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  مقدمة

  
دور  إذ أنهتعترب منظمة أطباء بال حدود ذاا صاحب عمل ومجعية مسؤولة، وهذا يعتمد على السلوك املسؤول ألعضائها. 

متبادل ومتكامل يؤديه املوظف وصاحب العمل للحؤول دون وقوع سلوكيات غري مقبولة واكتشافها والتصدي هلا وينبغي على 
 طواقم أطباء بال حدود اعتماد وسائل تسمح هلم بإبالغ املرضى واملستفيدين املباشرين بااللتزامات السلوكية الواردة أدناه.

  

العمليات (مبن فيهم تنفيذ قم (املوظفون مبن فيهم الدوليون واملتطوعون والعمال املياومون) والشركاء يف مجيع أفراد الطا يشار إىل أن
زامات الواردة أدناه ويعتمدوا ضمن تصرفام املهنية تيستوعبون وميتثلون لاللضمن أطباء بال حدود، املستشارون والضيوف) 

فإن أطباء بال حدود توفر سبًال لإلبالغ على كافة مستويات املنظمة علمًا أن  والشخصية ويلتزمون ا. ويف حال اإلخالل بذلك
 أي حالة عدم امتثال سوف تستوجب تبعات. 

  

وتعترب هذه االلتزامات السلوكية مبثابة احلد األدىن املعياري وقد تنطبق أنظمة أخرى أكثر حتديداً على أفراد طاقم أطباء بال حدود 
 منطقة اليت ينفذون فيها أنشطتهم.كل يه و حبسب كل سياق يعملون ف

 

    االلتزامات السلوكية

  
وعدم التحيز ضد املرضى أو الزمالء أو  العمليات التصرف باحرتامتنفيذ  كائها يفجيب على أفراد طاقم أطباء بال حدود وشر  .1

افراد اتمع احمللي على أساس عرقهم أو آرائهم أو طريقة حيام أو جنسهم أو توجام اجلنسية أو خلفيام االجتماعية 
 واالقتصادية أو أصوهلم أو دينهم أو معتقدام أو أية مؤشرات أخرى على هويتهم.

العمليات عدم االعتداء على أي كان جسدياً (وهذا يشمل العنف  تنفيذ ها يفئود وشركاجيب على أفراد طاقم أطباء بال حد .2
اجلنسي واالعتداء اجلنسي وأية أشكال أخرى من االعتداء اجلسدي) أو نفسيًا (وهذا يشمل التنمر واستغالل السلطة 

 والتحرش والتمييز والتفضيل).
 اآلخرين أوضاعاملوافقة على أي سلوك يستغل  العمليات عدمتنفيذ ها يف ئجيب على أفراد طاقم أطباء بال حدود وشركا .3

. وهذا يشمل تبادل مهما كانت الظروف )بكل ما حتمله هذه العبارة من معاٍن (جنسياً، اقتصاديًا، اجتماعياً، إخل احلساسة
إىل خدمات عامالت جنس  يتضمن اللجوءعلمًا أن هذا البضائع أو الفوائد أو اخلدمات مقابل أفعال ذات طبيعة جنسية، 

 خالل املهمات.
لعمليات عدم املوافقة على االعتداء على األطفال واستغالهلم تنفيذ اها يف أفراد طاقم أطباء بال حدود وشركائجيب على  .4

 1عالقات جنسية مع األطفال. إقامةوتعنيفهم وعدم 
العمليات عدم استغالل موقعهم لتحقيق مكاسب شخصية. تنفيذ ها يف ئجيب على أفراد طاقم أطباء بال حدود وشركا .5

وغري ذلك)  اوصور  تهاومسع اوأمواهل موادهاو  حرم مواقعهاوجيب على كل فرد أن يستغل موارد أطباء بال حدود (مبا يف ذلك 
  باحرتام وعناية وملصحلة املنظمة والناس الذين تسعى إىل مساعدم. 
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نوفمرب/تشرين الثاين  20املؤرخ يف  44/25نضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة  اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالاتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل، اليتمن  1املادة  

: "ألغراض هذه االتفاقية، يعىن كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عشرة، ما مل يبلغ سن الرشد قبل ذلك 1وفقاً للمادة  ،1990، تاريخ بدء النفاذ يف الثاين من سبتمرب/أيلول 1989
  مبوجب القانون املنطبق عليه".


