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ي اليت ونيكولز لو   بيان مجلس إدارة مرسي كور بشأن نتائج وتوصيات فيستر
 

 

ي أكتوبر 
ي  ، طلبت2019ف 

ي مستقل حول الخطوات التر ي اليت إجراء تحقيق خارجر كة التحقيق فيسبر مرسي كور ومجلس إدارتها من شر

ي عام 
ِخذت عندما تم تقديم بالغات إىل المنظمة ف 

ُّ
بخصوص إساءة جنسية تم ارتكابها من طرف الراحل إلسوورث كولفر،  2018ات

السيد كولفر وزوجها من مؤسسة مرسي كور تقييم ما إذا كان التحقيق   الُمؤسس المشارك السابق لدى مرسي كور. حيث طلبت ابنة

، سوف  ي
ي أوائل التسعينيات، حول إساءة جنسية تعود وقائعها إىل سبعينيات وثمانينيات القرن الماض 

المسبق الذي أجرته المنظمة ف 

 يتوافق مع المعايبر الحالية لمرسي كور للتعامل مع ادعاءات اإلساءة الجنسية. 

ي اليت، والذي كشف أن د تلقر المجلس تقريرلق ي عام  فيسبر
ي الحكم ف 

ي  2018مرسي كور ارتكبت أخطاء ف 
ي ذلك فشلنا ف 

، بما ف 

ي اليت إىل أن ا لقيمنا األساسية. وبينما خلصت فيسبر
ً
مرسي كور لم ترتكب أي  التعامل مع أحد الناجير  من اإلساءة الجنسية وفق

شكل من األشكال التسبر عىل تجربة الناجية، إال أننا نشعر بخيبة أمل عميقة إزاء تعاملنا مع هذه   مخالفات متعّمدة ولم تحاول بأي

 المسألة ونأسف بشدة عىل ذلك. 

كة المحاماة ا بتكليف شر
ً
نيكولز لو إلجراء تقرير منفصل من أجل تقييم سياسات الحماية من االستغالل واالعتداء   قامت مرسي كور أيض

ي الم
ي هذا المجال الجنسيير  ف 

نظمة وقابلية تطبيقها عىل هذه المالبسات. وخلصت نيكولز لو إىل أن سياسات وإجراءات مرسي كور ف 

بات والتوقعات وأفضل الممارسات للمؤسسات الحكومية والمتعددة 
ّ
المتعلق باالستغالل واإلعتداء الجنسيير  تتوافق مع المتطل

ي قطاع التنمية الدولية. 
ا أن استجابةاألطراف الرائدة ف 

ً
ي التسعينيات لم تتوافق مع هذه   إال أن نيكولز لو وجدت أيض

مرسي كور ف 

ي عام 
ي استجابتها للطلب الذي تّم رفعه ف 

 . 2018المعايبر الحديثة، كما أن المنظمة لم تقم بتطبيق هذه المعايبر ف 

  

ي اليت و تم نشر كل من تقريري  إدارة مرسي كور ومجلس إدارتها يقبلون باإلجماع مرسي كور.  نيكولز لو اليوم عىل موقع فيسبر
ّ
إن

ا المرحلة التالية من مراجعتنا لتحديد حجم اإلساءة الجنسية ا
ً
ي كال التقريرين. كما أننا نبدأ اآلن أيض

ي  النتائج والتوصيات الواردة ف 
لتر

امات ا ي مرسي كور. هناك قائمة كاملة بالبر 
ة تواجده ف  لمنظمة بتنفيذ اإلجراءات متوفرة عىل الموقع  ارتكبها السيد كولفر خالل فبر

ي لمرسي كور. 
ون   اإللكبر

 

ي عام 
ي نهجنا خالل التسعينيات وف 

فتها مرسي كور ف  ي اقبر
وعىل  2018ونحن نعتذر دون تحفظ للسيدة كولفر همفري عىل األخطاء التر

 .  األلم الذي سببه ذلك. كان عىل مرسي كور اتباع نهج متمركز أكبر حول الناجير 

ي بالشفافية بخصوص هذه التقييمات وأخطائنا سيؤدي إىل تحسير  منظمتنا وقدرتنا عىل خدمة األخرين. سنقوم بتحويل هذه  إ
ّ

ن التحىل

ا لقيمنا ومهمتنا. 
ً
، وسنكون مسؤولير  عن تزويد الناجير  بالدعم الذي يحتاجونه ويستحقونه، وفق  الدروس إىل إجراء تصحيحي


