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TERRE DES FEMMES
Menschenrechte für die Frau e.V.

Femmes Entraide et
)Autonomie (FEA

یک سازمان غیرانتفاعی مستقر
در فرانسه است FEA .در جهت
ریشهکن کردن اقدامات آسیبزا و بهبود
دسترسی به حقوق ،مراقبتهای بهداشتی
و خدمات برای زنان و جوانان به
ویژه کسانی که سابقه مهاجرت دارند،
فعالیت میکند .فعالیتهای  FEAدر
راستای پذیرش ،ارائه اطالعات و
جهتدهی ،افزایش آگاهی و آموزش
است.

– TERRE DES FEMMES
Menschenrechte für
die Frau e.V.

یک سازمان غیرانتفاعی در خصوص
حقوق زنان است که از طریق حمایت
و تبلیغات عمومی ،برگذاری کمپین
و رایزنی ،شبکهسازی بینالمللی و
پیشبرد پروژههای فردی ،از دختران
و زنان حمایت میکند .موضوعات
اصلی  TDFعبارتند از ختنه زنان،
کودکهمسری ،ازدواج زودهنگام و
اجباری ،جرائم ناموسی ،قاچاق زنان
و روسپیگری و خشونت خانگی و
جنسی.
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کمک کنید تا به ختنه /بریدن دستگاه تناسلی
زنان و کودکهمسری ،ازدواج زودهنگام و
ازدواج اجبای زنان پایان دهیم!

کمک نمایید و حمایت کنید

E

LESSAN e.V.

یک سازمان غیرانتفاعی است که از
طریق پروژههای میانفرهنگی،
موجب پذیرش اجتماعی و حرفهای
افراد مهاجر میشود .تمرکز اصلی
 LESSANبر افزایش آگاهی و
آموزش در مورد ختنه زنان ،خشونت
علیه زنان و دختران و نژادپرستی و
تبعیض معطوف استLESSAN .
 .e.Vکمکهای فردی نیز ارائه
میکند .V.کمکهای فردی نیز ارائه
میکند.

13 Rue de l´Ourcq
75019 Paris

Brunnenstraße 128
13355 Berlin

Adenauerallee 10
20097 Hamburg

00 33 7 80 86 87 53

030 - 40 50 46 99 0

0176 - 39 45 19 44

fea.association@gmail.com

info@frauenrechte.de

info@lessan.eu

www.facebook.com/FEA

www.frauenrechte.de

www.lessan.eu

این نشریه با حمایت مالی «برنامه عدالت» و «برنامه حقوق ،برابری و شهروندان اتحادیه اروپا» تهیه شده است .مسئولیت مطالب این نشریه
تنها بر عهده نویسندگان است و به هیچ وجه نمیتوان آن را منعکسکننده نظرات کمیسیون اروپا دانست .نویسندگان این نشریه عضو کنسرسیوم پروژه
( MEN STANDING UP FOR GENDER EQUALITYخیزش مردان برای برابری جنسیتی) هستند.

اگر شما یا دخترتان تحت تأثیر یا در معرض خطر ختنه زنان یا کودکهمسری ،ازدواج زودهنگام و اجباری
بوده یا اگر نگران دختری هستید که ممکن است در معرض خطر ختنه زنان یا کودکهمسری ،ازدواج
زودهنگام و اجباری باشد و به حمایت نیاز دارد ،درخواست کمک کنید.
اگر میخواهید ناشناس بمانید ،با شماره امداد خشونت علیه زنان به شماره  016 116 08000تماس بگیرید.
Violence against Women helpline

08000 116 016
تماس با خط امداد رایگان بوده و  ۲۴ساعت روز فعال است.
اگر مایلید که مشاوره دریافت کنید ،لطفا ً با این مرکز تماس بگیرید
!LESSAN e.V. – Be the CHANGEMAKER

0176 - 394 519 44
info@lessan.eu
ختنه زنان و کودکهمسری ،ازدواج زودهنگام و اجباری میتواند زمینه پناهندگی باشد .اگر مجبور شدید به
خاطر ختنه زنان یا کودکهمسری ،ازدواج زودهنگام و اجباری ،کشور خود را ترک کنید و در روند
پناهندگی خود نیاز به کمک دارید ،لطفا ً با  PRO ASYLتماس بگیرید
PRO ASYL

069 - 242 314 20
proasyl@proasyl.de

اگر به کمک یا پشتیبانی نیاز دارید ،معطل نکنید!
مراکز مشاوره میتوانند به شما کمک کنند.

کودکهمسری ،ازدواج زودهنگام و اجباری ()CEFM
چیست؟
کودکهمسری یا ازدواج زودهنگام یعنی هر نوع ازدواج
رسمی یا پیوند غیر رسمی که یکی از طرفین یا هر دو
طرف کمتر از  ۱۸سال سن داشته باشد .کودکهمسری
تأثیرات نامتناسبی بر دختران دارد.
ازدواج اجباری زمانی رخ میدهد که یکی از طرفین یا
هر دو طرف به طور کامل یا آزادانه راضی به ازدواج
نیستند و از فشار ،تهدید ،اجبار یا خشونت استفاده
میشود .کودکهمسری نیز همیشه به عنوان یک نوع
ازدواج اجباری است.
WHO

بیش از  ۶۵۰میلیون زن که امروزه زنده هستند ،در
کودکی ازدواج کردهاند .هر روز  ۳۹۰۰۰کودک بر
خالف میل خود ازدواج میکنند².

ختنه /بریدن دستگاه تناسلی زنان ()FGM/C
چیست؟
ختنه زنان عملی شامل تغییر ،دستکاری یا حذف بخشی
از دستگاه تناسلی خارجی زن یا دختر است که دلیل و
فایده پزشکی و سالمتی ندارد.
 FGM/Cبا عناوین ختنه یا بریدن زنانه یا به نامهای
دیگر همچون سنت ،مکنشاب ،ختنه ،نیاکا ،طهور،
مگرز ،ختنه اوراسیون و خیتان و غیره نیز شناخته
میشود.

UNICEF, 2016
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 CEFMو قانون

( CEFMکودکهمسری ،ازدواج زودهنگام و اجباری)
نقض حقوق بشر و در قوانین بینالمللی ممنوع است .در حال
حاضر چندین کشور اتحادیه اروپا ،از جمله آلمان و فرانسه
کودکهمسری راممنوع کردهاند .ازدواج اجباری در برخی از
کشورهای عضو اتحادیه اروپا ،از جمله آلمان یک جرم جنایی
ویژه است .ازدواج کودکان اگر که در خارج از کشور منعقد
شده باشد به رسمیت شناخته نشده و میتواند باطل شود.

کودکهمسری ،ازدواج زودهنگام و اجباری
سالمتی و زندگی دختران و زنان و همچنین
چشمانداز آینده آنها را تهدید میکند.

( CEFMکودکهمسری ،ازدواج
زودهنگام و اجباری) و
پیامدهای آن
عواقب مضر کودکهمسری ،ازدواج زودهنگام و اجباری از
نظر اجتماعی و سالمتی میتواند شامل موارد زیر باشد:
•	انزوای اجتماعی
•	خشونت خانگی ،ضربه روحی
•	ترک تحصیل ،که معمول است و منجر به محرومیت از
تحصیل ،بهداشت و چشمانداز طوالنی مدت میشود
(و بنابراین میتواند منجر به فقر ریشهدار شود)
•	عوارضی در زایمان یا در دوران بارداری که میتواند
کشنده باشد
• خطر باالی ابتال به عفونتهای مقاربتی (از جمله ))HIV

دست کم  ۲۰۰میلیون زن و دختر در
سراسر جهان دچار  FGM/Cشدهاند ¹.

افسانهها و حقایق مربوط به
ختنه /بریدن
دستگاه
تناسلی
زنان
()FGM/C

یک واجب

ناسلی زنان
مت
ختنه اندا رعی است.
ش

ختنه باروری زن را
افزایش میدهد.

ختنه زنان و قانون
ختنه یک نوع خشونت شدید علیه زنان و دختران و نقض
حقوق بشر است .انجام ختنه در اروپا و خارج از کشور
غیرقانونی است .همچنین برنامهریزی جهت بردن کودک به
خارج از کشور برای انجام این عمل یا کمک کردن به شخصی
برای انجام ختنه به هر روشی ،غیرقانونی است .هرکسی که
در این مورد مقصر شناخته شود ممکن است به حبس برای
چندین سال و یا جریمه نقدی محکوم شود.

در اتحادیه اروپا ،تمام اشکال ختنه زنان
غیرقانونی است .متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار
خواهند گرفت.

ختنه زنان و پیامدهای آن
ختنه زنان باعث آسیب جدی جسمی و روانی در دختران و
زنان میشود ،از جمله:
•	درد مداوم
•	عفونتهای مکرر که میتواند منجر به ناباروری شود
•	خونریزی بیش از حد ،اسکار کلوئید و کیست
•	مشکالت قاعدگی
•	عوارضی در دوران بارداری و زایمان که میتواند منجر
به مرگ زن و یا کودک شود
•	مشکالت جنسی
•	مشکالت دفع ادرار یا بیاختیاری ادرار
•	احساس اضطراب و افسردگی ،یادآوری خاطرات بد
گذشته و از دست دادن عزت نفس

و کودکهمسری،
ازدواج
زودهنگام
و اجباری
()CEFM

دختران و

ختنه باعث افزایش باروری زن نمیشود .برعکس ،ختنه اغلب
باعث بروز مشکالتی در دوران بارداری و زایمان میشود .حتی
میتواند منجر به مرگ کودک و/یا مادر شود.
بسیاری از سنتها برای سالمتی و تندرستی زنان مفید هستند .اما
ختنه هیچ فایدهای برای سالمتی زنان ندارد .برعکس ،عواقب
خطرناک و برگشتناپذیری هم دارد.

ما باید
فرهن به سنتها و رسوم
گمان
احترام بگذاریم
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هیچ مدرکی برای زمینه مذهبی این موضوع وجود ندارد.
ختنه زنان یک عمل فرهنگی است که قبل از تمام مذاهب یکپارچه
وجود داشته است.

او را از
رم،
ازدواج دادن دخت ت میکنم.
ی محافظ
ا
ب رض جنس
تع
ازدواج یک مسئله
خانوادگی است که من
نباید در آن دخالت کنم.

زنان مجرد بیارزش هستند

بسیاری از دختران و زنانی که ختنه شدهاند ،دچار
کودکهمسری ،ازدواج زودهنگام و اجباری نیز
هستند یا در معرض این مسئله قرار دارند.

( CEFMکودکهمسری ،ازدواج زودهنگام و اجباری) باعث
میشود دختران و زنان جوان نسبت به تجربه خشونت همسر،
خشونت خانگی و یا سوء استفاده جنسی آسیبپذیرتر شوند.
( CEFMکودکهمسری ،ازدواج زودهنگام و اجباری) دختران را
از آموزش و فرصتهای اقتصادی محروم میکند و سالمتی و ایمنی
آنها را در معرض خطر قرار میدهد .اگر دختری را می شناسید
که در معرض  CEFMاست ،میتوانید به او کمک کنید و او را
راهنمایی کنید تا خدمات پشتیبانی دریافت کند.
ارزش یک زن به وضعیت تأهل او بستگی ندارد .هر زنی باید
این حق را داشته باشد تا در مورد اینکه آیا میخواهد ازدواج کند و
با چه کسی ازدواج کند ،تصمیم بگیرد.

ختنه و کودکهمسری ،ازدواج زودهنگام و
اجباری نوعی خشونت جنسی است و میتواند
زمینهای برای پناهندگی باشد.

