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 ارقام وطرق االتصال باجلهات املختصة

 يف حالة االشتباه او الشك او وجود معلومات
 عن احمتال تعرض اي بنت للختان فانك

مسوئل عن التبليغ ضد هذه اجلرمية.

الرمق هو 101

 ميكنك احلصول عىل معلومات عن اخلتان
 من موقع يب اي يف اي وهذا يمت مراجعته

باسمترار.

www.bava.org.uk

 هناك قامئة بامساء جهات لالتصال هبا اذا
 احتجت اىل مزيدًا من املعلومات وميكنك

 احلصول عىل هذه املعلومات  من موقع يب
اي يف اي.

 هناك العديد من الناس واملنمظات   تعمل
 عىل منع عادة اخلتان ومساعدة النساء

     حضايا اخلتان.

 ميكنك احلصول عىل املزيد من املعلومات من
املوقع املذكور او قامئة املنمظات.

 هذه النرشة متوفرة باللغات العربية
والصومالية والفرنسية

القانون

 لك انواع ختان االناث اصبحت غري قانونية
 يف اململكة املتحدة منذ العام 1985 بعد صدور

 قرار منع اخلتان ومت جتديد القانون يف العام
.2003

 اصبحت تعد خمالفة ضد القانون اخذ اي
 مواطن بريطاين او خشص يمتتع حبق

 االقامة الدامئة يف بريطانيا للخارج من اجل
 اجراء معلية اخلتان هناك. تمشل العقوبة لك
 من تساعد عىل او يدعو او يرشد او يجشع
 القيام بعملية اخلتان بلك انواعه. ويقع حتت
 طائلة القانون لك من يقوم خبتان النساء او

  االطفال.

 وتصل عقوبة  جرمية ختان االطفال اىل
 حوايل 14 عامًا يف الجسن ومعلية اعادة

 اخلياطة ايضًا غري قانونية والنساء لن يمت
خياطهتم بعد الوالدة.



ماهو اخلتان)ايضًا معروف بالطهور(؟
 اخلتان او االزالة هو معلية تمت بقصد
 لتغيري شلك او اصابة العضو االنثوي

  جبروح وذلك السباب غري طبية.

انواع اخلتان
   1 اخلتان رمق

 السنة بعض الناس يمسونه -  وهو ازالة
غطاء البظر

 2 النوع رمق
 االزالة الاكملة للبظر مع االزالة اجلزئية او

الاكملة لالشفار

  3 النوع الثالث

  االزالة الاكملة للبظر واالشفار و تضييق
 فتحة الرمح باخلياطة

4 النوع رمق

 لك العادات الضارة االخرى واليت تقطع
 العضو التناسيل لالنىث مبا يف ذلك القطع

 او الثقب او التخفيف

اخلتان والدين
  ال يوجد نص ديين يدعو اىل اخلتان

ويصف طريقة القيام به.

 مجموعات دينية متعددة يمت استغالهلا
 لتربير عادة اخلتان وهذا اعتقاد خاطئ
 فاخلتان هو عادة اجمتاعية وال عالقة له

بالدين.

 الدين يكفل كرامة جسد االنسان وروحًه
واخلتان عادة تنهتك كرامة اجلسد.

 السنة : هو امس يستخدم خطاءًا لوصف
 احد انواع اخلتان : لكمة سنة يه تعين

يف اللغة العربية" الطريق القومي"

 ويه تستخدم يف االطار الديين لتصف
 افعال وارشادات الرسول دمحم ىلص

اهلل هيلع ملسو ولك ما اقره قوال وفعال.

اصل عادة اخلتان
اخلتان عادة قدمية جدا.

 هناك دالئل ان العادة تعود اىل عرص
الفراعنة يف مرص.

 اخلتان هو عادة وتقليد ليس اكرث.

 بعض الناس ترص عىل عادة اخلتان الهنم
 يعنقدون اهنا محتي البنات بيمنا يف

 احلقيقة يه عادة ترض ببناتنا وجيب ان
 تتوقف.

االرضار الصحية للختان
االمل والصدمة

  العصبية والزتيف الذي قد

يؤدي لملوت.

  كرس االعضاء اكليد او الرجل
 نتيجة للضغط اثناء معلية اخلتان

االلهتابات اليت قد تؤدي للعقم.

مشالك التبول.

نسبة موت اجلنني
  ربكا لدى السيدات املختونات.

املشالك النفسية املصاحبة.


