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 شكر وتقدير

فً  ، منظمة محلٌة لحقوق المرأةَبنا الدراسة كمشروع تعاونً وبإدارة مشتركة من قبل كل من تم اعداد

اوات ٌاسٌن تحت إشراؾ ولقد اعدت . األزماتعند  التعاون التنمويو جمعٌة المساعدة كركوك، ووادي،

 .   واديمشروع مدٌر  فورمان، وأرفٌد َبنا مشروع ة، منسقآوٌزان نوريو َبناعبدهللا، مدٌرة 

انجاح هذا المشروع، وخصوصا أوال وقبل كل شًء، نود أن نشكر جمٌع الزمالء الذٌن ساهموا فً 

بالنظر الى الحاالت المطلوبة عالٌة، الذكاء والشجاعة المهنٌة ال نأظهر التًال تمقابالالفرق عضوات 

، و األستاذ .البٌاناتعملٌة جمع  ها اثناءلتعامل معاالتً كان علٌهن الحرجة والخطرة فً بعض األحٌان 

 . عبدهللا صابر لترجمة الدراسة من األنكلٌزٌة الى العربٌة الفاضل 

. لمرأةالعالمٌة لقضاٌا الخاص بال هااألمٌركٌة ومكتب هذه الدراسة بدعم مالً من وزارة الخارجٌة توتحقق

 .رادٌكا برابهو على صبرها ودعمها الدابمبشكرنا وتقدٌرنا لونود بصفة خاصة أن نعترؾ 

فرٌق لتموٌل  Hivosهٌفوس  ومنظمة التنمٌة الهولندٌة كا هٌكسبورجٌسًوشكر خاص أٌضا إلى 

خطٌرة للؽاٌة بالنسبة   -محاوالت أولٌةبعد   -اعتبرتفً المناطق العربٌة التً  تعملالتً " العرب"

 .عاملٌن الكردلل
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 مقدمة 1

 ختان اإلناث في العراق 1.1

التً تبحث فً وجود ظاهرة تشوٌه االعضاء التناسلٌة لالناث فً منطقة من العراق خارج  ،هذه الدراسة

حٌوٌة ومهمة ها ان نتابجو، هً االولى من نوعها ،1اقلٌم حكومة كوردستان اال وهً محافظة كركوك

اي النتابج تفتح الطرٌق امام  ،بل النها.. تبدو موبوءة جدٌدة منطقة اخرىتبحث فً  هالٌس فقط لكون

وجود ختان االناث فً مناطق اخرى من البلد، مما ٌخلق نظرة بان الختان لٌست مشكلة كوردٌة ب التنبؤ

 .بل عراقٌة

تشكل خرقا فاضحا لحقوق االنسان،  انها ،2االتفاقٌات والمواثٌق الدولٌةتتعارض ختان االناث مع معظم 

ٌعانٌن من ستلحق اضرارا جسدٌة وتعذٌبا واهانة للطفل، انها تجربة جارحة بشكل عمٌق للضحاٌا الالتً 

وان هذه الممارسة هً دورة قاسٌة تستمد وقودها من اوامر نتابج جسدٌة ونفسٌةعدٌدة على المدى البعٌد، 

ابوٌة جدا، تنبع ختان االناث من بٌبة من الجهل والرعب والعداء تجاه المرأة مما ٌخلق انواعا اخرى من 

 .العنؾ ضد النساء واالطفال

 العضاء التناسلٌة لالناثلتشوٌه لقد قمنا بهذا البحث الننا حصلنا على شواهد كالمٌة وشابعات بوجود 

مع ذلك لم ٌكن احد ٌفصح عنه علنا، وقامت . العراقمثل بؽداد وجنوب  فً مناطق اخرى من العراق

الناشطات القلٌالت والجرٌبات بالعمل على رفع الوعً حول اخطار هذه الممارسة قلٌال او كثٌرا فً ظل 

حقٌقة مدٌات انتشار تشوٌه االعضاء التناسلٌة قبل ذلك سكوت االعالم وسكوت السٌاسٌٌن، لم ٌعرؾ احد 

 .ى انتشاره الن تحقٌقا لم ٌجر فى الموضوعلم ٌعرؾ احد مدولالناث، 

 دم، اصبح تشوٌه االعضاء التناسلٌةجدار الصمت ٌجب ان ٌهعلمتنا تجربتنا فً اقلٌم كوردستان بان 

لالناث بحاجة لكً ٌكون موضوعا للنقاش الشعبً، لكً ٌكون باالمكان رفع التوعٌة الى درجة كبٌرة، 

الى تهٌبة مسح احصابً لتقدٌم  ةجاحلذلك دعت الوموضوع النقاش ٌنبع فقط من حقابق ال جدال فٌها، 

 .تلك الشواهد

نشهد الٌوم الوضع الذي ال ٌمكن  من شأن الحقابق القوٌة ان تثٌر النقاش فً االوساط السٌاسٌة اٌضا،

دون ( اقلٌم كوردستان)اهانة جرمٌة فً جزء من البلد  لالناث ةتشوٌه االعضاء التناسلًعتبار تحمله ال

الن الناس ، اجزاء اخرى، بامكان صانعً القرار فً وسط وجنوب العراق اهمال هذه المسألة الحساسة

لالناث تبقى محرمة، مما ٌعٌق اي شكل من اشكال  ةتناسلًلٌسوا على بٌنة وان مناقشة تشوٌه االعضاء ال

 .النقاش السلٌم

 ةاال ان تشوٌه االعضاء التناسلً، لتحجٌم هذه الممارسة اضروريكون المنع القانونً على الرؼم من 

طالما كان المجتمع ون التؽٌٌر الحقٌقً ٌاتً فقط من المجتمع نفسه، البسن القوانٌن، لالناث لن ٌختفً 

                                                             
1
فً هذه الدراسة نستخدم كلمة تشوٌه النها تظهر فظاعة النتابج . تستخدم صٌاؼة تشوٌه االعضاء التناسلٌة لالناث احٌانا بدال من البتر او القطع  

على ممارستها ومٌزتها فً خرق حقوق االنسان، معظم المنظمات الدولٌة بضمنها منظمة الصحة العالمٌة ومنظمات الجسدٌة والنفسٌة المترتبة 
 .بصورة اكثر شٌوعا، لذلك فانها ترد فً بعض اسبلة هذا البحث" ختان"االمم المتحدة تبنت هذه التسمٌة، فً المناطق الموبوءة بها تستخدم كلمة 

اتفاقٌة االمم المتحدة الخاص بالقضاء على كافة اشكال التمٌٌز "و 1952التً تم تبنٌها فً " النسان والحرٌات االساسٌةاتفاقٌة حماٌة حقوق ا"  2

اعالن االمم المتحدة حول القضاء على العنؾ ضد "، و1989" اتفاقٌة االمم المتحدة الخاص بحقوق الطفل"، و CEDAW 1979" ضد المرأة

 .1993" المرأة
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م مناقشة تشوٌه االعضاء ان كسر طلسومن الحرٌة، فان المناظرات العامة لن تتحقق،  هٌعوزه قدر

 .لالناث ٌتطلب قدرا كبٌرا من الشجاعة وااللتزام التخاذ االجراءات ضد هذه الممارسة التناسلٌة

على  اصبح الكثٌر من الكوردولقد تم كسر الصمت فً كوردستان العراق منذ سبع سنوات تقرٌبا، 

اصبح و، شخصلالناث قرٌبا من كل  مما جعل تشوٌه االعضاء التناسلٌة استعداد لالعتراؾ بحقٌقة مرة،

لالناث عرفوه  ةتشوٌه االعضاء التناسلًالعابلة، والذٌن مارسوا فً الحً وفً جزءا من المجتمع، 

من فكرة تشوٌه كل ما وكجزء من التقالٌد الكردٌة وهوٌتها، واستشاط اخرون ؼضبا  كواجب فً االسالم

 .بهذه الممارسة الوحشٌة -مجتمعهم، قومٌتهم، تقالٌدهم ودٌانتهم -احبوه واعتزوا به

ادلى ولالناث شعبٌته اصبح ٌحضى بالمناقشة فً وسابل االعالم،  ةحالما كسب تشوٌه االعضاء التناسلً

عن طرٌق " ق االنسانالتقالٌد وحقو"افصحوا عن قضاٌا مثل لناس من مختلؾ المشارب بدلوهم، ؾا

 .المناقشات المثٌرة للجدلالبٌانات و

 

 

 تنفيذ الدراسة 2.1

تشوٌه " دراسة على سابقا هقيتطببضورة جٌدا تم  مجرب لمفهوم وفقا الدراسة هذه تصمٌم تم وقد

 هوبٌر ستاذلأل علمًال شراؾاإل تحت أجرٌت التًو" العراق كردستان فً إلناثاالعضاء التناسلٌة ل

. ألمانٌاب بافارٌا /الندشوت  فً التطبٌقٌة للعلوم الندشوت جامعة فً االجتماعٌة الخدمة كلٌة من بٌسته

محافظة كركوك من سكان من اإلناث البالؽات  هذه الدراسة ٌتكون مجموع السكان الذي ٌمثل أساس

 (.ما فوقؾسنة  14من سن )العراقٌة 

تماما لة قٌاسٌة مقاب 1212 اءأجرتم ، 2012 كانون الثانً/إلى ٌناٌر 2011 اٌلول/من سبتمبروفً الفترة 

 .ما فوقؾسنة  14 الـ سن بٌننساء كركوك مع فتٌات و فً محافظة 

 :كشؾ عن معلومات حولان تهذه المقابالت ل خططوقد 

ختان اإلناث  انتشار• 

نتماء الدٌنً والعرقً ، االالتعلٌم ،منطقةال :من قبٌللعوامل التأثٌر المحتمل • 

 .مبررات والظروؾ الدقٌقة للتشوٌهال• 

كان و. ختان اإلناث عن سؤاال 27العابلٌة، و الخلفٌةالوضع المعٌشً و عنسؤاال  19االستبٌان  ٌتضمن

سؤاال  15هذا االستبٌان  وتضمن. سنة 14الـ  دون سن التً لهن بناتهناك استبٌان إضافً لألمهات 

 .هنلبناتعن تشوٌه األعضاء التناسلٌة  اضافٌا

برامج الوقاٌة من ختان  وضععلى  مستقباللمعرفة المكتسبة من خالل هذه الدراسة أن تساعد لوٌنبؽً 

ي شك مجاال ألعالوة على ذلك، فإن البٌانات ال تترك . تدعم المبادرات المحلٌة، واإلناث فً العراق

بذلك تحدد ، وٌنبؽً أن ةيحول وجود وانتشار ختان اإلناث فً العراق خارج حدود كردستان العراق
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اتخاذ والحكومة العراقٌة، وهٌبات األمم المتحدة والمنظمات الدولٌة األخرى تحرك لحاجة إلى ل اشرمؤ

  .هاإجراءات من جانب

 

 

 أسلوب العمل 3.1

ختان لعلى أساس االستبٌان المستخدم فً المسح الشامل  61 الـ أسبلتهابهذا االستبٌان  وضعقد تم ل

بعض األسبلة وخٌارات اإلجابة من أجل تقلٌل عدد  أو حذؾتم تعدٌل [. 1]اإلناث فً كردستان العراق 

على سبٌل " )ؼٌر المجدٌة"ألسبلة لقضاء على اهو اوكان هدؾ آخر . األسبلة وتبسٌط عملٌة االستجواب

 (.االجوبة نفسدابما  اكانت لهواضح، أو األسبلة التً مفهومة بشكل ن التً لم تك ةبل؛ االسالمثال

بتقٌٌم وادي تقوم و. مدٌنة كركوك اطراؾداخل و فً تجرٌبٌةمقابالت  100 اجراء، 2011فً آب وتم 

ان . االسبلةبعض التً رافقت طرح بعض الصعوبات التً اجرٌت والتً روت المقابالت البٌانات و

تم فً إقلٌم كردستان  لالعتراضعادة تتعرض فً الحول الحٌاة الجنسٌة ووسابل منع الحمل التً االسبلة 

نتٌجة لذلك، إلؽاء بعض هذه وتم . ة من قبل الكثٌرٌن فً كركوكٌاسمو اعتبارها اسبلة ؼٌر محتشمة

نظرا  المقابالت من جدٌد وتمت اعادةالنتابج المترتبة على ختان اإلناث  عنسؤال التم تبسٌط . األسبلة

 .ةصحٌحال الصورةاالستبٌانات دابما باتمام لعدم 

بٌن ( االناث)إحصاءات مفصلة عن عدد عدم توفر محافظة كركوك، ونظرا لعدم وجود تعداد للسكان فً 

ٌستند وبالتالً، . عدد السكانا بمسحٌقدم  انخذ العٌنات فً االعشوابً ألسلوب ا تطبٌقالناس، ال ٌمكن 

 .أسلوب عشوابً نهذا البحث على عٌنة ؼٌر عشوابٌة ولدت م

هٌكل السكان ؤخذ فً االعتبار ٌجب ان يكان للمحافظة بأكملها  معبرةمن أجل الحصول على صورة 

مجموع الوفقا لحصتها الفعلٌة فً  الى تؽطٌةبحاجة كل جماعة عرقٌة كان . والمتنوع متجانسالؼٌر 

تً تمت األماكن البعندما تم تجمٌع قابمة  ناحٌةو قضاءكل لوأخذ هذا المعٌار فً االعتبار . لسكانالكلً ل

 .تهامقابل

 السكان تتجاوب مع عددمن المقابالت معٌن  حً فً كركوك عدد كلقضاء وناحٌة وكل لوخصص 

عدد معٌن من االكراد والعرب والتركمان  جرت مقابلة، و فً كل مجال من هذه المجاالت فٌها

 الىتها المقابالت تتجاوب مع نسبت نسبة وكان، (االرمنالسورٌٌن وو شورو آالكلدمن " )المسٌحٌٌن"و

مختلؾ ٌعٌش ة، حافظالعثور علٌها ألنه فً هذه الم لفرقعلى ا الم ٌكن صعبو. سكان المنطقة

 .معلومة شابعةومواقعها هً المجموعات العرقٌة عادة فً أحٌاء منفصلة، 

. البحث بهذافً المحافظة دون استثناء، وكل قضاء وناحٌة كركوك  فً حًوتمت تؽطٌة كل 

 كانت لالتًا اتباب للعثور على المشاركالفرق المقابلة من باب الى  تانتقلهذه األماكن،  وفً كل

 .عاما أو أكثر 14أعمارهم 

وجود ٌألفوا لم الناس  ألنال سٌما فً المناطق العربٌة، وتحدٌا فً بعض األحٌان صعبة مهمة ت الوكان

 افرٌق بنالحد من المخاطر، أرسلت ومن اجل ا. رتابةجدا وم ةفعل خجول ودها ردكانت لو المنظمات

 رجاال)على أي حال، تصرؾ الناس . لمناطق العربٌةالى ا( ٌاتالعرب تاليتتكون من الزم" )اعربً"
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ن االجواسٌس األمٌركب ماٌاه ٌنالفرٌق، واصؾ واوهددفً بعض الحاالت،  بطرٌقة عدوانٌة للؽاٌة( انساءو

بعض  محاولةالمشهد وترك الى ذلك  اثرالفرٌق مما ٌضطر  أجندة ؼربٌةموجهٌن لهم تهمة خدمة و

 .مجاورةأو قرٌة مرة أخرى االزقة االخرى 

ٌمنة  هن بااللتفاتبعض دأب. مع الفرٌقٌتم مشاهدتهن العدٌد من النساء من أن الخوؾ ٌنتاب وكان 

لم ٌكّن  نانه احسسندما وٌومبن للفرٌق بالدخول واجراء المقابلة معهن فقط عنوهن حذرات وٌسرى 

 .مراقبات

إجراء ى لعاللفظٌة  نموافقته اتالمشارك كافة توقدم. دون ذكر االسماءوقد أجرٌت المقابالت 

قامت . أي شكل آخر من أشكال التعوٌضلهن م لم ٌقدأو  ن على اجرلم ٌحصل. نمقابالت معهال

خٌارات ت األسبلة وقرأمن العضوات حٌث على األقل  ةمساعدة واحدات بملء االستبٌان بالمشارك

على اٌة  علق بأي شكل من األشكالتاألسبلة إذا لزم األمر، ولكن على خالؾ ذلك لم  تواوضح. ةجوباال

، والمشاركات من أهتصحٌحالمشاركات ولم تقم بأجوبة التناقضات المنطقٌة فً  ذكرلم تات على و. اجابة

 .خصٌصا لألمهات وضع اإضافً ااستبٌان نسنة مأل 14 الـ سن دونبنات لدٌهن النساء اللواتً 

فً  فً الموقع وٌاها ٌدتم ملؤ(. لألمهات اإضافً سؤاال 15 ازابد) سؤاال 46االستبٌان من ذلك ٌتألؾ 

وال  استبعاداو  ورقة دون فقدان بصورة شمولٌة جدا وبعناٌةوأجرٌت المقابالت . نالقرى وأحٌاء المد

معٌنة فتم اللجوء الى سبلة اللرد على ات نساء ؼٌر مستعدهناك كانت  بعض الحاالتفً . مقابلة واحدة

 .االسبلة دااستبع

 .2010، وماٌكروسوفت إكسل SPSSتم تقٌٌم البٌانات باستخدام برامج التحلٌل اإلحصابً 

 

 

 النتائج؟ ما مدى دقة 4.1

 فًاإلناث عدد نفوس : من 2;38فً محافظة كركوك وفقا لهذا المسح هو  الكلًمعدل ختان اإلناث ان 

 .السن وكبار 14الـ  سن

العرقً تكوٌن على الو المفترضةالكثافة السكانٌة تفاوت تستند هذه القٌمة على مثل كل األعداد الكلٌة، 

 .للمنطقةفترض الم

السكان على  نع وفرةتمآنٌة  ةبٌانات رسمًعلى الفرق لم تعثر لألبحاث، ، د داعاألوط يخطتم التعندما 

فً االقضٌة عدد السكان معرفة العزم على  ت تلك الفرقلذلك، عقد. فً محافظة كركوكاإلطالق 

تأكٌدات شفوٌة أو على الفرق وحصلت . منهم االستفسارلمسؤولٌن ول اتهامن خالل زٌار والنواحً

 .فً دوابر الجنسٌة واالحوال المدنٌةالمسؤولٌن من والقابممقامٌن ومدراء النواحً مكتوبة من 

ومع ذلك، . وؼٌر متوفرة على اإلطالقعالٌة ة يحساسذات بٌانات عن التكوٌن العرقً للسكان الوتعتبر 

 .ألحٌاءل عامةبسهولة بناء على المعرفة الهذه المعلومات التٌقن من ٌمكن 
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كان إحصابٌات جدٌدة عن عدد السبت وزارة التخطٌط خرجلبحث فً منتصؾ الطرٌق، كان اعندما 

الرسم  ةراجعمالرجاء . من قبل المسؤولٌن المحلٌٌن قبال (بنا)لـ هاميقدالتً تم تن األرقام عكثٌرا  تختلؾا

نجم محافظة مما الحدود  طفٌؾ فً تعدٌلباجراء  اغيبلت بنا تلقتكما . لمزٌد من التفاصٌلل 1البٌانً رقم 

هذه المعلومات  باالمكان ادماجكن لم ي. كركوكب وسرؼران ملتقىالو قره هنجٌر القرىالحاق  عنه

 .ألنها جاءت متأخرة جدابعد ذلك الجدٌدة 

 

 1جدول رقم 

تأثٌر األرقام السكانٌة الجدٌدة على معدل ختان اإلناث بشكل  مدى، تم نظرٌا حساب 1فً الرسم البٌانً 

وجدت فً التً : 2;38فرقا كبٌرا بالمقارنة مع  ال تشكل: 0;39 مالحظة ان نسبة الـكما ٌمكن . عام

ي ٌمكن ذوال قضاءلكل  وضوعةالمقابالت الم من عدد: 4;38. <>-: 38.2الفرق ٌنبع . )هذا البحث

 .(ا فقطأن ٌكون تقرٌبً

كون أكثر من مجرد يال ٌمكن أن . لةمقاب 1212ه لعٌنة من زاأحر تممحدود على أي حال، هذا مسح 
البد انها دلٌال على أن البٌانات  انعطًياثنٌن من المؤشرات اذا علمنا ان ال سٌما ، تقرٌب جٌد للواقع

 :مقاربة جٌدةفً الواقع كانت 

كشؾ امكانٌة سؤاال،  60وجود أكثر من  ،منطقٌا فً كثٌر من النواحً ةمتماسك ان البٌانات ( أ
والتً قد ال  -تناقضات ال تظهر سوى عدد قلٌل جدا  ال. مشابهةأخرى ت صالوأكدته  ترابطاختبار ال
 .خفٌةى الٌات وخسارات لعالبٌانات، ولكن ا على رداءة شرتكون مؤ

تم وجدت فً كركوك هً مشابهة جدا لتلك التً التً العدٌد من القٌم والعالقات المتبادلة  ان ( ب
 .عدد قلٌل جدا من التناقضاتمع ظهور مرة أخرى، . ر علٌها فً المنطقة الكردٌةوعثال

هذه الدراسة لٌست محصنة ضد . الذاتًالتقرٌر على مجرد قابمة وٌنبؽً التأكٌد على أن كل البٌانات 
ختان أن العرب خصوصا ٌمٌلون إلى إخفاء على  ٌحكمنالفرٌق  بما ان عضوات. التضلٌل المتعمد

مجرد ان القٌام ب. معدل ختان اإلناث فً الواقع أعلىٌكون جٌدا أن مفهوما قد ٌكون ؾمن الؽرباء،  االناث
التحقق  من قبل الحكومة، من شأنه ان ٌؤدي الى ةنظممو أطباء من قبل ألعضاء التناسلٌةالزامً لفحص 

 اعداد السكان
  المستخدمة فً
 هذا البحث

  االرقام الجدٌدة 
 لوزارة التخطٌط

  نسبة التشوٌه

  التشوٌه

 التً وجدت فً 
 هذا البحث

 البحث

 النساء الالتً خضعن

 خضعن

 للتشوٌه حسب هذا

 هذا

 البحث

 ث

 النساء الالتً خضعن

 خضعن

 

 للتشوٌه حسب 
 ارقام جدٌدة

 جدٌدة

 مدٌنة كركوك 1

 كركوك

939000 

0 

782143 

3 

39,1% 

% 

183575 

5 

152909 

9 

مخمور/التون كوبري 2   

مخمور/كوبري   

60000 

0 

23085 

5 

52,0% 

% 

15600 

0 

6002 

2 

 الحوٌجة 3

 ة

98855 

5 

36776 

6 

27,4% 

% 

13543 

3 

5038 

8 

 داقوق 4

 ق

59250 

0 

18319 

9 

31,9% 

% 

9450 

0 

2922 

2 

 دبس 5

 س

44251 

1 

17073 

3 

51,4% 

% 

11373 

3 

4388 

8 

 الرٌاض 6

 ض

76233 

3 

8565 

5 

32,8% 

% 

12502 

2 

1405 

5 

 رشاد 7

 د

21750 

0 

1307 

7 

20,0% 

% 

2175 

5 

131 

1 

 لٌالن 8

 ن

13739 

9 

7776 

6 

85,7% 

% 

5887 

7 

3332 

2 

 شوان 9

 ن

16000 

0 

2932 

2 

80,0% 

% 

6400 

0 

1173 

3 

10 

0 

 ٌاٌجً

 ي

40000 

0 

3160 

0 

53,1% 

% 

10620 

0 

839 

9 

11 

1 

 تازة

 ة

37000 

0 

14954 

4 

19,2% 

% 

3552 

2 

1436 

6 

12 

2 

 العباسً

 ي

51851 

1 

8418 

8 

25,6% 

% 

6637 

7 

1078 

8 

13 

3 

 الزاب

 ب

57501 

1 

14606 

6 

33,3% 

% 

9574 

4 

2432 

2 

 المجموع فً محافظة كركوك

 كركوك

1515430 

0 

939114 

4 

مجموع النساء> =  

 النساء

757715 

5 

469557 

7 

38,2% 

% 

290888 

8 

183083 

3 

==> 

> 

38,4% 

% 

39,0% 

% 
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نسبة تكون ومع ذلك، فإنه من ؼٌر المحتمل جدا أن . من األرقام وتحقٌق الوضوح النهابً لهذه القضٌة
الذي معدل الوفقا لذلك، ٌنبؽً اعتبار و. وجدت هً فً الواقع أعلى من المعدل الحقٌقًالتً ختان اإلناث 

 .أدنى اختان اإلناث حد تم التوصل الٌه فً

 

 

 نبذة عن التقييم 5.1

كنا دابما نحرص على تقدٌم . 1408 الـ تستند جمٌع األرقام والرسوم البٌانٌة على نتابج هذه المقابالت

وذلك  هاحاول تجنبما ن، والتً عادة "ختان"بعض األسبلة تشمل استخدام كلمة . صٌاؼة الدقٌقة لألسبلةال

، وٌنطوي بكثٌر ختان اإلناث هو تدخل أكثر جدٌة. بٌن ختان اإلناث وختان الذكور اواضح اتمٌٌزلنرسم 

اثناء األحادٌث على األرض، و". تشوٌه"ب نستخدم عادة كلمة السبولهذا  ،من الجسم جزء هام زالةعلى ا

التً هً واالستهانة التً تنم عن المصطلحات  ا اتخدام، مع ذلك، مفٌدتكون الشخصٌة مع الضحاٌا قد

 .تقلٌدٌٌة فً المنطقة

أكثر من  تفً بعض األحٌان، قدم. أسبلة متعددة الخٌاراتهً تقرٌبا جمٌع البنود الواردة فً االستبٌان 

 .:100عدد اإلجابات إلى أكثر من لخص يلذا، قد . إجابة واحدة

. ةلكل مقابِ سؤال لواحد لكل " تصوٌت" خصٌصتتم متعددة فً حساباتنا، المن أجل إدراج هذه األجوبة و

وفقا سبت تحاو. المقدمةبٌن االجابات الواحد " التصوٌت" تم تقسٌم هذاإجابات متعددة،  وجودفً حالة و

 .ة للردود بطرٌقة واضحة وموثوقةن النسبًاوزمن أجل تصوٌر االوذلك ، متقاطعة ةولجدلذلك 
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 الميداني المسح  2

 الجهاز التناسلي لالناثتشويه معدالت  1.2

من : من مجموع السكان 2;38، هً 1;4مبٌن فً كما نسبة ختان اإلناث فً محافظة كركوك ان 

معدالت ختان اإلناث التً تتراوح بٌن ما ٌقرب ولمعرفة  ،سنة أو أكثر 14 الالتً اعمارهن هً اإلناث

 .1ٌرجى الرجوع إلى الجدول رقم  االقضٌة والنواحً،فً مختلؾ  :85: إلى 20من 

 .لمحافظة كركوك التابعة باالقضٌة والنواحًللحصول على خرٌطة  1ق لحانظر الم

نٌة االنتماءات الديوان . متماسكا جؽرافٌاال تشكل نمطا  االقضٌة والنواحًمعدالت ختان اإلناث فً ان 

 .3كما سٌظهر فً الفصل  حاسمة،الكثر األالعوامل من بٌن كلها  عمر النساءالتعلٌم ووالعرقٌة، 

 

 

 التشويه أنواع 2.2

 :ثالثة أنواع ديحدقمنا بت. لمرأةالذي تعرضت له اتشوٌه  عن نوع السؤاالشمل االستبٌان 

 البظربتر : النوع األول

 ٌنالبظر والشفرٌن الداخلً: النوع الثانً

 ٌنوالخارجً ٌٌنالبظر والشفرٌن الداخل: النوع الثانً

 !(العالمٌةتوافق هذا التصنٌؾ مع تصنٌؾ منظمة الصحة يال : مالحظة)

تقم لم . المنطقة المشوهة تؤشر علٌهي ٌمكن أن ذ، والوٌةإلنثاألعضاء التناسلٌة لرسم قمنا بتضمٌن و

فً معظم الحاالت، وفً . ةواضح على أي حال تكان األنهبتأشٌرها  هنمقابلتالتً جرت من ال اتلكثٌرا

واتضح أن هناك فرقا كبٌرا بٌن . النوع االول اختٌار جرىمدٌنة كركوك فً جمٌع الحاالت تقرٌبا، 

النوع الثانً و  الالبً تعرضن للتشوٌه بتأشٌر: من 3;2 قامت فً كركوك،: المناطق الحضرٌة والرٌفٌة

الرسم ): 1;1 بنسبة النوع الثالث: و6;20فً الرٌؾ كان النوع الثانً بنسبة و: النوع الثالث، 8;0

 (.1البٌانً 

و ): من عملٌات التشوٌه التً ٌقوم بها العرب هً من النوع الثانً 5;17أن  2ٌبٌن الرسم البٌانً 

 9;0 هو الثالث والنوع) كورد: بٌن ال2;6" فقط" ، فً حٌن أن النوع الثانً هو(من النوع الثالث: 8;0

على قدم المساواة هً وٌه لتشل الثانً والثالث ٌننوعالاألرقام المطلقة من فان على ما ٌبدو (. فً المبة

تشوٌه بٌن العرب هو لل، ولكن النصٌب النسبً من النوع الثانً والثالث بٌن العرب واألكراد،  تقرٌبا

لمزٌد من التحلٌل للبٌانات وان ا(. 1;3انظر )ختان اإلناث لأقل بكثٌر  ةمارسٌقومون بم مأعلى بكثٌر ألنه

األخرى  شرابحلنوع الثانً أكثر كثٌرا من الل نخضع (العربورد والك)المزارعٌن ٌكشؾ عن أن بنات 

(25:.) 
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 إجراءات التشويه 3.2

 األماكن 1.3.2

فً انه تم : 9 توقالالقطع تم فً المنزل ان : من النساء اللواتً خضعن لعملٌة الختان 80حوالً قالت 

امرأة وال  حٌث لم تفصحختان اإلناث الطبً قد وقع فً كركوك ان حتى اآلن ال ٌبدو . منزل الجٌران

 .مركز صحًفً تم فً مستشفى أو قد واحدة أن ذلك 

 

 

 الظروف المحيطة 2.3.2

هن خضعن : أن49 توذكر(. اكن عاميوإن لم )إلى حد كبٌر  جماعًهو حدث ختان اإلناث فً كركوك 

، (:14)ات الجٌران بنمع  بعض األحٌان فًبشكل جماعً جنبا إلى جنب مع أخواتهن، وللتشوٌه 

كن  ن: فقط انه1;23 توقال( :6) حًجمٌع الفتٌات فً المع ، أو (:6)عابلة الفتٌات أخرٌات من و

 .نوحده

 

 

 االعمار 3.3.2

بٌن  تراوحقد ت هاخمس سنوات، ولكنقرٌبة من الأعمارهم ومعظم الفتٌات التناسلٌة لعضاء األٌتم تشوٌه 

هو على ما ٌبدو لقٌام بذلك فً وقت الحق فان ابٌن العرب اما (. 3الشكل )سنة  12الـ و الـثانٌة سن

 .حوالً العاشرة من العمرحٌث ٌجري فً  كثر شٌوعااأل
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 .[1]نات الموجودة فً المنطقة الكردٌةهذه النتٌجة كثٌرا مع البٌاتتطابق 

 

 

 دواتاأل 4.3.2

العملٌة  انلالناث  تشوٌه االعضاء التناسلٌةوقالت األؼلبٌة الساحقة من النساء اللواتً خضعن لعملٌة 

 جماع نفسهاإلوقد لوحظ ". مقص"بـأخرى : 1و، "سكٌن" تأجاب: فقط 1ونسبة . شفرة حالقةب تتم

قد ٌكون بمثابة دلٌل على : "اي جاء فٌهتالو [1]كردستان العراق عن بالفعل فً دراسة هذه المسألة  على

 ".خارجهربما العراق برمته وب االقلٌم الكرديتشوٌه فً للشابع وجود تقلٌد 

 

 

 الجناة 5.3.2

. : من حاالت تشوٌه االعضاء التناسلٌة لالناث، ان األم كانت وراء ترتٌبات هذا اإلجراء3;77فً  قٌل

 الخاالتتردد ولكن أقل بكثٌر، ذكر كما ، الحاالتمن ( :1;9)فً فقط الدور الجدة لعبت عن األم، دال وب

 .من أفراد األسرة من اإلناث نوؼٌره العمات او

 (.4رسم )فً المشهد أٌضا فً معظم الحاالت حاضرة كانت األم 

  

 4الرسم البياني 

انه : تقرٌبا 50 تجدة، وقالال: إلى 6;14 تأشارؾ. الفعلٌة الجانٌةأبدا  فً معظم االحٌان لٌستلكن األم 

ن فً التً  ٌعٌشال اتالمحترؾهن الخاتنات " العجابزنساء ال"ان ". عجوزامرأة " تم القٌام به من قبل

67.03%

13.20%

4.46%
7.34%4.69%

1.25%1.59%

0.43%

" من كانت معِك اثناء الختان؟"
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لحصول مقابل ا نمهاراته ٌعرضنمن قرٌة إلى أخرى، و ننتقلي، ومتجوالت فً بعض األحٌانالقرٌة 

  .اجور ضبٌلةلى ع

ٌتوافق أٌضا مع  (5الشكل )ا ملحوظ انجد اتساق ،ةعالقمقارنة بٌن المجموعات العرقٌة ذات الباجراء 

 .[1] االقلٌم الكرديالنتابج الموجودة فً 

 

  

 5الرسم البياني 

 

 

 النتائج 6.3.2

ن من نوع من سوء يٌعانانهن  تشوٌه االعضاء التناسلٌةؼالبٌة النساء اللواتً خضعن لعملٌة  توأعلن

 (.6رسم )اقب والع
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 6الرسم البياني رقم 

فً النساء األمٌات  تأجاب. المستوى التعلٌمًبوحتى نساء عمر الب صارخةات عالقلم ٌمكن العثور على 

فً . عرقٌةالجماعة بالعالقة فهذه لها ومع ذلك، (. :1;51" )ال عواقب"بـأكثر قلٌال فقط واألحٌان  اكثر

والنسبة بٌن العرب هً فقط ، "ال عواقب"بـشعر ت هاتعلن أن ٌن: من األكراد المتضرر6;51حٌن أن 

 نتٌجة تفسٌر فً حالة العرب الذٌنٌمكن ان تكون لهذه ال. : بٌن التركمان9;25: بٌن العرب و4;30

نوع ون الممارسي هملتركمان الذٌن ال ٌبدو أنفً حالة االتشوٌه، ولكن لٌس  ؼالبا ما ٌعانون من أشد أنواع

 "(.الجماعات العرقٌةمن قبل  ةطبقالمتشوٌه الأنواع " 2انظر الرسم البٌانً )التشوٌه من الثانً 

  

2.8%

19.9%

13.5%

10.4%
9.3%

44.3%

النتائج

ردال

التبولعنداالم

المضاجعةعنداالم

اخرىمناسباتفًاالم

نفسٌةمعاناة

نتابجال
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 البحث  3

 تأثير االنتماء العرقي 1.3

ن واألرمن ياآلشوري)مسٌحٌة معٌنة العرب واألكراد والتركمان واقلٌات  تضم سكان محافظة كركوك

. ةعربًهً أؼلبٌة كبٌرة من سكان الرٌؾ اال ان اؼلبٌة كردٌة،  مدٌنة كركوك تقطن وبٌنما(. والكلدان

ة تأثرها مختلؾ اختالفا كبٌرا بٌن المجموعات العرقٌة، ولكنلالناث ي تشوٌه االعضاء التناسلٌة ومعدل

  .ما عدا المسٌحٌٌن كلها

: معدل ختان اإلناث بٌن المجموعات العرقٌة
 

 

 

 

 2جدول رقم 

فً ؾ. ال ٌوجد هناك فرق كبٌر هالمناطق الرٌفٌة من المحافظة، ٌبدو أنومقارنة بٌن المدٌنة من خالل 

: فً 7;36 ٌبلػ:، فً حٌن 1;39هو  لالناث لتشوٌه االعضاء التناسلٌةالعام  معدلالمدٌنة كركوك، فإن 

ومن . ٌعٌشون فً الرٌؾ أقل احقٌقة أن أكراد عنفقط  ناجمةهذه النتٌجة هً فان ومع ذلك، . الرٌؾ

، ٌصبح من الواضح أن معدالت الرٌؾ (7الرسم البٌانً )مختلفة العراق المقارنة بٌن معدالت أخالل 

  .طانق عشرحوالً بهً فً الواقع أعلى 

 7الرسم البياني رقم 

 :4;65  دروكال

 :7;25  العرب 

 :3;12 التركمان

كركوك .م الرٌؾ

64.0%
71.4%

19.5%

29.6%

8.5%

21.2%

حسب االنتماء العرقي-تشويه االعضاء التناسيلة

كورد
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ربما هذه األرقام تشٌر . ختانالعمرٌة ونسبة فبة العالقة بٌن جماعة عرقٌة و 8وٌوضح الرسم البٌانً 

 .الماضًات ممارسمن على نحو متزاٌد ٌصبح وخاصة بٌن العرب والتركمان ختان اإلناث إلى أن 

أقل من أربعة ، مقارنة بمن العمر عرضة للختان 20ن دون الـ هالكردٌات ممن الفتٌات أكثر من ثلث 

تمارس ألخٌرة، اي العرب والتركمان، قد ٌفترض أن هذه ا. العرب والتركمان بٌنمن اقرانهن فً المبة 

سبلت و. موضوعهذا هو الٌكون ومع ذلك، ال ٌبدو أن . ختان اإلناث فً سن متأخرة، وربما قبل الزواج

فً  لختانل اتالكردي خضعت معظم بٌنما . تم إجراء العملٌة متىختان الالتً خضعن للجمٌع النساء 

خضعت فتٌات عربٌات كثٌرات ، (قلٌم كوردستاناعلى ؼرار النتابج فً )سنوات  5 الـ حوالً سن

ولكن  .طفٌؾ فرقهناك  لذا (3;3;2انظر الفصل ) من العمر 10أو  9و ا 8 الـ فً عندما كنوتشوٌه 

لمعدالت ل اتفسٌر ٌقدم ، فإنه ال14 الـ عن نفتٌات تزٌد أعمارهالمقابالت فقط مع نساء و اجراء

بعض األسبلة الحاسمة تنتظر  فانإذا كانت هذه األرقام صحٌحة . منخفضة نسبٌا بٌن األجٌال الشابةال

وبما ان هذه الممارسة ال تزال من ؟ (والتركمان)العرب موقؾ بٌن السكان الهل هناك تحول فً : االجابة

  هذا التحولفً سباب ألا ستكون الذيماذا المحرمات تماما بٌن مجموع العرب وال ٌحقق فٌها احد علنا، 

 ؟اذن

 

 8 الرسم البياني رقم

تركمان

عرب
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تً تم الحصول ٌقارن معدالت ختان اإلناث بٌن األكراد فً محافظة كركوك مع النتابج ال 9الرسم البٌانً 

هً أكثر المتضررٌن فً العمر  30 الـ قل مناألجٌل الأن ٌبٌن فإنه . ستان العراقردوكاقلٌم فً علٌها 

. الكردٌةفً المنطقة 

 

 

 

 

 تأثير االنتماء الديني 2.3

هناك أقلٌات صؽٌرة من . سنة أو الشٌعة من اإلسالممن الفرع لإما  عونٌتبمعظم سكان كركوك 

هم من السنة تقرٌبا جمٌع االكراد . والمسٌحٌٌن( احٌانا باسم جماعة أهل الحق مٌشار الٌه)الكاكابٌٌن 

من ( أقل بكثٌر)السنة والمسلمٌن هم من ، فً حٌن أن العرب والتركمان (بعض الكاكابٌٌن اضافة الى)

 .المسٌحً لمعتقداب ونلتزميواألرمن  آشورووالكلد. الشٌعة

هً  ت ختان اإلناث، ٌصبح من الواضح أن النسبةاالنتماء الدٌنً فً االعتبار عند قٌاس معدال مع أخذ

معدل الأساسا إلى ارتفاع  ترجعهذه النتٌجة (. :4;23)بٌن الشٌعة  هامن( :9;40)أعلى فً أوساط السنة 

: أقل قلٌالون شٌر إلى أن الشٌعة متأثرتمقارنة بٌن السنة والشٌعة العرب فقط (. السنة)بٌن األكراد 

 .:4;21: مقابل 6;26

فان ، اتحجم العٌننظرا لصؽر و. خضعن لعملٌة الختان هنمقابالتتمت  اتالكاكابًمن  7وكان ثالثة من 

 .ختان اإلناث هً تقرٌبٌة للؽاٌةمن : 9;42 ،معدل الناتجال

 االقلٌمفً كما الحال نساء فً كركوك ال الجهز التناسلً االنثوي فانعن أسباب تشوٌه السؤال  عندو

ض بعمٌل يأن  بٌنما(. 10الرسم البٌانً " )الدٌن"و " لٌداالتق" بٌنبالتساوي تقرٌبا  اتقسمنالكردي، م

أوال وقبل كل شًء  اهرتأكثر العرب والتركمان فان ، "التقالٌد" بـختان اإلناث  تنعاألكراد أكثر الى 

 .واجبا دٌنٌا

 9 الرسم البياني رقم
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 10الرسم البياني 

 عرضنلماذا  نلٌشرح"( الدٌن"أو " لٌداالتق"إما )م نفس الحجة استخدالى امعظم هؤالء النساء لجأت 

ضروري من أجل العثور على زوج الختان أن التً مفادها حجة ال: ب4;2فقط  تشارك. للتشوٌه نبناته

 .لفتاةل

 

 تأثير التربية والتعليم. 3.3

 وضع المرأة التعليمي 1.3.3

(. 3الجدول ) مٌاتمن األ ن: من النساء البالؽات فً محافظة كركوك ه3;31 فان وفقا لهذه الدراسة

[. 1( ]:1;51) االقلٌم الكرديأقل بكثٌر مما كانت علٌه فً  ه هً وهذ

 .كذلك : من األمهات5;73: من اآلباء و 3;49و ون لنساء أمًاأزواج : من 21

 :الالتً تم اللقاء بهن النساء لدىالتعلٌم  مستوى

     

       
      

 

 

 

 

 3الجدول 
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لقد أصبح التعلٌم الثانوي معٌارا . بشكل عام، تحسنت فرص التعلٌم للفتٌات كثٌرا خالل العقود األخٌرة
 :، كما ٌوضح الرسم البٌانً التال20ًللواتً هن تحت عمر الـ 

 

 

 11الرسم البياني 
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 العرقية بين االعراقمستوى التعليم  .2.3.3

(. 12انظر الرسم البٌانً )االنتماء العرقً مجددا دورا ربٌسٌا عندما ٌتعلق األمر بتعلٌم المرأة ٌلعب 
الؽالبٌة  ونشكلالذٌن ياألكراد والعرب، . التركمان ملٌهيفضل تعلٌما، األحتى اآلن  من هوالمسٌحًؾ

 .بٌن العرب ماأسوأ قلٌال مفالوضع بٌن االكراد  وحتىوراء هذه األقلٌات، ٌأتون العظمى من السكان، 

 

 

 12الرسم البياني 
 

 
 العالقة بين التعليم ومعدل ختان اإلناث. 3.3.3

هل ٌنعكس الوضع التعلٌمً على معدل ختان اإلناث؟ نعم، هناك عالقة واضحة، كما ٌوضح الرسم 
 :13البٌانً 
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حسب االنتماء العرقي -التحصيل العلمي 
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 13الرسم البياني 

.( على مستوى أعلىو، قلٌم الكرديفً اال ةمماثلو اال لبس فٌهتم العثور على عالقة واضحة )

نفس النمط فان وهكذا، . والدٌهاٌعتمد بشكل كبٌر على تعلٌم المستوى التعلٌمً للمرأة فً هذه المنطقة 

 (:14الرسم البٌانً )والدة الوالد أو التعلٌم ٌز على ركٌتم التعندما  ٌتنامى الصارخ

 

 14الرسم البياني 
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 عدد من االطفال 4.3.3

العدد اإلجمالً . ها وأبنابهابناتالذي تتمتع به امرأة ما وعدد هناك عالقة بٌن مستوى التعلٌم  جدوتال ٌكاد 

 ،2;6: تقرٌبا اتبٌن األمًهذا الرقم هو نفسه  ، 2;6من االطفال فً محافظة كركوك هً فً المتوسط 

 .طفال 1;6 المتوسط هو فانالتعلٌم الثانوي  ذواتنساء وبٌن ال

ألكراد إلى إنجاب ٌمٌل ا 7;6قدره بمتوسط . بٌن المجموعات العرقٌةمع ذلك هناك اختالفات طفٌفة 

ة عراق المسٌحًاألوأعضاء من  2;6 لتركمانبٌنما ل ،طفال 8;5متوسط أطفال بالعرب  ىلد. أطفال أكثر

 .طفال 7;4 لهم

، 1;6: اتمًاأل)عدد أقل من األطفال  لهنتعلٌم أفضل ب المتمتعاتالنساء  اقلٌم كوردستان وجدنافً 

 [.1( ]4;4االبتدابٌة والشهادة 

 

 

 دور الرجال 4.3

امرأة "لقٌام م الترتٌبات الالزمة األعادة، تتخذ . على ما ٌبدو دون أي تدخل من الرجالالختان ٌتم 

كذلك فلهن األخوات والقرٌبات اما تقرٌبا متواجدة األم هً دابما ؾ. اتإلجراءفً الواقع باأو جدة " عجوز

 .الحضور فً كثٌر من األحٌان

؟ وفقا لهذا البحث، فمن المرجح أن الؽالبٌة العظمى بالختان علمحتى هل لهم ل؟ اولكن ما هو دور الرج

اعتقدن ون، ختان اإلناث أمر شابع فً مجتمعهان  ن: من النساء اللواتً قل80أكثر من  بما ان، ٌعلمون

 .مارسبالختان عندما يلرجال ل ال علم هأن ن: فقط منه5;12عتقد ت ،ذلك

أوال وقبل كل شًء االباء )أن األقارب الذكور  نفترضاختان لل نخضع لالتً: من ا8;77وبالمثل، فإن 

أن  نه: من2;67 تعتقدا. الجهاز التناسلً لالناثعلى قرار تشوٌه  ٌؤثرون( ضارتؾعلى سبٌل اال

والد ان لل: 50عتقد أكثر من ت. التوقؾ عن ذلك أقاربهن الذكور قررختان اإلناث من شأنها أن تختفً إذا 

 .معلى وقؾ ختان اإلناث فً عابالته القدرة

ان ٌكون ازواجهن على من المفترض  هانالختان على بناتهن  ن: من النساء اللواتً مارس1;86وأبلؽت 

: انه 5;2ت واعترؾ. على القرار ونوافقي نجهازوان ا: 6;56 من أؼلبٌة توقال. ذه الحقٌقةعلم به

على القٌام  نهوأزواجهن اجبران ( الكردي القلٌمأكثر بكثٌر مما فً ا): 9;18 توقال. القرار عارض

 .الجماعات العرقٌة ال توجد فروق ذات داللة بٌن. لكبذ

فً محافظة كركوك هذه  همأسر نتهجالذٌن تأن معظم الرجال  استنتاج مفادهقد تؤدي هذه النتابج إلى 

 .ونهادعموي ٌهاعل ونمطلعهم الممارسة، 

ؼٌر بدا معظم الرجال  فً أربٌل،: قلٌماال فًنتابج الدور الرجال تنسجم مع  المترتبة على نتابجان ال

فً كرمٌان و( :4;70) هم، فً السلٌمانٌة ربما تم إبالغ معظم(:8;35)ختان اإلناث على مطلعٌن 
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ها، قسناكما وفً محافظة كركوك ( :2;85)حتى أكثر هً فالنسبة  (؟)دربندٌخان/  (المناطق الحارة)

 .: تقرٌبا1;86هً 

 

 

 مواقف 5.3

 مساندون من المجتمع 1.5.3

تمت  التًطلب مباشرة من الن اإلناث فً المجتمعات المحلٌة، لختاوبؽٌة تحدٌد المؤٌدٌن الربٌسٌٌن 

 (:15الرسم البٌانً ) ن عن رأٌهنمقابلته

 

 15الرسم البياني 

 امهاتهن ان اتكثٌرالقول تؤالء، من هو. هناتختان اإلناث أمر شابع فً مجتمعان ن ل: ٌق3;7فقط 

أو الضؽوط االجتماعٌة  ، بنات العم، الماللًجدةالأساسا هً  خرىاألمحفزات وال. ختانالعملٌة  ندعمي

 الفت للنظر بشكللى الجدة وعٌقع ر بكاأل تركٌزالولكن  على األمأقل  تركٌزاالعرب  ضعت. بشكل عام

 .أعضاء األسرةالذكور من على 

عرؾ ترٌد ان تأسرة الزوج ان  اتالعربً ات: من المستجوب11أعلن ما ٌقرب من ومن المثٌر لالهتمام، 

، الشا نفس ٌاتمن الكردفقط : 9;5وذكرت . خضعت لعملٌة الختانالزوجة قد قبل الزواج إذا كانت 

هو اعلى مما هو علٌه بضعفٌن او ثالثة بٌن األكراد على الرؼم من حقٌقة أن معدل ختان اإلناث 
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وجه لم ي نانه: فقط من العرب، 7;4 من عكسال، على ٌاتكرد: من ال2;19ت من ناحٌة أخرى، أفاد

. من منهن تعرضت للختان ومن العلى أي حال  نمجتمع اإلناث ٌعرؾ، ولكن قبل الزواج الٌهن السؤال

أكثر الرقابة االجتماعٌة تحكمه إلناث تشوٌه االعضاء التناسلٌة ل" تقلٌد"أن  ٌبدوفً المجتمع العربً و

 .بناتاله يتشوبااللتزام لدٌهم بٌن األكراد  المنضوٌٌنأن ٌبدو أكثر المتبادلة، فً حٌن 

 

 

 مؤيدات من بين الالتي تمت مقابلتهن 2.5.3

: ٌقولون انه ٌنبؽً 7;22: تهلممارسٌنادون  الختان شابع فً مجتمعهم ان ون معزالكثٌر من الذٌن يان 

ما ٌصل الى ما  ٌشكلوهذا  ،واجب دٌنً أنه: 2;35قل عن يال ما ٌعتقد تقلٌد فً حٌن  ٌستمر ألنهأن 

 .نمؤٌديال نسبةمن  :3;8العٌنة كلها هو مجرد  ٌفوقوما . : من المؤٌدٌن9;57مجموعه 

 ةالمعلومؾ. يذاتخاصة بتقرٌر معلومات فً هذه المناسبة علٌنا أن نتذكر مرة أخرى أننا نتعامل فقط مع 

واعتراؾ لصالح هذه  الغبفً الواقع بها قد ٌكون المقصود " ختان اإلناث أمر شابع فً مجتمعً"

 .اءمن النس قسمالممارسة من قبل 

ما ٌصل الى . النساء من على مؤٌدي الختان أكثر بكثٌر فً كثٌر من األحٌان بٌن المسنات عثوروٌمكن ال

 (.16الرسم البٌانً ):، ولكن بعد ذلك ٌرتفع بسرعة 5سنة من العمر، ومعدل مؤٌد ال تتجاوز  40

 

 16الرسم البياني 

 

 توقال. ضررٌلحق الختان ألنه الختان اإلناث لوقؾ  ات من: من النساء المتضرر75،1 تصوت

 تطالبالالتً بقٌن على حالهن اي لم ٌخضعن للختان، بٌن النساء ومن . ستمري: انه ٌجب ان 6;21

انه ٌجب ان ٌتوقؾ  تالاخرى ق: 8;13 نسبةضرر، وٌلحق الألنه  بوجوب وقؾ ختان اإلناث: 0;84

بوجوب استمرار ( :5;0) نعلى حالهٌن بقمن متقرٌبا واحدة  ةطالب أيلم تو. الدٌن ٌتعارض معألنه 

 !ختان اإلناث

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

14-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69

مؤيدات الختان بين الفئات العمرية



27 
 

بٌن األجٌال، على ؼرار المتوارث هذه األرقام منطقٌة بالنظر إلى أن ختان اإلناث هو نوع من العنؾ ان 

 واكرريكبروا من المرجح أن الذٌن ضحاٌا وان ال. ومنهجٌة طقوسٌة العنؾ المنزلً، فقط فً شكل أكثر

 .عندما كانوا أطفاال هامن وااألعمال الوحشٌة التً عان

اآلثار الصحٌة  منفقط تدرٌج بالأقل ن يٌشك. الذي تعرضن لهن أٌضا من التشوٌه يمؤٌدي الختان ٌعانان 

ختان، الالتً تعرضن لل: من بٌن جمٌع النساء 3;44 مقابل" )عواقب ال" ن بـ: صوت0;52: السلبٌة

 (.2;3;6انظر الفصل 

من ذلك بكثٌر بأن ال أحد اقتناعا أكثر كما وانهن ، بشكل اقل ط من المجتمعوٌشددن على الضػ نوه

ٌبدو (. 17الرسم البٌانً )إلناث تشوٌه االعضاء التناسلٌة لهرب من تال من االحوال أي حالبٌستطٌع 

منتشرة فً كل و ةمجهول قوة ٌنظر إلٌه باعتباره تماماكراه اإل ، ولكن عندما ٌتم استٌعاباتناقضهذا 

لتشوٌه االعضاء شمولً لى جانب نظرة ع يلقنهنا من . ن المجتمععحتى ومنفصلة مكان مستقل 

 .إلناثالتناسلٌة ل

 

 17الرسم البياني 
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أمهات عرضن بناتهن لتشويه االجهزة التناسلية لديهن  3.5.3
: 8;73: لختان اإلناث نخضعهن أو بعض نبناتهأن كل ( حالة 122من ): من األمهات 7;17 تاعترؾ

 .التركمانمن  :1;4و العربمن : 1;22األكراد و من 

العام فً للمتوسط  مساويعدد االطفال متوسط و ات،أمًٌ: 8;82: توى التعلٌم منخفض جدامسان 

دون  ن: ه8;9فقط . ومع ذلك، فإن التركٌب العمري هو أعلى بكثٌر من المتوسط. أطفال 2;6: كركوك

 .نه بناتهيتشوٌقمن بلم  الالتًبٌن من : 1;52 ـ، مقارنة ب40 ـسن ال

إلناث، فً حٌن عن تشوٌه االعضاء التناسلٌة ل نتوقؾانهن : من جٌل الشباب 50ما ٌقرب من  توأعلن

 .اتهنمجتمعان ختان اإلناث ال ٌزال شابعا فً : 7;28 تقال

القوة  نك ان امهاتهن :7;23 تقالفٌما الختان على بناتهن  إلجراء قرارال اخذن ن: أنه6;42 توادع

ة عربًحالة  بوجودحاالت  6): 7;5 تقالبٌنما  ،(ام الزوج)الكنة : إلى  4;20 تالدافعة، وأشار

 اتبنلهن  فٌما لو كانتختان الن ن سٌمارس: انه9;36 توقال. ٌد فً ذلك نجهازوال كانانه ( ةواحد

 .ٌاتأخر

 .بنفسها ذلكان الوالدة قامت ب: 4;7 توقال. الختان لبناتهن تنظٌمبأنفسهم قمن ب قلن انهن :90نحو و

 ىإلى أحد ٌاتآخر توأشار(. 2;3;5انظر " )عجوزامرأة "تنفٌذ العملٌات من قبل انه تم : 2;58 تقال

وال بمساعدة مستشفى  فً أبدالم ُتجر ، عادة شفرة حالقة فً المنزلب جرىكانت ت. ، قابلة أو أمراتالجا

 .همغيبلٌتم ت: من األزواج لم 10 فقط(. النوع الثانً): على نحو أكثر شدة 3;3وقطعت . أبدا طبٌة

 تقالبٌنما  البنات،/اإلبنة معممارسة ختان اإلناث من األزواج قرار الزوجة بفقط : 5;2عارض 

 .أزواجهن من قبل نأجبر ن: أنه9;18

التركٌز ب(. 3;5;2انظر ) بمؤٌدات الختانبناتهن ن ختان نظم التًالنساء ال : من6;33وٌمكن وصؾ 

من  فقط ة، ولكن واحد(:0;60)والتركمان ( :3;59)، نجد أن ؼالبٌة النساء العربٌات اتعلى المؤٌد

ن لدٌه صارأنه إذا  علىتقرٌبا  نجمٌعه توأكد. إلى هذه المجموعة ننتمًي( :5;24)اي  اتكرديأربع 

 .هنختانب سٌقمن فانهن ٌاتأخر اتبن

 

 

 التوعية حول ختان اإلناث 6.3

م فً محافظة كركوك، على الرؼم من لنقاش العامطروحة لختان اإلناث حتى اآلن قضٌة ٌصبح لم 

. وسابل محدودة لرفع مستوى الوعً على أرض الواقعمن المنظمات واألفراد وب وؼٌرها نابَ محاوالت 

 تلٌهثم ، ارذكدر امصأكثر الكان التلفزٌون ختان اإلناث،  حول همعلوماتعن مصدر م الناس وعندما سبل

 العب دورتالكتب والصحؾ واإلنترنت اما . تهمقايتهم أو صداأبلؽوا من قبل جدانهم بعض الوقال ". األم"

من قبل حملة د وركمن بٌن ال: 2;3بٌن العرب و  من فقط :2;1 ول إلىوصتم ال(. :4-: 2) اثانوي

 .من قبل الطاقم الطبًتلقى توعٌة ال أحد تقرٌبا . التوعٌة حتى اآلن
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ضد ختان اإلناث  ةمكثؾحملة وادي تشن حٌث  ة المتاخمةجدٌدمحافظة كركوك ال /منطقة َكرمٌانوفً )

كمصدر " الطاقم الطبً"اقرت بـأخرى : 20توعٌة والحملة بوجود : 20 اقرت، 2005منذ عام 

 .([1]للمعلومات 

د الذٌن ٌشاهدون البرامج من اإلناث وخاصة بالنسبة للكور ختانالتلفزٌون هو أهم مصدر للمعلومات عن 

فً و. فً وسابل االعالم منذ عدة سنوات حتى اآلنمناقشة ختان اإلناث علنا  جريحٌث ت قلٌم الكردياال

الختان خارج حدود اقلٌم "(. اجنبٌة)= "كردٌة باعتباره قضٌة فقط ختان اإلناث ذكر يالتلفزٌون العربً، 

 .ٌزال من المحرماتكردستان ال 

إلناث تشوٌه الجهاز التناسلً لد انهم تلقوا معلومات عن وركمن ال: 7;51: من العرب و 3;32وقال 

 .من خالل التلفزٌون

اآلثار الصحٌة السلبٌة ن بن عندما ٌتم إبالؼهٌنتابهن الحز نسوةالأن حظ تالأحٌانا  ةوعًتفرق الكانت 

ن م ٌعرؾل ن وٌقلن انهنبناته نقد شوه ننهألسؾ ٌشعرن باأل. إلناثتشوٌه الجهاز التناسلً لالناجمة عن 

 نّ ن لم ٌكتشوٌه أنهلل نبناتهعرضن : من النساء اللواتً قد 8;91 تأفاد. اضاربا وطاخ عمالانه كان 

 .العواقبعلى بٌنة ب

كان ات ووقؾ ختان اإلناث، بنلل ةياأفضل حمتقدٌم  هانامكباعات اجمالمؤسسات أو عندما سبلوا أّي ال

العرب أكثر ؤمن ي، بٌنما أكثر من ؼٌرهم السلطات السٌاسٌة والدٌنٌةبق وثوإلى ال ٌنلارد عموما مًوكال

 (:18الرسم البٌانً )القبابل  بسلطةمن ذلك بكثٌر 

 

18الرسم البياني   
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استنتاجات .4  

 المنطقة خارج العراق أرض علىتشوٌه االعضاء التناسلٌة لالناث  وجود مرة ألول الدراسةاثبتت  لقد

 عن النظر بؽض ،تشوٌه االعضاء التناسلٌة لالناث تمارس مسلمال المجموعات جمٌعووجد ان . الكردٌة

. مذهبها أو اجنسٌته

 والسنة العرب والشٌعة السنة تلٌها انتشار، معدل أعلى اآلن حتى ٌحمل الكردي( سنًال) المجتمعو

 فً وال كركوك فً ال ،ةمسٌحً لممارسة واحدة حالة على تعرؾن لم الوقت الذي فً. التركمانوالشٌعة 

. مسلمال ؼٌر بًالكاكا المجتمع أوساط فً واسع نطاق علىمنتشرة  الممارسة هذه اال ان ،ستانردوك اقلٌم

اال ان  ،التناسلٌة لالناثتشوٌه االعضاء  معدالت فً تختلؾ العرقٌة المجموعات أن من الرؼم على

. كبٌر حد إلى متطابقة ترشٌدال من معٌنةال نواعاألو الممارسة هذه تفاصٌل أنتبٌن  االستقصابٌة الدراسة

. والدٌنٌة العرقٌة حدودال ىٌتعد اإلناث ختانوان 

 إجابات من للتحقق وسٌلة أي لدٌنا لٌس(. 4;1 الفصل) الذاتً اإلبالغ مجرد على النتابج جمٌع وتستند

لذا . ذلك من أعلى الواقع فً كونالمسجلة قد تتشوٌه االعضاء التناسلٌة لالناث  معدالت وان .النساء

. الطبٌة اتالفحوص تتضمن الحكومة، من قبل مستقل تحقٌق بإجراء نوصً

 النساء بٌن خاصة حاد، نخفاضفً ا بدوت الشابة األجٌال بٌن تشوٌه االعضاء التناسلٌة لالناث معدالتان 

 أن إلى النتابج تشٌركما و(. 9 البٌانً الرسم) أٌضا األكراد بٌنو ،(8 البٌانً الرسم) العربٌات والفتٌات

 أكثر هم والجناة حدة، أكثر كوني ما ؼالبا التشوٌههذا  ولكن للتشوٌه، عرضة أقل نه اتالعربً نساءال

(. 2;3 الفصل) دٌنٌة مبررات على ابدزالالتركٌز مع ( 3;5;3 الفصل)بما ٌفعلون  اقتناعا

 تشوٌه االعضاء التناسلٌة لالناث أن إلى تشٌر كركوك محافظة فً إلٌها توصلنا التً ةنموذجًال النتابجان 

ون كثٌر ادعى دراسة،ال فً نبدأ أن قبل. العراق محافظات جمٌع فً شابعة ممارسة أقل أو أكثر ٌكون قد

انه  أو عربٌة، ممارسة لٌس أنه وا ،كردي "تقلٌد" من جزء سوى لٌستشوٌه االعضاء التناسلٌة لالناث 

 ةضوعرم الخرافات هذهامست . فقط السنً المذهب من ولكن العرب، بعض قبل من مارسي أن ٌمكن

 والحكومة العراقً البرلمان وندعو العراقٌة، مشكلة هو وان تشوٌه االعضاء التناسلٌة لالناث. اآلن

 اإلنسان حقوقمن قضاٌا  خطٌرة قضٌة باعتباره االعضاء التناسلٌة لالناثتشوٌه  مع للتعامل المركزٌة

. البالد تنمٌةامام  ربٌسٌة وعقبة

 قدهذا و. القوٌة والمشجعة الفعل ردود بعض بالفعل ولدت الدراسة لهذه الربٌسٌة النتابج عن االعالن

 فً سٌاساتمن اجل  يسعال عند وهخبرالذي  األولً ترددال ونتجنبسً النفوذ أصحاب أن إلى ٌشٌر

 تقدمً وموقؾ. النتابج هذه من لتعلمل حسما أكثر انهج ونتبعذلك سً من وبدال كردستان، اقلٌم حكومة

 على ثماره ؤتًي لنمنها  والتقلٌل هاإنكارالن . مباشربشكل  معها والتعامل المشكلةب االعتراؾ ٌعنً

. الطوٌل المدى

 الحكومٌة الوكاالت جهود تضافرب نوصً بنجاح، العراق فً لالناثتشوٌه االعضاء التناسلٌة  لمكافحة

 أرض على دعاةالو الحكومٌة، ؼٌر والدولٌة الوطنٌة والمنظمات المتحدة االمم مثل الدولٌة والهٌبات

 تحد أن ٌنبؽً ال ااال انه إٌجابً، اتجاه وجود على الممارسة هذه منالمنخفضة  األرقامتدل  بٌنما. الواقع
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 بمثابة تكون أن ٌنبؽً ذلك، من بدال. العراق انحاء كل فً الممارسة هذه انتشار مدى بشأن القلق من

تشوٌه  معدالت انخفاضوان . كلٌا تشوٌه االعضاء التناسلٌة لالناث على للقضاء جهودنا لمضاعفة دعوة

اوقفوا تشوٌه  حملة سنوات لعدةو خاصة بصورةفٌها  نشطت التً المناطق فً االعضاء التناسلٌة لالناث

 السلوك ٌران تػ ٌمكن والتثقٌؾ التوعٌة أن على آخر دلٌال تقدم كردستانفً  االعضاء التناسلٌة لالناث

. الضارة الممارسة هذه على القضاء إلى المطاؾ نهاٌة فً وتؤدي ،ةفعال بصورة االجتماعً

 العدٌدب الممارسة هذه عن االمتناع من السابد االتجاه ودعم تشجٌع العراق فً المركزٌة للحكومة وٌمكن

 إطالق ٌنبؽً ثانٌا،. الظاهرة هذهعلى  قانونً حظر فرض ةناقشم البرلمانعلى  ٌجب أوال،. الطرق من

 القاعدة التزام تشجٌع ٌجب ثالثا،. الممارسة هذه ومخاطر أضرارب الجمهور لتوعٌة وطنٌة توعٌة حملة

تشوٌه االعضاء التناسلٌة  مناقشةب المرتبطة المحرمات على والقضاء الصمت، حاجز لكسر الشعبٌة

. التؽٌٌر إلحداث المجتمع داخل من النقاش وتحفٌز والفتٌات، النساء لحقوق كبٌرا انتهاكا باعتباره لالناث

 ،كردستان فً تشوٌه االعضاء التناسلٌة لالناث اوقفوالحملة  هنظٌرمبادرة  العراق وجنوب وسط ٌتطلب

 والكتاب والفنانٌن اإلنسان، حقوق اشطًون والدولٌة المحلٌة المنظمات من شبكة عن عبارة هً والتً

رفعت و ،تشوٌه االعضاء التناسلٌة لالناث حول العام الخطاب فعالٌة زٌادة إلى تأد يتال، ووالصحفٌٌن

 مثلستها و. لتشوٌه االعضاء التناسلٌة لالناث األجل وطوٌلة ضارةوال مؤلمةال عواقبال حول الوعً من

 وتوفر الممارسة هذه عن حقٌقٌة مفتوحة مناقشة ألول فرصة العراق وجنوب وسط فً الحملة هذه

 المطاؾ نهاٌة فً هماالفرصتٌن  وكال ،تشوٌه االعضاء التناسلٌة لالناث حول العام الوعً لزٌادة فرصة

 .المنطقة فً تشوٌه االعضاء التناسلٌة لالناث على القضاء نحو الحاسمة الخطوات أولى
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