
 
 

 

 الدعوة الى األفكار والحلول اإلبتكارية  : ختان اإلناث بشأن حاضنة صندوق األمم املتحدة للسكان

 

 تعريفية:نبذة 
 

إنتهاك لحقوق اإلنسان أثر على حياة املاليين من النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم ، وال سيما في القارة األفريقية.    األنثويةإن تشويه األعضاء التناسلية  

ذا ، وإ األنثويةمليون امرأة وفتاة على قيد الحياة اليوم لشكل ما من أشكال تشويه األعضاء التناسلية  200تعرضت ما يقدر بـ  وقد وعلى الصعيد العاملي ،

 .2030مرأة وفتاة أخرى بحلول عام أمليون  68تجاهات الحالية ، سيتم ختان إلاستمرت ا

ية واإلنجابية للفتيات  يعتبر تشويه األعضاء التناسلية األنثوية معياًرا اجتماعًيا وثقافًيا راسًخا في كثير من  األماكن ، وله آثار خطيرة على الصحة الجنس 

والعدو  النزيف  مثل   ، واليونيسيف  والنساء  العاملية  الصحة  منظمة  عن  الصادرة  التقديرات   أحدث  وتكشف   الوالدة.  أثناء  واملضاعفات  والناسور  ى 

ا أيًضا معدالت وصندوق األمم املتحدة للسكان والبنك الدولي أن معظم البلدان التي ترتفع فيها معدالت إنتشار تشويه األعضاء التناسلية األنثوية لديه

وال يمكن املبالغة في التأكيد على التأثير النفس ي لتشويه األعضاء التناسلية األنثوية واملمارسات  .األمهات وأعداد عالية من الوفيات النفاسية  عالية لوفيات  

 .الضارة األخرى ضد النساء والفتيات. وتظل كرامة وتقدير الذات للناجين من هذه املمارسات على املدى الطويل

مضاعفة الجهود القائمة على األدلة واالبتكار.كما    -أهداف التنمية املستدامة    ضمن  الهدف املحدد  حيث أن    –  2030ارسة بحلول عام  يتطلب إنهاء هذه املم

ى تحديات عصرنا ا التغلب علأشار األمين العام لألمم املتحدة مؤخًرا إلى "... كونوا جريئين وثوريين…. ... ألنه بدون االبتكار ، ال توجد طريقة يمكننا من خالله

بدأ التوجيهي  بتكاري أمًرا طبيعًيا ". يشكل هذا املحان الوقت اآلن لجعل التفكير اإل   ... يمكننا القيام باألشياء بشكل مختلف ، والقيام بأشياء مختلفة ... 

 .النساء والفتياتبتكاري لتحفيز جهودنا نحو القضاء على أشكال العنف واملمارسات الضارة ضد األساس للتفكير اإل 

 
 الدعوة لإلبتكار 

 

 و واملمارسات الضارة األخرى على محمل الجد وقاد عدًدا من التدخالت ملنع حدوثه.  ختان اإلناثلقد أخذ صندوق األمم املتحدة للسكان مسألة القضاء على  

التخلي عن هذه املمارسة التقليدية   أكبر برنامج عاملي لتسريع   اثختان اإلنيعد البرنامج املشترك بين صندوق األمم املتحدة للسكان واليونيسف للقضاء على  

أظهر قد  قد حفز البرنامج حركة عاملية للقضاء على تشويه األعضاء التناسلية األنثوية وو الضارة وبالتالي النهوض بحقوق وصحة ورفاه النساء والفتيات. 

 .املستويات اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية واملجتمعيةقدرة ال مثيل لها على إحداث التغيير أيًضا على 

، يدعو صندوق األمم املتحدة للسكان   ومن خالل الدعم املالي املقدم من البرنامج اإلقليمي ملبادرة  تسليط الضوء للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات 

  / أو في جميع أنحاء أفريقيا.   في املجتمعات و  ختان اإلناثبتكارية من شأنها وقف ومنع  لفتيات ، إلى تقديم أفكار وحلول إالشباب ، وخاصة املراهقات وا

  نشجعك على مشاركة األفكار الجريئة والقابلة للتطوير معنا بما في ذلك األفكار القابلة للتطبيق  
ً
والتي يمكن أن تساعد حًقا في تحقيق هدف اقتصاديا

 -: نرحب باألفكار والحلول في املجاالت التالية  وجتماعي وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية داخل املجتمعات.القضاء على العنف القائم على النوع اال 

 زيادة مهارات وقدرات الفتيات واملجتمعات املحلية لقيادة عملية التغيير •

   ختان اإلتاثتمكين الفتيات من تولي القيادة في مكافحة   -

 والشابات في مجال التكنولوجيا الرقمية ومحو األميةتطوير مهارات الفتيات   -

)جميع األشكال بما فيها وسائط اإلعالم الرقمية( ملنع تشويه األعضاء التناسلية لإلناث والتصدي له ، وتمكين   ىسرد القصص الإستخدام   -

 . الشابات والفتيات

 
 
 



 
 

 األنثويةوالثقافية والجنسانية التي تشجع على تشويه األعضاء التناسلية    العادات املجتمعيةتغير   •

 . .تمكين الفتيات داخل األسرة بشأنتحسين عملية اتخاذ القرارات  - -

 .  األنثويةإشراك الرجال والفتيان في القضاء على تشويه األعضاء التناسلية   -

 األنثوية الدينيين في القضاء على تشويه األعضاء التناسلية  والقادةزيادة مشاركة املجتمعات املحلية  - -

 ·األنثوية.زيادة مشاركة الشباب واملنظمات النسائية والتعاون في القضاء على تشويه األعضاء التناسلية  - -

 جتماعية الضارإل لدعوة لتغيير املعايير ااتمكين الناجين من تشويه األعضاء التناسلية األنثوية من إعادة تأهيل واستخدام خبراتهم في قيادة وتوجيه   -

 . بدائل طقوس اإلنتقال من مرحلة عمرية الى اخرى وشيوخ القبائل بشأن  القادة املجتمعيين املشاركة النشطة من جانب  -

ة املستهدفة للقضاء على تشويه  تكثيف الحمالت املتعددة الوسائط )بما في ذلك وسائط اإلعالم الناشئة( بشأن املعايير االجتماعية في املجتمعات املحلي -

 األعضاء التناسلية لإلناث

 نظام املكافأة للمجتمعات ملكافحة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية    -

 

 
 على الخدمات الصحية ) الصحية واالجتماعية والقانونية (  ختان اإلناثتحسين إمكانية حصول    ●

 .( لتبادل املعلومات والوصول إلى الخدمات تطبيقات الهواتف املحمولةستخدام الحلول التقنية ) إ  - 

 : االنثوية ى تشويه األعضاء التناسليةعل لناجين “ لتلبية احتياجات النساء والفتيات من أجل القضاءل املقدمة  تحسين الخدمات الطبية ”   -                  

 بين الخدمات ، والصحة ، والتعليم ، والشرطة ، والعدالة ، والخدمات االجتماعية ، واملالجئ ، والدعم  نظام اإلحالة والربط) أ (                             

 .االجتماعي  والنفس ي                          

     والتصدي لها والتخفيف من آثارها )معالجة مسألة إضفاء  االنثويةملنع آثار تشويه األعضاء التناسلية  - نوعية الخدمات / االستعداد  )ب(                         

 . األنثويةعلى تشويه األعضاء التناسلية  الطابع الطبي                        

 بمنع    لجهود   19-على سبيل املثال التعامل مع آثار كوفيد الحقوق الجنسية واإلنجابية وغيرها من الخدمات في خطط االستجابة )إدماج الصحة و  -           

 . في املجتمعات املحليةاالنثوية  األعضاء التناسلية  تشويه                

 

 شجيع استخدام التكنولوجيا(  يوتحليلها وتنسيقها ونشرها )تحسين نظم جمع البيانات        ●

 وتبادلها فيما بين مختلف الجهات الفاعلة )املرافق الصحية ،   االنثويةتيسير تنسيق جمع البيانات املتعلقة بتشويه األعضاء التناسلية   - 

 . الجتماعية ، والشرطة( لتحسين تقديم الخدمات ا والخدمات     

                 منصة بيانات آنية إلبالغ التدخالت الوقائية واالستجابة ـوإنشاء  جمع البيانات وتجهيزها ونشرهاعملية فى ستخدام التكنولوجيا إ  - 

  االنثوية.في مجال تشويه األعضاء التناسلية 

 اية والرعاية في مجال منع تشويه األعضاء التناسلية  ستخدام التكنولوجيا الرقمية الناشئة لوضع خرائط و / أو مراكز لتقديم خدمات الوقإ -

 -ومقّدمي الخدمات ، املعلن عنها من جانب الجمهور ؛  االنثوية  

 .  .سياقية ، القضايا املجتمعية( لتقييم أثر تشويه األعضاء التناسلية لإلناث على املجتمعات واالقتصاداتبناء نظم تكيفية )  -

 إدراج مؤشرات تشويه األعضاء التناسلية لإلناث في نظام املعلومات الصحية الوطنية ، إلضفاء الطابع املؤسس ي على جمع بيانات تشويه  -    

 . من جانب العاملين الصحيين في مرافق الرعاية الصحية األولية االنثويةالتناسلية  األعضاء        

 االنثويةبناء قدرات العاملين الصحيين كأفرقة مراقبة لرصد وتتبع الحوامل والفتيات املعرضات لخطر تشويه األعضاء التناسلية  -       

 

  عي، للحفاظ على االلتزام الجما االنثويةالتخلي عن تشويه األعضاء التناسلية  تستهدف إعالنات عامة  ب القيام  مراقبة محلية ، بعد  إنشاء نظم     -  

 . بالتخلي عن هذه املمارسة



 
عبر الحدود )حيث يقوم مقدمو الرعاية بنقل الفتيات عبر الحدود إلى البلدان التي ال توجد فيها قوانين   االنثويةمنع تشويه األعضاء التناسلية  •

 . (املؤبوءة في املناطق عقابية أقل / ال سيما في املجتمعات املحلية الحدودية 

ؤسسات الحكومية بالتعاون مع منظمات املجتمع املدني  تعزيز خدمات الوقاية من تشويه األعضاء التناسلية لإلناث والتصدي لها داخل اإلدارات / امل -

 . األنثويةس تشويه األعضاء التناسلية املختلفة ومنظمات حقوق املرأة وغيرها من املجتمعات التي تمار 

 .تحسين الشراكة والتعاون بين البلدان ، ال سيما فيما بين الوكاالت الحكومية الرئيسية ووكاالت إنفاذ القانون   -

 

 األنثويةلبيئة القانونية )القانون والسياسات( لدعم مكافحة تشويه األعضاء التناسلية تحسين ا •

  وحماية  تشجيع التعاون فيما بين الوكاالت الحكومية وتوعية املجتمعات املستهدفة )التعليم والصحة والقضاء وإنفاذ القانون وما إلى ذلك( ملنع -

 االنثوية.  الفتيات من ممارسة تشويه األعضاء التناسلية

، وال سيما في إطار ممارسة تشويه األعضاء  األنثوية تضمين التوعية بالسياسات والقوانين واملؤسسات القائمة لدعم منع تشويه األعضاء التناسلية   -

 . ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث عبر الحدود والتناسلية لإلناث ،

 

 زيد من التفاصيل( أنقر الرابط  للحصول ملنهج الصلة ) •

 .في مكافحة الفساد  التنمويينبناء قدرات الشركاء   -

 .ضمان إبراز أثر تشويه األعضاء التناسلية لإلناث في األوضاع اإلنسانية الهشة -

 . والتصدي لها في إطار االستجابة الخاصة بالصحة الجنسية واإلنجابية  األنثويةإدماج خدمات الوقاية من تشويه األعضاء التناسلية  -

 العنف القائم على نوع الجنس في األوضاع اإلنسانية والهشة.   -

 . الهش / اإلنسانيفي السياق  األنثويةضمان جودة مسارات اإلحالة املتعلقة بتشويه األعضاء التناسلية  -

 األنثوية تشويه األعضاء التناسلية   املعنية بمسألةتعزيز قدرة الجهات الفاعلة في املجال اإلنساني / مقدمي الخدمات  -

 

 ؟   إلى إين 

اختيار اثنين من حلول الفرق سيتم  (.و 2021نوفمبر    -أفرقة من املبتكرين للمشاركة في مخيم تدريبي معد  خصيصا ملدة أسبوع )أكتوبر    10سيتم إختيار  

دوالر أمريكي مجتمعة( للتصميم ، والنموذج   50000التمويل األولي )ما يصل إلى  على    الحصول   ". سيتمكن الفريقان منعرض تقديمى لألفكار و الحلول بعد "

حضانة   فترة  مدار  على  املقترح  الحل  إمكانات  واختبار   ، السريع  ا  6  ملدة/األولي  مركز  يقودها  بهأشهر  ومعترف  به  موثوق  أفريقي   .بتكار 

افتراضية في العرض التقديمي ، وعرًضا مباشًرا  وفعاليات  من املتوقع أن يكمل املبتكرون املختارون جميع مراحل البرنامج الذي سيتضمن معسكًرا تدريبًيا ،  

 .أشهر 6حول الصحة الجنسية واإلنجابية ، وحضانة ملدة  ةمحدد فعالية دوليةفي 

 .2021سبتمبر  30 . هذه الدعوة مفتوحة لتقديم الطلبات حتىهناسُيطلب من املبتكرين تقديم طلب من خالل رابط مخصص 

 

 تأهل؟ يمكنك  ال كيف

 

 .األولوية املحددة أعالهجب أن تكون األفكار جديدة ومبتكرة وأن تستجيب ألي من املجاالت ذات ي    ●

جتماعية واملنظمات غير الهادفة للربح بما في ذلك املؤسسات األكاديمية إل املؤسسات ا ممثلى اولشباب( مكن أن تكون األفكار من األفراد )اي    ●

 والبحثية 

 

برنامج تابع لصندوق األمم املتحدة للسكان في غرب ووسط أفريقيا ، وشرق وجنوب أفريقيا ، ومصر ، والسودان ، وجيبوتي ، الن يكون مقره في بلد أ    ●

 .تشويه األعضاء التناسلية األنثويةاملوبؤة بظاهرة والصومال ، و / أو البلدان 

 . .يتم تشجيع النساء والفتيات بشدة على التقديم عاًما أو أقل )تعريف االتحاد األفريقي للشباب(. 35يجب أن يكون املبتكرون  •

https://forms.gle/GUBY5KLrasvp9Ua27


 
 ُتظهر فرق االبتكار نمًوا  أن يجب  ●  

ً
 ( الرجوع إلى مبادئ األمم املتحدة لالبتكار )والتكيف غييروعقلية تعلم ، بما في ذلك الرغبة في الت مرنا

 .الحضانة ، بتيسير من شريك يحدده صندوق األمم املتحدة للسكان والشركاءأشهر ملرحلة  6يجب أن تكون الفرق قادرة على االلتزام بما ال يقل عن   ●

 .الشركاء اإلقتصاديين بذلكحهم مع املبتكرين اآلخرين إذا نص الحلول  ون الفرق على استعداد لتعديل يجب أن تك   ●

 .نستعداد لعرض عملك من خالل منصات االتصال التي يحددها صندوق األمم املتحدة للسكاإل ا  ●

 

بالحد األدني )مع االلتزام  موجزو  واضحبشكل  اجابتك ن تكون ا . يرجى الرابطستخدام هذا إبملؤهلين تقديم حلولهم املبتكرة يجب على املبتكرين ا

 ٢٠٢١سبتمبر   ٣٠ بتاريخ   : . املوعد النهائي للتقديم/ أو العربية الفرنسية و / أو البرتغالية( وباللغات اإلنجليزية و / أو للحروف

 

 

إضافية  سينظم املكتب اإلقليمي  لشرق افريقيا والجنوب األفريقي لصندوق األمم املتحدة للسكان سلسلة من الندوات عبر اإلنترنت لتوفير معلومات

   :esaro.innovation@unfpa.orgإلى األسئلة توجيه يمكنك أيًضا  وجتماعية للحصول على التفاصيل.إل الم اوسائل اإلعل نا منصاتتابع  للمبتكرين املهتمين. 

 .الدعوة أيام بعد نشر هذه 10 ملدة
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