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ملنع التحّرش، 

بما يف ذلك 

التحّرش الجنيس

يف مناسبات منظومة 
األمم املتحدة

مدونة 
قواعد 
السلوك 



الغرض

تلتزم مؤسسات منظومة األمم املتحدة بتيسري تنظيم مناسبات يمكن للجميع 
املشاركة فيها يف بيئة تتسم بالشمول واالحرتام والسالمة.

واملهنية،  األخالقية  املعايري  بأسمى  املتحدة  األمم  منظومة  أنشطة  تسرتشد 
ويُتوّقع من جميع املشاركني الترصف بنزاهة واحرتام تجاه جميع املشاركني 

الذي يحرضون أي مناسبة تابعة للمنظومة أو ينخرطون يف تنظيمها.

نطاق التطبيقن

املتحدة،  األمم  ملنظومة  تابعة  مناسبة  أي  عىل  السلوك  قواعد  مدونة  تنطبق 

بما يشمل االجتماعات واملؤتمرات والندوات والجمعيات وحفالت االستقبال 

واملعارض  العمل  وحلقات  الخرباء  واجتماعات  والتقنية  العلمية  واملناسبات 

املنظومة  كيانات  أحد  ينظمه  آخر  منتدى  وأي  الجانبية  واملناسبات 

مناسبات  وأي  انعقد،  حيثما  جزئياً  أو  كلياً  فيه  يشارك  أو  يستضيفه  أو 

أو  تنظيمها  توىل  سواء  للمنظومة  تابعة  عمل  أماكن  يف  تنعقد  تجمعات  أو 

استضافتها أو رعايتها أحد كيانات املنظومة أم ال.

تنطبق مدونة قواعد السلوك عىل جميع املشاركني يف مناسبة تابعة ملنظومة 

أو  املناسبة  يحرضون  الذين  األشخاص  جميع  ذلك  يف  بما  املتحدة،  األمم 

ينخرطون فيها بأي صفة من الصفات.

تابعة  مناسبة  عن  مسؤول  آخر  كيان  أي  أو  املتحدة  األمم  منظومة  تلتزم 

للمنظومة بتطبيق مدونة قواعد السلوك.

ل سائر  مدونة قواعد السلوك ليست ذات طابع قانوني وال إلزامي. وهي تُكمِّ

السياسات واألنظمة والقواعد والقوانني ذات الصلة، وال تؤثر عىل تطبيقها، بما 

يف ذلك القوانني التي تُنظِّم املباني التي تنعقد فيها املناسبة التابعة ملنظومة 

األمم املتحدة وأي اتفاقات سارية لدى البلد املضيف.

السلوك املحظور

يمكن  فيه  مرغوب  غري  أو  الئق  غري  سلوك  أي  هو  التحرش 

مشاعر  جرح  يف  يتسبب  أن  ر  تصوُّ أو  ع  توقُّ معقول  نحو  عىل 

األمم  منظومة  أنشطة  يف  ويُحظر  إهانته.  أو  آخر  شخص 

الجنس،  نوع  بسبب  التحرش  أشكال  من  شكل  أي  املتحدة 

الجنيس،  امليل  أو  الجنساني،  والتعبري  الجنسانية  الهوية  أو 

اإلثني،  األصل  أو  الخارجي،  املظهر  أو  الجسدية،  القدرة  أو 

السيايس،  االنتماء  أو  األصلية،  الجنسية  أو  العرق،  أو 

أو العمر، أو الديانة، أو أي سبب آخر.

التحرش الجنيس هو نوع محدد من أنواع السلوك املحظور. ويعني التحرش 

الجنيس أي سلوك غري مرغوب فيه ذي طابع جنيس أو يمكن عىل نحو معقول 

ر أن يتسبب يف جرح مشاعرشخص آخر أو إهانته. وقد ينطوي  ع أو تصوُّ توقُّ

التحرش الجنيس عىل أي سلوك ذي طابع لفظي أو غري لفظي أو جسدي، 

بما يف ذلك االتصاالت املكتوبة واإللكرتونية، وقد يحدث بني أشخاص من نوع 

الجنس نفسه أو مختلفي نوع الجنس.

 
املثال  سبيل  عىل  الجنيس،  التحرش  عىل  األمثلة  تشمل 

ال الحرص، ما ييل:

إبداء تعليقات مهينة أو ازدرائية إزاء أي شخص بسبب امليل الجنيس   •
أو الهوية الجنسانية للشخص

القدح بألقاب أو عبارات ذات دالالت جنسية/جنسانية  •

إبداء تعليقات جنسية بشأن املظهر أو امللبس أو أجزاء الجسم  •

تقييم السمات الجنسية للشخص  •

اإللحاح يف طلب موعد مع الشخص أو طلب ممارسة الجنس  •

التحديق بطريقة ذات إيحاء جنيس  •

الرتبيت  أو  القرص  ذلك  يف  بما  فيه،  املرغوب  غري  اللمس   •
أو املسح أو االحتكاك عمداً بالشخص

القيام بحركات جنسية غري الئقة، كاإليماء بمقدِّمة منطقة الحوض  •

تبادل الحكايات أو النكات الجنسية أو الخليعة  •

توجيه رسائل ذات إيحاء جنيس بأي شكل من األشكال  •

تبادل أو عرض صور أو مقاطع فيديو ذات طابع جنيس غري الئق بأي   •
شكل من األشكال

محاولة االعتداء الجنيس أو ارتكابه، بما يف ذلك االغتصاب  •

إجراءات تقديم الشكاوى

يجوز للمشارك الذي يرى أنه قد تعّرض للتحرش يف مناسبة تابعة ملنظومة 
األمم املتحدة أن يبلغ الجهة املنظمة للمناسبة أو سلطات األمن ذات الصلة 

باألمر وينبغي ألي مشارك يشهد تحرشاً من هذا القبيل أن يُبلغ به. ولن 
يكون لإلبالغ أي تأثري عىل القواعد واإلجراءات السارية التي يمكن أن 

تُطبّق يف منظومة األمم املتحدة أو عىل موظفني آخرين. ويُتوّقع من الجهة 
املنظمة ملناسبة تابعة ملنظومة األمم املتحدة أن تتخذ إجراءات مناسبة وفقاً 

لسياساتها وأنظمتها وقواعدها املنطبقة.

يمكن أن تشمل اإلجراءات املناسبة، عىل سبيل املثال 
ال الحرص، ما ييل:

إجراء عملية تقصٍّ للحقائق  •
مطالبة مرتكب الفعل بالكف فورا عن السلوك امليسء  •

تعليق أو إنهاء إمكانية دخول الجاني إىل املناسبة التابعة ملنظومة   •
األمم املتحدة أو رفض تسجيله يف مناسبات املنظومة املقبلة، أو كال 

األمرين
إيصال الشكوى إىل أي سلطة معنية بالتحقيق أو التأديب ذات والية   •

قضائية عىل الشخص املتهم بالتحرش
الوالية  ذي  الكيان  أو  العمل  رب  إىل  تقرير  إرسال      •
القضائية عىل الشخص املتهم بالتحرش بغية اتخاذ إجراءات املتابعة 

املناسبة

يجوز أيضاً لضحية التحّرش املزعوم أن يطلب املساعدة من السلطات املعنية 
األخرى، مثل الرشطة، مع مراعاة اإلطار القانوني املنطبق.

ال ينبغي أبداً ألي مشارك أن يقدم عن علم شكوى مزيّفة أو مضلِّلة 
بشأن سلوك محظور.

منع االنتقام

يُمنع التهديد أو التخويف أو أي شكل آخر من أشكال االنتقام ضد املشارك 
األمم  يقدم معلومات تعضد شكوى. وتتخذ منظومة  أو  الذي يقدم شكوى 
املتحدة أو أي كيان آخر يتوىل املسؤولية عن مناسبة تابعة للمنظومة ما يلزم 
للسياسات  وفقاً  له،  والتصدي  االنتقام  ملنع  ومعقولة  مالئمة  إجراءات  من 

واألنظمة والقواعد املنطبقة.


