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 )پاراسنت( Protect پروژەی  ئارمانج ئەوە یە لە پروژەی )پاراسنت( کە ریکخراوی کوچبەری جیهانی و هاوبەشەکانی 
بەرێوە دەبەن لەبو زیاد کردنی هاوکاری نیشتیامنی لو بو قوربانیانی خراب مامەلەکردن و دەست دریژی سێکسی و 

ئازاردانی جەستەی و دەرونی و هەروەها لەبو پێشکێشکردنی ئەم خزمەتانە لە بو پەنابەر و کوچبەرەکانیش بەبێ 
جیاوازی کە منال بن یان بە تەمەن، هەروەها لە بو ئەو کەسانەی کە ئەزانن ئەوان هاو رەگەزەکانن لە کچ و کور یان 

دوورەگەزین حەزەکانیان لە بو هەردوو LGBTرەگەزەکان دەروا یان ئەوانەی کە رەگەزەکانیان ئەگورێن

بە بشتگیری مادی لەالیەن یەکێتی ئەوروپا ،بەرنامەی ماڤ و 
یەکسانی و هاونیشتامنی  )2014-2020(

زانیاری لە سەر
 دەست درێژی سێکسی
 بە زۆری و توند و تیژی

لە بیرت بێ :

. دەست درێژی سێکسی و و قوربانی بون هەڵە و گوناحی تو نیە !
سەرانسەری جیهان زور کەس پیاو ژن و کچ و کور دەبنە قوربانی دەست درێژی سێکسی 

و خراب مامەلەکردن و ئەشکەنجەدان و ئازاردان لە ژیانیان دا هەر کەسێک لە وانەیە 
ببێتە قوربانی

. ئەتو بە تەنیا نیت هاوکاری بەردەستە لە بوت ! 
هەندێ کەس هەن کە ئەتوانن هاوکاریت بدەن وەک نوژدارەکان و پولیسەکان و 
کارمەندانی کومەالیەتی ئەگەر توشی دەست درێژی بویت یان هەر جورە خراب 

مامەلەکردن یان پێشرت ببویت بە قوربانی پەیوەندی بە کەسێک بە کە تو باوەریت پێ دێ 
یان یەکێک لەو رێکخراوانەی لەسەرێ باسامن کرد

. هاوکاری کەسانی دیکەش بکە کە بەسەالمەت مبێنن !
ئەگەر کەسێک بە تو بلێت کە بویە بەقوربانی دەست درێژی سێکسی یان 

ئەشکەنجەدان و ئازاردان پێیان بلێ کە بون بەقوربانی هەڵە و گوناحیان نیە و پێێان 
بلێ کە هەندێ کەس هەن ئەتوانن هاوکاریان بدەن و پالپشتیان بکە کە داوای 

هاوکاری بکەن ئەگەر رازی بون ئەتوانی پەیوەندی بکەی بە یەکێک لەو رێکخراوانەی 
لە سەرێ باسامن کرد  

ئەم نامێلکەو و فیدیو یانە بالوی بکەن تاکو بگاتە ژمارەیەکی 
زووری خەلک

 https://youtu.be/aKdXERjj9OI
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لە والتی بۆلگاریا هەمو کەس یەکسانن لە مافەکانیان هەستەکانیان بەبێ جیاوازی لە نێوان 
رەگەز و تەمەن و ئارەزوی 

سێکسی و ئاین و رەگەزنامە
کەس لەبوی نیە ئازارت بدا ، کەسێک کە باوەریت پێ دێ ئاگاداری بکە هەر کاتێ شتێک رویدا 

، ماڤی پاراستنت هەیە لە هەمو جورێکی ئازاردان

ماڤی داواکردنی هاوکاری و پاراستنت هەیە بەبێ بەرامبەر ئەو خزمەتانە بوت ئەکرێن

دەست درێژی سێکسی و توند و تیژی لەسەر 
بنەمای کومەلگا

توندو تیژی ناو مال یان لەالیەن خوشەویستەوە؟
توندو تیژی ناو مال یان لەالیەن خوشەویستەوە، ئەو توندو تیژیە کە لەناو مال

 رو ئەدا لە خوشەویستەوە یان ئەندامەکانی تری خێزان ،

 توندو تیژی لەالیەن هاوبەشەوە ئەوەیە کە لە نێوانیان رو ئەدا لە وانەیە ژن و مێرد 
بن یان لەگەل هاورێ کچ یان کور یان پەیوەندیێکی تر .و لەوانەیە روبدات لەالیەن 
خوشەویستێکی پێشرت کە ئازار دانی جەستەیی بێت یان سێکسی یان دەرونی بێت ، 
و ئەوەش توندو تیژی جەستەیی یە و زوڕی  کردنە دژ بە ئارەزووەکانی و ئازاردانی 
هەستەکان و و کونرتول کردن بەسەری ئەمانە هەموو توندو تیژین و هەروەها بێ 

بەشکردن لە دەرڤەتی خزمەتەکان .

ئازاردانی ئابوری
ئازاردانی ئابوری ئەوەیە کە تاوانبار  دەستی بەسەر داهاتی قورباين دابنێت و 

نەهێلێت بگاتە دەستی یان دەستی بەسەر دەستکەوتەکانی دا بگرێت

ئازاردانی هەستەکان 
ئازاردانی هەستەکان کارێکی زوور بە ئازارە لەوانەیە کاەدانەوە لەسەر مێشک بکات 
یان لەسەر هەستەکان لەبو منونە تراسندن بە ئازار دانی جەستەی یان سێکسی 
یان ترساندن و بێ رێزی بە بەرامبەری و دورخستنی لە کومەلگا و دواداچونی 
بەکارهێنانی قسەی نارشین بە دژی و خراب مامەلەکردنی و تێکدانی شتەکانی

توندو تیژی و دەست درێژکردنی سێکسی بو سەر 
کەسێک  بەهوی رەگەزەکەی یان بەهوی حەزی لە چ 

رەگەزێکە ، توندو تیژی لە وانەیە ئازاری جەستە بێت یان 
ئازار دانی بە قسە بێت یان  سێکسی بەزوری یان ترساندن 

یان تێکدانی ئازادیەکەی زوور جار تاوانبار هێز بەکار دێنن 
یان زورکاری یان دەیان خاپێنن

جیاوازی چیە لە نێوان رەگەز و هاو رەگەز 
و ناسنامەی رەگەزی ؟

مروڤ بە زیندەوەر زانیەکە کو چون لە دایک بووە بە هەمو 
شتێکی ڤیزیایی ژن بێت یان پیاو ،بەلێ رەگەز ئەوە کە چون 

کومەلگا بیری لێ ئەکا کە دەبێ خەلک چون رەڤتار بکەن و چون 
بن و دەوریان چی بێ و ئەرکیان سەر بە رەگەزەکانیان بێت ،بەالم 

ناسنامەی رەگەزی ئەوە کە تو چون هەست ئەکەی دور لەوە کومەلگا 
چی ئەلێ لە وانەیە هەست بکەی کە تو جیاوازی لەوەی بو تویان 

نوسیوە لە رەگازنامەکەت

 چ کەسێک سەر بە کومەلگای هاو رەگەزەکانە LGBTI؟

هاورەگەزەکان وشەیەکی کوکەرەوەیە لە بو جیاوازی رەگەزەکان هاو رەگەزەکان یان ئەوانەی 
مەیلیان لە بو هەردوو رەگەزە نێر و مێ و ئەوانەی رەگەزەکانیان ئەگورێن

رازی بون لەسەر سێکس چیە ؟
رازی بون بە سێکس مانای رازیبونە بە کردنی سێکس لەگەل کەسێک، سێکس ئەگەر بە 

رازیبونی هەردوو ال نەبێت ئەوە بە دەست درێژی سێکسی لەقەلەم دەدرێت، دەبێت 
هەموو جار رازیبون بە کرداری سێکس دەبێ بریارێکی ئازادانە بێت ، رازیبون بە 

سێکس قبول ناکریت لە کەسیک کە سەرخوش بێت یان لە ژێر کارێگەری  ماددە بێ 
هوشکەرەکان بێت یان کەسیک لە جیاتی تو بریار بدا ،

لە هەندێ حالەت دا رازیبون بە کرداری سێکس قبول ناکرێت ئەگەر کەسێک مێشکی 
تەواو نەبێ یان جەستەکەی. 

لەبیرت بێ هەموو کاتێک ئەتوانی رای خوت بیگوری کە ناتەوێت سێکس بیکەی خو ئەگەر 
لە پێشرت رازیش بوی کە کرداری سێکس بیکەی.

جورەکانی سەرەکی توندو تیژی سێکسی بە رێگای 
کومەلگا چینە  ؟ 

لەوانەیە توند و تیژی کومەالیەتی جەستەی بێت یان مێشکی بێت ، لەوانەیە هەندێ 
جوری تری توندو تیژی و ئازار دان هەبێت وەکو توندو تیژی لە ناو مال یان لەالی 
خوشەویستەوە بێت ، یان ئازاردان بە ئابوری یان ئەشکەنجەدان یان دەست درێژی 

سێکسی یان رق لێ بونەوە دژ بەو کەسانەی کە دەلێن ئەوان هاو رەگەزن یان 
حەزەکانیان لەبو هەردوو رەگەزە نێر و مێ یان ئەوانەی رەگەزەکانیان دەگورێن

SGBV چیە ؟



چ جورێکی دیکەی تاوانی دەست درێژی و ئازاردانی سێکسی  
بە رێگای کومەلگا وە هەیە ؟

هەندێ جوری دیکەی تاوانی دەست درێژی و ئازاردانی سێکسی  هەیە کە گرێدراوە بە 
هەندێ داب و نەریتە کەلتوریە خرابەکان بو منونە برین یان لێکردنەوەی پارچەک لە 

ئەندامی زاوزێی مێینە یان بەزوری کچەکە بە مێر بدەن یان بە تەمەنێکی بچوک بە مێر 
بدەن یان تاوانەکانی دەکرێن بەناوی شەرەڤ یان بازرگانی کردن بە مروڤ

ئەنجامەکانی دەست درێژی سێکسی و توند و تیژی چین ؟
لە وانەیە ئەنجامەکانی دەست درێژی سێکسی جەستەیی بن یان کاردانەوە لەسەر هەستەکان 
بێت ، جەستەیی لەوانەیە ئازاری جەستەیی بێت یان ناخوشیەک یان لە وانەیە ژن یان کچ 
لەوانەیە  تریش  ئەنجامی  هەندێ  هەرەها  و  بیانەوێت  کە  ئەوەی  بێ  گیان  دوو  بە  ببێت 
تێکچونی هەستەکان و هەستە سێکسیەکان و و شووک بون و کابوس و ماندوو بون و ژانە 
و  شەرمەزاری  و  شەرم  بە  کردن  و هەست  تورەبون  زوو  وەکو  دیکە  شتی  هەندێ  و  سەر 
هەست کردن بە گوناحی و ترسان و زوور هەستی دیکە ، لە والتی بولگاریا خزمەتی پیشەگەر 
و نهێنی هەیە لە بو بشتگیری کردنی قوربانیەکانی دەست درێژی سێکسی ، تو بە تەنیا نیت .

چ کەسێک ئەتوانێ تاوانی دەست درێژی سێکسی یان توند و 
تیژی ئەنجام بدات ؟

هەر کەسێک ئەتوانێ تاوانی دەست درێژی سێکسی بکات لە وانەیە تاوانبار کەسێکی بیانی و 
غەریب بێ کە نای ناسی یان ئەندامێکی خێزانت بێ یان هاورێت بی یان خوشەویستت

لە چ شوێنێک لە وانەیە دەست درێژی سێکسی و توندو تیژی 
روو بدات ؟

لە هەرشوێنێک لە وانەیە دەست درێژی سێکسی و ئەشکەنجەدان روو بدات :لە والتی خوت 
یان لە رێگا لە بو والتێکی تر یان لەو والتەی کە ئێستا ژیان لێ ئەکەی یان لە شوێن و خانووە 

تایبەتەکان یان لە شوێنە گشتیەکان یان لە قوتابخانە و لەسەر کار یان لە سەنتەرەکانی پێشوازی

ئایا قوربانی بون بە  روودانی دەست درێژی سێکسی و توندو 
تیژی هەڵەو  گوناحی منە ؟

توشبون بە روودانی دەست درێژی سێکسی و ئەشکەنجەدان گوناحی قوربانیەکە نیە ،سێکس 
کردنی بە زوری و بەکار هێنانی هێز ئەگەرەکانی رودانی تاوانی دەست درێژی سێکسین و لەم 

حالەتە گلەیی بەس لەسەر تاوانبارەکەیە

چونە ئەگەر من شەر بە دژی نەکەم ؟

زوور باوە کە شەر نەکەی لە کاتی دەست درێژی سێکسی لە سەرت دەکرێ ، چونکە لەوانەیە 
برتسی و هەست بە بێ ئومێدی بکەی و نەزانی چون لەو حالەتە قورتال ببی ، بەالم ئەوە مانای 

ئەوە نیە کە تو رازی دەست درێژی لەسەرت بکرێ

ئازاردانی جەستەیی
هەر جورە ئازاردانێکی جەستەی نەک سێکسی ، وەکو لێدان و ئەشکەنجەدان و 

خنکاندن و برین و پالپێوەنان یا سوتاندن یان گولڵە باران کردن یان بەکارهێنانی 
هەر جورە چەکێک یان ماددە بە ئازارەکان یان هەرکارێکی بە ئازار یان هەر 

نارەحەتییەک و بریندارکردن

توندو تیژی سێکسی
ئازاردانی سێکسی ئەوەیە بەمانای دەست درێژی کردنەوە یان ترساندن کە دەست 

درێژی دەکرێتە سەرێ بە هێز یان بەشێوەیەکی زورەکی

تاوانی رق لێ بونەوە
ئەم جورە تاوانە رو ئەدا کە پێشرت نیازی لە بوی هەبو ، رودەدا کاتێ تاوانبار رقی 
لە قوربانیەکە هەلدەگرێ کاتێ قوربانییەکە بەشدارە لە گروپێکی دەست نیشان 

کراو یان گروپێکی کومەالیەتی یان تاوان کردن بەسەری بەهوی ئاینەکەی یان 
زمانەکەی یان نەتەوەکەی یان رەنگی یان بەهوی رەگەزەکەی

چ کەسێک لە وانەیە توشی دەست درێژی سێکسی و توند و 
تیژی ببێت ؟

لە وانەیە هەر کەسێک ببێتە قوربانی دەست درێژی سێکسی و ئەشکەنجەدان و ئەمەش 
گوناحی قوربانیەکە نیە ، لەوانەیە هەر کەسێک ببێتە قوربان ژن پیاو کچ یان کور و بەتەمەن 

یان مندال یان هاو رەگەزەکان لە کچ و کور یان خاوەن حەزەکان لە بو هەردوو رەگەز لە 
وانەیە ئەمانە هەمو بنب بە قوربانێ بەالم بەبێ ئەگەر

ترسی 
دەست 

درێژی سێکسی 
و بەکارهێنانی هێز 

و ئازاردان زیاتر لە سەر 
کوچبەر و پەنابەرەکانە و 

بەتایبەت ژن و کچ لەوانەیە لە بەر 
نە بونی پارەچونکە لە وانەیە بە تەنیا 

سەفەر بکەن  یان لەبەر کەمی شارەزایی لە 
ئەو والتەی کە تیادا تێپەر ئەبن یان ئەو والتەی کە 

دەیانەوێ بگەنێ لە بەر نە زانینی زمان و کەمی زانیاری 
لەسەر کەلتوری ئەو والتە .

لە بیرت بێ !

. لە وانەیە هەر کەسێک ببێتە قوربانی ئازار دان دەست درێژی سێکسی 
. توش بون بە دەست درێژی سێکسی خەلەتی و گوناحی قوربانیەکە نیە

. دەست درێژی سێکسی هەمو کات ناقبول کراوە  
. ئەتوانی داوای هاوکاری بکەی  



Sخزمەتەکانی بەردەست چین

دەبێ چی بکەم ئەگەر توشی دەست درێژی سێکسی بوم 
یان ئەو تاوانەم بینی ؟ 

ئەگەر توشی دەست درێژی سێکسی بوی یان  هەر توند و تیژیەک یان ئەو تاوانەت بینی 
،ئەتوانی پەیوەندی بە پولیسی بولگاری بکەی

ژمارەی هاوار هاتن) پولیس و ئەمبوالنس (   ١١٢
هەروەها ئەتوانی پەیوەندی بە ژمارەی نیشتیامنی دەزگای قوربانیەکانی دەست درێژی و 

ئەشکەنجەدان بکەی
0800 18 676 / 02 981 7686

ئەم هێلی تەلەڤونە هاەکاری و ئاموژگاری پێشکەش بە قوربانیانی دەست درێژی سێکسی 
و قوربانیانی ئەشکەنجەدانی ناو خێزان و بازرگانی کردن بە مروڤ و هەندێ جوری تری 

قوربانی بون

چون ئەگەر پێوستم بە دەروناس بێت ؟

ئەتوانی پەیوەندی بەم رێکخراوانەی خوارەوە بکەی ئەگەر پێویستت بە دەروناس بێت :

 )IOM( رێکخراوی کوچبەری جیهانی 
 02 939 4774 / iomsofia@iom.int

 )IOM( رێکخراوی کوچبەری جیهانی   
  02 981 9300

/https://www.facebook.com/Centre-Nadja-298276110247911

 )ACET(  سەنتەری
office@acet-bg.org

چ خزمەتی تری پێشکەش کراو هەن ؟ 

)IOM(  رێکخراوی کوچبەری جیهانی  
iomsofia@iom.int   02 939 4774

)CRW( ئەنجومەنی ژنانی پەنابەر لە بۆلگاریا
 08 78 136 231 / 08 78 136 321 / 08 76 766 588

office@crw-bg.org

چونە ئەگەر من پێوستی هاوکاری یاسای بوم ؟

ئەتوانی پەیوەندی بەو رێکخراوانەی خوارەوە بکەی کە هاوکاری 
یاسای پێشکەش بە پەنابەر و کوچبەرەکان ئەکەن ، و ئەوانەی دەبنە 

قوربانی 
دەست درێژی و توند و تیژی

 )IOM( رێکخراوی کوچبەری جیهانی 
iomsofia@iom.int   02 939 4774

)BHC(  کومیتەی هیلسنکی بۆلگاری 
refunit@bghelsinki.org    02 981 3318 / 02 980 2049

)FAR(  دەزگای گەیشنت بە ماڤەکان
office@farbg.eu 02 879 32 80

CENTRE FOR LEGAL AID – VOICE IN BULGARIA
  voiceinbulgaria@gmail.com 0 2 981 0779

راوێژکاری کومەالیەتی و هاودەم بون و لەگەل بون لە خزمەتەکانی تەندروستی :

شوێنی نیشتەجێ بون لە بو قوربانیانی دەست درێژی 
سێکسی و توند و تیژی : 

خزمەتی زمان وەرگێران :

 )ASSOCIATION ANIMUS(  دەزگای کومەلەی ئەنیموس

  02 983 5205 / 02 983 5305 / 02 983 5405

CARITAS کاریتاس
02 869 6335, 08 88 509 837

www.facebook.com/CaritasSofiaBG
  

  BULGARIAN RED CROSS )BRC(I
            m.stoyanova@redcross.bg   

 secretariat@redcross.bg 

)IOM( رێکخراوی کوچبەری جیهانی
  iomsofia@iom.int

02 939 4774
ئەنجومەنی ژنانی پەنابەر لە بۆلگاریا 

)CRW(
08 78 136 231, 08 78 136 321,

08 76 766 588
  office@crw-bg.org

)BRC(  خاچی سوری بۆلگاری
 02 816 4700, 02 816 4709

secretariat@redcross.bg
 m.stoyanova@redcross.bg

ئەگەر ئەتو لە یەکێک لە سەنتەرەکانی 
پێشوازی ئەژی )کەمپ( رێوەبەری 

دەزگای حکومی کاروباری پەنابەرەکان 
هاوکاری کومەالیەتی و تەندروستی لە ناو 

سەنتەرەکە یان لەدەرەوە پێشکەشت بکەن 
ئەگەر پێویستت بە هەر شتێک بو داوا لە 

کارمەندانی   SARکەمپەکە بکە 

http://www.facebook.com/Centre-Nadja-298276110247911%20%20

