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ت رير م جز عن الد لة

;There is a solutely o reaso to ut a y ody. . . . It s child abuse
it s ge der- ased viole e; it s a hu a -rights violatio .
)~ Babatunde Osotimehin, Head of UN Population Fund (1

"ال ي جد أ سب ع اإلطال ل طع أ جزء من أجزاء اإلنس ن . . . .إنه
إعتداء/تعسف ع األط ل؛ إنه عنف ق ئ ع الن ع االجتم عي؛ إنه
اإلنس ن".
لح
انت

~ ب ب ت ند أ س تيم ين ،رئيس صند

األم المتحدة ل سك ن
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Female Genital Mutilation (FGM) has been performed in Egypt since pharaonic times. An FGM
prevalence of 87.2% among all women aged 15-49 (2) in a population of nearly 95 million suggests that
Egypt has the greatest number of women and girls who have experienced FGM of any country in the
world.

تع د ممارس بتر األعضاء التناسلي األنث ي في مصر إل العص ر ال رع ني  .تحت مصر عل العدد
األكبر من النساء ال تيا الذين خضعن ل ذه الممارس أكثر من أ بل ٍد آخر حيث يصل معدل اإلنتشار إل
ملي ن نسم .
 % .بين النساء التي تترا ح اعمارهن بين  2-عاما ً في بل ٍد يبلغ عدد سكانه
The first movement against the practice began as early as the 1920s, in the medical sector. Following
the International Conference on Population and Development in Cairo in 1994, the public discourse
surrounding the issue began to change, and anti-FGM a ti ists fo us shifted fro the health-related
)consequences of FGM to hu a a d o e s rights. (3

بددددأ أ ل حركددد مناهضددد ل دددذه الممارسددد فدددي مددد مبكدددر مدددن عدددا  ،1920فدددي الع ددداي ال بدددي .فدددي أععدددا
المدددرتمر الدددد لي للسدددكان التنميددد فدددي العددداهر عدددا  ،1994بددددأ الخ دددا العدددا المحدددي بالعضدددي يت يدددر ،انتعدددل
تركيدددش نشددد اء مكافحددد بتدددر األعضددداء التناسدددلي لصنثددد مدددن الع امددد الصدددحي المترتبددد علددد بتدددر األعضددداء
3
التناسلي لصنث إل حع اإلنسان المرأ .
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Anti-FGM campaigners have had to work through a tur ule t period i Eg pt s re e t politi al histor ,
including changes in government and the Arab Spring demonstrations (the Egyptian Revolution) in 2011.
Work to end FGM was severely curtailed in 2012 when the Muslim Brotherhood were in power and
trying to overturn the previous ban on medical professionals performing FGM. Egypt under President
el-Sisi is now relatively stable, although tensions and uncertainties about the future remain.

اُضددد ر نشددد اء مناهضددد بتدددر األعضددداء التناسدددلي لصنثددد للعمدددل خددد ل فتدددر مضددد رب فدددي التددداريل السياسدددي
المصدددر الحدددديث ،بمدددا فدددي ذلدددا الت ييدددرا فدددي الحك مددد مثددداهرا الربيددد العربدددي الثددد ر المصدددري فدددي
عددا  .2011هددذا مددد تدد تعلدديب العمددل بشددده مددن أألددل إن دداء بتددر األعضدداء التناسددلي لصنثدد فددي عددا 2012؛
عنددددما سدددي ر اإلخددد ان المسدددلم ن علددد السدددل  ،محدددا لين إسدددعا الحثدددر السددداب علددد األ بددداء الدددذين يع مددد ن
ببتددددر األعضدددداء التناسددددلي لصنثدددد  .اآلن أصددددبح مصددددر تحدددد حكدددد الددددربيا السيسددددي مسددددتعر نسددددبياً ،علدددد
الرغ من استمرار الت ترا الشك ا ح ل المستعبل.
Egypt is classified by the World Bank (4) as a lower middle-income ou tr . Upper Egypt is the poorest
region, especially its rural areas, where FGM is most prevalent.

يصدددنل البندددا الدددد لي مصدددر فدددي" 4الشدددريح الددددنيا مدددن البلددددان مت سددد الددددخل" .يعتبدددر صدددعيد مصدددر اإلملدددي
األكثر فعراً في الب د ،ال سيما المنا الري ي فيه؛ حيث ينتشر بتر األعضاء التناسلي لصنث .
)Regarding FGM, Egypt is classified by UNICEF (5) as a very high prevalence ou tr . The DHS 2014 (6
gives a prevalence of 92.3% among (ever married) women aged 15-49, and the EHIS 2015 (7) gives a
prevalence of 87.2% among (all) women aged 15-49. There has been little change between 2008 and
2015. A more encouraging picture is presented in a secondary analysis (8), of the DHS data on Egyptian
girls aged 0-17 between 2005 and 2014, which concludes that the total percentage of girls who had
already undergone FGM and those who were likely to undergo FGM before they reached 18 years of age
fell from 69% to 55% in that period.(9) As girls are unlikely to experience FGM after the age of 17 in
Egypt, this suggests that there will be a continued decline in the overall prevalence of FGM in the future.

تصدددنل منثمددد الي نيسددديل  UNICEF 5مصدددر مدددن الدددد ل التدددي ينتشدددر في دددا بتدددر األعضددداء التناسدددلي
بنسدددب عاليددد  .ي ضددد المسددد السدددكاني الصدددحي الدددديم ألرافي لعدددا  2014 6عدددن صددد ل معددددل اإلنتشدددار
لبتدددر األعضددداء التناسدددلي األنث يددد إلددد  %92.3بدددين النسددداء المتش ألدددا التدددي يتدددرا حن اعمدددارهن مدددا بدددين
 49-15عامدددا ً .كمدددا كشدددل برندددام مسددد الأل انددد الصدددحي – مصدددر  72015عدددن صددد ل معددددل اإلنتشدددار
إلددد  %87.2بدددين النسددداء التدددي يتدددرا حن اعمدددارهن بدددين  49-15عامددداً .لددد يكدددن هنددداا ت ييدددراً حعيعيدددا ً بدددين
عددددامي  .2015-2008كمددددا ي ضدددد المسدددد السددددكاني الصددددحي الددددديم ألرافي  8الددددذ أألددددر علدددد ال تيددددا
المصددددريا اللدددد اتي يتددددرا ح أعمددددارهن مددددا بددددين  17-0عامددددا ً بددددين عددددامي  2014-2005انخ دددداب نسددددب
ال تيدددا ال تدددي تعرضدددن ا مدددن المحتمدددل أن يتعرضدددن لبتدددر اعضددداب ن التناسدددلي مبدددل بلددد غ ن  18عامدددا ً مدددن
 %69إلددد  9 .%55تشدددير الت معدددا إلددد اسدددتمرار انخ ددداب إنتشدددار هدددذه الممارسددد فدددي المسدددتعبل حيدددث ال
يتعرضن ال تيا في مصر إل بتر أعضاب ن التناسلي بعد بل غ ن  17عاماً.

FGM in Egypt is usually performed at any time between birth and the age of 17, with most girls
undergoing the practice at or before puberty. (10) FGM appears to take place at a younger age in Upper
Egypt, and may even be performed in some rural villages when girls are only five days old. There
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appears to be a move towards cutting girls at a younger age, but this is difficult to confirm at present.
FGM is usually performed in May and June, before the hottest part of the year. (11) Reports suggest
that it is usually Types I and II that are practised. (12) The likelihood of a woman or girl experiencing
FGM is influenced by both place of residence and wealth. 77.4% of women (aged 15-49) in urban areas
have undergone FGM, compared to 92.6% in rural areas. Prevalence among girls aged 1-14 is 10.4% in
urban areas, compared to 15.9% in rural areas, and there is a markedly higher prevalence among girls
living in Upper Egypt than among girls living in Lower Egypt and the Urban Governorates.(13) 94.4% of
women (aged 15-49) in the lowest wealth quintile have undergone FGM, compared to 69.8% of women
)in the highest wealth quintile.(14

يمكدددن أن يخضدددعن ال تيدددا فدددي مصدددر لبتدددر أعضددداب ن التناسدددلي فدددي أ مددد مندددذ الددد الد حتددد بلددد غ ن
 17عامدددا ً لكدددن معثددد ال تيدددا يخضدددعن ل دددذه الممارسددد فدددي مرحلددد البلددد أ مبل دددا .10يخضدددعن ال تيدددا فدددي
ألندد مصددر ل دددذه الممارسدد فددي مرحلددد مبكددر حيدددث يمكددن بتددر األعضددداء التناسددلي لل تددا فدددي العددرا الري يددد
بعدددد مدددر ر خمسددد أيدددا ٍ فعددد علددد الدت دددا .يبدددد أن هنددداا ت ألددده لع ددد ال تيدددا فدددي سدددن أصددد ر لكدددن مدددن
الصدددع تدكيدددد ذلدددا فدددي ال مددد الحدددالي .عددداد ً مدددا يتعرضدددن ال تيدددا فدددي مصدددر ل دددذه الممارسددد فدددي شددد ر
مددداي ي نيددد لتألنددد حدددرار الصددديل فدددي األشددد ر التاليددد  .11تشدددير التعدددارير إلددد أن النددد ي األ ل الثددداني همدددا
األكثددددر شددددي عا ً فددددي مصددددر .12تتدددددثر أمكانيدددد تعددددرب ال تددددا لبتددددر أعضدددداب ا التناسددددلي بالمكددددان المسددددت ا
اإلمتصدددداد ألسددددرت ا حيددددث نألددددد أن  %77.4مددددن النسدددداء التددددي يتددددرا حن أعمددددارهن مددددا بددددين  49-15فددددي
المندددا الحضدددري يخضدددعن لبتدددر أعضددداب ن التناسدددلي بينمدددا تصدددل هدددذه النسدددب إلددد  %92.6فدددي المندددا
الري يددد  .تصدددل نسدددب انتشدددار هدددذه الممارسددد بدددين ال تيدددا فدددي ال بددد العمريددد  14-1عامدددا ً إلددد  %10.4فدددي
المندددا الحضدددري بينمدددا تصدددل تلدددا النسدددب إلددد  %15.9فدددي الريدددل المصدددر  ،كمدددا ُي حدددث شيددداد اإلنتشدددار
فدددي صدددعيد مصدددر بمعددددال أعلددد مدددن انتشدددارها فدددي ال ألددده البحدددر المحافثدددا الحضدددري  .13تصدددل نسدددب
األنتشدددار بدددين النسددداء  49-15عامدددا ً ال تدددين يعشدددن فدددي ال ُخمدددا األدنددد لمرشدددر الثدددر إلددد  %94.4بينمدددا
تنخ ب النسب إل  %69.8بين ال تيا ال تي يعشن في ال ُخما األعل لمرشر الثر .14
While most Egyptians have heard of FGM, knowledge and understanding of the issues surrounding
FGM and its dangers are poor. Slightly more girls and young women have heard of FGM (98.3%) than
boys and young men (89.4%). Young women are more likely to say FGM is necessary than young men,
and less-wealthy and less-educated young people are more likely to say it is necessary than richer and
better-educated young people. (15) The percentage of men and women who think FGM makes
childbirth more difficult is very low. However, there has been an i rease i k o ledge a out FGM s
potential to cause serious consequences/death (16), probably due to the attention given by the media
to the deaths of several young girls in recent years. It is a matter of concern, however, that available
data shows a sharp de li e i oth o e s a d e s re e t e posure to i for atio a out FGM.
(17) Exposure to correct information about FGM is vital– for example, Lower Egypt has had the
greatest decline in prevalence of FGM since 2005, and also has the highest percentages of women who
)have received information on FGM and discussed it with their peers or relatives. (18

فيييي حيييين أن معصييي المصيييريين قيييد سيييمع ا عييين بتييير األعأييي ء التن سييي ية لين ييي  ،إال أن المعرفييية ف ييي ال أييي ي
المتع ييية ببتييير األعأييي ء التن سييي ية لين ييي خط رت ييي تصيييل أيييعي ة .فال تيدددا الشدددابا اللددد اتي سدددمعن عدددن
بتدددر األعضددداء التناسدددلي لصنثددد هدددن  ٪ 98.3أكتدددر ملدددي ً مدددن األ الد الشدددبان الدددذين سدددمع ا عدددن الممارسددد
نسدددبت  . ٪ 89.4مدددن األرألددد مددد ل الشدددابا أن بتدددر األعضددداء التناسدددلي لصنثددد أمدددر ضدددر ر أكثدددر مدددن
الشدددبا  ،مدددن المدددرأل -أيضدددا ً-أن ال ُ
شدددبان األمدددل ثدددرا ًء األمددددل تعليمدددا هددد األكثدددر إحتمددداالً للعددد ل بددددن األمددددر
ً15
ضدددر ر مدددن الشدددبان األكثدددر ثدددرا ًء األفضدددل تعليمدددا  .النسدددب المب يددد للرألدددال النسددداء الدددذين يعتعدددد ن أن بتدددر
األعضددداء التناسدددلي لصنثددد يألعدددل الددد الد أكثدددر صدددع ب  ،منخ ضددده ألدددداً .علددد الدددرغ مدددن ذلدددا ،كانددد هنددداا
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شيددداد فدددي المعرفددد حددد ل إمكانيددد بتدددر األعضددداء التناسدددلي لصنثددد للتسدددب فدددي ع امددد خيمددد مدددد تصدددل إلددد
 ؛ ربمددا يرأل د ذلددا إل د االهتمددا الددذ أ لتدده سددابل اإلع د ل فددا العديددد مددن ال تيددا الص د يرا فددي16 ال فددا
 غيييير أنييه مييين د اعيييي ال يي أن البي نييي المت حييية تص يير إنخ أييي ا حييي داا فييي تعييير النسييي ء. السددن ا األخيدددر
 حييييع يعيييد التعييير لمع مييي صيييحيحه17. الرجييي ل ميييلخراا لمع مييي عييين بتييير األعأييي ء التن سييي ية لين ييي
 علدددد سددددبيل المثددددال تددددنخ ب نسددددب انتشددددار بتددددر،حيييي ل بتيييير األعأيييي ء التن سيييي ية لين يييي أمييييراا أيييير ري ا
 كمدددا أن لددددي ا أعلددد، 2005 األعضددداء التناسدددلي لصنثددد فدددي ال ألددده البحدددر لمصدددر بنسدددب كبيدددر مندددذ عدددا
 نامشدددت ا مددد نثدددراب ن، النسددد المب يددد للنسددداء اللددد اتي تلعدددين معل مدددا حددد ل بتدددر األعضددداء التناسدددلي لصنثددد
. 18أ أمارب ن
FGM is practised for several reasons in Egypt, but the most commonly cited are tradition, religion and
its association with marriage. (19) Important to Egyptian men is the concept of quama prote tio ,
and men view FGM as part of protecting the women in their families. (20) Several commentators have
noted that the most problematic reason is the per asi e idea that o e are o erse ed (21), and that
FGM reduces their sexual appetites; some 48.7% of men and 43.1% of women believe FGM prevents
adultery (22). An absence of good-quality sex education in Egypt, in schools, in the home and through
religious leaders increases such misunderstandings about sex and FGM, and thus contributes to the
continuation of the practice.

، اليييدين، لكييين األك ييير يييي ع ا ييي الت لييييد، يمييي رس بتييير األعأييي ء التن سييي ية لين ييي فيييي مصييير لعيييدة أسيييب
 ينثددددر الرألددددال، "  الم دددد بالنسددددب للرألددددال المصددددريين هدددد م دددد العُ امدددد "الحمايدددد.19 ارتب طييييه بيييي لز ا
. 20 إلدددددددددد بتددددددددددر األعضدددددددددداء التناسددددددددددلي لصنثدددددددددد كألددددددددددشء مددددددددددن حمايدددددددددد النسدددددددددداء فددددددددددي عدددددددددداب ت
مدددد الحدددث العديدددد مدددن البددداحثين أن السدددب األكثدددر إشدددكالي هددد ال كدددر السدددابد بددددن النسددداء "تعددداني مدددن الشددد
٪48.7  أن بتدددر األعضددداء التناسدددلي لصنثددد يعلدددل مدددن رغبدددت الألنسدددي ؛ حيدددث يعتعدددد، 21 " الألنسدددي الم ر ددد
 إن غيييي.22.  مدددن النسددداء أن بتدددر األعضددداء التناسدددلي لصنثددد يحصدددن المدددرأ مدددن الشندددا٪43.1 مدددن الرألدددال
 مدددن خددد ل رألدددال الددددين فدددي مصدددر يشيدددد مدددن عدددد، فدددي المندددشل،التربيييية الجنسيييية السييي يمة فدددي المددددارا
.ال الصحي للألنا بتر األعضاء التناسلي لصنث ؛ ب لت لي يس في استمرار المم رسة

Just over half of men and women feel that FGM should be continued. A decline in the percentages of
men and women who reply that they are not sure whether FGM should or should not be continued may
indicate that societal changes have taken place such that those who were previously unsure have been
able to form a definite opinion on the subject. (23) The belief that FGM is required by religious law is a
considerable contributor to the continuation of the practice in Egypt. Appro i atel
% of Eg pt s
population is Muslim and 10% Christian. Islam is the state religion. Data suggests a decline, more
among women than men, in those who believe that FGM is required by their religion. Consistently, a
greater percentage of Christian women than Muslim women have opposed FGM, and opposition has
spread faster among Christian women. (24) Academic reports have been published following a review
by senior Egyptian Islamic and Christian leaders of religious texts in relation to FGM.(25) Their
o lusio
as that [t]here is religious o se sus that FGM/C is a detri e tal so ial a d ultural
practice, which has no relation or justification in religion, either Christianity or Islam. Hence,
abandoning this harmful practice is a religious and moral duty. (26) Training programmes are being
run for religious leaders, encouraging them to include teaching on FGM in their Friday prayers or church
services.(27) This is vital for dispersing the message to communities, and several NGOs have spoken to
28 Too Many about the necessity of including religious leaders in their work.
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أك يييير ميييين نصييييف الرجيييي ل النسيييي ء ي ييييعر ن بأيييير رة اسييييتمرار بتيييير األعأيييي ء التن سيييي ية لين يييي  .هندددداا
انخ ددداب للنسدددب المب يددد مدددن الرألدددال النسددداء الدددذين يُأليبددد ن بددددن غيدددر متدكددددين ممدددا إذا كدددان ينب دددي أ ال
ينب ددي االسددتمرار فددي بتددر األعضدداء التناسددلي لصنثدد  ،مددد يشددير هددذا إلدد حددد ث ت يددرا األتماعيدد بحيددث أن
أ لبددددا الددددذين كددددان ا غيددددر متدكدددددين مددددن مبددددل مددددد تمكندددد ا مددددن تكدددد ين رأ محدددددد حدددد ل هددددذا الم ضدددد ي .23إن
االعت ييي د بييي ن بتييير األعأييي ء التن سييي ية لين ييي أمييير دينيييي سيييب أس سيييي فيييي اسيييتمرار المم رسييية فيييي مصييير.
حدددد الي  ٪90مددددن سددددكان مصددددر مسددددلم ن  ٪10مسدددديحي ن .اإلسدددد هدددد ديددددن الد لدددد  .تشددددير البيانددددا إلدددد
حددد ث انخ دداب ،بددين النسدداء أكثددر مددن الرألددال ،فددي أ لبددا اللدد اتي يددرمن بدددن بتددر األعضدداء التناسددلي لصنثدد
أمدددر ديندددي .يعارضدددن النسددداء المسددديحيا بتدددر األعضددداء التناسدددلي األنث يددد بنسدددب أكبدددر مدددن النسددداء المسدددلما ،
حيدددث انتشدددر المعارضددد بشدددكل أسدددري بدددين النسددداء المسددديحيا  .24مدددد ُنشدددر تعدددارير أكاديميددد بعدددد مراألعددد
كبددددار العددددداد المسددددلمين المسددددديحيين للنصدددد ب الدينيددددد المتعلعددددد ببتددددر األعضددددداء التناسددددلي لصنثددددد  25كدددددان
اسددددتنتاأل أن هندددداا إألمدددداي دينددددي علدددد أن م دددد بتر األعضدددداء التناسددددلي لصنثدددد ممارسدددد األتماعيدددد ثعافيدددد
ضدددار  ،لددديا ل دددا أ ع مددد أ تبريدددر فدددي الددددين ،سددد اء المسددديحي أ اإلسددد  .بييي،ل  ،فيييخن التخ يييي عييين ييي،
المم رسيييية الأيييي رة اجيييي دينييييي أخالقييييي .26يُألددددرا تنثددددي بددددرام تدددددري لرألددددال الدددددين؛ لتشددددأليع علدددد
تندددا ل هدددذا الم ضددد ي فدددي صددد الألمعددد أ فدددي خددددما الكنيسددد  .27حيدددث يعدددد هدددذا أمدددر أساسدددي م ددد لنشدددر
الرسدددال علددد المألتمعدددا  ،مدددد تحددددث العديدددد مدددن المنثمدددا غيدددر الحك ميددد مددد منثمددد  28تددد مددداني
)(28TooManyعن ضر ر إشراا رألال الدين في هذا العمل.

Egypt has signed many of the international rights conventions and treaties related to FGM and,
although it ratified the Convention for the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, it
did so with reservations that demonstrate how Islamic Sharia takes precedence over any international
law or treaty. The new constitution in 2014 is also based on Islamic Sharia principles (28), and for the
first time requires that the state protects women from all forms of discrimination and violence. In
1996, a decree was passed against FGM being performed in government hospitals and private clinics
and, subsequently, the National Council for Childhood and Motherhood was launched and went on to
develop a national programme entitled the FGM-Free Village Model in 2003. In 2007, following the
deaths of two girls due to FGM, the Egyptian Ministry of Health and Population (MOHP) banned medical
practitioners from performing FGM. (29) On 16 June 2008, FGM was outlawed in Egypt. Between 2007
and 2013, several girls died undergoing FGM, including Soheir al-Batea, causing public concern that laws
were insufficient and inadequately enforced. Therefore, in September 2016 a further amendment was
made to the Penal Code, making FGM a felony and increasing penalties. However, the enforcement of
FGM laws is clearly still insufficient in Egypt and needs to be made a priority. It is also essential that
community officials, law enforcement officers and justice agents are educated about FGM.

مع ييييدا ح يييي اإلنسيييي ن ،ا الصيييي ة ببتيييير األعأيييي ء التن سيييي ية
قعيييي مصيييير ع يييي العديييييد ميييين ات قييييي
لين ييي  ،علددد الدددرغ مدددن أن دددا صددددم علددد ات اميددد العضددداء علددد ألميددد أشدددكال التمييدددش ضدددد المدددرأ  ،إال أن دددا
مامددد بدددذلا مددد الدددتح ث علددد أن الشدددريع اإلسددد مي ل دددا األسدددبعي علددد أ مدددان ن أ معاهدددد د ليددد  .يسدددتند
الدسييت ر الجديييد لع ي  2014أيضددا إل د مبددادش الشددريع اإلس د مي  ،28للمددر األ ل د ي ييز الد ليية أن تحمييي
الميييرأة مييين جمييييع أ يييك ل التميييييز العنيييف .فدددي عدددا  1996صددددر مرسددد ضدددد ممارسددد بتدددر األعضددداء
التناسددددلي لصنثدددد فددددي المستشدددد يا الحك ميدددد العيددددادا الخاصدددد  ،بعددددد ذلددددا تدددد إ دددد المأللددددا العدددد مي
نددددي بعندددد ان نمييي  ،ال رييييية الخ لييييية مييين بتيييير األعأيييي ء
لل لددد األم مدددد اسدددتمر فددددي ت دددد ير برندددام
التن سييي ية لين ييي فدددي عدددا  .2003فدددي عدددا  ،2007بعدددد فدددا فتددداتين بسدددب بتدددر أعضددداب ن التناسدددلي  ،منعددد
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شار الصددددح السددددكان المصددددري األ بدددداء مددددن إألددددراء بتددددر األعضدددداء التناسددددلي لصنثدددد  .29فييييي  16ي نييييي
 2008تييي حصييير بتييير األعأييي ء التن سييي ية لين ييي فيييي مصييير .مدددد تددد ف العديدددد مدددن ال تيدددا اللددد اتي خضدددعن
لبتدددر أعضددداب ن التناسدددلي بدددين عدددامي  2013 2007كانددد سددد ير البدددات ضدددمن هدددرالء األ دددال اللددد اتي
فعددددن حيدددات ن نتيألددد ل دددذه الممارسددد ممدددا تسدددب فدددي ملددد عدددا مدددن عدددد ك ايددد العددد انين عدددد العددددر علددد
إن اذهددددا .لددددذلا ،فددددي سددددبتمبر  ،2016تدددد إألددددراء تعددددديل إضددددافي علدددد مددددان ن العع بددددا  ،بحيددددث ألعددددل بتددددر
األعضددداء التناسدددلي لصنثددد ألنايددد  ،شاد فدددي العع بدددا  .ميييع ،لييي  ،مييين ال اأيييا أن إن ييي  ،قييي ن ن بتييير األعأييي ء
التن سييي ية لين ييي ال ييييزال غيييير كييي ف فيييي مصييير ،يجييي أن ت لييييه الد لييية ا تم مييي ا ،مييين الأييير ر -أيأييي -أن
ييييت ت ييييف المسيييل لين المجتمعييييين أيييب ط إن ييي  ،ال ييي ن ن كيييالء العدالييية ب ييي ن بتييير األعأييي ء التن سييي ية
لين .

Physical violence and the sexual harassment of women remains widespread in Egypt, despite
harassment being made a criminal offence in June 2014. (30) A UN study in 2013 showed that as many
as 99.3% of Egyptian women experience sexual harassment during their lives. (31) Cultural systems and
 traditions, rather than laws, restri t o e s parti ipatio i la d o ership, usi ess, a d de isiomaking in the home and in relation to their own healthcare. The relative level of participation of women
in household decision-making is positively correlated to age and levels of education and wealth, and
women in rural areas are generally worse off.(32) The legal minimum age for marriage is 18, but early
marriages still occur, and a national strategy has been put in place to combat them.(33) The
Go er e t s Sustainable Development Strategy: Egypt Vision 2030 (34) includes explicit reference to
the need to improve gender equality, but the effectiveness of these new laws and strategies depends
on there being a deeper societal and cultural change in attitude towards women and girls.

ع يييي الييييرغ ميييين اعتبيييي ر التحيييير فييييي  2014جريميييية جن ئييييية ،إال أنييييه ميييي زال العنييييف الجسييييد التحيييير
اسييع فييي مصيير  .30حيددث أث ددر دراسدد لصمدد المتحددد فددي عددا
الجنسييي أييد النسيي ء منت ييراا ع يي نطيي
31
 2013أن مددددا يصددددل إلدددد  ٪99.3مددددن النسدددداء المصددددريا يتعرضددددن للتحددددرن الألنسددددي أثندددداء حيددددات ن.
تحكددد الثعافددد المحليددد العدددادا التعاليدددد ،ع ضدددا ً عدددن العدددان ن ،حددد المدددرأ فدددي ملكيددد األراب ،العمدددل،
المشدددارك فددددي إتخدددداذ العددددرار فددددي المنددددشل ،فيمددددا يتعلدددد بالرعايدددد الصددددحي الخاصدددد ب ددددا .يددددرتب المسددددت ا
النسدددبي لمشدددارك المدددرأ فدددي صدددن العدددرارا األسدددري بشدددكل إيألدددابي بدددالعمر المسدددت ا التعليمدددي المددداد ،
تعتبددر النسدداء فددي المنددا الري ي د بشددكل عددا أس د أ حدداالً 32 .يمن د العددان ن ال تددا مددن الددش اه مبددل بل غ ددا 18
نيددد لمكافحتددده .33ت ددددل
عامدددا ً ،لكدددن اليدددشال الدددش اه المبكدددر ينتشدددر فدددي مصدددر ،مدددد تددد ضددد اسدددتراتيألي
اسدددتراتيألي الحك مددد للتنميددد المسدددتدام " ،رريددد مصدددر  34"2030للمسدددا ا بدددين الألنسدددين؛ لكييين فع ليييية ييي،
ال ييييي انين اإلسيييييتراتيجي الجدييييييدة تعتميييييد ع ييييي جييييي د ت ييييييير اجتمييييي عي ييييي في عميييييي تجييييي النسييييي ء
ال تي .

Basic education is free and compulsory in Egypt for the first nine years, and children receive either a
secular or an Islamic education, in either state or private schools. Eg pt s adult litera rate is . %; its
youth literacy rates are 86.1% for women and 92.4% for men.(35) While literacy rates have vastly
improved over the years, an estimated 31% of women and girls in Egypt were illiterate in 2014,
compared to 15.7% of men and boys.(36) School attendance and, consequently, literacy rates are
strongly correlated to place of residence and wealth (37); Girls from poorer, more rural areas are the
least likely to enter primary school.( 38) Nearly a quarter of Egyptian women (22.1%) have not received
any education, although the percentage declines in direct correlation to age.(39) Education empowers
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women and impacts on their ability to make healthy and autonomous reproductive choices. As such,
developing literate, better-educated and employed women should be a priority for the future health
and prosperity of Egypt.

التعلدددددي األساسدددددي مألددددداني إلشامدددددي خددددد ل السدددددن ا التسددددد األ لددددد فدددددي مصدددددر ،ينعسددددد إلددددد التعلدددددي
األشهر الدددددديني التعلدددددي العدددددا الحك مي  ،يتلعددددد الت ميدددددذ تعلددددديم إمدددددا فدددددي المددددددارا الحك ميددددد أ
الخاصددد  .تبلدددغ نسدددب الت ميدددذ البدددال ين الدددذين يسدددت يع ن العدددراء الكتابددد  % .بينمدددا تبلدددغ نسدددب
الشدددبا الدددذين يسدددت يع ن العدددراء الكتابددد  % .للنسددداء  % .للرألدددال .35مدددد تحسدددن معددددال
محددد األميددد بشدددكل كبيدددر فدددي السدددن ا األخيدددر حييييع صييي نسيييبة األميييية بيييين النسييي ء ال تيييي إلييي %31
عييي  2014معارنددد ً  %15.7بدددين الشدددبا الرألدددال  .36يدددرتب اإللتحدددا بالمدرسددد التعلدددي بالبيبددد التدددي
يعدددين في دددا ال دددرد المسدددت ا المددداد األمتصددداد  .37فال تيدددا اللددد اتي يعشدددن فدددي المندددا ال عيدددر الري يددد
أمددل احتمدداالً لتلتحددا بددالتعلي اإلبتدابيدد  .38تصددل نسددب النسدداء المصددريا اللدد اتي لدد يتلعددين أ تعلددي إلدد مددا
يعدددر مدددن  %22.1بدددالرغ مدددن انخ ددداب النسدددب المب يددد فدددي ارتبدددا التعلدددي بدددالعمر .39مدددن المعدددر ل أن
التعلدددي يُعثددد مدددن مددددر المدددرأ علددد اتخددداذ العدددرار األنألابيددد الصدددحي الصدددحيح  .ع ييي ييي،ا النحييي يجييي
أن يكييي ن تحسيييين معيييدال محييي األميييية تع يييي ت صييييف الميييرأة مييين أ ل يييي الد لييية المصيييرية ،لييي مييين
أجل مست بل اعد لمصر.
Egyptians who can afford it choose private healthcare for their primary healthcare needs. (40) One
patie t said, A o a
)ill do e er thi g she a to a oid gi i g irth i a pu li hospital . (41
Government spending on health is currently well below the 3% of the GDP set in the 2014
constitution. (42) In 2015, the Egyptian Government and The World Bank produced A Roadmap to
Achieve Social Justice in Health Care in Egypt (43), which aims to identify and amend problems in the
health system. 90.3% of ever-married women aged 15-49 who had a live birth in the five years prior to
the DHS 2014 survey received some form of antenatal care from a skilled provider, and 82.8% received
regular care (at least four visits during the pregnancy), but these figures varied by wealth and education
level. (44) 86.7% of ever-married women aged 15-49 gave birth in a health facility; the highest
percentages of home births were in rural Upper Egypt (23.9%) and among women in the lowest wealth
quintile (24.7%). (45) 26.1% of ever-married women aged 15-49 had their first child by the age of 20,
and 44% had their first by the age of 22. (46) Obstetric fistula in Egypt is rare; those who do experience
)it often spend months trying to access appropriate treatment. (47

يختدددار المصدددري ن العدددادرين علددد دفددد التكددداليل الرعايددد الصدددحي الخاصددد لتلبيددد احتياألدددات مدددن الرعايددد
الصدددحي  .40فتعددد ل أحددددا المرضددد "سدددت عل المدددرأ كدددل مدددا فدددي سدددع ا لتألنددد الددد الد فدددي مستشددد عدددا " .
ال تتعيييدس نسيييبة اإلن ييي الحكييي مي ع ييي ال طييي ع الصيييح  %3مييين إجمييي لي النييي ت المح يييي يييي نسيييبة أقيييل
مييين التيييي نيييس ع ي ييي دسيييت ر  . 422014فدددي عدددا  ، 2015أنتألددد الحك مددد المصدددري البندددا الدددد لي
خار دددد ريدددد لتحعيدددد العدالدددد االألتماعيدددد فددددي الرعايدددد الصددددحي فددددي مصددددر  ،43التددددي ت دددددل لم األ دددد
الع ددداي الصدددحي ٪90.3 .مدددن النسددداء اللددد اتي سدددب ل دددن الدددش اه فدددي ال بددد العمريددد  49-15عامدددا ً،
مشدددك
اللدددد اتي لدددددي ن م لدددد ًدا ح ًيددددا فددددي السددددن ا الخمددددا السددددابع للمسدددد السددددكاني الصددددحي الددددديم ألرافي لعددددا
 ،2014حصدددلن علددد شدددكل مدددن أشدددكال الرعايددد "مدددا مبدددل الددد الد " مدددن فدددرد ذ خبدددر  .مدددد تلعددد ٪82.8
بعدددا ً للمسدددت ا
مدددن الرعايددد المنتثمددد أربددد شيدددارا علددد األمدددل أثنددداء الحمدددل  ،لكدددن هدددذه األرمدددا تت دددا
المددداد التعليمدددي ٪86.7 44 .مدددن النسددداء اللددد اتي سدددب ل دددن الدددش اه فدددي ال بددد العمريددد  49-15عامدددا ً أنألدددبن
فدددي مرفددد صدددحي ،كانددد النسدددب األكبدددر للددد الدا المنشليددد فدددي المندددا الري يددد فدددي صدددعيد مصدددر بنسدددب
 ، %23.9بدددين النسددداء اللددد اتي يعيشدددن فدددي مسدددت يا ماديددد متدنيددد بنسدددب  %26.1 45 . %24.7مدددن
النسددداء اللددد اتي سدددب ل دددن الدددش اه عمدددرهن مدددا بدددين 49-15سدددن أنألدددبن أ ل دددل فدددي عمدددر العشدددرين،
41
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 ٪44أنألددددبن أ ل ددددل فددددي عمددددر الثانيدددد العشددددرين .46ناسدددد ر الدددد الد أ ناسدددد ر الم بددددل فددددي مصددددر نددددادر
الحد ث؛ أ لبا الل اتي يُعانين منه غالبا ً ما يمض ن أش ر يحا لن ال ص ل إل الع ه المناس .47

Since 2008, there has been a shift in Egypt away from traditional practitioners and towards health
professionals (particularly doctors) performing FGM. (48) The primary focus on health issues by early
anti-FGM campaigns has been suggested as a contributory factor in families turning to medical staff and
fa ilities, hi h are per ei ed as safer . Additionally, doctors, as professionals, are seen as having more
po er i so iet tha the traditio al id ife, a d thus are less likel to e pu ished for perfor i g
FGM. Thus, the medicalisation of FGM in Egypt is a huge challenge in the campaign to end the
)practice; currently, 78.4% of incidences of FGM are carried out by a health professional.(49
Medicalised FGM is most common in the Urban Governorates and Lower Egypt, perhaps because easy
)access to health professionals and the funds to pay them is more common for families living there.(50
Nearly two-thirds (64.5%) of girls and women aged 13-35 who have been cut underwent FGM either at
home or at another house. 11.5% of those living in urban areas underwent FGM in a private hospital,
compared to 2.7% of those living in rural areas. (51) A stud as re e t as
oted that ph si ia s
)are not discouraging the practice, giving legitimacy to a procedure that has serious edi al risks. (52
Medical professionals have an economic incentive to continue performing FGM, especially those in rural
areas.

فييي عيي  ، 2008كييي ن نيي تحييي ل فييي مصييير ميين المم رسيييين الت يييديين إلييي األطبيي ء إلجيييراء بتيير األعأييي ء
المبكددر ضددد بتددر
التن سيي ية لين يي  48 .تدد التركيددش بشددكل أساسددي علدد العضددايا الصددحي مددن خدد ل الحمدد
األعضدداء التناسدددلي لصنثددد باعتبارهددا عدددام ً مسددداهما ً فدددي تحدد ل األُسدددر إلددد األ بدداء المرافددد الصدددحي  ،التدددي
ُينثددر إلي ددا علدد أن ددا "أكثددر أماندداً" .باإلضدداف إلدد خبرتدده العلميدد حيددث يُنثددر إلددي علدد أن دد يمتلكدد ن "مدد "
أكثددر فددي المألتمدد مددن العابلدد التعليديدد  ،بالتددالي فددعن أمددل عرضدد للععددا بسددب ميددام بعمليدد بتددر األعضدداء
كبييييرا فيييي الحم ييية
التناسدددلي لصنثددد  .لييي،ل  ،فيييخن بتييير األعأييي ء التن سييي ية لين ييي فيييي مصييير ي يييكل تحيييد اي
ا
ال دفييية إلييي إن ييي ء المم رسييية ٪78.4 ،مييين حييي ال بتييير األعأييي ء التن سييي ية لين ييي ح ليييي ا تيييت ع ييي أييييد
49
ألراحددددا بتددددر األعضدددداء التناسددددلي لصنثدددد التددددي يُألري ددددا ال بيدددد هددددي األكثددددر شددددي عا ً فددددي
األطبيييي ء.
التددددي تعددددين هندددداا إلدددد األ بدددداء
المحافثددددا الحضددددري ال ألدددده البحددددر  ،ربمددددا لسدددد ل صدددد ل العدددداب
مددددرت علددد تحمدددل التكددداليل المترتبددد علددد الممارسددده 50 .تصدددل نسدددب ال تيدددا النسددداء اللددد اتي تتدددرا ح
أعمدددارهن بدددين  35-13عامددداً ،ممدددن خضدددعن لبتدددر األعضددداء التناسدددلي لصنثددد فدددي منددداشل أ فدددي مندددشل آخدددر
إلددد مدددا يعدددر مدددن  . ٪64.5خضدددعن  ٪11.5مدددن اللددد اتي يعشدددن فدددي المندددا الحضدددري لبتدددر األعضددداء
51
التناسدددلي لصنثددد فدددي مستشددد خددداب ،معارنددد مددد  ٪ 2.7مدددن أ لبدددا اللددد اتي يعشدددن فدددي المندددا الري يددد .
مدددد كشددد دراسددد حديثددد فدددي عدددا  2016أن "األ بددداء ال ين ددد ن عدددن هدددذه الممارسددد  ،مددد فرين بدددذلا
الشدددرعي العان نيددد إلألدددراء ممارسددد تدددرد إلددد مخدددا ر بيددد خ يدددر " 52 .العددداملين فدددي المألدددال ال بدددي لددددي
حد ً
ددافشا امتصددداديًا لم اصدددل إألدددراء بتدددر األعضددداء التناسدددلي لصنثددد  ،خص صدددا ً أ لبدددا الم ألددد دين فدددي المندددا
الري ي .

Of great concern, too, is the apparent lack of knowledge among medical professionals about the
functions of female genitalia, and about FGM itself and what it entails.(53) It is essential that
adequate education and training programmes around FGM are put in place for health-sector workers.
Studies have also shown physicians expressing beliefs that FGM is required by religious precepts, and
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even defending the practice. (54) There is clearly a need for a component of religious teaching to be
included in training programmes. The WHO has issued new guidelines for practitioners on FGM, and
the MOPH and the UNFPA have begun retraining 1,000 doctors a year in relation to FGM. Doctors
)Against FGM also aims to provide appropriate training. (55

مييي ييييدع ل ييي ال يييديد-أيأييي ا -الييين س ال اأيييا فيييي المعرفييية بيييين العييي م ين فيييي المجييي ل الطبيييي ب صييي ئف
األعأييي ء التن سييي ية لين ييي  ،بتييير األعأييي ء التن سييي ية لين ييي
مييي يترتييي ع ي ييي  53 .مييين الأييير ر أيييع
بييييرام ت يييييف تييييدري ك فيييييه حيييي ل بتيييير األعأيييي ء التن سيييي ية لين يييي ل عيييي م ين فييييي ال طيييي ع الصييييحي .كمددددا
أث دددر الدراسدددا أن األ بددداء يعبدددر ن عدددن اعتعددداده بددددن بتدددر األعضددداء التناسدددلي لصنثددد أمدددراً دينيدددا ً ،بدددذلا
يددددافع ن عدددن الممارسددد  54.نييي ح جييية إلييي تنييي ل جيييزء مييين التع يييي اليييديني فيييي بيييرام التيييدري  .أصددددر
منثمدددد الصددددح العالميدددد إرشددددادا ألديددددد للممارسددددين حدددد ل بتددددر األعضدددداء التناسددددلي لصنثدددد  ،بدددددأ شار
الصدددح العامددد صدددند األمددد المتحدددد للسدددكان بععددداد تددددري  1000بيددد فدددي السدددن فيمدددا يتعلددد ببتدددر
األعضدددداء التناسددددلي لصنثدددد  .أ بدددداء ضددددد بتددددر األعضدددداء التناسددددلي لصنثدددد ي دددددل-أيضددددا ً-إلدددد تدددد فير التدددددري
55
المناس .
Reporters Without Borders ranks Egypt 159th out of 180 countries in its 2016 World Press Freedom
Index.(56) The organisation calls the urre t situatio e tre el orr i g .(57) Eg pt s edia is idel
accessed and therefore highly influential in its region.(58) Television is overwhelmingly the most popular
)traditional medium and is therefore an important resource for anti-FGM campaigners to utilise.(59
Exposure to newspapers and radio, and the use of the internet and social media, increase with
education and wealth and are more common in the Urban Governorates and Lower Egypt than in Upper
Egypt. (60) 92% of people in the poor, urban communities of Cairo who access the internet do so
through their mobile phones. (61) There is therefore a significant advantage in making anti-FGM websites
and campaigns mobile-de i e frie dl . It is likely that anti-FGM advocacy that only utilises the internet
and social media will have little impact in rural areas, where television is far more frequently
accessed. The edia s a ilit to tell stories that su ert so ial or s and traditional views is being put to
good use by many organisations, such as Tadwein Gender Research and Training Centre, Noon Creative
Enterprise, NGOs Coalition against FGM/C, the UNDP and BuSSY.

تحتدددل مصدددر المرتبددد  159مدددن بدددين  180د لددد فدددي مرشدددرها العدددالمي لحريددد الصدددحاف لعدددا  2016مدددن مبدددل
منثمدده مراسددل ن بدد حددد د 56 .تدددع المنثمدد ال ضدد الحددالي ققبددالمعل بشدددهقق .57حيددث يددت ال صدد ل إلدد
سدددابل اإلعددد علددد ن دددا اسددد فدددي مصدددر؛ بالتدددالي ف دددي ذا تددددثير كبيدددر فدددي من عت دددا 58.يُعدددد التلي شيددد ن
المناهضدددد لبتددددر األعضدددداء التناسددددلي
ال سددددي التعليددددد األكثددددر شددددعبي ؛ بالتددددالي ف دددد سدددديل م مدددد للحمدددد
سددددابل اإلعدددد االألتماعيدددد  ،يددددشداد
لصنثدددد  59 .التعددددرب إلدددد الصددددحل اإلذاعدددد  ،اسددددتخدا اإلنترندددد
60
بشيددداد التعلدددي الثدددر أكثدددر شدددي عً ا فدددي المحافثدددا الحضدددري ال ألددده البحدددر عنددده فدددي صدددعيد مصدددر.
 ٪ 92مدددن المألتمعددددا الحضدددري ال عيددددر فددددي العددداهر الددددذين يسدددتخدم ن اإلنترندددد يع مدددد ن بدددذلا مددددن خدددد ل
هدددد ات المحم لدددد  61.ل ددددذا فعندددده للم امدددد اإلكتر نيدددد المناهضدددد لبتددددر األعضدددداء التناسددددلي لصنثدددد حمدددد
المكافحددد "الصدددديع " عدددن ريددد ال اتدددل المحم لددد ميدددش كبيدددر  .مييين المحتميييل أن يكييي ن لحميييال من أيييه
سييي ئل اإلعيييال االجتم عيييية ف يييط تييي ير أيييئيل فيييي
بتييير األعأييي ء التن سييي ية لين ييي التيييي تسيييتخد اإلنترنييي
المنييي ط الري يييية ،حييييع يسيييتخد الت ييي ز ب يييكل أك ييير بت ييي المنييي ط  .تسدددتخد العديدددد مدددن المنثمدددا مددددر
سدددابل اإلعددد علددد ر ايددد العصدددب التدددي ُتسدددع األعدددرال التعاليدددد االألتماعيددد بشدددكل أليدددد ،مثدددل مركدددش
"تددددد ين" لتدددددري بحددددث الندددد ي االألتمدددداعي ،مرسسدددده ندددد ن لتبددددداي ،تحال ددددا المنثمددددا غيددددر الحك ميدددد
ضد بتر األعضاء التناسلي لصنث  ,برنام األم المتحد اإلنمابي ,مشر ي "بصي".
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There are many international and national NGOs working throughout Egypt, and 28 Too Many is encouraged
by the strong partnerships in communities (such as the NGOs Coalition against FGM/C and Plan International
Egypt with Caritas and local civil-society partners). Egypt was also one of the original eight countries chosen in
2008 as part of the United Nations Joint Programme on Female Genital Mutilation and Cutting: Accelerating
Change, which aims to end FGM in a generation. The challenges to continue this work and end FGM remain
huge, however, parti ularl i light of the Eg ptia Go er e t s possible tightening of NGO operating
laws. Activists who are working to protect the rights of women and girls and enforce the state laws against
FGM are increasingly being targeted, and this is a great concern in terms of the future of the campaign.
Building trust in communities and introducing and maintaining programmes to end FGM takes a
considerable amount of time and, funding and needs the total commitment and support of the
Government.

 منثمددد،هنددداا العديدددد مدددن المنثمدددا غيدددر الحك ميددد المحليددد الد ليددد التدددي تعمدددل فدددي ألميددد أنحددداء مصدددر
مثدددل تحدددالل المنثمدددا غيدددر
 " متحمسددد بالشدددراك الع يددد فدددي المألتمعدددا28TooMany"  تددد مددداني28
 شدددركاء المألتمددد المددددنيCaritas الحك ميددد ضدددد بتدددر األعضددداء التناسدددلي لصنثددد خ ددد مصدددر الد ليددد مددد
 كألددشء2008  احددد مددن الددد ل الثمانيدد األساسددي التددي تدد اختيارهددا فددي عددا-ً أيضددا- كاندد مصددر. المحليددين
،مددددن برنددددام األمدددد المتحددددد المشددددترا حدددد ل م دددد بتر األعضدددداء التناسددددلي لصنثدددد المسددددم تسددددري الت ييددددر
 تب يييي، ليييي،  ع يييي الييييرغ ميييين.الددددذ ي دددددل إلدددد إن دددداء بتددددر األعضدددداء التناسددددلي لصنثدددد فددددي أليددددل احددددد
 ال سييييم فيييي،ئ ييية
ا العميييل إن ييي ء بتييير األعأييي ء التن سييي ية لين ييي،التحيييدي التيييي ت اجيييه م اصييي ة ييي
 تسييييت دف الد ليييية.أيييي ء ت ييييديد الحك ميييية المصييييرية المحتمييييل ل يييي انين ت يييي يل المنصميييي غييييير الحك مييييية
تطبييييي قيييي انين الد ليييية أييييد بتيييير األعأيييي ء
ين يعم يييي ن لحم ييييية ح يييي النسيييي ء ال تييييي،الن ييييط ء اليييي
 إن بنيييي ء ال يييية فييييي المجتمعيييي.ا يعييييد مصييييدر ق يييي كبييييير تجيييي مسييييت بل الحم يييية، يييي، التن سيييي ية لين يييي
التعريييف الح ييي ص ع يي البيييرام ال دفييية إلن يي ء بتييير األعأيي ء التن سييي ية لين ييي يحتيي إلييي قييدراا كبييييراا مييين
. يحت إل التزا دع ك مل من الحك مة،ال ق التم يل

In conclusion, specific challenges that need to be addressed include:
 combating the ongoing community pressures, traditions, beliefs about religion and FGM, and
misunderstandings due to the lack of sex education;
 the medicalisation of FGM, despite laws forbidding it;
 the implementation and enforcement of anti-FGM laws;
 educating and maintaining influential leaders and role models, especially religious leaders;
 the decline in press freedom potentially making dissemination of information more difficult, or
journalists more wary of reporting on sensitive issues;
 inaccessible healthcare, especially for women in rural areas and those without funds to pay;
 o tai i g o prehe si e a d relia le data, ade ore diffi ult
respo de ts fear of prose utio
or lack of knowledge;
 navigating changing political climates, and the ongoing threat of re-emerging support for FGM from
some factions;
 the ability to forge partnerships and obtain funding (especially international) for anti-FGM
progra
es, hi h ill e u der threat if the e NGO la is ratified Preside t el-Sisi; and
 ensuring the security and physical safety of all those working in-country to end FGM.
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أخيراً التحديا

التي يأل

معالألت ا تشمل ما يلي

المألتمعيدددد المسددددتمر التعاليددددد المعتعدددددا المتعلعدددد بالدددددين بتددددر األعضدددداء التناسددددلي
▪ مكافحدددد الضدددد
لصنث  ،س ء ال بسب االفتعار إل التعلي الألنسي التربي الألنسي .
▪ إض اء ال اب ال بي عل بتر األعضاء التناسلي لصنث  ،عل الرغ من الع انين التي تحثره.
▪ ت بي

إن اذ م انين مكافح بتر األعضاء التناسلي لصنث .

▪ تثعيل العاد المرثرين النماذه العد

الح اث علي  ،ال سيما رألال الدين.

▪ التضددديي علددد حريددد الصدددحاف ممدددا يألعدددل نشدددر المعل مدددا أكثدددر صدددع ب  ،أ أن الصدددح يين أكثدددر حدددذرا
من اإلب عن العضايا الحساس .
▪ الرعايددد الصدددحي التدددي يتعدددذر ال صددد ل إلي دددا ،ال سددديما بالنسدددب للنسددداء فدددي المندددا
ت ألد لدي ا تم يل لتحمل التكاليل المترتب .
▪ صددددع ب الحصدددد ل علدددد بيانددددا شددددامل
المعرف .

الري يددد

تلدددا التدددي ال

م ث مدددد  ،بشيدددداده مخددددا ل المسددددتأليب ن مددددن المعاضددددا أ نعددددب

▪ الت يرا السياسي المستمر ث ر فصابل تدع بتر األعضاء التناسلي لصنث .
▪ العدر عل إمام الشراكا الحص ل عل التم يل خاص ً الد لي لبرام مكافح بتر األعضاء التناسلي
لصنث  ،التي ستك ن م دد إذا ت التصدي عل "مان ن المنثما غير الحك مي " الألديد من مبل الربيا السيسي
ضمان األمن الس م البدني لألمي العاملين إلن اء بتر األعضاء التناسلي لصنث في البلد.

11

1 BBC World Ser i e
FGM is hild a use, sa s head of UN Populatio Fu d , Newsday, 15 July. Available at
http://www.bbc.co.uk/programmes/p041jq7l.
2 EHIS 2015, p.104.
3 Aida Seif El Da la
The Politi al a d Legal Struggle o er Fe ale Ge ital Mutilatio i Eg pt: Fi e Years
Si e i ICPD , p.
, Reproductive Health Matters, 7(13), pp.128-136.
4 The World Bank (2016) Egypt: Overview, 1 October. Available at http://www.worldbank.org/en/country/egypt/overview..
5 UNICEF (2013) Female Genital Mutilation/Cutting: A statistical overview and exploration of the dynamics of
change, pp.26-27. Available at https://www.unicef.org/media/files/UNICEF_FGM_report_July_2013_Hi_res.pdf.
6 DHS 2014, p.186.
7 EHIS 2015, p.104
8 Dr Fatma El-Zanaty, UNICEF (2015) Factors and determinants of FGM/C of girls aged 0-17 years: a secondary
analysis of the Egypt Demographic and Health Surveys, 2005, 2008 and 2014, pp.2 & 24. Available at
https://www.unicef.org/egypt/FGM_Secondary_analysis_edited_5-08-2016_FINAL.pdf.
9 Ibid., pp.2-3.
10 Dr Fatma El-Zanaty, UNICEF, op. cit., p.2.
11 Reda El-Da ouki
Girl Dies Fro FGM; Judge s Se te e: Suspe ded Jail Ter s , The Clarion Project, 28
December. Available at http://www.clarionproject.org/analysis/girl-dies-fgm-judge%E2%80%99s-sentencesuspended-jail-terms.
12 EHIS 2015, p.104.
13 EHIS 2015, p.104.
14 EHIS 2015, p.104.
15 Rania Roushdy and Maia Sieverding (eds.) Panel Survey of Young People in Egypt (SYPE) 2014: Generating
Evidence for Policy and Programs, p.30-33. New York and Cairo: Population Council. Available at
http://egypt.unfpa.org/sites/arabstates/files/pub-pdf/6be3baf2-61e3-4de4-bc9b-221f5180cd18.pdf.
16 - DHS 2008, pp.205-206.
- EHIS 2015, pp.113-114.
17 - DHS 2008, pp.207-208.
- EHIS 2015, pp.115-116.
- Dr Fatma El-Zanaty, UNICEF, op. cit., p.7.
18 Dr Fatma El-Zanaty, UNICEF, op. cit., p.7.
19 - Nadia El-A ad
Bri gi g to life the ase agai st fe ale ge ital utilatio , Nature Middle East, 23
October. Available at http://www.natureasia.com/en/nmiddleeast/article/10.1038/nmiddleeast.2016.192.
- Rania Roushdy and Maia Sieverding (eds.) Panel Survey of Young People in Egypt (SYPE) 2014: Generating
Evidence for Policy and Programs, p.27. New York and Cairo: Population Council. Available at
http://egypt.unfpa.org/sites/arabstates/files/pub-pdf/6be3baf2-61e3-4de4-bc9b-221f5180cd18.pdf.
20 Mawaheb T. El- ouelh , Elise Joha se , Ah ed R. Raga a d A el Fah
Me 's Perspe ti es o the
Relatio ship Bet ee Se ualit a d Fe ale Ge ital Mutilatio i Eg pt , Sociology Study, 3(2), February.
Available at https://www.researchgate.net/publication/273440839_Men%27s_
Perspectives_on_the_Relationship_Between_Sexuality_and_Female_Genital_Mutilation_in_Egypt.
21 - Je a Le Bras
Eg pt's diffi ult road i eradi ati g fe ale ge ital utilatio , Middle East Eye, 20
August. Available at http://www.middleeasteye.net/in-depth/features/egypts-difficult-road-eradicatingfemale-genital-mutilation-543230094.
- A geli a Fa ous
Eg pt Is i Dire Need of Se Edu atio , Vice, 27 February. Available at
https://www.vice.com/en_us/article/lets-talk-about-sex-0000572-v22n2.
22 EHIS 2015, pp.112-114.
23 Dr Fatma El-Zanaty, UNICEF, op. cit., p.25.
24 Ronan Van Rossem, Dominique Meekers a d A astasia J. Gage
Tre ds i attitudes to ards fe ale
genital mutilation among ever-married Egyptian women, evidence from the Demographic and Health Surveys,
1995-2014: paths of change – Ta le , p., International Journal of Equity Health, 15(31). Available at
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4765026/table/Tab1/.
25 International Islamic Center for Population Studies and Research, Al-Azhar University; Coptic Orthodox Church,
Egypt, Bishopric of Public, Ecumenical and Social Services; and UNICEF (2016) PEACE . LOVE . TOLERANCE. Key
Messages From Islam & Christianity On Protecting Children From Violence And Harmful Practices, p.18-19. Available
at https://www.unicef.org/egypt/eg_Joint_book_high_res_Eng..pdf.
26 International Islamic Center for Population Studies and Research, Al-Azhar University; Coptic Orthodox Church,
Egypt, Bishopric of Public, Ecumenical and Social Services; and UNICEF (2016) PEACE . LOVE . TOLERANCE. Key
Messages From Islam & Christianity On Protecting Children From Violence And Harmful Practices, p.18-19. Available
at https://www.unicef.org/egypt/eg_Joint_book_high_res_Eng..pdf.
12

27 Lu West ott
Ho To E d Fe ale Ge ital Mutilatio I Eg pt , Newsweek, 17 March. Available at
http://europe.newsweek.com/how-end-female-genital-mutilation-egypt-314264.
28 Constitution of The Arab Republic of Egypt 2014 (unofficial translation). Available at
http://www.sis.gov.eg/Newvr/Dustor-en001.pdf.
29 Gerard Molle a a d Lilia Fra se
The Struggle for A a do e t of Fe ale Ge ital Mutilatio /Cutti g
FGM/C i Eg pt , p. , Global Health Promotion, Vol 16(1), pp.57-60. Available at
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1757975908100752.
30 Al Jazeera, op. cit.
31 United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (2013) Study on Ways and
Methods to Eliminate Sexual Harassment in Egypt: Results/Outcomes and Recommendations Summary, pp. 6, 8
and 9.
32 DHS 2014, p.221-222.
33 Girls Not Brides (2016) Country Factsheet: Egypt. Available at http://www.girlsnotbrides.org/wpcontent/uploads/2015/06/Fact-sheet-Egypt-national-strategy-May-2015.pdf.
34 Mi istr of Pla i g, Mo itori g a d Ad i istrati e Refor
Reports , Sustainable Development
Strategy: Egypt s Visio 0 0. Cairo, Egypt: Ministry of Planning, Monitoring and Administrative Reform.
Available at http://sdsegypt2030.com/category/reports-en/?lang=en.
35 United Nations Development Programme (2015) Human Development Report 2015, p.243. New York: United Nations
Development Programme. Available at http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report.pdf.
36 Ministry of Planning, Monitoring and Administrative Reform, op. cit., p.145.
37 EHIS 2015, pp.14-15.
38 Ragui Assaas a d Caroli e Krafft
Is free asi edu atio i Eg pt a realit or a th? , International
Journal of Education Development 45, p.18.
39 EHIS 2015, pp.14-15.
40 Alessa dra Baje
The Pri e of Poor Health are , Al-Ahram Weekly, 7 April. Available at
http://weekly.ahram.org.eg/News/15984/32/The-price-of-poor-healthcare.aspx.
41 E il Cra e Li
Bor
k ife: I Eg pt, C-sections are sold as the only way to gi e irth , Middle East
Eye, 23 October. Available at http://www.middleeasteye.net/in-depth/features/born-knife-egypt-s-birthingbusiness-c-sections-are-sold-only-option-586089653.
42 WHO ited i Alessa dra Baje
The Pri e of Poor Health are , Al-Ahram Weekly, 7 April. Available at
http://weekly.ahram.org.eg/News/15984/32/The-price-of-poor-healthcare.aspx.
43 International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank (2015) A Roadmap to Achieve Social
Justice in Health Care in Egypt. Washington: The World Bank. Available at
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/21891/96329.pdf?sequence=4&isAllowed=y.
44 DHS 2014, p.111.
45 DHS 2014, p.116.
46 DHS 2014, p.49.
47 Nadee Shaker
Poor health are, surgi al alpra ti e ausi g i o ti e e i o e , The Egypt
Independent, 4 February. Available at http://www.egyptindependent.com/news/poor-healthcare-surgicalmalpractice-causing-incontinence-women.
48 - DHS 2008, p.198.
- EHIS 2015, pp.106-107.
49 EHIS 2015, pp.106-107.
50 EHIS 2015, p.107.
51 Rania Roushdy and Maia Sieverding (eds.) Panel Survey of Young People in Egypt (SYPE) 2014: Generating
Evidence for Policy and Programs, p.26. New York and Cairo: Population Council. Available at
https://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2015PGY_SYPE-PanelSurvey.pdf.
52 Sta ford U i ersit Medi al Ce tre
Eg ptia o e sa do tors do 't dis ourage fe ale genital
utti g, stud fi ds , EurekAlert!, 25 August. Available at https://www.eurekalert.org/pub_releases/201608/sumc-ews082516.php.
53 Nada Sa et ited i Cath Russell u dated Breaki g the Sile e o FGM/C i Eg pt: O e A ti ist s Stor ,
foggy bottom (US Department of State), 7 February. Available at https://medium.com/foggy-bottom/breakingthe-silence-on-fgm-c-in-egypt-one-activist-s-story-f2c77f6df94f#.k283a4g61.
54 Sarah M. Rasheed, Ah ed H. Ellah a d Fouad M. Yousef
Fe ale ge ital utilation in Upper Egypt in the
e
ille iu , International Journal of Gynecology and Obstetrics, Vol. 114, pp.47-50. Available at
http://www.academia.edu/29977417/Female_genital_mutilation_in_Upper_Egypt_in_the_new_millennium.
55 - United Nations Development Programme (2017) Statement: International Day of Zero Tolerance to Female
Genital Mutilation: Doctors Say No to Female Genital Mutilation, 7 February. Available at
13

http://www.eg.undp.org/content/egypt/en/home/presscenter/pressreleases/2017/02/07/statementinternational-day-of-zero-tolerance-to-female-genital-mutilation-doctors-say-no-to-female-genitalmutilation/.
- Egypt Independent (2016) 'Doctors Against FGM' launches, aims to eradicate banned practice, 17 February.
Available at http://www.egyptindependent.com/news/doctors-against-fgm-launches-aims-eradicate-bannedpractice.
- Ashraf Khaled
Medi al s hools add fe ale ge ital utilatio to urri ula , University World News, 24
February. Available at http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20170224103006599.
Reporters Without Borders
Eg pt , World Press Freedom Index. Available at https://rsf.org/en/egypt.
Ale a der Droessler
Al Jazeera Trial Highlights Eg ptia Militar s Media Cra kdo
, Global Journalist,
6 March. Available at http://globaljournalist.org/2014/03/al-jazeera-trial-highlights-egyptian-militarys-mediacrackdown/.
BBC News (2016) Egypt Profile – Media, 17 June. Available at http://www.bbc.com/news/world-africa13313373.
EHIS 2015, pp.16-17.
EHIS 2015, pp.16-17.
Tadwein (2015) Who is online and what are they doing? Available at http://tadwein.com/who-is-online-andwhat-are-they-doing/.

56
57

58
59
60
61

Photograph on front cover: ALL best fitness is HERE/Shutterstock.com (2013) Hurghada, Egypt – Muslim girl in
hijab on July 08, 2013. Stock photo ID: 436069912.
Please note the use of a photograph of any girl or woman in this Country Profile does not imply that she has, nor
has not, undergone FGM.
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

-9
-10
-11

-12
-13
-14
-15

-16
-17

األمدددد المتحددددد للسددددكان

"بتددددر األعضدددداء التناسددددلي يُعتبددددر عنددددل ألسددددد ضددددد األ ددددال" تصددددري لبابات نددددد أ سدددد تيم ين ربدددديا صددددند
في  15ي لي  2016مُتاح عل . http://www.bbc.co.uk/programmes/p041jq7l ، Newsday،
برنام مس الأل ان الصحي  -مصر  ،2015ب.104
عايددددد سدددديل الد لدددد  ‘ 1999الصددددراي السياسددددي العددددان ني علدددد بتددددر األعضدددداء التناسددددلي األنث يدددد فددددي مصددددر بعددددد المددددرتمر الددددد لي
للسكان التنمي ‘ ،ب ،133الصح األنألابي .136-128 ، 13 7 ،
نثدددددددددددددددددددر عامددددددددددددددددددد للبندددددددددددددددددددا الدددددددددددددددددددد لي تألددددددددددددددددددداه مصدددددددددددددددددددر  2016فدددددددددددددددددددي  1أكتددددددددددددددددددد بر ،متاحددددددددددددددددددد علددددددددددددددددددد
. http://www.worldbank.org/en/country/egypt/overview
منثمدددد الي نيسدددديل " 2013 UNICEFتشدددد يه أ بتددددر األعضدددداء التناسددددلي األنث يدددد نثددددر إحصددددابي استكشددددال لددددديناميا الت يددددر"،
ب.https://www.unicef.org/cbsc/files/UNICEF_FGM_report_July_2013_Hi_res.pdf ،27-26
المس السكاني الصحي الديم ألرافي لعا  ،2014ب186
برنام مس الأل ان الصحي  -مصر  ،2015ب.104
دكتدددد ر فا مدددد الشندددداتي ،منثمدددد الي نيسدددديل  ،2015 UNICEFع امددددل محددددددا بتر تشدددد يه األعضدددداء التناسددددلي لل تيددددا مددددن -0
 17عددددددا  ،دراسدددددد تحليليدددددد ثان يدددددد للمسدددددد السددددددكاني الصددددددحي الددددددديم ألرافي المصددددددر لعددددددا  ،2014 2008 2005ب،24 2
. https://www.unicef.org/egypt/FGM_Secondary_analysis_edited_5-08-2016_FINAL.pdf
 ،Ibidب.3-2
ً
دكت ر فا م الشناتي ،منثم الي نيسيل  ، UNICEFالمرأل مذك ر سابعا ،ب.2
رضددا الدددنب مي  2016معددال بعندد ان ق Girls die from FGM; Judge's Sentence, Suspended Jail Termsق،
منثمددددددددددددددددد ك ريددددددددددددددددد ن بر أليكددددددددددددددددد  28 ، Project Clarionديسدددددددددددددددددمبرhttps://clarionproject.org/girl-dies-fgm- ،
. judges-sentence-suspended-jail-terms
برنام مس الأل ان الصحي  -مصر  ،2015ب.104
برنام مس الأل ان الصحي  -مصر  ،2015ب.104
برنام مس الأل ان الصحي  -مصر  ،2015ب.104
رانيددددا رشددددد مايددددا سدددد يردن  ،المسدددد التتبعددددي للنشدددد الشددددبا فددددي مصددددر  2014نحدددد بندددداء أدلدددد للسياسددددا البددددرام  ،ب،33-30
ني يدددددددددددددددددد را العددددددددددددددددددداهر  ،مأللددددددددددددددددددا السدددددددددددددددددددكان الدددددددددددددددددددد ليhttps://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2015PGY_SYPE- .
. PanelSurvey_ar.pdf
المس السكاني الصحي الديم ألرافي لعا  ،2008ب.206-205
برنام مس الأل ان الصحي  -مصر  ،2015ب.114-113
المس السكاني الصحي الديم ألرافي لعا  ،2008ب.208-207

14

.116-115 ب،2015  مصر- برنام مس الأل ان الصحي
.7 ب،ً المرأل مذك ر سابعا، UNICEF  منثم الي نيسيل،دكت ر فا م الشناتي
.7 ب،ً المرأل مذك ر سابعا، UNICEF  منثم الي نيسيل،دكت ر فا م الشناتي
Nature Middle ‘ بمأللBringing to Life the Case against female genital mutilation’  معال بعن ان،نادي الع ضي
. http://www.natureasia.com/en/nmiddleeast/article/10.1038/nmiddleeast.2016.192 ، أكت بر23 ،East
،  ني ي را العاهر،27 ب، البرام
 نح بناء أدل للسياسا2014  المس التتبعي للنش الشبا في مصر، رانيا رشد مايا س يردن
. https://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2015PGY_SYPE-PanelSurvey_ar.pdf .مأللا السكان الد لي
Men's Perspectives on the Relationship Between ،أمل ف مي
م اه الم يلحي إليشأل هانسين أحمد رأل
.2013  فبراير، 2 3 Sociology Study ،Sexuality’ and Female Genital Mutilation in Egypt’
https://www.researchgate.net/publication/273440839_Men%27s_Perspectives_on_the_Relationship_
,Between_Sexuality_and_Female_Genital_Mutilation_in_Egypt
أغس ا20 ،Middle East Eye ،‘Egypt’s difficult road in eradicating female genital mutilation’ ،ألينا ل براا
http://www.middleeasteye.net/in-depth/features/egypts-difficult-road-eradicatingfemale-genital- ، 2016
.mutilation-543230094
https://www.vice.com/en_us/article/lets-

-18
-19

-20

-21

،2015  فبراير27 ،Vice ،‘Egypt is in Dire Need of Sex Education’ ،أنأللينا فان ا
.talk-about-sex-0000572-v22n2

.114-112 ب،2015  مصر- برنام مس الأل ان الصحي
ً
.25 ب، المرأل مذك ر سابعا، UNICEF  منثم الي نيسيل،دكت ر فا م الشناتي
‘Trends in attitude towards female genital mutilation among ،ر نان فان ر سي د مينيا ميكيرش اناستاشيا ألاه
ever-married Egyptian Women, evidence from the demographic and Health surveys, 1995-2014:
. 31 15 ، International Journal of Equity Health،paths of change-Table 1’
.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4765026/table/Tab1/
 أسع ي الخدما،  األسعل العا، مصر،  الكنيس العب ي األرث ذكسي، ألامع األشهر، المركش الد لي اإلس مي للدراسا البح ث اإلس مي
المسيحي لحماي األ ال
 رسابل أساسي من اإلس..  التسام،  الس،  "المحب، العام اإلألتماعي منثم األم المتحد لل ل ي نيسيل
. https://www.unicef.org/egypt/eg_Joint_book_high_res_Eng..pdf .19-18 ب،" من العنل الممارسا الضار
 أسع ي الخدما،  األسعل العا، مصر،  الكنيس العب ي األرث ذكسي، ألامع األشهر، المركش الد لي اإلس مي للدراسا البح ث اإلس مي
المسيحي لحماي األ ال
 رسابل أساسي من اإلس..  التسام،  الس،  "المحب، العام اإلألتماعي منثم األم المتحد لل ل ي نيسيل
.https://www.unicef.org/egypt/eg_Joint_book_high_res_Eng..pdf .19-18 ب،" من العنل الممارسا الضار
،2015  مارا17 ،Newsweek ،‘How to End Female Genital Mutilation in Egypt’ ، ل سي يستك
.http://europe.newsweek.com/how-end-female-genital-mutilation-egypt-314264
.http://www.sis.gov.eg/Newvr/Dustor-en001.pdf ،  ترألم غير رسمي2014 الدست ر المصر لعا
‘The struggle for abandonment of Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C) ،أليرارد م لمان ليليان فرانا
،60-57 ب، 1 16  المأللد،Global Health Promotion ،in Egypt’
.http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/175797590810075
.ً المرأل مذك ر سابعا، الألشير
ملخب النتاب، دراس ر أسالي العضاء عل التحرن الألنسي في مصر، هيب األم المتحد للمسا ا بين الألنسين تمكين المرأ
.9 8 6  ب، الت صيا
.222- 221 ب،2014 المس السكاني الصحي الديم ألرافي لعا
http://www.girlsnotbrides.org/wpcontent/uploads/2015/06/Fact- ،2016، بيان حعاب مصر،Girls Not Brides
.sheet-Egypt-national-strategy-May-2015.pdf
. مصر،  العاهر،2016 ،2030  استراتيألي التنمي المستدام رري مصر، مل ا تعارير، شار التخ ي المتابع اإلص ح اإلدار
.http://sdsegypt2030.com/category/reports-en/?lang=en . شار التخ ي المتابع اإلص ح اإلدار
. ني ي را برنام األم المتحد اإلنمابي،243 ب،2015  تعرير التنمي البشري،برنام األم المتحد اإلنمابي
.http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report.pdf
.145 ب،ً المرأل مذك ر سابعا، شار التخ ي المتابع اإلص ح اإلدار
.15-14 ب،2015  مصر- برنام مس الأل ان الصحي
International ،’ Is free basic education in Egypt a reality or a myth?’ راألي أسعد كار لين كراف
.18 ب،2015 ،Journal of Education Development
.15-14 ب،2015 المس السكاني الصحي المصر لعا
،2016  أبريل7 ،Al-Ahram Weekly ،‘ The Price of Poor Healthcare’ ،ألبساندرا باأليا
.http://weekly.ahram.org.eg/News/15984/32/The-price-of-poor-healthcare.aspx

-22

-23
-24

-25

-26

-27
-28
-29

-30
-31
-32
-33
-34
-35
-36
-37
-38
-39
-40

15

Middle East ،‘Born by Knife: In Egypt, c-sections are sold as the only way to give birth’ ،إميلي كرين لين
http://www.middleeasteye.net/in-depth/features/born-knife-egypt-s- ،2015  أكت بر23 ،Eye
.c-sections-are-sold-only-option-586089653 birthingbusiness7 ،Al-Ahram Weekly ،‘ The Price of Poor Healthcare’ ، أستش اد منثم الصح العالمي المذك ر في معال ألبساندرا باأليا
.http://weekly.ahram.org.eg/News/15984/32/The-price-of-poor-healthcare.aspx ،2016 أبريل
 اشن ن،A Roadmap to Achieve social Justice in Health care in Egypt. ، البنا الد لي،البنا الد لي لتنشاء التعمير
،البنا الد لي
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/21891/96329.pdf?sequence=4&isAllow
..ed=y
.111 ب،2014 المس السكاني الصحي الديم ألرافي لعا
.116 ب،2014 المس السكاني الصحي الديم ألرافي لعا
.49 ب،2014 المس السكاني الصحي الديم ألرافي لعا
The Egypt ،‘Poor healthcare, surgical malpractice causing incontinence in women’ ،ندين شاكر
http://www.egyptindependent.com/news/poor-healthcare-surgicalmalpractice-  فبراير4 ،Independent
.causing-incontinence-women
.198 ب،2008 المس السكاني الصحي الديم ألرافي لعا
.107-106 ب،2015  مصر- برنام مس الأل ان الصحي
.107-106 ب،2015  مصر- برنام مس الأل ان الصحي
.107 ب،2015  مصر- برنام مس الأل ان الصحي
،  ني ي را العاهر،27 ب،  نح بناء أدل للسياسا البرام2014  المس التتبعي للنش الشبا في مصر، رانيا رشد مايا س يردن
.https://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2015PGY_SYPE-PanelSurvey.pdf .مأللا السكان الد لي
،‘ Egyptian women say doctors don’t discourage female genital cutting’ ،المركش ال بي بألامع ستان رد
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-08/sumc- ،2016  أغس ا25 ،  مألل إلكتر نيEurekAlert!
.ews082516.php
،‘Breaking the Silence on FGM/C in Egypt: One Activist’s Story’ ،استش اد ندا ثاب المذك ر في معال كاثي رسل
https://medium.com/foggy-bottom/breakingthe-silence-on-fgm-c-in-egypt-one- ، شار الخارألي األمريكي
.activist-s-story-f2c77f6df94f#.k283a4g61
،50-47  ب،114  المأللد، المألل الد لي ألمراب النساء الت ليد،سار رشيد أحمدعبد ال ه فراد ي سل
http://www.academia.edu/29977417/Female_genital_mutilation_in_Upper_Egypt_in_the_new_millen
.nium
 بيان الي الد لي لعد التسام م لعا م تش يه األعضاء التناسلي لصنث يع ل األ باء ال لتش يه األعضاء،برنام األم المتحد اإلنمابي
International Day of Zero Tolerance to Female Genital Mutilation: Doctors Say No التناسلي لتناث
،2017 فبراير7 ،to Female Genital Mutilation)
http://www.eg.undp.org/content/egypt/en/home/presscenter/pressreleases/2017/02/07/statementi nter
national-day-of-zero-tolerance-to-female-genital-mutilation-doctors-say-no-to-female.genitalmutilation/
‘Doctors Against FGM’ launches, aims to eradicate  معال بعن ان، Egypt Independent  مأللhttp://www.egyptindependent.com/news/doctors-against-fgm- ،2016  فبراير17 ،banned practice’
.launches-aims-eradicate-bannedpractice
University World News ،‘Medical schools add female genital mutilation to curricula’ ، أشرل خالد-

-41

-42
-43

-44
-45
-46
-47

-48
-49
-50
-51
-52

-53

-54

-55

،2017  فبراير24 ، مألل إلكتر ني
.http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20170224103006599

،Egypt, World Press Freedom Indexُ ،( Reporters without Borders)  منثم مراسل ن ب حد د-56

.https://rsf.org/en/egypt
Global Journalist ،‘Al Jazeera trial highlights Egyptian military’s media crackdown’ ،ألكسندر در سلر
http://globaljournalist.org/2014/03/al-jazeera-trial-highlights-egyptian- ،2014  مارا6 ، صحي إلكتر ني
.militarys-mediacrackdown/
http://www.bbc.com/news/world-africa- .2016  ي ني17 ،Egypt profile – Media ،  م م أخبارBBC News
.13313373
.17-16ب،2015  مصر- برنام مس الأل ان الصحي
.17-16 ب،2015  مصر- برنام مس الأل ان الصحي
.http://tadwein.com/who-is-online-andwhat-are-they-doing/ ،2015 ، تد ين منثم غير حك مي

16

-77

-58
-59
-60
-61

الص رة المستخدمة في ال الف م ج دة ن
Shutterstock.com (2013) Hurghada, Egypt – Muslim girl inhijab on July 08,
2013. Stock photo ID: 436069912
يرأل م حث أن استخدا أ ص ر ألي فتا أ امرأ في هذا الملل العُ ر
خض ع ا لعملي بتر األعضاء التناسلي األنث ي .

ل يُرخذ في اإلعتبار خض ع ا أ عد

ي ألد العديد من المص لحا التي تشير إل " بتر األعضاء التناسلي لصنث " يحمل كل مص ل دالل ل ي مختل عن
غيره تألاه تلا الممارس  ،لذلا يأل اختيار المص لحا التي ُتشير ل ذه الممارس بدم للعضاء علي ا.
مد تضمن البيان المشترا بين منثم األم المتحد
الملح 1

منثم الصح العالمي للعضاء عل بتر األعضاء التناسلي لصنث ،

" إن استخدا كلم ’بتر‘ يعشش من حعيع أن هذه الممارس ُتعتبر انت اكا ً لحع
تشايد الدع ا المحلي الد لي للتخلي عن ا"

نعد الشكر لك ً من محمد ألابر محمد عرابي عل ت

17

ع

لدا أالم المتحد

ترألم

النساء ال تيا  ،بالتالي يرد إل

مراألع هذا البحث.
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