
ست یاسا و ڕێسای سەرەکی بۆ پاراستن لە چەوسانەوە و دە
درێژی سێکسی

اواتسێکسیدرێژیدەستوچەوسانەوە

هۆیێتەدەبوڕێنماییەکانخستنیپشتگوێ

.کارلەدوورخستنەوە

اڵی  هەر کردارێکی سێکسی لەگەڵ مند

. ساڵ قەدەغەیە١٨تەمەن ژێر 

ە ئەگەر بە ڕەزامەندی خۆشی بێت و ل

ێشتا یاسای ناوەخۆیی ڕێگا پێداربێت ه

. قەدەغەیە

بەخشینی پارە و پیشکەشکردنی 

خزمەتگووزاری بەرامبەر سێکس کردن 

قەدەغەیە، بۆ نموونە بەکارخستنی ئەو 

.کەسانەی کاری سێکس دەکەن

پەیوەندی سێکسی لەگەڵ کەسانی سوودمەند 

ئەو کەسانەی لە ژێر چاودێری )قەدەغەیە 

ی ، لەگەڵ بەد بەکارهێنان(کۆمسیاری پەنابەرانن

. پلە و پایەی فەرمانبەر

ەموو پەرەپێدان پێویستە ه/کارمەندە مرۆییەکان

جۆرە چەوسانەوە و دەست درێژی سێکسی 

-iraqڕاپۆرت بکەن بۆ ناونیشانی ئەلێکترۆنی 
psea@un.org ئەو کەسانەی ،

ڕاپۆرت دەکەن لە هەموو جۆرە 

. تۆڵەسەندنەوەێک دەپارێزرێن

پەرەپێدان/پێویستە گشت کارمەندانی مرۆیی

ژینگەێکی گونجاو دوور لە چاەسانەوە و دەست 

ون بە و هانی پابەند بو. درێژی سێکسی بڕەخسێنن
.  ڕێنماییەکانی کارکردن بدەن
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لێنەبووردن

سێکس کردن لەگەڵ منداڵ 

قەدەغەیە

بەکارخستن و پارە بەخشین

سێکس کردن لەگەڵ کەسانی سوودمەند 

قەدەغەیە

هەمیشە چەوسانەوە و دەست 

درێژی سێکسی ڕاپۆرت بکە

ژینگەێکی دوور لە چەوسانەوە و 

.دەست درێژی سێکسی بڕەخسێنە

(Iraq-psea@un.org) پەیوەندی بکە بە تۆڕی پەیوەندی عیراق تایبەت بە چەوسانەوە و دەست درێژی سێکسی ، زانیاری زیاترۆب
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کورتە نامە بۆ پاراستن لە دەست درێژی سێکسی

نا دەست درێژی کردن چەند جۆرێکە، بۆ نموونە گاڵتەی

گونجاو دەست درێژی کردن یاخود هەوڵدان بۆ دەست 

نی دەست درێژی کردن واتا پشتگوێ خست. درێژی کردن

کان ڕێنماییەکانی کارکردن و پێویستە هەموو ڕێکخراوە

.  کاردانەوەیان بەرامبەری هەبێت

او دەست درێژی سێکسی لەوانەیە لە ن

و دەرەوەی شوێنی کارکردن 

ود ڕووبدات، لەکاتژمێری کارکردن یاخ

دەکرێت ڕووبەڕووی . دوای کارکردن

هەر فەرمانبەرێک ببێتەوە لە هەر 

.  ڕەگەزێک بێت

یان پێویستە هەموو ڕێکخراوەکان یاسا و ڕێنمای

هەبێت بۆ دەست درێژی سێکسی بۆ ئەوەی 

.ڕزگاربوو بپارێزرێت و تاوانبار سزا بدرێت

هاوتا لەگەڵ یاسای ناوەندی ڕزگاربووان، 

پێویستە گرنگی سەرەکی بە ماف و 

.  پێداویستییەکانی ڕزگاربووان بدرێت

ڕزگاربووان مافی پشتگیری و 

یار هاوکاریکردن لە کاتی گونجاو و هەست

.  و بەشێوەێکی باوەڕ پێکراو هەیە

ەڵ پێویستە کارمەندان بە ڕیز مامەڵە لەگ

وو یەکتر بکەن، و ئاگادار بن چۆن هەڵس

ی کاردانەوە. کەوتیان کاردانەوەی دەبێت

پێویستیان هەبێت دوای ڕازی بوونی

. ڕزگاربوو
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سەرەتا ڕێگری کردن

ە دەست درێژی سێکسی لەوانەی

لە هەر شوێنێک ڕووبدات

لێنەبووردن

سەرەتا ڕزگاربوو

پشتگیری و هاوکاری ڕزگاربووان بکە

ڕیزگرتن لە شوێنی کار

For more information, contact the Iraq PSEA Network(Iraq-psea@un.org) بکەدرێژی سێکسیدەستە چەوسانەوە و تایبەت ببۆ زانیاری زیاتر، پەیوەندی بە تۆڕی عیراق

              

            


