ሕግ ምን ይላል፡

የሴቶች ወይም የሕፃናት ሴቶች ብልት
መቆረጥ

ስለ፦

የሴት
ብልት

ሴቶች
ብልት
መቆረጥ

መቆረጥ
በኒው ሳውዝ ዌልስ
ውስጥ
በህግ የተከለከለ ነው

በኒው ሳውዝ ዌልስ
_________________________________
______

ይህም ወረቀት የሴቶችን ሀፍረተ ሥጋ
መቁረጥ በኒው ሳውዝ ዌልስ
ሕግ እንደሚያስቀጣ ያብራራል።

NSW Education Program on FGM

የሴቶች ብልት መቁረጥ ወይም የሚጠራው
ግርዘት በመባል ነው።

Locked Bag 7118
Parramatta CBD NSW 2124
Phone: 02 9840 3877

የሴቶች ብልት መቁርጥ ወይም መገረዝ
አንድ ናቸው።

NSW Education Program on
FGM Funded by NSW Health

www.wslhd.health.nsw.gov.au/NSW-EducationProgram-on-Female-Genital-Mutilation--FGM-

Amharic

ሕግ ምን ይላል ስለ ሴቶች ብልት መቆረጥ?
በኒው ሳውዝዌልስ ወንጀለኛ መቅጫ ደንብ መሰረት አንቀፅ ፵፭
የሴቶች ብልት መቁረጥ የተከለከለ ነው።



የሌላ ብልት ሥጋ ወይም ብልት አካባቢ መንካት፣
መቁረጥ፣መስፋትወይም
በመርዳት፣ምክር በመስጠት ወይም በማበረታታት
አገልግሎት መስጠት በሕግ ያስቀጣል።

ሌላ ሰው በማስመጣት እርዳታ የሰጠም የሕግ እርምጃ
የሚወሰድበት እኩል ነው።

ሴትዮዋ ወይም ሕፃኗ የምትኖረው በኒውሳውዝ ዌልስ ከሆነ
በህጉ መሠረት፡

የሕግ ቅጣቱም፦ እስከ ፳፩ ዓመት በእስራት ሊቀጣ ይችላል።

በሌላ ሀገር ወይም በአውስትራሊያ ውስጥ የሴትን ብልት
መቁረጥ ወይም መግረዝ አይቻልም።

የቀዶ ጥገና ሕክምና ይፈቀዳል?



ይህንን ምድርጊት መፈፀም በሕግ ያስቀጣል:






ሴት ሕፃን ልጅን መግረዝ፡
የሴትን ወይም የሕፃናት ሴት ልጆችን ብልት
መቀንጠብ ወይም ቆርጦ ማውጣት፡
ብልት አካባቢ መስፋት፡
ቂንጥር መቁረጥ፡
በሌላ መልኩ የሴትን ብልት መቁረጥ፡

በሕጉ መሠረት ማንኛውም ሰው የሴቶችን ብልት
ለማበላሸት በመርዳት፣በማበራታት፣በማማከር፣
የሚያገለግል ሰው በሙሉ በኒው ሳውዝ ዌልስ ሕግ
ይቀጣል።



ለሌላ ሰው እርዳታ በመስጠት፡
ሌላ ሰው በማምጣት፡

ይህን የመሣሰሉ ልምዶችን እንዳናካሂድ ሕግ ያግደናል።
በሌላ መልኩ የሴቶችን ብልት አካባቢ መጉዳት
በኒው ሳውዝዌልስ ወንጀል መቅጫ መሠረት እንደ ጥቃት እና
ማቁሰል ይቆጠራል።

ሕግ ያላከበረ ሰው ምን ይደርስበታል?
የሴቶችን ብልት በመቁረጥ ወይም በግርዘት ሥራ ላይ
የተሰማራሰው ወይም



ይፈቀዳል፦ሕጉ የቀዶ ጥገና ሕክምናን ይፈቅዳል፡
ለተጎዳው ሰው ጤንነት በህክምና ባለሙያ ይፈፀማል
ሕክምናው የሚፈፀመው በወሊድ ግዜ እና
የሚፈፀመውም በሕክምና ባለሙያዎች ወይም
በአዋላጆች ይሆናል።
በጤና ባለሙያዎች በቀዶ ጥገና መልክ የሚደረገው
ወሲባዊ ለውጥ ምግባር፣ሐኪሞች የወንድንብልት
ወደሴትነት ወይንም የሴቷን ብልት ወደወንድነት
የሚቀይሩት ድርጊቶች ወይንም ስልቶች።

በሕጉ መሠረት የቀዶ ጥገና ለሚያስፈልገው ሰው የነፃ ሕክምና
አገልግሎት ይሰጣል።

ባህልን ምክንያት በማድረግ የሴቶችን ብልት መቁረጥ
ወይም መግረዝ ይቻላል?
አይቻልም፦የቀዶ ጥገና የሚፈቀደው ከላይ በተጠቀሱት
ምክንያቶች ብቻ ነው።

ሴትዮዋ ወይም ልጅቷ ከተስማማች የሴቶችን ብልት
መቁረጥ ወይም መግረዝ ይቻላል?
አይቻልም፦ሴትዬዋ ወይም ልጅቷ ብትፈልግም ብልት መቁረጥ
ወይም መግረዝ አይቻልም።

ወደሌላ ሀገር በመሄድ ወይም ወደሌላ አውስትራሊያ
ክፍለ ከተማ በመሄድ መፈፀም ይቻላል?
አይቻልም፦
ሴትዮዋወይምሕፃኗየምትኖረውበኒውሳውዝዌልስከሆነበህጉመ
ሠረት፡
አይቻልም፦

ሴትዮዋ ከወለደች በኋላ ወይም በሌላ ምክንያት
የማሕፀን ቀዶ ጥገና ካደረገች በኋላ መስፋት ይቻላል?
ዶክተር ብቻ ቀዶ ጥገና ሊያደርግ ይችላል ሴትዮዋ ከወሰነች
እና ለሴትዮዋ ጤንነት አስፈላጊ ከሆነ፡ወይም በወሊድ ግዜ
በጤናም ክንያት አሥፈላጊ ከሆነ ዶክተር ወይም አዋላጅ ብቻ
ቀዶ ጥገና ሊያደርግ ይችላል።

ስለ ሴቶች ብልት መቆረጥ ለሕግ የማሳወቅ መብት ያለው
ማነው?
እንደ ሕጉ መሠረት ከ፲፮ዓመት እድሜ በታች የሆነች
ልጃገረድ ብልት ከተቆረጠ ወይም
ከተገረዘች የጤና ባለሙያው ይህንኑ ሀተታ ጥበቃ ሚንስቴሩ
ዳይረክተር መግለፅ አለበት።በኒው ሳውዝ ዌልስ የሴት ልጆችን
ወይም ሕፃን ሴትን ብልት መቁረጥ ወይም መግረዝ
ልጃገረዶችን መጉዳትና ማቁሰል ነው።
የ፲፰፺፰ የሕግ ድንጋጌ ህጻናቶችንና ወጣቶችን በሚመለከት
ረገድ አደራንና ሃላፊነትን ወክሎ ሰፋ ባለ አመለካከት ይህንን
የደህንነት አሳሳቢ ጉዳይ ህጻናቾችንና ወጣቶችን በተመለከተና
በዚህ ሥራ ላይ የተሰማሩ ግለሰቦች ሁሉ የጊዜውን አንገብጋቢ
ጉዳይ ዘገባ እንዲያቀርቡ፣ጉዳዩም ልጆቹን በተመለከተ ተገቢና
ተስማሚ በሚመስል መልክ ጉዳትና ጥቓት ተገኝቶበት
እንደሆነለህፃናችጥበቃክፍል (ኒው ውሳውዝ ዌልስ)
በማስታወቅ ነው።ይህንን ጉዳይ በተመለከተ ከ፲፮ ዓመት በታች
ለሆነች ልጃገረድ፦አስተማሪ፣መዋዕለ ሕፃናት ሰራተኞች፣
የአካለ ስንኩላን ሰራተኞች እና ፓሊስ በፅሁፍ ገለፃ
እንዲያደርጉ አደራ እና ሐላፊነት አለባቸው።

