
الرسائل الرئیسیة

الفتیاتلصحةالسیاساتاالنتقاص بذلك من التركیز على النساء والفتیات، ھو ضمان دعم األسر والمجتمعات والمؤسسات وصانعيالھدف من الشراكة مع الرجال والفتیان، دونمالحظة:
واالستثمار فیھا من أجل تعزیز القضاء على تشویھ األعضاء التناسلیة لإلناث  المعروف بالختان.  إن مشاركة الرجال والفتیان مطلوبة للتغلب على العراقیل واألعراف التمییزیة المتعلقة بالنوع
االجتماعي التي تدعم ھذه الممارسة الضارة. یجب أن تدعم الجھود المبذولة في مجال المناصرة وبرامجھا الرجال والفتیان في إدراك قوتھم وامتیازاتھم لخدمة مصالح النساء والفتیات، مع تغییر

المفاھیم الذكوریة واالضطالع بالمسؤولیة تجاه النساء والفتیات في الوقت ذاتھ.

دعوة للعمل:

تغییر عالقات القوة غیر المتكافئة وتعزیز الذكوریة اإلیجابیة  وتغییر المواقفالرجال والفتیان كعوامل للتغییر اإلیجابي فيإشراك●

والسلوكیات التي ھي تتسبب وتنتج عن تشویھ األعضاء التناسلیة لإلناث.

تعزیز برامج االستجابة للنوع االجتماعي التي تھدف إلى تغییر ومعالجة األسباب المتعلقة بالنوع االجتماعي لعدم المساواة بین الجنسین●

وتتجاوز مبادرات تطویر الذات بین الفتیات والنساء لتشمل كذلك تصحیح دینامیات وھیاكل السلطة التي من شأنھا المساعدة في القضاء

على تشویھ األعضاء التناسلیة لإلناث.

التي تحمي حقوق الفتیات والنساء، بما في ذلك وضع خطط العمل الوطنیةفي السیاسات والتشریعات على المستوى الوطنياالستثمار●

مصحوبة ببنود المیزانیة.

الرسائل األساسیة المتعلقة بالرجال والفتیان:

تلعب تحالفات الرجال والفتیان دوًرا مھًما في زیادة الوعي وتمكین البیئات اآلمنة للنساء والفتیات واألھم من ذلك في الكشف عن حاالت تشویھ.1
43,297بإجماليوالفتیانالرجالمنائتالًفا52تنشیطتمكینیا،فيالمثال،سبیلعلىمنھا.والوقایةعنھاواإلبالغلإلناثالتناسلیةاألعضاء

.COVID-19أثناءلإلناثالتناسلیةاألعضاءتشویھوإنھاءلمواجھةعضًوا

التغییر في األعراف االجتماعیة المتعلقة بالنوع االجتماعي ھو مفتاح القضاء على تشویھ األعضاء التناسلیة لإلناث. ُتظھر األدلة أن الرجال والفتیان.2
یتحدون دینامیكیات السلطة والقوة في أسرھم ومجتمعاتھم ویدعمون النساء والفتیات كعوامل للتغییر وذلك من خالل الحوارات المجتمعیة وتعلیم

األقران والحوارات بین األجیال والتوعیة المتنقلة وأنشطة المناصرة من خالل المنظمات الدینیة.

علىالقضاءإلىبنشاطوالفتیانالرجالائتالفاتتدعوحیث٪47بنسبةالمشتركالبرنامجمبادراتعددزادالماضیة،األربعالسنواتخالل.3
تشویھ األعضاء التناسلیة لإلناث.

تتجلى معدالت المعارضة الكبیرة لتشویھ األعضاء التناسلیة لإلناث بین الرجال والفتیان في دول مثل إریتریا وإثیوبیا وغینیا والسودان..4



تشویھ األعضاء التناسلیة لإلناث أكثر انتشاًرا بین الفتیات اللواتي ترغب أمھاتھن في استمرار ھذه الممارسة والذین یعارض آباؤھم أو یترددون فیما.5
یخص ختان اإلناث، مقارنة بالفتیات الالئي یدعم آباءھم فقط تلك الممارسة.  ومع ذلك، في معظم المجتمعات، یمكن أن یكون للرجال والفتیان -

كقادة تقلیدیین ودینیین في المجتمع - تأثیر كبیر في حدوث ھذه الممارسة الضارة.

المراھقاتبالفتیاتمقارنةالزوجات،ضربمثلاألسريللعنفمعارضةأكثرھمعاًما19و15بینأعمارھمتتراوحالذینالمراھقوناألوالد.6
بیساووغینیا-وغامبیاوموریتانیاوالسنغالونیجیریاوماليوكینیاوغینیاإثیوبیامثلبیاناتبھاتتوفرالتيالبلدانفيعاًما19إلى15سنمن

وأوغندا.

حقائق عامة عن تشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة:

الرجل والمرأة – ومنبینالمساواة بین الجنسین واختالل توازن القوىلعدمممارسة تشویھ األعضاء التناسلیة لإلناث تأتي كنتیجة.1
شأنھا أن تحافظ على استمرارھما من خالل الحد من فرص الفتیات والنساء في إعمال حقوقھن وإمكانیاتھن الكاملة فیما یتعلق بالمساواة

في الصحة والتعلیم والدخل.

عقود؛ ومع ذلك،مقارنة بما كن علیھ قبل ثالثةبختان اإلناث بنسبة الثلثالفتیات الیوم أقل عرضة لتشویھ أعضاءھن التناسلیة المعروف.2
األنثویةالتناسلیةاألعضاءتشویھعلىالقضاءفيالمتمثلالعالميالھدفلتحقیقاألقلعلىمرات10بأسرعالتقدمیكونأنیجب

.2030عامبحلول

بینماأولویة.ذاتدولة31في2030عامبحلولاإلناث)(ختاناألنثویةالتناسلیةاألعضاءتشویھعلىللقضاءدوالرملیار2.4إلىحاجةھناك.3
یعنيممادوالر،ملیون275ھو2030إلي2020منالبلدانھذهفيإنفاقھالمتوقعاإلنمائیةالمساعدةمنالمتوفرأنإلىالتقدیراتتشیر
دوالرات.10قدرهعائًداعنھسینتجدوالر1كلفي إستثمارال دوالر.ملیار2.1حواليتبلغالمواردفيفجوةوجود

من21وھشةسیاقاتفي عیشی بلدا24ھناك)،اإلناثختان(لإلناثالتناسلیةاألعضاءتشویھعنمتاحةبیانات دیھال دولة31بینمن.4
األطفال.علىللغایةعالیةمناخیةمخاطرذاتأنھاعلىمصنفةبلدا12ونمواالبلدانأقلبین

ملیون52یعادلماأي)،اإلناث(ختاناألنثویةالتناسلیةاألعضاءلتشویھخضعنونساءفتیات4كلبینمن1حواليبالخطر:ینذرتوجھھناك.5
امرأة وفتاة في جمیع أنحاء العالم قد خضعن لتلك الممارسة على أیدي عاملین صحیین. ھذه النسبة أعلى مرتین بین المراھقات، مما یشیر إلى تزاید

إضفاء الطابع الطبي على ھذه الممارسة الضارة.

وفيالمتعلمات.غیربأمھاتھنمقارنةاألنثویةالتناسلیةاألعضاءلتشویھ٪40بنسبةعرضةأقلابتدائيتعلیمعلىأمھاتھنحصلتاللواتيالفتیات.6
العدید من البلدان، تقل احتمالیة استمرار النساء الحاصالت على تعلیم ثانوي في ممارسة تشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة في الجیل القادم.

عندما ُیمارس تشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة على الفتیات الصغیرات جًدا، تكون ھناك فرصة قلیلة للتدخل. في بعض البلدان، تقل جدا تلك.7
األنثویة على الفتیات الصغیرات.إجراء نسبة أكبر من تشویھ األعضاء التناسلیةالفرص، حیث یتم

الصحیة وفرص العمل،لى التعلیم والرعایةإكامل إمكانیاتھن من خالل ضمان الوصولإن تمكین الفتیات والنساء من إعمال حقوقھن وتحقیق.8
العادلة، ویضمن عدم تخلف أيویساھم في التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة(ختان اإلناث)ُیسرع من القضاء على تشویھ األعضاء التناسلیة لإلناث

فتاة أو امرأة عن الركب.

ما یجب وما ال یجب
"ختان اإلناث"بدالً من "الختان"مصطلح " تشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة أوإستخدم.1

أو "القطع"
أو أفراد المجتمع، والنظر فيتوخي الحذر أثناء التقاط الصور أو لقطات للناجیاتیجب.2

سالمتھم ومصلحتھم الفضلى.
من ذلك، خضعت/ن  أومصطلحات مثل" القطع" أو "التشویھ". بدالًال تستخدم.3

تعرضت/ن
الطبیة مثل الشفرات والسكاكین وماالمرئیات أو الصور التي تصور األدواتال تستخدم.4

إلى ذلك.
األعضاء التناسلیة األنثویة "كضحایا" ، وبدالًلى النساء والفتیات الالتي تعرضن لتشویھإال تشر.5

من ذلك استخدم "الناجیات".


