التقرير العاملي عن سياسة الحامية يف مريس كور

السنة املالية  :2019الجزء األول

نوفمرب 2019

من الرئيسة التنفيذية االنتقالية

إن هذا أول تقرير نقدمه عن سياسة الحامية يف مرييس كور ،وهو يقدم نظرة عامة عىل منهجنا يف سياسة الحامية عىل مستوى املؤسسة بأكملها،
باإلضافة إىل إحصاءات قضايا الحامية للسنة املالية ( 2019السنة املالية  :2019يوليو  – 2018يونيو .)2019
ننرش هذا التقرير يف الوقت الذي نعيد فيه النظر بشكل عميق يف سياسة الحامية يف املؤسسة .وقد حفّزت هذه الدراسة االكتشافات األخرية بأن
ابنة املؤسس املشارك الراحل ملرييس كور ،إيلسوورث كولفر ،قد تقدمت بتفاصيل مروعة عن حوادث اعتداء جنيس ارتكبها كولفر بحقها وأخربت
مرييس كور بها يف بدايات  1990ومرة أخرى يف .2018
مل يرتقِ رد مرييس كور إىل مستوى التزامنا تجاه الناجني ،واتخذنا رسيعاً اإلجراءات الالزمة للتعامل مع هذا الفشل .تح ّمل نيل كيني-جاير ،بصفته
الرئيس التنفيذي للمؤسسة يف ذلك الوقت ،املسؤولية الكاملة عن فشل املؤسسة يف التعامل مع القضية بأسلوب يتمحور حول الناجني ،واستقال
من منصبه .قبلت باستالم منصب الرئيس التنفيذي االنتقايل مع التزام تام بقيادة التغيري الداخيل لتمكني مؤسستنا من أن تصبح حليفاً أفضل
كل إميانا بقدرتنا عىل أن نكون أفضل.
للناجني من االعتداءات وأن نكون سبّاقني يف االلتزام مبعايري الحامية التي نضعهاّ .
بدأ مجلس إدارة مرييس كور العاملي ومجلس إدارة مرييس كور يف أوروبا تحقيقاً خارجياً مستقالً لدراسة أسلوب املؤسسة يف التعامل مع معلومات
القضية يف  ،2018باإلضافة سياسات مرييس كور الخاصة بالحامية واملساءلة.
ويف ظل هذا التحقيق الخارجي املستقل ،سننرش تقريرنا عن الحامية للسنة املالية  2019عىل جزئني .يوفر الجزء األول نظرة عامة عىل إحصاءات
وسيفصل التحسينات التي أجريناها عىل عملياتنا وآلياتنا ،باإلضافة
الحامية يف السنة املالية  .2019أما الجزء الثاين ،فسيتم نرشه يف منتصف ،2020
ّ
إىل أي فجوات تم تقصيها من خالل التحقيق الخارجي املستقل .إننا ملتزمون بالتعلم من أخطائنا يف هذه القضية ،ونحن مرصون عىل تحويل هذه
الدروس إىل إجراءات فعلية.
وعند ظهور املشكالت ،فإنني مرصة عىل أن تهتم مرييس كور بالناجني أوالً ،وأن توفر لهم كل الدعم الذي يحتاجون إليه .إنني ملتزمة بالتحقق من
توفري الشفافية مع املتربعني واملجتمعات املحلية وأعضاء فرق العمل ،واتخاذ اإلجراءات التصحيحية ،سوا ًء أكانت عىل املستوى املحيل أو الداخيل
ألنظمتنا العاملية .هذه هي اإلجراءات الصحيحة الالزمة لدعم الناجني ،وضامن دمج مامرسات الحامية يف برامجنا عىل مستوى العامل.
Beth deHamel

الرئيسة التنفيذية االنتقالية

Mercy Corps

التزامنا بسياسة الحامية
تتكون مرييس كور من فريق عاملي من العاملني
يف املجال اإلنساين يشارك مع األفراد واملجتمعات
واملؤسسات والحكومات سعياً إىل تحسني حياة الناس
يف مختلف أنحاء العامل.

الوقاية

نسعى يف مرييس كور إىل تخفيف املعاناة والفقر
واالضطهاد باملساعدة عىل بناء مجتمعات آمنة
ومنتجة وعادلة .ويشمل فريقنا العاملي املتنوع أكرث
من  5900فرد ،ويعمل أفراده مع املجتمعات املحلية
يف أكرث من  40بلدا ً وميثل أعضاء فرق عملنا الذين
ينتمون إىل البلدان التي يعملون فيها نسبة .85%
وبصفتنا مؤسسة عاملية للعمل اإلنساين تقدم خدماتها
إىل أكرث املجتمعات عرضة للخطر حول العامل ،فإننا
نهتم مبسؤوليتنا تجاه املشاركني يف برامجنا واملتربعني
وأعضاء فرق العمل يف مختلف البلدان حول العامل،
ونتعامل مع هذه املسؤولية بكل جدية .كام نسعى يف
مرييس كور إىل إنشاء بيئة عمل آمنة تتم فيها معاملة
الجميع بكرامة واحرتام.

السياسات
الثقافة
التوظيف/املراجع
تهيئة املوظفني الجدد
أصحاب اإلمكانات
تقييم األداء

استخدام البيانات
أعضاء فرق مؤهلني يف مجال آليات الشكاوى
متابعة قرارات التواصل

االستجابة

التفكر والتأقلم

يوضح مثلث الحامية العنارص االساسية يف منهج مرييس كور :الوقاية ،واالستجابة،
التفكر والتأقلم.

منهجنا

إن متحور أسلوبنا حول الناجني يعني أن أمان الناجني وسالمتهم وحقوقهم هي اهتاممنا الرئييس .أدى ضعف االهتامم بالناجني ،يف قطاعنا وغريه،
إىل مفاقمة وتراكم األذى الناتج عن اإلساءة واالستغالل ،وقد نتج عن هذا األمر انعدام الثقة يف أنظمة التبليغ والخوف املربر من زيادة األذى
نتيجة الخوف املتزايد .شهدنا هذا التأثري والرضر الناتج عندما ال يتم اإلصغاء إىل الناجني ،وال تصديقهم أو معاملتهم بعطف واحرتام .ومع مضينا
قدماً ،فإننا ملتزمون بضامن توفري بيئة آمنة وداعمة ملتزمة بالرسية للناجني حتى يتمكنوا من اإلبالغ عام تعرضوا له ،وحيث ستكون احتياجاتهم
يف أوىل أولوياتنا .وبفعل هذا ،فإننا نسعى إىل دعم التعايف والتحقق من قدرة الناجني عىل التعرف عىل احتياجاتهم وأمانيهم ومخاوفهم والتعبري
عنها خالل كل خطوات العملية.
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بيانات الحامية يف السنة املالية 2019
يوليو  – 2018يونيو 2019

يف مرييس كور ،نعرف حاالت الحامية عىل أنها الحاالت التي تشمل عنرصا ً واحدا ً أو أكرث من األمثلة التالية:
	االستغالل واإليذاء الجنيس :ادعاءات التعرض لالستغالل واإليذاء الصادرة عن املشاركني يف برامجنا وأعضاء مجتمعنا ،مبا يشمل حاالت فعلية أو محاوالت استغالل
A
ملوقف ضعف أو تفاوت يف القوة أو الثقة ألهداف جنسية ،أو تحقيق املكاسب املادية أو االجتامعية أو السياسية من خالل االستغالل الجنيس لآلخرين ،أو مقايضة
الخدمات مقابل عالقات عاطفية أو جنسية ،أو االستغالل الجنيس للمشاركني يف برامجنا أو أعضاء مجتمعنا ،أو دفع املال مقابل الجنس أو املامرسات الجنسية.
 Aسوء السلوك الجنيس :يشمل حاالت سوء السلوك الجنيس يف بيئة العمل ،ويتضمن املضايقة الجنسية (املقايضة أو بيئة العمل) واالعتداء الجنيس.
 Aحامية الصغار :يشمل ادعاءات اإليذاء الجسامين أو العاطفي أو الجنيس أو أي فعل يعرض الصغري إىل الخطر.
تطبق سياساتنا عىل الجهات التالية:
	Aأعضاء فرق العمل :كل أعضاء فرق العمل حول العامل ،مبا يشمل مجلس إدارة مريس كور ،واملدراء التنفيذيني ،واإلدارة ،واملوظفني ،واملوظفني املعارين ،واملوظفني املؤقتني،
واملتدربني واملتطوعني
	Aالرشكاء :املستفيدون من املنح الفرعية ،واملنظامت املشاركة ،واملتعاقدون ،والخرباء الخارجيون ،وأي منظمة أخرى أو فرد يترصف باسم مرييس كور أو تحت أوامر مرييس
كور
	Aالزوار :زوار مرافق مرييس كور ،مبا يشمل املصورين وصانعي األفالم ،والصحفيني ،والباحثني ،واملتربعني ،واملتربعني املحتملني ،وأي شخص تتم استضافته يف مريس كور أو
الربامج التي تجريها مرييس كور أو الربامج التي تدعمها مرييس كور مالياً.
يف السنة املالية  ،2019استلمنا يف مرييس كور  44شكوى متعلقة بالحامية ،مبا يشمل  13شكوى ضد رشكاء ،وكانت الشكاوى املتبقية عن أعضاء يف فرق عمل مرييس كور .بدءا ً من
 30يونيو  ،2019تم حل  31حالة من هذه الحاالت (تم إغالقها أو مازالت قيد اإلغالق) ،ومن الحاالت الـ 13املتبقية تحت التحقيق 4 ،من هذه البالغات كانت ضد الرشكاء.
من الحاالت الـ 31املغلقة ،توجد  15حالة كانت مثبتة ،و 15حالة غري مثبتة ،وكانت واحدة منها غري محسومة .أدت كل الحاالت املثبتة إىل إجراءات تأديبية ،مبا يشمل سبع
حاالت ترسيح عن العمل أو إنهاء عقد رشاكة ،ومثاين حاالت إجراءات تأديبية مل تتضمن الترسيح عن العمل .يف كل الحاالت املثبتة التي كانت تدور حول استغالل أو إيذاء
مشارك أو عضو يف مجتمعنا ،تم ترسيح عضو الفريق أو الرشيك عن العمل وأصبح غري مؤهل إلعادة التوظيف معنا أو تجديد العقد .وسيتم إعالم أصحاب العمل املحتملني عند
إجرائهم مقابالت مع هؤالء املوظفني واملتعاقدين يف حال سؤالهم.
من بني كل الحاالت املثبتة ،شمل تسع منها حاالت سوء سلوك جنيس داخيل (بني أعضاء فرق العمل) بدرجات متفاوتة .كانت إحدى الحاالت متعلقة بحامية األطفال لكنها مل
تكن ذات طبيعة جنسية .أما الحاالت الخمسة املتبقية ،اشتملت عىل استغالل جنيس أو إساءة ،مبا يتضمن دفع املال مقابل خدمات جنسية تجارية.
خالل السنة املالية املاضية ،شهدنا زيادة يف البالغات التي يتم تسليمها عرب آليات رفع التقارير ،بسبب زيادة الوعي وفهم عملياتنا وأنظمتنا .ويجدر بالذكر أنه يف مجال عملنا،
عندما تعمل املنظامت عىل بناء الوعي بالحامية والتحقق من شعور األفراد باألمان ليقدموا الشكاوى ،ترتفع أرقام الحوادث املسجلة عىل املدى القصري.
نصب اهتاممنا اآلن عىل االستمرار يف تعزيز سياساتنا ورسائلنا التي تؤكد عىل عدم تسامحنا مع السلوكيات االستغاللية أو املضايقات ،والتأكيد عىل أن الشكاوى املتعلقة بهذه
السلوكيات ميكن أن يتم التحقيق فيها بكل أمان ،وهو ما يحدث بالفعل .وسيساعدنا التعلم من كل التقارير ،مبا يشمل تلك التي ال يتم إثباتها يف النهاية ،عىل تشكيل جهودنا
لتعليم أعضاء فرقنا عن السلوكيات املناسبة ليبتعدوا كل ال ُبعد سوء السلوك الجنيس ،وحتى أن يُفهم سلوكهم عىل أنه ميسء جنسياً.
وبالنظر إىل فشل مرييس كور حديثاً يف إجراء التحقيقات الكافية ضد املؤسس املشارك ،فإننا ندرك أننا نحتاج إىل بذل الجهد إلعادة بناء الثقة يف آليات رفع الشكاوى والتحقيق
لدينا.
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التطلع إىل املستقل

ندرك يف مرييس كور الحاجة إىل استثامرات إضافية للتحقق من أن مامرسات الحامية ورفع الشكاوى وإجراء التحقيقات تتمحور بالفعل حول الناجني ومتثل قيمنا .سيحتوي
الجزء الثاين من هذا التقرير (سيتم إصداره يف الربيع يف  )2020عىل مخطط يوضح كل الخطوات التي نتخذها لتعزيز عمليات الحامية لدينا مع املزيد من التفاصيل .نتوقع
أن تؤدي هذه الخطوات إىل زيادة الشكاوى املرفوعة بسبب زيادة وعي أعضاء فرق العمل وتنامي ثقتهم يف أنظمتنا لتقديم البالغات مع قيامنا ببناء القدرات الخاصة
بجهات تنسيق الحامية عىل مستوى مختلف البلدان التي نعمل فيها .وسيحتاج الحفاظ عىل ثقافة تدعم األمان النفيس والجسدي يف فرق عملنا إىل جهود كبرية.
ويف النهاية ،نقر يف مرييس كور أنه من خالل التعاون مع الوكاالت الزميلة ،فإننا بحاجة إىل االستمرار يف منارصة اإلصالحات عىل مستوى املجال بأكمله للتعامل مع اختالل
توازن القوى الذي يديم اإلساءة والعنف داخل األنظمة .ونسعى إىل تحقيق هذه اإلصالحات عىل وجه التحديد عرب تقوية اإلدماج االجتامعي وبرامج منع العنف القائم عىل
النوع الجنساين.
سنستمر يف العمل عىل توفري الحامية يف املجموعات املامرسة لعملنا ،وسنشارك الدروس املستفادة مع الزمالء واملتربعني والرشكاء ضمن عملنا عىل اإلسهام يف الجهود الشاملة
عىل مستوى قطاع عملنا كامالً لتحسني سياسات الحامية.
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CONTACT
JESSICA CARL
Vice President, People | People, Strategy & Learning
jcarl@mercycorps.org
KAREN BARNETT
Senior Ethics Specialist | People, Strategy & Learning
kbarnett@mercycorps.org
ALEXANDRA ANGULO
Director, Governance Risk and Compliance | Mercy Corps Europe
aangulo@mercycorps.org

About Mercy Corps
Mercy Corps is a leading global organization
powered by the belief that a better world is possible.
In disaster, in hardship, in more than 40 countries
around the world, we partner to put bold solutions into
action — helping people triumph over adversity and
build stronger communities from within.
Now, and for the future.

Global Headquarters
45 SW Ankeny Street
Portland, Oregon 97204
888.842.0842
mercycorps.org
European Headquarters
96/3 Commercial Quay
Edinburgh, EH6 6LX
Scotland, UK
44.131.662.5160
mercycorps.org.uk
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