
 نشرة معلومات

 2013تعديل القانون الجنائي (ختان ا�ناث) لعام 

 القانون القديم

خارج المقاطعة الشمالية، أو ُيعّد  بنًتا من القانون الجنائي، كانت الجريمة أن يأخذ أي شخص  186Cسابًقا، ووفًقا للفقرة 
أي ترتيبات لذلك، بنّية إجراء ختان ا2ناث عليھا.  ومع ذلك، لم تكن الجريمة أن ُتتخذ إجراءات )خذ امرأة خارج 

 المقاطعة الشمالية لنفس الغرض.  

 ماذا يعمل القانون الجديد؟

 .  2013كانون ا)ول  مبر/ديس 4في  2013تعديل القانون الجنائي (ختان ا2ناث) لعام  بدأ

ل القانون الفقرة  ھذا يعني أنھا ا<ن مخالفة النساء والبنات.   ٍل منتنطبق على كمن القانون الجنائي لكي  186Cيعد:
قانونية أن يأخذ أي شخص أنثى، سواًء كانت امرأة أو بنًتا، خارج المقاطعة الشمالية، أو يعمل أي ترتيبات لذلك، بنّية 

 ا2ناث عليھا.  إجراء ختان

ليست نية التشريع أن ُيعاقِب أو ُيحاِكم الضحية.  ومن ثّم، حتى إذا وافقت ا)نثى على الخروج من المقاطعة الشمالية، لن 
تلقى إليھا تھمة اقتراف مخالفة.  الغرض من المخالفة القانونية فقط ھو فرض العقوبة على أفعال ا)شخاص ا<خرين 

 ون الترتيبات لذلك، بنية إجراء عمليات ختان ا2ناث عليھن. عد: أو يُ ارج المقاطعة الشمالية، ا2ناث خالذين يأخذون 

 لماذا تغّير القانون؟

أصدر التقرير بعض التوصيات إطار ختان ا2ناث في أستراليا.  ُنشر تقرير يسمى مراجعة 2013في مارس/آذار 
وافقت المقاطعة الشمالية على اتخاذ  2013نيسان  في إبريل/ للنساء والبنات من ختان ا2ناث. لضمان الحماية القصوى 

خطوات لتطبيق توصيات التقرير. َقّدمت تشريعات المقاطعة الشمالية الحماية بالفعل وفًقا لمعظم التوصيات في التقرير، 
إجراء ختان ا2ناث كان قاصًرا على البنات دون  إلى وLية أو دولة أخرى لغرض ا2خراجبيد أن، حماية ا2ناث من 

د سبب اقتصار المخالفة القانونية على إخراج البنات.  Mالنساء.  لم ُيحد 

 
ل القانون الجنائي لضمان حماية كلٍ  من النساء والبنات من ا2خراج إلى وLية أو دولة أخرى لغرض إجراء  ومن ثّم، ُعد:

 ختان ا2ناث عليھن. 
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 2صفحة 

 

 
 ARABIC-Fact Sheet-Criminal Code 43857-1314  مسودة قانون ختان اناث –نشرة معلومات 

Amendment -Female Genital Mutilation-Act 2013 

 العقوبة

إذا أخذ أي شخص أنثى، سواء كانت امرأة أو بنًتا، خارج المقاطعة الشمالية، أو أعّد أي ترتيبات لذلك، بنّية إجراء ختان 
 عاًما كحد أقصى.  14ا2ناث عليھا، فسيكون قد اقترف جريمة.   سيتعرض الشخص حينئذ للسجن لمدة 

 متى سُيطب%ق القانون الجديد؟

ديسمبر/  4ثى خارج المقاطعة الشمالية، أو ُيعّد ترتيبات لذلك، بنّية إجراء ختان ا2ناث عليھا من أي شخص يأخذ أي أن
ديسمبر/ كانون  4، فسيكون قد اقترف مخالفة قانونية.   ومع ذلك، إذا حدثت المخالفة القانونية قبل 2013كانون ا)ول 

خارج المقاطعة الشمالية، أو عمل ترتيبات لذلك بنية  بنًتاالمخالِف إذا كان قد أخذ  محاكمة،  فيمكن فقط 2013ا)ول 
 إجراء ختان ا2ناث عليھا. 


