
 

 

 

 

 

 

% بين جميع 87,2تبلغ والتي في ظل نسبة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية 

 95سنة من إجمالي عدد السكان البالغ  49-15ارهن بين السيدات التي تتراوح أعم

مليون تقريباً، تملك مصر عدداً من النساء الالتي تعرضن لتشويه األعضاء التناسلية 

 األنثوية أكثر من أي دولة أخرى في العالم.



 نسبة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية
 .43-42راجع ملف الدولة الصفحات 

 :، حيث تبقى معدالتها بين أعلى المعدالت في العالمنسبة انتشار عالية جدا  على أنها دولة ذات تصنف منظمة اليونيسيف مصر 

سنة 49-15ممن تتراوح أعمارهن بين  الالتي سبق لهن الزواجبين السيدات  92,3%
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سنة 49-15ممن تتراوح أعمارهن بين جميع السيدات  بين% 87,2
2

 

تحليل ثانوي، أظهر 2014 – 2005بينما اختلفت النسبة اإلجمالية بشكل طفيف خالل الفترة بين 
3

لبيانات برنامج االستقصاءات  

أن النسبة المئوية اإلجمالية  سنة 17 -0الفتيات المصريات الالتي تتراوح أعمارهن بين ( حول DHSالديمغرافية والصحية )

% 69انخفض من سنة  18قبل بلوغ سن  يرجح أن يتعرضن لهللفتيات الالتي تعرضن لتشويه األعضاء التناسلية األنثوية أو ممن 

 17خالل هذه الفترة، ونظراً لكونه من المستبعد أن تتعرض الفتيات لتشويه األعضاء التناسلية األنثوية بعد بلوغ سن  %55إلى 

 سنة في مصر، فيرجح أن تستمر النسبة في االنخفاض في المستقبل. 

لرشويه  األكثا فقاا  سنة في الخاس  49 - 15يتي يترااو  ععااهنن يين الال سيداتمن ال %94.4نسبة  تخضع، 2015وفي عام 

.ايتساعا  عنه يزداد يبدو الفاق يتشيا البيانات إلى عن نذا و غنى.في الخاس األ %69.8األعضاء الرناسلية األنثوية، مقايل 
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 السن ونوع تشويه األعضاء التناسلية األنثوية

 .48-46راجع ملف الدولة الصفحات 

ويتنخفض النسبة يين صغاه . وعاما   17بين الوالدة وعمر عادة ما يرم يتشويه األعضاء الرناسلية األنثوية في مصا في عي وقت 

سن البلوغ عو قبله عندخضع معظم الفريات لهذه الاااهسة ويت، سنوات 9سن من زيد يشكل ملحوظ ييناا يتالفريات، 
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. ويبدو عن يتشويه 

في سن عصغا في صعيد مصا رماألعضاء الرناسلية األنثوية ي
6

في الخران في يتناقص  سن. ونناك عيضا يتقاهيا غيا مؤكدة يأن 

النوعان من من السنة، وعادة ما يكون الفراة األشد حاا  ، قبل ويونيومايو مصا. وعادة ما يرم يتشويه األعضاء الرناسلية األنثوية في 

 .األول والثاني

 لماذا
 .56راجع ملف الدولة صفحة 

ليد االتقنو منها  األكثا شيوعا   ،عصا الفاعوني، ويااهس لعدة عسبابرم يتنفيذ يتشويه األعضاء الرناسلية األنثوية في مصا منذ الي

مخرونةزوجره عن يتكون عن الزوج يفضل  السيدات٪ من 53٪ من الاجال و 57.5ويعرقد . والدين وارتباطه بالزواج
7

الاهم و. 

الاجال إلى يتشويه األعضاء الرناسلية األنثوية كجزء من حااية النساء ينظا "الحااية"، و القوامة يالنسبة للاجال الاصايين نو مفهوم

في عسانن
8

. 

ياغبون في الجنس إشكالية لرشويه األعضاء الرناسلية األنثوية نو الفكاة السائدة يأن النساء "عن السبب األكثا لوجظ ومع ذلك، فقد 

عكثا من الالزم"
9
عن يتشويه  السيدات٪ من 43.1٪ من الاجال و 48.7 ، ويعرقدلجنسيةهن اهغبرالاااهسة يتقلل من نذه وعن  

يانع الزنا األنثويةاألعضاء الرناسلية 
10

. 

  



 أين

 .44-42الدولة الصفحات راجع ملف 

أعلى انرشاه يتشويه األعضاء الرناسلية األنثوية نسبة بلغ فر لرشويه ععضائها الرناسلية،ويايتبط مكان اإلقامة يقوة ياحراال يتعاض الفراة 

من الفريات % 15.9سنة،   49 - 15اللوايتي يترااو  ععااهنن يين  سيداتمن ال% 92.6في مصا ) في المناطق الريفية امعدالته

من % 10.4و سيدات، من ال% 77.4األدنى في الاناطق الحضاية )ييناا يتبلغ عدنى معداليتها سنة(،  14-1يين في الفئة العااية 

الفريات(
11

مصا والاحافظات شاال ي يعشن في يتالالن عيشكل ملحوظ يين الفريات الاليتي يعشن في صعيد مصا يتزيد نسبة . و

 الحضاية.

 

 :تو ماني( 28 ©األعضاء التناسلية األنثوية في مصر )نسبة تشويه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القانون
 .26راجع ملف الدولة صفحة 

، تم 2008يونيو  16في و .شويه األعضاء الرناسلية األنثويةاعاندات الدولية الارعلقة يراليتفاقيات واالالعديد من على وقعت مصا 

خالل عالية فريات يد من العدال يتوفي، 2013 - 2007. وفي الفراة ما يين عامي تشويه األعضاء التناسلية األنثوية في مصر تجريم

عام من عن القوانين غيا كافية وغيا مطبقة يشكل كاف. ماا يتسبب في قلق ، عسهيا البايتمن يينهن يتشويه األعضاء الرناسلية األنثوية، 

  .يتشديد عقويرهاجعل يتشويه األعضاء الرناسلية األنثوية جناية وي يتعديل آخا على قانون العقوياتخل ، عد2016وفي سبرابا 



 الممارسين واإلطار الطبي لتشويه األعضاء التناسلية األنثوية

 .89-88راجع ملف الدولة الصفحات 

 يرشويهللقيام الصحي )وخاصة األطباء( الاحرافين في الاجال  إلىالاااهسين الرقليديين من رحول في مصا يتم ال، 2008منذ عام 

 يتم إجراء نسبة حاليا  ف؛ في مصا كبياا   يتحديا   تشويه األعضاء التناسلية األنثويةاإلطار الطبي لويشكل األعضاء الرناسلية األنثوية. 

لصحيامحترفين في المجال  بواسطة٪ من حاالت تشويه األعضاء التناسلية األنثوية 78.4
12

. 

سانم في يتحول األسا  قدالصحية  األضااهعلى  عن يتاكيز الحاالت األولى لاكافحة يتشويه األعضاء الرناسلية األنثوية يُشاه إلىو

نظا إلى األطباء، كاهنيين موثوق يهم، على عنهم يُ ف. "عمانا  "عكثا  ونهاعربايالري وإلى العاملين في الاجال الطبي والااافق الطبية 

عقل عاضة للاعاقبة على  معلى عنه مالرقليديات، ويالرالي ينظا إليه اولداتعكثا من ال ،يقده عكبا من "السلطة" في الاجراعيرارعون 

 واحدا   في الاسرشفيات العامة يوما  هذه الاااهسة عندما ساح وزيا الصحة ي 1994نذه الفكاة في عام  تزيتعز. وقد نذه الاااهسة

 الفريات من الاخاطا. "لحااية"في األسبوع، في محاولة 

)مشروع قانون قيد  ة سيئةطبيممارسة أداء تشويه األعضاء التناسلية األنثوية  اعتبارقانون ينص على  وفي حين أنه ال يوجد حالياً 

ت في المستشفيات الحكومية والعيادااألنثوية ضد تشويه األعضاء التناسلية  1996عام  النظر(، أصدر وزير الصحة مرسوماً 

 الخاصة.

مصرشمال في المحافظات الحضرية و هو األكثر شيوعاً ويعد اإلطار الطبي لتشويه األعضاء التناسلية األنثوية 
13

هناك دوافع . و

 في المناطق الريفية.خصوصاً تشويه األعضاء التناسلية األنثوية، واقتصادية للمحترفين في المجال الطبي لممارسة 

 

 التفهم واالتجاهات

 .59-54الدولة الصفحات  راجع ملف

سنة( أن تشويه األعضاء  49-15يتراوح أعمارهم بين الذين % من الرجال )58,5% من السيدات و53,9يعتقد نسبة 

من المرجح أن تقول الشابات إن تشويه األعضاء التناسلية األنثوية ضروري أكثر و .التناسلية األنثوية يجب أن يستمر في مصر

.األقل ثراء وتعليماً أكثر عرضة لدعم هذه الممارسة من األكثر ثراء واألفضل تعليماً ، ويكون المواطنون من الشباب
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أن تشويه األعضاء التناسلية األنثوية يعد أمرا  مطلوبا  في الدين سيدات% من ال46,2و رجال% من ال50,1يعتقد نسبة و
15
. 

األعضاء التناسلية األنثوية في مصر. وتشير البيانات إلى حدوث انخفاضتأثير كبير على استمرار تشويه األمر ولهذا 
16

، أكثر بين 

معارضة تشويه األعضاء أن ، وفي الدين اً مطلوبيعد أمراً النساء من الرجال، في االعتقاد بأن تشويه األعضاء التناسلية األنثوية 

النساء المسلمات نعات يالمسيح سيداتالتناسلية األنثوية انتشرت بشكل أسرع بين ال
17

. 

قص المعرفة في عال من سوء الفهم في المجتمع حول الجنس وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية، بما في ذلك ن هناك مستوكما أن 

يساهم غياب التعليم الجنسي الجيد في المدارس، المنازل، ومن خالل القيادات الدينية في استمرار تشويه و .القطاع الصحي نفسه

 .األعضاء التناسلية األنثوية

، شويه األعضاء التناسلية األنثويةللمعلومات عن ت والرجال مؤخراً  سيداتفي تعرض ال حاداً  انخفاضاً  وتظهر البيانات المتاحة أيضاً 

فيعتبر . اً حيوي اً أمريعد التعرض لمعلومات دقيقة عن تشويه األعضاء التناسلية األنثوية  ذلك أنأمر يبعث على القلق؛  وهو

 في صعيد مصر. اً صصو، وخهذه الممارسةرسائل مكافحة بث ل التلفزيون طريقة حاسمة

.  



  تحديات المضي قدما  
 .107-104راجع ملف الدولة الصفحات 

 ؟مكافحة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية أن تأخذه في اعتبارها ما الذي ينبغي على الحكومة المصرية وبرامج

  المجتمعية المستمرة، والتقاليد والمعتقدات المتعلقة بالدين وتشويه األعضاء التناسلية األنثويةمعالجة الضغوط. 

 التعليم الجنسي والناتج عن غياب ، وخصوصا  للشباب توضيح سوء الفهم حول الجنس وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية

 .القيادات الدينيةفي المنزل والمدرسة ومن  الدقيق

 لقائمة الخاصة باإلطار الطبي لتشوية األعضاء التناسلية األنثوية في مصر، رغم تجريمها قانونا .المشكلة ا 

 .نقص المعرفة وسوء الفهم بين العاملين بالمجال الطبي حول تشوية األعضاء التناسلية األنثوية 

 التي ال يملكن األموال الالزمة للدفع.عدم إمكانية الحصول على الرعاية الصحية، وخصوصا  للسيدات في المناطق الريفية وال 

  يتشويه األعضاء الرناسلية األنثوية، ياا في ذلك يتثقيف ودعم العاملين في مجال العدالة مثل الشاطة  إنفاذ قوانين مكافحةوضع

 والقضاء.

 نشرمن كل الديانات، والذين يستطيعون  التعليم والحفاظ على القادة المؤثرين والنماذج التي يحتذى بها، وخاصة القادة الدينيين 

 .معلومات دقيقة حول تشويه األعضاء التناسلية األنثوية لمجتمعاتهم وبأماكن عبادتهم

 وإشراك جميع أفراد األسرة والمجتمع األوسع. ،تعزيز النهج الشامل لبناء الثقة 

 أو جعل الصحفيين أكثر تخوفا  من نشر وبةجعل نشر المعلومات أكثر صعاحتمالية  ،من شأن التراجع في حرية الصحافة ،

 .تقارير حول الموضوعات الحساسة

  لتخوف ذوي الصلة من المحاكمة، أو لنقص المعلومات الحصول على بيانات شاملة وموثوق بهاصعوبة. 

 ئلمن بعض الفصا والتهديد المستمر بإعادة دعم تشويه األعضاء التناسلية األنثوية المتغير، المناخ السياسي. 

  في إقامة شراكات والحصول على التمويل )وخاصة التي تواجه برامج مكافحة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية الصعوبات

 المصري الجديد.« قانون المنظمات غير الحكومية»الدولي(، والمهددة ب

  في ظل ضعف التنسيق بين االئتالفات القائمة بين المنظمات غير الحكومية وفرق العمل، احتمالية إعاقة الجهود المبنية على

حول أكثر الطرق فاعلية للقضاء على تشويه األعضاء  -بل والمتعارض–الحكومة والمجتمع المدني، نتيجة للفهم المختلف 

 الرناسلية األنثوية. ي الدولة إلنهاء تشويه األعضاءوضمان األمن والسالمة البدنية لهؤالء اللذين يعملون فالتناسلية األنثوية 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تو ماني والمتاح على الرابط التالي 28لمعلومات مفصلة حول اإلطار الطبي لتشويه األعضاء التناسلية األنثوية، راجع تقرير 

http://28toomany.org/fgm-research/medicalisation-fgm/. 
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