
ا إزاء هذه الظاهرة  اإلناث  ختان عىل مواصلة الجهود الوطنية للقضاء  
ً
 وتعزيز ثقافة عدم التسامح مطلق

 

ن بحر  ية لفيلم "بير ي العرض الجماهير
ي   / ن" بمحافظة دمياط. الصورة: هيئة األمم المتحدة للمرأةي صورة تجمع السيدات المشاركات فن

 يونس حسنن

ي    العنف   أشكالأحد  و   انتهاك لحقوق اإلنسان   ختان اإلناث   يعد 
ا فن ً مختلفة.  البلدان  العديد من الضد النساء والفتيات الذي ال يزال منتشر

ي   عن ختان اإلناث    ظاهرة  تنتج
ن الناشئة عن األعراف االجتماعية الن  ن الجنسير ي   عدم المساواة بير

ي بعض    ،داتتغيير العا   لديها تأثير كبير فن
وفن

ي    مما يؤدي إل   ،األحيان السلوكيات
الصحة  التمتع بسالمة  الحد من قدرة النساء والفتيات عىل ممارسة حقوقهن بالكامل، مثل حقهن فن

 بأن  العقلية والجسدية
ً
   .ما تجري عملية الختان رغًما عن األننى أو بإجبارها غالبا علما

لذلك،    وإشارة 
 
المادة  ت )   11لزم  المرصي  الدستور  المدنية  2014من  الحقوق  جميع  ي 

فن والرجل  المرأة  ن  بير المساواة  بتحقيق  الدولة   )

العنف.  المرأة من جميع أشكال  والثقافية، وكذلك حماية  الصعيد    والسياسية واالقتصادية واالجتماعية  ، عىل  ي    العالمي
فن ينعكس  وكما 

ن المرأة   اتيجية الوطنية لتمكير ي خطة التنمية المستدامة لعام  هو محدد  كما    ،ختان اإلناثفإن القضاء عىل    المرصية،االسي 
ي    2030فن

فن

ن   بمثابة   ،من أهداف التنمية المستدامة   5.3/    5إطار الهدف   ن وتمكير ن الجنسير ي تحقيق المساواة بير
ي العديد من  محرك رئيسي فن

 المرأة فن

ي جميع أنحاء العالم. 
 البلدان فن

ي مرص   البياناتتشير   
ي  مرصيات  النساء ال  من،  1(2015% ) 87.2  إل أن  فن

ن  الالت  اوح أعمارهن بير   . ختان اإلناثعاًما قد خضعن ل   49و  15تي 

ي االنخفاض، حيث تعرضت    تعرض النساء والفتيات للختان   أن معدالت إل  تشير  األدلة    رغم هذه النسب إال أن و 
  10من كل    7آخذة فن

ن   اوح أعمارهن بير ي نفس الفئة العمرية عام  97مقارنة بـ    2ختان اإلناثعاًما ل  19و  15فتيات تي 
٪ من هذه الحاالت  72أن  علًما  ،  1985٪ فن

ن  ي تم ارتكابها من قبل المهنيير ي المجال الطن 
 . فن

ا إزاء  لقضاء عىل هذه الممارسات الضارة وتعزيز ثقافة عدم التسامح  من أجل االجهود الوطنية    تستمر ا  ،سنواتعىل مدى عدة  
ً
مطلق

ي يونيو من عام    للنساء  بيئة آمنة  من أجل خلق الضارة    ظاهرةهذه ال 
رسمًيا عندما أقر مجلس    اإلناث  تجريم ختان، تم  2008والفتيات. فن
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ي    النواب
ن كحد أقىص، أو  بمعاقبة الجاتن جنيه مرصي وكحد أقىص    1000بحد أدتن  دفع غرامة  بالسجن لمدة ال تقل عن ثالثة أشهر وسنتير

يعية لتشديد العقوبات عىل ارتكاب هذه الجريمةمرص    شهدتالماضية،  خالل السنوات  و جنيه مرصي.    5000 ات تشر ي عامعدة تغيير
  . فن

لزيادة    وافق  ،2021 قانون  وع  مشر عىل  المرصي  الوزراء  لتصلمجلس  عن  ل  السجن  إل  العقوبات  يقل  ال  ونعما  لألطباء    شر عاًما 

 . ختان اإلناثوالممرضات الذين يمارسون 

يعية  ات التشر اح هذه التغيير
ي    ختان اإلناثاللجنة الوطنية للقضاء عىل    والعمل عليها تحت قيادة  تم اقي 

ي عام  تأسست  الن 
، برئاسة  2019فن

كة من قبل المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة واألمومة. باإلضافة إل   ي تم تنفيذ العديد من    ذلك،مشي 
إطار    األنشطة فن

ي  اللجنة الوطنية، مثل حمالت طرق األبواب والقوافل الطبية والحمال   عمل
ي  نجحت  ت اإلعالمية الن 

مليون    22  إل أكيى من  الوصول فن

ن  من النساء والرجال واألطفال    )ة( مستفيد  ة بير ي الفي 
ي أواخر عام  و  . 32020حن  يونيو    2019مايو  فن

أشارت البيانات الصادرة    ،2020فن

ي أبلغن عن حوادث فعلية أو محتملة  
عن المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة واألمومة إل أن عدد الفتيات واألمهات الالت 

ا  1618لختان اإلناث بلغ  
ً
ة ما    4بالغ ي الفي 

ن يونيو  فن ي عام   ة الطفلخط نجد   منذ إنشاء  5بالغ  024  بـ ، مقارنة  2020وديسمي     2019بير
  فن

20056. 

ي القبول االجتماعي وتجنب وصمة العار االجتماعية العامل األكي  الذي يؤثر  
. النساء والفتيات لختان اإلناث   عىل تعرض  تظل الرغبة فن

ا عىل أساس االعتقاد بأنه سيضمن زواًجا مناسًبا للفتاة ويحافظ عىل  ويتم ممارسة هذه الظاهرة  
ً
 عفتها و أيض

 
ف  المحافظة عىل  ،  ممن ث شر

ا بأن الدين 
ً
مارس إيمان  . فن مرص   المؤسسات الدينية اإلسالمية والمسيحية  حرمتهوهو ما   يقتضيه، األشة. كما ي 

ي إطار الجهود المبذولة  
ن بحرين"، وهو نتاج    إنتاجتم  ،  جتماعية حول ممارسة ختان اإلناثلتغيير األعراف والمفاهيم اال وفن   تعاون الفيلم "بير

ك ا منهم بدور   المشي 
ً
ي مرص إيمان

ن المجلس القومي للمرأة وهيئة األمم المتحدة للمرأة فن كمحفز لتغيير األعراف االجتماعية السينما  و   الفن   بير

اك المجتمع لتغيير   ي    المفاهيموخلق حوار وإشر
ن ضد المرأة والن  ي تمير

الفيلم من تأليف    . الممارسات الضارة  مثل هذه  ؤدي إل استمرار تالن 

ة مريم نعوم، وإخراج أنس طلبة، وإنتاج كة  كاتبة السيناريو الشهير ، وتم    شر ي مرص والوكالة األمريكية حكومة ال  من  بدعمإنتاجه  أكسير
يابان فن

 (. USAIDللتنمية الدولية )

ن بحرين تم طرح فيلم "  ي دور السينما عام  بير
جائزة دولية حن     22  الفيلم عىل  حصد ، وقد  Netflix  منصة   متاح حالًيا عىلهو  و   2019" فن

ي 
ي العديد من المهرجانات السينمائية الدولية واإلقليمية. حرص المجلس القومي للمرأة وهيئة األمم المتحدة للمرأة فن

  اآلن بعد مشاركته فن

تنظيم عروض   ا عىل 
ً
أيض يةمرص  المحافظ  أكي  عدد من  مجانية للوصول إل  جماهير ي مختلف 

والرجال فن لتغيير النساء  ي محاولة 
ات فن

ي ذلك    المفاهيم
ي تم تناولها بما فن

لي   ختان اإلناثحول الموضوعات المختلفة الن 
ن ، من خالل إجراء مناقشات تفاعلية بقيادة والعنف المين

 . عرضبعد كل  المجلس القومي للمرأة مقرري

عام   أواخر  ال2021حن   ذلك  ي 
فن بما  المحافظات  مختلف  ي 

فن مرات  عدة  الفيلم  رض  ع  والفيوم  ،  والمنيا  واألقرص  وقنا  ودمياط  قاهرة 

يةواإلسكندرية وأسيوط وكفر الشيخ. وحرصن العروض   . ومشاركة  مشارك  900أكيى من  الجماهير

ن   ي القيام بذلك ]الختان[ لهن"، ذكر أحد المشاركير
ا فن
ً
يأثناء    من الرجال "لدي ثالث فتيات ولن أفكر أبد قيم الذي    العرض الجماهير

ُ
ي    أ

فن

ي القاهرة.    2021أواخر عام  
ي ديسمي     إحدى الحضور قالت  و فن

ي دمياط فن
ي الفيلم   ،2021خالل العرض الذي تم تنظيمه فن

"أكيى ما أحببته فن

ي إجراء الختان[  سيجعل أي شخصثر، و هو أنه مؤ 
ه/ها ]يفكر فن  ". أن يعيد تفكير

من  و  النحو،  هذا  دعم    المهم عىل  يتم  عىل    ة المستمر   الجهود أن  للقضاء  الوطنية  اإلناثللجنة  ي   ختان 
ومتعدد   فن شامل  نهج  اعتماد 

اكالتخصصات   كاء التنمية  كافة  إلشر ن والسياسات من خالل استجابات منسقة   شر يسهل الوصول إليها من    وفعالة  لدعم تنفيذ القوانير

 
 
ي    بلق

ي تركز عىل اعتماد   . تعرضن لختان اإلناثالفتيات والنساء الالت 
وري دعم استثمارات اللجنة الوطنية الن  باإلضافة إل ذلك، من الرصن

اتيجيات وقائية شاملة   ن  المغلوطة  ، والصور النمطية والمرأةالرجل  األعراف االجتماعية، وأدوار    ىلتسليط الضوء عمن شأنها  اسي  ، والتميير

 ضد النساء والفتيات. 
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اكة مع اللجنة الوطنية للقضاء عىل  ي ذلك صندوق األمم المتحدة    منظمات  ، وبالعمل مع  ختان اإلناث  بالشر
األمم المتحدة األخرى بما فن

األمم هيئة  تواصل  واليونيسيف،  للمرأة  للسكان  ي مرص   المتحدة 
الوطنية  دعم  فن المرأةل  الجهود  الخدمات    المرصية  والفتاة   وصول  إل 

. إل   المغلوطة  تغيير األعراف االجتماعية و وع المجتمع   رفعو   األساسية، ن ن الجنسير  نهاء جميع أشكال عدم المساواة بير

 


