملـوا كل فريـق علـى إكمـال الجـدول 
معـًا. راقبـوا للتحقـق مـن أنـه تمـت تغطيـة كافـة النقـاط الرئيسـية. 

لخصـوا فـي الجلسـة العامـة النتائـج السـلبية وانتهـاكات حقـوق اإلنسـان التـي جمعوهـا والتـي 
يتسـبب بهـا تشـويه/األعضاء التناسـلية لإلنـاث. وزعـوا النشـرة 4.4 واطلبـوا مـن المشـاركين قراءة 
التعريـف الرسـمي للعنـف ضـد المـرأة والفتـاة ولخصـوا مناقشـة انتهـاك الحقـوق بالنقـاط اآلتيـة.

- تشـويه األعضاء التناسـلية لإلناث يجعل المرأة والفتاة يعانيان جسـديًا 
التـي  والمضاعفـات  التشـويه،  طريقـة  خـالل  مـن  ونفسـيًا  وجنسـيًا 
تعانيـن منهـا علـى المـدى القصيـر والطويـل نتيجـة التشـويه أو عدمه. 
كمـا يمنعهـن ذلك أيضًا مـن تحقيق إمكاناتهما الكاملة ومشـاركتهن 

الكاملـة فـي المجتمـع.
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أشيروا إلى انتهاكات حقوق اإلنسان في  النشرة 4.4 كمرجعية مستقبلية للمشاركين.

إطار ايكولوجي لتشويه/األعضاء التناسلية لإلناث  4  الخطوة 

دقيقة  40

اشـرحوا سـبب تطلب العمل لمنع كافة أشـكال العنف ضد المرأة والفتاة نهجًا شـموليًا للبرمجة. 
تحدثـوا عـن كيفيـة عدم نجـاح المبادرات المنفـردة المعنية بالصحة أو القانون فـي الماضي. (أنظر 

مالحظات الميّسـر لمعرفة التفاصيل).

للنهـج  األربعـة  المسـتويات  واشـرحوا  ملصـق،  علـى  اإليكولوجـي  لإلطـار  مكبـرة  نسـخة  اعرضـوا 
Lori Heise, 1998;)اإليكولوجي: الفرد، العالقة، المجتمع المحلي/المستوى التنظيمي والمجتمعي
UN Women et al., 2015) .واشـرحوا كيـف تعكـس هـذه المسـتويات تعقـد العوامـل المسـتعرضة 
فـي النشـرة 4.1 وكيـف تتصـل ايضـًا باألسـباب الجذريـة لعـدم المسـاواة بيـن الجنسـين والتمييـز 

التـي تـم تناولهـا فـي الـدورة 3.

والفتـاة - المـرأة  حريـات  لإلنـاث  التناسـلية  األعضـاء  تشـويه  يعيـق 
فـي حقوقهمـا  وينتهـك  األساسـية 

السالمة الجسمانية والتمثيل واالستقالل الذاتي• 

المعايير العليا للصحة• 

الحياة بحد ذاتها عندما تؤدي الممارسة إلى الموت• 

التحرر من المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة أو العقاب• 

حياة جنسية مرضية وآمنة وممتعة• 

المساواة وعدم التمييز القائم على نوع الجنس• 

المشاركة الكاملة في التعليم والعمل والسياسة والمجتمع• 

تترابـط األسـباب الجذريـة لتشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث وعوامـل -
تعزيـز  بطريقـة  المجتمـع  مـن  مختلفـة  مسـتويات  عبـر  خطورتـه 
تبادليـة. وبالتالـي، ينبغـي الربـط بيـن التدخالت األساسـية، مما سـيحفز 
التغييـر علـى مسـتوى الفـرد، والعالقة، والمجتمـع المحلـي، والمنظمة 

وتصاعديـة. وتنازليـة  شـمولية  بطريقـة  والمجتمـع 



13 هيئة األمم المتحدة للمرأة | النوع االجتماعي وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث — دليل الميّسر 

األعضـاء  تشـويه  لمعالجـة  اآلتـي  التدخـل  مثـال  تظهـر  التـي  البطاقـة  للمشـاركين  علـى  اعرضـوا 
المـورد 4(أ)) مـن  (المقتطـع  لإلنـاث  التناسـلية 

أوضحـوا المـكان حيـث سـيكون هـذا التدخـل في اإلطـار اإليكولوجـي أ) منفـذاً وب) مؤثـراً. ألصقوه 
علـى الملصـق حيـث سـيكون منفذاً.

أال  علـى  الحـرص  (مـع  المشـاركين  أمثلـة  مـن  التدخـالت  عـن  إضافييـن  مثاليـن  أو  مثـاًال  اعرضـوا 
تسـتهدف جميعهـا مسـتوى المجتمـع المحلي/التنظيمـي أو تحتاج ألن يتم تنفيذهـا على هذين 
المسـتويين). وزعـوا النشـرة 4.3. ومـن خـالل عمـل كل فريـق علـى طاولـة، اطلبـوا منهـم كتابـة 
التدخـالت العشـرين علـى اإلطـار اإليكولوجي وفقًا للمكان حيث سـيتم تنفيذهـا. احملوهم على 
مناقشـة ‘التغطيـة’ واستفسـروا عمـا إذا كانـوا يظنـون أن هنـاك أي ثغـرات. واطلبـوا منهـم أن 

يذكـروا أي تدخـالت إضافيـة ضروريـة لتعزيـز النهـج الشـمولي. 

وزعـوا أربـع بطاقـات تدخـالت تقريبًا تكـون مطبوعة ومقتطعة مـن المورد 4(أ) لـكل فريق طاولة. 
اطلبـوا مـن ممثـل كل طاولـة أن يتقـدم ويلصـق او يثبـت بطاقـة التدخـالت الخاصـة بفريقـه علـى 
النمـوذج اإليكولوجـي للملصـق، وذلـك وفقـًا للمـكان حيث وافـق الفريق أن يضعه في النشـرة 4.3.

رسائل عن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث في مقرر ‘المهارات 
الحياتية’ في المدرسة الثانوية

الفرد

العالقة

مجتمع محلي
تنظيمي 

مجتمعي

رسائل عن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث في
مقرر ‘ المهارات الحياتية ’في المدرسة الثانوية 

عالجـوا أي اختـالف وعدلـوا مـكان البطاقـات حسـب الحاجـة. اطلبـوا مـن األفرقـة أن يدونـوا علـى 
البطاقـات أي تدخـالت جديـدة تطـرأ لهـم واطلبـوا منهـم لصقهـا علـى اإلطـار أيضـًا.

وفـي جولـة سـريعة، اطلبـوا منهـم أن يذكـروا المسـتوى الـذي تعمـل منظمتهـم عليـه. وشـددوا 
علـى أهميـة التغطيـة وكيـف يفتـرض بتنسـيق ومواءمـة األنشـطة بيـن الـوكاالت أن يدعـم ذلـك. 

وأخبـروا المشـاركين بأنهـم سـيحللون بعـض هـذه التدخـالت فـي الـدورة 7.
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االختتام  5  الخطوة 

دقيقة  15

اطلبـوا مـن المشـاركين أن يسـتعرضوا الجـداول (م) ،(ر)، (ت)، وأن يزيلـوا العالمـة عـن األمـور التـي 
عالجتهـا الـدورة بدقـة فـي العمـود ’رغبـة’، وتعبئـة العمـود األخيـر عمـا تعلمـوه. قومـوا بجولـة 
سـريعة عـن ردود أفعالهـم وتعقيباتهـم، بمـا فـي ذلـك جوانـب العنـف ضـد المـرأة والفتـاة التـي 
رغبـوا بمعرفتهـا لكنهـا لـم تعالـج. دونـوا مالحظـة عـن أي نقاط أساسـية لتتـم مناقشـتها الحقًا.

اطلبـوا مـن المشـاركين إضافـة تحليـل لألسـباب الجذرية عدم المسـاواة بين الجنسـين إلى تحليل 
البيانـات الـذي أجري فـي الدورة 2.
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مالحظات للميّسرين 

الخطوة 1: األهداف

يشـكل (م)،(ر)،(ت)، أداة جيـدة لتحليـل االحتياجات. ومن خالل اكتشـاف نطاق معرفة المشـاركين 
عـن العنـف ضـد المـرأة والفتـاة ومـا يريـدون أن يتعلمونـه عنـه، يسـتطيع الميّسـر أن يكّيـف الدورة 
الـدورة  نهايـة  فـي  األخيـر  العمـود  المشـاركون  ويعبـئ  للمشـاركين.  الفعليـة  االحتياجـات  وفـق 
لتلخيـص مـا تعلمـوه، كمـا يمكـن إكماله فـي اليوم التالي بشـكل مختصـر إذا كان الوقـت قصيراً.

الخطوة 2: اعتبار تشويه األعضاء التناسلية لإلناث شكًال من 
العنف ضد المرأة والفتاة

يهـدف ‘رسـم المخطـط’ إلـى إطـالع المشـاركين علـى األنـواع المختلفة للعنـف ضد المـرأة والفتاة، 
والعقوبـات  الخطـورة،  وعوامـل  للجنـاة،  األوجـه  المتعـددة  الدوافـع  فهـم  فـي  ولمسـاعدتهم 
والعواقـب. وال يتوخـى مـن النشـاط القيـام بـأي تصنيـف دقيـق، بـل أن يظهـر للمشـاركين كيـف 
يمكـن تصنيـف عمل العنف نفسـه بطرق مختلفة وفقًا للسـياق والمعتقـدات والوضع االجتماعي 
االقتصـادي. ويقـدم تجميـع أعمال العنف ودفع المشـاركين على ربطهـا بالمعايير على ‘الخريطة’ 
مثـاًلا علـى أحـد الطـرق التـي قـد يسـتخدم فيهـا المبرمجـون المعاييـر مـن أجـل معالجـة العنـف 

ومنعه.

وفـي حالـة تشـويه األعضاء التناسـلية لإلناث والممارسـات الضـارة األخرى المدرجة في النشـرة 4.1، 
فـإن العوامـل التـي تميـز المجتمـع المحلـي (بـدًال مـن الفـرد)، والمـرأة كجانيـة مثـل الرجـل، وجيـل 
والدينيـة  العامـة  والموافقـة  االقتصـادي  االجتماعـي  واالمتثـال  اليافعيـن،  إلـى  السـن  فـي  الكبـار 
والخاصـة، والمسـائل العامـة واألسـرية فـي مـا يتعلـق باالحتـرام والشـرف رغـم العواقـب الصحيـة 

وعواقـب التطـور الشـخصي، هامـة لفهـم المعاييـر االجتماعيـة.

وينبغـي بالميّسـر أن يشـير إلـى أنـه تـم وضـع تشـريعات ضـّد العديـد مـن الممارسـات الضـارة غيـر 
أنهـا ماتـزال سـائدة. وإجمـاًال، تسـتغرق الممارسـات الضـارة وقتـًا طويـًال لكـي تفقـد القبـول وليتـم 
مقاضاتهـا فـي ظـل القانـون. وإذا كانـت اإلرادة السياسـية غائبـة فلن يتـم تجريم تشـويه األعضاء 
التناسـلية لإلنـاث (مثـًال فـي السـودان)، أو قـد تصبـح قانونـًا باالسـم فقـط (مثـًلا فـي الصومـال). 
وتتطلـب معالجـة العنـف ضـد المـرأة والفتـاة مـن منظـور قانونـي تخصيـص مـوارد لإلنفـاذ، مثـًال 
وتوفيـر  والشـرطة،  العاميـن  للُمدعيـن  وتدريـب  توجيهيـة  ومبـادئ  قضائيـة  بروتوكـوالت  وضـع 

التدريـب والمصـادر والدعـم للخدمـات الصحيـة واالجتماعيـة. لكـن 
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التداخـالت  يرافـق  ان  وينبغـي  االجتماعـي،  العـرف  يغيـر  لـن  فقـط  القانونـي  المنظـور  مـن  العمـل 
المتعلقـة بالحقـوق والقوانيـن تداخـالت على كافة مسـتويات المجتمع، وذلك مـن خالل التعليم 
والتعبئة المجتمعية ووسـائط اإلعالم وغيرها. ولهذا السـبب من المهم معالجة تشـويه األعضاء 
التناسـلية لإلنـاث مثـل أشـكال عنـف أخرى وذلك باسـتخدام نهج إطار أيكولوجي شـمولي (نشـاط 

4.3النشـرة 4.3النشـرة 4.3 والـدورة 7) النشـرة ، النشـرة ،  3الخطـوة 3الخطـوة 3

عوامل مقترحة (تميل إلى) تصنيف أعمال العنف المجمعة، النشرة 4.1

عوامل الخطورةالعواقبدرجة العقوبةالجناةالمجموعة

االتجار

االعتداء واالستغالل 
الجنسيين المتصلين 

بالنزاعات

مجموعات منظمة 
تتألف عادة من رجال 

(يمكن للمرأة أن 
تكون مشاركة في 

االتجار)، وعلى نطاق 
واسع عادة؛ وجناة غير 

معروفين عادة 

غير مشروع، وعلى 
المستوى الدولي 

نتيجة للنشاط عبر 
الحدود ودرجة العنف؛ 

ويصعب إنفاذها 
نتيجة النعدام 

الحوكمة أو السلطة أو 
الموارد؛ ليست مقبولة 

اجتماعيًا؛ وتكون 
عادة من دون امتثال 

الضحية او األسرة 
(باستثناء االتجار 

الذي قد تشترك فيه 
األسرة)

تخفض االعتداد 
بالنفس، واحترام 

الذات ويمكن أن ينجم 
عنها عواقب صحية 

وخيمة

النزاعات وحاالت 
الطوارئ؛ االفتقار إلى 

سيادة القانون

النزوح الجغرافي (عبر 
الحدود، ومن المناطق 
الريفية إلى الحضرية..)

الضعف أمام 
االستغالل: الشباب 

واالفتقار إلى التعليم 
- إذا كان االتجار ناجمًا 

عن تجنيد طوعي

التحرش الجنسي في 
مكان العمل

التحرش الجنسي في 
المدرسة

التحرش الجنسي في 
الشارع

يكونون رجاًال أو فتيانًا 
بمفردهم في الغالب 

والذين ال يكونون 
شركاء، ومعروفين/

غير معروفين بدرجة 
متفاوتة، وخارج األسرة 

في مكان عام 

تختلف درجة العنف 
فيكون هناك ميل 
احيانًا للتقليل من 

شأنه اجتماعيًا

وإذا كان ثمة قوانين 
للحماية فال تكون 
نافذة في غالبية 

األحيان

وغالبًا ما تجعل 
عالقات السلطة 

األبوية في العمل 
والمؤسسات 

التعليمية المدعي 
يصمت

ال يتم االعتراف بالضرر 
النفسي في الغالب اال 
إذا تم التبليغ عن ضرر 

جسدي ايضًا

السن اليافعة

العزل (قاعات الدرس، 
المراحيض، المكاتب)

هياكل النظام األبوي

األنماط المجتمعية 
الضارة والذكورة 

الضارة
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عوامـل مقترحـة (تميـل إلـى) تجعـل تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث وفحـص العذريـة وزواج 
األطفـال والـزواج المبكر/الـزواج القسـري معاييـر اجتماعيـة فـي المجتمعـات حيـث تمـارس

kيرتكبها المسنون عبر األجيال وفي المجتمعات المحلية 

kتديمها المرأة

k ،ويحركهـا تأكيـد وقبول ‘ايجابيان’ من المجتمع والمجتمع المحلي (الطهارة، الشـرف
التحـول إلـى امرأة)، ومنافع (المهر، المشـاركة في عمليـات اتخاذ القرار)

االغتصاب الزوجي

العنف األسري

يكونون أفراداً شركاء 
رجاًال في الغالب، 

أعضاء األسرة (لكن 
رجاًال في الغالب، 

أعضاء األسرة (لكن 
رجاًال في الغالب، 

الجيران يعلمون عادة 
أيضًا)

ليست غير شرعية 
في بعض البلدان، 

لربما تكون غير موافق 
عليها من المجتمع 

لكنه يتقبلها، وإن 
كانت شرعية فيكون 

من الصعب إنفاذها 
بدون هيئات دعم 

قوية بسبب مشاركة 
أفراد األسرة؛ والمعيار 

االجتماعي الذي يمكنه 
أن يجعل المرأة شريكة
االجتماعي الذي يمكنه 
أن يجعل المرأة شريكة
االجتماعي الذي يمكنه 

غالبًا ما يتم التكتم 
عن الضرر الجسدي 

والجنسي والنفسي، 
إما بسبب العار أو 

والجنسي والنفسي، 
إما بسبب العار أو 

والجنسي والنفسي، 

بسبب المعتقد 
االجتماعي الذي 

يقضي بأن ’هذا هو 
االجتماعي الذي 

يقضي بأن ’هذا هو 
االجتماعي الذي 

دور الزوجة’. وإن تم 
اإلعالن عنه فقد يؤدي 

إلى وصمة اجتماعية

العزل، خلف األبواب 
المغلقة

الفقر

البطالة

تعاطي المخدرات

األنماط المجتمعية 
الضارة والذكورة 

الضارة

العنف األسري هو 
عالمي

فحص العذرية

زواج األطفال أو الزواج 
المبكر أو الزواج 

القسري

تشويه األعضاء 
التناسلية لإلناث

ترتكبها األسرة 
والمجتمع المحلي 
في غالبية األحيان 

وليس أفراداً؛ وتقوم 
في غالبية األحيان 

وليس أفراداً؛ وتقوم 
في غالبية األحيان 

به المرأة والرجل؛ جيل 
الكبار في السن وصوًال 

إلى اليافعين، جناة 
معروفون

يمكن التشريع 
لمنعها لكن ال يتم 

إنفاذ القوانين في 
غالبية األحيان؛ 

مسموحة اجتماعيًا، 
ويسمح الدين والقانون 

التقليدي بالبعض 
منها؛ وتعد معيار 

اجتماعيا

مجموعة من 
المشاكل الجسدية 

الحادة في غالبية 
األحيان

خلل جنسي مسكوت 
عنه

خلل في الحياة 
الزوجية

تأكيد وتأييد عام 
وأسري 

ضغط اقتصادي 
واجتماعي للزواج

معتقدات صارمة 
وضارة

االفتقار إلى التعليم

ضغط األقران والجيل

درجات مختلفة من 
التمثيل وفقًا للعمر: 

تشويه األعضاء 
التناسلية للرضع، زواج 
األطفال القسري، خيار 

المراهقين لطقوس 
العبور
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وينبغـي بالميّسـر أن يحيـل المشـاركين إلـى تعريـف العـرف االجتماعـي الـذي تم التعريـف عنه في 
الـدورة 1 (أنظـر النشـرة 1.3، الصفحات.7-8) 

إنهـا مقبولـة علـى نطـاق واسـع وتتـم غالبـًا (حتـى إن لـم يؤمـن بهـا األفـراد فـي قـرارة 1
أنفسـهم، لكـن بمـا أن األشـخاص ال يتبادلـون معتقداتهـا الخاصـة لـذا قـد تصبـح إغفـاًال 

تعدديـًا).

ثمـة حـس جماعـي مـن التوقعـات واألعمـال المقترفـة التـي تقوم بهـا األسـرة والمجتمع 1
بـدًال مـن األفـراد علـى انفراد.

يشـعر األشـخاص أنهـم مرغمـون علـى تأدية هـذه الممارسـات ألن هذا ما يفعلـه اآلخرون 1
وهـذا ما يتوقـع منهم.

ويخشـى األشـخاص أن تتـم معاقبتهـم أو معاقبـة أفراد أسـرتهم أو وصمهم أو نبذهم 1
.(Bicchieri and Mercier, 2014) إن لـم يـؤدوا هذه الممارسـات

الخطوة 3: اعتبار تشويه األعضاء التناسلية لإلناث 
انتهاكًا لحقوق اإلنسان

تعانـي المراهقـات والشـابات أعلـى نسـبة تركيز من الممارسـات الضارة، رغم أن عنف العشـير يتبع 
UN) المـرأة فـي غالبيـة األحيـان حتـى الشـيخوخة. وتتأثـر المراهقـات بالعنـف بدرجـات متفاوتـة
Women et al., 2015, section 3.2) . وتعرضهـن قدراتهـن الجنسـية الناشـئة لخطـر أشـكال محـددة 
مـن العنـف و ‘للضمـان’ األسـري الكامـن في الـزواج المبكر. ويضـاف إلى ذلك أن هذا هـو العمر الذي 

تتـم فيـه ممارسـة العديـد مـن الممارسـات الضارة.

قد يشـكل تشـويه األعضاء التناسـلية لإلنـاث وزواج األطفال/الزواج المبكـر جزءًا من هذه 
السلسـلة بمـا انهـا ناجمـة عن اعـراف اجتماعية سـائدة تتعلـق بالقدرة الجنسـية للفتاة 
احتمـال  تعـززان  الممارسـتين  كال  أن  ويعتقـد  الجنسـين.  بيـن  الدائـم  المسـاواة  وعـدم 
العذريـة قبـل الـزواج واإلخـالص الزوجـي الذيـن ُيعتبـران أخالقييـن وشـريفين. ويرجـح أن 
المجتمعـات المحليـة التـي تمـارس تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث تمـارس أيضـًا زواج 
األطفـال، وفـي بعـض المجتمعـات المتأثـرة بممارسـة تشـويه/األعضاء التناسـلية لإلنـاث 

تتـم هـذه الممارسـة فـي فتـرة البلـوغ ويتـم تدبيـر الـزواج بعدها مباشـرة.

Mediterranean Institute of Gender Studies (2015) p.7

الفتـاة  ثقـة  علـى  كثيـراً  والمراهقـة  الطفولـة  فتـرة  فـي  والعنـف  لالعتـداء  التعـرض  تجربـة  تؤثـر 
بنفسـها وحسـها بالقيمـة الذاتيـة وصحتهـا العقليـة. وتصبـح المراهقـة ضعيفة أكثـر اذا خضعت 
لتشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث في الفترة التي تكـون فيها غير مؤهلة لذلـك وتصبح الفتيات 

المراهقـات أكثـر ضعًفـا بعـد االنجاب.
لتشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث في الفترة التي تكـون فيها غير مؤهلة لذلـك وتصبح الفتيات 

المراهقـات أكثـر ضعًفـا بعـد االنجاب.
لتشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث في الفترة التي تكـون فيها غير مؤهلة لذلـك وتصبح الفتيات 
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مجموعة األجوبة المقترحة للنشرة 4.2

تشويه/األعضاء 
التناسلية لإلناث و

انتهاكات حقوق اإلنساناآلثار السلبية

نمو الرضيعة 1
والطفلة 

يحتمل أن يكون مولوداً ميتًا: بوسع تشويه األعضاء يحتمل أن يكون مولوداً ميتًا: بوسع تشويه األعضاء 
التناسلية لألنثى أن يتسبب باختناق الرضيع خالل 

الوالدة.

ويحتمل أن تصاب األنثى بصدمة وعدوى ونزيف 
وفيروس نقص المناعة البشرية من أدوات التشويه غير 

المعقمة؛ كما يمكنها أن تموت.

واذا تم تشويه أعضائها التناسلية كطفلة أو رضيعة 
فستنمو ولن تفهم أن متاعبها الصحية والجنسية 

ليست ‘طبيعية’ بل هي ناجمة عن عملية تشويه 
أعضائها التناسلية.

ليست ‘طبيعية’ بل هي ناجمة عن عملية تشويه 
أعضائها التناسلية.

ليست ‘طبيعية’ بل هي ناجمة عن عملية تشويه 

ويحتمل أن تعاني الفتاة في مرحلة ما قبل البلوغ من 
صدمة أو االكتراب التالي للصدمة نتيجة الغدر بها 

ويحتمل أن تعاني الفتاة في مرحلة ما قبل البلوغ من 
صدمة أو االكتراب التالي للصدمة نتيجة الغدر بها 

ويحتمل أن تعاني الفتاة في مرحلة ما قبل البلوغ من 

(أسيئت معاملتها حتى) من األشخاص الذين يحظون 
صدمة أو االكتراب التالي للصدمة نتيجة الغدر بها 

(أسيئت معاملتها حتى) من األشخاص الذين يحظون 
صدمة أو االكتراب التالي للصدمة نتيجة الغدر بها 

بثقتها الكاملة وحبها الكبير (أمها، جدتها، خالتها/
عمتها).

يمكنها أيضًا أن تعاني مشاكل صحية مزمنة مثل 
الصعوبة في التبول وعدوى المسالك البولية وألم 
يمكنها أيضًا أن تعاني مشاكل صحية مزمنة مثل 

الصعوبة في التبول وعدوى المسالك البولية وألم 
يمكنها أيضًا أن تعاني مشاكل صحية مزمنة مثل 

إضافي وانسداد في تدفق الحيض.

كما يتم حرمانها من أمنها الجسدي وتمتعها بطفولة 
آمنة وصحية.

اتفاقية األمم المتحدة لحقوق 
الطفل (1989)

3.. يولي االعتبار األول لمصالح الطفل 
الفضلى.

6.. الحق في الحياة والبقاء والنمو

12.. الحق في التعبير عن رأيهم 
ومشاعرهم وتمنياتهم في كافة 

المسائل التي تمسهم

19.. حمايتهم من العنف وسوء 
المعاملة واإلهمال

24.. الحق بالتمتع بأفضل مستوى 
صحي يمكن بلوغه

37.. عدم التعرض لضروب المعاملة 
القاسية أو المهينة 

الصحة الجنسية 2
واإلنجابية

تفقد المرأة والفتاة سالمتهما الجسدية.

ويمكنهما أن يعانيا اضطراب االكتراب التالي للصدمة.

كما يحتمل أن تتعرض صحتهما اإلنجابية لخطر انسداد 
قناتّي الرحم نتيجة إصابتهما بعدوى في وقت سابق، 

وبجدرة النسيج الندبي، ونواسير ناجمة عن تشويه 
فاسد. كما هما معرضتان كثيراً لخطر الوالدة المتعسرة 

وبجدرة النسيج الندبي، ونواسير ناجمة عن تشويه 
فاسد. كما هما معرضتان كثيراً لخطر الوالدة المتعسرة 

وبجدرة النسيج الندبي، ونواسير ناجمة عن تشويه 

ومضاعفات الوالدة والوالدة القيصرية ووفيات الرضع. 
ويمكنهما ربط الوالدة بالعنف كونهما خضعتا لفتح 

األعضاء التناسلية والختان (إعادة خياطة الشفرين 
الكبيرين معًا). 

إعالن األمم المتحدة بشأن القضاء 
على العنف ضد المرأة (1993)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 3

للمرأة الحق في التمتع، على قدم 
المساواة مع الرجل، بكل حقوق 
اإلنسان وحرياته األساسية وفي 

حماية هذه الحقوق والحريات، وذلك 
في الميادين السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية والثقافية والمدنية أو 
في الميادين السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية والثقافية والمدنية أو 
في الميادين السياسية واالقتصادية 

أي ميدان آخر ومن بين هذه الحقوق 
ما يلي:
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كثيراً (وبسبب انعدام االفرازات) وذلك وفقًا لنوع 
تشويه األعضاء التناسلية لإلناث. وقد يصبح الجنس 

بمثابة واجب أو ألم ليس إال. وقد ينجم عن إزالة البظر 
فقدان الرغبة الجنسية وانخفاض في المتعة الجنسية 
وعدم القدرة على بلوغ هزة الجماع. وقد يجعل الخلل 

الجنسي في الزواج الشريكين يبحثان عن شركاء آخرين. 
وقد تعزو بعض النساء الخلل الجنسي إلى تشويه 

األعضاء التناسلية لإلناث، لكن العديد من النساء 
يجهلن مصدر مشاكلهن.

قد تشعر المرأة أنها مرمية جانبًا ألن الخلل الجنسي 
مع زوجها يؤدي إلى أن يتخذ الزوج المزيد من الزوجات أو 

قد تشعر المرأة أنها مرمية جانبًا ألن الخلل الجنسي 
مع زوجها يؤدي إلى أن يتخذ الزوج المزيد من الزوجات أو 

قد تشعر المرأة أنها مرمية جانبًا ألن الخلل الجنسي 

العشيرات/عامالت في الجنس.

والمرأة معرضة لخطر اإلصابة بعدوى فيروس نقص 
المناعة البشري من التشويه األولي أو من زوجها عندما 

يتم خرق مهبلها خالل الجماع. وإذا أصيبت بعدوى 
المناعة البشري من التشويه األولي أو من زوجها عندما 

يتم خرق مهبلها خالل الجماع. وإذا أصيبت بعدوى 
المناعة البشري من التشويه األولي أو من زوجها عندما 

منقولة جنسيا، يمكن لهذه العدوى أن تنتشر بسرعة 
نتيجة التشويه.

وتذكرها كافة هذه القيود الجنسية بأنه ال يسمح لها 
بالتمتع بالحريات الجنسية مثل الرجل.

ويمكن منعها من تعزيز فهمها لقدراتها الجنسية 
واختبارها.

وقد تعتقد أنه من واجبها أن تعيد تشكيل رحمها من 
أجل متعة زوجها (إعادة خياطة الشفرين الكبيرين 

معًا).

(أ) الحق في الحياة

(ب) الحق في المساواة

(ج) الحق في الحرية واألمن الشخصي

(د) الحق في التمتع المتكافئ 
بحماية القانون

(ه) الحق في عدم التعرض ألي شكل 
من أشكال التمييز

(ه) الحق في عدم التعرض ألي شكل 
من أشكال التمييز

(ه) الحق في عدم التعرض ألي شكل 

(و) الحق في أعلى مستوى ممكن 
من الصحة البدنية

(ز) الحق في شروط عمل منصفه 
ومؤاتية

(ح) الحق في أن تكون في مأمن من 
التعذيب أو المعاملة أو العقوبة 

(ح) الحق في أن تكون في مأمن من 
التعذيب أو المعاملة أو العقوبة 

(ح) الحق في أن تكون في مأمن من 

القاسية أو الالإنسانية أو المهنية.

التطور الشخصي 3
والمهني

يمكن حرمان الفتاة والمرأة من طموحاتهما 
وإمكاناتهما؛ وهما مرغمتان على الحد من خياراتهما 

لكي تكونان زوجة وأم.

ويمكن لتشويه األعضاء التناسلية لإلناث أن يؤدي 
إلى الزواج المبكر والتخلي عن الدراسة: مما يؤدي إلى 
االفتقار إلى المؤهالت أو مهارات العمل، واالفتقار إلى 
إلى الزواج المبكر والتخلي عن الدراسة: مما يؤدي إلى 
االفتقار إلى المؤهالت أو مهارات العمل، واالفتقار إلى 
إلى الزواج المبكر والتخلي عن الدراسة: مما يؤدي إلى 

القدرة على التنافس في سوق العمل، وبالنسبة للمرأة 
التي تعمل، يؤدي ذلك إلى اجازات مرضية لمعالجة 

المشاكل الصحية المتعلقة بتشويه األعضاء التناسلية.

يحتمل أن تعاني المرأة اكتئابًا واعتداداً ضعيفًا بالنفس 
نتيجة إصابتها بالصدمة في طفولتها والناجمة عن 

التشويه؛ يؤثر ذلك على إنجازاتها في المدرسة أو 
نتيجة إصابتها بالصدمة في طفولتها والناجمة عن 

التشويه؛ يؤثر ذلك على إنجازاتها في المدرسة أو 
نتيجة إصابتها بالصدمة في طفولتها والناجمة عن 

المجتمع المحلي ويخفض إمكاناتها في القيادة.

وتعتقد المرأة في المجتمعات المحلية حيث ُتعتبر 
المرأة غير مشوهة األعضاء التناسلية مخزية أو غير 
وتعتقد المرأة في المجتمعات المحلية حيث ُتعتبر 
المرأة غير مشوهة األعضاء التناسلية مخزية أو غير 
وتعتقد المرأة في المجتمعات المحلية حيث ُتعتبر 

نظيفة، أنه ينبغي أن تخضع لهذا التشويه كي تكتسب 
المكانة والحق في المشاركة في قرارات المجتمع 

المحلي. وبالتالي، تشعر المرأة بالضياع، إذ تنخفض 
المكانة والحق في المشاركة في قرارات المجتمع 

المحلي. وبالتالي، تشعر المرأة بالضياع، إذ تنخفض 
المكانة والحق في المشاركة في قرارات المجتمع 

قدراتها إن تخضع لتشويه أعضائها وتوصم إن لم 
المحلي. وبالتالي، تشعر المرأة بالضياع، إذ تنخفض 
قدراتها إن تخضع لتشويه أعضائها وتوصم إن لم 
المحلي. وبالتالي، تشعر المرأة بالضياع، إذ تنخفض 

تخضع له.
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الخطوة 4: إطار ايكولوجي لمعالجة تشويه 
األعضاء التناسلية لإلناث

ينبغـي بالميسـر ان يعـّرف عـن هـذا النشـاط مـن خـالل وصـف كيفيـة معالجـة تشـويه األعضـاء 
مثـًال:  ناجحـة.  المسـار  األحاديـة  الصحيـة  أو  القانونيـة  المبـادرات  تكـن  لـم  إن  لإلنـاث  التناسـلية 

أعطـى اسـتخدام القانـون والتشـريع لتجريـم تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث عكـس 1
النتائـج المرجـوة فـي العديـد مـن البلـدان، وحـّول الممارسـة إلـى السـرية وعـّرض الفتيـات 
للمزيد من المخاطر (يخشـى الوالدان الذهاب إلى المستشـفى في ال حدوث أي خطأ في 
الممارسـة ألن ذلـك سـيظهر أنهمـا تصرفـا بطريقة غير مشـروعة). وفي بلـدان أخرى، نجم 
عـن التجريـم جعـل الممارسـة ‘طبيـة’ مع تحويل عملية التشـويه من ممارسـات التشـويه 
التقليديـة إلـى ممارسـي الطـب فـي ظـروف معقمـة. وينجـم عـن ذلـك تشـويه األعضـاء 
85التناسـلية لفتيـات أصغـر سـنًا. ويتـم فـي اليمن تشـويه األعضاء التناسـلية لنسـبة 85التناسـلية لفتيـات أصغـر سـنًا. ويتـم فـي اليمن تشـويه األعضاء التناسـلية لنسـبة 85 في 

 .(UNICEF, 2016) المئـة مـن الفتيـات فـي األسـبوع األول مـن حياتهـن

كذلـك، فـإن التركيـز علـى العواقـب الصحية بشـكل محـدد والناجمـة عن تشـويه األعضاء 1
التناسـلية لإلنـاث، مثـًال مـن خـالل البرامـج المعنيـة بصحـة األم، لـم يشـرك الرجـل والفتـى 
بشـكل كاف ولم تتم معالجة األسـباب الجذرية للمشـكلة. وبالتالي، لم يبدل األشـخاص 
مواقفهـم ومعتقداتهـم، كمـا أن الوصمـة االجتماعيـة لعـدم التشـويه تفـوق العواقـب 

الصحية السـلبية. 

لهـذه األسـباب، مـن المهـم التأكيـد علـى النهـج الشـمولي، لكـن ينبغـي الحـرص أيضـًا علـى أن 
متينـة. وصحيـة  قانونيـة  تدخـالت  علـى  البرامـج  هـذه  تشـتمل 

وسـيتم تحليـل العديـد مـن التدخـالت المقترحـة التـي يلصقهـا المشـاركون علـى ملصـق اإلطـار 
اإليكولوجـي بإسـهاب فـي الـدورة 7، النشـرة 7.1.

مواقع مقترحة للتدخالت على اإلطار اإليكولوجي، النشرة 4.3

التكفل بفتاة طيلة الفترة المدرسيةالشخص  4
المشاهير الوطنيون كعاملي تغيير  9

‘حارس’ متطوع للمنازل اآلمنة خالل موسم التشويه  13
تدريب صحفي على اإلنترنت للقضاء على تشويه األعضاء التناسلية لإلناث 15

التدريب على ‘تبني طالب علم’ إلرسال الرسائل على نحو تعاقبي  16
متطوعون من المجتمع المحلي للقيام بحمالت من أسرة معيشية إلى أسرة   

التدريب على ‘تبني طالب علم’ إلرسال الرسائل على نحو تعاقبي  
متطوعون من المجتمع المحلي للقيام بحمالت من أسرة معيشية إلى أسرة   

التدريب على ‘تبني طالب علم’ إلرسال الرسائل على نحو تعاقبي  
20

معيشية

الحوارات بين األجيالالعالقة  11
أزواج ‘متبنين مبكرين’ لعدم تشويه األعضاء التناسلية لإلناث كقدوة  19

المجتمع المحلي 
أو المنظمة

المجتمع المحلي 
أو المنظمة

تعهد علني ضد تشويه األعضاء التناسلية لإلناثالمجتمع المحلي  تعهد علني ضد تشويه األعضاء التناسلية لإلناث  لني ضد تشويه األعضاء التناسلية لإلناث  1
دخل بديل لممارسات التشويه 3

نوادي للفتيات (حماية جماعية) من ضغط األنداد للخضوع للتشويه 10
تدريب متكامل للمرأة (مثًال، معرفة القراءة والكتابة وحقوق اإلنسان)  

نوادي للفتيات (حماية جماعية) من ضغط األنداد للخضوع للتشويه
تدريب متكامل للمرأة (مثًال، معرفة القراءة والكتابة وحقوق اإلنسان)  

نوادي للفتيات (حماية جماعية) من ضغط األنداد للخضوع للتشويه
12

طقوس العبور/البلوغ البديلة  17

بين المجتمع 
المحلي/المنظمة 

والمجتمع*

‘معايير’ جديدة مناهضة لتشويه األعضاء التناسلية لإلناث في القصص   2
التمثيلية في اإلذاعة والتلفزيون

رسائل تتعلق بتشويه األعضاء التناسلية لإلناث خالل الزيارات الصحية للقابالت   5
في المنزل

تجميع بيانات أفضل على الصعيد المحلي  
في المنزل

تجميع بيانات أفضل على الصعيد المحلي  
في المنزل

6
إمكانية الخضوع لجراحة الناسور  8
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(السياسات 
العامة) 

المجتمعية

تشريع معني بالحقوق المتساوية في وراثة األرض  7
إنفاذ المدعين العامين والشرطة لقانون حظر تشويه األعضاء التناسلية   14

لإلناث
حمالت وسائط التواصل االجتماعي بعنوان ‘فكر اجتماعيًا بمسألة تشويه   18

األعضاء التناسلية لإلناث’

* يمكـن تنفيـذ التدخـل إمـا على صعيـد المجتمـع المحلي/التنظيمـي أو المجتمعـي ويعتمد ذلك 
مثـًال علـى ما

إذا كان البرنامـج اإلذاعـي أو التلفزيونـي تجاريـًا أو مملـوكًا مـن الدولـة، أو بثـًا محليـًا أو • 
وطنيـًا؛

إذا كانـت المـوارد للخدمـات الصحيـة والحكومـة المحليـة تـؤول إلـى مسـتوى المجتمـع • 
المحلـي أو اإلقليمـي (دون الوطنـي) أو يجـب أن تأتـي مـن وزارة تنفيذيـة وطنيـة.

أنظـر أيضـًا UNWOMEN et al., (2015) Essential Services Package للمزيـد مـن التدخـالت المعنيـة 
بالعنـف ضـد المـرأة والفتـاة والتـي يمكـن تكييفهـا لمعالجـة تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث.



المورد 

المورد 4 (أ): قصاصات التدخالت لملصق اإلطار اإليكولوجي

الرسائل عن تشويه األعضاء التناسلية 
لإلناث في منهاج ’المهارات الحياتية’ في 

مدارس التعليم الثانوي

تمثيليات عن المعايير الجديدة المناهضة تمثيليات عن المعايير الجديدة المناهضة تمثيليات عن المعايير الجديدة المناهضة 
لتشويه األعضاء التناسلية لإلناث في 

اإلذاعة والتلفزيون

التعهدات العلنية ضد تشويه األعضاء 
التناسلية لإلناث

✄



دخل بديل لممارسات تشويه األعضاء 
التناسلية لإلناث

رعاية فتاة طيلة الفترة الدراسية

إمكانية الوصول إلى جراحة الناسور

الرسائل عن تشويه األعضاء التناسلية 
لإلناث خالل الزيارات الصحية المنزلية 

للقابالت 

✄



جمع أفضل للبيانات على الصعيد 
المحلي

تشريع حقوق متساوية لميراث األرض

مشاهير وطنيون كعوامل تغيير

الحوارات بين األجيال

✄



نوادي الفتيات (حماية جماعية) ضد 
ضغط األقران للخضوع للتشويه األعضاء 

التناسلية لإلناث

تدريب متكامل للمرأة (مثل معرفة 
الكتابة والقراءة وحقوق اإلنسان)

حارس متطّوع للمنازل اآلمنة خالل 
موسم التشويه

تعزيز القوانين الت تحظر تشويه األعضاء 
التناسلية لإلناث لدعم المدعين العامين 

والشرطة

✄



تدريب صحفي إلكتروني للقضاء على 
تشويه األعضاء التناسلية لإلناث

التدريب على ‘تبني طالب علم’ لنقل 
الرسائل الى الغير

متطوعون من المجتمع المحلي للقيام 
بحمالت من أسرة معيشية إلى أسرة 

معيشية

طقوس العبورالبديلة

✄



حمالت وسائل التواصل االجتماعي 
بعنوان ‘فكروا في تشويه األعضاء 

التناسلية لإلناث من الجانب االجتماعي’

األزواج ‘المتبنون األول’ لعدم تشويه 
األعضاء التناسلية لإلناث كقدوة

✄
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عوامل التغيير ومصادر المقاومة

الميّسر دليل 

اإلجراءلمحة عامة

مالحظات للميّسرين



L التعلم  أهداف 
سيتمكن المشاركون مع حلول نهاية هذه 

الدورة من:

لمحة عامة

تحديـد دعـم أصحاب المصلحة للقضاء على تشـويه األعضاء 1
التناسـلية لإلناث ومقاومتهم له 

استخدام مصفوفة عوامل تأثير إليجاد مداخل للتغيير1

w

`
الرئيسية العناصر 

الوقت 
180 دقيقة

األهداف 1
تحديد المقاومة والدعم 1
تقييم التأثيرات 1
استخدام مصفوفة تأثير 1
وضع استراتيجية 1
االختتام1

5 دقائق
20 دقائق
60 دقائق
30 دقائق
45 دقائق
15 دقائق

?
المعدات والمواد

نسـخ بحجـم ملصـق لمصفوفـة التأثيـرات 1
الحتسـاب  الفارغـة  والجـداول  الفارغـة 
قـالب  بيانـي  رسـم  ورق  علـى  التأثيـرات 

A1 حجـم 
وأقـالم 1 إبريـة  لوحـة  أو  قـالب  ورق  ألـواح   3

مختلفـة ألـوان  وأربعـة  دائـم  حبـر 
بطاقـات ملونـة - بنفـس الشـكل واأللوان 1

األغلب علـى 



3

x
النشرات

الرئيسية الرسائل 

احتساب التأثيرات1 النشرة5.1
رسم خريطة التأثيرات وتحليلها1 النشرة5.2
استخدام التأثيرات لوضع استراتيجية: األخصائيون1 النشرة5.3 (أ) 
استخدام التأثيرات لوضع استراتيجية: األجيال1 النشرة5.3 (ب) 
النقاط الرئيسية: عاملو التغيير ومصادر المقاومة 1 النشرة5.4

التناسـلية 1 األعضـاء  تشـويه  بشـأن  االجتماعيـة  المعاييـر  لتغييـر  الرئيسـي  العنصـر  يكمـن 
لإلنـاث فـي تحديـد مجموعـة رئيسـية مـن عوامل التغييـر و‘المتبنيـن األول’ له المسـتعدين 

للدعـوة للقضـاء علـى تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث. 

ومـن أصحـاب المصلحـة ذوي النفوذ والسـلطة فـي المجتمعات المحليـة: الزعماء الدينيون 1
والتقليديـون للمجتمعـات المحليـة، الوالدين واألسـر، ممارسـات تشـويه األعضاء التناسـلية 
لإلنـاث التقليديـة، العامليـن فـي المجـال الصحـي، والجهـات الفاعلـة فـي الحكومـة علـى 
المسـتوى المركـزي والالمركـزي. ويمكـن تحديـد هؤالء بالتسلسـل بـدءاً من عوامـل التغيير 
الذيـن يريـدون القضـاء علـى تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلناث وصـوًال إلى مصـادر المقاومة 

الذيـن يريـدون االسـتمرار في الممارسـة.

ويشـكل تحديـد التأثيـرات المختلفـة لعوامـل التغييـر ومصـادر المقاومة خطـوة هامة في 1
تغييـر ديناميكيـة القوة الضـارة بالمـرأة والفتاة.

كمـا يمكـن ممارسـة تأثيـر ايجابـي شـامل للنـوع االجتماعـي واألجيال للشـروع فـي معالجة 1
ويمكـن  المالئمـة.  السـانحة  الفـرص  تحديـد  تـم  إذا  المتكافئيـن  غيـر  والسـيطرة  السـلطة 
اسـتخدام الطـرق الصحيحـة لمخاطبـة الرجـل والصبـي إلـى جانـب المـرأة والفتـاة مـن خـالل 

شـبكة المؤثريـن فـي المجتمعـات المحليـة.
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اإلجراء 

األهداف  1  الخطوة 

دقائق  5

هـذه  لتحديـد  محـددة  مصلحـة  أصحـاب  تحليـل  أداة  سيسـتخدمون  بأنهـم  المشـاركين  أخبـروا 
التـي يواجهونهـا. ومن ثم سـينظرون في المقاومـة التـي يواجهونهـا. ومن ثم سـينظرون في المقاومـة التـي يواجهونهـا. ومن ثم سـينظرون في  المقاومـة ومصـادر المقاومـة ومصـادر  ومصـادر لعوامـل التغييـر ومصـادر لعوامـل التغييـر  الجماعـة الرئيسـية 
اسـتراتيجيات للعمـل مـع عوامـل التغييـر مـن أجل تعبئـة آخريـن وتمكينهم للقضاء على تشـويه 

األعضـاء التناسـلية لإلناث.

d

المعاييـر  لتغييـر  الرئيسـي  العنصـر  أن  واشـرحوا  األهـداف  راجعـوا 
االجتماعيـة بشـأن تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث يكمن فـي تحديد 
واسـتخدام مجموعـة رئيسـية مـن عوامل التغييـر و‘المتبنيـن األول’ له 
المسـتعدين للدعـوة للقضـاء علـى ممارسـة التشـويه هـذه. وعوامـل 
تحقيـق  يمكنهـم  الذيـن  األفـراد  مـن  جماعـات  أو  أفـراد  هـم  التغييـر 
التغييـرات ضمـن أسـرة معيشـية أو مجتمع محلي. وبالتالـي، يمكنهم 

بناء الثقة والرؤية من خالل احترام المجتمعات المحلية لهم؛• 

تحقيـق الحـد األقصـى للتواصـل بشـأن تشـويه األعضـاء التناسـلية • 
والزعمـاء  بالمسـنين  واالجتمـاع  واألصدقـاء،  األسـر  بيـن  لإلنـاث 

النسـائية؛ والجماعـات  الدينييـن 

المسـاعدة فـي ‘رفـع’ اإلغفـال التعـددي (عندمـا يكـون األشـخاص • 
مسـتعدين سـراُ للتغيير لكن يظنون أنهم بمفردهم وال يدركون 

أن العديـد مـن األشـخاص اآلخرين يشـاركونهم الرأي)؛

أن يكونـوا أساسـيين فـي النشـر الجماعي: إرسـال الرسـائل للقضاء • 
على تشـويه األعضاء التناسـلية لإلناث بدءاً من الجماعة الرئيسـية 

ووصوًال إلى المجتمع المحلي والمجتمعات المحلية المحيطة. 

.(Bicchieri and Mercier, 2014 مستق من)  

-
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تحديد المقاومة والدعم  2  الخطوة 

دقيقة  20

اطلبـوا مـن المشـاركين الموزعيـن إلـى أفرقـة على طاوالت النظر في سـياق نموذجـي حيث يكون 
تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث معيـاراً اجتماعيـًا. واحملوهـم على اسـتثارة أفـكار لوضع قائمة 
بأصحـاب المصلحـة المؤثريـن علـى القـرارات المتعلقـة بتشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث. اطلبوا 
مـن المشـاركين كتابـة أصحـاب المصلحـة علـى البطاقـات الملونـة واحرصـوا علـى أن يسـتخدموا 
البطاقـة ذات اللـون نفسـه لجميـع اصحاب المصلحة بغض النظر عمـا إذا كان لديهم تأثير ايجابي 
أو سـلبي علـى القـرارات المتعلقـة بممارسـة هـذا التشـويه. وأشـيروا إلـى أن الزعيـم الدينـي قـد 
يكـون مصـدر مقاومـة فـي سـياق، لكن عامل تغييـر للقضاء على الممارسـة الضارة في سـياق آخر.

واطلبـوا مـن المشـاركين تصنيـف أصحـاب المصلحـة وفـق قـدرة تأثيرهـم العاليـة والمتوسـطة 
والضعيفـة فـي المجتمـع المحلي في ما يتعلق بممارسـة التشـويه، سـواء أكان هـذا التأثير ايجابيًا 
أو سـلبيًا. ومـن ثـم اطلبـوا مـن المشـاركين تجميـع أصحـاب المصلحـة وفـق احتمـال أن يكـون أي 
منهـم عامـل تغييـر أو مصـدر مقاومـة أو تابع لتقليد مـع احتمال التغيير فـي مواقفهم. واطلبوا 
منهـم أن يسـتعرضوا بسـرعة أيـة معتقـدات ودوافع تمنح النفـوذ ‘لمصادر المقاومة’ اسـتناداً إلى 

األسـباب الجذريـة التـي تـم تناولهـا في الـدورة 3.

ارسموا جدوًال بحجم ملصق على لوح ورق قالب أو لوحة إبرية يحمل العناوين اآلتية:

القضاء على تشويه األعضاء التناسلية لإلناث

مستوى عامل التغيير
مصدر المقاومةالتأثير

ف
عي

ض
ط 

س
تو

 م
ال

ع

اطلبـوا مـن ممثلـي األفرقة أن يثبتـوا كل بدوره بطاقات أصحاب المصلحـة على الملصق. وإذا كان 
معروفـًا عـن صاحـب المصلحـة أنـه عامـل تغييـر أو مصـدر مقاومـة في سـياقات مختلفـة، اجعلوا 

المشـتركين يثبتـون البطاقة بيـن العمودين.
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مثًال:

القضاء على تشويه األعضاء التناسلية لإلناث

مستوى عامل التغيير
مصدر التصديالتأثير

ض
خف

من
ط 

س
تو

 م
ال

ع

سهلوا المناقشة وأية تغييرات تتعلق بالمكان حيث ينبغي تثبيت بطاقة أصحاب المصلحة.

تقييم التأثيرات  3  الخطوة 

دقيقة  60

وزعـوا النشـرة 5.1 واطلبـوا مـن المشـاركين أن ‘يطابقـوا’ أصحـاب المصلحة المدرجين فـي العمود 
إلى جهة اليسـار للجدول (الجدات، الزعماء التقليديين أو الدينيين، الشـباب، المراهقات، العاملون 
فـي المجـال الصحـي والرجـال مـن كبـار السـن) مـع أصحـاب المصلحـة الذيـن ثبتوهـم للتـو علـى 

الملصق. 

واشرحوا اآلتي:

خالفـًا لملصقهـم، لـم يتـم تنظيـم أصحـاب المصلحـة علـى النشـرة بـأي ترتيـب معّيـن 1
حسـب األهميـة، بمـا أن التمريـن التالـي مصمـم السـتخالص أيـة تأثيـرات غيـر متوقعـة أو 

متوقعة.

نظـًرا لضيـق الوقـت، سـيقوم المشـاركون باسـتخدام هـذه القائمـة الموجـزة الممثلـة 1
ألصحـاب المصلحـة فـي تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث لمعرفـة كيفيـة اسـتخدام 

تأثيـر. مصفوفـة 

تمكـن مصفوفـة التأثير المشـاركين من تقييم تأثير جميع أصحـاب المصلحة المدرجين 1
فـي الجدول والمتصليـن في ما بينهم.

النساء قادة منظمات غير 
حكومية

موظفو الشؤون 
الزراعية

ممارسات ممارسات 
الختانالختان

المسنون

الجدات

المراهقات
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وسيوفر هذا التحليل مجموع نقاط فاعل وسلبي لهم جميًعا. 1

ويهـدف التمريـن إلـى تعلم العملية كي يتمكنـوا في ما بعد من تطبيق الخطوات على  1
مجموعة أصحاب مصلحة مختارة بدقة أكثر وأكثر تمثيًال في سـياق عملهم الحقيقي.

برهنوا العملية بواسطة الخطوات اآلتية:

اطلبوا من المشاركين صياغة السؤال التالي ووضعه على اللوح أو لوح الورق القالب.  .1

التالـي  المقيـاس  وفـق  المصلحـة  صاحـب  تأثيـر  قيـاس  سـيتم  بأنـه  المشـاركين  أخبـروا   .2
أيضـًا. اللـوح  علـى  ذلـك  وضعـوا 

علـى   5.1 للنشـرة   (A1 للنشـرة  (A1 للنشـرة  ( (حجـم  المكبـرة  القـالب  اللـوح  ورقـة  نسـخة  ضعـوا   .3
المشـاركين  مـن  اطلبـوا   ،0  -  3 التأثيـر  ومقيـاس  السـؤال  وباسـتخدام  اللـوح. 
اآلخـر. علـى  مصلحـة  صاحـب  كل  تأثيـر  علـى  ويوافقـوا  بانتظـام  يناقشـوا  أن 

مثًال:

اطلبـوا مـن المجموعـة بأكملهـا الموافقـة علـى كل نتيجـة بسـرعة. وإذا كان ثمـة عـدم   .4
توافـق، اطلبـوا منهـم التصويـت بأن يرفعـوا أيديهم واختـاروا رأي األغلبية. واشـرحوا لهم 
أنهـم إذا كانـوا غيـر موافقيـن حقـًا فيمكنهـم تسـجيل نتيجـة مختلفـة علـى نشـرتهم 

الخاصة.

[صاحـب  علـى  (أ)]  المصلحـة  [صاحـب  بـه  يتمتـع  الـذي  التأثيـر  هـو  مـا 
األعضـاء  تشـويه  بشـأن  بالقـرارات  يتعلـق  مـا  فـي   [ (ب)  المصلحـة 

لإلنـاث؟ التناسـلية 

0= ال تأثير 1= تأثير ضعيف 2= تأثير متوسط 3= تأثير قوي

ما هو تأثير الجدات على الزعماء الدينيين؟• -

ما هو تأثير الجدات على الشباب؟• 

ما هو تأثير الجدات على المراهقات؟• 

ما هو تأثير الجدات على العاملين في المجال الصحي؟• 

ما هو تأثير الجدات على الرجال المسنين؟• 
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وبعـد االنتهـاء مـن طـرح األسـئلة والموافقـة علـى النقـاط وتسـجيلها فـي جـدول صاحب   .5
(و)  إلـى  وصـوًال  (ب)  المصلحـة  صاحـب  علـى  بانتظـام  اعملـوا  (الجـدات)،  (أ)  المصلحـة 

نفسـها. بالطريقـة 

صاحب المصلحة
التأثير
 على

من

المجموع وهدجبأ
اإليجابي

023128•أالجدات

231110•3بالزعيم الديني

3105•10جالشباب

003•102دالمراهقات

العاملون في 
المجال الصحي

17•1122ه

11•32321والرجال المسنون

المجموع 
93111344السلبي

0= ال تأثير 1= تأثير ضعيف 2= تأثير متوسط 3= تأثير قوي

خـالل  مـن  مصلحـة  صاحـب  لـكل  اإليجابـي  المجمـوع  احتسـاب  المشـاركين  مـن  اطلبـوا   .6
جمـع نقاطهـم أفقيـًا. ومـن ثـم اطلبـوا منهـم احتسـاب المجمـوع السـلبي لـكل صاحب 
مصلحـة وذلـك مـن خالل جمع نقاطهم عموديًا. أكملوا نسـخة الملصق المكبرة للنشـرة 

إلرشـادهم.



10 الدورة 5 — عوامل التغيير ومصادر المقاومة

استخدام مصفوفة تأثير   4  الخطوة 

دقيقة  30

اعرضـوا ملصـق ورق قـالب يظهـر الربعيـات/ األرباع 
األربعـة لمصفوفـة التأثير واشـرحوا الربعيات وفق 

سلبيحاسمأهميتهـا كاآلتي 

خاملفاعل

الفاعـل - هـذه الربعية هي ألصحاب المصلحة ذوي النتائج السـلبية -
المنخفضـة والنتائـج اإليجابيـة العاليـة. هؤالء األشـخاص نافذون 
ال  لكنهـم  اآلخريـن  علـى  قويـًا  تأثيـراً  يمارسـوا  أن  ويمكنهـم 
يتأثـرون بتأثيـر االخرين عليهم. ويصعب تحريكهم أو تغييرهم. 
وإذا كانـوا عوامـل تغييـر فهـم إذاً حلفـاء أقويـاء للقضـاء علـى 
مقاومـة،  مصـدر  كانـوا  وإذا  لإلنـاث.  التناسـلية  األعضـاء  تشـويه 

فسـيتمتعون بقـدرة قويـة علـى االعتـراض.

الحاسم - هذه الربعية هي ألصحاب المصلحة ذوي النتائج اإليجابية 
العاليـة والنتائج السـلبية العالية. يسـتطيع هؤالء األشـخاص أن 
يمارسـوا تأثيـراً كبيـراً علـى اآلخريـن وهـم منفتحـون فـي الوقت 
نفسـه لتأثيـر اآلخريـن عليهـم. ويمكـن إقنـاع مصـادر المقاومـة 
تعطيهـم  أن  ويجـب  بالتغييـر  الربعيـة  هـذه  فـي  المصنفيـن 
البرمجـة األولويـة. وقـد يحتاجـون لبعـض الدعـم لحثهـم علـى 

العمل.

السلبي - هذه الربعية هي ألصحاب المصلحة ذوي النتائج السلبية 
العالية والنتائج اإليجابية المنخفضة. يستطيع هؤالء األشخاص 
أن يمارسـوا تأثيـراً منخفضـًا إلـى متوسـط فقط ، لكنهـم يتأثرون 
كثيراً بتأثير اآلخرين عليهم. ويكون لعوامل التغيير في الربعية 
ويمكـن  كمجموعـة.  تعبئتهـم  تمـت  إذا  أكبـر  نفـوذ  السـلبية 
إقنـاع أتبـاع التقاليـد ممـن يحتمـل أن يغيـروا موقفهـم ومصادر 
المقاومـة الذيـن يصنفـون فـي هـذه الربعيـة بالتغييـر، لكنهـم 

سـيحافظون علـى الوضـع الراهـن إن لـم يتـم تمكينهم. 

الخامل - هذه الربعية هي ألصحاب المصلحة ذوي النتائج اإليجابية 
تأثيـراً  يمارسـون  ال  األشـخاص  وهـؤالء  المنخفضـة.  والسـلبية 
علـى اآلخريـن وال يؤثـر اآلخـرون عليهـم. وهـم نوعـًا مـا ‘خـارج’ 
ديناميكيـات سـلطة المجتمع المحلي، ومـن الناحية العملية، ال 

ينبغـي إنفـاق المـوارد عليهـم.
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وزعـوا النشـرة 5.2 واشـرحوا أنهم سـيدرجون اآلن النتائج اإليجابية والسـلبية لـكل صاحب مصلحة 
في مصفوفـة التأثير. 

بينوا للمشاركين كيفية وضع مجموعة مقاييس المحور على المصفوفة مستخدمين 1
دليل الخطوات الوارد في النشـرة 5.2.

اطلبوا منهم وضع جميع أصحاب المصلحة. 1

اطلبـوا منهـم ترميـز أصحـاب المصلحـة باأللـوان وفقـًا للسـياق التقليـدي حيـث يشـكل 1
تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث معيـاراً اجتماعيـًا مسـتخدمين المجموعـة المقترحة: 
األخضـر لعوامـل التغييـر، األحمـر لمصـادر المقاومـة، األخضـر بإطـار أحمـر ألتبـاع التقاليـد 

مـع احتمـال التغيير.

ذكـروا المشـاركين بذكـر اسـم كل صاحـب مصلحـة بوضـوح فـي المصفوفـة. فوضـع 1
الحـرف فقـط يجعـل المصفوفـة صعبـة التحليـل.

وضع استراتيجية  5  الخطوة 

دقيقة  45

فـي الجلسـة العامـة، راجعـوا تحليـل أصحـاب المصلحـة فـي كل ربعيـة وفـق الخطـوات 4 إلـى 7، 
النشـرة 5.2. ناقشـوا تسلسـل العمـل االسـتراتيجي اآلتـي:

- فـي •  التغييـر)  (عوامـل  الخضـر  المصلحـة  أصحـاب  تعبئـة  ينبغـي 
يمارسـونه. الـذي  التأثيـر  بسـبب  أوًال  والحاسـم  الفاعـل  ربعيتـّي 

(مصـدر •  الحمـر  المصلحـة  أصحـاب  معالجـة  ينبغـي  ثـم  ومـن 
المقاومـة) فـي ربعية الحاسـم. ألنهم مؤثـرون لكنهم منفتحون 
علـى تأثيـر اآلخريـن عليهـم وبالتالي يسـتحقون االسـتثمار فيهم. 
وهـم يتمتعـون بإمكانيـة تغيـر قويـة ومـن ثـم يمكنهـم تغييـر 

اآلخريـن.

إمكانيـة •  مـع  التقاليـد  وأتبـاع  التغييـر  عوامـل  تمكيـن  ويمكـن 
التغييـر (أصحـاب المصلحـة الحمـر - الخضـر) فـي ربعيـة السـلبي 
منهـم،  مؤثـرة  مجموعـة  هنـاك  يصبـح  أن  ومـا  إقناعهـم.  و/أو 
حتـى يمكنهـم العمـل كمجموعـة إلقنـاع مصـادر المقاومـة فـي 

ربعيتهـم.

ومصـادر المقاومـة فـي ربعيـة الفاعـل هـم األصعـب تغييـرا وقـد • 
تأثيـراً  ينتجـون  فيمـا  العمليـة  فـي  المشـروع  مـوارد  يسـتنزفون 
محاولـة  ال  لكـن  األنشـطة  عـن  اسـتبعادهم  ينبغـي  وال  ضئيـًال. 
تغييرهـم غيـر مجديـة الـى ان تتـم تعبئـة مجموعـة مؤثـرة مـن 

األخـرى. الربعيـات  مـن  التغييـر  عوامـل 
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 .5.2 النشـرة   ،8 بالمهمـة  القيـام  الطـاوالت  علـى  المجموعـات  فـي  المشـاركين  مـن  اطلبـوا 
وامنحوهـم 15 دقيقـة لوضـع اسـتراتيجية تغييـر مركزيـن علـى أنشـطة محددة تدعـم الخطوات 

العامـة. الجلسـة  فـي  أفكارهـم  واجمعـوا  أعـاله،  المدرجـة 

الثانـي  والفريـق  لألخصائييـن  األول  الفريـق  فريقيـن:  إلـى  المشـاركين  ووزعـوا   5.3 النشـرة  وزعـوا 
لألجيـال.

فـي  بهـا  قامـوا  التـي  نفسـها  بالطريقـة  خاصتهـم  التأثيـر  مصفوفـات  تحليـل  منهـم  اطلبـوا 
النشـرة 5.2. اطلبـوا مـن كل فريـق إعداد اسـتراتيجية تغييـر. وعندما ينتهون مـن إعدادها، اجمعوا 
المشـاركين من كل فريق على هيئة أزواج، وثنائيًا اطلبوا من الشـريك األول أن يعرض اسـتراتيجية 

تعبئـة ‘األخصائييـن’، ثـم اطلبـوا مـن الفريـق الثانـي عـرض اسـتراتيجية تعبئـة ’األجيـال‘. 

ارصدوا عمل األزواج ودونوا مالحظة عن االستراتيجيات واألنشطة المفيدة. 

االختتام  6  الخطوة 

دقيقة  15

الفاعلـة  واألنشـطة  االسـتراتيجيات  يكـرروا  أن  معينيـن  أفـراد  مـن  اطلبـوا  العامـة،  الجلسـة  فـي 
الثنائـي. العمـل  خـالل  دونتموهـا  التـي  المصلحـة  أصحـاب  وإقنـاع  وتمكيـن  لتعبئـة 

وفـي الختـام، قومـوا بجولـة سـريعة مـن التعقيبـات عـن شـعورهم بجـدوى احتسـاب التأثيـرات 
ووضعهـا علـى مصفوفـة التأثيـر، وآثـار وضـع جميـع أصحـاب المصلحـة علـى المصفوفـة نفسـها.

واذكـروا أن المشـاركين عندمـا سـينظرون إلـى البرمجـة التحويليـة للجنسـانية لمعالجـة مسـألة 
تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث فـي الـدورة 7، سـيتمكنون مـن أن يسـتوحوا مـن أفكارهـم مـن 
تمريـن اإلطـار اإليكولوجـي فـي الـدورة 4 ومـن االسـتراتيجيات التـي الناتجـة عـن تحليـل مصفوفـة 

التأثيـر فـي هذه الـدورة. 
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مالحظات للميّسرين 

الخطوة 2: تحديد المقاومة والدعم

يكمـن هـدف هـذه المهمـة فـي جعـل المشـاركين يقومـون بتحليـل أصحـاب المصلحـة وكال مـن 
عوامـل التغييـر ومصـادر المقاومـة والذيـن يتمتعـون بتأثير على اسـتمرار ممارسـة تشـويه األعضاء 
التناسـلية لإلنـاث أو التخلـي عنهـا فـي المجتمعـات المحليـة. ويمكن أن يشـمل أصحـاب المصلحة 

هـؤالء اآلتي: 

k المجتمعـات وزعمـاء  التقليدييـن  والزعمـاء  الدينييـن  الزعمـاء  الجـدات،  المسـنين، 
لمحليـة ا

kاآلباء/ األزواج

kاألمهات/الزوجات

kاألرامل

kممارسات تشويه األعضاء التناسلية لإلناث التقليديات، المولدات

k ،العامليـن فـي المجـال الصحـي والقابالت، المعلميـن، قادة المنظمات غيـر الحكومية
والريفيـة،  الزراعيـة  التنميـة  عـن  المسـؤولين  المحلييـن،  الحكومييـن  المسـؤولين 

الشـرطة

k المتبنيـن األول’ وهـم األزواج حيـث يدعـم الـزوج قـرار الزوجـة بعـدم تشـويه أعضائهـا‘
التناسـلية 

k المراهقـات، الشابات/الشـقيقات اللواتـي خضعـن لتشـويه أعضائهن التناسـلية أو لم
يخضعـن لـه، المتزوجات وغيـر المتزوجات

kالمراهقين، الشباب/األخوة، المتزوجين وغير المتزوجين

kاألطفال

kالسياسيين، المشاهير، وممثلي وسائط اإلعالم

تشـويه  ممارسـة  تعزيـز  فـي  المشـاركين  المختلفيـن  المصلحـة  أصحـاب  هـم  المقاومـة  مصـادر 
األعضـاء التناسـلية لإلنـاث واسـتمرارها. ولـدى أصحـاب المصلحـة هـؤالء توقعـات ودوافـع وقيـم 
يتعلـق  مـا  فـي  فمثـًال،  اقتصاديـة.  ودوافـع  ودينيـة  واجتماعيـة  أخالقيـة  قيمـًا  تتضمـن  مختلفـة 

بالقابـالت والمولـدات التقليديـات وأخصائييـن آخريـن فـي

المجـال الصحـي، يشـكل تشـويه األعضاء التناسـلية لإلناث مصـدر دخل هام، وال سـيما في البلدان 
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حيـث ال يتـم توظيـف القابـالت كموظفـات حكومـة. وبوسـع بعـض أصحـاب المصلحـة أن يكونـوا 
المشـكلة وحلهـا فـي آن واحـد. فمثـًال، يسـتطيع الزعمـاء الدينيـون أن يعارضـوا ممارسـة تشـويه 
األعضـاء التناسـلية لإلنـاث أو تعزيزهـا، ويعتمد ذلك على التفسـير الديني الذي يؤيدونه. واألسـباب 

الجذريـة لدافعهـم هـي السـلطة والسـيطرة الذيـن تـم تناولهما في الـدورة 2.

الذيـن  مـن  التفكيـر  متقاربـي  أفـراد  مـن  وجماعـات  أفـراد  ناشـطون  فهـم  التغييـر  عوامـل  أمـا 
يعارضـون الوضـع الراهن ويشـملون المؤثرين على مسـتويات مختلفة، مثًال الزعمـاء التقليديين أو 
الدينييـن المذكوريـن أعـاله، المدافعيـن عن حقـوق المرأة (الذيـن يتمتعون بخبـرة طويلة ولديهم 
صـالت علـى الصعيـد المحلـي)، والقطـاع الخـاص مـن خـالل التلفزيـون واإلذاعـة ووسـائط التواصـل 
أصحـاب مصلحة مقتنعـون بالتخلي عن والمتبنـون األول هم أصحـاب مصلحة مقتنعـون بالتخلي عن والمتبنـون األول هم أصحـاب مصلحة مقتنعـون بالتخلي عن  االجتماعـي علـى الصعيـد الوطنـي. 

ممارسـة تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث قبـل اقتنـاع األكثريـة بذلـك.

من: مستق 
Alexander-Scott, M. Bell, E. and Holden, J. (2016) DFID Guidance Note: Shifting Social Norms to Tackle Violence Against Women

 .and Girls (VAWG). London: VAWG Helpdesk

هـؤالء،  المختلفيـن  المصلحـة  أصحـاب  تحكـم  التـي  والقيـم  والقواعـد  الدوافـع  فهـم  سـيخدم 
وقـدر تمتعهـم بالتأثيـر فـي مـا يتعلق بممارسـة تشـويه األعضاء التناسـلية لإلناث، فـي تحديد أية 
مصـادر مقاومـة وأي عوامـل تغييـر يمكن اسـتهدافها بواقعية لدعم التخلي عن هذه الممارسـة.

ونجـد فـي األنشـطة أن العديـد مـن أصحـاب المصلحـة هـم جماعـات فـي الواقـع بـدًال مـن أفـراد، 
ويوائـم ذلـك نظريـة تغييـر المعاييـر االجتماعيـة.

وكمـا ذكرنـا أعـاله، فهـم قـد يدعمـون ممارسـة هـذا التشـويه أو التخلـي عنـه. لـذا، مـن المهـم 
قيـاس تأثيرهـم أوًال دون تحيـز وقبـل تقييم ما إذا كانوا يسـتخدمون تأثيرهم للدعوة الى القضاء 

علـى هـذه الممارسـة أو االسـتمرار بها.

الخطوة 3: تقييم التأثيرات

مـن المهـم حصـر عـدد أصحـاب المصلحـة الذيـن يتـم تحليلهـم في نفـس الوقت. ويوصى بسـتة 
أو ثمانيـة كحـد أقصـى فـي هـذا التمريـن ألنـه ينبغـي ‘قيـاس’ كل صاحـب مصلحة بمفـرده في ما 
النشـرة يتعلـق بجميـع اآلخريـن. ويتطلـب احتسـاب تأثيـرات أصحـاب المصلحـة السـتة في النشـرة يتعلـق بجميـع اآلخريـن. ويتطلـب احتسـاب تأثيـرات أصحـاب المصلحـة السـتة في النشـرة 5.2 مثًال 
تقييـم تأثيـر سـتة أصحـاب مصلحـة مختلفيـن علـى كل مـن أصحـاب المصلحـة الخمسـة اآلخرين، 
فيبلـغ المجمـوع ثالثيـن تقييمـًا مختلفـًا يكـون علـى الفريـق بأكملـه أن يقـوم بهـا: طـرح وإجابـة 
ثالثين سـؤاًال وثالثون نقطة بين 0 و3 متفق عليها، وهذا يسـتغرق وقتًا ويحتاج لتسـهيله بشـكل 

صارم.

وسـتختلف آراء المشـاركين فـي مـا يتعلـق بقـدر قـوة كل صاحـب مصلحـة (3) أو ضعفهـا (0-1). 
هذا تمرين حكم شـخصي يعتمد على معارف المشـاركين. وسـيكون على الميّسـر أن يضغط من 

اجـل الحصـول علـى توافـق فـي اآلراء وذلـك إلنجـاز التمرين فـي الوقـت المحدد.
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الخطوة 4: استخدام مصفوفة تأثير

تحديد موقع أصحاب المصلحة في ما يتعلق بتأثيرهم السلبي إلى جانب تأثيرهم الفاعل يمنح 
صورة معمقة للمداخل المحتملة للتغيير. ويعطي التحليل أحيانًا نتائج غير متوقعة حيث 

قد يتبّين أن أصحاب المصلحة الذين تم اعتبارهم في السابق منغلقين على آراء اآلخرين، أكثر 
انفتاحًا على التغيير في الواقع والعكس صحيح.

لذا، ينبغي بالميّسرين من خالل هذا النوع من االكتشاف أن يحثوا المشاركين على التركيز على 
طبيعة الرسائل واألعمال التي قد ‘تحّول’ أصحاب المصالح إلى متبنين أوائل أو عوامل تغيير 

فعلي.

الخطوة 5: وضع استراتيجية

مـا أن يتـم احتسـاب وتخطيـط كافـة التأثيـرات، ينبغـي أن يطلـب الُميسـر مـن المشـاركين التركيـز 
علـى أصحـاب المصالـح ‘الخضـر’ فـي ربعيتـّي الفاعـل والحاسـم كمداخـل إلـى التغييـر. وينبغـي أن 
يناقشـوا أنشـطة لتعبئـة هـذه الجهـات الفاعلـة، إلـى جانـب تبـادل األفـكار بشـأن اسـتراتيجيات 
كيفيـة تمكيـن أو إقنـاع أصحـاب المصلحـة فـي ربعيـة السـلبي. تشـكل هـذه فرصـة السـتعراض 
علـى  باألنشـطة  المشـاركون  فكـر  حيـث  النشـرة 4.3  الـدورة 4،  فـي  طرحـت  التـي  األفـكار  بعـض 
مسـتوى ‘العالقـة’ والتـي يحتمـل أنها تضمنت الحـوارات بين األجيـال وبرامج تمكين األقـران (‘تبني 
طالـب علـم’) ودعـوة شـاملة وإذكاء الوعـي الـذي يشـرك الصبيـان والرجـال إلـى جانـب الفتيـات 

والنسـاء.

كما ينبغي ايالء اهتمام خاص بكيفية تمكين المراهقات إذا كان موقعهن في ربعية السلبي. 

استراتيجيات مقترحة للنشرة 5.2

تستطيع أفكار أخرى باإلضافة إلى فكرة تمكين األقران أن تضمن

تنفيـذ برامج التمكين في المدرسـة في الصفـوف العليا من المرحلة االبتدائية/التعليم 1
اإلعـدادي قبـل بلـوغ السـن النموذجيـة التـي تتخلـى المراهقـات فيهـا عـن الدراسـة. وإذا 
كان هـذا المنهـج الدراسـي ال يتيـح ذلـك، يمكـن حينئـذ نشـر الرسـائل فـي نـوادي ما بعد 

المدرسة؛

والتدريـب 1 المحليـة،  بالمجتمعـات  معنيـة  (برامـج  النظامييـن  غيـر  والتدريـب  التعليـم 
المهنـي وإنشـاء أعمـال تجاريـة صغيـرة وإدرار الدخـل) التـي تدمـج رسـائل عـن السـالمة 
وحقـوق  المـرأة  حقـوق  جانـب  إلـى  اإلنجابيـة،  والصحـة  الجنسـي  والنشـاط  الجسـمانية 

أطفالهـا مـن أجـل اتخـاذ قـرارات مسـتنيرة عـن البنـات.
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للنشرة 5.3 استراتيجيات مقترحة

األخصائيون  .1

قـد يحتـاج الطبيـب إلـى بعـض التوجيـه في كيفيـة التحدث عن تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلناث 
بطريقـة تشـمل حقـوق المرأة وفهم األسـباب الجذرية للسـلطة والسـيطرة.

مسـائل  عـن  صراحـة  والتحـدث  الشـرطة  بضابـط  االجتمـاع  مـن  رجـًال  كان  إذا  الطبيـب  وسـيتمكن 
تتعلـق بالصحـة والحقـوق بشـأن تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث. ومـا أن يقتنـع ضابط الشـرطة 
علـى  الطبيـب  يشـدد  حيـث  التقليـدي  الزعيـم  إلقنـاع  معـًا  الذهـاب  يمكنهمـا  المسـائل،  بهـذه 
مسـائل النشـاط الجنسـي والصحة اإلنجابية، ويعالج ضابط الشـرطة الحقوق والمسـائل القانونية. 
ويمكنهما أيضًا أن يشـرحا أخطار ‘تحويل هذه الممارسـة إلى ممارسـة طبية’ مع بعض السـلطات.

وإذا اقتنـع الزعيـم التقليـدي بالدعـوة للقضـاء علـى ممارسـة تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث، 
سـيكون حينئـذ فـي الموقـع األفضـل الـذي يؤهلـه إلقنـاع ممارسـة تشـويه األعضـاء التناسـلية 
لإلنـاث. كمـا يسـتطيع ضابـط الشـرطة أيضـًا أن يوضـح عواقـب خرقهـا للقانـون إذا اسـتمرت فـي 

التشـويه. ممارسـة 

ال يتمتـع الطبيـب بالسـلطة علـى شـخص يعمـل فـي مجـال الخدمـات الزراعيـة ألنهمـا يأتيـان مـن 
قطاعـّي خدمـات حكوميـة مختلفيـن. غيـر أن الطبيـب مؤهـل إلقنـاع موظـف الشـؤون الزراعيـة 
بـأن يتعـاون. ويمكنـه أن االسـتفادة مـن السـلطة الممنوحة لـه كطبيب في المجتمـع وعلى دعم 

موظـف الشـؤون الزراعيـة للقضـاء علـى ممارسـة تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث.

قـد  الصحـة،  شـؤون  مديـر  وبصفتـه  القابلـة.  لتمكيـن  يؤهلـه  موقـع  فـي  أيًضـا  الطبيـب  أن  كمـا 
يتمكـن الطبيـب مـن تنظيـم وقتها كي تتمكـن من التحدث إلى النسـاء والفتيات خالل السـاعات 
المخصصـة للنسـاء فـي العيـادة الصحيـة وعندمـا يأتـي موظـف الشـؤون الزراعيـة لتقديـم النصح 
المتعلقـة بأنشـطة المـرأة فـي التنميـة الزراعيـة. ويسـتطيع الطبيـب العمـل بالطريقـة نفسـها 
السـتخدام اجتماعات الرجال بشـأن الزراعة كطريقة إدراج رسـائل عن القضاء على ممارسـة تشـويه 

األعضـاء التناسـلية لإلنـاث. 

المسـاهمة  كيفيـة  عـن  الرجـال  يطلعـا  أن  معـًا  الزراعيـة  الشـؤون  وموظـف  الطبيـب  ويسـتطيع 
الرفـاه الجسـدي والعاطفـي للزوجـات والبنـات فـي المشـاركة فـي العمـل الزراعي ومنافـع الدخل 

المـزدوج والفواتيـر الطبيـة المخفضـة.

األجيال  .2

ينبغـي أن تقنـع قائـدة المنظمـة غيـر الحكوميـة األم المسـنة والمتزوجـة وغير الخاضعة لتشـويه 
أعضائهـا التناسـلية في 

أن تصبـح قـدوة كــ ‘متبنيـة أولـى’ للتغييـر. وقـد تحتـاج األم المسـنة لبعـض التدريـب. وإذا كانـت 
تجـد  أن  يمكنهـا  أو  التناسـلية  أعضائهـا  لتشـويه  خضعـت  قـد  الحكوميـة  غيـر  المنظمـة  قائـدة 
امـرأة مسـنة أخـرى خضعـت لتشـويه أعضائهـا التناسـلية تدعـم القضـاء علـى ممارسـة تشـويه 
األعضـاء التناسـلية لإلنـاث، يمكنهمـا حينئـذ تشـكيل فريـق مؤثـر حيـث سـتتحدثان شـخصيًا وعن 
خبـرة وسـهولة الوصـول والمصداقيـة، وهـذه الميـزات ال تتمتـع بها المـرأة التي لم تخضـع لعملية 

تشـويه األعضـاء التناسـلية اذا عملـت بمفردهـا.
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ويمكـن أن يكـون هدفهمـا األول إقناع األمهات اليافعات الالتي تعرضن لتشـويه األعضاء التناسـلية 
بعـدم تشـويه أعضـاء بناتهـن. وتسـتطيع قائـدة المنظمـة غيـر الحكوميـة أن تعـد مناسـبة خاصـة 
لمناقشـة هـذه المسـألة أو إدراجهـا فـي مبـادرات أخـرى للشـابات تديرهـا منظمتهـا علـى صعيـد 

المحلي. المجتمـع 

وتسـتطيع مجموعـة مـن األمهـات الشـابات والمسـنات أن تتحدثـن إلـى المراهقـات خـالل سـاعات 
التدريـس اذا رغبـت مديـرة المدرسـة فـي ذلـك، أو فـي نـوادي مـا بعـد المدرسـة. وتسـتطيع األمهـات 
الشـابات الالتـي تعرضـن لتشـويه األعضـاء التناسـلية أن يشـهدن علـى الضـرر الـذي ألحق بهن وشـرح 
العواقـب الجسـدية والعاطفيـة والتـي تلحـق بالنمـو الشـخصي. وتسـتطيع قائـدة المنظمـة غيـر 
الحكوميـة أن تسـتفيد مـن هـذه الفرصـة أيضـًا لعـرض افـكار عـن المسـاواة بيـن الجنسـين وحقـوق 
الفتـاة والمـرأة واألسـباب الجذريـة لعـدم المسـاواة بيـن الجنسـين. ويمكـن القيـام باألمـر نفسـه مع 
المراهقيـن ويكـون ذلـك مثاليـًا إن اذا تـم اسـتخدام زوج المرأة المسـنة غيـر مبتورة األعضـاء كنصير.

ويمكـن تنظيـم برنامـج للفتيـات والصبيـان يتضمـن رسـائل مشـابهة لألطفـال وتقدمـه مراهقـات 
وأمهـات شـابات وشـباب إذا كانـت المدرسـة تسـمح بذلـك، وإال سـيكون دور قائـدة المنظمـة غيـر 
حيـث  لألطفـال  جمعيـات  تنظيـم  ويمكـن  نفسـه.  باألمـر  للقيـام  المعلمـات  تعبـئ  أن  الحكوميـة 
يسـتطيعون التعبيـر عـن آرائهـم فـي مـكان آمـن مثـل المنتـدى، ويمكن وضـع خطة عمـل لألطفال. 
12وتعتـرف المادتـان 12وتعتـرف المادتـان 12و13 مـن اتفاقيـة األمـم المتحدة لحقـوق الطفل بأنه يحق لألطفـال التعبير عن 

رأيهـم فـي مـا ينبغـي أن يحـدث وأن تؤخـذ آرائهـم فـي االعتبـار. (األمـم المتحـدة 2016)

األعضـاء  لتشـويه  تتعـرض  لـم  التـي  المسـنة  والمـرأة  الحكوميـة  غيـر  المنظمـة  بقائـدة  وينبغـي 
التناسـلية أن تجتمعا بالجدات في وقت مبكر من العملية لضمان عدم شـعور الجدات باالسـتبعاد 
عمـا يجـري فـي المجتمـع المحلي. ثم ومـا أن تحظى مجموعة مؤثرة من عوامـل التغيير من األجيال 

الثالثـة للنسـاء بالزخـم، ينبغـي بهـن التحـدث إلـى الجـدات كجماعة.

سـتحتاج هـذه االسـتراتيجية ألن يتـم تنفيذهـا فـي الوقـت نفسـه مـع نهـج جيـل مماثـل مـن خـالل 
صبيـان وشـباب وآبـاء إلقنـاع المسـنين فـي المجتمـع المحلـي. 

وإذا تـم إقنـاع الجـدات والمسـنات بالقضـاء علـى ممارسـة تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث فـي 
المجتمعـات المحليـة، ينبغـي حينئـذ بقائـدة المنظمـة غيـر الحكوميـة أن تعـد تعهـداً عامـًا وتدعـو 

المجتمعـات المجـاورة لتشـهد علـى ذلـك.
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الميّسر دليل 

اإلجراءلمحة عامة

مالحظات للميّسرين



L التعلم أهداف 
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

لمحة عامة

األعضـاء 1 تشـويه  تدعـم  التـي  السـائدة  المعتقـدات  تحليـل 
لإلنـاث؛ التناسـلية 

وضع حجج فاعلة لمعالجتها.1

w

`
الرئيسية العناصر 

الوقت 
120 دقيقة

أشجار المعتقدات1
التصدي للخرافات والمعتقدات الضارة1
تأدية األدوار وتحليلها1

30 دقيقة 
30 دقيقة
60 دقيقة

?
المعدات والمواد

لـكل 1 دائمـة  حبـر  وأقـالم  ملصقـات  ورق 
فريـق



3

x
النشرات

الرئيسية الرسائل 

الخرافات والمعتقدات الضارة المتعلقة1 النشرة 6.1
      بتشويه األعضاء التناسلية لإلناث

تأدية أدوار: تغيير المعتقدات1 النشرة 6.2
النقاط الرئيسية: معالجة المعتقدات الضارة1 النشرة 6.3

تتطلـب معالجـة الخرافـات والمعتقدات الضارة من منظور المعاييـر االجتماعية والتغيير نهجًا 1
اسـتراتيجيًا ومراعيـًا للثقافـة. وينبغـي أن تبـدأ المعالجـة باإلصغـاء إلـى أصحـاب المعتقـدات 
مـن النسـاء والرجـال والفتيـات والصبيـان، وإتاحـة أن يتـم سـماع أصواتهـم قبـل ايجـاد الحجـج 

المالئمـة لتغييـر مفهومهـم لتشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث.

ينبغـي بعوامـل التغييـر إشـراك األشـخاص فـي زيـادة وعـي تشـاركي واكتشـاف ُموجـه وتفكير 1
التصـرف  بكيفيـة  أو  بـه  يؤمنـوا  أن  ينبغـي  بمـا  اخبارهـم  مـن  بـدًال  مقنعـة  وحجـج  انتقـادي 
فقـط. ويتضمـن ذلـك كسـب الثقـة مـن خـالل عوامـل مؤثـرة مثـل البيئـات المالئمـة والتواصـل 
علـى  للحصـول  التاليـة  المهـارات  اسـتخدام  جانـب  إلـى  والشـامل،  الهرمـي  وغيـر  المتعاطـف 

إصغـاء فعـال وكالم مقنـع وهـي:
1

k فهـم منهـم الذيـن يحتاجـون لسـماع الرسـائل الرئيسـية و مـا هـو مصـدر الخرافـات أو
الضـارة؛ المعتقـدات 

k دخـول ‘المحيـط الخـاص’ لصاحـب المعتقـدات بإظهـار تعاطـف مـن خـالل لغـة الجسـم
والتصـرف بعـدم الحكـم علـى اآلخريـن وإظهـار االحتـرام لهـم مـن خـالل عـدم مقاطعتهـم؛

kطرح أسئلة ‘مفتوحة’ موضحة/مستطلعة وليس أسئلة ‘موجهة’؛
k عـرض حجـة رئيسـية وحجـة أو حجتيـن داعمتيـن مـن دون اسـتخدام حجـج حاسـمة تترك

المسـتمع خلـف الركـب فيصبـح دفاعيـًا لكنـه عاجـز عـن التعبير عن السـبب؛
k االعتـراف بالـرد أو االعتـراض الشـائع لصاحب المعتقدات ومن ثم دحضه (توقع واسـتجابة

للمقاومة).

تغييـر 1 قـط  تشـبه  وال  ذاتهـا  بحـد  كافيـة  ليسـت  الضـارة  والمعتقـدات  الخرافـات  ومعالجـة 
أجـل مـن  بدايـة  نقطـة  لكنهـا  الضـارة.  الممارسـات 

kتحديد عوامل التغيير متقاربي التفكير وبناء جماعة مؤثرة منهم؛
k تحقيـق الحـد األقصـى للتواصـل وبنـاء الثقـة وتعزيـز وضـوح المسـائل المتعلقـة بتشـويه

األعضـاء التناسـلية لإلنـاث وأسـبابها الجذريـة؛
k.إزالة’ الجهالة التعددية‘
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اإلجراء 

أشجار المعتقدات  1  الخطوة 

دقيق  25

وزعـوا ورق ملصقـات وأقـالم حبـر، واطلبـوا مـن المشـاركين الموزعيـن إلى أفرقة أن يرسـموا شـجرة 
‘نظـام معتقـدات’ ويشـرحوها علـى شـكل ملصـق لمجتمـع يعرفونـه ويمـارس تشـويه األعضـاء 

التناسـلية لإلنـاث. ووفـروا لهـم االتفاقـات التاليـة كـي يتبعوهـا.

تبّيـن الجـذور األسـباب الجذريـة لتشـويه 1
األعضاء التناسـلية لإلنـاث كما تم تناوله 

في الـدورة 3.

األعضـاء 1 تشـويه  الشـجرة  جـذع  ويبّيـن 
فـي  تناولـه  تـم  كمـا  لإلنـاث  التناسـلية 

و4.  3 الدورتيـن 

والجهـات 1 المؤسسـات  األغصـان  وتبّيـن 
ممارسـة  علـى  تحافـظ  التـي  الفاعلـة 
كمـا  لإلنـاث  التناسـلية  األعضـاء  تشـويه 

و5. و4   3 الـدورات  فـي  تناولـه  تـم 

وتبّين األوراق آثار الممارسـات الضارة على 1
حيـاة الفتاة والمـرأة والصبي والرجل كما 

3الدورتين 3الدورتين 3 و4 الدورتين تـم تناوله فـي الدورتين تـم تناوله فـي 

Choose a Future, CEDPA p.51 مقتبس من

اطلبـوا مـن المشـاركين تبـادل الملصقـات ومقارنتهـا، وشـددوا علـى أن الغايـة مـن هـذا النشـاط 
للخرافـات  اسـتراتيجية  لمعالجـة  سـابقة  دورات  فـي  عرضهـا  تـم  األفـكار  تلخيـص  فـي  تكمـن 

لإلنـاث. التناسـلية  األعضـاء  بتشـويه  والمتعلقـة  الضـارة  والمعتقـدات 

d

اآلثار

على المرأة

الجهات الفاعلة

األسباب الجذرية

التي تحافظ على تشويه/بتر
األعضاء التناسلية لإلناث المؤسسات

اآلثار
على الفتاة

اآلثار

اآلثار

تشويه/بتر األعضاء
التناسلية لإلناث

ممارسات
ضارة أخرى



6 الدورة 6 — معالجة المعتقدات الضارة

األهداف  2  الخطوة 

دقائق  5

اطلبـوا مـن المشـاركين العمـل كل بمفـرده والتفكيـر بالطريقـة التـي تشـابه قيمهـم الشـخصية 
مـع نظـم القيـم المرسـومة في ملصقاتهـم أو تختلف عنهـا. واطلبوا منهم مناقشـة أفكارهم 

. ثنائيًا

راجعـوا األهـداف وشـددوا علـى أهميـة التمكـن مـن فهـم وتوقـع معتقـدات جماعـة مسـتهدفة 
بحيـث ال يحكـم عليهـم مسـبًقا مهما كانت مختلفـة عن معتقداتهم الخاصة، واسـتخدام ذلك 

كنقطـة تقدم لعـرض أهـداف الدورة. 

واشرحوا أن 

التعامل مع الخرافات والمعتقدات الضارة  3  الخطوة 

دقيقة  30

العشـر  للخرافـات  الجذريـة  األسـباب  مناقشـة  علـى  المشـاركين  واحملـوا   6.1 النشـرة  وزعـوا 
يتعلـق  مـا  فـي  الضـارة  والمعتقـدات 

k بعدم المساواة بين الجنسين والتمييز؛  �
k التوزيع غير المتكافئ للموارد والسيطرة عليها؛  �
kالرسائل الدينية المحّرفة؛  �
k .االفتقار إلى التعليم/المعرفة  �

وعملهـم  بلدهـم  فـي  مألوفـة  ضـارة  ومعتقـدات  خرافـات  أي  تحديـد  المشـاركين  مـن  واطلبـوا 
والتركيـز عليهـا طيلـة فتـرة األنشـطة الباقيـة. قسـموا المشـاركين إلـى أفرقـة صغيـرة وحـددوا 

لـكل فريـق معتقـد ذو صلـة ببلـد مختلـف، واطلبـوا منهـم القيـام بالمهمتيـن 2 و3.

المعاييـر • - منظـور  مـن  الضـارة  والمعتقـدات  الخرافـات  معالجـة 
االجتماعيـة والتغييـر تتطلـب نهجـًا اسـتراتيجيًا ومراعيـًا للثقافـة. 
النسـاء  مـن  المعتقـدات  أصحـاب  إلـى  باإلصغـاء  البـدء  وينبغـي 
قبـل  صوتهـم  سـماع  وإتاحـة  والصبيـان  والفتيـات  والرجـال 
ايجـاد الحجـج المالئمـة لتغييـر مفاهيمهـم عـن تشـويه األعضـاء 

لإلنـاث. التناسـلية 

المعتقـدات •  أصحـاب  يشـعر  قـد  ثقافيـًا،  مـراع  نهـج  غيـاب  وفـي 
بـأن  االعتـراف  وينبغـي  دفاعيـًا.  موقفـًا  ويتخـذون  بالتهديـد 
اسـتثمارهم العاطفـي فـي المعتقـدات ودفاعهـم عنهـا هـو أمـر 
سـليم حتى إذا كانت هذه المعتقدات ضارة. فقد تنشـأ الدفاعية 
عـن شـعورهم بمهاجمـة ثقافتهـم أو تقاليدهـم، كمـا قـد تنشـأ 
مـن شـعورهم بـأن شـخًصا ‘دخيـال’ أو شـخص ال يثقـون بـه يحـاول 

يفهمونهـا. ال  حجـج  باسـتخدام  عليهـم  السـيطرة 
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اطلبـوا منهـم االسـتعداد لمعالجـة المعتقـد مـع جماعـة مسـتهدفة مـن المراهقـات 1
بيـن  اإلنصـاف  ب)  والصحـة،  البدنـي  التشـريح  أ)  عـن  الرسـائل  أو  التعليـم  مسـتخدمين 

الجنسـين وحقـوق اإلنسـان، ج) الديـن، د) إدرار الدخـل أو ه) النشـاط الجنسـي.

واطلبـوا منهـم مناقشـة مـا إذا كانـت هـذه الرسـائل قـد تتغيـر لـو كانـت لجماعـة مـن 1
الصبيـان وكيـف ذلـك.

قومـوا بجولـة سـريعة مـن التعقيبات في جلسـة عامة لجمـع أفكارهم. واطلبوا من المشـاركين 
تحديـد أيـة جوانـب قـد تكـون محرمـة أو خالفيـة، وأيـة مواضيـع قـد يجـدون أنـه يصعـب عليهـم 
فمثـًال  الذاتـي،  الوعـي  مسـتوى  النخفـاض  بالنسـبة  حلـوًال  اسـتخلصوا  شـخصيًا.  فيهـا  التحـدث 
مناقشـات بيـن أفـراد مـن نفـس الجنـس واسـتخدموا الكنايـات لإلشـارة إلـى األعضـاء التناسـلية. 

تأدية األدوار  4  الخطوة 

دقيقة  45

اشرحوا أن المشاركين سيقومون بأداء أدواراً في أفرقتهم الصغيرة حول تغيير المعتقدات. 

وزعوا النشـرة 6.2 واطلبوا من أعضاء األفرقة أن يقرروا من سـيقوم بدور الشـريك (أ) الذي سـيقوم 
بـدور صاحـب المعتقـدات، والشـريك (ب) الـذي سـيقوم بـدور عامـل التغييـر، والشـريك (د) الـذي 
سـيقوم بـدور المراقـب. وذكـروا كل فريـق بأنهم سـيؤدون دور الخرافة أو المعتقـدات الضارة التي 

ناقشـوها تفصيليـًا للمهمتيـن 2 و3 في النشـرة 6.1.

ولإلعـداد لتأديـة الـدور، افصلـوا بيـن األفرقـة واجمعـوا جميـع الشـركاء (أ) معـًا على طاولـة واحدة، 
وجميـع الشـركاء (ب) علـى طاولـة أخـرى وجميـع الشـركاء (ج) على طاولـة ثالثة.

قدموا موجزاً لفريق الشريك (أ) واطلبوا من البعض منهم أن يقوموا بدور 

زعيمة المجتمع المحلي المسـنة أو الزعيم المسـن الذي يدعم ممارسـة تشـويه األعضاء 1
التناسـلية لإلناث وال يوافق على أنه خرافة أو أنه ممارسـة ضارة

وأن يكون اآلخرون

الممارسـة 1 أن  يـدرك  وال  اآلخريـن  مثـل  يكـون  أن  فقـط  يريـد  الـذي  المراهـق  أو  المراهقـة 
خرافـة أو معتقـد ضـار أو ال يوافـق علـى أنهـا كذلـك.

احرصـوا علـى تمكنهـم مـن ’الدفـاع’ عـن خرافتهـم أو معتقدهم الضـار تفصيليًا وذلـك من خالل 
مناقشـة جـدول الشـريك (أ) وتعبئتـه فـي النشـرة 6.2، واطلبوا منهـم التمرن معًا.

أنهـم  اشـرحوا  (ب).  الشـريك  لفريـق  موجـزاً  قدمـوا  وتمرنـه،  (أ)  الشـريك  فريـق  اسـتعداد  وخـالل 
يقومـون بدور‘عامـل التغييـر’ الـذي ينبغي بـه أن يقنع صاحـب المعتقدات بالتخلي عـن الخرافة أو 
المعتقد الضار وتغيير تفكيره بشـأن تشـويه األعضاء التناسـلية لإلناث. واطلبوا منهم اسـتخدام 
النشـرة الفئـات الـواردة فـي الجـدول للشـريك (ب) في النشـرة الفئـات الـواردة فـي الجـدول للشـريك (ب) في النشـرة 6.2 من أجل إعداد حجة بنـاءة وغير عدوانية 

ومقنعـة، واطلبـوا منهـم التمـرن معًا.
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الشـريك (ج)  فريـق  إلـى  انتقلـوا  ويتمرنـوا،  دورهمـا  و(ب)  الشـريكين (أ)  فريـق  أعضـاء  يعـد  وفيمـا 
وقدمـوا لهـم موجـزاً. اشـرحوا أنهـم سـيقومون بـدور المراقـب الـذي سـيراقب التفاعـل ويـدون 
مالحظـات، خاصـة فـي مـا يتعلـق بمهـارات الشـريك (ب) فـي اإلصغـاء الفعـال والتحـدث المقنـع 
وقدمـوا تعقيبـات فـي نهايـة تأديـة الـدور. اطلبـوا منهـم النظـر تفصيليـًا إلـى ورقـة المالحظـات 

المقدمـة مـن الشـريك (ج) فـي النشـرة 6.2.

استخلصوا معايير اإلصغاء الفعال التالية وناقشوها:

استخلصوا معايير التحدث المقنع اآلتية وناقشوها:

وعندمـا يصبـح األفرقـة الثالثـة مسـتعدين، اطلبـوا منهـم العودة إلـى فريقهم الصغير األساسـي 
المشـاهد  مـن  العديـد  هنـاك  يكـون  بحيـث  بالتتابـع)  واحـد (وليـس  وقـت  فـي  أدوارهـم  وتأديـة 

الصغيـرة الجاريـة فـي الغرفـة فـي الوقـت نفسـه.

راقبـوا ودونـوا مالحظـات عـن أكبـر عـدد ممكـن مـن أدوار. واحرصـوا علـى أن يقـوم الشـريك (ج) 
المالحظـات. ورقـة  وتعبئـة  بالمراقبـة 

دخول ’المحيط الخاص’ للمتحدث؛• 

إظهار التعاطف من خالل لغة الجسم؛• 

عدم الحكم على اآلخرين؛• 

إظهار االحترام للمتحدث من خالل عدم المقاطعة؛• 

طرح أسئلة ’منفتحة’ موضحة/استطالعية وليس أسئلة • 
’موجهة’.

فهم ‘الجمهور’ الذي يحتاج ألن يسـمع الرسـائل الرئيسـية وسـبب • 
ذلك؛

فهم مصدر الخرافة أو المعتقد الضار؛• 

تقديم حجة رئيسية وحجة أو اثنتين داعمتين؛• 

الركـب •  خلـف  المسـتمع  تتـرك  حاسـمة  حجـج  اسـتخدام  عـدم 
السـبب؛ عـن  التعبيـر  عـن  عاجـز  لكنـه  دفاعيـًا  فيكـون 

االعتـراف بالـرد أو االعتـراض الشـائع لصاحـب المعتقـدات ومـن ثـم • 
دحضـه (التوقـع واالسـتجابة للمقاومـة).

-

-
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تحليل تأدية األدوار  5  الخطوة 

دقيقة  15

يقـوم  الـذي  وهـو  (ج)  الشـريك  مـن  اطلبـوا  ادوارهـم،  تأديـة  مـن  المشـاركون  ينتهـي  عندمـا 
بدورالمراقـب، أن يقـود التعقيبـات فـي كل فريـق مركزاً على جودة حجج الشـريك (ب) ومهاراتهم 
فـي اإلصغـاء والتحـدث المقنـع. واطلبـوا مـن الشـريك (أ) أن يعلـق على مـا إذا كانـوا مقنعين أم ال. 

واطلبـوا مـن الشـريك (ب) أن يعلـق علـى مـدى سـهولة أو صعوبـة اإلقنـاع.

قومـوا بجولـة سـريعة فـي جلسـة عامـة واطلبـوا مـن كل فريـق أن يشـارك رأيـه فـي مـا يتعلـق 
قدمـوا  التغييـر.  فـي  األصعـب  كانـت  التـي  المعتقـدات  وتحديـد  إقناعـًا  األكثـر  الحجـج  بتحديـد 
تعقيبـات عـن مهـارات اإلصغـاء الفعـال والتحـدث المقنع التي أدوها جيـداً والمهـارات التي ينبغي 

يحسـنوها. أن 

اسـتخلصوا اآلثـار المترتبـة علـى هـذه الدورة للبرمجة في مـا يتعلق بتنمية قـدرات عوامل التغيير. 
واشرحوا أن 

وزعـوا النشـرة 6.3 وأشـيروا إلـى المهـارات المحـددة المدرجـة فيها والتـي ينبغي بعامـل التغيير أن 
يتمكـن مـن تأديتها. 

استنتجوا اآلتي.

- وضـع عامـل التغييـر أو تأثيـره فـي المجتمـع المحلـي (كمـا تـم تحليلـه 
أن  حيـث  كافيـًا،  ليـس  السـابقة)  الـدورة  فـي  التأثيـر  مصفوفـة  فـي 
عوامـل التغييـر وزعمـاء المجتمعات المحليـة و‘مدربـي’ المنظمات غير 
المعلومـات  نشـر  مهـارات  علـى  للتدريـب  أيضـًا  يحتاجـون  الحكوميـة 

التشـاركية. والمنهجيـة  المقنـع  والتحـدث  الفعـال  واإلصغـاء 

- ينبغي أن يفهم المبرمجين كيفية تغير المعتقدات والحجج المقنعة 
والممارسـات  للعرقيـة  وفقـًا  وذلـك  معينـة،  منطقـة  برنامـج  ضمـن 
والمعتقـدات المحليـة. وثمـة حاجـة إلجـراء بحث مالئـم لتحديد الحجج 
التـي تنجـح مـع الرجـل والصبـي والحجـج التـي تنجـح مـع المـرأة والفتاة 

ضمـن كل ثقافـة محـددة مسـتهدفة.
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مالحظات للميّسرين 

الخطوة 1: أشجار المعتقدات

مثال عن ملصق لشجرة نظام معتقدات قائم على ملخص المدخالت من الدورات 5 - 3

االنقطاع المبكر
عن الدراسة 

أيام اإلجازة
المرضية 

فقدان السالمة
الجسمانية

والحقوق الجنسية التحويل
إلى طبي

النشاط الجنسي
األم األميةالمؤلم 

ممارسات البتر
النواسير

الوفاة

متاعب بولية مزمنة

العدوى

المسنون

جريمة الشرف
تشويه/بتر األعضاء التناسلية لإلناث

اختبار العذرية

الفقر واعتماد المرأة
   االقتصادي على الزواج 

تقسيم العمل
الممتلكات الخاصة/االقتصاديات

العنف المرسخ ضد المرأة والفتاة

نوع الذكورة

التنميط الجنساني لألدوار

العذرية والعفة
قواعد الدين/الشرف

زواج األطفال
 كي الثديين
عنف العشير

االفتقار إلى
التعليم 

التقاليد

القوانين
التقليدية

الخرافات

المعتقدات

االفتقار إلى
اإلمكانات الشخصية

القوانين غير المنفذة المحظرة
لتشويه/بتر األعضاء التناسلية لإلناث 

اتفاقية القضاء على
جميع أشكال التمييز 
ضد المرأة واتفاقية

حقوق الطفل غير المطبقتين 

إعادة الختان التخييطي

مضاعفات الوالدة

صحة إنجابية متضررة

عدم المشاركة في المجتمع إن
  لم يتم بتر األعضاء التناسلية

بدقـة  أظهـر  كلمـا  أكثـر  مفصـًال  الشـجرة  نظـام  كان  كلمـا  أنـه  إلـى  يشـير  أن  الميّسـر  يسـتطيع 
مـدى تعقيـد معالجـة تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث ومجموعـة العوامـل والجهـات الفاعلـة 

معمقيـن. سـياقيين  واسـتجابة  لتحليـل  والحاجـة  المشـاركة، 
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الخطوة 3: التعامل مع الخرافات والمعتقدات الضارة

الخرافـات والمعتقـدات الضـارة مدرجـة فـي عـدة مـواد تدريـب ودورات إلكترونيـة لمعالجـة تشـويه 
األعضـاء التناسـلية لإلنـاث. وتـم تكييـف البيانـات فـي النشـرة 6.1 المسـتقاة مـن برنامـج التثقيـف 
بشـأن تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث، نيوزيلنـدا (2016)، والرابطـة اإليطاليـة المعنيـة بـدور المرأة 
(حمايـة   (Forward) الشـتات  حملـة  فـي  خرافـة؟’  أو  ‘واقـع  وقسـم   ،(AIDOS) الشـتات  حملـة  فـي  خرافـة؟’  أو  ‘واقـع  وقسـم   ،(AIDOS) الشـتات  حملـة  فـي  خرافـة؟’  أو  ‘واقـع  وقسـم   ،( )  (2006) التنميـة  فـي 
الحقـوق والكرامـة) (2012) وفـي الـدورة اإللكترونيـة لـوزارة الداخليـة البريطانيـة (2014) فـي قسـم 

’واقـع أو خرافـة؟’.

 وينبغـي بالميّسـر أن يلفـت انتبـاه المشـاركين إلـى هـذه المصـادر المدرجـة بالكامـل علـى ظهـر 
النشـرة.

عامـًا  المعتقـدات  بعـض  يكـون  حيـث  مختلفـة  معتقـدات  المختلفـة  المحليـة  وللمجتمعـات 
محـددة.  محليـة  مجتمعـات  اال  تتبعهـا  ال  أخـرى  ومعتقـدات 

القرن األفريقي1

يحافـظ تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث علـى العذريـة ويجلـب الطهـارة والعفـة  أ 
كاملـة. باألسـرة  حينئـذ  العـار  يلحـق  شـرفها  امـرأة  فقـدت  فـإذا  الـزواج.  إلـى  والشـرف 

يضّيـق تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث المهبـل ونـزع البظـر يجعـل المـرأة سـلبية  ج 
ممـا يزيـد فـي المتعـة الجنسـية للرجـل.

يزيد تشويه األعضاء التناسلية لإلناث مهر العروس. د 

البلدان حيث يمارس الدينان اإلسالمي والمسيحي واألديان التقليدية1

يتطلب ديننا تشويه األعضاء التناسلية لإلناث. ب

قبيلة دوغون وقبيلة بامبرا في مالي، والموسي في بوركينا فاسو:1

إن يتالمس بين بظر األم مع رأس الطفل سيولد الطفًل ميتًا. ه

من البلدان الثالثون الممارسة لتشويه األعضاء التناسلية لإلناث1

يتم نبذ المرأة التي لم تم تشويه أعضاءها التناسلية من مجتمعاتها المحلية. و 

بعض اقسام إثيوبيا1

يعالج تشويه األعضاء التناسلية لإلناث ‘والدة توأم’فال ينمو البظر ليصبح قضيبًا. ز 

البلدان حيث معدل وفيات الرضع مرتفع والخصوبة هامة1

يضمن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث نظافة الطفل وخصوبته وصحته.  ح 

التاغونا في شاطئ العاج1

ال تحبل المرأة التي لم تخضع لتشويه األعضاء التناسلية ي

الصومال1

األعضاء التناسلية الخارجية غير المبتورة لإلناث قبيحة وقذرة.  ك 
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ولعـل المعتقـد األكثـر صعوبـة فـي التغييـر هـو المتعلـق بالضـرورة المطلقـة للعذريـة مـن أجـل 
العذريـة  بـأن  االعتقـاد  إلـى  إضافـة  منهـا،  تتـزوج  التـي  األسـرة  وشـرف  المـرأة  شـرف  علـى  الحفـاظ 

مرادفـان. همـا  لإلنـاث  التناسـلية  األعضـاء  وتشـويه 

6.1 مجموعة أجوبة مقترحة للنشرة

(ه)، (ز)، (ح)، (ط)، (ي)علم التشريح والصحة

(أ)، (و)المساواة بين الجنسين

(ب)الدين

(د)إدرار الدخل

(ج)، (ي)النشاط الجنسي

الخطوة 4: تأدية األدوار

لفهـم  بدايـة  نقطـة  مجـرد  يشـكالن  المقنـع  والتحـدث  الفعـال  اإلصغـاء  أن  إلـى  اإلشـارة  تجـدر 
المعتقـدات والممارسـات الضـارة. وبالطبـع، فـإن الوضـع أكثـر تعقيًدا فـي الواقع ويجب اسـتكمال 
هـذه النهـج بإجـراء بحـوث دقيقـة وتحديـد جمـع البيانات وتدريـب عوامـل التغيير المالئميـن وبناء 

ثقـة المجتمعـات المحليـة. 

ويعـود إلـى كل مشـارك أن إعـداد حججـه الخاصـة لمجابهـة الخرافـات والمعتقدات الضـارة عندما 
يخطـط دوره ويؤديـه. وإليكـم بعـض المقترحـات ونقـاط البدايـة لتوجيـه أفـكار المشـاركين عنـد 

الحاجة.

مثال عن الحجة المقنعة (النشرة 6.2 الدور 1)

يحافـظ تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث علـى العذريـة ويجلـب الطهارة المعتقد
والعفـة والشـرف إلـى الـزواج. فإذا فقـدت امرأة شـرفها يلحق العـار حينئذ 

باألسرة.

تجعـل العذريـة الفتـاة مؤهلـة للـزواج. ويسـاعد الـزواج فـي ضمـان االسـتقرار أسس المعتقد
المـادي للعـروس ويحسـن وضـع األسـرة وسـلطتها فـي المجتمـع المحلـي 
وهـو أمـر أكثـر أهميـة مـن سـعادة الفـرد ورفاهه وحقوقـه. وبسـبب معايير 
النـوع االجتماعـي الغيـر متكافئة، فإن دور المرأة يسـتوجب أن تكون طاهرة 

وعفيفـة وليـس ذلـك دور الزوج.

األمهات، الجدات، اآلباء، مسنو المجتمع المحلي والمراهقات والمراهقون.أصحاب المعتقدات
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الحجج والرسائل األساسية 
المقنعة من أجل التغيير

والرجـل  المـرأة  ألن  والرجـل  المـرأة  بيـن  مشـتركة  مسـؤولية  هـو  الشـرف 
أجـل  مـن  كالهمـا  بهـا  يقـوم  التـي  باألعمـال  قياسـه  وينبغـي  متسـاويان. 
أحدهمـا اآلخر أو ألسـرتيهما أو اآلخرين، وليس الشـرف مرتبًطـا بعذرية المرأة 

أو فـي محافظتهـا علـى بظرهـا.

وتتحقـق الطهـارة والشـرف مـن خـالل النزاهـة واألعمـال واألفـكار وليس من 
خـالل العمـل الجسـدي لتشـويه األعضـاء التناسـلية. وهـذا مـا ينـص عليـه 

الدين.

مـن  داللـة  وأكثـر  أقـوى  لهـو  العاقـل  البالـغ  بـه  يتعهـد  الـذي  وااللتـزام 
السـيطرة الجسـدية المتمثلـة فـي تشـويه األعضاء التناسـلية لإلنـاث والذي 
يمارسـه اآلخـرون علـى جسـد الفتـاة وهـي يافعـة جـداً وعديمـة الخبـرة وال 

للموافقـة. يؤهلهـا  موقـع  فـي  وليسـت  الشـرف  معنـى  تفهـم 

سـيقول العديد من األشـخاص أن الشـرف هو المسـؤولية الجماعية لألسـرة االعتراض المحتمل
والمجتمـع المحلـي، وليـس التزامًا بين المـرأة والرجل. وسـيقولون بأنه ليس 
بحيـث  العذريـة  علـى  التناسـلية  األعضـاء  تشـويه  ويحافـظ  خاصـة  مسـألة 

يكـون لـدى الجميـع إثبات.

قواعـد اإلجابة المعاكسة تنطبـق  أن  إذاً  ينبغـي  بأكملهـا،  باألسـرة  يتعلـق  الشـرف  كان  إذا 
السـلوك الجنسـي والمتعـة الجنسـية علـى الشـباب واألزواج، وبالتالـي علـى 
جميـع أفـراد األسـرة اآلخريـن. فليكـن شـرف األسـرة المسـؤولية المشـتركة 
بحقـوق  يتعلـق  مـا  فـي  متسـاويان  والرجـل  المـرأة  ولـدت  أفرادهـا.  لجميـع 
بالمعاييـر  الشـرف  قيـاس  يتـم  أن  ينبغـي  لـذا  القانـون،  ظـل  وفـي  اإلنسـان 

السـواء. علـى  والرجـل  للمـرأة  نفسـها 

6.1 حجج مقترحة كنقاط بداية لألدوار، النشرة

يحافـظ تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث على العذريـة ويجلب الطهارة والعفة والشـرف  أ 
إلـى الـزواج. فـإذا فقـدت امـرأة شـرفها لحـق العـار حينئـذ باألسـرة.

ينظـر بطريقـة إيجابية إلى الممارسـة الجنسـية للشـباب قبـل الزواج في الثقافات نفسـها 
حيـث تتمتـع هـذه المعتقـدات عـن العذريـة بأهميـة بالغـة للشـابات، إذ ال تعتبـر العذريـة 
مطلًبـا بالنسـبة للرجـل ليكسـب االحتـرام. فالمـرأة والرجـل متسـاويان وال ينبغـي وجـود 

هـذا المعيـار المـزدوج.

يشترط ديننا ختان األنثى. ب 

سـبق تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث تاريخيـًا األديـان اإلبراهيميـة. ويأتـي هـذا التشـويه 
كواجـب دينـي مـن التفسـير الخطـأ للنصـوص الدينيـة. وتعتقـد العديـد مـن المجتمعـات 
اإلسـالمية أن تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلناث مفروض من اإلسـالم ألن الزعمـاء الدينيين 
يسـاوون مـا ورد مـن رسـائل عن العفة في القـرآن والحديث مع ما يتعلق بتشـويه األعضاء 

لإلناث. التناسـلية 
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يضّيـق تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث المهبـل ونـزع البظـر يجعـل المـرأة سـلبية مـا  ج 
للرجـل.  الجنسـية  المتعـة  فـي  يزيـد 

يحـق للمـرأة كمـا للرجـل ممارسـة جنـس آمـن ومـرض وممتـع. وإظهـار الرجولـة والسـعي 
والإنسـاني. قـاس  أمـر  هـو  المـرأة  معانـاة  حسـاب  علـى  شـخصي  إرضـاء  علـى  الحصـول  إلـى 

فـي  متسـاوية  ولنفسـه  لشـريكته  المتعـة  الرجـل  يحقـق  أن  فكـرة  تكـون  أن  وينبغـي 
األهميـة.

يزيد تشويه األعضاء التناسلية لإلناث مهر العروس. د 

ثمـة فـرص اقتصاديـة متزايـدة للمـرأة ذات قيمـة أكثـر مـن مجرد ‘مهـر العـروس’، حيث أن 
أمـا العمل المدفـوع األجر  مهـر العـروس يحـّول المـرأة إلـى سـلعة يمكـن شـراءها وبيعهـا.
فهـو يعـزز حقـوق المـرأة فـي العمـل وتحقيقهـا إلمكاناتهـا الكاملـة وحسـها بالقيمـة 
فـإذا أتمـت المـرأة تعليمها وأصبحـت تتمتع بمهـارات قابلة للتسـويق، يمكنها أن  الذاتيـة.
تكسـب وتسـاهم فـي اقتصـاد األسـرة المعيشـية أكثـر مـن الدفعـة الوحيـدة عنـد زواجهـا.

إن يتالمس بظر األم مع رأس الطفل سيجعله ذلك مولودًا ميتًا.  ه 

قـط  يمكنـه  وال  الـوالدة  فـي  دور  أي  يـؤدي  ال  البظـر  أن  إذ  جسـديًا  مسـتحيل  األمـر  هـذا 
إلحـاق الضـرر بالطفـل خـالل الـوالدة، بـل العكـس صحيح فـي الواقـع، إذ أن تشـويه األعضاء 

الـوالدة. خـالل  حقيقيـًا  صحيـًا  خطـراً  يمثـل  لإلنـاث  التناسـلية 

وتسـتند مثـل هـذه الخرافات علـى االفتقار إلى التعليـم أو المعرفة في الصحـة اإلنجابية.
وقـد تـم تناقلهـا كـ‘حقيقـة’ مـن جيـل إلـى جيـل مـن دون أي أسـاس منطقـي طبـي أو 

تشـريحي.

يتم نبذ المرأة الغير خاضعة لتشويه األعضاء التناسلية من مجتمعاتها المحلية.  و

وفـي الواقـع، يدعـم الكثيـر مـن النسـاء  الخـوف مـن النبـذ هـو فريسـة اإلغفـال التعـددي.
والرجـال التخلـي عـن تشـويه األعضاء التناسـلية لإلناث سـًرا، ولكنهما غيـر مدركين لدعم 
بناتهـم  أعضـاء  بتشـويه  يقومـوا  لـم  إن  يطولهـم  قـد  الـذي  الرفـض  مـن  بـدًال  أقرانهـم 

التناسـلية.

ويعيـش عـدد متنـام مـن النسـاء والرجـال فـي المناطـق الحضريـة ويتمتعـون باسـتقالل 
ونتيجـة لذلـك، تخـف الحاجـة  ذاتـي متزايـد مـن عوائـق المجتمـع المحلـي أو اقتصاداتـه.

بهـا. يتمتـع  التـي  والسـلطة  للنبـذ 

يعالج تشويه األعضاء التناسلية لإلناث ‘والدة توأم’ فال ينمو البظر ليصبح قضيبًا.  ز

يكـف البظر عن  ال يشـكل تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث مسـألة جنسـية بل جنسـانية.
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النمـو فـي سـن البلـوغ ويبقـى صغيـراً جداً، حيـث أن بظر أعـداد ال تحصى من ماليين النسـاء 
فـي العالـم اللواتـي لـم يتـم تشـويه أعضائهـن التناسـلية لـم ينمـو ليصبـح قضيبًا.

وال يعـزز نزعهـا جسـديًا  والبظـر والشـفتان ليسـت من’األعضـاء الذكوريـة’ لجسـم المـرأة.
99وتولد نسـبة 99وتولد نسـبة 99 في المئة من اإلناث بأعضاء تناسـلية كاملة على غرار  جنس المرأة والفتاة.
الرجـل، وال يلـزم اجـراء أي عمليـة إضافيـة لجعـل األكثريـة السـاحقة مـن الفتيـات ‘كامـالت’.

لجراحـة  يخضعـون  الذيـن  األفـراد  تواتـر  نسـبة  تبلـغ  أن  يحتمـل  حـال،  أيـة  علـى   
0.2 لـكل ألـف والدة حيـة (0.2 لـكل ألـف والدة حيـة (0.2-0.1 فـي المئـة). 2 و2 و2 1"تصحيحيـة" لألعضـاء التناسـلية بيـن 1"تصحيحيـة" لألعضـاء التناسـلية بيـن 1

Blackless M. et al, American Journal of Human Biology (2000).

الجيـدة وصحتـه  وخصوبتـه  الطفـل  نظافـة  لإلنـاث  التناسـلية  األعضـاء  تشـويه  يضمـن  ح 
ال تستطيع المرأة التي ال تخضع للتشويه أن تحمل

يقـوم تشـويه األعضاء التناسـلية لإلنـاث ‘التخييطي’ بعكس ذلك فـي الواقع حيث يمكنه 
وقد تنسـد قناتا الرحم ويتسـبب  التسـبب فـي عـدوى مزمنـة ويزيد مـن التعرض للعـدوى.
ذلـك بالعقـم وبمضاعفـات صحيـة تترافـق مـع جـدرة وقرحـة. ويحتـاج العديـد مـن النسـاء 
اللواتي خضعن لتشـويه أعضائهن التناسـلية الى إجراء عملية جراحية عند الوالدة، بالتالي 
إن ال يمكـن الوصـول بسـهولة إلـى أخصائـي فـي مجـال الرعاية الصحيـة عندما تفقـد المرأة 

الميـاه فتتعـرض حينئـذ حيـاة الطفل وحياتهـا للخطر.

األعضاء التناسلية االنثوية الخارجية ‘غير المبتورة’ لإلناث قبيحة وقذرة.  ط 

فلـو تم تشـويه األعضاء التناسـلية  لربمـا يسـتند هـذا المعتقـد إلـى الخـوف مـن المجهول.
للمرأة في سـن سـابقة للبلوغ أو أصغر سـنًا، فلن يكون لديها أي فكرة عن شـكل األعضاء 
واالعتقـاد  الخـوف  أشـكال  لكافـة  يعرضهـا  ممـا  للمـرأة،  الطبيعيـة  الخارجيـة  التناسـلية 
فلـو اقتضـت التقاليـد ببتـر أُذنـّي الفتـاة سـيعتاد الجميـع علـى ذلـك، وسـتبدو  الخاطـئ.

األذنـان الطبيعيتـان غيـر المبتورتيـن حينئـذ قبيحتيـن وقذرتيـن.

) Needlecraft (Needlecraft) : رسـوم متحركـة عـن تشـويه األعضاء التناسـلية لإلناث  )Needlecraft)Needlecraft يجـري فيلـم التطريـز يجـري فيلـم التطريـز(   )
المقارنـة. هـذه   .(Forward UK) (2015) (المتحـدة المملكـة  فـي  الشـتات  (لحملـة 

.

الخطوة 5: تحليل األدوار

القصـد مـن معاييـر اإلصغـاء الفعـال والتحـدث المقنع في هـذا التمرين أن تظهر بطريقـة تجريبية 
أنـواع المهـارات التـي يحتاجها تدريب عوامـل التغيير لمعالجة المعتقدات الضـارة في المجتمعات 
المحليـة، إلـى جانـب حث المشـاركين علـى ايجاد حجج معقـدة تحثهم على التفكيـر االنتقادي و‘ 

6.3النشـرة 6.3النشـرة 6.3. النشـرة تجـذب’ أصحـاب المعتقـدات. تـم ايجـاز هذه األمور في النقاط الرئيسـية في النشـرة تجـذب’ أصحـاب المعتقـدات. تـم ايجـاز هذه األمور في النقاط الرئيسـية في 
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مالحظات للميّسرين

المورد



L

w

`

أهـداف التعلـم 
سـيتمكن المشـاركون بحلـول 

نهايـة هـذه الـدورة من

main elements

الوقت
240 دقيقة

لمحة عامة

البرمجـة 1 بشـأن  االعتبـارات  مـن  مجموعـة  توضيـح 
األعضـاء  وتشـويه  االجتماعـي  بالنـوع  المتعلقـة 

لإلنـاث؛ التناسـلية 
البدء في وضع نظرية تغيير؛1
إتمام التقييم الالحق للدورة التدريبية.1

األهداف1
احتياجات النوع االجتماعي العملية 1

واالستراتيجية
عدم إلحاق الضرر1
تحليل التدخالت المعنية بتشويه األعضاء 1

التناسلية لإلناث
وضع نظرية التغيير1
االستعراض الختامي1
الخطوات التالية1
التقييم الالحق للدورة التدريبية1
االختتام 1

20 دقيقة
30 دقيقة

30 دقيقة
60 دقيقة

30 دقيقة
5 دقيقة
30 دقيقة
25 دقيقة
10 دقيقة

? والمعدات المواد 

ملصق إطار ايكولوجي حجم A1 من الدورة 1٤
جهاز عرض وشاشة وحاسوب محمول1



3

x
النشرات

األساسية الرسائل 

معالجة النوع االجتماعي في البرمجة1 النشرة 7.1
عدم إلحاق الضرر1 النشرة 7.2
السعي إلى إنفاذ القانون 1 النشرة 7.3(أ)
طقوس العبور البديلة1 النشرة 7.3(ب)
حوارات األجيال1 النشرة 7.3(ج)
العمل مع القابالت1 النشرة 7.3(د)
المشاهير1 النشرة 7.3(ه)
تحليل التدخالت المعنية بتشويه األعضاء التناسلية لإلناث1 النشرة 7.4
وضع نظرية تغيير1 النشرة 7.5
النقـاط األساسـية: البرمجـة المتعلقـة بالنـوع االجتماعي  1 النشرة 7.6

       وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث
استعراض للمفاهيم األساسية للبرمجة 1 المورد 7.1ع.م.
التقييـم الالحـق للدورة التعليمية. االختبار الالحق للدورة  1 الموارد 7.2(أ-ب) 

       التعليمية

مـن المهـم تحويـل المفاهيـم بشـأن النـوع االجتماعـي وتشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث 1
إلـى تخطيـط وتنفيـذ. ويتطلـب ذلـك برمجة

k أوًال، وذلك لبناء الثقة والمسـاعدة (PGNs) تلبي احتياجات النوع االجتماعي العملية
في تمكيـن المرأة والفتاة؛

k علـى المـدى الطويل، وذلك (DGNs) تلبـي احتياجـات النـوع االجتماعـي االسـتراتيجية
لمعالجـة عـدم المسـاواة بيـن الجنسـين والتمييز وتشـويه األعضاء التناسـلية لإلناث 

بإعتبارهـا ممارسـة ضارة؛
kتأخذ في االعتبار عدم إلحاق الضرر من منظور جنساني؛
k.توائم نظريات التغيير من أجل برمجة النوع االجتماعي التحويلية ونهج ايكولوجي

توفـر دراسـة مجموعـة مـن التدخـالت سـبق وتـم تنفيذهـا فـي الميـدان، رؤى في مـا يتعلق 1
بمـا هـو صالـح او غيـر صالـح فـي البرمجـة المعنيـة بتشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث، ال 

سـيما فـي مـا يتعلـق بإشـراك الفتيـان والرجـال إلـى جانـب الفتيـات والنسـاء.





5 هيئة األمم المتحدة للمرأة | النوع االجتماعي وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث — دليل الميّسر 

اإلجراء 

األهداف  1  الخطوة 

دقيقة  20

النشـرة 7.6 فـي  األساسـية  النقـاط  و/أو  المـورد 7.1  المرئـي،  العـرض  مـن  الشـريحة1  اسـتخدموا 
لعـرض لمحـة عامـة لعناصـر البرمجـة التـي ينبغي معالجتهـا في هذه الدورة. اسـتعرضوا بشـكل 

موجـز أو اشـرحوا الشـرائح 2-4

تحليل األسـباب الجذرية وعدم المسـاواة بين الجنسـين والسـلطة والسيطرة المتعلقة 1
بتشـويه األعضاء التناسلية لإلناث؛ 

 برمجة النوع االجتماعي التحويلية 1

اإلطار اإليكولوجي.1

Alexander-Scott, M et al., (2016) DFID :أوصـوا بقـراءة المذكـرة اإلرشـادية إلدارة التنميـة الدوليـة
 (Guidance Note: Shifting Social Norms to Tackle Violence Against Women and Girls (VAWG

كقـراءة عـن معلومـات أساسـية لهـذه الـدورة. 

واوضحوا أن بنهاية هذه الدورة سـيكون المشـاركون قد وضعوا نهجًا للبرمجة المعنية بتشـويه 
األعضاء التناسـلية لإلناث لسـياقهم الخاص. 

احتياجات النوع االجتماعي العملية واالستراتيجية احتياجات النوع االجتماعي العملية واالستراتيجية   2  الخطوة 

دقيقة  30

لشـرح احتياجـات  النشـرة 7.6  المـورد 7.1 أو اسـتخدموا  المرئـي،  مـن العـرض  اعرضـوا الشـريحة 5 
النـوع االجتماعـي العمليـة واحتياجـات النـوع االجتماعـي االسـتراتيجية. أوضحـوا أن البرنامـج الـذي 
يدمـج اإلثنيـن يسـتطيع أن يسـتثمر فـي نوع ‘المكاسـب القصيرة األجـل’ والتي تكـون مقترنة عادة 
بالمعونـة اإلنسـانية مـع ‘المكاسـب الطويلـة األجـل’ والمقترنـة عـادة بالتدخـالت اإلنمائيـة وتغييـر 
وبرمجـة  االقتصاديـة  االجتماعيـة  البرمجـة  لتحديـد  نفسـه  باألمـر  قومـوا  االجتماعيـة.  المعاييـر 
لكـن  تبادليـًا  شـاملين  ليسـا  الهدفيـن  أن  علـى  مجـدداً  وشـددوا  والتغييـر  االجتماعيـة  المعاييـر 

يمكـن جمعهمـا.

وزعـوا النشـرة 7.1 واطلبـوا مـن المشـاركين إلقـاء نظـرة علـى المشـاريع فـي العمـود علـى الجهـة 
اليسـرى مـن الجـدول. أشـيروا إلـى أن هذه المشـاريع مشـابهة لبعض التدخالت التـي وضعوها في 

اإلطـار اإليكولوجـي في الـدورة 4. 

d
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وبالعمـل ثنائيـًا، اطلبـوا مـن المشـاركين النظـر إلى عناويـن األعمدة وتقريـر ما إذا كان كل مشـروع 
يعالج: 

احتياجات النوع االجتماعي العملية و/أو احتياجات النوع االجتماعي االستراتيجية؛1

المسائل االجتماعية االقتصادية و/أو المعايير االجتماعية؛1

النتائج المباشرة أو غير المباشرة لتشويه األعضاء التناسلية لإلناث.1

أشيروا إلى أنهم يستطيعون وضع عالمة في أكثر من عمود لكل عملية تدخل في مشروع.

عملهـم  وارصـدوا  الجـدول،  مسـتوى  علـى  أجوبتهـم  مـن  يتحققـوا  ان  المشـاركين  مـن  واطلبـوا 
بالكامـل وناقشـوا تصنيفـات المشـروع فقـط حيـث يكـون هناك خـالف. اختتمـوا المهمـة بالموجز 

اآلتي. 

عدم إلحاق الضرر  3  الخطوة 

دقيقة  30

اسـتخدموا المناقشـة حـول إخفاقـات حلـول التنميـة الممولـة القصيـرة األجـل في تقديـم مبادئ 
7.6النشـرة 7.6النشـرة 7.6 لتعريـف مفهوم  النشـرة  أو اسـتخدموا النشـرة  أو اسـتخدموا  المـورد  مـن المـورد  مـن المـورد 7.1 6الشـريحة 6الشـريحة 6 الشـريحة عـدم إلحـاق الضـرر. اعرضـوا الشـريحة عـدم إلحـاق الضـرر. اعرضـوا 
عـدم إلحـاق الضـرر وأهميتـه بالنسـبة للبرمجـة القائمـة علـى المسـاواة بيـن الجنسـين. واربطـوا 
ضـرورة توقـع إمكانيـة ‘إلحـاق الضـرر’ فـي البرمجـة المعنيـة بتشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث 

لوضـع خطـة إدارة المخاطـر.

وزعـوا النشـرة 7.2 ووزعـوا المشـاركين إلـى أربعـة أفرقـة واطلبـوا مـن كل فريـق أن يناقـش حالـة 
ثـم  ومـن  حالـة  كل  فـي  المحتمـل  الضـرر  تحديـد  منهـم  واطلبـوا  النشـرة.  فـي  واردة  مختلفـة 
أخبروهـم بمـا يمكنهـم عملـه لضمـان عدم إلحـاق الضرر، واطلبوا مـن كل فريق أن يعـرض أفكاره 

بإيجاز.

وبنـاء - الوقـت  لكسـب  االقتصاديـة  االجتماعيـة  الحلـول  وضـع  يمكـن 
ويعـرف  طـوًال.  األكثـر  االجتماعيـة  المعاييـر  تغييـر  عمليـة  ألجـل  الثقـة 
أجـل  مـن  األجـل  القصيـرة  ’بالمكاسـب  االسـتراتيجي  التخطيـط  هـذا 
إلـى  يميـل  اإلنمائـي  التمويـل  ضغـط  لكـن  األجـل’.  الطويلـة  المكاسـب 
توفيـر  فـي  يفشـل  مـا  وغالبـًا  فقـط  األجـل  القصيـرة  بالحلـول  الدفـع 

االجتماعيـة. المعاييـر  لتغييـر  الضروريـة  والمـوارد  الوقـت 
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تحليل التدخالت المعنية بتشويه األعضاء التناسلية   4  الخطوة 

لإلناث
دقيقة   30

وزعـوا المشـاركين إلـى خمسـة أفرقـة ووزعـوا النشـرات 7.3 (أ - ه) كي يحصل كل فريق على نشـرة 
مختلفـة، واطلبـوا منهم قـراءة النص ومناقشـة المبادرة.

Wالسعي إلنفاذ القانون النشرة 7.3(أ) الفريق 1
Wطقوس العبور البديلة النشرة 7.3(ب) الفريق 2
Wحوارات األجيال النشرة 7.3(ج) الفريق 3
Wالعمل مع القابالت النشرة 7.3(د) الفريق 4
Wالمشاهير النشرة 7.3(ه) الفريق5

اطلبوا من كل فريق أن يحلل دراسة حالة إفرادية قرأوها في ما يتعلق 

بنقـاط القـوة والضعـف لتدخـالت معالجـة األسـباب الجذرية لتشـويه األعضاء التناسـلية 1
لإلنـاث القائمـة علـى عدم المسـاواة بين الجنسـين ؛

كيـف يشـارك الرجـل والفتـى إلـى جانـب المـرأة والفتـاة فـي التدخـل أو كيـف يحتمـل ان 1
فيها. يشـاركا 

7.4النشـرة 7.4النشـرة 7.4 خـالل قيامهـم بالمناقشـة واطلبـوا منهـم تعبئـة القسـم الخـاص بهـم فقـط  وزعـوا 
الجدول. فـي 

اخلطـوا المشـاركين مـن كل فريـق بحيـث يكـون هنـاك ممثـل واحـد علـى األقـل مـن كل األفرقـة 
األساسـية فـي كل فريـق جديـد.

555555 44444 33333 22222 11111

12345 12345 12345 12345 12345

اطلبـوا مـن المشـاركين أن يقـدم كل بـدوره إلـى أعضاء الفريـق الجديد موجزاً عـن تدخلهم وذلك 
بالعمـل  القيـام  منهـم  واطلبـوا  النشـرة 7.4.  فـي  الجـدول  فـي  دونوهـا  التـي  المالحظـات  وفـق 

الجماعـي إلتمـام الجـدول بأكملـه.

أثارتهـا  لالهتمـام  مثيرتيـن  نقطتيـن  أو  نقطـة  علـى  عقبـوا  ثـم  ومـن  مالحظـات،  ودونـوا  راقبـوا 
األفرقـة.
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وضع نظرية تغيير  5  الخطوة 

دقيقة  30

اعرضـوا الشـريحة 7 مـن المـورد 7.1 أو اسـتخدموا النشـرة 7.6 لتعريـف نظريـة التغييـر وكيـف أنهـا 
جوهريـة فـي عمليـة وضـع برامـج لمعالجـة مسـألة النـوع االجتماعـي وتشـويه األعضاء التناسـلية 
لإلنـاث وذلـك فـي سـياقهم الخـاص. واشـرحوا كيـف تسـتطيع نظريـة التغييـر أن تعتمـد علـى 
العمـل الـذي قامـوا بـه فـي تحليـل البيانـات (الـدورة 2)، وتحليـل السـبب الجـذري لعـدم المسـاواة 

بيـن الجنسـين (الدورتـان 3 و4) وتحليـل أصحـاب المصلحـة (مـن مصفوفـة التأثيـر، الـدورة 5). 

األسـئلة  هـذه  توضيـح  كيفيـة  إلـى  وأشـيروا  التوجيهيـة  األسـئلة  واسـتعرضوا  النشـرة 7.5  وزعـوا 
للمكونـات المشـتركة ومنطـق ‘إطار النتائج’ أو ‘نموذج النتائج’ المسـتخدمين من معظم شـركات 

التطويـر: مدخـالت وأنشـطة ومخرجـات ونتائـج، مـع توجيههـم الـى إلـى هـدف البرمجـة.

األسـئلة  علـى  اإلجابـة  خـالل  مـن  خطـة  وضـع  إلـى  التوصـل  يسـتطيعون  انهـم  لهـم  اشـرحوا 
النشـرة. فـي  التوجيهيـة 

وأخبـروا المشـاركين بأنهـم سـيجدون أنشـطة قامـوا بهـا خـالل الثالثـة أيـام ونصـف الماضيـة مـن 
دورة التدريـب والتـي ستسـاعدهم فـي اإلجابة على األسـئلة التوجيهية. كذلك، أشـيروا إلى المثل 

المذكـور فـي الجـدول (ما هو. 

). اعملـوا مـع المشـاركين  اإلطـار اإليكولوجـي). اعملـوا مـع المشـاركين  اإلطـار اإليكولوجـي). اعملـوا مـع المشـاركين  PH 5.4 أساسـنا المنطقـي لكيفيـة حـدوث التغييـر؟PH 5.4 أساسـنا المنطقـي لكيفيـة حـدوث التغييـر؟PH 5.4
جماعيـًا لتجميـع المزيـد مـن األمثلـة للتحقـق مـن أنهـم فهمـوا كيفيـة القيـام بالنشـاط.

احملـوا المشـاركين الموزعيـن فـي مجموعـات صغيـرة أو ثنائيـًا علـى إتمـام الجـدول. تحققـوا مـن 
أجوبتهـم واختتمـوا مـع الجميـع بالتعليـق على نطـاق إعداد البرنامـج الذي أتّمه المشـاركون خالل 

الـدورة التدريبيـة. أنظـر الخطـوة 6 أدناه.

االختتام  6  الخطوة 

دقيقة  56

أنجـزه  ومـا  التدريبيـة  الـدورة  غطتـه  مـا  لتلخيـص   7.1 المـورد  مـن  و9   8 الشـريحتين  اسـتخدموا 
المشـاركون.

الخطوات التالية  7  الخطوة 

دقيقة   30

دعوا المشاركين يفكرون لبضع دقائق في صمت 

في ما تعلموه من الدورة التدريبية؛ 1
في ما سيطبقونه في حالتهم الخاصة؛1
وفي ما ستكون خطواتهم التالية. 1
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قسـموا المشـاركين إلـى فريقيـن واطلبـوا مـن الفريـق األول أن يشـكل دائـرة واالسـتدارة لتكـون 
وجوههـم الـى الخـارج. واطلبـوا مـن كل عضـو في الفريق الثانـي أن يذهب ويقف أمـام أحد أعضاء 
الفريـق األول فيواجـه كٌل منهـم شـريكًا في حلقتين أحاديتّي المركز. واطلبوا منهم أن يناقشـوا 

مـع شـريكهم النقـاط الثـالث التـي تأملـوا بها أعـاله لـدى إعطائهم إشـارة منكم.

وبعـد بضـع دقائـق مـن المناقشـة، اطلبـوا منهـم التوقـف والتحـرك: اجعلـوا الحلقـة الخارجيـة 
حركـة  (باتجـاه  يسـاره  إلـى  السـابق  الشـخص  مـكان  المشـاركين  مـن  كل  ليحتـل  يسـاراً  تتحـرك 
السـاعة) بـدون أن تتحـرك الدائـرة الداخليـة. اطلبـوا مـن المشـاركين أن يتبادلـوا األفـكار نفسـها 
مـع شـريكهم الجديـد. واصلـوا عمليـة الـدوران الـى أن يتبـادل كل مشـارك األفـكار مـع العديد من 

المشـاركين اآلخريـن وذلـك بقـدر مـا يسـمح بـه الوقـت.

جمعهـا  التـي  لالهتمـام  المثيـرة  االنطباعـات  علـى  سـريعة  بجولـة  قومـوا  الجميـع،  وبمشـاركة 
اآلخريـن. مـن  المشـاركون 

التقييم و/أو االختبار الالحق للدورة التدريبية  8  الخطوة 

دقيقة   25

اشـرحوا أن الهـدف مـن التقييـم الالحـق للـدورة التدريبيـة ليـس اسـتبيانًا عـن رضـاء العميـل، بـل 
السـتخدام مهـارات المشـاركين فـي التقييـم الذاتـي بغـرض تقييـم مـدى مالءمة أهـداف التعلم 
والالحـق  السـابق  التقييـم  نتائـج  مقارنـة  اسـتخدام  سـيتم  كيـف  اشـرحوا  الـدورات.  ومحتـوى 
للـدورة التعليميـة مـن أجـل قيـاس التقـدم الـذي أحـرزه المشـاركون فـي تحقيـق أهـداف الـدورة 
التدريبيـة وفاعليـة المـواد. وزعوا التقييم الذاتي الالحـق للدورة التدريبية (المـورد 7.2(أ)) واحملوا 
المشـاركين علـى تعبئتـه فرديًا وبدون ذكر االسـم وبصمت. وزعوا االختبـار الالحق للدورة التدريبية 
(المـورد 7.2(ب)) للذيـن أجـروا االختبـار السـابق للـدورة وذلـك مـن أجـل تقييـم أكثـر موضوعيـة. 

اجمعـوا التقييمـات.

االختتام  9  الخطوة 

دقائق   10

أديروا حفل اختتام الدورة التدريبية وامنحوا الشهادات حسب االقتضاء.
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مالحظات للميّسرين 

الخطوة 2: احتياجات النوع االجتماعي العملية واالستراتيجية 

احتياجـات  تكـون  مـا  وغالبـًا  فوريـة  احتياجـات  إلـى  العمليـة  االجتماعـي  النـوع  احتياجـات  تشـير 
النـوع  احتياجـات  وتشـير  أكبـر.  بشـكل  ملموسـة  االحتياجـات  وهـذه  واقتصاديـة،  اجتماعيـة 
االجتماعـي االسـتراتيجية إلـى الحقـوق والتمكيـن الضرورييـن للمـرأة والفتـاة لمعالجـة الممارسـات 
الضـارة وأسـبابها الجذريـة. و احتياجـات النـوع االجتماعـي االسـتراتيجية للمـرأة، الملموسـة منهـا 
وغيـر الملموسـة، هـي مـا تتطّلبـه المـرأة كـي تعيـش حيـاة تتمتـع بالمسـاواة والحريـة والسـالمة 
واألمـن والكرامـة، وترفـع هـذه االحتياجـات مكانـة المـرأة إلـى مسـتوى الرجـل. ويتطلـب تحقيـق 
احتياجـات النـوع االجتماعـي االسـتراتيجية فـي ما يتعلق بتشـويه األعضاء التناسـلية لإلنـاث تغيير 
المعاييـر االجتماعيـة بشـأن الممارسـات الضارة والعنف ضـد المرأة والفتاة وانتهاك حقوق اإلنسـان 

(أنظـر الدورتيـن 3 و4). أنظـر النشـرة 7.6 للحصـول علـى تحديـد موسـع وأمثلـة إضافيـة.

الصحـي  الوضـع  تعـزز  برامـج  وضـع  خـالل  مـن  العمليـة  االجتماعـي  النـوع  احتياجـات  تلبيـة  أمـا 
واالجتماعـي واالقتصـادي المباشـر للمـرأة فهي مألوفة لـدى معظم الوكاالت المنفـذة التي غالبًا 
مـا تسـعى إلـى توفيـر نتائـج ومحصـالت فوريـة. وتتطلـب البرامـج السـاعية إلـى معالجـة األسـباب 
الجذريـة لعـدم المسـاواة بيـن الجنسـين بهـدف تغييـر المعاييـر االجتماعيـة، المزيـد مـن الوقـت 

والمـوارد والتزامـًا طويـل األجـل للتنفيـذ وبالتالـي، ال تجـذب المسـتوى نفسـه مـن التمويـل.

الخدمـات  تحسـين  علـى  تركـز  وبرامـج  مشـاريع  إلـى  واالقتصاديـة  االجتماعيـة  البرمجـة  وتشـير 
الصحيـة واالجتماعيـة وخدمـات التعليـم وغيرهـا. أمـا برمجـة المعاييـر االجتماعيـة فتشـير إلـى 
مشـاريع وبرامـج تركـز علـى تغييـر المعاييـر االجتماعيـة مـن أجـل القضـاء علـى الممارسـات الضارة. 

أنظـر النشـرة 7.6 للحصـول علـى تعريـف موسـع وأمثلـة إضافيـة.

أمـا االنتشـار المنظـم فهـو عمليـة تعبئـة اجتماعية تنشـر رسـائل ومعلومات ‘بشـكل عضوي’ من 
خـالل شـبكات التواصـل االجتماعي التي تربط بين األفراد واألسـر واألصدقـاء والمجتمعات المحلية. 
توقعاتهـم  تحـرك  الذيـن  األشـخاص  اسـتهداف  فـي  يسـاعد  أن  المنظـم  االنتشـار  لهـذا  ويمكـن 
معيـاراً معّينـًا (صنـدوق األمم المتحدة للسـكان (UNFPA)- اليونيسـف(2016، (UNICEF : الوحدة4). 
قائمـًا  نهجـًا   (Tostan, 2015)المحليـة المجتمعـات  لتمكيـن   (Tostan)توسـتان برنامـج  ويسـتخدم 
علـى المعاييـر االجتماعيـة والتغييـر ويركـز على االنتشـار المنظم. أنظـر النشـرة 7.6 للحصول على 

المزيـد مـن المعلومات.

ويعمـل االنتشـار المنظـم إلـى جانـب الربـط بيـن الحكومـات والجهـات الفاعلـة فـي المجتمعـات 
المدنيـة، مـن خـالل روابـط اجتماعيـة محلية مرتبطـة في ما بينها عبـر قطاعات الصحـة والتعليم 
وحماية الطفل واإلعالم (UNFPA)- اليونيسـف(2016، (UNICEF : الوحدة 4). ويمكن أيضًا اسـتخدام 
التدخـالت التـي تحسـن خدمـات رعايـة الطفـل ورعايـة صحـة المـرأة أو التمكيـن االقتصـادي للمرأة، 
كمنصات للرسـائل التي تشـجع على القضاء على تشـويه األعضاء التناسـلية لإلناث. ويمكن وضع 
إشـارة (k) علـى هـذا النـوع مـن التدخـالت فـي النشـرة 7.1 لإلشـارة إلـى كال الهدفيـن االجتماعـي 
واالقتصـادي وتغييـر المعاييـر االجتماعيـة، وتفضـي عـادة بنتائـج ضمنيـة تتعلـق بتشـويه األعضـاء 

التناسـلية لإلناث.
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مجموعة األجوبة المقترحة للنشرة 7.1

احتياجات المشروع
النوع 

االجتماعي 
العملية

ا احتياجات 
النوع 

االجتماعي 
االستراتيجية

استهداف 
المعايير 

االجتماعية 
واالقتصادية

استهداف 
المعايير 

االجتماعية 

نتائج مباشرة 
تتعلق 

بتشويه 
األعضاء 

التناسلية 
لإلناث

نتائج غير 
مباشرة 

تتعلق 
بتشويه 
األعضاء 

التناسلية 
لإلناث

توفير التدريب المهني 
للمرأة: خدمات الخياطة 

واإللمام بالقراءة 
والكتابة وحقوق اإلنسان

kkkkk

توفير التثقيف الجنسي 
والتثقيف المعني 

بالصحة اإلنجابية للفتيان 
والفتيات في المدارس

kkkk

القيام بحمالت تهدف 
إلى الحد من الزواج 

المبكر أو زواج األطفال أو 
الزواج القسري

kkk

كسب التأييد لسن 
تشريعات معنية 

بالمساواة في حق وراثة 
األرض

kkkkk

بناء القدرات لسن 
قوانين مناهضة لتشويه 

األعضاء التناسلية لإلناث
kkk

توفير جراحة إزالة 
التشويه المانع للجماع 

بعد الوالدة لألمهات 
ذات النوع 3 من تشويه 

األعضاء التناسلية لإلناث

kkkk

تعزيز إمكانية الحصول 
kk(k)kعلى جراحة الناسور

تعزيز مشاركة المرأة 
في عمليات اتخاذ القرار 

في المجتمعات المحلية
kkkkk

المساعدة في وضع 
kkkطقوس العبور البديلة

توفير خدمات التمويل 
البالغ الصغر لتنمية 

األعمال التجارية الصغيرة 
الحجم للمرأة

kkk(k)k

توفير تدريب صحفي 
للكتابة عن القضاء على 

تشويه األعضاء التناسلية 
لإلناث

kkk
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الخطوة 3: عدم إلحاق الضرر

يشـير عـدم إلحـاق الضـرر فـي برمجـة النـوع االجتماعـي التحويليـة إلـى الحـرص علـى أن تحافـظ أي 
مبـادرة علـى سـالمة ونزاهـة عوامـل التغييـر والناجيـن مـن التشـويه والمعرضيـن للخطـر. أنظـر 

النشـرة 7.6 للحصـول علـى المزيـد مـن المعلومـات.

7.2 مجموعة األجوبة المقترحة للنشرة

فيلـم وثائقـي لمصـر يدعـو إلـى القضـاء علـى تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث أعدتـه قنـاة  أ. 
المتحـدة  المملكـة  فـي  إخباريـة 

قـد ترتئـي المجموعـة المسـتهدفة أن هـذا الفيلـم هـو فـرض أجنبـي (اسـتعماري) علـى   .1
ثقافتهـم وال يحـق للدخـالء انتقـاد تقاليـد قائمة منذ زمـن بعيد. ويحتمل أن يتم تبسـيط 

‘الحكايـة’ مـا سـيعطي انطباعـات واعتقـادات خاطئـة وينتهـك حساسـيات ثقافيـة.

بالوصـول برفقـة طاقـم تصويـر إلـى المنـزل وتصويـر أم قـررت عـدم تشـويه أعضـاء ابنتها 
التناسـلية، يجـذب الفيلـم االنتبـاه إلـى ‘متبنيـة مبكـرة’ للتغيير والتي قد ال تشـكل عامل 
فـي  المصـورة  المـرأة  (مثـل  حّيهـا  فـي  توسـم  وألن  للخطـر  تتعـرض  فهـي  بعـد.  تغييـر 
تقريـر بثتـه قنـاة بي،بي،سـي لألخبـار الليليـة (2012) (BBC Newsnight) عـن تشـويه األعضاء 

التناسـلية لألنثـى فـي مصـر.)

يجـب أن يكـون طاقـم التصويـر معروفـًا ومقبوًال مـن المجتمع المحلي. وينبغـي ان يكون   .2
الهـدف مـن الفيلـم مفيـداً وتعليميـًا بـدًال مـن أن يكـون مثيـراً ويشـكل صحافـة إثـارة. لذا، 
ينبغـي خفـض نهجـه الصحفـي االسـتقصائي ‘الفاضـح’ إلـى أدنـى حـد. وينبغـي أن يحصـل 
طاقـم التصويـر علـى موافقة األفـراد الذين تم تصويرهم والمجتمـع المحلي ككل وذلك 

مـن خـالل إجـراء تدقيـق فـي المجتمـع المحلي قبـل النشـر العلني.

حظر ممارسات التشويه التقليدية ب. 

يحتمـل أن تتـم الممارسـة سـراً بـدًال مـن الحـد منهـا، إذ يمكـن ممارسـة تشـويه األعضـاء   .1
التناسـلية لإلنـاث سـراً فـي مسـكن مرتجـل ولربمـا فـي ظـروف تكـون أقـل تعقيمـًا ايضـًا. 
وإذا حـدث اي سـوء خـالل عمليـة التشـويه، فـإن المسـؤولين وغالبـًا مـا يكونـون الوالديـن، 
لـن يكونـوا راغبيـن فـي الحصـول علـى مسـاعدة رسمية/المستشـفى خوفـًا مـن أن تتـم 

مقاضاتهمـا.

وسـيختفي ‘موسـم التشـويه’ واالحتفاالت التقليدية ذات الصلة، لذا سـيكون صعبًا أكثر 
معرفـة متـى يتـم التشـويه وسـتكون مراقبـة هـذا العمـل أو ردعـه أكثـر صعوبـة. كذلـك، 
وليـس  حـدة  علـى  فـرد  لـكل  العـام  طيلـة  إجراءهـا  يمكـن  إذ  التشـويه  عمليـات  سـتزيد 

لمجموعـات.

ممارسـات  توفـر  عـدم  حـال  فـي  األسـر  تسـتطيع  إذ  طبيـة،  الممارسـة  تصبـح  أن  يمكـن 
التشـويه التقليديـة أن تطلـب مـن األطبـاء أو القابـالت إجـراء عمليـة التشـويه فـي ظـروف 

. معقمـة

ويحتمـل ان تتعـرض النسـاء والفتيـات المبلغـات عـن تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث 
لإليـذاء بشـكل مضاعـف علـى يـدّي نظـام شـرطة وقضـاء لـم يخضعـا لإلصـالح، وحيـث ال 

لإلنـاث. التناسـلية  األعضـاء  تشـويه  يؤيـدون  فيهمـا  المسـؤولين  يـزال 
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وغالبـًا مـا تكـون األمهـات والجـدات هن المسـؤوالت قانونًا مـع أنهن أنفسـهن كن ضحايا 
هيـاكل أبويـة مهيمنـة. كمـا قـد يكون المسـؤولون عـن ذلك أرباب أسـر، وبالتالي سـيؤدي 

زجهـم فـي السـجن الـى تعريـض األشـخاص الذيـن يعولـون للخطر. 

إلقنـاع  تغييـر  كعامـالت  الممارسـة  تركـن  الالتـي  التشـويه  ممارسـات  اسـتخدام  ويمكـن   .2
آخريـن. وتغييـر 

المسـنين  إقنـاع  ينبغـي  المسـنين،  مجلـس  مـن  محميـات  التشـويه  ممارسـات  أن  وبمـا 
بالتخلـي عن ممارسـة تشـويه األعضاء التناسـلية لإلنـاث في مجتمعاتهـم المحلية، حيث 
أنهـم يتمتعـون بنفـوذ قـوي على ممارسـات التشـويه ويمكنهم حملهن علـى الكف عن 

القيـام بهـذا اإلجـراء.

ذلـك  ويعنـي  بالنفـوذ.  تتسـم  أن  علـى  الحـرص  مـع  القوانيـن  إقـرار  يتـم  أن  ينبغـي  كمـا 
أنـه ينبغـي تخصيـص الموازنـة الوطنيـة لوضـع بروتوكـوالت للقضـاة والمدعيـن العاميـن 
تشـويه  قضايـا  مقاضـاة  كيفيـة  علـى  الشـرطة  وتدريـب  وتدريبهـم  الدفـاع،  ومحامـي 

لإلنـاث. التناسـلية  األعضـاء 

غيـر أنـه يصعـب إنفـاذ القوانيـن الدوليـة لحقـوق اإلنسـان والقوانيـن الوطنيـة الراميـة الـى 
الحـد مـن تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث وذلـك نتيجـة غيـاب اإلرادة السياسـية و/أو 
االفتقـار إلـى المـوارد. وألن القوانيـن المعنيـة بتشـويه األعضاء التناسـلية لإلنـاث يحتمل أن 
تخالـف مبـدأ ‘عـدم إلحـاق الضرر’، فـإن قيمتها قد تكمن فـي زيادة الوعي والبـدء بالتغيير 
االجتماعـي بـدًال مـن تجريم الجناة. وبوسـع تدخالت البرمجة المدروسـة جيداً أن تسـتعين 

بالقانـون وأصحـاب المصلحـة، بمـا فـي ذلـك الزعمـاء الدينييـن والقوانيـن الدينيـة.

الكامنـة  السـلطة  ديناميكيـات  تغييـر  مـن  تتمكـن  كـي  المـرأة  تمكيـن  يتطلـب  بالتالـي، 
خلـف تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث، والعمـل وفـق نهـج تنازلـي وضمـن إطـار حوكمة، 
واالعتمـاد علـى حـركات العدالـة االجتماعيـة الوطنيـة وعبـر الوطنيـة التـي تعالـج مسـألة 

األخـرى.  الضـارة  التقليديـة  والممارسـات  لإلنـاث  التناسـلية  األعضـاء  تشـويه 

التشريعات الوطنية التي تحظر النوعين 2 و3 من أنواع تشويه األعضاء التناسلية لإلناث ج. 

سـيكون من الصعب إنفاذ التشـريعات ورصدها. سـتقول ممارسـات التشـويه أنهن يجرين   .1
النـوع 1 فقـط (’مجـرد إصـالح بسـيط’) فيمـا يجريـن فـي الواقـع النوعيـن 2 و3. وقـد تسـتمر 
ممارسـة التشـويه مـن النوعيـن 2 و3 لكـن سـراً (أنظـر البنـد 1 (أ) أعـاله). ولـن يكـون ممكنـًا 
رصـد عمليـات التشـويه عندمـا تصبـح طبيـة ألنهـا تتـم بصـورة فرديـة ال جماعيـة و طـوال 

العـام (أنظـر البنـد 1 (أ) أعـاله). 

ويمكـن ممارسـة المزيـد مـن عمليـات النـوع 1 مـن اسـتئصال البظـر وعلـى فتيـات أصغـر 
سـنًا. كذلـك، سـيزيد ترسـيخ التغييـر االجتماعـي واألسـباب الجذريـة لعـدم المسـاواة بـدًال 

معالجتهـا. مـن 

وقـد تشـعر الحكومـات أنهـا قامـت بأكثـر ممـا يلـزم فـي مـا يتعلـق باتخـاذ إجـراءات ضـد 
ممارسـة تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث. وقـد تحظـى الحكومـات باستحسـان دولـي 
إن سـنت القوانيـن ولكـن ذلـك سـيحجب حقيقـة عـدم تحديـد أي مـوارد حقيقيـة لضمان 
إنفاذهـا. وقـد يقـر البرلمانيـون القانـون بهـدف إعـادة انتخابهـم وليـس ألنهـم يدعمـون 
فعـًال القضـاء علـى تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث. وبذلـك قـد يخـف الضغـط الدولـي 

بـدون حـدوث أي تغييـر حقيقـي. 
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وال ينبغـي المفاضلـة بيـن أنـواع تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلناث، بـل ينبغي اعتبـار كافة   .2
أنـواع التشـويه انتهـاكًا للقانـون ومخالفـة لـه، ويجـدر معالجتهـا فـي التعليـم والدعـوة 

علـى أنهـا كذلك.

 أنظر أيضًا البند 2(ب) أعاله.

خطـط إدرار دخـل المـرأة بمـا فـي ذلـك الدخـل البديـل لممارسـات التشـويه لخفـض االعتمـاد  د. 
لإلنـاث. التناسـلية  األعضـاء  تشـويه  ممارسـة  علـى  االقتصـادي 

يحتمـل اال تكـون المهنـة البديلـة مربحة بقدر مهنة ممارسـة التشـويه، لـذا إذا كان الحافز   .1
علـى الكـف عـن إجـراء عمليات التشـويه اقتصاديـًا، فلن يكون مسـتدامًا. كذلـك، قد تأخذ 
بعض ممارسـات التشـويه الدخل البديل ويسـتمررن في إجراء تلك الممارسـات في الوقت 
نفسـه؛ وقـد تكـف أخريـات عـن هـذه الممارسـة ويأخـذن الدخـل البديـل بعـد أن يكـن قـد 
دّربـن أخـرى لتحـل مكانهـن. بالتالي، قد ينجم عـن الدخل البديل نتيجة عكسـية للنتيجة 

المبتغـاة منـه، حيـث أنـه قـد يزيـد ربحية وممارسـة التشـويه بدًال مـن خفضهما.

قد ال تمنح المهنة البديلة المكانة العالية نفسها التي تمتعت بها ممارسات التشويه.

وقـد يمتعـض الرجـل من توفـر الفـرص االقتصادية للمرأة ومـن اسـتقالليتها نتيجة خطط 
إدرار الدخـل للمـرأة عامـة وليـس فقـط لممارسـات التشـويه، مـا قـد ينجـم عنـه نزاعـات أو 
أعمـال عنـف فـي المنـزل. وبـدًال مـن أن يـؤدي ذلـك إلـى دعـم الرجـل والفتـى للتخلـي عـن 
مسـألة تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث، فإنـه قـد يرسـخ النظـام األبـوي ممـا قـد يضـع 

الرجـل فـي موقـف دفاعـي .

عنـه  بالكـف  التشـويه  ممارسـات  المحليـة  المجتمعـات  فـي  المسـنون  أقنـع  إذا  لكـن   .2
2فسـيكون ذلـك أكثـر اسـتدامة (أنظـر البنـد 2فسـيكون ذلـك أكثـر اسـتدامة (أنظـر البنـد 2 (ب) أعاله) ألن التحفيز سـيأتي مـن تغيير في 

اقتصـادي. حافـز  مـن  وليـس  االجتماعيـة  المعاييـر 

وينبغـي كسـب دعـم الرجـل والفتـى مـن خـالل إقناعهمـا بقيمـة دخـل األسـرة المضاعـف 
ومعلومـات  تعليـم  حمـالت  بإطـالق  وذلـك 

تشـدد علـى منافـع وجـود معيليـن اثنيـن فـي األسـرة. كمـا ينبغـي التفـاوض مسـبقًا في 
المجتمعـات المحليـة بشـأن المعاييـر الواضحـة للمسـتفيدين مـن البرنامج. وينبغـي إعارة 

اهتمـام خـاص لضمـان عـدم منـع األشـخاص األكثـر ضعفـًا مـن اإلسـتفادة مـن البرنامـج.
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الخطوة 4: تحليل التدخالت المعنية بتشويه األعضاء التناسلية 
لإلناث

يكمـن الهـدف الرئيسـي للنشـاط فـي تحليـل نطـاق معالجـة التدخالت الخمـس لألسـباب الجذرية 
عـدم المسـاواة بيـن الجنسـين المتعلقـة بتشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث والتـي تـم تناولهـا 

حتـى اآلن فـي الـدورة التدريبيـة.

ويتوخـى مـن دراسـات الحالـة الخمـس أن تعـرض مجموعـة المشـاريع التـي تعمـل علـى مسـتويات 
مختلفـة مـن اإلطـار اإليكولوجـي، ومـع مجموعـات مسـتهدفة مختلفـة وعوامـل تغييـر، وتعالـج 
احتياجـات النـوع االجتماعـي العمليـة واالسـتراتيجية، وتسـتخدم الُنهـج االجتماعيـة واالقتصاديـة 
أو ُنهـج تغييـر المعاييـر االجتماعيـة وتثيـر مناقشـة عـن كيفيـة مشـاركة الرجل والفتـى أو إمكانية 

إشـراكهما فـي المبادرة.

مجموعة األجوبة المقترحة للنشرة 7.5

7.3(أ) السعي إلى إنفاذ القانون

القـوة: يـؤدي الحكـم القاسـي علـى ممارسـة التشـويه دور الـرادع القـوي ويرسـل  نقـاط
رسـالة واضحـة لممارسـات التشـويه األخريـات. وتكـون الرسـالة معـززة ألن الحكـم بـارز 
وعـادل حيـث أنـه يتـم أوًال تبرئـة ممارسـة التشـويه ألنـه يتـم اعتبـار الشـباب والمسـنين 

مسـؤولين عـن إرغامهـا علـى القيـام بـه. 

ويبّيـن عمـل االتحـاد الدولـي للحقوقيـات (FIDA) مسـتوى الرعايـة والدعـم الضرورييـن 
لدعـم الناجيـات مـن العنـف ضـد المـرأة والفتاة فـي مؤسسـات اجتماعية غيـر متكافئة 

مثـل المحكمـة ونظـام الشـرطة.

نقـاط الضعـف: ال يعتبـر القانـون أو إجـراءات المحكمـة الشـباب والمسـنين الذيـن ألزمـوا 
إجـراء التشـويه فـي الحالـة األولى مسـؤولين رغم أنهـم يظهرون قوة وسـلطة ضارتين 
علـى المرأتيـن (ممارسـة التشـويه والفتـاة) وعلـى مـؤازري التغييـر الذكـور المحتمليـن 
وال  األبـوي  النظـام  ناتـج  القانـون  يقاضـي  الحالـة،  هـذه  وفـي  والشـرطة).  الديـن  (رجـل 
يتعامل مع األسـباب الجذرية لعدم المسـاواة في القوة والسـيطرة. وممارسـة التشـويه 
التـي تعتبـر مسـؤولة قانونيـًا هـي نفسـها ضحيـة هيـاكل أبويـة مهيمنـة. وقـد تكـون 
ربـة أسـرة، والحكـم عليهـا بالسـجن لفتـرة سـبع سـنوات قـد يعـّرض األشـخاص الذيـن 

تعيلهـم للخطـر.

إشـراك الرجل والفتى: يجب أن يشـارك الرجل والفتى كقّيمين على القوانين المناهضة 
لتشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث. يكـون رجـل الديـن مـؤازراً وحيـداً للتغييـر، ولكـن لـو 
كان مجموعـة مـن الرجـال لكانـت هنـاك نتيجـة مختلفـة. وينبغـي أن تدعـم الشـرطة 
القانـون بفاعليـة أكثـر وبمسـاواة أكثـر بيـن الجنسـين. وقد يعـزز دعم الشـرطة المفتوح 
علـى  وقدرتهـم  عزيمتهـم  لإلنـاث  التناسـلية  األعضـاء  تشـويه  ممارسـة  علـى  للقضـاء 
الوقـوف فـي وجـه الشـباب والمسـنين الـذي يسـتخدمون القـوة خـالل موسـم تشـويه 

األعضـاء التناسـلية لإلنـاث.
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7.3(ب) طقوس العبور البديلة

القـوة: يرضـي اسـتخدام طقـس بديـل تمكيـن المـرأة والتعلـم التقليـدي لتحـول  نقـاط
والحقـوق  واإلنجابيـة  الجنسـية  الصحـة  عـن  رسـائل  دمـج  تـم  فلـو  امـرأة.  الـى  الفتـاة 
يمكـن  فإنـه  الضـارة،  والمعتقـدات  الخرافـات  مـن  بـدًال  الذاتيـة  والقيمـة  المتسـاوية 
حينهـا لطقـس بديـل مـن أن يسـتفيد مـن قـوة المجموعـة لمعالجـة األسـباب الجذريـة 

للجنسـانية.

إقنـاع  مـن  سـتتمكن  فإنهـا  ومدروسـة  جديـة  بطريقـة  الطقـوس  ممارسـة  تمـت  وإذا 
المحلـي. المجتمـع  شـرف  علـى  تحافـظ  بأنهـا  التقليديين/الدينييـن  والزعمـاء  المسـنين 

األعضـاء  تشـويه  علـى  للقضـاء  العلنـي  التعهـد  دور  للحفـل  العامـة  الطبيعـة  وتـؤدي 
التناسـلية لإلنـاث ويمكنـه أن يـؤدي دور االنتشـار المنظـم عندما تنتقل أنبـاء الحفل إلى 
مجتمعـات محليـة أخـرى. وهكـذا، يسـتطيع طقـس العبور البديل أن يسـاعد في إرسـاء 

معيـار اجتماعـي جديـد بعدم التشـويه.

الضعـف: قـد يسـتغرق الطقـس البديـل عـدة أعـوام ليحظـى بالمعنـى والثقـل  نقـاط
نفسـه الـذي يتمتـع بـه تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث فـي أعيـن الجيـل األكبـر سـنًا 

التشـويه. وممارسـات  التقليدييـن  والزعمـاء 

وفـي العديـد مـن المجتمعـات المحليـة حيـث تتـم ممارسـة تشـويه األعضاء التناسـلية 
لإلنـاث علـى الفتيـات دون الخامسـة مـن العمر، ال يشـكل هذا التشـويه طقـس عبور من 
الطفولـة إلـى األنوثـة. وبالتالـي، لـن يكـون لمبـادرة ممارسـة طقـوس بديلـة أي تأثيـر في 

هـذه المجتمعات. 

إشـراك الرجـل والفتـى: يمكـن تشـجيع العـم واألب علـى االسـتمرار فـي تمويـل الحفـل 
وشـراء هدايـا طقـوس العبـور؛ ويسـتطيع المسـنون أن يسـتمروا في مباركـة الفتاة عند 
تخرجهـا. ويمكـن أيضـًا تشـجيع الكنيسـة أو المسـجد أو مؤسسـات دينيـة أخـرى والتـي 
يديرهـا ذكـر فـي العـادة، علـى المسـاعدة فـي تحمـل التكاليـف بدًال مـن المنظمـات غير 
الحكوميـة التـي تميـل حاليـًا إلـى تمويـل الحفـالت بطريقـة غيـر مسـتدامة. ويسـتطيع 
الرجـل مـن خـالل هـذه المشـاركة أن يدعـم ويشـجع عمليـة ‘المـرأة كاملـة’ حيـث تشـير 
عبـارة ‘المـرأة كاملـة’ إلـى المـرأة غيـر مبتـورة األعضـاء التناسـلية والُممكنـة والمتمتعـة 

بالمسـاواة مـع الجنـس اآلخـر وتحتفـل بهـا.

7.3(ج) حوارات األجيال

نقـاط القـوة: توفـر الحـوارات بيـن األجيـال بيئة آمنـة وسـرية للتحدث بعمق عن األسـباب 
المجتمعية الجذرية لتشـويه األعضاء التناسـلية لإلناث إلى جانب عواقبه الضارة. وفيها 
ُتقـّدر آراء الجيـل األكبـر سـنًا وخبرتـه ، وبالتالـي ُتبنـى الثقـة وتكـون الرسـائل عـن النظام 
وتجعـل  احتمـاال.  أقـل  رفضهـا  يكـون  أن  أو  تهديـداً  أقـل  والسـيطرة  والسـلطة  األبـوي 
وتشـكل  اسـتدامة.  أكثـر  البرنامـج  والفتـاة  المـرأة  جانـب  إلـى  والفتـى  الرجـل  مشـاركة 
‘األزواج’ المـؤازرة لحـوارات األجيـال والتـي تقصـد المـدارس وتـزور المنـازل بالتوالـي صـورة 
قويـة فـي المجتمـع المحلي وسـتعزز شـبكات التواصل وتشـجع االنتشـار المنظم. وفي 
حـال نجـم عـن حوار األجيـال تعهد علني بالتخلي عن تشـويه األعضاء التناسـلية لإلناث، 
سـتتمتع المبـادرة حينئـذ بإمكانيـة المسـاهمة فـي وضع معيـار اجتماعـي جديد وتصل 
إلـى المجتمعـات المحليـة التـي ال تربـط بيـن تشـويه األعضاء التناسـلية لإلنـاث وطقوس 

العبـور والـت ال تسـتفيد مـن حفـالت طقـوس العبـور البديلة.
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تتطلـب  إذ  مكلفـة،  وهـي  العمـل  مـن  الكثيـر  الحـوارات  هـذه  تتطلـب  الضعـف:  نقـاط 
تدريـب الميّسـرين أوًال، واختيـار الفريـق األساسـي وتدريبـه وتسـهيل حواراتـه. وقـد ينجم 
عـن ذلـك تغيـر أراء مجتمـع محلـي صغيـر أو مجموعـة ضمـن مجتمـع محلـي والتـي لـن 

تشـكل عـدداً كبيـراً مـا كافـي ليكـون لـه أي تأثيـر علـى األسـباب الجذريـة.

ويتـم  بالمفهـوم  يتعلـق  مـا  فـي  أساسـيان  والفتـى  الرجـل  والفتـى:  الرجـل  إشـراك 
دمجهمـا كعوامـل تغيير عبر انقسـامات النـوع االجتماعي وبين األجيال. بالتالي، تشـكل 
معالجـة األسـباب المجتمعيـة الجذريـة للقضـاء علـى تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلناث 

رسـالة أساسـية لهمـا بقـدر مـا تكـون أساسـية للفتـاة والمـرأة.

7.3(د) العمل مع القابالت

القـوة: القابلـة عالمـة باألسـرار ويمكنها الفوز بثقة األم التي تسـاعدها، وهي تتمتع  نقـاط
بموقـع يؤهلهـا كونها ملمة بالحالة الجسـدية لمريضتها ويمكنها مسـاعدة هذه المرأة 
في الربط بشـكل صريح بين متاعبها الصحية وتشـويه األعضاء التناسـلية لإلناث. وخبرتها 
في معرفة المتاعب الجسـدية والعاطفية الضارة الناجمة عن تشـويه األعضاء التناسـلية 
لإلناث إلى جانب خبرتها في المسـاعدة في توليد المرأة غير مشـوهة األعضاء التناسـلية 
تضعانهـا فـي موقـع قوي يؤهلها للمقارنة وتقديم النصح. والعديد من القابالت خضعن 

أيضًا لتشـويه أعضائهن التناسـلية، مما يعزز مصداقيتهن وقبولهن.

تقـوم القابلـة بزيـارة المـرأة والفتـاة فـي المنـزل، وقـد تحظـى بفرصـة فـي هـذه الحـاالت 
للتحدث إلى الفتى والرجل في المنزل ايضًا. ومن الناحية الطبية ال تشـعر القابلة بالخجل 
وبوسـع تأثيرهـا وسـلطتها أن يتخطيـا الحديـث عـن المحرمـات الجسـدية إلـى معالجـة 

مسـائل النظـام األبـوي والسـلطة والسـيطرة.

الضعـف: ُيطلـب مـن القابـالت فـي العديـد مـن المجتمعـات المحليـة إجراء تشـويه  نقـاط
األعضـاء التناسـلية لإلنـاث. وتقـر بعـض القابـالت أنهـن يجريـن النـوع 1 مـن التشـويه علـى 
مـع  العمـل  يتمتـع  بالتالـي،  و3.  للنوعيـن 2  حـد  لوضـع  وذلـك  ‘كتلطيـف’  األسـرة  أقـارب 
القابـالت بإمكانيـة انتهـاك مبـدأ عـدم إلحـاق الضـرر في المجتمعـات المحليـة حيث تقوم 
القابالت بدور مماثل لممارسـات التشـويه أو لبدائله ‘الطبية’. وهكذا، يمكنهن تعزيز عدم 

المسـاواة بيـن الجنسـين والسـلطة والسـيطرة بـدًال مـن معالجتها.

إشـراك الرجـل والفتى: يسـتطيع الرجل في العديد من المجتمعـات المحلية الذهاب إلى 
عيـادات رعايـة صحـة األم التي تشـكل مكانًا آخر حيث تسـتطيع القابلـة معالجة المخاطر 
الصحيـة الفوريـة، ومـن خـالل هـذه ‘االحتياجـات العمليـة للنـوع االجتماعـي’، التحـدث إلـى 
الوالد والزوج عن األسباب المجتمعية الجذرية و‘ احتياجات النوع االجتماعي االستراتيجية’. 
وفـي المجتمعـات المحليـة حيـث يتواجد أيضًا مسـاعدو توليد ذكور، يتمتـع هؤالء بموقع 
يؤهلهـم للتحـدث إلـى الرجـل والفتـى عـن سـبب كـون تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلناث 
ممارسـة ضـارة وشـكًال من أشـكال العنف ضـد المرأة والفتاة، مثـًال في النوادي بعـد الدوام 

المدرسي.

7.3(ه) المشاهير

القـوة: يشـكل ترويـج الرسـائل للقضاء على تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلناث من  نقـاط
خـالل الرياضـة طريقـة سـريعة فـي الوصـول الـى جمهـور كبيـر مـن الفتيـان والرجـال إلى 
جانـب النسـاء والفتيـات للتفكيـر بعـدم المسـاواة بيـن الجنسـين، ولربمـا للمـرة األولـى. 
بطولـة  عـن  يتحـدث  بأنـه  عالميـًا  والمعـروف  سـينمائية  بجـودة  يتمتـع  الـذي  فالفيلـم 
الكريكـت الدوليـة (The Last Man Stands) يصـل إلـى جمهـور وطني ودولـي وهو بالتالي 
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فعـال فـي تغييـر المفاهيـم المتعلقة بالمعاييـر االجتماعية. ويسـتخدم المفهوم ‘غير 
االعتيـادي’ للشـباب مـؤازري التغييـر المشـهورين األمـور غيـر العاديـة لتحريـر المحرمـات 
وإتاحـة التحـدث عـن السـلطة والسـيطرة واألسـباب الجذريـة. ونجـاح هـؤالء المشـاهير 
المدهـش فـي عالـم الرياضـة وشـهرتهم الدوليـة المفاجئـة يتيحـان أسـباب التمكيـن 

ألنهمـا يؤكـدان علـى أن ‘أي شـيء محتمـل الحـدوث’.

نقـاط الضعـف: يتطلـب ايجـاد ‘الناقلـة’ (الكريكت في هـذه الحالة) وصنـع الفيلم خبرة 
خاصـة وميزانيـة ضخمـة. ولربمـا يشـكل ( the Warriors) ظاهـرة بـدًال مـن نمـوذج يمكـن 

استنساخه.

إشـراك الرجـل والفتـى: يشـكل الرجـل والفتـى كال عاملـّي التغييـر والمسـتهدفين فـي 
هـذا المشـروع. وواقـع أن الشـهرة تتيـح للشـباب التحـدث إلـى المسـنين هـو بحـد ذاتـه 
طريقـة لمعالجـة عـدم المسـاواة فـي المجتمـع، وفـي هـذه الحالـة يتعلـق األمـر بعـدم 

المسـاواة بيـن أجيـال الرجـال. 

الخطوة 6: وضع نظرية التغيير

لـدى كافـة المنظمـات نهجهـا الخـاص فـي وضـع نظريـة التغييـر وأطرهـا الخاصـة فـي التخطيـط. 
وألغـراض هـذا النشـاط، يسـتخدم تعريف مركـب للتغيير كي يالئـم ‘أطر نتائج’ متنوعـة. ولمعرفة 
7.6تعريـف نظريـة التغيير، أنظر النشـرة 7.6تعريـف نظريـة التغيير، أنظر النشـرة 7.6. كما يسـتطيع الميّسـر أيضًا أن يشـدد علـى اتجاه عام بين 
وكاالت التنميـة الدوليـة إزاء الحاجـة للمرونـة ولنهج في التخطيط االسـتراتيجي يكون أكثر قابلية 
للتكييـف، حيـث يكـون البرنامـج مصممـًا مـع مرحلة تجريبيـة قبل توسـيع نطاقه، ما يتيـح القيام 

.(Alexander-Scott et al., for DfID 2016: p.21.(Alexander-Scott et al., for DfID 2016: p.21.( باالختبار والتكرار اسـتناداً إلى دروس مسـتفادة (
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مجموعة األجوبة للنشرة 7.6

النشرة/النشاط الذي يساعد في اإلجابة على السؤالاألسئلة التوجيهية

5.3 - 5.1 تحديد الجهات الفاعلة في الربعيات السلبي والحاسم في من نسعى لدعمه؟
مصفوفة التأثير

7.5 الجماعات المستهدفة

2.7 - 2.6 تحليل الحالةما هي المشكلة؟

3.1 الممارسات الضارة، فقدان السلطة

4.3 انتهاك الحقوق

2.4 - 2.2 العرقية، التعليم، الدين، عدم المساواة بين الجنسينما هي العوامل التي تؤثر على المشكلة؟

3.2(أ) - (د) عدم المساواة في األدوار بين الجنسين، تقسيم العمل...

4.1 الجناة، العقوبات، المخاطر

5.4 نهج ايكولوجي (لتسليط الضوء على الجوانب المتعددة األبعاد 
للمشكلة)

6 تفّرع نظام المعتقدات

6.1 الخرافات والمعتقدات الضارة

أي جهات فاعلة تؤثر على الوضع؟ أي جهات فاعلة 
تستطيع التأثير على التغيير؟

أي جهات فاعلة تؤثر على الوضع؟ أي جهات فاعلة 
تستطيع التأثير على التغيير؟

5.3 - 5.1 عوامل التغيير ومصادر المقاومة؛ احتساب وتخطيط تأثراتهاأي جهات فاعلة تؤثر على الوضع؟ أي جهات فاعلة 

ما هي التغييرات على المدى الطويل التي ينبغي أن 
تحدث؟

4.3.3 تدابير لمعالجة األسباب الجذرية

7.1 احتياجات النوع االجتماعي االستراتيجية

6.2 تغيير المعتقداتما الذي ينبغي أن يحدث لتحقيق ذلك؟

5.3 تغيير الجهات المؤثرة

7.4 - 6.1 إشراك الرجل والفتى

5.4 نهج ايكولوجي؛ معالجة التغيير على مستوى األفراد والعالقات ما هو أساسنا المنطقي لكيفية حدوث التغيير؟
والمجتمعات المحلية والمستوى المجتمعي 

ما هي األنشطة األساسية التي ستؤدي إلى تحقيق 
هذه التغييرات؟

5.4 انشطة أساسية في اإلطار اإليكولوجي

7.1 تدخالت في المشروع المعني بتشويه األعضاء التناسلية لإلناث

7.4 (أ) - (ه)، 7.5 مداخيل بديلة، مخيمات إنقاذ، طقوس عبور بديلة، 
العمل مع القابالت، إشراك الرجل والفتى وغيرها.

ما هي افتراضاتنا بشأن كيفية عمل هذه األنشطة 
األساسية؟

2.4 - 2.2 يفيد تحليل البيانات تحليالت الحالة بالمعلومات

6.2 يمكن تغيير المعتقدات الضارة

7.1 تساعد معالجة احتياجات النوع االجتماعي العملية في معالجة 
احتياجات النوع االجتماعي االستراتيجية؛ ويمكن القيام بمعالجة 

ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث ضمنيًا وصراحة
احتياجات النوع االجتماعي االستراتيجية؛ ويمكن القيام بمعالجة 

ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث ضمنيًا وصراحة
احتياجات النوع االجتماعي االستراتيجية؛ ويمكن القيام بمعالجة 

7.2 عدم إلحاق الضررما هي المخاطر؟

لم يتم تناوله في هذه الدورةكيف سنقيس التغيير الذي نحققه؟

كيف سنسترجع الدروس المستفادة إلى تصميم 
المشروع؟

4.4 تحديد ‘ثغرات’ النشاط في اإلطار اإليكولوجي

7.4(أ) - (ه) تحديد المزايا والعيوب
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الخطوة 8: االختبار الالحق للدورة

مجموعة األجوبة للمورد 7.2(ب)

10 (د) 9 (ج)  8 (أ)  7 (ب)  6 (ب)  5 (أ)  4 (د)  3 (أ)  2 (ج)  1 (د) 
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المورد 

المورد 7.2 (أ): التقييم الذاتي لما بعد الدورة التدريبية

أشيروا في المربع ما إذا كنتم 

4= توافقون بشدة، 3= توافقون 2= ال توافقون نوعًا ما 1= ال توافقون

يمكنني بفضل الدورة أن أحسن طريقتي في ...

1 ... تحريـر تحليـل بيانـات تشـويه األعضاء التناسـلية لإلناث 
لمشـروع أو برنامـج قطري

بيـن  متكافئـة  الغيـر  القـوة  عالقـات  أن  كيـف  توضيـح   ...  2
األعضـاء  لتشـويه  الجـذري  السـبب  هـي  والرجـل  المـرأة 

لإلنـاث. التناسـلية 

3 ... توضيـح سـبب محافظـة المـرأة في بعـض المجتمعات 
علـى ممارسـة تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث رغـم أنه 

ضار.

كممارسـة  لإلنـاث  التناسـلية  األعضـاء  تشـويه  تحديـد   ...  5
والفتـاة  المـرأة  ضـد  العنـف  أشـكال  مـن  وشـكل  ضـارة 

.(VAWG)

لإلنـاث  التناسـلية  األعضـاء  تشـويه  أن  كيـف  توضيـح   ...  6
والفتـاة. المـرأة  حقـوق  ينتهـك 

7 ... توضيح كيف يمكن اسـتخدام إطار إيكولوجي لبرمجة 
شـاملة لمعالجة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث.

8 ... اسـتخدام مصفوفـة تأثيـر إليجاد فرص سـانحة لتغيير 
ديناميكيـات القـوة المحيطـة بتشـويه األعضاء التناسـلية 

لإلناث.

9 ... وضع قائمة بالمعتقدات الضارة بشـأن تشويه األعضاء 
التناسـلية لإلناث وتوضيح كيف يمكن معالجتها.

10 ... وضـع قائمـة ببعـض االعتبـارات لوضـع برنامـج يعالـج 
النـوع االجتماعـي وتشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث

 1 2 3 4
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11. اذكروا ما أعجبكم في الدورة.

12. اذكروا كيف يمكن تحسين الدورة في المرة المقبلة.
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المورد 7.2(ب): اختبار ما بعد الدورة 

ضعـوا دائـرة لخيـار واحـد فقـط لـكل مـن البيانـات العشـرة، ودعـوا المربـع فارغـًا إذا كنتـم 
الجـواب. تجهلـون 

الصعيـد  علـى  لإلنـاث  التناسـلية  األعضـاء  تشـويه  انتشـار  بيانـات  تحليـل  تركيـز  يشـكل  1
قويـة: التاليـة  األمـور  تكـون  عندمـا  معضلـة  الوطنـي 

معتقدات دينية معتقدات دينية  ج  عدم المساواة بين الجنسين  عدم المساواة بين الجنسين   أ 

اختالفات عرقية إقليمية اختالفات عرقية إقليمية  د  قوانين تحظر تشويه األعضاء   قوانين تحظر تشويه األعضاء    ب 
التناسلية لإلناث   

يمنح التملك الغير متكافئ للممتلكات الخاصة الرجل سلطة على المرأة.  وأحد األمثلة  2
هو

حقوق الرجل في اإلرث حقوق الرجل في اإلرث  ج  الرجل كمعيل والمرأة كراعية  الرجل كمعيل والمرأة كراعية   أ 
ومتطلبات مهر المرأة

العنف ضد المرأة والفتاة العنف ضد المرأة والفتاة  د  األنوثة الشديدة للمرأة  األنوثة الشديدة للمرأة   ب 

ينبغي اسناد السبب الجذري لممارسات تشويه األعضاء التناسلية لإلناث إلى: 3

مشاركة المرأة في الممارسة مشاركة المرأة في الممارسة  ج  عالقات السلطة الغير متكافئة  عالقات السلطة الغير متكافئة   أ 
بين المرأة والرجل

الدين د  الخرافات والمعتقدات الضارة  الخرافات والمعتقدات الضارة   ب 

عندمـا تؤيـد المـرأة تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث رغـم أنها تعلـم بأنه ضـار، فهي قد  4
تفعـل ذلـك مـن أجل

شرف األسرة شرف األسرة  ج  القبول االجتماعي  القبول االجتماعي   أ 

كل ما سبق كل ما سبق   د   البقاء االقتصادي  البقاء االقتصادي   ب 

فـي مـا يتعلـق بارتكاب تشـويه األعضاء التناسـلية لإلنـاث وعواقبه، هذا التشـويه باعتباره  5
عنـف ضـد المـرأة والفتـاة هـو مماثل 

لالغتصاب لالغتصاب  ج  لزواج األطفال أو الزواج   لزواج األطفال أو الزواج    أ 
المبكر أو الزواج القسري

لالتجار بالبشر لالتجار بالبشر  د  للعنف العائلي  للعنف العائلي   ب 

التاريخرقم المرشح
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يشكل تشويه األعضاء التناسلية لإلناث انتهاكًا لحق المرأة والفتاة في 6

العقوبات والمكافآت العقوبات والمكافآت  ج  اإلغفال التعددي   اإلغفال التعددي    أ 

كل ما سبق كل ما سبق  د  الرفاه الجسدي والجنسي والعاطفي  الرفاه الجسدي والجنسي والعاطفي   ب 

غالبـًا مـا تسـتند المعتقـدات بشـأن ضرورة ممارسـة تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلناث إلى  7
مفاهيـم خاطئـة

لطقوس العبور البديلة لطقوس العبور البديلة  ج  لالنتشار المنظم  لالنتشار المنظم   أ 

لكل ما سبق لكل ما سبق  د  للصحة الجنسية واإلنجابية   للصحة الجنسية واإلنجابية    ب 

يمكـن أن تكـون مصفوفـة تأثيـر خـالل تصميم برامـج لمعالجة تشـويه األعضاء التناسـلية  8
لإلنـاث مفيـدة لتحديـد

االحتياجات النوع االجتماعي االحتياجات النوع االجتماعي  ج  عوامل التغيير ومصادر التصدي   أ 
العملية

المستويات اإليكولوجية المستويات اإليكولوجية  د  نهج النوع االجتماعي التحويلة  نهج النوع االجتماعي التحويلة   ب 

ضمان عدم إلحاق الضرر في البرمجة المعنية بتشويه األعضاء التناسلية لإلناث يعني  9

تفادي األثر السلبي  تفادي األثر السلبي   ج  تعزيز بدائل  تعزيز بدائل   أ 

استحداث استقطاب استحداث استقطاب  د  منح األولوية لالحتياجات الطويلة األجل  منح األولوية لالحتياجات الطويلة األجل   ب 

ينبغـي اسـتخدام نهـج ايكولوجـي يعالـج تشـويه األعضاء التناسـلية لإلناث على مسـتوى  10
الفـرد والعالقـة والمجتمـع المحلـي والمجتمـع ألن

النظريات التنازلية للتغيير  النظريات التنازلية للتغيير   ج  استراتيجيات العنف ضد المرأة  استراتيجيات العنف ضد المرأة   أ 
تغطي المستويات األربعة والفتاة تغطي المستويات األربعة

األسباب الجذرية لتشويه  األسباب الجذرية لتشويه   د  يفضل المانحون العمل  يفضل المانحون العمل   ب 
األعضاء التناسلية لإلناث تؤثر  على المستويات األربعة

على المستويات األربعة 
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النوع اإلجتماعي وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث

الدورة 7 — البرمجة المتعلقة بالنوع االجتماعي وتشويه
األعضاء التناسلية لإلناث



1

التعريف بالدورة

المشاركين  نشرات 

النوع اإلجتماعي  وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث
تدريبي دليل 
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1.1 النشرة 

ابحث عن شخص... 

اإلسم ابحث عن شخص... 

لإلنـاث التناسـلية  األعضـاء  لتشـويه  األربعـة  األنـواع  شـرح  يسـتطيع   ...

… عمل/يعمـل فـي بلـد حيث تتم ممارسـة تشـويه األعضاء التناسـلية 
لإلنـاث على نطاق واسـع

… يسـتطيع شـرح نهـج المعاييـر االجتماعيـة والتغييـر فـي مـا يتعلـق 
بالبرمجـة

… ال يوافق على تعريف المملكة المتحدة لتشـويه األعضاء التناسـلية 
لإلناث على أنه شـكل من أشـكال سـوء معاملة الطفل1

… يعمل بانتظام على دمج المساواة بين الجنسين في برامج أخرى 

… يعتقـد أن نهـج حقـوق اإلنسـان هـو الحـل الرئيسـي للقضـاء علـى 
لإلنـاث التناسـلية  األعضـاء  تشـويه 

تشـويه  مثـل  شـائعة  أخـرى  ضـارة  ممارسـات  يذكـر  أن  يسـتطيع   …
لإلنـاث التناسـلية  األعضـاء 

… أشـرك الصبيـان والرجـال في برامج معنية بالمسـاواة بين الجنسـين

… يعتقـد أن نهجـًا يقـوم علـى االعتبـارات الصحيـة هـو الحل الرئيسـي 
للقضـاء علـى تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلناث

… عمل/يعمـل علـى نشـر معلومـات عامـة علـى مسـتويات مختلفـة 
مـن المجتمـع

… عمل/يعمل في اطار برنامج لمنع العنف ضد المرأة والفتاة

خضعـن  اللواتـي  األمهـات  نسـبة  ارتفـاع  سـبب  شـرح  يسـتطيع   …
لتشويه أعضائهن التناسلية والالتي يمارسنه على بناتهن 

Social Care, Local Government and Care Partnerships/Children, Families and Communities/ Maternity and Starting well/24839, 2015 1
.gov.uk. Female Genital Mutilation Risk and Safeguarding; Guidance for professionals
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1.2 النشرة  

وصف الدورة  

الدورة  أهداف 

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من

تحريـر تحليـل بيانـات عـن النـوع االجتماعـي وتشـويه األعضـاء التناسـلية لإلناث لمشـروع 1
أو برنامـج قطـري محدد؛

تحديـد األسـباب الجذريـة لتشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث علـى أنـه عالقـة قـوة غيـر 1
متكافئـة بيـن المـرأة والرجـل تؤدي إلى عدم المسـاواة بين الجنسـين والتمييز والتنميط 

الضارة؛ والمعاييـر 

شـرح كيفيـة اسـتخدام المجتمعـات لتشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث للسـيطرة على 1
المـرأة والفتـاة وسـبب احتمـال أن تكـون المـرأة مشـاركة أيضـًا فـي الحفـاظ علـى الوضـع 

الراهن؛

تعريـف تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث علـى أنـه ممارسـة ضـارة وشـكل مـن أشـكال 1
العنـف ضـد المـرأة والفتـاة وانتهـاك لحقـوق اإلنسـان الخاصـة بهمـا؛

األعضـاء 1 بتشـويه  المعنيـة  بالبرمجـة  يتعلـق  مـا  فـي  الشـامل  النهـج  أهميـة  توضيـح 
لإلنـاث التناسـلية 

تحديد دعم أو مقاومة أصحاب المصلحة للقضاء على تشويه األعضاء 1

التصدي الخرافات والمعتقدات الضارة المتعلقة بتشويه األعضاء التناسلية لإلناث؛ 1

وشـرح مجموعـة مـن االعتبـارات الخاصـة بالبرمجـة المعنيـة بالنـوع االجتماعـي وتشـويه 1
األعضـاء التناسـلية لإلنـاث والبـدء فـي وضـع نظريـة تغيير.

لمحـة عامـة عن الدورة

الوحدة  1 —  تعريف سياق تشويه األعضاء التناسلية لإلناث

سيتمكن المشاركون في نهاية الوحدة منالعنوانالدورة

إتمام التقييم السابق للدورة؛ 1االفتتاح

تحديد المهارات والخبرات لدى أعضاء المجموعة؛ 1التعريف بالدورة1
شرح نهج الدورة وأسبابها المنطقية؛ 1
الموافقة على طرق العمل معًا؛ 1

بيانات النوع 2
االجتماعي وتشويه 

األعضاء التناسلية 
لإلناث

تجميع الوقائع الرئيسية بشأن النوع االجتماعي وتشويه  1
األعضاء التناسلية لإلناث في البلدان حيث يعمل 

المشاركون؛
وضع تحليل بيانات بشأن النوع االجتماعي وتشويه  1

األعضاء التناسلية لإلناث لمشاريع/برامج المشاركين.
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الوحـدة 2 — عـدم المسـاواة بيـن الجنسـين وتشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث والعنف ضـد المرأة 
والفتاة

سيتمكن المشاركون في نهاية الوحدة منالعنوانالدورة

تحليل األسباب الجذرية لتشويه األعضاء التناسلية لإلناث  1القوة والتحكم3
في ما يتعلق بعدم المساواة بين الجنسين والتمييز 

وتنميط النوع االجتماعي والمعايير الضارة؛
شرح كيف يشكل تشويه األعضاء التناسلية لإلناث  1

ممارسة ضارة؛ 
شرح كيف يتم استخدام تشويه األعضاء التناسلية لإلناث  1

للسيطرة على المرأة والفتاة؛
تشويه األعضاء 4

التناسلية لإلناث 
كأحد أشكال العنف 

ضد المرأة والفتاة

تعريف العنف ضد المرأة والفتاة؛ 1
تعريف كيف يكون تشويه األعضاء التناسلية لإلناث  1

ممارسة ضارة وشكًال من أشكال العنف ضد المرأة 
والفتاة وانتهاكًا لحقوق اإلنسان؛

البدء في استخدام إطار ايكولوجي للبرمجة المعنية  1
بتشويه األعضاء التناسلية لإلناث.

الوحدة  3 — عوامل التغيير ومصادر المقاومة

سيتمكن المشاركون في نهاية الوحدة منالعنوانالدورة

تحليل تأثير أصحاب 5
المصلحة

تعريف دعم ومقاومة أصحاب المصلحة لتشويه  1
األعضاء التناسلية لإلناث؛

استخدام مصفوفة تأثير إليجاد مداخل للتغيير؛ 1
معالجة المعتقدات 6

الضارة
تحليل المعتقدات الضارة الشائعة التي تدعم تشويه  1

األعضاء التناسلية لإلناث؛
ذكر حجج فاعلة لمعالجتها. 1

الوحدة  4 — البرمجة المعنية بالنوع االجتماعي وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث

سيتمكن المشاركون في نهاية الوحدة منالعنوانالدورة

البرمجة المعنية 7
بالنوع االجتماعي 
وتشويه األعضاء 
التناسلية لإلناث

شرح مجموعة من االعتبارات الخاصة بالبرمجة التحولية  1
للجنسانية؛ 

البدء بوضع نظرية تغيير؛ 1
شرح كيف سيستخدم المشاركون محتوى الدورة في  1

عملهم الخاص؛
إتمام التقييم السابق للدورة. 1االختتام
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1.3 النشرة 

النقاط الرئيسية: مقدمة الى الدورة

التناسـلية  األعضـاء  تشـويه  تنـاول  فـي  جنسـانًيا  نهًجـا  الـدورة  تتبـع 
اآلتيـة: المسـائل  تعالـج  أنهـا  يعنـي  مـا  لإلنـاث، 

عالقـة قـوة غيـر متكافئـة بيـن المـرأة والرجـل تدعـم التمييـز بيـن الجنسـين، وشـروط  1
اجتماعيـة واقتصاديـة غيـر متكافئـة يمكنهـا أن تـؤدي إلـى العنـف ضـد المـرأة والفتـاة 

اجتماعيـة. وكمجموعـة  كفـرد  المـرأة  وتبعيـة 

يسـتخدم تشـويه األعضاء التناسـلية للمرأة كممارسـة ضارة  1
للسـيطرة  والفتـاة  المـرأة  ضـد  العنـف  أشـكال  مـن  وشـكل 
علـى المـرأة والفتـاة مـن خـالل معتقـدات تتعلـق بالطهـارة 
الـزواج  قبـل  العذريـة  لضمـان  وذلـك  والشـرف  والعفـة 

الزوجـي. واإلخـالص 

المـرأة  1 حقـوق  لإلنـاث  التناسـلية  األعضـاء  تشـويه  ينتهـك 
صحتهمـا  علـى  طويـل  مـدى  وعلـى  سـلبًا  ويؤثـر  والفتـاة 
ورفاههمـا وتعليمهمـا واقتصادهمـا وحالتهمـا االجتماعيـة 

الشـخصي. وتطورهمـا 

وخالفـًا ألشـكال أخـرى من أشـكال العنف ضد المـرأة والفتاة،  1
هـذا  اسـتمرارية  علـى  الحفـاظ  فـي  المـرأة  تشـارك  مـا  غالبـًا 
يفـوق  عنـه  الناجـم  االجتماعـي  االستحسـان  ألن  التشـويه 

السـلبية. عواقبـه 

تكمـل الـدورة  دليـل األعـراف االجتماعيـة والتغييـر الصـادر عـن صنـدوق 
األمم المتحدة للسكان(UNFPA)  - واليونيسف(2016) (UNICEF) . وهو 
واليونيسـف  للسـكان  المتحـدة  األمـم  صنـدوق  بيـن  مشـترك  برنامـج 
معنـي بتشـويه األعضـاء التناسـلية لإلناث: تسـريع التغييـر.  متوفر من 

الشـبكي:   الموقع 
Available from: http://www.unfpa.org/publications/manual-social-norms-and-change

يعتـرف هـذا النهـج بـأن تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث متأصـل في 
متعـددة  قنـوات  خـالل  مـن  العمـل  الـى  ويدعـو  االجتماعيـة  المعاييـر 
أصحـاب  -يشـمل  واسـع  نطـاق  علـى  الشـبكات’  مـن  ‘ائتـالف  إلنشـاء 
المصلحـة مـن الحكومة والدين والمجتمـع المحلي وأصحاب المصلحة 
األفـراد مـن قطاعـات الصحـة والتعليـم والقطـاع المعنـي بالمسـاواة 
التجاريـة  واألعمـال  اإلعـالم  ووسـائط  األطفـال  وحمايـة  الجنسـين  بيـن 
األعضـاء  تشـويه  ممارسـة  عـدم  يتوخـى  جديـد’  ‘معيـار  لدعـم  وذلـك 

لإلنـاث.  التناسـلية 
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والمعيار االجتماعي هو ممارسة  

تتـم وتلقـى قبـوًلا علـى نطـاق واسـع؛ وهـي أمـر يفتخـر بـه 1
ويقـام  بـه  التقيـد  علـى  مرغميـن  يكونـون  و/أو  األشـخاص 

المحلـي  والمجتمـع  األسـرة  قبـل  مـن  عـادة  جماعيـًا 

التقليـدي) 1 (القانـون  مـن  الخـوف  اليـه  يدفـع  مـا  وغالبـًا 
والعـار (نتيجـة  لألحبـاء)  المعنـوي  بالذنـب (الضـرر  والشـعور 

ممارسـته تتـم  لـم  اذا  العامة/والنبـذ)  اإلدانـة 

ويحظـى بتأييـد علنـي رغـم مـا قـد يعتقـده األشـخاص سـراً: 1
يتـم ألن اآلخريـن شـوهدوا يقومون به؛ ومبنـي على االعتقاد 

بـأن اآلخريـن يؤمنـون بـه.  ويعرف ذلـك باإلغفـال التعددي..

 .Bicchieri and Mercier (2014) Norms and beliefs: how change occurs أنظر  Norms and beliefs: how change occurs أنظر  Norms and beliefs: how change occurs
Available from: http://www.academia.edu/1596868/Norms_and_Beliefs_How_Change_Occurs

األعضـاء  تشـويه  بعـدم  يقضـي  جديـد  اجتماعـي  معيـار  ولتحقيـق 
الجنسـين  بيـن  المسـاواة  عـدم  معالجـة  ينبغـي  لإلنـاث،  التناسـلية 
جنسـاني  تحليـل  خـالل  مـن  والتحكـم  األبويـة  والسـلطة  والتمييـز 
شـامل  برنامـج  أو  مشـروع  تخطيـط  ُترشـد  التـي  الجذريـة  لألسـباب 
بوضـوح.  هكـذا، يكمـل نهج النوع االجتماعي  لمعالجة تشـويه األعضاء 
التناسـلية لإلنـاث المعاييـر االجتماعيـة ونهـج التغييـر وذلـك مـن خالل 

اآلثـار. جانـب  إلـى  الجذريـة  األسـباب  معالجـة 
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المشاركين  نشرات 

بيانات النوع االجتماعي وتشويه 
األعضاء التناسلية لإلناث

النوع اإلجتماعي  وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث
تدريبي دليل 
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2.1 النشرة 

أوافق أو ال أوافق

لتوضيـح  مسـتعدين  وكونـوا  تعارضـون  أو  توافقـون  كنتـم  إن  بيـان  كل  جانـب  إلـى  أشـيروا 
لسـبب. ا

ال أوافق أوافق 

  تظهر النسب المئوية أن انتشار 
تشويه األعضاء التناسلية لإلناث 

في أرجاء البلد مفيد. 

التعليم هو الحل الرئيسي 
لمعالجة تشويه األعضاء 

التناسلية لإلناث.

نسبة العنف ضد المرأة والفتاة 
هي أعلى في البلدان حيث تتم 

ممارسة تشويه األعضاء التناسلية 
لإلناث.

اإلسالم هو سبب انتشار تشويه 
األعضاء التناسلية لإلناث.
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المرجع عمود البيانات

انتشار تشويه األعضاء التناسلية 
لإلناث على الصعيد الوطني

 عامًا
لإلناث على الصعيد الوطني

 عامًا
لإلناث على الصعيد الوطني

الفئة العمرية 49ً - 15

UNICEF (2013). Female Genital Mutilation/Cutting:
A statistical overview and exploration of the dynamics

of change.
الشبكي الموقع  على  متاح 

http://www.unicef.org/media/files/UNICEF_FGM_report_July_2013_Hi_res.pdf

انتشار تشويه األعضاء التناسلية 
لإلناث وفق التفاوتات دون 

الوطنية (٪)

UNICEF (2013).  Female Genital Mutilation/Cutting:
A statistical overview and exploration of the dynamics

of change.
الشبكي الموقع  على  متاح 

http://www.unicef.org/media/files/UNICEF_FGM_report_July_2013_Hi_res.pdf

انتشار تشويه األعضاء التناسلية 
لإلناث وفق محل اإلقامة (٪)

UNICEF (2013).  Female Genital Mutilation/Cutting:
A statistical overview and exploration of the dynamics

of change.
الشبكي الموقع  على  متاح 

http://www.unicef.org/media/files/UNICEF_FGM_report_July_2013_Hi_res.pdf

انتشار تشويه األعضاء التناسلية 
لإلناث وفق ثراء األسرة 

المعيشية (٪)

UNICEF (2013).  Female Genital Mutilation/Cutting:
A statistical overview and exploration of the dynamics

of change.
الشبكي الموقع  على  متاح 

http://www.unicef.org/media/files/UNICEF_FGM_report_July_2013_Hi_res.pdf

مالحظات

بيانـات •  قواعـد  النشـاط  لهـذا  البيانـات  مصـادر  تتضمـن 
عالميـة محدثـة بانتظـام وتتيـح الحصـول على بيانـات قابلة 
النشـاط.   عليهـا  يركـز  التـي  السـبعة  البلـدان  فـي  للمقارنـة 
ورغـم احتمـال وجـود بيانـات أحدث لفئـات بعض األنشـطة 
لـم  حيـث  هنـا  ُتضـف  لـم  فهـي  البلـدان،  ببعـض  الخاصـة 
المذكـورة  العالميـة  البيانـات  قواعـد  فـي  إضافتهـا  تتـم 
كمراجـع وألن ذلـك سيشـكل خرقـًا لمصداقيـة مجموعـة 

البيانـات. 

المؤشـرات/البيانات •  لمختلـف  المرجعيـة  األعـوام  وتختلـف 
وعبـر البلـدان. 

(االسـتقصاء •  بمصـر  تتعلـق  احـدث  بيانـات  وهنـاك 
(دراسـات  والسـودان   ،(DHS 2015 والصحـي،  الديمغرافـي 
وكينيـا   ،(MICS 2014 المؤشـرات  متعـددة  اسـتقصائية 
(االسـتقصاء الديمغرافـي والصحـي DHS 2014)، ونيجيريـا 
(االسـتقصاء الديمغرافـي والصحـي DHS 2013) لكـن لـم 
التناسـلية  األعضـاء  تشـويه  انتشـار  وفـق  تصنيفهـا  يتـم 
أو  اإلقامـة  محـل  أو  الوطنـي  دون  المسـتوى  علـى  لإلنـاث 
النشـاط.   هـذا  يتطلبـه  األمرالـذي  المعيشـية  األسـرة  ثـراء 
لـذا، يبقـى تحليـل اليونيسـف لعـام  2013المصدر الرئيسـي 
اسـتقصائية  (دراسـات  الصومـال  اآلتـي:  إلـى  ويسـتند 
(االسـتقصاء  ومصـر   ،(MICS 2006 المؤشـرات  متعـددة 
الديمغرافـي والصحـي DHS 2008)، والسـودان (الدراسـات 
SHHS السـودان  فـي  المعيشـية  لألسـر  االسـتقصائية 
DHS والصحـي  الديمغرافـي  (االسـتقصاء  وإثيوبيـا   ،(2008
DHS والصحـي  الديمغرافـي  (االسـتقصاء  وكينيـا   ،(2005
متعـددة  اسـتقصائية  (دراسـات  ونيجيريـا   ،(2008-2009
اسـتقصائية  (دراسـات  والعـراق   (MICS 2011 المؤشـرات 

.(MICS 2011 المؤشـرات  متعـددة 

تشـويه •  انتشـار  عـن  األحـدث  البيانـات  علـى  للحصـول 
UNICEF (2016) Female أنظـر  لإلنـاث،  التناسـلية  األعضـاء 
Genital Mutilation/Cutting: A Global Concern، متـاح علـى 

الموقع الشـبكي:  
http://www.unicef.org/media/files/FGMC_2016_brochure_

final_UNICEF_SPREAD.pdf
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المرجع عمود البيانات

النسبة المئوية للسكان 
البالغون 25 من العمر فما فوق 

والحاصلين على التعليم الثانوي 
كحد أدنى (٪)

والحاصلين على التعليم الثانوي 
كحد أدنى (٪)

والحاصلين على التعليم الثانوي 

UNDP (2015). Human Development Report 2015, Work for Human
Development, Table 5, Gender Inequality Index.

الشبكي الموقع  على  متاح 

http://hdr.undp.org/en/composite/GII

النسبة المئوية النتشار تشويه 
األعضاء التناسلية لإلناث بين 

الفتيات والنساء من الفئة 
العمرية 15-49 بحسب مستوى 

تعليمهن (٪)

UNICEF (2013). Female Genital Mutilation/Cutting:
A statistical overview and exploration of the dynamics of change.

الشبكي   الموقع  على  متاح 

http://www.unicef.org/media/files/UNICEF_FGM_report_July_2013_Hi_res.pdf

نسبة انتشار تشويه األعضاء 
التناسلية لإلناث بحسب الدين

UNICEF (2013). Female Genital Mutilation/Cutting:
A statistical overview and exploration of the dynamics of change.

الشبكي   الموقع  على  متاح 

http://www.unicef.org/media/files/UNICEF_FGM_report_July_2013_Hi_res.pdf

مالحظات

بيانـات •  قواعـد  النشـاط  لهـذا  البيانـات  مصـادر  تتضمـن 
عالميـة محدثـة بانتظـام وتتيـح الحصـول على بيانـات قابلة 
النشـاط.   عليهـا  يركـز  التـي  السـبعة  البلـدان  فـي  للمقارنـة 
ورغـم احتمـال وجـود بيانـات أحدث لفئـات بعض األنشـطة 
الخاصـة ببعـض البلـدان، فهي لـم ُتضف هنا حيـث لم تتم 
إضافتهـا فـي قواعد البيانـات العالمية المذكـورة كمراجع 
البيانـات. مجموعـة  لمصداقيـة  خرقـًا  سيشـكل  ذلـك  وألن 

المؤشـرات/البيانات •  لمختلـف  المرجعيـة  األعـوام  وتختلـف 
وعبـر البلـدان.
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المرجع عمود البيانات

انتشار تشويه األعضاء 
التناسلية لإلناث على 

الصعيد الوطني 49-15

UNICEF (2013). Female Genital Mutilation/Cutting: A statistical overview 
and exploration of the dynamics of change.

يكبشلا عقوملا ىلع حاتم

http://www.unicef.org/media/files/UNICEF_FGM_report_July_2013_Hi_res.pdf

٪ النساء من الفئة 
العمرية 24-20

المتزوجات/يقمن عالقة 
قبل سن 18

UNICEF. Global Databases. Child protection. Child marriage. Accessed on 
17 October 2016.

يكبشلا عقوملا ىلع حاتم

http://data.unicef.org/child-protection/child-marriage.html

٪ النساء اللواتي اختبرن 
عنف العشير الجسدي و/

أو الجنسي
عنف العشير الجسدي و/

أو الجنسي
عنف العشير الجسدي و/

UN Women. Global Database on Violence against Women. Accessed on 17 
October 2016.

يكبشلا عقوملا ىلع حاتم

http://www.evaw-global-database.unwomen.org/en

٪ النساء اللواتي يوافقن 
على أن عنف الشريك مبرر 

٪ النساء اللواتي يوافقن 
على أن عنف الشريك مبرر 

٪ النساء اللواتي يوافقن 

نوعًا ما

OECD Development Centre. Social Institutions and Gender Index: Country 
Profiles. 

Accessed 17 October 2016. 
يكبشلا عقوملا ىلع حاتم

http://www.genderindex.org/

تاريخ المصادقة على 
اتفاقية القضاء على 

جميع أشكال التمييز ضد 
المرأة (سيداو)

United Nations Treaty Collection (ADD YEAR). Chapter IV Human Rights, 
8. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women. Accessed on 17 October 2016.
يكبشلا عقوملا ىلع حاتم

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&clang=_en

تاريخ التصديق على 
اتفاقية حقوق الطفل

United Nations Treaty Collection. Chapter IV Human Rights, 11. Convention 
on the Rights of the Child. Accessed 17 October 2016. 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_
en

تاريخ التشريع ضد تشويه 
األعضاء التناسلية لإلناث 

وطنيًا

UNFPA. Female Genital Mutilation. Frequently asked questions. In which 
countries if FGM/C banned by law. Accessed 17 October 2016. 

يكبشلا عقوملا ىلع حاتم

http://www.unfpa.org/resources/female-genital-mutilation-fgm-frequently-asked-
questions#banned_by_law

UNICEF (2013). Female Genital Mutilation/Cutting: A statistical overview 
and exploration of the dynamics of change.

يكبشلا عقوملا ىلع حاتم

http://www.unicef.org/media/files/UNICEF_FGM_report_July_2013_Hi_res.pdf

٪ النساء في مجلس 
النواب/البرلمان الوحيد

Inter-Parliamentary Union. Women in National Parliaments. Accessed on 
17 October 2016.

يكبشلا عقوملا ىلع حاتم

http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm

٪ في القوة العاملة 
المدفوعة األجر

For Egypt, Sudan, Ethiopia and Iraq: International Labour Organisation. 
Statistics and Databases, Country Profiles. Accessed on 17 October 2016.

يكبشلا عقوملا ىلع حاتم

http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/ContryProfileId?_adf.ctrl-
state=cvf978ooa_154&_afrLoop=437792488497834#!

For Somalia, Kenya and Nigeria: UNDP (2015). Human Development 
Report 2015, Work for Human Development, Table 5, Gender Inequality 

Index.
يكبشلا عقوملا ىلع حاتم

http://hdr.undp.org/en/composite/GII

مالحظات

تتضمـن مصـادر البيانـات لهـذا النشـاط قواعـد بيانـات عالميـة محدثـة • 
البلـدان  فـي  للمقارنـة  قابلـة  بيانـات  علـى  الحصـول  وتتيـح  بانتظـام 
السـبعة التـي يركـز عليها النشـاط.  ورغم احتمال وجـود بيانات أحدث 
لفئـات بعـض األنشـطة الخاصـة ببعـض البلـدان، فهـي لـم ُتضـف هنا 
المذكـورة  العالميـة  البيانـات  قواعـد  فـي  إضافتهـا  تتـم  لـم  حيـث 
البيانـات. مجموعـة  لمصداقيـة  خرقـًا  سيشـكل  ذلـك  وألن  كمراجـع 

وعبـر •  المؤشـرات/البيانات  لمختلـف  المرجعيـة  األعـوام  وتختلـف 
تشـويه  بيانـات  انتشـار  يعـود  بإثيوبيـا،  يتعلـق  مـا  فـي  مثـًال،  البلـدان.  
والصحـي  الديمغرافـي  االسـتقصاء  إلـى  لإلنـاث  التناسـلية  األعضـاء 
DHS  الـذي أجـري عـام 2015، فيمـا تعـود بيانات المشـاركة في القوة 
العاملـة إلـى عـام 2014؛  وهـذه أحـدث البيانـات والمتوفـرة فـي البلـد 
لـكال المؤشـرين.  وفـي مـا يتعلـق بالعـراق،  تعـود أعـوام المراجع إلى 

تباعـًا.  و2009   2011 عـام 
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9 هيئة األمم المتحدة للمرأة | النوع االجتماعي وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث — نشرات المشاركين 

2.6 النشرة 

تشويه األعضاء التناسلية لإلناث في 
السودان: تحليل بيانات

ضعوا خطًا أفقيًا تحت الجمل التي تورد تحليًال للبيانات بدًال من وصفها.  1

تتـم ممارسـة تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث علـى نطـاق واسـع فـي شـتى أرجـاء السـودان مـع 
88نسـبة انتشـار وطنيـة عاليـة تبلـغ 88نسـبة انتشـار وطنيـة عاليـة تبلـغ 88 فـي المائـة وأكثـر من 12 مليـون امـرأة وفتاة متضـررات منها.  
ويتـراوح االنتشـار بيـن نسـبة 99 فـي المائـة فـي واليـة نهـر النيـل حيـث تعيـش معظـم قبيبلتـا 
الجعلييـن والشـايقية، ونسـبة 65 فـي المئـة فـي إقليـم دارفـور حيـث تعيـش معظـم قبيلتـي 

البقـارة والفـور.

ويخفـض التعليـم الثانـوي والمسـاكن الحضريـة والثـروة معدل انتشـار تشـويه األعضاء التناسـلية 
لإلنـاث فـي معظـم البلـدان األخـرى حيـث يمـارس تقريًبـا.  ولكـن فـي السـودان، تسـتخدم نخبـة 
المجتمـع تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث كرمـز للوضـع االجتماعـي، ويبلـغ انتشـاره نسـبة 91
90فـي المائـة فـي الُخمـس األكثـر ثـراًء.  يؤثـر ذلـك علـى جماعـات أخـرى حيـث يبلغ انتشـاره نسـبة 90فـي المائـة فـي الُخمـس األكثـر ثـراًء.  يؤثـر ذلـك علـى جماعـات أخـرى حيـث يبلغ انتشـاره نسـبة 90
فـي المائـة فـي الُخمـس األكثـر فقـراً.  ويعنـي ذلـك فـي مـا يتعلـق باألعـداد بـأن معظـم الفتيـات 

المتضـررات مـن تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث ينحـدرن مـن خلفيـات محرومـة اقتصاديـًا.

مشـوبة  أو  نظيفـة  غيـر  التناسـلية  األعضـاء  لتشـويه  تخضـع  لـم  التـي  الفتـاة  تعتبـر  واجتماعيـًا، 
23وينجـم عـن ذلـك حصولهـا علـى فـرص أقـل للـزواج.  وفـي بلد حيـث تزاول نسـبة 23وينجـم عـن ذلـك حصولهـا علـى فـرص أقـل للـزواج.  وفـي بلد حيـث تزاول نسـبة 23 فـي المئة من 
النسـاء عمـًلا مدفـوع األجـر، يـؤدي ضعـف المـرأة االقتصـادي إلـى االتكال علـى الزواج، ويسـاهم في 

اسـتمرار األم فـي تشـويه األعضـاء التناسـلية لبناتهـا.

1.25تجـدر اإلشـارة إلـى أن أكثـر مـن 1.25تجـدر اإلشـارة إلـى أن أكثـر مـن 1.25 مليـون فتـاة غيـر ملتحقـات بالمدرسـة علـى مسـتوى التعليم 
80االبتدائـي وأكثـر مـن 80االبتدائـي وأكثـر مـن 80 فـي المائـة مـن السـكان الذيـن هـم فـي الــ25 مـن العمـر وأكثر لـم يكملوا 
التعليـم الثانـوي.  ويـدل ذلـك إلـى أن غالبيـة األشـخاص لـم يدرسـوا المهـارات الحياتيـة أو علـم 
األحيـاء وبالتالـي، قـد ال يكونـون ملميـن بمعلومـات عـن الصحـة اإلنجابيـة ووظائف جسـدهم، وال 
ينمـون المعرفـة والمهـارات التـي يحتاجـون إليهـا لفهـم سـبب كـون تشـويه األعضـاء التناسـلية 
لإلناث ممارسـة ضارة، أو كيفية منع حدوثه للجيل التالي.  كذلك، يتم تشـويه األعضاء التناسـلية 
للعديـد مـن الفتيـات وتزويجهـن في سـن مبكـرة بدًال مـن أن ينهين دراسـتهن، ممـا يقّيد نموهن 

الشـخصي واالجتماعـي والمهني.

ويشـير االرتفـاع الكبيـر في نسـب انتشـار تشـويه األعضاء التناسـلية لإلنـاث (88 في المائـة)، والزواج 
المبكـر (يتـم تزويـج 33 فـي المائـة مـن النسـاء مـن الفئـة العمريـة 24-20 قبـل سـن الــ18)، وارتفـاع 
معـدل النسـاء اللواتـي يوافقـن علـى أن عنـف العشـير هـو مبـرر نوعـًا مـا (47 فـي المائـة)، إلـى أن 
العديـد مـن النسـاء والفتيـات السـودانيات معرضـات لخطـر التمييـز والعنـف.  بالتالـي، ومـع عـدم 
وجـود  وعـدم  المـرأة  ضـد  التمييـز  أشـكال  جميـع  علـى  القضـاء  اتفاقيـة  علـى  السـودان  تصديـق 
القوانيـن دون الوطنيـة فقـط عـدا فـي واليتي كردفـان والقضارف لمنع تشـويه األعضاء التناسـلية 

لإلنـاث، تكـون حقـوق المـرأة والفتـاة غيـر مدعومـة.

االجتماعـي  النـوع  مفاهيـم  تغييـرات  إلـى  المؤديـة  الجذريـة  لألسـباب  التحليـل  يكـون  ,بالتالـي، 
السـودان.  فـي  التناسـلية  األعضـاء  تشـويه  لمعالجـة  أساسـيًا 
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2.7 النشرة 

إعداد تحليل بيانات

اسـتخدموا نفـس المصـادر أو مصـادر مشـابهة لتلـك المدونـة علـى ظهر كل جـدول بيانات  1
(النشـرات 2.4-2.2) لتجميـع بيانـات النـوع االجتماعي وبيانات تشـويه األعضاء التناسـلية لإلناث 
فـي البلـد أو السـياق الـذي تعملـون في اطـاره. أضيفوا معلومات جنسـانية أخرى مسـتقاة من 

تجـارب عملكـم الخـاص والتـي تعلمـون أنهـا تؤثر على تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلناث.

اكتبـوا تحليـل بيانـات لمشـروع مقتـرح يعالـج النـوع االجتماعي وتشـويه األعضاء التناسـلية   .2
لإلنـاث فـي البلـد أو السـياق الـذي تعملـون في اطـاره.  اسـتخدموا الملخص والمثـل المبّين في 

2.6النشـرة 2.6النشـرة 2.6 والبيانـات التـي جمعتموهـا لتخطيـط وكتابـة تحليلكـم.

الملخص

تحليل بيانات تشويه األعضاء التناسلية لإلناث من أجل …

تحليل مدى االنتشار الوطني أو اإلقليمي

تحليل التوزيع السكاني والجماعات العرقية والعابرة للحدود

تحليل البيانات االقتصادية مع اإلشارة إلى مدى االنتشار

تحليل البيانات الدينية مع اإلشارة إلى مدى االنتشار

تحليل بيانات التعليم مع اإلشارة إلى مدى االنتشار

تحليل بيانات العنف ضد المرأة والفتاة

تحليل بيانات الحقوق القانونية وحقوق اإلنسان

االستنتاج
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2.8 النشرة 

النقاط الرئيسية: البيانات والنوع 
االجتماعي وتشويه األعضاء التناسلية 

لإلناث

ينبغي بحث انتشار تشويه األعضاء التناسلية لإلناث في ما يتعلق بالبيانات عن:

توزيـع السـكان ومكانهـم الجغرافـي وعرقهـم والثراء/الدخـل فـي المناطـق الحضريـة 1
والريفيـة؛

المستوى التعليمي والخلفية الدينية؛1

عـدم المسـاواة بيـن الجنسـين وانتشـار العنف ضد المـرأة والفتاة وممارسـات ضارة أخرى 1
مثـل زواج األطفـال والزواج المبكر والزواج القسـري؛

مشاركة المرأة في سوق العمل والسياسة؛1

سن القوانين المعنية بحقوق اإلنسان وقوانين منع تشويه األعضاء التناسلية لإلناث؛1

بوسـع النقـاط اآلتيـة أن تسـاعد فـي جمع البيانات وتفسـيرها من أجـل إجراء تحليل بيانات تشـويه 
األعضاء التناسـلية لإلناث لسـياق محدد.

بحـث ممارسـة تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث فـي مـا يتعلـق بالعوامـل االجتماعيـة 1
واالقتصاديـة مـن أجـل تكييـف التدخـالت والدعـوة وذلـك كـي تالئـم السـياق.

التحقيق في االرتباطات والتناقضات الظاهرة للبيانات.1

جمع البيانات الموجودة وتحديد ثغرات البيانات التي تحتاج للمزيد من البحث.1

إعداد تحليالت إضافية للجنسانية وأصحاب المصلحة والفئات المستهدفة.1

استحداث مشكلة لتصميم البرنامج.1

التحليـل التالـي مسـتمد مـن جـداول البيانـات فـي النشـرات 2.4-2.2 حيـث تمـت جدولـة مراجـع 
البيانـات، وأضيفـت مراجـع مسـاندة كلمـا أدرجـت بيانـات إضافيـة.
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السكان وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث 
الرجوع إلى اإلحصاءات والمراجع المذكورة في النشرة 2.2

لإلنـاث  التناسـلية  األعضـاء  تشـويه  مـن  المتضـررات  والفتيـات  النسـاء  أعـداد  تكـون  مـا  غالبـًا 
حيـث  البلـدان  أرقـام  مـن  أقـوى  العالميـة  األعـداد  كمـا  تمامـًا  المئويـة،  النسـب  مـن  أقـوى 
لهـا  وامـرأة’  فتـاة  مليـون   20’ جملـة  أن  إذ  لإلنـاث،  التناسـلية  األعضـاء  تشـويه  ممارسـة  تتـم 
UNICEF, 2016, Female Genital Mutilation/Cutting: A Global) بلـداً’   30’ جملـة  مـن  أكبـر  تأثيـر 
.(Concern. Available from: http://www.unicef.org/media/files/FGMC_2016_brochure_final_UNICEF_SPREAD.pdf

 كما أن األعداد تساعد في دعم الحجة التي تفيد بأن "واحد هو كثيرجًدا". 

وعادة ما يعني االرتفاع الشـديد لمعدل انتشـار تشـويه األعضاء التناسـلية لإلناث أن هذا التشـويه 
ُيمـارس بالتسـاوي فـي كل أرجـاء المناطـق دون الوطنيـة، مـا يعنـي أنهـا مشـكلة للبلـد برمتـه.  

وتبـرز النسـبة المئويـة العاليـة لبلـد مثـل الصومـال فـي جـداول إحصـاءات التصنيـف.

يتمتـع فهـم االنتشـار الجغرافـي والعرقـي بأهميـة كبـرى فـي مـا يتعلـق بالبرمجـة، إذ أن ظهـور 
تبايـن كبيـر بيـن نسـب االنتشـار األعلـى واألدنـى بحسـب المناطـق تشـير إلـى أنـه ينبغي اسـتهداف 

ممارسـات تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث لـدى بعـض االنتمـاءات العرقيـة أو الجماعـات.

وبوسـع نسـبة انتشـار ممارسـة تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث التـي تبـدو منخفضـة أن تحجب 
عـدداً كبيـراً جـداً مـن الفتيات والنسـاء اللواتي خضعن للتشـويه في بلد ذو كثافة سـكانية عالية. 
فمثـًال، نسـبة 27 فـي المائـة مـن االنتشـار فـي نيجيريـا تبـدو منخفضـة بالمقارنـة لكنهـا تحجـب 
عشـرين مليـون فتـاة وامـرأة متضـررة تقريبـًا، ممـا يشـكل أحـد أعلـى األعـداد المطلقـة لـكل بلـد 
فـي أرجـاء العالـم. أمـا فـي كينيـا، فتبلـغ نسـبة انتشـار التشـويه بيـن الجماعـات التـي تعيـش فـي 
98المنطقـة الشـمالية الشـرقية 98المنطقـة الشـمالية الشـرقية 98 فـي المائـة حيـث يعيـش الصوماليـون فـي الغالـب، ونسـبة واحد 
فـي المئـة فقـط فـي غربـي كينيـا بيـن قبيلتـّي لوهيـا وليـوو.  وتبلـغ نسـبة انتشـار الختـان فـي 

58كردسـتان العـراق 58كردسـتان العـراق 58 فـي المائـة فيمـا تبلـغ صفـر فـي المائـة فـي أغلـب مناطـق البلـد األخـرى.

فـي  لإلنـاث  التناسـلية  األعضـاء  تشـويه  ممارسـة  النتشـار  نسـبة  أعلـى  بيـن  واضـح  ترابـط  وثمـة 
المناطـق الريفيـة وأدنـى نسـبة لهـا فـي المناطـق الحضريـة.  ويكمـن أحد األسـباب في أنـه يحتمل 
أن المجتمعـات المحليـة القائمـة علـى القرابـة مازالـت قويـة فـي المناطـق الريفية، وضغـط األقران 
والتنـوع الثقافـي المحـدود يجعـالن التخلـص مـن المعايير االجتماعيـة والممارسـات التقليدية أمًرا 

. صعبًا

غير أن هناك انتشـار أكبر لممارسـة تشـويه األعضاء التناسـلية لإلناث في نيجيريا والعراق.  وينبغي 
أن تبّيـن بحـوث إضافيـة مـا إذا كان األكـراد العراقيون يعيشـون فـي مناطق حضرية أو مـا إذا كانت 
نسـبة االنتشـار الحضريـة النيجيريـة مشـابهة لالنتشـار فـي السـودان حيـث تمـارس جماعـات نخبة 
فـي  العيـش  إلـى  يميلـون  فهـم  نخبـة  وبصفتهـم  لإلنـاث  التناسـلية  األعضـاء  تشـويه  المجتمـع 

الحضرية. المناطـق 

التعليم وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث 
الرجوع إلى اإلحصاءات والمراجع في النشرة 2.3

يشـكل التعليم حتمًا أحد الحلول الرئيسـية لمعالجة ممارسـة تشـويه األعضاء التناسـلية لإلناث، 
ويبـدو أن هنـاك ترابـط فـي العديـد مـن البلـدان بيـن تدنـي معـدالت االنتشـار وارتفـاع مسـتويات 
التعليم.  ومن المرجح أن األم األمية التي خضعت للممارسـة سـتقوم بتشـويه األعضاء التناسـلية 
بناتهـا خالفـًا لـألم التـي حّصلـت تعليمًا ثانويـًا أو جامعيًا وتكون:  أ) مرشـحة أكثـر لفهم العواقب 
الضـارة، ب) ويمكنهـا االعتمـاد علـى الوضع الناتج عن التعليم وسـوق العمل بـدًال من الوضع الناتج 
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عـن التشـويه، ج) وقـد تحظـى بالمزيـد مـن الفـرص لتشـكل جـزءاً مـن الشـبكات االجتماعيـة و/أو 
أن تتواصـل مـع شـريكها كنظيـر لهـا فـي موضـوع سـبب دعمهـا للتخلـي عـن ممارسـة تشـويه 

األعضـاء التناسـلية لإلناث.

غيـر أن االمـر يتوقـف علـى مـا هـو مقصـود بالتعليـم، إذ أن جـودة التعليـم النظامـي تعتمـد على 
سـالمة المناهـج وعـدد المعلميـن المدربيـن بفاعليـة.  وقـد يكـون التعليـم والتدريـب المجتمعـي 
للتمكيـن االجتماعـي واالقتصـادي للمرأة، أو التعليم غير النظامـي للمراهقات والمراهقين مجديًا

أكثـر فـي نقـل المهـارات فـي التفكير االنتقـادي وفهم حقوق اإلنسـان ممـا يجعله ‘عامًال رئيسـيًا’ 
للقضـاء علـى ممارسـة تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث أكثـر مـن التعليـم االبتدائـي والثانـوي 

المتخلـف أو الضعيـف المـوارد.

وقـد يعـزز التعليـم، خاصـة تعليـم المـدارس الدينيـة، تأييـد ممارسـة تشـويه األعضـاء التناسـلية 
لإلنـاث وذلـك من خالل الرسـائل عن الطهارة واالمتثال االجتماعي للفتـاة وتنميط النوع االجتماعي 

التـي تعـزز القـوة والسـيطرة التقليديتين لسـلطة الذكر.

وال يبـدو أن مسـتويات التعليـم العالـي فـي بعـض البلـدان تخفض نسـبة انتشـار ممارسـة تشـويه 
األعضـاء التناسـلية لإلنـاث، ففـي الصومـال هنـاك فـرق ضئيـل فـي انتشـار هـذه الممارسـة بيـن 
الجماعـات المتعلمـة وغيـر المتعلمـة، وفـي السـودان ونيجيريـا، كلمـا كانـت مسـتويات التعليـم 
أعلـى كلمـا كانـت نسـبة انتشـار هـذه الممارسـة أعلـى.  ففـي السـودان تتمتـع جماعـات النخبـة 
العرقيـة عـادة بمسـتوى تعليـم أفضـل ويملكـون ثـروة كبيـرة وسـلطة سياسـية، لكنهـم فـي 
لوضـع  كرمـز  يسـتخدمونه  ألنهـم  لإلنـاث  التناسـلية  األعضـاء  تشـويه  يؤيـدون  نفسـه  الوقـت 
اجتماعـي النتـزاع أعلـى ثمـن للمهـر.  ونتيجـة لذلـك، تبلـغ نسـبة انتشـار هـذه الممارسـة فـي والية 
65 فـي المائـة فيما تبلغ في إقليم دارفـور األكثر فقراً 65 فـي المائـة فيما تبلغ في إقليم دارفـور األكثر فقراً 65 فـي المئة.  كذلك،  99نهـر النيـل األكثـر ثـراًء 99نهـر النيـل األكثـر ثـراًء 99
ال تـزال مجتمعـات المهاجريـن فـي الواليات المتحـدة األمريكية وأوروبا وأسـتراليا ونيوزيلندا ترسـل 

بناتهـا ‘إلـى الوطـن’ ليتـم تشـويه أعضائهـن التناسـلية.

وتركـز بعـض إحصـاءات التعليـم في النشـاط على الراشـدين ألن الختان يتم عادة في سـن مبكرة، 
وقبـل أن يتمكـن التعليـم مـن تمكيـن الفتـاة كـي ال يتـم تشـويه أعضائهـا.  ومـن خـالل تعليـم 
األمهـات والمسـنين والفتيـات اللواتـي خضعـن لتشـويه اعضائهـن التناسـلية، ثمـة أمـل أن يتمكن 
التعليـم مـن تأديـة دور رئيسـي فـي القضـاء علـى ممارسـة تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث مـن 

أجـل الجيـل التالي.

الدين وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث
الرجوع إلى اإلحصاءات والمراجع في النشرة 2.3

وصـف تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث بأنـه ممارسـة ضـارة متجـذرة فـي المعاييـر االجتماعيـة 
التـي تؤثـر علـى مجموعـة واسـعة مـن المجتمعـات المحليـة والثقافـات واألديـان هـو دقيـق أكثـر 

مـن وصفـه بأنـه متجـذر فـي الديـن. 

معظـم  فـي  ُمسـلمات  التناسـلية  األعضـاء  لتشـويه  تعرضـن  الالتـي  والنسـاء  الفتيـات  غالبيـة 
البلـدان التـي تجـري فيهـا الممارسـة.  هـذا األمـر ناجـم فـي المقـام األول عـن الكثافـة السـكانية 
بيـن الجماعـات العرقيـة المسـلمة األفريقيـة حيـث تتـم هذه الممارسـة، لكـن ال ينبغي االسـتهانة 
بالسـلطة القويـة لزعمـاء الديـن والتفسـير الخاطـئ والواسـع االنتشـار لبعـض األحاديـث المؤيـدة 
لتشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث.  ويعتقـد العديـد مـن المجتمعـات المحليـة وزعمـاء الدين في 
مصر وإريتريا وغينيا ومالي وموريتانيا والصومال أن تشـويه األعضاء التناسـلية لإلناث هو متطلب 
دينـي تفرضـه هـذه األحاديـث، ويربطـون ممارسـة هـذا التشـويه بالوفـاء بالمتطلبـات اإلسـالمية 
القاضيـة بالنظافـة والعفـة قبـل الـزواج، واإلخـالص خـالل فتـرة الـزواج.  ويشـار إلـى هـذه الممارسـة 

فـي الصومـال بالسـّنة التـي هـي طريقـة حيـاة إسـالمية.
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ومن ناحية أخرى، هناك العديد من المجتمعات المحلية والزعماء المسـلمين في مصر والسـودان 
والسـنغال الذيـن يدعمـون القضاء على تشـويه األعضاء التناسـلية لإلناث بنصـوص دينية وفتاوى.  
ففـي السـودان وبـدًال مـن دعـم ممارسـة تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث كسـّنة، هنـاك حملـة 
Asmani, IL and Abdi MS. (2008) for) لترويج ‘سـليمة’ (سـعيدة ومعافية) من دون هذه الممارسـة
USAID. De linking FGM/C from Islam. Available from: https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/De-

 .(.linking%20FGM%20from%20Islam%20final%20report.pdf

غيـر أن هـذه الممارسـة هـي نـادرة علـى مـا يبـدو فـي بلـدان إسـالمية كلًيـا مثـل المملكـة العربيـة 
Abu Daia, Jehad M.) ،(ذات غالبيـة مسـلم شـيعي) السـعودية (ذات غالبيـة مسـلم سـني) وايـران
Available from: .923-(2000). Female circumcision. Saudi Medical Journal, vol. 21, No. 10, pp.  921

 .(http://smj.psmmc.med.sa/index.php/smj/article/viewFile/3154/928.

كمـا ال يمكـن فصـل الهويـة العرقيـة والهويـة الدينيـة وهويـة تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث 
في العديد من البلدان.  ففي إثيوبيا، تنتشـر ممارسـة التشـويه بين تابعي جميع األديان: اإلسـالم، 
الكاثوليكيـة، أسـماء أديـان مسـيحية أخـرى، األديـان التقليديـة وأديـان ’أخـرى’.  وفـي نيجيريـا، هذه 
الممارسـة  هـذه  تتشـر  مصـر،  وفـي  والمسـلمين.   المسـيحيين  بيـن  انتشـاراً  أكثـر  هـي  الممارسـة 
Boles, D (2013).) بنسـبة عاليـة جـداً في كال مجتمعات المسـلمين واألقباط المسـيحيين المحليـة
‘On Coptic Nationalism’ in Prevalence of and Support for Female Genital Mutilation within the
Copts of Egypt. Available from: http://copticliterature.wordpress.com/2014/03/12/prevalence-of-and-support-for-

 .(female-genital-mutilation-within-the-copts-of-egypt-unicef-report-2013/ .(female-genital-mutilation-within-the-copts-of-egypt-unicef-report-2013/ .(

عـن  النظـر  بصـرف  الدينييـن  الزعمـاء  واشـراك  الدينيـة  للمعتقـدات  االهتمـام  ايـالء  المهـم  ومـن 
الطائفة، إذ من الواضح أن الدين يؤدي دوراً في اسـتمرار ممارسـة تشـويه األعضاء التناسـلية لإلناث 

أو التخلـي عنهـا.

العنف ضد المرأة والفتاة وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث 
الرجوع إلى اإلحصاءات والمراجع في النشرة 2.4

مـن المفيـد معرفـة كيفيـة ارتبـاط انتشـار تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث بانتشـار العنـف ضـد 
المـرأة والفتـاة ألن األسـباب الجذريـة هـي نفسـها: عـدم المسـاواة بيـن الجنسـين والتمييز وسـلطة 

الرجـل وتحكمـه بجسـم المـرأة وقبـول الممارسـات الضـارة كمعاييـر اجتماعيـة.

وغالبـًا مـا تحـدث إلـى جانـب انتشـار ممارسـة التشـويه مسـتويات عاليـة مـن عنـف العشـير وتقبـل 
نسـبة عاليـة مـن النسـاء والفتيـات لفكـرة أن ضـرب الرجـل لشـريكته مبـرر وممارسـات ضـارة أخـرى 
مثـل زواج األطفـال والـزواج المبكـر والزواج القسـري واختبار العذرية.  فعلى سـبيل المثال، فإن نسـبة 
24 فـي المائـة مـن النسـاء مـن الفئـة العمريـة 24 فـي المائـة مـن النسـاء مـن الفئـة العمريـة 24-20  فـي نيجيريـا متزوجـات أو يقمـن عالقـة زوجية  43

18قبل سـن الــ18قبل سـن الــ18،  فيما ينتشـر 

تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث بنسـبة 73 فـي المائـة فـي المناطـق الجنوبيـة.  وتنتشـر هـذه 
الممارسـة وعنـف العشـير وقبـول العنـف في الصومال وإثيوبيا والسـودان بنسـب عاليـة جداً.  كما 
3تتـم ممارسـة تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث مـن النـوع 3تتـم ممارسـة تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث مـن النـوع 3 علـى نطـاق واسـع فـي هـذه البلـدان 
WHO (2016). Sexual Reproductive Health: Female Genital Mutilation (FGM). Available from: http://)
حـد  إلـى  المهبـل  فتحـة  التشـويه  هـذا  ويضّيـق   .(www.who.int/reproductivehealth/topics/fgm/prevalence/en/ حـد إلـى  المهبـل  فتحـة  التشـويه  هـذا  ويضّيـق   .(www.who.int/reproductivehealth/topics/fgm/prevalence/en/ حـد إلـى  المهبـل  فتحـة  التشـويه  هـذا  ويضّيـق   .(

كبيـر، ومـع العنـف الجنسـي للعشـير تصبـح المضاعفـات قاسـية جداً.

لكـن قـول إن مسـتويات العنـف العاليـة ضـد المـرأة مرتبطـة بالنسـبة المرتفعـة النتشـار تشـويه 
األعضـاء التناسـلية لإلنـاث هـو قـول غير دقيـق بالرغم أن لهما األسـباب الجذرية نفسـها من عدم 
المسـاواة بيـن الجنسـين.  ويشـكل عنـف العشـير مشـكلة فـي أرجـاء العالـم ويحدث بغـض النظر 

عـن المعتقـدات المتعلقـة بتشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث أو ممارسـة هذا التشـويه.



15 هيئة األمم المتحدة للمرأة | النوع االجتماعي وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث — نشرات المشاركين 

حقوق اإلنسان والقانون وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث

العـروس الطفلـة واألمهـات المراهقـات ضعيفـات للغاية وبشـكل خـاص في السـودان والصومال 
حيـث لـم يتـم التصديـق حتـى اآلن علـى اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة 

(سيداو). 

لكـن قـد يكـون هنـاك رابط بين القوانين الدولية التي تمهد الطريق أمام تشـريع قوانين وطنية أو 
دون وطنيـة بعـد انقضـاء عـدة أعـوام (مصر، إثيوبيا، السـودان، نيجيريا، العراق).  كذلـك، ثمة تمثيل 
للمـرأة فـي البرلمـان فـي السـودان وإثيوبيـا وكينيـا والعـراق أعلى مـن تمثيلها في البلـدان األخرى، 
وقـد يكـون هـذا سـببا لتشـريع قوانين تجّرم ممارسـة تشـويه األعضاء التناسـلية لإلنـاث في هذه 
البلـدان فـي األعـوام األخيـرة.  فمثـًال، دعمت وزيـرة الرعاية والضمـان االجتماعي في السـودان أميرة 
الفاضـل قانونـًا سـاعد علـى تجريـم تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث علـى صعيـد الدولـة، فمهد 

ذلـك الطريـق لتشـريع قانـون وطنـي رغم أنها أجبـرت على التنحـي نتيجة جهودهـا المبذولة.

ونظـراً إلـى أن انتشـار تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث مرتبـط بالعرقيـة على المسـتوى اإلقليمي 
(دون الوطنـي)، مـن المهـم أيضـًا جمـع البيانـات وتحليـل مسـتوى مشـاركة المـرأة فـي الحكومـة 

واإلقليمية. المحليـة 

تقسيم العمل

ثمـة مسـتويات منخفضـة جـداً من العمـل المأجور للمـرأة في الصومـال ومصر والسـودان والعراق.  
فـإذا كانـت غالبيـة عمـل المـرأة معظمهـا غيـر مدفوعة األجـر فإن ذلك سـيزيد مـن اعتمادها على 

تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث من اجـل الوضع االجتماعـي  والزواج.
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3.1 النشرة 

تحليل الممارسات الضارة

اقرأوا تعريف تشويه األعضاء التناسلية لإلناث. 1

ناقشـوا أوجـه الشـبه واالختـالف بيـن للممارسـات التاليـة فـي مـا يتعلـق بتشـويه األعضـاء  2
ضـارة. كونهـا  سـبب  واشـرحوا  لإلنـاث  التناسـلية 

زواج األطفـال والـزواج المبكـر والزواج القسـري — زواج الفتاة قبـل بلوغها والمراهقة برجل  أ. 
يكبرهـا سـنًا فـي غالبيـة األحيـان.  وتصبـح مـا يقـارب مـن 39 ألـف فتـاة عروسـًا كل يـوم.  
أمـا الفتيـات اللواتـي يكملـن دراسـتهن الثانويـة فاحتمـال أن يصبحن طفـالت عرائس أقل.  

ويتم تزويج نسبة 40 في المائة من الفتيات وهن طفالت في أفريقيا جنوبي الصحراء 
Care International, 2015, Vows of poverty. 26 countries where child marriage)
(eclipses girls’ education. Available from: http://www.careinternational.org.uk/sites/default/files/VOP%202015%20Report_CARE.pdf

تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث أو (FGM/C) — هـو كافـة اإلجـراءات 
وذلـك  كليـًا  والمـرأة  والفتـاة  للطفلـة  التناسـلية  األعضـاء  تنـزع  التـي 
 (WHO) (2016) ألسـباب غيـر طبيـة.  وتصنـف منظمـة الصحـة العالميـة

تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث الـى أربعـة أنـواع أساسـية: 

تشويه األعضاء التناسلية اإلناث وهو استئصال البظر جزئيًا أو كليًا   .1

الخفض وهو استئصال البظر والشفرين الصغيرين جزئيًا أو كليًا   .2

التبتيـك وهـو خفـض كبيـر لفتحـة المهبل من خـالل القطـع وإعادة   .3
خياطـة المهبـل فوقـه واسـتئصال البظر عـادة.  وغالبًا مـا يلزم ‘فك 

التخييـط’ إلتاحـة الجمـاع والـوالدة و‘إعـادة التخييـط’ بعـد الوالدة

وكشـطها  وخرقهـا  التناسـلية  الباحـة  ثقـب  مـن  أخـرى  أشـكال   .4
قطعهـا و

WHO (2016). Media Centre Fact Sheets. Female genital mutilation
Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/en
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جريمـة الشـرف — قتـل أحـد أفـراد األسـرة - فتـاة أو امـرأة عـادة - لكونهـا ألحقـت العـار  ب.  
باألسـرة أو الجماعـة مـن خـالل إقامتهـا عالقـة غيـر مقبولـة.  وتنتشـر جريمـة الشـرف فـي 
الهنـد وباكسـتان وبعـض البلدان في منطقة الشـرق األوسـط وشـمال أفريقيـا حيث ينجو 
القاتـل بفعلتـه فـي غالبيـة األحيـان مع حكـم خفيف بالسـجن ألن ‘دوافعـه كانت لغرض 

شريف’.

طبـق الشـفاه — تضعـه نسـاء خليـج سـوما فـي إثيوبيـا وحظرتـه الحكومـة مؤخـراً.  ويتم  ج. 
طبـق  ويشـير  أمامييـن.   سـنين  نـزع  ويتطلـب  المراهقـات  فـم  فـي  عـادة  الطبـق  تثبيـت 

الشـفاه إلـى الثـراء واألهليـة للـزواج، وتقـول النسـاء اللواتـي يضعنـه أنـه غيـر مؤلـم.

كـي الثدييـن أو تسـطيح الصـدر — يجـري علـى فتـاة مـن أصـل أربـع فتيـات تقريبـًا فـي  د.  
الكاميـرون ويتطلـب تدليـك أو سـحق صـدر الفتاة حين تبلـغ (والذي يمكـن أن يحدث باكراً 
فـي سـن العاشـرة) بواسـطة مبسـط سـاخن أو حجـارة أو مـدق فـي محاولـة لمنـع ثديـي 

الفتـاة مـن النمـو فتكـون أقـل إغـراًء جنسـيًا ويخـف حمـل المراهقـات
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(أ)   3.2 النشرة 

عدم المساواة في تنميط النوع 
االجتماعي واألدوار المجتمعية 
عدم المساواة في تنميط النوع 
االجتماعي واألدوار المجتمعية 
عدم المساواة في تنميط النوع 

للجنسين

اقرأوا النص التالي وأبرزوا المثال المتعلق بتشويه األعضاء التناسلية لإلناث. 1

تشـويه  مـع  للجنسـين  المجتمعيـة  واألدوار  االجتماعـي  النـوع  تنميـط  ترابـط  كيفيـة  ناقشـوا  2
إطـاره. فـي  تعملـون  الـذي  السـياق  فـي  لإلنـاث  التناسـلية  األعضـاء 

ناقشـوا كيفيـة عـرض هـذه المسـائل علـى الصبيان والرجـال والنسـاء والفتيات بطريقـة ال تثير  3
الخالف.

تنميط النوع االجتماعي 

تنميـط النـوع االجتماعـي هـو تعميـم يتعلـق بالرجـل والمـرأة والفتـاة والصبـي ويحافـظ المجتمـع 
وحسـنة  نظيفـة  متقنـة  الفتـاة  تكـون  أن  يتوقـع  مثـًال،  مكانهـم’.   ‘فـي  األشـخاص  إلبقـاء  عليـه 
السـلوك فيمـا يتحمـل أن يكـون الصبـي ‘غيـر متقيد بنظام أو قانون’.  وتشـتمل بعـض األمثلة عن 
كيفيـة تعزيـز التنميـط المجتمعـي لتشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث ُمعتقـد أن المـرأة عاطفيـة 
األعضـاء  لتشـويه  تخضـع  ال  التـي  المـرأة  وأن  عليهـا،  السـيطرة  تتـم  ألن  وتحتـاج  منطقيـة  وغيـر 

التناسـلية هـي غيـر عفيفـة. 

See AIDOS, Rainbo (2006). FGM/C as a Development Issue: Programming tools to mainstream the abandonment of FGM/C into
development programs and projects. See also Oyefara, John Lekan (2014). Socio-cultural Dimensions and Attitude of Women

and Community Stakeholders towards Continuation of FGM in Lagos Metropolis, Nigeria. African Research Review, vol.8, No. 2,
 .37-pp. 19

أدوار النوع االجتماعي

الخـاص  المجـال  علـى  المـرأة  أدوار  وتقتصـر  المجتمـع.   فـي  والرجـل  للمـرأة  مختلفـة  أدوار  تسـند 
بشـكل رئيسـي (إعـداد الطعـام ورعايـة األطفـال وتنظيـف المنـزل) فيمـا أدوار الرجـل تأخـذه إلـى 
المجـال العـام (العمـل المأجـور والقيـادة والسياسـة والمجـال العسـكري...).  واالسـتمرار فـي قصـر 
دور المـرأة علـى الرعايـة واإلنجـاب يمنعهـا مـن منافسـة الرجـل فـي سـوق العمـل.  وهكـذا يحافظ 
تنميـط النـوع االجتماعـي علـى امتيـاز الرجـل وسـيطرته.  وتشـتمل بعـض األمثلـة عن كيفيـة تعزيز 
أدوار النـوع االجتماعـي لتشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث علـى توقعـات بـأن تتـزوج المـرأة وترعـى 
أطفالهـا وزوجهـا والمسـنين، وترتـب المنـزل.  وتشـتمل األمثلـة أيضـًا علـى توقعـات أن يديـر الرجل 

أمـوال األسـرة ويدافـع عـن شـرفها مـن خـالل التحكـم بزوجتـه وبناتـه وشـقيقاته.

لإلناث  التناسلية  األعضاء  تشويه  عن  معلومات  نيوزيلندا  (2016).   لإلناث،  التناسلية  األعضاء  تشويه  بشأن  التثقيف  برنامج  أنظر 
See FGM Education Programme NZ (2016). Female Genital Mutilation Information for health and.ألخصائي الصحة وحماية الطفل

.http://fgm.co.nz/beliefs-and-issues/ :متوفر من الموقع اإللكتروني .child protection professionals
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(ب)  3.2 النشرة 

الذكورة الضارة والعنف

اقرأوا النص التالي وأبرزوا المثال المتعلق بتشويه األعضاء التناسلية لإلناث. 1

فـي  لإلنـاث  التناسـلية  األعضـاء  تشـويه  مـع  والعنـف  الضـارة  الذكـورة  ترابـط  كيفيـة  ناقشـوا  2
اطـاره. فـي  تعملـون  الـذي  السـياق 

ناقشـوا كيفيـة عـرض هـذه المسـائل علـى الصبيان والرجـال والنسـاء والفتيات بطريقـة ال تثير  3
الخالف.

يتيـح حـس الرجـل باألحقيـة، عندمـا يبلـغ حـًدا مـن التطـرف، للرجـل أن يسـتخدم العنف لممارسـة 
السـلطة والسـيطرة علـى الجماعـات االجتماعيـة األضعـف منـه، وال سـيما المـرأة.  ويـؤدي تنميـط 
النـوع االجتماعـي المتطـرف إلـى ذكـورة مفرطـة تعتبـر العنـف سـمة الذكـر ‘الطبيعيـة’، وعندمـا 
يتـم تعزيـز عنـف الذكـر من خـالل الثقافـة والدولة والشـرطة والقطاع العسـكري ووسـائط اإلعالم 
فإنـه يصبـح ‘مبـرراً’.  وتصـف بعـض البحـوث المعاصـرة العنـف علـى أنـه سـلوك عالمـي وذكـوري 

بالدرجـة األولـى. 

Wojnicka, Katarzyna (2015). Men, Masculinities and Physical Violence in Contemporary Europe. Studia Humanistyczne AGH أنظر
Available from: http://gup.ub.gu.se/records/fulltext/225205/225205.pdf .16-15 ,2/Tom 14

مـن ناحيـة أخـرى، قـد يلجـأ الرجـل إلى العنـف ليس بسـبب الحس باألحقيـة، بل بسـبب الخوف من 
الفشـل فـي تلبية توقعـات المجتمع المتعلقـة بالذكورة.

 ,Schwalbe, Michael (1992). Male Supremacy and the Narrowing of the Moral Self. Berkeley Journal of Sociology  أنظر
.54-vol. 37, pp. 29

قـد وصفـت منظمـة الصحـة العالميـة  بعـض األمثلـة عـن الكيفية التي قـد تؤدي بهـا المعتقدات 
الخاطئـة بشـأن الذكـورة المتطرفـة إلـى العنف فـي العالقات والقيام بتشـويه األعضاء التناسـلية 

لإلنـاث كاآلتي:

يحق للرجل أن يفرص السلطة على المرأة ويعتبر اجتماعيًا أرفع منزلة.1
يحق للرجل أن يؤدب المرأة جسديًا على سلوك ‘غير الئق’1
العنف الجسدي هو طريقة مقبولة لحل نزاع في العالقة.1
الجماع هو حق الرجل في إطار الزواج.1
ينبغي بالمرأة أن تتحمل العنف من أجل الحفاظ على أسرتها موحدة.1
تستحق المرأة الضرب أحيانًا.1
النشاط الجنسي (بما فيه االغتصاب) هو عالمة الذكورة.1
الفتاة مسؤولة عن التحكم بالرغبات الجنسية للرجل. 1

 .World Health Organization (2012). Understanding and addressing violence against women: Female genital mutilation
Available from: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/77432/1/WHO_RHR_12.36_eng.pdf
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(ج)  3.2 النشرة 

عدم المساواة في تقسيم العمل 
وتملك الملكيات الخاصة

اقرأوا النص التالي وأبرزوا المثال المتعلق بتشويه األعضاء التناسلية لإلناث. 1

ناقشـوا كيفية يرابط عدم المسـاواة في تقسـيم العمل وتملك الملكيات الخاصة مع تشـويه  2
األعضـاء التناسـلية لإلنـاث في السـياق الـذي تعملون فـي إطاره.

ناقشـوا كيفيـة عـرض هـذه المسـائل علـى الصبيان والرجـال والنسـاء والفتيات بطريقـة ال تثير  3
الخالف.

تقسيم العمل

يشـير تقسـيم العمـل إلـى مهمـات الرجـل التي يتـم القيام بهـا بالدرجـة األولى في المجـال العام 
المجـال  ضمـن  رئيسـي  بشـكل  المقتصـرة  المـرأة  ومهمـات  ‘منتـج’)  األجـر (عمـل  مدفـوع  كعمـل 
(‘عمـل  األجـر  مدفـوع  غيـر  كعمـل  المنزليـة  البسـاتين  أو  المعيشـية  األسـرة  أو  لألسـرة  الخـاص 
إنجابـي’).  ويعطـي المجتمـع قيمـة للعمـل المدفـوع األجـر والمعتـرف بـه ويمنـح الرجـل السـلطة 
والمكانـة.  فـي حيـن يبخـس المجتمـع العمل غير مدفـوع األجر والذي ال يحظى بالتقدير.  وتسـتمر 
المـرأة بالقيـام بالمهمـات األساسـية دون أن تحظـى بـأي تقديـر عليـه، مـا يجعـل مسـاهمتها فـي 
المجتمـع غيـر مرئيـة ويخفـض مـن مكانتهـا االجتماعيـة.  وبوسـع سـاعات العمـل الطويلـة للمـرأة 

وعـدم االعتـراف بقيمـة عملهـا أن يضعـف مـن صحتهـا الجسـدية والعقليـة. 

AIDOS, Rainbo (2006). FGM/C as a Development Issue: Programming tools to mainstream the abandonment of FGM/C into أنظـر
 .development programs and projects. Module 2

تملك الملكيات الخاصة

يشـكل تملـك الملكيـات الخاصـة عامـًال هامـًا فـي عـدم المسـاواة بيـن الجنسـين وعالقـات القـوة.  
وثمـة فجـوة واضحـة بيـن المـرأة والرجـل في مـا يتعلق بالتحكـم بالملكيـة الخاصة.  يملـك الرجل 
جوهريـًا معظـم المـوارد االقتصاديـة ويتحكـم بهـا ألنـه يسـيطر علـى سـوق العمـل ويحـرص فـي 
العديـد مـن المجتمعـات علـى أن يحافـظ القانـون علـى حقـوق الميـراث األبـوي النسـب.  وبالتالـي، 
تتطـور اقتصاديـات الملكيـة الخاصـة حيـث يحتكـر الرجـل حقـوق ملكيـة األرض وانتقـال السـلع 
واإلرث والـزواج والمهـر.  وألن تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث يجعـل المـرأة مؤهلـة للـزواج فهـو 
يعـزز ‘قيمتهـا’ فـي النظـام. لكـن العديـد مـن النسـاء ال يسـيطرن علـى  االقتصـاد المتبـادل ألنهن 
محتجـزات ضمـن المجـال الخـاص للعمـل غيـر مدفـوع األجـر والميـراث األبـوي النسـب.  وتترجـم 
الفجـوة االقتصاديـة بيـن الجنسـين إلـى عـدم مسـاواة جنسـانية إضافيـة فـي مـا يتعلـق بالرفـاه 

االقتصـادي والمكانـة االجتماعيـة والتمكيـن االقتصـادي.

Agarwal, Bina (1994). Gender and Command over Property: A Critical Gap in Economic Analysis and Policy أنظر
 .1478-in South Asia. World Development, vol. 22, No. 10, pp 1455

Available from: http://www.binaagarwal.com/downloads/apapers/gender_and_command_over_property.pdf
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(د)   3.2 النشرة 

عدم المساواة في المؤسسات 
االجتماعية

اقرأوا النص التالي وأبرزوا المثال (األمثلة) المتعلق بتشويه األعضاء التناسلية لإلناث. 1

األعضـاء  تشـويه  مـع  االجتماعيـة  المؤسسـات  فـي  المسـاواة  عـدم  ترابـط  كيفيـة  ناقشـوا  2
اطـاره. فـي  تعملـون  الـذي  السـياق  فـي  لإلنـاث  التناسـلية 

ناقشـوا كيفيـة عـرض هـذه المسـائل علـى الصبيان والرجـال والنسـاء والفتيات بطريقـة ال تثير  3
الخالف.

الديـن،  التعليـم،  التجاريـة،  األعمـال  األسـرة،  وهـي  االجتماعيـة  المؤسسـات  مـن  العديـد  ترسـخ 
االقتصـاد، اإلدارة العامـة والقانـون عـدم المسـاواة بيـن الجنسـين، وتشـكل فرصـًا مهيمنـًا عليهـا 

المـرأة.  وتخضـع  للرجـل  االمتيـاز  تمنـح 
  .Social Institutions and Gender Index (2014). Synthesis Report. OECD أنظـر

Available from: http://www.oecd.org/dev/development-gender/BrochureSIGI2015-web.pdf

أمثلـة عـن كيفية تعزيز عدم المسـاواة في المؤسسـات االجتماعية لتشـويه األعضاء التناسـلية 
لإلناث

األمـن الغذائـي والحالـة الزواجيـة (مثـًال الترمـل: غالبـًا مـا تكـون األرملـة هـي لتـي تضطـر ‘للتخلـي’ 
عـن بناتهـا كونهـا ال تسـتطيع تحمـل نفقـات بقائهن) واالفتقـار إلى العمـل المدفوع األجـر للمرأة، 

يجعـالن الـزواج صفقـة مالية.

يمثل الزواج بالنسبة للمرأة التي تعيش في مجتمع أبوي دون إمكانية الوصول إلى األرض أو التعليم 
ودون أي قاعدة قوة فاعلة، وسـيلتها الرئيسـية للبقاء والتمكن من الحصول على الموارد، ويشـكل 
تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث الشـرط األساسـي للـزواج.  وقـد يبـدو أن منافـع تشـويه األعضـاء 
التناسـلية لإلناث تفوق الصعوبات الجسـدية أهمية مع رسـوخ المعتقدات المحيطة بهذا التشويه 
بعمـق منـذ الطفولـة، واالستحسـان االجتماعي المرتبط بالتشـويه والعقوبات التـي تواجهها المرأة 
إذا لـم تخضـع لـه.  وُينظـر إلـى تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث بمنظـور ايجابـي وبوسـع ذلـك أن 

يوضـح سـبب اسـتمرار المـرأة بالتعلق بالتقاليد مشـاركة في ختـان بناتها.
  .FGM Education Programme NZ (2016). Female Genital Mutilation Information for health and child protection professionals

Available from: http://fgm.co.nz/beliefs-and-issues/

وتتحيـز العقوبـات القانونيـة الضعيفـة على عنف العشـير في الزواج وغيـاب قوانين طالق منصفة 
لصالـح الرجـل.  ويسـاهم االفتقـار إلى إمكانية الوصول إلى مدارس ومرافـق مراعية العتبارات النوع 
االجتماعـي (وسـائل نقـل ومراحيـض مالئمـة علـى سـبيل المثـال) فـي تخلـي الفتـاة عـن الدراسـة 
األعضـاء  تشـويه  تحويـل  ويجـّرد  وحقوقهـا.   اإلنجابيـة  بصحتهـا  الخاصـة  األمـور  تعلمهـا  وعـدم 
التناسـلية لإلنـاث إلـى ممارسـة ‘طبيـة’ ممارسـات التشـويه التقليديـات مـن العمليـة ويضعـه في 
األديـان  علـى  الذكـور  الدينيـون  الزعمـاء  ويهيمـن  الغالـب.   فـي  الذكـور  لألطبـاء  األمينـة’  ‘األيـدي 
الرئيسـية، ممـا ينجـم عنـه تفسـير الديـن مـن وجهـة نظـر ذكوريـة وأبويـة.  كمـا تمنـح السـلطات 
البرلمانيـة والقضائيـة األفضليـة لمسـائل ‘أكثرإلحاًحـا’ علـى جدول أعمـال التنمية بـدًال من منحها 

لتشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث.
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3.3 النشرة 

تشـويه األعضاء التناسـلية لإلناث كأداة 
سـيطرة وتسلط

ضعـوا عالمـة علـى جوانب عدم المسـاواة بين الجنسـين ذات الصلة بكل بيـان.  يمكنكم وضع  1
عالمـة فـي أكثر مـن عمود.

المعتقد أو  تنميط النوع الممارسة 
االجتماعي 

وأدوار النوع 
االجتماعي

الذكورة الضارة 
والعنف

تقسيم 
العمل وتملك 

الملكيات 
الخاصة

المؤسسات 
االجتماعية غير 

المتكافئة

1
يضمن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث 

عذرية الفتاة، وتضمن العذرية طهارتها 
وشرف أسرتها وإمكانية زواجها.

تعود الثروة إلى الذكور، وال تستطيع 2
المرأة غير المتزوجة أن ترث.

3
يجعل تشويه األعضاء التناسلية لإلناث 

الفتاة تنتمي إلى فئتها االجتماعية أو 
العرقية ويعزز هذه الروابط.

4
رفاه اإلبنة االقتصادي واالجتماعي يفوق 

سالمة صحتها أو سالمتها الجسمانية 
أهمية.

5

ال تتم مناقشة المواضيع المحرمة مثل 
تشويه األعضاء التناسلية لإلناث في 

األسرة.  فالتحدث عن هذه األمور ليس 
ذكوريًا للرجل وال أنثويًا للمرأة.

6
المرأة التي لم تخضع لعملية تشويه 

األعضاء التناسلية هي غير نظيفة وغير 
أنثوية ومنحلة.

7
ال تستطيع المرأة التي لم تخضع لعملية 

تشويه األعضاء التناسلية أن تشارك في 
قرارات المجتمع المحلي.

ينبغي إجراء تشويه األعضاء التناسلية 8
لإلناث ألن اهللا يوصي به.

9
ال يعلم النظام المدرسي الطالب 

العواقب الضارة لتشويه األعضاء 
التناسلية لإلناث

يفرض الرجل الحقيقي القوة والسلطة 10
على زوجته حتى إذا تتطلب ذلك عنفًا.

يفرض الرجل الحقيقي القوة والسلطة 
على زوجته حتى إذا تتطلب ذلك عنفًا.

يفرض الرجل الحقيقي القوة والسلطة 
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األعضـاء  تشـويه  ممارسـة  اسـتمرارية  علـى  الحفـاظ  مـن  والرجـل  المـرأة  تكسـبه  مـا  ناقشـوا  2
أدنـاه. الجـدول  املئـوا  يخسـرانه.   ومـا  لإلنـاث  التناسـلية 

السلطة المكتسبة نتيجة الحفاظ على 
استمرارية تشويه األعضاء التناسلية لإلناث

السلطة المفقودة نتيجة الحفاظ على ممارسة 
تشويه األعضاء التناسلية لإلناث
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3.4 النشرة 

النقاط الرئيسية: السلطة والسيطرة

الخاصـة  الملكيـات  وتملـك  العمـل  وتقسـيم  االجتماعـي   النـوع  معاييـر  فـي  المسـاواة  عـدم  إن 
واسـتخدام العنـف والمؤسسـات االجتماعيـة (الـزواج، األعمـال التجاريـة، الديـن، الدولـة والقانـون) 

والسـلطة.. االقتصاديـة  والمـوارد  الجنسـي  النشـاط  يحتكـر  أن  للرجـل  وُتتيـح  المـرأة  ُتخضـع 

وتسـتخدم المفاهيـم التقليديـة والثقافية والدينية المتعلقة بالطهارة والعفة والشـرف لضمان 
العذريـة قبـل الـزواج واإلخالص الزوجي.  وتتيح الممارسـات الضارة مثل الـزواج المبكر أو زواج األطفال 
أو الزواج القسـري واختبار العذرية وتشـويه األعضاء التناسـلية لإلناث السـيطرة على المرأة والفتاة 

وذلـك مـن خـالل خفض إمكانية وصولهما إلى النشـاط الجنسـي خارج الـزواج أو الرغبة فيه.  

لإلنـاث  التناسـلية  األعضـاء  تشـويه  تمـارس  التـي  الجماعـات  مـن  العديـد  وتنحـدر   
مـن مجتمعـات أبويـة حيـث يتـم تـوارث المـوارد والسـلطة ويسـيطر عليهـا الرجـل 
فقـط ويكـون وصـول المـرأة إلـى األرض والمـوارد االقتصاديـة مـن خـالل زوجهـا فقـط 
(أو أفـراد أسـرتها الذكـور).  وحفـاظ المـرأة علـى عذريتهـا أمـر أساسـي لكـي تكـون 
لإلنـاث  التناسـلية  األعضـاء  تشـويه  بيـن  الترابـط  فـإن  بالتالـي،  للـزواج.   مؤهلـة 
قـوي جـدًا إلـى درجـة  أن الفتـاة التـي لـم تخضـع  لتشـويه أعضائهـا التناسـلية أو 
اسـتئصالها ال تحظـى عمليـًا بـأي فرصة للـزواج بغض النظر عن عذريتهـا.  وبالتالي، 
تعتمـد إمكانيـة وصولهـا إلـى األرض والموارد المسـتقبلية على خضوعها لتشـويه 

التناسـلية.  أعضائهـا 

أبويـة  لإلنـاث  التناسـلية  األعضـاء  لتشـويه  الممارسـة  المجتمعـات  مـن  العديـد  و   
النسـب حيـث تمثـل المـرأة وتديـم نسـب والدهـا وال يكـون زواجهـا اتحـاد شـخصين 
مـع  العشـائر  وعالقـات  العشـائر،  االتحـاد  هـذا  يعـزز  نسـبين.   اتحـاد  بـل  فحسـب، 
جماعـات أخـرى والمـرأة التـي لـم تخضـع لتشـويه أعضائها التناسـلية تجلـب الخزي 
والعـار لنسـب والدهـا.  بالتالـي، يكـون تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث حيويـًا، 
أو  العـروس  ألسـرة  بـل  المسـتقبلية،  عروسـه  لعذريـة  كإثبـات  للـزوج  فقـط  ليـس 

أيضـًا. نسـبها 

FGM Education Programme NZ (2016). Female Genital Mutilation. Information for health and child protection professionals.
Beliefs and issues. Available from: http://fgm.co.nz/beliefs-and-issues/

يشـكل تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث أداة لدعـم هـذا النظـام األبـوي عبـر طبقـات المجتمـع 
علـى صعيـد الفـرد والعالقـة والمجتمـع المحلـي والمجتمـع. 

على المستوى الفردي، يرتبط شعور المرأة بالقيمة الذاتية ‘باالنتماء إلى رجل’.‘. 1

وعلـى مسـتوى العالقـة، ينبغـي بالزوجـة الصالحـة أو الفتـاة أن تكون تابعـة بينما يتمتع 1
الصبيـان فـي األسـرة بقيمـة أكثر مـن  الفتيات. 
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وعلـى مسـتوى المجتمـع المحلـي، يتـم حرمـان المـرأة مـن إمكانيـة الوصول إلـى الفرص 1
االقتصادية. 

يتعلـق 1 مـا  فـي  للرجـل  ضمنـًا  أو  صراحـة  القوانيـن  تتحيـز  المجتمـع،  مسـتوى  وعلـى 
بالميـراث والـزواج والطـالق.  وتعزز وسـائط اإلعالم التنميطية السـلبي بشـأن المـرأة وتؤثر 

فـي الوقـت نفسـه علـى موافقهـا ومعتقداتهـا.

وبالتالـي، يمكـن أن يتـم تحقيـق أي تحـول فـي المعتقـدات والحالـة االجتماعيـة المتعلقة بخضوع 
المـرأة لتشـويه األعضـاء التناسـلية  أو عـدم خضوعهـا لـه إن تتم معالجـة األسـباب الجذرية لعدم 
المسـاواة بين الجنسـين والتوقعات االجتماعية لتشـويه األعضاء التناسـلية لإلناث.  لكن مواجهة 

هـذه األسـباب الجذريـة بطريقـة مباشـرة يمكنهـا أن تؤدي إلى خـالف وتكون نتيجتها سـلبية.

األعضـاء  تشـويه  عـن  الناجـم  االجتماعـي  االستحسـان  فبوسـع  النسـاء،  مـن  للعديـد  وبالنسـبة 
التناسـلية لإلنـاث أن يفـوق عواقبـه السـلبية، لـذا تسـتمر األم فـي تشـويه أعضـاء بناتهـا.  وتصبـح 
ومواقفـه  توقعاتـه  معرفـة  غيـر  أو  معرفـة  عـن  ويدعمـن  النظـام  فـي  مندمجـات  أخـرى  نسـاء 
وسـلوكياته.  ونتيجـة لذلـك، تكـون ديناميكيـات قـوة تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث معقـدة 

وتحتـاج ألن يتـم بحثهـا بعنايـة فـي البرمجـة المراعيـة العتبـارات النـوع االجتماعـي. 



— السلطة والسيطرة 14الدورة 3

النوع اإلجتماعي  وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث

الدورة  3 — السلطة والسيطرة
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المشاركين  نشرات 

اعتبار تشويه األعضاء التناسلية 
لإلناث كأحد أشكال العنف ضد 

المرأة والفتاة 

النوع اإلجتماعي  وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث
تدريبي دليل 
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4.1 النشرة 

رسم الخريطة

اسـتخدموا العوامـل فـي الخريطـة اإلرشـادية لتحليـل أمثلـة العنـف ضـد المـرأة والفتـاة فـي   .1
أدنـاه.  المربعـات 

2.  ناقشوا أية مجموعة عوامل تجعل من عمل عنيف ’معياراً اجتماعيًا’. 

الفريق 1
االتجار

االعتداء واالستغالل الجنسيين والمتصالن 
بالنزاعات

الفريق 2
التحرش الجنسي في مكان العمل

التحرش الجنسي في المدرسة
التحرش الجنسي في الشارع

الفريق 3
االغتصاب الزوجي

العنف العائلي

الفريق 4
اختبار العذرية

زواج األطفال أو الزواج المبكر أو الزواج    
القسري

تشويه األعضاء التناسلية لإلناث

 العنف ضد
المرأة والفتاة

العواقب

الجناة

خصوصي أم عام؟

بدني؟
جنسي؟
نفسي؟

شخص معروف أم ال؟

رجل أم إمرأة؟

جيل مسن أم جيل شاب؟

فرد أم جماعة؟

 جلب االحترام أم وصمة العار
للمرأة والفتاة في المجتمع؟

 تشجيع أو منع المشاركة
المجتمعية للمرأة والفتاة؟

شدة الضرر الالحق بالصحة

هل تطبق القوانين أم ال؟

من العائلة؟
 المجتمع؟

الدين؟
القوانين التقليدية؟

عوامل المخاطرة

السن

الوضع االقتصادي

مستوى التعليم

النزاع/الكوارث

معايير النوع االجتماعي الصارمة

درجة العقوبة

مدى خضوع المرأة/الفتاة مشروع أم غير قانوني؟

 يلقى إدانة أم قبول أم تشجيع
 مجتمعي؟



2 — اعتبار تشويه األعضاء التناسلية لإلناث كأحد أشكال العنف ضد المرأة والفتاة الدورة 4

4.2 النشرة 

اعتبار تشويه األعضاء التناسلية لإلناث 
كأحد أشكال العنف ضد المرأة والفتاة

1. أدرجوا اآلثار السلبية لتشويه األعضاء التناسلية لإلناث في السياقات التالية.

2. اذكروا أية حقوق إنسان للمرأة والفتاة ينتهكها تشويه األعضاء التناسلية لإلناث.

تشويه األعضاء التناسلية 
لإلناث و...

انتهاك حقوق اإلنسان اآلثار السلبية

1 
ق 

ري
لف

ا

... نمو الرضيعة والطفلة

2 
ق 

ري
لف

ا
... الصحة الجنسية واإلنجابية

3 
ق 

ري
لف

ا

... التطور الشخصي والمهني
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بالبيـوت يطوفـون  المحلـي 
4.4 النشرة 

النقاط الرئيسية: اعتبار تشويه األعضاء 
التناسلية لإلناث أحد أشكال العنف 

ضد المرأة والفتاة

تحديد العنف ضد المرأة والفتاة

والفتـاة  المـرأة  ضـد  العنـف  علـى  للقضـاء  المتحـدة  لألمـم  العامـة  الجمعيـة  إعـالن  يسـتخدم 
اآلتـي:  , التعريـف  و2  و2   2 1 المادتـان  (1993)،فـي  

" يعنـي تعبيـر "العنـف ضـد المـرأة " أي فعـل عنيـف تدفـع إليـه عصبيـة الجنـس ويترتـب 
عليـه، أو يرجـح أن يترتـب عليـه، أذى أو معانـاة للمـرأة، سـواء مـن الناحيـة الجسـمانية أو 
الجنسـية أو النفسـية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسـر أو الحرمان 

التعسـفي ممـن الحريـة، سـواء حـدث ذلك فـي الحيـاة العامـة أو الخاصة. 

يفهم بالعنف ضد المرأة انه يشمل على سبيل المثال ال على سبيل الحصر، ما يلي:

الضـرب  ذلـك  فـي  بمـا  األسـرة  إطـار  فـي  يحـدث  الـذي  والنفسـي  والجنـس  البدنـي  العنـف  أ  
والتعـدي الجنسـي علـى أطفـال األسـرة اإلنـاث، والعنـف المتصـل بالمهـر، واغتصـاب الزوجة، 
الزوجـي  غيـر  والعنـف  للمـرأة،  المؤذيـة  التقليديـة  الممارسـات  مـن  وغيـره  اإلنـاث  وختـان 

باالسـتغالل؛ المرتبـط  والعنـف 

العنـف البدنـي والجنسـي والنفسـي الـذي يحـدث فـي إطـار المجتمـع العـام بمـا فـي ذلـك  ب 
وفـي  العمـل  مـكان  فـي  والتخويـف  الجنسـية  والمضايقـة  الجنسـي  والتعـدي  االغتصـاب 

البغـاء؛ علـى  وإجبارهـن  بالنسـاء  واالتجـار  آخـر،  مـكان  وأي  التعليميـة  المؤسسـات 

العنف المدني والجنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه، أينما وقع." ج 

تشويه األعضاء التناسلية لإلناث كشكل من أشكال العنف ضد المرأة والفتاة

يعتبـر تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث شـكًال مـن أشـكال العنـف ضـد المـرأة والفتاة ألنـه يجعل 
وصحتهمـا  الجسـمانية  سـالمتهما  وينتهـك  ونفسـيًا،  وجنسـيًا  جسـديًا  يعانيـان  والفتـاة  المـرأة 
ورفاههمـا وحقوقهمـا الجنسـية واإلنجابيـة وحقـوق أخـرى، ويمنعهمـا مـن تحقيـق إمكاناتهمـا 

الكاملـة علـى الصعيـد الشـخصي واالجتماعـي واالقتصـادي والسياسـي. 

وتجربـة االنتهـاك والعنـف فـي الطفولـة وفتـرة المراهقـة تؤثـر كثيـراً علـى ثقـة الفتـاة وشـعورها 
لذلـك  مهيـأة  غيـر  حينـه  فـي  المراهقـة  كانـت  فـإذا  العقليـة.   صحتهـا  وعلـى  الذاتيـة  بالقيمـة 

وخضعـت لتشـويه أعضائهـا التناسـلية فسـتصبح ضعيفـة أكثـر مـا أن تحمـل بطفـل.
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الجذريـة  األسـباب  فـي  والفتـاة  المـرأة  ضـد  والعنـف  لإلنـاث  التناسـلية  األعضـاء  تشـويه  ويشـترك 
نفسـها. فللحفـاظ علـى االمتيـاز والتمسـك بالسـلطة، يسـتخدم بعـض الرجـال العنـف للحـرص 

علـى تلبيـة فـرض المعاييـر وتوقعـات النـوع االجتماعـي.  ويمكـن أن يتـم اعتبـار. 

تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث كعنف أيضًا ألنه ُيكره المرأة والفتاة علـى االمتثال الى لتوقعات 
االجتماعية.

في حين أن بعض أشكال العنف ضد المرأة والفتاة ترمي إلى إلحاق الضرر يكمن األساس المنطقي 
وإدماجهـا.  للفتـاة  االجتماعـي  القبـول  ضمـان  فـي  لإلنـاث  التناسـلية  األعضـاء  لتشـويه  الكامـن 

تشويه األعضاء التناسلية لإلناث كانتهاك لحقوق اإلنسان

يضعـف تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث الحقـوق األساسـية للمـرأة والفتـاة وينتهـك حقوقهما 
: في

السالمة الجسمانية والتمثيل واالستقالل الذاتي1

المعايير العليا للصحة والحياة عندما تؤدي الممارسة الضارة إلى الوفاة1

التحرر من المعاملة أو العقاب القاسي أو الالإنساني أو المهين1

حياة جنسية مرضية وآمنة وممتعة1

المسـاواة وعـدم التمييـز القائـم على الجنس والمشـاركة الكاملة فـي التعليم والعمل 1
والمجتمع والسياسة 

1989وتنص اتفاقية حقوق الطفل (1989وتنص اتفاقية حقوق الطفل (1989) على اآلتي

يولى االعتبار األول لمصالح الطفل الفضلى  (المادة 3)1

حمايـة الطفـل مـن كافة أشـكال العنف أو إسـاءة المعاملـة أو اإلهمال أو سـوء المعاملة، 1
19وهـو فـي رعايـة الوالدين أو أي شـخص آخر يتعهـد الطفل برعايتـه. (المادة 19وهـو فـي رعايـة الوالدين أو أي شـخص آخر يتعهـد الطفل برعايتـه. (المادة 19)

37عدم تعريضه لمعاملة قاسية أو مهينة أخرى (المادة 37عدم تعريضه لمعاملة قاسية أو مهينة أخرى (المادة 37)1

وتؤكد االتفاقية على أن للطفل الحق في اآلتي

6الحياة والبقاء والنمو (المادة 6الحياة والبقاء والنمو (المادة 6)1

24التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه (المادة 24التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه (المادة 24)1

12التعبير عن آرائه ومشاعره ورغباته في كافة المسائل التي تؤثر عليه (المادة 12التعبير عن آرائه ومشاعره ورغباته في كافة المسائل التي تؤثر عليه (المادة 12) 1
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والفتـاة  المـرأة  ضـد  العنـف  أشـكال  جميـع  علـى  القضـاء  بشـأن  المتحـدة  األمـم  إعـالن  وينـص 
3)، المـادة 3)، المـادة 3 علـى أن للمـرأة الحـق فـي التمتـع، علـى قـدم المسـاواة مـع الرجـل، بـكل حقـوق  1993)
اإلنسـان وحرياتـه األساسـية وفـي حمايـة هـذه الحقـوق والحريـات، وذلـك فـي الميادين السياسـية 
واالقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافيـة والمدنيـة أو أي ميـدان آخـر ومـن بيـن هـذه الحقـوق مـا يلـي:

الحق في الحياة (ا) 

الحق في المساواة (ب) 

الحق في الحرية واألمن الشخصي (ج) 

الحق في التمتع المتكافئ بحماية القانون (د) 

الحق في عدم التعرض ألي شكل من أشكال التمييز (ه) 

الحق في أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية (و) 

الحق في شروط عمل منصفه ومؤاتية (ز) 

الحق في أن تكون في مأمن من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنسـانية  (ح) 
المهينة. أو 

التصدي لتشويه األعضاء التناسلية لإلناث كشكل من أشكال العنف ضد المرأة والفتاة

قـد يصـدر كل عمـل عنـف ضـد المـرأة والفتـاة عـن جهـات فاعلـة مختلفـة وممارسـات وهيـاكل 
األسـباب  االعتبـار  فـي  األخـذ  ينبغـي  لـذا،  عليـه.   الحفـاظ  فـي  أيًضـا  تسـاهم  اجتماعيـة  ومعاييـر 
الجذريـة والمخاطـر والعواقـب ومرتكبيـن العنـف ودرجة العقوبـة للعنف في ما يتعلـق بالعوامل 

المعـززة المتبادلـة علـى صعيـد الفـرد واألسـرة والمجتمـع المحلـي والعـام.  

لذلـك تحتـاج التدخـالت الرئيسـية ألن تترابـط فـي مـا بينهـا علـى مسـتويات مختلفة مـن المجتمع 
بطريقـة معـززة وعلـى نحـو تبادلـي. وينبغـي تطبيـق نهـج إطـار ايكولوجـي، ممـا سـيحفز التغييـر 
شـاملة  بطريقـة  والمجتمـع  والمنظمـات  المحلـي  والمجتمـع  والعالقـة  األفـراد  مسـتوى  علـى 

وتصاعديـة. وتنازليـة 
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النوع اإلجتماعي  وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث

الدورة  4 — اعتبار تشويه األعضاء التناسلية لإلناث 
كأحد أشكال العنف ضد المرأة والفتاة 
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النوع اإلجتماعي  وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث
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5.2 النشرة 

تخطيط وتحليل التأثيرات 

1. ارسموا ميزان المحاور السلبية (عموديًا) والفاعلة (أفقيًا) على مصفوفتكم كاآلتي:

الصفـر  وليـس  النشـرة 5.2   علـى  لديكـم  نقـاط  مجمـوع  أدنـى  أنهـا  علـى  نقطـة ‘الصفـر’  حـددوا 
وسينشـر ذلـك مجمـوع نقاطكـم لـكل صاحـب مصلحـة بوضوح أكثـر.  مثـًال، إذا كان أدنـى مجموع 
2، اجعلـوا حينئـذ المحـور السـبي يبـدأ عنـد 2، اجعلـوا حينئـذ المحـور السـبي يبـدأ عنـد 2 والمحـور الفاعـل يبـدأ  4 وأدنـى مجمـوع فاعـل 4 وأدنـى مجمـوع فاعـل 4 2سـلبي 2سـلبي 2

عنـد 4

حـددوا نهايـة النطـاق عنـد أعلـى  مجمـوع نقاط  فاعل وسـلبي.  مثًال، إذا كان أعلى مجموع سـلبي 
9 ونهاية محـور الفاعل عند 9 ونهاية محـور الفاعل عند 9. 6، اجعلـوا نهايـة محور السـلبي عند 6، اجعلـوا نهايـة محور السـلبي عند 6 9 وأعلـى مجمـوع فاعـل 9 وأعلـى مجمـوع فاعـل 9 6

 •

2
4
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2
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وأدنـى  أعلـى  بيـن  الوسـطية  النقطـة  ذلـك  يكـون  محـور.  كل  علـى  النصفيـة  النقطـة  احتسـبوا 
مجمـوع.  مثـًال، إذا كان أدنـى مجمـوع سـلبي 2 وأعلـى مجمـوع فاعـل 6، تكـون النقطـة الوسـطية 
علـى المحـور العمـودي 4.  يعنـي 4 = 2 / 6 + 2.  وإذا كان أدنـى مجمـوع سـلبي 4 وأعلـى مجمـوع 

فاعل 9، تكون النقطة الوسطية على المحور الفاعل (أفقي) 6.5. يعني 6.5 = 2 / 9 + 4

اسـتخدموا نقـاط نصـف الطريـق علـى المحـاور لرسـم خط متقطـع لتقسـيم مصفوفـة التأثير إلى 
أربعة مربعات. 

أدعوا المربعات األربعة خامل وسلبي وحاسم وفاعل. ابرزوا المربع الحاسم.

النشـرة  ضعـوا المجاميـع السـلبية والفعالـة مـن النشـرة  ضعـوا المجاميـع السـلبية والفعالـة مـن النشـرة 5.2 لـكل صاحـب مصلحة علـى المصفوفة من  .2
خـالل إبـراز النقطة حيـث يتقاطع السـلبي والفاعل. 

4
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93111344السلبي
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ضعوا اسم صاحب المصلحة على النقطة، مثًال زعيم ديني، جدات وغيرها.

المقاومـة’  ‘لمصـدر  واألحمـر  التغييـر’  ‘لعامـل  األخضـر  اللـون  مسـتخدمين  النقطـة  لونـوا 
التغييـر’. احتمـال  مـع  تقليـد  ‘لتابعـي  باألخضـر  واألحمرالمحـاط 

سـيعتمد ترميزكـم الملـون علـى الحالـة المعينة التي تحللونهـا.  مثًال، يسـتطيع الزعيم الديني 
أن يكـون إمـا مصـدر مقاومـة أو عامـل تغييـر وذلـك وفـق الحالـة.  وهـو عامـل تغييـر فـي المثـل 

الممنوح.

عامل التغيير للقضاء على تشويه األعضاء التناسلية لإلناث

مصدر المقاومة

تابع التقليد مع احتمال التغيير
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مصفوفة التأثير

العنوان العنوان 
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3.  امنحوا مصفوفة التأثير خاصتكم عنوانًا ومفتاحًا

Stakeholder influences on
maintaining or ending FGM/C

Pilot example, Nairobi,
October 2016

أوًال.   والحاسـم  الفاعـل  المربعيـن  فـي  التغييـر)  (عوامـل  الخضـر  المصلحـة  أصحـاب  حللـوا   .4
ويسـتخدم عوامـل التغييـر فـي المربـع الفاعـل الكثيـر مـن التأثيـر لـذا يلـزم تعبئتهـم.  ويمكـن أن 
يتأثـر عوامـل التغييـر فـي المربع الحاسـم بالتحول إلى محافظين على اسـتمرارية تشـويه األعضاء 

التناسـلية لإلنـاث ، لـذا فهـم يحتاجـون للتمكيـن.

حللـوا أصحـاب المصلحـة الحمـر (مصادر المقاومة) في المربع الحاسـم التالي.  هؤالء األشـخاص . حللـوا أصحـاب المصلحـة الحمـر (مصادر المقاومة) في المربع الحاسـم التالي.  هؤالء األشـخاص . حللـوا أصحـاب المصلحـة الحمـر (مصادر المقاومة) في المربع الحاسـم التالي.  هؤالء األشـخاص  5
يتمتعـون  ألنهـم  فيهـم  االسـتثمار  الحـري  مـن  لـذا،  اآلخريـن.   لتأثيـر  متقبلـون  لكنهـم  مؤثـرون 

بإمكانيـة تغييـر أنفسـهم ومـن ثـم تغييـر اآلخريـن.

حللـوا الجهـات الفاعلـة فـي المربع السـلبي الذين يتبعـون التقاليد لكنهم يتمتعـون بإمكانية . حللـوا الجهـات الفاعلـة فـي المربع السـلبي الذين يتبعـون التقاليد لكنهم يتمتعـون بإمكانية . حللـوا الجهـات الفاعلـة فـي المربع السـلبي الذين يتبعـون التقاليد لكنهم يتمتعـون بإمكانية  6
التحـول إلـى عوامـل تغييـر.  فهـم سـيحتاجون ألن يتـم إقناعهـم وتمكينهـم مـن ذوي التأثيـر 

األكبر. 

7. حللـوا مصـادر المقاومـة فـي المربـع الفاعـل.  إنهـم األصعـب تغييـًرا وقـد يسـتنزفون مواردكم 
في العملية بالقليل من دون أي تأثير ُيذكر.  فكروا باسـتراتيجيات ال تسـتبعدهم لكنها ال تحاول 

تغييرهـم الـى أن يتـم تحقيـق مجموعة حاسـمة مـن عوامـل التغيير من المربعـات األخرى.

8. أعـدوا تحليـًال لمصفوفـة التأثيـر والسـتراتيجيتكم مـن أجـل تغييـر الحالـة المتعلقـة بتشـويه 
لإلنـاث. التناسـلية  األعضـاء 
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CriticalPassive
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5.3a النشرة 

استخدام التأثيرات لوضع استراتيجية

إلعـداد  المصلحـة  بأصحـاب  المتعلقـة  المعلومـات  واسـتخدموا  التاليـة  المصفوفـة  إلـى  انظـروا 
لإلنـاث. التناسـلية  األعضـاء  تشـويه  علـى  القضـاء  تدعـم  اسـتراتيجية 

األخصائيون  .1

صاحب المصلحة
التأثير
 على

من

المجموع وهدجبأ
اإليجابي

112217•أالجدات
12229•2بالزعيم الديني

23210•21جالشباب
116•112دالمراهقات

العاملون في 
المجال الصحيالمجال الصحي

211•3132ه

9•21222والرجال المسنون

المجموع 
105910108السلبي
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5.3(ب) النشرة 

استخدام التأثيرات لوضع استراتيجية

إلعـداد  المصلحـة  بأصحـاب  المتعلقـة  المعلومـات  واسـتخدموا  التاليـة  المصفوفـة  إلـى  انظـروا 
لإلنـاث. التناسـلية  األعضـاء  تشـويه  علـى  القضـاء  تدعـم  اسـتراتيجية 

األجيال  .2

CriticalPassive

Active

ACTIVE INFLUENCE
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SS
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FL

U
EN

C
E

Inert

4
2

8

14

8 12

Adolescent girls

Girl children

Women’s NGO leader

Older, married
uncut mother

Young, 
married,
cut mothers

Grandmothers

صاحب المصلحة
التأثير
 على

من

المجموع وهدجبأ
اإليجابي

1323312•أالجدات
233312•1بالزعيم الديني

0235•00جالشباب
229•122دالمراهقات

العاملون في 
المجال الصحيالمجال الصحي

35•0002ه

4•00220والرجال المسنون

المجموع 
23991014السلبي
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5.4 النشرة 

التغيير  عوامل  الرئيسية:  النقاط 
المقاومة ومصادر 

هنـاك مجموعـة واسـعة مـن أصحـاب المصلحـة المشـاركين فـي الحفـاظ علـى تشـويه األعضـاء 
التناسـلية لإلناث أو القضاء عليه على مسـتوى المجتمع المحلي.  تتضمن هذه المجموعة اآلتين:

الزعماء الدينيون والتقليديون وزعماء المجتمعات المحلية• 

المسـنون والجـدات، والوالديـن واألسـر: اآلبـاء واألزواج، واألمهـات والزوجـات، واألرامـل، والبنـات، • 
والشـابات والشـقيقات، المتزوجـات أو غيـر المتزوجـات، والمراهقـات اللواتـي خضعن لتشـويه 

أعضائهـن التناسـلية أو لـم يخضعـن لـه، والمراهقيـن، والشـباب واألشـقاء واألطفـال

ابنتهـا •  أعضـاء  تشـويه  بعـدم  الزوجـة  قـرار  الـزوج  يدعـم  حيـث  األزواج  مـن  اُألول’  ‘المتبنـون 
لتناسـلية  ا

ممارسات تشويه األعضاء التناسلية لإلناث التقليديات، المولدون، أخصائيو الصحة والقابالت• 

المعلمـون والسـلطات المدرسـية، وقـادة المنظمـات غيـر الحكوميـة، ومسـؤولو الحكومـات • 
المحليـة، وموظفـو التنميـة الزراعيـة والريفيـة، الشـرطة

السياسيون، المشاهير وممثلي وسائط اإلعالم• 

يمكـن تحديـد أصحـاب المصلحة هؤالء بالتسلسـل بدءاً مـن مصادر المقاومة ووصـوًال إلى أصحاب 
المعتقـدات التقليديـة الذيـن قـد يكونـون منفتحتيـن علـى التغييـر والمتبنيـن األول لـه وعوامـل 

التغيير.

تشـويه  ممارسـة  تعزيـز  فـي  المشـاركين  المختلفيـن  المصلحـة  أصحـاب  هـم  المقاومـة  مصـادر 
أخالقيـة  قيـم  هـؤالء  المصلحـة  أصحـاب  ولـدى  عليهـا.   والحفـاظ  لإلنـاث  التناسـلية  األعضـاء 
األعضـاء  تشـويه  يشـكل  فمثـًال،  مختلفـة.   اقتصاديـة  ودوافـع  مختلفـة،  ودينيـة  واجتماعيـة 
التناسـلية لإلنـاث بالنسـبة للقابـالت والمولديـن التقليدييـن وأخصائـي صحـة آخريـن، مصـدر دخـل 
هـام ال سـيما فـي البلـدان التـي ال تكـون فيها القابـالت موظفـات حكومة.  وبوسـع بعض أصحاب 
المصلحـة أن يكونـوا مصـدر المشـكلة وحلهـا فـي آن واحـد.  فمثـًال، يسـتطيع الزعمـاء الدينييـن 
االعتـراض علـى تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث أو تعزيـزه، ويعتمـد ذلـك علـى التفسـير الدينـي 
الـذي يوافقـون عليـه.  واألسـباب الجذريـة لدوافعهـم هـي تلـك المتصلـة بالسـلطة والسـيطرة 

التـي تـم تناولهـا فـي الـدورة 2.

عوامـل التغييـر هم أفراد ناشـطون وجماعات من أشـخاص متقاربي التفكير مـن الذين يناهضون 
الوضـع الراهـن ويريـدون القضـاء علـى تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث ويشـملون أصحـاب تأثيـر 
مـن مسـتويات مختلفـة، مثـل الزعمـاء التقليدييـن أو الدينييـن المذكوريـن أعـاله، والمدافعين عن 
حقـوق المـرأة (الذيـن يتمتعون بخبرة طويلة وجهات اتصال على المسـتوى المحلي)، والمرشـدين، 

والعامليـن فـي المجـال الصحـي، وشـخصيات القطاع الخـاص التابعة للتلفزيـون واإلذاعة.
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ووسـائط اإلعـالم علـى المسـتوى الوطنـي.  والمتبنـون األول هـم أصحـاب مصلحـة تـم إقناعهـم 
بالتخلـي عـن ممارسـة تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث قبـل اقتنـاع األكثريـة بذلـك.

Alexander-Scott, M. Bell, E. and Holden, J. (2016) DFID Guidance Note: Shifting Social Norms to Tackle Violence Against مستقى من
 .Women and Girls (VAWG). London: VAWG Helpdesk

لإلنـاث  التناسـلية  األعضـاء  بتشـويه  المتعلقـة  االجتماعيـة  المعاييـر  لتغييـر  الرئيسـي  والعنصـر 
هـو تحديـد واسـتخدام جماعـة أساسـية مـن عوامـل التغييـر و ‘متبنيـن أول’ يكونـون مسـتعدين 

لمناصـرة القضـاء علـى هـذا تشـويه االعضـاء التناسـلية لإلنـاث.

وتستطيع هذه الجماعة:

بناء الثقة والرؤية بفضل االحترام الذي تحظى به في المجتمع المحلي ؛• 

توسـيع مجـال التواصـل بشـأن تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث إلـى حـد كبيـر مـن خـالل • 
والجماعـات  الدينييـن  والزعمـاء  المسـنين  مـع  ولقـاءات  واألصدقـاء،  األسـرة  بيـن  مناقشـات 

النسـائية؛

مسـتعدون •  أنهـم  سـراً  األشـخاص  يظـن  (عندمـا  التعـددي  اإلغفـال  ‘رفـع’  فـي  المسـاعدة 
للتغييـر لكنهـم يظنـون أنهـم بمفردهـم وال يدركـون أن العديـد مـن اآلخريـن يشـاطرونهم 

الـرأي نفسـه)؛

أن تكـون أداة أساسـية فـي النشـر الجماعـي: إرسـال الرسـائل للقضـاء علـى تشـويه األعضـاء • 
التناسـلية لإلنـاث بـدءاً مـن الجماعـة األساسـية ووصـوًال إلـى المجتمـع المحلـي والمجتمعـات 

المحليـة المحيطـة.

Bicchieri, Cristina, Hugo Mercier (2014). Norms and Beliefs: How Change Occurs. The Jerusalem Philosophical مستقى من
Available from: http://www.academia.edu/1596868/Norms_and_Beliefs_How_Change_Occurs .82-Quarterly, vol. 63, pp. 60

ويمكـن تصنيـف اصحـاب المصلحـة أيضـًا فـي مـا يتعلـق بمـن لهـم مسـتوى تأثيـر عـال ووصـوًال 
إلـى الذيـن لهـم مسـتوى تأثيـر منخفـض فـي المجتمـع المحلـي.  ويشـكل تحديـد مسـتوياتهم 
المختلفـة خطـوة هامـة فـي تغييـر ديناميكيـة القـوة الضـارة للمـرأة والفتـاة.  ويشـكل اسـتخدام 
مصفوفـة تأثيـر أداة لتحليـل تأثيـر أصحاب المصلحة وخطوة أولى في اتجاه تصميم اسـتراتيجيات 

. للتغيير

ويمكـن ممارسـة التأثيـر اإليجابـي عبـر النـوع االجتماعـي واألجيـال للبـدء بمعالجـة عـدم التكافـؤ 
فـي السـلطة والسـيطرة إذا تـم تحديـد المداخـل الصحيحـة.  ويمكـن اسـتخدام الطـرق المالئمـة 

لمخاطبـة الرجـل والصبـي والمـرأة والفتـاة مـن خـالل شـبكة المؤثريـن فـي المجتمـع المحلـي. 
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النوع اإلجتماعي  وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث

الدورة  5 — عوامل التغيير ومصادر المقاومة 
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6.1 النشرة 

الخرافات والمعتقدات الضارة 
المتعلقة بتشويه األعضاء التناسلية 

لإلناث

حللـوا األسـباب الجذريـة للخرافـات والمعتقـدات التاليـة المتعلقة بتشـويه األعضاء التناسـلية   .1
لإلنـاث والمحافـظ عليهـا فـي بلـدان ومناطـق مختلفـة.

حددوا األسباب الجذرية والمعتقدات السائدة في بلدكم أيضًا.   .2

يحافظ تشـويه األعضاء التناسـلية لإلناث على العذرية ويجلب الطهارة والعفة والشـرف  أ. 
إلـى الـزواج. وإذا فقـدت امـرأة شـرفها لحـق الخـزي باألسـرة بأكملها.

يتطلب ديننا تشويه األعضاء التناسلية لإلناث األنثى. ب. 

يضّيـق تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث المهبل وإزالـة البظر تجعل المرأة سـلبية وهذه  ج. 
األمـور تزيـد مـن متعـة الرجل الجنسـية. 

يزيد تشويه األعضاء التناسلية لإلناث مهر العروس. د. 

يموت الطفل عند الوالدة إذا المس بظر األم رأسه.  ه. 

يتم نبذ المرأة في المجتمعات المحلية إذا لم تخضع لتشـويه األعضاء التناسـلية لإلناث  و. 
.

يصّوب تشويه األعضاء التناسلية لإلناث ‘والدة توأم’ فال ينمو البظر ليصبح قضيبًا.  ز. 

يضمن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث نظافة الطفل وخصوبته وصحته الجيدة ح. 

ال تستطيع المرأة التي لم تخضع لتشويه األعضاء التناسلية لإلناث أن تحمل. ط. 

األعضـاء التناسـلية الخارجيـة لألنثـى التـي لـم تخضـع لتشـويه األعضـاء التناسـلية لإلناث  ي. 
قبيحة وقذرة. 

ركـزوا علـى المراهقـات باعتبارهـن فئة مسـتهدفة عند تنـاول أحد المعتقدات وناقشـوا كيف   .3
يمكـن مكافحـة هـذا المعتقـد بواسـطة التعليـم والرسـائل المعنية

kبعلم التشريح الجسدي والصحة
kبالمساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان
kبالدين
kبإدرار الدخل
kوالنشاط الجنسي
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ناقشـوا ما إذا كان من شـأن التعليم أو الرسـائل أن يتغيرا من أجل جماعة مسـتهدفة من  4
المراهقيـن وكيفيـة ذلك.

الموارد
مستقاة من

FGM Education Programme NZ (2016). Female Genital Mutilation Information -
for health and child protection professionals.

Available from: http://fgm.co.nz/beliefs-and-issues/

AIDOS, Rainbo (2006). FGM/C as a Development Issue: Programming tools -
to mainstream the abandonment of FGM/C into development programs and

projects. Module 3 P. 61.
Forward (Safeguarding rights & dignity) (2012). Female Genital Mutilation: -

Frequently Asked Questions: A Campaigner’s Guide for Young People.
Available from: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/332732/FGMfaqFORWARD.pdf

UK Home Office (2014) Recognising and preventing FGM. -
Available from: https://fgmelearning.vctms.co.uk/default.aspx?session=to
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6.2 النشرة 

تأدية دور: تغيير المعتقدات

الشريك (أ) 

اختاروا إحدى الشخصيات اآلتية:

امـرأة مسـنة أو زعيـم مجتمـع محلـي تدعم/يدعم ممارسـة تشـويه األعضاء التناسـلية 1
لإلنـاث (ال يوافقـون علـى أنـه خرافـة أو بأنه أمـر ضار)

مراهقـة أو مراهـق تريد/يريـد أن يكـون مثـل اآلخريـن ليـس إال (ال يدركـون أو ال يوافقـون 1
علـى أنـه خرافـة أو معتقـد ضـار).

أعدوا الطريقة التي ستعرضون بها موقفكم مستخدمين أمثلة ‘إلثبات’ أنكم محقون.

المعتقد

أصحاب المعتقد

األسباب الرئيسية لهذا 
المعتقد
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الشريك (ب)

أنتـم عامـل تغييـر محتـرم فـي المجتمـع المحلي. اختاروا شـخصيتكم مـن أحد ‘العوامـل المؤثرة’ 
5لعوامـل التغييـر المنبثقـة عـن مصفوفـة التأثيـر فـي الوحـدة 5لعوامـل التغييـر المنبثقـة عـن مصفوفـة التأثيـر فـي الوحـدة 5. توقعـوا مـا قـد يقوله أو يشـعر به 
مسـن يدعـم الخرافـة أو المعتقـد الضـار طيلة حياته أو ما قد يقوله أو يشـعر به شـاب لم يشـكك 

قـط بالخرافـة أو المعتقد الضار.

لتغييـر  عدائيـة  غيـر  وبطريقـة  االنتقـادي  التفكيـر  خـالل  مـن  إقناعهـم  كيفيـة  فـي  فكـروا 
حججكـم. بنـاء  علـى  لمسـاعدتكم  اآلتـي  الشـكل  اسـتخدموا  معتقداتهـم. 

المعتقد

أساس المعتقد

أصحاب المعتقد

حجج رئيسية مقنعة أو 
رسائل من أجل التغيير

اعتراض محتمل

ردة الفعل المضادة
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الشريك (ج)

تقييـم  أجـل  مـن  الـدور  تأديـة  خـالل  المالحظـات  ورقـة  أملئـوا  المراقبيـن.  بـدور  سـتقومون  أنتـم 
اإلصغـاء الفعـال والتحـدث المقنـع لعامل التغيير. اسـتخدموا مالحظاتكم لتقديـم تعقيبات في 

النهاية.

التعليقنعم/المهارات اإلصغاء الفاعلة

استخدام لغة جسم وموقف متعاطفين

التصرف بانتباه

استخدام نهج تحقيق ال يحكم على اآلخرين 
مسبًقا

عدم المقاطعة

أجل/مهارات التحدث المقنعة
كال

التعليق

ترويج رسالة واضحة باستخدام حجج جيدة

االعتراف بتباين اآلراء

دحض الحجج المضادة بطريقة غير عدائية

استخدام أمثلة وتوضيحات مالئمة ثقافيًا

اظهار الخبرة / المصداقية دون التفاخر 
بالذات
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6.3 النشرة 

النقاط الرئيسية: 
معالجة المعتقدات الضارة

معالجـة الخرافـات والمعتقـدات الضـارة غيـر كافيـة بحـد ذاتهـا وال تشـبه قـط تغييـر الممارسـات 
الضـارة، لكنهـا نقطـة بدايـة مـن أجـل 

تحديد عوامل التغيير متقاربي التفكير وبناء مجموعة حاسمة منهم؛1

توسـيع نطـاق االتصـال وبنـاء الثقة إلـى أقصى حد وزيادة وضوح مسـائل تشـويه األعضاء 1
التناسـلية لإلناث وأسبابها الجذرية؛

‘رفع’ اإلغفال التعددي.1

وتتطلـب معالجـة الخرافـات والمعتقـدات الضـارة من منظـور المعاييـر االجتماعيـة والتغيير نهجًا 
اسـتراتيجيا ومراعيـًا ثقافيـًا. و ينبغـي بهـا أن تبـدأ بعمليـة اإلصغـاء إلـى أصحـاب المعتقدات سـواء 
أكانـوا نسـاًء أو رجـاًال أو فتيـات أو صبيانًا، وإتاحة فرصة لسـماع صوتهم قبـل ايجاد الحجج المالئمة 

لتغييـر مفهومهـم عن تشـويه األعضاء التناسـلية لإلناث.

وينبغـي أن يشـرك عوامـل التغييـر األشـخاص فـي عمليـة زيـادة وعـي تشـاركية وفـي االكتشـاف 
بالـذي  بإخبارهـم  االكتفـاء  مـن  بـدًال  المقنعـة  الحجـج  واسـتخدام  االنتقـادي  والتفكيـر  الموجـه 
ينبغـي االعتقـاد بـه أو كيفيـة التصـرف. ويشـتمل ذلـك علـى كسـب الثقة مـن خالل عوامـل مؤثرة 
مثـل البيئـات المسـاعدة والتعاطـف والتواصل غيـر األبوي والشـامل إلى جانب اسـتخدام المهارات 

التاليـة مـن أجـل اإلصغـاء الفاعـل والتحـدث المقنـع.

ينبغي بعوامل التغيير التمكن من القيام باآلتي.

تحليل من يحتاج ألن يسمع الرسائل الرئيسية ومصدر الخرافات والمعتقدات الضارة.1

’دخـول حيـز صاحـب المعتقـد’ وإظهـار التعاطـف من خـالل وضع أنفسـهم مكانه حتى 1
إذا كان عامـل التغييـر ال يوافـق علـى مـا يقوله صاحـب المعتقد.

التصـرف دون حكـم مسـبق علـى اآلخريـن وإظهـار االحتـرام لصاحـب المعتقـد من خالل 1
عـدم مقاطعته.

اسـتخدام لغـة جسـد ايجابيـة تشـجع بـدًال مـن أن تنتقـد: إقفـال الفجـوة بيـن المتحـدث 1
والمسـتمع (اتصـال بصـري جيـد، الجلـوس علـى مسـتوى واحـد، االنحنـاء) و ‘االنعـكاس’ 
(وضـع رجـل علـى رجـل أو ذراع علـى ذراع بالطريقـة نفسـها، الجلـوس فـي زاويـة مكملـة).

كسـب ثقـة صاحـب المعتقـد (يحتمـل أن يصغـي صاحب المعتقـد أكثر إلـى حجج عامل 1
التغييـر إذا انتبـه األخيـر وفهـم ولـم يقاطع صاحـب المعتقد أثنـاء حديثه).
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االستفسـار بصـدق وطـرح أسـئلة ُتمكـن صاحـب المعتقـد من قول مـا يريد حقـًا أن يقول 1
(عـدم طرح أسـئلة توجيهيـة تتالعب بصاحـب المعتقد).

تقديم حجة رئيسية وحجج داعمة تكون مراعية ثقافيًا وواضحة.1

عـن 1 المعتقـد  صاحـب  يعجـز  بحيـث  بجـزم  التصـرف  أو  بالعلـوم’  ‘التمويـه  تفـادي 
دفاعيـًا. موقفـًا  بالتالـي  ويتخـذ  موافـق  غيـر  يبقـى  لكنـه  مضـادة  حجـة  تقديـم 

Bicchieri, Cristina, Hugo Mercier (2014). Norms and Beliefs: How Change Occurs.
The Jerusalem Philosophical Quarterly, vol. 63, pp. 60-82.The Jerusalem Philosophical Quarterly, vol. 63, pp. 60-82.The Jerusalem Philosophical Quarterly

Available from: http://www.academia.edu/1596868/Norms_and_Beliefs_How_Change_Occurs

التغييـر 1 عامـل  أفـكار  لرفـض  المعتقـد  صاحـب  يسـتخدمها  شـائعة  اعتراضـات  توقـع 
عليهـا. واالعتـراض  بهـا  واالعتـراف 

تقديـم حجـة معاكسـة العتـراض صاحـب المعتقـد (االقتـراح علـى مسـتوى باطنـي أن 1
عامـل التغييـر ليـس متحيـزاً لطرف واحد ويفهـم ويتعاطف، ويتجاوز في الوقت نفسـه 

رأي صاحـب المعتقـد). 

إضافـة الـى ذلـك، ينبغـي بالمبرمجين أن يفهموا كيفيـة تغير المعتقدات والحجـج المقنعة ضمن 
المنطقـة الخاصـة بالبرنامـج وذلك وفقًا للعرقية والممارسـات والمعتقـدات المحلية. وثمة حاجة 
إلجـراء بحـث مالئـم عـن الحجـج الناجعـة مع الرجـل والصبي وأيهـا ناجعة مـع المـرأة والفتاة ضمن 

كل ثقافة مسـتهدفة ومحددة.
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النوع اإلجتماعي وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث

الدورة 6 — معالجة المعتقدات الضارة المتعلقة 
بتشويه األعضاء التناسلية لإلناث 
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المشاركين  نشرات 

البرمجة المعنية بالنوع 
االجتماعي وتشويه األعضاء 

التناسلية لإلناث

النوع اإلجتماعي وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث
تدريبي دليل 
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7.1 النشرة 

معالجة النوع االجتماعي في البرمجة

ضعـوا عالمـة فـي أكبـر عـدد ممكـن مـن األعمـدة لـكل تدخـل متعلـق بمشـروع وذلـك لتحديد    .1
النهـج والهـدف والنتيجـة.

تدخالت مشروع القضاء على تشويه 
األعضاء التناسلية لإلناث

النتيجةالهدفالنهج

احتياجات 
النوع 

االجتماعي 
العملية

احتياجات 
النوع 

االجتماعي 
االستراتيجي

االجتماعي 
واالقتصادي

المعايير 
االجتماعية 

والتغيير

معالجة 
تشويه 

األعضاء 
التناسلية 

لإلناث 
مباشرة

معالجة 
تشويه 

األعضاء 
التناسلية 

لإلناث 
بطريقة غير 

مباشرة

توفير التدريب المهني للمرأة: 
الخياطة، معرفة القراءة والكتابة، 

حقوق اإلنسان

توفير التثقيف الجنسي واإلنجابي 
للفتيان والفتيات في المدارس

القيام بحمالت لخفض حاالت الزواج 
المبكر أو زواج األطفال أو الزواج 

القسري

كسب التأييد لتشريع المساواة في 
حقوق في وراثة األرض

بناء القدرات من أجل وضع مشاريع 
قوانين مكافحة لتشويه األعضاء 

التناسلية لإلناث

توفير جراحة فك التشويه التخييطي 
بعد الوالدة لألم التي تعرضت للنوع 

3 من تشويه األعضاء التناسلية 
لإلناث

تعزيز إمكانية الخضوع لجراحة 
الناسور

تعزيز مشاركة المرأة في قرارات 
المجتمعات المحلية للتنمية

المساعدة في وضع طقوس عبور 
بديلة

توفير خدمات التمويل الصغير 
لتنمية األعمال التجارية الصغيرة 

للمرأة

توفير تدريب صحفي للكتابة 
عن القضاء على تشويه األعضاء 

التناسلية لإلناث
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7.2 النشرة 

عدم إلحاق الضرر

تحديـد الضـرر المحتمـل الـذي قـد ينجـم عـن التدخـالت المعنيـة بتشـويه األعضـاء التناسـلية   .1
لإلنـاث. 

حالـة. كل  فـي  الضـرر  إلحـاق  عـدم  علـى  الحـرص  إمكانيـة  كيفيـة  توضيـح   .2

فيلـم وثائقـي عـن دعـم مصـر القضاء على تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث أعدته قناة  أ. 
إخباريـة بريطانيـة.

حرمان ممارسات تشويه األعضاء التناسلية لإلناث التقليديات من حماية القانون ب. 

ج.  التشـريعات الوطنيـة التـي تحظـر النـوع 2 و3 فقـط مـن أنـواع تشـويه األعضـاء التناسـلية 
لإلنـاث

خطـط إدرار دخـل للمـرأة لضمـان دخـل بديـل لممارسـات تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلناث  ه.  
وذلـك لخفـض االعتمـاد علـى الممارسـة اقتصاديـًا
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7.3(أ) النشرة 

السعي إلى إنفاذ القانون 

ناقشـوا نقـاط القـوة والضعـف المتعلقـة بالتدخل لمعالجة األسـباب الجذرية لتشـويه األعضاء   .1
التناسـلية لإلنـاث والقائمـة علـى عـدم المسـاواة بين الجنسـين.

ناقشـوا دور الرجـل والصبـي فـي دراسـة الحالـة وكيف يشـاركون فـي التدخـالت أو يمكنهم أن   .2
فيها. يشـاركوا 

أكملوا قسمكم الخاص في النشرة 7.4.  .3

سـاعد االتحـاد الدولـي للحقوقيـات (FIDA كينيـا) بالتعـاون مـع الشـرطة ومكتـب مديـر االدعـاء 
العـام وإدارة شـؤون الطفـل، فـي إصـدار حكـم إدانـة بالسـجن لسـبع سـنوات المـرأة أجـرت تشـويه 
األعضـاء التناسـلية لقاصـرة، وذلـك بموجـب المادتيـن (1)19 و29 مـن قانـون حظـر تشـويه األعضـاء 
األعضـاء  تشـويه  إجـراء  خـالل  مـن  الضـرر  بإلحـاق  التشـويه  ممارسـة  اتهمـت  لإلنـاث.  التناسـلية 
قـام  إذ  الثانيـة،  بالتهمـة  وأدينـت  األولـى  التهمـة  مـن  تبرئتهـا  تمـت  وقـد  لقاصرتيـن.  التناسـلية 
مفـّوض المقاطعـة بتحذيـر ُممارسـة التشـويه قبـل ثـالث سـنوات مـن هـذه األحـداث بالكـف عـن 
إجـراء عمليـة تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث. وكانـت هـذه المـرة األولـى التـي تتـم فيهـا إدانـة 

ممارسـة تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث مـن كيوريـا والحكـم عليهـا.

األعضـاء  تشـويه  ُممارسـة  ملكيـة  خـارج  الشـرطة  مـن  حـارس  وضـع  تـم  األولـى،  القضيـة  وفـي 
التناسـلية لإلناث عند بدء موسـم تشـويه األعضاء التناسـلية لإلناث وذلك لمنعها من ممارسـته. 
األعضـاء  تشـويه  ممارسـة  وأرغمـت  الشـرطي  علـى  تغلبـت  الشـباب  مـن  كبيـرة  مجموعـة  لكـن 
التناسـلية لإلنـاث علـى القيـام بالشـعيرة. وخـالل انتظار الفتاة أن يتم تشـويه أعضائها التناسـلية، 
وصـل والدهـا الـذي كان راعـي أبرشـية وسـحب الفتـاة. لكـن مجموعة مـن الشـباب (البعض منهم 
مسـلح) والمسـنين منعـوه مـن أخذهـا وأرغمـوا ممارسـة تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث بعـد 
مغادرتـه علـى القيـام بتشـويه األعضـاء التناسـلية للفتـاة رغـم أن الممارسـة كانـت متـرددة فـي 
القيـام بذلـك. ووفـق مـا ورد فـي الشـهادة، كان كال الفتـاة ووالدهـا مـن قريـة أخـرى وال تعرفهمـا 
ممارسـة تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث . وتمـت تبرئة ممارسـة الختان من التهمـة األولى إذ تم 
إرغامهـا علـى إجـراء تشـويه األعضـاء التناسـلية للفتـاة رغمـًا عنهـا. لكنها وجـدت مذنبـة لقيامها 
12بكامـل إرادتهـا بتشـويه األعضـاء التناسـلية لفتـاة ثانيـة كانـت تعرفها وتبلـغ من العمر مـا بين 12بكامـل إرادتهـا بتشـويه األعضـاء التناسـلية لفتـاة ثانيـة كانـت تعرفها وتبلـغ من العمر مـا بين 12

و14 عامـًا بعـد بضعـة أيـام مـن الحادثـة األولـى.

وفـر االتحـاد الدولـي للحقوقيـات فـي كينيـا المشـورة التقنية لالدعـاء حيث ضمن القيـام بتقييم 
للعمـر وتوفيـر الدعـم النفسـي واالجتماعـي للفتيات ووالديهـن، وضمن تقديـم الطبيب ألدلة عن 
كيفية تأثير تشـويه األعضاء التناسـلية لإلناث سـلبًا على الفتيات، وحرص على أن تعّين المحكمة 

وسـيطًا إلحـدى الفتيـات التي لم تكن شـهادتها مسـموعة مـا يكفي كي تسـجلها المحكمة.

من مستق 
 notes provided by the Federation of Women Lawyers (FIDA-Kenya).
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7.3(ب) النشرة 

طقوس العبور البديلة

1. ناقشـوا نقاط القوة والضعف للتدخل لمعالجة األسـباب الجذرية لتشـويه األعضاء التناسـلية 
لإلنـاث والقائمة على عدم المسـاواة بين الجنسـين.

كيـف  أو  التدخـالت  فـي  يشـاركون  وكيـف  الحالـة  دراسـة  فـي  والصبـي  الرجـل  دور  ناقشـوا   .2
فيهـا. يشـاركوا  أن  يمكنهـم 

3. أكملوا قسمكم الخاص في النشرة 7.4.

"سـايف كينيـا" (S.A.F.E Kenya) مشـروع يعمـل مـن خـالل اسـتحداث بدائـل وطقـوس عبـور آمنـة 
لشـابات الماسـاي فـي تـالل لويتـا لتحفيـز التخلـي عـن الجوانـب الضـارة جسـدًيا ونفسـًيا لتشـويه 
األعضـاء التناسـلية لإلنـاث فيمـا يحافظ على القسـم المفيد للعـادات التي تمارس منـذ زمن بعيد 

والمعتقـدات القائمـة فـي مجـال االنتقـال إلـى األنوثـة.

وتشـتمل الطقـوس البديلـة فـي عـدة أجـزاء مـن أفريقيـا على معتكـف حيث ُتوجـه النسـاء الكبار 
فـي السـن الفتيـات ويتحدثـن عـن أدوار النوع االجتماعـي والحقوق الجنسـية واإلنجابيـة والمهارات 
الصحيـة والحياتيـة. ويقـام حفـل بمناسـبة االنتقـال إلـى األنوثـة والـذي غالبـًا مـا يتضمـن طقوسـًا 
جسـدية غيـر ضـارة مثـل حلـق رأس الفتـاة أو سـكب الحليـب علـى وركيهـا، ويتبع ذلك حفـل تخرج 
حيـث يتـم االعتـراف بـأن الفتيـات حصلـن علـى حكمـة المسـنات، واحتفـال يشـارك فيـه المجتمـع 

المحلـي بأكملـه بالغنـاء والوجبـات االحتفاليـة وعرض أنشـطة.

’تفيـد رسـالتنا بأننـا نشـجع األشـخاص علـى تغييـر جزء واحد مـن ثقافة الماسـاي ال   
التخلـي عـن جـل مـا يجعلنـا نفتخـر بكوننـا ماسـاي. وكمـا أخبرتنـا امـرأة علمناهـا: 
ويعنـي  تخدعوننـا.’  ولـن  منـا  أنتـم  الخاصـة.  وبلغتنـا  جيـدة  بطريقـة  إلينـا  ’تأتـون 

موقفنـا أننـا نسـتطيع التحـدث إلـى األشـخاص وهـم يصغـون..

وهـذا االحتفـال الرمـزي شـعبي ألننـا أعددنـاه بالشـراكة مـع أعضـاء مـن المجتمـع   
الممارسـات  تقـوم  أن  حاليـًا  اآلبـاء  ويطالـب  لثقافتنـا  تهديـدًا  يعتبـر  وال  المحلـي. 
اللواتـي دربناهـن علـى القيـام بهـذا الطقـس البديـل ألنهـم يعتبرونهـن ‘أفضـل’، 
التناسـلية،  األعضـاء  تشـويه  مـكان  ليحـل  شـيئًا  المحلـي  مجتمعنـا  نمنـح  وألننـا 

دائمـًا.‘ يكـون  أن  التغييـر  لهـذا  ويمكـن 

من  مستق 
an article about Sarah Tenoi, one of the first women to hold a leadership

 .position in her community, reported in the Guardian 7 February 2014
Available from: http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/feb/06/alternative-

to-circumcision-prevents-girls-suffering-kenya
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7.3.(ج)  النشرة 

الحوارات بين األجيال

ناقشـوا نقـاط القـوة والضعـف للتدخل لمعالجة األسـباب الجذرية لتشـويه األعضاء التناسـلية   .1
لإلنـاث القائمـة علـى عـدم المسـاواة بين الجنسـين.

ناقشـوا دور الرجـل والصبـي فـي دراسـة الحالـة وكيف يشـاركون فـي التدخـالت أو يمكنهم أن   .2
فيها. يشـاركوا 

أكملوا قسمكم الخاص في النشرة 7.4.  .3

يبنـي نهـج الحـوار بيـن األجيـال الذي تـم وضعه أوًال فـي غينيا في غـرب أفريقيا، الثقة بين الشـباب 
والنسـاء والرجـال المسـنين عبـر األجيال ولفجـوات النوع االجتماعي، وذلك قبـل دعمهم في البدء 
بالقيـام برحلـة معـًا للدعـوة للقضـاء علـى تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث فـي مجتمعاتهـم 

الخاصة.

المتزوجيـن  غيـر  والنسـاء  والرجـال  الشـباب  مـن  صغيـرة  مجموعـة  المدّربـون  الميّسـرون  ويدعـم 
للقـاء نظرائهـم مـن جيـل أجدادهـم حيث يتعلمـون المهـارات الفعليـة لإلصغـاء والتواصل. وفي 
مجموعـات منفصلـة مـن النسـاء والرجـال، يعـرض الجيـل األكبـر سـنًا ‘مسـار حياتـه’ منـذ الطفولة 
حتـى األبوة مسـتخدمًا أشـياء، ولعـب أدوار، وأغان ورقصات إلحياء التقاليـد والطقوس، والمكافآت 
والتحديـات التـي اختبرهـا. واسـتجابة لذلـك، يعرض الجيـل األصغر سـنًا تجاربه حتـى تاريخه وآماله 
للمسـتقبل. وفـي حـوار النسـاء، ينشـط تمريـن مسـيرة الحيـاة نقاشـًا معمقـًا عـن تشـويه األعضـاء 

التناسـلية لإلنـاث وقيمـه، إلـى جانـب آثـاره السـلبية وسـبب اسـتمرار األسـر في ممارسـته. 

وبعـدم التأكـد مـن إرسـاء الثقـة المتبادلـة، يجتمـع المشـاركون معـًا للتحـدث عـن األجيـال والنوع 
االجتماعـي، ويضعـون خطـة مشـتركة لوقـف ممارسـة تشـويه األعضاء التناسـلية لإلنـاث من دون 
خسـارة التقاليـد والقيـم المتبادلـة العزيـزة علـى جيلي الشـباب واألكبر سـنًا، ويصوغـون تعهدات 
ومطالـب: مـا يلتزمـون بـه ومـا يطلبونـه مـن اآلخريـن لتحقيـق التغييـر. ويتـم مـن ثـم عـرض هـذه 
الخطة في اجتماع عام ُيدعى اليه الزعماء المحليين والدينيين والمجتمعات المحلية وأخصائيين 
فـي مجالـي الصحـة والتعليم لحضـوره. ويؤدي ‘مؤازرو الحـوار’ تعهداتهم ومطالبهـم علنًا وتتم 
دعـوة المجتمـع المحلـي بأكملـه إلـى االنضمـام إليهـم. ويسـتمر مـؤازرو الحـوار بعـد االجتمـاع فـي 
نشـر روح الحـوار وااللتـزام بالتغييـر عبر المجتمـع المحلي. وثنائيًا، يزور مؤازرو الحوار الشـباب واألكبر 
سـنًا األسـر المعيشـية والمـدارس ورابطـات النسـاء والرجـال لتعزيـز التغييـر بشـأن تشـويه األعضـاء 

التناسـلية لإلناث.

من  مستق 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ 2012) on behalf of Federal Ministry for Economic Cooperation

and Development. How to organise Generation Dialogues about Female Genital Cutting.Available from: https://www.giz.de/
expertise/downloads/Fachexpertise/giz2013-en-fgm-GenDia-man-t1.pdf
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(د)  7.3 النشرة 

العمل مع القابالت

ناقشـوا نقـاط القـوة والضعـف للتدخل لمعالجة األسـباب الجذرية لتشـويه األعضاء التناسـلية   .1
لإلنـاث القائمـة علـى عـدم المسـاواة بين الجنسـين.

ناقشـوا دور الرجـل والصبـي فـي دراسـة الحالـة وكيف يشـاركون فـي التدخـالت أو يمكنهم أن   .2
فيها. يشـاركوا 

أكملوا قسمكم الخاص في النشرة 7.4.  .3

تعمـل ‘شـبكة مناهضـة أعمـال تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث’ فـي هرجيسـا فـي صوماليالند 
مـع القابـالت كعوامـل تغييـر للقضـاء علـى تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث ألنهـن مجموعـة 
أساسـية مـن األخصائيـات اللواتـي يلتقين بالنسـاء بانتظام خـالل المراحل واالحتياجـات المختلفة 
الوخيمـة  الصحيـة  المخاطـر  معرفـة  معضلـة  القابـالت  تواجـه  مـا  وغالبـًا  اإلنجابيـة.  ألعوامهـن 
لتشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث وطلبـات أسـر يعرفنهـا إلجـراء ذلـك لبناتهـن، لـذا فهـن فـي 
وضـع يؤهلهـن لهـذا التغييـر. وإذا كان مـن الممكـن تجنيدهـن كعوامـل تغييـر فإنهـن يتمتعـن 
بقـدرة تأثيـر عاليـة فـي المجتمعـات المحليـة التـي يخدمنهـا، إذ هـن مدربـات ومدعومـات لزيـارة 
المـدارس للتحـدث إلـى الشـابات وللقيـام بزيـارات منزليـة من أجل الوصـول إلى النسـاء المعزوالت.

وتعتقـد العديـد مـن النسـاء أن المشـاكل التـي يعانيـن منهـا فريـدة فيخفيـن معاناتهـن، ألعـوام 
فـي الغالـب، وذلـك الى حيـن يعجزن عن االسـتمرار بالقيام بذلك عند الوالدة. لكـن هؤالء األمهات 
يصغيـن للقابـالت عندما ينصحنهن بعدم تمرير تشـويه األعضاء التناسـلية لإلنـاث لألجيال التالية، 
ألن التوليـد مهـارة مقـدرة فـي المجتمعـات المحليـة حيـث يعملـن. كذلـك، خضعـت العديـد مـن 
القابـالت لتشـويه أعضائهـن التناسـلية أيضـًا، ممـا يجعـل منهـن مستشـارات أكثـر مصداقيـة فـي 

أعيـن الوالديـن. كمـا أن األمهـات راغبـات أكثـر باإلصغـاء إليهـن ألنهـن يفهمن المسـائل بعمق.

والرسـالة التـي تؤديهـا القابـالت هـي أن تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث والمانـع للجمـاع ليـس 
كلمـات  القابلـة  وتسـتخدم  عملهـن.  مجـاالت  فـي  مرادفتيـن  أصبحتـا  الكلمتيـن  أن  إذ  عذريـة 
‘العذريـة مـن صنـع اهللا’ فـي رسـائلها للدعـوة وتخبـر األمهـات أنه ال ينبغـي بهن تغييـر ‘خلق اهللا‘.

من مستق 
Isman, Alizabeth et al. (2013). Midwives' Experiences in Providing Care and Counselling to Women with Female Genital Mutilation

 .(FGM) Related Problems. Obstetrics and Gynecology International, vol 2013, Article ID 785148, 9 pages
Available from: http://www.hindawi.com/journals/ogi/2013/785148/
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7.3(ه) النشرة 

المشاهير

ناقشـوا نقـاط القـوة والضعـف للتدخل لمعالجة األسـباب الجذرية لتشـويه األعضاء التناسـلية   .1
لإلنـاث القائمـة علـى عـدم المسـاواة بين الجنسـين.

ناقشـوا دور الرجـل والصبـي فـي دراسـة الحالـة وكيف يشـاركون فـي التدخـالت أو يمكنهم أن   .2
فيها. يشـاركوا 

أكملوا قسمكم الخاص في النشرة 7.4.  .3

المحاربـون هـو فيلـم وثائقـي عـن كيفيـة اسـتخدام الماسـاي في كينيـا للعبة الكريكت للشـروع 
يتـم  مـا  وغالبـًا  المحليـة.  مجتمعاتهـم  فـي  لإلنـاث  التناسـلية  األعضـاء  تشـويه  مناقشـة  فـي 
اسـتخدام الرياضـة لتعزيـز مسـائل الصحة والتعليم، وهي طريقة تسـعى إلـى تحقيق هذا الغرض 
بصريـًا وعاطفيـًا. وقامـت عليـا بـاور، وهـي باحثـة من جنـوب أفريقيا كانـت تجري بحثًا عـن منطقة 
الماسـاي، الشـباب بالكريكـت مـن خـالل الفيلـم. ووفـرت لهـم المعـدات ودعـي فريـق المحاربيـن 
عام 2012 للمشـاركة في بطولة‘ السـت مان سـتاندس’ Last Man Stands عام 2012. يتابع الفيلم 
تقدمهـم نحـو أرض لـوردس كريكـت عـام 2013 حيـث تجـري بطولـة Last Man Stands وكيفيـة 
اسـتخدام الفريـق لشـعبيته المتناميـة للترويـج للقضـاء علـى تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث. 

يقـول سـونيانغا أولـي نغايـس وهـو أحـد النجـوم فـي فيلـم وثائقـي جديـد يظهـر   
كيـف سـاعد فريـق كريكـت تشـكل فـي ظـالل جبـل كينيا فـي تغييـر المواقـف إزاء 
الممارسـة، إن ‘"تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث هـو جـزء مـن ثقافتنا وممارسـاتنا 
ويطبـع عمليـة االنتقـال مـن الطفولـة إلى مرحلة البلـوغ للفتيـات اللواتي يصبحن 
نسـاًء. نـدرك اآلن أن تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث هـو أحـد الممارسـات التـي 
ال ينبغـي أن تكـون فـي مجتمعنـا، فهـي ال تسـاعدنا بـل تؤثـر علـى الفتـاة والمـرأة 

والزوجة.

… ثبـت القـول المأثـور عنـد الماسـاي والـذي يفيـد "بـأن العيـن التـي تغـادر القريـة ترى 
علـى نطـاق أبعـد" عند عودتهم. ففي أعين المسـنين، أكسـبت السـفرات الطويلة 
الشـباب الحـق بجلسـة اسـتماع حيث سـأل المسـنون الشـباب إن يرغبون فـي الزواج 
مـن شـابة لـم تخضـع لتشـويه أعضائها التناسـلية. أجابـوا بالوعد بالـزواج فقط من 

نسـاٍء لـم يخضعـن لذلك. ’

من مستق 
 .Ford, Liz (2015). Maasai Cricket Warriors determined to hit female genital mutilation for six

 .The Guardian
Available from: http://www.theguardian.com/global-development/2015/nov/12/maasai-cricket-warriors-female-genital-

mutilation-movie-last-man-stands-championship
And you can find details of the film at http://www.warriorsfilm.co.uk/
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7.5 النشرة 

وضع نظرية تغيير

1. اقـرأوا األسـئلة التوجيهيـة وحـددوا أنشـطة مـن دورة التدريـب هـذه لتسـاعدكم فـي اإلجابـة 
عليهـا. وأملئـوا مرجـع النشرة/النشـاط.

النشرة/النشاطاألسئلة التوجيهيةفئة المشروع

ق
يا

س
ال

نهدف لدعم من؟المستفيدون

ما هي مشكلتهم؟عرض المشكلة

ما هي العوامل التي تؤثر على المشكلة؟تحليل الحالة

تحليل أصحاب 
المصلحة

أي جهات فاعلة تؤثر على الوضع؟

أي جهات فاعلة تستطيع التأثير على الوضع؟

ي
ج

تي
را

ست
اال

ط 
طي

خ
لت

ما هي التغييرات الطويلة األجل التي ينبغي الهدفا
حدوثها؟

نتائج

مخرجات

ما الذي ينبغي أن يحدث لتحقيق ذلك؟

اإلطار اإليكولوجي PH5.4ما الذي ينبغي أن يحدث لتحقيق ذلك؟نهج

ية
يل

غ
ش

لت
 ا

طة
خ

أنشطة ال
(مدخالت)

إدارة المخاطر

ما هي األنشطة الرئيسية التي ستؤدي إلى 
تحقيق هذه التغييرات؟

ما هي افتراضاتنا إزاء كيفية عمل هذه األنشطة 
الرئيسية؟

ما هي المخاطر؟

م
يي

تق
وال

د 
ص

لر
مؤشراتا

دورة المشروع

إدارة المعارف

لم يتم تناولها في هذه الدورةكيف سنقيس التغيير الذي سنحققه؟

كيف سنغذي تصميم المشروع بالدروس 
المستفادة؟

من مستق 
Vogel, Isabel (2012). Review of the use of ‘Theory of Change’ in international development for UK Department of International

 .Development
Available from: http://r4d.dfid.gov.uk/pdf/outputs/mis_spc/DFID_ToC_Review_VogelV7.pdf
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7.6 النشرة 

النقاط الرئيسية: البرمجة المعنية 
بالنوع االجتماعي وتشويه األعضاء 

التناسلية لإلناث

تحليل األسباب الجذرية

تحليـل  علـى  لإلنـاث  التناسـلية  األعضـاء  وتشـويه  االجتماعـي  بالنـوع  المعنيـة  البرمجـة  تسـتند 
األسـباب الجذريـة لتشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث القائـم علـى عـدم المسـاواة بيـن الجنسـين. 

ويتطلـب ذلـك فهـم اآلتـي: 

للعمـل 1 المتكافـئ  غيـر  والتقسـيم  الضـارة،  والذكـورة  الضـار،  االجتماعـي  النـوع  تنميـط 
الوافيـة غيـر  االجتماعيـة  والمؤسسـات  والملكيـة 

كيفية اسـتخدام تشـويه األعضاء التناسـلية لإلناث كأداة لممارسـة السلطة والسيطرة، 1
والممارسـة الضارة وكشـكل من أشـكال العنف ضد المرأة

األعضـاء 1 بتشـويه  المتعلقـة  الضـارة  والمعتقـدات  الخرافـات  مصـدر 
ممارسـته. لمواصلـة  اسـتخدامها  وكيفيـة  لإلنـاث  التناسـلية 

برمجة النوع االجتماعي التحويلية

توفر برمجة النوع االجتماعي التحويلية نهجُا شامًال يضمن أن يقوم المبرمجون باآلتي:

تحليل أدوار النوع االجتماعي التحويلية والمعايير االجتماعية من أجل تغيير الممارسـات 1
الضارة

األخذ باالعتبار االحتياجات المحددة للمرأة والرجل1

العمـل مـع الفتـاة والمـرأة والصبـي والرجـل وعبـر األجيـال، إمـا فـي آن واحـد أو بطريقـة 1
منسـقة

استخدام نهج الدورة الحياتية (من الحمل إلى الشيخوخة)1

معالجة المعايير الذكورية واألنثوية الضارة والتوزيع غير المتكافئ للموارد والعمل1

رعاية عالقات قوة بين المرأة والرجل تكون أكثر إنصافًا1

تعزيز حقوق المرأة وكرامتها1

اإلصغاء إلى صوت المرأة والفتاة.1
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إطار عمل ايكولوجي

أن  لإلنـاث  التناسـلية  األعضـاء  بتشـويه  المعنيـة  للبرمجـة  اإليكولوجـي  النهـج  يضمـن 
المحلـي  والمجتمـع  والعالقـة  الفـرد  هـي:  مسـتويات  أربـع  علـى  مدرجـة  التدخـالت  تكـون 
البيئـة  كامـل  معالجـة  المتكامـل  النمـوذج  هـذا  ويضمـن  والمجتمـع.  التنظيمـي  أو 
لإلنـاث. التناسـلية  األعضـاء  وتشـويه  الجنسـين  بيـن  المسـاواة  عـدم  فـي  تسـاهم  التـي 

(SGN) و احتياجات النوع االجتماعي االستراتيجية (PGN)احتياجات النوع االجتماعي العملية

اجتماعيـة  عـادة  وتكـون  فوريـة  احتياجـات  إلـى  العمليـة  االجتماعـي  النـوع  احتياجـات  تشـير 
واقتصاديـة. فمثـًال، تسـير المـرأة أميـاًال فـي العديـد مـن الحضـارات لجلـب المـاء ويتـم اسـتهالك 
الكثيـر مـن الجهـد والوقـت علـى هـذا النحـو. بالتالـي، تعالـج مشـاريع الميـاه والنظافـة الصحيـة 
التـي توفـر آبـار أنبوبيـة ومياه منقولة باألنابيـب هذه االحتياجـات العملية. وتلبيـة احتياجات النوع 

االجتماعـي 

العمليـة فـي مـا يتعلـق بتشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث تشـتمل علـى معلومـات عـن الرعايـة 
بديلـة  دخـل  إدرار  فـرص  اسـتحداث  أخـرى،  جسـدية  ومضاعفـات  والناسـور  للعـدوى  الصحيـة 
لممارسـات تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث التقليديـة، توفيـر مرافـق الرعايـة النهاريـة لألطفـال 
كـي تتمكـن المـرأة مـن حضـور دورات التدريـب واالجتماعـات المعنيـة بتشـويه األعضـاء التناسـلية 

لإلنـاث، ومراكـز إغاثـة للفتيـات اللواتـي ال يرغبـن أن يتـم تشـويه أعضائهـن التناسـلية. 

وُيقصـد باحتياجـات النـوع االجتماعـي االسـتراتيجية إلـى الحقـوق والتمكيـن الالزمة للمـرأة والفتاة 
لمعالجـة الممارسـات الضـارة وأسـبابها الجذريـة وهـي: تنميـط النـوع االجتماعـي الضـار والذكوريـة، 
وعدم المسـاواة في تقسـيم العمل، وتملك الملكيات الخاصة والمؤسسـات االجتماعية. وتتطلب 
تلبيـة احتياجـات النـوع االجتماعـي االسـتراتيجية في مـا يتعلق بتشـويه األعضاء التناسـلية لإلناث 
تغييـر المعاييـر االجتماعيـة المتعلقـة بالممارسـات الضـارة ومناهضـة العنـف ضـد المـرأة والفتـاة 

وانتهـاك حقوق اإلنسـان.

ويتـم تسـليط الضـوء علـى هذيـن المفهوميـن ليـس فقـط للتأكيد على نهـج قائم علـى الحقوق 
فحسـب، بـل للحـرص علـى أن تكـون البرمجـة واقعية ويمكـن تحقيقهـا. ومن منظـور تخطيطي، 
تسـتطيع ‘المكاسـب’ القصيـرة األجـل أن توفـر الوقـت لتحقيـق مكاسـب طويلـة األجـل حيـث أن 
تلبيـة احتياجـات المـرأة والفتـاة الفوريـة تحافـظ علـى مشـاركة المجتمعـات المحليـة، وفـي حـال 
االلتـزام بــمبدأ ‘عـدم إلحـاق الضـرر’، يمكـن حينهـا المحافظـة على االهتمـام بالبرنامـج والثقة في 

الوكالـة المنفـذة لـه والمواقـف االيجابيـة إزاء التغييـرات الطويلـة األجـل المتوخـاة.

Alexander-Scott, M. Bell, E. and Holden, J. (2016). DFID Guidance Note: Shifting Social Norms to Tackle Violence Against أنظر
.Women and Girls (VAWG). London: VAWG Helpdesk

البرامج االجتماعية واالقتصادية والبرامج المعنية بالمعايير االجتماعية

السياسـات  تحسـين  علـى  تركـز  وبرامـج  مشـاريع  إلـى  واالقتصاديـة  االجتماعيـة  البرمجـة  تشـير 
والتصميـم وتقديـم الخدمـات الصحيـة، التعليـم، والخدمـات االجتماعيـة، والتنميـة المجتمعيـة، 
والميـاه والنظافـة الصحيـة، واألمـن الغذائـي، وتنميـة المؤسسـات الصغيـرة والمتوسـطة، وغيرها.

أمـا البرمجـة المعنيـة بالمعاييـر االجتماعيـة والتغيير فهي تشـير إلى المشـاريع والبرامج التي تركز 
علـى تغييـر المعاييـر االجتماعيـة مـن أجـل القضـاء علـى الممارسـات الضـارة، ويتطلـب ذلـك نهجـًا 
قائمـًا علـى الحقـوق وتمكيـن الجماعـات المتضـررة مـن المعاييـر االجتماعيـة. وتشـتمل البرمجـة 
علـى البحـوث ونشـر المعلومـات (مـن اجتمـاع سـكان القريـة وجهـًا لوجـه إلـى الحمـالت اإلعالميـة 
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الوطنيـة)، والدعـوة، والتعبئـة المجتمعيـة وبيـن المجتمعـات المحليـة، والنشـر المنظـم، وتنميـة 
القـدرات للسياسـات المطابقـة أو التغيير القانوني الذي يدعـم تغيير المعايير االجتماعية، وغيرها.

خـالل  مـن  ‘عضويـا’  والمعلومـات  الرسـائل  تنشـر  اجتماعيـة  تعبئـة  عمليـة  هـو  المنظـم  والنشـر 
شـبكات التواصـل االجتماعـي التـي تربـط بيـن األفـراد واألسـر واألصدقـاء والمجتمعـات المحليـة.

ويسـتخدم برنامـج توسـتان (Tostan) لتمكيـن المجتمعـات المحليـة فـي السـنغال نهجـًا قائمـًا 
علـى المعاييـر االجتماعيـة والتغييـر االجتماعـي ويركـز علـى النشـر المنظـم.

’" فـي تقديرنـا، هـذه االسـتراتيجية تتيـح لعملنـا أن يؤثـر علـى عشـرة أفـراد تقريبـًا لـكل مشـارك 
1991 ألف شـخص مباشـرة فـي برنامجنا منذ عـام 1991 ألف شـخص مباشـرة فـي برنامجنا منذ عـام 1991 200مباشـر فـي برنامجنـا. وقـد شـارك أكثـر مـن 200مباشـر فـي برنامجنـا. وقـد شـارك أكثـر مـن 200

ممـا يزيـد نطـاق النشـر الغيـر المباشـر إلـى أكثـر مـن مليونـّي شـخص."

وتشتمل األمثلة عن التوعية التي يقودها المجتمع المحلي التالي:

تبني طالب علم

’يتبنـي’ كل مشـارك فـي صـف توسـتان صديقـًا أو جـاراً أو فـرداً مـن األسـرة ويتبـادل معـه أو معهـا 
المعـارف التـي تعلمهـا فـي الصـف. تضمـن هـذه الممارسـة أن .. ينتشـر هـذا المفهـوم فـي أنحـاء 

المجتمـع المحلـي.

المناسبات المتعلقة بالتوعية

تنظـم صفـوف المجتمعـات المحليـة مناسـبات لتوعيـة وإطـالع المجتمـع المحلـي بأكملـه علـى 
مواضيـع البرنامـج مثـل حمايـة حقـوق اإلنسـان أو تحسـين الممارسـات الصحيـة فـي قريتهـم. و 
كذلـك، ينظـم المجتمـع المحلـي (لجنـة إدارة المجتمـع) والمشـاركون رحـالت إلـى القـرى المجاورة 

لمناقشـة أفـكار جديـدة وتسـهيل إقامـة مناسـبات المجتمـع المحلـي حـول هـذه المواضيـع.

اجتماعات بين القرى

هـذه  وتوفـر  عديـدة  مجـاورة  محليـة  مجتمعـات  عـن  ممثلـون  القـرى  بيـن  االجتماعـات  يحضـر 
لمشـاكل  حلـول  ومناقشـة  تجاربهـم  لتبـادل  المحلـي  المجتمـع  ألعضـاء  فرصـة  االجتماعـات 

. كة مشـتر

إعالنات عامة

لإلنـاث  التناسـلية  األعضـاء  تشـويه  مثـل  ضـارة  ممارسـات  عـن  التخلـي  مـا  جماعـة  تقـرر  عندمـا 
وزواج األطفـال والـزواج القسـري، نسـاعدهم فـي تنظيـم إعـالن عـام حيـث تجتمـع شـبكات مـن 

الضـارة. التقاليـد  عـن  تخليهـا  مـع  اإليجابيـة  بتقاليدهـا  لالحتفـال  المحليـة  المجتمعـات 

برامج إذاعية

تتيـح لنـا برامجنـا اإلذاعية المحلية واإلقليميـة المنتظمة الوصول إلى جمهور واسـع النطاق. تنقل 
أعمـال البـث هـذه مفاهيـم مثل حقوق اإلنسـان والصحـة والنظافة الصحية وتمكيـن المجتمعات 

المحليـة إلـى الموجات الهوائية في السـنغال ومالي 

مثيرة المزيد من النقاش حول هذه المسائل عبر البلدين.



14 — البرمجة المعنية بالنوع االجتماعي وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث الدورة 7

أفرقة التعبئة االجتماعية

تشـكل لجنـة إدارة المجتمـع المحلـي أفرقـة تعبئـة اجتماعيـة تتألـف مـن وكالء تعبئـة اجتماعيـة. 
وهـؤالء أعضـاء مجتمعـات محليـة اختيـروا خصيصـًا لمهاراتهـم فـي التواصـل وتفرغهـم إلحـالل 
تغييـر اجتماعـي ايجابـي. تـؤدي هـذه األفرقة دوراً هامـًا في التوعية خـالل زياراتها للقـرى المجاورة 
اإلنسـان،  حقـوق  علـى  المركـزة  المواضيـع  فـي  المناقشـات  لتسـهيل  بينهـا  مـا  فـي  والمتزاوجـة 

وذلـك بعـد حصولهـا علـى التدريـب مـن موظفـي توسـتان.‘

Tostan Community empowerment programme
Available from: http://tostan.org/tostan-model/community-empowerment-program/maximizing-impact

معالجـة المسـائل االجتماعيـة واالقتصاديـة ومعالجـة المعايير االجتماعية ليسـت حصرية بشـكل 
متبـادل، إذ يمكـن ان ُتصمـم البرامـج كـي تؤثـر ضمنيـًا أو صراحة علـى القضاء على تشـويه األعضاء 
التناسـلية لإلنـاث. ويمكـن ايضـًا اسـتخدام التدخالت لتحسـين رعايـة الطفل وخدمـات رعاية صحة 
المـرأة أو التمكيـن االقتصـادي للمـرأة وذلـك كمنصـات للرسـائل المروجـة للقضـاء علـى تشـويه 
األعضـاء التناسـلية لإلنـاث. وهكـذا، يمكـن اسـتخدام البرامـج االجتماعيـة واالقتصاديـة ضمـن نهج 
قائـم علـى المعاييـر االجتماعيـة والتغيير، مثًال كوسـيلة نقل السـتراتيجية نشـر االتصـال المنظم. 

عدم إلحاق الضرر

كانـت مـاري أندرسـون أول مـن تطـرق الى مبادئ عدم إلحـاق الضرر (1999)، عدم إلحـاق الضرر: كيف 
تسـتطيع المعونـة دعـم السـالم - أو الحـرب، وأصبحـت هـذه المبـادئ منـذ ذلـك الحيـن مصطلحًا 
شـائعًا فـي تخطيـط المشـاريع. وعـدم إلحـاق الضـرر القائـم علـى يميـن أبقراط الـذي يؤديـه األطباء 
الطـوارئ  معونـة  حـاالت  فـي  والمطبـق  قـط)  ضـرر  أو  إصابـة  إلحـاق  بعـدم  وعـداً  يتضمـن  (والـذي 
والتنميـة، يحـث الممارسـين علـى التفكيـر بالقـدرات التي قـد تتمتع بهـا تدخالتهم الحسـنة النية 
للنزاعـات والتقسـيم. ويشـير عـدم إلحـاق الضرر في برمجة النـوع االجتماعي التحوليـة إلى الحرص 
علـى أن يحافـظ أي عمـل تدخـل على سـالمة ونزاهة عوامل التغييـر والناجيـن والمعرضين للخطر. 
وتوجـز إدارة التنميـة الدوليـة كيـف ينطبـق مبدأ عـدم إلحاق الضـرر على البرمجـة المعنية بالعنف 

ضـد المـرأة والفتاة وتشـويه األعضـاء التناسـلية لإلناث:

عـدم إلحـاق الضـرر - هناك عدة مخاطـر مختلفة متصلة بالبرمجة المعنيـة بالمعايير االجتماعية. 
مثـًال، فـي األماكـن الهشـة والمتأثرة بالنزاعات، قد يقـود تحويل المعايير االجتماعية بشـأن التبليغ 
عـن العنـف األفـراد إلـى خدمـات ذات مـوارد ضعيفـة أو مختلة. أو قد تكـون هذه المعاييـر الصعبة 
فـي المراحـل األولـى مـن التغييـر معرضـة للخطر بسـبب العـار والتمييـز الصادرين عن أعضاء األسـر 

أو المجتمـع المحلـي. ولذلـك فـإن آليات تقييـم ومعالجة المخاطـر تتمتع باألهمية. 

Alexander-Scott, Michaeljon, Emma Bell, and Jenny Holden (2016). DFID Guidance Note: Shifting Social Norms to Tackle
.Violence Against Women and Girls (VAWG). London: VAWG Helpdesk

ولضمان وجود مبادئ عدم إلحاق الضرر في التدخالت المعنية بتشويه األعضاء التناسلية لإلناث، 
ينبغي بالمبرمج

تحليل قدرات كل عمل تدخل في ما يتعلق بالتأثيرات السلبية1

الحرص على أن يكون أي أدنى معيار لعمل التدخل عدم إلحاق الضرر كحد أدنى 1

تفادي الوصمة أو التمييز ’للمتبنين األول’ للتخلي عن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث.1
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نظرية التغيير

لـدى كافـة المنظمـات نهجهـا الخـاص إلعـداد نظريـة تغييـر وإطـار التخطيـط الخـاص بهـا لصياغة 
هـذه النظريـة علـى الـورق. لكـن هنـاك عناصـر رئيسـية مشـتركة بيـن معظـم نظريـات التغييـر. 
وتشـكل نظريـة التغييـر فـي أبسـط مسـتواها سلسـلة مـن األنشـطة المخطـط لهـا التـي تـؤدي 
إلـى نتيجـة منشـودة. لكـن مؤخـراً، أصبحـت نظريـة التغييـر أكثـر ديناميكيـة ودمجـت فكـرة بنـاء 

المسـتفادة. الـدروس 

 ’’’نظريـة التغييـر هـي عملية تفكير مسـتمرة الستكشـاف التغييـر وكيفية حدوثه، 
ومعنـاه فـي مـا يتعلـق بالـدور الـذي نؤديه في سـياق معّيـن وقطـاع و/أو مجموعة 

أشـخاص. فهي. 

تضع برنامجًا أو مشروعًا ضمن تحليل يكون أوسع نطاقًا لكيفية تحقق التغيير. 1

تستخدم التعلم الخارجي بشأن التنمية. 1

تعبر عن فهمنا للتغيير لكنها تتحدانا أيضًا الستكشافه أكثر.1

تعتـرف بتعقيـد عمليـة التغييـر: النظـم والجهـات الفاعلـة الواسـعة النطـاق التـي تؤثـر 1
عليه

وغالبًا ما يتم تقديمها بشكل بياني مرفق بموجز سردي.‘1

.Vogel, Isabel (2012). Review of the use of ‘Theory of Change’ in international development
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