
االستغالل واإليذاء الجنسيان

اعرف القواعد: فإنه ال عذَر ملن يجهلها!

!

!

!

!

https://conduct.unmissions.org:ميكن االطالع عىل مزيد من املعلومات عرب الرابط

يجب علينا يف جميع األوقات أن نعامل السكان 

املحليني بطريقة ترعى حرمتهم وتصون كرامتهم.

االستغالل واإليذاء الجنسيان سلوك مرفوض ومحظور 

عىل جميع موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني بها.

االستغالل واإليذاء الجنسيان سلوك يهّدد حياة الناس 

الذين نسّخر جهودنا يف خدمتهم وتوفري الحامية لهم.

االستغالل واإليذاء الجنسيان سلوك يقّوض دعائم 

االنضباط ويسيئ إىل سمعة األمم املتحدة.

ملن تورط يف أفعال االستغالل واإليذاء الجنسينيال عـذَر • وال تسامـح

االستغالل
املالحقة

السجن

https://conduct.unmissions.org


يُحظر حظراً مطلقاً إتياُن عالقة جنسية مع أّي 
شخص دون سن الثامنة عرشة )برصف النظر عن 

سن الرشد أو سن الرضا السارية محلياً أو املعمول 
بها يف بلدي(. والتذرع بخطأ االعتقاد فيام يتعلق 

بعمر الشخص غري مقبول؛

يُحظر حظراً مطلقاً إتيان عالقة جنسية مع أّي 

شخص لقاء مال أو فرصة عمل أو معاملة تفضيلية 

أو بضاعة أو خدمات، سواء كانت الدعارة قانونية يف 

بلدي أو البلد املضيف أم ال؛

!

!

 كل شخص يعمل تحت رايـة 

 األمـم املتحـدة يجب عليه أن ميتثل 

النواهي التالية:

الشـرف واالعتـزاز 
واالستقامـة



يُحظر حظراً مطلقاً الخوض يف أّي شكل من أشكال 

السلوك الجنيس الذي ينطوي عىل إهانة أو إذالل أو 

استغالل؛

!

!

وإنني أُدرك متام اإلدراك:

أن االشرتاك يف أّي فعل من أفعال االستغالل واإليذاء الجنسيني 

سيخضع للتحقيق واملالحقة القضائية إن لزم األمر؛

أن أّي فعل من أفعال االستغالل واإليذاء الجنسيني ثَبت وقوُعه 

يؤدي إىل اتخاذ تدابري ميكن أن تشمل متثيالً ال حرصاً: تعليق 

املهام واإلعادة الفورية إىل الوطن والفصل عن العمل والسجن 

واملنع من أّي فرصة للعمل باألمم املتحدة يف املستقبل؛

أنني إذا كنت شاهداً عىل تورّط غريي، أيًّا كان منصبهم أو 

درجة أقدميتهم، يف أفعال االستغالل واإليذاء الجنسيني، فإن 

عيّل املسؤولية أن أتخذ جميع اإلجراءات املمكنة لوقف الفعل 

املرتكب والتبليغ عن الحادث فوراً لدى قائدي أو مديري؛

 أن تقاعيس عن التدخل أو التبليغ عن الفعل املرتكب

هو إخالل مبعايري السلوك املعمول بها يف األمم املتحدة. 

وال يسعني التذرع بيشء!



مساعدة الضحايا

التبليغ يف منطقة البعثة

ال يجوز التذرع بالصمت!

 إن كان لك علم بوقوع فعل من أفعال االستغالل واإليذاء الجنسيني 

فمن واجبك أن تبلّغ عنه لدى جهة من الجهتني التاليتني:

قائد أو مدير الوحدة التي تعمل فيها

الفريق املعني بقضايا السلوك واالنضباط يف البعثة:

جهة االتصال املعنية بقضايا االستغالل واإليذاء الجنسيني:

لكل ضحايا االستغالل واإليذاء الجنسيني الحق يف الحصول عىل   •

املساعدة املأمونة والرسية

إن كانت الضحية طفالً، يتعيّـن مراعاة االعتبارات الخاصة املتعلقة بحامية   •

الطفل ومؤازرته.

يتعّي التعامل مع الضحايا بطريقة ترعى حرمتهم وتصون كرامتهم، كام   •

يتعنّي مّدهم بالتوجيهات أو املساعدة للحصول عىل الدعم لدى أقرب مكتب 

تابع لألمم املتحدة، أو الفريق املعني بقضايا السلوك واالنضباط، أو جهة 

االتصال املعنية بقضايا االستغالل واإليذاء الجنسيني.

إذا كانت الضحية تحتاج إىل مساعدة طبية فورية، فيتعّي إحالتها إىل أقرب   •
مركز طبي.

اسم املكتب

املوقع
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