
 

 

 بٌان صحفً

 ختان اإلناث فً العراق

 أظهرت دراسة: ختان اإلناث شائعة فً كركوك

اإلناث سائد أٌضا فً أجزاء من العراق خارج المناطق بأن ختان وألول مرة أثبتت دراسة تجرٌبٌة 

 كردستان. إلقلٌمالحدودٌة 

دراسة معمقة حول  المرأة( إلزالة العنف ضداأللمانٌة( و)منظمة بنا  Wadiلقد أجرت )منظمة 

سنة،  23فوق سن  امرأة 2121قامت الدراسة بلقاء  حقٌقة وجود وخلفٌة ختان اإلناث فً كركوك.

 سؤاالً. 52وسألت كل واحدة منهن 

، وأظهر البحث 1شمال العراق (كردستان)إقلٌم ( بحثا مشابها فً منطقة Wadiقبل عامٌن أجرت )

 Human Rightsمنظمة )فس الفترة تقرٌبا نشرت %. وفً ن61وبشكل مقلق تفشٌا بنسبة تفوق 

Watch)   منظمة   2دراسة نوعٌة( تؤٌد وتكمل نتائج دراسةWadi فً الوقت ذاته وبعد .)

احتجاجات واسعة وممارسة جهود قوى الضغط من الناشطٌن ومجموعات المدافعة عن حقوق 

، تبنت حكومة 3(كردستانفً ختان اإلناث  أوقفواالمرأة )ومن األمثلة الواضحة باألخص حملة 

 اإلقلٌم إدانة رسمٌة وقانونٌة لختان اإلناث وأشكال أخرى للعنف ضد النساء واألطفال.

تتضمن مدٌنة كركوك المتعددة  ولٌس الحال مشابها فً مناطق جنوب ووسط العراق، والتً

 .داألعراق والغنٌة بالنفط. حٌث السلطات المحلٌة تفترض أن ختان اإلناث غٌر موجو

% 2781اتها فإن خاطئ تماما. وحسب مخرج االفتراضالدراسة الجدٌدة عن كركوك تثبت أن هذا 

 شن مع عواقب الختان. من نساء كركوك ٌع

والنساء من القومٌة %. 5483وتظهر الدراسة أن النساء من القومٌة الكردٌة األكثر تأثرا وبنسبة 

وبالتركٌز على العامل الدٌنً فإن المذهب %. 2182% والتركمانٌة بنسبة 1486العربٌة بنسبة 
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ٌات مختونات. ائ% من الكاك3188% وان 1283% والمذهب الشٌعً بنسبة 3288السنً له نسبة 

 ولم تعثر الدراسة على أي عٌنة من الدٌانة المسٌحٌة.

% وهو ما ٌمكن أن ٌشٌر 24سنة هو بنسبة مجرد  12أن تفشً نسب الختان بٌن الفتٌات تحت سن 

سنة ٌصل  62-52أن هذه الممارسة فً طرٌقها لالنحسار تدرٌجٌا، بٌنما النسبة عند النساء من  إلى

"التقالٌد" مقسمة بالتساوي بٌن  األجوبةوعند الحدٌث عن أسباب هذه الممارسة فإن  %.72 إلى

 وبٌن "الدٌن" مثل اإلسالم.

فً  –ب األحٌان فإن الختان ٌعنً عملٌة بتر البظر أو جزء منه. إال أن بعض النساء فً أغل 

مروا بتجارب أكثر حدة ٌشمل حتى قطع  -%12المناطق الرٌفٌة ذات األغلبٌة العربٌة بنسبة 

 الشفرتٌن الداخلٌة والخارجٌة.

رد سنة وشٌعة. مشتركة أٌضا بٌن غٌر الك ةاسة كركوك تظهر بأن الختان ممارسإن معطٌات در

 مالٌٌنالعراق. أرجاءوهذه البٌانات تؤلف دلٌال قوٌا للفرضٌة التً تقول بأن الختان لإلناث سائد فً 

 النساء والفتٌات على األرجح متأثرات بهذا االنتهاك المهلك لحقوق اإلنسان.

الوعً العام  لذلك فإننا ننشاد البرلمان فً بغداد لمناقشة الموضوع بأسرع وقت ممكن، نشر وتدعٌم

 وبحث سبل أكثر لمكافحة ختان اإلناث فً العراق.
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 لمزٌد من المعلومات الرجاء االتصال بنا من خالل الهواتف وعناوٌن البرٌد االلكترونً المذكورة أدناه:

  انكفورت ام ماٌن ألمانٌافر  herborner 62للمساعدة فً األزمات والتنمٌة، شارع  wadiمؤسسة 

 57002440-69-49+ هاتف

 info@wadinet.deالبرٌد االلكترونً: 

 online.de-www.wadiالموقع االلكترونً: 

 7701588173-964+فً السلٌمانٌة / شمال العراق هاتف:  wadiمكتب  

 7701512007-964+مركز بنا كركوك هاتف: 

 panacenter@yahoo.comالبرٌد االلكترونى: 
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