
بیانیه ای در مخالفت با 
ختنه خانمها

فوریه ۲۰۱۴





 )FGM( قطع عضو آلت تناسلی زنان
عملی بسیار مضر و با عواقب مخرب 

سالمتی برای دختران و زنان است. برخی 
از دختران به خاطر خونریزی و یا عفونت 
مستقیما در نتیجه از این روش، می میرند. 

زنانی که تحت FGM قرار گرفته اند، به 
احتمال زیاد در هنگام زایمان با مشکل 

روبرو خواهند شد. 

 این بیانیه برای چه میباشد: شما باید این 
بیانیه را در مواقع سفر خارج از کشور 

همراه با خود ببرید. شما می توانید آن را به 
خانواده خود نشان دهید. این به طور واضح 

نشان میدهد که در انگلستان FGM جرم 
جنایی جدی میباشد، با حداکثر مجازات ۱۴ 

سال زندانی برای کسی که مرتکب جرم شده 
است.



این بیانیه را در داخل گذرنامه، کیف پول 
و یا کیف جیبی که همراهتان حمل میکنید، 
در همه وقت با خود داشته باشید، به ویژه 

هنگامی که به خارج از کشور میروید.

 FGM چه است: FGM قطع قسمت 
خارجی عضو آلت تناسلی زنان، برای 

دالیل غیر پزشکی است. آن همچنین گاهی 
اوقات به عنوان ختنه زنان یا "سونا" شناخته 

میشود.



 قانون در بریتانیا : FGM در بریتانیا جرم 
و جنایت میباشد 1 . حتی اگر کسی به خارج 

از کشور برده شود و عمل قطع عضو 
توسط شخصی مقیم دائم انگلیس و یا با 

تابعیت بریتانیا انجام شود، آن عمل هنوز 
در بریتانیا به عنوان جرم و جنایت شناخته 

میشود . همچنین اگر شخصی  با تابعیت و یا 
اقامت دائم بریتانیا به شخص غیر بریتنیا یی 
و یا شخصیکه اقامت دائم بریتانیا را دارد، 

در خارج از کشور برای انجام اینگونه 
اعمال کمک کند، آن عمل جرم شناخته 

میشود.

1 در انگلستان، ویلز و ایرلند شمالی، این عمل تحت 
قانون ختنه زنان مصوب۲۰۰۳، غیر قانونی میباشد. 

در اسکاتلند این عمل تحت قانون ۲۰۰۵ ممنوعیت 
ختنه زنان )اسکاتلند(، غیر قانونی میباشد.



 مجازات کیفری هرشخصی که مرتکب 
به جرم FGM - و یا کمک و همکاری در 

چنین جرمی کند - به مجازات زندانی تا 
۱۴سال، جریمه نقدی و یا هر دو محکوم 

میشود.

راهنما و پشتیبانی: اگر شما در بریتانیا 
هستید و نگرانی هایی در مورد امکان 

این اتفاق برای خودتان و یا شخصی  آشنا 
میباشید، شما می توانید به طور محرمانه با 
یک معلم، پزشک، پرستار مدرسه، مددکار 
اجتماعی، افسر پلیس و یا هر گونه شخص 

حرفه ای بهداشت و درمانی، آموزشی و 
مراقبت اجتماعی حرفه ای صحبت کنید. آنها 

قادر به کمک و حمایت شما خواهند بود. 



اگر که شما در بریتانیا هستند و نگرانید که 
ممکن است شما را برای هدف FGM به 

خارج از کشور ببرند، با پلیس توسط شماره 
۹۹۹ تماس گیرید.

اگر شما در خارج از کشور هستید و نیاز 
به کمک و یا راهنمایی دارید، لطفا با اداره 

خارجه و منافع مشترک از طریق شماره 
تلفن ۱۵۰۰ ۷۰۰۸ ۲۰ )۰( ۴۴+ تماس 

گیرید.



شما همچنین می توانید از راه های زیر 
دسترسی به کمک و پشتیبانی داشته باشید:

 NSPCC FMG : خط کمک تلفنی
۰۸۰۰ ۰۲۸ ۳۵۵۰

fmghelp@nspcc.org.uk: ایمیل

خط تلفن کمک به کودکان
تلفن: ۱۱۱۱ ۰۸۰۰

www.childline.org

 موسسه“ برابری در حال حاضر” 
)در نایروبی، کنیا و لندن، انگلستان(

 تلفن )لندن(: +٤٤ )۰( ۲۰ – ۷۳۰٤ ٦۹۰۲
تلفن )نایروبی(: + ۲٥٤ ۲۰ – ۲۷۱ – ۹۸۳۲

 www.equalitynow.org



 امضای وزرا: اشخاص زیر این بیانیه را 
حمایت میکنند: 

 نورمن بیکر عضو مجلس  
وزیر امور خارجه برای پیشگیری از 

جنایت، وزارت کشور

 دیمین گرین عضو مجلس    
وزیر پلیس، عدالت کیفری و قربانیان



 جین الیسون عضو مجلس
معاون وزیر امور خارجه مجلس ، وزارت 

بهداشت و درمان

 ادوارد تیمپسون عضو پارلمان  
معاون وزیر پارلمانی برای کودکان و 
خانواده ها، بخش آموزش و پرورش 



لین فدرستون عضو مجلس 
 معاون وزیر پارلمانی بخش توسعه 

بین المللی 

این اظهارات از طرف دادستانی سلطنتی 
نیزحمایت می شوند:

آلیسون سوندرز عضو شورای سلطنتی
مدیر دادستانی عمومی )DPP(، دادستانی 

)CPS( سلطنتی
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