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ین زانیارییە بەدەستهاتوو و نیشاندەرەکان1  گرنگتر
 

 

ی مێیڕڕڕڕڕ ڕڕڕڕڕڕ: 
اق، ڕێژەی باوێنی بڕینی ئەندایم زاوزن  ر

نە لە ئافرەتانی لە کوردستانی ئێ 
٤٢.٨ساڵ بریتییە لە ٪ ٤٩-١٥تەمەن   

 
ر بەدی دەکرێت باوترین ڕێژەی ئەم جوگرافیا: 

دیاردەیە لە شاری هەولێ   

 

ن دایە؛   ١٢-٠تەمەنی زۆربەی ئەو کچانەی ڕووبەڕووی بڕین دەبنەوە لە نێوان  ڕڕڕڕڕ:
ا
ساڵ

ن دایە ٥-٤ێکڕای ناوەندی تەمەنی بڕین لە نێوان کچانی تەمەن ت
ا
  ساڵ

 

ی مێینە بریتیە لە جۆر: 
ی ٧٦.٢جۆری یەکەم )لە ٪باوترین جۆری بڕینی ئەندایم زاوزێ 

( حاڵەتەکان پێکدەهێنێت  

 

ی مێین: ئەنجامدەر
ئاریکاراێی   و  ە لەالیەن مامانزیاتر لە نیوەی حاڵەتەکاێی بڕینی ئەندایم زاوزێ 

  نئەنجام دەدرێ دایک لە زاندا 

 

ساڵ کە لەم دیاردەیە بەئاگان باوەڕییان   ٤٩-١٥لە ئافرەتانی تەمەن  ٨٣.٦ڕێژەی ٪ ڕڕڕڕڕڕڕ:

ێت پێویستە چیێی وایە کە  لەناوبێر  

 
ملیۆن کەس  ٦نزیکەی  ژمارەی دانیشتووان:   

 
(٢٠١٩)  نلەدایکبوو  حاڵەتێیک١٠٠٠لە هەر  حاڵەێی مردن ٢٣ کۆرپەلە:   لەناکاوی ڕێژەی مردن    

 

هەزار حاڵەتێیک    ١٠٠حاڵەێی مردن لە هەر  ٧٩: ڕێژەی مردن  دایک لەکانر لەدایکبوون
اق، ٢٠١٧(     ر

 لەدایکبوون )لە سەرانسەری ئێ 

 

توانای  ٧٨توانای خوێندنەوە و ٪  ٧٩ساڵ، ٪ ١٥سەروو  اێی دانیشتووان لە : خوێندەواری
 نووسینیان هەیە 
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 پێشەیک
ی بە  ملیۆن کورد نیشتەجن ر  ٤٠-٣٠ نزیکەی نی ناوەڕاستی

ا
ان لە  ڕۆژهەڵ ر

درێژانی سوریا لە ڕۆژئاوا بەرەو ئێ 

اق، ر
اق لە باشوور و تورکیا لە باکوور. ژمارەی دانیشتووانی کوردستانی ئێ  ر

ت، ئێ 
ا
لە  ناوچەیەکە کە  ڕۆژهەڵ

اق، نزیکەی کو با  ر
اق ژمارەی ی تەواوی   ٢٠بۆ ٪ ١٧ملیۆن کەسە )٪ ٦وری ئێ  ر

دانیشتووانی ئێ 

   . (پێکدەهێنێت

 سەربەخۆی پێدرا 2
ا

 ٢٠٠٥، پاش ڕووخانی ڕژێیم سەدام حوسەین، کوردستان هەرێمێیک فیدراڵ
ا

لە ساڵ

ا ر
ی ئێ 

اق دەنگیان بۆ سەربەخۆنی دا لە ڕیفراندۆمێیک  ق بەپن ر دەستووری نون  ر
. سەرەڕای ئەوەی کوردانی ئێ 

 
ا

ت لە ڕکابەرنی ، ٢٠١٧ناڕەسیم لە ساڵ
ا
  نێوان حکومەنی ناوەندی و حکومەنی هەرێم  لەسەر دەسەڵ

ا. دقەیرانێیک ئابووری هەبوونی  بەردەوامە، لە میانەیهەرێمەکە خۆیدا هەروەها لە نێو   

ی مێینەڕێژەی باوێتر بڕیت  
ئەندایم زاوزن   
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اق لە هەرێیم کوردستان دایە. ڕێژەی باوێنی ئەم  3 ر
ی مێینە لە ئێ 

 زۆرینەی حاڵەتەکاێی بڕینی ئەندایم زاوزێ 
ر بریتیە لە زیاتر لە ٪

تە  . لە پارێزگای دهۆك، کە دەکەوێ٥٠دیاردەیە لە هەردوو پارێزگای سلێماێی و هەولێ 

. بڕینی  ١.٧ە ٪بەدی دەکرێت کە بریتیە ل بە ڕێژەیەیک کەمێی  دیاردەیەئەم  باشووری ڕۆژئاوای هەرێمەکە،

اق و ڕێژەی باوێنی  ر
و نییە لە ناوچەکاێی تری ئێ 

ا
ی مێینە دیاردەیەیک زۆر بڵ

بریتیە لە نزیکەی   ئەندایم زاوزێ 

٪١ .  

ی مێینە لە نێوان دانیشتوواێی شارەکان )٪٤٣( 4
جیاوازییەیک  کەم هەیە لە ڕێژەی باوێنی بڕینی ئەندایم زاوزێ 

( لە ناوچەکاێی نزیک ٧٠(. ڕێژەیەی هەرە زۆری ئەم حاڵەتانە )نزیکەی ٪٤٢و دانیشتوواێی الدێ )٪

ان بەدی دەکرێن. 5   ر
 سنووری ئێ 

زیاتر لە نیوەی ئەو ئافرەتانەی کە نەخراونەتە بەر خوێندن یاخود تەنها ئاستێیک بنەڕەتنر خوێندنیان   6

ڕووبەڕووی بڕینی ئەندایم زاوزێ بوونەتەوە، لە کاتێکدا ئەم دیاردەیە لە سێیەیک ئەو (  ٥٥وەرگرتووە )٪ 

یان وەرگ 
ا
ڕێژەی بڕینی ئەندایم  (. ٣٣رتووە )٪ ئافرەتانە بەدی دەکرێت کە ئاستێیک خوێندێی ناوەندی یاخود باڵ

ی مێینە لە نێو ئەو ئافرەتانە زیاترە کە بەشێکن لە هەژارترین چینی کۆمەڵگە  
(، بە بەراورد بەو ٥٧)٪ زاوزێ 

ین چینی کۆمەڵگە )٪  (. ٢٦ئافرەتانەی بەشێکن لە زەنگینێی  

ی مێینە لەوانەیە لەالیەن ئەنداماێی تری 7
هاوشاێی مامان و ئاریکاراێی دایک لە زاندا ، بڕینی ئەندایم زاوزێ 

ی مێینە (. بڕینی ئەندایم و کەسوکار کۆمەڵگەوە ئەنجام بدرێت )بۆ نمونە خزم
دا بەزۆری لەنێو ماڵ زاوزێ 

 8  ئەنجام دەدرێت بەبەکارهێناێی گوێزان. 

ی مێینە
 ڕەوتەکان  باوێتر بڕیت  ئەندایم زاوزن 
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ا

اقیش دەگرێتەوە( پێش ساڵ ر
اق )کە کوردستاێی ئێ  ر

ییەکاێی یونیسێف لە ئێ  ر
هیچ ئامارێیک  ٢٠١١سەرژمێ 

ی مێینەیان تێدا نەبوو؛ هەربۆیە  
ی ڕێژەی بڕینی ئەندایم زاوزێ  بوو( بەراورد   ٤٢.٨باوێنی ئەوکاتە )کە ٪   ناتوانیر

 . ێی پێشێی
ا
لەگەڵ ئەوەشدا، بەهۆی ئەو جیاوازییە گەورەیەی بەدی دەکرێت لە نێوان   بکەین بە ڕێژەی ساڵ

ییەکانیان کردووە، لەوانەیە هەژمارکردێی ڕێژەی باوێنی گشنی  ر
تەمەێی ئەو ئافرەتانەی بەژداری سەرژمێ 

ێی ڕابردوودا. لە میانەی پێوەرێیک باش نە 
ا
بێت بۆ پێوانەکردێی ئاسنی بەرەوپێشچوون لە ماوەی ساڵ

ی بەرزترین ڕێژەی باوێ  ین ئامارەکان، دەبینیر ساڵیدایە   ٤٩-٤٥نی لە ئافرەتاێی تەمەن  لێکۆڵینەوە لە نوێێی

ییەکە دادەبەزێت بۆ ٪ ٥٥)٪  ر
ڕێژەی   کەیم ای  . سەرەڕ ٢٩(، لە کاتێکدا ڕێژەی باوێنی لە الوترین ئاسنی سەرژمێ 

، ئامارەکان ڕەوتێیک ئاشکرا و   ١٥ئەو ئافرەتانەی کە لەوانەیە ڕووبەڕووی بڕین ببنەوە دوای تەمەێی  
ا

ساڵ

ی ئەم دیاردەیە   لەنێو ئافرەتاێی الودا.      9 هاندەر پێشان دەدەن  بە ئاڕاستەی ڕێژەیەیک  کەمێی

 
و تێگەیشتر   هۆشیارنی   

ی مێینە بەئاگان.  10
 ٪٨٦.١ لە ئافرەتاێی  کورد لە تەمەنەکاێی ١٥-٤٩ ساڵ  لە بڕینی ئەندایم زاوزێ 

ییەکاێی  یونیسێف دەری دەخەن کە ٪٨٣.٦ لە ئافرەتاێی کوردی تەمەن 11 ر
سەرەڕای ئەوەی دواین سەرژمێ 

ێت، چەندین هەڵوێسنی جیاواز  کردەوەیپێویستە چیێی ئەم  باوەڕییان وایە کە  ساڵ  ٤٩-١٥ ە بوەستێێی

ی ئەم   ە دەکەن سەر بە کردەوەی سەبارەت بەم بەبابەتە بەدی دەکرێن، وە زۆرینەی ئەو ئافرەتانەی پشتگێر

ی مێینە 
ی بۆ بڕینی ئەندایم زاوزن   نزمن. هەروەها پشتگێر

انێیک کەم دەرامەت و خاوەن ئاستێیک خوێندنی ی ر
خێ 

رێت کە خۆیان ڕووبەڕووی بڕین بوونەتەوە، نەک بە پێچەوانەوە.  زیاتر لەو ئافرەتانە بەدی دەک  

لە ٪٧٩.٢ی حاڵەتەکاندا، دایکان بڕیاری بڕینی  کچەکانییان دەدەن، لە کاتێکدا لە ٪١١.٢ی حاڵەتەکاندا  12

ەکان بڕیار دەدەن.   داپێر

. لە نێو ئەو   ی اق موسڵماێی سونیر ر
ی بڕین دەکەنزۆرینەی کورداێی کورستاێی ئێ  لە   ،کۆمەڵگایانەی پشتگێر

ی ی حاڵەتەکاندا ٥٠.٣٪ " لە وەکئاییر یەێی
ا
و هۆکاری سەرەیک بڕین ئاماژەی ێ   دەکرێت و "هۆکاری کۆمەڵ

ێك پارێزگادا کەمێی  دتێبینی ئەوەیان کردووە کە لە هەن ی حاڵەتەکاندا. ژمارەیەک توێژینەوەی تر ٤٠.٧٪

ی مێینە بە بەراورد بە پارێزگاکاێی تر. 13  14 
 دەدرێت بە زانینی هۆکارەکاێی بڕینی ئەندایم زاوزێ 

ی
 گرنیک

تان سنوور تێپەڕاندن  
ا
  نێو وڵ

ی مێینەی تێدا نلە ژمارەیەک 
ت کە بڕینی ئەندایم زاوزێ 

ا
ئەنجام ەیە ایاساێی کراوە، ئەوانەی ئەم کردەو وڵ

تاێی تر پەنایان بردۆتەوە بەر تێپەڕاندێی سنووری  دەدەن
ا
. کوردستاێی  لە  وڵ ای یاساێی ی لە سی پێناو خۆپاراسیی

ت و تورکیا بەرەوە باکوور. 
ا
ان بەرەو ڕۆژهەڵ ر

اق دەکەوێتە سەر سنووری ئێ  ر
   ئێ 

م 
ا
ئێستا نەزانراوە تا چ رادەیەک دانیشتوواێی ئەم    تاوەکو   حاڵەێی بڕین لەم ناوچە سەر سنوورانە تۆمارکراوە، بەڵ

ی   تە دراوسێیانە سنوور تێدەپەڕێیی
ا
ی مێینە.  ووڵ

اق بە مەبەسنی بڕینی ئەندایم زاوزێ  ر
و دێنە ناو خایک کوردستاێی ئێ   
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  بڕیت  پزیشیک
ی مێینە لەالیەن مامان و ئاریکاراێی دایک لە  15

لە کوردستان  زیاتر لە نیوەی حاڵەتەکاێی بڕینی ئەندایم زاوزێ 

 ێ   مۆڵەێی پزیشیک ئەنجام دەدرێ زاندا 
ناگرێتەوە، بەڵکو کەساێی مەشق پێکراو و ن. ئەم ژمارەیە تەنها کەساێی

ی حاڵەتەکانیش لەالیەن "ئەندایم تری  ١٥.٤مۆڵەت پێدراوی الیەنە تەندروستییەکانیش دەگرێتەوە. ٪

 دەستەی پزیشیک"ـەوە ئەنجام دەدرێن. 

، وا دەزگایەیک تەندروسنی   بەو هۆیەوە، سەرەڕای ئەوەی زۆربەی ئەم بڕینانە لە نێو ماڵدا ئەنجام دەدرێن نەك 

ی بەم نەشتەرگەرییە دیارە ژمارەیەك پیشەگە  ، و ئەمەش ئەوە دەگەیەنێت  ری تەندروسنی هەن کە هەڵدەستی

  کە بڕینی پزیشیک گرفتێیک ترە لە کوردستان. پێویستمان بە ئاماری زیاترە بۆ زانینی باوێنی ئەم حاڵەتانە. 

ی بە ئەنجامداێی بڕینی  ی مێینە دەکرێت پیشەگەراێی تەندروسنی کە هەڵدەسیی
  بە بارودۆخی ئەندایم زاوزێ 

ا بدرێن بە و  تاوانبار بکرێن توند   ی یاسای ٦بەپن ر بڕگەی  پەیڕەوکردنی پیشەکانیانقەدەغەکردن لە  سی

ر توندوت ەیو ەرنگاربوون ەب ی خ ی ێر ر
  انی ێ 

ا
ێت( ٢٠١١ساڵ   . )لە خوارەوە دەبیێی

 
 بەیاساییکردن

اق 16 ر
   ان   )ژمارە ٨( لە هەرێیم کوردستاێی ئێ 

 ٢٠١١، یاسای بەرنگاربوونە و ەی توندوتت   ی  خت 
ا

لە ساڵ

اێی ئاماژەی پێکرا لە دڕاگەیەن ی ر
ی خێ  ژ ی مێینە وەکو کردارێیک توندوتێر

ی ٢بڕگەی را. بڕینی ئەندایم زاوازێ 

  یاساکەدا. 

ی بە ئەنجامد ٦بڕگەی  ای ئەوانە دیار دەکات کە هەڵدەسیی ی دەکات و سی اێی بڕینی ئەندایم زانیاری زیاتر دابیر

ی مێینەوە و هەروەها ئەوانەشژ کە هان و یارمەتییان دەدەن. 
  زاوزێ 

ا ئەدرێت بە بژاردن كەمێی نەبێت لە یەك ملیون دینار  و زیاتر نەبێت لە پێنج ملیون دینار یەكەم: سی

ی هەركەسێك هانی ئەنجامدانی 
مێینە بدات بڕینی ئەندایم زاوازن   

ا ئەدرێت بە  و زیاتر نەبێت لە دوو  حەپسكردن ماوەیەك كەمێی نەبێت لە شەش مانگدووهەم: سی

نەبێت لە دوو ملیون دینار وزیاتر نەبێت لە پێنج ملیون دینار  یان بەیەكێك   ،ساڵ وبەبژاردن كەمێی

ایە هەركەسێك هەڵسێت بەئەنجامدان یان هاوبەش بێت لە  ی لەم دوو سی
 بڕینی ئەندایم زاوزن 

. مێینە   

ا ئەدر  ساڵ   و زیاتر نەبێت لە س  ێت بەحەپسكردن ماوەیەك كەمێی نەبێت لە  یەك ساڵ سێهەم: سی

ملیون دینار یان بەیەكێك لەم   ١٠ و زیاتر نەبێت لەپێنج ملیون دینار  وبەبژاردن كەمێی نەبێت لە

ایە هەركەسێك هەڵسێت بەئەنجامدان یان هاوبەش بێت لە ی  دوو سی
مێینە   بڕینی ئەندایم زاوزن 

. ناكام بوو ئەگەر هاتوو   

چوارەم: بەبارودۆخی توندكردن دادەنرێت بۆ تاوانكار ئەگەر هاتوو بكەر پزیشك یان دەرمانساز یان  

كیمیاگەر یان مامان یان یەكێك لە یاریدەدەرەكانیان بوون ولەسەر دادگایە فەرمان بدات بە  

. اڵ س قەدەغەكردنی پەیڕەوكردنی پیشەكەی یان كارەكەی ماوەیەك زیاتر نەبێت لەس    
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ی مێینە بۆ دادگا 17
وکراوە نییە دەربارەی هێناێی حاڵەتێیک بڕینی ئەندایم زاوزێ 

ا
لە ئێستادا هیچ زانیاریەیک بڵ

ژ  . سەرەڕای ئەوەیلەژێر یاسای بەرنگاربوونەوەی توندوتێر اێی ی ر
 یاساکە بووە هۆی زیادکردێی  داناێی  ی خێ 

ی دژی  ۆسیەیهۆشیاری خەڵیک هەرێم بۆ   ژ ئافرەتان، جێبەجێکردن و سەپاندێی یاساکە توندوتێر

   بە کەموکوڕ ناوبراوە لەالیەن ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ. ڕووبەڕووی ڕەخنەیەیک زۆر بووەتەوە و 

ی مێینە، سەردانی ئەم بەستەرە بکە:   بۆ زانیاری زیاتر سەبارەت بە 
   پەیوەندی نێوان یاسا و بڕینی ئەندایم زاوزن 

https://www.28toomany.org/thematic/law-and-fgm/. 

ی مێینە 
 کارکردن بۆ لەناوبردن  بڕیت  ئەندایم زاوزن 

نی ٢٠٠٠ تیشیک خرایە  18
ا
اق بۆ یەکەمجار لە سەرەتای ساڵ ر

ی مێینە لە کوردستانی ئێ 
بڕینی ئەندایم زاوزن 

یەنی ڕێکخراوی ناحکویم س
ا
 تییم بایەخپێدانی تەندروسنی و کۆمەڵ

ا
ەر وەکو دەرەنجایم کاری بەکۆمەڵ

ونی ئەم  دوای ئەڵمانی بە ناوی )وادی(. 
ا
ی و ڕاپۆرنی ڕێکخراوی )وادی( ئاسنی بڵ ر

ئەوەی ژمارەیەك سەرژمێ 

نی 
ا
  كڕێکخراوەکە شانبەشانی ژمارەیە،  ٢٠١٢و  ٢٠١٠دیاردەیەیان لە هەرێمەکە ئاشکراکردن لە ساڵ

 "کۆتانی پێهێنانی  
ڕێکخراوی ناوخۆنی )ڕێکخراوەکانی شارستانی و مافی ئافرەتان( دەستیان کرد بە هەڵمەنی

ی مێینە لە کوردستان"، بەمەبەسنی هۆشیارکردنەوەی خەڵک لە مەترسییە 
بڕینی ئەندایم زاوزن 

 و ڵۆنر کردن بۆ بەنایاساییکردنی 
 و بەکارهێنانی میدیاکانی   . تەندروستییەکانی

ا
لە دەرەنجایم ژمارەیەك سکاڵ

ی مێینە  
ڕاگەیاندن، هەروەها بە پاڵپشنی ژمارەیەك ئەندام پەرلەمانی کوردستان، بڕینی ئەندایم زاوزن 

ر توندوت ەیو ەرنگاربوونە بقەدەغەکرا لە ژێر یاسای  ی خ  یێر ر
. لە هەمان کاتیشدا حکومەنی هەرێیم  انی ێ 

 با نی ەنجومەئکوردستان 
ا
 دامەزراند بۆ بەرەنگاربوونەی هەموو جۆرە توندتوژییەك خانمانی  یکاروبار   یڵ

ی مێینەش دەگرێتەوە. 
   لەسەر بنەمای ڕەگەز، کە بڕینی ئەندایم زاوزن 

بەهاوبەسر    لە هەرێمەکەئەم دیاردەیە لەو کاتەوە، )وادی( بەردەوامە لە هەڵمەتەکەی بۆ کۆتاێی پێهێناێی 

 سنی لەگەڵ وەزارەنی تەندرو 
ا

. میدیا ناوخۆییەکان بەردەوامن لە ڕاپۆرتکردنی ئەم بابەتە، هەروەها لە ساڵ

 گەرم دیاریکرا بەمەبەسنی دابینکردنی هاوکاری لەو حاڵەتانەدا )بۆ زانیاری  ژمارەیەیک تەلەفۆنی   ٢٠١٢
ا

هێڵ

   سەردانی بەستەرەکە بکە(  لەو بارەیەوە زیاتر 

 https://wadionlineen.files.wordpress.com/2017/04/reporthotline2012.pdf). 

ی مێینە  
لە کۆمەڵگەیەیک خۆپارێز لە گۆڕان، گرفت و   قەدەغەکراوە کردارێیکبەو پێیەی بڕینی ئەندایم زاوزن 

 ئافرەتان و کۆتانی پێهێنانی ئەم   ئاستەنگییەکان بەردەوامە بۆ ئەو 
 دابینکردنی مافی

ا
ڕێکخراوانەی هەوڵ

ەیەیک درێژخایەنی پەروەردەکاری  پێویستییەیک  کانەو ەن یژ ێتو  دیاردەیە دەدەن.  بەردەوام دەخەنە ڕوو بۆ زنجێر

، مامان، و سەرکردە ئاینییەکان، بەتایبەنی لەو ناوچانەی کە ئاریکاراێی دایك لە زاندا دایکان و باوکان، 

پاڵپشنی زیاتری سیاس و دارانی بۆ هەڵمەتەکانی  ڕێژەیەیک بەرزی باوێنی تێدا بەدی دەکرێت. 

پەروەردەکردنی کۆمەڵگە، شانبەشانی سەپاندنی یاسا، بەشێکن لە داوا بەردەوامەکانی   هۆشیارکردنەوە و 

 چاالکوانان. 

کارکردن لەسەر ئەم بابەتە لە کوردستان تیشیک خستۆتە سەر خاڵێیک تریش کە بریتیە لە بێئاگاێی پیاوان لە 

ی مێینە و ئاما
لەبەر ئەو پرۆسەی بڕیارداێی بڕینی کچەکانیان. دە نەبوونیان لە دیاردەی بڕینی ئەندایم زاوزاێ 

هۆکارەش پێویستییەیک ڕاستەوخۆ هەیە بۆ پەروەردەکردنی باوکان لەم بارەیەوە و هاندانیان بۆ دژایەتیکردنی  

https://www.28toomany.org/thematic/law-and-fgm/
https://wadionlineen.files.wordpress.com/2017/04/reporthotline2012.pdf
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 تریش بۆ لەناوبردنی دیاردەی بڕین لە ناوچەکە بریتیە لە پەروەردەکردنی  کردەوەیئەم  
ی

ە. خاڵێیک گرنیک

 نەوەکانی  اریگەرییەیک ئەرێنییانەی هەیە لەسەر گۆڕینی هەڵوێست و نیازی بڕینی دایکان، کە هەمیشە ک

  داهاتوو. 

ی مێینە و هەوڵەکان بۆ لەناوبردێی ئەم دیاردەیە لە هەرێیم  
بۆ زانیاری زیاتر لەسەر بڕینی ئەندایم زاوزێ 

وی )وادی( بکەکوردستان تکایە سەرداێی ئەم سەرچاوانەی ڕێکخرا  

WADI: The Campaign Against Female Genital Mutilation 

https://wadi-online.org/2017/03/06/the-campaign-against-female-genital-mutilation/ 

Female Genital Mutilation in Iraqi-Kurdistan: An Empirical Study by WADI (2010) 

https://www.28toomany.org/static/media/uploads/Continent%20Research%20and%20Resource

s/Middle%20East/study_fgm_iraqi_kurdistan_en.pdf 

Female Genital Mutilation Among Iraqi Kurdish Women: A Cross-Sectional Study from Erbil City (2012) 

https://www.28toomany.org/static/media/uploads/Continent%20Research%20and%20Resource

s/Middle%20East/art_3a10.1186_2f1471-2458-13-809.pdf67 
 
 

ی مێینە" بەکارهاتووە و سەردەم بەدرێژاێی 
چەندەها دەستەواژەی جیاواز بۆ دیاردەی "بڕینی ئەندایم زاوزێ 

ەیە. کردەو پەرەیان سەندووە و هەر دەستەواژەیەك ڕەنگدانەوەی هەڵوێسنی جیاوازن سەبارەت بەم  
 و واتانی  لەناوبردنی ئەم دیاردەیە و پاراستنی کچ

ە الوەکانمان پێویسنی بە جیاکارییەیک تەواوی زمانەوانی
 هەیە. 

ی مێینە، ڕێکخراوی  
بەیاننامەی هاوبەشژ ئاژانسەکاێی نەتەوە یەکگرتووەکان لەسەر بڕینی ئەندایم زاوزێ 

(٢٠٠٨تەندروسنی نێودەوڵەێی   

زاراوە: تێبینی لەسەر ١ اشکۆ پ  
جەخت لەسەر ئەو ڕاستییە دەکاتەوە کە ئەم دیاردەیە پێشێلکردێی  "بەکارهێناێی دەستەواژەی "بڕین" 

 نەتەوەێی و نێودەوڵەێی دەدات بۆ لەناوبردێی دیاردەکە" مافەکاێی کچان و ئافرەتانە
، و یارمەێی هانداێی  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://wadi-online.org/2017/03/06/the-campaign-against-female-genital-mutilation/
https://www.28toomany.org/static/media/uploads/Continent%20Research%20and%20Resources/Middle%20East/study_fgm_iraqi_kurdistan_en.pdf
https://www.28toomany.org/static/media/uploads/Continent%20Research%20and%20Resources/Middle%20East/study_fgm_iraqi_kurdistan_en.pdf
https://www.28toomany.org/static/media/uploads/Continent%20Research%20and%20Resources/Middle%20East/art_3a10.1186_2f1471-2458-13-809.pdf
https://www.28toomany.org/static/media/uploads/Continent%20Research%20and%20Resources/Middle%20East/art_3a10.1186_2f1471-2458-13-809.pdf
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