
 سياســة مكافحة التمييز والتحرش والتنمر
دليــل �ح وفهم سياســة م
� كــور �كافحة التمييــز والتحرش والتنمر

لن تتهاون منظمة  م
� كور  مع التمييز أو التحرش أو التنمر ضد أي من  أعضاء فريقها  أو �كائها أو بواسطتهم � أي مكان � العا�، 

حيث تسعى ا�نظمة جاهدة للحفاظ ع� بيئة آمنة وشاملة خالية من أي �ييز وتحرش وتنمر لض�ن الس�مة ا�عنوية والبدنية � بيئة 

العمل و لجميع اأعضاء الفريق  وكذلك ا§فراد الذين نتعامل معهم. 

إذا تعرضت §ي نوع من التمييز أو التحرش أو 

 �
التنمر في� يتعلق بوظيفتك وعملك � م

كور ، أو كنت شاهداً ع� مثل هذه ا§فعال 

تجاه اµخرين، يجب  ا�ب
غ عنها.

 

�كنكم ا�ب
غ إ قسم ا�وارد الب�ية، أو 

مسؤول ذي ثقة أو التواصل مع الخط الساخن 

للنزاهة أو ضباط إرتباط الح�ية  الح�ية. 

و«كن تقديم ب�غات مجهولة الهوية إ¸ الخط 

الساخن للنزاهة، غ
 أنه «كن � هذه الحالة 

أن يكون التحقيق � الشكاوى والب�غات ذات 

الهوية الÁية أكÀ صعوبة. 

تلتزم منظمة م
� كور  بض�ن أع� 

مستويات الÁية والخصوصية ا�مكنة، حيث 

يكون فقط لدى ا§شخاص ذوي الع�قة 

بالتحقيق ا�علومات حول الب�غ. ومتى 

جاءك أحد أعضاء الفريق لÇب�غ عن إحدى 

اÊنتهاكات ا�شتبه بها، فإن واجبك ا�نصات 

ومساعدته � اËب�غ عن تلك اÊنتهاكات.

Ê يعد هذا الدليل اËرشادي بدي�ً عن سياسة م
� كور الحالية وإÑا  يهدف هذا الدليل  إ¸ إلقاء الضوء ع� النقاط الرئيسية التي من شأنها خلق بيئة عمل يحظى فيها جميع ا§فراد Ìعاملة تتسم 

باÊحÒام والحفاظ ع� الكرامة.  

من ال¢وري فهم التعريفات التالية:

التمييز يقصد به فعل أو سلوك سلبي تجاه شخص ما بسبب انت�ئه إ¸ فئة 

محمية Ìا � ذلك السن أو اËعاقة أو التاريخ الطبي أو ا§صل  أو ا§صل 

القومي أو العرق أو الطبقة أو الوضع اÊجت�عي واÊقتصادي أو الديانة أو 

النوع/الجنس أو الهوية الجنسية أو تغي
 الحالة الجنسية أو الوضع ا§×ي أو 

.Úجت�عية  (باستثناء زواج ا§طفال) أو الحمل والتوجه  الجنËالحالة ا

التحرش يقصد به فعل أو سلوك غ
 مرغوب فيه يؤثر ع� كرامة ا§فراد � 

مكان العمل استناداً إ¸ الصفات ا�ذكورة أع�ه. و«كن أن يقع التحرش وجهاً 

إ¸ وجه أو عâ الهاتف أو الâيد اÊلكÒوá أو وسائل التواصل اÊجت�عي أو 

غ
ها من وسائل اÊتصال اÊلكÒوá و«كن أن تكون الواقعة متكررة أو  منفردة 

 .
تقع مرة واحدة ذات طابع خط

يرجى م
حظة التا§: التحرش الجن¦ هو نوع من التحرش تغطيه  سياستنا 

ا�نفصلة حول سوء السلوك الجن¦. 

التنمر يقصد به السلوك الذي يتسم بالÒهيب والخبث واËهانة تجاه شخص 

آخر سواء كان هذا السلوك بسبب انت�ء ذلك الشخص إ¸ أي من الفئات 

 .Ê ا�حمية ا�ذكورة أع�ه أم

ويحظر م�رسة أي من ا§فعال أو السلوكيات ا�ذكورة أع�ه سواء وجهاً لوجه 


� كور  أو أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف Ì أي من أجهزة العمل الخاصة âأو ع

ا�حمولة أو جدران ا�كاتب أو ا�ركبات أو شبكة اÊنÒنت الخاصة با�نظمة. 


� كور  هو مسؤولية تقع ع� الجميع وع� جميع  أعضاء الفريق اÊلتزام باËب�غ Ì  دونة قواعد السلوك الخاصةÌ إن التقيد

عن أي مخالفات لذلك. تأمل منظمة م
� كور ك� تتوقع من جميع أعضاء الفريق والäكاء التقيد بأع� معاي
 ا�سؤولية 

وسوف تتو¸ اËدارة مسؤولية خلق بيئة تدعم وتعزز اÊلتزام بتلك ا�عاي
 والحفاظ عليها. 

 شاِهد دورة التعلم اËلكÒوá لتطوير ا�واهب � ا�وقع

áوÒلكËا Talent.MercyCorps.org
اطلع ع� سياسة مكافحة التمييز والتحرش 

والتنمر � ا�كتبة الرقمية. 

 تذكر! «كنك اËب�غ عن طريق
Mercycorps.org/integrity hotline 

 أو
integrityhotline@mercycorps.org
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نعم. هذه السياسة تطبق ع² جميع ا�واقف ا�تعلقة بالعمل حتى � حالة عدم 

تواجد أعضاء الفريق � مكان العمل أو ا�كتب. 

«كن لæفراد القيام  باËب�غ  عن اÊنتهاك باستخدام أي وسيلة يشعرون أنها آمنة 

ومريحة بالنسبة لهم. ونشجع أعضاء الفريق ع� اËب�غ أوÊً إ¸ مäفهم أو القيادة 

العليا أو ممثل ا�وارد البäية � حالة شعورهم بالراحة للقيام بذلك ولكنه غ
 ملزم 

بذلك . �كن لعضو الفريق داºاً ا�ب
غ مبا¸ة إ الخط الساخن للنزاهة. وتذكر 

أنه ليس عليك التحقيق � ا�وقف بنفسك، بل عليك فقط اËب�غ عنه. 

و§ن هذه القضايا قد تكون حساسة، يرجى عدم مناقشة ا�علومات مع أي شخص 

خارج دائرة ا§شخاص ا�بلغç  أو مستلمي الب�غ ك� يرجى الحفاظ ع� الÁية 

والخصوصية التامة � جميع ا§وقات.

� حالة استنتج التحقيق وجود انتهاك لسياستنا، سيتم اتخاذ اËجراءات التأديبية 

ا�ناسبة حسب طبيعة السلوك أو الفعل وخطورته ، وقد تتضمن اËجراءات التأديبية 

جلسات التوجيه واËرشاد أو إعادة اÊنتداب أو التنبيهات  الرسمية أو إنهاء العمل، 

وقد يتعرض الäكاء Ëنهاء عقودهم. 

يقوم فريق السلوكيات وا§خ�ق أو ا�وارد البäية بإرسال إخطار إ¸ مقدم الشكوى 

وتأكيد التقرير حول اÊنتهاك ا�شتبه فيه. 

نعم. يجب ع� ا�دراء  والقادة وممثê ا�وارد البäية الذين يستلمون اÊدعاءات أو 

الشكاوى حول اÊنتهاكات ا�تعلقة بهذه السياسة اËب�غ عنها فوراً و� الحال إ¸ الخط 

الساخن  للنزاهة وا�تصل مبا�ة بقسم  التحقيقات التابع للمقر الرئيÚ ، وتذكر أن 

ا�سؤولية تقع ع� جميع أعضاء الفريق لÇب�غ!

تؤكد منظمة م
� كور  ع� أنها تعني بجميع الب�غات ا�قدمة إليها وتوليها أع� 

درجات من اÊهت�م والجدية. ك� أن أي محاو¿ت ل
نتقام من مقدمي الب
غات بنية 

حسنة، حتى وإن Â تكن مدعومة باÁدلة الكافية، لن يتم التسامح معها أو ا¿ستهانة 

بها. ويعد اÊنتقام ضد شخص آخر بسبب اËب�غ هو انتهاك لسياستنا الخاصة باËب�غ 

عن ا�خالفات وسوف يخضع لÇجراءات التأديبية. 

…اËجابات 
هل تطبق هذه السياسة Ä حالة تواجد أعضاء  فريق العمل خارج ا�كتب 

أثناء سفرهم Ä رحلة عمل أو تواجدهم Ä مناسبة اجت�عية متعلقة 

بالعمل أو Ä مسكن ج�عي للموظفÇ؟

ا§سئلة

هل ع² أعضاء الفريق داºاً ا�ب
غ عن واقعة Éييز أو تحرش أو تنمر 

إ الخط الساخن للنزاهة؟

ماذا عÊ أن أفعل بعد ا�ب
غ عن واقعة تنمر أو 

تحرش؟

التأديبي الذي �كن أن يتعرض له الشخص  ما نوع ا�جراء 

ا�بلغ عنه  إذا ثبت  فع
ً حدوث واقعة التنمر أو التحرش أو 

لتمييز؟  ا

كيف § أن أعرف  أنه تم است
م ب
غي أو شكواي وأنه يتم 

ومراجعتها؟ استعراضها 

هل يجب ع² ا��فÇ ا�ب
غ  عن أي شكاوى حول انتهاكات 

السياسة؟ بهذه  تتعلق 

ماذا يحدث Ä حالة تم التعرض § لÔنتقام مني  بسبب الب
غ؟

 نقاش بخصوص السياســة


