
ي مص 
 
ك من األمم المتحدة ف  بيان مشتر

 
ي مص تدعم كافة

 
ي مص   "ختان"الجهود الوطنية للقضاء عىل  األمم المتحدة ف

 
 اإلناث ف

 
   ٢٠٢١إبريل  ٦
 ---   
 

اتخذها   ي 
الن  المسبوقة  اإلجراءات غير  والفتيات وأرسهن ومجتمعاتهن عىل  النساء  ي مرص جميع 

ف  المتحدة  األمم  ئ  تهن 
 مجلس  

 
لمان المرصي الوزراء وصد ي مرص اإلناث "ختان"ظاهرة  للقضاء عىلق عليها الير

   .ف 
 

ي  
قرت هذه التدابير الن 

ُ
ي الهام، ال  أ اتيجر ا هي نتيجة للدعوة والتنسيق االسي 

ً
اللجنة الوطنية للقضاء عىل    ما قادته  نذيلحديث

اإلناث   ا و   -ختان  والمجلس  للمرأة  القومي  المجلس  من  يرأسها كل  ي 
واألمومة  الن  للطفولة  القيادة    -لقومي  من  وبدعم 
 السياسية العليا.  

 
يعاتها لمنع   ، مما يضمن أن يشمل ذلك فقرات قانونية  ختان اإلناثإنها لحظة تاريخية حيث تواصل مرص تعميق تشر

ة عىل أولئك الذين يمارسون الختان أو يروجون له ي  سيساهم إنفاذ التعديالت ا  حيث  ،سيكون لها آثار خطير
  لجديدة ف 

هم من    حرم ي  ، حيث  مكافحة تطبيب ختان اإلناث ي  األطباء وغير
ي ال العاملير  ف  ي إجراء    المشاركون  مجال الطنر

ختان اإلناث  ف 
   ممارسة مهنتهم لمدة تصل إىل خمس سنوات.  من
 

ي مرص مع وجود تباينات  ا  ختانظاهرة  تنتشر  
ة من    تحدث الممارسةحيث    عىل مستوى األقاليم،إلناث ف  ي أجزاء كثير

ف 
التعديالت   أن  من  ثقة  للخطر. ونحن عىل  والفتيات  النساء  من  العديد  يعرض  مما  الريفية  المناطق  ي 

ف  وخاصة  البالد 
ر.   الجديدة ستؤدي إىل القضاء عىل هذه الممارسة الشديدة الرص 

 
اكتها مع اللجنة الوطنية للقضاء عىل ختان اإل  ي مرص بشر

ي كفاحها إلنهاء  تفخر أرسة األمم المتحدة ف 
ي مرص ف 

هذه  ناث ف 
ي تعزيز النظم الوطنية  يتطلب استمرار العمل الم    ختان اإلناث. إن تشي    ع الخطوات للقضاء عىل الممارسة الضارة

نسق ف 
لالستجابة لحاالت الفتيات المعرضات للخطر/ الناجيات مع ضمان مشاركة جميع الجهات الفاعلة: الفتيات والفتيان  

  و ومقدم  الدينية    اتوالقيادوالمدرسات وأولياء األمور والمجتمع  ن  و والمدرسوالمراهقات والنساء والرجال  ن  و والمراهق
يعات. إلحداث الت الخدمات  حول االجتماعي وتعزيز تنفيذ التشر

 
ي مرص، قائلة: "إنها لحظة فخر    وعلقت السيدة

نسقة المقيمة لألمم المتحدة ف  ، تحت قيادة فخامة  أن نرىإيلينا بانوفا، الم 
  ، لمانيير  وأنصار المجتمع الذين ناضلوا لضمان التدابير التشر   عدد   ازدياد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعية الالزمة  القادة والير

ي إنهاء  أصبح واالستجابة لها  ختان اإلناثلمنع 
اكة مع الدولة ف  ي األمم المتحدة نتطلع إىل الشر

هذه  حقيقة واقعة. نحن ف 
ي العديد من ظاهرة ال

 االجتماعية واالقتصادية "  المجاالتوتعزيز حقوق النساء والفتيات ف 
  

 --- 
 
 

 


