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القضاء عىل
ختان اإلناث
(تشويه األعضاء
التناسلية لإلناث)
 -1ختان اإلناث :السياق
النقاط الرئيسية
•حققــت مــر تقدمـاً كبـراً يف تعزيــز الترشيعــات
الوطنيــة الخاصــة بختــان اإلنــاث .ومــع ذلــك ،
فــإن جهــود القضــاء عــى هــذه الظاهــرة قــد
تســتفيد مــن اعتــاد نهــج أكــر شــمولية والــذي
يتضمــن تعزيــز آليــات اإلبــاغ الوطنيــة والوقايــة
واالســتجابة ؛ توفــر خدمــات عاليــة الجــودة
وتســهيل الوصــول اليهــا؛ والرتكيــز عــى التغيــر
االجتامعــي والســلويك.
•هنــاك أدلــة تؤكــد وجــود إتجــاه نحــو االنخفــاض
يف مامرســة الختــان يف مــر .ومــع ذلــك ،
وبالنظــر إىل بطــئ وتــرة العمليــة باإلضافــة إىل
النمــو الســكاين الرسيــع يف مــر  ،فإنــه مــن
املتوقــع أن يظــل عــدد ضحايــا ختــان اإلنــاث
مرتفعــاً
•مــر لديهــا نســبة عاليــة جــدا يف تطبيــب
مامرســة الختــان (إجـراء الختــان عــى يــد طبيــب
أو ممــرض/ة) ،هنــاك حاجــة إىل مزيــد مــن
الجهــود ملكافحــة هــذا اإلتجــاه
•يف  ،2019قامــت مــر بتشــكيل اللجنــة الوطنيــة
للقضــاء عــي ختــان االنــاث تحــت قيــادة املجلس
القومــي للمــرأة واملجلــس القومــي للطفولــة
واألمومــة لترسيــع وتــرة الجهــود والوصــول
للهــدف  5.3للتنميــة املســتدامة.

يعــد ختــان اإلنــاث انتهــاكاً جســيامً لحقــوق اإلنســان يؤثــر عــى الفتيــات
والســيدات يف جميــع أنحــاء العــامل .وهــو مامرســة تتضمــن كافــة إج ـراءات اإلزالــة الجزئيــة
أو الكليــة لألعضــاء التناســلية الخارجيــة لألنثــى ،ويلحــق الــرر بالســيدات والفتيــات دون أي
مــرر طبــي .وختــان اإلنــاث هــو نتــاج مــوروث ملامرســات ضاربــة يف عمــق األعـراف واملعايــر
االجتامعيــة ويعكــس صــورة صارخــة للتمييــز ضــد املــرأة .عــاوة عــى كونــه شــكالً حــادا ً مــن
أشــكال العنــف القائــم عــى النــوع اإلجتامعــي وانتهــاكاً لحقــوق الفتيــات ،فــإن ختــان اإلنــاث
يــؤدي إىل مخاطــر نفســية وصحيــة متعــددة .وترتكــز هــذه املامرســة بشــكل أســايس يف ثالثــن
دولــة يف جميــع أنحــاء أفريقيــا والــرق األوســط وآســيا ،حيــث تعرضــت مــا ال يقــل عــن
مائتــن مليــون فتــاة وســيدة لهــذه املامرســة 1حاليــا.
شهدت مرص تراجعاً ملحوظاً يف معدل انتشار
ختان اإلناث بني الفئة العمرية  17 – 15عاماً،
مع انخفاض عام من
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عــى الرغــم مــن الجهــود الكبــرة املبذولــة مــن أجــل إنهــاء العنــف املوجــه ضــد األطفــال يف
مــر ،ال ســيام ختــان اإلنــاث ،ال ي ـزال التقــدم نحــو القضــاء عليــه بطيئ ـاً .فعــى مــدار ســت
ســنوات تراجــع معــدل انتشــار ختــان اإلنــاث بنســبة  4يف املائــة فقــط ،وذلــك مــن  %91يف عــام
 2008إىل  %87يف عــام  .2015وتظهــر املقارنــة بوضــوح بــن مختلــف الفئــات العمريــة أنــه رغم
أن االنتشــار عــى الصعيــد الوطنــي كان مرتفع ـاً بشــكل ملحــوظ يف عــام  ،2015ظهــر هنــاك
إتجــاه نحــو االنخفــاض يف مامرســة الختــان ،مــا يشــر إىل أن هــذه املامرســة قــد تراجعــت
عــى مــدى الســنوات املاضيــة .ويحــدث ختــان اإلنــاث يف الغالــب بــن الفتيــات ممــن تـراوح
أعامرهــن بــن خمــس ســنوات وأربــع عــرة ســنة .ويعــد معــدل االنتشــار مرتفعـاً للغايــة بــن
الســيدات املتقدمــات يف الســن ،واملعــدل األعــى هــو بــن الســيدات اللــوايت تـراوح أعامرهــن
بــن خمســة وأربعــن وتســعة وأربعــن عام ـاً ،إذ يبلــغ  .%97ثــم يتضــح الرتاجــع عــى نحــو
 1يونيسف :تشويه األعضاء التناسلية لإلناث ،فرباير 2018

<http://www.unicef.org/protection/57929_58002.html
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جــي بــن الســيدات األصغــر ســناً ،ممــن تـراوح أعامرهــن بــن الشكل رقم  :1انتشار ختان اإلناث بني الفتيات والسيدات فيام بني عامي  2008و2015
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العرشيــن والرابعــة والعرشيــن عامــاً ،ويكــون أكــر وضوحــا
بــن مــن هــم يف عمــر الخامســة عــر إىل التاســعة عــر ،إذ
يبلــغ معــدل انتشــاره بينهــن  ،%70برتاجــع يصــل إىل مــا يقــرب
مــن  %27عــن الســيدات بــن الخامســة واألربعــن والتاســعة
واألربعــن .كــا انخفــض أيض ـاً معــدل انتشــار ختــان اإلنــاث
بــن الفئــة العمريــة التــي تـراوح أعامرهــا بــن الخامســة عــر
والســابعة عــر انخفاضــاً ملحوظــاً مــن  %77عــام  2005إىل
 %61عــام  .2014ومــع ذلــك ،تقــع أكــر مــن ســبعة ماليــن فتــاة
عرضــة لخطــر إج ـراء عمليــة الختــان خــال الفــرة مــن 2015
حتــى .32030
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املصدر :مسح الجوانب الصحية يف مرص  2008و2015
مالحظة :بالنسبة لعام  ،2015ال تشمل البيانات محافظتي شامل سيناء وجنوب سيناء

وتتســم مامرســة ختــان اإلنــاث يف مــر بالفــوارق اإلقليميــة ،فهــو أكــر انتشــار يف املناطــق
الريفيــة (بــكل مــن الصعيــد والوجــه البحــري) مقارنــة باملناطــق الحرضيــة .وعــى مــدار
الســنوات املاضيــة ،شــهد الوضــع مزيــدا ً مــن التباعــد مــع حــدوث تراجعــات كبــرة يف املناطــق
الحرضيــة وركــود يف املعــدالت باملناطــق الريفيــة .وتــرز تلــك الفــروق بشــكل واضــح عنــد
تحليــل الوضــع الحــايل بــن الفتيــات حتــى عمــر الســابعة عــر .ففــي عــام  ،2015كان انتشــار
ختــان اإلنــاث بــن الســيدات يزيــد عــن  %90يف املناطــق الريفيــة بصعيــد مــر والوجــه
البحــري فقــط ،بينــا كان معــدل انتشــاره يف املحافظــات الحرضيــة يقــارب .%75

 -2ما هي توجهات األرس ووجهات نظرها حيال هذه املسألة؟
عــى الرغــم مــن وجــود تحســن فيــا يتعلــق بالحــد مــن هــذه الشكل رقم  :2اإلتجاه يف مواقف السيدات اللوايت سبق لهن الزواج
املامرســة ،ال تـزال املعتقــدات يف صالــح اســتمرارها .إذ يعتقــد مــا حيال استمرار مامرسات ختان اإلناث ،بني عامي  1995و2014
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يزيــد عــن نصــف الســيدات اللــوايت ســبق لهــن الــزواج ،ممــن
ت ـراوح أعامرهــن بــن الخامســة عــر والتاســعة واألربعــن ،أن
هــذه املامرســة يجــب أن تســتمر ،وذلــك برتاجــع ميثــل  10نقــاط
مئويــة منــذ عــام  2005و 24نقطــة مئويــة منــذ عــام .1995
وتتنــوع البيانــات بــن املقيمــن يف املناطــق الحرضيــة والريفيــة،
مــع تأييــد كبــر الســتمرارها يف املناطــق الريفيــة ،ويصــل هــذا
التأييــد إىل  %65بالنســبة للرجــال و %63للســيدات ،بينــا يبلــغ
التأييــد لصالــح اســتمرار هــذه املامرســة يف املحافظــات الحرضيــة
 %37لــدى الســيدات و %47للرجــال .وقــد يكــون ذلــك نتيجــة
لالعتقــاد بــأن هــذا األمــر تقتضيــه التعاليــم الدينيــة ،وأنــه يحــول
دون وقــوع خطيئــة الزنــا .وعــى الرغــم مــن أن بعــض النــاس
يعتقــدون أن ختــان اإلنــاث هــو تكليــف دينــي ،فــا القــرآن وال
اإلنجيــل ورد بهــا أي توجيهــات ميكــن اســتخالص ذلــك منهــا.
وقــد كان هــذا املوقــف مدعومـاً بترصيحــات قويــة مــن األزهــر
والكنيســة القبطيــة االرثوذكســية .ورغــم وجــود تغيــر إيجــايب يف
مواقــف وتوجهــات الســيدات حيــال ختــان اإلنــاث ،ال يـزال هناك
جــزء كبــر مــن الســكان يؤيــد اســتمرار تلــك املامرســة يف مــر،
ومــن املرجــح أن يكــون لــدى الرجــال معتقــدات داعمــة لهــذه
املامرســة أكــر قليـاً مــن الســيدات .فقــد أظهــر مســح الجوانــب
الصحيــة يف مــر عــام  2015أن  %59مــن الرجــال يوافقــون عــى
اســتمرار مامرســة ختــان اإلنــاث ،مقارنـ ًة بـــ  %54مــن الســيدات.
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املصدر :املسح السكاين الصحي ملرص أعوام  ،1995و ،2000و ،2005و ،2008و2014
مالحظة :بالنسبة لعام  ،2014ال تشمل البيانات محافظتي شامل سيناء وجنوب سيناء

وهنــاك تراجــع حــاد يف االطــاع عــى املعلومــات التــي تخــص ختــان لإلنــاث وفــرص الحصــول
عليهــا بــن الســيدات والرجــال عــى مــدار الســنني .فقــد تلقــى مــا يقــرب مــن ثالثــة أربــاع
الســيدات ( ،)%77وحــوايل نصــف الرجــال ( )%52معلومــات حديثــة يف عــام  ،2008مقابــل ربــع
الســيدات فقــط
( )%26وخمــس الرجــال ( )%18يف عــام  .2015وطــوال هــذه الفــرة ظــل التلفزيــون هــو املصــدر
4
الرئيــي للمعلومــات املتعلقــة بختــان اإلناث.

 3وزارة الصحة والسكان .2014 ،املسح السكاين الصحي ،مرص
 4يونيسف ،ديسمرب  ،2015عوامل ومحددات تشويه األعضاء التناسلية األنثوية للفتيات حتى سن السابعة عرش  :تحليل ثانوي للدراسات االستقصائية السكانية والصحية يف مرص أعوام  ،2005و ،2008و2014

الشكل رقم  :3اتجاهات السيدات والرجال ممن ترتاوح أعامرهم بني  49 -15سنة ،فيام
يخص تلقي معلومات حديثة حول ختان اإلناث ،خالل األعوام من  2005وحتى 2015
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*تتعلق بالسيدات اللوايت سبق لهن الزواج
املصــدر :املســح الســكاين والصحــي ملــر أعــوام  ،2005و،2008
و ،2014ومســح الجوانــب الصحيــة يف مــر عــام 2015
مالحظــة :املصــادر التــي ســبق وأن حصلــت منهــا الســيدات عــى
معلومــات عــن ختــان اإلنــاث هــي التليفزيــون ،وأي مقــدم مــن
مقدمــي الخدمــات الطبيــة ،والزيــارات املنزليــة ملقدمــي الخدمــات
الطبيــة ،وزيــارة أي منشــأة خاصــة بتقديــم الخدمــات الطبيــة ،والزوج،
واألقــارب ،واألصدقــاء ،والج ـران ،واللقــاءات االجتامعيــة ،واملســاجد،
والكنائــس ،وغريهــا مــن وســائل اإلعــام.
بالنســبة لعــام  ،2014ال تشــمل البيانــات محافظتــي شــال ســيناء
وجنــوب ســيناء

 -3ما هي املحددات األساسية والعوامل التي تعيق التقدم؟
يتأثــر اســتمرار مامرســة ختــان اإلنــاث بعــدد مــن العوامــل
الدميوجرافيــة ،واالجتامعيــة واالقتصاديــة ،والثقافيــة .مــن
بــن هــذه العوامــل وضــع األم مــن ناحيــة كونهــا خضعــت
لعمليــة ختــان أم ال ،التعــرض للمناقشــات حــول ختــان اإلنــاث،
ومواقــف الوالديــن حــول إســتمرار املامرســة .ومــن العوامــل
الحاســمة األخــرى عمــر األم  ،ومســتوى الــراء ،واملســتوى
التعليمــي لألبويــن.5

خضوع األم
لعملية ختان

عمر األم

مناقشة
موضوع
ختان اإلناث

إذا كانــت األم قــد خضعــت لعمليــة ختــان ،فاحتــال قيامهــا بإجــراء تلــك العمليــة
البنتهــا يقــدر بســبعة أضعــاف نظريتهــا بــن الســيدات األخريــات .فاألمهــات اللــوايت
خضعــن لعمليــة ختــان عــادة مــا يؤيــدن اســتمرار هــذه املامرســة .عــاوة عــى
ذلــك ،تكــون الفتيــات أكــر عرضــة مبعــدل  4مــرات للخضــوع لعمليــة ختــان إذا كان
موقــف األم ووجهــة نظرهــا تؤيــد اســتمرار هــذه املامرســة ،ويقــرب مــن الضعفــن
إذا كان اآلبــاء يؤمنــون بــرورة اســتمرار املامرســة.
يعــد العمــر الحــايل لــأم وعمرهــا عنــد الــزواج األول مــن العوامــل املحــددة الحاســمة
والقويــة الحتــال خضــوع بناتهــن ملامرســة ختــان .فكلــا زاد عمــر األم ،زاد احتــال
ختــان ابنتهــا .ويرجــع ذلــك إىل حقيقــة أن مامرســة عمليــة الختــان بالنســبة لألجيــال
األكــر ســناً كانــت يف الغالــب ســائدة وواســعة االنتشــار بــن الســيدات ،وهــو مــا
يعــد واحــدا ً مــن العوامــل املؤثــرة عــى اســتمرارية هــذه املامرســة ،كــا ذكــر ســابقاً.

لقــد أدى االنخــراط يف مناقشــات حــول موضــوع ختــان اإلنــاث خــال العــام املــايض
إىل تراجــع احتامليــة خضــوع الفتيــات لهــذه املامرســة بشــكل كبــر .فاالطــاع عــى
معلومــات تتعلــق بتشــوية األعضــاء التناســلية األنثويــة يعــد أمــرا ً بالــغ األهميــة،
ومــع ذلــك هنــاك تراجــع حــاد عــى مــدار الســنوات يف نســبة الســيدات اللــوايت
تلقــن مؤخــرا ً معلومــات عــن عمليــة الختــان.

 5تستند محددات ختان اإلناث عىل «عوامل ومحددات تشويه األعضاء التناسلية األنثوية للفتيات حتى عمر السابعة عرش»  ،وهو تحليل ثانوي للمسح السكاين والصحي ملرص.
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لقــد كان لتعليــم األمهــات تأثــرا ً ملحوظــاً عــى وضــع مامرســة عمليــة الختــان
للبنــات يف جميــع مســتويات التعليــم ،إذ يرتاجــع احتــال ختــان اإلنــاث مــع ارتفــاع
املســتوى التعليمــي لوالدتهــا.

يؤثــر مســتوى ثــراء األم عــى فــرص ابنتهــا يف الخضــوع لعمليــة الختــان .ففــي
صعيــد مــر ،مــن املتوقــع أن تخضــع مثــاين فتيــات مــن بــن كل عــرة ،ممــن تصــل
أعامرهــن إىل ســن الســابعة عــر ،يف الطبقــات األقــل ثــراء ،لعمليــة ختــان ،وذلــك
مقارنــ ًة باحتــال خضــوع ثــاث فتيــات مــن بــن كل عــرة ضمــن نفــس الفئــة
العمريــة يف الطبقــات األكــر ثــراءا ً لتلــك املامرســة.
عــى الرغــم مــن أن الختــان يعتــر جرميــة جنائيــة يف مــر ،ويعاقــب عليهــا بالحبــس،
غــر أنــه ال ي ـزال يــزداد ويرتعــرع مــع تســهيل بعــض األطبــاء واملمرضــات والعاملــن يف
مجــال الصحــة 6إجـراء تلــك العمليــة .ويســتمر إتجــاه إضفــاء الطابــع الطبــي عــى مامرســة
الختــان ليصــل إىل  %79يف عــام  2015بــن الفتيــات ممــن تـراوح أعامرهــن بــن ســنة وأربــع
عــرة ســنة ،وذلــك بقيــام أحــد األطبــاء أو املمرضــات ،أو أحــد العاملــن يف مجــال الصحــة
بإج ـراء هــذه العمليــة .وتكمــن بعــض أســباب تطبيــب ختــان اإلنــاث «يف أن العاملــن يف
مجــال الصحــة يعتــرون مــن مهامهــم تدعيــم وتأييــد طلبــات املريــض أو األرسة ،والتــي لهــا
دوافــع اجتامعيــة أو ثقافيــة .كــا يــرى أخــرون أن إضفــاء الطابــع الطبــي يعــد أحــد أشــكال
التخفيــف مــن الــرر ،مــع األخــذ يف االعتبــار ،أنــه مــع القيــام بتلــك العمليــة بأنفســهم،
ســيكون أداؤهــم أفضــل مــن املامرســن التقليديــن» ،باإلضافــة إىل املكاســب املاليــة.7

 -4السياسات والربامج من أجل التغيري
يتمثــل التـزام الحكومــة املرصيــة بوضــع حــد ملامرســة ختــان اإلنــاث يف التوقيــع والتصديــق عــى اتفاقيــات ومعاهــدات حقــوق اإلنســان اإلقليميــة والدوليــة
املتعلقــة بختــان اإلنــاث؛ مبــا يف ذلــك اتفاقيــة حقــوق الطفــل ،واتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ،وامليثــاق األفريقــي لحقــوق الطفــل
ورفاهيتــه ،وإعــان االتحــاد األفريقــي واغادوغــو.
عــاوة عــى ذلــك ،عملــت مــر طــوال الســنوات املاضيــة عــى وضــع وتنفيــذ تدابــر ترشيعيــة وسياســية لحاميــة الفتيــات مــن ختــان اإلنــاث .فمنــذ عــام ،2003
ســلط املجلــس القومــي للطفولــة واألمومــة الضــوء عــى ختــان اإلنــاث باعتبــاره أحــد القضايــا ذات األولويــة واملعنيــة بالسياســات املتعلقــة بالطفولــة ،كــا شــجع
عــى كــر حاجــز الصمــت حــول هــذه املامرســة الضــارة .ومــن خــال اعتــاد نهــج تعــاوين متعــدد القطاعــات عــزز املجلــس القومــي للطفولــة واألمومــة إقامــة
رشاكات مــع الــوزارات ذات الصلــة ،واملنظــات غــر الحكوميــة ،واملنظــات الدينيــة ،ووكاالت األمــم املتحــدة ،والــركاء يف التنميــة .باإلضافــة إىل ذلــك ،اتخــذت
مــر خطــوات جــادة نحــو تعزيــز الترشيعــات الوطنيــة بشــأن ختــان اإلنــاث ووضــع وتطويــر اسـراتيجيات وبرامــج ومبــادرات جديــدة للتخيل عــن هذه املامرســة.
وقــد شــملت تلــك الخطــوات :الدســتور املــري (املــادة رقــم  ،)80قانــون الطفــل رقــم  12لعــام  ،1996والــذي تــم تعديلــه بالقانــون رقــم  126لعــام  ،2008وقانــون
العقوبــات لعــام  2008واملعــدل يف عــام  ،2016واالسـراتيجية القوميــة ملناهضــة ختــان اإلنــاث  ،2020 – 2016واالسـراتيجية الوطنيــة للطفولــة واألمومــة – 2018
 ،2030واإلطــار االسـراتيجي للخطــة القوميــة للقضــاء عــى العنــف ضــد األطفــال ،واالسـراتيجية الوطنيــة للمــرأة  ،2030واسـراتيجية التنميــة املســتدامة رؤيــة مرص
 ،2030وقـرار وزارة الصحــة والســكان رقــم  271لعــام  ،2007واإلعــان رقــم  14لعــام  ،2016ومبــادرة «أطبــاء ضــد ختــان اإلنــاث» ،ومبــادرة «د ّوي » لتمكــن الفتيات.
تــم ترجمــة هــذا االلتـزام يف صــورة مزيــد مــن الخطــوات الواضحــة؛ يف عــام  2019قامــت مــر بتشــكيل اللجنــة الوطنيــة للقضــاء عــى ختــان اإلنــاث بقيــادة
املجلــس القومــي للمــرأة واملجلــس القومــي للطفولــة واألمومــة لريــادة حــوار السياســات بشــأن ختــان اإلنــاث وتنســيق التدخــات والدعــوة وترسيــع وتــرة
الجهــود لحاميــة الفتيــات ومتكينهــن.
 6يف  31أغســطس  ،2016وافــق مجلــس الشــعب املــري عــى تعديــل املــادة ( 242مكــرر) مــن قانــون العقوبــات .املــادة ( 242مكــرر) ...« :تفــرض عقوبــة بالســجن ملــدة ال تقــل عــن خمــس ســنوات وال تزيــد عــن ســبع ســنوات ضــد
أي شــخص يخــن أنثــى ،أي عــن طريــق اإلزالــة الجزئيــة أو الكليــة لألعضــاء التناســلية الخارجيــة أو التســبب يف إصابــة األعضــاء التناســلية دون مــرر طبــي.
وتكون العقوبة السجن الثابت إذا أسفر الفعل عن إعاقة دامئة أو أدى إىل الوفاة« .املصدر :موقع املبادرة املرصية للحقوق الشخصية.
يف عام  ، 2007أصدر وزير الصحة والسكان املرسوم رقم 271 .بشأن حظر تشويه األعضاء التناسلية األنثوية الذي كان مدعو ًما أيضً ا بترصيح قوي من نقابة األطباء املرصية يف نفس العام.
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 7صندوق األمم املتحدة للسكان ويونيسف ومنظمة الصحة العاملية ،يونيو  .2018الدعوة إىل إنهاء إضفاء الطابع الطبي لتشويه األعضاء التناسلية لإلناث

تعزيز النظم الوطنية
اإلبالغ عن حاالت ختان اإلناث ،والحامية ،والرعاية
هنــاك رضورة للمزيــد مــن االســتثامر يف آليــات الوقايــة والحاميــة والرعايــة املتعلقــة بختــان اإلنــاث عــى
الصعيــد املحــي والوطنــي ،وتعزيــز نظــام حاميــة الطفــل ولجــان حاميــة الطفــل .كــا ينبغــي أن تســتكمل
املشــاركة املنهجيــة لكافــة الجهــات الفاعلــة يف مجــال حاميــة الطفــل بفــرص تعزيــز القــدرات للــركاء
الوطنيــن ليكونــوا قادريــن عــى تلبيــة احتياجــات الناجيــات مــن عمليــة الختــان (أي التأهيــل والرعايــة)،
وكذلــك الحيلولــة دون وجــود حــاالت جديــدة ،وحاميــة الفتيــات املعرضــات لخطــر الخضــوع لتلــك
املامرســة الضــارة.
يعــد دمــج وإدراج ختــان اإلنــاث يف النظــم والربامــج القامئــة أمـرا ً رضوريـاً ،مبــا يف ذلــك الربامــج الوطنيــة
املتعلقــة بإنهــاء العنــف ضــد األطفــال ،والعنــف القائــم عــى النــوع اإلجتامعــي ،والصحــة الجنســية
واإلنجابيــة.
تعزيز متكني اإلطار القانوين والسيايس ملواجهة ختان اإلناث ووقف اإلتجاه املتزايد للتطبيب.

عىل الرغم من تراجع معدل انتشار
مامرسة ختان اإلناث بني الفئات العمرية
األصغر سناً عىل الصعيد الوطني ،من
املتوقع أن يظل حجم مامرسة ختان
اإلناث مرتفعاً بالنظر إىل النمو السكاين
الرسيع يف مرص .ومن ثم ،يلزم اتخاذ
اجراءات جامعية لإلرساع يف القضاء عىل
تلك املامرسة ،فضالً عن حامية ومتكني
الفتيات من أجل الوصول إىل الهدف
رقم  5.3من أهداف التنمية املستدامة
لرؤية  ،2030والذي يدعو إىل وضع حد
لكافة املامرسات الضارة مثل ختان اإلناث
لتحقيق الهدف املنشود ،وهو القضاء
عىل تلك املامرسة متاماً.

إن إدراك دور العاملــن يف املجــال الطبــي ،وكذلــك مقدمــي الرعايــة الطبيــة هــو عنــر رضوري مــن
العنــارص الالزمــة للقضــاء عــى ختــان اإلنــاث .كــا أن تعزيــز ومنهجــة الرصــد واملراقبــة الوطنيــة ملقدمــي
الرعايــة الصحيــة يعــد أمـرا ً هامـاً لحاميــة الفتيــات املعرضــات لخطــر إجـراء عمليــة ختــان ،وملواجهــة تطبيــب هــذه املامرســة .عــاوة عــى ذلــك ،البــد مــن الرتكيــز
عــى وضــع سياســات واضحــة وإرشــادات وطنيــة مــن شــأنها مســاعدة العاملــن يف املجــال الطبــي عــى التعامــل مــع ألرس التــي تطلــب اإلج ـراء.

الحصول عيل خدمات عالية الجودة
يوىص بتعيني ورسم خرائط للخدمات القامئة عىل املستوى الوطني /املحيل ،مبا يف ذلك خدمات اإلحالة من خالل خط نجدة الطفل.
مــن الــروري أن يتــم تعزيــز قــدرات العاملــن يف خــط نجــدة الطفــل ،واألخصائيــن االجتامعيــن ،ولجــان حاميــة الطفــل ،واملســئولني عــن إنفــاذ القانــون،
ومقدمــي الرعايــة الصحيــة ،وذلــك مــن أجــل توفــر خدمــات عاليــة الجــودة للوقايــة والحاميــة والرعايــة املتعلقــة بختــان اإلنــاث ،كــا أن هنــاك حاجــة إىل املزيــد
مــن توثيــق املامرســات الجيــدة واالســتثامر يف مجــال خدمــات الرعايــة املقدمــة للفتيــات اللــوايت نجــن مــن إج ـراء عمليــة ختــان.

اإلعالم من أجل التغيري االجتامعي والسلويك
غالبـاً مــا يســتغرق تغيــر األعـراف واملعايــر االجتامعيــة وقتـاً طويـاً للغايــة .ومــع ذلــك ،عنــد وجــود عــرف اجتامعــي مثــل ختــان اإلنــاث ،فــإن التبايــن واالختــاف
املتزايــد بــن املواقــف والســلوك يصبــح أمـرا ً متوقعـاً حتــى يتــم الوصــول لنقطــة تحــول ،بعــد ذلــك ميكــن أن يكــون التغيــر الســلويك مفاجئـاً متامـاً.
ومــن أكــر االسـراتيجيات فاعليــة يف وضــع حــد الســتمرار األعـراف الضــارة باألطفــال ،ال ســيام الفتيــات منهــم ،هــي زيــادة وضــوح ورؤيــة الســلوكيات البديلــة،
وتيســر التفكــر الناقــد بشــأن هــذه القضيــة.
وبنــاء عــى ذلــك ،ينبغــي أن تركــز الجهــود املبذولــة إلنهــاء الختــان عــى التأثــر عــى اإلتجاهــات الجامعيــة ،وليــس التغيــر الفــردي ،ويتطلــب ذلــك التعــاون بــن
األطـراف الراغبــة يف إحــداث هــذا التغيــر واملتحمســة لهــذا العمــل .كــا أن ملعالجــة األســباب الجذريــة لإلطــار املعيــاري دور أســايس يف وقــف تلــك املامرســات
الضــارة .ويف حالــة ختــان اإلنــاث ،مــن املتوقــع أن يــؤدي تعزيــز عالقــة أكــر إنصاف ـاً بــن الجنســن إىل الحــد مــن هــذه املامرســة ،فض ـاً عــن تراجــع معــدالت
العنــف والخصوبــة .واألدوات الف ّعالــة لتعزيــز معايــر بديلــة هــي املنظــات الدينيــة ،ومشــاركة الجهــات املؤثــرة ،والدعــوة اإلعالميــة ،وإعــداد النــاذج الســلوكية،
والحــوار املجتمعــي ،ونشــاط التواصــل مــع األقـران والنظـراء ،والتســويق االجتامعــي ،ومشــاركة مــن هــم أكــر اســتعدادا ً للتغيــر كالنــشء مــن الفتيــان والفتيــات.
ويجــب أن يتــاىش متكــن الفتيــات مــع تزويــد الوالديــن باملعرفــة الصحيحــة ،واملهــارات ،واألدوات حتــى يتمكنــوا مــن حاميــة أوالدهــم ،وكذلــك تعزيــز الحــوار
بــن األجيــال مــن خــال برنامــج الرتبيــة اإليجابيــة.

إيجاد األدلة وربط املعرفة من التجارب املجتمعية بالبحوث والسياسات
عــى الرغــم مــن التقــدم الــذي تــم إح ـرازه فيــا يتعلــق بوعــي وإدراك املعرفــة املرتبطــة بختــان اإلنــاث ،توجــد فجــوات يف املعرفــة ،ال ســيام فيــا يتعلــق
بالبيانــات الوطنيــة الحديثــة حــول مــدى انتشــاره واالتجاهــات يف تغــر املعتقــدات واألع ـراف االجتامعيــة .واليــوم ،يعــد ترسيــع وتــرة الجهــود التــي تبذلهــا
الحكومــة بشــأن اإلتجاهــات الكميــة عــى الصعيــد الوطنــي ،مبــا يف ذلــك الدراســات االســتقصائية واملســوح الوطنيــة ،أم ـرا ً حاس ـاً الرشــاد اإلج ـراءات املتعلقــة
بالسياســات ووضــع الربامــج.
باإلضافــة إىل ذلــك ،يتطلــب التبايــن املرتبــط مبامرســة ختــان اإلنــاث املزيــد مــن الوعــي والتفهــم الخــاص للنــاذج الســببية لختــان اإلنــاث ،مــع الرتكيــز عــى
اآلليــات والســياقات املحليــة .والبــد أن يتــم جمــع بيانــات عــى مســتوى املجتمعــات املحليــة األساســية عــى نحــو اس ـراتيجي ،حتــى ميكــن اتخــاذ إج ـراءات
بشــأنها ،ووضــع الربامــج الالزمــة عــى مســتويات أعــى مــن التدخــات .ويــوىص بتوصيــف املجتمعــات املحليــة مــن حيــث املواقــف والعوامــل املحــددة املؤثــرة،
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وذلــك مــن أجــل تغذيــة السياســات العامــة والربامــج .كــا يــوىص بالتوثيــق املســتمر وتبــادل املامرســات الجيــدة والــدروس املســتفادة بشــأن الوقائــع والتجــارب
والربامــج التــي تخــص هــذا األمــر ،ســواء كانــت محليــة ،أو قوميــة ،أو إقليميــة ،أو دوليــة.

إدراج األثار /الدوافع االقتصادية ملامرسة ختان اإلناث يف تصميم وتنفيذ التدخالت واملبادرات املعنية بالقضاء عىل تلك املامرسة
يعــد تعزيــز وصــول الفتيــات إىل التعليــم الجيــد ،وكذلــك تعزيــز مشــاركة املــرأة يف التنميــة االقتصاديــة أمـرا ً اسـراتيجياً مــن أجــل اإلرساع يف وتــرة القضــاء عــى
ختــان اإلنــاث بــن األجيــال القادمــة .وقــد يكــون مــن املجــدي أيضـاً التأكيــد عــى التكاليــف اإلقتصاديــة املرتبطــة بالعنــف ضــد األطفــال ،مبــا فيــه ختــان اإلنــاث،
والتــي تنعكــس يف زيــادة اإلنفــاق عــى خدمــات االســتجابة والرعايــة.

االستثامر يف استدامة التدخالت ،واملساءلة ،والرشاكات
إن وضــع خطــة عمــل وطنيــة معنيــة بالقضــاء عــى ختــان اإلنــاث محــددة التكاليــف  ،وواضحــة املعــامل ،واألدوار ،واملســؤوليات ،أمــام الــركاء هــو ســبيل املــي
قدمـاً نحــو تنســيق الجهــود املبذولــة مــن قبــل الــركاء ،ورصــد التقــدم الــذي يتــم إحـرازه ،وتنفيــذ تدخــات ومبــادرات ذات تأثــر قــوي .ولضــان االســتدامة،
البــد وأن تســتفيد تلــك التدخــات مــن مشــاركة الفتيــات ومتكينهــم ،ومــن توعيــة املجتمعــات املحليــة وإجـراء الحــوارات املجتمعيــة بهــذا الشــأن ،وتعزيــز النظــم
الوطنيــة.

بـدعم مـن
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