الهدف  :٥تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات
الغاية  :٣-٥القضاء على جميع الممارسات الضارة ،من قبيل زواج األطفال ،والزواج المبكر ،والزواج
القسري ،وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث
المؤشر  :٢-٣-٥نسبة الفتيات والنساء الالتي تتراوح أعمارهن بين  51و  94عاما ،والالتي خضعن لعملية
تشويه/بتر األعضاء التناسلية ،بحسب العمر
المعلومات المؤسسية
المنظمة  /المنظمات:
منظمة األمم المتحدة للطفولة (يونيسف)
المفاهيم والتعاريف
التعريف:
يتم حاليا قياس نسبة الفتيات والنساء الالتي تتراوح أعمارهن بين  51و 94عاما ،والالتي خضعن لعملية
الختان (تشويه /بتر لألعضاء التناسلية) على أنها النسبة المئوية للفتيات والنساء الالتي تتراوح أعمارهن بين
 51و 94عاما ،والالتي خضعن لعملية الختان (تشويه /بتر لألعضاء التناسلية).
األساس المنطقي:
إن عملية الختان (تشويه /بتر األعضاء التناسلية) للفتيات والنساء هي خرق لحقوق االنسان .وهناك الكثير من
الوثائق األدبية التي توثّق المضاعفات الصحية المتنوعة لهذه العملية على المدى القصير والطويل .وتعتبر
ممارسة الختان (تشويه /بتر األعضاء التناسلية) للفتيات والنساء من الدالالت المباشرة على عدم المساواة بين
سين.
الجن َ
وتدين العديد من المعاهدات والمؤتمرات عملية الختان (تشويه /بتر األعضاء التناسلية) .وبما أنه يتم النظر
إلى هذه العملية على أنها ممارسة تقليدية مؤذية لصحة األطفال ،وهي في معظم الحاالت ،تُمارس على
القاصرين ،فهي تخرق اتفاقية حقوق الطفل .وتشمل التشريعات القومية الحالية في العديد من البلدان حظرا
صريحا ضد عملية الختان (تشويه /بتر األعضاء التناسلية).
المفاهيم:
تشير عملية الختان (تشويه /بتر األعضاء التناسلية) إلى "كافة االجراءات التي تشمل االستئصال النهائي أو
الجزئي للعضو التناسلي الخارجي للمرأة أو أي اصابة لألعضاء التناسلية لالنثى ألسباب غير طبية" (منظمة
الصحة العالمية ،القضاء على تشويه االعضاء التناسلية االنثوية :تصريح ما بين الوكاالت ،منظمة الصحة
العالمية ،صندوق االمم المتحدة للسكان  ،UNFPAيونيسف ،صندوق االمم المتحدة االنمائي للمرأة
 ،UNIFEMمفوضية االمم المتحدة لحقوق االنسان  ،OHCHRالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين  ،UNHCRاللجنة االقتصادية الفريقيا  ،UNECAيونيسكو ،برنامج االمم المتحدة االنمائي

 ،UNDPبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية /اإليدز  ،UNAIDSمنظمة
الصحة العالمية  ،WHOجنيف  ،8002 ،ص)9

التعليقات والقيود:
هناك أدوات وآليات موجودة لجمع البيانات قامت البلدان بتطبيقها لرصد الوضع ذات الصلة بهذا المؤشر .وتم
التنسيق بشكل تام لجميع النماذج المستخدمة في جمع المعلومات الخاصة بختان الفتيات بين  0و 59سنة
والنساء بين  94-51سنة في االستقصاءات الديمغرافية والصحية والدراسات االستقصائية المتعددة
المؤشرات.
المنهجية
طريقة االحتساب:
عدد الفتيات والنساء بين  51و 94سنة الالتي خضعن لعملية الختان (تشويه /بتر األعضاء التناسلية) مقسوم
على مجموع عدد الفتيات والنساء بين  51و 94سنة من السكان مضروب ب.500
التفصيل:
بحسب السن ،الدخل ،مكان االقامة ،الموقع الجغرافي ،التعليم ،واالثنية.
معالجة القيم الناقصة:
 على مستوى البلد
عندما تكون بيانات البلد بالكامل مفقودة ،ال تقوم منظمة األمم المتحدة للطفولة بنشر أي تقديرات على
مستوى البلد
 على المستويَين االقليمي والعالمي
ال ينطبق
المجاميع االقليمية:
إن المجاميع العالمية هي معدالت ُمقاسة لكافة البلدان التي تملك معدالت االنتشار الوطنية
مصادر البيانات
الوصف:
تقوم المسوح االسرية كالمسوح الديمغرافية والصحية والمسوح العنقودية المتعددة المؤشرات التي تدعمها
اليونيسف بجمع بيانات معنية بهذا المؤشر في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط منذ حوالي أواخر
الثمانينيات .في بعض البلدان ،يتم جمع مثل هذه البيانات أيضا من خالل التعدادات القومية والمسوح األسرية
القومية األخرى.

عملية الجمع:
تقوم اليونيسف بعملية سنوية لتحديث قاعدات بياناتها العالمية ،التي تسمى بتقرير البلدان حول المؤشرات من
أجل األهداف ( .)CRINGويحصل هذا األمر بالتعاون الوثيق مع مكاتب بلدان اليونيسف بغرض ضمان أن
تشمل قاعدات بيانات اليونيسف العالمية على بيانات محدّثة وقابلة للمقارنة .وتتم دعوة بلدان اليونيسف لتقديم
أي بيانات محدثة لعدد من المؤشرات األساسية المتعلقة بحسن عيش النساء واألطفال وذلك عبر تطبيق على
شبكة االنترنت .ثم تتم مراجعة هذه التحديثات التي أُرسلتها البلدان من قبل اخصائيين في القطاعات في المقر
العام لليونيسف للتحقق من اتّساقها وجودة البيانات الخاصة بالتقديرات المقدّمة .وتستند هذه المراجعة إلى
مجموعة من األهداف لضمان اشتمال قاعدات البيانات على المعلومات األحدث والموثوقة أكثر فقط .وما أن
تتم عملية المراجعة ،تتوفر االنطباعات إذا ما تم قبول نقاط البيانات أم ال ،وإذا كانت النتيجة سلبا ،فما هي
األسباب رفضها .ثم يتم ادخال نقاط البيانات الحديثة التي تم قبولها في قاعدات البيانات العالمية ليونيسف
ونشرها في الجداول االحصائية لوضع أطفال العالم ،كما في كافة االصدارات والمواد المعتمدة على البيانات.
كما يتم عرض قاعدات البيانات المحدثة على شبكة االنترنت على العنوان التاليdata.unicef.org :
كما تبحث يونيسف طوال السنة عن مصادر بيانات إضافية تغذيها مكاتب بلدان اليونسيف قبل إدخالها في
قاعدات البيانات العالمية.
توافر البيانات
تتوافر في الوقت الراهن البيانات المتعلقة بهذا المؤشر القابلة للمقارنة ل 00بلدا من البلدان ذات الدخل
المنخفض والمتوسط.
الجدول الزمني
ال ينطبق
المزودة بالبيانات
الجهات
ّ
مكاتب االحصاءات القومية (في معظم الحاالت)
الجهات المج ّمعة للبيانات
منظمة األمم المتحدة للطفولة (يونيسف)
المراجع
دليل الموارد المو ّحد:
data.unicef.org
المراجع:
http://data.unicef.org/child-protection/child-marriage.html

