
ناث ممارسة ثقافية تقليدية، تشتمل عىل القطع المتعمد لأعضاء الأن�ث التناسلية  ختان الإ

ناث أحيانا باسم تشويه أو قطع الأعضاء التناسلية الأنثوية. الخارجية أو تعديلها. ويعرف ختان الإ

ناث أي فوائد صحية للنساء والبنات بل من شأنها أن تؤثر سلبا عىل صحتهن  ليس لختان الإ

الجنسية والتناسلية.

 ختان اإلناث 
ي كل 

ناث متاحة �ف هناك دعم ونصح ومعلومات بصدد ختان الإ
الوليات والأقاليم. راجع التفاصيل أدناه لالتصال بأقرب مقدم 

خدمات إليك:

ي أجسادنا ونحميها. وهذا حق
ام ح�ت نتحكم �ف  ويجب أن تتم معاملتنا جميعنا بكرامة واح�ت

ي كل 
ناث متاحة �ف كل شخص بصفته إنسان. هناك دعم ونصح ومعلومات بصدد ختان الإ

الوليات والأقاليم.

وع أدوات التثقيف  يقوم المركز المتعدد ثقافيا لصحة المرأة بإدارة م�ث
وع تموله الحكومة الفدرالية.  ناث )NETFA ( وهو م�ث ي بشأن ختان الإ

الوط�ف
للمزيد من المعلومات اطلعوا عىل الموقع www.NETFA.com.au أو تابعونا 

 EndFGM_NETFA@ عىل توي�ت

Northern Territory
Kirsten Thompson
Nurse (ممرضة)
Family Planning & Welfare
 الهاتف: 0144 8948 08
kirsten.thompson@fpwnt.com.au

Western Australia
Carol Kaplanian
FGM & FDV Research
Project Officer 
(مسؤولة مشاريع )
Women and Newborn
Health Service
 الهاتف: 1557 9340 08
carol.kaplania@health.wa.gov.au

South Australia
Kim Voss

 Social Worker 
(أخصائية اجتماعية  )
Women’s Health Central
 الهاتف: 0700 8444 08
kim.voss@health.sa.gov.au

Victoria
Medina Idriess
FARREP Worker 
)موظفة برنامج التوعية بحقوق الأرسة 
 FARREP) Royal) والحقوق التناسلية
Women’s Hospital
 الهاتف: 3058 8345 03
Farrep.program@thewomens.org.au

Tasmania
Xavier Lane-Mullins
Community 
Development Worker 
ي تطوير المجتمعات المحلية)

 (أخصا�أ
 الهاتف: 6001 6235 03

 xlanemullins@redcross.org.au
Michou Kadima 
Community 
Development Worker 
ي تطوير المجتمعات المحلية)

 (أخصا�أ
 الهاتف: 0400 6326 03
mkadima@redcross.org.au

ACT
Esther Lam
CALD Liaison Nurse 
(ممرضة التواصل مع الجاليات 
 المتعددة لغويا وثقافيا )
ACT Health
 الهاتف: 1078 6205 02
esther.lam@act.gov.au

New South Wales
Linda George
Senior Health 
Education Officer 
ة مسؤولي التوعية الصحية)  (كب�ي
 NSW Education
Program on FGM
الهاتف: 3910 9840 02
linda.george@health.nsw.gov.au

Queensland
Odette Tewfik 
Multicultural Women’s Health  
وع صحة المرأة المتعدد ثقافيا)  ( منسقة م�ث
Project Coordinator 
True
 الهاتف: 0250 3250 07
odette.tewfik@true.org.au

أخر تحديث: يوليو/تموز 2016 

Arabic

المشاكل الصحية 

ألم أثناء الحيض أو الجماع  •
•  التهاب المسالك البولية   

مشكالت عند الولدة مثل فتق   •
العجان بسبب تضييق فتحة المهبل 

والندوب.
الوفاة  •

ة الأجل تشمل:  ناث عواقب صحية طويلة وقص�ي لختان الإ

نسان حقوق الإ

ناث يعت�ب انتهاكا لحقوق الفتيات   من المسلم دوليا أن ختان الإ
نسانية. والنساء الإ

الألم الحاد  •
الحمى  •

الندوب  •
نمو أو ورم لالأنسجة العصبية  •

التهابات المثانة والمسالك البولية  •
ألم عند التبول  •



ناث؟ أين تتم ممارسة ختان الإ

ي نسمة. وتمارس هذه 
ي تم ختانهن حول العالم ما يقدر بمليو�ف

يبلغ عدد النساء والفتيات اللوا�ت
ق الأوسط وآسيا وأمريكا الجنوبية،  ي كل من أفريقيا وال�ث

ثنية �ف العادة مجتمعات وبعض الجاليات الإ
بما فيها البلدان التالية: 

ف  بن�ي
بوركينا فاسو 

ون  الكام�ي
جمهورية أفريقيا الوسطى 

تشاد 
كولومبيا 

ساحل العاج 
 جمهورية الكنغو الديمقراطية     

ي 
جيبو�ت

كوادور  الإ
مرص 

يا  إري�ت
أثيوبيا 
غامبيا 

غانا 
غينيا 

غينيا بيساو 
الهند 

إندونيسيا 
إيران 

العراق 
كينيا 

يا  ليب�ي
يا     ف  مال�ي

مالي 
موريتانيا 

النيجر 
يا  نيج�ي

سلطنة عمان 
باكستان 

و  ب�ي
السنغال 

ا ليون  س�ي

 سنغافورة    
الصومال 
يالنكا  س�ي

ف وإرسائيل  دولة فلسط�ي
السودان 

انيا  ف ت�ف
توغو 

أوغندا 
مارات العربية المتحدة  دولة الإ

اليمن 
زامبيا

ناث وليس له أي أهمية دينية. وتختلف أنواعه من مجتمع إل آخر ومن مجموعة  ل يعرف أصل ختان الإ
ي التخىلي عن الممارسة وتحريمها قانونا. ومن المهم أن 

ي مختلف أنحاء العالم �ف
إثنية إل أخرى. بدأت دول �ف

نتحدث ونتناقش عن ممارساتنا التقليدية. نحن نحب ثقافتنا ولكن بإمكاننا التخىلي عن الممارسات المؤذية. 

ناث  4 أنواع ختان الإ

ي خضعن 
ي العالم تم ختانهن فرعونيا. يمكن للنساء اللوا�ت

ويقدر بأن 10٪ من النساء المختونات �ف
ي التحدث إل طبيبهن أو المستشفى للحصول عىل مساعدة لفك خياطة الختان لهن. 

الختان الفرعو�ف
عىل الرغم من أن الأنواع 1 أو 2 أو 4 قد ل تكون شديدة، فإنها ل تزال تؤثر عىل صحة الشخص 

ورفاهها.

ومن المناف للقانون: 
إزالة أو قطع أي جزء من منطقة الأعضاء   •

التناسلية لالأن�ث
خياطة أو إعادة خياطة منطقة الأعضاء التناسلية   •

الأنثوية
تضيق فتحة المهبل  •
قطع البظر أو وخزه  •

ار بمنطقة الأعضاء التناسلية الأنثوية أو  الأ�ف  •
إتالفها. 

يمنع القانون أي شخص من:
ختان امرأة أو طفلة   •

اليا بغرض الختان  •  أخذ أحدهن خارج أس�ت
اليا  •  مساعدة الآخرين عىل أخذ شخص خارج أس�ت

بغرض الختان.
ويخالف القانون أي شخص إذا:

القيام بإجراء الختان  •
ي إجراء الختان

•  المساعدة �ف
•  البحث عن شخص يقوم بإجراء الختان

. ي
اليا غ�ي قانو�ف ي أس�ت

ناث �ف ختان الإ

يعاقب أي من يتورط يف ختان البنات بعقوبة سجن قد تصل إىل 21 عاما.

النوع األول أو ختان السنة يشتمل عىل 
زالة الجزئية أو الكلية للبظر )وهو جزء  الإ

ناث(  حساس صغ�ي من الأعضاء التناسلية لالإ
أو غطاء البظر )طية الجلد المحيط البظر(. 

النوع الثاين أو ختان السنة يشتمل عىل 
زالة الجزئية أو الكلية للبظر والشفرين  الإ
ي تغطي 

ين )الشفاه الداخلية ال�ت الصغ�ي
ين  ضافة إل إزالة الشفرين الكب�ي الفرج( بالإ

ي تغطي منطقة 
ة ال�ت )طيات الجلد الكب�ي

ناث( أو بدونها.  الأعضاء التناسلية لالإ

ي يشتمل 
النوع الثالث أو الختان الفرعو�ن

ين  عىل إزالة كل أو جزء من الشفرين الصغ�ي
ين، مع خياطة المهبل، وترك فتحة  والكب�ي

ة لمرور البول ودم الحيض. يمكن أن  صغ�ي
يتم إجراء النوع الثالث مع إزالة البظر أو 

بدونه. 

النوع الرابع أو ختان السنة يشتمل عىل كل 
ي تتم لمنطقة الأن�ث 

الإجراءات الأخرى ال�ت
التناسلية لأسباب غ�ي طبية بما فيها وخزها 

وثقبها وشقها وتجريفها وتمطيطها وكيها.  مطلقا

نادر أو محصور يف أقليات إثنية محددة )≥٪11(

11-25٪ من النساء تم ختانهن

 26-50٪ من النساء تم ختانهن

تم ختان أكرث من نصف النساء

ال توجد معطيات

}يشمل هذا القياس كل من أشكال الختان الخفيف والحاد.{


