
ምኽንሻብ ደቂ-ኣንስትዮ 
 —

 ብዛዕባ ምኽንሻብ ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ 
ውሽጢ ስድራ-ቤትኩም ሰሚዕኹም 
ትፈልጡ ዲኹም ?

 ናብ መቦቆል ዓድኹም እረፍቲ 
ንምኻድ የፍርሓኩም ዲዩ ?

 መሓዛኺ ብዛዕባ ምኽንሻብ ደቂ-
ኣንስትዮ ተዛሪባትኪ ትፈልጥ ዲያ ?

 በዓል-ሞያ ጥዕና ወይ መምህራን 
ዝኾንኹም፡ ብዛዕባ ምኽንሻብ 
ደቂ-ኣንስትዮ ዝምልከት ኩነታት 
ኣጋጢሙኩም ይፈልጥ ዲዩ ?

ናብ ማእከል ጾታዊ-ጥዕና ፍሪቡርዥዋ 
ብምኻድ ምስጢራዊ ብዝኾነ መገዲ 
ሓገዝን ሓበሬታ ትረኽቡ።

እንታይ ክንገብር ? 
—

Centre fribourgeois de santé  
sexuelle CFSS 
ማእከል ጾታዊ-ጥዕና ፍሪቡርዥዋ 
—
Rue de la Grand-Fontaine 50
1700 Fribourg
T 026 305 29 55
sante.sexuelle@fr.ch
www.fr.ch/cfss

ብምትሕብባር ምስ፡ 
ቤት ጽሕፈት ምውህሃድ  
ስደተኛታትን ምክልኻል ቅድመ 
ኩነት ንዓሌትነትን 
integration@fr.ch 
www.fr.ch/imr

ኣብ ስዊስ ምኽንሻብ ደቂ-ኣንስትዮ 
ብሕጊ ዝተኸልኸለ እዩ። 

እዚ ከኣ፡ ብዓንቀጽ. 124 ገበናዊ ሕጊ 
መሰረት፡ ኩሉ ኣይነት ምኽንሻብ 
ደቂ-ኣንስትዮ፡ ኣብ ካልእ ሃገር 
እንተተፈጸመ’ውን ብሕጊ የሕትት። 
ከከም ኩነታቱ ከኣ ካብ መቕጻዕቲ 
ገንዘብ ክሳብ 6 ዓመት ማእሰርቲ 
ከፍርድ ዝኽእል እዩ። 

ዓለም-ለኻዊ ስምምዕ ነዚ ተግባር’ዚ 
ብትሪ ይቓወም። ኣብ ገለገለ መቦቖል 
ሃገሮም’ውን ምኽንሻብ ደቂ-ኣንስትዮ 
ብሕጊ ዝተኸልኸለ እዩ።

ንተወሳኺ ሓበሬታ፣ 
www.excision.ch

ሕጊ እንታይ ይብል ?
—
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ምኽንሻብ ደቂ-ኣንስትዮ ማለት ኣብ 
ብልዕቲ ጓል ኣንስተይቲ ዝፍጸም ከም 
ላዕለዋይ ሽፋን ምዕላይ፡ ምስፋይ፡  
ከፊላዊ ወይ ድማ ምሉእ ደጋዊ 
ኣካላት ምቝራጽን፡ ብዘይ ሕክምናዊ 
ምኽንያት ኣብ ልዕሊ ጾታዊ ኣካላት 
ደቂ-ኣንስትዮ ዝወርድ ተግባራትን 
መጥቃዕትታትን ዘጠቓለለ እዩ። 
ብዛዕባ ምኽንሻብ ካብ’ዚ ዝተፈለየ 
ኣገላልጻ’ውን ክንጥቀም ንኽእል። 

እዚ ተግባር’ዚ ኣዝዩ ዝደሓረን ቅድሚ 
እዘን ሕጂ ዘለዋ ሃይማኖታት ዝፍጸም 
ዝነበረ እዩ። ብባህላዊ መንገዲ ሓደ 
ሕብረተሰብ መንነቱ ንምግላጽ፡ መንነቱ 
ንምክባር ከምኡ’ውን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ 
ክብሪ ሕብረተሰብ ንምብጻሕ ተባሂሉ 
ዝትግበር ዝነበረን ዘሎን እዩ። 

እንተኾነ’ውን፡ ዝኾነ ዓይነት እምነት 
ብኣንጻሩ፡ ምኽንሻብ ደቂ-ኣንስትዮ 
ንክፍጸም ኣይሓትትን እዩ። ምኽንሻብ 
ደቂ-ኣንስትዮ ናይ ውላድ ተኽዕሎ 
ከምዘየምጽእን ብዝገደደ ከኣ 
ከምክነን’ውን ይኽእል እዩ። ብተወሳኺ 
ንበዓልቲ-ሓዳር ናይ ተኣማንነትን ጽሬትን 
ብዝምልከት ዘስዕበላ ጸገም የብሉን።  

ምኽንሻብ ደቂ-ኣንስትዮ፡ ኣብ ልዕሊ 
ህይወትን ጥዕናን ደቂ-ኣንስትዮ 
ዝተሓላለኸ ጸገማት ኣብ ቐረባ ይኹን 
ኣብ ነዊሕ ግዜ ከምዘስዕበለን ፍሉጥ 
እዩ። 

ገለ ገለ ደቂ-ኣንስትዮ መድመይትን 
ብርቱዕ ቓንዛታትን ረኽስን ምምካንን 
ክምዘጋጥመን ይዛረባ። ካልዖት 
ዝተፈላለዩ ጸገማት ከም፡ ኣብ እዋን 
ሕርሲ፡ ኣብ ግዜ ወርሓዊ ጽግያት፡ ኣብ 
ጾታዊ ርክብ ወይ  ጾታዊ ተሞክሮታት 
ከምዘጋጥመን ርዱእ እዩ። 

ምኽንሻብ ኣዋልድን ደቂ-ኣንስትዮን 
ኣዝዩ ሓደገኛ ናይ ጥዕና ጸገማት 
የስዕብ።

ንኣዋልድ፡ ኣብ ዝተፈላለያ ዕድመ 
ንዝርከባ ደቂ-ኣንስትዮ፡ ኣብ ኩሉ 
ዓይነት መነባብሮ ደረጃ ስድራ-ቤት 
ንዝርከባ ደቂ-ኣንስትዮ፡ ከምኡ’ውን 
ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣፍሪቓ፡ ሃገራት 
ኣእራብን ኤሽያን ንዝርከባ ደቂ-
ኣንስትዮ። 

ምኽንሻብ ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ኣፍሪቓ 
ካብ ሰለስተ ኣብ ሓደ የጋጥም። 

ኣብ’ዚ ሕጂ ዘለናዮ ግዜ ምስ ምውሓዝ 
ስደተኛታት ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት 
ኣውሮፓ ከም`ኡውን ኣብ ስዊስ 
ምኽንሻብ ደቂ-ኣንስትዮ ክረኣይን 
ክርከብን ጀሚሩ። 

ምኽንሻብ ደቂ-ኣንስትዮ 
እንታይ ማለት እዩ ?
Mutilation génitale féminine (MGF)
—

ምኽንሻብ ደቂ-ኣንስትዮ 
መበቆሉ ካበይ እዩ ?
—

ብሰንኪ ምኽንሻብ ደቂ-ኣንስትዮ 
ዘጋጥሙ ጸገማት እንታይ እዮም ?
—

ምኽንሻብ ደቂ-ኣንስትዮ 
(MGF) ንመን የጋጥም?
—


