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اير  5  2020فبر
 

ام مرسي كور بتنفيذ اإلجراءات ز   إلت 

 

ي أكتوبر 
كة التحقيق ، طلب مجلس إدارة2019ف  ي اليت  مرسي كور من شر ي مستقلفيسبر ي  إجراء تحقيق خارجر

حول الخطوات التر

ي عام 
ِخذت عندما تم تقديم بالغات إىل المنظمة ف 

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

 . الُمؤسس المشارك السابق لدى مرسي كور 

 

كة المحاماة ا بتكليف شر
ً
لو بإجراء تقييم منفصل للسياسات واإلجراءات الحالية للمنظمة بشأن  نيكولز  كما قامت مرسي كور أيض

. وقد تم نشر كال التقريرين من قبل  . هنا بالكامل مرسي كور اليوم، وباإلمكان االطالع عليهما  االستغالل واالعتداء الجنسيي  

 

 
 
امن مع إصدار هذه التقارير، أعلن إدا إن ي كال التقريرين. بالبر 

رة مرسي كور ومجلس اإلدارة يقبلون باإلجماع النتائج والتوصيات الواردة ف 

ام بتنفيذ اإلجراءات اليوم عن  - بيث دي هامل يادة المدير التنفيذي المؤقت تحت ق - مجلس إدارة مرسي كور والفريق التنفيذي  االلبر 

 التالية: 

 

 يد من التحقيق مز 

 

 : ي
 ستقوم مرسي كور باآلتر

ي التسعينات.  ●
ي تم  بها التعامل مع هذه القضية من قبل مرسي كور ف 

 إجراء تحقيق حول الكيفية التر
 

ي ا ●
ة و رتكبها إلسالقيام بإجراء تحقيق لتحديد حجم اإلساءة الجنسية التر ي مرسي كور. و تورث كولفر خالل فبر

 اجده ف 
 

ي تاري    خ منظمتنا و وإعادة تقييم كيف نعكس دور إلسو عملية شاملة لفحص تطوير  ●
 . رث كولفر وآخرين ف 

 

 إعادة هيكلة المهام القانونية واألخالقية وحماية األشخاص

 :  ستقوم مرسي كور بالتاىلي

ية واإلدارة القانونية، سي اي سي اوتوضيف كبب  مسؤوىلي األخالقيات واإلمتثال ) ●  عن كل من إدارة الموارد البشر
ً
(، مستقال

يم التقارير إىل السي اي حماية األشخاص بتقدفريق يجب أن يقوم  ويقوم بتقديم تقاريره إىل المدير التنفيذي ومجلس اإلدارة. 
ية. سي او  ي حاالتستكون جميع التحقيقات المكما   ، وليس إىل المستشار العام أو الموارد البشر

ية ف  سوء   تعلقة بالموارد البشر
ش همالسلوك الجنسي أو التحر  افاألشخاص  حماية، من مسؤولية فريق ، سواء بي   أعضاء الفريق أو غب  اي  السي  وتحت إشر

ي يرأسها سي او 
بالموارد والموظفي   عىل نحو مناسب  السي اي سي او . باإلضافة إىل ذلك، سيتم تزويد اإلدارة الجديدة التر

ي تركز عىل الناجي   وال طبيقوت
حاالت من قبل فريق متعدد  ، مثل إدارة صدمات النفسيةتعامل مع الأفضل الممارسات التر

 
ً
 . التخصصات يتضمن أخصائًيا صحًيا مؤهال

 

 

https://www.mercycorps.org/response-to-culver-abuse
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ي كبب  عىل مدار األشهر ال   ●

ي تدعم اإلبالغ عن الحوادث وإدارة الحاالت المقبلة لتعزيز  18القيام باستثمار إضاف 
أنظمتنا التر

ي ذلك حماية األشخاص
ي االنتهاكات األخالقية المزعومة، بما ف 

اف عىل التحقيق ف  . وهذا يشمل إضافة موظفي    واإلشر

 حجم القضايا. إضافيي   للتعامل مع 
 

كة  يي   تع ●   شخاصاأل  تحقيق وحمايةللشر
ُ
ي االحتياطوضع تابعة لجهة خارجية ت

ي االستجابة ألحداث  مرسي كور لدعم  ف 
ف 

 عىل حدة.  قضية، الستخدامها حسب الحاجة عىل أساس كل األشخاص حماية
 

ي اس اي أيوالحماية من االستغالل واالعتداء الجنسيي   ) األشخاص حمايةلشاملة  لبناء القدراتوضع خطة  ● من أجل ( تر
ي الميدان

مركز التنسيق  التوظيف المتواصل وتدريبات باإلضافة إىل  ،ضاء مجلس اإلدارةوالمقر وأع أعضاء اإلدارة العليا ف 
: و . لحماية األشخاص   األشخاص لدى مرسي كور؛معرفة وممارسة سياسات وعملية حماية  تشمل خطة بناء القدرات ما يىلي

ي لعنف أفضل الممارسات واإلجراءات للعمل مع الناجي   من ا
؛ اإلسعافات األولية النفسية واالجتماعية. التحقيقات الجنسات 

ي االستغالل واالعتداء الجنسيي   
عي   المحليي    ها إىل الخدمات والمصالحعنالحاالت الُمحالة أو الُمبلغ ؛ ف   . والُمتبر

 
 .ليات تقديم تقارير المساءلة المجتمعية وتدريب المحققي   المحليي   تشي    ع تنفيذ آ ●

 
ي ذلك المعلومات  ●

ي تم إجراؤها عىل برنامج حماية األشخاص، بما ف 
ات التر تحسي   الشفافية بشكل عام عن طريق نقل التغيب 

لذين تقدموا لمعرفة حالة  حول الموارد اإلضافية، بشكل واضح إىل جميع الموظفي   وبالتحديد عن طريق إبالغ األشخاص ا
 تحقيقاتهم. 

 
 يُ  األشخاص حماية عن سنويعام نشر تقرير  ●

 
ر تفاصيل كافية لتحديد نوع القضية وحالة التحقيق مع الحفاظ عىل الشية وف

ا. 
ً
مت وقد أيض شر   - من هذا القبيل األول  تقرير ال سنوي. الجزء األول من أشخاص  بنشر تقرير حماية مرسي كور سبق أن البر 

ُ
ن

ي عام 
 . هنا يمكن العثور عليه  -  2019ف 

 

 تحديثات للسياسات 

 :  ستقوم مرسي كور بالتاىلي
 

ي أرض الواقع لضمان تنفيذ السياسات القيام بإجراء تحقيق حول كيفية عمل سياسات حماية األشخاص لدى مرسي   ●
كور ف 

 بفعالية وموارد كافية. 
 

ة المن  مرسي كور ومراجعة سياسات وإجراءات  استعراض ● ، ال سيما لتشمل  اسبة لسد الثغرات وتعزيز تطبيقها مع الخبر
ي الذي اواالع السابقللتعامل مع سوء السلوك الجنسي سياسات 

لسابقون أو الموظفون ارتكبه تداء والعنف الجنسات 
ي مؤسسات سابقة أو خارج 

راء تدقيق عىل  إجمكان العمل. وكجزء من المراجعة، الموظفون الحاليون والذي حدث ف 
 التحقيقات السابقة. 

 
ي سياسات المنظمة ●

، باالعتماد عىل أفضل الممارسات العالمية  اعتماد ودمج تعريف واضح وقوي لحماية األشخاص ف 
عة الرئيسية لفق مع الجوبالتوا تطبيق عىل  مدى قابليتها للل  مرسي كور ضمن سياسات  توضيحمرسي كور. دى هات المتبر

ي أي مكان.  أعضاء الفريق السابقي   
ي البعيد وما إذا كانت السياسات قابلة للتطبيق ف 

ي الماض 
 واألنشطة ف 

 
. تتطلب إحالة القضايا المتعلقة باإلدارة العليا أو أعضاء مجلس اإل وضع سياسة  ● ي  دارة إىل محقق خارجر

 
  مرسي كور منتظم لسياسات ال و فع  تواصل واضح و  تقديم ●

 
. التأكد من المتعل قة باالعتداء واالستغالل الجنسيي   للموظفي  

  يتقدم لُمفاتحة المنظمة بادعاءاتمعاملة أي شخص 
ً
ي ا للقيم تتعلق باالستغالل واالعتداء الجنسيي   وفق

هذه المتأصلة ف 

 . هممعال تنطبق عىل ارتباط المنظمة  السياسات هذه و كانت، حتر لالسياسات

https://www.mercycorps.org/sites/default/files/Safeguarding_Report_1019.pdf
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 حوكمة المجلس تقوية

 :  سيقوم مجلس إدارة مرسي كور بالتاىلي

اء مستشارين حماية اكل اللجان لضمان أفضل ممارسات حوكمة مجلس اإلدارة وهي مراجعة ● .  األشخاص مع خبر خارجيي  
اف عىل األخالقيات والثقافةإنشاء لجنة تابعة لمجلس اإلدارة تتوىل  ي ذلك جهود ، باإلشر

. سيكون لدى األشخاص حمايةما ف 

اف عىل الثقافة وااألشخاص حماية بة المكلفة بمراجعة جميع قضايا لجنة مجلس اإلدارة هذه المهارات المناس إلشر
ي مجلس إدارة مرسي كور. األشخاص  حمايةرئيسي لعيي   مدير األخالقية. ت

 ف 
 

فهم   لمجلس الجدد عىل تدريب مستمر ُيعزز أعضاء ا يحصل والتأكد من أناألشخاص حماية ب  التدريب للمجلس بشأن توف ●
 أعضاء مجلس اإلدارة للحوكمة. 

 
للمرونة بعمل استثناءات وضع حدود لمدة الخدمة وتكريمها، سواء بالنسبة لعضوية مجلس اإلدارة أو اللجنة، مما يسمح   ●

اتيجية المنظمة سيوفر ذلك فرصة إلضافة مهارات ووجهات نظر جديدة إىل مجلس   . عندما يكون ذلك مهما بالنسبة السبر
 اإلدارة. 

 
 .تعريف المساءلة واالتصال بشكل واضح حتر يفهم المديرون كيفية اتخاذ القرارات ومن يتحمل المسؤولية ●

 

امات إضافية  ز  الت 

: ستقوم مر   سي كور بالتاىلي

، تضمي    األمر  اقتضاء، عند ذات الصلة ألعضاء الفريق التنفيذي لضمان توصيف السياسات والوظائفمراجعة وتحديث   ●
والثقافة عند قيام لجنة تعويض مجلس اإلدارة بإجراء  واإلدماجواألخالقيات والتنوع  األشخاص حمايةب المسؤوليات المتعلقة

 المراجعة السنوية. 
 

ي  األشخاص محاسبة ●
 . من خالل اإلجراءات التأديبية المناسبة 2018إساءة التعامل مع قضية  الذين شاركوا ف 

 
ي اإلخفاقات  والتعامل مع المشاكلإجراء مراجعة لثقافة مرسي كور  ●

ي ساهمت ف 
ي تم تحديدها والمعايب  الثقافية التر

ي   التر
ف 

ي اليت.   تحقيقات فيسبر
 

امات المذكورة أعاله مراجعة ● ي كل اجتماع لمجلس اإلدارة حتر يتم تنفيذ جميع األمور وتقديم تقرير   اتجراءاإل التخاذ  االلبر 
ف 

ي السنة خالل ذلك الوقت.  المحرز إىل العمومعن التقدم 
 مرتي   ف 

 
عي   سنكون شفافي   مع أعضاء فريق مرسي كور  اماتنا. تنفيذنا لهذه والمجتمع األوسع أثناء  والمتبر  البر 

 

 لقد 
 
ي عام منا مما حتعل

، سواء كانت عىل المستوى المحىلي أو داخل هذه الدروس إىل إجراءات تصحيحية ليحو وسنقوم يت 2018دث ف 

امج عىل األشخاص حماية، ولضمان أن ممارسات اإلجراءات الصحيحة لدعم الناجي    أنظمتنا العالمية. هذه هي  ي تقديمنا للبر
 مضمنة ف 

لهم الدعم الذي يحتاجونه ، وستقدم لناجي   تشعر بامرسي كور بطريقة ستجيب ، سوف تمشاكلتظهر أي مستوى العالم. عندما 

 ويستحقونه. 


