
سیفوت العالم - بما فیھم الرجال والفتیان-
عاجلةإجراءاتاتخاذیتملمإن2030عامبحلوللإلناثالتناسلیةاألعضاءتشویھإنھاءھدف

بیان مشترك للمدیرة التنفیذیة لصندوق األمم المتحدة للسكان، الدكتورة ناتالیا كانیم، والمدیرة التنفیذیة للیونیسف، كاثرین
األعضاء التناسلیة األنثویة المعروف بختان اإلناثالیوم العالمي لعدم التسامح مطلًقا مع تشویھراسل، في

المعروفلإلناثالتناسلیةاألعضاءتشویھلخطرفتاةملیون4.3تتعرضالعام،ھذا-2023شباط/فبرایر6نیویورك،
عامبحلولمالیین4.6إلىالعددھذایصلأنالمتوقعومنللسكان.المتحدةاألممصندوقتقدیراتآلخروفًقااإلناث،بختان

األعرافلتغییرالمبذولةالجھودعرقلةفيالمساواةوعدمالمتزایدوالفقرالمناخوتغیرالنزاعاتتستمرحیث،2030
االجتماعیة المتعلقة بالنوع االجتماعي التي تقوم علیھا ھذه الممارسة الضارة وتعطیل البرامج التي تساعد في حمایة الفتیات.

ینتھك حقوق النساء والفتیات ویحد من فرصھن في المستقبل فيتشویھ األعضاء التناسلیة لإلناث المعروف بختان اإلناث
مجاالت الصحة والتعلیم والدخل. تعتبر ھذه الممارسة الضارة - المتجذرة في عدم المساواة بین الجنسین واختالل توازن القوى
- و یعد عمالً من أعمال العنف القائم على النوع االجتماعي الذي یضر بأجساد الفتیات، ویضعف مستقبلھن، ویعرض حیاتھن

للخطر.

لكننا نعلم أن التغییر ممكن. مع بقاء ثماني سنوات للوصول إلى الھدف العالمي المتمثل في القضاء على تشویھ األعضاء
التناسلیة لإلناث یمكن فقط للعمل الجماعي والممول جیًدا عبر مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة إنھاء ھذه الممارسة

الضارة.

األھمیة. حیثالتي تشجع تشویھ األعضاء التناسلیة لإلناث أمر بالغإن تغییر األعراف االجتماعیة المتعلقة بالنوع االجتماعي
یعتبر الرجال والفتیان حلفاء أقویاء في ھذا الجھد. وھم یتحدون على نحو متزاید دینامیات السلطة داخل أسرھم ومجتمعاتھم

المحلیة ویدعمون النساء والفتیات كعوامل للتغییر.

للسكان والیونیسف للقضاء على تشویھ األعضاء التناسلیةالبرنامج العالمي المشترك بین صندوق األمم المتحدةوقد دعم
لھذهحدوضعإلىبنشاطوالفتیانالرجالیدعوحیثالماضیةالخمسالسنواتخاللمبادرة3000منأكثراإلناث

الممارسة.

نشھد معارضة كبیرة من الرجال والفتیان لتشویھ األعضاء التناسلیة لإلناث في العدید من البلدان. في إثیوبیا، على سبیل المثال
- بلد یشھد واحداً من أعلى معدالت تشویھ األعضاء التناسلیة لإلناث على مستوى العالم - تبلغ معارضة الذكور لھذه الممارسة

مؤخًرا.الیونیسفأجرتھلتحلیلوفًقاالمائة،في87

ندعو،مع تشویھ األعضاء التناسلیة لإلناث المعروف بختان اإلناثلعدم التسامح مطلًقاالعالميالیوموفي ھذا العام، وفي
المجتمع الدولي إلى القیام بما یلي:

القوة غیر المتكافئة وتحدي المواقف والسلوكیات الناجمةوإشراكھم في تغییر عالقاتالشراكة مع الرجال والفتیان●
عن عدم المساواة بین الجنسین التي تؤدي إلى تشویھ األعضاء التناسلیة لإلناث.

المعاییر االجتماعیة في برامج مكافحة تشویھ األعضاءُنھج التحول في قضایا النوع االجتماعي وتغییرإدماج●
التناسلیة لإلناث.

لحمایة حقوق الفتیات والنساء، بما في ذلك وضع خططفي السیاسات والتشریعات على الصعید الوطنياالستثمار●
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عمل وطنیة إلنھاء تشویھ األعضاء التناسلیة لإلناث .

الیوم ھو تذكیر بالحاجة الملحة إلى بذل جھود أكثر استھداًفا وتضافًرا لتحویل ھدفنا المشترك المتمثل في إنھاء تشویھ األعضاء
التناسلیة لإلناث إلى حقیقة واقعة. یجب أن نعمل مع جمیع أصحاب المصلحة - بما في ذلك الرجال والفتیان - لحمایة مالیین

الفتیات والنساء المعرضات للخطر وإرسال ھذه الممارسة إلى التاریخ.

# # #

مالحظات للمحررین

نبذة عن البرنامج المشترك لصندوق األمم المتحدة للسكان والیونیسف للقضاء على تشویھ األعضاء التناسلیة لإلناث
والیونیسف للقضاء على تشویھ األعضاء التناسلیة لإلناث المعروفالبرنامج المشترك لصندوق األمم المتحدة للسكانیعمل
الممارسة،ھذهفیھاتنتشرالتيدولة17فيتدخالتخاللمنلإلناثالتناسلیةاألعضاءتشویھمنالحدعلىاإلناثبختان

حیث یوفر البرنامج فرصاً للفتیات والنساء للحصول على حقوقھن في الصحة والتعلیم والدخل والمساواة من أجل المساعدة في
إنھاء اختالالت القوة التي تدعم ھذه الممارسة الضارة.

لمزید من المعلومات یرجى االتصال:
إیدي رایت، صندوق األمم المتحدة للسكان، نیویورك، ھاتف:

+1 917 831 2974
ewright@unfpa.org

ھیلین ویلي، الیونیسف، نیویورك، ھاتف:
+1 917 244 2215
hwylie@unicef.org

نبذة عن صندوق األمم المتحدة للسكان

صندوق األمم المتحدة للسكان ھو وكالة األمم المتحدة المعنیة بالصحة اإلنجابیة. تتمثل مھمة صندوق األمم المتحدة للسكان في
توفیر عالم یكون فیھ كل حمل مرغوًبا فیھ، وكل والدة آمنة، ویستطیع كل شاب وشابة تحقیق ما لدیھم من إمكانات. یدعو
صندوق األمم المتحدة للسكان إلى تحقیق الحقوق اإلنجابیة للجمیع ودعم الوصول إلى مجموعة واسعة من خدمات الصحة

اإلنجابیة.

www.unfpa.orgالموقع:زیارةیرجىوأعمالھللسكانالمتحدةاألممصندوقحولالمعلوماتمنلمزید

یوتیوبوإنستغرام،فیسبوك،تویترتابعوا صندوق األمم المتحدة للسكان على

نبذة عن الیونیسف

تعمل الیونیسف في بعض من أصعب األماكن في العالم للوصول إلى األطفال األكثر حرماًنا في العالم. ونعمل في أكثر من
للجمیع.أفضلعالمبناءأجلمنمكانكلفيطفلكلأجلمنومنطقةدولة190

www.unicef.orgالموقع:زیارةیرجىاألطفالأجلمنوعملھاالیونیسفحولالمعلوماتمنلمزید

یوتیوبوإنستغرام،فیسبوك،تویترتابع الیونیسف على
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