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 من العنف والتحرش  يةعمل خال بيئةالوقت لبناء حان 

ولية عدد  
ّ
عتبر اتفاقية منظمة العمل الد

ُ
ي كافةة للغاية بالنسبة للعمّ مّ مهالمتعلقة بمناهضة العنف والتحرش  190لماذا ت

 
أنحاء   ال ف

 العالم؟  

 
ّ
عد
ُ
ولية عدد  ت

ّ
تمنح  معاهدة دولية جديدة غبر مسبوقة   ( C190والتحرش ) المتعلقة بمناهضة العنف  190اتفاقية منظمة العمل الد
الوقاية من  ي 

 
ف الحق  النقابات    العّمال  مت 

ّ
نظ االجتماعي حيث  النوع  القائمان عىل  والتحرش  العنف  ذلك  ي 

 
ف بما  والتحّرش  العنف 

ي كامل أنحاء العالم  
 
ي  حمالت قوية تطالب بالعمالية ف

من طرف مؤتمر    2019يونيو    21تّم اعتمادها يوم  إصدار هذه االتفاقية الت 
التا  القرارات  الثالثية التخاذ  )الهيئة  الدولي  لالعمل  وليةبعة 

ّ
الد العمل  يونيو  منظمة  ي شهر 

 
التنفيذ ف ي دخلت حبر  

بعد    2020( والت 
ي وتكّملها التوصية عدد  المصادقة عليها من طرف كّل من األورغواي   ي تقدمR206)   206وفيجر

توجيها مفّصال حول كيفية تنفيذ    ( الت 
 . ي
      االتفاقية عىل المستوى الوطت 

ل انتهاكا لحقوق االنسان وتتعارض    تعتبر االتفاقية بادرة غبر مسبوقة
ّ
ي فضاء العمل قد تشك

 
 ممارسة العنف والتحرش ف

ّ
ف بأن ألنها تعب 

 مع مبادئ العمل الالئق: 

ل  "
ّ
...قد تشك ي فضاء خال من العنف والتحرش بما ذلك العنف والتحرش القائمان عىل النوع االجتماعي

 
ي العمل ف

 
...حق الجميع ف

ي فضا 
 
ء العمل انتهاكا أو إساءة لحقوق االنسان وهي تهديد لتكافؤ الفرص وغبر مقبولة ومتعارضة مع مبادئ  ممارسة العنف والتحرش ف

      (. C190العمل الالئق." )ديباجة االتفاقية 

إل اتباع نهج شامل ومتكامل ومراٍع للنوع االجتماعي لمنع وإزالة العنف والتحرش من فضاء العمل وتضع معايبر    C190تدعو االتفاقية  
والعمال   العمالية  النقابات  بير   المجتمعي  للحوار  شاملة  طريق  خريطة  ر 

ّ
توف العمل  لدنيا  فضاء  ي 

ف  والتحرش  العنف  منع حدوث 
ستخدم مشاري    ع بنود   تضّمنيوالتصدي له. ]تجدون أسفله اتفاقا نموذجيا  

ُ
ي المفاوضاتت

     [. تفاوض جماعي بشأن وضع اتفاق   ف 

ي سياق   يتعيرّ  اتخاذ اجراءات عاجلة من
ي العمل بفضاء خال  19-كوفيد  جائحة طرف الحكومات والموظفير  ف 

لضمان حّق الجميع ف 
عتبر المصادقة عىل االتفاقية عدد  

ُ
لهذه الجهود حيث كان االتحاد الدولي للنقابات  ذات أهمية حاسمة    190من العنف والتحرش. ت

ي لنقابات العمال المسيحية  
ي كافة  CNV Internationaal)العمالية والنقابات العالمية إل جانب االتحاد الوطت 

( ونقابات العمال ف 
ي تنفيذ الحمالت وممارسة الضغط عىل الحكومات  

ا ف 
ّ
اطالق  المصادقة عىل االتفاقية من خالل    من أجل أنحاء العالم نشطون جد

    .    Ratify190#حملة 

ي  كل  190االتفاقية عدد  تحمي 
ن
ن العام والخاص وف ي القطاعي 

ن
ن ف ن العاملي   االقتصاد النظامي وغي  النظامي قطاع الموظفي 

ي تضمن حق    C190تعتبر اتفاقية  
ي العمل بفضاء خال من  االتفاقية األول الت 

ن
ي ذلك العنف والتحرش  الجميع ف

ن
العنف والتحرش بما ف

ي جميع قطاعات االقتصاد العامة    القائمان عىل النوع االجتماعي 
ي يتعرض لها العمال ف 

وهي تتناول مسألة التميبر  وجوانب الضعف الت 
ه قد ال يكون للعمال غبر النظاميير  

ّ
. عىل الرغم من أن ي ذلك القطاع النظامي وغبر النظامي

 االتفاقية    والخاصة بما ف 
ّ
 أن

ّ
رّب عمل إّل

ي وضع تداببر وتوفبر موارد لمنح حدوث العنف والتحرش الذي قد يتعرض  
ه يجب عىل السلطات الحكومية أن تساهم ف 

ّ
ف بأن تعب 

    .  له العمال غبر النظاميير 

ي ذلك المتدربو االتفاقية جميع العمال بغض النظر عن وض تشمل
       الباحثون عن عمل.  المتطوعون و ن و عهم التعاقدي بما ف 

ي ت
 

ي ذلك العنف والتحرش القائمان عىل النوع االجتماعي  غط
ن
 االتفاقية جميع أشكال العنف والتحرش بما ف

ف بأن العنف والتحرش هما "مجموعة من السلوكيات والممارسات غبر المقبولة أو    التهديد بارتكابها   لالتفاقية نطاق واسع إذ أنها تعب 
  تتسبب بها أو يحتمل أن    تتسببة أو  أو اقتصادي   ةأو جنسي  ةأو نفسي   ةر  جسديا ض  أ  إحداث  أو مّرات متكررة وتهدف إل  ةسواء مرّ 

     ."  وتشمل العنف والتحرش القائمان عىل النوع االجتماعي

ي ذلك العنف والت
ي تؤثر عىل فضاء العمل بما ف 

حرش من طرف أطراف  تشمل االتفاقية جميع أشكال العنف والتحرش الممكنة الت 
ي عىل مكان العمل.    لي عندما يكون له تأثبر سلتر

 ثالثة )العمالء والزبائن والمرض  والتالميذ وعامة الناس( والعنف المب  

ه نوع من العنف والتحّرش الموجه إل  العنف  االتفاقية بشكل خاص عىل انهاء  تشدد  
ّ
ي ُيعّرف عىل أن

القائم عىل النوع االجتماعي الت 
ا غبر متناسب عىل األشخاص من جنس أو نوع اجتماعي معيرّ  و  يشمل  األشخاص بسبب جنسهم أو نوعهم االجتماعي أو الذي يؤثر تأثبر

الجنسي   نهج مراعالتحرش  بتنفيذ  الحكومات  العمل من خالل    وتطالب  ي فضاء 
العنف والتحرش ف  للقضاء عىل  االجتماعي  للنوع 

ي تشمل القوالب النمطية القائمة عىل النوع االجتماعي وأشكال التميبر   و   المرتبطة به  الخطورة   عواملو   الجذرية له معالجة األسباب  
الت 

 . االجتماعي النوع  القائمة عىل  المتكافئة  السلطة غبر  والمتداخلة وعالقات  العامالت    المتعددة  النساء   
ّ
بأن االتفاقية كذلك  ف  تعب 
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المساواة و  للتميبر  وعدم  الذين يتعرضون  ي حاالت ضعف  والعمال 
 
إل مجموعات ف أو  أكبر  أو  إل مجموعة ضعيفة  ينتمون  الذين 

ه  
ّ
 التوصية تشبر إل أن

ّ
 أن

ّ
ي االتفاقية إّل

 
ي فضاء العمل. بالرغم من عدم تعريفها ف

 
يتأثرون بشكل غبر متناسب من العنف والتحرش ف

ي حاالت ضعف وفقا لمعايبر ال
 
ي تكون ف

. قد  عمل الدولية واتفاقيات حقوق االنسان الساريةيجب تفسبر الفئات الضعيفة وتلك الت 

ي تتعرض للتميبر  مثل المثليير  واألقليات العرقية والعمال المهاجرين.    
        تشمل هذه مجموعة واسعة من الفئات الت 

 19-فضاء العمل المتغي   وجائحة كوفيد

ي سياق جائحة كوفيد  190تعتبر االتفاقية عدد  
 
ا ف

ّ
 العمال الذين يقدمون    ارتفع منسوب حيث    19-هامة جد

ّ
العنف والتحرش ضد

ي يتعرض فيها الموظفون للبصق ويتعرض موظفو الصحة  والعاملون  
خدمات الخط األمامي بشكل مفزع إذ شاهدنا عديد الحاالت الت 

ى وعمال   الكبر المتاجر  ات  بالمحالت و  لي خالل فب 
المب   العنف  ارتفاع منسوب  . كما أثر  ي

اللفظ  الجسدي واالعتداء  للعنف  النقل 
ي بيوتهن للع 

 
ي بقير  ف

يجب تطبيق واجب العناية من طرف رب  بالتالي    مل عن بعد الحجر الصجي عىل كثبر من النساء العامالت الالت 
 العمل تجاه موظفيه بغض النظر عن مكان عملهم.  

ذ العمل. قد يكون الفضاء العام سوقا أو    فضاء العمل  ل  واسع  تعريفوضع  تّم  
ّ
ي االتفاقية ليشمل الفضاءين العام والخاص حيث ُينف

 
ف

لية أو   ال خاصا تعمل فيه كمعينة مب   ي الشارع تقوم فيه العاملة غبر النظامية ببيع منتجاتها أّما الفضاء الخاص فقد يكون مب  
 
مكانا ف

ي بيتها الخاص. يشمل فضاء العمل كذلك  مقدمة للرعاية أو قد يكون  
 
ي البيت حيث تقوم العاملة بخياطة المالبس ف

 
ي شكل عمل ف

 
ف

ي 
ي يتلق  فيها  اجتماعات العمل والمناسبات االجتماعية والتدريبات الت 

تحدث خارج مكان العمل الفعىلي وينطبق هذا عىل األماكن الت 
احة أو يتناول طعاما أو يس  ايد عدد العاملير   العامل أجرا ويأخذ اسب   

ي صلة بب 
 
تخدم مرافق الرصف الصجي واالغتسال وتغيبر المالبس. ف

ي ذلك التحرش    تالمعلومات واالتصاال   جيا تكنولو   عبر عن بعد نجد كذلك االتصاالت المتعلقة بالعمل حيث ُيمارس التحرش  
 
بما ف

        . ونية ووسائل التواصل االجتماعي ي عن طريق الرسائل االلكب 
وت           االلكب 

ي الليل. بالتالي من الهام أن تشبر االتفاقية إل التنقل 
من    ُيعتبر التنقل من وإل مكان العمل خطرا بالنسبة لعديد العمال اليوم خاصة ف 

ي وسائل النقل العمومية.  وإل مكان العمل عىل أنه جزء  
من فضاء العمل مما قد يحث الحكومات عىل تحسير  اجراءات السالمة ف 

قطاعي   ي 
ف  للعمال  بالنسبة  هامة  تكون  ي سوف 

والت  العمل  أصحاب  يوفرها  أن  يجب  ي 
الت  للمساكن  بالنسبة  الحال كذلك  هو  هذا 

ي بيوت مشغليهم.  المالبس والزراعة حيث يقوم صاحب العمل بتوفبر  مبيتات لهم أو بال 
ليير  الذين يعيشون ف   

 نسبة للعمال المب 

امات المفروضة عىل الحكومات وأصحاب العمل لمنع وانهاء العنف والتحرش  ن  االلي 

ي المقابل  
ي مكان العمل. ف 

انهاء العنف والتحرش ف  ي 
عتبر هذه االتفاقية كذلك أول معاهدة دولية تتناول مسؤوليات الحكومات ف 

ُ
ت

لزم أصحاب العمل بتنفيذ السياسات المتعلقة بمكان العمل واجراءات تقديم ا يطلب من الحكوم
ُ
لشكاوي وعمليات  ات إصدار قوانير  ت

ة عىل  ب  تقييم المخاطر  المتعلقة 
ّ
ي مكان العمل. ُيعتبر تركبر   االتفاقية بشد

السالمة والصحة المهنية ورفع الوعي وتقديم التوجيه ف 
وظف أعدادا ضخمة من النساء مثل قطاعات  جتماعي  مسألة العنف القائم عىل النوع اال 

ُ
ي ت
هاما للغاية بالنسبة لقطاعات االقتصاد الت 

لي والتعليم وما إل ذلك.  
   المالبس والمنسوجات والفالحة وخدمات الصحة والرعاية والعمل المب  

 الحكومات مطالبة بإدراج نهج متكامل يهدف إل انهاء العنف والتح
ّ
ي قوانينها وسياساتها المتعلقة بالعمل  فضال عن ذلك فإن

رش ف 
 والتشغيل والمساواة وعدم التميبر  والهجرة والصحة والسالمة المهنية والجريمة.  

ي إجراء عمليات تقييم  
مخاطر بهدف منع حدوث العنف والتحرش وهي تشمل المخاطر النفسية واالجتماعية  الألصحاب العمل دور ف 

ي قد تؤدي إل  و ظروف العمل أو محتواه.  الناجمة عن سوء تنظيم العمل أ
ي خط االنتاج الت 

قد يشمل ذلك طريقة تنظيم العمل ف 
ل أهداف خطوط االنتاج غبر المنطقية أو ساعات العمل الطويلة خالل المواعيد  

ّ
تزايد خطر التحرش. عىل سبيل المثال يمكن أن تشك

تؤثر س  المالبس عوامال قد  ي قطاع صناعة 
الضيقة ف  أيضا ظروفالنهائية  تخلق  لكنها  العامالت  النساء    ا قد لبا عىل صحة وسالمة 

ي تعرضهّن لل ت
ي العمل والتحرش ضغط واالجهاد تسبب ف 

.    ف  ي ذلك التحرش الجنسي
 بما ف 

ي عمليات تقييم  
 أطراف ثالثة وضمان ادراجها ف 

ّ
تدعو المعايبر كذلك إل اتخاذ اجراءات لمنع حدوث العنف والتحرش من طرف وضد

إليها الموظفو المخاطر مثال لتحديد مخاطر   ي يتعرض 
الزبائن بانتظام والترصف  العنف والتحرش الت  ة مع  ن الذين يتعاملون مباشر

 .   ن هذه المخاطر بشأ

يُ  مثل  كما  االنتصاف  الدعم والخدمات وسبل  إل  الوصول  العنف والتحرش من  لتمكير  ضحايا  االجراءات  باتخاذ مزيد من  طالب 
ها من مراكز األزمات  خدمات خدمات تقديم المشورة والمعلومات و  ئ وغبر الطوارئ والرعاية الطبية والعالج والدعم النفسي والمالجر

ط طة المختصة أو رجال الشر              ة المدربير  تدريبا خاصا.     ووحدات الشر

          

ي الذين يجب أن يتلقوا  
طة والجهاز القضاتئ ي العمل والشر

ي عالقة بإجراءات االنفاذ وسبل االنتصاف دور مفتسر
تتضّمن االتفاقية ف 

ي مجالتدريبات وتو 
 العمال.   انهاء العنف والتحرش القائمان عىل النوع االج  جيهات مراعية للنوع االجتماعي ف 

ّ
 تماعي والتميبر  ضد
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 أصحاب العمل والنقابات العمالية مطالبون بتنظيم تدريبات ووضع مبادئ توجيهية تساعدهم عىل  
ّ
من المهم االشارة كذلك إل أن

ي فضاء العمل والتصدي له.    
 
 منع حدوث العنف والتحرش ف

ة 
ّ
ه:    االتفاقيةمن   9تنّص الماد

ّ
 عىل أن

لزم أصحاب العمل باتخاذ اجراءات  عضو اعتماد قوانير  ولو يجب عىل كل دولة  
ُ
لمنع حدوث    تتناسب مع درجة سلطتهم  مناسبةائح ت

ي ذلك العنف والتحرش القائمان عىل النوع االجتماعي  
 
ي فضاء العمل بما ف

 
بقدر االمكان عمليا  و   بصفة خاصة  والقيامالعنف والتحرش ف

    :   ب

 كان العمل حول العنف والتحرش بالتشاور مع العمال وممثليهم اعتماد وتنفيذ سياسة خاصة بم )أ( 

ي إدارة الصحة والسالمة المهنية 
 
 )ب( مراعاة العنف والتحرش والمخاطر النفسية واالجتماعية المرتبطة بهما ف

 يهما )ت( تحديد وتقييم مخاطر العنف والتحرش بمشاركة العمال وممثليهم واتخاذ اجراءات لمنع حدوثهما والسيطرة عل 

تم   ي 
الت  المخاطر  المعنيير  حول  األشخاص  من  هم  للعمال وغبر االقتضاء  ميشة وحسب  بأشكال  معلومات وتدريبات  توفبر  )ث( 

ي ذلك المتصلة بحقوق  
 
هم  تحديدها ومخاطر العنف والتحرش واجراءات الوقاية والحماية المرتبطة بها بما ف وواجبات العمال وغبر

ي عالقة
 
ي الفقرة الفرعي   من األشخاص المعنيير  ف

 
ي تمت االشارة إليها ف

ة.  ةبالسياسة العامة الت 
ّ
     )أ( من هذه الماد

شد هذه المادة بأحكام التوصية   ه يجب   206تسب 
ّ
ي تنّص عىل أن

ه ال يتّم  يقر ب  السياسة الخاصة بمكان العمل بيانا    أن تتضّمن  الت 
ّ
أن

وحقوق ومسؤوليات العمال وأصحاب العمل ومعلومات حول اجراءات تقديم  برامج وقاية  أن تتضّمن  التسامح مع العنف والتحرش و 
للمشتكير  والضحايا والشهود والمبلغير  عن المخالفات من  توفبر الحماية     باإلضافة إل الشكاوي والتحقيق والخصوصية والشية

         االيذاء أو االنتقام.   

ي فضاء العمل 
ن
لي ف

ن  العنف المين

ف بالعنف المب    ه شكل م ُيعب 
ّ
ي مكان العمل  لي عىل أن

 الناجيات من هذا  ن أشكال العنف ف 
ّ
يؤثر سلبا عىل حياة النساء العامالت إذ أن

الناجيات   أن يؤثر عىل سالمة  المهنية ويمكنه  ي حياتهّن 
العمل وإحراز تقدم ف  ي 

لديهّن فرصا أضعف لالستمرار ف  العنف  النوع من 
ي العمل. قد يحدث االع 

ي مكان العمل ألنه المكان الذي يستطيع فيه المعتدي أن يجد  وسالمة زمالئهم ف 
تداء الجسدي والمطاردة ف 

لي   مرأة.  
ات الحجر الصجي بسبب جائحة كوفيدأصبح العنف المب   ي يعملن عن بعد.    19-خالل فب 

ة بالنسبة للنساء الالت   مشكلة كببر

لي ويعتبر هذا شكال آخر من    190تمثل جزء كببر من حملة النقابات العمالية من أجل اعتماد االتفاقية عدد  
ي إدراج العنف المب  

ف 
ي ديباجة االتفاقية عدد 

لي ف 
ف بالعنف المب    :  190أشكال االنفراج بالنسبة للعّمال. ُيعب 

"  
ّ
لي ا لوحظ أن

ه بإمكان الحكومات ومنظمات أصحاب  أن يؤثر سلبا عىل العمل و   يمكنه  لعنف المب  
ّ
االنتاجية والصحة والسالمة وأن

اجراءات أخرى   بير   لي من 
المب   العنف  تبة عن  المب  باألثار  اف  االعب  المساعدة من خالل  العمل  العمل والعمال ومؤسسات سوق 

      واالستجابة لهذه األثار ومعالجتها."    

ي فضاء العمل    الحكومات باتخاذ   190تطالب االتفاقية عدد  
لي والتخفيف من أثره ف 

اف بآثار العنف المب   االجراءات المالئمة لالعب 
لي من التمتع بإجازة  

ي مزيد من التفاصيل من خالل اضافة أحكام مثل تمكير  ضحايا العنف المب  
بقدر االمكان عمليا. تدخل التوصية ف 

ا  ادراج  الفصل وضمان  ترتيبات عمل مرنة وحمايتهّن من  العمل والقيام وتنفيذ  ي مكان 
المخاطر ف  ي عمليات تقييم 

لي ف 
المب   لعنف 

.         مكافحة باإلحاالت إل خدمات  لي إل جانب اتخاذ اجراءات لرفع الوعي
 العنف المب  

   وحرية إنشاء الجمعيات والتفاوض الجماعي  الحوار المجتمعي 

اف الف ف االتفاقية بأهمية حرية انشاء الجمعيات واالعب  التفاوض الجماعي عىل جميع المستويات كوسيلة لمنع حدوث  عىلي بحق  تعب 
 المشاورات مع منظمات أصحاب العمل والعمال محور وضع قوانير  وسياسات لمنع وانهاء  ما العنف والتحرش والتصدي له

ّ
عد
ُ
. ت

ي ف 
  والمساواة وعدم التميبر  والهجرةهذا بقوانير  السالمة والصحة المهنية    ضاء العمل وتطبيقها ورصدها ويتعلق العنف والتحرش ف 

 ضعفا.  
ّ
      ويشمل العمال األشد

ي ذلك تطبيقها عن طريق مكان العمل أو  التفاوض الجماعي  
يبق  التفاوض الجماعي أحد أهم األدوات لتنفيذ المعايبر الجديدة بما ف 

كات المتعددة الجنسيات.  القطاعي وعبر سالسل االمداد العالمية من خالل االتفاقات االطارية العالمية بير    النقابات العالمية والشر
 
ّ
انحت  إذا لم تقم الدول بعد بالمصادقة عىل االتفاقية فإن عتبر

ُ
مخطط المفاوضات والتفاوض الجماعي     االتفاقية إل جانب التوصية ت

ي أماكن العمل. ]تجدون أ
ي  ف   ومشاري    ع بنود لالتفاقات الجماعية[.     سفله اتفاق نموذجر
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ي يمكن أن تتخذها 
 190نقابة العمال لضمان المصادقة عىل االتفاقية عدد االجراءات الت 

وأقيموا تحالفات مع المنظمات الداعمة لالتفاقية:    190مارسوا الضغط عىل حكومتكم لتصادق عىل االتفاقية عدد   •
#Ratify C190 

موا تدريبات وتوجيهات لممثىلي النقابات العمالية حول كيفية است •
ّ
بشأن وضع اتفاقات   خدام المعايبر كأساس للمفاوضات قد

ي  جماعية 
 
ولضمان إدراج العنف والتحرش القائمان عىل النوع  أماكن العمل  لتنفيذ سياسات وعمليات تقييم للمخاطر ف

ي أماكن العمل مستقبال.  
 
ي جميع عمليات تقييم المخاطر ف

 
 االجتماعي ف

ي ذلك ضمان فعالية وشية اجراءات تقديم الشكاوي وبناء الثقة مع   •
 
ي بناء الوعي بشأن العنف والتحرش بما ف

 
ساهموا ف

    بليغ عن حاالت العنف والتحرش.   الموظفير  ليشعروا باألمان عند قيامهم بالت

 السياسات واالجراءات الداخلية لنقابة  •
ّ
ي تنص  كم تتماشر مع المعايبر الدنيا العمال الخاصة ب  نظموا أموركم وتأكدوا من أن

الت 
   .     206والتوصية عدد  190االتفاقية عدد  عليها 

ي العمل 
ن
ي حول العنف والتحرش ف  اتفاق نموذج 

وع بنود للتفاوض ي ذلك العنف والتحرش القائمان    مشر
ن
ي العمل بما ف

ن
بشأن اتفاقات التفاوض الجماعي حول العنف والتحرش ف

 عىل النوع االجتماعي 

كات المتعددة واالتفاقات القطاعية[     ]يجب تكييفها   كات والشر  مع اتفاقات أماكن العمل والشر

كة[ بإنهاء جميع أشكال العنف والتحرش   م ]الشر ي فضاء العمل وهذا يشمل التحرش الجنسي وأي  تلب  
( ف  )الجسدي والجنسي والنفسي

ي خلق بيئة مخيفة أو عدائية أو مهينة أو  
ي مكان العمل وأي سلوك يساهم ف 

سلوك يمكنه أن يؤثر سلبا عىل كرامة المرأة أو الرجل ف 
أو مسيئة.  ة 

ّ
النو   مذل القائمان عىل  العنف والتحرش  اهتمام خاص إلنهاء  بهما بشكل غبر  يول  تتأثر  المرأة   

ّ
بأن افا  اعب  االجتماعي  ع 

 متناسب. 

ي تم وضعها بموجب  
كة[ لمعايبر العمل الدولية الت  ولية عدد  تمتثل ]الشر

ّ
المتعلقة بمناهضة العنف    190اتفاقية منظمة العمل الد

ي ]أضف اسم البالد[.  وهذا ينطبق حت ّ إذا لم تتم المصادقة عىل االتفاقية بعد  206والتوصية عدد   والتحرش
 ف 

ي ذلك السياسات المتعلقة  
كة ذات الصلة بما ف  يتم منع حدوث العنف والتحرش وكشفه ومعالجته من خالل جميع سياسات الشر

ية. بال  يقوم أطراف االتفاق ب:  صحة والسالمة والموارد البشر

لل 1 للتصدي  وقائية  تداببر  بالعنف  .تنفيذ  المتعلقة  المخاطر  تقييم  عمليات  مراعاة  مع ضمان  االجتماعي  النوع  عىل  القائم  عنف 
  . ي إعداد خطط وقائية مراعية للنوع االجتماعي

 والتحرش للنوع االجتماعي لتساهم ف 

ئية غبر المنطقية وثقافة  .معالجة العوامل الكامنة وراء التحرش الجنسي مثل ساعات العمل الطويلة وضغوط االنتاج والمواعيد النها 2
ي تسبب مخاطرا بالنسبة للنساء العامالت. 

 وتنظيم العمل الت 

ي ذلك3
ي مكان العمل حول انهاء العنف والتحرش بما ف 

لمنع وانهاء العنف    ا وتداببر لتقديم الشكاوي    ا نظم  . وضع سياسة شاملة ف 
 .  والتحرش ال سيما العنف والتحرش القائمان عىل النوع االجتماعي

ي تّم وضعها وتنفيذ اجراءات    . 4
ي مكان العمل وضمان وثوق العمال بنظم تقديم الشكاوي الت 

انشاء لجنة خاصة بالتحرش الجنسي ف 
    رسمية وغبر رسمية لتسوية الشكاوي ومحاسبة الجناة.   

فير  حول منع وانهاء ال5  عنف والتحرش. . تنفيذ حمالت اعالمية وتوعوية لجميع الموظفير  وتدريبات للمدراء والمشر

ي ذلك تقديم المشورة ومنح إجازات مدفوعة األجر.    6
 . توفبر الدعم لضحايا العنف والتحرش ال سيما التحرش الجنسي بما ف 

لي من خالل  7
لي ) . توفبر الدعم لضحايا العنف المب  

أيام قابلة    10تمكينهّن من إجازة مدفوعة األجر بسبب تعرضهن للعنف المب  
ي الظ

ي  للتمديد ف 
روف االستثنائية( و تعديل ساعات العمل وتقييم المخاطر وتخطيط السالمة وتقديم المساعدة المالية والدعم السكت 

ي الحاالت الطارئة.   
 ف 

األطر   التقارير ضمن  االجتماعات وإرسال  االتفاق مع ضمان عقد  تنفيذ  لرصد  العمل  النقابات وأصحاب  كة بير  
إنشاء لجنة مشب 

 الزمنية المتفق عليها.    
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 معلومات وموارد اضافية

ي لنقابات العمال المسيحية )
ي العمل ليس جزءا من العمل: دل CNV Internationaalاالتحاد الوطت 

 
يل إلنهاء العنف  (: العنف ف

ي العمل. 
 
 المرأة ف

ّ
   ضد

rces/Persistent/8f205ccd716f814f44e00870006dd58e7731https://www.cnvinternationaal.nl/_Resou
fa70/CNV_Internationaal_Stop_Violence_At_Work_webversie%20clickable.pdf 

kDV@Wor 19-: 91- احاطات اعالمية حول جائحة كوفيد-covid-et.org/content/dvworkhttp://dvatworkn
briefings 

ولية
ّ
ولية عدد  ILO (2020) منظمة العمل الد

ّ
- طريقة لدعم االستجابة لجائحة كوفيد 12تتضّمن   -190اتفاقية منظمة العمل الد

ي منها     19
 
 والتعاف

en/index.htm--2/WCMS_744782/lang-conditions-https://www.ilo.org/global/topics/working 

ولية
ّ
وليةموجز سياسات  ILO (2020) منظمة العمل الد

ّ
ولية  اتفاقية  . منظمة العمل الد

ّ
والتوصية عدد   190عدد منظمة العمل الد

/ed_dialogue/---http://www.ilo.ch/wcmsp5/groups/public---حول مناهضة العنف والتحرش  206
actrav/documents/briefingnote/wcms_749786.pdf 

ولية  
ّ
ي فضاء العمل )تغظي  ILO (2020) منظمة العمل الد

 
بإيجاز االتفاقية    جملة من االحاطات التقنية حول العنف والتحرش ف

 األشخاص ذوي االعاقة والعنف   206والتوصية عدد   190عدد 
ّ
لي والعنف والتحرش ضد

والتحرش الجنسي والعنف المب  
ية  وس نقص المناعة البشر ي فضاء العمل(:     HIVوالتحرش المرتبطان بفبر

    ف 

--harassment/resources/WCMS_738113/lang-https://www.ilo.org/global/topics/violence
en/index.htm 

   : 190عدد حملة االتحاد الدولي لعّمال المنازل من أجل االتفاقية  

https://idwfed.org/en/campaigns/c190 

   : 190حملة االتحاد الدولي لنقابات العمال للمصادقة عىل االتفاقية عدد 

csi.org/GBV-https://www.ituc 

ي ) ي عالم العمل2017بيلينجر جر
 المرأة والرجل ف 

ّ
   (ILOمنظور واجراءات النقابات العمالية )جينيف،  -( العنف والتحرش ضد

dex.htmen/in--https://www.ilo.org/actrav/info/pubs/WCMS_546645/lang 

  

CNVI-0253 

 

 

 

https://www.cnvinternationaal.nl/_Resources/Persistent/8f205ccd716f814f44e00870006dd58e7731fa70/CNV_Internationaal_Stop_Violence_At_Work_webversie%20clickable.pdf
https://www.cnvinternationaal.nl/_Resources/Persistent/8f205ccd716f814f44e00870006dd58e7731fa70/CNV_Internationaal_Stop_Violence_At_Work_webversie%20clickable.pdf
http://dvatworknet.org/content/dvwork-covid-19-briefings
http://dvatworknet.org/content/dvwork-covid-19-briefings
https://www.ilo.org/global/topics/working-conditions-2/WCMS_744782/lang--en/index.htm
http://www.ilo.ch/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/briefingnote/wcms_749786.pdf
http://www.ilo.ch/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/briefingnote/wcms_749786.pdf
https://www.ilo.org/global/topics/violence-harassment/resources/WCMS_738113/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/violence-harassment/resources/WCMS_738113/lang--en/index.htm
https://idwfed.org/en/campaigns/c190
https://www.ituc-csi.org/GBV
https://www.ilo.org/actrav/info/pubs/WCMS_546645/lang--en/index.htm

