
بالحماية:      3املصدر  الخاصة السلوك قواعد على مثال

مدونة قواعد سلوك مدافعي فرونت الين ديفندرز للحماية

 إن فرونت الين ديفندرز ملتزمة بإنشاء مساحة آمنة وضمانها للجميع في ورشة العمل هذه. يجب معاملة الجميع باحترام وكرامة،
والسعي لدعم بيئة خالية من التمييز أو التخويف.

 ورشة العمل هذه مخصصة لتوفير تجربة خالية من المضايقة للجميع، بغض النظر عن الجندر أو الهوية والتعبيرالجندري أو التوجه
 الجنسي أو اإلعاقة أو المظهر الجسدي أو حجم الجسم أو العرق أو العمر أو الدين. نحن ال نتسامح مع المضايقة ، بما في ذلك

 التحرش الجنسي، بالمشاركين بأي شكل من األشكال. قد يتم طرد المشاركين الذين ينتهكون هذه القواعد من ورشة العمل وفًقا لتقدير
فرونت الين ديفندرز.

من خالل المشاركة في ورشة العمل هذه و/أو التعاون مع فرونت الين ديفندرز، أتفق وأتوقع من اآلخرين أن يتفقوا على ما يلي:

عدم المشاركة )النشطة أو السلبية( بأي شكل من أشكال:

 المضايقات بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، أي سلوك لفظي أو جسدي قد ُينظر إليه عامة على أنه تشويه للسمعة•
  أو عرقهم أو دينه أو الهويةاأو يظهر عدائية )حتى لو تم إخفاءه في صورة دعابة( تجاه فرد بسبب عرقه/عرقه

 والتعبيرالجندري، والتوجه الجنسي، والحمل أو حالة ذت صلة، والحالة االجتماعية، والعمر، والقدرات، والمظهر الجسدي،
 وحجم الجسم والمواطنة. تحظر مدونة السلوك أي مناقشة غير مرحب بها للتوجه الجنسي أو الهوية الجندرية، و "التشهير"

 المتعمد ألي جانب من جوانب هوية الشخص، واستعمال الجندر الخاطئ بصفة متعمدة، واالفتراءات، والقوالب النمطية
السلبية أو أفعال التخويف )المطاردة، واالتصال الجسدي غير المرغوب فيه، والتعطيل المستمر في المناقشات والمحادثات(.

 االهتمام الجنسي غير المرغوب فيه، بما في ذلك أي نشاط محدد لم يتم طلب الموافقة اإليجابية عليه، والنكات الجنسية،•
 وطلبات المواعيد غير المرحب بها، واإليماءات الفاحشة، وأي تعليقات موحية. إن تعاطي الكحول أو استخدام مواد مسكرة

أخرى ليس عذراً أو دعوة للتحرش.

 يشمل االتصال الجسدي غير المرغوب فيه المالعبة، وااللتصاق، والحصار، والتقبيل، والمداعبة، واالتصال الجنسي•
القسري أو االعتداء.

 إن تداول أو عرض أو نشر المواد المكتوبة أو الرسومية التي ُتظهر العداء تجاه فرد ما، هي موحية جنسًيا وغير مناسبة بأي•
شكل آخر.

 االستغالل الجنسي بما في ذلك النشاط الجنسي غير المرغوب فيه أو السلوك الذي يحدث دون موافقة أو فهم، أوممارسة•
 )عدم المعرفة بالعمر ليس دفاًعا(.18جنسية مع طفل دون سن 

الدعوة أو التشجيع على أي من السلوكيات المذكورة أعاله.•

التخويف أو االنتقام من شخص أبلغ عن تمييز أو مضايقة، أو ظهر كشاهد.•

 إذا تعرضت للمضايقة أو عدم االرتياح من قبل أحد المشاركين أو الميسرين أو أي شخص آخر في ورشة العمل، أوالحظت أن
 شخًصا آخر يتعرض للمضايقة، أو لديك مخاوف أخرى ذات صلة، يرجى االتصال بميسر فرونت الين ديفندرز أو، إذا لم يكن هناك

واحد أو كان متورطا، إما ]االسم وتفاصيل االتصال[ أو ]االسم البديل وتفاصيل االتصال[

 فرونت الين ديفندرز ملتزمة بالرد على جميع الشكاوى والمخاوف المتعلقة باإلساءة. سيتم توفير اإلجراء والدعم الفوريين للضحية /
الناجي وسيتحصل صاحب الشكوى على السالمة والسرية حتى اكتمال التحقيق.
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