اهدافنا
•
•
•
•
•

الهدف االستراتيجى للمبادرة هو اعالن
توتى خالية من ختان االناث
اعالن توتى خالية من ختان االناث خالل
خمسةاعوام كجزء من االستراتيجية القومية
للقضاء على ختان االناث .
بناء قدرات شركاء المبادرة لحماية البنات
من الختان وتشجيع التخلى الجماعى عن
ختان االناث بكل اشكالة .
كسب المؤيدين الجدد وجعلهم جزء من
المبادرة وانشطتها.
رفع الوعى المجتمعى بمضار ختان االناث
ومحاسن ترك البنت سليمة

المســــــتهدفين
•
•
•
•
•
•
•
•

رجال الدين.
الحبوبات
االباء واالمهات
الكادر الصحى
االخصائين االجتماعيين
الشباب من الجنسين
طلبة وطالبات المدارس
االطفال

مشاركات االطفال

جزيرة توتى
الموقع :وسط والية الخرطوم عند ملتقى النيلين
المساحة:ـ تقدر مساحتها بحوالي 059
فدان(تسعمائة وخمسون فدان)
السكان :يبلغ عدد سكانها 09ألف نسمة(عشرون
الف نسمة)

الفكرة
 نبعت الفكرة للتخلى الجماعى عن ختان
االناث بكل اشكاله فى اطار برامج التواصل
االسرى التى تتبناها الجمعية بالتكافل الذاتى
كمبادرة مجتمعية منذ عام 0992م
 اول اعالن جماعى لمجموعة امهات الطفالت
السليمات كان فى تخريج اطفال روضة توتى
الحديثةعام 0992م بجمع توقيعات للتخلى
الجماعى لترك طفالتهن سليمات(20أم)
الطفالت المتخرجات
 اسفرت عنه المزيد من اإلعالنات الجماعية
للتخلى عن ختان االناث فى برامج التواصل
االسرى وتجمعات المناسبات

االعالن الجماعى
نعلن نحن احفاد الشيخ حمد ودام مريوم الذي دعا لترك
ختان االناث منذ القدم عن مناهضتنا لختان االناث النه
ضار صحيا ونفسيا واجتماعيا وال اساس صحيح له في
الدين ونتعاهد علي التخلي عنة وان نعمل جميعا من
اجل اعالن توتى خالية من ختان االناث
 من اهم العناصر التي ساعدت في انجاح هذه
المبادرة هو تبني رجال الدين القياديين في
توتي لمناصرة ودعم التخلي عن ختان
االناث من الناحية الدينية في الحوارات
المجتمعية وبرامج التواصل االسري
وجلسات الحبوبات.

مقدمـــــــــة
مبادرة توتى خالية من ختان االناث مبادرة
مجتمعية منطلقة من التعاون والتكافل
االجتماعي في توتي حول القضايا المختلفة
مثل النفير وصد الفيضان ومحاربة العادات
الضارة وزواج الكورة
 كان التركيز على محاربةختان
االناث الستنادهم علي االرث
التاريخي لجدهم الشيخ حمد ود ام
مريوم وابناء توتى هم احفاد الشيخ
حمد ود ام مريوم الذى دعي لترك
الختان قبل اكثر من  299عام كما
حقق لذلك برفيسور :يوسف فضل
في كتابه طبقات ود ضيف هللا

تكريم حبوبات حماية البنات
تفعيل دور الكادر الصحى بتوتى
تم تدريب  ( 20من كل فئات الكادر
الصحى بتوتى) (اطباء ,ممرضات ,قابالت
 ,زائرات صحيات فنى صيدلة ،فنى المعامل
و المدير الطبي لمركز صحي توتي) بهدف
زيادة معرفتهم بالجوانب السالبه لختان
االناث والجوانب االيجابية للتخلي عنه
للقيام بدور التوعية لمتلقى الخدمة عندهم .

انشطة المدارس

 كانت هنالك مبادرات سابقه في
التخلي عن ختان اإلناث في توتي
 تكاتفت هذة الجهود وامنت على
الشراكة لتحقيق هدف .....


توتى خالية من ختان االناث

جلسات قهوة لعرض الفكرة

تفعيل دور الشباب

كان دور شباب المبادرة فى اقناع اقرانهم
بمحاسن البنت الغير مختونة فاعل عبر
حلقات النقاش المجتمعى بين الشباب مما
نتج عنة تكوين ( المجموعة الشبابية
لمناهضة التخلى عن ختان االناث) لتحقيق
هدف المبادرة ونقل التجربة عبر الشباب
لمجتماعات اخرى

