
 
 
 

 جاھز للنشر
 البیان الصحفي المشترك لھیئة األمم المتحدة للمرأة ومنظمة األمم المتحدة للطفولة (یونیسف)

 
حراز إل ضرورة تسلیط الضوء على توفیر بیانات أفضلتؤكدان على العراق  في فمنظمة الیونیسألمم المتحدة للمرأة واھیئة 

 ي العراقتقدم من أجل الفتیات ف
  

كل من ھیئة األمم المتحدة للمرأة أشادت  بمناسبة الیوم العالمي للطفلة، – 2016 تشرین أول/أكتوبر 11بغداد، العراق، 
وفي نفس الوقت سلطتا التي اتخذت على الصعید العالمي في مجال تعزیز حقوق الفتیات، ومنظمة الیونیسف بالخطوات 

 .لھا تي یجب التصديالمتبقیة العلى التحدیات الضوء 
  

بما في ذلك عملیات االختطاف واالتجار، والتعذیب، وزواج األطفال، ھن الفتیات النتھاكات جسیمة لحقوق تتعرضفي العراق، 
 الغالبیة العظمى منالفتیات تشكل و. على النوع االجتماعيمن أشكال العنف القائم  اط االستعباد الجنسي، وغیرھانمأحد أو

 .في العراقطفل خارج الدراسة ملیون  3,5مجموع 
  

. ومن 1990، وھو ضعف العدد الذي كان في عام 15فتاة حالیا في العراق ممن تزوجن قبل بلوغھن سن  975,000ثمة 
 .الصعوبة تعقب مثل ھذه الزیادة دون توفر البیانات

  
لمزید  " الذي یؤكد الحاجةإحراز تقدم في األھدافتقدم الفتیات یعادل  :"ھذا العام ھولفإن موضوع الیوم الدولي للطفلة لھذا، 

المحرز نحو بلوغ حقوق  التقدم رصدوالتي بدونھا سیكون من المستحیل  النوع االجتماعي، حسبالمفصلة بیانات المن 
 .الفتیات والشابات بدقة

  
فریدة من نوعھا اللتعزیز حقوق الفتیات والتصدي للتحدیات خصیصاً  لیوم من خالل قرار لألمم المتحدةھذا اتم اعتماد  "

مما  ت،والشابا الفتیاتالمتعلقة ببیانات اللعدم وجود  خطوات التي تحققت وكذلك التحدیات نظراً الالتي تواجھھا. ونحن ندرك 
 ینوتمك بین الجنسین ساواةأھداف المالتقدم في  إحرازاً لغرض أساسیأمراً البیانات لھذا العام موضوع التركیز على یجعل 
 "، كما قالت نائبة ممثل ھیئة األمم المتحدة للمرأة في العراق، د. بولینا شیوانكو.المرأة

  
إن أحد الدالالت الھامة على إحراز التقدم بالنسبة بالفتیات ھو "ویقول بیتر ھوكینز، ممثل منظمة الیونیسف في العراق، 

 .التحسین"مجاالت تحدیات والفرص والنجاحات ولتسلیط الضوء على التوفر البیانات 
  

المتعلقة بالفتیات محددة البیانات لفاملیار فتاة في العالم.  1,1بالنسبة لـ  یعرقل مسیرة التقدم ضد الفتاة یزال التمییز ال 
 .وضع السیاسات والبرامج األساسیةات عملی إبالغفي تساھم أن یمكنھا والشابات 

 
التحدیات التي تواجھ المالیین معالجة الالزمة ل مثل العراق المعلوماتٍل دولن تتوفر ل"بدون ھذه البیانات، ویقول ھوكینز، 

دعم مضیفا أن الیونیسف ت، الحصول على التعلیم" توفر فرص ، مثل العنف الجنسي، وختان اإلناث، أو عدم بدقة من الفتیات
 .وإعداد التقاریر الخاصة بھا المصنفة حسب النوع االجتماعي جمع وتحلیل البیاناتالحكومة العراقیة في جھود 

  
ات المتعلقة بالفتیبیانات المزید من ھیئة األمم المتحدة للمرأة بالدعوة الى توفیر التمرار وتؤكد د. شیوانكو قائلة : إن اس

 الخاصة بإیجاداسات والبرامج المتعلقة بالسی قرارات الوطنیة والدولیة الرئیسیةالاتخاذ  فيساعد تیمكن أن  والشابات
 ."الحلول

  
فریدة من لالمستقبلیة امن خالل قرار لالمم المتحدة لتعزیز حقوق الفتیات والتصدي للتحدیات للطفلة تم تأسیس الیوم العالمي 

 .نوعھا
  



 :إلىندعو تحقیقا لھذه الغایة، 
  
لتحسین والفئات العمریة حسب النوع االجتماعي تعزیز القدرات والنظم الوطنیة لجمع وتحلیل ونشر البیانات  .1

، والعمالة غیر الرسمیة، للمراھقات والصحة اإلنجابیة والحمل، النوع االجتماعياإلحصاءات حول العنف القائم على 
 . للفتیات والشاباتبالنسبة خرى األ غیرھا من المجاالتوتنظیم المشاریع، والعمل غیر مدفوع األجر، و

مستوى الدخل والعمر، وأخرى (على سبیل المثال، العرق، وحسب خصائص  حسب األوالد والبنات تفصیل البیانات .2
ومعرفة ألكثر حرمانا ااألطفال والمراھقین تحدید  ، وما إلى ذلك) من أجلوحالة الھجرة، منطقة السكن، وواإلعاقة
 .مواقعھم

 المراھقات استخدام العنف الجنسي ضد مثل – لفئات التي لم تشمل من قبلعن احسین جھود جمع البیانات عزیز وتت .3
 عاماً). 14-10( األصغر سنا

ي جاالت التفي الم حسب النوع االجتماعي الثغرات في البیاناتلسد " والتكنولوجیا رى"البیانات الكباالستفادة من  .4
 لالزمةا أو ضخامة البیاناتیصعب قیاس التقدم المحرز فیھا من أجل الفتیات إما بسبب حساسیة المواضیع التي تتداولھا 

 .وسائل التواصل االجتماعي، بما في ذلك تحلیل آراء الفتیات حول قضایا التنمیة الرئیسیة في لذلك
ات الفئالتي تستبعد  االنحیازاتفي أدوات القیاس القائمة، وال سیما  الفتاة أو النوع االجتماعيضد  االنحیازمعالجة  .5

یات عن العنف ضد الفتالمحسنة أن تضع حداً لعدم التبلیغ  دوات جمع البیاناتیمكن أل، . على سبیل المثالاألكثر ھشاشةً 
 .عدم احتساب الموالید والوفیاتعن و

 مشاركة انضمبغرض  ،فتیاتالبرامج من أجل المتابعة وتعدیل تنفیذ وتوسیع نطاق قواعد البیانات الحقیقیة المبتكرة ل .6
 .ذات الوقع األكبر للنتائجرامج حقیق تلك البتفي تصمیم البرامج و الفعالةالفتیات 

  
، والدعوة إلى اعتماد وتنفیذ القوانین نوالفتیات، ورفع مستوى الوعي حول حقوقھ العالمي ھو تمكین النساءاألمم المتحدة للمرأة إن تفویض ھیئة 

سیكون  ذلك تحقیق بل أنسي من حقوق اإلنسان، حق أساكز المساواة بین الجنسین، لیس فقط یعزالى تاألمم المتحدة للمرأة تروج ھیئة والسیاسات. 
متحدة األمم الھیئة القتصاد العالمي. لمزید من المعلومات حول لوقود ھو بمثابة التمكین النساء والفتیات إن اجتماعیة واقتصادیة ھائلة. لھ تأثیرات 

  men.orgwww.unwo زیارة، یمكن للمرأة وعملھا 
  

 دولةً  190في تعمل الیونیسف ، ھاقوم بھ. جنبا إلى جنب مع شركائتحقوق ورفاھیة كل طفل، في كل ما  حقیقبالدعوة الى تالیونیسف منظمة تلتزم 
ً الوصول إلى األطفال األكثر ضعفا  تركیز الجھود علىم إلى إجراءات عملیة، مع لترجمة ھذا االلتزاواقلیماً  جمیع األطفال في كل ، لصالح وحرمانا

  www.unicef.org .مكان. لمزید من المعلومات حول الیونیسف وعملھا یرجى زیارة الموقع
  

 لإلستفسار، یمكن االتصال مباشرة:
 Bernice.Rumala@unwomen.org ھیئة األمم المتحدة للمرأة، العراق: د. برنیس روماال ، عنوان البرید االلكتروني:  -
  fdakhlallah@unicef.org فرح دخل هللا، عنوان البرید االلكتروني:  منظمة الیونیسف، العراق: -
 +964) 0( 782 782 0238نقال:  -

 
 

 


