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عامة:-نظرة١
یمتلك كل موظف وعضو ومتطوع وداعم ألحزاب الخضر الحق في المشاركة في نشاطاتھا دون التعّرض ألي شكل من أشكال

التحّرش وا�عتداء وا�ستغالل الجنسّي.

لذلك عملنا مًعا لتطویر الموارد والتدریبات والسیاسات للتأكد من أن حزبنا مكان آمن وداعم لجمیع أعضائنا ومتطوعینا.

یتوجب على كل عضو في منظمتنا أن یتحمل مسؤولیة ضمان خلو مكان العمل وأنشطة حزبنا من التحّرش الجنسّي. یدرك اتحاد
أحزاب الخضر في آسیا والمحیط الھادئ الدور الفرید الذي یؤدیھ في العمل مع مجموعة متنوعة من األشخاص وتنوع الفئات

الضعیفة الموجودة داخلھا.

تھدف ھذه الوثیقة ٳلى تحدید وتوضیح المعاییر األخالقیة التحاد أحزاب الخضر في آسیا والمحیط الھادئ والتزامھا بمنع التحّرش
وا�عتداء وا�ستغالل الجنسّي، وتقدیم ا�جراءات الرسمیة وغیر الرسمیة المتاحة ألي عضو، متطوع أو موظف یتعرض

للتحّرش الجنسّي أو غیره من أشكال ا�عتداء الجنسّي. تمت صیاغة ھذه السیاسة على أساس نھج یركز على الناجین، مما یعكس
أھمیة تركیز أولئك األكثر تضررا من التعّسف في استعمال السلطة.

تلتزم أحزاب الخضر بتوفیر بیئة آمنة لجمیع األعضاء والمتطوعین وال تسمح بالتحّرش أو االعتداء أو العنف الجنسّي تحت أي
ظرف من الظروف.

سیتم اّتخاذ كل الشكاوى المرتبطة بالتحرش الجنسي على محمل الجد وسیتم التعامل معھا بشكل فّعال ومعالجتھا باحترام وسّریة.



-الغایة:٢
تھدف ھذه الوثیقة ٳلى تحدید المعاییر األخالقیة التحاد أحزاب الخضر في آسیا والمحیط الھادئ والتزامھا بمنع التحّرش

وا�عتداء وا�ستغالل الجنسّي. توضح ھذه الوثیقة تطبیق ھذه السیاسة وتھدف لتمكین أولئك الذین تأثروا بالتحرش والتخویف
وا�ستغالل وا�عتداء الجنسي.

-التعاریف:٣
شاھداً على التحّرش الجنسّي أو شخصاً آخر معنّیاً یسعى ٳلىھو الشخص الذي یقّدم شكوى. كما یمكن أن یكونالمّدعي●

استخدام ا�جراءات الموجودة في ھذه السیاسة.

ًالمّدعى علیھ● عنیفاً.ھو الشخص المزعوم بأنھ ارتكب سلوكاً جنسّیا

فعلّي أو محاولة ٳعتداء وھو في منصب ضعیف وأقلھو عندما یتعّرض شخص �عتداء جنسّيا�ستغالل الجنسّي●
قّوة.

أو المزعوم القیام بھ ضّد شخص آخر بالقّوة. یشمل ھذا السلوكھو الفعل الجنسّي الجسدّي الفعلّيا�عتداء الجنسّي●
(ولكن ال یقتصر على):

أ-   ا�غتصاب (بما في ذلك الجنس الفموّي)
ب-   التقبیل أو اللمس غیر الرضائّي

ُتعتبر جمیع األفعال الجنسّیة التي ُتمارس مع شخص دون سن الرشد بمثابة اعتداء جنسي وسیتغیر ھذا السن بین مختلف دول
اتحاد أحزاب الخضر في آسیا والمحیط الھادئ.

مرغوب فیھ لشخص آخر. كما ویشمل التحرشھو عندما یقوم شخص ما بأي سلوك جنسي غیرالتحرش الجنسي●
الجنسي أیضاً السلوك الذي یجعل شخصاً آخر یشعر با�ھانة، عدم ا�رتیاح، ا�ذالل، التنمر أو  بالرھبة. ُیعد التحرش

الجنسي كشكل من أشكال التمییز.

ھناك أنواع مختلفة من التحرش الجنسي: الجسدي واللفظي.

ورغبات األشخاص الذین اختبروا أي شكل من أشكالیعطي األولویة لحقوق واحتیاجاتالنھج المرتكز على الناجین●
العنف الجنسي.

یھدف ھذا النھج ٳلى تمكین الناجین عن طریق التأكد من أنھم یشعرون باألمان والدعم طوال مدة حادثة العنف الجنسي؛
مما یعني أنھ یتم التحقیق بالشكاوى في الوقت المحدد وبطریقة سریة وتراعي الحساسیات.

السیاسة:ھذهبھاتسترشدالتيالمبادئ-٤
منظرفأيتحتا�عتداءأوا�ستغاللأوالتخویفأوبالتحرشالھادئوالمحیطآسیافيالخضرأحزاباتحادیسمحلن-١

الظروف. كما وتقع على عاتق جمیع األشخاص المرتبطین بھذا ا�تحاد مسؤولیة التعامل مع أي شكوى بجدیة وحساسیة. یجب



أن یكون التوصل ٳلى حل عادل وخلق بیئة آمنة لجمیع األعضاء والموظفین والمتطوعین والداعمین ھو الھدف من النظر في أي
شكوى ومعالجتھا.

المحددالوقتفيوسرّي،جّديبشكلوذلكالناجین:علىتركزبطریقالجنسيبالعنفمرتبطةشكاوىأيمعالجةستتم-٢
وبطریقة تراعي الحساسیات.

الھدف،ھذالتحقیقاألشخاص،ویحتاجالجنسي.التحرشمنبالتخلصمھمتھافيمستمربشكلالخضرأحزابتلتزم-٣
للشعور بأنھم یمكنھم تقدیم شكاوى دون زیادة احتمالیة كونھم ضحیة مرة أخرى.

ٳطارفيالسلوكقواعدمنیشكوشخصأيمنا�نتقامأوبا�یذاءالھادئوالمحیطآسیافيالخضرأحزاباتحادیسمحلن-٤
ھذه السیاسة.

قدرالحفاظالداعمین،األشخاصمنوأيالمدعيعلیھ،المدعىبینھمومنالشكوى،فيالمعنّییناألشخاصجمیععلىُیلزم-٥
اإلمكان على سرّیة الشكوى والتحقیق، مع السماح بالمضي قدما بالعملّیة وتحقیق النتائج. یشمل ذلك ھوّیة المّدعي والمّدعى علیھ،

كما وینطبق مبدأ السرّیة بدءاً من الوقت الذي یتم تلقي الشكوى فیھ ویبقى ساریاً إلى األبد.
أ- ال یحد ھذا من التماس المشورة القانونّیة أو الدعم من أي قطاع من قطاعات الخدمة.

اإلبالغ:كیفّیة-٥
اإلبالغ.مسؤولیةالجمیععاتقعلىیقع.١

یجب على أي شخص شاھد أو علم بوقوع حوادث العنف الجنسّي المزعومة من قبل أي موّظف، عضو، متطّوع أو داعم
التحاد أحزاب الخضر في آسیا والمحیط الھادئ.

اإلبالغكیفّیة.٢

یمكن أن یّتبع تقدیم شكوى بشأن حادثة عنف جنسّي مزعومة إّما شكل:

الرسمّیةغیرالشكاوىعملّیة-١
أ.  تتضّمن نتیجة تھدف إلى وقف السلوك المعادّي وتقدیم حّل للحادثة.

الرسمّیةالشكاوىعملّیة-٢
أ.  تتطلّب تحقیقاً ونتائج رسمیة وقد تؤدي إلى اّتخاذ إجراءات تأدیبّیة.

عملّیة الشكاوى غیر الرسمّیة:
قد یرغب الشخص في اّتباع عملّیة الشكاوى غیر الرسمّیة حیث الھدف ھو وقف السلوك المعادي في المستقبل؛ ورغم ذلك فإنھا
غیر مالئمة للحوادث المزعومة ألشكال أشّد خطورة من العنف الجنسّي مثل اإلستغالل واإلعتداء. ویجب أن تّتبع ھذه الحوادث

عملّیة الشكاوى الرسمّیة.



یلتزم اتحاد أحزاب الخضر في آسیا والمحیط الھادئ بدعم األشخاص المقّدمین للشكاوى. ویجب على الشخص أو األشخاص
الّذین یتلّقون ویتابعون الشكوى اّتخاذ جمیع الخطوات العقالنّیة للتأّكد من دعم المّدعي خالل العملّیة. إضافة إلى ذلك، لن ُیلزم

المّدعي على التعامل مع المّدعى علیھ أثناء ھذه العملّیة، وسیّتخذ اتحاد أحزاب الخضر في آسیا والمحیط الھادئ خطوات فورّیة
لضمان تنفیذ ذلك. كما یمكن للمّدعي أیضاً أن یختار اّتباع عملّیة الشكاوى الرسمّیة بدالً من تلك غیر الرسمّیة في أي وقت.

یمكن للمّدعي أیضاً أن یختار اإلّتصال بمنّظم اإلجتماعات في الشبكة النسائّیة أو المنّظم المشارك للحصول على دعم إضافّي.

یجب على الشخص لتقدیم شكوى التواصل أّوالً مع المشرف/المنّسق، أو أحد أعضاء لجنة الثقافة والّتظلّمات؛ ولكن إذا كانت
الشكوى ضّد المشرف/المنّسق، فعلى الشخص التواصل مع أحد أعضاء لجنة الثقافة والمظالم. كما ویمكن أن یساعد منّظم

اإلجتماعات في الشبكة النسائّیة أو المنّظم المشارك الشخص أیضاً في تحدید الشخص المناسب للتواصل معھ.

یكمن الھدف من عملیة الشكاوى غیر الرسمّیة في وقف السلوك العادي في المستقبل لتحقیق فھم مشترك بأّن ھذا السلوك غیر
مقبول وللتوّصل إلى حّل یكون فیھ المّدعي مرتاحاً من أّنھ سیوضع حّد للّسلوك غیر الالئق. وستكون العملّیة مشابھة للعملّیة غیر

الرسمّیة لتسویة النزاعات المذكورة في سیاسة المظالم، ولكن لن ُیلزم المّدعي على التعامل مع المّدعى علیھ خالل العملّیة.

ستّتبع التدّخالت في ھذه المرحلة نھجاً سّریاً وغیر تصادمي بغیة معالجة المشكلة وحلّھا على نحو شامل.

سیتم اعتبار الشكوى محلولة عندما:
الشكوى،تخّصالتيللوقائعمشتركفھمإلىالتوّصلتمقدیكون-١
المعادي،سلوكھمسؤولیةتحّملعلیھالمّدعىیكون-٢
اعتذار،تقدیمتم-٣
شكواه،المّدعيیسحب-٤
الرسمّیةالشكاوىعملّیةإلىالشكوىإحالةتّمتإذا-٥

عملّیة الشكاوى الرسمّیة:

إذا قّرر المّدعي اّتباع عملّیة الشكوى الرسمّیة، علیھ التواصل مع أحد أعضاء لجنة الثقافة والمظالم التابعة التحاد
أحزاب الخضر في آسیا والمحیط الھادئ. یمكن للشخص اختیار أي عضو من أعضاء ھذه اللجنة للتعامل معھ، كما

ویدعمھ شخص سیكون حاضر في كاّفة خطوات العملّیة. یمكن للشخص أیضاً اختیار التواصل مع منّظم اإلجتماعات
في الشبكة النسائّیة أو المنّظم المشارك لطلب المشورة والدعم خالل ھذه العملّیة.

منسق الشكوى ھو الشخص المسؤول عن اّتخاذ إجراء بشأن الشكوى، ویمكن لھذا المنّسق أن یكون أّول من یتلقى
الشكوى أو أي شخص آخر مسؤول عن ھذه المسائل یتم تعیینھ من قبل الحزب.

یمكن لمنّسق الشكوى، وفي أي مرحلة من مراحل عملّیة الشكاوى الرسمّیة، أن یقرر من طرف واحد اّتخاذ أي من
اإلجراءات التالیة على أساس مؤقت إلى حین انتھاء ھذه العملّیة:

الواجباتتأدیةعنعلیھالمّدعىتنازل-١
عضوّیتھمامتیازاتتعلیق-٢



معنّي.آخرشخصأيأوالمّدعيسالمةلضمانأخرىخطوةأياّتخاذ-٣

لن ُیلزم المّدعي على مقابلة المّدعى علیھ والتعامل معھ خالل عملّیة الشكاوى الرسمّیة، وسیّتخذ اتحاد أحزاب الخضر
في آسیا والمحیط الھادئ خطوات فورّیة لتنفیذ ذلك.

ستّتبع عملّیة الشكاوى الرسمّیة نفس إجراء عملیة المظالم الرسمّیة لمنع اإلستغالل واإلعتداء والتحّرش الجنسّي، وذلك
مع القواعد اإلضافّیة التالیة:

تلّقیھا.منیوما١٤ًغضونفيالرسمّیةالشكوىبعملّیةالبدءیجب-١
العمل.منیومینغضونفيوذلكتلّقیھاتّمقدالرسمّیةشكواهبأّنالمّدعيسُیعلم-٢
التحقیق.فيالمحرزالتقّدمحولدائماّطالععلىالمّدعيالھادئوالمحیطآسیافيالخضرأحزاباتحادسُیبقي-٣
عملّیةبدءمنیوما٣٠ًغضونفيوذلكوالّتظلّماتالثقافةلجنةإلىالنتائجوإرسالالتحقیقإستكمالیجب-٤

الشكاوى الرسمّیة.
ممكن.وقتأقربفيبشأنھاإجراءاتتّتخذوأنالنتائجاإلعتبارعینفيتأخذأنوالمظالمالثقافةلجنةعلىیجب-٥
یلي:ماالرسمّیةالشكاوىعملّیةتتطلّب-٦

أ.  التحقیق في الشكوى
ب.  اكتشاف الحقائق

ج.  تحدید السلوك وما إذا كان یشّكل عنفاّ، استغالالً، اعتداًء و/أو تحرشاً جنسیاً
د.  توصیة بشأن أي إجراء تأدیبّي یجب اّتخاذه ضّد المّدعى علیھ

یمكن للمّدعي أن یختار التقدیم أو التوصیة باّتخاذ إجراءات وذلك استجابة لحادث ما.●

الّذیناللّجنةأعضاءمنأيباستثناءذكره،سبقمابالتفصیلیوّضحتقریرفيوالمظالمالثقافةلجنةستنظر-٧
یواجھون تضارب فعلّي أو متصّور في المصالح؛ وفي حالة وجود التضارب في المصالح، یجب النظر في تعدیل

النصاب القانونّي إلجتماعات لجنة الثقافة والمظالم وفقاً لذلك.
رسمّي:تحقیقمنكجزء-٨

أ.  سُتتاح لكّل من المّدعي والمّدعى علیھ الفرصة إلصطحاب شخص داعم أو ممّثل للمشاركة في عملّیة
الشكاوى الرسمّیة

ب.  سیتّم إبالغ كّل من المّدعي والمّدعى علیھ بخدمات الدعم المتاحة
ج.  سیتّم تحدید النتائج المتعلّقة بحدوث تحّرش أو تخویف أو إستغالل أو إعتداء جنسّي وفقاً لألدلّة.

والتحقیقلإلبالغالناجینعلىیرّكزالذي-النھج٦
سیعامل اتحاد أحزاب الخضر في آسیا والمحیط الھادئ المّدعي بكرامة واحترام خالل عملّیة التحقیق وسیتّم إشراكھ

فیھا، كما وسیبقى على اّطالع بشكل مستمّر على التقّدم المحرز في التحقیق.

سیستمع المحّققون في عملّیة التحقیق إلى رغبات المّدعي وسیحافظون على سّرّیتھا.

واإلضافّیةالتأدیبّیة-اإلجراءات٧

شكوىعنناجمةمحّددةإجراءات١.٧



یمكن أن تشمل النتائج المحتملة المرتبطة بالمّدعى علیھ أو المّدعي عدداً من التوصیات على أساس أي إستنتاج، على سبیل
المثال:

قدماًللمضيالكافیةالمعلوماتتتوافرلمإذااإلجراءاتمنالمزیداّتخاذدونالمسألةإغالق.١
سلوكھبشأنالشكوىفيعلیھالمّدعىمعمناقشةإجراء.٢
المشورةإسداء.٣
تحتالوضعالعضوّیة،حقوقھمأوالمتطّوعینواجباتتعلیق(مثلعلیھالمّدعىضّدتأدیبّیةإجراءاتاّتخاذ.٤

المراقبة، والفصل، والبدء بإجراءات الّطرد)
المعنّيالطرفھیئةإلىوتقدیمھاآمنبشكلتسجیلھایتّمالتيالرسمّیةاإلنذارات.٥
رسمّیةإعتذارات.٦
التحّرشنتیجةمأخوذةإجازةأّيتسجیلإعادة.٧
محّددةلفترةإجتماعاتحضورأوحملة،فيالعملأوبالتطّوعاألعضاءأحدقیامعلىقیودفرض.٨

اإلجراءاتتحدیدفيتدخلالتياإلعتبارات٢.٧
ستسترشد النتائج بما یلي:

وتواترهالمزعومالحادثخطورة.١
لألدلّةالموضوعّیةاألھمّیة.٢
المّدعيرغبات.٣
سمّي.غیربشكلحلّھاتّمالتيتلكبینھامنسابقة،تحذیراتأوحوادثأيحصلتقدكانتإذا.٤

المحتملةاإلضافیةاإلجراءات٣.٧
باإلضافة إلى ذلك، یمكن أن تشمل التدابیر المناسبة الصادرة عن اتحاد أحزاب الخضر في آسیا والمحیط الھادئ، ضمن جملة

أمور أخرى، ما یلي:
الجنسّيوالتحّرشواإلعتداءواإلستغاللالعنفبشأنوالمتطّوعینواألعضاءللموّظفینتدریبّیةدورةتنظیم.١
تقدیمخاللمنذلك،فياألّولرغبإذاعلیھ،المّدعىضّدالّالحقةالقانونّیةاإلجراءاتاّتخاذفيالمّدعيدعم.٢

المعلومات التي تّم جمعھا خالل التحقیق
منمؤّیدیھأوالحزبأعضاءمنغیرهأوعلیھالمّدعىلحمایةضرورّیًاأومناسباًُیعتبرآخرإجراءأّياّتخاذ.٣

اإلستغالل أو اإلعتداء أو التحّرش الجنسّي

إضافّي:-دعم٨
یجب أن یتلّقى أعضاء لجنة الثقافة والمظالم، ومنّظم اإلجتماعات في الشبكة النسائّیة أو المنّظم المشارك، وأي شخص آخر تّم

تفویضھ بمسؤولّیة التصّدي للتحّرش الجنسّي، تدریباً رسمّیاً لتأدیة ھذه الواجبات بفّعالّیة وحساسّیة.

یجب تزوید أي شخص یقوم بتقدیم شكوى تحّرش جنسّي بمعلومات عن األشخاص الّذین یمكنھم تقدیم دعم إضافّي.

المعقولة:الخطواتكاّفة-اّتخاذ٩
یقّر حزب الخضر بالمسؤولّیة القانونّیة واألخالقّیة إلّتخاذ خطوات معقولة لمنع التحّرش الجنسّي في مكان العمل وفي المنّظمة.



تلتزم المنّظمة بما یلي:

والمتطّوعینالموّظفینجمیععلىالسّیاسةھذهتعمیم.١
للعاّمةالسّیاسةھذهإتاحةضمان.٢
األّول""المستجیبدلیلوضع.٣
السّیاسةھذهتنفیذعلىالرسمّيالتدریب.٤
وتنفیذھاالسّیاسةلھذهالمنتظمالرصد.٥
السّیاسة.لھذهالدورياإلستعراض.٦

التواصل مع األعضاء
ال یشّكل ھذا القسم جزءاً من سّیاسة المظالم الرسمّیة، وسیتّم تحدیثھ مع تغییر أعضاء لجنة الثقافة والمظالم، ومنّظم(ي)

اإلجتماعات في الشبكة النسائّیة أو المنّظم(ین) المشارك(ین) وتعیین آخرین.

یمكن العثور على نسخة من سیاسة المظالم التابعة التحاد أحزاب الخضر في آسیا والمحیط الھادئ للمسائل التي ال تتعلّق
باإلستغالل واإلعتداء والتحّرش الجنسّي ھنا:

:https://asiapacificgreens.org/wp-content/uploads/docs/Arabic-APGF-Grievances-Policy.pdf

یمتلك الشخص خیارین لتقدیم شكوى – یمكنھ إرسال رسالة عبر البرید اإللكترونّي إلى لجنة المظالم بأكملھا (والتي ستساعد في
التأّكد من عدم تفویتھا)، أو یمكنھ إرسالھا إلى عضو من أعضاء اللّجنة یشعر بالراحة عند التواصل معھ.

للتواصل مع اللّجنة بأكملھا عبر البرید اإللكترونّي، ُیرجى إرسال الرسالة إلى البرید اإللكتروني التالي:
cgc@asiapacificgreens.org

األعضاء الحالّیون في لجنة الثقافة والمظالم الّتابعة التحاد أحزاب الخضر في آسیا والمحیط الھادئ:

آیة عبدوني (منّظم مشارك في اتحاد أحزاب الخضر في آسیا والمحیط الھادئ)●
oayah@asiapacificgreens.org

ِنك كوبر (األمین العام التحاد أحزاب الخضر في آسیا والمحیط الھادئ●
osecretary@asiapacificgreens.org

مینامي تیراما (ممّثل الشبكة النسائّیة في اتحاد أحزاب الخضر في آسیا والمحیط الھادئ)●
ominami@asiapacificgreens.org

دومینیك واي كاناك (ممّثل الشبكة المتعلّقة بالشعوب األصلّیین)●
owykanak@gmail.com

شیرین جردي (خبیرة ومعّینة من قبل مجلس اتحاد أحزاب الخضر في آسیا والمحیط الھادئ)●
oshirine.jurdi@wilpf.org

منّظم(و) اإلجتماعات في الشبكة النسائّیة أو المنّظم(ون) المشارك(ون) الحالّیون في اتحاد أحزاب الخضر في آسیا
والمحیط الھادئ:

سوھي لي (منّظم مشارك في الشبكة النسائّیة في اتحاد أحزاب الخضر في آسیا والمحیط الھادئ)●
osoohee@asiapacificgreens.org

ألبیو سینغ (منّظم مشارك في الشبكة النسائّیة في اتحاد أحزاب الخضر في آسیا والمحیط الھادئ)●

https://asiapacificgreens.org/wp-content/uploads/docs/Arabic-APGF-Grievances-Policy.pdf
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oalpyu@asiapacificgreens.org

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