صندوق السكان/اليونيسيف
دليل األعراف االجتماعية والتغيير

مقدمة
وقائمة المراجع

أُع ّد هذا الدليل من قبل البرنامج المشترك بين صندوق األمم المتحدة للسكان /اليونيسيف بشأن ختان اإلناث /تشويه األعضاء التناسلية لإلناث :تسريع
التغيير ،تحت إشراف نافيساتو جاي .ديوب وكودي دوناهو.
شكر واجب لكل من :مارغريت مونيه وماريا غابرييال دي فيتا لكتابة الدليل  -ريان مولدون لمراجعة الوحدة ( - )1جريتشين كايل لدعم العمل في الدليل.
كما قدّم األشخاص التالية أسماؤهم أفكاراً ومالحظات قيمة - :فرانشيسكا مونتي ،للتعقيب على كل الوحدات  -ألفونسو باراغ ،لتقديمه المدخالت بشأن
قضايا حقوق اإلنسان  -كلوديا كابا ،لتقديمها الدعم باإلحصاءات  -دانييال كولومبو ،لتقديمها اقتراحات إضافية.
والشكر موصول أيضا ً للمشاركين في االجتماع الذي عُقد في نيويورك بشأن األدوات التنفيذية للتدخالت المجتمعية ،وعلى وجه التحديد غابرييل هايلي
داغني ،فيفيان فؤاد ،غودفري كوروهيرا ،غونتر النير ،باتريشيا رودي ،ماري روز ساوادوغو ،كريستينا سكوبا ،جين سيروانغا وروب ويليسون،
وكذلك المشاركين في اجتماع سالي للمصادقة في السنغال.
ويعتمد الدليل على منظور األعراف االجتماعية .ويستخدم التعريف الذي حددته الباحثة االجتماعية كريستينا بيشيري ،ويطبّق مفاهيم التوقعات االجتماعية،
سواء التجريبية والمعيارية ،لتحديد ما إذا كان الختان يُعد عرفا ً اجتماعيا ً في سياق محدد .كما يستخدم الدليل ويعدّل أيضا ً بعضا ً من نتائج دورة اليونيسيف
بشأن التقدّم المحرز في األعراف االجتماعية ،2015-2010 ،الذي شاركت في رئاسته كريستينا بيشيري وجيري مكي في جامعة والية بنسلفانيا.
أما دراسات الحالة ،فمأخوذة من المقاالت والبحوث التي أعدها علماء االجتماع :ساجدة أمين ،غابرييل داغني ،نافيساتو جاي ديوب ،إلين غروينبوم ،أنتاناس
موكوس وجان فيليب بالتو ،ومن حملة سليمة في السودان ،وبرنامج توستان ،ودليل  AIDOS/RAINBOوصندوق السكان في كينيا.
كذلك يأتي الدليل كخطوة جديدة في سلسلة العمل السابق الذي قام به كل من اليونيسيف وصندوق السكان ،بما في ذلك استكشافات اليونيسيف اإلحصائية
في عام  2005و ،2013ودايجست إنوشنتي الذي يصدره اليونيسيف بشأن «تغيير تقليد اجتماعي ضار :قطع /تشويه األعضاء التناسلية لإلناث (،)2005
واالستراتيجية المنسقة للتخلي عن قطع /تشويه األعضاء التناسلية لإلناث في جيل واحد « التي أصدرها اليونيسيف ( ،)2007وسلسلة إنوشنتي لليونيسيف
حول األعراف االجتماعية والممارسات الضارة ( ،)2009-2006وكلها أُجريت بالتعاون مع الباحث االجتماعي جيري مكي ،وعدد كبير من الشركاء
األكاديميين والتنمويين.
وقدمت المكاتب القطرية لكل من اليونيسيف وصندوق األمم المتحدة للسكان في بوركينا فاسو وجيبوتي ومصر وإريتريا وإثيوبيا وكينيا وغينيا وغينيا بيساو
ومالي وموريتانيا والسنغال والسودان وأوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة خبرات قيمة.
حررت هذا التقرير جريتشين الشسينغر ،وقام بالتصميم إل إس جرافيك ديزاين.
خرج هذا الدليل إلى النور بفضل التمويل الذي تل ّقاه البرنامج المشترك لصندوق السكان واليونيسف من ألمانيا وإيرلندا وأيسلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ
والنرويج والسويد والمملكة المتحدة.
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وُ ضع هذا الدليل لمديري البرامج التدريبية لتعزيز التخلّي عن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث/الختان .وقد تم تصميمه في
إطار برنامج مشترك لصندوق األمم المتحدة للسكان (صندوق السكان) وصندوق األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) يطبق
البرنامج المشترك نهجا ً مبتكراً فيما يخص التخلّي عن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث/الختان ،وذلك باستخدام منظور األعراف
االجتماعية لالسترشاد بها في اختيار مزيج مناسب من االستراتيجيات واألنشطة التي تفضي إلى التغيير االجتماعي المستدام ذاتياً.
ويسعى البرنامج إلى المساهمة في الهدف العام الذي حدّده اإلعالن المشترك بين الوكاالت لعام  2008بشأن القضاء على تشويه
األعضاء التناسلية لإلناث/الختان ،والذي أ ّكد عليه قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  146/67لعام  ،2012والذي يدعو
إلى دعم الحكومات والمجتمعات المحلية والفتيات والنساء في التخلّي عن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث/الختان ويستهدف
 5.3من وثيقة المحصالت المتعلقة بجدول أعمال التنمية المستدامة ،التي اعتمدها زعماء العالم في سبتمبر/أيلول :2015
"القضاء على كل الممارسات الضارة مثل زواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث بحلول
عام ".2030
ّ
وغطت  15بلداً.
جرت المرحلة األولى من البرنامج في الفترة من  2008إلى ،2013
أما المرحلة الثانية ،التي تستمر من  2014وحتى  2017في  17بلداً ،فستساعد على زيادة توسيع نطاق نهج منسّق يثمر عن
نتائج ملموسة.
يعمل منظور األعراف االجتماعية على تسليط الضوء على القضايا التي تبدو معقدة ومستعصية في بعض األحيان ،ويقدّم رؤى
تضع التغيير السلوكي الجماعي في المواقف في طليعة التغيير االجتماعي اإليجابي .واالعترافبتشويه األعضاء التناسلية لإلناث/
الختان كعرف اجتماعي يتطلب العمل من خالل قنوات متعدّدة إلقامة حركة اجتماعية ،وحشد الناس من بين جماعات الممارسة
وغيرهم من األفراد ذوي النفوذ والقادرين على اتخاذ القرارات.
وربما يكون عدد األشخاص المشاركين صغيراً في البداية ،ولكنه سيزداد ببطء ليصبح تحالفات وشبكات واسعة النطاق تدعم عرفا ً
جديداً هو التخلّي عن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث/الختان .وينطوي تنفيذ هذه االستراتيجية على مجموعة واسعة من أصحاب
المصلحة (الحكومات والمجتمع المدني واألفراد) عبر مجموعة متنوعة من القطاعات ،بما في ذلك الصحة والتعليم وحماية الطفل
واالتصاالت ووسائل اإلعالم واألعمال التجارية .ويمكن للشراكات التي تبرمها أن تنشر المعرفة المكتسبة وتعزز التحوّ ل في
المواثيق واألعراف االجتماعية ذات الصلة بتشويه األعضاء التناسلية لإلناث/الختان ،األمر الذي يؤدي إلى التغيير االجتماعي
الجماعي وتحسين رفاه الفتيات والنساء.
ومن خالل البرنامج المشترك ،هناك فرص متزايدة الستخدام نهج األعراف االجتماعية للتصدّي للممارسات الضارّ ة األخرى التي،
ّ
متجذرة في األعراف التمييزية بين الجنسين .وعلى وجه الخصوص ،حين
مثلها مثل تشويه األعضاء التناسلية لإلناث/الختانُ ،تعد
يقترن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث/الختان بزواج األطفال  UNFPAو ،UNICEF 2014Aيُنظر إليهما عاد ًة باعتبارهما ضروريان
للقبول االجتماعي واالندماج في المجتمع .تناولت المرحلة األولى من البرنامج المشترك تشويه األعضاء التناسلية لإلناث/الختان
إلى جانب القضايا المتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية .وأُثيرت قضية زواج األطفال في مختلف البلدان .وقد نظمت العديد من
المجتمعات إعالنات عامة بشأن التخلّي عن ك ٍّل من تشويه األعضاء التناسلية لإلناث/الختان وزواج األطفال.
 1انظر:

www.npwj.org/FGM/UN-General-Assembly-Adopts-Worldwide-Ban-Female-Genital-Mutilation.html
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الغرض من هذا الدليل
يتضمن هذا الدليل أمثلة عملية ومفاهيم نظرية لفهم العمليات المتصلة بتغيّر المواقف والسلوك الجماعي وهو يشمل الموضوعات
التالية التي سيتم تناولها في ورشة عمل لمدة خمسة أيام:
• •اإلطار المفاهيمي الستراتيجيات التخلّي عن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث/الختان المبني على وجهات نظر ونظريات األعراف
االجتماعية ،والنهج القائم على حقوق اإلنسان إزاء برمجة التنمية؛;
• •الحاجة إلى معالجة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث/الختان باعتبارها مسألة تتعلق بالمساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان،
وتطبيق فهم لألعراف االجتماعية على قضايا المساواة بين الجنسين؛
• •أهمية التشريع بالنسبة للتغيير االجتماعي ،والتفاعل بين اإلصالحات التشريعية واألعراف األخالقية واالجتماعية؛
• •أهمية الشبكات االجتماعية في نشر وتطوير استراتيجيات التخلّي؛
• •التحوّ ل في نهج التواصل للميل نحو التقدير واالحتواء والمشاركة ،وأهمية الثقة والجدل في تغيير معتقدات الناس وتوقعاتهم؛
• •فهم

الحقائق

بشأن

تشويه

األعضاء

التناسلية

لإلناث/الختان

من

خالل

مؤشرات

للقياس؛

قابلة

وسبعة

عناصر تحويلية لتغيير المعتقدات والتوقعات والسلوكيات الجماعية واالجتماعية الضارة باألطفال والنساء.
وقد اعتمد تصميم هذا الدليل على افتراض ضمني وهو أن التطورات المستمرة من العلوم االجتماعية والخبرات الميدانية مع مرور
الوقت ستؤثر على المحتوى .ويمكن مراجعة كل واحدة من الوحدات الست بسهولة وتحديثها لتعكس تطور المصطلحات والمفاهيم 2

األهداف العامة
في نهاية ورشة العمل ،سيكون المشاركون قادرين على:
• •تطبيق منظور األعراف االجتماعية من أجل تسهيل التغيير أو التخلّي عن األعراف االجتماعية الضارة التي ُتمارس بشكل جماعي
• •استخدام استراتيجيات جماعية إلتاحة حوافز قوية وضغط جماعي على األفراد لاللتزام باألعراف والسلوكيات الجديدة األكثر إيجابية؛
• •تعزيز النهج القائم على حقوق اإلنسان في مجال وضع برامج التنمية من خالل األعراف االجتماعية والتغيير.

 2على سبيل المثال ،المنشورات ووثائق العمل السابقة تشير إلى تشويه األعضاء التناسلية لإلناث/الختان باعتباره ميثاقا ً اجتماعيا ً يفرض نفسه بنفسه ،في حين تشير الوثائق األحدث
إلى تشويه األعضاء التناسلية لإلناث/الختان كعرف اجتماعي .يأتي ذلك كنتيجة لعملية التفكير ومزيد من التنقيح خالل السنوات األخيرة ،حيث تم إدخال نظرية األعراف االجتماعية
باعتبارها صورة معدلة لنظرية الميثاق االجتماعي .تساعدنا نظرية الميثاق االجتماعي على رؤية أن خياراتنا غالبا ً ما تكون مترابطة .وهي توضح أنه كي ينجح التغيير االجتماعي،
في كثير من األحيان ،يكون علينا تنسيق التغيير لدينا مع التغيير لدى األشخاص اآلخرين .كذلك تساعدنا نظرية األعراف االجتماعية على أن نفهم طبيعة هذا الترابط بشكل أفضل.
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7—6

نهج ورش العمل
يوفر الدليل مواداً تدريبية لورشة عمل داخلية لمدة خمسة أيام بقيادة عدد من الميسّرين الرئيسيين والخبراء .ويُستخدم فيها نهج
تشاركي .ومن خالل المناقشات الجماعية ،ودراسات الحالة المناسبة لكل وحدة ،إلى جانب مقاطع الفيديو وتمرين لعب األدوار،
يتمثل الهدف في إعطاء المتدرّ بين الفرص للتحليل والتفكير فيما يتعلمونه ،ومقارنة تجاربهم الخاصة وتبادلها والتعلم منها.
تطبّق الورشة مبادئ تعلّم الكبار ،حيث يتعلم الكبار بشكل أكبر عندما يشاركون بفعالية في األنشطة التدريبية التي تلبّي احتياجاتهم
وتالئم اهتماماتهم ،والتي يمكنها حل مشاكل ملموسة .وهم يرون في التدريب العملي قيمة أكبر من المحاضرات .وقد ت ّم تصميم
كل وحدة من الدليل وفقا ً لنهج كولب "النهج التجريبي في تعليم الكبار" ،وهو عبارة عن دورة من أربع مراحل يرد وصفها في
مالحظات الميسّرين 5الوحدة 0الخطوة .5
تصحب كل وحدة خطوات ،وتمارين ،وعروض تقديمية ،ونشرات و مالحظات للميسِّرين .تعتمد الوحدات على بعضها البعض،
ولكن يمكن استخدام أي وحدة في جلسة قائمة بذاتها ،بحسب معارف الحاضرين وخبراتهم واحتياجاتهم .يجب أن تكون جميع
الوحدات مالئمة الحتياجات التعلّم لدى المشاركين وسياق البلد الذي ُتقدّم فيه.

الفئات المستهدفة
يستهدف التدريب مديري البرامج الذين يجب عليهم تناول التخلّي عن الممارسات الضارة كجزء من التغيير االجتماعي الجماعي،
والذين يتمتعون بمجموعة متنوعة من الخلفيات التعليمية والتجريبية وقد يكون من الضروري تعديل بعض المفاهيم غير المألوفة
بحيث يسهل فهمها وتطبيقها على البرامج.
ومن أمثلة المشاركين المحتملين مديري برامج تشويه األعضاء التناسلية لإلناث/الختان من منظمات األمم المتحدة والمنظمات غير
الحكومية المحلية والمنظمات المجتمعية والمنظمات الدينية والوزارات الحكومية .وسوف يتم اختيارهم على أساس االلتزام بمزيد من
التدريب للميسِّرين المجتمعيين المشاركين في التخلّي عن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث/الختان.
في الوضع األمثل ،للسماح بتفاعل دينامي وتبادل للخبرات ،ينبغي أال يزيد حجم ورشة العمل عن  32مشاركاً .تشير المنهجية
دائما ً إلى أربع مجموعات عمل تضم كل منها ثمانية مشاركين .لضمان أن تثمر ورشة العمل عن تأثير ملموس ،ولتكوين فرق
ملتزمة بالقضية تضم مشاركين مدرّبين من كل منظمة حاضرة ،فمن األفضل دعوة عضوين من كل منظمة ،باإلضافة إلى اثنين من
الشركاء المتعاونين المشاركين مشاركة كاملة في التخلّي عن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث/الختان.
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التخطيط لورشة عمل
لتخطيط ورشة العمل بشكل أفضل ،فمن األهمية بمكان أن نعرف االحتياجات المحدّدة للمشاركين وتو ّقعاتهم مقدماً.
قبل بدء ورشة العمل بشهر واحد ،ينبغي إرسال استبيان للمشاركين القسم األول من "التواصل مع المشاركين قبل ورشة العمل".
ستساعد نتائج هذا االستبيان الميسِّرين والخبراء في تصميم وصقل خطة ورشة العمل .يوفر االستبيان األوّ لي أفكاراً أساسية عن
قدرات المشاركين ،ويشجعهم على المشاركة حتى قبل وصولهم إلى ورشة عمل ،واالستعداد للمساهمة بمجرد بدء ورشة العمل.

قبل ورشة العمل وأثناءها
ّ
االطالع على 5الوحدة  ،1والنشرات ،واستكمال نشرة حول اإلطار القانوني الوطني
قبل ورشة العمل ،يتعيّن على المشاركين
ببالدهم في القسم الثالث من "التواصل مع المشاركين قبل ورشة عمل" والتفكير في األعراف االجتماعية ،والدور الذي تلعبه في
استمرار الممارسات الثقافية وديناميات التغيير.
ّ
ّ
مخطط موجز للمسودة قبل  15يوما ً من البدء في القسم الثاني من "التواصل مع المشاركين
للمنظمين
وينبغي عليهم أن يرسلوا
قبل ورشة عمل".
في ورشة العمل ،يعمل كل واحد من المشاركين في مشروعات مسوداتهم الفردية أثناء 5الوحدتين ووفي المساء .وينبغي أن
تتاح لهم الفرصة للتفاعل مع الميسِّرين والخبراء لمناقشة المفاهيم وطرح األفكار بشأن مشروعاتهم والعمل فيها بشكل فردي.
بحلول نهاية الدورة ،سيكونون قادرين على تحليل مشروعات مسوداتهم وما ي ّتصل بها من "عبارات إشكالية" بشكل أفضل،
وعند االقتضاء ،إعادة تصميمها من منظور األعراف االجتماعية .ويقدّمون النسخ النهائية من كل مشروع للمجموعة ،ويعدّون
ملخصا ً تنفيذياً .ستكون هذه المشروعات المن ّقحة في جزء منها بمثابة آلية لتقييم تعلّمهم والدورة ذاتها وسيتم اختيار مشروعات
بعض المشاركين كأمثلة لتوزيعها على العاملين في الميدان ومنظمات المجتمع المحلي ،وس ُتستخدم في ورش العمل المستقبلية
وفي ورشة العمل بشكل عام ،يتعيّن على المشاركين حضور الجلسات بانتظام وتكريس بعض الوقت في المساء الستعراض
القراءات والنشرات ،حيث يشير الميسِّرين إليها بانتظام .وقد يرغب المشاركون أيضا ً في إعداد األسئلة والمالحظات أو الحجج
المضادة لمناقشتها في الدورات المقبلة.
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فريق التيسير
ينبغي أن يكون الميسِّرون ملمّين باألعراف االجتماعية ووجهات النظر المتعلقة بالتغيير االجتماعي ،والنهج القائم على حقوق اإلنسان
في وضع برامج التنمية ،وأن يكونوا من ذوي الخبرة في مسألة التخلّي عن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث/الختان .وقد يدعمهم
األشخاص ذوو الخبرة ممن يتم ّتعون بمعرفة مماثلة .والهدف هو أن يساعد الخبراء في مناقشة دراسات الحالة وتوضيح المفاهيم
والعمل على تحسين مسودات المشاريع الفردية.
ومن المؤمّل أن يم ّكن هذا الدليل العديد من المؤسسات من تعزيز إجراءات تسريع التخلّي عن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث/الختان
ّ
المتجذرة في التمييز بين الجنسين.
وغيرها من الممارسات الضارّة

موجز الوحدات
وجدول ورشة العمل
يعرض الدليل مقدّمة واسعة لموضوع األعراف االجتماعية والتغيير ،وخاصة فيما يتعلق بتطبيق منظور األعراف االجتماعية
على إحداث تغيير اجتماعي إيجابي.
5الوحدة  0تتضمن مقدمة لورشة العمل.
5الوحدة  1تشرح معنى األعراف االجتماعية ،وكيف ّ
تؤثر على السلوك البشري فاألعراف االجتماعية هي قواعد السلوك لفئات معينة من
السكان .عند وجود عرف اجتماعي ،يرى األفراد غيرهم يمتثلون له .ويشعرون بالتزام اجتماعي باالمتثال ،ويعتقدون أنهم سيكونون معرّضين
لشكل من أشكال العقاب االجتماعي إذا لم يفعلوا ذلك  BICCHIERI 2010دراسة الحالة التي ترد في 5الوحدة  ،1النشرة "،1-1قصة
أم :التحدّيات التي يواجهها أولئك الذين يبدأون عملية التغيير" ،تروي المعضلة التي واجهتها أم سودانية فيما يخصّ ابنتها الصغيرة وضغط
المجتمع إلجراء الختان لها ،وهو مثال على هذا التحدّي .وكلمات خديجة" :إذا أحجمت عن ختانها ،لن يرغب أحد في الزواج منها .ليتني لم
أرزق ببنات ،ألنني قلقة جداً عليهن" — من المفترض أن يتردّد صداها في عقول المشاركين في ورشة العمل.
5الوحدة  2تطرح مفهوم "التم ّتع" بحقوق اإلنسان وتجسيد الحقوق في األعراف االجتماعية .يصبح التم ّتع بالحقوق حقيقة واقعة
عندما تنجح عمليات التطوير المناسبة في تحويل معايير ومبادئ حقوق اإلنسان إلى أعراف اجتماعية مشتركة .ACKERLY 2010
إن القوانين وحدها ليست كافية عندما تدفع األعراف االجتماعية التي تنطوي على الخوف من سوء السمعة أو الرغبة في الحفاظ
على شرف العائلة وهيبتها و /أو العوز االقتصادي اآلباء إلى تزويج بناتهم في سن مبكرة جداً .وحتى لو أراد اآلباء اختيار ما هو
أصلح لبناتهم بقدر ما يسمح به وضعهم االقتصادي ،فإن الثقل التراكمي للضعف االقتصادي والمعايير االجتماعية القوية تجعل
الفقراء المعدمين يعتقدون أنه ال خيار لهم .AMIN ET AL. 2005
يجري تناول دور القانون في الحاالت التي تستدعي التغيير االجتماعي في 5الوحدة  .3ال يقتصر دور القوانين على تحديد
العقوبة في حالة المخالفة .بل يمكن تفسيرها بأنها تعكس نوايا المشرّ عين ونوايا الجمهور بشكل عام .فالقوانين قد تكون لها وظيفة
تعبيرية ،حيث توضّح موقفا ً صريحا ُ بدالً من السيطرة على السلوك مباشر ًة .ونتيجة لذلك ،فإن البيانات القانونية قد تكون مصمّمة
لتغيير األعراف االجتماعية .SUNSTEIN 1996
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5الوحدة  4تعتمد على الوحدات الثالث األولى عن طريق تعيين سبعة أنماط مشتركة وعناصر تطويرية من الديناميات
االجتماعية للتخلّي .كذلك فإن الرؤى المستقاة من نظرية األعراف االجتماعية تتوافق مع الدروس المستفادة من التجارب الميدانية،
وتشير إلى أن األنماط السبعة يمكن أن تساعد في تغيير العرف االجتماعي الذي يقضي بختان الفتيات ،وتشجيع اإلسراع بالتخلّي
عن هذه الممارسة .وهناك أيضا أدلّة على أن تحفيز عدد قليل من الناس للتأثير على عدد أكبر يمكن أن يثمر عن توسيع النطاق
بشكل عفوي وطبيعي ،حالما يتم التوصّل إلى الكتلة الحرجة ونقطة التحوّ ل5 .الوحدة  4تو ّفر األدوات العملية وتضرب العديد
من األمثلة القوية على التغيير في سياقات مختلفة استنادا إلى استراتيجيات مختلفة.
في 5الوحدة  ،5يُسلّط الضوء على بعض عناصر التخطيط والقياس ،أما الموضوع الرئيسي فهو استخدام المسوحات لقياس
األعراف االجتماعية وبرامج تعزيز التغيير االجتماعي اإليجابي .ويمكن لرسم تخطيطي بسيط أن يساعد في التمييز بين األعراف
االجتماعية في إطار أنواع مختلفة من النظم االجتماعية (العادات واالتفاقيات واألعراف) ،وتوقع المشاكل السلوكية الجماعية
وتصميم استراتيجيات البرامج المناسبة.
5الوحدة  6تتضمّن توجيهات للمشاركين لتنظيم وتقديم مسودات مشاريعهم ،وتقييم نتائج ورشة العمل..
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جدول األعمال المؤقت
ينبغي أن يعكس جدول أعمال الورشة احتياجات المشاركين .يقدم الجدول الزمني التالي نهجا ً عاما ً قابالً للتعديل.
اليوم 1
صباحا ً

الوحدة  — 0مقدمة ورشة العمل
الوحدة " — 1ديناميات األعراف االجتماعية :تشويه األعضاء التناسلية لإلناث/الختان"

مساء اً

الوحدة  — 1تابع

اليوم 2
صباحا ً

الوحدة  — 1تابع

مساء اً

الوحدة " — 2من مبادئ حقوق اإلنسان إلى األعراف االجتماعية المشتركة"

اليوم 3
صباحا ً

الوحدة " — 3اإلصالحات التشريعية الفعالة في الحاالت التي تستدعي التغيير االجتماعي"

مساء اً

الوحدة " — 4سبعة أنماط مشتركة وعناصر تطويرية من أجل التغيير"

اليوم 4
صباحا ً

الوحدة  — 4تابع

مساء اً

الوحدة " — 5التقييم ألغراض تخطيط وقياس األعراف االجتماعية وبرامج تعزيز التغييرات االجتماعية اإليجابية"

اليوم 5
صباحا ً

الوحدة  — 5تابع
الوحدة " — 6فهم الصورة بشكل متكامل" (بما في ذلك تقديم المشاريع الفردية)

مساء اً

الوحدة  — 6تابع

دليل األعراف االجتماعية والتغيير

التواصل مع المشاركين
قبل ورشة العمل
التواصل مع المشاركين قبل ورشة العمل إلطالعهم على المتطلّبات األساسية .بسبب طبيعة التدريب ،الذي ي ّتسم باالبتكار في
كثير من النواحي ،فإن اإلعداد المسبق ضروري.
ويُطلب من المشاركين ملء استبيان موجز قبل ورشة العمل القسم األول أدناه وإرساله إلى منظمي الورشة قبل أسبوعين على
األقل من البدء .والهدف من ذلك هو الوصول إلى فهم أفضل لمستوى معرفتهم واستخدامهم لمنظور األعراف االجتماعية،
واهتماماتهم وتوقعاتهم ،وآمالهم فيما يخص ورشة العمل.
وسيتم تعديل هذه الورشة بناء على ما يتوقعه المشاركون من تطبيق منظور األعراف االجتماعية على الخبرة الميدانية الخاصة بهم،
وعلى وجه التحديد تطبيقها على برامج التخلّي عن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث/الختان و /أو غيرها من الممارسات الضارة.
في إطار التحضير لورشة العمل ،يُطلب من المشاركين إعداد مسودة مشروع موجز استناداً إلى تجربة برنامجهم والتحدّيات العملية
بالقسم الثاني .ويجري تطوير المشروع وتنقيحه خالل ورشة العمل .وعالوة على ذلك ،قبل حضور ورشة العمل ،يتعيّن على المشاركين
استكمال نشرة حول اإلطار القانوني الوطني في بالدهم بالقسم الثالث ،ودراسة النشرات بعناية من أجل الوحدة 5الوحدة .1
القسم  — 1االستبيان األولي
يهدف هذا االستبيان األولي إلى تحديد االحتياجات المحدّدة للمشاركين وتو ّقعاتهم من ورشة العمل .وينبغي إرساله إلى كل مشارك
قبل شهر واحد من بدء ورشة العمل.
• •االسم:
• •المنظمة:
• •المنصب:
١.١ما هي مسؤولياتك في البرنامج  /المشروع الذي تعمل فيه؟
٢.٢هل شاركت بالفعل في برنامج يستخدم النهج القائم على حقوق اإلنسان في وضع برامج للتنمية؟
هل أنت على دراية بمفاهيم مثل "أصحاب الحقوق" وأي الحقوق يمكنهم المطالبة بها و"الجهات
المسؤولة" والتزاماتها؟
٣.٣هل شاركت بالفعل في برنامج يعالج التغيرات السلوكية الجماعية؟ ويتصدّى للممارسات الضارّ ة؟
ويتصدّى للممارسات الضارّ ة؟
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٤.٤هل طبقت بالفعل منظور األعراف االجتماعية في تصميم وتخطيط البرنامج الذي تتحمّل مسؤوليته؟
٥.٥ما هي التحدّيات العملية التي تواجهها في إطار تحقيق أهداف البرنامج؟
٦.٦ما هي االستراتيجيات التي وضعتها؟ أين شهدت تقدماً؟ ما هي العقبات؟
٧.٧ما هي تو ّقعاتك لورشة العمل الحالية؟
٨.٨ما المفاهيم هل ترغب في تطويرها لزيادة معرفتك وفهمك للتخلّي عن الممارسات الضارة؟ ما هي
المهارات العملية التي ترغب في تطويرها؟
٩.٩هل يمكنك وصف مثال لقياس استخدمته في الماضي؟
القسم  — 2إعداد مسودة مشروع
قبل أسبوعين على األقل من بدء ورشة العمل ،يتعيّن على المشاركين إرسال مسودة المشروع مكونة مما يقرب من  4-3صفحات
ِّ
للمنظمين .يجب أن يكون المشروع ذا صلة بالموضوع الرئيسي لورشة العمل :األعراف االجتماعية والتغيير ،وتشويه األعضاء التناسلية
لإلناث/الختان أو غيرها من الممارسات الضارّة.
وينبغي أن تصف المسودة تحدّيا ً عمليا ً وتقيّم استراتيجيات التصدّي له .وستتم مراجعتها خالل ورشة العمل باستخدام األدوات
النظرية والعملية التي نوقشت هناك .وفي اليوم األخير ،ومن المتوقع أن يقدّم المشاركون المشروع والتنقيحات على أساس ما
تعلّموه .وفيما يلي موجز تقريبي لما هو متوقع:
١٠١٠

صِ ف التحدّي الذي تواجهه في مشروعك:

١٠١ ١١٠أبرز ما كشف عنه تحليل الوضع ،بما في ذلك المواقف الثقافية التي تحبّذ الممارسات الضارة وأسبابها
األساسية ،والقيم الثقافية المحلية التي قد تحبّذ التغيير االجتماعي اإليجابي واالتساق مع المبادئ العالمية
لحقوق اإلنسان.
١٠١ ١١٠حدّد األهداف العامة طويلة األجل على امتداد جيل واحد واألهداف متوسطة األجل على مدى فترة خمس سنوات.
١٠١ ١١٠حدّد السكان المستهدَ فين ،بما في ذلك خصائص الجماعات المحلية وتلك التي ّ
يغطيها  /أو المشاركة في
المشروع  /البرنامج ،و"وحدة أساسية" لتنفيذ المشروع  /البرنامج (األسر؟ المجتمعات التي تتميز بقيم
مشتركة؟ الشبكات االجتماعية التي تتميز بمعتقدات مشابهة أو قيم مشتركة؟).
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١١١١

التقييم النقدي لعملك حتى اآلن:

١١١ ١١١االستراتيجية /االستراتيجيات الرئيسية التي توجّ ه المشروع /البرنامج ،واالستراتيجيات الثانوية.
هل تمّت دراسة أو تنفيذ منظور األعراف االجتماعية بالفعل؟
هل ت ّم تناول التغيّرات السلوكية الجماعية بالفعل؟
١١١ ١١١قارن بين المشكلة التي تعالجها حاليا ً مع غيرها من القضايا التي تناولتها في الماضي..
١٢١٢

التغييرات في الممارسات:

١٢١ ١١٢صف استراتيجية واحدة على األقل تم تعديلها للتصدّي للتحدّي الذي واجهته والتي استنبطتها من
المشكالت التي اصطدمت بها في ممارساتك الميدانية.
١٣١٣

التقييم ألغراض التخطيط والقياس:

١٣١ ١١٣كيف تقيس نتائج المشروع /البرنامج؟ كيف تقيّم ما إذا كانت األعراف االجتماعية لها دور أم ال؟ اطرح
مجموعة من المؤشرات التي ُتستخدم حاليا ً لرصد وتقييم المشروع /البرنامج الخاص بك؟.

القسم  — 3استكمال نشرة حول اإلطار القانوني الوطني
قبل ورشة العمل ،أكمل "وصف اإلطار القانوني الوطني الذي يتضمن إجراءات تشجيع التخلّي عن تشويه األعضاء التناسلية
لإلناث/الختان" 5الوحدة  ،3النشرة .1-3
أجب على األسئلة التالية لوصف اإلطار القانوني الوطني (وعند االقتضاء إطار "الدولة") الذي ستندرج تحته في
نهاية المطاف إجراءات تعزيز التخلّي عن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث/الختان:
 .أهل صادقت بالدك على:
.أ أ.أ

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)؟

.أ أ.أ

اتفاقية حقوق الطفل

.أ أ.أ

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

.أ أ.أ

العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؟

.أ أ.أ

الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب؟

.أ أ.أ

الميثاق األفريقي لحقوق الطفل؟

.أ أ.أبروتوكول مابوتو بشأن حقوق المرأة؟
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.ب

هل يتضمن الدستور في بالدكم مادة تنص على كفالة الحقوق المتساوية للمرأة؟

.ج

هل ينص الدستور على شيء أكثر وضوحا ً بشأن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث/الختان؟

 .د

هل يدين القانون الوطني للصحة اإلنجابية تشويه األعضاء التناسلية لإلناث/الختان؟

 .ه

هل هناك قانون جنائي (مدرج في قانون العقوبات) يحظر تشويه األعضاء التناسلية لإلناث/الختان؟

.و

إذا كانت اإلجابة بنعم ،هل تم إنفاذ هذا القانون؟

.ز

هل يحظر القانون الجنائي االعتداء على القصّر أو إساءة معاملتهم؟

.ح

هل يحظر القانون الجنائي العنف ضد المرأة؟

.ط

هل أصدر قاض من قبل حكما ً يقضي بمنع إخضاع فتاة لتشويه األعضاء التناسلية لإلناث/الختان؟
أو فرض على أحد ممارسي تشويه األعضاء التناسلية لإلناث/الختان دفع تعويضات لفتاة أُجري لها الختان؟

.ي

هل يحظر على مقدّمي الخدمات الطبية إجراء تشويه األعضاء التناسلية لإلناث/الختان بموجب لوائح محددة؟

.ك

هل هناك أي قوانين لحماية الطفل تسمح لسلطات الدولة بالتدخل للتخلي عن تشويه األعضاء التناسلية
لإلناث/الختان؟

وبالنظر إلى الوضع القانوني أعاله ،اشرح أي اتجاهات وأعمال ستنتهجها في إطار أنشطة البرنامج على المستوى
المحلي الستخدام أحكام القانون أو البيئة القانونية القائمة لتسريع التخلّي عن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث/الختان.

القسم  — 4القراءة
مادة القراءة األعراف في البرّ ية :كيفية تشخيص وقياس وتغيير األعراف االجتماعية ،الفصل  ،1تشخيص األعراف
https://sites.sas.upenn.edu/penn-unicef-summer/files/norms_in_the_wild_1_2014.pdf
يجب أن ُترسل إلى المشاركين قبل ورشة العمل .هذه المادة مهمة لفهم منظور األعراف االجتماعية والمفاهيم ذات الصلة فهما ً تاماً.
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 التي اعتمدت وعرضت للتوقيع،إعالنات واتفاقيات وقرارات األمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
 والتي دخلت،1979 كانون األول/ ديسمبر18  المؤرخ180/34 والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم
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. م1948 كانون األول/ ديسمبر10  الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة في،اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

دليل األعراف االجتماعية والتغيير

