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خواتین کے اعضائے تناسل کی بریدگی )ایف 
جی ایم( ایک انتہائی خطرناک عمل ہے جس 
کے لڑکیوں اور خواتین کی صحت کے لئے 

تباہ کن اثرات ہوتے ہیں۔ اس اپریشن کے 
نتیجے میں کئی لڑکیاں خون کے ضیاع یا 

انفیکشن کی وجہ سے جان سے ہاتھ بیٹھتی 
ہیں۔ جن خواتین کے اعضائے تناسل کاٹے 

گئے ہوں اُن کو زچگی کے دوران مشکالت 
پیش آسکتی ہیں۔ 

یہ بیان کس لئے ہے: جب آپ بیرون ملک 
جائیں تو آپ کو یہ بیان ساتھ لے جانا چاہیے۔ 
آپ ِاسے اپنے خاندان کو دکھا سکتے ہیں۔ یہ 
واضح کرتا ہے کہ برطانیہ میں خواتین کے 

اعضائے تناسل کی بریدگی ایک سنگین ُجرم 
ہے اور ِاس کا مرتکب پائے جانے واال شخص 

کی انتہائی سزا 14 قید ہوسکتی ہے۔



یہ بیان اپنے پاسپورٹ، پرس یا بٹوے میں 
رکھیں جسے آپ ساتھ رکھتے ہوں – 

خاص طور پر جب آپ بیروِن ملک جائیں

خواتین کے اعضائے تناسل کی بریدگی 
کیا ہے: خواتین کے اعضائے تناسل کی 

بریدگی سے ُمراد طّبی وجوہات کے بغیر 
عورت کے بیرونی اعضائے تناسل کو کاٹنا 
ہے بعض اوقات ِاسے خواتین کے ختنے یا 

سنت کہا جاتا ہے



برطانوں قانون سازی: خواتین کے 
اعضائے تناسل کی بریدگی برطانیہ1 میں 

ایک جُرم ہے. اگر ختنے کے لئے کسی کو 
بیروِن ملک بھی لے جایا جاتا ہے، تو بھی 
یہ برطانیہ میں مرتکب ہونے واال جرم ہے 
اگر بریدگی کوئی برطانوی شہری یا مستقل 

برطانوں رہائشی کرتا ہے یہ اُس صورت 
میں بھی جرم ہے اگر کوئی برطانوی 

شہری یا مستقل رہائشی اس میں مدد کرتا 
ہے یا کسی غیر برطانوی یا مستقل رہائشی 
سے بیروِن ملک کسی برطانوی شہری یا 

مستقل رہائشی پر یہ عمل کرواتا ہے

1فیمیل جینیٹل میوٹیلیشن ایکٹ مجریہ 2003 کے تحت 
انگلینڈ، ویلز اور شمالی آئرلینڈ میں یہ عمل غیر قانونی 

ہے۔ اسکاٹ لینڈ میں یہ پروہیبشن آف فیمیل جینیٹل 
میوٹیلیشن )اسکاٹ لینڈ( ایکٹ مجریہ 2005 کے تحت 

یہ غیرقانونی ہے۔



عدالتی سزا: اگر کوئی شخص خواتین کے 
اعضائے تناسل کی بردیگی کے جرم کا 

مرتکب پایا جاتا ہے – یا ایسے کسی جرم 
کی اعانِت مجرمانہ کا مرتکب پایا جاتا ہے 
– تو وہ جیل میں 14 سال کی انتہائی قید، 

جرمانے یا دونوں کا مستحق ٹھہرے گا۔

مدد اور اعانت: اگر آپ برطانیہ میں ہیں 
اور آپ کو خدشات ہیں کہ یہ آپ یا آپ کے 
کسی جاننے والے کے ساتھ ہوسکتا ہے، تو 
آپ کسی استاد، ڈاکٹر، اسکول نرس، سوشل 

ورکر، پولیس آفسر یا کسی بھی صحت، 
تعلیم یا سوشل کیئر پروفیشنل کے ساتھ 

رازداری کے ساتھ بات کرسکتے ہیں۔ وہ 
آپ کی مدد اور اعانت کرسکیں گے۔



اگر آپ برطانیہ میں ہیں اور آپ کو ڈر 
ہے کہ ممکن ہے کہ آپ کو خواتین کے 

اعضائے تناسل کی بریدگی کے لئے بیروِن 
ملک لے جایا جائے، تو برائے مہربانی 
999 ڈائل کرکے پولیس سے بات کریں۔

اگر آپ بیروِن ملک ہیں اور آپ کو مدد 
یا مشورے کی ضرورت ہے تو برائے 

 مہربانی پر
1500 7008 20 (0) 44+ فارن اور کامن 

ویلتھ آفس کو فون کریں۔



آپ ان سے بھی مدد اور اعانت حاصل 
کرسکتے ہیں:

این ایس پی سی سی ایف ایم جی ہیلپ الئن:
0800 028 3550

Email: fgmhelp@nspcc.org.uk

چائلڈالئن
فون: 1111 0800

www.childline.org

 ایکوالٹی ناؤ 
)نیروبی، کینیا اور لندن، یوکے(

فون )لندن( 6902 20-7304 (0)44+
فون )نیروبی( 9832 -271 -20 254+

 www.equalitynow.org



وزارتی دستخط: بیان کی حمایت کرتے ہیں:

 نارمن بیکر ایم پی
ایم پی منسٹر آف اسٹیٹ فار کرائم پریونشن، 

ہوم آفس

 ڈیمئن گرین ایم پی
وزیر برائے محکمہ پولیس اور فوجداری 

انصاف اور متاثرین 



 جین ایلسن ایم پی 
ایم پی پارلیمانی انڈر سکریٹری، ہیلتھ 

ڈپارٹمنٹ

ایڈورڈ ٹمسن
پارلیمانی انڈر سیکریٹری آف اسٹیٹ، برائے 

بچےو ُکنبے، شعبۂ تعلیم 



لِین فیدرسٹون ایم پی
پارلیمانی انڈر سیکریٹری آف اسٹیٹ، برائے 

بین االقوامی ترقی 

کراؤن پراسیکیوشن سروس نے بھی اس 
بیان کی حمایت کی ہے:

ایلسن سانڈرز کیو سی
 ڈائریکٹر برائے پبلک پراسیکیوشن 

)ڈی پی پی(، کراؤن پراسیکیوشن سروس 
)سی پی ایس(
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