حقائق حول
تشويه العضاء التناسلية النثوية
)ختان الناث/الخفاض/بترالعضاء التناسلية للناث(

تم تطويرالورقة من قبل فريق نتويرك ليرننج
مع خالص الشكر للدكتورة كومفورت موموه لتقديمها معلومات ومشورة
ترجمة :مبارك على عثمان

www.networklearning.org

حقائق حول تشويه العضاء التناسلية النثوية

المحتويات
 :1تعريف تشويه العضاء التناسلية النثوية؟3.........................................................................................
 .1.1ما مدى التشويه الذي يتم فعله؟3......................................................................................................
 :2أين ومتى تكون الفتاة في خطر4........................................................................................................
 .1.2النتشار الجغرافي لختان الناث4....................................................................................................
 .2.2عمر الفتيات اللئي يتعرضن للختان5................................................................................................
 .3.2طقوس ختان الناث5.................................................................................................................
 :3الثار المترتبة على تشويه العضاء التناسلية النثوية5.............................................................................
 .1.3مخاطر عملية تشويه العضاء التناسلية النثوية6...................................................................................
 .2.3الضرر النفسي 6......................................................................................................................
 .3.3مشاكل جسدية مدى الحياة 6..........................................................................................................
 .4.3مخاطر الولدة6........................................................................................................................
 :4أسباب تشويه العضاء التناسلية النثوية8............................................................................................
 .1.4الخلص الجنسي 8...................................................................................................................
 .2.4الزواج 8...............................................................................................................................
 .3.4المــال8.................................................................................................................................
 .4.4النتماء للجماعة8.....................................................................................................................
 .5.4العقيد الدينية 9..........................................................................................................................
 :5كيف يمكننا إحداث التغيير9..............................................................................................................
 .1.5فهم المعرفة والسلوكيات والممارسات الحالية9......................................................................................
 .2.5دور الطباء والممرضين وإضفاء الطابع الطبي9...................................................................................
 .3.5عوامل التغيير الرئيسية 11...........................................................................................................
 .4.5ما هو الدور الذي يمكن لمنظمتك القيام به؟ 12....................................................................................
 :6الموارد والمراجع 13....................................................................................................................
 .1 .6المراجع13............................................................................................................................
 .2.6قراءات إضافية ـ بشكل عام13.......................................................................................................
 .3.6مزيد من القراءة للعاملين في الحقل الصحي13.....................................................................................
ما أسمته جTTدتي  ...أحTTزان ومآسTTي النTTثى الثلثTTة؛ حيTTث قTTالت" :يTTوم الختTTان،
وليلTTTTة الزفTTTTاف )الدخلTTTTة( ولحظTTTTة ولدة طفTTTTل هTTTTي مآسTTTTي النTTTTثي الثلثTTTTة"؛
ففي لحظات دفقات ألم الولدة ،فإنني أبكي وأصTTرخ مTTن أجTTل المسTTاعدة؛ وعنTTدما
يتمزق لحمي؛ فإن الكل يصيح" :أدفعي" بل رحمة.
" إنه ألم النثى وحدها!”
 -دهبو علي موسى

2

حقائق حول تشويه العضاء التناسلية النثوية

 :1تعريف تشويه العضاء التناسلية النثوية؟
يقصد به الجراء أو الممارسة التي يتم بموجبها استخدام أداة حادة )شفرة( لخفض أو ب\\تر العض\اء التناس\\لية الخارجي\\ة للن\\ثى .ويطل\\ق
عليه أيضا fالخفاض أو الختان أو الطهور.

 .1.1ما مدى التشويه الذي يتم فعله؟
لقد تم تصنيف الخفاض أو الختان إلى أربعة أنماط من قبل أولئك الذين يدرسون المشكلة:
•

النمط الول حيث تتم إزالة أو بتر البظر و/أو القلفة )الحشفة(؛

•

النمط الثاني حيث تتم إزالة البظر والشفرين الداخليين )أيضا fيطلق عليهما الشفرين الصغيرين(؛

•

أما النمط الثالث فينطوي على إزال\ة أك\ثر ش\دة وإع\\ادة ترتي\\ق وترقي\\ع وخياط\\ة ،إن ه\ذا الن\\وع يس\مى أيض\ا" fتtبrتsي\\rك أو الخsت\tان
الفsرعvونsي" انظر الشكل أدناه؛

•

كما أن هناك أيضا fنوع من النمط الرابع  ،والذي يشمل العديد من الجراءات في الثقافات المختلفة حي\\ث يت\\م تع\\ديل العض\\اء
التناسلية للفتيات من خلل البتر والخدش والتجريف ،والكي والمط إلخ.
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 :2أين ومتى تكون الفتاة في خطر
 .1.2النتشار الجغرافي لختان الناث
إذ قمنا فقط بعد الـ  29بلدا fفي أفريقيا والشرق الوسط حيث يسود خت\\ان
الناث بشكل أكثر ش\\يوعا ،fفهن\\اك أك\\ثر م\\ن  125ملي\\ون فت\\اة وام\\رأة ت\\م
تشويه أعضائهن التناسلية النثوية) .أنظر المرجع رقم ( 1
ففي غرب أفريقيا – في بلدان مثل مالي وبوركينافاسو والس\\نغال – ف\\إن
ختان الناث من الن\\وعين الول والث\\اني ه\\ي الك\\ثر ش\\يوعا .fوف\\ي ك\\ثير
من الحيان من الصعب التمييز بينهم\\ا ،لن الم\\رأة ن\\ادرا fم\\ا يك\\ون ل\\ديها
معرفة كافية بعلم التشريح لمعرفة نوع الج\راء ال\\ذي ت\م .كم\\ا أن الخ\\اتن
والخاتنة )من يقومون بعملية الختان( هم أيضا fليسوا على علم بذلك :فف\ي
إحدى قرى سيراليون قال الخاتن "أنا أبتر ما أجده في منتصف الف\\رج أو
فتح\\ة المهب\\ل ".أم\\ا الن\\وع الث\\الث م\\ن خت\\ان الن\\اث )الخت\\ان الفرع\\وني(
فنادرا fما نجده في غرب أفريقيا) .انظر المرجع رقم (2
أما في شرق أفريقيا ،فقد شملت البل\\دان ال\\تي به\\ا أعل\\ى نس\\بة م\\ن النس\\اء
اللت\\ي تعرض\\ن لتش\\\ويه العض\\اء التناس\\\لية فه\\\ي الس\\\ودان ،الص\\ومال
ومصر – حيث عادة تتفشى أكثر الن\\واع ح\\دة أي الن\\وع الث\\الث )الخت\\ان
الفرعوني( ) .انظر المرجع رقم (2
فقد إتضح أن ختان الناث ،في الشرق الوسط ،هو أكثر شيوعا fمما كان
يعتقد  -على سبيل المثال فقد وجد الختان في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ،وكذلك في اليمن .ففي مقاطع\ة واح\\دة م\ن اليم\\ن،
ضمن مجموعة قبلية واحدة ،فقد تعرضت أكثر من  ٪80من الناث للختان) .انظر المرجع رقم .(3
أما في آسيا ،فينتشر ختان الناث في دول مثل إندونيسيا وكردستان العراق .وقد يتأثر المعدل الجمالي للبلد ببسبب النسب المرتفعة أو
المنخفضة في واحد أو اثنين من المجوعات العرقية .كم\\ا ه\و الح\ال ف\ي أفريقي\ا ،فالمجموع\ات العرقي\\ة ل\\ديها تقالي\\دها الخاص\ة به\ا فيم\ا
يتعلق بشدة وحدة استخدام وممارسة الختان.
إن ختان الناث هو مشكلة عالمية ،حيث يتم سنويا fبتر أعضاء  3مليين فتاة في جميع أنحاء الع\\الم تقريب\ا fوك\\ل بل\\دان الع\الم به\\ا تقريب\ fا
عدد من سكانها النساء المعرضات للخطر .فعلى سبيل المثال ،ختان الناث غير قانوني في المملكة المتحدة ،ومع ذلك ،تش\ير التق\\ديرات
إلى أن  22000فتاة من اللتي يعشن هناك معرضات لخطر تشويه العضاء التناسلية النثوية) .المرجع .(4

 .2.2عمر الفتيات اللئي يتعرضن للختان
يتم إجراء الختان على الفتيات في أعمار مختلفة تبعا fللمجموعة العرقية التي تنتمي إليها الفتاة.
•

في بعض المجموعات القبلية ،بما في ذلك مجموعات في اليمن ،يتم ختان الفتيات في غضون أسبوعين من الولدة ،وعادة يت\\م
الختان في المنزل .وفي بعض البلدان ،مثل مصر ،يبدو أن هذا النمط اس\تجابة لممارس\ة أص\بحت غي\\ر مش\روعة :فيت\م خت\ان
الناث في البيوت بحيث يصبح الختان ممارسة غير معروفة أو أقل وضوحا.f

•

وفي ثقافات أخرى نفذت العملية على فتيات معظمهن تحت سن الخامسة )على سبيل المثال في إريتريا ونيجيريا(.

•

وف\ي من\\اطق أخ\رى تك\\ون الفتي\\ات ف\\ي عم\\ر أك\\بر حي\\ث يش\\كل الخت\\ان ج\زء م\\ن عملي\\ة ب\\دء طق\وس أك\\بر لدخ\ال الفت\اة ف\ي
المجموع\\\\\\\ة العرقي\\\\\\\ة أو النس\\\\\\\وية .حي\\\\\\\ث يت\\\\\\\م خت\\\\\\\ان الفت\\\\\\\اة قب\\\\\\\ل أن تب\\\\\\\دأ ف\\\\\\\ي دورة الحي\\\\\\\ض ،وه\\\\\\\ذا ع\\\\\\\ادة
حوالي سن  13إلى  15سنة والتي تمثل السن التقليدية التي يتم عندها ترتيب الزيجات؛ هذا هو أيضا fعمر الصبي عن\\دما تب\\دأ
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طقوس إدخال الولد في مجموعتهم العرقية بإعتبارهم رجال بالغين.

 .3.2طقوس ختان الناث
في بعض الحيان يتم إجراء الختان على مجموعة مكونة من  20فتاة أو أكثر .يمكن أن يكون حفل كامل ،وعادة ينظم من قبل المه\\ات
والج\\\دات وه\\\و ج\\\زء م\\\ن طق\\\وس أوس\\\ع ال\\\تي تعن\\\ي دخ\\\ول البن\\\ات بش\\\كل كام\\\ل ف\\\ي مجموع\\\ة الن\\\اث البالغ\\\ات كب\\\ار الس\\\ن.
إذا ك\\\\\\ان الطق\\\\\\س ه\\\\\\و لتنفي\\\\\\ذ خت\\\\\\ان الن\\\\\\اث م\\\\\\ن الن\\\\\\وع الث\\\\\\الث ،فربم\\\\\\ا يت\\\\\\م تقيي\\\\\\د الفت\\\\\\اة جس\\\\\\ديا fأو يvجل\\\\\\س عليه\\\\\\ا
لتثبيتها في حين يتم ختانها .يتم تنظيف الجرح بقطعة قماش أو الطحالب .ثم يتم وصل ولصق الس\طح المبت\\ور ف\ي الش\فرين الخ\\ارجيين
)الشفرين الكبيرين( معا وتخييطهما ،وتترك فتحة للبول ودم الطمث .بذلك يمثل لصق الشفرين ندبة مركزية متينة .ويت\وجب عل\ى الفت\\اة
البقاء طريحة الفراش لبضعة أسابيع حتى تندمل الجروح ويتم الشفاء.
وغالب\\\\\\\\ا fم\\\\\\\\ا تك\\\\\\\\ون الخاتن\\\\\\\\ة ه\\\\\\\\ي القابل\\\\\\\\ة التقليدي\\\\\\\\ة المحلي\\\\\\\\ة )الداي\\\\\\\\ة( أو س\\\\\\\\يدة محترم\\\\\\\\ة م\\\\\\\\ن كب\\\\\\\\ار الس\\\\\\\\ن.
وقد يكون أحيانا fحلق الرجال التقليدي.
وقد أصبح العاملون الصحيون المدربون في الغرب ،وعلى نحو متزايد ،يشاركون في ه\\ذه العملي\\ة كم\\ا ه\و الح\ال ف\ي مص\ر والس\\ودان
وكينيا .وتوضح بعض الدراسات أن أكثر من نصف الفتيات تم تخديرهن موضعيا – fمما يعكس إضفاء الطابع الطبي بشكل متزايد حتى
أصبح جزءا fمن إجراءات ختان الناث.

 :3الثار المترتبة على تشويه العضاء التناسلية النثوية
 .1.3مخاطر عملية تشويه العضاء التناسلية النثوية
يتسبب ختان الناث ،وخصوصا fعندما يتم ف\ي ظ\ل ظ\روف غي\ر ص\حية ف\ي المن\اطق الريفي\ة ،ف\ي مخ\اطر جس\\دية عالي\ة مث\\ل النزي\ف
الحاد أو العدوى بأشكالها المختلفة .كما قد تصاب الفتاة بصدمة .أما معدلت الوفاة بسبب ختان الناث فهي مجهول\\ة حي\\ث ل يت\\م التبلي\\غ
عنها.
لقد وصفت ممرضة من يوغندا حفل ختان تم
وق\\د ي\ؤدي اس\\تخدام الس\\كاكين والم\وس غي\\ر المعقم\\ة عل\ى مجموع\ات م\\ن الفتي\ات إل\ى
في عام  2007قائلة أن الحفل شمل ثلثين
انتش\\ار الع\\دوى  -س\\واء الع\\دوى البكتيري\\ة )مث\\ل التتن\\وس( أوالفيروس\\ية )مث\\ل في\\روس
فتاة تم ختانهن بذات السكين غير المعقمة
نقص المناعة البشرية ،فقد تكون هناك فتاة تحمل العدوى منذ الولدة(.

 .2.3الضرر النفسي
تظل الفتيات معرضات لخطر الدخول في صدمة أثناء التعافي؛ حيث تم تنفيذ إجراء مؤلم جدا fعلى واحدة من أكثر المناطق الحساسة
في أجسادهن -قامت بها واحدة من النساء الموثوق بهن من السرة أو المعارف أو الجيران.
كلما نمت الفتاة وأصبحت أكبر سنا ،fفإنها تطور مشاعر النقص؛ كما أنها قد تفقد احترام الذات؛ فقد تصاب بالكتئاب أو القلق ،وتطور
نوع من المخاوف غير المعقولة ،كما قد تنتابها نوبات من الذعر وحتى اضطرابات نفسية.
تعاني الكثيرات في صمت ،فهن غير قادرات على التعبير عن آلمهن وخوفهن .فهن يعرفن أن ما يعانين منه يعتبر في ثقافتهن شيء
"طبيعي" بالنسبة للنساء .ولكن عقلية هذا الشيء "الطبيعي" في الثقافة تولد توترا fشديدا fجنبا fإلى جنب مع اللم والخوف والجهل.

 .3.3مشاكل جسدية مدى الحياة
بينما يشفي الجسم ،تبقى هذه الج\روح وتش\كل ن\\دبا fف\ي منطق\\ة الب\تر .وعل\ى عك\س النس\جة الطبيعي\\ة ،ف\إن النس\\يج ال\ذي ب\ه ندب\\ة ل\م يت\م
تص\\ميمه ليك\\ون مرن \ا .fفبينم\\ا تتش\\كل الندب\\ة فإنه\\ا أيض \ا fتب\\دأ ف\\ي بن\\اء مرفق\\ات إل\\ى النس\\جة الخ\\رى وه\\ذا يمك\\ن أن يس\\بب انس\\دادا.f
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فالعضاء التناسلية للناث بحاجة لن تكون مرنة ومطاطة :ح\\تى تس\\مح بخ\\روج ال\\دم والب\\ول والجن\\ة وك\\ذلك لحت\\واء القض\\يب .ولن
الندوب تكون غير مرنة ول تتمدد ،فإنها تتمزق بدل fمن أن تتمدد ،ويمكن أن تطور ثقوبا') fنواسير'( بين المهبل ومجرى الب\\ول ،أو بي\\ن
المهبل والمستقيم .وبالتالي فإن هذه الثقوب لمرور البول والبراز قد تصبح مصدر تسرب على المدى الطوي\\ل .مم\\ا يس\\بب إف\\راز رائح\\ة
كريهة في المرأة ويجعلها في حالة من عدم السيطرة – وهي الحالة التي قد تجعل منها منبوذة مدى الحياة.

التبول والحيض
يتم إخراج البول وكذلك دم الطمث أو الحيض عندما تبدأ الدورة الشهرية لدى الفت\اة م\ن خلل مس\ار معي\ن .ولك\ن ه\\ذا المس\ار الط\بيعي
لهذه السوائل قد أصبح الن بعد الختان ضيقا .fوربما أنه تشوه أيضا fوأصبح مغلق جزئيا .fويصبح من الصعوبة الحفاظ على كل المنطقة
نظيفة ،حيث تصبح العدوى خطرا fمستمرا.f

الزواج والعلقات الجنسية
قد يواجه الزوج الجديد لفتاة مختونة بالنمط الثالث من ختان الن\اث ص\عوبات ف\ي اليلج ،بس\بب عملي\ة الخت\ان الص\لية وأي أض\رار
لحقة ناجمة عن ذلك .تذكر أن الشفرين الخارجيين قد تم خفضهما ولصقهما معا fويش\كلن ندب\\ة مركزي\ة ص\عبة الخ\تراق .فق\د يحت\اج
الزوج لستخدام سكينا fعند بدء المعاشرة الزوجية .وبهذه السكين يمكن\\ه قط\ع مك\ان الخي\وط ال\\تي خيط\ت به\\ا ش\فري زوجت\\ه ،بع\\دها ق\\د
يحتاج أيضا fلقطع مكان الندوب القديمة حتى يستطيع أن يتمم عملية الجماع بنجاح.

 .4.3مخاطر الولدة
إن رأس المولود الجديد أكبر بكثير من القضيب .وكما لحظنا ،أن الندبة لم تصمم بحي\\ث تك\\ون مرن\\ة .أن نف\س عملي\\ة قط\\ع الندب\\ة ال\\تي
أجري\\\\\\\ت م\\\\\\\ن أج\\\\\\\ل تس\\\\\\\هيل عملي\\\\\\\ة الجم\\\\\\\اع الول\\\\\\\ى ،ربم\\\\\\\ا ينبغ\\\\\\\ي أن تتك\\\\\\\رر م\\\\\\\ن أج\\\\\\\ل جع\\\\\\\ل ال\\\\\\\ولدة ممكن\\\\\\\ة.
بعد ذلك سوف تحتاج المرأة إلى إصلحات أو عملية ترتي\\ق م\رة أخ\رى .وق\\د تطل\ب ه\ي هناك إتجاه وسط الشخاص المنحدرين من
أو زوجه\\ا إع\\ادة ختنه\\ا فرعوني\ا - fبحي\\ث تع\\ود العض\اء التناس\\لية الخارجي\\ة إل\\ى حالته\\ا مجتمعات صومالية يوضح بأنهم أقل رغبة
الس\\ابقة م\\ن الخت\\ان أي النم\\ط الث\\الث .إذا ت\\م ذل\\ك ،ف\\إن نف\\س المش\\اكل س\\تتكرر خلل في إعادة الختان الفرعوني؛ في حين أن
العلقات الجنسية والولدات المستقبلية.
الشخاص المنحدرين من الثقافة السودانية
يرغبون بشدة وبشكل متكرر في ذلك.
في هذه الحالة فمن المرجح أن تكون هن\\اك حاج\ة لعملي\ات قيص\\رية متك\\ررة ،خاص\ة ف\\ي
تلك الثقافات التي ل تزال تعتبر أن السر الكبيرة مهمة ومرغوب فيها ،وبذلك فقد تتكرر العملية برمتها تس\\عة أو عش\ر م\رات ف\ي حي\اة
المرأة.

المضاعفات
م\\ن ض\\من المض\اعفات الش\\ائعة لتش\ويه العض\اء التناس\\لية النثوي\\ة ه\ي أن يظ\\ل رأس الطف\\ل عالق\ا fف\ي قن\اة ال\\ولدة .كم\\ا س\\تكون الم
عرض\\\\ة لخط\\\\ر ح\\\\دوث نزي\\\\ف ح\\\\اد أيض\\\\ا .fفه\\\\ذه جميعه\\\\ا وغيره\\\\ا م\\\\ن المض\\\\اعفات ال\\\\تي يمك\\\\ن أن ت\\\\ؤدي إل\\\\ى وف\\\\اة الم.

الوفيات أثناء الولدة
كلما زادت نسبة النساء المختونات في المجتمع ،كلما أصبحت معدلت الوفيات أثناء الولدة عالية .والفرق ض\\خم ج\\دا fبي\\ن البل\\دان ال\\تي
تسود فيها معدلت منخفضة مقارنة بتلك البدان ذات المعدلت العالية:
توضح إحصائيات معدل وفيات المهات في المملكة المتحدة ،وفاة أم واحدة فقط في كل  8000حالة ولدة.
في حين أن المعدل في بلد أفريقي فقير مثل ملوي ،حيث ل تمارس في\\ه ع\ادة خت\ان الن\اث ك\\ثيرا ،fف\إن أم واح\\دة تت\\وفى ف\ي
كل  217حالة ولدة.
أما في الصومال ،وال\تي يم\\ارس فيه\ا خت\ان الن\اث م\\ن النم\\ط الث\الث بش\\كل ع\ام ،ف\إن أم واح\دة تم\وت ف\ي ك\\ل  100حال\ة
ولدة.

•
•
•
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مثال :موت الكثير من النساء أثناء الولدة
قضت إحدى المؤلفات شهرا fفي شمال شرق أفريقيا .حيث عملت م\\ع خم\\س زميلت م\\ن المنطق\\ة ح\\ول مق\\ترح
مشروع .ثلثة من الزميلت فقدن أمه\\اتهن عن\\دما ك\ن تح\ت س\ن السادس\ة .وفق\دت واح\\دة زوج\ة وال\دها )حي\ث
جرت العادة أن تقوم العائلة الممتدة بترتيب زوجة بديلة عندما تت\وفى الم تح\ت الوض\وع( .ولق\د أخ\برت إح\دى
هؤلء الزميلت أن سبب الوفاة كانت الولدة .لكنهن لم يتذكرن الكثير عن أمهاتهن" :فقد كن مجرد ...نساء".
لقد تربت أربعة من هؤلء الزميلت الخمس في الحراش حيث كن يعشن مع النساء وحيوانات الرعي .كأطفال
فقد تمت فطامتهن في وقت مبكر ،في غضون ستة أسابيع بعد الولدة ،حيث لم يك\\ن ل\\دى المرض\عات لب\\ن ك\\ا ™
ف
وكان من النوعية الرديئة" :نحن نساء فقط ،بالطبع الحليب لدينا غير جيد" .وفي هذه الثن\\اء ك\\ان الب\\اء يعمل\\ون
في المنطقة الساحلية النائية بغرض كسب الرزق .وعندما بلغن حوالي سن العاشرة أرسلت زميلت\\ي للعي\\ش م\\ع
آبائهن وذلك للحصول على التعليم .كبالغين ،لقد كان الباء بالنسبة لهؤلء الفتي\\ات مح\\ل تق\\دير ك\\بير وأيض\ا fم\\ن
الصعب إرضائهم كرجال بالغين .كما هو الحال أيضا fمع شيوخ العشائر الذين يمكن وصفهم بالباء العظ\\ام .لق\\د
أنفقنا جل وقت المشروع في اجتماعات من أجل التفاوض مع الباء والشيوخ .ولم يسمح للنساء ،باستثناء واح\\دة
التي تعمل كقابلة تقليدية محلية ،بالضافة إلى كونها شقيقة المحافظ؛ التي سمح له\\ا بإب\\داء ال\رأي ولك\\ن فق\\ط م\\ن
مدخل غرفة الجتماع .وقد أخبرت هذه السيدة الباحثة أن في قريتها الصغيرة ثلث حالت وفاة أثناء الولدة في
الشهر السابق فقط.

المخاطر التي يتعرض لها المولود
تزيد عمليات الختان من فرص وفيات الطفال بطرق مختلفة .ففي دراس\ة لمنظم\\ة الص\حة العالمي\ة ال\تي ت\ابعت فيه\ا م\ا يق\رب م\ن 30
ألف امرأة في ستة بلدان ،تبين أن خطر موت الطفال أثناء الولدة كالتي:
•

ترتفع نسبة وفاة المولود أثناء الولدة بــ  ٪15في حالة النمط الول من الختان.

•

وتصل النسبة إلى  ٪32في حالة النمط الثاني من الختان.

•

وتبلغ نسبة  ٪55في حالة النمط الثالث من الختان.

ومن جملة المواليد الحياء ،فإن  ٪ 25منهم يعانون من انخفاض الوزن عند الولدة أو عدوى خطي\رة ،الم\\ر ال\\ذي يعرض\هم لمزي\\د م\\ن
الخطر في المستقبل.

 :4أسباب تشويه العضاء التناسلية النثوية
إذا كان من الصعب فهم سلوك معين ،فإن التساؤل عن من المستفيد من هذا السلوك ولي\س فق\\ط ض\حيته ق\\د يس\اعدنا عل\ى إدراك\ه .وم\\ن
الواضح أن الختان هو إجراء الغرض منه تدمير أو الضرار الجسدي بأحد الجنسين فقط ودون المساس بالخر .فما هي المكاف\آت ال\تي
يحصل عليها أولئك الذين يسعون إلى إدامة ختان الناث؟
ل يجوز أبدا fأن نذكر العديد م\\ن ال\دوافع .ولك\\ن عموم\ا ،fحيثم\ا يت\م تنفي\\ذ خت\ان الن\اث ،يت\م تعزي\ز دور الس\يطرة م\\ن قب\ل ال\ذكور :فه\م
يريدون التأكد من أن الطفال حديثي الولدة منحدرين من ص\لب الب\\اء الرس\\ميين؛ بحي\ث يت\\م تمري\ر الممتلك\\ات بش\\كل ص\حيح – ح\\تى
وإن كان جزء من الثمن المدفوع لهذا التوريث أن يجعل المتعة الجنسية في إطار الزواج صعبة المنال أو مستحيلة عمليا fفي حالة خت\\ان
الناث من النمط الثالث .السباب التي استخدمت لتبرير ممارسة ختان الناث كثيرة منها التي:
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 .1.4الخلص الجنسي
عن طريق إزالة البظر ،من المؤمل أن يتم تقليل المشاعر الجنسية للنثى .فمن المفترض بعد تقلي\ل حساس\يتها الجنس\ية أن تك\ون ف\رص
عدم إخلصها قليلة أيضا .fحيث يعتقد أن الختان يحافظ على "نقاء" الزوجة لزوجها وعائلته .حي\\ث تجع\\ل النم\\اط المتطرف\\ة م\\ن تش\\ويه
العضاء التناسلية النثوية اليلج الجنسي للمرأة صعبا .fوبذلك قيل أن هذا يقل\\ل م\\ن ف\\رص أن تك\\ون الزوج\\ة "غي\\ر مخلص\\ة" جس\\ديا،f
وأن الفتاة أقل عرضة للغتصاب عندما تكون بعيدا fعن السرة في الدغال ،ترعى الحيوانات.

 .2.4الزواج
ففي المجتمعات التي يكون فيها ختان الناث أمر طبيعي ،لن يقبل الشاب المقبل على الزواج وعائلته العروس التي لم تخفض أو تختن.
وحتى والدي الفتاة ،عن طريق ختن بنتهما ،يجعلن من الممكن للفتاة أن تتزوج ،وهو جزء "طبيعي" من الرعاية المحب\\ة الخاص\\ة ال\\تي
يقدمانها لبنتهما.

 .3.4المــال
يظل المال دائما fتقريبا fأكثر الحوافز قوة .حيث أن تنشئة الفتاة يكلف مال fكثيرا .fإذا كان زواجها يجلب "مهر العروس" فإن هذه الموال
تعود إلى عائلتها.
كما أن الطلب على ختان الناث يض\\من أيض\ا fدخل fمنتظم\ا fلولئك ال\\ذين يقوم\\ون بتنفي\\ذ ه\\ذا الج\راء .إذا ك\انت نس\\بة ك\\بيرة م\\ن دخ\ل
القابلت المحليات التقلي\\ديات ي\أتي م\\ن خت\\ان الن\اث ،ف\\إن القابل\ة س\وف ت\\دفع اس\\تثمارات ك\\بيرة م\\ن أج\ل الحف\اظ عل\ى اس\\تمرارية ه\\ذه
الممارسة.

 .4.4النتماء للجماعة
أما البنت التي لم تمر بعملية الختان فقد تكون عرض\\ة لوص\\مة اجتماعي\\ة ،ومرفوض\\ة م\\ن قب\\ل المجتم\\ع ال\\ذي تعي\\ش في\\ه ،وغي\\ر ق\\ادرة
على الزواج محلي\ا .fالش\يء ال\ذي ق\\د يس\بب له\ا ص\دمات نفس\\ية .وف\ي ه\\ذه الحال\\ة ،يب\\دو أن خت\ان الن\اث أفض\ل وس\\يلة لبن\اء الحس\اس
بالنتماء للجماعة .بذلك يصم ختان الناث الفتاة كجزء من مجموعة ثقافية تنتمي إليها الفتاة.
خلل الح\\روب الخي\\رة ف\\ي ليبيري\\ا وس\\يراليون والص\\ومال ون\\زوح الس\\كان م\\ن أم\\اكنهم الص\\لية فق\\د وقع\\ت ح\\وادث اغتص\\اب ،وب\\تر
أطراف ،واحرقت المنازل ووقع ما هو أسوأ من ذلك .لقد أصبح هؤلء الناس لجئين ومشردين داخليا ،fوأص\\بحوا غي\\ر مرئيي\\ن تقريب\ا،f
ولينتمون إلى أي مكان .وبعد عودة السلم الن ،فقد قامت مختلف الجماع\\ات العرقي\\ة بإقام\\ة مراس\\م حفلت ب\\دء إدخ\ال أع\\داد متزاي\\دة
من الفتيات إلى مجموعة النساء .وهذه المراسم تمكن الناس من الشعور بأنهم ينتمون إلى جماع\\ة معين\\ة خاص\ة به\م .وخت\ان الن\اث ه\و
عادة جزء من حفل البنات ،كما يتم نفس الشيء مع الولد أيضا .fففي هذه البلدان ،تريد نسبة عالية من النساء والفتيات اس\\تمرار تش\\ويه
العضاء التناسلية النثوية .كما أشارت سيدة متعلمة تسكن في المدين\\ة" :أن\ا فخ\ورة بعملي\\ة الخت\ان .س\أفعل ذل\ك لبن\اتي بالض\بط كم\ا ت\م
ختني سأختن بناتي .أنا ل أريد أن تتوقف هذه الممارسة .فالختان أمر واجب على المسلمين وأمر ل بد منه .نحن على استعداد لمواجه\\ة
أي مشاكل يتسبب فيها فهذه هي ثقافتنا".

 .5.4العقيد الدينية
توجد أعلى نسب ختان للناث في المجتمعات التي تدين بالس\\لم؛ ولك\\ن يوج\\د الخت\\ان أيض\ا fف\\ي الثقاف\\ات المس\\يحية والوثني\\ة .ول ي\\رى
قادة التيار الرئيسي في المسيحية أو في السلم أن هذه الممارسة كجزء من السلوك الديني الصحيح.
ترى بعض الديان أن ختان الذكور ضرورة أساسية ،باعتبارها علمة ل رجعة فيه\\ا عل\ى الل\تزام بالجماع\ة ال\\تي ينتم\\ون إليه\ا .ولك\\ن
النظر لختان الناث مختلف .كجزء من حملة واسعة في المنطقة الشمالية الشرقية لدولة كينيا ،طرح الشيخ عبدال جودو قائل:f
"لقد درس العديد من الئمة هذه القضية بدقة ،وأنهم متفقون على م\\ا يل\\ي :الس\\لم ي\\دعو لخت\\ان الرج\\ال ،ولك\\ن لي\\س خت\\ان النس\اء .لق\\د
خلقكم ال في أحسن تقويم ،وأقول للذين يقولون ليس من المفترض أن يوجد البظرهناك – أقول لهم هل تشككون في حكمة خلق ال؟ "
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 :5كيف يمكننا إحداث التغيير
 .1.5فهم المعرفة والسلوكيات والممارسات الحالية
•

ماذا يعرف الناس عن ختان الناث وآثاره؟

•

ما الذي يعتقدون أنه رأي دينهم في هذا الشأن؟

•

ما الذي تظن النساء أنه معتقد شركائهن وأهلهن ومطلوب من قبلهم في مجتمعاتهن؟

إن الفكارالسائدة حول ختان الناث غالبا fما تكون كرة متشابكة م\\ن الحق\\ائق ،أنص\\اف الحق\\ائق واله\\راء .ف\الراء والحق\ائق والك\\اذيب
تتواجد في نفس المكان ولكن تتعارض مع بعضها البعض .ولكن هناك بعض التجاهات .أولئك الذين يميل\\ون لص\الح اس\تمرارية خت\ان
الناث هم على الرجح ينتمون إلى إحدى الفئات التالية :
•

النساء المسنات

•

الذكور

• الشخاص المنحدرون من البلدان الشد فقراf
• غير المتعلمين
وفي الواقع تبالغ النساء في تقدير عدد الرجال الذين يريدون الحفاظ على هذه الممارسة .فالرجال ف\\ي ك\\ثير م\\ن الحي\\ان ل يعرف\\ون إل
القليل جدا fعن واقع ختان الناث لنهم حتى وقت قريب كان هذا موضوع "نسوي بحت” .وع\\ادة ل يع\\رف الزواج والزوج\\ات ال\\رأي
الذي يتمسك به الطرف الخر حول هذا الموضوع.

 .2.5دور الطباء والممرضين وإضفاء الطابع الطبي
غالبا ما تستهدف البرامج التعليمية حول ختان الناث القابلت التقليديات لنهن كن في معظ\\م الحي\\ان م\\ن يقم\\ن ب\\البتر أو الخت\\ان .ويت\\م
تشجيع بعض القابلت التقليديات على تقليل عمليات الخدوش وتقطيع البظر على أم\\ل
أن يصبح الجراء عبارة عن مجرد علمة فقط ،ومع مرورالوقت يختفي ختان الن\\اث
نهائيا.f
وفي كينيا أصبح ختان الناث غير قانوني .ولكن
ولكن يتم المزيد والمزيد من عمليات تش\\ويه العض\\اء التناس\\لية النثوي\\ة ال\\تي تت\\م الن
ويقوم بها العاملون المدربون ص\\حيا fمث\\ل الممرض\\ين والطب\\اء .حي\\ث تعت\\برهم الس\\ر
أكثر أمانا fوأكثر صحية من الع\\املين التقلي\\دين غي\\ر الم\\دربين .فالس\ر ال\\تي تعي\\ش ف\ي
البلدان التي أصبح فيها ختان الناث غير قانوني تأخذ بناتها ف\\ي عطل\\ة إل\\ى واح\\دة م\\ن
العديد من البلدان حي\ث الخت\ان مس\موح ب\\ه قانوني\ا - fوهن\اك تتعام\ل العي\ادات ببطاق\ات
الئتمان.
إن هذا العمليات تنطوي على مبادئ معنية .فهناك حاج\\ة لت\\ذكير الطب\\اء والممرض\\ات
إلى أن أحد أسس عملهم هو "أول fوقبل كل ش\\يء أل تح\\دث ض\\ررا ."fوالمب\\دأ الث\\اني:
“عدم إلحاق ضرر بأي عضو صحي من أعضاء الجسم”.
وينبغ\\ي دائم \ا fأن يك\\ون ال\\رد عل\\ى خت\\ان الن\\اث م\\ن قب\\ل المتخصص\\ين بــ "ل" .وأن
هن\\اك حاج\\ة إل\\ى تص\\عيد المطالب\\ة ب\\التحرك نح\\و إنف\\اذ العقوب\\ات القانوني\\ة ف\\ي حال\\ة
المخالفة.
ومع ذلك ،هناك حاج\ة إل\ى الطب\اء م\\ن ذوي المه\ارات الجراحي\\ة عن\\دما يتعل\\ق الم\\ر
ب\الولدة ال\تي تنط\وي عل\ى ام\رأة مختون\\ة ختان\ا fفرعوني\ا .fفه\\ذه الم\رأة عرض\ة لخط\ر
اللم والموت – وأنها بحاجة الى أفضل رعاية طبية ممكنة.
مش\\كلة أخ\\رى م\\ن حي\\ث المب\\دأ ت\\أتي بع\\د ال\\ولدة .ف\\الم ال\\تي وض\\عت المول\\ود و /أو
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ف\\\\ي البلد ملي\\\\ون ص\\\\ومالي يمارس\\\\ون النم\\\\ط
التقليدي لتشويه العضاء التناسلية النثوية.

فف\\\ي ك\\\ل مك\\\ان ف\\\ي البلد ،يج\\\ري بس\\\رعة
إض\\فاء الط\\ابع الط\\بي عل\\ى ه\\ذه الممارس\\ة -
وعل\\ى نح\\و متزاي\\د يت\\م إجرائه\\ا ع\\ن طري\\ق
الطباء والممرضات المدربين الذين يقوم\\ون
بها )بشكل غي\\ر ق\\انوني( ف\\ي من\\ازل ع\\ائلت
الفتيات .وعادة تكون الفتيات أصغر س\\نا fع\\ن
ذي قب\\ل  -فف\\ي ال\\وقت الحاض\\ر ،يت\\م خت\\ان
الفتاة وهي تحت سن أربعة سنوات.
وم\\ع ذل\\ك ،عموم\ا ،fهن\\اك انخف\\اض ف\\ي ع\\دد
ح\\\الت خت\\\ان الن\\\اث ف\\\ي كيني\\\ا :فالفتي\\\ات
اللت\\ي ت\\تراوح أعم\\ارهن بي\\ن 15ـ  19ه\\ن
أقل عرض\ة لخت\ان الن\اث بثلث م\رات ع\ن
النساء اللتي تتراوح أعم\\ارهن بي\\ن 49-45
سنة.

حقائق حول تشويه العضاء التناسلية النثوية
الزوج قد يطلب إعادة تخييطها بحيث تعود إلى حالة الختان الفرعوني قبل الوضوع .ويمكن بعد ذلك تكرارهذا الجراء م\\رارا fوتك\\رارfا
خلل سنواتها النجابية .فالطباء والممرضات الذين يواجهون مث\ل ه\ذه الح\الت وه\ذا الطل\ب ق\د ل تك\\ون ل\\ديهم المعلوم\ات والت\دريب
والدعم الكافي الذي يحتاجونه لتخ\اذ ق\رارات جي\دة .ف\ي ك\\ثير م\ن الحي\ان فه\م ل يعرف\\ون م\ا يقول\ون أو كيفي\ة اقن\\اع الخري\\ن ،بحي\ث
يوافقون على إعادة الختان الفرعوني .وبهذه الطريقة ،فإن جزء آخر من المشلكة يجري إضفاء الطابع الطبي عليه.

مثال :إضفاء الطابع الطبي الجيد
قد أدرك الناس في المملكة المتحدة أن هناك الكثير جدا fمن اللجئين م\ن البل\\دان ال\\تي يم\\ارس فيه\\ا خت\ان الن\اث -
وبدأت تتطور بعض الستراتيجيات الملئمة لمساعدة الناجين من هذه الممارسة.
حيث يوجد في كل مستشفى العديد من الطواقم في الخدمة والذين يتغيرون باستمرار ،فإن هذه المستش\\فيات بحاج\\ة
إل\\ى القي\\ام ب\\الكثير م\\ن الت\\دريب ،ح\\تى يتس\\نى للجمي\\ع أن يتع\\رف عل\\ى الثقاف\\ات والمواق\\ف الخ\\رى والحاج\\ة إل\\ى
الحترام والتفاهم المتبادل .لذلك هناك الن ثمانية عيادات نسائية أفريقية متخصصة بشكل جيد والتي حص\\لت عل\\ى
الخبرة والمعرفة عن ما هو مطلوب .وتعمل في كل عيادة قابلة بدوام كامل مدربة في الصحة العامة ورعاية النساء
اللتي تعرضن لعملية ختان الناث ،جنبا fإلى جنب مع مستشارة احتياطية وعدد من المترجمات المتمكنات.
يمكن للعيادات القيام بما يلي:
• إعطاء المشورة ،وتقديم النصح ،والتعليم والتدريب
• إجراء العمليات الجراحية على الحوامل وغير الحوامل للغاء الخت\\ان الفرع\\وني ،ف\\ي الوق\\ات العادي\\ة أي خ\\ارج
أوقات الزمات
• إجراء عمليات إصلح الناسور

مثال :الجانب اليجابي  -استعادة حساسية البظر
هذا هو أحد المجالت التي يعمل في\\ه بض\\عة مهنيي\\ن مح\\ترفين .حي\ث ترغ\\ب بع\\ض النس\اء ف\ي عي\\ش تجرب\\ة حي\اة
جنس\\ية س\\وية بأجس\\امهن ،بم\\ا ف\\ي ذل\\ك الل\\ذة والرعش\\ة الجنس\\ية .وحي\\ث ي\\رى الزواج الش\\باع الجنس\\ي المش\\ترك
كوسيلة لتعزيز أواصر الشراكة بينهم.
ف\\\\\ي بع\\\\\ض الحي\\\\\ان يمك\\\\\ن للم\\\\\رأة ال\\\\\تي ح\\\\\دث به\\\\\ا خف\\\\\ض البظ\\\\\ر تجرب\\\\\ة النش\\\\\وة إذا ك\\\\\ان ش\\\\\ريكها
يستخدم التحفيزالملئم ويستغرق وقتا fأطول .وبعض النساء يرغب\\ن ف\\ي الخض\\وع لص\\لح لتحس\\ين ه\\ذه الق\\درة.
والبظ\\ر ه\\و مث\\ل النبات\\ات الجذعي\\ة ذات الج\\ذر الطوي\\ل :يمك\\ن قط\\ع الج\\زء الم\\رئي ولك\\ن ل ي\\زال هن\\اك ج\\ذر
ويستجيب للمنبه\\ات .أم\ا الجس\م ح\ول البظ\ر يمك\\ن أن يقط\ع جراحي\ا fم\رة أخ\رى لكش\ف الج\ذر المتبق\ي واس\تعادة
حساسية هذا العضو.
ولكن هذه عملية حساسة وصعبة والتي يقوم بها عدد قليل من الجراحين.

 .3.5عوامل التغيير الرئيسية
م\\\\\\\ن ه\\\\\\\م ال\\\\\\\ذين عليه\\\\\\\م المس\\\\\\\اعدة ف\\\\\\\ي التغيي\\\\\\\ر؟ م\\\\\\\اهي الدوار والمه\\\\\\\ام ال\\\\\\\تي ينبغ\\\\\\\ي أن يق\\\\\\\وم به\\\\\\\ا ك\\\\\\\ل منه\\\\\\\م؟
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صناع القانون ومنفذوه …
لقد أصبح ختان الناث ،في العديد من البلدان ،غير قانوني .وه\\ذا يش\\مل جمي\\ع بل\\دان الش\مال )أوروب\\ا والولي\\ات المتح\\دة إل\خ( .أم\ا ف\ي
أفريقيا فالصورة مشوشة وغير واضحة .على سبيل المثال في ليبيريا وسيراليون والص\ومال ل توج\د ق\\وانين تح\رم خت\ان الن\اث .وف\ي
الصومال قد يكون من المستحيل تقريبا fفرض قوانين دون تعاون ش\يوخ العش\ائر .كلم\ا ك\ان هن\اك إج\ازة ق\انون لمكافح\ة خت\ان الن\اث،
فإن إنفاذه وتحقيق أول إدانة في ظله له أهمية هائلة) .أنظر المرجع رقم (5

القادة التقليديين والدينيين …
يمثل الفراد الذين يتمتعون باحترام كبير عوامل قوية للتغيير .فل\\ديهم الق\درة عل\ى الت\\أثير عل\ى الق\رارات داخ\ل الس\ر وبن\اء تواف\ق ف\ي
الراء داخل المجتمعات المحلية .وبالتالي بوسعهم لعب دورا fحاسما fفي التخلي عن ختان الناث.

الباء والجداد …
تمنح الثقافات المختلفة أفراد السرة قوى مختلفة .في كثير من الحيان يقرر الباء ح\ول عم\ل أبن\\ائهم ،وف\ي حي\ن تس\يطر الج\دات عل\ى
ترتيبات تربية الطفال ،وختان الناث والزواج .في بعض الحيان يغير فرد واحد قوي النمط العادي .إذا تم تطوير المدخلت التعليمي\\ة
على مستوى القرية ،فينبغي أن ي\\درك المش\\روع م\\ن ل\\ديه الس\\لطة ويمكن\\ه حق\ا fتغيي\\ر الش\ياء .فعل\ى س\بيل المث\\ال ،تحت\اج الج\دات إل\ى
مساعدة في فهم الخطر الذي يشكله ختان الناث على أحفادهن :فبناتهن وزوجات أبائهن هن عرضة لمخاطرالموت  -جنبا fإلى جنب مع
موت أحفادهن.

وكالت حقوق النسان …
إن خت\ان الن\اث مس\ألة حق\وق إنس\ان  -الج\راء لي\س ل\ه ف\\وائد جس\دية ويس\تخدم القه\ر الب\دني عل\ى الفتي\ات الص\غيرات غي\ر الق\ادرات
لعطاء موافقتهن في هذه السن .في أيامنا هذه ،بدأ الناس تدريجيا fوببطء قبول أهمية وجود حقوق النسان للجميع بم\\ا ف\\ي ذل\\ك الطف\\ال
الرضع من عمر أربعة أشهر أيضا.f

 .4.5ما هو الدور الذي يمكن لمنظمتك القيام به؟
كقارئ لهذا الكتيب ربما تشارك في أنشطة متصلة بختان الناث .إذا كنت تعمل في المنظمات غير الحكومية ولديك سلطة إتخ\\اذ الق\\رار
حول أنشطتها ،فربما ترغب في النظر في ما يلي:
•

يج\\ب أن يع\\رف الموظف\\ون ف\\ي أي منظم\\ة غي\\ر حكومي\\ة محترم\\ة ح\\ول تش\\ويه العض\\اء التناس\\لية النثوي\\ة ف\\ي منطقت\\ه أو
المنطقة الكبرى .فقد ترغب في أن يكون كل موظف لديك على علم جيد ،فعلي\\ك أن تع\\رف رأيه\\م ف\\ي ه\\ذه القض\\ية  -إذا ك\\انوا
يرغبون في إختفاء ختان الناث  -أن تكون قادرا fعلى بحث ومناقشة هذه القضايا معه\\م .لح\داث ذل\\ك ف\ي منظمت\\ك ،م\\ا ال\ذي
يجب أن يحدث في منظمتك؟

•

هل يمكن أن تنظر فيما إذا كان في الحي أو المنطقة ،أن هناك معلومات كافية معروفة عن ختان الناث )المعارف والمواق\\ف
والممارسة( في المجموعات العرقية الرئيسية .هل هناك حاجة لجراء بحوث ميدانية – وهل يمكن لمنظمك القيام بذلك؟

•

هل يمكن أن تنظر إلى أنشطة ومشاريع المنظمة الحالية ومعرفة م\ا إذا ك\\انت ت\\وفر فرص\\ة لنش\\ر المعلوم\\ات والتحفي\\ز لط\\رح
قضية ختان الناث.

•

يمكنك أن تسأل ما إذا كان العاملون في مجال الصحة في منطقتك يتعاملون مع مختلف المشاكل حول ختان الناث.
▪ هل هم يتلقون التدريب في المهارات التي يحتاجونها للتعامل مع هذه المشاكل بشكل جيد؟
▪ هل أفعالهم تسهم في إنهاء ختان الناث؟
▪ ما المطلوب لجعلهم فعالين في هذا المجال؟

حظا سعيدا„ مع كل النشطة التي تبدأها لمكافحة ختان الناث!
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مثال :أنشطة مكافحة ختان الناث في السنغال
أنشطة على المستوى الحكTTومي :أج\ازت الس\نغال ف\ي ع\ام  1999ق\\وانين تس\\تهدف عل\ى وج\ه التحدي\\د خت\ان الن\اث
ولكنها مثل كثير من البلدان لم تتخذ أي إجراءات لنفاذها – إلى أن تم في عام  2006ختان فتاة تبلغ من العمر ثمانية
عشر شهرا .fلقد تمت محاكمة والدي الطفلة وجدتها و الخاتنة وصدرت بحقهم أحكام بالسجن.
ردود فعTTTل الجهTTTات الدينيTTTة ووسTTTائل العلم :بالنس\\\بة لمعظ\\\م الن\\\اس ك\\\انت ص\\\دمة ك\\\بيرة .وك\\\رد فع\\\ل إن\\\دلعت
مظ\\\\\\اهرات وأطل\\\\\\ق الزعم\\\\\\اء ال\\\\\\دينيين المحليي\\\\\\ن خط\\\\\\ب لل\\\\\\دفاع ع\\\\\\ن خت\\\\\\ان الن\\\\\\اث .ولك\\\\\\ن المس\\\\\\ألة
تمت مناقشتها أيضا fمن قبل وسائل العلم في برام\\ج وح\\وارات ف\\ي الذاع\\ة .ف\ي ع\ام  ،2010ص\\درت فت\\وى ت\\دين
ختان الناث من قبل القيادات الدينية في موريتانيا – وهم ينتمون إلى نفس المجموعة العرقية والديني\\ة ال\تي تس\كن ف\ي
شمال السنغال.
أنشطة على مستوى المنظمات غير الحكومية  /القرية :تعمل منظمة غير حكومية تدعى توستان في القرى الس\\نغالية
حيث يمارس ختان الناث .لقد تمت دعوة المنظمة قبل أن تبدأ العمل في القرية .وقد قامت المنظمة بتشكيل مجموعتي
دراسة ،واحدة مكونة من حوالي ثلثين بالغا fوالخرى من حوالي ثلثين مراهقا – fمعظم العضاء م\\ن النس\\اء ولك\\ن
ليس كلهم .حيث تجتمع المجموعات حوالي ثلث مرات في السبوع لم\\دة ثلث س\نوات .يتعه\\د ك\ل ط\الب بتمري\ر م\ا
تعلمه لشخص الذي بدوره هو أيضا fمن المفترض أن يعلم غيره.
تركزت الدراسة في السنة الولى على قضايا مثل حقوق النسان والصحة والديمقراطية وحل المشاكل .أم\ا ف\ي الس\نة
الثانية فيتعلمون مهارات في القراءة والكتابة واستخدام الهواتف المحمولة .وفي السنة الثالثة يدرسون تموي\ل المش\\اريع
الصغيرة وتطوير مقترحات المشاريع .وتم تقديم المقترحات الجيدة للتمويل.
لقد حظي ختان الناث حتما بالتركيز عبر قضية حقوق النس\\ان وأيض\ا fبإعتب\\اره تهدي\\دا fللص\\حة .ق\\د تط\\ورت الحاج\\ة
لمكافحة ختان الناث إلى مقترح مشروع .فقد قامت إح\\دى الق\رى بتع\\بئة س\\كانها لوق\ف خت\ان الن\\اث .ولك\\ن ه\\ذا أدى
إلى مشاجرة كبيرة حيث أن الزيجات تجري ليس فقط داخل تلك القرية لوحدها وإنما ضمن مجموع\\ة م\\ن ثلث\\ة عش\\ر
قرية .هكذا لبد من بدء التعليم والتعبئة من جديد في جميع القرى الثلثة عشر.
وت\\دعي منظم\\ة توس\\تان أن أك\\ثر م\\ن أربع\\ة آلف قري\\ة ت\\وقفت الن ع\\ن خت\\ان الن\\اث وأن  ٪77توقف\\وا بالفع\\ل ع\\ن
ممارسة الختان.
ملحظة :هذا المشروع يعامل ختان الناث باعتبارها واحTTدا„ فقTTط مTTن العديTTد مTTن القضTTايا بمTTا فTTي ذلTTك محTTو الميTTة،
وعدم توفر فرص العمل .يبدو أن لديهم موارد أكثر من معظم مشاريع التنمية الخرى .عادة فTTإنه ليTTس مTTن الممكTTن
الحصTTول علTTى تمويTTل لمTTدة ثلث سTTنوات مTTن العمTTل التحضTTيري ،أو للوصTTول إلTTى القTTروض الصTTغيرة والهواتTTف
المحمولة .ففي كثير من الحيان تحتاج المشاريع الجيدة إلى موارد جيدة إذا إريد لها النجاح.
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 :6الموارد والمراجع
 .1.6المراجع
 . 1تجد الحصائيات في موقع منظمة الصحة العالمية وهو البيان المشترك بين مختلف وكالت المم المتحدة المسمى“ :ألتخلص من تشويه
العضاء التناسلية للنثى"
http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789246596447_ara.pdf?ua=1
 . 2منظمة بلن إنترناشونال“ ،التقاليد والحقوق :قطع العضاء التناسلية النثوية في غرب أفريقيا”،
http://plan-international.org/files/global/publications/protection/femalecutting.pdf
 .3ختان الناث في الشرق الوسط:
http://www.stopfgmmideast.org/countries/yemen/
هذا موقع حملة“ :أوقفوا ختان الناث في الشرق الوسط" باللغتين العربية والنجليزية.
“ . 4تشريعات المملكة المتحدة بشأن تشويه العضاء التناسلية النثوية وتنفيذ القانون في المملكة المتحدة" ).(Kwateng-kluvitse A.، 2004
ويقدر أنه في المملكة المتحدة  22ألف فتاة مهددة بخطر التعرض لتشويه العضاء التناسلية النثوية وأن حوالي  279500امرأة خضعت بالفعل
للختان .وتحاول منظمة “بنات حواء” تنظيم حملت توعية ووقف ممارسة ختان الناث .أنظر الموقع:
http://www.dofeve.org/
 .5قوانين
http://warisdirie.files.wordpress.com/2010/11/prevalence-of-fgm-and-laws1.pdf

 .2.6قراءات إضافية ـ بشكل عام
د .موموه كمفورت )محررا" ،(fختان الناث" ،لدى د .كمفورت مجموعة واسعة من المقالت والكتب .وهذا الكتاب سيساعد كثيرا fأي عيادة في
الشمال ترغب في بدء عمل وحملة فعالة للتغلب على ختان الناث مع التركيز على الجوانب الطبية وجوانب حقوق النسان .ويتوفرهذا الكتاب عبر
النترنت في كتب غوغول:
http://books.google.nl/books
أدخل مصطلح البحث“Female Genital Mutilation “ :
ل يتم الحتفاظ بمراجع ويكيبيديا دائما fمحدثة ودقيقة مع مرور الوقت ،ومع ذلك ما يلي يبدو أنه أبقى دقيقا fوحديث التاريخ وبه مراجع جيدة:
http://en.wikipedia.org/wiki/Female_genital_mutilation
الحصول على معلومات حول كيفية محاربة إضفاء الطابع الطبي راجع التي" :الستراتيجية العالمية لمنع مقدمي الرعاية الصحية من تشويه
العضاء التناسلية النثوية" )وهي متاحة باللغة العربية في صيغة بي دي إف(:
https://www.unfpa.org/public/home/publications/pid/7922

 .3.6مزيد من القراءة للعاملين في الحقل الصحي
ضمن مطبوعات منظمة الص حة العالمية الدليل التالي والمتوفر باللغتين النجليزية والفرنسية:
"تشويه العضاء التناسلية النثوية :دمج الوقاية وإدارة المضاعفات الصحية في المناهج الدراسية للتمريض والقبالة "

• دليل الطالب:
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/fgm/RHR_01_17/en/

• دليل المعلم:
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/fgm/RHR_01_16/en/
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