
 

 

 تشويه األعضاء التناسلية األنثوية أو استئصالهاصحيفة معلومات عن 

 

التناسلية  أعضائكتشويه التعرض ل. إذا كنت تعتقدين أنك تواجهين خطر استئصالهاناسلية األنثوية أو تتشويه األعضاء ال ممارسات  بإنهاءاالمريكية ملتزمة الواليات المتحدة ان 

تحتاجين معلومات إضافية، فيرجى  أنك ، أومن قبل أو أنك قد خضعت لتلك العملية بهذا الشأن،هذا الخطر، أو لديك أسئلة فيما يتعلق  نيواجه نمم أحًدا ، أو تعرفيناستئصالهاأو 

 أدناه. درجالم على الرقماالتصال 

 ؟استئصالهاتشويه األعضاء التناسلية األنثوية أو ب المقصود ما 

غير  لدواع هذه األعضاءوغيرها من الممارسات التي تؤدي إلى تشويه الخارجية ألعضاء التناسلية األنثوية ل التدخل الجراحي الممارسة التي تنطوي علىيشير هذا المصطلح إلى 

العديد من تلحق بهن ، وقد على اإلناث فوائد صحية ال تعود بأيأن هذه العملية  إلى مناطق العالم اسم "ختان اإلناث"، وتجدر اإلشارةبعض  يطلق على هذه العملية في .عالجية

 الجسدية والنفسية. األضرار

 ؟أو ستئصالها ما هي اآلثار المترتبة على تشويه األعضاء التناسلية األنثوية

 أو أو العقم، الناسور،ب اإلصابة أو،  البولي التهاب الجهازحدوث  ، والموت أحيانًا، وعلى المدى الطويل، قد تؤدي إلىاأللم الشديدوالدم،  نزيففي لهذه العملية تتمثل اآلثار المباشرة 

بمرض اإليدز، كما أن اإلناث الالئي خضعن لتشويه أعضائهن األنثوية أو بترها  ، فضاًل عن تزايد مخاطر اإلصابةاالتصال الجنسيخالل آالم أثناء الدورة الشهرية أو  حدوث

لتلك الممارسة، وفي نهاية المطاف، تترك تلك الممارسة آثارها النفسية السيئة على  نتيجةيكون أطفالهن معرضون للموت و ثناء الوالدة،أكثر عرضة لمواجهة صعوبات أ يصبحن

 شعورهن بالخوف واأللم النفسي واإلحراج والكآبة. عنهاينتج الفتيات والسيدات، حيث 

 ؟استئصالهاما هو موقف الواليات المتحدة تجاه تشويه األعضاء التناسيلة األنثوية أو 

لواليات المتحدة أن تشويه األعضاء تدرك حكومة اعارض حكومة الواليات المتحدة هذه الممارسة، أيًا كان نوعها، أو درجتها، أو حدتها، وبغض النظر عن دوافع القيام بها. ت  

بوصول الفتاة إلى سن البلوغ، إال أن حكومة الواليات المتحدة تنظر إلى هذه الممارسة  متعلقةفي إطارالطقوس الجرى وفقًا للمعتقدات المتوارثة في بعض المجتمعات، أو األنثوية قد ي  

 على أنها انتهاك فج لحقوق اإلنسان، وشكل من أشكال العنف القائم على التمييز الجنسي واإليذاء الجسدي لألطفال.

 ؟البيانلماذا تقدم الواليات المتحدة هذا 

 للحفاظ على صحة النساء والفتيات وسالمتهن، وتعزيز حقوقهن على مستوى العالم. تواصل الواليات المتحدةهاء تشويه األعضاء التانسلية األنثوية بإنملتزمة الواليات المتحدة  ان

 والفتيات. تبصير الناس باآلثار الخطيرة والمدمرة التي يتركها تشويه األعضاء التناسلية األنثوية على النساءالعمل داخليًا وفي دول أخرى على 

 

 ؟الممارسة إجراء تلكما هي العواقب الجنائية المترتبة على تشويه األعضاء التناسلية األنثوية أو المساعدة على 

العملية مخالفًا للقانون األمريكي،  لهذهللخضوع ي عد تشويه األعضاء التناسلية األنثوية أو بترها للفتيات دون الثامنة عشر عاًما، أو الشروع في إرسالهن إلى خارج الواليات المتحدة 

تهم أو تقاليدهم المتوارثة. اسنوات، أو الغرامة، أو كليهما. وال يمنح القانون استثناًء لمن يقومون بهذه الممارسة في إطار ثقاف 5بالحبس لمدة تصل إلى  وي عاقب من ينتهك هذا القانون

 ة عشر عاًما محرًما بموجب القانون األمريكي.امنلتي تلحق األذى باألعضاء التناسلية األنثوية للفتيات دون الثوي عد بتر األعضاء التناسلية وغيرها من الممارسات ا

 

 ؟ألحوال الهجرةبالنسبة ما هي النتائج المترتبة على انتهاك القوانين المتعلقة بتشويه األعضاء التناسلية األنثوية 

عواقب وخيمة على المهاجرين، ومن ذلك تعريض المهاجر للطرد من  –حتى لو لم يقع االتهام الجنائي  –تشويه األعضاء التناسلية أو بترها قد يترتب على انتهاك القوانين التي تحرم 

  فضاًل عن حرمانه من بعض مزايا الهجرة. ،الواليات المتحدة

 انين؟هل تعتبر المرأة التي خضعت لتشويه أعضائها التناسلية أو بترها قد انتهكت أي قو

أهليتها  بذلك ، وال تتأثرأي من قوانين الواليات المتحدة بخضوعها لتلك العملية وهي لم تخالف تعتبر الفتاة أو المرأة التي خضعت لعملية تشويه أعضائها التناسلية مذنبة، ال

 للحصول على مزايا السفر أو الهجرة إلى الواليات المتحدة تأثًرا سلبيًا.

 ؟مزيد من المساعدةالحصول على  نيأين يمكن

على أرض معلومات عن أشخاص يجرون مثل هذه العمليات  خضعت لهذه العملية بالفعل، ولديكالتعرض لتشويه أعضائك التناسلية أو أنك قد أنك تواجهين خطر  إذا كنت تعتقدين

للحصول   9662-994-800-1رقم الداخل الواليات المتحدة أو خارجها، فيرجى االتصال على  خطر الخضوع لهذه الممارسة نن يواجهمم أحًدا المتحدة، أو أنك تعرفين الواليات

 المتاحة. سبل المساعدةعلى معلومات إضافية عن 

 

 

 


