
 
 

 

 موجز تنفيذيتقرير التقييم النهائي: 

 

 

  

 هدف التقييم ونطاقه

البرنامج المشترك بين صندوق األمم المتحدة للسكان ومنظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( والمندرج تحت عنوان خضع 

مدى نجاح البرنامج المشترك بين صندوق األمم  تناولت لعملية تقييملإلناث: تسريع عملية التغيير" "تشويه/بتر األعضاء التناسلية 

في الدول  ذلكلظروف المحيطة باور األعضاء التناسلية لإلناث ممارسة تشويه/بت التخلّي عن اسراعاليونيسف في والمتحدة للسكان 

 المستفيدة من البرنامج على مدى األعوام الخمسة األخيرة.

للتعلّم  للدول المشاركة في البرنامج والمانحين وسائر األطراف المعنية، يعتبر التقييم فرصة أنه يشكل أداة مساءلة وباإلضافة إلي

تشويه/بتر األعضاء التناسلية بإنجاز عملهما المستقبلي في مجال مكافحة ممارسة  دوق األمم المتحدة للسكان واليونيسفصنتسمح ل

 بشكل مستنير. لإلناث

 الفصل األول من عامخاصة بمعلومات  في بعض األحيان، لكنه يتضّمن أيضاً 2880وعام  8002بين عام  ةويشمل التقييم الفتر

يعالج الترابط القائم بين ، والوطني، واإلقليمي ومستوى المجتمع المحلي( والعالمي. و يتناول البرنامج في مستوياته األربعة )8022

 .هذه المستويات

 خلفية التقييم

بتر المشترك بهدف المساعدة في خفض ممارسة تشويه/ همابرنامج 8002عام  أطلق صندوق األمم المتحدة للسكان واليونيسف

في هذه الممارسة على كلياّ  القضاءوبغية  في المائة 00عاماً بنسبة  21حتى بلوغهّن سّن واألعضاء التناسلية لإلناث من الوالدة 

 اليونيسفمنظمة البرنامج المشترك بين صندوق األمم المتحدة للسكان و قد تّم وضعو .8028دولة واحدة على األقل بحلول عام 

 .عن ممارسة تشويه/بتر األعضاء التناسلية لإلناث التخلّي عملية إسراعبمنظمة األمم المتحدة التي تسمح لاألداة الرئيسية ليكون بمثابة 

. 8022 عامينتهي بحيث  8022تمديده عام  إال أنه تم(، 8028-8002ة أعوام )خمس لمدةرنامج المشترك أن يمتد كان يفترض بالب

، تقّدر كي(ير)أم مليون دوالر 00( بمبلغ 8002البرنامج المشترك أساساً )في العرض التمويلي لعام وفي حين قّدرت ميزانية 

ذا العجز في أّدى ه(. و8022يونيو/حزيران  في) )أميركي( مليون دوالر 22ستة أعوام بنحو مّدة الميزانية الحالية التي تغطي 

  .دولة كما كان متوقعاً في األساس 22 بدالً منفي البرنامج المشترك دولة فقط  21مشاركة إلى الميزانية 

 الدول تاريخ البدء

 بيساو، كينيا، السنغال، السودان -جيبوتي، مصر، إثيويبا، غينيا، غينيا  8002

 بوركينا فاسو، غامبيا، أوغندا، الصومال 8002

 إريتريا، مالي، موريتانيا 8022

  

منظمة و ندوق األمم المتحدة للسكان، خضع البرنامج المشترك بين ص2102-2102في السنة الخامسة من دخوله حّيز التنفيذ أي عام 

 تقييمعملية التغيير" ل عجلة تسريع: بتر األعضاء التناسلية لإلناث /تشويه)اليونيسف( والمندرج تحت عنوان " األمم المتحدة للطفولة

التابعين ة التقييم يضم أعضاء من مكتبي التقييم رمشترك مسؤول عن إدا فريقبإشراٍف وإرشاٍد من  هاأونيفرساليا إجراءشركة توّلت 

 واليونيسف. ندوق األمم المتحدة للسكانصلكلّ من 

 



 
 

 

 .8028وعام  8002عام  بينالميزانيات والنفقات السنوية الخاصة بالبرنامج المشترك للفترة الممتدة  بتفصيلً التالي الجدول  ويقّدم

 (    األمريكىالنفقات )بالدوالر  (األمريكىالميزانية )بالدوالر  العام

8002 3,692,497 2,436,875 

8002 5,565,974 4,209,029 

8020 7,322,679 5,559,831 

8022 ,631,0557 6,233,475 

8028 6,351,131 5,220,715 

 23,659,925 30,563,336 المجموع

 

 

 عملية التقييم ومنهجيته

وق االنسان و مع الحرص على مراعاة المساواة بين الجنسين وعلى احترام حقتعظيم األستفادة ركز النهج االجمالي للتقييم على ت

  الخصوصيات الثقافية وذلك من خلل االعتماد على مزيج من طرق جمع البيانات وتحليلها.

الى صياغة مجموعة مؤلفة من سبعة أسئلة تهدف الى توجيه  المسؤول عن إجرائهلتقييم، عمد الفريق التفويض بإجراء اوبناء على 

 وتصميم الصلة بالموضوع: هي ارير. وقد غطت هذه األسئلة خمسة معايير للتقييمعملية جمع البيانات وتحليل المعلومات وكتابة التق

اإلدارة الذي يشمل اليونيسف )منظمة للسكان و ؛ والفعالية؛ والكفاءة؛ واالستدامة؛ والتنسيق بين صندوق األمم المتحدةالبرنامج

 .بكل منها مرتبطةمؤشرات  إلى تطويرو لكل من األسئلة الفرعيةتحديد عدد من األسئلة عمد الفريق إلى  كماالمشتركة للبرنامج(. 

تقييم إقليمي في:  هذه المّكونات وتمّثلت .تقرير النهائي بالبياناتالزّودت نات مكوّ  ثالثةن التقييم كما يبدو في المخطط أدناه وتضمّ 

ى االنجازات التي تم تحقيقها على المستويين العالمي وعل تصميمه وتنسيقهو بالموضوع البرنامجصلة  أهمية يرّكز على شامل

علومات متعّمقة حول تأثيرات البرنامج تضمنت موالسودان( والسنغال  )هي كينيا و بوركينا فاسو  أربع دول ةحاللدراسة واالقليمي؛ 

) وتحليلها والتي جرى فيها جمع البيانات  التي لم تتم زيارتهالمحة عامة عن الدول اإلحدى عشرة المشترك على الصعيد القطري؛ 

 مع التركيز على اإلتجاهات و الموضوعات و القضايا العامة ( .

 

2008 2009 2010 2011 2012 

الميزانيات والنفقات السنوية الخاصة 
 (2012-2008)بالبرنامج المشترك 



 
 

 

إلجراء التقييم من  استخدامهاالرئيسية التي تم مصادر البيانات  تألفت 

 زياراتاللل خ فريق التقييمومن ملحظات  (والمراجع ذات الصلةالوثائق )الوثائق األولية والثانوية الخاصة بالبرنامج المشترك 

الميدانية األربع، باإلضافة الى استشارات أجريت مع مجموعة متنوعة من األطراف المعنية على المستوى العالمي واالقليمي 

 والقطري.

؛  الخبراء؛ إجراء مقابلت مع واألدبياتوالملفات  المستندات: مراجعة البيانات جمعلالتي تّم استخدامها  الطرقوفي ما يلي بعض 

؛ إجراء مسح إلكتروني يتناول جهات التنسيق و كذلك مجموعات نقاش بؤريةمناقشات جماعية على مستوى المجتمع المحلي  جراءإ

مع جهات التنسيق والشركاء المعنيين بالبرنامج  عن طريق االنترنت افتراضية نقاشمجموعات  جراءلبرنامج المشترك؛ إالخاصة با

وبهذا وصل مجموع عدد دى عشرة التي لم تتم زيارتها. الدول اإلحفي  اليونيسفمنظمة والمشترك بين صندوق األمم المتحدة للسكان 

  شخصاَ. 2028 إلى إجراء التقييم المسؤول أثناء فريقاألشخاص الذين استشارهم ال

 عدد األشخاص الذين تمت استشارتهم المؤسسات

للسكان/اليونيسف )المقر الرئيسي، المكاتب االقليمية، المكاتب صندوق األمم المتحدة 
 القطرية(

106 

 وكاالت أخرى تابعة لمنظمة األمم المتحدة ومانحون )على مستوى المقر الرئيسي
  وعلى المستوى القطري(

22 

 4 خبراء عالميون/أكاديميون

غير حكومية/شركاء عالميون آخرون دوليةمنظمات   8 

حكوميون على المستوى الوطنيممثلون   62 

 86 ممثلون حكوميون محليون

 168 المجتمع المدني ومنظمات دينية

 المستفيدون )المجتمع المحلي(
1016 

 1472 المجموع

 

 

أهم النتائج والخالصات والتوصيات 
 المنبثقة عن التقييم

لمحة عامة 
عن الدول 
التي لم تتم 

 زيارتها

تقييم إقليمي 
 شامل

دراسة حالة 
  أربع دول



 
 

 

وتحليلً ، وتحليلً مقارناً  ،ىوتحليلً للمحتو ،مصفوفة التقييم وتضمنت تحليلً وصفياً ل جميعها طبقاً تحليل البيانات وتجرت عملية 

في أهم النتائج والخلصات والتوصيات المنبثقة عن ساهمت و عّينةم مستوياتالنتائج على  إسنادب التقييممكّونات  وسمحتكمياً. 

 يقوم ،نوعين تكميليين من التحليل إلى فريق التقييم لجأ، رجوهالنتائج الم تحقيق البرنامج المشترك فيالدور الذي أّداه التقييم. ولقياس 

وفقاً للمؤشرات المحّددة في اإلطار المنطقي  رجوهياس التقّدم نحو النتائج الملى تحليل التقّدم الذي يرّكز على النتائج بهدف قأحدهما ع

 .و ذلك باستخدام منهج يعتمد على نظرية التغييراألهداف  بلوغلمساهمة في اعناصر تحليل ال علىيقوم اآلخر فيما للبرنامج، 

المعلومات والبيانات ولتحسين نوعية موثوقية لتحقق من ل إستخدام البيانات من عدة مصادر و مطابقتها التقييم الى لجأ فريقو قد 

 نتائج هذا التقييم وخلصاته وتعزيز مصداقيتها.

 النتائج

في الدول المشاركة في  ةالتي اتخذتها الحكومات الوطني الحاليةالبرنامج المشترك مع االلتزامات الوطنية والدولية مة اءموتّمت 

كما تمت مواءمته بدرجات مختلفة مع برامج صندوق األمم  ،عن ممارسة تشويه/بتر األعضاء التناسلية لإلناث تخلّيبال البرنامج

 .القطري ومع أولويات شركاء آخرين في التنميةيونيسف على المستوى المنظمة المتحدة للسكان و

راعي الخصوصيات الثقافية ي شمولي نهجقوة هامة، كتركيزه على االستمرار في  نقاطعلى تصميم البرنامج المشترك  برهنوقد 

والوطني والمحلي بشكل  العالميوتركيزه على العمل على المستوى  تشويه/بتر األعضاء التناسلية لإلناث لممارسةللتصدي 

شويه/بتر األعضاء التناسلية لإلناث في دولة واحدة على . إالّ أن الهدف االجمالي المتمثل في القضاء كلياً على ممارسة تىمتواز  

تتراوح أعمارهّن اللتي الفتيات  بينفي المائة  00الممارسة بنسبة  خفض شيوع هذهعلى ة اعدوفي المس 8028عام  قل بحلولاأل

يونيسف لم الصندوق األمم المتحدة للسكان وأن  كماعاماً خلل فترة تمتد على خمسة أعوام لم يكن هدفاً واقعياًّ،  21وبين سّن الوالدة 

 الترجمة العملية للبعد االقليمي المتوقع للبرنامج المشترك.حققا ي

في جلياًّ  برزتومع أن المسائل األفقية شأن حقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين ومراعاة الخصوصيات الثقافية والعدالة 

 .إعداد التقاريرالرصد والخاصة ب هومنتجات هأدوات بهذا الوضوح فيلم تظهر ، إالّ أنها تصميم البرنامج المشترك وتنفيذه

إال أن البرنامج المشترك،  خلف نظرية التغيير الكامنة تصوغوفي حين تدعم األدلّة المتوفرة عدداً من االفتراضات الرئيسية التي 

، وال سيما عمليات التغيير المفترضة التي تتألف منها هذه النظريةمندرجة في الخطوات ال مجملبتوثيق  ال تسمح البيانات المتوفرة

االجتماعية المرتبطة بممارسة تشويه/بتر األعضاء التناسلية  فاهيمنتقال المفترضة من تغّير المعملية االتتألف منها الخطوات التي 

ممارسة تشويه/بتر األعضاء  لتالي على مستوى إنتشارو با لإلناث الى تغّيرات واضحة على مستوى السلوك الفردي والجماعي

 . التناسلية لإلناث

 متباينة تمستوياعلى  كان وإنإحراز تقّدم  ، وقد تمّ إيجابية  رجوةتائج المفي إحداث الن البرنامج المشتركمات اهعموماً كانت إس

هم البرنامج في مجمل الدول المشاركة في اسواإلطار المنطقي للبرنامج المشترك: المخرجات التي تمت صياغتها في  إنتاجنحو 

ال سيما عبر المساعدة بتحسين األطر  ،التناسلية لإلناث تشويه/بتر األعضاءعن ممارسة  تخلّيتعزيز المناخ الوطني الملئم لل

تعزيز قدرات الجهات الفاعلة الرئيسية على تنسيق القانونية واالستراتيجية ذات الصلة على المستوى الوطني والمحلي وعبر 

 جهودها.

و قد  ممارسة تشويه/بتر األعضاء التناسلية لإلناث عن إلتزام المجتمعات المحلية بالتوقفهم البرنامج المشترك في تعزيز اسكما 

عن ممارسة تشويه/بتر  تخلّيالمجتمع المحلي وأفراده بال قادةالتصريح بالتزامات علنية من جانب  ازديادمن خلل  ظهر ذلك

البرنامج المشترك  إالّ أن .فراد )قاموا باإلبلغ عنها ذاتياًّ(سلوك األ على مستوىطرأت  تغيراتمن خلل األعضاء التناسلية لإلناث و

التناسلية لإلناث وإّنما قّدم مساهمات محدودة ممارسة تشويه/بتر األعضاء من اليات اقليمية للتخلي هم الى حد كبير في تعزيز لم يس

 في تعزيز انتاج بيانات موثوقة واستخدامها على المستوى القطري.



 
 

 

ّدم نحو إحراز نتيجتيه في التق المخرجاتإنتاج االنجازات التي حّققها على صعيد  من خاللإلى حّد كبير هم البرنامج اسكما 

عن ممارسة تشويه/بتر األعضاء  تخلّياالجتماعية باتجاه ال فاهيممال التي تشهدهاالتغييرات )المستمرة(  على: فالمؤشر رجوتينالم

البرنامج في إحداث التغيرات  ساهمةيكمن في م( 2نتيجة ال) التناسلية لإلناث على كل من الصعيد الوطني وصعيد المجتمع المحلي

على غيير إيجابي على حصول تالدليل  أماّ  في البرنامج، هذه الممارسة في مجمل الدول المشاركة بشأن الخطاب العام على مستوى

في عدد من البراهين فيتمثل ( 8 )النتيجةعضاء التناسلية لإلناث عن ممارسة تشويه/بتر األ تخلّيالالتحّرك العالمي نحو  مستوى

 األدلة القائمة على تهدعوب لذي ساهم فيه البرنامج المشتركهذه الممارسة وابشأن  8028قرار الذي اتخذته األمم المتحدة عام كال

  .فنيالدعم البالسياسات و حولالحوار بو

يانات التقييم في عمليات التغيير على المستوى العالمي ه ساهم إيجابياًّ وفقاً لب، إال أنالطموح لم يبلغ هدفهالمشترك ن البرنامج ومع أ

 .بالمجتمع المحليوالوطني والخاص 

اإلجمالي للبرنامج. نهج الالتي يرتكز عليها مجمل الدول المشاركة في البرنامج المبادئ األساسية  شهدتهاعكست التدّخالت التي 

 نهجهما، لكنهما كّيفتا ه إلى استعمال استراتيجيات مماثلة في الدول كاف نهجال اخالل تنفيذ هذوشركاؤهما  المنظمتان توقد عمد

وفقاً لمتطلبات السياق الوطني أو سياق المجتمع المحلي الخاص بكّل من هذه الدول. إالّ أن البيانات المنبثقة حتى اليوم عن  الخاص

تغييرات العلى تسهيل ( المرّكبة) الخاصةستراتيجيات اال في قدرة المؤثرة العوامل عن محدودةالبرنامج المشترك توّفر معلومات 

البيانات المتوّفرة ال تسمح بإجراء مقارنة منهجية بين االستراتيجيات أن  باإلضافة الي ،إحداثها لهذه التغييرات كيفيةوفي  يةسلوكال

 .المختلفة، بما في ذلك المقارنة بين فعاليتها من حيث التكلفة

العالمي إجماالً وعلى الصعيد لدعم استدامة االنجازات على الصعيد المواتية  وسمح البرنامج المشترك بخلق عدد من الظروف 

عن ممارسة تشويه/بتر  تخلّيالقدرة الوطنية على تولّي زمام عملية فقد تّم مثلً تعزيز ال .خاصةالوطني وصعيد المجتمع المحلي 

 نهجج ادمإو ،بين الجهات الفاعلة على المستوى الوطني ومستوى المجتمع المحليوتحسين التنسيق األعضاء التناسلية لإلناث، 

على  معنيةلدى العديد من الجهات ال فنيةأن نقص الموارد المالية وال البرنامج المشترك واستراتيجياته في المبادرات الوطنية. إالّ 

االستمرار في ممارسة تشويه/بتر الداعية إلى المستوى الوطني ومستوى المجتمع المحلي والتأثير الذي تمارسه المجموعات المحافظة 

 ناسلية لإلناث )والذي يشهد تزايداً في بعض الدول( يشكلن في الوقت نفسه خطراّ على استدامة عدد من النتائج المرجّوة.األعضاء الت

عدم القدرة على . إالّ أن سمحت الجهود التي بذلها البرنامج المشترك باستعمال الموارد البشرية والمالية بكفاءة واستراتيجيةو

 ، كما أّدى إلى الحد منأّدى إلى تقليص عدد الدول التي يشملها البرنامج المشترك مقارنة بالعدد المتوقع أساساً الموارد المتوفرة التنّبؤ ب

الميزانية كما ارتآها  وضوح الرؤية الخاصة أّثر سلبياًّ فيو، بشكل ثابت وطويل األمد مثلً( هالبرنامج وشركائه )على تنفيذ عمل

وشركائهما الوطنيين بسبب  المنظمتينموظفي عن شعور من اإلحباط لدى  أيضاً . وكشف التقرير ؤهماوشركا موظفو المنظمتين

بيعة البرنامج ط وليس نحوالذي يرمي البرنامج المشترك إلى تحقيقه  الطموح الهدف اإلجمالي نحوتوقعات الميزانية أحياناً توجية 

 .على التغيير ةالمساعد

وعلى  لمنظمتينالتكميلية الخاصة بكال ا هيكليته المشتركة من االعتماد على مواضع القّوةوتمّكن البرنامج المشترك بفضل 

تنسيق بين صندوق األمم كشف عن جودة ال إال أنة التقييم إلى ضرورة تحسين بعض النقاط،نبه  . في حين سمعتهما وشبكاتهما

 بدرجات متفاوتة(. كان اليونيسف على الصعيد العالمي والقطري )وإنمنظمة المتحدة للسكان و

المشتركة والفردية للبرنامج المشترك على مستوى المقر بفضل إدارتيهما  للسكان واليونيسفصندوق األمم المتحدة ساهم 

 وقّدم الفريق المعني بالتنسيق في المقر الرئيسي  .واستراتيجية بكفاءةالموارد المتاحة  إستخدامرئيسي والمستوى القطري في ال

بالرغم من البرنامج المشترك. الخاصة ب إعداد التقاريرو آللّيات الرصدالتعزيز المتواصل  من تمكينها مثلً ل للدول وتوجيهاً  قّيماً  دعماً 

لم تقوم بدور المتحدة للسكان واليونيسف لصندوق األمم المكاتب االقليمية  الذي تّم إحرازه إال أن تقّدمالنشطة واألعلماً بشأن  إحاطتها

 .في إدارة البرنامج فاعل

 



 
 

 

 لخالصةا

 عن ممارسة تشويه/بتر األعضاء التناسلية لإلناث تخلّيبالاللتزامات الوطنية والدولية بالتوافق مع االبرنامج المشترك  تّم تنفيذلقد 

في هذا الشأن. كما سمح البرنامج بتلبية الحاجات على المستوى القطري واستوفى أولويات  أولويات الحكومات الوطنيةمع و

إضافة إلى أولويات شركاء آخرين في التنمية على  ،صندوق األمم المتحدة للسكان ومنظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(

التغيير التي كان يرمي  واستراتيجياته اإلجمالية مع أنماطالبرنامج المشترك  نهجوالقطري. وعلى الرغم من توافق  العالميالصعيدين 

 إلى دعمها، إالّ أن أهدافه اإلجمالية المحّددة زمنياًّ كانت غير واقعية.

تشويه/بتر األعضاء التناسلية عن ممارسة  تخلّيالباتجاه  اسراعهامليات التغيير القائمة أو ساعد البرنامج في توسيع نطاق عو

التغيير على من أجل  اإليقاعلإلناث على المستويين الوطني والمحلي وعلى مستوى المجتمع المحلي، كما ساهم في تعزيز 

 االنجازات )كاألطر القانونية وآليات التنسيق والنفاذ إلى الخدمات(الحفاظ على بعض من  و بالرغم من أنة تمكن. العالميالمستوى 

هود على المستوى الوطني ومستوى الج ضرورة لتكثيف إال أن هناكمن دون دعم إضافي،  تحقيقهاالتي ساهم البرنامج المشترك في 

 إلى تغييرات فعلّية من حيث السلوك والممارسات )الجماعية(. فرص التغييرع المحلي بشكل خاص لتحويل المجتم

تنفيذه، لكن ثمة ثغرة متبقية في المعلومات واألدلة  في عمليةالبرنامج المشترك  انعكست االفتراضات النظرية التي ارتكز عليها

على المدى وإلى الحّد االجتماعية الى تغييرات ملموسة في السلوك الفردي والجماعي  فاهيمالمفي المرتبطة باالنتقال من التغييرات 

 يتعّين جمع المزيد من البيانات وتحليلها على األجل الطويل بغيةممارسة تشويه/بتر األعضاء التناسلية لإلناث. كما شيوع  من بعيدال

 .من حيث النتائج والتكلفةالمختلفة والمرّكبة المذكورة أعله  االستراتيجياتفعالية مختلف العوامل التي تحّدد على  قويةأدلة  تقديم

، لكنها لم التحفيزية البرنامج طبيعةبالنظر إلى  مناسبةالتي تّم وضعها بتصّرف البرنامج المشترك لبشرية كانت الموارد المالية وا

التنبؤ  عدم إمكانيةاستمرار تأثر سلبياً جراّء  بفعالية وكفاءةستخدام هذه الموارد كما أن ا ،شركائه وتوقعاتهم تكن كافية لتلبية حاجات

 .الذي يمكن توفيرهبالتمويل 

و بالرغم من أن عمليات  .صندوق األمم المتحدة للسكان واليونيسف في نجاح تنفيذ البرنامج المشتركوساهم تنسيق الجهود بين 

 .ية من هذة الهيكلية تفوق تلك التكلفةلفة إضافية إال أن الفائدة المتأتالتنسيق تحمل تك

بشكل مالئم وسمحت باستعمال الموارد المتوفرة  والمستوى القطريعلى مستوى المقر الرئيسي البرنامج المشترك وتّمت إدارة 

من إمكانية استعمال الموارد  تسّببت في الحدوإعداد التقارير إالّ أن الدورة السنوية للتخطيط ووضع الميزانية  .على نحو مناسب

 .وكفاءة بفعالية المتاحة

 همالدى وضع البرنامج المشتركعن   المنبثقةالتجارب االستفادة من  اليونيسفمنظمة  صندوق األمم المتحدة للسكان وبإمكان 

المستفادة من تنفيذ الدروس ذلك  في  بما ،ممارسة تشويه/بتر األعضاء التناسلية لإلناثالمستقبلية الهادفة إلى التصّدي ل برامجال

 تطبيقالتي تسمح ب احةوأسئلة وثغرات تشوب البيانات والمعلومات المت أفكار من، وبما تتضمنه برامج مشتركة متعددة األقطار

 .منظور المفاهيم اإلجتماعية بإستخدام ممارسة تشويه/بتر األعضاء التناسلية لإلناثإلى التصّدي ل الهادفةلبرامج ا

 توصيات

 تشويه/بتر األعضاء التناسلية لإلناث،عن ممارسة  تخلّيالباتجاه  الذي ساهم البرنامج المشترك في خلقهالتغيير  إيقاع حفاظ علىلل

. مرحلة ثانية من البرنامج تنفيذ )اليونيسف( منظمة األمم المتحدة للطفولةعلى يتعّين على صندوق األمم المتحدة للسكان و

لتركيز على مسألة ومواصلة االواقعية،  والنتائج والمخرجاتاألهداف االجمالية مجموعة من وضع هذه المرحلة خلل ويفترض 

 المحددةصياغة مجموعة من المعايير و ،ف من الموارد على المستوى القطريتشويه/بتر األعضاء التناسلية لإلناث لضمان مقدار كا

 .الختيار الدول المشاركة في البرنامج



 
 

 

 لمسئولين و صانعي القرارالتزام اي تعزيز التعاون مع شركائهما على االستمرار بالمساعدة فبأن تحرصا  منظمتينالتعّين على وي

عن ممارسة  تخلّيال نحوة في تقوية األنظمة الحكومية اهمالمسبو ،وتدعيم قدراتهم على المستويين المركزي والالمركزي

والتعاون ولقادة الرأي غير الحكوميين  للعاملينمواصلة دعمهما  منظمتينعلى ال أيضاً  يتعينو. تشويه/بتر األعضاء التناسلية لإلناث

 .المستويات  كافة معهم على

في اليونيسف الحفاظ األمم المتحدة للسكان وعلى  صندوقاستعمال الموارد، يتعين على كفاءة  استدامة النتائج و من أجل تحقيق

في التنفيذ على  ختيار شركائهماخلل ا الحرص المنظمتينعلى  . ويتوّجببرنامج المشتركالتحفيزية للطبيعة العلى  ثانيةالمرحلة ال

التي تصحب ع ات االبتكار والتنويوإمكان من جهة مع منظمات قائمة كبيرة الحجم التعاونإحداث توازن بين المنافع الناتجة عن 

 أو أصغر حجماً. ةناشئ جهات فاعلةالتعاون مع 

وشركائهما بوضوح باآلثار المترتبة على موارد البرنامج وتخطيطه وتنفيذه  ينالقطري موظفيهماغا أن تبلّ  منظمتينالويتعّين على 

 .لتحفيزيةته اطبيعء ورصده ورفع التقارير بشأنه وتقييمه من جراّ 

عبر الحدود،  التغييروالمختلفة التغيير بين المجتمعات  آلياتبشأن المنافع الناتجة عن ثبات االفتراضات التي يطرحها البرنامج وإل

يتعين على صندوق األمم المتحدة للسكان وعلى منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( وضع هذه االفتراضات قيد التنفيذ 

 المختلفة التغيير بين المجتمعات آلياتالموارد المناسبة لتنفيذ كما ينبغي عليهما تطوير استراتيجيات واضحة ومزوّدة ب، واالختبار

للبرنامج  دعم األبعاد االقليميةب مكاتبهما االقليميةالطريقة التي تسمح لتحديد  منظمتينينبغي على الكما . للتغيير االقليمية جوانبوال

 المشترك.

الهادفة إلى التصّدي  رامجهما القطرية العادّيةب أن اليونيسف التحقق منمنظمة يتعّين على صندوق األمم المتحدة للسكان و

راعي يممارسة هذه العن  تخلّيللشمولي  نهجبشأن اعتماد  االجماع الدولىتعكس تشويه/بتر األعضاء التناسلية لإلناث لممارسة 

الشمولي بذل جهود متزامنة على مستويات  نهجفترض اليو كما هي الحال بالنسبة إلى البرنامج المشترك.الخصوصيات الثقافية 

تساعد على التي  جميع األنشطة في  منظماتأن تشارك ال متوقعومن غير الوعن طريق قنوات متعّددة.  زوايا مختلفةمختلفة ومن 

 حسب عليهما المساهمة في التحقق ينبغي، لكن ممارسة تشويه/بتر األعضاء التناسلية لإلناثب الخاصالتغيير االجتماعي المستدام 

خلق الجهات الفاعلة الوطنية في  األستمرار في مساعدة المنظمتينعلى  يجبو. كافة هذه األبعادلالشركاء  تناولمن  دولةسياق كّل 

 .يه/بتر األعضاء التناسلية لإلناثتشوفي مجال التصّدي لممارسة  هاالحفاظ عليها من أجل تنسيق عمل آليات رسمية وغير رسمية و

الفهم في ظلّ التأثيرات السلبية التي تخلّفها الدورة السنوية لوضع الميزانية في التخطيط االستراتيجي والتشغيلي الطويل األمد وفي 

المانحين الحاليين أو ا يشجع اليونيسف أن منظمة ، يتعّين على صندوق األمم المتحدة للسكان وعلىلعمليات اتخاذ القرار الواضح

حملهم على الراغبين في المساهمة في العمل من أجل التخلّي عن ممارسة تشويه/بتر األعضاء التناسلية لإلناث لالمحتملين 

من الممكن لدورة إعداد التقارير أن  كان إذا ما تستكشفاأن  منظمتينينبغي على الو .يمكن التنبؤ بهاللتزام بتقديم تمويل طويل األمد ا

 بينما  إعداد التقارير المالية على نحو نصف سنوي، من الممكن في كيفية تحقيق ذلك. و تنظراتعكس التمويل المتعدد السنوات وأن 

دراتهم لجمع البيانات والشركاء بتكريس ق لموظفين. وقد يسمح ذلك لبصورة سنوية إعداد التقارير حول التقّدم المحرز قياساً بالنتائج

إلى  امجنالبرسعى لة األمد على مستوى السلوك التي يتناسب مع طبيعة التغيرات الطويكما أنه قد ي ،وتحليلها بصورة أكثر انتظاماً 

 تحقيقها.

على مستوى األنظمة واألدوات والقدرات والموارد المتوفرة لرصد التقّدم  يمكن تحسينهامن المجاالت التي  عدداً حظ التقييم ال

من البرنامج محتملة الثانية المرحلة الذات الصلة بعين االعتبار في  النواحيوينبغي أخذ . التقّدم لتوثيق هذاوتحقيق النتائج  باتجاه

 .منظمتانية لإلناث التي تنّفذها البمسألة تشويه/بتر األعضاء التناسلالمشترك وحيثما امكن من التدخلت البرنامجية األخرى المرتبطة 

قياس التقّدم لواستعمالها  والمتصلة بالموضوعوالمعّينة ( صياغة مجموعة محدودة من المؤشرات الواضحة iويتضمن ذلك ما يلي: )

ئهما شركامن على المستوى القطري و منظمتينال موظفيكّل من تعزيز قدرة  (ii)وضع التقارير بهذا التقّدم؛ لنحو تحقيق النتائج و

الوقت الكافي  لديهم الموظفينالتأكد من أن  (iii) ؛النتائجتركيز على من خلل البه التقارير  ووضعالتقّدم  رصدلى ع المنّفذين



 
 

 

 من أجل رصدنظمة الوطنية دعم األ (iv)؛ وتجميعهاالعمليات العادية الخاصة بتحليل المعلومات إجراء جمع البيانات ولمشاركة في ل

على نحو أكثر انتظاماً وعلى أجل  ه/بتر األعضاء التناسلية لإلناثتشويعن ممارسة  تخلّيال نحوالتقّدم  فيالنتائج والعوامل المؤثرة 

 .طويل

تشويه/بتر األعضاء المرتبطة بمسألة  مشتركةاليونيسف تعزيز جهودهما اليتعّين على صندوق األمم المتحدة للسكان وعلى و

إيضاح الطريقة التي  عليهما ينبغي، على المستوى العالميف .إبراز القيمة المضافة المتوّقعة من تعاونهماوال سيما  التناسلية لإلناث

لمنبثقة عن جمع المعلومات المالية اب ليب التي تسمحاّتباعها للمساهمة في تعبئة الموارد، كما ينبغي تحديد األسا همايتوقع من كّل من

المستوى القطري تسمح على طريقة تجدا  أن  ويتعين على المنظمتين اليونيسف.منظمة وصندوق األمم المتحدة للسكان أنظمة كّل من 

البرامج القطريين بشكل روتيني  مديري ثل ذلك مثلً في إشراك، وقد يتمتنقلت العاملينل علها أقل عرضة لجبتكريس شراكتهما  لهما

تشويه/بتر األعضاء التناسلية لإلناث، أو في صياغة مجموعة في عمليات االتصاالت والتخطيط الخاصة ببرامج مكافحة ممارسة 

 تحديدالتي تحّدد التعاون في هذا المجال الموضوعي. إلى ذلك، ينبغي و كل قطرألولويات الواضحة الخاصة بموجزة من المبادئ وا

المسؤولين عن الرصد والتقييم في الدول المشاركة في البرنامج، بما يتضمنه ذلك من  منظمتينواضح للتعاون بين موظفي الإطار 

درات الشركاء وإجراء المهام التي تقوم مثلً على تنمية ق تبادلباجراءات جمع البيانات ووضع التقارير و المرتبطةإيضاح للتوقعات 

ع من المكاتب االقليمية لصندوق األمم . أماّ على الصعيد االقليمي، فيجب إيضاح الدور أو األدوار التي قد يتوقّ ةمتابعزيارات ال

 المعنّية. الدول فيتشويه/بتر األعضاء التناسلية لإلناث  إلى الحّد من ممارسة الراميهدعم الجهود ل اليونيسف أداؤهاوالمتحدة للسكان 

إلى التصّدي  تفيد الجهود المستقبلية الهادفة قد تشويه/بتر األعضاء التناسلية لإلناثالمرتبطة بمسألة  اإلقتراحات باعتبار أنو

االستثمار في  صندوق األمم المتحدة للسكان وعلى منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(ن على يتعيّ  فأنة،ممارسةلهذه ال

 .التي تطرأ على السلوك الفردي والجماعي حّوالتبالتهذا التغيير  ارتباطحول االجتماعية و المفاهيمتغيير حول متعمقة  أبحاث 

أن تستندا إلى شراكاتهما الحالية وأن تعمدا إلى توسيعها بحيث تشمل جهات فاعلة أخرى على المستويين  ويجب أيضاً على المنظمتين

االجتماعية، كما يتعّين عليهما  ث المرتبطة بتغيير المفاهيماألبحاالعالمي واالقليمي من أجل تشجيع هذه الجهات على االستثمار في 

ممارسة  ا على قياس التغييرات من حيث انتشارمواصلة جهودهما الرامية إلى تحسين األنظمة القطرية القائمة بغية تعزيز قدرته

 وعلى قياس العوامل المؤثرة في هذه التغييرات. تشويه/بتر األعضاء التناسلية لإلناث

 

 

 

 

 

 

 ة.محفوظ الطبع جميع حقوق، 8022)اليونيسف(  منظمة األمم المتحدة للطفولة - ندوق األمم المتحدة للسكانص ©حقوق الطبع 

 منظمة األمم المتحدة للطفولةأو  للسكانندوق األمم المتحدة والتوصيات التي يتضّمنها هذا التقرير ال تعّبر بالضرورة عن وجهات نظر ص إن النتائج

 )اليونيسف(. منظمة األمم المتحدة للطفولةولمكتب التقييم التابع ل ندوق األمم المتحدة للسكانعن مكتب التقييم التابع لص و يعد هذا إصداراً مستقلً ليونيسف(. )ا

على العنوان االلكتروني التالي:  ندوق األمم المتحدة للسكانصالتابع ل مكتب التقييم إلى: يمكن توجيهها أية استفسارات حول مضمون هذا التقرير في حالة وجود

evb@unfpa.org على العنوان االلكتروني التالي: )اليونيسف(  منظمة األمم المتحدة للطفولةالتقييم التابع لمكتب  أو إلىevalhelp@unicef.org 

، وهي كالتالي: ندوق األمم المتحدة للسكانيمكن الحصول على النسخة الكاملة من تقرير التقييم على صفحة االنترنت الخاصة بمكتب التقييم التابع لص

\http://www.unfpa.org/public/home/about/Evaluation/EBIER  
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 http://www.unicef.org/evaluation/index_69673.htmlليونيسف، وهي كالتالي: صفحة االنترنت الخاصة بمكتب التقييم التابع لأو على 

http://www.unicef.org/evaluation/index_69673.html

