
 العنف والتحرش أمر غیر مقبول في أي مكان، وفي أي وقت، سواء في
أوقات الرخاء أو في األزمات، بل أن خطر العنف والتحرش أعلى في 

أوقات األزمات، إذ یمثل تفشي كوفید-19 تذكیرا قاتم بھذا. إن معالجة  
العنف والتحرش في عالم العمل أولویة لمنظمة العمل الدولیة، وأصبحت 

اآلن أكثر أھمیة من أي وقت مضى.

 في عام 2019 ، تبنى مؤتمر العمل الدولي إعالن منظمة العمل الدولیة 
للذكرى المئویة لمستقبل العمل، معبراً عن التزام واضح بعالم عمل خاٍل 

من العنف والتحرش3. وتبنى المؤتمر أیضاً المعاییر األولى بشأن القضاء 
على العنف والتحرش في عالم العمل، وھي بشكل أساسي اتفاقیة منظمة 

العمل  الدولیة بشأن العنف والتحرش،2019 (رقم 190) والتوصیة 
المرافقة لھا (رقم206 ). یوفر اإلطار المحدد في تلك األدوات خارطة 

طریق واضحة لمنع ومعالجة العنف والتحرش في عالم العمل، وبالتالي 
اإلسھام في تنفیذ خطة التنمیة المستدامة لعام 2030، وبما یشمل سیاق 

كوفید-19.

 تقر االتفاقیة رقم 190 بحق كل فرد في عالم عمل خال من العنف    
والتحرش، المعرف بـ "نطاق من السلوكیات والممارسات غیر المقبولة  أو 
التھدیدات المرتبطة بھا، سواء حدثت مرة واحدة أو تكررت، التي  تھدف، 

تؤدي، أو یحتمل أن تؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي، نفسي،  جنسي، أو 
اقتصادي." ویشمل ذلك االعتداء الجسدي واللفظي، التنمر والمضایقة، 

التحرش الجنسي، والمطاردة (أن یطارد أو یالحق شخص شخصا آخر)، 
إضافة إلى أمور أخرى. وإلى جانب توصیتھا المكملة (رقم206) تحدد 

االتفاقیة إطاراً مشتركاً للعمل من أجل منع ومعالجة العنف والتحرش في 
عالم العمل4

 إن اتخاذ إجراءات عاجلة في سیاق كوفید-19 لضمان حق كل شخص في
 عالم عمل خال من العنف والتحرش، ال ینبغي ان یقتصر فقط على فترة
 الجائحة أو بعدھا، بل یجب أیضا أن یضمن تعاف مستدام، وقدرة صمود

 أعلى في مواجھة أي أزمات مستقبلیة. یجب أن تكون جھود مصادقة  
 االتفاقیة رقم 190 وتنفیذھا مع التوصیة عنصرا رئیسیا في تدابیر

االستجابة والتعافي.

/مایو 2020 أیار

اتفاقیة منظمة العمل الدولیة بشأن القضاء على العنف والتحرش، 2019رقم (190): 
12 طریقة یمكن من خاللھا دعم االستجابة والتعافي من كوفید-19

 يسلط هذا التقرير املوجز الضوء عىل أهمية اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء عىل العنف والتحرش، 2019 �رقم 190�، بالتزامن مع

 جائحة كوفيد�19 الحالية� ويقّدم املوجز أمثلة عىل حاالت عنف وتحرش مرتبط ُبلغ عنها يف الدول ضمن سياق كوفيد�119 ، ويذكر أحكاما
 محددة يف االتفاقية رقم 190 والتوصية املرافقة لها رقم 206، بهدف املساعدة يف منع ومعالجة هذه الحاالت2

 تقریر موجز

تقریر موجز  

1 االستجابة لكوفيد-19: الحق في المساواة بين الجنسين من أجل مستقبل أفضل للمرأة؛ حماية العمال المهاجرين خالل جائحة كوفيد-19.

2 اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش، 2019 )رقم 190(. 

3 إعالن منظمة العمل الدولية للذكرى المئوية لمستقبل العمل، مؤتمر العمل الدولي، الجلسة 108، جنيف، 2019. 

4 سلسلة من التقارير الفنية الموجزة لمنظمة العمل الدولية: العنف والتحرش في عالم العمل. 

https://www.ilo.org/global/docs/WCMS_744374/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_743268/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_743268/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_711674.pdf


02      موجز تقریر

19-كوفید من والتعافي االستجابة دعم خاللھا من یمكن طریقة 12(: 190 رقم) 2019 والتحرش، العنف على القضاء بشأن الدولیة العمل منظمة اتفاقیة

 أجل من 206 رقم التوصیة مع 190 رقم االتفاقیة وتنفیذ مصادقة ألھمیة سبباً  12 

:19-كوفید من والتعافي االستجابة

المكاني اإلطار خارج والتحرش العنف حاالت ارتفاع ومعالجة منع .1

 من العدید عمل طریقة -19كوفید جائحة غیرت .للعمل المادي أو

 العنف فیھا یحدث قد التي األماكن على الضوء وسلطت األشخاص،

. المنظم غیر أو المنظم االقتصاد في سواء بالعمل، المتعلق والتحرش

 على كلور إلقاء حاالت تسجیل البلدان، من العدید في ذلك لةأمث من

 تعرض أو العمل، وإلى من التنقل أثناء ممرضات/ممرضین

 زبائن قبل من لفظیة اعتداءات أو للضرب بقاالت في عامالت/عاملین

 زیادة إلى أدى بعد عن العمل ازدیاد أن ویبدو. اإلمدادات نقص بسبب

.اإللكتروني التنمر في

 والتحرش العنف أشكال جمیع من 190 رقم االتفاقیة تحمي 

 عالم" لـ واسع مفھوم إلى االتفاقیة تستند .العمل عالم في

 ال الحاضر الوقت في العمل أن حقیقة ذلك في بما ،"العمل

 سبیل على. محدد مادي أو مكاني إطار في دائما ینحصر

تصل الم السفر أثناء والتحرش العنف االتفاقیة تغطي المثال،

بالعمل، عند االنتقال من وإلى العمل، في أماكن اإلقامة التي 

یوفرها صاحب العمل، أو من خالل االتصاالت المتعلقة 

ت بالعمل، بما فیھا ما تتیحه تكنولوجیا المعلومات واالتصاال

(.190من االتفاقیة رقم  3)المادة 

من الكثیر وضع ،19-كوفید خالل .العمل عالم في الجمیع حمایة .2

 الطب، طلبة انضم. للجائحة االستجابة خدمة في مھاراتھم األشخاص

 مقدمي صفوف إلى الطبیة الكوادر من المتقاعدات/والمتقاعدون

 أي دون وقائیة معدات آخرون أنتج فیما الصحیة، الرعایة خدمات

 توزیع في وجمعیات منظمات متطوعات/وساعد متطوعون تكلفة،

أساسیة. غذائیة مواد

 تبني العمل عالم في األفراد جمیع 190 رقم التفاقیةا تحمي .

على مفھوم أنه ال ینبغي أن یتعرض أحد  190االتفاقیة رقم 

للعنف والتحرش في عالم العمل، وتحمي االتفاقیة 

ویشمل  العمال/العامالت واألشخاص اآلخرین في عالم العمل.

ذلك العاملین/العامالت على النحو المحدد في القوانین 

لممارسات الوطنیة، والذین یعملون بصفة عامة بغض النظر وا

عن أوضاعھم التعاقدیة، واألشخاص تحت التدریب في العمل، 

والعمال/العامالت ممن اُنھیت خدماتھم، 

والمتطوعین/المتطوعات، والباحثین/الباحثات عن عمل، 

والمتقدمین/المتقدمات إلى وظائف، واألفراد الذین یمارسون 

من  2ات، أو مسؤولیات صاحب العمل. )المادة سلطة، واجب

(.190االتفاقیة رقم 

أن -19كوفید  أزمة أثبتت. شاملة بطریقة والتحرش العنف معالجة .3

 ضروریة والسیاسة القانون مجاالت مختلف في والتدابیر اإلجراءات

 المثال، سبیل على. العمل عالم في والتحرش للعنف بفاعلیة للتصدي

 من المستضعفة، الفئات من وهم مھاجرون، مالتعا/عمال اشتكى

 مغادرة عند الحدود حرس قبل من والتحرش العنف مخاطر تزاید

.الوظائف فقدان بسبب المضیف البلد العامالت /العمال

 اعتماد إلى 206 رقم والتوصیة 190 رقم االتفاقیة تستند 

 االجتماعي، النوع اعتبارات یراعي ومتكامل شمولي نھج

 والمنظمات العمل وصاحبات أصحاب منظمات مع ربالتشاو

 جمیع في إجراءات اتخاذ النھج هذا ویتوخى .العمالیة

لمساواة، عدم ا العمل، في ذلك في بما المعنیة، المجاالت

التمییز، السالمة والصحة المھنیة، الھجرة والقوانین الجنائیة، 

 واللوائح والسیاسات، وكذلك من خالل المفاوضة الجماعیة.

باألدوار  190باعتماد مثل ذلك النھج، تقر االتفاقیة رقم 

والوظائف المختلفة والتكمیلیة للحكومات، وألصحاب/صاحبات 

العمل والعمال/العامالت والمنظمات الخاصة بھم، مع مراعاة 

من  4الطبیعة المتفاوتة ومدى مسؤولیات كل طرف )المادة 

(.190االتفاقیة رقم 

.االجتماعي لنوعا أساس على والتحرش لعنفا تنامي ومعالجة منع .4

 النوع أساس على النمطیة الصور -19كوفید جائحة فاقمت

 زیادة إلى أدى مما الضارة، أو المؤذیة والذكوریة االجتماعي،

 ذلك وتسبب. لإلناث األجر مدفوعة غیر الرعایة خدمات أو أعمال

 بطالة،ال معدالت ارتفاع المالي، األمن انعدام زیادة في أیضا

 المنزلي العنف خاصة الجنس، أساس على والتحرش العنف وتصاعد

.اإلناث ضد

 للعنف للتصدي محددة تدابیر على 190 رقم االتفاقیة تنص 

 بأن االتفاقیة وتقر .االجتماعي النوع أساس على والتحرش

 على یؤثران االجتماعي النوع أساس على والتحرش العنف

 یستجیب نھج اتباع ان على كدوتؤ. متناسب غیر بشكل اإلناث

ب األسبا ویعالج االجتماعي، النوع أساس على للفوارق

األساسیة أو الكامنة وعوامل الخطر، بما في ذلك الصور 

النمطیة على أساس النوع االجتماعي، وأشكال التمییز المتعددة 

والمتداخلة، وعالقات القوة غیر المتكافئة على أساس النوع 

حیوي في إنھاء العنف والتحرش في عالم االجتماعي، عامل 

 190من االتفاقیة رقم  1,4,5,10العمل )تمھید، المواد 

(.206من التوصیة  18 -16والفقرات 



03      موجز تقریر

19-كوفید من والتعافي االستجابة دعم خاللھا من یمكن طریقة 12(: 190 رقم) 2019 والتحرش، العنف على القضاء بشأن الدولیة العمل منظمة اتفاقیة

الغلق أجبر .العمل عالم على المنزلي العنف تأثیر من التخفیف  .5

 المنازل، في البقاء على الناس ،-19كوفید بسبب التجول وحظر

 المنزل أصبح للكثیرین، بالنسبة. ممكنا   كان ان المنزل من والعمل

. العنف والتحرش زیادة  مخاطر من یزید الذي األمر عمل، مكان اآلن

 مقلق بشكل ارتفعت البلدان، من العدید في 19-كوفید تفشي بدایة منذ

 اإلعاقة، ذوي واألشخاص اإلناث ضد خاصة المنزلي، العنف وتیرة

 وسالمة صحة حیث من تأثیر له المنزلي العنف. الذكور إلى إضافة

في  قدرتھم وعلى األشخاص، من وغیرهم العامالت/العمال وإنتاجیة

العمل. سوق في والتقدم البقاء، الدخول،

  بالصلة بین العنف المنزلي وعالم  190تقر االتفاقیة رقم
الدول األعضاء إلى االعتراف بآثار  التفاقیةا العمل. وتدعو

تستكمل و .في عالم العملوطأتھا  العنف المنزلي، وتخفیف
بتحدید تدابیر یمكن  190االتفاقیة رقم  206التوصیة رقم 

ضحایا، ترتیبات العمل المرن، لل اتاتخاذها، بما في ذلك إجاز
یمات العنف المنزلي في تقی تضمینالحمایة المؤقتة من الفصل، 

" و" 10زیادة التوعیة )المادة  ، وبرامجمخاطر مكان العمل
(.206رقم  من التوصیة 18والفقرة  190رقم  من االتفاقیة

مالیین یعمل ،19-كوفید بسبب .اإللكتروني التنمر ومعالجة منع .6

 المعلومات تكنولوجیا استخدام عبر منازلھم من األشخاص

 أشكال من بعد عن العمل فیه یقلل قد الذي الوقت وفي. واالتصاالت

 إال لوجه، وجھا   مباشر اتصال ظروف تحتاج التي والتحرش، العنف

 والتحرش العنف خطر تزید قد بعد عن للعمل المعممة الترتیبات أن

ا تعرف والتي بالتكنولوجیا المدعومین  التنمر" باسم) غالب 

(."إللكترونيا

 من  أیضا على التنمر اإللكتروني. تنطبق 190 رقم االتفاقیة
خالل تغطیة جمیع أشكال العنف والتحرش التي تحدث في سیاق 

العمل أو تكون مرتبطة به أو ناشئة عنه، توسع االتفاقیة رقم 
االتصاالت المتعلقة  عبر والتحرشالحمایة من العنف  190

بالعمل، بما فیھا تلك التي تتیحھا تكنولوجیا المعلومات 
(.190رقم  من االتفاقیة 3ت )المادة واالتصاال

قطاعات في والتحرش للعنف تعرضا األكثر األشخاص حمایة .7

 من 19-كوفید جائحة فاقمت .معینة وظیفیة وترتیبات ومھن

 والترتیبات والمھن القطاعات، بعض في والتحرش العنف

 الطوارئ، خدمات االجتماعي، العمل الصحة، مثل الوظیفیة،

 والتي معزولة، مناطق في أو لیال   العمل أو المنزلي، العمل

 للعنف التعرض من عالیة مستویات من أصال   تعاني كانت

.الجائحة قبل حتى والتحرش

  ترتیبات البأن بعض القطاعات والمھن و 190تقر االتفاقیة رقم
العمل المنزلي، أو العمل  ،التعلیم ،النقل، ، مثل الصحةالوظیفیة

ولة، قد تكون أكثر عرضة للعنف أو في مناطق معز لیالً 
من الدول األعضاء، بالتشاور مع  األمر یتطلبو والتحرش.

تحدید والمنظمات العمالیة،  صاحبات العمل/منظمات أصحاب
لحمایة األشخاص المعنیین  الالزمة تدابیرالالقطاعات واتخاذ  تلك

من  9والفقرة  190رقم  من االتفاقیة 8بشكل فعال )المادة 
(.206رقم  التوصیة

19-لكوفید إن .المنظم غیر االقتصاد في العاملین حمایة ضمان  .8

 في العامالت/العاملین من كثیر ورفاهیة عیش سبل على كبیر تأثیر

 التجول، وحظر الغلق إجراءات تؤدي قد. المنظم غیر االقتصاد

 والتحرش العنف مخاطر مفاقمة إلى التنقل على المفروضة والقیود

. المحلیة السلطات أو ثالثة، أطراف عمالء، قبل من أصال   العالیة

 جمع من المعتاشون) قمامة جامعو أفاد البلدان، من العدید في

 بتعرضھم متجولون باعة أو( النظافة عمال ولیس القمامة،

 حتى عامة، أماكن في تواجدهم بسبب الشرطة من عنیفة لمضایقات

.اسیةأس خدمات تقدیم أو الضرورة بدافع العمل عند

  والعامالت الحمایة لتشمل العمال  190توسع االتفاقیة رقم
وتقر  وغیرھم من األشخاص العاملین في االقتصاد غیر المنظم.
االتفاقیة بأن األفراد في االقتصاد غیر المنظم لھم الحق في 

التحرر من العنف والتحرش، وأن السلطات العامة لھا دور مھم 
 11والفقرة  ،190رقم  ن االتفاقیةم 8في ضمان حمایتھم )المادة 

 (.206رقم  من التوصیة

.المستضعفة للفئات المساواة وتحقیق التمییز عدم ضمان  .9

 العنف، التمییز، الوصم، من 19-كوفید جائحة  تفاقم

 المثال، سبیل على. المستضعفة الجماعات ضد والتحرش

 عن بلغاتھا المعلومات بنقص األصلیة الشعوب نددت

 إلى الوصول وكیفیة 19-كوفید من الوقایة جیاتاستراتی

 تقاطع نإ. والتحرش العنف حاالت في والدعم الصحة خدمات

 شخصیة خصائص أساس التمییزعلى من متعددة أشكال

.حدة أكثر تأثیرا یسبب قد مختلفة

   العامالت/العمالبوضوح على حقوق  190االتفاقیة رقم تنص 
تضررت بشكل غیر  التيوغیرھم من الفئات المستضعفة 

إقرار العنف والتحرش في عالم العمل، وتدعو إلى من متناسب 
قوانین وأنظمة وسیاسات تضمن حقھم في المساواة وعدم التمییز 

 من التوصیة 13-10والفقرات  ،190رقم  من االتفاقیة 5)المادة 
.(206رقم 



وتھیئة العمل، مكان في والتحرش العنف ضد تدابیر اعتماد .10

 العوامل من مجموعة أن 19-كوفید أزمة أثبتت .لتنفیذھا الظروف

 ظروف مثل والتحرش، العنف خطر زیادة إلى تؤدي أن یمكن

 عانى المثال، سبیل على. والتمییز الوصم، اإلجھاد، السیئة، العمل

 تعرضھم بسبب تحرش من والرعایة الصحة عامالت /عمال

 من كاف عدد نقص أدى الوقت، نفس في. 19-لكوفید

 إلى الشخصیة الحمایة ومرافق ومعدات الموظفات،/الموظفین

 العنف خطر ارتفاع في تسبب مما متوترة، عمل بیئة خلق

 الزمالء قبل من وكذلك وأسرهم، المرضى قبل من والتحرش

 لمراجعة خطوات اُتخذت السیاق، هذا وفي. العمل في والمدراء

 لحمایة قابیةور وقائیة تدابیر ووضع وتنفیذها المخاطر تقییمات

 ذات المخاطر من وكذلك ،19-كوفید من العمال وصحة سالمة

.وتحرش عنف إلى تؤدي أن یمكن التي الصلة

  العنف  ضدإلى اعتماد سیاسات  190تدعو االتفاقیة رقم
مكان العمل، وتقییم جمیع العوامل المرتبطة كجزء في  والتحرش

تقییم ، إضافة إلى من نظام إدارة السالمة والصحة المھنیة
 تقدم االتفاقیة، .مخاطر الصحة والسالمة المھنیة في مكان العمل

، إرشادات واضحة یمكن أن تساعد 206التوصیة رقم  مع
 وتقییم على تحدید العامالت/لوالعما العمل صاحبات/أصحاب

مخاطر العنف والتحرش، واتخاذ تدابیر فعالة لحمایة سالمة 
-، بما في ذلك سیاق كوفیدوالعامالت وصحة ورفاه جمیع العمال

من  18و 8والفقرة  190رقم  االتفاقیةمن  9المادة ) 19
(.206رقم  التوصیة

مالئم تعویض/نصافإ مع وفعال، عادل، آمن، إبالغ آلیة ضمان .11

 إلى والوصول الدعم خدمات أن 19-كوفید أزمة أثبتت .وفعال

 تستمر أن ویجب األهمیة، غایة في والتحرش العنف ضد العدالة

 من شكل أي خالل أو الغلق، إجراءات أثناء حتى بفعالیة العمل في

 توافر لضمان محددة تدابیر البلدان بعض أدخلت. االجتماعي العزل

 وقت في بكفاءة لمعالجتھا أو الطارئة، الحاالت في قضائیة إجراءات

.مناسب

  التعویض،/، اإلنصافإلى اإلنفاذ 190تدعو االتفاقیة رقم 
 .والمساعدة كمكون رئیسي ألي جھود إلنھاء العنف والتحرش

، العمل الداخلیة والخارجیةمكان  زاعاتنآلیات تسویة  ذلك یشملو
 ،لخدمات، االدعمالوصول إلى والمحاكم والھیئات القضائیة، 

التعویض، بما في ذلك لضحایا العنف والتحرش على /اإلنصافو
 ،190رقم  االتفاقیةمن  10المادة )أساس النوع االجتماعي 

(.206رقم  التوصیةمن  22-14والفقرات 

أن 19-كوفید أزمة أظھرت .أوفى ومعلومات بیانات إیجاد تعزیز .12

 بفاعلیة لالستجابة ضروریة والتحرش بالعنف المتعلقة البیانات

 الضحایا، الجناة، عن معلومات البیانات تلك وتشمل. لألزمة

 المعلومات تصنیف یجب. والتحرش العنف فیھا یقع التي واألماكن

 قطاع المھنة، الجنس، بحسب أخرى، أمور بین من اإلحصائیة،

 نقص فیروس وحالة الھجرة، العرق، قة،اإلعا االقتصادي، النشاط

 المیل مزدوجي الجنس، مثلیي إلى إضافة البشریة، المناعة

 بشأن والمتحیرین الجنس، ثنائیي جنسیا، والمتحولین الجنسي،

.الجنسیة هویتھم

  الدول األعضاء مدعوة  .بأھمیة البیانات 206تقر التوصیة رقم
شر إحصاءات مصنفة بحسب نإلى بذل جھود من أجل جمع و

الجنس، نوع العنف والتحرش، قطاع النشاط االقتصادي، 
 مراقبة/ورصد تدعیمبھدف ، المستضعفة الفئات خصائصو

لمنع ومعالجة العنف والتحرش في عالم  ات واستجاباتھاالسیاس
(.206رقم  التوصیةمن  22الفقرة )العمل 
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ما دور المكونات أو العناصر التأسیسیة لمنظمة العمل 
الدولیة؟

إدراك أن جائحة كوفید- 19 واألزمة االقتصادیة المتصلة بھا تزید من خطر
 العنف والتحرش في عالم العمل، مما یتطلب تبادل وجھات النظر، بما في

ذلك إطالق حوار اجتماعي، حول االستجابات األنسب واألكثر فاعلیة

 التأكد من أن المبادئ وتدابیر السیاسة المنصوص علیھا في االتفاقیة رقم 
 والتوصیة رقم 206 تقود عملتي تصمیم وتنفیذ استجابات الطوارئ 190

والتعافي من كوفي-19

 االستمرار في إبراز أھمیة وضرورة مصادقة وتنفیذ االتفاقیة رقم 190، 
 مع التوصیة رقم 206 على المستوى الوطني والقطاعي وعلى مستوى

المؤسسات وأماكن العمل

 تقویة تدابیر الوقایة على مستوى مكان العمل من خالل التأكد من أن
 سیاسات مكان العمل وتقییم المخاطر وأنظمة اإلدارة تأخذ في الحسبان

العنف والتحرش، بما في ذلك العنف المنزلي والتنمراإللكتروني

 تعزیز قاعدة المعرفة بشأن العنف والتحرش في عالم العمل، بما في         
ذلك جمع ونشر البیانات وتوثیق أي حوادث

 ضمان وصول ضحایا العنف والتحرش إلى العدالة واإلنصاف/التعویض
بأمن وسھولة

تقدیم الدعم الفني للحكومات ومنظمات أصحاب/صاحبات
العمل  والمنظمات العمالیة بشأن إدراج االتفاقیة رقم 091 

والتوصیة رقم  206 في تدابیر االستجابة والتعافي من 
كوفید-19، على  المستوى الوطني والقطاعي وعلى مستوى 

العمل المؤسسات وأماكن 

 مساعدة السلطات على مواصلة إجراء تحلیالت للقوانین 
والممارسات الوطنیة وتحدید التدابیرالالزمة للتغلب على 

الثغرات،قبل المصادقة

·  دعم المشاورات الثالثیة والجھود الوطنیة من أجل مصادقة 
 وتنفیذ االتفاقیة رقم 091 مع التوصیة رقم 206 ، من خالل 
مبادرات نشر التوعیة، المواد الترویجیة، البحث، والمساعدة 

الفنیة

منظمة العمل الدولیةمعلومات االتصال      
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إن جائحة كوفید-19 تؤكد األھمیة القصوى لمصادقة وتنفیذ االتفاقیة رقم 190 مع التوصیة رقم 206 لعالم عمل خاٍل من العنف والتحرش.
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كیف یمكن ان تدعم منظمة العمل الدولیة مكوناتھا أو 
عناصرھا التأسیسیة؟
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