MAFÊN
MIN

LIHEVKIRINA LI SER

MAFÊN ZAROKÊ

13-18 SALÎ

Meine Rechte - 13 bis 18 Jahre - Kurmanci

MERHEBA!
LI VIR MAFÊN WE NIVÎSANDÎ NE.

EV MAF JI BO HEMÛ ZAROKÊN

LI TEVAHIYA DINYAYÊ, LÊ NE.

WAN BIXWÎNIN Û LI DIBISTANA
XWE WAN MINAQEŞE BIKIN BI

MAMOSTEYÊN XWE RE BI DÊÛBAVÊN
XWE RE Û BI HEVALÊN XWE RE.
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MAFÊN
MIN

Merheba! Li vir mafên we nivîsandî ne.

kirin. Me mafên we yên herî girîng bi kurtî

Ew di "Lihevkirina li ser Mafên Zarokê" de

di rûpelên pêş de berhev kirin.

hatine nivîsandin. Ev lihevkirin (rengekî
peymanê ye) ji bo hemû zarok û ciwanên

Li dibistana xwe li ser mafên xwe

vê dinyayê yên heta 18 salî, lê ye. Tê

minaqeşe bikin, bi mamosteyên xwe re

de hemû mafên li zarokan misogerkirî,

wan guftûgo bikin. Bi dêûbavên xwe re û bi

nivîsandî ne.

hevalên xwe re li ser van mafan bipeyivin.
Pirr girîng e ku zarok û ciwan bi mafên xwe

Navê fermî yê liehevkirinê "Konvensiyona

zanibin û bi xwe jî alîkar bin ku ev maf ji

Neteweyên Yekbûyî (NY) li ser Mafên

zarok û ciwanên din re bên ravekirin. Ji

Zarokan"

NY’yê,

ber ku tenê, heger hûn mafên xwe baş

lihevkirineke di navbera welatên cihê de

e.

Konvensiyoneke

nas bikin, bi wan baş zanibin, hingê hûn

ye. Hema hema hemû welatên dinyayê

dikarin bi xwe tê derxin ka gelo bi rastî jî

ev lihevkirin erê kirin û mafên zarokan bi

rêz ji mafên we re tê girtin li dibistanê, di

mohra xwe erê kirin. Bi vê yekê ew soz

nava malbatê de û li cem hevalan. Hûn

didin ku ew ê ji bo misogerkirina mafê

dikarin timî xwedî li mafên xwe derkevin û

zarokan bixebitin û van mafan di qanûnên

pêşniyazên başkirinê bikin.

welatên xwe de bi cih bikin.
Konvensoyona mafên zarokan ji 54 xalan
pêk tê. Di her xalê de mafên cuda yên
zarokan cihê xwe digirin û behsa wan tê
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Konvensiyona NYyê ya li ser Mafên Zarokan, 20ê Mijdara 1989an di civata giştî ya
Rêxistina Neteweyên Yekbûyî (RNY) de hat qebûlkirin. Di civata giştî ya RNYyê de
welatên endam ên RNYyê dicivin û bi hev re biryarê didin. Di konvensiyonê de wekî
mînak ev mafên zarokan ên li jêr hene:

• QÎMETA INSANÎ YA HEMÛ ZAROKAN WEKÎ HEV E!
• BERJEWENDIYA ZAROKAN TIMÎ DIVÊ LI PÊŞIYA HER TIŞTA
DIN LI BER ÇAV BÊ GIRTIN!
• MAFÊ GOTINA FIKRA XWE!
• MAFÊ BEŞDARBÛNA DI DAYÎNA BIRYARAN DE!
• MAFÊ ZAROKAN HEYE KU MEKANEKÎ WAN Ê MAHREM Û
TAYBET HEBE!
• DIVÊ ZAROK HEMÛ LI SER MAFÊN XWE BÊN AGAHDARKIRIN!

Bêhtir mafan tu dikarî li ser van rûperên li jêr peyde bikî. Bêhtir agahiyan û metna
tevahiya konvensiyonê tu dikarî her wiha li Yekîtiya Parastina Zarokan a Elman jî
peyde bikî, ev yekîtî ji bo pêkhatina mafên zarokan li Elmanyayê dixebite û ji bo vê
yekê çalak e:
Komeleya Federal a Yekîtiya Parastina Zarokan a Elman
(Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband e.V., DKSB Berlin 2016)
Schöneberger Str.15
10963 Berlin
Û di înternetê de di bin vê navnîşanê de
www.dksb.de
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DI XWEN

KONVENSIYON JI
BO KÊ LÊ YE
XAL 1 / 2
"Konvensiyona NYyê ya li ser Mafên
Zarokê" ji bo hemû kesên heta 18 salî yên
hîna ne reşît lê ye û derbas dibe.
Bêyî ku girêdayî rengê çerm, koka civakî,
çandî yan jî etnîk, zayend (cins), ziman,
bawerî yan jî kêmendambûnekê be, ev
konvensiyon ji bo hemû zarokan lê ye.

PÊKANÎNA VAN
MAFAN
XAL 4
DIVÊ PÛTE BI
BERJEWENDIYA
ZAROKAN WERE DAYÎN
XAL 3

Dewletên ku ev lihevkirin mohr kirine,
taahud dikin ku qanûnên welatê xwe li gorî
wê biguherînin û bikin ku li konvensiyonê
werin.
Divê ew, tedbîrên guncaw bi pêş bixin ji bo
bicihkirina pratîk a mafên zarokan.

Dema ku dadgeh, saziyên xizmetên

Heger welatek nikaribe konvensiyona

civakî yan jî sazî û dezgehên din biryarên

mafê zarokan bi cih bîne, hingê divê

elaqedarî zarokan bidin, divê lê bifikirin ka

welatên din piştgiriya wê bikin ji bo ku vî

kîjan biryar herî zêde ji bo berjewendiya

karî bi ser bixe.

zarokan baş e.
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AN
BERPIRSIYARIYA DÊÛBAV
XAL 5 / 18 / 26 / 27

Hem dê û hem bav bi hev re berpirsyar in di

Dewletên ku konvensiyon mohr kirî,

warê mezinkirin û perwerdekirina zarokên

didin zanîn ku ew amade ne piştgiriyê

xwe de. Di vê yekê de, divê ew di serî de li

bidin dêûbavan û berpirsiyarên din ên

xêr û berjewendiya zarokê bifikirin.

miqatebûna li zarokan.

Divê dêûbav alîkariyê bidin zarokên xwe

Sazî û dezgehên di wan de mirov li zarokan

da ku li mafên xwe serwext bibin û doza

miqate dibin, divê li gorî Konvensiyona

wan bikin.

NYyê ya li ser Mafên Zarokan tevbigerin.

MAFÊ JI
XAL 6

YANÊ

Mafê jiyanê yê zarok û ciwanan heye.
Dewletên ev konvensiyon mohrkirî divê
mafê jiyanê û geşedaneke baş misoger
bikin.

MAFÊ NAV Û WELAT
ÎBÛNÊ
XAL 7 / 8
Mafê

her

zarokê

heye

ku

welatiyê

neteweya xwe be û xwediyê navê xwe
be. Divê piştî ji dayikbûnê, ew tavilê li
qeydiyeke nifûsê were tomarkirin.
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Heta ku mumkin e divê zarok dêûbavên
xwe nas bikin, dêûbav li wan miqate bin.

ZAROK Û DÊÛBAVÊN
WAN
XAL 9 / 10 / 11
Nabe ku zarok ji dêûbav werin veqetandin.

Dê û bav li ku dimînin bila bimînin, ev

Îstîsnaya vê yekê ew e, heger dê û bav

qaîde lê ye,. Heger dêûbav ji ber ragirtina li

ji hev veqetiyabin, yan jî veqetandin ji bo

girtîgehê, dersînorkirinê yan jî mirinê ji hev

xêr û başiya zarokê ye, zarok dikare ji wan

qut bûbin, mafê zarokan e ku pê zanibin

were veqetandin.

ka çi bi aliyê kêm (dê yan jî bav) hatiye.

Heger dê û bav dev ji hev berdabin û

Nabe ku zarokek bê riza û erêkirina xwe li

veqetayî bin, mafê zarokê heye herdu

derveyî welêt bê ragirtin.

aliyan jî ew qasî pirr bibîne ku têkiliyeke
şexsî karibe dewam bike.
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14
XAL 12 / 13 /
Zarok û ciwan dikarin fikrên xwe îfade
bikin.
Divê mirov li wan bihisîne û rêzê ji wan re
bigire. Mafê zarokan e ku xwe bigihînin
agahiyan, agahiyan bistînin û wan belav
bikin. Heta ku êrîşî mirovên din nekin, ew
dikarin xwe bi metn, çalakiyên hunerî yan
jî bi awayên din îfade bikin.
Divê rêz were girtin ji fikr, hizr û baweriya
dînî ya zarokan re.
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ENDAMETIY
A
RÊXISTINA
N
XAL 15

ET
JIYANA TAYB
XAL 16
Mafê zarok û ciwanan e ku jiyana wan

Mafê zarok û ciwanan e ku rêxistinan
damezrînin yan jî bibin endamên wan.
Bi şertê ku maf û azadiyên mirovên din
neyên binpêkirin, mafê wan e ku di civîn û
xwepêşandanan de cih bigirin.

a taybet li dijî destwerdanan bi qanûnan
were parastin. Rojnivîs yan jî nameyên
wan bi tenê yên wan in.
Nabe ku zarokek di jiyana xwe ya taybet
de, di nava malbatê de yan jî li mala xwe
dûçarî kirinên neqanûnî were hiştin. Mafê
zarokan ê parastina li dijî xirabkirina nav û
rûmeta wan heye.

AGAHDARIYÊN
JI BO ZAROK Û
CIWANAN
XAL 17
Mafê zarok û ciwanan ê standina agahiyan
ji rojname, pirtûk, radyo û televizyonê heye.
Dewletên ev konvensiyon mohrkirî, divê
destekê bidin belavkirina pirtûkên ji bo
zarok û ciwanan. Zarok û ciwanên li
welatekî bi zimanekî din dipeyivin, divê
materyalên bi zimanê wan ji wan re werin
dabînkirin.
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MAR
ŞIDET Û ÎSTÎS
XAL 19 / 34 / 39

Nabe ku dêûbav û mirovên mezin bi
zarok û ciwanan re miameleya xirab bikin.
Dewletên ku konvensiyon mohr kirine,
divê zarokan li hemberî miameleya xirab,
destdirêjiya cinsî û desavêtinê biparêzin.
Heger

dêûbav

nikarin

zarokên

xwe

biparêzin, hingê divê sazî û dezgehên
dewletê

parastina

zarok

û

ciwanan

misoger bikin.
Zarok û ciwanên bûyî mexdûrên şidetê
xwedî mafê alîkarîstandinê ne. Divê her
tişt were kirin da ku baweriya wan a bi xwe
û rûmeta wan ji nû ve were sazkirin.

KE PARAZVAN
E
T
A
B
L
A
M
I
L
A
N
MEZINBÛ
ÎNA ZAROKAN
Û BI EWLADÎ AN
XAL 20 / 21
Heger zarok yan jî ciwan di beridîna
(geşedana) xwe ya li mala dêûbavên xwe
de bi tehlûkeyê re rûbirû bin û ji ber vê gelek
tesîra xirab li wan bibe, ev yek wan biêşîne,
mafê wan heye ku li cem malbateke
din(malbateke parazvan) mezin bibin.

Zarokên ku malbata wan nîne, heke ji bo
xêr û başiya wan e, divê karibin bi ewladî
werin anîn.
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ER
PENAB
XAL 22
Zarok û ciwanên ku neçar man welatê xwe
bi cih bihêlin, divê li welatê nû jî rêz ji mafên
wan re bê girtin. Divê ew alîkariyê bistînin
û werin parastin li welatê nû. Heger zarok
û ciwan li malbata xwe digerin û dixwazin
dîsa bi wan re bijîn, di vî warî de alîkariya

Heger malbata zarokê nikaribe were dîtin,

bi wan re jî di nava vê alîkariyê de heye.

divê ji bo zarokê maleke nû ya baş were
peyedekirin.

ANÊN
ZAROK Û CIW
KÊMENDAM
XAL 23
Zarok û ciwanên ku bedena wan kêmendam e yan jî di warê aqlî
de astengî li pêşiya wan hene, xwediyê wî mafî ne ku bi awayekî
çalak di jiyana civakî de cihê xwe bigirin. Divê ew alîkarî û desteka
teknîkî ya pêwîst û perwerdeyeke baş bi dest bixin. Heger ji
dêûbavan neyê pereyên van bidin, dewletên ev konvensiyon
mohrkirî divê di warê madî de destekê bidin dêûbavan.
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MAFÊ SIHETA
BAŞ
XAL 24

RVEYÎ
STARA LI DE
MALBATÊ
XAL 25

Mafê zarok û ciwanan e ku heger pêwîst
be, tibî pêdiviyên wan werin dabîn kirin û
xizmetên hewce werin kirin.
Mafê wan heye siheta wan baş be. Mafên
xwarineke bi sihet jî û hawîrdoreke bi

Dema zarok û ciwan li derveyî malbata xwe

sihet jî hene. Li dijî qirêjkirina hawîrdorê û

werin bistarkirin, mafê wan e ku ev tedbîr

tehlûkeyên ew bi xwe re tîne, divê têkoşîn

bi awayekî bi rêkûpêk werin kontrolkirin.

were meşandin.
Zarok û dêûbavên wan divê li ser mijarên
trenduristî û tedbîrgirtina tibî agahdariyan
wergirin.

MAFÊ PERWERD
EYÊ
XAL 28
Li dibistanê divê bi rengekî ders werin
dayîn ku rêz ji rûmeta mirovî a zarokê re
were girtin, û kar û perwerdeya li dibistanê
divê li gorî Konvensiyona NYyê ya li ser
Zarok

û

ciwan

hemû

xwediyê

mafê

Mafên Zarokan be.

perwerdehiya sereke a dibistanê ne. Divê

Dewletên ku konvensiyon mohrkirî divê bi

derfet ji wan re werin afirandin ji bo xwendineke

wê armanca di ser her tiştî re hevkariyê

billindtir a dibistanê, çûna dibistanê a bi

bikin, da ku zarok û ciwan hemû biçin

rêkûpêk û mezûniyeta ji dibistanekê.

dibistanekê û baş perwerde bibin.
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PERW
ARMANCÊN
XAL 29

MAFÊ ÇANDA
XWE
XAL 30

ERDEYÊ

Perdeya zarok û ciwanan divê li gorî hin

Mafê hemû zarok û ciwanan heye ku

armancên diyarkirî be:

jiyana wan a çandî, baweriya wan a dînî û
zimanê wan hebe, ev mafê wan heye, ew ji

endiyên xwe
- Zarok divê li gorî behrem
karibin bi pêş bikevin
n re,
- Rêzgirtina ji mafê mirova
zarokê divê
anê
zim
û
dî
nasnameya çan

hindikahiyekê jî bin.

werin teşwîqkirin
irin ji bo
- Dive zarok werin amadek
jiberpirsiyariyan
jiyaneke mezinan a hay
d a aştiyê,
heyî di nava civakeke aza
cinsan de
xweşbîniyê û wekheviya
rêzdar bibin
eya
mel
mia
- Zarok divê fêrî
re û her wiha
wan
da
bi mirovên din, çan
bi hawîrdora xwezayî re

RAGIRTINA LI GIRTÎGEH
Û CEZAKIRIN
XAL 37

AN

Nabe ku bi awayekî kêfî azadiya zarokekê

Divê miameleya rêzdar bi zarokên li

yan

desteserkirin.

girtîgehê ragirtî re were kirin. Divê ji rûmeta

Girtinek û ragirtineke muhtemel divê li

jî

ciwanekî

were

wan a insanî re rêz were girtin. Mafê wan e

gorî qanûnan pêk were. Cezayê girtîgehê

ku malbata wan serdana wan bike û têkilî

divê wekî navgîna herî dawî û bi tenê ji bo

bi malbata wan re dewam bike. Nabe ku

mohleta herî kurt a mumkin were birrîn.

êşkence ne li zarokekê û ne jî li ciwanekî

Mafê zarok û ciwanan heye ku alîkariya

bê kirin, yan jî bi cezayên hovane û

parêzer û alîkariyeke din wergirin.

rûmetşikên bên cezakirin. Cezayê îdamê û
cezayê girtîgehê yê heta hetayê (muebet)
nabe li wan bê birrîn.
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MAFÊ ÇALAKIYÊ
N
DEMÊN BÎHNVED
ANÊ
XAL 31

MADEYÊN
HIŞBIR
XAL 33

Mafê zarokan û ciwanan e ku dema wan a

Zarok û ciwan divê bi tedbîrên guncaw ji

serbest û betlaneyê hebe û mafê wan e ku

madeyên hişbir û narkotîkan bên parastin.

çalakiyên bîhnvedanê yên li gorî temenê

Ji bo hilberîn û belavkirina narkotîkan

wan hebin. Ew dikarin beşdarî jiyana

û madeyên hişbir, nabe ku zarok bên

hunerî û çandî bibin.

bikaranîn.

BAZIRGANIYA ZAROKAN
XAL 35
Dewletên ku Konvensiyona NYyê ya li ser
Mafên Zarokan mohr kirine, divê tedbîran
bigirin ku pêşiyê digirin li revandin û firotina
zarokan digirin.

KAR Û ÎSTÎSMARKIRIN
XAL 32 / 34 / 36
Nabe ku li zarok û ciwanan kar were

Nabe ku li zarok û ciwanan têkiliya cinsî

ferzkirin ku tehlûke ne ji bo tenduristiya wan

were ferzkirin û di warê cinsî de ew bên

û geşedana wan. Divê qaîde û rêzik werin

îstîsmarkirin (Wekî mînak, bi rêya fuhuşê

diyarkirin ku temenê herî kêm diyar dike ji

yan jî pêşandan û teswîrên pornografîk).

bo wê yekê ka ji kîjan temenî û pê ve zarok

Dewletên

dikarin kîjan karan bikin.

zarokan ji îstîsmara zerarê li wan dike,

konvensiyon

mohrkirî

divê

biparêzin.
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EYÊN
BEŞDARIYA LI ARÎŞ
ÇEKDARÎ Û ŞERAN
XAL 38
Zarok û ciwan divê ji arîşeyên çekdarî bên parastin. Nabe ku zarokeke temenî wê di bin
15 salan de beşdarî şeran bibe.

DOZÊN DADGEHÊ YÊN
CIWANAN
XAL 40
Dewletên konvensiyon mohrkirî divê
temenê herî kêm diyar bikin ka ji kîjan
temenî û pê ve zarok dikarin bên cezakirin.
Her zarok, heta ku sûcê wî bi delîl lê hat
piştrastkirin, bêguneh e. Nabe ku zor li
zarokan were kirin ku li dadgehê wekî şahid
îfadeyê bidin yan jî wekî sûcdar li xwe mikur
werin. Mafê wan e ku li dadgehê refaqeteke
wan a alîkar a bêalî ya hiqûqî hebe. Zarok
û ciwan hemû divê bi “Konvensiyona NYyê

ya li ser Mafên Zarokan” zanibin. Divê
metna wê bi temamî, li zarokan û mezinan
vekirîbe û ew karibin xwe bigihîninê.
Zarok û ciwanên sûcdar divê ji bo
geşedaneke pozîtîf û ji bo jinûve cihgirtina
di nava civakê de alîkariyê wergirin.
Divê bi rêzdariya beramberî rûmeta wan
a insanî miamele were kirin bi zarok û
ciwanên gumanbar yan jî sûcdar re.

AGAHDARIYÊN LI SER
KONVENSIYONA MAFÊN ZARO
KAN
XAL 42
Zarok û ciwan hemû divê bi “Konvensiyona

Dewletên

NYyê ya li ser Mafên Zarokan” zanibin.

belavkirina wê berpirsyar in.

Divê metna wê bi temamî, li zarokan û
her wiha mezinan hemûyan vekirîbe û ew
karibin xwe bigihîninê.
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Yekîtiya Parastina Zarokan a Elman (Deutscher Kinderschutzbund), li Elmanyayê ji
bo maf û berjewendiyên zarok û ciwanan dixebite. Yekîtiya Parastina Zarokan hewl
dide ku tesîrê li siyasetê bike da ku biryarên ji bo zarokan, dêûbavên wan û malbatên
wan bide. Li 430 bajarên li seranserê Elmanyayê dezgehên wê hene. Li van dezgeh
û nivîsgehan ew li cihê cih alîkariyê dide zarokan û malbatên wan. Wekî mînak, ew
destekê dide wan bi çalakiyên dema bîhnvedanê, alîkariya ji bo dersan û dewran û
xizmeta şêwirmendiyê jî dide. Himbêza Yekîtiya Parastina Zarokan a Elman li her
kesî vekiriye û her kes dikare alîkarî û destekê jê wergire.
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MAFÊ ÇAPÊ
"MAFÊN MIN" broşur in ji bo danasîna bi zarok û mirovên ciwan a berfireh a Konvensiyona NYyê ya li
ser Mafên Zarokan. "Mafên min" ji bo sê qonaxên temen hene:
• Ji bo zarokên beriya dibistanê û zarokên nû dest bi dibistanê kirî (Beş I, 5 ta 8 salî)
• Ji bo zarokên diçin dibistanê (Beş II, 9 ta12 salî)
• Û ji bo ciwanan (Beş III, 13 ta18 salî)
Sernav "Mafên min", Beş III, 13 ta18 salî
EDÎTOR
Komeleya Federal a Yekîtiya Parastina Zarokan a Elman
(Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband e.V., DKSB Berlin 2011)
2016)
Nivîsgeha federal

Hesabê alîkarî û bêşê:

Schöneberger Str. 15

Bank für Sozialwirtschaft

10963 Berlin

Hejmara
hesab: 7 488 000
IBAN:
DE25251205100007488000

Telefonê (030) 214 809 - 0

Hejmara
şûbeya bankeyê: 251 205 10
BIC:
BFSWDE33HAN

E-Mail: info@dksb.de
www.dksb.de

HAT BERPÊŞKIRIN JI ALIYÊ:

ROLAND Rechtsschutz
Deutz-Kalker Straße 46 | 50679 Köln
Telefonê: 0221 8277 - 500 | www.roland-rechtsschutz.de

BI ALÎKARIYA DOSTANE YA:

YEKALÎ:

Komeleya Federal a Yekîtiya Parastina Zarokan a Elman
(Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband e.V., DKSB Berlin 2016)
Schöneberger Straße 15 | 10963 Berlin
Telefonê 030 / 214 809 - 0 | www.kinderschutzbund.de

