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ەسێین هەر هەولەک و دەستپێشخەریەکا خرابکارئینانا ک: خرابکاری

ازیا لژێر چاڤدێریا کومسیونێ یە لسەر بنەمایێ الوازیێ و جیاو

خاالن و دەستهەالتێ یان باوەریێ بەرامبەر مەرەمێن سێکسی ، ئەڤان

یان هندەک خالێن دی بخوڤە دگرن وەکی مفاکرنا دارایێ و جڤاکی

سیاسی یێ خەلکێ لژێر چاڤدێریێ 

بو دەستکرن و هەر هەرەشەکرنا جەستەیی: دەستدرێژیا سێکسی

مەرەمێن سێکسی چ بشێوازێ زوری بیت یان ژ ئەنجامێ نە 

یەکسانییا هێزو دەستهەالتێ بیت 

بێی کو ( سالی١٨لبن ژییێ )هەمی کریارێن سێکسی دگەل زاروکا 

رازەمەندی یان ژییێ پتریا خەلکی بهێتە بەرچاڤ وەرگرتن د

رێئەگەر بو ڤێ کریاشاشی د تەمەنی دا نا بیتە . قەدەغەکرینە

کارمەندێنالیێژبرێڤەبرنهێتەد،وەرە2020ژساال؟خرابکاری و دەستدرێژیا سێکسی چیە

پێکئەندامەتی.ڤەUNICEFوUNHCRیێندەستنیشانکری

21هەرژبەرپسیارکارمەندێنهەڤپشک،رێکخەریژدهێت

وعیراقێ،لمیریدەستەیێنوUNئێکگرتینەتەوەیێنئاژەنسێن

ولەتینیڤدەورێکخراوێنبوکرنتەرخانهاتینەیێتکورسی6

.حکومینەناڤخویێ

ورێکخستناژبوهەڤپشکدەزگەهەکێوەکدکەتکار

دیسا،سیسێکدەستدرێژیاوخرابکاریژپاراستنێسەرپەرەشتیا

ومایانرێنوسیاسەتالسەرپێداچونێودانان،گازندارەوانەکرنا

وخرابکاریبو2021یاپێشیێچاالکیێنپالنائەنجامدانا

ژشانکرندەستنیهاتینەئەڤێت،عیراقێلسێکسیدەستدرێژیا

.ڤەئێکگرتینەتەوەیێنتیمێالیێ

مەترسیالرێگرتنێژبوهشیاریێراگرتنابلندوخوالرێکخستنا

.پێشیلکرنهاتینەرێنمایێنئەوانشینوارێتکێمکرناو

ل عیراقێ( PSEA)تورا پاراستن ژ خرابکاری و دەستدرێژیا سێکسی 

رویدانێن خرابکاریێ و بەرامبەر سیاسەتا نە لێبوراندنێ بکار د ئینیت كومسیونا باال یا نە تە وەێن ئێکگرتی 

دەستدرێژیا سێکسی 
ێن گومان و رێکخراوێن هەڤکار و بەلێندەر بشێوەکێ فەرمی هەمی کەیسكومسیونا باال یا نە تە وەێن ئێکگرتی کارمەندێن پێتڤیە هەمی

.  لێکری یێن خرابکاری و دەستدرێژیا سێکسی راپورتبکەن

ئەو کەسێن راپورت دکەن دێ پاراستی بن ژ تولڤەکرنێ 

دێ چەوا گازندەکێ پێشکێش کەی
برێکاپێشکێشکەتگازندەکێشێتدپێشڤەئێکیانرزگاربوی

:یان/و،ناڤخوییئاژەنسا

ئیمێلیبرێکاسێکسیدەستدرێژیاوخرابکاریتورا▪

Iraq-psea@un.org:باوەرپێکری

بێهاریکاریێهێاللسەر:(IIC)عیراقییێپێزانینانناڤەندا▪

80069999بەرامبەر

بوچوناگەهاندناوگازندەکرنێیێندیمیکانزمێنهندەک▪

ژاراستنپتورایاگازندارەوانەکرنافورماپێتڤیەبیت،داشیاندئەگەر
.نئێنابکاربهێتەیراقێعیا(PSEA)سێکسیدەستدرێژیاوخرابکاری

یسێکسدەستدرێژیاوخرابکاریرێکخەرێ:دادەمژمێرا36د

یێدیدارپەیوەنسەروکێبورەوانەکەتودەستپێکەتگازندەکێدێ

ژکارمەندنبەرزتریوفەرمیدەستەیا/ئێکگرتینەتەوەیێنئاژەنسا

(هەبیتئەگەر)هەڤکارئاژەنسا

ێت دەستەیا فەرمی یا پەیوەندیدار دێ دویڤچونێ ب رێک/ ئاژەنس

کەت دا ناڤخویێ لسەر کەیسێن خرابکاری و دەستدرێژیا سێکسی

.وەندیێپتر  دویڤچونێ و بوچونێ فرێکەت بو رێکخەرێ تورا پەی

یێناریکیێنپیڤەریبنەمایێنتەماشەی،پێزانیناپتربو)▪

رناپروسێسکوتومارکرنلدورعیراقێلناڤخویێئاژەنسا

(سێکسیدەستدرێژیاوخرابکاریگازندێت

دەستپێکرن و پروسێسکرن

 هاریکاریێن رزگاربویا
ان هاریکاری بو رزگاربویا نا هێنە گرێدان ب شیوێ راپورتکرنێ ڤە ی

.ئەنجامێ دویڤچونێ 

ێتڤیەپووەرگرننهێنیوئێمنهاریکاریێنکوهەیمافێرزگاربویاهەمی

لسەریتوندوتیژخزمەتگوزاریێندابینکەرێنبورەوانەکرنبهێنەراست

وانرازەماندیالسەرزاروکاپاراستناورەگەزیبنەمایێ

پێگیریکرن ب نهێنیێ
لسەرێنینهپەیڤەکاداناناوەکگرنگە،گەلەکانهێنیابپێگیریکرن

سنورداروبەالڤکرنەکافایال
لسەربکەئاگەهدارگەهاندیگازندەکەسێ،تومارکرنێبەری▪

نهێنیێسیاسەتاوئیجباریراپورتکرنا

،کەنبراپورتکوگەشەیی/مروڤایەتیدەزگەهێنهەمیلسەرئەرکە▪

رمیفەبنەڤێتیان/ڤەشارتیبمینیتڤیائەگەرخورزگاربوی

.بکەتراپورت و دەستدرێژیا بو پتر پێزانینا ، پەیوندیێ بکە برێکخەرێن توار پاراستن ژ خرابکاری
وڤێداستو Marion Lesueur (lesueur@unhcr.org)سێکسی   ماریون لێزور

Vedasto Nsanzugwanko(vnsanzugwanko@unicef.org)

.  ارە د قەدەغەکرینەخرابکاری و دەستدرێژیا سێکسی ژالیێ کارمەندێن هاریکاریان ڤە بنەمایێن سەرەکی یێن مروڤایەتی پێشیل دکەت وئەڤ رەفت

تی ێکخراوێن مروڤایەخرابکاری و دەستدرێژیا سێکسی نە بەس تنێ زیانەکا توند د گەهینتە وان کەسێن ئەم د پارێزین بەلکی ئەڤ چەندە راستگویا ر

رێکخەرێن عیراقێ و دەزگەهێن مروڤایەتی تورا هەڤپشک یا پاراستنێ ل عیراقێ دامەزراند 2016ل ساال . و گەشەیێ د ئێختە د مەترسیێ دا

ت ژبو خرابکاری و دناڤبەرا ئاژەنسا دا لدور پاراستن ژ خرابکاری و دەستدرێژیا سێکسی داکو رێنمایێن سکرتێرێ گشتی لسەر پیڤەرێن تایبە

.دەستدرێژیا سێکسی بهێنە ئەنجام دان و بەرپرسیاریێ بو خەلکێ توشبوی پێشبێخیت
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