
 های بشردوستانه مقررات در رابطه با رفتار جنسی كاركنان سازمان
 

که باید اند، . اینها مقرراتی اخراج شوندحتی  -جنسی غیر قابل قبول تنبیه یا  ممكن است به علت رفتار های بشردوستانه کاركنان سازمان

 مراعات شوند:

 

داشته باشند، حتی اگر این موضوع در كشور  رابطه جنسی ،سال ١٨اجازه ندارند با افراد کمتر از  های بشردوستانهكاركنان سازمان ●

 اند، دلیل قابل قبولی نیست.دانستهاینكه بگویند سن واقعی شخص را نمی آنها قانونی باشد.

 

این موضوع شامل  -ارائه كنند  اجازه ندارند در بدل روابط جنسی، پول، شغل، اجناس یا خدمات های بشردوستانهكاركنان سازمان ●

ها مجبور به د نیز می شود. آنها نباید دیگران را با اینگونه وعدهنشوحیث كمک به افراد محتاج داده می اجناس یا خدماتی كه به

دهد. این موضوع شامل پرداخت یا پیشنهاد پرداخت عرض سوءاستفاده قرار میپذیرش رفتارهایی كنند كه آنها را تحقیر کرده یا در م

 شود.پول جهت ارتباط جنسی با  فواحش هم می

 

کنند نفوذ دارند. این مسئله آنها را نسبت به دریافت های بشردوستانه بر افرادی كه اجناس یا خدمات دریافت میكاركنان سازمان ●

تشویق  كاركنان خود را مؤکدا   های بشردوستانهقرار می دهد. به همین دلیل است که سازمانکنندگان کمک در یک موضع قدرت 

به شوند كه شرایط عاجل بشری نیازمند کمک اند، روابط جنسی نداشته باشند. چنین روابطی باعث می رکنند تا با افرادی كه بنا بمی

 . لطمه وارد گردددرستی و اعتبار اقدامات بشردوستانه 

 

رسانی دیگر  یا سازمان های کمک مربوطه اشدارد كه كسی در سازمان  تشویش یا شک بشردوستانه سازمانکارمند یک اگر   ●

 د.گزارش ده خویش سازمان اصول معینهموضوع را بر اساس  بایدمقررات مربوط به رفتار جنسی را شكسته باشد،  ممکن

 

قبول شود و كاركنان را  كه مانع رفتار جنسی غیرقابل نمایند حفظایجاد و  را باید محیط كاری های بشردوستانهكاركنان سازمان ●

مسئول توسعه و پشتیبانی سیستم  ،عمل نمایند. تمام مدیران شده،كه برای آنها تعیین های رفتارینامهتشویق نماید تا بر اساس آئین

 د. نهایی هستند که این محیط را حفظ می ک
 

 ( در خصوص سوءاستفاده جنسی در لینك زیر قابل دسترسی است: IASCاصول کمیته دائمی بین آژانسی )
 .http://www.pseataskforce.org/uploads/tools/sixcoreprinciplesrelatingtosea_iasc_english.doc 

  

« کشی و سوءاستفاده جنسیپذیر و حفاظت در برابر بهرههای آسیبپذیری در برابر جمعیتگروه كاری مسئولیت»كه به زبان ساده است با همكاری  ،این نسخه

 شده است. ، تهیهو سازمان مترجمان بدون مرز  IASC در

http://www.pseataskforce.org/uploads/tools/sixcoreprinciplesrelatingtosea_iasc_english.doc

