سياســة مكافحة التمييز والتحرش والتنمر
دليــل رشح وفهم سياســة مرييس كــور ملكافحة التمييــز والتحرش والتنمر
ال يعد هذا الدليل اإلرشادي بديالً عن سياسة مرييس كور الحالية وإمنا يهدف هذا الدليل إىل إلقاء الضوء عىل النقاط الرئيسية التي من شأنها خلق بيئة عمل يحظى فيها جميع األفراد مبعاملة تتسم
باالحرتام والحفاظ عىل الكرامة.

إن التقيد مبدونة قواعد السلوك الخاصة مبرييس كور هو مسؤولية تقع عىل الجميع وعىل جميع أعضاء الفريق االلتزام باإلبالغ
عن أي مخالفات لذلك .تأمل منظمة مرييس كور كام تتوقع من جميع أعضاء الفريق والرشكاء التقيد بأعىل معايري املسؤولية
وسوف تتوىل اإلدارة مسؤولية خلق بيئة تدعم وتعزز االلتزام بتلك املعايري والحفاظ عليها.
اطلع عىل سياسة مكافحة التمييز والتحرش
والتنمر يف املكتبة الرقمية.

شا ِهد دورة التعلم اإللكرتوين لتطوير املواهب يف املوقع
 Talent.MercyCorps.orgاإللكرتوين

لن تتهاون منظمة مرييس كور مع التمييز أو التحرش أو التنمر ضد أي من أعضاء فريقها أو رشكائها أو بواسطتهم يف أي مكان يف العامل،
حيث تسعى املنظمة جاهدة للحفاظ عىل بيئة آمنة وشاملة خالية من أي متييز وتحرش وتنمر لضامن السالمة املعنوية والبدنية يف بيئة
العمل و لجميع اأعضاء الفريق وكذلك األفراد الذين نتعامل معهم.
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إذا تعرضت ألي نوع من التمييز أو التحرش أو
التنمر فيام يتعلق بوظيفتك وعملك يف مرييس
كور  ،أو كنت شاهدا ً عىل مثل هذه األفعال
تجاه اآلخرين ،يجب اإلبالغ عنها.
ميكنكم اإلبالغ إىل قسم املوارد البرشية ،أو
مسؤول ذي ثقة أو التواصل مع الخط الساخن
للنزاهة أو ضباط إرتباط الحامية الحامية.
وميكن تقديم بالغات مجهولة الهوية إىل الخط
الساخن للنزاهة ،غري أنه ميكن يف هذه الحالة
أن يكون التحقيق يف الشكاوى والبالغات ذات
الهوية الرسية أكرث صعوبة.
تلتزم منظمة مرييس كور بضامن أعىل
مستويات الرسية والخصوصية املمكنة ،حيث
يكون فقط لدى األشخاص ذوي العالقة
بالتحقيق املعلومات حول البالغ .ومتى
جاءك أحد أعضاء الفريق لإلبالغ عن إحدى
االنتهاكات املشتبه بها ،فإن واجبك اإلنصات
ومساعدته يف اإلبالغ عن تلك االنتهاكات.

من الرضوري فهم التعريفات التالية:
التمييز يقصد به فعل أو سلوك سلبي تجاه شخص ما بسبب انتامئه إىل فئة
محمية مبا يف ذلك السن أو اإلعاقة أو التاريخ الطبي أو األصل أو األصل
القومي أو العرق أو الطبقة أو الوضع االجتامعي واالقتصادي أو الديانة أو
النوع/الجنس أو الهوية الجنسية أو تغيري الحالة الجنسية أو الوضع األرسي أو
الحالة اإلجتامعية )باستثناء زواج األطفال( أو الحمل والتوجه الجنيس.
التحرش يقصد به فعل أو سلوك غري مرغوب فيه يؤثر عىل كرامة األفراد يف
مكان العمل استنادا ً إىل الصفات املذكورة أعاله .وميكن أن يقع التحرش وجهاً
إىل وجه أو عرب الهاتف أو الربيد االلكرتوين أو وسائل التواصل االجتامعي أو
غريها من وسائل االتصال االلكرتوين وميكن أن تكون الواقعة متكررة أو منفردة
تقع مرة واحدة ذات طابع خطري.
يرجى مالحظة التايل :التحرش الجنيس هو نوع من التحرش تغطيه سياستنا
املنفصلة حول سوء السلوك الجنيس.
التنمر يقصد به السلوك الذي يتسم بالرتهيب والخبث واإلهانة تجاه شخص
آخر سواء كان هذا السلوك بسبب انتامء ذلك الشخص إىل أي من الفئات
املحمية املذكورة أعاله أم ال.
ويحظر مامرسة أي من األفعال أو السلوكيات املذكورة أعاله سواء وجهاً لوجه
أو عرب أي من أجهزة العمل الخاصة مبرييس كور أو أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف
املحمولة أو جدران املكاتب أو املركبات أو شبكة االنرتنت الخاصة باملنظمة.

تذكر! ميكنك اإلبالغ عن طريق
Mercycorps.org/integrity hotline
أو
integrityhotline@mercycorps.org

نقاش بخصوص السياســة
األسئلة

هل تطبق هذه السياسة يف حالة تواجد أعضاء فريق العمل خارج املكتب
أثناء سفرهم يف رحلة عمل أو تواجدهم يف مناسبة اجتامعية متعلقة
بالعمل أو يف مسكن جامعي للموظفني؟
هل عىل أعضاء الفريق دامئاً اإلبالغ عن واقعة متييز أو تحرش أو تنمر
إىل الخط الساخن للنزاهة؟

ماذا عيل أن أفعل بعد اإلبالغ عن واقعة تنمر أو
تحرش؟

ما نوع اإلجراء التأديبي الذي ميكن أن يتعرض له الشخص
املبلغ عنه إذا ثبت فعالً حدوث واقعة التنمر أو التحرش أو
التمييز؟

…اإلجابات
نعم .هذه السياسة تطبق عىل جميع املواقف املتعلقة بالعمل حتى يف حالة عدم
تواجد أعضاء الفريق يف مكان العمل أو املكتب.

ميكن لألفراد القيام باإلبالغ عن االنتهاك باستخدام أي وسيلة يشعرون أنها آمنة
ومريحة بالنسبة لهم .ونشجع أعضاء الفريق عىل اإلبالغ أوالً إىل مرشفهم أو القيادة
العليا أو ممثل املوارد البرشية يف حالة شعورهم بالراحة للقيام بذلك ولكنه غري ملزم
بذلك  .ميكن لعضو الفريق دامئاً اإلبالغ مبارشة إىل الخط الساخن للنزاهة .وتذكر
أنه ليس عليك التحقيق يف املوقف بنفسك ،بل عليك فقط اإلبالغ عنه.
وألن هذه القضايا قد تكون حساسة ،يرجى عدم مناقشة املعلومات مع أي شخص
خارج دائرة األشخاص املبلغني أو مستلمي البالغ كام يرجى الحفاظ عىل الرسية
والخصوصية التامة يف جميع األوقات.
يف حالة استنتج التحقيق وجود انتهاك لسياستنا ،سيتم اتخاذ اإلجراءات التأديبية
املناسبة حسب طبيعة السلوك أو الفعل وخطورته  ،وقد تتضمن اإلجراءات التأديبية
جلسات التوجيه واإلرشاد أو إعادة االنتداب أو التنبيهات الرسمية أو إنهاء العمل،
وقد يتعرض الرشكاء إلنهاء عقودهم.

كيف يل أن أعرف أنه تم استالم بالغي أو شكواي وأنه يتم
استعراضها ومراجعتها؟

يقوم فريق السلوكيات واألخالق أو املوارد البرشية بإرسال إخطار إىل مقدم الشكوى
وتأكيد التقرير حول االنتهاك املشتبه فيه.

هل يجب عىل املرشفني اإلبالغ عن أي شكاوى حول انتهاكات
تتعلق بهذه السياسة؟

نعم .يجب عىل املدراء والقادة وممثيل املوارد البرشية الذين يستلمون االدعاءات أو
الشكاوى حول االنتهاكات املتعلقة بهذه السياسة اإلبالغ عنها فورا ً ويف الحال إىل الخط
الساخن للنزاهة واملتصل مبارشة بقسم التحقيقات التابع للمقر الرئييس  ،وتذكر أن
املسؤولية تقع عىل جميع أعضاء الفريق لإلبالغ!

ماذا يحدث يف حالة تم التعرض يل لإلنتقام مني بسبب البالغ؟

تؤكد منظمة مرييس كور عىل أنها تعني بجميع البالغات املقدمة إليها وتوليها أعىل
درجات من االهتامم والجدية .كام أن أي محاوالت لالنتقام من مقدمي البالغات بنية
حسنة ،حتى وإن مل تكن مدعومة باألدلة الكافية ،لن يتم التسامح معها أو االستهانة
بها .ويعد االنتقام ضد شخص آخر بسبب اإلبالغ هو انتهاك لسياستنا الخاصة باإلبالغ
عن املخالفات وسوف يخضع لإلجراءات التأديبية.
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