
 منع ا�ســتغ�ل الجن� وا	ســاءة للمنتفع� وأفراد ا�جتمع
دليل إرشــادي لفهم سياســة منظمة م
� كور الخاصة با�ســتغ�ل الجن� 

تطالب منظمة م�� كور جميع أعضاء فريقها و�كائها با	ب�غ الفوري عن أية شكوك حول وقوع حوادث ا�ستغ�ل الجن� أو ا	ساءة. 

وتشجع منظمتنا جميع ا�ستفيدين وأفراد ا�جتمع با�ب�غ عن أي وقائع محتملة تتضمن ا�ستغ�ل الجن� أو أي إساءة قام بها أحد أعضاء 

الفريق أو ال�كاء أو الزوار. قم با�ب�غ عن أية شكوك لديك ع� الخط الساخن للنزاهة أو قسم ا�وارد الب�ية أو شخص داخل منظمة م�� 

كور ªكنك الوثوق به.

يُسمح بتقديم ب�غات مجهولة الهوية  من خ�ل الخط 

الساخن للنزاهة، ك» ومن حق أي فرد أن يطالب بالحفاظ 

ع� ²ية هويته حيث � يكشف عنها.

دورك كأحد الشهود يقت® ع¬ الشهادة وا	ب�غ و� ªتد 

إ² دور ا�حقق�، إذ سيتم إجراء تحقيق ضمن عملية ثابتة 

ومنظمة.

تطبق منظمة م
� كور سياسة عدم التسامح مطلقاً مع أي 

شكل من أشكال ا�نتقام ضد أحد أعضاء الفريق أو ال�كاء 

أو ا«نتفع¹ ممن أبلغوا عن وقوع حوادث ا�ستغ�ل الجن� 

أو ا�ساءة، طا«ا تم تقديم هذا الب�غ بحسن نية.

يتسم هذا النوع من ا�تهامات بالحساسية الشديدة، وتتعامل 

منظمة م
� كور مع جميع ا«علومات التي تردها بخصوصه 

بأقÃ درجات ا�حÂام وال¸ية. وتضع ع� رأس أولوياتها 

س�مة وأمان وخ
 الناج¹ من هذه الوقائع، إÅ جانب س�مة 

وح»ية الشهود وا«تهمÈ ¹ مثل هذه القضايا.

تتعامل منظمة م
� كور مع  هذا النوع من ا�تهامات 

بجدية تامة ك¹ تلتزم بتقديم الدعم لكافة الناج�. È حال 

احتياج أحد الناج¹ أو الشهود للمساعدة، ستقوم منظمتنا 

بتوف
 كافة أنواع الدعم وا«ساعدة الطبية و/أو النفسية و/أو 

القانونية.

تقدم هذه الوثيقة دليل ا�رشادات ا�ضافية حول سياسة منظمة م
� كور الخاصة با�ستغ�ل الجن� وا�ساءة. � تعد هذه الوثيقة بدي�ً عن وثيقة السياسة ذاتها، وإËا تهدف إÅ الÂكيز ع� القضايا 

الرئيسية التي قد يواجهها أعضاء فريق العمل أثناء أداء مهامهم. ك» تتعهد منظمة م
� كور وتلتزم بض»ن معاملة جميع اÍفراد باحÂام وصون كرامتهم، وتتعهد منظمة م
� كور أ� تكون طرفاً 

مشاركاً È أي سلوك يُنظر إليه باعتباره مسيئاً أو استغ�لياً أو صورة من صور التحرش.

التعريفات التالية بالغة اºهمية ويجب فهمها 
واستيعابها جيداً:

تشمل صور ا�ستغ�ل الجن� أي من ا�ستغ�ل الفعÐ أو 

محاولة استغ�ل حالة ضعف أو  تفاوت È السلطة  أو الثقة 

Íغراض جنسية.

— يشمل ا�ستغ�ل الجن� و� يقتÓ ع�: تحقيق أرباح نقدية أو 

.
اجت»عية أو سياسية من ا�ستغ�ل الجن� للغ

— يشمل ا�ستغ�ل الجن� و� يقتÓ ع�: مقايضة أو محاولة 

مقايضة ا«ال أو الع»لة أو البضائع أو الخدمات بالجنس.ك¹ 

وتعد مبادلة ا�ساعدة مقابل تقديم ع�قات جنسية أو عاطفية 

صور من أشكال ا�ستغ�ل أيضاً.

تشمل ا	ساءة الجنسية أي إساءة فعلية أو تهديد با�يذاء الجسدي 

ذو طبيعة جنسية، سواء Øت هذه ا�ساءة با�كراه أو تحت ظروف 

غ
 متكافئة أو قÙية.

أي نشاط جن� أو عاطفي مع اÍطفال (من هم دون الثامنة ع�) 

محظور Øاماً بغض النظر عن السن القانونية للموافقة ¾ البلد. و� 

يعتÜ إساءة تقدير السن دفاعاً يؤخذ به.
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تسعى منظمة م
� كور جاهدة إÅ خلق فرص أفضل لÞفراد وا«جتمعات،  ,ولكن أوÅ أولويتنا تطبيق  مبدأ � Ýر و� Ýار، 
فا�ستغ�ل الجن� أو ا�ساءة أو ا�تجار بالب� يؤذي من نعمل ع� خدمتهم، ويتحتم علينا كمنظمة أ� نسمح بوجود أي عضو 

من أعضاء فريقنا أو أي من áكائنا كجزء من أي من هذه اÍنشطة.

انظر اÅ دورات التعلم ا�لكÂوÈ â قسم تطوير ا«واهب ا«تاح عÜ ا«وقع 

Talent.MercyCorps.org âوÂا�لك

 È وا�ساءة �سياسة منع ا�ستغ�ل الجن Åانظر ا

ا«كتبة الرقمية.

  تذكر! ييمكنك ا�ب�غ عن طريق
Mercycorps.org/integrity hotline 

 أو
integrityhotline@mercycorps.org

https://mcdl.mercycorps.org/gsdl/docs/PSEABeneficiariesCommunityMembers.pdf
talent.mercycorps.org
mercycorps.org/integrityhotline


أقر اÍم¹ العام لÞمم ا«تحدة إجراءات ا�ستغ�ل الجن� و/أو ا�ساءة وتعتÜ مرجعاً تتبناه 

وتطبقه كافة منظ»ت ا«ساعدات ا�نسانية تقريباً ãا فيهم منظمة م�� كور.

ستقوم منظمة م
� كور أو�ً بتحديد س�مة وأمان جميع اÍطراف. ثم يقوم فريق 

اÍخ�قيات بالنظر، ودراسة ا«وقف لض»ن إجراء التحقيقات ال�زمة إذا تطلب اÍمر. 

ãجرد أن يتم الكشف عن الحقائق، سيحدد قسم ا«وارد الب�ية وفريق اÍخ�قيات 

الخطوات التالية ãا يتوافق مع بنود السياسة. خ�ل هذه العملية، ستضع منظمة م�� 

كور ¾ اعتبارها كافة احتياجات الناج� أو الشهود.

ك�، موافقة الشخص ليست عام�ً فارقاً، ف� يزال هذا نوعاً من أنواع ا�ستغ�ل ونتحمل 

جميعاً مسؤولية الح»ية والرعاية كجزء من واجبنا. فا�ستغ�ل يراعي ع�قات السلطة 

وتفاوتها ب¹ ا«وظف¹ وا«ستفيدين ممن يوافقون ع� مثل هذه اÍفعال فقط انط�قاً من 

شعورهم بالعجز وأنهم � çلكون خياراً آخر. وسياستنا واضحة وصارمة حيال ا	ب�غ عن 

هذه ا�واقف.

 È ساءة من ِقبل شخص � يعملéحتى وإن كانت مخاوفك حيال تعرض أحدهم ل

منظمتنا، يتحتم عليك ا�ب�غ عن هذه الواقعة إما عن طريق الخط الساخن للنزاهة أو 

قسم ا«وارد الب�ية أو مسؤول ثقة. فرãا يكون هناك تفس
اً بريئاً «ا رأيته بعينيك، 

ولكن ا«وقف يبدو مريباً ومث
اً للقلق. لست بحاجة للقيام بأية تحقيقات إضافية. 

منظ»ت ا«ساعدات ا�نسانية اÍخرى يطبقون أيضاً سياسة عدم التسامح إط�قاً مع أي 

صورة من صور ا�ستغ�ل الجن� أو ا�ساءة وستتوÅ منظمة م
� كور إخطارهم 

بهذا ا«وقف.

�بد من ا	ب�غ عن هذه الواقعة للخط الساخن للنزاهة أو لقسم ا�وارد الب�ية أو 

شخص داخل منظمة م�� كور ªكنك الوثوق به، ºن عضو هذا الفريق قد يكون 

أحد ا�ستغل� جنسياً. قم بتقديم الشكر للشخص من ا«جتمع ا«حÐ الذي قام بتنبيهك 

وإخطارك با«وقف. وطمئنه أنك ستقوم با�ب�غ عن هذه الواقعة، وبالرغم من احت»ل 

وجود تفس
 «ا رأيت، إ� أن منظمة م
� كور تأخذ هذه ا�تهامات والب�غات ع� 

محمل الجد وستقوم بالتحقيق للوقوف ع� حقيقة اÍمر.

 نقاش بخصوص السياســة

مارس 2019

ما هي القاعدة التي ترتكز عليها معاي� وسياسات منظمة م�� كور 

في¹ يتعلق Éكافحة ا�ستغ�ل الجن� أو ا	ساءة؟

ماذا يحدث عند التقدم بب�غ؟

إذا قام أحد ا�ستفيدين Éقايضة ا�ال أو الع¹لة لقاء الحصول ع¬ 

الجنس طوعاً ودون إكراه، هل يجب عÍّ تجاهل اºمر ºنه يقوم به 

بكامل إرادته؟

رأيت رج�ً يÏدد ع¬ أحد ا�ستفيدين من منظمة م�� كور ¾ 

ساعة متأخرة من الليل. وأنا ع¬ علم أنه يعمل ¾ منظمة مساعدات 

إنسانية أخرى غ� منظمتنا. ك¹ أخÐت ابنة أحد ا�ستفيدين  جارها 

بأنهن يحصلن ع¬ ا�ال والطعام وا��بس عندما يزورهم هذا الرجل. 

ما الذي يتوجب عليه فعله؟

أخÔÐ أحد  أفراد ا�جتمع  أنه �حظ عدة مرات تردد أحد أعضاء فريق 

منظمة م�� كور ع¬ أحد بيوت الدعارة. وقد حÕ هذا الشخص  عدد  

من اللقاءات مع ا�نظمة ويعرف موظفينا. ما الذي يتوجب عÍ فعله؟
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اÍسئلة*

*جميع اÍسئلة تعÜ عن مواقف افÂاضية ويتم استخدامها كأمثلة 
توضيحية فقط.

…ا�جابات 




