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ما هما التحرُّش والعنف القائمان على النوع 
اإلجتماعي )GBVH(؟

َعّد التحرُّش والعنف القائمان على النوع اإلجتماعي ُمصطلحاً  ُي
اإلســاءة  فيها  بما  السلوكيات،  من  مجموعة  يغّطي  جاِمعاً 
هذا  يمّيز  وما  واإلقتصادية.  والنفسية  والجسدية  الجنسية 
النوع عن أنواع العنف والتحرُّش األخرى هو أنّه إّما يتوّجه إلى – أو 
يؤثّر بشكل غير متكافئ على –األشخاص الذين هم من جنٍس أو 
اً. وتمتّد  جندٍر معّين، ومن ضمنهم األفراد غير المطابقين جندرّي
جذور التحرُّش والعنف القائَمْين على النوع اإلجتماعي في عدم 
المساواة الجندرية وعالقات القوة غير المتكافئة، مّما يعني أّن 
النساء والفتيات هّن معّرضات بشكل خاص للعنف والتحرُّش، 
أن  الجنَسْين  بين  المتكافئة  غير  للعالقات  يمكن  حين  في 

تمنعهّن من اإلبالغ عن هذا التعرُّض. 

ظاهرة  اإلجتماعي  النوع  على  القائَمْين  والعنف  التحرُّش  إّن 
كّل  على  يؤثّران  وســوف  بلد  كّل  في  يحدثان  فهما  منتشرة: 
الرجال  على  يؤثّران  وهما  ــات.  األوق من  وقٍت  في  المنظمات 
الرجال ضّد  ما يرتكبهما  والنساء على حّدٍ سواء، ولكنّهما غالباً 
النساء والفتيات؛ فأكثر من إمرأة واحدة من أصل ثالث نساء قد 
خالل  الجنسي  أو  الجسدي  العنف  أشكال  من  لشكٍل  تعّرْضَن 
أّن  يعني  الجنسي، مّما  التحرُّش  الرقم  حياتهّن. ويستثني هذا 
نسبة النساء اللواتي يتعّرْضَن للتحرُّش والعنف القائَمْين على 

ح أن تكون أعلى بكثير.  النوع اإلجتماعي ككّل ُيرجَّ

وُيعتَبر التحرُّش والعنف القائمان على النوع اإلجتماعي وثيَقْي 
الصلة بالقطاع الخاص عندما يحدثان: 

•     بين العاِملين في شركة أو ضمن سلسلة التوريد الخاصة بها؛ 

•     بين العّمال وأفراد المجتمع أو ُمستخِدمي الخدمات؛ 

•     بين ُمستخِدمي خدمات شركة أو بنية تحتية؛ 

ADDRESSING GENDER-BASED VIOLENCE AND HARASSMENT IN THE PRIVATE SECTOR 

أو  المجتمع  أفراد  أو  العّمال  المحلية ضّد  السلطات  يد  •     على 
ُمستخِدمي الخدمات؛ 

•     ضمن أَُسر العّمال والعالقات الحميمة. 

لماذا تُعتَبر مناهضة التحرُّش والعنف القائَمْين 
على النوع اإلجتماعي أمراً جّيداً لألعمال؟

الخاص  القطاع  تعترف شركات  دراسة جدوى مقنعة،  على  بناًء 
والُمستثِمرون فيه بشكل متزايد بأّن التحرُّش والعنف القائَمْين 
على النوع اإلجتماعي يمثّالن مشكلة خطيرة لها عواقب بعيدة 

المدى على أماكن العمل والخدمات والمجتمعات.  

النوع  على  القائَمْين  والعنف  التحرُّش  على  تترتّب  أن  ويمكن 
اإلجتماعي مجموعة من اآلثار السلبية على صحة ورخاء األفراد 
النوع  على  القائَمْين  والعنف  التحرُّش  أشكال  حتى  وأُسرهم. 
البداية، يمكن أن تترك  التي قد تبدو أقّل فداحًة في  اإلجتماعي 
و/أو  العقلية  و/أو  الجسدية  الصحة  على  ودائماً  ُمؤِذياً  تأثيراً 

الجنسية واإلنجابية لألفراد، وعلى رخائهم المالي كذلك.   

كما يمكن آلثار التحرُّش والعنف القائَمْين على النوع اإلجتماعي 
على األفراد أن تؤثّر بشكل سلبي على األعمال، بما في ذلك: 

ر العالقات مع  •     فقدان الثقة بين المستثمرين والشركاء، وتضرُّ
المجتمعات المحلّية وُمستخِدمي الخدمات؛ 

ب عن العمل تارًة  •     إنخفاض اإلنتاجية بسبب تزاُيد نزعة التغيُّ
نوبات  يشغلون  عّمال  تأمين  وصعوبة  طوراً  إليه  والحضور 

العمل كّلها؛ 

الموّظفين  تعيين  وصعوبة  الموّظفين  تغيير  معّدل  •     إرتفاع 
وترقيتهم؛ 

القضائية  الدعاوى  عن  الناتجة  عة  الُمتوقَّ غير  •     التكاليف 
واالفتقاد للصحة واألمان.

64%
مجتمع  إلى  المنتمين  من 
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في العمل

24%
تتراوح  اللواتي  الفتيات  من 
سنة  و14   11 بين  أعمارهّن 
اإلعاقات  من  ُيعانين  مّمن 
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سنة  و14   11 بين  أعمارهّن 
اإلعاقات  من  ُيعانين  مّمن 
ــدا قــد تــعــرّْضــَن  ــن فــي أوغ
ــي في  ــس ــن ــج ال لــلــعــنــف 

المدرسة

مدينة  ــي  ف ــنــســاء  ال ــن  م
ــَن  ــرّْض ــع ت قــد  مكسيكو 
في  الجنسي  لــلــتــحــرُّش 

وسائل النقل العام

من عّمال مصانع المالبس 
قد  وبنغالدش  الهند  فــي 
ــوا لــلــتــحــرُّش في  ــرّض ــع ت

العمل

https://www.unfe.org/wp-content/uploads/2017/09/UN-Standards-of-Conduct.pdf
https://www.unfe.org/wp-content/uploads/2017/09/UN-Standards-of-Conduct.pdf
http://www.ungei.org/232107E.pdf
https://uk.reuters.com/article/women-poll/exclusive-poll-latin-american-cities-have-most-dangerous-transport-for-women-nyc-best-idUKL6N0S32MQ20141029
https://uk.reuters.com/article/women-poll/exclusive-poll-latin-american-cities-have-most-dangerous-transport-for-women-nyc-best-idUKL6N0S32MQ20141029
https://gbv.itcilo.org/assets/pdf/ResourceKit_PART_A.pdf
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الدخل والموارد

الرخاء المالي  الصحة الجنسية 
واإلنجابية  الصحة النفسية  الصحة الجسدية 

أمثلة عن تأثير التحرُّش والعنف القائَمْين على النوع اإلجتماعي على األفراد 

ما هي عوامل الخطر؟
تظهر مخاطر التحرُّش والعنف القائَمْين على النوع اإلجتماعي 
من  لمجموعة  يمكن  ولكْن،  المنظمات،  كّل  وفي  بلد  كّل  في 
وتقييمها  المخاطر  مراقبة  خالل  ومن  تفاقمها.  أْن  العوامل 
جاهَزْين  والمستثِمرون  الشركات  تكون  سوف  منتظم،  بشكل 
ومجاالت  اإلستثمارات  تلك  نحو  الموارد  لتوجيه  أفضل  بشكل 
والعنف  التحرُّش  ــدوث  ح احتمال  فيها  يرتفع  التي  العمل 
البلد،  في  السياق  حيث  ومن  اإلجتماعي.  النوع  على  القائَمْين 
تميل مخاطر التحرُّش والعنف القائَمْين على النوع اإلجتماعي 

إلى اإلرتفاع حيث: 

الصور  وتكون  الجنَسْين  بين  المساواة  عدم  مستوى  •     يرتفع 
النمطية الجندرية قوية وواسعة اإلنتشار؛ 

•     ينتشر عنف الشريك الحميم؛ 

•     تضعف التشريعات الوطنية حول التحرُّش والعنف القائَمْين 
على النوع اإلجتماعي؛ 

الناس  تعرُّض  من  يزيد  مّما  والتمييز،  الفقر  معّدالت  •     ترتفع 
لإلستغالل الجنسي؛ 

•     ينتشر الفساد بين السلطات المحلية؛ 

•     تضعف سيادة القانون؛ 

•     تكون المواقع هّشة أو متأثّرة بالنزاع. 

ٍة  ويمكن أن تؤّدي بعض ميزات إستثماٍر ما أو مشروٍع ما أو عملّي
ما إلى زيادة مستويات مخاطر التحرُّش والعنف القائَمْين على 
البلد.  بسياق  المرتبطة  تلك  إلى  باإلضافة  اإلجتماعي،  النوع 
وتميل مخاطر التحرُّش والعنف القائَمْين على النوع اإلجتماعي 

إلى اإلرتفاع حيث: 

للعّمال  توافداً  و/أو  كبيرة جديدة  عاملة  العمل قوة  •     يستلزم 
الذكور و/أو حيث تبرز الحاجة إلى عّمال مؤّقتين غير رسميين 

و/أو عّمال مهاجرين؛  

•     تترتّب مهل نهائية موسمية ترافقها تقّلبات شديدة لناحية 
عبء العمل؛ 

•     يستلزم العمل نقل البضائع لمسافات طويلة وتبرز الحاجة 
إلى المبيت خارج المنزل؛ 

•     تبرز الحاجة إلى مشاركة المجتمع في المشاريع التأسيسية 
الجديدة؛ 

الخدمات  أو  الفاخرة  الخدمات  سيما  ال  الخدمات،  تقديم  •     يتّم 
األساسية المطلوبة بشّدة؛ 

حين؛  •     يتّم استخدام موّظفي األمن، وخاّصًة متى كانوا ُمسلَّ

•     تقع مواقع العمل في أماكن نائية، مما يتطّلب القيام برحالت 
طويلة و/أو رحالت منعزلة من العمل وإليه. 

أن  والــشــركــات  للمستثمرين  يمكن  ــاذا  م
يفعلوا؟  

من المهّم عدم إغفال واقع أّن بالنسبة إلى أولئك الذين يقفون 
اإلجتماعي،  النوع  على  القائَمْين  والعنف  التحرُّش  وجه  في 
يمكن أن تكون المخاطر عالية جّداً، وفي بعض الحاالت، يمكن أن 
الشاملة  المبادئ  إستخدام  يساعد  أْن  ويمكن  حياتهم.  تهّدد 
التالية لدعم كّل الجهود المبذولة لمناهضة التحرُّش والعنف 
الناجين  سالمة  ضمان  في  اإلجتماعي  النوع  على  القائَمْين 

والشهود وعدم تعرُّضهم لمزيد من األذى.  

من المهّم أن تكون الجهود لمنع التحرُّش والعنف القائَمْين على 
النوع اإلجتماعي واإلستجابة لهما:

آمنة من خالل إعطاء األولوية الحتياجات األشخاص الذين عانوا و/أو 
شهدوا على التحرُّش والعنف القائَمْين على النوع اإلجتماعي.

دة السياق مع مراعاة السياق القانوني واإلجتماعي المحّلي. محدَّ

متكاملة من خالل دمج الجهود في العمليات وأنظمة اإلدارة الحالية.

 شاملة من خالل التعرُّف على المخاطر المتزايدة بالنسبة إلى 
فئات معّينة.

 ال تمييزية من خالل وضع الجهود ضمن مناهج أوسع نطاقاً 
لتعزيز األعمال التجارية الشاملة والمتنّوعة والفّعالة.

 تعاونية ومستنيرة، باإلعتماد على الخبرات، بما في ذلك 
ة من خبراء التحرُّش والعنف القائَمْين على النوع  الخبرة الُمستمدَّ

اإلجتماعي وخبراء حماية الطفل والخبراء القانونيين. 
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د، صراحًة أو ضمناً، فيما يتعّلق بأي معلومات واردة هنا أو فيما يتعّلق بتمام أو دقة أو حداثة المحتوى  إخالء املسؤولية. ال تترافق المادة بأي تمثيل أو ضمانات أو تعهُّ
الوارد هنا. فال تتحّمل شركة Social Development Direct والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة CDC، ومؤسسة التمويل الدولية IFC أي مسؤولية أو 
إلتزام فيما يتعّلق باستخدام أو عدم استخدام أو اإلعتماد على أي معلومات أو طرق أو عمليات أو إستنتاجات أو أحكام واردة هنا، وهي تُخلي نفسها صراحًة من أي مسؤولية 
 Social Development أو إلتزام عن أي خسارة أو تكلفة أو أضرار أخرى تنشأ عن أو تتعّلق باستخدام هذ المنشور أو اإلعتماد عليه. ومن خالل إتاحة هذا المنشور، ال تقترح شركة
Direct والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة CDC، ومؤسسة التمويل الدولية IFC أو تقّدم خدمات قانونية أو خدمات مهنية أخرى ألي شخص أو كيان 
لين وذوي الخبرة  أو نيابًة عنه، كما أنها ال توافق على أداء أي واجب مستحّق ألي شخص أو كيان تجاه شخص أو كيان آخر. يجب طلب المشورة المهنية من األشخاص المؤهَّ

قبل التصرُّف )أو اإلمتناع عن التصرُّف( وفقاً لإلرشادات الواردة هنا.

ع كلٌّ من البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة CDC، ومؤسسة التمويل الدولية IFC على نشر أعمالهم، ويجوز للقرّاء إعادة إنتاج وتوزيع هذه  للنرش: ُيشّجِ
المواد لألغراض التعليمية غير التجارية، شرط أن تُنَسب المواد إلى أصحابها األصليين وأن يتم تضمينها إخالء المسؤولية هذا.  
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إلتزام فيما يتعّلق باستخدام أو عدم استخدام أو اإلعتماد على أي معلومات أو طرق أو عمليات أو إستنتاجات أو أحكام واردة هنا، وهي تُخلي نفسها صراحًة من أي مسؤولية 
 Social Development أو إلتزام عن أي خسارة أو تكلفة أو أضرار أخرى تنشأ عن أو تتعّلق باستخدام هذ المنشور أو اإلعتماد عليه. ومن خالل إتاحة هذا المنشور، ال تقترح شركة
Direct والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة CDC، ومؤسسة التمويل الدولية IFC أو تقّدم خدمات قانونية أو خدمات مهنية أخرى ألي شخص أو كيان 
لين وذوي الخبرة  أو نيابًة عنه، كما أنها ال توافق على أداء أي واجب مستحّق ألي شخص أو كيان تجاه شخص أو كيان آخر. يجب طلب المشورة المهنية من األشخاص المؤهَّ

قبل التصرُّف )أو اإلمتناع عن التصرُّف( وفقاً لإلرشادات الواردة هنا.

ع كلٌّ من البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة CDC، ومؤسسة التمويل الدولية IFC على نشر أعمالهم، ويجوز للقرّاء إعادة إنتاج وتوزيع هذه  للنرش: ُيشّجِ
المواد لألغراض التعليمية غير التجارية، شرط أن تُنَسب المواد إلى أصحابها األصليين وأن يتم تضمينها إخالء المسؤولية هذا.  

© البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية 2020. جميع الحقوق محفوظة. | © CDC 2020. جميع الحقوق محفوظة.| © مؤسسة التمويل الدولية 2020. جميع الحقوق محفوظة.

بدعم من: من إعداد: 

لمعرفة المزيد، يرجى اإلّطالع على مناهضة التحرُّش والعنف القائَمْين على النوع اإلجتماعي: الممارسات الجّيدة الناشئة في القطاع 
الخاص والبنود القطاعية الُمراِفقة التي ترّكز على الصناعة والبناء والنقل العام. 

العّمال،  بين  اً،  داخلّي التوعية،  ونشر  التدريب    توفير 
وُمستخِدمي  المحلية  المجتمعات  بين  اً،  وخارجّي
والتدريب  األساسية  المعلومات  لتوفير  الخدمات، 
ز ألولئك ذوي المسؤوليات المحّددة في سبيل  الُمعزَّ
منع التحرُّش والعنف القائَمْين على النوع اإلجتماعي 

واإلستجابة لهما. 

  العمل مع الُمتعاِقدين والموّرِدين لمناهضة التحرُّش 
خالل  من  اإلجتماعي  النوع  على  القائَمْين  والعنف 
عمليات الشراء واختيار العقود والتفاوض والمشاركة 

المنتظمة على طول سلسلة التوريد. 

  تحسين التصميم المادي لمواقع العمل ومواقع تقديم 
لتحديد  للسالمة  تقييماٍت  إجراء  جانب  إلى  الخدمات، 
أماكن التحرُّش والعنف القائَمْين على النوع اإلجتماعي 
الُمحتملة بالنسبة إلى العّمال وُمستخِدمي الخدمات 

وأفراد المجتمع.  

Addressing  
     Gender-Based  
Violence and  
   Harassment

Emerging Good Practice 
      for the Private Sector

Supported by:

مناهضة التحرُّش والعنف القائَمْين على النوع اإلجتماعي في قطاع الصناعة

مناهضة التحرُّش 
والعنف القائَمْين على 

النوع اإلجتماعي في 
قطاع الصناعة 

70%32%30%25%9%5% 66%55%

لماذا تَُعّد مناهضة التحرُّش والعنف القائَمْين 
على النوع اإلجتماعي مهّمًة لقطاع الصناعة؟
في  اإلقتصادي  للنمّو  رئيسياً  مصدراً  الصناعة  قطاع  ُيعتَبر 
من  للعديد  والفرص  الوظائف  يوّفر  إذ  البلدان،  من  العديد 
النوع  على  القائَمْين  والعنف  التحرُّش  مناهضة  وتَُعّد  العّمال. 
اإلجتماعي مهّمًة لتهيئة بيئة عمل آمنة وُمحترمة وتنافسية. 

هم  الصناعة  مجال  في  العاِملين  أّن  الرأي  إستطالعات  تُظهر 
من  مختلفة  أشكال  مواجهة  لخطر  متزايد  بشكل  معرَّضون 
ما  فغالباً  اإلجتماعي.  النوع  على  القائَمْين  والعنف  التحرُّش 
يستخدم الُمشرِفون والمدراء اإليذاء اللفظي والعنف الجسدي 
– اللذْين غالباً ما يستهدفان العامالت ذوات األجر المنخفض – 
التحرُّش  ُيعتَبر  كما  اإلنتاجية.  لزيادة  فعالة  غير  كمحاوالت 
في  اإلنتشار  واسعة  مظاهر  كّلها  جنسياً  واإلساءة  واإلستغالل 
 Fair Wear مؤسسة  تفيد  وبنغالدش،  الهند  ففي  القطاع. 
المالبس  مصانع  عّمال  من  األقل  على   60% أّن   Foundation
يتعّرضون للتحرُّش في مكان العمل، على الرغم من احتمال أال 

يتّم اإلبالغ عن هذا الرقم بسبب الخوف من اإلنتقام. 

والمهاجرون  النظاميين  وغير  المؤّقتون  العّمال  ويتعّرض 
على  القائَمْين  والعنف  التحرُّش  مواجهة  لخطر  متزايد  بشكل 
التمييز وانعدام األمن الوظيفي وعدم  النوع اإلجتماعي بسبب 
العاِملون  السوريون  الالجئون  يواجه  الدعم. مثالً،  ر شبكات  توفُّ
اإلستغالل  لمواجهة  أكبر  خطراً  التركية  المالبس  صناعة  في 

والتحرُّش الجنسي بسبب ظروف العمل غير المستقّرة. 

على  القائَمْين  والعنف  بالتحرُّش  تتعّلق  أخرى  مخاطر  تبرز 
والتشغيل  التوظيف  بممارسات  ترتبط  وهي  اإلجتماعي  النوع 
للعّمال المتعاِقدين. مثالً، ُيعتَبر العّمال المهاجرون في قطاع 
صلة  لها  إضافية  لمخاطر  عرضًة  األردنية  المالبس  صناعة 
باإلستغالل اإلقتصادي والجنسي على يد وسطاء العمل/وكاالت 
التوظيف. كما يمكن للعّمال الذين يعملون من البيت وينجزون 
أعمالهم بالقطعة أن يتعّرضوا للتحرُّش والعنف القائَمْين على 
النوع اإلجتماعي من ِقَبل الُمشرِفين أو الوكالء الذين يتعاقدون 

معهم للعمل.

ويمكن للعاِمالت في مجال الصناعة أيضاً أن يتعّرضَن للعنف 
على يد أزواجهّن، وخاّصًة حيث تحتدم الصور النمطية الجندرية 
الرئيسيون ويجب على  الُمعيلون  الرجال هم  أّن  والتي مفادها 
أّن  دراسة  كشفت  بنغالدش،  ففي  البيت.  في  يبقيَن  أن  النساء 
من  أعلى  لمستويات  تعّرْضَن  قد  المالبس  بصناعة  العامالت 
العنف على يد شركائهّن مقارنًة بالنساء األخريات، بما في ذلك 
والعنف   ،)43%( الجنسي  والعنف   ،)34%( الجسدي  العنف 
أجراً  المالبس  مجال  في  العامالت  تتقاضى   .)35%( اإلقتصادي 
في  العامالت  النساء  من  ل  التنقُّ على  قدرة  أكثر  وهّن  أفضل 
معظم القطاعات األخرى في بنغالدش، مما قد يؤّدي إلى تفاقم 
على  والسيطرة  السلطة  فقدان  من  الرجال  بعض  مخاوف 

أسرهم.

مناهضة التحرُّش والعنف القائَمْين على النوع اإلجتماعي في قطاع الصناعة

%70 من العامالت في المصنع تعرّْضَن للتحرُّش الجنسي في  أّن  في غوانغزو في الصين، كشف إستطالع للرأي 
مكان العمل. وفيما يلي نسبة النساء اللواتي تعرّْضَن ألشكاٍل مختلفة من التحرُّش الجنسي:

صفير مزعج 
وصيحات ونكات 

بذيئة

تعليقات مسيئة 
على أجسادهّن 

تحديق بالصدر 
والورَكْين

عرض صور لمس مزعج
جنسية أمامهّن 

مكالمات فاحشة 
أو رسائل إباحية 

طلب ممارسة 
الجنس معهّن  

إظهار األعضاء 
التناسلية   

%15 من النساء يترْكَن عملهّن بسبب التحرُّش الجنسي. 
المصدر: إستطالع للرأي أجراه مركز دّوار الشمس للنساء العامالت )2013( وقد شمل 134 سيدة من العامالت في مجال المالبس 

مناهضة التحرُّش والعنف القائَمْين على النوع اإلجتماعي في قطاع البناء 

مناهضة التحرُّش والعنف 
القائَمْين على النوع 

اإلجتماعي في قطاع البناء 

لماذا تَُعّد مناهضة التحرُّش والعنف القائَمْين 
على النوع اإلجتماعي

)Gender-Based Violence and Harassment - GBVH(
مهّمًة لقطاع البناء؟

التحتية  البنى  مشاريع  بناء  وخاّصًة  البناء،  يشّكل  أن  يمكن 
على  تؤثّر   GBVH الـ  إلى  بالنسبة  الخطورة  عالية  بيئة  الكبيرة، 

أفراد المجتمع والعاملين وُمستخِدمي الخدمات. 

المحلية  المجتمعات  داخل   GBVH الـ أن تشتّد مخاطر  ويمكن 
الذكور من  للعّمال  النطاق  واسع  توافد  على  تشهد هذه  عندما 
أسرهم  دون  من  العّمال  هؤالء  يأتي  ما  فغالباً  المنطقة.  خارج 
يمكن  المحلي  المجتمع  إلى  نسبًة  كبيراً  دخالً  يتقاضون  وهم 
الجنسي  التحرُّش  لناحية  خطراً  يشّكلون  وقد  به،  التصرُّف 
والعنف والعالقات اإلستغاللية المتبادلة. وتكون هذه المخاطر 
أكبر عندما يدخل العّمال في تواصل وثيق مع المجتمع المحّلي، 
في  معاً  العيش  عند  أو  العمل  إلى  ية  المؤّدِ الطرق  على  مثالً، 

المناطق النائية. 

ألشكال  عرضة  أيضاً  هم  العّمال  يكون  البناء،  مرحلة  وخالل 
وتتفاقم  المعاملة،  وسوء  واإلستغالل  التحرُّش  من  مختلفة 
اً.  هذه األشكال بسبب بيئة العمل التي يسود فيها الرجال تقليدّي
فكشف بحٌث أُْجِري مع عامالت بناء في سيلهيت في بنغالدش، 
كانا  الجنسي  واإلستغالل  التحرُّش  أّن  المثال،  سبيل  على 
ما  وغالباً  العمل.  أماكن  داخل  الحياة  في  ْين  شائعتَ ظاهرتَْين 
التحرُّش  البناء  على  الُمشرِفون  أو  العمل  في  الزمالء  ارتكب 
والعنف القائَمْين على النوع اإلجتماعي وكان السبب يعود إلى 
الجنسي  ر  التوفُّ بشأن  الجندرية  النمطية  الصور  إلى  كبير  حّدٍ 

لعامالت البناء. 

كما أّن حيازة األرض التي تحدث أثناء مرحلة البناء تزيد أيضاً من 
اإلجتماعي.  النوع  على  القائَمْين  والعنف  التحرُّش  مخاطر 
التوطين  إعــادة  بشأن  ــرارات  ق يتّخذون  الذين  لألفراد  فيمكن 
ــر  األس الســتــغــالل  السلطة  ــذه  ه يغتنموا  أن  والــتــعــويــض 

في  الخطر  هذا  ويتفاقم  اً.  جنسّي المستضعفة  المجتمعية 
األماكن التي ال يمكن فيها للنساء قانونياً أن يحْزَن على سندات 
واألمر  أراضيهّن،  من  طردهّن  يسّهل  ما  وهذا  لــألرض،  ملكية 

ينطبق بشكل خاص على األسر التي تعيلها امرأة. 

والعنف  التحرُّش  مناهضة  منافع  هي  ما 
القائَمْين على النوع اإلجتماعي؟  

يمكن أن تكون لمناهضة التحرُّش والعنف القائَمْين على النوع 
اإلجتماعي في مرحلة البناء المنافع التالية:

الصحة  وتعزيز  للعّمال  والعاطفي  الجسدي  الرخاء  •     تحسين 
أصحاب  يعتبر  مثالً،  الفلبين  ففي  ْين.  تَ المهنّي والسالمة 
البشرية/ المناعة  الجنسي وفيروس نقص  التحرُّش  العمل 
وهما  ْين  تَ المهنّي والسالمة  الصحة  قضايا  بين  من  اإليــدز 
ْين من  ُمدرجان ضمن التدريب على الصحة والسالمة المهنيتَ

ِقَبل اإلتحاد الوطني لعّمال البناء والتشييد. 

والمسؤوليات  المالية  والمخاطر  بالسمعة  اإلضرار  •     تفادي 
ِّبة على الشركات والمستثمرين والُمتعاِقدين  القانونية المترت
الدولي  البنك  ألغى  مثالً،   ،2015 العام  ففي  البناء.  مجال  في 
إّدعاءات  بعد  أوغندا  في  النقل  قطاع  تنمية  مشروع  تمويل 
خطيرة تتعّلق بسوء السلوك الجنسي واإلساءة الجنسية من 

ِقَبل الُمتعاِقدين. 

في  للعمل  إجتماعية  رخصة  على  والحصول  عالقات  •     بناء 
الحوار  عن  ــذا  ه ينتج  أن  ويمكن  المحلية.  المجتمعات 
القائَمْين  والعنف  التحرُّش  مخاطر  وتتّبع  لفهم  المنتظم 
على النوع اإلجتماعي التي تترافق مع المشروع باإلضافة إلى 

اإلستخدام الفّعال للتدابير لمنع الـ GBVH واإلستجابة له.

أن  للشركات  يمكن  الذين  الُمحتَملين  العّمال  نطاق  •     توسيع 
تستعين بهم، بَمْن فيهم النساء العامالت من المجتمعات 
للتحرُّش  رة  المتصوَّ المخاطر  انخفاض  بسبب  المجاورة 

والعنف القائَمْين على النوع اإلجتماعي. 

الهند – كشفت أبحاث أُجِريت في بهيالي في الهند أّن واحدة من 
أصل ثالثة عّمال بناء كانت امرأة وهي تعّرضت بانتظام للتحرُّش 
واإلستغالل الجنسي على يد الُمشرِفين والُمتعاِقدين وأصحاب 
أطفال  ولهّن  أسرهّن  يعْلَن  اللواتي  النساء  وكانت  المواقع. 
معرَّضات بشكل خاص لخطر اإلستغالل الجنسي واإلقتصادي. 
م الصور النمطية التي تُظهر النساء  ففي الهند، يمكن أن تُضخَّ
و"غير  اً"  جنسّي "متوّفرات  أنهّن  على  القطاع  هذا  في  العاِمالت 
طاهرات" بفعل التمييز الطبقي والطائفي. ونتيجًة لذلك، غالباً 
ما تواجه العامالت التحرُّش الجنسي والتلميحات الجنسية، ما 
الذين  الذكور  شركائهّن  لدى  والعنف  الغيرة  ــدوره  ب يثير  قد 

يمكثون في البيت. 

العامالت  من   74% الهند،  في 
عن  أبلْغَن  البناء  مجال  في 
الجنسي  للتحرُّش  تعرضهّن 

في مكان العمل.  
المصدر: راي وساركار )2012(
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مناهضة التحرُّش 
والعنف القائَمْين على 

النوع اإلجتماعي في 
قطاع النقل العام  

90%84%81%78%64%55%54%45%

والعنف  الــتــحــرُّش  مناهضة  ــّد  ُــَع ت لــمــاذا 
القائَمْين على النوع اإلجتماعي مهّمًة لقطاع 

النقل؟ 
الُمستفيدون من الخدمات/الرّكاب

الفرص  إلى  للوصول  مهمة  بوابة  العام  النقل  شبكات  تُعتَبر 
آمنة  للنقل  تحتية  بنية  في  لإلستثمارات  ويمكن  األساسية. 
خالل  من  اإلقتصادي  التمكين  من  تزيد  أن  التصميم  وحسنة 
ل وإتاحة فرصة الوصول إلى العمل األعلى  تحسين حركة التنقُّ

أجراً والتعليم والرعاية الصحية. 

للعنف  والفعلي  ر  الُمتصوَّ التعرُّض  مخاطر  فإّن  ذلك،  ومع 
ل  والتحرُّش يمكن أن تحّد من حرية النساء والفتيات في التنقُّ
والوصول المتكافئ إلى األسواق والخدمات. وتُظهر إستطالعات 
ب بهم وبأنّهم  الرأي أّن الرّكاب غالباً ما يشعرون بأنّهم غير مرحَّ

عرضة للتهديد أثناء استخدامهم وسائل النقل العام.  

العنف  أّن  باولو  ساو  في  المترو  نظام  حول  األبحاث  كشفت 
الجنسي يترّكز في المحطات المركزية األكثر إزدحاماً، خالل 
ساعات الذروة، وفي المحطات التي تجذب أيضاً أشكاالً أخرى 

من العنف واإلخالل بالنظام العام. 

 "Free to Be وتحّدد خارطة السالمة على اإلنترنت "حرية أن تكون
مراكز النقل الرئيسية ومحطات القطارات والحافالت كمواقع 
ليما،  كمباال،  )دلهي،  مدن  خمس  ففي  للتحرُّش.  رئيسية 
مدريد، سيدني(، يمكن للشابات والفتيات أن يستخدْمَن نظام 
تحديد المواقع لوضع عالمة "جّيد" على المواقع التي يشعْرَن 
فيها باألمان وعالمة "سّيء" على المواقع التي يشعْرن فيها 

بعدم األمان. 

عّمال النقل   
غالباً ما تتعّرض النساء العامالت في مجال النقل إلى مستويات 
عالية من العنف والتحرُّش على يد زمالء ومشرفين كما على يد 
عاّمة الناس، ويعود ذلك جزئياً لكْون النقل قطاعاً يهيمن عليه 
الناس،  مع  منتظماً  تواصالً  يتطّلب  فيه  العمل  ولَكْون  الذكور، 

ولَكْون أماكن العمل غالباً ما تكون متنّقلة ومعزولة. 

ي 
س

تبلي

3 من أصل 5 نساء على مستوى العالم أفْدَن بأنهّن 
تعّرْضَن للتحّرش الجنسي في وسائل النقل العام 

المصدر: بيانات مؤسسة غالوب Gallup الواردة من 143 بلداً 

مخاطر  من  تزيد  أن  المزدحمة  العام  النقل  لشبكات  يمكن 
التعرُّض للتحرُّش والعنف القائَمْين على النوع اإلجتماعي من 
من  الُمستفيدين  بين  الشديد  التقارب  مثل  عوامل  ــالل  خ
لدى  الهوية  عن  الكشف  وعدم  اإلنتقالية  والبيئات  الخدمات 

ارتكاب أعمال العنف القائم على النوع اإلجتماعي.  

ي 
نيروب

ي  
بومبا

بوغوتا 

ي
ش

كارات

باكو 

سيكو 
مدينة مك

النكا 
سري

تجارب النساء مع التحرُّش الجنسي في وسائل النقل العام 

مناهضة التحرُّش والعنف القائَمْين على النوع اإلجتماعي في قطاع النقل العام  

مالحظة: يجب توّخي الحذر عند إجراء مقارنات بين المدن، بسبب أحجام/منهجيات إستطالع الرأي التي تختلف بعض الشيء.
المصادر: سريالنكا، باكو، كاراتشي، تبليسي؛ مدينة مكسيكو؛ بوغوتا؛ نيروبي؛ بومباي.  

1 من أصل 4 نساء يعمْلَن في مجال النقل تقول 
إّن العنف ضّدها هو حدث يقع بانتظام في قطاع 

النقل.
األوروبــي  اإلتحاد  أجــراه  للرأي  إستطالع  من  بيانات  المصدر: 

للنقل في 24 دولة أوروبية

  تعزيز القيادة وتعميم ثقافة الشركة، لكي تُفَهم مخاطر 
اإلجتماعي،  النوع  على  القائَمْين  والعنف  التحرُّش 
ر الشراكات  غ رسائل واضحة وثابتة، ولكي تُطوَّ ولكي تُبلَّ
الشاملة،  التنظيمية  الهياكل  ر  تُطوَّ ولكي  الضرورية، 

ولكي ُيستثَمر بالموارد المناسبة. 

تحّدد  التي  السلوك  وقواعد  السياسات  ونشر    تطوير 
اإلجتماعي،  النوع  على  القائَمْين  والعنف  التحرُّش 
ال  التي  والسلوكيات  واإلستجابة،  الوقاية  وتدابير 
مع  واضحة  ــط  رواب تُقام  أْن  على  تجاهها،  تَساُمح 

العقوبات واإلجراءات التأديبية. 

من  تمّكن  تحقيق  إجراءات  ووضع  شكوى  آليات    إقامة 
النوع  على  القائَمْين  والعنف  التحرُّش  عن  التبليغ 
وسائل  إقامة  عبر  وسرّية،  آمنة  بطريقة  اإلجتماعي 
العّمال  إلى  تتوّجه  المشاريع  مستوى  على  فّعالة 

وُمستخِدمي الخدمات والمجتمعات. 

التصّدي  سبيل  في  واألداء  التوظيف  تقييمات  ?  تعزيز 

النوع  على  القائَمْين  والعنف  التحرُّش  لمخاطر 
اإلجتماعي والتمكين من إتّخاذ قرارات عادلة وشّفافة 

بشأن التوظيف والترقيات واألجور المرتبطة باألداء. 

يمكن للمستثمرين والشركات أن يتّخذا إجراءات لمنع التحرُّش والعنف القائَمْين على النوع اإلجتماعي واإلستعداد لإلستجابة إلى 
البالغات من خالل: 

Addressing  
     Gender-Based  
Violence and  
   Harassment

Emerging Good Practice 
      for the Private Sector

Supported by:

مناهضة التحرُّش والعنف القائَمْين على النوع اإلجتماعي في قطاع الصناعة

مناهضة التحرُّش 
والعنف القائَمْين على 

النوع اإلجتماعي في 
قطاع الصناعة 

70%32%30%25%9%5% 66%55%

لماذا تَُعّد مناهضة التحرُّش والعنف القائَمْين 
على النوع اإلجتماعي مهّمًة لقطاع الصناعة؟
في  اإلقتصادي  للنمّو  رئيسياً  مصدراً  الصناعة  قطاع  ُيعتَبر 
من  للعديد  والفرص  الوظائف  يوّفر  إذ  البلدان،  من  العديد 
النوع  على  القائَمْين  والعنف  التحرُّش  مناهضة  وتَُعّد  العّمال. 
اإلجتماعي مهّمًة لتهيئة بيئة عمل آمنة وُمحترمة وتنافسية. 

هم  الصناعة  مجال  في  العاِملين  أّن  الرأي  إستطالعات  تُظهر 
من  مختلفة  أشكال  مواجهة  لخطر  متزايد  بشكل  معرَّضون 
ما  فغالباً  اإلجتماعي.  النوع  على  القائَمْين  والعنف  التحرُّش 
يستخدم الُمشرِفون والمدراء اإليذاء اللفظي والعنف الجسدي 
– اللذْين غالباً ما يستهدفان العامالت ذوات األجر المنخفض – 
التحرُّش  ُيعتَبر  كما  اإلنتاجية.  لزيادة  فعالة  غير  كمحاوالت 
في  اإلنتشار  واسعة  مظاهر  كّلها  جنسياً  واإلساءة  واإلستغالل 
 Fair Wear مؤسسة  تفيد  وبنغالدش،  الهند  ففي  القطاع. 
المالبس  مصانع  عّمال  من  األقل  على   60% أّن   Foundation
يتعّرضون للتحرُّش في مكان العمل، على الرغم من احتمال أال 

يتّم اإلبالغ عن هذا الرقم بسبب الخوف من اإلنتقام. 

والمهاجرون  النظاميين  وغير  المؤّقتون  العّمال  ويتعّرض 
على  القائَمْين  والعنف  التحرُّش  مواجهة  لخطر  متزايد  بشكل 
التمييز وانعدام األمن الوظيفي وعدم  النوع اإلجتماعي بسبب 
العاِملون  السوريون  الالجئون  يواجه  الدعم. مثالً،  ر شبكات  توفُّ
اإلستغالل  لمواجهة  أكبر  خطراً  التركية  المالبس  صناعة  في 

والتحرُّش الجنسي بسبب ظروف العمل غير المستقّرة. 

على  القائَمْين  والعنف  بالتحرُّش  تتعّلق  أخرى  مخاطر  تبرز 
والتشغيل  التوظيف  بممارسات  ترتبط  وهي  اإلجتماعي  النوع 
للعّمال المتعاِقدين. مثالً، ُيعتَبر العّمال المهاجرون في قطاع 
صلة  لها  إضافية  لمخاطر  عرضًة  األردنية  المالبس  صناعة 
باإلستغالل اإلقتصادي والجنسي على يد وسطاء العمل/وكاالت 
التوظيف. كما يمكن للعّمال الذين يعملون من البيت وينجزون 
أعمالهم بالقطعة أن يتعّرضوا للتحرُّش والعنف القائَمْين على 
النوع اإلجتماعي من ِقَبل الُمشرِفين أو الوكالء الذين يتعاقدون 

معهم للعمل.

ويمكن للعاِمالت في مجال الصناعة أيضاً أن يتعّرضَن للعنف 
على يد أزواجهّن، وخاّصًة حيث تحتدم الصور النمطية الجندرية 
الرئيسيون ويجب على  الُمعيلون  الرجال هم  أّن  والتي مفادها 
أّن  دراسة  كشفت  بنغالدش،  ففي  البيت.  في  يبقيَن  أن  النساء 
من  أعلى  لمستويات  تعّرْضَن  قد  المالبس  بصناعة  العامالت 
العنف على يد شركائهّن مقارنًة بالنساء األخريات، بما في ذلك 
والعنف   ،)43%( الجنسي  والعنف   ،)34%( الجسدي  العنف 
أجراً  المالبس  مجال  في  العامالت  تتقاضى   .)35%( اإلقتصادي 
في  العامالت  النساء  من  ل  التنقُّ على  قدرة  أكثر  وهّن  أفضل 
معظم القطاعات األخرى في بنغالدش، مما قد يؤّدي إلى تفاقم 
على  والسيطرة  السلطة  فقدان  من  الرجال  بعض  مخاوف 

أسرهم.

مناهضة التحرُّش والعنف القائَمْين على النوع اإلجتماعي في قطاع الصناعة

%70 من العامالت في المصنع تعرّْضَن للتحرُّش الجنسي في  أّن  في غوانغزو في الصين، كشف إستطالع للرأي 
مكان العمل. وفيما يلي نسبة النساء اللواتي تعرّْضَن ألشكاٍل مختلفة من التحرُّش الجنسي:

صفير مزعج 
وصيحات ونكات 

بذيئة

تعليقات مسيئة 
على أجسادهّن 

تحديق بالصدر 
والورَكْين

عرض صور لمس مزعج
جنسية أمامهّن 

مكالمات فاحشة 
أو رسائل إباحية 

طلب ممارسة 
الجنس معهّن  

إظهار األعضاء 
التناسلية   

%15 من النساء يترْكَن عملهّن بسبب التحرُّش الجنسي. 
المصدر: إستطالع للرأي أجراه مركز دّوار الشمس للنساء العامالت )2013( وقد شمل 134 سيدة من العامالت في مجال المالبس 

مناهضة التحرُّش والعنف القائَمْين على النوع اإلجتماعي في قطاع البناء 

مناهضة التحرُّش والعنف 
القائَمْين على النوع 

اإلجتماعي في قطاع البناء 

لماذا تَُعّد مناهضة التحرُّش والعنف القائَمْين 
على النوع اإلجتماعي

)Gender-Based Violence and Harassment - GBVH(
مهّمًة لقطاع البناء؟

التحتية  البنى  مشاريع  بناء  وخاّصًة  البناء،  يشّكل  أن  يمكن 
على  تؤثّر   GBVH الـ  إلى  بالنسبة  الخطورة  عالية  بيئة  الكبيرة، 

أفراد المجتمع والعاملين وُمستخِدمي الخدمات. 

المحلية  المجتمعات  داخل   GBVH الـ أن تشتّد مخاطر  ويمكن 
الذكور من  للعّمال  النطاق  واسع  توافد  على  تشهد هذه  عندما 
أسرهم  دون  من  العّمال  هؤالء  يأتي  ما  فغالباً  المنطقة.  خارج 
يمكن  المحلي  المجتمع  إلى  نسبًة  كبيراً  دخالً  يتقاضون  وهم 
الجنسي  التحرُّش  لناحية  خطراً  يشّكلون  وقد  به،  التصرُّف 
والعنف والعالقات اإلستغاللية المتبادلة. وتكون هذه المخاطر 
أكبر عندما يدخل العّمال في تواصل وثيق مع المجتمع المحّلي، 
في  معاً  العيش  عند  أو  العمل  إلى  ية  المؤّدِ الطرق  على  مثالً، 

المناطق النائية. 

ألشكال  عرضة  أيضاً  هم  العّمال  يكون  البناء،  مرحلة  وخالل 
وتتفاقم  المعاملة،  وسوء  واإلستغالل  التحرُّش  من  مختلفة 
اً.  هذه األشكال بسبب بيئة العمل التي يسود فيها الرجال تقليدّي
فكشف بحٌث أُْجِري مع عامالت بناء في سيلهيت في بنغالدش، 
كانا  الجنسي  واإلستغالل  التحرُّش  أّن  المثال،  سبيل  على 
ما  وغالباً  العمل.  أماكن  داخل  الحياة  في  ْين  شائعتَ ظاهرتَْين 
التحرُّش  البناء  على  الُمشرِفون  أو  العمل  في  الزمالء  ارتكب 
والعنف القائَمْين على النوع اإلجتماعي وكان السبب يعود إلى 
الجنسي  ر  التوفُّ بشأن  الجندرية  النمطية  الصور  إلى  كبير  حّدٍ 

لعامالت البناء. 

كما أّن حيازة األرض التي تحدث أثناء مرحلة البناء تزيد أيضاً من 
اإلجتماعي.  النوع  على  القائَمْين  والعنف  التحرُّش  مخاطر 
التوطين  إعــادة  بشأن  ــرارات  ق يتّخذون  الذين  لألفراد  فيمكن 
ــر  األس الســتــغــالل  السلطة  ــذه  ه يغتنموا  أن  والــتــعــويــض 

في  الخطر  هذا  ويتفاقم  اً.  جنسّي المستضعفة  المجتمعية 
األماكن التي ال يمكن فيها للنساء قانونياً أن يحْزَن على سندات 
واألمر  أراضيهّن،  من  طردهّن  يسّهل  ما  وهذا  لــألرض،  ملكية 

ينطبق بشكل خاص على األسر التي تعيلها امرأة. 

والعنف  التحرُّش  مناهضة  منافع  هي  ما 
القائَمْين على النوع اإلجتماعي؟  

يمكن أن تكون لمناهضة التحرُّش والعنف القائَمْين على النوع 
اإلجتماعي في مرحلة البناء المنافع التالية:

الصحة  وتعزيز  للعّمال  والعاطفي  الجسدي  الرخاء  •     تحسين 
أصحاب  يعتبر  مثالً،  الفلبين  ففي  ْين.  تَ المهنّي والسالمة 
البشرية/ المناعة  الجنسي وفيروس نقص  التحرُّش  العمل 
وهما  ْين  تَ المهنّي والسالمة  الصحة  قضايا  بين  من  اإليــدز 
ْين من  ُمدرجان ضمن التدريب على الصحة والسالمة المهنيتَ

ِقَبل اإلتحاد الوطني لعّمال البناء والتشييد. 

والمسؤوليات  المالية  والمخاطر  بالسمعة  اإلضرار  •     تفادي 
ِّبة على الشركات والمستثمرين والُمتعاِقدين  القانونية المترت
الدولي  البنك  ألغى  مثالً،   ،2015 العام  ففي  البناء.  مجال  في 
إّدعاءات  بعد  أوغندا  في  النقل  قطاع  تنمية  مشروع  تمويل 
خطيرة تتعّلق بسوء السلوك الجنسي واإلساءة الجنسية من 

ِقَبل الُمتعاِقدين. 

في  للعمل  إجتماعية  رخصة  على  والحصول  عالقات  •     بناء 
الحوار  عن  ــذا  ه ينتج  أن  ويمكن  المحلية.  المجتمعات 
القائَمْين  والعنف  التحرُّش  مخاطر  وتتّبع  لفهم  المنتظم 
على النوع اإلجتماعي التي تترافق مع المشروع باإلضافة إلى 

اإلستخدام الفّعال للتدابير لمنع الـ GBVH واإلستجابة له.

أن  للشركات  يمكن  الذين  الُمحتَملين  العّمال  نطاق  •     توسيع 
تستعين بهم، بَمْن فيهم النساء العامالت من المجتمعات 
للتحرُّش  رة  المتصوَّ المخاطر  انخفاض  بسبب  المجاورة 

والعنف القائَمْين على النوع اإلجتماعي. 

الهند – كشفت أبحاث أُجِريت في بهيالي في الهند أّن واحدة من 
أصل ثالثة عّمال بناء كانت امرأة وهي تعّرضت بانتظام للتحرُّش 
واإلستغالل الجنسي على يد الُمشرِفين والُمتعاِقدين وأصحاب 
أطفال  ولهّن  أسرهّن  يعْلَن  اللواتي  النساء  وكانت  المواقع. 
معرَّضات بشكل خاص لخطر اإلستغالل الجنسي واإلقتصادي. 
م الصور النمطية التي تُظهر النساء  ففي الهند، يمكن أن تُضخَّ
و"غير  اً"  جنسّي "متوّفرات  أنهّن  على  القطاع  هذا  في  العاِمالت 
طاهرات" بفعل التمييز الطبقي والطائفي. ونتيجًة لذلك، غالباً 
ما تواجه العامالت التحرُّش الجنسي والتلميحات الجنسية، ما 
الذين  الذكور  شركائهّن  لدى  والعنف  الغيرة  ــدوره  ب يثير  قد 

يمكثون في البيت. 

العامالت  من   74% الهند،  في 
عن  أبلْغَن  البناء  مجال  في 
الجنسي  للتحرُّش  تعرضهّن 

في مكان العمل.  
المصدر: راي وساركار )2012(
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والعنف  الــتــحــرُّش  مناهضة  ــّد  ُــَع ت لــمــاذا 
القائَمْين على النوع اإلجتماعي مهّمًة لقطاع 

النقل؟ 
الُمستفيدون من الخدمات/الرّكاب

الفرص  إلى  للوصول  مهمة  بوابة  العام  النقل  شبكات  تُعتَبر 
آمنة  للنقل  تحتية  بنية  في  لإلستثمارات  ويمكن  األساسية. 
خالل  من  اإلقتصادي  التمكين  من  تزيد  أن  التصميم  وحسنة 
ل وإتاحة فرصة الوصول إلى العمل األعلى  تحسين حركة التنقُّ

أجراً والتعليم والرعاية الصحية. 

للعنف  والفعلي  ر  الُمتصوَّ التعرُّض  مخاطر  فإّن  ذلك،  ومع 
ل  والتحرُّش يمكن أن تحّد من حرية النساء والفتيات في التنقُّ
والوصول المتكافئ إلى األسواق والخدمات. وتُظهر إستطالعات 
ب بهم وبأنّهم  الرأي أّن الرّكاب غالباً ما يشعرون بأنّهم غير مرحَّ

عرضة للتهديد أثناء استخدامهم وسائل النقل العام.  

العنف  أّن  باولو  ساو  في  المترو  نظام  حول  األبحاث  كشفت 
الجنسي يترّكز في المحطات المركزية األكثر إزدحاماً، خالل 
ساعات الذروة، وفي المحطات التي تجذب أيضاً أشكاالً أخرى 

من العنف واإلخالل بالنظام العام. 

 "Free to Be وتحّدد خارطة السالمة على اإلنترنت "حرية أن تكون
مراكز النقل الرئيسية ومحطات القطارات والحافالت كمواقع 
ليما،  كمباال،  )دلهي،  مدن  خمس  ففي  للتحرُّش.  رئيسية 
مدريد، سيدني(، يمكن للشابات والفتيات أن يستخدْمَن نظام 
تحديد المواقع لوضع عالمة "جّيد" على المواقع التي يشعْرَن 
فيها باألمان وعالمة "سّيء" على المواقع التي يشعْرن فيها 

بعدم األمان. 

عّمال النقل   
غالباً ما تتعّرض النساء العامالت في مجال النقل إلى مستويات 
عالية من العنف والتحرُّش على يد زمالء ومشرفين كما على يد 
عاّمة الناس، ويعود ذلك جزئياً لكْون النقل قطاعاً يهيمن عليه 
الناس،  مع  منتظماً  تواصالً  يتطّلب  فيه  العمل  ولَكْون  الذكور، 

ولَكْون أماكن العمل غالباً ما تكون متنّقلة ومعزولة. 
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3 من أصل 5 نساء على مستوى العالم أفْدَن بأنهّن 
تعّرْضَن للتحّرش الجنسي في وسائل النقل العام 

المصدر: بيانات مؤسسة غالوب Gallup الواردة من 143 بلداً 

مخاطر  من  تزيد  أن  المزدحمة  العام  النقل  لشبكات  يمكن 
التعرُّض للتحرُّش والعنف القائَمْين على النوع اإلجتماعي من 
من  الُمستفيدين  بين  الشديد  التقارب  مثل  عوامل  ــالل  خ
لدى  الهوية  عن  الكشف  وعدم  اإلنتقالية  والبيئات  الخدمات 

ارتكاب أعمال العنف القائم على النوع اإلجتماعي.  
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تجارب النساء مع التحرُّش الجنسي في وسائل النقل العام 

مناهضة التحرُّش والعنف القائَمْين على النوع اإلجتماعي في قطاع النقل العام  

مالحظة: يجب توّخي الحذر عند إجراء مقارنات بين المدن، بسبب أحجام/منهجيات إستطالع الرأي التي تختلف بعض الشيء.
المصادر: سريالنكا، باكو، كاراتشي، تبليسي؛ مدينة مكسيكو؛ بوغوتا؛ نيروبي؛ بومباي.  

1 من أصل 4 نساء يعمْلَن في مجال النقل تقول 
إّن العنف ضّدها هو حدث يقع بانتظام في قطاع 

النقل.
األوروبــي  اإلتحاد  أجــراه  للرأي  إستطالع  من  بيانات  المصدر: 

للنقل في 24 دولة أوروبية

لمعرفة المزيد، يرجى اإلّطالع على مناهضة التحرُّش والعنف القائَمْين على النوع اإلجتماعي: الممارسات الجّيدة الناشئة في القطاع 
الخاص والبنود القطاعية الُمراِفقة التي ترّكز على الصناعة والبناء والنقل العام.
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