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ómŠíØ@NI
لةبيرمة كة دايكم ء براذنةكةى ھةردوكمانيانيان برد ،ضوار كضى ديكةشي ليَبوو .ضووين بؤ
سةركةثكان بؤ كردنى كارةكة .برديانين بؤ طةرماوةكة ،قاضةكانمانيان بة كراوةيي ھيَشتةوةو
برى .يةك لة دواى يةك وايان ليَكردين بآ ئةوةى ھيض بةنجيَك بةكاربھيَنن .من
شتيَكيان ِ
دةترسام ،بةآلم بةرطةى ئازارةكةم طرت .ئةوان ھيض شتيَكيان نةكرد بؤ ھيَوركردنةوةى
ئازارةكةمان .يةك ھةفتة ئازارم ھةبوو .دواتر كةميَك ھةردةيةشا .نةشضووم بؤ الى دكتؤر.
)ئةوان( بةھيض جؤريَك بةاليانةوة طرنط نةبوو .كاتيَكيش عادة بووم ،ئازاريَكى زؤرم لةو
شويَنةوة ثيَطةيشت.
 طولَة س ،.قوتابييةكى  17ساآلن ،ثلَينطان 29 ،ى مايسى 2009روومالَيَكى وةزارةتى مافى مرؤظى كوردستانى عيراق لة سالَي  2009دا ،ثيشانى دةدات كة لة يةك قةزادا زياتر لة
 40لة سةدى ذنان ء كضانى تةمةن  24-11ساآلن دووضارى شيَواندنى ئةندامى ميَيينة بوون .روومالَي ريَكخراويَكى
ناحكوميش كة ناوضةيةكى جوطرافي بةرينترى طرتةوة ،ريَذةيةكى بةرزترى خستة روو .ئةم كردةوةية بريتية لة
برينى قيتكةى كضان كة بة زؤريي و لةسةر داواى كةسء كارة مييَينةكانيان ،لةطةأل ئةو كضانةدا دةكريَت كة لة
ِ
تةمةنى سآ و  12سالَيدان ،ذنانيَكى بة تةمةن بة تيغى طويَزانى ثاكذنةكراو ئةنجامى دةدةن .وةك طولَة س.
روونيدةكاتةوة ،كضان بة زؤرى نازانن ضى روودةدات ،لة ماوةى كردةوةكةداو دواتريش ئازارو ذانيَكى زؤر
دةضيَذن ،ئةو كردةوةية ضةندين دةرةنجامى جةستةيي ء سيَكسي ء دةروونى ليَدةكةويَتةوة.
لةكاتيَكدا بةشيَوةيةكى نيَودةولَةتى ئةم كردةوةية بة يةكيَك لة شيَوةكانى توندوتيذى دذى ذنانء كضان ناسراوة،
تراذيدياكة لةوةداية كة شيَوانندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة لة اليةن دايكانء ثوورةكان ء ذنانى ترةوة ئةنجامدةدريَت
كة مندالَةكانى خؤيان خؤشدةويَتء دةيانةويَت باشترين شتيان بؤبكةن ،ثيَيانواية ئةم كردةوةية زامنى ئةوة دةكات
كضان بةكةلَكى ھاوسةرطيرى بيَن و لةطةأل نةريتةكانى ئيسالميشدا دةسازيَن ،ئيتر طةورة دةبن ريَزيان دةطيريَتء
بةريَزى ناو كؤمةلَطاى كوردى.
دةبن بة ئةندامى ِ
شيَواندنى ئةندامى زاوزييَي مييَينة ،تةحةدايةكى طةورةية لة بةردةمى حكومةت ء طةلي كوردستاندا .ثرسيَكى
ئالَؤزة ،ريشةكيَشكردنى ثيَويستى بة سةركردايةتيكردنيَكى بةھيَزى دةسةآلتداران ھةية ،بة ھاوكاريكردنى شةبةنطى
طؤرانكارييةكى كؤمةآليةتى
سياسي ء سةركردة ئاينييةكان و ريَكخراوة ناحكومييةكان ء كؤمةلَةكان ،بؤ ئةوةى
ِ
بھيَننة دى .سةرةتاء ثيَش ھةموو شتيَك ،ثيَويستى بةوةية كة ئةو كوردة عيراقييانةى لة ثؤستى سةركردايةتي ء
كاريطةرييدان ،دان بةوةدا بنيَن كة شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي مييَينة طرفتيَكة ،كة دةتوانريَت لة تويَي كردةى
تؤكمةى وةھاوة ضارةسةر بكريَت كة شؤرةت بؤ كوردستان وةك كؤمةلَطايةك كة مافةكانى ذنانء منداآلن
باوةرداريي خؤيان بآ شيَواندنى ئةندامى زاوزييَي مييَينة
دةثاريَزيَت ،بطيَ ِريَتةوة .كؤمةلَطايةك كة تيَيدا موسولَمانةكان
ِ
ئةنجامدةدةن ،وةك ضؤن زؤرينةى موسولَمانةكانى سةرانسةرى دونياش ھةر وادةكةن.
دةسةآلتدارانى كورد لةبارةى مافةكانى ذنانةوة ضةندين ھةنطاوى طرنطيان ناوة ،كة لة ناوضةكةدا بة ثرسى طرنط
بؤ بايةخدان بة ذنان سةيريانكراوة .حكومةتى ھةريَمى كوردستان ،ضةند دةزطايةكى دامةزراندووة بؤ ليَثرسينةوةو
بةطذداضوونةوةى توندوتيذى ناوماأل ،يةكيَكة لةو ذمارة كةمةى حكومةتةكانى ناوضةكة كة ياساى داناوةو سزاى
تاوانى كوشتن لةسةر شةرةف دةدات .لة شوباتى  2009دا ،ضةند ھةمواركردنيَك لة ياساى ھةلَبذاردنى كوردستاندا
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كراو كؤتاى ياسايي ذنانى لة ثةرلةمان زيادكراو لة  25لة سةدةوة كرا بة  30لةسةد .ئيَستا لة كؤى  111ثةرلةمانتارى
ھةريَمةكة  30دانةيان ئافرةتن.
بةآلم لةطةأل ئةوةشدا ،دةبيَت دةسةآلتدارانى ھةريَمةكة ،دةربارةى شيَواندنى ئةندامى زاوزييَي مييَينة خؤيان يةكاليي
سورانى ساآلنى
بكةنةوة .لة ساآلنى رابردوودا ،ضةند ھةنطاويَكى بضووك نراون كة ھيضيان لـآ شين نةبووة ،ھةلَ ِ
برياريَكى بؤ
كؤتايي ئيدارةى حكومةتى ثيَشوو ،لةمبارةيةوة سةركةوتوو نةبووة .لة سالَي  2007دا وةزارةتى داد ِ
ھةموو ھيَزى ثؤليسى كوردستان دةركرد ،بؤ دةستطيركردنء سزادانى ئةوانةى كارى شيَواندنى ئةندامى زاوزييَي
بريارة بةشيَوةيةكى بةربآلو لة كوردستانى عيراقدا زانراو نيةء ھيومان رايتس ؤض ھيض
مييَينة دةكةن .بةآلم ئةو ِ
بةلَطةيةكى نةديوة كة جيَبةجيَكرابيَت.
بثةريَنيَت،
بةم نزيكانةش ،حكومةتى ثيَشوو نةيتوانى ياساى قةدةغةكردنى شيَواندنى ئةندامى زاوزييَي مييَينة تيَ ِ
ثةراندنى كرد ،بةآلم
طةرضى لة  2008دا زؤرينةى ئةندامانى ئةنجومةنى نيشتمانى كوردستان ثشتيوانييان لة تيَ ِ
ثرؤذة ياساكة نةخراية بةردةم راى طشتى .لة سةرةتاى  2009دا وةزارةتى تةندروستى بة
لةبةر ھةستيارى ثرسةكةِ ،
ھاوكارى ريَكخراويَكى ناحكومي ستراتيذيَكى كاراى دذة شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي مييَينةى ثيَشخست .بةآلم دواتر
وةزارةتى تةندروستى ثشتيوانى خؤى كيَشايةوةء ھةولَةكانى بةطذداضوونةوةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي مييَينةى
ئابرووى كوردستان دةبات .لة راستيدا ،لة
راطرت .لةوةش زياتر ،وةزارةتةكة ريَكخراوةكةى بةوة تاوانباركرد كة ِ
ماوةى ليَكؤلَينةوةكانى ئةم راثؤرتةدا ،ھةردوو وةزيرى تةندروستى ء وةزيرى ئةوقاف و كاروبارى ئاينى،
ئابروى كوردستان بة ھيومان رايتس ؤض راطةياندووة.
نيطةرانيي خؤيان بةرامبةر ِ
يةكيَك لة نيشانةكانى كةمتةرخةمى حكومةت ،نوشوستيھيَنانيَتى لة خةمآلندنى رادةى بآلوبوونةوةى كردةوةى
شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي مييَينة لة كوردستانى عيراق .حكومةت بةشيَوةيةكى سيستماتيكى دةربارةى شيَواندنى
ئةندامى زاوزييَي مييَينة ئامارةكان ئةنجامنادات ،ض دةربارةى تةشةنةكردنى يان دةرةنجامةكانى .بؤ نمونة،
لةمةر – ئةو روومالَكردنة ھيَشوويية فرة نيشاندةرة
شيَواندنى ئةندامى زاوزييَي مييَينة لة بةرنامةكةى يونيسيَفدا
ِ
َ
لةمةر
) (MICSى كة بة ثشتيوانى يونيسيَف لة  2006دا ،يان روومالكردنةكةى ريَكخراوى تةندروستى جيھانى
ِ
تةندروستى خيَزانيي لة عيراق ) ،(IFHSكة لة  2007دا لة كوردستان ثيادةكرا ،نةبوو .ھةرضؤنيَك بيَت ،ھةردوو
روومالَكردنةكة لة سةرةتاى ئةم راثؤرتةدا سةرنجيان ليَدراوةو ئاماذة دةكةن بؤ ريَذةى بةرزى شيَواندنى ئةندامى
زاوزييَي مييَينة .وةزارةتى مافى مرؤظ لة روومالَكردنيَكدا لةسةر  521كض و ذن ،لة قةزاى ضةمضةماأل بؤى
دةركةوت كة بة ريَذةى  40.7لة سةد ،تةشةنةى كردووة .روومالَكردنيَكى طةورةتر بة ھاوكارى دامةزراوةى
يارمةتيدانى قةيرانةكانء طةشةثيَدان ) (WADIئةنجامدرا بةرمةبناى نمونةيةكى  1408ذن ء كض لة ھةردوو
ثاريَزطاى ھةوليَر و سليَمانى و ناوضةى طةرميان  /كةركوكى نوآ ئةنجامدرا .لة ئةنجامى كؤتاييدا طةيشتة ئةوةى
كة ريَذةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة لة نيَوان كضانى  19-12سالَدا ،لةو ناوضانة دةطاتة  57لة سةد.
دةسةآلتداران ھوشياريي خؤيان لةم ئةنجامة بةرضاوانة ثيشان نةدا .بؤ ئةم راثؤرتة ديمانةى ذمارةيةك بةرثرسى
حكوميي كراوة ،يةكيَكيان وةزيرى ثيَشووى ئةوقاف و كاروبارى ئاينى بوو ،ئةوان سووربوون لةسةر ئةوةى كة
شيَواندنى ئةندامى زاوزييَي مييَينة طرفتيَكى الوةكيية ،بةاليانةوة شتيَكى زةحمةت بوو وةك تةحةدايةكى بةرضاو
وةرى بطرن.
ريَكخراوى تةندروستى جيھانى ) (WHOثيَناسةى شيَواندنى ئةندامى زاوزييَي مييَينة دةكات بة "ھةموو ئةو
ثرؤسانةى تيَياندا بةشيَك يان ھةموو ئةندامى دةرةوةى زاوزآ ليَدةكريَتةوة ،يان بةشةكانى ئةندامى زاوزيَي ميَينة بة
مةبةستى غةيرة ثزيشكى ،زاماردةكريَت" .ثاشان ضوار جؤرى شيَواندنى ئةندامى زاوزييَي مييَينة دةستنيشاندةكات،
كة لة ليَكردنةوةى قيتكةوة دةستثيَدةكات )جؤرى (1تا دةطاتة ريشةكيَشكردن ء دورينةوة ،كة مةترسيدارترين
جؤريانةو تيَيدا ھةردوو لضة بضووكةكةء شفرة طةورةكةى زيَدان ليَدةكريَنةوةو دةروازةى زيَدانيش
بضووكدةكريَتةوة )جؤرى  .( 3ھةروةھا دةشلَيَت كة نزيكةي  100بؤ  140مليؤن كض و ذن لة سةرانسةرى جيھاندا
برراون و ساآلنةش  3مليؤن كض كة زؤرينةيان لة خوار تةمةنى  15ساليَيةوةن ،ئةندامى زاوزيَييان دةشيَويَنريَت.
ِ
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ثالَنةرةكانى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة ھةرضييةك بن ،كردةوةيةكى توندوتيذيية .ھيض ثاساويَكى ثزيشكيي
نية ،ضاكردنةوةشى بؤ نيةو كاريطةريي بةردةوامى لةسةر تةندروستى جةستةييء دةرونىء سيَكسيي كضان ء ذنان
ھةية .ئافرةتيَكى وةك طولَة س .بة ھيومان رايتس ؤضى وت ئةو كضانةى كردةوةكةيان لةطةأل دةكريَت ،بةزؤر
لةسةر زةوى دريَذ دةكريَن ،قاضةكانيان لةيةك جيادةكريَتةوة ،بةشيَك لة ئةنجامى زاوزيَيان بة طوزيَزانيَكى
بيبرن ھيض
ثاكذنةكراو
برينى ضةند كضيَك بةكاردةھيَنريَت .ثيَش ئةوةى ِ
دةبرريَت .زؤرجار ھةمان طويَزان بؤ ِ
ِ
سركةريَك بةكارناھيَنن ،ئةطةر شتيَك لة برينةكة بدةن ،ئةوة ئاو يان طذوطيا و رؤنى ضيَشتليَنان يا
بةنج ء ِ
خؤلَةميَشة.
لة جيھاندا ،ليَكؤلَينةوةكان ئةو باجة زؤرةيان ديكؤميَنت كردووة كة بةھؤى ئةم كردةوةيةوة لةسةر تةندروستى ذن
دةكةويَت .نةزيفى زؤر ،ئازارى سةخت ،طويَزرانةوةى نةخؤشى ،زامي ھةميشةيي ،ھةنديَكن لةو دةرةنجامة
تةندروستييانةى دةشيَت راستةوخؤو دواى كردةوةكةو لة ذيانى دواتريشياندا طيرؤدةيان ببن .ضةند ليَكؤلَينةوةيةكى
ئةم دواييانة ثيشانى دةدةن كة ھةموو جؤرةكانى شيَواندنى ئةندامى زاوزييَي مييَينة ،مةترسييةكى طةورةيان لةسةر
سكثر لة كاتى مندالَبووندا ھةية  ،مةترسييةكى زؤريش ھةية مندالَةكةي لةباربضيَت .رةنطة ساوا تازة
ئافرةتى
ِ
لةدايكبووةكان ھةر لة نةخؤشخانة بمرن يان كيَشيان كةم بيَت .ثزيشكانى كورد دةلَيَن كاريطةرييةكةى لة
كوردستانيش ھةر ھةمان شتة .ھيومان رايتس ؤض قسةى لةطةأل ضةندين ذن كرد ،وتيان تةنانةت دواى ضةند
سالَيَكيش ھيَشتا ھةر يادةوةريى ئازارو خويَن لةبةر رؤيشتنةكةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَييان لة ميَشكياندا
ماوةتةوة.
لة مايسى  2009دا ،ھيومان رايتس ؤض بةرةو ھةريَمى ئؤتؤنؤمى كوردستان كةوتة ِرآ ،بة مةبةستى ئةنجامدانى
ليَكؤلَينةوةكانى بؤ ئةم راثؤرتة ،كضان ء ذنانيَكى بينى كة ئةندامى زاوزيَيان شيَويَنراوةء ذنانيَكيشى بينى كة ئةوكارة
دةكةن ،ضاوى كةوت بة كارمةندانى تةندروستى ،ثياوانى ئايين ،بةرثرسانى حكومةت ،ريَكخراوة ناحكومييةكان.
طةرا بةدواى ديدو
دةربارةى كاريطةرى شيَواندنى ئةندامى زاوزييَي مييَينة لةسةر ذيانيان ،ديمانةى خةلَكى كرد.
ِ
بؤضوونء ھؤيةكانى ئةم كردةوةيةدا ،ضاالكوانانء خةلَكانى ترى بينى كة دةيانةويَـت نةيھيَلَن .ليَكؤلَينةوةكانمان
دانيشتوانى كوردى دةرةوةى ھةريَم ،يان دانيشتوانى غةيرة كوردى نةطرتةوة ،بةآلم ضةند ريَكخراويَكى ناحكومى
بة ھيومان رايتس ؤضيان وت كة طومانيان ھةيةو لةوانةية كردةوةكة لة شويَنى ديكةى وآلتةكةشدا ھةبيَت.
ئةوانةى قسةمان لةطةأل كردن ،طةليَك ھؤيان خستة روو كة بؤضى لة كوردستان كردةوةى شيَواندنى ئةندامى
زاوزييَي مييَينة ھةية .ھةنديَك بةناوى ئيسالمةوة داكؤكييان ليَكردو بة سوننةتيان دانا )فةرز نية ،بةآلم بؤ
بةھيَزكردنى ئيمانى كةسيَك ئةنجامدةدريَت( ،ھةنديَكى تر وتيان كة شيَواندنى ئةندامى زاوزييَي مييَينة نةريتيَكى
كؤنةو وةك ثاريَزطاريكردن لة شوناسي كةلتورى ماوةتةوة .بةآلم ھةنديَكى ديكة وتيان كة ثيَويستة اليةنى سيَكسى لة
ذندا كؤنترؤأل بكريَت ،بة تايبةتى لة ذينطةى طةرمى وةك كوردستانى عيراقدا .بةآلم ھةنديَكيان مةسةلةكةيان بردةوة
بؤ فشارى كؤمةآليةتى – كة زؤر ثيَوةستة بة بيرؤكةى ثاكيزةيي ء طةورةكردنى كضانةوة ،بؤ ئةوةى
بةريَزى كؤمةلَطا بن.
ھاوسةرطيرى بكةنء ئةندامى ِ
شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي مييَينة لة ھيض ئاينيَكدا فةرز نةكراوة .ئيسالم ئاينى زالَى كوردستانى عيراقة – لة
جيھانيشدا زؤرينةى موسولَمانةكان ئةندامى زاوزيَي مييَينةكانيان ناشيَويَنن .لة ئاستى نيَودةولَةتيدا ،زؤريَك لة طةورة
زانايانى ئيسالم دذى ئةم كردةوةية دوواون ،وةك محةمةد سةيد تةنتاوي ،شيَخى طةورةى زانكؤى ئةزھةر ،كة
ريَزدارترين زانكؤى موسولَمانة سوننةكانة.
زياتر لة دوو دةھةية كردةوةى شيَواندنى ئةندامى زاوزييَي مييَينة بة يةكيَك لة ثرسةكانى مافى مرؤظ لة قةلَةمدراوة.
دةزطا جياجياكانى نةتةوة يةكطرتووةكان ،دامةزراوةكانى ضاوديَريكردنى ثةيماننامةكان و دامةزراوة
بريار و بانطةوازيان دةركردووةو داواى ريشةكيَشكردنى دياردةى
نيَودةولَةتييةكانى ترى مافى مرؤظ ضةندين ِ
شيَواندنى ئةندامى زاوزييَي مييَينة دةكةن .داوايان لة حكومةتان كردووة ،وةك يةكيَك لة ئةركةكانى سةرشانيان
بةرامبةر مافةكانى مرؤظ ،بة قةدةغةكردنى ئةو كردةوةية ئاطايان لة مافةكانى ذنان ء كضان بيَت .كؤميتةى
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ريَكةوتننامةى نةھيَشتنى ھةموو شيَوةكانى جياكارى )كؤميتةى سيَداو (CEDAW-لة سالَي  1990دا راسثاردةيةكى
طشتى راطةياندو داواى لة دةولَةتانى ئةندامى كرد ضةند ريَطايةك بطرنة بةر بؤ ريشةكيَشكردنى دياردةكة لة
برياريَكى دةربارةى ئةو
سياسةتى تةندروستى نةتةوةيياندا .لة  2002دا ،ئةنجومةنى طشتى نةتةوة يةكطرتووةكان ِ
كردةوانةى دووضارى تةندروستى ذنان دةبن ،دةركردء داواى لة دةولَةتان كرد ياساى نيشتمانى دابنيَن بؤ
ريَطةطرتن لة شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي مييَينة و ئةنجامدةرانى دادطايي بكةن .كؤميتةى سيَداو ،كؤميتةى مافةكانى
مرؤظ ،كؤميتةى مافةكانى منداأل ،ھةروةھا كؤميتةى مافة ئابورى و كؤمةآليةتى ء كةلتورييةكان ،ھةرھةموويان
شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي مييَينةيان بة كردةوةيةكى جياكارانة داناوة كة راستةوخؤ كاردةكاتة سةر تواناى ذنان
ءكضان لة سوودوةرطرتن لة مافة مرؤييةكانياندا .كؤميتةى مافةكانى مرؤظ و كؤميتةى دذة ئةشكةنجةدان،
دةربريوةو راشكاوانة باسى ثيَوةستةكانى
ھةردوكيان نيطةرانى خؤيان لةبارةى شيَواندنى ئةندامى زاوزييَي مييَينةوة
ِ
برينى ئةندامى زاوزييَي مييَينةو مامةلَةكردنى رةق ء نامرؤييانةو بة ضاوى نزم سةيركردنيان ،كردووة.
ِ
عيراق ھةموو ثةيماننامة نيَودةولَةتيية سةرةكييةكانى مافى مرؤظى واذؤ كردووة ،ئةوانةى مافةكانى ذنان ء كضان
دةثاريَزن ,وةك ريَكةوتننامةى نةھيَشتنى ھةموو شيَوةكانى جياكارى دذى ذنان )سيَداو( ،ثةيمانى نيَودةولَةتى لةبارةى
مافة مةدةنى ء سياسييةكانةوة ) ،(ICCPRثةيمانى نيَودةولَةتى لةبارةى مافة ئابورى و كؤمةآليةتى و
كةلتورييةكانةوة ) ،(ICESCRھةروةھا ثةيمانى مافةكانى منداأل ) .(CRCئةم ثةيماننامانة حكومةتى عيراق ء
حكومةتى ھةريَمى كوردستان بةرثرسياردةكة لة ھةر ثيَشيَلكارييةكى مافى مرؤظ كة لة كوردستانى عيراقدا
رووبدات بة شيَواندنى ئةندامى زاوزييَي مييَينةشةوة.
ئةزمونى جيھانى ريشةكيَشكردنى كردةوةى شيَواندنى ئةندامى زاوزييَي مييَينة ثيشانماندةدات كة ثيَويستة ثالنى
برين دةكةن ،ضونكة وا
كاراى فرةاليةن بؤ ئةم مةبةستة ،دابنريَت .خيَزانةكان خؤيان كضةكانيان دووضارى ِ
باوةريانواية ئةو كارة ياريدةى كضان دةدات ببن بة ئةندامى كاملَي ناو
ھةستدةكةن كة شتيَكى راست دةكةن –
ِ
َ
نةبرراون ،بة طآلو لةقةلةمبدريَن و نةتوانن ھاوسةرطيرى بكةن.
لةوباوةرةشدان رةنطة ئةو كضانةى
كؤمةلَطا.
ِ
ِ
ضارةسةركردنى ئةم خةمانةى خيَزانةكان ثيَويستي بةوة ھةية كة دةسةآلتدارانى كوردو كةسانى خاوةن كارطةريي
– سةركردة ئاينييةكان ،كارمةندانى تةندروستى ،مامؤستايانء سةركردةكانى كؤمةأل – لةطةأل كؤمةلَةكاندا كاربكةن
بؤ ئةوةى ھانيانبدةن لةنيَوان ثياوان ،ذنان ،ھةروةھا منداآلنيشدا ،طفتوطؤ لةمبارةيةوة بكريَت ،ھوشيارى ء
تيَطةيشتن دةربارةى مافة مرؤييةكانى كضان ء ذنان ،ھةروةھا باجة تةندروستى ء دةرونييةكانى شيَواندنى ئةندامى
زاوزيَي مييَينة ،لةسةريان ،بآلوبكريَتةوة .دةسةآلتداران ھاندةرى ئةم طفتوطؤكردنة كؤمةآليةتيية بن و بة ھاوكاريي
ريَكخراوة ناحكومييةكان و بكةرة سةرةكييةكانى كؤمةلَطاى مةدةنى ،لة ضةندين كةنالَةوة كاريان لةطةأل بكةن.
سورانة جيھانييةكانى ئةمدوايية ثيَشنيارمان بؤ دةكةن كة زامنكردنى ئةوةى كة جةماوةر لة كؤمةلَطاكانى
ھةلَ ِ
خؤيانةوة ثابةند ببن بة كؤتاييھيَنان بة شيَواندنى ئةندامى زاوزييَي مييَينة ،شتيَكى طرنطةو بواردةدات كؤمةلَطاكان بة
كارايي ثةيمانى نوآ ببةستن – ثةيمانى نةشيَواندنى كضةكانيان.
ثيَويستة دةسةآلتداران نامةيةكى روون رابطةيةنن ء بة ئاشكرا بلَيَن ئةو كردةوةية ناياسايية ،ئةويش بة قةدةغةكردنى
ياساييانةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي كضان ء ئافرةتانى ھةرزة )نابالَق( .بؤ ئةمةش ثيَويستة ثيَناسةيةكى روون بؤ
شيَواندنى ئةندامى زاوزييَي مييَينة ثيَشكةشبكريَت ،راشكاوانة بلَيَت ئةوة ياساغ كراوة ،ئةنجامدةراني دةستنيشان
بكاتء سزاشيان بؤ دياريبكات .ثيَويستة نامةكة ضةند ئامادةكارييةكى تيَدا بيَت كة ذنانء كضان لةكاتى
رووبةرووبوونةوةى مةترسيدا بثاريَزن .ثيَويستة حكومةتى ھةريَمى كوردستان ،ثشتيوانى لة ريَكخراوة
ِ
ناوخؤييةكان بكات بؤ ريشةكيَشكردنى كردةوةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي مييَينةو تواناكانيان بةتين بكات بؤ
دذوةستانةوةى توندوتيذى جيَندةريي .ھاوكات ،دةبيَت حكومةتى عيراقيش لةنزيكةوة كار لةطةأل دةسةآلتدارانى
ھةريَمي بكات ،ھةم بؤ ثشتيوانيكردنى كارةكةيان لة ريشةكيَشكردنى كردةوةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينةدا،
ھةم بؤ ثيَشخستنى ستراتيذى خؤى بؤ ريشةكيَشكردنى كردةوةى شيَواندنى ئةندامى زاوزييَي ميَيينة لةناو كةمينةكانى
دةرةوةى ھةريَمة ئؤتؤنةمةكةدا .بآ بوونى ئةم ھةوآلنة ،ثيَشيَلكردنى مافى مرؤظى كضان ء ذنان بةردةواميي دةبيَت.
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@ @ôuüÜû†ünïà
ئةم راثؤرتة بةرمةبناى ليَكؤلَينةوةى مةيدانى لة ناوضةكانى باكورى عيراق ،كة بة كوردستانى عيراق ناسراوة ،لة
مايس و حوزةيرانى  2009دا ئةنجامدراوة .ثةنجاوضوار ديمانة لة ضوار طوند سازدراوة ،دوو طونديان لة لة قةزاى
رانيةو طةرميان ،لةطةأل لة شارى ھةلَةبجةى باشوريش.
ئةو ريَكخراوة ناحكومييانةى دذى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة كاردةكةن ،تيَبينيانكردووة كة رةنطة شيَواندنى
ئةندامى زاوزيَي ميَيينة لةناو ئةو كوردانةشدا ھةبيَت كة لة بةشةكانى ترى عيراق دةذينء رةنطة لة كؤمةلَطاكانى
تري عيراقيشدا ھةبيَت .داتاكان روون نين دةربارةى ئةوةى ئايا دياردةكة لة دةرةوةى ھةريَمة ئؤتؤنؤمةكة بآلوة يان
نا .ھيومان رايتس ؤض ليَكؤلَينةوةى لةسةر تةشةنةكردنى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة ،لةبةشةكانى ترى
عيراقدا نةكردووة ،ضونكة بةھيض جؤريَك تا ئيَستا دةربارةى ئةنجامدانى ئةمكارة لة شويَنانى ديكةى وآلتةكة،
داتايةك لة ئارادا نية.
لةماوةى  10رؤذى ليَكؤلَينةوةدا ،دوو خاتوونى ليَكؤلَةر قسةيان لةطةأل سى و يةك كض ء ذن كردووة كة ئةندامى
ثسثؤرانى تةندروستى ،ذنانى ئةنجامدةر ،ئاينزاى موسولَمانيشى
زاوزيَيان شيَويَنراوة .ليَكؤلَينةوةكة ديمانةكردنى
ِ
لةخؤطرتووة .كؤبونةوةش لةطةأل وةزيرى ئةوقاف ء كاروبارى ئاينى حكومةتى ھةريَمى كوردستان ،ئةحمةد
عةبدولرةحمان عوسمان يونس ،وةزيرى ئةوكاتى مافى مرؤظ لة
سةعيد شاكةلى ،وةزيرى ثيَشووى تةندروستى،
ِ
حكومةتى ھةريَمى كوردستان ،يوسف عةزيز ،سةرؤكى ثيَشووى كؤميتةى تايبةتى ذنان لة ئةنجومةنى نيشتمانى
1
كوردستان ،ثةخشان زةنطةنة ،لة ھةوليَرى ثايتةختى ھةريَم ئةنجامدراوة.
ھيومان رايتس ؤض بة ياريدةى دوو وةرطيَ ِرى ميَيينة ،ديمانةكانى لةطةأل ذنان ء مامانةكان بة زمانى كوردى
ثسثؤران و ئاينزاكان ،بة ھةردوو زمانى عةرةبي و ئينطليزى كراوة.
ئةنجامداوة .ديمانةى
ِ
ھةنديَك لة ديمانةكان لة مالَى ذنان ء مامانةكان ئةنجامدراون ،زؤربةيان بة شيَوةى طروث .لةبةر ضةند ھؤيةكى
ثاراستنى نھيَنى ،دايكان ،كضان ،مييَينةكانى ترى خيَزانةكان ،ھةنديَجار دراوسآ لة يةك ذوورى مالَةكةدا ،دوور لة
ئةندامانى ديكةى مالَةكة دانراون ،يةك يةك ديمانةمان لةطةأل كردوون .ضةند ديمانةيةكى تريش لة ئؤفيسى
ثسثؤرانى
ريَكخراوة ناحكومييةكان لة ھةلَةبجةو سموودى سةر بة قةزاى طةرميان ئةنجامدراون .ديمانةى
ِ
تةندروستى لة عةيادةكانى خؤيان ء ھى ئاينزاكانيش لة ماأل يان مزطةوتةكان كراوة.
طؤريوةو ئةو نيشانةى سةرةكييانةشمان دةسكاريي كردووة كة دةبنة ھؤى ناسينةوةى ذنان و كضان و
ناوةكانمان
ِ
مامانةكان ،بؤ ئةوةى شوناسةكانيان بثاريَزين .بابةتى ديمانةكة بؤ ھةموو بةشدارةكان روونكراوةتةوةو
يانراطةيةنراوة كة بة ض شيَوةيةك ضيرؤكةكانيان ديكؤميَنت دةكريَنء دةبن بة راثؤرت .بة بةشداران
ثي َ ِ
راطةيةندراوة كة مافى ئةوةيان ھةية ھةركاتيَك بيَت دةتوانن ديمانةكة رابطرن ،يان وةآلمى ھةنديَك ثرسيار
نةدةنةوة .ھةموو بةشدارةكان رةزامةندى زارةكى خؤيان بؤ ديمانةكران راطةياندووة ،ھيض ثاداشتيَكيش لة اليةن
ھيومان رايتس ؤضةوة بةكةسيان نةدراوة.

@ @çbØòìaŠaŒ@õòŠbiŠò†@ÚŽï−Šó
زاراوةى شيَواندنى ئةندامى زاوزييَي ميَيينة ) (FGMبةدريَذايي ئةم راثؤرتة بةكارھاتووة .زؤريَك لة طروثةكانى
مافى مرؤظ ء بانطةشةكةرانى تةندروستى ئةم زاراوةية بةكاردةھيَنن بؤ جةختكردنة سةر ئةو دةرةنجامة جةستةيي،
 1ئةو بةرثرسة حكومييانةى لةم راثؤرتةدا تؤماركراون ،لة حكومةتى ثيَشوودا ،بةرلة ھةلَبذاردنى ثةرلةمان كة لة تةموزى  2009دا
ئةنجامدرا ،كاربةدةست بوون.
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سؤزداريي ،دةرونييانةى لةطةأل ئةم كردةوةيةدا سةرھةلَدةدةن ،ھةروةھا بؤ ناساندنى كردةوةكة وةك ثيَشيَلكردنى
مافةكانى مرؤظ .2ھةرضؤنيَك بيَت ،ئةم راثؤرتة ناوبةناو زاراوةى "خةتةنةكردنى مييَينة"ش بةكاردةھيَنيَت ،وةك
ئةوةى كة لة كوردستان بة كردةوةكة دةلَيَن .ئةمة ئةو زاراوةيةية كة لة ماوةى طفتوطؤكاندا بةكارھاتووة )وشة
كوردييةكة "خةتةنة"ية(.
زاراوةى "مامان" يش ديسان مانايةكى باوى ترى ھةية ،مامانى نةريتى ئةو كةسةية كة بآ ئةوةى مؤلَةتى ھةبيَت،
سةروكاريي مندالَبوون دةكات ،لة ثالَيشيدا ھةنديَك كاروبارى بضووكى تةندروستي ديكةش جيَبةجيَدةكات.

2
ئاراستةكان" كانونى دووھةمى ,2008
برين :داتاو ِ
مةكتةبي سةرضاوة مرؤييةكان "خةتةنةكردنى ميَيينة ِ /
( http://www.prb.org/pdf08/fgm-wallchart.pdfرؤذى سةردان June 5, 2009), p.2.
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çbØò†ŠbraŠ@NII
كوردستانى عيراق ھةريَميَكى ئؤتؤنؤمة لةناو دةولَةتى عيراقدا .ئةو ثةيماننامةو ريَكةوتننامانةى حكومةتى عيراق
واذؤى كردوون ،حكومةتى ھةريَمى كوردستانيش ثابةند دةكةن .بؤية ھةردوو حكومةتى فيدراألء حكومةتى
ھةريَمى كوردستان بةرثرسن لة ھةر ثيَشيَلكارييةكى مافى مرؤظ كة لة ھةريَمةكةدا ئةنجامبدريَت .حكومةتى فيدراأل
بةرثرسياريَتى ئةوةشى لةسةرشانة كة دلَنياببيَت لةوةى حكومةتى ھةريَمى كوردستان ثابةندة بة ثةيماننامةو
ريَكةوتننامة نيَودةولَةتييةكانةوة .بةثيَي دةستورى  ،2005ئؤتؤمييةكةى حكومةتى ھةريَمى كوردستان فراوانة – بؤ
نمونة ،مافى ئةوةى ھةية لةو مةسةالنةدا كة دةكةونة دةرةوةى سةآلحيياتى دياريكراوى حكومةتى فيدرالَةوة ،ياساى
نةتةوةيي ھةمواربكات ،ئةوةش سياسةتةكانى تةندروستى طشتى ء ثةروةردةش لةخؤدةطريَت.

@ @×aÈ@ômóàíÙy@üi
•

•

•

•

•

•

ھةموو ھةنطاويَكى ثيَويست بنيَت بؤ دلَنيابوون لة ثابةندبوونى بة ئةركة نيَودةولَةتييةكانيةوة ،ئةوانةى لة
ثةيمانة نيَودةولَةتييةكانى مافة مةدةنى ء سياسييةكان ) ،(ICCPRثةيمانى نيَودةولَةتى بؤ مافة ئابورى ء
كؤمةآليةتيي و كةلتورييةكان ) ،(ICESCRثةيمانى نةھيَشتنى ھةموو شيَوةكانى جياكاريي دذى ذنان
) ،(CEDAWثةيمانى مافةكانى منداأل ) (CRCدةيخةنة ئةستؤى ،وةك لة بةشى ثيَنجةمى ئةم راثؤرتةدا
باسكراون.
ھاوكاريكردنى حكومةتى ھةريَمى كوردستان بؤ ثيَشخستن ء ثيادةكردنى سياسةتيَكى دذ بة شيَواندنى ئةندامى
زاوزيَي ميَيينة ،ھةروةھا زامنكردنى ئةوةى كة شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة لة سياسةتى نيشتمانى
مندال ،ضارةسةربكريَت.
عيراقدا سةبارةت بة تةندروستى
َ
زامنكردنى جيَبةجيَكردنى ئةو ريَوشويَنانةى دذى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة ،كة لةم راثؤرتةدا
روونكراونةتةوة ،بة ھاوكارى كؤمةلَة كوردييةكان ء كؤمةلَةكانى ديكةى ناو عيراق و دةرةوةى ھةريَمى
ئؤتؤنؤم.
كؤكردنةوةى داتا بكريَت بة ئةولةوييةتيَك – بةوةشةوة كة ئاستى تةشةنةكردنى كردةوةى شيَواندنى ئةندامى
زاوزيَي ميَيينة ،بخريَتة ناو ھةلَمةتة ئايندةييةكانى روومالَكردنة ھيَشوويية فرة نيشانةكان دةربارةى
بآلوبوونةوةى كردةوةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة ،بشخريَتة ناو روومالَةكانى تةندروستى خيَزانة
عيراقييةكانةوة.
زامنكردنى ئةوةى كة نةخؤشخانةكانء كارمةندانى خزمةتطوزارى تةندروستى لة سةرانسةرى عيراقدا،
بةئاطان لة ثيشةكانيان ء ئةو ئةركة ئاكارييانةى لة ئةستؤيانة بؤ ئةنجامنةدانى كردةوةى شيَواندنى ئةندامى
زاوزيَي ميَيينة.
زامنكردنى ئةوةى ئةو كض و ذنانةى دووضارى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَيان بوون ،دةستيان بطات بة
ثشتيوانىء خزمةتطوزارى ثزيشكى لةسةرانسةرى عيراقدا.

@ @çbn†ŠíØ@ôáŽîŠóè@ômóàíÙy@üi
• ھةلَنانى ھةنطاوى ثيَويست بؤ زامنكردنى ثابةندبووني بة ئةركة نيَودةولَةتييةكانييةوة بةثيَي ) (ICCPRو
) (ICESCRو) (CRCو).(CEDAW
وةطةرخستنى ضوارضيَوةيةكى ياساييء سياسى تؤكمة و ثالنيَكى ستراتيذيى كاراى دريَذخايةن لةطةأل
•
ِ
وةزارةتة ثةيوةنديدارةكان و دامةزراوة حكومييةكانى دي ،ھةروةھا ريَكخراوةكانى كؤمةلَطاى مةدةنى ،بة
مةبةستى ريشةكيَشكردنى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة .كة ضةند رآء شويَنيَكى تيَدابيَت بؤ كؤكردنةوةى
داتا ،ستراتيذى
ثةيوةنديطؤرينةوة ) (communicationكة بةرمةبناى داتابةيزيَكى طشتى ھةم لةطةأل
ِ
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كؤمةلَةكان و ھةم لةناو كؤمةلَةكاندا دامةزرابيَت ،ھةروةھا دابينكردنى خزمةتطوزارى كؤمةآليةتى و
ثزيشكى بؤ ذنان و كضان ،ميكانيزمى ثاريَزةر ،خزمةتطوزارى ثاراستنى كضانى مةترسي لةسةر،
ھةروةھا ياساى وةھا كة شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَينة قةدةغة بكةن ء لةكاتى سةرثيَضيكردن لة
وةطةر بخريَت ،ثيَويستة:
قةدةغةكردنةكةدا ،سزا بسةثيَنن .بؤ ئةوةى ئةمة
ِ

•

لةمةر شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة ثيَكبھيَنريَت بؤ
• كؤميتةيةكى نيَوان وةزارةتةكان
ِ
زامنكردنى ھةماھةنطي طونجاوى ھةولَةكانى نةھيَشتنى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة لة
نيَوان وةزارةتةكان و لة نيَوان دةسةآلتداران و كؤمةلَطاى مةدةنيدا.
• مةسةلةى بآلوبوونةوةى دياردةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة بخريَتة ناو روومالَكردنة
ھيَشوويية فرة نيشانةكان و روومالَةكانى تةندروستى خيَزانة عيراقييةكانةوة.
• سةركردة ئاينييةكان ،ريَكخراوة ناحكومييةكان ،اليةنةكانى ترى كؤمةلَطاى مةدةنى بةشداربكريَن
رووبةرووبوونةوةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينةدا.
لة ھةولَةكانى
ِ
ھاوكارى و
ھةماھةنطى لةطةأل دةسةآلتدارانى فيدرالَدا بؤ ثيَشخستن و كاريطةركردنى ھةولَةكانى ريشةكيَشكردن.

@ @HçbàóÜŠóqI@çbn†ŠíØ@ôäbán“ïä@ôäóàí−ó÷@üi
•

•
•

بةثةلة ياسايةك دابنيَت بؤ قةدةغةكردنى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينةى منداآلن و ئةو ذنة نةرزاننةى
لة ناو ھةريَمى ئؤتؤنؤمدا دةذين و نايانةويَت بيكةن .ثيَويستة ضةند سزايةكى طونجاويش دياريبكريَت بؤ
ئةو كةسانةى ئةو كارة ئةنجامدةدةن ،لةثاأل ثيَشكةشكردنى خزمةتطوزاريي طونجاو بة قوربانيانى
شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينةدا ،وةك خزمةتطوزاريى تةندروستى ،ثشتيوانى كؤمةآليةتى ء دةرونى،
شيَوازةكانى ليَثرسينةوةى مامانةكانء ئةو كةسانةى تر كة دةطليَنة ثرؤسةكةوة ،ئةنجامدانى ھةلَمةتى
جةماوةريي بؤ دذوةستانةوةى كردةوةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة ،بآلوكردنةوةى زانيارى
دروست دةربارةى كردةوةكةء بةرثاكردنى طفتوطؤكردنى نيشتمانى دةربارةى مةسةلةكة .ھةروةھا
ثيَويستة ھؤكارى ثاراستن و ريَطةطرتن دابين بكات بؤ ئةو كضانةى لةبةردةمى مةترسى شيَواندنى
ئةندامى زاوزيَياندان.
ثيَناسةى ياسايي شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة بة جؤريَك بكات كة لةطةأل ثيَناسةكةى ريَكخراوى
تةندروستى جيھانيدا بسازيَت بؤ ئةوةى ھةموو شيَوةكانى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَينة بطريَتةوة.
ھةرئةوةندةى ياساكة بةركارخرا ،ئيتر بةشيَوازى جياجياو لة ميدياكانيشدا زانيارى دةربارةى
بآلوبكريَتةوة ،بة تايبةتى ئةو شيَوازانةى كة زؤرتر دةطةن بة ذنان و كضان.

çbn†ŠíØ@ôáŽîŠóè@ônìŠ‡äóm@ômòŠaŒòì@üi
•

•

•
•

ھاريكاريكردنى اليةنةكانى دي لة كؤميتةيةكى راويَذكاريي نيَوان وةزارةتةكاندا ،دةربارةى شيَواندنى
ئةندامى زاوزيَي ميَيينة بؤ زامنكردنى ثيَشخستن و ثيادةكردنى ثالني كردةيةكى طشتطيرى ھةماھةنط دذى
شيَواندننى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة.
زامنكردنى ئةوةى زانيارى دروست دةربارةى دةرةنجامةكانى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة ،بخريَتة ناو
كارى ھةلَمةتةكانى تةندروستى طشتييةوةو كارمةندانى تةندروستى بةشداربكريَن لة طفتوطؤ طشتييةكاندا
لةوبارةيةوة.
ئامادةكردنى تؤمارى تايبةت بة مردنةكانء دةرةنجامة تةندروستيية زيانبةخشةكانى ترى شيَواندنى ئةندامى
زاوزيَي ميَيينةو بآلوكردنةوةى راثؤرتى طشتى بةردةوام لةو بارةيةوة.
زامنكردنى ئةوةى كة كارمةندانى تةندروستى سةبارةت بة دةرةنجامةكانى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي
ميَيينة ،مةشقيان ثيَدةكريَت بؤ ئةوةى بتوانن دةربارةى كاريطةريية تةندروستييةكانى شيَواندنى ئةندامى
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زاوزيَي ميَيينة ,زانيارى دروست بطويَزنةوة بؤ كةسةكان ،لةثاأل ضؤنيَتى طويَزانةوةى زانيارييةكانء
ساردكردنةوةى خةلَك لة ئةنجامدانى كردةوةكة.
دلَنيابوون لةوةى دايكوباوكان دةربارةى كاريطةريية تةندروستيية خراثةكانى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي
كضان ،زانيارييان ھةية.
زامنكردنى ئةوةى ئةو كضان و ذنانةى كردةوةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينةيان بؤ كراوة ،دةستيان
بطات بة خزمةتطوزارى تةندروستى ،خزمةتطوزارى دةرونى ،ھةروةھا زانيارى دروست دةربارةى
شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة.
دلَنيابوون لةوةى كارمةندانى تةندروستى ضاالكانة كاردةكةن بؤ ساردكردنةوةى خةلَك لة كردةوةى
شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة.
ثشتيوانيكردن ء كاركردن لةطةأل سةركردة ئاينييةكان ،ريَكخراوة ناوخؤييةكان و كؤمةلَطاى مةدةنى بةرةو
ريشةكيَشكردنى كردةوةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة.

•
•

•
•

çbn†ŠíØ@ôáŽîŠóè@ôïåîb÷@õŠbiìŠbØ@ì@ÓbÔìó÷@ômòŠaŒòì@üi
•
•

•

•

وتوويَذكردن لةطةأل سةركردة ئاينييةكاندا دةربارةى حةتمييةتى كؤتاييھيَنان بة توندوتيذى دذى ذنان و
كضان ،بة كردةوةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينةشةوة.
كاركردن لةطةأل سةركردة ئاينييةكان بؤ ھاندانيان تا بة جةماوةرى رابطةيةنن كة ئاينى ئيسالم ثةيوةندى
بة شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينةوة نية ،تا ئةوانيش بةشدارببن لة دةسثيَشخةريي جةماوةرييدا بؤ
كؤتاييھيَنان بةو كردةوةية.
ھاندانى سةركردة ئاينييةكان بؤ طفتوطؤكردن لةطةأل ريَكخراوة ناحكومييةكانى ناوخؤدا ،دةربارةى
كاريطةريية زيانبةخشةكانى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة ،بؤ ئةوةى ھانى خيَزانةكان بدةن واز لةو
كردةوةية بھيَنن
دامةزراندنى ميكانيزميَكى سكاآلكردن بؤ خةلَك بؤ ئةوةى ئةطةر ھةر ئاينزايةك ئامؤذطاريي ئةوةى كردن
كة شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي كضان و ذنان فةرزة يان سوننةتة ،بضن وةزارةتى لـآ ئاطادار بكةنةوة.

çbn†ŠíØ@ôáŽîŠóè@õò†ŠòìŠóq@ômòŠaŒòì@üi
•
•

•
•
•

دانانى بةرنامةيةكى خويَندن بةثيَي تةمةنةكان ،دةبارةى تةندروستى زاوزآ و ھوشياري سيَكسي بؤ
ھةردوو رةطةز لة قوتابخانة سةرةتايي و ناوةندييةكاندا.
زامنكردنى ئةوةى كة بةرنامةى خويَندنى مافى مرؤظ بؤ قؤناغةكانى ثيَنج ،حةوت ،نؤ ،مادةى طونجاويان
تيَداية دةربارةى مافةكانى مرؤظ بؤ ذنان و كضان ،بة بوونى زانياريشةوة دةربارةى كاريطةريية
زيانبةخشةكانى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة.
مةشقكردن بة مامؤستايان دةربارةى تةندروستى زاوزآ و خةتةنةكردن ،بة دةرةنجامة تةندروستيةكانةوة،
ھةروةھا ضؤنيَتى وتنةوةى ئةو زانيارييانة بة قوتابييان.
رةخساندنى بوار بؤ مامؤستايان و قوتابخانةكان تا بتوانن دةرفةتى ثشتيوانيكردن بؤ ئةو كضانة فةراھةم
بكةن كة داواى يارمةتى دةكةن بؤ خؤالدان لة لة شيَواندنى ئةندامى زاوزيَيان.
دلَنيابوون لةوةى كة قوتابخانةكان لة ماوةى كؤبوونةوةياندا لةطةأل خيَزانةكاندا ،لةطةأل دايكء باوكةكاندا
طفتوطؤ لةسةر مةترسييةكانى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة دةكةن.

çbn†ŠíØ@ôáŽîŠóè@ônäaŒ@õòìóåîˆüm@ìłbi@ôä‡åŽîí‚@ômòŠaŒòì@üi
•

دانانى ريَنماى طونجاو دةربارةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة لة خويَندنى ثزيشكى و خولةكانى
راھيَناندا.
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•

زامنكردنى ئةوةى كة خويَندكارانى زانستى ثزيشكى زانيارى طونجاويان دةربارةى مةترسييةكانى
شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة ثيَدةبريَت.

çbn†ŠíØ@ôáŽîŠóè@õü‚ìbä@ômòŠaŒòì@üi
•

•

•

رووبةرووبوونةوةى كردةوةكانى
دانانى ميكانيزميَكى سكاآلكردن لةناو وةزارةتةكةدا ،بة مةبةستى
ِ
توندوتيذى دذى ذنان ،ھةروةھا بؤ زامنكردنى ئةوةى كة كردةوةكانى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينةو
شيَوةكانى ترى توندوتيذى دذى ذنان و كضان ،بةرزبكريَنةوة بؤ بةرثرسان.
َ
زامنكردنى ئةوةى كة ھةموو سكاآلكان دةربارةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة ليَكؤلينةوةيان تيَدا
دةكريَت .ثيَويستة ئةنجامدةرةكانيان دادطايي دةكريَن و قوربانيانى كردةوةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي
ميَيينة خزمةتطوزارى تةندروستى طونجاويان ثيَدةطات ء ثشتيوانييان ليَدةكريَت.
ميكانيزميَكى ضاوديَريكردن ثيَشبخات بؤ زامنكردنى ئةوةى كة قةدةغةكردنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة ،لة
اليةن جيَبةجيَكةرانى ياساوة دةسةثيَنريَت.

çbn†ŠíØ@ôáŽîŠóè@õ†a†@ômòŠaŒòì@üi
•

زامنكردنى ئةوةى كة ثاريَزةران ،ياساجيَبةجيَكةران ،دادوةران ،بة باشى مةشقيان ثيَكراوة بؤ

داوةريكردنى حالَةتةكانى توندوتيذى دذى ذنان و كضان ،بة شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينةشةوة.

çbn†ŠíØ@ôäbÙ“îq@õbÙî‡äó@üi
•
•
•

ريَطةطرتن لةوةى ثزيشكةكان لة نةخؤشخانةكان ،عةيادةكان ،ناوةندةكانى ترى خزمةتطوزارى
تةندروستيدا ،كردةوةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة ئةنجامبدةن.
زامنكردنى ئةوةى كة ثزيشكةكان زانيارى طونجاويان دةربارةى مةترسييةكانى شيَواندنى ئةندامى
زاوزيَي ميَيينة ،ھةية.
زامنكردنى ئةوةى كة ثزيشكةكان زانيارى تةندروستى راستء دروست دةدةن بة نةخؤشةكان ،بة
زانياريي دةربارةى دةرةنجامةكانى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينةشةوة.

çóØò†@çbäˆ@õˆ†@õ‰ïmì‡äím@ôån“Žïèóä@ŠóóÜ@ŠbØ@õóäbïïàíÙybä@òìa‹ƒÙŽîŠ@ìó÷@üi
•

•
•

•
•

بانطھيَشتكردنى دةسةآلتدارانى حكومةتى عيراقى فيدراأل و حكومةتى ھةريَمى كوردستان بؤ ثيَشخستن و
ثيادةكردنى ضوارضيَوةيةكى ياسايي و سياسي بةھيَز و دانانى ثالنيَكى ستراتيذى طشتطيرى دريَذخايةن بة
مةبةستى ريشةكيَشكردنى كردةوةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَييةنة ،كة وةزارةتة ثةيوةنديدارةكانى
ھةريَمء حكومةتى فيدرا َل ،دامةزراوة حكومييةكانى تر ،ريَكخراوةكانى كؤمةلَطاى مةدةنى بةشداريي تيَدا
بكةن.
كاركردن لةطةأل سةركردة ئاينييةكاندا بؤ راطةياندنى وتارى جةماوةريي كة تيَياندا شيَواندنى ئةندامى
زاوزيَي ميَيينة ببيَزريَنن و روونى بكةنةوة كة ھيض ثةيوةندييةكى بة ئاينى ئيسالمةوة نية.
ثةرةدان بة ئالَ
وطؤركردنى زانيارى لة نيَوان ريَكخراوة ھةريَمييةكانء نيَودةولَةتييةكان و ناوخؤييةكاندا،
ِ
ئةوانةى لة كوردستانى عيراق كار لةسةر دذوةستانةوةى توندوتيذى دذى ذنان دةدةن ،بة شيَواندنى
ئةندامى زاوزيَي ميَيينةشةوة.
زامنكردنى ئةوةى كة ئةو بةرنامانةى تةركيزيان لةسةر توتدوتيذى دذى ذنانة لة كوردستانى عيراق،
بنةرةتى خؤيان.
ھوشيارى دةربارةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة ،بكةن بة بابةتيَكى
ِ
باسكردنى ثرسى شيَواندنى زاوزيَي ميَيينة لةو بةرنامانةدا كة مةبةست ليَيان زيادكردنى دةرفةتة
ثةروةردةييء ئابورييةكانى بةردةمى كضانى الو و ذنانة.
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•
•

دةرةخسيَنن دةربارةى دةرةنجامة
زامنكردنى ئةوةى كة بةرنامةكان دةرفةتى ثةروةردةيي بؤ مامانةكان ِ
سةختةكانى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة.
ضارةسةركردنى ئةوةى كة دةبيَت شارةزايي ديكة فيَرى مامانةكان بكريَت بؤ ئةوةى دةرفةت و
سةرضاوةى ديكةى داھات بؤ خؤيان بدؤزنةوة.

çaín“ïäa†@üi@çbØòìím‹Øóî@òìómóä@õ‡äóÐ@LÒŽïïäíî@Lôäbéïy@ônìŠ‡äóm@õìa‹ƒÙŽîŠ@üi
•

•

•

•

بانطةشةكردن ء ثشتيوانيكردنى ثيَشخستن ء ثيادةكردنى ضوارضيَوةيةكى ياساييء سياسي بةھيَز و
ثالنيَكى ستراتيذى طشتطيرو دريَذخايةن لةطةأل وةزارةتة ثةيوةنديدارةكانى ھةريَمى كوردستانء
فيدرال و دامةزراوة حكومييةكانى تر ،ئةو ريَكخراوانةى كؤمةلَطاى مةدةنى كة ئامانجيان
حكومةتى
َ
ريشةكيَشكردنى كردةوةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينةية .بؤ ئةوةى ئةمة بخريَتة بةركار ،ھاريكاريي
دةسةآلتداران و ريَكخراوة ناحكوميييةكان بكةن ،بة دابينكردنى زانيارى دروست دةربارةى ستراتيذةكان،
تؤرةكانى ثةيوةنديكردن ،ھةروةھا دةسثيَشخةرييةكانى
سةرضاوةكان ،دةرفةتةكانى طةياندن بة ِ
بةشداركردن لة زانيارييدا.
وةرطيَ ِرانى بابةتة ثةيوةنديدارةكانى نةتةوة يةكطرتووةكان دةربارةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة بؤ
زمانى كوردى ،بة مةبةستى زامنكردنى ئةوةى كة زانيارى و بابةتى دروست لةبةردةستدا ھةبن بؤ
ثيادةكردنى بةرنامةكانى دذوةستانةوةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة.
بانطةشةو ثشتيوانيكردن لةوةى ثرسى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة ،بخريَتة ناو روومالَكردنة
ھيَشوويية فرةنيشاندةرةكان و روومالَةكانى تةندروستى خيَزانة عيراقييةكانةوة ،كة ھةريَمى كوردستانء
باقي عيراقيش دةطرنةوة.
ثشتيوانيكردن لة وةزارةتةكانى تةندروستىء ثةروةردة بؤ زامنكردنى ئةوةى كة تةندروستى ،تةندروستى
زاوزآ ،بةرنامة ثةيوةردةييةكان ،زانيارى بآلودةكةنةوة دةربارةى مةترسييةكانى شيَواندننى ئةندامى
زاوزيَي ميَيينة ،ھةروةھا كة ستافى ثزيشكى ء قوتابخانةكان ضاالكانة بةشداريي ھةولَةكانى
ريشةكيَشكردن دةكةن.

çbØóïïmóÜìò†íŽïä@òŠó“‚ói@üi
•

•

بانطةشةكردن بؤ ثشتيوانيكردن لة دةسةآلتدارانى عيراقي فيدراأل و حكومةتى ھةريَمى كوردستان ،بؤ
ثيَشخستن و ثيادةكردنى ضوارضيَوةيةكى ياساييء سياسي بةھيَز و ثالنيَكى ستراتيذى طشتطيرو
دريَذخايةن بة مةبةستى ريشةكيَشكردنى كردةوةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة ،كة وةزارةتة
ثةيوةنديدارةكانى ھةريَمى كوردستانء عيراقي فيدراأل ،دامةزراوة حكومييةكانى تر ،ريَكخراوةكانى
كؤمةلَطاى مةدةنيش بطريَتةوة .ثيَويستة ئةمة ھؤكارى كؤكردنةوةى داتا ،ثيادةكردنى ستراتيذى
ثةيوةنديكردنيش بطريَتةوة كة بةرمةبناى داتابةيزيَكى طشتى لةطةأل كؤمةلَةكان و لةناو كؤمةلَةكان،
خزمةتطوزاريية كؤمةآليةتى ء ثزيشكييةكان بؤ ذنان و كضان ،ميكانيزمةكانى ثاراستن ،خزمةتطوزاريي
بؤ ئةو كضانةى لة مةترسيدان ،ھةروةھا ئةو ياسايانةى كة كردةوةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة
قةدةغة دةكةن و سزاى ھةر ثشتطويَخستنيَكى ياساكة دةدةن.
ھاريكاريكردنى ريَكخراوة ناوخؤييةكانى مافةكانى مرؤظ ،مافةكانى ذنان و ريَكخراوةكانى ثةرةثيَدان بدةن
بؤ ثيادةكردنى بةرنامةكاني كؤتاييھيَنان بة كردةوةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة.
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ناوةراستى مؤديَرندا
ھةزاران سالَة ،كوردان لةو زنجيرة ضيايانة نيشتةجيَن كة بة بةشيَكى ناوضةى خؤرةآلتى
ِ
دةثةرن .لة سةدةى بيستةمدا ئةم ناوضانة بةشيَك بوون لة ھةردوو ئيمثراتؤرييةتى
بةرةو يةكيَتى سؤظيَتى جاران ،تيَ
ِ
عوسمانى و فارسى ،دواتر دابةشبوون بةسةر دةولَةتةكانى توركيا ،سوريا ،ئيَران ،يةكيَتى سؤظيَت و عيراقدا .كورد
يةكيَكة لة طةورةترين طروثة ئةتنييةكانى جيھان كة دةولَةتى تايبةتى خؤيانيان نية .3لة ماوةى سةدةى بيستةمدا،
طروثة كوردييةكان دذى دةسةآلتى ناوةندى حكومةتةكانى توركيا ،عيراق و ئيَران جةنطاون.
وشؤريَكى زؤر لة نيَوان حكومةتى عيراقء ئؤثؤزيسيؤنى كورديدا ،ثارتى بةعس ،كة لة
شةر
لة سالَي  1970دا ،دواى
ِ
ِ
تةموزى  1968دا دةسةآلتى وةرطرتبوو ،خودموختارييةكى بةھادارى دا بة كورد ،كة زؤر زياترة لةوةى لة سوريا،
ئيَران يان توركياى دراوسيَدا ھةيانبوو .لةطةأل ئةوةشدا ،حكومةت ناوضةى ئؤتؤنؤمي كوردى بةشيَوةيةك ناساند كة
ثرسامانى نةوتانةى ليَدةركرد كة زؤرينةى دانيشتوانةكانيان كوردن .ھةريَمى ئؤتؤنؤم كة
كةركوك و ئةو ناوضة ِ
ھةرسآ ثاريَزطاى ھةوليَرو سليَمانى ء دھؤكى دةطرتةوة ،لة اليةن سةركردةكانى ئؤثؤزيسيؤنى كوردييةوة
رةتكرايةوة ،بةآلم لة سالَي  19744دا تاكاليةنة لة اليةن بةغداوة سةثيَنرا .لةماوةى بةرقةراربوونى ئؤتؤنؤمييةكةدا،
حكومةتى ناوةندى بةغدا ،بة زؤرةملـآ ذمارةيةكى زؤرى كوردةكانى لة ناوضةكانى ديكةى عيراقةوة بةرةو
ناوضةى ئؤتؤنؤمى كوردستان راطويَزا.
ھةريَمى كوردستان نزيكة لة سنورى خؤراواى ئيَرانةوةو لة ماوةى
شةرى عيراق ئيَراندا لة  1980كاندا ،ثارتى
ِ
5
ديموكراتى كوردستان لةطةأل ئيَراندا دذى حكومةتى ناوةندى عيراق كارى كرد  .لة سالَي  1987دا ثارتى ديموكراتى
كوردستان و يةكيَتى نيشتمانى كوردستان و طروثة كوردييةكانى تر ،بةرةى كوردستانى عيراقيان وةك
6
جوآلنةوةيةكى يةكطرتوو دذى بةغدا ،ثيَكھيَناو دةستيانداية ھةلَمةتى ضةكدارانة دذى حكومةتى عيراق .
لة ھةولَيَكدا بؤ تيَكشكاندنى بةرطريي كوردى ،لة نيَوان شوبات و سةرةتاى تشرينى يةكةمى  1988دا ،حكومةتى
ناوةندى عيراق كردةوةيةكى سةربازيي سةختى دذى كورد بةرثاكرد ،كة بةناوى ھةلَمةتى ئةنفالةوة ناسراوة .ئةم
ھةلَمةتة ،زنجيرةيةك ثةالمارى سةربازيي لةخؤطرت ء شةش ناوضةى جوطرافيي لةناو ھةريَمى كوردستاندا
طرتةوة.7

ناوةراستء باكورى ئةفريقاية( ،جينؤسايد لة عيراق :ھةلَمةتى ئةنفال دذى
 3ميدأل ئيست ؤض )ئيَستا ھيومان رايتس ؤض /خؤرةآلتى
ِ
كوردان ،ضاثتةرى  ،1بةعسييةكان و كوردةكان) ،نيؤرك :ھيومان رايتس ؤض،(1993 ،
http://www.hrw.org/legacy/reports/1993/iraqanfal/ANFAL1.htm.

ناوةراستء باكورى ئةفريقاية( ،جينؤسايد لة عيراق :ھةلَمةتى ئةنفال دذى
 4ميدأل ئيست ؤض )ئيَستا ھيومان رايتس ؤض /خؤرةآلتى
ِ
كوردان ،ثيَشةكى ،بةعسييةكان و كوردةكان) ،نيؤرك :ھيومان رايتس ؤض،(1993 ،
http://www.hrw.org/legacy/reports/1993/iraqanfal/ANFALINT.htm.

"5خشتةى كات :كرؤنؤلؤجياى رووداوة
).رؤذى سةردان  17ى ئابى http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/country_profiles/2893067.stm (2009
 6اليةنة كوردييةكانى تريش كة لة بةرةى كوردستانى عيراقدا بوون ،بريتى بوون لة "ثارتى طةلي ديموكراتى كوردستان ،ثارتى
سؤشياليستى كوردستان ،ثاسؤك .،ئؤثؤزيسيؤنى عيراق"
).رؤذى سةردان  6ى مايسى Global Security, undated, http://www.globalsecurity.org/military/world/iraq/opposition.htm (2010
ناوةراستء باكورى ئةفريقاية( ،جينؤسايد لة عيراق :ھةلَمةتى ئةنفال دذى
 7ميدأل ئيست ؤض )ئيَستا ھيومان رايتس ؤض /خؤرةآلتى
ِ
كوردان ،ضاثتةرى  ،2دةسثيَكى ئةنفال) ،نيؤرك :ھيومان رايتس ؤض،(1993 ،
سةرةكييةكانBBC News Online, undated, "،

http://www.hrw.org/legacy/reports/1993/iraqanfal/ANFAL2.htm.

"برديانم و ھيضيان ثآ نةوتم"

12

زؤريَك لة ناوضةكانى ھةريَمة ئؤتؤنؤمةكة بة "ناوضةى قةدةغة" راطةيةندران .لة كاتيَكدا كة "ناوضة قةدةغةكان"
عيراقيي غةيرة كورديشيان تيَدا بوو ،بةآلم زؤرينةى دانيشتوانى ناوضةكة كوردبوون .ناوضةكة زياتر لة 1000
طوندى دةطرتةوة كة رذيَمى بةعس بة النةى بةكريَطيراوةكانى ئيَران و خيانةتكارةكانى ترى دادةنان .ئةو خةلَكةى
لة طوندة دةستنيشانكراوةكان دةذيان ،راطويَزران ،زيندانيكران ،ياخود "ديارنةمان" .فةرمانيَكى شةخسى كة واذؤى
عةلي حةسةن مةجيدى ثيَوة بوو ،كة بةرثرسيَكى رذيَمى ثيَشووى عيراق بوو ،الى كوردةكان بة عةلي كيمياوى
ناسراوة ،كة لة  20ى حوزةيرانى  2007دا فةرمانى داوة دامةزراوة بة مةدةنييةكانء سةربازييةكان كة "ھةموو ئةو
كةسانةى لةو طوندانةدا دةستطير دةكريَن ،دةبيَت زيندانيبكريَن و لة اليةن ئاسايشةوة ليَكؤلَينةوةيان لةطةأل بكريَت و
ئةوانةى تةمةنيان لة نيَوان  15و  70ساآلنداية ،دةبيَت دواى ئةوةى ھةموو زانيارييةكى بةسوديان ليَوةردةطيريَت،
8
بكوذريَن".
ھةمان فةرمان ،ليستى ضةند رآء شويَنيَكى تيَدابوو كة ضؤن مامةلَة لةطةأل ئةو طوندانةدا بكريَت كة بة قةدةغةكراو
دانرابوون .رآءشويَنى دووھةم باسى ئةوةى دةكرد كة دةبيَت طوندةكان "بة ناوضةى عةمةليات دابنريَن و ھيَزةكان
دةتوانن تةقة لة ھةر كةس يان طيانةوةريَك بةكةن ،بآ ھيض سنوردانانيَك 9".رآوشويَنى ضوارةم دةيووت "دةبيَت
ھةرةمةيي ناوضةكة بكةن ،بة تؤث ،ھةليكؤثتةرو
فةرماندةى ھيَزةكان بة دريَذايي رؤذ يان شةو بؤمبابارانى
ِ
10
فرؤكةى جةنطى ،بة مةبةستى كوشتى طةورةترين ذمارةى كةسةكان لةو ناوضة قةدةغةكراوانةدا ".
ِ
ھةلَمةتةكةى حكومةت دذى كوردة عيراقييةكان بة شيَوةيةكى رةسمى لة تشرينى يةكةمى  1988دا كؤتايي ھات.
ھيَزةكانى عيراق كؤنترؤلَي تةواوى ھةموو "ناوضة قةدةغة"كانيان كرد ،ثاشان حكومةتى ناوةندى ليَبوردنيَكى
طشتى بؤ كوردة عيراقييةكان جطة لة جةالل تالَةبانى سةرؤكى يةكيَتى نيشتمانى كوردستان راطةياند )كة ئيَستا
طةرانةوة بؤ ھةريَمى ئؤتؤنؤم ،ريَطةيان
سةركؤمارى عيراقة 11(.ئةو ثةنابةرانةى لة سايةى ليَبوردنة طشتييةكةدا
ِ
بطةريَنةوة بؤ مالَةكانيان يان طوندةكانيان .ھةر خيَزانيَك ثارضةيةك زةوى ثيَدرا بؤ ئةوةى خانووى خؤى
ثيَنةدرا
ِ
12
لةسةر دروست بكات ،ريَطةشيان ثيَنةدةدرا بضن بؤ ھيض شويَنيَكى ديكةى ھةريَمة ئؤتؤنؤمةكة .
ئةم سياسةتة ھةتا
شةرى
راثةرينةكةى سالَي  1991ى كورد دذى سةدام حسيَن ،دريَذةى ھةبوو ،كة راستوخؤ دواى
ِ
ِ
يةكةمى كةنداو بةرثا بوو ،لة كاتيَكدا ھاوثةيمانيَتييةكةى وياليةتة يةكطرتووةكان سةرؤكايةتى دةكرد ھيَزةكانى
عيراقي لة كويَت كردة دةرةوة .سوثاى عيراق داى بةسةر كورددا ،الفاوى ثةنابةرة كوردة عيراقييةكان بةرةو
دذةفرينيان
سنورةكانى توركيا ھةآلتن .لة نيسانى  1991دا ،ھيَزةكانى ھاوثةيمانان "ناوضةى ئارام" يان ناوضةى
ِ
دروستكرد ،بؤ ريَطةطرتن لة ھيَرشى زياترى حكومةت بؤ سةر دانيشتوانة كوردةكة .لةوكاتةوة ،كوردى عيراق
خاوةنى ئؤتؤنؤمى خؤيانن.13
ھةريَمى كوردستانى مؤديَرن ،لة ھةرسآ ثاريَزطاى ھةوليَرو سليَمانى و دھؤك ثيَكھاتووة ،ھةريَميَكى فيدرالَييةوة سآ
دامةزراوةى فةرمى ھةية :حكومةتى ھةريَمى كوردستان ،سةرؤكايةتى ھةريَمى كوردستان ،ھةروةھا ئةنجومةنى
نيشتمانى كوردستان ،يان ثةرلةمان .ئةم دامةزراوانة مومارةسةى دةسةآلتى ياسادانان و جيَبةجيَكردن دةكةن كة
بةريَوةبردنى
دياريكردنى بودجةى ھةريَميي ،ثؤليسء ئاسايش ،ثةروةردة ،ھةروةھا تةندروستى دةطريَتةوة ،لةثاأل ِ
 8ھةمان سةرضاوة.
 9ھةمان سةرضاوة.
 10ھةمان سةرضاوة.
ناوةراستء باكورى ئةفريقاية( ،جينؤسايد لة عيراق :ھةلَمةتى ئةنفال دذى
 11ميدأل ئيست ؤض )ئيَستا ھيومان رايتس ؤض /خؤرةآلتى
ِ
كوردان ،ضاثتةرى  ،11ليَبوردن و ئاوارتةكانى) ،نيؤرك :ھيومان رايتس ؤض،(1993 ،
http://www.hrw.org/legacy/reports/1993/iraqanfal/ANFAL11.htm#TopOfPage.

 12ھةمان سةرضاوة.
13
خشتةى كات :كرؤنؤلؤجياى رووداوة سةرةكييةكانBBC News Online, "،
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/country_profiles/2893067.stm.
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سامانة سروشتييةكانء ثيَشخستنى ذيَرخانى ئابورى .14مادةى ذمارة  121ى دةستورى عيراق كة لة تشرينى
دووھةمى  2005دا ثةسةندكرا ،رادةطةيةنيَت كة ھةريَمى فيدرالَي كوردستانيش دةسةآلتى قةزايي ھةيةو دةتوانيَت
15
ياساى تاوانةكان دابنيَت و رآء شويَنى جيَبةجيَكردنيشى بطريَتة بةر بة جؤريَك كة لةطةأل دةستوردا كؤك بيَت.
دةستور حكومةتى ھةريَمى كوردستانء ئةنجومةنى نيشتمانى كوردستانء ثيَشمةرطةكانى ھيَزةكانى ئاسايش بة
ثيَكھاتةى شةرعى دةناسيَت.16
دواى ضةند دةھةيةك لة سةركوتكردنء خةباتكردن ،كوردستانى عيراق ھةريَميَكى تا رادةيةك ئارامة ،ناوضةيةكة
بةالى زؤركةسةوة ديموكراسييةكة لة ناوجةرطةى ھةريَميَكى توندوتيذدا ھةلَقوآلوة .ذمارةيةكى زؤرى حكومةتةكان
ء دةزطاكانى نةتةوة يةكطرتووةكان فةندى ثيَشكةشدةكةن بةمةبةستى ثشتيوانيكردن و ھةولَةكانى ئاوةدانكردنةوة.
ثشتيوانيي بةخشةرة نيَودةولَةتييةكانيش بةشدارييكردووة لة دروستكردنةوةى قوتابخانةكان و نةخؤشخانةكان،
راھيَنانى
ثسثؤرانى تةندروستى و ئةفسةرانى ثؤليس ،ھةروةھا بةرنامةكانى فيَركردنء خويَندن 17.حكومةتى
ِ
ھةريَمى كوردستان ،لة ھةوليَرى ثايتةختى ھةريَمايةتييةوة ،سةرقالَي راكيَشانى وةبةرھيَنةرة بيانييةكانة ،لة
ناوةراستةوة ،جيَطاى سةرنجى
طؤرينى ناوضةكة بؤ ناوضةيةكى وةھا كة لة ناوجةرطةى خؤرةآلتى
ھةولَيَكيدا بؤ
ِ
ِ
18
طةشتياران بيَت .

çbäˆ@õŠíib÷@öômóîłóàüØ@ô’ìòŠ
ذنان و كضان لة كوردستانى عيراق ،وةك ذنانء كضانى سةرانسةرى دونيا ،بةدةست طةليَك شيَوةى جياكاري و
نايةكسانى و وةالنانى كؤمةآليةتييةوة دةنالَيَنن .بة نيسبةتى ذنانى كوردستانى عيراقةوة ،ئةم نايةكسانييانة تةنھا
بةھؤى فاكتةرة ئاينى ،كؤمةآليةتى ،كةلتوورييةكانةوة نية ،بةلَكو بةھؤى ئةزمونى ميَذوويي كوردى عيراقيشةوةية.
رةوشى ثاشكؤبوونى ذنان ،كة نزيكةى ھةموو ثانتاييةكانى ذيانى طرتؤتةوة ،بة ثةروةردةو دامةزراندن و
تةندروستيشةوة.
لة سالَي  2001دا كؤميتةى تايبةت بة ذنان لة ئةنجومةنى نيشتمانى كوردستان ثيَكھات .ئةركى كؤميتةكة
ھةمواركردنى ئةو ياسايانةية كة جياكاريي دذى ذنان دةكةن ،ھةروةھا ئةركى ھوشياركردنةوةى ذنانيشى بةرامبةر
19
مافةكانيان لة ئةستؤية ،ئةوةش لة تويَي ثةروةردة ،ميديا ،تةندروستى ،ھةروةھا دامةزراوة ئاينييةكانيشةوة.
كؤميتةى تايبةتى ذنان دةستيكرد بة ضةند ضاكسازييةكى ياسايي بؤ ثيَشخستنى مافةكانى ذنان لة ھةريَمى
كوردستان .لة  13ى تشرينى دووھةمى  2008دا ،ھةمواركردن لة ياساى بارى كةسيَتى ذمارة  188ى سالَي  1959دا
 14حكومةتى ھةريَمى كوردستان" ،دةربارةى حكومةتى ھةريَمى كوردستان 9 ،ى ئةيلولي ،2008
)رؤذى سةردان http://www.krg.org/uploads/documents/About_Kurdistan_Regional_Government__2008_09_10_h13m52s30.pdf ( 1
.ى تشرينى يةكةمى (2009
 15دةستورى كؤمارى عيراق ،2005 ،مادةى .121
16حكومةتى ھةريَمى كوردستان" ،ھةريَمى كوردستان بة كورتى"  10ى ئةيلولي 2008
)رؤذى سةردان1 :ى تشرينى http://www.krg.org/uploads/documents/Kurdistan_In_Brief_Summary__2008_09_10_h13m52s6.pdf
.يةكةمى (2009
17
ثةرى داتابةيزى ھاريكاريي طةشةثيَدانى حكومةتى ھةريَمى كوردستان ھةية.
زانيارى دةربارةى بةخشةرةكان و بةرنامةكان ،لةسةر مالَ ِ

http://www.krgdad.com/dad/rc?requesttype=entry&entryid=ReportPreviewEntry&reportid=1198&rp_clientTime=10/5/2009
15:24&requestParameterNames=clientTime&extsessionid=12547454984539001&nocache=1_15_24_18_0&vsessionid=1254745498
( 4539&LanguageID=1رؤذى سةردان October 1, 2009).
Alicia Caldwell, “Iraq Kurdistan Launches Tourism Campaign,” USA Today, October 10, 2006,

18

)رؤذى سةردان  9ى ئةيلولي
وةطةرخستنى ضةند ياسايةك بؤ ثاراستنى ذنان لة توندوتيذى "،راطةياندنى
بؤ
داناوة
مى
ي
ميكانيزم
كوردستان
" 19حكومةتى ھةريَمى
َ
ِ
رؤذنامةوانى 13 ،ى مايسى 2008
)رؤذى سةردان 26 :ى نيسانى http://www.krg.org/articles/detail.asp?lngnr=12&smap=02010100&rnr=223&anr=24188 (2010
http://www.usatoday.com/travel/destinations/2006-10-20-kurdistan-tourism-campaign_x.htm (2009
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كرا ،لة رووةكانى قةدةغةكردنى ھاوسةرطيرى زؤرةملـآ و ھاوسةرطريى منداألء فرةذنييةوة .مادةى  6ى ياساى
ذمارةى  15ى  2008كة جيَطاى ياساى ذمارة  188دةطريَتةوة ،ھاوسةرطيرى زؤرةملـآ بؤ ثياوانيش و ذنانيش قةدةغة
دةكات 20.مادةى  5ى ياساى ھةمواركراو ھاوسةرطيرى ثيَشوةخت قةدةغة دةكات و تةمةنى ھاوسةرطيرى
بةرزدةكاتةوة بؤ  16ساأل ،مةطةر بة رةزامةندى سةرثةرشتيار .سنورداركردنى فرةذنيشى تيَدا باسكراوة.21

ò†ŠòìŠóq
شةرو
ماوةى ضةند دةھةيةك منداآلنى كورد بة زةحمةت دةيانتوانى بضن بؤ قوتابخانة ،ئةويش وةك ئةنجاميَكى
ِ
راطواستن ،بةآلم كضان بةشيَوةيةكى ناھاوسةنط كاريان تيَكرا .لة ماوةى  1980كاندا ،ريَذةى كضان لة قؤناغة
كوران.22
ناوةندى خويَندن تةنھا  31لة سةد بوو ،بة بةراورد لةطةأل  69لةسةر بؤ
ِ
بةثيَي روومالَكردنة ھيَشوويية فرةنيشاندةرةكةى يونيسيَف ) 23(MICSلة سالَي  2006دا ،ريَذةى ميَيينة لة قوتابخانة
ناوةندييةكاندا ،زيادى كردووة بؤ  51.3لةسةد .بةآلم لةطةأل بةرزبوونةوةى تةمةندا ،ريَذةى بوونى كضان
كورانى ھةمان تةمةن 47.5
دادةبةزيَت ،بؤ نمونة ،ريَذةى كضانى تةمةن  13ساأل بريتية لة  40لة سةد ،لةكاتيَكدا كة
ِ
كورانى ھةمان تةمةنيش دادةبةزيَت بؤ  38.9لة
لةسةدة .بؤ كضانى تةمةن  17ساأل ،ريَذةكة دادةبةزيَت بؤ  ،25.3ھى
ِ
كوران و كضان بؤ قوتابخانة لةو تةمةنة دياريكراوانةدا دادةبةزيَت ،بةآلم ريَذةى
سةد .لة كاتيَكدا ريَذةى ضوونى
ِ
كوراندا كةميَك بةرزترة لة كضان.24
تةمةنةكانى  16 ،15 ، 14لة
ِ
بةثيَي راثؤرتى  2007/2006ى روومالَي تةندروستى خيَزانة عيراقييةكان ،نزيكةى  43.3ى ذنانى كوردستانى عيراق
نةخويَندةوارن ،بة بةراورد بة ريَذةى  19.6بؤ ثياوان 25.زؤربةى ئةو ذنانةى لة اليةن ھيومان رايتس ؤضةوة بؤ ئةم
راثؤرتة ديمانةيان لةطةأل كراوة ،يان نةخويَندنةوار بوون ،ياخود تا ثؤلي شةشيان خويَندووة ،واتة ثؤلي كؤتايي
قؤناغى سةرةتايي كة قوتابييةكانى لة تةمةنى  12يان  13سالَيدان 26.ھةنديَك لة ذنان ء كضانى الو ،لة قوتابخانة
دةرھيَنراون بؤ ئةوةى يارمةتى كاروبارى ناوماأل بدةن ،ياخود ناضاركراون ھةر لة تةمةنيَكى زوودا
ھاوسةرطيرى بكةن.
روومالَي تةندروستى خيَزانة عيراقييةكان ) (IFHSتيَبينيكردووة كة  10.3لة سةدى كضانى كوردستان كة دةطةنة
دةوروبةرى  15سالَي ھاوسةرطيرى دةكةن 27.روومالَة ھيَشوويية فرةنيشاندةرةكةش تيَبينيكردووة ريَذةى ذنان و
"20ياساى ذمارة  15ى  ،1998ياساى ھةمواركراو بؤ ياساى بارى كةسيَتى ذمارة  188ى  1959بؤ ھةريَمى كوردستانى عيراق" مادةى
.6
21
ھةمان سةرضاوة ،مادةى .5
22
َ
طؤرينةوةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل سامان سوعاد،
داتاى خويَندن لة سليَمانى بةردةست نية ،تةنھا ھى دھؤك و ھةوليَر ھةية ،ئيمةيل ِ
ياريدةدةر ،يونيسيَف/ھةوايَر 29 ،ى ئةيلولي .2009
َ
َ
بنةرةتدا لة اليةن يونيسيَفةوة ثيَشخراوة .ئةم
لة
ماآلن،
ةتى
ل
ودةو
ي
ن
كى
ي
كردن
ل
رووما
لة
 23روومالَي ھيَشوويي فرةنيشاندةر ) (MICSبريتية
َ
َ
ِ
مندال و  HIV/AIDSبؤ زانيارى زياتر دةربارةى
روومالَكردنة ،ئامارى زنجيرةيةك نيشاندةر دةكات وةك تةندروستى ،ثةروةردة ،ثاراستنى
َ
) (MICSتكاية سةردانى  please visit: http://www.unicef.org/statistics/index_24302.htmlبكة.
كوران بؤ قوتابخان لة تةمةنى  16 ،15 ،14سالَيدا بريتية لة  51.4لة سةد 49.4 ،لةسةر ،ھةروةھا  46.9لةسةد يةك
 24ريَذةى ضوونى
ِ
لةدواى يةك .فةندى منداآلنى نةتةوة يةكطرتووةكان "روومالَي ھيَشوويي فرةنيشاندةرى عيراق )(  "،2006راثؤرتى كؤتايي ،تشرينى
يةكةمى .2007
)رؤذى سةردانhttp://www.childinfo.org/mics/mics3/archives/iraq/survey0/data/Reports/MICS3_Iraq_FinalReport_2006_eng.pdf :
 26.ى نيسانى  (2010ل .138
 25ريَكخراوى تةندروستى جيھانى" ،رومالَي تةندروستى خيَزانى عيراق  IFHSتةموزى  ،2007ل 38
http://www.emro.who.int/iraq/pdf/ifhs_report_en.pdf,

 26لة كوردستانى عيراق ،ثؤلي شةشةم كؤتايي قؤناغى سةرةتايية ،خويَندكارةكانى  11يان  12سالَن.
 27ريَكخراوى تةندروستى جيھانى" ،روومالَي تةندروستى خيَزانيي عيراق ",2006/7 ،ل.2 .
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كضانى تةمةن  49 – 15ساأل كة ثيَش تةمةنى  15سالَي شوويان كردووة ،بريتية لة  6.8لة سةد .لة سةرووى  26لة
سةدى ذنان و كضانى تةمةن  49-20سالَي ثيَش تةمةنى  18سالَي شوويان كردووة ،ھةروةھا  10لةسةدى ذنان و
28
كضانى تةمةنى  19-15سالَي ذنى بةميَردن.

†@ @çbØóïîŠíib÷@ómóÐŠò†@ö@ç‡äaŠŒóàa
بةشدارييكردنى ذنان لة كارى بةكريَدا لة باكورى عيراق نزمةو ذنان بة طشتى لة رووى ئابورييةوة ثشت بة
ھاوسةرةكانيان و خيَزانةكانيان دةبةستن .ئةو بيَوةذنانةى سةرؤكى خيَزانةكانيانن ،بةشيَوةيةكى تايبةتى لة رةوشى
29
ئابورى سةختدا دةذين.
كشتوكال ،كارى
بةثيَي ) 90 ( IFHSلة سةدى ذنانى تةمةنى  15تا  29ساأل ،بيَكارن .تةنھا  1.8يان لة كةرتى نافةرمى
َ
ثسثؤرو تةكنيكى و
دةست ،فرؤشيارى دةستطيَ ِرى سةرشةقامدا كاردةكةن ،ھةروةھا  4.3لةسةديان لة ثؤستة
ِ
30
ئيدارييةكاندا كاردةكةن.
ليَكؤلَينةوةيةك كة ريَكخراويَكى ناحكومى سويسرايي ئةنجامى داوة ،طةيشتؤتة ئةوةى كة تةنانةت لةكاتى
دامةزراندنيشدا ،زؤرينةي ذنان مووضةكانيان كةمترة لة ھى ئةو نيَرينانةى كارى ھاوتاى كارةكانى ئةوان دةكةن.

31

بطةريَتةوة بؤ نزمى ئاستى
دةشيَت نزمى ئاستةكانى دامةزراندنى ذنان لة كوردستانى عيراق ،لة بةشيَكيدا
ِ
خويَندةوارييان ،بة تايبةتى ئةوانةى لة ناوضة طوندنشينةكان دةذين .لةوانةشة لةمثةرى بةردةم دةرفةتة ئابورييةكانى
32
بازارى كارةوة.
بطةريَتةوة بؤ نةبوونى شارةزاي و راھيَنان ،تا وا لة كضان و ذنان بكةن بضنة ناو
ذنان،
ِ
ِ
رةوشى كؤمةآليةتى و ئابورى ذنان ،بة ئاستةكانى خويَندنيشيانةوة ،بةستراون بة توانايان لة ئيختيارى ماناداردا
دةربارةى ذيانى خؤيان .ذنانى كوردستانى عيراق ،زؤربةيان قوتابخانةيان كةم خويَندووة يان ھةر نةخويَندووة،
بريارانةدا كة كاريطةرييان لةسةر خؤيان و مندالَةكانيان
ھةروةھا ئةوانةى كة لة رووى ئابورييةوة بةتوانا نين ،لةو ِ
طؤرينى بؤضوونةكانيان دةربارةى شيَواندنى
ھةية ،سةربةخؤييان كةمترة .ئةم نةبوونى دةسةآلتة واى كردووة كة
ِ
ئةندامى زاوزيَي ميَيينة ،ئةركيَكى ئالَؤزو سةخت بيَت.

@@

http://www.emro.who.int/iraq/pdf/ifhs_report_en.pdf, p.2.

 28فةندى نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ منداآلن" ،روومالَي ھيَشوويي فرةنيشاندةرى عيراق"2006 ،
ل http://www.childinfo.org/mics/mics3/archives/iraq/survey0/data/Reports/MICS3_Iraq_FinalReport_2006_eng.pdf, .51
29
ثرؤذةى داھاتى ذنانى ثةنابةر "توندوتيذى خيَزانى لةناو ذنانى ثةناھةندةدا" http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/478e3c9cd.pdf, p.
ِ

41.

 30ريَكخراوى تةندروستى جيھانى"روومالَي تةندروستى خيَزانى عيراق "2006/7 ،ل.2.
http://www.emro.who.int/iraq/pdf/ifhs_report_en.pdf, p.2.

 31ئةنجومةنى ثةناھةندنى سويسرا "عيراق :رةوشى سؤسيؤ – ئابورى لة حكومةتى ھةريَمى كوردستان ،ئيدارةى ثاريَزطاى سليَمانى،
دھؤك ،ھةوليَر 10 "،ى تةموزى  ،2007ل .7 .
)رؤذى سةردان  17ى ئابى http://www.ecoi.net/file_upload/432_1186748175_0707-irq-socioecosituation-sfh.doc (2009
32

Simel Esim and Mansour Omeira, International Labor Organization, “Rural women producers and cooperatives in conflicts
ثةيثةريَكة ثيَشكةشى كراوة دةربارةى بؤشاييةكان ،مةيلةكان ،ھةروةھا ليَكؤلَينةوةى ئيَستا لة رةھةندة ”settings in the Arab States,

جيَندةرييةكانى دامةزراندنى كشتوكالَي و طوندنشينى ،ريَضكةكانى دةربازبوون لة ھةذاريي ،رؤما 31 ،ى ئادار –  2ى نيسانى .،2009
ل.9 .
http://www.fao-ilo.org/fileadmin/user_upload/fao_ilo/pdf/Papers/25_March/Esim_Fin.pdf, p.9.
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@ @ônìŠ‡äóm@õŠaŒímóà‚@ói@çbïån“îóò†@ì@çbäˆ@ðŽîŒìaŒ@ônìŠ‡äóm
بةثيتى ذنانى كوردستانى عيراق  3.8لة سةدة .ريَذةى بةثيتى لة سليَمانى نزمترةو دةطاتة  2.9لةسةد ،لة ھةوليَرو
33
كراى ريَذةى بةثيتى لة كوردستانى عيراق
دھؤك بةرزترةو دةطاتة  4.1لةسةد و  4.9لة سةد يةك لةدواى يةك .تيَ ِ
) 3.8لةسةد( بةرزترة لة ريَذةكانى لوبنان و ميسر ،بؤ نمونة ،بةآلم ھاوتاى ريَذةكانى بةثيتى ئوردون و عةرةبستانى
سعوديية 34.ذنانى شووكردوو لة ھةريَمى كوردستان لة ذنانى بةشةكانى ديكةى عيراق زياتر ھؤكارةكانى
مندالَنةبوون بةكاردةھيَنن .سليَمانى و ھةوليَر بةرزترين ريَذةى بةكارھيَنانى ھؤكارةكانى مندالَنةبوونيان ھةية لة
35
ھةموو عيراقدا ،كة دةطاتة  66و  62لةسةد يةك لةدواى يةك.
بةثيَي روومالَة ھيَشوويية فرةنيشاندةرةكة ،سآ لةسةر ضوارى مردنى دايكان ،لةكاتى مندالَبوون و لة ماوةى
زةيستانيدا دةبيَت 36.ياريدةدان لة كاتى مندالَبوون و دواى مندالَبوونيشدا زؤر طرنطة بؤ زامنكردنى سةالمةتى
دايكةكةو مندالَةكةشى .زؤرينةى ذنان 58.7 ،لةسةد ،لة ھةريَمى كوردستان لة كاتى مندالَبووندا ،ثزيشكيَك ياريدةيان
دةدات 10.5 .يشيان سستةريَكيان الية 18.8 ،يشيان مامانيَكى خاوةن مؤلَةت ،ھةروةھا  4.5يشيان ماماني ميلليان
الية 37.ذمارةيةكى بةرضاوى ذنان  32.6-لةسةد – ھيَشتا ھةر لة مالَةوة مندالَيان دةبيَت 19.8 ،38لةسةدي ذنانى
ھةريَمى كوردستان ،ھيض ياريدةيةكى ماوةى دووطيانى يان زةيستانييان ثيَناطات 39.ريَكخراوى تةندروستى
جيھانى داتايةكى كؤكراوة دةربارةى ريَذةكانى بةسةر مندالَةوة رؤيشتن بةثيَي ھةريَم لة عيراق ثيَشكةشناكات.
لةطةأل ئةوةشدا ،ريَذةى بةسةرمندالَةوة رؤيشتن لة عيراق لة سالَي  2005دا  300حالَةت بووة لة  100.000حالَةتى
زيندوومانةوةدا دواى
مندال◌ً بوون 40.طةرضى ذنانى كوردستانى عيراق ريَذةى بةرزتريان ھةية لة بةكارھيَنانى
َ
دذة مندالَبووندا ،ھةروةھا زؤرينةى ذنانيش لةكاتى مندالَبووندا ياريدةى كارمةندانى تةندروستييان ثيَدةطات ،بةآلم
ھيَشتا زؤرن ئةوانةى كة لة مالَةوة مندالَيان دةبيَت و ياريدةى طونجاوى ماوةى دووطيانى و زةيستانييان ثيَناطات.
ئةو ريَذانةى مردن كة لةسةرةوة باسكران ،ثيَماندةلَيَن كة دةشيَت تةندروستى دايكايةتى بؤ ذنانى كوردستانى عيراق،
زؤر جياواز نةبيَت لة تةندروستى ذنانى باقى ناوضةكانى عيراق.
كوردستانى عيراق كة زيَدى نزيكةى ضوار مليؤن كةسة 48 ،نةخؤشخانةو  672بنكةى تةندروستى سةرةتايي تيَداية.
بنكةكانى تةندروستى سةرةتايي ،ئةو بنكانةى تةندروستى دايكايةتيش دةطرنةوة كة بة سةرانسةرى ھةريَمةكةدا
بآلوبوونةتةوة .بةھؤى سةقامطيريي ريَذةيي ھةريَمةكةو ئاسانى ھاتوضؤوة ،دةسطةيشتن بة ياريدةى تةندروستى بؤ
ذنان زياتر بةردةستة ،لةضاو بةشةكانى ترى عيراقدا.
لةطةأل ئةوةشدا ،تواناى سيستمى ياريدةى ثزيشكى بة شيَوةيةكى بةرضاو لة نيَوان ناوضة شارنشينء
طوندنشينةكاندا جياوازة .لة ناوضة طوندنشينةكاندا ،كةموكورتييةكى زؤر لة كةلوثةلي ثزيشكى و ئاميَرة
33فةندى نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ منداآلن" ،روومالَي ھيَشوويي فرةنيشاندةرى عيراق ) "،2006 (MICSل.77 .
http://www.childinfo.org/mics/mics3/archives/iraq/survey0/data/Reports/MICS3_Iraq_FinalReport_2006_eng.pdf , p. 77.

 34بانكى نيَودةولَةتى ،ريَذةكانى بةثيَى )سةرجةمى مندالَبوون بةثيَي ھةر ذنيَك(،
)رؤذى سةردان  6ى مايسى http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT..(2010
 35ھةمان سةرضاوة ،ل.39 .
36ھةمان سةرضاوة ،ل.45 .
37ھةمان سةرضاوة ،ل.131 .
 38ريَكخراوى تةندروستى جيھانى" ،راثؤرتى روومالَي تةندروستى خيَزانى عيراق ،2006/7 ،ل"48 .
http://www.emro.who.int/iraq/pdf/ifhs_report_en.pdf, p. 48.

 39فةندى نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ منداآلن" ،رومالَي ھيَشوويي فرةنيشاندةرى عيراق ) ،2006 (MICSل"129 .
http://www.childinfo.org/mics/mics3/archives/iraq/survey0/data/Reports/MICS3_Iraq_FinalReport_2006_eng.pdf, p. 129.
40
كراكان لة اليةن ريَكخراوى تةندروستى جيھانى و يونيسيَف و
ريَكخراوى تةندروستى جيھانى" ،بةسةرمندالَةوة رؤيشتن لة  2005دا ،تيَ ِ
يونيسفثا و بانكى جيھانييةوة ئامادةكراون ،2007 "،ل.24 .
), p. 24.رؤذى سةردان  6ى مايسى http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789241596213_eng.pdf (2010
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بنةرةتييةكانى ثزيشكيدا ھةية .تةنھا سيَيةكى ھةموو بنكة تةندروستيية سةرةتاييةكان ،ثزيشكيان ليَية .باقييةكةى بة
ِ
41
ثركراونةتةوة.
سستةر يان ياريدةدةرى ثزيشكى ِ
كوردستانى عيراق ذيَرخانى ئابورى ثيَويستى نية تا بتوانيَت وةآلمى لةبارى خالَةتة ثزيشكيية ناكاوةكان بداتةوة،
بةوانةشةوة كة ثةيوةندييان بة تةندروستى مندالَبوونةوة ھةية .سيستميَك نية بؤ ھةلَسةنطاندن و رةضاوكردنى ياريدة
ناكاوةكان ،يان رةوانةكردنى نةخؤشةكان بؤ عةيادة تةندروستيةكان يان نةخؤشخانةكان بةثيَي ثيَويست .ئةمبوالنسي
باش ئامادةكراوى ثيَويست بؤ طويَزانةوةى نةخؤشةكان بؤ خزمةتطوزارى ناكاو لة نةخؤشخانةكان ،بةردةست
42
نية.
نةبوونى خزنةتطوزاريي ناكاو بة تايبةتى لة ناوضة طوندنشينةكان شتيَكى طرفتاويية .ئةو كضانةى كة
بروات ء تووشى شتى تر ببن و ثيَويستييان لة ضارةسةرى دةسبةجآ
خةتةنةدةكريَن ،لةوانةية خويَنيَكى زؤريان ليَ ِ
ھةبيَت .ئةم كردةوةية تةندروستى كضان دةخاتة مةترسييةكى زؤرةوة و نةبوونى فرياطوزارى ناكاويش مةترسي
بؤ سةر ذيانيان دروست دةكات.

@ @çbäˆ@õˆ†@õ‰ïmì‡äím
توندوتيذى دذى ذنان و كضان طرفتى ھةموو كؤمةلَطاكانةو كوردستانيش ئاوارتة نية .بةثيَي راثؤرتى روومالَي
تةندروستى خيَزانة عيراقييةكان لة تةموزى  2006دا  61.6 ،لة سةدى ذنانى كوردستان ئةزمونى كؤنترؤلَكرانى
44
ھةلَسوكةوتيان لة اليةن ميَردةكانيانةوة ھةية 17.6 43،لةسةديان ،دووضارى توندوتيذى سؤزيي بوونةتةوة,
ھةروةھا  10.9شيان لةسةر دةستى كةسيَكى مةحرةمى خؤيان ئةزمونى شيَوةيةك لة شيَوةكانى توندوتيذى جةستةيي
45
بوونةتةوة.
نيَردراوى نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ ھاريكارى عيراق )يؤنامى( كوشتن لةسةر "شةرةف" ى لة كوردستان بة
نيطةرانييةكى جديي داناوة 46.يؤنامى لة راثؤرتةكةيدا بؤ حكومةتى ھةريَمى كوردستان ،دةلَيَت كة لة شةش مانطى

41
ثرؤذةى وةآلمدانةوةى ناكاوى تةندروستى لة ھةريَم 15 "،ى مايسى ،2008
بانكى جيھانى" ،عيراقِ :
).رؤذى سةردان  17ى ئابي www.wds.worldbank.org/.../PID010Appraisal0Stage0May01502008.doc (2009
 42ھةمان سةرضاوة.
توورةيي ،ثيَداطرتن لةسةر ئةوةى
 43لة روومالَةكةدا ،كؤنترؤلَكرانى ھةلَسوكةوت لة اليةن ميَردةكانةوة ،لة خاسييةتةكانى غيرةكردن،
ِ
كوي بووة ،داواى يارمةتى بكات بؤ ئةوةى خزمةتطوزارى تةندروستى وةربطريَت ،سنورداريي ثةيوةندى بة
بةردةوام بزانيَت ذنةكةى لة
َ
خيَزان و ھاوةآلنةوة ،ھةروةھا متمانةنةكردن بة ذن لة مةسةلةى ثارةدا ،دةركةوتن .ريَكخراوى تةندروستى جيھانى" ،راثؤرتى روومالَي
تةندروستى خيَزانة عيراقييةكان  "2006/7ل.24 .
)رؤذى سةردان  17ى ئابي http://www.emro.who.int/iraq/pdf/ifhs_report_en.pdf(2009
 44لة روومالَةكةى تةندروستى خيَزانة عيراقييةكاندا ،توندوتيذى سوزيي ،لة خاسييةتةكانى زةليلكردن ،رةفتارى سوكايةتيثيَكةرانة،
ھةرةشةى تةآلق ،ترساندن يان تؤقاندندا ،دياريكراون .ھةمان سةرضاوة.
ِ
 45ھةمان سةرضاوة ،ل .3

Shwan Muhammad, “Surge in violence against women in Iraqi Kurdistan,” France 24, May 24, 2008,

)رؤذى سةردان  17ى ئابى

46

http://www.france24.com/en/20080524-surge-violence-against-women-iraqi-kurdistan?q=node/1924390//2
(2009.

تيمى ھاريكارى نةتةوة يةكطرتووةكان لة عيراق )يؤنامة( "راثؤرتى مافةكانى مرؤظ 1 :كانونى دووھةم –  30حوزةيرانى (،2009
http://www.reliefweb.int/rw/RWFiles2009.nsf/FilesByRWDocUnidFilename/EGUA-7YRQ9X-full_report.pdf/$File/full_report.pdf
).رؤذى سةردان  6ى مايسى (2010
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 2006دا 139 ،حالَةتى كوشتن يان ھةولَي كوشتنى ميَيينةى خزم و كةس ھةبووة 47.وةزارةتى مافةكانى مرؤظ
رايطةياند كة لة ھةموو سالَي  2008دا  163حالَةتى كوشتن لةسةر "شةرةف" ھةبووةو سالَي ثيَشووتريش  166حالَةت
48
ھةبووة.
حكومةتى ھةريَمى كوردستان ذمارةيةك دةسثيَشخةريي طرنطى كردووة بؤ ثيَشخستنى مافةكانى مرؤظ لة ھةريَمى
بةريَخست بؤ ريَطة
ئؤتؤنؤمى كوردستان ،بة تايبةتى لةبارةى توندوتيذى خيَزانييةوة .لة سالَي  2002دا ،ياسايةكى ِ
ئابرووى خيَزان ،يةكيَك لة ميَيينةكانى خزمى
نةدان بة
كرينةوةى ِ
سووككردنى سزاى كةسيَك كة لةسةر شةرةف ء ِ
49
ناوةراست و باكورى ئةفريقيا
خؤرةآلتى
ترى
وآلتةكانى
لة
ك
ي
زؤر
لة
كوردستان
مى
ي
ھةر
ياساية
ئةم
.
ت
َ
َ
دةكوذيَ
ِ
جيادةكاتةوة ،كة ياسا سزاييةكانيان ھيَشتا ھةر ريَطة دةدةن سزاى كةم و ئازادكردن بؤ ئةو ثياوانة ھةبيَت كة بة
ناوى "شةرةف"ةوة كوشتن ئةنجام دةدةن.
بةريَوةبةريَتى دذوةستانةوةى توندوتيذى دذى ذنانى لة
لة تشرينى دووھةمى  2008دا ،حكومةتى ھةريَمى كوردستانِ ،
بةريَوةبةريَتييةكة لة ھةوليَرو سليَمانى و دھؤكة ،لقى بضووكتريشى
وةزارةتى ناوخؤ دامةزراند .ئؤفيسى سةرةكى ِ
بةريَوةبةريَتييةكة ھيَلَيَكى ثةيوةنديكردنى بةرفراوانى بؤ ذنان ئامادةكردووة تا دةربارةى
لة قةزا كوردييةكان ھةيةِ .
َ
ھةر خراثةكارييةك لةطةلَيان دةكريَت ،راثؤرت بدةن ،ئةو ئؤفيسانة ليَكؤلينةوة لة كةيسةكانى توندوتيذى جيَندةرييش
دةكةن .بةآلم لة ئيَستادا تواناى ليَكؤلَينةوةيان كةمة ،ضونكة شارةزايي ء راھيَنانيان لة مةسةلةى توندوتيذى
جيَندةريي و ثرسةكانى ئاسايش ،نھيَنى ثاريَزى ،راويَذكاريي كزة 50.وةزارةتى كاروبارى كؤمةآليةتى ،سآ ثةناطاى
51
بةريَوةدةبريَن.
بةريَوة دةبات و سيانى تريش لة اليةن ريَكخراوة ناحكومييةكانةوة ِ
ذنانى قوربانى دةستى توندوتيذى ِ
بةريَوة دةبةن ،لة ئيَستادا بؤ ثاراستنى ذنان بؤ ماوةى دريَذ ،دووضارى
ثةناطاكان
ئةو ريَكخراوانةى ذنان كة
ِ
52
كةموكورتى بوون لة توانست و سةرضاوةكاندا .راثؤرتى ئةوةش دراوة كة لةو ثةناطايانةوة ذنان بازرطانييان
53
ثيَوةكراوة.

 47ئةو حالَةتانةش بريتيى بوون لة 77 :سوتانى ذن 26 ،قوربانى كوشتن يان ھةولَي كوشتن ،ھةروةھا  25حالَةت كة "طومان لة خؤكوشتنى
ذنان دةكريَت" .تيمى ھاريكارى نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ عيراق ) ،(UNAMIراثؤرتى مافةكانى مرؤظ 1 :ى تةموز –  31كانونى
يةكةمى  "،2008ل.13 .
)رؤذى سةردان  5ى حوزةيرانى http://www.uniraq.org/documents/UNAMI_Human_Rights_Report_July_December_2008_EN.pdf
(2009
 48ھةمان سةرضاوة.
 49حكومةتى عيراق" ،كؤميَنتةكانى وةزارةتى مافةكانى مرؤظى حكومةتى عيراق ،تيَبينييةكان لةسةر راثؤرتةكةى تيمى ھاريكارى نةتةوة
يةكطرتووةكان بؤ عيراق "،كانونى يةكةمى  .2008ل.12.
)رؤذى سةردان  5ى حوزةيرانى http://www.uniraq.org/documents/HR_Report_Dec2008_Annex_EN.pdf (2009
 50تيمى ھاريكارى نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ عيراق )يؤنامى(" ،راثؤرتى مافةكانى مرؤظ 1 :ى تةموز – كانونى يةكةمى  "2008ل.14 .
http://www.uniraq.org/documents/UNAMI_Human_Rights_Report_July_December_2008_EN.pdf, p.14.
51
بةريَوةبةريَتى دذووةستانةوةى توندوتيذى دذى ذنان ،ھةوليَر 3 ،ى
بةريَوةبةر لة ِ
ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل ئارى رةفيقِ ،
حوزةيرانى .2009
 52ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل شةوبؤ عةسكةرى ،ريَكخةرى ثةيوةندييةكان ،يةكيَتى ذنانى كوردستان ،سليَمانى 25 ،ى مايسى
.2009

efugees International, “Iraqi Refugees: Women’s Rights and Security Critical to Returns,” July 15, 2009,

)رؤذى سةردان  17ى ئابي

53

http://www.refintl.org/policy/field-report/iraqi-refugees-womens-rights-and-security-critical-returns

(2009
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لة ئيَستادا ،لة كوردستان ھيض ياسايةك نية راشكاوانة باس لة توندوتيذى خيَزانى بكات .لة رووى تيورييةوة،
ئازاردانى ھاوسةريَتى زةمينةى جيابوونةوة سازدةكات و دةشيَت ياساى تاوان وةك ھيَرشكردنةسةر دادطايي بكات،
54
بةآلم لة ثيادةكردندا ،ئةمجؤرة كردة ياساييانة دةطمةنن.
لةماوةى نيَوان  2006و  2007دا ،دواى ضةندين كؤبوونةوةو كؤنفرانس لة نيَوان ريَكخراوةكانى كؤمةلَطانى مةدةني
ثرؤذة ياساى توندوتيذى ناوماأل لة اليةن ئةندامانى ليذنة جياجياكانى ثةرلةمانى
و ئةندامانى ليذنةى تايبةتى ذنانِ ،
كوردستانةوة ئامادةكرا 10 55.ثةرلةمانتاريش رةشنوسةكةيان ثيَشنياركردو لة تشرينى يةكةمى  2008دا يةكةمين
خويَندنةوةى بؤ كرا .سةرةنجام رةشنوسةكة رةوانةى ئةنجومةنى وةزيران كرا بؤ ثةسةندكردن .ئةو رةشنوسة،
ھاوسةرطيرى ثيَشوةخت و زؤرةملـآ ،ئةوةى ثيَيدةوتريَت تاوانةكانى شةرةف ،ھةروةھا توندوتيذى جةستةييء
ھةموو شيَوةكانى ترى توندوتيذى دذى ذنان قةدةغة دةكرد .ھةروةھا لة ھةولَيشدا بوو بؤ ريَطةطرتن لةوةى
دامةزراوة سوننةتييةكان ضارةسةرى كيَشة خيَزانييةكان بكةن ،داواى ثيَكھيَنانى دادطاى تايبةتى دةكرد بؤ
مامةلَةكردن لةطةأل توندوتيذى خيَزانيدا ،ھةروةھا ضةند ميكانيزميَكى ثاراستنيشى بؤ ئةو شايةتانة دةخستة روو كة
56
بةشداريي لة سكاآلكةدا دةكةن.
بةثيَي ثةخشان زةنطةنةى سةرؤكى ثيَشووى ليذنة تايبةتييةكةى ذنان ،ئةنجومةنى نويَنةران ،نةيتوانى سةرنجةكانى
دارشت و لة نيسانى  2009دا خراية
ثرؤذة ياساى خؤى ِ
خؤى لةسةر ياساكة رةوانةى ثةرلةمان بكات .لةبرى ئةوة ِ
َ
بةردةمى ثةرلةمان ،واتة ھةشت مانطيَك دواتر .بةھؤى ئةنجامدانى ھةلبذاردنى ثةرلةمانةوة لة تةموزى  2009دا،
ھةروةھا ھةلَبذاردنى نيشتمانى لة ئادارى  2010دا 57،ثةسةندكرانى ياساكة لة اليةن ثةرلةمانةوة ،دواخرا .ليذنةى
تايبةتى ذنان لة ثةرلةمانى ئيَستا ،رةشنوسةكةى ئةنجومةنى وةزيرانى رةتكردةوةو دةستيكردةوة بة طفتوطؤكردن
58
لةمةر ياساى توندوتيذى خيَزانى.
لةطةأل ريَكخراوةكانى كؤمةلَطاى مةدةنيدا ،دةربارةى رةشنوسة ئةسلَييةكةى
ِ
طةشة حةفيد ،سةرؤكى ئيَستاى ليذنةى تايبةتى ذنان ،بة ھيومان رايتس ؤضى وت ليذنةكة ياسايةكى بةھيَزى دةويَت
بؤ ثاراستنى ذنان لة توندوتيذى خيَزانى ،ھةروةھةھا ثيَشى وا نية كة رةشنوسةكةى ئةنجومةنى وةزيران طونجاو
بيَت .سةرؤكى كؤميتةى ذنان بةنيازة رةشنوسى ياساكة بخاتة بةردةستى سةرؤكى ثةرلةمانء داوابكات كة بخريَتة
59
ئةجيَنداى مانطى حوزةيرانى  2010ى طفتوطؤكانى ثةرلةمانةوة.
لة ھةردوو رةشنوسةكةى توندوتيذى خيَزانيدا ،كة لةسةرةوة ئاماذةيان ثيَدرا ،باسى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة
كراوة ،ھةروةھا رةشنوسيَكى تايبةتيش بة شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينةش لةئاراداية .مادةكانى  23تا  26ى
ياساى توندوتيذى خيَزانى ,ئةوكةسانة بة جةلالد دادةنيَت كة داواى ئةو كارة دةكةن و ئةوانةش كة ئةنجامى دةدةن،
ھةروةھا باسى جؤرةكانى سزاكان يان غةرامةكردنةكانيش دةكات كة دةشيَت لة حالَةتى تاوانباركردندا بةسةرياندا

54
ثرؤذةى داھاتى ھاريكارى ثةنابةران ،ذنانى "ثةنابةرو توندوتيذى خيَزانى ،ليَكؤلَينةوةى وآلت ،كوردستانى عيراق "،ئةيلولي
" ِ
 ،2002ل.16 .
).رؤذى سةردان  17ى ئابي http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/478e3c9cd.pdf (2009
55
ثرؤذة ياساكة لة اليةن ثيَج كؤميتةوة ثيَشخرا كة كؤميتةى تايبةتى ذنان ،كؤميتةى تةندروستى و كاروبارى كؤمةآليةتى ،كؤميتةى
ِ
كاروبارى ناوماأل ،كؤميتةى ئةوقاف و كاروبارى ئاينى ھةروةھا كؤميتةى كاروبارى ياسايي بوون.
 56تيمى ھاريكاريي نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ عيراق )يونامى( "راثؤرتى مافةكانى مرؤظ 1 :ى تةموزى  31 – 2007ى كانونى يةكةمى
 ،2007ثةرةطرافى .38
)رؤذى سةردان  5ى حوزةيرانى http://news2.uniraq.org/documents/double_quarterly_1july-31dec2007_engl.pdf, (2010
 57ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل ثةخشان زةنطةنة ،سةرؤكى ثيَشووى كؤميتةى تايبةتى ذنان لة ئةنجومةنى نويَنةرانى كوردستان،
ھةوليَر 3 ،ى حوزةيرانى  ،2009ھةروةھا ثةيوةندى تةلةفونى لة  7ى نيسانى  2010دا.ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل
 58ثةيوةندى تةلةفونى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل طةشة حةفيد ،سةرؤكى كؤميتةى تايبةتى ذنان لة ئةنجومةنى نويَنةرانى كوردستان6 ،
ى مايسى .2010
 59ھةمان سةرضاوة.
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بسةثيَنريَت .مادةكة باس لة قةرةبووكردنةوةى دارايي بؤ ئةو كةسانة دةكات كة دووضارى كردةوةى شيَواندنى
60
ئةندامى زاوزيَي ميَيينة بوون.
لة سالَي  2008دا رةشنوسى ياساى دةربارةى خةتةنةكردنى ميَيينة لة اليةن زؤرينةى ثةرلةمانتارانى ئةنجومةنى
ثةراندنى
نيشتمانى كوردستانةوة ثشتيوانى ليَكرا .لةكاتيَكدا كة  68ثةرلةمانتار لة كؤى  111ثةرلةمانتار
ثشتيوانى تيَ ِ
61
ياساكةيان كرد ،بةآلم رازى نةبوون بخريَتة بةردةمى راى طشتى تا طفتوطؤى دةربارة بكريَت .ئةم ياساية
دةستنيشانى جةلالدةكانى كردةوةكةى كردو ثيَناسةى جؤرةكانى ئةو غةرامة يان سزايانةشى كرد كة بةسةرياندا
ثسثؤرانى
دةسةثيَنريَت .جةلالدةكان دةستنيشانكران وةك دايك و باوكان ،سةرثةرشتياران ،مامانةكان ،يان
ِ
تةندروستى .غةرامةو سزاكانيش بةثيَي تةمةنى ئةو كض يان ذن يان ذنة نةرزة )بالَق(ةيةى رةزامةندى بةرامبةرى
دةطؤرا .زيندانيكردن لة النيكةمى سالَيَكةوة تا دةطاتة سآ ساأل بوو .ھةر كةسيَك كة
كردةوةكة نيشانداوة يان نا،
ِ
َ
بانطةشة بؤ خةتةنةكردنى كضان بكات ،زيندانى دةكريَت بؤ ماوةيةك كة لة ساليَك كةمتر نةبيَت و سآ مليؤن دينار
غةرامةشى ليَوةردةطيريَت )نزيكةى  2500دؤالرى ئةمريكى( .ئةطةر كضيَك يان ذنيَك لة ئةنجامى شيَواندننى
62
ئةندامى زاوزيَي ميَيينةدا بمريَت ،ئةوة جةلالدةكةى زيندانى دةكريَت بؤ ماوةيةك كة لة دةساأل كةمتر نةبيَت.

60ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل شةوبؤ عةسكةرى 29 ،ى مايسى .2009
61
ثرؤذة ياسايةك لة ئةنجومةنى نيشتمانى كوردستان )ثةرلةمان( داواى ثشتيوانى النيكةم  10ئةندام ثةرلةمانى ثيَويستة بؤ ئةوةى
ھةر ِ
بخريَتة ئةجيَنداوة.
ثرؤذةياساى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَينة ،ديكؤميَنتيَكى بآلونةكراوةية الى ھيومان رايتس ؤض،
كوردستان،
مى
ي
ھةر
 62حكومةتى
َ
ِ
كؤثي لة ثةخشان زةنطةنة بة عةرةبي وةرطيراوةو وةرطيَ ِردرا بؤ ئينطليزي.
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@ @ a‡äbéïu@óÜ@óåïïŽïà@ðŽîŒìaŒ@ôàa‡äó÷@ôä‡äaíŽï’@.IV
@’óåïïŽïà@ðŽîŒìaŒ@ôàa‡äó÷@ôä‡äaíŽï
شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة بريتية لة ليَكردنةوةى بةشيَك يان ھةموو ئةندامى زاوزيَي دةرةكى ميَيينة بة
مةبةستى ناثزيشكى .ئةمة دةسكاريكردنى وةزيفةى سروشتى جةستةيةو نةزانراوة ھيض سوديَكى تةندروستى
63
ھةبيَت.

@ @ôäbéïu@ônìŠ‡äóm@õìa‹ƒÙŽîŠ@õóØóä†‹ÙåŽïÜüq
بةو شيَوةيةى ريَكخراوى تةندروستى جيھانى ثؤليَنى كردووة ،ضوار جؤر شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة ھةية:
•
•

•

•

64

برينى
جؤرى  Iليَكردنةوةى بةش َي◌َ ك يان ھةموو قيتكة دةطريَتةوة لةطةأل  /يان ضةرمةكةيدا .بةناوى ِ
قيتكة ) (clitoridectomyوة ناسراوة ،ئةم شيَوةية بةشيَوةيةكى طشتى لة كوردستان ئةنجامدةدريَت.
دةبرريَت لةطةأل لضى بضووكدا .دةشيَت ئةم
جؤرى  IIشيَوةيةكى توندترة و تيَيدا بةشيَك يان ھةموو قيتكة
ِ
بنبركردن
ت
ي
يدةوتر
ي
ث
ئةمةيان
.
دان
ي
ز
طةورةى
شيَوةية ئةنجامبدريَت بآ ئةوةى دةست ببريَت بؤ لضى
َ
َ
َ
ِ
).(excision
جؤرى  IIIئةمة سةختترين جؤرى خةتةنةكردنى ميَيينةية و بة ناوى شيَواندنى ئةندامى زاوزآ
) (infibulationةوة ناسراوة .شيَواندن بريتية لة تةسككردنةوةى دةروازةى زيَدان بة نزمكردنةوةو
نةبرينى قيتكةدا.
برين يان
ِ
دورينةوةى ھةردوو لضى بضووك و  /يان ھةردوو لضى طةورة لةطةأل ِ
جؤرى ضوارةميش ھةموو جؤرة ثرؤسةيةكى ئازاراويي بة كؤئةندامى زاوزيَي ميَيينة لةخؤدةطريَت،
65
وةك دةرزيئاذنكردن ،كونكردن ،قاشكردن ،دامالَين ،داخكردن.

@ @òìóäìíiì⁄i@ì@ça‡ÜóèŠó
لة جيھاندا ،كردةوةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة بةشيَوةيةكى تايبةتى لةطةأل كضانى بضووك دةكريَت ،ھةر
لة ساواييةوة تا دةطاتة تةمةنى ھةرزةيي ،وةك  15ساآلن .جارى واھةية لةطةأل ذنى كاملَيش دةكريَت .زةحمةتة
بتوانين زانيارى دروست دةربارةى تةشةنةكردنى كردةوةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة بةدةستبھيَنين ،بةآلم
بةثيَي ريَكخراوى تةندروستى جيھانى ،لةسةرانسةرى جيھاندا لة نيَوان  100بؤ  140مليؤن كض و ذن دووضارى
شيَوةيةك لة شيَوةكانى كردةوةكة بوونةتةوة 66.لة ئةفريقيا زياتر لة سآ مليؤن كض بة راستى لة بةردةمى مةترسى

 63ريَكخراوى تةندروستى جيھانى ،شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة ،فاكت شيتى ذمارة  ،241مايسى .2008
).رؤذى سةردان  5ى حوزةيرانى http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/en/ (2009
 64لة سالَي  2007دا ،ريَكخراوى تةندروستى جيھانى ضوار جؤرى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينةى دةستنيشانكرد.بيرؤى
برين ،لhttp://www.prb.org/pdf08/fgm-wallchart.pdf, p.2..2.
سةرضاوةكانى دانيشتوان" ،شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينةِ /
بنةبركردنى كردةوةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ذنان :راطةيةاندنى نيَودامةزراوةيي ،2008 "،ل
 65ريَكخراوى تةندروستى جيھانى" ،
ِ
) http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241596442_eng.pdf .1رؤذى سةردان  5ى حوزةيرانى (2009
66
/Cutting,” http://www.prb.org/pdf08/fgm-wallchart.pdf, p.2.شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة“ Population Reference Bureau,
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شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينةدان 67 .جؤرى  Iو  IIنزيكةى  85لةسةدى ھةموو ثرؤسةكة لة جيھاندا
68
ثيَكدةھيَنن.
بةثيَي ريَكخراوى تةندروستى جيھانى ،النيكةم لة  28وآلتى ئةفريقيادا ئةندامى زاوزيَي ميَيينة دةشيَويَنريَت ،لة وآلتى
ناوةراستء باكورى ئةفريقيا ،بةشيَوةيةكى بةربآلو لة ميسر
ساحيل و قؤضى ئةفريقايي زؤر بآلوة 69.لة خؤرةآلتى
ِ
دةكريَتء كةمتريش لة يةمةن دةكريَت .لة عومان ،ئوردون ،ناوضة داطيركراوةكانى فةلةستين ،راثؤرتى
وابرواية لة ھةنديَك ناوضةى ئاسيادا شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة ھةبيَت ،بةشيَوةيةكى
ئةنجامدراني دراوة.
ِ
تايبةتى لةناو كؤمةلَةكانى ماليسيا و ئيندؤنيزيادا 70.لةشويَنى ديكةى جيھانيش ،راثؤرت دراوة كة لة نيَوان كؤمةلَة
71
رةوكردووةكانى باكورى ئةفريقيا ،ئةوروثا ،ھةروةھا ئوستراليادا ئةنجامدةدريَت.
رةنطة لةيةك وآلتدا ،لة ناوضة جياجياكانى يان لةناو كؤمةلَة ئةتنيية جياجياكانيدا ،ضةند جؤريَكى شيَواندنى ئةندامى
زاوزيَي ميَيينة ھةبيَت .بؤ نمونة ،شيَوةى  Iلة كوردستانى عيراق ،ميسر ،مالي ،كينيا ،ئيندؤنيزيا ،ھةروةھا مؤريتانيا
مومارةسة دةكريَت .شيَوةى  IIش ديسان لة كوردستانى عيراق ،بةآلم كةمتر ،مومارةسة دةكريَت ،بة شيَوةيةكى
سةرةكيش لةطةأل ذنانى نةرزة دةكريَت .ئةم شيَوةية لة ميسرو بوركينا فاسؤ ،كةنارى عاج ،ضاد ،كينيا ،سيراليؤن،
سةنيطال ،يةمةن ،ھةروةھا ئةسيوثياش ئةنجامدةدريَت .سةختترين جؤرى خةتةنةكردن ،واتة شيَواندنى ئةندامى
72
زاوزآ لة ئةسيوثيا ،سؤمال ،باكورى سودان ئةنجامدةدريَت.

@ @óåïïŽïà@ðŽîŒìaŒ@ôàa‡äó÷@ôä‡äaíŽï’@ôäbØóîüè
كردةوةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة لةبةر ضةندين ھؤى سؤسيؤ -كةلتوريي ئةنجامدةدريَت .زؤرجار
رةطوريشةى لةناو كةلتوريي ناوخؤييدا ھةيةو نةوة دواى نةوة طواستراوةتةوة .لة
ئةوانةى ئةنجامى دةدةن ،دةلَيَن
ِ
73
راستيدا ،ليَكؤلَينةوةكان دةلَيَن كة كردةوةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينةو نةذاد زؤر ثيَوةستن ثيَكةوة .دةشيَت
وةك نيشانةيةكى شوناسى كةلتورى وةھابيَت كة كاريطةريي ھةية لةسةر خولَقاندنى ئةنطيَزةى بةھيَز بؤ
74
بةردةواميدان بة كردةوةكة ،بة تايبةتى ئةطةر كؤمةلَطاكة ھةست بة فشار يان ترس بكات.
ضةند فاكتةريَكى كةلتوريى ديكة ريشةيان دةضيَتةوة سةر نايةكسانى جيَندةريي لةنيَوان ئةو كؤمةلَطايانةدا كة
باوةر وةھابيَت كة ثيَوست بكات ئارةزووة
بةاليانةوة ئافرةت دةروازةى شةرةفى خيَزانة .لةو رةوشانةدا ،دةشيَت
ِ
ئابروويي بةدوور بطرن .لة
ي
ب
لة
خؤيان
زنء
ي
سيَكسييةكانى كض ھةر زوو كؤنترؤلَبكريَن بؤ ئةوةى كضيَنييان بثار َ
َ ِ
67ھةمان سةرضاوة.
68بةرنامةى ثيادةكردنى تةكنةلؤجيا لة تةندروستيدا) ،(PATHشيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة "،بآ بةروار
).رؤذى سةردان  30كانونى دووھةمى http://www.path.org/files/FGM-The-Facts.htm (2010
بنةبركردنى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة "،ل.4.
 69ريَكخراوى تةندروستى جيھانى" ،
ِ

http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241596442_eng.pdf, p.4.

ريَكخراوى تةندروستى جيھانى "ليَكؤلَينةوةى بةروثيَشضوون لة تةندروستى سيَكسيء زاوزيَدا :شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة –
زانيارى نوآ – طةشبينى دةباتة لوتكة "،بةرطى  ،(2006) ،72ل.3.
71ريَكخراوى تةندروستى جيھانى ،شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة ،فاكت شيتى ذمارة ،241

70

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/en/.
72
تؤرى كار لة سةرانسةرى جيھاندا "،بآ بةروار
ثرؤذةى ِ
شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينةو ِ
)http://www.fgmnetwork.org/intro/world.phpرؤذى سةردان  30كانونى دووھةمى .(2010
73
طؤرينى ثةيمانيَكى كؤمةآليةتى زيانبةخش :شيَواندنى ئةندامى
فةندى يةكطرتووةكان بؤ منداآلن ،سةنتةرى ليَكؤلَينةوةى ئينؤيسيَنتىِ " ،
برين 2005"،ل .6
زاوزيَي ميَيينةِ /
)رؤذى سةردان  30كانونى دووھةمى http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/fgm_eng.pdf (2010
بنةبركردنى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة "،ل.6.
74ريَكخراوى تةندروستى جيھانى ",
ِ

http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241596442_eng.pdf,
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ھةنديَك كؤمةلَى ديكةدا ،كردةوةكة وةك شتيَكى ثيَويست دةبينريَت بؤ زامنكردنى وةفاداريي ھاوسةريَتى و
ريَطةطرتن لة "الدان"ى رةفتارى سيَكسى.
لة ھةنديَك جيَطادا ،شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة لةبةر ھؤى ثاكوخاويَنى و جوانكاريي ئةنجامدةدريَت .بةثيَي
باوةرة ،ئةطةر كض خةتةنة نةكريَت ،ئةوا دةرفةتةكانى ھاوسةرطيريكردنى كةمدةبنةوة .شيَواندنى ئةندامى
ئةم
ِ
سةرنجراكيَش بيَت .لة باكورى سودان ،بؤ نمونة،
زاوزيَي ميَيينة وةھاش دانراوة كة دةبيَتة ھؤى ئةوةى كض
ِ
75
شيَواندنى ئةندامى زاوزآ وةھا بؤى روانراوة كة دةبيَتة ھؤى لووسبوونى ئةندامةكةو ئةوةشيان بةالوة جوانة.
باوةرى ئاينيدا.
لة زؤر كؤمةلَطادا وادةزانريَت ثةيوةندييةك ھةية لةنيَوان شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينةو
ِ
كردةوةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة تايبةت نية بة ھيض ئاينيَكى سوننةتى – لةو كؤمةآلنةدا ھةية كة
باوةردارانى ئايينة سوننةتييةكانيشدا ھةية .لةوانةية لة ھةموويان
موسولَمانن ،مةسيحين ،جولةكةن ،ھةروةھا لةنيَوان
ِ
طرنطتر ئةوةبيَت كة زؤرينةى موسولَمان و مةسيحى و جووةكان ،كردةوةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة
ئةنجامنادةن 76.بةشيَوةيةكى تايبةتى ،كة ئيسالم بة ئاينى زؤرينة دادةنريَت لة كوردستانى عيراق ،شيَواندنى ئةندامى
زاوزيَي ميَيينة لة عةرةبستانى سعودى ،ثاكستان و زؤربةى ئةو وآلتانةى تر كة دانيشتوانةكانيان زؤرينة
موسولَمانن ،ئةنجامنادريَت ،بةآلم بةشيَوةيةكى بةربآلو لة ميسر ،باكورى سودان ،سؤماأل و ضةند وآلتيَكى ترى
77
ساحيل ئةنجامدةدريَت.
ثةيوةندى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة ميَيينة بة ئيسالمةوة لة اليةن زؤريَك لة زانايان ء ئاينزايانى
موسولَمانةوة رةتكراوةتةوة ،كة دةلَيَن شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة لة قورئاندا باسنةكراوةو لةطةأل
دابودةستورةكانى ئيسالمدا ناكؤكة 78.بؤ نمونة لة  2006دا ،سةيد تةنتاوى شيَخى زانكؤى ئةزھةر ،كة الى موسولَمانة
بةريَزترين زانكؤى ئيسالميية ،لة كؤنفرانسيَكدا دةربارةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة لة قاھيرة،
سوننةكان ِ
برينى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة كردةوةيةكى ئيسالمى نية و لة "شةريعةت و قورئان و سوننةتى ثةيامبةردا"
وتى كة ِ
ئاماذةى بؤ نةكراوة 79.سالَيَك دواترئةنجومةنى باآلى ئةزھةر بؤ ليَكؤلَينةوة ئيسالمييةكان بةياننامةيةكى بآلوكردةوة
كة تيَيدا ھاتووة كة شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة ميَيينة "ھيض بناغةيةكى لة ياساى ئيسالمى يان ريَسايةكى
باوةرى باوى ئةوةى كة شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة فةرمانيَكى ئاينيي تيَداية،
ديكةيدا ،نية 80".لةطةأل ئةوةشدا،
ِ
بة توندى ثاساوى بةردةوامبوونى كردةوةكة لةناو كؤمةلَطا موسولَمانةكاندا ،دةداتةوة ،كة لةويَدا ئةنجامدةدريَت،
جةختيش دةكات لةسةر طرنطي قسةى سةركردةى ئاينى كة راشكاوانة نكولي دةكات لةوة ثةيوةندى بة دينةوة
81
ھةبيَت و داوا لة موسولَمانان دةكات دةسبةردارى ببن.
 75ھةمان سةرضاوة.
 76ھةمان سةرضاوة ،ل.60 .
77
ئةكاديمياى ئةمةريكى بؤ ثزيشكى منداآلن ،كؤميتةى بايؤئيتيك" ،شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينةPediatrics, vol. 12, no. 1, (July ",
1998), pp. 153-156.

 78ھةمان سةرضاوة.
رى كارى ذنانى نةتةوة يةكطرتووةكان ،شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينةWomen’s UN Repot Program and Network, ،
ثرؤطرامء تؤ ِ
كؤنفرانسى قاھيرة ،زانكؤى ئةزھةر ،راسثاردةكانى كؤنفرانس – ھةمان بةھا وةك فةتوا 25 "،ى تشرينى دووھةمى ،2006
).رؤذى سةردان  26ى نيسانى http://www.wunrn.com/news/2007/01_07/01_22_07/012707_female.htm (2010

79

ثةرى  TARGET Reudiger Nehbergبآلوكرايةوة لة:
فةتواكة لة لةسةر مالَ ِ
?website at http://www.target-human-rights.de/HP-08_fatwa/index.php

80فةندى نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ منداآلن ،زةمينةسازي ميديايي :شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة /ب ِرين لة ميسر :,بآ بةروار،

).رؤذى سةردان  26ى نيسانى
81
بروانة ئيبراھيم ليسؤم ئيسماعيل ،مةريةم شيَخ عةبدى ،ئةنجومةنى دانيشتوان لة بةرنامةى تةندروستى زاوزآ ،نةھشيَتنى
ديسان ِ
برين بة ئيسالمةوة .2008 "،ل, 27 .
ثيَوةستى كردةوةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينةِ /
)رؤذى سةردان  15ى ئادارى http://www.popcouncil.org/pdfs/frontiers/reports/FGM_Islam.pdf (2010
http://www.unicef.org/egypt/media_4115.html (2010
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†@ @óåïŽïà@ðŽîŒìaŒ@ôàa‡äó÷@ôä‡äaíŽï’@ôäbØóïïnìŠ‡äóm@óàb−òŠò
شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة لة رووى ثزيشكييةوة طرنط نيةو قابيلي ضاككردنةوةش نية 82.بةشيَوةيةكى
خةتةرناك تةندروستى مليؤنةھا كض و ذن ويَراندةكات و كاريطةريي دةسبةجآ و دريَذخايةنيشى لةسةر بارى
83
جةستةيي ،سيَكسى ،سؤزدارييان ھةية.

†@ @çbØóïîónóu@óïïnìŠ‡äóm@óàb−òŠò
ھةموو جؤرةكانى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة بيَشومار دةرةنجامى سةخت ء دريَذخايةنيان لةسةر تةندروستى
جةستة ھةية ،كة تةندروستى زاوزيَش دةطرنةوة 84.دةسبةجيَترين دةرةنجام بريتية لة مردنء مةترسى مردن لة
ئةنجامى خويَنبةربووندا ،ھةروةھا شؤكى ئازارو ئاستى تؤقين كة لةطةأل كردةوةكةدان .رةنطة لة حالَةتةكانى
سنورداريي دةستطةيشتن بة خزمةتطوزاريي ناكاوى تةندروستيدا ،خويَن لةبةر رؤيشتنى زؤر بةشيَوةيةكى تايبةتى
ھةرةشةى لةسةر ذيان ھةبيَت .ھةروةھا دةشيَت مةترسى خةتةرناك بة تايبةتى ھةوكردن ء ثيسبوون لة ئةنجامى
ِ
ئامرازى وةك تيغى طويَزاندا رووبدات .مةترسى تووشبوونى نةخؤشى تر زياتردةبيَت كاتيَك ھةمان
بةكارھيَنانى
ِ
برينى ذمارةيةك كض بةيةكةوة .لةوانةية ميزطيرانيَكى سةختيش لة ئةنجامى ھةوكردنء
ئامراز بةكاردةھيَنريَت بؤ ِ
ِ
85
ئاوسانى دةوروبةرى برينةكةدا رووبدات.
ئالَؤزيية دريَذخايةنةكانيش ،بريتين لة ئةنيميا ،دروستبوونى كيسى ئاوى ،ئازارى زؤر لة كاتى كردةوةى سيَكسيدا،
تيَكضوونى وةزيفةى سيَكسي ،ھةروةھا ھةستياريي زؤر لة ناوضةى ئةندامى زاوزيَدا .ليَكؤلَينةوة زؤر تازةكان
برينى قيتكةشةوة ،لة ماوةى
ثيشانى دةدةن كة ئةو ذنانةى ھةر شيَوةيةكى خةتةنةكردنيان ئةزمون كردبيَت ،بة ِ
سكثر مةترسى زياتريان لةسةرة .ذنانى ئاوس تووشى مةترسى
مندالَبووندا تووشى مةترسى زياتر دةبن .ئافرةتانى
ِ
زياتر دةبن بةوةى ثيَويستييان بة عةمةلياتى قةيسةرى ،يان فراوانكردنى زيَدان ھةبيَتء لةوانةشة تووشى نةزيفى
دواى مندالَبوون ببن .ھةموو شيَوةكانى خةتةنةكردنى ميَيينة كاريطةريي تةندروستى خراثيان لةسةر كؤرثة ھةية،
برراون ،دووضارى مةترسييةكى زؤرى لةبارضوون ببن .لةوانةية ساوا تازة
لةوانةية ئةو ذنانةى كة ِ

 82كؤميسيؤنى باآلى نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ ثةنابةران "ضةند ستراتيذيَك بؤ ريشةكيَشكردنى كردةوة نةريتيية زيانبةخشيةكان" )ثاشكؤى
 (2شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة .ل 1
)رؤذى سةردان  5ى حوزةيرانى , http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/3efc79f34.pdf (2009
بشروانة ناھيد تؤبيا "خةتةنةكردنى ميَيينة وةك ثرسيَكى تةندروستى ميللي "،طؤظارى نيوئينطالند بؤ ثزيشكى ،بةرظى ،331
ھةروةھا ِ
ذمارة)11ئةيلولي  ،(1994ل .716-712
 83ليَكؤلَينةوة ثيشانى دةدات كة ھةموو جؤرةكانى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة زيانبةخشن بؤ تةندروستنى جةستةييء سؤزييء
سيَكسي ذنان .فيدراسيؤنى نيَودةولَةتى بؤ زانستى نةخؤشييةكانى ذنان و مندالَبوون "ثرسة ئاكارييةكان دةربارةى مندالَبوون و
نةخؤشييةكانى ذنان "،تشرينى دووھةمى 2006
http://www.figo.org/files/figo-corp/docs/Ethics%20Guidelines%20-%20English%20version%202006%20-2009.pdf

)رؤذى سةردان  8ى ئةيلولي  (2009ل.
بنةبركردنى كردةوةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة"
ريَكخراوى تةندروستى جيھانى" ،
ِ
.21

http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241596442_eng.pdf, p.1.

ريَكخراوى تةندروستى جيھانى ،شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة ،فاكت شيتى ذمارة .241
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/en/
84

بروانةS. De Silva, “Obstetric Sequelae of Female Circumcision,” European Journal of Obstetric and Gynecological ،
بؤ نمونة ِ
Reproductive Biology, vol. 32, no. 3, (September 1989), pp. 233 – 240.
85

R.J. Cook et al., “Female Genital Cutting (Mutilation/Circumcision): Ethical and Legal Dimensions,” International Journal of
Gynecology and Obstetrics, vol. 79, (2002), pp. 281-287.
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لةدايكبووةكان لةطةأل لةدايكبووندا بمرنء رةنطيشة قورسايي لةدايكبوونيان كةمتربيَت .مةترسى ء ئالَؤزييةكانى
86
مندالَبوون لةسةر خةتةرناكى ثرؤسةى خةتةنةكردن راوةستاون.

†@ @çbØóïïÙŽï@óïïnìŠ‡äóm@óàb−òŠò
خةتةنةكردنى ميَيينة بريتية لة البردنى بةشيَك يان ھةموو ئةوندامى زاوزيَي دةرةكيي ميَيينة .قيتكة ،لضى بضووك،
لضى طةورة ،ھةموو ئةوةى ثيَيدةلَيَن زيَدان .قيتكة بة ضةرميَك داثؤشراوة .ئةو بةشةى رذيَنةكان كة لة بةشى
دةرةوةى قيتكةدان ،قيتكة ئةندامى تايبةتى ميَيينةيةو ئيشى ھةذاندنى سيَكسييانةى ميَيينةو بةخشينى ضيَذة .كارى
قيتكة "بةخشينى ضيَذى ميَيينةيةو تةواوى رةحةتبوون لةويَوة دةستثيَدةكات 87".زيَدان ئؤرطانى زاوزيَية و توانا
ھةستيي بؤ وةآلمدانةوةى سيَكسيي زؤر كةمترة 88.ھةربؤية البردنى قيتكة وةآلمدانةوةى سيَكسييانةى ميَيينة
ثريَتى لة كؤتايي دةمارةكان و تةرخانة بؤ ضيَذو
تيَكدةدات و "ئةندامى
بنةرةتى و تايبةتى سيَكسايةتى ميَيينةيةِ ،
ِ
ھيضى تر 89".نيھاد تؤيبيا ،نةشتةرطةريَكى سوداني و ضاالكوانيَكى مافى مرؤظة ،رونيدةكاتةوة كة "شيَواندنى
90
ئةندامى زاوزيَي ميَيينة ،ئةندامى سيَسايةتى ميَيينة الدةبات و ئةندامى زاوزيَي بة سةالمةتى جيَدةھيَلَيَت".
شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة دةرةنجامى خةتةرناكى ھةية لةسةر تةندروستى سيَكسيء سايكؤسيَكسى ذن.
ھةردوو قيتكةو لضى بضووك ،دةمارى طةورةى وةرطرتنى ھةستيان بؤ ضووة .ئةم دةمارو شانة وةرطرانة ،لةناو
دةبرريَت يان ھةر جؤريَكى ترى شيَواندنى ئةندامى
ضربوونةتةوة .كاتيَك كضى الو قيتكةى
نوكى قيتكةدا زؤر
ِ
ِ
زاوزيَي بؤ دةكريَت ،ئةو دةمارة ھةستيارة وةرطرانة زيانى زؤريان ليَدةكةويَت و زؤرجار دةبنة ھؤى تيَكضوونى
91
ئةندامى سيَكسيي دةرةكى ميَيينة ،كاريطةري خراثى لةسةر وةآلمدانةوةى سيَكسييانةى ميَينة دةبيَت.
ئةو تؤذينةوانةى دةرةنجامة تةندروستيية سيَكسييةكانى خةتةنةكردنى ميَيينة ديكؤميَنت دةكةن ،ثيشانى دةدةن كة ئةو
ذنانةى دووضارى ھةر جؤريَكى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة بووبن ،لةكاتى مومارةسةى سيَكسيدا تووشى
ئازارى جةستةيي دةبن و لةكاتى سيَكسكردندا جةستةيان ضيَذ وةرناطريَت" .نةمانى بونيادو تةونى تةنكى ئةندامة
سيَكسييةكانى ذنان ،كاريطةريي خراثيان ھةية لةسةر ئارةزووى سيَكسيي ذن و ھةذاندنى و ضيَذى سيَكسى ء
92
رةخةتبووني".
شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة كاريطةريي لةسةر ثيتاندنيش ھةية .رةنطة لةطةأل ذمارةيةك فاكتةرى ديكةدا
ثيَكةوة ،وةك توشبوون بة نةخؤشى و باش تيَنةخستنى ئةندامى ثياو لة كاتى سيَكسكردندا ،ثيتاندنيان ليَنةكةويَتةوة .لةو
 86ريَكخراوى تةندروستى جيھانى "ثيَشكةوتن لة ليَكؤلَينةوةى تةندروستى سيَكسى و زاوزيَدا :شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة ،زانيارى
نوآ لوتكةى طةشبينيية" ،بةرطى  ،(2006) ،72ل .7
87

Mumtaz Rashid and Mohammed H. Rashid, “Obstetric Management of Women with Female Genital Mutilation,” The Obstetrician
and Gynecologist, 2007, pp. 95-101.

88

Nahid Toubia, “Female Genital Mutilation,” in Julie Peters and Andrea Wolper, eds., Women’s Rights Human Rights:
International Feminist Perspectives (New York: Routledge, 1995), p.229.

89ھةمان سةرضاوة.
90ھةمان سةرضاوة.
 91كؤمةلَةى نيَودةولَةتى بؤ نةخؤشييةكانى ثيَست" ،شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة رابطرن :تكايةك بؤ كؤمةلَي نيَودةولَةتى
نةخؤشييةكانى ثيَست.
لinternational dermatologic community, International Journal of Dermatology, vol. 41, (2002),.263-253 .
)رؤذى سةردان  9ى ئةيلولي http://193.109.105.24/allegatiifo/migrazioni/pubblicazioni/stopfemalegenital.pdf ((2009
 92كاتيَك ئةندامى سيَكسي و شانةكانى تيَكدةدريَن ،ئيتر بةشة ھةستيارةكانى ترى جةستةى – مةمكةكان ،ليَوةكان ،ئةستؤ ،نةرمةى طوآ –
زياتر ھةستياردةبن بؤ ئةوةى جيَكةى نةبوونى ھةستيارى و ھةذان لة ئةندامى زاوزيَيدا بطرنةوة.
Padmini Murthy, Clyde Lanford Smith, Women’s Global Health and Human Rights, (Massachusetts: Jones and Bartlett Publishers,
2010), p. 465.
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كؤمةآلنةدا كة سكءزاو منداآلن ،رؤلَي سةرةكى ذنانن ،ئؤبالَي نوشوستيھيَنان لة بةرھةمھيَنانى مندالَدا ،بةزؤرى
دةخريَتة ئةستؤى ذن .رةنطة ئةمة ببيَتة ھؤى رةتكردنةوةى ئافرةتى نةزؤك لة اليةن ھاوسةرةكةى ء
93
خيَزانةكةشييةوة.
ھةروةھا ئةوةش زانراوة كة اليةنة سايكؤلؤجييةكانى سيَكسايةتى ،كاريطةرييان لةسةر وةآلمدانةوةى سيَكسى ھةية
– ئةمةش ديسان يةكيَكة لة دةرةنجامةكانى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة .ثانديمينى مورسي و كاليد النفؤرد
سميس ،لة كتيَبةكةياندا " تةندروستى ذنانى جيھان و مافةكانى مرؤظ" رونيدةكةنةوة كة "شؤكى شيَواندنى ئةندامى
ي ) ھي ميَيينة( ھةميشة كاريطةريي لةسةر ذيانى سيَكسى ذن ھةية" 94لة راستيدا ،طرفتة سايكؤسيَكسييةكان
زاوز َ
ئةنجامى ئازارو ذانى ثرؤسةكةن .دووبارةبوونةوةى ديمةنى نةبوونى ئارةزووى سيَكسى و ضيَذوةرطرتن لة كاتى
95
سيَكسكردندا ،ئةوانيش ديسانةوةى ئةنجامى ئالَؤزييةكانى تةندروستى سايكؤسيَكسيين.

†@ @çbØóîŒü@ì@îòŒ@óïïnìŠ‡äóm@óàb−òŠò
لةكاتيَكدا كة كةم ليَكؤلَينةوة خؤيداوة لة كاريطةرييةكانى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة لةسةر تةندروستى زةينى
نارةحةتى
و سؤزييان ،بةآلم
باوةرواية كة شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة دةبيَتة ھؤى ضةند ثلةيةكى جياجياى ِ
ِ
سؤزيي كة بؤيان ھةية ببنة ھؤى تيَكضوونى بارى دةرونى .لةوانةية دةرةنجامة دةرونييةكانى شيَواندنى ئةندامى
زاوزيَي ميَيينة ،بةھؤى لةدةستدانى متمانة يان ھةستكردن بة فريودران لة اليةن ئةندامانى نزيكى خيَزانةوة،
رووبدةن .زؤرجار كضان لة اليةن دايكان ،ثوورةكان ،يان نةنكةكانيانةوة دةبريَن بؤ مالَي مامانةكة ،بآ ئةوةى ھيض
زانيارييةكى ثيَشوةختيان دةربارةى ئةوةى بؤ كوآ دةضن و ضى دةكةن ،ثيَبدريَت .لة ھةنديَك بارودؤخى تردا،
ئةندامانى نزيكى خيَزان ،يان دراوسيَكان ،لةبرى مامانى سوننةتى ،كارةكة لةسةر كضانى خؤيان ئةنجامدةدةن.
لةوانةية ئةمة ببيَتة ھؤى ئةوةى كضةكان ترسيان ليَبنشيَت بةرامبةر ئةندامة ميَيينةكانى خيَزانةكانيانء بةو ترسةوة
96
طةورة ببن.
97
ليَكؤلَينةوةكان شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينةيان بةستؤتةوة بة خةمؤكى ،نيطةرانى ،فؤبيا،
نارةحةتى دواى
ِ
99
98
نارةحةتى دواى شؤك
شؤك ،طرفتى سايكؤسيَكس ،لةطةأل ضةندين طرفتى زةينى ديكةدا .واديارة بآلوبوونةوةى ِ
لةو كضان ء ذنانةدا بةرزترة كة جؤرة سةختةكانى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينةيان بؤ دةكريَت .لةوانةشة
نارةحةتى دواى شؤك كاتيَك زياتر ببيَت كة كضةكة يان ذنةكة دووضارى ئالَؤزى سةخت دةبيَت لة ئةنجامى
ِ
نارةحةتى دواى شؤك ،لة ميانى سيَكسكردندا سةرھةلَبدات ،لةكاتى تاقيكردنةوةكانى وانةى
كردةوةكةدا .لةوانةية
ِ
100
زانستى نةخؤشييةكانى كؤئةندامى سيَكسدا ،ھةروةھا تةنانةت لة كاتى مندالَبوونيشدا ،سةرھةلَبدات.

.ل Padmini Murthy, Clyde Lanford Smith, Women’s Global Health and Human Rights, 302

93

94ھةمان سةرضاوة.
95كؤمةلَةى نيَودةولَةتى بؤ نةخؤشييةكانى ثيَست" ،شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة رابطرن" ل ل 263-253
International Journal of Dermatology,
http://193.109.105.24/allegatiifo/migrazioni/pubblicazioni/stopfemalegenital.pdf.
96

James Whitehorn et al., “Female genital mutilation: cultural and psychological implications,” Sexual and Relationship Therapy,
vol. 17, no. 2, 2002, pp. 161 – 170.
97

بؤ نمونةAlice Behrendt and Steffen Moritz, “Posttraumatic Stress Disorder and Memory Problems after Female Genital ،
Mutilation,” American Journal of Psychiatry, vol. 162, (2005), pp.1000-1002.
98

بؤ نمونةMohammed El-Defrawi, et al., “Female Genital Mutilation and its Psychosexual Impact,” Journal of Sex and Marital ،
Therapy, vol.27, no. 5, (October 2001),ل ل .473-465
99

بروانة James Whitehorn et al., “Female Genital Mutilation: Cultural and Psychological Implications,” Sexual and
بؤ نمونةِ ،
Relationship Therapy,ل ل .171-160

100ھةمان سةرضاوة.
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ئازارى دريَذخايةنء سةخت لةو ذنانةدا كة خةتةنة دةكريَن ،زؤرجار لة شؤكةوة يان ئالَؤزيي جةستةييةوة
سةرھةلَدةدات ،كة لةكاتى ئةنجامدانى كارةكةدا تووشيان بووة .لةوانةية ئالَؤزييةكان تووشبوون بة نةخؤشى تر ،يان
سوورى مانطانةى ئازاراويش بطرنةوة .ديسانةوة ئازارى دريَذخايةن وا لة كضان ء ذنان دةكات كة ثةريَشان ببنء
ِ
ھةست بة ثةذارة بكةن .طؤشةطيرى كؤمةآليةتى ،رةنطة لةئاكامدا ھةستكردن بة بيَبةھاييء طوناھباريشيان
101
ليَبكةويَتةوة.

101ھةمان سةرضاوة.
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×aÈ@ôäbn†ŠíØ@óÜ@óåïïŽïà@ôä†‹Øóäómó‚@NV
تةمةنم ثيَنج ساآلن بوو ...دايكم من و خوشكةكةمى برد بؤ الى مامانيَك ،من ھةآلتم .ئةوان
)دواتر( بة زؤر طرتيانم و ثارضة طؤشتيَكيان لة جةستةم كردةوة .قاضةكانميان بآلوكردةوة،
ئازارى زؤر بوو .ئينجا ئاو ثاشان خؤلَةميَشيان دا لة برينةكة.
102
باخضة ا 22 .ساأل ،ذنى بة ميَرد ،سةركةثكان 30 ،ى مايسى .2009
@ @N×aÈ@ôäbn†ŠíØ@óÜ@óåïïŽïà@ðŽîŒìaŒ@ôàa‡äó÷@ôä‡äaíŽï’@õòìóäìíiì⁄i
حكومةتى ھةريَمى كوردستان ئامارى بةردةوام دةربارةى تةشةنةكردنى بآلوبوونةوةى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة يان
دةرةنجامة تةندروستييةكانى بةشيَوةيةكى بةردةوام ،ئةنجام نادات .بؤ نمونة ،شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة لة
رومالَكردنة ھيَشوويية فرةنيشاندةر ) (MICS3ةكةى سالَي  2006ى يونيسيَفدا نية كة عيراق ثشتيواني لة ئةنجامدانى
كرد ،يان لة رومالَكردنةكةى تةندروستى خيَزانى عيراقدا ) ،(IFHSكة بة ثشتيوانى ريَكخراوى تةندروستى جيھانى
103
ئةنجامدرا ،بوونى نية.
لةطةأل ئةوةشدا ،لة كانونى دووھةمى  2009دا ،وةزارةتى مافةكانى مرؤظ 104يةكةمين ليَكؤلَينةوةى خؤى دةربارةى
بآلوبوونةوةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة لة قةزاى ضةمضةماأل ،بةرمةبناى نمونةيةكى  521كض و ذنى
خويَندكارى تةمةن نيَوان  11تا  24سالَيدا ئةنجامداو بؤى دةركةوت كة  40.7لةسةديان خةتةنةكراون .بةثيَي
ريزبةندى تةمةن 23 ،لةسةدى كضانى خوار تةمةنى  13سالَي خةتةنةكراون ،لةبةرامبةر  45لةسةدى كضانى تةمةن
105
نيَوان  18-14سالَيدا ،ھةروةھا  45لةسةدى ذنانى تةمةن نيَوان  24-19سالَيدا ،خةتةنةكراون.
لة  2010دا ،كؤمةلَةى ھاريكاري قةيران و ھاوكارى طةشةثيَدان )وادى( كة ريَكخراويَكى ناحكومى ئةلَمانى عيراقيية
106
بؤ مافي مرؤظ ،ئةنجامةكانى ليَكؤلَينةوةيةكى بآلوكردةوة كة لة ماوةى نيَوان ئةيلولي  2007و مايسى  2008دا
ئةنجامدرابوو .ليَكؤلَينةوةكة ثاريَزطاكانى ھةوليَرو سليَمانى و ناوضةى طةرميان/كةركوكى طرتةوة .وادى 1408
ديمانةى لةطةأل ذنان و كضاندا ئةنجامداو بؤى دةركةوت ريَذةكانى بآلوبوونةوة لةنيَوان ذنان و كضانى  14ساآلن و
107
ليَكؤلَينةوةكة بؤى دةركةوت كة ريَذةى  77.9لةسةديان ھى سليَمانين و 81.2
سةرووتردا ،دةطاتة  72.7لةسةد.
102ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل باخضة ا ،.سةركةثكان 30 ،مايسى .2009
ناوةراستدا ،بة يةمةن و ميسريشةوة ،شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَينة بةشيَوةيةكى رؤتينى لةناو
103لة  18وآلتى ئةفريقيا و خؤرةآلتى
ِ
روومالَة ھيَشوويية فرةنيشاندةرةكان و روومالَة ديموطرافى و تةندروستييةكاندا ھةن .لة  2003بةدواوة ،ريَكةوتنيَكى نيَودةولَةتى ھةية
دةربارةى بةستانداردكردنى نيشاندةرةكان.
َ
104وةزارةتى مافةكانى مرؤظى حكومةتى ھةريَمى كوردستان دواى ھةلبذاردنة تةشريعييةكةى تةموزى  ، 2009نةما.
105حكومةتى ھةريَمى كوردستان ،وةزارةتى مافةكانى مرؤظ" ،ليَكؤلَينةوةيةك دةربارةى تةشةنةكردنى كردةوةى شيَواندنى ئةندامى
زاوزيَي ميَيينة "،ديكؤميَنتيَكى بآلونةكراوةى الى ھيومان رايتس ؤض ،كانونى دووھةمى  .2009كؤثييةكى بة كوردى وةيطيراوةو
وةرطيَ ِردراوةتة سةر ھةردوو زمانى عةرةبي و ئينطليزى.
106وادى لة سالَي  1991دا دامةزريَنراوةو لة سالَي  1993دا لة عيراق دةسبةكاربوو .لة تويَي كاركردنييةوة لة كوندةكانى باكورى
طةرؤكى دانا بؤ
ثرؤذةيةكى
ِ
عيراق ،لة  2003دا ،ريَكخراوةكة ثرسى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينةى وةك طرفتيَك ناسي و ِ
ثةرة بكة:
ديكؤميَنتكردنى رادةى تةشةتةكردنى .بؤ زانيارى زياتر سةردانى ئةم مالَ ِ
http://www.wadinet.de/projekte/andere/briefoverview/women-brief.htm.

107دامةزراوةى ھاريكاري قةيران و طةشةثيَدان )وادى( "شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة لة كوردستانى عيراق :ليَكؤلَينةوةيةكى
ئةزمونى ،2010 "،ل ل .5-3
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لةسةديان ھى طةرميان و  63لةسةديان ھي ھةوليَرن .بة وردكردنةوةى ئةمة بؤ ريزبةندى تةمةن ،بآلوبوونةوةى
108
لةنيَوان كضان و ذنانى الوى تةمةن  14تا  19سالَيدا 57 ،لةسةد بوو ،تةمةنى  29-20ساأل  67.4لةسةد.
ضوارضيَوةى تةمةن بؤ ئةو كةسانةى روومالَكران ،زؤر لةوة بةرينتربوو كة روومالَةكةى وةزارةتى مافةكانى
مرؤظ ئةنجاميدا ،ئةوةش ئةنجامة طشتييةكانى بةرةوذوور ھةلَكشاند.
ھةر كؤمةلَة ئةنجاميَك بةيةكةوة وةربطرين ،دةبينين ئةم رووماآلنة تا ئاستيَكى زؤر ئةوة دةطةيةنن كة كردةوةى
شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَينة لة كوردستانى عيراقدا بةربآلوة .تةنانةت ذمارة نزمةكانى وةزارةتى مافةكانى
مرؤظ ،طةيشتونةتة ئةوةى كة  40.7لةسةدى كضان و ذنانى تةمةن  11بؤ  24ساأل ،ئةوانةى لةبةر خويَندندان،
ئةندامى زاوزيَيان شيَويَنراوة ،ئةمةش ديسان ھةر ريَذةيةكى بةرزى كضان ء ذنان ثيشاندةدات ،بة تايبةتى كة
دةزانين ئةم روومالَة لةنيَوان ئةو كض و ذنانةدا كراوة كة دةضنة قوتابخانة ،واديارة لةناو ئةو كض و ذنانةدا كة
109
نةضوونةتة قوتابخانة ،زؤر بةرزتربيَت.
ويَ ِراى ئةم ئةنجامانةش ،بةرثرسانى وةزارةتةكان ،ئةوانةى قسةيان بؤ ھيومان رايتس ؤض كرد ،وتيان كة
كردةوةكة ئةوةندة تةشةنةى نةكردووة كة ثيَويست بكات ھةولَي لةناوبردنى بدةين .وةزيرى ثيَشووى تةندروستى،
عةبدولرةحمان عوسمان ياسين ،وتى "ئيَمة خوويةكى كةلتورى خراثمان ھةية ،ثيَيدةوتريَت شيَواندنى ئةندامى
دكتؤر
ِ
زاوزيَي ميَيينة ،ئةويش بةشيَوةيةكى سنوردارو لة ضةند ناوضةيةكى دياريكراودا ،بةآلم ريَذةكان بةرزو بةرضاو
نين 110".وةزيرى ئةوكاتى وةزارةت ئةوقاف و كاروبارى ئاينى ،محةمةد ئةحمةد سةعيد شاكةلي ،بة ھيومان
رايتس ؤضى وت كة "مةسةلةكة ئةوةندة طةورة نية" 111وتيشى "ئيَمة ناتوانين ناوى بنيَين دياردة ،تةنھا حالَةتى
تاكةكانة "112.وتيشى طواية "ئةم حالَةتة لةثاأل دياردةى كؤمةآليةتى ديكةدا ھةية .بيَشك ئةمة ثرسى  10يان  20ساأل
113
بةريَوةبةرى راطةياندنى وةزارةتى كاروبارى ئاينى ،مةريوان نةقشبةندى ،ھةمان شتى وت كة
ثيَش ئيَستا بووة".
ِ
114
لةوباوةرةدام ضةند حالَةتيَك ھةن ،يةك ليَرةو يةك لةوآ ،خةريكة لةناودةضيَت ".بةآلم ھيضكام
"
وةزيرةكةى وتى
ِ
لة وةزيرى تةندروستى و وةزيرى كاروبارى ئاينى ،نةيانتوانى ئاماريَك بؤ ثشتيوانيكردنى بؤضوونةكةى بخاتة
روو ،ھاوكات ئةنجامةكانى ئةو رووماآلنةى لةسةرةوة باسكران ،ثشتيوانى لة تيَ ِروانينةكانى ئةوان ناكات.
قيتكةبرين – جؤرى  - Iباوترين جؤرى
ئةو ثزيشكانةى قسةيان بؤ ھيومان رايتس ؤض كرد ،ثيَيانوابوو كة
ِ
ثسثؤرانى
بنبركردن – جؤرى  – IIش ھةر ھةية ،بةآلم زؤر كةمترة.
ِ
خةتةنةكردنى ميَيينةية لة كوردستانى عيراقِ ،
تةندروستى بة ھيومان رايتس ؤضيان وت كة جؤرى دووھةميان بةطشتى لةطةأل ئافرةتى نةرزةدا دةكريَت و تةنھا
ثسثؤرانى تةندروستييةوة لة نةخؤشخانةكان ئةنجامدةدريَت.
لة اليةن
ِ
108طةرميان/كةركوكى نوآ نيمضة ثاريَزطايةكى كورديية كة ثيَش ئةوةى لة اليةن رذيَمى بةعسةوة بةسةر ثاريَزطاكانى دراوسيَيدا
راثةرينةكةى سالَي  1991كةوتة ذيَر كؤنترؤلَي كوردةوة .ناوضةكة لة اليةن
دابةشبكريَت ،دةكةوتة ضةند ناوضةيةكى كةركوكةوة ،دواى
ِ
بةريَوةدةبريَتء بةشيَك نية لة ناوضة جيَناكؤكييةكان.
ئيدارةى حكومةتى ھةريَمى كوردستانةوة ِ
َ
109بةثيَي يونيسيَف ،ثةروةردة رؤلَيَكى طةورة دةبيبنيَت لة ثاراستنى مافةكانى ذناند و مندالةكانياندا .ئةو كضانةى كة دايكةكانيان ضوون بؤ
قوتابخانةو ئاستى بةرزترى خويَندنيان ھةية ،كةمتر ئامادةن تا كضةكانيان دووضارى شيَواندانى ئةندامى زاوزيَيان بكةن ،لةضاو ئةو
دايكانةدا كة كةميان خويَندووة يان ھةر نةيانخويَندووة.
United Nations Children’s Fund, Innocenti Research Center, “Changing a Harmful Social Convention: Female Genital
Mutilation/Cutting,” 2005, http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/fgm_eng.pdf, p.6.

عةبدولرةحمان عوسمان يونس 3 ،ى
110ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل وةزيرى تةندروستى حكومةتى ھةريَمى كوردستان ،د.
ِ
حوزةيرانى .2009
111ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل وةزيرى ئةوقاف و كاروبارى ئاينى لة حكومةتى ھةريَمى كوردستان ،محةمةد ئةحمةد سةعيد
شاكةلي ،ھةوليَر 3 ،ى حوزةيرانى .2009
 112ھةمان سةرضاوة.
 113ھةمان سةرضاوة.
114
بةريَوةبةرى راطةياندنى وةزارةتى ئةوقاف و كاروبارى ئاينى لة
ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل مةريوان نةقشبةندىِ ،
حكومةتى ھةريَمى كوردستان ،ھةوليَر 3 ،ى حوزةيرانى .2009
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سوورى مانطانةمدا
بيرم ماوة كة خويَنيَكى زؤرو ترسيَكى زؤر ھةبوو .دةرةنجامةكانى ئةمة لة
ِ
ھةبوو .ئازارى سؤزيي دةرونى ء جةستةييم ھةية ،ناوبةناويش كة خويَنةكة دةبينم ،دةترسم .لة
سورى مانطانةمدا تةنانةت ناشضمةوة بؤ قوتابخانة ،ضونكة ئازاريَكى زؤرم ھةية...خيَزانةكةم
ِ
دلَم دةدةنةوة ،بةآلم ھةنديَجار بةھؤى ئةم ئازارى )عادةبوونةوة( حةزدةكةم خؤم بكوذم.
115
داليا م .خويَندكاريَكى  18ساآلن ،ھةلَةبجة ،حوزةيرانى .2009
كضان بةشيَوةيةكى تايبةتى لة نيَوان تةمةنى سآ سالَي و دوازدة سالَيدا خةتةنة دةكريَن – جطة لة يةكيَكيان ،ھةموو
ئةو ذن و كضانةى ھيومان رايتس ؤض ديمانةى كردوون ،لةو تةمةنةدا خةتةنةكراون 116.روومالَةكةى وةزارةتى
مافةكانى مرؤظ ،تيَبينى دةكات كة  22.3لةسةدى ئةو كضانةى تةمةنيان  11بؤ  13سالَة ،خةتةنةكراون .ھةنديَك لةو
ذنانةى كة ديمانةيان لةطةأل كراوة ،وتيان كة كضانى خؤيان لةو تةمةنةدا خةتةنةكردووة .نازدار ب .مامانيَكى
سوننةتى خةلَكى سمودة ،ئةوةى سةلماند" :كض لة تةمةنى ثيَنج بؤ سيازدة يان ضواردةسالَيدا خةتةنةدةكريَت،
117
ساريَذ دةبيَت".
ضونكة برينةكةى زوو ِ
ئةو كضانةى ديمانةمان كردن ،ثيَمانيان وت كة دايكةكانيان لةطةلَيان ضوون بؤ مالَي مامانةكة ،ثيَشان نةوتوون كة
بؤضى دةضن بؤ ئةوآ .ليَكؤلَينةوة ئاماذة دةكات بؤ ئةوةى كة شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة بةشيَوةيةكى تايبةتى
بؤ ئةو كضانة دةكريَت كة ناتوانن رةزامةندى ببةخشن بة كردةوةيةكى جةستةيي كة رةنطة بة دريَذايي ذيانيان
118
كاريطةريي لةسةر تةندروستى جةستةييء زةينييان ھةبيَت.
نارةحةتىء ثةريَشانى لة مندالَدا
سروشتى زؤرملـآ و ئازاراويي خةتةنةكردنى ميَيينة ،ھةستيَكى بةتينى ِ
َ
دروستدةكات ،كة تيَكةلَدةبيَت لةطةأل شةرمكردنء ئالَؤزى بارودؤخى كردةوةكةدا .لة زؤربةى ئةو حالةتانةدا كة
ديكؤميَنتمان كردوون ،خةتةنةكردنى ميَيينة بآ ئةوةى كضةكة ھيض زانينيَكى ثيَشوةختى دةربارةى ھةبووبيَت ،يان
بؤى ئامادةكرابيَت ،ئةنجامدراوة .زؤرجار بة كضانى الو وتراوة كة دةضن بؤ ئاھةنطيَط يان سةردانى مالَي خزميَك
دةكةن .بةھار ر .قوتابييةكى  17ساآلنة ،ثيَمانى وت:
ھةموو شتيَكم دةربارةى بيرماوة .تةمةنم دةوروبةرى نؤ سالَيَك دةبوو .لةطةأل دايكمدا بووم.
ثيَيانووتم كة دةضين بؤ سةردانى ضةند خزميَكمان .نةمدةزانى بؤ كويَم دةبات .ئةوة ئةو مالَة
نةبوو كة بؤى باسكردم .كة ضوينة ئةوآ ،دايكم بردمى بؤ ذووريَكى تر و )مامانةكة( ئيشةكةى
119
كرد.
115ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل داليا م .ھةلَةبجة 2 ،ى تةموزى .2009
116نمونةكةى ذنان و كضانى ديمانةلةطةلَكراو لة اليةن ھيومان رايتس ؤضةوة ،كة ثيَيانوتين ئةوان لة تةمةنى سآ تا دوازدة سالَيدا
خةتةنةكراون ،بة زؤرى تةمةنيان لةسةروو  18سالَييةوة بوو.
 117ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل نازادار ب .مامانيَكى سوننةتى ،سمود 1 ،ى حوزةيرانى  .2009ھيض سةلماندنيَكى ثزيشكى نية
ساريَذدةبيَت ،ئةطةر طةنج بيَت.
كة بلَيَت زاماركردنى جةستةى كض زووتر ِ
118
برياردان بؤ خؤى بةثيَي طةورةبوونى تةمةنى و طةشةكردنى ميَشكيَتى ،بةوةش تواناكانى درككردنى باشتر دةبيَت،
تواناى منداأل بؤ ِ
ھةروةھا تيَطةيشتنى ھزريي باشتر دةبيَت و سؤزةكانى كاملَتر دةبن .لة حالَةتى بوونى تواناى ھةلَبذاردنةكانى ئيختيارةكان دةربارةى ئةو
دةطؤرن و قابيلي ثيَضةوانةكردنةوة نين ،وةك شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة ،ئةوة بةشيَوةيةكى جيھانى تةمةنى 18
كردةوانةى ذيانى
ِ
سالَي بة نزمترين ئاستى تةمةن دياريكراوة )بةآلم تةمةن تةنھا يةك فاكتةرة لة بةخشينى رةزامةندي و رازيبوونى ئيرادييانة ،كة تةنانةت
بريارى وا بدةن( .بةشى زؤرى شيَواندنةكانى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة ،بؤ كضانيَك دةكريَت كة زؤر لة تةمةتى 18
نةرزةكانيش نةتوانن ِ
سالَي مندالَترن.
119ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل بةھار ر .سةركةثكان 30 ،مايسى .2009
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ئةو ذن و كضانةى ديمانةمان كردن ،ثيَيانووتين كة ضةند ذنيَك توند طرتوويانن و داويانن بة زةويداو مامانةكة بة
بريوة .نازدار ب .مامانةكةى سمود ،وتى "كةنيشكةكانم يارمةتيم دةدةن ،ضونكة ئةوانة
طويَزانيَك قيتكةياني ِ
)كضةكان( ھةروا لةبةردةستمدا ناوةستن" 120".مامانةكة بة زؤر كردى ".ناجى م ،22 .ساأل كة لةكاتى
خةتةنةكردنيدا تةمةنى شةش ساآلن بووة ،وتى "طويَزانيَكى ثيَبوو ،ئازارى زؤر بوو ..رةوشى دةرونيم زؤر خراث
بوو 121".شنؤ ،لة تةمةنى شةش سالَيدا خةتةنةكراوة ،وةتى "مالمانةكة تةنھا يةك طويَزانى ثيَبوو ،ئةو طويَزانةى بؤ
122
ھةموومان بةكارھيَنا".
ئةوانةى ديمانةيان لةطةأل كرا ،وتيان كة مامانةكان ھيض بةنجيَكى جيَطةييان بةكارنةھيَناوة ،ديمانة لةطةأل
كراوةكان بة رؤشنى ئةو ئازارو ذانة زؤرةيان ھاتةوة ياد ،كة ضةشتبوويان .وتيان دواى تةواوكردنى كارةكة،
مامانةكة برينةكة ئاواآلكةى بة خؤلَةميَشى تةنور داثؤشى .مامانيَك لة كةالرةوة رونيكردةوة "ئيَمة )خؤلَةميَشةكة(
دةبيَذينةوةو دواى خةتةنةكردنةكة يةكسةر بةكارى دةھيَنين 123".بةثيَي قسةى مامانةكان ،ئةمة يارمةتى برينةكة
ساريَذببيَت .ھةنديَك لة ذنان و كضان وتيان كة مامانةكة يان ئةنداميَكى خيَزانةكة كة خؤى
دةدات بةخيَرايي ِ
برينةكةى ئةنجامداوة ،برينةكةى بة ئاو شتووة ،ھةنديَكى تريشيان ديَتةوة بيريان كة رؤنى ضيَشت ،داودةرمانى
ِ
ضيَشت ،سماق ،بطرة تةنانةت ثاكذكةرةوةى ناومالَيان بؤ ليَداون .بةھار ر .كضة قوتابييةكى  17ساآلن لة
124
ثةرؤيةك خاويَنى كردةوةو ھيضى تر.
سةركةثكان ،وتى كة مامانةكة بة ثارضةكة ِ
ھةنديَك لةو كض و ذنانةى ديمانةمان كردن لة مالَي مامانةكة ھةآلتوون ،بةآلم لة اليةن ھاوأل و كةسوكارةكانيانةوة
طيراونةتةوةو براونةتةوة بؤ ئةوآ .ئاآل يادى تؤقينةكةى خؤى كردةوة" :من ترسابووم ،ضونكة لةثيَش ضاوى خؤمدا
كضيَكم بينى خويَنى زؤرى ليَ ِرؤيشت ،ترسام و رامكرد .ئةوان بة زؤر ھيَناميانةوةو كرديان .من ...تووشى شؤك
بووم 125".ئاظيَستا س .ئةزمونيَكى ھاوشيَوةى ھةية" :من  10ساآلن بووم ،دايكم و ئامؤزاكةم بؤ منيان كرد .لة
126
دةستيان ھةآلتم ،بةآلم ئامؤزاكةم بردميةوة ،دايكيشم خةتةنةى كردم".
ھةنديَك لة ذنةكان وتيان كة بة مندالَي لةدةست خةتةنةكردن ھةآلتوون ،بةآلم دواتر بةھؤى فشارى كؤمةاليةتييةوة
ثسثؤريَكى نةخؤشى ذنان لة
بة نةرزةيي خةتةنةكراون .ھيومان رايتس ؤض ذمارةيةك لةو حالَةتانةى كةشف كرد.
ِ
كةالر باسى خةتةنةكردنى ذنيَكى نةرزةى بؤ كردين" :ئةو شةرمةزاربوو لةوةى )ناضاربوو( كارةكة )بكات(.
ضوو بؤ الى ثيرترين مامان كة ضاوى نةيدةبينى يان نيمضة كويَر بوو ،ئةويش زيَدانى بؤ شيَواند 127".ھةنديَك
ديمانةكةرو كارمةندى كؤمةآليةتى ،باسى ذنانيَكى خةتةنةنةكراويان بؤ كردين ،كة دةزطيرانةكانيان ،خةتةنةكردنيان

ديمانةى دي لةطةأل ذنانيَكى تردا كة ئةوانيش ديسان خةتةنةكراون ،بة زؤرى ثيَشوةخت ثيَيان نةوتراوة كة مةسةلةكة ضية ،تةنھا ھةر
كوريَكة لة ثلَينطان ،ثيَمانى وت،
ئةوةندةيان ثيَوتراوة كة دةضن بؤ بؤنةيةكى كؤمةآليةتى .ثةروين م .ذنيَكى  28ساآلنةو دايكى دوو كض و
ِ
"من  9يان  10ساأل بووم .لةطةأل ھاوةلَيَكى تردا برديانم بؤ مامانى طونديَكى تر...كةس ئةم جؤرة شتانة روون ناكاتةوة ".ھاوشيَوةى ئةم،
مينا ب ،.ذنيَكى  38ساآلنةية لة كةالر ،وتى "من  12ساآلن بووم ...ثيَميان وت كة دةضين بؤ ئاھةنط".
ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل ثةروين م ،.ثلَينطان 29 ،ى مايسى  ،2009ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل مينا ب ،.كةالر،
 31ى مايسى .2009
120ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل نازدار ب 1 ،.ى حوزةيرانى .2009
 121ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل ناجى م ،.كةالر 31ى مايسى .2009
122ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل شنؤ ث ،.ثلَينطان  20ى مايسى .2009
123ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل كازيوة ى ،.مامانى سوننةتى ،كةالر 31 ،ى مايسى .2009
124ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل بةھار ر 30 ،.ى مايسى .2009
125ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل ئاآل ك ،.ھةلَةبجة 2 ،ى حوزةيرانى .2009
126ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل ئاظيَستا س ،.سمود 1 ،ى حوزةيرانى .2009
127ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل د .سةنا رةشيد ،سةرؤكى بةشى نةخؤشييةكانى ذنان ،لة قةزاى طةرميان ،كةالر 31 ،ى مايسى
.2009
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كردووة بة مةرجى ھاوسةرطيرىء ثيَيان داطرتووة كة دةبيَت ثيَش زةماوةندكردن ،خةتةنةكرابن 128.لة حالَةتيَكى
تردا ،كارمةنديَكى كؤمةآليةتى باسى ئافرةتيَكى بؤ ھيومان رايتس ؤض كرد كة لةكاتى بوونى مندالَي سيَھةميدا،
ھةرةشةى ليَكرد كة بة براكةى
دشةكةى )خوشكى ميَردةكةى( بؤى دةركةوتووة كة خةتةنة نةكراوة .دشةكةى
ِ
دةلَيَت كة ضيَشتى دةستى ذنيَكى خةتةنةنةكراوى خواردووة ،كة بة طآلو دادةنريَت ،وتيشى كة زةماوةندةكةيان
129
حةرامة .ضةند رؤذيَك دواى مندالَبوونةكة ،دشةكةى سوننةتكةريَكى ھيَنا بؤ مالَةوةو ذنةكة خةتةنةكرا.
مامانةكان ،كة زؤربةى ئةم كارانة ئةوان دةيكةن ،كةسانى ثيشةوةرى بآ مؤلَةتن ،لة طوندةكاندا يارمةتى مندالَبوون
دةدةن و ھةنديَك كارى ديكةى تةندروستى ثةيوةنديدار بةو كارةوة دةكةن .كازيوة ى .مامانيَكى سوننةتييةو خةلَكى
كةالرةو لة سالَي  1950دا لةدايكبووة ،بة ھيومان رايتس ؤضى وت "من بة تةنھا مامانى خةتةنةكردنم ،لة ھةنديَك
130
حالَةتيشدا يارمةتى مندالَبوون دةدةم".
ئةو مامانانةى قسةمان لةطةأل كرد ،نةضوونةتة قوتابخانة ،ھةنديَكيان لة ذنانى ترى ناو خيَزانةكانيانةوة فيَربوون،
ھةنديَكى تريشيان ھةروا بة سةيركردن فيَربوون .نازدار ب .مامانيَكى سوننةتيية لة سمودةوة ،وتى "من خؤم
فيَربووم ،ئةويش لة ريَطاى سةيركردنى ضةند حالَةتيَكةوة ،خؤشم جورئةتى كردنيم ھةبوو 131".مامانةكان كضانى
طوندى خؤيان و طوندةكانى دةوروبةر خةتةنة دةكةن .تروسكة ط .مامانيَكى سوننةتيةو لةكةالر ديمانةمان كرد،
وتى "ئيَرة دكتؤرى لـآ نية .من بؤ ھةموو شارؤضكةكانى دةوروبةرى دةكةم 132".ھيضكام لة مامانةكان نةيانوت كة
بؤ ئةنجامدانى كارةكة ثارةو بةرامبةر وةردةطرن ،طةرضى ھةنديَكيشيان سكاآلى ئةوةيان كرد كة ثيَويستييان بة
ثشتيوانى دارايية.
لة ليَكؤلَينةوةكةى واديدا 36.6 ،لةسةدى كردةوةكانى ھةوليَر لة اليةن نةنكى مندالَةكةوة ئةنجامدةدريَن ،لةكاتيَكدا 41
لةسةدى ئةوانةى سليَمانى لة اليةن "ثيرةذن"يَكةوة دةكريَت –مةبةست لة مامانى سوننةتيية 133.ليَكؤلَينةوةكة جةختى
لةسةر ئةوةش كرد كة  80لةسةدى خةتةنةكردنةكان لة مالَةوة دةكريَن 13.5 ،لةسةديان لة مالَة دراوسآ ،لةكاتيَكدا كة
 0.1لةسةديان لة نةخؤشخانة دةكريَن .ئةو  6.4ةى دةميَنيَتةوة ،بة "ھى تر" دانراوة .ھيض رونكردنةوةيةكيش
134
دةربارةى ئةمةيان نةخراوةتة روو.

@ @×aÈ@ôäbn†ŠíØ@óÜ@óåïïŽïà@ðŽîŒìaŒ@ôàa‡äó÷@ôä‡äaíŽï’@õììŠóån‚@ôäbØóîüè
كاتيَك تةمةنم دةوروبةرى شةش ساآلن بوو ،خةتةنةيان كردم .دوو ذن قؤلَيان طرتم ،يةكيَكى
برى .وتيان ئةوة "سوننةت"ة .ئةمة ئيمانم
تريش ،ذنيَكى زؤر ثير بوو ،شتيَكى لة ئةندامةكةم ِ
بةھيَزدةكات.
شنؤ ث 35 .ساأل – ذنى ماأل ،ثلَينطان 29 ،ى مايسى .2009

128ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل نةسرين ئيبراھيم ،كارمةندى كؤمةآليةتى ،لة وادى ،كةالر  31ى مايسى .2009
129ھةمان سةرضاوة.
130ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل كازيوة ى 31 ،.ى ماسى .2009
131ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل نازدار ب 1 ،.ى حوزةيرانى .2009
132ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل تروسكة ط ،.مامانى سوننةتى ،كةالر 31 ،ى مايسى .2009
133دامةزراوةى ھاريكاري قةيران و طةشةثيَدان )وادى( "شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة لة كوردستانى عيراق :ليَكؤلَينةوةيةكى
ئةزمونى ،2010 "،ل .9
134ھةمان سةرضاوة.
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رةطوريشةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة لة كوردستانى عيراق زانراو نية .رةنطة نةريتيَكى ديَرين بووبيَت
ِ
و 135دواتر ثاساوى ئايينى بؤ زيادكرابيَت .زؤرينةى كوردى عيراق سوننة مةزھةبنء ثابةندى مةزھةبى شافيعين كة
رةطوزريشةكةى ،لة كؤمةلَطاى
خةتةنةكردنى نيَر بة فةرز دادةنيَت و ھي ميَيينةش بة ئيختيارى 136.بآ طويَدانة
ِ
كوردستانى عيراق ،كردةوةكة بووة ثةيمانيَكى كؤمةآليةتى ،كردةوةيةكى طرنطة بؤ ثةسةندكردنى كض وةك
بةريَزى ناو كؤمةلَطا .بةستراوةتةوة بة بيرؤكةى ثاكيزةييء خاويَنييةوة.
ئةنداميَكى ِ
ھؤيةكانى بةردةوامبوونى كردةوةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة ،الى ئةو ذن ،مامان ،بةرثرسانى حكومى و
ئاينزايانةوة ،كة ھيومان رايتس ؤض ديمانةى كردوون ،جؤراوجؤرن ،كة ئةوةش ئاماذةيةكة بؤ ئةوةى كة ضةند بة
رووبةرووى
قوولَي وةك ثةيمانيَكى كؤمةآليةتى ضةسثاوةو تةحةدايةكة لةبةردةمى بةرثرسان و كؤمةلَطاشدا كة
ِ
ريشةكيَشكردنى ببنةوة .ھؤيةكان دةضنة ناو ضوار خانةى سةرةكييةوة.
•
•
•
•

ثةيوةندى ھةية بة شوناسي كةلتوريي كوردةوة
فةرمانيَكى ئاينيية
طرنطة بؤ كؤنترؤلَكردنى سيَكسايةتى ذن ،ھةروةھا
بةھؤى فشارى كؤمةاليةتييةوة ئةنجامدةدريَت.

ئةم ضوار خانةية لةنيَوان خؤياندا ثةيوةندييان ثيَكةوة ھةية :ئةو ذنانةى ديمانةمان كردوون ،زؤربةيان يةك لة
جيَطاى يةك باسيانكردوون ،جطة لة خالَي كؤنترؤلَكردنى سيَكسايةتى ذنان ،كة تةنھا ئاينزاكان ئاماذةيان ثيَداوة.
ھةنديَك لة ذنةكان ثيَيانوتين كة شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة نةريتى باوباثيرانةو بؤ ثاراستنى شوناسى
كةلتوريي ماوةتةوة .ھةنديَكى تر بةناوى ئايينةوة ،وةك ئيسالمى سوننة داكؤكييان ليَكرد 137 .نةرمين ط ،26 .ثيَناسةى
فةرمانى ئاينى و باوى كؤمةآليةتى وةھا كرد كة ھةردوكيان يةك شت بن" :ھةموو كضانى ھاوتةمةنم كردوويانة.
138
ئةمة لة ئايينةوة ھاتووة".
زؤبةيان لة ھةمانكاندا ضةند ثاساويَكيان دةھيَنايةوة .كازيوة ى .مامانيَكى كةالريية ،بة ھيومان رايتس ؤضى وت
"ئةمة دابونةريتيَكى باوباثيرانمانة و نةريتيَكى ئاينيشة ،ضونكة ئةطةر خةتةنة نةكريَن ،ئةوا نانى دةستيان )ھى
ذنان( حةرامة ،ھاوسةرطيرييان حةرامة 139".ئاآل ز .ئةندامى كؤمةلَي ئاينيي ئةھلي ھةقة ،كة لةناوخؤدا بة كاكةيي
ناسراوة 140،وتى "خةتةنة نةريتى باثيرانمانة .ئةطةر نان ئامادةبكةين و )خةتةنة نةكرابين( ئةوة نانةكة ثيس
دةبيَت 141".ئامينة ف .رايطةياند" :ئةمة سوننةتة ،ھةموو كةسيَك دةيكات .بيَشك ئةمة شتيَكى باشة بؤ كضةكةم.

135ذنانى ديمانةكراو لة تةمةنى جياجيادابوون .زؤربةيان وتيان كة خةتةنةكردنى ميَيينة نةريتيَكى كؤنةو نةنك و نةنكى نةنكء دايكانيان
كردوويانة.
باوةريَكى باو ھةية كة وةك ثةيمانيَكى كؤمةآليةتى
 136لة زؤريَك لةو كؤمةآلنةدا كة شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة ئةنجامدةدريَت،
ِ
بروانة:
ديَرين ،دةيبةستيَتةوة بلة ئايينةوةِ .
;Anika Rahman, Nahid Toubia, A Practical Guide to Worldwide Laws and Policies, (London: Zed Books, Ltd., 2000), pp. 5-6
”Ibrahim Lethome Asmani, Maryam Sheikh Abdi, “Delinking Female genital mutilation/Cutting from Islam,
http://www.popcouncil.org/pdfs/frontiers/reports/FGM_Islam.pdf.

137سوننةت ماناى ئةنجامدانى كردةوةيةكة بؤ بةھيَزكردنى ئيمانى كةسيَك ،بةآلم زؤرملـآ نية.
138ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل نةرمين ط ،.سةركةثكان 30 ،مايسى .2009
 139ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل كازيوة ى 31 ,.ى مايسى .2009
باوةرةكةيان تيَكةلَةيةكة لة ئاينى زةردةشتى و مةزھةبي شيعة .ئةھلي حةقى عيراق،
 140ئةھلى حةق يان كاكةيي كةمينةيةكى ئاينين كة
ِ
بةشيَوةيةكى سةرةكى لة طوندةكانى سةر سنورى ئيَران دةذين.
Human Rights Watch, “Ansar al Islam in Iraqi Kurdistan”, February 5, 2003,
http://www.hrw.org/legacy/backgrounder/mena/ansarbk020503.htm.

 141ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل ئاآل ز 2 ،.ى حوزةيرانى .2009

"برديانم و ھيضيان ثآ نةوتم"

34

كاتيَك كةسيَك شتيَك دةكات ،دةبيَت ھةموومان بيكةين 142".قسةكةى ئامينة ئةوة ئاشكرا دةكات كة ھةنديَك لة ذنانى
كوردستان شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة لة يةك كاتدا بة نةريتيَكى كةلتوريي ،فةرزيَكى ئايني ،كردةيةكى
كؤمةآليةتي ،دةبينن .ئةم بيرليَكردنةوةية ئالَؤزيي ئةنجامدانى كردةكةمان ثيشاندةدات ،ھةروةھا بؤضى ھةولَةكانى
ريشةكيَشكردنى كردةوةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة زؤر سةختن .لة دانانى ھةر ستراتيذيَكدا بؤ
ريشةكيَشكردنى ،ثيَويست دةكات ھةموو ئةم فاكتةرانة لةثيَشضاوبطيريَن.
زؤريَك لةو كضانةى كة لة اليةن ھيومان رايتس ؤضةوة ديمانةيان كرا ،خةتةنةكردنيان بة شتيَكى شةرمةزاركةر
داناو وةھا دياربوون كة ھةستوسؤزى بةطذيةكداضوو لةناخياندا دةھةذيَت – لة اليةكةوة ،شيَواندنى ئةندامى
زاوزيَي ميَيينة ماناى شوناسء ئينتيماى كؤمةآليةتى ثيَداون ،لة اليةكى تريشةوة ،ثةيوةندى بة كؤئةندامى دةرةكى
زاوزيَي كضةوة ھةية ،كة تةرخانن بؤ وةزيفةى سيَكسء ضيَذى سيَكسي ،كة ضةند ثرسيَكن لة كؤمةلَطا
نةريتييةكانى كوردستانى عيراقدا ،بة ئاشكرا قسةيان دةربارة ناكريَت.
ھةنديَكى تر رونيدةكةنةوة كة خةتةنةكردن شتيَكى ئاساييةو دةبيَت ھةموو كضيَك بيكات بؤ ئةوةى خاويَن بيَت .دةشنآ
و 23 .ساأل لة سمود ،بة شانازييةوة وتى "من ھيض كيَشةيةكم نية ،بؤية ثيَمواية شتيَكى ضاكة .ئةو مامانةى بؤ منى
كرد ،بؤ  200تا  300كضى كردووة ،ئةو مامانى ضاك بوو 143".ثةيمان ا .كة لة تةمةنى دةسالَيدا لةطةأل دوو ھاوةلَيدا
ضووة بؤ الى مامان .وتى "كضةكان كرديان ،منيش داوام لة دايكم كردء ثيَمووت دةمةويَت بيكةم...ھةستم ئاسايي
باوةرناكةم خةتةنة طرفتيَكى طةورة بيَت .ئةوة شتيَكى
بوو 144".شةونم ج .كة لة ھةلَةبجة ديمانةمان كرد ،ثيَيوتين" ،
ِ
145
ئاسايية كة ئةو ذنانةى خةتةنة نةكراون ،خواردنى دةستيان ثاك نية".
لة كوردستانى عيراق ،وةك شويَنانى ترى دونيا ،الى ذنان خؤيان و كؤمةلَطاى بةرينتريش ،شيَواندنى ئةندامى
زاوزيَي ميَيينة ،كردةيةكة تةنھا ذنان دةطريَتةوة ،ئةنجامدةرانيشى ھةر ذنن .دايك يان ھةر ميَينةيةكى خزمى،
برياردةدات كة دةبيَت كةى كضةكةيان خةتةنة بكريَت ،مامانةكانيش ئةنجامى دةدةن ،ھةرطيزيش الى ثياوانى
ِ
خيَزانةكة باسى ناكريَت .لة راستيدا ،ضةند جاريَك بة ھيومان رايتس ؤض وترا كة شتيَكى نةنطة الى ئةندامة
نيَرينةكانى خيَزان باس لة خةتةنةكردنى ميَيينة بكريَت .ذنان وتيان كردةوةكة بة تةواوةتى لة دةستى دايكداية.
ليَكؤلَينةوةكةى  2010ى وادى ئاشكراى كرد كة  12.4لةسةدى ذنان وتويانة كة دايكيان ئامؤذطارييكردوون بؤ
خةتةنةكردنى كضةكانيان 22 .لةسةديان وتيان لة اليةن خةسووةكانيانةوة فشاريان ليَكراوة .تةنھا  2.1لةسةديان وتيان
146
كة ھاوسةرةكانيان ئامؤذطارييان كردوون كضة طةنجةكانيان خةتةنة بكةن.
بنةرةتييانةى ذنان بؤ بةردةواميدان بة شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة ھيَناويانةتةوة،
لة ھةمانكاتدا ،ئةو ھؤية
ِ
َ
ثيَوةستن بة شوناسي كةلتوريي كورد ،ثاشكؤيةتى ميَيينة ،ھةروةھا ئايين و فةرزى ئاينى ،لةسةر بنضينةى رؤلي
نةريتييانةى ذنان وةك ذنى ماأل ء ضيَشتليَنةر ،دامةزراوة .طةالويَذ د .ئافرةتيَكى تةمةن  37سالَة لة ثلَينطان ،وتى
"ئةوان دةلَيَن كة ھةموو شتيَك )بؤ نمونة خؤراك و ئاو كة لة مالَةوة ثيَشكةشدةكريَت( لة دةستى ئيَمةوة حةرامة
 142ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل ئامينة ف ،.سةركةثكان  30ى مايسى .2009
143ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل دةشنآ و ،.سمود 1 ،ى حوزةيرانى .2009
144ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل ثةيمان ا ،.سمود 1 ،ى حوزةيرانى .2009
145ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل شةونم ج ،.ھةلَةبجة 2 ،ى حوزةيرانى .2009
146
برياريانداوة كة خةتةنة بكريَن ،لةكاتيَكدا كة  42لةسةديان وتيان كة لة اليةن
 21.5لة سةدى وةآلمدةرةوةكان وتيان كة خؤيان ِ
"ئةوانيترةوة" ئامؤذطاري كراون .دةشيَت مةبةست لة "ئةوانيتر" ئةندامانى ميَي ديكة بطريَتةوة ،وةك ثوورةكان ،خوشكةكان ،يان
نةنكةكان .لةوانةشة ماناى دراوسيَكان ،ھاوةآلن ،يان ئاينزاكانيش بيَت .ھيومان رايتس ؤض ئةو كةيسانةى ديكؤميَنتكردووة كة تياياندا
بريارياندناوة كة شيَواندنى ئةندامى زاوزيَيان بؤ بكريَت ،خوشكةكانيان يان ثوورةكانيان بردوويانن بؤ ئةوةى كارةكة
كضانى طةنج ِ
ئةنجامبدةن ،يان طويَيان لة مةاليةك بووة بنطةشة بؤ كردةوةكة دةكات.
دامةزراوةاى ھاريكاريي قةيرانةكان و طةشةثيَدان) ،وادى( "شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة لة كوردستانى عيراق :ليَكؤلَينةوةيةكى
بةراوردكار "،ل .10
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ئةطةر خةتةنة نةكريَين ،بؤية شتةكة ثةيوةندى بة ئايينةوة ھةية ،سوننةتة 147".لةكاتيَكدا كة زؤربةى ئةو ذنانةى
ديمانةمان كردوون ،خةتةنةكردنيان بةستةوة بة خاويَنييةوة ،ھةنديَكيان باسى ضةند وةزيفةيةكى تريان كرد كة
بةاليانةوة دذى ياساى ئيسالمييانةى خةتةنةكردنى ميَيينةن .طولَزار س 55 .ساأل ،وتى "ئايين دةلَيَت كة ئةطةر
148
كضان خةتةنة نةكرابن ،ئةوا ھاوسةرطيرى و نويَذكردنيان حةرامة".
باوةرة كؤمةآليةتييةكانةوة دةربارةى سيَكسايةتى
بيرؤكةى ئةوةى كة كضانى خةتةنةنةكراو "طآلون" ثيَوةستة بة
ِ
ميَيينة وةك شتيَكى مةترسيدار ،كة دةشيَت لة تويَي رةوانبيَذيي ئاينييةوة نةمربكريَت .دكتؤر سامى ئةلديب ئةبو
سةھلية ،دانايةكى ياساى ئيسالميية ،نوسينى زؤرى دةربارةى خةتةنةكردنى نيَرينةو ميَيينة ھةية ،دةلَيَت كة "كةوتنة
ناو سنورى قةدةغةوة" ديارترين ثاساوة كة بةكارھيَنرابيَت بؤ سةلماندنى خةتةنةكردنى ميَيينة .لة كتيَبةكةيدا
عةبدولرةحمان ئةلعةداوى لة زانكؤى ئةزھةرى
"ناتةواوكردن بة ناوى يةھوة يان ئةلَآلوة" باسى ثرؤفيسؤر
ِ
ئيسالمي لة قاعيرة ،ميسر ،دةكات ،كة دةلَيَت خةتةنةكردنى ميَيينة ياريدةى ذن دةدات "تا بة شةرمنى و ثاكيزةيي
بميَنيَتةوة .لة خؤرةآلت ،كة كةشوھةوا طةرمة ،كض ئةطةر خةتةنة نةكريَت ،ئةوا بة ئاسانى دةھةذيَت .ئةوةش واى
ليَدةكات شةرمى نةميَنيَت و خؤى بداتة دةستى رةمةكة سيَكسييةكانى ،تةنھا ئةوانةيان نةبيَت كة خودا بةزةيي ثيَياندا
149
ديَتةوة".
لة كوردستان ،مةال محةمةد ئةمين عةبدولقاسر ،سةرؤكى دةستةى ئاينى لة طةرميان ،ھةروةھا ئيمامى مزطةوتى
طةورةى كةالر ،وتى كة لة كةشء ھةواى طةرمدا ،كض زووتر ھةرزة دةبيَت ،بؤية خةتةنةكردن بؤ ئةوةية كة
"كضان رةفتارى ناشرين نةكةن 150".طولَة ئةحمةد حةمة ،كارمةندي كؤمةآليةتى لة قةزاى رانية ،جةختيكرد كة
ئةو بؤضوونة زؤر بةربآلوة .رونيكردةوة كة ھةستى طشتى لة كؤمةلَدا ئةوةية كة "ئةطةر ذن خةتةنة نةكريَت،
دةرواتء زؤر سيَكسى دةبيَت .ئةمةش كيَشةى بؤ دروست دةكات 151".شيالن ب .لة
ئةوة بة ريَطاى ھةلَةدا ِ
152
ئابرووى بضيَت".
ت
ي
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ت،
ي
نةكراب
خةتةنة
كضةكةى
ئةطةر
دايك
"
وت
ؤضى
رايتس
كةالرةوة بة ھيومان
َ
َ
ِ
لة كتيَبةكةيدا "سيماى شاراوةى حةوا :ذنان لة جيھانى عةرةبدا" ثزيشكى ناسراوى عةرةب ،نةوال سةعداوى ،كة
ناوةراستء باكورى
تؤذةريَكى فيمينيستة ،ثيَيواية كة ھؤى خةتةنةكردنى ميَيينة لة كؤمةلَطا نةريتييةكانى خؤرةآلت
ِ
اوةرة خؤى
ئةفريقيادا،
دةطةريَتةوة بؤ ئةو طرنطييةى دراوة بة كضيَنى .دةلَيَت "لةثشتى خةنةنةكردنةوة ،ئةوة ب ِ
ِ
153
حةشارداوة كة بة البردنى بةشيَك لة ئةندامى دةرةكي زاوزيَي كض ،ئارةزووة سيَكسييةكانى كةمدةكريَنةوة".
قورئان خؤى ئاماذة ناكات بؤ خةتةنةكردنى نيَر يان مآ ،لةطةأل ئةوةشدا ضةند قوتابخانةيةكى فيقھي ئيسالمى
ثرةنسيثةكانى خةتةنةكردنيان دياريكردووة 154.بؤ نمونة ،زؤرينةى كوردانى عيراق سوننةن و لة فيقھي ئيسالمييدا
 147ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل طةالويَذ د ،.ثلَينطان ،مايسى .2009
 148ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل طولَزار س ،.كةالر 31 ،ى مايسى .2009
149

Sami A. Abu Sahlieh al-Deeb, To Mutilate in the Name of Jehovah or Allah: Legitimization of Male and Female Circumcision,
chapter 3, (St. Sulpice: published by the author, July 1994), http://www.fgmnetwork.org/authors/samialdeeb/Mutilate/Chapter3.html
).رؤذى سةردان  5ى حوزةيرانى (2009

150ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل مةال محةمةد ئةمين عةبدولقاسر ،سةرؤكى ئاينزاكانى طةرميان و ئيمامى مزطةوتى طةورةى
كةالر ،كةالر 31 ،ى مايسى .2009
َ
151ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل طولة ئيبراھيم حةمة ،كارمةندى كؤمةآليةتى ،وادى ،سةركةثكان 30 ،ى مايسي  .2009ھةروةھا
بروانة:
ِ
”Ibrahim Lethome Asmani, Maryam Sheikh Abdi, “Delinking Female Genital Mutilation/Cutting from Islam,
http://www.popcouncil.org/pdfs/frontiers/reports/FGM_Islam.pdf, pp. 2, 20, 21.

152ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل شيالن ب ،.كةالر 31 ،ى مايسى .2009
Nawal el-Saadwai, The Hidden Face of Eve: Women in the Arab World, (New York: Zed Books, 2007), p. 50.

 154ياساى ئيسالمى دوو سةرضاوةى سةرةكى ليَكدانةوةى ھةية :قورئان و سوننةت ،كة بة نةريتةكانى ثةيامبةرى ئيسالم ،محةمةد
ناسراوة.

"برديانم و ھيضيان ثآ نةوتم"

36

153

كوران فةرزةو بؤ كضان
سةر بة ثيَ ِرةوى شافيعين 155،بةثيَي ھةنديَك ليَكدانةوةى ئةم قوتابخانةية ،خةتةنةكردن بؤ
ِ
كوران ضةند رؤذيَك دواى لةدايكبوونيان ئةنجامدةدريَت .خةتةنةكردنى كضانيش بة زؤريي
سوننةتة .خةتةنةكردنى
ِ
لة سةردةمى مندالَيياندا ئةنجامدةدريَت ،بةآلم لة ماوةى ساوايياندا نا .ئةو سةركردة ئاينييانةى قسةمان لةطةأل كردن،
جةختيان كرد كة خةتةنةكردنى كضان لة قورئاندا باسنةكراوة 156.لةطةأل ئةوةشدا باسى حةديسكيَكيان 157كرد كة
ئاماذة دةكات بؤ ئةوةى كة محةمةدى ثةيامبةر بة ذنيَك دةلَيَت كة خةريكى خةتةنةكردنى كضيَك بوو "تةنھا كةميَكى
ببرة" 158بؤية بةثيَي ئةو ئاينزايانة ،ئةوة نيشانةية بؤ ئةوةى كة ثةيامبةر دذى خةتةنةكردنى كضان نةبووة.
لي َ ِ
ريَكةوتنيَك نية لة نيَوان ئاينزاكانى كوردستاندا دةربارةى كردةوةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَينة .ھةنديَكيان
عةبدولرةحمان جاسم لة
سةرسةختانة دةلَيَن كة ثيَويستة ئةو كردةية وةك فةرزيَكى ئاينى ئةنجامبدريَت .مةال تةھا
ِ
كةالر بة ھيومان رايتس ؤضى وت كة خةتةنةكردنى كضان بؤ خاويَنى ئةنجامدةدريَت ،ھاوشيَوةى ريش تاشين و
نةريتةكانى ديكةى ثاكوخاويَنى كة ئاينى ئيسالم ھانيان دةدات 159 .بةآلم ھةردو مةال جاسم و مةال محةمةد ئةمين
عةبدولقاسر ،كة ئةويش ھةر خةلَكى كةالرة ،وتيان كة ئةوان ھانى خةتةنةكردنى ميَيينة نادةن ،ضونكة سةلميَنراوة
كة زيانى خةتةرناك بة تةندروستى ذنان دةطةيةنيَت 160.ئةم ئاينزايانة بة ھيومان رايت ؤضيان وت ،كة ھةر
كردةيةك وةك سوننةت ليَكبدريَتةوة ،بةآلم سةلميَنرا كة ذيانى خةلَكى دةخاتة مةترسييةوة ،ئةوة ئةركى ئاينزاكانة ئةو
كردةية رابوةستيَنن .لةطةأل ئةوةشداو ويَ ِراى دانثيانانى زيانطةياندنى بة تةندروستى ذنان ،ئاينزاكان ئةوةشيان وت
ئةمرؤ ناتوانن
كة ئةطةر ثةيامبةر لة سةردةمى خؤيدا خةتةنةكردنى ميَيينةى ثووضة َل نةكردبيَتةوة ،ئةوا ئةوانيش
ِ
وا بكةن 161.لةطةأل ئةوةشدا ھةنديَك ئاينزاى ديكة لةوةش زياتر رؤيشتن .لة سالَي  2002دا ،طةورة ئاينزايةكى
ليبراأل ،محةمةد ئةحمةد طةزنةيي ،لةثاأل طةورة ئاينزاكانى ديكةى سليَمانيدا ،فةتوايةكيان بآلوكردةوة .بؤضوونيَكى
ضاثكراوى دانايانى ئاينى كورد بوو دذى كردةوةكة 162.فةتواكة داواى لة سةركردة ئاينييةكان كرد ،بؤضوونةكانى
كوران داواى دةكات ،لةم كردةيةدا،
مةزھةبى حةنبةلي دةربارةى خةتةنةكردن ثةسةند بكةن ،كة تةنھا بؤ
ِ
163
كورانيشء كضانيش داواى دةكات.
دةسبةردارى رآء رةسمى شافيعى ببن كة بؤ
ِ
ذنانى كوردستان لةذيَر كاريطةريي قوولَي ئةو نامة تيَكةأل و ثيَكةآلنةدان كة ثيَيان دةطات .ئايشآ ,ذنيَكى تةمةن 54
ساآلنة لة كةالر ،دةلَيَت كة مةال لة مزطةوتة تيَكةآلوةكةى الى خؤيان بة ئامادةبووانى وتووة كة خةتةنةكردن
فةرزيَكى سةر شانى ميَيينةية .مةالكة ،بةثيَي قسةى ئايشآ ؤ .وتويةتى كة " وةك ضؤن مووى قؤلَةكانمان
155موسولَمانانى سوننة ثابةندى ضوار مةزھةبةكةن :شافيعى ،حةنبةلي ،حةنةفي ،ماليكى.
عةبدولرةحيم جاسم ،كةالر 31 ،ى مايسى .2009
156ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل مةال محةمةد ئةمين عةبدولقاسر و مةال
ِ
157حةديس بريتيية لة كردةوة يان قسةيةك كة دراوةتة ثاأل ثةيامبةر محةمةد.
158ئةو طيَ ِرانةوةيةى زؤر ئاماذةى ثيَدراوة ،بريتية لة طفتوطؤيةك لة نيَوان ثةيامبةر محةمةد و ئوم عةتييةى ئةنسارى .ئوم عةتيية بة
يةكيَك لة خةتةنةكةرةكانى مةدينة ناسراوة ،ضووة بؤ مةككة كة ثةيامبةر لةوآ دةذيا .ثةيامبةر كة ئةوى بينى ،ثرسيارى ليَكرد ياسا بةردةوام
لةسةر كردةوةكةى يان نا .وةآلمى دايةوة" :تا ئةوكاتةى قةدةغة دةكريَت و تؤ فةرمانم ثيَدةكةيت كة وازى ليَبھيَنم ".ثةيامبةريش وةآلمى
مةبرة ،ضونكة ئةوة بؤ روو ثرشنطدارترةو بؤ ميَرديش
بريت ،زؤرى
ِ
داوةتةوة" :بةلَـآ ريَطةثيَدراوة .نزيك ببةرةوة با فيَرت بكةم :ئةطةر ِ
خؤشترة".
Sami A. Abu Sahlieh al-Deeb, To Mutilate in the Name of Jehovah or Allah , chapter 3

عةبدولرةحيم جاسم 31 ،ى مايسى .2009
159ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل مةال تةھا
ِ
عةبدولرةحيم جاسم 31 ،ى مايسي .2009
 160ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل مةال محةمةد ئةمين عةبدولقاسر و مةال محةمةد
ِ
بروانة:
ھةروةھا ِ
”Ibrahim Lethome Asmani, Maryam Sheikh Abdi, “Delinking Female Genital Mutilation/Cutting from Islam,
http://www.popcouncil.org/pdfs/frontiers/reports/FGM_Islam.pdf, pp. 18, 19.

161ھةمان سةرضاوة.
162عيراق :روومالَكردنيَك بةربآلويي خةتةنةكردن لة باكور دةخاتة روو"،
).رؤذى سةردان  5ى حوزةيرانى IRINnews, January 6, 2005, http://www.irinnews.org/report.aspx?reportid=24541 (2009
163

Nicholas Birch, “Female Circumcision Surfaces in Iraq,” Christian Science Monitor, August 10, 2005
).رؤذى سةردان  5ى حوزةيرانى http://www.csmonitor.com/2005/0810/p06s01-woiq.html (2009
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ھةلَدةطرين ،ئاواش خةتةنة ثاكوخاويَنيية 164".ھةرضؤنيَك بيَت ،ذنانى تريش وتيان كة مةال ثيَيوتوون خةتةنةكردن
فةرزيَكى ئاينى نية ،بةلَكو شتيَكة كردنى وايان ليَدةكات ببنة موسولَمانى باشتر .ھي تريش وتيان كة مةالى الى
خؤيان ھانى ئةنجامدانى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة نادات .سؤزان م .لة سةركةثكان ،ھةرضوار كضةكةى
خؤى لة تةمةنى شةش سالَيياندا خةتةنةكردووة .ئةو بة ھيومان رايتس ؤضى وت "لة قةآلطيَت ،مةالكة وتى
باوةرى ثآ ناكةم .من لة باوباثيرانمم بيستووة ،ثياوانيش و ذنانيش ،لة باوكم و
خةتةنةكردنى ميَيينة ھةلَةية ،بةآلم من
ِ
165
دايكم ...ئةمة )خةتةنةكردنى ميَيينة( شتيَكى خراث يان ناشرين نية ".ذنان و كضان لة تةلةفيزيؤنيشةوة ريَنمايي
دةكريَن ،ئةمةش ئالَؤزييةكة زياتر دةكات 166.دةشنآ و .ذنيَكى تةمةن  23ساآلنة لة سمودةوة ،وتى "مةال لة
167
تةلةفيزيؤنةوة وتى بيكةن )خةتةنة( ئةوة باشترة".
وةكو باسكرا ،لة رووى نيَودةولَةتييةوة ،ذمارةيةك لة دانايانى ئيسالم بؤضوونى خؤيان روونكردؤتةوة دةربارةى
ئةوةى كة خةتةنةكردنى ميَيينة ھيض ثةيوةندييةكى بة ئيسالمةوة نية ،داواكارييةكى ئاينييش نية 168.لة  24ى تشرينى
دووھةمى  2006دا ،بة ثشتيوانى طةورة دانايانى ئيسالم لة سةرانسةرى جيھانةوة ،كؤنفرانسيَكى نيَودةولَةتى
دةربارةى خةتةنةكردنى ميَيينة لة ميسر ريَكخرا .محةمةد سةيد تةنتاوى وتى "خةتةنةكردنى كضان ،نةريتيَكى
كةلتوريي ھةنديَك وآلتة كة ھيض ثةيوةندييةكيان بة ئيسالمةوة نية 169".لة كؤتايي كؤنفرانسةكةدا ،راطةياندنيَك
بآلوكرايةوة ،كة دةلَيَت:
كؤنفرانس بةثيَي دابودةستورى ئيسالم ،كة ريَطةى طرتووة لة ئازاردانى مرؤظ ،تكا لة ھةموو
موسولَمانان دةكات ئةنجامدانى ئةم كردةيةية رابطرن ..كؤنفرانس داوا لة ھةموو مةزھةبةكانء
ھةموو دةزطاكانى ميديا دةكات ،رؤلَي خؤيان ببينن بؤ رونكردنةوةى كاريطةرية
زيانبةخشةكانى ئةم نةريتة ،بؤ ئةوةى ريشةكيَش بكريَت ...كؤنفرانس داوا لة دامةزراوة
تةشريعييةكان دةكات ياسا دابنيَن بؤ قةدةغةكردن و بةتاواندانانى ئةم نةريتة ...كة لة ضةند
كؤمةلَطايةكدا سةريھةلَداوةو ھةنديَك لة موسولَمانةكانيش ھةلَيانطرتؤتةوة ،طةرضى قورئان و
170
سوننةت فةرمانيان ثيَنةداوة.
نزيكةى سالَيَك دواتر لة  2007دا ،دواى مردنى كضيَكى  12ساآلن لة سةرووى ميسر ،ئةنجومةنى باآلى ليَكؤلَينةوة
ئيسالمييةكانى ئةزھةر ،راطةياندنيَكى بآلوكردةوة كة دةلَيَت شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة "ھيض بنةمايةكى لة
ياساى ئيسالمى يان ھيض يةكيَك لة ريَساو دةستورةكانيدا نية ،ئةو كردةوةية زيانبةخشةو ثيَويستة
ئةنجامنةدريَت 171".لة  12ى كانونى دووھةمى  2010دا ،سةركردة ئاينييةكانى مؤريتانيا فةتوايةكيان دذى كردةوةى
164ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل ئايشة ؤ ،.كةالر 31 ،ى مايسى .2009
 165ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل سؤزان م ،.سةركةثكان 30 ،ى مايسى .2009
 166تةلةفيزيؤن ئاميَريَكى ميللي و باوى بآلوكردنةوةى زانياريية لة كوردستانى عيراق ،نزيكةى ھةموو ئةو ماآلنةى سةردانمان كردن ،بآ
طويَدانة ئةوةى ضةند الديَيين ،تةلةفيزيؤنيَكيان لة ذوورى دانيشتن ھةبووة.
167ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل دةشنآ و 1 ،.ى حوزةيرانى .2009
168

”Ibrahim Lethome Asmani, Maryam Sheikh Abdi, “Delinking Female Genital Mutilation/Cutting from Islam,
http://www.popcouncil.org/pdfs/frontiers/reports/FGM_Islam.pdf.
169

رؤذى

Emad Mekay, “Egypt, Will FGM Fatwa make a difference?,” Inter-Press Services, (Johannesburg), November 29, 2006,
سةردان  30كانونى ( http://fgmnetwork.org/news/show_news.php?subaction=showfull&id=1164978388&archive=&template
).دووھةمى 2010

 170ثرؤطرام و تؤ ِرى نةتةوة يةكطرتووةكان ) (WRURNشيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة ،كؤنفرانسى قاھيرة ،زانكؤى ئةزھةر،
"راسثاردةكانى كؤنفرانس – كة ھةمان بةھاى فةتوايان ھةية"،
http://www.wunrn.com/news/2007/01_07/01_22_07/012707_female.htm

برين لة ميسر.
171فةندى نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ منداآلن "بةرةوثيَشضوون بةرةو
بنةبركردنى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة و ِ
ِ
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خةتةنةكردنى ميَيينة بآلوكردةوة كة  33ئيمامء دانا واذؤيان كردبوو 172.زؤرينةى دانيشتوانى مؤريتانيا سوننةن،
ثابةندى مةزھةبي ماليكين لة ھزرى ئيسالميدا 173،جؤرةكانى يةكةم و دووھةمى خةتةنةكردنى ميَيينةش لة مؤريتانيا
174
بآلوة ،بة ريَذةى  71.5لةسةد.
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وةك لة بةشى ثيَشوودا باسكرا ،ليَكؤلَينةوةكان لة سةرانسةرى جيھاندا ،ئةوةيان خستؤتة روو كة شيَواندنى ئةندامى
زاوزيَي ميَيينة ،لة ساناترينيانةوة بؤ سةختترينيان ،كاريطةريي نةريَيان لةسةر تةندروست كضان و ذنان ھةية.
ثسثؤرانى تةندروستى رادةطةيةنن كة ئةم كردةوةية لة كوردستانى عيراق ھيض جياوازييةكى
ثزيشكة كوردةكان و
ِ
نية.
ثسثؤرة لة بوارى خؤثاريَزى و ثزيشكيي كؤمةلَدا ،لة يةكةى ثزيشكى خؤثاريَزى لة
حةمةرةحيم فةتاح،
دكتؤر فةتاح
ِ
ِ
بةريَوةبةريَتى تةندروستى شارةزوورى سةر بة سليَمانى كاردةكاتء ضةندين جيا وانةى وتؤتةوة دةربارةى
ِ
مةترسييةكانى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَى ميَيينة ،باسى ھةنديَك لة كاريطةريية جةستةييةكانى شيَواندنى ئةندامى
زاوزيَي ميَيينة دةكات كة خؤى لة كوردستان بينيونى ،وةك ميزطيران ،ئازارى بةردةوام و تووشبوونى نةخؤشى.
ئةو جةخت دةكات كة كاريطةريية سةختةكانيش بريتين لة زام و ناسؤرى بآ ضارةسةر ،ھةروةھا نةخؤشى درمى
وةك ئايدز ) 175.(HIV/ADISدكتؤر سةنا رةشيد ،سةرؤكى بةشى نةخؤشييةكانى ذنان لة قةزاى طةرميان ،كة لة
برراون ،دووضارى
سالَي  1995وة سةرقالَي نةخؤشييةكانى ذنانة ،جةختيكرد كة ئةو ذنانةى لة كوردستانى عيراق ِ
176
ببرريَت.
خويَنبةربوون ،توشبوونى نةخؤشى و شيَواندنى ناوضةى زيَدان دةبن ،بة تايبةتى كة ريَ ِرةوى ميز ِ
شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة ،دةشيَت مةترسي بؤسةر ذيانيش ھةبيَت ،لةو حالَةتانةدا كة دةستيان ناناطاتة
خزمةتطوزارى تةندروستى ناكاو ،كة ثيَشتر باسكرا ،ئةمة رةوشى طةليَك لة ناوضة طوندنشينةكانى كوردستانى
عيراقة .ذمارةيةك لةوانةى ھيومان رايتس ؤض ديمانةى كردوون ،باسيان ئافرةتى خزمى خؤيانيان كردووة ،دواى
برين بةھؤى نةزيفةوة مردووة .عالية م .لة سةركةثكان ،ذنيَكى تةمةن  40ساآلنة ،تةنھا كضة طةورةكةى
ِ
خةتةنةكردووة ،نةك ئةوانيترى ،ضونكة زؤر ترساوة لة ئاكامةكانى .باسى تراذيدياى خيَزانةكةى خؤى بؤ كردين:
"يةكيَك لة كضى ثوورةكانم لةكاتى خةتةنةكردندا بةھؤى نةزيفةوة مرد 177".ذنان ثيَينانووتووين كة تةنانةت لة
برين ،ئازار ،خويَن لةبةر رؤيشتن ،بةخراثى بالَي بةسةرياندا كيَشاوة .شيالن ب.
ذيانى دواتريشياندا ،يادةوةرى ِ
ثةريوة ،بةردةوام بوو" :حةوت ساآلن
ئافرةتيَكى تةمةن  26ساآلنة لةكةالر ،وتى كة بة ئةزمونيَكى زؤر خراثدا تيَ ِ
بووم كة خةتةنةيان كردم ،من و ئامؤزاكةم بووين .بةشيَوةيةكى نائاسايي خويَنم لـآ رؤيشت...كاتيَك ئةوةى روويدا
178
ديَتةوة بيرم ،دةرونم زؤر ماندوو دةبيَت".

).رؤذى سةردان  30كانونى دووھةمى

(News note),” July 2, 2007, http://www.unicef.org/egypt/media_3875.html (2010
172

Laurent Prieur and Abdoulaye Massalatchi, “W. African Genital Cutters Face Fatwa, Jail,” Reuters, January 22, 2010,
).رؤذى سةردان  30كانونى دووھةمى http://www.reuters.com/article/idUSLDE60L13C (2010
رؤذى سةردان  30ى ( New World Encyclopedia, “Mauritania,” http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Mauritania#Religion

173

).كانونى دووھةمى 2010
Female Genital Cutting Education and Networking Project, “FGC around the World,” http://www.fgmnetwork.org/intro/world.php.

174

بةريَوةبةريَتى
حةمةرةحيم،
175ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل د .فةتاح
ثسثؤر لة ثزيشكيي خؤثاريَزيي كؤمةلَدا ،يةكةى خؤثاريَزىِ ،
ِ
ِ
بةريَوةبةريَتى تةندروستى سليَمانى 30 ،ى مايسى ..2009
شارةزووى سةر بة ِ
176ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل د .سةنا رةشيد 31 ،ى مايسى .2009
177ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل ئاآل م ،.سةركةثكان 30 ،مايسى .2009
178ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل شيالن ب 31 ،.ى مايسى .2009
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نةبوونى خزمةتطوزارى تةندروستى ،بةتايبةتى فرياطوزارى ناكاو ،وادةكةن شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة –كة
ھةميشة ناسةالمةتة – سزايةكى شاراوةى بة مةرط سثاردن بيَت لة كوردستان .كاتيَك كضانى الو لة ناوضة
دةروات،
طوندنشينةكان ،كة تيَياندا شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة زؤر بآلوة،
دةبرريَنء بة خراثى خويَنيان ليَ ِ
ِ
فرياطوزاريي رزطاركردنى ذيان بةھانايان ناطات .لةبةرئةوةى ھيض داتايةكى فةرمى لةئارادا نية دةربارةى ئةو
مردنانةى لة شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة دةكةونةوة – ذمارةيى ئةو كضانةى كة بةھؤى ئةو كردةوةيةوة
ذيانيان لةدةستداوة ،بة نةزانراوى دةميَنيَتةوة.
برين ،ئةطةرى تووشبوون بة نةخؤشى ديكة زياتر دةبيَت ،كة
ئةو كاتانةى مامانةكان
ئامرازى ثيس بةكاردةھيَنن بؤ ِ
ِ
برينى ذمارةيةك كض
ئةمةش لة كوردستان زؤر دووبارة دةبيَتةوة ،ھةروةھا كاتيَك ھةمان
ئامراز بؤ ِ
ِ
بةكاردةھيَنريَت .لةبةرئةوةى تووشبوون بة تةنھا ئةوكاتة ديكؤميَنت دةكريَت كة ذنةكان دةضنة نةخؤشخانة ،بؤية
حةختكردن لةسةر مةوداى بآلوبوونةوةى ئةو دةرھاويشتانة ،زةحمةتة .تةنانةت ئةوكاتانةش كة ذنان و كضان
دةضنة نةخؤشخانة ،ھيَشتا وةزارةتى تةندروستى ھيض سياسةتيَك يان ريَنمايةكى نية بؤ ياريدةدانى نةخؤشخانةكان
يان عةيادةكان تا بةشيَوةيةكى سيستماتيكى ضاوديَرى دةرةنجامةكانى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة بكاتء
ديكؤميَنتى بكات.
حةمةرةحيم فةتاح رونيكردةوة كة دةرةنجامة تةندروستيية سيَكسييةكانى خةتةنةكردنى ميَيينة ،بريتين لة
دكتؤر فةتاح
ِ
179
ئازارى كاتى جووتبوون ،ئارةزووى كةم بؤ سيَكس ،كةميي ضيَذوةرطرتن لةكاتى جووتبووندا .ئةم كاريطةريية
دوورمةودايانة كة دواى يةكةمين جووتبوونى سيَكسى دةبن ،تةنھا ئةو ذنانة دةطرنةوة كة شوودةكةن ،ضونكة ئةوة
يةكةمين ئةزمونى جووتبوونيان دةبيَت .لةناو كؤمةلَطاى موسولَمانى نةريتيي و ةك كوردستانى عيراقدا ،سيَكسكردن
ئابرووبةرة.
ثيَش ھاوسةرطيريي كاريَكى نةنطء ِ
ثسثؤرى نةخؤشييةكانى ذنان ء مندالَبوون لة ھةوليَر ،تيَبينى كردووة كة ئةو ذنانةى دووضارى
د .عةتية ئةلسالَحي،
ِ
خةتةنةكردن دةبن ،لة رووى سايكؤلؤجيية ئازاردةضيَذن .وتى كاتيَك شوودةكةن ،ئةو سوكايةتييةيان بيرديَتةوة كة لة
مندالَيياندا بةجةستةيان كراوة ،ئةوةش كاريطةريي خراثى دةبيَت لةسةر ذيانى سيَكسيء زةينييان 180.د .سةنا رةشيد
وتى كة ئةو ذنانةى ئةو بينيونى سكاآليان كردووة لةوةى لة كاتى جووتبووندا بيَباكن و ھيض طرنطييةكيان بؤ
181
ظيان ت29 .
دةطةريَتةوة بؤ نةبوونى ھةستى سيَكسى تيَياندا.
ھاوسةرةكانيان نية .رونيشيكردةوة كة ھؤى ئةمة
ِ
سوورآ مانطانةم بؤ ھاتء ثاشان
جار
يةك
تةنھا
من
"
:
وت
ؤضى
رايتس
ذنيَكى  29ساآلنى شووكردووة ،بة ھيومان
ِ
شووم كرد .ماوةى  11سالَة شووم كردووةو ھيض ئارةزوويةكى سيَكسيم نية ،ئةمةش ھاوسةرةكةمى بيَزاركردووة.
182
رقى لةمةية".
نارةحةتىء ثةريَشانييةكى
ھةر ذنيَك خةتةنةكرابيَت و بؤ ئةم ليَكؤلَينةوةية ديمانةى لةطةأل كرابيَت ،طوزارشتى لة ِ
سؤزييانةى زؤر كردووة ،كة لةكاتى خةتةنةكردنةكةدا بةسةريدا ھاتووة ،ئةو يادةوةريية تا ماوةيةكى زؤر لة زةينى
زؤربةياندا ماوةتةوة .بةھار ر .ثيَيوتين كة ئةزمونى ئةو لة تةمةنى نؤسالَيدا ،ئةوةندة تؤقيَنةر ء ذاناويي بووة كة لة

بروانة:
179ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل د .فةتاح
حةمةر‘حيم فةتاح 30 ،ى مايسى  .2009ديسان ِ
ِ
 Khaled, K and Vause, S., “Genital Mutilation—A Continued Abuse,” British Journal of Obstetrics and Gynecology , (1996), pp. 8687.

180ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل د .عةتية ئةلسالَحي ،راويَذكارى تةندروستى مندالَبوون و نةخؤشييةكانى ذنان ،لة ئةنجومةنى
نويَنةران )حكومةتى ھةريَمى كوردستان( ھةوليَر 4 ،ى حوزةيرانى .2009
181ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل د .سةنا رةشيد 31 ،ى مايسى .2009
182
 Vyan T., Halabja, June 2, 2009.ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل
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ثةلةثةليدا بؤ ئةوةى لة مالَى مامانةكة دووربكةويَتةوة ،ثيَآلوةكانى لـآ بةجيَما ،لةنيوةى ِريَطادا بيرى كةوتةوةو خؤى
183
دةروات.
بينى بةثيَي ثةتى كانييةكى تةزيودا ِ
زؤريَك لة ذنةكان نةيانتوانى ھةستةكانى خؤيان روونبكةنةوة يان ليَيان تيَبطةن ،ئةويش بةھؤى ثةريَشانى ء
ضوار
نارةحةتييانةوة .شةونم ج .ذنيَكى  35ساآلنة ،بة ھيومان رايتس ؤضى وت "لةبيرمة تةمةنم دةساآلن بوو .سآ
ِ
ِ
ھاوةلَم لةطةل مامانةكى رةسميدا ھاتن بؤ مالَي ئيَمةو ،بؤ ھةموومانى كرد .بةتةواوةتى بيرم نةماوة ،بةآلم ئازارم
ھةبوو ،نازانم ئايا بةھؤى شؤكةوة بوو ،يان بةھؤى دةنطةدةنطى زؤرةوة بوو ،بةآلم من نةمتوانى ھةست بةھيض
184
بكةم .ئيَمة زياتر شةرممان دةكرد لةوةى بترسين".
ئةو دايكانةى كة كردةوةكةيان بؤ كضةكانيان كردةوةو ئيَمة قسةمان لةطةأل كردن ،لة قسةكانياندا ناكؤك بوون.
سروة لة ثلَينطانةوة ،وتى "ئيَستا تؤ ئيَمة بة جانةوةر تيَدةطةيت" 185.زؤربةى ذنةكان ثةريَشان خؤيان لةكاتى
ئازاركيَشانى مندالَةكانياندا شاردؤتةوة ،بةآلم ھةنديَكيان راشكاوانة دانيان بة زةحمةتةكةدا نا .ھانا ى .ذنيَكى 56
ساآلنةيةو دايكى شةش مندالَة ،كضةكةى خؤى برد بؤ مالَي مامانةكة ،بةآلم زؤر دةترسا لةوةى خؤى كضةكةى
ضاوةريَي كرد .وتى:
بطريَت و ببينيَت ضؤن ئازار دةكيَشيَت ،بؤية لة دةرةوة
ِ
بة كضةكةمم وت كة دةضين بؤ مالَي خزميَكمان ،زؤر دةترسام...لةبةردةرطا كضةكةم داية
186
دةستى كةسيَكء خؤم لةدةرةوة مامةوة .كةسيَكى تر كضةكةى طرت )بةثالَكةوتنةوة(.
تةنانةت ضةندين سالَيش دواى كردةوةكة ،ھةنديَك لة دايكان ھةر بةداخةوةن بؤ خةتةنةكردنى كضةكانيان .حةليمة
كورو يةك كضة ،بةھيومان رايتس ؤضى وت "كضةكةم خةتةنةكراو منيش ثيَم
ق .ذنيَكى  28سالَةو دايكى دوو
ِ
187
براوةكة خويَنى ليَدةھات ".ھاوشيَوةى ئةو داليا م.
ناخؤش بوو .ھةست بةناسؤر دةكةم بؤى ضونكة بينيم شويَنة ِ
كضيَكى  18ساآلنة لة ھةلَةبجة ،لة ئةنجامى خةتةنةكراندا دووضارى ئازارى جةستةيي ء دلَتةنطي دةروني بووة.
ئةو بة ھيومان رايتس ؤضى وت "كاتيَك دايكم بةمشيَوةية دةمبينيَت ،ئةفسوس دةخوات لةوةى خةتةنةى
188
كردووم".
ھةنديَك لة ذنةكان ،خؤيان ئازارى كردةوةكةيان ضةشتووة ،دةيانةويَت كضةكانيان لة دووضاربوونى بثاريَزن،
بةآلم ئةندامانى ديكةى خيَزانةكة ،خواستةكانيان لةناودةبةن .كةذاأل ه .ذنيَكى تةمةن  25ساآلنة ،لة ثلَينطان ،وتى:
خوشكة طةورةكةم بردمى بؤ مالَي مامانةكة .دايكم ثيَمي وتبوو من خةتةنةت ناكةم .كاتيَك دايك
زانى ضى روويداوة ،نةيتوانى ھيض بلَيَت .قيذانى "تؤ طويَت لةمن نةطرت" وتى "من تؤم
189
خؤشدةويَت ،تؤ ثاشةبةرةيت "...من لةطةأل خوشكةكةم دةذيام و ئةويش منى برد بؤ ئةوآ.

183ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل بةھار ر 30 ،.ى مايسى .2009
 184ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل شةونم ج 2 .ى حوزةيرانى .2009
 185ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل سروة ر .ثلَينطان 29 ،ى مايسى .2009
 186ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل ھانا ا .سةركةثكان 30 ،ى مايسى .2009
 187ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل حةليمة ق .ثلَينطان 29 ،ى مايسى .2009
 188ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل داليا م 2 .ى حوزةيرانى .2009
 189ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل كةذاأل ھـ .ثلَينطان 29 ،ى مايسى .2009
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دانثيانانى جيھانى بة شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينةدا وةك ثيَشيَلكردنى مافى مرؤظ لة سةرةتاى  1990ةكاندا بوو.
لة سالَي  1993دا ،كؤنفرانسي نيَودةولَةتى مافةكانى مرؤظ لة ظييةننا مافةكانى ذنانى وةك ئاويَتةى مافى مرؤظ و
جيانةكراوة ليَي دانا ،ھةروةھا توندوتيذى جيَندةرى ،ئةوةى لةكةلتورةوة سةرھةلَدةدات ،خراية ناو ئةو
بنةبربكريَن.
توندوتيذييانةوة كة دةبيَت
ِ
لةوكاتةوة بيَشومار بةياننامةو ضارةسةر لة كونفرانسة نيَودةولَةتييةكانةوة ھاتونةتة دةرةوة ،دةزطاكانى نةتةوة
يةكطرتووةكان ،ثةيمانةكانى دةزطاكانى ضاوديَريكردن ،دامةزراوة نيَودةولَةتييةكانى ترى مافةكانى مرؤظ،
شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينةيان بة ثيَشيَلكردنى مافةكانى مرؤظ ناسيوة ،ھةروةھا مافى ذنانء كضان بؤ
تةندروستبوون و بةدووربوون لة توندوتيذى ،ذيان و ساغوسةالمةتى جةستةيي ،جياكاريينةكردن ،ھةروةھا
ئابرووبةرانة ،لةخؤدةطرن .ئةو دةزطايانة كردةوةكةيان مةحكوم
بةدووربوون لةمامةلَةى رةقء نامرؤظانة و ِ
190
كردووةو بةرثرسياريَتيية دياريكراوةكانى حكومةتةكانيشيان بةرةو ريشةكيَشكردنى دةستنيشانكردووة.
لةسالَي  1995دا ،ثيَنجةمين كؤنفرانسى نيَودةولَةتى دةربارةى ذنان )كؤنفرانسي بيَجين( داواى لة حكومةتةكان كرد
ياسا دابنيَنء دذى خةتةنةكردنى ميَيينة كاريان ثيَبكةن 191.ھةروةھا لة  2002شدا ،لة راطةياندنةكةى قاھيرةدا بؤ
ريشةكيَشكردنى خةتةنةكردنى ميَيينة ،داواكرا "ثيَويستة حكومةتةكان ،بة راويَذ لةطةأل كؤمةلَطاى مةدةنيدا ،ياساى
دياريكراو لةبارةى خةتةنةكردنى ميَيينةوة دابنيَن بؤ ئةوةى ثابةندبوونى خؤيان بة راوةستاندنى كردةوةكةوة
بسةلميَنن ،ھةروةھا بؤ زامنكردنى مافةكانى ذنان و كضان 192".لة  2001دا ،ئةنجومةنى طشتى نةتةوة
برياري  128/56ى دةربارةى ئةو كردةوة نةريتيي يان باوانةى كاردةكةنة سةر تةندورستى ذنانء
يةكطرتووةكان ِ
بةريَخست .كة تيَيدا داوا لة دةولَةتانى ئةندام دةكات بؤ ثيَ ِرةويكردن لة ضةند ثيَوةريَك بؤ ريشةكيَشكردنى
كضانِ ،
كردةوةى شيَوانداندى ئةندامى ميَيينة ،وةك دانان و بةركارخستنى ياساى نيشتمانى ،بةرنامةكانى ثؤليس بؤ
لةناوبردنى كردةوةكة ،ھةروةھا دادطاييكردنى ئةنجامدةرةكان 193.لة ھةمان سالَدا ،لة اليةنى ئةنجومةنى تةندروستى
194
جيھانييةوة ،شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة بة ثيَشيَلكردنى مافى مرؤظ ناسرا.

بنةبركردنى جياكاريكردن دذى ذنان )كؤميتةى سيداو(" ،كؤميَنتة كؤتاييةكان دةربارةى
190كؤميتةى نةتةوة يةكطرتووةكان دةربارةى
ِ
نةھيَشتنى جياكاريي دذى ذنان ،كاميرؤن:
), para.رؤذى سةردان 1ى ئةيلولي

CEDAW/ /C/CMR/CO/3, February 10, 2009,
http://www.universalhumanrightsindex.org/documents/826/1465/document/en/pdf/text.pdf (2009
29.

كؤميتةى نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ مافةكانى منداأل ،كؤميَنتى طشتى ذمارة  ،4تةندروستى ھةرزةكارى و طةشةثيَدانى لة بةر رؤشنايى
ثةيمانى مافةكانى مندالَدا U.N. Doc. CRC/GC/2003/4, (2003),
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/898586b1dc7b4043c1256a450044f331/505f2a64b22940d4c1256e1c0042dd4a/$FILE/G0342724.pd
).رؤذى سةردان  9ى تةموزى f (2009
191

رؤذى سةردان 10

 U.N. Doc.ضوارةمين كؤنفرانسى جيھانيي نةتةوة يةكطرتووةكان دةربارةى ذنان" ،بةرنامةى دةسبةكاربوون",
ى ( A/CONF.177/20/REV.1, September 1995, http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/health.htm
).حوزةيرانى 2009

192
جارنامةى قاھيرة بؤ نةھيشتنى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَينة 23 ",ى حوزةيرانى
ئةنجومةنى نةتةوةيي مندالَيَتى و دايكايةتى " ِ
،2002
 ).رؤذى سةردان  10ى حوزةيرانى http://www.chldinfo.org’files/fgmc_Cairodeclaration.pdf (2009
193ئةنجومةنى طشتى نةتةوة يةكطرتووةكان )" (UNGAئةو كردةوة نةريتييانةى كاريطةرييان لةسةر تةندروستى ذنان و كضان ھةية",

Resolution 56/128, December 19, 2001, A/RES/56/128,
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شةش ساأل دواتر لة  2008دا ،كؤميسيؤنى نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ رةوشى ذنان ،داواى لة دةولَةتةكان كرد
شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة قةدةغةبكةنء نةھيَلَن بآ سزا بضيَتة سةر 195.لة ئادارى  2009دا ،ثةرلةمانى
رووبةرووبوونةوةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة لة يةكيَتى ئةوروثادا.
برياريَكى دةركرد بؤ
ِ
ئةوروثايي ِ
َ
بريارةكة داوا لة دةولةتة ئةندامةكان كردن كة ھةموو جؤرةكانى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة بة تاوان بناسن
ِ
ھةروةھا "بةدواداضوون و دادطاييكردن و سزادان بؤ ھةر دانيشتوويةك بكةن كة تاوانى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي
196
ميَيينة ئةنجامدةدات".
عيراق واذؤى ثةيمانة نيَودةولَةتيية سةرةكييةكانى ثاراستنى ذنانء كضان و مافةكانى مرؤظى كردووة :لة  1971دا،
ھةردوو ثةيمانى نيَودةولَةتى بؤ مافة مةدةنى و سياسييةكان ) 197(ICCPRو ثةيمانى نيَودةولَةتى بؤ مافة ئابورى و
كؤمةآليةتى و كةلتورييةكان ) (ICESCRى تةسديقكرد .198ھةروةھا لة سالَي  1986دا تةسديقى ثةيمانى نةھيَشتنى
ھةموو شيَوةكانى جياكارى دذى ذنان )(CEDAWى كرد 199،ثاشان لة سالَي  1994دا تةسديقى ثةيمانى مافةكانى
200
مندالَيش ) (CRCى كرد.

),رؤذى سةردان  9ى سيَثتةمبةرى

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/482/85/PDF/N0148285.pdf?OpenElement (2009
para. 3(d).

194
برياردةرى تايبةت دةربارةى توندوتيذى دذى ذنان ,ھؤو
كؤميسيؤنى نةتةوة يةكطرتووةكان دةربارةى مافةكانى مرؤظ" ،راثؤرتى ِ
دةرةنجامةكانى"،

E/CN.4/2002/83, January 31, 2002,
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/AllSymbols/42E7191FAE543562C1256BA7004E963C/$File/G0210428.pdf?OpenEle
).رؤذى سةردان  9ى ئةيلولي ment (2009

فيدراسيؤنى نيَونةتةوةيي نةخؤشييةكانى ذنان و مندالَبوون" ،ئةنجومةنى تةندروستى جيھانى سةبارةت بة كردةوةى شيَواندنى ئةندامى
زاوزيَي ميَيينة",
).رؤذى سةردان  10ى حوزةيرانى http://www.figo.org/news/WHA_FGM (2009
195كؤميسيؤنى نةتةوة يةكطردتووةكان دةربارةى رةوشةكانى ذنان ،كؤتاييھيَنان بة شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة،
E/CN.6/2008/L.2/Rev.1, (2008),
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw52/AC_resolutions/Final%20L2%20ending%20female%20genital%20mutilation%20), para. 6.رؤذى سةردان  5ى حوزةيرانى %20advance%20unedited.pdf (2009
196
بريارى ثةرلةمانى ئةوروثا لة  24ى ئادارى  2009دا دةربارةى بةطذداضوونةوةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي
ثةرلةمانى ئةوروثاِ ،
ميَيينة لة يةكيَتى ئةوروثا

(2008/2071(INI)) (2009),

رؤذى

( http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0161+0+DOC+XML+V0//EN

).سةردان  1ى ئةيلولي 2009
لة  16ى كانونى يةكةمى  1966دا ثةسةندكرا.

ثةيمانى نيَودةولَةتى دةربارةى مافة مةدةنى و سياسييةكان )(ICCPR
G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (no. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, entered into force March
23, 1976.

197

ثةيمانى نيَودةولَةتى مافة ئابورى ،كؤمةآليةتى ،كةلتورييةكان )(ICESCR
G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 49, U.N. Doc. A/6316 (1966), 993 U.N.T.S. 3, entered into force January
3, 1976, art. 12.

198

لة  19ى كانونى يةكةمى  1966دا ثةسةندكرا.

بنةبركردنى ھةموو شيَوةكانى جياكارى دذى ذنان ) ، (CEDAWلة  18ى كانونى يةكةمى  1979دا
199ثةيمانى نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ
ِ
ثةسةندكرا.
G.A. res. 34/180, 34 U.N. GAOR Supp. (No. 46) at 193, U.N. Doc. A/34/46,

خرايةطةرـ مادةى  .(1)12عيراق لةطةأل ھةمواركردنى مادةنى )2ئيَف( و )جي( ،(1)9 ،مادةى  16و مادةى
لة 3ى ئةيلولي  1981دا
ِ
 (1)29دا ،ثةسةندى كرد.
200ثةيمانى نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ مافةكانى منداأل ) (CRCلة  20ى تشرينى دووھةمى  1989دا ثةسةندكرا
G.A. Res. 44/25, annex, 44 U.N. GOAR Supp. (No. 49) at 167, U.N. Doc. A/44/49 (1989),

لة  2ى ئةيلولي  1990دا خراية بةركار ،عيراق لةطةأل سلَكردنةوةى خؤيدا لة مادةى  (1)14دةربارةى ئازادى منداأل لة ئايندا وةك
ثيَضةوانةى شةريعةتى ئيسالم ،ثةسةندى كرد.
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@ @ônìŠ‡äóm@ôÐbà
مافى تةندروستى لة ثةيمانى نيَودةولَةتى مافة ئابورى و كؤمةاليةتى و كةلتورييةكاندا ھاتووة .مادةى  12ثيَناسةى ئةم
مافة دةكات بة "مافى ھةموو كةسيَك بؤ سودمةندبوون لة باآلترين ستانداردى فةراھةمكراو بؤ تةندروستى جةستةيي
201
دةروات و دةلَيَت كة
و زةينى ".ثةيمانى نيَودةولَةتى مافة ئابورى و كؤمةآليةتى و كةلتورييةكان لةوةش زياتر ِ
ئةو مافانةى لةم ثةيمانةدا زامنكراون بآ جياكاريين و ثيَويستة بؤ ھةمووان فةراھةم بكريَن بآ طويَدانة تةمةن،
202
رةطةز ،رةنط ،يان ھةر جياكردنةوةيةكى تر".
لة  2000دا ،كؤميتةى مافة ئابورى و كؤمةآليةتى و كةلتورييةكان ،كة دةزطاى نةتةوة يةكطرتووةكانةو ئةركى
ضاوديَريكردنى ثيادةكردنى ثةيمانى نيَودةولَةتى مافة ئابورى و كؤمةآليةتى و كةلتورييةكان ،كؤميَنتى ذمارة  14ى
دةربارةى مافى باآلترين ستانداردى فةراھةمكراوى تةندروستى ثةسةندكرد .كؤميَنتى ذمارة  14بةشيَوةيةكى تايبةتى
203
ئةركةكانى دةولَةتةكان دياريدةكات بؤ "ريَزطرتن و ثاراستن و دابينكردنى تةواوةتى" مافى تةندروستى.
كؤميَنتةكة ضةند ئاماذةيةكى دياريكراو دةكات بؤ ئةركةكانى سةرشانى حكومةتةكان بؤ فةراھةمكردنى تةندروستى
204
ذنان و كضان ،بة ثيَ ِرةويكردن لة ثيَوةرة كاراو طونجاوةكانيشتةوة بؤ دةسبةرداربوونى خةتةنةكردنى ميَيينة.
ئةركةكانى ثاراستن داوا لة دةولَةتان دةكةن رآءوشويَنى طونجاو بةكاربھيَنن بؤ زامنكردنى ئةوةى كة اليةنى سيَھةم
نةتوانيَت دةستبخاتة مافى تةندروستييةوة .ئةركةكان داوا لة حكومةتةكان دةكةن ياسا دابنيَن يان ھؤكارى تريان
ھةبيَت بؤ "ريَطةطرتن لة اليةنى سيَھةم لةوةى ذنان ناضاربكات كردةوة نةريتييةكان ئةنجامبدات ،وةك
خةتةنةكردنى ميَيينة ،ھةروةھا ثاريَزطاريي بكة لة ھةموو ئةو طروثانةى كة قابيلي ئةوةن ثةالماربدريَن ،بة تايبةتى
ذنان ،منداآلن ،نةوجةوانان..بةرمةبناى توندوتيذى جيَندةريي 205".ثةرةطرافى  51بةشيَوةيةكى تايبةتى باس لةوة
دةكات كة ئةو جؤرة توندوتيذييانة "نوشوستيھيَنان لة ثاراستنى ذنان لة توندوتيذى يان دادطاييكردنى
206
ئةنجامدةرةكانيان ،نوشوستيھيَنان لة بةردةواميدان بة كردةوة نةريتيية زيانبةخشةكان يان كةلتورييةكاندا".
ئةركى ئةنجامدان ،وةك لة كؤميَنتةكةدا ھاتووة ،داوا لة دةولَةتةكان دةكات ثيَ ِرةويي لة ثيَوةرى ياسايي طونجاو بكةن
بةرةو ضةسثاندنى تةواوةتى مافى تةندروستى 207.ثةرةطرافى  36باس لةوة دةكات كة ئةركةكان
ثةرةثيَدانى ..ثةروةردةى تةندروستى ،ھةروةھا ھةلَمةتةكانى زانيارى ،بة شيَوةيةكى تايبةتى دةربارةى ..تةندروستى
سيَكسىء زاوزآ ،كردةوة نةريتييةكان ،توندوتيذى ناوماأل 208"..ثةرةطرافى  21باس لةوة دةكات كة "ھةروةھا
ئةوةش طرنطة كة كردةى ريَطةطرانة ،ثيَشخةرانة ،ضارةسازانة بطيريَتة بةر بؤ ثاراستنى ذنان لة كاريطةريي
209
زيانبةخشانةى كردةوة نةريتيية كةلتورييةكان و ئةو نؤرمانةى نكولي دةكةن لة تةواوى مافة زاوزيَييةكانيان".

، ICESCR 201
 202ھةمان سةرضاوة مادةى .(2)2
 203كؤميتةى نةتةوة يةكطرتووةكان دةربارةى مافة ئابورى ،كؤمةآليةتى ،كةلتورييةكان )" ،(CESCRئةو ثرسة جةوھةرييانةى لة
ثيادةكردنى ثةيمانى نيَودةولَةتى مافة ئابورى و كؤمةآليةتى و كةلتورييةكانةوة سةريانھةلَداوة ",كؤميَتنى طشتى ذمارة  ،14مافى
بةھةرمةندبوون لة بةرزترين ستانداردى تةندروستى،
رؤذى ( E/C.12/2000/4 (2000), http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)40d009901358b0e2c1256915005090be?Opendocument
.ثةرةطرافى ).33سةردان  8ى حوزةيرانى 2009
204
ھةمان سةرضاوة ،ثةرةطرافى . 22.
205
ھةمان سةرضاوة ،ثةرةطرافى35.
206
ھةمان سةرضاوة ،ثةرةطرافى51.
 207ھةمان سةرضاوة.
208
ھةمان سةرضاوة ،ثةرةطرافى36.
209
ھةمان سةرضاوة ،ثةرةطرافى21.
مادةى12.
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ضةند ثةيماننامةيةكى نيَودةولَةتى ديكةى وةك ثةيمانى ھةھيَشتنى ھةموو شيَوةكانى جياكارى دذى ذنان )سيَداو(
دةولَةتة اليةنةكان ناضاردةكات بؤ نةھيَشتنى جياكارى دذى ذنان لة بوارى خزمةتطوزارى تةندروستيداو
دةستراطةيشتنيان بة خزمةتطوزارى تةندروستى 210.لة راسثاردة طشتييةكانيدا دةربارةى ذنان و
زامنكردنى
ِ
تةندروستى كة لة  1999دا ثةسةندكران ،كؤميتةى سيَداو ،دةزطاى بةرثرس لة ضاوديَريكردنى جيَبةجيَكردنى
ثةيمانى سيَداو ،رايسثارد كة حكومةتةكان ياساى وةھا دابنيَن كة شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة قةدةغةدةكةن و
ثيادةشيان بكةن 211.راسثاردةى طشتى كؤميتةى سيَداو ذمارة  14دةربارةى خةتةنةكردنى ميَيينة ،كة لة  1990دا
لةمةر تةندروستى ،ستراتيذى طونجاو
ثةسةندكرا ،دةلَيَت كة ثيَوستة دةولَةتة اليةنةكان لة سياسةتى نيشتمانيياندا
ِ
بطرنة بةر بة ئامانجى ريشةكيَشكردنى كردةوةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة لة خزمةتكوزاريي تةندروستى
طشتيدا 212.راسثاردةكة داوا لة دةولَةتان دةكات كة لة راثؤرتةكانياندا بؤ كؤميتةكة ،داواى يارمةتى لة
213
دامةزراوةكانى نةتةوة يةكطرتووةكان بكةن بؤ كؤتاييھيَنان بة خةتةنةكردنى ميَيينة.

@ @@ônìŠ‡äóm@õòŠbiŠò†@oaŠ@õŠbïäaŒ@ói@´“îóò†@ôÐbà
كوميتةى مافة ئابورى و كؤمةآليةتى و كةلتورييةكان )" ،(CESCRمافى داواكردن ،وةرطرتن ،طويَزانةوةى
زانيارى و بيرؤكةى ثةيوةنديدار بة تةندروستييةوة" 214وةك رآءشويَنيَكى طرنط دةناسيَت بؤ بةدةستھيَنانى مافى
دةستراطةيشتن بة زانيارى ثةيوةنديدار بة تةنردروستييةوة ،وةردةطيَ ِردريَت بؤ ھةردوو مافى
تةندروستى .مافى
ِ
َ
َ
َ
ئةرآ و نةرآ لة ديوى دةولةتةوة .لة اليةكةوة ،مافى سةرشانى دةولةتة دةولةت خؤى بثاريَزيَت لة تةسككردنةوةى
بوارى طةيشتن بة زانيارى و خؤشى بثاريَزيَت لة دانى زانيارى ھةلَةو نادروست .لة اليةكى تريشةوة ،ثيَويستة
زامنى دةستطةيشتنى تةواوةتى بة زانيارى دروست بكات.
ئةم ئةركانة ،ئةوةندةى ثةيوةندييان بة خةتةنةكردنى ميَينةوة ھةبيَت ،لة ضةندين ديكؤميَنتدا لة اليةن دةزطاكانى
برياردةرانى تايبةتييةوة روونكراونةتةوة .كؤميتةى طشتى راسثاردةكانى سيَداو دةربارةى
ضاوديَريكردنء ِ
ئامرازيَكى سةرةكى دادةنيَت بؤ نةھيَشتنى كردةوةى شيَواندنى
بة
زانيارى
يينة،
ي
م
ي
ي
ز
زاو
شيَواندنى ئةندامى
َ َ
ِ
ئةندامى زاوزيَي ميَيينة .باس لةوة دةكات كة ثيَويستة ھةولَةكانى كؤكردنةوةو بآلوكردنةوةى داتا دةربارةى
215
خةتةنةكردنى ذنان لة اليةن زانكؤكان ،دامةزراوة ثزيشكييةكان و ريَكخراوة ناحكومييةكانةوة بيَت.

 210سيداو،
211كؤميتةى سيداو ،راسثاردةى طشتى ذمارة  ،24ذنان و تةندروستى،
رؤذى سةردان ( A/54/38/Rev.1, chap. I (1999), http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm#recom19
 11), para. 15(d).ى حوزةيرانى 2009
212دةشيَت ئةو ستراتيذانة بةرثرسياريَتى تايبةتى كةسانى بوارى تةندروستى و ھاريكارانى سوننةتى مندالَبوون بطريَتةوة ،بؤ
روونكردنةوةى كاريطةرى زيانبةخشى خةتةنةكردنى ميَيينة .راسثاردةى طشتى ذمارة  14ى سيداو ،خةتةنةكردنى ميَيينة،
رؤذى سةردان  11ى ( U.N. Doc. A/45/38 (1990), http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm
), paras a, b, and d.حوزةيرانى 2009
213ھةمان سةرضاوة ،ثةرةطرافةكانى ). iv (b) and (c
" "CESCR, 214ئةو ثرسة جةوھةرييانةى لة ثيادةكردنى ثةيمانى نيَودةولَةتى مافة ئابورى و كؤمةآليةتى و كةلتورييةكانةوة
سةريانھةلَداوة ",كؤميَتنى طشتى ذمارة  ،14مافى بةھةرمةندبوون لة بةرزترين ستانداردى تةندروستى،
مادةى12(1) .

E/C.12/2000/4 (2000), para. 12(b).

215راسثاردةى طشتى كؤميتةى سيداو دةربارةى خةتةنةكردنى ميَيينة ،ھانى سةركردة ئاينى و كؤمةآليةتييةكان و ميدياش دةدات ھاوكاري
بكةن لة كاركردنة سةر طؤشةنيطاكاندا بةرةو دةسبةرداربوونى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة.
راسثاردةى طشتى ذمارة  14ى كؤميتةى سيداو ،ثةرةطرافى ). (iii
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كؤميتةى مافة ئابورى و كؤمةآليةتى و كةلتورييةكان طرنطى دةستطةيشتن بة زانيارى لة درككردندا بة مافة
تةندروستييةكانى ذناندا ،دةسةلميَنيَت" :درككردن بة مافة تةندروستييةكان ثيَويستى بة البردنى ھةموو ئةو
216
لةمثةرانةية كة ديَنة ريَطاى خزمةتطوزاريية تةندروستيةكان و ثةروةردة و زانيارى".
كؤميتةى مافةكانى منداأل ،دةزطايةكة ئةركى ضاوديَريكردنى ثيادةكردنى ثةيمانى مافةكانى مندالَي ثيَشثيَردراوة،
طؤرينى تيَ ِروانينةكان لة
وةطةربخةن بة مةبةستى
ئةويش داوا لة دةولَةتان دةكات ھةلَمةتةكانى ثةروةردة
ِ
ِ
دةرواننة جيَندةر و بةشدارن لة كردةوة زيانبةخشةكانى خةتةنةكردنى
كردةوةكةو ئةوانةش كة بةضاويَكى تةرزييانة ِ
ميَيينةدا 217.كؤميتةكة دةلَيَت كة ثيَويستة ناوةندة فرةديسثلينةكانى زانيارى و راويَذكردن دابمةزريَنريَن بؤ
218
ئاسانكردنى دةسكةوتنى زانيارى دةربارةى كردةوة زيانبةخشةكان و شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة.

@ @õ‰ïmì‡äím@óÜ@çìíiŠìì†ói@ôÐbà
جارنامةى نةھيَشتنى توندوتيذى دذى ذنان )ديَظاو( لة  1993دا ثةسةندكرا ،ثيَناسةى توندوتيذى دذى ذنان دةكات بة
ِ
"ھةر كردةوةيةكى توندوتيذى جيَندةريي كة ببيَتة ھؤى ،يان ئةطةرى ئةوةى ھةبيَت ببيَتة ھؤى ،زيانى جةستةيي،
ھةرةشةكردن بة كردةوةى لةوجؤرة ،بيَبةريكردنى زؤرةملـآ
سيَكس ،يان سايكؤلؤجى ،ياخود ئازارضةشتنى ذنان،
ِ
يان ناضاركةرانة لة ئازادى ،ض ئةطةر لة ذيانى طشتيدا بيَت يان ذيانى تايبةتى 219".مادةى  2راشكاوانة شيَواندنى
220
ئةندامى زاوزيَي ميَيينة بة يةكيَك لة شيَوةكانى توندوتيذى دذى ذنان دادةنيَت.
جارنامةكة داوا لة دةولَةتان دةكات توندوتيذى دذى ذنان مةحكوم بكةن و خؤبةدووربطرن لة ثشتبةستن بة ليَكدانةوة
ِ
221
نةريتى يان ئاينييةكان بة مةبةستى خؤبواردن لةو ثابةندبوونانةى كة ياساى مافةكانى مرؤظ دةيانخاتة ئةستؤيان.
لة راسثاردةى طشتى ذمارة  19دا دةربارةى توندوتيذى دذى ذنان ،كؤميتةى سيَداو دةولَةتةكان و بةرثرسياريَتييةكان
تا بةثيَي توانايان كاربكةن نةك تةنھا بؤ ريَطةطرتن لة توندوتيذى ،بةلَكو بؤ ليَكؤلَينةوةو سزادانى ئةوجؤرة
كردةوانة .راسثاردةكة ئةو كردةوانةش كة بةشيَوةيةكى تايبةتى دةكريَن وةك شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة ،بة
222
توندوتيذى لةقةلَةمدةدات.

@ @ðîónóu@ômóàýó@ì@çbîˆ@ôÐbà
جارنامةى طةردونى مافى مرؤظ،
مافى ذيان بة ضةندين ديكؤميَتنى نيَودةولَةتى مافةكانى مرؤظ ثاريَزراوة ،وةك ِ
ثةيمانى نيَودةولَةتى بؤ مافة مةدةنى و سياسييةكان ،ھةروةھا ثةيمانى مافةكانى منداأل .كؤميتةى مافةكانى مرؤظ،
ثسثؤرة كة ضاوديَريي ثيادةكردنى ثةيمانى مافة مةدةنى و سياسييةكان دةكات ،مافى ذيان وةھا
دةزطايةكى
ِ
 CESCR, 216كؤميَنتى طشتى ذمارة  ،14مافى بةھرةمةندبوون لة بةرزترين ستانداردى تةندروستى .
E/C.12/2000/4 (2000), para. 12(b). para. 21.

217كؤميتةى نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ مافةكانى منداأل ،كؤميَنتى طشتى ذمارة  ، 4تةندروستى ھةرزةكاريي و طةشةثيَدان لة بةر رؤشنايي
ثةيمانى مافةكانى مندالَدا
U.N. Doc. CRC/GC/2003/4, (2003) , para. 20.

 218ھةمان سةرضاوة.
219
بنةبركردنى ھةموو شيَوةكانى توندوتيذى دذى ذنان ) 20 (UN DEVAWى كانونى يةكةمى
جارنامةى نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ
ِ
ِ
.,1993
G.A. res. 48/104, 48 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 217, U.N. Doc. A/48/49 (1993), art. 1.

 220ھةمان سةرضاوة ،مادةى .2
 221ھةمان سةرضاوة ،مادةى . 4c
222كؤميتةى سيداو ،راسثاردةى طشتى ذمارة  ،19توندوتيذى دذى ذنان،
UN GAOR, 1992, Doc. No. A/47/38, (1992), http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm#recom19,
para. 9.

"برديانم و ھيضيان ثآ نةوتم"
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ليَكدةداتةوة كة ثيَويستة حكومةتةكان ثيَ ِرةوى لة "ثيَوةرى واقيعييانةو كردةييانة" بكةن بؤ ثاراستنى ذيان 223.لةكاتيَكدا
كة ھيض ذمارةيةك نية كة نيشاندةرى ئةوةبيَت ضةندن ئةو كض و ذنانةى لة ئةنجامى شيَواندنى ئةنجامى زاوزيَي
ميَيينةوة طيانيان لةدةستداوة ،بةآلم ئةم راثؤرتةو ضةندين ليَكؤلَينةوةى تريش نيشانى دةدةن كة بة روونى مةترسى
مردن لةو كردةوةيةدا ھةية 224.لةثاأل ئةو ذن و كضانةى كة وةك ئاكامى راستةوخؤى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي
ميَيينة دةمرن ،كردةوةكة يةكيَكيشة لة ھؤيةكانى مردن لةكاتى مندالَبووندا" 225.ثيَويستة دةولَةتةكان ھةنطاوبنيَن بؤ
قةدةغةكردنى ئةمجؤرة لةدةستدانةى ذيان.
مافى سةالمةتى جةستةيي لةسايةى  ICCPRدا مافى سةربةستى و ئاسايشى كةسةكة دةطريَتةوة .شيَواندنى ئةندامى
ھةرةشة لة ئاسايشى جةستةيي كض دةكات ،كاتيَك كضان و ذنان بة زؤر دةدريَن بة زةويدا،
زاوزيَي ميَيينة
ِ
226
دةبرريَت.
جةستةيان
لة
ك
ي
بةش
و
ت
ي
دةكر
ئاوةآل
قاضةكانيان
َ
َ
ِ

@ @ça‹Øóä@ÿó óÜ@õŠbØbïu@ôÐbà
مافى جياكارى لةطةأل نةكران و يةكسانيَتى لة ذمارةيةك لة ثةيماننامة نيَودةولَةتييةكانى مافةكانى مرؤدان ھةن ،وةك
227
بريارةكان ئةوةية يةكسانييةكى جةوھةريي
 UDHRو ICCPRو ICESCRو  CEDAWو . CRCئامانجى ِ
بةديبھيَنريَت نةك تةنھا يةكسانييةكى رووكةشى ،بةواتاى ئةوةى كة ثيَويستة ثيَوةرى يةكسانى بريتى بيَت لة
كاريطةريي سياسةتةكان و ياساكان لةسةر ذنانى ذنان و ثياوان ،نةك تةنھا بيَاليةنييةكى جيَندةريي رووكةشى
سياسةت يان ياسا.
كؤميتةى سيَداو  ،كؤميتةى مافةكانى مرؤظ ،كؤميتةى مافةكانى منداأل ،ھةروةھا كؤميتةى مافة ئابورى و
كؤمةآليةتى و كةلتورييةكان شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينةيان وةك كردةوةيةك داناوة كة راستةوخؤ كاردةكاتة
سةر تواناى كضان لة سوودمةندبوون لة مافة مرؤييةكانياندا بة ھاوتايي لةطةأل ثياواندا ،ھةربؤيةشة مافةكانيان بؤ
228
برياردةرى ثيَشووى تايبةت بة مةسةلةى توندتيذى دذى ذنان،
جياكاري لةطةأل نةكران و يةكسانيَتى ثيَشيَلدةكات,
ِ
223كؤميتةى نةتةوةيةكطرتووةكان بؤ مافةكانى مرؤظـ راسثاردةى طشتى ذمارة  ،6مافى ذيان )مادةى ) ،(6دانيشتنى شازدةھةم(1982 ،
 9ى نيسانى .1982
رؤذى سةردان  9ى تشرينى ( http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/84ab9690ccd81fc7c12563ed0046fae3?Opendocument
), para. 5.دووھةمى 2009
224
طؤرينى ثةيمانيَكى كؤمةآليةتى زيانبةخش",
فةندى نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ منداآلن ،سةنتةرى ئينؤسيَنتىِ " ،
http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/fgm_eng.pdf, p. 16.

 225ھةمان سةرضاوة.
226كؤميتةى مافةكانى مرؤظى نةتةوة يةكطرتووةكان ،كؤميَنتى طشتى ذمارة  ،20جيَطةى كؤميَنتى طشتى ذمارة  7ى طرتةوة ،دةربارةى
مامةل‘ى رةق يان سزادان )مادةى ) ،(7دانيشتنى ضلھةم 10 ،(1992 ،ى ئادارى .1992
قةدةغةكردنى ئةشكةنجةدان و
َ
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/6924291970754969c12563ed004c8ae5?Opendocument (November 9, 2009), para. 2.

بنةبركردنى جياكاريي دذى ذنان .ئةو ھؤكارانةش دانانى ياسا بؤ
 227سيداو داوا لة حكومةتةكان دةكات ،ھؤكارى طونجاو بةكاربھيَنن بؤ
ِ
ھةمواركردن يان ھةلَوةشاندنةوةى ياسا بةركارةكان ،دابونةريتةكان ،يان كردةوةكان ،ئةوانةنةى جياكاريي جيَندةرييان تيَداية .سيداو،
مادةكانى  2و )2ئيَف(.
 228كؤميتةى سيداو لة راثؤرتيَكيدا بؤ كينيا رايطةياند كة ھةموو شيَوةكانى توندوتيذى دذى ذنان ،بة شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَينة،
شيَوةى جياكاريين دذى ذنان ،بؤية ثيَشيَلكردنى ثةيمانةكةن.
كؤميتةى سيداو" ،كؤميَنتة كؤتاييةكانى كؤميتةكة دةربارةى نةھيَشتنى جياكاريي دذى ذنان :كينيا"،
CEDAWC/KEN/CO/6, August 10, 2007,

),رؤذى سةردان 1ى سيَثتةمبةرى

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/459/89/PDF/N0745989.pdf?OpenElement (2009
para. 24.

كؤميتةى سيداو لة راصثؤرتيَكيدا بؤ تؤطؤ ،وتيشى كة "ثةروةردةى طونجاو و بةرنامةكانى ھوشياركردنةوة ،بؤ ذنان و ثياوان ،لة ھةموو
طؤرينى دابونةريتة كؤمةاليةتى و كةلتوريية جياكارةكان ،بؤ خولَقاندنى
ئاستةكانى كؤمةلَطادا ،كة سةرؤكخيَلَةكانيش بطريَتةوة ،بة ديدى
ِ
ذينطةيةكى لةبارو ثشتيوان بؤ ذنان تا مومارةسةى مافة مرؤييةكانيان بكةن".
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لةمةر كردةوة كةلتورييةكان لة ناو خيَزاندا ،رايطةياندووة كة "شيَواندنى
رادھيكا كوماراسوامى ،لة راثؤرتةكةيدا
ِ
ئةندامى زاوزيَي ميَيينة بريتيشة لة ئاكامى بونيادةكانى دةسةآلتى باوكساالرى كة شةرعييةتدةدةن بة ثيَويستيي
بنةرةتى
كؤنترؤلَكردنى ذيانى ذنةكان .لة طؤشةنيطايةكى دووفاقانةوة بةرةو ذنان سةرھةلَدةدات وةكو ثاسةوانى
ِ
229
ئاكاريَتى سيَكسى ،بةآلم ثالَنةرى سيَكسيشيان جلَةوطيراو نية".

@ @ça‹Ø‹îó@Ûìí@õìbšói@ìóäbïîû‹àbä@ö×òŠ@õóÜóàbà@óÜ@çìíiŠìì†ói@ôÐbà
كؤميتةى مافى مرؤظ و 230كؤميتةى دذة ئةشكةنجةدان 231ھةردوكيان ثيَوةستيان بينيوة لةنيَوان شيَواندنى ئةندامى
زاوزيَي ميَيينةو مافى بةدووربوون لة مامةلَةى رةقء نامرؤييانةو بةضاوى سووك سةيركران ,كؤميتةى مافى
مرؤظى نةتةوة يةكطرتووةكان ،راطةياندووة كة مادةى  7كة مامةلَةى رةقء نامرؤييانةو بةضاوى سووك
سةيركران قةدةغة دةكات ،بة تةنھا ھةر مامةلَةى جةستةيي ناطريَتةوة ،بةلَكو كردنى دةبيَتة ھؤى ئةوةى
232
"قوربانييةكة ئازارى زةينييش بضيَذيَت".
كؤميتةى دذة ئةشكةنجةدان نيطةرانى خؤى راطةياندووة بةرامبةر كردةوة نةريتييةكان كة سةالمةتى جةستةيي و
كةرامةتى مرؤيي ذنان و كضان ثيَشيَلدةكةن ،ئةوة شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينةش دةطريَتةوة 233.كؤميتةكة
داواى لة دةولَةتانيش كردووة كة ياسا دابنيَن بؤ قةدةغةكردنى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة ،ھةروةھا سزاى
ئةنجامدةرةكانى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة بدةن 234.كؤميتةكة ھانى دةولَةتانيشى داوة رآءشويَنى ثيَويست

كؤميتةى سيداو" ،كؤميَنتة كؤتاييةكانى كؤميتةكة دةربارةى نةھيَشتنى جياكاريي دذى ذنان :تؤطؤ 2 ،ى شوباتى  ،2006ثةرةطرافى .15
229
برياردةرى تايبةت لةسةر توندوتيذى ذنان ،ھؤو
كؤميسيؤنى نةتةوة يةكطرتووةكان دةربارةى مافةكانى مرؤظ "راثؤرتى ِ
دةرةنجامةكانىE/CN.4/2002/83, January 31, 2002, para. 14.",
230كؤميتةى مافةكانى مرؤظى نةتةوة يةكطرتووةكان رايطةياند كة شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة مادةى  7ى  ICCPRثيَشيَلدةكات ،كة
ئابرووبةرانةى لةطةأل بطريَت ،يان بةضاوى سووك سةير بكريَت يا
دةلَيَت "نابيَت كةس ئةشكةنجةبدريَت ،مامةلَةى رةق و نامرؤظانة يان ِ
سزابدريَت".
َ
كؤميتةى مافةكانى مرؤظى نةتةوة يةكطرتووةكان" ،وردبوونةوة لةو راثؤرتانةى بةثيَي مادةى ذمارة  40ى ثةيمانةكة ،لة اليةن دةولةتانى
ئةندامةوة ثيَشكةشكراون ،سةرنجة كؤتاييةكانى كؤميتةى مافى مرؤظ :طامبيا",
رؤذى ( CCPR/CO/75/GMB, August 12, 2004, http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.CO.75.GMB.En?Opendocument
), para. 10.سةردان  1ى ئةيلولي 2009
ثسثؤرى ضاوديَريكردنة كة ضاوديَريي ثيادةكردنى ثةيمانى دذى
 231كؤميتةى نةتةوة يةكطرتووةكان دذى ئةشكةنجةدان ) (CATدةزطاى
ِ
ئابرووبةرو بةضاوى سووككةرو سزادةرةكانى تر ،دةكات )ثةيمانى دذى ئةشكةنجةدان(
ئةشكةنجةدان و مامةلَة رةق و ِ
232كؤميتةى مافةكانى مرؤظى نةتةوة يةكطرتووةكان ،كؤميَنتى طشتى ذمارة  ،20مادةى ) 7دانيشتنى ضوارةم.(1992 ،
U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 at 30 (1994).

" 233وردبوونةوةى  CATلةو راثؤرتانةى لة اليةنى دةولَةتانى ئةندامةوة بةثيَي مادةى  19ى ثةيمانةكة ثيَشكةشكراون ،سةرنجة
كؤتاييةكانى كؤميتةكة دذى ئةشكةنجةدان:ضاد"
CAT/C/TCD/CO/1, June 4, 2009,
http://www.unhcr.org/refworld/category,COI,CAT,CONCOBSERVATIONS,TCD,4a645fc02,0.html

 para. 30.رؤذى سةردان  1ى ئةيلولي
" 234وردبوونةوةى  CATلةو راثؤرتانةى لة اليةنى دةولَةتانى ئةندامةوة بةثيَي مادةى  19ى ثةيمانةكة ثيَشكةشكراون ،سةرنجة
كؤتاييةكانى كؤميتةكة دذى ئةشكةنجةدان :كاميرؤن",

(2009

CAT/C/CR/31/6, February 11, 2004,

( http://www.unhcr.org/refworld/category,COI,CAT,CONCOBSERVATIONS,CMR,4117402a4,0.htmlرؤذى سةردان  1ى ئةيلولى
), para. 11 c. 2009وردبوونةوةى  CATلةو راثؤرتانةى لة اليةنى دةولَةتانى ئةندامةوة بةثيَي مادةى  19ى ثةيمانةكة ثيَشكةشكراون،
سةرنجة كؤتاييةكانى كؤميتةكة دذى ئةشكةنجةدان :كينيا",
رؤذى سةردان  1ى ئةيلولي

"برديانم و ھيضيان ثآ نةوتم"

CAT/C/KEN/CO/1, January 19, 2009,
( http://www.unhcr.org/refworld/category,COI,CAT,CONCOBSERVATIONS,KEN,4986bc0bd,0.html
2009), para. 27.
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بطرنة بةر بؤ ريشةكيَشكردنى كردةوة شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة ،وةك ھةلَمةتةكانى بةرزكردنةوةى ئاستى
235
ھوشيارى بةھاوكارى ريَكخراوةكانى كؤمةلَطاى مةدةنى.
برياردةرى تايبةت لةسةر ئةشكةنجةدان
لة راثؤرتةكةيدا دةربارةى ثيَشخستن و ثاراستنى ھةموو مافةكانى مرؤظِ ،
جؤرةكانى ترى مامةلَةى رةقء نامرؤييانةو بةضاوى سووك سةيركران يان سزادران ،مانفريَد نؤواك ،دةلَيَت كة
"ئةوة روونة كة تةنانةت ئةطةر ياسايةكيش ئةو كردةوةية سةرثشك بكات ،ئةوة ھةر كردةوةيةكى شيَواندنى
ئةندامى زاوزيَي ميَيينة بة ئةشكةنجةدان دادةنريَت و بوونى ياساكة خؤى لةخؤيدا ماناى رةزامةندى يان
ثةسةندكردنة لة اليةنى دةولَةتةوة ...ھةروةھا لةو حالَةتانةدا كة كة شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة لة عةيادةى
تايبةت ئةنجامدةدريَت و ثزيشكان دةيكةن و دووضارى ليَثرسينةوةش نابن ،ئةوة حالَةتى رةزامةندى ديفاكتؤ بة
236
كردةوةكة لةئارادايةو بة بةرثرسياريَتى دادةنريَت".

@ @óåïïŽïà@ðŽîŒìaŒ@ôàa‡äó÷@ôä‡äaíŽï’@ôä†‹Ø‹ióåi
بريارى  128/56ى ئةنجومةنى طشتى نةتةوة يةكطرتووةكان و كؤميَت و راسثاردة ثةيوةنديدارةكانى دةزطاكانى
ِ
برياردةرةكان ،بةشيَوةيةكى كارا زنجيرةيةك حالَةتى ثابةندبوونيان دياريكردووة لة ثةيوةنديدا بة
و
ثةيماننامةكان
ِ
ريشةكيَشكردنى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينةوة ،كة بةسةريةكةوة توخمة سةرةكيية ثيَويستةكان بؤ ثالنيَكى
كرداريي دياريدةكةن .زيادلةوةش ،ليَكؤلَينةوةيةكى ئةمدوايية تةركيزى كردؤتة سةرئةوةى ضؤن ستراتيذى كارا
237
ثةرةثيَبدةين بؤ ئةوةى وا لة كؤمةلَةكان بكةين بة يةكةوة دةسبةردارى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَينة ببن.
ناسينى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة وةك ثيَشيَلكردنى مافةكانى مرؤظ ،بةشدارييكردووة لة ثيَشخستنى  ،ضةند
ستراتيذيَكى جيھانى بةرمةبناى مافةكان بؤ بةطذداضوونةوةى كردةوةكة .ضوارضيَوة نيَودةولَةتييةكانى مافةكانى
مرؤظ شيَواندنى ئةندامى ميَيينةيان بة ثرسيَكى تةندروستيش و وةك شيَوةيةكى توندوتيذى دذى منداآلن و ذنان داناوة.
ئةوانة ياريدةى حكومةتةكان و دامودةزطاكانيشيان داوة بؤ طرتنةبةرى رآءشويَنى كرداريي ،ض ياسادانان بيَت يان
بةرنامة ،كة ثيَويست دةكات لةسةر ئاستى نةتةوةيي و ناوخؤييش جيَبةجآ بكريَن.

"وردبوونةوةى  CATلةو راثؤرتانةى لة اليةنى دةولَةتانى ئةندامةوة بةثيَي مادةى  19ى ثةيمانةكة ثيَشكةشكراون ،سةرنجة كؤتاييةكانى
كؤميتةكة دذى ئةشكةنجةدان :تؤطؤ",
CAT/C/TGO/CO/1, July 28, 2006, http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/434/74/PDF/G0643474.pdf?OpenElement
), para. 27.رؤذى سةردان  26ى نيسانى (2010

 235وردبوونةوةى  CATلةو راثؤرتانةى لة اليةنى دةولَةتانى ئةندامةوة بةثيَي مادةى  19ى ثةيمانةكة ثيَشكةشكراون ،سةرنجة
كؤتاييةكانى كؤميتةكة دذى ئةشكةنجةدان :ئيندؤنيزيا"،
CAT/C/IDN/CO/2, July 2, 2008, http://www.unhcr.org/refworld/category,COI,CAT,CONCOBSERVATIONS,IDN,4885cf822,0.html
), para. 16.رؤذى سةردان  1ى ئةيلولي (2009
وردبوونةوةى  CATلةو راثؤرتانةى لة اليةنى دةولَةتانى ئةندامةوة بةثيَي مادةى  19ى ثةيمانةكة ثيَشكةشكراون ،سةرنجة كؤتاييةكانى

كؤميتةكة دذى ئةشكةنجةدان :تؤطؤ 28 ",ى تةموزى .2006

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/434/74/PDF/G0643474.pdf?OpenElement, para. 27.

وردبوونةوةى  CATلةو راثؤرتانةى لة اليةنى دةولَةتانى ئةندامةوة بةثيَي مادةى  19ى ثةيمانةكة ثيَشكةشكراون ،سةرنجة كؤتاييةكانى
كؤميتةكة دذى ئةشكةنجةدان :كينيا 19 ",ى كانونى دووھةمى .2009
http://www.unhcr.org/refworld/category,COI,CAT,CONCOBSERVATIONS,KEN,4986bc0bd,0.html, para. 27.

 236ئةنجومةنى مافى مرؤظى نةتةوة يةكطرتووةكان "راثؤءرتى بر ِياردةرى تايبةت دةربارةى ئةشكةنجدةدا و شيَوةكانى ترى مامةلَةى
ئابرووبةرانةو سوكايةتيثيَكةرانة يان سزادان"،
رةقء ِ
A/HRC/7/3, 15 January 2008, http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/101/61/PDF/G0810161.pdf?OpenElement, paras 44
and 53.
237
طؤرينى ثةيمانيَكى كؤمةآليةتى زيانبةخش"
فةندى نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ منداآلن ،سيَنتةرى ئينؤسيَنتىِ " ،

http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/fgm_eng.pdf.
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دةزطاكانى ضاوديَريي نةتةوة يةكطرتووةكان داوايان لة ذمارةيةكى زؤرى دةولَةتان كردووة ياسا دابنيَن بؤ
قةدةغةكردنى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة .كؤميتةى سيَداو و كؤميتةى مافةكانى منداأل فشاريان خستؤتة سةر
ضةند حكومةتيَك ،لةوانة كاميرؤن ،طامبيا ،مالي ،تؤطؤ ،نايجةر ،بؤ ئةوةى رآءشويَنى ياسايي و ثةروةردةيي
بطرنة بةر بؤ بةطذداضوونةوةى كردةوةكة 238.كؤميتةى مافةكانى مرؤظى سةربةنةتةوة يةكطرتووةكانيش
خؤراطريي شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة لة ناوضة طوندنشينةكاندا راطةياندووةو
نيطةرانى خؤى دةربارةى
ِ
َ
ھانى حكومةتةكانى داوة بؤ زيادكردنى ھةولةكانيان بؤ قةدةغةكردنى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة لة منداآلنيش
و نةرزةكانيشدا 239.كؤميتةى سيَداو و كؤميتةى مافةكانى منداأل فشاريان خستؤتة سةر حكومةتةكان بؤ
بةرنامةريَذكراو بؤ نةھشيَشتنى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة و ياريدةدان بؤ
وةطةرخستنى رآوشويَنى ياساييء
ِ
ِ
240
دؤزينةوةى سةرضاوةى داھاتى ديكة بؤ ئةوانةى ئةنجامى دةدةن .كؤميتةى مافة ئابورى و كؤمةآليةتى و
كةلتورييةكان ،ضةند دةولَةتيَكى وةك ميسرى مةحكومكردووة بة ريَطةدان بة اليةنى سيَھةم تا ذنان و كضان

 238كؤميتةى سيداو" ،كؤميَنتة كؤتاييةكانى كؤميتةكة دةربارةى نةھيَشتنى جياكاريي دذى ذنان :كاميرؤن 10 ،ى شوباتى ",2009
http://www.universalhumanrightsindex.org/documents/826/1465/document/en/pdf/text.pdf, para. 29.

كؤميتةى سيداو" ،كؤميَنتة كؤتاييةكانى كؤميتةكة دةربارةى نةھيَشتنى جياكاريي دذى ذنان :مالي",
),رؤذى سةردان  1ى ئةيلولي

CEDAW/C/MLI/CO/5, February 3, 2006,
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/5bce0bc7753d19a8c12572450040621b/$FILE/N0623810.pdf (2009
para. 24.

كؤميتةى سيداو" ،كؤميَنتة كؤتاييةكانى كؤميتةكة دةربارةى نةھيَشتنى جياكاريي دذى ذنان :طامبيا",
رؤذى ( CEDAW/C/TGO/CO/5, July 22, 2005, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/CEDAW.C.GMB.CO.1-3_en.pdf
), para. 26.سةردان  1ى ئةيلولي 2009
كؤميتةى سيداو" ،كؤميَنتة كؤتاييةكانى كؤميتةكة دةربارةى نةھيَشتنى جياكاريي دذى ذنان :تؤطؤ",
CEDAW/C/TGO/CO/5, February 3, 2006,
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/237/92/PDF/N0623792.pdf?OpenElemen, para. 15.

كؤميتةى نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ مافةكانى منداأل" ،وردبوونةوة لةو راثؤرتانةى بةثيَي مادةى  40ى ثةيمانةكة لة اليةن دةولَةتانى
ئةندامةوة ثيَشكةشكراون ،كؤميَنتة كؤتاييةكان :مالي
رؤذى سةردان  9ى ( CRC/C/MLI/CO/2, May 3, 2007, http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/co/CRC.C.MLI.CO.2.pdf
), paras 53(a) and (b).تشرينى دووھةمى 2009
كؤميتةى نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ مافةكانى منداأل" ،وردبوونةوة لةو راثؤرتانةى بةثيَي مادةى  40ى ثةيمانةكة لة اليةن دةولَةتانى
ئةندامةوة ثيَشكةشكراون ،كؤميَنتة كؤتاييةكان :تؤطؤ",
رؤذى ( CRC/C/15/Add.255, March 31, 2005, http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CRC.C.15.Add.255.En?Opendocument
), para. 57(c).سةردان رؤذى سةردان  9ى تشرينى دووھةمى 2009
كؤميتةى نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ مافةكانى منداأل" ،وردبوونةوة لةو راثؤرتانةى بةثيَي مادةى  40ى ثةيمانةكة لة اليةن دةولَةتانى
ئةندامةوة ثيَشكةشكراون ،كؤميَنتة كؤتاييةكان:نايجةر",
CRC/C/NER/CO/2, June 12, 2009,

)), paras 60(aرؤذى سةردان  9ى تشرينى دووھةمى

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/co/CRC-C-NER-CO-2.pdf (2009
and (b).

 239كؤميتةى مافى مرؤظى نةتةوة يةكطرتووةكان"،وردبوونةوة لةو راثؤرتانةى بةثيَي مادةى  40ى ثةيمانةكة لة اليةن دةولَةتانى
ئةندامةوة ثيَشكةشكراون ،كؤميَنتة كؤتاييةكان :كينيا",
رؤذى ( CCPR/CO/83/KEN, April 29, 2005, http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.CO.83.KEN.En?OpenDocument
), para. 12.سةردان  1ى ئةيلولي 2009
 240ئؤطةندا" ،راثؤرتى كؤميتةى نةتةوة يةكطرتووةكانى نةھيَشتنى جياكاريي دذى ذنان) ",دانيشتنى ثازدةھةم(
رؤذى ( U.N. Doc. A/51/38, May 9, 1996, http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N96/119/34/PDF/N9611934.pdf?OpenElement
), para 155.سةردان  1ى ئةيلولي 2009
كؤميتةى نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ مافةكانى منداأل" ،وردبوونةوة لةو راثؤرتانةى بةثيَي مادةى  40ى ثةيمانةكة لة اليةن دةولَةتانى
ئةندامةوة ثيَشكةشكراون ،كؤميَنتة كؤتاييةكان :مالي 3 ",ى مايسى .2007
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/co/CRC.C.MLI.CO.2.pdf , para. 53(c).
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دووضارى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَييان بكةن ،ضةندينجار رةخنةيانطرتووة لةو حكومةتانةى ھةنطاويانناوة كة
تةنھا ئةو شيَواندنةى ئةندامى زاوزيَي ذنان بةتاوان بناسيَنن كة لة دةرةوةى نةخؤشخانةكان و لةاليةن كةسانى بآ
توانستى ثزيشكييةوة ئةنجامدةدريَن 241.دةزطاى ضاوديَريكردنى ثةيماننامة ھانى ميسرى داوة كة شيَواندنى ئةندامى
242
ؤرانى ثزيشكيشةوة ئةنجامبدريَت.
زاوزيَي ميَيينة بة دةستدريَذى تاوانكارانة دابنيَت ،تةنانةت ئةطةر لة اليةن ثسث ِ
ھةرضؤنيَك بيَت ،دانانى ياسا ،تاكة رةطةزة بؤ ئةنجامدانى بةرنامةى كرداريي ،كة بتوانيَت كاريطةربيَت .بةتاوان
دانانى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة ،بة تةنھا ناتوانيَت ببيَت بة ستراتيذيَكى كاريطةرو ثيَويستدةكات بة
رآءشويَنى ديكة ثارسةنط بدريَتةوة 243.بؤ نمونة ،دةستبردن بؤ مةسةلةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة ،تةنھا لة
تويَي كردةى سةرةتاييةوة دذى ئةنجامدةرانىء ئةندامانى خيَزان كة كارةكة دةكةن ،بؤى ھةية كردةوةكة بةرةو
شاردنةوة ببات و ذيانى كضان و ذنان بخاتة مةترسيةكى طةوةترةوة 244.ليَكؤلَينةوةكان لةو وآلتانةوة كة شيَواندنى
ئةندامى زاوزيَي ميَيينة تيَياندا باوة ،ثيشانى دةدةن كة شيَوازي ضارةسةركردنى ئةو فاكتةرة بنضينةييانةى كة
بنةرةتيية 245.وةك باسكرا،
ثالَنةرى ئةنجامدانى كردةوةكةو ثيَشيَلكارييةكانى ديكةى مافةكانى ذن ،كاريَكى طرنطء
ِ
دةزطاكانى ضاوديَريكردنى ثةيماننامةكان طرنطيي بةرزكردنةوةى ئاستى ھوشيارى و رؤشنبيركردنى
كؤمةلَةكانيان دةربارةى كردةوة زيانبةخشةكان ،خستؤتة بةرضاو .لةناو شتة جياجياكاندا ،يةكيَكيان بريتيية لة
ھؤيةكانى كؤكردنةوةو بآلوكردنةوةى زانيارى متمانةثيَكرداو دةربارةى بآلوبوونةوةو زةمينةى كؤمةآليةتى.
زيادلةوةش ،بةرنامةكانى ريشةكيَشكردن لة سةرانسةرى جيھاندا ،جةختدةكةن لةسةر بآلوكردنةوةى زانيارٮو
ئةنجامدانى طفتوطؤى نيشتمانيء ناوخؤيي كة ذنان و ثياوان تيَياندا بةشداربن ،بة مةبةستى ئةوةى ھةموو

كؤميتةى نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ مافةكانى منداأل" ،وردبوونةوة لةو راثؤرتانةى بةثيَي مادةى  40ى ثةيمانةكة لة اليةن دةولَةتانى
ئةندامةوة ثيَشكةشكراون ،كؤميَنتة كؤتاييةكان :تؤطؤ 31 ",ى ئادارى .2005
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CRC.C.15.Add.255.En?Opendocument, para. 57(d).

كؤميتةى نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ مافةكانى منداأل" ،وردبوونةوة لةو راثؤرتانةى بةثيَي مادةى  40ى ثةيمانةكة لة اليةن دةولَةتانى
ئةندامةوة ثيَشكةشكراون ،كؤميَنتة كؤتاييةكان :نايجةر 12 ",ى حوزةيرانى .2009
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/co/CRC-C-NER-CO-2.pdf , para. 60(c).

 241كؤميتةى نةتةوة يةكطرتووةكان دةربارةى مافة ئابورى ،كؤمةآليةتى ،كةلتورييةكان )" ،(CESCRوردبوونةوة لةو راثؤرتانةى بة ثيَي
مادةكانى  16و  17ى ثةيمانةكة لة اليةن دةولَةتانى ئةندامةوة ثيَشكةشكراون ،سةرنجة كؤتاييةكانى كؤميتةى مافة ئابورى و كؤمةآليةتى و
كةلتورييةكان :ميسر",",
رؤذى سةردان ” E/C.12/1/Add.44, May 23, 2000, http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/E.C.12.1.Add.44.En?Opendocument ( 1
), para. 16.ى ئةيلولي 2009
 242ھةمان سةرضاوة.
243

Angela Wasunna, “Towards Redirecting the Female Circumcision Debate: Legal, Ethical and Cultural Considerations,” McGill
Journal of Medicine, vol.5, no. 2, (2000), pp.104-110.

بروانة:
ھةروةھا ِ
Chisholm Health Ethics Bulletin, Female Genital Mutilation, vol. 14, no. 1, (Spring 2008), R.J. Cook et al. “Female Genital Cutting,
“International Journal of Gynecology and Obstetrics, p. 286.

 244ريَكخراوى تةندروستى جيھانى ،بةشى تةندروستى ذنان ،سيستمةكانى تةندروستى و تةندروستى كؤمةأل" ،شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي
ئةمرؤ :ضى بةكارديَت و ضى بةكارنايةت.1999 ",
ميَيينة ",ثرؤطرامةكان تا
ِ
, p. 14.رؤذى سةردان  5ى حوزةيرانى http://www.giga-hamburg.de/content/iaa/archiv/fgm/FGM-Projektuebersicht.pdf (2009
بنةبركردنى كردةوةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة ”,
 245ريَكخراوى تةندروستى جيھانى "
ِ
http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241596442_eng.pdf, p.13.

فةندى نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ منداآلن" ،ستراتيذيَكى ھةماھةنط بؤ
برين لة نةوةيةكدا:
ِ
بنةبركردنى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينةِ /
شيَوازيَكى بةرمةبناى مافةكانى مرؤظ دامةزراو بؤ برؤطرامكردن ",حوزةيرانى ،2007
رؤذى سةردان http://www.childinfo.org/files/fgmc_Coordinated_Strategy_to_Abandon_FGMC__in_One_Generation_eng.pdf ( 30
), p. 28.كانونى دووھةمى 2010
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كؤمةلَطاى ثيَكةوة ثيَوةست بةيةكةوة دةسبةردارى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة ببن ،كة زؤرجار ئةم
246
بريارى لةسةردةدةريَت.
ثابةندبوونة لة تويَي ضةشنيَك لة كردةى جةماوةرييةوة ِ
بنةبركردن ،ئةندامة كاريطةرةكانى كؤمةأل دةطريَتةوة ،وةك سةركردة ئاينييةكان،
اليةنة طرنطةكانى ھةولَةكانى
ِ
ثسثؤرانى تةندروستى و مامؤستايان ،ھةروةھا مامانة سوننةتييةكانيش .لة راستيدا ،ثيَويستة زانيارى دةربارةى
ِ
برةخسيَنريَت شارةزايي
دةرةنجامة زيانبةخشةكانى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَينةيان ثيَبدريَت دةرفةتيان بؤ ِ
ديكةى كاركردن ثةيدا بكةن ،سةرضاوةى بةديلي داھاتيان بؤ دابينبكريَت .ئةو مامانة سوننةتييانةى كة دةسبةردارى
بنةبركردنيدا.
شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة دةبن ،رؤلَيَكى طرنطى بيناكةريان ھةية لة ھةولَةكانى
ِ
ھةرضؤنيَك بيَت ،ئةوة حكومةتة – لة كوردستانى عيراق حكومةتى ھةريَمى كوردستان – كة رؤلَي سةرةكي ھةية
لة زامنكردنى ثيَشخستن و ثيادةكردنى ثالنى كرداريى طشتطيردا ،كة دامةزراوة حكومييةكان ،كؤمةلَطاى مةدةنى و
كؤمةلَةكان لةخؤبطريَت .لةكاتيَكدا كة تيَوةطالندنى كؤمةلَطاى مةدةنى و كؤمةلَةكان وةك ھاوكارو بةشدار ،شتيَكى
بنةرةتيية ،ئةوة بةرثرسياريَتى حكومةتة سةركردايةتييةكى سياسيي و جةوھةريى بةرنامةكانى ريشةكيَشكردنى
ِ
شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة بةكاتء زامنى ثيادةكردنيان لة دامودةزطاكانى ھةموو ئاستةكاندا بكات :نيشتمانى،
ھةريَمى ،ھةروةھا ناوخؤيي .ثيَويستة ثابةندبونيَكى ثتةو و بةرضاو بة نةھيَشتنى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَينةوة،
وةطةرى
ثيادةبكريَت ،ثيَويستة حكومةتى ھةريَمى كوردستان ضوارضيَوةيةكى ياسايي و سياسةتيَك بخولَقيَنيَت و
ِ
بخات بؤ ريشةكيَشكردن.
ھاوكارى نيَوان دةزطا حكومى و ناحكومييةكان زؤر طرنطة .ستراتيذيَكى كارا ثيَويستء سةرةكيية بؤ ئةوةى
قةدةغةكردنى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة بخريَتة ناو ئةو سياسةت و بةرنامانةوة كة مامةلَة لةطةأل
تةندروستى زاوزآ ،ثةروةردة ،ثيَشخستنى خويَندةواريدا ،دةكةن .ثيَويستة كؤمةلَى ثزيشكى رؤلَيَكى سةرةكى ببينيَت
كة بآلوكردنةوةى زانيارى دروست دةربارةى كاريطةريية تةندروستييةكانى كردةوةكة ،ھةربؤية ثيَويستة بة
تةواوةتى ئاطادارى دةرةنجامةكانى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة بيَت .ثيَويستة بتوانن ئيدارةى ئةو ئالَؤزييانة
247
بدةن كة ليَيةوة دةكةونةوة.
وةك لة شويَنيَكى ديكةى ئةم بةشةدا وترا ،بةرزكردنةوةى ھوشيارى و ھاندانى طفتوطؤى طشتى بةشى سةرةكى
ھةلَمةتى كاراى بةھيَشتنى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينةن .ثالنى وةخؤكةوتن بؤ نةھيَشتنى كردةوة نةريتيية
زيانبةخشةكان كة كاريطةرييان لةسةر تةندروستى ذنان و منداآلن ھةية ،كة لة سالَي  1994دا لة اليةن دووھةمين
سيمينارى ھةريَميي نةتةوةيةكطرتووةكانةوة ئامادةكراوة ،ثالنيَكى كردةيي نمونةيي ئامادةكردووة ،كة ئةمانةى
248
خوارةوة دةطريَتةوة:

246
طؤرينى ثةيمانيَكى كؤمةآليةتى زيانبةخش"
فةندى نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ منداآلن ،سيَنتةرى ئينؤسيَنتىِ " ،

http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/fgm_eng.pdf, pp. 13-14.

 247ريَكخراوى تةندروستى جيھانى ،بةشى تةندروستى ذنان ،سيستمةكانى تةندروستى و تةندروستى كؤمةأل" ،شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي
ميَيينة: Programmes to Date: What Works and What Doesn’t,” 1999, http://www.giga-hamburg.de/content/iaa/archiv/fgm/FGM- ",
Projektuebersicht.pdf , p. 8.

بنةبركردنى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة بةيانيَكى نيَو ئاذانسى )جةنةوا :ضاثةمةنى
بروانة ريَكخراوى تةندروستى جيھانى،
ِ
ديسان ِ
ريَكخراوى تةندروستى جيھانى.2008 ،
)رؤذى سةردان  10ى مايسى http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241596442_eng.pdf (2010
بنةبرككردنى كردةوة نةريتيية زيانبةخشةكان كة كاريطةرييان
 248كؤميسيؤنى مافى مرؤظى نةتةوة يةكطرتووةكان" ،ثالنيَك بؤ بةكردةوة
ِ
لةسةر تةندروستى ذنان و منداآلن ھةية",
U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/1994/10/Add1, July 22, 1994,
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/(Symbol)/E.CN.4.Sub.2.1994.10.Add.1En?Opendocument

), paras 9-12.رؤذى سةردان  10ى حوزةيرانى

"برديانم و ھيضيان ثآ نةوتم"
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ناساندنى كاريطةريية زيانبةخشةكانى ئةو كردةوانة بؤ ئةوةى بخريَنة ناو بةرنامةكانى تةندروستى و
رؤشنبيريي سيَكسييةوة.
ئةو بابةتانةى ثةيوةندييان ھةية بةو كردةوة نةريتييانةوة كة كاريطةرييان لةسةر تةندروستى ذنان و
منداآلن ھةية ،بخريَنة ناو ھةلَمةتةكانى فيَركردنى خويَندةوارييةوة.
بةرنامةى بيستراو و بينراو و وتارى بآوكراوة لة ميديادا دةربارةى ئةو كردةوة نةريتييانةى كاريطةريي
ثيَضةوانةيان لةسةر تةندروستى كضانى الو و منداآلن ھةية ،بة تايبةتى خةتةنةكردنى ميَيينة.

ثيَويستة حكومةتان بيَدةنطيي دةورى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة بشكيَننء بكةرة سةرةكييةكانء سةركردةكانى
را بخاتة ناو طفتوطؤ طشتييةكانةوة دةربارةى.
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وةك ثيَشتر لةم راثؤرتةدا باسكرا ،حكومةتى ھةريَمى كوردستان ،ئارةزووى خؤى بؤ ثيَشخستنى مافةكانى ذنان لة
كوردستانى عيراق ثيشانداوة ،ئةويش بة ھةولَةكانى بؤ ضارةسةركردنى توندوتيذى دذى ذنان .رآوشويَنى سزايي
بةريَوةبةريَتييةكى لةناو وةزارةتى ناوخؤى
داناوة بؤ ئةوةى ثيَيدةوتريَت كوشتن لةسةر شةرةف ،ھةروةھا ضةند ِ
249
حكومةتى ھةريَمى كوردستاندا دامةزراندووة بؤ ليَكؤلَينةوة لة كةيسةكانى توندوتيذى دذى ذنان.
بةآلم ھيَشتا ،حكومةتى ھةريَمى كوردستان ثيَشةنطييةكى ھاوشيَوةى لة ثةيوةنديدا بة ضارةسةركردنى شيَواندنى
ئةندامى زاوزيَي ميَيينةوة ثيشان نةداوة .طةرضى بة تةواوةتيش سست نةبووة ،بةآلم ھةولَةكانى ثةرتوبآلو بوون،
كةموكورت و بآ ثشتيوان بوون .بؤ نمونة ،بةثيَي ذنارةيةك لة ريَكخراوة ناحكومييةكان ،وةزارةتى دادى حكومةتى
250
ھةريَمى كوردستان ،لة سالَي  2007دا فةرمانيَكى بآلوكردةوة كة شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة قةدةغة دةكات.
ھيَزةكانى ثؤليس بة جيَبةجيَكردنى ثابةنددةكات ،بةثيَي راثؤرتةكان ،فةرمانةكة باس لةوة دةكات كة دةبيَت
جةالدةكانى دةستطيربكريَن و بدريَن بة دادطا 251.لةطةأل ئةوةشدا ،ئةو فةرمانةو ناوةرؤكةكةى بةباشى لة
كوردستانى عيراقدا زانراو نية .ھيومان رايتس ؤض نةيتوانى كؤثييةكى دةستبكةويَت و نةيتوانى دلَنيا ببيَت لةوةى
رووبةرووبوونةوةى شيَواندنى
ئايا ھةرطيز ثيادةكراوة يان نا .لة  2008دا ثابةندبوونى حكومةت ثيَشوو بة
ِ
خةتةنةكردنى ميَيينة ،خاوبؤوة .لة ئادارى  2007دا ،كؤمةلَةى ھاريكارى قةيران و ثيَشخستنى ھاريكارى )وادى(،
بة ھاوكاري  14ريَكخراوى ناحكومى ،رةشنوسى ياسايةكيان دةربارةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة ئامادةكردو
خستيانة بةردةمى كؤميتةى تايبةتى ذنان لة ثةرلةمان 252.وةك ثيَشتر باسكرا ،لة شوباتى  2008دا  60ثةرلةمانتار لة
كؤى  111ثشتيوانييان لة رةشنوسى ياساكة كرد .ذمارةو بةرواريشى ليَدرا ،بةآلم ھيض طفتوطؤكردنيَكى فةرمى
دةربارةى نةكرا ،ضونكة ھةنديَك لة ثةرلةمانتارةكان نةياندوةيست وةھا كردةوةيةك بةشيَوةيةكى جةماوةريي
253
كفتوطؤى دةربارة بكريَت.
ثرؤذةياسايةك دةربارةى توندوتيذى ناوماأل لة اليةن  10ثةرلةمانتارةوة خراية بةردةمى
لة ئةيلولي  2008دا ِ
ثةرلةمانى كوردستان 254.مادةى  23تا  26باس لة ضةند رآوشويَنيَك دةكةن دذى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينةو
باس لة سزاى ئةنجامدةرةكانى ئةو كردةوةيةو ثيَشكةشكردنى يارمةتى بةوانةى لة كردةوةى شيَواندنى ئةندامى
زاوزيَي ميَيينة قوتاربوون .بةثيَي قسةى ثةخشان زةنطةنة ،كؤميتةكانى ثةرلةمان بة كؤميتةى تايبةتى ذنانيشةوة،
See section III for more information on violence against women in Iraqi Kurdistan.
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 250ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل شةوبؤ عةسكةرى 29 ،ى مايسى  .2009ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل فةالح
موردةخان 29 ،ى مايسى .2009
 251ھةمان سةرضاوة.
 14 252ريَكخراوة ناحكومييةكة ئةمانةن :وادى ،سةنتةرى طةشةثيَدانى مافة مرؤييةكان و ديموكراسي ) ،(DHRDھارتالند ئةاليةنس،
ثةيمانطاى كوردي بؤ ھةلَبذاردن ) ،(KIEدةسثيَشخةريي كؤمةلَطاى مةدةنى) ، (CSIيةكيَتى ذنانى زةحمةتكيَش ،ريَكخراوى راسان،
ھاوآلتى ،ريَكخراوى طةشةثيَدانى ياساو شارستانى ) ،(LCDOريَكخراوى طةشةثيَدانى مةدةنى ،ھاريكاري طةلي نةرويجى)،(NPA
خانزاد ،،سةنتةرى رؤشنبيرى و كؤمةآليةتى ،راديؤى دةنطى نوآ ،ناوةندى كةلتوريي بةدليسى.
253
ثرؤذةياسايةك لة ئةنجومةنى نيشتتمانى كوردستان )ثةرلةمان( ثيَويستى بة ثشتيوانى النيكةم دة ثةرلةمانتار ھةية بؤ ئةوةى بخريَتة
ِ
بةريَدةخريَت
بةريَبخريَت .ئةوكاتة رةشنوسةكة يان وةك ياسايةك ِ
ئةجيَنداوة .ھةر ياسايةك ثيَويستى بة زياتر لة  61دةنط ھةية بؤ ئةوةى ِ
كى
ي
بةش
ھةر
لةسةر
يان
بكات
واذؤى
ئةوةى
بؤ
ھةية
ياخود وةكو فةرمانيَك .سةرؤك بة ھةموو ياساكاندا دةضيَتةوةو دة رؤذى
نارازى
َ
ِ
ثرؤذةياساكة" ،بةآلم
بؤ
دةنطياندا
"
داخراوةوة
طاى
دةر
ثشتى
لة
بيَت .بةثيَي ميستةر تؤماس زؤن ديَر ئؤستيَن – ساكيَن ،ثةلةمانتارةكان "
ِ
سلَيانكردةوة لةوةى بخريَتة بةردةمى راى طشتى .ريَكخراوةكانى كؤمةلَطاى مةدةني دةيانويست ثرؤسةى ثةسةندكردنى ياساكة شةفاف بيَت
و لة ثةرلةمان بة ئاشكرا طفتوطؤى لةسةربكريَت.
254
بروانة ثةراويَزى ذمارة .61
تكاية ِ
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ثرؤذةياساكة ئامادةكرد .راثؤرتةكانيان
دوو راثؤرت و كؤميَنتةكانى خؤيان دةربارةى سةرنجةكانيان بةرامبةر ِ
ثرؤذةياسايةكى نوى دابنيَت .لة نيسانى  2009دا
برياريدا ِ
رادةستى ئةنجومةنى وةزيران كرد .بةآلم ئةنجومةن ِ
ثرؤذةياسا ثيَشنياركراوةكة كة لة اليةن
ذنان
تايبةتى
كؤميتةى
ثرؤذةياساى نويَي رةوانةى ثةرلةمان كرد.
ِ
حكومةت ِ
َ
ئةنجومةنى وةزيرانةوة ئامادةكرابوو ،رةتكردةوةو بة ھاوكاريي ريَكخراوةكانى كؤمةلطاى مةدةنى كةوتةوة
لةمةر توندوتيذى خيَزاني .بةثيَي طةشة حةفيد ،سةرؤكى
ثرؤذةياسا ئةسلَييةكةى
ِ
ھةولَدان بؤ ھيَزبةبةرداكردنةوةى ِ
ثرؤذةياساى توندوتيذى خيَزانى دةخريَتةوة بةردةمى سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان بؤ
كؤميتةى تايبةتى ذنانِ ،
255
ئةوةى بيخاتة ناو ئةجيَنداى طفتوطؤكانى مايس  /حوزةيرانى  2010وة.
ھاوكات لة  2009دا ،وةزارةتى تةندروستى بة ھاريكارى وادى ثالنيَكى ستراتيذى ثيَنج سالَةى دانا كة ھيَلَة
درشتةكانى ستراتيذيَكى دريَذخايةتى دةستيَوةرادانى دياريدةكرد .ثالنةكة ضةند ستراتيذيَكى تيَدابوو بؤ شكاندنى
تابؤكانى دةورى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة ،بةرزطردنةوةى ھوشيارى دةربارةى دةرةنجامة
بنةرةتدا ،وةزارةتى
تةندروستييةكانى ،كؤكردنةوةى داتا ،ھةروةھا ياساريَذى بؤ قةدةغةكردنى كردةوةكة .لة
ِ
تةندروستى ضةند كؤبونةوةيةكى لةطةأل وادى كرد بؤ ثيَشخيتنى ثالنةكة .بةآلم لة مايسى  2009دا ،ثيَش ثيادةكردنى
ثالنةكة ،وةزارةتى تةندروستى ثاشةكشةى كردو ھةنطاوى زياترى نةناو ثالنةكة ھةرطيز ثيادةنةكرا .ھيومان
رايتس ؤض ھةولَيدا بزانيَت بؤضى وةزارةت لةسةر ثالنةكة بةردةوام نةبوو ،ثيَيوترا كة ريَذةكانى شيَواندنى
ئةندامى زاوزيَي ميَيينة ئةوةندة بةرضاو نينء ئةو ريَكخراوانةى كاربؤ بةطذداضوونةوةى كردةوةكة دةكةن
ئابرووى كوردستان .وةزيرى تةندروستى بة ھيومان رايتس ؤضى
"بةرذةوةندى" تريان ھةية ،وةك لةكةداركردنى ِ
وت كة رؤذنامةوانيَكى ئةمريكى ھاتووة بؤ كوردستان و ويَنةى كضيَكى لةكاتى خةتةنةكردندا طرتووة .وتى كة
حكومةتى ھةريَمى كوردستان شكاتى لة رؤذنامةكةو ريثؤرتةرةكة كردووة لةسةرئةوةى بة نادروستى ئةوةى
لةكوردستان روودةدات ،نمايشيانكردووة ،وتيشى كة ئةو وتارة "ثيالن"يَك بووة و ثيَشوةخت ئامادةكراوة 256.فةالح
موردةخان ،ريَكخةرى بةرنامةى وادى ،بة ھيومان رايتس ؤضى وت كة وةزارةتى تةندروستى بة وادى وتووة كة
257
ئابرووى كوردستان نابووت دةكات".
دةرؤيي تيَداكراوة و كارةكةيان ِ
"ئامارةكانيان زيَ ِ
لة شوباتى  2010دان نويَنةرى وادى لةطةأل طةشة حةفيد ،سةرؤكى ئيَستاى كؤميتةى مافةكانى ذناندا كؤبؤوة.
خؤشحالَبوون بةوةى كة حةفيد ثشتيواني لة ھةولَةكانيان بؤ بةطذداضوونةوةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة
258
دةربرى.
دةكات و طرنطيدانى خؤى بة طةياندنى ثرسةكة بؤ ثةرلةمان
ِ
داتاكانى بآلوبوونةوةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ذنان لة ھةريَمى كوردستان لة روومالَة كةى تةندروستى خيَزانة
عيراقييةكاندا ،بة ثشتيوانى ريَكخراوى تةندروستى جيھاني ) (WHOلة  2006دا ،يان لة سيَھةمين روومالَى ھيَشوويي
فرةنيشاندةرى  2006دا كة بة ثشتيوانى يونيسيَف ئةنجامدرا ،نةبوون .بةثيَي دكتؤر فايزة مةجيد ،بةرثرسى ثزيشكيي
ئؤفيسى عيراق ريَكخراوى تةندروستى جيھانى ) ،(WHOلة عةممان ،لة  2005دا حكومةتى عيراق شيَواندنى
ئةندامى زاوزيَي ميَيينةى بة طرفتيَك دانةدةنا ،ھةربؤية داتا دةربارةى بآوبوونةوةى لة روومالَةكةدا نية 259.فاتم
ئيبراھيم ،سةرؤكى ثراستنى منداأل لة سةنتةرى يونيسيَفي ثشتيوانى عيراق ،لة عةممان ،سةرنجيدا كة
ئامادةكارييةكان بؤ روومالَي ) (MICS3لة  2004دابوون و روومالَةكةش لة  2005دا كرا .لةوكاتةدا ،زانيارى
كؤنكريَتى دةربارةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة لةئارادا نةبوون ،ئةو ريَكخراوة ناحكومييةش كة ھاوكاريان
بوو نيطةرانى شيَوةكانى ديكةى ثاراستنى منداآلن بوو لة عيراق .وتيشى كة ئةركى كؤميتةى ئةنجامدانى
 255ديمانةى تةلةفونيي ھيومان رايتس ؤض لةطةأل طةشة حةفيد 6 ،ى مايسى .2010
عةبدولرةحمان عوسمان يونس 3 ،ى حوزةيرانى .2009
 256ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل د.
ِ
257
ثرؤذةى وادى ،سليَمانى 29 ،ى مايسى .2009
بةريَز فةالح موردةخان ،ريَكخةرى ِ
ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل ِ
 258طفتوطؤى تةلةفونى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل تؤماس ظان ديَر ئؤستيَن –ساكيَن 22 ،ى شوباتى .2010
259
نامةطؤرينةوةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل د .فايزة مةجيد ،بةرثرسى ثزيشكى  2 WHOى نيسانى  2010ھةروةھا طفتوطؤى
ِ
تةلةفوني لةطةلَيدا  4 ،ى مايسى .2010
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بةريَوةية زانيارى دةربارةى بآلوبوونةوةى
روومالَةكة ،ئةولةويةتى نةدا بةو ثرسة .بةآلم
روومالَي  MICS4كة ِ
260
شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة لةخؤدةطريَت .ھةروةھا ئامارى سةالمةتى كؤمةاليةتى و تةندروستى ذنانى
عيراق ) (I-WISHكة يونيسيَف سةرؤكايةتى كرد بة ھاوكارى  WHOو يونيسيَف وةزارةتى ثالندانانى عيراقة
زانيارى دةربارةى رةوشى كؤمةاليةتى و تةندروستى ذنان لة ماوةى ذياندا تا دةطاتة  80سالَي ،كؤدةكاتةوة .ئةو
سكثرى و مندالَبوون ،ثةروةردة،
روومالَة داتا دةربارةى ديمؤطرافيا كؤمةآليةتييةكان ،تةندروستى زاوزآ وةك
ِ
ھةروةھا توندوتيذى دذى ذنان بة ضةند ثرسياريَكيشةوة دةربارةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة ،كؤدةكاتةوة.
261
دةبيَت روومالَي  I-WISHلة تشرينى دووھةمى  2010دا ئامادةكرابيَت.
لة حوزةيرانى  2009دا ،ضةند بةرثرسيَكى وةزارةتى مافى مرؤظ لة ھةوليَر بة ھيومان رايتس ؤضيان وت كة
ھةلَمةتيَكى ثيَكةوةيي راطةياندن دةربارةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة لةطةأل وةزارةتى ئةوقاف و كاروبارى
ئاينيدا ،بؤ درةنطوةختيَكى ئةو سالَة دانراوة .لةو ھةلَمةتةدا ثؤستةرو نوسراو و شتى تر دةربارةى مةترسييةكانى
شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة بآلودةكريَتةوة .ھةرضؤنيَك بيَت ،بةرثرسةكان نةيانتوانى بةرواريَكى دياريكراو
بؤ دةسثيَكردنى ھةلَمةتةكة ديارى بكةن ،ھةتا حوزةيرانى  2010ش ھةلَمةتةكة بةرثانةكرابوو.
ثيَويستة حكومةتى عيراق و حكومةتى ھةريَمى كوردستان ھةموو ھةنطاويَكى ثيَويست بةرةو ريشةكيَشكردنى
شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة بنيَن ،بة ثيَشخستنى ضوارضيَوةيةكى سياسيء ياسايي بؤ ضارةسةركردنى
شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينةو بآلوكردنةوةى زانيارى دروست بؤ كؤمةلَةكان ،دذوةستانةوةى كردةوةكة.
واديارة حكومةتى نوآ ،لة حوزةيرانى  2009دا ھةلَبذيَردرا ،ھةروا ثابةندة بة دذوةستانةوةى توندوتيذى دذى ذنان لة
ھةريَمى كوردستان .لة  25ى تشرينى دووھةمى  2009دا لة سالَيادى رؤذى جيھانى دذوةستانةوةى توندوتيذي دذى
ذناندا ،بةرھةم سالَحي سةرةكوةزيرانى نوآ ،ثابةندبوونى حكومةتى ھةريَمى كوردستانى بة مافةكانى ذنانةوة
دووثاتكردةوةو رايطةياند كة توندوتيذى دذى ذنان يةكيَكة لة ئةولةويياتةكانى حكومةتى ھةريَمى كوردستان.
سةرةكوةزيران وتى كة حكومةتى ھةريَمى كوردستان بةنيازة وةزارةتيَك دابمةزريَنيَت بةرثرس بيَت لة ثيَشخستنى
ميكانيزميَك بؤ ھةماھةنطيكردن لةطةأل ھةولَةكانى حكومةتدا بؤ ريَطةطرتن لة جياكارى و توندوتيذييةكان دذى
262
ذنان.

†@ @ðbï@ö@ðîbbî@ôØóîòíŽïšŠaíš@ôäbäa
ثيَويستة حكومةتى ھةريَمى كوردستان ھةردوو وةآلمدانةوةى ياسايي و سياسيي لةيةك كاتدا بؤ شيَواندنى ئةندامى
زاوزيَي ذنان ھةبيَت .ثيَويستة ئةمة بة ناسينى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة بة طرفتيَك ،دةستثيَبكات ،ھاوشان
لةطةأل ثابةندبوونى ثتةو و بنياتنةر لة ديوى ھةردوو دةسةآلتداران و ئؤثؤزيسيؤنيشةوة بؤ ضارةسةركردنى .بوونى
بنةرةتيية بؤ دانانى ستراتيذيَكى كارا .ثيَويستة ئةم ضوارضيَوةية
ضوارضيَوةيةكى بةھيَزى ياساييء سياسي شتيَكى
ِ
كؤكردنةوةى داتا ،ستراتيذيَكى ثةيوةنديكردن بةرمةبناى طفتوطؤى جةماوةريي لةطةأل كؤمةأل و لةناو كؤمةلَدا
دامةزرابيَت ،خزمةتطوزارى كؤمةآليةتى و ثزيشكى بؤ ذنانء كضان ،ميكانيزمةكانى ثاراستن ،خزمةتطوزاريي

 260طفتوطؤى تةلةفونيي ھيومان رايتس ؤض لةطةأل فاتم ئيبراھيم ،سةرؤكى ثاراستنى منداآلن لة سةنتةرى ثشتيوانى عيراقى سةر بة
يونيسيَف لة عةممان 3 ،ى مايسى .2010
261
نامةطؤرينةوةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل د .فايزة مةجيد ،بةرثرسى ثزيشكى  2 WHOى نيسانى  2010ھةروةھا طفتوطؤى
ِ
تةلةفوني لةطةلَيدا  4 ،ى مايسى .2010
" 262وتةى سةرةكوةزيران ،بةرھةم سالَح دةربارةى رؤذى جيھانيي نةھيَشتنى توندوتيذى دذى ذنان" ،بةيانى رؤذنامةيي حكومةتى
ھةريَمى كوردستان 25 ،ى تشرينى دووھةمى .2009
http://www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=223&lngnr=12&smap=02010100&anr=32647

)رؤذى سةردان  6ى مايسى (2010
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بةھاناضوونى كضانى روو لةمةترسى ،ئةو ياسايانةى كة شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة قةدةغةدةكةن ،سةثاندنى
سزا ئةطةر قةدةغةكردنةكة ثشتطويَخرا.
ضاوارضيَوةيةكى سياسي كارا ثيَويستى بة ھاوكاريي سيَكتةرةكان ھةيةو ثيَويستى بةوةية وةزارةتةكانى
تةندروستى ،داد ،ثؤليس و ثةروةردةو كؤمةلَطاى مةدةنى بةشداريي تيَدابكةن .دةبيَت حكومةتى ھةريَم شيَوازى
فرةاليةن ثيَشبخات كة بةشيَوةيةكى تايبةتى ضارةسةرى ئةو ھؤيانة بكات كة وا لة خةلَك دةكات كردةوةكة
ئةنجامبدةن ،لةتويَي ضةند بةرنامةيةكةوة لةطةأل خيَزانةكان ،سةركردة ئاينييةكان ،ھةروةھا مامانةمكانيشةوة.
جارنامةى نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ نةھيَشتنى توندوتيذى دذى ذنان ) (DEVAWھانى دةولَةتان دةدات "بةثيَي توانا
ِ
ھةولَبدةن توندوتيذى دذى ذنان قةدةغةبكةن ،ليَثرسينةوةى ليَبكةن ،ھةروةھا بةشيَوةيةكى سازاو لةطةأل ياساى
نةتةوةييدا ،سزاى كردةوةكانى توندوتيذى دذى ذنان بدةن ،ض ئةطةر ئةو كردةوانة لة اليةن دةولَةتةوة يان كةسى
تايبةتةوة ئةنجامدرابن 263".مادةى  (3)24ى  CRCبةشيَوةيةكى تايبةتى داوا لة حكوممةتةكان دةكات رآوشويَنى كارا
264
بطرنة بةر بؤ نةھيَشتنى ئةو كردةوة نةريتييانةى زياندةطةيةنن بة منداآلن.
 CRCدةلَيَت كة ثيَويستة حكومةتةكان رآوشويَنى ياساي ،ئيداريي ،كؤمةاليةتى و ثةيوةردةيي طونجاو بطرنة بةر بؤ
265
ثاراستنى منداآلن لة توندوتيذى ،جةستةيي بيَت يان زةينى ،تةنانةت كاتيَك لةذيَر سةرثةرشتى خيَزانةكانيشدان.
مادةى  (2)19دةلَيَت كة ثيَويستة ئةو رآءشويَنة ثاريَزةرانة ،نةك تةنھا ھةر خزمةتطوزاريي ثشتيوانى بؤ منداآلن
بطريَتةوة ،بةلَكو رآءشويَنى قةدةغةكاريش بؤ دةستنيشانكردن ،راثؤرتدان ،ليَثؤسينةوةى ئةو جؤرة رووداوانة،
266
بطريَتةوة.
بنةرةتيية بؤ ثةرةوثيَشبردنى ثابةندبوونى
ياساى تايبةت بؤ قةدةغةكردنى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة شتيَكى
ِ
حكومةتى ھةريَمى كوردستان بة مافةكانى ذنان و كضانةوة .ثيَويستة ياساكان ئةم ناوةرؤكانةى خوارةوة بطرنةوة:
•
•
•

ثيَناسةى ياسايي شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة كة ھةموو جؤرةكانى بطريَتةوة ،بةثيَي ئةو
دايرشتووة.
زاراوةسازييةى كة ِ WHO
َ
ثيَويستة ياساكة بةشيَوةيةكى تايبةتى بليَتكة ھةموو جؤرةكانى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة بكات دذى
نارأزين ،قةدةغةية.
كضان و ئةو ذنة نةرزانةى ثيَي ِ
ثيَويستة ياسا ئةو كةسانة دةستنيشان بكات كة دةشيَت بةرثرسيار بن لةبةردةمى ياساداو لةطةأل جؤرو
267
ماوةى سزاكانيشدا.

ثيَويستة ياساى قةدةغةكردنى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة ،ناوةرؤكى ثةروةردةييشى تيَدابيَت .دةبيَت
بريارة نويَيةكان طؤش بكريَنن بةتايبةتى ئةطةر بيَت و سزاى تاوان بيانطريَتةوة.
كؤمةلَةكان بة ِ

 263يوئيَن ديظاو ،مادةكانى  1و )4سى(.
 CRC 264مادةى .(3) 24
 CRC 265مادةى .(1)19
 266كؤميتةى مافةكانى منداأل ،مادةى ذمارة .(2)19
267

Center for Reproductive Rights, “Female Genital Mutilation: An Advocate’s Guide to Action, A Matter of Human Rights,” 2006,
 ), pp. 24-25.رؤذى سةردان  17ى ئابي http://reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/FGM_final.pdf (2009

جارنامةى قاھيرة بؤ نةھيشتنى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَينة 23 ",ى
بروانة ئةنجومةنى نةتةوةيي مندالَيَتى و دايكايةتى " ِ
ديسان ِ
حوزةيرانى ،2002
http://www.chldinfo.org’files/fgmc_Cairodeclaration.pdf.

57

@Human Rights Watch | 2010 ôäa‹îòŒíy

ئةطةر قةدةغةكردنى ياسايي شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة ،ذنة نةرزةكان بطريَتةوة يان نا ،دةبيَت حكومةتى
برياريَك دةربارةى جةستةكانيان بدات ،ثيَوستة
ھةريَمى كوردستان لة رووى ريَزطرتنى مافةكانى ذنانةوة ،ضةند ِ
دةرببرن.
لةسةر
رةزامةندييان
و
ببن
ئاطاداريان
زامنى ئةوة بكات كة مةرجةكان خراونةتة روو بؤ ئةوةى ذنان
ِ
رةزامةندى ئاطادارانة ماناى ئةوةية كة رةزامةندي دراوة بة دةستيَوةردانى ثزيشكى كة ئةويش بريتية لة
ھةرةشة يان ثالَنةرى ناشايستةوة ".ثيَويستة رةزامةندى ئاطادارانة كايطةريي فشارة
"بةدةستھيَنانى ئازادانة ،بآ
ِ
َ
كؤمةآليةتى ،كةلتوريي و ئاينييةكان لةسةر تواناى ذنان بؤ ھةلبذاردنى ئازادانةى ئةوةى كردةوةكة ئةنجامبدةن،
268
لةثيَشضاو بطريَت.

@ @oìŠ†@õŠbïäaŒ@õòìóä†‹Øì⁄i
ليَكؤلَينةوةى ھيومان رايتس ؤض ضةند كةموكورتييةكى مةترسيدارى لةمةسةلةى ثيَشكةشكردنى زانيارى دروست
لةمةر شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة ئاشكراكرد .ذنان زانيارى زؤركةم
و زانيارى تةواودا بة ذنان و كضان
ِ
وةردةطرن ،زؤريَك لةوةى ثيَياندةطات نادروستن نامةيةكى تيَكةلَوثيَكةلَة لة بكةرة جياجياكانةوة ثيَياندةطات.
زؤربةى ديمانةكراوةكانمان ،زانيارى زؤر سةرةتاييان دةربارةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة ھةبوو )جيا لة
ئةزمونى ئازاراوى خؤيان( ،دةرةنجامةكانى كردةوةكة ،ھةروةھا ئةطةرى ئالَؤزيية تةندروستييةكان .ذنان و كضان
بةشيَوةيةكى تايبةتى نامةيةكى سةرشيَويَنةريان دةربارةى ئةوة ثيَدةطات كة ئايا شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة،
ثيَويستييةكى ئاينيية .ئيسالم رؤلَيَكى طرنط لة كؤمةلَطاى كوردةواريدا دةطيَ ِريَت .لة زؤر بؤنةدا ،ئةو ذنانةى قسةمان
لطةأل كردن ،باسى ثابةندبوونى خؤيان بة ئيسالمةوة بؤ كردين ،زؤيَكيشيان ئاماذةيان دا بة وتارةكانى ھةينى وةك
بريارى طةورة بن يان بضووك.
بريارانةياندا كة ثةيوةندييان بة ذيانيانةوة ھةية ،جا ِ
فاكتةريَكى سةرةكى لةو ِ
دةسةالتداران ،ئاطادارى ئةو تةمومذةن كة لة دةورى كردةوةكةية ،ھيض ھةولَيَكيشيان نةداوة بؤ
رووبةرووبوونةوةى مةسجة بةطذيةكداضووةكانى ناو كايةى طشتى .ثيَويستة حكومةت زامنى روونى و تؤكمةيي
ِ
مةسجناردنةكان بكات لة ھةموو بةشة ثيَكھيَنةرةكانيدا ،وةزارةتةكانى تةندروستى ،ثةروةردة ،ھةروةھا ئةوقاف و
كاروبارى ئاينى ،رؤلَي سةرةكى تيَدا بطيَ ِرن.
وةزارةتى ئةوقاف و كاروبارى ئاينى كة بةرثرسياريَتى سةرثةرشتيكردنى كاروبارى زياتر لة  4000مزطةوتى
لةئةستؤية ،ھةروةھا بةرثرسيارة لة دامةزراندنى مةالكان و ئاينزاكانى ئايينةكانى تر بة ناونيشانى جياجيا بؤ
ئةنجامدانى نويَذو سروتةكان لة شارؤضكةو طوندةكاندا ،بة ريَكوثيَكى ،رؤلَيَكى تايبةت و بةرضاوى ھةية .وةزيرى
عةبدولرةحمان عوسمان يونس لة ديمانةيةكى رؤذنامةييدا ،وتى "ثيَوستة وةزارةتى
ثيَشووى تةندروستى د.
ِ
كاروبارى ئاينى بة ئيمامةكان بلَيَت لة وتارى نويَذى ھةينيياندا دذى خةتةنةكردنى ميَيينة بدويَن ،تا جةماوةرةكانيان
لةو كردةوةية دووربكةونةوة 269".وةزيرى ئةوقاف و كاروبارى ئاينى نكوليكرد لةوةى كة مةالكان بلَيَن شيَواندنى
ئةندامى زاوزيَي ميَيينة فةرزيَكى ئاينيية و ثيَويستة بؤ كضان بكريَت .محةمةد ئةحمةد سةعيد شاكةلي ،وةزيرى
كاروبارى ئاينى حكومةتى ثيَشوو ،لة حوزةيرانى  2009دا بة ھيومان رايتس ؤضى وت كة وةزارةتةكةى ھيض
270
سكاآليةكى ثيَنةطةيشتووة دةربارةى ئةوةى كة مةالكان رةواج دةدةن بة شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة.
ھةرضؤنيَك بيَت ،نةبوونى سكاآل شتيَكى سةرسامكةر نية ،لةكاتيَكدا زؤربةى خةلَكى خةتةنةكردنى ميَيينة بة
سوونةت دادةنيَن و بةشيَوةيةكى طشتى طومان ناخةنة بةر قسةيةك لة اليةن سةركردة ئاينييةكانةوة كرابيَت .ئةركى
268

Center for Reproductive Rights, “Female Genital Mutilation: An Advocate’s Guide to Action,” 2006,
http://reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/FGM_final.pdf, p.25.

 269ناوضةكانى كوردستانى عيراق لة ئامادةكاريدان بؤ قةدةغةكردنى خةتةنةكردن".
رؤذى سةردان( Agence France Presse, November 23, 2008, http://www.stopfgmkurdistan.org/html/english/articles/article003e.htm
June 5, 2009).
270
بةريَز محةمةد ئةحمةد سةعيد شاكةلي 3 ,ال حوزةيرانى .2009
ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل ِ

"برديانم و ھيضيان ثآ نةوتم"
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سةرشانى وةزارةتةكةية كة رؤلَيَكى ضاوديَريكةر ببينيَت بؤ ريشةكيَشكردنى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة ،بة
ھةماھةنطى لةطةأل باقى حكومةت و سةركردة ئاينييةكانى ھةموو ثيَ ِرةوةكندا كاربكات .بةھةمانشيَوة ،ثيَويستة
حكومةتى ھةريَمى كوردستانيش زامنى ئةوةبكان كة ھةولَةكانى قةدةغةكردنى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة
ثيَويستى بة ثابةندبوون و ھاريكاريية لةطةأل ھةموو كؤمةلَةكانى ناو كوردستانى عيراقدا ،بآ كويَدانة رةضةلَةك و
شوناسة ئاينييةكان و وابةستةيية سياسييةكان.
حكومةت رؤلَيَكى سةرةكى ھةية كة بيبينيَت لة زامنكردنى ئةوةى ذنان دةستيان دةطات بة زانيارى دروست ء نوآ
دةربارةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينةن كة زامنى ئةوة بكات كة ئةركى خؤى ئةنجامدةدات لة راستكردنةوةى
خورافياتة سةرسةختةكان و بةدحالَيبوونةكان دةربارةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينةدا لةكايةى طشتيدا,
برياردةرى تايبةتى مافى تةندروستى وتى كة "ثيَويستة ذنان وةك ياساو وةك راستةقينةش دةستطةيشتنى يةكسانيان
ِ
271
ھةبيَت بة زانيارييةكان دةربارةى ثرسة سيَكسي و زاوزيَييةكان".

@ @çbØóàb−òŠò†@ìòìóäìíiì⁄i@õòŠbiŠò†@çbØòŠò‡äb“ïïä@ì@çbØòŠbàb÷@õòìóä†‹ØüØ
حكومةت ئامارى سةرانسةريي ھةريَمةكة دةربارةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة كؤناكاتةوة ،ھةروةھا
دةستوريشى نةداوة ناوةندةكانى تةندروستى طشتى بؤ ضاوديَريكردنى بآلوبوونةوة يان دةرةنجامةكانى كردةوةكة.
وةك باسكرا ،حكومةت شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَينةى نةخستة ناو روومالَة ھيَشوويية فرةنيشاندةرةكةى بة
ثشتيوانى يونيسيَف ئةنجامدرا ،يان روومالَةكةى تةندروستى خيَزانة عيراقييةكان كة بةثشتيوانى  WHOئةنجامدرا.
سةرنجرأكيَشةكانى روومالَة تاقانةكةى وةزارةتى مافى مرؤظ دةربارةى شيَواندنى ئةندامى
ئةمة ويَ ِراى دةرةنجامة
ِ
زاوزيَي ميَيينة لة قةزاى ضةمضةماأل.
حكومةتى ھةريَمى كوردستان ،بة ھاوكارى ريَكخراوة ناحكومييةكان ،دامةزراوة نيَودةولَةتييةكان ،نةخؤشخانةكان،
ھةروةھا عةيادةكان ،ثيَويستى بةوةية كة دةسبةجآ سيستميَكى سةرتاثاطيرى ھةريَمةكة دابنيَت بؤ كؤكردنةوةى داتا
دةربارةى بآلوبوونةوةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة .ھةولَةكانى دةزطاو دامةزراوة جياجياكان بةشيَوةيةكى
بةرضاو ياريدةى كؤكردنةوةى زانيارى جؤراوجؤر دةدةن تا ويَنةيةكى روون دةربارةى كردةوةكة ثيَشكةشبكةن.
ثيَويستة لةكؤكردنةوةى داتادا جةختبكريَتة سةر ئةو جؤرةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة كة لة كوردستانى
عيراق ھةية .زانيارى تريش ثيَويستن و دةبيَت ريَذةكانى كضان و ذنانى بةركةوتوو بدؤزريَتةوة بؤ ئامادةكردنى
لةمةر تةشةنةكردنى ،بةكارھيَنانى ئةو نيشاندةرانةى لة جيھاندا لةسةرى ريَكةوتوون ،ئةوانةى ئيَستا
نيشاندةرةكان
ِ
ثيَوةرى كاركردننن لةسةر شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة .ثيَويستة شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة بةشيَوةيةكى
رؤتينى بةردةوام بخريَتة ناو  MICSو  IFHSة ئايندةييةكانةوة .تةرزى زانيارييةكة يارمةتي ثيَوانةكردنى
بآلوبوونةوة يان كةبوونةوةى ريَذةكانى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة دةدات .لة ھةمووى طرنطتر ،زانيارى
دةربارةى ثاساوةكانى ئةنجامدانى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة يارمةتيدةرن بؤ بةطذداضوونةوةى
بةدحالَيبوونةكان دةربارةى ثيَويستى ئةنجامدانى كردةوةى لةوجؤرة.

÷@ @ônìŠ‡äóm@õŠaŒímóà‚@ôäaŠürq@ôäbØóØŠó
بنةرةتى زانيارى متمانةثيَكراو رةفتاربكةن و بةرثرسياريَتى
ثسثؤرانى تةندروستى وةك سةرضاوةيةكى
ثيَويستة
ِ
ِ
ئاكارييان ھةبيَت بؤ زامنكردنى ئةوةى كة ذنان و كضان دةستياندةطات بة زانيارى دروست دةربارةى دةرةنجامة
تةندروستييةكانى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة .ھةروةھا بةرثرسياريشن لة دابينكردنى ضارةسةرى ثزيشكى
 271كؤميسيؤنى نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ مافةكانى مرؤظ" ،مافى ھةموو كةسيَك بؤ بةھرةمةندبوون لة بةرزترين ستانداردى دابينكراوى
تةندروستى جةستةيي و زةينى"،
June 8,

رؤذى

Paul Hunt, U.N. Doc. E/CN.42004/29, February 16, 2004,
سةردان( http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/8585ee19e6cf8b99c1256e5a003524d7/$FILE/G0410933.pdf
2009), para. 28.
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لةبار بؤ ئةو كض و ذنانةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينةيان بؤ كراوة ،راويَذ ثيَشكةشبكةن ،يان ئةو
قوربانييانةى دووضارى ثةريَشانى زةينى بوون ،رةوانةى شويَنى ثيَويست بكةن .ھةروةھا دةبيَت ئةو مردنانةش
تؤمار بكةن كة لةئةنجامى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينةوة روودةدةن.
ثسثؤرانى خزمةتطوزارى تةندروستى لة كوردستانى عيراق تيَ ِروانين و تيَطةيشتنيَكى ھاوتايان دةربارةى جياكاريي
ِ
نيَوان شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينةو خةتةنةكردنى ميَيينة ال نية .د .عةتيية ئةلسالَحي ،راويَذكاريَكى ثزيشكى
دةركةوتوو الى حكومةتى ھةريَمى كوردستان ،جياجاريي دةكات لة نيَوان شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينةو
خةتةنةكردنى ميَيينةدا ،دةلَيَت ئافرةتى كورد خةتةنةدةكريَت ،نةك شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة .بةثيَي ئةو،
ناوةراست ،دةكريَت ،ھةروةھا
شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَينة لة بةشيَكى ئةفريقياو والتانى كةنداو لة خؤرةالتى
ِ
272
برين و ھةم تةسككردنةوة يان داخستنى دةروازةى زيَدان دةطريَتةوة ،كة ئةمةش لة كوردستان ناكريَت.
ھةم ِ
ھةرضؤنيَك بيَت ثيَناسة سنوردارةكةى ئةو بؤ شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة ،لةطةأل ثيَناسةكةى  WHOو رةوتى
طشتى كؤمةلَي ثزيشكى نيَودةولَةتيدا ،نايةتةوة.
د .ئةلسالَحي وتيشى كة كاتيَك كضانى الو سكاآل دةكةن لةدةست ضيَذوةرنةطرتنيان لة سيَكس ،ئةوة ھؤيةكةى
دةطةريَتةوة بؤ ئةوةى كة ميَردةكان بايةخى تايبةتى نادةدن بة ذنةكانيان لةكاتى جوتبووندا ،نةك بؤ ليَكردنةوةى
ِ
فيتكة لةكانى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينةدا" :خةتةنةكردن ھيض نية ،كارناكاتة سةر ذيان ،ضونكة ذن لة
ھةموو بةشةكانى لةشيدا ھةستيارة 273".لة قسةكانيدا بؤ ھيومان رايتس ؤض ،ئةو خاتونة ثيَشنيارى كرد كة ئةو
جؤرةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَينة كة بةزؤرى لة كوردستان دةكريَت "ھيض كاريطةرييةكى لةسةر ذيانى
سيَكسى نية 274".بة نيطةرانييةكةوة لةسةرى رؤيشت كة خةتةنةكردنى ميَيينة ھيض كاريطةرييةكى لةسةر
تةندروستى جةستةيي نية ،طةرضى دان بةوةدا دةنيَت كة دةشيَت كاريطةريي دةرونى ھةبيَت 275.ئةو دوور لة
تيَطةيشتنى ثيشةى ثزيشكى لةسةرانسةرى جيھاندا ،لة تةلةفيزيؤنةوة طوزارشتى لةم تيَ ِروانينانة كرد .طةذاأل ه.
باسى ئةو زانيارييانةى كرد كة لة ميدياوة وةرى طرتوون" :دكتؤريَك لة تةلةفيزيؤنةوة روونيكردةوة كة شيَواندنى
ئةندامى زاوزيَي ميَيينة شتيَكى ئاسايية...دكتؤرةكة وتى "ئةطةر نةشيكةيت ھةمان شتة 276".ھيومان رايتس ؤض
ثرسيارى ناوى دكتؤرةكةى كرد ،ثيَمانى وت ناوى دكتؤر عةتييةية لة ھةوليَر.
ثيَويستة حكومةت ضةند ھةنطاويَك بنيَت بؤ زامنكردنى ئةوةى كارمةندانى خزمةتطوزارى تةندروستى ،زانيارى
277
ثزيشكيي طونجاو و دروستيان البيَت ,بةثيَي فيدراسؤنى نيَودةولَةتى بؤ ثزيشكيي ذنان و مامانيي ).(FIGO
رؤشنبيركردنى جةماوةرو ئةندامانى بوارى تةندروستى و مومارةسةكةرانى خزمةتطوزاري
تةندورستى ،سةركردةكانى كؤمةأل ،ثةروةردةكةران ،زانا كؤمةآليةتييةكان ،ضاالكوانانى
مافةكانى مرؤظ و ئةوانةى تر كة ئةم سياسةتانة جيَبةجيَدةكةن ،بؤ بةرزكردنةوةى ھوشيارى

 272ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل د .عةتيية ئةلسالَحى 4 ،ى حوزةيرانى .2009
 273ھةمان سةرضاوة.
 274ھةمان سةرضاوة.
 275ھةمان سةرضاوة.
 276ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل كةذاأل ه 29 .ى مايسي .2009
دابرياريَكى دةربارةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة
 277فيدراسيؤنى نيَونةتةوةيي نةخؤشييةكانى ذنان و مندالَبوون لة سالَي 1996
ِ
بروانة:
ثةراند ،بؤ زانيارى زياتر ِ
تي َ ِ
).رؤذى سةردان  8ى ئةيلولي http://www.figo.org/projects/general_assembly_resolution_FGM (2009
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برين  / FGCشيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة
دةربارةى بةرينيي طرفتةكةو مةترسييةكانى ِ
278
 FGMباشترين ريَطاية بؤ ريشةكيَشكردنى ئةم كردةوةية.
ناروون دةربارةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة لة ثانتايي كؤمةآليةتيدا،
رةنطة وةك دةرةنجاميَكى نامةى ِ
كارمةندانى بوارى تةندروستى لة كوردستانى عيراق ،دوودلَن لةوةى باسى مةترسييةكانى بؤ نةخؤشييةكانى بكةن.
د .سةنا رةشيد وتى "طرفتى )شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَينة( بريتية لة كؤمةأل نةك من "279.وتيشى كة "دواكةوتن
280
لة ناوضةكةدا ھةية ،خةلَك بةئازادي طرفتة ثزيشكى و كؤمةاليةتييةكانى وةك خةتةنةكردن ثةسةنددةكةن".
ھةرضؤنيَك بيَت ،لة تيَ ِروانينى د .سةناوة ،كارمةندانى خزمةتطوزارى تةندروستى ،رؤلَيَكى سنورداريان ھةية
بيبينن ،دةتوانن لة عةيادةكانيان ئامؤذطارى نةخؤشةكان بكةن ،ئةمةش بة ھاوكارى ريَكخراوة ناحكومييةكان 281.لة
حةمةرةحيم فةتاح ،كة وانةى مةترسييةكانى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة دةلَيَتةوة،
اليةكى تريشةوة ،د .فةتاح
ِ
ثيَمانى وت كة وا ھةست دةكات بةرثرسياريَتى بةطذداضوونةنةوةى كردةوةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة،
ثيَويستة النيكةم بةشيَكى لةئةستؤى كؤمةلَى ثزيشكيدا بيَت و بة تايبةتى وةزارةتى تةندروستى .ئةو وتى كة ثيَويستة
وةزارةتى تةندروستى ريَنمايي نةخؤشخانةكان بكات بؤ دابينكردنى ثشتيوانيي طونجاو بؤ ئةو نةخؤشانةى
282
دووضارى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة بوون.
ثسثؤرانى تةندروستى بؤ
بنةرةتيية بؤ حكومةتى ھةريَمى كوردستان جةختبكاتة سةر ئةركةكانى
شتيَكى
ِ
ِ
بآلوكردنةوةى زانيارى دروست دةربارةى دةرةنجامة تةندروستييةكانى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة ،ھةروةھا
ثسثؤرانى بوارى تةندروستى وةك
سياسةتى لةبار لة نةخؤشخانةو عةيادةكاندا ثيَشبخات .ھةروةھا طرنطيشة كة
ِ
طةر ،لةثاأل مامانة سوننةتييةكاندا ،بؤ ھاريكاريكردن لة نةھيَشتنى ئةم دياردةيةدا.
طؤرانكاري بخاتة
كارمةندانى
ِ
ِ

@ @çbØóäb£bmíÔ@óÜ@ônìŠ‡äóm@õŠbïäaŒ@õòìóä†‹Øìþi
بريَكى كةمى زانيارييان دةربارةى تةندروستى زاوزآ و سيَكس ثيَدةطاتء ھيضيشيان
خويَندكارانى كوردستان ِ
الثةرة بؤ تةندروستى
دةربارةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة ثيَناوتريَت .لةناو بةرنامةى خويَندنياندا ،تةنھا يةك
ِ
زاوزآ تةرخانكراوة.
ئةو كضة الوانةى ھيومان رايتس ؤض ديمانةى كردن ،وتيان كة ھوشياركردنةوة بةرامبةر شيَواندنى ئةندامى
زاوزيَي ميَيينة لة قوتابخانةكانياندا ئةنجامنادريَت .شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينةيان بة بابةتيَكى شةرمةزاركةرو
نةنط دانا كة لة قوتابخانة يان لةطةأل مامؤستاكاندا ياخود لةنيَوان ھاوتةمةنةكاندا باسناكريَت .كضةكان وتيان
قوتابخانةكانيان تيَكةآلون ،بؤية زةحمةتة ئةمجؤرة طفتوطؤيانة بكريَن .نةسرين ك 14 .ساآلنة ،قوتابيية لة ثلَينطان،
وتى "كضانى ھاوتةمةنى من ،باسى ئةوة ناكةين .قوتابخانة بؤ خويَندنة ،نةك بؤ باسكردنى بابةتى ھةستيارى وةك
283
خةتةنةكردنى ميَيينة".

 278فيدراسيؤنى نيَونةتةوةيي نةخؤشييةكانى ذنان و مندالَبوون" ،ضةند ثرسيَكى ئاكاريي لة نةخؤشييةكانى ذنان و مندالَبووندا ",تشرينى
يةكةمى ،2006
http://www.figo.org/files/figo-corp/docs/Ethics%20Guidelines%20-%20English%20version%202006%20-2009.pdf , p. 23.

 279ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل د .سةنا رةشيد 31 ،ى مايسى .2009
 280ھةمان سةرضاوة.
 281ھةمان سةرضاوة.
حةمةرةحيم فةتاح 29 ،ى مايسى .2009
 282ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل د .فةتاح
ِ
 283ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل نةسرين ك ،.ثلَينطان 29 ،ى مايسى .2009
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مامؤستايةك لة كةالر ،شةنطة ج .بة ھيومان رايتس ؤضى وت كة ھةر دوومانط جاريَك ،مامؤستاكان كؤبونةوة
لةطةأل قوتابيية ميَينةكاندا دةكةن بؤ باسكردنى مةسةلةطةليَكى وةك لةبةركردنى جلي طونجاو تا دةطاتة ثةيوةندييان
كوراندا .لة قوتابخانةكةى ئةو ،شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة يةكيَك نية لةو بابةتانةى باسدةكريَن .شةنطة
لةطةأل
ِ
ج .دةلَيَت "مامؤستايان و قوتابييان ثيَويستييان بة زانياريية )دةربارةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة( بةآلم كات
نية ".ئةوةشى وت كة "مامؤستاكان ھةست بة بةرثرسياريَتى دةكةن بؤ بةرزكردنةوةى ئاستى ھوشيارى دةربارةى
شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينةو ثرسطةليَكى ديكة ".وتيشى كة مامؤستايان حةزدةكةن بضن بؤ مالَي
قوتابييةكانيان ،بةآلم لةئيَستادا تواناى ئةوةيان نية ،ضونكة لة رووى سةرضاوةى زانياريي و كةسي ثيَويستةوة بؤ
ئةوكارة كةموكورتييان ھةية 284.ھةولَي وةھا ثيَويستى بة سةرضاوةى زياترو راھيَنانى مامؤستايان ھةية.
فةندى نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ دانيشتوانةكان ) (UNFPAبانطةشة دةكات بؤ دانانى بابةتةكانى ثةروةردةى
ھةستيارى جيَندةريي بةشيَوةيةكى طونجاو لةطةأل تةمةندا ،ھةروةھا تةندروستى زاوزآ بھيَنريَنة كايةوة 285.لة
 2003دا دةزطاكانى نةتةوة يةكطرتووةكان ،وةك  WHOو  UNFPAو UNICEFثشتيوانييان كرد لة شيَوازيَكى
شارةزاييةكانى ذيان كرد ،بؤ بةدةستھيَنانى تةندروستييةكى باشتر .كة بريتين لة شارةزايي كؤمةاليةتى ،بيركردنةوة،
286
دانوسانكردن ،بؤ قوتابيان بةشيَك لة شيَوازى شارةزاييةكاني ذيان تةندروستى سيَكسيش دةطريَتةوة.
طفتوطؤكردن دةربارةى تةندروستى زاوزيَش ثيَويستة زانيارى و طفتوطؤى فراوانتر دةربارةى شيَواندنى ئةندامى
زاوزيَي ميَيينةو دةرةنجامةكانى بطرنةوة.
بةرنامةى ثةروةردةيي كوردستانى عيراق ،ضةند دةرفةتيَكى تيَداية بؤ رؤشنبيركردنى قوتابيان دةربارةى شيَواندنى
ئةندامى زاوزيَي ميَيينة .مافةكانى مؤظ لة ثؤناغة ثيَنج و حةوت و تؤ دةخويَنريَت .وةزارةتى ثةروةردة ثالنى ھةية
بؤ ئةوةى بابةةتى توندوتيذى دذى ذنان بكات بة يةكيَك لةو بابةتانةى لة ثرؤطرامى مافةكانى مرؤظدا دةخويَنريَت و
راھيَنان بة مامؤستاكان بكات دةربارةى مافةكانى مرؤظ و ناتوندوتيذيي 287.دةبيَت ثرسى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي
ميَيينةش بخريَتة ناو ئةو بةشةوة.
ثةيمانى مافةكانى منداأل تةندروستى دةبةستيَتةوة بة دةستطةيشتنى بآ قةيدوشةرت بة زانيارى ،مةرجى ئةوة دادةنيَت
كة منداآلن مافيان ھةية بؤ بةدةستھيَنانى زانيارى بة ئاماندى ثيَشخستنى تةندروستى و خؤشطوزةرانييان 288.مادةى
 (2) 24ى  CRCداوا لة دةولَة اليةنةكان دةكات كة "زامنى ئةوة بكةن كة ھةموو بةشةكانى كؤمةآليةتى ،بة تايبةتى
دايكوباوكان و نداآلن ،زانيارييان ثيَبدريَت ،دةستيانبطات بة ثةروةردةو ثشتيوانييان ليَبكريَت لة بةكارھيَنانى زانينى
بنةرةتى دةربارةى تةندروستى منداأل 289".لة ليَكدانةوةى ئةم مافةدا ،لة  2003دا ،كؤميتةى مافةكانى منداأل كؤميَنتى
ِ
طشتى ذمارة  4ى دةربارةى تةندروستى نةوجةوانان بآلوكردةوة .ئةم كؤميَنتة طشتيية ،باس لةوة دةكات كة ثيَويستة
دةولَةت زامنى ئةوة بكات كة نةوجةوانان مافى بةدةستھيَنانى زانيارييان ھةية:

 284ديمانةى ھيومان رايتس ؤض لةطةألضةنطة ج ،.كةالر 30 ،ى مايسى .2009
285فةندى نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ دانيشتوان" ،ثةروةردةو بةھيَزكردن :ثشتيوانيكردن لة ھةرزةكارى و الويي"،
).رؤذى سةردان  30كانونى دووھةمى http://www.unfpa.org/adolescents/education.htm#rh (2010
 286ھةمان سةرضاوة.
287
طؤرينةوةى ھيومان رايتس ؤض لةطةأل سامان سوعاد 29 ،ى ئةيلولي .2009
ئيمةيلَ ِ
288كؤميتةى مافةكانى منداأل ،مادةى .17
289كؤميتةى مافةكانى منداأل ،مادةى .(2)24
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مافى نةوجةوانان بؤ بةدةستھيَنانى زانيارى دروست و طونجاو شتيَكى طرنطة ...بة )زانيارى
ثةيوةنديدار بة( ثاريَزران لة كردةوة نةريتييةكان ،وةك ھاوسةرطيريي ثيَشوةخت و شيَواندنى
290
ئةندامى زاوزيَي ميَيينة.

óåïïŽïà@ðŽîŒìaŒ@ôàa‡äó÷@ôä‡äaíŽï’@ôåm‹ aŠ@üi@æmìóØŠó òì
وةك ثيَشتر باسكرا ،بةشداربوونء سةرقالَبوونى كؤمةأل شتيَكى طرنطة بؤ بةرنامةى ريشةكيَشكردنى شيَواندنى
ئةندامى زاوزيَي ميَيينة ،حكومةتيش رؤلَيَكى سةرةكى ھةية لة وروذاندن و ثشتيوانيكردنى دةسثيَشخةرييةكانى
كؤمةلَدا .لةئيَستادا تةنھا ذمارةيةكى كةمى ريَكخراوة ناحكومييةكان لةسةر ثرسى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة
لة كوردستانى عيراق كاردةكةن ،زؤركةيش لةوان بنكةيان لة ناوضة طوندنشينةكانة 291.ويَ ِراى ئةم
وةطةرخستن و جوآلندنى كؤمةلَةكان روويداوة .تةحةداكة ئةوةية كة بةھيَزبكريَن و
بريَك
ِ
سنوردارييانةش ،بةآلم ِ
بةرينبكريَنةوةو قوولَبكريَنةوة.
لة  2007دا يةكيَتى ذنانى كوردستان ،كة ريَكخراويَكى ناحكوميية ،نيطةرانى خؤى جةربارةى شيَواندنى ئةندامى
زاوزيَي ميَيينة بؤ سةرةكوةزيران نوسى .نامةكة داواى لة حكومةتى ھةريَمى كوردستان كرد ،دذى شيَواندنى
ئةندامى زاوزيَي ذنان ببيَتةوة:
تا ئيَستاش ئيَمة وةھا سةيرى ئةم دياردةية ناكةين كة تاوان بيَت ،طةرضى بةثيَي ياساى سزادانى
عيراقى ،مادةى  412بة تاوان لةقةلَةمى دةدات و سزاى  15ساأل زيندانيكردنى بؤ داناوة .كةضى
292
لةطةأل ئةوةشدا كةس سزا نةدراوةو كةس بةتاوان سةيرى نةكردووة.
لة  2007دا ھةلَمةتيَكى كؤمةلَطاى مةدةنى دةربارةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ذنان بةرثاكرا .داواى ثشتيوانى بؤ
قةدةغةكردنى تةواوةتى كردةوةكة لة اليةن  14.000كةسةوة واذؤكرا ،كة ضةند ثةرلةمانتاريَكيشى تيَدابوو .لة
ئادارى  2007داواكة وةك نامةيةكى كراوة بآلوكرايةوة .لة نيسانى  2007يشدا رادةستى ثةرلةمانى كوردستان و
293
خاتوو ثةخشان زةنطةنةى سةرؤكى كؤميتةى تايبةتى ذنان لة ثةرلةمان كرا.
لة نيسانى  2009دا ،ھاوآلتى ،كة رؤذنامةيةكى كورديية ،لةثاأل ضةند ميديايةكى ديكةدا ،ھةلَمةتيَكى داواكردن بؤ
رووبةرووبوونةوةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ذنانيان بةرثاكرد .بة ھاوكارى وادى و دةزطاكانى ميديا،
ِ

290كؤميتةى نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ مافةكانى منداأل ،كؤميَنتى طشتى ذمارة  ، 4تةندروستى ھةرزةكاريي و طةشةثيَدان لة بةر رؤشنايي
ثةيمانى مافةكانى مندالَداU.N. Doc. CRC/GC/2003/4, (2003), para. 6.
رووبةرووبوونةوةى توندوتيذى دذى ذنان ،ريَكخراوى ئاشتى
291ئةوانة ياريدةدةدانى ياسايي ذنانى وادى ) ،(WOLAريَكخراوى ئاسودة بؤ
ِ
و دادثةروةرى لة كةركوك  ، PANAھةروةھا يةكيَتى ذنانى سةر بة يةكيَتى نيشتمانى كوردستان.
292نامةيةك بؤ سةرةكوةزيرانى كورد ،لة اليةن يةكيَتى ذنانى كوردستانةوة دةربارةى تاوانى خةتةنةكردنى ميَيينة 17 ،ى تةموزى .2007
نامةكة بة كوردى دةستى ھيومان رايتس ؤض كةوتووة و وةرطيَ ِردراوة بؤ ھةردوو زمانى عةرةبي و ئينطليزى.
293
ئاراستةى سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان و سةرؤكى ھةريَمى كوردستان و ئةنجومةنى وةزيران كرابوو,
داواكة ِ
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ھةلَمةتيَكى  10رؤذةى بةرزكردنةوةى ھوشيارى بةرثاكرا 294.لة مايسى  2009دا طروثيَكى نوآ بةناو ثزيشكان
295
دذى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة لة سليَمانى دامةزريَنرا.
وةطةرخستنى ھةولَيَك دذى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة ثيَويستى بة ثشتيوانى حكومةتى
ئةم ھةوآلنة بؤ
ِ
ثؤرانى تةندروستى ،كارمةندانى
ثس
مامؤستايان،
ئاينزاكان،
زانةكان،
ي
خ
بةشداريكردنى
و
كوردستان
ھةريَمى
َ
ِ
َ
كؤمةاليةتى ،سياسةتمةداران و ئةندامانى ترى كؤمةأل ھةية .ھةلمةتيَكى سةرانسةرى ھةريَم بؤ بةرزكردنةوةى
ئاستى ھوشيارى لة اليةن حكومةت و بكةرة سةرةكييةكانى ترةوة لة تةلةفيزيؤن ،راديؤ ،ميدياى ضاثكراوةوة
ثيادةبكريَت بؤ زامنكردنى ئةوةى بطاتة ھةموو كؤمةلَةكانى ناو كوردستانى عيراق .ثيَويستة لة ھةلَمةتةكةدا زانيارى
دةربارةى كاريطةريية زيانبةخشةكان لةسةر تةندروستى ذنان و كضان ،بآلوبكريَتةوةو ھانى طفتوطؤو دةمةتةقآ
بدريَت دةربارةى ئةوةى ضؤن كؤمةلَةكان دةتوانن ئةم كردةوةية رابطرن .يةكيَك لةو ئةنجامانةى ليَكؤلَينةوةيةكى
ئةم دواييانة ثيَيطةيشتووة ،ثيَشنيارى ئةوة دةكات كة بؤ كؤمةلَطا شتيَكى زؤر كاريطةرة ئةطةر بةشيَوةيةكى
جار بدريَت ،كة ئيتر ھمووان ثيَكةوة شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة دةبيَزريَنن .طويَزانةوةى ئةم
جةماوةرى ِ
ثابةندبوونة بؤ دةرةوةى خيَزان كاريطةريي خؤى ھةية لة دةرخستنى سةرةتاكانى ثةيمانيَكى كؤمةآليةتى نوآ –
ثةيمانى ئةوةى كضةكان نةشيَويَنن – ذنةكان و خيَزانةكانيش دلَنيا دةكاتةوة لةوةى كة بة تةنھا نين و ھةمووان
ثيَكةوة رةفتاردةكةن.
ثيَويستة حكومةت و بكةرة سةرةكييةكانى ديكة ،ياريدةى وةجولَةكةوتن لة نيَوان كؤمةلَي ئاينيشدا بدةن بؤ ئةوةى
ثسثؤرانى تةندروستيش ببن
ثيَكةوة ھةلَويَستيَكى يةكطرتوو دذى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة وةربطرن .دةبيَت
ِ
بنةبركردنى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة .زانينء شارةزاييةكانيان زؤر ثيَويستن بؤ
بة بةشيَك لة ھةولَةكانى
ِ
بآلوكردنةوةى زانيارى طرنط دةربارةى كردةوةكة بؤ خيَزانةكان ،مامانةكان و ئةوانيتريش .ھاريكةرى ئةوان
ديسان ثيَويستة بؤ ياريدةدانى ديكؤميَنتكردنى ئاماذة تةندروستييةكان لة نيَوان كضان و ذنانى كورددا بؤ
ثسثؤرانى تةندروستى
ضارةسةركردنى ئةوانةى لة شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة قوتاربوون .ھةروةھا ثيَويستة
ِ
كاركةنة سةر سياسةتةكانى خزمةتطوزارى ثرؤطرامةكانى تةندروستى بؤ ريشةكيَشكردنى شيَواندنى ئةندامى
زاوزيَي ميَيينةن ھةروةھا بؤ زيادكردنى ثشتيوانى بؤ تةندروستى منداأل و دايكايةتى .مامانة سوننةتييةكان كة
ئةنجامةدةرى سةرةكى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينةن ،ثيَوستة رؤشنبيربكريَن بؤ ئةوةى ببن بة بكةريَكى
بنةبركردنى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينةدا.
سةرةكى لة ھةولَةكانى
ِ
ثيَويستة ذنان و كضان بزانن كة تةواوى كؤمةلَطا ئامادةية بؤ دةسبةرداربوونى كردةوةيةك كة مايةى زيانيَكى
زؤرةو مافةكانى ئةوان بؤ ذيان ،تةندروستى ،ھةروةھا بةدووربوون لة توندوتيذى ثيَشيَلدةكات.

294دامةزراوة ميدياييةكان بريتيبوون لة ھةردوو رؤذنامةى ھاوآلتى و رؤذنامة ،ھةروةھا طؤظارى لظين و ئاويَنةكان ،راديؤى نةوا و
يارمةتى ياسايي ذنان .ھةلَمةتةكة باج و سالَنامةو برؤشيَريان دةربارةى دةرةنجامةكانى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة دابةشكرد17 .
كليثى دةنطى دةربارةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة لة ضةند بةرنامةيةكى راديؤييدا بآلوكرانةوة.
295ثزيشكان دذى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة ،بة سةرؤكايةتى دكتؤر طؤران عةبد ئةلَآل سابيل و ضةند دكتؤريَكى تر لة سليَمانى،
ثةرو بلؤطيان دانا بؤ بةرزكردنةوةى ھوشيارى دةربارةى شيَواندنى ئةندامى زاوزيَي ميَيينة لة كوردستانى عيراق .بؤ زانيارى زياتر
مالَ ِ
سةردانى www.stopfgmkurdistan.wordpress.com.بكة.

"برديانم و ھيضيان ثآ نةوتم"
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ناوةراستء باكورى ئةفريقيا لة بةشى مافةكانى ذناندا
ئةم راثؤرتة لة اليةن نادية خةليفة ،تؤذةرى خؤرةآلتى
ِ
بةريَوةبةرى كؤكردنةوةى ثشتيوانييةوة لة بةشى مافةكانى ذنان،
نوسراوة ،لة اليةن نادية خةليفةو مارييان مؤلَمانِ ،
بةريَوةبةرى
بةريَوةبةرى بةشى مافةكانى ذنان ،جانيَت والَش ،جيَطرى ِ
تؤذينةوةى لةسةركراوة .ليَسيَل طيَرنتؤلَزِ ،
بةريَوةبةرى كؤكردنةوةى ثشتيوانى لة بةشى مافةكانى ذنان ،سارة لي
بةشى مافةكانى ذنان ،ماريان مؤلَمانِ ،
بةريَوةبةرى
بةريَوةبةرى بةشى خؤرةآلتى
ناوةراستء باكورى ئةفريقييا ،جؤى ستؤرك ،جيَطرى ِ
ِ
ويتسؤنِ ،
بةريَوةبةرى بةشى مافةكانى منداآلن و
طرى
ي
ج
ف،
ي
ن
–
ن
ي
زاماكؤرس
ئةفريقيا،
باكورى
استء
ناوةر
خؤرةآلتى
َ
َ
َ
ِ
ِ
بةريَوةبةرى بةشى تةندروستى ء مافةكانى مرؤظ ثيَيداضوونةتةوةو ئيديتيان كردووة .كليظ
جؤزيف ئامؤنِ ،
بةريَوةبةرى ثرؤطرام ،ثيَداضوونةوةى
طرى
ي
ج
ماوسؤن،
ئةندرآ
ھةروةھا
ياسايي،
ذكارى
ي
راو
بالدوين ،طةورة
َ
َ
ِ
ياسايي و ثرؤطرامييان بؤ كردووة.
ثةرى عةرةبي و وةرطيَ ِران ،ياريدةى داوين لة وةرطيَ ِرانى راثؤرتةكةدا بؤ عةرةبي.
عةمر خةيرى ھاوكارى مالَ ِ
ئاوات ئةحمةد سولَتان راثؤرتةكةى كردووة بة كوردى .دانياأل راميريَز و ضلؤى فوسيَأل ،ھاوكارانى بةشى
مافةكانى ذنان ،ئةم راثؤرتةيان بؤ بآلوكردنةوة ئامادةكردووة .ياريدةى زياترى بةرھةمھيَنان لة اليةن طرةيس
بةريَوةبةرى بةرھةمھيَنان ،ھةروةھا فيتزرؤى ھيَثكينز،
بةريَوةبةرى بآلوكردنةوة ،ئانا الثرؤيرِ ،
ضؤيِ ،
بةريَوةبةرى ثؤستةوة ثيَشكةشكراوة.
ِ
ھيومان رايتس ؤض ثيَيخؤشة سوثاسى ئةندامانى كؤمةلَةى ھاريكاريي قةيرانةكان و ھاوكارى ثةرةثيَدان )(WADI

بةريَز فةالح موردةخان ،خاتوو ئانا مؤلَيَنھاويَر ،خاتوو سوعاد
بةريَز تؤماس ظؤن ئؤستيَن – ساكيَنِ ،
) ِ
عةبدولرةحمان ،خاتوو ،شليَر كةمال ،خاتوو نةسرين ئيبراھيم خةليفة ،خاتوو طولَة ئةحمةد حةمة ،خاتو سةبريية
ِ
بةريَز عاسي فرود عةزيز( بكات بؤ ھاريكاريان لة ئاسانكارييدا بؤ ئةم ليَكؤلَينةوةية لة قةزاكانى
فةتاح عةبد ئةلَآل و ِ
رانييةو طةرميان و ھةلَةبجة ،ھةروةھا بؤ ثشتيوانيى بةردةواميان .ھةروةھا سوثاسطوزارى ثشتيوانى و ھاوكارى
خاتوو داليا سةالحةدينين لة ثةيمانطاى نيَودةولَةتى مافةكانى مرؤظ  /سليَمانى .ھيومان رايتس ؤض ديسان دةيةويَت
ھاوريَيةتييان كردين
دةببريَت كة
ثيَزانينى خؤى بؤ ھةردوو وةرطيَ ِر خاتوو شنؤ عةبد ئةلَآل و خاتوو ئامينة طؤيان
ِ
ِ
بؤ مالَةكانى ذنةكان و مامانةكان.
دواجار ،ھيومان رايتس ؤض حةزدةكات لةناخةوة سوثاسى ئةو كض و ذنانة بكات كة لة مالَةكانى خؤيان
ثيَشوازييان ليَكردين ،دلَخؤشبوون بةوةى ضيرؤك و ئةزمونةكانى خؤيانمان بؤ باسبكةن .بآ ثشتيوانى و ياريدةى
ئةوان بؤ ديكؤميَنتكردنى ضيرؤكةكانيان ،ئامادةكردنى ئةم راثؤرتة شياو نةدةبوو.
دةردةبرين ،ئةوانةى كة ثشتيوانييان
بةسوثاسةوة ثيَزانينى خؤمان بؤ ثشتيوانى دارايي ئةركادياو بةخشةرةكانى تر
ِ
كردووة لة كارةكانى بةشى مافةكانى ذنان لة ھيومان رايتس ؤض.
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