عدم التسامح
األونروا

مطلقا حيال االستغالل واإلساءة الجنسية

إعرف القوانين :ليس هنالك أي عذر !2
!•في كافة األوقات علينا أن نعامل
مجتمع الالجئني والسكان
احملليني باحترام وبكرامة.
!•االستغالل واإلساءة اجلنسية
تصرف غير مقبول ومحظور
على كافة موظفي األونروا
والعاملني في األمم املتحدة.
!•االستغالل واإلساءة اجلنسية
يهددان حياة وكرامة املنتفعني
من خدماتنا ،وهما خرق كبير
للثقة ويؤديان إلى تدمير سمعة
األونروا واألمم املتحدة.
!•على كافة املوظفني العمل
على خلق بيئة عمل متنع
السلوكيات اجلنسية غير
املقبولة وعلى استدامة هذه
البيئة .وعلى املديرين من كافة
املستويات مسؤولية خاصة
حيال هذا املوضوع.

االستغالل واإلساءة الجنسية محظورات بشدة ويشكالن
إساءة سلوك خطيرة.

!•مينع منعا باتا االنخراط بأي شكل من أشكال سلوكيات اإلذالل أو التحقير أو
االستغالل اجلنسي  ،مبا في ذلك خالل أي عملية توزيع أو مساعدة أو تقدمي خدمات
للمنتفعني.
!•مينع منعا باتا القيام بتقدمي املال أو الوظيفة أو املعاملة التفضيلية أو البضائع
أو اخلدمات مقابل اجلنس ،ويشمل ذلك احملاباة اجلنسية أو الطلبات اجلنسية مقابل
خدمات األونروا.
!•مينع منعا باتا الدخول في أي عالقة جنسية مع أي شخص دون سن الثامنة
عشر .إن عدم معرفة العمر احلقيقي للشخص ليس عذرا.

وإنني ُأدرك تمام اإلدراك:
!•االنخراط في أي عملية استغالل أو إساءة جنسية سيتم التحقيق فيها وسيتم اتخاذ
إجراءات تأديبية بحقها إن ثبتت صحتها.
!•االستغالل واإلساءة اجلنسية تعدان إساءة سلوك خطيرة ويشكالن أرضية إليقاع أشد
العقوبات ،وصوال إلى ومبا في ذلك الطرد من اخلدمة.
!•إذا كان لدي مخاوف من إساءة أو استغالل جنسيني من قبل أي شخص في األونروا أو أية
منظمة أخرى ،بغض النظر عن مركزه ،فإن علي اإلبالغ عن الواقعة فورا إلى دائرة خدمات
الرقابة الداخلية أو إلى مدير العمليات.
!•عدم االمتثال باالستجابة أو باإلبالغ عن إساءة السلوك يعد خرقا ملعايير السلوك في األمم
املتحدة وفي األونروا.

ليس هنالك أي عذر!

واإليذاء اجلنسيانhotline@unrwa.org :
andحاالت
worksعن
وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل agencyللتبليغ
االستغاللunited
nations relief
for palestine
املعلومات ethicsoffice@unrwa.org :
الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى refugees in the near eastللمزيد من
www.unrwa.org

