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تووندوتیژی ئەلیکرتۆنی چ

ئەو دەربڕینە نامرۆڤانەیە کە لەسەر 

بنەمای ناسنامە و فرەڕەگەزیی وەکو 

بۆ منوونە: نەژادی کەسەکە، ڕەنگی 

پێست، بنەچە، ڕەگەز .. هتد،  لە بەهای 

مرۆڤ و گروپەکان کەم دەکاتەوە. 

دەستدرێژییە سێکسییەکان لەناو 

تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا

ڕەخنەگرتنی ڕوخێنەر و سوکایەتی پێکردن 

و جنێودان بە کەسێکی دیاریکراو یان 

ڕێکخراو یاخود گروپێک لە چوارچێوەی 

تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان، بلۆگ یان شوێنی 

دانانی کۆمێنت لە الپەڕەکانی ئینتەرنێتدا.

گفتوگۆکردن لەالیەن کەسانێکەوە 

لە ئینتەرنێت بە ئامانجی 

تێکەڵبوونی سێکسی.

گێچەڵ پێکردن لەڕێی ئیمەیل، 

نامەی نوورساو لەڕێی ئینتەرنێتەوە. 

 پێوەندیکردنێکی ناحەزانەیە

 لەگەڵ کەسێکدا، بۆ

.چەوساندنەوەی ئەو کەسە
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تووندوتیژی ئەلیکرتۆنی گرفتێکە تایبەت

لە هەر دە ژنێک یەکێکیان لەڕێی تەکنەلۆژیای 

نوێوە تووشی گێچەڵی سیکسی یان شوێنکەوتن 

بووەتەوە. زۆربەی جاران تووندوتیژی ئەلیکرتۆنی 

شانبەشانی پشتگوێ خستنی کۆمەاڵیەتی گروپە 

ستەملێکراوەکانەوە دێت. قوربانیانی تووندوتیژی 

تایبەت بە ژنانی کۆچبەر و ئەوانەیان کە ئەزموونی 

پەنابەرییان هەیە ڕووبەڕووی ناووناتۆرەی 

رەگەزپەرستانە و جنێو وجیاکاری ڕەگەزی دەبنەوە. 

 تووندوتیژی جا لەسەرخەت بیت لە ئینتەرنێت

 یان ئەو دەمەی لەسەر خەت نیت، دەرئەنجامی

 جدی لەسەر قوربانیان هەیە کە دەکرێت ببێتە

 هۆکاری ئازاری دەروونی، خەمۆکی، نیگەرانی

 .دەروونی و تا بیرکردنەوە لە خۆکوشتنیش

 دەشێت وازهێنان لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان

 لەم کاتەدا سەرچاوەی خۆشحاڵی بێت، بەاڵم

.دابڕان بۆ هەتا هەتایە چارەسەر نیە
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 تووندوتیژی ئەلیکرتۆنی هێرشکردنە بۆ 

تووندوتیژی ئەلیکرتۆنی لەڕێی ئۆنالینەوە ئەنجام دەدرێت 

و پاشان لەڕێی ئینتەرنێت و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان )تویتەر، 

فەیسبوک، ئینستاگرام، ..هتد( باڵودەبێتەوە. لەسەر شەقام 

بێت یاخود لەڕێی ئینتەرنێتەوە هەر کەسێک بە قسەی سوک، 

گێچەڵ پێکردن، شوێنکەوتن یاخود هەڕەشەلێکردن کەسێکی 

تر  بەگیربهێنێت، واتە تووندوتیژی دژی ئەوانی تر بەکارهێناوە. 

ئەمەش بەهیچ شێوەیەک بە ئازادی ڕادەربڕین دانانرێت.
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ئینتەرنێتێکی دژە ڕەگەزپەرستی و دژە سێکسیی 

1. ڕێکەوتننامەی ئەستەنبوڵ ڕێکەوتننامەیەکی ئەوروپییە بۆ 

بەڕەنگاربوونەوەی تووندوتیژی دژ بە ژنان. ئێمە پێویستامن 

بە جێبەجێکردنی بێ چەندوچۆنی ڕێکەوتننامەی ئەستنەبوڵ 

هەیە کە هەموو شێوەکانی تووندوتیژی ئەلیکرتۆنی 

لەخۆگرتووە و دژی وەستاوەتەوە. ئەمەش پێویستی بە دانانی 

یاسای نوێی دژە سێکسی و دژە ڕەگەزپەرستی هەیە. 

2. قوربانیانی تووندوتیژی ئەلیکرتۆنی بەهەند وەربگرە و 

سەکۆی فرە زمان دامبەزرێنە کە بە ئاسانی دەستی پێ ڕابگات 

و یاسا بەرکارەکان بەشێوەیەکی ڕێکوپێک جێبەجێ بکە.

3. پێویستە میدیا و کۆمپانیا ئەلیکتۆنییەکان ئاگاداری تووندوتیژییە 

ئەلیکتۆنییەکان بن، بەتایبەتیش هاندانی ڕەگەزپەرستانە و 

سێکسییانە و بەرپرسیاربن لەو سەرپێچیانەی ڕوودەدەن.

بەشداربە، هاوکار بە و دژی ئاخافتنە تووندوتیژەکان بوەستەوە. 

دەشێت هەر یەکێک لە ئێمە ڕووبەڕووی تووندوتیژی 

ئەلیکرتۆنی ببێتەوە. ژنان کە ڕووبەڕووی تووندوتیژی ئەلیکرتۆنی 

دەبنەوە پشتیوانی یەکرت دەکەن لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان.

تۆ تەنها نیت! ژمارەیەکی زۆر کۆمەڵەی ژنان و سەنتەری 

ڕاوێژکاری هەن کە یارمەتی و پشتیوانی پێشکەش دەکەن. 

دەتوانیت لەڕێی لیستی سەنتەرەکانی ڕاوێژکاری لە ئینتەرنێت 

یاخود لەڕێی تەلەفۆنی هاوکارییەوە دەستت پێیان ڕابگات. 

)پێوەندیکردن بەخۆڕاییە  و بە حەڤدە زمان و بیستوچوار 

سەعات کراوەیە بەم ژمارەیە: 080 0011 6016، یاخود 

)hilfetelefon.de لەڕێی چاتەوە لەسەر پێگەی
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قوربانیانی تووندوتیژ



  تکایە بەشێوەیەکی 

فەرمی نامەکە بنێرە


