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 پوختە

لە .  رێت دەک   یان پێ  الیەن بنەماڵەکانیانەوە بە ناچاری هاوسەرگیری  ساڵ لە  15  تەمەن  دەیان هەزار کچ و کوڕی خواربە  سااڵنە  

 .یەلەم ئامارانە  ی ئەم مندااڵنە زیاترژمارەی ڕاستەقینە ڕاستیدا  

 کەن. دەان بە شێوەیەکی نافەرمی تۆماری  زۆرێک لە بنەماڵەکان لە ئێران لە تەمەنێکی بچووکدا هاوسەرگیری تۆمار ناکەن ی

مافپاڵپشتی    ئەنجومەنیاپۆرتی  ڕ بەپێی   تەمەنی  ەکانلە  خوار  لە  کە  کچانەی  ئەو  ژمارەی  ئێران،  لە  مندااڵن  ساڵەوە   ١٥ی 

زیادی هەتاوی  ١٣٨٨کەس لە ساڵی  ٤٥٩هەزار و  ٤٣بۆ  ١٣٨٥کەسەوە لە ساڵی  ٣٨٣هەزار و  ٣٣ە هاوسەرگیریان کردووە ل

 . ی کردووەزیاد  ٣٠سەدا    کردووە. واتە لە ماوەی س ێ ساڵدا لە

کۆمەڵگەی    . كردووهتاوتوێ  ئێران    له   یی مندااڵنەختپێشوه  ی رگیریخود هاوسه  ی مندااڵن یا یرگیر هاوسه  م دواییهئه  یوهلێكۆڵینه 

بۆ    بە  توێژینەوەئەم    یئاماری بەردەست،  ئاماری  دوایین  پارێزگائەو  پێی  تەرخان  ەییحەوت  ڕێژەی   ئێران  زۆرترین  کە  کراوە 

پێی پلەی هەر پارێزگایەک بە بەکارهێنانی   ونەی ئاماری بەو نم  داو لەو پارێزگایانەش  لە خۆ گرتووە مندااڵنیان  یهاوسەرگیری

لەگەڵ کرا  ئامرازەکانی پرسیارنامە  و بە  و هەڕەمەکی هەڵبژێردرا  پۆلێنبەندی  ،  نموونەی هێشوویی . کرانەوە  و ش ی دیمانەیان 

 . وهکرێتهباڵو ده وهشیرازه  چاپەمەنین  الیه  له  م زووانهو به  وهتهکتێبێکدا کۆ کراوه  له  م ڕاپرسییهکانی ئهوتنهرکهنجام و دهئه
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 پێشەکی 

وی جەستەیی  لە ڕو   کچ  ساڵەوە پێش ئەوەی  ١٨ار تەمەنی  هەر جۆرە هاوسەرگیرییەک لە خو نەتەوە یەکگرتووەکان  ڕێکخراوی  

 .تدەکاپێناسە  مندااڵن    یهاوسەرگیری  وەک  بێ،  داری هاوسەرگیری و منداڵ  یقبوڵکردنی بەرپرسیارێتیی  و دەروونییەوە ئامادە

پێشوەختەی مندااڵن   ی، هاوسەرگیریبکاار ئەم تەمەنەوە هاوسەرگیری سەر ئەم بنەمایە، لەو حاڵەتانەی کە منداڵ لە خو  لە

 کەمترین تەمەنی یاسایی گرینگی بە  و تێیدا  ئەنجام دەدرێ  الیەن باوک یان باپیری منداڵەوە    داوە؛ هاوسەرگیرییەک کە لە  ڕووی 

 ێت. ادر هاوسەرگیری ن   بۆ

ساڵ کەمتر بێت. لە زۆربەی    18هاوسەرگیریی مندااڵن جۆرێک هاوسەرگیرییە کە تێیدا النیکەم یەکێک لە الیەنەکان تەمەنی لە  

حاڵەتەکاندا ئەوە کچە کە هێشتا منداڵه. وەک پێشتریش باس کرا، لە واڵتی ئێران گەیشتن بە سەرەتای بایۆلۆژی و جەستەیی  

 (. 1391)لویزا و ڤانگ،  لە قەڵەم دەدرێت  هاوسەرگیری  ی  شیاو   تەمەنی  بەرتنی تەمەن،  بە بێ ڕەچاوگ 

 کردنی ڕەگەزی وسەرکوتئاشکراوی  و مافەکانی مرۆڤەوە هاوسەرگیریی پێشوەختەی مندااڵن لێکەوتەی  سێکس ی  لە ڕوانگەی  

 کردنی زیاتر. ڕەگەزێتی و سەرکوت  یکە دەبێتە هۆی نایەکسانی  کانەنەریتییە  ەڕووخێنەر  ەئاکار 

هەڵکشانی ڕێژەی حەشیمەتی گەنجان هۆی ، پرس ی ئاڵۆزی هاوسەرگیریی پێشوەختەی مندااڵن بە داەشەلە جیهانی ڕوو لە گ   

بوون واری و ملکەجەم پرسە هەڵکشانی ئاستی هەژاری، نەبوونی زانست و خوێندەئی  یڕووی لە بەرزبوونەوەیە و هۆکاری سەرەک 

کردنی کچان بۆ هاوسەرگیریی زۆرەملێ بۆ کە بە هەڵە وا دەزانن ناچار  ەپیاوساالری و ئەو باوەڕانەیفەرهەنگی  پێویستییەکانی  بە  

 پشتیوانی و پاراستنی خۆیانە. 

سەرباری   بەردەم  مەخابن  لە  کچان  بەردەوام  لێکەوتەیئەوەی  هەاڵواردنی  و  کۆتادان،  جەستەیی  پێناو  بە  ییلە  هێنان 

 هاوسەرگیریی پێشوەختەی مندااڵن لە ئێران هەنگاوی کەم هاوێژراوه.



متمانەپێکراو   توێژینەوەئەو   کە  گشتگیر و  بە  انەی  پێشو سەبارەت  پیاوان  بۆەختە  لێکەوتەکانی هاوسەرگیریی  ئەنجام    سەر 

کەمندراو  لە سەر  ،  ن،  پێشوەختە  هاوسەرگیریی  کاریگەرییەکانی  و  ڕەهەند  الیەن شرۆڤەی  لە  تەنانەت  منداڵەکان،  کوڕە 

 . ەکارناسانی نێودەوڵەتی کە لە دژی هاوسەرگیریی پێشوەختەی مندااڵن ئیش دەکەن پشتگوێ خراو 

ێک لە ئارادا  زانست  هیچ  سەبارەت بە تەنگژەکانی هاوسەرگیری بۆ کوڕە منداڵەکانئەوەی  کەمیی ئەم داتا ئەزموونییانە بۆتە هۆی  

 ئەم  ی و تێچو بۆ ئەوەی    ،لە خوێندن و گرتنە بەری پیشەیەکی ئاست نزم دەکرێن  جار ناچار بە وازهێنانئەوان زۆر  .  نەبێت

بەر لە باڵقبوون درێژەپێدەری پرۆسەی هەژارییە کە لە سەرەتاوە   ی هاوسەرگیری و ژن و مێردایەتیبنەماڵە نوێیە وەدەست بێنن.  

 هاوسەرگیری بووه. گرتنی  بیچمخۆی هۆکاری  

هاوسەری پرسێکی جیهانییە کە لە هەر سووچێکی ئەم جیهانەدا، لە خۆرهەاڵتی ناڤینەوە بگرە تا دەگاتە ئەمریکای التین،  منداڵ 

 باشووری ئاسیا و ئەورووپا بەدی دەکرێت. 

ه، بەڵکوو  نەک هەر لە زۆربەی واڵتانی دنیادا بوونی هەی  کە هاوسەرگیریی پێشوەختەی مندااڵنتوێژینەوەکان ئەوە دەردەخەن  

)گافنی   ەسند کراوە ونەریتە پچونکە لە ڕووی کۆمەاڵیەتییەوە ئەم داب  ،سەپێنەرەکانی، بە ڕووگەش ی و بە دڵەوە ئەم کارە دەکەن

 (. هەتاوی   1389یس،  ر 

ئاماری جیهانی   2050«، ئەگەر ڕەوتی هاوسەرگیریی منداڵ دانەبەزێ، لە ساڵی  [2]  نە بووک  ،تی ڕێکخراوی »کچر بە پێی ڕاپۆ 

ملیاڕد. بەم حاڵەوە لە باری ڕێژەوە، زیاترین ڕێژەی هاوسەرگیریی مندااڵن لە باشووری بیابانی   2.1هاوسەرگیریی مندااڵن دەگاتە  

دەستنیشان  ی هاوسەرگیریی پێشوەختەی مندااڵن ئەفریقا و باشووری ئاسیا چڕ بۆتەوه. ئەم دوو ناوچە وەک ناوەند و تەوەر 

 . کراون 

ڕەوتی هاوسەرگیری لە گەشە،  دەبێت.   یلە واڵتانی ڕوو  زیاتریش  تا دێ  و  باوە  کۆمەاڵیەتییەکان و چەمکی  مە  نۆر   مێرمندااڵن 

ناو  قبووڵ لە  خوازراو کراو  گەورە  دادۆخی  ژنانی  کردووە  هاوسەرگیریساڵوای  بۆ  نەبن.  یتر  پەسندکراو  و  پێی   دڵخواز  بە 

لە سەدی    35سااڵن و پتر لە    14  -   10لە سەدی کچان لە نێوان    5لە هیندستان، نزیکەی  هەتاوی    1369ی ساڵی  یسەرژمێر 

 سااڵن هاوسەرگیرییان کردووه.   19  -  15کچان لە تەمەنی  



لە سەدی ژنان لە نەیجر بەر لە    74ەنگالدش و  لە سەدی ژنان لە ب  51بە گوێرەی سندووقی حەشیمەتی ڕێکخراوی نەتەوەکان،  

کرد  18تەمەنی   شوویان  و  .  بوو سااڵن  ئەفریقا  ڕۆژهەاڵتی  ئەفریقا،  ڕۆژاوای  تایبەتی  بەش ی  هەندێ  باشووری   یئاسیالە 

 .بەر لە باڵقبوون پرسێکی نائاسایی نییە یهاوسەرگیری

پاش باڵقبوون بەشێک   یدەستبەجێ  یئاسیا هاوسەرگیریکیشوەری  لە باکووری ئەفریقا، خۆرهەاڵتی ناڤین و دیکەی ناوچەکانی  

 دا خۆی حەشار داوه. کەلتوور فەرهەنگ و  و تا ڕادەیەکی زۆر لە ناو دڵی   ەلە نەریت

ڕۆژهەاڵتی ئەورووپای  و  التین  لەوێ  یئەمریکای  و  نین  بەدەر  نەریتە  لەم  تەمەنی  ش  لە  مێرمنداڵ  سااڵن    18بۆ    16کچانی 

چونکە ئەم مێرمندااڵنە    ،هاوسەرگیری دەکەن. ئەم چەشنە هاوسەرگیرییانە زیاتر وەک هاوسەرگیریی زۆرەملێ سەیر دەکرێن

بێ   هاوسەرگیریسەر  لە    ڕەزامەندی دەربڕینی  بە  بۆیه،  هەر  دەکرێن.  هاوسەرگیری  بە  ناچار  ژیانیان  هاوژینی  ی هەڵبژاردنی 

 . ت پێشوەختە بە هاوسەرگیریی زۆرەملێ و سەپێنراو ناوزەد دەکرێ

 

تەمەنێک کە تێیدا کچان هاوسەرگیری دەکەن بە شێوەی زۆر بەرچاو بەرزبوونەوەی بە خۆوە بینیوه.   او لیبی کوێتلە واڵتانی 

بەاڵم    ،هاوسەرگیرییان کردبوو هەتاوی    1350لە دەیەی    کوێتو    اساڵە لە واڵتانی لیبی  19بۆ    15لە سەدی ئافرەتانی    40نزیکەی  

لە سەد  5و   1دەرخەری ئەوە بوون کە فرەیی  ئەم هاوسەرگیرییانە گەیشتووە بە ئەم ئامارانە هەتاوی  90هەتا نیوەی دەیەی 

 (.هەتاوی   1384شاد و هاوکاران،  ر )



ساڵیان وەک النیکەمی تەمەنی هاوسەرگیری دیاری   18ان و توونس تەمەنی مزۆرێک لە واڵتانی موسڵمان وەک ئەلجەزایر، عو 

)هرمان سعو 1391م،  س کردووە  عەرەبستانی  واڵتی  لەو  (.  یەکێک  بۆ   74ودی  یاسایی  تەمەنی  النیکەمی  کە  واڵتەیە  چوار 

ی لە ساڵە لەم چەشنە واڵتانەدا باڵقبوونی فیزیایی بە هێمای پردی نێوان منداڵی و گەورەچونکهاوسەرگیری دیاری نەکردووه، 

 (.هەتاوی   1395قەڵەم دەدرێت )الحکم و مک اللین،  

  ۆ خوازیاری دەستێوەردانی دەوڵەت ب  الکڤانان و ڕێکخراوەکانی مافەکانی مرۆڤلە واڵتی عەرەبستانی سعوودی هەندێ لە چا

 هاوسەری و ڕێگری لە ئارازدانی مندااڵن بوون.کردنی النیکەمی هاوسەرگیری بۆ وەستاندنی منداڵدیاری 

کردنی وەها سنوورێکی یاسایی لە تەمەنێک کە کەسێک بتوانێ هاوسەرگیری بکا لە زۆرێک لە واڵتاندا باوە )تەنانەت ئەگەر دیاری 

کە جیاواز بێ )هەمان(. لەو ڕووەوەی کە هیچ النیکەمێکی تەمەنی یاسایی بۆ  ئەو تەمەنە تایبەتە لە واڵتێکەوە بۆ واڵتێکی دی

بڕیاریدان  بۆ  ی دیاریکەرەوە  ێکهاوسەرگیری لە واڵتی عەرەبستانی سعوودی بوونی نییه، باڵقبوونی جەستەیی دەبێتە فاکتەر 

 ی ژنان و ئامادەییان بۆ هاوسەرگیری.یساڵسەبارەت بە تەمەنی گەورە

پێویستی بۆ هاوسەرگیری هەیه. بەم حاڵەوە بە دەگمەن  بە گشتی گریمانە کە ئەوەیە کە ئەگەر کچێک باڵق بوو، ئامادەیی 

 هاوسەرگیری بکات. کار خوێندن و ئاسایش ی  کۆتایی هاتنیهەڵدەکەوێ کە کوڕێک بەر لە 

دەوری   تەمەن  تێیدا  کە  ڕۆژاواییەکان  کۆمەڵگا  پێچەوانەی  هەیهە  ل  ڕێگرانەیبە  سێکسییەکاندا  کۆمەڵگا  ،  پەیوەندییە  لە 

لە  ناکرێت.  بەدی  ئەم سنووردارییە  کردووە  هاوسەرگیرییان  پێکەوە  تاکەکان  کە  حاڵەتێکدا  لە  عەرەبییەکاندا،  و  ئیسالمی 

مەڵگا  ییەوە لە کۆمەڵگا ئیسالمییەکاندا قبووڵ کراوه، بەاڵم لە کۆ فەرهەنگئەنجامدا پەیوەندیی سێکس ی لە سۆنگە یاسایی و 

 .  )هەمان(  ڕۆژاواییەکاندا بە نایاسایی و نائەخالقی پێناسە کراوه 

ت یاسا  ئەم  پەسندکراوانە و ڕەوتسەرەڕای  نکۆڵیەکانکەرەو دڵگەرم   ەازە  زیندووی  پاشماوەی  لە و غافڵ  کردن، هێشتا  بوون 

مندااڵن   پێشوەختەی  تورکیا هاوسەرگیریی  واڵتی  لە  هەیه.  بنەڕەتر پا،  ەئێراندراوسێی  واڵتی    کە  بوونی  یاسای  ئەم یلەمان  ی 

ئەنجام    ساڵه  15مندااڵنی ژێر تەمەن  انەی کە لەگەڵ  ئاکارە سێکسییئەو  هەموو  بە پێی ئەم فەرمانە  فەرمانەی دەرکرد کە  

 . نین، دەستڕێژی یان کەڵکاوەژوویی سێکس ی  دەدرێ 



یاسایان لە   یکەمینە پشتیوانیجڤاکێکی  سااڵن وەک    14و    13،  12پەسندکراوه، مندااڵن لە تەمەنی  گەاڵڵە  بە گوێرەی ئەم  

 پشتگوێ دەخرێت.   کردنسێکسبۆ  ی ئەوان  یە بە پێی یاسا ڕەزامەندچونک  ، دەست داوە

یاسا    ،بەردان(. لە بەرا1384)ویتس،    تبەدی دەکرێچەمکی تەمەنی ڕەزامەندی  لە دەق و پەیڕەونامە یاساییەکان  بە دەگمەن  

ە. ئەم بابەتە زۆر جار لەگەڵ ەیقەدەغ  تاک سێکس ی بۆ    پەیوەندیی  بەتێوەگالن  پەسند کرد کە بە پێی ئەو    تەمەنێکی تایبەتی

 ت. ، بۆ وێنە تەمەنێک کە تێیدا تاک دەتوانێ ڕازی بە هاوسەرگیری بێەتەوەقۆزراو واتاکانی دیکەشدا  

سااڵن دیاری کردووه. بۆ  18بۆ  14بۆ پەیوەندی سێکسییان لە نێوان تەمەنی  یسیستەمەکانی داد تەمەنی ڕەزامەندیزۆربەی 

مندااڵن لە دیاری    هەمبەر  پاراستنی  پەیوەندیی سێکس ی  بۆ  تەمەنێکی النیکەمیان  لە واڵتان  کەڵکاوەژوویی سێکس ی زۆرێک 

زەمینەووەکرد ئەمە  بوار   ، سەرباری  ئەنداو  وەها  ناو  ی  لە  نابیندرێ ئیسال   کەلتوورەزەگەلێک  لە  چونک،  مییەکاندا  بەدەر  ە 

 (.          1379خ،  یکان هەمیشە نایاسایی بوون )دهامی و شسێکسییە  هاوسەرگیری هەموو پەیوەندییە

نێوان   رچاو لهكی بهناكۆكییهپیشاندەری    ،رگیری هاوسه  ت بهبارهسه  ئێران  یییاساكانی كۆماری ئیسالم  لێکدانەوەی  شایانی باسه

ن پشتەكانتییه وڵهنێودهپابەندییە  و  یشتمانییەکان  یاسا  بە  یەکەم.  قسەی  بە  ئایەتو   ینبەستن  ئێران،  ڕێبەری  بااڵترین  اڵ و 

 .ڕێگەپێدراوەهەر تەمەنێکدا  لەگەڵ هەموو کچان لە  ،  کردندووگیان  جگە لە حاڵەتیی  سێکسی  یخومەینی، پەیوەندی

( هاوسەرگیریی ژنان بەر هەتوای   1353)ساڵی    خانەوادەلە   یـی یاسای پشتیوانی23بە پێی مادەی    ی ئیسالمیی ئێرانبەر لە شۆڕش 

سااڵن قەدەغە بوو. ئەم تەمەنە پاش شۆڕش لە ئێراندا   20پیاوانیش بەر لە کۆتایی تەمەنی    یسااڵن و هاوسەرگیری  18لە تەمەنی  

ـی یاسای مەدەنی گۆڕدرا. بە پێی 1041چمی گرت و ئەم مادە بە مادەی  یا. گۆڕانکارییە سەرەتاییەکان لە دەوڵەتی کاتیدا بگۆڕ 

 سااڵن ڕاگەیێنرا.   15ساڵ و بۆ کوڕان    13ـی یاسای مەدەنی واڵتی ئێران تەمەنی هاوسەرگیری بۆ کچان  1041مادەی  

باوک   یسااڵن بە مەرجی ڕەزامەندی 15سااڵن و کوڕان خوار تەمەنی  13تەمەنی  هەر ئەم یاسایە ڕێگە بە کچان دەدا کە خوار

ئەگەر سەرپەرشتی منداڵ )باپیر یان نەنک( وەها داواکارییەکی هەبێ و دادگا  هەروەها  [3]یان ئیزنی دادگا هاوسەرگیری بکەن.

منداڵ دەتوانێ تەنانەت لە تەمەنی خوارتریش  بەم ئەنجامە بگا کە بە ڕادەی پێویست باڵق بووە کە بتوانێ هاوسەرگیری بکا،  

 هاوسەرگیری بکات. 



مادەی   پێی  پەیوەندهەتاوی   1369و    1360لە سااڵنی    1041هەموارکراوی  بە  گەورەسێکس ی  ی  ی،  بە  گەیشتن  لە  ی ساڵبەر 

  یای بنەڕەتی و ڕەواداریڕایگەیاند کە لە واڵتی ئێران بە پێی یاسهەتاوی    1313ـی یاسای مەدەنی لە ساڵی  1041قەدەغەیه. مادەی  

ساڵ ڕوو بدا، مەگەر ئەوەی   18ساڵ و کوڕێکی ژێر تەمەنی    15لە نێوان کچێکی ژێر تەمەنی  نابێ هیچ هاوسەرگیرییەک  یاسایی،  

 کە تێیدا بایەخی هاوسەرگیری لە الیەن دادخوازێکی گشتی ڕابگەیێندرێت.ڕەچاو  بکرێ تایبەتی    ێکیکە هەلومەرج 

سااڵن بوو. واتە ئەوان نەیاندەتوانی   18سااڵن و کوڕ خوار تەمەنی    15کچ ژێر تەمەنی  دەگرتەوە کە  نە  یتانەئەو حاڵە  ئاوارتەئەم  

 بە هیچ چەشنێک هاوسەرگیری بکەن.

ساڵ   9تەمەنی هاوسەرگیری یان تەمەنی باڵقبوون بۆ کچان    ە جێبەجێ کرا کە بە پێی ئەو هەتاوی    1361یاسایەکی نوێ لە ساڵی  

کەمتر لەم تەمەنە سەرەتاییە نایاسایی   یساڵ ڕەچاو کرا کە بە پێی ئەو هەر چەشنە هەنگاوێک بۆ هاوسەرگیری  15و بۆ کوڕان  

هاوسەرگیری لە نێوان   یاریڕەوادم یاسایە  کە بە گوێرەی ئە  پەسند کرا  1381ی مەدەنی لە ساڵی  بوو. دواترین گۆڕانکاری لە یاسا

دادوەرێکی چاکخواز وەک مەرج قبووڵ  یڕەزامەندی لە سەر( 15و  13کراوی باڵقبوون )ەکچان و کوڕانی خوار تەمەنی پێناس

 کرا. 

 ی بووکێنییەوە سپیی  جلبە  بەاڵم    ڕەش بەخت   یمندااڵنئاماری  

لەم بارەوە کە  چۆنایەتی لە سەر پێوەری کەاڵن بوو. بەو پێیەی    ی توێژینەوەدا شێواز کارهێنراو لەم  ەب  یئاراستەی شێوازناسی

شێوازێکی ناسراو لە واڵتی ئێران وەک شیکارییەکی   ئەوەی کە  نەوە سەری یانینەوەیەکمان نەبووە کە بتوانین بچپێشتر توێژی

بوو،    بە  بەراوردانە نەهێنرا  بۆیە  کار  کاتی  هەر  بێدەنلە  زایەڵەی  توێژینەوەی  لە  لە  ڕوونووێنی  نیشتمانیگی   ،کتێبخانەی 

 بوونی نەبوو. بێ،    و یەکسان   گونجاو  هاوسەرگیریی پێشوەختەی مندااڵندیاردەی  لەگەڵ  کە    شێوازناسییەک

ئەمە کە    کە  کرد  مندااڵنە  لەو  وای  هاوسەرگیریی  ڕێژەی  زیاترین  هەڵگری  کە  ئێران  واڵتی    بەراوردانە   توێژینەوەیناوچانەی 

قەبارەی کۆمەڵگا، قەبارەی نموونه، شێوازی .  بکاتی  لێکچوون و لێکنەچوونەکاندا هاوکاریمانبۆ تێگەیشتن لە  کە  بێ    پێویست

تەنانەت کاتی تەرخانکراو بۆ هەر پارێزگایەکی تایبەت  ،  وچەیەک  نموونەگیری، ڕێژەی لێدوانە دیاریکەرەوەکان بۆ هەر بەش و نا

 ەدا بووە. انهاوسەرگیریی پێشوەختەی مندااڵن لەو ناوچباوبوونی  ڕەنگدانەوەیەک لە  



ی پرسیارنامەی ئەندازەیی حەشیمەتی و تەندروستکراوی  خۆماڵی  ،ناوچەیەکی هەر  هێنراوەکانسەرەڕای ئەوەی پرسیارنامە بەکار 

 . نتوێژەرساز بوو پرسیارنامە    مئە، بەاڵم زۆربەی بەشەکانی  بوو   [4]

ابردوودا بە ئامارەکانی هاوسەرگیری لە ماوەی یەک دەیەی ڕ پەیوەست    کانییەداتا حەشیمەتناسی  ی شیکاریگوێرەی  پارێزگاکان بە  

ئاماری هاوسەرگیریی پێشوەختەی  ی جێگیربوونی ئەم پارێزگایانە لە لیستی  یزبەندیشایەنی ئاماژە پێدانە کە ڕ دەستنیشان کران.  

بەمندااڵن   پێڕستی  چونکە  نییە  یەکسان  کراوەتەوه،  باڵو  دەوڵەتەوە  الیەن  لە  کە  پێڕستانەی  ئەو  ئەم کار لەگەڵ  بۆ  هێنراو 

ان لە خۆ گرتبوو و لە درێژەی ئەم دە یسەریتوێژینەوە بە هەڵبژاردنی ئەو پارێزگایانە ئەنجام دراوە کە زیاترین ئاماری منداڵهاو 

 ەوت پارێزگایە بریتیین له: حدووپات بوونەتەوه. بەم پێیە ئەم  ساڵەدا پتر لە دیکەی پارێزگاکان  
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ژێرەوە  ی  پێکهاتووەکان  پرسیارە بابەتانەی  بەم  پێشهاتوونپرسیارنامەکان  هاوسەرگیری :  واڵمدەر،  ەکانی ر بڕیا،  زەمینەی 

هاوسەرگیریی ڕێگرانەی  بوونەوە لەگەڵ پەیامی  وان، ڕوانگەی ڕەگەزێتی، ڕووبەڕوو پیاباوکبوونی    وزای ژنان، بەیری، زکهاوسەرگ 

 پیاوان.ی خێزانیی  توندوتیژی  ژنان،  ی یسێکس   یمندااڵن، توندوتیژی

و. ئەم پرسیارنامه،  و ەکان بپرسیارنامە لە سەر ڕێژەی باوبوون و هۆکاری هاوسەرگیریی مندااڵن لە ناوچە ڕووماڵکراو فوکووس ی  

لێکۆڵینەوەکە بریتی بوو لە دواندنی بەرپرسان، کەسایەتییە دەوڵەتی  هەروەها دواندنی کەسانی خۆجێیی بە کار هێنرا.    بۆ تەنیا  

 و ئایینی و ڕێبەرە خۆجێییەکان.  

و و ئاگادار بووه، لە سەر بواری  لەگەڵکراو لە چ بوارێکدا دەستڕۆیشتو دیمانە پرسیارە داڕێژراوەکان بە پێی ئەوەی کە کەس ی 

 تایبەت چڕ دەبۆوە و لە سۆنگەی پێکهاتەییەوە ڕەوتی لێدوانەکان جیاواز بوون. 

  

 

 



 ڕێکارەکان ئەنجام و 

هاوسەری لە بواری  منداڵ  یبۆ شیکاری  . نگ بووهی مندااڵن بێدهیرگیر هاوسه  یكانزانستییهئاسەوارە    بەرانبەر  تا ئێستا ئێران لههە

زەمینەی تاکایەتی،  بوارە کۆمەاڵیەتییەکانی ژێرەوە بە کار هێنرا: پێش  بۆپرسیارنامەکان وەک ئامرازی شیکاری    داژیانی کۆمەاڵیەتی

دایک و ی  یڕەهەندی بنەماڵە و بارودۆخیان، باوەڕە ئایینییەکان، ئاستی وابەستەبوون بە هاوسەرگیریی مندااڵن، بارودۆخی ئایین

خوێند ئاستی  زانیاریەواری باوک،  و    ی،  واڵمدەر زکبەرەوەری  پیاو   ەوزای  و  تۆمارکردن  نۆڕمەکانی،  ەکانژن  ی هاوسەرگیری، 

  یانەی هاوسەری، ڕوانگەی ڕەگەزێتیلە منداڵ ڕێگری  ی، ئاستی کەوتنە بەر پەیامەکانی  ێتونەریتی ژن و مێرد، دابهاوسەرگیری 

 . خێزانی  یژنان و ئەزموونی پیاوان لە توندوتیژی  یان، ئەزموونی توندوتیژیبنەماڵە و بڕیارە تاکەکەسییەک

لە سەر   مندااڵن  پێشوەختەی  بە کاریگەرییەکانی هاوسەرگیریی  لێکۆڵینەوە سەبارەت  ئەنجامەکانی  ڕوانگەوە  بارودۆخی لەم 

بۆ  ب  کۆمەڵگا هاوسەرگیریی   . دەڕەخسێنێت  دەست پێشنیاری یەک خستنە ڕووی  و  انە  ی چاکساز یچاالکۆتە وێنەیەک کە بوار 

بێ ڕەچاوکردنی هەموو ئەو بوارە   بە مندااڵن تەنها لە داڕشتەی فەرهەنگە تایبەتەکانی خۆیدا بە لۆژیک و عەقاڵنییەت دەگات.  

و کات و  باشتربوون و پێشکەوتن، بەفیڕۆدانی سەرچاوە لە پێناو  هەوڵێکانەی کە لە سەرەوە باسمان کرد، هەر یکۆمەاڵیەتی

 . یەسەرمایە

ی یی هەژاری، چاوەڕوانیی ڕەگەزێتی لە ژێر کاریگەر یزنجیرەی نایەکسانهێشتا بە سەر  هاوسەرگیریی مندااڵن  بااڵدەستی  پێگەی  

توندوتیژی فەرهەنگی  یکۆمەاڵیەتی،  و  زەختی  یەکانالوەکی  نۆڕمە سێکسییەو سێکس ی،    کەلتووری  کلیشە سێکسییەکان،   ،

ی نوێ و دۆزینەوەی ڕێکار و دانان. گۆڕینی ئەم بارودۆخە پێویستی بە سیاسەتەگووشارەکانی بنەماڵە بەردەوام کۆمەاڵیەتی و  

 ین.  ێتڕەگەز   یوا ڕەنگدانەوەی یەکسانی نۆڕمانەیە  کردنی ئەو  قبووڵ

زەوت دەکەن.    انهاوسەرگیریی پێشوەختە و وازهێنان لە خوێندن دوو ڕووداوی جووتن کە دەرفەتی پێشکەوتن لە ژیانی کچۆڵەک

سەرسوڕمانن.ئ جێگەی  بارەوە  لەم  توێژینەوە  هۆکاری    ەنجامەکانی  بوارەدا  هەر فرەچەشنی  لەم  بارودۆخی  پێی  بە  دیکە 

سەرەکیترین هۆکاری وازهێنان لە خوێندن لە پارێزگای   تێچوو پارێزگایەک ئاماژەی پێ کراوه. بۆ وێنە هەژاری و نەتوانین لە پێدانی  

پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژهەاڵت مەودای دووری نێوان قوتابخانەکان و گوندەکان هۆکاری سەرەکیی وازهێنان هورمزگان بوو. لە  

 لە خوێندن بوو.



بن جیهانبینیچینەیی  هۆکاری  درێژەی  ئێران  نەریتخوازی  کۆمەڵگای  لە  مندااڵن  پێشوەختەی  هاوسەرگیریی  بۆچی  کە   ی ئەوەی 

 ماوەتەوە. فەرهەنگی ئێراندا  کەلتوور و لە  یە  نەوەچەندین  هاوسەری بۆ  ە کە منداڵپیاوساالرانەیه. ئەمە هەر ئەو هۆکارەی

هاوسەری دەبێ بووەستێنرێ، هێشتاش زۆرێک لە  لە سەد( پێیان وا بوو کە منداڵ  48بە پێچەوانەی ئەوەی زۆربەی واڵمدەران )

دەی پێداگرانە  دەک اندسەپانخەڵک  ڕەتیان  وا  کەسانەی  ئەو  ناو  لە  تەنانەت  زیانبەخش ی .  دەرکەوتەی  ئەوان  ڕای  بە  ردەوه. 

مندااڵن   کە  باجێکی  هاوسەرگیریی  نەریتنۆڕمەکانی  کردنەوەی  السایی   بەرهەمیکەمە  هاوسەرگیریی ەخواز کۆمەڵگای   .

سەیر یە وەک میکانیزمێکی بەرگری  داکۆمەاڵیەتی  یپێشوەختەی مندااڵن لە کاتێکدا کە کۆمەڵگا لە ناو کێشمەکێش و توندوتیژی

کە تدەکرێ کەسانێکن  یەکەمین  کچان  دادەنێ،  واڵتێک  سەر  لە  کاریگەری  سروشتی  کارەساتی  یان  نائارامی  کە  کاتێک   .

کردن لەگەڵ ئەم نەهامەتییانە پەنا دەبەنە بەر زەرەرمەند دەبن. دایک و باوکەکان وەک میکانیزمێک بۆ دەست و پەنجە نەرم 

بەتایبەت ئەو کاتەی کە بەر بکەن  ەدەستلە ئاسایش و خۆشگوزەرانی بۆ کچەکانیان  هاوسەرگیریی مندااڵن بۆ ئەوەی ڕادەیەک  

 سێکس ی بەرز دەبێتەوه.    یتوندوتیژی  یڕێژەی مەترسی

لە چینی    ەکەیی مندااڵن. لەو گوندانەی کە دانیشتووان یی کۆمەاڵیەتی خۆی دەبێتە هۆی دروستبوونی هاوسەرگیر یچینایەت

هاوسەری  بۆ منداڵی کە  . ئەم جیاکارییە ئابوورییەتا دەهات زیادی دەکردمندااڵن    یی هاوسەرگیریبەرزتردا بوون، ڕێژە  یئابووری

ئامرازێک  هەیە   بە  وەک  خێزانەکان    یچینایەتیپەرە  دەدات.  لەگەڵ وایان  کۆمەاڵیەتی  هاوسەرگیری  منداڵەکانیان  باشە  پێ 

ڕووێ    بکەنی  ێککەسان لە  ئەوەی    بن  خۆیانچینی  هاو   ەوەیئابووریکە  دیسیپلینبۆ  و خۆشگوزەرانی    زنجیرەی  دەسەاڵت  و 

 بپارێزن.

 

 ێک بۆ چارەسەرکردنی کێشەی بەختی ڕەش بە جلی سپی ڕێکار 

بێ، ئەوە دووهەمەکەیە کە خۆی لەگەڵ لە ئارادا  لێکدژی    داکۆمەاڵیەتییەکان و تێگەیشتنە ئایینییەکان  نۆڕمەکاتێک لە نێوان 

دەخات.   ڕێک  یەکەم  پێشوەختە،  ەسەبار ئەوەی  هاوسەرگیریی  بە  لە    ،کۆمەاڵیەتیناوناتۆرەی  ت  ئابڕوو  ناو لەدەستچوونی 

 هاوسەرییه. کۆمەاڵیەتییەکان لە هۆکارەکانی باوبوونی منداڵنۆڕمە    ەنەبوون ببە هۆی ملکەجتاراندن  کۆمەڵگا و ترس لە  



درێژەپێدەری  ،  هەیەکۆمەڵگاکانی ئێراندا  لە  یەتییەکان کە  کۆمەاڵ فەرهەنگی و    و  جێندەری نۆڕمە  ئەو    ،باو  و   نەشیاو ونەریتی  داب 

بۆ ڕێگری  ڕێوڕەسم نەریتخواز کە تێیدا لەدەستدانی پەردەی کچێتی هێشتا تابۆیه،  ەکی . لە کۆمەڵگاییەهاوسەرینەریتی منداڵ

 . دەگرێت  چم یلە گۆڕینی ئەم تابۆیانە ب

نۆرمەکان   لە  کچێک  بابەتێکی  الدان  کە  هەر  دیاری دەگمەنە.  تەمەنێکی  هەرزەکاریکە    کراو گەیشتە  وەک سەرەتای  یە 

 دادەنرێ و پێویستە زوو هاوسەرگیری بکات.  یەکهەڕەشە

بۆ كچەكانیان ەرکوتکەرانە  ، هەمان پێگەی سیانەوەكۆمەاڵیەتی  کردنیبەشداری کەمی  و دەرفەتی  ەواری  خوێندكەمن بە  ژنا

حاڵێکدایە  دەگوازنەوە.   لە  شئەوە  بە  قوربانیانی گۆڕانکاری    پەنگراو ێوەی  دەیانتوانی  بێنن،  بەدی  کچەکانیاندا  ژیانی  لە 

هەمان  منداڵ  ڕاست  ئەون،  پاشماوەکانی  ئێستا  کە  ئاستەنگانە  هاوسەری  بەو شێوەی  ئەو  ئەزموونیان  بە  خۆیان  کە  هەر 

 کردووه، بەرامبەر بە منداڵەکانی خۆیان دووپاتی دەکەنەوه. 

سەر   لە   ەکانکاریگەر   ەو یاسایی  یەکانسیاسیهاواهەنگە    بەرنامەوای کردووە کە    پێشوەختە مندااڵن  یهاوسەرگیری  یئاڵۆزی

ناو  نێودەوڵەتی  چەییئاستی  و  نیشتمانی  کۆمەڵێک  حاشاهەڵنەگربابەتێکی  ببێتە    داو  بە  ئارا.  سەبارەت  هاوسەرگیری ستە 

هەیە  مندااڵن کەسێک  بوونی  هەموو  چارەنووس.  شێوەی  ماناساز  بە  بەو  ئەمەش  هەیە.  بنبڕ   یەیەڕۆڵی  بۆ   کردنی کە 

کچان  نهەماهەنگپێکەوە  کە    بەردەوام  ەوەردانی پێشوەختە، دەستێیهاوسەرگیر   ن، و هەروەها و ڕەنگدانەوەی بەهێزکردنی 

و و دانانی یاسا و سیاسەتی گونجاو   ەستڕاگەیشتن بە خزمەتگوزارییەکانو کۆمەڵگاکان، د  ەکانخێزانچاالکیی   ن، پێویست 

 زەروورییە. 

بەرپرسانی حکومەت    دانەرانسیاسەت  لەم  هەو  نائاساییە پشتگوێ دەخەن. وازهێنان  ئەم حاڵەتە  ئێستاش  نکۆڵیکردنە  تا 

 ی مندااڵن. یی هاوسەرگیر بوونهۆی بنبڕ   ، دەبێتەینراوەییەکانبەکۆمەڵە و ڕووکردنە ڕاستییە ب

 

 



 سەبارەت بە نووسەر 

کۆمەاڵیەتی،  ناسیی  ی خەڵک ماستەر خاوەن بڕوانامەی  شێوازەکانی توێژینەوە و    یتوێژەر و مرۆڤناس، پسپۆڕ ،  کامیل ئەحمەدی

لە بنیاتی ماف  هه یه و    ئینگلتەرا  – زانکۆی کێنت   و براوەی (  IKWR)براوەی خەاڵتی »نامووس« لە زانکۆی یاسای لەندەن 

. توێژینەوەکانی جۆرج واشینگتۆنهخەاڵتی »ئاشتی«ـی بنیاتی جیهانیی ئاشتی بەش ی ئەدەبیات و زانستە مرۆییەکان لە زانکۆی  

پرسەکانی پەیوەست بە ڕەگەزێتی )جێندەر( و   کامیل ئەحمەدی سەبارەت بە گەشەی کۆمەاڵیەتی و نێودەوڵەتی، ئێتنیکەکان و

مندااڵنه. وتار و توێژینەوەکانی پێشووی ناوبراو بە زمانەکانی ئینگلیزی، تورکی ئەستەنبۆڵی، فارس ی و کوردی لەژێر ئەم ناوانە 
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 )توێژینەوەیەکی گشتگیر سەبارەت بە هاوسەرگیریی سپی لە ئێران(؛  ماڵێک بە درگای ئاوااڵوە  -
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