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-١نظرة عامة:
يمتلك كل موظف وعضو ومتطوع وداعم ألحزاب الخضر الحق في المشاركة في نشاطاتها دون التعرّ ض ألي شكل من أشكال
التحرّ ش واٳلعتداء واٳلستغالل الجنسيّ .
لذلك عملنا معًا لتطوير الموارد والتدريبات والسياسات للتأكد من أن حزبنا مكان آمن وداعم لجميع أعضائنا ومتطوعينا.
يتوجب على كل عضو في منظمتنا أن يتحمل مسؤولية ضمان خلو مكان العمل وأنشطة حزبنا من التحرّ ش الجنسيّ  .يدرك اتحاد
أحزاب الخضر في آسيا والمحيط الهادئ الدور الفريد الذي يؤديه في العمل مع مجموعة متنوعة من األشخاص وتنوع الفئات
الضعيفة الموجودة داخلها.
تهدف هذه الوثيقة ٳلى تحديد وتوضيح المعايير األخالقية التحاد أحزاب الخضر في آسيا والمحيط الهادئ والتزامها بمنع التحرّ ش
واٳلعتداء واٳلستغالل الجنسيّ  ،وتقديم اٳلجراءات الرسمية وغير الرسمية المتاحة ألي عضو ،متطوع أو موظف يتعرض
للتحرّ ش الجنسيّ أو غيره من أشكال اٳلعتداء الجنسيّ  .تمت صياغة هذه السياسة على أساس نهج يركز على الناجين ،مما يعكس
أهمية تركيز أولئك األكثر تضررا من التعسّف في استعمال السلطة.
تلتزم أحزاب الخضر بتوفير بيئة آمنة لجميع األعضاء والمتطوعين وال تسمح بالتحرّ ش أو االعتداء أو العنف الجنسيّ تحت أي
ظرف من الظروف.
سيتم ا ّتخاذ كل الشكاوى المرتبطة بالتحرش الجنسي على محمل الجد وسيتم التعامل معها بشكل فعّال ومعالجتها باحترام وسرّ ية.

-٢الغاية:
تهدف هذه الوثيقة ٳلى تحديد المعايير األخالقية التحاد أحزاب الخضر في آسيا والمحيط الهادئ والتزامها بمنع التحرّ ش
واٳلعتداء واٳلستغالل الجنسيّ  .توضح هذه الوثيقة تطبيق هذه السياسة وتهدف لتمكين أولئك الذين تأثروا بالتحرش والتخويف
واٳلستغالل واٳلعتداء الجنسي.

-٣التعاريف:
● المدّ عي هو الشخص الذي يقدّم شكوى .كما يمكن أن يكون شاهداً على التحرّ ش الجنسيّ أو شخصا ً آخر معن ّيا ً يسعى ٳلى
استخدام اٳلجراءات الموجودة في هذه السياسة.
● المدّ عى عليه هو الشخص المزعوم بأنه ارتكب سلوكا ً جنس ّيا ً عنيفا ً.
الجنسي هو عندما يتعرّ ض شخص ٳلعتداء جنسيّ فعليّ أو محاولة ٳعتداء وهو في منصب ضعيف وأقل
● اٳلستغالل
ّ
قوّ ة.
الجنسي هو الفعل الجنسيّ الجسديّ الفعليّ أو المزعوم القيام به ض ّد شخص آخر بالقوّ ة .يشمل هذا السلوك
● اٳلعتداء
ّ
(ولكن ال يقتصر على):
أ -اٳلغتصاب (بما في ذلك الجنس الفمويّ )
ب -التقبيل أو اللمس غير الرضائيّ
ُتعتبر جميع األفعال الجنسيّة التي ُتمارس مع شخص دون سن الرشد بمثابة اعتداء جنسي وسيتغير هذا السن بين مختلف دول
اتحاد أحزاب الخضر في آسيا والمحيط الهادئ.

● التحرش الجنسي هو عندما يقوم شخص ما بأي سلوك جنسي غير مرغوب فيه لشخص آخر .كما ويشمل التحرش
الجنسي أيضا ً السلوك الذي يجعل شخصا ً آخر يشعر باٳلهانة ،عدم اٳلرتياح ،اٳلذالل ،التنمر أو بالرهبة .يُعد التحرش
الجنسي كشكل من أشكال التمييز.
هناك أنواع مختلفة من التحرش الجنسي :الجسدي واللفظي.
● النهج المرتكز على الناجين يعطي األولوية لحقوق واحتياجات ورغبات األشخاص الذين اختبروا أي شكل من أشكال
العنف الجنسي.
يهدف هذا النهج ٳلى تمكين الناجين عن طريق التأكد من أنهم يشعرون باألمان والدعم طوال مدة حادثة العنف الجنسي؛
مما يعني أنه يتم التحقيق بالشكاوى في الوقت المحدد وبطريقة سرية وتراعي الحساسيات.

 -٤المبادئ التي تسترشد بها هذه السياسة:
 -١لن يسمح اتحاد أحزاب الخضر في آسيا والمحيط الهادئ بالتحرش أو التخويف أو اٳلستغالل أو اٳلعتداء تحت أي ظرف من
الظروف .كما وتقع على عاتق جميع األشخاص المرتبطين بهذا اٳلتحاد مسؤولية التعامل مع أي شكوى بجدية وحساسية .يجب

أن يكون التوصل ٳلى حل عادل وخلق بيئة آمنة لجميع األعضاء والموظفين والمتطوعين والداعمين هو الهدف من النظر في أي
شكوى ومعالجتها.
 -٢ستتم معالجة أي شكاوى مرتبطة بالعنف الجنسي بطريق تركز على الناجين :وذلك بشكل جدّي وسريّ  ،في الوقت المحدد
وبطريقة تراعي الحساسيات.
 -٣تلتزم أحزاب الخضر بشكل مستمر في مهمتها بالتخلص من التحرش الجنسي .ويحتاج األشخاص ،لتحقيق هذا الهدف،
للشعور بأنهم يمكنهم تقديم شكاوى دون زيادة احتمالية كونهم ضحية مرة أخرى.
 -٤لن يسمح اتحاد أحزاب الخضر في آسيا والمحيط الهادئ باٳليذاء أو اٳلنتقام من أي شخص يشكو من قواعد السلوك في ٳطار
هذه السياسة.
 -٥يُلزم على جميع األشخاص المعنيّين في الشكوى ،ومن بينهم المدعى عليه ،المدعي وأي من األشخاص الداعمين ،الحفاظ قدر
اإلمكان على سريّة الشكوى والتحقيق ،مع السماح بالمضي قدما بالعمليّة وتحقيق النتائج .يشمل ذلك هويّة المدّعي والمدّعى عليه،
كما وينطبق مبدأ السريّة بدءاً من الوقت الذي يتم تلقي الشكوى فيه ويبقى ساريا ً إلى األبد.
أ -ال يحد هذا من التماس المشورة القانونيّة أو الدعم من أي قطاع من قطاعات الخدمة.

 -٥كيف ّية اإلبالغ:
 .١يقع على عاتق الجميع مسؤولية اإلبالغ.
ّ
موظف ،عضو ،متطوّ ع أو داعم
يجب على أي شخص شاهد أو علم بوقوع حوادث العنف الجنسيّ المزعومة من قبل أي
التحاد أحزاب الخضر في آسيا والمحيط الهادئ.
 .٢كيف ّية اإلبالغ
يمكن أن ي ّتبع تقديم شكوى بشأن حادثة عنف جنسيّ مزعومة إمّا شكل:
 -١عمليّة الشكاوى غير الرسميّة
أ .تتضمّن نتيجة تهدف إلى وقف السلوك المعاديّ وتقديم ح ّل للحادثة.
 -٢عمليّة الشكاوى الرسميّة
أ .تتطلّب تحقيقا ً ونتائج رسمية وقد تؤدي إلى ا ّتخاذ إجراءات تأديبيّة.

عمل ّية الشكاوى غير الرسم ّية:
قد يرغب الشخص في ا ّتباع عمليّة الشكاوى غير الرسميّة حيث الهدف هو وقف السلوك المعادي في المستقبل؛ ورغم ذلك فإنها
غير مالئمة للحوادث المزعومة ألشكال أش ّد خطورة من العنف الجنسيّ مثل اإلستغالل واإلعتداء .ويجب أن ت ّتبع هذه الحوادث
عمليّة الشكاوى الرسميّة.

يلتزم اتحاد أحزاب الخضر في آسيا والمحيط الهادئ بدعم األشخاص المقدّمين للشكاوى .ويجب على الشخص أو األشخاص
الّذين يتل ّقون ويتابعون الشكوى ا ّتخاذ جميع الخطوات العقالنيّة للتأ ّكد من دعم المدّعي خالل العمليّة .إضافة إلى ذلك ،لن يُلزم
المدّعي على التعامل مع المدّعى عليه أثناء هذه العمليّة ،وسي ّتخذ اتحاد أحزاب الخضر في آسيا والمحيط الهادئ خطوات فوريّة
لضمان تنفيذ ذلك .كما يمكن للمدّعي أيضا ً أن يختار ا ّتباع عمليّة الشكاوى الرسميّة بدالً من تلك غير الرسميّة في أي وقت.
ّ
ّ
المنظم المشارك للحصول على دعم إضافيّ .
بمنظم اإلجتماعات في الشبكة النسائيّة أو
يمكن للمدّعي أيضا ً أن يختار اإل ّتصال
يجب على الشخص لتقديم شكوى التواصل أوّ الً مع المشرف/المنسّق ،أو أحد أعضاء لجنة الثقافة وال ّتظلّمات؛ ولكن إذا كانت
الشكوى ض ّد المشرف/المنسّق ،فعلى الشخص التواصل مع أحد أعضاء لجنة الثقافة والمظالم .كما ويمكن أن يساعد ّ
منظم
ّ
المنظم المشارك الشخص أيضا ً في تحديد الشخص المناسب للتواصل معه.
اإلجتماعات في الشبكة النسائيّة أو
يكمن الهدف من عملية الشكاوى غير الرسميّة في وقف السلوك العادي في المستقبل لتحقيق فهم مشترك بأنّ هذا السلوك غير
مقبول وللتوصّل إلى ح ّل يكون فيه المدّعي مرتاحا ً من أ ّنه سيوضع ح ّد للسّلوك غير الالئق .وستكون العمليّة مشابهة للعمليّة غير
الرسميّة لتسوية النزاعات المذكورة في سياسة المظالم ،ولكن لن يُلزم المدّعي على التعامل مع المدّعى عليه خالل العمليّة.
ّ
التدخالت في هذه المرحلة نهجا ً سرّ يا ً وغير تصادمي بغية معالجة المشكلة وحلّها على نحو شامل.
ست ّتبع
سيتم اعتبار الشكوى محلولة عندما:
 -١يكون قد تم التوصّل إلى فهم مشترك للوقائع التي تخصّ الشكوى،
 -٢يكون المدّعى عليه تحمّل مسؤولية سلوكه المعادي،
 -٣تم تقديم اعتذار،
 -٤يسحب المدّعي شكواه،
 -٥إذا تمّت إحالة الشكوى إلى عمليّة الشكاوى الرسميّة

عمل ّية الشكاوى الرسم ّية:
إذا قرّ ر المدّعي ا ّتباع عمليّة الشكوى الرسميّة ،عليه التواصل مع أحد أعضاء لجنة الثقافة والمظالم التابعة التحاد
أحزاب الخضر في آسيا والمحيط الهادئ .يمكن للشخص اختيار أي عضو من أعضاء هذه اللجنة للتعامل معه ،كما
ويدعمه شخص سيكون حاضر في كا ّفة خطوات العمليّة .يمكن للشخص أيضا ً اختيار التواصل مع ّ
منظم اإلجتماعات
ّ
المنظم المشارك لطلب المشورة والدعم خالل هذه العمليّة.
في الشبكة النسائيّة أو
منسق الشكوى هو الشخص المسؤول عن ا ّتخاذ إجراء بشأن الشكوى ،ويمكن لهذا المنسّق أن يكون أوّ ل من يتلقى
الشكوى أو أي شخص آخر مسؤول عن هذه المسائل يتم تعيينه من قبل الحزب.
يمكن لمنسّق الشكوى ،وفي أي مرحلة من مراحل عمليّة الشكاوى الرسميّة ،أن يقرر من طرف واحد ا ّتخاذ أي من
اإلجراءات التالية على أساس مؤقت إلى حين انتهاء هذه العمليّة:
 -١تنازل المدّعى عليه عن تأدية الواجبات
 -٢تعليق امتيازات عضويّتهم

 -٣ا ّتخاذ أي خطوة أخرى لضمان سالمة المدّعي أو أي شخص آخر معنيّ .
لن يُلزم المدّعي على مقابلة المدّعى عليه والتعامل معه خالل عمليّة الشكاوى الرسميّة ،وسي ّتخذ اتحاد أحزاب الخضر
في آسيا والمحيط الهادئ خطوات فوريّة لتنفيذ ذلك.
ست ّتبع عمليّة الشكاوى الرسميّة نفس إجراء عملية المظالم الرسميّة لمنع اإلستغالل واإلعتداء والتحرّ ش الجنسيّ  ،وذلك
مع القواعد اإلضافيّة التالية:
 -١يجب البدء بعمليّة الشكوى الرسميّة في غضون  ١٤يوما ً من تل ّقيها.
 -٢سيُعلم المدّعي بأنّ شكواه الرسميّة قد ت ّم تل ّقيها وذلك في غضون يومين من العمل.
 -٣سيُبقي اتحاد أحزاب الخضر في آسيا والمحيط الهادئ المدّعي على ّ
اطالع دائم حول التقدّم المحرز في التحقيق.
 -٤يجب إستكمال التحقيق وإرسال النتائج إلى لجنة الثقافة وال ّتظلّمات وذلك في غضون  ٣٠يوما ً من بدء عمليّة
الشكاوى الرسميّة.
ّ
 -٥يجب على لجنة الثقافة والمظالم أن تأخذ في عين اإلعتبار النتائج وأن تتخذ إجراءات بشأنها في أقرب وقت ممكن.
 -٦تتطلّب عمليّة الشكاوى الرسميّة ما يلي:
أ .التحقيق في الشكوى
ب .اكتشاف الحقائق
ج .تحديد السلوك وما إذا كان يش ّكل عنفاّ ،استغالالً ،اعتدا ًء و/أو تحرشا ً جنسيا ً
د .توصية بشأن أي إجراء تأديبيّ يجب ا ّتخاذه ض ّد المدّعى عليه
●

يمكن للمدّعي أن يختار التقديم أو التوصية با ّتخاذ إجراءات وذلك استجابة لحادث ما.

 -٧ستنظر لجنة الثقافة والمظالم في تقرير يوضّح بالتفصيل ما سبق ذكره ،باستثناء أي من أعضاء اللّجنة الّذين
يواجهون تضارب فعليّ أو متصوّ ر في المصالح؛ وفي حالة وجود التضارب في المصالح ،يجب النظر في تعديل
النصاب القانونيّ إلجتماعات لجنة الثقافة والمظالم وفقا ً لذلك.
 -٨كجزء من تحقيق رسميّ :
ّ
أ .س ُتتاح لك ّل من المدّعي والمدّعى عليه الفرصة إلصطحاب شخص داعم أو ممثل للمشاركة في عمليّة
الشكاوى الرسميّة
ب .سيت ّم إبالغ ك ّل من المدّعي والمدّعى عليه بخدمات الدعم المتاحة
ّ
ً
ج .سيت ّم تحديد النتائج المتعلّقة بحدوث تحرّ ش أو تخويف أو إستغالل أو إعتداء جنسيّ وفقا لألدلة.

-٦النهج الذي ير ّكز على الناجين لإلبالغ والتحقيق
سيعامل اتحاد أحزاب الخضر في آسيا والمحيط الهادئ المدّعي بكرامة واحترام خالل عمليّة التحقيق وسيت ّم إشراكه
فيها ،كما وسيبقى على ّ
اطالع بشكل مستمرّ على التقدّم المحرز في التحقيق.
سيستمع المح ّققون في عمليّة التحقيق إلى رغبات المدّعي وسيحافظون على سرّ يّتها.

-٧اإلجراءات التأديب ّية واإلضاف ّية
 ١.٧إجراءات محدّ دة ناجمة عن شكوى

يمكن أن تشمل النتائج المحتملة المرتبطة بالمدّعى عليه أو المدّعي عدداً من التوصيات على أساس أي إستنتاج ،على سبيل
المثال:
 .١إغالق المسألة دون ا ّتخاذ المزيد من اإلجراءات إذا لم تتوافر المعلومات الكافية للمضي قدما ً
 .٢إجراء مناقشة مع المدّعى عليه في الشكوى بشأن سلوكه
 .٣إسداء المشورة
 .٤ا ّتخاذ إجراءات تأديبيّة ض ّد المدّعى عليه (مثل تعليق واجبات المتطوّ عين أو حقوقهم العضويّة ،الوضع تحت
المراقبة ،والفصل ،والبدء بإجراءات ّ
الطرد)
 .٥اإلنذارات الرسميّة التي يت ّم تسجيلها بشكل آمن وتقديمها إلى هيئة الطرف المعنيّ
 .٦إعتذارات رسميّة
 .٧إعادة تسجيل أيّ إجازة مأخوذة نتيجة التحرّ ش
 .٨فرض قيود على قيام أحد األعضاء بالتطوّ ع أو العمل في حملة ،أو حضور إجتماعات لفترة محدّدة
 ٢.٧اإلعتبارات التي تدخل في تحديد اإلجراءات
ستسترشد النتائج بما يلي:
 .١خطورة الحادث المزعوم وتواتره
 .٢األهميّة الموضوعيّة لألدلّة
 .٣رغبات المدّعي
ّ
 .٤إذا كانت قد حصلت أي حوادث أو تحذيرات سابقة ،من بينها تلك التي ت ّم حلها بشكل غير سميّ .
 ٣.٧اإلجراءات اإلضافية المحتملة
باإلضافة إلى ذلك ،يمكن أن تشمل التدابير المناسبة الصادرة عن اتحاد أحزاب الخضر في آسيا والمحيط الهادئ ،ضمن جملة
أمور أخرى ،ما يلي:
ّ
 .١تنظيم دورة تدريبيّة
للموظفين واألعضاء والمتطوّ عين بشأن العنف واإلستغالل واإلعتداء والتحرّ ش الجنسيّ
 .٢دعم المدّعي في ا ّتخاذ اإلجراءات القانونيّة الاّل حقة ض ّد المدّعى عليه ،إذا رغب األوّ ل في ذلك ،من خالل تقديم
المعلومات التي ت ّم جمعها خالل التحقيق
 .٣ا ّتخاذ أيّ إجراء آخر يُعتبر مناسبا ً أو ضرور ًّيا لحماية المدّعى عليه أو غيره من أعضاء الحزب أو مؤيّديه من
اإلستغالل أو اإلعتداء أو التحرّ ش الجنسيّ

إضافي:
-٨دعم
ّ

ّ
ّ
المنظم المشارك ،وأي شخص آخر ت ّم
ومنظم اإلجتماعات في الشبكة النسائيّة أو
يجب أن يتل ّقى أعضاء لجنة الثقافة والمظالم،
ً
ً
تفويضه بمسؤوليّة التصدّي للتحرّ ش الجنسيّ  ،تدريبا رسم ّيا لتأدية هذه الواجبات بفعّاليّة وحساسيّة.
يجب تزويد أي شخص يقوم بتقديم شكوى تحرّ ش جنسيّ بمعلومات عن األشخاص الّذين يمكنهم تقديم دعم إضافيّ .

-٩ا ّتخاذ كا ّفة الخطوات المعقولة:

ّ
المنظمة.
يقرّ حزب الخضر بالمسؤوليّة القانونيّة واألخالقيّة إل ّتخاذ خطوات معقولة لمنع التحرّ ش الجنسيّ في مكان العمل وفي

ّ
المنظمة بما يلي:
تلتزم
.١
.٢
.٣
.٤
.٥
.٦

ّ
الموظفين والمتطوّ عين
تعميم هذه السيّاسة على جميع
ضمان إتاحة هذه السيّاسة للعامّة
وضع دليل "المستجيب األوّ ل"
التدريب الرسميّ على تنفيذ هذه السيّاسة
الرصد المنتظم لهذه السيّاسة وتنفيذها
اإلستعراض الدوري لهذه السيّاسة.

التواصل مع األعضاء
ّ
ومنظم(ي)
ال يش ّكل هذا القسم جزءاً من سيّاسة المظالم الرسميّة ،وسيت ّم تحديثه مع تغيير أعضاء لجنة الثقافة والمظالم،
ّ
المنظم(ين) المشارك(ين) وتعيين آخرين.
اإلجتماعات في الشبكة النسائيّة أو
يمكن العثور على نسخة من سياسة المظالم التابعة التحاد أحزاب الخضر في آسيا والمحيط الهادئ للمسائل التي ال تتعلّق
باإلستغالل واإلعتداء والتحرّ ش الجنسيّ هنا:
https://asiapacificgreens.org/wp-content/uploads/docs/Arabic-APGF-Grievances-Policy.pdf:

يمتلك الشخص خيارين لتقديم شكوى – يمكنه إرسال رسالة عبر البريد اإللكترونيّ إلى لجنة المظالم بأكملها (والتي ستساعد في
التأ ّكد من عدم تفويتها) ،أو يمكنه إرسالها إلى عضو من أعضاء اللّجنة يشعر بالراحة عند التواصل معه.

للتواصل مع اللّجنة بأكملها عبر البريد اإللكترونيّ  ،يُرجى إرسال الرسالة إلى البريد اإللكتروني التالي:
cgc@asiapacificgreens.org
األعضاء الحاليّون في لجنة الثقافة والمظالم ال ّتابعة التحاد أحزاب الخضر في آسيا والمحيط الهادئ:
ّ
(منظم مشارك في اتحاد أحزاب الخضر في آسيا والمحيط الهادئ)
● آية عبدوني
o

ayah@asiapacificgreens.org

● نِك كوبر (األمين العام التحاد أحزاب الخضر في آسيا والمحيط الهادئ
o

secretary@asiapacificgreens.org

o

wykanak@gmail.com

ّ
(ممثل الشبكة النسائيّة في اتحاد أحزاب الخضر في آسيا والمحيط الهادئ)
● مينامي تيراما
minami@asiapacificgreens.org o
ّ
(ممثل الشبكة المتعلّقة بالشعوب األصليّين)
● دومينيك واي كاناك
● شيرين جردي (خبيرة ومعيّنة من قبل مجلس اتحاد أحزاب الخضر في آسيا والمحيط الهادئ)
o

shirine.jurdi@wilpf.org

ّ
ّ
المنظم(ون) المشارك(ون) الحاليّون في اتحاد أحزاب الخضر في آسيا
منظم(و) اإلجتماعات في الشبكة النسائيّة أو
والمحيط الهادئ:
ّ
(منظم مشارك في الشبكة النسائيّة في اتحاد أحزاب الخضر في آسيا والمحيط الهادئ)
● سوهي لي
o

soohee@asiapacificgreens.org

ّ
(منظم مشارك في الشبكة النسائيّة في اتحاد أحزاب الخضر في آسيا والمحيط الهادئ)
● ألبيو سينغ

o

alpyu@asiapacificgreens.org

تمّت ترجمة هذه الوثيقة من اللّغة اإلنجليزية من قبل جوليان جرجس كجزء من دورة تدريبية مع الجامعة األمريكية للتكنولوجيا
في لبنان.

