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ســەندیکای  لەالیــەن  رێبــەرە  ئــەم  "ناوەڕۆکــی 
کوردســتانەوە  هەرێمــی  و  عێــراق  رۆژنامەنوســانی 
پەســەند کــراوە و رەزامەنــدی و پێشــنیاری لەســەر کــراوە 
راگەیاندنــەوە  دامودەزگاکانــی  ســەرجەم  لەالیــەن  کــە 

بەکاربهێنــرێ"

“تمــت الموافقــة علــى هــذا المحتــوى مــن قبــل نقابــة 
الصحفييــن فــي كل مــن العــراق وإقليــم كوردســتان ليتم 

اســتخدامه مــن قبــل جميــع وســائل اإلعــام.”

“This content has been approved by the Syn-
dicate of Journalist both in Iraq and KRI to be 

used by all media outlets.“ 
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پێشه كی

ئه م رێبەره  بۆ كێیه؟

بۆچی ده زگاكانی ڕاگه یاندن پێویستیان به ڕێبەری  به ره نگاربوونه وه ی 

گێچه ڵی سێكسیه ؟

چ، شوێنێك به  شوێنی كار داده نرێت؟ 

گێچه ڵی سێكسی له  كاردا چییه  ؟  

ئه و هه ڵسوكه وتانه  چین به  گێچه ڵی سێكسی داده نرێن؟

به رپرسیارێتی ده زگای ڕاگه یاندن له  به ره نگاربوونه وه ی گێچه ڵی سێکسیدا 

فه رمانبه ران له  ده زگای ڕاگه یاندن پێویسته   زانیاریان هه بێت له سه ر:      

چۆنێتی مامه ڵه كردن له گه ڵ سكااڵكانی گێچه ڵی سێکسی

نهێنی )پاراستنی نهێنی(

ڕێكاره كانی به رزه فت

رێكارەكانی ده ربڕینی مه زلومیه ت

مافه كانت وه ك فه رمانبەر  )ئافره ت یان پیاو(

له  حاڵه تی تووشبوونت به  گێچه ڵی سێكسی له  كاردا

هه واڵدانی نا فه رمی

هه واڵدانی فه رمی   

ئه و پاڵپشتیه  چییه   كه  پێویسته  ده زگاکە

پێشكه ش به  فه رمانبه ری )ئافره ت یان پیاو( ی بكات؟

خۆپارێزی له  گێچه ڵی سێکسی له  ده زگاكانی ڕاگه یاندندا 

سه رچاوه كان
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یاسای كاری عێراقی ژماره  )37( بۆ ساڵی )2015( 
پێناسه ی گێچه ڵی سێكسی ده كات به وه ی كه  بریتیه:  له  
هه ڵسوكه وتێكی جه سته یی یان زاره كی كه  سروشتێكی 

سێكسی هه بێت، یان هه ر هه ڵسوكه وتێكی تر له سه ر بنه مای 
)سێكس( بێت وكار له  كه رامه تی ئافره تان و پیاوان بكات، بێ 

ئابروو و ناماقوڵ وئیهانه  به خش بێت بۆ ئه و كه سه ی كه  
له گه ڵی ئه نجام ده درێت و قه بوڵی نه كات و ڕە تی بكاته وه ، 

با ئه و كاره  به  - ئاشكرا یان نا ئاشكرابێت – كاریگه ری هه بێت 
له سه ر بریاره ێكی په یوه ندار به  كار و پیشه ی ئه م كه سه . 

ماده ی ژماره  )10( له  یاسی كاری عێراقی گێچه ڵی سێكسی 
قه ده غه  ده كات له  رووی به كارهێنان و پیشه دا، چ له  ئاستی 

گه ڕان به  دوای كار یان، راهێنانی پیشه ی یان، به كارخستن 
یان، مه رجه كان وهه ڵومه رجه كانی كاركردن بێت. هه روه ها ئه م 
برگه یه   گشت ئه و هه ڵسوكه وتانه  قه ده غه  ده كات كه  ده بێته  

هۆی دروست كردنی ژینگه ێكی تۆقینه ر، یان دوژمنكارانه  
و ئیهانه  كردن بۆ ئه وكه سه ی كه دووچاری ئه م جۆره  هه ڵ 

سوكه وته  ده بێـت. 
رێكه وتننامه ی رێكخراوی كاری نێو ده وڵه تی سه باره ت به  

له  ناوبردنی توند وتیژی گێچه ڵی له  كاركردندا بۆ ساڵی 
2019، پێناسه ی ئه م دیارده یه  ده كات به وه ی بریتیه : له  » 

كۆمه ڵه  هه ڵسوكه وتێك و پراكتیزه ێكی قه بوڵ نه كراو، یان 
هه رشتێكی په یوه ست به م كاره ». جا ئه گه ر یه ك جار، یان 

چه ند جارێك رووبدات و ئامنجی دروست كردن، یان گه یشتن 
به  ئازارگه یاندنی جه سته ی، یان ده ڕوونی، یان سێكسی، یان 

ئابووری بێت، ئه مه  گێچه ل له سه ر بنه مای جۆری كۆمه اڵیه تی 
)جێندر( له  خۆ ده گرێت. له گه ڵ ئه وه ی ماده ی یاسای هه یه  

بۆ به ره نگاربوونه وه ی ئه م دیارده یه ، به اڵم گێچه ڵ به  یه كێك 
له و به ربه ستانه ی كه  رووبه رووی ئافره تان ده بێـت له  شوێنی 

كاركردن ده مێنه ته وه . زۆریك تووشی ناره حه تی ده بن له  

ی
هك
ش
پێ
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الیه ن به رێوه به ره كانیان وهاوڵه كانیان، یان ئه و كه سانه ی كه  
مامه ڵه یان له گه ڵ ده كه ن.

زۆرێك له  ده زگاكانی ڕاگه یاندن سیاسه تێكی ڕوونیان نیه  له  
ناساندنی ئه م دیاردیه  به  فه رمانبه ره كانیان، یان ئه و ڕێكاریانه ی 
كه  پێویسته  ئه نجامی بده ن له و كاته ی كه  دووچاری ناڕە حه تی 
ده بن، شان به شانی الوازی له  كارا بوونی ئه و یاسا و رێسایانه  

له  ده زگاكانی ڕاگه یاندن. هۆكاری یه كه م بۆ باس نه كردنی 
حاڵه تی له م جۆره  بریتیه  له  ئاشنا نه بوونی زۆرێك له  ئافره تان 

به  مافه  ده ستوریه كانیان و یاساكانی كاركردن، هه روه ها زۆرێك 
له  ئافره تان به باشی ده زانن بێ ده نگ بن وسكااڵ له سه ر 

ئه م بابه ته  نه كه ن. به  هۆی كلتووری كۆمه ڵگا، زۆرێكیشیان 
دوودڵن به هۆی دابونه ریته وه .

له به ر ئه م هۆكارانه  رێكخراوی )ئینتر نیوز( له رێگه ی پڕۆژە ی 
)أصواتنا( به  هاوبه شی له گه ڵ رێكخراوی )اوان(، بۆ هۆشیاری 

وپه ره پێدانی توانسته كان، هه ڵسا به  كاركردن له سه ر ئه م 
دیاردیه  له  ڕێگه ی به رێوه بردنی ده یه ها كۆبوونه وه  له  گشت 

ناوچه كانی عێراق، ئه م كۆبوونه وانه  چه ندین ڕۆژنه مه وان 
وشاره زایانی بواری یاسایی وده زگاكانی ڕاگه یاندن وچاالكوانان 

وكۆمسیونی باآلی مافه كانی مرۆڤ و رێكخراوه كانی 
كۆمه ڵگه ی مه ده نی له  خۆ گرتبوو، ئه مه ش بۆ گفتووگۆكردن 

له سه ر پره نسیپه  ئه خاقیه كانی ده زگاكانی ڕاگه یاندن 
سه باره ت به  چۆنیه تی سكااڵ كردن )هه وڵدان( له سه ر توندو 

و تیژی له سه ر بنه مای جۆری كۆمه اڵیه تی )جێنده ر(، كه  
به رامبه ر ڕاگه یاندكارانی ئافره ت ئه نجامده درێت، هه روه ها 
چاره سه ركردنی ئه و ناره حتیانه ی كه  دووچاری ده بنه وه  له  

ده زگاكانی ڕاگه یاندندا، كۆی كاریگه ری ئه مانه  له سه ر ئافره تانی 
فه رمانبه ر. دوابه دوای ئه م گفتوگۆیانه  ئامانجاێك گه اڵله  بوو، 

كه  بریتی بوو له  پێشنیازێك بۆ ئاماده كردنی ئه م رێبه ره  بۆ 
به رنگاربوونه وه ی گێچه ڵ له  ده زگاكانی راگه یاندندا.

5

ســەندیکای  لەالیــەن  رێبــەرە  ئــەم  "ناوەڕۆکــی 
کوردســتانەوە  هەرێمــی  و  عێــراق  رۆژنامەنوســانی 
پەســەند کــراوە و رەزامەنــدی و پێشــنیاری لەســەر کــراوە 
راگەیاندنــەوە  دامودەزگاکانــی  ســەرجەم  لەالیــەن  کــە 

بەکاربهێنــرێ"

“تمــت الموافقــة علــى هــذا المحتــوى مــن قبــل نقابــة 
الصحفييــن فــي كل مــن العــراق وإقليــم كوردســتان ليتم 

اســتخدامه مــن قبــل جميــع وســائل اإلعــام.”

“This content has been approved by the Syn-
dicate of Journalist both in Iraq and KRI to be 

used by all media outlets.“ 



بــۆ  یاســایه كان  و  پیشــه ییه   پابه نبوونــه   تێگه یشــتنی   •
پاراســتنی فه رمانبــه ران )ئافــره ت یــان پیــاو( لــه  گێچه ڵــی 

ــه كاردا. سێكســی ل
گێچه ڵــی  كردنــی  نیشــان  ده ســت  چۆنێتــی  زانینــی   •

. سێكســی
كردنــی  نیشــان  ده ســت  بــۆ  توانســت  باشــتربوونی   •
پیــاو( كــه  دوچــاری  یــان  )ئافــره ت  ئــه و فه رمانبه رانــه ی 

ده بــن. سێكســی  گێچه لــی 
ــه  گێچه ڵــی  ــه خ ب • دانانــی سیاســه تی ڕێكخســتن، كــه  بای

سێكســی ده دات.
• په ره پێدانــی ڕێــكاری خــۆ پارێــزی بــۆ به رپه رچدانــه وه ی 

ــدا. ــو ده زگاكان ــه  نێ ــی سێكســی ل گێچه ڵ
له گــه ڵ  كــردن  مامه ڵــه   رێكاریه كانــی  پێدانــی  پــه ره    •

سێكســی. گێچه ڵــی  ســكااڵكانی 
بــه  پێشــكه ش كردنــی  تایبــه ت  • دانانــی ســتراتیژیه تی 
پاڵپشــتی ئــه و فه رمانبه رانــه ی )ئافــره ت یــان پیــاو( كــه  

ده بــن. دووچــاری گێچه ڵــی سێكســی 

ئه م رێبەره  ئاماده كراوه  بۆ هه ریه ك ؟ئه م رێبەره  بۆ كێیه 
له  خاون كار و فه رمانبه رانی )ئافره ت 
یان پیاو( له  ده زگاكانی ڕاگه یاندا، ئه م 

نامیلكه یه  ده ست یار ده بێت له : 
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بۆ چی ده زگاكانی 
ڕاگه یاندن پێویستیان 
به  به ره نگاربوونه وه ی 

گێچه ڵی سێكسی هه یه ؟

له كاتــی مامه ڵــه  كــردن لــه  گــه ڵ گێچه ڵــی سێكســی لــه  شــوێنی كاركردندا، 
گرنگــه  خــاوه ن كار بــه  ڕوونــی تێبــگات لــه  كاریگــه ری گێچه ڵــی سێكســی 

له ســه ر قوربانیــان و ده زگا و كۆمه ڵــگا بــه  گشــتی.
ســه رچاوه كانی لێكۆلینــه وه  ئامــاژە  بــه وه  ده كــه ن، كــه  گێچه ڵــی سێكســی 
ئــه م  هه یــه ،  قوربانییــان  ته ندروســتی  له ســه ر  نه رێنــی  كاریگه ریه كــی 
بابه تــه ش كۆمه لێــك شــت لــه  خــۆ ده گرێــت، وه ك دابه زینــی ئاســتی 
ڕە زامه نــدی پیشــه ی و به رهــه م هێنــان وپاشه كشــێ لــه  ئــه دای كار دا، 
شــان به شــانی ئــه و مه ترســیانه ی كــه  په یوه ندیــان بــه  ته ندروســتییه وه  
هه یــه،  وه ك به رزبوونــه وه ی ئاســتی گــرژی دروســت بوونــی هه ســت 
ــه  پێویســته  خــاوه ن  ــه  خــوود دا. بۆی ــن ل ــه  ئیهانه كــردن و ڕێزگرت كــردن ب
كار بزانێــت كــه  دووچــاری زیــان ده بێــت بــه  هــۆی گێچه ڵــی سێكســیه وه ، 
نمونــه ی ئــه م زیانانــه ش به رزبوونــه وه ی رێــژەی گۆرانــی فه رمانبــه ران 
و  ناتــۆر  و  نــاو  وخه راپــی  هێنــان  به رهــه م  ئاســتی  وكه مبوونــه وه ی 
ئه مانه شــدا  هه مــوو  له گــه ڵ  یاســاییه كان.  خه رجیــه   به رزبوونــه وه ی 
چاره ســه رنه كردنی ڕووداوه كانــی گێچه ڵــی سێكســی ڕە نگــه  ببێتــه  هــۆی 
كۆمه اڵیه تــی  به ربه ســته   ئــه و  ئاســتی  به رزكردنــه وه ی  و  كــردن  زیاتــر 
وكلتووریانــه ی كــه  ڕۆلــی ئافــره ت لــه  كه رتــی تایبــه ت ســنووردار ده كــه ن. 
لــه  حاڵه تــی نه بوونــی سیاســه تێكی رێكخســتن، كــه  پاڵپشــتی ئافــره ت 
جیــاكاری  هه ڵســوكه وتی  لــه   بیپارێزییــت  و  كاردا  شــوێنی  لــه   بــكات 
گێچه ڵــی سێكســی و بابه تــی تــری، وه ك، فه راهــه م كردنــی یارمه تــی 
بــۆ قوربانییــان، بیرۆكــه ی بــاس نه كــردن وهه ڵبژاردنــی بێده نگــی ڕە گ 
دابكوتێــت به رامبــه ر به گێچه ڵــی سێكســی. گرنگــه  ئــه و كه ســانه  ی كــه  
بنه مــای  له ســه ر  بكرێــن  ده ستنیشــان  پارســتنه وه   بازنــه ی  ده كه ونــه  
ده زگا  كــه   سێكســی  گێچه ڵــی  بوونــه وه ی  به ره نــگار  سیاســیه تی 
په یــره وه ی ده كات، ئه مــه ش فه رمانبــه ران و راهێنــراوان وخۆبه خشــان 

وداوكارانــی كار لــه  خــۆ ده گرێــت.
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یــان  هــه واڵ،  ژووره كانــی  یــان  نوســینگه كان،  ده زگا:  نێــو  پانتايیه كانــی   
میدیایــی. ناوه ڕۆكــی  ســازكردنی  شــوێنی 

پانتایيه كانــی ده ره وه ی ده زگا: مه یدانــی كاركــردن لــه  ده روه ی ده زگا، له كاتی 
ئه نجــام دانی لێكۆلینــه وه  و چاوپێكه وتن.

 پانتایيه كانــی نێــو ئینته رنێــت: هــه ر پێگه ێكــی دیجتــاڵ كــه  به كاربهێنرێــت بــۆ 
ــر  ــه ران له گــه ڵ كه ســانی ت ــه  نێــوان فه رمانب ئه نجــام دانــی په یوه نــدی ل

وپه یوه نــدار بێــت بــه  كاردا.

 ئه و بۆنه  كۆمه اڵیه تیانه ی كه  ده زگا ڕێكی ده خات.

چ شوێنێك به  »شوێنی كاركردن داده نرێت«؟
لــه  شــوێنی  گێچه ڵــی سێكســی  به ره نگاربوونــه وه ی  دانانــی سیاســیه تی  له كاتــی 
كاركــردن، گرنگــه  پێناســه ی ســنوری شــوێنی كار بكرێــت و دیــاری بكرێــت، ئــه و 
هــه ر  كار  شــوێنی  ڕە نگــه   تێده په رێنیــت.  كاركــردن  نوســینگه كانی  كــه   ســنوره ی 
پانتایێــك لــه  خــۆ بگرێــت كــه  پیشــه كان و ئه ركه كانــی په یوه ســت بــه  كاري تیایــدا 
جێبه جــێ ده كرێــت. شــوێنی كاركــردن، بریتیــه  لــه و شــوێنه ی كــه  تییــادا فه رمانبــه ر 
كاری خــۆی لــه  بارودۆخــی )كۆنتێكســتی( ده زگای ڕاگه یانــدن ئه نجــام ده دات. شــوێنی 

كار ئه مانــه  لــه  خــۆ ده گرێــت:
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گێچه ڵی سێكسی هه ڵسوكه وتێكی 
شه ره ناگێزانه ی نه ویست و 
نه خوازراوه  كه  سروشتێكی 

سێكسی هه یه ، كه رامه تی كه سی 
به رامبه ر پێشێل ده كات و هه ست 

به  ئیهانه  و ترسان و توقاندن 
ده كات. ده كرێت پیاوان وئافره تان 
رووبه روی گێچه ڵی سێكسی ببن 
به  شێوه كی یه كسان له  شوێنی 

كاردا، له گه ڵ ئه وه ش دا ئافره تان 
زیاتر دووچاری ده بن، به  گشتی ئه و 
كه سه ی كه  گێچه ڵ ئه نجام ده دات 
سه رپه رشتیاره  یاخود به رێوه به ره،  

یان هاوه ڵ و هاورێی كاره  .
له گه ڵ ئه مانه شدا كه سانی تر كه  
فه رمانبه ر نین  وه ك، میوان، یان 
ئه و كه سانه ی كه  چاوپێكه وتنیان 
له گه ڵ ئه نجام ده درێت ئه م كاره  
ئه نجام بده ن. گێچه ڵی سێكسی 
چه ندین شێواز له  خۆ ده گرێت. 

ڕە نگه  بۆ جارێك یان زیاتر رووبدات، 
نا راسته وخۆ، یان راسته وخۆ بێت، 

له به ر ئه مه ش به  ئاسانی 
ده ستنیشان ده كرێت 

یان، به  شاراوه ی 
ده مێنێته وه  

وئه ستم ده بێت 
له  ده ستنیشان 

كردندا.

ه؟ 
یی

 چ
 دا

كار
ه  

ی ل
س

ێك
س

ی 
ه ڵ

ێچ
گ
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ئــه م لیســته ی خــواره وه  چه نــد نمونه كن بۆ ئه م 
هه ڵســوكه تانه ، بــه اڵم گشــتگیر نییــه  چونكــه  
وهه ڵســوكه وتێكی  حاڵه تێــك  هــه ر  ده كرێــت 
گونجــاو  و  لێكــراو  پێشــوازی  كــه   سێكســی 
نه بێــت لــه  الیــه ن كه ســی به رامبــه ر  بــه  گێچه ڵــی 

ــه م بدرێــت: ــه  قه ڵ سێكســی ل

ئه و هه ڵسوكه وتانه  ؟
چین كه  به  گێچه ڵی 
سێكسی داده نرێن

• ده ستدرێژی یان هه وڵدان بۆ ده ستدرێژی سێكسی.
• ماچ كردنی كه سی به رامبه ر به بێ ره زامه ندی خۆی.

• ده ست لێدانی نه خوازراو، یان ده ست بازی و 
ده ستبردن بۆ شوێنی هه ستیاری به رامبه ر.

• ده ست لێدانی نه خوازراو بۆ جه سته ی كه سی 
به رامبه ر.

• شێانی نه خوازراو بۆ شان وملی كه سی به رامبه ر.
• گرتنی ده ستی كه سێكی تر به بێ ره زامه ندی خۆی، 
یان داواكردنی شتێكی نه خوازراو به نیه تێكی سێكسی.

هه ڵسوكه وته  1
جه سته ییه كان
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• ناردنی كورته  نامه  وئیمێل ونامه  ونوسینی پۆستی 
نه خوازراو له  پێگه كانی سۆشیه ل میدیا، یان په یوه ندی 

ته لفۆنی )هه ر نامه ێك كه  سروشتی سێكس ئاسا بێت(.
• نووسینی كۆمێنتی تایبیه تی و كه سی له سه ر جل 

وبه رگ و شێواز و روخساری كه سی به رامبه ر.
• مدح وسه نا وپێهه ڵدانی تایبه تی وكه سی، وه ك فیكه  

لێدانێك كه  سروشتێكی سێكسی هه بێت.
• پرسیاركردن له  بابه تی تایبه ت )شه خسی( كه  

نه خوازراوبێت وه ك: ژیانی تایبه ت، یان مێژووی 
كۆمه الیتی وسێكسی كه سی به رامبه ر.

• پرسیاری نه خوازراو له سه ر ئارزوه   سێكسیه كان.
• گاڵته كردنی نه خوازراو له  رێگه ی نوكته ، به تایبه تی كه  

سروشتی سێكسی هه بێـت.
• چیرۆكی سێكسی نه خوازراو. 

• ناردنی نوكته ی سێكسی له رێگه ی ئیمێل، یان 
هۆكاره كانی په یوه ندیی كۆمه اڵیه تی )سۆشیل میدیا(.

• پێشێلكردنی پانتایی كه سی )چه ند جارێك(.
• سه یركردنی كه سی به رامبه ر له سه رووی تاخواره وه ی 

جه سته ی.
• سه یركردنێكی چڕ )تێرامان(.

• ئاماژە ی جه سته یی )سروشتێكی سێكسی( هه بێت.
• ده ربرین له رێگه ی ده م و چاو  )به شێك له  زمانی 

جه سته ( كه  سروشتێكی سێكسی هه بێت، وه ك )چاو 
نوقاندن ولێسانه وه ی لێو وماچ ناردن(.
•  دواكه وتن وشوێن كه وتنی كه سێك.

• ناردنی دیاری تایبه تی نه خوازراو.
• خستنه  ڕووی پۆسته ر وساڵنامه،  یان هه رشتێكی كه  

سروشتێكی سێكسی هه بێـت.
• سه یركردنی بابه تی پۆڕن به  شێوه ێكی ئاشكرا.

2

3

هه ڵسوكه وته  
زاره كیه كان

هه ڵسوكه وتی 
نازاره كیه كان
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به رپرسیاریه تی ده زگاكانی 
ڕاگه یاندن بۆ به ره نگاربوونه وه ی 
گێچه ڵی سێکسی

ئه ركی سه رشانی ده زگاكانی راگه یاندنه  كه  
ژینگه ێكی كاركردنی خاڵی له سه ر گێچه ڵی 
سێكسی بۆ فه رمانبه رانی فه راهه م بكات، 

ئه مه ش وه ك به رپرسیاری و پابه ندبوونێكی یاسایی.
گێچه ڵی سێكسی مافی كه سه كان له  یه كسانی جێنده ری 
و ژیان و سه ربه خۆی مافی پراكتیزه كردنی هه ر پیشه یه ك 
له گه ڵیشیدا پیشه ی رۆژنامه گه ری پێشیل ده كات. بۆ ئه م 
مه به سته  پێویسته  سیاسه ت و رێكاره یه كانی تایبه ت 
به ده زگای ڕۆژنامه گه ری و په یوه ست به  گێچه ڵی سێكسی 
پشت ببشتێت به  یاسا نیشتمانییه كان ئه مه ش بۆ 
پاراستنی فه رمانبه رانی له  گێچه ڵ. ده زگا به رپرسیارێتی 
یاسایی هه ڵده گرێت له سه ر روودانی كرداری گێچه ڵی 
سێكسی، بۆ ئه م مه به سته  پێویسته  هه ر ده زگاییكی 
راگه یاندن سیاسیه تێكی هه بێت بۆ به رپه رچدانه وه  و 
به ره نگاربوونه وه ی گێچه ڵی، پێویسته  ئه م سیاسه ته  
ڕێكاره كان و میكانیزمه كانی هه واڵدان وسكااڵ تۆماركردن 
له  خۆ بگرێت، شانبه شانی سزاكان ومیكانزمه كانی 
پاراستن، زه رووره  ئه م سیاسه ته  ڕوون بێت و زانراوبێت 
له الیه ن فه رمانبه رانی نێو ده زگای راگه یاندنه وه .
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سیاســه تی به ره نگاربوونــه وه ی گێچه ڵــی سێكســی، بریتیــه  لــه  كۆمه ڵه  پێناســه یه ك 
و رێكاریێــك وهه نــگاوی كــرداری وورد بــۆ یارمه تیدانــی  ده زگای راگه یانــدن بــۆ 
خــود پاراســتن لــه  حاڵه ته كانــی گێچه ڵــی سێكســی و چاره سه ركردنیان.سیاســیه تی 
گێچه ڵــی سێكســی ســوودی تــری هه یــه،  بــۆ نمونــه  ڕوونكردنــه وه ی ئه وكردارانــه ی 
و  عاقیبــه ت  ڕوونكردنــه وه ی  شانبه شــانی  داده نرێــن،  سێكســی  گێچه ڵــی  بــه  
ئه نجامــی ئــه و كــرداره ، ئه مــه ش خــۆی له خۆیــدا، ڕە نگــه  ببێتــه  به رپه رچادانه وێكــی 

كاریگــه ر وكارا.
ده رێــك  یارمه تــی  و  ده ســتیار  ببێتــه   ڕوون  ڕێــكاری  فه راهه مكردنــی  ڕە نگــه    
ئــه م مه به ســته   بــۆ  له ســه ر تۆماركردنــی ســكااڵ وهه وڵــدان.  بــۆ فه رمانبــه ران 
ــه   پێویســته  ئــه م سیاســه ته  به زمانێكــی ئاســان و وســاده  بخرێتــه  ڕوو. باشــتر وای
كــه  لــه  الیــه ن پارێــزه ری ده زگا پێداچوونــه وه ی بــۆ ئه نجــام بدرێــت بــۆ دڵنیابــوون لــه  
رێــك و پێكــی لــه ڕووی یاســایی و گونجانــی له گــه ڵ تێكســتی نیشــتمانی. له گــه ڵ 
هۆشــیاربكرێنه وه   وپیــاوان(  فه رمانبه ران)ئافره تــان  گشــت  پێویســته   ئه وشــدا 
ده ســت  له ســه ره تای  رێبــەره   ئــه م  هه بوونــی  بــه   میدیایــی،  ده زگای  نێــو  لــه  

تیایــدا. كاركردنیــان  وله كاتــی  به كاربوونیــان 

دانانی ڕێكاری خود پارێزی بۆ ڕێگری له  روودانی گێچه ڵی سێكسی.
دانانی ڕێكاری گونجاو بؤ مامه ڵه كردن له گه ڵ كه یسه كانی گێچه ڵی 

له  نێو ده زگا به شێوه ێكی پیشه یی وبه پێی یاسا.

ئه ركی سه رشانی ده زگای 
راگه یاندنه  كه  ئه م كارانه  ئه نجام 
بدات بۆ دڵنیا بوون له وه ی كه  
گێچه ڵی سێكسی له نێوی دا 

ڕوونادات له رێگه ی:
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• بنه مای یاسایی بۆ سیاسه تی به ره نگاربوونه وه ی گێچه ڵی سێكسی.• پابه ندبوون به  بنه مای لێخۆشنه بوون به رامبه ر به  گێچه ڵی سێكسی.
• الیه نه  په یوه نداره كان.

ــی سێكســی( و )شــوێنی كاركــردن( • پانی جێبه جێكردن. ــۆ ده ســته واژە ی )گێچه ڵ په یوه نــددار.• پێناســه ی یاســایی ب • خســتنه  رووی )نموونــه ( بــۆ هــه ر هه ڵســوكه وتێك كــه  بــه  گێچه ڵــی سێكســی یاخــود هــه ر ده ســته واژە یه كی 
• به رپرسیاریه تیه كانی به رێوه به ر.• مافه كانی فه رمانبه ر )له گه لیشی دا مافی گومانلێكراو بۆ ره تكردنه وه (.دادبنرێــت.

له گــه ل • نهێنی )پاراستنی نهێنی(. كــردن  مامه ڵــه   لــه   به رپرســه   كــه   بــۆرده ی  ئــه و  یــان  كه ســه ی  ئــه و  سێكســی.•  گێچه ڵــی  • ڕێكاریكان و ئه نجامه كانی به رزه فت.حاڵه ته كانــی 
• تێهه لچوونه وه .

• داوكاریه  ناڕاسته كان.
ــه  ژووری هــه واڵ و • پاڵپشتی. ــراوه كان ل به سیاســیه تی • دانانــی به ندێــك لــه  گرێبه ســتی فه رمانبــه ران: پێویســته  به ندێكــی تایبــه ت لــه  نوســینگه  و پانتایــه  گشــتیه كان.• چۆنێتــی خســتنه  ڕووی دۆكیومێنــت و به ڵگــه  بین بــكات  پابه نــد  ئــه م كه ســه   كــه   دابنرێــت،  ــدا.ده زگا له مــه ر گێچه ڵــی سێكســیه وه . پێویســته  ده زگا پابه نــدی پره نســیپی لێخــۆش گرێبه ســتی فه رمانبــه ر  ــه  ژینگــه ی كاركردن ــواره  و ل ــه و ب نه بــوون بێــت ل

پێویسته  ئه م سیاسه ته  ئه م 
بڕگه و به ندانه  له خۆبگرێت:
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پێویسته  فه رمانبه ری  نێو ده زگا بزانێت كه :

به ره نــگار  بــۆ  راگه یانــدن  ده زگای  تایبه تــی  سیاســیه تی  له ســه ر  زانینــی  و  زانیــاری 
كردنــی  نیشــان  ده ســت  بــۆ  ده دات  یارمه تــی  سێكســی  گێچه ڵــی  بوونــه وه ی 
كه مكردنــه وه ی  ببێتــه   ئه مــه ش  ڕە نگــه   نادروســت،  و  دروســت  هه ڵســوكه وتی 
حاڵه ته كانــی گێچه ڵــی سێكســی، چونكــه  هه بوونــی هه نــگاوی ڕوون و دیاریكــراو، شــان 
به شــانی ئامــراز و هــۆكاری پارســتن ده بێتــه  هۆكارێــك بــۆ یارمه تیدانــی  فه رمانبــه ران 
بــۆ هه وڵــدان و تۆماركردنــی ســكااڵ لــه  حاڵه تــی گرفتاربوونیــان بــه م نارحه تیــه  ئه مــه ش 
رێگــری ده كات لــه  گێچه ڵــی سێكســی لــه  نێــو ئــه و ده زگایــه ی كــه  كاری تێــدا ده كات. بــۆ 

ئــه م مه به ســته  پێویســته  فه رمانبــه ر هۆشــیاری هه بێــت له ســه ر:

• گێچه ڵی سێكسی له  كار دا چییه  .
• مافه كانی وه ك فه رمانبه ر.

• ئه و عاقیبه ته ی كه  چاوه رێی هه ردوو ال ده كات )چی ده بێـت(.
• ده زگا سیاسه تی لێخۆش نه بوون په یره و ده كات له  كه یسه كانی گێچه ڵی سێكسی.

• ئــه و سیاســه ت و ڕیــكاره  په یروكــراوكان كامانــه ن بــۆ مامه ڵــه  كــردن له گــه ڵ حاڵه ته كانــی 
گێچه ڵــی سێكســی.

• چۆنیتــی پێكشــه ش كردنــی ســكااڵ لــه  حاڵه تــی توشــبوون بــه  گێچه ڵــی سێكسی)كه ســێك 
خــۆی تــووش بێــت( یــان كه ســی تــر لــه  نێــو ده زگا.

به رزكردنه وه ی هۆشیاری له  نێو كارمه ندانی ده زگای راگه یاندن:

1

2

3

خستنه  به رده ستی كۆپێیك له  سیاسه تی 
به ره نگاربوونه وه ی گێچه ڵی سێكسی بۆ گشت 

فه رمانبه رانی ئێستا و تازه  له  نێوده زگا دا.

ڕاهێنان و مه شقپێكردنی گشت فه رمه نبه رانی ئێستا 
و تازه  له سه ر سیاسه تی به ره نگاربوونه وه ی گێچه ڵی 

سێكسی له  نێو ده زگا.

رێكخستنی ڕاهێنان بۆ هۆشیار كردنه وه  له سه ر 
چه مكه كانی گێچه ڵی سێكسی– شوێنی كار.
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چۆنێتی 
مامه ڵه  كردن له گه ڵ كه یسه كانی گێچه ڵ 

سێكسی
ده زگای راگه یاندن پێویستی به  پره نسیپ و ڕێكاری 

ڕوون هه یه  بۆ مامه ڵه  كردن له گه ڵ حاڵه ته كانی گێچه ڵی 
سێكسی، ئه مانه ی خواره وه  چه ند خالێكن كه  پێویسته  به  

هه ند وه ربگیرێن:

1

3

2

4

چاره ســه ركردنی گشــت ســكااڵكان بەشــێوەیەکی جیدی: پێویســته  گشت 
ســكااڵكانی گێچه ڵــی سێكســی بــه  جیــدی وه ربگیرێــت و به زووتریــن كات 

مامه ڵــه ی له گــه ڵ بكرێــت.

گشــت رێــگا فه رمــی و نافه رمیــه كان په ســه ند بكرێــت بــۆ پێشــكه ش 
و  فه رمــی  ســكااڵی  بــژارده ی  فه رمانبــه ران  پیوســته   ســكااڵ،  كردنــی 
ئــه م  ئه نجامه كانــی  و  هه نــگاوه كان  هه ڵبه تــه   هه بێــت،  نافه رمیــان 
دووانــه ش جیــا ده بێــت. بۆیــه  ده زگا پێویســتی به ڕێــكاری جیــا هه یــه  بــۆ 

هه رێكێكیــان.

ده ستنیشــانكردنی كه ســێك: پێویســته  تیمێــك، یــان كه ســێكی دیاركــراو، 
ده ســت نیشــان بكرێــن بــۆ مامه ڵه كــردن له گــه ڵ حاڵه ته كانــی گێچه ڵــی 
ــه م كه ســه  له به شــی ســه رچاوه   ــه  ئ ــه وه ، باشــتر وای سێكســی و لێكۆلین
و  كار  نیشــتمانی  یاســای  له ســه ر  هه بێــت  زانیــار  و  بێــت  مرۆییــه كان 
چۆنیه تــی  بــه   ســه باره ت  تایبــه ت  ڕاهێنانــی  له ســه ر  بــكات  به شــداری 
مامه ڵه كــردن له گــه ڵ حاڵه ته كانــی گێچه ڵــی سێكســی و چاره ســه ركردنی 

كێشــه كان.

ده زگای  نێــو  لــه   نادیــار  هه واڵــده ری  پره نســیپی  كردنــی  فه راهــه م 
و  ئاگاداركردنــه وه   بــۆ  میكانزمێكــی هه بێــت  ده زگا  ڕەنگــه   راگه یانــدن: 
دان  رێگــه   بــۆ  ئه مــه ش  ســه رپێچییه  كان.  له ســه ر  نادیــار  هه واڵدانــی 
بــه  فه رمانبــه ر بــۆ ده ســت نیشــان كردنــی ناره حه تــی سێكســی به بــێ 
دانــی  ئه نجــام  ئه مه شــدا،  له گــه ڵ  خــۆی  ناســنامه ی  ده رخســتنی 
لێكۆلینــه وه ی گونجــاو پێویســت بــه وه  ده كات ناســنامه ی گشــت الیــه ك 

بناســرێت.
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7

6

8

له هه ندێــك حاڵه تــدا پێویســتی بــه  یارمه تــی كه ســێكی شــاره زا هه یــه : 
له كه ســێكی  ده ركــی  یارمه تــی  بێــت  وزه روور  بــكات  پێویســت  ڕەنگــه  
بــه  ئه زمــوون وه ربگیرێــت، ئه مــه ش بــۆ زامێــن كردنــی ئه نجــام دانــی 
بابه ته كــه . له ســه ر  پــاك  و  بابه تیــان  و  دادپه روه رانــه   لێكۆلینه وه ێكــی 

ئاگاداركردنــه وه ی پۆلیــس له ســه ر گێچه ڵــی سێكســی: مافــی قوربانیــه ، 
ئه گــه ر هه ســتی كــرد ســكااڵكه ی دادپــه روه ری بــۆ به رجه ســته  نه كــردووه ، 
ــا بــۆ دادگا ببــات ئه مــه ش بــۆ گه یشــتن  ــاگادار بكاتــه وه  و هان پۆلیــس ئ
درێژیــه   ده ســت  كــه   حاڵه تانــه ی  لــه و  به تایبه تــی  دادپــه روه ری،  بــه  
ڕەنگــه  كه ســی  كــردن(.  )القــه   بێــت وه حاڵه تــی  سێكســیه كه  ســه خت 
به پێــی  هه بێــت.  خێــرا  پزیشــكی  یارمه تــی  بــه   پێویســتی  بــوو  ڕزگار 
سروشــتی رووداوه كــه  ده زگا دیــاری ده كات ئاخــۆ پێویســتی بــه  راوێــژ و 
پالپشــتی یاســای هه یــه  یــان، ئه ركــی ده زگایــه  هــاوكاری تــه واوی هــه ر 

لێكۆلینه وه ێــك بــكات كــه  پۆلیــس ئه نجامــی ده دات. 

ڕوونكردنــه وه ی ڕێكاریــه  په ســندكراوه كان لــه  سیاســه ته كه دا: پێویســته  
سیاســه تی به ره نگاربوونــه وه ی گێچه ڵــی سێكســی، چۆنێتــی هه وڵــدان 
و مامه ڵه كــردن له گــه ڵ ســكااڵ له ســه ر ئــه م بابه تــه  لــه  خــۆ بگرێــت. ئــه م 
ــه  هــه ر  ــه  ل ــۆ دووركه وتن ــه ران ب ــه ران و به رێوه ب ــۆ فه رمانب ــه  گرنگــه  ب خاڵ

ــه . نارونیــه ك له ســه ر چه مكــی ئــه م ڕێكاریان

له حاڵه تــه   ڕەنگــه   له كاركردنــدا:  كاتــی  ڕاگرتنــی  بــژارده ی  ڕەچاوكردنــی 
فه رمانبــه ر  كــه   بــكات  پێویســت  سێكســی  گێچه ڵــی  ترســناكه كانی 
به شــێوه ێكی كاتــی لــه  كار كــردن رابگیرێــت، ئه مــش تــا ده زگا و پۆلیــس 
لێكۆلینــه و ئه نجــام بــدن ) ئه مــه  خــۆی لــه  خۆیــدا ڕێكارێكــی كاركردنــه  

كــردن(. به رزه فــت  نــه وه ك 

رێگه  به  ترساندن و هه ڕە شه لێكردن و هیچ جۆره  
تۆله سه ندنه ویه ك نادرێت دژ به و فه رمانبه ره  )پیاو 
یان ئافره ت( كه  سكااڵ یان زانیاری پێشكه شده كات، 

بۆ پالپشتی كردن له  سكااڵ، ده زگا ئه و ڕێكاریانه  
ده گرێته  به ر كه  گوونجاون بۆ رێگه  گرتن له  

تۆڵه كردنه وه  و به ره نگاربوونه وه  به پێی سیایه ته كان.
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     نهێنی وپاراستنی
نهێنــی و پاراســتنی پره نســیپێكی ئه خاقیــه  لــه  كه یســه كانی 
یاســای  بــه  پابه ندوونێكــی  هه روهــا  سێكســیدا،  گێچه ڵــی 
و  ئامانــج  كاركــردن.  ئه خاقیاتــی  لــه   به شــێكه   و  داده نرێــت 
مه به ســت لــه  نهێنــی، پاراســتنی كه ســه  په یوه نداره كانــه  لــه  

كه یســه كانی گێچه ڵــی سێكســی له گــه ڵ ئــه و زانیاریانــه ی كــه  له ســه ر بابه ته كــه  ده ی 
دركێنــن، به شــێوه ێك كــه  ته نهــا كه ســانی په یه وه نــدار له نێــو ده زگا ده ســتیان پێــده گات. 
پره نســیپی پاراســتنی نهێنــی گشــت ئــه و كه ســانه  ده پارێزیــت كــه  دووچــاری گێچه ڵــی ده بــن 
)شــاهێده كان و گومانلێكــراو و به شــی ســه رچاوه  مرۆییــه كان(. هه روه هــا ئــه م پره نســیپه  
هانــی هه وڵــدان له ســه ر گێچه ڵــی سێكســی ده دات، چونكــه  متمانــه  بونیــاد ده نێــت له ســه ر 

ده كرێت سیاسه ته كانی ده زگا سه باره ت به  به رزه فت كردن ئه مانه ی 
خواره وه  له  خۆ بگرێت )بۆ نمونه (:

• ئاگاداركردنه وه ی زاره كی، یان نووسراو.
• ده ركردن.

• ڕاگرتن له  كاركردن.
• دابه زاندنی پله ی وه زیفی.

• پێبژاردنی داریی.
• كه م كردنه وه ی مووچه  )كرێ(.
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ڕێكاریه كانی به رزه فتكردن
له  حاڵه تی چه سپاندن ودووپات بوونه وه ی روودانی گێچه ڵی سێكسی، پێویسته  له سه ر 

لێكوڵه ر/ لیژنه ، كۆمه ڵه  ڕێكاریكی به رزه فتكردن وه برگرن، جێبه جێكردنی بخنه  ئه ستۆی به شی 
سه رچاوه  مرۆییه كان، به شێوه ێك كه  هاوته ریب بێت له گه ڵ سیاسیه تی ناوه خۆی ده زگا 

سه باره ت به  گێچه ڵی. 
له كات و ساتی لێكۆلینه وه دا داوكاریه كانی قوربانی به هه ند وه رده گیرێت و بریار له سه ر 

سروشت وجۆری ڕێكاریه كانی به رزه فت ده ده رێت به پێی سه ختی حاڵه ته كه . هه روها پێویسته  
سه یری ڕێكاری پێشووتر بكرێت )ئه گه ر وه رگیرابێت دژ به  گێچه ڵی( ئه مه ش )ئه گه ر هه بوو(، 

شان به شانی فاكته ره كانی تر، به پێی سیایه ته كانی ده زگا. 



ڕە نگــه  هه ندێــك جــار حاڵه تــی گێچه ڵــی سێكســی ئه وه نــده  ترســناك بێــت، كــه  
پێویســت بــكات كه ســی تاوانبــار ده موده ســت ده ربكرێــت. له گــه ڵ ئــه وه ش 

لــه   دڵنیابــوون  بــۆ  بكرێــت  چاودێــری  كاركــردن  ژینگــه ی  وایــه   باشــتر  دا، 
شــان  سروشــتی.  و  ئاســایی  به شــێوه ێكی  رۆژانــه   كاری  به رێوه چوونــی 

لــه  تۆڵه ســه ندنه وه . پێویســته  به شــی ســه رچاوه   پاراســتنی قوربانــی  به شــانی 
مرۆییــه كان قه ربــووی ئــه و كه ســانه  بكاتــه وه  كــه  ده بنــه  قوربانــی گێچه ڵــی سێكســی و 

دووچــاری زه ره رمه نــدی ده بنــه وه  وه ك بێبه شــبوون لــه  پلــه  به رزكردنــه وه ، یــان دابه زانــدی 
پلــه ، یــان لــه  ده ســتدانی مووچــه  وكــرێ یاخــوود گواســتنه وه ی بــه زۆر، یــان كۆتــا پێهێنانــی 
گرێبه ســتی كاركــردن، ئه مانــه ش به پێــی ئــه و سیاســه ته ی گێچه ڵــی سێكســیه ی كــه  ده زگا 

ده كات. په یــره وه ی 

ڕووبه ڕوبونــه وه  بــه ر لــه  ســكااڵ، ڕە نگــه  ئــه و فه رمانبــه ره ی )ئافــره ت / پیــاو( كــه  دووچــاری گێچه ڵــی 
سێكســی ده بێــت لــه  شــوێنی كاركردنیــدا ئــاره زووی ئــه وه  بــكات كــه  به شــێوه ێكی راســته وخۆ له گــه ڵ 
تاوانبــار بابه ته كــه  چاره ســه ر بــكات، ئه مــه ش لــه  رێگــه ی ئــاگادار كردنــه وه ی به شــێوه كی زاره كــی، 
یــان نووســراو )پێــی بلێــت كــه  كاره كــه ی قه بــووڵ كــراوا نیــه  وپێویســته  بوســتێت(. لــه  هــه ردوو بــاردا 
گرنگــه  ورده كاری ڕووبه ڕونه وه كــه  و ئه نجامه كانــی دۆكیومێنــت بكرێــن. پێویســته  خــاوه ن كاره كان 
لــه وه  تێــى بگــه ن كــه  ڕووبه ڕوبونــه وه  لــه  هه مــوو حاڵه تێــك دا ئه نجــام نادرێــت، به تایبه تــی لــه و 
حاڵه تانــه ی كــه  تــه رازووی هێــز یه كســان نیــه  لــه  نێــوان هــه ردوو ال )بــۆ نموونــه  لــه  وحاڵه تانــه ی كــه  
گێچه ڵــكار سه رپه رشــتار، یــان به رێوه به ربێــت(، یــان لــه  وحاڵه تانــه ی كــه  قوربانــی ترســی هه بێــت لــه  

لێكه وته كانــی ســكااڵكه ی. بۆیــه  بــژارده ی هه لبژادنــی میكانیزمــی ســكااڵ، الی قوربانیــه .

ئاشــنا بــوون بــه  )زانینــی( سیاســه ته كان، پێویســته  ده زگاكان دڵنیابــن لــه وه ی كــه  فه رمانبه ركانیــان 
به ڕوونــی لــه  میكانزمــی هه وڵــدان و ســكااڵ لــه  نێــو ده زگا تــێ ده گــه ن، گرنگــه  ئــه م میكانیزمــه  بــه  
رێكوپێكــی ڕوون بكرێتــه وه  له كاتــی ڕاهێنانــه كان، یاخــود لــه  كاتــی دامه زرانــدن، یــان لــه  نێوه رۆكــی 
بابه تــه  میدیایــه  ناوه خۆیه كانــدا. به تایبه تــی ئــه و بابه تانــه ی كــه  جه خــت ده كه نــه وه  له ســه ر سیاســیه تی 

نــا لێبــوورده ی ولــێ خــۆش نه بــوون به رامبــه ر گێچه ڵــی سێكســی.

ڕێكاریه كانی سكااڵكردن 
وده ربرینی مه زڵومیه ت:

ــاری بــكات له ســه ر  ــدان دی ــه  میكانیزمه كانــی ســكااڵ و هه واڵ ئه ركــی ســه ر شــانی ده زگای راگه یاندن
بنه مــای ئــه و سیاســه ته ی كــه  په یــره وه ی ده كات، ئــه م كاره ش وا لــه و فه رمانبه رانــه  ده كات كــه  
ده بنــه  قوربانــی گێچه ڵــی سێكســی په نــا بــۆ ســكااڵ و هه واڵــدان ببــن، جــا چ ئــه م هه وڵدانــه  بــه  
شــێوه ی فه رمــی، یــان نــا فه رمــی بێــت. بــه  پێــی سیاســه تی ده زگا.  لــه  خــواره وه  ڕێنموونــی زیاتــر 
ده خه ینــه  روو له ســه ر چۆنیه تــی ســازكردنی میكانیزمــی گونجــاو بــۆ ســكااڵ له نیــو ده زگادا، ئه مــش 

ــه وه ی ڕێكاریه كانــی ســكااڵكردن: ــۆ ڕوون كردن ب
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فه رمانبــه ری پســپۆڕ )شــاره زا(، ده كرێــت فه رمانبــه ری ڕاهێنــراو 
گێچه لــی  حاڵه ته كانــی  چاره ســه ركردنی  بــۆ  دیاریكــراو  و 
دیــاری بكرێــت، ئه مــه ش به مه به ســتی دڵنیابــوون لــه وه ی 
كــه  قوربانــی هانــا بــۆ رێكاره كانــی ســكااڵكردنی په یروكــراو 
له سیاســه تی ده زگا ســه بارت بــه  گێچه ڵــی سێكســی ده بــات. 
زانیــاری  كــراوا  دیــاری  فه رمانبــه ر  ئــه وه ی  بــۆ  هه روه هــا 
ببخشــێت له ســه ر ورده كاری ڕێكاریــه كان، وگفتووگــۆ بــكات 
له گــه ڵ قوربانــی له ســه ر هه نگاوه كانــی داهاتــوو وئه نجامــه كان. 
ــان  ــه كان، ی ــه  به شــی ســه رچاوه  مرۆیی ــه ره  ل ــه م فه رمانب ده كرێــت ئ
به رێوه به ربێــت، یــان هــه ر فه رمانبه رێكــی تــری دیــاری كــراو له الیــه ن 

ده زگاوه .

حاڵه تــی  و  قوربانیــه كان  له ســه ر  گێچــه ڵ  كاریگــه ری  به هــۆی  كات،  چوارچێــوه ی 
ده ڕوونیــان، باشــتر وایــه  ده زگا چوارچێوه یكــی زه مه نــی دیــاری بــكات، بــۆ ســكااڵ 
وهه وڵــدان. ده كرێــت ده زگا بیرۆكــه ی هه وڵــدان و ئاگارداركردنــه وه ی ده م و ده ســت 
هانبــدات، چونكــه  ئــه م پره نســیپه  ده ســت یــار ده بێــت بــۆ ڕووبه ڕوونــه وه ی ده ســت 
به جــێ وده م و وده ســت، له گــه ڵ ئــه وه ش دا پێویســته  ئاگاداركردنــه وه  و هه وڵــدان 
ــی بنه مــای سیاســه ته كانی ده زگا  ــت و به پێ ــدی وه ربگیرێ ــه  جی ــك ب ــه  هه مــوو كاتێ ل

مامه ڵــه ی له گــه ڵ بكرێــت.

یــان  بــدات،  هــه واڵ  ڕە نگــه  الیه نــی ســێهه م  حاڵه تــدا  له هه ندێــك  شــاهێده كان، 
ســكااڵ بــكات لــه  ســه ر حاڵه تێكــی گێچه ڵــی سێكســی، لێــره دا پێویســته  فه رمانبــه ری 
دیــاری كــراو ئــاگاداری قوربانیه كــه  بــكات و داوی چاوپێكه وتنــی لــێ بــكات. پێویســته  
له ســه ری ورده كاری زیاتــر له ســه ر رووداوه كــه  كــۆ بكاتــه وه  و قوربانیه كــه  هۆشــیار 
بكاتــه وه  له ســه ر سیاســیه تی تایبه تــی ده زگا له مــه ڕ گێچه ڵــی سێكســی، هه روه هــا 
ئه ركــی سه رشــانی ئــه و كه ســه یه  كــه  زانیــاری بــه  قوربانیه كــه  بــدات له ســه ر ڕێكاریــه  

په ســندكراوه كانی ده زگا ســه باره ت بــه  ســكااڵ تۆماركــردن.

ده رنه خســتنی ناســنامه ، ده كرێــت بریــار بدرێــت لــه  ســه ر هێشــتنه وه ی ناســنامه ی 
هه واڵــده ر به نهێنــی، ئــه م بریــاره ش له ســه ر داوكاری هه واڵــده ر ده بێــت، یــان بــۆ 
ــی ســێهه م بێــت. ــان الیه ن ــده ره  خــودی قوربانیه كــه ، ی ــه م هه واڵ پاراســتنی، جــا چ ئ
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مافه كانت وه ك فه رمانبه ر 
)ئافره ت یان پیاو( له حاڵه تی 

گێچه ڵی سێكسی له  كار دا چییه؟  

ئه گه ر هه واڵت دا له سه ر گێچه ڵی سێكسی مافه كانت 
ئه مانه ن:

مافی مانه وه  به نادیاری)نهێنی بوون(.
مافی پاراستن له  تۆڵه ، به هۆی هه وڵ دانت له سه ر 

گێچه ڵی سێكسی له كاردا.
مافی تێهه ڵچوونه وه  له  هه ر بڕیارێك.

مافی هه بوونی نوێنه ر )پارێزه ر( له هه ر لێكۆلینه وه ێك، یان 
له دادگا.

ئه گه ر هاتوو تۆمه تبار بووبیت به  گێچه ڵی سێكسی مافی:
مافی ره ت كردنه وه ی ئه و تۆمه تانه ی ده درێته  پاڵته وه .
مافی خستنه  رووی ڕووداوه كان له  ڕە وانگه ی خۆته وه .

مافی تێهه لچوونه وه  له  هه ربڕیاڕێك.
مافی بریكارێتی ونوێنه رایه تی یاسای له  هه ر 

لێكۆلینه وه ێك، یان له  دادگا.
ما فی هێشتنه وه ی تۆماری پیشه ییت به  خاوێنی، ئه گه ر 

گێچه ڵی سێكسیه كه  له سه رت تۆمار نه كرا.

هه ر فه رمانبه رێك 
)ئافره ت یان پیاو( 
مافی یاسای هه یه  
له  كاركردن له  
ژینگه یەكی خاڵی له  
گێچه ڵی سێكسی 
به ده ر له  جۆره  
كۆمه اڵیه تیه كه ی 
)جێنده ركه ی(.

گێچه ڵی سێكسی كارێكی ترسناكه  
و ناكرێـت گاڵته ی له گه ڵ دا 

بكرێت له  الیه ن فه رمانبه ران، یان 
له  الیه ن خاوه ن كاره وه . 

2127



هه وڵدان )ئاگاداركردنه وه ی( نا فه رمی: 

په نا بۆ هه وڵدانی نافه رمی ده بردێت له و حاڵه تانه ی كه  گێچه ڵه  سێكسیه كه  
ترسناك نیه ، یان له  حاڵه تی هه بوونی ئه گه رێك كه  گێچه ل كار هه ڵسوكه وتی 
بگۆرێت دووای رووبه ڕووكردنه وی به  كه تنه كه ی. زۆرێك له  جاران هه وڵدانی 

نافه رمی گفتوگۆێك له  نێوان هه ردوو ال دروست ده كات، ئامانجیش له م 
گفتوگۆیه  ڕاگرتنی هه ڵسوكه وتی شه رانگێزانه  ونه خوازراوه . زۆرێكیش له  جاران 
هه واڵدانی نافه رمی ڕێكاریه كانی لێكۆلینه وه  له  حاله ته كانی گێچه ڵی سووك له  

خۆ ناگرێت. ده كرێت له  رێگه ی هه وڵدانی نافه رمی گرفته كان به  ئه ركێكی كه متر 
چاره سه ر بكرێت وژینگه ی كاركردن خاڵی بكات له  گێچه ڵی سێكسی، ئه مه ش 

به مه رجی وه ستاندنی هه ڵسوكه وتی شه رانگێزانه . هه وڵدانی نافه رمی نابێته  هۆی 
تۆماركردنی كرداره كه  له  تۆماری پیشه یی گێچه ڵ كاره كه  بۆیه  له ئه نجام دا هیچ 
جۆره  رێكارێكی به رزه فت ئه نجام نادرێت. ده كرێت ئه و فه رمانبه رانه ی )ئافره ت 

ده بن په نا بۆ هه وڵدانی یان پیاو( كه  دووچاری گێچه ڵی سێكسی 
به كه ناڵه  فه رمیه كان دا نافه رمی ببن ئه گه ر نه یان ویست 

نافه رمی بۆ تێپه رن، یان ئه گه ر ویستیان چاره سه رێكی 
هۆكارێكی تر گرفتكه  بدۆزنه وه،  یان له به ر هه ر 

به شی بێت، ئه مه ش له  رێگه ی ئاگاداركردنه وه ی 
سه رچاوه  مرۆییه كان له  حاڵته كه  ئه و كات 

پێویسته  له سه ر ده زگا ڕوون كردنه وه  
بخاته  ڕوو له سه ر میكانیزمه كانی هه وڵدانی 

نافه رمی به شێوه ێكی وورد و له سه ر چۆنێتی به ره نگار 
بوونه وه ی گێچه ڵی سێكسی، له  ژێر رۆشنای ئه مه شدا، 

به شی سه رچاوه  مرۆییه كان ڕێكاریه كانی خۆی وه رده گرێت بۆ 
چاره سه ركردنی حاڵه ته كه . پێویستیشه  له سه ر ئه م به شه  هاوه به شی ئه و 

میكانیزمانه  بكات له گه ڵ كه سی به رامبه ر. ده كرێت ئه م میكانیزمانه  شتێكی وا 
بێت، وه ك ده ست نیشانكردنی كه سێكی تایبه ت بۆ هه وڵدان وئاگاداركردنه وه  له  
نێو ده زگا دا، ئه و كه سه ش له  الیه ن خۆیه وه  به شی سه رچاوه  مرۆییه كان ئاراسته  

ده كات به  وه رگرتنی ئه و هه نگاوانه ی كه  كه یسه كه ی پێ چارسه ر ده كرێت. له  
هه ندێك حاڵه ت دا بژارده ی ئاگادار كردنه وه ی به رێوه به ر گونجاو نابێت،  به تایبتی 
له و حاڵه تانه ی كه  خۆی ال یه نێك بێت )تاوانبار بێت( به  گێچه ڵ، ئه م حاڵه تانه ش 

زۆر روو ده دات. بۆیه  پێویسته  ده زگا فه رمانبه رێك، یان دووانی هه بێت – به  پێی 
قه باره كه ی - به رپرسیاربن له  هه واڵ وسكااڵ وه رگرتن له سه ر گێچه ڵی له  به شی 

سه رچاوه  مرۆییه كان. 22



لــه   كــراو  دیــاری  له ســه ر فه رمانبــه ری  پێویســته   نافه رمــی،  له كاتــی ســكااڵ كردنــی 
وه رگرتنــی هــه واڵ و ئــاگاداری، ئــه م ڕێكاریانــه  په یــره و بــكات:

  دۆكیومێنــت كردنــی رووداوه كــه  له الیه نــی په یوه نــداره وه  به گشــت ورده كاریه كانــی، 
ئه مــه ش له رێگــه ی فۆرمیكــی به تایبــه ت ئاماده كــراوه وه  بــۆ حاڵه ته كانــی هه وڵدانــی 
نافه رمــی، پێویســته  لــه م فۆرمــه  ئامــاژە  بــه  مێــژوو و كات و شــوێنی رووداوه كــه  
بكرێــت له گــه ڵ هــه ر وورده كارێكــی تــر كــه  پێویســت وگرنــگ بێت. وهه روها پێویســته ، 
مه به ســت وئامنــج لــه  هه وڵدانه كــه  بــۆ قوربانیه كــه  به ته وا وتــی ڕوون وزانــراو بێــت.

ــه و  ــكات له ســه ر ئ ــدار گفتوگــۆ له گــه ڵ قوربانیه كــه  ب    الیه نــی راســپرێدراوی په یوه ن
ڕێكاریانــه ی كــه  ڕە نگــه  ئاراســته ی مامه ڵه كــه ی پێــدا بــڕوات.

كــه     بــكات  جێبه جــێ  ڕێكاریانــه   ئــه و  به هه وڵــدان،  په یوه نــدار  الیه نــی  پێویســته     
پێویســتن بــۆ چاره ســه ركردنی بابه ته كــه ، ڕە نگــه  ئه مــه ش ئاســانكاری بــۆ دروســت 
ــوو  ــوان هــه ردووال له خــۆ بگرێــت، و ئه گــه ر هات ــه  نێ ــی گفتوگــۆی راســته وخۆ ل كردن
ــه م  ــه وه  ئ ــد گیری ــه درا ده كرێــت له رێگــه ی نێوه ن ــه وه ی راســته وخۆ ئه نجــام ن رووبه رون

كاره  بكرێــت، ئه مــه ش بــۆ گه یشــتن بــه  چاره ســه ری.
   پێویســته  الیه نــی په یوه نــدار به هه وڵــدان، ئــاگاداری گێچه ڵــكار بكاتــه وه  كــه  ســكااڵی 
له ســه ره  و سیاســه تی ده زگاكــه ی له ســه ر گێچه ڵــی سێكســی بــۆ راڤــه  بــكات. شــان 

ــدان. ــی هه وڵ به شــانی ڕێكاریه كان
گومانلێكــراو  بــه   بــدات  ده رفه تێــك  به هه وڵــدان  په یوه نــدار  الیه نــی  پێویســته      

)تاوانبــار( كــه  دیدگــه  و بۆچونــی خــۆی ڕوون بكاتــه وه  له ســه ر رووداوه كــه .
   پێویســته  الیه نــی په یوه نــدار به هه وڵــدان، ناســنامه ی نهێنــی هه رێــك لــه  قوربانــی 

وگێچــه ڵ كار بپارێزێــت له گــه ڵ ورده كاریــكان. 
ئه نجامــه كان  بــۆ  به دواداچــوون  به هه وڵــدان،  په یوه نــدار  الیه نــی  پێویســته      
بــكات. قوربانــی  بــه   به رامبــه ر  تاوانبــار  هه ڵســوكه وتی  لــه   وپێشــه ڤه  چوونه كان 
      پێویســته  الیه نــی په یوه نــدار به هه وڵــدان، ڕاپۆرتــی خــۆی بخاتــه  به رده ســت ده زگا، 

له گــه ڵ راســپارده كانی بــۆ پاراســتنی قوربانــی لــه  تۆڵــه .

ڕە نگه  پێویستی هه بێت بۆ چاودێریكردنی ژینگه ی كاركردن بۆ 
ماوه یه ك، ئه مه ش بۆ جێبه جێكردنی ئه و بریارانه ی كه  وه رگیراون، 
بۆ دڵنیا بوون له وه ی كه  قوربانیه كه  دووچاری هیچ جۆره  
توڵه سه نده وه یه ك نابێت. ڕە نگه  له  زۆر حاڵه ت دا هه وڵدانی نافه رمی 
گونجاو نه بێت بۆ چاره سه ركردنی گێچه ڵی سێكسی، به تایبه تی ئه گه ر 
هاتوو گێچه ڵكاره كه  به رێوه به ر، یان سه رپه رشتیاری قوربانیه كه  بێت.
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هه وڵدانی فه رمی:
ســكااڵی فه رمــی ئاراســته ی ده زگای میدیایــی ده كرێــت ئه گــه ر هاتــوو 
وه ســتاندنی  لــه   نه بــوو  ئه نجامــی  و  ســوود  نافه رمــی  ســكااڵی 
لــه   هه بــوو  ئــاره زووی  كه ســه كه   ئه گــه ر  یــان  سێكســی،  گێچه ڵــی 
لــه م  گێچه ڵكاره كــه ،  بــه   به رامبــه ر  جیــدی  هه نــگاوی  گرتنه بــه ری 
حاڵه تــه دا گشــت به ڵگــه كان پارێــزراو ده بــن بــه  شــێوازێكی نهێنــی ولــه  
كاتــی پشــت راســتبوونه وه ی ره فتاره كــه ی ئامــاژە  بــه  گێچه ڵكاریكــه  
لــه  تۆمــاری پیشــه ییكه  . ســكااڵی فه رمــی لێكۆلینــه وه ی  ده كرێــت 
له ســه ر ئه نجــام ده درێــت لــه  الیــه ن زیاتــر لــه  كه ســێكه وه  لــه  نێــو 
ده زگا. ده كرێــت ئــه م ســكااڵ فه رمیــه  عاقیبــه ت و ئه نجامــی جیــدی 
له ســه ر گێچــه ڵ كاره كــه  هه بێــت به پێــی راده ی ترســناكی كرداره كــه ی. 
ــدان له ســه ر گێچه ڵــی سێكســی ومیكانیزمه كانــی بــه  پێویســته  هه وڵ
 ورووده كاریــه وه  ڕوون بكرێنــه وه  لــه  سیاســه تی ناوه خــۆی ده زگا و 
گه شــتناندنی بــۆ بكرێــت لــه  نێــو فه رمانبــه ران دا )ئافــره ت وپیــاو(. 
بــه  نــاكات قوربانیــان گێچه ڵــی سێكســی  پێویســت  جــار  هه ندێــك 
 كه ناڵــه  نافه رمیه كانــدا تێپــه رن بــه ر لــه  كه ناڵــه  فه رمیــه كان. له گــه ڵ 
مرۆییــه كان  ســه رچاوه   به شــی  لــه   فه رمــی  ســكااڵی  تۆماركردنــی 
بــه   ســكااڵیه   ئــه و  تایبه تمه نــد  فه رمانبــه ری  له الیــه ن  لــه ده زگادا 
ڕاپۆرتــی  ده كرێــت  داده نرێــت.  كــراو  وپابه نــد  فه رمــی  ســكااڵیكی 
یــان  به رزبكرێتــه وه   قوربانیــه وه   له الیــه ن  راســته وخۆ  فه رمــی 
ــه  به شــی ســه رچاوه   ــه ری ده ستنیشــان كــراو ل ــۆ فه رمانب بنێردرێــت ب
مرۆییــه كان. پێویســته  له ســه ر به شــی ســه رچاوه  مرۆییــه كان ده ســت 
به جــێ وله گــه ڵ ســاتی پێشــكه ش كردنــی ئــه م ســكااڵیه  لێكۆلینــه وه  
ده ســت  ناوه خــۆی  لێكۆلینــه وه ی  لیژنه ێكــی  یــان  بــدات،  ئه نجــام 
نیشــان بــكات لــه  به شــه كه ی، یــان لــه  فه رمانبه رانــی ده زگا. گرنگــه  

بااڵنســی نێــوان ره گــه زه كان لــه م لیژنه یــه  پارێــزاو بێــت.
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له گــه ڵ ده ســت پێكردنــی لێكۆلینــه وه ، لیژنه كــه،  یــان ئــه و كه ســه ی لێكۆلینــه وه  ئه نجــام 
ده دات پێویســتی بــه  مانــه  ده بێــت:

  داوه ت كردنی قوربانی گێچه ڵی، بۆ ئه نجامدانی چاوپێكه وتن له گه ڵی دا.
  داوه ت كردنی گومان لێكراو بۆ ئه نجامدانی چاوپێكه وتن له گه ڵی دا.

  خستنه  رووی بۆ چوونه كان له سه ر رووداوه كه ، له  الیه ن هه ریه ك له  قوربانی و 
گومان لێكراوه وه .

     ڕوون كردنه وه ی ئه و سیاسه تانه ی كه  ده زگا په یره وی ده كات له سه ر گێچه ڵی 
بۆ هه رێك له  قوربانی و گومان لێكراو له گه ڵ راڤه   كردنی چۆنێتی به رێوه  چوونی 

لێكۆلینه وه .
    ده ستنیشان كردنی راستی گێچه ڵیه كه .

      نوسینی راپۆرتێك له سه ر رووداوه كه  و خستنه رووی پێشنیازه كان له سه ر 
ڕێكاریه كانی چاره سه ركردنی بابه ته كه  وچۆنێتی گه یشتن به  داد په روه ری بۆ 

قوربانیه كه .
    ئاگادار كردنه وه ی هه ردوو ال له سه ر ئه نجامی لێكۆلینه وه .

     ده ستبه ركردنی جێبه جێكردنی راسپارده كان.
    پاراستنی نهێنی به  درێژای پرۆسه ی لێكۆلینه وه .

    دڵنیابوون له  پاراستنی قوربانی گێچه ڵی سێكسی له  هه ر ده رهاوێشتێك و 
ئه نجامێك وه ك تۆله ، له ئه گه ری روودانی.

له  حاڵه تێك دا ئه گه ر لیژنه ی لێكۆلینه وه  نه گه یشت به  بریارێك له  سه ر روودان یان 
ڕوونه دانی گێچه ڵیه كه ، پێویسته  له سه ر لێكۆله ره وه كان پێشنیازی خۆیان به رز بكه نه وه  
له  سه ر ئه و ڕێكاریانه ی كه  زه روره  وه ربگیرێن بۆ به رده وامی و باش رۆیشتنی كار. ئه م 

پێشنیازانه  به پێی سروشتی هه ر حاڵه تێك ده بێت، بۆ نمونه  ئه گه ر هه ردووال هاوه ڵ 
بوون له  به شێك دا، ڕە نگه  ده زگا بریار بدات قوربانیه كه  بۆ به شێكی تر بگوازته وه  

ئه مه ش بۆ ئه وه ی دووچاری هه ست كردن به  نامورتاحی نه بێت له  
رێگه ی به ركه وتنی رۆژانه  به  گومان لێكراو. هه روه ها ڕە نگه  ده زگا بریار 

بدات كه  چاودێری هه ڵسووكه تی گومان لێكراو بكات بۆ ماوه ێكی 
دیاركراو بۆ هێشتنه وه ی ژینگه ی كاركردن به ئارامی. له  حاڵه تێك 
دا ئه گه ر قوربانی هه ستی به  داد په روه ری نه كرد له م پرۆسه یه ، 
یان ئه گه ر هاتوو ئه و ڕێكاریانه ی كه  دژ به  تاوانبار وه رگیرا گونجاو 

نه بوو )به رای قوربانیه كه ( به تایبه تی له  حاڵه ته كانی ده ست 
درێژی سه خت، یان ئه گه ر قوربانیه كه  رازی نه بوو له سه ر چۆنیتی 

مامه ڵه كردنی ده زگا له گه ڵ ئه و سكااڵیه ی كه  پێش كه شی 
كردووه ، ئه و كات ده توانێت په نا بۆ داد گا ببات ورێكاره  یاسیه كان 

په یرو بكات تا به  پێی یاسا مامه ڵه ی له گه ڵ بكرێت. دادگا ئه م جۆره  تاوانه  
سێكسی وده ست درێژیانه ی كه  په یوه ندیان به  القه كردنه وه  هه یه  ئاراسته ی 

دادگا كاركانی عێراقی ده كات، ئه وكات مامه ڵه ی سزای جینائی له گه ڵ ده كرێت 
وله حاله تی چه سپاندی تاوكه نه كه  سزاكه  به  گرتن وبه ند ده بێت.
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گێچه ڵی سێكسی ته نها كه یسێكی یاسایی، یان جینائی نیه ، ڕە نگه  كاریگه ریه  
سۆزداری وجه سته ی وپیشه یه كانی ئه م كرداره  له سه ر كه سه كه  دوچاری 

ناره حه تی زۆر و درێژخانی بكات ئه مه ش )له  زۆربه ی حاڵه ته كان دا(، له وانه یه  
ئه و كه سه ی دووچاری گێچه ڵی سێكسی ده بێت پێویستی به  شێوازێك له  

شێوازه كانی پاڵپشتی هه بێت، ئه و خۆی به ته نیا ده زانێت چ جۆره  پاڵپشتێكی 
پێویسته  و بۆ ماوه ی چه ند. ڕاده ی ئه و پالپشتیه ی كه  به و فه رمانبه ره  

)ئافره ت یان پیاو( ده درێت )كه  دووچاری گێچه ڵی سێكسی ده بێت ( به نده  به  
 و سه رچاوانه ی كه  ده زگا فه راهه می ده كات، له گه ڵ ئه وش دا هه ندێك جۆر له  

پاڵپشتی خه رجی زۆری ناوێت، پاڵپشتی پیشه ی ئه مانه  له  خۆ ده گرێت:

مۆڵه تی به  موچه و وبێ موچه .
كاركردن به  نیو ده وام، یان بۆ ماوه یه كی كورتتر.

هاوبه شی له كار.
كاركردن له ماڵه وه .

رێنماییكردن.
لــه  حاڵه تێــك دا ئه گــه ر ده زگا ســه رچاوه ی زیاتــری هه بێــت، ده كرێـــت خزمــه ت 

گوزاری پاڵپشــتی زیاتر وگشــتگیرتر فه راهه م بكات، وه ك:
          پێشكه ش كردنی راوێژ.

          چاودێری پزیشكی.
          نوێنه رایه تی یان راوێژی یاسایی.

ئه و پاڵپشتیه  چییه  كه  
پێویسته  پێشكه ش به  

فه رمانبه ر)ئافره ت یان پیاو( 
بكرێت له  الیه ن ده زگاوه ؟
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خۆ پارێزی له  گێچه ڵی له  ده زگاكانی ڕاگه یاندن
ده زگاكان  له ســه ر  ئه وه ســتێت  گــران  سێكســی  گێچه ڵــی  رووداوه كانــی  ئــه وه ی  له بــه ر 
وفه رمانبــه ران )به شــێوه ێكی یه كســان(. پێوســته  پــه ره  بــه  كه لتورێــك بــۆ به هێزكردنــی 
ژینگه ێكــی ئــارام ومیكانیزمــی ده ســت تێــوه ردان و ڕاهێنــان لــه  به رنگاربوونــه وه ی گێچه ڵــی 

سێكســی بدرێــت.

ده كرێت ده زگاكانی راگه یاندن كۆشش بكه ن بۆ خۆ پارێزی له  گێچه ڵی. 
ئه مانه ی خواره وه  چه ند پێشنیارێكن بۆ ئه م مه به سته :

• هه ڵســه نگاندن بــۆ تێگه یشــتنی فه رمانبــه ران لــه  ســه ر گێچه ڵــی سێكســی بــه  شــێوه ێكی 
ڕوون لــه  شــوێنی كاردا: ڕە نگــه  ئه مــه ش  پێویســتی بــه  ئه نجامدانــی ڕاپرســی هه بێــت 
هه ڵســانگاندنی  بــۆ  ده دات  كاره كان  خــاوه ن  یارمه تــی  ئه مــه ش  دا،  ده زگا  ئاســتی  لــه  
تێگه یشــتنی فه رمانبــه ران بــۆ ئــه و كردارانــه ی كــه  ڕە نگــه  بــه  گێچه لــی سێكســی دابنرێــت لــه  
ــه ران. ــان به پێــی پێداویســتی فه رمانب ــی ڕاهێن شــوێنی كاركــردن، له گــه ڵ رێكخســتنی خول

• ڕوون كردنــه وه ی سیاســه تی ده زگا )به ڕوونــی( له مــه ڕ گێچه ڵــی سێكســی: ئه مــه ش لــه  
قۆناغــی دامه زرانــدن و بیرخســتنه وه ی وه رزی بــۆ فه رمانبــه ران لــه  نێــو ده زگا دا. هه روه هــا 
ده زگاكان هه ڵســن بــه  ئه نجــام دانــی كه مپیــن بــۆ به رزكردنــه وه ی ئاســتی هۆشــیاری لــه  
ــه   ــۆ یارمه تیدانــی فه رمانبــه ران ل ــه  بهێننــه وه  ب پێناســه كردنی گێچه ڵــی سێكســی و نموون

ده ســت نیشــان كردنــی  كرداركــه  بــه  شــێوه ێكی بــاش تــر لــه  كاتــی روودانــی دا.
له رێگــه ی  سێكســی:ئه مه ش  گێچه ڵــی  له ســه ر  رێكخــراو  خوولــی  جێبه جێكردنــی   •
رێكخســتنی ڕاهێنــان له ســه ر گێچه ڵــی سێكســی بــۆ فه رمانبــه ران و كارمه ندانــی ده زگا 
به شــێوه ێ ســااڵنه ، ده كرێــت ده زگا هانــا بــۆ شــاره زایان ببــات لــه  بــواری ڕاهینــان ســه باره ت 
مه دنــی  كۆمه ڵگــه ی  رێكخراوه كانــی  لــه   یارمه تــی  داوای  یاخــو  سێكســی  گێچه ڵــی  بــه  

په یوه نــدار بــه و بــواره  بــكات.
• ئاماده كردنــی ڕاپۆرتــی ســااڵنه  له ســه ر گێچه ڵــی سێكســی لــه  شــوێنی كاردا: ده كرێــت 
ــی سێكســی  ــی گێچه ڵ ــه  حاڵه ته كان ــدا ئامــاژە  ب ــكات كــه  تیای ده زگا ڕاپۆرتێكــی ســااڵنه  ده رب
تۆمــار كــراوا بــكات، له هه مــان كات دا ده كرێــت لــه م ڕاپــۆرت ئامــاژە  بــه  ســه ركه وتنه كانی 
ده زگا لــه  چاره ســه ركردنی حاڵه ته كانــی گێچه ڵــی سێكســی تۆماركــراو بكرێــت، ئه مــه ش 
بــۆ جه خــت كردنــه وه  له ســه ر جدیه تــی ده زگا لــه  چاره ســه ر كردنــی گێچه ڵــی. هه روه هــا 
ده كرێــت ڕاپۆرتــه  ئاماره كانــی گێچه ڵــی سێكســی لــه  شــوێنی كاردا و كاریگه ره كانــی له ســه ر 
ــی سێكســی  ــه  خــۆ بگرێــت. گونجــاوه  كــه  سیاســیه تی ده زگا له مــه ڕ گێچه ڵ ــه كان ل قوربانی

هاوپچــی ئــه م ڕاپۆرتــه  بكرێــت.
• پێویســته  ده زگا میكانزمێكــی ڕوونــی هه بێــت لــه  سیاســه تی به ره نگاربوونــه وه  گێچه ڵــی 
بــۆ دادگا ده بــه ن، وه ك فه راهه مكردنــی  پاڵپشــتی كردنــی قوربانیــان كاتێــك هانــا  لــه  
دۆكیومێنــت وبه ڵگــه ی به رده ســت بــۆ پاڵپشــتی كه یســه كه  ورێگــه  نه گرتــن لــه  شــاهێده كان 
بــۆ پێشــكه ش كرنــی وته كانیــان و پارســتنیان لــه  هه ره شــه  و تۆڵــه  لــه  الیه نــی تاوانبــاره وه ، 

یــان هــه ر ناره حه تیێكــی تــر كــه  ڕە نگــه  دووچــاری ببنــه وه  لــه  ئه نجامــی ئــه م كاره دا .
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سه رچاوه كان

قاســم،  ره غــه د   – عێراقــی  كاری  ژینگــه ی  لــه   سێكســی  گێچه ڵــی   .1
لێكۆلــه ر وچاالكوانــی مه ده نــی- به غــدا – ســه نته ری به یــان بــۆ دیراســات 

/https://www.bayancenter.org/2019/02/5132 ووپاندانــان. 
وڕێكاریه كانــی  وپرۆســه كان  سیاســه ته كان  له ســه ر  ســااڵنه   ڕاپۆرتــی   .2
رێكخــراوی )FAO( بــۆ خــۆ پارێــزی لــه  گێچه ڵــی وگێچه ڵــی سێكســی وخــه راپ 
دیاریكیــراوی  لێكۆلینه وه كــی  دا  نێویشــی  لــه   ده ســه اڵت،  به كارهێنانــی 
سێكســی له ســه ر ره زامه نــدی فه رمانبــه ران – خوولــی ســه د و شێســت 
http://www.fao.org/3/.2019 وســێهه م –رۆمــا – 2 6- كانونــی یه كــه م

nb183ar/nb183ar.pdf
3. دۆكیومێنتــی بنه ماكانــی هه ڵســوكه وت بــۆ رێگــری لــه  گێچه ڵــی، لــه  

نێویشــی دا گێچه ڵــی سێكســی لــه  بۆنه كانــی نه تــه وه  یه كگرتــووه كان.
https://www.un.org/management/sites/www.un.org.manage-

ment/files/un-system-model-code-conduct-ar.pdf
4. گێچه ڵی سێكسی له  میدیا.

http://www.womeninnews.org/ckfinder/userfiles/files/Sexu-
al%20Harassment%20Handbook_AR_V4_FINAL.pdf
5. چاره سه ركردنی گێچه ڵی سێكسی له  شوێنی كاركردن له  لوبنان

https://womeninleadership.hivos.org/assets/2020/03/%D8
%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%80%D8%A7%D
8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%80
%D9%91%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A

C%D9%86%D8%B3%D9%80%D9%8A-.pdf
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من أهم التحديات التي تواجها املرأة يف بيئة العمل هي التعرض 
للتحرّش واالبتزاز الذي يجعلها بني خيارين أسهلهام صعب: إما 

السكوت والرضوخ، وإما ترك العمل . إن التحرش الجنيس يف العمل 
هو أحد أشكال التمييز الجنيس غري القانوين ، إذ يعرف قانون العمل 
العراقي رقم )37( لسنة )2015( التحرش الجنيس بأنه : “أي سلوك 
جسدي أو شفهي ذي طبيعة جنسية ، أو أي سلوك آخر يستند إىل 

الجنس ، وميّس كرامة النساء والرجال، ويكون غري مرغوب وغري 
معقول، ومهيناً ملن يتلقاه ؛ ويؤدي إىل رفض أي شخص أو عدم 
خضوعه لهذا السلوك -رصاحًة أو ضمناً-؛ التخاذ قرار يؤثر عىل 

وظيفته. وتحظر املادة 10 من قانون العمل العراق »التحرش الجنيس 
يف االستخدام واملهنة سواء كان عىل صعيد البحث عن العمل، أو 

التدريب املهني، أو التشغيل، أو رشوط وظروف العمل. كام يحظر أي 
سلوك آخر يؤدي إىل إنشاء بيئة عمل ترهيبية، أو معادية، أو مهينة 

ملن يوجه إليه هذا السلوك«.
وعرّفت اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء عىل العنف 

والتحرش يف العمل لعام 2019 التحرش بأنه : “مجموعة السلوكيات 
واملامرسات غري املقبولة أو التهديدات املرتبطة بها، سواء حدثت مرة 
واحدة أم تكررت، تهدف أو تؤدي إىل إلحاق رضر جسدي أو نفيس 
أو جنيس أو اقتصادي، وتشمل التحرش عىل أساس النوع االجتامعي 

”.وعىل الرغم من وجود مواد قانونية ملكافحة التحرش يف قانون 
العمل إال أن التحرش يعدُّ أحد املعوقات التي تواجه النساء يف بيئة 

العمل ، إذ يتعرض الكثري منهن إىل مضايقات من قبل املدير، أو 
الزمالء ، أو العمالء الذي يتم التعامل معهم.

ان الكثري من املؤسسات االعالمية تفتقر سياسة واضحة تعرف 

مة
قد

امل
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املوظفني بحقوقهم وما اإلجراءات التي يجب اتباعها عند تعرضهم 
ملضايقات. وهناك ضعف حقيقي يف تفعيل القوانني والتعليامت يف 
املؤسسات االعالمية. ويعود السبب الرئيس لعدم اإلفصاح عن مثل 

هكذا حاالت إىل عدم اطالع املرأة بحقوقها الدستورية والقانونية 
التي تخصها يف العمل كام إن الكثري من النساء يفضلن الصمت عىل 

اإلبالغ بسبب ثقافة املجتمع وبسبب تحفظ الكثري منهن بسبب 
العادات والتقاليد .

وعليه قامت منظمة انرتنيوز من خالل مرشوع اصواتنا وبالرشاكة 
مع منظمة أوان للتوعية وتنمية القدرات بالعمل عىل هذه الظاهرة 

وتنفيذ عرشة طاوالت مستديرة يف جميع انحاء العراق شملت 
اعالميني واخصاء قانونيني ومؤسسات اعالمية ونقابية وناشطني ومن 
مفوضية حقوق االنسان املستقلة ومنظامت مجتمع مدين لتشجيع 

النقاش حول املبادئ التوجيهية األخالقية لوسائل اإلعالم حول 
كيفية اإلبالغ عن العنف القائم عىل اساس النوع االجتامعي ضد 

االعالميات  ومعالجة املضايقات لهن يف املؤسسات االعالمية وتأثريها 
عىل املوظفات ومناقشة العنف واملخاطر التي تواجهها الصحفيات 
يف وسائل اإلعالم وبالنتيجة كرضورة ملحة للتوصيات التي طرحت 

تم اعداد هذا الدليل ملناهضة التحرش يف املؤسسات اإلعالمية.
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ــة املوظفــني / ات  ــة لحامي ــة والقانوني ــات املهني ــم  االلتزام • فه

مــن التحــرش الجنــيس يف العمــل 

• معرفة كيفية تحديد التحرش الجنيس يف املؤسسة 

ــرش  ــة للتح ــر عرض ــني/ات األك ــد املوظف ــن تحدي ــن م • التمك

ــيس الجن

• وضع سياسة تنظيمية تعنى بالتحرش الجنيس 

• تطويــر االجــراءات الوقائيــة للتصــدي للتحــرش الجنــيس داخــل 

ملؤسسة  ا

• تطوير إجراءات التعامل مع شكاوى التحرش الجنيس

ــن/ ــني/ات الذي ــم للموظف ــم الدع ــرتاتيجيات لتقدي ــع اس • وض

ــوايت تعرضــوا/َن للتحــرش الجنــيس الل

تم تصميم هذا الدليل لكل من أصحاب ؟ملن هذا الدليل

العمل واملوظفني/ات يف وسائل اإلعالم 

حيث سيساعد هذا الدليل عىل :
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عنــــد التعامــــل مــع التحـرش الجنســي فــي مــكان العمــل مــن املهــم أن يفهــم 
أصحــــاب العمــــل أثــــر التحــرش الجنســي علــــى الضحايــــا واملؤسسة  واملجتمــع 

ككل.
تشــري املراجــع البحثيـة إلــى أن التحــرش الجنســي لــه تأثيــر ســلبي علــى صحــة 
الضحيــة  مبــا فــي ذلــك انخفــاض الرضــا الوظيفــي وانخفــاض اإلنتاجية وتراجــع 
األداء  واملخاطــــر الصحيـــة الناجمــــة عــــن ارتفــــاع مســــتويات التوتــــر ومشــــاعر 
اإلذالل وتدنــــي احتــــرام الــــذات وبالتالــــي فــــإن أصحــاب العمــــل يعانــون مــن 
خســائر ناتجــة عــن التحــرش الجنســي مبــا فــي ذلــك معدالت تغيــر املوظفيــن 
وانخفــــاض اإلنتاجية والســــمعة الســيئة والتكاليــــف القانونيــة املحتملــة .إضافــة 
إلــى مــا ســبق  أن عــدم معالجــة حــوادث التحــرش الجنســي فــي مــكان العمــل 
قــــد يســــاهم فــي زيــادة الحواجــز التــي تحــــول دون وصول النساء إلــى ســوق 
العمــل باإلضافة إلــى الحواجــز االجتامعية والثقافيــة التــي تحــد مــن دور املــرأة 
فــي القطــاع الخــاص  واالفتقار إلــى سياســات تنظيميــة تدعــم املــرأة فــي مــكان 

العمــل وتحميهــا مــن املامرســات التمييزيـة والتحــرش الجنســي وغريهــا. 
كمــا أن عــدم تقديــم الدعــم للضحايــا ملواجهــة التحــرش الجنســي يكــرس إلقــاء 
اللــــوم علــــى الضحيــة  ويســاهم فــي تعزيــز ثقافــة الصمــت إزاء التحـرش .ومن 
مــــن املهــــم أيضــاً تحديــد الشــــخص الــذي يخضــع للحاميــــة مبوجــب سياســة 
التحــرش الجنســي التــي تتبعهــا املؤسسة  ويشــمل ذلــك املوظفيــن واملتدربيــن 

واملتطوعيــن واملتقدميــن للوظائــف .

ملاذا تحتاج 

املؤسسات االعالمية 

ملواجهة التحرش الجنيس؟
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املساحات داخل املؤسسة: املكتب أو غرفة األخبار أو موقع انشاء املحتوى

املساحات خارج املؤسسة:  يف امليدان خالل إجراء البحوث واملقابالت

املســاحات عــرب اإلنرتنــت:  أي منصــة رقميــة يســتخدمها املوظفــون للتواصــل مــع اآلخريــن فيــام يتعلــق 

بعملهم

األحداث املتعلقة بالعمل: املؤمترات ورحالت العمل وجلسات التدريب

األحداث االجتامعية التي تنظمها املؤسسة االعالمية.

ما الذي يعترب »مكان العمل«؟

عنــــد وضــــع سياســات للمواجهــة التحــرش الجنســي فــي مــكان العمــل مــن املهــم 
تعريــــف حــــدود مــــكان العمــل الــــذي ميتــد إلــى مــــا وراء املكتــــب. قــد يتضمــن 
مــــكان العمــــل أي مســاحة تنفــذ فيهــا الوظائــــف واملهــام املتعلقــة بالعمــل. ومكان 
ــمل  ــالم ، يش ــائل اإلع ــياق وس ــه يف س ــف بعمل ــه املوظ ــوم في ــكان يق ــو أي م ــل  ه العم

“مــكان العمــل” مــا يــي:
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ــدايئ  ــرف ع ــو ت ــيس ه ــرش  الجن التح
ــة جنســية  ــه ذو طبيع ــوب ب ــري مرغ وغ
ويشــعرهم  الشــخص  كرامــة  ينتهــك 
باإلهانــة أو الرتهيــب أو التهديــد.  ميكــن 
أن يكــون النســاء والرجــال عــىل حــد 
ــيس  ــرش الجن ــل التح ــة لفع ــواء عرض س
النســاء  أن  مــن  بالرغــم  العمــل   يف 
ــرش   ــة للتح ــر عرض ــن أك ــا يك ــادة م ع
, وعــادة مــن يقــوم بالتحــرش أمــا مــن 
املرشفــني أو املــدراء أو زمــالء العمــل 
واألقــران باإلضافــة اىل األشــخاص غــري 
املوظفــني مثــل الضيــوف واألشــخاص 
الذيــن تجــرى معهــم املقابــالت.  يتخــذ 
التحــرش الجنــيس أشــكاالً عديــدة. ميكــن 
ــرر  ــدة أو أن يتك ــرة واح ــدث م أن يح

كــام ميكــن أن يكــون رصيحــا 
ــه  ــرف علي ــل التع ــام يجع م

مــام  مخفيــا  أو  ســهال  
يجعــل التعــرف عليــه 

ــة.  ــر صعوب أك

؟ 
مل

لع
يف ا

يس 
جن

 ال
ش

حر
الت

و 
 ه

ما
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قامئــة األمثلة هذه ليســت شــاملة فــأي ترصف 
ــخص  ــده الش ــه ويج ــب ب ــري مرح ــيس غ جن
اآلخــر مســيئا ميكــن اعتبــاره تحرشــا جنســيا.

ما الترصفات؟

 التي تعترب تحرشا جنسيا 

• االعتداء او محاولة االعتداء الجنيس - وهو اعتداء جسدي 
ذو طابع جنيس، ويتضّمن اللّمس الجنيس أو االغتصاب. 

• تقبيل شخص آخر بدون موافقته.
• اللمس غري املرغوب به أو تحّسس أو مداعبة األعضاء 

الحميمة لشخص آخر.
• اللمس غري املرغوب به لجسد شخص آخر.

• تدليك عنق غري مرغوب به.
• االمساك غري املرغوب به ليد شخص آخراو الطلب غري 

املرغوب به لنوايا جنسية.

الترصفات الجسدية1
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• الرسائل النصيّة غري املرغوب بها ورسائل الربيد اإللكرتوين والرسائل 
واملنشورات عىل مواقع التواصل االجتامعي واملكاملات الهاتفية أو أية 

رسائل أخرى ذات طبيعة جنسية.
• مالحظات ذات ايحاءات جنسية.

• تعليقات شخصية وفضولية حول مالبس شخص آخر ومظهره الجسدي.
• اصدار أصوات تقبيل.

• املجامالت الفضولية مبا يف ذلك التصفري ذو طابع جنيس.
• أسئلة شخصية غري مرغوب بها عن حياة شخص آخر أو تاريخه 

االجتامعي أو الجنيس.
• أسئلة غري مرغوب بها حول النزوات الجنسية. 

• مزاح غري مرغوب به من خالل الدعابات ذات الطبيعة الجنسية.
• القصص الجنسية غري مرغوب بها.

• ارسال دعابات جنسية عرب الربيد اإللكرتوين أو وسائل التواصل 
االجتامعي.

• االخرتاق املتكرر للمساحة الشخصية.
• النظر لشخص آخر من األعىل اىل األسفل.

• التحديق.
• اإلمياءات الجسدية ذات الطابع الجنيس.

• تعابري الوجه ذات الطابع الجنيس مثل الغمزة أو لعق الشفاه أو 
التقبيل عن بعد.

• مالحقة شخص آخر أو تتبّعه.

• سد الطريق أمام شخص آخر.
• الهدايا الشخصية غري املرغوب بها.

• عرض ملصقات أو تقوميات سنوية أو أشياء ذات طابع جنيس.
• مشاهدة املواد اإلباحية علنا.

2

3

الترصفات 

اللفظية

الترصفات 

غري اللفظية
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مسئولية

 املؤسسة االعالمية تجاه 

مكافحة التحرش

من واجبات املؤسسة االعالمية أن تقدم ملوظفيها  بيئة 
عمل خالية من التحرش الجنيس كالتزام قانوين.

ينتهك التحرش الجنيس حق الناس باملساواة الجندرية 
والحياة والحرية ، كام ينتهك الحق يف مامرسة أي 

مهنة مبا يف ذلك مهنة الصحافة. لذلك عىل السياسات 
واالجراءات الخاصة باملؤسسة  والتي تُعنى بالتحرش 

الجنيس ان تستند عىل القوانني الوطنية يف حامية 
موظفيها من التحرش , فاملؤسسة تتحمل املسؤولية 

القانونية عن فعل التحرش الجنيس الذي يحدث 
داخل املؤسسة االعالمية لذلك يجب أن تكون لكل 

مؤسسة اعالمية سياسات رادعة ملكافحة التحرش 
تتضمن اجراءات االبالغ واليات تقديم الشكاوى ونوع 

العقوبات واليات الوقاية وتكون تلك السياسات 
واضحة ومعروفة للموظفني داخل املؤسسة االعالمية .
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 إن سياسة التحرش الجنيس هي مجموعة من التعريفات واالجراءات والخطوات 
العملية واملفّصلة ملساعدة املؤسسات اإلعالمية عىل الوقاية من حاالت التحرش 

الجنيس ومعالجتها. هناك فوائد أخرى لسياسة مناهضة التحرش الجنيس الجيدة 
وهي توضيح ما يتضّمنه فعل التحرش الجنيس فضالً عن عواقبه مام قد يكون رادعاً 

فعاالً,  كام أن توفري الحامية واإلجراءات الواضحة قد يساعد املوظفني عىل اإلبالغ 
عن حاالت التحرش الجنيس.يجب أن تكون سياسة مناهضة التحرش الجنيس وثيقة 
مكتوبة ويجب تقدميها بلغة بسيطة وسهلة االستخدام . من املستحسن أن يراجعها 

محامي املؤسسة للتأكد من أنها سليمة من الناحية القانونية ومناسبة يف السياق 
الوطني.  وعليه يستوجب تنوير جميع موظفي وموظفات املؤسسات االعالمية 

بوجود هذا الدليل حال التحاقهم باملؤسسة واثناء عملهم فيها .

وضع تدابري وقائية لتفادي حدوث التحرش الجنيس

وضع اجراءات مناسبة للتعامل مع قضايا التحرش الجنيس داخل املؤسسة  مهنيا 

ووفقا للقانون

لذلك  يقع عىل عاتق املؤسسة 
االعالمية القيام بكل ما ميكن القيام به 
للتأكد من أن أفعال التحرش الجنيس 

ال تحدث يف داخل املؤسسة من خالل: 
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• األساس القانوين لسياسة مناهضة التحرش الجنيس• االلتزام  بسياسة عدم التسامح تجاه التحرش الجنيس
• األطراف املعني

• حقوق املوظف (مبا يف ذلك حق املتهم يف الرد)• أمثلة حول الترّفات التي تُعترَب تحرًشا جنسيًا• التعريفات القانونية ملصطلحات )التحرش الجنيس ( و )مكان العمل ( وأي مصطلحات ذات صلة• خطة التنفيذ
• مسؤوليات املدير

• الشخص أو الهيئة املسؤولة عن التعامل مع حاالت التحرش الجنيس• الرّسيّة
• إجراءات الشكاوى: غري الرسمية ، الرسمية

• النتائج والتدابري التأديبية
• االستئناف

• االدعاءات الكاذبة
بالتزام املوظف بسياسة املؤسسة يف مناهضة التحرش الجنيس وبسياسة املؤسسة يف  عدم التسامح • ادراج بند يُعنى بالتحرش الجنيس يف عقود املوظفني، حيث يجب أن تتضمن العقود بند خاص • عرض املستندات واملواد البرية يف غرفة األخبار واملكاتب واملساحات العامة• الدعم 

تجاه التحرش الجنيس داخل بيئة العمل.

يجب أن تتضمن هذه السياسة 
بنودا أو فقرات متعلقة مبا يي:
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يحتاج املوظفون يف املؤسسة االعالمية إىل معرفة :

معرفــة السياســة الخاصــة باملؤسســة ملناهضــة التحــرش الجنــيس سيســاعد املوظفــني عــىل تحديــد 
ــل مــن حــاالت  الفــرق بــني الســلوك املالئــم والســلوك غــري املالئــم، والــذي مــن املحتمــل أن يقلّ
ــة املوضوعــة املوظفــني  التحــرش الجنــيس ,  حيــث تشــجع الخطــوات الواضحــة ووســائل الحامي
عــىل تقديــم الشــكاوى يف حــال تعرضــوا للمضايقــات والحــد مــن التحــرش الجنــيس يف املؤسســة 

التــي يعملــون بهــا ، لذلــك عــىل املوظفــني  أن يكونــوا عــىل درايــة ب : 

• ما هو التحرش الجنيس يف العمل
• حقوقهم كموظفني

•  ما هي النتائج املحتملة لكال الطرفني.
• أن املؤسسة ملتزمة بسياسة عدم التسامح يف قضايا التحرش

• ما هي السياسات واالجراءات املتبعة للتعامل مع حاالت التحرش الجنيس
• كيفية تقديم شكوى يف حال تعرضوا هم أو شخص آخر للتحرش الجنيس داخل املؤسسة 

رفع مستوى الوعي بني العاملني يف املؤسسات االعالمية يكون من خالل:

1

2

3

تزويد جميع املوظفني الحاليني والجدد بنسخ من سياسة مناهضة 
التحرش الجنيس.

تجريب جميع املوظفني الحاليني والجدد عىل سياسة مناهضة 
التحرش الجنيس يف املؤسسة.

تنظيم تدريب التوعية حول ماهية التحرش الجنيس يف 
مكان العمل.
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كيفية 
التعامل مع شكاوى التحرش الجنيس

تحتاج املؤسسة إىل مبادئ وإجراءات واضحة للتعامل 
مع حاالت التحرش الجنيس. فيام يي بعض النقاط 

األساسية التي يجب أخذها بعني االعتبار:

1

3

2

4

معالجــة جميــع الشــكاوى بشــكل جــدي:  يجــب أن تؤخــذ شــكاوى التحــرش الجنــيس عــىل 
محمــل الجــد ويجــب التعامــل معهــا بــأرسع وقــت ممكــن.

ــب أن  ــكاوى: يج ــم الش ــمية لتقدي ــري الرس ــمية وغ ــراءات الرس ــن اإلج ــامد كل م اعت
يكــون للموظفــني الخيــار يف تقديــم شــكوى رســمية أو غــري رســمية. تختلــف الخطوات 

والنتائــج بينهــام، لذلــك تحتــاج املؤسســة إىل إجــراءات مختلفــة لــكل منهــام. 

تعيــني شــخص محــّدد : ســتحتاج إىل شــخص أو فريــق محــّدد للتعامــل مــع حــاالت 
التحــرش الجنــيس والتحقيــق بهــا. مــن األفضــل أن يكــون هــذا الشــخص مــن قســم 
املــوارد البرشيــة ولديــه معرفــة جيــدة بقوانــني العمــل الوطنيــة. ومــن املفيــد أيًضــا أن 
يشــارك هــذا الشــخص بتدريــب متخصــص يف التعامــل مــع قضايــا التحــرش الجنــيس 

وحــل النزاعــات. 

اتاحــة خيــار التبليــغ املجهــول يف املؤسســة االعالميــة : مــن املحتمــل أن تكــون لــدى 
املؤسســة آليــة لإلبــالغ عــن املخالفــات مــن قبــل مجهــول . وذلــك للســامح للموظفــني 
بالكشــف عــن املضايقــات الجنســية دون الكشــف عــن هويتهــم. ومــع ذلــك  إلجــراء 

التحقيــق املناســب  ســوف تحتــاج إىل معرفــة هويــات جميــع األطــراف. 
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االســتعانة مبســاعد أو خبــري يف بعــض الحــاالت : قــد يكــون مــن الــرضوري االســتعانة 
مبســاعدة خارجيــة أو شــخص ذو خــربة لضــامن إجــراء تحقيــق عــادل ونزيــه 

وموضوعــي. 

تبليــغ الرشطــة عــن االعتــداء الجنــيس : مــن حــق الضحيــة يف حــال أنهــا مل تحصــل عىل 
العدالــة املنشــودة مــن الشــكوى إبــالغ الرشطــة بذلــك واللجــوء اىل القضــاء إلنصافهــا 
وخاصــة يف حــال تعرضهــا العتــداء جنــيس  جســيم  (مبــا يف ذلــك االغتصــاب) يجــب 
إبــالغ الرشطــة بذلــك . قــد يحتــاج الناجــي مــن االعتــداء إىل عنايــة طبية فوريــة. يجب 
أن تتعــاون املؤسســة بشــكل كامــل مــع أي تحقيــق تقــوم بــه الرشطــة. ســتحتاج حينها 

إىل تحديــد مــا إذا كانــت املؤسســة بحاجــة إىل طلــب املشــورة القانونيــة أو الدعــم.

توضيــح اإلجــراءات يف السياســة املعتمــدة : يجــب أن تتضّمن سياســة مناهضة التحرش 
الجنــيس كيفيــة التعامــل مــع شــكاوى التحــرش الجنــيس داخــل املؤسســة. هــذا األمــر 

مهــم للموظفــني واملــدراء لتجنــب أي التبــاس حــول ماهيــة هذه االجــراءات.

ــن  ــورة م ــر خط ــاالت األك ــل : يف الح ــن العم ــت ع ــاف املؤق ــار اإليق ــر يف خي  النظ
التحــرش الجنــيس ، مبــا يف ذلــك االعتــداء الجنــيس ، قــد يكــون مــن الــرضوري تعليــق 
ــذا  ــق ) ه ــوم املؤسســة أو الرشطــة بالتحقي ــام تق ــل بين ــدوام كام ــني ب ــل املوظف عم

ــي (. ــس تأديب ــري عمــي ولي تدب

مينع التهديد او التخويف او اي شكل اخر من اشكال االنتقام 
ضد املوظف\ة الذي يقدم شكوى او يقدم معلومات تدعم 

شكوى وتتخذ املؤسسة ما يلزم من سياسات واجراءات مالمئة 
ملنع االنتقام والتصدي له وفقا لالنظمة والقواعد املطبقة يف 

املؤسسة

45



     الســـــــرية  

تُعترَب الرسية يف قضايا التحرش الجنيس مبدأً أخالقيًا ، كام تُعترَب التزاًما قانونيًا 
وجزًء من أخالقيات املهنة. 

تهدف الرسية اىل حامية األشخاص املعنيني يف قضايا التحرش الجنيس 
واملعلومات التي يفصحون عنها، بحيث ال ميكن الوصول اىل هذه املعلومات اال 

من قبل األشخاص املعتمدين من قبل املؤسسة. 
 يحمي مبدأ الرسية كل األشخاص املعنيني من بينهم الشخص الذي تعرّض للتحرش والشهود والشخص املتهم وقسم 

املوارد البرشية. يشجع مبدأ الرسية أيضاً التبليغ عن حاالت التحرش الجنيس اذ أنه يبني الثقة للحفاظ عىل الرسية 
يجب التأكد من أن أنظمة حفظ املعلومات يف املؤسسة آمنة .

ميكن أن تشمل التدابري التأديبية عىل سبيل املثال ال الحرص:

اإلنذار اللفظي أو املكتوب  •

الفصل  •

اإليقاف عن العمل  •

تخفيض الرتبة الوظيفية  •

غرامة مالية  •

خفض األجر  •
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      التدابري التأديبية

عند إثبات حدوث التحرش الجنيس، يتعني عىل املحّقق / اللجنة اتخاذ اإلجراءات التأديبية وإيكال تنفيذها إلدارة 
املوارد البرشيّة، مبا يتامىش مع سياسة املؤسسة الداخلية حول التحرش.

وتقّرر طبيعة اإلجراءات التأديبيّة بناًء عىل شدة الحالة ومع مراعاة طلبات الضحية أثناء التحقيق، وباالستناد إىل 
اإلجراءات التأديبية السابقة التي ميكن أن تكون قد اتخذت ضد التحرش، وعوامل أخرى تبعاً لسياسة املؤسسة .



قد تكون بعض حاالت التحرّش الجنيس خطرية جداً ما يحتم اتخاذ قرار بإقالة الجاين 
عىل الفور. كام يستحسن اتخاذ تدابري ملراقبة بيئة العمل وضامن سري املهام 
اليومية بشكل طبيعي مع حامية الضحية من االنتقام. يتعنّي عىل إدارة املوارد 

البرشية تعويض املوظفني الذين يقعون ضحايا للتحرش الجنيس عن أي خسائر مروا 
بها نتيجة لهذا التحرش واالبتزاز  كالحرمان من الرتقية أو تخفيض رتبة املوظف أو فقدان 

األجر أو الراتب أو النقل القرسي أو إنهاء عقد العمل ووفًقا لسياسة التحرّش التي تتبعها املؤسسة.

املواجهــة قبــل التبليــغ، قــد يرغــب املوظــف/ة الــذي/ التــي ت/يتعــرض للتحــرش الجنــيس يف أماكــن العمــل مبعالجــة 

القضيــة مبــارشة مــع الجــاين مــن خــالل إعالمــه إمــا شــفهياً أو كتابيــاً بــأن الفعــل غــري مقبــول وغــري مرغــوب بــه 
ويجــب أن يتوقــف , يف كلتــا الحالتــني مــن املهــم توثيــق تفاصيــل املواجهــة ونتائجهــا , ولكــن يتعــنّي عــىل أصحــاب 
العمــل أن يفهمــوا أن املواجهــة ال تكــون ممكنــة يف بعــض الحــاالت خصوصــاً حــني تكــون ديناميكيــات القــوة غــري 
متســاوية بــني الطرفــني (أي يف الحــاالت التــي يكــون فيهــا مرتكــب التحــرش هــو املــرف أو املديــر) وعندمــا تخاف 

الضحّيــة مــن انعكاســات التبليــغ وبالتــايل  يــرتك الخيــار للضحيــة حــول اليــة االبــالغ . 

ــات التبليــغ املتوفــرة داخــل  ــة  التأكــد مــن أن املوظفــني يفهمــون آلي معرفــة السياســات عــىل املؤسســات االعالمي

املؤسســة, مــن الــروري توضيــح هــذه اآلليــات بشــكل مفهــوم أثنــاء التدريبــات أو عنــد التوظيــف أو يف املــواد 
اإلعالمّيــة الداخلّيــة التــي تســلط الضــوء عــىل سياســة املؤسســة غــري املتســامحة مــع التحــرّش الجنــيس.

إجرا ات 

التظلم

يتعني عىل املؤسسات االعالمية  تحديد آليات للتبليغ عن التحرش الجنيس مبوجب السياسة التي تتبعها املؤسسة, والتي 
من خاللها ميكن للموظفني الذين يقعون ضحايا للتحرش الجنيس  إما اللجوء إىل التبليغ الرسمي أو التبليغ غري الرسمي 

وفقاً لسياسة املؤسسة .
نقدم أدناه مزيداً من اإلرشادات حول كيفيّة إنشاء آليات التبليغ داخل املؤسسة  يلخص إجراءات التظلم ملزيد من 

الوضوح 
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موظفــون مختصــون بهــدف التأكّــد مــن معرفــة الضحايــا بإجــراءات التظلّــم 

املتبعــة وسياســة املؤسســة حــول التحــرّش الجنــيس ، ميكــن اللجــوء إىل 
موظفــني مدّربــني ومعّينــني ملعالجــة حــاالت التحــرّش,  ميكــن للضحايــا 
ــادث   ــول الح ــل ح ــم بتفاصي ــني وتزويده ــؤالء املوظف ــوء إىل ه اللج
والبحــث عــن مزيــد مــن التفاصيــل حــول سياســة املؤسســة املتبعــة يف 
هــذا الصــدد ومناقشــة النتائج إضافــة إىل الخطــوات التاليــة التي ينبغي 
اتخاذهــا. ميكــن للموظــف املعــني أن يكــون موظفــاً للمــوارد البريــة أو 

مديــراً أو موظفــاً مــن اختيــار املؤسســة .

إطــار زمــن  بالنظــر إىل تأثــري التحــرّش عــىل الضحايــا وانعكاســه عــىل حالتهــم 

املعنويــة ، يفّضــل أن تضــع املؤسســة  إطــاراً زمنيــاً محــّدداً للتبليــغ , ميكــن للمؤسســات تشــجيع 
التبليــغ الفــوري عــن الحــوادث ، ألّن ذلــك يســاعد املؤسســة يف مواجهتهــا عــىل الفــور, ومــع ذلــك 
فــإن التبليــغ يجــب أن يؤخــذ عــىل محمــل الجــّد يف أّي وقــت كان، وأن يجــري التعامــل معــه وفقــاً 

لسياســة املؤسســة .

الشــهود يف بعــض الحــاالت قــد يشــهد طــرف ثالــث عــىل حادثة التحــرّش و يبلّــغ عن املوضــوع, عند 

تلقــي الشــكوى عــىل املوظفــون املعنــني  طلــب اللقــاء مــع الضحيــة لجمــع مزيــد مــن التفاصيــل 
حــول الحادثــة ، وإبــالغ الضحيــة بسياســة املؤسســة الخاصــة بالتحــرّش الجنــيس، وتقديــم املزيــد 

مــن التفاصيــل حــول إجــراءات التظلــم املعتمدة.

عــدم الكشــف عــن الهويــة ميكــن اتخــاذ القــرار بالحفــاظ عــىل رسيــة هويــة الشــخص الــذي يبلــغ عــن 

حادثــة التحــرّش الجنــيس كمجهــول ، ســواء كان املبلّــغ هــو الضحيــة أو طــرف ثالــث ويتخــذ هــذا 
القــرار ســواء لحاميــة املبلــغ مــن االنتقــام أو بنــاًء عــىل طلبــه.
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إذا أبلغت عن فعل التحرش الجنيس، لديك : 
الحق يف الرسية

الحق يف الحامية من االنتقام بسبب إبالغك عن
التحرش الجنيس يف العمل
الحق يف استئناف أي قرار

الحق يف أن مُتَثَّل خالل أي تحقيق أو دعوى قضائية

إذا كنت متهامً بالتحرش الجنيس، لديك :
الحق يف الرد عىل االتهامات املوجهة ضدك

الحق يف عرض األحداث من وجهة نظرك
الحق يف استئناف أي قرار

الحق يف أن مُتَثَّل خالل أي تحقيق أو دعوى
قضائية.

الحق يف الحفاظ عىل سجلك املهني نظيفاً يف
حال عدم ثبوت فعل التحرش عليك.

لدى كل موظف/ة 
الحق القانوين يف 
العمل
يف بيئة خالية من
التحرش الجنيس، 
بغض
النظر عن النوع 
االجتامعي

يعد التحرش الجنيس يف العمل أمراً خطرياً 
وال ينبغي االستخفاف به من قبل املوظف 

أو من قبل صاحب العمل.
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ما هي حقوقك كموظف / ة يف حالة 
التحرش الجنيس يف العمل



التبليغ غري الرسمي: 

متيــل الشــكوى غــري الرســمية يف حــاالت التحــرش الجنــيس  األقــل شــدة أو عندمــا يكــون مــن 

املحتمــل أن يغــرّي املتحــرّش ســلوكه إذا متــت مواجهتــه بذلك. غالًبا ما تُنِتج الشــكوى غري الرســمية 

حــواراً بــني الشــخص الــذي يتعــرض للتحــرش الجنــيس واملتحــرّش. الهدف منهــا هو وقف الســلوك 

العــدايئ غــري املرغــوب بــه عــادًة ال تتضّمــن الشــكوى غــري الرســمية إجــراء تحقيــق يف حــاالت 

التحــرّش األقــل شــدة ، ميكــن إلجــراءات الشــكاوى غــري الرســمية أن تحــل املشــكلة مبجهــود أقــل 

وميكــن أن تجعــل بيئــة العمــل خاليــة مــن التحرش الجنــيس رشط أن يتوقف الســلوك العــدايئ . ال 

تنتــج الشــكوى غــري الرســمية وجــوب ذكــر فعــل التحــرّش عــىل ســجل املتحــرّش املهنــي بالتــايل ال 

تُنتــج الشــكوى غــري الرســمية أيــة إجــراءات تأديبيــة. ميكــن للموظفــني / ات الذين يقعــون ضحايا 

للتحــرّش الجنــيس اللجــوء إىل قنــوات غــري رســمية للتبليــغ  إن مل يرغبــوا باملــرور بقنــوات رســمّية 

أو لرغبتهــم بإيجــاد حــّل أو تســوية بشــكل غــري رســمي أو ألســباب أخــرى.  وذلــك عــن طريــق 

املؤسســة إيضــاح آليــات ابــالغ املــوارد البريــة  بحالــة التحــرش عندهــا يتعــنّي عىل 

مكافحــة التبليــغ غــري الرســمي بشــكل مفّصــل يف سياســتها  حــول 

ــة إجراءاتها التحــرّش الجنــيس والتــي عــىل ضوئهــا تتخذ املــوارد  البري

ــات  ــذه اآللي ــارك ه ــة  وأن تش ــة القضي مــع املوظفــني  يف معالج

أحد وقــد تكــون تلــك االليــات أمــا أن تبلّــغ الضحّيــة 

املعنــني املختّصــني داخــل املؤسســة مــن املــوارد البريــة 

ــه  ــدوره يوج ــذي ب ــة وال ــر املؤسس ــادث أو مدي ــن الح ع

املــوارد البريــة باتخــاذ مــا يلــزم لحــل القضيــة وأحيانــا قــد تكون 

خيــارات إبــالغ املديــر املبــارش للموظــف بــال جــدوى يف حالــة كان املديــر 

نفســه هــو املتهــم بالتحــرش و هذه تحــدث كثرياً ,  لــذا يجب أن يكــون لدى 

املؤسســة موظــف أو اثنــني – عــىل حســب حجمهــا – مســؤولني عــن البالغــات ضــد التحــرش 

ــة . ضمــن قســم املــوارد البري
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عند تلقي شكوى غري رسمية، يجب عىل املوظفني املعنيني باإلبالغ  اتباع اإلجراءات التالية

توثيــق الحــادث مــن قبــل الجهــة املعنيــة باإلبــالغ بالتفصيــل  وفــق اســتامرة خاصــة معــدة ملثــل 

هكــذا حــاالت خاصــة بالتبليغــات غــري الرســمية لتوثــق مبــا يف ذلــك التاريــخ والوقــت واملَوقــع ومــا 

إىل ذلــك وفهــم النتائــج املرجــوة مــن االبــالغ مــن  قبــل الضحيــة.

عىل الجهة املعنية باإلبالغ النقاش مع الضحية حول الطرق املحتملة للتعامل مع الحادث.

عــىل الجهــة املعنيــة باإلبــالغ اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة ملعالجــة األمــر وميكــن أن تشــمل تســهيل 

مناقشــة بــني الطرفــني مــع االســتعانة بوســيط لتســوية املســألة يف حالــة عــدم إمكانيــة املواجهــة 

املبــارشة.

عــىل الجهــة املعنيــة باإلبــالغ تبليــغ املتحــرش بالشــكوى ورشح سياســة املؤسســة  تجــاه التحــرش 

الجنــيس، وكذلــك إجــراءات التبليــغ.

عــىل الجهــة املعنيــة باإلبــالغ توفــري مســاحة للمتحــرش املشــتبه بــه لــرح وجهــة نظــره حــول 

الحــادث.

ــل  ــة والجــاين  وتفاصي ــة كل مــن الضحي ــة هوي ــالغ الحفــاظ عــىل رسي ــة باإلب ــة املعني عــىل الجه

الحــادث.

عىل الجهة املعنية باإلبالغ توثيق الحالة والنتائج التي تحققت.

عىل الجهة املعنية باإلبالغ متابعة النتائج وتطورات سلوك الجاين مع الضحية .

ــن  ــة م ــة الضحي ــة حامي ــع توصي ــا اىل املؤسســة م ــم تقريره ــالغ تقدي ــة باإلب ــة املعني ــىل الجه ع

ــام. االنتق

قد يتطلّب األمر مراقبة بيئة العمل عىل فرتة زمنية معينة لضامن تنفيذ القرارات 
املتخذة ولضامن أال تواجه الضحية أي تبعات انتقامّية. يف حاالت كثرية قد يكون 
التبليغ غري الرسمي قناًة غري مالمئة ملعالجة التحرّش، وخاصة يف حال كان املتحرّش 
مدير الضحّية أو املرف عليها.
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التبليغ الرسمي:

تَُقــّدم الشــكوى الرســمية  اىل املؤسســة االعالميــة يف حال مل تؤدي الشــكوى 
غــري الرســمية اىل وقــف التحــرش الجنــيس أو يف حــال أراد الشــخص الــذي 
يتعــرض للمضايقــة اتخــاذ خطــوات جــادة ضــد املتحــرش يف هــذه الحالــة 
يتــم االحتفــاظ بكافــة األدلــة بطريقــة رسيــة وتظهــر حالــة التحــرش عــىل 
الســجل املهنــي للمتحــرّش يف حــال ثبــوت فعــل التحــرّش. متيــل الشــكوى 
ــد  ــخص واح ــن ش ــر م ــل أك ــن قب ــي م ــق داخ ــراء تحقي ــمية إىل إج الرس
ــة  ــؤدي الشــكوى الرســمية إىل عواقــب جّدي داخــل املؤسســة. ميكــن أن ت

عــىل املتهــم بالتحــرش بحســب خطــورة التحــرش .
ميكــن لضحايــا التحــرّش الجنــيس اختيــار القنــوات الرســمية للتبليــغ 
ويفــرتض أن تكــون آليتهــا مفّصلــة بوضــوح يف سياســة املؤسســة الداخليــة 
ــرّش  ــا التح ــا  ضحاي ــاج أحيان ــني. / ات ,  ال يحت ــىل املوظّف ــم ع وأن تعّم
الجنــيس للمــرور عــرب قنــوات التبليــغ غــري الرســمية قبــل التبليــغ رســمّياً 
,  مبجــرد تقديــم شــكوى رســمية ضــد مرتكــب التحــرش اىل الجهــة املعنيــة 
باإلبــالغ يف قســم املــوارد البريــة يف املؤسســة يعتــرب تبليــغ رســمي  ملــزم 
. ميكــن رفــع التقاريــر الرســمية مبــارشة مــن قبــل الضحيــة أو إحالتهــا مــن 
ــكوى  ــم الش ــور تقدي ــة ,  ف ــوارد البري ــني إىل إدارة امل ــف مع ــل موظ قب
يتعــنّي عــىل إدارة املــوارد البريــة إجــراء تحقيــق أو تعيــني لجنــة تحقيــق 
داخليــة تتألــف مــن ثالثــة أشــخاص عــىل األقــّل ســواء مــن موظّفــي املــوارد 
البريّــة أو موظّفــني مــن داخــل املؤسســة  و مــن الــروري ضــامن 

ــة . ــوازن بــني الجنســني يف اللجن الت
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مبجرد بدء التحقيق، ستحتاج اللجنة/ الفرد الذي يجري التحقيق إىل:

دعوة ضحية التحرّش إلجراء مقابلة مع أعضاء اللجنة/ املحقق.
دعوة املشتبه به بارتكاب التحرش إلجراء مقابلة مع أعضاء اللجنة/ املحقق.

عرض وجهات النظر املقّدمة حول الحادث من قبل الضحية واملشتبه به.
رشح السياسة التي تتبعها املؤسسة حول التحرّش لكل من الضحية واملشتبه به ورشح كيفيّة سري التحقيق.

إجراء مقابلة مع الشهود أن وجد
توثيق الحادث كتابة مبا يف ذلك التفاصيل املتعلقة بالتاريخ والوقت واملكان

تحديد ما إذا كان حادث التحرّش قد وقع بالفعل
كتابة تقرير عن الحادث يشمل توصيات بشأن اإلجراءات املقرتحة ملعالجة املسألة وسبل إنصاف الضحايا.

إبالغ الطرفني بنتائج التحقيق.
ضامن تنفيذ التوصيات.

الحفاظ عىل الرسية طوال عملية التحقيق.
التأكّد من حامية ضحية التحرّش الجنيس من أّي تبعات انتقاميّة قد تحدث.

يف حــال عــدم توّصــل لجنــة التحقيــق إىل قــرار عــاّم إذا كانــت واقعــة التحــرّش قــد حدثــت بالفعــل أم 

ال، يتعــنّي عــىل املحّقفــني رفــع توصيــات بشــأن اإلجــراءات التــي يجــب اتخاذهــا لضــامن حســن ســري 

العمــل. تحــّدد تلــك التوصيــات تبعــاً لــكل حالــة عىل حــدة عىل ســبيل املثال إن كان املشــتبه بــه زميال 

يف نفــس القســم  قــد تقــرر املؤسســة نقــل الضحيــة إىل قســم آخــر لتفــادي شــعورها بعــدم االرتيــاح 

للتواصــل اليومــي مــع املشــتبه بــه. قــد تقــرر املؤسســة أيضــاً مراقبــة ســلوك املشــتبه بــه خــالل  فــرتة 

زمنيــة معينــة مــن أجــل الحفــاظ عــىل بيئــة عمــل آمنــة. و يف حــال عــدم شــعور الضحيــة باإلنصــاف 

خــالل هــذه العمليــة أو كان االجــراء املتخــذ بحــق الجــاين ال يتناســب وطبيعــة الجــرم املرتكــب خاصة 

فيــام يتعلــق باالعتــداءات الجســيمة أو مل تكــن الضحيــة راضيــة عــن الطريقــة التي 

تعاملــت بهــا املؤسســة مــع الشــكوى التــي قّدمتهــا مــن حــق الضحيــة  اللجــوء 

اىل القضــاء واتبــاع القنــوات القانونيــة يف ذلــك , إذ ميكــن إحالــة قضيــة الضحية 

إىل املحكمــة ليتــم التعامــل معهــا وفــق القوانــني العراقيــة النافــذة حيــث تتــم 

ــة  ــم الجنائي ــيس يف املحاك ــداء الجن ــاب واالعت ــل االغتص ــاالت مث ــة ح محاكم

حيــث تتضمــن عقوبــة االغتصــاب واالعتــداء الجنــيس يف معظــم الحــاالت 

عقوبــة الســجن إذا ثبتــت إدانــة الشــخص املعتــدي.
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التحــرش الجنــيس ليــس مجــرد قضيــة قانونيــة أو إجرائيــة , قــد تكــون آثــار التحــرش 

الجنــيس العاطفيــة والجســدية واملهنيــة عــىل الشــخص الــذي يتعــرض للمضايقــة كبرية 

وطويلــة األجــل  يف معظــم الحــاالت، مــن املرجــح أن يحتــاج الشــخص الــذي تعــرض 

للتحــرش الجنــيس إىل شــكل مــن أشــكال الدعــم وهــو الوحيــد الــذي يعــرف مــا هــو 

ــه  ــك تقدمي ــذي ميكن ــم ال ــد الدع ــن الوقت.يعتم ــم م ــه واىل ك ــذي يحتاج ــم ال الدع

ملوظــف/ ة  تعــرض للتحــرش الجنــيس عــىل مــوارد املؤسســة عــىل الرغــم مــن أن هنــاك 

بعــض أشــكال الدعــم التــي ليســت مكلفــة ,  يشــمل الدعــم املهنــي::

إجازة مدفوعة / غري مدفوعة

ساعات عمل بدوام جزيئ أقرص

رشاكة يف العمل 

العمل من املنزل

التوجيـــــــــــــه

يف حال كان للمؤسسة موارد كافية ميكن تقديم خدمات دعم أكر شمولية مثل:

تقديم املشورة

الرعاية الصحية

التمثيل أو االستشارة القانونية.

الدعم الذي يجب تقدميه 
للموظفني / ات من قبل املؤسسة 

االعالمية؟
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 الوقاية من التحرش يف املؤسسات االعالمية 
نتيجــة ألن حــوادث التحــرّش الجنــيس مكلفــة عــىل املؤسســات واملوظفــني عــىل حــد ســواء وبنــاء عــىل 
ذلــك  ال بــّد مــن بنــاء ثقافــة تعــزِّز بيئــة عمــل آمنــة ووضع آليــات للتدّخــل وتدريبــات ملكافحــة التحرّش 

الجنيس.

ميكن للمؤسسات اإلعالمية  بذل مجهود للوقاية من التحرش وهنا اقرتاحات ميكنهم 
النظر فيها:

•  تقييــم فهــم املوظفــني للتحــرش الجنــيس يف مــكان العمــل: قــد يتطلــب ذلــك إجــراء اســتطالع عــىل 
مســتوى املؤسســة  مــن شــأنه أن يســاعد أصحــاب العمــل عــىل تقييــم فهــم املوظفــني ملــا يشــكل تحرشــاً 

جنســياً يف مــكان العمــل وتصميــم دورات تدريبيــة مالمئــة الحتياجــات املوظفــني. 

• رشح سياســة املؤسســة حــول التحــرّش الجنــيس بوضوح للموظفــني  :  يف مرحلة التعيــني للموظفني الجدد 
والتذكــري الــدوري للموظفــني داخــل املؤسســة . أن تقــوم املؤسســات أيضــاً بحمــالت لزيــادة الوعــي حــول 
تعريــف التحــرّش الجنــيس وتقديــم أمثلــة ملســاعدة املوظفــني عــىل تحديد التحــرّش الجنيس بشــكل أفضل 

ــد حدوثه.  عن

• تنفيــذ تدريبــات منتظمــة حــول التحــرش الجنــيس : مــن خــالل تنظيــم تدريبــات عــىل التحــرّش الجنــيس 
للموظفــني والعاملــني يف املؤسســة وبشــكل ســنوي وميكــن أن تلجــأ املؤسســة  إىل الخــرباء للتدريــب بشــأن 

التحــرّش الجنــيس أو االســتعانة باملنظــامت املجتمــع املــدين املعنيــة يف هــذا املجــال . 

• وضــع تقريــر ســنوي عــن التحــرّش الجنــيس يف مــكان العمــل :  بإمــكان املؤسســة إصــدار تقريــر ســنوي 
ــغ عنهــا، باإلضافــة إىل نجاحــات املؤسســة يف معالجــة حــاالت  يــربز عــدد حــاالت التحــرّش الجنــيس املبلّ
التحــرش الجنــيس املبلــغ عنهــا مــن أجــل التأكيــد عــىل جديــة املؤسســة بشــأن معالجــة التحــرّش. وميكــن 

أن يتضمــن التقريــر أيضــاً إحصــاءات حــول التحــرّش الجنــيس يف مــكان العمــل وأثــره عــىل الضحايــا، وميكن 
إرفاق سياســة املؤسســة تجــاه التحــرّش الجنــيس بالتقرير.

• عــىل املؤسســة أن تكــون لهــا اليــة واضحــة يف سياســتها ملناهضــة التحــرش لدعــم الضحية يف حــال لجوئها 
اىل القضــاء كتزويدهــا بالوثائــق واالدلــة املتوفــرة لدعــم قضيتهــا وعــدم حرمــان الشــهود مــن زمــالء العمــل 
مــن االدالء بشــهادتهم وحاميتهــا مــن التهديــد واالنتقــام مــن قبــل الجــاين أو أي مضايقــات أخــرى قــد 

تتعــرض لهــا نتيجــة لذلــك . 
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املصادر

1. التحــرش يف بيئــة العمــل العراقيــة - رغــد قاســم، باحثــة وناشــطة مدنيــة 
https://www.bayancenter. بغــداد – مركــز البيــان للدراســات والتخطيــط –

/org/2019/02/5132

 )  FAO   ( 2. التقريــر الســنوي عــن سياســات وعمليــات وإجــراءات املنظمــة
للوقايــة مــن التحــرش والتحرش الجنيس وســوء اســتغالل الســلطة، مبــا يف ذلك 
نتائــج الدراســة االســتقصائية  الجنــيس بشــأن رضا املوظفــني - الــدورة الثالثة و 

الســتون بعد املائة - رومـــا ، 6-2 ديســمرب/كانون األول 2019 
http://www.fao.org/3/nb183ar/nb183ar.pdf

3. مدونــة قواعــد الســلوك ملنــع التحــرش، مبــا يف ذلــك التحــرش الجنــيس  يف 
مناســبات األمــم املتحــدة . 

https://www.un.org/management/sites/www.un.org.management/files/un-system-

model-code-conduct-ar.pdf

4. التحرش الجنيس يف االعالم 
http://www.womeninnews.org/ckfinder/userfiles/files/Sexual%20Harassment%20

Handbook_AR_V4_FINAL.pdf

5. معالجة التحرش الجنيس يف مكان العمل يف لبنان 
https://womeninleadership.hivos.org/assets/2020/03/%D8%B3%D9%8A%D8%A7
%D8%B3%D9%80%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%
D9%80%D9%91%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8

%B3%D9%80%D9%8A-.pdf
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