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اخللفية واملربرات:
يف �إط��ار دع��م اال�س�تراتيجية القومي��ة للتخل��ي ع��ن خت��ان الإن��اث خ�لال جي��ل ( 2008ـ  )2018وبرنام��ج
�س��ودان خ��ال م��ن خت��ان الإن��اث ( )SFFGCال��ذي ت�أ�س���س يف الع��ام  2013كربنام��ج قائ��م عل��ى ال�ش��راكة
على مدى خم���س �س��نوات بني �إدارة التنمية الربيطانية ( )DFIDواليون�س��يف ومنظمة ال�صحة العاملية
و�صن��دوق الأمم املتح��دة لل�س��كان حي��ث يه��دف �إىل امل�س��اهمة يف خف���ض الن�س��بة القومي��ة لإنت�ش��ار خت��ان
الإناث بن�س��بة  %3بني الفتيات والن�س��اء وكذلك تخفي�ض ن�س��بة الن�س��اء الالئي يعتقدن �أن هذه املمار�س��ة
ينبغي �أن ت�ستمر �إىل  %10و�أن يلتزم  1400من املجتمعات بالتخلي اجلماعي عن ختان الإناث و�أن تن�شط
ب�ش��كل ف ّع��ال يف ه��ذا املجال.
لق��د ج��اء ت�أ�سي���س جمموع��ة العم��ل القومي��ة للأع��راف االجتماعي��ة ( )NTFمبقرري��ة م�ش�تركة ب�ين
املجل���س القومي لرعاية الطفولة ووزارة ال�صحة الإحتادية كجزء من �آليات التن�س��يق العاملة يف جمال
التخلي عن ختان الإناث وزواج الأطفال حيث ت�ؤكد ال�شروط املرجعية ( )TORملجموعة العمل القومية
وذل��ك يف الفقرت�ين ال�س��ابعة والثامن��ة عل��ى �أهمي��ة �إ�س��تخدام الأدل��ة لتطوي��ر اخلط��ط الإ�س�تراتيجية
وتو�س��يع نط��اق القاع��دة املعرفي��ة حت��ى تتف��ق م��ع املخ��رج الإ�س�تراتيجي اخلام���س م��ن برنام��ج ال�ش��راكة
(�س��ودان خ��ال م��ن خت��ان الإن��اث) هادف�ين بذل��ك �إىل تعزي��ز قاع��دة الأدل��ة لتدخ�لات الربنام��ج.
يف الوق��ت احل��ايل ال توج��د �إ�س�تراتيجية قومي��ة للبح��وث املتعلق��ة بق�ضاي��ا خت��ان الإن��اث عل��ى الرغ��م من
�أن هناك مراجعات مكتبية ( )DESK REVIEWلكل الأدبيات املتعلقة بختان الإناث يف ال�س��ودان� ،إىل
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جان��ب حتدي��د الفج��وات و�إكتماله��ا فيم��ا يتعل��ق ب�أولوي��ات البح��وث مم��ا ميه��د لإ�صدار بحث �إ�س�تراتيجي
عرب حتديث وجتديد �إ�سرتاتيجية قومية للتخلي عن ختان الإناث ،وقد �أعد حالياً مركز النوع وحقوق
ال�صحة الإجنابية ( )GRACeقاعدة بيانات �إلكرتونية للبحوث املتعلقة بختان الإناث التي �أجريت يف
ال�سودان كمنرب لن�شر البحوث.
م��ن ناحي��ة �أخ��رى جن��د �أن امل�ؤمت��ر ال��دويل لتب��ادل املعرف��ة ب�ش ��أن �صح��ة الن�س��اء والفتي��ات يف ال�س��ودان،
الذي عقد يف اخلرطوم خالل الفرتة من � 19إىل � 22أكتوبر  ،2015قد �أتاح �سانحة فريدة جللب العديد
م��ن �أ�صح��اب امل�صلح��ة ( )STAKE HOLDERSالذي��ن ميثل��ون املعاه��د البحثي��ة و�صانع��ي ال�سيا�س��ات،
واملانح�ين ومنف��ذي الربام��ج لتنويره��م مع �اً ب�ش ��أن البح��وث الأك�ثر حداث��ة وذات الفائ��دة عن��د لو�ض��ع
ال�سيا�س��ات والتدخ�لات.
عق��ب امل�ؤمت��ر املذك��ور �أع�لاه ،هن��اك �س��تة بح��وث تكف��ل به��ا برنام��ج �س��ودان خ��ال م��ن خت��ان الإن��اث وه��ي
الآن جاهزة للن�شر ب�شكل مو�سع ،والذي ي�ضم �أ�صحاب املنفعة على امل�ستويني القومي والوالئي ل�ضمان
�إ�ستفادتهم منها ،الأمر الذي قررت معه جمموعة العمل القومية للإعراف االجتماعية �أن يتم تنظيم
ملتق��ى قوم��ي لن�ش��ر نتائ��ج ه��ذه البح��وث ال�س��تة ل��كل �أ�صح��اب املنفع��ة ذوي ال�صلة من خالل متثيل وا�س��ع
عل��ى امل�س��تويني القوم��ي والوالئ��ي ،حي��ث �س��يعقد ه��ذا امللتق��ى حت��ت رعاي��ة جمموع��ة العم��ل القومي��ة
للأع��راف االجتماعي��ة ( )NTFوبذل��ك يت��م متهي��د الطري��ق مللكي��ة قومي��ة ترتب��ط ب�أ�صح��اب امل�صلح��ة
املعني�ين م��ن �أج��ل فائ��دة �أك�بر م��ن ه��ذه البح��وث ،بالإ�ضاف��ة �إىل ذل��ك ،ج��اء ه��ذا امللتق��ى يف توقي��ت ج ّي��د
ليلب��ي احلاج��ة �إىل �أن نب��د�أ يف تخطي��ط التدخ�لات خ�لال الع��ام  2017والتفاك��ر يف ال��ر�ؤى امل�س��تقبلية
للم�س��تخدمني وللمنتج�ين لبيان��ات البح��وث.
الأهداف الأ�سا�سية لهذا امللتقى:
 تب��ادل النتائ��ج للدرا�س��ات املكتمل��ة م��ن خ�لال ن�ش��ر مو�س��ع و تغطي��ة �إعالمي��ة م��ن قب��ل اجله��ات املعني��ةب�صن��ع ال�سيا�س��ات والتنفيذ والباحثني.
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 حتديد �إمكانية �إ�ستخدام نتائج درا�سات التدخالت اخلا�صة بختان الإناث. حتدي��د تو�صي��ات ب�ش ��أن البح��وث امل�س��تقبلية للمج��االت الت��ي مل تت��م تغطيته��ا يف جم��االت البح��وثال�س��تة الت��ي �س��بقت الإ�ش��ارة �إليه��ا.
املنهجية:
 ي�ض��م ه��ذا امللتق��ى مائ��ة م��ن امل�ش��اركني ،ميثل��ون ( ال��وزارات واملجال���س واملراك��ز ذات ال�صل��ة باحلماي��ةوالن��وع وامل�ؤ�س�س��ات البحثي��ة ( اجلامع��ات ومراك��ز البح��وث)) ووكاالت الأمم املتح��دة ،واملنظم��ات
الطوعي��ة القومي��ة والدولي��ة ،ال�ش��بكات ،الإع�لام ،ق�ض��اة وبرملاني��ون خمت��ارون.
 يت�ضم��ن ج��دول �أعم��ال امللتق��ى جل�س��ة �إفتتاحي��ة ر�س��مية م��ن م�س ��ؤولني رفيع��ي امل�س��توى ميثل��ونال��وزارات وامل�ؤ�س�س��ات الأكادميي��ة ،بالإ�ضاف��ة �إىل �س��تة جل�س��ات عام��ة لتغطي��ة البح��وث ال�س��تة والتي �س��يتم
عر�ضه��ا عل��ى �ش��كل قوال��ب موح��دة خ�لال الي��وم ت�س��تغرق ثالث�ين دقيق��ة تتبعه��ا مناق�ش��ة م��ن � 15إىل 20
دقيقة ويرت�أ�س اجلل�سات خرباء و�شخ�صيات بارزة من جمموعة العمل القومية للأعراف االجتماعية.
والأبحاث ال�ستة هي:
 /1درا�س��ة التحلي��ل املتعم��ق ب�إ�س��تخدام امل�س��وحات العنقودي��ة متع��ددة امل�ؤ�ش��رات ( )MICSوامل�س��وحات
ال�صحي��ة الأ�س��رية ( )SHHSيف ال�س��ودان ح��ول خت��ان الإن��اث وزواج الأطف��ال.
 /2درا�س��ة �أ�سا�س��ية ح��ول تدري���س املمار�س��ات التقليدي��ة ال�ض��ارة وخت��ان الإن��اث �ضم��ن مناه��ج التدري��ب
الأ�سا�س��ي ملدار���س ال�صح��ة وكلي��ات الط��ب يف ال�س��ودان.
 /3درا�س��ة �أ�سا�س��ية ح��ول املعرف��ة والإجتاه��ات واملمار�س��ات للقاب�لات ب�ش��أن خت��ان الإن��اث قب��ل �إلتحاقه��م
باملنه��ج اجلدي��د ،ملدار���س القاب�لات بواليت��ي ك�س�لا واخلرط��وم.
 /4مراجع��ة مكتبي��ة للم��واد الإعالمي��ة املتاح��ة واملتعلق��ة باملعلوم��ات والثقاف��ة والتوا�ص��ل ب�ش ��أن خت��ان
الإن��اث يف ال�س��ودان.
 /5حتليل وتوثيق االعالنات اجلماعية للتخلي عن ختان الإناث يف ال�سودان.
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� /6إج��راءات �صن��ع الق��رار ب�ش��أن خت��ان الإن��اث داخ��ل الأ�س��ر م��ن خمتلف اخللفي��ات واخلربات واملواقف يف
والية اخلرطوم .ويحوي هذا الكتيب م�ستخل�صات الدرا�سات ال�ست املذكورة
املخرجات املتوقعة:
 ملخ���ص ح��ول مناق�ش��ة البح��وث م��ن خ�لال ث�لاث مو�ضوع��ات (التطبي��ب والتدخ�لات املجتمعي��ة،والتوا�ص��ل).
• التو�صيات املو�ضوعة ب�ش�أن التطبيق و�إ�ستخدام هذه النتائج واملجاالت املمكنة ملزيد من الأبحاث.
• توزيع خم�سمائة ن�سخة من كتيب يحتوي على امللخ�ص.
• ن�ش��رات �صحفي��ة وتقاري��ر �إخباري��ة للتلفزي��ون ،ال�صح��ف اليومي��ة والإذاع��ات لتغطي��ة وفعالي��ات امللتق��ى
والنتائج ،من قبل املجل�س القومي لرعاية الطفولة.
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()1
درا�سة حول عمليات �إتخاذ قرار ختان الإناث داخل الأ�سر بوالية اخلرطوم
احمد جمال الدين وفائزه ح�سني
جامعة الأحفاد بالتعاون مع �صندوق الأمم املتحدة لل�سكان
خلفي��ة  :بلغ��ت ن�س��بة �إنت�ش��ار خت��ان الإن��اث يف ال�س��ودان عل��ى امل�س��توى القوم��ي(  )%86,6وف��ى والي��ة
اخلرط��وم � . %87.5أظه��رت الدرا�س��ات �أن العوام��ل الإجتماعي��ة والثقافي��ة ه��ي املح��رك الأ�سا�س��ي له��ذه
املمار�س��ة حي��ث ب��رزت احلاج��ة �إىل فه��م عمي��ق ح��ول كيفي��ة �إتخ��اذ قرار ممار�س��ة ختان الإناث داخل الأ�س��ر
وذل��ك الر�ش��اد كيفي��ة التدخ�لات ذات ال�صل��ة به��ذا الأم��ر .
اله��دف � :إكت�ش��اف عملي��ات �إتخ��اذ الق��رار واخل�برات يف ه��ذا ال�ش ��أن داخ��ل الأ�س��ر الت��ي جت�س��د وجه��ات
النظ��ر واملواق��ف جت��اه ه��ذه املمار�س��ة .
املنهجي��ة� :إختيارعين��ة ع�ش��وائية حجمه��ا (� 757أ�س��رة) م��ن منطقت�ين بوالي��ة اخلرط��وم هم��ا اجليل��ي
باخلرطوم بحري ( � 367أ�س��رة) و جزيرة توتي ( � 390أ�س��رة)  ،ونفذت الدرا�س��ة ب�إ�س��تخدام مقابالت �ش��به
منظم��ة م��ع موف��ري املعلوم��ات الرئي�س��يني وق��ادة جمتم��ع  ،وكان ال�س��بب وراء �إختي��ار تل��ك املنطقت�ين �أن
جمتمعاتهم��ا مرتبط��ة ب�ش��كل وثي��ق داخ��ل والي��ة اخلرط��وم وب�س��بب الأدوار النمطي��ة لهما  ،وكانت العينة
عنقودي��ة وع�ش��وائية ث��م �أعق��ب ذل��ك �إج��راء حتلي��ل و�صف��ي لهم��ا .
النتائ��ج  :معظ��م الذي��ن مت �إ�س��تجوابهم كان��وا ن�س��اء حي��ث �أف��ادوا ب��أن الأ�س��ر متر مبرحل��ة من العمليات
الطويلة واملعقدة من النقا�ش ي�شارك فيها الأبوين و�أفراد الأ�سرة املمتدة والأ�صدقاء والقادة الرئي�سيني
وق��ادة املجتم��ع  ،والت��ي م��ن خالله��ا تعت�بر وجه��ة نظ��ر وموق��ف الأب م��ن خت��ان الإن��اث مهم��ه للغاي��ة ف��إذا
كان موافق��ا ً للممار�س��ة ف�إن��ه يت��م اخل�ض��وع له��ذا الق��رار بغ���ض النظ��ر ع��ن املواق��ف املتعار�ض��ة للأف��راد
الآخرين � ،أما �إذا كان هناك عدم مباالة �أو معار�ضة للممار�سة ف�إن القرار �سيتم �إتخاذه من قبل الأفراد
الآخري��ن  ،وب�ش��كل �أك�ثر حتدي��داً ف��إن الن�س��ب لذل��ك كان��ت كالآت��ي  :الأم ( )%40الأم واحلبوب��ة (، )%11
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اجلد ( )% 8احلبوبة ( )% 6والتي قد ت�ؤدي �أو الت�ؤدي �إىل ممار�سة ختان الإناث  ،وجند اي�ضاً �أن مو�ضوع
ختان الإناث تتم �إثارته من قبل الأم يف ن�صف احلاالت تقريباً يلي ذلك احلبوبات ( ، )%19اجلد ()%13
 ،الأب (� ، )%10آخرون ( ، )%3-2وقد �أفاد ( )% 69من امل�ستجوبني �أنهم ال ينوون ختان بناتهم  ،كما �أفاد
( )% 60م��ن امل�س��تجوبني ب��أن التجرب��ة ال�ش��خ�صية ملمار�س��ة خت��ان الإن��اث ت�ؤث��ر يف وجه��ات النظر واملواقف
جتاه املمار�س��ة .
وب�ش ��أن م�ص��ادر املعلوم��ات �أف��اد ( )%90م��ن امل�س��تجوبني �أنه��م تلق��وا ر�س��ائل خت��ان الإن��اث م��ن برام��ج
التلفزي��ون والإذاع��ة  ،وفيم��ا يتعل��ق بدواف��ع �إتخ��اذ ق��رار املمار�س��ة �أف��اد ( )%49منه��م ب�أن��ه ي�س��تند ب�ش��كل
�أ�سا�س��ي عل��ى الآث��ار ال�صحي��ه خلت��ان الإن��اث  ،بينم��ا تنخف���ض الن�س��به اخلا�ص��ه بعام��ل الثقاف��ه او الدي��ن
( )%17و( )%8عل��ى الت��واىل  .اال ان النتائ��ج اظه��رت ان هن��اك �إرتب��اط وا�ض��ح ب�ين م�س��توى تعلي��م الأم
وموقـفها من املمار�سة ويكون ذلك الإرتباط غري قوي �أو ال يوجد بني و�ضع الأم االجتماعى وم�ستوى
الدخ��ل .
التو�صي��ات � :ض��رورة القي��ام بتدخ�لات تنموي��ة يف �ش��أن متك�ين امل��ر�أة ك�إج��راء رئي�س��ي خلف���ض ممار�س��ة
خت��ان الإن��اث  ،كم��ا �أن هن��اك حاج��ة عاجل��ة لإج��راء املزي��د م��ن البح��وث الالحق��ه الت��ي ت�س��تند عل��ى نتائج
هذه الدرا�س��ة .
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مراجعة مكتبية ملواد التوا�صل الإعالمية والتعليميه يف جمال ختان الإناث يف ال�سودان
ليلى حمدالنيل,بابكر مقبول,مو�سى عو�ض,مي�سون حامد,و�صال احمد
�إدارة تعزيز ال�صحه (وزارة ال�صحة الإحتادية ) بالتعاون مع منظمة ال�صحة العامليه
(ال�سودان)
خلفي��ة  :م��ا يق��رب م��ن ( )% 87م��ن الن�س��اء يف الفئ��ة العمري��ة (� 49-15س��نة) يف ال�س��ودان ق��د خ�ضع��ن
خلت��ان الإن��اث وتت�ضم��ن الإ�س�تراتيجية القومي��ة للتخل��ي ع��ن خت��ان الإن��اث خ�لال جي��ل ()2018-2008
مكون��ا للإع�لام والتثقي��ف والتوا�ص��ل وال��ذي يه��دف �إىل رف��ع وع��ي ال�ش��باب والأطف��ال وامل�ش��ا رك��ة يف
تدخالت التخلي عن املمار�س��ة  ،وتركز ب�ش��كل �أ�سا�س��ي على الر�س��ائل الإيجابية ودعم املناهج والتدخالت
الإ�س�تراتيجية الأخ��رى م��ن خ�لال �أربع��ة قطاع��ات (القان��وين  ،التعليم��ي  ،ال�صح��ي ،الديني) وقد تتبني
�أن هناك حاجة �إىل ر�صد وفهم �إن كانت مواد التوا�صل الإعالمية والتثقيفية يف التي �إ�ستخدمت والقا
ئم��ة حالي�اً تدع��م �أه��داف الإ�س�تراتيجية القومي��ة .
الهدف  :ر�صد وتقييم حمتويات هذه املواد من خمتلف �أ�صحاب املنفعة العاملني يف املجال .
املنهجية  :لقد مت حتديد  26من �أ�صحاب املنفعة العاملني يف املجال من قبل وزارة ال�صحة الإحتادية
واملجل�س القومي لرعاية الطفولة لإجراء مقابالت �شبه منظمة ومت جمع ومراجعة البيانات بوا�سطة
خم�س��ة م��ن الباحث�ين م��ن كل �أ�صح��اب املنفع��ة وكان��ت هن��اك عين��ة ثانوي��ة م��ن املواد الإعالمي��ة والثقافية
مت التحق��ق منه��ا ومراجعته��ا م��ن قب��ل  40م��ن املراجع�ين العامل�ين يف جم��ال التوا�ص��ل م��ن خ�لال امل��واد
الإعالمي��ة والتثقيفي��ة حي��ث تلق��وا تنوي��راً ب�ش��أن موا�صفات امل��واد الإعالمية والتثقيفية امل�ؤثرة .
النتائ��ج � :إت�ض��ح �أن ( )14م��ن �أ�صح��اب املنفع��ة الذي��ن �س��بق و�أن ح��ددوا ب ( )26ون�س��بتهم ( )%54ق��د
ا�س��تخدموا ب�ش��كل مو�س��ع امل��واد التثقيفي��ة والإعالمي��ة حي��ث ا�س��تخدم ن�صفه��م املنتج��ات الإعالمي��ة
ملب��ادرة (�س��ليمة) والت��ي تتمي��ز ب�أعل��ى تن��وع يف ه��ذه امل��واد  ،كم��ا تطرق��وا �إىل �أن حمدودي��ة امل��وارد املالي��ة
7

واخلربة قد �أثرت على تطوير و�إ�صدار خمتلف املواد الإعالمية والثقافية و�أظهرت النتائج �أن التغطية
اجلغرافي��ة للم��واد الإعالمي��ة والتثقيفي��ة املتنوع��ة حم��دودة بالن�س��بة للمنظم��ات الطوعي��ة عل��ى عك���س
الهيئات احلكومية التي �إ�س��تهدفت ال�س��كان ب�ش��كل عام فى كل الواليات والقليل منها �إ�س��تهدف الن�س��اء يف
�س��ن الإجن��اب وط�لاب اجلامع��ات واملدار���س والأطف��ال (البن��ات) واحلبوب��ات �أو مقدم��ي الرعاي��ة ال�صحية
(القاب�لات)  ،كذل��ك جن��د �أن معظ��م امل��واد الإعالمي��ة والتثقيفي��ة الت��ي ت�س��تخدم حالي�اً ق��د مت �إختباره��ا
ومعظمها متثل ر�سائل �إيجابية يف املحتوى .و بالرغم من �أن القليل فقط لديهم خطة للر�صد والتقييم
و�إ�س�تراتيجية للتوا�ص��ل يف ت�صمي��م منتجاته��م .فق��د �أف��اد امل�ش��اركون �أن هن��اك �إنخفا�ض�اً يف املعرف��ة ب�ش��أن
التخل��ي ع��ن خت��ان الإناث
التو�صي��ات � :ض��رورة �إت�س��اق امل��واد الإعالمي��ة للتوا�ص��ل م��ع الإ�س�تراتيجية القومي��ة القائمة  -الرتكيز
عل��ى �إ�س��تهداف فئ��ات معين��ة م��ن ال�س��كان م��ع الأخ��ذ يف الإعتب��ار الأط��ر الإجتماعي��ة والثقافي��ه -دع��م
الالمركزي��ه ف��ى انت��اج امل��واد عل��ى امل�س��توى الوالئ��ى م��ن خ�لال �سيا�س��ات وتوف�ير م��وارد لبن��اء امله��ارات
ومواءم��ة الر�س��ائل م��ع الو�ض��ع املحل��ى� -إن�ش��اء جلن��ة فني��ة للمراجع��ة ب�إنتظ��ام وحتدي��ث وحت�س�ين امل��واد
الإعالمي��ة والثقافي��ة ك�آلي��ة للتن�س��يق وت�ش��بيك وتب��ادل �أف�ض��ل املمار�س��ات واخل�برات وامل��وارد  ،،كذل��ك
جند �أن التقييم اجلاري حالياً حول �أثر �س��ليمة يف املعرفة واملواقف لل�س��كان ب�ش��كل عام �س��يتيح معلومات
�إ�ضافي��ة  ،كم��ا �أن هن��اك حاج��ة �إىل املزي��د م��ن البح��وث لإ�ص��دار وتطوي��ر م��واد �إعالمي��ة وثقافية مالئمة
وتقيي��م �أث��ر املوج��ودة حالي�اً.
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()3
درا�سة �أ�سا�سية حول املعرفة واملواقف واملمار�سات ب�ش�أن ختان الإناث لدى القابالت قبل
�إلتحاقهن باملنهج اجلديد يف مدار�س القبالة بواليتي اخلرطوم وك�سال
نفي�سه بدرى,تبيان احل�سني,ي�سرى حممود,لينا الزين,وفاء االمني,اميان احمد,رانيه يا�سني ً,
�صابرين عادل ,ا�سماء عي�سى و �أروى �صالح
جامعة الأحفاد بالتعاون مع �صندوق الأمم املتحدة لل�سكان =ال�سودان

خلفي��ة  :ينت�ش��ر خت��ان الإن��اث ب�ش��كل مو�س��ع يف ال�س��ودان بن�س��بة تق��ارب %87ب�ين االن��اث يف الفئ��ة
العمرية (� 49 -15سنة) ،حيث تقوم ما ن�سبته ( )%76من القابالت املدربات مبعظم حاالت ختان الإناث
باملقارنة مع ( )%18,4من القابالت التقليديات ،وقد �إتخذت وزارة ال�صحة الإحتادية عدد من املبادرات
لعدم تطبيب هذه املمار�سة مثل حت�سني تعليم القابالت من خالل �إدراج تدري�س حمتويات ختان الإناث
داخ��ل منه��ج مدار���س القبال��ة .رغ��م �أن امل��واد التعليمي��ة قب��ل اخلدم��ة ق��د مت �إعداده��ا ،فق��د ب��رزت احلاج��ة
�إىل بيانات �أ�سا�سية حول املعرفة واملواقف واملمار�سة بني طالبات مدار�س القبالة من �أجل امكانية تقييم
ت�أثري ت�ضمني مواد ختان الإناث داخل منهج ما قبل اخلدمة ،حتى ميكن م�ستقب ً
ال تقييم مدى مالءمة
تدري���س املحتويات املوجودة حالياً والتي قد تتطلب مواءمه �أكرث ملقابلة �إحتياجاتهن.
اله��دف � :إع��داد درا�س��ة �أ�سا�س��ية يف املعرف��ة واالجتاه��ات واملمار�س��ات ح��ول خت��ان الإن��اث ب�ين القاب�لات
املدربات واخلروج ب�أدلة عن �ضرورة وقيمة ادخال مكونات عنا�صر ختان الإناث يف منهج مدار�س القبالة
وم�س��تقبل ابعاد املمار�س��ة من قبل القابالت املدربات .
املنهجي��ة :مت �إختي��ار خم���س م��ن مدار���س القاب�لات ع�ش��وائياً م��ن واليت��ي اخلرط��وم وك�س�لا .الع��دد
الكل��ى للطالب��ات (  ) 308الالئ��ي �إلتحق��ن يف ال�س��نة الأوىل مل يتلق�ين م��واد خت��ان الإن��اث الت��ي مت ادخال��ه
) ،وقد �إ�س��تخدم �إ�س��تبيان �ش��به منظم لتقييم املعرفة واملواقف والإدراك جتاه ختان الإناث ،كما ا�س��تخدم
التحلي��ل الو�صف��ي يف معاجل��ة النتائ��ج.
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النتائ��ج :معظ��م امل�ش��اركات ( )%87تلق�ين التعلي��م الأ�سا�س��ي �أو الثان��وي و( )%16فق��ط تلق�ين تدريب�اً ل��ه
عالق��ه باخلت��ان  )%6,8( ،عرف��وا خت��ان الإن��اث ب�ش��كل �صحي��ح و(� )%69.8أف��دن بوج��ود �أن��واع خمتلف��ة م��ن
ختان الإناث ولكن ال يعلمن التعريف امل�صنف ملنظمة ال�صحة العاملية ،كما �أرجعن �أ�س��باب هذه املمار�س��ة
�إىل التقالي��د ( )%58وتقلي��ل الرغب��ة اجلن�س��ية ( ،)%34و الدي��ن ( ،)%27وتعتق��د الغالبي��ة م��ن املبحوث��ات
(� )%89,9أن هذه املمار�س��ة ال يجب �أن ت�س��تمر ومان�س��بته ( )%55يعتقدن �أن املمار�س��ة �س��يتم التخلي عنها
قريباً.
التو�صي��ات� :إن امل��واد التدريبي��ة احلالي��ة تعال��ج الفج��وات املح��ددة يف املعرف��ة ،و�أن هن��اك حاج��ة �إىل
مع��ارف �إ�ضافي��ة للتح��ول م��ن الإعتق��اد اخلاط��ئ احل��ايل ،فعل��ى �س��بيل املث��ال فيم��ا يتعلق ب�أ�س��باب ممار�س��ة
خت��ان الإن��اث وا�س��تمراره هن��اك حاج��ة �إىل درا�س��ة متابع��ه ب�ين خريج��ات ه��ذه الفئه لقيا���س ت�أثري املنهج
ورمب��ا تك��ون هن��اك حاج��ة �أي�ض�اً لتقيي��م املعرف��ة ب�ش��أن امل�ضاعف��ات ال�صحي��ه له��ذه املمار�س��ة وفوائ��د ع��دم
اخلتان.

10

()4
التقييم الأ�سا�سي لتدري�س املواد املتعلقة باملمار�سات التقليديه ال�ضارة وت�شمل ختان الإناث �ضمن
املنهج الطبي الأ�سا�سي يف ال�سودان
الزين كرار,ال�شيخ علي,ندى جعفر�,سهام �أمني ودريه الري�س
املجل�س الطبي ال�سودان بالتعاون مع منظمة ال�صحة العامليه (ال�سودان)

خلفي��ة  :تبل��غ ن�س��بة الن�س��اء الالئ��ي خ�ضع��ن خلت��ان الإن��اث يف ال�س��ودان ( )%86,6يف الفئ��ة العمري��ة
(� 49-15سنة) ومعظمه كان من النوع احلاد (النوع الثالث منظمة ال�صحة العاملية) حيث بلغت ن�سبة
ه��ذا الن��وع ( )%77كم��ا �إرتفع��ت ن�س��بة التطبي��ب يف ممار�س��ة خت��ان الإن��اث خ�لال الأرب��ع عق��ود املا�ضي��ة من
(� )%55,6إىل ( )%76ب�ين الن�س��اء يف الفئ��ة العمري��ة (� 49-15س��نة) .
وميك��ن للأطب��اء �أن يقوم��وا ب��دور ه��ام ف��ى الرعاي��ة والوقاي��ة م��ن خت��ان الإن��اث وذل��ك م��ن خ�لال تق��دمي
امل�ش��ورة الطبي��ة قب��ل اخلت��ان الأول  ،والإ�ش��راف خ�لال ال��والدة والعم��ل عل��ى من��ع �إع��ادة اخلت��ان (خت��ان
ثانوي يلي الوالدة) وكذلك معاجلة امل�ضاعفات ال�صحية للختان ب�شكل فعال  ،وتتطلب كل هذه الأدوار
معرفة ومهارات وهناك �أقوال بع�ض �أدلة ت�شري �إىل �إنخفا�ض املعرفة واملهارات لدى الأطباء يف الوقاية
واملعلج��ة مل�ضاعف��ات خت��ان الإن��اث  ،والواق��ع ان وج��ود كلي��ات الط��ب الثالث�ين يف ال�س��ودان تتي��ح فر�ص��ة
فري��دة لتق��دمي املعرف��ة الأ�سا�س��ية وامله��ارات ف��ى ه��ذا املجا ل لأطباء امل�س��تقبل .
اله��دف :تقيي��م حمتوي��ات امل��واد التعليمي��ه ح��ول املمار�س��ات ال�ض��اره ف��ى املناه��ج الطبي��ه املوج��وده ف��ى
كلي��ات الط��ب بال�س��ودان
املنهجي��ة  :البح��ث ع��ن ا�س��تخدام م�صطلح��ى اممار�س��ات التقليدي��ه ال�ض��اره و خت��ان �أالن��اث ف��ى
ادبي��ات كل مناه��ج الط��ب املدرج��ه باملجل���س الطب��ى ال�س��ودانى  ,وق��د مت�إج��راء مقاب�لات �ش��به منظم��ة
م��ع العامل�ين يف كلي��ات الط��ب يف �أرب��ع جامع��ات ( اخلرط��وم � ،أم درم��ان  ،الأحف��اد � ،إفريقيا العاملية) وذلك
ملعرف��ة كيفي��ة تدري���س ه��ذه امل��واد امل�ضمن��ة يف املناه��ج وكذل��ك القي��ام بتحلي��ل و�صف��ي للنتائ��ج .
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النتائ��ج  :مت��ت مراجع��ة ثماني��ة وع�ش��رون منهج�اً طبي�اً م��ن جمل��ة واح��د وثالث�ين منهج�اً مت بحثه��ا
(هناك ثالثة من املناهج مل يتم احل�صول عليها)  ،كما �أجريت مقابالت مع ( )64م�شاركاً  ،وقد �إت�ضح
�أن ( )16من ( )31منهجاً ( )%51,6بها حمتويات عن ختان الإناث يتم تدري�س معظمها يف ال�سنة الرابعة
واخلام�س��ة من خالل مواد طب املجتمع ,التوليد ،و �أمرا�ض الن�س��اء  ،طب الأطفال).
وكان��ت مراجع��ة املناه��ج الدرا�س��ية واملقاب�لات غ�ير كافي��ة ب�ش ��أن توف�ير املعلوم��ات الكامل��ه ع��ن ع��دد
ال�س��اعات واال�س��اليب امل�س��تخدمه لقيا���س املعرف��ه بخت��ان الإن��اث
التو�صيات  :هناك حاجة �إىل �إعداد مواد تعليمية تت�س��م باحل�سا�س��ية جتاه الإطار الثقايف والإجتماعي
مع عدد �ساعات وا�ضحة وا�ساليب قيا�س من املفرت�ض الإنتظام فيها كجزء من درا�سات ال�صحة العقلية
.
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()5
ختان االناث فى ال�سودان :هل هناك تغيري ؟
التحليل املتعمق ب�إ�ستخدام امل�سح العنقودي
متعدد امل�ؤ�شرات ( )MICSوامل�سوحات ال�صحيه الأ�سريه()SHHS
اجلهاز املركزي للإح�صاء و املجل�س القومي لرعاية الطفولة
بالتعاون مع منظمة اليون�سيف-ال�سودان

خلفي��ة  :ميار���س خت��ان الإن��اث ب�ش��كل مو�س��ع يف ال�س��ودان حي��ث تق��در ن�س��بة الإنت�ش��ار ( )%86,6ب�ين
الن�س��اء يف �س��ن الإجن��اب (� 49-15س��نة) و( )%31,5ب�ين البن��ات (� 14-0س��نة) وتتف��اوت ه��ذه الن�س��بة ع�بر
الوالي��ات م��ن ( )%45يف والي��ة و�س��ط دارف��ور �إىل ( )%98يف �ش��مال كردف��ان ،وح��وايل ثل��ث الوالي��ات يف
ال�س��ودان تنت�ش��ر فيه��ا املمار�س��ة ( ، )%98- %94وتختل��ف �أن��واع خت��ان الإن��اث الت��ي متار���س يف ال�س��ودان،
مع ال�ش��كل الأكرث �ش��يوعاً (تخييط جلد الأع�ضاء التنا�س��لية) وبلغت ن�س��بته  %77بني الن�س��اء املختونات،
وتوفر م�سوحات �سابقة معلومات قليلة عن �إنت�شار املمار�سة دون �أن تكون هناك مقارنة بني �أنواع ختان
الإن��اث املختلف��ة م��ن خ�لال �أ�س��ئلة درا�س��ة الإجتاه��ات والت��ي مل يت��م القي��ام به��ا �إىل الآن.
الهدف :درا�سة م�ستوى الإجتاهات والعوامل املرتبطة بختان الإناث يف ال�سودان.
املنهجية  :تقييم املحتويات والقيام باملقارنة بني م�صادر البيانات للم�س��ح العنقودي متعدد امل�ؤ�ش��رات
 2000وامل�سح ال�صحي الأ�سري  2006و 2010وامل�سح العنقودي متعدد امل�ؤ�شرات .2014
وللح�ص��ول عل��ى بيان��ات قابل��ة للمقارن��ة مت �إ�س��تخدام التحلي��ل الثان��وي م��ن خ�لال منه��ج املجموع��ة
العمري��ة الواح��دة لتحلي��ل الإجتاه��ات .
النتائ��ج :هن��اك معرف��ة �ش��املة ع��ن خت��ان الإن��اث م��ع تفاوت يف الوالي��ات ترتاوح ب�ين )%71)5,و)%)99,3
 ،و�أغلبي��ة الوالي��ات ( 13والي��ة م��ن  )18تنت�ش��ر فيه��ا املمار�س��ة بنف���س املع��دالت ،وال يوج��د �إرتب��اط ب�ين
املعرفة خلتان الإناث واحلالة الإجتماعية وم�ستوى التعليم وحجم الرثوة ،ويحدث ختان الإناث غالباً
يف الفئ��ة العمري��ة (م��ن � 9-5س��نوات) ( )%63,7ومتو�س��ط العم��ر � 5.7س��نوات ،وممار�س��ة خت��ان الإن��اث م��ن
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قب��ل الك��وادر الطبي��ة زادت م��ن (� )%55,6إىل ( )%76ب�ين الن�س��اء يف الفئ��ة العمري��ة م��ن(� 49-15س��نة) ،
كم��ا �أن �إع��ادة خت��ان الإن��اث (الع��دل) �أج��ري عل��ى رب��ع الن�س��اء الالئ��ي �س��بق ان اجن�بن خا�ص��ة يف والي��ات
ك�س�لا( )%62,5والق�ض��ارف ( )%52,2و�س��نار ( ، )%46,4كم��ا �أن املواق��ف نح��و خت��ان الإن��اث ال تعك���س
املمار�س��ة الفعلية او التخلى عنه ،وهناك بع�ض امل�ؤ�ش��رات ب�أن �إنت�ش��ار ختان الإناث منخف�ض يف الواليات
التي بها برامج للتخلي عن املمار�سة ،كما جند �أن البنات الالئي يع�شن يف املناطق الريفية �أكرث عر�ضة
عل��ى الأرج��ح للخت��ان بن�س��بة ( )%20,7م��ن املناط��ق احل�ضري��ة.
و�أظه��ر التحلي��ل متع��دد املتغ�يرات �أن م��كان الإقام��ة والتعلي��م والعم��ر عن��د ال��زواج الأول وحال��ة اخلت��ان
وموق��ف رف���ض خت��ان الإن��اث بالن�س��به لالمه��ات عوام��ل له��ا تاث�ير كب�ير وتنط��وي عل��ى خماط��ر �أكرب يف
�أن تخ�تن البنات.
كم��ا ان هن��اك �إحتم��ال �أن تك��ون ممار�س��ة خت��ان الإن��اث منخف�ض��ة �إذا كان��ت الأمه��ات �ش��ابات ذوات تعلي��م
جيد �أو تزوجن يف عمر �أكرب ،كما �أن و�ضعية ختان الإناث لدى الأمهات يدل على و�ضعيته لدى بناتهن،
ف��إن البن��ات الالئ��ي له��ن �أمه��ات خمتون��ات ي�صبح��ن �أك�ثر عر�ض��ة  24م��رة خلط��ر اخلت��ان باملقارن��ة م��ع
( )%2,3ب�ين البن��ات الالئ��ي له��ن �أمه��ات غ�ير خمتون��ات .
ولق��د �إنخف���ض الإجت��اه للمار�س��ة يف ال�س��ودان بن�س��بة ( )%22و( )%25ب�ين الفئ��ة العمري��ة (� 29-15س��نة)
والفئ��ة العمري��ة م��ن (� 34-30س��نة) عل��ى الت��وايل مقارن��ة بالفئ��ة العمري��ة م��ن(� 14-0س��نة) والإخت�لاف
كبري لدى الأجيال ال�ش��ابة مقارنة بالأجيال الأكرب ،و�إذا حافظت هذه الفروقات على معدلها ميكن �أن
يت��م التخل��ى ع��ن خت��ان الإن��اث متاماً يف . 2040
التو�صي��ات� :ض��رورة وج��ود البيان��ات اخلا�ص��ة ب�س��مات كل والي��ة لتقييي��م التدخ�لات وامل�س��وحات
امل�ستقبلية لتت�ضمن لبيانات حول ال�صول االثنيه والهجرة وكذلك تكثيف التدخالت اخلا�صة بالتخلى
ع��ن خت��ان الإن��اث الت��ي ت�س��تهدف الأجي��ال ذوي الإجتاه��ات املنخف�ض��ة ف��ى املمار�س��ه.
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()6
توثيق وحتليل الإعالنات اجلماعية
للتخلي عن ختان الإناث
احمد جمال الدين ,اخال�ص نوح واميان احمد م�صطفى (االحفاد)
بالتعاون مع منظمة اليون�سيف  -ال�سودان

خلفي��ة � :أ�صبح��ت الإعالن��ات اجلماعي��ة للتخل��ي ع��ن خت��ان الإن��اث مك��ون رئي�س��ي يف تدخ�لات الأع��راف
الإجتماعية للتخلي عن ختان الإناث والتي يعتقد �أنها قادرة على خدمة العديد من الأهداف يف تعزيز
ودعم وت�سريع التغيري الإجتماعي اجلماعي الإيجابي مما ي�ؤدي �إىل التخلي عن كل �أ�شكال ختان الإناث
�إذا مت �إدراكه��ا وفهمه��ا وتخطيطه��ا وتنفيذه��ا كم��ا يج��ب  ،وعل��ى كل ح��ال هن��اك �أدل��ة حم��دودة عل��ى �أر���ض
الواقع ب�ش�أن هذه النظريات.
اله��دف :ر�ص��د الإعالن��ات اجلماعي��ة القائم��ة جت��اه خت��ان الإن��اث ،وفه��م م��ا ه��ي الإعالن��ات اجلماعي��ة
والو�س��ائل ملختل��ف �أ�صح��اب املنفع��ة مب��ا فيه��م �أف��راد املجتم��ع وحتدي��د اخلط��وات عق��ب الإع�لان لتعزي��ز
الإلت��زام والعم��ل عل��ى التخل��ي ع��ن ه��ذه املمار�س��ة.
املنهجي��ة :مراجع��ة الأدبي��ات لر�ص��د الإعالن��ات اجلماعي��ة للتخل��ي ع��ن خت��ان الإن��اث خ�لال الف�ترة
م��ن � 2008إىل  ، 2015ومقاب�لات �ش��به منظم��ة (وج��ه لوج��ه �أو ع��ن طري��ق الهات��ف) م��ع مقدمي املعلومات
الرئي�س��يني يف املجتم��ع (ذك��ور و�إن��اث) يف والي��ات اخلرط��وم ،الني��ل الأبي���ض� ،ش��مال كردف��ان ،الق�ض��ارف
وك�س�لا ومت �إج��راء حتلي��ل و�صف��ي للنتائ��ج.
النتائ��ج :مت ر�ص��د  179م��ن الإعالن��ات اجلماعي��ة واحل�ص��ول عل��ى نوع�ين منه��ا� :إحتف��االت ك�برى
و�أخ��رى ذات فعالي��ات جماعي��ة �أ�صغ��ر ،والت��ي ميك��ن �أن ن�ش�ير �إليه��ا هن��ا ك�إعالن��ات �صغ�يرة ،عل��ى امل�س��توى
الوالئ��ي م��ع الإجت��اه لتنظيمه��ا يف املجتمع��ات يف �أط��راف امل��دن واملناط��ق الريفي��ة القريب��ة ب�ش��كل ع��ام م��ن
عا�صم��ة الوالي��ة �أو املحلي��ة ،وكان هن��اك �إجم��اع ل��كل الفاعل�ين واملجتمع��ات امل�س��تهدفة �أن الإعالن��ات
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اجلماعي��ة له��ا �صل��ة و�أهمي��ة بتدخ�لات خت��ان الإن��اث ،وكان��ت هن��اك العدي��د م��ن اخل�صائ���ص وال�س��مات
امل�ش�تركة يف فعاليات الإعالنات اجلماعية املنظمة التي �س��بقت �أو جاءت بعد ذلك  ،بينما مل يكن هناك
متاث��ل �أو ممار�س��ات معياري��ة موح��ده
وم��ا ح��دث يف معظ��م احل��االت ا�س��تند �إىل ح��د كب�ير عل��ى اخل�برات اخلا�ص��ة للمنفذي��ن لالعالن��ات
وتفهمه��م و�أعماله��م ذات الفعالي��ة ،وكذل��ك يف كث�ير م��ن احل��االت جن��د �أن التدخ�لات الت��ي �أتخ��ذت
وج��دت القلي��ل م��ن توثي��ق املعرف��ة املهم��ة ح��ول املجتمع��ات امل�س��تهدفة ،وخا�ص��ة ح��ول املرحل��ة احلالية من
التغي�ير وم��دى �إ�س��تعدادها للقي��ام بالتعه��د اخلا���ص بالتخل��ي اجلماع��ي ع��ن ختان الإن��اث واحلفاظ على
�إ�س��تمراريته وكذلك بعد الإعالن اجلماعي جند �أن الرتكيز مييل �إىل التحول من رفع الوعي واحلوار
املجتمعي �إىل ر�صد مدى الإمتثال �إىل الإعالن عن التخلي ،والإبالغ عن عدم الإلتزام وحماية �أو �إنقاذ
البن��ات الالت��ي ق��د يواجه��ن خط��ر اخلت��ان ،وهن��اك �أي�ض�اً كث�ير م��ن احل��االت جن��د �أن تدخ�لات الإعالنات
اجلماعي��ة كان��ت حم��دودة يف نطاقه��ا ولي�س��ت كم��ا نظ��م له��ا م��ن �أن�ش��طة �س��ابقة للإعالن��ات اجلماعي��ة.
التو�صي��ات :يج��ب �أن ي�س��تند حتدي��د و�إختي��ار املجتم��ع عل��ى �أدل��ة دامغ��ة وعل��ى �أح��دث املعلوم��ات ،واملعرف��ة
الأ�سا�س��ية ع��ن املجتم��ع امل�س��تهدف وال�س��ياق املحل��ي ،ويج��ب �أن تنب��ع الإعالن��ات اجلماعي��ة م��ن القاع��دة
�إىل القم��ة بقي��ادة املجتم��ع ،و�إع��ادة تعري��ف الإعالن��ات الفرعي��ة لت�صب��ح االلت��زام اجلماع��ى لتجن��ب
الإلتبا�س يف التعريفات وتقوية تدخالت مابعد الإعالنات اجلماعية ،و�أن يتكامل الر�صد ملدى الإمتثال
لالعالنات باعتبار البنيات املحلية والوالئية ،و�إ�صدار مر�شد للإعالنات اجلماعية مع التدريبات ذات
املعايري و حت�س�ين التوثيق من خالل مراحل الو�صول لإعالنات جماعية (قبل و�أثناء وبعد) تنفيذها
لتقيي��م ابعاد اثرها
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