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النقاط الرئيسية

ختان اإلناث مامرسة عنيفة تتضمن كافة إجراءات اإلزالة الجزئية أو الكلية لألعضاء التناسلية الخارجية لألنثى، ويعد النوعان األول والثاين1 منه األكرث انتشاراً  يف مرص. 
وعىل الرغم من تراجع معدل انتشار ختان اإلناث، ال تزال الجهود املبذولة يف هذا الشأن بحاجة إىل أن تكون حثيثة، وذلك نظراً لوجود ما يزيد عىل سبعة ماليني فتاة 

يواجهن خطر إجراء عملية ختان  خالل الفرتة من 2015 وحتى 2030. 
وفقاً ألحدث البيانات الوطنية )مسح الجوانب الصحية ملرص عام 2015(، خضعت حوايل سبع من كل عرش سيدات مرصيات، ممن ترتاوح أعامرهن بني الخامسة 	 

عرش والتاسعة عرش، للختان، ويرتفع هذا الرقم ليصل إىل تسع من كل عرش سيدات ممن سبق لهن الزواج والتي ترتاوح أعامرهن بني الخامسة عرش والتاسعة 
واألربعني.

لوحظ تراجع معدل االنتشار يف الفئة العمرية من الخامسة عرش وحتى السابعة عرش من 74% عام 2008 إىل 61% يف عام 2014 ) املسح السكاين والصحي ملرص عام 	 
.)2014

تخضع جميع الفتيات والسيدات يف مرص تقريباً )96%( للختان قبل سن الثانية عرش، مع خضوع غالبية الفتيات )64%( للختان بني سن التاسعة والثانية عرش ) 	 
املسح السكاين والصحي ملرص عام 2014(.

تسجل مرص أعىل معدالت تطبيب الختان مقارنًة بالبلدان األخرى. حيث أجرت 78% من الفتيات حتى سن الرابعة عرش عملية ختان عىل أيدي مهنيني يعملون يف 	 
املجال الطبي )مسح الجوانب الصحية ملرص عام 2015(.

ينترش ختان اإلناث بصورة أكرب يف املناطق الريفية بصعيد مرص عنه يف املحافظات الحرضية.	 

مثة حاجة لوجود بيانات جديدة لتقييم التقدم الذي يتم إحرازه واملتطلبات واالحتياجات التي يجب تلبيتها لتحقيق املزيد من التقدم.	 

ملاذا نحن بحاجة إىل القضاء عىل ختان اإلناث؟

يعــد ختــان اإلنــاث انتهــاكاً جســيامً لحقــوق اإلنســان يؤثــر عــى الفتيــات والســيدات 

ــوروث  ــاج م ــو نت ــاث ه ــان اإلن ــي. وخت ــرر طب ــامل دون أي م ــاء الع ــع أنح يف جمي

ملامرســات راســخة يف عمــق األعــراف واملعايــر االجتامعيــة ويعكــس صــورة صارخــة 

للتمييــز ضــد املــرأة. وترتكــز هــذه املامرســة بشــكل أســايس يف ثالثــن دولــة يف جميــع 

أنحــاء أفريقيــا وآســيا، حيــث تعرضــت مــا ال يقــل عــن مائتــي مليــون فتــاة وســيدة 
لهــذه املامرســة حاليــا.2

وعــالوة عــى أن الختــان يعيــق الجهــود املبذولــة لتمكــن الفتيــات، فإنــه ميكــن أن 

يتســبب يف حــدوث مضاعفــات نفســية وصحيــة خطــرة للفتيــات والســيدات عــى 

املــدى الطويــل. فهــو يســبب األذى الجســدي والنفــي الــذي يصعــب عكســه.

ويف حــن أن معــدل انتشــار ختــان اإلنــاث قــد تراجــع عــى الصعيــد العاملــي، فبالنظر 

إىل اتجاهــات النمــو الســكاين الحاليــة، ال يــزال هنــاك الكثــر مــام يتعــن القيــام بــه 

مــن أجــل القضــاء عــى هــذه املامرســة بحلــول عــام 2030.

1 النوع األول: اإلزالة الجزئية أو الكلية للبظر. النوع الثاين: اإلزالة الجزئية أو الكلية للبظر والشفرين الصغرين

2 الرنامج املشرتك بن صندوق األمم املتحدة للسكان ويونيسف بشأن تشويه األعضاء التناسلية األنثوية، تحليل األداء للمرحلة الثانية.
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القضــاء عــى جميــع املامرســات الضــارة، مــن قبيــل زواج األطفــال والــزواج املبكــر 

والــزواج القــري، وتشــويه األعضــاء التناســلية لإلنــاث )ختــان اإلنــاث(
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ما هي إتجاهات ختان اإلناث يف مرص؟

تواجه أكرث من سبعة 

ماليني فتاة خطر إجراء 

عملية ختان بني عامي 

2015 و42030، ومع معدل 

النمو السكاين الحايل، 

يتعرض عدد أكرب من 

الفتيات لخطر الختان.

تقدم بطئ
ال يــزال التقــدم نحــو التخــي عــن مامرســة ختــان اإلنــاث يف مــر بطيــئ. فقــد امتدت 

ــن الزمــن، وهــي تتضمــن  ــد م ــا يتجــاوز العق ــان مل ــة ملكافحــة الخت ــود املبذول الجه

تجريــم هــذه املامرســة، ووضــع اســرتاتيجية وطنيــة للتخــي عنهــا. ومــع ذلــك، فــإن 

أحــدث البيانــات املتاحــة حــول ختــان اإلنــاث يف مــر، والصــادرة يف عــام 2015، تشــر 

تطبيب مامرسة ختان اإلناث 
ــك  ــة يف تل ــف بالثق ــعور زائ ــاء ش ــات واآلب ــاث األمه ــان اإلن ــب خت ــح تطبي ــد من لق

العمليــة، بعــد أن قــام مبامرســتها أطبــاء أو ممرضــون أو مهنيــون يعملــون يف مجــال 

الصحــة. فوفقــاً  للمســح التتبعــي للنــشء والشــباب يف مــر لعــام 2014، نجــد أنــه 

ــرتاوح 	  ــن ت ــات، مم ــيدات مري ــر س ــن كل ع ــع م ــن تس ــرب م ــا يق ــت م خضع

أعامرهــن بــن الخامســة عــر والتاســعة واألربعن، للختان )مســح الجوانــب الصحية 

لعــام 2015(3، مــع معــدل انتشــار أقــل للســيدات بــن الفئــة العمريــة مــن الخامســة 

عــر وحتــى التاســعة عــر، حيــث خضعــت ســبع مــن كل عــر ســيدات لهــذه 

العمليــة، مــام يــدل عــى أن تلــك املامرســة ترتاجــع وتنحــر بــن األجيــال الشــابة.

ــرتاوح 	  ــن ت ــيدات مم ــات والس ــن الفتي ــاث ب ــان اإلن ــار خت ــدل انتش ــع مع تراج

أعامرهــن بــن الخامســة عــر والتاســعة واألربعــن بنســبة أربــع نقــاط مئويــة 

ــة  ــة العمري ــز عــى الفئ فقــط بــن عامــي 2008 و2015. ومــع ذلــك، فــإن الرتكي

مــن الخامســة عــر وحتــى الســابعة عــر يظهــر حــدوث تراجــع كبــر مــن %74 

ــام 2014(. ــام 2014 )املســح الســكاين والصحــي ملــر ع ــام 2008 إىل 61% ع ع

ــاً،  إىل أن التقــدم املحــرز خــالل الفــرتة مــن عــام 2008 وحتــى عــام 2015، كان بطيئ

ــه  ــن وتوجي ــع الراه ــم الوض ــدة لتقيي ــات جدي ــة إىل وجــود بيان ــة حاج ــه، فثم وعلي

السياســات ذات الصلــة.

عــى الرغــم مــن أن األجيــال الشــابة أقــل عرضــة إلجــراء الختــان بينهــا، فمــن املرجــح 

أن مــن أجــرت منهــن عمليــة ختــان يكــون ذلــك عــى أيــدي مهنيــن يعملــون يف مجال 

الطــب. ففــي عــام 2015، تــم إجــراء 79% مــن عمليــات الختــان عــى الفتيــات ممــن 

تصــل أعامرهــن إىل الرابعــة عــر عــى أيــدي مهنيــن طبيــن.

خضعــت جميــع الفتيــات والســيدات تقريبــاً يف مــر )96%( لعمليــة ختــان قبــل 	 

بلــوغ ســن الثانيــة عــر، مــع إجــراء غالبيــة الفتيــات )64%( لهــذه العمليــة بــن 

ســن التاســعة والثانيــة عــر )املســح الســكاين والصحــي ملــر عــام 2014(.

ــه يف 	  ــد مــر عن ــة بصعي ــر يف املناطــق الريفي ــاث بصــورة أك ــان اإلن ــر خت ينت

ــار  ــدالت االنتش ــدرت مع ــام 2015، ق ــات ع ــاً لبيان ــة. فوفق ــات الحرضي املحافظ

بحــوايل 90% و75% عــى التــوايل. ويتــم إجــراء مــا يزيــد عــن 65% مــن عمليــات 

ــي. ــون يف املجــال الطب ــراد يعمل ــدي أف ــان يف مــر عــى أي الخت

أظهــرت البيانــات التــي تــم جمعهــا يف عامــي 2008 و2015 تأييــد كبــر ملامرســة 	 

ختــان اإلنــاث يف مــر، حيــث أيــد مــا يقــرب مــن 59% مــن الرجــال، و54% مــن 

الســيدات اســتمرار هــذه املامرســة.
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3 وزارة الصحة والسكان عام 2015، مسح الجوانب الصحية ملر عام 2015

4 صندوق األمم املتحدة للسكان ويونيسف، أغسطس 2018. تحليل أداء املرحلة الثانية: الرنامج املشرتك بشأن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، ص. 46
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 لشكل رقم 4: التوزيع النسبي للفتيات الخاضعات للختان )وفقا إلدعائات أمهاتهم( الذين ترتاوح أعامرهم بني 
0 و 14 سنة حسب نوع املامرس الذي يقوم باإلجراء5

تســجل مــر أعــى معــدل مــن حيــث ختــان اإلنــاث، مقارنــًة بالبلــدان األخــرى 	 

التــي متــارس فيهــا تلــك العمليــة. فقــد تزايــد تطبيــب الختــان عــى مــدى األجيــال 

القليلــة املاضيــة، وهــو أكــر شــيوعاً بــن األرس ذات مســتويات الدخــل األعــى.

تتضمــن العوامــل التــي رمبــا تكــون قــد أســهمت يف تطبيــب عمليــة ختــان اإلناث، 	 

القــرارات الوزاريــة الصــادرة يف التســعينات، والتــي تقــر إجــراء تلــك املامرســة 

ــان  ــا للخت ــي يكــون فيه ــة محــددة ويف الحــاالت الت ــق ومنشــأت طبي عــى مراف

ــا  ــن عدمه ــك العمليــة م ــراء تل ــم عــى رضورة إج ــًة الحك رضورة طبيــة، تارك

للمامرســن الطبيــن. ويُعتقــد أن حمــالت مكافحــة ختــان اإلنــاث، والتــي ركــزت 

ــا  ــى تصنيفه ــد شــجعت ع ــة، ق ــة للعملي ــر الصحي ــى املخاط بشــكل حــري ع

عــى أنهــا قضيــة ومســألة طبيــة.

ــن يف 	  ــأن العامل ــئ ب ــاد الخاط ــة إىل االعتق ــب املامرس ــاع  تطبي ــا إرج ــن أيض ميك

ــن  ــان م ــة الخت ــراء عملي ــد رضورة إج ــم تحدي ــة ميكنه ــة الصحي ــال الرعاي مج

ــة. ــات املحتمل ــع املضاعف ــل م ــل للتعام ــو أفض ــى نح ــزون ع ــم مجه ــا، وأنه عدمه

ال يوجــد، إال مــا نــدر، مــن األدلــة عــى األســباب التــي تجعــل العاملــن يف مجــال 	 

الرعايــة الصحيــة ميارســون عمليــة الختــان. ومــع ذلــك، تشــر األدلــة املتاحــة إىل 

ــن ميارســونها  ــك الذي ــم أولئ ــون بفوائدهــا، يليه ــن مامرســيها يؤمن ــد م أن العدي
لتحقيــق مكاســب ماليــة.6

3

5 يشــمل هــذا الرســم البيــاين بلدانًــا يف الرنامــج املشــرتك بــن يونيســف وصنــدوق األمــم املتحــدة للســكان بشــأن ختــان اإلنــاث، حيــث يتــم تنفيــذ أكــر مــن 10 % مــن عمليــات الختــان 

عــى أيــدي عاملــن يف املجــال الصحــي، وفًقــا ألحــدث البيانــات مــن 2006-2017. تشــر البيانــات التــي تخــص مــر إىل الفتيــات يف الفئــة العمريــة 1-14 ســنة. تشــر البيانــات التــي تخــص 

اليمــن إىل أحــدث مــن تــم ختانهــم مــن البنــات.

6 س غطاس، ن عبد التواب، وس حسن )2016(، القضاء عى تطبيب ختان اإلناث، ختان اإلناث يف مر، املجلس القومي للسكان / مر
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ما هي بعض العوامل التي تؤثر عىل مامرسة 

ختان اإلناث يف مرص؟

تبّن أن العوامل التالية ترتبط مبامرسة ختان اإلناث يف مر:

ــن 	  ــم ختانه ــاليئ ت ــات ال ــان: األمه ــة خت ــا لعملي ــث خضوعه ــن حي ــع األم م وض

يــزداد إحتــامل إجــراء العمليــة عــى بناتهــن ســبع مــرات أكــر عــن غرهــن مــن 

ــة. ــك العملي ــاليئ مل تخضعــن لتل ــات ال األمه

ــرص 	  ــت ف ــم األم، تراجع ــتوى تعلي ــع مس ــام ارتف ــأم: كل ــي ل ــتوى التعليم املس

ــان. ــة الخت ــاة لعملي ــوع الفت خض

االطــالع عــى معلومــات بشــأن ختــان اإلنــاث: إن تلقــي معلومــات حــول ختــان 	 

ــن  ــوظ م ــكل ملح ــل بش ــث( يقل ــراء البح ــابقة إلج ــنة الس ــالل الس ــاث )خ اإلن

ــم. ــان بناته ــاً خت ــاء بشــأن املــي قدم ــرارات اآلب ق

ــراً 	  ــل مؤث ــذا العام ــد ه ــزواج. ويع ــياً لل ــاً أساس ــان رشط ــراء الخت ــا إذا كان إج م
ــل.7 ــى الرج ــاً ع ــرأة اقتصادي ــا امل ــد فيه ــي تعتم ــات الت ــاص يف املجتمع ــكل خ بش

ــب 	  ــخة لتجن ــد الراس ــة والتقالي ــر املحلي ــع املعاي ــق م ــع للتواف ــوط املجتم ضغ

الوصــم واالســتبعاد وكســب رأس املــال االجتامعــي. ففــي العديــد مــن املجتمعــات 

ــة  ــاء األرضار واملخاطــر املحتمل ــدرك اآلب ــك املامرســة، ي ــي تشــهد تل ــة، الت املحلي

ــة  ــك العملي ــة تل ــتمرار مامرس ــرروا اس ــك، يق ــع ذل ــاث. وم ــان اإلن ــراء خت إلج

كشــكل مــن أشــكال »الحاميــة« للفتيــات، وملنحهــن فرصــة أفضــل للقبــول مــن 

ــن. ــل مجتمعاته قب

ــادئ 	  ــم واملب ــه التعالي ــر تقتضي ــو أم ــاث ه ــان اإلن ــأن خت ــة ب ــدات الخاطئ املعتق

الدينيــة، أو إنــه مفيــد للمــرأة )مثــل تحســن الوقايــة الصحيــة(، أو إنــه يســاعد 

ــا. ــوع الزن ــة دون وق يف الحيلول

 لشكل رقم 5: نسب الرجال واإلناث الداعمني للختان والذين ترتاوح أعامرهم بني 15 و49 سنة 

 لشكل رقم 5: نسب الرجال واإلناث الداعمني للختان والذين ترتاوح أعامرهم بني 15 و49 سنة 

https://www.unfpa.org/resources/female-genital-mutilation-fgm-frequently-asked-questions#how_fgm_affects_health  7

يونيسف مرص موجز بيانات – العدد 2، يونيو 2019 4

نساء

نساء

رجال

رجال

الفئات العمرية

الفئات العمرية

املصدر: مسح الجوانب الصحية ملر 2015

املصدر: مسح الجوانب الصحية ملر 2015



5

 ما الدور الذي تقوم به يونيسف 

وصندوق األمم املتحدة للسكان حيال تلك القضية؟

يقــود صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان ويونيســف أكــر برنامــج عاملــي للتعجيــل بالتخــي عــن مامرســة ختــان اإلنــاث. ويُســّخر الرنامــج املشــرتك الخــرات املتكاملــة للوكالتــن 

مــع الحكومــات، ويتــم ذلــك يف الغالــب بتعــاون وثيــق مــع منظــامت املجتمــع املحــي ذات القاعــدة الشــعبية وأصحــاب املصلحــة الرئيســين األخريــن، وبدعــم مــن أحــدث 

البحــوث يف مجــال العلــوم االجتامعيــة.

وعــى املســتوى املحــي، تعمــل يونيســف مــر وصنــدوق األمــم املتحــدة للســكان يف مــر مــع الحكومــة املريــة، واملجتمــع املــدين، ورشكاء التنميــة، مــن أجــل تريــع خطــا 

مــر نحــو القضــاء عــى ختــان اإلنــاث بحلــول عــام 2030. وســوف يتــم تحقيــق هــذا الهــدف مــن خــالل دعــم األطــر القانونيــة التــي تؤثــر عــى األطفــال، تعزيــز الخدمــات 

الصحيــة وقدرتهــا عــى مكافحــة الختــان، وتوطيــد النظــام الوطنــي لحاميــة الطفــل والنهــوض بــه مــن أجــل وضــع حــد للعنــف ضــد األطفــال، وتطبيــق وتنفيــذ مامرســات 

جيــدة للوقايــة والحاميــة واالســتجابة املعنيــة بتلــك املامرســة.

تعمل يونيسف مع صندوق األمم املتحدة للسكان يف مجاالت العمل املحددة التالية:
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األطر السياسية واملؤسسية

دعم الحكومة املرية يف وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات لحامية األجيال الحالية واملستقبلية من خطر ختان اإلناث، 

ويتضمن ذلك دعم إنشاء نظام وطني إلدارة املعلومات، وخلق بيئة مواتية إلدانة هذه املامرسة والتخي عنها 

متاماً، وتشمل االسرتاتيجيات املستخدمة لتحقيق هذه األهداف ما يي:

تشــجيع الحــوار الســيايس، وتســليط الضــوء عــى االتجاهــات اإليجابيــة والتقــدم الــذي تــم إحــرازه، مــن أجــل 	 

ــال  ــا األطف ــن قضاي ــاع ع ــام للدف ــل الع ــر التموي ــوة إىل توف ــات والدع ــات واملامرس ــل السياس ــد أفض تحدي

وحقوقهــم )ال ســيام الفتيــات وحاميتهــن مــن خطــر الختــان(.

دعم سيادة القانون وتعزيز قدرات املوظفن املكلفن بإنفاذ القانون.	 

إدراج اآلثــار الضــارة الناجمــة عــن ختــان اإلنــاث يف املناهــج الطبيــة الجامعيــة ، ودعــم مبــادرة »أطبــاء ضــد 	 

الختــان«.

1



البحوث، وتوفري األدلة، واملعرفة

دعم قدرات املؤسسات البحثية الوطنية والحكومة املرية يف جهودها من أجل توفر األدلة فيام يتعلق بختان 

اإلناث )مبا يف ذلك إعداد موجزات السياسة العامة، والدراسات النوعية، وتحليل الدراسات االستقصائية الكمية(.

إعداد الربامج املعنية بالتقاليد واألعراف االجتامعية

ــة 	  ــدة ملواجه ــاث مــن خــالل تســهيل إقامــة حــوارات ونقاشــات جدي ــان اإلن ــة لخت معالجــة األســباب الجذري

التوقعــات االجتامعيــة لــأدوار النمطيــة املتعلقــة بالجنســن، وذلــك من خــالل املبــادرة الوطنية لتمكــن الفتيات 

»دّوي«. وتهــدف تلــك املبــادرة إىل تعزيــز وضــع الفتيــات داخــل األرسة واملجتمــع ككل، ومجابهــة عــدم املســاواة 

بــن الجنســن، عــن طريــق العمــل عــى إعــالء أصــوات الفتيــات وتوفــر ســبل الوصــول إىل املهــارات والخدمــات.

ــادرات 	  ــام يف الشــارع ، واملب ــي تق ــة الت ــة التفاعلي ــروض املرحي ــن خــالل الع ــة م ــات املحلي إرشاك املجتمع

املشــرتكة بــن األقــران واملعنيــة بتمكــن الشــباب باعتبارهــم مــن عوامــل التغيــر، مثــل شــبكة تثقيــف األقــران 

Y-Peer ، ومبــادرة شــباب مــر، وإقامــة حــوار مجتمعــي يتضمــن دعــم اإلعالنــات العامــة املتعلقــة بتأييــد 

ودعــم التخــي عــن مامرســة ختــان اإلنــاث.

دعــم وتعزيــز التوقعــات االجتامعيــة املؤيــدة للتخــي عــن ختــان اإلنــاث مــن خــالل رفــع الوعــي، وإبــراز 	 

النــامذج الســلوكية املشــجعة عــى التخــي عــن املامرســات الضــارة باســتخدام حمــالت تبــث عــر وســائل 

ــة. ــة والرتفيهي ــادرات والتدخــالت التعليمي اإلعــالم وصفحــات التواصــل االجتامعــي، واملب

ــار 	  ــدرات كب ــاء ق ــق بن ــن طري ــارة ع ــات الض ــن املامرس ــي ع ــوة إىل التخ ــة يف الدع ــامت الديني إرشاك املنظ

رجــال الديــن وتشــجيعهم عــى إلقــاء الخطــب التــي تركــز عــى حقــوق الطفــل، ومــن خــالل إنتــاج الوســائط 

املتعــددة مثــل الدرامــا الوثائقيــة املعروفــة بإســم »الســالم والحــب والتســامح«

2

3

وافق مجلس الشعب املرصي عىل تعديل املادة 242 )مكرر( من قانون 

العقوبات يف 31 أغسطس 2016. املادة )242 مكرر(: »... عاقب بالسجن 

مدة ال تقل عن خمس سنوات وال تجاوز سبع سنني كل من قام بختان ألنثى. 

ويقصد بختان األنثى يف حكم هذه املادة، كل إزالة لجزء أو كل لعضو 

تناسيل لألنثى بدون مربر طبي. وتكون العقوبة السجن املشدد إذا نشأ عن 

هذا الفعل عاهة مستدمية، أو إذا أفىض ذلك الفعل إىل املوت.«

تشمل الدراسات والبحوث املدعومة:

الدراسة املعنية بالعنف املوجه ضد األطفال، بالتعاون مع املجلس القومي للطفولة واألمومة	 

ورقة بحثية  تتناول التكلفة االقتصادية للعنف يف مر، بالتعاون مع املجلس القومي للمرأة والجهاز 	 

املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.

قيد التنفيذ : البحث املعني بالرتبية والتنشئة اإليجابية، بالتعاون مع الحكومة املرية	 
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خدمات الوقاية والحامية والرعاية للفتيات الاليت يواجهن خطر إجراء ختان والناجيات منه

دعــم وتعزيــز نظــم حاميــة الطفــل يف مجــال توفــر خدمــات الحاميــة وإدارة حــاالت الفتيــات الــاليت يواجهــن 	 

خطــر إجــراء ختــان والناجيــات منــه، مبــا يف ذلــك العمــل مــع لجــان حاميــة الطفــل، ووزارة الصحــة والســكان، 

ومكتــب النائــب العــام، ووزارة العــدل. بجانــب العمــل مــع الخــراء والعاملــن يف مجــال الرعايــة الصحيــة، مبــا يف 

ذلــك العيــادات التــي تلبــي احتياجــات الشــباب، وذلــك مــن أجــل توفــر خدمــات الوقايــة مــن ختــان اإلنــاث.

تعزيز قدرات الركاء ومقدمي الخدمات للعمل بشكل مبارش مع الناجيات من عملية الختان.	 

دعــم العاملــن يف خــط مســاعدة الطفــل يف تلقــي الشــكاوي، وإحالــة قضايــا وحــاالت انتهــاكات حقــوق الطفــل، 	 

مبــا يف ذلــك حــاالت ختــان اإلنــاث )خــط مســاعدة الطفــل يف مــر هــو 16000(.

ــوع، والستفســارات وتســاؤالت 	  ــم عــى الن تدريــب األخصائيــن االجتامعيــن لالســتجابة لحــاالت العنــف القائ

األبويــن ، وللعمــل كآليــة إحالــة ملقدمــي الرعايــة ممــن ينشــدون الحصــول عــى الدعــم الرتبــوي.

العمل مع املجلس القومي للمرأة للقضاء عى كافة أشكال العنف املوجه ضد املرأة.	 

4

رشاكات وبرامج

ــم  ــة األم ــكان ومنظم ــدة للس ــم املتح ــدوق األم ــدأ صن ــام 2008، ب ــذ ع من

املتحــدة للطفولــة )يونيســف( يف العمــل عــى الرنامــج املشــرتك للقضــاء عــى 

ــان«.  ــن الخت ــي ع ــل التخ ــر لتعجي ــي األك ــج العامل ــاث: »الرنام ــان اإلن خت

ويربــط هــذا الرنامــج املشــرتك، والــذي يجــري تنفيــذه حاليــاً يف ســت عــرة 

دولــة، تحــول األعــراف واملعايــر االجتامعيــة والجنســانية عــى مســتوى 

املجتمعــات املحليــة، والتــي غالبــاً مــا تقــود عمليــة الختــان، بقوانــن تحظــر 

تلــك املامرســة وتتيــح الوصــول إىل خدمــات جيــدة للفتيــات والســيدات الــاليت 

ــة  ــال الصح ــك يف مج ــل، وذل ــه بالفع ــرضرن من ــان وتت ــر الخت ــن خط يواجه

ــج  ــة للرنام ــات املانحــة الحالي ــل. والجه ــة الطف ــة وحامي الجنســية واإلنجابي

املشــرتك هــي النمســا، واالتحــاد األورويب، وأيســلندا، وإيطاليــا، ولكســمبورج، 

ــة املتحــدة. ــج، وأســبانيا، والســويد، واململك والرنوي

ويف مــر، متكنــت يونيســف وصنــدوق األمــم املتحــدة للســكان مــن إقامــة رشاكات 

أخــرى ناجحــة مــع رشكاء التنميــة للعمــل معــاً عــى القضــاء عــى ختــان اإلنــاث.

وليونيســف رشاكات مســتمرة مــع الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة، مــن خــالل 

ــات املراهقــات يف مــر« )2018-2021(، ومــع  ــة للفتي ــة مواتي ــق بيئ مــروع »خل

االتحــاد األورويب يف مــر مــن خــالل مــروع »توســيع الوصــول إىل التعليــم وحاميــة 

األطفــال املعرضــن للخطــر يف مــر« )2016-2020(،. ويعمــل كال الرنامجــن عــى 

ــر  ــات للخط ــات املعرض ــة الفتي ــاث وحامي ــان اإلن ــة بخت ــا املتعلق ــة القضاي معالج

ومتكينهــن.

ــج  ــدوق األمــم املتحــدة للســكان رشاكــة مســتمرة مــع حكومــة الرنوي كــام أن لصن

ــب  ــالل طل ــن خ ــر م ــكاين يف م ــو الس ــات والنم ــة التحدي ــم »مواجه ــت اس تح

خدمــات تنظيــم األرسة ومكافحــة املامرســات الضــارة« »2018-2021«، وتهــدف تلــك 

ــه، مــع  ــم عــى النــوع واالســتجابة ل ــة مــن العنــف القائ ــز الوقاي الراكــة إىل تعزي

ــالء اهتــامم خــاص للامرســات الضــارة.   إي
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بدعم من:

 الرنامج املشرتك بن صندوق األمم املتحدة للسكان 

ومنظمة األمم املتحدة للطفولة )يونيسف( للقضاء عى ختان اإلناث.

تم إصدار هذا املنشور يف إطار الرنامج املشرتك بن صندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة األمم املتحدة للطفولة )يونيسف( للقضاء عى ختان اإلناث. نقر أيضا بدعم أليانز يف 

إنتاج هذه الوثيقة.
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