الناث ،أو تعرفين فتاة أو
إذا كنت تواجهين خطر الخضوع لختان إ
إمرأة أخرى قد تكون معرضة لهذا الخطر:
الناث
فهم عملية ختان إ

الناث هي عملية تطمح لها معظم
على الرغم من أن عملية ختان إ
العائالت والفتيات كونها تعتبر طقوس ًا العبور ،إال أن
هذه العملية ليس لها أي آثار إيجابية.
للسباب التالية:
تمارس عملية ختان إ
الناث في الغالب أ
· الضغط المجتمعي إلج راء هذه الممارسة المستمرة.
· التحضير للزواج والبلوغ.
· لضبط وكبح السلوك الجنسي.
· للحفاظ على احتشام وعفة الفتاة.

الناث أو كنت تعرفين فتاة أو
إذا كنتي قد خضعتي مسبق اً لختان إ
الناث:
إمرأة أخرى قد خضعت لختان إ
الناث والحمل
ختان إ

الناث عند الحمل.
يظهر عدد من المخاطر أالخرى لختان إ
الناث إلى ازدياد خطر حصول
يؤدي حمل الم رأة التي خضعت لختان إ
والدة متعسرة وبالتالي إلى ازدياد خطر وفاة أالم والجنين على حد سواء.
الناث خالل فحوصات ما قبل الوالدة،
من المهم جد ًا مناقشة ختان إ
وتأكدي من أن القابلة أو الطبيب/الطبيبة النسائية على علم بحالتك التخاذ
االحت رازات الضرورية عند الوالدة.

الناث – أهمية
مناقشة ختان إ
الحفاظ على السريّ ة

إن جميع ممارسي المهن الطبية من الممرضين والممرضات والقابالت
والطباء وأصحاب المهن الطبية أالخرى ملتزمون بالحفاظ على السر ّي ة
أ
بموجب القانون المالطي .وهذا يعني أنه يمكنك مناقشة أية مخاوف أو
الناث معهم
مشاكل ،بما في ذلك المشاكل والمخاوف المتعلقة بختان إ
لضمان صحتك دون الخوف من أي انتهاك لخصوصيتك.
الناث
باللم أي بأي من آالثار أالخرى لختان إ
من المهم أيض ًا إذا شعرت أ
أن تطلبي المساعدة الطبية بأسرع وقت ممكن.

ماذا عن ابنتي والفتيات
أ
الخريات في المجتمع؟

الناث يسبب ألم ًا شديد ًا وله آثار سلبية بعيدة
ولكن ختان إ
للسباب التالية:
عنه
االمتناع
ويجب
المدى،
أ
ً
ً
· يسبب ألم ا حادا وصدمة.
· يمكن أن يتسبب بعدد من آالثار الصحية السلبية بعيدة المدى ليس فقط
· على الم رأة التي تخضع له بل على ذريتها أيض ًا.
· ألنه مخالف للقانون.

نتيجة للمضاعفات الصحية والنفسية ،ونظ ر ًا لكونه مخالف ًا للقانون ،فينبغي
النثى على ابنتك )أو السماح بإج راءها(.
عليكي عدم إج راء عملية ختان إ
إذا سمعت بأي شخص آخر يسعى إلج راء عملية ختان أالنثى البنته ،فيرجى تذكيرهم
الناث مخالف للقانون واطلبي المساعدة لمنع أالذى عن تلك الطفلة.
بأن ختان إ
إذا سمعت بأي شخص آخر يسعى إلج راء عملية ختان أالنثى البنته ،فيرجى تذكيرهم
الناث مخالف للقانون واطلبي المساعدة لمنع أالذى عن تلك الطفلة.
بأن ختان إ

مالذي يمكنك عمله إليقاف
الناث في مالطا:
ختان إ

للناث تشهدها أو تسمع عنها.
 1أبلغ عن أي حاالت ختان إ
الناث أو المعرضات
 2قم بإحالة الفتيات والنساء الالتي خضعن لختان إ
لخطر الختان إلى الخدمات المساندة المالئمة المتاحة.
 3كن (سفير ًا للمساواة) ( )EqualityAmbassadorمع الهيئة الوطنية لتعزيز المساواة ()NCPE
الناث.
 aتحدث مع مجتمعك حول آالثار الجسدية والنفسية الضارة لختان إ
 bشجعي طبيبك ،الممرض/الممرضة والعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين تلتقي
بهم على االتصال بالهيئة الوطنية لتعزيز المساواة ( )NCPEللحصول على مزيد من
المعلومات حول كيفية التعامل مع الفتيات والنساء الالتي خضعن للختان.
 cكن مناصر ًا! ساعد الهيئة الوطنية لتعزيز المساواة ( )NCPEعلى نشر الوعي لمعالجة
الوضع من خالل االنضمام إلى حمالتنا عبر وسائل التواصل االجتماعي على الفيسبوك .قم
بتحميل صورة ذاتية (سيلفي) مع الجملة التالية  /إدعم الهيئة الوطنية لتعزيز المساواة
الناث واستخدم الهاشتاق التاليNCPE#EqualityAmbassador# :
على إنهاء ظاهرة ختان إ

أشكال العنف
في مالطا
منظور جنساني

الناث؟
لم يجب علينا وقف ختان إ
الناث؟
ما هو ختان إ

الزالة الجزئية أو
الناث جميع العمليات التي تنضوي على إ
يشمل ختان إ
الكلية للجزء الخارجي من العضو التناسلي أالنثوي ،أو أي إصابة دائمة
للعضاء التناسلية أالنثوية دون أسباب طبية.
أخرى أ

سبب ممارسة
الناث
ختان إ

الناث – إزالة بعض أو كامل البظ ر.
النوع أالول من ختان إ

والشفار،
النوع الثالث من ختان إ
الناث – إزالة بعض أو كامل البظر أ
وتخييط أالط راف مع ًا ،مما يترك عقدة صغيرة جد ًا.
الناث – جميع أنواع الممارسات أالخرى ،بما في
النوع ال رابع من ختان إ
ذلك الوخز ،القص ،الحرق ،الثقب ،أو التندب.

الناث وأن ت
ختان إ

الحقيقة
آ
الثار على المدى اقريب

الناث – إزالة البظر وبعض من أالشفار.
النوع الثاني من ختان إ

الناث غير قانونية بموجب قانون الجنايات المالطي.
إن جميع أنواع ختان إ
جرم كل مايلي:
بل
فحسب،
الختان
ممارسة
القانون
يمنع
وعالوة على ذلك ،لم
ّ
· إج راء عملية الختان.
· التخطيط لعملية الختان.
· عدم منع أو الحيلولة دون عملية الختان.

تجدنا ف ي� الفيسبوك

لحماية شرف
العائلة

الناث صدمة وألم ًا
يسبب ختان إ
شديد ًا.

للحفاظ على
التقاليد

الناث إلى نزيف
قد يؤدي ختان إ
حاد قد يودي بالحياة.

الناث إلى االكتئاب والقلق
قد يؤدي ختان إ
المرضي ،وقد يؤدي إلى البرود أو العجز
الجنسي.

لضمان شرف
الم رأة وعفتها

الناث إلى إلتهاب
قد يؤدي ختان إ
الجروح ،بما في ذلك الكزاز
والغرغرينا.

الحاجة للج راحة لفتح المهبل السفلي
للممارسة الجنسية أو للوالدة.
قد تعاني الم رأة من نوبات هلوسة
متكررة خالل الحمل أو أثناء الوالدة.
الناث بما يلي:
قد يتسبب ختان إ
· إلتهابات مهبلية،
· عدم انتظام أو اختالل الدورة الشهرية،
· تقيحات وخ راجات وتشكل ندب.

وينطبق هذا أيض ًا إذا كانت باقي أركان العملية )التخطيط للعملية وإج راء
العملية( قد تمت خارج مالطا .لذا ،فإنه ال يجوز قانون ًا أخذ فتاة إلى خارج
مالطا بنية إج راء عملية الختان لها خارج البالد.

الناث وأن ت
ختان إ

هاتف2590 3850 :
بريد إ ت ن
و�EQUALITY@GOV.MT :
اللك� ي
WWW.EQUALITY.GOV.MT

آ
الثار على المدى البعيد
الناث بصدمة نفسية ،بما في ذلك
يتسبب ختان إ
الشعور بالغضب والخيانة.

الناث أو المساعدة في
يخضع أي شخص يثبت عليه إج راء عملية ختان إ
إج راءها للمحاكمة وقد يصدر بحقه حكم بالسجن
لمدة تت راوح بين ثالث إلى تسع سنوات.

الناث ضار ًا وخطي ر ًا على صحة الم رأة ،حيث يتسبب على
يعد ختان إ
المديين البعيد والقريب بأض رار وخيمة جسدية ونفسية .تعاني الفتيات
والنساء نتيجة للختان من العديد من آالثار الصحية السلبية ،بما في ذلك
باللم والقلق والخوف ،مما يعكر صفو حياتهن ورفاههن لسنوات
الشعور أ
عديدة بعد الخضوع لعملية الختان.

الهيئة الوطنية لتعزيز المساواة

الناث وصحت ك
ختان إ

الناث بعدد من آالثار السلبية على صحة الفتيات والنساء.
يتسبب ختان إ
باللم والمعاناة التي تشهدها الفتيات والنساء خالل العملية بحد
الشعور
فبخالف
أ
التبول أو إلى ظهور
أثناء
لم
بال
الشعور
إلى
يؤدي
قد
ناث
ال
ختان
فإن
ذاتها،
ّ
إ
أ
ً
باللم
إلتهابات في منطقة العضو التناسلي ،وقد يؤدي أيض ا إلى الشعور أ
وصعوبة شديدة في العملية الجنسية.

للنظافة

الناث إلى ظهور
قد يؤدي ختان إ
فيروسات دموية ،بما في ذلك
فايروس نقص المناعة البشرية
وفيروس إلتهاب الكبد الوبائي النوع
(ب) والنوع (ج).

الناث إلى:
قد يؤدي ختان إ
· إلتهابات متكررة في المسالك
البولية والمثانة.
· إلتهابات الكلية ،أو اعتالل
الكلية أو الفشل الكلوي.

التحضير للزواج

الناث بما يلي:
قد يتسبب ختان إ
والمعاء.
البول
مجرى
· أض رار على
أ
· عدم القدرة على التب و ل.
· كسور في أالط راف (نتيجة التثبيت
أثناء إج راء العملية).

الناث إلى:
قد يؤدي ختان إ
باللم أثناء العالقة الجنسية،
· الشعور أ
· العقم واالعتالالت أالخرى
على الجهاز التناسلي،
· خطر ظهور مضاعفات عند الوالدة
وزيادة خطر موت الجنين عند الوالدة.
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