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 عدد الفتيات
                                            والنساء املترّضرات

العمر
يافعات صغار  غالبتهّن بني

5-9 أعوام
 50% دون سن
الخمس أعوام

 غالبتهّن بني
5-9 أعوام

 90% يف
 األسبوع األول
من والدتهّن

%87 %87 %7 %95 %19 

تشويه األعضاء التناسلّية لإلناث )ختان اإلناث( يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا

حقائق وأرقام

ما هو تشويه األعضاء التناسلّية لإلناث أو ما يُعرف بـ “ختان اإلناث”؟

إنه تقليد مؤٍذ وانتهاك خطري لحقوق اإلنسان، 
ينطوي عىل برت األعضاء التناسلية األنثوية، 

واستئصال أو خياطة األعضاء التناسلية األنثوية 
مًعا. وله عواقب وخيمة عىل املدى القصري كام 

عىل املدى الطويل. 

عىل املدى القصري: ميكن أن يؤّدي إىل 
الوفاة أو إىل مضاعفات صحيّة خطرية 

مثل: النزيف، الصدمة، االلتهابات، 
احتباس البول واألمل الشديد.

عىل املدى الطويل: ميكن أن يؤّدي 
إىل مضاعفات شديدة أثناء عملية 

اإلنجاب وإىل التهابات مزمنة

الفتيات اللوايت تُجرى لّهن عمليّة 
الختان معرّضات للزواج يف عمر 

الطفولة ويترّسبن من املدارس

 يُشكل الرشق األوسط وشامل إفريقيا نسبة تبلغ ربع ُمجمل حاالت تشويه األعضاء التناسلية لإلناث
)ختان اإلناث( عىل مستوى العامل 

50 مليون 
فتاة وامرأة خضعَن لهذه املامرسة املؤملة يف مختلف أرجاء املنطقة 

مبا يف ذلك مرص وجيبويت والسودان وأجزاء من اليمن والعراق 

2 0 2 0 ير  فربا / ط شــبا

التقدم يف تلك الدول

 ثاين أعىل نسبة عىل
مستوى العامل

400,000  1 مليون  14 مليون  31 مليون   2 مليون

حتى لو تطّورت التوّجهات 
وفق املعدالت الحالية، فإن 

3/1
الفتيات سيخضعَن بحلول عام 2030 

لهذه املامرسة 

اليوم  قبل 30 عاًما

تعرضت نصف الفتيات 
للختان

تعرضت 70% من 
الفتيات للختان

 )CRC حسب اتفاقية حقوق الطفل(

شهدت مرص التقدم األعىل يف 
السنوات الثالثني املاضية

من بني البلدان ذات معّدل انتشار مرتفع

للقضاء عىل تشويه األعضاء التناسلية لإلناث بحلول 
عام 2030، ينبغي أن يكون املعدل يف التقدم اإلقليمي 

15 مرّة أرسع



 أقل من نصف النساء
يف معظم بلدان املنطقة، 

يدعمن عملية تشويه األعضاء 
التناسلية لإلناث 

نسبة دعم املجتمعات املحلية 
لتشويه األعضاء التناسلية لإلناث، 

 وهي النسبة األعىل ونجدها 
يف مرص

إجراء العملية عن طريق التطبيب يزداد 
يف مرص والسودان

عملية ’تشويه األعضاء 
 التناسلية لإلناث‘ 

 ليست آمنة أبًدا 
بغض النظر عمن يقوم بها 

– أي عندما تتم عملية ’تشويه األعضاء التناسلية لإلناث‘ عىل أيدي مهنيني يف مجال الطّبالتطبيب  

اآلراء واملعتقدات

فتيات يخضعَن لتشويه األعضاء التناسلية 
عىل يد أفراد الطواقم الطبيّة

يف كل من اليمن وجيبويت والعراق، 
يقوم مامرسون تقليديّون للمهنة 

بإجراء عملية تشويه األعضاء 
التناسلية لإلناث

%56 

للحصول عىل املزيد من املعلومات 

يف مرص وأجزاء من اليمن،

العملية أكرث شيوًعا بني الفقريات 
يف املناطق الريفيّة وبني الفتيات/ 

النساء غري املتعلامت

 يف أجزاء من العراق والسودان

العملية أكرث شيوًعا بني النساء 
األكرث ثراًء )العراق( واألكرث تعليامً 

)السودان(

الرثوة والتعليم

أن غالبية املرصيني ال 
تزال تعتقد أن األزواج 
يفضلون النساء الاليئ 

خضعن لتشويه األعضاء 
التناسلية لإلناث

ما يقرب من نصف 
املرصيني يعتقدون أن 

هذه املامرسة متنع الزنا

أقل من نصف جميع 
املرصيني يعتقدون أن 
هذه املامرسة مطلوبة 

من ِقَبل الدين

بشكل عام، فإن أكرث من 
نصف املرصيني يعتقدون 

أنها ميكن أن تؤّدي إىل 
وفاة الفتاة

ربع الفتيات فقط، يف 
مرص، حصلن ’مؤّخرًا‘ 

عىل معلومات عن 
تشويه األعضاء التناسلية 

الإلناث، وخاصة من 
التليفزيون

نجد عند الرتكيز عىل مرص

www.facebook.com/unicefmena www.twitter.com/unicefmenawww.instagram.com/unicefmenawww.unicef.org/mena
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Source: UNICEF, Female Genital Mutilation in the Middle East and North Africa, 2020
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