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أوقفوا ختان المرأة
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زهرة الصحراء 

ما هي الحالة التي تصفها هذه القّصة؟•

ن لو كنت أنت الراوي في هذه القصة، كيف سيكو•

شعورك؟

هل تعرف أي شي عن الممارسة التي تصفها هذه •

القّصة؟ 

هل أبدا سمعت عن ختان البنات؟ •
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ختان البنات إنتشار

في ما هو الشي المشترك بين الدول التي تظهر•

؟ الحريطة

ماذا تعني األرقام التي على الخريطة؟•

ما هي الدولة ذات النسبة المئوية األعلى؟•

هل أبداً سمعت عن هذه الدولة؟•
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ما هو تشويه األعضاء التناسلية األنثوية؟ . 1

تشويه األعضاء التناسلية •

خطوات غير صحية عديدة، تنطوي على ألم حاد و •

نزيف 

ممارسة ختان اإلناث تخالف حقوق الشخص في " •

العضوي، و الحق في اإلكتمالالصحة، األمان و 

الالالسالمة من التعذيب و القسوة و اإلهانة و المعاملة 

رسة إنسانية و الحق في الحياة عندما ينتج عن هذه المما

منظمة الصحة العالمية " الموت
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كيف تبدأ عملية تشويه األعضاء التناسلية األنثوية؟. 2

سنة 4000عادة عمرها •

هناك تخمينات كثيرة عن أصلها •

حماية من األمراض، من أجل معاشرة زوجية ①

بالصحةمتعلحقةصحية، و ألهداف 

قربان من أجل إله الخصوبة ②

ق المرور لسن النضج③
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لماذا يتم القيام بعملية ختن البنات؟ . 3

حق الدخول لسن النضج •

ألية لحفظ العفة قبل الزواج•

طريقة لتقوية نظام تعدد الزوجات•
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كيف يتم تنفيذ عملية ختان البنات؟ . 4

يتم إجراؤها بواسطة القابلة في القرية•

سنة 15إلى 4تستهدف البنات من عمر•

األدوات المستخدمة تتضمن مطواة الحالقة، •

مقص، قطعة زجاج مكسور و السكين

لختان يتم إحياء مهرجان في القرية بعد عملية ا•
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إلى أي مدى تنتشر ظاهرة ختان البنات في العالم؟. 5

في كل العالم إمرأةمليون 200•

حالة في 9800ثواني، 9حالة واحدة كل •

اليوم 

في دولة 30تتم ممارستها في أكثر من •

أفريقيا، آسيا و الشرق األوسط

....  2050بحلول عام •
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؟ كيف تتأثر حياة النساء بعملية الختان. 6

ستمر آثار جانبية جسدية و تعقيدات ت•

مدى الحياة

آثار نفسية •
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نساء أصبحن الجئات هروبا من عملية الختان . 7

نساء هربن لتفادي عملية الختان •

با في هل يمكن أن تصبح عملية الختان سب•

طلب اللجوء؟ 
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التوعية زيادة : جهود للقضاء على عادة ختان البنات. 8

هل عملية ختان البنات عادة جميلة؟ •

ة الختانتعليم من أجل تغيير فهم النساء لعملي•

ية تعليم من أجل تغيير فهم المجتمع لعمل•

ختان البنات
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منظمات حقوق اإلنسان : جهود للقضاء على عادة ختان البنات. 8

فا عنف عادة ختان البنات أصبح معرو•

لقرنلدى كل العالم في التسعينات من ا

العشرين 

حمالت عالمية من أجل القضاء على •

عادة ختان البنات 
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المجتمع الدولي: جهود للقضاء على عادة ختان اإلناث. 8

اليوم العالمي لعدم مسامحة من يمارسون-فبراير6•

ختان البنات 

كال منع و تحريم قانوني من اإلتحاد األفريقي لكل أش•

ختان البنات 

5.3من أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة •
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ختان البنات أشخاص يحاربون من أجل القضاء على عادة . 9

© goodreads.com

(1965مواليد )السيدة واريس ديري 

مم المعارضة أزياء من الصومال، سفيرة النوايا الحسنة لأل

تحدة 

ختان البنات من أجل القضاء على عادة

اء عأفصحت عن خضوعها لعملية ختان قادت حركة للقض

لى 

ة ختن البعادة ختان البنات لتشريع قوانين دولية تحّرم عاد

2019للسالم للعام صنهاكنات حازت على جائزة 

https://www.youtube.com/watch?v=CUS68O-sePk
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اإلناث أشخاص يقاتلون من أجل القضاء على عادة ختان . 9

© commons.Wikimedia.org

(1949مواليد )ميلشينغمولي 

اناشطة في مجال حقوق اإلنسان تعمل من أجل حقوق النس

ء األفريقيات 

غرب ، و هي منظمة طوعية في السنغال فيتوستانأّسست 

ثم هوم الختانافريقيا تقوم بتنظيم حمالت و تعليم لتغيير مف

القضاء على الممارسة 

إلرةأقنعت كثير من أهل القرى في السنغال و الدول المجاو

عالن قوانين تحّرم و تجّرم ختان البنات 
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؟ ما الذي يمكننا عمله للقضاء على عادة ختان البنات.10

كل شخص إهتمامنحتاج ألن ينال األمر •

علينا العمل من أجل القضاء على عادة ختان•

و تشويه األعضاء التناسلية للبنات 
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Fatima

https://youtu.be/KyuLZwN1aiY
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Jaha Dukureh

https://youtu.be/KyuLZwN1aiY



