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صحيفة
وقائع
أبريل ٢0١٦
المؤسسة الرئيسية
مجلس السكان الدولي

أهم الشركاء
مركز التنسيق األفريقي
للتخلي عن ختان اإلناث،
كينيا
مركز موارد الحقوق والنوع
والصحة اإلنجابية،
السودان

نسبة الفتيات والسيدات في الفئة العمرية من  15إلى  49الالتي برنامج بحثي جديد بدعم
خضعن لممارسة ختان اإلناث
من إدارة التنمية الدولية
البريطانية ينضم إلى البرنامج
المشترك لألمم المتحدة وبرنامج
GIRL GENERATION
في حملة تهدف إلى
القضاء على ختان اإلناث
خالل جيل واحد.

معلومات أساسية

المجموعة العالمية
لألبحاث والدعم،

أكثر من ٪٨٠

السنغال

٪٨٠ - ٪٥١
٪٥٠ - ٪٢٦

MannionDaniels Ltd.

٪٢٥ - ٪١٠
أقل من ٪١٠

المكتب
المرجعي للسكان
جامعة واشنطن (أ .د .بيتينا

ختان اإلناث ليس
منتشر في هذه الدول
المصدر :قواعد بيانات يونيسف العالمية ،2014 ،المبنية على  DHSوMICS
والدراسات المسحية المحلية األخرى.2013-2004 ،

شل -دنكان)
جامعة كاليفورنيا ،سان دييغو
(أ .د .جيري ماكي)

يعد ختان اإلناث من الممارسات الضارة التي
يتم من خاللها قطع أو إزالة ،وفي بعض
األحيان خياطة األعضاء التناسلية الخارجية
لإلناث ألسباب غير طبية .وهناك أكثر من
 130مليون فتاة وسيدة تعرضن للختان في 29
دولة من الدول التي تنتشر فيها عادة ختان
اإلناث ،و 30مليون فتاة تحت سن  15سنة
معرضة لهذا الخطر خالل العقد القادم .ومع
ذلك فنحن نحتاج إلى المزيد من األدلة حول
أفضل االستراتيجيات للقضاء على ختان
اإلناث ،بما في ذلك ما يلي:

•معرفة الدوافع التي تؤدي إلى ممارسة ختان اإلناث والنتائج المترتبة على ذلك في سياقات محددة ،لبناء فهم تفصيلي بما
يمكننا من التعميم أيضاً.
•وضع أطر وأنظمة تعزز لرصد وتقييم اثر التدخالت المتعلقة بختان اإلناث.
•زيادة العمل على مناهج البحث لتعزيز البيانات المتاحة.
•بذل المزيد من االهتمام بوسائل التدخل والتقييم المبنية على أساس نظري.

بدعم من:

•تنسيق الجهود المتطورة لضمان تحقيق أكبر إستفادة من األبحاث في إيجاد سياسات موضوعية وإجراء تعديالت ذات
مغزى بالبرامج.
القرارات الصادرة عن لجنة األمم المتحدة المعنية بوضع المرأة في  ،2010وعن االتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي خالل
الفترة  ،2012-2011باإلضافة إلى الدعوة الهامة للجمعية العمومية لألمم المتحدة في  2012باإلجماع لتكثيف الجهود العالمية
للقضاء على ظاهرة ختان اإلناث خالل جيل واحد.

االستجابة

المنهجية

يهدف البرنامج البحثي لختان اإلناث للتوصل إلى أدلة عالية الجودة للتأثير على
االستثمارات والسياسات والبرامج االستراتيجية للقضاء على هذه الظاهرة
السلبية .وسيعمل البرنامج ومدته خمس سنوات في عدد من  6إلى  9دول
أفريقية جنوب الصحراء الكبرى للتوسع بشكل مؤثر في جمع األدلة على
المنهجيات األكثر فعالية للقضاء على ختان اإلناث .ذلك مع العلم بأن البرنامج
البحثي يدور حول أربعة محاور رئيسية وهي:

شراكة بحثية تحت قيادة أفريقية حيث تعمل جنبًا إلى جنب مع البرامج األخرى
في الحملة العالمية للقضاء على ممارسة ختان اإلناث .هذا التحالف يقوم على 3
مبادئ :إزالة الضرر والوقوف خلف الحملة ودعمها تحت قيادة أفريقية للقضاء
على ختان اإلناث ،وفهم ممارسة ختان اإلناث في السياق األوسع لممارسة
العنف والتمييز ضد المرأة.

•بناء تصور عن أين ومتى ولماذا يُمارس ختان اإلناث من خالل سلسلة
من التحليالت التوضيحية لبيانات ودراسات كمية وكيفية .وستمثل هذه
البيانات شرائح مختلفة من السكان في مختلف مراحل التخلي عن
الممارسة.
•تقييم مجموعة من التدخالت للتخلي عن عادة ختان اإلناث والتي تستخدم
مجموعة من التقييمات وتدرس التدخالت المستمرة وأبحاث التنفيذ
المحتمل وتقيم التأثيرات وتحليل التكاليف .ومراجعة الدراسات المنفذة
في العديد من المواقع بما يساعد في تعميم النتائج.
•فهم التأثيرات األوسع لختان اإلناث على حياة الفتيات والسيدات
وعائالتهن ،وكيف سيؤثر التخلي عن الممارسة – وكذا الممارسات
الضارة األخرى مثل الزواج المبكر والعنف القائم على الجنس – على
المعايير والعالقات بين الجنسين.
•اإلرتقاء بمستوى األبحاث التي ُتجرى حول ممارسة ختان اإلناث عن
طريق التعامل مع التحديات المتعلقة بقياس إنتشار ممارسة ختان اإلناث
وذلك بأسلوب دقيق ،ويراعى اخالقيات البحث العلمي وتطوير
التصميمات المركبة شائعة االستخدام الخاصة بتقييم التدخالت للتخلي
عن ممارسة ختان اإلناث ،ودعم تطبيق نظرية التغيير على األبحاث
المتعلقة بالتخلي عن ممارسة ختان اإلناث ،وتحسين تعريف وقياس
المعايير االجتماعية والتغيرات في المعايير ،وزيادة دقة ومالئمة وفائدة
األوصاف العلمية للتدخالت المتعلقة بممارسة ختان اإلناث وتقييمها.

سيتم تفعيل خمسة عناصر مترابطة بشكل متزامن خالل البرنامج البحثي وذلك
للتأكد من أن قاعدة األدلة ستؤثر بصورة فعالة على االستثمارات والسياسات
والبرامج االستراتيجية للقضاء على ممارسة ختان اإلناث .والعناصر الخمسة
هي:
•إستمرار إشراك األطراف المعنية واستخدام استراتيجيات مخصصة
تحدد االختالفات في أنواع القرارات واالحتياجات البحثية ووسائل
االتصال والقدرة على استخدام أدلة قائمة على األبحاث.
•تقديم أدلة عالية الجودة من خالل األبحاث المصممة بشكل مالئم،
والمنفذة بدقة ومراعاة أخالقيات البحث العلمي.
•العمل مع األطراف المعنية لتحديد القرارات التي يحتاجون إلى أدلة
بشأنها ،مثل :القرارات المتعلقة باالستثمارات أو السياسات أو البرامج،
وآليات االتصاالت المالئمة للبحث بشأنها.
•تنفيذ أنشطة بناء القدرات للتأكد من أن الباحثين لديهم المهارات
والتوجهات الضرورية إلجراء أبحاث على أعلى مستوى من الجودة
والمعايير األخالقية والكفاءات التي تمكنهم من ترجمة نتائج األبحاث
والقدرة على تقديم توصيات لدعم عملية اتخاذ القرار من قبل األطراف
المعنية المحليين والدوليين.
•رصد وتقييم منتظم لألنشطة التي تشمل مشاركة الجهات المعنية وتقديم
ونشر أدلة عالية الجودة وبناء القدرة للتأكد من إنجاز أهداف البرنامج
المتعلق بختان اإلناث.
سيساعد هذا البرنامج على المضي قدمًا نحو القضاء على ختان اإلناث خالل
جيل واحد وخفض الممارسة بنسبة  %30في  10دول على األقل خالل
السنوات الخمس ( )5القادمة.

يرجى توجيه أي استفسارات حول البرنامج البحثي المتعلق بختان اإلناث إلى
مدير المشروع ،الدكتورة جاسينتا موتيشي Jacinta Muteshi
jmuteshi@popcouncil.org
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