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ڵێک یاخود دەست پێشخەریێک بۆ بەد هەر هەو: چەوسانەوە

مسیاری بەکار هێنانی پلە بەرامبەر ئەو کەسانەی لە ژێر چاودێری کۆ

بەدەست پەنابەرانن لەسەر بنامای الوازی، یاخود بەکار هێنانی پلە بۆ

.هێنانی سێکس و بەخشینی پارە بەرامبەر سێکس

بۆ کردنی یاخود هەرەشەکردنی جەستەیی: سێکسیدەستدرێژی

ا بەدەست هێنانی سێکس لە شێوازی بە زۆر یاخود لە دۆخێکی ن

.یەکسان

١٨هەموو جۆرە کردەوەێکی سێکسی لەگەڵ منداڵی تەمەن ژێر 

ێگا ساڵ ئەگەر بە ڕەزاماندی منداڵەکە بێت و لە یاسای ناوەخۆیی ڕ

.پێدرابێت هێشتا قەدەغەیە

؟چیەچەوسانەوە و دەست درێژی سێکسی
UNHCRکارمەندانیلەالیانبەڕێوەدەچێت،ەوە٢٠٢٠ساڵیلە

یارمەتیوڕیکخەرلەپێکدێتتۆڕانیئەندام.UNICEFو

نەتەوەڕێکخراوی١٩نوێنەریکارمەندانیوڕێکخەردەری

ونێودەوڵەتیڕێکخراوینوێنەری3و،یەکگرتووەکان

.عیراقلەحکوومیەکانناناوەخۆییەڕێکخراوی

ورێکخستنبۆیەکگرتووڕێکخراویوەکدەکاتکار

درێژیدەستوچەوسانەوەلەپاراستنکردنیشتیسەرپەر

وداڕێژکردن،سکااڵکانڕەوانەکردنیبۆهەروەها،سێکسی

یپالنئەنجامدانیڕێنامییەکان،وسیاسەتلەسەرەوەپێداچون

ەکسێکسیدرێژیدەستەچەوسانەوەلەپاراستنبۆ2021

.UNCTیەکگرتووەکاننەتەوەیتیملەالیانداڕێژراوە

بۆهۆشیاریباڵوکردنەوەیوخولڕێکخستنیهەروەها

کاردانەوەیکەمکردنەوەیومەترسیلەڕێگریگرتن

.تووندوتیژی

ی لە تۆری پەیوەندی بۆ پاراستن لە چەوسانەوە و دەست درێژی سێکس

عیراق

.  ڕێکخراوە نەتەوە یەکگرتووەکان سیاسەتی لێنەبووردن بەکاردەهێنن بەرامبەر چەوسانەوە و دەست درێژی سێکسی
ۆرت دەبێت هەموو کارمەندانی نەتەوە یەکگرتووەکان و هاوبەشەکانی حاڵەتی گومانلێکراوی چەوسانەوە و دەست درێژی سێکسی ڕاپ

.  بکەن

.ڕاپۆرتکەر لە تۆڵەسەندەوە دەپارێزرێت

چۆن سکااڵ تۆمار دەکرێت
لەاتتۆماربکسکااڵدەتوانێتڕزگاربوونوێنەرییاخودڕزگاربوو

:یاخود/هەروەهاناوەخۆیی،ڕێکخراویڕێگای

ەلپاراستنتۆریپێکراویباوەرتەلێکترۆنیناونیشانی▪

Iraq-psea@un.org:سێکسیدرێژیدەستوچەوسانەوە

بەرامبەریبێهێلیڕێگایلە:(IIC)عیراقزانیاریسەنتەری▪

80069999

.پێداچوونەوەوکردنسکااڵتریڕێگاکانی▪

لەاستنپارتۆریسکااڵیناردنیفۆرمیپێویستە،بووداتوانالەئەگەر
.بهێنریتبەکارسێکسیدرێژیدەستوچەوسانەوە

وجەوسانەوەلەپاراستنتۆریرێکخەری:کاتژمێردا٣٦نێولە

یبەڕێوەبەربۆدەکاتهەناردەسکااڵکەسێکسیدرێژیدەست

نبەرزتری/نەتەوەیەکگرتووەکانڕێکخراویلەدارپەیوەندی

.هاوبەشڕێکخراویکارمەندی

ەلدەکاتپێداچوونەوەدارپەیوەندیڕێکخراویفەرمیدەستەی

ئەنجامورێکخراوناوەخۆییفەرمیسیستەمیبەکارهێنانیڕێگای

کسیسێدرێژیدەستوچەوسانەوەلەپاراستنپەیوەندیتۆریبە

.دەگەینێت

خراویڕێککارکردنیپەیوەریبنەمایسەیری،زیاترزانیاریۆب)

.(یدرێژدەستسکااڵیتۆمارکردنیبۆبکەعیراقلەناوەخۆیی

پڕۆسە کردندەستپێکرن و 

یارمەتی دانی ڕزگاربووان
یارمەتی دانی ڕزگاربوو پەیوەندی بە جۆری سکااڵ و ئەنجامی 

.  بەدواداچوون نیە

ەروەها گشت ڕزگاربوان مافی وەرگرتنی یارمەتی نهێنی و پاراستن هەیە، ه

دەبێت ڕەوانەی خزمەتگووزاری توندو تیژی لەسەر بنەمای ڕەگەز و 

. پاراستنی مندااڵن بکرێن بە ڕەزامەندی خۆیان

جەخت کردنەوە لە پاراستنی نهێنی
ەسەرلنهێنیوشەیدانانینموونەبۆ،گرنگەزۆرنهێنیپاراستنی

.سنووردارباڵوکردنەوەیوفۆرمەکانوفایل
ەرلەسبکەئاگادارسکااڵکەریکەس،سکااڵتۆمارکردنیلەبەر▪

.ینهێنپاراستنیسیاسەتیوڕاپۆرتکردنئیجباریوگرنگی

بکەن،تراپورپەرەپێدانە/مرۆییکارمەندانیگشتئەرکیوپێویستە▪

ەرمیفسکااڵییاخودنەبێتناویبیەوێتڕزگارکەرهاتووئەگەر

ناویئاماژەکردنیبیسکااڵیکارمەندپێویستەتۆمارنەکات

.بکاتڕاپۆرتڕزگارکەر

چەوسانەوە و دەست درێژی . چەوسانەوە و دەست درێژی سێکسی لەالیان کارمەندی مرۆیی دژی یاسا و بنەمای سەرەکی مرۆییە و قەدەغەیە

لە . اتە مەترسیەوەسێکسی نەک تەنها زیان بەو کەسانە دەگەینێت کە لە ژێر پاراستنی ئێمەن بەڵکو ناسناوی ڕێکخراوە مرۆییەکان و پەرەپێدان دەخ

ۆ ئەوەی ، ڕێکخراوی مرۆیی لە عیراق هەستان بە پێکهێنانی تۆری پەیوەندی بۆ پاراستن لە چەوسانەوە و دەست درێژی سێکسی ب٢٠١٦ساڵی 

.ڕێنمایی سکرتێری گشتی لەسەر ئەم بابەتە بهێنە دی و بەرپرسیاری بەرامبەر کەسانی ڕزگاربوو هەڵبگیرێت

ەوەی بۆ زانیاری زیاتر، پەیوەندی بکە بە هەماهەنگانی تۆڕی پاراستن لە پێشیلکردن و چەوسان
:سێکسی، لە ڕێگای
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