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الفتيات الالتي تعرضن لعملية ختان يعتبرن األمر سر يحتفظن به ألنفسهم .يجب ان نعلم أن
المرشدة الصحية واألطباء لديهم الخبرة الالزمة وكذلك فإنهم يلتزمون بعدم الكشف عن أى معلومات
ت تخشين التعرض لعملية ختان يمكنك ايضا ً الحصول على المساعدة من المنظمات
شخصية .ان كن ِ
اإلنسانية والهيئات الحكومية .كما يمكنكِ الحصول على إجابات على أسئلتك دون الكشف عن هويتك.

يمكنكِ الحصول على المساعدة من:

•	المرشدة الصحية أو األخصائى اإلجتماعى فى المدرسة أو فى البلدية التى تعيشين بها.
•	الطبيب الخاص بك أو أى طبيب آخر.
•	هاتف الصليب األحمر ,رقم الهاتف - 815 55 201 :هنا يمكنك ان تتحدثى دون ان يعرف أحد
هويتك.
•	هاتف اإلنذار لألطفال و صغار السن ,رقم الهاتف116 111 :
•	القابلة فى المركز الصحى فيما يتعلق بالحمل.
•	فريق الكفاءة المهنية لمحاربة الزواج باإلكراه و ختان البنات و التحكم اإلجتماعى السلبى ,رقم
الهاتف.478 09 050 :
إتصل على.02800 :
•	الشرطة,
ِ

صفحات اإلنترنت التى يمكن ان تجدين بها المساعدة

kjonnslemlestelse.nkvts.no

seif.no

األقاليم الصحية والعروض المتعلقة بالصحة

ung.no

يوجد فى كل إقليم صحى عيادة واحدة للمرأة على األقل تقع عليها مسئولية خاصة لمتابعة البنات
و السيدات الالتى تعرضن لعملية ختان .هنا يتم عرض إجراء مقابالت و حوارات و فحوص و
عالج و أيضا ً إجراء عمليات فتح للخياطة فى حال الختان الفرعونى ان لزم األمر و هى عملية
يمكن إجراءها من خالل جراحات اليوم الواحد .يمكن التواصل مباشرة أو عن الطريق تحويل من
خالل الطبيب او من خالل مرشدة الصحة أو القابلة .هؤالء لديهم إلتزام بعدم الكشف عن المعلومات
الشخصية و يمكنهم اإلجابة على األسئلة.

المستشفى الجامعى فى شمال النرويج ,ترومسو
(,)Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø
للتواصل مع اإلستقبال ,رقم الهاتف 77 62 60 00 :أو على عيادة أمراض
النساء ,رقم الهاتف.77 62 70 57 :
مستشفى هاوكالند الجامعى ,برجين (,)Haukeland universitetssjukehus, Bergen
للتواصل مع اإلستقبال ,رقم الهاتف 55 97 50 00 :أو على عيادة أمراض النساء ,رقم
الهاتف.55 97 42 36 :
مستشفى سانت أوالف ,تروندهايم (,)St. Olavs Hospital, Trondheim
للتواصل مع اإلستقبال ,رقم الهاتف 72 57 30 00 :أو على عيادة أمراض النساء ,رقم
الهاتف.72 57 12 12 :
المستشفى الجامعى فى ستفانجر (,)Stavanger universitetssjukehus
للتواصل مع اإلستقبال ,رقم الهاتف 51 51 80 00 :أو على عيادة أمراض النساء ,رقم
الهاتف.51 51 94 10 :
مستشفى أوسلو الجامعى ,أوالفول (,)Oslo universitetssykehus Ullevål
للتواصل مع اإلستقبال ,رقم الهاتف 22 11 80 80 :أو على عيادة أمراض النساء ,رقم
الهاتف.22 11 98 44 :
مستشفى جنوب المملكة ,كريستيانساند
(,)Sørlandet sykehus, Kristiansand
للتواصل مع اإلستقبال ,رقم الهاتف 38 07 30 00 :أو على عيادة
أمراض النساء ,رقم الهاتف.38 07 30 70 :
مستشفى فيسترا فيكين ,درامين (,)Vestre Viken, Drammen
للتواصل مع اإلستقبال ,رقم الهاتف52530 03525 :أو على عيادة
الوالدة ,رقم الهاتف.32 80 46 06 :

ساعد الطفلة على حماية جسدها
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واجب منع وقوع الجريمة

واجب منع وقوع الجريمة يُلزم فئة معينة من الموظفين فى الدولة و فى القطاع الخاص بأن يحاولوا
منع حدوث عمليات بتر األعضاء التناسلية.
عندما يحصل هؤالء الموظفون على المعلومات عن بنت يحتمل أن تتعرض لعملية بتر لألعضاء
التناسلية ,فإنه تقع عليهم المسئولية القانونية بأن يقوموا بمنع حدوث عملية البتر ،على سبيل المثال
عن طريق تبليغ خدمة حماية الطفل أو الشرطة .هذا الواجب يتقدم فى األولوية على الواجب العادى
المتعلق بحفظ المعلومات الخاصة.
المساعدة على تعرض أحد ما لعملية ختان أو التقاعس عن منع ذلك هو أمر يستوجب العقوبة ,و لكن
التعرض لعملية ختان ال يعتبر فى حد ذاته أمر غير قانونى.

واجب التبليغ

تعتبرعملية بتر األعضاء التناسلية تقصير خطير فى عملية الرعاية .باإلضافة لواجب منع وقوع
األمر فإن الموظفين الرسميين و موظفى القطاع الخاص أيضا ً تقع عليهم مسئولية تبليغ خدمة حماية
تكون
الطفل عن أى تقصير فى عملية الرعاية المُقدمة لألطفال .يمكن ان يحدث ذلك فى حالة ان
ِ
ت أو أخواتك
ت معرضة لحدوث عملية ختان أو أن لديكِ أخوات معرضات لذلك أو أن تكونى أن ِ
أن ِ
تعانون من المضاعفات و لم تحصلوا على المساعدة الضرورية.
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عرض بإجراء مقابلة وفحص أمراض نساء اختياري

منذ سنة  2010تقوم كل البلديات فى المملكة بعرض إجراء فحص أمراض نساء لكل البنات والنساء
الالتى ترجع خلفيتهن الثقافية الى المناطق التى يحدث فيها الختان بنسبة  %30أو أكثر .يحصل
الجميع على هذا العرض خالل عام من وصولهم الى النرويج.

اآلباء واألمهات ذوى الخلفيات الثقافية من تلك البالد سوف يحصلون على عرض بإجراء مقابلة
عن موضوع بتر األعضاء التناسلية عند بدء إبنتهم فى المدرسة وعند وصولها الى الصف الخامس.
فى صفوف المدرسة اإلعدادية سوف تحصل الفتيات المعنيات أنفسهن على عرض بإجراء مقابلة
وإجراء فحص أمراض نساء إختيارى.
قبل إجراء الفحص يجب ان يكون هناك موافقة كتابية على إجراء الفحص .الفتيات حتى عمر 12
عام يقمن بإجراء هذا الفحص بعد موافقة الوالدين .يتم تقييم الفتيات بين  12و  16عام من قبل
مسئولى الفحص لتقرير ان كانت الفتاة لديها القدرة على تقديم الموافقة بنفسها أم ال .فى تلك الحالة
يمكن للفتاة ان تطلب بنفسها إجراء الفحص .بعد ان تكمل الفتاة  16عام و فوق يمكن لها ان تعطى
الموافقة بنفسها.
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قانون العقوبات المادتان رقم  284و 285
تم تطبيق قرارات جديدة فى قانون العقوبات سرت منذ  1أكتوبر  2015بخصوص حظر بتر
األعضاء التناسلية .هذه القوانين تستبدل القانون الخاص القديم ضد بتر األعضاء التناسلية لسنة
 .1995حظر قانون العقوبات لبتر األعضاء التناسلية يسرى على جميع المقيمين فى النرويج .هذا
يعنى أن القيام ببتر األعضاء التناسلية للبنات عندما يكن متواجدات خارج البالد هو أيضا ً ممنوع.
الحظر ضد بتر األعضاء التناسلية يهدف الى حماية الفتيات من التعرض لعملية بتر األعضاء
التناسلية.

الحظر

ت تعيشين فى النرويج وكان بإمكان والديكِ
ت لبتر األعضاء التناسلية بينما كن ِ
ت قد تعرض ِ
إذا كن ِ
منع حدوث هذا األمر ،فإن هذا يعنى انهما قد قاما بخرق القانون .إن من يقوم بعملية بتر األعضاء
التناسلية وكذلك من يساعد على حدوث األمر ،كالهما يعرض نفسه للعقوبة .هذا يعنى ان الوالدين
أو اآلخرين ليس لديهم الحق فى القيام بهذا التعدى ,ال فى النرويج و ال فى الخارج .هذا األمر يسرى
ت موافقة على القيام بالبتر أم ال.
بغض النظر ان كن ِ
ت تعيشين عند أحد آخر غير والديكِ  ,فربما يشعرون أنهم مسئولين عن أن يتم إجراء عملية
اذا كن ِ
ُظهروا انهم يفعلون ما يجب عليهم فعله .يجب ان تنتبهي لخطورة تعرضك
ي
أن
يريدون
هم
.
ختان
لكِ
ِ
ت منه أو الذى
لعملية ختان عندما تسافرين فى رحلة عند األجداد أو عند آخرين فى البلد الذى أتي ِ
أتى منه والديكِ .
القانون يمنع أيضا ً إعادة عملية ختان كانت قد وقعت فى السابق .وذلك يعنى أنه من الممنوع ان يتم
إجراء خياطة مجدداً المرأة كانت قد تعرضت للخياطة فى السابق وقامت بعملية فتح للخياطة عند
الوالدة.
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المادة رقم  284بتر األعضاء التناسلية
يتم معاقبة من يقوم بالتعدي على األعضاء التناسلية للمرأة بطريقة تؤدى الى إلحاق
الضرر بها أو يقوم بالتسبب فى حدوث تغييرات دائمة بالسجن لمدة تصل الى  6سنوات.
إعادة عملية بتر األعضاء التناسلية يتم المعاقبة عليها بنفس الطريقة.
الموافقة ال تعفى من العقوبة.
تتم معاقبة ممارسي المهنة والموظفين فى رياض األطفال وخدمة حماية الطفل والخدمة
االجتماعية و موظفى الرعاية االجتماعية و وقت االستضافة فى المدرسة والمنظمات
الدينية الذين يتقاعسون عن منع وقوع عملية بتر لألعضاء التناسلية من خالل التبليغ أو
بأى طريقة أخرى ،بالغرامة أو بالسجن لمدة تصل الى سنة .يسرى نفس الشئ على ذوي
الر أي رجال الدين فى الهيئات الدينية .واجب منع وقوع الجريمة يسرى متقدما ً على
واجب حفظ المعلومات الشخصية .عدم التبليغ ال يستوجب العقوبة فى حالة ان عملية بتر
األعضاء التناسلية لم تتم أو أنها لم تصل لحد اعتبارها شروع فى جريمة تستوجب العقوبة.

المادة رقم  285عملية بتر األعضاء التناسلية من النوع الخطير
بتر األعضاء التناسلية المُصنف من النوع الخطير ي َُعاقب بالسجن لمدة تصل الى  15سنة.
صنف على أنها من النوع الخطير يتم
عند تقرير ان كانت عملية بتر األعضاء التناسلية ُت َ
التركيز على ان كان نتج عن التعدى:
ً
أ) مرض أو عدم القدرة على العمل تصل لمدة معينة ،وفقا للمادة رقم 274
ب) عيب أو تشوه أو إصابة ال يمكن عالجها ،أو
ج) الموت أو إصابة خطيرة فى الجسم أو الصحة.
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تاريخ الظاهرة ومدى انتشارها
ال أحد يعرف بالتحديد خلفية األمر ولماذا بدأ الناس قديما ً في ممارسة تلك العادة .ولكننا نعرف ان
تلك العادة متواجدة منذ عدة آالف من السنين ،قبل المسيحية وقبل اإلسالم.
يمارس المسلمون والمسيحيون وكذلك جماعات من األديان األخرى عادة الختان .بالرغم من ذلك
فإن معظم المسلمين والمسيحيين في العالم ال يقومون بختان بناتهم.
ال يوجد دين أو معتقد يفرض بتر األعضاء التناسلية للبنات
معظم الجماعات التي تمارس عادة بتر األعضاء التناسلية للبنات فعلت ذلك األمر على مر األجيال
وبذلك أصبحت تلك العادة جزء من ثقافتهم .إنها عادة قديمة والمجتمع المحيط يمثل عاد ًة عامل
ضغط مما يدفع الناس الى القيام بهذا التعدي الجسدي .فى العديد من المجتمعات تتم عملية الختان
بهدف السيطرة على الشعور الجنسي عند المرأة .نقص المعرفة ،خصوصا ً عن المضاعفات
الصحية هو عامل مساعد أساسي على استمرار ممارسة هذة العادة حتى اآلن.
تنتشر تلك الظاهرة بشكل أساسي فى حزام عبر قارة أفريقيا ولكنها ُتمارس أيضا ً من قبل بعض
الجماعات من البشر فى الشرق األوسط وأند ونسيا وماليزيا و الهند.
ترجح منظمة الصحة العالمية أنه يوجد على مستوى العالم  200مليون من النساء والبنات قد تم بتر
أعضائهم التناسلية وأن حوالى ثالثة ماليين بنت يتعرضن للختان كل عام .على مستوى العالم يحدث
بتر من النوع  1و  2بنسبة  90بالمائة من الحاالت و  %10من النوع  .3فى النرويج معظم حاالت
الختان تكون من النوع  ,3حيث ان معظم الوافدين لدينا يأتون من البالد التي ينتشر فيها هذا النوع.

في أي البالد تتم ممارسة بتر األعضاء التناسلية للبنات؟

الجدول باألسفل يظهر نسبة حدوث الختان على مستوى الدول .توجد تنوعات داخلية كبيرة فى
معظم الدول فيما يخض نوع البتر وحجم انتشار الظاهرة .هذة القائمة معتمدة على آلية للمسح
قامت بها بعض المنظمات الدولية الكبيرة التى تعمل فى مجال مكافحة بتر األعضاء الجنسية بشكل
مباشر ,من بين تلك المنظمات اليونيسيف وصندوق األمم المتحدة للسكان وبرنامج األمم المتحدة
للنمو ومنظمة المساعدة األمريكية ومنظمة الصحة العالمية.
> 19 %

49-20 %

79-50 %

100-80 %

بنين

ساحل العاج

بوركينا فاسو

جيبوتى

غانا

غينيا بيساو

إثيوبيا

مصر

العراق

كينيا

جامبيا

إريتريا

اليمن

نيجيريا

أندونيسيا

غينيا

الكاميرون

السينغال

ليبيريا

مالى

النيجر

جمهورية أفريقيا
الوسطى

موريتانيا

سيرا ليون

تنزانيا

تشاد

توجو

الصومال
السودان

أوغندا
باإلضافة لذلك ُتظهر بعض الدراسات وجود جماعات فى إيران وماليزيا وعمان و دولة اإلمارات
العربية المتحدة و تايالند و أماكن أخرى تمارس أيضا ً عادة ختان الفتيات.
للحصول على مزيد من اإلحصائيات انظر kjonnslemlestelse.nkvts.no:
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العواقب الصحية
تعتمد مدى خطورة المشاكل التي يسببها ختان البنات على طريقة البتر وعلى عمر البنت وعلى
الوضع الصحي ومدى النظافة والتعقيم أثناء القيام بالعملية .هناك عالقة أيضا ً للتوجهات داخل
األسرة و فى المجتمع الذى تتم به العملية بمدى خطورة المشاكل .الختان يمكن ان يؤدى الى
حدوث مضاعفات سواء تم بشكل تقليدي أو تم القيام به بالمستشفى .بعض المضاعفات تكون
حرجة بينما يحدث البعض اآلخر بعد مرور بعض الوقت وعلى المدى الطويل.
المضاعفات الحرجة التي يمكن ان تحدث كنتيجة لكل أنواع عملية بتر األعضاء التناسلية للفتيات:
• اآلالم الشديدة
• النزيف الذي يمكن ان يسبب تهديداً للحياة
• العدوى وااللتهابات التي يمكن ان تسبب تهديداً للحياة
• الكسور واإلصابات األخرى التي يمكن ان تحدث نتيجة إمساك البنت بالقوة بسبب األلم
• الصدمة

نظرة عامة عن المضاعفات التي يمكن ان تحدث على المدى البعيد لألنواع
المختلفة لبتر األعضاء التناسلية للفتيات
النوع  1و النوع  :2إزالة البظر واالستئصال التام
(هذا النوع يُسمى أيضا ً طهور أو طهارة أو سنة)
• العدوى وااللتهابات :عندما يتم ازالة الشفرين يكون العضو الجنسي مفتوح بشكل أكبر
ومعرض أكثر للعدوى ولاللتهابات.
• التورمات :حيث يحدث انسداد في الغدد وقد يؤدى ذلك الى تكون التورمات التي تكبر مع
الوقت.
• الخراريج :تتكون عندما يحدث عدوى بالتورمات وتكون بالعادة مؤلمة وغير مريحة.
• الندبات :بعد عملية الختان يتكون غشاء حول الندبة يكون سميك وجامد وغير مريح .عند
البعض قد ينموا ذلك الغشاء ويكون كتل تورميه كبيرة.
• األمور الجنسية :قد يقل مدى االستمتاع فى العضو الجنسي بسبب انخفاض القدرة على
اإلحساس أو أو بسبب األلم.
• عند الوالدة :الندبة تجعل األغشية أقل مرونة وهذا يؤدى الى زيادة احتماليه حدوث تمزق في
الجلد بشكل ال يمكن التحكم به.
• التوتر والصدمات :األلم وذكريات األلم والخوف والشعور بانعدام الحيلة عندما يتم شل حركة
الشخص يخلق ذلك ذكريات مؤلمة من شأنها ان تسبب الضيق الحقا ً فى العمر .قد يحدث ذلك
على سبيل المثال أثناء النشاطات الجنسية أو الوالدة أو الفحص عند طبيب أمراض النساء.
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ختان السنة يتم وصفه عادة على انه أمر بسيط وغير خطير .هذا األمر ليس صحيح .عمليا ً يتم
إزالة كل البظر تقريبا ً وكذلك الشفرين الداخليين بشكل كلى أو بشكل جزئي .باإلضافة لذلك يتم
باألغلب خياطة الشفرين الداخليين والخارجيين أو أنهما ينموان بشكل ملتصق وهذا األمر يجعل
هذا النوع من التعدي عمليا ً عبارة عن تشويه جسدي.
النوع  :3الغلق – الختان الفرعوني
(يُسمى أيضا ً ال َت ْب ِتيْك أو الختان الفرعوني ،من بين مسميات أخرى)
باإلضافة الى المضاعفات التى تم ذكرها باألعلى تحت النوع  1والنوع  2هناك مضاعفات أخرى
يمكن ان تحدث للفتيات الالتى تعرضن للخياطة واإلغالق ,مثل:
• االلتهابات واأللم :عندما ينموا الشفران الخارجيان ويلتصقان يسبب ذلك جفاف دم الدورة
الشهرية .و بالتالي يتجمع البول و السوائل داخل الجسم .يمكن أن يسبب ذلك الشعور باأللم
أثناء التبول وأثناء الدورة الشهرية .تجمع الدم فى القناة المهبلية يمكن ان يؤدى أيضا ً الى
حدوث اآلالم وااللتهابات.
• األضرار الداخلية :الضغط الذي يسببه تجمع البول والدم وانتشار االلتهابات يمكن ان يؤدى
الى حدوث تغيرات وحدوث أضرار لألعضاء الداخلية .تجمع البول يمكن ان يؤدى الى تكون
الحصوات فى المثانة و فى بعض الحاالت الخطيرة قد يُحدث أضرار فى الكليتين .قد يحدث
أيضا ً تسرب للبول الى القناة المهبلية.
• صعوبة حدوث الحمل :أظهرت بعض الدراسات أن مخاطر حدوث العقم تزيد بزيادة حجم
البتر الذي تم لألعضاء التناسلية للمرأة.
• األمور الجنسية :الخياطة التى تمت يجب فتحها حتى يمكن حدوث الجماع .الندبة أو النهايات
العصبية يمكن أن تؤدى الى أن يصبح اللمس مؤلم أو أن تصبح الفتاة حساسة أكثر من الالزم.
وقد يصبح الجماع مؤلم وصعب.
• أثناء الوالدة :اإلغالق يجب بالعادة ان يتم فتحه حتى يكون هناك مكان لخروج الجنين أثناء
الوالدة.
كلما زاد حجم ومدى اإلغالق كلما زادت المدة التي يستغرقها حتى يتم فتح تلك الخياطة وبالتالي
تكون األضرار أكثر خطورة.
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كيف تم خلق الجسم
األعضاء التناسلية الطبيعية للمرأة

من غير الضروري ان يتم إزالة أجزاء أو غلق عضو المرأة التناسلي .أعضاء المرأة التناسلية لها وظائف محددة والجسم مجهز بشكل كامل للعناية بذلك.
القيام ببتر أعضاء المرأة التناسلية يلحق الضرر بقدرات الجسم الطبيعية ويعيفه عن القيام بتلك الوظائف.

الطرق المختلفة التي يتم بها بتر أعضاء المرأة
التناسلية
هذا التقسيم مبنى على التصنيف الخاص بمنظمة الصحة العالمية .هناك امكانية لوجود تنوع وتداخالت بين األنواع المختلفة على أرض
الواقع.
النوع  :1يتم إزالة رأس البظر بشكل جزئي أو بشكل كلى( .إزالة البظر) .يكون من الصعب اكتشاف األمر.

البظر

الشفران الخارجيان/
الكبيران

النوع  :2يتم إزالة رأس البظر والشفرين الداخليين بشكل جزئي أو بشكل كلى( .االستئصال)

الشفران الداخليان/
الصغيران
الشفران يغطيان مدخل القناة المهبلية

فتحة الشرج

النوع 2

فقط عندما يتم إزاحة الشفرين على الجانب يصبح البظر وفتحة المهبل وفتحة خروج البول مرئية.

البظر

القلفة

تغطى و تحمى رأس البظر.

الشفران الكبيران/
الخارجيان

يعطيان حماية إضافية للشفرين
الداخليين و األجزاء األخرى .فى
الوضع الطبيعى يغطى الشفران
الداخليان و الخارجيان فتحة
المسالك البولية و فتحة القناة
المهبلية.

جزء من الجسم غنى
باألعصاب وظيفته
اإلستثارة الجنسية.
جزء كبير من البظر مختفى
داخل الجسم .فقط رأس البظر
تكون مرئية من الخارج و هى
فى حجم نصف حبة بازيالء.

النوع  :3تضييق مدخل القناة المهبلية.يتم إزالة أجزاء من الشفرين (الخارجيين والداخليين) وتتم خياطتهم أو دمجهم
معا ً بحيث يتم عمل حاجز من الجلد يسد مدخل القناة المهبلية .بالغالب يتم أيضا ً إزالة أجزاء من رأس البظر.
(الختان الفرعوني)

فتحة المسالك البولية

فتحة التبول ,توجد مباشر ًة أمام
فتحة المهبل.

النوع 3
الشفران الداخليان /الصغيران

يغطيان و يحميان القناة المهبلية و فتحة
المسالك البولية

غطاء القناة المهبلية (غشاء البكارة)

غشاء رفيع يغطى فتحة القناة المهبلية فى بدايتها .غشاء البكارة به فتحة لعبور
دم الدورة الشهرية و بالعادة يمكن ممارسة الجماع (حتى فى المرة األولى)
دون ضرر يُذكر للغشاء أو حدوث قطع به فيما بعد.
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فتحة قناة المهبل

القناة المهبلية و فتحة المهبل لها
طبيعة مرنة و يمكن ان تتمد ,على
سبيل المثال أثناء الوالدة.

النوع  :4كل األنواع األخرى من التعدي على العضو التناسلي للمرأة بدون أسباب طبية ،على سبيل المثال الوخز
والخرم والقطع و القشط و الحرق.
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التصورات المتعلقة ببتر
األعضاء التناسلية
يعطى األفراد الذين يمارسون عادة الختان أسباب مختلفة عن أهمية تلك العادة بالنسبة لهم.
هنا سنجد بعض أكثر التصورات شيوعاً.
الختان يحافظ على العفة الجنسية للفتيات.
بتر األعضاء التناسلية ال يزيل الرغبة
الجنسية ،ألن الرغبة الجنسية تكون موجودة
أيضا ً في الرأس وفي الخيال.
بتر األعضاء التناسلية ال يعيق ممارسة الجنس
قبل الزواج وال يحمى من وقوع الخيانة
الزوجية.
من السهل بنفس الدرجة للبنت أن تكون عفيفة
ومخلصة بدون ان تكون تعرضت لعملية
ختان .العفة واإلخالص يتعلقان باالستعداد
الشخصي واألساس القيمي.
الختان عادة قديمة وشيء يقوم به الجميع.
يمارس البعض عادة ختان البنات حتى ال
يكونوا مختلفين عن اآلخرين.
معظم البشر في العالم ال يمارسون عادة الختان.
حيث أن انتشار المعرفة عن مدى الضرر الذي
تسببه جعل الكثير من الناس ينتقدها بشكل أكبر،
حتى في المجتمعات التي كانت تمارس تلك العادة
بشكل اعتيادي.
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على الرغم من ان ذلك النوع من الختان
يُقال عنه انه محدود فهو يتم من خالل إزالة
األغشية من البظر وكذلك إزالة الشفرين
الداخليين ،ويكون ذلك بالعادة مصحوبا ً بخياطة
عدة غرز .ال يوجد اتفاق بين االباء واألمهات
و من يقومون بعملية الختان و علماء الدين
حول تعريف ما يُسمى بالختان وفقا ً للسنة و
البتر يكون بالعادة أكبر مما يتصوره الكثيرون.
ولذلك فإن كل أشكال الختان ممنوعة.

من المهم ان نتبع إرادة الوالدين والتقاليد.
يجب محاربة العادات الضارة .بتر األعضاء
التناسلية هو أمر ضار وممنوع قانونا ً في
النرويج .إذا كان والديكِ

»ولكن يمكننا ان نزيل جزء صغير فقط«.
يرغب الكثيرون في المناطق التي يمارس فيها
الناس عادة الختان بشكل تقليدي في استبدال
العملية القديمة و القيام ببتر محدود كبديل.
يُسمى ذلك النوع الختان على "السنةʺ.

الفتيات الالتي لم يقمن بعملية الختان ال
يتزوجن
العديد من الرجال من البالد التي تنتشر فيها
عادة الختان على دراية بالمخاطر الصحية التي
تسببها تلك العادة وهم ال يرغبون في تعريض
زوجاتهم لذلك .البنات لديهم الحق فى الحصول
على االحترام بغض النظر عن ان كان تم
ختانها ام ال.
الدين يفرض القيام بعملية الختان
ال يوجد دين يفرض القيام بختان الفتيات .على
العكس من ذلك فإن العديد من األديان تقول
انه على اإلنسان أال يلحق الضرر بالخِلقة.
يرى بعض المسلمون ان اإلسالم يحض على
الختان .ولكن معظم المسلمين ال يمارسون تلك
العادة.
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الختان عملية تعرض صحتك
للخطر
يعتبر الختان تعدى على الجسد يتم من خالله تغيير وإزالة األجزاء الخارجية من األعضاء
التناسلية للبنات .يوجد تنوع كبير في حجم اإلزالة التي تتم لألعضاء .يحدث ذلك التعدي
باألغلب للبنات بين عمر  5و  14عام ولكن قد يتعرض أيضا ً األطفال الرضع والبنات فوق
 14سنة لذلك التعدي الجسدي.
يقوم البعض بتسمية عملية بتر األعضاء التناسلية الختان ويقول البعض أنها سنة وهناك من
يستخدم أسماء أخرى .بتر األعضاء التناسلية للبنات هو أمر أكثر خطورة من ختان الذكور ولذلك
ال يمكن النظر لألمر على أنه سواء.
كل أنواع الختان ممنوعة في النرويج .إزالة جزء صغير ممنوعة بنفس القدر مثل الجزء الكبير.
ال يوجد أي سبب لتغيير األعضاء التناسلية للفتيات األصحاء.
الختان أمر مضر صحياً .يمكن ان تتعرض الفتاة ألضرار تستمر معها طيلة الحياة .لذلك فإن تلك
العادة ممنوعة فى معظم البالد .لقد التزمت النرويج بمحاربة العادات المضرة بالصحة من خالل
توقيع االتفاقات الدولية .باإلضافة لذلك يوجد لدينا حظر قانوني ضد الختان وذلك جزء من قانون
العقوبات الخاص بنا .الهدف من المنع هو حماية البنات الالتي يكبرن في النرويج من التعرض
لهذا التعدي الجسدي.
قد يكون من الصعب بالنسبة للمراهقين ان يتكلموا في هذا الموضوع .حتى البنات الالتي لم
يتعرضن للختان قد يكون لديهن أسئلة عن تلك العادة .قد يكن يشعرن بالقلق على أخواتهن او
أحد يعرفونه وبالتالي يكون لديهم حاجة ماسة لمزيد من المعلومات .في هذه النشرة سوف تجدى
معلومات عن:
•
•
•
•
•
•
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معنى الختان
التصورات المتداولة حول الختان
كيفية خلق الجسد بشكل طبيعي
العواقب الصحية للختان
القانون الذي يحظر الختان
كيف يمكنك الحصول على المساعدة

جسدك ملك خاص بك
ت وحدك من يتخذ القرار
ت وأن ِ
ال يحق ألي أحد إلحاق الضرر بجسدك .أنه جسدك أن ِ
ً
بخصوصه .أنت معتمد في ذالك على تفهم الكبار حولك لهذا االمر.تماما كاألطفال
الرضع والصغار والشباب .
تتعرض بعض الفتيات للضغوط و يُطلب منهن طلبات معينة من جانب األسرة لكي يتم تغيير
ت تتعرضين لهذه الضغوط فأعلمي
أعضائهن التناسلية حتى يكن أكثر شرفا ً وأكثر احتراما .إذا كن ِ
ان القانون النرويجي يقوم بحمايتك.

هذه النشرة أصدرها:
المركز القومي لمكافحة العنف والتوتر الناتج عن
الصدمات (.)NKVTS
يوجد أيضا ً نسخة إليكترونية من النشرة على
موقعنا على اإلنترنت www.nkvts.no

لديكِ الحق في الحماية من التعرض للضرر .إذا تم إزالة جزء من جسدك ال يمكنكِ استعادته مرة
أخرى.

النسخة رقم  ,3تمت مراجعتها فى 2019

ت أيضاً ،تذكري أن ابنتك لديها جسد مثالي بشكل طبيعي .وأن
عندما تصبحين أم أن ِ
أعضائها التناسلية هي جزء من كل متكامل وأن كل أجزاء الجسم مهمة.

postmottak@nkvts.no
أو من خالل الهاتف رقم.22 59 55 00 :

هل تحتاجين للحديث مع أحد؟ هل تحتاجين للمساعدة؟ انضري فى الصفحة األخيرة في هذه النشرة.

يمكن طلب النسخ الورقية من خالل

ُوكل المركز القومي لمكافحة العنف والتوتر الناتج عن
الصدمات  NKV TSبعمل خطة لرفع الكفاءة في
الدولة بنا ًء على خطة العمل الحكومية لمحاربة الختان
 .2008 – 2011يقوم المركز ( )NKV TSبالبحث
و نشر المعرفة و تقديم النصائح للمختصين الذين
يعملون في هذا المجال.
التصميم /التواصل :كريستينا إيستاد
و كارى يافر بيدرسين
الصور التوضيحية فى الصفحتين  :9-8كارى س
توفرو س م ي (متخصص محلف فى الرسومات
التوضيحية الطبية)  ,الصور :شركة لوت و شركاه و
الرش سورلى
انتاج الرسوم البيانية 07 Media – 07.no
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لقد ُخلق الجسد بشكل مثالى

جسدكِ مثالي بشكل طبيعي

ما يتعلق بجسدك قرارك ان ِ
ت

ال يحق ألي شخص بأن يقوم ببتر عضو من جسد شخص آخر
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