تماس های مفید
خدمات کودکان پیتربورو
 01733 864180و

[]Peterborough

برای دانلود این بروشور رجوع کنید به
www.peterboroughlscb.org.uk

01733 864170

ختنه زنانه

گروه شیفت خارج از ساعات کاری – اضطراری
01733 234724

گروه  101پلیس برای محافظت از کودکان
انجمن ملی جلوگیری از بیرحمی در قبال کودکان
تلفن کمک رسانی  42ساعته  -تلفن0800 800 5000 :
تلفن کمک رسانی FGM
ایمیل fgmhelp@nspcc.org.uk :تلفن0800 048 3550 :

در شرایط اضطراری با  999یا کالنتری محلی تماس بگیرید
هیأت محلی محافظت از کودکان
پیتربورو www.peterborough.lscb.org.uk 01733 863722
سازمان امور خارجه و مشترک المنافع
تلفن040 7008 1500 :
از خارج کشور+22 (0)40 7008 1500 :
 - FORWARDبنیاد سالمتی ،پژوهش و توسعه زنان -
برای زنان و دختران آفریقا .تلفنwww.forward.org.uk 040 8960 2000 :
برای آگاهی از معیارهای اجرائی مقابله و بازداری ختنه زنانه سازمان های مختلف
دولتی بریتانیا به https://www.gov.uk/government/publications/female-genital-
 mutilation-multi-agency-practice-guidelinesمراجعه کنید

برگه اطالع رسانی
برای زنان و دختران

 FGMو قانون

ختنه زنانه ] [FGMچیست؟
منظور از ختنه زنانه هر عملی است که تمام یا بخشی از اندام های بیرونی تناسلی زنانه در
طی آن برداشته می شود یا هر جراحت دیگری بخاطر دالیل غیرپزشکی به اندام های
تناسلی زنانه وارد می آید.
 FGMدر  48کشور آفریقائی و بخش هائی از آسیا و آمریکای التین انجام می شود .از
دالیلی که برای توجیه  FGMآورده می شود می توان به سنت ،پاکیزگی ،دین (هیچ دینی از
 FGMدفاع نمی کند) ،حفظ بکارت و مقبولیت اجتماعی بخصوص برای ازدواج اشاره کرد.
بسیاری از زنان فکر می کنند  FGMتضمین می کند که در جامعه محلی خود پذیرفته می
شوند؛ آنها نمی دانند که  FGMدر بیشتر نقاط دنیا رواج ندارد.

چه کسانی در معرض خطر هستند؟
دختران سن مدرسه ای در بریتانیا از گروه های اقلیت به ویژه از کشورهای سومالی،
سودان و اتیوپی که تا  98%زنان آنها ختنه می شوند.
تخمین زده می شود که در بریتانیا حدودا  20000دختر زیر سن  11سال هر سال در
معرض خطر  FGMهستند.

هم اینک "بردن اتباع بریتانیائی و دارندگان اقامت دائم بریتانیا به خارج کشور برای خرترنره کرردن،
کمک و ترغیب به این کار ،راهنمائی یا تسهیل انجام  FGMیرک جررم مرحرسروب مری شرود .خرترنره
کردن زنان یا دختران توسط هر کس برای دالیل فرهنگی یا غیرپزشکی برخالف قانون است".
اگر شخصی بر اساس قانون  FGMمصوب  4003متهم گردد ممکن است برا مرجرازات ترا  12سرال
زندان روبرو شود.

مشکالت بهداشتی

مشکالت کوتاه مدت بهداشتی عبارتند از:
درد شدید

خونریزی

عفونت

عدم توانائی ادرار کردن

افزایش خطر ابتال به  HIVو سایر ویروس های خونی

مشکالت بلندمدت بهداشتی عبارتند از:
عفونت های مکرر ناحیه لگن خاصره

عفونت های مکرر مجاری ادرار

مشکالت قاعدگی

مشکل برای بارداری و زایمان

مشکل در نزدیکی جنسی

مشکالت روانی و ذهنی شامل افسردگی و اختالل استرسی پس از ضایعه روانی ][PTSD

تخمین زده می شود که  10%قربانیان بر اثر عوارض کوتاه مدت و  21%آنها
بخاطر مشکالت مکرر فوت می کنند.
امی ویتالی – پانوس پیکچرز ][Amy Vitali - Panos Pictures

زنانی که تحت  FGMقرار می گیرند شاید نیاز به مراقبت های پزشکی یا سایر حمایت ها
مانند مشاوره داشته باشند.

از زمان تصویب ممنوعیت ختنه زنانه در سال  ،1985تمام انواع  FGMدر برریرترانریرا غریررقرانرونری
است .قانون جدید ختنه زنانه ) (4003نسخه جدید و بروزشده قانون اصلی است.

