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خلفية
وف ًقا لتعريف منظمة الصحة العالمية فإن ختان اإلناث يشمل جميع العمليات التي
تتضمن بتراً كليًا أو جزئيًا لألجزاء الخارجية من األعضاء التناسلية لإلناث أو
تشويهها ،ألسباب غير طبية ( .)WHO, 2008أما تطبيب الختان كما عرَّ فته أيضا
منظمة الصحة العالمية ،فهو ممارسة بتر /تشويه األعضاء التناسلية لإلناث على يد
مقدمي الرعاية الصحية بكل فئاتهم ،سواء في العيادات العامة أو الخاصة ،أو في
المنزل ،أو في أي مكان آخر ( .)WHO, 2010
تشير نتائج المسوح والدراسات إلي انخفاض في معدالت ختان اإلناث في مصر،
فبينما وصلت نسبة الختان  %92بين السيدات المتزوجات الالتي تتراوح أعمارهن بين
 49 -15سنة (وزارة الصحة والسكان والزناتي ومشاركوه ومؤسسة  ICFالدولية)،
انخفضت النسبة إلي  %85بين الشابات في الفئة العمرية  25 - 20وإلي  %72بين
الفتيات في الفئة العمرية  17 - 13سنة كما جاء في تقريرﻣﺴﺢ ﺍﻟﻨﺶﺀ وﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ
ﻣﺼﺮ (مجلس السكان الدولي .)2015 ،اال أن هناك زيادة ملحوظة فى نسبة
الفتيات الالتى تم ختانهن بواسطة طبيب أو ممرضة ،فتصل النسبة الى  %65بين
الفتيات في الفئة العمرية  17 - 13سنة مقارنة بـ %31بين السيدات المتزوجات
والالتي تتراوح أعمارهن بين  49 - 15سنة.
وهناك العديد من العوامل التى يمكن ان تكون قد اسهمت فى تطبيب ختان االناث
فعلى سبيل المثال صدرت على مدار السنوات العشرين الماضية عدة قرارات
وزارية كما ُنفذت بعض التدخالت التي ربما تكون قد أسهمت بشكل غير مباشر في
تطبيب ختان االناث .ففى عام  1994أجاز قرار وزارى إجراء الختان فى المنشآت
الطبية فقط وهو ما يشير ضم ًنا إلى أن الممارسة ليست ضارة إذا أُجريت بواسطة
طبيب .وفى عام  1997صدر قرار وزارى بحظر ختان االناث إال إذا كان هناك
ضرورة طبية ( .)Modrek & Liu, 2013اال انه في عام  2007قامت وزارة
الصحة بحظر ختان اإلناث نهائيا ً إلي أن تم صدور قانون في عام  2008يحظر
ختان اإلناث ويجعله جريمة يُعاقب عليها القانون.
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عالوة على ذلك ،ربما تكون الحمالت اإلعالميه السابقه قد اسهمت فى تطبيب ختان
اإلناث حيث انها ركزت على المضاعفات قصيرة المدى لختان اإلناث وتحدي ًدا
النزيف والوفاة ومن ثم فإن العديد من األسر بدأت تلجأ إلى الفريق الطبى تجنبا ً
لحدوث تلك المضاعفات (.)Modrek & Sieverding, 2016
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أهم الرسائل:
1 .1تؤثر المعتقدات والموروثات
الثقافية بشكل قوى في استمرار
ممارسة الختان سواء من جانب
األمهات أو مقدمى الخدمة وتسهم
بشكل رئيسى في تطبيب الختان.
2 .2اإلعتقاد السائد لدى معظم األمهات
هو أنه يوجد بعض الحاالت التى
تحتاج للختان وبعض أخر ال
يحتاج ،لذلك فهم يلجأن لألطباء
كمصدر موثوق به لتحديد ذلك.
3 .3معلومات االطباء والممرضات
حول الصحه الجنسيه محدوده
للغايه ومن ثم فهم ليسوا على
درايه كافيه باضرار الختان.
4 .4بالرغم من أن معظم االطباء
علي دراية بعدم قانونية الختان
اال ان البعض يقومون به تحت
مسمى عملية تجميل أو يقترحون
لألمهات أطباء اخرين يقومون
بالممارسة.
5 .5ان القضاء على ظاهرة ختان
االناث يتطلب العمل بالتوازى على
خفض جانبى العرض والطلب
من خالل رفع وعى االطباء
والممرضات واتخاذ اجراءات
رادعه مع االطباء والممرضات
الذين يقومون بهذه الممارسه مع
رفع الوعى لدى االسر بالجوانب
الصحيه والدينيه والقانونيه
للختان.

وأخيرً ا ،يأتي دور رجال الدين في تطبيب ختان اإلناث ،فحتى
عام  2006أشار رجال دين بارزون إلي أن األسر ينبغى أن
تراجع األطباء فى مسألة الختان وهو ما أدى إلى لجوءالعديد
من االسر إلي األطباء في هذا الشأن ،اال ان األزهر الشريف قد
أصدر فتوى صريحه في عام ُ 2016تحرم ختان اإلناث وتبرر
الجهود المبذولة لمكافحة تلك العادة (علي.)2016 ،
والهدف من هذه الدراسة هو التعرف على األسباب التى تدفع
األسر الى اإلستعانه باألطباء فى ختان بناتهن وكذلك الدوافع
التى تحرك مقدمى الخدمه (االطباء والممرضات) وتجعلهم
يقدموا على هذه الممارسه بالرغم من انها مجرمة قانوناً ،واخيرا
التعرف على نوعية المشوره التى يقدمها االطباء لألمهات
الالتى يرغبن فى ختان بناتهن.

منهجية الدراسة
اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الكيفي لفهم دوافع االمهات فى
اللجوء لألطباء فى اجراء الختان والتعرف على وجهات نظر
األطباء والممرضات وممارساتهم عندما يطلب منهم المشوره
بخصوص ختان االناث .وقد جمعت الدراسة بيانات من ثالث
محافظات وهي القاهرة ،وأسيوط ،والغربية .والفئات المستهدفة
كانت األطباء ،والممرضات ،واألمهات الالتى لديهن فتيات
فى سن العاشره او مادونها ،وذلك من خالل عقد  12مجموعة
نقاش بؤرية (ثالث مناقشات مع كل فئة من فئات المشاركين)
و 6مقابالت متعمقة مع أطباء و 30زيارة قام بها «باحثون
مستترون» لعيادات أطباء ،حيث قامت باحثات مدربات بزيارة
أطباء بعيادات حكومية او خاصة أو تابعة لجمعيات أهلية
وادعت كل منهن بانها أم تريد استشارة الطبيب بخصوص ختان
إبنتها *.وقد حصل الفريق البحثي على موافقات بصورة مسبقة من
األطباء المختارين للزيارات المستتره ،حيث تم اخبارهم باحتمال
إختيارهم ضمن زيارات يتم من خاللها تقييم مستوي الخدمة
الصحية التي يقدمونها .وقد تم إجراء تلك الزيارات والمناقشات
البؤرية بالتنسيق مع المجلس القومي للسكان ووزارة الصحة
والسكان وعدد من الجمعيات األهلية بالمحافظات المختاره.

اهم النتائج
لماذا تلجأ بعض األسر إلى األطباء
والممرضات إلجراء ختان اإلناث؟
تقليل احتماالت المضاعفات واالعراض الجانبيه
يوجد تصور لدي بعض األمهات أن المشكالت المرتبطة بختان
اإلناث ،بما في ذلك المشكالت الجنسية بعد الزواج ،تحدث
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* الباحثه ذهبت للعياده بمفردها ولم تكن هناك فتاة بصحبتها

نتيجة أخطاء الداية في اجراء الختان ،وأن األطباء والممرضات
اكثر دراية بكيفية اجراء العمليه.
وقد ذكرت المشاركات أن األطباء والممرضات مصدر موثوق
فيه لتقديم الرعاية الصحية حيث انهم مدربون ويقومون بقطع
جزء اصغر ،وأكدوا على نظافة البيئة في المرافق الصحية
واستخدام المعدات المع َّقمة ،كما انهم يستخدمون التخدير،
ويتابعون الحالة الصحية للفتيات بعد الختان.

«طهارة الداية غير الدكتور ،الداية طهارتها
بتختلف من واحدة للتانية ،أنا مثال نزفت،
لكن الدكتور كله زي بعض ومفيش مضاعفات،
والدكتور بيتابع الواحدة تروحي كذا مرة ويتابع
الجرح لكن الداية ممكن متالقيهاش تاني».
أم من محافظة أسيوط

تحديد ما اذا كانت الحاله تحتاج للختان ام ال
أظهرت المناقشات مع األمهات أن العديد منهم يدركن المخاطر
المتعلقة بختان اإلناث ،بل ان بعضهن كانوا يملن الى اإلقالع
عنها؛ إال أن المعضلة التي تواجههن هي كيفية حماية بناتهن
من حكم المجتمع عليهن وعلى طهارتهن الجنسية ،وصحة
أعضائهن الجنسية فى حالة عدم الختان.
كما تبين من المجموعات البؤرية مع األمهات أن الكثير منهم
مترددات بشأن ختان بناتهن ،إعتقادا منهن بضرورة الختان
في بعض الحاالت لذا فان العديد من األمهات يلجأن الستشارة
طبيب او ممرضه لتحديد ما اذا كانت الفتاه تحتاج للختان ام ال.

«في بنت تبقي مش عاوزة طهارة مطهراها
الماليكة .وبنت تبقي عايزة الن بيبقي فيها ورق
الزم تتطاهر».
أم من محافظة القاهرة

«الدكتور هو ليه الرأى االول واالخير برضه
الن والدتى هتقولى طهريها الن هى مطهرانا
قبل كده .جوزى هيقولى استشيرى واعرفى
الصح من الغلط فى النهايه برده الدكتور هو
اللى هيحدد هتتطاهر وال أل».
أم من محافظة الغربية

«كل الموظفين اللي عندي...جابوا لي بناتهم
في سن ال 10او ال 12عشان يخدوا بس إجابة
مني هي فيها أي زيادات نشيلها لها والبنت تمام
والأل».

«المشوره الجنسيه دي اجتهاد شخصي
للطبيب ..محدش مننا اتعلمها كل واحد
بيجتهد ،بيجوا يقولوا لينا كلمونا .بقول لها
كلميني انتي».

ممرضة من محافظة القاهرة

الخوف من البرود الجنسي بعد الزواج
بالرغم من انه ما زال الربط ما بين عفة وطهارة الفتاه والختان
هو اإلعتقاد السائد ،فإن الكثير من المشاركات أبدوا قلقهن علي
حياة بناتهن الجنسية بعد الزواج .فقد ذكرت المشاركات أن
إستئصال جزء كبير من العضو التناسلي قد يؤثر علي أنوثة
الفتاه وعبروا عن قلقهن من عدم إستمتاع األزواج بالعالقة
الجنسية معهن في هذه الحالة.
ومن ثم فهم يلجأن لألطباء لختان بناتهن على اعتبار انهم
سيكونون أكثر حذراً ويقطعون جزءاً أصغر من العضو
التناسلى حيث ال يؤثر على استمتاع الفتاة أو الزوج بالعالقة
الجنسية فيما بعد .كما ذكرت بعض المشاركات أنهم يفضلن
قطع جزء صغير من العضو اعتقاداً منهن بان هذا سنه عن
النبى (صلى هللا عليه وسلم).

«الشيخ جه في التليفزيون وقال الطهروها خالص
والتسيبوها خالص خير االمور الوسط».
أم من محافظة الغربية

طبيبة من محافظة الغربية

وقد ساهم غياب الوعي لدي األطباء والممرضات فى إنتشار
معتقدات غير صحيحة عن الفوائد الصحية والتجميليه لختان
اإلناث ،إذ تبيِّن أن بعض األطباء والممرضات يرون ختان
اإلناث علي انه عملية تجميل.

«مش بسميه ختان بسميه تهذيب ،بالنسبة لى
كطبيب انا معملش الحالة دي كحالة ختان
اناث،انا بعملها كحالة فنية ،وفي سن معين
يعني مثال بعد ال  17 - 16سنة لما تكون
وضحت تماما وفي مشاكل منها بالتالي بعملها
كتهذيب أو عملية تجميل يعني».
طبيب من محافظة الغربية

«لما الزوائد الجلدية بتبقي اعلي من ان
الشفرتين الكبرتين تحتويهم بيبقا كده زيادة
وزنا ً وحجما ً فبيبقي المنطقي ان الدنيا
تتوضب».
ممرضة من محافظة القاهرة

لماذا يقبل األطباء والممرضات على اجراء ختان
االناث؟
عدم الوعي بمفهوم الصحة الجنسية
اتضح من خالل مجموعات النقاش البؤرية أن عدد قليل من
األطباء والممرضات لديهم المعرفة الصحيحة بشأن الصحة
الجنسية .أما الغالبيه فقد ذكروا تعريفات خاطئة ال تشمل سوى
«الجماع بين الزوجين».كما ذكروا أنهم لم يدرسوا سوى
تشريح الجهاز التناسلي لالنثي والذكر في مناهج كليات الطب
او التمريض ،ولم يتلقوا أي معلومات بشأن الصحة الجنسية.

االقتناع بأهمية ختان اإلناث
ال زالت هناك قناعات شخصية لدى بعض األطباء والممرضات
بأهمية استمرار عادة الختان سواء بسبب تمسكهم بالعرف
اإلجتماعى أو لمعتقداتهم الدينية ،وبالتالى يغلب العرف
اإلجتماعى أو المعتقد الدينى على الخوف من القانون او االلتزام
باداب واخالقيات المهنه.
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«هو لو دينيا ممنوع كان اتعمل ليه من
االصل؟ ماشي ،كان اتعمل ليه وفي بالد
اسالميه كتير؟ لو ممنوع ومحرم اتعمل ليه من
ايام ستي وستك وانا وانتي اتعملنا؟».
طبيبة من محافظة الغربية

«بصي هقول لك على حاجة .ساعات انتي
بتبقي عارفة الحاجة غلط .وبتعمليها من
الخوف .فاهمة؟؟».
طبيبة من محافظة القاهرة

الحافز المادى
يتكلف اجراء الختان ما بين  250إلى  1500جنيها ً مصرياً،
حسب نوع المكان التي تتم فيه ،سواء كان مستشفى أو عيادة
وهو ما يمثل حافزاً ماديا ً لبعض األطباء.

«يا جماعه الطهارة في مصر ملهاش دعوه
بالناس ليها دعوه بالطبيب والطبيبه والمولده..
ركزو معايا اقسم باهلل لو مش موضوع مادي
ما كان حد اتختن في مصر ،الستات غالبة اي
دكتور بيقنعها بتقتنع».
طبيبة من محافظة الغربية

عالوة على ذلك ،فإن األطباء الذين ال يقومون بإجراء عمليات
ختان اإلناث قد يتكبدوا خسائر مالية ،ليس فقط بسبب عدم إجراء
تلك العمليات ،بل ألنه يتم وصمهم بعدم اتباع لعادات وتقاليد
مجتمعهم مما يتسبب في فقدان سمعتهم في المجتمع وثقة أفراده.

«اكتر من  % 50من الدكاترة اللي في القري
بيشتغلوا الحاجات دي ،بيشتغلها لكذا سبب ،اوال
المكسب المادي من عمايلها ،ومن ثقة الناس
ان هو كده ريحهم فهيجيبوا باقي الشغل التاني،
الحاجة التانية ان هو لو ما عملهاش هيبقي
موصوم».
طبيب من محافظة القاهرة
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ماهى ردود افعال االطباء تجاه اسئلة االمهات
بشأن ختان بناتهن؟
طلب الكشف على الفتاه لتحديد درجة احتياجها للختان
الغالبية العظمي من األطباء الذين تم مقابلتهم في الزيارات
المستتره يعتقدون أن احتياج الفتاة للختان من عدمه يختلف
من حالة ألخرى حسب حجم العضو التناسلي .وقد اتفق هؤالء
االطباء على أن ضرورة الختان متعلقة بحجم الشفرين وإزالتهم
تكون ألسباب تجميليه فقط.
اال ان هناك طبيبان طلبا الكشف علي حجم بظر الفتاه لتحديد
ما اذا كان هناك ضرورة إزالة جزء منه لتقليل استثارة الفتاة
الجنسية .وقد أكد الطبيبان علي ضرورة قطع جزء صغير فقط
من البظر كي ال يؤثر علي اإلستمتاع بالعالقة الجنسية بعد
الزواج.

«اه انا لسه مطاهر بنت حاالً في االوضه
اللي جنبيكي دي اهي مخلصه الكليه وكان
عندها جلده قد كده  -واشار بيده في حدود 5
سنتيمتر».
طبيب من محافظة الغربية

«منطقة البظر لو بارزة وطالعة بره بتعمل اثارة
مع اللبس الضيق او لبس البنطلون زي ما قلتلك
بتتشال كحاجة تجميلية».
طبيبة من محافظة القاهرة

وقد تبين من الزيارات المستتره أن أغلبية األطباء نصحوا
األمهات بأن الختان ليس له عالقة بالطهارة وأنه من المهم عدم
استئصال جزء كبير من العضو لكي ال تتأثر حياة الفتاة الجنسية
بعد الزواج ،اال انهم طلبوا حضور الفتاه لفحصها لتحديد ما اذا
كانت تحتاج للختان ام ال.

رفض فكرة الختان
مما يذكر ان اثنين فقط من االطباء الذين شاركا فى الزيارات
المستتره رفضا تماما ً فكرة الختان وحاوال إقناع األم باإلقالع
عن الختان ،مؤكدين أن الختان ليس له عالقة بالطهارة وإنه
انتهاك لحق الفتاة في اإلستمتاع بحياتها الجنسية بعد الزواج كما
أصرا على انه ليس له عالقة بالدين وانه غير قانوني.

«هتطهريها ليه؟ الطهارة ممنوعة انتي ناسية
 -وفيها سجن وحبس ومشاكل».طبيب من محافظة القاهرة أثناء االمقابلة مع الباحثة المستتره

وفي احدى الزيارات طلبت الباحثة المستتره مشورة الطبيب
وشرحت له ان إبنتها ستتزوج قريبا ً وتتعرض لضغط من
خطيبها ليتم ختانها قبل الزواج .وقد اقترح الطبيب أن يتقابل مع
خطيب الفتاة لكي يقنعه بعدم اإلصرار علي ختانها.

مزاولة الختان تحت مسمي آخر
رغم ان غالبية األطباء الذين شاركوا في المقابالت المستتره
كانوا مدركين لعدم قانونية الختان ،اال ان البعض منهم مازال
يوافق على اجراء الختان ولكنهم يقومون به في الخفاء تحت
مسمي اخر مثل «استئصال كيس دهني».

«المستشفي مالها انا بكتب تقريري هو ليه الحاله
دخلت وانا اعمل اللي عايزاه .وانا بكتب في
تقريري كيس دهني في المهبل».
طبيبة من محافظة القاهرة أثناء االمقابلة مع الباحثة المستتره

«قوليلهم ان ده خطر علي حياتها والدكتور
طردني من عيادته وابعتيلي العريس ده».
طبيب من محافظة الغربية أثناء المقابلة مع الباحثة المستتره

تحويل الحالة لطبيب اخر
لقد تبين من خالل المقابالت المستتره مع األطباء أن بعضهم
يرفض القيام بالختان بنفسه لكنهم ينصحون األم باللجوء لطبيب
اخر كي يقوم بالختان.
في بعض األحيان كان األطباء يلجأون لذلك لعدم إقتناعم بالختان
ولكن لحرصهم علي الحد من الضرر المحتمل اذا لجأت األم
لمصدر غير موثوق فيه ،لذا يؤكدون علي رفضهم الشخصي
للختان ولكن يقترحون علي األم طبيبا ً اخر.

«لو مصممة اعرضيها علي دكتور نسا بس
يكون كبير وفاتح عياده وثقه علشان يشوفها
ويقول هي محتاجه وال ال».
طبيبة من المنوفية أثناء المقابلة مع الباحثة المستتره

وفي أحيان أخري يكون الدافع للتحويل نابعا ً من إقتناع الطبيب
بالختان ولكن خوفه من القيام به بنفسه ألنه غير قانوني.

«انا كنت بعمل (ختان) بس بعد القانون اللي عمله
مجلس الشعب مبعملش...بس هرشحلك حد من
زمايلي الموثوق فيهم وبيعملوا الحاجه دي».
طبيبة من محافظة الغربية أثناء المقابلة مع الباحثة المستتره

النصيحه بالتأجيل لحين بلوغ الفتاه سن اكبر
لقد تبين من خالل المقابالت المستتره مع األطباء أن بعضهم
يرجح االنتظار لحين بلوغ الفتاه سن اكبر لكي يضمن نضوج
العضو تماما .ومن ثم تحديد ما اذا كانت تحتاج للختان ام ال.

«أل بالعكس .وهي صغيرة هتكبر تاني وتقول لك
الدكتور معملهاش كويس ..دي عاوزة تتعمل تاني.
سبيها لما تنضج تماما وكل حاجة تكمل فيها وبعد
كده لو حابه تتطمني ممكن نبص عليها».
طبيب من محافظة القاهرة أثناء االمقابلة مع الباحثة المستتره

وافاد بعض األطباء انهم يفضلون الحصول على موافقة الفتاة
نفسها قبل اجراء عملية الختان ،وهو ما يتطلب االنتظار لحين
بلوغ الفتاه سن اكبر حتى تستطيع اتخاذ القرار بنفسها.

«ال صغيره ..دي الزم البنت تكون عدت 16
سنه،علشان تمضي علي اقرار هي وولي امرها
وتقول الحاجه دي مضيقاني وعايزه اشيلها».
طبيبة من محافظة القاهرة أثناء االمقابلة مع الباحثة المستتره

الخالصه
تشير نتائج الدراسه الى ان مقدمى الخدمه الصحيه (خاصة
االطباء) يلعبون دوراً رئيسيا ً فى قرار الختان حيث ان االسر
تلجأ اليهم لالستشاره وكذلك الجراء الختان تجنبا للمضاعفات.
ويقوم العديد من االطباء باالستجابه لرغبات االمهات فى تختين
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بناتهن تحت مسمى عملية تجميل ويرجع جزء كبير من هذا
السلوك الى عدم الوعى الكافى بالتفاوتات الطبيعيه فى شكل
االعضاء التناسليه ووظائفها واالثار الضاره للختان .ولذا فان
القضاء على ظاهرة تطبيب ختان االناث يتطلب تضافر جهود
العديد من الجهات من اجل التصدى لالطباء الذين يقومون
باجراء الختان وكذلك خفض الطلب على الختان من خالل رفع
وعى االسر بمضاره طويلة وقصيرة المدى.

التوصيات
توصية  :1تطويرالمناهج في كليات الطب
والتمريض
بدأت أول خطوة في االتجاه الصحيح مع تأييد نقابة األطباء
في سبتمبر  2017لمناهضة تطبيب ختان اإلناث في المنطقة
العربية ،وهو ما يبرز االلتزام بتأييد البرامج الوطنية المناهضة
لهذه الممارسة ،والحد من انتشار تطبيبها وما يتصل بها من
ً
إضافة إلى ذلك ،يجري حاليًا إطالق الحملة
عواقب ضارة.
الوطنية «أطباء ضد ختان اإلناث» بهدف إدراج معلومات حول
العواقب الصحية والقانونية لهذه الممارسة في مناهج قسم النساء
والتوليد بكليات الطب ب 22جامعة حكومية وخاصة.
ومن الضروري فى هذا الشأن أن تتناول المناهج ختان اإلناث
من منظورالصحة الجنسية ،وهو ما سوف يسهم في تغيير نمط
تفكير الطالب بكليات الطب كي يدركوا اآلثار البعيدة المدى
لهذه الممارسة .كما أنه من الضروري اختبار وتقييم الطريقة
التي يستقبل بها الطالب تلك المعلومات وان يتضمن اختبار
مزاولة المهنة لألطباء والممرضات المزمع تنفيذه اسئلة خاصة
بموضوع الختان.

توصية  :2تعزيز مهارات المشورة واإلرشاد
بين األطباء والممرضات
ينبغى تعزيز مهارات النصح والمشورة لألطباء والممرضات
لمساعدة األسر علي التخلى عن ممارسة ختان اإلناث .ويمكن
أن تتضمن جلسات التدريب استخدام أساليب مبتكرة في التدريب
ولعب األدوار باستخدام سيناريوهات معدة جي ًدا عن االسئله
واالستشارات المختلفه التى تطرحها االمهات ،وكيفية التعامل
مع كل حالة.

توصية  :3تدريب جميع أعضاء الفريق الصحي
وكذلك االطباء من التخصصات المختلفه
يجب ان يشمل التدريب الممارسين العموميين واخصائى النساء
والتوليد باإلضافة الي أطباء األطفال ،والجراحين .ويجب ان
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يتناول التدريب الجوانب الدينية واألخالقية والقانونية لممارسة
ختان اإلناث كما يجب أن يكتسب فريق التمريض فهمًا واضحً ا
عن أضرار تلك الممارسة بكل صورها ودرجاتها و يدرك أنها
تنتهك حقوق الفتاة وسالمتها ،وهو ما سوف يسهم في كسب
تأييدهم في القيام بالدعوة لإلقالع عن هذه الممارسة.

توصية  :4المراقبة علي المستشفيات الخاصة
والتعامل بحزم مع األطباء الذين يمارسون
ختان اإلناث تحت مسميات مختلفه
ينبغى اجراء دورات تفتيشيه على المستشفيات الخاصة الكتشاف
الحاالت التى تسجل على انها ازالة كيس دهنى وخاصة للفتيات
فى سن الختان ومن الضروري اتخاذ اجراءات صارمة مع
األطباء والممرضات الذين يقومون بتلك العمليات.
كما ينبغي على نقابة األطباء أن تتخذ تدابيراً عقابية ضد األطباء
الذين يمارسون تلك العادة بسحب تراخيص عملهم .وأن تسلط
وسائل االعالم الضوء على الحاالت التي يتم إدانة األطباء فيها،
ونشر معلومات عن آلية اإلبالغ عن األطباء الذين يمارسون
عمليات ختان اإلناث تحت مسميات مختلفة.

توصية  :5خفض الطلب علي ختان االناث
تشير نتائج هذه الدراسة إلى أهمية مقاومة الخطاب الشائع
والمضلل الذي يصوَّ ر ممارسة ختان اإلناث على أنها عملية
تجميل ،لذا من أهم الرسائل التي يجب توصيلها لالسر هي
التباين الطبيعي في شكل وحجم اعضاء جسم اإلنسان من شخص
الخر وتقديم معلومات حول وظائف األعضاء التناسلية للذكور
واإلناث .كما انه من الضرورى تعريف األسر بأن الختان محرم
دينيا ومجرم قانونا .مع ضرورة التمكين االجتماعى واالقتصادى
للفتيات وتغيير المفاهيم الخاصه بادوار النوع االجتماعى وعفة
وشرف الفتاه.

توصية  :6إجراء المزيد من البحوث حول
ختان االناث
ان القضاء على ظاهرة تطبيب ختان االناث يتطلب مزي ًدا من
البحث في تفصيالت بعض القضايا ذات الصلة .على سبيل
المثال ،ركز هذا البحث على األطباء والممرضات واألمهات،
ولم يتضمن أسر مقدمي الرعاية الصحية والذي يعد أمراً
ضروريا ً ألنهم لن يكونوا جزءًا من عوامل التغيير في مجتمعاتهم
إذا استمروا في هذه الممارسة داخل أسرهم .كما أن دور فريق
التمريض في التأثير على قرارات األمهات لم يخضع للبحث
ً
وخاصة عندما يكون موقفهم مغايراً لموقف األطباء،
الوافي،

وهو أمر مهم وينبغي تضمينه في دراسات إضافية للبحث في
كيفية االستفادة من دور أعضاء الفريق الطبي المختلفين .وأخيرا
فانه بحكم ان هذه دراسه اعتمدت على المنهج الكيفى فان العينه
التى شاركت فيها ال تعتبر ممثله لجميع االمهات واالطباء
والممرضات فى مصر لذا فمن الضروري استخدام منهجية
كمية لتوثيق نسبة مقدمي الرعاية الصحية الذين يقومون بهذه
الممارسة أو الذين يعتقدون بأهميتها.
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واخيرا نتقدم بالشكر لفريق العمل بمجلس السكان الدولى الذين
قاموا بمراجعة وتحرير هذا الملخص وهم الدكتوره نهله عبد
التواب ،أ .ندا وهبه ،أ .سلمى ابو حسين ،أ .جيهان حسنى و أ.
مونيكا ماهر.
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