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 An adolescent girl is excited 

 as she receives a new 

UNICEF school kit.
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يقّدر صندوق ماالال أن ما يقرب من 20 مليون فتاة أخرى ”

يف سن الدراسة الثانوية قد يبقني خارج املدرسة حتى بعد 

 انتهاء األزمة.

وهذا من شأنه أن يضيف إىل 129 مليون فتاة كُّن خارج 

املدرسة قبل الجائحة.

1. مقدمة

تسبّبت جائحة فريوس الكورونا 2019 )املسبب ملرض كوفيد-19( يف أزمة عاملية ذات طابع يتعلق بالنوع االجتامعي، ما أدى إىل 

تفاقم أوُجه عدم املساواة القامئة والتي تؤثر بشكل غري متناسب عىل الفتيات والنساء. تُظهر األدلة الناشئة بشأن أزمة كوفيد-19 يف 

عام 2020 أن إغالق املدارس، وتعطيل الخدمات األساسية، وتزايد الفقر قد ساهم يف زيادة خطر تشويه األعضاء التناسلية األنثوية 

لدى الفتيات. أدى إغالق املدارس إىل الحد من رصد حاالت تشويه األعضاء التناسلية األنثوية واإلبالغ عنها.1 قد تكون زيادة الفقر 

النقدي لألرس قد ساهمت يف تبّنيها آلياٍت سلبية للتكيّف، مبا يف ذلك تعريض الفتيات لتشويه األعضاء التناسلية األنثوية متهيداً 

لزواجهن من أجل تقليل تكاليف األرسة. ويقّدر تقرير صادر عن صندوق األمم املتحدة للسكان )UNFPA( وجود مليوين حالة 

إضافية لتشويه األعضاء التناسلية األنثوية بحلول عام 2030 بسبب الجائحة. 

الرعاية غري  الفتيات. أّدى إغالق املدارس إىل زيادة أعامل  تسبّبت جائحة كوفيد-19 أيضاً يف تعطيٍل غري مسبوق لتعليم 

مدفوعة األجر التي تقوم بها الفتيات، ما حّد من توافرهن لتلّقي التعليم. أثرت الفجوة الرقمية القامئة بني الجنسني عىل 

قدرة الفتيات عىل الوصول إىل التعلُّم عن بُعد. يقّدر صندوق ماالال أن ما يقرب من 20 مليون فتاة أخرى يف سن الدراسة 

الثانوية قد يبقني خارج املدرسة حتى بعد انتهاء األزمة. يف كينيا، مع إعادة فتح املدارس يف يناير 2021، كان معدل إعادة 

التسجيل بشكل عام مرتفعاً جداً؛ ومع ذلك، كان احتامل عودة املراهقات األكرب سناً )15–19 عاماً( أقل، حيث مل تعد 

16% من الفتيات يف هذه الفئة العمرية إىل املدرسة، مقارنًة بـ 8% من نظرائهن من الذكور. وهذا من شأنه أن يضيف 

إىل 129 مليون فتاة كُّن خارج املدرسة قبل الجائحة.

رغم أن الروابط بني التعليم وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية مل تُبحث بالقدر الكايف، يبدو أن تعليم الفتيات يُعّد 

عامالً وقائياً يف الحد من انتشار تشويه األعضاء التناسلية األنثوية. ونتيجًة لذلك، قد يُسهم خطر ترسب الفتيات من 

املدرسة يف زيادة خطر تشويه األعضاء التناسلية األنثوية لألجيال الحالية واملقبلة من الفتيات. 
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2. الخلفية والغرض

هة إىل الحكومات، واملامرسني، والجهات املانحة، واألكادمييني،  هذه املذكرة الفنية ُموجَّ

والرشكاء يف مبادرة األمم املتحدة لتعليم الفتيات )UNGEI(، وموظفي اليونيسف 

الذين ينفذون السياسات والربامج املتعلقة بتعليم الفتيات وحامية الطفل، مبا يف 

ذلك القضاء عىل تشويه األعضاء التناسلية األنثوية. مع استمرار تعرّض الفتيات 

لخطر متزايد من الخضوع لتشويه األعضاء التناسلية األنثوية وتأثرهن بشكل غري 

متناسب بأزمة التعليم، تسعى هذه املذكرة الفنية إىل فهم وتعميق الروابط بني 

تعليم الفتيات وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية، فضالً عن االسرتاتيجيات ذات 

الصلة للقضاء عىل تشويه األعضاء التناسلية األنثوية والنهوض بتعليم الفتيات. 

إلعادة البناء بشكل أفضل بعد أزمة كوفيد-19، هناك فرصة إلعادة البناء مع تحقيق 

املساواة وذلك من خالل تعزيز الصلة بني ضامن وصول الفتيات إىل تعليم جيد 

وعادل وشامل — من الطفولة املبكرة إىل املرحلة الثانوية — والقضاء عىل تشويه 

األعضاء التناسلية األنثوية بحلول عام 2030.

الغرض من هذه املذكرة الفنية هو.

تبادل املعرفة واملامرسات الناشئة بشأن تعليم الفتيات والقضاء عىل . 1

تشويه األعضاء التناسلية األنثوية؛

تقديم إرشادات عملية بشأن تطبيق املفاهيم األساسية ونُُهج الربمجة . 2

الفعالة لتعليم الفتيات والقضاء عىل تشويه األعضاء التناسلية األنثوية؛ 

و

العامليني واإلقليميني . 3 الرئيسية ألصحاب املصلحة  تحديد اإلجراءات 

والوطنيني للنهوض بشكل جامعي بتعليم الفتيات، والقضاء عىل تشويه 

األعضاء التناسلية األنثوية، وتحقيق أهداف التنمية املستدامة بحلول 

عام 2030.

ورغم أن هذه املذكرة الفنية تركز عىل العالقة بني تعليم الفتيات وتشويه األعضاء 

التناسلية األنثوية، فإن هذا ال يشري بحاٍل من األحوال إىل أن تدخالً قطاعياً واحداً 

ميثل اسرتاتيجية فعالة للحد من انتشار تشويه األعضاء التناسلية األنثوية. يتطلب 

متكني الفتيات من خالل التعليم والقضاء عىل تشويه األعضاء التناسلية األنثوية 

تحويل الهياكل واملؤسسات والديناميات التي تعزز املامرسة وتدميها، وذلك من 

خالل اسرتاتيجيات تجمع القطاعات الرئيسية حول مجموعة مشرتكة من النتائج 

عرب كافة مستويات البيئة االجتامعية.

3.  ملحة موجزة عن تشويه األعضاء التناسلية األنثوية 

كمامرسة ضارة

يتضمن تشويه األعضاء التناسلية األنثوية اإلزالة الجزئية أو الكلية لألعضاء التناسلية 

الخارجية لألنثى أو أي إصابة أخرى لألعضاء التناسلية األنثوية ألسباب غري طبية. 

ميكن أن تؤدي هذه املامرسة إىل مشاكل صحية فورية وطويلة األمد تؤثر عىل 

الصحة التوليدية والنسائية والجنسية والعقلية. ينتهك تشويه األعضاء التناسلية 

األنثوية مجموعة من حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك الحق يف الصحة والسالمة الجسدية، 

والحق يف حياة خالية من العنف والتمييز. تعرّض ما ال يقل عن 200 مليون فتاة 

وامرأة يف مختلف أنحاء العامل لتشويه األعضاء التناسلية األنثوية، ويتعرّض لهذا 

الخطر 4 مليون فتاة كل عام. بينام يرتكز تشويه األعضاء التناسلية األنثوية بشكل 

أسايس يف 31 دولة يف أفريقيا والرشق األوسط وآسيا، أصبحت هذه املامرسة متثل 

مشكلة عاملية بشكل متزايد بسبب الهجرة. فيام يقرب من نصف البلدان التي مُيارس 

فيها تشويه األعضاء التناسلية األنثوية، تخضع الفتيات لتشويه أعضائهن التناسلية 

قبل سن الخامسة، رغم وجود تفاوتات محلية يف السن الذي يجري فيه البرت.

النوع االجتامعي  ونتيجًة ملعايري  التناسلية األنثوية عرَضاً  يُعّد تشويه األعضاء   

التي تربط هذه  املُنِصفة  القوى غري  التي تعكس وتُكرّس عالقات  املُنِصفة  غري 

املامرسة، حَسب السياق، بتحسني إمكانية الزواج، والذي يُنظر إليه عىل أنه يوفر 

للفتيات والنساء األمن االقتصادي واالندماج االجتامعي.  هناك أسباب مختلفة 

ملامرسة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية، وتشمل عوامل اجتامعية وثقافية ودينية 

بالنظافة والجامل. فوق كل  واجتامعية-اقتصادية، باإلضافة إىل تصورات تتعلق 

يشء، يُعّد تشويه األعضاء التناسلية األنثوية وسيلًة للسيطرة عىل أجساد الفتيات 

والنساء ونشاطهن الجنيس. 

فيام يتعلق بتشويه األعضاء التناسلية األنثوية، تحيط باملامرسة محاور متقاطعة 

للقوى، مبا يف ذلك عوامل خطر عىل مستوى الفرد )عىل سبيل املثال، العمر والعرق( 

القرار  اتخاذ  الحالة االجتامعية واالقتصادية وسلطة  املثال،  واألرسة )عىل سبيل 

واإلقامة( واملجتمع )عىل سبيل املثال، األعراف االجتامعية والصدمات والهشاشة(، 

السيايس، والتي  الفقر والترشيعات والتهميش  الهيكلية مثل  العوامل  فضالً عن 

الجنسني عىل  التمييزية بني  الجنسني. تؤثر األعراف  القوى بني  تشكل عالقات 

الفتيات والنساء عىل جميع املستويات، ما يُحّد من مشاركتهن يف محيط أرَُسِهن 
ومجتمعاتهن ووصولهن إىل فرص التعليم وُسبل العيش، فضالً عن تغيري تطلعاتهن. 
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 Rokia (8), Mariam (13), attending class

in Man, in the west of Côte d’Ivoire.
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 “We have the right to work

 and to education, the right to

 be protected from violence,

 the right to vote, and the right

 to be protected from early

marriage,” says Ahed (18).
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التمكني

التعليم التحوييل من منظور النوع االجتامعي

األصول

السياقات الهّشةالسالمة الجسدية

4. املفاهيم والنهج 

املستخدمة يف هذه  الرئيسية  واألساليب  للمفاهيم  أدناه وصفاً  نورد 

املذكرة الفنية.  

رحلة شخصية يقوم خاللها املراهقون )يف الفئة العمرية بني 10 أعوام و19 

عاماً(، من خالل زيادة األصول والوعي النقدي، بتطوير فهم واضح ومتطور 

ألنفسهم وحقوقهم وفرصهم يف العامل من حولهم، حيث يتمّكنون، من خالل 

زيادة الفاعلية والتعبري عن الذات واملشاركة، من اتخاذ الخيارات الشخصية 

والعامة لتحسني حياتهم وعاملهم.  

ميكن تصنيف األصول عىل أنها برشية واجتامعية وإنتاجية وتنموية، وتتضمن 

املوارد واملعارف واملهارات التي ميكن للفتيات االستفادة منها لتشكيل حياتهن 

والتعامل مع الصدمات بأنفسهن وبالنيابة عن اآلخرين. 

رغم أن املدارس تُعرَّف عموماً بأنها أماكن يجري فيها تكوين األطفال اجتامعياً يف إطار أيديولوجيات النوع االجتامعي ملجتمعاتهم، إال أنها متثل أيضاً أماكن 

ميكن أن توفِّر فيها »العمليات التحويلية الشخصية املرتبطة بالتعليم« للطالب مساحًة لتحدي األعراف واملامرسات غري العادلة من منظور النوع االجتامعي، 

مثل تشويه األعضاء التناسلية األنثوية. يشري التعليم التحوييل من منظور النوع االجتامعي إىل نظاٍم لتصميم وتقديم ورصد التعليم بطريقة مُتكِّن األفراد 

واملجتمعات من تغيري املعايري واألدوار وعالقات القوى السائدة بني الجنسني. 

الذاتية  والعالقات  والعقلية،  الجسدية  الصحة  الجسدية  السالمة  تشمل 

الجسدية ليست مفهوماً غري فّعال أو سلبي  السالمة  اإليجابية، والفاعلية. 

يعتمد عىل الحامية من مختلف األرضار، ولكنها مفهوم فّعال وإيجايب يعني 

بالرضورة أن الفتيات يشّكلن عنارص نِشطة يف حياتهن، وأنهن بحاجة إىل أجساٍد 

تؤدي وظائفها وبحاجة أيضاً إىل أن ميتلكن السيطرة عىل تلك األجساد. تتطلب 

السالمة الجسدية للفتيات تحقيق التوازن بني الحامية والفاعلية الشخصية. 

ال تعني الحاجة إىل حاميٍة خاصة للفتيات جعل فعاليتهن غري مرئية. عىل 

الحامية هو ضامن فاعليتهن من  الهدف من هذه  العكس من ذلك، فإن 

خالل سالمتهن الجسدية.

تتصف السياقات الهّشة بالجمع ما بني التعرّض للمخاطر وعدم كفاية قدرات 

التكيّف لدى الدولة والنظام و/ أو املجتمعات إلدارة تلك املخاطر واستيعابها 

والتخفيف منها. تُحّدد املخاطر من خالل سامت واتجاهات يف إطار األبعاد 

االقتصادية والبيئية والسياسية واألمنية واملجتمعية. تشكل الهشاشة تهديداً 

عاملياً كبرياً لجهود تحقيق أهداف التنمية املستدامة واستدامة السالم، خاصًة 

اآلن حيث تهدد جائحة كوفيد-19 برتك األبعد خلَف الركب أكرث تخلفاً عنه.
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5.  تجميع األدلة التي تربط بني تعليم الفتيات وتشويه 

األعضاء التناسلية األنثوية

لغرض هذه املذكرة الفنية، أُجرِي استعراض مكتبّي لألدبيات األكادميية وغري 

الرسمية تناولت العالقة بني تعليم الفتيات وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية. 

يستند استعراض األدبيات إىل ورقة بيضاء نرشها املركز الدويل للبحوث املتعلقة 

باملرأة )ICRW( يف عام 2016 بعنوان »االستفادة من التعليم للقضاء عىل تشويه/ برت 

األعضاء التناسلية األنثوية يف مختلف أنحاء العامل«، والتي جّمعت األدلة التي تربط 

بني تشويه األعضاء التناسلية األنثوية والتعليم، وسلّطت الضوء عىل النُُّهج الواعدة. 

حّددت الورقة الروابط التالية بني تعليم الفتيات وتشويه األعضاء التناسلية 

األنثوية:

(تثقيف األم عامٌل وقايئ ضد تشويه األعضاء التناسلية األنثوية. 1

ترتبط املستويات األعىل من تعليم األمهات بانخفاض معدالت انتشار تشويه 

األعضاء التناسلية األنثوية. يف مرص، كان انخفاض خطر تعرّض الفتيات لتشويه 

األعضاء التناسلية األنثوية مرتبطاً ليس فقط بالتحصيل التعليمي ألمهاتهن، 

ولكن عىل نطاق أوسع بالتحصيل التعليمي للنساء يف املجتمع بأرسه.  تشري 

النتائج إىل أن اإلصالحات التعليمية واالستثامرات يف تعليم الفتيات منذ جيل 

مىض كان لها »وقُْع الصدى« عىل مخاطر تشويه األعضاء التناسلية األنثوية 

للفتيات يف الجيل التايل.  يغلب عىل النساء الحاصالت عىل مستويات تعليمية 

أعىل أنهن أقل عرضة لهذه املامرسات وأشد معارضة لها. ويف مرص، فإن 87 

باملئة من الفتيات والنساء بأعامر 15 – 49 عاماً قد تعرضن لتشويه األعضاء 

الفتيات دون سن 15  بـ 14 باملئة فحسب من  ، مقارنًة  التناسلية األنثوية 

عاماً. وبني الفتيات والنساء بأعامر 15 – 49 عاماً، فإن 98 باملئة ممن ليس 

لديهن أي تعليم قد تعرضن لتشويه األعضاء التناسلية األنثوية، مقارنًة بـ71 

باملئة ممن لديهن تعليم أعىل من الثانوي. ودعم تشويه األعضاء التناسلية 

األنثوية أقل بكثري لدى الفتيات والنساء الاليئ بأعامر 15 – 49 عاماً ذوات 

الفتيات والنساء غري  باملئة من  التعليمية األعىل: إذ تدعم 74  املستويات 

املتعلامت استمرار تشويه األعضاء التناسلية األنثوية، مقارنة بـ 32 باملئة من 

الحاصالت عىل تعليم أعىل من الثانوي.

التناسلية  فيام يتعلق بتشويه األعضاء  قوياً  يُعّد تعليم األم مؤرشاً  يف حني 

األنثوية، فإنه ال ميكن تفسريه عىل أنه عامل سببي مبارش، نظراً ألن ثروة األرسة 

التناسلية  لتشويه األعضاء  ومشاركة األم يف القوى العاملة تُعّد أيضاً مؤرشاً 

األنثوية — وكالهام مرتبط بتعليم األم. نتيجًة لذلك، هناك حاجة إىل املزيد 

من البحوث ليك نفهم بشكٍل أفضل دور تعليم األم يف القضاء عىل تشويه 

األعضاء التناسلية األنثوية. 

هناك حاالت منعزلة، كام هو الوضع يف مايل والصومال، ال ترتبط فيها املستويات 

األعىل من تعليم األمهات وثروة األرسة بانخفاٍض يف معدالت انتشار تشويه 

األعضاء التناسلية األنثوية بني الفتيات الاليئ ترتاوح أعامرهن بني 0 و14 عاماً.  لدى 

كلٍّ من مايل والصومال أعىل معدالت لتشويه األعضاء التناسلية األنثوية يف العامل 

)89% يف مايل و98% يف الصومال(.  ورغم أن عوامل الخطر املرتبطة بتشويه 

األعضاء التناسلية األنثوية معقدة، فإن جزءاً من املشكلة هو أن الفتيات خارج 

املدرسة يف كال البلدين. يف مايل 50% من الفتيات يف سن املدرسة االبتدائية 

و80% من الفتيات يف سن املدرسة الثانوية خارج املدرسة. يف الصومال وَجدت 

إحدى الدراسات أن تشويه األعضاء التناسلية األنثوية هو أحد األسباب الرئيسية 

للتفاوت يف تعليم الفتيات؛ مُيارَس تشويه األعضاء التناسلية األنثوية كمقدمة 

للزواج املبكر، ما يؤدي إىل انسحاب الفتيات من املدرسة االبتدائية.

(التعليم ميكّن الفتيات من قول »ال« لتشويه األعضاء التناسلية األنثوية. 2

ميكن أن يضطلع التعليم بدوٍر حاسم يف تحدي األعراف التمييزية بني الجنسني 

التي تؤدي إىل تشويه األعضاء التناسلية األنثوية. يف السياقات التي مُيارَس فيها 

تشويه األعضاء التناسلية األنثوية عىل املراهقات، ميكن للتعليم — كمحرك 

رئييس لقدرات الفتيات املراهقات عىل اتخاذ القرارات والخيارات وتنفيذها 

— متكني الفتيات من قول »ال« لهذه املامرسة. تتوفر أيضاً مجموعة من األدلة 

التي تُظهر أن دمج قضية تشويه األعضاء التناسلية األنثوية يف املناهج املدرسية 

ميكن أن يكون فعاالً يف تحويل املواقف تجاه هذه املامرسة. 

برامج املهارات الحياتية مُتكِّن الفتيات من وضع حدٍّ لتشويه . 3

األعضاء التناسلية األنثوية

النوادي  مة يف املدارس أو من خالل  املُقدَّ الحياتية  املهارات  تهدف برامج 

املدرسية إىل بناء املعرفة واملهارات، وتعزيز التمكني والصمود. تتوافر أدلة 

عىل أن برامج املهارات الحياتية ميكن أن تُغريِّ األعراف واملامرسات التمييزية 

بني الجنسني، وبناء شبكات أقوى من األقران، وزيادة املشاركة املدنية، ما قد 

يؤدي إىل تحدي الفتيات ملامرسة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية بشكل 

فردي أو جامعي. يف حني ميكن لربامج املهارات الحياتية دعم متكني الفتيات، 

فإن القضاء عىل تشويه األعضاء التناسلية األنثوية يتطلب أيضاً بيئة متكني 

لتغيري  العمل مع املجتمع األوسع  التمكني، ما يعني  أوسع لدعم وتحقيق 

مواقفه تجاه هذه املامرسة أيضاً. 

الفتيات من تشويه . 4 تضطلع املدارس بدوٍر أسايس يف حامية 

األعضاء التناسلية األنثوية

خالل أزمة كوفيد-19، أدى إغالق املدارس، باإلضافة إىل االضطرابات يف الخدمات 

األساسية، إىل الحد من رصد حاالت تشويه األعضاء التناسلية األنثوية واإلبالغ 

عنها، ما أّدى — وفقاً للتقييامت التي أُجريت يف عام 2020 — إىل زيادة خطر 

تشويه األعضاء التناسلية األنثوية. مُيكن للمدارس االضطالع بدوٍر أسايس يف 

حامية الفتيات من هذه املامرسة من خالل تدريب املعلمني ومديري املدارس 

عىل رصد حاالت تشويه األعضاء التناسلية األنثوية واإلبالغ عنها وكذلك خلق 

الفرص للتأمل الذايت يف تحيزاتهم ومعتقداتهم الخاصة، والشعور باالرتياح عند 

مناقشة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية مع الطالب، واآلباء، وأعضاء املجتمع.

يتطلب فهم آثار تشويه األعضاء التناسلية األنثوية عىل تعليم . 5

الفتيات مزيداً من البحث

يتوفر قدٌر محدود من التحليل النوعي يُظهر آثار تشويه األعضاء التناسلية 

األنثوية كعائق أمام تعليم الفتيات، مبا يف ذلك االنتقال عرب املراحل الدراسية، 

والبقاء يف املدارس، واألداء األكادميي، وإمتام الدراسة. هناك حاجة إىل مزيد 

من البحوث، مبا يف ذلك تقييامت األثر، لتحديد إىل أي مدى يُشّكل تشويه 

األعضاء التناسلية األنثوية عائقاً أمام تعليم الفتيات. 
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”
6.  االعتبارات الرئيسية لتعليم الفتيات والقضاء عىل 

تشويه األعضاء التناسلية األنثوية

يظل الفصل الدرايس املساحَة األكرث راديكالية 

إلمكانية التأثري داخل املحيط األكادميي ... حيث 

يحثنا جميعاً عىل فتح عقولنا وقلوبنا يك نتمكن 

من معرفة ما وراء حدود ما هو مقبول، يك نتمكن 

من التفكري وإعادة التفكري، يك نتمكن من تطوير 

رؤى جديدة ...
بيل هوكس )1994(، تعليم التجاوز: التعليم كمامرسٍة للحرية 

تضم القامئة أدناه االعتبارات الرئيسية لربامج تعليم الفتيات التي تستهدف 

الفتيات املُعرّضات لخطر تشويه األعضاء التناسلية األنثوية. كام توجد موارد 

إضافية يف امللحق 1. 

الركب أكرث عرضًة  ليتخلفن أبعد ما يكون عن  تُرِكَن  الاليئ  الفتيات  تكون 

لخطر تشويه األعضاء التناسلية األنثوية. أكرث من ثلثي البلدان املتأثرة بتشويه 

األعضاء التناسلية األنثوية هي من البلدان األقل منواً وذات السياقات الهشة. 

التناسلية  املُعرّضات لخطر تشويه األعضاء  الفتيات  املُرّجح أن تعيش  من 

األنثوية يف أرَُس ومجتمعات فقرية مالياً؛ ويعانني من الحرمان يف مجاالت مثل 

التعليم والرعاية الصحية وحامية الطفل؛ ويُِقمن يف مناطق ريفية ذات بنية 

تحتية ضعيفة؛ ويتعرّضن بشكل محدود لوسائل اإلعالم واملنصات الرقمية؛ 

ويِعشن يف سياقات هشة. مع انتقال البلدان من معدالت انتشار عالية إىل 

منخفضة لهذه الظاهرة، تظهر تفاوتات اجتامعية واقتصادية متزايدة لألرس 

واملجتمعات التي متارس تشويه األعضاء التناسلية األنثوية. 

أوجدت جائحة كوفيد-19 حواجز إضافية أمام وصول الفتيات إىل التعليم. 

النوع  بناء أنظمة تعليمية مرِنة وتحويلية من منظور  هناك فرصة إلعادة 

االجتامعي، واستخدام تدابري هادفة لضامن عودة الفتيات إىل املدرسة والتعلم 

واالستمرار فيهام — مبا يف ذلك أولئك الاليئ تُرِكن يتخلفن عن الركب قبل 

الجائحة. 

يشكل الفقر املايل لألرسة عائقاً أمام التعليم، مبا يف ذلك الفتيات املُعرّضات 

لخطر تشويه األعضاء التناسلية األنثوية. تشمل السياسات والربامج الفعالة 

الحامية  للفتيات  التعليمي  التحصيل  وتعزيز  باملدارس  االلتحاق  لتحسني 

االجتامعية املُراعية للنوع االجتامعي والعمر، وجمعيات االدخار والقروض 

القروية )VSLA(، وبرامج التغذية املدرسية. أثبتت برامج الحامية االجتامعية 

مثل التحويالت النقدية نجاحها يف معالجة الفقر وضعف النتائج التعليمية. 

ميكن أن تُشّكل الحامية االجتامعية املُراعية للنوع االجتامعي اسرتاتيجية فعالة 

ملنع األرس من اللجوء إىل آليات التكيّف السلبية للتخفيف من فقر األرسة، مثل 

إخضاع الفتيات لتشويه األعضاء التناسلية األنثوية متهيداً لزواجهن كأطفال، 

حيث يرتبط ذلك باألمن االقتصادي واالندماج االجتامعي. 

توفر املدارس بيئة واقية للفتيات املُعرّضات لخطر تشويه األعضاء التناسلية 

األنثوية. بالنسبة للفتيات املُعرّضات لخطر تشويه األعضاء التناسلية األنثوية، 

ميكن أن مُتثّل املدارس بيئة واقية. تشمل التدخالت التي تدعم دور املدارس 

األنثوية تدريب املعلمني ومديري  التناسلية  الوقاية من تشويه األعضاء  يف 

املدارس قبل االلتحاق بالخدمة وأثناءها عىل اكتشاف حاالت تشويه األعضاء 

التناسلية األنثوية واإلبالغ عنها، فضالً عن توفري اإلحاالت إىل الخدمات املناسبة. 



10تعليم الفتيات، ومتكينهن والقضاء عىل تشويه األعضاء التناسلية األنثويةمذكرة فنية

أو  التناسلية األنثوية  املُعرّضات لخطر تشويه األعضاء  الفتيات  قد تحتاج 

املتأثرات به إىل دعم الصحة العقلية. للمضاعفات الفورية وطويلة األمد التي 

تعقب تشويه األعضاء التناسلية األنثوية آثار عىل الصحة العقلية للفتيات. 

ينبغي أن يراعي الوعي بالصحة العقلية، ونظام اإلحاالت من خالل املدارس، 

ودعم الصحة العقلية والدعم النفيس االجتامعي )MPHSS( يف قطاع التعليم 

احتياجات الصحة العقلية للفتيات الاليئ خضعن لهذه املامرسة، وكذلك الفتيات 

الاليئ قد يواجهن وصمة عار اجتامعية لعدم خضوعهن لها.

التناسلية األنثوية عوائق  املُعرّضات لخطر تشويه األعضاء  الفتيات  تواجه 

املُترّضرة من تشويه  البلدان  الهشاشة. تعيش معظم  التعليم بسبب  أمام 

الفتيات  نتيجًة لذلك، قد تواجه  التناسلية األنثوية سياقاٍت هّشة.  األعضاء 

املُعرّضات لخطر تشويه األعضاء التناسلية األنثوية، مع أرسهن ومجتمعاتهن، 

الطوارئ خارَج  الفتيات يف أزمات  يُرّجح أن تكون  أزمات طوارئ متعددة. 

املدرسة — مقارنًة بالفتيات يف البيئات التي ال تعاين من أزمات، كام يُكّن 

أكرث ُعرضًة لخطر الخضوع لتشويه األعضاء التناسلية األنثوية. تُشّكل الفتيات 

الاليئ يِعشن يف سياقات متأثرة باألزمات أكرث من 25% من األطفال والشباب 

غري امللتحقني باملدارس عىل مستوى العامل )أي ما يعادل 67 مليون فتاة(. 

نظراً ألن املجتمع العاملي يواجه عىل نحو متزايد أزمات معقدة وطويلة األمد 

الطوارئ  السكان، وحاالت  املناخ، والرصاعات والعنف، وتنّقل  تتعلق بتغريُّ 

الفتيات يف حاالت الطوارئ ميثل تدخالً حاسامً  الصحية العامة، فإن تعليم 

ملعالجة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية.

التعليم طريٌق للتمكني االقتصادي. من املُرّجح أن تُعوِّل الفتيات الاليئ يعانني 

من وصوٍل محدود لفرص التعليم وسبُل العيش عىل تشويه األعضاء التناسلية 

األنثوية يف السياقات التي تُجَرى فيها هذه املامرسة لتحسني إمكانية الزواج 

الفتيات  للفتيات تنمية مهارات  هة  النُُّهج املوجَّ املايل. تدعم  وضامن األمن 

وتوفّر إمكانيًة لدعم القضاء عىل تشويه األعضاء التناسلية األنثوية عرب متكني 

الفتيات اقتصادياً من خالل: 

الذي ييرّس 	  الفني/ املهني  التدريب  الفرص للحصول عىل  إتاحة 

االنخراط يف سوق العمل؛

خلق مساحة للفتيات والشابات لتطوير مهاراتهن ومعارفهن الرقمية 	 

والتفكري يف مستقبٍل مهني يف املجال املتنامي لالقتصاد الرقمي؛

والهندسة 	  والتقنية  العلوم  تعلّم  يف  الفتيات  مشاركة  زيادة 

والرياضيات )STEM(؛

إنشاء مبادرات لدعم انتقال الفتيات من املدرسة إىل العمل، مثل 	 

التوجيه املهني والتلمذة املهنية وبرامج اكتساب الخربة عىل رأس 

العمل؛ و/ أو

توفري فرص التدريب والتمويل وتطوير املشاريع لرائدات األعامل. 	 

باإلضافة إىل دعم التمكني االقتصادي للفتيات من خالل نهج ُموّجه للفتيات، 

قد يخفف متكني األرس عرب الحامية االجتامعية أيضاً من خطر تعرّض الفتيات 

لتشويه األعضاء التناسلية األنثوية.

 (GEMS) حركة املساواة بني الجنسني يف املدارس

رغم عدم ارتباطها بتشويه األعضاء التناسلية األنثوية، تُعّد حركة املساواة بني الجنسني يف املدارس مثاالً للربامج التي تُرّوج بنشاط ألعراف للنوع 

االجتامعي أكرث إنصافاً يف التعليم. تم تجريب حركة املساواة بني الجنسني يف املدارس ألول مرة يف 45 مدرسة يف مومباي مع أطفال ترتاوح 

أعامرهم بني 12 و14 عاماً عىل مدى عامني. تم تنفيذ الربنامج وتقييمه الحقاً يف جهارخاند وفيتنام، ويف واليتْي بيهار ومهاراشرتا يف الهند. يف 

مومباي، تعرّضت مجموعة من املشاركني لحملة للتوعية فقط، بينام تلقت مجموعة أخرى 24 حصة دراسية ركّزت عىل املساواة بني الجنسني 

ومنع العنف القائم عىل النوع االجتامعي. عند توسيع نطاق املرشوع يف جهارخاند، ُدمجت الحصص الدراسية مع حملٍة للتوعية املجتمعية 

لجميع املشاركني. كام تلقى الطالب كتب عمل تفاعلية ألخذها إىل املنزل ومتابعة التعلّم الذي تلّقوه يف الحصص الدراسية.

يف مومباي، وجد التقييم أن نسبة الطالب الذين يعتقدون أن الفتيات يجب أال يقل عمرهن عن 18 عاماً )السن القانوين( وقت الزواج قد 

ارتفعت، لتصل إىل ما يقرب من 100 باملئة يف النهاية )غري أنه مل يتم اإلبالغ عن أرقام خط األساس(. بالنسبة ألولئك الذين تلقوا تدخالً مشرتكاً 

)دروساً جامعية وحملة مدرسية(، ارتفعت نسبة الفتيات الاليئ يعتقدن أنه يجب عليهن تأخري الزواج حتى سن 21 عاماً من 15 إىل 22 باملئة. 

بلغ احتامل معارضة العنف من ِقبَل الطالب الذين شاركوا يف كلٍّ من التعليم الجامعي وحملة التوعية 2.4 مرة ذلك االحتامل عند الطالب يف 

مجموعة التحكم؛ أما ألولئك الذين شاركوا يف حملة التوعية فقط فقد كان االحتامل 1.5 مرة فقط مقارنًة مبجموعة التحكم.

 يف جهارخاند، استُِخدم منهج حركة املساواة بني الجنسني يف املدارس يف 20 مدرسة مع ما مجموعه حوايل 3,000 طالب. كان للمشاركة تأثري إيجايب 

واضح عىل مواقف الطالب تجاه املساواة بني الجنسني، مع زيادة كبرية يف نسبة املشاركني الذين ُوِجد أنهم قد انتقلوا من الفئة »منخفض« إىل 

الفئتني »متوسط« و »مرتفع« فيام يتعلق مبواقفهم إزاء املساواة بني الجنسني. يف دانانج، فييت نام، ُجرِّب برنامج حركة املساواة بني الجنسني يف 

املدارس يف 10 مدارس مع طالب ترتاوح أعامرهم بني 11 و12 عاماً حيث حقق نجحاً مامثالً يف مساعدة الطالب عىل االنتقال من االلتزام املتوسط 

إىل االلتزام املرتفع باملساواة بني الجنسني. يف كلتا الحالتني، تغريت مواقف الطالب يف املدارس املُستخدمة للمقارنة بدرجة أقل بصورة ملحوظة. 

 املصدر: أتشيوت وآخرون )2011(؛ أتشيوت وآخرون )2016( 

دراسة حالة 1
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يتحدى التعليم التحوييل من منظور النوع االجتامعي املعايري التمييزية التي 

تكرّس مامرسات تشويه األعضاء التناسلية األنثوية. يطمح التعليم التحوييل 

من منظور النوع االجتامعي إىل معالجة األسباب الجذرية لعدم املساواة بني 

الجنسني وإرشاك الفتيات والفتيان يف تحدي األعراف التمييزية التي تكرّس تشويه 

األعضاء التناسلية األنثوية. يسرتشد التعليم التحوييل من منظور النوع االجتامعي 

بتحليالت النوع االجتامعي التي تحدد القضايا ذات الصلة الخاصة بالسياق، مثل 

تشويه األعضاء التناسلية األنثوية، وتدعم طرق الرتبية املُراعية للنوع االجتامعي 

لتثقيف الفتيات والفتيان بشأن عواقب هذه املامرسة، وتدعم الفتيات املُعرَّضات 

لخطر تشويه األعضاء التناسلية األنثوية أو املتأثرات به.

تعمل برامج املهارات الحياتية ونوادي الفتيات يف املدارس عىل بناء أصول وفاعلية 

للفتيات. تُزّود املهارات الحياتية للفتيات املراهقات الفتيات باملعلومات واملهارات 

وشبكات الدعم يك يصبحن عوامل تغيري يف حياتهن. تقدم نوادي الفتيات يف املدارس، 

كنشاط ال منهجي، برامج املهارات الحياتية والتدريب املهني وفرص االدخار، أو 

تعزز األنشطة الرياضية. تُعّد نوادي الفتيات وسيلة فعالة إلنشاء مساحات آمنة 

لبناء الثقة بالنفس، والتطلعات، والكفاءة الذاتية، واألصول االجتامعية واإلنتاجية 

لدى الفتيات؛ كام تُسهم يف تطوير مهارات القيادة لدى الفتيات وإتاحة الفرص لهن 

للمشاركة املدنية. برامج املهارات الحياتية ونوادي الفتيات التي تشمل التثقيف 

الصحي وترُكّز عىل أعراف النوع االجتامعي وعالقات القوى ميكن أن تكون فّعالة 

يف تغيري املواقف التي تدعم تشويه األعضاء التناسلية األنثوية. وكام أسلفنا، فيجب 

أن تكون برامج املهارات الحياتية ونوادي الفتيات جزءاً من برنامج يعزز مشاركة 

مجتمعية أوسع وبيئة مواتية لتغيري األعراف االجتامعية.

رغم أن املجموعات املختلطة تبدو منطقية يف بعض السياقات ويف أوقات 

محددة خالل الربنامج، فإن مجموعات املهارات الحياتية للفتيات فقط 

تسمح للفتيات بالشعور بالحرية يف االنفتاح والتعبري عن أنفسهن وطرح 

األسئلة وتويّل أدوار قيادية - وهي سلوكيات قد يشعرن بعدم االرتياح 

أو الخوف من القيام بها، أو قد يرونها غري الئقة.

اسرتاتيجية رئيسية  أيضاً   )CSE( الشامل الجنيس  التثقيف  ميكن أن يشّكل 

لتقوية فعالية الفتيات وتوصيل صوتهن، وتقديم خيارات بديلة لتشويه األعضاء 

التناسلية األنثوية؛ ومع ذلك، هناك حاجة إىل مزيد من الدمج لقضية تشويه 

األعضاء التناسلية األنثوية يف مناهج التثقيف الجنيس الشامل. ميكن أن يلعب 

التثقيف الجنيس الشامل دوراً حاسامً يف إرشاك الفتيان باعتبارهم حلفاء يف 

تعزيز املساواة بني الجنسني والقضاء عىل تشويه األعضاء التناسلية األنثوية. 

لديها بيانات متاحة، مل تكن غالبية الرجال والفتيان )أكرث  من بني 19 بلداً 

من 50%( يف 14 بلداً داعمًة الستمرار تشويه األعضاء التناسلية األنثوية. ومع 

ذلك، حتى عندما يعارض الفتيان تشويه األعضاء التناسلية األنثوية، فإنهم ال 

يشعرون باالرتياح يف التحدث علناً عن هذه املامرسة.

مجموعات املهارات الحياتية 

للفتيات فقط

 Girls attending class in a school

 in the city of Bassiknou, in the

South-east of Mauritania.
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بريهاين هيوان يف إثيوبيا

قام صندوق األمم املتحدة للسكان، بالرشاكة مع وزارة الشباب والرياضة اإلثيوبية، بتنفيذ برنامج بريهاين هيوان )»النور لحواء« باللغة األمهرية(، وهو 

برنامج متوله مؤسسة Nike Foundation. أنشأ برنامج بريهاين هيوان مساحات اجتامعية آمنة للفتيات األكرث ضعفاً وانعزاالً للقاء أقرانهن والتفاعل 

مع البالغني املهتمني، وقلّل من انتشار تشويه األعضاء التناسلية األنثوية وزواج األطفال، وزاد من االستفادة من خدمات الصحة والحقوق الجنسية 

واإلنجابية )SRHR(. من خالل برنامج بريهاين هيوان، كّونت املُرِشدات مجموعات للفتيات املراهقات وتضمنت األنشطة برنامجاً للمهارات الحياتية، 

وحوافز اقتصادية للفتيات للبقاء يف املدرسة، وحوارات مجتمعية حول املامرسات الضارة. تم تيسري جلسات املهارات الحياتية من ِقبَل موّجهني كانوا 

قادًة مشهوداً لهم يف مجتمعاتهم املحلية. بعد تلّقي التدريب، قامت املرشدات بجوالت من باب إىل باب للتعرف عىل الشابات املحليات الاليئ 

ن يف جميع نتائج الربنامج، مبا يف  ترتاوح أعامرهن بني 10 و19 عاماً وتشجيعهن عىل االنضامم إىل الربنامج. أسفرت نتائج التقييم عن تحقيق تحسُّ

ذلك شبكات الصداقة، والحضور إىل املدرسة، وسن الزواج، واملعرفة والتواصل بشأن الصحة الجنسية واإلنجابية، واستخدام وسائل منع الحمل. 

أدت الحوارات املجتمعية إىل التزام أفراد املجتمع بوضع حد ملامرسات تشويه األعضاء التناسلية األنثوية.

املصدر: إيرولكار وموثنجي )2009(؛ مكبيب وُماّل )2010( 

دراسة حالة 2

دراسة حالة 3
(SOMGEP) مرشوع تعزيز تعليم الفتيات الصوماليات

يهدف مرشوع SOMGEP-T إىل تحسني نتائج التعلم وزيادة معدالت االنتقال الدرايس لـ 27,146 فتاة و 

30,053 فتى يف 148 مدرسة ابتدائية و 51 مدرسة ثانوية يف املناطق الريفية والنائية املترضرة من الجفاف 

ل لـ 3,712 فتاة. يستخدم مرشوع  والرصاع يف شامل وسط الصومال. يدعم الربنامج أيضاً فصول التعلم املُعجَّ

SOMGEP-T أدلة من البحث الطُّويل إلرشاد نهج متكامل لتحديد ومعالجة العوائق التي تعرتض تعليم 

الفتيات املراهقات. يشري بحثنا إىل أن نتائج تعلّم الفتيات تتأثر بعوامل متعددة ومرتابطة - حيث تضطلع 

أعراف النوع االجتامعي التقليدية التي تؤدي إىل اإلقصاء وتطبيع العنف بدور أسايس. لذلك، تعالج أنشطتنا 

الفجوات القامئة يف تقديم املحتوى ومنهجية التدريس، ولكنها تسعى أيضاً إىل تحويل األعراف االجتامعية 

التي تُسهم يف االستبعاد من التعليم. من خالل أنشطة مثل منتديات متكني الفتيات والفتيان، وتدريب 

لجان التعليم املجتمعي، وتدريب املعلمني، يجمع مرشوع SOMGEP-T املجتمعات واملدارس معاً لتغيري 

أعراف النوع االجتامعي وتعزيز التغيري االجتامعي عىل املدى الطويل. 

https://www.ungei.org/sites/default/files/2021-03/SOMGEPT-case-study-covid-gender-edu-2021-eng.pdf :املصدر
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دراسة حالة 4

بحوث العمل التشاريك بقيادة الفتيات تُعّزز التغيري االجتامعي. ميكن استخدام 

بحوث العمل التشاريك التي تُجَرى بقيادة الفتيات للتعرف عىل حياة وأولويات 

الفتيات كجزء من تقييم موارد املجتمع واحتياجاته، أو إلرشاد تصميم الخدمات 

املُوّجهة ورصدها وتكييفها وتقييمها، مبا يف ذلك برامج تعليم الفتيات التي 

األنثوية. كام  التناسلية  املُعرّضات لخطر تشويه األعضاء  الفتيات  تستهدف 

تُعّزز بحوث العمل التشاريك التي تقودها الفتيات التغيري االجتامعي، وتدعم 

املشاركة الهادفة، ومُتّكن الفتيات املراهقات من التأثري عىل السياسات والربامج 

التعليمية التي تؤثر عىل حياتهن. 

التعبئة االجتامعية أمٌر أسايس لوصول الفتيات إىل التعليم ووضع حدٍّ لتشويه 

األعضاء التناسلية األنثوية. تُعّد معالجة األسباب الجذرية لعدم املساواة بني 

الجنسني من خالل تحويل أدوار وأعراف وعالقات القوى للنوع االجتامعي 

أمراً أساسياً لضامن وصول الفتيات إىل التعليم والقضاء عىل تشويه األعضاء 

التناسلية األنثوية. ميكن أن تؤدي تدخالت تعبئة املجتمع إىل زيادة الوعي، 

وخلق مساحة للتأمل الذايت، وتشجيع التساؤل النقدي بشأن أعراف النوع 

االجتامعي السائدة. تُعّد الحوارات وجلسات التثقيف التي يقودها املجتمع 

والتي تكون قامئة عىل الحقوق وشاملة وتشاركية، والتي تبني الثقة وتوّضح 

التصورات وتعّزز التغيري نحو االستثامر يف الفتيات، أساسية لخلق بيئات آمنة 

ومتكينية وضامن حصول الفتيات بشكل عادل عىل التعليم ووضع حدٍّ لتشويه 

األعضاء التناسلية األنثوية. 

برنامج التنمية الشاملة للفتيات يف السنغال

منذ عام 2008، يقوم مرشوع الَجّدات )Grandmothers Project(، وهو أحد رشكاء 

للفتيات )GHD( يف مقاطعة فيلينجارا يف  الشاملة  التنمية  بتنفيذ برنامج  اليونيسف، 

السنغال. يُعّزز الربنامج تغيري األعراف االجتامعية املتعلقة بتعليم الفتيات وتشويه األعضاء 

بيئة مواتية يتغري فيها دعم األرسة  الفتيات وخلق  التناسلية األنثوية من خالل متكني 

واملجتمع لصالح الفتيات. يستخدم برنامج الَجّدات نهَج »التغيري من خالل الثقافة«، والذي 

يرُشك املراهقني، واآلباء، وكبار السن، واملجتمع التقليدي، والزعامء الدينيني، والعاملني 

الصحيني املحليني، واملعلمني يف مختلف األنشطة القامئة عىل الحوار والتي تعزز العالقات 

والتواصل بني األجيال وبني الرجال والنساء. يزيد الربنامج من التامسك االجتامعي بني 

قادة املجتمع وأعضائه - وهو رشط أسايس للعمل الجامعي من أجل الفتيات. يستعيد 

الربنامج دور كبار السن يف املجتمعات وميّكن الَجّدات من أن يصبحن حليفات نِشطات 

للفتيات الصغريات. أسفر تقييم برنامج التنمية الشاملة للفتيات عن وجود اعتقاد متزايد 

يف قيمة التعليم للفتيات. وَصف اآلباء تحّولهم من االعتقاد بأن املدرسة غري مهمة وال 

رضورية للفتيات إىل االقتناع بقيمة تعليم الفتيات كطريق لحصولهّن عىل وظائف ودخٍل 

أفضل. نتيجًة لذلك، ورغم أنه من املتوقع تقليدياً أن تشارك الفتيات بشكل كبري يف أعامل 

الرعاية غري مدفوعة األجر، خّفضت األمهات املهام املنزلية املُوكلة لبناتهن للسامح لهن 

بالحصول عىل مزيد من الوقت للدراسة. ورغم أن برنامج التنمية الشاملة يعمل عىل 

تغيري معايري املجتمع بشأن تشويه األعضاء التناسلية األنثوية، إال أن الدراسة مل تتمّكن 

من مالحظة هذا التغيري، نظراً ألن الفتيات يتعرّضن للختان وهن أطفال. ومع ذلك، الحظ 

اآلباء والَجّدات انخفاضاً يف مامرسة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية.

املصدر:شو وبريان وأنجايل كوهيل وسوزان إيغراس، مرشوع الَجّدات - التغيري من خالل 

الثقافة: تقرير بحثي نوعي عن برنامج التنمية الشاملة للفتيات. معهد الصحة اإلنجابية، 

واشنطن العاصمة، 2020 

 Nooridha Dwi Prastyani, a

 teacher in Madrasah Ibtidaiyah

 Keji, an Islamic boarding school

in Ungaran, Indonesia.
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الحركات االجتامعية تُعّزز املساواة بني الجنسني. مل يكن ليتحقق سوى القليل 

من اإلنجازات املعيارية بشأن املساواة بني الجنسني لوال جهود الدعوة التي تقوم 

بها املنظامت والحركات النسوية لزيادة الوعي العام، والضغط عىل الحكومات 

السياسات والترشيعات.  الحكومات عن تنفيذ  التغيري، وُمساءلة  من أجل 

النوع االجتامعي  الحركات االجتامعية دوراً حاسامً يف تغيري معايري  لعبت 

والسياسة العامة بشأن قضايا النوع االجتامعي الرئيسية، مبا يف ذلك وصول 

الفتيات إىل التعليم، والسياسات والترشيعات التي تحمي الفتيات من تشويه 

األعضاء التناسلية األنثوية. من خالل ربط الناشطني يف مجال تعليم الفتيات 

وحامية الطفل واملناهضني لتشويه األعضاء التناسلية األنثوية سيتسّنى تعزيز 

الحركات االجتامعية ملُساءلة الحكومات عن جدول األعامل حتى عام 2030 

وأهداف التنمية املستدامة.

7. دعوة للعمل

ترتبط املساواة بني الجنسني ومتكني الفتيات والنساء ارتباطاً جوهرياً بالحق يف 

التعليم الجيد للجميع. تسببت جائحة كوفيد-19 يف أزمة غري مسبوقة أدت 

إىل انتكاس التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة بحلول عام 2030، 

مبا يف ذلك الهدف 4.1 — ضامن حصول الفتيات عىل تعليم جيد وُمنِصف 

الفتيات تضمن  التناسلية األنثوية وتعليم  البحوث حول تشويه األعضاء 

ارتباط إيجايب قوي بني  الدراسات وجود  العديد من  الربنامج. وثّق  فعالية 

تعليم األم ووضع حدٍّ لتشويه األعضاء التناسلية األنثوية، ولكن أسباب هذا 

االرتباط تتطلب مزيداً من البحث. كام ذكرنا سابقاً، ال توجد تقييامت لألثر 

تُعّد  الفتيات.  التناسلية األنثوية عىل تعليم  آثار تشويه األعضاء  تبحث يف 

البحوث بشأن تقاطع تشويه األعضاء التناسلية األنثوية وتعليم الفتيات أمراً 

بالغ األهمية لبناء قاعدة أدلة الستخالص النُُّهج الفّعالة للقضاء عىل تشويه 

األعضاء التناسلية األنثوية والعمل عىل توسيع نطاق هذه النُُّهج.

وشامل من الطفولة املبكرة وحتى املرحلة الثانوية؛ والهدف 5.3 — القضاء 

عىل تشويه األعضاء التناسلية األنثوية. اإلجراءات الجريئة والعاجلة التالية 

مطلوبة من جميع أصحاب املصلحة الذين يدعمون تعليم الفتيات والقضاء 

عىل تشويه األعضاء التناسلية األنثوية:

تخطيط القطاع: ترسيخ القضاء عىل تشويه األعضاء التناسلية األنثوية كهدف . 1

التعليم، مع وضع االسرتاتيجيات  ُمحّدد رصاحًة يف سياسات وخطط قطاع 

املناسبة وأطر املساءلة للقضاء عىل تشويه األعضاء التناسلية األنثوية من خالل 

التعليم. يجب أن تتضمن تحليالت النوع االجتامعي لخطط قطاع التعليم 

التي تُكرّس هذه  التناسلية األنثوية والعوامل  فهامً النتشار تشويه األعضاء 

املامرسة. يجب أن يشمل التخطيط القطاعي املُراعي للنوع االجتامعي أيضاً 

اسرتاتيجياٍت للقضاء عىل تشويه األعضاء التناسلية األنثوية، مثل منهج الرتبية 

 ،)SRHR( الجنسية الشاملة أو مناهج الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية

والنُُّهج الرتبوية، واإلحاالت الواضحة لرصد حاالت تشويه األعضاء التناسلية 

األنثوية واإلبالغ عنها، واألنشطة الالمنهجية التي تعّزز متكني الفتيات. ويشمل 

التي تتحدى وتغري األعراف  الجنسانية  التحويلية  للنهج  هذا منح األولوية 

االجتامعية والجنسانية التي تدعم هذه املامرسة.

التمويل: تعاين مكافحة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية يف حاالت الطوارئ . 4

من نقص التمويل واإلهامل، نظراً ألن تدخالت الوقاية واالستجابة ال تُعّد ُمنِقذة 

السنوات  التمويل متعدد  الصمود.  الفتيات عىل  للحياة أو رضورية لقدرة 

مطلوب لتعليم الفتيات ومكافحة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية.

البيانات واألدلة: االستثامر يف تقييامت دقيقة لفهم تعقيدات قضية تشويه األعضاء التناسلية األنثوية، مبا يف ذلك العوامل متعددة األوجه التي تؤدي إىل هذه . 3

املامرسة. ضامن التمويل أو الرتكيز الكايف عىل البحوث التكوينية والتشاركية والتقييامت الدقيقة لقياس استدامة وفعالية السياسات والربامج. إجراء تقييامت دقيقة 

تدرس الصلة بني تعليم الفتيات والقضاء عىل تشويه األعضاء التناسلية األنثوية.

بناء الرشاكات: توفر الرشاكات ألصحاب املصلحة الرئيسيني يف تعليم الفتيات . 2

ومكافحة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية فرصًة لتوحيد جهودهم وتعظيم 

الحكومية،  الدولية، واملنظامت غري  تأثريهم. ميكن للحكومات، واملنظامت 

واملجتمع املدين، والقواعد الشعبية واملجموعات التي يقودها النساء والشباب، 

واألوساط األكادميية، والقطاع الخاص املساعدة يف ترسيع العمل من خالل 

بناء واستدامة اإلرادة السياسية للقضاء عىل تشويه األعضاء التناسلية األنثوية 

التقاطع بني تعليم  البحوث لفهم  الفتيات، واالستثامر يف  من خالل تعليم 

الفتيات وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية. كام تعني الرشاكات أيضاً تطوير 

اسرتاتيجياٍت للمنارصة من أجل إبراز الجهود وزيادة االستثامرات يف مجال 

األنثوية، والتعاون مع  التناسلية  الفتيات ومكافحة تشويه األعضاء  تعليم 

منصات التحالف األخرى الدولية واإلقليمية والوطنية املعنيّة مبكافحة تشويه 

األعضاء التناسلية األنثوية وبتعليم الفتيات من أجل تطوير رسائل مشرتكة.

دمج مكافحة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية يف برامج التثقيف الجنيس . 5

يف  مهامً  دوراً  الشامل  الجنيس  التثقيف  يلعب  أن  (CSE): ميكن  الشامل 

القضاء عىل تشويه األعضاء التناسلية األنثوية باعتبار هذه املامرسة انتهاكاً 

تتضمن  أن  يجب  والنساء.  للفتيات  الجسدية  والسالمة  اإلنسان  لحقوق 

املناهج معلومات حول أخطار الصحة البدنية والعقلية والجنسية املرتبطة 

بهذه املامرسة.
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امللحق 1: املوارد

تعليم الفتيات يف حاالت الطوارئ

إعادة تصور تعليم الفتيات: حلوٌل ملواصلة التعلّم للفتيات يف حاالت الطوارئ (اليونيسف): يُسلّط كتاب الحلول هذا الضوء عىل إجراءات التعليم الواعدة القامئة عىل األدلة يف تصميم 

وتنفيذ التدخالت التي تدعم تعليم الفتيات يف البيئات والسياقات اإلنسانية يف البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل حيث تَعطّل التعليم. يُوثّق الكتاب أمثلة عملية للنُُّهج التي اخترُِبت أو 

الجاري اختبارها، والتي ميكن استخالص الدروس منها. 

https://www.unicef.org/reports/reimagining-girls-education :املوقع

مجموعة األدوات EiE-GenKit: حزمة من املوارد األساسية بشأن النوع االجتامعي يف التعليم يف حاالت الطوارئ (مبادرة األمم املتحدة لتعليم البنات (UNGEI)، ومبادرة التعليم ال 

ميكنه االنتظار (ECW)، والشبكة املشرتكة بني الوكاالت للتعليم يف حاالت الطوارئ (INEE)): ترتكز مجموعة األدوات EiE-GenKit عىل املعايري واملبادئ التوجيهية لخدمات الحد األدىن 

واملعرتف بها دولياً، وتُعّد املورد األول من نوعه لتوفري مجموعة شاملة من أدوات الربمجة ملامريس التعليم لتعزيز الربمجة املُراعية للنوع االجتامعي يف سياقات التعليم يف حاالت الطوارئ. 

ُصّممت مجموعة األدوات EiE-GenKit عىل أساس األدلة البحثية واملامرسات الجيدة، وتسعى إىل تعزيز مناهج جديدة من شأنها تحفيز تغرّي جوهري يف نتائج النوع االجتامعي والتعليم 

للمتعلمني الذين يعيشون يف أزمات. 

 https://www.ungei.org/publication/eie-genkit :املوقع

قة ومحتوًى تعليمياً لكل من يعمل عىل تقديم تعليٍم  النوع االجتامعي يف مركز موارد التعليم يف حاالت الطوارئ (UNGEI وECW): يوفّر هذا املركز للموارد عرب اإلنرتنت موارد ُمنسَّ

يُراعي النوع االجتامعي يف السياقات املتأثرة باألزمات. 

 https://www.ungei.org/knowledge-hub/gender-education-emergencies :املوقع

إعادة البناء بطريقة تضمن تحقيق املساواة: دليل عودة الفتيات إىل املدرسة (صندوق ماالال، منظمة بالن إنرتناشيونال، اليونيسف، مبادرة األمم املتحدة لتعليم البنات، منظمة األمم املتحدة 

للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو)): تم تطوير هذا الدليل ملساعدة الحكومات واملجتمعات املدرسية »إلعادة البناء بشكل أفضل« بعد جائحة كوفيد-19، حيث يدعو إىل اتخاذ إجراءات »إلعادة 

البناء بطريقة تضمن تحقيق املساواة« — من خالل تعزيز تطوير نظم للتعليم تراعي النوع االجتامعي وإجراءاٍت موّجهة لضامن استمرار الفتيات يف التعلّم والعودة إىل املدرسة. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374094/PDF/374094eng.pdf.multi :املوقع

طرق الرتبية املُراعية للنوع االجتامعي

طرق الرتبية املُراعية للنوع االجتامعي: مجموعة أدوات للمعلمني واملدارس (منتدى الرتبويّات األفريقيات (FAWE): تشمل مجموعة األدوات هذه املامرسات الجيدة يف طرق الرتبية 

املُراعية للنوع االجتامعي، فضالً عن األبحاث املتعلقة باملساواة بني الجنسني والتعليم املُراعي للنوع االجتامعي يف السياق األفريقي. تتضمن مجموعة األدوات قضايا الصحة والحقوق 

الجنسية واإلنجابية، وتغطي تشويه األعضاء التناسلية األنثوية كمامرسة ضارة.

https://www.unicef.org/esa/media/6726/file/GRP-A-Toolkit-for-Teachers-and-Schools-2020.pdf :املوقع

بوابة املساواة بني الجنسني يف املدارس (Promundo) (PEGE) : تُوفّر هذه البوابة موارد تعليمية لدروس املساواة بني الجنسني. يستطيع املعلمون الوصول بسهولة إىل أِدلّة الستخدام 

الربنامجني H وM )الربامج الرئيسية للتعليم املجتمعي غري الرسمي بشأن الذكورية املراعية للنوع االجتامعي(.

https://promundoglobal.org/programs/portal-for-gender-equality-in-schools/ :املوقع

خلق بيئات تعليمية داعمة للفتيات والفتيان: دليل الرتبويني (IREX): يصف هذا الدليل كيفية ضامن أن تكون الفصول الدراسية ومواد التدريس مالمئة للنوع االجتامعي، وذلك باستخدام 

صيغ لكتُب العمل تساعد املعلمني عىل وضع خطة العمل الخاصة بهم ورصد التغيري الناجم.

 https://www.irex.org/resource/creating-supportive-learning-environments-girls-and-boys-guide-educators :املوقع

تشمل األدبيات التي تستكشف تأثري التعليم عىل معايري النوع االجتامعي ما ييل: نرشة البنك الدويل لعام 2013 بشأن املعايري والفاعلية، والتي تستند إىل البحوث األولية يف 20 بلداً لتسليط 

الضوء عىل التعليم كمحرك رئييس لتغيري معايري النوع االجتامعي؛ كام يؤكد تحليل Kabeer لعام 2011 لألِدلّة بشأن القوى التي يقوم عليها التمكني االقتصادي للمرأة أيضاً عىل التعليم.

https://www.unicef.org/reports/reimagining-girls-education
https://www.ungei.org/publication/eie-genkit
https://www.ungei.org/knowledge-hub/gender-education-emergencies
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374094/PDF/374094eng.pdf.multi
https://www.unicef.org/esa/media/6726/file/GRP-A-Toolkit-for-Teachers-and-Schools-2020.pdf
https://promundoglobal.org/programs/portal-for-gender-equality-in-schools/
https://www.irex.org/resource/creating-supportive-learning-environments-girls-and-boys-guide-educators
https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/5842/contextualising_the_economic_pathways_of_women_s_empowerment.pdf?sequence=1
https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/5842/contextualising_the_economic_pathways_of_women_s_empowerment.pdf?sequence=1
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شكٌر وتقدير

توّد منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسف( أن تشكر الشعوب والحكومات التي ساهمت يف هذا العمل. عىل وجه التحديد، نشكر االتحاد األورويب 

وحكومات النمسا، وفرنسا، وأيسلندا، وإيطاليا، ولوكسمبورغ، والرنويج، وإسبانيا )AECID(، والسويد، واململكة املتحدة، والواليات املتحدة األمريكية عىل 

مساهامتهم املالية السخية والدعم الفني لليونيسف من أجل القضاء عىل تشويه األعضاء التناسلية األنثوية.

كتب هذه املذكرة الفنية ستيفاين باريك من منظمة Child Frontiers بقيادٍة فنية من ِقبَل نانكايل مقصود، وهارييت أكولو، وجويل دوبوا، وياسمني سينكادا، 

وإنغريد سانشيز تابيا، وتاكودزوا كانيانغارارا، وونغاين غريس تاولو، وإلسيبيث إيفرسون، وإيندراين ساكار، وهيلني كرون، وإيكوكو شيموزو، وجيهان التروس 

من اليونيسف؛ وأنتارا غانغويل وغلوريا داميوند من مبادرة األمم املتحدة لتعليم الفتيات )UNGEI(؛ وخوسيه روبرتو لونا من صندوق األمم املتحدة للسكان 

.)UNFPA(

كام نُعرب عن امتناننا للرؤية الثاقبة والتعليقات التفصيلية التي وفرتها مجموعة مقّدمي املعلومات وأسهمت يف تشكيل هذه املذكرة الفنية، وقد تضّمنت 

هذه املجموعة: سيمون يانيك )االتحاد األفريقي(، وجنيفر أودونوغ )معهد بروكينغز(، وأماندا مول )منظمة كري(، وغريس أويزي )منظمة املساواة اآلن(، 

وترييزا أوموندي أديتان وجولييت كيموتو )منتدى الرتبويّات األفريقيات(، ومرييام نارسيس )شبكة الفتيات املراهقات يف هايتي(، وناتايل رويب تينغو )ميسيشانا 

إمباورمنت كوريا(، ودينيس ماتاندا )مجلس السكان(، وستيفاين بريلسون )املكتب املرجعي للسكان(، وجانا ميتزلر وكاثرين بايك )مفوضية الالجئات من 

النساء(، وزايد دوغالس وكريستي فيلرن )وورلد فيجان(، وسيينا فاليرش )الوكالة األمريكية للتنمية الدولية(. 
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مذكرة فنية 

تعليم الفتيات، ومتكينهن 

والقضاء عىل تشويه األعضاء 

التناسلية األنثوية


