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 بختان اإلناث  الخاصةمعلوماتال
 المطلوب؟  هووما؟ هو المتاحما 

 )2004تموز /يوليو(دراسة تقييمية 

تجابٍة  ة العمل لاس ا مجموع رت عنه ي عب ة الت ددةلحاج ات متع اثالجه ان اإلن ةبال  والخاصة بخت ةوآال   األمريكي
ام الماضي لإلجا      مؤسسات   خمس   تعاونت  ،  )USAID(تنمية الدولية   لل الي       خالل الع سؤال الت ى ال ة عل ا : ب   هى  م

وفرة  ات المت ولالمعلوم ان ح ي  ا خت ا ه اث، وم ات  إلن ب نقص المعلوم ي جوان ل الت ن قب دها م م تحدي راد  ت األف
 ؟ العادةهذه  القضاء علي على نيالعاملالجماعات و

 : وقد شارك في التقييم وجمع المعلومات آلٌّ من
  جاآوبس؛–ت فيلدمان ر وشارلوج ـ نانسي يينمكتب المراجع السكانية ♦
  ـ روز ويلتشر وآاثلين شيرز؛المنظمة الدولية لصحة األسرة ♦
 ؛جري إلزبر ـ ما)PATH(باث  ♦
ي وجوان         الدولي مجلس السكان  ♦ سون   جـ لورا ران ور          )مكتب واشنطن   (لي ى ب راهيم ومن اربرا إب مكتب  (؛ ب

 ؛)قليم أفريقيا جنوب الصحراءمكتب داآار إل(؛ نافي ديوب )القاهرة اإلقليمي لغرب آسيا وشمال أفريقيا
 .ر وآمي بيرسونج ـ لوري آري)Manoff(مجموعة مانوف  ♦

 المنهجية

 : ثالث طرق  من خاللتم جمع المعلومات لهذا التقرير
ع المعلومات       المؤسسات   ـ قامت      االستبيانات داخل آل بلد    )1 ة بجم ي     لالمتعاون ذه الدراسة ف   مجموعة من     ه

الي   عادة ختان اإلناث  فيها  مارس   التي ت  البلدان األفريقية  ا فاسو ومصر و      :  وهي آالت ا بورآين ا   إثيوبي  وغيني
دا      سنغال وأوغن اليب         . وآينيا ومالي وال ٍة من األس ا  ومن خالل مجموع ابالت المباشرة وال      منه ائل  المق رس

ى  ، تم سؤال األشخاص العاملين على نقاشاإللكترونية ومجموعات ال  ضاء عل ان اإل  ظاهرة  الق ي   خت اث ف ن
ي  يلمسونها التي ومات المتعلقة بهذه الظاهرة، والفجواتعن مدى استفادتهم من مصادر المعل البلدان  هذه    ف

 ).I تجد نموذجًا الستمارة االستبيان في الملحق رقم. (هذه المصادر
رة      Survey Monkey أداة المسح )2 ذه األداة المبتك سكانية ه ى ـ استخدم مكتب المراجع ال  اإلنترنت  عل

ع المعلول والي جم ن ح ات م سح 100م تجابوا للم ن اس اٍت  .  شخص مم ن جه ون ع نهم ممثل ن بي ان م وآ
ددة األطراف             ة أو متع ات ثنائي ة ومنظم ة ومؤسسات أآاديمي د أرسلت   . حكومية ومنظمات غير حكومي وق

دمتها        استمارة المسح بالبريد اإللكتروني إلى جمهوٍر واسع         ات جرى اختياره من القوائم التي ق  آل من    بعث
سكانية     ،  )IGWG(  بين الوآاالت  موعة عمل النوع االجتماعي   مج شبكة   ،)PRB (ومكتب المراجع ال وال

ة اث الدولي ان اإلن ة خت ةالو و،)INTACT( لمكافح ةآال ةل  األمريكي ة الدولي باإلضافة ، )USAID لتنمي
ى  دولي إل ندوق واالس ال ة  ص ة مانح و جه ئل  . ، وه د س شارآونوق ي    الم ات الت صادر المعلوم ن م  ع

م    Survey Monkey أنظر استبيان(.  في هذه المعلوماتنقص الموجودستخدمونها والي في الملحق رق
III.( 

 موقعًا وقاعدة بيانات 29المتعاونة الخمس باستعراض المؤسسات  ـ قامت استعراض مواقع اإلنترنت )3
،  المراجع السكانيةاستبيان أعده مكتبعبر وقد جرى تقييم هذه المواقع . ختان اإلناثتحوي معلومات عن 

. إيجادهاوسهولة ، تهاتغطيومستوى  هذه المواقع، علىإلناث ا ختانعن  توفر المعلومات منظموهدرس و
. ا، وآيفية عرضها إليهالوصولقدرة الجمهور على  معلوماته وحداثةثم جرى تقييم آل موقع بناًء على 

 ).IVنموذج استمارة التقييم في الملحق رقم أنظر (

 ون في االستبيانالمشارآ

دد    غ ع شارآين بل ى  98 (288 الم ي 186 وSurvey Monkey مسح  ف د      ف تبيانات داخل آل بل وجرى   .)اإلس
ذآورة           ة الم دان الثماني ي البل م        (توزيع استمارات المقابالت ف ل   . )IIأنظر الملحق رق ي أبري ايو   /فف سان وم ار  /ني أي

سكان       2004 دولى   ، قام مجلس ال ى       ال تمارات عل ع االس ا فاسو، و       22بتوزي ي بورآين ة وشخصية ف ي  28منظم  ف
صر، و ا، و4م ي غيني سنغال16 ف ي ال م .  ف ل معظ شارآينويمث ة  الم ر حكومي ات غي ل منظم  ضمن ًا أساستعم

د . إلناثا ختان بظاهرة   خاصةبرامج  و  أنشطة المجتمعات المحلية في   اء    وق ردود من       ج ل عدد من ال  مؤسسات أق
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شاطات     . وسائل اإلعالم الرعاية الصحية ومن     ة      وقد جرت معظم الن دان األربع ي البل ى    ف وطني أو      عل المستوى ال
 . المحلية وليس على المستوى اإلقليمي أو الدوليالمجتمعات  على مستوى

ى                   ف تمارة عل ع االس ة لصحة األسرة بتوزي ة الدولي ا، قامت المنظم ة وشخصية، وتلقت    39في آيني  ردًا 14 منظم
 بالتواصلووينفذ القسم األآبر من هذه المنظمات برامج تتعلق بدعم السياسات         .  منظمات غير حكومية   منمعظمها  

 .  المحلي والوطنييينمستواللتغيير السلوك، وذلك على 

ي        24 االستمارات على    PATHوقد وزعت    ة وشخصية ف ا  منظم الي    26، و إثيوبي ي م دا    27 و ، ف ي أوغن د  و.  ف ق
ا في  المشارآون  توزع   ين   إثيوبي ساوي ب ة   المنظم  بالت ر الحكومي ة وغي م من     ،ات الحكومي ان معظمه  مؤسسات وآ

صحية ة ال ود بعض ال الرعاي م وج شارآ، رغ سلوك،  م ر ال رامج التواصل لتغيي ي ب املين ف ن الع ي ين م م  وف دع
سياسات ع ال رامج المجتم وطني       ، وب ستويين ال ى الم ي وعل ع المحل ستوى المجتم ى م ون عل م يعمل ي، وه  المحل
ة، و        ون من المنظمات غير الحكومية العا     مشارآان ال  فك أما في مالي  . واإلقليمي ضايا الصحة العام بهم  ملة في ق أغل

سلوك ر ال ة والتواصل لتغيي ات المحلي رامج المجتمع صفهم من من ب ان ن املين ، حيث آ سياسات الع م ال ى دع عل
ان ال    . االنتشار  بحوث ث العمليات وفي  بحومن العاملين في    وربعهم   شارآ وفي أوغندا، آ ر    ون من ا   م لمنظمات غي

ات    ،  في المقام األول  التي تهتم آلها بالتواصل لتغيير السلوك       الحكومية العاملة في الصحة العامة       رامج المجتمع وبب
 . ويترآز معظم عمل هذه المنظمات على مستوى المجتمع المحلي. المحلية ودعم السياسات في المقام الثاني

رى  د ج وفير وق تمارة ت س االس ت نف ى االنترني ر عل سح عب ا. Survey Monkeyأداة الم ل آم وة تأرس  دع
املون     مشارآإلى عدد آبير من الالبريد اإللكتروني   ب المشارآة يهم الع وقعين، بمن ف ى     ين المت صحة ف رامج ال ى ب ف

ة      ى                 المؤسسات  و بعثات الوآالة األمريكية للتنمية الدولي ات المتحدة والخارج، إضافًة إل ي الوالي ا ف ة معه  المتعاون
ع اإلنترنت          لدعوة ا نشر ابيع    على عدٍد من مواق دة أس اء     . لع د ج ع وق شارآ  98 ـ ال  توزي ذين ًا  م تمارة     ال توفوا اس  اس

تخدام   تبيان باس ي   Survey Monkey أداة االس ا يل ة     % 51: آم ر حكومي ات غي ي منظم ون ف ي % 17، يعمل  ف
% 8األطراف، و   ومتعددة   ثنائيةالفي المنظمات   % 10في الجامعات ومراآز األبحاث، و    % 14جهاٍت حكومية، و  

أآثرهم          . في القطاع الخاص وغيره    دم أما من ناحية العمل الذي يقومون به، ف ة      يق رامج اجتماعي نهم ،  %)56( ب  وم
ون % 50 سلوك و يعمل ر ال ال التواصل لتغيي ي مج ي % 43ف وثف ة والبح سلوآية واالجتماعي م %41 ال ي دع  ف

سياسات ددا . ال ل ع ا يعم ن البينم ل م شارآ أق ي ين م وف ات بح دى %)26(ث العملي اس م شار، وقي اهرةانت   الظ
اد  وق %).23(أو تقديم خدمات الرعاية الصحية    %) 16( ي ال  د أف ة ثلث شارآ  قراب ستوى     م ى الم ون عل م يعمل ين أنه

رى ى ، و%)61 (القط ذلك عل ستوى الآ ات جم م ة تمع دولي  ، %)52(المحلي ستوى ال ستوى %)32(والم ، والم
 %).21(اإلقليمي 

 لومات المعمصادر

ى    مشارآتضمن الجزء الثاني من المسح سؤال ال     ة حصولهم عل ات    ين عن آيفي زمهم من معلوم ا يل شأن   م ان  ب  خت
اثا ساتهممكتب (إلن ي،  ات مؤس د اإللكترون ت، البري رى، اإلنترن ات األخ ات المنظم رة، مكتب ابالت المباش   ..المق

 . )إلخ

 صادرة  اتحصلون على المعلومات من مطبوع  أنهم يSurvey Monkeyعبر ين مشارآمن ال% 83 وقد أفاد
اث             عن   ان اإلن ى مجال خت ة والناشطة ف ات البحثي ا   . الجه ا        المصدران اآلخران   أم شارًا فهم  اإلنترنت  األوسع انت

ا    %)62( العمل    والندوات والمؤتمرات وورش  %) 69( تم ، آم ات من          ي ى المعلوم ابالت  خالل    الحصول عل المق
 %).34(والبريد اإللكتروني ) %43(والمكتبات %) 59(المباشرة 

األخيرة   من خيارات أآثر Survey Monkeyاستمارة تضمنت  :ملحوظة( دان، ف  االستمارات الموزعة في البل
 . ) العمل الندوات والمؤتمرات وورشوال، الجهات البحثية والناشطة اتلم تتضمن مطبوع

اد  د أف شارآ الوق صدر األول    م ة أن الم دان الثماني ل البل و  ون داخ اتهم ه صاللمعلوم د   األت ا البري ر، أم  المباش
 . في منزلٍة متوسطةوشبكات اإلنترنت ان أقل مصادر المعلومات انتشارًا، بينما تقع المكتبات اإللكتروني فك

 ثغرات المعلومات
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ائج      المتعاونة الخمس    المؤسسات، اجتمعت   2004أيار  /في مايو  ة النت سكانية لمقارن ا  وتقييمفي مكتب المراجع ال . ه
شأن         ات      وبعد دراسة البيانات صار بوسع المجموعة الخروج ببعض االستنتاجات ب ى المعلوم اذ إل ى النف درة عل الق

 . الثغرات الموجودةبشأن و

شارآ  نسبة آبيرة من ال أفادت في حين:سهولة الحصول على المعلومات ر  ين م ا ال   Survey Monkeyعب أنه
ون   مؤشر على   »1«منهم الرقم   % 42أعطى  (ات عبر اإلنترنت     المعلوم الحصول على تجد صعوبة آبيرة في       مك

يفضلون المادة المطبوعة على    %) 63(، لكن معظمهم    ) على أآبر قدر من السهولة     1يدل الرقم   من خمس درجات    
 . اإللكترونية

م ال  ال معظ شارآوق سنغال    م ا وال صر وغيني و وم ا فاس ن بورآين ي   ين م هولًة ف دون س م يج ى أنه صول عل  الح
 . علومات عبر اإلنترنت، لكن جميع المشارآين تقريبًا يفضلون المادة المطبوعة على اإللكترونيةالم

ر  المعلومات ع  الحصول على ون بشأن سهولة    مشارآأما في آينيا، فقد انقسم ال      ان  توسط م( اإلنترنت  ب ات آ   اإلجاب
فضل (مادة المطبوعة أو اإللكترونية  ، إضافًة إلى انقسامهم بشأن تفضيل ال      )5 إلى   1 المدرج من    المؤشر على   2.5

 . )الوسيلتين من يعبر األربعة الباقون عن تفضيلهم ألًيلم ستٌة منهم المطبوعة، وأربعة اإللكترونية، بينما 

دا، رأى ال ي أوغن شارآوف ي  م رة ف عوبًة آبي ىون ص صول عل ت  الح ر اإلنترن ات عب ى 4( المعلوم ر عل  المؤش
د ال   إثيوبيا؛ وفي   )المذآور ا            ارآمش  وج ًا م ل صعوبًة نوع ى نفس     3.4(ون األمر أق ان    )المؤشر  عل الي آ ؛ وفي م

ات       (). 29 من   22(المادة المطبوعة   في أوغندا فضلت األغلبية     بينما  ). 2.2(األمر أآثر سهولة     ع معلوم تم جم لم ي
 ).إثيوبيابشأن الميل لتفضيل المواد المطبوعة أو اإللكترونية في مالي و

 ؟ الفجواتأين تكمن 

ة         أوضح على الفجوات الموجودة    للتعرف بشكل في محاولٍة    ، ولتحديد أنواعها، طرحنا السؤال التالي بأشكاٍل مختلف
ا مدى سهولة      مشارآآيف يحصل ال: Survey Monkeyعبر  زمهم، وم ي تل الحصول  ون على المعلومات الت
دون     ،إليها بصورة أفضل  اإلنترنت، وما نوع المعلومات التي يحتاجون        عبر عليها اك  وهل يعتق ي  فجوات  أن هن  ف

 ؟  تلك الفجواتالمعلومات، وما هي

ة الوقد أجمعت   شارآ  من  العظمى  غالبي ى وجود  %) Survey Monkey )85ي م ات   فجوات عل ي المعلوم .  ف
دخالت أفضل : األنواع الثالثة األولى من المعلومات التي يحتاجونها هي   وآانت   يم  /الت ائج التقي دع وأدوات ، نت ، وةال

اتالبو درج( اإلحصائية يان اس م ى مقي ك عل ن وذل ى 1 م رقم 5 إل ر ال ٍة" عن 5 حيث يعب ون حاج ة ألن تك  ماس
ة عن    التدريبية و  الموادوقد جاء الحصول على     "). المعلومات أفضل وأسهل مناالً    ة   دراسات الحال  التجارب العملي

 .  األنواع الثالثة السالفة بعدبالمرتبة التالية

د  م وق ى نت صول عل سابقةالح ات ال س اإلجاب اللف ن خ رح   م وحط سؤال المفت وات: ال ي الفج ا ه ي م ؟ فف
ر   ين ذآ شارآين   ح ن الم ر م دد آبي ات    ع رات المعلوم ن ثغ ًة م دى  ( جمل شأن م شار ب اهرةانت ان  ظ خت

اثا دخالت، إلن بكات  والت ال، وش شمل الرج ي ت صال الت شريعية، واالت ات الت ة ، والبيان صادر الطبي الم
ات ضوالجراح ون  ية،  التعوي ن يقوم ة لم ائف بديل وفير وظ ة وت انبعملي خ ..الخت االت  ) إل ت المج د آان ، فق

 .ث العمليات التي جرى تقييمها وبحوالتجارب الناجحةهى تواترًا األآثر 

ر أداة ( ، Survey Monkey  43466451127=U?asp.Report/com.nkeysurveymo.www://httpأنظ
 .)»؟الفجواتما هي « المتعلق بالتفاصيل، واإلجابات المفتوحة على سؤال 10السؤال رقم 

ر اإلنترنت     متسقةبشكٍل عام، وباستثناء مالي، آانت النتائج        . الخاصة بكل بلد   االحتياجات .  مع نتائج أداة المسح عب
شأن   من المعلومات  معلومات وبأن ثمة حاجة لمزيٍد      ال جوات فى  على وجود ف   إجماعآان هناك شبه    فقد   ، وخاصًة ب

 . وةأدوات الدع التدريبية ووالمواد، والنتائج الخاصة ببحوث العمليات التجارب الناجحة

سنغال ومصر عن          ين تقريبًا في بور   مشارآال جميع   أعربوقد   ات     فجوات وجود   آينا فاسو وغينيا وال ي المعلوم  ف
ات عن            في آلٍّ من بورآينا فاسو وغينيا والسنغال      ف. اإلناثبختان  الخاصة   اجهم لمعلوم شارآون عن احتي  عبر الم

ات   وث العملي ة ببح ائج الخاص صر،   .النت ي م ا ف د أم ربفق ة  أع ات الخاص اجهم للمعلوم ن احتي شارآون ع   الم
ة يم/بالتجارب الناجح ائج التقي أتي نت رًة ، وت دها مباش ة بع واددراسات الحال ة و التدوالم دعريبي ة وةأدوات ال  وإقام

ائج   رى ونت ات األخ صالت بالمنظم اتال ات وبحوث العملي صائيةالبيان ا .  اإلح ات أم االمعلوم ل احتياج ي األق  ف
 .في آل بلد  بختان اإلناثالبلدان األربعة فهي السياسات الخاصة
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شارآ  14 من أصل   12 عبروفي آينيا    اك  م ى  ًا أن هن ات ال فجوات ف د ا و. معلوم واد  تحتل ق ة و الم واد  ال التدريبي م
ات                   ةالمعين أتي المعلوم  المرتبة األولى من بين األمور التي يودون الحصول على مزيد من المعلومات بشأنها، ثم ت

 . وةأدوات الدعنتائج التقييم، ثم /الخاصة بأفضل التجارب

ا  ي أم اف دا، إثيوبي به  وأوغن اك ش ان هن د آ اعفق ود  إجم ى وج ىعل اال فجوات ف ن23(ت معلوم ي 24  اصل م  ف
سم ال    ).  في أوغندا27  اصل من 25، و إثيوبيا د انق الي، فق ي م شارآ أما ف رى  ون حيث  م نهم وجود   10ي  فجوات  م

ات    هي   إثيوبياوقد آانت المعلومات األآثر طلبًا في       . عكس ذلك  15بينما يرى    ائج بحوث العملي دع  ونت  وةأدوات ال
يم   / تليها التجارب الناجحة       ائج التقي دا   و. نت ي أوغن شارآ  رأى ال  ف رة      م ًة آبي ع       ون حاج ى جمي سهولة الحصول عل  ل

م يضعون         ات     المعلومات المذآورة، على أنه ائج بحوث العملي ا      نت ام األول تتبعه ي المق واد  ف ة و الم واد  ال التدريبي م
دع   األخرى وتوفر    مع المؤسسات  جاء إقامة الصالت   األخرى، ثم    معينةال ة     وةأدوات ال ى نفس المرتب : ظة ملحو.  ف
 .)لم يتم جمع بيانات بشأن أنواع المعلومات المطلوبة في مالي(

 مواقع اإلنترنتما تقدمه استعراض 

شارآة       ة الم ر الحكومي ات غي ررت المنظم د ق يم  لق ذا التقي ى ه ة،   ، ف ذ البداي د الحاجات      من ه ال يجوز التوقف عن أن
وات ستخدمون والفج ا الم ا يراه ا ، آم ا وإنم ى  رغبن تطالعف ف ااس ات    مختل ت المعلوم ا إذا آان رى م ع لن لمواق

ا  ودًة عليه ل موج ع  و أم البالفع شكٍل واس ٍة ب ر معروف ا غي ذا. لكنه ا قمل يم ن ضم  29 بتقي ات ت دة بيان ًا وقاع  موقع
 . ختان اإلناثمعلومات عن 

ة             ا ال تغطى االحتياجات المطلوب دة للمعلومات إال أنه الرغم من وجود بعض المصادر الجي ه ب ة  وث .ووجدنا أن م
ا    أن   وأبدعايٍة جيدة،   فمنها صعوبة العثور علي الموقع أو أن الموقع ال يحظي           : األمرأسباٌب آثيرة لهذا     البحث فيه

عب،  اص املة،  أو انه ر ش تظم        غي شكٍل من ديثها ب دم تح و ع ا ه يوعًا فيه ر ش ب األآث ى أن العي ن  ف. عل ٌر م كثي
ات ة   المجموع ي محارب طة ف ان ا الناش اثخت ك ت إلن ع مل تإللمواق ال(نترن ة     Rainboمث ة األفريقي واللجن

"InterAfrican Committee"(لكنها بحاجٍة إلى التطوير والتحديث المستمر ،. 

ات  " and “Health Surveys "ORC Macro's Demographic" موقعيآما يملك آلٌّ من قواعد بيان
شارآ  ال بعض  ذآرومع ذلك، حول الموضوع ممتازة   م ن يم اجون  أنه ى يحت د من    مز إل ات ي د  .  اإلحصائية البيان وق

ى   أو أو بكيفية استخدامه،    المذآور يكون السبب آامنًا في عدم معرفة الناس بالموقع        اذ إل  بالقدرة المحدودة على النف
ع          . اإلنترنت اك بعض المواق ع أن هن ام  الجدير وم اه    (ة باإلهتم ه  إال،  )أنظر أدن ه       أن ع       من الواضح ان  ال يوجد موق

اث اختان  مخصص لظاهرة    ره                    ؛ حيث  إلن دم غي ا يق شارها، بينم دة عن انت ات جي دم معلوم ًا يق  يمكن أن نجد موقع
ع آخر         تحويالت وم موق ره        إلى المنظمات المعنية بها، في حين يق ا، ويتحدث غي ة لوجوده اط المختلف د األنم بتحدي

ذه األمور         في مكافحتها،    التجارب الناجحة عن بعض    ولى ه ع واحد يت وي (. امله بأآلكن ال يوجد موق   الملحق يحت
قائمة بالمواقع المدروسة،   و،   المختلفة  للجدول المستخدم في جمع المعلومات الخاصة بالمواقع       IV رقم   علي نموذج 

 ). وجدوًال يلخص محتوياتها

ذآور،  التقييمنتيجة   متقدمة   على درجات  ثالثة مواقع    حصلتوقد   بكة  :وهي  الم ة الصحة    و" INTACT " ش بواب
ة  اون  و)oductive Health GatewayeprR(اإلنجابي ة التع يالوآال ة فن ضمن . )GTZ( األلماني د ت وق

 .معيار التصنيف نمط المعلومات المقدمة، وسهولة االستخدام، وتواتر عمليات تحديث الموقع

1( INTACT Network  وللتواصل بشأنها، شبكة دولية لدراسة الحملة ضد ختان اإلناثـ . 

انحين    العلمية األبحاث المستندة إلى األدلةونشرترويج   وتتمثل رسالة الشبكة في    ، والمساهمة النشطة في جذب الم
طين دني  (والناش ع الم ات المجتم ات ومنظم واٍر ) الحكوم ى ح شأنإل رات ب ادل الخب ل تب ن أج شيط م ول تن  التح
 .  للقضاء على هذه العادةاإليجابي

 نسبيًا؛الموقع حديثة معلومات  
  على المستوى المحلي؛خاصة بختان اإلناث قع أخريموا إلىتحويالتيحوي  
 ؛الحوار الدوليتشجيع ل نافذة حواريوجد  
 ؛ من الموقع العربيةالنسخةم بناء تي 
 .يعلن عن دورات تدريبية إقليمية 
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 )Reproductive Health Gateway(بوابة الصحة اإلنجابية  )2

صين بال           «تحتوى على    ة من أجل المخت ة  معلومات مهمة وموثوق تم  .صحة اإلنجابي ارة         ي ع مخت ر مواق . البحث عب
 .» مباشرًةالمطلوبة تفضي إلى المعلومات تحويالتوتتم اإلجابة على عملية البحث بتقديم 

 ؛بختان اإلناث الوثائق الخاصة عنأفضل محرك بحث  
 ؛ نسبيًاحديثةالمعلومات  
 لصفحة الرئيسية؛ انطالقًا من اختان اإلناثإمكانية البحث عن معلومات محددة بشأن  
 .يستقي المعلومات من مجموعة واسعة من المصادر 

 (GTZ) الوآالة األلمانية للتعاون الفنى. 3

 من أجل  األنشطة التي تنظم المجموعاتبدعم وتشجيع ، 1999أيار /منذ مايو«  فوق اإلقليمي GTZيقوم مشروع   
  .»ختان اإلناثإلغاء ظاهرة 

 الفرنسية؛ ليزية ويضم الموقع معلومات باإلنج 
 ؛حسب البلد موزعة بيانات عن البلدان المختلفةيقدم معلومات حديثة تتضمن  
 ؛العاملة فى نفس المجاللمنهجيات التي تستخدمها المنظمات قدم شرح لي 
 . والتقييم، وآذلك المعلومات الكمية والنوعيةعن المتابعةيوفر وثائق قابلة للتحميل، بما في ذلك معلومات  

ت     »أفضل المواقع المتوفرة  « انهاهذه المواقع الثالثة على      تقييم رغمو دورها االس ي       ، فإن بمق دعم الفن بعض ال عانة ب
 . وآذلك الترويج لهاتنظيم صفحاتها وتحديثها وتسهيل تصفحها ل
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 توصياتال

 :  التالية المتعاونة التوصياتالمؤسسات، تقترح تم جمعهااعتمادًا على المعلومات التي 

 : هماوالوسيلتان المقترحتان  .الخاصة بختان اإلناث معلوماتل ل األفضلالنشر

ات اإلحصائية                            ♦ ا البيان ا فيه ذه الظاهرة، بم شأن ه ًا ب وفرة حالي ات المت ع آل المعلوم دمج يجم  ،إنتاج قرص م
البرامج     وقائمة بالمنظمات العاملة في هذا المجال،      شاريع،       وقائمة ب ارير الم ة وتق ع ذات  وحصر الحالي  للمواق

 ن النامية؛اعدم توفر اإلنترنت أو آلفته المرتفعة في البلد مشكلة فتوزيع مثل هذا القرص يحل. إلخ .. لصلةا
ع   ، )HIPNET(المعلومات والمنشورات الصحية    شبكة  التعاون مع    ♦ ة م ات العامل  وهي مجموعة من المنظم

 . في مجال توزيع المعلوماتUSAID لتنمية الدوليةاألمريكية لوآالة ال

د من المعلومات عن        مشارآبما أن آثيرًا من ال     .العملياتث  بحو البوا بمزي د ط د ق ات  بحوث ين داخل آل بل  العملي
دمج     ها، ووضع البحوثهذه   نتائجحول   جهد خاص لجمع المعلومات      بذل USAIDعلى  فيجب    ضمن القرص الم

 . المذآور أعاله

ضل  اربأف ات الخاصة .التج ع المعلوم ع وتوزي م جم ضل  دع اربالتبأف ال ج ي مج ستفادة ف دروس الم ان  وال خت
 : ويمكن تحقيق ذلك من خالل. إلناثا

دة «من مجموعة     تتكون   ويمكن أن    . التجارب الناجحة إصدارات مطبوعة تتناول     ♦ شاريع      »جي ارير الم  من تق
ا  م تقييمه ي ت ر  الت بيهًة بتقري ت ش واٌء آان اعي ة مجموع، س وع االجتم ل الن االت  عم ين الوآ  )IGWG(  ب

 مصنفًة  التجارب الناجحة   أو على شكل مجلد أو مصنف يحوي سلسلة من "So What"" ثم ماذا " المعنون
 تبعًا لإلقليم أو البلد؛

 .، والدعاية لها بشكٍل جيدإيجادها يسهل بطريقة التجاربمن المواقع نشر هذه  على واحٍد أو أآثريجب و ♦

ات   .لمعلوماتالمباشر لتبادل ال  )InterAfrican Committee أو Rainboل مث (العمل مع مختلف المنظم
ٍد     INTACT شبكة    باحثي  مع التعاونو هذا النوع من المعلومات؛      لتبادل أو إقليمية    محليةإلقامة ندوات     في آل بل

 .بلدضمن آل والترآيز على تسهيل التواصل بين المنظمات  ؛من البلدان

سياسات     صير        .المعلومات الخاصة بال وجز ق داد م ين ل) ات صفح  6 – 4(إع سياسات  لمهتم التجارب   يلخص ،   بال
 .  الواردة في اإلصدارات المذآورة أعالهالناجحة

دم      عمليات ا استعراض المواقع و  بما أن    .المعلوماتطرق نشر    تحسيننترنت و اإل مواقع   تطوير ى ع لمسح أشار إل
 : القيام بما يليالمؤسسات المتعاونة وUSAIDعلى ينبغي  من المعلومات المتوفرة، الكافيةاالستفادة 

 ؛بختان اإلناثتقديم الدعم الفني للمواقع التي يمكن أن تلعب دورًا هامًا في توزيع المعلومات الخاصة  ♦
ذي       بالمواقع اإلحصائية المتوفرة و   ب المتعلقةبذل جهد تسويقي لتوزيع المعلومات       ♦ د ال ام  القرص المدمج الجدي ق

 . MEASURE DHS بانتاجه
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 لبلداناستبيان اـ  Iالملحق 

 إلناث والجماعات العاملة في موضوع ختان ااالستبيان الخاص باألفراد

ل        تبيان من قب م المجموعة  (___________ يتم توزيع هذا االس ع    ) اس وفر     من أجل جم شأن مدى ت ات ب معلوم
جماعات  ونحن مهتمون بمعرفة المعلومات واألدوات التي يستخدمها األفراد وال    . إلناثبختان ا المعلومات الخاصة   

 .  التي تجب معالجتهاوالتعرف على الفجوات في هذا المجال، ةالعامل

 المنظمة/اسم الشخص

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 ؟)إلخ .. منظمة غير حكومية، وسيلة إعالمية، وزارة الصحة (التي تعمل فيهاالمؤسسة ما نوع 

_____________________________________________________________________ 

 ؟ ختان اإلناثفي مجال ما نوع العمل الذي تقوم به 

  الخاصة بالعمليات؛البحوث □
 قياس مدى انتشار الظاهرة؛ □
 لعلوم االجتماعية؛ السلوآية أو أبحاث االبحوث □
  تقديم خدمات الرعاية الصحية؛□
 :  تنفيذ برامج في مجال□

 لسياسات؛ا ترويج -
 النشاط االجتماعي؛ -
 .التواصل لتغيير السلوك -

  __________________________________________________________ غير ذلك□

 ؟نشاطكفي أي مستوى يترآز الشطر األآبر من 

  الدولي؛□
 يمي؛ اإلقل□
 ؛القطري/ الوطني □
 . المجتمع المحلي□
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 ؟لهذا النشاط الضروريةآيف تحصل على المعلومات 

  مكتبة المنظمة؛□
 ؛اإلنترنت □
  البريد اإللكتروني؛□
  مكتبات المنظمات األخرى؛□
  المقابالت المباشرة؛□
 __________________________________________________________ غير ذلك □

 )صعب = 5سهل؛  = 1( مدى سهولة وصولك إلى المعلومات عبر اإلنترنت؟ ما

 1 2 3 4 5 

  ال□   نعم□ هل تفضل المواد المطبوعة على المواد اإللكترونية؟ 

سهولة اآلن وال حاجة            = 1( إليها   سرعة الوصول  تبعًا ألهمية    التاليةصّنف المعلومات    ا ب أستطيع الحصول عليه
 )اجة ماسة ألن تكون المعلومات أفضل وأسهل مناًالثمة ح= 5لما هو أفضل؛ 

 5    4    3    2    1    الخاصة بالعمليات البحوثنتائج . أ
 5    4    3    2    1  المعلومات اإلحصائية أو الخاصة بانتشار الظاهرة. ب
  5    4    3    2    1   الكراسات التدريبية ومواد الدعم األخرى. ج
 5    4    3    2    1      وة والترويجالدعأدوات . د
 5    4    3    2    1    نتائج التقييم/التجاربأفضل . هـ
 5    4    3    2    1      األمثلة العملية. و
 5    4    3    2    1  المعنيمعلومات عن السياسات الخاصة بالظاهرة في البلد. ز
 5    4    3    2    1   المنظمات األخرىمع مواقع روابط . ح

  ال□   نعم□  في المعلومات؟فجواتهل تعتقد بوجود 

 ؟الوسيلة لسد هذه الفجواتإذا آانت اإلجابة نعم، فكيف ترى 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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 االستبيان في المشارآونـ  IIالملحق 

  في آل بلد شملهم االستبيانقائمة بالمنظمات واألفراد الذين

 بورآينا فاسو

منظمةال رقم  الشخص الذي جرى االتصال به 
 بوج سياألستاذة .G.T.Zي األلماني فنوآالة التعاون ال 01

02 DEMP) باآيونواألستاذ )إدارة التعليم في قضايا السكان  
شبكة االتصاالت والمعلومات وتدريب النساء في  03

 )RECIF/ONG(بورآينا فاسو 
 وج سانواألستاذة

  المتحف الوطني 04
  ثيومبالنواألستاذة لجمعية البورآينية للنساء الحكيماتا 05
  اليونيسيف 06
  الصليب األحمر 07
  (DSF)  إدارة صحة األسرة 08
 الحرآة البورآينية لحقوق اإلنسان والشعوب 09

(MBDHP) 
 

 امالياج األستاذة )Pugsaba(سابا ججمعية بو 10
  آابوري سيليستيناألستاذة « Femmes en Action»  نساء ناشطاتمنظمة  11
 نابون جوليين األستاذة «Vie Nouvelle»  الحياة الجديدةمنظمة 12
13 Promo Femmes/Dev-Solidarite  
  )PAG-LA-YIRI(الجمعية النسائية باغ ال ييري  14
 و حميدوجأويدرا األستاذة جمعية الشباب من أجل قضايا األطفال المحرومين 15
 مادلين. مباس توآ األستاذة NASONGB ZANGAمنظمة  16
 جوزيف بارآودا األستاذة راديو ماريا 17
  راديو التنمية اإلنجيلية 18
 ري أّووباججين Mwangaza Actionمنظمة  19
 ا سانكاراجأول صندوق األمم المتحدة للسكان 20
  (CNLPE) اللجنة الوطنية لمكافحة االستئصال 21
22 SPONG ماري جان األستاذ 
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 مصر

 الشخص الذي جرى االتصال به المنظمة رقم
 ل عبد الهادياأم. د مؤسسة المرأة الجديدة 1
  يوآو أوساوااألستاذة اليونيسيف ـ مصر 2
 نجالء النهال. أ الجمعية المصرية لرعاية الخصوبة 3
 مجدي حلمي. د آاريتاس ـ مصر 4
  صليبيؤنا. د مصر) COST( القبطية للخدمات والتدريب الجمعية 5
  منى أميناألستاذة المجلس القومي للطفولة واألمومة 6
 نجي مورجما األستاذة ميديا هاوس 7
 رهام شبل األستاذة ة مستقلةباحث 8
 سهام عبد السالم. د ة مستقلةأنثروبولوجي 9

 ياسمين رفعت األستاذة المفوضية السامية لالجئين ـ مصر 10
 عزة آامل. د مصر) ACT(مناسبة أساليب التواصل ال 11
 فيفيان فؤاد. د المرآز القبطي للدراسات االجتماعية 12
 البياتيجسيمونا  األستاذة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ـ مصر 13
  حمدي صموئيلاألستاذ ) AUEED( للتعليم والتنمية الصعيدجمعية  14
  سحر مشهورألستاذةا )CEDPA (مرآز النشاطات التنموية والسكانية 15
  وحيد دسوقياألستاذ )CEWLA (مؤسسة مرآز قضايا المرأة المصرية 16
 فاطمة الزناتي. د الزناتي وشرآاه 17
  عبير شحاتةاألستاذة )ECWR(المرآز المصري لحقوق المرأة  18
  مرعيعفرا. د )AAW(اتحاد المرأة العربية  19
  مسعدنديارت. د )CDS(مرآز الدراسات التنموية  20
  محمد فكرياألستاذ )ICA(مجلس الشؤون الثقافية  21
  نيرمين فهمياألستاذة )ADEW(جمعية دعم المرأة وتنميتها  22
 سميرة لوقا. د )CEOSS( اإلنجيلية القبطية للخدمات االجتماعية الهيئة 23
 ل فهميا أماألستاذة اإلذاعة المصرية 24
 أحمد جمال مهدي عبد العظيم. د ديجسالير الحكومية لمنع العنف االتحاد العربي للمنظمات غ 25
  روال خرسااألستاذة التلفزيون المصري 26
 أسامة أنور عكاشة آاتب سيناريو ومؤلف 27
 يحيى الحديدي. د وزارة الصحة  بقطاع السكان وتنظيم األسرة 28
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 غينيا

 الشخص الذي جرى االتصال به المنظمة رقم
1 COTAFE موريساندا آوياتي. د  
   وزارة الصحة فيمدير الموارد البشرية 2
 رياما سياليم تطوير المرأة والطفلإدارة /وزارة الشؤون االجتماعية 3
   وزارة الشؤون االجتماعية فيمدير شؤون المرأة 4

 

 السنغال

 الشخص الذي جرى االتصال به المنظمة رقم
 ندي آستو سيال االجتماعيةاألسرة والتنمية المرأة ووزارة  1
 هاوا تاال )ASBEF (الجمعية السنغالية لرفاهية األسرة 2
 ديا آوا نيانج وزارة المرأة واألسرة والتنمية االجتماعية 3
اللجنة السنغالية المعنية بالممارسات التقليدية الضارة بصحة  4

 )Coseprat(األم والطفل 
 ماريان ندياي سيديبي

5 GTZ/MST/SIDA إيبيل. د 
 موللي ميلتشين )TOSTAN (توستان 6
  شبكة صحافيون من أجل السكان والتنمية 7
  )NAFOORE(نافوري ) / OFAD(عوفاد  8
9 CNLS ماالل ساو 

 ميرياما ماباي سار وزارة الصحة 10
 الال تور UNICEF WCARO يونيسيف وآارو 11
 وّييجفاتوماتا  وزارة المرأة واألسرة والتنمية االجتماعية 12
  اليونيسيف داآار 13
14 
 

 موسى ديارا )PANAPRESS( األفريقية الصحافةوآالة 

 أومو آانتومي سار Manoore FMمجموعة  15
 بشير ساو سوليل شبكة الصحفيين 16
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 آينيا

 معلومات االتصال الشخص الذي جرى االتصال به المنظمة رقم
 covaw@iconnect.co.ke هيلدا ماواندا COVAW التحالف لمنع العنف ضد المرأة 1
 ماري أوآومو )EL-TALLER(لتالير إمنظمة  2

 اججون إينيان
com.audoramail@inganga 

 فايزة محمد المساواة اآلن 3
 وجآارول أجين

equalityno@agengo_cosero
org.w 

co.kenyaweb@equalitynow
m 

  للشباب بنيروبي المرآز االستشاري 4
)FPAK( 

 يجودوين مزينج
 تشاريتي ميلوثا

org.fpak@cmailutha 

 ke.co.africaonline@fida وججين آيرا )FIDA (لي للتنمية الزراعيةالصندوق الدو 5
ke.co.fida@jane 

info@fida.co.ke  
 منتدى العالمات التربويات األفريقيات 6

)FAWE( 
 Tel: 3749900 / 7969 اججيتشا. شيبرا ن

 mercymusomi@yahoo.com ميرسي موسومي )GCN(شبكة االتصاالت الدولية  7
8 JULIKEI  جولي مارانيا العالمية julikeiintl@swiftkenya.com 
 ke.co.nbnet@kcsdev يراججانيت مان السكرتاريا الكاثوليكية 9

 com   .net-form@kasnairobi   أديناورمؤسسة آونراد 10
com.wananchi@amayokas 

 june@africaonline.co.ke جونيه آوينانجي  لالستشارات Life Springsمرآز  11
12 Maendeleo Ya Wanawake - 

YWO 
 mywo@africaonline.co.ke ي موراروزمار/ و جروز آرون

co.yahoo@wanjiru_Chege بيبيانا تشيجي وزارة التربية والعلوم والتكنولوجيا 13
m 

 org.pcnairobi@iaskew إيان آسكيو مجلس السكان 14
 ميتشل فولسوم )PATH (باث 15

 روفوس إيسوشي
REshuchi@path-

kenya.or.ke 
 ماتينجي م أنقذوا األطفال ـ آندا 16

 جين ريتا ميمي
sccmeru@wananchi.com 

 int.iom@tembaye تيمنيت إيمبايي )IOM(منظمة الهجرة الدولية  17
  com.yahoo@osiakojob  جوب أوزياآو ني الكينيمهرجان الدراما الوط 18

u.co.yahoo@2001Pkhaemba
k 

  habdullahi@npaid.or.ke هوّدان آاراني مساعدة الشعب النرويجي 19
  algo@gatewayonline.co.ke ليدا تاعبواروز )ALWAN( ألوان لالتصاالت 20
21 Ripples بانوجتشيدي أو  العالمية ripplescom.insightkenya@ 
 توماس مولهيام )WORLD VISION( يةرؤية العالمال 22

 مونيكا أوآوالو
org.wvi@okwalo_monicah 

 ncpd@skyweb.co.ke اجفين نيون المجلس القومي للسكان والتنمية 23
 ke.co.africaonline@csa انداجروزماري مو مرآز دراسات المراهقة 24
kenscout@africaonline.co.k  جمعية الكشافة الكينية 25

e 
 تحالف النساء المسيحيات في أفريقيا 26

)PACWA( 
 com.insightkenya@pacwa واججودي مب. د

 com.yahoo@nahwo بيتر آونييها )NAHWO(ناهوو  27
  amwik@swiftkenya.com باميال مبوريا جمعية النساء اإلعالميات في آينيا 28
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)AMWIK( info@amwik.org 
 com.wananchi@cradle ميليسان أوذيامبو )THE CRADLE(المهد  29
30 MAP INTERNATIONAL سامسون رادني sradeny@map.org 
لمنع والحماية من اإلساءة الشبكة األفريقية  31

 )ANPPCAN ( وإهمالهملألطفال
 ke.co.anppcan@admin روز أولو

  goal@goalkenya.com يت غواداجرمار )GOAL KENYA(هدف آينيا  32
org.goalkenya@mgwada 

شبكة االتصال لتطوير المرأة األفريقية  33
)FEMNET( 

 ke.co.africaonline@femnet ميري وانديا

34 SNV  آريستين آنام ke.co.africaonline@snv 
 نيكوالس آليبيو اليونيسيف 35

 ين آاريوآيج
  سوماريا تشوذري

org.unicef@jkariuki 
org.unicef@nalipui 
org.unicef@sachowdhury 

  ومبونزفانداجميارادزاي  ) UNIFEM(يونيفيم  36
 ميري مبّيو

org.unon.unifem@mbeo.Mary 
gumbonzvanda.nyaradzai

org.unon.unifem@ 
 com.net-form@wlea واججين ويثيرا مبو النساء والقانون في شرق أفريقيا 37
 org.abantu@roesa إليزابيث آاريوآي )ABANTU ( للتنميةأبانتو 38
 com.visualiken@Priscilla ورايجبريسيال نان  االبتدائية للفتيات AIC Kajiadoمدرسة 39
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 مالي

 الشخص الذي جرى االتصال به المنظمةرقم
1 Associaticu Nyeta- Sira   
   )ASDAP(أسداب  2
   )CAFO(آافو  3
   )COMADE (التحالف المالي لحقوق الطفل 4
   )Sibity DIARRA(سيبيتي ديارا  5
 أسد فلوراحيم   6
   )ASEEM (عليم األطفال المرضىجمعية دعم ت 7
 بارة نيومان   8
   جمعية صباحي غومو 9

 سيني سو أومو   10
   )UNAFEM (االتحاد الوطني للنساء المسلمات في مالي 11
   )AMUPI (لتقدم اإلسالم ووحدتهالجمعية المالية  12
  دوآيتي بولينالسيدة الكنيسة البروتستانتية  13
14 Tagne   
15 CEMIO درانو فاتوناال 
   جمعية النساء المسلمات 16
   شبكة المراسلين 17
18 ODEF آودي تراوري 
   )AMPE(اتحاد معلمي الممارسة اإلعالمية  19
20 AMOSPT   
21 ANPPP آسيتو دوربياالسيدة  
   )Djoliba(مرآز جوليبا  22
   2000مالي  23
   )Groupe Pivot(مجموعة المحور  24
   )APDF (وحدة تطوير مشروع أفريقيا 25
   جمعية النساء الكاثوليكيات في مالي 26
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 إثيوبيا

 الشخص الذي جرى االتصال به المنظمة رقم
1 TAH أربعة أشخاص 
   )MOH(وزارة الصحة 2
3 Tope آيمباتي مينتي جيزيما 
 خمسة أشخاص تثيوبياجمعية المحاميات اإل 4
  تولوسي.ب. د   5
 يبّيوهوج. ج   6
 دهاب بيناي   7
 علي حسن   8
 وجفانتو ماد   9
 آندوليم تسفايي )Tikur Anbassa (مشفى تيكور أنباسا 10
   للممارسات التقليدية في إثيوبيا الوطنية لجنةال 11
  أفراد آخرين3+ أبيوف بيالس . د )Yekatit( 12مشفى يكاتيت 12
   بنات اإلحسان 13
14 Kembatti Mentti Gezzimma-Tope (KMG)   
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 أوغندا

 معلومات االتصال الشخص الذي جرى االتصال به المنظمة رقم
 493939 77 256 جاآسون تشيكويكو جمعية تنظيم األسرة في أوغندا 01
  جين فرانسيس آوآا (COTHACU)  أوغندا –المجتمع الذي يهتم  02

256 77 495837 
ممارسات التقليدية في أوغندا اللجنة الوطنية لل 03

)NCTPU( 
  تشيموتاي جويس آاّساجا

256 77 637111 
بدأت العمل (منظمة أنقذوا األطفال في آاراموجا  04

 ) مؤخرًا، وتقوم اآلن بمسح أساسي في آاراموجا
  ناثان تشايليمو

256 77 512358 
 466296 77 256 أنجيال آآول. د سكرتاريا السكان 05
 org.unicef@pkabagambe امبيجبيتر آابا يفاليونيس 06
 345600/344871 41 256 يومونسيردز آريس با برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 07
برنامج التثقيف اإلنجابي وصحة المجتمع ـ آابشوروا  08

)REACH( 
  بازيراك جوستيس. د

256 41 340874 
جمعية إعادة تأهيل وتوجيه نساء التيسو من أجل التنمية  09

(TERREWODE) 
   إيمازوأليس

com.hotmail@emasu 
256 77 951838 

اإلساءة إهمالهم ومنع  لحماية األطفال والشبكة األفريقية 10
 (ANPPCAN Uganda Chapter)إليهم 

  ومياجتوفر مو
256 41 254550/ 77 592773 

 627904 77 256 لورانس تّيوي عمل المساعدة الدولية في أوغندا 11
 627904 77 256 لورانس تّيوي/ آآيتي ألفريد  عمل المساعدة الدولية في أوغندا 12
 627904 77 256 لورانس تّيوي  آابشوروا- جمعية توبان للمزارعيين العضويين 13
 627904 77 256 لورانس تّيوي (PTC) لبريدي نادي االختبار ا 14
 البرنامج الموحد لتعبئة المجتمع المحلي في آابشوروا  15

(KICOMPE) 
 627904 77 256 لورانس تّيوي/ توسكين مايكل 

 627904 77 256 لورانس تّيوي منظمة دعم المصابين باإليدز في آابشوروا 16
 627904 77 256 لورانس تّيوي/ مونون بيتر آا مبادرة حقوق اإلنسان في آابشوروا 18
 627904 77 256 لورانس تّيوي (CIFA)الجمعية المتحدة للفالحين في شيزاور  19
20 Tuiket Watershade 627904 77 256 لورانس تّيوي 
 627904 77 256 لورانس تّيوي/ ناآامي سيلفيا  تحالف منظمات غير حكومية  21
 627904 77 256 لورانس تّيوي  في آابشورواجمعية تنظيم األسرة 22
 627904 77 256 لورانس تّيوي (SEA)  جمعية سابيني للمسنين 23
 627904 77 256 لورانس تّيوي جمعية اآلباء الروحيين في آابشوروا 24
 627904 77 256 لورانس تّيوي (KIFA)الجمعية المتحدة للفالحين في آابتويوي  25
 627904 77 256 لورانس تّيوي يداتجمعية نساء مج 26
 627904 77 256 لورانس تّيوي مؤسسة تنمية نجينغ 27
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  ونتائجهSurvey Monkeyاستبيان ـ  IIIالملحق 
 )2004آب / أغسطس1(

 التي ثغراتين وتفاصيل المشارآبما فيها أسماء ال( للحصول على االستمارة الكاملة  التالياضغط على الرابط
 U?asp.Report/com.surveymonkey.www://http=43466451127: )حددوها

 

     اسم الشخص)1

ينمشارآعدد ال     97 

 1   عدد من تجاوزوا هذا السؤال
   
 

 

 
    ؟ ما نوع المنظمة التي تعمل فيها)2

   
نسبة 
اإلجابات

مجموع 
 اإلجابات

 16 %16.5   جهات حكومية    

   
عة مرآز جام

  أبحاث
 14.4% 14 

   
منظمة غير 

(NGO)حكومية   
 50.5% 49 

 2 %2.1   طاع خاصق    

   
منظمات 

متعددة /ثنائية
  األطراف

 10.3% 10 

 1 %1   فةصحا    

  
غير ذلك

يرجى (
)التحديد  

 5.2% 5 

ينمشارآعدد ال    97 

)عدد من تجاوزوا هذا السؤال(    1 
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    )اإلشارة إلى أآثر من عمليمكن (إلناث ا بختان ما نوع العمل الذي تقوم به فيما يتعلق )3

ة نسب   
 اإلجابات

مجموع 
 اإلجابات

 
األبحاث المتعلقة 

  بالعمليات
25.8% 25 

 16 %16.5 قياس درجة االنتشار 

 
األبحاث السلوآية 

  واالجتماعية
43.3% 42 

 
تقديم خدمات الرعاية

  الصحية
22.7% 22 

 
تنفيذ برامج لدعم 

  للسياسات
41.2% 40 

تنفيذ برامج العمل  
  االجتماعي

56.7% 55 

 
تنفيذ برامج التواصل 

  لتغيير السلوك
 49.5% 48 

  
غير ذلك 

يرجى (
  )دالتحدي

24.7% 24 

ينمشارآعدد ال  97 

)عدد من تجاوزوا هذا السؤال(   1 
   
 

 
     في أي مستوى يترآز عملك؟)4

نسبة    
 اإلجابات

مجموع 
 اإلجابات

 31 %32  دولي   

 20 %20.6  إقليمي   

 59 %60.8  وطني   

المجتمع المحلي      51.5% 50 

  
غير ذلك 

يرجى (
)التحديد  

8.2% 8 

ينمشارآعدد ال    97 

)عدد من تجاوزوا هذا السؤال(    1    
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    )يمكن تحديد أآثر من مصدر(؟ إلناثا بختان آيف تحصل على المعلومات التي تحتاجها بشأن )5

   
نسبة 

 جاباتاإل
مجموع 
 اإلجابات

 42 %43.3  المكتبة    

 67 %69.1  اإلنترنت 

 33 %34  البريد اإللكتروني 

 57 %58.8 المقابالت المباشرة 

 
الندوات 

والمؤتمرات 
  وورشات العمل

61.9% 60 

 

المواد المطبوعة
الخاصة باألبحاث

وجماعات 
  الضغط

 82.5% 80 

 
غير ذلك 

يرجى (
)دالتحدي  

15.5% 15 

ينمشارآعدد ال   97 

)عدد من تجاوزوا هذا السؤال(    1 
   
 

 
    )صعب= 5سهل؛ = 1( على المعلومات من اإلنترنت الحصول سهولة مدى )6

   
نسبة 
 اإلجابات

مجموع 
 اإلجابات

   1  41.7% 40 

   2  21.9% 21 

   3  21.9% 21 

   4  9.4% 9 

   5  6.2% 6 

ينمشارآعدد ال    96 

)عدد من تجاوزوا هذا السؤال(    2 
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     هل تفضل المواد المطبوعة على المواد اإللكترونية؟)7

   
نسبة 
 اإلجابات

مجموع 
 اإلجابات

 61 %63.5   نعم    

 35 %36.5   ال    

ينمشارآعدد ال    96 

)عدد من تجاوزوا هذا السؤال(    2 
   

 

 

 
شكٍل أفضل              )8 ه ب ة وصولك إلي ًا ألهمي وع تبع ل ن ا، صنف آ أستطيع  = 1( من بين مختلف أنواع المعلومات التي تحصل عليه

    )ناًالهناك حاجة ماسة ألن يكون أفضل وأسهل م= 5الوصول إليه اآلن بسهولة وال حاجة للمزيد؛ 

 1 2 3 4 5 
النسبة 
 الوسطية

نتائج أبحاث
  العمليات

10% (9) 16% (15) 29% (27)27% (25) 18% (17) 3.28 

المعلومات 
اإلحصائية 

ومعلومات مدى
  االنتشار

18% (17) 20% (19) 14% (13) 26% (25)22% (21) 3.15 

الكراسات 
التدريبية ومواد
  الدعم األخرى

12% (11) 17% (16) 23% (22) 27% (25)21% (20) 3.29 

 3.24 (23) %25 (18) %19 (21) %23 (20) %22 (11) %12  أدوات الدعاوة

أفضل 
نتائج/الممارسات

  التقييم
8% (7) 11% (10) 19% (18) 28% (26) 34% (32) 3.71 

 3.43 (20) %21(31) %33 (18) %19 (19) %20 (6) %6  دراسات الحالة

معلومات عن
السياسات المتعلقة
بالظاهرة في آل

  بلد

13% (12) 27% (25)20% (19) 26% (24) 14% (13) 3.01 

ارتباطات 
 بمنظمات أخرى

17% (16) 27% (25)21% (20) 21% (20) 14% (13) 2.88 

 96 ينمشارآعدد ال

 2   )عدد من تجاوزوا هذا السؤال(
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     هل تعتقد بوجود ثغرات في المعلومات؟)9

   
نسبة 
 اإلجابات

مجموع 
 اإلجابات

 82 %84.5   نعم  

ال       15.5% 15 

ينمشارآعدد ال   97 

)عدد من تجاوزوا هذا السؤال(   1 
   

 

 
     إذا آانت اإلجابة نعم، فما هي؟)10

ينمشارآعدد ال     80 

)عدد من تجاوزوا هذا السؤال(    18 
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 استعراض المواقع المخصصة لظاهرة بتر األعضاء الجنسية لإلناثـ  IVالملحق 
ات     د جمع المعلومات        :تعليمات إلى جامعي البيان وفرة        عن ادة المت شأن الم ات،    ( الظاهرة    حول ب استعراض األدبي

 :، يرجى استخدام الجدول التالي)إلخ .. نترنت، المكتبات، مواقع اإلالخاصةقواعد البيانات 

I . المدروسالمرجع 

 _________________________________________________: المرجعاسم 
 ____________________________________________): أين يوجد(المصدر 

 : نوع المرجع
  موقع إنترنت؛□
  مكتبة؛□
 ؛ان اإلناثخت قاعدة بيانات بشأن □
 مقالة؛/مطبوعة □
 _________________________________________) يرجى التحديد( غير ذلك □

II .طبيعة المعلومات 

 ؛معلومات إحصائية □
 ؛ختان اإلناثظاهرة منظمات تعمل على  □
 ؛نتائج التقييم/أفضل الممارسات □
 ؛أدوات الدعاوة □
  آراسات التدريب ومواد الدعم األخرى؛□
  معلومات عن السياسات الخاصة بهذه الظاهرة في البلد؛□
 _________________________________________) يرجى التحديد( غير ذلك □

 III .مجال المرجع أو الموقع 

  إقليمي□   دولي□
  وطني□   قاري□

IV . يشير إلى األفضل5 يشير إلى األسوأ و1(تقييم الموقع ( 

  5    4    3    2    1    ر باستمرايتم تحديثه. أ
 5    4    3    2    1    يسهل نفاذ الجمهور إليه. ب
 5    4    3    2    1   عرض المحتوياتطريقة . ج

 ____________________________________________________________: مالحظات
____________________________________________________________
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 قائمة بمواقع اإلنترنت المدروسة

 htm.1fgm/femgen/intcam/ailib/org.amnesty.www://http: منظمة العفو الدولية 
 CARE :org.careusa.www 
 org.cedpa.www: السكانيةية والتنمومرآز النشاطات  
 html.fgmicpd_fac_pub/org.crlp.www: مرآز الحقوق اإلنجابية 
 female/pages/org.cirp.www: المعلومات المتعلقة بالختان وصفحات المصادر 
 com.comminit.www: مبادرة التواصل 
 population/org.developmentgateway.topics://http: بوابة التنمية 
دة بيان   ي"ات قاع ساء فلينته د الن ف ض وبكينز "/ العن ون ه ة ج صاالت /جامع رامج االت ز ب : مرآ

org.endvaw.www 
 org.equalitynow.www: المساواة اآلن 
 org.fhi.www: المنظمة الدولية لصحة األسرة 
 org.fgmnetwork.www: بشأن تشويه األعضاء الجنسية لإلناثمشروع التواصل والتعليم  
 FORWARD(: uk.oc.dircon.forward.www(مؤسسة صحة المرأة لألبحاث والتنمية  
 GTZ :(/english/fgm/de.gtz.www (وآالة التعاون الفّني األلمانية 
 Intact:( net.network-intact.www(شبكة  
 ch.ciaf-iac.www/: لطفلاللجنة األفريقية المعنية بالممارسات الضارة بصحة األم وا 
 )Macro International/ORC:( com.measuredhs.www 
 )PATH:(  htm.facts_the_fgm/resources/org.path.www 
 )Pathfinder:( org.pathfind.www 
 frontiers/org.popcouncil.www: مجلس السكان 
 org.prb.www:  السكانيةمكتب المراجع 
 )PRIME II:( html.42/section/2prime/org.2prime.www 
 Reproline:( edu.jhu.reproline.www( الصحة اإلنجابية على االنترنيت 
 org.rhgateway.www: بوابة الصحة اإلنجابية 
 org.rho.www: نظرة إلى الصحة اإلنجابية 
 RAINBO:( /org.rainbo.www(شبكة المعلومات والبحث من أجل السالمة الجسدية للنساء  
 org.savethechildren.www: أنقذوا األطفال 
 )Tostan :(org.tostan.www 
 UNFPA:( org.unfpa.www(صندوق األمم المتحدة للسكان  
 en/mutilation_genital_female/topics_health/int.who.www/ :منظمة الصحة العالمية 
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 خالصة بمحتويات المواقع

 مواقع تحوي المعلومات 1نوع المعلومات
  لجمع اإلحصائياتDHS إحصائيةمعلومات 

 )GTZ (وآالة التعاون الفّني األلمانية
 منظمة الصحة العالمية 

  UNFPAصندوق األمم المتحدة للسكان 
 )Communication Initiative(مبادرة التواصل 

 ),Center for Reproductive Rights(مرآز الحقوق اإلنجابية 
 )Population Council(مجلس السكان 

PRB  
PATH 

 )Reproductive Health Gateway(بوابة الصحة اإلنجابية 
RHO 

 )Development Gateway(بوابة التنمية 
 )OD: أوبن ديموآراسي (منظمة العفو الدولية

 تحوي جميع المواقع بعض الروابط خرىاألمنظمات الروابط 

 منظمة الصحة العالمية نتائج التقييم/التجاربأفضل 
 تحدة للسكانصندوق األمم الم
 مبادرة التواصل
 مجلس السكان

 بوابة الصحة اإلنجابية
RHO  

 بوابة التنمية
 مبادرة التواصل وةأدوات الدع

PRB  
Pathfinder  

  INTACTشبكة 
PATH 

 )Equality Now(المساواة اآلن 
 بوابة الصحة اإلنجابية

 بوابة التنمية
 (OD)منظمة العفو الدولية 

، منظمة الصحة العالمية، بوابة الصحة اإلنجابية، بوابة RAINBO, IAC: توفرها عند الطلب واد الدعمالكراسات التدريبية وم
 التنمية

معلومات عن السياسات المعنية 
 ختان اإلناثبظاهرة 

  FGMشبكة 
 منظمة الصحة العالمية

 UNFPA صندوق األمم المتحدة للسكان
 مبادرة التواصل

 مرآز الحقوق اإلنجابية
 سكانمجلس ال

Pathfinder  
  INTACTشبكة 

 Circumcision Information and(صفحة المعلومات والمصادر الخاصة بالختان 
Resource Page( 

 المساواة اآلن

                                                                  
 . يًا، أو أنه يسهل العثور عليها أو استخدامهاهذا عنوان عام ألن احتواء الموقع على المعلومات ال يعني أنها متوفرة حال:  مالحظة 1
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 مواقع تحوي المعلومات 1نوع المعلومات
 بوابة الصحة اإلنجابية

 بوابة التنمية
 (OD)منظمة العفو الدولية 

 )الفرنسية ( IAC)ليزيةبجغير اإلن(اللغات األخرى 
 )ةالفرنسي (GTZوآالة 

 )الفرنسية ـ على الصفحة الرئيسية فقط(منظمة الصحة العالمية 
 )موقع باللغة العربيةيجري إنشاء  (INTACTشبكة 

 ) والفرنسية والعربيةاإلسبانية(المساواة اآلن 
Reproline  

RHO ) فقطاإلسبانية ( 
 )الصفحة الرئيسية فقط (بوابة التنمية

 GTZوآالة  معلومات عن البرامج
 Tostan 

 مبادرة التواصل
 بوابة الصحة اإلنجابية

RHO  
 INTACTشبكة 

  IAC السياق الثقافي/المنطق
 GTZوآالة 

 معلومات والمصادر الخاصة بالختانصفحة ال
 بوابة الصحة اإلنجابية

Pathfinder 
  FGMشبكة

 


