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 قدمةمُ 
 ضدفي الوالیات المتحدة شعبیة حركة اجتماعیة من أجل  2006في تارانا بیرك ھا تالتي صاغ - "أنا_أیضاحركة "

الضوء  سلطت - 2017في أكتوبر/تشرین األول  اأنا_أیض#تاغ ھاشصیغة  في تشرتلتحرش الجنسي، والتي انا
 ،المعروفة والقویة یةالصناعالقطاعات على انتشار العنف القائم على نوع الجنس في عالم العمل في كل من 

من یُكن ھن النساء والفتیات أن  حین يللتدقیق العام. ف خاضعفي كثیر من األحیان غیر وھو  ،ھمشةوالقطاعات المُ 
 التحرش.ھذا العنف وأیضا الضحیة الرئیسیة للتحرش الجنسي، فإن الرجال والفتیان یواجھون  اغالب

 
توفر على ی اقتصادا ال 189من  59" أن 2018األعمال والقانون أنشطة وجد تقریر البنك الدولي "المرأة و

نظمة العمل الدولیة، في سع، الحظت مُ نطاق أووعلى  1غطي التحرش الجنسي في العمل.حددة تُ قانونیة مُ  نصوص
تعلقة بالعنف والتحرش في عالم العمل تشمل: في الحمایة القانونیة المُ  ثغرات، أن ال2016اجتماع الخبراء لعام 

". كما "مكان العملجدا لـ تعریف ضیق وللعنف؛  عرضة األكثرالعامالت  عدم تغطیةوالقوانین؛ في تماسك غیاب ال
العام المترتب على واجب الوأن التسلط، كفي للتصدي للتحرش الجنسي وتالعدالة الجنائیة ال  ُمقارباتأن ت الحظ

 2.حمایة صحة وسالمة العمال غالبا ما یستبعد الحمایة من العنففي صاحب العمل 
 
، 2018 في عالم العمل، ابتداء من عامالتحرش كافحة العنف ولمنظمة العمل الدولیة لمُ  ةجدیدآلیة ناقشة تیح مُ تُ 

 في عالم العمل.التحرش إنھاء جمیع أشكال العنف وعلى فرصة فریدة في منعطف حاسم للمساعدة 
 

في عالم التحرش بشأن العنف و "ھیومن رایتس ووتش"النتائج التي توصلت إلیھا أبحاث  المذكرةتعرض ھذه 
عامالت ، والصیادین، والنسیجمال عُ عامالت و، ویینعمال المنزللوا للعامالت المنزلیات العمل، ال سیما بالنسبة

عرض مارسات الحكومیة؛ وتسلط الضوء على أمثلة ألفضل المُ وتُ ھاجرین؛ العمال المُ العامالت ومال المزارع، وعُ و
بشأن إنھاء العنف  ،بتوصیةرفقة قترحة، مُ مُ ُمنظمة العمل الدولیة التوصیات بشأن العناصر األساسیة التفاقیة 

 مل.في عالم العالتحرش و
 

 لزمةدولیة مُ معاییر  لماذا یجب توفّر
 عتبرفي حین أن معاھدات حقوق اإلنسان اإلقلیمیة والتفسیرات الرسمیة لمعاھدات حقوق اإلنسان الدولیة القائمة ت

الذي یتناول بالتحدید سوى على القلیل لقانون الدولي ا یتوفرال فالتحرش الجنسي في العمل انتھاكا لحقوق اإلنسان، 
 ،عالج ھذه الفجوةبتوصیة، أن تُ رفقة شأن اتفاقیة لمنظمة العمل الدولیة، مُ من  3في عالم العمل.التحرش ف والعن

 .قوانین وسیاسات وطنیة فعالةتطویر أن تقود  ھاویمكن
                                                           

1 http://wbl.worldbank.org/en/reports2018,” Women, Business and the Law “World Bank,   2018مایو/أیار  18(تم االطالع في.( 

2 –(3Meeting of Experts on Violence against Women and Men in the World of Work “International Labour Organization (ILO), 

6 October 2016),” 2016, http://www.ilo.org/gender/Informationresources/Publications/WCMS_546303/lang--en/index.htm 
 ).2018مایو/أیار  18(تم االطالع في 

dds-https://documents-حول إعالن بشأن القضاء على العنف ضد المرأة،  48/104قرار الجمعیة العامة لألمم الُمتحدة رقم  3

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/095/03/PDF/N9409503.pdf?OpenElement  لجنة األمم المتحدة المعنیة )؛ 2018مایو/أیار  18(تم االطالع في
، 24)، المادة 1992، العنف ضد المرأة، (الدورة الحادیة عشرة، 19بالتمییز ضد المرأة (لجنة سیداو)، التوصیة العامة رقم 

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cedawr19.html  ؛ اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة، التوصیة العامة )2018مایو/أیار  18(تم االطالع في
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في توجیھ  الُمساعدةمن عزز أیضا بتوصیة، أن تُ رفقة منظمة العمل الدولیة، مُ لعالوة على ذلك، من شأن اتفاقیة 
شكل أكثر فعالیة مع العنف بالدول  تتعامل ، بما في ذلك التحرش الجنسي، حیثالتحرشستجابات للعنف واال
كافحة ، أن تعترف بالتفاعالت بین قوانین مُ ُمقاربة ُمتكاملةقترحة، من خالل المُ لآللیات في العمل. یمكن التحرش و

غیرھا من القوانین المدنیة لتوفیر الحمایة األساسیة التمییز، وقوانین العمل، وقوانین الصحة والسالمة المھنیة، و
التحرش ركز فقط على أكثر أشكال العنف وكمل العقوبات بموجب األحكام الجنائیة، التي غالبا ما تُ تُ أن للعمال، و

من مجموعة أوسع  تقدیم االنتصاف على باإلضافة إلىُمراقبة والوقایة عزز القوانین المدنیة المكن أن تُ یُ . تطرفا
 أمام الوصول إلى العدالة.حواجز وتحد من الللضحایا، من المشاركة  امزیدوفر تُ أن ، وتحرشالعنف والأعمال 

 

 تغطیةنطاق تعاریف و

 في عالم العملتحرش العنف وال

 سروالھ.ینزع ، ... یقوم دائما بذلك ؟"إنھ جمیل، ھل رأیت؟ يكان ینزع سروالھ، ویقول: "انظر
 الركض.، نبدأ في نراهعندما 

تكرر بشكل مُ یعرض عملھا كان رب ، حول كیف منزلیة سابقة في دبي من تنزانیا، عاملة عاما 28"، ."أنیسة ل -
 .علیھا وعلى عاملة منزلیة زمیلة لھاالتناسلي  عضوه

 
امالت للعبما في ذلك بالنسبة  ،والجسدي، والجنسي في عالم العمل ،النفسيالعنف وثقت ھیومن رایتس ووتش 

في العدید من العسكریات ، وعمال المناجم، والنسیجعمال عامالت وو ،والصیادین ،عمال المزارعو، زلیاتالمن
 واالقتصادي. ،والجنسي ،والنفسي جسدي،یشمل التأثیر األذى ال 4.العالمحول البلدان 

 
 أصحاب العملم حیث قا ،االنتھاكات النفسیةلـ ھیومن رایتس ووتش  ،على سبیل المثال ،عامالت منزلیاتوصف 

استمرت حتى بعد نفسیة لمشاكل  نبعضھإلى تعرض  یومیا مما أدىوجھھن في والصراخ  ،تھنوإھان ،نھبإذالل
برح بالعصي، واألدوات المنزلیة، والضرب المُ  ،بین الصفعما عن عنف جسدي تراوح ن أبلغ. كما ھنتوظیفانتھاء 

لطعام، والمكواة، والمواد الكیمیائیة. في بعض الحاالت، كان واألحزمة، واألحذیة، أو الحروق بالماء الساخن أو ا
زمن مثل األلم المُ أخریات  والموت، بینما وصف ،والعمى ،درجة أنھ أدى إلى الشللإلى االعتداء الجسدي شدیدا جدا 

 ألم الظھر.

                                                                                                                                                                             
، 2017یولیو/تموز  UN. Doc. CEDAW/C/GC/35 ،26، 19بشأن العنف الجنساني ضد المرأة تحدیثا التوصیة العامة رقم  35رقم 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/35&Lang=en  تم االطالع في)
 7) بشأن الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضیة (المادة 2016( 23التعلیق العام رقم )؛ اللجنة المعنیة بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، 2018مایو/أیار  18

، ھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة)من الع
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f23&Lang=en  تم)

ق المرأة في أفریقیا، الذي اعتمدتھ الدورة العادیة الثانیة لجمعیة االتحاد، بروتوكول المیثاق األفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقو)؛ 2018مایو/أیار  18االطالع في 
(ج)؛ بروتوكول الجماعة اإلنمائیة للجنوب  13، المادة 2005نوفمبر/تشرین الثاني  25، دخل حیز التنفیذ في CAB/LEG/66.6، 2000 أیلول/سبتمبر 13مابوتو، 

؛ اتفاقیة مجلس أوروبا 2؛ اتفاقیة البلدان األمریكیة بشأن منع واستئصال العنف ضد المرأة والعقاب علیھ (بیلم دو بارا)، المادة 22األفریقي بشأن نوع الجنس والتنمیة، المادة 
انون األول دیسمبر/ك 13الصادر في  EC/2004/113 توجیھ المجلس األوروبي ؛ 40بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (اتفاقیة اسطنبول)، المادة 

 18(تم االطالع في  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:373:0037:0043:EN:PDF)، 3( 4، المادة 2004
 ).2018مایو/أیار 

 ,based-g/tag/genderhttps://www.hrw.or” based Violence in the Workplace,-Gender“Human Rights Watch-نظر على سبیل المثال، ا 4 
violence-workplace 
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د األسماك في عام صیتایالندیة لفن یتعرضون لإلیذاء الجسدي على متن سُ  عمالحاالت وثقت ھیومن رایتس ووتش 

لتوقعاتھم. أفاد بعض وفقا . وقام كبار أفراد الطاقم بضرب الصیادین الذین لم یعملوا بالسرعة الكافیة أو 2016
 ،لكمتعرضھم لختلفة. وصف الصیادون لھجات مُ بالصیادین أنھم تعرضوا للضرب لعدم فھمھم ألوامر صدرت 

من الحبال، وكتل خشبیة. ومن بین لفائف ، وراي اللساعالأسماك ذیول وضرب بقضبان حدیدیة، الوالركل، و
متصلة بالثقافة لإلخضاع حددة وأشكال مُ  ،ھم للغرق بالماءضُ یستخدمة في تأدیب العمال تعرھینة المُ مارسات المُ المُ 

 5على رؤوس أفراد الطاقم.ھ باإلكراه ن باطن قدمیابطالقُ أن یضع مثل المحلیة، 
 

عرضة بشكل خاص للتحرش الجنسي في مكان العمل. الھویة الجندریة غیر النمطیة  وذوالعاملون العامالت و
التحرش الجنسي في المقام التوصیات ة العمل الدولیة المعنیة بتطبیق االتفاقیات وتناولت لجنة الخبراء التابعة لمنظم

ستخدام والمھنة التحرش الجنسي في اال لجنةھذه الصنفت واألول باعتباره شكال من أشكال التمییز في مكان العمل. 
أي سلوك "عندما یكون ھناك  ھو. التحرش الجنسي بـ "الُمقایضة" 6عمل عدائیة" أو "بیئة" یضةالُمقا" بطریقتین:

                                                           
5 , January 2018, s Fishing Industry’Hidden Chains: Rights Abuses and Forced Labor in ThailandHuman Rights Watch, 

https://www.hrw.org/report/2018/01/23/hidden-chains/rights-abuses-and-forced-labor-thailands-fishing-industry. 

 ,Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and “International Labour Organization (ILO)أنظر  6

Recommendations, (articles 19, 22 and 35 of the Constitution) General Report and observations concerning particular 

 
 صاحب عملھا قام بإیحاءات جنسیة تجاھھا مان، قالت إنة منزلیة سابقة في عُ عامل عاما)، 22سیسیلیا (

 صوفي ستول 2017 ©وضربھا بعد أن صدتھ. دار السالم، تنزانیا. 
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تلقي؛ لمُ ُعدواني بالنسبة لغیر معقول، وورحب بھ، غیر مُ "یُعتبر " طابع جنسيو أو غیر لفظي ذ ،لفظيأو ، جسدي
ھذا على عمل ؤثر بشكل صریح أو ضمني كأساس التخاذ قرار یُ یُستخدم ھذا السلوك لورفض الشخص أو خضوعھ 

 7ھینة.عادیة، أو مُ مُ أو ، ترھیبیةالسلوك الذي یخلق بیئة عمل  دائیة"بیئة عمل ع". یشمل التحرش في "لشخصا
، قالت تیریزا ج، ومثاال على "الُمقایضة". على سبیل المثال، المذكورین التحرشوثقت ھیومن رایتس ووتش شكلي 

ایتس ووتش إنھ في والیة كارولینا الشمالیة في الوالیات المتحدة وتعمل في مزرعة للتبغ، لـ ھیومن رمن وھي امرأة 
مارسة الجنس معھ من أجل الحصول على مُ في العمل أن علیھما ھا تالیین من زمتشرف اثنأخبر المُ  2011عام 

زوجي عمل. لیس لي لیس ل، "ھالماذا فعلت ذلك، فأجابت ھاتبكي، سألتإحدى المرأتین الوظیفة. عندما وجدت تیریزا 
 8عمل".

 
 وضعیات "الُمقایضة"لـ ھیومن رایتس ووتش  - أصحاب العملشن في منازل تي یعواالل - صفت عامالت المنازلو

غینیا، لـ ھیومن رایتس ووتش كیف من عاما  14و "بیئة العمل العدائیة". قالت سوزان ك، عاملة منزلیة عمرھا 
شيء. لم أي  آكلآكل كثیرا، وأحیانا ال  نأنا لفقابل الطعام: "وإال عملھا مُ رب مارسة الجنس مع جبرت على مُ أُ 

الذكور أو  نعملھ ربابكیف قام أ - وأطفاالكبارا  –ت العامالت المنزلیات كما رو 9."الفطورعلى أبدا أحصل 
. وعندما نواغتصبوھ، ھناغتصابالمنزل، وحاولوا  في أرجاء نوطاردوھ، روا أجسادھم، وعُمالمستھنبأقاربھم 

ت . فرنتم طردھأو  ،تجنب اإلساءة نلب منھأو طُ ، نھتم لومإما بحسب ما قلن، ، ةمن اإلساء الشكوى نحاول
 .خوفا من مزید من الضرر أصحاب العملمنازل من أخریات 

 
 أصحاب العملناة، وینتقم سلوك ھؤالء الجُ ضد إجراءات أي اتخاذ ب أصحاب العمللم یقُم باإلضافة إلى ذلك، 

یومن رایتس ووتش توصلت ھعلى سبیل المثال،  بلغون عن التحرش الجنسي أو العنف.لعمال الذین یُ من ااآلخرون 
أن  1إلى  12یُرجح بنسبة بلغون عن االعتداء الجنسي الذین یُ  ا،وإناث اذكورأفراد الجیش األمریكي، إلى أن 

بارتكاب جریمة جنسیة. ویتراوح االنتقام  ادانمُ أن یروا الُمعتدي علیھم  ، مقابلشكل من أشكال االنتقاملیتعرضوا 
 ،وفقدان فرص الترقیة ،أعمال ردیئةتحرش، إلى تكلیف بوال ،والتھدیدات ،اعتداءات جدیدةما بین ن ضد الناجی

 10تھم جنائیة.توجیھ ، وحتى إلعفاءاوإجراءات تأدیبیة بما في ذلك 
 

من ظروف  نشتكویفي مختلف البلدان لـ ھیومن رایتس ووتش إنھم عندما النسیج عمال عامالت و قال العدید من
اعتبروه ھو ما ضغط" علیھم، وال"ُممارسة بعلیھم شرفون م مدیروھم أو المُ وقی، تحرشبما في ذلك العنف وال ،العمل

                                                                                                                                                                             
countries,” General observation, Convention No. 111, 2003, p. 463, 

http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09661/09661(2003)1A.pdf  2018مایو/أیار  18(تم االطالع في.( 

 السابق. 7

8 to Sexual Violence and Sexual  Cultivating Fear: The Vulnerability of Immigrant Farmworkers in the USHuman Rights Watch, 

Harassment, May 2012, https://www.hrw.org/report/2012/05/15/cultivating-fear/vulnerability-immigrant-farmworkers-us-
sexual-violence-and-sexual. 

9 , June 2007, ic Workers in GuineaBottom of the Ladder: Exploitation and Abuse of Girl DomestHuman Rights Watch, 

https://www.hrw.org/report/2007/06/15/bottom-ladder/exploitation-and-abuse-girl-domestic-workers-guinea . 

10 , May 2015, Embattled: Retaliation against Sexual Assault Survivors in the US MilitaryHuman Rights Watch, 

https://www.hrw.org/report/2015/05/18/embattled/retaliation-against-sexual-assault-survivors-us-military, Booted: Lack of 
Recourse for Wrongfully Discharged US Military Rape Survivors, May 2016, 

https://www.hrw.org/report/2016/05/19/booted/lack-recourse-wrongfully-discharged-us-military-rape-survivors ز 
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أن یوافقوا لھم على  أصحاب العملرفض ھم. وصف العمال كیف تضایقومُ  ھمستخدم إلحباطتعمدة تُ ستراتیجیات مُ ا
ختلف أو ھم إلى قسم مُ وإنتاجیة أعلى؛ أو نقل ھم على العمل لساعات أطول مع أھدافوأجبرأو العمل اإلضافي؛ أجر 

مثل ھذه التدابیر على ترك وظائفھم. كما أفاد العمال غالبا ما تُجبرھم . ھمزلاختلف بعید عن منإلى موقع صناعي مُ 
عبر العمال جبرون نقابات، یُ تكوین حاولون ن یضربون العمال الذین یُ و" المستأجرالبلطجیةأن مدیري المصانع أو "

 11مكن تحویلھا الحقا إلى رسائل استقالة.لى توقیع ورقة فارغة یُ ع رسة اإلكراه البدنيمما
 

 خطر التحرش والعنفعُرضة لتزاید العاملون 

والعنف في العمل بسبب القطاعات التي یعملون فیھا، أو بسبب التمییز تحرش رضة للقد یكون بعض العمال أكثر عُ 
 ،أو أصلھم العرقي ،أو عرقھمكُمھاجرین، أو وضعھم  ،الجنسيتوجھھم أو  نوعھم االجتماعيواجھوه بسبب الذي یُ 

 أو أي وضع آخر.
 

ن في قطاعات ھشة على حمایة ُمتساویة من العنف في وقد ال یتوفر العمال المنزلیون، وعمال المزارع، والعامل
العمال العامالت ویتم إقصاء  دُمقارنة بالعمال اآلخرین. على سبیل المثال، ق ،مكان العمل بموجب قوانین العمل

عدد العمال في أو ال تحق لھم الحمایة من التحرش الجنسي ألن ، من قوانین العمل لبعض الدولبالكامل المنزلیین 
 ال یتجاوز عتبة الحد األدنى، كما ھو الحال في الوالیات الُمتحدة األمریكیة. مكان عملھم

 
بشكل  رضةعُ  –في عمل األطفال ُمنخرطون انونیة الدنیا للعمل أو السن القا وتجاوز سواء –قد یكون األطفال 

بسبب صغر سنھم وعدم وھم. ترھیبُ السھل  من قد یرون أن أصحاب العملواالعتداء الجنسي، ألن تحرش خاص لل
 النسبي، قد یكون األطفال أقل قدرة على مقاومة التحرش الجنسي أو تقدیم الشكاوى. ھمنضج

 
إلى أن العمال بعقود قصیرة األجل، وأجور یومیة، وغیر النسیج رایتس ووتش عن عمال خلصت تقاریر ھیومن 

العمال بقارنة مُ  ،سیئة، بما في ذلك التحرش الجنسيرضة لظروف عمل مُ ذلك من أشكال العمل العرضیة ھم أكثر عُ 
ظلم عویض عن العالة للتآلیات فغیاب ؤدي یُ  12قانونیة ضد الفصل التعسفي.بأمان وظیفي وحمایة الذین یتمتعون 

 رضة للمخاطر.بلغین إلى ترك العمال عُ وحمایة المُ 
 
وعدم إلمامھم  ،حواجز اللغویةالو ،وائق بسبب وضعھمعواجھ العمال المھاجرون والالجئون وطالبو اللجوء یُ 

ن اإلساءات خوفا االقتراب من السلطات لإلبالغ عدون وثائق رسمیة یخشى العمال المھاجرون قد بالقوانین المحلیة. 
ھاجرون الذین یرتبط وضعھم القانوني بأرباب عملھم واجھ العمال المُ رجح أن یُ من االعتقال أو الترحیل. ومن المُ 

. وثقت القانوني وضعھمفُقدان یعلمون أنھم ال یستطیعون ترك عملھم دون  أصحاب العملتعسفیة ألن وضعیات 
ھاجرات في منطقة مُ منزلیات عامالت الذي تعرضت لھ الجنسي،  ھیومن رایتس ووتش العنف، بما في ذلك العنف

 سمح لھم عملھم وال یُ رباب وجبھ ربط تأشیرات العمال بأالذي یتم بمُ الكفالة  الشرق األوسط، حیث تنفذ الدول نظام

                                                           
 ,s Garment Industry’Labor Rights Abuses in Cambodia”: Work Faster or Get Out“Human Rights Watch ,نظر على سبیل المثال، ا 11

March 2013, https://www.hrw.org/report/2015/03/11/work-faster-or-get-out/labor-rights-abuses-cambodias-garment-
industry; "Whoever Raises their Head Suffers the Most": Workers’ Rights in Bangladesh’s Garment Factories, April 2015, 

https://www.hrw.org/report/2015/04/22/whoever-raises-their-head-suffers-most/workers-rights-bangladeshs-garment . 

12 , Style-Justcommentary, ” Tackling Sexual Harassment in the Garment Industry“a Kashyap (Human Rights Watch), Arun

December 11, 2017, https://www.hrw.org/news/2017/12/11/tackling-sexual-harassment-garment-industry . 
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 13.لعملصاحب ابمغادرة أو تغییر وظائفھم دون إذن 
، وجدت ھیومن رایتس ووتش أن 2016في عام 
 الخسارة 

الالجئین الالجئات وحتملة لإلقامة القانونیة جعلت المُ 
 رضة السوریین عُ 

 
في  أصحاب العملالجنسي من قبل لالستغالل العمالي و

طلبا على اللجوء إلى السلطات  مدرتھقُ من لبنان، وحدت 
 14للحمایة.

 
في  أصحاب العملسي من قبل الجنلالستغالل العمالي و

طلبا على اللجوء إلى السلطات  مدرتھقُ من لبنان، وحدت 
 15للحمایة.

 
ھ، توجمزدوجي/ات الو ات،/ینالمثلی واجھ العاملون منیُ 

مخاطر ) مجتمع المیمات النوع االجتماعي (/وُمتحولي
وحواجز تحول دون تحرش، وال ،العنفمن خاصة 
ؤدي انعدام لمثال، قد یُ إلى العدالة. على سبیل ا ھموصول

تعریض مرافق الصرف الصحي إلى في الخصوصیة 
ذوي الھویة أو متحولي النوع االجتماعي  األشخاص

أو العنف. قالت ألینا، تحرش للالجندریة غیر النمطیة 
أوكرانیا، لـ ھیومن رایتس من  تحولةوھي امرأة مُ 

في إحدى ُمشغلھا اكتشف، إن  2014ووتش في عام 
رآھا ألنھ النوع االجتماعي  تحول، ھویتھا كمُ المناسبات

تبول. في وقت الحق، تحرش بھا جنسیا، مما ت وھي
 16دفعھا إلى ترك وظیفتھا.

                                                           
 ، 2016وني": انتھاك واستغالل عامالت المنازل في ُعمان، یولیو/تموز المثال، ھیومن رایتس ووتش، "باع لعلى سبی انظر 13

https://www.hrw.org/ar/report/2016/07/13/291928  الوافدات ؛ ھیومن رایتس ووتش، "لقد قُمُت بشرائك سلفا": اإلساءة إلى العامالت المنزلیات
، 2014ل واستغاللھن في اإلمارات العربیة الُمتحدة، أكتوبر/تشرین األو

https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/uae1014ar_ForUpload.pdf . 

، 2016اني ھیومن رایتس ووتش، "أرید فقط أن أُعامل كإنسانة": كیف تُسھل شروط اإلقامة في لبنان اإلساءة ضد الالجئین السوریین، ینایر/كانون الث 14

https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/lebanon0116ar_web_2.pdf . 

، 2016ینایر/كانون الثاني ھیومن رایتس ووتش، "أرید فقط أن أُعامل كإنسانة": كیف تُسھل شروط اإلقامة في لبنان اإلساءة ضد الالجئین السوریین،  15

https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/lebanon0116ar_web_2.pdf . 

16 Allegation letter regarding the legal gender recognition procedure in Ukraine, as specified in Order “Human Rights Watch, 

No. 60 of the Ministry of Health of Ukraine,” April 27, 2015, https://www.hrw.org/news/2015/04/27/allegation-letter-
regarding-legal-gender-recognition-procedure-ukraine-specified . 

 
مئات العامالت المنزلیات المنضوات في "اتحاد عامالت 

یات" في مسیرة المنازل والعامالت المتحالفات الجنوب أفریق
أمام مكتب وزارة العمل، مطالبات  2013في أبریل/نیسان 

بتصدیق جنوب أفریقیا على معاھدة "منظمة العمل الدولیة" 
للعمل المنزلي. صادقت جنوب أفریقیا على المعاھدة في 

 كوساتو/نورمان مامباین 2013 ©. 2013یونیو/حزیران 
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 ما ھو مكان العمل؟

وتعتبر  .تحرشتنوعة من األماكن التي تتعلق بعالم العمل عندما یتعلق األمر بالعنف والھم تضمین مجموعة مُ من المُ 
الذي یُنجز فیھ العمل لیشمل  فعليالعدید من آلیات ُمنظمة العمل الدولیة مفھوم مكان العمل أنھ یتجاوز المكان ال

تضمین ھذه عدم  17التنقل من وإلى العمل.، أو في ارتباط بالعمل، بما في ذلك أثناءاالت الناشئة عن، أو الح
ضایق زمیلھ أثناء تنقلھ وظف الذي یُ . على سبیل المثال، المُ تحرشنف والرضة للعُ مكن أن یترك العمال عُ یُ  الصیاغة

 ا یكون مسؤوال عن أفعالھ إذا كان القانون ال یعتبرھقد ال ،إلى العمل أو في دورة میاه خارج مكان العمل الفعلي
 مكان عملھ الفعلي.

 
ضد تحرش مكن أن تزید من احتماالت العنف والراعاة العوامل التي یُ مُ  صحاب العملنبغي ألكما ی

تأخر من طالبة العمال بالعمل في وقت مُ . على سبیل المثال، مُ العموموظفین حتى إذا ارتكبھا أحد المُ 

                                                           
إلى  2002إلى "أثناء العمل أو فیما یتعلق بھ"، ویُشیر بروتوكول منظمة العمل الدولیة لعام  155من اتفاقیة منظمة العمل الدولیة رقم  11على سبیل المثال، تُشیر المادة  17

حوادث الصناعیة" ال"لـ قترح یشمل التعریف المُ . العمل، لكن "الناشئ عن" العملأثناء لیس فقط ما حدث مھني" یشمل ، إلى أن ُمصطلح "حادث 1، المادة 155االتفاقیة رقم 
العامل فیھ ، والتي استمرت خالل ساعات العمل"، في "أي مكان ال یكون أسبابھاأي حوادث "بغض النظر عن  121(أ) من توصیة منظمة العمل الدولیة رقم  5في الفقرة 

 .من وإلى العمل ھالتي تحدث أثناء قیام العامل بالتحضیر للعمل وفي طریقسیر (ب) و (ج) إلى تضمین حوادث ال 5تدعو الفقرتان ". عملھى من أجل سو

 
ناجیات من االعتداء الجنسي یصنعن الفتات كتبن علیھا تجاربھن جراء االعتداء. الحقا، علقن الالفتات أمام قاعدة عسكریات أمریكیات 
 ماري ف. كالفرت 2014 ©سان دییغو البحریة. 
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 فيأو العنف تحرش رضة للمكن أن یجعل العامالت أكثر عُ ، یُ توفیر نقلھم إلى بیوتھمدون  اللیل
 .وسائل النقل العام

 
للنساء في مراكز آمنة ومراحیض  المالبسرف تغییر غُ  غیابكیف أن  2013وثقت ھیومن رایتس ووتش في عام 

مع ضابطات الشرطة قُرب عمل عن ت ةدولی ةستشارقال مُ . ھدد سالمة ضابطات الشرطةالشرطة في أفغانستان یُ 
نساء الشرطة غالبا ما تحدث في أماكن معزولة مثل على لـ ھیومن رایتس ووتش إن االعتداءات الجنسیة  اتاألفغانی

زي بلعمل تنقل إلى اال تستطیع العدید من ضابطات الشرطة ال. منةاآلومناطق تغییر المالبس غیر المراحیض 
الشرطة. ُوجود نساء في عارضون تمردو طالبان أو غیرھم ممن یُ شكلھا مُ ت األمنیة التي یُ الشرطة بسبب التھدیدا

وفي بعض األحیان، ال ؛ للنساءوسھلة الولوج آمنة ونفصلة على مراحیض مُ یتوفر من مراكز الشرطة فقط دد قلیل ع
جال إلى البحث عن أماكن مراكز الشرطة في المناطق الریفیة على مراحیض، ویضطر كل من النساء والرتوفر ت

 ،تعرضھن لالغتصاببمعزولة في الخارج. ومع ارتفاع عدد النساء في قوة الشرطة، ازدادت ادعاءات الضابطات 
 18الذكور. ئھنالجنسي من قبل زمال تحرشأو ال ،أو االعتداء

 

 على عالم العمل األسرينف أثر العُ 

. وجدت منظمة الصحة انتشارا النساء على مستوى العالم نف التي تتعرض لھاھو أكثر أشكال العُ  األسريالعنف 
في المئة من النساء في جمیع أنحاء العالم تعرضن لعنف جسدي و/أو جنسي  35أن  2013في تقریرھا لعام  العالمیة

على مجموعة من حقوق اإلنسان  األسريالعنف یُؤثر  19.ركاءشالغیر من قبل شریك حمیم أو عنف جنسي من قبل 
 النمو االقتصادي والتنمیة.عیق ویُ 
 

على للمساعدة  جھودا كافیة صاحب العملیبذل لم مزید من خطر العنف إذا ُعرضة لن والناجیكون یمكن أن 
اتخاذ  صحاب العملمكن ألالعمل لحضور جلسة محكمة. یُ الغیاب عن  تصرفات مثلبسبب م منھانتقم إذا أو  تھمحمای

 – مكان آمنھو بعض األحیان  في – العملب سريالناجین من العنف األ اظاحتفعلى ساعد تدابیر من شأنھا أن تُ 
 ونعتمدیمحاصرین و ونالناجمن دون ھذه التدابیر، یُمكن أن یبقى  أمنھم االقتصادي.على ساعد من شأنھ أن یُ  وھذا

جازة من أجل من الناجین الذین یأخذون إ أصحاب العمل. في بعض الحاالت، ینتقم علیھماقتصادیا على المعتدي 
 .ممكان عملھ فيعتدي المُ  ظھرلعمل مع إصابات ظاھرة، أو إذا إلى ا اأتو وأالتعافي، 

 
في مركز طبي في أرمینیا بعد أن جاء  2015قالت "أرمین" لـ ھیومن رایتس ووتش كیف فقدت وظیفتھا في عام 

 مرتین إلى مكان عملھا:آنذاك زوجھا 
 

نت جئت ألرى ما إذا كُ 'لیلة وكان في حالة سكر. قال ذات ساعة. جاء  24في ُمناوبة عملت 
 مع حبیب. لن أسمح لك بالعمل في أي مكان. سأقطع آخر  ئاشیفعلین نت تكُ بالفعل أو إذا  ینتعمل

                                                           
18 April 25, 2015, ” Afghanistan: Urgent Need for Safe Facilities for Female Police,“Human Rights Watch, 

https://www.hrw.org/news/2013/04/25/afghanistan-urgent-need-safe-facilities-female-police . 

ف الموجھ نحو المرأة، معدالت االنتشار والتأثیرات الصحیة لعنف الشریك الحمیم والعنف الجنسي من غیر التقدیرات اإلقلیمیة والعالمیة للعن"ُمنظمة الصحة العالمیة،  19

مایو/أیار  18(تم االطالع في  /http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241564625/ar، 2013الشركاء"، 
2018.( 
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. قال: "لیس من الجید أن یأتي اآلنال آتي إلى العمل بعد أبعد ذلك جاء المدیر وقال لي ' !رقبتك
 حل مشاكل عائلتك".لزوجك إلى ھنا 

 
 20.ألرمین قدم مدیر المركز الطبي أي مساعدةلم یُ 

 

 ثباتاإلبء تحویل ع

من شأن تخفیف الحواجز أمام العدالة في القضایا المدنیة وتحویل عبء اإلثبات في قضایا العمل 
صاحب تكافئة القائمة بین ، أن یعترف بعالقات القوة غیر المُ تحرشتعلقة بالتمییز، بما في ذلك الالمُ 

على ، وقائیة وتأدیبیة إجراءات اتخاذب صاحب العملالتي تُلزم تزامات لوظف، وكذلك االوالم العمل
 ، لمكافحة التمییز في مكان العمل، بما في ذلك التحرش.حد سواء

 

                                                           
20Human Rights Watch, “Armenia: Little Protection, Aid for Domestic Violence Survivors,” January 12, 2018,  

https://www.hrw.org/news/2018/01/12/armenia-little-protection-aid-domestic-violence-survivors . 

 
ي مناطق المناجم، ال سیما المناجم حرفي في دائرة كینییبا، مالي. االستغالل الجنسي منتشر فأطفال وامرأة یبحثن عن الذھب في منجم 

 منظمة العمل الدولیة/إیبك  2010 ©التي تجمع مجموعات سكانیة مختلفة عدة من خارج مالي وداخلھا.  الكبیرة



 

 10  العمل في والتحرش العنف إنھاء

تعتبر لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولیة المعنیة بتطبیق االتفاقیات والتوصیات، فیما یتعلق بقضایا التمییز 
أدلة معقولة أو ظاھرة على التمییز، فإن تحویل عبء اإلثبات إلى صاحب العمل  يكتشمُ قدم الیُ عمل، بمجرد أن في ال

 21مكن أن یؤدي إلى عدم المساواة".فیدة لتصحیح وضع یُ "ھو أداة مُ 
 

]، لعملن اعن ألبانیا "بتوزیع عبء اإلثبات الوارد في تعدیالت [قانو 2017ي تقریرھا لعام الخبراء ف ورحبت لجنة
رتكب یقع العبء على مُ  ،شكل تحرشا. وبعد ذلكالسلوك المزعوم یُ أن أي أن صاحب الشكوى یتحمل عبء إثبات 

 موضوعي). وأشارت اللجنة إلى أنبشكل  احددمُ ( اكن مقصودیُ لم تحرش إثبات أن ال صاحب العملالجریمة/
، لضمان أن بیئة مكان على حد سواء قائیة وتأدیبیةیتحمل مسؤولیة اتخاذ جمیع التدابیر المعقولة، و صاحب العمل"

 22ذلة".أو مُ  ،ھینةأو مُ  یة،أو ترھیب ،عادیةبیئة عمل غیر مُ  ،أخرى بعبارة – العمل خالیة من التحرش
 

 الممارسات الجیدة

 تعاریف وتغطیة

وغیر مرنین، تتدربین والمُ المُ في حق والتحرش الجنسي" تحرش، وال ،تحظر بلجیكا "العنف •
قاولین من الباطن وفئات مھنیة لطة شخص آخر (مُ وظفین الذین یؤدون العمل تحت سُ الم
 ماثلة).مُ 

حددة تحمي األشخاص ذوي اإلعاقة من التحرش والتمییز اعتمدت أسترالیا وتنزانیا قوانین مُ  •
واالتحاد األوروبي على أن  ،وھندوراس ،الوالیات المتحدةقوانین في في العمل. تنص 

م على اإلعاقة، على غرار التحرش الجنسي، یمكن أن یتخذ شكل بیئة عمل التحرش القائ
 عدائیة.

الحمایة في  نطاق تغطیتھ لیشمل تقدیم ،حكم التحرش الجنسيیي ذال ،القانون في الھندیُوسع  •
، اتالطالب ھنفی نالنساء بم كبیرة من فئاتمجموعة لتحرش ال امكان العمل ضد مثل ھذ

باشر أو غیر بشكل مُ ت )، والعامالتالیأو العمونات مثل الزبالعمل" (ائرات مكان "زو
من خالل وكیل). ت والعامال ات،والمتطوع مرنات،والمتات، تدربالمُ  نھفین باشر (بممُ 

 .المنظمةوغیر  المنظمةینطبق القانون على كل من القطاعات 
تعلق الیزیا على أن التحرش الجنسي في مكان العمل یشمل أي تحرش جنسي مُ تنص م •

 یمتد إلى ما وراء حدود المكتب الفعلي.و "أثناء العملمن، وبالعمل "ینشأ 
 

                                                           
21 Special survey on the application of Convention No. 111 on Discrimination in Employment and Occupation, Report of “ILO, 

the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations (articles 19, 22 and 35 of the 
Constitution),” 1996, para. 231, http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09661/09661(1996-83-4B).pdf  مایو/أیار  18(تم االطالع في

2018.( 

22 Employment and adopted 2016, published 106th ILC session (2017); Discrimination ( -ILO, Direct Request (CEACR) 

Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Albania (Ratification: 1997), 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID:3301428 . 
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 الوقایة واالستجابة

 ھادرج في سیاساتالشركات التي تُ ب 2013لعام معھد أوروغواي الوطني للمرأة تعترف السیاسة الوطنیة ل •
 الداخلیة لجنة تستقبل وترصد حاالت التحرش الجنسي.

حول كیفیة تقدیم للموظفین العمومیین  اتدریب الجندریةلجنوبي لتعزیز وتنمیة المساواة قدم المعھد الكوري ایُ  •
 .الجنسي والعنف الجنسيالتحرش  وتدریبا على الوقایة من، خدمات المشورة في حاالت التحرش الجنسي

خالل حدث إلخطارات إذا الوقایة  اتستشارمُ تقدیم لجیكا في بالتضامن االجتماعي دیریة رقابة مُ تتطلب  •
اعتقدت المستشارة أن عنف في مكان العمل، فعل في أعقاب  ةرسمی ةواجتماعی ةنفسیتقدیم مشورة 

 .لعمالعلى اخطر جسیم وفوري  بوجود
 

 والحمایةءات وضوح اإلجرا

ر ثأوالعدید من بلدان أمریكا الالتینیة الحمایة للعامل من انتقام/ ،واالتحاد األوروبي ،وفر أمریكا الشمالیةتُ  •
 شكوى أو المشاركة في شكوى تتعلق بالعنف في مكان العمل. ھمالء العمل لتقدیمأو زُ  أصحاب العمل

 تحرشناسبة لوقف التنص ألمانیا على حق الموظفین في رفض العمل إذا لم یتخذ صاحب العمل تدابیر مُ  •
 في مكان العمل.

دعى عبء اإلثبات إلى المُ تحویل اء، طبقة في جمیع الدول األعضشترط قوانین االتحاد األوروبي، المُ ت •
 حدد للتمییز.التحرش كشكل مُ ویشمل ذلك تمییز.  ُوجودعلیھ، بعد إثبات الحقائق التي قد تفترض 

ش أو الضحیة، إذا طلب رتحمُ لانقیل بیرو لصاحب العمل باتخاذ إجراءات احترازیة، بما في ذلك تالتسمح  •
المساعدة النفسیة للضحیة، وإصدار أوامر زجریة ضد ، وحرشتؤقت للمُ األخیر ذلك، والتوقیف المُ 

 تحرش.المُ 
 

 أخرى وسبل انتصاف ،والتعویضات، والجزاءات ،العقوبات

صاحب اعتبار باشرة التي تؤدي إلى والمملكة المتحدة على مبدأ المسؤولیة غیر المُ  ،وألمانیا ،یرلنداتعتمد إ •
ثبت صاحب العمل أن ، ما لم یُ ونوظفرتكبھا المُ أو التحرش الجماعي التي یتحرش العمل مسؤوال عن ال

الحالة وظف من المشاركة في التحرش. في البرازیل، استُخدم قانون الخطوات المعقولة قد اتخذت لمنع المُ 
مالئھم جسدیا أو زُ تحرشون بوظفین الذین یإللزام أصحاب العمل بالمسؤولیة المدنیة عن أفعال المُ الُملزمة 
 .یةاتخاذ تدابیر حماب صاحب العملإن لم یقُم جنسیا 

عقوبات على أصحاب العمل على القانون الذي یحكم التحرش الجنسي في مكان العمل نص في الھند، ی •
 وجب القانون.مسؤولیاتھم بمُ  تحملونالذین ال ی

لم یتخذ صاحب العمل الخطوات  حال، یرتكبھا الغیرفي فنلندا، یمتد التعویض إلى االعتداءات التي  •
 ناسبة للتخفیف من المخاطر.المُ 

تعلقة بالعمل الناتجة عن العنف قدم أسترالیا ومحاكم في إسبانیا وكندا تعویضا عن اإلصابات المُ تُ  •
 تحرش.وال

 
 
 



 

 12  العمل في والتحرش العنف إنھاء

 واإلبالغ ،راقبةوالمُ  ،اإلنفاذ

غل دم لُمفتشي الشقعالج العنف في مكان العمل الذي یُ قوانین تُ على وكینیا  ،وكوستاریكا ،كولومبیاتوفر ت •
 .شكوىحینما تُقدم الضحیة في حاالت التحرش التعامل بشأن كیفیة تعلیمات 

 تعلقة بالعنف في مكان العمل.بالتوعیة خالل عملیات التفتیش المُ شغل فتشي النامیبیا مُ تأمر  •
 

 سريالعنف األ

العنف یا ضحاالعمل تلبیة طلبات إجراء تغییرات في ترتیبات العمل لحمایة على أصحاب أسترالیا تشترط  •
 مبني على نوع الجنس.أو العنف ال سرياأل

موظفیھ أحد كان أن یطلب أمر حمایة لصالح موظفیھ ضد زوار إذا ببورتوریكو لصاحب العمل تسمح  •
 في مكان العمل. سريضحیة للعنف األ

تنظیمھ، سبانیا للنساء العامالت ضحایا العنف القائم على نوع الجنس تخفیضا في وقت العمل وإعادة إوفر تُ  •
 وغیره من أشكال تنظیم وقت العمل. ومرونة ساعات العمل

وإیطالیا إجازة  ،قاطعة كولومبیاومُ  ،وكالیفورنیا ،أوریغوناألمریكیة  الیاتالومانیتوبا الكندیة ووالیة تیح تُ  •
شمال  إقلیم یوكون فيوالمملكة المتحدة، وأسترالیا، وتتوفر . سريقانونیة مدفوعة األجر لضحایا العنف األ

ستحقات اإلجازة وغیرھا من المُ تیح بعض االتفاقات الجماعیة القطاعیة التي تُ على غرب كندا، والبرازیل 
 .سريالمدفوعة للناجین من العنف األ

، سريالعنف األ ایاضحمع الحفاظ على عالقة العمل بالعمل صحاب ألاة بإصدار أمر ضلقُ لالبرازیل تسمح  •
 دة أقصاھا ستة أشھر.جازة لمُ إالضحایا وعند الضرورة، منح 

 

 توصیاتال

اتفاقیة لمنظمة العمل الدولیة بشأن إنھاء العنف  ةوصي ھیومن رایتس ووتش بأن تتضمن أیتُ 
 :ما یلي في مكان العمل تحرشوال

 تساویة مُ الحمایة الو ،تغطیةنطاق و ،تعاریف

 تعریف شامل لجمیع أشكال العنف والتحرش بما في ذلك التحرش الجنسي. •
 االعتراف بأن العنف القائم على أساس نوع الجنس ھو شكل من أشكال التمییز. •
، أو أو أثناءالحاالت الناشئة عن، لیشمل التعریف العمل والبیئة ذات الصلة بالعمل، لمكان تعریف واسع  •

 .العمل وإلیھ مثل االنتقال منارتباط بالعمل  في
راعي نوع الجنس في ضوء عالقات تنفیذ یُ اشتراط انیة، مع ھویة جنس ةلألفراد من أیالتغطیة ُمساواة في لا •

 ضد المرأة.الُمنتشر تكافئة بین الرجال والنساء والتمییز القوة غیر المُ 
وزمالء  ،شرفینالمُ  العالقات التي تشمل مجموعة واسعة من العالقات القائمة على العمل، بما في ذلك •

 والعمالء.زبائن، وال ،العمل
 ،نیوالالجئ ،نیھاجرالعمال المُ العامالت و عرضة للخطر، بما في ذلكللمجموعات المُ تساویة حمایة مُ  •

ات /ُمتحوليو، الجنسيمزدوجي/ات التوجھ و ات،/والمثلیین ،ن غیر القانونیینیھاجروالمُ  ،اللجوء يطالبو
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 ،نساء الحواملوال ،وأعضاء األقلیات العرقیة/الطائفیة/الدینیة/اللغویة ،(مجتمع المیم) النوع االجتماعي
 واألشخاص ذوي اإلعاقة.ھشة، والعاملین بعقود عمل  ،والعمال األصغر سنا

 .الرسميواالقتصاد غیر  ،جمیع قطاعات التوظیف، بما في ذلك القطاعین العام والخاص •
 

 الوقایة واالستجابة

 ،ل التدریبتضمن أن السیاسات الوطنیة والتوجیھات األخرى تشمل تدابیر الوقایة مث نصوص قانونیة •
 وحمالت توعیة. ،وسیاسات وإجراءات موارد بشریة واضحة

التحقیق ب صحاب العملألات ، ودعم التوجیھالفضلىالممارسات وصوغ لتطویر التدریب، نصوص قانونیة  •
 الشكاوى.والتعامل مع 

نع العنف معلى وتشجیع المفاوضة الجماعیة والنشاطات النقابیة للمساعدة  ،حمایة حریة تكوین الجمعیات •
 العامالت.من ، بمشاركة كاملة والتصدي لھماتحرش، وال

 تاحة لجمیع العمال.مُ تكون الضرر آلیات متعددة للتظلم وجبر  •
 

 والحمایةءات وضوح اإلجرا

 إجراءات قضائیة وإداریة تحترم خصوصیة الناجین. •
 ى غیر القضائیة.أو غیرھا من الشكاو ،لشكاوى المدنیة واإلداریةفي اعبء اإلثبات في الوضوح  •
 .تحرشبلغون عن العنف أو المثلي العمال (مثل النقابات) الذین یُ لعمال ومُ لصالح ااالنتقام من حمایة ال •
 اإلجراءات القانونیة لجمیع األطراف.إتاحة سالمة  •

 

 أخرى وسبل االنتصاف ،والتعویضات ،والجزاءات ،العقوبات

 الجاني. ضددیبیة) والعقوبات الجنائیة والتأالتعویضیة العقوبات المدنیة (الجمع بین  •
 للضحایا. نتصافاالا من أشكال الدعم وموغیرھجبر الضرر، و ،المادي التعویض •
 والتأدیبیة. نصافیةبشأن التدابیر اإلصحاب العمل وبروتوكوالت أل ،دونات سلوك نموذجیةمُ تطویر  •

 

 واإلبالغ ،راقبةوالمُ  ،اإلنفاذ

مساعدة الضحایا، وجمع البیانات، وإنفاذ القانون، ولتحقیق، اسلطة على د ھیئة/ھیئات اإلنفاذ والرصتوفر  •
، بما في ذلك تحرشالعنف والقوانین وسیاسات ونشر التقاریر الدوریة، وتحدید ومعالجة أنماط عدم إنفاذ 

 التحرش الجنسي، من قبل المؤسسات.
 العمل من القطاع الخاص والعام. أصحاببشأن ذه الھیئات واجبات اإلبالغ الُمنتظم واإللزامي لمثل ھ •

 
 
 



 

 14  العمل في والتحرش العنف إنھاء

 سريالعنف األ

بما في ذلك الفصل من  ،عملھمصحاب من انتقام أ ،سريضحایا العنف األ یقعونالذین  ،الحمایة للعمال •
 العمل.

(على سبیل المثال طلب العالج الطبي،  سريتسھیالت معقولة للناجین من العنف األبشأن نصوص قانونیة  •
 )حضور جلسات المحكمةو
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