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 الدولي للصحفييناالتحاد 

 اجتماع اللجنة التنفيذية لالتحاد الدولي للصحفيين

 2020تموز  9

 

 

  حول التحرش الجنسيياسة اإلتحاد الدولي للصحفيين س

 

على المشاركين في جميع  هاتوزيعنشر هذه الوثيقة على منابر االتحاد الدولي للصحفيين وسيتم 
 الدولي للصحفيين  االتحادوأنشطة  فعاليات

 

 ،ومشاريعه ،اجتماعاتهألعضائه في  اعلةالدولي للصحفيين إلى تشجيع المشاركة الفيسعى اإلتحاد 
لخاليية والمننية في جميع معايير األالأعلى يلتزم االتحاد الدولي للصحفيين ب.  ووأنشطته وحمالته
 .والترويج لنا مساواة النوع اإلجتماعين ضمايلتزم االتحاد الدولي للصحفيين بأنشطته. 

 

وأي سلوك أو ترهيب يؤدي بكرامة ومساواة وإحترام.  الحق بالمشاركة، وأن تتم معاملتهلكل عضو 
  للتفريط بنذه الحقوق األساسية هو مرفوض يطعيا. 

 

 :وأنشطته الدولي للصحفيين االتحاد في فعاليات /اتالمشاركين يجب على جميع

 

 .  إهانة او توتر تسببالتي يمكن أن مسلكيات أو  الشلخصية المالحظات اصدار تفادي ●

 .وتقديم تقرير عنهالتصدي ألي لغة أو سلوك غير الئق تشنده أو تسمع عنه  ●

 

، ولخالل دالخل هياكلهالجنسي التحرش يتبنى مقاربة "صفر تسامح" تجاه تحاد الدولي للصحفيين اإل
 . أنشطتهفعالياته و

 

 ؟ الجنسي التحرشذا نعني بما

ذو طبيعة جنسية أو البدني  ،أو غير اللفظي ،هو أي شكل من أشكال السلوك اللفظي الجنسي لتحرشا
 .ومذلة، حاطة للكرامة، منينة، عدائية، ملخيفةيلخلق بيئة عمل  ، ولخاصة عندمامرغوب فيهوغير 
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 يتضمن: وهذا يد

o  التلميحات أو التعليقات الجنسية أوالنكات الموحية، طلبات جسدي غير المرحب به،تواصل 
التنكم تعليقات غير مرغوب فينا عن المظنر، تورية أو صريحة،  بنا غير مرغوب جنسية

، عرض مواد )ذي الطبيعة الجنسية( النوع اإلجتماعي ، التحديقمرتبطة بال الجنسية أو والشتائم
 إباحية كالصور والفيديوهات .

o وعلى األلخص )حقيقية او متلخيلة( الجنسية اتجاهاتنم بسبب باألشلخاص الجنسي التحرش .
 يشعرون يد الذين الجنسانية النوية ومغايرو ،الجنسي الميل ثنائييو ن،والمثليي مثلياتال
 .الضعفب

 

يمكن  ، ومجلس النوع اإلجتماعي التابع لالتحاد الدولي للصحفيين،لنقاباتالدولي ل التحادلفقا وو
 الجنسي:  األمثلة التالية النواع التحرش تحديد

 

 :تحرش جسدي

o  ،مسيد، الضغط، االحتكاك المقصود بشلخص ما. التالقرص، اللمس 

o حديق والنظر بشنوانيةتال . 

o يحائية جنسية. ات اوحركأ الجنسية الشلخص ميولالمعادية ل اإلباحية التعليقات 

o   ،او اي بعث رسائل غير مرغوبة عبر البريد االلكتروني، أو الرسائل النصية، أو الواتس آب
 .منبر تواصل ريمي آلخر

o  مبررالاإلتصال الجسدي أو اللمس غير  

o العنف الجسدي 

 التحرش اللفظي:

o  أو تلميحات ذات طابع جنسي تعليقاتإبداء 

o جنسية األشلخاص بألقاب إيحائية مناداة 

o  نكات جنسية، أو طرح أسئلة حول التلخيالت الجنسيةسرد 

o  او تصنيف جنوستنم. الشتم على أساس الميول الجنسية للشلخص 

o  نقاش القضايا المننية إلى احاديث ذات طابع جنسي. تحويل 

o طرح مطالب جنسية 

 :الجنسي التحرش

o غير مرغوب فيه 

o غير مرحب به 
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o ترهيب، وإذالل وتحرش. باعتباره  يستقبله المتلقي 

 :الجنسي التعامل مع التحرش

 .ال يجب عليك التعايش معه، الجنسي إذا كنت ضحية للتحرش

o تذكر/ي، . تحرشأنه لخطأك أو أنك "سعيت لذلك". لديك الحق في عدم التعرض لل /يال تعتقد
 انت ليس المشكلة، وإنما هو أو هي. 

o والشنود إن فعله، وما ييل أو تم المكانوا الزمانريخ وابما في ذلك الت كل ما يحدث، وثقي ،
 إن وجدت.والرسائل النصية أمكن، واإلحتفاظ بنسخ من الرسائل ورسائل البريد اإللكتروني، 

غير رسمية مقاربة  

o التويف  /ابأن سلوكه غير مرحب به واطلب منهي المتحرش كافية ، ألخبر بثقة  /يإذا كنت تشعر
ومن تفايم لوضع حد للسلوك غير المرغوب والقوي كافي  كون الرد السريعأحيانا، يحاال. 

يمكن أن يكون بذلك منذ البداية او المرات التالية.  لكن ال تقلق/ي إن لم تقوميو المشكلة.
ولديه الكلمات المالئمة  اجاهزأن يكون الجميع وليس بالضرورة  غير متويعة، التحرش صدمة

 .الذي يحصل ماإلدراك وأحياًنا يستغرق األمر بعض الويت  . لمواجنته

o  إذا كنت ال تشعر بالثقة الكافية للتحدث مع المتحرش بشكل فردي أو شلخصي، يمكنك الكتابة أو
، عضو في اللجنة التنفيذية لك /ةزميل ومرافقة مراسلته عبر البريد اإللكتروني أو طلب دعم

 ظمتكمنلأو ممثل ، مساواة النوع اإلجتماعيعضو في مجلس أو لالتحاد الدولي للصحفيين، 
 ي. فال تقلق، المويف مواجنة ين. ولكن إذا كنت ال تستطيعالنقابية

o وطلب  إذا كان الشلخص الذي تعرض للمضايقة يرغب في البحث عن حل غير رسمي للمشكلة
أن يتحدثوا مع كال الموجودين في مكان الحادثة  اإلتحاد الدولي للصحفيينثل/ين لمم يمكن، ذلك

الشلخص الذي تعرض  يوالبشكل لخاص أل األلخذ بعين اإلعتبارمع منفرد، الطرفين بشكل 
ضمان احترام بولكن  .إذا كان ذلك مالئما مًعا،مع الطرفين يمكن أن يتحدثوا  هاللمضايقة. وبعد

 ، مع السعي إليجاد تسوية بين الطرفين.ته/الخصوصية الشلخص المستندف وفًقا لرغب

 تقديم شكوى

في تقديم شكوى رسمية. يد تجد هذا القرار صعًبا، لكنه لن يكون أكثر  /يفي جميع األحوال، فكر
 .تحرشصعوبة من التعايش مع ال

 .إشتكي، يتكرر بإستمرارأو السلوك غير المرغوب فيه خطيراً أو  ةإذا كان الحادث

 

أعضاء ويدربنم ليكونوا جزًءا من لجنة  10 في حدودسيشكل االتحاد الدولي للصحفيين مجموعة 
 الشكاوى المستقلة.

الدولي  أنشطة وفعاليات االتحاداالتحاد الدولي للصحفيين الذين تعرضوا للتحرش أثناء  يموظف
ة أو يالسياس الورية فرصة تقديم شكوى بموجب هذه ، ستمنح لنمللصحفيين أو في مكان عملنم

 .اتفاييتنم الجماعية او عقد عملنمفي بموجب اإلجراءات المنصوص علينا 

سيتم توزيع وثيقة هذه السياسة كجزء من المعلومات القانونية في جميع فعاليات االتحاد الدولي 
واألنشطة  ،والمؤتمرات ،واالجتماعات ،وورشات العمل ،للصحفيين، بما في ذلك الدورات التدريبية

 األلخرى.
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من يبل مجلس سنة ي للصحفيين لمكافحة التحرش، كل الدول التحادا سيتم مراجعة بنود سياسة
 .لالتحاد الدولي للصحفيين ومن طرف اللجنة التنفيذية االجتماعي النوعمساواة 

 

 

 

 الجنسي التحرش باإلبالغ عن الخاصة  شكاوي االتحاد الدولي للصحفيينسياسة 

 المباديء العامة

ملخاوفنم أو شكاوينم حول يحق لجميع المشاركين في أنشطة االتحاد الدولي للصحفيين التبليغ عن 
 .ياالنتقام لخشية من التمييز أو الرددون  الجنسي التحرش

تسري هذه السياسة على جميع األحداث واألنشطة التي ينظمنا االتحاد الدولي للصحفيين، بما في 
 والمشاريع وورشات العمل والفعاليات العامة. ،والدورات التدريبية جتماعات االتحاد الرسمية،ذلك ا

، بما في ذلك في انشطته والمشاركينوممثليه،  موظفي االتحاد،تسري هذه السياسة على جميع 
 .بعقود يصيرة األجلأو الموظفين  اللخبراء،المتطوعين و

ن هناك حقوق لمن تعرض بأالشكوى، يجب احترام المبدأ العام الذي يقر  دراسةطوال مسار 
 للتحرش، وأيضا للمتنم بالتحرش. 

بطريقة تقلل  ،لضمان معاملة الشلخص الذي تعرض للتحرش دائما يسعى اإلتحاد الدولي للصحفيينس
 .الضرر الذي حصل من

وعلى ، الشكوى هو جوهر عملية دراسة  يجب أن يكون القلق على الشلخص الذي تعرض للتحرش
والعناية بعد الحادثة. يمكن ان يتضمن هذا عالجا او متابعة الين ضمان االتحاد الدولي للصحفي

 .  استشارة متلخصصة

لضمان بيئة عمل  وإنما هي طريقة، ارسميا يانوني إجراءاالشكاوى، ليست لمراجعة عملية هذه الإن 
 حقوق اإلنسان األساسية، لجميع اعضائنا. احترامنقابية ومبادئ  أسسآمنة يائمة على 

 

 تقديم شكوى رسمية 

 :أن تعرض للتحرشيعلى أي شلخص يجب 

 تفاصيل ، شفويا أو كتابيا ، مع تقديم أكبر يدر ممكن من األدلة، بما في ذلكفورا عن الحادثةاإلبالغ 
 .وما جرى من ويائعأسماء الشنود التواريخ، الموايع، 

 

  من تتصلمع 
 

 . ومالبساتناعن الحادثة  أولييقدم لنما تقرير   -رجل وامرأة -فعاليةسيتم تحديد شلخصين في كل 
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للتبليغ عن الحادثة لمن تم  النقابية أو في حالة عدم إرتياح الشلخص أوالمنظمة ،غياب رد مقنع عند
أو إلى رئيس اإلتحاد الدولي  األمين العام، أو نائب ،العام األمينإلى  الشكوى تقديم، يمكن سميتنمت

 .للصحفيين

 ، دون تقديم /ا شكوىاإلدارية باستالمه نيئةإبالغ العلى من يستلمنا  الشكوى، يجببمجرد استالم 
 .عن محتواها التفاصيلمزيد من 

أيام مكونة من  7في غضون  وىاإلدارية تشكيل لجنة مستقلة مسؤولة عن معالجة الشك نيئةعلى ال
 االجتماعيمجلس النوع عن ممثلة  على األيل، واحدة  األيلعلى  أمرأتينأشلخاص )بما في ذلك  3

وتقدم تقرير  ما،يو 30 أيصاهأجل  التحقيق في الشكوى لخالل تتولىالتابع لالتحاد الدولي للصحفيين( 
 . توصياتاإلدارية مع إلى النيئة 

 

 والحفاظ على السرية الخصوصية

باستثناء ما هو ضروري جدا ، يتلقاهاسرية أي شكوى  دائما االتحاد الدولي للصحفيين حترمسي
  لمقتضيات البحث في الشكوى والتحقيق فينا. 

ذا لم إ ، إال كلخيار ألخير. مجنولة المصدرأال يتم تقديم شكوى  الدولي للصحفيين ينصح االتحاد
التحقيق  ممكنامعلومات كافية، فقد ال يكون من حال عدم تقديمنم أو في  يكشف المشتكي عن نفسه/ا

 شكواهم. بشكل كامل في 

 
 التحقيق وحل الشكاوى 

o  ،يفترض االتحاد الدولي للصحفيين أن الشكاوى المقدمة بموجب هذه السياسة هي بحسن نية
 لتستدعي القيام بتحقيق. حقيقية، وأننا شرعية، وأننا منمة بما يكفي  ويائعوأننا تستند إلى 

o  في موعد أيصاه وجميع الشكاوى المقدمة بموجب هذه السياسة بأسرع ما يمكن،  من التحققسيتم
 يوًما بعد إنشاء لجنة الشكاوى المستقلة. 30

o  اإلدارية أواللجنة التنفيذية، فسيتم إبعاده مؤيًتا عن  نيئةأحد أعضاء اليتعلق بالتحقيق  كانإذا
 .حل القضيةاللجنة حتى يتم 

o  ستبقى جميع المعلومات التي تم الكشف عننا أثناء التحقيق سرية. لن يتم التنازل عن السرية إال
 أو إذا كان الكشف لجبر الضرر،إلجراء التحقيق واتلخاذ أي إجراء  بما تستدعيه الضرورةإذا 

 .المطبقبموجب القانون  عن التفاصيل لزوما
o للصحفيين اللجوء إلى مساعدة لخارجية إلجراء  في حاالت استثنائية، يد يلختار االتحاد الدولي

 التحقيق.
o اإلدارية. نيئةفي نناية التحقيق يرفع تقرير إلى ال 
o اإلدارية في غضون سبعة أيام للنظر في نتائج التحقيق. نيئةجتمع اليجب ان ت 
o  مع تتناسب  معتديال تجاهإذا تأكدت الشكاوى، فسيتم اتلخاذ إجراءات تصحيحية أو تأديبية مناسبة

 .مزيد من االنتناكات. كما يتم اتلخاذ لخطوات لمنع لملخالفةلخطورة ا

 

 قد تشمل هذه التدابير:

 رسمي للمتنم لخطاب -

 رسمي إلى نقابة المتنم لخطاب -
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 استبعاد المتنم من االجتماع -

 .المستقبلية الدولي للصحفيين االتحاد أنشطةمن جميع ات معينة أو استبعاد المتنم من نشاط -

من  أومن نشاطات اإلتحاد الدولي للصحفيين  منظمة المعتدي النقابيةالمؤيت أو الدائم ل اإليصاء -
 عضويته.

 

 

 

المعمول  لخارجية لضمان االمتثال لجميع القوانين واللوائح جنة/هيئةل شكوىاإلبالغ عن الأيضا يمكن و
عملية تقديم الشكوى هذه، ال تحرم . يتحمل االتحاد الدولي للصحفيين مسؤولية التأكد من أن بنا وطنيا

 القانونية. /اضحية التحرش من ممارسة حقويه

 الشلخصيجب توفير مساعدة يانونية  بأننا تنتنك القانون، اشتبهأو  بانتناك للقانون،  ت الملخالفةإذا إيترن
 الشرطة. الى تبليغ لممارسة حقه/ا القانوني. وهذا يتم بواسطة تقديم  المتحرش به

 .تحقيق في الشكوى والقرار الذي اتلخذإطالع الشلخص الذي يدم البالغ بإجراءات اليتم 

األعضاء في اإلتحاد الدولي للصحفيين أو المشاركين في نشاطاته التعاون مع  النقابية على كل المنظمات
ء عدم التعاون المنظمة او الشلخص، أو اذا يدموا معلومات لخاطئة اثناوحال  . وفيإجراءات التحقيق

 ملخالفة. الصارمة بحجم لخطورة  إجراءاتالدولي للصحفيين  االتحاد التحقيق، سيتلخذ

 

 نع االنتقامم 

 ، أوالمحتمل االنتقام أشكال جميعمن  ته/اسيتم حمايعندما يقدم شلخصا شكوى في إطار هذه السياسة، 
 :نتيجة الشكوى إذااو التمييز والتنديد  ،المضايقات

 صادية. ية تقديم المعلومة كان بن -

 االدعاءبصحة  االيتناع -

 باطلة ادعاءاتأو  الفتراءاتال وجود  -

 

ملخالفة  بمثابةهذه السياسة  في إطاريعتبر اإلتحاد الدولي للصحفيين  أي مزاعم كاذبة أو إدعاءات باطلة 
 اتلخاذ إجراء يانوني إن استدعيد تصل إلى  ،تأديبية صارمة إجراءاتإلى  ة. وهذا يمكن أن يؤدي جسيم
 األمر.

  


