
ሴት ልጅ መግረዝን የሚጻረር 
መግለጫ

ፌብሩዋሪ 2014





ሴት ልጅን መግረዝ (ሴልመ) በልጃገረዶች እና 
ሴቶች ሕይወት ላይ የሚፈጸም አደገኛ ጠንቅና ጉዳት 
የሚያስከትል ተግባር ነው። አንዳንድ ልጃገረዶች 
ከመገረዝ ድርጊት የተነሳ በሚፈሳቸው ደም ወይም 
ቁስል ሕይወታቸውን ያጣሉ። ከዚህም ሌላ 
የተገረዙ ሴቶች ልጅ በሚወልዱበት ጊዜ ብዙ ችግር 

ያጋጥማቸዋል።

ይህ መግለጫ ለምን ወጣ? ውጭ ሃገር 
በሚሄዱበት ጊዜ ይህንን መግለጫ አብረው ይዘው 
መሄድ አለብዎት። ለቤተሰብዎ ሊያሳዩት ይችላሉ። 
በዚህ ምክንያት የተነሳ ሴት ልጅን መግረዝ (ሴልመ) 
አደገኛ መሆኑ ታወቆ እንደ ከባድ ወንጀል ስለሚቆጠር፣ 
ይህን ሲፈጽም የተገኘ ማንኛውም ሰው እስከ 14 
ዓመት በሚደረስ እስር ሊቀጣ ይችላል።



ይህንን መግለጫ ሁልጊዜ በፖስፖርት፣ የገንዘብ ቦርሳ፣ 
ወይም የኪስ ቦርሳ ውስጥ መያዝ አለብዎት። በተለይወ 
ወደ ውጭ ሃገር ሲሄዱ ከአጠገብዎ ሊለይዎት 
አይገባም። 

ሴት ልጅን መግረዝ (ሴልመ) ምን ማለት 
ነው? ሴልመ ማለት በሕክምና አስፈላጊ ባልሆነ ሌላ 
ምክንያት የሴት ልጅን ብልት ውጫዊ ሥጋ መቁረጥ 
ማለት ነው። በአጭሩ መግረዝ ወይም ግርዛት ተብሎ 
ይታወቃል።
 



የብሪታኒያ ሕግ፣ ዩናይትድ ኪንግደም ውስጥ 
ሴት ልጅን መግረዝ (ሴልመ) ወንጀል እንደሆነ 
ይደነግጋል1። አንድ ሰው ውጭ አገር ወስዶ ቢያስገርዝ 
እንኳ የዩናይትድ ኪንግደም ዜጋ እስከሆነ ድረስ 
ወይም የዩናትይድ ኪንግደም ቋሚ ነዋሪ እስከሆነ 
ድረስ በወንጀል ተጠያቂ ሆኖ ይከሰሳል። በተጨማሪም 
የዩናይትድ ኪንግደም ዜጋ ወይም የዩናይትድ ኪንግደም 
ቋሚ ነዋሪ በዚህ ተግባር ላይ ከተባበረ ወይም 
የዩናትይድ ኪንግደም ዜጋ ወይም ቋሚ ነዋሪነት ፈቃድ 
ያለውን ሰው ውጭ ሃገር አግኝቶ በአንድ የዩናይትድ 
ኪንግደም ዜጋ ወይም ቋሚ መኖሪያ ፈቃድ ያለው 
ግለሰብ ላይ ይህ ተግባር እንዲፈጸም ከፈቀደ በወንጀል 
ተጠያቂ ይሆናል።

1 በእንግሊዝ፣ ዌልስ እና ሰሜን አየርላንድ በሴት ግርዛት 
አንቀጽ 2003 መሰረት ይህ ተግባር ወንጀል ነው። ስኮትላንድ 
ውስጥም የሴት ግርዛት በአንቀጽ 2005 መሰረት የተከለከለ 
ነው።



የወንጀል ተጠያቂነት ወይም የቅጣት ደረጃ፥ 
አንድ ሰው ሴት ልጅን በመግረዝ (ሴልመ) ወንጀል 
ከተከሰሰ ወይም በዚህ ተግባር ላይ ተባባሪ ሆኖ ወይም 
አነሳሽ ሆኖ ከተገኘ፣ ለሰራው ወንጀል እስከ 14 ዓመት 
የሚደርስ እስር እና በገንዘብ ይቀጣል። 

እገዛ እና ድጋፍ፥ እርስዎ የዩናይትድ ኪንግደም 
ነዋሪ ሆነው እርስዎ ላይ ወይም እርስዎ በሚያውቁት 
ሰው ላይ እንዲህ ዓይነት ድርጊት ይደርሳል ብለው 
ስጋት ካልዎት፣ ለአስተማሪ፣ ለሐኪም፣ ለትምህርት 
ቤት ሐኪም፣ ማህበራዊ ሰራተኛ፣ ወይም ማህበራዊ 
አገልግሎት ሰጪ፣ ለፖሊስ ወይም ለማንኛውም የጤና፣ 
የትምህርት፣ የማህበራዊ እንክባካቤ ባለሙያ ማንነትዎ 
ለሌሎች ሳይገለጽ በምስጢር ማሳወቅ ይችላሉ። እነዚህ 
ሞያተኞች ሊረድዎት እና ሊተባበርዎት ይችላሉ። 



እርስዎ የዩናትይድ ኪንግደም ነዋሪ ቢሆኑም ሌሎች 
እርስዎን ወደ ውጭ ሃገር ወስደው እንዳያስገርዝዎት 
ከሰጉ፣ ወደ ፖሊስ በስልክ ቁጥር 999 በመደወል 
ማሳወቅ ይችላሉ።

ውጭ ሃገር ሆነው እርዳታና ምክር ካስፈለግዎት፣ 
የውጭ ሃገርና ኮመንዌልዝ መስሪያ ቤት ስልክ ቁጥር  
+44 (0) 20 7008 1500 ላይ መደወል ይችላሉ።



በተጨማሪ እርዳታ እና ድጋፍ ከሚከተሉት ማግኘት 
ይቻላል።

NSPCC FGM Helpline  
የእገዛ ማግኛ ስልክ መስመር፥
0800 028 3550
ኢሜይል፥ fgmhelp@nspcc.org.uk

የሕጻናት አገልግሎት ሰጪ መስመር (ቻይልድላይን)
ስልክ ቁጥር፥ 08001111
www.childline.org

ኢኳሊቲ ናው  
(ናይሮቢ - ኬንያ እና ለንደን - ዩናይትድ ኪንግደም)
ስልክ ቁጥር፥ +44(0) 20-7304 6902 
ስልክ ቁጥር፥ + 254 20 – 271 – 9832
www.equalitynow.org



የሚኒስትር ፊርማ፥ ይህ አዋጅ ከታች በተዘረዘሩት 
የተደገፈ ነው፡

Norman Baker የፓርላማ አባል 
የአገር ውስጥ ወንጀል መከላከል ሚኒስተር፣ ሆም ኦፊስ

Damian Green የፓርላማ አባል  
የፖሊስ እና የወንጀል ፍትሕ አሰጣጥ እና የወንጀል 
ሰለባዎች ሚኒስቴር



Jane Ellison የፓርላማ አባል  
በአገሪቷ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ስር፣ የጤና መምሪያ

ኤድዋርድ ቲምፕሶን የሸንጎ አባል  
በአገሪቷ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ስር፣ የሕጻናት  
እና ቤተሰቦች ጉዳይ



Lynne Featherstone የፓርላማ አባል
በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ስር የዓለም አቀፍ ልማት 
ፓርላማ ተወካይ

ይህ መግለጫ በተጨማሪ በCrown Prosecution 
Service የተደገፈ ነው፥

Alison Saunders QC
የሕዝብ ዓቃቤ ሕጎች ዳይሬክተር (Director 
of Public Prosecutions (DPP)፣ Crown 
Prosecution Service (CPS))
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