
  تشويه األعضاء
التناسلية عند النساء.

  أو ما يمسى
خبثان االناث.

— 

هل سبق وان مسعت معا
يمسى خبتان اإلناث لدى عائلتك؟

هل ختاف عند الذهاب يف
عطلة إىل بلدك األصيل؟

هل سبق وأن اشتكت لك 
صديقتك؟

لملحرتفني يف ميادين الصحة 
والرتبية: هل سبق لمك وأن واجهمت 

هذه احلالة؟

ال ترتددوا بالتواصل مع املركز
الفريبوريغ للصحة اجلنسية
لإلستشارات واملصاحبة بلك

رسية.

ما العمل؟
—

ما رأي القانون يف ذلك؟
—
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Direction paragraphe: right to left

Caractère direction: right to left

Pour les chiffres: left to right

يف سويرسا، تعترب ممارسة ختان
اإلناث غري قانونية )املادة 124 من

قانون العقوبات(.
تعاقب مجيع أشاكل ختان اإلناث
حىت لو مت ممارسهتا يف اخلارج.
وترتاوح العقوبة بالجسن ملدة تصل

إىل عرش سنوات.
االتفاقيات الدولية تدين هذه

املامرسة. والقوانني يف خمتلف 
بلدان املنشأ حتظر ختان أالناث.

ملعلومات اضافية حتت عنوان:
www.excision.ch

 مركز فريبورغ للصحة اجلنسية
CFSS

—
Rue de la Grand-Fontaine 50 

1700 Fribourg 
T 026 305 29 55 

sante.sexuelle@fr.ch  
www.fr.ch/cfss

بدمع من مكتب اإلندماج
لملهاجرين والوقاية ضد العنرصية

 IMR 
integration@fr.ch  

www.fr.ch/imr



معىن تلك لك ما خص إزالة جزئية 
أو لكية لألعضاء التناسلية األنثوية
اخلارجية أو إحلاق إصابات أخرى

هلذه األعضاء دون غرض طيب. مكا
ميكن استعامل مصطلحات أخرى 

يف هذا الصدد.

 ما هو تشويه األعضاء 
التناسلية عند النساء؟

—
خلتان اإلناث عواقب وخمية عىل

املدى القريب واملتوسط.
تشتيك النساء من األمل الشديد

والزنيف واحلرقة وااللهتابات.
ميكن أن حتدث مضاعفات سلبية

أخرى أثناء الوالدة، أو العالقة
اجلنسية أو مضاعفات نفسية.

يعرض تشويه األعضاء التناسلية
األنثوية حصة الفتيات والنساء

للخطر.

وقد يؤدي اللك إىل آثار سلبية 
أخرى تالحظ عند الوالدة والعالقات

اجلنسية. مكا قد ميس ذلك 
اجلانب النفيس.

ما هي العواقب المنتظرة؟
—

الفتيات والنساء من مجيع األمعار،
و من مجيع األحناء، من أصول
بلدان أفريقية خمتلفة والرشق

األوسط وآسيا.
تتعرض واحدة من لك ثالثة نساء 
اىل تشويه األعضاء التناسلية يف 

القارة األفريقية.
اليوم، من خالل تدفقات اهلجرة،

هناك حاالت تشويه األعضاء
التناسلية األنثوية يف العديد من

البلدان األوروبية، مبا يف ذلك
سويرسا.

من املعين خبتان اإلناث؟
—

هذه املامرسة القدمية جدا ظهرت
قبل لك الديانات احلالية. من املنظور

التقليدي، تبىق هذه املامرسة يف
نظر البعض من أجل اإلنمتاء إىل

جممتع ما، أو إلطاعة عقائد
جممتعات معينة إىل حد حتقيق 

وضع اجمتايع معني.

ومع ذلك، خالفا لملعتقدات، ال
يوجد دين يويص مبامرسة ختان
MGF اإلناث. مكا أن ختان اإلناث

ال يساعد يف زيادة معدل اخلصوبة 
بل ميكن أن يؤدي ذلك اىل العقم 

عند املرأة.

ما هو أصل ختان اإلناث؟
—


