
  بشردوستانه یهاسازمانرفتارهاي جنسي كاركنان  در خصوصمقرراتي 
 

بايد مقررات زير  هاآن. شوند -یا حتي اخراج -تنبیه  قبولرقابلیغرفتارهاي جنسي  لیبه دل میتوانندبشردوستانه  یهاسازمانكاركنان 
 را رعايت كنند:

 
رابطه جنسي داشته باشند، حتي اگر این موضوع در كشور  سال ١٨افراد زیر با  اجازه ندارندبشردوستانه  یهاسازمانكاركنان  ●

 ، عذر موجهي نيست.انددانستهینماينكه بگويند سن واقعي شخص را قانوني باشد.  هاآن
 
اين موضوع شامل  -كنند  ارائهروابط جنسي پول، شغل، كاال یا خدمات  یدرازااجازه ندارند بشردوستانه  یهاسازمانكاركنان  ●

مجبور به پذيرش  هاوعده گونهنيانبايد ديگران را با  هاآننيز هست.  شودیمكمك به افراد محتاج داده  عنوانبهكاالها يا خدماتي كه 
. اين موضوع شامل پرداخت يا پيشنهاد پرداخت پول براي دهدیمقرار  سوءاستفادهرا تحقير يا در معرض  هاآنرفتارهايي كنند كه 

 .شودیمارتباط جنسي با کارگران جنسی هم 
 
نسبت به  شودیم باعثنفوذ دارند. اين موضوع  کنندیمكساني كه كاال و خدمات دريافت  بر روی بشردوستانه یهاسازمانكاركنان  ●

به عدم  شدتبهكاركنان را بشردوستانه  یهاسازماندر موضع قدرت قرار گيرند. به همين دليل  کمک هستند  نيازمنداين افراد که 
 یكه درست شودیمباعث  یروابط نيچننيابرقراری روابط جنسی با افراد آسیب دیده در بحران های بشر دوستانه ترغیب میکنند. 

 و اعتبار اقدامات بشردوستانه کمتر جلوه يابند. 
 
ممكن است  یديگر یرسانکمکيا سازمان  هاآنكه كسي در سازمان نگراني یا شك دارند بشردوستانه  یهاسازماناگر كاركنان  ●

موضوع را و يا سازمان خود توسط آژانس  شدهنييتع یهاهیرو بر اساسباید  ،مقررات مربوط به رفتارهاي جنسي را شكسته باشد
 گزارش كنند. 

 
شده و كاركنان را ترغيب  قبولرقابليغمانع رفتار جنسي كنند كه  و حفظ ایجادای باید محیط كاریبشردوستانه  یهاسازمانكاركنان  ●

هستند كه  يیهانظاممسئول حمايت و توسعه  مدیرانكلیه رفتار كنند.  شدهنييتع هاآن یكه برا یرفتار یهانامهنيآئ بر اساس تاكند 
 چنين محيطي را حفظ كند. 

 

در لينك زير در دسترس است:  سوءاستفادهبهره وری جنسی و در خصوص  IASCاصول 

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

 سوءاستفادهو  یکشبهرهو حفاظت در برابر  ريپذبيآس یهاتيجمعدر برابر  یريپذتيمسئول یكار گروه» یبا همكار استاين نسخه كه به زبان ساده 

 است. شدههيته، (Translators without Borders) و سازمان مترجمين بدون مرز  IASCدر  «جنسي

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

