
 عمل پر قواعد  انسانی ہمدردی کے کارکنان کے لئے جنسی طرز
 

. حطی کہ ُمعّطل بھی کیا جا سکتا ہے -انسانی ہمدردی کے کارکنان کو سزا دی جا سکتی ہے  کی وجہ سے ناقابل قبول جنسی  رویے
 یہ وہ قواعد ہیں جن کے مطابق عمل کرنا ان کے لئے الزمی ہے:

 
 جنسی تعلق رکھنے کی اجازت نہیں ہے، سال سے کم عمر کے کسی بھی فرد کے ساتھ  18انسانی ہمدردی کے کارکنان کو   ●

یہ کہنا کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ اس فرد کی حقیقی عمر کیا تھی  میں اگر یہ جائز ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں تک کہ ان کے ملک
 ایک جائز عذر نہیں ہے.

 
جنسی تعلق کے بدلے رقم، روزگار، اشیائے صرف یا خدمات کی ادائیگی کرنے کی اجازت نہیں  ارکنان  کوانسانی ہمدردی کے ک ●

ان چیزوں کے  ) جس میں ضرورت مند لوگوں کے لئے رکھی گئیں امداد کے طور پر سامان اور خدمات شامل ہیں(۔ وہ ہرگزہے
مجبور کرتا ہو جس سے ان  ایسی قسم کے رویے کو تسلیم کرنے پرہیں جو لوگوں کو کسی  سکتے وعدوں کا استعمال نہیں کر

 گی کرنا یا رقم کی پیشکش کرنا شامل ہیں ۔ئکی تذلیل یا  استحصال ہو۔ اس میں ایک طوائف کے ساتھ جنسی تعلقات کے لئے ادآ
 
تے ہیں ۔ انہیں یہ طاقت اشیائے صرف اور خدمات موصول کر ان کا اثر و رسوخ ان پر ہوتا ہے جونانسانی ہمدردی کے کارک ●

 رکھتا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جن کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے، انسانی فالحی تنظیمیں  کے درجہ پر
سختی سے منع  اپنے عملہ کو ایک انسانی ہنگامی صورتحال سے متاثر کسی بھی فرد کے ساتھ جنسی تعلق نہ رکھنے سے

 مبنی اور ناقابل اعتماد ظاہر کرتے ہیں ۔  نی ہمدردی کے فعل کو بد نیتی پرکرتی ہیں ۔ ایسے تعلقات انسا
 
کہ  شاید وہ جنسی  ان کی تنظیم یا دوسرے امدادی تنظیم میں  کسی فرد پر ایک امدادی کارکن فکر مند ہے یا شبہ کرتا ہے اگر ●

ان طریقہ کار کے    کہ اس کی رپورٹ کریں، ےاہم ہ اخالق پر مبنی انسانی ہمدردی کے قواعد کو توڑ رہا ہے، تو ان کے لئے
 تعین کردہ ہیں۔ جوان کی ادارے کی طرف سےمطابق 

 
جو ناقابل رکھیں  اسے برقرار ماحول پیدا کریں اورلئے ضروری ہے کہ وہ جاۓ کار میں ایسا ے انسانی ہمدرد کے کارکنان ک ●

جوان کے مقرر کردہ  کی حوصلہ افزائی کرتا ہو ہ رکھنےایسا روی قبول جنسی اخالق کی روک تھام کرتا ہو اور کارکنوں کو
حمایت کرنے اور ایسے نظاموں کو فروغ دینے کے ذمہ دار ہیں جواس ماحول  ضابطہ اخالق کے مطابق ہو۔ تمام منیجر حضرات

 کو برقرار رکھتا ہو۔ 
 

موجود ہیں:  اصول یہاں پر ( کےIASCاے اس سی ) مبنی آئ  جنسی استحصال اور بدسلوکی  پر

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

ٹیم  "  اور " جنسی بدسلوکی اور استحصال سے تحفظ" اور   احتساب براۓ متاثرہ آبادی ٹاسک( کی  IASCیہ سادہ زبان نقل " آئ اے اس سی )

 "سرحدوں کے بغیر مترجمین" کے درمیان تعاون سے تیار کیا گیا ہے ۔

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

