
سیاسة التظّلمات إلّتحاد أحزاب الخضر في آسیا والمحیط الھادئ
نظرة شاملة:

یلتزم الخضر بتھیئة بیئة عمل مھنّیة لجمیع المعنیین . یلتزم إّتحاد أحزاب الخضر في آسیا والمحیط الھادئ بالنظر
في التظَلمات النزاعات وتسویتھا من خالل التعلم والتنمیة لشعبھا و للمنظمة . نسعى الى إیجاد طرق للتعامل مع

النزاع على أن تكون محترمة وبّناءة.

تنشأ النزاعات أو التظَلمات من حین آلخر، فتملك الناس الحق باإلستماع إلیھا والمساعدة من أجل التوصل إلى
تسویة.

الھدف:

لحَل الخالفات أوالتظَلمات بأسرع  وأبسط ما یمكن. ینصّب التركیزتھدف ھذه السیاسة إلى تزوید عملَیة
على األشخاص الذین یعملون سوّیا بشكل بّناء وعاجل من أجل:

خلق بیئة یتّم فیھا تحدید النزاعات والتظَلمات، اإلستماع إلیھا وحلّھا●
تسویة المسألة/المسائل●
اإلتاحة لحّل النزاعات والتظَلمات●
استعادة عالقات العمل والحفاظ علیھا●

تنطبق السیاسة على جمیع األشخاص المتفاعلین مع أعمال إّتحاد أحزاب الخضر في آسیا والمحیط الھادئ.
یشمل ذلك طاقم العمل، المتطّوعین، الممّثلین، شاغلي المناصب وغیرھم. قد تشمل أعمال إّتحاد أحزاب الخضر في آسیا

والمحیط الھادئ إجتماعات وجھا لوجھ وعن بعد، أحداث، أو أّي نشاط آخر یجري القیام بھ للتقدم في عمل اإلّتحاد.

ال ُیقصد بالعملَیة الواردة في ھذه الوثیقة كعملَیة قانونَیة. ال ُیعتبر إّتحاد أحزاب الخضر في آسیا والمحیط
الھادئ أو أّیا كان من أعضائھ المشاركین في تسویة النزاع مسؤولین عن أي نتائج سَیئة في التحقیق.

ُیؤمل أن تتمّكن أحزاب الخضر وإّتحاد أحزاب الخضر في آسیا والمحیط الھادئ من الحفاظ على إجراءات
وسیاسة جیدة للتظلمات على أن یسمح لجمیع األطراف التعامل مع أي قضّیة تنشأ داخلّیا وحلّھا سریعا في عملّیة منّظمة

تفید الجمیع.

التعریفات:

:النزاع
قد ینشأ النزاع بین شخصین أو أكثر في أي وقت، عند وجود خالف حول آراء أو تصّرف، أو عندما یتعّرض شخص

لألذى أو اإلساءة.

تختلف النزاعات من حیث شّدتھا ومّدتھا، كما یمكن أن تسفر إلى نتائج إیجابّیة في بعض الحاالت بعد النقاش ما بین
المعنّیین.

:التظلمات
ُیعرف التظلّم بأي مسألة قد یعتبر الشخص أّنھا غیر قانونّیة، غیر عادلة، ظالمة، أو مزعجة. قد ینشأ التظلم

نتیجة خطوة واحدة أو نزاع متواصل ویتعلّق بما یلي:
وظیفتك، ظروف عملك، أو ظروف تطّوعك●
التعامل ما بین األفراد/نزاع الفریق●
عالقتك مع مشرف عملك، زمالئك، أو اآلخرین في مكان عملك●
عالقتك مع الممّثلین، المنتخبین، طاقم العمل، أولئك الذین یشغلون مناصب منتخبة في الحزب●
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التحّرش الملموس، التمییز أو اإلیذاء●

المبادئ:

ُتؤّید النقاط التالیة تنفیذ إجراءات التظلم و تنطبق على جمیع األشخاص المعنّیین بحالة تظلّم أو نزاع و/ أو
عملّیة تسویة:

ُمتابعة واجب الرعایة لجمیع المعنّیین●
یتّم التعامل مع جمیع اإلّتصاالت بسرّیة ونزاھة من قبل جمیع المعنّیین●
ُتقّدر المسائل والقضایا المثارة، ُیستمع إلیھا، وُتناقش باحترام●
یحّق للشخص الذي أثار القضّیة تقدیم شكوى رسمّیة، إذا لم یتّم حّل النزاع●

ھیاكل الدعم:لجنة الثقافة والتظلمات إلّتحاد أحزاب الخضر في آسیا والمحیط الھادئ

یختار الّطرف إّما شخصا مستقّال للتعامل مع التظلم/التظلمات أو یلجأ الى لجنة التظلم المشّكلة من قبل الحزب●
ُتنتخب لجنة مستقلّة للثقافة والتظلمات سنوّیا للتعامل مع إجراءات التظلمات●
تقوم لجنة الثقافة والتظلمات بما یلي:●

التعّرف على جمیع العملّیات المعنّییة والسعي وراء بحث أو تدریب أو مزید من المعلومات عند○
االقتضاء

تھدف لجنة الثقافة و التظلمات إلى:●
معالجة الشواغل المثارة عبر تحلیل مستقّل للحالة العاّمة○
مساعدة األفراد على حل وتوضیح المشكالت○

إذا قّررت التواصل مع لجنة الثقافة والتظلم، ِبُوْسِعك:●
إختیار َمن ھو الشخص في اللجنة  الذي ُترید التعامل معھ○
التكلم عن حالة تجعلك مستاء أو تسّبب لك إجھاد○
ُیسَتمع إلیك بصورة خاّصة وسّرّیة○
الُمعاملة بإحترام○
أخذ القرار بالتصعید وشرح الخطوات المقبلة بوضوح لك○
الطلب من عضو اللجنة ُمساندتك في الخطوات التي قد تّتخذھا للمضي قدما من أجل تخفیف مخاوفك○

تسویة تظّلم

أي شخص یرغب إجراء عملّیة تسویة نزاع بإمكانھ تسویتھا إّما:
بشكل غیر رسمي؛ أو●
بشكل رسمي●

العملّیة غیر الرسمّیة لتسویة النزاع:

الھدف من عملّیة غیر رسمّیة ھي مساعدة الفرد لتسویة النزاع. یمكن لكال الطرفین أن یكون لھما فرد داعم أثناء أي
مرحلة من مراحل عملیة تسویة النزاع الغیر الرسمّیة.

التواصل و التفاوض المباشر:●
تساعد لجنة الثقافة و التظلمات الفرد أوال لتسویة نزاع  مع األطراف المعنّییة○
ُتَشّجع األشخاص لالجتماع سوّیا بطریقة غیر رسمّیة لمعرفة إمكانّیتھم بالتوصل إلى تسویة للمسألة. قد○

یرغبون بحضور شخص آخر اجتماعھم أو عضو لجنة الثقافة والتظلمات كمراقب. یستطیع صاحب
الشكوى أن یذكر ما إذا لم تعد العملّیة مناسبة أو ذات أھمیة.
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الوساطة:●
یتواصل عضو لجنة الثقافة و التظلمات مع الّطرفین لمناقشة القضّیة المحیطة بالنزاع، في عملّیة○

وساطة ویحاولون التوّصل إلى تسویة ُتناسب الجمیع (بطریقة مناسبة للّطرفین)

یجوز لعضو اللجنة أن یتولّى دور الوسیط:●
یكون الطرفین على استعداد لتسویة القضایا بینھما لكي تحدث الوساطة○
ینبغي على الطرفین التعامل مع الوساطة بحسن نّیة○

یجوز للشخص المتضّرر تقدیم تظلّم رسمي والطعن في النزاع الغیر الرسمي الذي لم یتّم تسویتھ●

العملّیة الرسمّیة للّتسویة:
ینبغي على شكوى التظلّم الرسمّیة أن ینّص بوضوح على ما یلي:

عى علیھ).1 إلى من تشیر شكوى التظلّم (األشخاص/الشخص الذي سّبب التظلّم، ُیطَلق علیھ إسم الُمدَّ
عى علیھ/علیھم الّتي سّببت بالتظلّم.2 أفعال أو تصّرفات المدَّ
األدلّة أو وصف األدلّة التي ُیمكن إستخدامھا لشرح طبیعة/حالة التظلّم.3

الشخص المسؤول عن تنفیذ الشكوى ھو منّسق التظلّمات. یجوز أن یكون ُمنّسق التظلّمات ھو الشخص الذي یتلّقى التظلّم
أوالً، أو أي شخص آخر مسؤول عن ھذه المسائل.

ُیقّرر منّسق التظلّمات العملّیة األنسب إلستخدامھا في تسویة التظلّم الرسمي.▪
یبّت المسؤول بالعملّیة المناسبة بعد التحّدث إلى ِكال الّطرفین حول العملّیة التي یجب إّتباعھا للتوصل إلى▪

تسویة.
ال ُیلزم أّي من الّطرفین التواجد سوّیا في المكان نفسھ، أثناء التسویة الرسمّیة للتظلّم.▪
داً مسائل التظلّم في محّط النزاع، في نھایة العملّیة. یتضّمن التقریر▪ یقوم منّسق التظلّمات بكتابة تقریر محدِّ

توصیات وجدوالً زمنیاً.
عى علیھ. ُیقّدم▪ إذا اعتبر منّسق التظلّم أّن شكوى التظلّم صحیحة فذلك ُیؤّدي إلى تعلیق عضوّیة أو طرد الُمدَّ

التقریر إلى كال الطرفین.

التواصل مع األشخاص:

ال ُیعتبر ھذا القسم جزءاً من سیاسة التظلّمات الرسمّیة، و سوف یتّم تحدیثھ عند استعاضة أعضاء لجنة الثقافة والتظلّمات.

لدیك خیارین لرفع شكوى: یمكنك إرسال برید إلكتروني إلى لجنة التظلّمات الكاملة(التي ستساعد بالتأّكد من عدم تفویتھا)،
أو یمكنك إرسال برید إلكتروني إلى عضو فردي في اللجنة تشعر بالراحة بالتعامل معھ.

cgc@asiapacificgreens.orgإلىإلكترونيبریدإرسالیرجىبأكملھا،اللجنةإلىإلكترونيبریدإلرسال

أعضاء إتحاد أحزاب الخضر في آسیا والمحیط الھادئ ولجنة الثقافة والتظلّمات الحالّیین:
آیة عبدوني (منّظم اإلجتماعات المشارك إلّتحاد أحزاب الخضر في آسیا والمحیط الھادئ)●

oayah@asiapacificgreens.org
نیك كوبر (أمین عام إّتحاد أحزاب الخضر في آسیا و المحیط الھادئ)●

osecretary@asiapacificgreens.org
أحزاب الخضر في آسیا والمحیط الھادئ)إلّتحادالتابعةمینامي تیرماي (ممّثلة الشبكة النسائّیة●
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ominami@asiapacificgreens.org
إلّتحاد أحزاب الخضر في آسیا والمحیط الھادئ)التابعةدومینیك واي كانك (ممّثل شبكة الشعوب األصلیة●

owykanak@gmail.com
شیرین جردي (المجلس المعّین و خبیرة إّتحاد أحزاب الخضر في آسیا والمحیط الھادئ)●

oshirine.jurdi@wilpf.org

تّمت ترجمة ھذه الوثیقة من اللّغة اإلنجلیزیة من قبل إدي كیروز كجزء من دورة تدریبیة مع الجامعة األمریكیة للتكنولوجیا
في لبنان.
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