
ن   ر م صيب أآث ان ي 130إّن الخت الم  ي الع رأة ف ات و ام ون فت ي .  ملي ذا ف تّم ه ي   
28 شرق األوسط                   يا و ال ّدة دول في آس شرية بع . دولة إفريقية و بين مجموعات ب

ات تختن،             في الصومال و جيبوتي و ش      ع الفتي ا جمي إّن تقريب مال السودان مثال، ف
وني ان الفرع يم أو الخت واع الّتعق شع أن ام بأب ا يق را م ان . و آثي ام بخت ا يق ا م غالب

.فتيات صغيرات  

 
:قل ال لختان ابنتك، ألّنه  

 ،جد مؤلم و يقام بدون بنج 
 ،تجربة مفزعة 
 ،من الممكن أن يحدث نزيف مفرط للدم 

رة     ل فت ات قب تن الفتي ا تخ ا م ن غالب ر، و لك د آلخ ن بل ي م ّسن الحقيق ف ال  يختل
يم و        تعطى مختلف األسباب لختان الفتيات، آالق     . الحيض ول بأّن ذلك جزء من الق

ك          ر، و أّن ذل األخالق،  و أّنه يحافظ على البكارة، و أّن فرص الزواج تصبح أآب
.يخّول مرآزا، أو أّنه ينتمي إلى العقيدة اإلسالمية  

 ،من الممكن أن يحدث إلتهابا 
 ،من الممكن أن تتوفى البنت 
 ،من الممكن حدوث عقم من جراء اإللتهاب 
  أثناء ليلة الزفاف(ممارسة الجنس قد تكون صعبة(،  

  لية الوالدة أصعب،من الممكن أن تصبح عم  
لقد أوصت المنّظمة العالمية للّصحة جميع األطّباء و 

دم توفير الممّرضين بعدم إجراء أّي ختان للفتيات، و ع
.التسهيالت العملّية لذلك  

 ،من الممكن أن يحدث ألم مزمن في أسفل البطن 
                ّول و از التب عيد جه ى  ص كاوى عل دث ش ن أن تح ن الممك م
                                     عند التبّول نفسه،         
 ،من الممكن أن تحدث شكاوى عند الحيض  

.  لختان الفتيات و يتّم العمل  جّديا لتوقيف ذلك ال إّن العالم أجمع يقول    من قيم اإلسالم أو المسيحيةو أخيرا، فإّن ختان الفتيات ليس بقيمة .  
      
. إن القانون الهولندي يمنع القيام بذلك أيضا  

 

:القانون الهولندي  
يشمل هذا جميع أنواع . 1993إّن القانون الهولندي يمنع ختان الفتيات مند سنة 

 :الختان، بما فيه
 ،شق، وخز أو جرح البظر 
  ،استئصال البظر 
 

 
 
   قد يتّم الحكم عليه . بختان الفتيات أو قام بذلكسيتابع آّل من سمح 
 بالّسجن. 
 ،ال يسمح لك بمّد يد المساعدة للختان 
 ،ال يسمح لك بإعطاء الفرصة لذلك 
 لك بتقديم تسهيالت لذلك، آدفع ثمن الختان مثال، يسمح    ال  

.    ال يسمح لك بإعطاء األمر للقيام بالختان  

فار الصغرى،استئصال البظر و جزء أو آل األش  
.استئصال البظر، األشفار الصغرى و أجزاء من األشفار الكبرى  

 
ّصحية        ة ال ة العناي ن فرق ّرض م ب أو مم ع طبي وارا م ؤّخرا ح ريتم م د أج لق
GGDللشباب، بمكتب االستشارة أو بمؤسسة       يسّلم لكم هذا    . ، حول ختان الفتيات   

راءة المعلو            نكم من ق ة، لتمكي ة العربّي اء          الكتّيب بالّلغ ا أتن مات التي حصلتم عليه
. الحوار ثانية على راحتكم، و مناقشتها مع العائلة أو مع األصدقاء  
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 ختان الفتيات
  والدّي يقولون ال

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
إّن القانون الهولندي يعاقب على ختان الفتيات، ألّن لكّل طفل الحق في الحماية، 

.إّن ختان الفتيات مضر لصحة الفتات. و من ثّم حماية الصحة أيضا  
 

ات ن المعلوم د م ساعة  للمزي ن ال ة، م ى الجمع ين إل ن االثن صال، م نكم االت  يمك
12.00 زواال إلى غاية الساعة 09.00 : ب Focalpoint  meisjesbesnijdenis van 
Pharos   اتف م اله :    رق 030-2349800 ي د اإللكترون : ،البري
focalpointmeisjesbesnijdenis@pharos.nl       
 
ساعة             ساعة    11.00يمكنكم أيضا االتصال آل يوم االثنين و الخميس من ال ى ال  إل
اتف  FSAN ب 16.00 م اله 4861628-020، رق ي  د اإللكترون :    البري
info@fsan.nlأو  z.naleie@fsan.nl. 
 
:للمزيد من المعلومات أو لطلب المساعدة اتصلوا ب  

 
GGD Noord- en Oost-Gelderland: T 088 443 3200. 
 
 
 
 
 
Arabisch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De folder ‘meisjesbesnijdenis, mijn ouders zeggen nee’ is een uitgave van de  
GGD Noord- en Oost-Gelderland (2013)   
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