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"ال للختان" :نحو تصميم وتنفيذ حمالت تسويق
اجتماعي اكثر فاعليه لدعم التخلى عن ختان اإلناث
فى مصر
مقدمة
بدأت جهود مناهضةةةةةن اإلاا فيام ر م ةةةةة منذ عام  ،1920إال إيها
تكثفت وإكإلس ة ت ف ةةفن فية ةةس ة ن بعد فيةتي فدوف فلسةةكاا و فإلني ن
) (ICPDعام  .1994ح ث تم إ ةةةةةةإل د م مجيوعن مإلنوعن من أدو ت
فإلسويق الجإلياع ر ف مج و فحيالت فقوم ن ر م .
و فإلسةةةويق الجإلياع كيا ع ره هوعيل ن تسةةةإل دم أ ةةةا ةةة ات فإلسةةةويق
فل إلأث على ةةةةةةلوك ات فيجإلي و فف ئات فيسةةةةةةإل هد رن بشةةةةةة كب إي جاب
( .)2011 ،Kotler & Lee ،Chengوقةةد يُفةةذت فعةةديةةد من حيالت
فإلسةةةةويق الجإلياع ر م ةةةة فيناهضةةةةن اإلاا فيام وذفك من االل
و ةةةااب فعالم في إللفن باالةةةةارن إفى الت ةةةال فشةةة ةةةى عن يق
فندو ت و فلقاء ت فجياه يه وورش فعيب .ورى عام  2003تم إ الق
و حدة من أكث هذه فحيالت شه ة وهى حيلن ف نت في ين كجزء من
مشةةةةةة و ق اةةاف ةةن من اإلةةاا فيةةام فإلةةاب فليجلا فقوم فلوفوفةةن
فإل
و ألمومةةةن ) .(Barsoum et. al. 2009ومن فحيالت ألا
عيلت على تغ فسةةةةةلو ح ال اإلاا فيام ه حيلن "كاملن" ،فإل تم
إ القها عام  2013بو ةةةةةون إاإلالم فجيع ات ألهل ن فيناهضةةةةةن اإلاا
فيام ،وحيلن "كفاين اإلاا بنات" ،وه جزء من ب يامج تيك ن أل ةة ة
وم ناهضةةةةةةةن اإلاا فيام فإل أ لقت عام  2015تحت مظلن فيجلا
فقوم فلسكاا.
وباف غم من تلك فجهود ،ال يز ل اإلاا فيام منإلشةةة ل على يواق و ةةة
ح ث ت ةةب فنسة ن ب ن فنسةةاء فيإلزوجات إفى  %92كيا جاء ر فيس ة
فسةةةكاي ف ةةةح فعام  2014إال إيها تن فض يسةةة ا ل ب ن ففإل ات ( ةةةن
 )29-15فإل ةةب إفى  %79.5كيا جاء ر مس ة فن ء و فش ة ا .2014
و فذ تهدم هذه فدر ةةةةةةةن إفى فإلع م على وجهات يظ رئات فيجإلي
فيسةةةإلهدرن من تلك فحيالت و فإلداالت .وذفك من أجب فإلوصةةةب إفى رهم
أرضةةب فو ق ت ةةي م وتنف ذ حيالت فإلسةةويق فجإلياع فإل من شةةأيها
أا تةدي إفى فإل ل فكامب عن اإلاا فيام.
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المنهجيه
وقد ةةإل دمت فدر ةةن مزيجا من فو ق فكي ه و فك ف ه
ح ث شةةةإليلت على تحل ب ثايوي ف ايات فيسةةة فسةةةكاي
ف ةةح في ةة ي (و رة ف ةةحن و فزيات ومة ةةسةةن
 ICFفدوف ن  )2015ومسةةة فن ء و فشةةة ا ر م ةةة
(إ ياع ب و ع د فإلو وشع ة  ،)2015وتحل ب و ااب
فإلو صةةةب فجإلياع فيحإلو اإلاا فيام .كيا شةةةإليلت
أيضةةةةا ل على بحث ك ف تضةةةةين  20مجيوعن يقاشةةةة ن م
أوف اء أمور (أمهات وأباء) وشةةةةةة ا ورإل ات و 26مقابلن
مإلعيقةةةن م أ ةةةاء ورجةةةال دين ومنسةةةةةةةق ن فحيالت
بافجيع ات ألهل ن فإل تعيب تحت مظلن فيجلا فقوم
فلسةةةةةةكاا ر محارظات فقاه ة و فغ ب ن و ةةةةةةوها  .وقد
قامت مة ةةةةسةةةةن  Crowd Analyzerب صةةةةد فيحإلو
فذي ي ص اإلاا فيام على و ااب فإلو صب الجإلياع
(من مقاالت و تعل قات و تغ يد ت وغ ها).
وقد تم ةةةإل د م م ادئ فيزيج فإلسةةةويق (Marketing
اق اإلاا
) Mixففهم م جات فإلسويق الجإلياع ر
فيام ر م ة وفإلحل ب يإلااج فدر ةةن .ويحإلوي فيزيج
فإلسةةةةةةويق على أربعن عناصةةةةةة وهى فينإلج و فسةةةةةةع
و فيكاا و فإل ويج (.)2011 ،Kotler & Lee ،Cheng
و فينإلج هو ع ةارة عن حز من من ف ةةةةةةةااص و ففو اد
فلينإلج .ور حافن اإلاا فيام ،رإا فينإلج هو فإل ل عن
اإلاا فيام .و فسةةع هو فإلكلفن القإل ةةادين و الجإلياع ن
و فنفسةةةةةة ةةن فإل ينووي عل هةةا فإل ل عن اإلةةاا فيةةام.
و فيكاا هو فيو ق أو في ساحات فإل تإلو ر ر ها ر ااب
ومعلومات مناهضةةةةةةن ف إلاا فيام .وأا ل  ،يُعد فإل ويج
هو فسةةة ب و فو ق فيسةةةإل دمن فلإلع يف بافينإلج و ةةةع ه
ومكايه ويشةةةةةةيب فإلنويهات و فندو ت وغ ها (،Cheng
.)2011 ،Kotler & Lee

النتائج
التعرض لرسائل مناهضة لختان اإلناث
ل
شةةةةهدت فسةةةةنو ت فا ة إي فاةةةةةا ل ملحوفا ر تع
فيجإلي ف ةةةةااب عن اإلاا فيام .رإلشةةةة يإلااج فيسةةةة
فسةةةكاي ف ةةةح أا يسةةة ن فسةةة د ت فيإلزوجات فالت
تإل وح أعيارهن ب ن  49-15فلالت تع ةةةةةن ف ةةةةااب
عن اإلاا فيام قد إي فضةةةةت من  %80ر عام 2005
إفى  %72ر  2008عام إفى  %35ر عام  .2014و
ر عام  ،2014كاا فإللفزيوا هو في ةةةةةةةدر ف ا سةةةةةة
فليعلومات عن اإلاا أليام يل ه ألقار و ألصدقاء ب نيا
في ةةةةةةادر ألا كافندو ت و فزيار ت فينزف ن من ق ب
فعامل ن ف ةةةةةح ن و مقدم ف دمن ف ةةةةةح ن بافع اد ت
و فيسةةةةةإلشةةةةةف ات مجإليعن فم تإلعد  %8كيا هو موةةةةةة
بافجدول رقم .1

جدول  :1مصادر المعلومات عن ختان اإلناث التي تعرضت
لها نساء متزوجات (تتراوح أعمارهن بين  15و  49سنة)
خالل السنة الماضية
مصادر رسائل حول ختان

اإلناث†

التلفزيون
الراديو /اإلذاعة
جرائد /مجالت
كإل ات

ملصقات
إجتماعات مجتمعية
يدو ت تثق ف ن
يار ت منزف ن من ق ب فعامل ن ف ح ن

عيادات/مستشفيات /وحدات صحية
الزوج
االقارب/االصدقاء
مصادر أخرى
†مسموح بتعدد اإلجابات

(المصدر :مس فسكاي

76.1%
0.6%
0.8%
0.6%
0.5%
0.1%
1.4%
2.3%
4.1%
7.7%
36.0%
1.5%

ف ح ) 2014

ةةةةةةإل ةةد م فيإل يةةت وو ةةةةةةةةااةةب
ور ح ن أا هنةةا ف ة ر
فإلو صب الجإلياع ر فسنو ت ألا ة  ،يظه تحل ب و ااب
فإلو صةةةةةةةب الجإلياع فذي قامت به هذه فدر ةةةةةةةن أا هنا
مناقشةةةات محدودة حول فيوةةةةو ع فيإل يت .رقد أفه ت
يإلااج تحل ب  Crowd Analyzerفلفإل ة من يوي و  2016إفى
يوف و  2017أا إجيةةاف عةةدد فإلفةةاعالت كةةاا  13,629وكةةاا
أغل ها ر صةةةةورة تغ يد ت ( )75%تل ها فيقاالت ففكإل وي ن
(.)%23
الحمالت األكثر شهرة
فقد كاا فشةةةةةعار ألكث شةةةةةه ة ب ن معظم فيشةةةةةارك ن هو "ال
ف إلاا فيام" ،وهو جزء من حيلن " ف نت في ةةةةةة ين" فإلى
لقت عام  .2003ك يا تذك ف عديد من فيشةةةةةةةارك ن ل حي لن
"كفاين اإلاا بنات" ،وااصةةن ففإل ات فيشةةاركات رى فدر ةةن.
إحةةةد فق ةةةةةةص رى
وأع بو عن تةةةأث هن بو يقةةةن ع
تنويهات فحيلن ميا جعلها ال تنسةةةى .وقد ةةةلوت رإلاة من ريف
وها فضوء على هذه فنقون بقوفها،
"أكتر لقطة بحبها في اإلعالن هي احساااس االو وهو خاخل البي
ومطلع بنته من تح ايد الدكتور في أخر لحظة"
ومن الواضح ان تلك الحمالت نجحت فى توصيل معلومات حول
مضاااااااار الختان حيث أفادت معظم األمهات والفتيات بإن ختان
اإلناث فعل خاطئ وضااااار .كانت معظم هؤالء األمهات والفتيات
على دراية كبيرة بالعواقب الصااااااحية المترتبة على ختان اإلناث.
وجدير بالذكر أن غالبية الذين تمت مقابلتهم أشاااروا إلى أن نساابة
ختان اإلناث فى تناقص ،وخاصة بين األجيال الشابة .وتشير هذه
النتائج إلى أن التغير في السااااااالوكيات أمر مرغوب فيه وساااااااط
األجيال األصاااغر سااانا ولذا فالمزيد من الناس ساااو يتخلون عن
ختان اإلناث.
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اإلعالن التلفزيوني يرفع الوعي ولكنه غير كاف
أراد فيشةةةةةةاركوا وااصةةةةةةن ففإل ات و ألمهات بيسةةةةةةإلو
فل ةةةةةةةااب فإللفزيوي ن كيا ا هنا
م تف من فإلع
تذك فإللك فإلنويهات ،ال ة يا تنويهات " ف نت في ة ين"
و "كفاين اإلاا بنات" .وم ذفك  ،ر نيا كايت فإلنويهات
فإللفزيوي ن و ةةعن يس ة لا من ح ث فوصةةول و فإلغو ن ،إال
أا ف عض كاا ي أيها تحإلا إفى مزيد من فيعلومات
ف ةدين ةةن و فو ةةن وتوةةةةةةة ف ُعةةد فقةةايوي  ،ألم فةةذي
يجعلهم يسعوا فلح ول على فيشورة من أ اء ورجال
دين من حوفهم .بافةةةارن إفى إحإل اجهم إفى ف ئن فد عين
فإل تساعدهم على فإل ل عن ف إلاا.
"انا رايى شايف اإلعالن مش كافي خالص ...اعالن خمس
س ثوانى وخلصنا؟ وضحلنا االسباو .المفروض يبقى
فيه زى الحوار او القعدة النقاشية"  -أو من مدينة

سوهاج

" ما هو االعالنات زى اعالنات البلهارساااااايا كان بتيجى
كتير ل غا ية ل ما ا لدن يا ات قد م  .ل ما قطعوا االعالن ،ال ناس
نساايو  ...لكن انا لو اخدت بنتى علشااان أختنها ورح بيها
للدكتور وانا اتجزي والدكتور اتجزى وبنتى طلع زى ما
هى الناااس هيقتنعوا بااالفكر اكثر من االعالنااات" -أم من

محافظة القاهرة

الندوات المجتمعية هي الطريقة األكثر تفضيالا وتأثيراا
أرةةاد فعةةديةةد من فيشةةةةةةةةارك ن ر فيقةةابالت فك ف ةةن أيهم
يفضةةلوا فندو ت فيجإليع ن أليها تور مسةةاحن فلإلو صةةب
و فحو ر في اش ومساحن فو ح أل ئلن و فح ول على
إجابات رورين .وقد ذك فينسةةةةةةقوا على وجه فإلحديد أا
فو ق بةةافةةةةةةةةةارةةن إفى
أمثلةةن حق ق ةةن من أر
ع
فيسةةة ح ات فإلشةةةارك ن تث مشةةةاع فيشةةةارك ن وتحثهم
على فإلفك رى فإل لى عن ف إلةةاا .كيةةا أفه فإلحل ةةب
فكي ف ايات مسةةةةةة فسةةةةةةكاي ف ةةةةةةح أا فسةةةةةة د ت
فيإلزوجةات فالت حضةةةةةة ا يةدو ت ب ةةةةةةو اإلةاا
فيام كايو أكث تأي د ل فلإل ل عن اإلاا فيام.
"هتبقى الندوات أحساااان النها هتبقى قعدة كد شااااخصااااية
وكله سااااامع ...النه ممكن انا اقعد قدام التليفزيون وأساااار
أو مش مع اللي بيتكلم أو مش فاااهم بيقول إيااه" –أو من

ريف سوهاج

"الندوة أفضاال عشااان بيكون فى سااوال وجواو حد يجاوو
علينا" –فتاة من مدينة سوهاج

ر د د اب أل ه إال يه كاا يإلم فإل ك ز بشكب أك على فنساء
إعإلقاد ل بأا ف إلاا قضةةة ن يسةةةاا ن وأا ف جال غ مهإلي ن بهذ
فيوةةةةةو  .أال أا يإلااج فدر ةةةةن تشةةةة إفى أا ألباء فهم دور
را س ة ر ق ر اإلاا بناتهم .وش ة ح هذه فنقون أحد فينسةةق ن
بافقاه ة،
"فئاه الساااااايادات مهتمياه اكتر عاوزين يفهوا اكتر الموضااااااو
ماسااااااسااااااهم اكتر ،ممكن الرجالة مش حاسااااااين بيه للدرجة زى
السيدات" -منسقة من القاهرة الكبرى
"أصعب فئة ال شباو ...بتتكلمى معاهم بحرج شوية وممكن يبقى
متأففين يحضروا" -منسقة من الغربية
"الرأي األول واألخير لألو...حتى لو األم رفضااااااا تختن ...مااا
األو هو راجل البي " -شاو من مدينة سوهاج

تحتاج األسر لرسائل موحدة التخاذ قرار بشأن التخلي عن
ختان اإلناث
فعديد من فيشارك ن ر فدر ن أشارو إفى وجود تناقض ر
ف ةةةااب فو ردة حول اإلاا فيام من في ةةةادر في إللفه .رقد
أشةةةةار ألباء إفى أا هنا تضةةةةار و ةةةةة ر أر ء فشةةةة و
فكث من أل ئلن بدوا إجابن.
و أل اء ،ميا يإل
"انا شااف برنامج فى التليفزيون كانوا جايبين فيه اتنين مشاااي
قدام بعض علشان يتكلموا عن ختان اإلناث ...واالتنين خول قعدوا
يجاخلوا لغاية اللى رافض ما قلع طربوشاااااااه ورا مشااااااي من
البرنامج ".أو من ريف محافظة سوهاج

إا تضار آلر ء حول اإلاا فيام ب ن قادة ف أ رى و ااب
فعالم أو على فيسإلو فيحلى يدر فعديد من فيشارك ن إفى
لب رأي ب أو رجب دين ،و عإليا لد على ما ي قال فهم يإلم
فق ر إذ كايو ةةةةةة يار ةةةةةةو ف إلاا أو يإل لو عنه .ور هذ
ف دد ذك أحد فش و رى محارظن فغ ي ن،
"الشاااااي في الندوة بيقول نرجع لرأي طبيب مسااااالم وثقه ،بيبعد
الفتوى عن نفسه .انا عايز رأي قاطع للشخص العاخي الن مجرخ
الشك ،هيقول ال نعمل ختان ونستريح"
"االعالنااات اللي بتيجي ان همااا عااايزين يمنعوا ختااان االناااث
خلتني اساااال .ساااأل خكتورة في الموضاااو خة علي اسااااس اننا
عندي بنات بشوف اذا كان فعال الموضو خة صح وال أل الدكتورة
اقنعتن ي ان في بن ممكن ان هي تسااااااتحق الختان وفي بن ما
تستحقش الختان حسب الحالة نفسها ".أو من ريف الغربية

التركيز االعلى على الفتيات واألمهات
ر يا يإلعلق باففئات فيسةةةةةإلهدرن ،ذك منسةةةةةقو فحيالت أا
أليشون في وط فها كايت تهدم إفى فوصول إفى كب
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الحمالت التي تستخدم إسلوو الترهيب ال تكون مقنعة

ركزت بعض فحيالت على ةةةةةةإل ةةد م ف وم و فإل ه ةةب
كو ااب فدر فيجإلي فيناهضن اإلاا فيام وهو مافم يلقى
ةةةإلحسةةةايا ل ب ن فجيهور فيسةةةإلهدم .ورأت بعض ألمهات
أا حيالت اإلاا فيام غ مقنعن أليها ركزت على ر
ف وم ر ت وي أ ة ر اإلاا فيام على ف غم من أا
فعديد من ففإل ات اضعن فهذه فعيل ن ،وأا تجاربهن ف ست
باف شاعن فإل يإلم ت وي ها ر فحيالت .وأراد أيضا ل فعديد
من آلبةةاء أا حةةاالت فورةةاة بسةةةةةة ةةب ف إلةةاا ه حةةاالت
إ ةةةإلثناا ن ،أليهم رأو يسةةةاء ل أصةةةحاء اضةةةعو فعيل ن اإلاا
فيةةةام ر فيجإليعةةةات فيح وةةةن بهم وفم تحةةةدم فهن أي
مشكالت.
"اإلعالنات كلها عياط وضااااالمة وبيبان بتتخبي .مفيش الكالم
خ على أرض الواقع ".طبيب من محافظة الغربية
تكلفة التخلى عن الختان مرتفعه

أر د فيجإلي أا تكلفةةةن فإل ل عن اإلةةةاا فيةةةام
ي
م تفع ةن منهةةا فوقوم ةةةةةةةةةد رغ ةةات ألهةةب أو فوصةةةةةةم
فيجإليعى أو ف وم من عةةدم و ففإلةةاه .ال ا حيالت
فإلسةةويق الجإلياعى ال تإلو ق فى هذ فيوةةةو ب ةةورة
كار ه .رقد ذك أحد ألباء ر ريف فغ ب ن اوره من عدم
إت ا فع م فسااد:
اايف عيب و فناس ما
اايف ةةةةةة ب و فناس ماتسةةةةةة
تعيل  .كلنا ماشةةةةةة ن ت فناس ماشةةةةةة ن عل مثب كب فل
يعج ك و ف ا فل يعجب فناس بافنس ن فإل ب ن والديا"
عالوة على ذفك  ،حإلى عندما ذك بعض فيشةةةةةةةارك ن يهم
مسةةةةةإلعدوا فلإل ل عن اإلاا فيام ،ذك و أا أر د فعاالن
فيةث ين آلا ين مثب و فديهم أو أقاربهم ةةةةةة عارةةةةةةةوا
ق رهم بشةةةدة ميا يجعب تغ فسةةةلو وإت اذ ق ر فإل ل
أكث صعوبن.
"أنا شااااايفة ان هو مهما شاااافتي كام اعالن وعندي في البي
معارضين اإلعالن خ وقالوا لك أل الختان خ حاجة حلوة وهو
في الحقيقة مفهوش حاجة حلوة .هت سمعي كالم األهل" -فتاة

من حضر محافظة الغربية

الشركات بين القطاعات المختلفة ساهم في نجا الحمالت

كشةةةةةةفت فيقابالت عن شةةةةةة كات قوين ب ن فينظيات غ
فحكوم ةةةن ،و فيجلا فقوم فلسةةةةةةكةةةاا ،وقةةةادة فيجإلي
و في س ة ين على مسةةإلو فقاعدة فشةةع ن ر فق  .ويعإلقد
معظم منسةةةةةةق فحيالت أا فشةةةةةة كات فقوين م فك ايات
فو ن ةةن و فيإلحةةدث ن /فيةةدرب ن في موق ن أث ت بشةةةةةةكةةب
إيجاب على فجهود في ذوفن و دت من يجاح فحيالت.

"األطراف اللي كان بتساعدنا في الحملة كانو مهمين جدا،
معانا رجال خين ،اطباء ،محامين نقض ،بيتكلموا في القانون
بنغطي موضو الحملة من كل الزوايا ،معانا قياخات طبيعية
مجتمعية من كل قرية .خول اللي ساعدونا وخول االخوات اللي
نجحتنا في الحملة – ".منسق من القاهرة الكبرى
الجمعيات التي تعمل في مجال مناهضة الختان تواجه العديد
من التحديات
ذك منسقو فحيالت أا أيشون مناهضن اإلاا فيام كث ل ما
تإلوقف بسةةةة ب فإليويب غ فكار وغ فيإل ةةةةب أو بسةةةة ب
فظ وم فسةةة ا ةةة ن فإل م ت بها ف الد .كما أشااااروا إلى أن
بعض أفراد المجتمع ينظرون إلى األنشاااطة المناهضاااة لختان
اإلناث على أنها تخدم أجندات أجنبية أو أنها مدفوعة ساياسايا.
كما ذكر منسقو الحمالت أنه من الصعب طرح مفهوم التخلي
عن ختان اإلناث عندما يكون المجتمع المحلي مهتم بمناقشااااااة
قضااااايا أخرى تخص حياتهم المعيشااااية ملل التعليم والصااااحة
والصر الصحي.
على الرغم من أن التقييم والمتابعة مكونان أساااساايان لحمالت
التساااااااويا االجتمااااعي (  1994 ،Andreasen؛  Leeو
 ، )Kotler 2011فإن المناقشااات مع منسااقي الحمالت تشااير
إلى أنه نادرا ما يتم تقييم فعالية تلك الحمالت بصاااااورة دقيقة.
كما أنه ال يتم إجراء بحوث لتحديد الرساااااااائل والطرا األكلر
مالئمة لتوصيل الرسالة لكل مجتمع.
"الناس اللي معندهمش خلفية تعليمية بتقولنا زي ما الناس
بتعماال احنااا بنعماال .انتم جااايين تااألفوا لنااا أي كالم ،جااايين
تتضااااحكوا علينا .طول الوق بيبقوا مصاااادرين لينا شااااماعة
أمري كا .يقولوا امري كا جايه بالخراو عاوزين نب قا زي خول
أوروبا ".منسق من القاهرة الكبرى
"نتكلم مع الناس خرخشة كأسلوو تقييم ....آخر الجلسة بطلع

بمعلومات كامله...الختان قل؟ بنسااابه كام؟" منساااقة بالقاهرة
الكبرى

الخالصة
ميا الشةةةك ر ه ا فحيالت فسةةةابقه فيناهضةةةن اإلاا اليام قد
يجحت رى فوصول إفى يس ن ك ة من أر د فيجإلي وااصن
أليام كيا أيها يجحت ر رر فوعى بأة ر ف إلاا وبأثاره
ف ةةح ن و فنفس ة ن فسةةل ه وكذفك رى الق حو ر مجإليعى ب ن
ففئات فيسإلهدره إال ا ما ل هنا فعديد من فإلساؤالت فإل
فل د عل ها .أما
تإلولب إ إل د م فيزيد من الت ال فش
من ياح ن تغ فسةةةةلو ريا فت هنا معوقات هيها ف وم
من فعو قةةةب فيجإليع ةةةن فإلى ييكن ا تنإلج عن فإل لى عن
ف إلةةاا وكةةذفةةك تضةةةةةةةةار أالر ء ب ن ألر د فيةث ين ر
فيجإلي كاأل اء ورجال فدين .ومن هنا تأتى هي ن فإل ك ز
رى في حلةةةه فقةةةادمةةةه على تيك ن أل ةةةةةة ر فإلغلةةةب على
في ةةاوم فيإلعلقةةن بةةافإل ل عن اإلةةاا فيةةام والق ف ئةةن
فد عين فإلحق ق ذفك.
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التوصيات
التوصية  :1إظهار الجوانب اإليجابية للتخلي عن الختان
اإلناث
يجب أا تكوا ففو اد و فسةةةةةيات فيجاب ن فلإل ل عن اإلاا
فيام مفهومن ج د ل وموةةةوع ن .يجب أا تإلضةةين ف مج
فو ق  ،فسةةةةةة د ت أو رإل ات
يياذ إيجاب ن ومةث ة من أر
فم يإلم اإلةةايهن وفكنهم يع شةةةةةةن ح ةةاة يةةاجحةةن (بيعنى أيهم
ح ةةةةةةلن على تعل م ،وتزوجن ،و فديهن أ فةال ،ويشةةةةةةغلن
و فااف م مو قه) .و هذ من شةةةةةةةأ يه أا يعز م ةةةةةةةد ق ن
ف ةةةااب وأا يث ت فلجيهور أا فإل ل عن فييار ةةةن مف د
وم غو وف ا "مكلفا ل" إجإلياع ا ل.

عالوة على ذفك  ،ين غى ت ةةةةةةوي فإل ل عن اإلاا فيام
على أيه ع م وتقل د جإلياع جديد و ا فعديد من ال ةةةةة
قد ت لت باففعب عن اإلاا بناتها ر إي ال ر افن مفادها أا
من يإل لوا عن ا إلاا ف يام ف سةةةةةةو و حدهم بب أا ه نا
آا وا إيإلهجو يفا فو يق .وفعب من ألمثلن فناجحن ر
هذ فيجال فوثااق فيجإليع ن فإل تم إصةةةد رها ر فسةةةابق
مثةب وث قةن بن ةاا وغ هةا و فإل تم من االفهةا إعالا ق
بأكيلها فإل ل عن اإلاا فيام.
التوصية  :2استهداف فئتي الشباو والرجال
ا معظم فحيالت فسةةةابقه قد ةةةإلهدرت ألمهات وذفك ألا
موةةةةو ف إلاا يعإل شةةةأا "يسةةةااى" ال ا فق ر بشةةةأا
ةةةةةإلي ر ف إلاا أو فإل لى عنه ي ص الباء بشةةةةةكب ك .
ومن هنا تأتى أهي ن فوصةةةةةول فل جال من االل فو ةةةةةااب
فإلى تنةةا ةةةةةة هم منهةةا ف ةةةةةةحةةارةه و فإللفزيوا و فنةةدو ت م
توةةةةةةة رأ فدين من االل تلك ف ةةةةةةةااب .كيا ين غى
فوصةةةةةةول ففئه فشةةةةةة ا ( ذكور و يام) ح ث يهم ييثلوا
مهات و باء فيسةةةإلق ب .وييكن فوصةةةول فلشةةة ا من االل
و ةةااب فإلو صةةب الجإلياعى وكذفك فيناهج فدر ة ه ومن
االل فندو ت رى م كز فش ا و فيد رس و فجامعات.
التوصية  :3تقديم رأي طبي وخيني قاطع بشأن ختان االناث
ين غى تع يف ر د فيجإلي باففإلو فإلى صةةةةدرها أل ه
فشةةةةةة يف و فإلى يح م ر ها ا إلاا ال يام م فإلو ةةةةةة رى
تدريب فشة و و اين فيسةةاجد و ال ةةإلعايه بافشة و و الايه
و فيةةدرب ن رى فنةةدو ت و ف مج فإللفزيوي ةةه .وكةةذفةةك ب ةةاا
و ةةةةةةة من يقابن أل اء يدين ر ه ف إلاا بجي صةةةةةةوره
ن فج ء ف إلاا.
وأشكافه ويةكد أيه ال توجد أي دو ع

التوصية  :4إنفاذ القانون الذي يجرم ختان اإلناث
يجاااب أن تركز الحمالت في المساااااااتقبااال على رفع الوعي
بالقانون الذي يجرم الختان لدى أفراد المجتمع المؤلرين وذلك
من أجاال خلا البيئااة الااداعمااة للتخلي عن ختااان اإلناااث .كمااا
يجااب التركيز على إنفاااذ القااانون من خالل رفع وعي وكالء
النيابة والقضاة واألطباء الشرعيين وغيرهم.
التوصية  :5زياخة استخدام التكنولوجيات الحديثة
إن إسااااااات خدام التكنولوجيا ال حديلة ملل اإلنترنت والهوات
النقالة ووساااااائل التواصااااال اإلجتماعي في حمالت التساااااويا
االجتماعي قد يكون وسااااايلة لنشااااار المعلومات ،خاصاااااة بين
األجيال الشابه األكلر تقبال للتغيير .وكذلك يمنح مساحة لتبادل
االراء كما أنه يمكن أن يملل وساااااايلة للضااااااغط على األطباء
الممارساااااااين لهذه العادة ،وملال لذلك الحراك المجتمعي الذي
حدث مؤخرا في قضاااااااايا التحرش الجنساااااااي عبر وساااااااائل
التواصل االجتماعي.
التوصية  :6ضمان إستمرارية البرامج والتمويل
يجااب تاايمين تموياال محلي من خالل التعاااون بين القطاااعين
ال عام وال خاص والمجتمع ال مدني  .فيمكن للشااااااار كات ،على
سبيل الملال  ،أن تدمج حمالت ختان اإلناث كجزء من برامج
المسؤولية المجتمعية لديها ( )CSRلتحسين الصحة اإلنجابية
ك ما يمكن ها توفير ال خد مات التقن ية للمنظ مات غير الحكوم ية
والمؤسسات القومية العاملة على مناهضة ختان اإلناث.
التوصية  :7إجراء المزيد من البحوث
ت سلط نتائج الدرا سة ال ضوء على الحاجة إلى إجراء مزيد من
البحوث لفهم أمكانية اساااااااتخدام أدوات اإلنترنت ووساااااااائل
التواصاااااااال االجت ماعي للتخلي عن خ تان اإلناث في حمالت
وتدخالت التساااااويا االجتماعي .وباإلضاااااافة إلى ذلك ،ينبغي
إجراء مزيد من البحوث الكميه والكيفيه للتعر على الرسائل
االكلر تيليرا لكل من الفئات الم ستهدفه وكذلك و سائل االعالم
االكلر مناسبه لكل فئة.
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مراجع باللغة العربية

شكر وتقدير

ةةارة إ ةةياع ب ويهلن ع د فإلو وف لن شةةع ة .2015
فحافن ف ةةةةةح ن فلشةةةةة ا في ةةةةة ي ر عام .2014
فيع رن و التجاهات و فسةةةةةلوك ات ر فيسةةةةة فإلإل ع
فلن ء و فشةةةةةة ةةا في ةةةةةة ي  :2014يحو بنةةاء أدفةةن
فلس ا ات و ف مج .فقاه ة :مجلا فسكاا فدوف .

يإلقدم مجلا فسكاا فدوف بافشك فد رة فإلني ن فدوف ن
ف يوةةاي ةةن ) (DFIDفإل قةةدمةةت فةةدعم فيةةافى فهةةذه
فةةدر ةةةةةةةه من االل ف يةةامج ف حثى فلإل لى عن اإلةةاا
فيام ،وكذفك فشةةك موصةةول فليجلا فقوم فلسةةكاا
فةةةدعيهم أيشةةةةةةوةةةن هةةةذ فيشةةةةةة و وفلسةةةةةةةةادة ف ء
و فيإل ةةة ةةة ن فذين شةةةاركو ر فلجنه ال ةةةإلشةةةاريه
ف اصه بهذه فدر ه و فذين أث و فدر ه بيقإل حاتهم
وأركارهم .كيا يإلقدم بافشةةةك فا ةةةإلاذه ةةةليى أبو حسةةة ن
و أل إلاذه اره غواس الج اهم فدر ه فإلى بنى عل ها
هذ فيل ص.

و رة ف ةةةحن و فسةةةكاا (م ةةة ) ،و فزيات ومشةةةاركوه
(م ) ،ومة سن  ICFفدوف ن .2015 .فيس فسكايى
ف ةةةةةحى -م ةةةةة  . 2014فقاه ة ،م ةةةةة  .وروكف ب،
م يافند ،فواليات فيإلحدة ألم يك ن ،و رة ف ةةةةةة حن
و فسكاا ومة سن  ICFفدوف ن.
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