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 الملخص التنفيذي 
 

ي 
ت صحيفة ذا أوريجونيان /  ،2019أكتوبر  8ف  يروي بالتفصيل إدعاءات اليف تقريرا استقصائيا أوريغون نشر

ت له
ّ
ي سبعيني االعتداء الجنسي الذي تعرض

ي عىل يد والدها، إيلسوورث تانيا كولفر همفري ف 
ات وثمانينيات القرن الماض 

رئيس النائب ، ثم شغل منصب 1994 كولفر رئيسا للمنظمة حتر عام  عملكور.   مرسي كولفر، المؤسس المشارك ل

ي عامللعالقات الدولية حتر وفاته 
ز التقرير . كما 2005 ف 

ّ
ي قامت بها رك

فيما يخص إدعاءات  كور   مرسي عىل التحقيقات التر

ي قمع  كور   مرسي  تجاوب بوصف التقرير  وقام. 1990السيدة كولفر همفري سنة 
ون  دمتها السيدة كولفر  رسالة بريد إلكتر

اهة الخط الساخن لوزوجها كريس همفري إىل همفري  ي لت  
ي عام  كور   مرسي ف 

يطلبون فيه تقييم مدى مالءمة  2018ف 

ي ضوء 
ت القّصة والفيديو الجديدة للمنظمة. لقد هزّ سياسات األخالقيات ممارسات التحقيق و تحقيق التسعينيات ف 

ي غضون أّيام، استقال رئيسها التنفيذي وكبتر المستشارين القانونيير  وعضو مجلس اإلدارة شدةكور ب  مرسي المرافق لها 
. فف 

 القديم. 

 

ي أعقاب نشر تقرير ذا أوريجونيان، أنشأ مجلس إدارة 
اف عىل تحقيق  إس سي كور لجنة خاصة )"  مرسي ف  "( لإلشر

ي كور   سي مر مستقل حول استجابة 
لتوقد  . لسيدة كولفر همفريطلب ال 2018عام ف 

ّ
ي اليت من اللجنة الخاصة  وك فيستر

كة محاماة تقدم المشورة للمنظمات الدولية غتر الحكومية حول معايتر وتوقعات الوكالة األمريكية  نيكولز خالل  لو، وهي شر

ع األكتر لدىللتنمية الدولية،  ي اليت إجراء تحقيق مستقل، و  كور.   مرسي  المتتر ّوج بُطلب من فيستر
ُ
 تقرير عامت

ّ
ز عىل ، ُيرك

ي عام كور   مرسي استجابة 
فر همفري. لم للسيدة كولف 2018 ف 

َّ
كل
ُ
ي اليت  ت تقييم سلوك السيد كولفر أو بمهمة فيستر

ي الت  مرسي تحقيق 
 سعينيات. كور ف 

 

ي اليت، استعرضت عىل مدار ستة أسابيع تتعلق باإلطار  كور   مرسي جمعها من  وثيقة تّم  50000أكتر من  فيستر

ي 
ي ألشخاص الذين تمت مقابلتهم كانوا مرتاحمقابلة شخصية أو هاتفية. للتأكد من أن ا 55وأجرت  2019-2018الزمت 

ير  ف 

قير  
ّ
 وقد ، التحدث برصاحة مع المحق

 
المحددة للهوية  معلومات المع الوعد بعدم الكشف عن تامة ة بالت بشيّ جريت المقاأ

ي التقرير دون موافقة أصحابها 
ي اليتحصلت . ف  ي  قبل تعاون كامل من عىل  فيستر

 كور.   مرسي الموظفير  ف 

 

ي اليت النتائج الو قدمت  ي اليت ب ثم قامت اللجنة الخاصة. لة إىل عية المفّص ائقفيستر عد ذلك بإنشاء هذا فيستر

يلخص النتائج الرئيسية ويسلط الضوء عىل والذي ، و الخاصة وبالتنسيق مع نيكولز ل  ا لتعليمات اللجنةالتقرير العام، وفق

إشارات  أي فقط وال يتضمن  باللقب، يشتر التقرير إىل األفراد الخاصة اللجنةبناًء عىل طلب و المجاالت المحتملة لإلصالح. 

ي هذا التقرير مالحظات واستنتاجات  و . ل أن تكون مشمولة بامتياز المحامي وموكلهإىل مواد يحتم
تعكس النتائج الواردة ف 

ي اليت  المستقلة.  فيستر

 

ي اليتوجدت  ي عام  فيستر
ي اكان لدى مرسي كور سياسات وعمل  2018أنه ف 

 –دعاوى لتعامل مع يات معقدة ف 

ي حماية األشخاص شكاوى 
وسوء  المحىلي  جتمعللمستفيدين أو أفراد المير  الجنسيواإلعتداء تثتر قضايا االستغالل التر

ي ذلكالسلوك الجنسي الداخىلي 
. تتبع سياسات  ، بما ف  مرسي كور نهًجا  ماية األشخاص لدى حالتحرش واالعتداء الجنسيير 

ء سالمة وأمن  ي
 وقبل كل سر

ً
ي االعتبار أوال

ي تشتر إىل أن "مرسي كور ستأخذ ف 
ي التعامل مع االدعاءات التر

يركز عىل الناجير  ف 

يوضح نطاق السياسات أنها تنطبق عىل جميع أعضاء فريق مرسي كور  ورفاهية الناجير  خالل أي تحقيق أو إجراء متابعة."

كاء والزوار أو أي شخص آخر يتلفر موارد مرسي كور. وأ حماية أن سياسات   ا واضحليس إال أنه عضاء مجلس اإلدارة والشر

ي رس يقها عىل المالبسات طب هذه تم تاألشخاص 
ي الخاصة بـالموضحة ف 

ون  يد اإللكتر إىل مرسي كور، ولم يتبع  همفريالة التر

 هنا. حماية األشخاص ا مع األمر بروتوكول األفراد الذين تعاملو 

 



ي ال  .  حولبشكل مناسب  ا رسي كور كان متمركز األوىلي لم النهجيت أن وجدت فيستر التواصل   فقد وعد  الناجير 

ي نوفمتر 
.  متمركز حولباتباع نهج  2018األوىلي مع السيدة كولفر همفري ف  ، وكما تمت مناقشته وبالرغم من ذلك الناجير 

:   فقد حدثت العديد من األخطاء فيما بعد بمزيد من التفاصيل أدناه،  مما أدى إىل استجابة لم تكن متمحورة حول الناجير 

ي األقدمإىل  المسألةتم إسناد لقد 
ي  ه ال يمتلك أيلكن، و ز س وبار ، وهو محامي متمرّ المستشار القانون 

ة ف  حماية تحقيقات ختر

ي إجراءات سابقة للك  فقط؛ فهذه المسألة تم التعامل معها الناجير  المتمركزة حول أو األشخاص 
لم تأخذ و  مجلس. تحقيق ف 

ي ضوء سياسات األخالقيات  تنظر مرسي كور طلب همفري بالقيمة االسمية أو 
ي التحقيق المسبق ف 

ة، وبالتاىلي لم الجديدف 

ة . حول ما استتبعه الطلب همفريمرسي كور و اتفاق بير   أي يكن هناك يد  فقد كانت النتر ي رسائل التر
المستخدمة ف 

ي الصادرة عن 
ون  ي األقدم اإللكتر

ي  الئقةغتر المستشار القانون 
ر الذي لحق بالتحقيق السابقوضع وفشلت ف  ي  الرص 

ف 

،لحماية األشخاص ا دكان مؤيّ   والمستشار العام، الذي. الحسبان ي
ي الماض 

ة إىل نهج مقاربة مختلفة.  بقوة كافي يدعو لم  ف 

ي الخاصة بـهمفري وصلت طلفقد ، عالوة عىل ذلك
ون  يد اإللكتر ي  بات التر

ي وقت كان فيه فريق األخالقيات يفتقر إىل خبتر ف 
ف 

ة فراغ مما ترك، حماية األشخاص ي الختر
قلل المدير التنفيذي من خطر إساءة التعامل مع الشكوى لقد هذه القضايا.  حولا ف 

ي فقد  المقدمة إىل المنظمة. 
ه من المعنيير  واثقير  للغاية ف   التحقيق السابق للمجلس واستنتاجه. كان هو وغتر

 

اف صحيح المسار من قبل مجلس اإلدارةفرص تتم تفويت  أيضا من قبل اللجنة  و  ،عليا ، الذي يتمتع بسلطة إشر

كة ل (  لتدقيق المشتر ي أي آر سي ف عىل  وإدارة المخاطر )جر ي تشر
مخاطر المحتملة لدى مسائل حماية األشخاص والوالتر

 مرسي كور. 

 

ي األخطاء أيضا تكون بعض العوامل الثقافية قد ساهمت  قد 
ي االستجابة.  ف 

ي حدثت ف 
ي اليت قلم تو التر دم فيستر

 إىل أن الق توجي إجراء مراجعة ثقافية، لكن المقابالت عىل 
ّ
أنه لم يتم تشجيع   ، بمعت  السلبيةإىل  االستماعقيمة ر يادة لم تقد

اضات الشديدة عىل مسا كتر  عىل هذا ر العمل الذي تم اختياره. وأيضاالعتر
ي أن  اإلطار ا، فإن ميل المنظمة إىل التر

قد يعت 

ي مخاطر استهانوا بال القادة
 المقر. ف 

 

ي اليت  وبالتاىلي فإن ي ءة سا اإل أو أي جهد للتستر عىل  د إيذاء متعمّ أي دليل عىل ارتكاب لم تجد فيستر
الجنسية التر

ت رسي كور مالسابقة لتحقيقات الالسيدة كولفر همفري أو  ضت لها تعرّ 
ّ
ّم إن الزال

ُ
ي الحكم وهفوات الح. ث

ة  كمو واألخطاء ف 

ة من األفراد  بريد  رسالة  لديهم معرفة جوهرية ب من أعضاء القيادة العليا فقط قلة قليلة كما أن .  تمت بواسطة حفنة صغتر

ونيهمفري  ي القضايا المتعلقة بسوء السلوك الجنسي شية.  بالنظر إىل أن مرسي كور  ةاإللكتر
 تبفر

 

ي اليت فإن بناًء عىل تحقيقنا، و  واإلدارة الحالية   كامال دارة  عدة توصيات إىل اللجنة الخاصة ومجلس اإل تقدم فيستر

إعادة هيكلة  و  كولفر همفريالذي طلبته السيدة  تحسينات. ويشمل ذلك إجراء التحقيق والتقييم من أجل إجراء لـمرسي كور 

ي ذلك تحسير    األشخاص حمايةوضمان الموارد الكافية ل الوظائف القانونية واألخالقية،
وتعزيز حوكمة مجلس اإلدارة، بما ف 

 والثقافة.  حماية األشخاصالرقابة عىل 
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ً
 المراجعة والمنهجية المتبعة نطاق  أول

 

ي 
اف عليه  2019أكتوبر  21ف  ي واإلشر ي خارجر

اك مستشار قانون  ، أنشأ مجلس إدارة مرسي كور اللجنة الخاصة "إلشر

ي التعامل مع  مدى مالءمة مرسي كور  بخصوص إلجراء تحقيق مستقل 
ي السيد ادعاءات ومجلس إدارتها ف 

ة كولفر همفري ف 

ي عامي 
. بعد نير  لمن أربعة أعضاء مجلس إدارة وممثلير  اث الخاصةتتألف اللجنة و ". 2019/ 2018التسعينيات وف  لموظفير 

ي اليت، من خالل مكتب المحاماة نيكولز لو، اللجنة الخاصة  ، أوكلتثالثة أيام ي استجابة  لفيستر
لتحقيق بشكل مستقل ف 

ي عام مرسي كور لطلب السيدة كولفر همفري
ي اليت لدى. 2018 ف  ف بها  مديري فيستر ات معتر ي مجال العنف  ختر

ف 

ي عىل استجابة مرسي كور ُيركز هذا التقرير  إنواالعتداء عىل أساس الجنس. 
السيدة كولفر همفري عتر لطلب  2018عام ف 

ي 
ون   . رسالة بريد إلكتر

 

ي اليت تحقيقها من خالل البحث ومراجعة أكتر من  جميع المراسالت بير  وثيقة تضمنت:  50000بدأت فيستر

ي عام سي كور والمر 
ي الداخلية والمراسالت األخرى من مرسي كور ، و 2018همفريز ف 

ون  يد اإللكتر مدونة سلوك  و  ،رسائل التر

ي ذلك اإلبالغ والتحقيقات  
ي تتناول سوء السلوك الجنسي والشكاوى المتعلقة باألخالقيات )بما ف 

المنظمة والسياسات التر

 لكبار القادة.  ات الوظائففيوصمجلس اإلدارة، وت ومحاض  لجنة مواثيقو  ،بموجب هذه السياسات(

 

ي اليت  ة ما بير  مقابلة شخصية و  55لقد أجرت فيستر
ي الفتر

األشخاص و . 2019ديسمتر  2أكتوبر و  23هاتفية ف 

جريت معهم 
 
ي أنحاء مختلفة من مقابالت هم الالذين أ

موظفير  كبار ومتوسطير  وصغار وموظفير  سابقير  يعملون ف 

ي يتواجدون أربعة من الموظفير  الذين تمت مقابلتهم  وهناكالمنظمة. 
ي أوروبا وثالثة ف 

كما  خارج أوروبا أو بورتالند.   أماكن ف 

 
ّ
ي اليت إرساالت تلق ي ت فيستر

، يعمل بعضهم ف  ي من ستة موظفير 
ون  يد اإللكتر  الخارج. أحد عشر ممن أجريت معهم بالتر

ي مجلس اإلدار 
ي اليت كما سابقون.  الدارة اإل وأعضاء مجلس حاليا  ة مقابالت هم أعضاء ف  مقابلة مع أيضا أجرت فيستر

ي السيدة كولفر همفري شخ
ي مك2019ديسمتر  1صيا مع محاميها ف 

 تب محاميها. ، ف 

 

جريت معهم المقابتم تحديد مكان 
 
ي اليتاألشخاص الذين أ : طلبت فيستر إجراء  الت باستخدام طريقتير 

ة باألحداث ذات وأعضاء مجلس اإلدارة الذين قد ت مقابالت مع الموظفير  الحاليير  والسابقير   كون لديهم معرفة مباشر

ي عام
مت مرسي كور 2019وأوائل عام  2018 الصلة ف 

ّ
 جل. كما قد

ّ
ي اليتبفير  معلومات االتصال ميع الموظ  ،فيستر

 للمهتمير  ب
ّ
. التحد ا مع 18تواصل وقد ث مع المحققير 

ً
ي اليت موظف ي ا فيستر

 للمشاركة ف 
ً
ة  لتحقيق. مباشر

 

ي اليت و  ي التحدث برصاحة، أجرت فيستر
مقابالت الللتأكد من أن األشخاص الذين تمت مقابلتهم كانوا مرتاحير  ف 

ي التق المعلومات المحددة للهويةشية مع وعد بعدم الكشف عن ب
ي اليت أيضرير دون موافقة ف  ا أصحابها. اعتمدت فيستر

ي تكون فيها ذكريات 
ي الحاالت التر

ي إنشاء سجل لألحداث. ف 
ي خالل المقابالت للمساعدة ف 

ون  يد اإللكتر عىل رسائل التر

، فقد   . تم تدوين ذلكاألحداث غتر متناسقة بير  المشاركير  المختلفير 

 

ي اليت مراجعة لثقافة مرسي  يلم تجر  البالغ عددهم  نحاول أن نسمع من جميع أعضاء الفريق كما لم ،   كور فيستر

،  مع الموظفير  الحاليير  والسابقير   متعلقة بالثقافة أثناء المقابالت مسائل ، فقد سمعنا مراًرا وتكراًرا عضو. ومع ذلك 5500

ي الثقافية  المسائلأننا نعتتر هذه وبما ومعظمهم من مكتب بورتالند. 
ي حدثت، فإننا مساهمة ف 

قد قمنا بإدراج   األخطاء التر

ي هذا التقرير. 
 مالحظاتنا ف 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 بيان النتائج  ثانًيا. 

 

  عام  .أ
 
  ، كان لدى مرس  كور سياسة حماية أشخاص معقدة2018ف

 

ي عام 
ي تحديث سيا مرسي كور ، بدأت 2017ف 

حماية األشخاص. وتشمل  شكاوىساتها الحالية المتعلقة بف 

ي عام ذات الصلة األشخاص حمايةسياسات 
ثة ف 

ّ
ي مكان العمل، 2018، المحد

حماية الطفل  و  سوء السلوك الجنسي ف 

اغة السياسات يتم صيو . المحىلي  لمستفيدين وأعضاء المجتمعير  لالجنسي واإلعتداءواالستغالل  بالبشر مكافحة االتجار و 

ام م  1يئة شاملة وآمنة. رسي كور بببلغة تعكس التر 

 

ي ا مع السلوك اال عىل أن المنظمة "ال تتسامح مطلق مرسي كور دى نص سياسة حماية الطفل لت
ستغالىلي أو التعسف 

ي جميع ا"فهي تحظر االستغالل واالعتداء الجنسيير  من جانب موظفيها  ."تجاه األطفال
، سواء كانت أوقات عمل ألوقات ف 

ي "أعضاء الفريق  يضا عىلمرسي كور أأم ال." كما تفرض 
ي االمتناع عن االنخراط ف 

 ". أي نشاط قد يكون استغالىلي أو تخويف 

 

مون بإعطاء الناجير  ينص عىل  نهجا متمركزا حول مرسي كور األشخاص لدى تتبت  سياسات حماية  "أننا ملتر 

عير  ، وضمان الشفافية مع الناجير  األولوية، وتوفتر الدعم الذي يحتاجونه ، واتخاذ اإلجراءات حليةجتمعات الموالم المتتر

ت تجعل فريق األخالقيا المحىلي  عضاء المجتمعألمستفيدين و ير  لواالعتداء الجنسيإن سياسة االستغالل   2. "التصحيحية

 عن ضمان اتباع نهج متمركز حول 
ً
ي تقاريمسؤوال

،  ر االستغالل واالعتداء الجنسيير  )"اس اي أي"(الناجير  أثناء التحقيق ف 

 ً ء مرسي كور "ا إىل أن مشتر ي
 وقبل كل سر

ً
إجراء  الناجير  خالل أي تحقيق أو ورفاه  أمن ، ستأخذ بعير  االعتبار سالمة و ، أوال

كة كما أن متابعة."   ( وإدارة المخاطر  للتدقيقلدى اللجنة المشتر ي أي آر سي اف عىل)جر  حمايةجميع المسائل المتعلقة ب إشر

 . األشخاص

 

اهةارتكاب أي مخال دعاوىبشكل أساسي  مرسي كور تتلفر  ي  فات من خالل خطها الساخن للت  
، وهي نفس اآللية التر

ي عام  كولفر همفرياستخدمتها السيدة  
ف من  األشخاص حماية. ويمكن أيضا اإلبالغ عن حوادث 2018ف  ألي قائد أو مشر

ية. كما يتم  ألعضاءأو  مرسي كور  ي مرسي كور   فريق األخالقيات أو فريق الموارد البشر
تقديم دعوى ضد مسؤول تنفيذي ف 

ة إىل  ي أي آر سي مباشر  3. جر

 
كات التابعة والمؤسسات   مرسي كور سياسات المؤسسة عىل جميع كيانات  تشي 1    اإلدارةو  الضباط، " ؛ وأعضاء مجلس اإلدارةها يلإ بةسالمنتوالشر

يكة  ('أعضاء الفريق' بصورة جماعيةتطوعون )المتدربون والمو  الموظفون المعارونو  والموظفون ؛ والمستفيذون الفرعيون والمنظمات الشر

اء  ونوالمتعاقد ي ذلك المحامون(والختر
أو  مرسي كور وأي منظمة أو فرد آخر يعمل نيابة عن  والممثلون ستشاريون والوكالء ، واال الخارجيون )بما ف 

اف  ي تشمل المصورين والمخرجمنشآت تابعة لمرسي كور  ار أي(؛ وزوّ 'كاءشر ال'بصورة جماعية ) مرسي كور تحت إشر
ير  والصحفيير  والباحثير  ، والتر

عير   عير  المحتملير  وأي شخص آخر تستضيفه  والمتتر ي تنفذها أو   مرسي كور برامج  أو يزور  مرسي كور والمتتر
'(." سياسة الزوار'تدعمها مالًيا ) التر

ة ، المحىلي  جتمعأعضاء المير  للمستفيدين و الجنسي واالعتداء الستغاللا
ّ
القيات مرسي  شكاوى أخاإلبالغ عن المخالفات و ا سياسة . انظر أيض2الماد

ة ، كور 
ّ
 . 2الماد

 
ام مرسي كور  األخالقيات والسياسات: " 2  ، األشخاص" حمايةاألخالقيات واالندماج والتنوع و ب  التر 
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ي سجل شّ حماية األشخاص شكاوى بتسجيل تقوم مرسي كور  
ي تتلقاها ف 

ي مركزي. يتعامل فريق األخالقيات التر

يكشكاوى حماية األشخاص مع  ف . لدى مرسي كور  المتعلقة بأحد أعضاء فريق أو مشارك أو شر
ّ
يقوم عضو الفريق المكل

ي أو دعم آخر للضحايا أو الشهود ويقوم بتقديم الشكوى؛ بإقرار 
ي أو قانون   الدعاوىيبدأ التحقيق. إذا كانت ، ثّم أي دعم طتر

ية.  الواردة ي التقرير تتضمن أعضاء فريق مرسي كور فقط، تتم إحالة الشكوى إىل الموارد البشر
أي   بتوقيفتقوم مرسي كور  و ف 

أعضاء الفريق ستؤدي   ضد أحد الدعاوى الُمثبتة أثناء التحقيق. توجد ضده شكوى االستغالل واإلعتداء الجنسيير   شخص

ي أي آر سي ال. يتم إبالغ غتر مؤهل إلعادة التوظيفإىل إنهاء خدمته وجعله  ي بالتحقيقات  جر
 . منتظمةجدول اجتماعاتها الف 

 

ة التحقيق.  ية أو ويتم ضمان الشية طوال فتر ي نهاية التحقيق، يتم إعداد تقرير بالنتائج وتقديمه إىل الموارد البشر
ف 

 اإلدارية المحتملة والتدابتر التصحيحية. اإلدارة التخاذ اإلجراءات. كما تتم مراجعة التقرير أيضا لمعرفة اآلثار 

 

ية والفرنسية واإلسبانية والعربية.    مرسي كور تقوم  ي باللغات اإلنجلتر 
ون  بنشر هذه السياسات عىل موقعها اإللكتر

ي ذلك المديرين التنفيذيير  وأعضاء 
كجزء من تنفيذ السياسات المتعلقة بحماية األشخاص، يتعير  عىل أعضاء الفريق )بما ف 

ح السياسات. مج ي تشر
نت التر ي الدورات التدريبية عتر اإلنتر

 لس اإلدارة( المشاركة ف 

 

ي 
ي أجريناها مع موظف 

، فإن رد الفعل العام تجاه سياسات حماية األشخاص لدى  مرسي كور بناًء عىل المقابالت التر

 . ي المزيد استخدام  كان بإمكانه  األشخاص حمايةقسم الموظفير  أنه عىل الرغم من أن  أكد العديد من فقد المؤسسة إيجانر

ي عملية من الموارد 
ي كانت أنها   األشخاص واعتقدوا  حماية، إال أنهم كانوا يثقون ف 

تعمل بشكل جيد. وهذا هو السبب ف 

ي شملت 
ة التر ي لم  ادعاءات استيائهم الشديد من األحداث األختر

يشعروا أنها تعكس نهج مرسي السيدة كولفر همفري والتر

ي هذا المجال. وا كور 
 لعمل الشاق الذي تم القيام به ف 

 

اإلستجابة األولية لمرس  كور لدى علمها بتعرض السيدة كولفر همفري لإلساءة الجنسية كانت متمركزة  .ب

 حول الناجية 

 

ي أوائل عام  ،السيدة كولفر همفريباالعتداء الجنسي الذي تعرضت له ألول مرة  مرسي كور عندما علمت 
، 2018ف 

 حالتها الصحية عىل النحو الموصوف أدناه.  إىلعند النظر  ات االعتبار ة األولي راعت اإلستجابة

 

ي 
ت السيدة كولفر همفري عىل فيسبوك 2018يناير  15ف  بشأن االعتداء  بالترصيــــح ا بدأت فيه لةتدوينة شخصية مطوّ ، نشر

ي التدوينة اسم مرسي عىل يد والده  عانت منه وهي طفلةالجنسي الذي 
ي ودبلوماسي معروف". ولم تذكر ف 

ا، "فاعل إنسان 

ي مرسي كور وأرسلها إىل الرئيس التنفيذي  
كور أو والدها. لكن المستشار العام لمرسي كور علم بالتدوينة من خالل أحد موظف 

كة مرسي كور ورئيس ال ي أي آر سي لشر ، جر ي
ون  يد اإللكتر ي رد بالتر

يذي إن االدعاءات قد تم التحقيق فيها قال الرئيس التنفو . ف 

ي التسعينيات وأمر المستشار العام بالتحدث إىل رئيس ال
ي أي آر سي ف   4الذي كان أحد الذين تعاملوا مع الموضوع. جر

 

 

 

 
نامج داخل  مبادرتير  ا بتنفيذ تقوم مرسي كور أيض 3 ي إعداد التقارير لعمليات التر

وآليات األشخاص حماية مراكز تنسيق : البالد جديدتير  للمساعدة ف 

ي  فريق مدربون أعضاء مراكز التنسيق هم(. سي أي آر ام) المحىلي  مساءلة المجتمعو اإلبالغ 
ي إعداد التقارير من اليمكنهم تلفر

تقارير أو المساعدة ف 

هل الخط الساخن خال اهة أو غتر ي  للت  
ي البلدان التر

، ، خاصة بكل بلد المحىلي   هي آليات تواجه المجتمع سي أي آر ام  يعملون فيها. ويعملون كمورد ف 

احات والخطوط الساخنة المجانية ورسائل  ي قد تشمل صناديق االقتر
 . واتسابالوالتر



ي ذلك خبتر 
ة حماية األشخاص، حول ما يجب القيام  لقد تشاور المستشار العام مع أعضاء فريق األخالقيات، بما ف 

ة حماية األشخاص إجراء مزيد من التحقيقو به.  حت خبتر ي أن كما   ات اقتر
ت أعربت عن رأيها ف  ي نشر

فيسبوك   عتر التدوينة التر

ت أيض عدة أعالم حمراء: أن السيدة كولفر همفري رفعتقد  إىل   لها وهي طفلةوالدها اصطحاب ا بشكل منفصل عن نشر

أنه تم جلب خبتر ربما لتشويه   اعتقدت نها وأ  ،ا لمعايتر اليوميكن كافيا وفق أن تحقيق التسعينات ربما لم و  ،مخيمات الالجئير  

ي التسعينيات كانوا  ،سمعة السيدة كولفر همفري
كان لدى المستشار العام لقد   من إلسوورث كولفر.  مقربير  وأن المحققير  ف 

التحقيق واستشار  عاًما، لكنه ارتاح إليمانه بأن مكتب محاماة قد أجرى  25ذي أجري قبل بعض القلق بشأن التحقيق ال

ا بارز  ي أي آر سي الرئيس  ذاكرةاعتمد عىل ا. لقد خبتر ال أساس لها من الصحة.   أن االدعاءات بللتحقيق السابق واستنتاجه  جر

ي اإلجراءات السابقة للمجلس بالنظر إىل مرور الوقت وقلة السجالت. كما أنه ا
 5عتقد أنه قد يكون من الصعب التحقيق ف 

 

ي ذلك الوقت االتصال بالسيدة كولفر همفري 
لقد ناقش المستشار العام وخبتر حماية األشخاص لدى مرسي كور ف 

ي نهاية المطاف أن االستجابة المتمركزة حول الناجير  المناسبة ستكون انتظار 
 السيدة كولفر همفري مفاتحةلكنه قرر ف 

بالموضوع أو  مرسي كور  فاتحةوانتظار السيدة كولفر همفري لم . وبعد بضعة أشهر من مراقبة الحالةبالموضوع مرسي كور 

 . لمشكلة من عقول إدارة مرسي كور ا انسحبت، الكشف عن اإلعتداء الجنسي للرأي العام

 

ي  وبالضبط بعد عدة أشهر،و 
ي 2018نوفمتر  17ف 

اهة ف  ي إىل الخط الساخن للت  
ون  ، أرسل الهمفريز رسالة بريد إلكتر

ي بذلتها مرسي كور لتكون "نشطة ورائدة" فيما يتعلق بـ "سوء رسالة  ت أشار حيث مرسي كور. 
ي إىل الجهود التر

ون  يد اإللكتر التر

:   السلوك الجنسي واالنتهاكات األخالقية لموظفيها." ي
 وأوردت اآلنر

 

ي ا إلبالغكم أتواصل معكم اليوم   
 عتداء جنسي بالتحقيق ف 

ي أوائلتوّرطت فيه مرسي كور ومجل  
 التسعينات.  س إدارتها ف 

ا  و   
ً
 أود أن أطلب منكم مراجعة هذه القضية للتأكد من معالجتها وفق

 وعمليات التحقيق الحالية. تضّمنت لسياسة أخالقيات مرسي كور 

ي الطفولة و  التعرض لإلساءة الجنسيةالقضية ادعاءات 
ي ف 

ي قامت بها زوجتر
 التر

 ورث كولفر(. )تانيا كولفر( ضد والدها )إلسو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ؛ ولم يطلعه أحد من قبل عىل التحقيق أو أظهر أي ملفاتحقيق عندما انضم إىل مرسي كور يقول المدير التنفيذي إنه لم يتم إطالعه عىل الت 4

ي  لمشاكلسمع إشارات غامضة  أنهقال " لكنه. متعلقة به
إلس بينهما قبل وفاة  وأنهم تصالحوا فيما  2005حفل تأبير  عام  بير  إلس ]كولفر[ وابنته ف 

ي أي آر سي تحقيق أجراه مجلس اإلدارة / ]رئيس كما سمع ب]كولفر[،   ي عام  السابق[ ولكن بدون أي تفاصيل أو  جر
." يقول 2018إشارات إىل ما ظهر ف 

ي بعد طلب الخط الساخن لشهر نوفمتر والمذكرة القانونية اإال بالتحقيق وما استتبعه لم يعلم نه أ
 . الألقدملالحقة للمستشار القانون 

 
ي أي آر سي  رئيس قام 5 ي هذا الوقت لكنه لم يكنالتحقب متعلقةبالبحث عن ملفات جر

 . ا عىل إيجاد أي منها قادر  يق السابق ف 

 

 



ي نفس 
ي تشتر إىل أنه لن يكون من المناسب لرئيس ذلك ف 

ون  يد اإللكتر ي الاليوم، أرسل السيد همفري رسالة متابعة عتر التر جر

ي التسعينيات أي آر سي أن 
ي التحقيق األصىلي ف 

ي هذه القضية كمحقق أو مراجع،" ألنه شارك ف 
 . "يشارك ف 

 

ي الكان رد المستشار العام عىل 
ةنوفمتر  19همفريز ف  :  ، وذكر جزئًيا الئقا من حيث النتر  ما يىلي

 

 . معنا  الة، لكننا ممتنون لتواصلكم ماع هذه الحيؤسفت  س 

 
ّ
.  ا أن نتعلم ما نستطيع من أيض نود ي

ي الماض 
 أطلب من زميىلي إنت 

ي مو 
 ]...[ متابعة هذا األمر.   كور رسي كبتر المستشارين القانونيير  ف 

ي األقدم[ عىل أمل  م من المحتمل أن يتواصل معكو 
 ]المستشار القانون 

ي استعداد للقاء شخصًيا وال عىلأن تكونوا 
  توجيه جهودنا. مساعدة ف 

 تم أن ي تكون أي مناقشات نقوم بها ضمن أن كي نسنبذل قصارى جهدنا ل

. . . . توجيهها    مرّ نظًرا للوقت الذي و من خالل نهجنا المتمركز حول الناجير 

ي 
ا ف 
ً
ات المهمة جد  ، فقد يستغرق مرسي كور منذ أوائل التسعينيات والتغتر

  تكون هناك العديد من السجالت. قد ال كما   طويال  ا نا وقتبحث

 

ي اليتالل مقابلة الحقة مع خ انتظار الرد عىل  أثناءنها كانت متخوفة للغاية ، قالت السيدة كولفر همفري أفيستر

. رسالة  ي
ون  ي هذهعندما قو بريدها اإللكتر

ون  يد اإللكتر ". رأت رسالة التر وقالت ، تذكرت عبارة "النهج المتمركز حول الناجير 

فربما   –أنفاسك" لحظة إحبس " مثل السابق ووصفته بأنهعن النهج  ، لكنه بدى مختلفا مما يعنيه ذلكمتأكدة إنها لم تكن 

ي يكون هذا مختلفا. كما أعربت 
ون  يد اإللكتر أنه قد ال  محاٍم كبتر و  ا سيتوىل أمره ذكرت أن المسألةعن قلقها من أن رسالة التر

ي ة من أن منظمة مرسي كور ستفشل مجددلذلك بقيت متشككة وخائفة بشد ،موجودة تكون هناك أي مستندات 
ا ف 

 بشكل صحيح.   اإلستجابة

 

  الحكم  2018استجابة مرس  كور الالحقة لطلب السيدة كولفر همفري لعام  .ت
 
ت وأخطاء ف

ّ
 تضمنت زل

 

ي اليت عىل أي دليل  ي مجلس إدارة مرسي كور إىل  شتر يُ لم تعتر فيستر
ي ارتكاب  بالتوّرط أي موظف أو عضو ف 

ف 

 
ّ
لسيدة كولفر همفري االعتداء الجنسي الذي تعرضت له اة أو محاولة للتستر عىل سلوك إلسوورث كولفر أو مخالفات متعمد

ي  أو تحقيق
ي اليت أن المفقد مرسي كور بشأن هذا االعتداء. ومع ذلك،  التسعينيات ف  اف وجدت فيستر سؤولير  عن اإلشر

ي كما هو موضح ر،  وأظهروا سوء التقدي عىل استجابة مرسي كور ارتكبوا عدة أخطاء
نهجهم مع السيدة  بالتفصيل أدناه، ف 

ي   اءة التعامل مع الطلب وبالتاىلي إىلإىل إسكولفر همفري والذي أدى 
ام  اتباع فشل ف  الُمعلن من مرسي كور بإعطاء االلتر 

 الناجير  األولوية. 

 

  نوفمبر  .1
 
 حماية األشخاص  من زاويةلم تنظر مرس  كور إىل طلب الهمفريز ف

 

ي سياسات حمايةباتباع كبار المديرين قم  لم ي
مرسي كور عند   األشخاص لدى اإلجراءات المنصوص عليها ف 

يد اإللك ي الذي أرسلاالستجابة لطلب التر
ون  ي نوفمتر خط الهمفريز إىل اله تر

اهة ف   . 2018الساخن للت  

 

ي كان فريق األخالقيات 
ون  يد االلكتر ي رسالة التر

ة حماية  عند تلفر ي الموظفير  )كانت خبتر
مشغوال وكان هناك نقص ف 

 قضايا المن كبتر عىل عدد   ونعملاحة( وكانوا ياألشخاص قد قدمت استقالتها ولم تكن مت
ّ
 األخالقيات دة المتعلقة بالمعق

ي المبادرات الهامة األخرى.   مشاركا بصورة مكثفةلمستشار العام كان ا. باإلضافة إىل ذلك،  وحماية األشخاص
وصفها كما ف 

ي مرسي كور "واحدة من  كانت  المستشار العام بأنها 
اته ف   ". أصعب فتر

 



ي منصب ستشار العام السابق لمرسي كور أحال المستشار العام المسألة إىل الم
ي ف 

ي ال المستشار ، الذي بفر
  قانون 

كة مستقلة للتحقيقفكرة االستعانة بيدعم ليكن  اعتقد المستشار العام أن الرئيس التنفيذي لم لقد . األقدم عتتر ، وكان يشر

ي األقدم " 
ا و طحكيًما وعالمستشار القانون 

ً
ا ولطيف

ً
كما توقع  الحفاظ عىل الموضوعية واالستقاللية.   وأن بإمكانه" وضيًحاف

ز المراجعة 
ّ
رك
ُ
ي اإلساءة الجنسية عىل المستشار العام أال ت

األساسية، بل عىل التحقيق الذي أجراه ثالثة أعضاء رئيسيير  ف 

ي  
ة الواسعة التر (. إن الختر ي أي آر سي ي التسعينات )مؤسس مشارك ورئيس مجلس إدارة سابق ورئيس جر

مجلس اإلدارة ف 

ي 
ي  ح موظفو مرسي كور ضّ وقد ا بشكل خاص. رزانته هما ما جعله مالئمً و  األقدماكتسبها المستشار القانون 

اآلخرين ف 

ي األقبتعيينهمقابالت الحقة بأنهم لم يفاجأوا 
  دم لم يعمل عىل قضايا حماية األشخاص، عىل الرغم من أن المستشار القانون 

ام كبتر داخل المنظمة. وهو أيضمن قبل، ألنه كان يحظ  باح
ي والية أوريغونتر

ي ف 
ف به عىل المستوى الوطت   . ا محاٍم معتر

 

ي األقدم بالنظر إىلقاوعىل نفس المنوال، 
المسألة عىل أنها مراجعة للتحقيق السابق للمجلس  م المستشار القانون 

ي التسعينيات 
ياسات حماية األشخاص ضمن س  تندرجلم يعتقد أن هذه المسألة و ، بناء عىل طلب السيدة كولفر همفري. ف 

ي حير  أن و . الجديدة لدى مرسي كور 
ي األولي رسالة ف 

ون  يد اإللكتر  متمركز حولإىل نهج  ت ستشار العام قد أشار للم ة التر

 ،  أنالناجير 
ّ
ي األقدم  إال

ي فريق األخالقيات، لم يكن عضوا المستشار القانون 
ي هذا المجالولم تف 

ة ف  تكن ، ولم كن لديه ختر

"  النهج المتمركز حول" دراية بما يمكن للديه  ي هذا السياق. لقد فهمهيكون أن الناجير 
ي سياق الكوا عليه ف 

رث الطبيعية ف 

اع حيث ي االستجابة النفسية واالجتماعية للناجير  بشكل متكرر، لكنه قال  زمام المبادرةرسي كور تأخذ فيها م أو مناطق الت  
ف 

" ولم ي 'دليل إرشادي' بخصوص النهج المتمركز بشكل عام "ال يوجد  هذا   تم تدريبه عىل ما قد ينطوي عليهحول الناجير 

 إذا نو  . النهج
ً
ممارسات التحقيق  تم اتباعتيجة لذلك، لم تقدم مرسي كور أي دعم للسيدة كولفر همفري كما تفعل عادة

 المقررة بخصوص حماية األشخاص. 

 

ي األقدم منهًجا يتوافق مع تحقيق اتبع المستشار الق
قد بحث عن المستندات تقليدي أو مسألة قانونية. فانون 

ي 
ي ملفاتهم الشخصية عن الوثائق ذات  6مرسي كور. الموجودة ف 

ي تحقيق التسعينيات أن يبحثوا ف 
وطلب من الذين شاركوا ف 

ي الالصلة. وأجرى رئيس  ي ولم يتمكن من إيجاد أي جر
ي مكتبه القانون 

ا عن سجالت ف 
ً
متعلقة بالتحقيق   وثائقأي آر سي بحث

ي 
  33السابق ف 

ً
ي األقدم بإجراء مقابالت مع صندوق

ي عتر عليها. كما قام المستشار القانون 
 المعنيير  ا من المواد المحفوظة التر

لتساعدهم عىل  وثائقأي  وعدم وجود  بب طول المدةة بسمشوشتهم اكر فوجدهم مستعدين للمساعدة ولكن ذباألمر 

ي الذاكرة المسمع  استشارةاستذكروا إجراء تحقيق شامل تضمن فقد ، وعموما . التذكر 
تعادة واختبار جهاز كشف خبتر بارز ف 

ة،  أن ادعاءات اإلساءة الجنسية كانتلم يتذكروا و رث كولفر. و لسو الكذب إل إىل أن االدعاءات لم يتم إثباتها.   وا وخلصخطتر

 . ير مر كان جزء منه نتيجة الغضب من طالق كان لديهم انطباع بأن هذا االدعاء  لقد  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
لقد فقدت العديد من  . 2009حتفاظ بالمستندات حتر عام وال يوجد نظام رسمي لال  2003إدارة قانونية حتر عام  مرسي كور لم يكن لدى 6

ي ذلك العام عندما انتقلت 
مرت ف 

ُ
ي األقدم من تحديد موقع محاض  مجلس    مرسي كور المستندات أو د

إىل مكاتب جديدة. لم يتمكن المستشار القانون 

 من ملف موظفيه.  كولفر وملف يظهر أنه تمت إزالة مراجعة أداء   1994اإلدارة إال من عام 

 
 



ي األ
 أنه لم   بإتاحةقدم من الهمفريز أن يقوموا طلب المستشار القانون 

ّ
أي مستندات يتوفرون عليها وعرض عليهم مقابلته. إال

ي نهاية المطاف
ي سيتم بها معالجة هذه المسألة. وف 

ي تبحث عن تطمينات حول الكيفية التر
لم يعمل معهم عىل  ُيجب عن أسئلتهم التر

 التحقيق أو مراجعة مستنداتهم. 

 

ي توصل إليها. أعد المستشار القان
ي األقدم مذكرة تتضمن النتائج التر

قام المستشار العام بمراجعة وتحرير الوثيقة. وقام  و ون 

ا بتوزيــــع مذكرته عىل من قابلهم للتأكد من أنها كانت
ً
ي األقدم أيض

 كنهم تذكره. دقيقة بقدر ما أم المستشار القانون 

 

ي األقدمضح و 
ي  المستشار القانون 

 ىلي أي أحد، لم يُ " : باآلنر
ي أي وقت من األوقات أثناء العملشر

ي أواخر  عىل هذه المسألة ف 
ف 

ء التعامل مع هذه المشكلةبأننا كنا  ،2018عام  ي أنه  ، أو نسي
ي مجال التعامل مع  لديه تدريب ينا أن نستعير  بشخصلعكان ينبغ 

  ف 

أ  مرسي كور ، أو أنه يجب عىل جنسي الناجير  من اعتداء  ّ ةأو القي إما التتر ي الفتر
لمحاولة  1994- 1992 ما بير   ام بمراجعة كاملة لعمليتها ف 

ي االدعاءات
ي مصلحة مرسي كور، إال أنه وفيما اعتقد أنه  بينما كان يترصف بحسن نية و اآلن."  التحقيق ف 

  أنأدرك متأخرا كان ف 

اف عليها  االستجابة " ا تم التعامل معها وهيكلتها واإلشر ً   هو ما الناجير  و نهج متمركز حول  أكتر من كونها ، ةسألة قانونيعىل أنها م  كثتر

ي سياساتنا دائما نوضحه 
ي هذا المجال." ونمارسه ف 

 يومًيا ف 

 

ي اليت أنه كان يتعير  عىل  ي القضيةتعيير  خبتر   مرسي كور تعتقد فيستر
ي حماية األشخاص للمساعدة ف 

، حتر لو كان ذلك   ف 

ي 
مل المديرين مع تحقيق التسعينيات، كان عىل همفريز أثار تساؤالت حول كيفية تعاالبالنظر إىل أن طلب جلب موارد خارجية. و يعت 

ي اليتوبالتاىلي فإن مستقل عن المنظمة.   استخدام محقق مرسي كور  لم  2018لعام  كولفر همفريأن طلب السيدة   تتفق مع فيستر

إال أن هذه السياسات ال  عىل الرغم من نطاقها الواسعو الخاصة بمرسي كور. الجديدة  األشخاص حمايةياسات ا مع س يكن متوافقا تمام 

ي اليت أنه  تغظي  ي مض  عليها عقود. ومع ذلك تعتقد فيستر
الموظفير  السابقير  أو المتوفير  أو تتناول كيفية التعامل مع االدعاءات التر

ي أن تقودها إىل االستجابة بطريقة تعكس كان ين  ، إال أن قيم مرسي كور نظر عن التطبيق الصارم للسياساتبغض ال
امها المعلن بغ  التر 

 . الناجير   برفاه

 

ة وذات نتائج عكسية  .2  كانت اتصالت مرس  كور مع الهمفريز مض 

 

ي ضعف االتصاالت مع  متمركز حولظهر عدم وجود نهج 
ي األقدمهالالناجير  بوضوح أكتر ف 

، الذي مفريز. المستشار القانون 

ي األساليب اكان يفتقر مرة 
ة ف  ي أخرى إىل التدريب والختر

ي تركز عىل الناجير  ف 
. األشخاص حمايةلتر ي

ون  يد اإللكتر ي حوار عتر التر
، شارك ف 

ة "ما الذي تعتقد أنه يمكن لمرسي كور بدأ بالسؤال مبو  حدث بينها وبير  والدها  فعله اآلن لمساعدة زوجتك عىل طوي صفحة ما اشر

ي حول األحداث األساسية."هنا بـ مصلحةوجد أي ال ت"وذكر أنه  "عاًما 24وعائلتها منذ حواىلي 
أن عىل الرغم من أنه عرض  إعادة التقاض 

ي اإلجابة عىل أسئلتهم المتكررة حولهمفريز المع  يتقابل
ي  العمليات وما هي الحقوق والحمايات ، إال أنه فشل ف 

 سيتم منحها للسيدة  التر

ي وقت الحقد و  كولفر همفري. 
يد. عتر مستنداتهم  يقوموا بتسليم أو إرسالق أن طلب منهم ف   التر

 

ي األقدمالكثتر من الالهمفريز أثارت ردود لقد 
لم يقدموا أي أدلة مستندية استجابة فهم . مخاوف لدى المستشار القانون 

ي األقدم، و 
لتحقيق السابق بموجب  امراجعة  أكتر من طمحون للحصول عىل أشياء أخرىأنهم يك  ا لهبدو لطلبات المستشار القانون 

ي إىل قيام كل من  لقد أدى تبادل الرسائلالسياسات الحالية. 
ون  يد اإللكتر ي نوايا الإىل  الهمفريز ومرسي كور عتر التر

طرف التشكيك ف 

 بالتفصيل.  ذا أوريجانيان، كما وصف تقرير اآلخر. وشعان ما تدهورت االتصاالت

 

ي اليتفيس"قالت السيدة كولفر همفري لـ  ةإن  "تر ي األقدم قد تسبب  نتر
ي اإلحساس  ترسائل المستشار القانون 

بالتحقتر لها ف 

ة متعالية. لقد فشتها عىل أنها والقدح ي المؤلمةذكريات والهدف منها جعلها تبتعد و "تشعر بالخزي". لقد قاموا باستحضار  نتر
  الماض 

ي تحقيق التسعينات
ىلي   ، "لقد كان جليا بالنسبةقالتو ومثبطة لألمل بالنسبة لها.   للغاية ومخيفةد ذاته تجربة مؤلمة ، والذي كان بحف 

وا حسبأنهم لن  ي اتباع تلك السياسة سياسة األخالقيات" ولن يتحملوا مسؤولية الفشل  يستر
لقد اتهم السابقة. ، ناهيك عن ترصفف 

ي من صداع شديد ، ولم تكن تنام جكانت خائفة للغاية
ا، وكانت تعان 

ً
ة مرهقة للغاية. ،  يد  ووجدت هذه الفتر

 

ي األقدمقال 
أو  لم يكن ينوي إشعار السيدة كولفر همفري بالخزي نهأ ، عند إجراء مقابلة معه الحقا،المستشار القانون 

ا أن التحدث إليها بتعاٍل 
ً
ته المحاماتية، رغم أنه رأى الحق جير  من  وخاصة من قبل أحد النا –نظر إليها بشكل مختلف ربما كان يُ  نتر



 . ي سؤال السيدة كولفر فقط ه كان وقال أناالعتداء الجنسي
 ف 
ً
ا من   همفري عما كانت تأمل أن تفعله مرسي كور  يحاول أن يكون مباشر

ي التحقيق. وللحصول  أجلها 
 عىل معلومات للمساعدة ف 

 

ةأدرك المستشار العام أن لقد  ي االتصاالت قد تكون مشكلة.  النتر
ة  ةدهشة الشديدشعر بال هو يتذكر أنه و ف  والقلق إزاء النتر

ي 
يد اإللكتر  رسالة والمحتوى ف  ي التر

ي األقدم األولية ون 
نه ذهب إىل مكتبه وتحدث معه  يقول أكما ،  الهمفريز  إىل من المستشار القانون 

ة و حول ا ي  مرسي كور ، بما يتوافق مع نية  أكتر مالءمة أسلوبلتواصل بنتر
ي وسعها من تعلم كف 

المستشار  ولكن. هذه الحالةل ما ف 

ي األقدم قال أ
نسخ  إرسال  فقد تم، . وبالمثلها لو حصل بينهما تعارض كبتر نه ال يتذكر هذه المحادثة ويعتقد أنه كان سيتذكر القانون 

ي يطلبون فيها معلومات حول كيفية التعامل مع القضية وما هي الحمايات جميع مراسالت 
ي يتمتعون بها إىل الهمفريز التر

المستشار  التر

ي األقيدل ؤشر أي مُ هناك ، وال يوجد جبست، لكنه لم يالعام
 7 بشكل مختلف.  دم لالستجابةعىل أنه ضغط عىل المستشار القانون 

 

 حقا أن يُ انخفض مع استمرار االتصاالت. لقد أراد  ارتياحهوقال المستشار العام إن مستوى 
ّ
همفريز أي معلومات لديهم  الم قد

، فسيكونون عىل استعداد  مرسي كور من تقييم التحقيق بدقةهمفريز أن تتمكن الأنه إذا أراد ظن ستكون مفيدة للغاية و كانت  ألنها  

ي الوقت نفسه همقد تساعدلتقديم أي مستندات 
ي ذلك. وف 

 تشار العام أس، قال المف 
ّ
ّ ر بعد تمامنه لم يقد ترتب عن رسالة ر الذي ا الرص 

ي األوىل
ون  يد اإللكتر ي  التر

تحقيق التسعينيات وكيف يمكن  األقدم ولم يعرف أو يقدر تجربة السيدة كولفر همفري معللمستشار القانون 

ي تبادلأن ي
 . حاليا ة موثقالمعلومات ال ؤثر ذلك عىل رغبتها ف 

 

ي و
، أ 4ف  ي األقدمالمستشرسل ديسمتر

ي توّص همفريز خطابا نهائيالإىل  ار القانون 
ي أشارت إىل أن ل إليها. و ا يلخص النتائج التر

التر

  العثور عىلرسي كور لم تتمكن من م
 
ي أ
 دعوىإىل أن  تر باألمر خالل التحقيق أشا  المعنيير  جريت مع السجالت ولكن المقابالت التر

ي عمليةكما السيدة كولفر همفري تمت مراجعتها بعناية.  
ي ذلك المقابالت تلك المراجعة وصفت الرسالة بعض الخطوات ف 

، )بما ف 

ي واختبار كشف الكذب
ي الذاكرة المستعادة( وذكرت "أنهم خلصوا إىل عدم وجود أدلة كافية تتطلب أي إجراء إضاف 

، والتشاور مع خبتر ف 

ي هذه الرسالة.  أيضا  المستشار العام أسهمد وق ." مرسي كور من قبل  
 ف 

 

ي أرسل و . وُمحبطة إىل أبعد حد  غتر مستجيبة وخاطئةالرسالة  هذه السيدة كولفر همفري وجدت
  9الهمفريز ردا مطوال ف 

 ديسمتر يُ 
ّ
ي يعتقدون أنها تحتاج إىل مزيد من التحقيق. كما تضمنت حد

ا من المعلومات التر  اإلساءةمفصلة إىل  إشارةرسالتهم د قدرا كبتر

ة وال ةالجنسي ي و للسيدة كولفر همفري  ةمزعجالكبتر
ي لم يكن المستشار القانون 

والمستشار العام عىل علم بها من قبل. أحال  األقدمالتر

ي األقدم 
ي ال رد المستشار القانون 

ي الكاملة( إىل المدير التنفيذي ورئيس  9همفريز ف 
ون  يد اإللكتر ي أي آر سي ديسمتر )وسلسلة التر  الجر

ي النهاية،فاتخاذ أي إجراء آخر. والمستشار العام مع توصية بعدم 
ي أي آر سي  خلص المستشار العام والرئيس التنفيذي ورئيس  ف  الجر

ء أي كسب   إىل أنه لن يتم ي
.  9يوم لهمفريز العىل رسالة  أي رد مرسي كور . لم ترسل ىمن خالل رسائل أخر سر  ديسمتر

 

ي أي رد كان عدم  وقد  
ا وأسوأ مأمرا  همفريز بالنسبة للتلفر

ً
رف اآلن أن لديها أدلة  ن الردود السابقة ألن مرسي كور كانت تعمخيف

 من اإلساءة
ً
إخراج القصة  قررت السيدة كولفر همفريو . وإخفائهباألمر  الجنسية ومعرفة مرسي كور  ومعلومات موثوقة توضح كال

ي يمكن أن تشعر الط ها نبأشع ما يمكن أل  للصحافة
ير  وقررت أن تغتنم  قلقها من الصحفيها باألمان. لذلك تغلبت عىل ريقة الوحيدة التر

 . ذا أوريجانيانتواصل مع لفرصة وتا

 

 

 

 

 

 

 
ي اليتتمكنت  7 ي اتباع نهج مختلف وأجرى مناقشة مع المدير التنفيذي  فيستر

  مبينا من العثور عىل بعض األدلة عىل أن المستشار العام كان يأمل ف 

. مرسي كور كان بإمكانها القيام بمزيد من العمل بخصوص التحقيق مع الأن  ا عىل الناجير 
ً الرئيس  وكان مزيد من الوقت والموارد واتخاذ نهج أكتر تركتر 

 . ذي، عىل أية حال، مرتاحا لعمليتهمالتنفي

 



اف  .3  السيدة ة الجر  أي آر س  عىل مسأللم يكن إشر
ً
 همفري فعال

 

ي تهدد مرسي كور،إن لجنة ال
اف عىل جميع المخاطر التر ي أي آر سي هي المسؤولة عن اإلشر ي ذلك المسائل  جر

بما ف 

ي أي آر سي ُينتظر من و   8األشخاص.  حمايةالمتعلقة ب ي هذه مهمة مع  المسائل أن تشارك الالجر
كامل مجلس اإلدارة. ف 

اف ي أي آر سي  الحالة، تم تقويض وظيفة إشر  بشدة بسبب ثالث مالبسات. الجر

 

، وكما تمت مالحظته
ً
ي تحقيق مرسي كور شارك رئيس فقد ، أوال

ة ف  ي أي آر سي مباشر  ما يخص ادعاءات في الجر

ي التسعينيات. 
ي نظًرا لدور و السيدة كولفر همفري ف 

اف  ي أي آر سي اإلشر ي أن الجر
الرئيس عن مسألة همفري  يتنج، كان ينبغ 

 كشاهد( وأن يُ بدل العمل  )
ّ
ي أي آر سي بتعييي   عضو آخر للعمل كقائد لهذه المسألةكل جب عىل المستشار يكان .  ف الجر

ي األقدم أن يُ المستالعام و 
 . وا عىل هذا ّح لشار القانون 

 

 
ً
ي أي آر سي فعالية  تضاءلت، ثانيا ي الجر

ي أبلغتهم إىل حد كبتر بسبب مضمون المراسالت من الفريق القانون 
 التر

وقام المستشار . إذا كان سيتم رفع المسألة إىل كامل مجلس اإلدارة بشأن ما الخاص ها لتقديرهم تبمسألة همفري وترك

ي األقدم ب
صاغيصالقانون 

ّ
ة مع الهمفريز، ونطاق ونتائج مراجعته ة مذكرة تلخ ، وقرار اإلدارة  االدعاءات، والمراسالت األختر

همفريز بنشر القضية. قام المستشار العام بتحرير المذكرة وأرسلها إىل الرئيس الأن يقوم ب ه، وتوقعكل أكتر بعدم الرد بش

ي أي آر سي التنفيذي ورئيس  تعديالت طفيفة وذكر أنه ليس قلقا بشأن مخاطر خروج القضية  بذي  . أجاب المدير التنفيالجر

ةألن العملية المتبعة كانت جيدةإىل الصحافة  ي تلك الفتر
ي واآلن.   ، ف 

، أرسل المستشار العام المذكرة 2018 ديسمتر  13 وف 

ي أي آر سي إىل  ي  عتر رسالةالجر
ون  ي إىل  رسالة ادعاء قديم. أشارت المذكرة و  ا بأنه واصفا المسألةبريد إلكتر

ون  يد اإللكتر التر

ي أي آر سي يكن لدى أنهما كانا ألغراض إعالمية فقط ولم  ي هناك أي لم يرد كما .  أي إجراء التخاذه الجر
يد لة رساذكر ف  التر

ي 
ي أو ف 

ون  ي آخر اتصال للهمفريز تداء الجنسي المبيّ تفاصيل االعلمذكرة الاإللكتر
أعربوا عن همفريز الأن  ت ذكر  ها ، ولكننة ف 

 . استيائهم من استجابة مرسي كور 

 

ي اليت   أنه كان يُ بأختر المستشار العام فيستر
ّ
ي التوصيةفك

ي أي آر سي بأن تقوم  ؛ر ف  كة مسالجر تقلة  بتوظيف شر

ي أي آر سي اعتقد أن ذلك سيعرض للخطر قدرته عىل العمل مع الرئيس التنفيذي ورئيس للتحقيق بشكل أكمل. لكنه  ، الجر

رفق أي من المراسالت ه لم يُ التوصية. وقال المستشار العام أن ، لم تتضمن المذكرة تلك. لذلكاللذان أبلغ كالهما باألمر 

ي األساسية ألن االتفاق مع رئيس  ي األقدم أي آر سي الجر
والمدير التنفيذي هو أن المذكرة ستكون بمثابة  والمستشار القانون 

 ملخص. 

 

ي أي آر سي ، قال العديد من أعضاء الحقا  عند إجراء مقابلة معهم و  ة المحامير  كانوا م  إنهالجر ي ختر
يثقون ف 

ي كان يعالج وحكمهم 
تم ترك كما .  المسألة، وأن المذكرة دفعتهم إىل االعتقاد بأن اللجنة لم تطلب أي إجراء ألن القسم القانون 

ي أي آر سي أحد أعضاء  ي تحتوي عىل المذكرة وبالتاىلي لم تخارج الجر
ي التر

ون  يد اإللكتر عند و بالشكوى.  كن عىل علم رسالة التر

حيث ب كرة، لكانت قد رفعت القضية إىل كامل المجلست المذ قاطع أنها لو كانت قد رأحت بشكل ، ضّ إجراء مقابلة معها 

ي هذه القضا
ة ف  يد و كم   9يا وكانت عىل دراية بالمخاطر. كانت لديها ختر ي أي آر سي مذكرة ا تم إرسال نسخة رسالة التر إىل الجر

ي مجلس اإلدارةعض
ي مجلس اإلدارة والذي لم  ، إال أنه قام بإرسالها إىل عضو آخر و آخر ف 

ي أي آر سي  يكن  ف    من أو  من الجر

 . مرسي كور العالمي لمجلس إدارة 

 

ا 
ً
ي أي آر سي ثالث مرات عىل األقل سنوًيا ، تجتمع ثالث  جميع الحوادث والتحقيقات  حول، عندما تتلفر تقارير الجر

وسوء  األشخاص حمايةمناقشة قضايا  فإن، بالشيةألسباب تتعلق و األشخاص.  حمايةالمتعلقة بسوء السلوك الجنسي و 

ي جلسة تنفيذية مغلقة خاللتتم الجنسي  السلوك
عام جدول أعمال الدورة يضع المستشار الو نهاية االجتماع العادي.  ف 

ي أي آر سي تم عقد اجتماع لقد الحساسة.  القضايا ، معلومات حول التنفيذية، ويقدم، إىل جانب حماية الموظفير   لتاىلي  االجر

ي السيدة المقرر بعد ظهور قضية 
اير  12همفري ف  إىل  2018ديسمتر  13. ولم يعيد المستشار العام تعميم مذكرة 2019فتر



عالوة الهمفريز. مناقشة ادعاءات للدورة التنفيذية سوى دقيقتير  ل أعضاء اللجنة قبل االجتماع، ولم يخصص جدول أعماله

ي كان س، اعىل ذلك، عقدت الجلسة التنفيذية
ي يتم خاللها مناقشة قضايا حماية األشخاصلتر

ي مكان مفتوح ف 
 مرسي كور ، ف 

ي أي آر سي ألن  ي أي آر سي الثالثة  أعضاء  وتم إنهاء مكالمةاستخدام قاعة المؤتمرات قبل نهاية االجتماع.  فقدت الجر الجر

وا  ي الجلسة التنفيذية سوى ، عتر الهاتفاالجتماع الذين حرص 
ا ف  ي أي آر سي رئيس وبالتاىلي لم يبفر حاض  ي أي وعضو الجر جر

ي آر سي 
ة بسبب انعدام الخصوصية  األشخاص. تحدث المستشار العام عن  حمايةآخر مع موظف  ة وجتر 

هذه المسألة لفتر

 والحاجة إىل الشية. 

 

افهذه الظروف الثالثة قوّ  ي اإلشر
ي أي آر سي ف   عىل هذه المسألة.  ضت فعالية الجر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ي والداخىلي وإدارة المخاطر والعديد من 8 ي أي آر سي يجعلها مسؤولة عن البيانات المالية والتقارير التنظيمية والتدقيق الخارجر السياسات  ميثاق الجر

ي 
ي ذلك سياسة المبلغير  عن المخالفات. تحكم سياسة شكاوى األخالقيات والمبلغير  عن المخالفات كيفية إجراء التحقيقات، بما ف 

ذلك  بما ف 

اف كامل عىل الشكاوى وحلها.  ي أي آر سي لديها إشر  تحقيقات الحماية، وتنص عىل أن الجر

 
ي اليت تعذر عىل  9  اإلهمال. إيجاد تفستر واضح لهذا فيستر

 

 



  للسيدة كولفر  .4
 
  التعرف عىل مخاطر الرد غبر الكاف

 
  منظمة مرس  كور ف

 
فشل القادة المسؤولون ف

 كاف  همفري أو معالجتها بشكل  

 

ي هذه المسألة 
ي اليت أن كبار المديرين المشاركير  ف  والمستشار العام ورئيس  رئيس التنفيذيال –وجدت فيستر

ي أي آر سي  ي األقدم  الجر
شكوى السيدة كولفر همفري بالشكل  التعامل معللوا من مخاطر عدم د قق –والمستشار القانون 

ي تواجه المنظمة وتنفيذ االستجابات  هؤالء هم المسؤو  كان قادة مرسي كور لقد  المناسب. 
لون عن تحديد المخاطر التر

ي عانت منها السيدة كولفر همفري ا متمركز  ا نهجالمناسبة. ومع ذلك، لم يتبعوا 
: لم يسعوا لفهم الصدمة التر أو  حول الناجير 

ي عرص حركة يجهلون كيف يمكن لهذه المالبسات أن تلعب دورا  لتعاطف معها. لقد كانوا إظهار ا
 ف 

ً
عىل الرغم من  #أنا_أيضا

 
ّ
ي أن االدعاءات أنهم جميًعا كانوا يشك

ي نهاية المطاف. باختصار  يتم إعالنها للرأي العامس ون ف 
ي إدراك التأثتر لقد ، ف 

فشلوا ف 

 . عىل سمعة مرسي كور  تمثله المسألةالخطر الذي المحتمل عىل السيدة كولفر همفري أو 

 

 و 
ُ
ي أي آر سي ، قبل الكشف عن القضية إىل كر أعالهكما ذ ي ديسمتر  الجر

، اتخذ الرئيس التنفيذي قراًرا بأن المخاطر ف 

ي 
أنه شعر أن لعام ، قال المستشار امتبعة كانت جيدة. بعد هذا القرار وأن العمليات ال قدمتها هذه الشكوى كانت ضئيلة التر

ي وقت الحق أنه كان يالقضية. أختر المستشار الع هذه عىل يديه مقيدتان ولم يضغط
ي اليت ف  شعر بالقلق من أن ام فيستر

، فإنه لم إىل الصحافة. ومع ذلك يز ادعاءاتهم همفر ال، خاصة إذا نقل همفريز سيصبح مشكلة أكتر المع طلب  تعامل المنظمة

ي أي آر سي اية للقيادة العليا األخرى أو يوضح هذا القلق بما فيه الكف عتقد أن تأطتر آرائه  ، قال إنه ا. عىل سبيل التوضيحالجر

ي 
ي كاتفاق  ب رسالة ف 

ون  يد اإللكتر ي األقدم ورئيس  لكي يضع ا مهم ا أمر كان التر
ي أي آر سي المدير التنفيذي والمستشار القانون    الجر

ي 
ي ُين كيف ُيمكن لعدم وجود إستجابة أن  هم اعتبار  ف 

اء  األخرى  خيارات ال االعتبار ظر له من قبل العموم وأن يضعوا ف  والختر

ة  ي كيفية التعامل مع القضايا القديمة مثل هذه. وقال أ ذوي الختر
ح إرسال مذكرة إىلالعميقة ف  ي أي آر سي  كامل  نه اقتر  الجر

ي هذه المرحلة بأن أعضاء مجلس اإلدارة اآلخرين بحاجة إىل أن يكونوا عىل دراية و 
فرصة لطرح  أن تكون لديهم ألنه شعر ف 

 أنهاأل 
ّ
ي أي آر سي ، عندما أختر ، كما نوقش أعالهسئلة. إال بأسلوب قلل من أهمية هذه ، فعل ذلك همفريز القضية ب  الجر

 . كامل المجلسرفعها إىل  م فعلًيا أن القضية لن يت المسألة وضمن 

 

ي أي آر سي  ل فشلمن خال ي الجر
ا بمسؤوليتها عن تنبيه  لم تف  ها فإن، إىل الشكوى هكاملتنبيه المجلس بف 

ً
أيض

 جلس بالمخاطر التنظيمية المحتملة. الم

 

  مالبسات  .5
 
 2018ساهمت ثقافة مرس  كور ف

 

ي عملية  يثقونكانوا أكد العديد من الموظفير  أنهم  
ي تعملحماية األشخاص ورأوها وهي ف 

، وهذا هو السبب ف 

ة.  بأنها تمتلك ثقافة أساسية   مرسي كور وصف العديد من الذين تمت مقابلتهم حيث  استيائهم الشديد من األحداث األختر

". وقالوا  "تتمركز  ي  األشخاص حمايةما كانت تأخذ دائًما  مرسي كور ن أ حول الناجير 
ممارسة وسياسة بجدية وهي نموذج ف 

ا  يدة بأنها توضيح للمبادئ الحاليةالجد  األشخاص حمايةوصف البعض سياسة و حماية األشخاص. 
ً
ا جديد

ً
، وليس شيئ

ي تطوير ( بأن الموظفير   المفاجئةليس وأعرب عن فخره )و 
ا ف 
ً
ما قال أحد  مثل هذه السياسة القوية. ك كانوا منخرطير  جد

مير  بحماية األشخاص، وأن  منذ اليوم األول أن الموظفير  كانوا لقد كان األمر واضحا ، "قير  الموظفير  الساب  
كان  ذلك  ملتر

ة أساسية  بمثابة ي الثقافة. لقد كانركتر 
 ". ذلك دائما األولوية رقم واحد ف 

 

امبعىل نطاق واسع  وتمت اإلشادة جه "المعيار  األخالقيات نهاعتتر فريق و . ج التدريبية الجديدة أون الين التر

" وقالوا أ ي ي جميع أنحاء مرسي كور نهم عملوا الذهتر
أن عملهم  رتفاع شكاوي الخط الساخن إىلوأشار ا. بجد لبناء الثقة ف 

ي ثماره. 
ي مجال  نها أ القضايا  قالت واحدة من الذين يعملون عىل هذهو الشاق كان يؤنر

"فخورة للغاية" بالعمل الذي قاموا به ف 

ي تعاملت بها مرسي كور معحماية ولئك الذين يعملون عىل أ . وقالاألشخاص حماية
طلب  األشخاص إن الطريقة التر



ي عام ال
ي قضو ض عملهم الشاق. هم وتقوّ ال تعكس إنجازات 2018همفريز ف 

ية همفري "هو قال أحدهم إن النهج المتبع ف 

 "حالة شاذة تماًما".  عىل أنه آخر ذلكشخص قيامنا بالتحقيقات هنا". ورأى  النقيض التام لطريقة

 

اما عميقا بمرسي كور أبدى المو لقد  ي اليت و وعملها.  ظفون وأعضاء مجلس اإلدارة التر  أختر الكثتر من الناس فيستر

ا عن تقديرهم أعر كما .  ا ؤمنون برؤيتههم ي، و لها  سنوات من حياتهم  سوا ، وقد كرّ رسي كور أنهم يحبون مب
ً
للعمل ب الناس أيض

." ووصف  ا الذين رأاألشخاص األكتر تعاطفمن مكونة ، "أذىك مجموعة "ذوي مبادىء رفيعةمع "أشخاص  ي
ي حيانر

يتهم ف 

ببعضهم،  هو أن الناس يهتمون مرسي كور إن أحد نقاط القوة لدى  البعض اآلخر التماسك الموجود بير  الموظفير  وقال

ي مثل هذا المكان الرائع.  قد  أن هذا الحادث من المؤسف جدا  ولهذا فإن
 معظم الذين تقدموا فعلوا ذلك ألنهم رأوا إن وقع ف 

ي 
ات إيجابية.  هذا األمر  ف  ي الثقافة وإجراء تغيتر

 فرصة للتفكتر بشكل أعمق ف 

 

نفيذي بأنه "صاحب  وصف العديد من الموظفير  الرئيس الت فقد  بالرئيس التنفيذي.  للغايةتأثرت الثقافة لقد 

ي  رؤية"
ي ف 
ي حير  أن الرئيس التنفيذيو.  والشواغل التنفيذية االمتثالولكنه كان يفتقر إىل التفان 

ف عىل تنفيذ   هو من  ف  أشر

بأنه "ليس رجل امتثال". وأبلغ المدير التنفيذي   قد وصفوه بعض األشخاص سياسات وإجراءات االمتثال القوية، إال أن

ي اليت أنه   وقراطية  قلقا بأن  كانفيستر حد من قدرة عىل القيام بأشياء عظيمة وستستؤدي إىل سحق الكانت الكثتر من البتر

ي ُوضعت األولوية عىل االبتكار. و 
، ويبدو أن السياسات قد تم معظم الموظفير  والمستفيدين فبه يوجد  المجال الذيبرامج ف 

ي االعتبار. 
ي المقام األول مع وضع المجال ف 

البنية  كان هناك دائًما توتر بير  اإلنفاق عىل المستفيدين ودعم د  فقتصميمها ف 

 التحتية الداخلية الالزمة. 

 

ا إن لدى و 
ً
" واستخدام لغة إيجابية  اللطافة"ثقافة  مرسي كور قال العديد من األشخاص الذين تمت مقابلتهم أيض

ي التحدث و تجعل من الصعب المعارضة أو إثارة النقد البناء. 
ددون ف    مثل وأن يكونوا  بصوت عاٍل  قال الموظفون إنهم يتر

ي تحدث الرصيرعجلة ال"
 10. "التر

 

ي اإلدارة العليا إىل اتخاذ قرارات أفضل استجابة لطلب 
عىل و مفريز. هالكان من الممكن أن يؤدي المزيد من التنوع ف 

 
ً
ي جلبت أعضاء جدد

ة التر ات األختر ي مجلس اإلدارةوت ا الرغم من التغيتر
ا ف 
ً
ايد ن ينظرون إىل المجلس ، ما زال الموظفو نّوًعا متر 

" للمدير التنفيذي الذي " سي كور ر العالمي لم ء باألصدقاء المقربير  ي فيها دائما يعملعىل أنه "مىلي
" والذين لم يرغبوا ف 

ي 
 . كان سيكون فكرة واقعية  ، لم يعتقد الموظفون أن الذهاب إىل مجلس اإلدارةنتيجة لذلكو قيادته. التشكيك ف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ي أعقاب نشر قصة 10
ا من األشخاص عددإال أن واضًحا بشأن المخاوف المتعلقة باإلدارة والثقافة.  ، كان صوت الموظفير  السيدة كولفر همفري ف 

 . ا عدد قليل من األصوات القوية بمنظور واحد هيمن عليهعن مخاوفهم من أن المناقشات يُ  الذين أجرينا المقابلة معهم أعربوا 

 

 



ي اليت أن فشل الرئيس   تعتقد فيستر
ُ
ي ثقافة ت

ي تبت 
 التنفيذي ف 

ّ
 قد

ّ
ظفير  قد البناء من قبل أعضاء مجلس اإلدارة أو المو ر الن

ي أخطاء مرسي كور  عىل األرجحهو ما ساهم 
ي و ف 

ي التعامل مع طلب  ها هفواتو  ها أحكامف 
أعرب لقد . 2018همفريز لعام الف 

ين االستياء والصدمة وإدارته وموظفيه عن  مرسي كور مجلس إدارة  وحول   كولفر همفريحيال ما تحملته السيدة   الكبتر

كمنظمة وعىل المستوى الشخضي ولديهم   مرسي كور أفضل من تعامال مع طلبها. إنهم يتوقعون  مرسي كور كيفية تعامل 

ي دعم السيدة  
ون. إنهم كولفر همفريرغبة قوية ف  ي مساع يعتتر

 أولوية. بمثابة دة السيدة كولفر همفري عىل التشاف 

 

ا. 
ً
 التوصيات ثالث

 

، نوضي و بناًء عىل هذه النتائج،  احات الواردة من مجلس اإلدارة والموظفير  كتر  عىل  مرسي كور باإلضافة إىل االقتر
بالتر

 المجاالت التالية. 

 

: المزيد من التحقيق .أ  
  الماض 

 
 تحكم ف

 

ي اليت يجب أن ُينظر  ي عملية عىل أ 2018أحداث  حول إىل التحقيق المستقل الذي أجرته فيستر
نه الخطوة األوىل ف 

لدور  . نظًرا السابقة للمنظمةستجابة ال رث كولفر واو إلسو دى فهم النطاق الكامل لسوء السلوك الجنسي لأطول من أجل 

ة طويلة   كولفر  ي من الزمن كمؤسس مشارك وكبتر القادة لفتر
المحتمل  الحجم إىل فهم تحتاج المنظمة  فإن، مرسي كور ف 

ا مع القيم المعلنة للمنظمة كولفر   لدىلسوء السلوك الجنسي 
ً
ي كونها تتمركز حول الناجير  المتمو . ويتفق هذا أيض

، وقد ثلة ف 

ي ذلك السيدة كولفر همفري ا ، بممقابالت الا العديد ممن أجريت معهم ذكره
ء كانوا ، نظًرا لكونهم  ف  ي

يعتقدون أنه سر

وري.   يوض بالخطوات اإلضافية التالية:  ض 

 

ي تم بها التعامل معبإجراء تحقيق  القيام •
ي قضية تانيا كولفر همفري من قبل م حول الكيفية التر

رسي كور ف 

 التسعينيات

 

ي أنشطة إلسوورث كولفر  •
، ال سيما فيما يتعلق مشابهسوء سلوك آخر هناك لمعرفة ما إذا كان قد حدث التحقيق ف 

 بالمستفيدين والموظفير  

 

ي  مرسي كور تطوير عملية شاملة للسماح ل •
ي ضوء االدعاءات ضد كولفر وإرث كولفربالنظر ف 

 تاريخها ف 

 

 ماية األشخاص إعادة هيكلة المهام القانونية واألخالقية وح .ب

 

ي مغزى وأثر كبتر  غاثة ذات بسجل طويل من أعمال اإل  مرسي كور تتمتع 
، حيث تقدم المساعدات لماليير  األشخاص ف 

 من أربعير  
ي أسوأ الظروفما يتم ذلك ، وغالًبا  دولةأكتر

ي ذلك الحرب والمجاعة و ف 
، لتنفيذ مهمتها و اإلبادة الجماعية. ، بما ف 

  مرسي كور يجب عىل 
ً
ي قدراتها الداخلية؛أيض

ي الموظفير  والوظائف األساسية   ا االستثمار ف 
ي ذلك إجراء استثمارات ف 

بما ف 

 
ُ
ي ت
 التر

ّ
 و جيد. نوضي باإلجراءات التالية: ن من تقديم خدماتها عىل نحمك

 

ي األخالقيات  مسؤوىلي كبتر   توظيف •
ي العام ف 

ا عن األخالقيات واالمتثال  مرسي كور . المستشار القانون 
ً
مسؤول أيض

ي المنظمة. 
ي إساءة التعامل مع طلب عىل األرجح  الهيكلهذا ساهم  وقد ف 

خالل التعامل معه  همفريز من الف 

ي محتملخطر  باعتباره
ي جوهره نزاع قضان 

 من اعتباره ف 
ً
. يجب أن تنسر   سخاصاأل  حمايةلادعاء  للمنظمة بدال

 عن كل من إدوأن يكون ، األخالقيات  كبتر مسؤوىلي   منصبا جديدا، وهو  مرسي كور 
ً
ارات الموارد القانونية مستقال

ية ت عىل يجب أن ُينظر إىل مسؤول األخالقيا  المدير التنفيذي ومجلس اإلدارة. تقاريره إىل ويقوم بتقديم ، والبشر



، وليس األخالقيات  مسؤوىلي تقوم حماية األشخاص بتبليغ كبتر يجب أن  . أنه مورد مستقل وشي ومحايد 

ية.   ي العام أو الموارد البشر
ية المتعلقة بحاالت ن تكون جميع تحقيقات يجب أكما المستشار القانون   الموارد البشر

هم  ،سوء السلوك الجنسي أو التحّرش وتحت  األشخاص حماية، من مسؤولية فريق سواء بير  أعضاء الفريق أو غتر

اف  كبتر مسؤوىلي األخالقيات.   إشر

 

ة فيما يتعلق بسياساتها ل مرسي كور قطعت لقد . حماية األشخاصمواصلة تعزيز  • .  األشخاص حمايةأشواطا كبتر

ي من الموارد لتنفيذ سياساتها. لتحقيق رؤيتها و 
ا أن  يو ، يجب أن تضمن استثمار ما يكف 

ً
جب أن يكون واضًحا أيض

  حماية األشخاص
ً
نامج شامن المُ تشمل كال ي التر

 ركير  ف 
ُ
 والموظفير  وال ت
ّ
ي تنطبق  فقط عىل الخارجز رك

؛ القواعد التر

ي 
ي الميدان تنطبق أيضا ف 

. قد تشمل الخطوات التاليةوفيما بير  المركز القيادة ف   : ما يىلي  موظفير 

 

o  ام بتقرير  يُ  األشخاص، مايةسنوي عن ح عام االلتر 
ّ
لتحقيق مع  ر تفاصيل كافية لتحديد نوع القضية وحالة اوف

 ا. الحفاظ عىل الشية أيض

 

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

ي حاالت  مكن أن يتضمن ذلك عملية تدقيق. يُ كافيةموارد  تنفيذ السياسات بفعالية و 
  األشخاص حمايةف 

ي هذا لالسابقة وفحص 
 المجال. كيفية تطبيق السياسات ف 

 

o  اء ه مرسي كور . يجب أن يكون لدى حجم القضايا إضافة موظفير  إضافيير  للتعامل مع يئة كافية من ختر

بحيث يكون الموظفون الذين يتمتعون بالمهارات المناسبة متاحير  دائًما للتعامل مع هذه   األشخاص حماية

تعميم أن يؤدي نجاح المنظمة ب المرجح ، ومن د أصبح الموظفون الحاليون مرهقير  القضايا الحساسة. لق

ي جهود
ي الحاالت المبلغ عنه  حماية األشخاص ها ف 

ي ا وزيادة وبناء الثقة إىل زيادة ف 
تشيــــع  يجب العمل.  حجم ف 

. مساءلة اتقديم تقارير التنفيذ آليات   لمجتمعية وتدريب المحققير  المحليير 

 

o ي  تعيير  مدير حماية
غم من أن مجلس اإلدارة بأكمله . عىل الر لمرسي كور مجلس اإلدارة العالمي رئيسي ف 

كة مسؤ  اماتها المتعلقة بحماية األشخاص، فإن تعيير  مدير معير    مرسي كور ول عن ضمان وفاء شر بالتر 

ي 
اكللدخول ف  ة. يجب أن  رقابة إضافيوفر يُ كبتر مسؤوىلي األخالقيات و  األشخاص حمايةة مع رئيس قسم شر

أن   والحرص عىل األشخاص حمايةاألشخاص بانتظام مع رئيس قسم  ةلحماييجتمع المدير الرئيسي 

 
ُ
ي ذلك  األشخاص حمايةس قدرا مناسبا من الوقت لمراجعة قضايا كرّ اجتماعات مجلس اإلدارة ت

، بما ف 

اف القوي عىل الحاالت.   وهو أمر و اإلشر
ً
 مستقال

ً
اف مجلس اإلدارة موردا توفر هذه الطبقة اإلضافية من إشر

ي حالة 
ي حماية األشخاص الرئيسي أيضا عضو اإلدارة. يجب أن يكون مدير  تورطمهم ف 

ي أي آر سي ا ف  وأن    الجر

 . اإلدارة مجلسأعمال اللجنة و  ناجير  إىلنظرة متمركزة حول اليكون قادًرا عىل تقديم 

 

o ي حماية األشخاصاإلرتقاء ب
ي أعضاء مجلس مهارات المجلس ف 

ي بافر
. إن تعيير  مدير حماية رئيسي ال يعف 

ي اليا ، وكذلك اإلدارة العل. يجب عىل مجلس اإلدارةاألشخاص حمايةة اإلدارة من مسؤولي
 تدريب، االستثمار ف 

ة الخاص بحماية األشخاص ي ذلك االستماع مباشر
س مطلعا بشكل مباشر  الناجير  لجعل المجل أحد  إىل، بما ف 

.  عىل  االعتداء الجنسي

 

o اك م سياسة معمول بها تتطلب إحالة القضايا المتعلقة باإلدارة العليا أو   التوفر عىل. خارجيير   حققير  إشر

. تسمح سياسة  عضاء مجلس اإلدارة إىل محققأ ي ي أي آر سي ل مرسي كور خارجر ي  لجر
بإجراء تحقيقات ف 

ي التحقيقات الحساسة بشكل خاصضد المديرين التنفيذيير  للمؤسسة ادعاءات 
، ال سيما فيما يتعلق  . ف 



ي 
ي قد تنطوي عىل تضارب ف 

اك اإلدارة العليا بالتحقيقات التر ي أن تطلب المصالح أو إشر
  مرسي كور ، ينبغ 

 مراجعات مستقلة من طرف ثالث. 

 

o  ي
ات التر ي األشخاص حمايةتم إجراؤها عىل برنامج  تحسير  الشفافية بشكل عام عن طريق نقل التغيتر

، بما ف 

جميع الموظفير  وبالتحديد عن طريق إبالغ ، بشكل واضح إىل المعلومات حول الموارد اإلضافية ذلك

 حالة تحقيقاتهم.  لمعرفةالذين تقدموا  األشخاص

 

 تقوية حوكمة المجلس .ت

 

 
ُ
ي المجلس وتعزيز ال العديد من تانيا كولفر همفري طلب السيدة مجلس واإلدارة العليا لالقدم استجابة ت

فرص للنظر ف 

افه وحوكمته و  : . هقدرات إشر  وتشمل التوصيات ما يىلي

 

اف عىللجنة إنشاء  • اف  لجنة تابعة لمجلس اإلدارة تتوىل  مرسي كور يجب أن تنسر   . الثقافة واألخالقيات  اإلشر اإلشر

، الثقافة وتقييمها  لمراقبة د والموار المستمر االهتمام  إنتشار مخصصة اللجنة ال ستضمن  عىل األخالقيات والثقافة. 

ي ذلك الج
ا ابإمكان  . واإلدماجهود المبذولة حول التنوع  بما ف 

ً
اف عىل جهود أخالقيات المنظمة  هذه اللجنة أيض إلشر

قية شفافة تكون أن  وحماية األشخاص والحرص عىل ضمان لتعزيز المساواة. ستضمن معايتر التوظيف والتر

ا حصول المجلس عىل البيانات ال
ً
ي االلجنة أيض

ي ذلك األعالم الحمراء. لثقافةكافية لتوفتر رؤية متعمقة ف 
قد و ، بما ف 

، وبيانات مقابلة ما يىلي  ذه البيانات تتضمن ه المديرين / المديرين  إنتهاء الخدمة، وتعليقات : استبيانات الموظفير 

. الموظفير  / وسائل التواصل االجتماعي  تعليقات درجة وملخصات عمليات المسح لمواقع  360التنفيذيير  بزاوية 

ي 
ا كمورد إضاف 

ً
 يات. حول الثقافة أو األخالقمستقل )لإلدارة( للموظفير  لتشاطر الشواغل ستعمل هذه اللجنة أيض

 

ي تنويــــع مجلس اإلدارة ار ستمر ال ا •
فرصة   ، إال أن تحديث المجلس يعظي الستمراريةض الفوائد لوجود بعرغم . ف 

الخدمة  مدة لارة وضع حدود مجلس اإلد عىل . يتعيرّ  إلضافة مهارات ووجهات نظر جديدة إىل مجلس اإلدارة

ذلك  كونبعمل استثناءات عندما يمرونة ، مما يسمح للة لعضوية مجلس اإلدارة أو اللجنة، سواء بالنسبوتكريمها 

امهما بالنسبة ال  ات تيجية المنظمة. ستر ي زيادة ختر
  ووجهات نظر مديريه ويجب عىل مجلس اإلدارة أيضا النظر ف 

ا مختلفة من الفكر المتنوعمن خالل إنشاء مجموعة من المدراء الذين يقدمون 
ً
ي أبعاد

ة ف  ي ذلك الختر
إدارة   ، بما ف 

ة ي  المخاطر والختر
 المساعدات اإلنسانية. مجال ف 

 

ه من كبار القادة عىلالقيادةمساءلة تسيتر  • أساس مقاييس تشمل األخالقيات  . يجب تقييم الرئيس التنفيذي وغتر

 تحديد أولويات كيفية إنجاز العمل. والتنوع واإلدماج والثقافة. نظام التعويض هو فرصة لاألشخاص حماية و 

 

 . ةكمو الح  تقوية •

 

o  ةكمو هم للحضمان فهمإلحاق بالعمل أفضل للمديرين من أجل توفتر عملية . 

 

o ي ذلك الغوص ااتهتوفتر تدريب منتظم عىل واجبات المدير ومسؤولي
ي مناطق المخاطر ، بما ف 

لعميق ف 

 واالحتيال والفساد.  األشخاص حماية، مثل المحتملة

 

o  حتر يفهم المديرون كيفية اتخاذ القرارات ومن يتحمل  بشكل واضح المساءلة واالتصالتعريف

 المسؤولية. 



 

ات اإلدارة مراجعة تقدم. يجب عىل مجلس مراجعة التقدم • مدتها  فاصلةه بشأن التوصيات المذكورة أعاله عىل فتر

ي نتائج بحثهعام واحد وأن يكون شف
 . افا ف 


