
 

 22صباحاً بتوقيت شرق الواليات المتحدة يوم  00:11محظور نشر جميع المواد حتى الساعة 
 2102يوليو/تموز، 

تهدد ماليين  إال أن ممارستها ال تزالختان اإلناث، لرغم المعارضة الساحقة  :يونيسفال
 الفتيات 

وفقًا لتقرير اليونيسف الجديد الصادر اليوم، فإن أغلب  - 2102يوليو/تموز  22واشنطن العاصمة، 
األشخاص الذين يعيشون في معظم البلدان التي يتركز فيها ختان اإلناث اليوم يعارضون هذه الممارسة 

مليون فتاة وامرأة تعرضن للختان  521الضارة. وعلى الرغم من هذه المعارضة، تعيش اليوم أكثر من 
 مليون فتاة ما زلن معرضات لخطر الختان في العقد المقبل. 03اك وهن

ختان اإلناث/ تشويه أو بتر األعضاء التناسلية األنثوية: نظرة إحصائية واستكشاف ويعّد تقرير 
 ، هو أشمل تجميع وتحليل للبيانات بشأن هذه القضية حتى اآلن.لديناميات التغيّر

أفريقيا والشرق األوسط حيث ما زال ختان اإلناث مستمرًا أن بلدًا في  22وتبين مسوح أجريت في 
عامًا وأن دعم هذه الممارسة آخذ  03الفتيات اآلن أقل عرضة للختان مما كان عليه الوضع قبل نحو 

 في االنخفاض، حتى في البلدان التي ال يزال الختان منتشرًا فيها بشكل تام تقريبًا، مثل مصر والسودان.

م من انخفاض الدعم، ال تزال ماليين الفتيات معرضات لمخاطر كبيرة. ويسلط التقرير ولكن على الرغ
الضوء على الفجوة بين وجهات النظر الشخصية لألشخاص حول ختان اإلناث واإلحساس الراسخ 
بااللتزام االجتماعي الذي يذكي استمراره، والذي يتفاقم بسبب عدم وجود نقاش صريح حول هذه القضية 

 ة والخاصة.الحساس

  بيان صحفي
 

 

 

 

 

 

 



وقالت السيدة غيتا راو غوبتا، نائبة المدير التنفيذي لليونيسف: "ختان اإلناث هو انتهاك لحقوق الفتيات 
في الصحة والرفاه وتقرير المصير. وما يتضح من هذا التقرير هو أن التشريعات وحدها ال تكفي، حيث 

رجال بالتحدث بشكل علني وبصراحة يتمثل التحدي اآلن في السماح للفتيات والنساء والفتيان وال
عالن أنهم يريدون التخلي عن هذه الممارسة الضارة".  ووضوح وا 

ومن خالل نتائج المسوح، يخلص تقرير اليونيسف إلى أن معارضة هذه الممارسة ال تقتصر على 
ث أيضًا. أغلبية الفتيات والنساء فحسب، بل إن عددًا كبيرًا من الرجال والفتيان يعارضون ختان اإلنا

وفي ثالثة بلدان هي تشاد وغينيا وسيراليون، هناك رجال أكثر من النساء يرغبون في القضاء على 
 الممارسة.

بلدًا والتي  22ومن حيث االتجاهات، يشير التقرير إلى أنه في أكثر من نصف الدول البالغ عددها 
من أمهاتهن. وتقل احتماالت تعرض يتركز فيها ختان اإلناث، تعتبر الفتيات اليوم أقل عرضة للختان 

عامًا للختان بثالث مرات عن النساء الالتي تتراوح  52و  51الفتيات الالتي تتراوح أعمارهن بين 
عامًا في كينيا وجمهورية تنزانيا المتحدة. وقد انخفض معدل انتشار الممارسة  52و 51أعمارهن بين 

نين وجمهورية أفريقيا الوسطى والعراق وليبيريا بما يقرب من النصف بين الفتيات المراهقات في ب
 ونيجيريا.

وفي حين أن ختان اإلناث قد تم التخلي عنه تقريبًا في جماعات وبلدان معينة، فإنه ال يزال راسخًا في 
جماعات وبلدان عديدة أخرى، على الرغم من المخاطر الصحية التي يمثلها بالنسبة للفتيات وحتى 

يع ضده وجهود تبذلها الحكومات والمنظمات غير الحكومية إلقناع المجتمعات عندما يكون هناك تشر 
 المحلية بوقفه.

وفي الصومال وغينيا وجيبوتي ومصر، يظل ختان اإلناث منتشرًا بشكل كامل تقريبًا، حيث أن أكثر من 
ث أي عامًا قد تعرضن للختان، كما لم يحد 52-51نساء وفتيات تتراوح أعمارهن بين  53من كل  2

انخفاض ملحوظ في انتشار الختان في بلدان مثل تشاد أو غامبيا أو مالي أو السنغال أو السودان أو 
 اليمن.



وفي حين يرحب التقرير بالتشريعات التي تعارض ختان اإلناث والتي تم استحداثها في الغالبية العظمى 
لى تعزيز من البلدان التي يمارس فيها الختان، فإنه يدعو إلى اتخاذ تدابي ر تكمل التشريعات وا 
 الديناميات االجتماعية اإليجابية إلحداث تغيير في العادات االجتماعية.

ويوصي التقرير بعرض الممارسة لمزيد من النقاش العام، لكشف التصور الخاطئ بأن 'الجميع' يوافق 
ي تحقيق المزيد من على هذه الممارسة. كما يشير أيضًا إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه التعليم ف

لى أن رفع مستويات التعليم بين األمهات سيقابله انخفاض في مخاطر ختان  التغييرات االجتماعية، وا 
بناتهن وأنه أثناء وجود الفتيات في المدرسة، فإنهن قد يقمن عالقات مع آخرين يعارضون ختان 

 اإلناث.

 ن اإلناث:ويحدد التقرير الخطوات األساسية الالزمة للقضاء على ختا

  العمل مع التقاليد الثقافية المحلية وليس ضدها، واالعتراف بأن المواقف حول ختان اإلناث
 واالمتثال له تختلف بين الجماعات المختلفة داخل الحدود الوطنية وعبرها؛

  السعي إلى تغيير المواقف الفردية حول ختان اإلناث، بينما يتم التصدي للتوقعات الراسخة
 لممارسة عبر المجموعات االجتماعية األكبر؛المحيطة با

  إيجاد طرق إلبراز المواقف الخفية التي تؤيد التخلي عن ختان اإلناث، حتى تعرف األسر أنها
وهي خطوة حاسمة لخلق الكتلة الحرجة الالزمة وتوليد ردود أفعال متسلسلة ضد  –ليست وحدها 
 ختان اإلناث؛

 رس ختان اإلناث إلى المجموعات التي ما زالت تمارسه؛زيادة إبراز المجموعات التي ال تما 
  تشجيع التخلي عن ختان اإلناث وتحسين أوضاع البنات والفرص المتاحة لهن، بداًل من الدعوة

 إلى أشكال أكثر اعتداال من الممارسة مثل الختان 'الرمزي'؛
 ا جزءًا حيويًا من الجهود  االستمرار في جمع البيانات لتستفيد منها السياسات والبرامج، باعتباره

 الرامية إلى القضاء على ختان اإلناث.

### 
 



 معلومات أساسية

والممثلة في التقرير هي: بنين وبوركينا فاسو والكاميرون وجمهورية أفريقيا  22الدول البالغ عددها 
ثيوبيا وغامبيا وغانا وغينيا  ريتريا وا  وغينيا بيساو الوسطى وتشاد وكوت ديفوار وجيبوتي ومصر وا 

والعراق وكينيا وليبيريا ومالي وموريتانيا والنيجر ونيجيريا والسنغال وسيراليون والصومال والسودان 
 وتوغو وأوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة واليمن.

 isualwebcaster.com/unicefwww.vسيتم بث المؤتمر الصحفي على الموقع التالي: 

عناية اإلعالميين والمواقع اإللكترونية: تتاح الرسوم البيانية واألشكال، إلى جانب مقاطع الفيديو 
 http://weshare.unicef.org/MediaResourcesوالصور على الموقع التالي: 

 

 يسف للقضاء على العنف ضد األطفالمبادرة اليون

اليونيسف مبادرة عالمية تدعو إلى إنهاء جميع أشكال العنف  ستكشف، 2350يوليو/تموز عام  05في 
ضد األطفال، وستقودها إعالنات خدمة عامة قوية يظهر فيها سفير اليونيسف للنوايا الحسنة ليام 

غير مرئية الالفظائع  إلى تسليط الضوء على األطفالالعنف ضد على القضاء مبادرة  وستساعدنيسون. 
عمل إلى الالمبادرة  وتدعوامن العنف وسوء المعاملة التي تقوض حياة مئات الماليين من األطفال، 

والمشاركة في الجهود  عن ذلك الموضوع والتحدثمن أجل الحصول على المعرفة الالزمة الجماعي 
 العنف في مجتمعاتهم المحلية .موضوع ب األشخاص المعنيينمع  المبذولة

 
 حول اليونيسف

قليمًا من أجل مساعدة األطفال على البقاء على قيد الحياة  523 تعمل اليونيسف في الميدان في أكثر من بلدًا وا 
والنماء، منذ الطفولة المبكرة وحتى نهاية فترة المراهقة. واليونيسف، بوصفها أكبر جهة في العالم تقدم األمصال للبلدان 

حي، والتعليم األساسي الجيد النامية فإنها توفر الدعم في مجال صحة األطفال وتغذيتهم، والمياه النقية والصرف الص

http://www.visualwebcaster.com/unicef
http://weshare.unicef.org/MediaResources


ل اليونيسف بالكامل من  لجميع األطفال، من بنين وبنات، وحماية األطفال من العنف واالستغالل ومرض اإليدز. وتموَّ
 تبرعات الحكومات والشركات والمؤسسات واألفراد. 

 :للحصول على مزيد من المعلومات حول منظمة اليونيسف وعملها، يرجى زيارة

http://www.unicef.org/arabic 

 الفيسبوك و تويترتابعوا صفحتنا باللغة العربية على 
 

 ومقاطع الفيديو، يرجى االتصال ب:للحصول على مزيد من المعلومات 

بريد إلكتروني: ،  2128 378 917 1 +اإلعالم باليونيسف، هاتف:  قسمكيت دونوفان، 
kdonovan@unicef.org  

بريد إلكتروني: ،  7984 303 212 1+اإلعالم باليونيسف، هاتف:  قسمبيتر سميردون، 
psmerdon@unicef.org 
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