سياسة التظ ّلمات إل ّتحاد أحزاب الخضر في آسيا والمحيط الهادئ
نظرة شاملة:
يلتزم الخضر بتهيئة بيئة عمل مهنيّة لجميع المعنيين  .يلتزم إ ّتحاد أحزاب الخضر في آسيا والمحيط الهادئ بالنظر
في التظ َلمات النزاعات وتسويتها من خالل التعلم والتنمية لشعبها و للمنظمة  .نسعى الى إيجاد طرق للتعامل مع
النزاع على أن تكون محترمة وب ّناءة.
تنشأ النزاعات أو التظ َلمات من حين آلخر ،فتملك الناس الحق باإلستماع إليها والمساعدة من أجل التوصل إلى
تسوية.
الهدف:
تهدف هذه السياسة إلى تزويد عمل َية لح َل الخالفات أوالتظ َلمات بأسرع وأبسط ما يمكن .ينصبّ التركيز
على األشخاص الذين يعملون سويّا بشكل ب ّناء وعاجل من أجل:
●
●
●
●

خلق بيئة يت ّم فيها تحديد النزاعات والتظ َلمات ،اإلستماع إليها وحلّها
تسوية المسألة/المسائل
َ
اإلتاحة لح ّل النزاعات والتظلمات
استعادة عالقات العمل والحفاظ عليها

تنطبق السياسة على جميع األشخاص المتفاعلين مع أعمال إ ّتحاد أحزاب الخضر في آسيا والمحيط الهادئ.
ّ
الممثلين ،شاغلي المناصب وغيرهم .قد تشمل أعمال إ ّتحاد أحزاب الخضر في آسيا
يشمل ذلك طاقم العمل ،المتطوّ عين،
والمحيط الهادئ إجتماعات وجها لوجه وعن بعد ،أحداث ،أو أيّ نشاط آخر يجري القيام به للتقدم في عمل اإل ّتحاد.
ال يُقصد بالعمل َية الواردة في هذه الوثيقة كعمل َية قانون َية .ال يُعتبر إ ّتحاد أحزاب الخضر في آسيا والمحيط
الهادئ أو أيّا كان من أعضائه المشاركين في تسوية النزاع مسؤولين عن أي نتائج س َيئة في التحقيق.
يُؤمل أن تتم ّكن أحزاب الخضر وإ ّتحاد أحزاب الخضر في آسيا والمحيط الهادئ من الحفاظ على إجراءات
ّ
وسياسة جيدة للتظلمات على أن يسمح لجميع األطراف التعامل مع أي قضيّة تنشأ داخليّا وحلّها سريعا في عمليّة منظمة
تفيد الجميع.
التعريفات:
النزاع:
قد ينشأ النزاع بين شخصين أو أكثر في أي وقت ،عند وجود خالف حول آراء أو تصرّ ف ،أو عندما يتعرّ ض شخص
لألذى أو اإلساءة.
تختلف النزاعات من حيث شدّتها ومدّتها ،كما يمكن أن تسفر إلى نتائج إيجابيّة في بعض الحاالت بعد النقاش ما بين
المعنيّين.
التظلمات:
يُعرف التظلّم بأي مسألة قد يعتبر الشخص أ ّنها غير قانونيّة ،غير عادلة ،ظالمة ،أو مزعجة .قد ينشأ التظلم
نتيجة خطوة واحدة أو نزاع متواصل ويتعلّق بما يلي:
● وظيفتك ،ظروف عملك ،أو ظروف تطوّ عك
● التعامل ما بين األفراد/نزاع الفريق
● عالقتك مع مشرف عملك ،زمالئك ،أو اآلخرين في مكان عملك
ّ
الممثلين ،المنتخبين ،طاقم العمل ،أولئك الذين يشغلون مناصب منتخبة في الحزب
● عالقتك مع
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● التحرّ ش الملموس ،التمييز أو اإليذاء
المبادئ:
ُتؤيّد النقاط التالية تنفيذ إجراءات التظلم و تنطبق على جميع األشخاص المعنيّين بحالة تظلّم أو نزاع و /أو
عمليّة تسوية:
● مُتابعة واجب الرعاية لجميع المعنيّين
● يت ّم التعامل مع جميع اإل ّتصاالت بسريّة ونزاهة من قبل جميع المعنيّين
● ُتقدّر المسائل والقضايا المثارة ،يُستمع إليها ،و ُتناقش باحترام
ّ
يحق للشخص الذي أثار القضيّة تقديم شكوى رسميّة ،إذا لم يت ّم ح ّل النزاع
●
هياكل الدعم:لجنة الثقافة والتظلمات إل ّتحاد أحزاب الخضر في آسيا والمحيط الهادئ
● يختار ّ
الطرف إمّا شخصا مستقاّل للتعامل مع التظلم/التظلمات أو يلجأ الى لجنة التظلم المش ّكلة من قبل الحزب
● ُتنتخب لجنة مستقلّة للثقافة والتظلمات سنويّا للتعامل مع إجراءات التظلمات
● تقوم لجنة الثقافة والتظلمات بما يلي:
○ التعرّ ف على جميع العمليّات المعنيّية والسعي وراء بحث أو تدريب أو مزيد من المعلومات عند
االقتضاء
● تهدف لجنة الثقافة و التظلمات إلى:
○ معالجة الشواغل المثارة عبر تحليل مستق ّل للحالة العامّة
○ مساعدة األفراد على حل وتوضيح المشكالت
● إذا قرّ رت التواصل مع لجنة الثقافة والتظلمِ ،بوُ سْ عِك:
○ إختيار َمن هو الشخص في اللجنة الذي ُتريد التعامل معه
○ التكلم عن حالة تجعلك مستاء أو تسبّب لك إجهاد
○ يُس َتمع إليك بصورة خاصّة وسرّ يّة
○ المُعاملة بإحترام
○ أخذ القرار بالتصعيد وشرح الخطوات المقبلة بوضوح لك
○ الطلب من عضو اللجنة مُساندتك في الخطوات التي قد ت ّتخذها للمضي قدما من أجل تخفيف مخاوفك
تسوية تظ ّلم
أي شخص يرغب إجراء عمليّة تسوية نزاع بإمكانه تسويتها إمّا:
● بشكل غير رسمي؛ أو
● بشكل رسمي
العمل ّية غير الرسم ّية لتسوية النزاع:
الهدف من عمليّة غير رسميّة هي مساعدة الفرد لتسوية النزاع .يمكن لكال الطرفين أن يكون لهما فرد داعم أثناء أي
مرحلة من مراحل عملية تسوية النزاع الغير الرسميّة.
● التواصل و التفاوض المباشر:
○ تساعد لجنة الثقافة و التظلمات الفرد أوال لتسوية نزاع مع األطراف المعنيّية
○ ُت َشجّ ع األشخاص لالجتماع سويّا بطريقة غير رسميّة لمعرفة إمكانيّتهم بالتوصل إلى تسوية للمسألة .قد
يرغبون بحضور شخص آخر اجتماعهم أو عضو لجنة الثقافة والتظلمات كمراقب .يستطيع صاحب
الشكوى أن يذكر ما إذا لم تعد العمليّة مناسبة أو ذات أهمية.
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● الوساطة:
○ يتواصل عضو لجنة الثقافة و التظلمات مع ّ
الطرفين لمناقشة القضيّة المحيطة بالنزاع ،في عمليّة
وساطة ويحاولون التوصّل إلى تسوية ُتناسب الجميع (بطريقة مناسبة ّ
للطرفين)
● يجوز لعضو اللجنة أن يتولّى دور الوسيط:
○ يكون الطرفين على استعداد لتسوية القضايا بينهما لكي تحدث الوساطة
○ ينبغي على الطرفين التعامل مع الوساطة بحسن نيّة
● يجوز للشخص المتضرّ ر تقديم تظلّم رسمي والطعن في النزاع الغير الرسمي الذي لم يت ّم تسويته
العمل ّية الرسم ّية لل ّتسوية:
ينبغي على شكوى التظلّم الرسميّة أن ينصّ بوضوح على ما يلي:
 .1إلى من تشير شكوى التظلّم (األشخاص/الشخص الذي سبّب التظلّم ،يُط َلق عليه إسم ال ُم َّدعى عليه)
 .2أفعال أو تصرّ فات الم َّدعى عليه/عليهم الّتي سبّبت بالتظلّم
 .3األدلّة أو وصف األدلّة التي يُمكن إستخدامها لشرح طبيعة/حالة التظلمّ
الشخص المسؤول عن تنفيذ الشكوى هو منسّق التظلّمات .يجوز أن يكون مُنسّق التظلّمات هو الشخص الذي يتل ّقى التظلّم
أوالً ،أو أي شخص آخر مسؤول عن هذه المسائل.
▪
▪
▪
▪
▪

يُقرّ ر منسّق التظلّمات العمليّة األنسب إلستخدامها في تسوية التظلّم الرسمي.
يبت المسؤول بالعمليّة المناسبة بعد التحدّث إلى كِال ّ
ّ
ّ
الطرفين حول العمليّة التي يجب إتباعها للتوصل إلى
تسوية.
ّ
ّ
ال يُلزم أيّ من الطرفين التواجد سويّا في المكان نفسه ،أثناء التسوية الرسميّة للتظلم.
ّ
محط النزاع ،في نهاية العمليّة .يتضمّن التقرير
يقوم منسّق التظلّمات بكتابة تقرير مح ِّدداً مسائل التظلّم في
توصيات وجدوالً زمنياً.
ّ
إذا اعتبر منسّق التظلّم أنّ شكوى التظلم صحيحة فذلك يُؤدّي إلى تعليق عضويّة أو طرد ال ُم َّدعى عليه .يُقدّم
التقرير إلى كال الطرفين.

التواصل مع األشخاص:
ال يُعتبر هذا القسم جزءاً من سياسة التظلّمات الرسميّة ،و سوف يت ّم تحديثه عند استعاضة أعضاء لجنة الثقافة والتظلّمات.
لديك خيارين لرفع شكوى :يمكنك إرسال بريد إلكتروني إلى لجنة التظلّمات الكاملة(التي ستساعد بالتأ ّكد من عدم تفويتها)،
أو يمكنك إرسال بريد إلكتروني إلى عضو فردي في اللجنة تشعر بالراحة بالتعامل معه.

إلرسال بريد إلكتروني إلى اللجنة بأكملها ،يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى cgc@asiapacificgreens.org
أعضاء إتحاد أحزاب الخضر في آسيا والمحيط الهادئ ولجنة الثقافة والتظلّمات الحاليّين:
ّ
(منظم اإلجتماعات المشارك إل ّتحاد أحزاب الخضر في آسيا والمحيط الهادئ)
● آية عبدوني
ayah@asiapacificgreens.org
o
● نيك كوبر (أمين عام إ ّتحاد أحزاب الخضر في آسيا و المحيط الهادئ)
secretary@asiapacificgreens.org o
ّ
(ممثلة الشبكة النسائيّة التابعة إل ّتحاد أحزاب الخضر في آسيا والمحيط الهادئ)
● مينامي تيرماي
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minami@asiapacificgreens.org o
ّ
ّ
(ممثل شبكة الشعوب األصلية التابعة إلتحاد أحزاب الخضر في آسيا والمحيط الهادئ)
● دومينيك واي كانك
wykanak@gmail.com o
● شيرين جردي (المجلس المعيّن و خبيرة إ ّتحاد أحزاب الخضر في آسيا والمحيط الهادئ)
shirine.jurdi@wilpf.org o
تمّت ترجمة هذه الوثيقة من اللّغة اإلنجليزية من قبل إدي كيروز كجزء من دورة تدريبية مع الجامعة األمريكية للتكنولوجيا
في لبنان.
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