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FGM700

دائرة المحاكم القضائية ومحاكم اإلستئناف التابعة لصاحبة الجاللة
أوامر للحماية من ختان اإلناث ( )FGM
كيف يمكنها حمايتي؟
توضح هذه النشرة كيف يمكن ألرمر المميي رمن ختين اإلنيث أن يسيعدك إذا كين لديك رمخيوف بأنك أو أي
شخص تعرفينه ،قد تعرض أو يواجه خطورة التعرض لختين اإلنيث .وتوضح هذه النشرة رمن الذين يمكن لهم أن
يتقدرموا بيلطلب للمصول على أرمر ،وتصف رمي عليك القييم به وتخبرك عمي سيمدث عندرمي تستلم الممكم طلبك.
ما هو ختان اإلناث؟
يشمل ختان اإلناث جميع اإلجراءات التي تنطوي على اإلزال الجزئي أو الكلي لألعضيء التنيسلي الخيرجي
لألنثى أو جرح األعضيء التنيسلي األنثوي ألسبي

يير طبي  .فإنه ليس له أي فوائد صمي ويضر بيلفتييت

والنسيء في نواح كثيرة .إنه يتمثل في إزال وإتالف األنسج التنيسلي الصمي والطبيعي عند اإلنيث ،وبيلتيلي
يتداخل رمع النشيط الطبيعي ألجسيم الفتييت والنسيء .فإن رمميرس هذه الظيهرة تسبب ألمي شديدا ولهي العديد رمن
العواقب الصمي الفوري والطويل األجل ،بمي في ذلك صعوبيت في الوالدة ،كمي وأنهي تسبب أخطيرا على الطفل.
إن ختين اإلنيث يطلق عليه عدد رمن األسميء ،بمي في ذلك "قطع األعضيء التنيسلي لإلنيث"" ،الختين" أو
"اإلفتتيح" .فإن أعمير الفتييت أو النسيء الالتي يخضعن لختين اإلنيث تختلف بشكل كبير وفقي للمجتمع ،ويمكن
أن يمدث ذلك في المملك المتمدة وكذلك في دول الخيرج .ويمكن تنفيذ إجراء الختين عندرمي تولد الفتيه ،وخالل
رمرحل الطفول أو المراهق  ،وقبل الزواج رمبيشرة أو أثنيء الممل األول .ورمع ذلك ،فإن الغيلبي العظمى رمن
الميالت يعتقد أنهي تمدث بين ألئك الالتي تتراوح أعميرهن بين خمس وثميني سنوات ،وبيلتيلي فإن الفتييت
الالتي يقعن ضمن تلك الفئ العمري هن أكثر عرض للخطورة.
ويعتبر ختين اإلنيث يير قينوني في المملك المتمدة .وفي انكلترا وويلز وأيرلندا الشميلي  ،فإن رمميرس هذه
الظيهرة تعتبر يير قينوني بموجب قينون ختين اإلنيث لعيم  ،3002وفي اسكتلندا فإنهي يير قينوني بموجب
قينون حظر ختين اإلنيث (اسكتلندا) لعيم  .3002وبموجب قينون  ،3002يعتبر الشخص رمذنبي بيرتكي

جريم

إذا قيم ببتر كلي أو ألي جزء رمن األعضيء التنيسلي للفتية أو المرأة ،بمي في ذلك رمسيعدة فتية على بتر األعضيء
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التنيسلي الخيص بهي أو رمسيعدة شخص ليس رمن المملك المتمدة على بتر األعضيء التنيسلي

لفتية في دول

الخيرج.

كيف يمكن ألمر الحماية من ختان اإلناث مساعدتي؟
إن أرمر المميي رمن ختين اإلنيث يمكن أن يسيعد في الميالت التيلي :
• إذا كنت تعتقدين بأنك تتعرضين لخطر ختين اإلنيث.
• إذا تم إختتينك ،أو
• إذا تعرفين شخص قد تتعرض لخطر ختين اإلنيث.
أوارمر المميي رمن ختين اإلنيث هي فريدة رمن نوعهي لكل حيل وتمتوي على بنود وتوجيهيت قينوني رملزرم  ،وذلك
لممييتك أو حميي الشخص التي هي عرض لخطر ختين اإلنيث .ويمكن للممكم أن تصدر أرمرا في حيل
الطوارئ بميث توفر المميي على الفور.
يمكن للممكم إصدار أرمر حميي رمن ختين اإلنيث لكي:
• توفر المميي لك أو ألي فتية أخرى رمن التعرض لخطرختين اإلنيث .أو
• توفر المميي لك أو ألي فتية أخرى رمن الالتي قد تعرضن لختين اإلنيث.
يمكن تقديم طلبيت للمصول على أوارمر المميي رمن ختين اإلنيث في نفس الوقت الذي تجرى فيه تمقيقيت
الشرط  ،واإلجراءات الجنيئي أو ييرهي رمن اإلجراءات في رممكم األسرة .فإن الشخص الذي يعصي أرمر
الممكم يمكن زجه في السجن لمدة تصل إلى سنتين بتهم االزدراء بيلممكم  ،ولكن خرق أرمر المميي رمن ختين
اإلنيث هو أيضي رمخيلف جنيئي رمع عقوب بيلسجن لمدة أقصيهي خمس سنوات.
أين يمكنني التقدم بطلب للحصول على أمر؟
يمكن تقديم طلب للمصول على أرمر المميي رمن ختين اإلنيث في رممكم األسرة في إنجلترا وويلز .ويمكنك تقديم
طلب في عدد رمن رمراكز الممكم  .فإن قيئم بمراكز الممكم التي تتعيرمل رمع هذه األنواع رمن الطلبيت رمتوفرة في
نهيي هذه النشرة.
من يحق له التقدم للحصول على أمر؟
• الشخص الذي سيتم حمييته رمن خالل هذ األرمر
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• طرف ثيلث ذو صل  ،أو
• أي شخص آخر بإذن رمن الممكم .
إن الطرف الثيلث ذو الصل هو شخص يمدده وزير العدل لتقديم طلبيت نييب عن اآلخرين.
إن البيلغين أو األطفيل (الذين أعميرهن رمي دون ثميني عشرسن ) يمكن لهن التقدم للمصول على أرمر المميي رمن
ختين اإلنيث .ويمق لألطفيل بأن يمصلوا على رمسيعدة رمن "صديق رمقر

لهم" أو رمن أي شخص ،ولكن ال

يمتيجون إلى ذلك إذا كين لديهم رممثل قينوني أو إذا وافقت الممكم على ذلك.

إذا كانت لديك مخاوف بخصوص حضورك إلى المحكمة
يرجى كتيب رمخيوفك على استميرة الطلب الخيص بك أو أكتبي طلبك في رسيل خطي رموجه إلى رمدير توزيع
الرسيئل في الممكم في أقر وقت رممكن ،وإال قد يكون هنيك تأخير في االستميع إلى الطلب.

إن بوسع المميكم تقديم رمي يلي:
• يرف إنتظير رمنفصل داخل الممكم .
• رمداخل ورمخيرج رمنفصل للممكم  ،أو
• رمكين وقوف للسييرات داخل رمبيني الممكم لتسهيل سهول الوصول إلى رمبنى الممكم للشهود الذين ترتيبهم
الرهب .
وأيضي ُ قد تتوفر تسهيالت لمميي الشهود في بعض المميكم.
إذا كنت قلقة بشأن اإلدالء بالشهادة في قاعة المحكمة
أخبري الممكم عن رمخيوفك في استميرة الطلب الخيص بك .وسوف تقرر الممكم بمي هو رمنيسب ويمكن أن
تأرمر بمي يلي:
• شيشيت لضمين أن الشهود ال يمكنهم رؤي المدعى عليهم في الممكم (في هذا النوع رمن القضييي فإن المدعى
عليهم هم الشخص أو األشخيص المتهمون بترتيب إجراء ختين اإلنيث) .ويتم وضع الشيشيت حول رمنص الشهود
في الممكم لكي ال يستطيع الشيهد رمن رؤي المدعى عليهم ،كمي وال يستطيع المدعى عليهم رمن رؤي الشيهد أثنيء
اإلدالء بشهيدتهم.
• أدل رمسجل بيلفيديو .وهذا يسمح بإجراء رمقيبل رمع الشيهد ،والتي تم تسجيلهي قبل جلس االستميع في الممكم ،
وذلك ليتم عرضهي كدليل رئيسي للشيهد خالل جلس االستميع في الممكم  ،أي ال يتطلب رمن الشيهد تقديم رمي
سبق وأن ذكرته رمرة أخرى ،ولكن يجب أن تكون ال تزال رمتيح لالستجوا إذا لزم األرمر.
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• روابط بث رمبيشر عبر التلفيز /الفيديو ،رممي يتيح للشيهد ارمكيني اإلدالء بشهيدتهي رمن خيرج قيع الممكم  .وهذا
يتيح للشيهد اإلدالء بشهيدتهي عبر الوصل بيلتلفزيون رمن يرف أخرى في رمبنى الممكم أو رمن رمبنى آخر تميرمي.
وعلى الريم رمن أن الشيهد ال تأتي إلى قيع الممكم  ،فإن الميضرين في الممكم سوف يرون الشيهد وهي تدلي
بشهيدتهي رمن خالل شيشيت التلفزيون.
إن األرمر رمتروك للممكم في أن تقرر بمي هو رمنيسب في كل حيل  ،إذا تم اإلحتييج إلى أي شيء.
ويمكن للممكم أن تقدم التسهيالت اإلضيفي التيلي :
• إذا كنت تعينين رمن إعيق وتمتيجين إلى رمسيعدة أو تسهيالت خيص  ،يرجى االتصيل بيلممكم للسؤال عن رمي
هي المسيعدة المتيح لديهم .وترد قيئم بمراكز الممكم وأرقيم الهواتف في نهيي هذه النشرة.
• إذا كنت تمتيجين إلى رمترجم كونك ال تتمدثين اللغ اإلنجليزي  ،فتمتيجين إلى إخطير الممكم لكي يتم الترتيب
إلحضير رمترجم ،ويرجى تمديد اللغ واللهج .

كم سيكلفني؟
ال يوجد أي رسوم تدفع للممكم لتقديم طلب للمصول على أرمر المميي رمن ختين اإلنيث سواء لنفسك أو نييب عن
شخص آخر .وبيلمثل ،ال يوجد أي رسوم تدفع للممكم رمقيبل أي إجراءات إضيفي للممكم والمرتبط بقضيتك،
رمثل:
• طلبيت لتغيير أو إنهيء األرمر،
• الطلبيت الموجه إلى رممكم األسرة للنظر في الكيفي التي ينبغي أن يتم التعيرمل فيهي رمع الشخص الذي قيم
بخرق األرمر ،أو
• طلبيت لمأرمور الممكم للتبليغ بيألرمر.

هل يمكنني الحصول على المساعدة القانونية؟
نعم .إن المسيعدة القينوني رمتوفرة عندرمي يتم تمثيلك في رمسأل المميي رمن ختين اإلنيث ،بمي في ذلك اإللزام
بخصوص خرق األرمر .إن كل رمن المميم ،أو عضوا في رمركز قينون أو رمكتب نصح المواطنين ،يمكنهم أن
يقدرموا لك النصح حول رمي إذا كين لديك قضي رمعقول  .رمزيد رمن المعلورميت حول المسيعدة القينوني وكيفي العثور
على رمستشير قينوني رمتوفرة إرمي عبر اإلنترنت رمن خالل الموقع  www.gov.uk/legal-aidأو عن طريق
االتصيل بـ ( 0845 345 4 345رمن يوم االثنين إلى الجمع  ،رمن السيع التيسع صبيحي وحتى السيع
السيدس والنصف رمسيء).

هل يمكنني التقدم بطلب للحصول على أمر حماية من ختان اإلناث بنفسي؟
نعم ،أو يمكنك المصول على رمميم للقييم بذلك نييب عنك .إذا قمت بتقديم طلب بنفسك ،يجب أن تكوني على
استعداد الستكميل اإلستميرات والبيينيت ذات الصل وشرح قضيتك للممكم .
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إذا كنت بميج إلى رمسيعدة إلكميل االستميرات ،ولكن ال تعرفين أحد األصدقيء أو األقير

الذين يمكن أن

يسيعدونك ،فعليك التوجه إلى رمميم أو رمكتب نصح المواطنين .فيمكن لموظفي الممكم أن يسيعدونك رمن خالل
شرح إجراءات الممكم  ،ولكنهم ال يستطيعون تقديم المشورة القينوني بشأن األسس الموضوعي للميالت
الفردي  ،أو تقديم المشورة حول النتيج الممتمل .

ما هي استمارات الطلبات التي سأحتاجها؟
سوف تمتيجين إلى استميرة طلب خيص بأرمر المميي رمن ختين اإلنيث (استميرة  .)FGM001إذا كنت بميج
إلى إذن رمن الممكم لتقديم طلب نييب عن شخص آخر ،ستمتيجين إلى إكميل استميرة طلب  - FGM006طلب
إجيزة التقدم للمصول على أرمر المميي رمن ختين اإلنيث.
إن كيف هذه اإلستميرات يتم تقديمهي رمجيني .ويمكنك المصول عليهي رمن أي رمن رمراكز الممكم التي تتعيرمل رمع
طلبيت المصول على أوارمر المميي رمن ختين اإلنيث (تتوفر قيئم بمراكز الممكم في نهيي هذه النشرة) أو
يمكنك تنزيل استميرات طلبيت رمن رموقعني االلكتروني التيليhmctsformfinder.justice.gov.uk :

تقديم طلب للحصول على أمر الحماية من ختان اإلناث
إذا كنت الشخص التي سيتم حمييتك رمن خالل األرمر أو الطرف الثيلث ذو الصل (يمدده وزير العدل) فيتوجب
عليك إكميل استميرة طلب  - FGM001طلب خيص بأرمر المميي رمن ختين اإلنيث .يمكنك أن تجدين رمزيد رمن
التفيصيل حول كيفي رملء استميرة الطلب في الجزء الخلفي رمن استميرة طلب  .FGM001وتمتيجين إلى عدد
كيفي رمن النسخ لتوزيعهي على جميع األطراف المستجيبون المذكورة أسميءهم في تلك القضي .
يجب أن يتضمن الطلب تفيصيل عن الكيفي التي تريدين رمن الممكم حمييتك بهي أو الشخص التي قد تكون
عرض لخطر ختين اإلنيث ،على سبيل المثيل ،لمنعك أو رمنع الشخص التي تتعرض للخطورة رمن أن يتم أخذكن
إلى خيرج البالد لكي يتم إجراء ختين اإلنيث هنيك.
ينبغي أن يتضمن الطلب التفيصيل أو أي نقيشيت قد تسببت في أنك تعتقدين بأنك "قد تكونين عرض لخطر ختين
اإلنيث.
إذا كنت ال تريبين في الكشف عن عنوانك أو عنوان أي شخص رمذكور في استميرة الطلب للمستجيبون ،يجب
عليك إكميل استميرة طلب  C8الخيص بسري العنوان.
( . ) Form C8 Confidential Addressويمكنك المصول على استميرة الطلب هذه رمن رمراكز الممكم
المذكورة في هذه النشرة أو رمن خالل رموقعني على االنترنت.
.hmctsformfinder.justice.gov.uk
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إذا كنت تقدرمين طلبي نييب عن شخصمي ليتم حمييتهي ،يجب عليك رملء استميرة طلب  - FGM006وهو طلب
إجيزة التقدم للمصول على أرمر حميي رمن ختين اإلنيث ،رمطيلب فيه بإذن رمن الممكم لتقديم طلب للمصول على
أرمر.
ستمتيجين إلى اإلدالء ببيين إذا كنت تطيلبين بأن يتم السميع للطلب دون سيبق إشعير لألطراف المستجيبون في
حيل وضع رملح أو في حيالت الطوارئ (انظري أدنيه).

ماذا علي أن أفعل إذا كنت بحاجة إلى الحصول على أمر بشكل على وجه السرعة؟
يمكنك أن تطلبين رمن الممكم بأن تنظر في طلبك على الفور وإصدار أرمر دون تقديم أي وثيئق لألطراف
المستجيبون .وهذا رمتعيرف عليه بيسم رمن طرف واحد (رمن المدعي) أو أرمر دون سيبق إشعير .وفي حيل أن
أصدر القيضي أرمر دون سيبق إشعير ،سيمدد لك رموعدا آخرا لمضورك الممكم  .ويمق للمدعى عليهم أن
يمضروا في هذا الموعد حتى يستمع القيضي إلى الجميع قبل اتخيذ قرار بشأن إصدار أرمر آخر.
إذا كنت تقدرمين للمصول على أرمر دون سيبق إشعير يجب عليك إعداد بيين إفيدة شيهد ،بمي في ذلك بيين اإلدالء
بيلمقيق  .فإذا كنت تمثلين نفسك ،يجب عليك تقديم بيين إفيدة رمكتو  ،تمددين فيه لميذا أنت في حيج إلى المميي ،
واصطمبيه رمعك إلى الممكم سويي رمع استميرة طلبك  .FGM001فإن بيين اإلدالء بيلمقيق يجب أن يذكر فيه:
[إنني على قنيع ] رمن أن [رمقدم الطلب أو رمن قد يكون) رمقتنع] بأن المقيئق الواردة في هذا [اسم الوثيق التي
يجري التمقق رمنهي] بأنهي صميم :

ماذا علي أن أفعل بعدما مألت استمارات الطلبات؟
يجب عليك تسليم استميرات الطلبيت المملوءة والنسخ المنجزة عنهي للممكم عن طريق البريد أو شخصيي.
ويمكن أن ترسلي طلبك رمن خالل البريد اإللكتروني.

ماذا سيحدث عندما أسلم استمارات الطلبات للمحكمة؟
إن الممكم ستقوم بيلتمقق رمن استميرات الطلبيت وستزودك بإشعير خيص بيإلجراءات المتعلق بأرمر المميي رمن
ختين اإلنيث (استميرة طلب  .)FGM002وسيتم إباليك بتيريخ رموعدك للمضور أرميم القيضي.
إنه في رمصلمتك الخيص

بأن تمضرين الممكم في التيريخ الموضح في استميرة الطلب .ويجب أن تكوني

على استعداد لتقديم أي أدل تعتقدين بأنهي ستسيعدك على طرح الجوانب المتعلق بك في هذه القضي .
يجب أن يتم تقديم استميرة الطلب ( FGM001أو  )FGM006واستميرة طلب اإلشعير بيإلجراءات
( )FGM002لألطراف المستجيبو

في القضي وييرهم رمن األشخيص .فإذا كين يسيعدك احدى المميرمين،

سيتم إرسيل استميرات الطلبيت له ليقوم بتقديمهي.
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يمكنك أن تطلبين رمن الممكم بأن تقوم بتقديم الوثيئق نييب عنك .فإن الممكم رممكن أن تطلب رمنك رملء استميرة
طلب لهذا الغرض .وستقوم الممكم بعد ذلك بيلترتيب للمصول على نسخ رمن استميرة طلبك وييرهي رمن
الوثيئق وتقدرمهي لمأرمور الممكم لكي يقوم بتوزيعهي.

الطلبات اإللكترونية
إذا كنت تنوين تقديم طلبك عن طريق البريد اإللكتروني ،فمي عليك سوى أن ترسلين نسخ واحدة عن الطلب الذي
تم إكميله إلى عنوان البريد اإللكتروني الظيهر ضمن رمعلورميت المميكم الواردة في نهيي هذه النشرة التوجيهي .
يجب أن تمتوي الوثيق اإللكتروني على توقيع أو اإلسم المكتو في بيين اإلدالء بيلمقيق  .ستمتيجين إلى
االحتفيظ بوثيقتك األصلي الموقع التي ستطلب الممكم إلقيء نظرة عليهي.
إن الطلبيت التي يتم إرسيلهي عبر البريد اإللكتروني بعد السيع الرابع رمسيء ال يتم البث فيهي حتى يوم العمل
التيلي.

ماذا علي أن أفعل إذا قدمت الوثائق بنفسي؟
يجب عليك الترتيب لشخص رمي (على سبيل المثيل ،رموظـف تسليـم إخطـيرات الدعـيوى القضيئيـ ) ليقوم بتسليم
نسخ رمن استميرة الطلب (  FGM001أو  )FGM006جنبي إلى جنب رمع اإلشعير الخيص بأي جلس إستميع
أو رموعد توجيهيت ضمن استميرة طلب اإلشعير بيإلجراءات القينوني ( )FGM002على األطراف المستجيبون،
أي ،الشخص الذي هو صيحب الدعوى (إن لم يكن رمقدم الطلب) ،وأي شخص آخر حسب توجيهيت الممكم
شخصيي بميث ال يقل عن يورمين قبل التيريخ الذي سيتم فيه سميع الطلب في الممكم  .ورمع ذلك ،فإن الممكم
يمكن أن تقوم بتقليل هذه الفترة.
بعد أن يتم تسليم الوثيئق يجب عليك إكميل بيين الخدرم (استميرة طلب  )FL415وارفعيه إلى الممكم  .إن
استميرة طلب  FL415تبين رمن الذين تم تسليمهم بيلوثيئق وكيف وأين تم إعطيء الوثيئق لهم ،وفي أي يوم ووقت.
ويمكنك المصول على استميرة الطلب هذه رمن أي رمن رمراكز الممكم المذكورة في هذه النشرة أو رمن خالل
رموقعني على االنترنت:
hmctsformfinder.justice.gov.uk
إذا كنت يير قيدرة على العثور على عنوان ألئك الذين سيتم تسليم الوثيئق لهم ،أو في حيل أن تبين بأنهم يتجنبون
الخدرم  ،يمكنك الطلب رمن الممكم للقييم بتسليم األوراق بطريق أخرى (على سبيل المثيل ،في رمكين العمل).

ماذا سيحدث في جلسة االستماع؟
سيتم اإلستميع لجلس الطلب للمصول على أرمر المميي رمن ختين اإلنيث بخصوصي (وهذا رمي يسمى عيدة
"بداخل الغرف") رمي لم تقوم الممكم بيلتوجيه خالف ذلك ،وسيتم اعداد رممضر الجلس  .ويمكن أن تقوم الممكم
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بيلسميح ألشخيص آخرين بأن يمضروا في الممكم  ،على سبيل المثيل ،صديق أو رمستشير رمستقل ،وذلك
للمصول على الدعم .وربمي يطلب رمن المتقدرمين بيلطلبيت أن يدلون بإفيداتهم بشكل لفظي أرميم الممكم  .إن رمدة
جلس اإلستميع قد تختلف اعتميدا على رمدى التعقيدات في القضي وإذا رمي كين األطراف المستجيبون يشككون في
الدعيوى المطروح .
وبمجرد أن يفهم القيضي وجهيت نظر كال رمن الطرفين ،فإن الممكم يمكنهي أن تقرر أي رمن اإلجراءات التيلي :
• أنهم بميج الى رمزيد رمن المعلورميت عنك ،وعن جميع األطراف المستجيبون .وسيتم إباليك عن المعلورميت
اإلضيفي المطلو رمنك توفيرهي.
• أنهم بميج الى رمزيد رمن المعلورميت ،ولكنهم على استعداد إلصدار أرمر قصير األجل (رمؤقت) حتى أن يتم
تزويد كيف المعلورميت اإلضيفي  .وسيتم رمنمك رموعد جديد ،وأرمر رمؤقت ،وسيتم إباليك بمي هي المعلورميت
اإلضيفي المطلو رمنك تزويدهي،
• أنهم رمستعدون إلصدار أرمر لفترة رمعين رمن الزرمن ،وبعد ذلك فإن الممكم ستعيد النظر في القضي  .وسيتم
رمنمك رموعدا جديدا ونسخ رمن قرار الممكم  .أو
• أنهم رمستعدون إلصدار أرمر .ويمكن للممكم أن تصدر أرمرا لفترة رمعين رمن الزرمن أو يمكن أن يستمر األرمر
إلى رمي ال نهيي حتى أن يتم تغييره أو إنهيئه سواء بنفسك أو رمن قبل األطراف المستجيبون أو الممكم ذاتهي .و
سيعطى لك نسخ رمن هذا األرمر.

ماذا يحدث بعد الجلسة؟
إذا أصدرت الممكم أرمر المميي رمن ختين اإلنيث ،يقوم رمقدم الطلب بتوزيع نسخ عن األرمر وأي وثيئق رممكم
أخرى على األفراد المستجيبون ،والشخص الذي هو عنوان هذه الدعوى (إن لم يكن رمقدم الطلب) ،وأي شخص
آخر رمذكور إسمه في األرمر شخصيي في أقر وقت رممكن رمن النيحي العملي  .ويمكنك أن تطلبين رمن الممكم بأن
تقوم بتوزيع الوثيئق نييب عنك (أنظري أعاله).
يجب عليك أيضي توزيع األرمرعلى الشرط رمع بيين تبينين فيه أن األطراف المستجيبون وأي أشخيص آخرين قد
أعطت الممكم توجيهيت بصددهم قد تم توزيع األرمر عليهم أو تم إباليهم ببنوده .وينبغي تسليم أرمر وبيين لمركز
الشرط بعنوان الشخص الذي يتم حمييته رمن قبل هذا األرمر ،رمي لم تمدد الممكم رمركز شرط آخر .يمكنك أن
تطلبين رمن الممكم أن تقوم بتسليم الوثيئق نييب عنك (أنظري أعاله).

ماذا لو رغبت في تغيير ،أوتمديد أو إنهاء األمر؟
يمكنك تقديم طلب للمصول على تغيير ،وتمديد أو إنيء أرمر المميي رمن ختين اإلنيث في وقت الحق .ستمتيجين
إلى إكميل إستميرة طلب  - FGM003طلب للمصول على تغيير ،تمديد أو إنهيء أرمر المميي رمن ختين اإلنيث.
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ماذا يحصل إذا كان المدعى عليه ال يطيع األمر؟
أي خرق ألرمر المميي رمن ختين اإلنيث يمكن التعيرمل رمعه في رممكم األسرة أو رمن خالل المقيضية في الممكم
الجنيئي .
إنه بموجب الفقرة  )1( 7رمن الميدة  1رمن الملمق  3رمن قينون ختين اإلنيث لعيم  ،3002يمكنك تقديم طلب إلى
رممكم األسرة لكي يتم التعيرمل رمع خرق األرمر كيزدراء للممكم  ،وتقديم طلب إلى رممكم األسرة إلصدار أرمر
اعتقيل  .يجب أن يكون طلب المصول على أرمر إلقيء القبض على شخصمي رمدعمي ببييني يمدد فيه كيف تم اختراق
األرمر أو التعهد .ويجب تقديم الطلب رمن خالل استميرة طلب  - FGM005أرمر إلقيء القبض الخيص بأوارمر
المميي رمن ختين اإلنيث.
في حيل أن عثرت رممكم األسرة على شخصمي قد قيم بخرق شروط األرمر ،فإن الممكم ستتعيرمل رمعهم بموجب
صالحييتهي المتعلق بيزدراء الممكم  ،والتي يمكن أن تشمل زجهم في السجن لمدة تصل إلى سنتين.
وبدال رمن ذلك ،يمكن إبالغ الشرط رمبيشرة عن االنتهيكيت المزعورم ألوارمر المميي رمن ختين اإلنيث ،الذين
بدورهم يمكنهم اعتقيل المتهمين بخرق بنود األرمر .و في أعقي

تمقيقيت الشرط في الخرق ،فإن النييب العيرم

ستقرر رمي إذا كينوا سيمضون قدرمي في المقيضية رمن خالل تطبيق االختبير الذي ينطوي على رمرحلتين في قينون
النييب العيرم  :رمي إذا كينت هنيك أدل كيفي لتوفير احتميل واقعي لإلدان  ،وإذا كين األرمر كذلك ،هل ستصب
المقيضية في المصلم العيرم  .فيلعقوب القصوى لمن يخترق أرمر المميي رمن ختين اإلنيث هي السجن لمدة خمس
سنوات.
إذا قررت النييب العيرم عدم المقيضية ألي سبب رمن األسبي  ،فمي زلت بإرمكينك تقديم طلب لممكم األسرة
للمصول على أرمربإلقيء القبض عليه بتهم ازدراء الممكم على النمو المبين أعاله.
ورمع ذلك ،إذا تم إدان شخصمي في الممكم الجنيئي بسبب خرقه لألرمر فال يتم رمعيقبتهم بتهم ازدراء الممكم ،
والعكس بيلعكس.
لمزيد رمن المعلورميت عن المنظميت والخدرميت المملي التي يمكن أن تقدم لك المشورة ،يرجى زييرة الموقع
اإللكتروني التيلي:
www.gov.uk/female-genital-mutilation
أو
لمزيد رمن المعلورميت وللمصول على المشورة بشأن الخدرميت المملي المتوفرة ،يمكنك االتصيل هيتفيي على خط
المسيعدة الخيص بيلجمعي الوطني لمنع القسوة ضد األطفيل وختين اإلنيث  NSPCC FGMوهو 0800
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 ،028 3550ويتوفرعلى رمدار أربع

وعشرون سيع

يورميي ،أو رمن خالل البريد اإللكتروني

fgmhelp@nspcc.org.uk

قائمة بمراكز المحكمة التي يمكن من خاللها تقديم طلبات أوامر الحماية من ختان اإلناث
يتم التعيرمل رمع طلبيت المصول على المميي رمن ختين اإلنيث في رممكم األسرة .يجب إرسيل الطلب إلى رممكم
األسرة المنعقدة في أحد رمراكز الممكم المذكورة أدنيه .فإن رمراكز الممكم هذه عيدة رمي تكون رمفتوح رمن أييم
االثنين إلى الجمع  ،رمن السيع العيشرة صبيحي حتي السيع الرابع رمسيءا .وتعمل الخدرميت المبيشرة رمن السيع
العيشرة صبيحي حتي السيع الثيني رمسيءا ،ولكن بعض المراكز تكون فقط رمن خالل ترتيب رموعد رمسبق .يرجى
إشعير الممكم عند وصولك بأنك هني لقضي عيجل .

Priory Courts
33 Bull Street
Birmingham
West Midlands
England B4 6DS
هاتف0300 123 1751 :

Birmingham Civil and Family
Justice Centre
مركز بيرمنجهام للعدل األسري والمدني

بريد إلكتروني:

Bradford Combined Court
محكمة برادفورد المشتركة

family@birmingham.countycourt.gsi.gov.uk
أو
e-filing@birmingham.countycourt.gsi.gov.uk
Exchange Square
Drake Street
Bradford
West Yorkshire
England BD1 1JA
هاتف01274 840274 :

بريد إلكترونيfamily@bradford.countycourt.gsi.gov.uk:

Brighton Family Court
Hearing Centre
مركز اإلستماع بمحكمة برايتون لألسرة

أو
e-filing@bradford.countycourt.gsi.gov.uk
1 Edward Street
Brighton
East Sussex
England BN2 0JD
هاتف01273 811 333 :
بريد إلكترونيsussexfamily@hmcts.gsi.gov.uk:
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2 Redcliff Street
Bristol
England
BS1 6GR

Bristol Civil and Family
Justice Centre
مركز بريستول للعدل األسري والمدني

0117 366 4880:هاتف
family@bristol.countycourt.gsi.gov.uk:بريد إلكتروني
2 Park Street
Cardiff
South Wales
CF10 1ET

Cardiff Civil and Family
Justice Centre
مركز كاردف للعدل األسري والمدني

029 2037 6400 :هاتف
enquiries@cardiff.countycourt.gsi.gov.uk:بريد إلكتروني
First Avenue House
42-49 High Holborn
London
England
WC1V 6NP

Central Family Court
محكمة األسرة المركزية

020 7421 8594:هاتف
cfc.privatelaw@hmcts.gsi.gov.uk:بريد إلكتروني
Morledge
Derby
Derbyshire
England
DE1 2XE

Derby Combined Court
محكمة داربي المشتركة

01332 622600:هاتف
family@derby.countycourt.gsi.gov.uk:بريد إلكتروني
6th and 7th Floor
11 Westferry Circus
London
England
E14 4HD

East London Family Court
محكمة شرقي لندن لألسرة

020 3197 2886:هاتف
eastlondonfamilyenquiries@hmcts.gsi.gov.uk:بريد إلكتروني

FGM700 Female Genital Mutilation (FGM) Protection Orders How can they protect me? (07.15) (Arabic)

12

The Court House
1 Oxford Row
Leeds
West Yorkshire
England
LS1 3BG

Leeds Combined Court
محكمة ليدز المشتركة

0113 306 2800:هاتف
:بريد إلكتروني
leedsdfcprivatelawgeneralenquiries@hmcts.gsi.gov.uk
أو
leedspubliclawissue@hmcts.gsi.gov.uk
90 Wellington Street
Leicester
Leicestershire
England
LE1 6HG

Leicester County Court and
Family Court
محكمة مقاطعة ليستر ومحكمة األسرة

0116 222 5700:هاتف
family@leicester.countycourt.gsi.gov.uk:بريد إلكتروني
35 Vernon Street
Liverpool
Merseyside
England
L2 2BX

Liverpool Civil and Family
Court Hearing Centre
مركز ليفربول لإلستماع للشئون المدنية

0151 296 2607:هاتف
family@liverpool.countycourt.gsi.gov.uk:بريد إلكتروني
2nd Floor, Cresta House
Alma Street
Luton
Bedfordshire
England
LU1 2PU

Luton County Court and
Family Court
محكمة مقاطعة ليوتون ومحكمة األسرة

و محكمة األسرة

0300 123 5577:هاتف
enquiries@luton.countycourt.gsi.gov.uk:بريد إلكتروني
1 Bridge Street West
Manchester
Greater Manchester
England
M60 9DJ

Manchester County Court
and Family Court
محكمة مقاطعة مانشستر ومحكمة األسرة

0161 240 5420:هاتف
:بريد إلكتروني
familyapplications.manchester@hmcts.gsi.gov.uk
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The Quayside
Newcastle-upon-Tyne
Tyne & Wear
England
NE1 3LA

Newcastle upon Tyne
Combined Court Centre
مركز محكمة نيوكاسل أبون تاين
المشتركة

0191 201 2000:هاتف
:بريد إلكتروني
COPNewcastle@newcastle.countycourt.gsi.gov.uk
Bishopgate
Norwich
Norfolk
England
NR3 1UR

Norwich Combined Court and
Family Hearing Centre
محكمة نوريش المشتركة ومركز
اإلستماع لقضايا األسرة

0344 892 4000:هاتف
:بريد إلكتروني
family@norwich.countycourt.gsi.gov.uk
أو
e-filing@norwich.countycourt.gsi.gov.uk
St Aldates
Oxford
Oxfordshire
England
OX1 1TL

Oxford Combined Court and
Family Court Hearing Centre
مركز االستماع بمحكمة أكسفورد
المشتركة ومحكمة األسرة

01865 264 200:هاتف
family@oxford.countycourt.gsi.gov.uk:بريد إلكتروني
10 Armada Way
Plymouth
Devon
England
PL1 2ER

Plymouth Combined Court
محكمة بليموث المشتركة

01752 677 400:هاتف
family@plymouth.countycourt.gsi.gov.uk:بريد إلكتروني
Winston Churchill Avenue
Portsmouth
Hampshire
England
PO1 2EB

Portsmouth Combined Court
Centre
مركز محكمة بورتسموث المشتركة

02392 893 000:هاتف
:بريد إلكتروني
family@portsmouth.countycourt.gsi.gov.uk
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Sessions House
Lancaster Road
Preston
Lancashire
England
PR1 2PD

Preston Family Court
محكمة بريستون لألسرة

01772 844 700:هاتف
prestonSFCissue@hmcts.gsi.gov.uk:بريد إلكتروني
160-163 Friar Street
Reading
Berkshire
England
RG1 1HE

Reading County Court and
Family Court Hearing Centre
مركز االستماع بمحكمة مقاطعة ريدينج
ومحكمة األسرة

0118 987 0500:هاتف
family@reading.countycourt.gsi.gov.uk:بريد إلكتروني
50 West Bar
Sheffield
South Yorkshire
England
S3 8PH

Sheffield Combined Court
Centre
مركز محكمة شيفيلد المشتركة

0114 2812400:هاتف
family@sheffield.countycourt.gsi.gov.uk:بريد إلكتروني
Russell Street
Middlesbrough
Cleveland
England
TS1 2AE

Teesside Combined Court
محكمة تيسايد المشتركة

01642 340 000:هاتف
:بريد إلكتروني
family@middlesbrough.countycourt.gsi.gov.uk
Gloucester House
4 Dukes Green Avenue
Feltham
Middlesex
England
TW14 0LR

West London Family Court
محكمة غرب لندن لألسرة

020 8831 3500:هاتف
:بريد إلكتروني
westlondonfamilyenquiries@hmcts.gsi.gov.uk
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