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تدريب البلطجة والتحرش 

مقدمة  
تم إنتاج هذه المواد التدريبية من خالل جهد تعاوني ما بين قسم المرأة في الـITF، وقسم عمال الرصيف، وقسم التعليم، 

باالعتماد على أفضل الممارسات من النقابات المنتسبة وغيرها من المنظمات من مختلف البلدان. وجاءت هذه المواد بدافع التزام 

من قبل لجنة قسم عمال الرصيف من أجل تقديم مساهمة عملية نحو حملة الـITF إلنهاء العنف ضد عمال النقل النساء.

تهدف هذه المواد إلى تقديم المشورة العملية والتوجيه للنقابات المنتسبة من أجل مواجهة ومنع البلطجة والتحرش في أماكن 

العمل، وهي تنطبق على جميع العمال، بغض النظر عن الجنس. ومع ذلك، فإننا ندرك أيضا أن النساء أكثر عرضة ألشكال معينة 

من السلوك العنيف، وخصوصا في أماكن العمل التي يهيمن عليها الذكور.

هذه المواد مصممة لتكملة مواد قسم الرصيف في الـITF والمتعلقة بالتدريب على المفاوضة، وبطريقة مشابهة لتلك الوحدات 

َّب يستطيع أن يقدم هذه المواد مع الدعم / المشورة من الـITF، إذا لزم األمر. تقديم كافة المواد  فإنه من المتوقع أن المعلم المدر

في هذه المجموعة سوف يأخذ يومان، ولكن هذه المواد مصممة لتمكين النقابات المنتسبة من اختيار بعض األجزاء فقط من 

هذه المواد لتلبية احتياجاتهم، وحسب الوقت المتاح لديهم للتدريب. تشتمل هذه المواد على العروض التقديمية، والعمل 

الفردي، والعمل من خالل المجموعات سواًء الكبيرة أو الصغيرة، وهي تغطي المادة النظرية والتطبيق العملي، وتأخذ كل مادة ما 

بين 60 و 100 دقيقة إلكمالها.

سوف تساعد هذه المواد المشاركين على فهم البلطجة والتحرش بشكل واضح، فضال عن االختالفات بين المصطلحين. بينما 

المادة المتعلقة بالتحرش الجنسي سوف تمكن المشاركين من الحصول على فهم أكبر حول تأثيرها على العمال، وكيفية 

تحقيق أقصى قدر من آليات الوقاية والدعم.

اإلبالغ عن حوادث البلطجة والتحرش يمكن أن يكون مخيفا جدا للعمال، لذلك توجد مادة تركز بشكل خاص على هذا األمر، فضال 

عن مادة أخرى إلختبار السياسات واإلجراءات وأفضل الممارسات الموجود لدى صاحب العمل. المواد األخرى تشمل خطوات عملية؛ 

باستخدام القانون )الوطني والدولي(؛ والتنظيم حول هذه القضايا.

من المؤمل أن النقابات المنتسبة سوف تجد مواد الـITF التدريبية حول البلطجة والتحرش مفيدة لتطوير جهودهم في هذا 

المجال، إضافة إلى أنها سوف توفر فرصة إلشراك المزيد من النساء في النشاط النقابي.


