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السالمة والكرامة في العمل دليل إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام  2019بشأن العنف والتحرش

مقّدمة�
التحدي الرئيسي اآلن هو البناء على الزخم الذي خلقته حملة
#أنا_أيضا ) (MeToo#و»اتفاقية القضاء على العنف
والتحرش في عالم العمل” التي اعتمدها “مؤتمر العمل
الدولي” .لم يعد ممكنا إسكات أصوات النساء مرة أخرى�...
علينا أن نضمن منع العنف والتحرش على أساس نوع
الجنس ]النوع االجتماعي[ ،وإن حصل ذلك ،فستستطيع
النساء المتضررات التحدث بأمان والحصول على العدالة�.
أحلم بأن يصير العنف والتحرش في عالم العمل مرفوضين
مستقبال ،...وأن تتفكك هياكل السلطة واألسباب التي ترعى
وتشجع العنف على أساس نوع الجنس�.
اتفاقية القضاء على العنف والتحرش والتوصية المصاحبة
لها قادرتان على المساعدة على إحداث هذا التحّول الثقافي�.
تشيدي كينغ“ ،االتحاد الدولي للنقابات” 4 ،أكتوبر/تشرين األول 2019

العنف والتحرش في عالم العمل ال يتركان قطاعا على حاله .من كبار السياسيات
اللواتي يواجهن تهديدات بالقتل إلى المتدربات والمتطوعات اللواتي يواجهن انتهاكات
لفظية ومعاملة مهينة ،ومن عامالت المصانع اللواتي يضطررن لتحمل التحرش
الجنسي للحفاظ على وظائفهن إلى الباعة والبائعات المتجولين الذين يواجهون تحّرش
الشرطة ،ومن الصحفيين/ات الذين يواجهون الترهيب بسبب تقاريرهم بشأن نشطاء
المجتمع المدني المعّرضين لالعتداءات –العاملون/ات في جميع القطاعات قد
يتعرضون لألذى النفسي ،والبدني ،والجنسي ،واالقتصادي�.
ّ
وثقت “هيومن رايتس ووتش” العنف والتحرش في عالم العمل في العديد من
1
البلدان .أجرينا أبحاثا في الكثير من القطاعات ،بما فيها الزراعة ،والعمل المنزلي،
والتعليم ،والصيد البحري ،وصناعة المالبس ،والصحة ،والصحافة ،والمناجم،
والوظائف العامة ،والجيش�2.

متظاهرون يتجمعون في جراند بارك من أجل مسيرة نسائية في  20يناير/
كانون الثاني  2018ضد العنف والتحرش الجنسي في لوس أنجلوس�.
©  2018جاي سي هونغ  /أسوشييتد برس�
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السالمة والكرامة في العمل دليل إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام  2019بشأن العنف والتحرش

لجنة منظمة العمل الدولية ،المؤلفة من مندوبين من
الحكومات وأرباب العمل والعمال بعد التفاوض حول نص
اتفاقية منظمة العمل الدولية وتوصياتها بشأن القضاء على
ُ
العنف والتحرش للعام  ,2019التقطت الصورة عند اعتماد
النص ،2019 ,منظمة العمل الدولية ،جنيف.
©  2019منظمة العمل الدولية.

العديد من البلدان ليس لها قوانين مناسبة للوقاية من العنف والتحرش في عالم
العمل والتعامل معهما .على سبيل المثال ،ثلث بلدان العالم تقريبا ليس فيها قوانين
تحظر التحرش الجنسي ،بينما تعاني بلدان أخرى من ثغرات كبيرة في قوانينها 3.كما
أنّ سبل الدعم والتعويض محدودة في جميع أنحاء العالم ،وكثيرا ما يواجه العمال
ّ
والعامالت عوائق ال يمكن تخطيها عند رفع الدعاوى أو التماس المساعدة.
هذﻩ الثغرات القانونية ُتعّزز األعراف االجتماعية الضارة ،ما يجعل العنف والتحرش
سمتين غير مرغوب فيهما لكنهما طبيعيتان في العمل – ال سيما لدى العمال
والعامالت المهمشين بسبب الفقر أو وضع الهجرة أو الجنسية أو العرق أو الهوية
الجندرية أو التوجه الجنسي أو األصل القومي أو اإلعاقة أو العمر .كما يتسبب العنف
والتحرش في حواجز هائلة أمام األفراد الساعين إلى الحصول على عمل بأجر والحفاظ
عليه.
بفضل عقود من النضال من قبل منظمات العمال والعامالت ومنظمات حقوق المرأة،
تأسس زخم قوّي من أجل التغيير وضمان كرامة جميع العمال وسالمتهم.
بعد سنوات من الجهود المستمرة في التوعية ،والمناصرة ،والمفاوضات لحشد الدعم
وصياغة معايير دولية جديدة ،صّوت أعضاء “منظمة العمل الدولية” – حكومات،
ونقابات ،وجمعيات عمالية – يوم  21يونيو/حزيران  2019باألغلبية الساحقة على
اعتماد اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم
العمل )اتفاقية العنف والتحرش رقم .(190
تضع هذﻩ االتفاقية الرائدة معايير دولية للوقاية والتعامل مع العنف والتحرش في
ّ
عالم العمل .وهي مصحوبة بتوصية غير ملزمة توفر توجيهات إضافية بشأن التزامات
االتفاقية )التوصية رقم .(206
تحّدد االتفاقية التزامات دنيا للحكومات بشأن كيفية وقاية األشخاص وحمايتهم من
العنف في العمل ،وضمان حصولهم على سبل االنتصاف .يشمل ذلك اعتماد قوانين
وطنية قويّة ضّد التحرش والعنف في العمل وتبنّي استراتيجية شاملة ومتكاملة
ومراعية للبعد الجندري .تفرض االتفاقية إجراءات وقائية ،تشمل إيالء اهتمام خاص
بالقطاعات التي فيها خطورة عالية لحصول عنف أو تحرش .كما ُتلزم الحكومات بأن
تطلب من أصحاب العمل وضع سياسات مناهضة للعنف والتحرش في أماكن العمل،
ّ
واعتماد معايير خاصة بآليات التظلم ،والمراقبة ،واإلنفاذ ،ومساعدة الضحايا.
ّ
تشكل التوجيهات الواردة في االتفاقية والتوصية المرافقة لها تقّدما رائدا في مجال
ّ
المعايير ،حيث وفرت تعريفا شامال للعنف والتحرش وفهم عالم العمل الذي يجب أن
تطبق فيه هذﻩ االجراءات الحمائية .هذﻩ الحماية ال تشمل فقط مكان العمل المادي،
بل أيضا التنقالت من العمل وإليه ،واألحداث المتعلقة بالعمل والتي تحصل خارج
مكان العمل ،واألطراف الثالثة .نطاق االتفاقية يشمل القطاعين العام والخاص،
والمنظم وغير المنظم .الحماية التي توفرها االتفاقية ال تقتصر على العمال/العامالت
فحسب ،وإنما تشمل أيضا المتدربين/ات ،والعمال/العامالت الذين انتهت خدمتهم،
والمتطوعين/ات ،والباحثين/ات عن عمل ،واألفراد الذين يمارسون سلطة أو واجبات
أو مسؤوليات أصحاب العمل.

لجنة منظمة العمل الدولية ،المؤلفة من مندوبين من الحكومات وأرباب
العمل والعمال بعد التفاوض حول نص اتفاقية منظمة العمل الدولية
ُ
وتوصياتها بشأن القضاء على العنف والتحرش للعام  ,2019التقطت
الصورة عند اعتماد النص ،2019 ,منظمة العمل الدولية ،جنيف.
©  2019منظمة العمل الدولية.
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السالمة والكرامة في العمل دليل إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام  2019بشأن العنف والتحرش

تعترف االتفاقية تحديدا بأن العنف على أساس النوع االجتماعي يؤثر بشكل
غير متناسب على النساء والفتيات ،وأ ّ
ن الجهود الرامية إلى القضاء عليه
يجب أن تستجيب لالعتبارات الجندرية .وهذا يشمل االعتراف بأثر العنف
األسري على العمل ،والدور الذي يمكن أن تلعبه الحكومة والنقابات
وأصحاب العمل للحفاظ على سالمة العامالت والعمال وربطهم بخدمات
الدعم�.
التصديق على اتفاقية العنف والتحرش هو فرصة تاريخية كي تتعهد البلدان
بالقضاء على العنف والتحرش في العمل .تنفيذ االتفاقية قد يساعد على
تغيير ثقافة اإلفالت من المحاسبة ،ويحقق ضمانات جديدة لسالمة
العامالت والعمال وكرامتهم ،بغض النظر عن هويتهم ومكان عملهم�.
ّ
على سبيل المثال ،في أقل من عقد من الزمن ،دعمت أعمال المناصرة
التي قادتها منظمات ونقابات العامالت المنزليات بشأن “اتفاقية منظمة
العمل الدولي بشأن العمال المنزليين” لسنة  2011حمالت وطنية ساعدت
في تحقيق إصالحات في عشرات البلدان ،بما يشمل العقود النموذجية،
وأيام الراحة األسبوعية ،والوصول إلى محاكم العمل ،واألجر األدنى،
والشمول في برامج الضمان االجتماعي 4.رغم أنه يجب القيام بعمل كبير
للقضاء على استغالل عامالت المنازل ،إال أن أعمال المناصرة بشأن
االتفاقية لعبت دورا هاما في تحقيق هذﻩ التطورات�5.
هذﻩ الوثيقة تلخّص بنود اتفاقية العنف والتحرش وأجزاء من التوصية
المصاحبة لها ،وُتفّصل الجوانب التي تمثل تقدما مهما .الوثيقة مستمدة
من أبحاث أجرتها هيومن رايتس ووتش بهدف توضيح هذﻩ القضايا،
وتتضمن أمثلة عن الممارسات الحكومية الواعدة�.
�

10

لمحة عن االتفاقية �190

•

تفرض اتفاقية العنف والتحرش على الحكومات احترام وتعزيز وإعمال حق كل شخص
في العمل �
دون التعرض للعنف والتحرش�6.
التوصية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل )رقم  (206تكّمل اتفاقية
العنف �
والتحرش ،وتوفر إرشادات إضافية للدول�7.

•

المادة  5تفرض على الحكومات أن “تحترم وتحقق المبادئ والحقوق
األساسية في العمل” ،ال سيما لحماية حرية تكوين الجمعيات ،والحق في
المفاوضة الجماعية ،والقضاء على العمل الجبري وعمالة األطفال ،والقضاء
على التمييز في ما يتعلق باالستخدام والمهنة�.

•

المادة  6تلزم الدول باعتماد قوانين وسياسات تضمن الحق في المساواة
وعدم التمييز في االستخدام والمهنة ،بما في ذلك للعامالت والعمال من
�
المجموعات المستضعفة الذين يتأثرون بالعنف والتحرش بشكل غير متناسب� .
�
المادة ُ 7تلزم الحكومات باعتماد “قوانين ولوائح تعّرف ظاهرة العنف
�
والتحرش في عالم العمل وتحظرها ،بما في ذلك العنف والتحرش” على
أساس النوع االجتماعي� .
ّ
المادة ُ 8تركز على الوقاية ،بما في ذلك دور السلطات العامة في حالة
ّ
العامالت والعاملين في االقتصاد غير المنظم ،وتحديد القطاعات وترتيبات
العمل التي يكون فيها العمال واألشخاص اآلخرون المعنيون أكثر
تعّرضا للعنف والتحرش ،واتخاذ تدابير ترمي إلى حمايتهم�.
المادة ُ 9تلزم الحكومات بأن تفرض على أصحاب العمل اتخاذ الخطوات

الملخص التالي يصف بنود االتفاقية بإيجاز�:
•

المادة  1تعّرف العنف والتحّرش كمجموعة من “السلوكيات والممارسات
غير المقبولة أو التهديدات المرتبطة بها ،سواء حدثت مرة واحدة أو تكررت،
تهدف أو تؤدي أو ُيحتمل أن تؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي أو نفسي أو
جنسي أو اقتصادي ،وتشمل العنف والتحرش على أساس نوع الجنس ]النوع
االجتماع[”�.

•

المادة  2تحدد نطاق االتفاقية الذي يشمل العمال ،والمتدربين ،واألشخاص
الذين أنهي استخدامهم ،والمتطوعين ،والباحثين عن عمل ،واألفراد الذي
يمارسون سلطة أو واجبات أو مسؤوليات أصحاب العمل .تنطبق االتفاقية
على جميع القطاعات ،الخاصة والعامة ،المنظمة وغير المنظمة�.
• المادة  3تن ّ
ص على أن االتفاقية تغطي العنف والتحرش�:
•

في مكان العمل ،بما يشمل الفضاءات العامة والخاصة؛�

•

في األماكن التي يتلقى فيها العامل أجرا أو يأخذ استراحة أو يتناول
وجبة طعام أو يستخدم المرافق الصحية أو مرافق االغتسال وتغيير
المالبس؛�

•

خالل الرحالت أو السفر أو التدريب أو األحداث أو األنشطة االجتماعية؛�

•

في أماكن اإلقامة التي يوفرها صاحب العمل؛ و�

•

عند التوجه إلى العمل والعودة منه�.

يونيو/حزيران 2020

ّ
المادة  4تن ّ
ص على أن تحترم الحكومات “وتعّزز وتطّبق حق كل إنسان في
التمتع بعالم عمل خال من العنف والتحرش” ،وتفرض عليها اعتماد نهج
شامل ومتكامل ومراع “لقضايا الجنسين” للقضاء على العنف والتحرش
في العمل ،وتشير بشكل خاص إلى العنف والتحرش اللذين تشارك فيهما
أطراف ثالثة .تشمل االجراءات :القوانين والسياسات التي تحظر العنف
والتحرش أو ُتعنى به ،اعتماد استراتيجية شاملة ،واإلعمال القوي والمراقبة،
وتوفير سبل االنتصاف والدعم للضحايا ،وتحديد العقوبات ،وتوفير اإلرشاد
والتعليم والتدريب ،وضمان التفتيش والتحقيق في حاالت العنف والتحرش�.

•

•

•

•

المادة ُ 10تلزم الحكومات برصد القوانين الخاصة بالعنف والتحرش ,وضمان
سهولة الوصول إلى وسائل االنتصاف المالئمة والفعالة ,وآليات التبليغ وحل
النزاعات العادلة والفعالة ,بما في ذلك الحماية من االنتقام .وهذا يشمل دعم
الضحايا ,وحماية الخصوصية ,والعقوبات ,وخاصة ضمان وصول ضحايا
العنف على أساس النوع االجتماعي والتحرش إلى آليات آمنة تراعي النوع
االجتماعي لتقديم الشكاوى وتسوية النزاعات والدعم وسبل االنتصاف .كما
يشمل االعتراف بآثار العنف األسري وتخفيفها في العمل .تمنح المادة 10
للعمال الحق في االنسحاب من أوضاع العمل الخطيرة ولهيئات تفتيش
العمل وغيرها من السلطات المعنية وقف العمل الذي قد يمثل خطرا على
العمال�.

•

المادة  11تفرض على الحكومات ضمان معالجة العنف والتحرش في
السياسات الوطنية المعنية ،وتوفير اإلرشاد ،والتدريب ،والتوعية ألصحاب
العمل ،والعمال ،والسلطات�.

المناسبة لمنع العنف والتحرش ،بما يشمل اعتماد سياسة خاصة بمكان
العمل ،وإدراج العنف ضمن إجراءات السالمة المهنية والصحة ،واتخاذ تدابير
لمنع المخاطر ،والتدريب على المخاطر واعتماد تدابير وقائية وحمائية�.
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نهج شامل ،ومتكامل ،ومراع
للنوع االجتماعي �
تفرض االتفاقية على الحكومات وضع استراتيجية كاملة تقوم على نهج شامل
ومتكامل ومراع للنوع االجتماعي للقضاء على العنف والتحرش في العمل )المادة .(4
يتعين على الحكومات التي تصادق على االتفاقية اعتماد قوانين وسياسات تحظر على
وجه التحديد العنف والتحرش في عالم العمل .يتعين عليها أيضا تبني نهج شامل
تجاﻩ حماية العامالت والعمال من العنف والتحرش يندمج فيه القانون الجنائي مع
القوانين المدنية ،بما في ذلك قوانين العمل ،وقوانين السالمة المهنية والصحة،
وقوانين المساواة وعدم التمييز .القوانين المدنية تستطيع تعزيز الوقاية ،والرصد،
وسبل االنتصاف بينما تفرض القوانين الجنائية عقوبات على االنتهاكات األكثر سوءا
في مكان العمل�.
تفرض االتفاقية على الحكومات أن تكون شاملة لكل الفئات ،وتتبنى حمايات قانونية
بشأن المساواة وعدم التمييز في العمل .قد تواجه العامالت والعمال خطرا أكبر
متعلقا بالتعرض للعنف والتحرش بسبب العرق ،أو األصل القومي ،أو الهوية
الجندرية ،أو التوجه الجنسي ،أو وضع الهجرة ،أو اإلعاقة ،أو العمر ،من بين
خصائص أخرى .على سبيل المثال ،تتأثر النساء العامالت بالتحرش والعنف بشكل
غير متناسب .أبرزت أبحاث هيومن رايتس ووتش حول المهاجرين كيف تعّزز قيود
قوانين الهجرة سوء المعاملة .والمثال على ذلك نظام الكفالة المعتمد في مختلف
دول الشرق األوسط والذي يربط وضع العامالت الوافدات بصاحب العمل�8.
هناك العديد من األمثلة الواعدة عن كيفية تنفيذ بنود االتفاقية ،بما في ذلك من
خالل مجموعة من المعايير اإلقليمية .على سبيل المثال ،العديد من توجيهات
“االتحاد األوروبي” تشمل العناصر التي ناقشناها أعالﻩ .توجيهات االتحاد األوروبي
بشأن السالمة ،والصحة ،والمساواة الوظيفية تحظر العنف والتحرش في العمل،
وتفرض اتخاذ تدابير وقائية“ .التوجيه رقم  ”EEC/391/89يفرض على أصحاب
العمل ضمان صحة العمال وسالمتهم ،بما يشمل توفير حماية من العنف الخارجي
والتنمر 9.كما تحظر توجيهات االتحاد بشأن المعاملة المتساوية التحرش على أساس
العرق ،أو األصل القومي ،أو الدين ،أو المعتقد ،أو اإلعاقة ،أو العمر ،أو التوجه
الجنسي 10.كما يحظر توجيه آخر التحرش والتحرش الجنسي كشكلين من أشكال
التمييز ،سواء كان ذلك في شكل بيئة عمل عدائية أو في شكل مقايضة ،ويتضمن
إشارة محددة إلى بيئات العمل العدائية وطلبات المقايضة ،حيث تكون العامالت
مجبرات على تحمل االنتهاكات لضمان المحافظة على الوظيفة ،أو الحصول على ترقية
أو الترفيع في األجر�11.

عمال الموانئ البورمية يفرزون األسماك في مدينة رانونج،
تايالند 13 ،مارس  /آذار �.2016
©  2016دانيال ميرفي لـ هيومن رايتس ووتش
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التعريف�
المادة  1تعّرف العنف والتحّرش كمجموعة من “السلوكيات والممارسات غير
المقبولة أو التهديدات المرتبطة بها ،سواء حدثت مرة واحدة أو تكررت ،تهدف أو
تؤدي أو ُيحتمل أن تؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي،
وتشمل العنف والتحرش على أساس نوع الجنس” ]النوع االجتماعي[�.
لطالما كانت االنتهاكات اللفظية والنفسية سمة منتظمة للعنف الذي وثقته هيومن
رايتس ووتش ضّد عامالت المنازل في أكثر من عشرة بلدان .تحدثت العامالت عن
تعرضهن للصراخ ،والنعوت المهينة التي ُتطلق عليهن ،واحتقارهنّ ،وتعرضهن للتهديد،
واإلهانات ،والترهيب 15.على سبيل المثال ،قال راحلة ،عاملة منزلية من بنغالديش،
إنّ صاحب العمل في ُعمان هددها بالقتل لما طلبت أجرها غير المدفوع منذ ثالثة
أشهر .قالت إنه قال لها “سوف أقتلك وأرميك في البحر”�16.

العنف والتحرش في العمل يشمالن الضرر االقتصادي .قال العديد من عامالت وعمال
المالبس في بلدان مختلفة لـ هيومن رايتس ووتش إنهم عندما اشتكوا من ظروف
العمل ،بما في ذلك العنف والتحرش ،مارس المديرون والمشرفون عليهم “ضغوطا”
عبر ما اعتبروﻩ استراتيجيات متعمدة إلحباط معنوياتهم ومضايقتهم .وصف العمال
والعامالت كيف حرمهم أصحاب العمل من العمل اإلضافي ،وأجبروهم على العمل
لساعات أطول لتحقيق أهداف إنتاجية أكبر ،أو نقلوهم إلى أقسام أو مواقع انتاج
بعيدة عن منازلهم .هذﻩ التدابير كانت كثيرا ما تجبرهم على ترك وظائفهم�.
تشمل المعايير القانونية الواعدة التي تعالج عناصر التعريف الشامل على المستويين
الوطني ومستوى المقاطعات�:

قابلت هيومن رايتس ووتش عّمال مالبس في بنغالديش قالوا إنهم تعرضوا للعنف
ّ
الجسدي في عملهم .قال أحدهم“ :كلما عجز شخص عن تحقيق الهدف ]كمية
اإلنتاج[ ،يبدأ المديرون بالصراخ في وجهه .وأحيانا يضربون العمال .ذات مرة رفسني
أحد المشرفين على العمل على ظهري فقط ألنني كنت أتحدث مع عامل آخر” 17.كما
تحدث آخرون عن تعّرضهم للضرب بقضبان حديدية أو هجمات من قبل بلطجية
مستأجَرين محليا بسبب نشاطهم النقابي 18.وثقت هيومن رايتس ووتش كيف تعرض
عمال على متن سفينة صيد تايالندية إلى الركل واإلهانة من قبل أفراد الطاقم ألنهم
لم يعملوا بسرعة كبيرة أو حسب توقعاتهم�19.
قابلت هيومن رايتس ووتش عامالت في الزراعة في الواليات المتحدة تحدثن عن
ّ
تعّرضهن للمس غير المرغوب فيه ،واالنتهاكات اللفظية الجنسية الصريحة ،واالغتصاب.
في بعض الحاالت ،حصل ذلك في وضعيات مقايضة تم فيها اغتصاب العاملة كشرط
للحصول على وظيفة أو المحافظة على وظيفتها 20.تحدثت عامالت منزليات في أكثر
من عشرة بلدان لـ هيومن رايتس ووتش عن حاالت قام فيها أصحاب العمل أو
وسطاء التوظيف بلمس العامالت ،أو التعري أمامهن ،أو تقبليهن قسرا ،أو محاولة
اغتصابهن ،أو اغتصابهن�21.
اتفاقية العنف والتحرش ُتقّر أيضا بأن االحترام الفّعال للمبادئ األساسية لمنظمة
العمل الدولية ،والحقوق المتعلقة بالعمل ،وتعزيزها ،وإعمالها شرط أساسي لمنع
العنف وتنفيذ استجابة فعالة .وهذا يشمل حماية حرية تكوين الجمعيات والحق في
المفاوضة الجماعية ،والقضاء على جميع أشكال العمل القسري وعمالة األطفال،
وإنهاء التمييز في ما يتعلق بالعمل والمهنة�12.

•

»قانون المساواة الجندرية” في البوسنة والهرسك الذي عّرف العنف على
ّ
أساس النوع االجتماعي على أنه “كل عمل يتسبب في ضرر أو معاناة جسدية
أو عقلية أو جنسية أو اقتصادية ،وكذلك التهديد بهذﻩ األعمال ،التي تتعارض
مع التمتع بالحقوق والحريات القائمة على المساواة الجندرية ،في الحياة
العامة والخاصة ،بما في ذلك االتجار بالبشر لغرض العمل القسري ،وأي تقييد
أو حرمان تعسفي من الحرية لألشخاص المعّرضين لمثل هذﻩ األفعال”�22.

•

القانون بشأن العنف في مكان العمل في القطاع العام في مقاطعة بيونس
آيرس في األرجنتين الذي يتطرق إلى تحّرش األطراف الثالثة ،ويعرف العنف
على أنه “العمل الذي يأتيه المسؤولون العموميون و/أو الموظفون أو
األطراف الثالثة المرتبطة بهم بشكل مباشر أو غير مباشر ،الذين يستخدمون
مناصبهم الهرمية أو الظروف الحافة بوظائفهم لالنخراط في سلوكيات تنتهك
كرامة العامل وسالمته الجسدية والجنسية والنفسية و/أو االجتماعية،
فيسيئون استخدام السلطة عبر التهديد ،والمضايقة ،والترهيب ،وعدم
المساواة في األجر ،والتحرش ،وسوء المعاملة الجسدية والنفسية و/أو
االجتماعية”�23.

�
�

عمال صناعة المالبس يصنعون القمصان في مصنع في كراتشي،
باكستان ،فبراير/شباط �.2015
©  2015رضوان تبسم  /وكالة الصحافة الفرنسية)أ ف ب( /غيتي �

عندما تحمي الحكومات حقوق العمال في التنظيم والمفاوضة الجماعية ،فإنها تتيح
ّ
انتشارا أوسع للمعلومات المتعلقة بالحقوق وأين يمكن الحصول على المساعدة .القوة
الجماعية تجعل العمال المنظمين أكثر قدرة على الدفع من أجل تحسين ظروف
العمل ،وكذلك رصد االنتهاكات والتبليغ عنها .على سبيل المثال ،كشف “كونسورتيوم
حقوق العمال” ،وهو مجموعة دولية لحقوق العمال ،تحرشا جنسيا في ثالثة مصانع
في ليسوتو .لعبت النقابات مع منظمتين محليتين بارزتين لحقوق المرأة دورا أساسيا
في الدفع من أجل توفير حماية أفضل .وقعت إدارات المصانع اتفاقات ملزمة قانونا
مع النقابات وثالث عالمات تجارية 13.تضمنت هذﻩ االتفاقات إنشاء هيئة تحقيق
مستقلة للنظر في شكاوى التحرش الجنسي ،والحماية من االنتقام ،وضمان انطباق
سياسات المصانع ضّد العنف على أساس نوع االجتماعي والتحرش على المزودين
والمتعاقدين الخارجيين الذين تتعامل معهم�14.
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النطاق�
وجدت منظمة العمل الدولية أن القوانين القائمة ضد العنف والتحرش في العمل غالبا
ما تستبعد فئات العامالت والعمال األكثر تعرضا لالنتهاكات ،على سبيل المثال ،في غير
الرسمي ،وتحتوي تعريفا ضيقا للغاية لـ»مكان العمل” .24توفر االتفاقية إرشادات مهمة
لمعالجة هذﻩ الثغرات�.
تحدد المادة  2نطاق االتفاقية لتشمل جميع العمال بغض النظر عن وضعهم
التعاقدي ،بما في ذلك المتدربين ،ومتعلمي المهنة ،والعمال الذين تم إنهاء خدمتهم،
والمتطوعين ،والباحثين عن العمل ،والمترشحين للوظائف ،واألفراد الذين يمارسون
سلطة أو واجبات أو مسؤوليات أصحاب العمل .تنطبق على جميع القطاعات ،سواء
الخاص أو العام ،أو الرسمي أو غير الرسمي�.

بدأ أصحاب العمل والعمال والحكومات في ابتكار أساليب جديدة لمعالجة العنف
والتحرش خارج مكان العمل الملموس ،بما في ذلك التنقل من وإلى العمل .وصف
“مؤتمر النقابات الوطنية الهندية” أصحاب عمل يتعاونون مع الحكومة والمنظمات غير
الحكومية لتحسين إضاءة الشوارع قرب مكان العمل وتوظيف سائقات لسيارات
األجرة للمساعدة في نقل العامالت إلى المنزل ليال 27.غّير أصحاب عمل آخرون جداول
العمل حتى تتمكن مجموعات أكبر من العمال من العودة إلى المنزل معا�28.

•
•

في األماكن التي يتقاضى فيها العامل أجرا ،أو يأخذ فيها قسطا من الراحة أو
وجبة ،أو دورة المياﻩ ،أو أماكن االغتسال وتغيير المالبس؛�

•

أثناء كل ما يتعلق بالعمل من رحالت ،أو سفر ،أو تدريب ،أو مناسبات أو
أنشطة اجتماعية؛�

•

أثناء االتصاالت المتعلقة بالعمل؛�

•

في السكن الذي يوفرﻩ صاحب العمل؛ و عند االنتقال من وإلى العمل�.

إحدى السمات الحاسمة لالتفاقية هي اتباعها مقاربة تشمل العنف والتحرش من قبل
أو ضد أطراف ثالثة .توضح التوصية أن األطراف الثالثة تشمل ،على سبيل المثال،
العمالء ،والزبائن ،ومقدمي الخدمات ،والمستخدمين ،والمرضى ،والجمهور .ال تقتصر
األطراف الثالثة على هذﻩ القائمة ،فقد تشمل ،على سبيل المثال ،الطالب�.
وثقت أبحاث هيومن رايتس ووتش العنف والتحرش ضد العامالت والعمال الذين
غالبا ما يتم استبعادهم من قوانين التحرش الجنسي في مكان العمل ،مثل عامالت
المنازل .وشملت أبحاث أخرى العنف ضد الباحثين عن عمل والمترشحين للوظائف.
على سبيل المثال ،وجدت هيومن رايتس ووتش أن المجندات في القوات المسلحة
اإلندونيسية يجب أن يخضعن لـ»اختبار العذرية” ،وهو ممارسة تمييزية وُمهينة ليس
لها أي صالحية علمية .كما يجب أن تخضع المجندات في جميع فروع الجيش
اإلندونيسي لهذﻩ الممارسة .وصفت جميع النساء اللواتي تحدثت إليهن هيومن
رايتس ووتش العملية بأنها مؤلمة وصادمة�25.

•

تحظر بلجيكا “العنف ،والتحرش ،والتحرش الجنسي” ضد العمال بما في ذلك
المتدربين ،والمتمرنين ،وغير الموظفين الذين يقومون بعمل تحت سلطة
شخص آخر 29.تشمل األمثلة على التحرش الجنسي في العمل في السوابق
القضائية البلجيكية صاحب عمل يطلب من الموظفة ارتداء مالبس “مثيرة”،
قائال إنه سيدفع راتبا مقابل بعض الخدمات الجنسية ،أو باستخدام
مصطلحات غير مالئمة بشأن زميالت العمل�30.

•

يوسع قانون الهند المتعلق بالتحرش الجنسي الحماية في مكان العمل
للطالب ،واألطراف الثالثة التي تزور مكان العمل مثل العمالء ،أو الزبائن،
واألشخاص الذين يعملون بشكل مباشر أو غير مباشر )بمن فيهم المتدربون،
ومتعلمو المهنة ،والمتطوعون الذين يعملون عبر وكيل( .ينطبق القانون على
كل من القطاعات المنظمة وغير المنظمة�31.
وّسعت العديد من الواليات األمريكية الحماية من التحرش الجنسي لتشمل

•

المقاولين المستقلين ،والمتدربين ،والمتطوعين وطالب الدراسات العليا� .
32

•

في الفلبين ،يغطي قانون التحرش الجنسي المترشحين للوظائف�33.

•

في زامبيا ،يمتد تعريف مكان العمل إلى ما هو أبعد من مواقع العمل
الرسمية ويتم تعريفه ليشمل “أي مكان يعمل فيه الموظفون أو ُيرجح أن
يعملوا فيه ،أو الذي يترددون عليه أو ُيحتمل أن يترددوا عليه أثناء عملهم أو
له صلة بعملهم”�34.

العنف األسري�
من السمات المهمة لالتفاقية االعتراف باألثر الذي قد يتركه العنف األسري على عالم
العمل ،والدور الحاسم الذي يمكن أن تلعبه الحكومات وأصحاب العمل لدعم وحماية
العامالت اللواتي يخضعن للعنف األسري�.

قالت تيريزا ج ،.وهي امرأة في والية كارولينا الشمالية في الواليات المتحدة تعمل في
مزرعة للتبغ ،لـ هيومن رايتس ووتش إنه في  2011قال مشرف على اثنتين من
زميالتها في العمل إن عليهما ممارسة الجنس معه للحصول على الوظيفة .عندما
وجدت تيريزا إحدى المرأتين تبكي ،سألتها لماذا فعلت ذلك ،فأجابت“ :زوجي بدون
عمل .وأنا بدون عمل”�26.
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فيما يلي أمثلة على التشريعات التي تتناول عناصر النطاق الشامل التي تتطلبها
االتفاقية�:

تحدد المادة  3تغطية االتفاقية للعنف والتحرش اللذين يحدثان�:
في مكان العمل ،بما في ذلك األماكن العامة والخاصة؛�

عمال صناعة المالبس الكمبوديون يتنقلون إلى
العمل الساعة  6:30صباحا�

توفر التوصية إرشادات إضافية بشأن أنواع التدابير التي يمكن أن تتخذها الحكومات
وأرباب العمل ،بما في ذلك إجازة لضحايا العنف األسري ،وترتيبات عمل مرنة ،وحماية
ضحايا العنف األسري .على سبيل المثال ،يمكن منح إجازة وترتيبات عمل مرنة لطلب
المشورة وتيسير حضور الضحية جلسات المحكمة ،وقد تشمل الحماية رب عمل
يطبّق إجراءات أمنية لمساعدة العاملة التي تحاول إبعاد المعتدي عن مكان عملها.
هناك إجراء رئيسي آخر وهو الحماية المؤقتة من الفصل من العمل بسبب التحديات
الناشئة من العنف األسري الذي تواجهه العاملة .على أصحاب العمل أال ينتقموا من
الضحايا اللواتي يأخذن إجازة للتعافي ،أو يأتين للعمل مع إصابات واضحة ،أو اللواتي
أتى الجاني إلى مكان عملهن وأحدث اضطرابا .تشمل التدابير اإليجابية التي يمكن
ألصحاب العمل اتخاذها إجراء التوعية وتوفير اإلحاالت�.
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تكتسب هذﻩ التدابير أهمية متزايدة مع االنتقال إلى العمل عن بعد ،ألسباب منها
تدابير الصحة العامة الحتواء وباء كوفيد .19-مع ازدياد عدد األشخاص المحبوسين
فعليا في المنزل ويعملون من المنزل ،ارتفعت تقارير العنف األسري 35.كما اتسع الدور
الذي يمكن ألصحاب العمل أن يلعبوﻩ في زيادة الوعي ،وتسهيل الحصول على خدمات
الدعم ،واتخاذ خطوات لمنع االنتهاك من أن يؤدي إلى فقدان الوظائف�.
تبنى عدد متزايد من الحكومات قوانين تمنع أصحاب العمل من طرد ضحايا العنف
األسري بسبب آثار العنف ،أو أدخلت أحكاما خاصة باإلجازات .وقد ساعدت النقابات
العمالية في الدفاع عن هذﻩ القوانين وتأمينها ،ودفعت في العديد من البلدان نحو
إدراج أحكام إجازة العنف األسري في اتفاقيات المفاوضة الجماعية ،على سبيل المثال
في أستراليا�.
كانت الفلبين أول دولة شرعت إجازة محددة لضحايا العنف األسري ،ونصت على
إجازة مدفوعة األجر لعشرة أيام 36.في  ،2018أصدرت نيوزيلندا قانونا يمنح ضحايا
العنف األسري إجازة مدفوعة األجر لعشرة أيام لمغادرة شركائهن ،والعثور على منازل
جديدة ،وحماية أنفسهن وأطفالهن 37.تأذن البرازيل للقضاة بأن يأمروا أرباب العمل
بالحفاظ على عالقة العمل لضحايا العنف األسري ،وعند الضرورة ،منح الضحايا إجازة
من العمل لمدة أقصاها ستة أشهر�38.
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تشمل األمثلة األخرى للممارسات الحكومية الواعدة المتعلقة بتقاطع العنف األسري
مع العمل�:
•

تلزم أستراليا أصحاب العمل بتلبية طلبات تغيير ترتيبات العمل لحماية ضحايا
العنف األسري أو ضحايا العنف القائم على النوع االجتماعي�39.

•

تسمح بورتوريكو ألصحاب العمل بطلب أمر حماية للموظفة ضد الزائرين إذا
كانت الموظفة ضحية للعنف األسري في مكان العمل 40.في  ,2019سنت
قانونا ينص على إقامة معقولة ,وظروف عمل مرنة ,و 15يوما إجازة غير
مدفوعة األجر للتعامل مع االنتهاكات ،بما في ذلك العنف األسري والتحرش
الجنسي في العمل�41.

•

تمنح إسبانيا العامالت ضحايا العنف القائم على النوع االجتماعي الحق في
تخفيض وقت العمل وإعادة تنظيمه ،ونقل مكانهن ،وتعليق عقد العمل�42.

�

نساء في قسم الخياطة في مصنع في بنوم بنه عاصمة كمبوديا .تشكل
النساء حوالي  %90من القوى العاملة في صناعة المالبس في كمبوديا�.
©  2014سامر مسقطي /هيومن رايتس ووتش�
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على سبيل المثال ،أظهر بحث هيومن رايتس ووتش عن عامالت المنازل وصيادي
األسماك كيف أن العزلة وعدم القدرة على مغادرة مكان العمل ،إلى جانب اختالل
التوازن الكبير في القوة ،خلقت بيئات يمكن أن يزدهر فيها العنف�.
ترسم التوصية للحكومات طرقا لمنع العنف والتحرش .وتشمل تمويل وتنفيذ البرامج
التي تعالج األسباب الجذرية  -مثل التمييز والمعايير الضارة  -من خالل تدابير مثل
التدريب الُمراعي لالعتبارات الجندرية للمسؤولين الحكوميين الذين يراقبون وينفذون
القوانين ،بمن فيهم القضاة ،ومفتشي العمل ،والشرطة ،والمدعين العامين .وتقترح
مدونات نموذجية للممارسات ،وأدوات لتقييم المخاطر ،باإلضافة إلى حمالت توعية
عامة�.
تشمل األمثلة الواعدة للتشريعات ،والسياسات ،والممارسات�:
•

•

في فنلندا ،يتطلب “قانون السالمة والصحة المهنيتين” لعام  2002ترتيب
العمل بحيث “يتم منع خطر العنف وحوادث العنف قدر اإلمكان” .وهذا
يشمل توفير معدات وترتيبات مناسبة للسالمة ،وضمان حصول
الموظفات/ين على ُسبل استدعاء المساعدة ،وتجنب المخاطر عندما تعمل
الموظفات/ون بمفردهن/م�43.
في سنغافورة ،على جميع أصحاب العمل الُجدد المتقدمين للحصول على
تصاريح عمل لتوظيف عامالت منازل مهاجرات الخضوع لتدريب للتعرف على
القوانين والسياسات ذات الصلة التي تحكم عالقة العمل ،وحول المواقف
الشائعة التي تولد الصراع بين العمال وأصحاب العمل�44.

الوقاية وتحديد القطاعات عالية
المخاطر�

عاملة صحية بمالبس واقية تلتقي امرأة أثناء تفشي جائحة كورونا في
كاوانغوير ،كينيا�.
©  2020دنيس سيغوي /سيبا  /أسوشيتد برس�

•

تتطلب والية نيويورك في الواليات المتحدة من أصحاب العمل في القطاع
العام تطوير وتنفيذ برامج لمنع وتقليل العنف في مكان العمل ،بما في ذلك
من خالل إعالنات مكتوبة للسياسة المتبعة ،وإجراء تقييمات المخاطر،
وإنشاء برنامج للوقاية ،وتوفير التدريب للموظفين/ات ،وتوثيق الحوادث،
ومراجعة جميع الحاالت سنويا�45.

•

في  ،2018أدخلت الحكومة البريطانية أول استراتيجية للحد من العنف في
“هيئة الصحة الوطنية” لحماية العاملين/ات من “العنف والعدوان المتعمدين
من المرضى وأسرهم والجمهور ،ولضمان معاقبة المجرمين بسرعة
وفعالية” 46.تشمل االستراتيجية أيضا تدريب العاملين في قطاع الصحة
للتعامل مع المرضى الذين يتصرفون بعدوانية ،والحصول السريع على
الخدمات النفسية-االجتماعية إذا تعرضوا للعنف�47.

•

في المملكة المتحدة ،بدأت “هيئة النقل في لندن” حملة ملصقات في 2012
تقول بوضوح للجمهور ومستخدمي النقل إنها لن تتسامح مع االنتهاكات
48
بحق موظفي/ات النقل لديها وإنها ستتخذ إجراءات ضد مثل هذا العنف� .

•

اعتمدت والية تاميل نادو في الهند قانونا يعالج على وجه التحديد العنف ضد
العاملين/ات في قطاع الصحة ،بما في ذلك االشتراط على أصحاب العمل
اتخاذ تدابير وقائية�49.

جهود الوقاية ضرورية إلنهاء العنف والتحرش في عالم العمل�.
تتطلب اتفاقية العنف والتحرش من الحكومات تحديد القطاعات أو ترتيبات العمل التي
ُتعّرض العامالت لخطر أعلى من العنف .يمكن أن تشمل هذﻩ ،على سبيل المثال،
المهن أو ترتيبات العمل التي تتميز بالعمل الليلي أو العزلة الجسدية ،وكذلك العمل
المرتبط بالجمهور ،مثل الصحة ،والنقل ،والخدمات االجتماعية ،والتعليم ،والضيافة�.
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اإلنفاذ والحصول على
االنتصاف والدعم�
توفر التوصية إرشادات حول الخطوات التي يمكن أن تتخذها الحكومات لمراقبة وإنفاذ
قوانينها ضد العنف والتحرش في عالم العمل�.

الحصول على الدعم والخدمات�
 .17ينبغي أن يشمل الدعم والخدمات وسبل االنتصاف لضحايا العنف على أساس
النوع االجتماعي والتحرش المشار إليها في المادة )10هـ( من االتفاقية تدابير مثل�:
)أ( الدعم لمساعدة الضحايا على العودة إلى سوق العمل؛�
)ب( خدمات المشورة والمعلومات بطريقة يسهل الوصول إليها حسب االقتضاء؛�
)ج( الخطوط الساخنة على مدار الساعة؛�

المراقبة واإلنفاذ�
 .14يمكن أن تشمل سبل االنتصاف المشار إليها في المادة )10ب( من االتفاقية�:
)أ( الحق في االستقالة مع تعويض؛�
)ب( اإلعادة إلى الوظيفة؛�
)ج( التعويض المناسب عن األضرار؛�
)د( أوامر تتطلب اتخاذ تدابير ذات قوة تنفيذية فورية لضمان وقف سلوك معين ,أو
تغيير السياسات ,أو الممارسات؛ و�

)د( خدمات الطوارئ؛�
)هـ( الرعاية الطبية والعالج والدعم النفسي؛�
)و( مراكز األزمات ،بما في ذلك المالجئ؛ و�
)ز( وحدات الشرطة المتخصصة أو العناصر المدربين تدريبا خاصا لدعم الضحايا�.

أمثلة على الممارسات الوطنية الجيدة�
•

 .15ينبغي أن يحصل ضحايا العنف والتحرش في عالم العمل على تعويض في حاالت
الضرر النفسي-االجتماعي ،أو البدني ،أو أي إصابة أو مرض آخر يؤدي إلى عدم القدرة
على العمل�.

لدى كولومبيا وكوستاريكا قوانين تعالج العنف في مكان العمل ،توجه مفتشي
العمل إلى كيفية التعامل مع شكاوى الضحايا في حاالت التحرش في مكان
العمل�50.

•

آليات الشكاوى�

تنص أنظمة إيرلندا ،وألمانيا ،والمملكة المتحدة على مبدأ المسؤولية باإلنابة
(أو المسؤولية غير المباشرة) الذي يؤدي إلى تحميل صاحب العمل المسؤولية
عن التحرش أو التحرش الجماعي الذي يرتكبه الموظفون ،ما لم يثبت صاحب
العمل أنه اتخذ تدابير وقائية معقولة�51.

•

في الهند ،يحمل قانون التحرش الجنسي في مكان العمل عقوبات بحق
أصحاب العمل الذين ال يمتثلون ،تشمل الغرامات ،وفي حالة االنتهاكات
المتكررة ،إلغاء الترخيص�52.

•

في فنلندا ،قد ُيلزم أصحاب العمل بدفع تعويض عن االنتهاكات التي ترتكبها
أطراف ثالثة ،إذا لم يتخذ صاحب العمل الخطوات المناسبة للتخفيف من
المخاطر�53.

)ج( المشورة والمساعدة القانونية لمقدمات/ي الشكاوى والضحايا؛�

•

)د( إرشادات وموارد معلومات أخرى متوفرة ويسهل االطالع عليها باللغات المحكية
على نطاق واسع في البلد؛ و�

فسرت المحاكم في إسبانيا وكندا القوانين لتنص على تعويضات عن إصابات
العمل الناتجة عن العنف والتحرش�54.

•

لدى العديد من البلدان ،بما فيها جنوب أفريقيا ،قوانين تحمي العمال من
االنتقام أو الثأر من قبل أصحاب العمل أو زمالء العمل ردا على قيام عامل/ة
بتقديم أو المشاركة في شكوى حول العنف في مكان العمل�55.

•

يسمح القانون األلماني للموظفات/ين برفض العمل دون فقدان أجرهن/م
إذا لم يتخذ صاحب العمل الخطوات المناسبة لوقف التحرش في مكان
العمل�56.

•

قوانين االتحاد األوروبي ،المعمول بها في جميع الدول األعضاء ،تنقل عبء
اإلثبات إلى المدعى عليه بمجرد إثبات الحقائق التي تدعم افتراض وجود
تمييز ،بما في ذلك التحرش�57.

•

تسمح بيرو لصاحب العمل باتخاذ تدابير وقائية ،بما في ذلك نقل المتحرش
أو الضحية ،إذا طلبت الضحية ذلك ،وإيقاف المتحرش مؤقتا ،وتقديم
المساعدة النفسية للضحية ،وطلب أوامر زجرية ضد المتحرش�58.

)هـ( الرسوم والتكاليف القانونية طبقا للقوانين والممارسات الوطنية�.

 .16ينبغي أن تشمل آليات الشكاوى وحل المنازعات المتعلقة بالعنف والتحرش على
أساس النوع االجتماعي المشار إليها في المادة )10هـ( من االتفاقية تدابير مثل�:
)أ( المحاكم ذات االختصاص بقضايا العنف القائم على النوع االجتماعي والتحرش؛�
)ب( المعالجة الفعالة في الوقت المناسب؛�

)هـ( نقل عبء اإلثبات ،حسب االقتضاء ،في إجراءات غير اإلجراءات الجنائية�.
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في الواليات المتحدة ،حاكم والية نيوجيرسي فيل مورفي يوقع على
تشريع يفرض على الفنادق توفير أزرار الطوارئ لعامالت النظافة
لحمايتهن من العنف واالعتداء الجنسي والتحرش في مكان العمل11 ،
يونيو/حزيران .2019 ,تم اقتراح مشروع القانون من قبل عمال الفنادق
في مجموعة "يونايت هير لوكال �."54
©  2019إدوارد ليا  /ذا برس أوف أتالنتيك سيتي – أسوشييتد برس�
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دور أصحاب العمل
توفر االتفاقية إرشادات للحكومات بشأن الرقابة على أصحاب العمل وتدابير الوقاية
والمراقبة .فهي تلزم الحكومات بمطالبة أصحاب العمل بسياسات لمكان العمل تتصدى
للعنف ،والتحرش ،وتقييم المخاطر ،وتدابير الوقاية ،والتدريب�.
على أصحاب العمل تحمل هذﻩ المسؤوليات بغض النظر عما إذا كانت حكومتهم قد
صدقت على االتفاقية أو نفذتها�.
تحدد التوصية التدابير التي يجب على الحكومات أن تلزم أصحاب العمل بها ،بما في
ذلك التعاون مع العمال في تصميم ،وتنفيذ ،ورصد سياسات مكان العمل .يشمل ذلك
السياسات التي تحظر العنف والتحرش ،وإنشاء برامج وقائية ،وتوفير المعلومات
وإجراءات الشكاوى والتحقيق .يجب أن تشمل هذﻩ السياسات الحماية من االنتقام
ّ
لمن يقدمون الشكاوى ،والشهود ،والمبلغين�.
•

في األرجنتين ،وجدت محاكم العمل أن أصحاب العمل قد يتحملون مسؤولية
أفعالهم و/أو أفعال اآلخرين ،وعليهم إصالح الضرر الذي تم التسبب فيه�59.

•

ينص القانون الكولومبي لعام  2006بشأن التحرش في مكان العمل على منع
هذا النوع من التحرش .يمتد واجب صاحب العمل في رعاية الموظفات/ين
ليشمل العنف واألذى النفسي�60.
اعتمدت أوروغواي سياسة وطنية في  ,2013نُقحت في  ،2016من خالل

•

•

“المعهد الوطني للمرأة” ،بعنوان “نموذج إدارة الجودة مع المساواة
الجندرية” الذي يصادق على الشركات التي تضع سياسات إلنهاء الفجوة
الجندرية ،بما يشمل آليات الشكاوى ومراقبة حاالت التحرش الجنسي�61.
أقّرت بعض الواليات في الواليات المتحدة قوانين ُتلزم أصحاب العمل بتقديم
تدريبات إلزامية لمكافحة التحرش ،وسياسات مكافحة التحرش في مكان
العمل ،ودراسات مناخ العمل التي ُتقيّم معرفة الموظفين/ات ومواقفهم/ن،
وإشعارات بحقوق الموظفات/ين�62.

�

نساء عابرات جندريا في مسيرة يوم المرأة العالمي في مونتيفيديو،
أوروغواي .تجمع اآلالف للمطالبة بإنهاء العنف القائم على النوع
االجتماعي والمطالبة بالمساواة الجندرية.
©  2019ماوريسيو زينا  /سوبا /
وكالة سيبا في الواليات المتحدة  /أسوشيتد برس
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السالمة والكرامة في العمل دليل إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام  2019بشأن العنف والتحرش

التصديق والتنفيذ�
اعتمد أعضاء منظمة العمل الدولية اتفاقية العنف والتحرش بدعم ساحق .يجب أن
يعمل هؤالء األعضاء اآلن بنشاط لتشجيع التصديق والتنفيذ ،بحيث تؤدي هذﻩ
المعايير العالمية الجديدة إلى تغيير على أرض الواقع�.
تحث هيومن رايتس ووتش جميع الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية على
العمل بسرعة لتطوير اإلطار القانوني المحلي الذي تتطلبه اتفاقية العنف والتحرش،
والتصديق على االتفاقية ،وتنفيذ أحكامها ،واألحكام المصاحبة للتوصية  .206على
وجه التحديد ،على الحكومات�:
•

عرض االتفاقية والتوصية على البرلمان الوطني أو السلطات الوطنية األخرى
وفقا للمادة  19من دستور منظمة العمل الدولية؛�

•

التشاور مع الشركاء االجتماعيين  -ممثلي أصحاب العمل والعمال/العامالت
 -فيما يتعلق بتقديم االتفاقية والتصديق عليها وتنفيذها؛�

•

مراجعة القوانين الوطنية ومواءمتها مع االتفاقية والتوصية باعتماد
تشريعات جديدة أو إصالح القوانين القائمة؛�

•

االلتزام العلني بالتصديق على االتفاقية وتنفيذ التوصية وإبالغ مكتب العمل
الدولي بهذﻩ النية؛�

•

التصديق على االتفاقية واتخاذ التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الفوري
والفعال لالتفاقية والتوصية�.

�
�

تحتفل مارسيلينا باوتيستا ،رئيسة مركز دعم وتدريب عامالت المنازل
ببدء برنامج تجريبي يوسع نطاق الوصول إلى خدمات الضمان االجتماعي
واستحقاقات الرعاية الصحية للعمال المنزليين ،مكسيكو سيتي،
المكسيك� .
©  ,2019صحيفة اليونيفيرسال ,وكالة  RCC/GDA,أشوشييتد برس.
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International Trade Union Confederation (ITUC), International Domestic Workers Federation (IDWF), and ILO's Global Action Programme on (4
Migrant Domestic Workers and their Families, “Domestic Workers Unite: A Guide for Building Collective Power to Achieve Rights and
Protections for Domestic Workers,” June 7, 2016, https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc-domesticworkersunite-final-en-final_digital.pdf; and
Human Rights Watch, Claiming Rights: Domestic Workers’ Movements and Global Advances for Labor Reform, October 2013,
(https://www.hrw.org/report/2013/10/27/claiming-rights/domestic-workers-movements-and-global-advances-labor-reform.
ITUC, “Domestic workers,” https://www.ituc-(oh2020(>$.5g;.$<(25(48(cUfZ!(bAe(IDWF, “Activities,” https://idwfed.org/en/activities($p.5(+\D5(onK$R"!( 5
Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing, “Domestic Workers,” @(oh2020(>$.5g;.$<(25(48(cUfZ!(bAe(csi.org/domestic-workers
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(O2019(2!+.vug;*D;.(21(48(71&t
3F!(OL&C"!(b"$F(48(I+,3"!@(HGC"!(]/F(s$p#"!(2rEK(206(bl>('*"@1"!(L&C"!('&\G<('*k;A 7
(+*)('*"@1"!(L&C"!('&\G<(7$*k;A([h2019(2!+.vug;*D;.(8(48(cUfZ!(bAe(https://www.ilo.org/ilc/ReportsavailableinArabic/WCMS_712172/lang--ar/index.htm
([ ' < v / <
((([h2020(>$.5g;.$<(13(48(cUfZ!(bAe(https://www.hrw.org/tag/domestic-workers(Od.>$A(UK(Oa`w$G&"!(7U<$Fa(OBA@@(?3.!>(=<;*:(O`$_&"!(L*0^(]/F(O+\D!( 8
European Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health ( 9
([h2020(2!+.vug;*D;.(8(48(cUfZ!(bAe(of workers at work, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A31989L0391
European Council Directive 2000/43/EC of June 29, 2000 implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of ( 10
(@(Oh2020(2!+.vug;*D;.(8(48(cUfZ!(bAe(racial or ethnic origin, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32000L0043
European Council Directive 2000/78/EC of November 27, 2000 establishing a general. framework for equal treatment in employment and
([h2020(2!+.vug;*D;.(8(48(cUfZ!(bAe(occupation, https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:en:HTML
Directive 2006/54/EC of the European Parliament and of the Council of July 5, 2006 on the implementation of the principle of equal ( 11
opportunities and equal treatment of men and women in matters of employment and occupation (recast), https://eur-lex.europa.eu/legal([h2020(2!+.vug;*D;.(8(48(cUfZ!(bAe(content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0054
([6(YN$&"!(OI+,3"!@(HGC"!('*l$qA! 12
Workers Rights Consortium, “Initial Fact Sheet: Agreements to Combat Gender-based Violence in Lesotho’s Garment Industry,” undated, ( 13
(13(48(cUfZ!(bAe(https://www.workersrights.org/initial-fact-sheet-agreements-to-combat-gender-based-violence-in-lesothos-garment-industry-2/
([h2020(>$.5g;.$<
([nK$R"!( 14
((([h2020(>$.5g;.$<(13(48(cUfZ!(bAe(https://www.hrw.org/tag/domestic-workers(Od.>$A(UK(Oa`w$G&"!(7U<$Fa(OBA@@(?3.!>(=<;*:( 15
(O2016(w;&Ag;*";.(Oa2$&F(48(`w$G&"!(7U<$F(`UT3^!@(}$93D!(|a4D;F$Kaa(OBA@@(?3.!>(=<;*:(+\D5([=93*k;-{('.$&,"(+.+#3"!(!z:(48(7!>;Sz&"!(7U<$C"!(y*&6(s$&^5(+**TA(bx
A 16
(([https://www.hrw.org/ar/report/2016/07/13/291681
Human Rights Watch, “Whoever Raises their Head Suffers the Most”: Workers’ Rights in Bangladesh’s Garment Factories, April 2015, ( 17
(https://www.hrw.org/report/2015/04/22/whoever-raises-their-head-suffers-most/workers-rights-bangladeshs-garment.
([nK$R"! 18
Human Rights Watch, Hidden Chains: Rights Abuses and Forced Labor in Thailand’s Fishing Industry, January 2018, ( 19
(https://www.hrw.org/report/2018/01/23/hidden-chains/rights-abuses-and-forced-labor-thailands-fishing-industry#6d18c4.
Human Rights Watch, Cultivating Fear: The Vulnerability of Immigrant Farmworkers in the US to Sexual Violence and Sexual Harassment, (.20
May 2012, https://www.hrw.org/report/2012/05/15/cultivating-fear/vulnerability-immigrant-farmworkers-us-sexual-violence-and-

اإلنتخابات البلدية التي تلوح في األفق في برشلونة تعيد تنشيط جهود
 ترتكز سياسة الشرطة الجديدة على.الشرطة لمنع الباعة من الشوارع
�.2019  أيار/  مايو5.تجميع البائعين في منطقة واحدة من الميناء
� أسوشييتد برس/  وكالة سيبا في الواليات المتحدة/ سوبا,©باكو فرير

(sexual#fbb66b
(48(`w$G&"!(7U<$Fa(ObT*K($G~@>(oh2020(>$.5g;.$<(13(48(cUfZ!(bAe(https://www.hrw.org/tag/domestic-workers(Od.>$A(UK(Oa`w$G&"!(7U<$Fa(OBA@@(?3.!>(=<;*: 21
(([https://www.hrw.org/ar/news/2017/12/08/312387(O2017(`@M!(2;D$Sg+0&R.N(8(O1.1m"!(4K+C"! On*/CA(Oa$p.5Å$D5(=/#.(Ä^@M!(+E"!
Law on Gender Equality in Bosnia and Herzegovina, (Official Gazette of BiH, No. 16/03, 102/09 and 32/10), art. 4(a). ( 22
([h2020(>$.5g;.$<(25(48(cUfZ!(bAe(https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/SERIAL/64146/69205/F195754431/BIH64146.pdf
Law No. 13.168 against violence in the workplace in the public sector of the Province of Buenos Aires, February 24, 2004, ( 23
([h2020(2!+.vug;*D;.(8(48(cUfZ!(bAe(http://federacionmunicipal.com.ar/ley-13-168-violencia-laboral/

�شكر وتقدير
 مديرة المناصرة في قسم حقوق المرأة في هيومن،كتبت هذا التقرير نيشا فاريا
، المديرة المشاركة باإلنابة؛ وروثنا بيغم، قامت بتحرير الوثيقة هيذر بار.رايتس ووتش
 جزيل. جميعهن من قسم حقوق المرأة-  باحثة أولى،باحثة أولى؛ وأرونا كاشياب
 كما. ناثلي كوترينو بياريال لمساعدتهن في األبحاث، باوال إيني،الشكر إلى إريكا غويين
 مستشار، وكاليف بالدوين، نائب مدير البرامج،قدم المراجعة كل من توم بورتيوس
�.قانوني أول
، وماريكي كونينغ،ون للتعليقات المفيدة التي قدمتها تشيدي كينغ/نحن ممتنات
 وجميعهن من قسم المساواة الجندرية في االتحاد الدولي،وماريا تسيرانتوناكي
� .للنقابات
�. ورفائيل خيمينيز، وغريس تشوي،أنتج التقرير ترافيس كار
العديد من األمثلة على الممارسات الواعدة للتشريعات الوطنية تم تجميعها ألول مرة
 لـ “اجتماع خبراء منظمة العمل الدولية حول2016 في ورقة معلومات أساسية لعام
�.”العنف ضد النساء والرجال في عالم العمل
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"Indonesia: ‘Virginity Tests’ for Female Police,” Human Rights Watch news release, November 17, 2014, (25
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(Human Rights Watch, Cultivating Fear: The Vulnerability of Immigrant Farmworkers in the US to Sexual Violence and Sexual Harassment. (26

into law on February 3, 1995,
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لوزيمال إلبا روخاس موراليس بائعة أغذية في ليما ،بيرو وجزء من شبكة وطنية من
العاملين لحسابهم الخاص) ،(RENATTAالتي تعمل بشكل وثيق مع ) WIEGOالنساء
في العمل غير الرسمي :العولمة والتنظيم( وتعمل على الصحة والسالمة المهنية وحمالت
اإلدماج االجتماعي�.
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