
ـــول  ـــق ح حقائ
املـــرأة ُمناِصـــرات 
ملاذا يُعتبرُ العنف ضدَّ عمال النقل النساء قضيَّة نقابية؟

النساء أكثر عرضة بخمس مرات للتَّحدُّث مع شخص يعرفنه. 

َّها مسئوليَّتنا اجلماعّية. إن

غالباّ ما تكون النِّساء اللَّواتي يتعرَّضَن للعنف في املنزل أو العمل أكثر احتماالً 
لفقدان وظائفهن إن لم يِجدَن الّدعم املناسب.

َّهن بحاجة إلى استقالل مالي. حتى تتخلص النِّساء من العنف فإن

غالباً ما تلجأُ النِّساء اللَّواتي يتعرَّضَن للعنف إلى العزلة عن العائلة 
واألصدقاء.

َّنا نسمح باستمرار العنف. عندما ال نحرُك ساكناً فإن

بإمكان النقابات أن تعمل وتتشارَك بالعمل مع النقابات األخرى  للمساعدة 
في وقف ومنع العنف ضدَّ عمال النقل النساء.

ملاذا يعتبرُ العنف ضد عمال النقال النساء قضيَّة تخصُّ صاحب 
العمل؟

إنَّ وجود مكان عمل آمن هو مسئولية صاحب العمل.

ال من العنف في العمل أو البيت، فإنَّ آثار ذلك تظهرُ في  عندما يعاني العمَّ
مكان العمل.

ابقني السيئني أن يُشكِّلوا أخطاراً على  ركاء السَّ ركاء أو الشَّ من املمكن للشُّ
المة في كل مكان العمل. السَّ

المة، فإنَّ العنف سواء كان في املنزل أو العمل،  بصرف النَّظر عن جانب السَّ
سوف يكلف صاحب العمل أمواالً.

حايا مشوَّشني ولديهم مشاكل في التَّركيز في  غالباً ما يكون اجلناة والضَّ
عملهم.

يساِورُ القلق والتَّشويش أيضاً العديد من زمالء العمل عند مشاهدتهم 
لعالمات اإلنتهاك.

قد يتخوَُّف أصحاب العمل من التَّكاليف املاليَّة مثل اإلجازات املدفوعة األجر، 
َّرة، وإن لم تعالج من خالله برامج  وفي الواقع إنَّ قضيَّة العنف هي قضيَّة متكر

حماية في مكان العمل، فقد تنتهي بكوارث.

إنَّ القضاء على العنف 
ضدَّ املرأة يتطلَُّب العمل 

منَّا جميعاً. وكنقابات، 
ُبل  لدينا العديد من السُّ
للمساعدة في معاجلة 

هذه القضيَّة بشكل 
جماعي. وإحدى تلك 

ُبل هو اجللوس على  السُّ
طاولة املفاوضات

ليزا كيلي، مديرة دائرة املرأة في نقابة 
يونيفور

يجب أن تستمر 
النِّقابات وبقوَّة في 

تنفيذ مثل هذه 
البرامج التَّي يقومون 
بها للحد من حاالت 

العنف. ويجب أن 
تشتمل على الرِّجال 

وعلى النِّساء. 
 مشارك في ورشة عمل، الهند، 

ونيبال.

نعمُل على تأسيس 
مجموعة ُمناَصرة املرأة 

لنفس األسباب التَّي 
دعتنا لإلنتساب إلى 
َّنا أكثر قوَّة  نقابة، إن

عندما نتَِّحد معاً. 

مشارك ببحُث في ورشة عمل، 
ويد، شباط 2016 السِّ
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ريقة بأنُه  أحببُت الطَّ
لم يطلقُ علي احلكم 

مسبقاً، وأعطيُت 
خيارات بدالً من 

النَّصيحة
إحدى النَّاجيات

'املناصر' مصطلح 
يُسَتخَدم عادةً ليدل 

على أولئك الذَّين يؤيدون 
قضايا املرأة واملساواة. 

َُّه يصف وظائف  كما أن
مات  أو مناصب في منظَّ

تُناِهُض العنف ضدَّ 
املرأة، ومسئوليَّتِهم 
َّئيسيَّة هي توفير  الر

املعلومات، وتقدمي 
الدَّعم، واملرافقة، وتقدمي 

املساعدة العمليَّة، 
والتَّخطيط لقضايا 

المة للنِّساء اللَّواتي  السَّ
يَرغنَبَ في التَّخلُّص من 

ركاء العنيفني. الشُّ
بارب كواري، مديرة مركز األبحاث 

والتَّعليم اخلاص بالعنف ضدَّ املرأة 
واألطفال، جامعة وسترن، 2016

إذا  النساء.  برنامج عاملي ملناصرات  إلى تطوير   ITFالـ تسعى نساء 
التَّواُصل  يرجى  ذلك،  من  اإلستفادة  بإمكانك  أنه  الشعور  ساورك 

women@itf.org.uk  معنا على

ماذا باستطاعة ُمناِصرة املرأة أن تصنع؟ 

املناصرات يلعنب دوراً في خطوط املواجهة.

بإمكانها توفير فسحة للمرأة كي تتحدَّث.

ق واملساعدة. بإمكانها اإلستماع، والتوثق، التَّحقُّ

لة، وموثوقة، وال تطلقُ األحكام جزافاً. بإمكانها أن تكون متعاطفة، ومتعقِّ

فة بقضايا اجلنس املبني على نوع اجلنس وتأثير ذلك على النِّساء  قد تكون مثقَّ
وعلى حياتهن.

بإمكانها بناء جسور الثِّقة وإحترام حق املرأة في إتِّخاذ قراراتها.

ل لترتيب اإلجازات دون التَّعرُّض للعقوبة. بإمكانها التَّواصل مع اإلدارة والتَّدخُّ

المة مستقبالً والعمل مع القيادات. بإمكانها املساعدة في السَّ

بإمكانها مساعدة النِّساء في الوصول إلى اخلدمات اجملتمعيَّة أو في مكان 
العمل وتقدمي الّدعم املهني بذلك اخلصوص.  

         
َّة ومتثل األخوات في مكان العمل. بإمكانها أن تضرب مثاالً عن املرأة القوي

كن  غط ضمن اجملتمع للحصول على رعاية األطفال، والسَّ   بإمكانها الضَّ
ومتويل مشاريع املرأة.

ركاء املتحالفني. بإمكانها التَّرويج حلمالت املساواة للمرأة والتَّواُصل مع الشُّ

بإمكانها التَّحدُّث علناً، واملشاركة، والقيام باإلجراءات.
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