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ملخص تنفيذي

"تشويه  ممارسة  بشأن  ا	وضاع  تحليل  من  الُمستخلصة  النتائج  التقرير  هذا  يقّدم 
ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية" (ختان اµناث) في ا	ردن في أوساط الالجئات / المهاجرات غير 
وريات، وخصوصÄ بين جماعات (مجتمعات) السودانيات والصوماليات. ويقدم كذلك  Åالس
تحديد  أجل  من  اُ	نثوية،  التناسلية  ا	عضاء  تشويه  ممارسة  حاالت  µحدى  دراسة 
انتشار  مستويات  تشهد  بلدان  من  المحلية  الجماعات  وهجرة  المحتملة،  دينامّياتها 
مرتفعة لهذه الممارسة، إلى بلدان ُأخرى ذات مستويات منخفضة لها. وتشير ا	دلة غير 
التناسلية  الموثَّقة، والتقارير اµعالمية إلى أن مستوى انتشار ممارسة تشويه ا	عضاء 

اُ	نثوية في ا	ردن منخفٌض جدÉ، وهي تتمركز في أماكن معينة إلى حّد بعيد.

المهاجرات   / الالجئات  بين  الممارسة  التحليل ُتظهر استمرارية هذه  نتائج هذا  ولكن 
إيجابية  (الحتماالت)  لسيناريوهات  تخضع  وهي  ا	ردن،  في  والسودانيات  الصوماليات 

وسلبية تؤّثر في أنماط ممارستها. 

التناسلية  ا	عضاء  تشويه  ممارسة  وجود  أماكن  وحصر  تحديد  إلى  التقرير  ويهدف 
اة، وتسليط ا	ضواء على الفجوات،  اُ	نثوية حاليÄ في ا	ردن، وتقييم الحاجات غير الُملبَّ
والتحديات، والفرص القائمة والمتعلقة بإعداد برامج لمكافحة العنف القائم على النوع 
 ،Éوأخير اُ	نثوية،  التناسلية  ا	عضاء  تشويه  ظاهرة  مكافحة  برامج  ومنها  االجتماعي، 
برامج لمكافحة  إعداد  المستقبل 	جل  إلى تقديم توصيات الستشراف  التقرير  يهدف 
القائم  بالعنف  المتعلقة  الخدمات  اُ	نثوية، ومن ثم تقديم  التناسلية  ا	عضاء  تشويه 
على النوع االجتماعي، والتي تستهدف المهاجرات / الالجئات غير السوريات في ا	ردن. 
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ملخص تنفيذي

"تشويه  ممارسة  بشأن  ا	وضاع  تحليل  من  الُمستخلصة  النتائج  التقرير  هذا  يقّدم 
ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية" (ختان اµناث) في ا	ردن في أوساط الالجئات / المهاجرات غير 
وريات، وخصوصÄ بين جماعات (مجتمعات) السودانيات والصوماليات. ويقدم كذلك  Åالس
تحديد  أجل  من  اُ	نثوية،  التناسلية  ا	عضاء  تشويه  ممارسة  حاالت  µحدى  دراسة 
انتشار  مستويات  تشهد  بلدان  من  المحلية  الجماعات  وهجرة  المحتملة،  دينامّياتها 
مرتفعة لهذه الممارسة، إلى بلدان ُأخرى ذات مستويات منخفضة لها. وتشير ا	دلة غير 
التناسلية  الموثَّقة، والتقارير اµعالمية إلى أن مستوى انتشار ممارسة تشويه ا	عضاء 

اُ	نثوية في ا	ردن منخفٌض جدÉ، وهي تتمركز في أماكن معينة إلى حّد بعيد.

المهاجرات   / الالجئات  بين  الممارسة  التحليل ُتظهر استمرارية هذه  نتائج هذا  ولكن 
إيجابية  (الحتماالت)  لسيناريوهات  تخضع  وهي  ا	ردن،  في  والسودانيات  الصوماليات 

وسلبية تؤّثر في أنماط ممارستها. 

التناسلية  ا	عضاء  تشويه  ممارسة  وجود  أماكن  وحصر  تحديد  إلى  التقرير  ويهدف 
اة، وتسليط ا	ضواء على الفجوات،  اُ	نثوية حاليÄ في ا	ردن، وتقييم الحاجات غير الُملبَّ
والتحديات، والفرص القائمة والمتعلقة بإعداد برامج لمكافحة العنف القائم على النوع 
 ،Éوأخير اُ	نثوية،  التناسلية  ا	عضاء  تشويه  ظاهرة  مكافحة  برامج  ومنها  االجتماعي، 
برامج لمكافحة  إعداد  المستقبل 	جل  إلى تقديم توصيات الستشراف  التقرير  يهدف 
القائم  بالعنف  المتعلقة  الخدمات  اُ	نثوية، ومن ثم تقديم  التناسلية  ا	عضاء  تشويه 
على النوع االجتماعي، والتي تستهدف المهاجرات / الالجئات غير السوريات في ا	ردن. 
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المجموعات  التي ُجمعت من خالل ما يلي: عقد مناقشات  البيانات  التقرير  ويستخدم 
مع  إلكترونية  (استقصائية)  مسحية  دراسة  وإجراء  المحلية،  المجتمعات  مع  المركزة 

المنظمات، واستعراض ا	دبيات (المؤلفات) ذات الصلة بموضوع التقرير. 

على  قادرات  والصوماليات  السودانيات  والفتيات  النساء  أن  التقرير  نتائج  وُتظهر 
النوع  على  القائم  العنف  بمكافحة  العالقة  ذات  الخدمات  مختلف  على  الحصول 
المثال،  سبيل  على  ومنها  الفاعلة،  الجهات  من  أطياٌف  تقدمها  التي  االجتماعي 
المنظمات الصغيرة العاملة على المستوى الشعبي، أو الكيانات / الجهات الحكومية 
الخدمات  تلك  أكانت  (الحكومية)، سواٌء  العامة  المستشفيات  أو  ا	سرة،  كإدارة حماية 
أم  العامة)،  الحمالت  الوعي، والتثقيف، وإطالق  (مثال: رفع مستوى  العنف  للوقاية من 
النقدية،  والمساعدات  االجتماعي،  النفسي  (كالدعم  ومكافحته  للعنف  لالستجابة 
والفتيات  والنساء  الناجيات  أّن  ح  الُمرجَّ من  ذلك،  ومع  مثًال).  واµحالة،  المأوى  وتوفير 
ضات لخطر تشويه ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية يحصلن على هذه الخدمات ضمن  المعرَّ
لو توافرت لديهن معرفة مسبقة بطبيعة  إطار مجاالت تخّصصية أكثر عمومية فيما 
مي الخدمات إلى الوعي والتدريب الجيدين  الدعم المتوافر، وذلك نظرÉ إلى افتقار مقدَّ

بشأن التعامل مع حاالت تشويه ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية. 

وتشمل الفجوات في الخدمات الحالية للتعامل مع العنف القائم على النوع االجتماعي، 
تشويه  ممارسة  لمكافحة  محتملة  أخرى  خدمات  توفير  دون  تحول  التي  والتحديات 
ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية، ولكنها ال تقتصر على ما يلي: إقصاء المهاجرات / الالجئات 
اµبالغ عن  ُيفاقم عبء  مما  المنتظمة  المساعدة  برامج  والصوماليات من  السودانيات 
الحاالت وطلب المساعدة للنساء والفتيات، وخوف النساء والفتيات من اµبالغ، وضعف 
الخدمات المهيأة وانخفاض مستوى وعي مقدمي الخدمات المتعلقة بممارسة تشويه 
الدقيق  الفهم  دون  تحول  التي  البحثية  الفجوات  ووجود  اُ	نثوية،  التناسلية  ا	عضاء 
المجتمعات  تلك  في  بها  المتعلقة  والمحّددات  الممارسة،  لهذه  العامة  لالتجاهات 

المحلية.
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للبناء  الفرص  عديَد  الخدمات  تقدم  التي  والمنظمات  الفتيات   / النساُء  دت  حدَّ لقد 
تشويه  ممارسة  بمكافحة  المتعلقة  البرامج  تصميم  في  منها  واالستفادة  عليها 
ر بأن  ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية في ا	ردن، ومنها على سبيل المثال، النجاح الذي ُيتصوَّ
ومبادرات  حققته،  قد  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  لمكافحة  الحالية  البرامج 
قيادات  وإشراك  المحلية")،  المجتمعات  إشراك  على  "القائمة  (أو  المجتمعية  التدخل 
ان  بَّ Åالش) باب  الشَّ يقودها  التي  والمبادرات  الشبابية  والّشبكات  المحلية،  المجتمعات 
وا×ليات   ،(Y-PEER الشباب  بين  ا	قران  تثقيف  شبكة  المثال،  سبيل  (على  ابات)  والشَّ

والشراكات القائمة لتبادل المعارف بين أصحاب المصلحة المعنيين.

وُتخاطب التوصياُت المتعلقة بإعداد برامج مكافحة تشويه ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية 
مختلَف الجهاِت الفاعلة على جميع المستويات، لكي تبذل الجهود في مجاالت العمل 
المحددة، وترّكز على التشريعات والقوانين، وتعزيز قدرة المتخصصين المهنيين ذوي 
الدورات  عقد  خالل  من  وذلك  فاعلة،  بطريقة  الممارسة  هذه  مكافحة  على  الصلة 
المجتمعات  أوساط  في  الوعي  مستوى  ورفع  التوجيهية،  المبادئ  وتقديم  التدريبية، 

المحلية المستهدفة. 

في  تؤخذ  التي  واالعتبارات  التوجيهية  المبادئ  من  عدد  إلى  التوصيات  تشير  كما 
أفراد  بين  اُ	نثوية  التناسلية  ا	عضاء  تشويه  موضوع  على  العمل  أثناء  الحسبان 
مجتمعات الالجئين / المهاجرين، باµضافة إلى المجتمع المضيف لهم، من قبيل اعتماد 
منهج حقوقي (قائم على الحقوق)، و إشراك الرجال والفتيان، واالستفادة من الشراكات 
وتشّدد  الدينية.  والقيادات  والشباب،  المحلي،  المجتمع  مع  القائمة  تلك  فيها  بما 
التوصيات على الحاجة إلى أخذ السياق الكلي لتقديم الخدمات للمجتمعات السودانية 
والصومالية بعين االعتبار، واعتماد منهج قائم على تقديم ا	دلة ((البّينات، البراهين ...) 
في إعداد البرامج، وتسليط ا	ضواء على الحاجة إلى استثمارات طويلة ا	جل (المالية، 
وعلى صعيد بناء القدرات) في مقدمي الخدمات على المستويات كافة (على سبيل 
المستوى  على  العاملة  الصغيرة  والمنظمات  والخاصة  والدولية،  الحكومية،  المثال، 

الشعبي). 



�

ا�طار 1: أنواع تشويه ا�عضاء التناسلية ا�نثوية "ختان ا�ناث" 

(تصنيف منظمة الصحة العالمية):

�: استئصال البظر جزئيÄ أو كليÄ (والبظر هو جزء حّساس وناعظ من ا	عضاء  النوع 
الجلدية  الطّية  (وهي  القلفة  باستئصال  نادرة،  حاالت  في  والقيام،  ا	نثوية)  التناسلية 

التي تحيط بالبظر). 

�: استئصال البظر والشفرين الصغيرين جزئيÄ أو كليÄ، (الطية الجلدية الداخلية  النوع 
بالمهبل) مع استئصال الشفرين الكبيرين أو بدونه (الطية الجلدية الخارجية بالمهبل).

�: يعرف أيضا بالختان التخييطي: ويعني تضييق الفوهة المهبلية بعمل سداد  النوع 
غطائي. ويتم تشكيل السداد بقطع الشفرين الصغيرين، أو الكبيرين ووضعهما في 

.(� موضع آخر أحيانÄ من خالل التقطيب، مع استئصال البظر أو عدم استئصاله (النوع 

ا	نثوية  التناسلية  التي ُتجرى على ا	عضاء  المؤذية ا	خرى  الممارسات  �: جميع  النوع 
بدواع غير طبية، مثل وخز تلك ا	عضاء وثقبها وشّقها وحّكها وكّيها.
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مقدمة

ُتَعدÅ ظاهرة تشويه ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية (ختان اµناث) أحَد أشكال العنف القائم 
على النوع االجتماعي، وانتهاكÄ لحقوق اµنسان ُيشير إلى

ل¸عضاء  الكلي  أو  الجزئي  البتر  تتضمن  التي  اµجراءات  جميع 
التناسلية اُ	نثوية أو أي جرح آخر لها، من دون دواٍع طبية.  

� � وقد شهد العالم العربي 

مليون حالة تشويه ل¸عضاء 
التناسلية اُ	نثوية

ُتشّكل ما يعادل ربع عدد الحاالت العالمية المسجلة، 

وتحتل الصومال المرتبة ا	ولى في العالم من حيث نسبة انتشار الممارسة 

إّن البياناِت المتعلقة بممارسات تشويه ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية شحيحٌة في الدول 
دراسات  إلى  تستند  الممارسة  هذه  وجود  على  ا	دلة  وإّن  ا	ردن،  مثل  ا	خرى  العربية 

متفرقة و / أو تقارير وسائل اµعالم . 

الصومال

السودانمصر

جيبوتي

�

�

�



�
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وُيَعدÅ ا	ردن ثاني بلد من حيث نصيب الفرد من عدد الالجئين على مستوى العالم، وال 
النطاق  انتشارÉ واسع  بلدان تشهد  اللجوء من  2012 يستقبل طالبي  العام  يزال منذ 
 .(718) والصومال   ،(6,024) السودان  مثل  اُ	نثوية،  التناسلية  ا	عضاء  تشويه  لممارسة 
ويقيم معظم الالجئين / المهاجرين السودانيين والصوماليين في مناطق من شرق 

عمان، وفي أحياء أخرى، مثل جبل عمان، وجبل الحسين، وسحاب. 

تقّدم  التي  الشعبي،  المستوى  على  العاملة  الحكومية  غير  المنظمات  شرعت  وقد 
نساء  من  طلبات  باستقبال  والصوماليين  السودانيين  لالجئين  لمجتمعات  خدمات 
مثل  صلة  ذات  خدمات  على  للحصول  اُ	نثوية،  التناسلية  ا	عضاء  لتشويه  خضعن 
اµرشاد. وعالوة على ذلك، فقد عقدت تلك المنظمات نقاشات مجموعات مركزة مع أفراد 
من المجتمعات المحلية ممن سبق لهم معرفة ناجية واحدة على ا	قل من الناجيات 

من التشويه من خالل شبكتها. 

وتّتسم ا	دلة التي ُتثبت ممارسات تشويه ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية في ا	ردن بأنها 
إما غير موثَّقة، وإما أنها مستمدة من تقارير إعالمية .

ففي عام 2003، ذكر تقرير إخباري بأن تشويه ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية يمارس في بلدة 
رحمه (التي يبلغ عدد سكانها 500 نسمة)  . وجاء في التقرير نفسه أن ا	جيال الصغيرة 

من شابات العشيرة في البلدة ُكّن على دراية بأن الممارسة ليست فرضÄ في اµسالم. 

�منظمة الصحة العالمية، التخلص من تشويه ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية: بيان مشترك بين الوكاالت ا×تية: منظمة الصحة العالمية، وصندوق 
المتحدة  ا	مم  ومفوضية  للمرأة،  اµنمائي  المتحدة  ا	مم  وصندوق  (يونيسف)،  للطفولة  المتحدة  ا	مم  ومنظمة  للسكان،  المتحدة  ا	مم 
ا	مم  ومنظمة  µفريقيا،  االقتصادية  المتحدة  ا	مم  ولجنة  الالجئين،  لشؤون  المتحدة  ل¸مم  السامية  والمفوضية  اµنسان،  لحقوق  السامية 
المناعة  (نقص)  عوز  بفيروس  المعني  المشترك  المتحدة  ا	مم  وبرنامج  اµنمائي،  المتحدة  ا	مم  وبرنامج  والثقافة،  والعلم  للتربية  المتحدة 

 .� �، الصفحة  � � � البشرية وعوز (نقص) المناعة المكتسب، ومنظمة الصحة العالمية، جنيف، 
�لوحة المتابعة لبيانات صندوق ا	مم المتحدة للسكان الخاصة بتشويه ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية، متوافر على الرابط التالي:
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� Too Many"؛ تشويه ا	عضاء التناسلية ا	نثوية في الشرق ا	وسط" : � � تقرير "مؤسسة تومني 
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.� � � � � المفوضية السامية ل¸مم المتحدة لشؤون الالجئين، صحيفة الحقائق - ا	ردن، 
�� � � � �� منظمة "َسويÄَّ"؛ نتائج استخالص المعلومات الشخصية عن تشويه ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية في�
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ا	مر  الجنسي،  البرود  من  معاناتهن  من  للتشويه  تعرضن  اللواتي  النساء  واشتكت 
الذي حمل أزواجهن على الزواج من زوجة ثانية أو ثالثة. وتستند ممارسة تشويه ا	عضاء 
ين، حيث يرى  التناسلية اُ	نثوية إلى مفاهيم خاطئة عن الشرف، والنظافة الصحية، والدِّ

الكثيرون في بلدة رحمه بأن هذه الممارسة حالل في اµسالم .

التناسلية  ا	عضاء  لتشويه  ضن  يتعرَّ اللواتي  من  كغيرهن  رحمه  بلدة  نساُء  وُتحَرم 
اء البنية المجتمعية التي تمنعهن من اتخاذ القرار، وتترك  اُ	نثوية من حقوق كثيرة جرَّ
 Éمر تعقيد	زواجهن تحديد مصير ما تتعرَّض له أجسادهن. ومما يزيد ا	لكبار السن و
المعلومات  على  الحصول  وإمكانية  التعليمي،  المستوى  انخفاض  السياق،  هذا  في 
استمرار  أمام  المجال  يفسح  الذي  ا	مر   ،Éتحديد والجسد  بالصحة  المتعلقة  ا	ساسية 

المفاهيم (التصورات وا	فكار ...) الخاطئة حول تشويه ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية.

 Éومشاركًة من 11 بلد Äنترنت شملت 992 مشاركµلقد ُأجريت عام 2013 دراسٌة حديثة عبر ا
ممارستها،  ودوافع  اُ	نثوية،  التناسلية  ا	عضاء  تشويه  ظاهرة  حول  ا×راء  الستطالع 

وانتشارها بين مستخدمي اµنترنت في الشرق ا	وسط. 
وأظهرت نتائج الدراسة أن ٪7,4 من المشاركات من ا	ردن أبلغن عن خضوعهن لتشويه 

 .Äردنيات لم يكن معروف	عضاء التناسلية، ولكّن العدد الكلي للمشاركات ا	ا

فيه  تنتشر  التي  البلدان  أحد  أنه  إلى   Éنظر  ،Äخاص  Äسياق  Éمؤخر يمّثل  ا	ردن  وأصبح 
يستضيف  وهو  منخفض،  مستوًى  على  اُ	نثوية  التناسلية  ا	عضاء  تشويه  ممارسة 
الجئات / مهاجرات من بلدان تشهد مستويات مرتفعة من انتشار الممارسة. لقد جرت 
أحد  باعتباره  الممارسة،  هذه  عن  المتوافرة  ا	دبيات  ضمن  النموذج  هذا  دراسة 
التناسلية  ا	عضاء  تشويه  ممارسة  بين  العالقة  ديناميات  تشرح  التي  السيناريوهات 

اُ	نثوية، والهجرة (ُيشَرح هذا الموضوع الحقÄ في هذا التقرير) 

جواز� عدم� تؤكد� إعالنات� مسيحية� دينية� شخصية� وأصدرت� الممارسة،� هذه� تحظر� فتاوى� البلدان� من� العديد� في� اµسالمية� الهيئات� أصدرت� ��
��انظروا�إلى�القسم�الخاص�بمصر�� تطبيق�هذه�الممارسة�في�الديانة�المسيحية�

�أين�ُتمارس�عمليات�تشويه�ا	عضاء�التناسلية�اُ	نثوية؟�ا	ردن� �� 	 � � �� �مشروع�أوركيد�
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النطاق والغرض 

أجريت هذه الدراسة لكي تسّلط ا	ضواء على الوضع الحالي لممارسة تشويه ا	عضاء 
تمّثلت  وقد  ا	ردن.  في  السوريات  غير  المهاجرات   / الالجئات  بين  اُ	نثوية  التناسلية 

أهداف الدراسة، على نحو أكثر تحديدÉ، فيما يلي:  
بين  تكرار حدوثها  اُ�نثوية، ومدى  التناسلية  ا�عضاء  أنماط ممارسة تشويه  ��تحديد 
الالجئات غير السوريات في ا�ردن، إلى جانب تحديد تعر�ضهّن �شكال أخرى من العنف 

القائم على النوع االجتماعي. 
��وإبراز الفجوات والتحديات، وكذلك الفرص القائمة �عداد برامج لمكافحة العنف القائم 
على النوع االجتماعي التي تستهدف الالجئات / المهاجرات غير السوريات في ا�ردن، بما 
ا�عضاء  تشويه  بمكافحة  تتعّلق  محتملة  أخرى  أو   ªحالي قائمة  برامج  أي  ذلك  في 

التناسلية اُ�نثوية.
اة من الخدمات المتعلقة بمكافحة العنف القائم على  ��والتعريف بالحاجات غير الملبَّ
النوع االجتماعي (بما في ذلك ممارسة تشويه ا�عضاء التناسلية اُ�نثوية) بين الالجئات 

/ المهاجرات غير السوريات في ا�ردن. 
��وتقديم التوصيات واستشراف المستقبل في إعداد برامج متعلقة بمكافحة تشويه 
على  القائم  العنف  بمكافحة  المتعلقة  الخدمات  وتقديم  اُ�نثوية،  التناسلية  ا�عضاء 

النوع االجتماعي التي تستهدف المهاجرات / الالجئات من غير السوريات في ا�ردن.
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المنهجية

بالنظر إلى الفجوة الحالية في البيانات المتوافرة عن ممارسة تشويه ا	عضاء التناسلية 
لجمع  مختلفة  أدوات  اسُتخدمت  فقد  ل¸دلة،  المتفرقة  والطبيعة  ا	ردن،  في  اُ	نثوية 
البيانات، وُعّدلت لرصد كل البيانات المحتمل توافرها عن الجهات المعنية، وهي: أفراد 
لهم  توفر  التي  والمنظمات  المتضّررات،  الفتيات)   / (النساء  المحلية  المجتمعات 
وذلك  المتوافرة،  السابقة  للدراسات  مستفيض  باستعراض  واسُتكملت  الخدمات، 
بهدف إعداد تقرير تحليل ا	وضاع المقصود، وضمان توفير المعلومات لوضع التوصيات 

الالزمة لãجراءات المستقبلية.

المراجعة المكتبية 

دراسة  إجراء  هو  المتوافرة)  (للمؤلَّفات  ل¸دبيات  المكتبية  المراجعة  من  الغرض  إن 
داخل   - ا	ردن  في  اُ	نثوية  التناسلية  ا	عضاء  تشويه  ممارسة  	وضاع  تحليلية 
المجتمعات المضيفة، وفي مجتمعات المهاجرات / الالجئات، وذلك بهدف تحديد كلٍّ 
أن  المحتمل  من  التي  والتحديات  والفجوات  فيهما،  الممارسة  حدوث  تكرار  مدى  من 
وبهدف  وضعها،  وفرص  الممارسة  هذه  لمكافحة  الالزمة  البرامج  وضع  عملية  تواجه 
النوع  على  القائم  العنف  لمكافحة  الحالي  الوقت  في  م  تقدَّ التي  الخدمات  تقييم 
االجتماعي، ويشمل ممارسة تشويه ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية. وقد استرشدت بهذه 
المراجعة المكتبية كذلك عمليُة إعداد الدليل اµرشادي لمناقشات المجموعات المركزة 
وا	سئلة التي ُطرحت فيها. وقد اشتملت المراجعة المكتبية على استعراض نحو 20 
مطبوعة منشورة، تنّوعت ما بين التقارير الرسمية، وا	بحاث العلمية، والتقارير الداخلية 
الخاصة بالمنظمات غير الحكومية، والروابط اµلكترونية لمواقع إعالمية. وكانت الوثائق 
الحكومية وغير  اµلكترونية  المواقع  إنتاج كيانات مختلفة، مثل:  اسُتعِرضت من  التي 
الحكومية، وا	مم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، وقد اشتملت 
تلك المراجع على معلومات عن المهاجرات / الالجئات غير السوريات في ا	ردن، ومدى 
ا	عضاء  تشويه  ممارسة  الذي يشمل  االجتماعي،  النوع  على  القائم  للعنف  تعّرضهن 
كما  لهن.  المقدمة  والخدمات  المختلفة  احتياجاتهّن  عن  وكذلك  اُ	نثوية،  التناسلية 

اشتملت الوثائق على معلومات أخرى عن هذه الممارسة في سياق الهجرة. 
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نقاشات المجموعات المركزة

العالم  االفتراضي  العالم  في  المركزة  المجموعات  نقاشات  من  جلسات  ثالث  ُعقدت 
"اµلكتروني / اµنترنت" (عبر منصة زووم) مع 35 امرأة وفتاة تتراوح أعمارهن بين 15 و 50 
(المجتمعات  ا	ردن  في  السوريين  غير  الالجئين   / المهاجرين  مجتمعات  من   Äعام
(تتراوح  يافعات  مع  الجلسات  تلك  إحدى  وُأجريت  واليمنية).  والصومالية،  السودانية، 

.(Äأعمارهن بين 15 و 18عام

الالزمة  الموافقات  (ُجِمعت)  لت  تحصَّ وقد  العربية.  باللغة  الثالث  الجلسات  إدارة  وتمت 
للمشاركة في الجلسات، وتدوين المالحظات، والتسجيالت الصوتية من المشاركات (أو 
اليافعات المشاركات في الجلسات) من خالل قيادات المجتمع المحلي  من أولياء أمور 
الخاصة  المعلومات  سرية  على  التطمينات  إعطاء  مع   ،"Äََّسوي" لمنظمة  المنتمين 
بالمشاركات، ومشاركتهن الطوعية. وقد ُوضع دليٌل إرشادي µدارة نقاشات المجموعات 
التأكد من  المركزة ُقبيل عقد الجلسات، وقام بمراجعته قادة المجتمع المحلي، 	جل 

مراعاته الحساسية الثقافية لهذا الموضوع. 

العامة حول  المعلومات  ا	سئلة عن  المرّكزة من  المجموعات  وتألَّفت محاور مناقشات 
ممارسة تشويه ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية في أوساط المجتمعات المستهدفة، واالتجاه 
النوع  على  القائم  العنف  مكافحة  خدمات  وتقييم  ا	ردن،  في  الممارسة  لهذه  العام 
اُ	نثوية، والتي تستهدف المهاجرات /  التناسلية  االجتماعي، ويشمل تشويه ا	عضاء 
المراجعة  مصادر  ببعض  ا	سئلة  استرشدت  وقد  ا	ردن.  في  السوريات  غير  الالجئات 
في  واتجاهاتها  الممارسة،  هذه  حول  النوعي  البحث  أدوات  على  ز  تركِّ التي  المكتبية 

مجتمعات المهاجرات. 
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الدراسة المسحية �صحاب المصلحة المعنيين

ُأجريت دراسة مسحية عبر اµنترنت تستهدف أعضاء الفريق العامل المعني (مجموعة 
ا×خرين،  والشركاء  ا	ردن  في  االجتماعي  النوع  على  القائم  بالعنف  المعنية)  العمل 
تشويه  لممارسة  الحالي  بالوضع  ا	طراف  هذه  معرفة  لتقييم  ا	ول  غرضين؛  لتحقيق 
ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية في ا	ردن داخل كلٍّ من المجتمعات المضيفة، ومجتمعات 
المهاجرات / الالجئات غير السوريات؛ والثاني µعداد خارطة ُتبّين مواقع الخدمات التي 
م حاليÄ للناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي، ويشمل ممارسة تشويه  تقدَّ
ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية، أو للفئات المعرضة لخطر مرتفع، ولتحديد مدى تكييف هذه 
الخدمات لتلبية حاجات مجتمع المهاجرات / الالجئات. وقد ُنّظم االستبيان ليشمل ثالثة 

أقسام رئيسة:
المنظمات  (بالخصائص)  بالبروفايالت  المتعلقة  المعلومات  لُيغطي  ا�ول  القسم 
والغايات  وا	نواع،  واالسم،  البلد،  اسم  فيها  (بما  المسحية  الدراسة  في  المشاركة 
الحصول على تفاصيل ما تعرفه  الثاني فيستهدُف  القسم  أما  والثانوية)؛  الرئيسية 
القسم  وأما  ا	ردن؛  في  اُ	نثوية  التناسلية  ا	عضاء  تشويه  ممارسة  عن  المنظمات 
هذه  على  القضاء  على  العمل  في  المنظمات  استراتيجيات  فيغطي  وا	خير  الثالث 
الرئيسية   "... االختصاصات  "التفويضات،  الواليات  المثال،  سبيل  (على  الممارسة 
للمنظمات، وا	نشطة والخدمات التي تقدمها، وحاجاتها / احتياجاتها، والتحديات التي 

تواجهها، والفرص المتاحة لها، والممارسات الجيدة التي تطبقها). 
وتراوحت أنواع ا	سئلة المطروحة بين ا	سئلة المحدودة اµجابة والمتعددة االختيارات، 
حيثما  ُتطرح  والتي  محددة)،  إجابات  لها  ليس  (التي  المفتوحة  ا	خرى  ا	سئلة  وبين 

تقتضي الحاجة إلى الحصول على المزيد من التفاصيل.
وقد استرشدت بعض ا	سئلة إما بنتائج الدراسات المسحية السابقة لخدمات مكافحة 
من  المستقاة  اُ	خرى  با	دوات  وإما  ا	ردن،  في  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف 
الدراسة، وذلك حسبما كان  المراجعة المكتبية، والتي جرى تكييفها لتحقيق أهداف 
ذلك مناسبÄ. وشارك ما مجموعه 24 منظمة في المسح اµلكتروني، حوالي ٪42 منها 
غير  منظمات  بأنها   29,2٪ و  محلية،  حكومية  غير  منظمات  بأنها  نفسها  َوصفت 

حكومية دولية، و ٪25 بأنها من منظمات ا	مم المتحدة.
وشارك في المسح كياٌن حكومي واحد فقط، هو وزارة التنمية االجتماعية. 
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دات الُمحدِّ

الذين  (والمشاركين)  المشاركات  مع  المركزة  المجموعات  مناقشات  جلسات  ُعقدت 
إلى   Éنظر وذلك  االفتراضي،  العالم  عبر  الجغرافية  ا	ماكن  مختلف  من  إليها  انضموا 
ا	وضاع الراهنة المتعلقة بالتدابير التقييدية التي فرضتها جائحة مرض فيروس كورونا 

"كوفيد19-" (جائحة فيروس كوفيد19-). 
بعض  مواجهة  احتمال  في  تمّثلت  تحّديات  على  الجلسات  تلك  انعقاد  انطوى  وقد 
المشاركات منهّن صعوبة في إمكانية االتصال باµنترنت. وإضافًة إلى ذلك، يهدف هذا 
التقرير - كما ورد ضمن أهدافه - إلى تقديم صورة شاملة عن ممارسة تشويه ا	عضاء 

 .Éدبيات بصورة محدودة جد	تناولته ا Äردن بوصفه موضوع	نثوية في ا	التناسلية اُ
ا	دبيات، من خالل ضمان  ومحدودية  التحديات  النقطتين:  كلتا  على  التغلÅب  تّم  وقد 
المركزة،  المجموعات  نقاشات  جلسات  أثناء  التفاصيل  من  ممكن  قدر  أكبر  جمع 
واالستخدام المتكرر ل¸سئلة االستكشافية إلى حين الوصول إلى حّد التشبع في جمع 

المعلومات.
نظر  وجهات  وجود  عند  وخاصة  مهمة،  رؤًى  المشاركات  وحماسة  مبادرة  وّفرت  كما 
 ،Éالمركزة. وأخير النقاشات  أو مكّملة ضمن كل مجموعة من مجموعات   / متناقضة و 

فقد أضافت مشاركة اليافعات منظورÉ هامÄ للنقاشات والنتائج. 
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التحليل

النقاشات  مجموعات  في  والمشاركين  المشاركات  (خصائص)  بروفايل 
المركزة

تتراوح  فتاة،  و11  امرأة   24 بمشاركة  المركزة  النقاشات  لمجموعات  ثالث جلسات  ُعقدت 
.Äأعمارهن بين 15 و 45 عام

وجاء توزيع المشاركات حسب البلدان على النحو ا×تي: السودان (٪86)، واليمن (8٪)، 
والصومال (٪6). وكانت المجموعات غير متجانسة بشكل كبير من حيث الفئات العمرية 

للمشاركات (الشكل 1)، ومهنهّن، وحاالتهن االجتماعية (الزواج، العزوبية ...).
أمراض نسائية،  أو طبيبات  العمل بصفة ممرضات قانونيات،  للكثيرات منهّن  وسبق 
المبادرات و / أو  وفي غير ذلك من حقول االختصاص الطبي، أو بصفة متطّوعات مع 

المنظمات التي تدعم/تساند مجتمعات الالجئات/ المهاجرات.
نسبة  وشّكلت  النظامي،  بالتعليم  ملتحقات  اليافعات  المشاركات  جميع  وكانت 
ا	مهات المتزوجات من المشاركات الكبار الراشدات (٪97,2)، باµضافة إلى حضور اثنتين 
محددة  لمجموعات  هامة  مشاركة  هناك  وكانت  المجموعات.  تلك  في  الحوامل  من 

بعينها، كما يلي:
بوصفها  البحثية،  الدراسة  هذه  في  بالغة  أهمية  لمشاركتهن  كانت  ��اليافعات: 
المجموعة الرئيسية المعرضة لخطر ممارسة تشويه ا�عضاء التناسلية اُ�نثوية؛ وكان ال 
وحقوقهّن،  الممارسة،  هذه  بشأن  راتهن  تصو� ذلك  في  بما  تجاربهن  تبيان  من  ُبّد 
وبواعث القلق لديهّن، ووجهات نظرهن، والدور الذي يمكنهن أداؤه في القضاء على 

هذه الممارسة.   
��الحوامل (اثنتان) ومماِرسات المهن الطبية (4 طبيبات وممرضات) في مجال ا�مراض 
ممارسة  تفرضها  التي  المخاطر  المجموعة  هذه  أبرزت  ا�نجابية:  والصحة  النسائية، 
تشويه ا�عضاء التناسلية اُ�نثوية على الصحة ا�نجابية للمرأة طيلة حياتها. لقد رصدت 
خصية لكلٍّ من النساء اللواتي تعّرضن لهذه الممارسة، ولمماِرسات المهن  جارُب الشَّ التَّ
كما  الممارسة،  من  الناجيات  تتحملها  التي  المعاناة  أوجَه  المجتمع  نفس  في  الطبية 
مت تلك التجارب رؤى قوية بشأن تقديم الخدمات لتلك النساء، وتشمل االحتياجات،  قدَّ

والتحديات، والممارسات الجيدة.
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رن الدعم لمجتمعاتهن  �.قيادات المجتمع المحلي، والمتطوعات (4 نساء) اللواتي وفَّ
بالغة  تفاصيل  المجموعة  هذه  قدمت  الرسمية:  غير  ا�نشطة  أو  المنظمات  خالل  من 
المحلي  المجتمع  برؤية  هة  موجَّ لتكون  المناقشات  أمام  المجال  وأفسحت  ا�همية، 
لممارسة تشويه ا�عضاء التناسلية اُ�نثوية، ا�مر الذي ُينشئ روابط بين هذه الممارسة 
والظروف  والهجرة،  االجتماعية،  ا�عراف  فيها  بما  المختلفة  المجتمعية  والعوامل 

المعيشية، والحاجات ذات الصلة، وتقديم الخدمات. 

أفراد  بين  قوية  دينامّية  عالقة  نشوء  المجموعات  تكوين  في  التنوع  هذا  أّدى  لقد 
في  وأفضى  النقاشات،  النظر  وجهات  في  والتناقض  االتفاق  أثرى  حيث  المجموعات؛ 
مليئة  الفتيات،   / النساء  على  ُترّكز  مخرجات  على  الحصول  إلى  المطاف  نهاية 

بالمعلومات، ومكّملة للجهود القائمة، ومّتسقة معها.   
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�): توزيع المشاركات في نقاشات المجموعات المركزة حسب الفئة العمرية  الشكل (

(أو حسب اللواتي لم يفصحن عن أعمارهن)
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المسحية  الدراسة  في  المشاركين  (خصائص)  بروفايل 
�صحاب المصلحة المعنيين:

ُصّنف المستفيدون الرئيسيون الذين تستهدفهم المنظمات من حيُث: 
الحالي للمهاجرين)،  النوع االجتماعي، والفئة العمرية، والجنسية (بما في ذلك الوضع 
النساء  حددت  التي  المنظمات  نسبة  وبلغت  التعليمي.  والمستوى  اµقامة،  مكان 
المستفيدات مستهدفات بصفة رئيسة من خدماتها ٪21 فقط من مجموع المنظمات، 

فيما أفادت الغالبية المتبقية منها بأنها تقدم خدماتها "	ي" نوع اجتماعي. 
أما بالنسبة إلى الفئات العمرية، فقد شملت نسبة ٪37,5 من المشاركين جميع الفئات 
العمرية في استجاباتها (إجاباتها)؛ حيث تساوى عدد اليافعين واليافعات، والراشدين 
الكبار والراشدات الذين أوردت المنظمات ذكرهم (٪87,5 من جميع المستجيبين في 
كل مجموعة)، يليهم عدد ا	طفال الذين ورد ذكرهم (٪79,2)، وأخيرÉ كبار السن بنسبة 

٪54,2 من جميع االستجابات. 
الالجئات/  كانت  الخدمات،  من  الرئيسيين  المستفيدين  بجنسية  يتعلق  وفيما 
المهاجرات السوريات أكثر المجموعات التي تكّرر ِذكرها في جميع اµجابات (٪83,3 من 
ورد  التي  الُمضيف)  (المجتمع  ا	ردنيين  مجموعة  الترتيب  في  وتبعتها  اµجابات)،  كل 

ذكرها في ٪79,2 من اµجابات.
وورد بالتساوي ذكر الجنسيات السودانية، والعراقية، واليمنية كمستفيدين رئيسيين 
الجنسية  الترتيب  في  وتبَعْتهم  مجموعة)،  كل  في  المستجيبين  جميع  من   45,8٪)
استهداف  إجاباتها  في  منظمات  ثالث  وذكرت  االجابات).  جميع  من   41,7٪) الصومالية 

جنسيات "ُأخرى" من غير أن تقدم أي توضيح إضافي حول هذه الجنسيات. (الشكل 2)

� �



�

� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��

� � �

� � �

� � �

� � �

� � �

� � �

� � �

�): توزيع المستهدفين الرئيسيين من قبل المنظمات، حسب الجنسية الشكل (

جنسيات ُأخرى الالجئين والالجئات

الالجئين والالجئات / المهاجرين والمهاجرات 
من اليمن  

الالجئين والالجئات / المهاجرين والمهاجرات 
من العراق   

الالجئين والالجئات / المهاجرين والمهاجرات 
من الصومال

الالجئين والالجئات / المهاجرين والمهاجرات 
من السودان   

الالجئين والالجئات / المهاجرين والمهاجرات 
من سورية 

ا	ردنيون وا	ردنيات
(بمن فيهم وفيهن من أصول غير أردنية)  

وذكرت كل المنظمات بأنها استهدفت المستفيدين المقيمين في المناطق الحضرية. 
المستفيدين  استهداف  إلى  اµجابات  من   50٪ نسبة  أشارت  فقد  ذلك،  إلى  وإضافًة 
إلى   Äأيض اµجابات  من   42٪ نسبة  حوالي  وأشارت  الريفية،  المناطق  في  المقيمين 
معهد  وهي  واحدة،  منظمة  وذكرت  الالجئين.  مخيمات  في  المستفيدين  استهداف 
أطفال الشرق ا	وسط، بأنها تمارس أعمالها في بيئات المدارس التابعة لوزارة التربية 

والتعليم. 
وفيما يتعلق بالمستوى التعليمي للمستفيدين الرئيسيين، شملت نسبة ٪70,8 من 
أي  يتلقوا  لم  الذين  ا	شخاص  (من  بأكملها  التعليم  مستويات  مجموع  االستجابات 
العليا).  دراساتهم  أتموا  ومن  الجامعية،  الشهادات  حملة  إلى  التعليم،  من  مستوى 
الفئة ا	قل تكرارÉ (٪5 من جميع   Äالذين لم يتلقوا تعليم وشّكلت مجموعة ا	شخاص 

اµجابات). 
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�): المستهدفون الثانويون من قبل المنظمات الشكل (

االجابات  معظم  نت  تضمَّ فقد  الخدمات،  من  الثانويين  المستفيدين  إلى  بالنسبة  أما 
من  مكافئ  عدٌد  ن  تضمَّ كما  الصغيرة،  المحلية  المجتمعية  المنظمات  استهداف 
النسائية   / النسوية  والمنظمات  المدني،  المجتمع  منظمات  استهداف  االجابات 

(المنظمات التي ُتعنى بشؤون المرأة)، وقيادات المجتمع المحلي اُ	خرى (الشكل3).

منظمات المجتمع المدني   

الجماعات (الّتجمعات) المجتمعية 

القيادات المجتمعية المحلية    

المختصون المهنيون في التعليم

الجماعات (التجمعات) الدينية    

الجماعات (التجمعات) النسوية

الالجئون

الجهات الحكومية 

القيادات الدينية    
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السودان، ملخص تنفيذي في  اُ�نثوية  التناسلية  ا�عضاء  تشويه  ممارسة 
والصومال، واليمن: 

انتشار ممارسة  أعلى مستويات  التي تشهد  البلدان  والصومال من  السودان،  تعتبر 
تشويه ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية في العالم (٪88 و ٪98 بين النساء في الفئة العمرية 

من 15 إلى 49 عامÄ، على التوالي). 

الصومال

ز الممارسُة في الصومال في المناطق الريفية، ولكّن مستوى انتشارها مرتفع في  تتركَّ
كل مناطق الصومال ا	خرى. لقد تأثرت االتجاهات العامة للممارسة في الصومال بجائحة 
فيروس "كوفيد19-" إلى حد كبير؛ حيث أّدت تدابير اµغالق الشامل، وإغالق المدارس، 
والضغوط االقتصادية على الُمماِرسات التقليديات (الخاتنات) إلى ارتفاع مفاجئ وكبير 
في نسبة تشويه ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية التي كانت ُتماَرس ميدانيÄ في البيوت (من 

باب إلى باب).
 ،Äعام  14 إلى  أعوام   10 من  العمرية  المرحلة  في  الصومال  في  الفتيات  ُتختن  ما  وعادة 
وتنّفذ الخاتنات عمليات الختان. ومع ذلك، فقد شهد اµقبال على الختان بطريقة طبية 
تزايدÉ في الفترة الماضية. وخضعت ما يقارب ٪80 من النساء والفتيات للنوع الثالث من 
اµغالقي"  "التخييط   / التخييطي  (الختان  الفرعوني  بالختان  أيضا  يعرف  والذي  الختان، 

 .  (‘in�bulation/‘sewn closed
ووفق نتائج مسح الصحة والسكان الصومالي لعام 2020، تؤيد النساء من الفئة العمرية 
(15 إلى 49 عامÄ) ممارسة تشويه ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية حيث تعتقد ٪72 منهن أن 
بينما  الصومال)،  في  للممارسة  الرئيس  الدافع  الدين  (ُيعتبر  ديني  َمْطَلب  الممارسة 

تلقى الممارسة دعمÄ أقل بين النساء ا	كثر تعليما وثراًء .  

��، "تسجيل ارتفاع هائل في حاالت تشويه ا	عضاء التناسلية ا	نثوية (الختان) في الصومال أثناء اµغالق الشامل بسبب فيروس  � � � ��رويترز�� �
"كوفيد-١٩"، صحيفة الغارديان، ١٩ مايو / أيار، التقرير متوافر على الرابط:
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�مؤسسة "تومني ٢٨ Too Many": تحديث بروفايالت (خصائص) الدول: ممارسة تشويه ا	عضاء التناسلية في الصومال، وصوماليالند (أرض  �
الصومال)، ٢٠٢١. 

�مسح الصحة والسكان الصومالي، ٢٠٢٠، الصفحتين ٢١٩ و ٢٢٣. �
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https://www.theguardian.com/world/2020/may/18/fgm-risk-in-somalia-heightened-bycoronavirus-crisis
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ملخص تنفيذي

لممارسة تشويه  انتشار  نسبة  أعلى  البالد  غرب  السودان، تشهد منطقة شمال  في 
ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية حيث ُتخَتُن الفتيات في الفئة الُعُمرية بين سّن 5 و 9 سنوات، 
ممارسة  نسبة  تبلغ  (إذ  كبير  حدٍّ  إلى  الطبية،  المهن  مماِرسات  الختان  عملية  وُينّفذ 
 Äكثر شيوع	الختان بطريقة طبية ٪75). والنوع الثالث من أنواع الختان هو الممارسة ا
في السودان. ويؤيد ما يزيد على ٪40 من السودانيات في الفئة العمرية من 15 إلى 49 
عامÄ استمرار الممارسة. وتقل نسب تأييد استمرارية هذه الممارسة بين النساء ا	كثر 
تعليمÄ وثراًء، كما تتراجع نسب التأييد في المدن الكبيرة كالخرطوم، مثًال (تؤيد 71٪ 

من النساء الّتخلي عن هذه الممارسة).
فهي  السودان  في  اُ	نثوية  التناسلية  ا	عضاء  تشويه  لممارسة  الرئيسة  الدوافع  أما 
المجموعة،  الممارسة في  الصحية، ومدى  قبول  والنظافة  العامة  والنظافة  "الطهارة، 

وتقليل الرغبة الجنسية".  

اليمن

ا	عضاء  تشويه  لممارسة   Äواسع  Éانتشار تشهد  التي  البلدان  من  اليمن  ُيعَتبر  ال 
أن  إلى  تشير  التقديرات  ولكّن  والسودان.  الصومال،  مع  بالمقارنة  اُ	نثوية  التناسلية 
نسبة الفتيات اللواتي خضعن لتشويه ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية في اليمن تبلغ 18,5

ز وجود معظمهّن في ا	جزاء الشرقية من البالد. ويجري ختان ما يقارب ٪84 من  ٪، يتركَّ
الفتيات في ا	سبوع ا	ول من والدتهن على أيدي الخاتنات (مماِرسات تقليديات)، غير أن 
الماضية.  السنوات  الطبية في  بالطرق  الختان  إجراء  ارتفاعÄ في  البيانات تظهر  أحدث 
من  النقيض  وعلى  اليمن.  في   Äشيوع ا	كثر  الختان  من  والثاني  ا	ول  النوعان   Åوُيَعد
الصومال والسودان، تؤيد أغلبية النساء اليمنيات (٪75,4) وقف استمرار هذه الممارسة، 

ين".   بدافع رئيس يتمّثل في اعتقادهّن بأنها "ُتخالف أحكام الدِّ

�� � � � ��المسح�العنقودي�المتعدد�المؤشرات�للسودان،� �
�� � � �،�صفحة� � � � �مسح�الصحة�ا	سرية�في�السودان،� �

�ممارسة تشويه ا	عضاء التناسلية ا	نثوية في اليمن: تقرير قصير.  �؛ � � � � 
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وجهة نظر السودانيات والصوماليات في ممارسة الختان في بلدانهن: 
ا	عضاء  تشويه  لممارسة  خضعن  وفتياٍت  نساًء  المركزة  المجموعات  نقاشات  ت  ضمَّ
لهذه  خضعن  أنهّن  على  والفتيات  النساء  واتفقت  ا	صلية.  بلدانهن  في  التناسلية 
الممارسة في سن مبكرة جدÉ في بلدان المنشأ (بصفة رئيسة المشاركات من السودان 
والصومال)، في ظل ظروف تفتقر كثيرÉ جدÉ إلى النظافة الصحية مما يعرض الفتيات 
وحتى  واµعاقة،  الحياة،  مدى  على  تستمر  بمضاعفات  وانتهاًء  بالنزف  ابتداًء  للخطر، 
لهذه  عائالتهن  رفض  للختان  يخضعن  لم  اللواتي  الفتيات  بعض  ذكرت  وقد  الوفاة. 
الممارسة، 	نها كانت على دراية بأنها ال عالقة لها بالدين، أو الصحة، أو العفة، أو الشرف. 
ا	سباب  عن  أو  الموضوع،  عن  فتياتهم  إلى  تحدثت  أن  للعائالت  يسبق  لم  هذا،  ومع 

الكامنة وراء مواقفها. 

في   Äسن ا	كبر  النساء  أن  إلى  المركزة  المجموعات  مناقشات  جلسات  نتائج  وتشير 
ا	عضاء  تشويه  لممارسة  الفتيات  خضوع  قرار  العادة  في  يّتخذن  اللواتي  ُهّن  العائلة 
التناسلية اُ	نثوية في المجتمعات الثالثة (الصومالية والسودانية واليمنية). ولكن، مع 
أّن بعض الفتيات قد تتفادى الخضوع لهذه الممارسة 	ن عائالتهّن تقرر عدم خضوعهن 
وتعتقد  المجتمعية.  الضغوط  بفعل  لها  الخضوع  يكبرن  عندما  يخترن  أنهّن  إال  لها، 
خيار  وهو  الختان،  من  ا	ول  النوع  بممارسة  توصي  النبوية  نة  Åالس أن  العائالت  بعض 

منصف يتيح لها االلتزام بالتقاليد، و "ُينقذ الفتيات" في الوقت ذاته.  

إن ممارسة تشويه ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية كابوس لصغار اليافعات

التجربة، وندمت على فعلتها الحقا. لم  أرغمتني والدتي على خوض هذه 
 Äسيئ  Äشيئ أن  من   Äدائم بالخوف  أشعر  ولكنني  بعد،  أذًى  بأي  ُأَصب 

سيصيبني في المستقبل

فتاة سودانية، (16 عاما). 

فتاة صومالية، (15 عاما).   
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في ملخص تنفيذي اُ�نثوية  التناسلية  ا�عضاء  تشويه  لممارسة  وصف 
مجتمعات الالجئات/المهاجرات السودانيات والصوماليات 

في ا�ردن والعوامل التي تؤثر فيها

الممارسة الحالية لتشويه ا�عضاء التناسلية اُ�نثوية

ُتشير ا	دلة المستخلصة من ا	دبيات، ونتائج نقاشات المجموعات المركزة، واالتصاالت 
ُيماَرس في مجتمعات  اُ	نثوية  التناسلية  ا	عضاء  أن تشويه  إلى  المنظمات  بين  فيما 
الالجئات / المهاجرات السودانيات والصوماليات في ا	ردن. وقد شرعت المنظمات غير 
الالجئين  لمجتمعات  الخدمات  توفر  التي  الشعبي،  المستوى  على  العاملة  الحكومية 
السودانيين والصوماليين واليمنيين - وغيرهم في ا	ردن – في استقبال طلبات من 
نساء سبق لهّن أن خضعن لممارسة تشويه ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية، للحصول على 
الخدمات المرتبطة بهذه الممارسة، أو يسألن عن وجود هذه الخدمات، ومنها اµرشاد، 
مثًال. ووفقÄ لهذه المنظمات، فقد ُعقدت جلسة لنقاشات المجموعات المركزة مع إناث 
من أفراد المجتمع المحلي ممن سبق لهن معرفة ما ال يقّل عن واحدة من الناجيات من 

هذه الممارسة عبر شبكتها.  
وفي هذه الدراسة، أفادت مالحظات / مشاهدات النساء وجود انخفاض، بصورة عامة، 
اُ	نثوية منذ وصولهن إلى ا	ردن. غير  التناسلية  في تطبيق ممارسة تشويه ا	عضاء 
جماعي  بشكل  الختان  عمليات  فيها  ُمورست  بعينها  محّددة  مناسبات  ذكرن  أنهّن 

داخل مجتمعاتهن في ا	ردن. 

� �

���وثيقة�داخلية�� � � � ��منظمة��سوّي�Ä؛�نتائج�استخالص�المعلومات�الشخصية�عن�تشويه�ا	عضاء�التناسلية�ا	نثوية�في�العام� �

تأتي قابلة من السودان لزيارة عائلتها في ا	ردن، وُيذاع خبُر وجودها في البلد 
عن طريق تداول ا	حاديث بين الناس الذين يدفعون لها أجورها مقابل ختان 
 Éعدد ختنت  قد  تكون  أن  بعد  السودان  إلى  القابلة  هذه  تعود  ثم  فتياتهم. 
كبيرÉ من الفتيات بسّرية تامة 	ن أفراد المجتمع المحلي (السوداني) يعرفون 

بأن تشويه ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية فعٌل غير قانوني في ا	ردن.

 .(Ä30 عام) ،امرأة سودانية

� �
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مماثلة، ملخص تنفيذي ختان  حوادث  شهدا  اللذين   2019 و   2008 العامين  بالذكر  المشاركات  وخصت 
هن إلى أن ممارسة تشويه ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية ربما تكون قد تكّررت  ولكنهن نوَّ
من حيٍن إلى آخر أثناء تلك الفترة، أو حتى قبلها. ويعني ذلك أن ثّمة يافعات وشابات 
ناجيات من هذه الممارسة، قد يكّن بحاجة إلى الدعم. غير أن تلك اليافعات السودانيات 

والصوماليات كّن أقّل دراية بحدوث الممارسة في مجتمعاتهن في ا	ردن.

ومن المحتمل أن تدعم هذه المعلوماُت االفتراَض بأن معدالت ممارسة ختان اµناث قد 
انخفضت في أوساط هذه المجتمعات، وهذا ما يفّسر السبب وراء عدم سماع الفتيات 
 ،Äسن ا	كبر  النساء  بخالف  المقربة  أوساطهن  في  الختان  عن   Äسن ا	صغر  اليافعات 
اللواتي إما يكنَّ قد سمعن عن حدوث الممارسة، وإما شهدن حدوثها أثناء وجودهّن 
في ا	ردن، أو كّن قد خضعن بالفعل للختان في وقت سابق وهّن في بلدان المنشأ، 

ويحتجن في هذه المرحلة إلى الخدمات ذات الصلة. 

السودانيات  بالمقارنة مع  اليمنيات  اµناث بين  اµبالغ عن حدوث ختان  وتنخفض نسب 
هذه  النتشار  المنخفض  المستوى  إلى  ذلك  ُيعزى  أن  الممكن  ومن  والصوماليات، 

الممارسة في اليمن، وانحصارها في أماكن معينة منه.  

� �
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ممارسة العنف القائم على النوع االجتماعي حالي±ملخص تنفيذي

الكثير من  إلى  اليمنيات  النساء  إلى خضوع  المرّكزة  المجموعات  نتائج نقاشات  تشير 
الشريك  من  العنف  ويشمل  االجتماعي،  النوع  على  القائم  للعنف  ا	خرى  ا	شكال 
مغادرة  مجرد  من  حتى  أو  العمل،  في  الحق  من  والحرمان  ا	سري،  والعنف  الحميم، 
في  التعذيب  ضحايا  مركز  يشير  السوداني،  المجتمع  أوساط  ففي  وبالمثل،  المنزل. 
المذكور طلبÄ للمساعدة  المركز  إلى  العديد من السودانيات قد ذهبن  أن  إلى  ا	ردن 
من   Äأيض والسودانيات  السودانيون  ويشتكي  الحميم.  الشريك  بعنف  يتعلق  فيما 

تعرضهم للتحرش الجنسي من الغرباء . 
ز فريق العمل ا	ردني المعني بنظام إدارة معلومات  وفي تقريره السنوي لعام 2020، ركَّ
ل في تحليل أوضاع العنف  العنف القائم على النوع االجتماعي، على موضوع محوري تمثَّ
القائم على النوع االجتماعي في أوساط الالجئين غير السوريين. وأظهر التحليل انتشار 
بعض  داخل  أوسع  بشكل  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  من  معّينة  أنواٍع 
القسري  الزواج  حاالت  عن  اµبالغ  المثال،  سبيل  على  يزيد،  إذ  غيرها؛  دون  المجتمعات 
(باµكراه) من الناجيات اليمنيات، بينما يرتفع كثيرÉ مستوى اµبالغ عن حاالت االغتصاب 
بين الجنسيات من المجتمعات ا	خرى، مثل الصومالية، والسودانية، وغيرها، ال سيما 
حاالت االغتصاب في بلد المنشأ التي يكشف الرجال النقاب عنها في سياق االحتجاز أو 

االضطهاد.
ويتعرض أفراد المجتمعات السودانية واليمنية إلى العنف القائم على النوع االجتماعي 
في مجتمعاتهم المحلية، وفي أماكن العمل، وذلك نظرÉ لترتيبات العمل غير الرسمية، 
واالفتقار إلى عقود العمل. ويتعرض أفراد المجتمعات السودانية واليمنية 	شكال أخرى 
اضطرارهم  و  المساكن،  على  العثور  محاولتهم  َمعِرض  في  واµساءة  االستغالل  من 

للتعرض لعملية الّطرد القسري، وعدم إبرام اتفاقيات عقود إيجار . 

� �
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� الشبكة ا	وروبية لوقف ختان اµناث، والشبكة ا	مريكية لوقف ختان اµناث، وجمعية "المساواة ا×ن". "تشويه / قطع ا	عضاء التناسلية ا	نثوية:  �
دعوة لالستجابة العالمية". مارس/آذار .٢٠٢٠.

��فريق العمل المعني بنظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي في ا	ردن - التقرير السنوي. ٢٠٢٠.  �
� المجلس النرويجي لãنقاذ (NRC). إعمال حقوق طالبي اللجوء والالجئين في ا	ردن، القادمين إليه من بلدان غير سورية (أبريل / نيسان ٢٠١٩). �
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تؤثر على ممارسة تشويه ا�عضاء ملخص تنفيذي أن  التي يمكن  العوامل 
التناسلية اُ�نثوية في ا�ردن 

ا	عضاء  تشويه  ُتماِرس  بلدان  من  أفراد  "هجرة  يشهد  الذي  البلد  حالة  ا	ردن  ُيمّثل 
التناسلية اُ	نثوية إلى بلدان تشهد مستوًى منخفض من انتشار هذه الممارسة ". 

لقد ُوضعت فرضيات مهمة بشأن هذه الفئة، وُدِعمت بمدخالت من الفتيات والنساء 
اللواتي شاركن في نقاشات المجموعات المرّكزة، تتعلق بعوامل الّتمكين من ممارسة 
وتشمل  السياق.  ذلك  في  ممارسته  ومعّوقات  اُ	نثوية  التناسلية  ا	عضاء  تشويه 
ك مجتمع الهجرة  Åالعوامل التي من شأنها أن تزيد من هذه الممارسة ما يلي: أ) تمس
بالتقاليد الثقافية التي تعّززها سياقات مجتمعات المهاجرين المنغلقة على ذاتها ؛ ب) 
ومقاومة التغيير التي تتعّقد بفعل المبادرات غير المناسبة من جانب المجتمع، والتي 
تهدف إلى رفع مستوى توعية أفراد المجتمع، أو ُتحّول مواقفهم، 	نها يمكن أن ُينظر 
و ج)  ؛  أحكام مسبقة  قائمة على  أو  بحّقهم  تمييزية  أو  بأنها عدوانية عليهم،  إليها 
على  الحصول  في  السوريين  غير  المهاجرين   / الالجئون  يواجهها  التي  التحديات 
الكبيرة  والمحدودية  الغذائي،  ا	من  انعدام  فيها  بما  المتعددة،  ا	ساسية  الحاجات 
المثال،  سبيل  (على  المعّقدة  الصحية  الرعاية  وإجراءات  الصحية،  بالخدمات  التغطية 

بطء عمليات اµحالة، وتأخر المواعيد، والكلفة المرتفعة للتحقيقات والعالج)  . 
 . يتعين على الالجئين غير السوريين دفع رسوم االلتحاق بالتعليم كاملة، وحيازة إثبات 
إقامة أو تصريح عمل خاص بولي ا	مر، بما يؤدي إلى إيجاد عوائق تحول دون حصولهم 

على التعليم   .
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� ممارسة تشويه ا	عضاء التناسلية ا	نثوية - تقدم مصفوفة الهجرة تسعة سيناريوهات محتملة عند اµشارة إلى ممارسة تشويه ا	عضاء التناسلية  �
ا	ُنثوية والهجرة، وتشمل المصفوفة طائفة متنوعة من ا	وضاع المتعلقة بتحركات السكان بين البلدان ذات االنتشار المتفاوت لهذه الممارسة.

��جيّنا ز.، و لوي، ل. (٢٠١٥). ختان الختان: إعادة التفاوض على المعتقدات والممارسات في أوساط النساء الصوماليات في جوهانسبيرغ ونيروبي.  �
ا	نثروبولوجيا الطبية (علم اµنسان في مجال الطب)، ٣٤ (٤)، ٣٧١ � ٣٨٨.

� � �� � ���� 
 ��
 	� �� � � � � � � � �� � � � �� � � � � � � �� � �� � � � �

��): دعم التخلي عن ممارسة تشويه ا	عضاء التناسلية ا	نثوية في سياق الهجرة.  � �المنظمة الدولية للهجرة ( �
�) - ا	ردن، التقييم الشامل ل¸من الغذائي وهشاشة ا	وضاع، ٢٠١٨ (أبريل / نيسان ٢٠١٩). � � �برنامج ا	غذية العالمي ( �

ممارسة  بضرورة  الناس  إقناع  في  تتمّثل  ا	كبر  المشكلة  تزال  ال 
ختان اµناث. لن يتحقق أي تقدم من غير تغيير ا	عراف االجتماعية.

ى ثّم قوموا بختانها  انتظروا إلى أن ُأَتوفَّ
   .(Ä27 عام) ،سودانية

سودانية ُتجيب على طلب أمها المتكرر ختان حفيدتها. 

https://doi.org/10.1080/01459740.2015.1045140.
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وتشمل معّوقات ممارسة تشويه ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية في هذا السياق ما يلي:
 أ) تفادي الضغط االجتماعي الهائل في بلد المنشأ.

المختونات  غير  النساء  بين  المقارنات  يعقد  جديد  ثقافي  وسط  في  العيش  وأثر  ب) 
ونظيراتهن، ويستخدم تلك المقارنات في إقناع ا	زواج / أفراد العائلة ا×خرين بالتخلي 

.Äعن الممارسة كلي
م مجتمعي وفرص للتوعية بمخاطر ممارسة الختان. Åج) وتوفر تعل

د) واµشراك المتزايد للرجال في مسيرة زوجاتهن إلى طلب المساعدة، ا	مر الذي يزيد 
من إحاطتهم بمعاناة النساء.

لممارسة  الطبية)  المنشآت  (خارج  التقليدية  الطرق  إلى   Äنسبي الصعب  والوصول  ه) 
الختان، نظرا إلى عدم شيوع الممارسة في المجتمع المضيف.

على  يوافقن  ال  بأردنيات  السودانيين  زواج  (مثال:  االجتماعية  الدينامّيات  وتغّير  و) 
ممارسة الختان).

إلى   Éنظر الختان  ممارسة  لتبعات  المناسب  الموعد  وفي  فاعلية  أكثر  تدابير  وتوفر  ز) 
توافر الخدمات بشكل أفضل. 

� �

ثورة  اندالع  إلى  تؤدي  أن  ا	ردن  إلى  الهجرة  شأن  من 
نفسية اجتماعية تؤثر على ا	زواج والمجتمع المحلي

إحدى المشاركات السودانيات.
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النوع  على  القائم  العنف  بمكافحة  المتعلقة  الخدمات 
التناسلية  ا�عضاء  تشويه  ممارسة  ويشمل  االجتماعي، 

اُ�نثوية (ختان ا�ناث)

أحرز ا	ردن على مدى العقود الماضية تقدمÄ كبيرÉ في مجال االستجابة لمكافحة العنف 
لمكافحة  باالستجابة  التزامها  ا	ردنية  الحكومة  وُتبدي  االجتماعي.  النوع  على  القائم 
العنف القائم على النوع االجتماعي عن طريق تطبيق السياسات واالستراتيجيات الالزمة 
لها  الممنوحة  المؤسسية  بالواليات  أردنية  كيانات  عدة  وتلتزم  االلتزام.  بهذا  للوفاء 
الصحة، على سبيل  وزارة  أنشأت  االجتماعي؛ حيث  النوع  القائم على  للعنف  للتصدي 
داخلية،  توجيهية  مبادئ  ووضعت  الصحية،  المرافق  في  متخصصًة   Äلجان المثال، 
لكي  وذلك  االغتصاب،  حاالت  مع  للتعامل  السريرية  بالتدابير   Äمتعلق وبروتوكوالً 
تسترشد بها عملية تقديم الخدمات. وعلى نحو مماثل، أنشأ قطاع الشرطة والعدل 
إدارة حماية ا	سرة، وعّين قضاًة مختصين، وخّصص محاكم تطبق نظام المسار السريع 
حماية  إدارة  وتوّفر  االجتماعي.  النوع  على  القائم  للعنف  الطارئة  الحاالت  مع  للتعامل 
ا	سرة، مجانÄ وعلى المستوى الوطني، خدمات ا	من والحماية من العنف القائم على 

النوع االجتماعي، على مدار الساعة طيلة أيام ا	سبوع (24/7).  
وفي استراتيجيتها ل¸عوام 2020 - 2022، ، أعرب الفريق العامل المعني بالعنف القائم 
ل¸مم  السامية  المفوضية  من  كلٌّ  رئاسته  في  تتشارك  الذي   - االجتماعي  النوع  على 
للسكان  المتحدة  ا	مم  وصندوق  الالجئين)  (مفوضية  الالجئين  لشؤون  المتحدة 
(الصندوق) في ا	ردن - عن التزامه باستمرار تقديم الخدمات المتعلقة بمكافحة العنف 
القائم على النوع االجتماعي. فقد أولى هذا الفريق اهتمامÄ خاصÄ بخدمات إدارة ملفات 
حاالت المهاجرين والالجئين غير السوريين وغير الناطقين بالعربية، إضافة إلى تصّديه 
للمخاطر التي تواجهها هذه المجتمعات (على سبيل المثال، ممارسة تشويه ا	عضاء 
التناسلية اُ	نثوية)، والعوائق المحتملة التي تحول دون حصولهم على تلك الخدمات.       

وصف الخدمات الحالية: 

� �

� �

� �

َرطّية، والعدلية، واالجتماعية المقدمة للنساء والفتيات  Åساسية الصحية، والش	مم المتحدة للسكان للخدمات ا	االستعراض الذي أجراه صندوق ا � �
الناجيات من العنف في الدول العربية: ا	ردن. 

� الفريق العامل المعني بالعنف القائم على النوع االجتماعي في ا	ردن (GBV WG): االستراتيجية التنفيذية للوقاية من العنف القائم على النوع  �
االجتماعي، والحد من مخاطره، واالستجابة له ل¸عوام ٢٠٢٠ - ٢٠٢٢.

� � �� � ���	� ��� �� � � �� � �� ��� � �	� ��� �� � � �� � �� �� � �	� � 
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��استراتيجية الفريق العامل المعني بالعنف القائم على النوع االجتماعي (GBV WG)، ل¸عوام ٢٠٢٠ – ٢٠٢٢. �

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Jordan%20SGBVWG%20Strategy%202020-2022_final.pdf
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وفي الدراسة المسحية التي أجرتها مفوضية الالجئين والصندوق، أظهر االستعراض 
السريع للخدمات التي تقدمها كل منظمة، أن ٪75 من االستجابات ذكرت اعتبار العنف 
 main mandate رئيسيًة للعمل (... Äأو اختصاص Äتفويض) القائم على النوع االجتماعي "واليًة
التي  االستجابات  من   66٪ نسبة  للعمل"  رئيسية  "كوالية  الترتيب  في  يليه   ،"of action
الفتيات  "تمكين  من  كًال  ذكرت  االستجابات  من  ونسبة 62,5٪  المرأة"،  "تمكين  ذكرت 
إجابات)   4)  16,7٪ نسبة  جاءت  الترتيب  هذا  في   Éوأخير ا	طفال"،  "حماية  و  اليافعات"، 
وباµضافة  للعمل).  رئيسية  (كوالية  اُ	نثوية  التناسلية  ا	عضاء  تشويه  ممارسة  ذكرت 
الحماية  مثل  للعمل،  الوالية  من  أخرى  أشكال  وجود  فردية  إجابات  نت  بيَّ ذلك،  إلى 
أنه يضمن  العالمي  ا	غذية  برنامج  بينما ذكر  (العقلية)،  النفسية  والصحة  االجتماعية 

إدماج خدمات الحماية والنوع االجتماعي في خدماته بصفته إحدى منظمات اµحالة.
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وقد َشملت أنواع الخدمات المقدمة بموجب أشكال هذه الوالية (التفويض أو 
االختصاص ...) ما يلي: 

ألف) أنشطة الوقاية (مرتَّبة تنازلي¢ من ا¡جابات ا�كثر تكرار� إلى ا�قل        
التدريبية  الدورات  وعقد   ،(87,5٪) المحلية  المجتمعات  وعي  مستوى  رفع  تكرار�): 
وللجماعات   ،(83,3٪) الخدمات  ومقّدمي  المحلي  المجتمع  	فراد  العمل  وورشات 
 ،(62,5٪) الطبيين  الممارسين  وعي  ورفع   ،(66,7٪) (النسوية)  النسائية  (للتجمعات) 
في  ابات)  والشَّ بان  Åالش) والشباب  واليافعات  اليافعين  تستهدف  التي  وا	نشطة 
مجموعات   Éوأخير  ،(58,3٪) والتعليم   ،(62,5٪) الشبابية  وا	ندية  والجامعات  المدارس، 
الفتيان والرجال (٪52,4). وتشمل ا	مثلة المحددة اُ	خرى من خدمات الوقاية التي ذكرها 
المستجيبون رفع مستوى وعي منظمات المجتمع المحلي، وتنفيذ البرامج التعليمية 

بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. 

       باء) أنشطة االستجابة (مرّتبة تنازلي¢ من ا¡جابات ا�كثر تكرار� إلى ا�قل 
تقديم الدعم النفسي االجتماعي (٪75)، والمساعدة القانونية (٪41)، وتوفير  تكرار�): 
والخدمات  منها)،  لكل   33,3٪) النقدية  والمساعدة  العيش  وسبل  ا	من   / السالمة 
يقتصر مجال  التي  المنظمات  (٪4,2). وذكر بعض  والمأوى   ،(29,2٪) الطبية   / الصحية 
العنف  من  وناجين  ناجيات  أي  ُتحيل  بأنها  الوقاية  أنشطة  على  لية  Åدخ التَّ مبادراتها 
الخدمات  إلى  بعينها،  محددة  مساعدة  إلى  يحتاجون  االجتماعي،  النوع  على  القائم 
أو  بالمأوى،  أم  بالصحة،  الخدمات متعلقة  تلك  أكانت  الضرورة، سواٌء  المختصة حسب 
بالدعم النفسي االجتماعي. وُيمكن للمنظمات التي ال تشمل والياتها الرئيسية تقديم 
خدمات مكافحة العنف القائم على النوع االجتماعي (على الرغم من إدماج تلك الخدمات 
بأن  علمها  إلى  يتناهى  عندما  خدماتها  على  تعديالت  ُتجري  أن  برامجها)  في 
االجتماعي.  النوع  القائم على  العنف  الناجين من  الخدمات هم من  المستفيدين من 
الحاالت،  إدارة  نظام  إلى  ا	شخاص  أولئك  المنظمات  تلك  ُتحيل  المثال،  سبيل  وعلى 
وُتقّدم لهم المساعدة النقدية. كما َتْعَمد تلك المنظمات لدى علمها بحرمان أحد أفراد 
"بطاقة  وإصدار  ا	سرة،  تلك  المساعدة عن  إلى حجب  المعيشية من خدماتها  ا	سرة 

جديدة" لها.  
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      جيم) المناصرة (وكسب التأييد) وتنظيم الحمالت العامة (مرتَّبة تنازلي¢ 
من ا¡جابات ا�كثر تكرار� إلى ا�قل تكرار�): يشارك جميع المستجيبين تقريبÄ في 
ا	طراف. وذكرت  المتعددة  المستديرة  المائدة  العمل، واللقاءات، اجتماعات  مجموعات 
التوعية  نهج  تنفيذ  خالل  من  العامة  الحمالت  في  أقل  بقدر  مشاركتها  المنظماُت 
المجتمعية (طالء الجدران، وإلصاق الملصقات، والمسرح المجتمعي، مثًال)، والتواصل مع 

اµعالم.

� � �

� �

�): توزيع المنظمات حسب الخدمات التي تقدمها لمكافحة العنف القائم  الشكل (

على النوع االجتماعي إلى الالجئين / المهاجرين غير السوريين.

ربماالنعم
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المجموعات  ن شاركن في نقاشات  وصفت نساٌء سودانيات، وصوماليات ويمنيات، ممَّ
المرّكزة، الخدماِت المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي بأنها متوافرة ومكّملة 
المنظمات  إجابات  نتائج  مع  الوصف  ذلك  تماشى  وقد  عام.  بشكل   Äبعض لبعضها 
معظم  واستهدفت  خدماتها.  من  الرئيسيين  المستهدفين  بجنسيات  المتعلقة 
متعلقة  بخدمات  السوريين  غير  المهاجرين   / الالجئين   (67٪) المستجيبة  المنظمات 
بأشكال الوالية المذكورة، بينما أفاد ٪25 من المنظمات المستجيبة بعدم تعاملها مع 
الالجئين / المهاجرين غير السوريين، وذكر ٪8,3 منها بأنها ربما كانت تقدم الخدمات 
ذات العالقة مع تلك المجتمعات في نطاق عملها، من غير استهدافها تحديدÉ بتلك 
الرئيسية  الفئات  جنسيات  بيانات  تفاصيل  من  المزيُد  وأظهر  (الشكل4).  الخدمات 
المستهدفة من كل منظمة بأن المنظمات قد ذكرت بشكل متساٍو َحَملة الجنسيات 
السودانية، والعراقية واليمنية للمستفيدين رئيسيين من خدماتها (٪45,8 من جميع 

اµجابات لكل منها)، وتلتها الجنسية الصومالية (٪41,7 من جميع اµجابات).

مت وزارة الشباب أحد المخّيمات، وقد شاركُت أنا شخصّيÄ فيه.  نظَّ
ا	ردن،  في  نائية  مناطق  في  ُيِقمن  أعمارنا  بنفس  فتياٍت  وزرنا 
إلى  الوصول  في  ومحدودية  صعبة  ظروف  من  ويعانين 
منا جلسات  منا عروضÄ معلوماتية تقديمية، ونظَّ التكنولوجية. وقدَّ

	ولئك الفتيات عن موضوع العنف القائم على النوع االجتماعي ...

.(Ä16 عام) ،يافعة سودانية

العنف  عن  المدرسة  داخل  بحثية  دراسة  إعداد   Äأحيان منا  وُطلب 
القائم على النوع االجتماعي، وتقديمه أمام زميالتنا في المدرسة.
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الفتيات اليافعات: ملخص تنفيذي

في  والشباب  واليافعات،  واليافعين  ا	طفال،  تدعم  التي  المنظمات  من  الكثيُر  َة  ثمَّ
الشباب  وزارة  وتتصدر  ا	ردن.  في  السوريين  غير  المهاجرين   / الالجئين  مجتمعات 
التي  المسحية  الدراسة  نتائج  أظهرت  وقد  المنظمات.  تلك  تبذلها  التي  الجهود 
رئيسية  كفئات  واليافعات  اليافعين   Åتضم  (87,5٪) المنظمات  معظم  أن  أجريناها 
مستهدفة في عملها. وتتواصل تلك المنظمات مع اليافعين واليافعات والشباب في 
بالعنف  الوعي  مستوى  رفع  إلى  الرامية  جلساتها  تعقد  حيث  المدارس،  في  الغالب 
القائم على النوع االجتماعي، والخدمات المرتبطة به، أو من خالل إعداد المواد اµعالمية، 
العنف  مفهوم  ُتخاطب  التي  القصص  مثل  والتواصلية،  والتثقيفية،   / والتعليمية 
القائم على النوع االجتماعي من حيث تعريفه، وأنواعه، ومخاطره والخدمات المتعلقة 
عن  لãبالغ  عبرها  الشباب  يتواصل  ساخنة   Äخطوط المنظمات  وُتشّغل  بمكافحته. 
الالزم  الدعم  ولتلَقي  االجتماعي،  النوع  على  القائم  للعنف  تعرضهم  أو  احتياجاتهم 
م من المراكز المختصة. واعتبرت الفتيات أن الخدمات متاحة بشكل عام؛ إذ بوسع  المقدَّ
نائية  مناطق  في  يقيمون  الذين  أو  بالتعليم  منهم  الملتحقين  غير  حّتى  ا	طفال، 
تستهدف  التي  الخدمات  وتحظى  الخدمات.  تلك  على  الحصول  عّمان،  عن  بعيدة 
الفتيات اليافعات بحصة ا	سد من ا	نشطة االبتكارية التي تعزز توعيتهّن وتثقيفهّن، 
وبخاصة في ا	وقات والمناطق التي يصعب فيها الوصول إلى المعلومات أو اµبالغ عن 
الحوادث، وكانت إمكانية الوصول هذه واضحًة بجالء في مداخالت الفتيات أثناء جلسات 
نقاشات المجموعات المرّكزة. وقد ضربت الفتيات مثاالً على ذلك: تطبيق "آمالي" ، الذي 
كأحد  االجتماعي،  النوع  على  القائم  بالعنف  المعني  العامل  الفريق  أعضاء  أطلقه 
عن  معلومات  للفتيات  يوفر  المحمول  للهاتف  تطبيق  وهو  الُمستخدمة؛  النهوج 
لتحسين  المجموعات  أنشطة  إلى  االنضمام  أو  المساعدة  طلب  	جل  الخدمات، 
كما  االجتماعية.  شبكتهّن  وتحسين  التوتر،  من  لديهّن  عما  والّتنفيس  مهاراتهّن 
ُيمّكن التطبيُق الفتياِت من التشارك في معرفة نقاط الخطر، إذا تسنى لهّن تحديد 

ا	ماكن غير ا×منة، بشكل عام، للنساء والفتيات.
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تشويه ملخص تنفيذي ممارسة  لمكافحة  بعينها  دة  المحدَّ الخدمات 
ا�عضاء التناسلية اُ�نثوية: 

لمكافحة  بعينها  محّددة  خدمات  تقديم  عدم  وصوماليات  سودانيات  نساٌء  ذكرت 
ممارسة تشويه ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية (لمكافحة ختان اµناث) للمجتمعات المحلية. 
نساًء  تستهدف  اجتماعية  مجموعات  شكل  على  لقاءات   Äأحيان السودانيات  وتعقد 
هذه  عليها  تنطوي  التي  بالمخاطر  وعيهن  مستوى  لرفع  مجتمعاتهن  من  ُأخريات 

الممارسة، وتقديم الدعم لهّن إذا اقتضت الحاجة. 
وقد اّتسقت هذه المعلومة مع نتائج الدراسة المسحية 	صحاب المصلحة المعنيين، 
التي أكدت فيها ربُع المنظمات فقط أنها تقدم الخدمات للنساء / للفتيات المعرضات 
بالفعل. ومع  له  اللواتي تعرضن  أو  اُ	نثوية،  التناسلية  ا	عضاء  لخطر ممارسة تشويه 
بهذه  "برامج خاصة"  بأنها   - دراستها  بعد   - الخدمات  تلك  اعتبار  ينبغي  فال  ذلك، 
الممارسة، وإنما ُيرّجح بأنها تلك الخدمات التي ذكرت النساء والفتيات المعرضات لخطر 
تشويه ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية، أو اللواتي تعرضن له فعلّيÄ، بأنها قد ُقّدمت إليهّن 
مستهدفة  كفئة  ال  الخدمات،  لتلك  المتلّقي  المحلي  المجتمع  من  جزء  بصفتهّن 
بعينها بها. وتشمل ا	مثلة على تلك الخدمات إدارة ملفات الحاالت، والدعم النفسي 
االجتماعي، واµحالة. وقد ورد ذكر نشاط واحد محدد في هذا السياق أال وهو أنشطة 
في  للمساعدة  مثًال)  المرّكزة،  المجموعات  (مناقشات  المجتمعية  البحثية  الدراسات 

استكشاف وضع ممارسة تشويه ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية في المجتمع المحلي. 
ويعتقد قادة المجتمع السوداني أن دور المنظمات ضعيف حاليÄ في سياق القضاء على 
ممارسة تشويه ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية؛ إذ اعتقدت النساء أنه ال يوجد عدٌد كاف من 
الفتيات  أو  للناجيات  والداعمة  الشعبي،  المستوى  على  العاملة  المحلية  المنظمات 
في  الممارسة  انتشار  حجم  النساء  تلك  إدراك  عدم  جراء  الممارسة  لخطر  المعرضات 
مجتمعاتهن المحلية. وقد اعتقدن كذلك بأن كثرة توافر مقّدمي الخدمات على تلك 
المستويات من شأنه أن يساعد على التدخل في الوقت المناسب للوقاية من التعرض 
التناسلية  ا	عضاء  ممارسة تشويه  االجتماعي، وهو يشمل  النوع  على  القائم  للعنف 
النقص  يغطي   / ُيعّوض  أن  كذلك  شأنه  ومن  ومكافحته،  له  االستجابة  أو  اُ	نثوية، 
تكون  لكي  "ا�كبر حجما"  المنظمات  تحتاجها  التي  اµجراءات  الحاصل بسبب طول 

قادرة على اّتخاذ اµجراء والعمل. 

� �



�

الفجوات والتحديات المتعلقة بالخدمات الحاليةملخص تنفيذي

�الّسياق الكلي لتقديم الخدمات لالجئين / للمهاجرين غير السوريين:  �
معيشية  وظروف  تحّديات   Äفعلي تواجههم  الذين  السوريين  الالجئين  لوضع   Äخالف
ط  صعبة، فإن خطَة االستجابة ا	ردنية ل¸زمة السورية أو ا	طر المماثلة لها، التي ُتخطِّ
لتقديم الخدمات وتمّولها بطريقة منهجية، ال تشمل الالجئين/المهاجرين السودانيين 
والصوماليين، على غرار ميثاق ا	ردن، والحسابات المتعددة الجهات المانحة . فعلى نحو 
من  مستوًى  والصوماليين  السودانيون  الالجئون/والمهاجرون  هؤالء  يلقى  مغاير، 
االهتمام أقل بالمقارنة مع السوريين، من جانب الجهات الفاعلة في المجال اµنساني. 
فعلى سبيل المثال، ُيعاني ٪67 من مجتمعات المهاجرين/ الالجئين غير السوريين من 
تلك  ربع  من  يقرب  ما  والصوماليين  السودانيين  ويشّكل  الغذائي،  ا	من  انعدام 
المجتمعات. وال تزال هذه المجتمعات من الالجئين / المهاجرين غير السوريين تواجه 
صعوبات جّمة في حجز المواعيد، والتعامل مع اµحاالت الخارجية، والحصول على العالج، 
وجوُب  ُل  وُيعطِّ الجهات.  المتعددة  المانحين  حسابات  في  شمولهم  من  الرغم  على 
قيام العائالت بسداد كامل رسوم التحاق أطفالها ويافعيها بالمدرسة، إلى حدٍّ كبير، 
لها اشتراُط وجود ما يثبت إقامتهم  إمكانية حصولهم على فرص التعليم، كما ُيعطِّ
أصبح  التصاريح  استصدار  بأن   Äعلم) ا	مور)  (	ولياء  العمل  تصاريح  على  الحصول  أو 
واليمنيين  والصوماليين  السودانيين،  الالجئين  تسجيل  توقف  جراء  للغاية   Éمحدود

منذ العام 2019). 
وُتظهر نتائج الدراسة المسحية التي أجريناها، فيما يتعلق بالعنف القائم على النوع 
االجتماعي، أنه على الرغم من أّن بعض المنظمات تقّدم الخدمات ذات العالقة بمكافحة 
العنف القائم على النوع االجتماعي للمجتمعات السودانية والصومالية، إال أن استمرارية 
تقديم تلك الخدمات لتلك المجتمعات مهّددة بتحّديات متعلقة بالموافقة على البرامج 
التي ترّكز على غير السوريين، إلى جانب ضعف التمويل الذي تتلّقاه تلك المنظمات، 
وبصورة خاصة الصغيرة منها وتلك العاملة على المستوى الشعبي. إّن للمنظمات غير 
ولديها  المحلي  المجتمع  مع  التواصل  في   Éجد  Éومؤّثر فاعًال   Éدور الصغيرة  الحكومية 
تلك  أنشطة  توسيع  بأن  المجتمعات  أفراد هذه  ذكر  وقد  قادته.  تحشيد  على  القدرة 

المنظمات سيعود بفائدة عظيمة عليهم. 
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� برنامج ا	غذية العالمي- ا	ردن، التحليل الشامل ل¸من الغذائي وهشاشة ا	وضاع، ٢٠١٨ (أبريل / نيسان ٢٠١٩). �
� استخدام نهج واحد مع جميع الالجئين في تقرير وا	وضاع في ا	ردن: سبتمبر / أيلول ٢٠٢٠. �

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/jordan-compact.pdf.
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�الخوف من ا¡بالغ عن حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي، والتوعية ملخص تنفيذي �
دة:   المجتمعية المهدَّ

اليافعات  والفتيات  النساء  بأن  كالهما  اليافعات  والفتيات  النساء  مجموعاُت  أفادت 
ا	كبر  حّدي  التَّ يشّكلن  عائالتهن،   / أزواجهن  أفعال  ردود  يخشين  اللواتي  أنفسهّن، 
من  شكل  	ي  المعرضات  الفتيات   / للنساء  بالنسبة  المساعدة  على  الحصول  أمام 
أشكال العنف القائم على النوع االجتماعي. وُيلِحق طلب المساعدة بخصوص المسائل 
"الخاصة"، في المجتمع اليمني، الضرر بسمعة النساء. وُتظهر نتائج الدراسة المسحية 
التي أجريناها، فيما يتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي، أنه على الرغم من أّن 
النوع  على  القائم  العنف  بمكافحة  العالقة  ذات  الخدمات  تقّدم  المنظمات  بعض 
الخدمات  تلك  تقديم  استمرارية  أن  إال  والصومالية،  السودانية  للمجتمعات  االجتماعي 
لتلك المجتمعات مهّددة بتحّديات متعلقة بالموافقة على البرامج التي ترّكز على غير 
خاصة  وبصورة  المنظمات،  تلك  تتلّقاه  الذي  التمويل  ضعف  جانب  إلى  السوريين، 
الحكومية  غير  للمنظمات  إّن  الشعبي.  المستوى  على  العاملة  وتلك  منها  الصغيرة 
الصغيرة دورÉ فاعًال ومؤّثرÉ جدÉ في التواصل مع المجتمع المحلي ولديها القدرة على 
المنظمات  تلك  أنشطة  توسيع  بأن  المجتمعات  هذه  أفراد  ذكر  وقد  قادته.  تحشيد 

سيعود بفائدة عظيمة عليهم.

 
وبالمثل، أبلغت الفتيات اليافعات عن خوفهن من التهديد الذي يمثله ا×باء وا	مهات 
القائم على  التواصل مع أي مقّدم خدمات عند تعرضهن للعنف  إذا حاولن  والعائالت 
 Äفإن عائالتهن ترى في تلك الخدمات نوع ،Äلما قالته الفتيات أيض Äالنوع االجتماعي. ووفق

من "التحريض" على عدم طاعتهّن لهم.  

� �

أعرف امرأًة ضربها زوجها. وبدالً من أن تطلب المساعدة هنا، هربت ومعها 
طفلها إلى اليمن، وأقامت في مدينة غير تلك التي تقيم فيها عائلتها، 
أنها تركت زوجها. لقد وصل  العائلة كانت ستؤذيها لو علمت  وذلك 	ن 
لمثل  يتعرضن  عندما  المساعدة  اليمنيات عن طلب  عزوف  حّد  إلى  ا	مر 

هذه ا	مور (في إشارة إلى العنف القائم على النوع االجتماعي).

امرأة يمنية، (38 عامÄ) – إحدى قيادات المجتمع المحلي.



�

ملخص تنفيذي

وُيصبح الوضع أكثر تعقيدÉ عندما ُيستفزÅ ا	هالي في بعض ا	حيان من عدم مالءمة 
بعض الخدمات المقدمة لهّن. على سبيل المثال، قد يستشيط ا×باء غضبÄ إذا تولّى 

ميّسٌر عقد جلسة عمل للفتيات عن العنف القائم على النوع االجتماعي.
عائالتهم  أفعال  وردود  العنف،  حاالت  عن  اµبالغ  من  بالخوف  الناجيات  شعور  إن 
ومجتمعاتهم المحلية تعمل كلها على تضليل محاوالت تقدير حجم حدوث ممارسة 
تشويه ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية بسبب النقص في اµبالغ عن حدوثه، وهي ُتشّكل 
المجتمع  مع  التواصل  بشأن  قلقهم  عن  عّبروا  الذين  الخدمات  مقّدمي  أمام   Äعائق
المحلي للتصّدي لهذه الممارسة، بوصفها قضية ذات حساسية ثقافية، ُيَتعامل معها 
النوع  على  القائم  العنف  وهو  أصًال،  بالحساسية  يّتصف  آخر  موضوع  مظلة  تحت 
االجتماعي. وتؤثر تلك الحساسية الثقافية أيضا على مدى إشراك أفراد المجتمع المحلي 
القضاء  برامج  تصميم  بالتالي  يهّدد  الذي  ا	مر  وتنفيذها،  البرامج  إعداد  أثناء  وقادته 

على ممارسة تشويه ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية، وتنفيذه على حّد سواء. 
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الخدمات  بين  االختيار  إلى  الفتاة  تضطر 
وعائلتها إذا وجدت نفسها في موقف سيء

.(Ä16 عام) ،يافعة سودانية
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إلى ممارسة ملخص تنفيذي المؤدية  با�سباب  الخدمات  انخفاض مستوى وعي مقّدمي   � �
تشويه ا�عضاء التناسلية اُ�نثوية، ومضاعفاتها، والخدمات المتعلقة بها:

تشير نتائج الدراسة المسحية التي أجريناها إلى أن المنظمات، التي حّددت مجتمعات 
المستهدفة  المجتمعات  ضمن  من  لتكون  السوريين  غير  الالجئين/المهاجرين 
بخدماتها، ال تزال هي ذاتها بحاجة إلى المزيد من التثقيف عن ممارسة تشويه ا	عضاء 
تعريف  بشأن  مقبوالً  المنظمات  لدى  المعرفة  مستوى  كان  فقد  اُ	نثوية.  التناسلية 
"تشويه ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية" (أكد أكثر من ثلثي المنظمات المشاركة معرفتهم 
بهذا التعريف)، وبأن هذا الّتشويه هو أحد أنواع العنف القائم على النوع االجتماعي، 

وأحد انتهاكات حقوق اµنسان (٪95 و ٪100، على التوالي). 
غير أن حوالي ٪30 من المنظمات المشاركة لم تكن متأكدة من وجود أو عدم وجود 
أنواع مختلفة من تشويه ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية؛ فقد ذكر معظم المنظمات (75٪) 
أن ممارسة التشويه غير موجودة في المجتمع المحلي ا	ردني، بينما ذكر ٪25 منهم أن 
الممارسة "قد تكون" موجودة. وباµضافة إلى ذلك، ذكر نحو ٪80 تقريبÄ من المنظمات 
المشاركة بأنها إما غير متأكدة من وجود الممارسة في مجتمعات الالجئين/ المهاجرين 
من   20٪) المتبقية  النسبة  وتعتقد  موجودة.  تكن  لم  الممارسة  أن  وإما  ا	ردن،  في 
المنظمات المشاركة)، التي أكدت وجود الممارسة، في مجتمعات الالجئين / المهاجرين 
بأن هذه الممارسة غالبÄ ما تمارسها مجتمعات السودانيين، والصوماليين، والمصريين، 

والعراقيين و"ا	فارقة".   
كل  كانت  اُ	نثوية،  التناسلية  ا	عضاء  تشويه  ممارسة  بمضاعفات  يتعلق  وفيما 
(العواقب،  المضاعفات  تلك  من  واحدة  عن  يقل  ال  ما  تدرك  المشاركة  المنظمات 
والتبعات، ...) الصحية لهذه الممارسة. وكانت المضاعفات أثناء االتصال الجنسي (الجماع 
المتكررة/  العدوى  الوالدة، ومختلف أشكال  أثناء  النفسية، والمضاعفات  ...)، وا	مراض 
المزمنة هي اµجابات ا	كثر تكرارÉ. وفيما يتعلق بمعرفة المنظمات المشاركة بالدوافع 
الممكنة لهذه الممارسة، كانت جميع المنظمات قادرًة على تحديد أكثر من دافع واحد 
من بين الدوافع ا×تية (مرتَّبة حسب تكرار اµجابات): ا	سباب النفسية الجنسية (الحدَّ 
من الرغبة الجنسية لدى النساء)، وا	سباب االجتماعية الثقافية، واالعتقاد بأن الممارسة 

متطلٌب ديني، والمعتقدات المتعلقة بالنظافة الصحية، وأخيرÉ، ا	سباب االقتصادية. 

� �



�

التناسلية ملخص تنفيذي ا	عضاء  تشويه  ممارسة  جوانب  ببعض  المعرفة  نقص  ُيعزى  أن  وُيمكن 
اُ	نثوية لدى المنظمات المشاركة إلى االعتقاد بأن هذه الممارسة لم ُتماَرس من َقبُل 
لهذه  الخضوع  لخطر  المعرضات  الفتيات   / والنساء  الناجيات  وتحتاج  ا	ردن.  في 
الممارسة إلى َطْيٍف من الخدمات التي تقدمها هذه المنظمات، والتي قد تفشل في 
والوعي  بالمعرفة  تقديمها  يقترن  لم  إذا  إليها،  يحتجن  َمن  إلى  المساعدة  تقديم 
الكافيين؛ ومن هذه الخدمات القائمة فعًال اµحاالت الطبية 	جل تطبيق تدابير التعامل 
مع المضاعفات القصيرة ا	جل والطويلة ا	جل، والحماية، والدعم النفسي االجتماعي، 
ورفع مستوى الوعي المجتمعي. وال تؤثر المستويات المنخفضة من المعرفة بممارسة 
تشويه ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية على تقديم الخدمات إلى المحتاجات إليها فحسب، 
وتتفق  الممارسة.  هذه  على  للقضاء  الالزمة  "التغيير"  عملية   Äأيض ُتعيق  إنها  بل 
غير منتشرة  الممارسة  بأن هذه  االعتقاد  أن  المحلي على  المجتمع  المنظمات ونساء 
الكتلة  يتيح تكوين  لن  بعينها  بأنها مترّكزة في مجتمعات محلية محددة  أو   ،Éكثير
على  للقضاء  المطلوبة  والمؤيدات،  والمؤيدين  والمناصرات  المناصرين  من  الحرجة 
أن  تجد  المنظمات  فإن  ذلك،  اُ	نثوية. وعالوًة على  التناسلية  ا	عضاء  ممارسة تشويه 
نقص خبرتها في العمل على الموضوع قد يحول دون بناء جسور الثقة والتفاهم مع 

المجتمع المحلي. 

� �
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أمثلة على انخفاض مستوى وعي مقّدمي الخدمات:ملخص تنفيذي

- مقّدمو الخدمات الطبية: 
باµضافة إلى عدم توافر الخدمات الطبية الالزمة للتعامل مع تشويه ا	عضاء التناسلية 
اُ	نثوية في الوقت الحاضر، فقد ذكرت المشاركات في نقاشات المجموعات المرّكزة أن 
ضعف مستوى معرفة الممارسين الطبيين بالمضاعفات الطبية لهذه الممارسة، وعدم 
السورية  غير  المهاجرين   / الالجئين  مجتمعات  لمرضى  الثقافية  بالخلفيات  درايتهم 
ا	مر  الطبية،  الخدمات  تلّقي  تنشأ عنها) تشّكل فجوة كبيرة في  التي  (والممارسات 
الذي يتسبب في ضعف مستوى اµدارة الطبية للحاالت أو انعدام وجودها، وُيعّقد حياة 
الالجئات / المهاجرات الُمثقلة أصًال با	عباء على الكثير من المستويات. وعلى سبيل 
ا	عضاء  تشويه  لممارسة  خضعن  اللواتي  السودانيات،  معظم  اضطر  فقد  المثال، 
بعمليات  والدات  للخضوع  ا	ردن،  في  أطفالهن  لوالدة  اضطررن  اللواتي  و  التناسلية، 
إما  النساء  القيصرية على  العملية  إجراء  قرار  يفرضون  الطبيون  الممارسون  قيصرية. 
بسبب "الخوف من المضاعفات المحتملة"، أو بسبب "انعدام الكفاءة الالزمة للتعامل 
ض النساء إلى عمليات  Åضافة إلى تعرµنثوية". وبا	عضاء التناسلية اُ	مع حاالت تشويه ا
تلك  أفادت  فقد  إليها)،  اµشارة  سبقت  (التي  القيصرية  العمليات  مثل  كبرى  جراحية 
النساء بأن قرار إجراء العمليات القيصرية أّخر تعافيهن بعد الوالدة، وأثَّر على قدرتهن 
على رعاية أنفسهن، ورعاية المواليد الجدد وعائالتهن. وهذا الوضع بالغ الصعوبة على 
من  قليل  عدد  بدعم  يحظين  قد  اللواتي  المهاجرات   / الالجئات  على  الخصوص  وجه 
أفراد عائالتهن، أو اللواتي يساهمن في دخل ا	سرة المعيشية بشكل كلي أو جزئي. 
 Éنثوية اعتبار	عضاء التناسلية اُ	وعلى غرار الصحة البدنية، قد تشكل ممارسة تشويه ا
ا	طباء  أن  غير  للممارسة.  يخضعن  اللواتي  للنساء  النفسية  الصحة  في   Äرئيس
أثناء أخذ  ا	مر  النفسية غالبÄ ما يفوتهم هذا  النفسيين، واالختصاصيين في الصحة 

يرة المرضية للنساء كما أفادت إحدى المشاركات.  السِّ

� �

أعرف امرأًة اضطرت لشرح موضوع تعرضها لتشويه ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية 
لطبيب ا	مراض النسائية لكي يتمكن من مساعدتها.

 (Ä17 عام) ،شابة سودانية



�

وباµضافة إلى ضعف اµدارة الطبية، يؤدي انخفاض مستوى وعي الممارسين الطبيين ملخص تنفيذي
بعوامل الخطر (بما في ذلك الوعي بالخلفيات الثقافية)، أعراض ممارسة تشويه ا	عضاء 
التناسلية اُ	نثوية ومضاعفاتها إلى انخفاض حجم تحديد (حصر) الناجيات من العنف أو 
المعرضات له، ا	مر الذي ُيعّطل مسار الخدمات التي يمكن تقديمها 	ولئك النساء / 

الفتيات، مثل الحماية، والدعم النفسي االجتماعي، وغيرها من الخدمات. 

- مقّدمو خدمات الحماية: 
ذكرت مشاركات من مجموعة الفتيات اليافعات أن إحدى المنظمات علمتهّن "إشارات" 
بوسعهن استخدامها µخبار ا	فراد (أفراد من عامة الناس، أو ضباط الشرطة، أو ا	طباء، 
االجتماعي،  النوع  على  القائم  العنف  أشكال  أحد  إلى  يتعرضَن  بأنهّن  ذلك)  إلى  وما 
لطلب  للفتيات  الفرصة  إتاحة  اµشارات  بهذه  وُيقَصد  المساعدة.  إلى  بحاجة  وأنهن 
من  للتهديد  أو  للمنع  يتعّرضن  أو  معيّنة،  مراكز  بزيارة  يقمن  أن  غير  من  المساعدة 
رغبتهم  عدم  أو  اµشارات،  بتلك  المساعدة"  "مقّدمي  إخبار  عدم  وُيشّكل  عائالتهن. 

بتقديم المساعدة تحّديÄ كبيرÉ يواجه تقديم هذه الخدمة.

��ارتفاع تكلفة بعض الخدمات الطبية / خدمات الحماية: �
ويدفعون  اقتصادية،  تحديات  ا	ردن  في  السوريين  غير  المهاجرون   / الالجئون  يواجه 
فهم  ولذلك  المخيمات،  في  المقيمون  يدفعها  التي  تلك  تفوق  إضافية  مصاريف 
والغذائية  الصحية  الخدمات  جودة  وتقويض  الديون،  تراكم  تحّمل  إلى  يضطرون 
جراء   Éتعقيد يزداد  ا	مر  أن  المشاركات  أفادت  فقد   . المتزايدة  المطالب  مع  للّتكّيف 
الخدمات  تغطيها  ال  التي  الخدمات  بعض  على  الحصول  بدل  بدفع   Äأحيان التزامهّن 
المدعومة، مثل تكاليف إجراء بعض الفحوصات أو اµجراءات الطبية (مما يجعل غالبية 
النساء غير ممتثالت لتعليمات اµدارة الطبية الموصوفة لهن)، وبعض اµجراءات اµدارية 

عند اµبالغ عن الحوادث لدى الشرطة المحلية.

� �

� �

� المجلس النرويجي لãنقاذ (NRC). إعمال حقوق طالبي اللجوء والالجئين في ا	ردن، القادمين إليه من بلدان غير سورية (أبريل / نيسان ٢٠١٩). �



�

ملخص تنفيذي

� �

بعض  على  بالحصول  المتعلق  المالي  العبء  اة  الملبَّ غير  ا	ساسية  الحاجات  ُتفاقم 
الخدمات الطبية / خدمات الحماية ذات العالقة (ا	دوية، والفحوصات، واµجراءات اµداري).

�ضرورة تقديم بعض الخدمات عبر مسارات بطيئة وبيروقراطية: �

الالجئين)  (مفوضية  الالجئين  لشؤون  المتحدة  ل¸مم  السامية  المفوضية  ِذكُر  َر  تكرَّ
عرض للعنف القائم  بوصفها خياُر المشاِركات ا	ول في طلب المساعدة المتعلقة بالتَّ
على النوع االجتماعي. ومع ذلك، فقد اتفقت المشاِركات على أن عملية الحصول على 
خدمات الحماية في مفوضية الالجئين كانت بطيئة وبيروقراطية نوعÄ ما بسبب العدد 
الدعم  توّفر  الالجئين  مفوضية  الدعم.  إلى  يحتجن  اللواتي  المستفيدات  من  الكبير 
النفسي االجتماعي المباشر للناجيات، وَتسَتكمل المفوضية هذا الدعم بالمساعدات 
النقدية الطارئة، والشراكات مع المنظمات غير الحكومية المحلية التي تقدم للناجيات 
الدعم المتخّصص في أماكن آمنة في مختلف أنحاء ا	ردن. وُتحال الناجيات إلى الخدمات 
من  وغيرها  ا×من،  المأوى  توفير  خدمات  من  المتاحة  والخيارات  والقانونية،  الصحية، 
الخدمات. وُتنّفذ مفوضية الالجئين أيضÄ أنشطة معّينة للوقاية من العنف، مثل عقد 
الجئات،  بقيادة  النفس  عن  للدفاع  دروس  وإعطاء  المرأة،  تمكين  عن  عمل  ورشات 

وتنظيم أنشطة توعوية مختلفة في المجتمعات المحلية . 

بسبب  زوجها  مع  الجنسية  العالقة  في  مشكالت  من  عانت  امرأًة  أعرف 
تستطيع  تكن  لم  اُ	نثوية.  التناسلية  ا	عضاء  تشويه  لممارسة  خضوعها 
ل كلفة الخضوع لعملية كبرى لحل تلك المشكلة، لذا لجأت إلى إجراء  Åتحم

آخر غير قانوني لحلها. واضطرت إلى تحمل ا	لم والمعاناة مرتين

 .(Ä27 عام) ،امرأة سودانية

ال أعرف إلى أين أذهب، أو ماذا أعمل إلى أن يساعدني قسم الحماية

 .(Ä17 عام) ،يافعة سودانية

�� استخدام نهج واحد مع جميع الالجئين في تقرير ا	وضاع في ا	ردن - أيلول / سبتمبر ٢٠٢٠.  �
�� المفوضية السامية ل¸مم المتحدة لالجئين، صحيفة الحقائق ٢٠٢١. �

� �

� �
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ملخص تنفيذي

� �

�جائحة مرض فيروس كورونا "كوفيد19-": �
النساء والفتيات في  ا	ردن، تمامÄ مثلما عانت غيرهن من  النساء والفتيات في  عانت 
االجتماعي  النوع  القائم على  العنف  إلى  ازدياد تعرضهن  العالم، من  أنحاء كثيرة من 
أثناء هذه الجائحة، وذلك بفعل التدابير الوقائية، مثل حظر التجول، وإغالق المدارس، 
ومحدودية فرص سبل العيش، وفقدان الوظائف ، وهي أمور ُتصّعد التوتر، ما يؤدي إلى 
المزيد من حوادث العنف ا	سري. وكانت المهاجرات، والفتيات اليافعات، والناجيات من 
العنف القائم على النوع االجتماعي الفئات ا	كثر عرضة للتمييز واµساءة (االعتداء) أثناء 
الخدمات،  تقديم  انقطاع  ب  إلى ذلك، فقد تسبَّ وباµضافة  مثًال.  الجائحة،  ا	زمات كهذه 
تلك  على  الحصول  مستوى  انخفاض  في  المحلية،  المجتمعات  جميع  على  أثر  الذي 
الخدمات، وتراُجع مستوى اµبالغ عن العنف. وقد استمر تقديم بعض الخدمات لالجئات / 
إدارة  من  المقدمة  كتلك  الشامل  اµغالق  أثناء  والصوماليات  السودانيات  المهاجرات 
حاالت  مع  للتعامل  السريرية  كالتدابير  أخرى  خدمات  توفرت  حين  في  ا	سرة،  حماية 
االغتصاب، مثًال، في المخيمات فقط. كذلك توافرت خدمات هذه التدابير السريرية حسب 
 Åويصح ا	ولية.  الصحية  الرعاية  مراكز  إغالق  إلى   Éنظر الحضرية،  السياقات  في  الطلب 
االفتراض بأن الالجئات / المهاجرات السودانيات والصوماليات يواجهن التحديات ذاتها 
التي يواجهها المجتمع المضيف والالجئين في المخيمات فيما يتعلق بالحصول على 
الخدمات، مثل عدم العلم بكيفية الوصول إلى الخدمات أثناء اµغالق الشامل، واالضطرار 
لالستعانة بالزوج (الذي يمكن أن يكون هو نفسه مرتكب العنف)، وعدم حيازة هاتف 

للوصول إلى المساعدة البعيدة في ظل ظروف تشكل خطرÉ على حياة المرأة . 

�� هيئة ا	مم المتحدة للمرأة: جائحة مرض فيروس كورونا "كوفيد -١٩" والنوع االجتماعي: توصيات فورية للتخطيط واالستجابة في ا	ردن،  �
متوافرة على الرابط اµلكتروني:

� � �� � ���� � � � ��  � 
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�تحليل أولي التجاهات العنف القائم على النوع االجتماعي أثناء جائحة مرض فيروس كورونا "كوفيد -١٩". فريق العمل المعني بنظام  �
معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي في ا	ردن، ١٤ أبريل / نيسان ٢٠٢٠
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ملخص تنفيذي

� �

وعلى المستوى العالمي، أدت تدابير اµغالق الشامل بسبب هذه الجائحة، بما في ذلك 
إغالق المدارس إلى انقطاع تقديم خدمات الوقاية من العنف واالستجابة له (مكافحته)، 
وخاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها. ووفقا لما جاء في دراسة عالمية وتقرير 
أعده صندوق ا	مم المتحدة للسكان حول أثر جائحة فيروس "كوفيد19-" على ممارسة 
في   30٪ بنسبة  تراجٌع  يحصل  أن  المتوقع  فمن  اُ	نثوية،  التناسلية  ا	عضاء  تشويه 
 ،2030 العام  بحلول  الممارسة  هذه  على  القضاء  صعيد  على  المحرز  التقدم  مستوى 
الممكن  كان من  القادم  العقد  حالة تشويه في  مليوني  احتمال حدوث  إلى  باµضافة 

ب وقوعها لوال الجائحة .   Åتجن

�ضعف تكييف الخدمات:  �

تلبية  لضمان  خدماتها  على  أجرتها  التي  التعديالت  تذكر  أن  المنظمات  من  ُطلب 
ا	عضاء  لممارسة تشويه  تعّرضن  اللواتي  للمستفيدات   Äالمحددة خّصيص االحتياجات 
غالبية  تقم  ولم  الممارسة.  لهذه  الخضوع  لخطر  المعرضات  و  اُ	نثوية  التناسلية 
المنظمات المشاِركة (٪71) بإدخال أي تعديالت على خدماتها، أو أنها كانت غير متأكدة 
تعديالت  بإجراء  قيامها  عن  المستجيبة  المنظمات  من   29٪ أعرب  فيما  تعديلها،  من 
في  عمومية  كانت  بأنها  يتضح  كييفات،  التَّ تلك  في  النظر  وبإمعان  عليها.  محّددة 
وخدمات  اµحالة،  مثًال  ومنها  أكبر،  الخدمات  من  فئات  مظلة  تحت  وتندرج  معظمها، 
الدعم، وتقديم المساعدة النقدية، وبرامج المهارات الحياتية. وذكرت بعض المنظمات 
قيامها تكييفات شملت النطاق الجغرافي لتقديم خدماتها، وأوقات تقديم خدماتها 
كذلك (فيما يتعلق بالمساعدات النقدية بصفة رئيسة) لكي تصل إلى أكبر عدد ممكن 

من المستفيدات. 

�صندوق ا	مم المتحدة للسكان: "أثر جائحة مرض فيروس كورونا "كوفيد-١٩" على تنظيم النسل والقضاء على العنف القائم على النوع  �
االجتماعي وتشويه ا	عضاء التناسلية ا	نثوية وزواج ا	طفال". أبريل / نيسان ٢٠٢٠.

� �



�

ملخص تنفيذي

� �

ا�عضاء  تشويه  ممارسة  بمكافحة  الخاصة  والتشريعات  القوانين  �غياب  �
التناسلية اُ�نثوية 

بالسياسات)  (متعلقة  وسياسية  قانونية  أطر  وضع  على  ا	ردن  حرص  عام،  بشكل 
للقوانين الخاصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي. وُيكاَفُح العنف القائم على النوع 
وتتعلق  الشخصية.  ا	حوال  قانون  أو  الجنائي،  القانون  إطار  في  ا	ردن  في  االجتماعي 
بالعنف  ا	ردني  القانون  في  االجتماعي  للنوع  العدالة  تحّقق  والتي  زة  الُمعزَّ القوانين 
ا	سري، واالغتصاب (غير االغتصاب الزوجي أو االغتصاب في إطار الزواج)، واالّتجار بالبشر، 
د  محدَّ قانوني  حظر  أي  يوجد  فال  ذلك،  ومع  الحمل.  بسبب  الوظيفة  من  والفصل 

لممارسة تشويه ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية .  
وقد بّينت نتائج الدراسة التي أجريناها مستوى المعرفة الجيدة لدى المنظمات لهذا 
أو  الممارسة  إلى عدم وجود هذه   Äتقريب المشاركة  المنظمات  أشارت جميع  إذ  الواقع؛ 

عدم التأكد من وجودها. 

�الفجوة في ا�بحاث �
في  السوريين  غير  الالجئين  مجتمعات  احتياجات  بشأن  بحثية،  فجوة  هناك  زالت  ما 
ا	ردن، ينبغي سّدها. وُتبرز الدراسات الحديثة العهد، وأوراق المناصرة وكسب التأييد، 
أولئك  أحوال  تفاصيل  تتناول  التي  الدراسات  حتى  ولكن   ، المجتمعات  تلك  أوضاع 
الالجئين غير السوريين في ا	ردن، في جميع مناحي حياتهم تقريبÄ أثناء طلب اللجوء، 
ال توّفر الدرجة ذاتها من التفاصيل بشأن تجارب العنف القائم على النوع االجتماعي التي 
وا بها، كما أنها ال تتطرق أبدÉ إلى موضوع ممارسة تشويه ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية.  Åمر

��صندوق ا	مم المتحدة للسكان: العدالة بين الجنسين في ا	ردن، تقييم القوانين التي تؤثر على المساواة بين الجنسين والحماية من  �
العنف القائم على النوع االجتماعي. ٢٠١٨.

� روشيل ديفيس و آبيي تايلور، الالجئون الحضريين في عّمان، ا	ردن، واشنطن: معهد دراسة الهجرة الدولية ، ٢٠١٢.  �
� الشبكة ا	وروبية لوقف ختان اµناث، والشبكة ا	مريكية لوقف ختان اµناث، وجمعية "المساواة ا×ن". "تشويه / قطع ا	عضاء التناسلية  �

ا	نثوية: دعوة لالستجابة العالمية". مارس / آذار .٢٠٢٠

� �

� �

� �
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ملخص تنفيذي

� �

في  اُ	نثوية،  التناسلية  ا	عضاء  تشويه  بممارسة  المتعلقة  البيانات  ُتجمع  ما  وعادة 
البلدان التي تشهد مستوى انتشار منخفض لهذه الممارسة، مثل ا	ردن، من الدراسات 
المسحية الضّيقة النطاق، أو من التقديرات غير المباشرة بدال من المسوحات التمثيلية 
العنقودية  والمسوحات  والسكان،  الصحة  مسوحات  مثل  الوطني،  الصعيد  على 
المتعددة المؤشرات. وتعتمد التقديرات غير المباشرة على مدى انتشار هذه الممارسة 
النطاق  واسع   Éانتشار تشهد   Äبلدان  Åُتَعد (التي  ا	صلية  الالجئين  منشأ  بلدان  في 
طريق  عن  التقديرات  إجراء  يتم  حيث  اُ	نثوية،  التناسلية  ا	عضاء  تشويه  لممارسة 
التقديرات سوف تفترض بأن  المسوح الوطنية). وهذا قد يعتبر إحدى اµشكاليات 	ن 
هذه الممارسة ُتماَرس في بلدان المنشأ فقط، وال تأخذ بعين االعتبار التغّيرات التي قد 
يجريها  التي  الحالية،  البحثية  ا	نشطة  أن  كما   . الهجرة  بسبب  الممارسة  على  تطرأ 
المعرفة.  بإنتاج  ارتباطها  من  البرامج  بإعداد   Äارتباط أكثر  تعتبر  المنظمات،  مختلف 
ويستعين معظم المنظمات بأطر المتابعة والتقييم الخاصة بمشاريعها كبرهان على 
الحاجة إلى إعداد المزيد من برامج العنف القائم على النوع االجتماعي (٪83,3). وتقتصر 
دراسات المنظمات إلى حدٍّ ما على دراسات تقييم خط ا	ساس، ودراسات تقييم ا	ثر. 
مسوحات  المثال،  سبيل  (على  المجتمعية  المسوحات  عن  قليلة  أمثلة  ُذكرت  وقد 
المعارف والمواقف والممارسات) (٪62,5). وعلى نحو أكثر تحديدÉ، فقد ذكرت هيئة ا	مم 
المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين للمرأة (هيئة ا	مم المتحدة لتمكين المرأة) 
بأنها ُتجري دراسات تحليلية للنوع االجتماعي، بينما أشارت منظمة "َسويÄَّ" إلى قيامها 
إعداد  المحلي 	غراض  المجتمع  المرّكزة مع أعضاء  المجموعات  بعقد جلسات نقاشات 
هذا  إعداد  في  المشاركة  مثل   ،Äحجم أكبر  بحثية  أنشطة  في  للمشاركة  أو  البرامج، 

التقرير. 
ويمنع ُشحÅ البيانات الرصينة، المتعلقة بممارسة تشويه ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية في
µبراز  تقييمات دفاعية  العثور على  المنظمات من  السودانية والصومالية،  المجتمعات 

موضوع القضاء على هذه الممارسة، كمجال محتمل للعمل يحتاج إلى االهتمام به. 

� ���الهامش�مفقود�في�النص�ا	صلي� �� � � � �� 
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الفرص / الممارسات الجيدة في الخدمات الحالية: 

��الّتدخالت المجتمعية: �
(القائمة  المجتمعية  التدخالت  النوع االجتماعي من  القائم على  العنف  تستفيد برامج 
أفراد  بين  المتبادلة  والثقة  االجتماعية،  والشبكات  المحلي)،  المجتمع  إشراك  على 
المهاجرين  الالجئين/  مجتمع  ويحظى  تخدمهم.  التي  والمنظمات  المجتمع 
تمّكنهم من  التي  القوية والعالقات  االجتماعية  الروابط  ا	ردن بهذه  السودانيين في 
مساعدة بعضهم بعضÄ، ودعم الفئات ا	كثر استضعافÄ، وبناء روابط موثوق بها مع 
المنظمات التي تقدم الخدمات . ولهذا الوضع أهمية خاصة في تعزيز إمكانية حصول 
كل أفراد المجتمع المحلي على الخدمات المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي، 
المنظمات  على  المجتمع  أفراد  ويعتمد  اُ	نثوية.  التناسلية  ا	عضاء  تشويه  ويشمل 
المحلية العاملة على المستوى الشعبي في تقديم خدمات سريعة يسُهل الحصول 
عليها. ويتزايد حاليÄ إشراك المنظمات غير الحكومية الداعمة لالجئين / المهاجرين غير 

السوريين، ووضع آليات لãحالة بين هذه المنظمات ومقّدمي الخدمات ا×خرين . 
وُيساعد هذا اµشراك في زيادة اµفصاح عن حوادث العنف القائم على النوع االجتماعي، 
وفي رفع مستوى الوعي بالخدمات المتوفرة. وعالوة على ذلك، فقد امتد الوجود المادي 
التي  المناطق  إلى  وصوال  وا	ردن،  عّمان  من  كثيرة  أجزاء  لتغطية  المنظمات  لبعض 

يصعب الوصول إليها. 

� �

� �

�    مركز الهجرة المختلطة (MMC): دور الشبكات المجتمعية في االستجابة لالجئين: ما الذي نستطيع تعلمه من السودانيين واليمنيين في ا	ردن؟  �
(ورقة سياسات عامة)، متوافرة على الرابط:
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�   الفريق العامل المعني بالعنف القائم على النوع االجتماعي في ا	ردن: االستراتيجية التنفيذية للوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي،  �  
والحد من مخاطره، واالستجابة له ل¸عوام ٢٠٢٠ - ٢٠٢٢. متوافرة على الرابط
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https://static1.squarespace.com/static/597def81f14aa1fbe794c702/t/5ecd00d8fd31365e4f011631/1590493400821/Social+Networks.pdf.
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Jordan%20SGBVWG%20Strategy%202020-2022_final.pdf
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��البرامج القائمة التي تتعامل مع العنف القائم على النوع االجتماعي: �
استمرت المحافظة على استدامة برامج العنف القائم على النوع االجتماعي في ا	ردن، 
والمجتمعات  الخدمات،  ومقّدمي  الحكومة،  مستويات  على  تحسينها  حتى  واستمّر 
الزخم  على  البناء  المفيد  من  يكون  وسوف  الماضية.  السنوات  مدى  على  المحلية 
المتأتي من برامج العنف القائم على النوع االجتماعي في مجاالت مختلفة، عن طريق 
في  اُ	نثوية  التناسلية  ا	عضاء  تشويه  بممارسة  المتعلقة  ا	نشطة   / الخدمات  إدراج 
الخطط القائمة حاليÄ. وال ينبغي تناول هذه الممارسة كمشكلة قائمة بذاتها تؤثر على 
المجتمعات المحلية الصغيرة في ا	ردن. فا	كثر أهميًة من ذلك هو إمكانية استخدام 
المحلية  والمجتمعات  ا×خرين  المعنيين  المصلحة  أصحاب  مع  القائمة  العالقات 
المستهدفة كقناة µيصال نطاق العمل الجديد، وبالتالي تشجيعهم على تقديم أي 
مع  للتعامل  الالزمة  الخبرة   Äأيض الفاعلة  الجهات  وتمتلك  مستقبلي.  تعاون  أو  دعم 
العنف القائم على النوع االجتماعي من منظور حقوق اµنسان. وإن إدراج ممارسة تشويه 
ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية عند استخدام الّسردّية ذاتها في المناصرة وكسب التأييد، 
أو في رفع وعي أفراد المجتمع المحلي لُيعّزز الجهود الحالية لمكافحة هذه الممارسة، 
ضمن  التشويه  ممارسة  على  القضاء  إلى  تهدف  التي  البرامج  µعداد  الطريق  وُيمّهد 

المجتمعات المشاركة على حّد السواء. 

لعون (على بواطن ا�مور) من داخل المجتمع المحلي:  �المطَّ �
لقد نجحت بعض المنظمات العاملة في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي في 
بناء قدرات بعض أفراد المجتمعات المحلية السودانية والصومالية (معظمهم نساء)، 
وعي  مستوى  لرفع  المجتمعي  والتثقيف  التوعية  قيادة  بزمام  ُيمسكون  وجعلهم 
وكان  ا	طفال.  وحماية  المرأة،  وحقوق  االجتماعي،  النوع  على  القائم  بالعنف  المجتمع 
قادة المجتمع قادرين على مساعدة مقّدمي الخدمات على تقديم خدماتهم باستخدام 
يستضيفونها  التي  النقاشات  ومجموعات  مجتمعاتهم،  نحو  وتوّجهاتهم  خبراتهم 
لتحشيد نساء ُأخريات لهذا الغرض. وقد أفسح إشراُك قادة المجتمع المحلي المجاَل 
أيضÄ لبعض المنظمات لالتجاه نحو تنفيذ مبادرات تدخلية ابتكارية، مثل "هيئة أجيال 
االجتماعي، عن  النوع  القائم على  العنف  رسائل عن  إيصال  تعمل على  التي  السالم" 

طريق الفن والرياضة. 



�� �

�المبادرات�القائمة�التي�يقودها�الشباب�� �
حول االجتماعي.  ُيشّكل الشباب رأس مال عظيم للبلدان أثناء عملها على موضوع التَّ
ويمكن لشبكة تثقيف ا	قران بين الشباب Y-PEER أن تكون مصدرÉ رائعÄ لالستفادة من 
Y-PEER الشباب  ا	قران بين  الشابة في مجتمعاتهم. وتعمل شبكة تثقيف  القيادات 
اعتماد اُ	نثوية عن طريق  التناسلية  ا	عضاء  في مصر على مكافحة ممارسة تشويه 
نهوج ابتكارية، مثل إقامة المسارح المجتمعية، باµضافة إلى إعداد أدلة تدريبية حول
أن ا	ردن  في   Y-PEER الشباب  بين  ا	قران  تثقيف  لشبكة  ويمكن   . ا	قران  تثقيف 
في ا	قران  مع  والخبرات  المعارف  تبادل  أنشطة  µنجاز  اµقليمية  شبكاتها  تستخدم 

السودان ومصر، على سبيل المثال. 

هج المتعددة ا�طراف المعنية: Ãالشراكات والن� �
لقد اتضح من ا	قسام السابقة وجود شراكات راسخة بين الحكومة، والجهات الدولية 
المختصة   (... التفويض  (االختصاص،  الوالية  العاملة على  المحلية  والمنظمات  الفاعلة، 
الدراسة  نتائج  وأظهرت  ا	ردن.  في  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  بمكافحة 
المسحية التي أجريناها على أصحاب المصلحة المعنيين أن تلك الشراكات كانت أكثر 
شيوعÄ بين المنظمات المشاركة، على شكل المشاركة في عضوية فرق / مجموعات 
البرامج  إعداد  في  أو  االجتماعي،  النوع  على  القائم  العنف   / بالحماية  المعنية  العمل 
غير  والمنظمات  المتحدة،  ا	مم  ومنظمات  المجتمعية،  المنظمات  مع  المشتركة 
البرامج  وتعتمد  الخاص.  القطاع  مع  أقل  وبدرجة  الحكومية،  الدوائر  وبين  الحكومية، 
في  الشراكات  على  اُ	نثوية  التناسلية  ا	عضاء  تشويه  ممارسة  بمكافحة  المتعلقة 
المناصرة  وكسب  المعرفة،  ونشر  المشتركة،  البرامج  وإعداد  المالية،  الموارد  حشد 
الجماعية، ونشر الممارسات الجيدة. كذلك فإّن العمل مع الجهات الفاعلة الرسمية عن 
طريق ورشات العمل، ومناقشات المائدة المستديرة (مع قضاة المحاكم الجنائية، وإدارة 
التنسيق أفضل  التنمية االجتماعية، وغيرها) يحّقق مستوًى من  حماية ا	سرة، ووزارة 

بين تلك الجهات، ويرفع مستويات وعي صانعي القرار، ويدعم االستدامة. 

� �

� صندوق ا	مم المتحدة للسكان - مصر: "الدليل اµرشادي لتدريب مدربي "مثقفي ا	قران" على مكافحة تشويه ا	عضاء التناسلية  �
ا	نثوية (المعروفة بمصطلح "ختان اµناث") ٢٠١٥. متوافر على الرابط:
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https://egypt.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Ypeer%20FGM.pdf
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إن بعض المنظمات ُتشارك فعليÄ في إجراء حوارات تتعلق بالمناصرة وكسب التأييد 
في  والصوماليين  السودانيين  الالجئين  	وضاع  وتستجيب  أفضل،  نتائج  تحقق  لكي 
ا	ردن. ويعتبر الفريق العامل المعني باستخدام "نهج واحد مع جميع الالجئين"  أحد 
هذه المبادرات. وتتمحور جهود هذا الفريق العامل المعني باستخدام "نهج واحد مع 
جميع الالجئين" في مجال المناصرة وكسب التأييد حول "مبادئ الحياد وعدم التمييز"، 
على  للمخاطر)  التعرض  وقابلية  (الضعف  لالستضعاف  ا	ولوية  ُيعطي  نحٍو  على 
الجنسية، كأحد العوامل التي ُتحّدد تقديم الخدمات، ويدفع باتجاه جعل اµطار المعني 
المبادئ  مع   Äومتماشي شمولية،  أكثر  ا	ردن  في  لهم  اµنسانية  واالستجابة  بالالجئين 
اµنسانية. ويمكن طرح مكافحة ممارسة تشويه ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية على طاولة 
المحلية،  المناقشات (بوصفها مصدر قلق كبير للمجتمعات  انعقاد هذه  أثناء  البحث 
جميع  مع  واحد  نهج  باستخدام  المعني  العامل  الفريق  اهتمام  موضع  وتشكل 
الالجئين)، وذلك بالبناء على ا	دلة المستقاة على هذه الممارسة من هذا التقرير، ومن 
المهاجرين،  مجتمعات  ضمن  الممارسة  هذه  ديناميات  وبتوضيح  أخرى،  ومصادر 

والمجتمعات المستضيفة لها على حدٍّ سواء.

�إنتاج المعرفة وتبادلها: �
العامة حول  للسياسات  وأوراق  تقييمات   / بحوث  بإعداد  الفاعلة  الجهات  بعض  تقوم 
قضايا النوع االجتماعي. وإضافًة إلى ذلك، فقد بدأت نهج البحث العلمي القائمة على 
إشراك المجتمع المحلي تأخذ مجراها بخطوات صغيرة على صعيد البحوث المتعلقة 
لتبادل  منابر  µطالق  وُيمكن  اُ	نثوية.  التناسلية  ا	عضاء  تشويه  ممارسة  بمكافحة 
المعارف مع البلدان التي ما فتأت تعمل على مكافحة هذه الممارسة على مدى عقود 
ممارسة  مكافحة  برامج  ترشد  أن  الحالية،  البحثية  ا	نشطة  في  والتوسع  الزمان،  من 
تشويه ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية في ا	ردن إلى خطواتها التالية، من حيث التخطيط، 
ا	ردني،  السياق  في  المتوافرة  والفرص  عليها،  التغلب  وكيفية  المتوقعة  والتحديات 
تستخدم  أن  الفاعلة  للجهات  يمكن  كما  والتمويل.  التخطيط  مجال  في   Éوأخير
مشاوراتها مع المختصين والمنظمات، التي تتمتع بخبرة متعمقة في وضع / تمويل 

النهوج القائمة على إشراك المجتمع المحلي، في التصدي لهذه الممارسة. 

� �

� استخدام نهج واحد مع جميع الالجئين في تقرير ا	وضاع في ا	ردن: أيلول / سبتمبر ٢٠٢٠. �



�

للسكان ملخص تنفيذي المتحدة  ا�مم  صندوق  بين  المشترك  البرنامج 
ومنظمة ا�مم المتحدة للطفولة (يونيسف) 

للقضاء على ممارسة تشويه ا�عضاء التناسلية اُ�نثوية: 

ا	مم  ومنظمة  للسكان  المتحدة  ا	مم  صندوق  بين  المشترك  العالمي  البرنامج 
المتحدة للطفولة (يونيسف) للقضاء على ممارسة تشويه ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية 
يوّفُر   (Äالعمل حالي الثالثة من  المرحلة  العام 2008، وهو في  بتنفيذه في  (الذي بوشر 
في  التشارك  عمليات  البرنامج  ويدعم  الخبرات.  وتبادل  المعرفة  في  للتشارك  فرصًة 
الممارسات الفضلى، والدروس المستفادة من المجتمعات المحلية والبلدان، عن طريق 
وإطالق  التدريبية،  والدورات  المؤتمرات  وعقد   ،(... (المنشورات  المطبوعات  إصدار 
عن  بارزة  إنجازات  قت  حقَّ  Éبلد  17 وخبرات  تجارب  البرنامج  ويجمع  اµلكترونية.  المنصات 
القائمة  البرامج  وإعداد  العامة،  السياسات  تطوير  وتعزيز  نهج شمولي،  اعتماد  طريق 
إشراك  واالستجابة، وضمان  الوقاية  الحصول على خدمات  ا	دلة، وتحسين فرص  على 

الت في ا	عراف االجتماعية.  Åحو المجتمع المحلي، والعمل على موضوع إحداث التَّ

التوصيات واستشراف المستقبل 

يجب أن ُترّكز التدابير الهادفة إلى التصدي لمكافحة ممارسة تشويه ا	عضاء التناسلية 
اُ	نثوية في أوساط مجتمعات ا	قليات على صياغة التشريعات، وبناء قدرات المهنيين 
الدورات  تقديم  خالل  من  ومؤّثرة  فّعالة  بطريقة  الممارسة  هذه  لمكافحة  الصلة  ذوي 
التدريبية، ووضع المبادئ التوجيهية، باµضافة إلى رفع مستوى الوعي في المجتمعات 

المحلية المستهدفة . 

� �

� �

� الجمعية العامة ل¸مم المتحدة. الممارسات الجيدة والتحديات الكبرى في مجال منع تشويه ا	عضاء التناسلية ا	نثوية والقضاء عليه  �
.٢٠/٢٩/UN Doc A/HRC :مم المتحدة	(٢٧ مارس / آذار ٢٠١٥)، رقم وثيقة ا (نسانµمم المتحدة السامية لحقوق ا	تقرير مفوضية ا)
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هة إلى جميع الجهات الفاعلة: ملخص تنفيذي توصيات موجَّ

الخدمات،  ومقّدمي  المحلي،  المجتمع  أفراد  بين  الوعي  مستوى  �.رفع 
وأصحاب المصلحة المعنيين اÅخرين:

يجب أن تستهدف أنشطة رفع الوعي أفراد المجتمع المحلي ومقّدمي الخدمات لكي 
التناسلية  ا	عضاء  تشويه  بممارسة  المتعلقة  المعرفية  الفجوات  سّد  على  يعملوا 
والخدمات  وتبعاتها)،  (عواقبها  ومضاعفاتها  الممارسة،  دوافع  ذلك  في  بما  اُ	نثوية، 
المتعلقة بها. وا	كثر أهمية من ذلك، يجب أن تهدف أنشطة رفع الوعي إلى تثقيف 
لكي  والفتيات  للنساء  الصحية  بالحقوق  الخدمات  ومقّدمي  المحلي  المجتمع  أفراد 
يعشن حياة صحية، وينعمن بسالمة أجسادهن، والحماية. وباµضافة إلى ذلك، ينبغي 
النوع  على  القائم  العنف  حاالت  في  المساعدة  طلب  أهمية  على  ا	نشطة  تؤكد  أن 
ا	وضاع  في  وخاصة  اُ	نثوية،  التناسلية  ا	عضاء  تشويه  ممارسة  ويشمل  االجتماعي، 

التي ُتهّدد صحة النساء الجسدية و / أو النفسية. 
المثالية،  ا	وضاع  في  صفوفهم،  في  المستهدفة  المحلية  المجتمعات  أفراد   Åوَيضم
تغيير،  كعناصر  والفتيان  والرجال  الحقوق،  وأصحاب  والفتيات،  النساء  التالية:  الفئات 
والقيادات الشبابية والدينية في المجتمع المحلي، الذين يشكلون كتلة حرجة تكفل 

الشروع في توعية المجتمع المحلي، واستدامتها. 
ويمكن إنجاز ذلك عن طريق عقد جلسات لدى منظمات المجتمع المحلي والمنظمات 
النسوية، والمراكز الشبابية، وعقد الحلقات الدراسية الشبكية التقنية (عبر اµنترنت) 
التواصل  وسبل  واµذاعة،  (التلفاز،  اµعالم  قنوات  واستخدام  الخدمات،  لمقّدمي 
االجتماعي)، وإطالق الحمالت المجتمعية مثل "حملة الستة عشر يومÄ (الـــ 16 يومÄ) من 
النشاط لمكافحة العنف القائم على النوع االجتماعي"، والتوعية االجتماعية االبتكارية 

(مثال: المسارح المجتمعية، والفنون، والرياضة، وما إلى ذلك).
تشويه  ممارسة  دوافع  بشأن  الخدمات  مقّدمي  وعي  مستوى  زيادة  تعمل  وسوف 
ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية ومضاعفاتها على إفساح المجال أمام فهم السياقات التي 
أكثر  تكون  واستجابة  وقاية  خدمات  وتقديم  أفضل،  نحٍو  على  الممارسة  فيها  تحدث 

كفاءة، ومالَءمة و مراعاة الحساسيات الثقافية. 

� �



�

�. بناء قدرات مقّدمي الخدمات: ملخص تنفيذي
ا	عضاء  تشويه  ممارسة  من  للناجيات  خدمات  يقدمون  الذين  ل¸شخاص  ينبغي 
جميع  في  الممارسة  هذه  لخطر  المعرضات  والنساء/الفتيات  اُ	نثوية،  التناسلية 

القطاعات، مثل الصحة والحماية، أن يمتلكوا القدرة على: 
�.تحديد متى يكون من المحتمل أن تتعرَّض إحدى الفتيات (بما في ذلك الجنين) أو 
مناسب  بشكل  واالستجابة  اُ	نثوية،  التناسلية  ا	عضاء  تشويه  لخطر  الّشابات  إحدى 

لحمايتهن.
ضت لممارسة تشويه ا	عضاء  �.وتحديد ما إذا كانت إحدى الفتيات أو الشابات قد تعرَّ

التناسلية اُ	نثوية، واالستجابة بشكل مناسب لتقديم الدعم لهن.
�. والمشاركة في وضع تدابير يمكن تنفيذها لمنع ممارسة تشويه ا	عضاء التناسلية 

اُ	نثوي، وتساعد على إنهاء هذه الممارسة في نهاية المطاف . 

� �

� �

� المملكة المتحدة: وزارة الصحة "مخاطر تشويه ا	عضاء التناسلية ا	نثوية والوقاية منها: مبادئ توجيهية للمهنيين". مايو / أيار ٢٠١٦. متوافرة على  �
الرابط التالي:
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�تشمل ا	مثلة على تلك�المبادئ التوجيهية: المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية للسيطرة على المضاعفات الصحية لتشويه ا	عضاء  ���
التناسلية ا	نثوية (٢٠١٦)، الكلية الملكية 	مراض النساء والتوليد، "تشويه ا	عضاء التناسلية ا	نثوية والسيطرة عليها" (الطبعة الثانية).  

ويشمل بناء قدرات مقّدمي الخدمات ما يلي على سبيل المثال ال الحصر: 
المتعلقة  التوجيهية  والمبادئ  ا	دوات  أحدث  الطبية على  الخدمات  مقّدمي  �.تدريب 
رعاية  وتوفير   ، عليها  والسيطرة  اُ	نثوية  التناسلية  ا	عضاء  بتشخيص حاالت تشويه 
النوعية  وجيدة  متخصصة  تكون  إنجابية   / وجنسية  واجتماعية،  ونفسية  صحية، 

للناجيات من هذه الممارسة.
�.وبناء قدرات مديري حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي لتشمل ممارسة تشويه 
ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية في أدوات التقييم التي يستخدمونها، وتوفير التوجيه الالزم 
المعرضات  أو  الممارسة  هذه  من  الناجيات  والنساء  للفتيات  الخدمات  وتقديم  لãحالة 

لخطر حدوثها.
�.وبناء قدرات موظفي الحكومة عن طريق تزويد المسؤولين ذوي الصلة باحتياجاتهم 

من طواقم العاملين، والموارد المالية والفنية، وغيرها.
في  خبراتهم  من  واالستفادة  والدولية  المحلية  المنظمات  موظفي  قدرات  �.وبناء 
التعاون  من  المزيد  بذلك من خالل  القيام  ويمكن  وتطويره.  المحلي  المجتمع  إشراك 
والشراكات التقنية في العمل معÄ على تصميم مبادرات التدخل الهادفة إلى تدريب 

نة في نهاية المطاف. الموظفين، وإجراء ا	بحاث، وإعداد برامج ُمحسَّ

� �

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/525390/FGM_safeguarding_report_A.pdf
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فة بشكل جيد: ملخص تنفيذي �.الخدمات الُمكيَّ
ُيعتبر الحصوُل على التغذية الراجعة (التعليقات، المالحظات، التأثير التفاعلي ...)، من 
المجتمعات المحلية المستهدفة حول التعديالت الالزمة، المنهجيَة ا	كَثر دقًة لتعديل 
إجراء  خالل  من  يتحّقق  وذلك  جديدة،  خدمات  لتطوير  أو  الحالية،  الخدمات  µصالح   /
دراسات مسحية (استقصائية) لقياس مستوى رضا المجتمعات المحلية عن الخدمات 
ا	نشطة  تنفيذ  أماكن  لتحديد  مسحية  دراسة  وإجراء  االحتياجات،  وتقييم  المقدمة، 
حسب  الخدمات  على  تعديالت  µجراء  الة  الفعَّ الطرق  ومن  قليلة.  كانت  مهما  الحالية 
التناسلية  ا	عضاء  تشويه  ممارسة  لمكافحة  محّددة  برامج  وجوُد  والطلب  الحاجة 
إلى  الوعي، وما  والحماية، ورفع مستوى  الصحة،  المجاالت، مثل  اُ	نثوية، تغطي جميع 
النوع  على  القائم  العنف  برامج  تحققها  التي  النواتج  كأحد  شمولها  (ُيمكن  ذلك 

االجتماعي القائمة حاليا).  
ا	عضاء  تشويه  ممارسة  لمكافحة  المحددة  الصحة  برامج  على  ا	مثلُة  وتشتمل 
القائمة،  اµنجابية  الصحة  برامج  في  واµدارة  الفحص  سُبل  إدماَج  اُ	نثوية  التناسلية 
وبمقّدمي  تنفيذها،  وأسلوب  البرامج،  تنفيذ  ببيئات  يتعلق  فيما  بالمرونة  والتمتع 
الخدمات. وللمزيد من التوضيح، يمكن تقديم االستشارات الصحية المتعلقة بمكافحة 
المؤسسات  المدارس عوضÄ عن  اُ	نثوية من خالل  التناسلية  ا	عضاء  ممارسة تشويه 
لتزويد  الرئيسية  الجهات  الممرضات والطبيبات  اعتبار  االقتضاء، وكذلك  الطبية، عند 
د. وقد يكون من المفيد على صعيد خدمات الحماية  الخدمات في هذا المجال المحدَّ
تعيين ضباط ارتباط (نقاط اتصال) ُيعنون بمكافحة ممارسة تشويه ا	عضاء التناسلية 
اُ	نثوية لدى منظمات الحماية المختلفة، أو لدى إدارة حماية ا	سرة؛ فمن شأن ذلك أن 

لطات عن حدوث الممارسة.  Åبالغ السµ في استعداد النساء Éكبير Äُيحِدث فارق
والوعي  التوجيَه   Éجيد فة  الُمكيَّ الخدمات  سياق  في  المنال  القريبة  ا	هداُف  وتشمل 
خدمات/  توافُر  وُيمّهد  الخدمات.  ومقّدمي  المحلي  المجتمع  أفراد  إلى  الموّجهين 
دة بعينها أمام الناجيات من هذه الممارسة أو المعّرضات لخطرها الطريَق  مسارات محدَّ
المناسب  للدعم  المحتاجات  الفتيات   / النساء  لتحديد  ا×خرين  الخدمات  أمام مقّدمي 
على سبيل المثال، وا	هم من ذلك أن يكونوا قادرين على توجيههن. وقد بدأ أفراد 
مقّدمي  من  الممارسة  به  تحظى  الذي  المتزايد  االهتمام  يالحظون  المحلي  المجتمع 

الخدمات، ا	مر الذي يؤثر إيجابÄ على سلوكياتهم المتعلقة بطلب المساعدة.  

� �
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�.البحوث:ملخص تنفيذي
لتحديد حجم ممارسة تشويه  نوعية وكمية مستفيضة  بحوث  إجراء  إلى  الحاجة  تبرز 
ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية داخل مجتمعات المهاجرين، والمجتمعات ا	ردنية المضيفة 
الممارسة  المهم استقصاء دوافع استمرار  لها على حد سواء، بدرجة أكثر دقة. ومن 
ومعّوقاتها داخل مجتمعات الصوماليين والسودانيين بعد هجرة أفرادها، على وجه 
التحديد. وعالوًة على ذلك، ينبغي أن ُتجرى تقييمات االحتياجات، والدراسات المسحية 
االجتماعي،  للنوع  التحليلية  والدراسات  المقدمة،  الخدمات  عن  الرضا  مستوى  لقياس 
والبحوث التنفيذية، جنبÄ إلى جنب مع عمليات التخطيط والتنفيذ. وباµضافة إلى وضع 
البرامج القائمة على ا	دلة، ينبغي إنشاء منابر لتبادل المعارف لنشر ا	دلة، واكتساب 
جمع  صعوبة  من  وبالرغم  والعالمية.  واµقليمية،  الوطنية،  المستويات  على  الخبرات 
البيانات الموثوق بها في البلدان التي تقتصر فيها ممارسة تشويه ا	عضاء التناسلية 
هذه  بمكافحة  المعنية  البرامج  ُتنِتجها  التي  ل¸دلة  ُيمكن  ا	قليات،  على  اُ	نثوية 
المتحدة  ا	مم  صندوق  بين  المشترك  البرنامج  مثًال  (ومنها  العالم  حول  الممارسة 
موضوعية  توجيهات  توفر  أن  (يونيسف))  للطفولة  المتحدة  ا	مم  ومنظمة  للسكان 
وكسب  والمناصرة  البرامج  إعداد  	جل  البيانات  وتحليل  البيانات،  جمع  أدوات  بشأن 

التأييد.
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ملخص تنفيذي

إنشاء بيئة مواتية للعمل على مكافحة ممارسة تشويه ا�عضاء التناسلية 
اُ�نثوية في المجتمعات المحلية السودانية والصومالية:

العوامل  عن  بمعزل  اُ	نثوية  التناسلية  ا	عضاء  تشويه  لممارسة  التصدي  ينبغي  ال 
الُمهّيئة والمسّببة لها مسبقÄ، نظرÉ لتنوع الدوافع الرئيسة لهذه الممارسة ولتعّدد 
المناصرة  تتضّمن  التي  الشمولية  النهوج  اعُتمدت  فقد  ذلك،  على  وبناًء  أبعادها. 
االجتماعية  ا	عراف  في  والّتحّوالت  السياسات،  مستوى  على  والعمل  التأييد،  وكسب 
على مستوى المجتمع المحلي، وحققت نجاحÄ في خفض مستويات الممارسة حتى ا×ن. 
فعلى سبيل المثال، يلقى النهج الشمولي الذي يعّزز صحة الفتيات ورفاههن، ويتناول 
جميع مناحي نموهّن ونمائهّن َقبوال أكثر في المجتمعات المحلية وقبول  بما يناظرها 
من نهج تتناول على نطاق ضّيق جانبÄ إشكاليÄ واحدÉ، مثل مكافحة ممارسة تشويه 

ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية . 
السودانية  المحلية  المجتمعات  في  الممارسة،  هذه  أوضاع  استقصاء  وُيسلط 
والصومالية، والخدمات ذات العالقة به في ا	ردن، الضوَء مرًة ثانية على التأثير المترتب 
ل¸زمة  ا	ردنية  االستجابة  خطة  مثل  المجتمعات،  هذه  مساعدة  أطر  استثناء  على 
معÄ؛  ا	ساسية  الحقوق  من  والحرمان  الممارسة،  هذه  مع  التعامل  وينبغي  السورية. 
حيث ال يمكن الحّد من إحداهما بمعزل عن ا	خرى. وتقتضي الحاجة إلى التعاون بين 
ووضع  المجتمعات،  تلك  احتياجات  لتقييم  العالقة  ذوي  والشركاء  ا	ردن  حكومة 
استراتيجية لالستجابة تشمل ا×ليات الممكنة لجمع ا	موال بهدف دعم قدرة الحكومة 
غير  المهاجرين   / الالجئين  ليشمل  ا	ساسية  خدماتها  نطاق  توسيع  على  ا	ردنية 

السوريين، ومنهم الالجئون من السودان والصومال. 
النقدية،  المساعدات  وتقديم  الغذائي،  ا	من  توفير  لضمان  ا	ولوية  إعطاء  وينبغي 
أي  في  أكبر،  بشكل  المحلي  المجتمع  على  القائمة  الحماية  خدمات  مساندة  وتعزيز 
إعطاء  ينبغي  ذلك،  إلى  وباµضافة  القبيل.  هذا  من  تخطيط  أو  استجابة  استراتيجية 
ا	ولوية لتوفير مسار قانوني لتلك المجتمعات للحصول على تصاريح العمل التي سوف 
ويعالَج  كبير،  بشكل  والصومالية  السودانية  للعائالت  االقتصادية  ا	حوال  ُتحّسن 
للزواج  كمحّفز  اُ	نثوية،  التناسلية  ا	عضاء  تشويه  لممارسة  االقتصادي  الدافع  بالتالي 

المبكر.
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توصيات إلى صانعي القرار على المستوى الوطني 

� مكتب المراجع السكانية: القضاء على تشويه / قطع ا	عضاء التناسلية ا	نثوية؛ دروس مستفادة من عقد من الزمان، من التقدم المحرز. ٢٠١٣  �
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وُيعدÅ الحصول على خدمات الصحة والتعليم ا	ساسية أمرÉ ضروريÄ أيضÄ. وتجب صياغة ملخص تنفيذي
الحصول  إمكانية  المجتمعات  لتلك  تتيح  بطريقة  المحلية  والسياسات  االستجابة  أطر 
على كلتا الخدمتين. وُيمكن أن يؤدي ذلك إلى ازدياد التمكين التعليمي، واالجتماعي، 
وإلى احتمالية ازدياد التمكين االقتصادي للنساء والفتيات اليافعات القادرات بدورهن 

على تعزيز قدراتهن في الدفاع عن حقوقهن مستقبال. 
الوطني  المجلس  مثل  الحكومية،  الكيانات  مع  العمل  المهم  من  ذلك،  على  وعالوًة 
ووزارة  ا	سرة،  حماية  وإدارة  المرأة،  لشؤون  ا	ردنية  الوطنية  واللجنة  ا	سرة،  لشؤون 
الصحة، ووزارة التنمية االجتماعية لتنقيح إجراءات العمل الموحدة والمبادئ التوجيهية، 
وذلك للتأكد من إدماج المبادئ المتعلقة بمكافحة ممارسة تشويه ا	عضاء التناسلية 
السريرية  التدابير  بإدماج  المتعلقة  التوجيهية  المبادئ  المثال،  سبيل  (على  اُ	نثوية 
ذات  الطبية  التوجيهية  المبادئ  في  اُ	نثوية  التناسلية  ا	عضاء  تشويه  مع  للتعامل 
الصلة) ، وكذلك للذهاب حتى إلى ما هو أبعد من ذلك وتشكيل فريق عمل / برنامج / 
الالزمة  الخدمات  تبيان  لضمان  الممارسة  هذه  مكافحة  على  يعمل  وطني  مجلس 
لالجئين من جنسيات ا	خرى بصورة جيدة، باµضافة إلى رسم سياسات جديدة تتعلق 
بالعنف القائم على النوع االجتماعي، وتحسين القائم منها، ووضع تشريعات تتضمن 

قوانين تكافح تشويه ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية. 
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برامج مكافحة تشويه ا�عضاء ملخص تنفيذي التوجيهية لوضع  المبادئ 
التناسلية اُ�نثوية:

�.التعامل مع ممارسة تشويه ا�عضاء التناسلية اُ�نثوية كأحد أنواع العنف 
القائم على النوع االجتماعي من منظور حقوقي

ردية اµيجابية الحقوقية (القائمة على الحقوق)، و"سالمة" الجسد  لقد أثبت اعتماد السَّ
حملة  (مثل:  الممارسة  لهذه   Äواسع  Éانتشار تشهد  التي  البلدان  بعض  في  نجاحه 
"سليمة" في السودان" ). وينبغي أن تركز الرسائل الموجهة إلى المجتمعات المحلية
الفتيات واحترام  الجنسين،  بين  المساواة  على  سواء،  حد  على  الفاعلة  والجهات 

وحقوقهن، وتطلعاتهن، والقرارات التي تؤثر على حياتهن.
�.إشراك المجتمع المحلي 

المجتمعية  البرامج  "مالكو"  بصفتهم  المحلي  المجتمع  قادة  مع  التعامل  ينبغي 
 Äمفتاحي عامًال  المحلي  المجتمع  إشراك   Åوُيَعد المحلي).  المجتمع  إشراك  على  (القائمة 
للمباشرة في العمل على مكافحة ممارسة تشويه ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية، وضمان 
استدامة هذا العمل، والنجاح فيه. وبوسع قادة المجتمع المحلي تقديم التوجيه، على 
وقابليتها  التدخالت  مبادرات  جدوى  مدى  بشأن  البرامج،  إعداد  مستويات  جميع 
الممارسة، وا	هم من ذلك  للتطبيق، وضمان مالَءمتها ثقافيÄ وبأنها ذات صلة بهذه 
المحلي.  والمجتمع  المنظمات  بين  الثقة  بناء جسور  المساعدة في  أنها تقدم  ضمان 
قيادات  مع  التعاون  مثل  أخرى،  مجاالت  جملة  في  المساعدة  المجتمع  لقادة  ويمكن 
المناصرة  حمالت  تجاه  اµبداعية  بالنهج  يتعلق  فيما  المحلية  المجتمعات   / الالجئين 
وكسب التأييد القائمة على إشراك تلك المجتمعات، وإجراء ا	بحاث التشاركية، وتوفير 

خدمات الوقاية. 
كذلك تؤثر الكيانات والقيادات الدينية على معتقدات المجتمعات المحلية، و مواقفها، 
ممارسة  على  القضاء  على  تعمل  تزال  ال  التي  البلدان  من  كثير  وفي  وسلوكياتها. 
الدينية  السلطات  اللتزام  كان  عقود،  عدة  منذ  اُ	نثوية  التناسلية  ا	عضاء  تشويه 
خالل  من  وذلك  المحرز،  التقدم  على  إيجابي  أثر  ودعمها  البارزة  الدينية  والشخصيات 
إصدار الفتاوى، أو اµعالن عن تحريم هذه الممارسة، والمساهمة في تحشيد المجتمع 

المحلي، وذلك راجع إلى ما يتمتعون به من مصداقية عالية . 
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ممارسة�ملخص تنفيذي عن� الّتخلي� في� بالغة� أهمية� ذوي� للتغيير� عوامل� والفتيان� الرجال� ويعتبر�
ل�في�مواقف� Åإّن�تحقيق�تحو� تشويه�ا	عضاء�التناسلية�اُ	نثوية�على�مستوى�المجتمع�
سابق� كمتطلب� الممارسة� حصول� اشتراط� صعيد� على� الُمحتملين� �� الحاليين� ا	زواج�
للزواج�في�المجتمعات�المحلية�السودانية�والصومالية�ُيمكن�أن�يؤدي�إلى�تحقيق�تقدم�
�� �وينبغي�استهداف�الرجال�والفتيان�بتثقيف�شامل�في�مجال�الصحة�الجنسية� كبير�
اُ	نثوية،� التناسلية� ا	عضاء� تشويه� ممارسة� مضاعفات� موا� يتفهَّ لكي� اµنجابية� الصحة�

ويفهموا�حقوق�الفتيات�والنساء�في�مجتمعاتهّن�
�

�.الشباب بوصفهم عوامل للتغيير 
الشباب،  تعليم  من  واالستفادة  الشبابية،  القيادات  مع  للعمل  حتمية  حاجٌة  ثمة 
والمبادرات التي يقودها الشباب، والجماعات (التجمعات) الشبابية للتعامل مع ممارسة 
أن  السابقة   التدخل  مبادرات  تقييم  أظهر  فقد  اُ	نثوية.  التناسلية  ا	عضاء  تشويه 
سة قد أسهم في كسب المناصرة  االستثمار في إعداد برامج الفتيات والشباب المكرَّ
والتأييد، بدرجة أقوى، للسياسات المتعلقة بحقوق الفتيات والنساء. كما يكفل التركيز 
الناشئ على إشراك الشباب وتثقيفهم استمرار واستدامة العمل على تغيير ا	عراف 

االجتماعية بين أجيال المستقبل. 

�.النهج القائم على تعدد أصحاب المصلحة المعنيين
استراتيجيات  وجود  اُ	نثوية  التناسلية  ا	عضاء  تشويه  ممارسة  على  القضاء  يتطلب 
متعددة القطاعات، ُتشرك جميع قطاعات الحكومة، وشريحة أوسع من عامة مكّونات 
المجتمع، بما فيها وسائل اµعالم، ومجموعات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وقادة 
ذلك  يتطلب  كما  والمعلمين.  الطبي،  المجال  في  العاملين  والمهنيين  المجتمع، 
معالجة المعتقدات، والمواقف وا	عراف االجتماعية داخل المجتمعات التي تحدث فيها 
بمن  المعنيين،  المصلحة  أصحاب  لجميع  وينبغي  معها.  واالشتباك  الممارسة،  هذه 

فيهم ا	شخاص المتأثرون أن يكونوا جزءÉ من البرامج في جميع المراحل. 
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� صندوق ا	مم المتحدة للسكان، ومنظمة ا	مم المتحدة للطفولة (يونيسف) (التقييم المشترك للبرنامج المشترك بين الصندوق  �
واليونيسف حول التخلي عن ممارسة تشويه ا	عضاء التناسلية ا	نثوية: تسريع التغيير، المرحلتان ا	ولى والثانية) (٢٠٠٨-٢٠١٧). ٢٠١٩.
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أشكال ملخص تنفيذي بمختلف  الواسعة  الخبرة  ذات  المنظمات  العاملة في عضويتها  الفرق   Åوتضم
الفرق  تلك  ضمن  التعاون  نطاق  توسيع  ويصبح   .(... والتفويض  (االختصاص  الواليات 
العاملة، وبينها وبين الحكومة وأفراد المجتمع المحلي، جهدÉ جوهريÄ لوضع برامج ذات 
جودة عالية بوسعها أن تؤدي دورÉ في توجيه تلك الخبرات نحو أنشطة منتجة. وينبغي 
أن تكون تقوية خطوط االتصال والتعاون بين الفرق العاملة (على سبيل المثال، الفرق 
المعنية بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي، والفريق العامل المعني 
والفريق  بالحماية،  المعني  العامل  والفريق  الالجئين،  جميع  مع  واحد  نهج  باستخدام 
التنسيق  ترسيخ  في  مهّمين  ارتباط  ضباط  ا	ساسية)  باالحتياجات  المعني  العامل 
الذكر.  ا×نفة  اµشكاليات  المتعلَقين  والتعاون  والمناصرة  القطاعات،  بين  المشترك 
وينبغي اعتبار منتدى المنظمات غير الحكومية الدولية في ا	ردن، ولجنة مبادرة "عدم 
كب"، والمجموعات المتعددة المانحين، بمثابة ضباط ارتباط مهّمين  ترك أحد خلف الرَّ
عالقة  ذات  برامج  µعداد  وذلك  ُتبَذل،  جهود  بأي  الوعي  مستوى  ورفع  للتنسيق، 

بالموضوع مثار الحديث، تكون مؤثرة، ومتعددة القطاعات، ومبدئية. 
أذرع  أحد  المعنيين  المصلحة  أصحاب  والمتعدد  القطاعات  المتعدد  هُج  النَّ وُيعتبر 
المانحين  مع  المناقشات  تعزيز  في  استعمالها  يمكن  التي  الجماعية  المناصرة 

ا	ساسيين، وممثلي الحكومة. 
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ملخص تنفيذي

ا	عضاء  تشويه  ممارسة  الدول:  (خصائص)  بروفايالت  تحديث   :"Too Many  28 "تومني  مؤسسة 
التناسلية في الصومال، وصوماليالند (أرض الصومال)، 2021. 

"؛ تقرير تشويه ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية في الشرق ا	وسط"Too Many مؤسسة تومني 28"
https://www.28toomany.org/continent/middle-east/.

مؤسسة "تومني Too Many 28": تشويه ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية في اليمن: تقرير قصير. 2020.
صحيفة "ذا ديلي ستار"؛ "البلدة ا	ردنية التي ال تزال تختن النساء"، 2003: 

http://www.dailystar.com.lb/Cul-

ture/Art/2003/Nov-13/111346-the-jordanian-town-that-still-circumcises-women.ashx#ix

zz2o1SqzSFw.

الشبكة ا	وروبية للقضاء على ممارسة تشويه ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية، والشبكة ا	مريكية للقضاء
على ممارسة تشويه / قطع ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية، وجمعية "المساواة ا×ن". "تشويه/ قطع ا	عضاء

التناسلية اُ	نثوية: دعوة لالستجابة العالمية". مارس / آذار 2020.
 : :الشراكة بين اµتحاد ا	وروبي وا	ردن: ميثاق ا	ردن، المعلومات متوافرة على الرابط التالي

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/�les/jordan-compact.pdf.

– استراتيجية الفريق العامل المعني بالعنف القائم على النوع االجتماعي (GBV WG)، ل¸عوام 2020
.2022

تشويه ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية - مصفوفة الهجرة: حالة منطقة جامعة الدول العربية.
"هيزل ر. باريت ونفيسة البدري ونيشان كريشناباالن (2021) تشويه ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية".

Women International, 42:2, 186-212, DOI: إنترناشيونال،  ِوِمن 
.10.1080/07399332.2020.1789642

المنظمة الدولية للهجرة (IOM): دعم التخلي عن ممارسة تشويه ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية في سياق
الهجرة. 

 جيّنا ز.، و لوي، ل. (2015). ختان الختان: إعادة التفاوض على المعتقدات والممارسات في أوساط

 النساء الصوماليات في جوهانسبيرغ ونيروبي. ا	نثروبولوجيا الطبية (علم اµنسان في مجال الطب)،
388 – 371 ،(4) 34. https://doi.org/10.1080/01459740.2015.1045140.

التقرير   - ا	ردن  في  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  معلومات  إدارة  بنظام  المعني  العمل  فريق 
السنوي. 2020. 
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مركز الهجرة المختلطة (MMC): دور الشبكات المجتمعية في االستجابة لالجئين: ما الذي نستطيع 
تعلمه من السودانيين واليمنيين في ا	ردن؟ (ورقة سياسات عامة)، متوافرة على الرابط اµلكتروني: 

https://static1.squarespace.com/static/597def81f14aa1f-

.be794c702/t/5ecd00d8fd31365e4f011631/1590493400821/Social+Networks.pdf

المجلس النرويجي لãنقاذ (NRC). إعمال حقوق طالبي اللجوء والالجئين في ا	ردن، القادمين إليه من 
بلدان غير سورية (أبريل / نيسان 2019).

أسامة الشاعر، وإيمان الشاعر، (المسح العالمي اµلكتروني حول الحياة الجنسية: التصور العام لقطع 
 Journal وسط)، مجلة الطب الجنسي	نثوية بين مستخدمي االنترنت في الشرق ا	عضاء التناسلية اُ	ا

of Sexual Medicine، العدد 2904 (2013).

مكتب المراجع السكانية: القضاء على تشويه / قطع ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية؛ دروس مستفادة من 
عقد من التقدم المحرز. 2013 

تحليل أولي التجاهات العنف القائم على النوع االجتماعي أثناء جائحة مرض فيروس كورونا "كوفيد 
19-". فريق العمل المعني بنظام معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي في ا	ردن، 14 

https://data2.unhcr.org/en/documents/details/75490.2020 نيسان/أبريل
رويترز (2020)، "تسجيل ارتفاع هائل في حاالت تشويه ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية في الصومال أثناء 

اµغالق الشامل بسبب فيروس "كوفيد19-"، صحيفة الغارديان، 19 مايو / أيار، التقرير متوافر على 
الرابط: 

https://www.theguardian.com/world/2020/may/18/fgm-risk-in-so-

malia-heightened-bycoronavirus-crisis

روشيل ديفيس و آبيي تايلور، الالجئون الحضريين في عمان، ا	ردن، واشنطن: معهد دراسة الهجرة 
الدولية ، 2012. 

منظمة "سوّيÄ"؛ نتائج استخالص المعلومات عن تشويه ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية في العام 2021 (وثيقة 
داخلية).

منظمة "َسويÄَّ"؛ نتائج استخالص المعلومات الشخصية عن تشويه ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية في 2021.
مسح الصحة والسكان الصومالي، 2020، الصفحتين 219 و 223.

مسح الصحة ا	سرية في السودان، 2010،  صفحة 198.
المسح العنقودي المتعدد المؤشرات للسودان، 2014.

Google Play Store: https://play.goog-�رابط تطبيق آمالي المتوفر على متجر ألعاب تطبيقات غوغل
iOS:https://apps.ap- ورابط أبل ،le.com/store/apps/details?id=jo.dwt.sgbv&hl=en&gl=US
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م مصفوفة الهجرة، تسعة سيناريوهات محتملة عند  Åنثوية – تقد	عضاء التناسلية اُ	ممارسة تشويه ا
اµشارة إلى ممارسة تشويه ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية والهجرة، وتشمل المصفوفة طائفة متنوعة من 

ا	وضاع المتعلقة بتحّركات السكان بين البلدان ذات االنتشار المتفاوت لهذه الممارسة.  
االستراتيجية   :(GBV WG) ا	ردن  في  االجتماعي  النوع  على  القائم  بالعنف  المعني  العامل  الفريق 
ل¸عوام  له  واالستجابة  مخاطره،  من  والحّد  االجتماعي،  النوع  على  القائم  العنف  من  للوقاية  التنفيذية 

.2022 - 2020

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/�les/resources/Jor- 

. dan%20SGBVWG%20Strategy%202020-2022_�nal.pdf

الفريق العامل المعني بالعنف القائم على النوع االجتماعي في ا	ردن: االستراتيجية التنفيذية للوقاية 
من العنف القائم على النوع االجتماعي، والحد من مخاطره، واالستجابة له ل¸عوام 2022-2020. متوافرة 

على الرابط:
 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/�les/resources/Jor-

dan%20SGBVWG%20Strategy%202020-2022_�nal.pdf.

أصدرت الهيئات اµسالمية في العديد من البلدان فتاوى تحظر هذه الممارسة، وأصدرت شخصية دينية 
القسم  إلى  (انظروا  المسيحية.  الديانة  في  الممارسة  هذه  تطبيق  جواز  عدم  تؤكد  إعالنات  مسيحية 

الخاص بمصر).
استخدام نهج واحد مع جميع الالجئين في تقرير ا	وضاع في ا	ردن: سبتمبر / أيلول 2020.

مشروع أوركيد Orchid: أين ُتماَرس عمليات تشويه ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية؟ ا	ردن:
 https://www.orchidproject.org/about-fgc/where-does-fgc-happen/jordan/ .

مبادئ  منها:  والوقاية  اُ	نثوية  التناسلية  ا	عضاء  تشويه  "مخاطر  الصحة  وزارة  المتحدة:  المملكة 
توجيهية للمهنيين". مايو / أيار 2016. متوافرة على الرابط التالي: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/up-

loads/system/uploads/attachment_ data/�le/525390/FGM_safeguarding_report_A.pdf

المجلس النرويجي لالجئين (NRC). إعمال حقوق طالبي اللجوء والالجئين في ا	ردن، القادمين إليه من 
بلدان أخرى غير سورية (أبريل / نيسان 2019).

صندوق ا	مم المتحدة للسكان - مصر: "الدليل اµرشادي لتدريب مدربي "مثقفي ا	قران" على 
مكافحة تشويه ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية (المعروفة بمصطلح "ختان اµناث") 2015. متوفر على 

.https://egypt.unfpa.org/sites/default/�les/pub-pdf/Ypeer%20FGM.pdf :الرابط
لوحة المتابعة لبيانات صندوق ا	مم المتحدة للسكان الخاصة بتشويه ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية، 

. https://www.unfpa.org/data/dashboard/fgm:متوافر على الرابط التالي
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َرطّية  Åوالش الصحية،  ا	ساسية  للخدمات  للسكان  المتحدة  ا	مم  صندوق  أجراه  الذي  االستعراض 
والعدلية، واالجتماعية المقدمة للنساء والفتيات الناجيات من العنف في الدول العربية: ا	ردن. 

المشترك  (التقييم  (يونيسف)  للطفولة  المتحدة  ا	مم  ومنظمة  للسكان،  المتحدة  ا	مم  صندوق 
التناسلية  ا	عضاء  تشويه  ممارسة  عن  التخلي  حول  واليونيسف  الصندوق  بين  المشترك  للبرنامج 

اُ	نثوية: تسريع التغيير، المرحلتان ا	ولى والثانية) (2008-2017). 2019.
النسل  تنظيم  على  "كوفيد19-"  كورونا  فيروس  مرض  جائحة  "أَثر  للسكان:  المتحدة  ا	مم  صندوق 
والقضاء على العنف القائم على النوع االجتماعي وتشويه ا	عضاء التناسلية اُ	نثوية وزواج ا	طفال". 

أبريل / نيسان 2020
على  تؤثر  التي  القوانين  تقييم  ا	ردن،  في  الجنسين  بين  العدالة  للسكان:  المتحدة  ا	مم  صندوق 

المساواة بين الجنسين والحماية من العنف القائم على النوع االجتماعي. 2018.
المفوضية السامية ل¸مم المتحدة لالجئين، صحيفة الحقائق 2021.

المفوضية السامية ل¸مم المتحدة لشؤون الالجئين، صحيفة الحقائق في ا	ردن، 2021.
منظمة ا	مم المتحدة للطفولة (يونيسيف): مبادرة سليمة.

.https://www.unicef.org/sudan/saleema-initiative 

ا	عضاء  الكبرى في مجال منع تشويه  والتحديات  الجيدة  الممارسات  المتحدة.  ل¸مم  العامة  الجمعية 
التناسلية اُ	نثوية والقضاء عليه (تقرير مفوضية ا	مم المتحدة السامية لحقوق اµنسان) (27 مارس / 

.UN Doc A/HRC/29/20 :مم المتحدة	آذار 2015)، رقم وثيقة ا
هيئة ا	مم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة: (هيئة ا	مم المتحدة للمرأة)، جائحة مرض 
فيروس كورونا "كوفيد 19-" والنوع االجتماعي: توصيات فورية للتخطيط واالستجابة في ا	ردن، متوافر 

على الرابط اµلكتروني:
https://www2.unwomen.org/-/media/�eld%20o�ce%20jordan/imag- 

 es/publications/2020/covid19%20and%20gender%20in%20jordan%20eng.p

 .df?la=en&vs=128
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فان روِسم، ر.، ميكرز د. آند غيج، إيه. جيه. موقف وتوجهات المرأة نحو تشويه ا	عضاء التناسلية في 
مصر: دراسة تحليلية ثانوية لمسوحات الصحة والسكان في مصر، 1995 – 2014. الناشر: بيوميد سنترال 

– الصحة العامة: 15,874 (2015)، متوافر على الرابط:
.. https://doi.org/10.1186/s12889-015-2203-6 

برنامج ا	غذية العالمي (WFP) - ا	ردن، التقييم الشامل ل¸من الغذائي وهشاشة ا	وضاع، 2018 (أبريل / 
نيسان 2019).

.Women International, 42:2, 186-212, DOI: 10.1080/07399332.2020.1789642 ،ِوِمن إنترناشيونال
برنامج ا	غذية العالمي- ا	ردن، التحليل الشامل ل¸من الغذائي وهشاشة ا	وضاع، 2018 (أبريل / نيسان 

(2019
الوكاالت  بيان مشترك بين  اُ	نثوية:  التناسلية  ا	عضاء  التخلص من تشويه  العالمية،  الصحة  منظمة 
للطفولة  المتحدة  ا	مم  ومنظمة  للسكان،  المتحدة  ا	مم  وصندوق  العالمية،  الصحة  منظمة  ا×تية: 
(يونيسف)، وصندوق ا	مم المتحدة اµنمائي للمرأة، ومفوضية ا	مم المتحدة السامية لحقوق اµنسان، 
µفريقيا،  االقتصادية  المتحدة  ا	مم  ولجنة  الالجئين،  لشؤون  المتحدة  ل¸مم  السامية  والمفوضية 
ومنظمة ا	مم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وبرنامج ا	مم المتحدة اµنمائي، وبرنامج ا	مم المتحدة 
ومنظمة  المكتسب،  المناعة  (نقص)  وعوز  البشرية  المناعة  (نقص)  عوز  بفيروس  المعني  المشترك 

الصحة العالمية، جنيف، 2008، الصفحة 4. 
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المنظمة              نوعها    واليات العمل الرئيسة تشمل:    الجنسيات      خدمات الوقاية                   خدمات االستجابة             البحوث

مجهولة
منظمة غير 

حكومية

منظمة غير 
حكومية

إحدى 
منظمات 

ا	مم 
المتحدة

ال تنطبق

ال تنطبق

الدعم 
النفسي 
االجتماعي

إطار المتابعة 
والتقييم

إطار المتابعة 
والتقييم، وتقييم 

ا	ثر

إطار المتابعة 
والتقييم، وتقييم 

ا	ثر

رفع مستوى الوعي، والتثقيف، 
والدورات التدريبية وورشات العمل، 

والجماعات النسوية (المنظمات التي 
ُتعنى بشؤون المرأة)، وتثقيف ا	طفال 

والشباب في المدارس، وا	ندية 
الشبابية والجامعات، والجماعات 

(التجمعات)
 التي تقدم خدمات للرجال والفتيان 

الدورات التدريبية وورشات العمل، 
والمنظمات النسوية، وتثقيف ا	طفال 

والشباب في المدارس، وا	ندية 
الشبابية والجامعات، ورفع مستوى 

الوعي لدى مقّدمي الخدمات الصحية 
وغيرهم من مقّدمي الخدمات بشأن 
العنف القائم على النوع االجتماعي، 
ورفع مستوى الوعي لدى مقّدمي 

الخدمات في المنظمات المجتمعية 
(المحلية أو ا	هلية)

رفع مستوى الوعي، والتثقيف، 
وتثقيف ا	طفال والشباب في 
المدارس، وا	ندية الشبابية، 

والجامعات، والجماعات (التجمعات) 
التي تقّدم خدمات للرجال والفتيان

العنف القائم على النوع 
االجتماعي، حماية ا	طفال، 
تمكين الفتيات اليافعات، 

تمكين المرأة 
(تمكين النساء) 

العنف القائم على النوع 
االجتماعي، حماية ا	طفال

العنف القائم على النوع 
االجتماعي، والصحة النفسية

ا	ردنية، السورية، 
السودانية، 
الصومالية، 

العراقية، اليمنية

ا	ردنية، السورية، 
السودانية، 
الصومالية، 

العراقية، اليمنية 

ا	ردنية، السورية، 
السودانية، 
الصومالية، 

العراقية، اليمنية 

منظمة ا	مم 
المتحدة 
للطفولة 
(يونيسف)

الجمعية 
الطبية السورية 

ا	مريكية
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برنامج 
ا	غذية 
العالمي

معهد أطفال 
الشرق ا	وسط

المفوضية 
السامية ل¸مم 

المتحدة لشؤون 
الالجئين

إحدى 
منظمات 

ا	مم 
المتحدة

منظمة غير 
حكومية 

دولية

إحدى 
منظمات 

ا	مم 
المتحدة

ُنحيُل هذه الحاالت إلى إدارة 
الحاالت، ونقدم مساعدة نقدية 
إذا علمنا بأن المستفيدة من 

الناجيات من العنف القائم على 
النوع االجتماعي (فيما لو عثرنا 
على المعلومات). وفي الحاالت 

التي يتم إعالمنا فيها عن 
حرمان أحد أفراد ا	سرة من 

المساعدة التي نقدمها، نتخذ 
إجراًء بحجب المساعدة، وإصدار 

بطاقة جديدة. 

ندرب موظفينا ليكونوا على 
دراية بمسارات اµحالة، وكيفية 
اكتشاف اµشكاليات (المسائل 
أو القضايا) المتعلقة بالعنف 
القائم على النوع االجتماعي

رفع الوعي، والتثقيف / التعليم، 
والدورات التدريبية وورشات 

العمل، والجماعات (التجمعات) 
النسوية، وتثقيف ا	طفال 

والشباب في المدارس، وا	ندية 
الشبابية والجامعات، ورفع 

مستوى الوعي لدى مقّدمي 
الخدمات الصحية وغيرهم من 
مقّدمي الخدمات بشأن العنف 

القائم على النوع االجتماعي

الدعم النفسي االجتماعي، 
والخدمات الصحية / الطبية، 

والمساعدة القانونية، 
والسالمة / ا	من، وسبل 

العيش، والمساعدة النقدية

الدراسات المسحية 
(االستقصائية) 

لقياس المعارف، 
والمواقف، 

والممارسات، 
ودراسات تحديد 

خط ا	ساس، وإطار 
المتابعة والتقييم، 

وتقييم ا	ثر

تمكين الفتيات اليافعات، 
تمكين المرأة (تمكين 

النساء)، إدماج منظور النوع 
االجتماعي، وتوفير خدمات 

الحماية أثناء اµحالة

التعليم والعمل تحت مظلة 
وزارة التربية والتعليم

العنف القائم على النوع 
االجتماعي، حماية ا	طفال، 
تشويه ا	عضاء التناسلية 
اُ	نثوية، تمكين الفتيات 
اليافعات، تمكين المرأة

ا	ردنية، 
السورية، 

السودانية، 
العراقية، 

اليمنية

السورية، 
السودانية، 
الصومالية، 
العراقية، 
اليمنية، 

وجنسيات 
أخرى

السورية

ال تنطبق

التثقيف / التعليم           ال تنطبق                  ال تنطبق
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اتحاد 
المرأة 
ا	ردنية

منظمة أرض 
اµنسان (منظمة 
 TDH (أرض البشر
Terre des Hommes

الهيئة الطبية 
الدولية

منظمة غير 
حكومية

منظمة غير 
حكومية 

دولية

منظمة غير 
حكومية

الدعم النفسي االجتماعي، 
والخدمات الصحية / الطبية، 
والمساعدة القانونية، وسبل 
العيش، والمساعدة النقدية، 

وتوفير المأوى (تحديدÉ لضحايا 
العنف القائم على النوع 

االجتماعي، واالّتجار بالبشر)

الدعم النفسي االجتماعي، 
والمساعدة القانونية

الدعم النفسي االجتماعي، 
السالمة / ا	من

رفع الوعي، والتثقيف، والدورات 
التدريبية وورشات العمل، 
عات) المرأة،  Åوجماعات (تجم

وتثقيف ا	طفال والصغار في 
المدارس، وا	ندية الشبابية 
والجامعات، ورفع مستوى 

الوعي لدى مقّدمي الخدمات 
الصحية وغيرهم من مقّدمي 
الخدمات حول العنف القائم 

على النوع االجتماعي

رفع مستوى الوعي، والتثقيف، 
والدورات التدريبية وورشات 
العمل، وجماعات (تجمعات) 

المرأة، والجماعات (التجمعات) 
التي تقدم الخدمة للرجال 

والفتيان

رفع مستوى الوعي، والتثقيف، 
والدورات التدريبية وورشات 

العمل، وتثقيف ا	طفال 
والشباب في المدارس، وا	ندية 

الشبابية والجامعات، ورفع 
مستوى الوعي لدى مقّدمي 

الخدمات الصحية وغيرهم من 
مقّدمي الخدمات بشأن العنف 

القائم على النوع االجتماعي

العنف القائم على النوع 
االجتماعي، حماية ا	طفال، 
تشويه ا	عضاء التناسلية 
اُ	نثوية، تمكين الفتيات 
اليافعات، تمكين المرأة

العنف القائم على النوع 
االجتماعي، وحماية ا	طفال، 

وتمكين المرأة

حماية ا	طفال، تمكين 
الفتيات اليافعات

ا	ردنية، 
السورية، 

السودانية، 
الصومالية، 
العراقية، 
اليمنية، 

وجنسيات 
أخرى

ا	ردنية، 
والسورية

ا	ردنية، 
السورية، 

السودانية، 
الصومالية، 
العراقية، 
اليمنية، 

وجنسيات 
أخرى

الدراسات المسحية 
(االستقصائية) 

لقياس المعارف، 
والمواقف، 

والممارسات، 
ودراسات خط 
ا	ساس، وإطار 

المتابعة والتقييم، 
وتقييم ا	ثر

الدراسات المسحية 
لقياس المعارف، 

والمواقف، 
والممارسات، 
ودراسات خط 
ا	ساس، وإطار 

المتابعة والتقييم، 
وتقييم ا	ثر

إطار المتابعة 
والتقييم
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معهد العناية 
بصحة ا	سرة

أكشن أيد
 (منظمة العمل من 

أجل المساعدة 
(ActionAid

منظمة غير 
حكومية

منظمة غير 
حكومية 

دولية

الدعم النفسي االجتماعي، 
والخدمات الصحية الطبية، 

والسالمة / ا	من، والمساعدة 
النقدية

الدعم النفسي االجتماعي

رفع مستوى الوعي، والدورات 
التدريبية وورشات العمل، 
جماعات (تجمعات) المرأة، 

وتثقيف ا	طفال والشباب في 
المدارس، وا	ندية الشبابية 

والجامعات، والجماعات 
(التجمعات) التي تقدم خدمات 
للرجال والفتيان، ورفع مستوى 
الوعي لدى مقّدمي الخدمات 
الصحية وغيرهم من مقّدمي 
الخدمات بشأن العنف القائم 

على النوع االجتماعي

رفع مستوى الوعي، والدورات 
التدريبية وورشات العمل، 
وجماعات (تجمعات) المرأة، 

وتثقيف ا	طفال والشباب في 
المدارس، وا	ندية الشبابية 

والجامعات، والجماعات 
(التجمعات) التي تقدم خدمات 
للرجال والفتيان، ورفع مستوى 
الوعي لدى مقّدمي الخدمات 
الصحية وغيرهم من مقّدمي 
الخدمات بشأن العنف القائم 

على النوع االجتماعي

العنف القائم على النوع 
االجتماعي، وحماية ا	طفال، 
وتمكين الفتيات اليافعات، 

وتمكين المرأة

العنف القائم على النوع 
االجتماعي، وتمكين الفتيات 

اليافعات، وتمكين المرأة

ا	ردنية، 
السورية، 

السودانية، 
الصومالية، 
العراقية، 

اليمنية

ا	ردنية، 
والسورية

الدراسات المسحية 
لقياس المعارف، 

والمواقف، 
والممارسات، 
ودراسات خط 
ا	ساس، وإطار 

المتابعة والتقييم، 
وتقييم ا	ثر

الدراسات المسحية 
لقياس المعارف، 

والمواقف، 
والممارسات، وإطار 
المتابعة والتقييم، 

وتقييم ا	ثر
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مجهولة

المجلس 
النرويجي 

لالجئين

مؤسسة نهر 
ا	ردن

إحدى 
منظمات 

ا	مم 
المتحدة

المنظمات 
غير 

الحكومية 
الدولية

منظمات 
غير 

حكومية

سبل العيش، والمساعدة 
النقدية

الدعم النفسي االجتماعي، 
والمساعدة القانونية، واµحالة

الدعم النفسي االجتماعي

رفع مستوى الوعي، والتثقيف، 
والدورات التدريبية وورشات 
العمل، وجماعات (تجمعات) 

المرأة، وتثقيف ا	طفال 
والشباب في المدارس، وا	ندية 
الشبابية والجامعات، والجماعات 
(التجمعات) التي تقدم خدمات 
للرجال والفتيان، ورفع مستوى 
الوعي لدى مقّدمي الخدمات 
الصحية وغيرهم من مقّدمي 
الخدمات بشأن العنف القائم 

على النوع االجتماعي

رفع مستوى الوعي، والتثقيف، 
والدورات التدريبية وورشات 
عات)  Åالعمل، وجماعات (تجم

المرأة، وتثقيف ا	طفال 
والشباب في المدارس، وا	ندية 

الشبابية والجامعات

رفع مستوى الوعي، والدورات 
التدريبية وورشات العمل، 
عات) المرأة Åوجماعات (تجم

العنف القائم على النوع 
االجتماعي، وتشويه ا	عضاء 
التناسلية اُ	نثوية، وتمكين 
الفتيات اليافعات، وتمكين 

المرأة

حماية ا	طفال، وتمكين 
الفتيات اليافعات

العنف القائم على النوع 
االجتماعي، وحماية ا	طفال، 

وتمكين المرأة

السورية، 
السودانية، 
الصومالية، 
العراقية، 
اليمنية، 

وجنسيات 
أخرى

ا	ردنية، 
والسورية، 
والعراقية

ا	ردنية، 
السورية، 

السودانية، 
الصومالية، 
العراقية، 
اليمنية، 

وجنسيات 
ُأخرى

الدراسات المسحية 
لقياس المعارف، 

والمواقف، 
والممارسات، 
ودراسات خط 
ا	ساس، إطار 

المتابعة والتقييم، 
وتقييم ا	ثر

ال نضع برامج 
لمكافحة العنف 
القائم على النوع 

االجتماعي / 
ممارسة تشويه 

ا	عضاء التناسلية 
اُ	نثوية

الدراسات المسحية 
لقياس المعارف، 

والمواقف، 
والممارسات، وإطار 
المتابعة والتقييم، 

وتقييم ا	ثر
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وزارة التنمية 
االجتماعية

Siren سايرن

مجهولة

حكومية

منظمة غير 
حكومية 

دولية

منظمة غير 
حكومية 

الدعم النفسي االجتماعي، 
السالمة / ا	من

السالمة / ا	من

الدعم النفسي االجتماعي، 
المساعدة القانونية

رفع مستوى الوعي، والدورات 
التدريبية وورشات العمل، 
عات) المرأة،  Åوجماعات (تجم

وتثقيف ا	طفال والشباب في 
المدارس، وا	ندية الشبابية 

والجامعات

رفع مستوى الوعي، والدورات 
التدريبية وورشات العمل

رفع مستوى الوعي، والتثقيف، 
والدورات التدريبية وورشات 
عات)  Åالعمل، وجماعات (تجم

المرأة، وتثقيف ا	طفال 
والشباب في المدارس، وا	ندية 
الشبابية والجامعات، والجماعات 
(التجمعات) التي تقدم خدمات 
للرجال والفتيان، ورفع مستوى 
الوعي لدى مقّدمي الخدمات 
الصحية وغيرهم من مقّدمي 
الخدمات بشأن العنف القائم 

على النوع االجتماعي

العنف القائم على النوع 
االجتماعي، وحماية ا	طفال

حماية مجتمعية

العنف القائم على النوع 
االجتماعي، وتمكين المرأة

ا	ردنية

جنسيات 
أخرى

ا	ردنية، 
والسورية

الدراسات المسحية 
لقياس المعارف، 

والمواقف، 
والممارسات، 
ودراسات خط 
ا	ساس، إطار 

المتابعة والتقييم، 
وتقييم ا	ثر

الدراسات المسحية 
لقياس المعارف، 

والمواقف، 
والممارسات، 
ودراسات خط 
ا	ساس، إطار 

المتابعة والتقييم، 
وتقييم ا	ثر

دراسات خط 
ا	ساس، إطار 

المتابعة والتقييم



رفع مستوى الوعي، والتثقيف، 
والدورات التدريبية وورشات 

العمل، وتثقيف ا	طفال 
والشباب في المدارس، وا	ندية 
الشبابية والجامعات، والجماعات 
(التجمعات) التي تقدم خدمات 
للرجال والفتيان، ورفع مستوى 
الوعي لدى مقّدمي الخدمات 
الصحية وغيرهم من مقّدمي 
الخدمات بشأن العنف القائم 

على النوع االجتماعي

رفع مستوى الوعي، والدورات 
التدريبية وورشات العمل، 
عات) المرأة Åوجماعات (تجم

الدعم النفسي االجتماعي، 
والخدمات الصحية / الطبية، 
وسبل العيش، والمساعدات 

النقدية
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وكالة ا	مم 
المتحدة µغاثة 

وتشغيل 
الالجئين 

الفلسطينيين 
في الشرق 

ا	دنى (أونروا)

هيئة اµغاثة 
اµسالمية 
العالمية - 

مكتب ا	ردن 

العنف القائم على النوع 
االجتماعي، وحماية ا	طفال، 

وتمكين المرأة

العنف القائم على النوع 
االجتماعي، وحماية ا	طفال، 
وتمكين الفتيات اليافعات، 

وتمكين المرأة

الدعم النفسي االجتماعي، 
والخدمات الصحية / الطبية، 
وسبل العيش، والمساعدة 

النقدية

الدراسات المسحية 
لقياس المعارف، 

والمواقف، 
والممارسات، 
ودراسات خط 
ا	ساس، وإطار 

المتابعة والتقييم، 
وتقييم ا	ثر

الدراسات المسحية 
لقياس المعارف، 

والمواقف، 
والممارسات، 
ودراسات خط 
ا	ساس، إطار 

المتابعة والتقييم، 
وتقييم ا	ثر

ا	ردنية 
وجنسيات 

ُأخرى

ا	ردنية 
والسورية

إحدى 
منظمات 

ا	مم 
المتحدة

منظمة غير 
حكومية 

دولية 



رفع مستوى الوعي، والتثقيف، 
والدورات التدريبية وورشات 
عات)  Åالعمل، وجماعات (تجم

المرأة، وا	ندية الشبابية 
والجامعات، والجماعات 

(التجمعات) التي تقدم خدمات 
للرجال والفتيان، ورفع مستوى 
الوعي لدى مقّدمي الخدمات 
الصحية وغيرهم من مقّدمي 
الخدمات بشأن العنف القائم 

على النوع االجتماعي

رفع مستوى الوعي، والتثقيف، 
والدورات التدريبية وورشات 
العمل، ورفع مستوى الوعي 

لدى مقّدمي الخدمات الصحية 
وغيرهم من مقّدمي الخدمات 
بشأن العنف القائم على النوع 

االجتماعي
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هيئة ا	مم 
المتحدة 

للمساواة بين 
الجنسين 

للمرأة (هيئة 
ا	مم المتحدة 

للمرأة)

مؤسسة إنقاذ 
الطفولة

منظمة غير 
حكومية

العنف القائم على النوع 
االجتماعي، وتمكين 

الفتيات اليافعات، وتمكين 
المرأة

العنف القائم على النوع 
االجتماعي، وحماية ا	طفال، 

وتمكين الفتيات اليافعات

الدعم النفسي االجتماعي، 
والمساعدة القانونية، 

والسالمة / ا	من، وسبل 
العيش، والمساعدة النقدية

الدعم النفسي االجتماعي، 
والمساعدة القانونية، 

والمساعدة النقدية

الدراسات المسحية 
لقياس المعارف، 

والمواقف، 
والممارسات، 
ودراسات خط 
ا	ساس، إطار 

المتابعة والتقييم، 
وتقييم ا	ثر، وتحليل 

النوع االجتماعي

الدراسات المسحية 
لقياس المعارف، 

والمواقف، 
والممارسات، وإطار 
المتابعة والتقييم

ا	ردنية 
والسورية

ا	ردنية 
والسورية

إحدى 
منظمات 

ا	مم 
المتحدة



�: ملخص خدمات العنف القائم على النوع االجتماعي التي تقدمها المنظمات المشاركة الملحق 

� �

المنظمة              نوعها    واليات العمل الرئيسة تشمل:    الجنسيات         خدمات الوقاية                               خدمات االستجابة                     البحوث

مؤسسة نهر 
ا	ردن

Äَّمنظمة َسوي

منظمة غير 
حكومية

منظمة غير 
حكومية

ا	ردنية 
والسورية

السودانية، 
والصومالية، 

واليمنية

العنف القائم على النوع 
االجتماعي، وحماية ا	طفال، 
وتمكين الفتيات اليافعات، 

وتمكين المرأة

تشويه ا	عضاء التناسلية 
اُ	نثوية، وتمكين الفتيات 
اليافعات، وتمكين المرأة

رفع مستوى الوعي، والتثقيف، 
والدورات التدريبية وورشات 
عات)  Åالعمل، وجماعات (تجم

المرأة، وتثقيف ا	طفال 
والشباب في المدارس، وا	ندية 

الشبابية والجامعات، 
والجماعات (التجمعات) التي 

تقدم خدمات للرجال والفتيان، 
ورفع مستوى الوعي لدى 
مقّدمي الخدمات الصحية 

وغيرهم من مقّدمي الخدمات 
بشأن العنف القائم على النوع 

االجتماعي

رفع مستوى الوعي، وجماعات 
عات) المرأة، ورفع مستوى  Åتجم)
وعي مقّدمي الخدمات الصحية 
وغيرهم من مقّدمي الخدمات 
بشأن العنف القائم على النوع 

االجتماعي

الدعم النفسي االجتماعي، 
والخدمات الصحية / الطبية، 

والمساعدة القانونية، 
والسالمة / ا	من، وسبل 

العيش

اµحالة فقط

الدراسات المسحية 
لقياس المعارف، 

والمواقف، 
والممارسات، وإطار 
المتابعة والتقييم

في المراحل 
المبكرة لتيسير 

عقد نقاشات 
المجموعات 

المرّكزة مع قادة 
المجتمع المحلي 

بمشاركة صندوق 
ا	مم المتحدة 

للسكان µعداد 
تقريرها ا	ولي 
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منظمة المرأة 
العربية - ا	ردن

منظمة غير 
حكومية

ا	ردنية 
والسورية

العنف القائم على النوع 
االجتماعي، وتمكين الفتيات 

اليافعات، وتمكين المرأة

رفع مستوى الوعي، والتثقيف، 
والدورات التدريبية وورشات 
عات)  Åالعمل، وجماعات (تجم

المرأة، وتثقيف ا	طفال 
والشباب في المدارس، وا	ندية 

الشبابية والجامعات، 
والجماعات (التجمعات) التي 

تقدم خدمات للرجال والفتيان، 
ورفع مستوى الوعي لدى 
مقّدمي الخدمات الصحية 

وغيرهم من مقّدمي الخدمات 
بشأن العنف القائم على النوع 

االجتماعي

الدعم النفسي االجتماعي، 
والمساعدة القانونية، وسبل 

العيش

الدراسات المسحية 
لقياس المعارف، 

والمواقف، 
والممارسات، 
ودراسات خط 
ا	ساس، إطار 

المتابعة والتقييم، 
وتقييم ا	ثر




