Mein Körper und Ich. Gesundheitsinformationen für Frauen auf
عزيزتي الرأة العلومات مفيدة عن صحتك Arabisch.
Eine Kooperation der Frauenabteilung der Stadt Wien MA57
Orange 94.0 das freie Radio in Wien und FemSüd
Gesundheitszentrum.
?FGM: Was bedeutet das für meine Tochter

ختان الناث
ماهي الخاطر ال تتعرض لها إينتي بسببه؟
السلم عليكم دكتورة
و عليكم السلم .مرحبا
دكتورة أنا مسافر و أكيد راح نخت البنت.تنصحينني أعمل الختان هنا
أم هناك؟
و ليش أكيد تختني البنت؟
ال دكتورة الختان صحيح فيه نظافة و عفة و من ناحية الدينية لزم
.بتعمل .و أحنا كلنا مختوني و أنت دكتورة عارفة كده
دكتورة :طيب خلينا في البداية نعرف معناه ايه الختان
ختان الناث هو إزالة الجزء أو كامل العضاء التناسلية الخارجية للمرأة
أو الفتى بدون أسباب طبية .معناها إزالة أجزاء مهمة عندها وظيفة مهمة
جسدية و صحية نفسية الفتى أو الرأة .أنت ذكرت أن الختان صحيح و
فيه عفة و نظافة لنه كثير من الفتيات أثناءه يتعرضن للوفاة إما بسبب
النزيف السديد أو بسبب النتخابات البكتيرية في فترة الدورة الشهرية.
كثير من النساء و الفتيات تجيهم آلم حادة جدا ...كما يتعرضون أو
يكون في خطر كبير جدا لللتهابات في السالك البولية و التهابات في
.العضاء التناسلية الداخلية للمرأة
أقصد بذلك الرحم ...قنوات البول و البيض و هذا ما يجعل الرأة تحتاج
لستعمال أدوية مثل مسكنات اللم أو الضادات الحيوية و هذه لديها

سلبيات كبيرة على الصحة مثل الكبد و الكلى غير ذلك من ام الفتيات
الختونات أنواع السنة أو الفرعوني...أي كان تكونالفتيات معروضات
لعقم...معناها ان البنت بعد الزواج ل تكون قادرة على النجاب غير ذلك
يسبب مشاكل في العلقات الخاصة مع آلم متكررة أو فقدان الحساس
.بالعلقة الخاصة مع زوجها
السيدة :فعل دكتورة أنا عندي نفس العراض أنا الن عرفت لاذا ...كيف
أتصرف ..طيب؟ و كيف أحمي إبنتي؟
.دكتورة :حماية بنتك هي مسؤولية تتعلق بك انت و زوجك أيضا
من الفضل أنك توضحي لزوجك كل هذه الخاطر.الخاطر الصحية التي
إنت أصل عشتيها و تعرفينها .عندما توضيحها لزوجك سيحاول هو أيضا
أن يحمي إبنته معك .أنا أعرف أنه في الدول التي يمارس فيها ختان
البنات...مجتمع متزمت جدا و يطالب الجتمع بذلك و صعب أنك
ترفضينها .لكن من الفضل أنك أنت و زوجك محاضرين أنفسكم
لذلك...بمعنى أنه لا يتطلعون أجازة لزم تنتبهوا لبنتكم تماما
لزم تكون معاكم دائما...لزم توضحوا لبنتكم نهارك الختان أو معنى
الختان حتى تكون هي واعية إزاء أي شخص يحاول أن يعرضها لشيء
مثل هذا .و تكون واعية و ترفض ...غير ذلك لزم تعرفوا أنه في قانون في
النمسا يرفض ختان الناث و يعتبره إنتهاكات لحقوق النسان...انتهاكا
.لحقوق الطفل و إنتهاكا لحقوق الرأة
و يعاقب عليه القانون النمساوي من 5إلى  10سنوات فلزم يكون النتباه
أنك أنت و زوجك إنتباه في فترة الجازات و أيضا من الهم جدا أنكم
تنصحوني لبنتكم ما معنى الختان و الضرار التي تأتي منه كيف تقدر
.أن تحمي نفسها منه
السيدة :طيب دكتورة...زوجي كيف يتواصل معكم حتى يقتنع و يسمع
الكلم هذا؟

دكتورة :زوجك يمكن له التصال على الركز النساء الصحي
Frauengesundheitszentrum
FemSüd
يتصل على الرقم 01601915201
هناك يمكن يطلب موعد ..فيه إستشارةفي الركز تقدم باللغات العربية و
النجليزية و اللانية و الفرنسية و إذا كان هناك أي أسرة محتاجة لي
إستشارة في الجال هذا لكن بلغة لم أذكرها أنا...ممكن جدا أيضا أن
يطلب هناك بمساعدة مترجم أو مترجمة يتم التواصل معهم ..في نفس
الوقت من الهم جدا أن تأخذوا موضوع الختان كزوجة و زوجة...كأسرة
كاملة
السيدة :شكرا دكتورة ..السلم عليكم
دكتورة :و عليكم السلم
Sie hörten eine Kooperation der Frauenabteilung der Stadt
Wien MA 57, Orange 94.0 das freie Radio in Wien und FemSüd
Gesundheitszentrum.

