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  عام   فيمن أجل القضاء على الفقر.    تعمل معاوطنية  منظمة    21إتحاد عالمي يتكون من   هيكير الدولية  منظمة   

تنموي و مشاريع مشروع    1300من    بتنفيذ أكثر قامت المنظمة بالتعاون مع شركائها المحليين والدوليين،  2020

مليون نسمة من   92.3دولة في جميع أنحاء العالم، أي ما يخدم أكثر من  104إنسانية لمكافحة الفقر في مساعدات 

 ة.غير مباشربصورة مليون نسمة  433سكان العالم بصورة مباشرة و 

منظمة كير الدولية تضع المجتمعات المهمشة في صميم الجهود التي تبذلها للقضاء على الفقر و تحقيق العدالة    وألن

،  داخل المنظمة جتماعيةال العدالة  النسانية و  تعزيز الكرامة    تها ودورها فيبمسؤولي  و ت قر  درك ت    فإنها .  جتماعيةال 

و منتسبي وشركاء المنظمة والمجتمعات    لكل موظفي  يسودها األمن و التقدير والحترام من خالل توفير بيئة عمل  

   ؛التي تعمل بها

والتحرش الجنسي، و    عتداءال خالية من الستغالل وحياة  عيش  الحق في  منظمة كير نؤمن بأن للجميع    إننا في

 ي شكل من اشكال العتداء.أل ينبغي أن يتعرض أي إنسان ل 

التي تتعلق بالحماية من الستغالل والعتداء والتحرش  تها  في سياس  حضترد بشكل وامعايير وإلتزامات المنظمة  إن  

، وتعتبر 2020بمراجعتها و تنقيحها في عام    مت المنظمةا، والتي ق(CA-PSHEA)  وإستغالل األطفال،    الجنسي

بالمنظمة،    حمايةال من سياسة  ل يتجزأ    اجزء  باعتبارها  الصادرة عن منظمة كير  حمايةقواعد سلوك ال الخاصة 

من أجل فهم أفضل عمل معهم،  و أفراد المجتمع الذين تتوجيه موظفي و منتسبي و شركاء المنظمة  التي تهدف إلى  و

بإحترام و    تجاه معاملة الجميع، و ما تعنيه المنظمة بإلتزامها  ألنواع و أنماط المواقف و السلوكيات غير المقبولة

هذه السياسة و الثقافة التنظيمية اآلمنة والبرامج التدريبية والبروتوكولت وطرق البالغ المعمول   ت شكل.  كرامة

   منع أي نوع من أنواع سوء السلوك الجنسي والستجابة له.   تجاه  عمل المنظمةأساسية في  ركيزةبها، 

الستغالل و العتداء و التحرش ت  و بالغابتجميع و نشر بيانات سنوية حول شكاوى  المنظمة سنوياً    تقومو إذ  

عام   ففي  األطفال.  وإستغالل  حوالي  2020الجنسي  الدولية  كير  منظمة  تلقت  السلوك    61،  بسوء  يتعلق  بالغاً 

التحقيق جاري  أنه  وحيث  الجنسي. القضايا6في ست )  ال يزال  البالغات، أي ما يعني أن هذه  لم يتم    ( من هذه 

من البالغات التي تم    26الحكم في    ا يد. وقد  الفصل فيهابالغاً و    55في   إنتهى التحقيق  غير أنه قد.  الفصل فيها بعد

وعدم تجديد عقد عمل واحد    اموظف  20تمثلت في فصل    في حق مرتكبيها  ، وإتخاذ إجراءات تأديبية الفصل فيها

   . وتحرير خمس إنذارات

 حول طبيعة هذه البالغات:    ،تقديم مزيد من المعلوماتوذلك ل جرى تقسيم جميع البالغات التي تم تلقيها إلى قسمين  

 المجتمع: ج وأفراد  نام المشاركين في البر  األطفال تجاه و إستغالل  التحرش الجنسياإلستغالل و اإلعتداء و   (1

  إستغالل الستغالل و العتداء و التحرش الجنسي و    بإدعاءات  ا، ارتبطبالغ  61أصل  منبالغاً    30 •

من هذه   27  فيالفصل    وحيث جرى التحقيق    ؛المجتمع وأفراد  البرنامج  في   المشاركيناألطفال تجاه 

تأديبية  تواتخذ  ، منها  بالغاً   11  في  الحكم  يدأ    وقد  ،2020عام  فيالقضايا     مرتكبيهاضد    إجراءات 

 في بالغين.   او ل يزال التحقيق جاري  ،آخرين إثنينوتوجيه إنذار إلى   ،موظفين 9 فصل في تمثلت

   

https://www.care-international.org/files/files/CARE%20International%20Safeguarding%20Policy_effective%20April%2015%202020_Arabic.pdf
https://www.care-international.org/files/files/CARE%20International%20Safeguarding%20Policy_effective%20April%2015%202020_Arabic.pdf


 

 :  منظمة كير و األفراد المرتبطين بالمنظمةموظفي  الجنسي تجاهالتحرش اإلستغالل و اإلعتداء و    (2

  العتداء و التحرش الجنسي تجاه   الستغالل و  بإدعاءات  يتعلق بالغاً    61  أصلبالغاً من    31فيما كان   •

بها المرتبطين  األفراد  الفصل في    وقد،  موظفي منظمة كير أو  التحقيق و  في عام    28إنتهى  بالغاً 

أ يدت أحكامها.    15، شملت  2020  11فصل  شملت    ضد مرتكبيها  تأديبيةتخذت إجراءات  وا  بالغاً 

إنذارموظف،   التحقيق  ثالثة آخرين وعدم  إلى    اتوتوجيه  يزال  آخر. ول  تجديد عقد عمل موظف 

 بالغات المتبقية.     ةفي الثالث اجاري

 ،الم خصص للبالغات  العالمي  الساخنالخط  استخدام  على تقييم و تحسين مستوى    تعمل منظمة كير الدولية بإستمرار

. عالوة  النترنت بخمس لغاتعلى  المتاح    كير لين"» ب  المسمى  البالغ العالمي   وكذلك إدارة البالغ، و نظام

و لوضع    بلبالتعاون مع ش ركائها و المشاركين في برامجها و أفراد المجتمع على إيجاد س  على ذلك تعمل المنظمة  

البالغات ذات الصلة بسوء  وة  اجعالصعيد المحلي لتقديم التغذية الر، يمكن الوصول إليها على  موائمة آليات آمنة 

 السلوك الجنسي.      

زادت  قد  )كورونا(    19- أن جائحة كوفيد    حيث كان عاماً مليئاً بالتحديات،    ،2020تجدر الشارة إلى أن عام  و  

لجميع أشكال العنف   النساء و األطفال و البالغين المستضعفين على وجه الخصوص بقدر أكبر  ض تعر  مخاطر

. وقد قامت منظمة كير بإصدار مذكرة توجيهية لمساعدة الموظفين على تحديد األولويات و القدرة على  الجنسي

تطبيق  ورة الستمرار في  سوء السلوك الجنسي في زمن الوباء.  وحيث ت شدد المذكرة على ضر  حدوث  تجنبكيفية  

عند إلحاق  وإستخدام أساليب تفاعل إفتراضية للعمل عوضاً عن األساليب المباشرة  إجراءات صارمة للتوظيف،  

دد بالعمل وزيادة وعي جميع الموظفين حول قواعد سلوك   فضالً عن ذلك،  الخاصة بالمنظمة.    حمايةال موظفين ج 

ال  عبر  جديد  تدريبي  برنامج  المنظمة  والتحرش  تقدم  والعتداء  الستغالل  من  الحماية  حول  للموظفين  نترنت 

 الجنسي. 

ئ "عدم إلحاق  تطبيق أدوات تقييم المخاطر حسب السياق، و مباد  عبرعلى البرامج اآلمنة    وذلك من خالل التركيز 

   الضرر" ووضع س بل بديلة للتواصل مع المجتمعات المحلية.

نحو تعزيز القدرات الداخلية من أجل تنسيق وإدارة عمليات التحقيق التي تتسم  الدولية،  إن إستثمار منظمة كير  

تمكنت   العالمي. حيث  الوباء  تفشي  فترة  م شددة خالل  قيود  تطبيق  أ كلها، عندما جرى  قد آتت    فرقبالحساسية، 

 . والستجابة للبالغات التى تم تلقيهاالتحديات كافة  مواجهةالقطرية و المحققين من  الحماية

األمان الذي يتمحور حول   على نهجالخاصة بها    حمايةال في آخر إصدارات سياسة منظمة كير م جدداً    أكدتو إذ  

ة  وجه إستجابن و تلبية إحتياجاتهم، هو ما ياجيأمن و خصوصية الن  الذي مفاده أنمنظمة  الي عزز موقف    مما  ،ينالناج

عملية  و بعد  ن عند تقديم أي بالغ و أثناء  أيضاً على ضرورة دعم الناجييؤكد    و،  الجراءات التي تتخذهاو    المنظمة

 التحقيق.  


