
لعنفالجماعي للوكالة األمريكية للتنمية الدولية للحد من اعملال

(CARE-GBV)القائم على النوع االجتماعي

ية لدولكيفية استخدام الخرائط التفاعلية للوكالة األمريكية للتنمية ا

ه ويالقسري وتشانتشار زواج األطفال والزواج المبكر والزواج بشأن 

األنثويةبتر األعضاء التناسلية /
سلسلةالفي 2رقمةذكرمال

2021أكتوبر / تشرين األول 

(IDIQة )وكمية غير محددلتسليم ألجل غير مسمىالرابعةالخدمات التحليلية 

7200AA19/D00006/7200AA20F00011العقد رقم

( والدعم السخي USAIDممكنة بفضل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )األنشطة هذهيقةثولقد أصبحت

Developmentالمحتويات مسؤولية هذه للشعب األمريكي.  Professionals, Inc. ومؤسسةMaking Cents 
International, LLC ألوامر المهام المتعلقة بالعمل الجماعي للحد منمن خالل الخدمات التحليلية الرابعة

وعقد المعونة رقم (CARE-GBV)النوع االجتماعيالعنف القائم على

7200AA19/D00006/7200AA20F00011.نظر الوكالة اتال تعكس هذه الوثيقة بالضرورة وجه

لمزيد من المعلومات حول العمل الجماعي األمريكية للتنمية الدولية أو حكومة الواليات المتحدة األمريكية.

.انقر هناالنوع االجتماعي للوكالة األمريكية للتنمية الدولية للحد من العنف القائم على 

https://makingcents.com/project/collective-action-to-reduce-gbv/
https://makingcents.com/project/collective-action-to-reduce-gbv/


   
 

 

 

ال اج األطفار زوانتش بشأنكيفية استخدام الخرائط التفاعلية للوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

 وتشويه / بتر األعضاء التناسلية األنثوية القسريوالزواج المبكر والزواج 

 لمحة عامة
هو تعزيز ي الهدف من النشاط الجماعي للحد من العنف القائم على النوع االجتماع

 "العمل الجماعي"، أو الدولية وكالة األمريكية للتنميةالوقاية واالستجابة الجماعية لل

في برامج تطوير العنف القائم على النوع االجتماعي عبر الوكالة األمريكية للتنمية 

 زواجالدولية. توجه المالحظات هذه المستخدمين إلى الخرائط التفاعلية حول 

 األعضاء بتر/  وتشويه )ز.أ.ز.م.ز.ق( القسري والزواج المبكر والزواج األطفال

ث زواج األطفال حدوويحدد الشركاء المنفذون مكان  ة )ت.ب.أ.ت.أ(األنثوي التناسلية

على والزواج المبكر والزواج القسري وتشويه / بتر األعضاء التناسلية األنثوية 

 ي.الساخنة" )مناطق انتشار أعلى( على المستوى دون الوطن بؤرذلك "ال، بما في الصعيد العالمي

 النقاط الرئيسية
هي أشكال من العنف القائم  بتر األعضاء التناسلية األنثوية / وتشويه القسريزواج األطفال والزواج المبكر والزواج  ●

، في جميع النساء والفتيات، بكل تنوعهنتعرض لها ماليين وانتهاكات حقوق اإلنسان التي ت أ على النوع االجتماعي

 .أنحاء العالم

ارة رسات ضهي ممازواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري وتشويه / بتر األعضاء التناسلية األنثوية  ●

 ة والتعليمالثرو ، ولكن لكل ممارسة دوافع فريدة ومحددة السياق يمكن أن تشملتجذرة في معايير النوع االجتماعيم

 .الدينو

ر الوقت. ار بمرو، التغيرات في االنتشاستخدام الخرائط لتحديد االنتشار، وفي بعض البلدانيمكن ألصحاب المصلحة  ●

لبرمجة اتهداف يمكن أن تساعد هذه البيانات في تحديد المناطق الجغرافية التي تحتاج إلى مزيد من التقييم الس

خرى قائمة أخرائط  معهذه الخرائط  فيمكن اعتبار المعلومات الواردة واالستثمار في الحلول التي يقودها المجتمع. ي

زواج  انتشار ، لتحديد العوامل األخرى التي قد تؤثر علىالهجرة والتغذية ومستويات الجفاف، مثل على القضايا

 أنلقطاعية بشامجة برواستهداف الاألطفال والزواج المبكر والزواج القسري وتشويه / بتر األعضاء التناسلية األنثوية 

 زواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري وتشويه / بتر األعضاء التناسلية األنثوية.

لقسري االزواج وزواج األطفال والزواج المبكر المشترك ل الحدوث، تقدم الخرائط نظرة على حيثما توفرت البيانات ●

، لصحيةالرعاية إضافية، مثل معدالت التعليم، ووجود خدمات اوتشويه / بتر األعضاء التناسلية األنثوية وعوامل 

 ألنثوية.سلية ازواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري وتشويه / بتر األعضاء التنا ومواقف النساء تجاه

 يهاكون لد. في حين أن بعض المناطق قد يارسات ال يوحي بأنها مرتبطة سببيًاالملحوظ للمم حدوث المشتركال

 ،األنثوية تناسليةزواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري وتشويه / بتر األعضاء المعدالت عالية من كل من 

لتناسلية األعضاء اتشويه / بتر  نبأ بالضرورة بمعدلواج المبكر والزواج القسري ال  يزواج األطفال والز فإن معدل

 س.، أو العكةاألنثوي

 

                                                
ف  أ ِّ لى النوع استراتيجية الواليات المتحدة لمنع العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة له على الصعيد العالمي )استراتيجية العنف القائم عتُعر 

جنس البيولوجي الفعلي أو العنف القائم على النوع االجتماعي بأنه "أي تهديد أو فعل ضار موجه ضد فرد أو مجموعة على أساس ال جتماعي(اال
 ".اجتماعياً حول الذكورة واألنوثة بمعايير متنوعة مبنية التقيد، و / أو عدم والهوية الجنسية و / أو التعبير، والتوجه الجنسي ،المتصور

استكشف الخرائط التفاعلية 

حوالنتشار زواج األطفال والزواج 

وتشويه /  القسري المبكر والزواج

بتر األعضاء التناسلية األنثوية 

. لقراءة المزيد عن العمل هنا

الجماعي للحد من العنف القائم 

 .انقر هناعلى النوع االجتماعي، 

https://storymaps.arcgis.com/stories/136ba46df2fb458fa0eff4bd0ae5fb14
https://storymaps.arcgis.com/stories/136ba46df2fb458fa0eff4bd0ae5fb14
https://storymaps.arcgis.com/stories/136ba46df2fb458fa0eff4bd0ae5fb14
https://www.state.gov/u-s-strategy-to-prevent-and-respond-to-gender-based-violence-globally-gbv-strategy/
https://www.state.gov/u-s-strategy-to-prevent-and-respond-to-gender-based-violence-globally-gbv-strategy/
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 مقدمة

زواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري وتشويه / بتر األعضاء 

هي ممارسات ضارة للعنف القائم على النوع االجتماعي  التناسلية األنثوية

زواج ، في جميع أنحاء العالم. تؤثر على ماليين النساء والفتيات، بكل تنوعهن

 18دون سن هو أي زواج يكون فيه أحد الطرفين  األطفال أو الزواج المبكر

عندما ال يعرب أحد الطرفين أو  الزواج القسريعلى األقل. يحدث عاًما 

" الزواج القسري"يشمل  1هما عن موافقته الحرة والكاملة على الزواج.كال

عاًما غير قادرين  18، ألن األطفال دون سن زواج األطفال والزواج المبكر

تشويه / بتر تعّرف منظمة الصحة العالمية  2على إعطاء الموافقة الكاملة.

على أنه "أي إزالة جزئية أو كلية لألعضاء  األنثويةاألعضاء التناسلية 

ألسباب التناسلية الخارجية أو أي إصابة أخرى لألعضاء التناسلية األنثوية 

، مدفوعة بمجموعة من هذه الممارسات، وتواجدها المشترك 3غير طبية".

الدوافع االجتماعية واالقتصادية والسياقية. يمكن أن تساعد معالجة الدوافع 

إعمال حقوق اإلنسان الخاصة تا العمليتين النساء والفتيات على والحد من كل

، بهن، وكذلك الحد من وفيات األمهات، وخفض معدالت التسرب من المدرسة

 .للمرأة ومشاركتها في القوى العاملة المدنياالنخراط وزيادة 

، إال أن ن هي نتائج لمعايير جنسانية ضارةعلى الرغم من أن كلتا العمليتي

لديها انتشار  ب يتفاوت بين البلدان وداخلها. في حين أن بعض المناطق دون الوطنيةالمشترك  حدوثهار هذه الممارسات وانتشا

يس ، فإن العديد منها لزواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري وتشويه / بتر األعضاء التناسلية األنثوية مماثل لكل من

بعوامل أخرى بما في ذلك الثروة والتعليم والدين. تعرض الخرائط  المشترك ومستوى حدوثها. يتأثر انتشار الممارسات لديها

والمؤشرات الثانوية زواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري وتشويه / بتر األعضاء التناسلية األنثوية  التفاعلية انتشار

تشمل والزواج القسري وتشويه / بتر األعضاء التناسلية األنثوية.  زواج األطفال والزواج المبكر عبر البلدان التي يمارس فيها

الخرائط أيًضا بيانات على المستويين الوطني ودون الوطني )عند توفرها(. يمكن لموظفي الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

، يتم حدود المشتركة. في بلدان مختارةلوالشركاء المنفذين استخدام الخرائط لتحديد األنماط واالتجاهات داخل البلدان وعبر ا

 .توفير بيانات إضافية عن مرافق الرعاية الصحية والمدارس

زواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري وتشويه / بتر األعضاء  بخصوص خرائط تعلمأسئلة ال

 التناسلية األنثوية
إن انتشار إحدى الممارسات الضارة أو كليهما هو مجرد عامل واحد من بين عدة عوامل يجب مراعاتها عند تحديد المناطق 

زواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري وتشويه / بتر األعضاء  استهدافها باستخدام برامجالتي ينبغي الجغرافية 

، لملتزمة بإنهاء الممارسات الضارة، ووجود المنظمات المحلية ااإلرادة السياسية العوامل األخرىتشمل .التناسلية األنثوية

زواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري وتشويه / بتر األعضاء  وتقبل المجتمعات لتغيير المعايير الضارة التي تعزز

، فإن رمجة المستهدفة جغرافيا؛ ومع ذلكحالة البيمكن أن توفر هذه الخرائط بيانات مهمة لدعم  6 5 4.التناسلية األنثوية

ية أمر بالغ األهمية لفهم سبب ارتفاع معدل االنتشار وكيفية تصميم التدخالت ساناستكشاف األعراف االجتماعية والجن

يؤثر على ية وأن ساناالجتماعية والجن الستهداف األسباب الجذرية. يجب أن يدمج التحليل الجنساني الشامل هذه المعايير

ية توجيهة ذكرل م، يرجى الرجوع إلى أوهاتعزيزاالجتماعية العادلة و لمعرفة المزيد حول تحديد المعايير 7تصميم النشاط.

 "كيفية تحديد المعايير االجتماعية المنصفة وتعزيزها".، من هذه السلسلة

 :سئلة التعلم هذهأيمكن أن تساعد الخرائط في اإلجابة على 
                                                

2في الصفحة  1لكلمات المكتوبة بخط داكن معرفة في الجدول ا. 
، بلدعلى ال العنقودية متعددة المؤشرات االستقصائية اتدراسوالة والصحي ةالديموغرافي دراسة االستقصائيةتعتمد وحدة البيانات دون الوطنية من ال ب

 مصطلح عام "المناطق دون الوطنية".، فإننا نستخدم أو مقاطعة. لذلك إقليمويمكن أن تكون منطقة أو 

زواج األطفال وفقًا لليونيسف، "كان كل من 

والزواج المبكر والزواج القسري وتشويه / 

موجودًا منذ  بتر األعضاء التناسلية األنثوية
أجيال، كمظاهر لعدم المساواة بين الجنسين، 

ة وقد تم الترويج له من خالل المعايير التمييزي

ا التي تقلل من قيمة الفتيات. تم استخدام كالهم
يطرة على النشاط الجنسي لإلناث، مع للس

وجود مبررات بما في ذلك الحفاظ على 

"الطهارة" والعذرية، والحفاظ على "شرف" 

 األسرة.

(. فهم العالقة بين زواج 2020اليونيسف )

األطفال وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية: 

لمحة إحصائية عن تواجدهما المشترك 
ف وتحليالتها، وعوامل الخطر. بيانات اليونيس

 :. متاحة على2021

https://data.unicef.org/resources/unde
rstanding-the-relationship-between-

child-marriage-and-fgm/ 

https://makingcents.com/wp-content/uploads/2020/11/CARE-GBV-01-How-to-note-Social-Norms_508-compiant.pdf
https://makingcents.com/wp-content/uploads/2020/11/CARE-GBV-01-How-to-note-Social-Norms_508-compiant.pdf
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o  على  زواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري وتشويه / بتر األعضاء التناسلية األنثوية انتشارمعدل ما هو

 الصعيد الوطني ودون الوطني؟
o  باالنتشار الوطني؟ دون الوطني ىاالنتشار على المستوكيف يقارن 
o أو نثويةلية األزواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري وتشويه / بتر األعضاء التناس أين يتزايد انتشار ،

 ، أو يتناقصان؟ميظالن كما ه
o بين نثويةية األألعضاء التناسلزواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري وتشويه / بتر ا كيف يختلف انتشار 

 القراءة والكتابة؟ب اإللمامة و / أو مستويات ولثرل شريحة الخمسيةال
o بتر  تشويهارسة ن أن مملنساء اللواتي يعتقدل: ما هي النسبة المئوية متاحة فيها البيانات كونبالنسبة للبلدان التي ت /

 ستمر؟تيجب أن  األعضاء التناسلية األنثوية
o  واج المبكرل والززواج األطفابالنسبة للبلدان المختارة التي لديها بيانات إضافية: في المناطق التي ينتشر فيها 

مكن لهذه يوكيف  أين توجد المدارس والمرافق الصحية ،والزواج القسري وتشويه / بتر األعضاء التناسلية األنثوية

 ق؟المعلومات أن توجه تصميم البرنامج في تلك المناط
 

 

 . التعاريف الرئيسية1الجدول 

 أو  ير رسميغيشير زواج األطفال والزواج المبكر إلى اقتران  :زواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري

الزواج القسري هو اقتران غير رسمي أو رسمي في أي  8عاًما. 18رسمي يكون فيه أحد الطرفين أو كالهما أقل من 

لزواج فال واسن يحدث دون الموافقة الحرة والكاملة ألحد الطرفين أو كليهما. يشمل الزواج القسري زواج األط

 9لواعية.عاًما غير قادرين على إعطاء الموافقة الحرة وا 18المبكر، ألن األشخاص الذين تقل أعمارهم عن 

  ة ء التناسلية لألعضاجميع اإلجراءات التي تنطوي على إزالة جزئية أو كلي :األعضاء التناسلية األنثوية بتر /تشويه

 10األنثوية الخارجية أو أي إصابة أخرى لألعضاء التناسلية األنثوية ألسباب غير طبية.

 ة على الممثل انيةالسك االستقصائيةدراسات ال :)د.ا.د.ص( ةوالصحي ةالديموغرافي دراسات االستقصائيةبرنامج ال

التغذية لصحة و، والتي تجمع معلومات حول اوكالة األمريكية للتنمية الدولية، والتي طورتها الالمستوى الوطني

 11والمؤشرات الديموغرافية في بلد معين.

 ورته ، طةوليد ةأسري دراسة استقصائيةبرنامج  :)د.ا.ع.م.م( العنقودية متعددة المؤشرات االستقصائية تدراساال

م حة والتعليت الصاألطفال والنساء في مجاال ة، والذي ينتج بيانات عن المؤشرات الرئيسية المتعلقة برفاهاليونيسف

 12.وحماية الطفل

 :13نسبة السكان التي لها سمة معينة في نقطة زمنية محددة. االنتشار 

 :نحو تحقيق برنامجار التغييرات أو التقدم الذي يحرزه الخاصية قابلة للقياس لسكان يمكن استخدامها إلظه المؤشر 

 14نتيجة محددة.

 :حيث  توصفاتالمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية األولية والمراكز الصحية والعيادات والمس المرافق الصحية

  يمكن لألفراد الحصول على الرعاية الطبية أو العالج.
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 المنهجية
 المؤشرات ةمتعدد ةالعنقودي دراسات االستقصائيةالالبيانات الواردة في هذه الخرائط مستمدة من تقارير اليونيسف بشأن 

اسات االستقصائية ة. في هذه الدرالتابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولي ج الدراسات االستقصائية الديموغرافية والصحيةبرنامو

، بما استقصائية مختلفةعاًما( في األسر المختارة اإلجابة على أسئلة  49إلى  15، يُطلب من الفتيات والنساء )من سن المعيارية

لتشويه / بتر األعضاء التناسلية  نقد تعرض ن، وما إذا كاتمتزوج نمع رجل كما لو ك نشات أو عمتزوج نفي ذلك ما إذا ك

 األنثوية.

، وهي 2020و  2010في الخرائط بين عامي . تم جمع البيانات المستخدمة ج دولة 119تشمل الخرائط التفاعلية بيانات من 

، لعرض التغييرات في ها، بيانات من نقطتين زمنيتين، عند توفرير من كل بلد. تتضمن بعض الخرائطتعكس أحدث التقار

 ج المبكر والزواج القسري وتشويه / بتر األعضاء التناسلية األنثوية.بشأن زواج األطفال والزوااالنتشار دون الوطني 

الفتيات المتزوجات )15دألقل منزواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري  المؤشرات األساسية المختارة للخرائط هي

جات قبل الفتيات المتزو)عاًما  18ألقل من زواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري(، قبل عيد ميالدهن الخامس عشر

تشويه / بتر ل بلغن عن تعرضهنالفتيات والنساء اللواتي ) تشويه / بتر األعضاء التناسلية األنثوية، عيد ميالدهن الثامن عشر(

زواج ل المشترك حدوثال، وتشويه / بتر األعضاء التناسلية األنثويةومواقف النساء حول ، (األعضاء التناسلية األنثوية

. تتضمن الخرائط أيًضا تشويه / بتر األعضاء التناسلية األنثويةوعاًما  18قل من أل األطفال والزواج المبكر والزواج القسري

زواج األطفال والزواج ، وهما مؤشرين ديموغرافيين يرتبطان غالبًا بانتشار التعليمو لثروةل الشريحة الخمسيةمعلومات عن 

بيانات عن المرافق الصحية  إدراج، تم في بلدان مختارة. / بتر األعضاء التناسلية األنثوية تشويهو المبكر والزواج القسري

 .الخرائط فيوالمدارس 

 /ت نتشار ا، يمكن قياس دولة إلى أخرى. على سبيل المثال أن طريقة تحديد كل مؤشر تختلف منإلى  اإلشارةمن المهم 

عاًما، أو  24و  20تراوح أعمارهن بين ، والنساء الالئي تعاًما 49و  15بين ن النساء الالئي تتراوح أعمارهن بي ب.أ.ت.أ

 ت.المنبثقة معلومات مفصلة عن هذه المتغيرات ومصدر البيانا كالهما. توفر النوافذ

 

 ات. تعاريف المؤشر2الجدول 

 لنساء اللواتي تتراوح لالنسبة المئوية  عاًما: 15قل من األ لدىزواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري  انتشار

 .عاًما 15قبل بلوغهن سن  يةجرابطة زوعاًما وتزوجن ألول مرة أو دخلن في  49و  20أعمارهن بين 

 لنساء الالئي تتراوح لالنسبة المئوية  عاًما: 18قل من األزواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري لدى  انتشار

 .اًماع 18قبل بلوغهن سن  يةجرابطة زوعاًما الالئي تزوجن ألول مرة أو دخلن في  49و  20أعمارهن بين 

  و  15ارهن بين اوح أعمالنسبة المئوية للفتيات والنساء الالئي تتر :تشويه / بتر األعضاء التناسلية األنثويةانتشار

 .لتشويه / بتر األعضاء التناسلية األنثويةعاًما الالئي تعرضن  49

  تراوح لالئي تاالتوزيع النسبي للنساء  :تشويه / بتر األعضاء التناسلية األنثويةمواقف النساء حيال استمرار

ا هن حول ما إذمن خالل رأي تشويه / بتر األعضاء التناسلية األنثويةعاًما ممن سمعن عن  49و  15أعمارهن بين 

 .تشويه / بتر األعضاء التناسلية األنثويةكان ينبغي استمرار ممارسة 

 :حسب مصدر البيانات. تشرح النوافذ المنبثقة لكل موقع وطني أو  و أو األمية ه القراءة والكتابةب اإللماميقاس ب التعليم

 .دون وطني متغير التعليم

                                                
ر زواج األطفال والزواج المبكر والزواج شاملة حول انتشاالعالمية الالخرائط قصة تحدث هذه الممارسات في جميع أنحاء العالم وال تعكس البيانات المقدمة في  ج

 القسري وتشويه / بتر األعضاء التناسلية األنثوية.
 2معرفة في الجدول الكلمات المكتوبة بخط داكن. 
غرافية والصحية اإللمام بالقراءة والكتابة على أنها: "النسبة المئوية لتوزيع النساء حسب مستوى التعليم ومستوى اإللمام بالقراءة وتعرف الدراسات االستقصائية الديم ه

Characteristics-Indicators-Survey-https://dhsprogram.com/data/DHS-والكتابة، ونسبة اإللمام بالقراءة والكتابة، وفقًا لخصائص الخلفية" )متاحة على 
Households.cfm-of.) 

عاًما( على أنه "النسبة المئوية للنساء  24و  15راءة والكتابة )الذين تتراوح أعمارهم بين معدل اإللمام بالق الدراسات االستقصائية العنقودية متعددة المؤشراتتعرف 
)متاح على  عاًما القادرين على قراءة بيان قصير بسيط حول الحياة اليومية أو الذين التحقوا بالتعليم الثانوي أو العالي 24و  15والرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 

design-https://mics.unicef.org/tools#survey .) 
اإلطالق وقد التحقوا  يختلف تعريف األمية باختالف الدراسة االستقصائية، ولكن المصطلح يشير في المقام األول إلى المجيبين الذين "ال يستطيعون القراءة علىو

 ."عاًما 49و  15قبل المدرسة أو لم يذهبوا إلى المدرسة على اإلطالق، والذين تتراوح أعمارهم بين بمرحلة ما 

https://www.girlsnotbrides.org/learning-resources/resource-centre/tackling-the-taboo-sexuality-and-gender-transformative-programmes-to-end-child-early-and-forced-marriage-and-unions/
https://www.usaid.gov/documents/1865/child-early-and-forced-marriage-resource-guide
https://dhsprogram.com/data/DHS-Survey-Indicators-Characteristics-of-Households.cfm
https://dhsprogram.com/data/DHS-Survey-Indicators-Characteristics-of-Households.cfm
https://dhsprogram.com/data/DHS-Survey-Indicators-Characteristics-of-Households.cfm
https://mics.unicef.org/tools#survey-design
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 سجليأخذ مؤشر الثروة في االعتبار الخصائص المتعلقة بحالة الثروة ويُفترض أنه ي لثروة:ل يةُخمسالشريحة ال 

 البيانات كون، حيث تالوطنيأصول األسرة. على المستوى الثروة األساسية طويلة األجل من خالل معلومات عن 

ية: األشد فقرا، خمسشرائح ، أو عبر خمس فئات تشويه / بتر األعضاء التناسلية األنثوية ، يتم تقديم انتشارمتاحة

برنامج الدراسات االستقصائية  ، قم بزيارةوالثانية، والوسطى، والرابعة، واألغنى. لمزيد من المعلومات

 ، يتم تقديم هذه البيانات من قبل أفقر.على المستوى دون الوطنيWealth Indexع والديموغرافية والصحية عبر موق

 .، مما يشير إلى النسبة المئوية لألسر التي هي من بين أفقر فئة ثروة في موقع معينللثروة يةُخمس شريحة

 الخرائط
 لخرائط التفاعليةارابط يقدم هذا القسم أمثلة من بلدان محددة لتوضيح كيفية عرض البيانات على الخرائط. اتبع هذه األمثلة بفتح 

 ة.واالنتقال إلى الخريطة الموصوف

زواج األطفال والزواج المبكر والزواج  بيانات. 1

 نلقي نظرة على الكاميرونل القسري:

ل زواج األطفال والزواج : البيانات الوطنية ودون الوطنية حو1.1الخريطة 

 عاًما 15قل من األالمبكر والزواج القسري لدى 

( تشمل البلدان التي لديها بيانات وطنية ودون وطنية 1)الشكل  1.1الخريطة 

زواج ) متاحة عن الفتيات الالئي تزوجن قبل بلوغهن سن الخامسة عشرة

يؤدي .(عاًما 15لدى أقل من  األطفال والزواج المبكر والزواج القسري

لى عرض في منتصف الشاشة إلى اليمين إ تمريرتحريك أداة ال

إلى  تمرير، بينما يؤدي تحريك أداة المعلومات االنتشار الوطنية

. ستظهر أسماء الدول عند دون الوطنياليسار إلى عرض االنتشار 

فلي الستكبير الخريطة قليالً باستخدام الزر "+" في الجانب األيمن 

، انقر فوق الكاميرون لعرض من الخريطة. على سبيل المثال

بين النساء زواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري  انتشار

زواج األطفال والزواج المبكر والزواج ) 49-15في الفئة العمرية 

( هناك. يكشف مربع البيانات هذا عاًما 15قل من األالقسري لدى 

إلى اليسار لعرض  تمرير. مرر أداة ال%11.4عن انتشار بنسبة 

، شرقًا. يُظهر مربع ة الواقعة في أقصى شرق الكاميرونالمنطق

البيانات هذا أن هذه المنطقة دون الوطنية من الكاميرون لديها 

قبل زواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري  معدل انتشار

زواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري لدى ) عاًما15سن 

، وهو أعلى من المتوسط %17.8بنسبة  (عاًما 15قل من األ

 ي.الوطن
 

زواج  البيانات الوطنية ودون الوطنية حول :2.1الخريطة 

 عاًما 18قل من األاألطفال والزواج المبكر والزواج القسري لدى 

 الزواج المبكرزواج األطفال وحول ( البلدان التي لديها بيانات وطنية ودون وطنية متاحة 2)الشكل  2.1تعرض الخريطة 

ي منتصف الخريطة ف تمريرأداة الأيقونة ، يؤدي تحريك على غرار الخريطة السابقةعاًما.  18والزواج القسري لدى األقل من 

يرون، في الكام الوطني. لعرض االنتشارإلى اليمين يعرض االنتشار  اوتحريكهدون الوطني إلى اليسار إلى عرض االنتشار 

الزواج لمبكر وزواج األطفال والزواج ا ، حرك المؤشر إلى اليمين وانقر على البلد لعرض نسبة انتشارعلى سبيل المثال

ا. يؤدي تحريك عامً  49و  20بين النساء الالئي تتراوح أعمارهن بين  %36 ، والتي تبلغعاًما 18لدى األقل من  القسري

الزواج المبكر و زواج األطفال والزواجر انتشانسبة ، إلى ظهور يسار والنقر فوق المنطقة الشرقية، الشرقالمؤشر إلى ال

 .%47.8 تبلغعاًما والتي  18قل من األ القسري لدى

 شرق الكاميرون

 %17.8: 15ز.أ.ز.م.ز.ق >

 49-15د.ا.ع.م.م، نساء، المصدر: 

 ٪47.8: 18ز.أ.ز.م.ز.ق >

 49-20د.ا.ع.م.م، نساء، المصدر: 

 ٪1.6ت.أ.ت.أ: 

 ، غير معروف2004د.ا.د.ص المصدر: 

 :الديموغرافية
 ٪ 10.2أفقر خمس الثروة: 

 من األسر

 تكبير

 : انتشار زواج األطفال والزواج المبكر1.1. الخريطة 1الشكل 

 عاًما في شرق الكاميرون 15والزواج القسري لدى األقل من 
 

: انتشار زواج األطفال والزواج المبكر 2.1. الخريطة 2الشكل 

 عاًما في شرق الكاميرون 18والزواج القسري لدى األقل من 
 

 شرق الكاميرون

 17.8%: 15> ز.أ.ز.م.ز.ق 

 49-15د.ا.ع.م.م، نساء، المصدر: 

 ٪47.8: 18>ز.أ.ز.م.ز.ق 

 49-20د.ا.ع.م.م، نساء،  المصدر:

 ٪1.6ت.أ.ت.أ: 

 ، غير معروف2004د.ا.د.ص المصدر: 

 :الديموغرافية
 ٪10.2أفقر خمس الثروة: 

 من األسر

 تكبير

https://storymaps.arcgis.com/stories/136ba46df2fb458fa0eff4bd0ae5fb14
https://mics.unicef.org/surveys
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دون على المستوى عاًما  15ألقل من زواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري ل ز : التغيير بمرور الوقت3.1الخريطة 

 وطنيال

التغيير بمرور الوقت على المستوى دون الوطني للنسبة المئوية ، يمكن للمستخدمين عرض (3 )الشكل 3.1الخريطة في 

(. عاًما 15ألقل من زواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري ) للفتيات الالتي تزوجن قبل عيد ميالدهن الخامس عشر

( التغيير بين نقطتين 4)الشكل مفتاح الخريطة صف ي، بناًء على البيانات المتاحة. ف الفترات الزمنية باختالف البلدتختل

شير المستخدمون أن الخريطة ت الحظ، سي. في مثال شرق الكاميرونعلى حالهاء أو بقا انخفاضزمنيتين على أنهما زيادة أو 

ا تقريًبا )موضحة باللون بقيت على حالهعاًما  15 قبل سنزواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري  نسبة نأ إلى

 .2014 عام في %17.8إلى  2006% في عام 17.6ة من نقطة مئوي 0.2بزيادة قدرها ، األصفر(

 

 

 

 

 

 

دون لمستوى ى اعلعاًما 18والزواج المبكر والزواج القسري ألقل من  زواج األطفال: التغيير بمرور الوقت ل4.1الخريطة 

 وطنيال

األطفال والزواج المبكر زواج يمكن للمستخدمين عرض التغيير خالل فترة زمنية محددة ل ،(5)الشكل  4.1الخريطة في 

 ، بناًء على البيانات المتاحة.لف الفترة الزمنية باختالف البلدعلى المستوى دون الوطني. تخت عاًما 18ألقل من والزواج القسري

قد انخفض عاًما  18زواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري ألقل من ، نرى أنبالعودة إلى مثال شرق الكاميرون

 .2014في عام  %47.8إلى  2006في عام  %53.4نقطة مئوية من  5.6اللون األخضر الفاتح( بمقدار ب)موضح 

 

 

 

 

 

 

                                                
الزواج تتضمن بعض الخرائط، عند توفرها، بيانات من نقطتين زمنيتين، لعرض التغييرات في االنتشار دون الوطني لزواج األطفال والزواج المبكر و ز

 طة مئوية.ض فرقًا بنقين وتعرتناسلية الجنسية. تقدم الخرائط هذه البيانات على أنها اختالف بسيط خالل فترتين زمنيتالقسري وتشويه / بتر األعضاء ال

 شرق الكاميرون

ي % ف53.4نقطة مئوية، من انتشار بنسبة  0.2عاما انخفض بنسبة 18> ز.أ.ز.م.ز.ق

 .2014% في 47.8إلى  2006

 تكبير

زواج وضح التغيير في انتشارمفتاح الخريطةي. 4الشكل 

 15ن ماألطفال والزواج المبكر والزواج القسري لدى األقل 

 بمرور الوقتعاما 

 شرق الكاميرون

انتشار  ، منةنقطة مئوي 0.2بقي على حاله تقريبا بنسبة قدرها عاما 15> ز.أ.ز.م.ز.ق

 .2014في  %17.8إلى  2006في عام  %17.6بنسبة 

 تكبير
ً

ال : التغيير بمرور الوقت لزواج األطف3.1. خريطة 3الشكل 

عاًما في  15المبكر والزواج القسري ألقل من والزواج 

 شرق الكاميرون

 الوقت النتشار زواج األطفال: التغيير بمرور 4.1. الخريطة 5الشكل 

 نعاًما في شرق الكاميرو 18والزواج المبكر والزواج القسري ألقل من 
 

ًً

 >10 - 12.5  

 >2 - 10  

 >-2 - 2  

 >-10 - -2  

 >-27.7 - -10  

 عاارتف

 على حاله اءبق

 ضاانخف

ً

. مفتاح الخريطة يوضح التغيير في انتشار زواج 4الشكل 

 15األطفال والزواج المبكر والزواج القسري لدى األقل من 

 عاًما بمرور الوقت
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 نلقي نظرة على ماليل: حول تشويه / بتر األعضاء التناسلية األنثويةبيانات . 2

 تشويه / بتر األعضاء التناسلية األنثوية: البيانات الوطنية ودون الوطنية عن 1.2 الخريطة

اء / بتر األعض ر تشويه( على البلدان التي لديها بيانات وطنية ودون وطنية متاحة عن انتشا6)الشكل  1.2الخريطة تركز 

لبيانات لسار عرًضا لى اليإ تمرير، ويوفر الاليمين إلى عرض البيانات الوطنيةإلى  تمرير. يؤدي تحريك أداة الالتناسلية األنثوية

لى سبيل عفاصيل. يد من التفي الخريطة لعرض نافذة منبثقة تحتوي على مزدون وطنية أو منطقة  دون الوطنية. انقر فوق بلد

على  ويةسلية األنثء التناتشويه / بتر األعضا، يؤدي تحريك أداة التمرير إلى اليمين والنقر فوق مالي إلى إظهار انتشار المثال

داة التمرير إلى أ ويكشف تحريك. %89عاًما بنسبة  49و  15ن بين المستوى الوطني للفتيات والنساء الالئي تتراوح أعماره

ل معد، يبلغ ية كايسفي المنطقة دون الوطن ،ب مالي، في جنوتوى دون الوطني. على سبيل المثالنتشار على المساالاليسار عن 

تشويه / بتر سبة انتشار ن، تبلغ مالي في المنطقة الشمالية من تومبوكتو،. %95 تشويه / بتر األعضاء التناسلية األنثويةانتشار 

ر لتي تحدها الجزائا. أخيًرا، في الشمال الشرقي، في المنطقة دون الوطنية كيدال، مالي، %50 األعضاء التناسلية األنثوية

د واحد ختالف داخل بل، يمكن أن يكون اال. وبالتالي%1تشويه / بتر األعضاء التناسلية األنثوية، يبلغ معدل انتشار والنيجر

 ا.كبيرً 

تشويه / بتر انتشار  مالحظة، يمكن في الخرائط. في الخريطة الوطنية يمكن االطالع على مؤشرات ديموغرافية إضافية

تشويه / بتر األعضاء يبلغ معدل انتشار  ح عبر الشرائح الخمسية للثروة والمناطق الحضرية والريفية. األعضاء التناسلية األنثوية

تشويه / بتر األغنى. يبلغ معدل انتشار في الخمس  %90في الخمس األفقر و  %86على المستوى الوطني  التناسلية األنثوية

، ال يوجد فرق كبير في انتشار . لذلك%88وفي المناطق الريفية  %89في المناطق الحضرية  األعضاء التناسلية األنثوية

 للثروة. شرائح الخمسيةال، أو بين تشويه / بتر األعضاء التناسلية األنثوية بين المناطق الحضرية والريفية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 السكان عدد، بما في ذلك فات البلدان إلى عدة عوامليتم تحديد المناطق على أنها حضرية أو ريفية وفقًا للتعريف المستخدم في كل بلد. تستند تعري ح

 مقتبس من -، حيث تتميز المناطق الحضرية بكثافة سكانية أعلى وتركيز أكبر للبنية التحتية مقارنة بالمناطق الريفية. تركيز البنية التحتيةوكثافتهم و
 تقييم تنفيذ السياسة الحضرية للوكالة األمريكية للتنمية الدوليةو الصحيةالدراسات االستقصائية الديموغرافية و

 كايس، مالي

 %95ت.أ.ت.أ: 

 49-15, 2018المصدر: د.ا.د.ص 

 :الديموغرافية
 % من األسر13.4أفقر خمس الثروة:  -

 % من قبل متعلمات، 21.0التعليم:  -
 49-15نساء، 

 2015المصدر: د.ا.ع.م.م 

 تكبير

بتر  : البيانات الوطنية ودون الوطنية عن تشويه /1.2. الخريطة 6الشكل 

 األعضاء التناسلية األنثوية
 

https://dhsprogram.com/pubs/pdf/DHSG1/Guide_to_DHS_Statistics_DHS-7_v2.pdf
https://urban-links.org/wp-content/uploads/Urban-Policy-Implementation-Assessment-FINAL.pdf
https://urban-links.org/wp-content/uploads/Urban-Policy-Implementation-Assessment-FINAL.pdf
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 بمرور الوقت تشويه / بتر األعضاء التناسلية األنثوية: تغير 2.2الخريطة 

األنثوية على تشويه / بتر األعضاء التناسلية في بيانات على المستوى دون الوطني ( التغييرات 7)الشكل  2.2الخريطة تتضمن 

، قد زاد تشويه / بتر األعضاء التناسلية األنثوية في تومبوكتو، ماليالمستخدمون أن انتشار  الحظ، سيمر الزمن. في هذا المثال

في المنطقة ، بينما 2015في عام  %50إلى  2010في عام  %47.9اللون البرتقالي( من ب موضحنقطة مئوية ) 1.2بمقدار 

باللون األصفر، الشكل  موضحنقطة مئوية ) 1.4تقريبًا في حدود  على حالهنتشار بقي اال، ، كوليكورودون الوطنية المجاورة

 .2015في عام  %96إلى  2010في عام  %97.4من  ، حيث انتقل(8

 

 

 ألنثويةتشويه / بتر األعضاء التناسلية ا: البيانات دون الوطنية حول مواقف النساء من استمرار 3.2الخريطة 

تشويه / بتر األعضاء التناسلية ( على بيانات دون وطنية عن مواقف النساء تجاه استمرار9)الشكل  3.2الخريطة تحتوي 

تشويه / بتر عاًما ممن سمعوا عن  49و  15)نساء تتراوح أعمارهن بين  دراسة االستقصائيةالعلى  جيبونُسئل الم .األنثوية

يجب أن تستمر. في  تشويه / بتر األعضاء التناسلية األنثويةمارسة ( عما إذا كانوا يعتقدون أن ماألعضاء التناسلية األنثوية

جيبين إلى من الم %22.5، أشار %50 تشويه / بتر األعضاء التناسلية األنثوية، حيث يبلغ معدل انتشار تومبوكتو، مالي

، حيث يبلغ الممارسة يجب أن تستمر. في سيغو، مالي جيبين أن هذهمن الم %71.7، وذكر ممارسةضرورة وقف هذه ال

يبين إلى ضرورة وقف هذه جمن الم %12.0، أشار %92.0 تشويه / بتر األعضاء التناسلية األنثويةمعدل انتشار 

 ة.ن إلى ضرورة استمرار هذه الممارسجيبيمن الم %74.6، وأشار الممارسة

 

 في تشويه / بتر األعضاء التناسلية األنثوية: مواقف النساء المشاركات في الدراسة االستقصائية حول استمرار 3.2. الخريطة 9الشكل 

 المنطقة دون الوطنية

 تكبير

 تومبوكتو، مالي

 2010 % في عام47.9، من انتشار بنسبة ةنقطة مئوي 2.1بنسبة ارتفع ت.ب.أ.ت.أ 

 .2015% في 50.0إلى 

 تغير في االنتشار
 ب.ت.أ.ت.أ

 >10 - 23.9  

 >2 - 10  

 >-2 - 2  

 >-10 - -2  

-33.7 - -10  

 ارتفاع

 على حاله تقريبا اءبق

 انخفاض

 تومبوكتو، مالي

 2018%، د.ا.د.ص 50.0انتشار ت.أ.ت.أ: 

 تجاه ت.أ.ت.أمواقف النساء 

 %71.7استمرار الممارسة: 

 %22.5وقف الممارسة: 
 %3.9يتوقف على: 

 %1.9ال تعرف / تائهة: 

، سمعن عن ت.أ.ت.أ 49-15النسبة المئوية للنساء الالئي سئلن: النساء، 
 .2015من د.ا.ع.م.م لعام 

 تكبير

 : تغير انتشار تشويه / بتر 2.2. الخريطة 7الشكل 

 األعضاء التناسلية األنثوية بمرور الوقت

. مفتاح خريطة يظهر تغير انتشار تشويه / بتر 8الشكل 

 األعضاء التناسلية األنثوية بمرور الوقت

ً
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ء ألعضاابتر لزواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري وتشويه /  المشترك حدوثال. 3

 تشادنلقي نظرة على ل: عاًما18قل من ألالتناسلية األنثوية 
متغيرين متميزين في  النظر إلىعندما يلزم 

وقت واحد لتحديد األنماط التي يتم العثور عليها 

، أو المشترك( حدوث)المعًا بشكل متكرر 

أقل عندما يكون أحد المتغيرات ذات قيمة 

هما عرض، يمكن والمتغير اآلخر ذو قيمة أعلى

على الخريطة باستخدام نظام ألوان جديد. 

زواج المشترك ل حدوثلتحديد اتجاهات ال

األطفال والزواج المبكر والزواج القسري 

قبل وتشويه / بتر األعضاء التناسلية األنثوية 

المناطق الوطنية  لون ، يتم ترميزعاًما18 سن

في  ةالماس ودون الوطنية باستخدام العالقة

. اللون البني الداكن، الموجود في 10 الشكل

، حيث يكون معدل ةأعلى نقطة من الماس

تشويه / بتر األعضاء التناسلية انتشار كل من 

األنثوية وزواج األطفال والزواج المبكر 

و  %67مرتفعًا )بين  عاًما 18 قبل سن والزواج القسري

لنقطة ، الموجود في ا%(. يشير اللون األزرق الغامق100

ومعدل %( 100–67)  مرتفعًا األعضاء التناسلية األنثوية / بتر ر تشويهانتشكون فيها االمناطق التي ي ، إلىةى من الماساليسر

ناطق ذات اللون البرتقالي (. الم%32–0)منخفض عاًما  18 قبل سن زواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسريانتشار 

قبل زواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري ، لديها نسبة انتشار عالية لالنقطة اليمنى من الماسةجودة عند ، والموالغامق

، الفاتح رمادي%(. يشير اللون ال32–0)منخفضة تشويه / بتر األعضاء التناسلية األنثوية ( ونسبة %100–67)عاًما  18 سن

تشويه / بتر األعضاء التناسلية األنثوية  ذات االنتشار المنخفض لكل من، إلى المناطق ةلموجود في الجزء السفلي من الماسا

 معدل ، زادداكناكلما كان اللون %(. 32–0) عاًما18قل من ألوزواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري %( 0-32)

 .هارانتشا، انخفض معدل اتحافوكلما كان اللون ؛ االنتشار

وهي منطقة تقع في  ،(، تظهر منطقة شاري باغيرمي، تشاد11المشترك )الشكل  ريطة الحدوث، في خعلى سبيل المثال

، مما يوضح أن معدل الجنوب الغربي، باللون البرتقالي البني

قل والزواج القسري ألر زواج األطفال والزواج المبكر انتشا

تشويه / بتر ، بينما انتشار (%100-67( مرتفع )عاًما 18من 

(. عندما ينقر %66-33متوسط ) األعضاء التناسلية األنثوية

، يُظهر المربع طةالمستخدمون على هذه المنطقة في الخري

المنبثق أن نسبة انتشار الفتيات الالئي تزوجن قبل بلوغهن سن 

 )زواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسريرة الثامنة عش

تشويه / بتر األعضاء وانتشار  %69.4ي( هعاًما 18قل من أل

 %.39.4التناسلية األنثوية هي

، مما يدل بالمقارنة، في جنوب تشاد، منطقة مندول زرقاء بنية

 تشويه / بتر األعضاء التناسلية األنثويةعلى أن معدل انتشار 

زواج ار ، في حين أن انتش%(100و  %67مرتفع )بين 

متوسط  (18سن  قبل األطفال والزواج المبكر والزواج القسري

(. يُظهر المربع المنبثق أن معدل انتشار %66( و %33)بين 

 شاري باغيرمي

 مندول

 قيرا

Figure 

كالهما مرتفع

 %100-67ت / ب.أ.ت.أ: 

%100-67: 18ز.أ.ز.م.ز.ق >

 %100-67ت / ب.أ.ت.أ: 

 %66-33: 18ز.أ.ز.م.ز.ق>

 %66-33ت / ب.أ.ت.أ: 

%100-67: 18ز.أ.ز.م.ز.ق >

 %66-33ت / ب.أ.ت.أ: 

 %66-33: 18ز.أ.ز.م.ز.ق >

 %100-67ت / ب.أ.ت.أ: 

 %32-0: 18ز.أ.ز.م.ز.ق>

 %32-0ت / ب.أ.ت.أ: 

 %32-0: 18ز.أ.ز.م.ز.ق >

 ت / ب.أ.ت.أ: مرتفع

 منخفض 18ز.أ.ز.م.ز.ق>

مرتفع 18ز.أ.ز.م.ز.ق >

ت / ب.أ.ت.أ منخفض

 %32-0ت / ب.أ.ت.أ: 

 %100-67: 18ز.أ.ز.م.ز.ق >

 كالهما منخفض

 %32-0ت / ب.أ.ت.أ: 

%66-33: 18ز.أ.ز.م.ز.ق >
 %66-33 ب.أ.ت.أ: /ت 

%32-0: 18ز.أ.ز.م.ز.ق >

10. CEFM <18 and FGM/C relationship 
diamond 

اج ية وزو. الحدوث المشترك لتشويه / بتر األعضاء التناسلية األنثو11الشكل 

 ي تشادعاًما ف 18األطفال والزواج المبكر والزواج القسري ألقل من 

 ة. العالقة الماس10الشكل 
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قبل  زواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري، وأن معدل انتشار %80.4هو  تشويه / بتر األعضاء التناسلية األنثوية

 .%52.7هو عاًما  18 سن

اج األطفال والزواج ن زولكل م %66و  %33انتشار بين ب، ز قيرا، بالقرب من وسط البالد، باللون البني الفاتح، تتميوأخيًرا

أن  ، يمكن للمرءنطقةاألنثوية.من خالل اختيار تلك المتشويه / بتر األعضاء التناسلية و 18 قبل سنالمبكر والزواج القسري 

ج لمبكر والزواان زواج األطفال والزواج وأ %64.1هو تشويه / بتر األعضاء التناسلية األنثوية أن معدل انتشار  الحظي

 .%62.5هو عاًما 18قبل سن القسري 

واج طفال والززواج األوتشويه / بتر األعضاء التناسلية األنثوية ، تُظهر هذه األنماط أن المعدالت التي يمارس بها بشكل عام

. أخرىن وطنية إلى ، وتختلف بشكل كبير من منطقة دوفي تشاد ليست دائًما متطابقةعاًما 18قبل سن المبكر والزواج القسري 

بتر  /تشويه  شارل انت، معدوطنية المجاورة. على سبيل المثاليمكن للمستخدمين استكشاف هذه الديناميكيات بين المناطق دون ال

تشويه / بتر األعضاء ر انتشا التي لديها معدلقيرا  مقارنة بجارتها %39.4يرمي يبلغ قشاري بافي  األعضاء التناسلية األنثوية

لة ي التفسيرات المحتمفدراسة االختالفات بين المناطق دون الوطنية والنظر ينبغي أن تكون . %64.1بنسبة  األنثويةالتناسلية 

ر ستهداف أكثتسمح باوفي البرمجة محل استرشاد ، إلخ( جهود التعبئة والبرامج التعليميةأي السياسات وقيرا ) النتشار أقل في

 ي.وطندقة على المستوى ال

 ةختارضافية لبلدان مبيانات إ .4
ي بلدان كانية ف، فضالً عن الكثافة السول وجود المدارس والمرافق الصحيةت إضافية من البيانات حمستوياتوفر الخرائط 

 الديهالتي  لبلدانل، وجنوب السودان(. تم تضمين هذه المعلومات بالنسبة مختارة )كمبوديا، والمغرب، ونيجيريا، وسيراليون

 لصفحة جميعمن ا سرىفي اللوحة الي مفتاح الخريطةظهر تقارير بيانات أقوى من غيرها. يُ  بعض البلدان لديها؛ متاحة بيانات

لوطنية لمناطق امؤشًرا محددًا لجميع ا مستوىعرض كل ي، حيث ضها في الخريطة على أنها "مستويات"البيانات المتاحة لعر

 نثويةتناسلية األعضاء التشويه / بتر األظهر انتشار ، يُ على سبيل المثال عن هذا المؤشر. أو دون الوطنية التي لديها معلومات

وى على المست ألنثويةتشويه / بتر األعضاء التناسلية ا، بينما يظهر انتشار واحد بحدود الدولة مستوىعلى المستوى الوطني ك

 هيقاف تشغيلمستوى أو إعلى نوافذ منبثقة لعرض المعلومات. يمكن تشغيل كل  مستوىحتوي كل ي. آخر مستوىي كوطنالدون 

 .مستوىالمربع الموجود بجانب اسم ال اختيارعن طريق 
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  عملالورقة 
القسري  الزواجزواج األطفال والزواج المبكر و المستخدمين بالخرائط التفاعلية حول طالعتم تصميم ورقة العمل هذه إل

ثلة أدناه وأجب ين في األمر المب، حدد المواقع و / أو االنتشا. باستخدام الخرائط المختلفةوتشويه / بتر األعضاء التناسلية األنثوية

 عن أسئلة التعلم التالية. يمكن العثور على اإلجابات في الصفحة التالية.

 أسئلة التعلم:

 استخدم الخرائط لفهم األنواع المختلفة من البيانات المعروضة.

 الخرائط الموجودة في قصة الخرائط. ستحث األسئلة التالية المستخدم على استكشاف جميع

 أسئلة التعلم:

زواج بكر والزواج األطفال والزواج المل حدوث مشتركما هي المناطق دون الوطنية التي تشهد نسبة عالية من  .1

 ؟عاًما وتشويه / بتر األعضاء التناسلية األنثوية 18 قبل سنالقسري 

 ؟ريترياإفي  الحضري والريفي ينفي السياق تشويه / بتر األعضاء التناسلية األنثويةانتشار  معدل ما هو .2

سلية لتناا بتر األعضاء تشويه /ن على أن وافقالالئي ي، ما هي النسبة المئوية للنساء باستخدام البيانات دون الوطنية .3

 يجب أن يستمر في شمال شرق كينيا؟ األنثوية

القسري  الزواجوزواج األطفال والزواج المبكر  هل تشير الخرائط دون الوطنية إلى أي تغييرات في معدل انتشار .4

ر االنتشاق بن تتعلإلى الذهن والتي يمكن أ ، بمرور الوقت؟ ما هي العوامل التي تتبادرفي جنوب دارفور، السودان

 تغيرات االنتشار؟و

 يساعد النص التالي المستخدم في االطالع على أنواع البيانات المختلفة في بلد واحد.

 ةيانات دراسم. في بالعال في النيجر هو واحد من أعلى المعدالت في زواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري انتشار

زوجن قبل تعاًما أنهن  24و  20من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين  %76، أفادت 2012عام  تاستقصائية أجري

 .عاًما 15سن قبل  ن تزوجنأنه %28 تعاًما. أفاد 18بلوغهن سن 

  أسئلة التعلم:

ألطفال والزواج ا)زواج  عاًما 15أي والية في النيجر بها أعلى نسبة انتشار للفتيات المتزوجات قبل بلوغهن سن  .1

 (؟عاًما15قل من المبكر والزواج القسري أل

ألطفال والزواج اا )زواج عامً  18أي والية في النيجر بها أعلى نسبة انتشار للفتيات المتزوجات قبل بلوغهن سن  .2

 (؟18قل من المبكر والزواج القسري أل

 18 بل سنقج القسري ج األطفال والزواج المبكر والزواوزواالقراءة والكتابة ب اإللمامما هي العالقة بين معدالت  .3

 ؟عاًما في النيجر
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 اإلجابات:

 استخدم الخرائط لفهم األنواع المختلفة من البيانات المعروضة.

 .خرائطقصة الستحث األسئلة التالية المستخدم على استكشاف جميع الخرائط الموجودة في 

 أسئلة التعلم:

الزواج لمبكر وازواج األطفال والزواج ل حدوث المشتركالوطنية التي تشهد نسبة عالية من الما هي المناطق دون  .1

 ؟تشويه / بتر األعضاء التناسلية األنثويةوعاًما  18قبل سن القسري 

 ل.في وسط وشرق غينيا وجنوب شرق السنغامارستين الم أعلى معدل انتشار لكلتا يوجد

 ريتريا؟في إ الحضري والريفي ينفي السياق األعضاء التناسلية األنثويةتشويه / بتر انتشار معدل ما هو  .2

عشن في المناطق ي عاًما الالئي 49و  15من الفتيات والنساء الالئي تتراوح أعمارهن بين  %80، أفادت في إريتريا

نساء الالئي المن الفتيات و %85في حين أن تشويه / بتر األعضاء التناسلية األنثوية. الحضرية أنهن تعرضن ل

 بتر األعضاء تشويه /عاًما الالئي يعشن في المناطق الريفية أبلغن عن تعرضهن ل 49و  15تتراوح أعمارهن بين 

ية اطق الحضرن المنفي كل م تشويه / بتر األعضاء التناسلية األنثويةانتشار كبير ل يوجد التناسلية األنثوية. هنا

 ة.والريفي

سلية ضاء التناتر األعبتشويه / قن على أن واف، ما هي النسبة المئوية للنساء الالئي يالوطنيةباستخدام البيانات دون  .3

 يجب أن يستمر في شمال شرق كينيا؟ األنثوية

في عام  نثويةتشويه / بتر األعضاء التناسلية األمن النساء الالئي سمعن ب %89.3عتقد ت، في شمال شرق كينيا

 ر.تستم أن هذه الممارسة يجب أن 2014

القسري  الزواجزواج األطفال والزواج المبكر و هل تشير الخرائط دون الوطنية إلى أي تغييرات في معدل انتشار .4

مكن أن يهن والتي بمرور الوقت؟ ما هي العوامل التي تتبادر إلى الذ والسودان عاًما في جنوب دارفور 18ألقل من 

 تغيرات االنتشار؟االنتشار وتتعلق ب

الزواج ولمبكر ة )زواج األطفال والزواج امعدل انتشار الفتيات الالئي تزوجن قبل بلوغهن سن الثامنة عشر بقي

ئوية من منقطة  1.8، حيث ارتفع بنسبة 2014و  2010هو تقريبًا بين عامي ( كما عاًما 18قل من القسري أل

، فإن اعيف القائم على النوع االجتملعن(. وفقًا لتقرير نوعي حديث حول ا2014) %55.7( إلى 2010) 53.9%

عايير فقر ومالسودان تشمل ال زواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري في يف بعض العوامل التي تساهم

 15ت.النوع االجتماعي التي تعزز السيطرة على الحياة الجنسية للفتيا

 مختلفة في بلد واحد.يساعد النص التالي المستخدم في االطالع على أنواع البيانات ال

ة دراسيانات لم. في بفي النيجر هو واحد من أعلى المعدالت في العا زواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري انتشار

زوجن قبل تعاًما أنهن  24و  20من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين  %76، أفادت 2012استقصائية أجريت عام 

 .عاًما 15سن قبل  نتزوج نأنه %28عاًما. أفاد  18بلوغهن سن 

 أسئلة التعلم:

ألطفال والزواج اا )زواج عامً  15أي والية في النيجر بها أعلى نسبة انتشار للفتيات المتزوجات قبل بلوغهن سن  .1

 (؟عاًما 15قل من القسري ألالمبكر والزواج 

 % 35.6نسبة ب 15قبل سن ا انتشار زواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري لديه زندر، النيجر،

ألطفال والزواج اا )زواج عامً  18أي والية في النيجر بها أعلى نسبة انتشار للفتيات المتزوجات قبل بلوغهن سن  .2

 (؟عاًما18ل من المبكر والزواج القسري ألق

 %88.2نسبة بعاًما 18قبل سن زواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري  انتشار لديها، مرادي، النيجر

 18قبل سن زواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري القراءة والكتابة واإللمام بما هي العالقة بين معدالت  .3
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 في النيجر؟عاًما 

لى المناطق عوالنقر عاًما 18قبل سن خريطة انتشار زواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري  باستخدام

 18ل سن قبسري لزواج األطفال والزواج المبكر والزواج الق دون الوطنية الجنوبية في النيجر مع أعلى انتشار

راءة والكتابة يعرفن الق الالئي ، نجد أن نسبة النساءةية البيانات في النوافذ المنبثق( لرؤالداكن اللون البرتقالي)بعاًما 

 ، لديها، أغاديزاقعة في النصف الشمالي من البالد. منطقة نيامي والمنطقة الو%10في هذه المناطق تبلغ حوالي 

، نتشار الوطنيمعدل اال منعاًما  18لزواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري ألقل من معدل انتشار أقل 

ون هناك عالقة (. قد تكيعلى التوال %29و  %53) الئي يعرفن القراءة والكتابةولديها نسبة أعلى من النساء ال

علومات د من الم، ولكن هناك حاجة إلى مزيكتابة لدى النساء والزواج المبكرالقراءة والب اإللمامبين انخفاض 

ة الديموغرافية بشأن الدراسات االستقصائي 2012 يرلتحديد كيفية ارتباط هذه المتغيرات. يرجى الرجوع إلى تقر

 .أو األعمال المنشورة األخرى للحصول على تحليالت أكثر تفصيالً 

 

 موارد إضافية

 المبكر والزواج القسريدليل موارد زواج األطفال والزواج (. 2015الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ) ●

إنهاء زواج األطفال وتلبية احتياجات األطفال المتزوجين: رؤية الوكالة (. 2012الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ) ●

 لعملبشأن اية للتنمية الدولية األمريك

فهم العالقة بين زواج األطفال وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية: نظرة عامة إحصائية على (. 2020اليونيسف ) ●

 حدوثهما المشترك وعوامل الخطر

معالجة المحرمات: (. 2019ي )النشاط الجنسوالزواج القسري وزواج األطفال والزواج المبكر مجموعة عمل برامج  ●

 والقران لزواج القسريإلنهاء زواج األطفال والزواج المبكر وا للجنسالبرامج الجنسية والتحويلية 

 إقرار

، بدعم من ديان وكاليب باركر ،وميشيل النهام ،وأليسا بوفيل ،ليا غولدمان من قبلتمت كتابة هذه المالحظة اإلرشادية 

وسوزان فيشر وجيل فيتيك. شكراً لموظفي الوكالة األمريكية للتنمية الدولية الذين قدموا المراجعة والمدخالت:  ،نياردسبغ

ل.وشيترا شينوي وجيمي سمو ،وميكا بوالنكو ،وماثيو إمري ،وإيمي دالريمبل ،وروث بيرنز ،لو-برين باندت

https://dhsprogram.com/topics/wealth-index/
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1870/USAID%20Ending%20Child%20Marriage%202012.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1870/USAID%20Ending%20Child%20Marriage%202012.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1870/USAID%20Ending%20Child%20Marriage%202012.pdf
https://www.dhsprogram.com/
https://www.dhsprogram.com/
https://www.dhsprogram.com/
https://reliefweb.int/report/world/understanding-relationship-between-child-marriage-and-female-genital-mutilation
https://reliefweb.int/report/world/understanding-relationship-between-child-marriage-and-female-genital-mutilation
https://reliefweb.int/report/world/understanding-relationship-between-child-marriage-and-female-genital-mutilation
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مراجعال

مايو / ه في قتباسأغسطس ]تم ا 2021؛ للغاية. نيويورك: األمم المتحدة شائعحقوق اإلنسان ولكنه انتهاك لاليونيسف. زواج األطفال: زواج األطفال هو  1

 marriage-protection/child-https://data.unicef.org/topic/child/على: [. متاح 2021أيار 
؛ بانيان غلوبالالزواج المبكر والزواج القسري، زواج األطفال وواشنطن العاصمة: أمر مهمة دليل موارد تون م و ميورس ل. غلينسكي أ.م وسيكس 2

marriage-forced-and-early-https://www.usaid.gov/documents/1865/child-على: [. متاح 2021 مايو / أيار ه فيقتباس. ]تم ا2015
guide-resource 

ت، منظمة الصحة العالمية، صندوق األمم المتحدة : بيان مشترك بين الوكاالاألنثويةمنظمة الصحة العالمية. القضاء على تشويه األعضاء التناسلية  3

المتحدة السامية لشؤون  ، مفوضية األممم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، مفوضية األمالمتحدة اإلنمائي للمرأة ق األمم، صندوللسكان، اليونيسيف
وس نقص المناعة فيرل، برنامج األمم المتحدة المشترك األمم المتحدة اإلنمائي ، برنامجمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا، اليونسكو، لجنة األالالجئين

على:  اح. مت4[ ص. 2021مايو / أيار في  قتبس. ]ا2008، منظمة الصحة العالمية. جنيف: منظمة الصحة العالمية. يدزالبشرية / اإل
42_eng.pdfhttp://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43839/1/97892415964 

والزواج المبكر / زواج األطفال: مراجعة األدلة. تشويه / تشويه / بتر األعضاء التناسلية األنثوية استكشاف االرتباط بين كارومبي ج. وجاسينتا م.  4

 ChildMarriage.pdf-https://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2017RH_FGMCعلى: . متاح 75:2017عضاء التناسلية األنثوية. بتر األ
. المركز الدولي 2015 العرائس. اتخاذ إجراءات لمعالجة زواج األطفال: دور القطاعات المختلفة. الالمركز الدولي للبحوث حول النساء والفتيات  5

briefs-release-brides-not-girls-and-https://www.icrw.org/news/icrw-على: تاح [. م2021مايو / أيار ه في قتباس]تم ا لبحوث المرأة
/marriage-child-end-and-prevent-to-efforts-increase-to-designed 
على: [. متاح 2021 مايو / أيار في اقتبس] 2020. األنثويةاء على تشويه األعضاء التناسلية من أجل القض ةالجنسياليونيسف. النهج التحويلية  6

mutilation-genital-female-elimination-approaches-transformative-https://www.unicef.org/documents/gender 
: دمج المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في دورة برنامج الوكالة األمريكية للتنمية 205الفصل  توجيهات الوكالة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 7

 الدولية.
 فياقتبس ] 2021 أغسطس / آب ؛للغاية. نيويورك: األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ولكنه شائع انتهاكاليونيسف. زواج األطفال: زواج األطفال هو  8

 marriage-protection/child-https://data.unicef.org/topic/child/على: [. متاح 2021 يارأمايو / 
 المرجع نفسه 9

صندوق األمم المتحدة  ،شترك بين الوكاالت، منظمة الصحة العالمية: بيان ماألنثويةمنظمة الصحة العالمية. القضاء على تشويه األعضاء التناسلية  10
المتحدة السامية لشؤون  ، مفوضية األممم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، مفوضية األمق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة، صندوللسكان، اليونيسيف

وس نقص المناعة فيرل، برنامج األمم المتحدة المشترك برنامج األمم المتحدة اإلنمائيمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا، اليونسكو، ، لجنة األالالجئين
اح على: . مت4[ ص. 2021مايو / أيار في  قتبس]ا 2008، منظمة الصحة العالمية. جنيف: منظمة الصحة العالمية. البشرية / اإليدز

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43839/1/9789241596442_eng.pdf 
مايو / أيار في  اقتبس. ]ستقصائيةدراسة اال. ]اإلنترنت[ واشنطن العاصمة: مؤشرات الج الدراسات االستقصائية الديموغرافية والصحيةبرنام 11

  Survey Indicators -The DHS Program.:متاح على[. 2021
[. متاح 2021 أيارمايو /  في اقتبسالعنقودي متعدد المؤشرات. ] ستقصاءنترنت[. نيويورك: األسئلة الشائعة حول االاإلاليونيسف. ] 12

 https://mics.unicef.org/faq:على
[. متاح 2021مايو / أيار في  اقتبسطر. ]اخمال تدابير: 3نترنت[. الدرس اإلمركز السيطرة على األمراض. ] 13

 https://www.cdc.gov/csels/dsepd/ss1978/lesson3/section2.html:على
على: [. متاح 2021 / أيلول سبتمبر 29في  قتبسهيئة األمم المتحدة للمرأة. مركز المعرفة االفتراضي إلنهاء العنف ضد النساء والفتيات. ]ا 14

indicators.html-https://www.endvawnow.org/en/articles/336 
ودان. متاح : تقييم نوعي للعنف القائم على النوع االجتماعي في الس2020(. أصوات من السودان 2020صندوق األمم المتحدة للسكان. ) 15

 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNFPA_16th.pdf:على

رجى ، يجتماعيلنوع االالعنف القائم على االعمل الجماعي للوكالة األمريكية للتنمية الدولية للحد من لمعرفة المزيد عن 

 االتصال بـ:

(Chaitra Shenoy) شينويشيترا 

ممثلة مسؤول التعاقد
مكتب المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

 cshenoy@usaid.gov

(Diane Gardsbane, PhD) دايان قاردسباين

رئیسةمشروع 
CARE-GBV شركة

diane@makingcents.com

https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/
https://www.usaid.gov/documents/1865/child-early-and-forced-marriage-resource-guide
https://www.usaid.gov/documents/1865/child-early-and-forced-marriage-resource-guide
https://www.usaid.gov/documents/1865/child-early-and-forced-marriage-resource-guide
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43839/1/9789241596442_eng.pdf
https://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2017RH_FGMC-ChildMarriage.pdf
https://www.icrw.org/news/icrw-and-girls-not-brides-release-briefs-designed-to-increase-efforts-to-prevent-and-end-child-marriage/
https://www.icrw.org/news/icrw-and-girls-not-brides-release-briefs-designed-to-increase-efforts-to-prevent-and-end-child-marriage/
https://www.icrw.org/news/icrw-and-girls-not-brides-release-briefs-designed-to-increase-efforts-to-prevent-and-end-child-marriage/
https://www.unicef.org/documents/gender-transformative-approaches-elimination-female-genital-mutilation
https://www.usaid.gov/ads/policy/200/205
https://www.usaid.gov/ads/policy/200/205
https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43839/1/9789241596442_eng.pdf
https://dhsprogram.com/data/Survey-Indicators.cfm
https://dhsprogram.com/data/Survey-Indicators.cfm
https://mics.unicef.org/faq
https://www.cdc.gov/csels/dsepd/ss1978/lesson3/section2.html
https://www.endvawnow.org/en/articles/336-indicators.html
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNFPA_16th.pdf
mailto:cshenoy@usaid.gov
mailto:diane@makingcents.com
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