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2030 تحقيق هدفنا المشترك إلنهاء ختان اإلناث بحلولل لنحّث الجهود في سبي: طالق العنان لقوة الشبابإ  

 2020فبراير  6

 
 لهذه عرضة مليون فتاة 68في حين أن هناك  اإلناث ختانمليون فتاة وامرأة على قيد الحياة اليوم حول العالم ل 200خضعت  . 1

 . 2030بحلول عام   المؤذية الممارسة
 

 وحده. 2020في عام  اإلناث ختانمليون فتاة في جميع أنحاء العالم عرضة لخطر  4.1هناك . 2
 

 بشكل اثاإلن ختانعدد الفتيات المعرضات لخطر  ازديادإلى  اإلناث ختانيؤدي النمو السكاني السريع في البلدان التي يُمارس فيها  . 3
 .كبير

 
يسبب لهّن مشاكل صحية ممتدة طوال الحياة بما في ذلك المشاكل المتعلقة بالصحة البدنية  وقدصحة الفتيات والنساء  اإلناث ختانيهدّد  . 4

 . والنفسية والمعيشية
 

حصول الفتيات والنساء على حقوقهن وإعمال إمكاناتهن في الصحة ، مما يحد من عدم المساواة بين الجنسين في متجذر اإلناث ختان . 5

 . والتعليم وتحقيق الدخل
 

. والمساهمة في االقتصاد قراراتواتخاذ ال تعليمهم استمرارو ات والنساء من التمتّع بصحة جيدةتمكين الفتي يعنياإلناث  ختان  . 6

 . تحقيق المساواة بين الجنسينيعني وتحقيق كل هذا 
 

بحلول عام اإلناث  ختانوهو القضاء على الممارسات الضارة بما في ذلك  ،3-5 المستدام لتحقيق الهدف االخير العقدع تزامنًا م . 7

 . الممارسة هذهلتسريع القضاء على جهودنا ، علينا تحفيز 2030
 

وع لهذه التعرض لخطر الخض دون اآلمن والصحي بالعيش اإلناث ختانفي العديد من البلدان التي ينتشر فيها  الفتيات ةتزداد فرص  . 8

 . الممارسة الضارة مقارنةً بأمهاتهن وجداتهن
 
عاًما في البلدان التي ينتشر فيها  19و 15الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين انخفاض كبير للدعم لختان اإلناث. يُلحظ ان دعم  هناك  . 9

 . عاًما 49و 45تراوح أعمارهم بين أقل مقارنةً بالبالغين الذين تلمواصلة هذه الممارسة اإلناث  ختان
 

 . أمريكي دوالر 95 إلى فقط اإلناث ختان منفتاة واحدة  وقاية جهود كلفة تصل ،السكان صندوق االمم المتحدة بحسب . 10
 

في العقد الجاري تأثير مضاعف على أهداف التنمية المستدامة األخرى الُمراد تحقيقها، وخاصة فيما يتعلق اإلناث  ختانإلنهاء   . 11

 . بالصحة والرفاه، والتعليم الجيد، واألمومة اآلمنة، والمجتمعات الشاملة للجميع، والنمو االقتصادي
 

 
العنف القائم على التمييز بين  ICPD+25التزامات تعّهدت بها الحكومات في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية  10من أصل  6تعالج  .12

 . اإلناث ختانالجنسين والممارسات الضارة، بما في ذلك القضاء على 
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