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نرحب بكم في »حزمة عمل« الـITF إلنهاء العنف ضد النساء العامالت بالنقل املعد 
للنقابات املنتسبة التي ترغب في التوسع أو بدء العمل على إنهاء العنف ضد النساء 

العامالت بالنقل. 

تستهدف هذه احلزمة أولئك الذين يقومون بعمل ورش وحمالت، وأولئك املنخرطني في املفاوضات اجلماعية، 

وأولئك الذين يسعون إلى التعلم عن القضية، وأولئك الراغبون في وجود مزيد من احلوار حول العنف املبني 

على نوع اجلنس في أماكن عملهم. نأمل أن تكون هذه احلزمة أداة قوية ومفيدة لدعم التنظيم، التفاوض، 

والعمل اخلاص باحلمالت. وهي عبارة عن إطار من املوارد حيث جمعت املواد ذات الصلة حسب املوضوع.

01  العنف ضد املرأة في مكان العمل

02  الضغط والتفاوض اجلماعي

03  احلمالت وبناء التحالفات

04  أصوات النساء - الفردية واجلماعية

05  تثقيف وتنشيط اآلخرين

06  قصص جناح النقابات

07  الرجال كحلفاء

املواد تشتمل على أوراق حقائق، نشاطات تدريبية، كتيبات، ملصقات، مناذج الكترونية، وفيديوهات. وقد يكون 

هناك أيضاً روابط إلى وثائق خارجية وإلى منظمات شريكة. نأمل أن نستخدم احلزمة جنباً إلى جنب مع املدونة  

www.itfendvaw.org

نرحب باملواد التي تأتي من طرفكم لبناء حزمة أكثر شمولية والتحفيز ودعم النقابات األخرى لتقوم بإتخاذ 

إجراءات. ونحن أيضاً حريصون على تلقي التغذية الراجعة حول حزمة العمل. يرجى إرسال مالحظاتكم 

ومساهماتكم وبأي لغة إلى  women@itf.org.uk مع إضافة هاشتاغات في بلدكم حيث تشعرون أن العمل 

مجدي لهذه الفكرة.

مقدمة

العنف ضد عمال النقل هو من أهم العوامل التي حتد من 
جاذبية وظائف النقل للنساء ويشجع أولئك العاملني في 

قطاع النقل على عدم اإلحتفاظ بوظائفهم.

موجز سياسة النقل للـILO لعام  2013

#ITFwomen

عمـــل حزمـــة 
2017 مـــارس 



العنف ضد املرأة في مكان العمل

العنف ضد املرأة في مكان العمل

تشكل النساء نسبة قليلة ولكن متزايدة من القوة العاملة في النقل ويواجهن صورة منطية من التعامل على نوع اجلنس، 

والتمييز، والوصم بالعار. ويقف ذلك كعائق آخر للتحدث جهراً عن العنف الذي يواجهنه في العمل. إن من شأن ثقافة 

العنف تلك إدامة احلد من اخليار الشخصي وإدامة األساطير اجملتمعية القائلة بأن النقل هو قطاع ال يصلح للمرأة. إن 

العنف ضد النساء في أماكن العمل في النقل هو ليس جزءاً حتمياً من العمل في النقل ولدينا كنقابات عمالية فرصة 

فريدة من نوعها والتزام بحقوق اإلنسان لدعم النساء العامالت بالنقل كي يخرقن جدار الصمت جتاه جتارب العنف التي 

يتعرض لها في العمل.

تقع هناك مسئوليات على النقابات العمالية وعلى أصحاب العمل للتأكد من توفر فسحة آمنة للنساء العامالت 

والنشطاء والقادة، ملناقشة القضايا ووضع احللول، وبدعم من الرجال كحلفاء. إن السيطرة والقوة الكامنة وراء العنف ضد 

النساء لها جذور عميقة في مجتمعاتنا وتتطلب بناء حتالفات قوية داخل وخارج أماكن العمل لتطوير أفضل إستجابة من 

النقابات العمالية.

سوف جتدون في هذا القسم من حزمة العمل تعريفات للعنف في مكان العمل، وللخرافات )األساطير( وطرق حتديها، 

وتدريب تفاعلي حول القوة والسيطرة. 

كما نوفر روابط لكتيبات الـITF حول العنف ضد النساء العامالت بالنقل عبر املناطق والقطاعات. يرجى إرسال 

women@itf.org.uk  مالحظاتكم ومساهماتكم وبأي لغة إلى

العنف ضد النساء العامالت بالنقل   ITFورقة حقائق الـ

العنف األسري في العمل - قضية نقابة، قضية صاحب العمل

عجلة السيطرة والسلطة

عجلة السيطرة والسلطة فارغة نشاط تدريبي   

عجلة السيطرة والسلطة للنقل

األساطير 

دليل عمل الـITF لعام  2013 كتيب   

“بالرغم أنه غالباً ما توصف النساء والبنات على أنهن ضحايا 
للعنف، إال أنه يتوجب أن يكون تقوية املرأة وتعزيز دورها في 

قلب احللول.”

دليل عمل الـITF لعام  2013

#ITFwomen
#VAW
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https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/itf-factsheet-ar-violence-against-women-transport-workers.pdf
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/itf-factsheet-ar-domestic-violence-at-work.pdf
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/ar-power-and-control-wheel.pdf
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/training-activity-ar-blank-power-control-wheel.pdf
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/training-activity-ar-pc-wheel.pdf
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/training-activity-ar-myths.pdf
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/itf-action-guide-2013-arabic.pdf
http://www.itfglobal.org/en/resources/reports-publications/itf-action-guide-on-violence-against-women


الضغط والتفاوض اجلماعي

الضغط والتفاوض اجلماعي

يتزايد عدد النقابات التي تتمكن من حتقيق النجاح على طاولة املفاوضات في قضية العنف ضد املرأة 

في العمل. استخدمت العديد من النقابات املنتسبة للــITF قوتها اجلماعية للفوز بإعتراف صاحب 

العمل بأن منع واإلستجابة للعنف ضد املرأة في العمل هو من مسئولياتهم، وذلك من خالل وضع 

شروط في اإلتفاقيات اجلماعية حتقق أكثر من ما يحققه القانون. وللتعرف على أمثلة جلية عن ذلك، 

قم مبشاهدة “قصص جناح النقابات”، حيث تقرأ هناك عن برامج مناصرة املرأة في كندا وإجازات العنف 

األسري في أستراليا.

إن ضغط النقابات العمالية لتغيير التشريعات، ولتمويل خدمات الدعم، أو جملابهة اخلرافات واإلبالغ عن 

تلك القضايا، تعتبر هامة وفعالة. ونحن نعمل على تقدمي الدعم للنقابات املنتسبة للـITF في عملهم 

بالضغط باجتاه التوصل إلى إتفاقية ILO حول العنف ضد النساء والرجال في عالم العمل. ولدينا 

فرصة منذ اآلن وحتى عام 2019 وهو الوقت الذي ميكن أن يتم به إقرار اإلتفاقية، لنضغط على املراكز 

الوطنية واحلكومات في مجاالت ذات أولوية مثل اإلعتراف بأن النساء العامالت بالنقل في خطر كبير، 

وتأثير العنف األسري على العمل، وأهمية دور التفاوض اجلماعي وبرامج مناصرة املرأة.

سوف جتدون في هذا القسم من احلزمة بعض احلقائق املفيدة حول برامج مناصرة املرأة لدعم احلوار 

داخل النقابة ومع صاحب العمل. وبإمكانكم معرفة كيفية العمل مع الـITF لتعزيز صوت النساء 

العامالت بالنقل ضمن مجموعة متثيل العمال لدى الـILO. إلق نظرة على بعض شروط اإلتفاقيات 

اجلماعية التي قامت نقابات الـITF بالتفاوض عليها مع صاحب العمل. قد تتمكنون من إضافة شيئاً 

مشابهاً في جوالتكم التفاوضية الالحقة. يرجى إرسال مالحظاتكم ومساهماتكم وبأي لغة إلى  

women@itf.org.uk

مناصرة املرأة   ITFورقة حقائق الـ

)ILO( 10 أشياء يجب أن تعرفها

كسب التأييد في مراكزكم الوطنية

ITFوالـ UITP الـ

ILOنقاط تركيز الضغط للـ نشاطات تدريبية  

عمـــل حزمـــة 
2017 مـــارس 
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https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/ar-advocacy-factsheet.pdf
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/ilo_10things_handout_ar.pdf
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/ilo_10things_handout_ar.pdf
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/aritf-and-uitp-handout.pdf
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/aritf-and-uitp-handout.pdf
http://admin.itfglobal.org/media/1477877/aritf-and-uitp-handout.docx
http://admin.itfglobal.org/media/1477874/ar-ilo-lobbying-areas-of-focus.docx
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/ar-ilo-lobbying-areas-of-focus.pdf


احلمالت وبناء التحالفات

احلمالت وبناء التحالفات

يوفر بناء حمالت إلنهاء العنف ضد النساء العامالت بالنقل الفرص للنقابات لضم مزيد من العامالت 

بالنقل، وتطوير مزيد من الناشطات، وحتسني الفاعلية عن طريق التواصل مع احللفاء في اجملتمع، ويوفر 

للنساء العامالت بالنقل مكان عمل آمن والئق. وقد تشتمل مجاالت التركيز على اإلنخراط بحمالت 

الـ ITF حول إتفاقية الـILO، تطوير قطاع النقل لدينا، خطوط طيران القطرية، العنف األسري في 

العمل، التمييز املهني املبني على نوع اجلنس، التمثيل النسائي وتنظيم العمالة غير الرسمية.

أثناء عملنا في احلركة وفي الكثير من عملنا، ندرك احلاجة إلى بناء حتالفات أبعد عن أماكن العمل. 

وتعتبر التحالفات ذات أهمية خاصة لتعزيز احلمالت وبرامج النساء العامالت، وخاصة عندما قد ال 

تلقى القضايا التي نتعامل معها الدعم من النقابات الصديقة. ونعمل على بناء برنامج الـITF العاملي 

ملناصرة املرأة. وحتى يكون هذا البرنامج فعاالً بشكل كبير، فإننا بحاجة إلى حلفاء من داخل النقابات، 

ومن املراكز الوطنية، واإلحتادات، ومنظمات املرأة في اجملتمع، وأصحاب العمل، وخدمات دعم املرأة. القوة 

اجملتمعية لكل تلك اجملموعات سوف تعزز فرص جناحنا في تغيير الثقافات املوروثة والقوانني، وسوف 

تساعد في بناء الضغط على أصحاب العمل مبا يتعلق باملفاوضات اجلماعية، وتطوير وتنفيذ السياسة.

ال بد وبالتأكيد من وجود فرص للتحالفات احمللية، والوطنية، واإلقليمية، والعاملية. يرجى مساعدتنا في 

women@itf.org.uk  تطوير مواد لهذه الفكرة ببعث مساهماتكم وبأي لغة إلى

مناصرة املرأة   ITFورقة حقائق الـ

   ITFوالـ UITP الـ

اإلستفتاءات الوطنية عن العنف األسري 

نحن بحاجة إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية من أجل… مشاركة الرسوم  

#ITFwomen

عمـــل حزمـــة 
2017 مـــارس 

03

https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/ar-advocacy-factsheet.pdf
http://admin.itfglobal.org/media/1477877/aritf-and-uitp-handout.docx
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/aritf-and-uitp-handout.pdf
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/itf-factsheet-ar-domestic-violence-at-work.pdf
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/ar-sharing-graphic_we-need.pdf


أصوات النساء - الفردية واجلماعية

#BreakTheSilence
#WhoWillYouHelp

أصوات النساء - الفردية واجلماعية

إننا ندرك أن العنف ضد النساء في قطاع النقل يرتكب من قبل الزمالء، املدراء، مالك احلافالت، السلطات احمللية، وحتى 

من الشرطة. السلطة والسيطرة الكامنة وراء ذلك العنف وأساليب اإلسكات التي يستخدمها اجلناة، تعني وجود 

صعوبة بالغة على الناجني للتحدث عن ذلك. العديد يبقى صامتاً. كما أن السلوكيات اجملتمعية حيال العنف ضد املرأة 

وأن املرأة ليست جزءاً من قطاع النقل، تخدم أيضاً كعوائق كبيرة أمام حتدث املرأة بصوت عالي حول جتاربهن مع العنف. 

غالباً ما ينتج عن سيطرة الذكور على الوظائف واإلدارة وجود ثقافة في مكان العمل تضع املرأة حتت الضغط إلثبات 

كفاءتها. هذا يجعل التحدث عن التحرش واألشكال األخرى من العنف التي يواجهنها سواء في املنزل أو العمل أكثر 

صعوبة.

إننا نتفهم ذلك ونعمل على تأسيس قنوات تسمح لعمال النقل والركاب بتبادل الشهادات الشخصية بدون ذكر 

اإلسم عن جتاربهم الشخصية مع العنف ضد النساء في أماكن عمل النقل. وباإلضافة إلى أن الشهادات الفردية 

تشكل مصدراً للتحفيز واإلرتياح، فإن جتميع الشهادات الفردية أيضاً يساعد في بناء القوة. ويضفي الشرعية على 

احلمالت الرامية إلى إنهاء العنف ضد النساء العامالت بالنقل ويبرز احلاجة املثبتة بدالً عن املفترضة. القصص الفردية 

هي شهادة على تأثيرات العنف ضد النساء على األفراد في قطاعنا. وبإمكان النساء الناشطات استخدام تلك 

القصص لتبيان أنها ليست عرضية وملرة واحدة فقط، وأن العنف ضد املرأة هو مستوطن في قطاع النقل ويشمل 

العمال والركاب.

نرغب بزيادة الضغط على أصحاب العمل واحلكومات كي يتخذوا إجراءات حيال العنف ضد النساء العامالت بالنقل 

ولكي نقوم بذلك فال بد من إظهار صورة حقيقية لشكل ذلك العنف باإلضافة إلى تأثيره على النساء وعلى أماكن 

العمل. وتتوفر لنا كنشطاء فرصة فريدة من نوعها لتوفير سرد جماعي للقصص حول ما يحدث في الدول والقطاعات 

واملساهمة حلملة إتفاقية الـILO القائمة اآلن.

سوف جتدون في هذا القسم من احلزمة أصوات العمال وأبحاث. كما أن هناك دعماً وإرشاد لبناء أبحاثكم وجتميع 

women@itf.org.uk  قصص عمالكم. يرجى إرسال مساهماتكم وتعليقاتكم وبأي لغة إلى

)ILO( 10 أشياء يجب أن تعرفها   ITFورقة حقائق الـ

اإلستفتاءات الوطنية عن العنف األسري  

رواية القصة نشاطات تدريبية  

“إكسروا حاجز الصمت! قوموا برواية قصصكم!”

2016 ،ITFديانا هوالند، رئيسة جلنة املرأة في الـ

عمـــل حزمـــة 
2017 مـــارس 
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https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/ilo_10things_handout_ar.pdf
http://admin.itfglobal.org/media/1628489/ilo_10things_handout_ar.pdf
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/itf-factsheet-ar-domestic-violence-at-work.pdf
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/ar-telling-the-story-activity-questions.pdf


تثقيف وتنشيط اآلخرين

تثقيف وتنشيط اآلخرين

إننا نعمل على جتهيز املزيد من النقابات كي يعملوا على تثقيف أعضائهم ونشطائهم إلنهاء العنف 

ضد النساء العامالت بالنقل.

سوف جتدون في هذا القسم من احلزمة العديد من أوراق احلقائق املتنوعة والنشاطات التدريبية والتي 

ميكنكم تعديلها لتتناسب مع حاجتكم. ميكن إستخدامها كملحق في إجتماع أو جتميعها إلقامة 

يوم تدريبي. إذا لم جتد ما تبحث عنه، فأخبرنا عن الدعم الذي تبحث عنه. 

يرجى مساعدتنا في تطوير مواد لهذه الفكرة بإرسال مساهماتكم، وبأي لغة إلى

women@itf.org.uk   

العنف األسري في العمل - قضية نقابة، قضية صاحب العمل   ITFورقة حقائق الـ

عجلة السلطة والسيطرة

العنف ضد عمال النقل النساء

عجلة السلطة والسيطرة فارغة نشاطات تدريبية  

األساطير 

III و I، II مواد تطوير املرأة

“تلقى يومياً نكات جنسية على آذان اإلناث، مبا في ذلك من 
املدراء. ماذا نستطيع أن نفعل؟ وتبدو على أنها طبيعية، 

ولكن بوجودي هنا فإنني أدرك أنها غير طبيعية، من املمكن 
لألشياء أن تتغير.”

مشاركة في منتدى الـITF اخلاص بالعنف ضد النساء العامالت 
بالنقل 2016

عمـــل حزمـــة 
2017 مـــارس 
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https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/itf-factsheet-ar-domestic-violence-at-work.pdf
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/ar-power-and-control-wheel.pdf
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/itf-factsheet-ar-violence-against-women-transport-workers.pdf
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/training-activity-ar-blank-power-control-wheel.pdf
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/training-activity-ar-myths.pdf
https://www.itfglobal.org/en/training-education/itf-womens-development-programme
http://www.itfglobal.org/en/resources/training-education/itf-womens-development-programme


قصص جناح النقابات

قصص جناح النقابات

نأمل أن توفر قصص النجاح النقابية هذه اإللهام والتحفيز وأن تساعدك في حتديد العوائق داخل 

نقاباتكم.

نوفر في هذا القسم من احلزمة املزيد من املعلومات حول برامج مناصرة املرأة في كندا وإجازات العنف 

األسري في أستراليا.

يرجى مساعدتنا في تطوير هذه الفكرة امللهمة وشاركوا بقصصكم وبأي لغة بإرسال بريد إلكتروني 

women@itf.org.uk  إلى

يونيفور: برنامج مناصرة املرأة: دراسة ليزلي دياس دراسة حالة 

دراسة: الـFTTUB - تعاون ناجح مع الـUITP - لـ إيكاترينا يوردنوفا   

فيديو  نرمني الشريف من نقابة املوانئ والبحارة في ليبيا

“أنا اآلن قائد نقابي”   

عمـــل حزمـــة 
2017 مـــارس 
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https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/17ar-case-study-unifor-wap.pdf
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/17ar-case-study-fttub-2017.pdf
http://admin.itfglobal.org/media/1628491/17ar-case-study-fttub-2017.docx
https://youtu.be/Rc1HnBu13JM
https://youtu.be/Rc1HnBu13JM


الرجال كحلفاء

الرجال كحلفاء

ال ميكننا حتقيق أهدافنا وإنهاء العنف ضد النساء العامالت بالنقل بدون دعم الرجال. يشكل الرجال 

األغلبية العظمى من القوة العاملة بالنقل، ومعظمهم ال يرتكبون أو يغفرون العنف ضد النساء. 

ونعتقد أن بإمكاننا تشجيع الناس على إتخاذ وجهة نظر مختلفة حول اجلندر، وذلك من خالل التثقيف 

ورفع مستوى الوعي كي يتفهموا أن العنف ضد النساء العامالت بالنقل هو ليس فقط مجرد “قضية 

املرأة”، ولكنها قضية نحن مشتركون بها، سواء نحن منخرطون بوضع احللول أم ال.

سوف جتدون في هذا القسم من احلزمة عدد من الدراسات من حول العالم، مقطع من فيلم لرجال 

نقابة عمالية في الواليات املتحدة األمريكية حول قضية العنف ضد املرأة، باإلضافة إلى بعض املبادئ 

التوجيهية لدعم العمل مع الرجال واألوالد إلنهاء العنف ضد النساء والبنات. 

2013 ITFدليل عمل الـ كتيب  
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“إن العنف األسري ليس قضية للنساء، إنه قضية للرجال. 
النساء هن الضحايا. الرجال هم اجلناة.”

دوليمان، نقابة املالحة البحرية األسترالية

#WhoWillYouHelp

عمـــل حزمـــة 
2017 مـــارس 

https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/itf-action-guide-2013-arabic.pdf
http://www.itfglobal.org/en/resources/reports-publications/itf-action-guide-on-violence-against-women/

	نرمين الشريف من نقابة الموانئ والبحارة في ليبيا   “أنا الآن قائد نقابي”



