
 وقف ســوء السلوك الجن� � أماكن العمل 
دليل فهم سياســة ســوء الســلوك الجن� ا�تبعة � منظمة م�� كور 

تكفل سياسة منظمة م�� كور لجميع أفرادها الحق التام وا�لتزام با�ب�غ عن إمكانية أو احت�لية وقوع أي من أشكال سوء السلوك الجن�. 

إذا كنت أحد الضحايا أو شاهداً، نناشدك بطلب ا�ساعدة من أحد موظفي قسم ا�وارد الب�ية أو م�فك بالعمل أو شخص موثوق به داخل 

منظمة م�� كور. ك� ¬كنك أيضاً ا�ستعانة بخدمة الخط الساخن للنزاهة مع اختيار ا�بقاء ع¨ هويتك مجهولة.

تذكر دا°اً أنه � حال كونك شاهداً ع¨ أي صورة من صور سوء 

السلوك الجن�، يتحتم عليك التقدم با�ب�غ  حتى يتسنى للجميع 

الشعور با¶مان وا�ح´ام � بيئة العمل. وعليك أن تعلم أن دورك 

كشاهد ع¡ الواقعة � يتطلب القيام بأي من أع�ل التحقيق، 

فالتحقيق � الحادثة سيتم بالفعل من خ�ل إجراءات تتسم بال¸ية 

التامة. 

¬كن أن تعمل  ديناميكية  القوة وا¶دوار النوعية/الجندرية  وأوجه 

عدم ا�ساواة التاريخية كعنا½ مساهمة � حوادث سوء السلوك 

الجن�. وبغض النظر عن ا��رسات الثقافية وا¶عراف ا�جت�عية، 

فإن منظمة م�� كور لن تتسامح أبداً مع أي صورة من صور 

سوء السلوك الجن� ا�وضح � السياسة ا�تبعة. 

تتعدد وتختلف ا¶سباب وراء تردد أي فرد � ا�فصاح عن جرائم 

سوء السلوك الجن� أو طلب ا�ساعدة حال تعرضه  للتحرش أو 

ا�عتداء الجن�. وقد تشمل هذه ا¶سباب الخوف من ا�نتقام أو 

التكذيب أو عدم أخذ الشكوى ع¡ محمل الجدية. و�بد أن يعي 

الجميع من أن منظمة م�� كور تعطي جميع الشكاوى أع¨ 

درجات ا�هت�م والجدية.

من ا�هم للجميع اح´ام حساسية هذه ا¶نواع من ا�دعاءات. إذا 

قام أحد أعضاء الفريق بإب�غك بأحد صور سوء السلوك الجن� 

ــــــ يتحتم عليك ا²نصات إليه بعناية شديدة وتقديم يد ا�ساعدة 

لهم بشأن هذه ا�علومات ا�وثوقة. 

تقدم هذه الوثيقة توجيهاً إضافياً حول سياسة منظمة م�� كور ا�تعلقة بسوء السلوك الجن� � أماكن العمل. هذا الدليل � ¬ثل بدي�ً عن وثيقة السياسة ا�ذكورة، بل يُعدÏ ملحقاً تفس�ياً 

حيث يُلقي الضوء ع¨ أهم القضايا والنقاط ا¶ساسية الواردة بوثيقة السياسة ا�عنية با�واقف التي قد  يواجهها أعضاء فريق العمل أثناء أداء وظائفهم والخطوات ا�تبعة لطلب ا�ساعدة. ك� 

تلتزم منظمة م�� كور بتوف� بيئة عمل بحيث يحظى فيها جميع العاملÕ Öعاملة تتسم با�ح´ام والكرامة ا�نسانية، وتؤكد ا�نظمة ع¨ عدم التسامح بتاتاً مع أي شكل من أشكال التحرش 

أو ا�عتداء الجن� يقوم به أي شخص ينتمي لفريق عملها.

التعريفات التالية هامة للفهم 
وا�ستيعاب:

¬كن أن يتضمن التحرش الجن� أي دعوات وتلميحات 

عاطفية أو جنسية غ� مرحب بها، أو طلبات لخدمات 

جنسية أو غ�ها من السلوكيات اللفظية أو الجسدية ذات 

.Øالطبيعة  العاطفية أو الجنسية وتشمل التا

– ا�قايضة:             
 Öا�ش´اك � النشاطات ا�درجة أع�ه مقابل التعي

الوظيفي أو غ�ه من ا¶نشطة ا�تعلقة بالعمل.  

– بيئة العمل:    
إذا كان هذا السلوك يؤثر ع¨ أو يتداخل مع ا¶داء 

الوظيفي للشخص، Õا يخالف الكرامة ا�نسانية لÚشخاص 

أو يخلق بيئة عمل تتسم بالتخويف وال´ويع أو ا�ذ�ل 

أو العدوانية أو ا�هانة. 
 

ا�عتداء الجن� هو القيام فعلياً أو محاولة القيام باتصال 

جن� مع شخص آخر دون موافقة أو رضا هذا الشخص. 

وقد يكون هذا السلوك «طاً من السلوكيات ا�تكررة أو 

حادثة واحدة بعينها. ولتعلم جيداً أنه قد � يتسنى للجميع 

ا�يحاء لفظياً أو جسدياً للد�لة عن شعورهم � حالة وقوع 

مثل هذا النوع من السلوكيات. 
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ندرك Þاماً أن أي تغ� ثقافة ا�نظمة � يتحقق من خ�ل وضع السياسة فقط. فالتغي� الحقيقي يقتÜ مشاركة جميع أفراد فريق 

العمل � تحمل ا�سؤولية وا�لتزام بخلق بيئة عمل توفر ا¶مان وا�ح´ام لجميع أفرادها.

ßلتطوير ا�واهب ا�وقع ا�لك´و ßشاِهد دورة التعلم ا�لك´و 

Talent.MercyCorps.org
شاِهد وثيقة سياسة سوء السلوك  الجن� � 

ا�كتبة الرقمية. 

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

 أو
integrityhotline@mercycorps.org

https://mcdl.mercycorps.org/gsdl/docs/MCSexualMisconductPolicy.pdf
talent.mercycorps.org
mercycorps.org/integrityhotline
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يتحتم ع¨ ممثل قسم ا�وارد البâية أو ا�دير أو جهة التنسيق ا�ب�غ فوراً عن 

ا�علومات الواردة إليه إã الخط الساخن ا�ختص بقضايا النزاهة. تعامل منظمة 

م�� كور كافة الب�غات والشكاوى التي تردها بأقä درجات ا�ح´ام وال¸ية 

لجميع أطرافها.

إذا كان أحد أطراف هذه الع�قة القا°ة بال´اå مديراً أو مâفاً، إذاً يتحتم ع¨ كليك� 

إع�م قسم ا�وارد البâية بهذه الع�قة (حتى وإن كان الطرف ليس مâفًا مباæاً ع¨ 

الطرف اéخر � العمل). وسيتم ا�بقاء ع¨ èية هذه ا�علومة! 

ك�، تنطبق هذه السياسة ع¡ الجميع Õا � ذلك أولئك الذين هم من نفس الجنس، 

والجنس اéخر، أو ا�تحولÖ جنسيا. وقد تشمل واقعة ا�ساءة أي فرد من تلك 

التصنيفات أو الهويات الجنسية ا�َُعرفَة. 

تتعامل منظمة م�� كور مع كافة الشكاوى ع¨ نحو تام من ا�ح¿ام وال¾ية. سيتم 

التحقيق � الشكوى ا�قدمة من خ�ل عملية تتسم بالدقة والشمولية  وا�وضوعية. 

الهدف منها هو معاملة كافة ا¶طراف بإنصاف وعدالة  وتقديم إجابات وافية لجميع 

ا¶طراف � الوقت ا�ناسب. سينتج من اتهامات ا�عتداء الجن� إيقاف الشخص 

موضوع ا�تهام أثناء ف´ة التحقيقات. 

نعم، Âكن أن يُعّد هذا السلوك أحد صور التحرش الجن� وعليك طلب ا�ساعدة 

بخصوص هذه الحادثة. سوء السلوك الجن� غ� محصور ع¨ السلوكيات التي تتم 

ضمن نطاق مكتب وساعات العمل. فقد تحصل مثل هذه السلوكيات � منزل أحدهم 

أو خ�ل السفر ضمن نطاق العمل أو � حدث اجت�عي أو عá الرسائل النصية أو 

مواقع التواصل ا�جت�عي أو ا�تصا�ت الهاتفية أو رسائل الáيد ا�ليك´وß. فحتى 

وإن وقعت تلك السلوكيات خارج نطاق بيئة العمل الرسمية، فهي � تزال Þثل تأث�اً 

سلبياً ع¨ بيئة العمل. 

يُعدÅ هذا أحد صور التحرش الجن�، Äنه يشمل بيئة العمل وعليك طلب ا�ساعدة 

بخصوص هذا السلوك. ¬كنك أيضاً ا¶فصاح عن شعورك لزم�ئك.  أنه � رأيك طريقة 

التحدث عن إحدى الزمي�ت بهذه الطريقة سلوك � يتسم با�ح´ام أو ا�ح´افية. هذا 

إن كنت تشعر با�رتياح حيال القيام بهذه الخطوة. س�ع مثل هذا الحديث من أحد 

الزم�ء الذكور يكن له وقع مؤثر جًدا.

…ا�جابات 
� حال تقدمت بشكوى ضد حادثة سوء سلوك جن� وقع Ç، هل سيقوم 

أحد موظفي قسم ا�وارد الب�ية أو ا��ف با²بقاء ع¡ Ëية هويتي 

واسمي؟ 

ا¶سئلة

أنا ع¡ عÎقة عاطفية مع م�فة  � فريق آخر، وقد قامت هي بإعÎم 

قسم ا�وارد الب�ية بعÎقتنا. هل يتحتم عÑّ إطÎعهم بنف� ع¡ 

عÎقتنا أيضاً؟ واÒن ما دام قسم ا�وارد الب�ية يعلم بعÎقتنا،هل هذا 

معناه أن جميع أفراد فريق العمل سيعلمون؟

تتم  التي  العÎقات  السياسة فقط ع¡  تنطبق هذه  هل 

الجنسÓ؟  Óب

ماذا سيحدث بعد أن أتقدم بشكوى؟

قام زميÑ بالعمل بإرسال صورة له تحمل إيحاًء جنسياً ع¡ 

هاتفي الشخØ ا�حمول. وقد أزعجني هذا اÄمر كث�ًا ، ولكنه 

حدث خارج نطاق العمل وعÙ هاتفي الشخØ ا�حمول. هل 

�يزال يُعد هذا التÛف تحرشاً جنسياً؟ 

يتحدث زمÝÎ الذكور � العمل داÜًا عن إحدى أعضاء الفريق 

ا�اÞ. ويطلقون  الشهر  ا�كتب  الجدد، والتي بدأت عملها � 

الكث� من الدعابات  ذات الطابع الجن� عنها. ويرون أن هذا 

السلوك يزعجني  أنني ذكر مثلهم، ولكن هذا  اÄمر عادي طا�ا 

ا�رتياح. هل يعتÙ هذا تحرشاً جنسياً وما  ويشعرà بعدم 

الحالة؟  يتوجب عÑّ فعله � هذه 
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 نقاش بخصوص السياســة




