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 حقائق وأرقام
  للنساء والفتيات

 

 جهات اتصال مفيدة
 [Peterborough] خدمات األطفال في بيتربورو

 864170 01733و  864180 01733

 

 فرقة العمل في حاالت الطوارئ –خارج أوقات العمل 

01733 234724 
 

 101فرقة الشرطة المخصصة لحماية األطفال 
  الجمعية الوطنية لمنع القسوة على األطفال

 5000 800 0800 هاتف: -خط المساعدة على مدار الساعة 
 

  خط المساعدة بشأن ختان اإلناث

 0800 3550 028 هاتف: fgmhelp@nspcc.org.uk البريد اإللكتروني:
 

 أو اتصل بمخفر الشرطة المحلي الخاص بك 999في حاالت الطوارئ أطلب 
 

 المجلس المحلي لحماية األطفال

 www.peterborough.lscb.org.uk 01733 863744بيتربورو 

 
 

  مكتب الخارجية وشؤون الكومنولث

 1500 7008 020هاتف: 

 1500 7008 20(0) 44+من خارج البالد: 
 

FORWARD -  مؤسسة صحة وبحوث وتنمية المرأة- 

 .uk.gr.odrawrfowww 020 0689 0004هاتف:  للنساء والفتيات األفريقيات.
 

بشأن حكومة المملكة المتحدة المشتركة بين الوكاالت لممارسة المبادئ التوجيهية المتعلقة بمعالجة 
  /https://www.gov.uk/governmentبزيارة  ومنع تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، قم

guidelines-practice-agency-multi-mutilation-genital-publications/female 

  لتحميل هذه النشرة، يرجى زيارة
 

www.peterboroughlscb.org.uK 

mailto:fgmhelp@nspcc.org.uk
file://corp.peterborough.gov.uk/specialist%20services/data/PSCB/Shared/FGM/www.peterborough.lscb.org.uk
http://www.forwarduk.org.uk/
https://www.gov.uk/government/publications/female-genital-mutilation-multi-agency-practice-guidelines
https://www.gov.uk/government/publications/female-genital-mutilation-multi-agency-practice-guidelines
file://corp.peterborough.gov.uk/specialist%20services/data/PSCB/Shared/FGM/www.peterboroughlscb.org.uk


 

 ما هو تشويه األعضاء 
 التناسلية األنثوية )الختان(؟

 

تشويه األعضاء التناسلية لإلناث هو أي إجراء ينطوي على إزالة جزئية أو كاملة لألعضاء 
التناسلية الخارجية لألنثى أو أي إصابة أخرى تتعرض لها أعضاء اإلناث التناسلية ألسباب 

  غير طبية.
 

بلدا أفريقيا وأجزاء من آسيا وأمريكا الالتينية. المبررات  28ختان اإلناث هو تقليد يمارس في 
التي تستخدم لتبرير ختان اإلناث تشمل األعراف، والنظافة، والدين )ال يدعو أي من األديان 

  إلى ختان اإلناث(، والحفاظ على العذرية، والقبول المجتمعي وخاصة فيما يتعلق بالزواج.

 

العديد من النساء يعتقدن أن ختان اإلناث أمر ضروري لضمان قبولهن من جانب مجتمعاتهن 
  المحلية؛ وهن ال يدركن أن ختان اإلناث ال يمارس في معظم أنحاء العالم.

 

 

 من هي الفئات المعرضة لهذا الخطر؟
 
 

الفتيات في سن الدراسة في المملكة المتحدة من األقليات العرقية، وال سيما من األصول 
في المائة من النساء قد تم  98الصومالية والسودانية واإلثيوبية حيث تصل النسبة إلى أن 

 ختانهن.

 

 11من الفتيات دون سن  200000 وتشير التقديرات إلى أنه يوجد في المملكة المتحدة حوالي
  عام يواجهن خطر تشويه األعضاء التناسلية األنثوية )الختان( كل عام.

 

قد تحتاج النساء اللواتي تعرضن لتشويه األعضاء التناسلية األنثوية )الختان( أيضا إلى العناية 
  الطبية أو أشكال الدعم األخرى مثل تقديم المشورة.

 

 
 

  الختان والقانون
 

كافة أنواع ختان اإلناث غير قانونية في المملكة المتحدة منذ صدور "قانون حظر ختتتان اإلنتاث" فتي 
هو تحديث وامتتتداد لتلتقتانتون )  2003( . قانون تشويه األعضاء التناسلية لإلناث الجديد لعام 1985عام 

  األصلي.
 

وقد أصبحت 'جريمة أن يتم أخذ مواطني المملكة المتحدة والحاصلين على إقامة دائتمتة فتي التمتمتلتكتة 
المتحدة إلى الخارج للختان، أو المساعدة والتحريض عليه، أو تقديم المشورة أو توفير التمويل التالزم 
للقيام بختان اإلناث. ومن غير القانوني أن يقوم أي شخص بختان النساء أو األطفال ألي أسباب ثقافية 

  أو غير طبية.'
 

معرض ألن يعاقب بالستجتن   2003والشخص الذي تتم إدانته بجريمة بموجب قانون ختان اإلناث لعام 
  عاماً. 14لمدة تصل إلى 

 

  اآلثار على الصحة
 تشمل المشاكل الصحية في المدى القصير:

 ألم شديد 

 نزيف  

 التهابات  

 فقدان القدرة على التبول  

 زيادة خطر اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الفيروسات المنقولة بالدم  
 

  تشمل المشاكل الصحية طويلة األجل:

 التهابات الحوض المتكررة  

 التهابات المسالك البولية المتكررة  

 مشاكل الطمث  

 المشاكل المتعلقة بالحمل والوالدة  

 صعوبات تعوق ممارسة الجنس  

  المشاكل النفسية، بما في ذلك االكتئاب واضطرابات ما بعد الصدمة[PTSD] 
 

 10%تموت مجموعتان من الضحايا تقدر نسبتها بمقدار 

 21%نتيجة لآلثار قصيرة األجل ومجموعة أخرى نسبتها 
ي   من جراء المشاكل المتكررة.
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