
  تشويه األعضاء
التناسلية عند النساء.

  أو ما يسمى
بخثان االناث.

— 

هل سبق وان سمعت عما يسمى 
بخثان اإلناث؟

 هل ميسك اخلوف عند الذهاب 
في عطلةٍ إلى بلدك األصيل؟

هل سبق وان تعهدت لك صديقٌة بثقة؟
 أنتم محترفوا ميادين الصحة  

 والتعليم٫ هل سبق وأن تواجدمت أمام
هاته احلاالت؟ هل سؤلتم عن ذلك؟

 ال تترددوا في اإلتصال
مبصلحةٍ متخصصةٍ بغية احلذيث أو 

النصيحة.

ما العمل؟
—

ما رأي القانون في ذلك؟
—
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  في سويسرا، تبقى عادة تشويه أو 
بتر األعضاء التناسلية عادًة ممنوعة. 

وهي:
كل مس جسديٍ خطير إلى حد اآلفة  

)البند 122 من القانون اجلنائي(.
 تعريض حياة أو صحة اآلخر 

إلى خطر ما )البند 127 من القانون 
اجلنائي(.

قد تصل العقوبات من ستة أشهٍر إلى 
عشر سنوات. ولو حذث ذلك في اخلارج.

 القانون اجلنائي السويسري 
يطبق حتت شروطٍ معينة.

 كما تدين اإلتفاقيات الدولية ذلك. 
 و تبقى هذه املمارسة ممنوعًة في 

بعض البلدان أيضا.

Service de planning familial  
et d’information sexuelle 

Dienst für Familienplanung  
und Sexualinformation

  مصلحة تنظيم األسرة
 و اإلرشاد اجلنسي.

—
Rue de la Grand-Fontaine 50

1700 Fribourg
T 026 305 29 55

planningfamilial@fr.ch
www.fr.ch/spfis

Bureau de l’intégration des migrant-e-s 
et de la prévention du racisme

Fachstelle für die Integration 
der MigrantInnen und für 

Rassismusprävention
مكتب إدماج املهاجرين

و الوقاية ضد الٌعنصرية.
—

Grand-Rue 26
1700 Fribourg

T 026 305 14 85
integration@fr.ch

www.fr.ch/integration



إن خثان اإلناث له عواقب وخيمة. تظهر 
في األجلني القريب واملتوسط. تشتكي 

فيها النساء من آالم شديدة، نزيف دموي، 
والتهابات. وقد يؤدي الكل إلى آثار 

سلبية أخرى تالحظ عند الوالدة والعالقات 
اجلنسية. كما قد ميس ذلك اجلانب 

النفسي.

حسب بعض الثقافات كل النساء 
اط  ـِ ار وكل األوس ـِ والفتيات من جل األعم
ومن مختلف البلدان. من إفريقيا، الشرق 

األوسط ومن آسيا.
إن خثان اإلناث ميس واحدًة من كل ثالثة 

نساء في القارة اإلفريقية.
 حاليًا وبسبب الهجرة بكل 

اشكالها، نتواجد أمام حاالت في العديد 
من البلدان األوروبية؛ ومن ضمنهم 
سويسرا. حيث يقدر ب 7000 عدد 

األشخاص املعنيني بهذه املمارسات.

 معنى ذلك كل ما خص إزالة جزئية أو 
 كلية لألعضاء التناسلية األنثوية 

اخلارجية أو إحلاق إصاباتٍ أخرى لهذه 
األعضاء دون غرض طبي. كما ميكن 

 إستعمال مصطلحاتٍ أخرى في 
هذا الصدد.

تعود أوائل هذه املمارسة إلى ما قبل  
وجود العديد من الديانات احلالية. من 

املنظور التقليدي تبقى هذه املمارسة في  
نظر البعض بغية اإلنتماء ملجتمع ما أو 
طاعًة لعقائد بعض املجتمعات إلى حد 
حتقيق وضع ومستوى إجتماعي معني.
علمًا أنه وعلى العكس من املعتقدات. 

 با لتعاطي لهذه 
ٍ
ال توصي أية ديانة

املمارسة. كما أن هذه األخيرة ال تساهم 
في إرتفاع اخلصوبة إن لم تصل إلى حد 
العقم بذاته. والكل في مضمونه ال عالقة 

له بنقاء السالالت ووفاء النساء.
بل على العكس من ذلك، فهذا يعرض 
صحة الفتيات والنساء ألخطار كبيرة.

 ما هو تشويه األعضاء التناسلية 
عند النساء؟

—

ما هي العواقب املنتظرة؟
—

من املعني بخثان اإلناث؟
—

ما هو أصل خثا ن اإلناث؟
—


