
 أمور عليك معرفتها عن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث

 

http://fgm.co.nz/where-is-fgm-practiced/ 
 

 معلومات أساسية

مليون امرأة وفتاة حول العالم حالياً من النتائج التي غالباً ما تكون فظيعة لتشويه األعضاء  200 حوالي عانيت •

هذه الممارسات تترّكز األعضاء التناسلية لإلناث أو ختان اإلناث، حيث  بترعرف أيضاً بي ذيالتناسلية لإلناث وال

  )www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241(بشكل خاص في آسيا والشرق األوسط وافريقيا.

 يعد ذلك اعتداءاً مشدداً يعاقب عليه القانون  –قامت كندا بمنع تشويه األعضاء التناسلية لإلناث  •

 دراسة بحثية

بدراسة  Uzima Women Relief Group International( مجموعة إغاثة المرأة الدولية أوزيما)قامت  •

 المخاوف الصحية للنساء االفريقيات المتأثرات بممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث

 الدراسة نساء افريقيات في تورنتو من بلدان افريقية تمارس فيها عملية تشويه األعضاء التناسلية لإلناثشملت   •

المخاوف الصحية والمشاكل التي تعاني منها النساء اللواتي تعرضن لتشويه هو استكشاف البحث كان الهدف من  •

 لمعارضة القانون الكندي لذلك نّ األعضاء التناسلية باإلضافة إلى تحديد مدى فهمه

 اتالمجتمعات المحلية وخبرات مزودي الخدمالتماس تصورات تم أيضاً إضافة إلى إجراء مقابالت مع النساء،  •

 نتائج الدراسة

 من قادة المجتمعات المحلية. 8و اتمزود خدم 11امرأة، و 21تم اجراء مقابالت مع  •

( من النساء اللواتي تمت مقابلتهن قلن أن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث هو موضوع موصوم %10/21 )47 •

 اتلمزودي الخدماإلفصاح عنه بالعار وأن بعض النساء قد يشعرن بالخوف من 

تعرضن لشكل من أشكال تشويه األعضاء التناسلية وقد  ( من النساء اللواتي تمت مقابلتهن20/21% )90أكثر من  •

حدث ذلك ما بين سن الطفولة المبكرة ومرحلة البلوغ. يعد ذلك مؤشراً إلى أن الكثير من النساء االفريقيات يعشن مع 

 تجربة تشويه اإلعضاء التناسلية.

د اإلناث وقلن أن معظم ممارسة تشويه األعضاء التناسلية عنب تبطلمرعبرت جميع النساء عن قلقهن من الضرر ا •

 األضرار الناجمة هي أضرار دائمة غير قابلة للعالج.
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 قال بعض قادة المجتمعات المحلية أن هذه الممارسات تتم ألسباب ثقافية ودينية •

من خالل التربية  الحميدة وقواعد السلوكقالوا أنه باإلمكان ترسيخ األخالق المحلية لمجتمعات الدينيين لقادة البعض  •

 والتوجيه دون التسبب بأذى جسدي

إزاء جميع المشاركين اتفقوا على وجود خطر جسيم مرتبط بتشويه األعضاء التناسلية لإلناث وعبروا عن قلقهم  •

 صحة النساء والمجتمعات ككل.

 شفى.ستاألعضاء التناسلية في البيت وليس في المعملية تشويه أُجريت بالنسبة لجميع النساء اللواتي تمت مقابلتهن،  •

 لتشويه األعضاء التناسلية عند اإلناث:المذكورة تتضمن األسباب  •

o االنتقال إلى مرحلة األنوثة 

o تخفيف الرغبة الجنسية 

o  على األخالق الرفيعة كضرورة للزواجحرصاً عرف ثقافي/ديني لحماية الفتيات 

o خيار عائلي 

 مخاوف اجتماعية:

 عن تشويه األعضاء التناسلية عند اإلناث خارج المجموعة الثقافية التحدث •

 العار •

بسبب وصمة العار المرتبطة بتشويه األعضاء التناسلية عند في كندا صعوبة االرتباط بشخص من ثقافة مختلفة  •

 وصمة العالقةاإلناث 

 الخيانة من قبل األزواج •

 الطالق •

 مخاوف صحية:

 نتائج تشويه األعضاء التناسلية بما في ذلك:جميع النساء قد عانوا من  •

o صدمة نفسية شديدة تؤدي إلى مشاكل صحية عقلية كالتوتر واالكتئاب 

o مضاعفات في الجهاز التناسلي والجهاز البولي 

o نزيف 

o صدمة 

o صعوبات في الوالدة 

o شباع الجنسيانخفاض اإل 

o آالم الحيض 

 الخدمات الصحية:مرتبطة بمخاوف 

 األطباءصعوبة التواصل مع  •

 على تشويه األعضاء التناسلية لإلناثمّطلعين  ليسوا  اتمزودوا الخدم •

 فهم تشويه األعضاء التناسلية لإلناث للوقوف ضد هذه الممارساتافتقار إلى   •

 بسبب: اترضى أقل عن مزودي الخدم •

o فترات االنتظار 

o   عدم اهتمام األطباء بشكل كاف 

 Uzima Relief Group International( الدوليةغاثية وزيما اإلأمجموعة )توصيات 

 تشويه األعضاء التناسلية لإلناثحول والتوعية للتثقيف  اتحاجة المجتمعات المحلية ومزودي الخدم •

 قانون ضد تشويه األعضاء التناسلية لإلناثاتخاذ خطوات استباقية إلنفاذ ال •



 المرأةمن أجل تمكين العمل ضد القمع بشكل مباشر  •

فيما ظهار الدعم لحقوق المرأة الرعاية الصحية إلمؤسسات وحمالت من قبل رموز بصرية كون هناك  يجب أن ي •

 تشويه األعضاء التناسليةيتعلق ب

دعم مجتمعي للنساء من أصول افريقية لخلق فرص إلنشاء الصداقات والتحدث عن يجب أن يكون هناك أنظمة  •

 األمور الثقافية

 

 تم تمويل هذه الدراسة من قبل

 

http://www.womensresearch.ca/ 

 

WCH  المستشفى الجامعي للمرأةو UZIMA الدولية إغاثة المرأة مجموعة لكتروني لاقرأ التقرير الكامل على الموقع اإل  

 

www.uzimawomeninternational.org 
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