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النشء والشباب في مصر في املرحلة العمرية من
 29-10عاما ً ما يزيد على ثلث السكان في مصر؛
وحياة هذا العدد الضخم من الشباب في مصر تختلف اختالفا ً كبيرا ً
عن حياة األجيال السابقة؛ لذا فإن إحتياجاتهم لتحقيق حتول صحى
إلى مرحلة النضج ترتبط إرتباطا ً وثيقا ً مبتطلبات وحتديات العصر
الذي يعيشون فيه.
فشباب اليوم يصلون إلى سن البلوغ في مرحلة مبكرة من عمرهم،
ويقضون سنوات أكثر في مراحل التعليم ،ثم يكون الزواج متأخرا ً
عما كانت عليه األجيال السابقة .ويؤدى الزواج املتأخر إلى طول فترة
العزوبية ،وعلى األخص بني الشباب الذكور .ففي واقع األمر ،معظم
الشباب حتت سن التاسعة والعشرين ال يزالون بال زواج .ومعظم
الشابات يخضعن خلتان اإلناث خالل فترة املراهقة؛ كما ان الضغوط
االجتماعية التى تدعو إلى الزواج واحلمل املبكرين مازالت موجودة.
وهذه اجلوانب من حياة الشباب في مصر إمنا تترك آثارا ً سلبيه على
صحتهم اإلجنابية ،وهو لألسف موضوع ال يلقى سوى قدر محدود
من اإلهتمام من جانب صانعي السياسات .كما أن اغلب الشباب
والشابات غير املتزوجني ال يحصلون على خدمات الصحة اإلجنابية،
وباإلضافة الي ذلك ،فإنهم ال يحصلون على املعلومات املوثوق بها
والدعم فيما يتعلق بالقضايا املتعلقة بهذا اجلانب احليوي من
صحتهم وسالمتهم البدنية والنفسية واالجتماعية قبل الزواج.
ولألسف فإن األصوات الداعية إلى إخفاء املعلومات املتعلقة بالصحة
اإلجنابية للشباب والشابات ال تدرك قابلية هذه الفئة بصورة خاصة
لالنخراط في سلوكيات خطرة وممارسات غير سليمة قد تؤثر على
صحتهم اإلجنابية وانتقالهم بصورة صحية إلى مرحلة البلوغ والرشد.

الرسائل األساسية
•الشباب املصري ال يحصل على معلومات كافيه عن فترة
البلوغ من األهل أو مقدمي اخلدمه الصحيه ولذلك يلجأون
ملصادر اخرى مثل األصدقاء ووسائل اإلعالم التى قد تكون غير
مؤهلة.
•على الرغم من إنخفاض نسبة ختان اإلناث بني الفتيات لكن
مازال هناك دعم كبير خاصة بني الشباب والذكور ملمارسة
هذه العاده
•من بني الشباب في الفئه العمريه  ،29-15ثالث باملائه فقط
من هؤالء الشباب يعرفون الطرق األربع إلنتقال فيروس نقص
املناعه البشرى/اإليدز
•مازال عدد األطفال الذي يفضله الشباب في مصر يتجاوز
معدل االحالل على املستوى القومى البالغ .2.1

منهجية البحث
يستند هذا املوجز على بيانات مستخلصة من مسح النشء
والشباب في مصر ،وهو حتليل شامل حلالة النشء والشباب في
مصر 1.ويقدم املسح بيانات مت جمعها من عينة ممثلة على مستوى
اجلمهورية جملموعة من الشباب تتراوح أعمارهم بني  10و 29عاما ً
 1أجري مجلس السكان الدولي املسح بالتعاون مع مركز املعلومات ودعم
اتخاذ القرار التابع جمللس الوزراء ،وبتمويل من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وهيئة
اليونيسيف ويونيفيم ومؤسسة فورد والسفارة الهولندية والبنك الدولي
والوكالة الكندية للتنمية الدولية والوكالة السويدية للتنمية الدولية.

بالنسبة للخمسة مجاالت األساسيه في التحول إلى مرحلة
البلوغ والرشد ،وهي حتديدا ً التعليم والعمل وتكوين األسرة والصحة
واملشاركة السياسيه واجملتمعية.
وقد بلغ إجمالي عدد الشباب املشاركني في الدراسة  15092شاب
وفتاه ( 6949فتاه و 8080شاب) ميثلون حوالى  11373أسرة في
مناطق ريفية وحضرية ،مبا في ذلك املناطق العشوائية.
وتضمنت إستمارة جمع البيانات اخلاصة مبوضوعات الصحة
والسالمة وحدة عن الصحة اإلجنابية تناولت أسئلة عن البلوغ
والعالقات مع اجلنس األخر وختان اإلناث وفيروس نقص املناعة
البشرية/اإليدز والزواج واحلمل ووسائل تنظيم األسرة ومصادر
املعرفة والتوجيه األسري حول هذه املوضوعات.

أهم النتائج:
مرحلة البلوغ
كشف املسح أن اآلباء واألمهات عادة ال يتحدثون مع أوالدهم عن البلوغ
أو يتأخرون في إعطائهم املعلومات الضرورية أو يقدمون معلومات غير
كافية ألوالدهم عن املوضوعات املتعلقة بالصحة اإلجنابية.
ووفقا ً لنتائج املسح ،تتعرض غالبية الفتيات في مصر ()%67
للصدمة أو بكاء أو اخلوف كرد فعل للدورة الشهرية األولى ،بينما
ال يعرف  %10منهن ما يجب عليهم فعله في هذا املوقف .وتنتشر
عدم املعرفة مبا يجب فعله عند الدورة الشهرية األولى بني اإلناث في
صعيد مصر .وعلى الرغم من أن متوسط السن الذى تأتي فيه الدورة
األولى يبلغ  12.8سنة ،غير أنه  %24فقط من اإلناث الالتي تتراوح
أعمارهن بني  10و 14سنة قد سبق لهن احلديث مع أحد الوالدين عن
مرحلة البلوغ.
وبالنسبة للفتيان ،يعد الوضع اكثر خطورة؛ فبينما أفادت حوالى
نصف الفتيات الالتي شاركن فى املسح والالتي تتراوح أعمارهن بني
 10و 29سنة ( )%43أنهن حتدثن مع أي من الوالدين عن التغيرات
املرتبطة مبرحلة البلوغ ،كانت نسبة الذكور الذين فعلوا ذلك هي
 %7فقط.
وقد عبر الشباب والفتيات عن حاجتهم للحصول على املعلومات
املرتبطة بالصحة اإلجنابية؛ وهو ما سبق ان أكدته كثير من الدراسات
التي أجريت على الشباب املصري .فقد أشارت دراسة أجريت عام
 2008بغرض تقييم أداء العيادات الصديقة للشباب في تسع
مستشفيات تعليمية مبصر إلى أن جميع العاملني بالعيادات الذين
شاركوا في الدراسة أفادوا بأن الشباب في حاجة إلى معلومات
سليمة عن الصحة اإلجنابية من أشخاص جديرين بالثقة واالحترام،
وأن هذه احلاجة ال ميكن تلبيتها باحلديث مع الوالدين اللذين يشعران
باحلرج من مناقشة مثل هذه األمور ،أو األصدقاء نظرا ً لعدم ضمان
مصداقية املعلومات لديهم .وعلى نفس املنوال ،أفادت دراسة أخرى
أجريت على مدارس املرحلة اإلعدادية عام  2000أن  %70من العاملني
بالفريق الطبى باملدارس كانوا يستقبلون طالبا ً لديهم استفسارات
متعلقة بصحتهم اإلجنابية.
مع إخفاق الوالدين في تلبية احتياجات أبنائهم في احلديث عن مرحلة
البلوغ ،يكون األصدقاء واملعارف هما املصدر البديل للمعلومات حول

مرحلة البلوغ ملا يزيد على نصف الشباب ( )%57التى تتراوح أعمارهم
بني  10و 29سنة ،يليهما في ذلك األفالم والسينما التي أفاد البعض
بأنها مصدر للمعلومات املتعلقة مبرحلة البلوغ لدى  %18من الذكور.
وفي واقع األمر ،أفاد عدد كبير من املشاركني باملسح أن وسائل اإلعالم
تفوق املدارس كمصدر لهذه املعلومات حيث أفاد بذلك  %12من الذكور
و %4من اإلناث.
الشكل :1مصدر املعلومات حول سن البلوغ بحسب اجلنس بني الشباب
فى الفئة العمرية 29-10

الشكل  :2معدل إنتشار ختان اإلناث بحسب املنطقة والفئة العمرية
(نسبة مئوية)

29-25
24-18
17-15

مقدمو خدمات الصحة اإلجنابية
املؤسسات الدينية
املدرسة
السينما
األسرة
أصدقاء /جيران /أقارب
اخرون
اجمالي

إناث

ذكور

٪100
٪90
٪80
٪70
٪60
٪50
٪40
٪30
٪20
٪10
٪0

ويضاف إلى ما سبق أن ما يقل عن  %1من املشاركني في املسح ذكروا أحد
مقدمي خدمات الصحة اإلجنابية كمصدرهم في احلصول على معلومات
حول التغيرات املصاحبة ملرحلة البلوغ ،ولم يذكر سوى عدد من الذكور
(ال يتعدى  )%5وذكر عدد قليل من اإلناث املؤسسات الدينية كمصدر
للمعلومات .ولعل غياب الفريق الطبى عن تقدمي املعلومات إلى الشباب
والشابات حول الصحة اإلجنابية يعكس الثقافة الطبية في مصر؛ والتي
حتول دون وصول خدمات الصحة اإلجنابية إلى الشباب .وهو ما يؤكد على
أهمية التوسع في املبادرات وتكثيفها .وينطبق األمر ذاته على موضوع
تنظيم األسره .فقد أفاد  %6من الشباب البالغ أعمارهم بني 15و 29سنه
أنهم يفتقرون إلى مصدر للمعلومات حول تنظيم األسره ،بينما ذكرت
األغلبية ( )%79اإلذاعة والتليفزيون كمصدر مهم لهم؛ بينما ذكر ربع
املشاركني في املسح فقط مقدمي خدمات الرعاية الصحية على أنهم
مصدرهم للمعلومات حول موضوع تنظيم األسره.
وفي ظل غياب نظام شامل إلمداد الشباب باملعلومات حول التغيرات
الفسيولوجية والنفسية التي حتدث خالل مرحلة البلوغ وغيرها
من املعلومات املتعلقة بالصحة اإلجنابية ،أفاد  %44تقريبا من اجمليبني
املتراوحة أعمارهم بني  15و 29سنة أنهم لم يتلقوا معلومات كافية.
وأفاد نسبة اعلى من الذكور ( )%47وممن تتراوح أعمارهم بني  15و 17عاما ً
( )%50والذين يعيشون في محافظات حضرية ( )%56أنهم لم يحصلوا
على معلومات كافية حول مرحلة البلوغ.

ختان اإلناث
يشير مسح النشء والشباب في مصر إلى أن ثالثة أرباع الشابات البالغة
أعمارهن  29-10عاما ً في مصر قد تعرضن للختان .ويبلغ متوسط العمر
الذي يتم فيه اخلتان حاليا ً  9.5عاماً ،وهو ما يقل عدة أعوام عن متوسط
حدوث الدورة الشهرية األولى الذي يبلغ  12.8عاما ً.
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وأظهر املسح أيضا ً أن معدل انتشار اخلتان يقل مع عمر املبحوثة؛ فبينما
تعرضت  %90من الشابات في الفئة العمرية  29-24للختان ،أظهر
املسح أن  %79فقط من اإلناث في الفئة العمرية  17-15قد تعرضن
للختان .وليس من املرجح أن هؤالء الفتيات عرضه إلجراء اخلتان لهن،
حيث أنهن قد جتاوزن السن التي تتم فيها هذه املمارسة .وأكد املسح
على أن انتشار اخلتان يبلغ أعلى معدالته في صعيد مصر ()%85
وأقلها باحملافظات احلدودية ( )%52واحملافظات احلضرية ( .)%54املستوى
اإلقتصادى أحد احملددات ملعدل انتشار ختان اإلناث ،حيث يكون أقل بني
فئة األسر األكثر ثرا ًء (.)%50
وتتوافق هذه النتائج مع نتائج املسح السكاني الصحي فى مصر لعام
 ،2008الذي اظهر اجتاهات مماثلة في التعامل مع هذه املمارسة .فوفقا
للمسح السكاني الصحي لعام  2008في مصر ،فإن  %91من اإلناث في
الفئة العمرية  49-15قد خضعن للختان .وبالنظر إلى انخفاض معدل
االنتشار بني الشابات ،خلص املسح السكاني الصحي لعام  2008الي أن
“ممارسة هذه العادة رمبا يكون في تضاؤل في بعض الفئات اجملتمعية”.
وإذا كان معدل انتشار ختان اإلناث يبدو وكأنه يتضاءل في بعض الفئات
اجملتمعية ،فإن تأييد هذه العادة بني الشباب ال يزال مستمرا ً على نحو
يدعو للقلق؛ حيث يعتقد معظم الشباب الذين شاركوا في املسح
( )%64أن ختان اإلناث ضروريا ً .ويشيع هذا التأييد بني الذكور ( )%70عن
اإلناث ( ،)%58وبني هؤالء الذين يعيشون في املناطق الريفية ( %79بني
الذكور الريفيني مقابل  %56بني الذكور احلضريني).
وينخفض التأييد خلتان اإلناث لدى الشباب األصغر سناً ،حيث أن %60
من الشباب الذكور البالغة أعمارهم  17-15عاما ً يرون أن ممارسة اخلتان
ضرورية مقابل  %78ممن تبلغ أعمارهم  29-25عاما ً ( %52بني اإلناث
البالغة أعمارهن  17-15و %64بني اإلناث البالغة أعمارهن .)%29-25
الشكل  :3نسبة الشباب في سن  29-15الذين يعتقدون أن ختان اإلناث
ضروري ،بحسب النوع ومستوي التعليم
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أما فيما يخص عالقة التعليم باآلراء حول اخلتان ،فإن رأي الذكور في
ختان اإلناث لم يتأثر سوى تأثرا ً طفيفا ً بقدر التعليم الذي حصلوا
عليه؛ فيرى  %41من الشابات احلاصالت على تعليم جامعي أو درجة
علمية أعلى أن ممارسة اخلتان ضرورية ،فإن  %69من الشباب احلاصلني
على نفس القدر من التعليم لديهم نفس الرأي .ومما يثير الدهشة
أن اإلعتقاد بأن ختان اإلناث ضروري ينتشر بني الذكور ذوي التعليم
العالي عنه بني غير املتعلمني ( %69مقابل .)%63
وهذه النتائج تدعم نتائج إحدى الدراسات الكيفية التي أجريت
في اثنني من اجملتمعات الريفية في صعيد مصر وإحدى املناطق
العشوائية الكبرى بالقاهرة في  2009 -2008حول اآلراء املتعلقة بأثر
ختان اإلناث على األداء اجلنسي للزوجات .فقد أشارت الدراسة إلى أن
التأييد الذكوري ملمارسة ختان اإلناث كان شائعا ً في اجملموعة محل
الدراسة ،وخصوصا ً بني الشباب ،حيث أن هناك إعتقاد بأن عدم ختان
الفتاة يجعلها متعددة العالقات نتيجة شراهتها ملمارسة اجلنس.
وقد خلص مسح النشء والشباب في مصر إلى أن مقدمى اخلدمة
الصحية مسئولون عن ختان ما يقرب من نصف اإلناث الالتي أجري
لهم اخلتان في مصر ( .)%57ويجرى اخلتان بواسطة أطباء فيما يزيد
على نصف احلاالت في احملافظات احلضرية وفي الدلتا .وجترى عملية
اخلتان في منزل الفتاة ،في حني أن ثلث حاالت اخلتان تقريبا ً ( )%34تتم
في عيادات خاصة.
ومبقارنة نتائج مسح النشء والشباب في مصر باملسح السكاني
الصحي لعام  ،2008الذي شمل سيدات تتراوح أعمارهن بني  15و49
سنة ،يتبني أن حتويل ختان اإلناث إلى حالة طبية كان حتوال ً حديثا ً في
هذه املمارسة .فبالنسبة للفئة األكبر سنا ً املشاركات في املسح
الصحي ،لم يكن بينهن سوى  %24قد أجري لهن اخلتان على يد
طبيب.

املعرفة بفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز
إن معرفة الشباب بفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز ،أكثر
األمراض املنقولة جنسيا ً ًخطورة ،هي معرفة ضئيلة على نحو ينذر
باخلطر .فبالرغم من ان معظم املشاركني الذين يزيد عمرهم على
 15عاما ً قد سمعوا عن فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز ،إال
ان  %3فقط ،هم من يعرفون الطرق األربع للعدوى باملرض .واعتمد
معظم املشاركني على وسائل اإلعالم ( )%89كمصدر للحصول على
املعلومات حول اإليدز ،بينما ذكر  %26منهم املدرسة و %13منهم
األصدقاء كمصدر للحصول على املعلومات اخلاصة مبرض اإليدز.
ومما يذكر ،فإن التمييز ضد األشخاص املتعايشني مع مرض اإليدز
هو أمر شائع إلى حد كبير .وأكدت نتائج مسح النشء والشباب
في مصر ان نسبة املشاركني في الفئه العمريه  29-15ممن لديهم
اإلستعداد للتعامل اجتماعيا ً مع شخص متعايش مع مرض اإليدز
ال تزيد عن  %21وتزيد هذه النسبة بني الشباب احلاصلني على تعليم
جامعي أو درجة علمية أعلى حيث تصل الي .%33
وبرغم أن االستقصاء الذي مت في إطار مسح النشء والشباب في
مصر لم يشمل أمراضا ً أخرى من األمراض املنقولة جنسياً ،فإن
عدد من الدراسات األخرى تشير إلى أن الشباب في مصر يفتقرون
إلى املعلومات الصحيحة حول األمراض املنقولة جنسيا ً وطرق
انتقالها .وقد أشار املسح السكاني الصحي املصري لعام  2008إلى

أن  %40من السيدات املتزوجات في مصر لسن على دراية باألمراض
املنقولة جنسيا ً .أيضا ً أشار مسح اولي أقيم بواسطة هيئة كير
في مصر لتقييم وعي الشباب بفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز
واألمراض املنقولة جنسيا ً في محافظتي بني سويف وقنا أن أقل من
خمس العينه كانت لديهم معلومات عن مرض الزهري ،الكالميديا،
السيالن ،وفيروس الكبد الوبائي.

العالقات مع اجلنس األخر
إن نقص الوعي لدى الشباب حول األمراض املنقولة جنسيا ً وطرق
انتقالها هو أمر يدعو للقلق خاصة مع األخذ في االعتبار طول فترة
العزوبية التي يقضيها الشباب املصري في الوقت احلاضر.
وقد أفاد ربع املشاركني في املسح تقريبا ً ( )%24.4في الفئة العمرية
 29-15عاما ً أنهم يعرفون فتيات من عمرهم على عالقة بفتيان،
بينما أفاد اخلمس تقريبا ً ( )%21أنهم يعرفون فتيان من عمرهم على
عالقة بفتيات.
وأظهرت نتائج مسح النشء والشباب في مصر أن الشباب البالغني
من العمر  18عاما ً أو أكثر الذين يعيشون في مناطق حضرية ،أو في
الفئة األكثر ثرا ًء ،ميثلون الفئة األكثر معرفة مبثل هذه العالقات.
وبالرغم من ان هذه النتائج قد تشير إلى انتشار هذه العالقات بني
الشباب إال ان هذه االرقام قد ال تعكس واقع العالقات بني اجلنسني
حيث ان بعض الشباب والفتيات يكونوا قد فضلوا إخفاء احلديث عن
هذا النوع من العالقات خوفا ً من رد فعل الوالدين وخاصة ان املقابالت
اخلاصة بهذا املسح قد اجريت فى منزل الشاب/الفتاه.
ومع هذا ،فنتائج مسح النشء والشباب في مصر تدعمها دراسات
سابقة حول العالقات بني الشباب في مصر؛ فقد خلصت دراسة
أجراها املركز الدميوغرافي بالقاهرة عام  2007على الشباب والشابات
في الفئة العمرية  29-18عاما ً في ست محافظات فى مصر إلى
أن  %18من الشابات و %19من الشباب يعرفون أشخاصا ً آخرين
في دائرة معارفهم االجتماعية سبق لهم االنخراط في عالقات
جنسية قبل الزواج.

الزواج واحلمل
من بني املشاركني في املسح ،كان هناك  %41من اإلناث و %13من
الذكور تقريبا ً سبق لهم الزواج .ومما يذكر ان ربع اإلناث الذين سبق
لهن الزواج قد تزوجوا قبل بلوغ سن الثامنة عشرة.
ولم يزل زواج املراهقات ميثل مشكلة متنامية في مصر .وبرغم
إنخفاض معدالت حدوث احلمل بني املراهقات في احملافظات احلضرية،
فإنه الزال ميثل مشكلة فى بعض اجملتمعات.
وقد أشارت النتائج إلى أن  %4من الفتيات املتزوجات الالتي تتراوح
أعمارهن بني  15و 19عاما ً قد سبق لهن احلمل وقت إجراء الدراسة،
وأن حمل املراهقات يبلغ أعلى معدالته بني األميات ( ،)%13وفي
املناطق العشوائية ( )%7وبني سكان احملافظات احلدودية وفي ريف
صعيد مصر ( .)%5كما أوضحت النتائج أن ما يزيد على نصف
املتزوجات البالغات  17-15عاما ً لم يتزوجن باختيارهن.

ومما يذكر ان نسبة إستخدام وسائل احلمل بني الزوجات املراهقات
محدودة للغاية حيث توضح نتائج مسح النشء والشباب فى
مصر ان نسبة إستخدام وسائل تنظيم االسرة ترتفع بني الزوجات
االكبر سنا ً حيث يصل إلى  %59بني السيدات البالغات من العمر
 24-18سنة ،بينما تنخفض إلى  %26لدى الزوجات البالغات من
العمر  17-15سنة.

عدد األطفال املفضل لدى الشباب
تكشف نتائج مسح النشء والشباب في مصر أن عدد األطفال
الذي يفضله الشباب في مصر يتجاوز معدل االحالل على املستوى
القومى البالغ  ،2.1حيث يصل إلى  2.7بني الشباب غير املتزوج و2.8
بني الشباب املتزوج .وتشير هذه النتائج إلى عدم استهداف الشباب
على نحو كاف بوسائل تنظيم األسرة .مما يذكر ،فإن أقل عدد مرغوب
لألطفال بني الشباب غير املتزوج يظل أعلى من املعدالت املرغوبة
املوث َّقة في عامي  2005و .1995ويبلغ العدد املرغوب لألطفال بني
املتزوجات احلاصالت على تعليم جامعي 2.6؛ بينما يبلغ  2.5بني غير
املتزوجات من نفس املستوى التعليمي.
الشكل  :4العدد املثالي املتصور لألطفال بني الشابات غير املتزوجات
واملتزوجات البالغات 29-15
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املستوي التعليمى
إناث متزوجات

إناث غير متزوجات

التوصيات
تشير نتائج مسح النشء والشباب في مصر إلى ضرورة إتخاذ
إجراءات نحو دمج برامج الصحة اإلجنابية للشباب واملراهقني في
االستراتيجية الوطنية للشباب وصحتهم .وتؤكد على احلاجة إلى:
•تقييم الوضع احلالي ومبادرات اجملتمع املدني اخلاصة بتقدمي
خدمات التوعية واملشورة للشباب بخصوص الصحة اإلجنابية،
مبا في ذلك املناهج املدرسية وخدمات املشورة قبل الزواج التي
تقدمها وزارة الصحة.
•دمج معلومات عن الصحة اإلجنابية في املناهج التعليمية
اخلاصة باملراحل اإلبتدائية واإلعدادية والثانوية بحيث تتناسب
املعلومات مع متطلبات كل مرحلة عمرية .فقد متكنت بعض
الدول مثل املغرب واجلزائر وتونس واألردن والبحرين بالفعل من
إدماج الصحة اإلجنابية في املناهج التعليمية لديها باملدارس.
•إطالق حملة وطنية حول فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز
وغيره من األمراض املنقولة جنسياً ،بحيث تستهدف الشباب

بجميع فئاته .ويجب أن تكون احلملة مراعية للفروق بني
اجلنسني وتخاطب الشباب من مختلف مناحي احلياة.
• •دمج معلومات عن ختان اإلناث ضمن البرنامج األوسع للصحة
اإلجنابية للشباب واحلقوق اجلسديه .وهذا التدخل يجب ان
يشمل جانبي العرض والطلب على هذه اخلدمة ،حيث يجب
منع الفريق الطبي من القيام بهذه املمارسه من خالل تقدمي
املعلومات والتدريب وضرورة تطبيق القوانني للحد من املشاركة
في ممارسة ختان اإلناث .وأيضا ً يجب القيام بحمالت توعيه
للوالدين عن طريق الرسائل التي تعرف ختان اإلناث بانه إنتهاك
للحقوق اجلسديه للطفلة األنثى.
• •توافر خدمات الصحة اإلجنابية للزوجات الصغيرات سناً ،بحيث
تضمن حصولهن على خدمات تقدمي املشورة وتنظيم األسرة.
• •إجراء املزيد من البحوث عن الصحة اإلجنابية والعالقات بني
الشباب في مصر .وتدعو نتائج مسح النشء والشباب في
مصر إلى زيادة اإلهتمام من جانب السلطات املعنية من أجل
رفع القيود عن البحوث في مجال السلوكيات اجلنسية للشباب
وذلك من أجل تصميم السياسات والبرامج املناسبة ملواجهة
هذه املمارسات.
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يقوم مجلس السكان الدولي مبواجهة القضايا الصحية والتنموية احلرجة وذلك بدءا ً من وقف انتشار فيروس نقص املناعة البشرية (االيدز) الي
 والبحوث االجتماعية، ومن خالل االبحاث التي يقوم بها اجمللس في مجال الطب احليوي. وضمان حياة كاملة ومنتجة للشباب،حتسني الصحة االجنابية
 يعمل اجمللس بالتعاون مع مختلف الشركاء لتقدمي حلول تؤدي الى سياسات وبرامج وتقنيات أكثر،ًوبحوث الصحة العامة في حوالي خمسون بلدا
 أٌنشأ في عام، إن مجلس السكان الدولي هو منظمة دولية غير حكومية ال تهدف للربح.فاعلية لتحسني حياة االشخاص في جميع أنحاء العالم
. ويرأسه هيئة أمناء دولية، ومقره الرئيسي في نيويورك1952
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