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 Recommendation 206  602التوصية رقم 

 القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل بشأن وصيةت

 لمنظمة العمل الدولية،  العامإن المؤتمر 

عد الثامنة ب دورته عقد حيث جنيف، في االنعقاد إلى الدولي العمل مكتب إدارة مجلس دعاه وقد

 ؛9102 يونيه/ حزيران 01 في)مئوية المنظمة(  المائة

 ؛9102وقد اعتمد اتفاقية العنف والتحرش، 

المقترحات بشأن ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل، وهي موضوع وقد قرر اعتماد بعض 

 ؛البند الخامس من جدول أعمال الدورة

 ،9102وقد قرر أن تتخذ هذه المقترحات شكل توصية تستكمل اتفاقية العنف والتحرش، 

من حزيران/ يونيه من عام ألفين وتسعة عشر، التوصية التالية  لحادي والعشرينايعتمد في هذا اليوم 

 :9102ستسمى توصية العنف والتحرش، التي 

المشار إليها الحقاً ) 9102تستكمل أحكام هذه التوصية أحكام اتفاقية العنف والتحرش،  .0

  ."االتفاقية"( وينبغي النظر فيها باالقتران مع تلك األحكامبتعبير 

 األساسية المبادئ  - أوالً 

والمراعي لقضايا  متكاملالو شاملال نهجوتنفيذ ال اعتماد األعضاء، عند للدول ينبغي .9

 العمل عالم في والتحرش العنف تتناول أن من االتفاقية، 9، الفقرة 4المشار إليه في المادة  ،الجنسين

 لجنائيا القانون وفي التمييز، وعدم والمساواة المهنيتين والصحة والسالمة والعمالة العمل قانون في

 الحال. مقتضى حسب

 يف ، بمن فيهم العاملونوأصحاب العمل لجميع العمال تضمن األعضاء أنينبغي للدول  .3

 بالحرية عوايتمت أن والتحرش، للعنف يكونون فيها أكثر عرضة التي العمل وترتيبات والمهن القطاعات

 النقابية ريةالح اتفاقية مع تمشياً  وجه، أكمل على الجماعية المفاوضة وباالعتراف الفعلي بحق النقابية

 .(21 رقم) 0242 الجماعية، والمفاوضة التنظيم حق واتفاقية( 18 رقم) 0241 التنظيم، حق وحماية

 ينبغي للدول األعضاء أن تتخذ تدابير مناسبة ترمي إلى ما يلي: .4

 العنف اهرةظ لمنع كوسيلة المستويات كافة على الجماعية المفاوضة االعتراف الفعلي بحق تعزيز )أ(

 ؛انعكاسات العنف المنزلي على عالم العمل معالجة ، وقدر اإلمكان،لها والتصدي والتحرش

 والممارسات االتجاهات بشأن المعلومات ونشر جمع خالل من الجماعية المفاوضة هذه مثل دعم )ب(

  الجماعية. االتفاقات ومحتوى التفاوض بعملية يتعلق فيما الجيدة المعنية
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تراعي األحكام بشأن العنف والتحرش الواردة في ينبغي للدول األعضاء أن تضمن أن  .5

القوانين واللوائح والسياسات الوطنية، صكوك منظمة العمل الدولية بشأن المساواة وعدم التمييز، بما 

( 21)رقم  0250( وتوصية المساواة في األجور، 011)رقم  0250فيها اتفاقية المساواة في األجور، 

 ،(والمهنة االستخدام في) ( وتوصية التمييز000)رقم  0251م والمهنة(، االستخدا واتفاقية التمييز )في

 . ، وغير ذلك من الصكوك المعنية(000 رقم) 0251

 والوقاية الحماية  - ثانياً 

 نينالقوا في الواردة والتحرش، العنف بشأن المهنيتين والصحة السالمة ألحكام ينبغي .6

 ادرة عنالص المهنيتين والصحة بالسالمة المعنية صكوكال تراعي أن الوطنية، والسياسات واللوائح

( واتفاقية اإلطار 055)رقم  0210، من قبيل اتفاقية السالمة والصحة المهنيتين، الدولية العمل منظمة

 (.018)رقم  9116الترويجي للسالمة والصحة المهنيتين، 

بغي أنه ين ن واللوائحفي القواني أن تحدد ، حسب مقتضى الحال،ينبغي للدول األعضاء .8

)أ( 2المادة  في امشار إليهال مكان العمل للعمال ولممثليهم أن يشاركوا في تصميم وتنفيذ ورصد سياسة

 أن تقوم هذه السياسة بما يلي: وينبغي، من االتفاقية

 ر أنه لن يكون هناك تسامح مع العنف والتحرش؛تذك   )أ(

 ، ذات أهداف قابلة للقياس؛تكون، إذا اقتضى األمر برامج للوقاية من العنف والتحرش ترسي )ب(

 حب العمل؛اتحدد حقوق ومسؤوليات العمال وص )ج(

 تتضمن معلومات بشأن إجراءات الشكاوى والتحقيق؛ )د(

 لعنفبا المتعلقة والخارجية الداخلية االتصاالت كافة الواجب، النحو على تراعى تنص على أن (ه)

 ؛بصددها يلزم ما يُتخذ وأن والتحرش،

)ج( من االتفاقية 01تحدد حق األفراد بالخصوصية وحماية السرية، كما هو مشار إليه في المادة  )و(

 وتجعله في الوقت ذاته موازياً لحق العمال في االطالع على كافة المخاطر؛ 

ذى من التعرض لأل ،غينتدرج تدابير ترمي إلى حماية مقدمي الشكاوى والضحايا والشهود والمبل   )ز(

 أو لألعمال االنتقامية. 

)ج( من االتفاقية، 2المشار إليها في المادة  العمل، مكان في المخاطر تقييم لعمليات ينبغي .1

 ارواألخط المخاطر سيما ال والتحرش، للعنف التعرض احتمال من تزيد أن شأنها من عوامل تراعي أن

 . وينبغي إيالء اهتمام خاص للمخاطر واألخطار التي: واالجتماعية النفسية

 عن ظروف وترتيبات العمل وتنظيم العمل وإدارة الموارد البشرية، حسب مقتضى الحال؛ تنجم  )أ(

الزبائن والعمالء ومقدمي الخدمات والمستخدمين والمرضى  قبيل من ثالثة أطرافتنخرط فيها  )ب(

  والجمهور؛

 واجتماعية ةثقافي ومعايير ومعايير متعلقة بنوع الجنس قوةال عالقات استغاللالتمييز وتنشأ عن  (ج)

 تغذي العنف والتحرش.

 لعملا وترتيبات المهن أو القطاعات أجل من ةالئمم ينبغي للدول األعضاء أن تعتمد تدابير .2

 معزولة أماكن يف والعمل الليلي العمل من قبيل ،أكثر احتماالً  والتحرش للعنف عرضتالتي يكون فيها ال

 عليموالت والنقل المنزلي والعمل الطوارئ وخدمات والضيافة والخدمات االجتماعية الصحية والخدمات

 والترفيه.
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 لعمالا لحماية التدابير من غيرها أو تشريعية تدابير تتخذ ينبغي للدول األعضاء أن .01

 المنشأ بلدان وضع المهاجر، فيبصرف النظر عن  المهاجرات، العامالت سيما وال المهاجرين،

 والتحرش في عالم العمل. العنف حسب مقتضى الحال، من والعبور والمقصد

ينبغي للدول األعضاء، عند تسهيل االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد  .00

منع المنظم، أن توفر الموارد والمساعدة لعمال وأصحاب عمل االقتصاد غير المنظم ورابطاتهم ل

 ومعالجة العنف والتحرش في االقتصاد غير المنظم. 

 ينبغي للدول األعضاء أن تضمن أال  تفضي تدابير منع العنف والتحرش إلى أن تقيد   .09

والمجموعات المستضعفة في وظائف أو قطاعات أو مهن بعينها، أو أن تستبعد منها  النساء مشاركة

 من االتفاقية. 6دة النساء والمجموعات المشار إليها في الما

المستضعفة والمجموعات في أوضاع  تأن تفَسر اإلشارة إلى المجموعا ينبغي  .03

مع معايير العمل الدولية المطبقة تفسيراً يتماشى من االتفاقية،  6االستضعاف المشار إليها في المادة 

  والصكوك الدولية السارية بشأن حقوق اإلنسان. 

 والمساعدة االنتصاف ووسائل اإلنفاذ  - ثالثاً 

 ما يلي: )ب( من االتفاقية،01المادة  في إليها المشار االنتصاف وسائل يمكن أن تشمل .04

 حق االستقالة مع التعويض؛ )أ(

 اإلعادة إلى العمل؛ )ب(

 عن األضرار؛ المالئم التعويض (ج)

ياسات بعينه أو لتغيير سأوامر تقتضي اتخاذ تدابير لها قوة إنفاذ فوري لضمان وضع حد لسلوك  (د)

 أو ممارسات معينة؛

 .تمشياً مع القوانين والممارسات الوطنية الرسوم والتكاليف القانونية (ه)

ينبغي لضحايا العنف والتحرش في عالم العمل أن يتمتعوا بسبل الحصول على تعويض  .05

 ؤدي إلىي أو مرض أخرى أو أي إصابة في حاالت اإلصابة بإعاقة نفسية واجتماعية أو إعاقة جسدية

 عجز عن العمل.

 أساس على والتحرش بالعنف يتعلق فيما النزاعات تسويةتقديم الشكاوى و آلليات ينبغي .06

 :تدابير من قبيل تشمل ( من االتفاقية، أنه)01المادة  في إليها المشار الجنس، نوع

 الجنس؛ نوع أساس على العنف والتحرش حاالت في المتخصصة المحاكم )أ(

 ؛في وقتها وعلى نحو فعال معالجةال )ب(

 المشورة والمساعدة القانونيتان لمقدمي الشكاوى والضحايا؛ )ج(

 البلد؛ في انتشاراً  األكثر باللغات والميس رة المتاحة األخرى المعلومات وموارد األدلة )د(

 في اإلجراءات غير اإلجراءات الجنائية. ، حسب مقتضى الحال،نقل عبء اإلثبات (ه)

 ساسأ والتحرش على العنف لضحايا المقدمة االنتصاف ووسائل والخدمات للدعم ينبغي .08

 :تدابير من قبيل تشمل أن ( من االتفاقية،ه)01المادة  في إليها المشار الجنس، نوع

 الدعم لمساعدة الضحايا على العودة إلى سوق العمل؛ )أ(
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 ؛طريقة ميس رة، حسب مقتضى الحالالمشورة واإلعالم، ب خدمات )ب(

 ساعة؛ 94خطوط للطوارئ على مدار  )ج(

 خدمات الطوارئ؛ )د(

 ؛والدعم النفسي الرعاية والعالج الطبيان (ه)

 مراكز لمواجهة األزمات، بما فيها المالجئ؛ )و(

 لتوفير الدعم للضحايا. أو ضباط متدربون تدريباً خاصاً  وحدات شرطة متخصصة )ز(

الرامية إلى التصدي النعكاسات العنف المنزلي على عالم العمل، المشار  يمكن للتدابير .01

 )و( من االتفاقية، أن تشمل ما يلي:01إليها في المادة 

 إجازة لضحايا العنف المنزلي؛ )أ(

 ضحايا العنف المنزلي؛وحماية عمل مرنة  ترتيبات )ب(

ن الطرد لضحايا العنف المنزلي، حسب مقتضى الحال، باستثناء األسباب غير محماية مؤقتة  )ج(

 ؛المرتبطة بالعنف المنزلي وعواقبه

 ؛إدراج العنف المنزلي في عمليات تقييم مخاطر مكان العمل )د(

 نظام إحالة إلى تدابير التخفيف العامة فيما يتعلق بالعنف المنزلي، حيثما وجدت؛ (ه)

 الوعي بآثار العنف المنزلي.استثارة  )و(

 توفير المشورة وغير ذلك منومرتكبي العنف والتحرش في عالم العمل،  مساءلةينبغي  .02

تكرار حدوث أعمال العنف والتحرش وتسهيل إعادة إدماجهم  منعالتدابير، حسب مقتضى الحال، بغية 

 ، حيثما كان ذلك مناسباً.في العمل

سب ، حوللمسؤولين في السلطات المختصة األخرى أن يتبعواالعمل  لمفتشي ينبغي .91

لم العمل، في عا والتحرش العنف تحديد ومعالجة بهدف الجنسين قضايا يراعي تدريباً  مقتضى الحال،

 الجنس نوع أساس على والعنف والتحرش واالجتماعية النفسية واألخطار المخاطر بما في ذلك

 ال.محددة من العم مجموعات ضد والتمييز

 هنيتينالم والصحة السالمةتفتيش العمل و عن المسؤولة الوطنية الهيئات لوالية ينبغي .90

 العمل. المع في والتحرش العنف تشمل أن الجنسين، بين المساواة ذلك في بما التمييز، وعدم والمساواة

ف العنبشأن  إحصاءات وتنشر تجمع أن أن تبذل الجهود من أجل األعضاء للدول ينبغي .99

الجنس ونوع العنف والتحرش وقطاع النشاط االقتصادي،  بحسب والتحرش في عالم العمل، مصنفة

 من االتفاقية. 6وال سيما فيما يتعلق بالمجموعات المشار إليها في المادة 

 الوعي واستثارة والتدريب اإلرشاد  - رابعاً 

ل و ينبغي للدول األعضاء أن .93  ي:ما يل مقتضى الحال،، حسب تضع وتنفذ وتنشرتمو 

 وتحرش في عالم العمل، عنف أعمال وقوع احتمال من تزيد لعوامل التصدي إلى ترمي برامج )أ(

 لثقافيةا المتعلقة بنوع الجنس والمعايير والمعايير القوة عالقاتاستغالل التمييز و ذلك في بما

 التي تغذي العنف والتحرش؛ واالجتماعية
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 لشرطةا ضباطو العمل ومفتشي القضاة لمساعدة تدريب وبرامج الجنسين تراعي توجيهية مبادئ )ب(

 العنفب يتعلق فيما بواليتهم الوفاء على الحكوميين المسؤولين من والمدعين العامين وغيرهم

، في القطاعين العام العمل والعمال أصحاب مساعدة جانب إلى ،في عالم العمل والتحرش

 لهما؛ والتصديفي عالم العمل  والتحرش العنف من الوقاية على ومنظماتهم والخاص،

 واءس ،في عالم العمل والتحرش العنف المخاطر بشأن لتقييم وأدوات نموذجية ممارسات مدونات )ج(

 بالعمال واألشخاص اآلخرين الخاصة األوضاع مراعاة مع قطاع، بكل خاصة أو عامة أكانت

 من االتفاقية؛ 6المنتمين إلى المجموعات المشار إليها في المادة 

بمختلف لغات البلد، بما في ذلك بلغات العمال المهاجرين المقيمين في  الوعي الستثارة حمالت )د(

 جنس،ال نوع أساس على العنف والتحرش ال سيما والتحرش، العنف قبول عدم مبدأ البلد، تنشر

ف الشكاوى والشهود والمبل غين عن العن الضحايا ومقدمي وتمنع وصم زيةالتميي للمواقف وتتصدى

 والتحرش؛

وتتناول العنف والتحرش، بما في ذلك العنف والتحرش على  الجنسين تراعي تعليمية ومواد مناهج (ه)

 ، تمشياً مع القوانين والظروفالتعليم والتدريب المهني مستويات كافة على أساس نوع الجنس،

 ؛الوطنية

 أساس لىع العنف والتحرش بشأن اإلعالم وسائط في العاملين من وغيرهم للصحفيين تدريبية مواد )و(

، مع إيالء االحترام الواجب عنه الناجمة الخطر وعوامل األساسية أسبابه ذلك في بما الجنس، نوع

 الستقالليتهم وحرية التعبير التي يتمتعون بها؛

 العنف من خالية تكون ومتناسقة وصحية آمنة عمل أماكن تعزيز إلى ترميعامة  حمالت )ز(

 والتحرش.
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