
 سياســة منظمة م� كور �كافحة ا�تجار بالب�
دليــل إرشــادي لفهم سياســة منظمة م� كــور  �كافحة ا�تجار بالب�

كعامل� � ا�جال ا�نسا�، مسؤوليتنا وواجبنا الحرص ع تطبيق مبدأ � �ر و� �ار( الح�ية). لن تسمح منظمة م� كور بأي صورة 

 �من صور ا�تجار بالب� أو العبودية � أي جزء ضمن  منظمتنا بفروعها ا�تواجدة حول العا� أو مع أي من �كاؤنا. ك� و�نع منظمة م

كور منعاً باتاً أي عضو من فريق العمل أو أي من ال�كاء  ا�نخراط � أي سلوك يسهم بأي شكل با�تجار بالب�.

إن  كان لديك أية معلومات حول ا�تجار بالب� أو استغ�لهم، 

نتيح لك عدة خيارات ل»بªغ. ¨كنك استخدام الخط الساخن 

للنزاهة التابع للمنظمة أو إبªغ قسم ا�وارد الب�ية أو رفع 

القضية إ� شخص موثوق به داخل منظمة م� كور.

منظمة م°¯ كور لن تتسامح مطلقاً مع أي شكل من أشكال 

ا�نتقام ضد أعضاء الفريق أو ال�كاء أو ا�نتفع� ممن قاموا 

با�بªغ عن معلومات تخص وقائع محتملة ل»تجار بالب�.

 تقدم هذه الوثيقة توجيهات إضافية حول سياسة م°¯ كور  الخاصة Âكافحة ا�تجار بالب� وا�تجار باÁشخاص. حيث � تعد هذه الوثيقة بديªً عن وثيقة السياسة ذاتها، وإ¹ا تهدف إ· ال¶كيز ع

القضايا الرئيسية التي قد يواجهها أعضاء فريق العمل أثناء أداء مهامهم.

التعريفات التالية بالغة ا¦همية ويجب فهمها جيداً:
ا�تجار بالب�:

تجنيد أشخاص أو نقلهم (ويشمل ذلك إعادة النقل) أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد، أو استخدام القوة أو غ° ذلك من أشكال 

ا�كراه أو ا�ختطاف أو ا�حتيال أو الخداع أو استغªل السلطة أو استغªل حالة ضعف أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص 

لغرض ا�ستغªل.

 تشمل صور ا�تجار ما يÒ (ع سبيل ا�ثال � الحÐ): ا�شاركة � عªقات جنسية مقابل ا�ال أو العمل القÏي أو منع ا�وظف� من الحصول ع

وثائق الهوية أو م�رسات التوظيف ا�ضللة أو ا�حتيالية ا�تعلقة بالرواتب أو الظروف ا�عيشية أو التكاليف ا�تعلقة بالوظيفة أو طبيعة العمل 

ا�تسمة با�خاطر أو عدم التزام القا�Ö ع التعي� بقوان� الع�لة ا�حلية أو رسوم التعي� أو ا�خفاق � توف° وسائل النقل وا�واصªت � نهاية 

ف¶ة الخدمة.

ا»ستغ�ل: 
ويشمل بالحد اÁدÚ استغªل اÙخرين (ويقصد به أيضاً ا�ستغªل الجن×) أو العمل القÏي أو العبودية أو ا��رسات الشبيهة بالعبودية  أو نزع 

اÁعضاء. � حال كان الشخص دون الثامنة ع�، فإن أي تجنيد أو نقل أو إيواء أو استقبال بهدف ا�ستغªل يعتÛ إتجاراً بالب�.

يشمل ا»ستغ�ل توظيف ا�ساعدة بالخدمة ا�نزلية دون دفع أجر مªئم أو عدم توف° ظروف معيشية مÖªة أو ا�ش¶اك � تبادل الخدمات ذات 

الطبيعة الجنسية مقابل مبالغ مالية أو الطعام أو ا�أوى أو الح�ية. 
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– ßاشياً مع مهمة م°¯ كور للتخفيف من حدة الفقر ورفع ا�عاناة والقمع. تؤكد م°¯ كور التزامها بتوف° بيئة عمل وإدارة 
عملياتها ع نحو يخلو ßاماً من أي صورة من صور ا�تجار بالب� واستغªلهم. ا�تجار بالب� و استغªلهم يتنافيان ßاماً مع 

مبادئ وقيم منظمة م°¯ كور  
انظر ا· سياسة مكافحة ا�تجار بالب� �  ا�كتبة الرقمية.

انظرا· دورات التعلم ا�لك¶و� � قسم تطوير ا�واهب ا�تاح عÛ ا�وقع ا�لك¶و� 

  Talent.MercyCorps.org

هذا النوع من ا»دعاءات  يتسم بالحساسية الشديدة، 

وتتعامل منظمة م� كور مع كافة ا�علومات التي 

تصلها بأقµ درجات ا»ح³ام وال²ية. وتعد سªمة 

وأمن وخ° الناج� من هذه الوقائع من أولوياتنا ، 

با�ضافة ا·  سªمة وح�ية الشهود وا�تهم� � مثل 

هذه القضايا.

  تذكر! ¨كنك ا�بªغ عن طريق
Mercycorps.org/integrity hotline 

 أو
integrityhotline@mercycorps.org

https://mcdl.mercycorps.org/gsdl/docs/Anti-TraffickingPolicyArabic.pdf
talent.mercycorps.org
mercycorps.org/integrityhotline


 نقاش بخصوص السياســة 

عليك ا�بªغ فوراً عن جميع مخاوفك وشكوكك حتى تتضح حقيقة اÁمر � أæع وقت 

ممكن. وتذكر دا«اً أنك شاهد فقط، و لست محققاً. سيتم التحقيق بالفعل من خ�ل 

عملية ثابتة ومنظمة. وقد يكون هناك تفس° بريء لهذه ا�خاوف، � هذه الحالة، لن 

يتèر أحد ولن تضيع وقت أحد.

يعد هذا عمل مشبوه  بالتأكيد من جهة ا�قاول، ولكن يجب عليك� أنت وصديقك 

أ» تقوما ½واجهته. فقط قوموا با�بªغ عن هذا ا�وقف من خªل الخط الساخن 

للنزاهة أو من خªل قسم ا�وارد الب�ية أومن خªل شخص موثوق به داخل منظمة 

م°¯ كور، وانصح صديقك أن يقوم با�ثل من خªل ا�نظمة التي يعمل بها. سيتابع 

فريق اÁخªقيات لدينا هذا ا�وقف لض�ن إجراء التحقيقات الªزمة.

منظمة م°¯ كور � تقوم بإطªق أحكام أخªقية ع العامل� بالجنس، بل تعمل 

ع تقديم يد العون وا�ساعدة لهم متى أتيحت لنا الفرصة. إ� أن التجارة الجنسية 

أو العمل بهذا ا�جال عادة ما يتضمن صورة من صور ا�تجار بالب� و/أو ا�ستغªل 

و/أو ا�ساءة. ولذا، بإقامة عªقة مع أحد العامل� بالجنس ¨ثل هذا دع�ً �ثل هذه 

النشاطات والتي تم مناقشتها � هذه السياسة. وعليه، تحظر منظمة م� كور أي 

سلوك يتضمن استغ�»ً جنسياً أو إساءة أو اتجار بالب�.

بدأت منظمة م� كور عملها À قضايا الح�ية والح�ية الوقائية منذ عدة سنوات 

كجزء من واجبها. ولîسف، كشفت السنوات اÁخ°ة النقاب عن بعض وقائع ا�ساءة 

التي وقعت  � قطاع  منظ�ت ا�ساعدات ا�نسانية والتي برهنت ع �ورة تطبيق 

منهج أكï تركيزاً وقوة �واجهة هذه القضايا.
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إن كان لدي أي شكوك حول وقائع محتملة لÁتجار بالب�، هل أقوم 

بالتقÇ بنفÆ ¦تأكد �اماً م� يحدث قبل ا�ب�غ عن هذه الشكوك؟ 

» أريد أن أتسبب À ا�Êار بشخص À حال كنت مخطئاً أو أن أضيع 

وقت م�À  À شكوك » أساس لها من الصحة.

اÁسئلة*

قام صديق Î يعمل À منظمة أخرى للمساعدات ا�نسانية بإخباري بأن 

أحد ا�قاولÒ عرض عليه مبلغ  50 دو»راً أمريكياً مقابل كل فرد يحÏه 

أن �كن من  قيادة شاحنة مليئة با¦طفال ونجح À إدخالهم لدولة أخرى. 

رفض صديقي العرض بقوة ولكنه » يعلم ما الذي يتوجب عليه فعله. نحن 

نفكر À مواجهة هذا ا�قاول وأخباره بأن ما يفعله هو من صور ا»تجار 

بالب�. هل هذا هو الت×ف ا¦مثل،  ما الذي يتوجب علينا فعله؟

توظيف أشخاص بهدف القيام بأع�ل جنسية غ قانوÀ Ø بلدي ولكنها 

تحدث عÝ مرأى ومسمع من الجميع. إن كان الجميع يقوم بفعل هذا 

ا¦مر، فل� » Þكنني أنا فعله أيضاً؟

�اذا تركز منظمة م� كور عÝ قضايا مثل ا»ستغ�ل الجنÆ وا»تجار 

بالب�؟

هذا ا�وقف يث° الشكوك ويتضمن عمليات ا�تجار الب�. وتؤكد منظمة م� كور 

عÝ عدم قبولها هذا السلوك من أي عضو من أعضاء فريقها.  هؤ�ء اÁطفال (دون 

الثامنة ع�) هم جزء من عملية اتجار بالب� . حتى � حالة عدم وجود أي م�رسات 

للعنف أو ا�كراه؛ فبمجرد تواجدهم � ظروف استغªلية (عن طريق إيوائهم) فهذا 

يشكل اتجاراً بالب�. يتحتم عليك ا�بªغ عن هذه الحادثة �نظمة م°¯ كور فوراً.

 Îغرفة متصلة ½نز À طلب مني جاري أن أسمح بإقامة بعض ا¦طفال

مقابل مبلغ ماÎ يقدمه Î. وأخØá أن ا�جموعة تتغ شهرياً . ويبدو 

 عÝ هؤ»ء ا¦طفال أنهم  من دولة أخرى.أنا لن أفعل أي عمل غ

قانوØ، ويقت× دوري عÝ الس�ح لهم با�قامة À منزÎ فقط . هل 

يعد هذا ت×فاً صائباً؟
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*جميع اÁسئلة تعÛ عن مواقف اف¶اضية وتستخدم كمثال توضيحي.

…ا�جابات 




