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 امُلسَتْخلْص
كون ان الباري عز وجل خصها بالحنان   تحرص المجتمعات من خالل تشريعاتها الى احاطة االنثى بحماية خاصة تتناسب مع ضعفها ،

والوئام اكثر من الرجل ، ومن بين ما تسعى اليه التشريعات الحالية هو الرغبة في القضاء على العادات المؤذية الماسة بسالمة االنثى  
 ومنها فعل الختان ، والذي سنسلط الضوء عليه من خالل بيانه من جهة وبيان موقف التشريعات في تجريمه .

 لكلمات المفتاحية: ختان االناث, المواجهة الموضوعية, المواجهة االجرائية ا
Abstract 

     The legislators are keen to protect the female from special protection in proportion to her weakness. The 

fact that al-Bari is more compassionate than men is one of the aims of the current legislation. The current 

legislation seeks to eliminate the harmful practices of female safety, including circumcision, It is through his 

statement on the one hand and the statement of the position of legislation in criminalizing it. 

Keywords: female circumcision, substantive confrontation, procedural confrontation 

 ملقدمةا
ال يختلف اثنان في المجتمع الشرقي بصفة خاصة على اهمية الختان بالنسبة للذكور ، كونه سنة متوارثة من جهة ، وامر يجنب المختون 
الكثير من االمراض التي يصاب بها الذكر غير المختون من جهة اخرى . غير ان االمر يختلف بالنسبة لإلناث فمسألة الختان امر مختلف 

فبينما نجد ان بعض المجتمعات تأخذ به على وجه الضرورة ، نجد ان البعض االخر منها يترك االمر لألعراف والتقاليد العشائرية   عليه ، 
اي فعل   – او القبيلة او لمنظومة اعراف المنطقة ، بينما تذهب مجتمعات اخرى الى استهجانه ورفضه الى مرحلة قد تصل الى تجريم الفعل  

ذا الخالف ناتج عن اختالف اجناس المجتمعات فضاًل عن اختالف التطبيق الفعلي لختان االناث ، سيما ذلك الذي يمارس وه   -ختان االناث
 تجاه الفتيات الصغار في السن االمر الذي يزيد من تعقيد المعالجة الفعلية له. 

اهمية موضوع ختان االناث ، من الخطورة التي يتركها فعل الختان على الفئة التي تخضع له والمتمثلة بالطفلة التي    تنبعأواًل. اهمية البحث:
ا ، ال تستطيع تقرير مصيرها وهي في نعومة اظفارها ، االمر الذي قد يهدد حياتها او يسبب لها العاهة المستديمة التي سترافقها طيلة حياته

عنوية التي يرتبها فعل الختان كونه سيترك اثر نفسي سلبي من جهة ويخل بأحد وظائف الجهاز التناسلي االنثوي من فضال عن السلبيات الم
 جهة اخرى ، االمر الذي يستوجب تسليط الضوء عليه في المحافل العلمية. 

موضوع الختان العديد من االشكاليات ومنها، هل ان المشرع جرم فعل الختان صراحًة، ام ترك ذلك للنصوص    يواجهثانيًا. مشكلة البحث:
ة  المستوعبة باعتبار الفعل ماسا بسالمة الجسم، وهل ان التشريعات التي نظمت تجريم فعل ختان االناث قد عالجته بشيء من الجدية والواقعي 

 هدفة، فضال عن اشكالية تحريك االجراءات الجزائية اذ ما كانت المختونة طفلة صغيرة السن. بحيث تضمن حماية فاعلة للفئة المست
البحث: العراقي  ثالثًا. منهجية  التشريع  الى  التحليلي والذي من خالله سنتطرق  المنهج  البحث هو  موضوع  يتناسب مع  الذي  المنهج  إنَّ 

 الى المعالجة المنشودة في هذا البحث.والتشريعات المقارنة مبينين تحليل تلك النصوص للوصول  
من الممكن توزيع هيكلية البحث على مبحثين يتناول االول الجانب المفاهيمي ، بينما يتناول الثاني المواجهة الجنائية رابعًا. هيكلية البحث: 

االناث.المطلب الثاني: اضرار ختان    للفعل ، وعلى النحو االتي:المبحث االول: مفهوم ختان االناث واضراره.المطلب االول: تعريف ختان
المقارنة.المطلب الثاني : المواجهة ف الثاني : المواجهة الجنائية لختان االناث.المطلب االول: المواجهة في التشريعات  ي  االناث.المبحث 

 التشريع العراقي.الخاتمة. 
 مفهوم ختان االناث وأضراره األول املبحث 

ختان االناث مصطلح قديم يعود في اصله الى الحقبة الفرعونية في مصر, كما ان الشريعة االسالمية الغراء ال تخلو من ذكر للمصطلح    إنَّ 
فقد ورد في احاديث كثيرة عن الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم, وبغية تحديد المقصود بالمصطلح والمراد منه البد من تعريفه في مطلب 

 اضراره في مطلب ثاِن.  اول, ثم بيان
 تعريف ختان االناثاألول املطلب 

ي بغية االحاطة التامة بالمعنى الدقيق للفظ الختان, فإننا سنتناول تعريفه في فرعين نفرد االول منهما لتعريفه اللغوي, ونبسط في الثان     
 لتعريفه االصطالحي.
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 الفرع االول تعريف الختان لغة
يكون من نواة    –أصل الختن القطع والختان والِختاَنُة موضع القطع من الذكر وموضع القطع من األنثى  "بانه    (1) يعرف الختان لغة    

وقد تسمى الدعوة للختان ختانًا ويطلق الختان على الذكر واالنثى, وقيل  (  2)قوله صلى هللا عليه وسلم " إذا التقى الختانان "ومنه    -الجارية  
ن الختن للذكر والخفاض لإلناث, ويقال كذلك االعذار لهما ايضا, فيقال عذرت الجارية والغالم اعذرهما عذرًا ختنهما, وكذلك أعذرتهما, لك

.مما سبق نخلص الى ان لختان االناث في اللغة عدة الفاظ منها ما يستعمل للذكور واالناث وهما الختان واالعذار,  (3) َضت الجاريةاالكثر ُخفِ 
 ومنها ما يستعمل لإلناث فقط وهو الخفاض. 

 الحًا.الفرع الثاني تعريف الختان اصط
, ويعني قطع الجلدة التي توجد في اعلى الفرج فوق (4) ُعِرَف ختان االناث بتعاريف عدة منهما "قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص"

 كلية أو جزئية ازالة تتضمن عملية . كما ُعِرَف بانه "أي(5)ب البظرمجرى البول والتي تشبه النواة او عرف الديك ويطلق  عليها في لغة الط
. ومما يالحظ على التعاريف اعاله انها تشترك في ان الختان يتم عن طريق قطع جزء  (6) طبي" سبب وجود دون  األنثوية لألعضاء التناسلية

من االعضاء التناسلية لألنثى, اال ان التعريف االول كان ادق من ناحية انه َقَصَر القطع على بعض مخصوص من العضو التناسلي, اما  
از التناسلي لألنثى.    كما ان التعريف االول نابع من قوله صلى هللا عليه  التعريف الثاني فقد جاء بلفظ االزالة الجزئية لبعض اعضاء الجه

, االمر الذي يفضي الى قيام الخاتنة بالقطع على القدر المخصوص دون الزيادة او النقص, فال يجوز استئصال  (7) وسلم" أشمي وال تنهكي"
ب بالقطع وهو ما يعرف بالختان السني, اما التعريف الثاني بقوله  البظر بأكمله الن ذلك يؤدي الى أضرار وخيمة, فالمطلوب هو التهذي

  - البظر بأكمله والِشفَريين الصغيرين والكبيرين بتمامهما  -االزالة الكلية فينصرف الى ازالة كل االجزاء الظاهرة من الجهاز التناسلي لألنثى
ب االشفار  الشهرية, وتخاط  للتبول والدورة  فتحة صغيرة  يترك سوى  االماكن وال  التشويه في  فيقع  التصاقها  ينتج عنخ  عضهما ببعض مما 

. (8)الحساسة من جسد االنثى. ويسمى هذا النوع من الختان بالختان الفرعوني وهو شائع في بالد السودان والحبشة والنوبة بجنوب مصر
ضته اسباب مرضية, هذه االسباب تخضع في تقديرها جملة  وكذلك فوفقا للتعريف الثاني لختان االناث فان الختان ال ُيَعُد جريمة اذا ما اقت

وتفصيال ألقوال المتخصصين من االطباء, فاألنثى قد تصاب بأمراض تناسلية تدعو الحاجة معها الى استئصال جزء من االعضاء التناسلية, 
باحة الفعل بحق الشخص القائم بالختان.  بغية الحفاظ على باقي االعضاء, وهو ما يعرف باستخدام اصول الفن وهو تطبيق من تطبيقات ا

اعد   اما في التعريف االول فالنه تعريف فقهي فان ختان االناث ُسَنُة لألنثى على وفق الراي الراجح  في الفقه االسالمي ويخضع ممارسته لقو 
لتعاريف التي وردت لختان االناث يمكننا .وبعد هذا االستعراض ل(9) منها عدم تشويه العضو التناسلي, وعدم الحاق الضرر باألنثى المختونة

 تعريفه بانه:
 قطع جزء مخصوص من العضو التناسلي لألنثى باستعمال الفن الجراحي لضرورة تقتضيه.

وتعريفنا هذا ينصرف الى ان ازالة جزء مخصوص من العضو التناسلي لألنثى قد يكون بسبب وضع حد للشهوة الجنسية الزائدة عن       
ب مرض تناسلي يصيب العضو المقطوع, وكذلك يجب ان يتم القطع من قبل المختصين من االطباء حصرا الن تقدير القطع الحد او بسب

او   بالقطع  اال  لها  عالج  كانت ال  عالجا ألمراض  يكتشف  قد  الذي  الطب  تطور  وبغية مواكبة  الجراحي  الفن  لقواعد  عدمه يخضع  من 
بالقطع من العضو التناسلي يخضع ألهل االختصاص من االطباء. وكذلك فيه تجنيب لألنثى االستئصال, كما ان تقدير الحجم المخصوص  

 من االالم التي قد تصيبها لو تم الختان من قبل شخص غير مختص.  
 املطلب الثاني اضرار ختان االناث.

تعالت االصوات النسوية الرافضة لختان االناث بعدما ظهرت بصورة فاحشة االضرار التي يسببها, هذه االضرار تم التوصل اليها عن       
 طريق فرق متخصصة بها, عليه سنبين االضرار الناتجة عن ختان االناث في الفروع االتية. 

 .الفرع االول اثار فسلجة نفسية
 اثبتت الدراسات العلمية ان لختان االناث اضرار فسلجيه واخرى نفسية, سنبينها في النقطتين االتيتين:     

ا, كما ان لهذه  ابرز هذه االضرار هو تشوه االعضاء التناسلية وذلك من خالل قطع هذه االعضاء او ازالتها تمام  أواًل. االثار الفسلجية:
.االمر الذي يسبب نزيف شديد في العضو المختون نظرا الن تلك (10) االعضاء وظائف جنسية حيوية لم يسجل ان ولدت انثى سليمة بدونها

االعضاء تمتاز بوجود شرايين يتدفق الدم فيها بضغط عالي, ويزيد من ذلك ضرر انحسار البول عند االنثى المختونة, كما يؤدي الى ان  
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ار فسلجية على الجهاز البولي تتمثل في استشراء  .ويؤدي احتباس البول الى اث(11) تصاب المنطقة بالتهابات وخراجات مزمنة يصعب عالجها
نتيجة عدم طرح البول كامال االمر الذي يجعل من اعضاء الجهاز البولي بيئة خصبة لنمو البكتريا والجراثيم, كما ان ختان االناث    االلتهابات

قمة وغير صحية وهذا ما يحدث في لبيئة الريفية  يكون طريقة سهلة لنقل العدوى بأمراض خطير ابرزها االيدز نتيجة الستخدام ادوات غير مع
 والمناطق النائية.

يؤدي ختان االناث الى اثار نفسية تتمثل في انكسار نفسية االنثى خصوصا البالغة نتيجة استخدام لفظ الطهارة والذي   ثانيًا. االثار النفسية:
فيه, كما ان االنثى ينتابها القلق منذ شعورها باقتراب موعد الختان    يشيع في نفس المختونة انها غريبة عن المجتمع وانها ليست بعضو صالح

, كما تعد الصدمة العصبية ابرز االثار النفسية حيث (12) خصوصا اذا طرق سمعها عن االضرار التي اصيب بها من سبقها من االناث
م والغيبوبة وتوتر االعصاب, كما ان االنثى تشعر تعاني االنثى المختونة التي تصاب بالنزيف من صدمة عصبية تتمثل في هبوط ضغط الد

لم يجرى لهن   الالئي  المختونة الزدراء من جانب نظيراتها  لم تجرى لهن عملية ختان, وتتعرض االنثى  فتيات  تلتقي مع  بالنقص عندما 
 قد تم ازالتها عند الختان.  , وتصاب االنثى المختونة ببرود جنسي يدفعها اليه ترسخ الشعور لديها بان شهوتها الجنسية(13)ختان

 الفرع الثاني اضرار اجتماعية واقتصادية
 اضرار اجتماعية واخرى اقتصادية نبينها النقطتين االتيتين:  باإلضافة الى االضرار الفسلجية والنفسية فان لختان االناث

 لما كان الختان يؤدي الى ازالة الشهوة الجنسية لدى االنثى فان اثاره أواًل. اضرار اجتماعية:
غير مشروعة    االجتماعية تتجسد في صعوبة الوصول باألنثى المختونة الى عملية االرتواء الجنسي االمر الذي يدفعها الى اقامة عالقات

, ويؤدي عدم الثقة الى لجوء الرجل الى تعاطي المخدرات وذلك لكي ال يشعر  (14) مما يهدم كيان االسرة, ويعدم الثقة بالرجل وقدرته الجنسية
قد هدمنا حالة    حتى يتمكن من ان يصل بزوجته الى حالة االرتواء, وبذلك فإننا نكون   أواًل .وإلطالة الفترة الزمنية للمعاشرة الزوجيةبالتعب  

 .(15)االنسجام االسري الن االستمرار في تعاطي المخدرات سيولد ادمان الرجل عليها
تبرز االضرار االقتصادية الناجمة عن ختان االناث من خالل االنفاق على عالج االناث الالئي يصبن بالنزف    ثانيًا. اضرار اقتصادية:

عمليات الجراحية لوقف النزيف وعمليات تجميل االعضاء المشوهة نتيجة القطع كلها تحتاج الى  نتيجة الختان فالرقود في المستشفى واجراء ال
, زد على ذلك ان االلتهابات التي تنشا عن الختان وحبس البول والتقرحات التي تستمر لفترة طويلة والخرجات والدمامل كلها (16)انفاق مالي

لدولة من خالل التزامها بتوفير العالجات الالزمة لذلك كله.ومن ابرز االثار االقتصادية  تتطلب نفقات باهظة ترهق كاهل المواطن وكذلك ا
كذلك العجز عن االدخار والتصرف بما هو مدخر من جانب الرجال نتيجة لتعاطيهم المخدرات لغرض احصان زوجاتهم المختونات عن  

 الى ان يكون المركز المالي لألسرة عرضة للزعزعة في أي وقت. اقامة عالقات غير شرعية وتعزيز ثقتهن بأزواجهن االمر الذي يدفع
 املبحث الثاني املواجهة اجلنائية خلتان االناث.

فان التشريعات تباينت في تجريم السلوك من عدمه, ولما كان سالح المواجهة الجنائية   نظرا لما لختان االناث من اضرار ذكرناها سابقا,     
ريع يتمثل في تجريم السلوك, فإننا هنا وفي هذا المبحث سنبين المواجهة الجنائية في مطلبين, نفرد االول منهما للمواجهة الجنائية في التش

 الجنائية في التشريع العراقي.الفرنسي والمصري, بينما سنبسط في الثاني للمواجهة 
 املطلب االول املواجهة اجلنائية يف التشريعات املقارنة

 ائية.بغية االحاطة بالمواجهة الجنائية لختان االناث فإننا سنقسم هذا المطلب الى فرعين االول للمواجهة الموضوعية والثاني للمواجهة االجر 
 الفرع االول المواجهة الموضوعية لختان االناث

ة)      (من قانون العقوبات ودون االخالل بأية عقوبة اشد  61جرم المشرع المصري ختان االناث وذلك بالنص على" مع مراعاة حكم اْلَمادَّ
ينص عليها القانون يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن خمس سنوات وال تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان ألنثى بأن ازال أيا من االعضاء 

ة السجن المشدد اذا نشأ عن هذا الفعل عاهة  التناسلية الخارجية ازالة جزئية او تامة او الحق بتلك االعضاء دون مبرر طبي. وتكون العقوب
.     وجرم المشرع المصري طلب ختان االنثى فنص على" يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن  (17)مستديمة او اذا افضى ذلك الفعل الى الموت"

مواجهة الجنائية لختان االناث  .ويالحظ على طريقة ال(18)سنة وال تجاوز ثالث سنوات كل من طلب ختان انثى فتم ختانها بناء على طلبه"
فض  انه فعل مجرم أيا كانت الطريقة التي يمارس فيها سواء اكان ختانا فرعونيا أي بإزالة بعض االجزاء كال او جزء ام كان ختانا سنيا بالخ

نشأ عنها مرض او اعاقة عن  فقط, وال عبرة كذلك برضا االنثى او وليها, كما انه جرم ختان االناث واو بصورته الجرح البسيط والتي ال ي
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ة)(19) االشغال او عاهة مستديمة (  240, كما انه ميز بين الجرح والبتر فجعل بتر الجزء جناية احداث عاهة مستديمة واحال في شأنها الى اْلَمادَّ
صورته البسيطة فجعلها عقوبات, كما جعل الوفاة بسبب الختان جناية ظرب افضى الى موت, كما ان المشرع المصري شدد عقوبة الختان ب

الحبس مدة ال تقل عن خمس سنوات وال تجاوز سبع سنوات, وشدد عقوبة الختان فجعلها السجن المشدد اذا نشأ عنه عاهة مستديمة او  
رة . وبغية القضاء نهائيا على ظاهرة ختان االناث جرم المشرع المصري طلب اهل االنثى ختانها, بمعنى انه ال عب(20)افضى الى الموت

برضا االهل بالختان, ال بل ان طلبهم ختان إبنتهم صار جريمة معاقبا عليها بالحبس مدة ال تقل عن سنة وال تجاوز ثالث سنوات اذا تم 
ختان االنثى بناء على الطلب. كما ان فعل الطبيب او الحالق الصحي او الداية ُيَعُد جريمة فقد نص قرار وزير الصحة واالسكان المصري 

حظر على االطباء واعضاء هيئات التمريض وغيرهم اجراء أي قطع او تسوية او تعديل ألي جزء طبيعي من الجهاز التناسلي لألنثى) على" ي
. ويالحظ على هذا النص انه جاء بتجريم الفعل دون  (21)الختان( سواء تم ذلك في المستشفيات الحكومية او غيرها من االماكن االخرى..."

العقوبة, ك النزيف او تسوية االجزاء تحديد  ما انه نص على تجريم المساس باألجزاء الطبيعية للعضو التناسلي, اما اجراء عمليات وقف 
ويسجل للنصوص اعاله انها اخذت بمراعاة اصول الفن كسبب من اسباب االباحة فنجد ان النص ختم   (22)لألنثى المختونة فال يعد جريمة

الى ان المبررات الطبية التي تدعو الى بتر كل او جزء من بعض االجزاء للعضو التناسلي ال تخضع   بعبارة دون مبرر طبي, وهذا يفضي
  لنص التجريم, كما ان النص اخذ بالضرورة كمانع من موانع العقاب بالنسبة لمن يكره على ختان االنثى حفاظا على حياته او حياة غيره كما 

للتهديد بالقتل اذا لم يقم بالختان, وبذلك فانه لوحده يستفيد من مانع العقاب بينما يخضع لو خضع الطبيب او الحالق الصحي او الداية  
وال في قانون خاص,  1992.اما المشرع الفرنسي فلم يجرم ختان االناث ال في قانون العقوبات الجديد لسنة (23) القائم بالتهديد لنص التجريم

الى تجريم هذا الفعل, وهذا االمر يعود الى درجة الرقي والتطور الثقافي واالجتماعي اللذان  فقانون حماية الطفولة جاء خلوا من اية اشارة  
الفرنسيون ممارسة ختان االناث الفرنسي, فال يعرف  المجتمع  اليهما  المواد  (24)وصل  للفعل تخضع ألحكام  الجنائية  المواجهة  .وبذلك فان 

ا تخضع كذلك للنصوص المجرمة لتعريض حياة الغير للخطر, وكالهما من النصوص  المجرمة لالعتداء على سالمة جسم االنسان, كما انه
, فاإلزالة الكلية او الجزئية والقطع تخضع لنصوص الجرح واحداث العاهة المستديمة, وكذلك 1992الواردة في قانون العقوبات الجديد لسنة 

 لنصوص تعريض حياة الغير 
 .        (25)للخطر

 الفرع الثاني المواجهة االجرائية لختان االناث
لسنة    126المعدل بالقانون رقم    1996لسنة    12  جاءت النصوص المنظمة للمواجهة االجرائية لختان االناث في قانون الطفل رقم      

نفسها ولو كانت طفلة2008 الضحية  يتم من أي شخص ومن  الجزائية, واالبالغ  الدعوى  لتحريك  باإلبالغ كوسيلة  النص  . (26) . وجاء 
ة انها تتعارض مع احكام قانون اإلجراءات الجنائية المصري, فاذا كان المجنى   عليه لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة والمالحظ على حكم اْلَمادَّ

, كما انه اخرج ختان االناث من الجرائم التي يجوز الصلح فيها, الن المشرع جرم فقل طلب ختان األنثى كما (27) فتحرك الدعوى من وليه
زائية بالصلح. كما ان هناك , مما يؤدي الى عدم انقضاء الدعوى الج(28)انها خارجة عن احكام الصلح الواردة في قانون االجراءات الجنائية

تعارض في االجراءات فكيف يمكن ان نتصور ان الولي يطلب ختان االنثى ثم يبلغ عن عملية الختان. اما في نطاق الجهة التي يقدم لها 
او مركز, كما اناط بالمجلس البالغ فان القانون حددها بالشرطة او النيابة العامة وكذلك لجنة حماية الطفولة الفرعية الكائنة بكل دائرة او قسم  

القومي لألمومة والطفولة اختصاص طلب التحقيق في البالغات التي ترد اليه ومتابعتها. ان هذا النص وفر بعض الضمانات للمجنى عليه  
 فاذا كانت صغيرة في السن فإنها تتقدم ببالغ للمجلس القومي لألمومة والطفولة وهو يتولى طلب التحقيق ومتابعته.

 لب الثاني املواجهة اجلنائية خلتان االناث يف التشريع العراقياملط
تعالت االصوات لتجريم ختان االناث وتم نقل الدعوات من النطاق الوطني الى المحيط الدولي واالقليمي, وفي العراق فان المواجهة       

 الجنائية لختان االناث تستلزم بحث هذه المواجهة موضوعيا واجرائيا. 
 الفرع االول المواجهة الموضوعية

ة)1969(لسنة)111ال يوجد نص في قانون العقوبات العراقي رقم)       اْلَمادَّ (من قانون  1/ 412(يجرم ختان االناث, لكن لو تمعنا بنص 
ة عالجت مسألة العاهة  العقوبات لوجدنا انه يمكن االستعانة ب اْلَمادَّ ها لمعالجة جميع حاالت الختان سواء داخل االسرة ام خارجها، فهذه 

(سنة، من 15المستديمة كجريمة وعاقبت عليها بشكل اشد مما هي عليه في قانون مناهضة العنف االسري وذلك بالسجن مدة قد تصل الى)
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ة)ذلك يمكن اعتبار الختان عاهة مستديمة وبالتالي ت (اعاله سواء اكان الفاعل من داخل االسرة ام خارجها الن النص  412طبق عليها اْلَمادَّ
, ومما يالحظ على موقف  (29) ورد بشكل مطلق. وفي اقليم كردستان العراق انتهج المشرع نهجا متسقا مع الدعوات الدولية لتجريم ختان االناث

نف اسري االمر الذي يعني اباحتها خارج نطاق االسرة مما يسهل افالت مرتكبها من المشرع الكردستاني انه واجه ختان االناث كجريمة ع
نجد انه جعل من التحريض على ختان االناث جريمة   (30) حكم النص بمجرد اتيان الفعل خارج االسرة. وبإمعان النظر في نصوص القانون 

يض احد صورها وعاقب المحرض بعقوبة اخف من عقوبة الفاعل. ونجد مستقلة وهذا خروج على القواعد العامة في المساهمة التبعية والتحر 
عقوبتها الحبس  مدة ال تقل عن ستة اشهر وال تزيد عن سنتين وبالغرامة التي ال تقل عن    (31)كذلك ان مشرع االقليم جعل من الختان جريمة

مليوني دينار وال تزيد عن خمسة ماليين لمن اجرى عملية ختان انثى او ساهم فيها, وهنا يتعارض هذا النص مع سابقه الذي جرم التحريض 
لتحريض يخضع لنص الفقرة أواًل. من جهة اخرى جعل المشرع من صغر سن االنثى فالمساعدة واالتفاق يخضعان لنص الفقرة ثانيًا بينما ا

. وجاء قانون االقليم خلوا من االشارة الى عقوبة الجريمة لو نتج عنها عاهة مستديمة في المختونة او نتج (32)المختونة ظرفا مشددا للعقوبة
ة المساهم في العملية, االمر الذي يعني ان مشرع االقليم احال ذلك كله  عنها وفاة المختونة نتيجة نزيف او صدمة عصبية, وما هي عقوب

ة)  ع. ع( يستوعب هذا كله فلماذا تم تجريم الفعل بقانوٍن خاٍص. ثم ان صغر السن  412الى قانون العقوبات العراقي, ولما كان نص اْلَمادَّ
نون من مهنة القائم بالختان ظرفا مشددا للعقوبة ولم يحدد العقوبة  كظرف مشدد منصوص عليه في قانون العقوبات العراقي ايضا, وجعل القا

 التي تفرض على من يتوافر فيه الظرف المشدد 
 .(33)ويرجع في تحديد العقوبة الى قانون العقوبات العراقي

 االجرائيةالفرع الثاني المواجهة 
اصدار الحدم في جريمة ختان االناث. ولم    نعني بالمواجهة االجرائية االجراءات التي يجب اتباعها منذ تحريك الدعوى الجزائية وحتى     

تتبع عند التحقيق والمحاكمة في جريمة ختان االناث, وهنا البد من القول ان  ينص قانون اصول المحاكمات الجزائية على اجراءات معينة  
االجراءات المتبعة هي االجراءات التي تتبع في اية دعوى اخرى.اما قانون مناهضة العنف االسري فقد َنصَّ على االجراءات التي يجب 

 مقامه يقوم من او المتضرر قبل من االسري  العنف قضايا في وى الدع  تحرك.1اتباعها في جريمة ختان االناث, حيث  َنصَّ القانون على"
 والمراكز والتربية الصحة  مجال  في . للعاملين2العام.   االدعاء او  الشرطة مركز في  المسؤول او المحقق او المحكمة، الى يقدم بإخبار  قانوناً 

ويالحظ على هذا الَنصَّ انه جعل من االخبار الذي يقدمه المتضرر من الجريمة    .(34) االسري" ضحايا العنف لمساعدة االخبار تقديم الرسمية
وسيلة لتحريك الدعوى, وهنا وقع مشرع القانون في لبس فاإلخبار يقدم ممن علم بوقوع الجريمة اما المتضرر فيقدم شكوى وهذه هي القاعدة  

وم مقام المتضرر يمكن ان يكون هو احد المساهمين في الجريمة او محرضا  , كما ان من يق(  35)العامة في قانون اصول المحاكمات الجزائية
عليها فهل يتصور ان يقدم الشخص اخبارا ضد نفسه, كما تجاهل الَنصَّ دور قاضي التحقيق وَنصَّ على ان يقدم االخبار الى المحقق او  

تلقي الشكاوى واإلخبارات عن الجرائم ومختص بالتحقيق  المسؤول في مركز الشرطة او االدعاء العام, علما ان قاضي التحقيق مختص ب
, وهي اساسا (36) فيها. كما جاء الَنصَّ بحكم غريب وهو تقديم االخبار الى المحكمة والمقصود بالمحكمة هي محكمة مناهضة العنف االسري 

امام حلقة زا الموضوع, ألننا سنكون  الى محكمة  االخبار  يقدم  ان  يتصور  فكيف  لمحكمة محكمة موضوع  النوعي هنا  فاالختصاص  ئدة 
التحقيق, كما اغفل القانون دور اعضاء الضبط االداري في تلقي االخبارات والشكاوى والتحقيق فيها.ويذهب راي في الفقه الى ان التنظيم 

كوى الخاصة ويطلق على جريمة ختان  االجرائي لجريمة ختان االناث يعد امتداد للمادة الثالثة االصولية فالجرائم الواردة فيها تسمى جرائم الش
ان اتجاه مشرع االقليم  في جعل تحريك الدعوى الجزائية في جريمة ختان (37)جريمة االخبار الخاص تميزا لها عن جرائم االخبار العام  االناث

راءات القانونية بحق مرتكبها اال االناث معلقا على اخبار من المتضرر او من يقوم مقامه قانونا هو اتجاه معيب ألنه ال يمكن اتخاذ االج
ة   اذا طلب ذلك المتضرر من الجريمة، ،كما ان قانون اصول المحاكمات الجزائية من ناحيته لم يدرج هذه الجريمة اصال ضمن جرائم اْلَمادَّ

ه لم يحدد صالحياتها  الثالثة.كما يالحظ ان المشرع اناط االختصاص النوعي في المحاكمة بمحكمة من مناهضة العنف االسري, غير ان
يمة  واختصاصاتها, وهل تنظر جميع الجرائم الواردة في القانون ام تنظر الجنح والمخالفات, ام تنظر ختان االناث اذا ما نشأ عنها عاهة مستد

لمحكمة المختصة  ومن جهة اخرى جاء القانون بإجراء جديد اسماه بأمر الحماية حيث َنصَّ على "أواًل: تصدر ا  او موت االنثى المختونة
امر الحماية عند الضرورة او بناء على طلب اي فرد من افراد االسرة او من يمثله كإجراء مؤقت لحماية ضحايا العنف االسري على ان  

ى  يتضمن االمر مدة الحماية وللمحكمة تمديدها كلما دعت الحاجة .ثانيًا: لطالب الحماية التنازل عن هذا االمر بناء على مستجدات وعل
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.تعهد من المشكو منه 1المحكمة التأكد من ان طلب االلغاء قدم باختياره وانه في مصلحة المتضرر. ثالثًا: يتضمن امر الحماية ما يلي:
.نقل الضحية الى اقرب مستشفى او مركز صحي للعالج عند الحاجة او اذا طلبت 2بعدم التعرض للمتضرر او اي فرد من افراد االسرة .

عدم السماح للمشكو منه بدخول البيت االسري اال بقرار من المحكمة وللمدة التي تراها في حالة وجود خطر على المشكو . 3الضحية ذلك.
ساعة او بغرامة ال تقل عن    48منه او اي من افراد االسرة. رابعًا: في حالة انتهاك امر الحماية يعاقب المخالف بالحبس مدة ال تزيد عن  

.واذا كان امر الحماية خطوة بناءة ومتقدمة في اسباغ الحماية على المجنى عليها, فهي قد تتعرض (38)دينار("  ( ثالثمائة الف300.000)
لها, اال تنظيمه يعتريه  الحماية  الجريمة فال مناص واالمر كذلك من توفير  اذا اخبرت عن  للقتل  اذا رفضت الختان او تتعرض  للتهديد 

محكمة الموضوع يخرجه عن نطاق اختصاص قاضي التحقيق والتهديدات التي تتعرض لها الضحية  القصور, فإناطة اصدار امر الحماية ب
في التحقيق اكثر من تلك التي تتعرض لها في مرحلة المحاكمة, كما ان المشرع جاء بالَنصَّ على نقل الضحية الى المستشفى, وهذا امر ال 

ستشفى امر تقتضيه حالته فاذا استلزمت ذلم فيتم نقله سواء اطلب النقل ام ال, ثم  يعد من اوجه حماية المجنى عليها فنقل المصاب الى الم
 ان استصدار امر النقل الى المستشفى قد يتأخر فتتدور حالة االنثى المختونة نتيجة نزف شديد اواستخدام مواد حارقة في ايقافه. 

 االناث توصلنا الى االستنتاجات والمقترحات االتية:بعد االنتهاء من بيان المواجهة الجنائية لختان  اخلامتة:
 أواًل. االستنتاجات:

 ار السلبية للختان الى ضرورة مواجهته جنائيا. ختان االناث من االمور التي دعت تطور المجتمعات واالث .1
 إنَّ اغلب التشريعات محل المقارنة قد جرمته في قانون العقوبات ضمنا, والمشرع المصري انفرد بالَنصَّ عليه صراحة في قانون العقوبات.  .2
 نف االسري ضد المرأة. جاء قانون اقليم كردستان بنصوص خاصة بختان االناث لتطبق في االقليم واعتبرها من جرائم الع .3
نظم المشرع في اقليم كردستان االجراءات الجنائية الخاصة بتحريك الدعوى والتحقيق فيها ومحاكمة مرتكب جريمة الختان, وذلك في  .4

 نصوص جرائم العنف االسري. 
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