
 (ITFاالتحاد الدولي لعمال النقل )

 سياسة االحترام املتبادل

 

 بخلق واملحافظة على بيئة عمل تقوم على أساس الكرامة واالحترام املتبادل. ون ملتزم، نحن  ITFالـ في

 

ع. نحن ال نحن نشجع السلوك الذي يعزز الكرامة واحترام الذات و ما هو إيجابي بالنسبة لألفراد وبيئة العمل على نطاق أوس

الزواج والشراكة املدنية، الحمل  سية،الجن التوجهاتبالفروق الغير عادلة على أساس العمر، اإلعاقة، أو الجندر، أو  نقوم

 واألمومة، الجنسية أو العرق أو الدين أو املعتقدات أو التوجه الجنس ي أو مسؤوليات األمومة و الرعاية. 

 

واالستجابات املرفقة للمساعدة في التقديم و  املتبادل أدناه، بما في ذلك االرشادات حول االحترام ITFتم تعيين سياسة الـ

، والبلطجة ،التحرشوخاصة،  -السلوكيات مختلف وتحظر تحدد للشكاوى في إطار هذه السياسة. هذه السياسة االستجابة 

لق ثقافة االحترام املتبادل والبيئة التي يتم في خ نشطملساهمة بشكل في ا ITFمنظمة الـيفسر حاجة الجميع عبر  واإليذاء. و 

 النقابات املنتسبة)بما في ذلك  ITFالـتطبق على الجميع في هذه السياسة كرامة. العلى قدم املساواة و فيها الجميع  معاملة

 (.ITFالـممن لهم عالقة مع وغيرهم 

 

 ما نطلبه منكم

 

، اجتماعات ITFهي تطبق في أماكن عمل الـسياستنا. و  احترامع منك يتوق، ITFذات صلة بالـشركة أو مجموعة  ،كمنظمة، فرد

 في العالم. عقدتأينما  ITFبالـرتبطة ، املناسبات االجتماعية املITFـأنشطة الو 

 

  ITFسياسة الـ

  بغض النظر عن منصبهم او وضعهم.معاملة الجميع باحترام وكرامة 

  و مخالفةفهم أالتأكد تماما من أن سلوككم ال يتسبب في أي سوء. 

 احترام الخلفية الواسعة واملتنوعة للنقابات املنتسبة للـITFبما في ذلك املوظفين و ذو الصلة بالـ ،ITF  . 

  في شاهدا أو طرف ثالث كنت أو في حال تأثرك بشكل مباشر سياسة هذه الالسلوك الذي يخالف االبالغ عن

 .املوضوع

 

أن يخلق بيئة تخويف، عدائية ومهينة ويمكن   ITFـسياسة ال أخالقياتر ضد امثلة عن السلوك الغير مقبول الذي يعتب

 هذه ليست قائمة شاملة.ومذلة أو هجومية. 

 

  ،أو التقليد التي يمكن أن تؤخذ على أنها هجوم اطالق االلقاب، النميمةالنكات، واملزاح 

  والشتائم واإليماءات ،االستعالء، سيئةاملهجومية أو الاللغة 

 املتعمد للفرد اإلقصاء 

  إساءة استخدام القوة، املنصب أو السلطة )على سبيل املثال اإلدارة الدقيقة، اإلفراط في إثقال الكاهل، اإلدارة

 الغير متناسقة(

 اتصال جسدي غير مرغوب فيه 

 اعتداء جسدي أو جنس ي 

  تصريحات أو إيحاءات غير الئقة 

 تعليقات أو اسئلة تطفلية 

 هدايا غير مرغوب فيها 



 دخل عن طريق التطفل أو املالحقةت 

 عرض صور يمكن أن تعتبر مهينة 

  التهديدات أو التخويف 

 

الشراكة ، الزواجأو تغيير الجنس،  الجندر، ،اإلعاقة العمر،يمكن أن يتمحور هذا السلوك على أي شكل )على سبيل املثال، 

أو العرق أو الدين أو املعتقدات أو التوجه الجنس ي أو الوالدين ومسؤوليات الرعاية(. في  ،املدنية، الحمل واألمومة، الجنسية

 من األسباب املذكورة أعاله.غير متصل بأي سلوك الحاالت أخرى، قد يكون 

 

تحاد سياسة اال اخالقياتإذا كان املتلق )فرد أو مجموعة من الناس( يشعر ون بأن كرامتهم انتهكت عندها السلوك هو ضد 

كون السلوك قد ال يلآلخرين. بدال من ذلك، مقبوال بالنسبة كون . ال تنس ى أن ما تراه مقبوال قد ال يالدولي لعمال النقل

 في فرد أو جماعة، ولكن بدال من ذلك قد تشكل جزءا من بيئة عمل معينة أو ثقافة. مستهدف بشكل شخص ي

 

ن يحدث وجها لوجه. يمكن أن يكون أيضا عن طريق الهاتف أو عن يمكن أ ITFالسلوك الذي هو ضد أخالقيات سياسة الـ

 طريق االتصاالت اإللكترونية بما في ذلك البريد اإللكتروني أو وسائل اإلعالم االجتماعية.

 

 التعامل مع انتهاكات سياسة االتحاد الدولي لعمال النقل حول االحترام املتبادل 

 

سمعت عن تخرق سياسة االتحاد الدولي لعمال النقل، أو إذا كنت قد شهدت أو  إذا تم التعامل معك بطريقة تعتقد أنها

 مما يلي: واحدبالغ عن الحادث إلى يرجى اإل لوك يبعث على القلق، س

 

  النقابة في الـممثلITF   

 ـفريق املوارد البشرية في الITF 

  ـالالشخص املعين من قبلITF لعمال النقللدولي االتحاد اب أو نشاط خاص إذا كنت في اجتماع  

 في بداية الحدث من هو هذا الشخص. يتم اخباركيجب أن 

 

إجراءات للتحقيق في تقارير الحوادث  ITFالـسيتخذ كصاحب عمل يملك املسؤولية القانونية واألخالقية لحماية املوظفين، 

األطراف املعنية حول  يتم اخبار أي تحقيق  االحترام املتبادل. بعد لعمال النقل حول التي تعتبر خرقا لسياسة االتحاد الدولي 

 نتائج والخطوات املناسبة التالية.ال

 

التأديبية الداخلية في قواعد االحتكام حول ال، من املمكن أن يتم ITFعلى سبيل املثال، إذا كانت الشكوى ضد موظف في الـ

ايصال القضية الى النقابة املعنية ، سيتم تسبةالنقابات املننطوي على ممثل أو موظف في إحدى ى تإذا كانت الشكو . ITFالـ

أي حالة أخرى اء تراه مناسبا في هذه الظروف. لضمان أن تكون على بينة من الحقائق ويمكن االعتماد عليها في اتخاذ أي إجر 

بالطريقة التي شر بشكل مباسيقوم االتحاد الدولي لعمال النقل بالتعامل معها  الغير ممثلين للنقابات املنتسبةالزوار تتضمن 

 راها مناسبة.ي

 

نعمل على إعالء القيم النقابية من الكرامة واالحترام والتضامن للعمال في جميع أنحاء العالم. ونؤمن أنه ينبغي  ITFفي الـ

 . هذه السياسة هي أداة ملساعدتنا على القيام بذلك.ITFالتمسك بهذه القيم نفسها ضمن الـ

 

 

  


