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لسوء السلوك الجنسيالقل   

�� �� �������؟ 

���� ���� �������� �� ������� ������ �������� ������� ��������؟ 
ت�� ا���ية ب��ن��� ا��ا�� �ن� أذى ا�ن�س - وا�ب�ئ�ة أيض� - خ�ل تق�ي� ا��ــــــــ���ة ا�تن���ة واإلن�ـــــــــ�ني�ة. �ن ً

ّ ًّ ا���وف جي�ا أن ب�ا�ج اإلغ�ثة ي��ن أن ت��ـبب ب��اقب ��بي�ة غ� �ق�ـ�دة �����ن ا���ي�. إن ��ــأ�ة ا��تغ�ل ّ
ّّ وا�نت��ك وا�ت��ش ا���ـــــــ ب��ت��ي� �ي �شـــــــ��ة ��ثقة و���وفة ��� ن��ق وا��. وإن األغ�بي�ة ا����قة �ن ّ

ٌ ٍ��ظفي و���ت اإلغ�ثة و�����ي�� �� ��� ��ـت�ى ��ل �ن ا���ام وا�ف�ظ ��� ا�ب�دئ، ��ن �ن�ك دو�� خ�� � أن ً
ّ ّ ي�ء ب�ض�� ا����ك ��� ق� يؤذي ا����ن ا���ي� وخ��ة ا�فئ�ت ا�ض�يفة. بش�� �شـ�ب�، فق� يت��ض ا��ظف�ن ّ

وا��ــ���ون أنف�ــ�� �ألذى � ���ن ا���� ��� أي�ي ز��ئ�� , إذ ق� تشــ�� �ذه ا��ـــ���ي�ت ب�ض أ�� ا�نت����ت ّ
ً ًّ ا��ـي�ة �ألشخ�ص األ�� ض�ف�/ا���ض� ��خ��. ���ـ��� ���ر��ت و�ي���ت ا���ية ا���ر�ة أيض� � ت�ز�ز ّ

ا�ثقة ا����ة � ا�ق��ع، و� ض��ن ا�ت��ار�ة ا���� ا�ق�ئ� �إلغ�ثة وا�تن�ية ا����يت�.ّّ

�������
َ ي��ف اإل�تغ�ل وا�نت��ك ا���ي� ب��ن���: اإل�تغ�ل ا���: أي إ��ءة ف��ية أو ���و�ة إل��ءة ا�ت���ل وض� ُ

ا�ض�ف أو ف�رق � ا����ة أو ا�ثقة ألغ�اض ج��ية. و�ش�� اإل�تف�دة �ن اإل�تغ�ل ا���ـ �آلخ��ن ��اء ���ي� أو �
ّ ّ ً اجت���ي� أو �ي��ي�. وب��جب ا���ا� ا�تنظي�ية �أل�� ا�ت��ة، فإن� يشــــ�� ا��� ا�تج�ري وا�ت���ض ��� ا��� ً

ا�تج�ري وا���قة ا��تغ��يةّ

������� �����ـــــ�: �� ا�ت�ف� ا�ب�� ا�ف��ي ذو ا���ب� ا���ـــــ  أو ا�ت��ي� ب�، ��اء ب��ق�ة أو � ظ� ظ�وف غ� ّّ

�ت��فئة أو ق�ــ��ة. و�� يتضـــ�ن ا��ت�اء ا���ـــ (���و�ة ا�غت�ـــ�ب، ا�تقبي��/ا����ـــة، وإجب�ر شخ� ��� 
���ر�ة ا��� �ن ���ق ا�ف�/ا����ـــــة) وا�غت�ــــــ�ب أيض�. وب��جب ا���ا� ا�تنظي�ية �أل�� ا�ت��ة، ي�� أي ًّ

ًً ًٍنشــــ�ط ج��ــــ �� ف�د يق� ���ه �ن ١٨ ���� انت���� ج��ــــي� بغض ا�نظ� �ن �ن ا��ش� أو �ن اإلدراك ا��تخذ ب� � ًُ ّ ا�ق�ان� ا���ية. و� ت�� إ��ءة تق�ي� �ن ا��ف� و�ي�ة ���ف�ع.ّ

ّ ������� ������: �� ����ة �ن ا�����ي�ت وا���ر��ت غ� ا�قب��ة وغ� ا��غ�ب ب�� ذات ا��بي�ة ا���ية ّ
ّ ٍوق� تتض�ن، ��� �بي�� ا�ث�ل � ا���، ا�ت��ي��ت أو ا���ب�ت ا���ية، أو ��ب�ت �����ل ��� خ���ت ّ

ّ ج��ية، أوا����ك أو اإلي��ءات ا���ية أو ا��فظية أو ا���ية، ا�� ت�� أو ي��ن أن ينظ� إ�ي�� ��� أن��  ��يئ�ة ًّ
أو ��ين�ة .

ً ّّ ي�� ا��تغ�ل وا�نت��ك ا���ـــــي� خ�ق� أل���م نشـــــ�ة األ�� ا���م �أل�� ا�ت��ة (وا�� تتضــــــ�ن ت�اب� خ��ة ّ
ً ًّ ّ َُ ٍ�����ية �ن ا��تغ�ل ا���ـ وا�نت��ك ا���ـ)، و���ف ب��ن� "����� أو ت�ـ�ف� ذا �بي�ة ج��ـية �ن��� ي��دل ُ ٍ

َّّ ّ ST/SGB/2003/13" � ٍ�ذا ا����ك أو ا�ت��ف ا��تغ�ل ا��� أو ا�نت��ك ا��� ��� �� ���ف ا���ية �ن اإل�تغ�ل واإلنت��ك ا���ـــي� �� ��ـــ��� ت�ــــتخ��� األ�� ا�ت��ة وا�نظ��ت غ� ا����ية، وذ�� ٍّ
�إلش�رة إ� ا�ت�اب� ا�تخذة ���ية األف�اد �ن اإل�تغ�ل واإلنت��ك ا���ي� �ن ج�نب ��ظفي�� واألف�اد ا��تب�� ب��.ّ

 . �������� �������� ������� �� ������� (6) �� ������� �������

1- یشـ�� ا��تغ�ل وا�نت��ك ا���ـي�ن �ن ج�نب ا������ن � ا�ج�ل اإلن�ـ�� أف��ل ��ء ���ك ج�ــي�ة، وب��ت��   
فھي أ�ب�ب إلنھ�ء ا����.

2- �ظ� بشـ�ة ���ر�ة أي نشـ�ط ج��ــ �� األ�ف�ل (األشخ�ص ا�ذين تق� أ���ر�� �ن 18 �نة) بغض ا�نظ� �ن 
ا��ض� او �ن ا��ش� ا���ي. 

3- ی�ظ� تب��دل األ��ال أو ا�ت�ظيف أو ا��ـــ�� أو ا����ت �ق�ب� ا���، ب�� � ذ�� ا����ت ا���ـــية أو األش��ل 
األخ�ى �ن ا����ك ا�ھ�ن أو ا��تغ��. وھذا یش�� تب��دل ا�����ة ا��ت�قة ����تفي�ين.

4- ی�ظ� أي ��قة ج��ـ�ة تن��ي ��� ا��تخ�ام غ�� ا��ـ��� ���تب�ة أو ا�ن�ـب ب�ن أو�ئ� ا�ذین یق���ن ا��ـ���ة 
وا���یة اإلن�ــ�ني�ة وا�شــخ� ا��ــتف�� �ن ھذه ا��ـــ���ة وا���یة, ��ث تق�ض ھذه ا���ق�ت ��ـــ�اقية 

ونزاھة ��� ا�����ات اإلن��ني�ة.
5- �ن��� یت��ن ��ى ا����� � ا�ج�ل اإلن�ــــ�� �خ�وف أو ش��ك �ت��قة ب���تغ�ل وا��ت�اء ا���ــــ��ن �ن قب� 

ز��� �� ، ��اء � نف� ا�نظ�ة أو �، یجب ���� اإلب�غ �ن ھذه ا�خ�وف �� أ�ي�ت اإلب�غ ا�ق�ئ�ة ��ى �نظ�ت� .
6- یجب ��� ا������ن � ا�ج�ل اإلن�ـ�� خ�ق وا�ف�ظ ��� ب�ئة ت�ن� ا��تغ�ل وا��ت�اء ا���ـ��ن، وت�زز ت�ب�ق 

��ونة ق�ا�� ا����ك ا���ة بھ�. وتن��ط ���� ا��ی�ین ��ؤو�ية د�� وت��ی� األنظ�ة ا�� �فظ ھ�ذا ب�ئة.
 :������� ����� ����

· ��ي� ا�ق � ا�����ة إن��ني�ة �ج�ني�ة , وج�ي� ا������ � ا�ج�ل اإلن��� ��ظ�ر ��ي�� ان ي��ب�ا أي خ���ت 
ج��ية �ق�ب� ا�����ة اإلن��ني�ة . 

 اذا ت��ضت او أي ��تفي� اخ� ���ء �����ة �ن قب� ��ظف ���� � ا�ج�ل اإلن��� ق� ب��ب�غ �ن ذ�� �ن خ�ل 
أ�� قن�ات ا�ت��ل ا�ت��ية : 

 . �������� �������� �� ��� ��� ���� � ����� ��� ،��� ���� ���� ������� ��� ��������� ���� �� ����

protection@aldameer.orgا���� ا����و� : 

 

  0594550445  رق� ���ق ا���ية:

�������� �������� ������� �� ������� ������� ��� ������� �������� �������� ������ ����� �� ������ ��������������� �������� ������� �� ������� ������� ��� ������� �������� �������� ������ ����� �� ������ ��������������� �������� ������� �� ������� ������� ��� ������� �������� �������� ������ ����� �� ������ �������

(optconfidential@un.org ) او قن�ة اإلب�غ ا���ة بشب�ة ا���ية
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�� �� �������؟ 

���� ���� �������� �� ������� ������ �������� ������� ��������؟ 
ت�� ا���ية ب��ن��� ا��ا�� �ن� أذى ا�ن�س - وا�ب�ئ�ة أيض� - خ�ل تق�ي� ا��ــــــــ���ة ا�تن���ة واإلن�ـــــــــ�ني�ة. �ن ً

ّ ًّ ا���وف جي�ا أن ب�ا�ج اإلغ�ثة ي��ن أن ت��ـبب ب��اقب ��بي�ة غ� �ق�ـ�دة �����ن ا���ي�. إن ��ــأ�ة ا��تغ�ل ّ
ّّ وا�نت��ك وا�ت��ش ا���ـــــــ ب��ت��ي� �ي �شـــــــ��ة ��ثقة و���وفة ��� ن��ق وا��. وإن األغ�بي�ة ا����قة �ن ّ

ٌ ٍ��ظفي و���ت اإلغ�ثة و�����ي�� �� ��� ��ـت�ى ��ل �ن ا���ام وا�ف�ظ ��� ا�ب�دئ، ��ن �ن�ك دو�� خ�� � أن ً
ّ ّ ي�ء ب�ض�� ا����ك ��� ق� يؤذي ا����ن ا���ي� وخ��ة ا�فئ�ت ا�ض�يفة. بش�� �شـ�ب�، فق� يت��ض ا��ظف�ن ّ

وا��ــ���ون أنف�ــ�� �ألذى � ���ن ا���� ��� أي�ي ز��ئ�� , إذ ق� تشــ�� �ذه ا��ـــ���ي�ت ب�ض أ�� ا�نت����ت ّ
ً ًّ ا��ـي�ة �ألشخ�ص األ�� ض�ف�/ا���ض� ��خ��. ���ـ��� ���ر��ت و�ي���ت ا���ية ا���ر�ة أيض� � ت�ز�ز ّ

ا�ثقة ا����ة � ا�ق��ع، و� ض��ن ا�ت��ار�ة ا���� ا�ق�ئ� �إلغ�ثة وا�تن�ية ا����يت�.ّّ

�������
َ ي��ف اإل�تغ�ل وا�نت��ك ا���ي� ب��ن���: اإل�تغ�ل ا���: أي إ��ءة ف��ية أو ���و�ة إل��ءة ا�ت���ل وض� ُ

ا�ض�ف أو ف�رق � ا����ة أو ا�ثقة ألغ�اض ج��ية. و�ش�� اإل�تف�دة �ن اإل�تغ�ل ا���ـ �آلخ��ن ��اء ���ي� أو �
ّ ّ ً اجت���ي� أو �ي��ي�. وب��جب ا���ا� ا�تنظي�ية �أل�� ا�ت��ة، فإن� يشــــ�� ا��� ا�تج�ري وا�ت���ض ��� ا��� ً

ا�تج�ري وا���قة ا��تغ��يةّ

������� �����ـــــ�: �� ا�ت�ف� ا�ب�� ا�ف��ي ذو ا���ب� ا���ـــــ  أو ا�ت��ي� ب�، ��اء ب��ق�ة أو � ظ� ظ�وف غ� ّّ

�ت��فئة أو ق�ــ��ة. و�� يتضـــ�ن ا��ت�اء ا���ـــ (���و�ة ا�غت�ـــ�ب، ا�تقبي��/ا����ـــة، وإجب�ر شخ� ��� 
���ر�ة ا��� �ن ���ق ا�ف�/ا����ـــــة) وا�غت�ــــــ�ب أيض�. وب��جب ا���ا� ا�تنظي�ية �أل�� ا�ت��ة، ي�� أي ًّ

ًً ًٍنشــــ�ط ج��ــــ �� ف�د يق� ���ه �ن ١٨ ���� انت���� ج��ــــي� بغض ا�نظ� �ن �ن ا��ش� أو �ن اإلدراك ا��تخذ ب� � ًُ ّ ا�ق�ان� ا���ية. و� ت�� إ��ءة تق�ي� �ن ا��ف� و�ي�ة ���ف�ع.ّ



ّ ������� ������: �� ����ة �ن ا�����ي�ت وا���ر��ت غ� ا�قب��ة وغ� ا��غ�ب ب�� ذات ا��بي�ة ا���ية ّ
ّ ٍوق� تتض�ن، ��� �بي�� ا�ث�ل � ا���، ا�ت��ي��ت أو ا���ب�ت ا���ية، أو ��ب�ت �����ل ��� خ���ت ّ

ّ ج��ية، أوا����ك أو اإلي��ءات ا���ية أو ا��فظية أو ا���ية، ا�� ت�� أو ي��ن أن ينظ� إ�ي�� ��� أن��  ��يئ�ة ًّ
أو ��ين�ة .

ً ّّ ي�� ا��تغ�ل وا�نت��ك ا���ـــــي� خ�ق� أل���م نشـــــ�ة األ�� ا���م �أل�� ا�ت��ة (وا�� تتضــــــ�ن ت�اب� خ��ة ّ
ً ًّ ّ َُ ٍ�����ية �ن ا��تغ�ل ا���ـ وا�نت��ك ا���ـ)، و���ف ب��ن� "����� أو ت�ـ�ف� ذا �بي�ة ج��ـية �ن��� ي��دل ُ ٍ

َّّ ّ ST/SGB/2003/13" � ٍ�ذا ا����ك أو ا�ت��ف ا��تغ�ل ا��� أو ا�نت��ك ا��� ��� �� ���ف ا���ية �ن اإل�تغ�ل واإلنت��ك ا���ـــي� �� ��ـــ��� ت�ــــتخ��� األ�� ا�ت��ة وا�نظ��ت غ� ا����ية، وذ�� ٍّ
�إلش�رة إ� ا�ت�اب� ا�تخذة ���ية األف�اد �ن اإل�تغ�ل واإلنت��ك ا���ي� �ن ج�نب ��ظفي�� واألف�اد ا��تب�� ب��.ّ

 . �������� �������� ������� �� ������� (6) �� ������� �������

1- یشـ�� ا��تغ�ل وا�نت��ك ا���ـي�ن �ن ج�نب ا������ن � ا�ج�ل اإلن�ـ�� أف��ل ��ء ���ك ج�ــي�ة، وب��ت��   
فھي أ�ب�ب إلنھ�ء ا����.

2- �ظ� بشـ�ة ���ر�ة أي نشـ�ط ج��ــ �� األ�ف�ل (األشخ�ص ا�ذين تق� أ���ر�� �ن 18 �نة) بغض ا�نظ� �ن 
ا��ض� او �ن ا��ش� ا���ي. 

3- ی�ظ� تب��دل األ��ال أو ا�ت�ظيف أو ا��ـــ�� أو ا����ت �ق�ب� ا���، ب�� � ذ�� ا����ت ا���ـــية أو األش��ل 
األخ�ى �ن ا����ك ا�ھ�ن أو ا��تغ��. وھذا یش�� تب��دل ا�����ة ا��ت�قة ����تفي�ين.

4- ی�ظ� أي ��قة ج��ـ�ة تن��ي ��� ا��تخ�ام غ�� ا��ـ��� ���تب�ة أو ا�ن�ـب ب�ن أو�ئ� ا�ذین یق���ن ا��ـ���ة 
وا���یة اإلن�ــ�ني�ة وا�شــخ� ا��ــتف�� �ن ھذه ا��ـــ���ة وا���یة, ��ث تق�ض ھذه ا���ق�ت ��ـــ�اقية 

ونزاھة ��� ا�����ات اإلن��ني�ة.
5- �ن��� یت��ن ��ى ا����� � ا�ج�ل اإلن�ــــ�� �خ�وف أو ش��ك �ت��قة ب���تغ�ل وا��ت�اء ا���ــــ��ن �ن قب� 

ز��� �� ، ��اء � نف� ا�نظ�ة أو �، یجب ���� اإلب�غ �ن ھذه ا�خ�وف �� أ�ي�ت اإلب�غ ا�ق�ئ�ة ��ى �نظ�ت� .
6- یجب ��� ا������ن � ا�ج�ل اإلن�ـ�� خ�ق وا�ف�ظ ��� ب�ئة ت�ن� ا��تغ�ل وا��ت�اء ا���ـ��ن، وت�زز ت�ب�ق 

��ونة ق�ا�� ا����ك ا���ة بھ�. وتن��ط ���� ا��ی�ین ��ؤو�ية د�� وت��ی� األنظ�ة ا�� �فظ ھ�ذا ب�ئة.
 :������� ����� ����

· ��ي� ا�ق � ا�����ة إن��ني�ة �ج�ني�ة , وج�ي� ا������ � ا�ج�ل اإلن��� ��ظ�ر ��ي�� ان ي��ب�ا أي خ���ت 
ج��ية �ق�ب� ا�����ة اإلن��ني�ة . 

 اذا ت��ضت او أي ��تفي� اخ� ���ء �����ة �ن قب� ��ظف ���� � ا�ج�ل اإلن��� ق� ب��ب�غ �ن ذ�� �ن خ�ل 
أ�� قن�ات ا�ت��ل ا�ت��ية : 

 . �������� �������� �� ��� ��� ���� � ����� ��� ،��� ���� ���� ������� ��� ��������� ���� �� ����

�������� �������� ������� �� ������� ������� ��� ������� �������� �������� ������ ����� �� ������ ��������������� �������� ������� �� ������� ������� ��� ������� �������� �������� ������ ����� �� ������ ��������������� �������� ������� �� ������� ������� ��� ������� �������� �������� ������ ����� �� ������ �������

protection@aldameer.orgا���� ا����و� : 

 

  0594550445  رق� ���ق ا���ية:
(optconfidential@un.org ) او قن�ة اإلب�غ ا���ة بشب�ة ا���ية
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