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ناقص سازی اندام تناسلی زنان )ختنه زنان( )FGM( عملی است که طی 
آن، بدون وجود دلیل پزشکی، به اندام های تناسلی زنان آسیب رسانده یا 

تغییر داده می شود. این عمل می تواند در درازمدت سالمتی دختران و زنان 
را بشدت به خطر اندازد. برخی دختران در نتیجه مستقیم این عمل بر اثر 

خونریزی یا عفونت جان خود را از دست می دهند. احتمال بروز مشکل در 
زایمان نیز برای زنانی که )FGM( داشته اند وجود دارد.

FGM معموالً روی دختران بین سنین ۵ تا ۱۰ سال انجام میشود. این عمل 
 halalys، tahur، ،با نام های ختنه زنان، بریدن، یا اصطالحات دیگر مانند سنت

mergez، و khitan نیز شناخته می شود.

:FGM انواع
نوع ۱ – برداشتن تمام یا بخشی از کلیتوریس

نوع ۲ –  برداشتن تمام یا بخشی از کلیتوریس و لب کوچک )»لبچه هایی« 
که روی واژن را می پوشاند(.

نوع ۳ –  برداشتن تمام یا بخشی از اندام تناسلی زنانه، از جمله کلیتوریس. 
دوختن لبه ها به هم به طوریکه فقط یک روزنه کوچک باقی بماند. 

نوع ۴ –  هر آسیب دیگر، از جمله بریدن، سوزاندن، خراشیدن، سوراخ کردن 
یا گشاد کردن آلت تناسلی زنان.

چرا FGM انجام می شود؟
معموالً والدین دختر یا خویشاوندان نزدیک او FGM را هماهنگ می کنند. 

دالیل این کار عبارت است از:
عرف	 
مذهب	 
حفظ سنت ها 	 
حفظ بکارت	 
پاکیزگی	 
حفاظت از اعتبار خانواده )ناموس(	 
سلیقه های اجتماعی، بویژه در ارتباط با ازدواج	 

چنین دالیلی برای انجام FGM، ناشی از برداشت نادرست یا عدم آگاهی 
است.



برخی اعتقاد دارند FGM به عنوان بخشی از دین آنها مورد نیاز است، برای 
مثال FGM نوع ۱ برخی اوقات به اشتباه سنت خوانده می شود. ولی هیچ 
متن مذهبی وجود ندارد که از انجام FGM حمایت کند یا انجام آن را توصیه 

نماید.

انجام FGM غیرقانونی است. 
FGM غیرقانونی است و نباید هیچ گاه در داخل یا خارج از کشور انجام 
شود. همچنین هرگونه کمک به فرد دیگر برای انجام FGM خالف قانون 

است. هر هرکس  در این رابطه مجرم شناخته شود تا ۱۴ سال زندان پیش 
روی خود دارد و ممکن است جریمه شود )مجبور به پرداخت جزای نقدی 

گردد(.

FGM آسیب جدی به سالمت شما وارد می کند.
FGM آسیب جدی به دختران و زنان وارد می کند، از جمله:

	 درد دائم
	 عفونتهای مکرر که می تواند به نازایی بیانجامد

	 خونریزی، کیست و آبسه
	 مشکل دفع ادرار یا بی اختیاری ادرار

	 افسردگی، به یاد آوردن گذشته، خود آزاری
	 مشکالت هنگام زایمان/وضع حمل که می تواند منجر به مرگ شود

چه کمکی می توانید دریافت کنید؟
اگر برای شما FGM انجام شده است، می توانید کمک و حمایت از پزشک 

عمومی خود یا از هر کارمند مراقبت بهداشتی دیگر دریافت نمایید. اگر باردار 
هستید، می توانید از مامای خود کمک بگیرید. 

همچنین می توانید جزئیات خدمات و کلینیک های تخصصی FGM را در این 
 آدرس ببینید: 

  www.nhs.uk/fgm

 FGM اگر نگران دختری هستید که ممکن است در معرض خطر
باشد، به کارکنان بهداشتی خود اطالع دهید یا با خط کمک رسانی 

NSPCC که ۲۴ ساعته پاسخگو است با این شماره تماس بگیرید: 
 ۰۸۰۰ ۰۲۸ ۳۵۵۰

اگر نگران هستید که ممکن است توسط خانواده یا اجتماع خود 
تحت فشار قرار بگیرید تا FGM روی دختر شما انجام شود، از پزشک 

عمومی خود، پرستار مراقب یا هر کارمند دیگر مراقبت بهداشتی 
کمک بخواهید. 



گذرنامه بهداشتی
شما میتوانید نسخه هایی از »بیانیه مخالفت با ناقص سازی اندام تناسلی 
زنان« را درخواست نمایید. این بیانیه چاپ شده با اندازه جیبی است که در 
۱۱ زبان در دسترس است و شما می توانید هنگام سفر به خارج از کشور 
آن را با خود ببرید. آن را می توانید به خانواده خود نشان دهید. این بیانیه 

تصریح می کند که FGM در بریتانیا جرم می باشد.

 FGM جمع آوری و استفاده از اطالعات بیمارانی که
برای آنها انجام شده است 

 NHS Digital در حال جمع آوری اطالعات در زمینه FGM (ختنه زنان) 
 در انگلستان از جانب اداره بهداشت و درمان انگلستان می باشد. 

 به این جمع آوری اطالعات مجموعه داده های FGM می گویند - 
 www.content.digital.nhs.uk/fgm. داده های جمع آوری شده مورد 
 استفاده قرار خواهد گرفت تا اطالعاتی ایجاد شود که به بهبود نحوه 

 حمایت NHS از زنان و دخترانی که در معرض خطر FGM بوده اند یا 
می باشند کمک خواهد کرد.

NHS Digital یک سری »اطالعات شخصی محرمانه« را درباره شما جمع 
آوری خواهد نمود، برای مثال نام، تاریخ تولد، شماره NHS و کشور زادگاه 
شما. اطالعات مختص FGM نیز جمع آوری می شود. این اطالعات شامل 
نوع FGM، سن شما زمانی که FGM رخ داده، کشوری که در آن FGM رخ 

داده و سابقه خانوادگی FGM می گردد.
پزشکان عمومی و سایر ارائه دهندگان خدمات مراقبت بهداشتی قانوناً 

موظف هستند این اطالعات را در اختیار NHS Digital قرار دهند. با اینحال 
شما می توانید با به اشتراک گذاشته شدن اطالعات محرمانه خود مخالفت 

نمایید. برای آگاهی از نحوه انجام این کار می توانید با مسئولین درمانی 
خود صحبت کنید. یا برای دریافت اطالعات در زمینه نحوه مدیریت اطالعات 
شما یا کسب اطالعات درباره اینکه NHS Digital چگونه اطالعات را به کار 

گرفته، مدیریت کرده و محرمانه نگه می دارد، و همینطور برای ثبت هرگونه 
مخالفت، لطفاً به اینجا مراجعه کنید: 

 www.content.digital.nhs.uk/patientconf

اگر اطالعات بیشتری در زمینه FGM نیاز دارید، به این آدرس مراجعه 
 www.nhs.uk/fgm :کنید
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