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يعتبر تشويه األعضاء التناسلية لإلناث 
)FGM( ممارسة ضارة للغاية وتترتب عليها 

عواقب مدمرة على صحة الفتيات والنساء. 
بعض الفتيات يموتون من فقدان الدم أو 
العدوى كنتيجة مباشرة لهذا الممارسة. 

ومن المرجح أيضا أن تواجه النساء اللواتي 
خضعن لعملية FGM صعوبة في الوالدة. 

ما هو الغرض من هذا البيان: يجب أن 
تأخذ هذا البيان معك عند السفر إلى الخارج. 

يمكنك أن تعطيه لعائلتك. هذا يوضح أن 
تشويه األعضاء التناسلية األنثوية يعتبر 

جريمة جنائية خطيرة في المملكة المتحدة مع 
عقوبة قصوى تصل إلى 14 عاما في السجن 

ألي شخص تثبت إدانته على هذه الجريمة.



حافظ على هذا البيان مع جواز سفرك أو 
محفظتك أو حقيبة اليد التي تحملها معك في 

جميع األوقات - وخصوصا عندما تسافر إلى 
الخارج.

 ما هو FGM :FGM هو تشويه األعضاء 
التناسلية األنثوية الخارجية ألسباب غير 
طبية. يعرف أحيانا باسم ختان اإلناث أو 

"السنة".



قانون المملكة المتحدة: يعتبر FGM جريمة 
في المملكة المتحدة1. حتى لو تم أخذ شخص 

ما إلى الخارج إلجراء التشويه، فإنها ال تزال 
جريمة في المملكة المتحدة إذا تم التشويه 

من أحد مواطني المملكة المتحدة أو شخص 
مقيم بصورة دائمة في المملكة المتحدة. بل 

هو أيضا يعتبر جريمة وطنية إذا قام أحد 
مواطني المملكة المتحدة أو شخص مقيم 

بصورة دائمة في المملكة المتحدة بالمساعدة 
أو يجعل شخص من غير مواطني المملكة 
المتحدة أو لديه إقامة دائمة لتنفيذ الممارسة 

في الخارج على مواطن من المملكة المتحدة 
أو شخص لديه إقامة دائمة.

1 تعتبر الممارسة غير قانونية في انجلترا وويلز 
وأيرلندا الشمالية بموجب قانون تشويه األعضاء 

التناسلية األنثوية لعام 2003. تعتبر الممارسة غير 
قانونية في اسكتلندا بموجب قانون حظر تشويه 

األعضاء التناسلية األنثوية )اسكتلندا( لعام 2005.



العقوبات الجنائية: أي شخص يثبت إرتكابه 
لجريمة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية 
- أو مساعدته أو تحريضه على مثل هذه 

الجريمة - سيواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 
14 عاما ، وغرامة، أو كليهما.

المساعدة والدعم: إذا كنت في المملكة 
المتحدة ولديك مخاوف أن هذا األمر قد يحدث 

لك أو لشخص تعرفه، يمكنك التحدث بشكل 
سري مع معلم، طبيب، ممرضة المدرسة، 

األخصائي االجتماعي، أو ضابط شرطة 
أو أي مهني مختص بالرعاية الصحية أو 

التعليمية أو االجتماعية. فأن أي منهم سيكون 
قادر على مساعدتك ودعمك. 



إذا كنت في المملكة المتحدة وقلق من أنه قد 
يتم أخذك للخارج لغرض تشويه األعضاء 
التناسلية األنثوية الرجاء االتصال بالشرطة 

عن طريق االتصال بالرقم 999.

إذا كنت في الخارج وتحتاج للمساعدة أو 
المشورة يرجى االتصال بوزارة الخارجية 

 والكومنولث على هاتف رقم
+44 (0) 20 7008 1500



يمكنك أيضا الوصول إلى المساعدة والدعم 
من خالل:

NSPCC FGM: خط مساعدة
0800 028 3550
 البريد اإللكتروني: 

fgmhelp@nspcc.org.uk

خط هاتف األطفال
هاتف:1111 0800 

www.childline.org

 المساواة اآلن 
)في نيروبي ، كينيا ولندن ، المملكة المتحدة(

هاتف )لندن(: 6902 20-7304 (0)44+
هاتف )نيروبي(: 9832 -271 -20 254 +

 www.equalitynow.org



 التوقيعات الوزارية: تم تأييد هذا البيان 
من قبل:

 نورمان بيكر عضو البرلمان
وزير الدولة لمنع الجرائم ، وزارة الداخلية

 داميان غرين عضو البرلمان
وزير الشرطة و العدالة الجنائية و الضحايا



 جين إليسون عضو البرلمان 
الوكيلة البرلمانية للدولة لوزارة الصحة

إدوارد تيمبسون عضو في البرلمان  
 الوكيل البرلماني للدولة لشؤون األطفال 

والعائالت، إدارة التربية والتعليم



لين فيذرستون عضو البرلمان 
 الوكيل البرلماني لوزارة الخارجية، 

التنمية الدولية 

كما يتم دعم هذا البيان أيضا من قبل هيئة 
النيابة العامة:

أليسون سوندرز مستشارة الملكة
مدير النيابات العامة (DPP)، هيئة النيابة 

(CPS) العامة
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