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تدريب البلطجة والتحرش 

تعريفات البلطجة والتحرش 
المهمة 1

قسم المشاركين إلى مجموعات كل مجموعة تتكون من ثالثة أشخاص واطلب منهم مناقشة تجاربهم حول 
البلطجة والتحرش. هذا التجارب يمكن أن تكون إما شيئا ما شاهدوه، أو شيئاً قد سمعوا أو قرأوا عنه، أو حتى شيئاً 

يمكن أن يكون قد حدث لهم. قم بتنبيه المشاركين على أنهم ليسو مضطرين لتبادل الخبرات التي قد تكون مؤلمة أو 
مفجعة. اطلب منهم مناقشة السؤالين التاليين : 

ما هو تأثير البلطجة والتحرش على الفرد واآلخرين؟   .1

ما الذي تم القيام به لوقف هذا السلوك؟  .2

اطلب منهم العمل معا من اجل إكمال النشاط 1، ثم اطلب منهم انتخاب متحدث من بينهم لتقديم تقرير عن 
مناقشاتهم للمجموعة العامة. يمكن للميسر بعدئذ أن يقود المناقشة باستخدام النشرة 1، والتي تقدم أمثلة من 

تعريفات البلطجة والتحرش بهدف توضيح ومناقشة ما نعنيه بوضوح عندما نستخدم هذه المصطلحات. 

اإلجابات بـ "نعم" على أسئلة النشاط 1 ينبغي أن تكون على النحو التالي: 2، 4، 5، 7، 8 و 10. اقض بعض الوقت لضمان 
أن المشاركين يفهمون بوضوح التعاريف واالختالفات بين المناطق فيما يتعلق بالقوانين 

النتائج
●  فهم تجارب من سياقات مختلفة

●  التعرف على تأثير البلطجة والتحرش
●  تحديد ما يمكن أن يندرج/أو ال يندرج تحت مفهوم البلطجة والتحرش بشكل واضح
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الوحدة

تدريب البلطجة والتحرش 

توصيف البلطجة
هذه المادة تستمر في استكشاف البلطجة والتحرش وتبني على التعاريف السابقة لتعزيز فهم المشاركين بالنسبة آلثار البلطجة 

والتحرش.

المهمة 1 
 اعرض للمشاركين فيلم الـETF ذو الـ 20 دقيقة ، وهو بعنوان "قل ال للبلطجة والتحرش":

 www.youtube.com/watch?v=sqA_JuE32cc 

في حين أن هذا الفيديو قد تم تصويره أصال للبحارة، إال أن الدروس والرسائل تنطبق أيضا إلى عمال الرصيف. بعد ذلك، 
قم بإجراء مناقشة عامة لتقييم ما تعلمه المشاركون من الفيديو.

المهمة 2
بعد شريط الفيديو، اطلب من المشاركين التفكير في سلوكيات ودوافع البلطجية ومستهدفيهم. قسم المشاركين 

إلى مجموعات صغيرة واطلب منهم قراءة النشرة 2. من خالل تجاربهم الخاصة، اطلب من المجموعات مناقشة ما 
يمكن أن يؤثر على أي شخص من أجل أن يصبح بلطجي وما هي العوامل التي قد تجعل شخصاً ما يصبح هدفا.

اطلب منهم اختيار شخص ما لتقديم تقرير عن النتائج التي توصلوا إليها إلى الجلسة العامة. 

النتائج
●  فهم المزيد عن آثار البلطجة

●  فهم المزيد عن التهديد المحتمل للبلطجي
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الوحدة

تدريب البلطجة والتحرش 

التحرش الجنسي
تهدف هذا المادة إلى تحليل التحرش الجنسي بمزيد من التعمق. يكمن دور الميسر هنا في إثارة التفكير المعمق بين المشاركين حول 

طبيعة هذا النوع من التحرشات وأثرها غير المتناسب على النساء.

المهمة 1 
فهم األسباب التي تبقى المرأة صامتة حيال التحرش الجنسي هو أحد المجاالت الهامة التي يجب مراعاتها. عدم وجود 
شكاوى حول التحرش الجنسي ال يعني بالضرورة عدم وجود التحرش الجنسي. قسم المشاركين إلي مجموعات صغيرة 

واطلب منهم عمل قائمة عن األسباب التي غالبا ما تجعل عمال النقل النساء يصمتن تجاه التحرش الجنسي. اطلب 
منهم اختيار شخص ما لتقديم تقرير عن النتائج التي توصلوا إليها إلى الجلسة العامة.

ينبغي أن تتضمن إجاباتهم: 
●  الخوف من عدم التصديق

●  لن يتم عمل أي شيء حيال ذلك

●  سوف يتم التقليل واالستهانة بهذا األمر

●  ستتعرض صاحبة الشكوى للسخرية و / أو العار

●  سوف يلقى باللوم على المشتكي

●  انعدام الخصوصية والسرية

●  ضغوط األسرة

●  الخوف من االنتقام

المهمة 2
اطلب من المشاركين قراءة النشرة 3. ثم قم بإجراء مناقشة عامة لمناقشة الخصائص الرئيسية للتحرش الجنسي، 

استنادا إلى النشرة. 

المهمة 3
قم بإعادة المشاركين إلى مجموعاتهم الصغيرة واطلب منهم استكمال النشاط 2. اطلب منهم اختيار شخص ما 

لتقديم تقرير عن النتائج التي توصلوا إليها إلى الجلسة العامة.

مالحظة للميسرين. اإلجابات ينبغي أن تتضمن التالي:

التأثير

النفسي

الفسيولوجي 
)العضوي(

المتعلق 
بالوظيفة

مثال

الكآبة  
القلق

الصداع
التعب

انخفاض الرضا 
الوظيفي

مثال

تدني احترام الذات
االرتباك

تقلبات الوزن

انخفاض األداء
فقدان الترقيات
فقدان الوظيفة

مثال

انعدام األمن 
اإلحراج

اضطرابات الجهاز 
الهضمي

المشاكل الجلدية

حوادث اإلهمال

مثال

الشعور بالذنب
الغضب
اإلحباط

اضطرابات النوم

التغيب عن العمل
االنقطاع عن العمل

يتبع على الصفحة التالية
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الوحدة

تدريب البلطجة والتحرش 

بعد ذلك اعرض الفيلم القصير: "النساء على الواجهة البحرية" من نقابة ILWU في كندا للتدليل على زيادة مشاركة 
المرأة في العمل على األرصفة وأهمية هذا العنصر.

www.youtube.com/watch?v=8j9qRVFNKYg  

النتائج
●  فهم خصائص التحرش الجنسي

●  معرفة لماذا غالبا ما تصمت عمال النقل النساء تجاه التحرش الجنسي

●  فهم أثر التحرش الجنسي
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الوحدة

تدريب البلطجة والتحرش 

اإلبالغ عن التحرش  
فعالية إجراءات وسياسات اإلبالغ لها تأثير كبير على ثقة العمال في استخدامها. وتهدف هذا المادة إلى مساعدة الميسر والمشاركين 

معه على استكشاف ما يمكن عمله لجعل إجراءات وسياسات اإلبالغ قوية بقدر اإلمكان. 

المهمة 1
تحدث مع المشاركين من خالل النشرة 4 وقم بقيادة المناقشة حول الكيفية التي يمكن بها تنفيذ بنية CONSENT  من 

خالل نقابتهم وأصحاب العمل. 

المهمة 2
قسم المشاركين إلي مجموعات واطلب منهم استكمال النشاط 3. اطلب منهم اختيار شخص ما لتقديم تقرير عن 

النتائج التي توصلوا إليها إلى الجلسة العامة.

مالحظة للميسرين: اإلجابات يجب أن تتضمن التالي:

●  تدريب العمال والتدريب األولي للموظفين الجدد

●  استعجال العمليات لضمان الحل السريع

●  تقديم الدعم لجميع األطراف المعنية – االستشارة؟ اإلرشاد؟ اإلجازة مدفوعة األجر؟

●  سرية المعلومات المتعلقة بالشكوى

●  الشفافية في العمليات - تأكد من أن الجميع يرى العملية عادلة وغير معقدة

●  إعطاء الفرص لجميع األطراف المعنية للحصول على جلسة تحقيق عادلة

●  إجراءات حاسمة بشأن البلطجة والتحرش

النتائج
●  إدراك أهمية وجود طرق متينة وإجراءات فعالة لإلبالغ 

●  فهم أهمية التواصل الفعال فيما يتعلق بسياسات مكافحة التحرش
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اإلعداد للرد
هذا المادة تساعد المشاركين في دراسة كيفية دعم العمال الذين يواجهون البلطجة والتحرش. 

المهمة 1
يجب أن يقسم الميسر المشاركين إلى أزواج ويكلفهم بالتفكير في الكيفية التي ينصحون بها ممثل النقابة حينما 

ينوي التواصل معهم ألول مرة عند طلب المساعدة فيما يتعلق بالبلطجة المحتملة.

اطلب منهم أن يكتبوا على ورقة مخطط إيضاحي ما هي النصائح األولية التي يمكن أن يقدموها، واطلب منهم كذلك 
اختيار شخص ما لتقديم تقرير عن النتائج التي توصلوا إليها إلى الجلسة العامة. بعد تقديم التقارير، أعطهم النشرة 

5 كمثال على بعض النصائح التي يمكن أن يقدموها.

المهمة 2
بعد ذلك قم بتقســيم المشــاركين إلى مجموعات صغيرة، وكلفهم بمهمة مماثلة ولكنها مختلفة، أعطهم 

النشاط 4.

اطلب منهم أن يكتبوا على ورقة المخطط التوضيحي ما هي الخطوات األولية التي ستتخذها كنقابة، ثم اطلب منهم 
اختيار شخص ما لتقديم تقرير عن النتائج التي توصلوا إليها إلى الجلسة العامة. 

بعد تقديم التقارير، أعطهم النشرة 6 كإرشادات لعمل النقابة.

النتائج
●  معرفة ما هي النصيحة التي يمكن تقديمها لألعضاء الذين يبلغون عن البلطجة ألول مرة

●  فهم كيفية استعداد ممثلي النقابات قبل االنخراط في قضية  بلطجة أو تحرش

●  المهارات الالزمة لبناء قضية نقابة قوية

الوحدة

تدريب البلطجة والتحرش 
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استخدام القانون
تهدف هذا المادة إلى إعطاء المشاركين فهماً أفضل من حيث تأثير التشريعات القائمة بشأن البلطجة والتحرش سلبا أو إيجابا في 

بلدانهم. كالً من الميسر والمشاركين بحاجة إلي القيام بأعمال ما قبل الدورة من أجل استقصاء ما هي األحكام القانونية الموجودة 
لمعالجة البلطجة والتحرش في بالدهم. 

المهمة 1
ينبغي أن يقود الميسر مناقشة عامة بين المشاركين بشأن التشريعات الموجودة في الدولة / الدول فيما يتعلق 

بالبلطجة والتحرش الجنسي. ينبغي تشجيع المشاركين على تبادل ما اكتشفوا ومناقشة نقاط القوة والضعف في 
التشريعات التي تخص المرأة عمال الرصيف. ينبغي على الميسر أن يفعل ذلك من خالل نهج تحليل SWOT )نقاط 

القوة والضعف والفرص والتهديدات( باستخدام القالب الموجود في النشاط 5. أطلب منهم أن يقدموا تقريرا عن 
النتائج التي توصلوا إليها إلى الجلسة العامة.

في العديد من البلدان قد يكون التشريع أقوى بكثير فيما يتعلق بالتحرش الجنسي مما هو عليه فيما يتعلق 
بالبلطجة، لذلك ينبغي أن يتوقع المشاركون التركيز على هذا المجال بشكل أكبر. يجب على الميسر أيضا التأكد من 

أن نقاط الضعف في التشريعات  المتعلقة بالبلطجة يجري تحليلها بشكل فعال.

المهمة 2
 SWOT يجب على الميسر أن يقسم المشاركين إلى مجموعات صغيرة ويكلفهم بأخذ نقاط القوة والفرص من تحليل
في المهمة السابقة واستكشاف الكيفية التي يمكن استخدامها إلعالم العمال عن حقوقهم والضغط على أصحاب 
العمل لبذل المزيد من الجهد في هذه القضايا. اطلب من المجموعات اختيار شخص ما لتقديم تقرير عن النتائج التي 

توصلوا إليها إلى الجلسة العامة.

النتائج
●  القدرة على تقييم نقاط القوة والضعف لتشريعات البلطجة والتحرش

●  تحديد الفرص للتواصل على نطاق أوسع

الوحدة

تدريب البلطجة والتحرش 
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التنظيم حول البلطجة والتحرش
يجب على الميسر أن يتحدث مع المشاركين خالل العرض التقديمي 1 حول قضايا العمل. من المهم أن يفهم 

المشاركين أن البلطجية والمتحرشين عادة ما يكون لهم سجل حافل من هذا النوع من النشاط، ونحن نكسب المزيد 
من القوة لحل القضايا عندما ننظم المشاكل عن طريق إشراك المزيد من العمال في الحمالت.

المهمة 1
قسم المشاركين إلي مجموعات صغيرة. أطلب منهم أن يقرأوا النشاط 6. ثم كلفهم بوضع خطة للتنظيم لهذا 

الميناء. وضح للمشاركين بأنهم لن ينجحوا عن طريق التواصل واالقتراب من اإلدارة؛ لذلك يجب عليهم أن يركزوا على 
بناء النقابة - من خالل النشاط والقيادة - للوصول إلي السلطة والنفوذ. خصص الوقت الكافي لوضع خطة شاملة. 

اطلب من المجموعات اختيار شخص ما لتقديم تقرير عن النتائج التي توصلوا إليها إلى الجلسة العامة.

المهمة 2
في أي حملة تنظيمية تتعلق بالبلطجة أو التحرش، فإنه قد يكون من المفيد النظر إلى العمل مع الجمعيات الخيرية 

والهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية )NGOs(، والجماعات المحلية والجماعات النسائية. قم بإجراء 
مناقشة عامة مع المشاركين حول أي من المنظمات العاملة هي بالفعل على اطالع في هذا المجال، وما هي الفرص 

للعمل معها، وكذلك ما نوع العمل الذي يمكنها القيام به. بعض األفكار التي يمكن تقديمها تشمل ما يلي:

●  تقديم المشورة بشأن الحقوق القانونية

●  التواصل مع خدمات المشورة والدعم

●  تقديم الدعم القائم على المجتمع المحلي

●  تقديم المشورة المستقلة للعمال - والموافقة التلقائية على النشاط النقابي

●  وسائل اإلعالم واالتصاالت العامة.

النتائج
●  التعرف على أهمية استخدام قضايا البلطجة والتحرش كوسيلة لبناء نقابة أقوى

●  التوعية حول بعض مزايا العمل مع الفئات المجتمعية والتطوعية

الوحدة

تدريب البلطجة والتحرش 
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اإلجراءات والسياسات
أفضل طريقة لمنع وحل مشاكل البلطجة والتحرش هي وجود إجراءات قوية وفعالة للحد من العنف والتعامل مع الشكاوى بسرعة 

وكفاءة. هذه المادة تمكن الميسر من توجيه المشاركين إلى النقاط الرئيسية إلجراءات مكافحة التحرش. 

المهمة 1
في بداية هذه المادة قسم المشاركين إلى ثالث مجموعات. ثم قم بتوزيع النشرة 7 على المجموعة األولى، والنشرة 8 

على المجموعة الثانية والنشرة 9 على المجموعة الثالثة. هذه هي أمثلة للسياسات واإلجراءات التي تم االتفاق عليها 
من قبل ثالثة نقابات منتسبة للـITF. وهي لغرض المعلومات والمرجعية. 

اسمح للمشاركين بوقت كاف من أجل قراءة هذه النشرات وتلخيصها استعدادا للمهمة 2. 

المهمة 2
قم بقيادة تمرين للعصف الذهني مع المجموعة العامة بأن تطلب منهم سرد الجوانب الرئيسية لسياسة مكافحة 

التحرش والبلطجة. 

يمكن أن تشتمل إجاباتهم على ما يلي:

●  إعالن المبادئ، بما في ذلك دور النقابة              

●  تعريف البلطجة والتحرش              

●  اإلبالغ عن الشكوى              

●  التحقيق في شكوى              

●  عملية التواصل              

●  دعم األطراف المعنية              

●  عملية صنع القرار              

●  الحدود الزمنية

●  القرارات غير الرسمية

●  الوساطة

●  القرارات الرسمية

●  عمليات االستئناف

●  القانون

المهمة 3
قسم المشاركين إلي مجموعات صغيرة. قم بتكليفهم بإجراء النشاط 7 ومن ثم إبالغ نتائجهم إلى الجلسة العامة. 

في نهاية العروض،اعقد جلسة مناقشة لالتفاق على معظم النقاط ذات الصلة.

المهمة 4
في بعض البلدان، إحدى الطرق التي ترصد بها النقابات وأصحاب العمل نجاح اإلجراءات تكون من خالل لجان لمكافحة 

التحرش العمال. أبق المشاركين في المجموعات نفسها، واطلب منهم مناقشة كيف يمكن للجنة مكافحة التحرش 
أن تعمل، من الذي سيشارك فيها، وماذا سيفعل.

اطلب من المجموعة اختيار عضو لتقديم النتائج التي توصلوا إليها إلى الجلسة العامة.

يتبع في الصفحة القادمة

الوحدة

تدريب البلطجة والتحرش 
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اإلجابات ينبغي أن تتضمن:

●  ينبغي على العمال انتخاب ممثليهم

●  ينبغي على اإلدارة أن تشارك أيضا 

●  يجوز دعوة خبراء خارجيين في هذا المجال

●  ينبغي أن تجتمع اللجنة على أساس منتظم

●  ينبغي أن تقدم تقارير عن اجتماعاتها لجميع الموظفين

●  يجب أن ترصد الشكاوى والشكاوى المحتملة

●  التأكد من تلبية الحدود الزمنية للشكوى

●  البحث عن آليات أفضل للوقاية / والتجنب

●  اإلشراف على تعليم القوى العاملة بما في ذلك برامج التدريب

●  الحفاظ على تحديث التغييرات القانونية

●  تكرار الرسائل إلى جميع القوى العاملة بعدم التسامح في هذه القضايا

●  توفير السالمة واألمن للراغبين في تقديم الشكوى

الوحدة

تدريب البلطجة والتحرش 
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