
   
 

 إلناثاختان  بیان مشترك صادر عن صندوق األمم المتحدة للسكان وھیئة األمم المتحدة للمرأة في الیوم العالمي لرفض

ي ختان فالن مفتیات صندوق األمم المتحدة للسكان وھیئة األمم المتحدة للمرأة یؤكدان مجدداً على ضرورة حمایة النساء وال
 العراق

على  نأجبرالعالم  ملیون امرأة وفتاة حول 200ل من العنف ھو حق للجمیع، إال أن أكثر من بالرغم من أن العیش في عالم خا
 تشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة (ختان اإلناث).الخضوع لممارسة 

ً من الم فیعتبر ختان اإلناث، التي تمیز ضد النساء والفتیاتالممارسات  وباإلضافة إلى كونھ أحد في تي تقف مارسات الأیضا
 الدخل.  وتحقیقوجھ تحقیق الفتیات والنساء لذاتھن وحصولھن على حقوقھن في مجاالت الصحة والتعلیم 

ھم حیث قطعوا على أنفس في نیروبي، كینیا، المؤتمر الدولي للسكان والتنمیةجتمع قادة العالم والرؤساء في إ 2019وفي عام 
ووقف العنف القائم على  ة،لملباا غیر ةألسرا تنظیم تحتیاجااوتلبیة  ،ألمھاتالتزامات جریئة بتغییر العالم ووضع حد لوفیات ا

من أصل عشر  تستة التزاما. وتناولت 2030بحلول عام  والفتیاتجتماعي والممارسات المؤذیة ضد النساء النوع اإل
 ال سیما القضاء على ممارسة ختان اإلناث. ،جتماعي والممارسات المؤذیةاإلستجابة للعنف القائم على النوع اإل

 لخطر ختان اإلناث. عرضة 2020ملیون فتاة في عام  4.1وبالرغم من ذلك، ال تزال 

مائة من الفتیات تحت بال 10من نسبة وفي إقلیم كردستان بالتحدید، یقدر صندوق األمم المتحدة للسكان بأن أكثر  ،ففي العراق
ھذه لحیث یبلغ متوسط عمر الفتیات الالتي یتعرضن  2018إلناث في عام كن مھددات بخطر التعرض لختان ا 14سن 

حیة على سنوات. وال تعد ھذه الممارسة غیر ضروریة ومؤلمة فحسب، بل ھي ضارة وال تعود بأي منافع ص 5الممارسة 
د والصدمة لم الشدیمن تعقیدات قصیرة األمد مثل األیعانین ان ختالالتي یتعرضن لل الفتیاتفلفتیات بأي شكل من األشكال، ا

اإلنجابیة نسیة ووالنزیف الحاد واإللتھابات وصعوبة في التبول، باإلضافة إلى تبعات سلبیة طویلة األمد على صحتھن الج
 والنفسیة.  

ف جمیع أشكال یدعو إلى وقوالذي  5.3وبما أنھ لم یبق سوى عقد واحد لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة ال سیما الھدف 
 ثیفھوتك العملتسریع ل، فال بد من حشد الجھود العالمیة وتحفیزھا 2030الممارسات المؤذیة بما فیھا ختان اإلناث بحلول عام 

 للقضاء على ختان اإلناث.  

على مطالبنا من الجھات ذات الصلة في العراق، خاصة  مجدداً  وبمناسبة الیوم العالمي لرفض ختان اإلناث، نؤكد ،ومالینحن 
ً لوضع حد لممارسة ختان اإلناث أجل التأثیر  التواصل من من خالل تنفیذ خطة وذلك في إقلیم كردستان العراق، للعمل معا

تي تنص على أن إنھاء ممارسة ختان اإلناث یعني تمكین النساء والفتیات من ختان اإلناث وال واالجتماعي إلنھاء السلوكي
 .لتزامات العراق في قمة نیروبي، كما جاء في االتمتّع بصحة جیدة واستمرار تعلیمھن واتخاذ القرارات والمساھمة في االقتصاد

 

 ، ممثل صندوق األمم المتحدة للسكان في العراقالدكتور أولوریمي سوجنرو

 لمرأة في العراقدینا زوربا، ممثل ھیئة األمم المتحدة لالسیدة 

 

 للمزید من المعلومات، یرحى التواصل مع:

 smoussa@unfpa.org اإلعالمي، االخصائيسلوى موسى، صندوق األمم المتحدة للسكان في العراق، 
 samir.barhoum@unwomen.org ، المسؤول اإلعالمي، ھیئة األمم المتحدة للمرأةسمیر برھوم، 

http://www.nairobisummiticpd.org/
https://iraq.unfpa.org/ar/resources/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%82%D9%85%D8%A9-%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1994
https://iraq.unfpa.org/ar/resources/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%82%D9%85%D8%A9-%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1994
mailto:smoussa@unfpa.org
mailto:smoussa@unfpa.org
mailto:samir.barhoum@unwomen.org
mailto:samir.barhoum@unwomen.org

