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 مقدمــــة

 أن، (8103 نوفمبر/ الثاني تشرين - ربو/ أكتلوألا شرينت) 383 دورته فيمكتب العمل الدولي  إدارة مجلس قرر

 بشأن معيار لوضع بندا   ،العمل الدولي مؤتمرل( 8102 يونيه/ حزيران) المائة بعد السابعة الدورة أعمال جدول في يدرج

 1العمل". عالم في والرجل المرأة ضد العنف"

 القانونفيه  عرض  (( 0)التقرير الخامس ) تمهيديا   تقريرا   المكتب أعد للمؤتمر، األساسي النظام من( 0)33للمادة  ووفقا  

الدول  ودعيت 8102.2 مايو/ أيار في األعضاء الدول إلى التقرير أ رسل وقد. استبيانا   وتضّمن البلدان مختلف في والممارسة

 العمل ألصحاب تمثيال   األكثر المنظمات مع التشاور بعد ،8102 سبتمبر/ أيلول 88 بحلول نظرها وجهات تقديم إلى األعضاء

 ملالع معايير) الثالثية المشاورات اتفاقية على صدقت التي األعضاء الدول حالة في إلزامية المشاورات وهذه .وللعمال

 (.011 رقم) 0321 ،(الدولية

 تمثيال   األكثر المنظمات مع تتشاور اأنه إلى منها 31 توأشار مكتب،ال إلى ردودها حكومة 23 مجموعه ما وأرسل

 حدة على إما العمال ومنظمات العمل أصحاب منظمات ردود أعضاء دول عدة حكومات وأرسلت. وللعمال العمل ألصحاب

 من مباشرة ردود وردتكما . المكتب إلى مباشرة الردود المنظمات هذه أرسلت الحاالت، بعض وفي ردودها؛ إلى ضمتها أو

 وليالد االتحاد، إلى جانب الهيئة الدولية للخدمات العامة والعمال لنقابات الدولي واالتحاد العمل ألصحاب الدولية المنظمة

 عمال ابطاتلر الدولي االتحادو النقل لعمال الدولي االتحادواتحاد الصناعات واالتحاد الدولي للصحفيين و المنزليين للعمال

 موم،الع وعلى. والتجارة األغذية عّمال اتحادو ثلةماالم والفروع والتبغ األطعمة وتوريد والمطاعم والفنادق والزراعة األغذية

 ووردت. العمل ألصحاب منظمة 83و للعمال منظمة 023و حكومة 23 من ردودا   تلقى قد التقرير هذا إعداد عند المكتب كان

غيره من أصحاب المصلحة، بما في من و ،تثقيف العمال وتطويرهممجلس داتوبنت تنغادي الوطني من أجل  من أيضا   ردود

ذلك منظمات المجتمع المدني من قبيل الهيئة الدولية للرعاية ومنظمة أوكسفام الدولية ومنظمة رصد العمل الدولي من أجل 

حقوق المرأة واللجنة الدولية لحقوق العاملين في تجارة الجنس في أوروبا والشبكة العالمية لمشاريع العمل في تجارة الجنس 

 هذه دودرأحيط علما  ب قدفي تجارة الجنس. والعاملين الشبكة األوروبية لتعزيز الحقوق والصحة في صفوف المهاجرين و

 .التقرير هذا في تدرج لم لكنها الهيئات

أيضا  على انعقاد اجتماع  (8103 نوفمبر/ الثاني تشرين - ربو/ أكتلوألا شرينت) 383 دورته في اإلدارة مجلسوافق و

 اإلدارة جلسم إليه سيستند الذي ساساأل بشأن اإلرشاد لتوفير العمل عالم في والرجل المرأة ضد العنفثالثي للخبراء بشأن 

 األولى للمناقشة التحضيرية األعمال في ،(8101 نوفمبر/ الثاني تشرين - ربو/ أكتلوألا شرينت) 382 دورته في للنظر

 3.المؤتمر يعتمدها أن يحتمل صكوكصك أو  بشأن

مجموعة من  ،8101تشرين األول/ أكتوبر  1إلى  3الذي انعقد في جنيف من  ،االجتماع الثالثي للخبراء وأعدّ 

تشرين الثاني/ نوفمبر  - ربو/ أكتلوألا شرينت) 382في دورته وتعميمها االستنتاجات التي أجاز مجلس اإلدارة الحقا  نشرها 

 فهم ضمانلاالستعاضة عن تعبير "العنف" بتعبير "العنف والتحرش" في عنوان البند " اقترح فيها الخبراءوالتي ( 8101

 5.االجتماع عن تقريرا   المكتب أعد االستنتاجات، هذه إلى وإضافة 4."المقبول غير السلوك لنطاق كافيين ومعالجة

                               
 )أ(.33، الفقرة GB.325/PV، الوثيقة لمجلس إدارة مكتب العمل الدولي 383محاضر جلسات الدورة مكتب العمل الدولي:    0

(، مؤتمر العمل ال ولي، ال ورة 1، التقرير الخامس )العمل عالم فـااااااااي والرجل المرأة ضاا  والتحرش العنف على لقضاااءامكتب العمل الدولي:    8
 . 2012، جنيف، 101

 )ب(.33، المرجع السابق، الفقرة GB.325/PVالوثيقة    3

 ،نتائج اجتماع الخبراء بشأأأأأأأأن العنف ضأأأأأأأد المرأة والرجل في عالم العملتقرير المدير العام: التقرير التكميلي الخامس: مكتب العمل الدولي:    1

 .33، المرفق األول، الفقرة 08، الفقرة GB.328/INS/17/5 الوثيقة

. (8101تشرين األول/ أكتوبر  1-3)جنيف،  تقرير اجتماع الخبراء الثالثي بشأن العنف ضد المرأة والرجل في عالم العمل مكتب العمل الدولي:   3
 حة باللغات اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية(.)متا GB.329/INS/INF/3الوثيقة 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_450050.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_554841.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_533534.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_533534.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_546088.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_546088.pdf
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 تومنظما العمل أصحاب ومنظمات الحكومات من المتلقاة الردود على بناء  واالستنتاجات المقترحة  التقرير هذا وأ عد

 تنتاجاتاالس وترد. المعني السؤال على الردود بعد مباشرة   المكتب تعليق يردو. التالية الصفحات في جوهرها ويرد العمال،

 واآلراء هاماتاإلس أيضا   االعتبار في المكتب أخذ المقترحة، االستنتاجاتالتقرير و إعداد وأثناءالتقرير.  نهاية في المقترحة

 .أعاله إليه المشار للخبراء الثالثي االجتماع خالل عنها المعرب
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 الردود المتلقاة والتعليقات

يتضمن هذا الجزء جوهر الردود المتلقاة من الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال على االستبيان 

 مجموعة اةالمتلق الردود بعدد متبوعا  بنفس الصيغة التي ورد بها في االستبيان  سؤال كل ويرد(. 0الوارد في التقرير الخامس )

 الرد عدم حالة في" أخرى ردود" فئة ضمن الرد ويصنَّف(. أخرى ردود أو سلبية ردود أو إيجابية ردود) طبيعتها حسب

 الرد اقتران حالة وفي 1.السؤال في المقترحة الفكرة عن تختلف عنها المعبر الفكرة كانت إذا أو ال، أو نعم بعبارةبوضوح 

 بعد الردود منط فق عينة تلخيص جرى المساحة، لضيق ونظرا  . التعليقات هذه جوهر يلخَّص تفسيرية، أو توصيفية بتعليقات

 في لواردا للمقترح تأكيد سوى تتضمن ال التي التعليقات ترد وال. ذلك أمكن حيثما المتشابهة، الردود جمع وتم سؤال، كل

 فصلةم معلومات توفر التي الردود بعض التقرير هذا في ترد ال كما. أخرى نقاط أي إضافة دون عليه سلبيا   ردا   أو السؤال

 محددة.  وطنية سياقات بشأن

 أو" نعم" بعبارة المكونة الهيئات فيها ردت التي القائمة إيراد من بدال   المؤتمر، تقارير بحجم المتعلقة للقيود ونظرا  

 من بدال   ذلك، إلى باإلضافة. التقرير بهذا الملحق في جدول شكل على ذلك يرد سوف سؤال، كل بعدأو "ردود أخرى" " ال"

 كلش على الردود عن موجز يرد نفسها، بالطريقة أو نفسها باإلجابة سؤال كل على أجابت التي العمال منظمات أسماء ذكر

، ACTU ،ANTUF ،BJSD ،BJSL ،BKDP: التالية هي النحوهذا  على ساهمت التي العمال ومنظمات. موحد رد

BLF ،BNS ،BWI ،CASC ،CATP ،CCOO ،CGSLB ،CGT  ،)فرنسا(CGIL ،CGTM ،CGTP ،

CIAWU ،CITUB ،CIWA ،CNT  ،)النيجر(CNTD ،CNTS  ،)السنغال(CNUS ،CNV ،CONATO ،

CONUSI ،CSAC ،CSB  ،)بوركينا فاسو(CSJMP ،CTASI ،CTTC ،CTUM ،CTRN ،CTRP ،CUSG ،

CUT  ،)البرازيل(CUT  ،)كوستاريكا(CUT  ،)بيرو(CUT-A  ،)باراغواي(CWC ،DGB ،FENATSEA ،

FEREPRODIS ،FGTB ،FLETAIG ،FKTU ،FNV ،GFITU ،GSEE ،HAK-IS ،HFPCWU ،

Histadrut ،HKCTU ،HMS ،HRF ،IDWF ،IFJ ،IndustriALL ،INTUC ،ITF ،ITUC ،IUF ،JSS ،

JTUC-RENGO ،KESK ،KSPI ،LBAS ،LCGB ،LPSK ،MCTU ،MTUC ،NGG ،NLC ،NSZZ ،

NTUC ،NZCTU ،OGBL ،PWF ،Ravaksur ،SACCAWU ،SEIU ،SEWA ،SindLUCAS ،SLLC ،

SNTIA ،SNTIN ،TUC  ،)المملكة المتحدة(TUCTA ،UFCW ،UGT  ،)اسبانيا(UGTCI ،UGTT ،UNTA ،

USS ،UST  ،VCP. 

 من دعد وأ دخل. الثالثية المكونة الهيئات من المتلقاة لردودا على ضوء المقترحة االستنتاجات هيكل تعديل وجرى

 مراعاة مع ة،والفرنسي اإلنكليزية باللغتين المقترحة االستنتاجات صيغتي بين للمواءمة والتحريرية اللغوية التعديالت

 اجاتاالستنت صياغة وعند .بالموضوع الصلة ذات الدولية العمل منظمة وتوصيات اتفاقيات في المستخدمة المصطلحات

 .للخبراء ثيالثال االجتماع وتقرير االستبيان على الردود أيضا   االعتبار في أ خذت توصية،اتفاقية أو  وضع بهدف المقترحة

 مالحظات عامة  -0

تقديم تعليقات بشأن أسئلة محددة أ ثيرت في االستبيان، قدم بعض المجيبين مالحظات عامة بشأن عدد من  إضافة إلى

 إعداد صك أو صكوك. المسائل من قبيل أهمية

 "القضاء على العنف والتحرش أن عنوان الصك المقترح أو الصكوك المقترحة:واسترعت حكومات عديدة االنتباه إلى 

ضد المرأة والرجل في عالم العمل"، قد ي ثير مشكلة ألن نطاقه ال يكفي ليغطي التنوع الجنساني القائم في الدول األعضاء. 

" القضاء على العنف والتحرش في عالم  العنوان كالتالي المرأة والرجل" ليصبحضد هذه الحكومات إزالة العبارة " واقترحت

 العمل".

                               
م يوافقوا لبالنسأأأأأبة إلى األسأأأأأئلة ذات األجزاء الفرعية المتعددة، في الحاالت التي لم يوافق فيها المسأأأأأتجيبون كليا  على جميع األجزاء الفرعية أو    1

 عليها أصال ، س جلت ردودهم أيضا  في خانة "ردود أخرى".
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الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، ضرورة أن تكون أحكام الصك  قدمتهوتناول تعليق متكرر 

أي ر. وأعربت كذلك عن الوطنيةالمقترح أو الصكوك المقترحة متكيفة ومتسقة مع الظروف والخصوصيات واألولويات 

أن تراعي هذه األحكام القدرات الوطنية والموارد المتاحة. وعلى غرار ذلك، أشار عدد من الحكومات  مفاده أنه يتعين

آلليات شمل اتبما فيه الكفاية ل أو الصكوك المقترحة مرنةومنظمات أصحاب العمل إلى أنه ينبغي أن يكون الصك المقترح 

يدية للغاية، تقي باعتبارها واغل تتعلق بنص االتفاقية المقترحةعن ش أعربحيثما و عززها.تالمحلية المعنية القائمة أصال  و

 جدرينص التوصية المقترحة،  جرت معالجة ذلك في تعليق المكتب على األسئلة المقابلة. وحيثما أعرب عن هذا القلق بشأن

 .خاصةيتناسب وظروفها ال على أساس أّن الدول ستطبقها بما وقد وضعتال تحمل أية التزامات جوهرية  التوصية بأنالتذكير 

ويرتبط قلق متكرر آخر أعربت عنه منظمات أصحاب العمل وبعض الحكومات، بقلة الضوابط المتاحة ألصحاب 

وبموجب االستنتاجات المقترحة، تجدر  العمل من أجل منع العنف خارج المواقع والظروف التي تشملها مراقبتهم المباشرة.

لمنع العنف والتحرش. فال يمكن  خطوات محددةتقع على أصحاب العمل تقتصر على اتخاذ  اإلشارة إلى أن االلتزامات التي

ألي شخص أو منظمة أن يضمن منع وقوع العنف والتحرش. ولكن، كما يتضح من نهج بشأن السالمة والصحة المهنيتين، 

صاحب ها بتعلق بعالم العمل، سواء ضمن المراقبة المباشرة التي يقوم تف ولمنع العنف والتحرش في ظر خطواتيمكن اتخاذ 

 العمل أو خارجها.

من البلدان تساءل عن طريقة تطبيق  وفي حين جرى االتفاق على تعريف عام لظاهرة العنف والتحرش، فإن عددا  

 استعرض( 0ير بأن التقرير الخامس )بالنسبة إلى شكاوى القانون الجنائي. ويجدر التذك، خاصة في السياق الوطنيالتعريف 

النُّهج المتنوعة لتعريف مختلف أشكال ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل والحماية منها. وضمن االستنتاجات المقترحة، 

وضمن نطاق هذه الضوابط، تؤول مسألة تعريف مختلف أشكال  تحديد العناصر األساسية لتعريف العنف والتحرش، جرى

على  ةالواقع ات. وعلى غرار ذلك، فإن االلتزامالوطنيةمن أجل معالجة الخصوصيات  حرش إلى القوانين الوطنيةالعنف والت

الدول األعضاء بموجب االستنتاجات المقترحة، عام بما يكفي لي تيح مرونة في طريقة معالجة مختلف أشكال العنف والتحرش، 

 .ذلك منفذا  بفعاليةما دام 

وحيثما تضمنت األسئلة قوائم، شددت بعض الردود على أنه ينبغي اعتبار القوائم داللية ال شاملة. ويود المكتب أن 

يوضح أن القصد من هذه القوائم ليس أن تكون شاملة. وعمال  بالممارسة المتبعة، تستخدم اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية 

لتقديم قائمة غير شاملة "من قبيل" أو "من جملة أمور" أو "ينبغي أن تشمل"، الفعل "تشمل" أو عبارات "بما في ذلك" أو 

النص،  حيثما ترد في من البنود أو االعتبارات. وعليه، ينبغي في عبارات "بما في ذلك" أو "تشمل" أو "ينبغي أن تشمل"،

 أن تفهم على أنها تشير إلى قائمة غير شاملة.

بشأن ضرورة التصدي للعنف على أساس العمال ومنظمات أصحاب العمل  الحكومات ومنظمات بينوتكرر موضوع 

خاصة، وفي الوقت ذاته ضرورة تعميم المنظور الجنساني في مختلف أجزاء الصك أو الصكوك باستخدام بصورة نوع الجنس 

تالي رح السؤال الطلبلجيكا أن تعميم المنظور الجنساني يعني أن هناك ضرورة  حكومة . وأوضحتمشترك بين األقسامنهج 

 بالنسبة إلى كل حكم من أحكام هذا الصك: "ما هو أثره على المرأة )والرجل(؟"

د من الحكومات عن ضرورة التصدي ألشكال عنف أكثر تحديدا  على أساس نوع الجنس، بما يشمل التحرش وأعرب عد

إشارة إلى العنف إدراج  الحكومات ومنظمات العمال. ويدعم أغلب فيهثان في عالم العمل أو يؤثران يحدكما  الجنسي والتعقب

جيبين بما يشمل الذين أيدوا رد العمال الموحد، عن  ،المنزلي في الصك المقترح أو الصكوك المقترحة، وأعرب العديد من الم 

عنف أن ي خلِّفه المن المجيبين الضوء على األثر الذي يمكن  عدد وسلط إلدراج هذه اإلشارة في الصّكين كليهما.القوي دعمهم 

كفل لها عامال  يالمنزلي في عالم العمل، واستفاضوا في الخوض في األساليب المتنوعة التي يمكن أن يكون العمل من خال

كشف يعنف، ويمكن أن يكون المكان الذي الحالة  متنفسا  منحياة الضحايا، إذ يوفر مكان العمل في الغالب  ةالوقاية وحماي

 العنف فيه. عن

 و الصكوكأ مختلفة بشأن ما إذا كان ينبغي توسيع نطاق آثار الصك آراءعن  ،االستبيان طوال ،رب بعض المجيبينوأع

 ذلك. هيستدعي قد الذي ،التقاطع الالزم بين قانون العمل والقانوني المدني والقانون الجنائيبشأن ليتجاوز مكان العمل و
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 شكل الصك الدولي أو الصكوك الدولية  -أولا 

  

هل ترون أنه ينبغي لمؤتمر العمل الدولي أن يعتمد صكا  أو صكوكا  بشأن العنف والتحرش في عالم  1السؤال 
 العمل؟

  

 الحكومات

 23مجموع عدد الردود: 

 23نعم: 

 صفرال: 

 1ردود أخرى: 

 تعليقات

ل. هناك افتقار إلى تعريف متفق عليه عالميا  بشأن العنف والتحرش في العم .، سلوفينياجامايكا بلغاريا، الجمهورية التشيكية، غانا،

 هية عدد من الصكوك الهامة لمكافحة العنف والتحرش في عالم العمل، لكنها تفتقر إلى صك مخصص بكامله لهذلولدى منظمة العمل الدو

 .في هذا الصدد ا  ويتضمن تعريف ةالمشكل

الحق في عالم عمٍل خاٍل من العنف في بيئة آمنة تضمن الحفاظ  أولهاوسان ليس سلعة ويجب حماية الحقوق األساسية، اإلن .فرنسا

 على الكرامة وحماية السالمة الجسدية والمحافظة على القدرة على العمل.

رتبط تالعنف والتحرش ال  ة، فإن مشكلالمتحدةلمنظمة األمم و الدوليةلمنظمة العمل القائم بالنظر إلى اإلطار القانوني  .ألمانيا

 تشريعات بل بتنفيذ الصكوك القائمة.الباالفتقار إلى 

 في الحماية من العنف أصال  خبرةيمكن أن تطلق منظمة العمل الدولية مبادرة لوصف ونشر تجارب البلدان التي لديها  .هولندا

 والتحرش في العمل.

" المساواة بين الجنسين 0: "ما يلي بالتركيز على ن العنف والتحرش في عالم العملمن الضروري اعتماد صكوك بشأ .بيرو

" التحرش الجنسي 3" العنف المنزلي وأثره على عالم العمل؛ "8بمختلف مظاهرها في الوصول إلى الوظيفة أو البقاء فيها أو تركها؛ "

 لتحرش بأسلوب متكامل." المضايقة النفسية، ألنه يجب التعامل مع العنف وا1في العمل؛ "

مختلفة. وتنتهك ظاهرة العنف والتحرش في  تخذ أشكاال  تيمكن أن  األوجهإن العنف في العمل ظاهرة معقدة جدا  ومتعددة  .بولندا

ل . ويجب القضاء على كأو آمنة العمل ذات الصلة بنوع الجنس، حقوق اإلنسان والكرامة وتتعارض مع ضمان ظروف عمل عادلة

 الوصول إلى تدابير دعم لفائدة المستخدمين.في معاملة والمساواة في الظاهر العنف، وينبغي ضمان مظهر من م

 سيما ال ،الحماية وتوفير مزيد منفي مجال العمل  المساواة بين الجنسينإعداد صك أو أكثر هو إجراء مناسب لتعميم إن  .سويسرا

 .مخاطر التحرش الناجم عن التكنولوجيات الجديدة ارة الوعي بشأنتثوإلى اسبالنظر إلى تزايد نسبة النساء في سوق العمل 

 ولديها تداعيات على المجتمع وحياة الضحايا وعائالتهم. معا  أصبحت هذه الظاهرة أكثر شيوعا ، إذ تؤثر على الجنسين  .تونس

 انتشارا  في جميع أنحاء العالم.العنف ضد النساء والفتيات هو من أكثر انتهاكات حقوق اإلنسان إن  .المملكة المتحدة

 أصحاب العمل

 81مجموع عدد الردود: 

 03نعم: 

 01ال: 

 3ردود أخرى: 
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IOE :وقد يتعين تحديثها. ائمة على النحو الواجبالمعايير واللوائح القأو إنفاذ  العنف في العمل بعدم تنفيذ استمرار ةمشكلرتبط ت ،

دث ، مما سيحالوضع لتغييروالستثارة الوعي وتعزيز فهم أفضل للمسألة  العمل الدولية بشكل فعال ويمكن كذلك االستعانة بخبرات منظمة

 نم في القيمة المضافة ألنشطة منظمة العمل الدولية في التصدي للعنف في العمل التفكيرمن المعايير. وهناك حاجة إلى  أشد بكثيرتأثيرا  

 خالل المعايير فقط.

 العمال

 022ود: مجموع عدد الرد

 022نعم: 

 صفرال: 

 0ردود أخرى: 

 تعليق المكتب

تؤيد جميع الحكومات ومنظمات العمال تقريبا  وأغلبية عادية من منظمات أصحاب العمل، اعتماد المؤتمر صكا  أو 

"ردود أخرى"، أشارت األغلبية إلى أنها  و كان في صيغةالمجيبين الذين كان ردهم "ال" أ لهذا الغرض. ومن بين صكوكا  

 المجيبون ردودهم على االستبيان وقدم إذا قرر المؤتمر ذلك. ،يمكن أن تنظر في اعتماد صك أو صكوك أو تدعم اعتماده

 هذه الفرضية. باالستناد إلى

 لتشير إلى أشكا ةوليالعمل الد لمنظمةمعايير العمل الدولية واتفق عدد من الحكومات على أنه رغم أن العديد من 

هناك صك دولي  ليسو من أشكالها، أي شكل حددهناك معيار من هذه المعايير ي، فليس العنف والتحرشظاهرة مختلفة من 

ظاهرة العنف والتحرش في عالم العالم على نحو شامل. وسلط العديد من الحكومات الضوء كذلك على أن إعداد صك  يتناول

 أو صكوك شمولية ضروري للحماية من انتهاكات حقوق اإلنسان.

ي ف ، يقترح المكتب أن يعتمد مؤتمر العمل الدولي صكا  أو صكوكا  تتعلق بالعنف والتحرشالمتلقاةفي ضوء الردود 
 عالم العمل.

  

 إذا كان الرد باإليجاب، هل ترون أنه ينبغي للصك أو الصكوك أن تتخذ شكل: 2السؤال 
 اتفاقية )أ(
 توصية )ب(
اتفاقية تكملها توصية، باعتبارهما صكين منفصلين أو صكا  وحيدا  يتضمن أحكاما  ملزمة وأحكاما   )ج(

 غير ملزمة؟

  

 الحكومات

 23مجموع عدد الردود: 

 اتفاقية )أ(

 8نعم:  

 توصية )ب(

 31نعم:  
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على حد سواء، فإن أستراليا ستوصي بوضع  غير ملزمة في الصكبنود بنود ملزمة ووضع إذا كانت هناك ضرورة ل .أستراليا

 توصية. ترافقهااتفاقية : صكين منفصلين

لمتعلقة او لنقاط المثارة في االستبيانلللدول األعضاء بعضا  من المرونة في التنفيذ. وينبغي  أن تتيح توصية إن من شأن .النمسا

 في توصية.  أن ت دمج ،باتفاقية محتملة

ظاهرة. ذه ه أكبر لكيفية معالجةالدول األعضاء من فهم  سيسهم في وضع الخطوط العريضة وتمكينإن البدء بتوصية  .البحرين

 بعد ذلك. نحو اعتماد صك ملزم التوجهويمكن 

إلى جميع وجهة معلى نقيض االتفاقية التي ستكون ملزمة لألطراف التي تصدق عليها فقط، فإن التوصية ستتضمن دعوة  .بلغاريا

 منظمة العمل الدولية.في عضاء الدول األ

 ى الدول األعضاء.تقدم إرشادات أفضل إلأن و يمكن أن تكون التوصية أكثر تحديدا   .إستونيا، بلغاريا

االستبيان يشير إلى أن مضمون االتفاقية سيكون  هذا نأ، إذ مستقلةوصية توضع الدانمرك  تفضلفي هذه المرحلة،  .الدانمرك

 الدانمرك في ضوء هذا السياق. ردوينبغي قراءة  وغير قابل للتصديق. مفصال  جدا  

 زامات في مستوى أكثر واقعية لتفادي أن ينتهي األمر بمستوى تصديقينبغي وضع الحماية وااللت .النرويج ،آيسلندا، الدانمرك

. ولن تكون هذه المناسبة فرصة ضائعة فحسب، بل ستكون نتائجها عكسية كذلك بالنسبة إلى منظمة العمل الدولية ووظيفتها الخاصة متدنٍ 

 بوضع المعايير.

 التوصية مرنة وتتيح التوضيحات الضرورية بشأن المفاهيم ومجاالت العمل. إن .إسبانيا

 ر ملزمة؟غياتفاقية تكملها توصية، باعتبارهما صكين منفصلين أو صكا  وحيدا  يتضمن أحكاما  ملزمة وأحكاما   )ج(

 12نعم:  

 تعليقات

مان، ،بلجيكا، األرجنتين وأحكاما   زمةمليتضمن أحكاما  وحيدا  ينبغي أن يكون صكا   .ترينيداد وتوباغو ،جنوب أفريقيا ،بيرو ع 

 .ملزمةغير 

 يبدو أن االتفاقية ضرورية لتشجيع الدول األعضاء على مكافحة العنف والتحرش في العمل بفعالية. .بلجيكا

 .مبابويز، أوروغواي، السنغال، رومانيا، لبرتغال، اباراغواي، ناميبيا، المكسيك، إندونيسيا، الهند، إكوادور، كوستاريكا، كندا
سياسات الريعات وتشالمبادئ توجيهية أكثر تفصيال  من أجل وضع  مما يوفر اتفاقية إطارية تكملها توصية،ينبغي وضع صكان منفصالن: 

 الجوانب التفسيرية والعملية من أجل تنفيذ فعال لالتفاقية. ويعالجستراتيجيات، االو

من الصكوك إمكانية أن تكون لدى الدول التي لن تصدق على اتفاقية، توصية ت ستخدم كأساس  اعتماد كال النوعين كفلي .شيلي

 للتغييرات المعيارية المطلوبة ولتصميم سياسات عامة وممارسات جيدة.

ة تقدم إلى جانب توصي هناك ضرورة لوضع اتفاقيةالتوصية لوحدها الستثارة الوعي بشأن خطورة الظاهرة. وال تكفي  .إسرائيل

 مبادئ توجيهية عامة.

 األحكام الملزمة ضرورية لت تيح للدول تنفيذ هذه المبادئ في قوانينها المحلية وإطار سياستها. إن .جامايكا

اء الدول األعض سياسات بشأنبادئ توجيهية ، تكملها توصية تتضمن مإطارا  قانونيا   ترسي يكون هناك اتفاقية ينبغي أن .المكسيك

 .االتفاقية بشأن تنفيذووتشريعاتها وممارساتها، 

هية اتفاقية إطارية تكملها توصية تقدم مبادئ توجيينبغي وضع  .سورينام، بيرو، هنغاريا، غواتيماال، تشاد، الكاميرون، بلجيكا

 .االتفاقية بفعالية تنفيذمن أجل أكثر تفصيال  لوضع تشريعات وسياسات واستراتيجيات ويمكن أن تتناول الجوانب التفسيرية والعملية 

 3ردود أخرى: 
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 يمكن في مرحلة الحقة النظر في وضع توصية. .هولندا

إلى الحكومات لتطبيق إرشادات بشكل  ا  إطار وضع توصية غير ملزمة توفري فضل ، أو صكوك إذا أ ريد  وضع صك .نيوزيلندا

 يتالءم على أفضل وجه مع نظمها الخاصة القانونية والمتعلقة بعالقات االستخدام.

في هذه المرحلة، ال تعلق سويسرا على شكل الصك. وسيرتبط موقف الحكومة النهائي باالقتراحات المعّدة للمناقشة  .سويسرا

 .8102عام األولى في مؤتمر العمل الدولي العام ل

 أصحاب العمل

 81مجموع عدد الردود: 

 اتفاقية )أ(

 0نعم:  

 توصية )ب(

 00نعم:  

 تعليقات

OEB : اتفاقية. عالجهاحتى تجدا  المسألة تقنية إن 

 اتفاقية تكملها توصية، باعتبارهما صكين منفصلين أو صكا  وحيدا  يتضمن أحكاما  ملزمة وأحكاما  غير ملزمة؟  ج()

 1نعم:  

 01أخرى:  ردود

 تعليقات

ACCI ،BusinessNZ، KEF ،Keidanren ،WKÖي حبذ أن يكون في ، ولكن إن تقرر ذلكدولي : ي فضل عدم وضع صك ،

 توصية.صيغة 

IOE:   ما تكون االتفاقية ذات نطاق محدد جدا ، وقد تنطوي على خطر استبعاد مختلف التصرفات غير الالئقة في التصدي  غالبا

وصية أنها ، وبالتالي غير قابل للتصديق. وميزة التغير واضح قانونيا  ي يغطي نطاقا  واسعا  للغاية المعيار الذقد يصبح للعنف في العمل. و

 ش(.)مثل التنمر والتحرتصرفات "غير مقبولة" في العمل تتعلق بوانب إضافية تقدم إرشادات بشأن جتتسم بالمرونة ويمكن أن 

 العمال

 022مجموع عدد الردود: 

 اتفاقية )أ(

 3نعم:  

 توصية )ب(

 3نعم:  

  لزمة؟ماتفاقية تكملها توصية، باعتبارهما صكين منفصلين أو صكا  وحيدا  يتضمن أحكاما  ملزمة وأحكاما  غير  )ج(

 011نعم:  
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إلى أن ظاهرة العنف والتحرش غير مقبولة وتتناقض مع  لبساالتفاقية التي تكملها توصية ضرورية لإلشارة دون إن رد موحد: 

. لعمل"ا والتحرش في عالم"العنف  أو نطاق . وال يوجد تعريف متفق عليه دوليا  بشأن عبارةملحاّ  العمل الالئق وتقتضي اهتماما جادا  و

 العنف والتحرش من هذه الصكوك تشير إلى العنف و/ أو التحرش، ال يتناول أي وفي حين أن العديد من صكوك منظمة العمل الدولية

ف ما ي قصد بالعنف والتحرش وال يشير إلى التدابير التي ينبغي أن تتخذها الحكومات ومنظمات أصحاب العمل كهدف أول وال يعرّ 

عن ذلك، تميل هذه الصكوك إلى  . فضال  اومعالجة آثاره االعنف والتحرش في عالم العمل والتصدي له ظاهرة منعومنظمات العمال ل

 لتصديهج ااإلشارة إلى بعض أشكال العنف أو التحرش فقط وال تغطي إال مجموعات أو فئات محددة من العمال. ي ضاف إلى ذلك أن ن  

ين على المستوي لسد ثغرات هامةهو وضع معايير دولية  منقصد كون مجزأ . وبذلك، فإن اللعنف والتحرش في عالم العمل غالبا  ما يل

 متكامل.هو الدولي والمحلي فيما يرتبط بالمهن والقطاعات وأشكال العنف والتحرش من خالل اعتماد نهج شامل و

، CEDOCUT ،CLC ،CNTB ،CNTG ،CROC ،FFAWUZ ،FPRK ،KSBSIرد موحد: 

MOLDSINDCOOPCOMERT ،KUSPAW ،KUCFAW ،KUDHEIHA ،MTUC ،CGT-RA ZCTU ،ZDAWU: 

 ن.ين منفصليصك ينبغي وضع

CAT ،CGT  ،)كولومبيا(CNTS  ،)السلفادور(CROM ،CSC ونغو الديمقراطية(، ك)جمهورية الCTM ،FTU ،PSI: 

 وحيد يتضمن أحكاما  ملزمة وأحكاما  غير ملزمة. صكينبغي وضع 

 المكتبتعليق 

 في حين أن أغلبية منظمات أصحاب العمل تفضلتؤيد أغلبية الحكومات ومنظمات العمال وضع اتفاقية تكملها توصية، 

 وضع توصية.

ين. وسلطوا صكين منفصلالمجيبون الذين أشاروا إلى تفضيل اتفاقية تكملها توصية، فإن أغلبيتهم فضلوا وضع  أما

ياسات مبادئ توجيهية أكثر تفصيال  بهدف وضع تشريعات وسلتي تكملها توصية والتي تقدم الضوء على أن االتفاقية اإلطارية ا

واستراتيجيات، يمكنها أن تتناول مسائل تفسيرية وعملية من أجل تنفيذ فّعال لالتفاقية. فضال  عن ذلك، فإن وضع صكين 

لسياسات من أجل التغييرات المعيارية وتصميم اعلى االتفاقية توصية  ت رسي األساس  التي لم تصدقمنفصلين سيوفر للدول 

 العامة ونشر الممارسات الجيدة.

ضع أن االستبيان من أجل ورأيا  مفاده أما المجيبون الذين فضلوا وضع توصية، فإن التعليالت اختلفت، وتضمنت 

ن أكثر مرونة  التوصية ستكوأن  إضافة  إلىأفضل مع توصية،  بما يتناسب على نحوكان مسهبا  في التفصيل  مقترحة اتفاقية

 ، كما أنها ست تيح توجيهات أكثر تفصيال .فقط وستنطبق بوجه عام ولن تقتصر على الدول األعضاء المصّدقة

، يقترح المكتب وضع اتفاقية تكملها توصية باعتبارهما صكين منفصلين. فضال  عن ذلك، المتلقاةمع مراعاة الردود 
اق وسيعمل على ضمان اتس تماد نهج متناسق في وضع الصكوك كما ذكر ذلك عدد من المجيبين،المكتب بالحاجة إلى اع يقرّ 

 االستنتاجات المقترحة مع معايير العمل الدولية األخرى ذات الصلة.

 الديباجة  -ثانياا 

  

جميع ل أنّ هل ترون أنه ينبغي لديباجة الصك أو الصكوك أن تذّكر بأّن إعالن فيالدلفيا يؤكد على  3السؤال 
البشر، أيا  كان عرقهم أو معتقدهم أو جنسهم، الحق في العمل من أجل رفاهيتهم المادية وتقدمهم 

 الروحي في ظروف توفر لهم الحرية والكرامة، واألمن االقتصادي، وتكافؤ الفرص؟

  

 الحكومات

 23مجموع عدد الردود: 

  21نعم: 

 0ال: 

 1ردود أخرى: 
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الدول  الواقعة على عاتقااللتزامات طويلة األجل  وتعزيزيجب إدراج السياق التاريخي وحقوق األفراد من أجل تسهيل فهم  .شيلي

 األعضاء.

 إن العنف والتحرش في عالم العمل هو انتهاك لحقوق اإلنسان. .االتحاد الروسي، تونس، المملكة المتحدة ،بيروغانا، 

 هذه العناصر كما ذ كرت، جديرة بالمناقشة في سياق صياغة أو تعديل ديباجة توصية.إن : 2إلى  3األسئلة من  لىاإلجابة ع .هولندا

 .(011)رقم  0320، وأفضل طريقة ممكنة في هذا الباب هي دمج هذه العناصر في ديباجة توصية السالمة والصحة المهنيتين

 أصحاب العمل

  83مجموع عدد الردود: 

 01نعم: 

 1ال: 

 3ردود أخرى: 

 تعليقات

ACCI:  بأن يتمكن الناس من العمل دون عنف. بشأن التزام عالمي مشترك االهتمامينبغي أن يبدأ الصك بإثارة 

BusinessNZ:  بالمسألة التي يمكن أن تكون مضمونة على نحو مطلق. ليس "األمن االقتصادي"إن 

 العمال

 023مجموع عدد الردود: 

 022نعم: 

 0ال: 

 0أخرى: ردود 

 تعليقات

 حتل معالجةوتالعمل هو انتهاك لحقوق اإلنسان وتهديد لكرامة األفراد وصحتهم وأمنهم.  عالمرد موحد: إن العنف والتحرش في 

جهود منظمة العمل الدولية الرامية إلى تعزيز حق جميع البشر في العمل من أجل رفاههم المادي وتقدمهم الروحي  صميمهذه الظاهرة 

سواء، في ظروف توفر لهم الحرية والكرامة واألمن االقتصادي وتكافؤ الفرص. وهي ظاهرة غير مقبولة وغير متوافقة مع على حد 

 العمل الالئق.

CTV، FESTRAS، Travail Suisse، UGT  :)ييز الوارد في إعالن تسليط الضوء على مكون مناهضة التم ينبغي)البرازيل

 المعني. الصكرتبط أساسا  بهدف ي والذي فيالدلفيا

 تعليق المكتب

تتفق األغلبية الساحقة من الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال على هذا البيان. وأقرت حكومتان 

، وأكدت ردود بعض الحكومات وأغلبية أو الصكوك إلى إعالن فيالديلفيا إلتاحة فهم أفضل لسياق الصك اإلشارةبفائدة 

لعنف. وأبرز بعض الحكومات يكون عرضة لاسي من حقوق اإلنسان بأال في تعزيز حق أس ه اإلشارةلعمال أهمية هذمنظمات ا

 باعتباره أساسيا  للصك المعني. في اإلعالن مكون الخاص بمناهضة التمييزالومنظمات العمال 

اقترح بعض الحكومات ومنظمات العمال لى أهمية االقتضاب في الديباجة، وفي حين أن بعض المجيبين شددوا ع

، مع إيالء اهتمام خاص للنساء المعنية ةوغيرها من الصكوك اإلقليمية والدولياإلحالة إلى صكوك منظمة العمل الدولية 

 العامالت.

 )أ( من االستنتاجات المقترحة؛ غير أنه يقترح1، ال يقترح المكتب أي تغيير على النقطة المتلقاةفي ضوء الردود 
تعليق  بصكوك دولية أخرى ذات صلة )انظر ( من االستنتاجات المقترحة، تذكرج)1في الديباجة أي النقطة  بند آخرإضافة 
 .(2 السؤال على المكتب
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هل ترون أنه ينبغي لديباجة الصك أو الصكوك أن تؤكد من جديد على أهمية االتفاقيات األساسية  4السؤال 
 لمنظمة العمل الدولية؟

  

 الحكومات

 21 مجموع عدد الردود:

 21 نعم:

 3 ال:

 2 ردود أخرى:

 تعليقات

 ينبغي اإلحالة بصورة خاصة إلى الصكوك المتعلقة بالتمييز في االستخدام والمهنة. .سورينام ،بيروالبحرين، كولومبيا، المكسيك، 

اقية اتفعلى ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل ومنعها، من قبيل  بالقضاءأخرى ذات صلة  كإدراج صكو ينبغي .بلغاريا

( 023)رقم  8100( واتفاقية العمال المنزليين، 083)رقم  0313( واتفاقية تفتيش العمل )الزراعة(، 20)رقم  0312تفتيش العمل، 

 .8111، اتفاقية العمل البحريو

ات الصلة ذواتفاقيات األمم المتحدة المهنيتين السالمة والصحة شأن ب العمل الدوليةإدراج إحالة إلى اتفاقيات منظمة ينبغي  .فنلندا

 حقوق اإلنسان.ب

 .(000)رقم  0332، (ية التمييز )في االستخدام المهنةمن المهم اإلشارة إلى األهمية الخاصة التفاق .بيرو

 ة لمنظمة العمل الدولية.درج في الصك المقترح قائمة االتفاقيات األساسيي  أن  ي شترط .السنغال

 كان الهدف هو وضع اتفاقية أساسية تاسعة. نمفيدا  إ ذلك قد يكون .سيشل

 نعم، وذلك بوضع الصك في سياقه بالنظر إلى أوجه التآزر بين المبادئ التي تتضمنها تلك االتفاقيات. .زمبابوي

 أصحاب العمل

 83مجموع عدد الردود: 

 01نعم: 

 2ال: 

 صفرردود أخرى: 

 تعليقات

ACCI03، كتلك الواردة في السؤال نفاذا  أكثر ذات مفعول : ي فضل أن تكون األحكام أوضح و. 

 العمال

 023: مجموع عدد الردود

 021نعم: 

 0ال: 

 8ود أخرى: در
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 تعليقات

ANTUF ،BLF ،CTC  ،)كولومبيا(CUT  ،)كولومبيا(CMTU ،CWC ،HAK-IS ،Histadrut ،HMS ،INTUC ،

NTUC ،SEWA : إدراج إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل وإعالن منظمة العمل الدولية ينبغي

  بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة.

CAT ،CATP ،CGTP، CTC  ،)كولومبيا(CUT  :)اإلحالة بصورة خاصة إلى كل اتفاقية.ينبغي )كولومبيا 

FESITUN واتفاقية التمييز )في االستخدام والمهنة( (011رقم ) 0330اتفاقية المساواة في األجور، تسليط الضوء على : ينبغي، 

 .(000)رقم  0332

UNT : ( 000)رقم  0332( وتوصية التمييز )في االستخدام والمهنة( 31)رقم  0330توصية المساواة في األجور، إدراج ينبغي

 (.031)رقم  0320( واتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية، 033)رقم 8111وتوصية تنمية الموارد البشرية، 

 تعليق المكتب

يدعم معظم الحكومات ومنظمات العمال وأغلبية منظمات أصحاب العمل إدراج هذا البيان، حيث أشار عدد منها إلى 

 ظاهرة العنف والتحرش.باالتفاقيات األساسية  صلة

 خمس تقترحو ،منظمات العمال اإلحالة بشكل خاص إلى صكوك منظمة العمل الدوليةوحكومات ال ويقترح عدد من

 اإلحالة إلى صكوك تتعلق بالتمييز في االستخدام والمهنة.منها حكومات 

على الشواغل المعرب عنها بشأن عدم تصديق بعض الدول األعضاء على االتفاقيات األساسية، يود المكتب أن  وردا  

من إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل "يعلن أن جميع الدول األعضاء،  8يوضح أن الفقرة 

لمبادئ ا بأن تحقق بنية حسنة ووفقا  لما ينص عليه الدستور،... ، ملزمة وإن لم تكن قد صدقت على االتفاقيات موضوع البحث

 االتفاقيات". هذهموضوع  التي تشكل المتعلقة بالحقوق األساسية

 )ب( من االستنتاجات المقترحة.1يقترح المكتب عدم إجراء أي تغيير على النقطة 

  

تنص على حق كل إنسان في التمتع بعالم عمل هل ترون أنه ينبغي لديباجة الصك أو الصكوك أن  5السؤال 
 خاٍل من العنف والتحرش، بما في ذلك العنف على أساس نوع الجنس؟

  

 الحكومات

 23مجموع عدد الردود: 

 28نعم: 

 0ال: 

 8ردود أخرى: 

 تعليقات

 ينبغي أن تنص الديباجة على الحق في عالم عمل خاٍل من العنف بما يشمل العنف على أساس نوع الجنس والعنف المنزلي. .بلجيكا

 .إلى العنف على أساس نوع الجنس خاصةتؤيد بشدة اإلحالة ال .بلجيكا، بلغاريا، كندا، فرنسا، إيطاليا، بنما، بيرو، إسبانيا

 هذه الصياغة على العنف والتحرش عموما . ينبغي أن تقتصر .الكاميرون، الكويت

 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 00نعم، خاصة فيما يتعلق بالمادة  .كولومبيا

 من الصكوك الدولية التي تشجع على عدم التمييز. ذلك نعم، تمشيا  مع اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وغير .إكوادور
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ينبغي للديباجة أن تحدد أنه ال يمكن التسامح مع العنف داخل مكان العمل أو خارجه وأن تؤكد أن أماكن العمل يجب أن  .فرنسا

 تتيح للمرأة أن تحرر نفسها وأن تكسب استقالليتها واستقاللها وينبغي أن تشجع ارتقاء المرأة المناصب الهرمية.

 مسألة ملّحة. ذلك شكال العنف على أساس نوع الجنس، باعتباريجب التصدي للتحرش الجنسي كشكل من أ .جامايكا

 (.8113المتعلق بالمساواة بين الجنسين في صميم العمل الالئق ) منظمة العمل الدولية كما جاء في قرارنعم،  .المكسيك

اعتبار ور جنساني، بالعنف والتحرش الجنسي والتحرش من منظ ظواهر تشدد بشكل خاص على أنه البد من النظر إلى .سلوفينيا

 تختلف بين الرجل والمرأة. وعواقبهاأن أسبابها الجذرية وأشكالها 

 أصحاب العمل

 83مجموع عدد الردود: 

 02نعم: 

 8ال: 

 1ردود أخرى: 

 تعليقات: 

BusinessNZ ،DA.ينبغي أال يشير هذا البيان إلى العنف على أساس نوع الجنس : 

IOE :لماهية العنفأن يكون هناك فهم مشترك  شريطة. 

 العمال

 023مجموع عدد الردود: 

 022نعم: 

 صفرال: 

 0ردود أخرى: 

 تعليقات

في الديباجة إلى العنف على أساس نوع الجنس. وفي حين أن ظاهرة العنف والتحرش خاص  رد موحد: من المهم اإلشارة بصفة

رضة  لألدوار والمعايير الجنسانية، هم أكثر ع الذين ال يتطابقون مع التصورات المجتمعيةك أولئوالجميع، فإن المرأة  تمسّ في عالم العمل 

 التحرشو اجتماع الخبراء الثالثي لمنظمة العمل الدولية على ضرورة معالجة األبعاد الجنسانية للعنف لهذه الظاهرة. ولهذا السبب، شدد

 في الصك أو الصكوك بصفة خاصة. 

CROC ،CCOO : واألشخاص الذين ال تتطابق صفاتهم مع جنسهم. الميل الجنسي والهوية الجنسانية إشارة إلىإدراج ينبغي 

 تعليق المكتب

 ةمن الحكومات وجميع منظمات العمال تقريبا  مع هذا البيان. ويبرز الرد الموحد الثنتي عشر الكبرىغالبية التتفق 

أساس نوع الجنس بصفة خاصة، في حين أن حكومتين اثنتين وأربع منظمات منظمات العمال أهمية ذكر العنف على لحكومة و

 .هذه اإلشارةعن اعتراضها على  أعربتألصحاب العمل 

بعض الحكومات ومنظمات العمال توسيع نطاق الصياغة لتشمل أشكاال  محددة  من العنف على أساس نوع  اقترحو

 أخرى.على أساس صفات أو ظروف أو أوضاع العنف الجنس و

( من االستنتاجات المقترحة. ويود المكتب أن د)1، ال يقترح المكتب أي تغيير على النقطة المتلقاةفي ضوء الردود 
حد من نطاق الحكم الذي يواصل حماية جميع العمال. ت"العنف على أساس نوع الجنس" ال  يوضح أن اإلشارة الصريحة إلى

 هذا الشكل من العنف في القوانين والسياسات. وتهدف هذه اإلشارة إلى أن تضمن عدم تجاهل
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 هل ينبغي لديباجة الصك أو الصكوك أن تذّكر بأّن ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل: 6السؤال 

 هي انتهاك لحقوق اإلنسان وغير مقبولة وال تتمشى مع العمل الالئق؛ أ()
وإنتاجيتهم ونوعية الخدمات العامة والخاصة تضر بعالقات مكان العمل والتزام العمال وصحتهم  ب()

وسمعة المنشأة ويمكنها أن تحول دون الوصول إلى سوق العمل والبقاء فيه وتحقيق التقدم، 
 السيما فيما يتعلق بالنساء؟

  

 الحكومات

 23مجموع عدد الردود: 

 23نعم: 

 صفرال: 

 1ردود أخرى: 

 تعليقات

 مجموعات أخرى تتأثر بالعنف والتحرش في مكان العمل. كذلك ينبغي أن تذكر الديباجة .، زمبابويالنمسا

أو  تطبيقها على إجراءات التعيين كان يمكنتقتضي الصياغة "سبل الوصول إلى ... سوق العمل" توضيحا  بشأن ما إذا  .النمسا

 على بعض القطاعات أو المهن.

ينبغي ذكر إيذاء الصحة أوال ، ويمكن إدراج إيذاء أفراد العائلة والمناخ االجتماعي في الشركة والتكاليف االجتماعية  .بلجيكا

 باألمراض والحوادث في العمل. المرتبطة

لى حد عينبغي أن تشير النقطة )ب( إلى أن العنف والتحرش في عالم العمل يؤثران على الصحة النفسية والجسدية  .بلجيكا، كندا

 سواء.

 أن القطاع العام هو صاحب عمل.  أن نتّذكريجب  .فنلندا، غواتيماال

 .)ب( النقطة في نهاية "العمال الشباب"إضافة ينبغي  .مالي

 العائلية.  ولمسؤولياتهنالتشديد على إيالء اهتمام خاص للنساء وللمجموعات األكثر عرضة  للظاهرة ينبغي  .المكسيك

 العنف على أساس نوع الجنس.حالة  لمرأة فيابالنسبة إلى  اج تهديد الكرامة، خاصةإدرينبغي  .إسبانيا

 ب(.النقطة )إدراج "اإلضرار بتكافؤ الفرص فيما بين العمال" في ينبغي  .سويسرا

 أصحاب العمل

 81مجموع عدد الردود: 

 03نعم: 

 8ال: 

 2ردود أخرى: 

 تعليقات

ACCI : النظر في إضافة العبارتين "المجتمعات المحلية" و"خيارات العمال بشأن االنضمام إلى منظمات العمال وبشأن ينبغي

 ب(.النقطة )إمكانية المشاركة في إجراءات صناعية" إلى 

CNCS أ(.النقطة ): إدراج "تنمية المنشآت المستدامة" في 
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 العمال

 023مجموع عدد الردود: 

 023نعم: 

 صفرال: 

 1أخرى:  ردود

 تعليقات: 

CATP ،CGTP ،CNUS ،CNTD ،CASC ، CUT ،)كولومبيا(FESITUN ،UNT : ذكر آثار الظاهرة على ينبغي

 االجتماعية. األسرة وعلى البيئة

CGT–FO : ي ب(. فالعمل ليس سلعة ، وال يمكن لدواع) النقطة اإلنتاجية فيعلى تفادي تسليط الضوء على آثار الظاهرة ينبغي

 من إعالن فيالدلفيا. 3ب( بالمادة ) النقطة االستعاضة عنينبغي اإلنتاجية أن تبرر وضع االتفاقية. وتتعلق ب

CTC  :)على بناء الديمقراطية في مكان العمل وعلى مشاركة جميع العمال في  تؤثر" :()جإدراج فقرة إضافية ينبغي )كولومبيا

 الحوار االجتماعي". 

UNT : ب(.النقطة )الفرص في  ؤواألجور وعلى تكافآثار الظاهرة على المساواة في المعاملة  إدراجينبغي 

 تعليق المكتب

 من الحكومات ومنظمات العمال وأغلبية منظمات أصحاب العمل مع هذا البيان. الكبرى غلبيةاألتتفق 

 بما يشمل تحسين األولوياتوفي حين جرى اإلعراب عن دعم لغة البيان بشكل واسع، فإن عدة تعديالت قد اقترحت 

اإلشارة إلى ب أن من المهم عدم االكتفاء . وأفاد عدد من الحكوماتلتراعي آثار ظاهرة العنف والتحرش ضمن هذا البيان

نظمات موظمات أصحاب العمل واقترح عدد من منإلى الصحة النفسية والجنسية أيضا .  اإلشارة الصحة الجسدية فحسب، بل

تهديدات تمس تكافؤ الفرص والكرامة وتنمية المنشآت المستدامة واألسرة والبيئة لتشمل الظاهرة توسيع قائمة آثار العمال 

 االجتماعية.

توسيع و إعادة هيكلة ي تسببها ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل، يقترح المكتبتكامل األضرار ال لتقديرتوخيا  
 .المقترحة من االستنتاجاتو)و( و)ز( و)ح(  )ه)1في النقطة  المبينة قائمة آثار العنف والتحرش

وأنه ينبغي أن يشمل أصحاب العمل في القطاع  وأشار عدد من الحكومات إلى أنه ينبغي توضيح مفهوم "سمعة المنشأة"

لمؤتمر العمل  31السادس المقدم إلى الدورة تقرير المنبثق من  العام كذلك. ويشير المكتب إلى أن مفهوم "سمعة المنشأة"

بلورة سياسات بهدف تنمية المنشآت ووضع . والمتوخى من هذا المفهوم هو تعزيز المنشآت المستدامة بعنوان (8112الدولي )

 استراتيجيات تنافسية. 

مفاده أن التعرض إلى العنف والتحرش ال يقتصر على  أيرالعمل والحكومات عن  أصحاب وأعرب عدد من منظمات

وجّدد المكتب التأكيد على أن اإلشارة الصريحة إلى "العنف  باعتباره ذا تطبيق عام. أن ي نظر إلى الصك ال بد منالنساء وأنه 

حد من نطاق الحكم الذي سيستمر في تأو اإلشارة الخاصة إلى المرأة في الصك أو الصكوك، ال  على أساس نوع الجنس"

إلى أن تضمن عدم تجاهل هذا الشكل واسع االنتشار من أشكال العنف تغطية جميع العمال. وتهدف هذه اإلشارة الصريحة 

 في القوانين والسياسات. ،والتحرش

يقترح المكتب اإلبقاء على اإلشارة المحددة إلى المرأة في الديباجة لضمان إدراجها في القوانين والسياسات، إذ إن 
 ها مع العنف والتحرش غالبا  ما ت ستعبد أو ت همش.رباتج
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هل ترون أنه ينبغي لديباجة الصك أو الصكوك أن تسّلم بأّن نهجا  شامال  ومتكامال  يتصدى لألسباب  7السؤال 
 الكامنة ولعوامل الخطر، ضروري للقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل؟

  

 الحكومات

 23مجموع عدد الردود: 

 23نعم: 

 صفرال: 

 1ردود أخرى: 

 تعليقات

 واإلقليم. ثنياإلواالنتماء  السنوإدراج التركيز على نوع الجنس ينبغي  .كولومبيا

قد يكون من المالئم توضيح معنى نهج "شامل ومتكامل". ويجب أن ت نفذ التدابير المتوخاة وفقا  لمبدأ المساواة بين المرأة  .فرنسا

 والرجل.

 مفاهيمبارها باعت اعلى أساس نوع الجنس بجميع أبعادهتمييز والالعنف  ظاهرة تسليط الضوء علىينبغي ، في المقام األول .بيرو

 مراعاتها لضمان عمل خاٍل من العنف. يتعيّنرئيسية 

 ."العنف والتحرش في عالم العمل للحد من انتشارتقترح تعديل "... ضروري  .سانت فنسنت وجزر غرينادين

 ين.ها سببا  أساسيا  وأحد أهم العقبات أمام تحقيق المساواة بين الجنسباعتبارعلى أساس نوع الجنس األنماط المقولبة بتقر  .سلوفينيا

أقل وضوحا  أكثر أهمية  و أسبابا   تكون التي غالبا  ما االجتماعية وأإدراج األسباب األساسية ذات الطبيعة التنظيمية ينبغي  .السويد

 العنف والتحرش. من أسباب

 أصحاب العمل

 88مجموع عدد الردود: 

 01نعم: 

 1ال: 

 8ردود أخرى: 

 تعليقات

ACCI ،BusinessNZ ،FEDILاق في سيللظاهرة في مكان العمل، وقد يتعذر التعامل معها  ساسية: ال تنشأ جميع األسباب األ

 يتعاملوا مع أي وضع خارج عن إشرافهم. أنمكان العمل؛ فمن غير الواقعي أن ي طلب من أصحاب العمل 

IOE تستدعي اعتماد نهج متكامل يقتضي تحمل مسؤوليات  في مكان العمل أن مسألة التصدي للعنف: ينبغي أن تبرز الديباجة

مشتركة حيث تتدخل جميع الجهات الفاعلة لمنع أعمال العنف في مكان العمل والتخفيف من حدتها. وينبغي لجميع الجهات الفاعلة في 

 هما دعامتان أساسيتان ،عند حدوثه منع العنف والتخفيف من حدتهوالعنف وأن تمنعه وتتصدى له.  عالم العمل أن تمتنع عن ممارسة

 لنهج ناجع وفّعال.

 العمال

 023مجموع عدد الردود: 

 021نعم: 

 صفرال: 

 3ردود أخرى: 
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 تعليقات

 تمعوالمجفي عالم العمل على السواء ، وغالبا  ما تحركها ديناميات عاملة إلى حد كبير ةلتحرش سياقيرد موحد: ظاهرة العنف وا

أوجه و والمعايير الجنسانية والمعايير الثقافية واالجتماعية والتمييز السلطةبصفة عامة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، عالقات 

 . وفي حين أن ظاهرة العنف والتحرش تؤثر على كل قطاع ومهنة، يمكن لعالقات السلطة السلبية والتمييزاالقتصادية انعدام المساواة

والعرق( وظروف وشروط العمل والمخاطر النفسية واالجتماعية، أن تزيد من  على أساس التداخل بين عوامل مختلفة )مثل نوع الجنس

خطر التعرض إلى العنف والتحرش في عالم العمل. ومن الضروري اتباع نهج متكامل، ليس بالنسبة إلى منع الظاهرة فحسب، بل من 

  .كذلك تصحيحيةال وغير ذلك من اإلجراءاتل والتعويض أجل الحماية وإعادة التأهي

 تعليق المكتب

 هذا البيان. معتفق جميع الحكومات ومنظمات العمال تقريبا  ومعظم منظمات أصحاب العمل ت

ويؤكد عدد من منظمات أصحاب العمل على أنه من غير الواقعي أن ي طلب من صاحب العمل أن يتصدى ألسباب 

ج هتتجاوز نطاق إشرافه الفعلي. ويشير المكتب إلى أن اللغة المقترحة التي تسرد عددا  من النُّ  التي الخطروعوامل  الظاهرة

بهدف التصدي لألسباب األساسية للعنف والتحرش في عالم العمل، هي لغة استهاللية ت ستخدم لوضع الصك أو الصكوك في 

 ق أصحاب العمل. في حد ذاتها مسؤوليات مباشرة على عات سياقها وال تضع

وأبرز عدد من منظمات العمال مسألة التمييز على أساس التداخل بين عوامل مختلفة بما يشمل نوع الجنس والعرق 

، كما أشارت منظمات ر عدد من الحكومات عن ضرورة إدراج نهج يراعي نوع الجنسوالمعايير الثقافية واالجتماعية. وعبّ 

 األسباب الكامنة وعوامل الخطر، من قبيل األنماط المقولبة المتعلقة بالجنسين.العمال وإحدى الحكومات إلى إبراز 

فضال  عن إشارة خاصة إلى  ن ه جال "مراعية لنوع الجنس" في عبارة إدراج، يقترح المكتب المتلقاةفي ضوء الردود 
 من االستنتاجات المقترحة. (ط)1النقطة  "األنماط المقولبة المتعلقة بالجنسين" في

  

هل ترون أنه ينبغي إدراج اعتبارات أخرى في ديباجة الصك أو الصكوك؟ إذا كان الرد باإليجاب،  8السؤال 
 .يرجى تحديد ذلك

  

 الحكومات

 21مجموع عدد الردود: 

 11نعم: 

 33ال: 

  0ردود أخرى: 

 تعليقات

حقوق  إلى اتفاقيات األمم المتحدة بشأن اإلشارةينبغي  .األرجنتين، شيلي، كولومبيا، إكوادور، ألمانيا، الفلبين، االتحاد الروسي

 لإلبقاء على االتساق السياسي واالتساق في السياسات العامة. والتمييز  اإلنسان

واتفاقية البلدان األمريكية لمنع العنف ضد المرأة  وواجباته اإلشارة إلى اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسانينبغي  .األرجنتين

 .بارا( -دو  -)اتفاقية بيليم  ه واستئصالهوالمعاقبة علي

ويتهم ه وأإبراز أهمية استثارة الوعي واإلشارة إلى أن حماية األشخاص مكفولة بصرف النظر عن ميلهم الجنسي ينبغي  .النمسا

 الجنسانية.

عالم العمل  ددللديباجة أن تحينبغي و .في استنتاجات اجتماع الخبراءكما ينبغي اإلشارة إلى العنف المنزلي في الديباجة  .بلجيكا

من استنتاجات اجتماع  81و 02و 01النقاط أن تساعد على محاربة العنف المنزلي. وينبغي إدراج  يمكنالجهات الفاعلة التي  كجهة من

لمنشأة تقوم افة تنظيمية ل"أهمية إرساء ثق أيالهدف النهائي للصك بختم الديباجة بفكرة عامة تتعلق ت أن ومن المهم الخبراء في الديباجة.

 ازدهار المنشآت".وع العمال بالرفاه تمت لتعزيزوتقديره اإلنسان  احترامعلى 
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نقترح تغيير العنوان ليصبح "القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل"، وبالتالي ضمان أن يطبق الصك أو الصكوك  .كندا

ن أن تقر الديباجة بأن بعض حاالت العنف المنزلي أو العنف الممارس من هويته الجنسانية. ويمك وأبصرف النظر عن جنس الشخص 

 االنتباه. دعيتستبالتالي شريك مقّرب، يمكن أن تؤثر على مكان العمل و

 يمكن اإلشارة إلى أشكال أخرى من التحرش من قبيل المضايقة النفسية/ التنمر. .قبرص

لمساواة والمعاقبة عليه واستئصاله وإلى اتفاقية ااتفاقية البلدان األمريكية لمنع العنف ضد المرأة إشارات إلى إدراج ينبغي  .إكوادور

 (.033)رقم  0320الصحة المهنيتين، و( واتفاقية السالمة 002)رقم  0318في المعاملة )الضمان االجتماعي(، 

اإلبداع وانخفاض  روح وانعدام الحافز وفقدان وظفينتسليط الضوء على آثار العنف مثل التغيّب واستبدال المينبغي  .فرنسا

 واإلجراءات والمنازعات المنشأةواإلضرار بصورة  المهنيةحوادث الصعوبات في التعيين والاإلنتاجية وتدهور المناخ االجتماعي و

 . القانونية

تأثر إلى مجموعات ت اإلشارة. وينبغي المناهضة للتمييز األربعة يمكن أن يسترشد الصك بتوجيهات االتحاد األوروبي .ألمانيا

 ماتسمتعدد األبعاد، خاصة المرأة ومجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الجنس وحاملي  وأبتمييز متداخل 

 الجنسين.

 اء.الثقافية الخاصة بالدول األعضمراعاة السمات ينبغي  .المملكة العربية السعودية ،، األردن، المكسيكاإلسالمية إيرانجمهورية 

 دام.المست النمووالحد من العنف على أساس نوع الجنس يساهمان في  التأكيد على أن المساواة بين الجنسينينبغي  .جامايكا

 مراعاة السمات االجتماعية الخاصة بالدول األعضاء. ينبغي  .األردن، المكسيك

 طنبول.اقيات اإلقليمية مثل اتفاقية اسفمن المالئم اإلحالة كذلك إلى االت .مالطة

في وضع استضعاف مثل العمال المهاجرين  وأاإلشارة إلى ضرورة االهتمام باألشخاص األكثر عرضة  للظاهرة ينبغي  .المكسيك

 األشخاص المعوقين. وأ

حوادث معزولة التي تقع كونسية النفسية والجالجسدية و اإلشارة إلى مختلف أشكال العنف والتحرش مثل األشكالينبغي  .البرتغال

ن، فضال  عن اتفاقية السالمة والصحة المهنيتيمنظمة الصحة العالمية  الصادر عنالصحة تعريف  مراعاةينبغي أو بشكل أكثر انتظاما . و

 . (022)رقم  8111( واتفاقية اإلطار الترويجي للسالمة والصحة المهنيتين، 033)رقم  0320

االعتراف بدور منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل في الحد من حدوث العنف ينبغي  .غرينادينسانت فنسنت وجزر 

 والتحرش في مكان العمل.

األعمال والثقافة االجتماعية لمنع العنف والتحرش بشكل فّعال. وينبغي اإلشارة  ثقافة غييرإلى ضرورة ت شارةاإلي ينبغ .إسبانيا

ة الفرص والكرامة والسالمة الجسدية والمعنويتكافؤ العنف، وإلى الحق في المساواة في المعاملة و أمامبشكل خاص إلى استضعاف المرأة 

 ظروف عمل كريمة ومنصفة.في الخصوصية والشرف والحق في ممارسة مهنة  وحرمة

 إضافة أشكال خاصة من أشكال العنف والتحرش وأسباب أخرى مثل األمية والفقر.ينبغي  .تونس

 إدراج تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الوصول إلى العمل والبقاء والتقدم واالستقرار فيه.ينبغي  .أوروغواي

 أصحاب العمل

 81مجموع عدد الردود: 

 2نعم: 

 03ال: 

 صفرردود أخرى: 

 تعليقات

ACCI : ي ظاهرة العنف والتحرش فمخاطر عمالهم بطريقة تمّكنهم من إدارة حق أصحاب العمل في إدارة أينبغي اإلشارة إلى

 على نحو فّعال وعملي.  عواقبهامكان العمل والتعامل مع 

IOE.ينبغي أن نهدف إلى اإلبقاء على الديباجة قصيرة ومركزة ، بدال  من اإلحالة إلى صكوك أخرى : 
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 العمال

 023مجموع عدد الردود: 

 011نعم: 

 02ال: 

 8ردود أخرى: 

 تعليقات

أخرى ذات صلة مثل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي الخاص  دولية الديباجة بصكوك ررد موحد: ينبغي أن تذكّ 

 بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز

 واتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. ميع أشكال التمييز العنصرياالتفاقية الدولية للقضاء على جوضد المرأة 

CAT (؛ اتفاقية العمال 023)رقم  8100(؛ اتفاقية العمال المنزليين، 013)رقم  0323اتفاقية الشعوب األصلية والقبلية، : إدراج

(؛ توصية فيروس نقص المناعة 013)رقم  0323)أحكام تكميلية(، (؛ اتفاقية العمال المهاجرين 32)رقم  0313المهاجرين )مراجعة(، 

 (.811)رقم  8103(؛ توصية االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم، 811)رقم  8101البشرية واإليدز، 

CNUS ،CNTD ،CASC ،IDWF : (؛ 018)رقم  0338اإلشارة إلى اتفاقية الضمان االجتماعي )المعايير الدنيا(، ينبغي

(؛ اتفاقية السالمة والصحة 031)رقم  0320(؛ اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية، 023)رقم  8111اتفاقية حماية األمومة، 

التابع  8101(؛ بروتوكول عام 022)رقم  8111(؛ اتفاقية اإلطار الترويجي للسالمة والصحة المهنيتين، 033)رقم  0320المهنيتين، 

 (.8118)رقم  8108؛ توصية أرضيات الحماية االجتماعية، 0331العمل الجبري، التفاقية 

COTU ،CTM :الضوء على تأثير العنف في المرأة أكثر من غيرها. تسليط ينبغي 

TUC : قية.لتحقيق أهداف االتفا من الحقوق التمكينية باعتبارهماتعزيز وضع الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية ينبغي 

 المكتب تعليق

إلى "المرأة والرجل" في  شارةفي. وتشدد حكومتان على أن اإلمن المجيبين إدراج مضمون إضا كبيريقترح عدد 

  حذف العبارة. بقوة وتوصيانالعنوان ال يشمل األشخاص الذين ال تتطابق صفاتهم مع جنسهم، 

 عنوان الصك أو الصكوك، ويقترح حذفها.لعبارة "الرجل والمرأة" في  يحيط المكتب علما  بالطبيعة المحدودة

اإلحالة إلى  ،3على هذا السؤال باإلضافة إلى السؤال  هافي سياق ردودالعمال ويقترح العديد من الحكومات ومنظمات 

حدة األمم المت برنامجالدعم القوي إلدراج المكتب  ويالحظوك الدولية. مختلف صكوك منظمة العمل الدولية وغيرها من الصك

 من الحكومات ومنظماتالتمييز ضد المرأة. واقترح عدد جميع أشكال تنمية المستدامة واتفاقية القضاء على لل 8131لعام 

 حقوق اإلنسان. صكوك أخرى من صكوك العمال عدة 

كون يوقد ال  الزمنللتنمية المستدامة محدد في  8131عام  برنامج، يحيط المكتب علما  بأن المتلقاةفي ضوء الردود 
لمكتب يقترح ا. وقيد المناقشة، مثل الصكوك تخّلف أثرا  طويل األمدأن بالنسبة إلى صك أو صكوك ي توقع  ا  مناسب مرجعا  

 ( من االستنتاجات المقترحة.ج)1صلة في النقطة  إلى صكوك دولية أخرى ذات إدراج إشارات

ة  للعنف إلى بعض المجموعات األكثر عرض صراحةوفيما يتعلق بنطاق الصك، اقترحت خمس حكومات اإلشارة 

 وأألمية ا وأالجنسانية  تهمهوي وأالجنسي  همميليتعرضون للظاهرة على أساس  نالذي واألشخاص نساءوالتحرش بما يشمل ال

 اإلعاقة. وأ ضع المهاجرو الفقر أو

بشأن المجموعات التي ينبغي إدراجها، ال يقترح المكتب أي إضافات في هذا الباب. وإذا  في غياب توافق في اآلراء
تلك  سيقترح إدراج المكتب مجموعات وقطاعات تعتبر أكثر عرضة  للعنف والتحرش، فإنلمؤتمر وضع قائمة واضحة ال أيّد

 .11و 31و 31و 02المشار إليها في األسئلة رقم 

ديد من منظمات العمال عن موافقتها على اإلشارة صراحة  إلى العنف والتمييز على وعبّر عدد من الحكومات والع

 .صراحةالبعض كذلك إدراج العنف المنزلي  واقترحأساس نوع الجنس؛ 
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( من االستنتاجات د)1في النقطة  ةإلى العنف على أساس نوع الجنس الوارد اإلشارةذكر المكتب في هذا الصدد، ي
 بإدراج إشارةوفيما يتعلق  .( من االستنتاجات المقترحةط)1إلى النقطة  قضايا الجنسين"ل يستجيب" العبارةالمقترحة، وإضافة 

( من االستنتاجات )ي1 ةباعتبارها النقط 1إضافي في النقطة  بند إلى العنف المنزلي في الديباجة، يقترح المكتب إدراج
لم العمل، واالعتراف بأنه من الممكن أن يساهم عالم العمل ومؤسساته عابالعنف المنزلي  بصلةالمقترحة، في سياق االعتراف 
 .83و 88انظر تعليق المكتب على السؤالين  في القضاء على العنف المنزلي.

 فضال  عن ذلك، يقترح العديد من منظمات العمال إدراج تعريف لعبارة "عالم العمل".

ة إلى الحاالت الوارد المكتب يشيرة "عالم العمل" في الديباجة، عدد من منظمات العمال تعريف عبار اقتراحردا  على 
( د)1إلى "عالم العمل" في النقاط  اإلشارة التي يفهم منها أنها مدرجة ضمن نطاق عبارة "عالم العمل"، ويالحظ 1في النقطة 

 المكتب إضافات في هذا الصدد.، ال يقترح وعليه( من االستنتاجات المقترحة المرتبطة بالديباجة. ي)1و( ط)1و( ه)1و

 التعاريف والنطاق  -ثالثاا 

  

في مفهوم الصك أو الصكوك، هل ينبغي أن ت فهم عبارة "العنف والتحرش" على أنها سلسلة من  9السؤال 
تهدف أو تؤدي إلى  - سواء حدثت مرة واحدة أو تكررت -التصرفات والممارسات غير المقبولة 

 أو جنسي؟إلحاق ضرر جسدي أو نفسي 

  

 الحكومات

 23مجموع عدد الردود: 

 13نعم: 

 8ال: 

 01ردود أخرى: 

 تعليقات

 التحرش تكون مقبولة  أكثر من غيرها. وأقد يعني استخدام كلمة "سلسلة" أن بعض أشكال العنف  .أستراليا

التصرفات ح عبارة "يينبغي أن يكون تعريف "األذى" أكثر تحديدا  وي حيل إلى التدخل في الحياة الخاصة. وينبغي توض .النمسا

 والممارسات غير المقبولة".

. وضوعيا  مي فضل أن تستخدم عبارة عامة واحدة مثل "العنف في مكان العمل" لتحديد سلسلة تصرفات على أنها تعسفية  .بلجيكا

كافيا   األمرن تعداد تصرفات محددة، عدم اعتبار تصرفات أخرى. ومن جهة أخرى، من الضروري تحليل ما إذا كان هذا وقد ينتج ع

هذه  تظهر سلسلةو مرتكبي هذه التصرفات.ت بلفائدة الضحايا وإنزال العقوبا نتصاف والتعويضقانونا ، إذ إن االتفاقية توفر وسائل اال

 لك.التصرفات في العنف المنزلي كذ

 إدراج األعمال المحددة لتوضيح التعريف.ينبغي  .كوبا، مالي، البرتغال

 ح التعريف وأن يكون أكثر مرونة  وأوسع نطاقا .ينبغي أن ي وضَّ  .فنلندا

 ". بإلحاقالتهديد أو ومن المقترحات إضافة عبارة " ينبغي النظر في التهديد بالعنف. .فنلندا، االتحاد الروسي، السويد

 "ضرر جنسي" مفهومقانونا ، كما أن  ا  نافذ ينطوي على حكم معنوي وقد ال يكون"الممارسات غير المقبولة"  مفهومإن  .فرنسا

 التحرش الجنسي. معا ، من قبيل الضرر الناتج عنالضرر الجسدي والمعنوي  وقد يشملغامض؛ 

 رفا  متكررا .ينبغي أن ي فهم التحرش باعتباره تص .فرنسا، إسرائيل، ترينيداد وتوباغو

وضع تعريف واسع لظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل فيما يتعلق بشكاوى القانون المدني. ولكن التعريف ال  ندعم .ألمانيا

يمكن االسترشاد و .جسامةالوكالهما مصطلحان ينطويان على درجات مختلفة من  ،يميز فيما يتعلق بالقانوني الجنائي بين العنف والتحرش

 يف التحرش بتوجيهات االتحاد األوروبي المناهضة للتمييز.في تعر
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 إدراج الضرر االقتصادي.ينبغي  .األردن، مالطة، بولندا، تونس ،كولومبيا

 تحتاج كلمة "سلسلة" إلى مزيد من التوضيح. .اإلسالمية إيران ةجمهوري فنلندا،

 لتحرش.بالعنف وآخر خاص بايجب أن يكون هناك تعريف  .العراق

 "العنف" و"التحرش". ويجب إبقاء التركيز على سلوك يحدث في سياق العمل. مفهومي تعيين نطاق وحدود نستحسي   .المكسيك

 إضافة الضرر المعنوي واالجتماعي.ينبغي  .السنغال

 دوانيةع عباراتحركات أو استخدام اإلساءة اللفظية والترهيب و أن يذكر التعريف أن مثل هذا السلوك يشمل( ينبغي 0) .إسبانيا

 وارتكاب أعمال عدائية، بأي وسيلة كانت.

ألن  ،في القوانين الوطنية معا   "التحرش"و "العنف"تعريف  ال بد من االستفاضة في البحث لفهم كيف يمكن .المتحدة المملكة

 فيما يرتبط بالعنف والتحرش. مختلفان التعريفين ونطاقهما

 أصحاب العمل

 83مجموع عدد الردود: 

 01نعم: 

 1ال: 

 2ردود أخرى: 

 تعليقات

ACCIمؤتمر في التصدي للتحرش الجنسي، ينبغي الوإذا رغب  العادي. هماامعن "نف" و"التحرش: ينبغي أن ينسب إلى "الع

 القيام بذلك من خالل معيار مستهدف.

BusinessNZ ،DA: ضار. أثر المقبولأن يكون للتصرف غير  من بد ال 

CONCAMIN ،IOE منفصالنعلى أنهما تصرفان  والتحرش: ينبغي التعامل مع العنف. 

IOEستخدام القوة والعنف البدني عن قصد، سواء للتهديد أو لإليذاء : يمكن أن ننظر في تعريف منظمة الصحة العالمية للعنف: "ا

أو الوفاة أو  يؤدي إلى، اإلصابةف أو يحتمل أن الفعلي ضد النفس، أو ضد شخص آخر أو ضد مجموعة أو مجتمع، وقد يؤدي العن

 .الضرر النفسي أو سوء النمو أو الحرمان"

OEBن الذي وقع عليه الشركاء االجتماعيو ،نبغي أن يتمشى التعريف مع االتفاق اإلطاري بشأن التحرش والعنف في العمل: ي

 .األوروبيون

 العمال

 023مجموع عدد الردود: 

 023نعم: 

 8ال: 

 1ردود أخرى: 

 تعليقات

رد موحد: يمكن أن يتخذ العنف والتحرش في عالم العمل عدة أشكال مثل االساءة الجسدية بما يشمل االعتداء والضرب ومحاولة 

رش التنمر؛ اإلساءة النفسية والترهيب؛ التحاإلساءة اللفظية؛  ؛القتل والقتل، والعنف الجنسي بما يشمل االغتصاب واالعتداء الجنسي

تطرفا   فإنه يمكن ألشكال أخرى تبدو أقل نف والتعقّب؛ وفي حين أن هناك أشكال عنف متطرفة يسهل التعرف عليها،الجنسي؛ التهديد بالع

ها ، غير أنه ال ي عترف ببالقدر نفسه من ترهيب وتحرش، تحدث في بضع األحيان خالل فترات زمنية ممتدة، أن تكون لها آثار مدمرة

صدي للعنف في عالم العمل. ويشمل ذلك العنف المنزلي الذي يمكن أن تتبع آثاره العمال إلى مكان العمل، دائما  فيما يتعلق باتخاذ تدابير للت

ب عن التغيّ  واحتماالتلقوى العاملة في امما يؤثر تأثيرا  كبيرا  على رفاه العمال وعالقات مكان العمل واإلنتاجية والمشاركة الكاملة 

 خاصة التعريف، هذا التي تؤدي إلى مخاطر وأخطار نفسية واجتماعية على النحو الوارد في فاتالعمل. وينبغي فهم الممارسات والتصر

 .مورفاهه موصحته محيثما تؤثر على كرامة العامل أو العمال وأمنه
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CGT  ،)فرنسا(CGT–FO ،CTVأو  أن تعدد سلوكيات وينبغي"غير مقبولة" تفتقر إلى الموضوعية بشكل كبير،  : إن عبارة

 هدف المساس بالتطور المهني. وينبغي إدراج)اإلساءة الجسدية واللفظية، العنف الجنسي، التحرش، الترهيب(. محددة أشكال عنف 

CGT ، CTC،)كولومبيا( CTM ،CTRP ،CUT  ،)كولومبيا(FESITUN ،SEWA : الضرر مفهوم إدراج ينبغي

 االقتصادي.

FFAWUZ ،ZDAWU ،ZCTU ،PSI : إدراج سلوك تهديدي.ينبغي 

 تعليق المكتب

غير أن عددا  من  البيان. علىمن الحكومات ومنظمات العمال وأغلبية منظمات أصحاب العمل  الكبرى غلبيةتوافق األ

 النص. علىوتوضيحات  تعديالت يقترحومنظمات العمال الحكومات ومنظمات أصحاب العمل 

اقتصادي" كهدف  ضرر" عبارة إدراجفي ضوء اقتراحات خمس حكومات وتسعٍ من منظمات العمال، يقترح المكتب 
 )أ( من االستنتاجات المقترحة.3محتمل أو أثر من آثار العنف والتحرش في النقطة 

ن وضع كد المكتب على أعلى عدد من االقتراحات لتحديد السلوكيات التي تشكل عنفا  وتحرشا  في عالم العمل، يؤ وردا  

 اجتماعاستنتاجات  استنادا  إلىويالحظ المكتب  ، إذ إن فهم ما يشكل عنفا  وتحرشا  يتغير باستمرار.تقييديا  قائمة كاملة قد يكون 

...  صديإلتاحة التأن يكون الصك "مرنا  بما فيه الكفاية  ال بد منالخبراء بشأن العنف ضد المرأة والرجل في عالم العمل، أنه 

رش التي قد تؤدي إلى العنف والتحجديدة والمخاطر ال تحدياتالأن يكفل مواجهة كما ينبغي لمختلف أشكال العنف والتحرش، 

 2 .مثل تلك التي تنشأ عن أشكال العمل والتكنولوجيا اآلخذة في التغيّر."في عالم العمل، 

وممارسات خاصة تشكل  تصرفات المؤتمر على تحديد، غير أنه إذا وافق الصددلن يقترح المكتب أي تغيير في هذا 
ش عنف وتحر مصاف والممارسات التي ترقى إلى تصرفاتعنفا  وتحرشا ، فإن المكتب سيقترح قائمة غير كاملة من ال

 ما يلي: العنف الجنسي، بما في ذلك االغتصاب واالعتداء الجنسي؛ اإلساءة الجسدية مثل في ذلكمتِصلين بعالم العمل، بما 
اإلساءة اللفظية؛ اإلساءة النفسية والترهيب والتنمر والمضايقة النفسية؛ التحرش  ؛االعتداء والضرب ومحاولة القتل والقتل

 الجنسي؛ التهديدات؛ التعّقب والعنف المنزلي بما يشمل التحكم القسري حيثما يؤثر في عالم العمل.

مفاده أنه ينبغي فهم التحرش باعتباره  ،ت أصحاب العملوردا  على اقتراح ثالث حكومات ومنظمة واحدة من منظما

ي تنص الت ،، يالحظ المكتب أن استنتاجات اجتماع الخبراء بشأن العنف ضد المرأة والرجل في عالم العملمتكررا  تصرفا  

معياران رئيسيان أن طبيعة هذا السلوك وأثره ومكن أن يحدث العنف والتحرش مرة واحدة  أو بصورة متكررة، على أنه "ي

 2.عتبر عنفا  وتحرشا "يلتحديد ما إذا كان 

أنها  شكاوى القانون المدني، غير وأمكان العمل فيما يتعلق بواتفقت ثالث حكومات مبدئيا  على تعريف واسع، خاصة 

 إذا أ دمج ئينون الجناشكاوى القا في، خاصة عمليا   منشغلة بشأن الطريقة التي يمكن أن تكفل لهذا التعريف تنفيذا  قانونيا  

العديد من اإلجابات في سياق أسئلة مختلفة، مسألة تجميع سلوكيات مختلفة  . وأثيرت فيمعا   "العنف والتحرش"مصطلحا 

في المالحظات العامة. ويوضح المكتب أن  المسألةوطريقة تطبيق اإلجراء عمليا . ومن هنا، فإن المكتب تناول كذلك هذه 

 ا  أن هناك ن هج تفي كافة أنحاء العالم، أظهر اتوالممارس وانين( بشأن الق0المعّدة للتقرير الخامس ) الدراسة االستقصائية

حة، رمختلفة لتحديد مختلف أشكال العنف والتحرش في عالم العمل والحماية منها. ويشير المكتب ضمن االستنتاجات المقت

تعريف مختلف  مهمةإلى أنه جرى تحديد عناصر أساسية لتعريف العنف والتحرش؛ وضمن نطاق هذه الضوابط، تؤول 

. وعلى غرار ذلك، فإن الوطنيةالخصوصيات  بالنظر إلى أشكال العنف والتحرش إلى القوانين والممارسات الوطنية

تنتاجات المقترحة، واسعة بما فيه الكفاية لت تيح مرونة بشأن طريقة االلتزامات الواقعة على عاتق الدول األعضاء بموجب االس

يجري على ه وفي هذا الصدد، يوضح المكتب أن دامت هذه المرونة فّعالة. التصدي ألشكال مختلفة من العنف والتحرش ما

نائي لعمل والقانون الجا وقانونمناهضة التمييز  قانونبموجب  تعالجأشكال العنف والتحرش التي  تحديد الصعيد الوطني

 .بينهايكفل االتساق فيما  مماوقوانين أخرى، 

)أ( من االستنتاجات المقترحة لتأخذ في االعتبار 3في ضوء ردود ثالث حكومات، يقترح المكتب تغيير صياغة النقطة 
 التهديد بالعنف والتحرش. 

                               
 .02، مرجع سابق، الملحق، النقطة INS/17/5GB.328/الوثيقة    2

 .2المرجع نفسه، النقطة    2
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ونظرا  إلى تركيز تعليقات عديدة في الرد على عدد من األسئلة المتعلقة بأهمية اإلقرار بالعنف على أساس نوع الجنس 
وتشمل العنف على أساس نوع الجنس"، لضمان عدم " عبارة)أ( 3والتصدي له، يقترح المكتب أن تضاف في نهاية النقطة 

 العنف والتحرش"." عبارةال في  مأ ا  وجود أي لبس فيما إذا كان هذا النوع مدرج

إلى ذلك، فإن تعريف عبارة "العنف على أساس نوع الجنس"، على حد ما أثير في عدد من الردود بما في باإلضافة 
 على أساس نوع الجنس لم يعّرف إالّ )ب(. ويشير المكتب إلى أن العنف 3، ي قترح بوصفه النقطة 03ذلك في سياق السؤال 

تحديدا  فيما يخص المرأة، على أنه: "العنف الموّجه ضد المرأة ألنها امرأة أو العنف الذي يمس المرأة على  في القانون الدولي
نحو غير تناسبي. وهو يشمل األفعال التي تلحق األذى الجسدي أو الذهني أو الجنسي أو المعاناة أو التهديد بمثل هذه األفعال 

 3حرية".واإلكراه وغير ذلك من أوجه الحرمان من ال

يق لعبارة العنف على أساس نوع الجنس، واإلقرار بأن فهم العديد من البلدان لمفهوم العنف على ضوتوخيا  لتجنب فهم 
أساس نوع الجنس، يتجاوز تعريف كمرادف للعنف ضد المرأة، يقترح المكتب وصفه على أنه "العنف والتحرش الموجهان 

أشخاصا  من جنس معين أو من  للذان يمسان على نحو غير متناسبانسهم، أو مباشرة إلى األشخاص بسبب جنسهم أو نوع ج
حذف العديد من اإلشارات الخاصة إلى العنف على أساس نوع الجنس في أماكن  ،نوع جنس معين". ونتيجة لهذه اإلضافات

 ا في تعليق المكتب المعني.هأخرى في االستنتاجات المقترحة، وأشير إلي

  

مفهوم الصك أو الصكوك، هل ينبغي أن تشمل ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل الحاالت في  11السؤال 
 التي تحدث في ما يلي:

 في مكان العمل المادي، بما في ذلك األماكن العامة والخاصة التي تشكل مكان عمل؛ )أ(
 في األماكن التي يتلقى فيها العامل أجرا  أو يتناول وجبات طعام؛ )ب(
 عند التوجه إلى العمل أو العودة منه؛ )ج(
خالل الرحالت أو السفر بهدف العمل، أو خالل األحداث أو األنشطة االجتماعية ذات صلة  )د(

 بالعمل، أو خالل التدريب المتعلق بالعمل؛
 من خالل االتصاالت بشأن العمل، التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؟ )ه(

  

 الحكومات

 23مجموع عدد الردود: 

 33نعم: 

 0ال: 

 83ردود أخرى: 

 تعليقات

أن   بد منالج( ) .النمسا، بلجيكا، بلغاريا، تشاد، كوبا، إستونيا، جامايكا، جمهورية كوريا، االتحاد الروسي، سنغافورة، سورينام

 متصلة به.وسائل بدقة تأخذ في االعتبار وسائل نقل يقدمها صاحب العمل أو ذلك يتسم 

 بعض الظروف قد ال تندرج ضمن نطاق سلطة صاحب العمل. إنإذ  توخي الدقة ال بد منج( و)د( )ب( و) .كندا

 .على وجه التحديد عملالعمل أو بيئة خاص بالينبغي إدراج أماكن أخرى غير مكان العمل المادي عند ربطها بنشاط  .كولومبيا

 ه(.)الفقرة وينبغي إدراج مكان اإلقامة في 

 طان بأداء العملج( ال ترتب)الفقرة ب( و) الفقرة إن النقطتين المندرجتين في .ية التشيكية، سانت فنسنت وجزر غرينادينالجمهور

 .بصفة مباشرة

مان، ، العراق، مالطةمصر  ال، بالنسبة إلى .أوروغواي المملكة العربية السعودية، السنغال، سري النكا، ،هولندا، نيوزيلندا، ع 

 ج(.)الفقرة 

                               
(، التوصأأية 0338مكتب مفوض األمم المتحدة السأأامي لحقوق اإلنسأأان، اللجنة المعنية بالقضأأاء على التمييز ضأأد المرأة، الدورة الحادية عشأأرة )   3

 .1: العنف ضد المرأة، الفقرة 03العامة رقم 
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 تأثير صاحب العمل فقط.نطاق ينبغي أن يشمل الصك مجاالت تقع ضمن  .اإلسالمية إيرانجمهورية ألمانيا، 

 التحرش بأداء العمل. وأإذا ارتبط العنف ، إال ج()ينبغي تطبيق الفقرة ال  .آيسلندا، النرويج

 تقليدية مثل العمل عن بعد.العمل غير العمل وأشكال الراحة وأماكن الترفيه وال أماكنالنظر في  يجب .إيطاليا

نشأ ت كنهالفي مجاالت مختلفة،  قد تحدث العنف والتحرش في عالم العمل هو التأكيد على أن ظاهرةالهدف يكون  أن ينبغي .بيرو

 أصل مشترك. له أن العنف ال يرتبط بمكان محدد بل، والتأكيد على في االستخدام

لى مكان العمل. عأن تقتصر االلتزامات التي تقع على أصحاب العمل، في ب(، إذ ينبغي )فقرة ينبغي توضيح ال .ترينيداد وتوباغو

 ج( ينبغي أن تقتصر على العمال المتنقّلين. )

 أ(.) الفقرة ينبغي أن تشمل األماكن الخاصة، المسكن الذي يوفره صاحب العمل في .المملكة المتحدة

 أصحاب العمل

 83 مجموع عدد الردود:

 2نعم: 

 3ال: 

 01ردود أخرى: 

 تعليقات

ACCI :(و )ج( يتعين أن يتحدد بنطاق سلطة صاحب العمل.)ب 

ALI ،CEOE ،COPARMEX ،DA ،EMCOZ ،IV  ،OEB ،SNEF ،WKÖ ج()الفقرة : ال بالنسبة إلى. 

BDA ،BusinessNZرهم.وتأثي سلطتهمممارسة للشركاء االجتماعيين  فيها : ينبغي أن يقتصر على تغطية فضاءات يمكن 

IOE بسبب ه إليأو يذهبوا فيه يتعين على العمال أن يكونوا  الذي: ينبغي أن نسعى إلى تحديد عالم العمل ليصبح مكان العمل

 .مباشرة أو غير مباشرة الذي يكون تحت سلطة صاحب العملو ،عملهم

 العمال

 022مجموع عدد الردود: 

 012نعم: 

 3ال: 

 1ردود أخرى: 

 تعليقات

حاالت تحدث في النطاق المنزلي، حيث تؤثر في عالم في عالم العمل رد موحد: ينبغي أن يشمل نطاق ظاهرة العنف والتحرش 

تغيّب عالية ودخل شخصي  ويؤدي إلى نسب العمل. فالعنف المنزلي على سبيل المثال، من شأنه أن يؤثر سلبا  على الخبرات المهنية

تحرش بالعامل  إلى من قبل شريك أوتعسفي يؤدي كذلك إلى تعقّب  أن وفقدان العمل. ويمكن ئفالوظامنخفض وتغييرات متكررة في 

 في مكان العمل. 

 .مثل الزبائن وعامة الناس ،عنف والتصدي لهالارتكاب  من طرف ثالثينبغي أن يمتد نطاق االتفاقية ليشمل تدابير لمنع و

لعمال اغالبا  ما تكون األماكن العامة هي مكان العمل المادي بالنسبة إلى عمال االقتصاد غير المنظم، أما  :أ()فيما يتعلق بالفقرة 

 العاملون في مجال تقديم الرعاية المنزلية والعاملون في منازلهم والعاملون عن بعد، فإنهم يؤدون عملهم في األماكن الخاصة. المنزليون و

مصدر  ... للتكنولوجيا هو كذلك المناسباجتماع خبراء منظمة العمل الدولية بأن "االستخدام غير يقر  :(ه)فيما يتعلق بالفقرة 

وأن أي صكوك جديدة "ينبغي أن تكفل أيضا  مواجهة التحديات والمخاطر الجديدة التي قد تؤدي إلى العنف والتحرش في عالم  ،قلق"

 نولوجيا".مثل تلك التي تنشأ عن تغير أشكال العمل والتك ،العمل

CATP ،CUT (كولومبيا ،)CUT (ينبغي إضافة عبارة "في األنشطة النقابية". بيرو :)بغي تغيير ، ين(ه) د( والفقرة)الفقرة في و

 تشمل فئة واحدة من العمال فقط. ”profesionales“، إذ إن الكلمة ”motivos laborales“ إلى ”motivos profesionales“ عبارة

CEDOCUT ،CTC ومبيا(، )كولCUT  ،)كولومبيا(IFJ ،UNSITRAGUA Histórica ينبغي تسليط الضوء على :

 الطريقة المختلفة وغير المتناسبة التي تعاني بها المرأة من العنف والتحرش في العمل.
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CLC، IDWF )المملكة المتحدة(، TUCاالتصاالت عبارة  : ينبغي إدراج المسكن الذي يوفره العمل أو المرتبط بالعمل. وإن"

 تقييدية أكثر مما ينبغي، إذ إن االتصاالت قد ال ترتبط بالعمل بشكل مباشر، ولكن أثرها يكون كبيرا . (هالفقرة ) بشأن العمل" في

CNV ،FNV ،VCP أهمية التنقل اآلمن )ليال (، الذي قد يمنع غيابه المرأة من الذهاب إلى العمل. اإلشارة إلى: ينبغي 

 تعليق المكتب

توافق أغلبية الحكومات واألغلبية العظمى من منظمات العمال على هذا البيان. وتقترح أغلبية منظمات أصحاب العمل 

 عيّنة.ماستبعاد فضاءات  وأوحكومات عديدة إعادة النظر في القائمة بهدف إدراج 

حكومة  بأنه ينبغي أن يكون الحكم بشأن التوجه إلى العمل والعودة منه  00ويشير المكتب إلى المالحظات التي أبدتها 

ب ر المكتمتصلة به. وفي هذا الصدد، يذكّ وسائل وسائل نقل يقدمها صاحب العمل أو فحسب دقيقا  ليأخذ في االعتبار 

ه ال "عالم العمل يعتبر أن نص على أنتي تال ،باستنتاجات اجتماع الخبراء بشأن العنف ضد المرأة والرجل في عالم العمل

مكان العمل التقليدي المادي فحسب، بل يشمل التنقل من العمل وإليه والمناسبات االجتماعية المرتبطة بالعمل واألماكن  يشمل

المنازل، خاصة بالنسبة إلى العمال في المنازل والعمال والعامة التي تشمل العمال غير المنظمين مثل الباعة في الشوارع 

  01.نزليين والعمال عن بعد"الم

 يحيط المكتب علما  باقتراح حكومة واحدة ومنظمتين من منظمات أصحاب العمل بأن يقتصر الصك على مجاالتو

 أنّ  الحظوي ،إلى المالحظات العامة التي تشير تحديدا  إلى هذه المسألة المكتب ويشيرتقع ضمن نطاق تأثير صاحب العمل. 

لمنع العنف  08 وجب االستنتاجات المقترحة تنص على اتخاذ الخطوات الواردة في النقطةالتزامات أصحاب العمل بم

 والتحرش. 

 منطرف ثالث  تدابير لمنع من منظمات العمال على أنه ينبغي أن يشمل نطاق االتفاقية أيضا   الكبرىغلبية وتؤكد األ

من  3في النقطة  طرف ثالث إلى إشارةمثل الزبائن وعامة الناس. ويشير المكتب إلى إدراج  ،لعنف والتصدي لهاارتكاب 

 . 03تعليق المكتب على السؤال ت مناقشته في نتاجات المقترحة، على نحو ما جاءاالست

( من االستنتاجات ه)1حكومتين لتحديد عبارة "التنمر عبر اإلنترنت"، يشير المكتب إلى أن النقطة  لطلبات مناستجابة  
تيحها ت   العملب مرتبطةالمقترحة تشمل التنمر على اإلنترنت باعتباره حالة عنف وتحرش قد تحدث من خالل اتصاالت 

األوسع نطاقا  إلى تكنولوجيات المعلومات  اإلشارةتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت. ويقترح المكتب اإلبقاء على 
 ةعلى حد سواء وأي شكل من أشكال العنف والتحرش المرتبط والتحرش اإللكترونيلكتروني اإلالعنف  لتشمل واالتصاالت

ويعتبر المكتب أن عبارة "مرتبطة بالعمل"، يمكن أن تفهم فهما  واسع النطاق ولن تقتصر على  بالتكنولوجيات المستقبلية.

 بالنيابة عنه.وسائل أو منصات االتصاالت الرسمية التي يوفرها صاحب العمل أو تستخدم 

 )أ( ألنها قد تكون تقييدية للغاية بالنظر1يقترح المكتب حذف اإلشارة إلى "المادي" بعد عبارة "مكان العمل" في النقطة 
)ب(، 1إلى عالم العمل المتطور. كما يقترح االستعاضة عن عبارة "منزلية" بعبارة "خاصة" توخيا  للوضوح. وفي النقطة 

تي يأخذ فيها العامل فترات استراحة، كما أشارت إليه إحدى الحكومات ألن فترات االستراحة واردة يقترح إدراج األماكن ال
( وتوصية الحديد 011)رقم  0320في عدد من صكوك منظمة العمل الدولية، بما في ذلك توصية العاملين بالتمريض، 

 (.028)رقم  0321الصخري )االسبستوس(، 

  

                               
 .3، مرجع سابق، الملحق، النقطة INS/17/5GB/328.الوثيقة    01
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 أو الصكوك، هل ينبغي أن يشمل مصطلح "صاحب العمل" الوسطاء؟في مفهوم الصك  11السؤال 

  

 الحكومات

 23مجموع عدد الردود: 

 33نعم: 

 01ال: 

 08ردود أخرى: 

 تعليقات

 .وتوباغود، ترينيداد ، السويد، تايلنةسنغافورالجزائر، األرجنتين، أستراليا، النمسا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، الهند، الكويت، نيوزيلندا، 

 ينبغي زيادة توضيح/ مناقشة مصطلح "الوسطاء".

يشمل أي وسطاء يستخدمون عماال  ويؤدون واجبات صاحب عمل نيابة  على أنهينبغي فهم المصطلح "صاحب العمل"  .كندا

 صاحب عمل.

 ينبغي أن يشمل صاحب العمل الوسيط وصاحب العمل الرئيسي. .كولومبيا

 السلطة والمسؤولية على العامل وعلى مكان العمل. اوشريطة أن يمارس .كوبا، قبرص

 وكاالت االستخدام المؤقت. يعني مصطلح "الوسطاء"  إذا كان .آيسلندا، النرويج

 .أو الشركات العميلة أو حاالت أخرى بالمتعاقدين من الباطنينبغي أن ت حدد بشكل خاص حاالت مختلفة تتعلق مثال   .أوروغواي

 .ا  رئيسي ا  مرجع ،(032رقم ) 8111، االستخدام عالقةن توصية يمكن أن تكو .زمبابوي

 أصحاب العمل

 81مجموع عدد الردود: 

 2نعم: 

 01ال: 

 3ردود أخرى: 

 تعليقات

ACCI ،الوإالّ ف: نستفسر عما إذا كان مصطلح "وسيط" قد جرى تعريفه واستخدامه في صك من صكوك منظمة العمل الدولية 

 ضرورة لتعريف صاحب العمل. ينبغي إدراجه. وليست هناك

BUSA ،IOE ،TISK :سيؤدي إلى انعدام اليقين بشأن الطرف الذي تقع عليه مسؤولية صاحب العمل.ذلك  ال، ألن 

IOE ،BUSA.ال، ألن ذلك سيتيح المجال للتهرب من المسؤولية : 

 العمال

 021مجموع عدد الردود: 

 012نعم: 

 2ال: 

 8ردود أخرى: 
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 تعليقات

البا  ما يجري انتداب عمال )بما يشمل العمال المهاجرين( في االستخدام من خالل وسطاء مثل السماسرة والوكاالت رد موحد: غ

بما يشمل المنازل الخاصة. ومن المهم تفادي  ،والشركات التي تعيّن عماال  ألداء عمل في مكان آخر غير مكان العمل لحساب الوسيط

 .032رقم توصية الع والتغطية تمشيا  م ثغرات في النطاق

CIAWU ،COTU ،CSC (جمهورية الكونغو الديمقراطية) ،CTM  ،)كولومبيا(IDWF ينبغي إدراج طرف ثالث مثل :

  القيم. سلسةالعامة والزبائن وعامة الناس وكل طرف في  والسلطاتالمشرفين والزمالء 

FFAWUZ ،ZDAWU ،ZCTU وأالمتعاقدين و: ينبغي كذلك إدراج أصحاب العمل السابقين وأصحاب العمل المستقبليين 

 ن من الباطن.عاقديالمت

 تعليق المكتب

في حين أن أغلبية الحكومات وجميع منظمات العمال تقريبا ، اتفقت على أنه ينبغي إدراج الوسطاء في مصطلح 
، شأن نطاق مصطلح "الوسطاء" ومعناهطلب توضيحا  بأصحاب العمل  "صاحب العمل"، فإن عددا  من الحكومات ومنظمات

وأشارت منظمات العمال إلى مصدر قلق محدد مفاده أن العمال المهاجرين  لضمان أنه يشمل طائفة من األوضاع المتنوعة.
 بما يشمل المنازل الخاصة. ،من خالل وكاالت ثم يعملون بعد ذلك في مكان آخر غالبا   على وجه الخصوص ي نتدبون

، يقترح المكتب بأن ي ستعاض عن مصطلح "وسطاء" بعبارة واسعنطاق تغطية  وضمانمزيد من الوضوح ضفاء إل
تمشيا  مع  ( من االستنتاجات المقترحة،ج)3" في النقطة ر أو غير مباشرش"أي شخص أو كيان يوظف عماال ، على نحو مبا

 يهية التشغيلية من أجل التوظيف العادل، الصادرة عن منظمة العمل الدولية.المبادئ العامة والمبادئ التوج

  

في مفهوم الصك أو الصكوك، هل ينبغي أن يشمل مصطلح "عامل" األشخاص الضالعين في عمل  12السؤال 
 - المنظم وغير المنظم -أو مهنة، بغض النظر عن وضعهم التعاقدي وفي كافة قطاعات االقتصاد 

 بمن فيهم:
 األشخاص الضالعون في التدريب والتدرب والتلمذة الصناعية؛ )أ(
 المتطوعون؛ )ب(
 الباحثون عن عمل؛ )ج(
 ؟لعمال المتوقفون مؤقتا  عن العملالعمال المسرحون وا )د(

  

 الحكومات

 21مجموع عدد الردود: 

 31نعم: 

 1ال: 

 31ردود أخرى: 

 تعليقات

عمال" أم ال، بما إذا كانوا مستخدمين. وينبغي أن يشمل الصك المن فئة " األشخاص في الفقرة )أ(كان ترتبط مسألة ما إذا  .النمسا

 العمال التابعين اقتصاديا .

 د(.) فقرةال بالنسبة إلى ال .الكاميرون، كوستاريكا، العراق، المملكة العربية السعودية، تركيا

ية العرب المملكة، كوستاريكا، كوبا، قبرص، مصر، جمهورية كوريا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، كولومبيا ،الكاميرون
 ج(.) الفقرة ال بالنسبة إلى .تركيا ،السعودية

إدراج  ذلكك ينبغي تفادي أن يتسم هذا البند بطابع تقييدي مبالغ فيه. وإذا جرى تصنيف مجموعات في قوائم، فإنه ينبغي .كندا

د( ضمن )ة ج( والفقر)دراسة تعاونية أو ترتيبات عمل. وفي بعض الحاالت، ال يمكن أن ت عتبر الفقرة  بموجب ترتيباتن طالب يعملو

 استخدام تقليدية.  ةعالق
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تحديد يمكن ( د)في الفقرة و البد من أي يقع الحدث المعني في مكان العمل. ج(،)في الفقرة فيما يتعلق بالباحثين عن عمل  .كوبا

 المحتملة. والتحرش العنف أشكال

 ب(.)ال بالنسبة إلى الفقرة  .كوريا ةجمهوريقبرص، العراق، 

في بعض الحاالت المجموعات المدرجة في قوائم، دون التوسع وك ينبغي أن يشمل نطاق الصك أو الصك .الدانمرك، أوروغواي

 في تعريف مصطلح "العامل".

 وقت إجراء مقابالت بهدف التعيين.ظاهرة بال معنيون عن عمل الباحثون .فرنسا، إيطاليا

مصطلح "العامل" على أساس اللوائح الوطنية، غير أنه يمكن إدراج اللوائح الخاصة بشأن المجموعات  يعّرفينبغي أن  .ألمانيا

 في توصية. أعالهالمشار إليها 

علق التغطية العمال المسرحين على نحو دائم. وفيما يتد(، ال ينبغي أن تشمل )ج( والفقرة )بالنسبة إلى الفقرة  .آيسلندا، النرويج

 التحرش بالعمل. وأإذ ارتبط العنف  فقط بالعمال المسرحين على نحو مؤقت والباحثين عن عمل، ينبغي أن يطبق الصك

النظر  غضبة مهنأو عمل في أي األشخاص الضالعين االتفاقية"  هذه من الفئات المستفيدةينبغي أن تشير الفقرة إلى " .األردن

 .08ل في القائمة المذكورة في السؤال اوإدراج العم - وغير المنظم االقتصاد المنظم - قطاعات كافةعن وضعهم التعاقدي وفي 

 .المتجولينعمال المبيعات يمكن النظر في فئات أخرى مثل العمال المؤقتين ذوي األجور أو المستشارين أو  .المكسيك

 التحرش والعنف على كل فئة من هذه الفئات. مفهوم طبقنكيف سي من المهم توضيح .هولندا، نيوزيلندا

بنفس  انبالنظر إلى أن العنف والتحرش يحدث ذات أهميةالعالقة القانونية بين العامل وصاحب العمل  تكون أالينبغي  .بيرو

 الطريقة وفي نفس المكان.

فيما يرتبط  التعاريفشواغل بشأن بشأن طالبي الوظائف ج( )08ولمسّرحين بشأن العمال ا )د(08يثير السؤال  .االتحاد الروسي

 بعالقات العمل.

 ج(. ينبغي إدراج العمال المسرحين إذا كان صرفهم عمال  تمييزيا . )ب( والفقرة )ال بالنسبة إلى الفقرة  .إسبانيا

ينبغي أن تضمن سبل انتصاف أخرى حقوق العمال المسرحين. غير أنه ينبغي أن يشمل مصطلح "العامل"  .ترينيداد وتوباغو

 مؤقتا ، في هذه الحالة.  عن العمل العمال الموقوفين

 أصحاب العمل 

 83مجموع عدد الردود: 

 2نعم: 

 1ال: 

 08ردود أخرى: 

 تعليقات

:ACCI سلطة حقيقية. احب العمل فيهاصيكون أل التيمسائل العلى المسؤولية تقتصر  نينبغي أ 

BDA فيما يتعلق بالباحثين عن عمل والعمال المسرحين: يمكن في معظم الحاالت أن يشمل مرحلة المفاوضات التعاقدية في :

 البداية ومرحلة انتهاء العقد.

BusinessNZ ،Confcommercio ،IV.ينبغي أن يرتبط الصك بالمستخدمين فقط : 

CNCS ،CNP ،CONCAMIN ،FEDIL ،TISKد(.) الفقرة : ال بالنسبة إلى 

CNCS ،FEDIL ،TISKب(.) الفقرة : ال بالنسبة إلى 

CONCAMIN ،CNCS ،EMCOZ ،FEDIL ،TISK ج(.)الفقرة : ال بالنسبة إلى 

IOE العامل بصفته أي شخص يؤدي عمال  لفائدة صاحب عمل إما بصفة منتظمة أو مؤقتة. تعريف: ينبغي 
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 لالعما

 022مجموع عدد الردود: 

 010نعم: 

 صفرال: 

 01 ردود أخرى:

 تعليقات

رد موحد: غالبا  ما تقتصر القوانين المتعلقة بالعمل والسالمة والصحة المهنيتين وعدم التمييز وغيرها من القوانين التي تعالج 

خدام. رجين في إطار عالقة استعلى األشخاص المندظاهرة العنف في عالم العمل، في تطبيق أحكام العنف والتحرش المرتبطين بالعمل، 

الفئات المذكورة أعاله هي من بين الفئات األكثر عرضة  للعنف والتحرش، ولكنها تميل إلى أن تكون خارج نطاق القوانين واللوائح و

 القائمة التي تعالج العنف و/ أو التحرش في عالم العمل. وينبغي أن تشملها الصكوك بصورة خاصة.

CTC  ،)كولومبيا(CUT  ،)كولومبيا(SEWA.ينبغي إدراج عمال الرعاية بال أجر : 

FFW : ب( يكون المتطوعون على اتصال بمستخدمين، وبذلك يمكن أن يتعرضوا إلى العنف والتحرش الجنسي. )فيما يخص البند

د( خاصة إذا )فيما يخص البند حرش الجنسي. تج( قد تكون بعض االشتراطات التي تسبق التوظيف محّملة بالعنف وال)فيما يخص البند 

ضحية صرف غير قانوني، إذ سيكونون عرضة  للعنف والتحرش بهدف إرغامهم على التنازل عن الدعوى التي  ونال المسّرحمكان الع

 يرفعونها ضد صاحب العمل.

 تعليق المكتب

وافق عليه معظم منظمات تهذه البيان، في حين ال على توافق أغلبية الحكومات وأغلبية كبرى من منظمات العمال 

 أصحاب العمل.

سلطة لدى  بعدم وجودوي حيط المكتب علما  بالقلق الذي أعرب عنه العديد من منظمات أصحاب العمل فيما يتعلق 

يشير عدد من خرى، األسئلة األوكامل الردود على  السؤال اسياق هذوفي  أصحاب العمل فيما يرتبط ببعض الفئات المقترحة.

أن أصحاب العمل يمكن أن يتعرضوا بدورهم  تبيان، إلى ضرورة ومنظمات العمال الحكومات ومنظمات أصحاب العمل

( ال ينظر في الطابع المنتظم لالستخدام، ISCO-08للعنف والتحرش. ويشير المكتب إلى أن التصنيف الدولي الموحد للمهن )

تهم "بصف المشاريع وومشغل نووالمشرف المديرونزة. ووفقا  لهذا الصك، يعتبر يستند إلى المهام والواجبات المنج بل

( من االستنتاجات د)3 النقطة، على أنهم في مهنة وبالتالي تشملهم صيغة والتالمذة الصناعيين متدربينال أشخاصا "، فضال  عن

 المقترحة.

العمال، تحفظات أو طلبت مزيدا  من التوضيح منظمات أصحاب العمل ومنظمات عدة وأبدى العديد من الحكومات و

عمل والعمال المسرحين والموقوفين مؤقتا  عن العمل. ولكن أغلبية منظمات العمال  فيما يتعلق بالمتطوعين والباحثين عن

ر عرضة  كثتشدد على أنه ينبغي إدراج جميع الفئات نظرا  إلى أنها تميل إلى أن تقع ضمن نطاق القوانين القائمة، كما أنها أ

العمال المسرحين ومنظمات أصحاب العمل إدراج الباحثين عن عمل إحدى ويقترح العديد من الحكومات و للعنف والتحرش.

أن . ويشير المكتب إلى اجتماع الخبراء بشفقط بالعمل في سياق مرتبط العنف إذا حدث، عن العمل والعمال الموقوفين مؤقتا  

م العمل، الذي خل ص إلى أن "مجموعة يعتد بها من الشواهد تشير إلى أن العنف والتحرش العنف ضد المرأة والرجل في عال

فضال  عن ذلك، يشير المكتب إلى أنه  00في عالم العمل مستمران في حق العمال وغيرهم، كالباحثين عن عمل والمتدربين".

"العمال" الباحثين عن عمل. عالوة  على (، يشمل مصطلح 020)رقم  0332في إطار اتفاقية وكاالت االستخدام الخاصة، 

جميع األشكال  بموجب(، جميع العمال العاملين 811)رقم  8101ذلك، تشمل توصية فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز، 

الخاضعون األشخاص  "8األشخاص الذين يشغلون أي وظيفة أو مهنة؛ " "0" :بمن فيهم ،الترتيبات وفي جميع أماكن العمل وأ

الباحثون عن عمل والمتقدمون إلى وظيفة؛  "1المتطوعون؛ " "3؛ "والتالمذة الصناعيون ، بمن فيهم المتدربوندريبتلل

ام القطاعان الع فيهافي جميع قطاعات النشاط االقتصادي، بما عن العمل العمال المسرحون والعمال الموقوفون مؤقتا   "3"

 والخاص واالقتصاد المنظم واالقتصاد غير المنظم والقوات المسلحة والخدمات العسكرية.

ى يقترح المكتب إجراء تعديالت طفيفة عل ،وتحقيقا  لمزيد من االتساق مع المعايير القائمة المتلقاةفي ضوء الردود 
 .88عمال  بالتعليق على السؤال  الريفية"عبارة "سواء في المناطق الحضرية أو ( وإضافة د)3النقطة 

                               
 .8المرجع نفسه، النقطة    00
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هل ينبغي أن يعّرف الصك أو الصكوك أية مصطلحات أخرى؟ إذا كان الجواب باإليجاب، يرجى  13السؤال 
 إيراد تفاصيل ذلك

  

 الحكومات

 21مجموع عدد الردود: 

 31نعم: 

 11ال: 

 1ردود أخرى: 

 تعليقات

 مصطلح "العنف على أساس نوع الجنس".ينبغي تعريف  .سلوفينياالروسي، بلجيكا، كندا، االتحاد 

تفضي إلى  خاصة قد تصرفاتبصورة أكثر تحديدا   أن تعّرف. وقد يكون من الضروري "العنف المنزلي"ينبغي تعريف  .بلجيكا

 وضع سبل انتصاف وعقوبات.

 ."مكان العمل"و "العامل"و "صاحب العمل"ينبغي تعريف  .اإلسالمية إيران جمهورية كندا،

 ."التحرش الجنسي"ينبغي تعريف  .شيلي، إستونيا، جامايكا، اليونان، المكسيك

 شكال العنف.بأقائمة  وضعينبغي  .الجمهورية التشيكية، مالطة، باراغواي

اية ضمن ملنوع من التحرش المرتبط بالعمل، مما يقتضي ح فإنهم قد يتعرضون في حين أن الطالب ال يعتبرون عماال ، .إكوادور

 صك معين.

 ."طرف ثالثمصطلح "ينبغي تعريف  .، أوروغواياإلسالمية إيرانجمهورية 

 مصطلح "صاحب العمل" مشغلي االقتصاد غير المنظم.ينبغي أن يشمل  .ناميبيا

 "سلوك غير مقبول"، إذ قد يختلف باختالف األوضاع والظروف الثقافية. مصطلحينبغي توضيح  .ترينيداد وتوباغو

 ."التحرش المعنوي والسياسي واالقتصادي"غي تعريف بين .تونس

 أصحاب العمل

 81مجموع عدد الردود: 

 1نعم: 

 03ال: 

 0ردود أخرى: 

 تعليقات

IOE عالم العمل. وإذا لم تكن هذه المصطلحات محدودة  في النطاق، فستكون هناك و: سيرتبط هذا اإلجراء بطريقة تعريف العنف

 أخرى بهدف توضيح فهم المصطلحات. ومن المهم تقييد المصطلحات بتعاريف مقبولة عموما .ضرورة لتعريف مصطلحات 

 العمال

 022مجموع عدد الردود: 

 13نعم: 

 31ال: 

 33ردود أخرى: 



 الر و  المتلقاة والتعليقات

 

31 ILC.107/V2 

 تعليقات

 خالل مناقشة الصك أو الصكوك. تبرزرد موحد: تقتضي مصطلحات أخرى تعاريف قد 

ABPSA ،CLC ،CIAWU ،CTC  ،)كولومبيا(PSI طرف ثالثمصطلح ": ينبغي تعريف". 

CATP ،CGTP العنف والتحرش في العمل"و "العنف على أساس نوع الجنس"و "العمال لحسابهم الخاص": ينبغي تعريف". 

CMKOS ،CTC  وسيط"ومصطلح  "نهج شامل ومتكامل")كولومبيا(: ينبغي تعريف". 

FESITUN ،FFAWUZ/ZDAWU نوع الجنسالعنف على أساس ": ينبغي تعريف". 

 تعليق المكتب

على أنه ال ضرورة لتعريف مصطلحات وعدد من منظمات العمال العمل  أصحاب توافق أغلبية الحكومات ومنظمات

 قشةمنامصطلحات أخرى تقتضي التعريف خالل  تبرزالصك أو الصكوك. وتتوقع أغلبية منظمات العمال أن  فيأخرى 

 الصك أو الصكوك.

 حكومات ومنظمات عمال إدراج مصطلح "طرف ثالث" وتعريفه. عدةقترح تو

(، إلى االستنتاجات المقترحة توضح أن ضحايا 3النقطة ) ، يقترح المكتب إضافة نقطة أخرىالمتلقاةفي ضوء الردود 
 فيهم بمن، ةف ثالثاطرأ وأعمال العمل والأصحاب من كبي هذه األفعال في عالم العمل يمكن أن يكونوا تالعنف والتحرش ومر

 .والجمهورن والمرضى ووالمستخدم ومقدمو الخدمات العمالء والزبائن

الصك  فيتوافق أربع حكومات وثالث منظمات عمال على أنه ينبغي تعريف عبارة "العنف على أساس نوع الجنس" و

 تحديد "التحرش الجنسي" وتعريفه. أنه ينبغي أو الصكوك، وتوافق خمس حكومات على

 .3عمال  بتعليق المكتب على السؤال  ،)ب(3في النقطة أساس نوع الجنس،  إدراج تعريف مصطلح العنف علىي قترح 

وفيما يتعلق بمصطلح "التحرش الجنسي"، يشير المكتب إلى أنه لم يستخدم صراحة  في أي قسم من أقسام االستنتاجات 

لى ععلى نحو ما ن وقش في اجتماع الخبراء، كما أنه المقترحة، رغم أنه يقع بوضوح ضمن سلسلة أعمال العنف والتحرش 

شكل من أشكال العنف على أساس نوع الجنس. ويؤكد المكتب على أنه إذا وافق المؤتمر على إدراج مصطلح وجه التحديد 

يف لتعريف وتوصخطوات في السابق اتخذت منظمة العمل الدولية  فإن في االستنتاجات المقترحة، "التحرش الجنسي"

 في االعتبار.  ايمكن أخذه ،التحرش الجنسي

ف لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات التحرش الجنسي باعتباره شكال  خاصا  من أشكال التمييز رّ تعو

ينبغي أن يشمل تعريف التحرش الجنسي مبدأ المقابل )أعِط ت عط ( والتحرش في بيئة ، وتشير إلى أنه 08على أساس الجنس

ف مبدأ المقابل )أعِط ت عط ( على أنه " أي سلوك جسدي أو لفظي أو غير لفظي ذي طبيعة . ويعرّ على حد سواء مل عدائيةع

جنسية أو أي سلوك آخر يقوم على أساس الجنس ويضر بكرامة المرأة والرجل، ال يكون مرحبا  به ومخالفا  للصواب وهجوميا  

صراحة أو ضمنا  كأساس التخاذ قرار  ا  لهذا السلوك أو اإلذعان له مستخدمنبذ الشخص ويكون تجاه الشخص المستصوب؛ 

تجاه  أو مهينة "بيئة عمل عدائية على أنها "سلوك يخلق بيئة عمل مرهبة أو عدائية"ف يمس وظيفة الشخص المعني". وتعرّ 

 لحماية منا وأوضحت لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات أيضا  أنه ينبغي لنطاق 03الشخص المستصوب."

المرأة في االستخدام والمهنة والتدريب المهني وسبل الوصول إلى فرص العمل وظروف والرجل التحرش الجنسي أن يشمل 

  01االستخدام.

  

                               
 0332مكتب العمل الدولي: المسأأاواة في االسأأتخدام والمهنة: دراسأأة اسأأتقصأأائية عامة للتقارير بشأأأن اتفاقية التمييز )في االسأأتخدام والمهنة(،    08

، 23باء(، مؤتمر العمل الدولي، الدورة  1(، التقرير الثالث )الجزء 000)رقم  0332(، وتوصأأأأأأأية التمييز )في االسأأأأأأأتخدام والمهنة(، 000 )رقم

 .13، الفقرة 0322

ألف(، مؤتمر العمل الدولي، الدورة 0التقرير الثالث )الجزء لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصأأأأأأأيات، مكتب العمل الدولي: تقرير    03

 .113، الصفحة 8113، 30

 نظر:ا   01
ILO: Giving globalization a human face: General Survey on the fundamental Conventions concerning rights at work in light 

of the ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization, Report III (Part 1B), ILC, 101st Session, 2012, para. 793. 
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 مضمون اتفاقية  –رابعاا 

  

أنه ينبغي لالتفاقية أن تنص على أنه ينبغي لكل دولة عضو أن تعترف بحق التمتع بعالم هل ترون  14السؤال 
عمل خاٍل من العنف والتحرش وأن تعتمد، بالتشاور مع المنظمات الممثلة ألصحاب العمل وللعمال، 

 نهجا  شامال  ومتكامال  للقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، يتضمن ما يلي:
 قانوني لكافة أشكال العنف والتحرش في عالم العمل؛حظر  )أ(
 ضمان أن تتناول السياسات المعنية ظاهرة العنف والتحرش؛ )ب(
 اعتماد استراتيجية وقائية شاملة؛ )ج(
 إرساء آليات إنفاذ ورصد؛ )د(
 توفير سبل االنتصاف والدعم للضحايا؛ )ه(
 إنزال العقوبات بمرتكبي هذه الممارسات؛ )و(
 وضع األدوات وتوفير اإلرشاد؟ )ز(

 إذا كان هناك عناصر أخرى، يرجى تحديدها.

  

 الحكومات

 21مجموع عدد الردود: 

 33نعم: 

 3ال: 

 01ردود أخرى: 

 تعليقات

 صنع السياسات وحمالت استثارة الوعي. ترشدينبغي إدراج آليات البحوث وجمع البيانات التي من شأنها أن  .األرجنتين، مالطة

 يحبذ أن يتسم النص بمزيد من المرونة. .أستراليا

يما فالدول األعضاء  أمامو( إزالة عبارة "بمرتكبي هذه الممارسات" بهدف توسيع مجال الخيارات )نقترح في الفقرة  .النمسا

 نوع العقوبة. يخص

 العنف والتحرش في عالم العمل. ب( وتقترح اعتماد خطة عمل وطنية لمناهضة)أ( والفقرة )توافق على الفقرة  .الكاميرون

استعراض دوري للسياسات والبرامج المصممة بهدف منع إجراء تقترح إضافة التعليم والتدريب لمنع العنف والتحرش و .كندا

 العنف.

إضافة ب من خالل إعادة صياغتها على سبيل المثال شاملةوغير  دالليةينبغي أن تعتبر هذه القائمة  .الدانمرك، آيسلندا، النرويج

 "التي قد تشمل". وينبغي أن تقتصر االتفاقية على مبادئ عامة، وينبغي أن تظل االلتزامات في مستوى واقعي. عبارة

 ( بأن سبل االنتصاف يمكن أن تكون فردية أو جماعية.ه)يمكن أن تحدد الفقرة  .فرنسا

تعليما  سلوكيا   و( أن تتناول)لفقرة ل وينبغيأن يعود الضحايا إلى العمل واإلنتاجية،  أن تضمن أيضا  ( ه)لفقرة لينبغي  .اإندونيسي

 مرتكبي هذه الممارسات.ل

 يفضل إدراج آليات التدريب واستثارة الوعي ومكاتب الخدمات االجتماعية من أجل نشر ثقافة حقوق اإلنسان. .تونس
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 أصحاب العمل

 81مجموع عدد الردود: 

 2نعم: 

 1ال: 

 3ردود أخرى: 

 تعليقات

ACCI ّوالعمال وممثليهم  وأصحاب العملوالسلطات المعنية بالمالحقة القضائية والمحاكم  ر البند بأدوار الشرطة: ينبغي أن ي ذك

 وأي عضو في مجتمعهم يعمل بروح تضامنية أو داعمة إلجراءات أصحاب العمل أو العمال.

DA شاملةوغير  داللية: ينبغي اعتبار أي قائمة. 

 العمال

 023مجموع عدد الردود: 

 013نعم: 

 صفرال: 

 1ردود أخرى: 

 تعليقات

من أجل اعتماد نهج متكامل للتصدي للعنف والتحرش في عالم العمل، وينبغي زيادة  ةأعاله أساسي العناصر الواردةرد موحد: 

 توسيع نطاقه في التوصية.

خاصة فيما يتعلق  ،قية حظرا  قانونيا  لكافة أشكال العنف والتحرش في عالم العملينبغي أن تقتضي االتفا  :)أ( فيما يتعلق بالفقرة

  .في أشكال العنف والتحرش االجتماعية - بالعنف على أساس نوع الجنس. وينبغي إدراج المخاطر واألخطار النفسية

 تعليق المكتب

 يوافق عليه أقل من نصف منظمات أصحاب العمل.توافق أغلبية الحكومات ومنظمات العمال على هذا البيان، في حين 

 في توصية فقط. ،أنه ينبغي إدراج النقاط المذكورة أصحاب العملوترى أربع حكومات ومنظمة من منظمات 

العنف على أساس نوع "بإضافة إشارة خاصة إلى االقتراح الوارد في الرد الموحد لمنظمات العمال  فيما يخص
 .3لى تعليق المكتب على السؤال إ)أ( و)ب( ويشير في هذا الصدد 3، يذكر المكتب إدراجها في النقطة "الجنس

ر الوارد التفسي إلى ، يشير المكتبشاملةردود ثالث حكومات تشدد على أنه ال ينبغي اعتبار القائمة  ومن باب مراعاة
 .في المالحظات العامة

إذ  "،بحذف عبارة "مرتكبي هذه الممارسات)و( 2قترح المكتب تغيير النقطة وفيما يتعلق باقتراح إحدى الحكومات، ي
نوع العقوبات المتعلقة بانتهاكات حظر  فيما يخصتيح للدول األعضاء مجاال  أوسع من الخيارات ي ذلكجرت اإلشارة إلى أن 

  العنف والتحرش.

من االستنتاجات  )ز(2وفيما يتعلق باقتراح إحدى الحكومات، يقترح المكتب إدراج "التعليم والتدريب" في النقطة 
في ضوء اإلشارة  إطنابا  )أ(، ألن في ذلك 2ويقترح المكتب أيضا  حذف اإلشارة إلى "في عالم العمل" من النقطة المقترحة. 

 ( و)و(.ه)2ضوح، يقترح المكتب أيضا  تعديالت طفيفة على النقطة الواردة في الجملة االفتتاحية. وتوخيا  للو
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 والحماية العمل في األساسية والحقوق المبادئ  -ألف
  

هل ترون أنه ينبغي لالتفاقية أن تنص على أنه بغية القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل،  15السؤال 
المبادئ والحقوق األساسية في العمل، السيما الحرية ينبغي لكل دولة عضو، أن تحترم وتعزز وتحقق 

النقابية واالعتراف الفعلي بحق المفاوضة الجماعية والقضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو 
 اإللزامي والقضاء الفعلي على عمل األطفال والقضاء على التمييز فيما يتعلق باالستخدام والمهنة؟

  

 الحكومات

 28الردود: مجموع عدد 

 12نعم: 

 8ال: 

 3ردود أخرى: 

 تعليقات

بموجب دستور منظمة العمل الدولية، تلتزم الدول األعضاء بتعزيز المبادئ والحقوق األساسية في العمل  .تشاد، شيلي، نيوزيلندا

 .0332وإعالن عام 

 ينبغي أن تنص االتفاقية على ذلك في ديباجتها كإطار مرجعي. .المكسيك

ينبغي أن ي ذكر تحديدا  أن التمييز يشير على السواء إلى التمييز ضد األفراد وضد فروع أو قطاعات كاملة )التمييز سويسرا: 

 الجماعي(.

 أصحاب العمل

 81مجموع عدد الردود: 

 08نعم: 

 1ال: 

 8ردود أخرى: 

 تعليقات

BUSA ،IOEنه أن يحيد عن الغرض األساسي للصك.: نعم، شريطة أال يكون هناك تركيز ال لزوم له في هذا الباب من شأ 

 العمال

 022مجموع عدد الردود: 

 023نعم: 

 صفرال: 

 3ردود أخرى: 

 تعليقات

FFAWUZ ،ZDAWU ،ZCTU.ينبغي إدراج إشارة إلى جميع أشكال العنف على أساس نوع الجنس : 
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 تعليق المكتب

 على هذا البيان.  أصحاب العملتوافق األغلبية العظمى من الحكومات ومنظمات العمال وأغلبية منظمات 

لعنف ا المتلقاة في سياق هذا السؤال بشأن ضرورة إدراج تركيز على نوع الجنس، وال سيماالتعليقات ب وفيما يتعلق
)أ( و)ب( من االستنتاجات 3شير المكتب إلى النقطة ، وي3ي شار إلى تعليق المكتب على السؤال  ،على أساس نوع الجنس

 من االستنتاجات المقترحة. 2المقترحة. وعليه، ال يقترح المكتب أي تغيير على النقطة 

  

هل ترون أنه ينبغي لالتفاقية أن تنص على أنه ينبغي لكل دولة عضو أن تعتمد قوانين ولوائح وطنية  16السؤال 
والتحرش في عالم العمل، والسيما جميع أشكال العنف على أساس نوع تحظر جميع أشكال العنف 

 الجنس؟

  

 الحكومات

 28مجموع عدد الردود: 

 12نعم: 

 3ال: 

 8ردود أخرى: 

 تعليقات

 للسلطة التقديرية الوطنية. ،أن ت ترك طريقة التعامل مع الحظر يجب .آيسلندا، النرويج، تونس

 إدراج كل فئة على حدة في القوانين والسياسات الوطنية. يتعين .نيوزيلندا

 تعدل القوانين واللوائح الوطنية". وأينبغي أن تنص االتفاقية على أن الدول األعضاء "تعتمد  .ترينيداد وتوباغو

 أصحاب العمل

 80 :مجموع عدد الردود

 3نعم: 

 2ال: 

 1ردود أخرى: 

 تعليقات

ACCI ،IOE "رسي األساس التفاقية دولية واجبة يغير دقيق وغير معروف، وال يمكن أن مفهوم : إن عبارة "في عالم العمل

 النفاذ.

BDA ،BuisnessNZ ،DA.إن التركيز على العنف والتحرش على أساس نوع الجنس غير ضروري : 

 العمال

 022مجموع عدد الردود: 

 023نعم: 

 1ال: 

 صفرردود أخرى: 
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 تعليقات

ثغرات في النطاق والتغطية. وينبغي أن ت شير االتفاقية بوضوح إلى حظر جميع أشكال العنف الأساسي لتفادي  أمررد موحد: هذا 

 والتحرش على أساس نوع الجنس بصفة خاصة.

CGT-FO ،FTUC ،TUC )من الضروري اإلشارة بوضوح إلى أنواع العنف والمخاطر النفسية)المملكة المتحدة : - 

 االجتماعية والجسدية.

CGT-RA ،CMTU ،CTC (كولومبيا)، CUT ،)كولومبيا( FESITUN ،FESTRAS ،FITU-J ،GFOTU ،MTUC ،

TUCP : الدول. فيما بينقانونية في التغطية الثغرات اليساعد على تفادي من شأن ذلك أن 

 تعليق المكتب

 منظمات العمال تقريبا  على هذا البيان.توافق أغلبية الحكومات وبعض منظمات أصحاب العمل وجميع 

لدول األعضاء ل المتروكوتعرب بعض الحكومات ومنظمات أصحاب العمل عن قلقها بشأن هامش السلطة التقديرية 

. ويوضح المكتب أن الصياغة المقترحة ترسي أساسا  واضحا  هدفه توفير إطار الوطنيةعند معالجة هذا الحظر في نظمها 

 فيه من المرونة ما يمكِّن من التكيُّف مع مختلف السياقات الوطنية. ،لاللتزامات

وفيما يتعلق بالشاغل المعرب عنه من أن بعض الدول األعضاء قد ال تحتاج إلى أن تعتمد تشريعات لتتماشى مع 

هم على أنها ين يمكن أن تفالصكوك المقترحة، وإنما قد تحتاج إلى تعديل القوانين، يوضح المكتب أن اإلشارة إلى اعتماد القوان

 تشمل هذه األوضاع أيضا .

 من االستنتاجات المقترحة. 3وعليه، ال يقترح المكتب أي تغيير على النقطة 

  

هل ترون أنه ينبغي لالتفاقية أن تنص على أنه ينبغي لكل دولة عضو أن تضع قوانين ولوائح وسياسات  17السؤال 
تضمن الحق في المساواة وعدم التمييز لجميع العمال، بمن فيهم العامالت والعمال الذين ينتمون إلى 

 فيهم:مجموعة أو أكثر من المجموعات المتأثرة بالعنف والتحرش بشكل غير تناسبي، بمن 
 العمال الشباب؛ )أ(
 العمال المهاجرون؛ )ب(
  العمال ذوو اإلعاقة؛ )ج(
 العمال المتحدرون من الشعوب األصلية والقبلية؛ )د(
العمال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي  )ه(

 سمات الجنسين؛
 ص المناعة البشرية؛العمال المصابون بفيروس نق )و(
العمال المتحدرون من المجتمعات المهمشة، من قبيل األشخاص المنتمين إلى نظام الطوائف  )ز(

 واألفراد من األقليات اإلثنية؟
 .إذا كان هناك مجموعات أخرى، يرجى تحديدها

  

 الحكومات

 21مجموع عدد الردود: 

 38نعم: 

 2ال: 

 01ردود أخرى: 
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 تعليقات

 .غير واردة في القائمة قد يضر بمجموعات أخرى من العمال كهذه التركيز على مجموعات مستضعفة بصفة خاصة .النمسا

 بالغ األهمية فيما يتعلق بالممارسات غير التمييزية ومعالجة التداخل. هذا أمر .بلجيكا

ش فئات العمال الذين قد يتأثرون بالعنف والتحرنظرا  إلى أن القائمة ستتطور مع مرور الوقت، فإن كندا تدعو إلى عدم تحديد  .كندا

والعمال المسنين  تتطابق صفاتهم مع جنسهم ال ورغم ذلك، إذا جرى وضع قائمة، فإنها تقترح إدراج العمال الذين .بشكل غير متناسب

 .شاملة(، واإلشارة إلى أن القائمة غير ه) 02في النقطة 

 .فقط توصية ينبغي تناول القائمة المفصلة في .الدانمرك

نقابة من نقابات  والعضوية فيوالمنشأ واللغة والدين والقناعات والرأي والحالة الصحية  ينبغي إدراج نوع الجنس والسن .فنلندا

 العمال أو سبب آخر يتعلق بالشخص دون مبرر مقبول. ومن المهم كذلك مراعاة التمييز ألسباب متعددة. 

 .000مهم استثارة الوعي باالتفاقية رقم من ال .آيسلندا، النرويج، باراغواي

 (.ه)تقترح حذف النقطة  .، مالي، المملكة العربية السعوديةاإلسالمية إيرانجمهورية  إندونيسيا،

 .نحن مع ترك صياغة وتحديد كل دولة للعمال في هذه النقطة حسب تشريعاتها الوطنية وثقافتها المجتمعية .األردن

 مجموعات معينة، هناك خطر استبعاد مجموعات أخرى. تإذا ذكر .المكسيك

يز حاالت استغالل السلطة والتمي الكشف عنينبغي إدراج العمال غير المنظمين كذلك. ومن المهم اعتماد تدابير تهدف إلى  .بيرو

عاة تيجيات الوقاية دون مراما ت درج في نهج عام في استرا كثيرا  ، بالنظر إلى أن تلك المجموعات عرضة للتحرشضد السكان األكثر 

 خصوصياتها.

 هذه المجموعات. تعدادبدل  المتعارف عليها عالميا  من المناسب اإلشارة إلى أسباب التمييز  .جمهورية كوريا

 يمكن اإلشارة إلى مجموعات مستضعفة مذكورة كأمثلة وليس كقائمة نهائية. .االتحاد الروسي

ص على فئات مختلفة من العمال إلى خطر ويؤدي الن  بما فيه الكفاية لجميع األفراد. أصال   إن مصطلح "العامل" شامل .السنغال

 وصم فئات معينة.

لإلشارة إلى الذين هم في وضع نظامي أو الذين هم مقيمون إلى العمال المهاجرين على هذا النحو  اإلحالةينبغي أن ت فهم  .إسبانيا

 .قانونا  

 .شاملةر تكون القائمة غي نينبغي أ .السويد

 أصحاب العمل 

 88مجموع عدد الردود: 

 1نعم: 

 03ال: 

 3ردود أخرى: 

 تعليقات

ACCI ،OE.ينبغي أن يوجه هذا المعيار نحو العنف والتحرش وليس نحو أحد أسبابه المحتملة : 

ACCI بعبارة "السن" واالستعاضة عن عبارة  "العمال المسنين": إذا جرى إدراج هذه الفئات، تقترح االستعاضة عن عبارة

 بعبارة "وضع العمال الفعلي والمتصور من حيث الهجرة". "العمال المهاجرين"

BUSA من نطاق المجاالت المحتملة المتعلقة بمواطن االستضعاف. واألهم من ذلك  ألن ذلك يحد: ينبغي أال تكون هناك قائمة

 ألكثر استضعافا .على تأثير الظاهرة في العمال ا التشديدهو 

CONCAMIN ،FEDIL.جميع المسائل المشار إليها آنفا  مدرجة في مختلف صكوك منظمة العمل الدولية : 
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 العمال

 022مجموع عدد الردود: 

 012نعم: 

 8ال: 

 2: ردود أخرى

 تعليقات

رد موحد: يرتبط منع العنف والتحرش في عالم العمل ارتباطا  ال انفصام فيه بالقضاء على التمييز وتعزيز المساواة وتوسيع نطاق 

 األمن االقتصادي. وفي الحاالت التي تتداخل فيها أسباب التمييز، من قبيل نوع الجنس أو العرق أو اإلعاقة، يتفاقم خطر العنف والتحرش.

 في االتفاقية.صراحة ميع المجموعات الواردة أعاله وينبغي ذكر ج

 .شاملة: ينبغي أال تعتبر هذه القائمة FTUC ،NSZZرد موحد، 

ACTU ،CSC  ،)جمهورية الكونغو الديمقراطية(GTUCالنساء  : ينبغي إضافة النساء الحوامل واألمهات الجدد و/أو

 عائلية.المسؤوليات ال المرضعات والعامالت ذوات

BAK ،AEFIP ،APOC ،CATP ،CGTP ،CNTS  ،)السلفادور(IDWF ،FFW ،UEJN ينبغي إضافة قطاعات ومهن :

 محددة تكون أكثر عرضة  للخطر أو تكون مستهدفة بسبب وظيفتها.

CNTG ،FTU، KUCFAW، KUDHEIHA،KUSPAW  (.ه): ال بالنسبة للفقرة 

 تعليق المكتب

   وأقلية من منظمات أصحاب العمل على هذا البيان. العمالتوافق أغلبية الحكومات ومنظمات 

وتعارض عدة حكومات التعداد المقترح لفئات محددة. وتوافق عدة حكومات أخرى على أنه ينبغي وضع قائمة من 

مجموعات محددة بطريقة غير تقييدية أو ترك القرار إلى الدول األعضاء. وتعارض أربع حكومات وخمس منظمات من 

من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية  ال صراحة  اإلشارة إلى العمالمنظمات العم

ويشير المكتب كذلك إلى أن أربع  .نوحاملي سمات الجنسين. ويشير المكتب إلى تأييد أغلبية الجهات المجيبة لصيغة البيا

ليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي من المثليات والمث حكومات تؤيد صراحة  إدراج العمال

 سمات الجنسين في الصك أو الصكوك.

هذا الحكم ليس أن ينص على وضع قوانين ولوائح وسياسات ، يوضح المكتب أن هدف المتلقاةوفي ضوء التعليقات 

واة المسامذكورة في اعتماد وتطبيق تدابير يسعى إلى ضمان أال ت ستبعد المجموعات ال أنمحددة لكل مجموعة مدرجة، بل 

مع و الوقائع الوطنية المتنوعةمع  وقابلة للتكيفوستكون األحكام على هذا األساس متوافقة  .عدم التمييز ذات النطاق العامو

 القوانين واللوائح والسياسات القائمة.

إضافية إلى مجموعات محددة مثل األفراد الذين ال تتطابق  إشاراتويقترح العديد من الحكومات ومنظمات العمال 

عائلية وضحايا العنف المنزلي والعمال المسؤوليات الالحوامل والمرضعات والعمال ذوي  والعامالتجنسهم نوع صفاتهم مع 

عات اج مهن وقطاتقترح ست حكومات وكثير من منظمات العمال إدركما المسنين واألشخاص الذين ينتمون إلى أقلية دينية. 

 محددة باعتبار أنها معرضة للعنف والتحرش بصفة خاصة.

، 13بما في ذلك اإلشارات في سياق السؤال فيما يتعلق باإلضافات إلى القائمة المذكورة،  المتلقاةفي ضوء الردود 
المسنون؛ العامالت الحوامل و الشباب من االستنتاجات المقترحة: العمال 01يقترح المكتب إدراجها ضمن النقطة 

ى العمال الذين ينتمون إل ؛جنسهمنوع عائلية؛ العمال الذين ال تتطابق صفاتهم مع المسؤوليات ال والعمال ذوووالمرضعات 
 3بعبارة "تعتمد"، تمشيا  مع النقطة  01ويقترح االستعاضة عن عبارة "تضع" في الجملة االفتتاحية في النقطة  .أقلية دينية

 االستنتاجات المقترحة. وفيما يتعلق بكون القائمة غير شاملة، يحيل المكتب إلى المالحظات العامة.من 

  



 الر و  المتلقاة والتعليقات

 

39 ILC.107/V2 

 الوقاية تدابير  –باء
  

 هل ترون أنه ينبغي لالتفاقية أن تنص على أنه ينبغي لكل دولة عضو أن تقوم بما يلي: 18السؤال 
 العمل؛تتخذ تدابير لضمان منع العنف والتحرش في عالم  )أ(
 تحدد القطاعات والمهن وترتيبات العمل التي يكون فيها العمال أكثر تعرضا  للعنف والتحرش؛ )ب(
 تتخذ تدابير لضمان حماية هؤالء العمال فعليا ؟ )ج(

  

 الحكومات

 23مجموع عدد الردود: 

 32نعم: 

 صفرال: 

 03ردود أخرى: 

 تعليقات 

ضرر إلى إلحاق العلى مجموعات مستضعفة محددة من العمال، التركيز  يؤديقد  ،ج()ب( والفقرة )فيما يتعلق بالفقرة  .النمسا

 بمجموعات غير مدرجة في القائمة.

 ب(.)ال بالنسبة للفقرة  .إكوادور، فرنسا، األردن، تركيا، المملكة العربية السعودية

عاتق الدول.  تشكل التزاما  على، بحيث ال يمكن أن ب() الفقرةقد يكون الشركاء االجتماعيون هم فقط من يستطيعون تنفيذ  .اليونان

 ج( إلى مزيد من التوضيح.) الفقرةوتحتاج 

 أ(.)يمكن اإلشارة إلى أنشطة استثارة الوعي واإلعالم في الفقرة  .هنغاريا

 .صال  أممكن إدراج هذه التدابير في استراتيجيات السالمة والصحة المهنيتين القائمة يجب أن يكون من ال .آيسلندا، النرويج

يلزم اتخاذ تدابير محددة تضمن وقف العنف في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك من خالل ترتيبات تعاقدية بديلة )مثل  .إيطاليا

لمسح اابير لتحديد مجاالت الخطر الرئيسية بما في ذلك من خالل دعم الضحايا ماليا (. وإن اتخاذ تد وأإجراء تغييرات في ساعات العمل 

 لوائح داخلية خاصة بمكان العمل )مثل مدونات للسلوك(، هي جزء أساسي من استراتيجيات الوقاية. ووضع

 أ(.)في الفقرة  "للحد من" بتعبير (أ)في البند  "لضمان"نتفق مع استبدال كلمة  .األردن

 .في التفصيل مغاليةقد تنطوي األحكام المقترحة )بدورها( على لوائح  .هولندا

 ب(.)نعم، ولكن ينبغي أن تضطلع الدول األعضاء بتحديد طريقة تنفيذ الفقرة  .نيوزيلندا

سي نينبغي معالجة استضعاف النساء فيما يتعلق بهذه األشكال من العنف ومخاطر العنف والتحرش بما يشمل التحرش الج .إسبانيا

 والتحرش على أساس الجنس، في العمل وفي عالقات العمل.

-أ( بدور االتفاقات الجماعية في إقرار تدابير وقائية بما يشمل التصدي للمخاطر النفسية)ينبغي االعتراف في الفقرة  .السويد

 االجتماعية.

 يمكن توفير مبادئ توجيهية لتحديد القطاعات المتأثرة. .زمبابوي

 أصحاب العمل

 88جموع عدد الردود: م

 03نعم: 

 3ال: 

 1ردود أخرى: 
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 تعليقات

ACCI :فتراض أن ترتيبات العمل المحددة أو الترتيبات التعاقدية أو تنظيم العمل تعرض أي مجموعة من العمال الا نعارض

 لمخاطر العنف والتحرش بقدر أكبر أو بشكل غير متناسب.

BDA ،CONCAMIN المسألة كأقصى تقدير.: يمكن تصور وضع توصية لهذه 

 العمال

 023مجموع عدد الردود: 

 020نعم: 

 صفرال: 

 1ردود أخرى: 

 اتتعليق

يشمل معالجة  تدابير وقائية بماب التكليفينبغي االعتراف كذلك بدور االتفاقات الجماعية في   :)أ(فيما يتعلق بالفقرة رد موحد: 

مهنة أو قطاع يكون  على الرغم من عدم وجود مكان عمل أو مجموعة أو  :)ب(فيما يتعلق بالفقرة  االجتماعية. - المخاطر النفسية

سبيا  ن عرضة  للعنف والتحرش في األصل، قد يكون بعض مما ذ كر أكثر عرضة  لهذه الظاهرة. وتفيد قطاعات معينة بمعدل انتشار عالٍ 

منعزلة أو في أماكن حميمية أو خالل الليل أن يزيد كذلك من خطر التعرض للعنف  لهذه الظاهرة. ومن شأن العمل في انفراد أو في أماكن

والتحرش، كما هو الشأن بالنسبة إلى العمل في مهن ذات نسبة فصل عالية. ويرجح كذلك أن يكون العمال في أشكال االستخدام الهشة 

هم في الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية بما يشمل أغلبية الذين ال يستطيعون ممارسة حقوق والعمال وغير المنظمة وغير المعتادة

 تجهيز الصادرات والمناطق االقتصادية الخاصة، أكثر عرضة  لخطر العنف والتحرش. مناطقالعمال في 

 تعليق المكتب

كومات حتوافق أغلبية الحكومات ومنظمات أصحاب العمل وجميع منظمات العمل تقريبا  على هذا البيان. وتشير أربع 

 وفقا  للسياقات الوطنية. هإلى أنه ينبغي تنفيذ

، مما معينةال تحدد تدابير أو قطاعات  02 السؤالر بأن الصياغة في ، يود المكتب أن ي ذكّ المتلقاةوفي ضوء التعليقات 

 يتيح تنفيذها في سياقات وطنية مختلفة.

من منظمات العمال ذكر المفاوضة الجماعية كوسيلة  كبرىاثنتان وأغلبية  تقترح حكومتان ،)أ(02بالسؤال وفيما يتعلق 

 فعالة لمنع العنف والتحرش.

فاقية في لتنفيذ أحكام االت بوصفها وسيلةالمكتب اإلشارة إلى االتفاقات الجماعية  يذكرفيما يتعلق باالقتراح أعاله، 
 من االستنتاجات المقترحة.  03 النقطة

إزاء تحديد الدول األعضاء لقطاعات ومهن وترتيبات عمل معينة تكون أكثر  وتعرب بعض الجهات المجيبة عن قلقها

عرضة  للعنف والتحرش. وتعارض أربع حكومات إدراج هذا االلتزام في صك، وتشير حكومتان اثنتان إلى أن الشركاء 

 االجتماعيين هم في موقع أفضل لتحديد هذه القطاعات والمهن وترتيبات العمل.

ومنظمات  الواردة أعاله، يقترح المكتب إضافة عبارة "بالتشاور مع منظمات أصحاب العملفي ضوء الشواغل 
 )أ( من االستنتاجات المقترحة.00في النقطة  المعنية "العمال
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هل ترون أنه ينبغي لالتفاقية أن تنص على أنه ينبغي لكل دولة عضو أن تعتمد قوانين ولوائح وطنية  19السؤال 
أصحاب العمل أن يتخذوا خطوات لمنع جميع أشكال العنف والتحرش في عالم العمل، تستلزم من 

 سيما القيام بما يلي:  وال
إدراج العنف والتحرش والمخاطر النفسية واالجتماعية في الن ظم الحالية إلدارة السالمة  )أ(

 والصحة المهنيتين؛
تبيّن موقف رفض مطلق لجميع أشكال العنف اعتماد سياسة، بالتشاور مع العمال وممثليهم،  )ب(

 والتحرش؛
تحديد األخطار وتقييم مخاطر العنف والتحرش، بمشاركة العمال وممثليهم، واتخاذ تدابير  )ج(

 للوقاية منها ومكافحتها؛
إعالم العمال وتدريبهم بشأن األخطار والمخاطر المحددة في العنف والتحرش وما يصاحب  )د(

 لوقاية والحماية؟ذلك من تدابير ا

  

 الحكومات

 23مجموع عدد الردود: 

 32نعم: 

 3ال: 

 08ردود أخرى: 

 تعليقات

عالم "لدينا شواغل بأنه إذا كان هذا الحكم يقتضي من أصحاب العمل منع جميع أشكال العنف والتحرش في  .أستراليا، نيوزيلندا

 خارج مكان العمل.، فإنهم لن يستطيعوا بسط سلطتهم لتشمل األنشطة "العمل

ش أ( لتصبح "تأخذ في االعتبار العنف والتحر) النقطةال ينبغي اعتبار هذه القائمة إلزامية أو نهائية. ويمكن إعادة صياغة  .النمسا

 في تنظيم السالمة والصحة المهنيتين".

 في اللوائح الوطنية. كاشتراطب( غير مناسب )إن مصطلح "رفض مطلق" في النقطة  .النمسا، السويد

نقترح إدراج "تحديد المخاطر وتقييم أخطار العنف والتحرش على مستوى عناصر تنظيم العمل ومحتوى العمل وظروف  .بلجيكا

 العمال وممثليهم". ونقترح كذلك إضافة ما يلي "تسهيل االتفاقات بمشاركةالعمل وظروف العيش في العمل والعالقات الشخصية في العمل 

التي تنص على أن االتفاقات الجماعية يمكنها  اجتماع الخبراء،من استنتاجات  82اعية واتفاقات األعمال"، ونود أن نشير إلى النقطة الجم

 آثار العنف المنزلي. تعالجأن 

 ".االجتماعية المرتبطة بالظاهرة.. - أ( لتصبح "إدراج العنف والتحرش والمخاطر النفسية)ينبغي تنقيح النقطة  .كندا

 ب( مفصل جدا  وأن موقف الرفض المطلق الوارد فيها قوي نسبيا ، فإن المسألة أكثر مالءمة لتوصية.)رغم أن البند  .فنلندا

ينبغي أن تكون طريقة مواجهة العنف والتحرش على مستوى الشركة جزءا  طبيعيا  من استراتيجية السالمة  .آيسلندا، النرويج

وضع نظام اإلدارة برمته  هذا النظام، ويتعين بطبيعة الحالالمخاطر ووضع السياسات هما جزء من والصحة المهنيتين. وإن تقييم 

 مع العمال وممثليهم. بالتعاون

 نقترح إدراج إدارة لإلعالم والتدريب بشأن هذه المسائل. .إيطاليا، سلوفينيا

 لعنف مثل النساء.يتعين أن يشمل تحديد مخاطر العنف، مشاركة العمال األكثر عرضة  ل .بيرو

ص على أن المهن التي يحدث فيها العنف والتحرش من طرف ثالث، يستحيل تفاديها إلى حد ما. وينبغي من المهم كذلك الن .السويد

 نه.التخفيف م وأألصحاب العمل في هذه البيئات أن يلتزموا، وفقا  للوائح الوطنية ذات الصلة، بمنع حدوث خطر العنف والتحرش 

ت ب( حتى وإن كان)أ(. النقطة )ينبغي للدول األعضاء أن تدرج أوجه الحماية المناسبة والضرورية في النقطة  .المتحدةالمملكة 

اء ممارسة جيدة في أغلب التدخالت المتعلقة بالعنف ضد النس إنها ،ج()النقطة وفيما يتعلق بالممارسة جيدة، يمكن أال تكون قابلة  لإلنفاذ. 

ف المعار وال ذومالع ود( أن يضطلع ممثل)يمكن في النقطة وركة المجتمع األوسع، خاصة النساء والفتيات. والفتيات لضمان مشا

 المتخصصة بدور في العملية.
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 أصحاب العمل

 81مجموع عدد الردود: 

 2نعم: 

 2ال: 

 3ردود أخرى: 

 تعليقات

ACCIها. وفيما علي فعلية يكون ألصحاب العمل سلطة : يجب أن تكون مسؤوليات صاحب العمل معقولة  ومرتبطة بالمسائل التي

 أدوات إلدارة نتائج الرفض المطلق للظاهرة.إلى يحتاج أصحاب العمل  ،ب()يتعلق بالنقطة 

ACCI ،BUSA ،IOEوينبغي أن  ؛يرة وقطاعات األعمال غير المنظمة: إن بعضا  من هذه الجوانب مكلف جدا  للمنشآت الصغ

 تراعي هذه الخطوات مختلف أنواع المنشآت وأشكالها.

BDA ،Keidanren.ينبغي أال تلزم الدول األعضاء بسن لوائح قانونية : 

IV ،SNEF ،WKÖ :تقييدي جدا  ومكلف بالنسبة ألصحاب العمل. هذا 

 العمال

 022مجموع عدد الردود: 

 023نعم: 

 صفرال: 

 1ردود أخرى: 

 تعليقات 

 :موحدرد 

 دها.هم في تصميم هذه السياسات وتنفيذها ورصوعلى أن يشارك العمال وممثل االتفاقية ينبغي أن تنص :ب()فيما يتعلق بالنقطة 

الجهات المشاركة في اتخاذ تدابير لتجنب األخطار والمخاطر المرتبطة  أيضا   ينبغي أن يشمل التدريب: د()فيما يتعلق بالنقطة 

 مثل المسؤولين عن السالمة والصحة المهنيتين وموظفي الموارد البشرية والمديرين والمشرفين. ،قبتهابالعنف والتحرش ومرا

AFL-CIO تالوكاالأ( على مسؤولية الحكومات في ضمان استجابة متماسكة وشاملة بين مختلف ): ينبغي أن تركز النقطة 

 المسؤولة.

CLCأ(.)من أخطار مكان العمل في النقطة  يضا  أ : ينبغي اعتبار العنف المنزلي والتحرش النفسي 

CNT ،CTC  ،)كولومبيا(IUF د(.): ينبغي إدراج تدريب مفتشي العمل وجميع موظفي محاكم العمل في النقطة 

 تعليق المكتب

ترى أن األحكام المحددة  أصحاب العملتؤيد معظم الحكومات ومنظمات العمال هذا البيان، في حين أن أغلبية منظمات 

 في البيان مرهقة جدا .المدرجة 

ويشير العديد من الحكومات ومنظمات أصحاب العمل إلى صعوبة اعتماد نظام إلدارة السالمة والصحة المهنيتين 

للمنشآت الصغيرة وبالغة الصغر. فضال  عن ذلك، تعرب أربع حكومات عن شواغل بما في ذلك بشأن نهج "الرفض المطلق"، 

 إدراجه فمن األنسب أن يكون في توصية. وتشير إلى أنه إذا جرى

في تصميم هذه  وممثلوهممنظمات العمال كذلك على أنه ينبغي أن تنص االتفاقية على أن يشارك العمال  وشددت

 السياسات وتنفيذها ورصدها.

ن االستنتاجات المقترحة، بحيث تشمل نظم م( أ)08، يقترح المكتب تغيير صياغة النقطة الواردةفي ضوء الردود 
إدارة السالمة والصحة المهنيتين، فضال  عن ن هج أخرى تتعلق بتنظيم السالمة والصحة المهنيتين. عالوة  عن ذلك، يقترح 

من أجل توصية، كما هو وارد في تعليق المكتب على السؤال  االستنتاجات المقترحةالمكتب نقل نهج الرفض المطلق إلى 
؛ كما يقترح إعادة صياغتها لتصبح المصطلحات أكثر مالءمة لصك وقابلة للفهم على نطاق أوسع على النحو المبيّن في 38

)أ( من االستنتاجات المقترحة، أي أنه ينبغي لهذه السياسة "أن تذكر أنه لن يكون هناك تسامح مع أي شكل من 83النقطة 
 أشكال العنف والتحرش".
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من االستنتاجات المقترحة أنه ينبغي  83أن تدرج في النقطة لمنظمات العمال، يقترح المكتب  في ضوء الرد الموحد

 أن يشارك العمال وممثلوهم في تصميم السياسات وتنفيذها ورصدها.

ويوافق العديد من منظمات العمال على أنه ينبغي أن يشمل التدريب على تحديد األخطار والمخاطر المتعلقة بالعنف 

واألشخاص المرتبطون بنظام العدالة؛  مثل: مفتشو العملأخرى وتدابير الوقاية والحماية المرتبطة بها، أطرافا  معنية  والتحرش

المسؤولون عن السالمة والصحة المهنيتين؛ موظفو الموارد البشرية؛ المديرون؛ المشرفون. ويشير المكتب إلى أن األحكام 

تضع التزامات على عاتق أصحاب العمل. وجرى إدراج التزامات الدول  المقترحةمن االستنتاجات  08الواردة في النقطة 

)ب( من االستنتاجات المقترحة. وردا  على اقتراحات حكومتين 01األعضاء المتعلقة بتدريب جهات أخرى معنية في النقطة 

اثنتين والعديد من منظمات العمال بإدراج اإلدارة ضمن االلتزام باإلعالم والتدريب، يشير المكتب إلى أنه بموجب النقطة 

ي ف األشخاصالتالي ستخدام أو مهنة، ويشمل با أي األشخاص في( من االستنتاجات المقترحة، يشمل مصطلح "العامل" د)3

 المناصب اإلدارية.

على أصحاب العمل الذين  ماليةبما يشمل فرض عقوبات  ،ويقترح عدد من الحكومات إضافات إلى قائمة التدابير

 .والتحرش آليات مكان العمل لمساعدة ضحايا العنف ن، فضال  عيمتثلون لها ال

، فإن المكتب ردود واردة من الحكومات ومنظمات العمال بأ عدةفي ضوء  نه ال ينبغي أن تكون القائمة تقييدية جدا 
 من االستنتاجات المقترحة. 08يقترح إضافة أي بنود أخرى إلى النقطة  ال

 الضحايا ودعم والرصد اإلنفاذ  -جيم

 

 

 هل ترون أنه ينبغي لالتفاقية أن تنص على أنه ينبغي لكل دولة عضو أن تتخذ تدابير مالئمة لضمان 21السؤال 
 رصد وإنفاذ القوانين واللوائح الوطنية المتعلقة بالعنف والتحرش في عالم العمل؟

  

 الحكومات

 21مجموع عدد الردود: 

 12نعم: 

 0ال: 

 1ردود أخرى: 

 تعليقات

 يمكن إدراج هذه التدابير في المؤسسات القائمة مثل مؤسسات تفتيش العمل.  .بلجيكا

 ينبغي توفير التدريب المناسب لفائدة األخصائيين في قانون العمل. .تشاد، شيلي

 أخرى أن يضطلع بدور أساسي في استحداث لوائح وسياسات فّعالة. بلدانيمكن لجمع البيانات ومقارنتها ببيانات  .إيطاليا

 ينبغي تفادي إنشاء التزامات تقتضي موارد إضافة غير معقولة. .فنلندا

ينبغي فيما يتعلق بعبارة "التدابير المناسبة"، احترام آليات اإلشراف القائمة في مختلف الدول  .لمكسيك، السويدفنلندا، ألمانيا، ا

 األعضاء. 

هذه المالحظات على جميع جوانب  وتسريينبغي أال يطبق الرصد إال على مجال العمل وليس على المجال الخاص.  .ألمانيا

 ة بشأن السالمة والصحة المهنيتين.عمليات التفتيش التي تقوم بها الدول

يتعين أن يكون رصد وإنفاذ القوانين واللوائح الوطنية فيما يتعلق بالعنف والتحرش، جزءا  من عمليات رصد  .آيسلندا، النرويج

 وإنفاذ ظروف العمل برمتها.

أصحاب العمل ما ال يبرر أعباء جمع وعلى  ينبغي للدول األعضاء أن تحدد ما هو مناسب، وينبغي أال يفرض عليها .نيوزيلندا

 البيانات أو اإلبالغ.
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 أصحاب العمل

 81مجموع عدد الردود: 

 01نعم: 

 8ال: 

 8ردود أخرى: 

 تعليقات

BDA ،CONCAMIN.ينبغي إدراجها في توصية : 

 العمال

 022مجموع عدد الردود: 

 023نعم: 

 صفرال: 

 8ردود أخرى: 

 تعليقات

CIAWU ،CTC ،FFAWUZ ،IDWF، Unia ،ZDAWU ،ZCTU ينبغي أن تشمل باإلضافة إلى ذلك، تفتيش المنازل :

 والعمال غير المنظمين. مزارععمال الالخاصة في حالة العمال المنزليين و

KSBSI ،KUSPAW ،KUCFAW ،KUDHEIHA ،SEWA عمليات  في ذلك: ينبغي أن يشمل الرصد نقابات العمال بما

 تفتيش مشتركة ممكنة.

 تعليق المكتب

توافق األغلبية العظمى من الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال على أنه ينبغي لالتفاقية أن تنص 

على أن تتخذ كل دولة عضو تدابير مناسبة تضمن رصد وإنفاذ القوانين واللوائح الوطنية فيما يتعلق بالعنف والتحرش في 

 عالم العمل.

لمناسبة" ال ينبغي أن تشكل بالضرورة التزامات تقتضي إنشاء آليات رصد توافق سبع حكومات على أن "التدابير ا

 وإنفاذ جديدة، ولكن ينبغي ضمان أن تشمل اآلليات القائمة رصد وإنفاذ القوانين واللوائح الوطنية بشأن العنف والتحرش.

 لمزارعاالمنزليين وعمال  منظمات عمال أن الرصد ينبغي أن يشمل تفتيش المنازل الخاصة في حالة العمال وترى عدة

تهم ما يشمل مشاركبأنه ينبغي إشراك نقابات العمال في الرصد  أيضا  عدد من منظمات العمال  ويذكروالعمال غير المنظمين. 

 الممكنة في عمليات تفتيش مشتركة.

د وإنفاذ آليات رص ، يشير المكتب إلى أن "التدابير المناسبة" ال تقتضي بالضرورة اعتمادالمتلقاةفي ضوء الردود 
 )أ( من االستنتاجات المقترحة.03قترح أي تغيير على النقطة يوال  ،جديدة
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هل ترون أنه ينبغي لالتفاقية أن تنص على أنه ينبغي لكل دولة عضو أن تضمن لجميع العمال سبال   21السؤال 
 العنف والتحرش، بما فيسهلة للوصول إلى آليات آمنة وعادلة وفعالة لتسوية النزاعات في حاالت 

  ذلك:
 آليات الشكاوى والتحقيق على مستوى الوحدة االقتصادية؛ )أ(
 سبل الوصول إلى المحاكم أو هيئات القضاء؛ )ب(
 آليات تسوية النزاعات خارج الوحدة االقتصادية )ج(
 حماية مقدمي الشكاوى والشهود والمبّلغين من التعرض لألذى؛ )د(
 االنتصاف الفعالة؛سبل  )ه(
 تدابير الدعم القانوني واالجتماعي واإلداري لمقدمي الشكاوى؛ )و(
 إنزال العقوبات بمرتكبي هذه الممارسات؟ )ز(

  

 الحكومات

 23مجموع عدد الردود: 

 13نعم: 

 3ال: 

 2ردود أخرى: 

 تعليقات

ذلك كفي حالة عدم االمتثال للتدابير الوقائية والتدخل في الوقت المناسب، و بالتكافل والتضامنينبغي إدراج المسؤولية  .األرجنتين

 لعنف والتحرش في العمل.الذين يرتكبون أعمال افي حالة العمال 

لتعكس الصيغة  88وفي السؤال  80( من السؤال ه)في النقطة  "سبل االنتصاف"التي تشير إلى  الصياغةينبغي تعديل  .أستراليا

 .0331، العمل الجبريبع التفاقية االت 8101عام من بروتوكول  1و 0المادتين  المستخدمة في

ينبغي إنفاذ حظر العنف والتحرش في مكان العمل تمشيا  مع القوانين الوطنية، حتى ال ت لزم الدول األعضاء بتنفيذ جميع  .النمسا

ينبغي مراعاة أن التأثر بالعنف ال كما لى المشورة القانونية. . وينبغي كذلك إدراج إمكانية الحصول ع80التدابير الواردة في السؤال 

 يقتصر على العمال فقط بل يشمل أصحاب العمل كذلك.

 و( إلى التوضيح.)يحتاج نطاق النقطة  .النمسا، كوستاريكا، مالطة

ن أخطر دو للحيلولة في مرحلة مبكرةتسوية النزاعات في مكان العمل وآليات سرية ال الدعم من المهم اإلشارة إلى آليات .بلجيكا

 .أشخاص مستقلون ومحايدون وأكفاء يحافظون في الوقت ذاته على السريةآليات التحقيق  يديرأن  يتعينو .سلوكيات العنف والتحرش

 .، بموافقة الضحاياعن الضحايا نيابةالمنظمات  إمكانية أن يتصرف ممثلوويمكن النظر كذلك في 

 سرية.الأ( إنشاء لجان توفر اإلشراف وتحافظ على )بة للنقطة من المهم بالنس .كندا

هذه القائمة مفصلة جدا  وينبغي أن ت عالج هذه العناصر في توصية فقط. فااللتزامات من هذا القبيل مرهقة جدا  وستسبب  .الدانمرك

 عراقيل تعيق التصديق.

واضحين. ويمكن أن تخصص فقرة آلليات تنفيذ محددة مثل "وحدة اقتصادية" و"سبل انتصاف مناسبة" غير  مفهوميإن  .فرنسا

 اإلجراءات الجماعية.

"آليات تسوية النزاعات" إجراءات اإلشراف الوطنية  مفهومراعي يأدناه، ينبغي أن  88ج( والسؤال )فيما يتعلق بالبند  .فنلندا

 ولة. وينبغي إضافة عبارة "سبل االنتصاف القانونية" إلىوالتشريعات اإلجرائية، وينبغي تفادي إنشاء التزامات إدارية جديدة غير معق

 .هذا المفهومالعنوان ألن بعض البدائل تدخل في نطاق 

تعلق بمساعدة ي السؤالإن إدراج عبارة " إنزال العقوبات بمرتكبي هذه الممارسات" غير مناسب، إذ من الواضح أن  .ألمانيا

 الضحية.
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 الشركاء االجتماعيين. في ذلك إلى البت مسؤولية تعود)أ(، فيما يخص البند  .اليونان

 ينبغي أن ترد القائمة على سبيل المثال ال الحصر. .آيسلند، النرويج، سنغافورة

 ."الوحدة االقتصادية"هناك ضرورة لتوضيح مفهوم  .األردن

 ستكون هذه النقاط أكثر فعالية في توصية. .المكسيك

إلى آليات تسوية النزاعات إلى جانب حماية الهوية وأمن االستخدام وحماية الضحايا ينبغي تسليط الضوء على الوصول  .بيرو

 والشهود من االنتقام.

ينبغي إدراج برامج لفائدة مرتكبي هذه الممارسات مثل التدريب على تواصل غير عنيف وتحسين المهارات االجتماعية.  .سلوفينيا

 المناخ التنظيمي. وسيكون من المناسب وضع تدابير تهدف إلى تحسين

 مقدمي الشكاوى.لسرية الينبغي اتخاذ تدابير تضمن  .تونس

 أصحاب العمل

 81مجموع عدد الردود: 

 01نعم: 

 3ال: 

 2ردود أخرى: 

 تعليقات

ACCI المنظمات، وال ينبغي إعادة توجيهه بعيدا  عن الشرطة  ضمنطابع داخلي على سلوك إجرامي  أن يضفي: ال ينبغي

 والمحاكم.

BDA حتمالا: ستؤدي المجاالت التنظيمية الواسعة المشار إليها إلى استعراض شامل للتشريعات الوطنية وتحمل في طياتها 

 فإننا نعارض هذا الحكم. وعليهاإلفراط في وضع لوائح تتعلق بالظاهرة؛ 

BUSA ،IOE ،OEB تمشيا  مع القوانين والمؤسسات واآلليات الوطنية.م: ينبغي أن يكون ذلك 

 عمالال

 022مجموع عدد الردود: 

 021نعم: 

 صفرال: 

 3ردود أخرى: 

 تعليقات

 رد موحد: 

"...آليات الشكاوى والتحقيق على مستوى مكان العمل  لينص على التالي نوصي بإعادة صياغة السؤال: أ()فيما يتعلق بالنقطة 

 العمل وخارجه، بدور نقابات العمال في تسوية النزاعات.ينبغي أن تقر هذه اآلليات داخل مكان . وبما يشمل االقتصاد غير المنظم"

امل عنشوء لتسوية النزاعات داخل مكان العمل وخارجه، إلى  وسهلة المناليؤدي غياب آليات فعالة : ج()فيما يتعلق بالنقطة 

 )أ((.80)انظر كذلك السؤال  خطر إضافي يسبب العنف والتحرش.

حاسم.  هو إجراء ،اق الحماية لتشمل الشهود والمبلغين عن هذه الممارسات ومقدمي الشكاوىإن توسيع نط: د()فيما يتعلق بالنقطة 

قافة الثأر، مما يؤدي إلى خطر تفشي ث وأفغالبا  ما ال يقوم العمال الذين يتعرضون للعنف والتحرش باإلبالغ عن ذلك خوفا  من االنتقام 

ع المحيطة الوقائ وتثبيتسات والشهود أن يضطلعوا بدور حاسم في دق ناقوس الخطر غين عن هذه المماراإلفالت من العقاب. ويمكن للمبلّ 

 جدا . ةبالعنف والتحرش. ولكن الواليات القضائية التي تحمي الشهود والمبلغين قليل
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ن تشمل . وينبغي أن تنص االتفاقية كذلك على أنه ينبغي أفعالةينبغي أن تكون سبل االنتصاف مناسبة و: (ه)فيما يتعلق بالنقطة 

اإلعفاء من اإلجراءات القضائية والرسوم والتكاليف القانونية والتعويض عن األضرار يعي وبإعادة الوضع الطسبل االنتصاف كحد أدنى، 

دية أو اجتماعية أو إعاقة جس -بإعاقة نفسية المادية وغير المادية. وينبغي أن تنص االتفاقية أيضا  على التعويض في حاالت اإلصابة 

 عجز عن العمل.

تأتى هو ترك العمل. وقد ي ،الوحيد المتاح في العديد من الحاالت لفائدة العمال المعرضين للعنف والتحرش "االنتصاف"وسبيل 

فرض الذي يمكن أن يكون بطيئا  ومكلفا  ويسبيل االنتصاف الوحيد المتاح في حاالت االعتداء الجنسي أو الجسدي من خالل النظام الجنائي 

إلى أمراض جسدية وعقلية، يعتبر عدد صغير من البلدان فقط أن العواقب  االعنف والتحرش أن يؤديمن شأن . ورغم أن إثبات كبيرعبء 

ذلك في  . ويؤديالصحية الناشئة عن العنف والتحرش المرتبطين بالعمل، مرض مهني قابل للتعويض في إطار تأمين تعويض العمال

الغالب إلى إصابة العمال بعجز صحي جسدي و/أو عقلي يضطرهم إلى دفع نفقات باهظة من مالهم الخاص. وينطبق هذا األمر بصفة 

 خاصة على العمال من حاملي عقود تحد من حصولهم على إعانات الضمان االجتماعي.

ادعة ومالئمة ومتناسبة مع خطورة العنف والتحرش. وينبغي توفير يتعين أن تكون العقوبات فعالة ور: (ز)فيما يتعلق بالنقطة 

 مجموعة كاملة من العقوبات التأديبية والمدنية واإلدارية والجنائية.

 تعليق المكتب

 توافق أغلبية الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال على هذا البيان.

حكومات ومنظمات أصحاب عمل عن قلق بشأن االلتزامات المنبثقة عن هذا البيان والصعوبات التي قد  عدةعرب تو

 من شأنها أن تسبب صعوبات في تكييف للغايةبعض الجهات المجيبة على أن أحكاما  مفصلة  وتتفقتنفيذها.  دتنشأ عن

اثنتين  ة تعيق التصديق. ويشير المكتب إلى أن حكومتينالتشريعات القائمة وآليات تسوية النزاعات، وقد تصبح عراقيل محتمل

 محددة.وقلقتان بشأن ما إذا كان هذا الحكم يشمل بالضرورة إنشاء آليات جديدة 

كان مالوصول إلى آليات تسوية النزاعات داخل  سبل أن تضمن الدول األعضاء هو ر المكتب بأن هدف هذا البيانوي ذكّ 

متنوعة بما في ذلك، على سبيل المثال ال  قيوضح المكتب أنه يمكن الوفاء بهذا االلتزام بطروخارجه على حد سواء. و العمل

الحصر، استخدام اآلليات القائمة إذا استوفت المعايير العامة. وفيما يتعلق باعتبار أصحاب العمل ضحايا محتملين، ي ذكر 

 .08السؤال  علىالمكتب بالتعليق 

على أنه ينبغي اإلبقاء على االلتزامات الصريحة في حد أدنى، تقترح بعض  وفي حين أن ثالث حكومات توافق

على  صغين والنالحكومات ومنظمات العمال اإلشارة إلى تدابير إضافية مثل حماية هوية الضحايا ومقدمي الشكاوى والمبلّ 

لمنع العنف والتحرش وإعادة سبل انتصاف وعقوبات محددة. ويقترح عدد قليل من الجهات المجيبة كذلك تدابير مرجعية 

 تأهيل مرتكبي هذه الممارسات.

هذا البيان على  ينبغي أن ي بقيتوخيا  لتعزيز التصديق والتنفيذ، اقتراح ثالث حكومات بأنه  في االعتبارالمكتب أخذ وي

ن اضملوفيما يتعلق بتدابير لمنع العنف والتحرش وتدابير . ة إلى تدابير مفّصلةراشاملة وأن يتفادى اإلشقائمة مرنة وغير 

من االستنتاجات  38و 81و 83و 81و 83و 88و 08و 00إعادة تأهيل مرتكبي هذه الممارسات، يشير المكتب إلى النقاط 

 المقترحة.

تطلب كاوى"، والشمقدمي تدابير الدعم القانوني واالجتماعي واإلداري لفائدة تطلب ثالث حكومات توضيحا  بشأن "و

 .يحا  بشأن عبارة "وحدة اقتصادية"حكومتان اثنتان توض

ويوضح المكتب أن تدابير الدعم القانوني واالجتماعي واإلداري قد تشمل من جملة أمور، المشورة االجتماعية 
لمتعلقة بحقوق واإلرشادات اإلدارية بشأن إجراءات الشكاوى والمساعدة في الترجمة والمشورة القانونية والمعلومات ا

ارد في توصية ر بالتعريف الوي ذكّ فإنه عبارة "وحدة اقتصادية"، استخدام فيما يتعلق بوإذ يشير المكتب إلى الشواغل الضحايا. 
يقترح المكتب  غير أنه للمزيد من التوضيح، .(811)رقم  8103االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم، 

 من االستنتاجات المقترحة، لتصبح "آليات الشكاوى والتحقيق على مستوى مكان العمل". "0")ب( 03طة تغيير صياغة النق

ل "سب إشارة نص متسق، ويقترح بالتالي إضافة التوصل إلىويحيط المكتب علما  برد حكومة واحدة يهدف إلى 
ل اقترحتها منظمات العملتي اتعديالت اال)ب( من االستنتاجات المقترحة. ويراعي المكتب كذلك 03نتصاف" في النقطة اال

اإلشارة إلى "سبل انتصاف  ، عن طريق0331التابع التفاقية العمل الجبري،  8101عام ويقترح اعتماد صياغة بروتوكول 
أعربت عنه بعض الجهات المجيبة، فإنه يقترح اإلشارة وإذ يشير المكتب إلى التردد الذي  )ب(.03في النقطة  "مناسبة وفعالة

)ج( بغية أن تشمل الفهم القانوني لسبل االنتصاف والعقوبات في 03إلى "العقوبات، حسب مقتضى الحال" في نقطة إضافية 
 مختلف الدول األعضاء.
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ية لضمان تعتمد تدابير إضافهل ترون أنه ينبغي لالتفاقية أن تنص على أنه ينبغي لكل دولة عضو أن  22السؤال 
أن تتاح لضحايا العنف على أساس نوع الجنس في عالم العمل، سواء في المناطق الحضرية أو 
الريفية، سبل الوصول الفعالة إلى آليات متخصصة وسريعة لتسوية النزاعات، إلى جانب الدعم 

 المتخصص والخدمات وسبل االنتصاف؟

  

 الحكومات

 23مجموع عدد الردود: 

 32نعم: 

 01ال: 

 3ردود أخرى: 

 تعليقات

 مساعدة الصحية.للينبغي ضمان المشاورة والمساعدة القانونية المجانية وشبكة شاملة ومجانية ومتخصصة  .األرجنتين

وينبغي للدول األعضاء أن تكون قادرة  على توفير  ،ينبغي تطبيق مستوى موحد من الحماية على جميع األطراف المتأثرة .النمسا

 دعم متخصص إلى المجموعات المتأثرة بصفة خاصة. وينبغي النظر في إدراج تدابير تشمل مرتكبي هذه الممارسات.

بغي أن نينبغي أن يتلقى الضحايا وغيرهم من المتأثرين بالعنف والتحرش في مكان العمل، دعما  يراعي السياق الثقافي. وي .كندا

 تتسم الصياغة ببعض المرونة لت تيح للدول األعضاء اعتماد أية تدابير إضافية متناسبة مع والياتها القضائية.

ضمن وينبغي أن تت ؛ فمثل هذه األحكام أنسب في توصية.إن هذا االلتزام مرهق جدا  وسيسبب عراقيل تعيق التصديق .الدانمرك

 اء على الحماية في مستوى واقعي.االتفاقية مبادئ عامة، وينبغي اإلبق

 سريعة"." عبارةيمكن إسقاط  .اليونان

 تدابير.هذه ال مثل تقرر اعتماد أن لسلطة التقديرية الوطنيةلينبغي أن يترك الصك  .آيسلندا، النرويج، سنغافورة، السويد

عبارة "حيثما كان ممكنا  وقابال  للتطبيق" وعبارة "مراعاة  بإضافةذلك  يكونإذا أدرجت هذه التدابير في اتفاقية، ينبغي أن  .مالطة

 الوضع اإلنمائي ومدى توافر الموارد في الدولة العضو". 

 دا  في توصيةتحديينبغي اإلشارة فقط إلى ضرورة ضمان الوصول بفعالية إلى آليات تسوية النزاعات وينبغي اإلشارة  .المكسيك

 سريعة.إلى أن تكون تلك اآلليات متخصصة و

 ينبغي النظر في حماية عمال االقتصاد غير المنظم. .بيرو

 أن الحكومة ال تملك دائما  القدرة على الوصول إلى المناطق الريفية لتقديم الخدمات. أن يؤخذ في االعتبارينبغي  .سورينام

تجنبون يرتكبي هذه الممارسات قد في بعض السياقات أن م "آليات سريعة لتسوية النزاعات"قد تعني عبارة  .المملكة المتحدة

 إذا جرى الضغط نحو إجراء مصالحة على حساب تحقيق العدالة واإلجراءات التأديبية. تحمل المسؤولية عن أعمالهم،

 ينبغي ضمان أن يحترم جميع األشخاص المتدخلين سرية هوية األطراف المعنية. .أوروغواي

 لمساس بالحاجة إلى نظم متخصصة وسريعة.يتعين مراعاة الظروف الوطنية دون ا .زمبابوي

 أصحاب العمل

 88مجموع عدد الردود: 

 2نعم: 

 01ال: 

 1ردود أخرى: 
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 تعليقات

ACCI  لعنف المرتبط بنوع الجنس، الذي يتعلق بأعمال إجرامية.المواجهة : ال تكون تسوية المنازعات أساسا  مالئما 

BUSA ،IOE قد تكون غير متاحة أو غير قابلة للتحقيق في العديد من السياقات فتبقى مستصوبة ،  األمور: في حين أن هذه

 الوطنية، لذلك ينبغي استبعادها.

EMCOZوبهدف الحد من االكتظاظ في  على السواء، : نعم، وذلك بهدف استيعاب كل عامل في المناطق الريفية والحضرية

 المحاكم الرئيسية.

 العمال

 022مجموع عدد الردود: 

 022نعم: 

 صفرال: 

 0ردود أخرى: 

 تعليقات

FFAWUZ ،ZCTU ،ZDAWU يجب أن تؤكد االتفاقية على تسوية سريعة وعادلة للنزاعات. وتتسم المحاكم والمؤسسات :

 الضحية. وليسالرفيقة بالضحايا بأهمية بالغة وينبغي أن يبقى عبء اإلثبات على عاتق مرتكب الفعل 

FTUC ،SEWA إلى هذه اآلليات. ةالهش والعمالة: ينبغي كذلك مراعاة سبل وصول العمال في القطاع غير المنظم 

 تعليق المكتب

 من الحكومات ومنظمات العمال وأقلية من منظمات أصحاب العمل هذا البيان. الكبرىاألغلبية  تؤيد

 مجيبةهات ج عدةيتعين اعتمادها، تشير التدابير التي  تفصيلوفي حين أن بعض الحكومات ومنظمات العمال تقترح 

. ويشير عدد قليل من الجهات المجيبة إلى أهمية إدراج والتنفيذ إلى ضرورة استخدام صياغة مرنة بهدف إتاحة التصديق

 عمال االقتصاد غير المنظم في الحكم.

ل تسهيل التصديق والتنفيذ، ، ويوضح أنه من أج80السؤال على ر المكتب بالتعليق ، ي ذكّ المتلقاةالردود  ضوءوفي 

. فضال  عن ذلك، يوضح المكتب أن تدابير محددة وردت )د(03، كما يتجلى في النقطة بطريقة عامة جرت صياغة هذا البيان

من االستنتاجات المقترحة بهدف توفير إرشادات إضافية بشأن التدابير التي ينبغي اتخاذها. وفيما يتعلق  31و 83في النقطتين 

 .)د(3النقطة الوارد في  تعريف "العامل"بعمال االقتصاد غير المنظم، يشير المكتب إلى 

دول األعضاء على تنفيذ حكومات ومنظمتان اثنتان من منظمات أصحاب العمل عن قلقها إزاء قدرة ال ثالث وأعربت

 .الوطنيةخاصة فيما يتعلق ببعض الظروف والموارد  ،تدابير متخصصة بشأن العنف على أساس نوع الجنس

المرونة أن تتسم ب هو البيان، يوضح المكتب أن الهدف من الصياغة المقترحة هذا بعض الشواغل بشأن تنفيذ علىوردا  

ول األعضاء. وال تنطوي االلتزامات المنبثقة عن هذا الحكم بالضرورة على الد قدراتوتكون قابلة للتكيف مع مختلف 

استحداث آليات جديدة لتسوية النزاعات، ويمكن الوفاء بها من خالل اعتماد تدابير مختلفة بما في ذلك: تدريب متخصص 

 ألخرىا ائمة؛ إضافة إلى التدابيرلفائدة موظفي المحاكم؛ منح األولوية لحاالت العنف على أساس نوع الجنس في المحاكم الق

 من االستنتاجات المقترحة. 31و 83الواردة في النقطتين 

)د( من االستنتاجات المقترحة، 03على النقطة  اتالمشار إليها أعاله، ال يقترح المكتب أي تغيير العناصرفي ضوء 
( من االستنتاجات المقترحة لضمان أال تقتصر د)3سواء في المناطق الحضرية أو الريفية" إلى النقطة نقل عبارة " باستثناء

ا ، وحذف عبارة "سريعة" ألنهحماية عمال المناطق الريفية والحضرية على تدابير تتعلق بالعنف على أساس نوع الجنس
طة إدراج نقيقترح ، 83باإلشارة إلى تعليق المكتب في إطار السؤال . و)ب( من االستنتاجات المقترحة83واردة في النقطة 

 30، تقّر بآثار العنف المنزلي على عالم العمل وضرورة اتخاذ تدابير للتصدي لها، فضال  عن إدراج نقطة جديدة ()ه3جديدة 
 االستنتاجات المقترحة لتوفير إشارات إلى التدابير المحددة التي يتعين اتخاذها في هذا الصدد. في
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تنص على أنه ينبغي أن يكون للعمال الحق في االنسحاب من وضع هل ترون أنه ينبغي لالتفاقية أن  23السؤال 
يشكل تهديدا  وشيكا  وخطيرا  من العنف والتحرش، دون أن يترتب عليه  هعمل يعتقد لسبب معقول أن

 من ذلك عواقب ال مبرر لها؟

  

 الحكومات

 20مجموع عدد الردود: 

 10نعم: 

 3ال: 

 2ردود أخرى: 

 تعليقات

 النظر في إدراج إحالة إلى إجازة مبررة تضمن إعادتهم إلى العمل في وقت الحق. .األرجنتين

 ينبغي أن يتيح هذا الحكم المرونة في التنفيذ من قبل المشرعين على الصعيد الوطني. .النمسا

 ينبغي تحليل هذه المسألة من حيث صلتها بمبادئ قانون العمل الوطني. .بلجيكا

ينبغي أيضا  تحديد المعايير أو التعاريف التي يمكن في إطارها وصف وضع ما بأنه  .إيران اإلسالميةجمهورية  ،الهند ،بلغاريا

 "يشكل تهديدا  وشيكا  وخطيرا  من العنف والتحرش".

مع ذلك، فإن الحق في رفض عمل غير آمن يكون مقيدا ، في ظروف محددة )أي عندما يكون من شأن امتناع العامل عن  .كندا

 أداء العمل أن يهدد بصورة مباشرة حياة شخص آخر أو صحته أو سالمته(.

 ينبغي النظر إلى هذا الوضع كسبب إلنهاء عقد العمل. .كوستاريكا

الوشيك للسلطات  الخطرستكون هناك حاجة إلى وضع الئحة محددة بشأن هذه المسألة، كما أنه ينبغي التبليغ عن  .اكوادور

 المختصة لضمان القيام بتدخل فوري.

. فيما يبدو وال يمكن حصره في حالتي العنف والتحرش إن مفهوم التهديد الخطير والوشيك، دون تحديد طبيعة الخطر، كافٍ  .فرنسا

يمكن لالتفاقية أن تنص على أن لكل عامل الحق في االنسحاب من عمل موكل إليه يعتقد لسبب معقول أنه يشكل تهديدا  خطيرا   وعليه،

 ووشيكا ، دون أن يترتب عليه من ذلك "عواقب ال مبرر لها".

 من الممكن إدراجه في توصية. .ألمانيا

 ة "سبب معقول".من المهم توضيح معنى عبار .المكسيكغواتيماال، الهند، 

فقط إذا كان هناك وضع ينطوي على تهديد خطير للحياة. وينبغي معالجة األوضاع األخرى تمشيا  مع الن ظم  .النرويجآيسلندا، 

 القائمة إلدارة السالمة والصحة المهنيتين.

مر في ي ينطوي فيها التواجد المستينبغي ضمان دفع األجور خالل فترة التوقف و/ أو االنقطاع عن العمل في الحاالت الت .إيطاليا

 كبير من العنف والتحرش. خطرالعمل على 

من  دون أن يترتب عليه"لسبب واضح"، كما أننا مع إضافة " لتصبح"لسبب معقول"  عبارة نعم، على أنه يجب تعديل .األردن

 مع توفر الركن المادي". ذلك عواقب ال مبرر لها

 ينبغي أن يشمل الحكم والتعريف أيضا  أصحاب العمل. .المكسيك

 نعم، بما ال يتعارض مع األنظمة والممارسات الوطنية. .المملكة العربية السعودية

ال يمكن النظر فيه إال في إطار شروط واضحة وصارمة، إذ قد يخلق المزيد من الحاالت المعقدة التي تستوجب حال ، من  .سيشل

 التغيب".اللجوء إلى  المغاالة في قبيل "
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ينبغي أن تكون الرسالة الواضحة الكامنة وراء هذه الفكرة هي إبعاد الجاني )المزعوم(، في المقام األول، بغية ضمان  .سلوفينيا

 بيئة عمل آمنة وخالية من التمييز.

 ضع.تدابير الالزمة لمعالجة الويشمل ذلك ضرورة إبالغ صاحب العمل بالتهديدات القائمة، لكي يتسنى اتخاذ ال .جنوب أفريقيا

ق مع لتعيين في منصب من الواضح أنه ال يتفليمكن فهم هذا البيان بمعنى وضع العنف الشديد أو الخطر الجسيم نتيجة  .اسبانيا

 ريب.قحالة العامل النفسية واالجتماعية، وكذلك مع سماته، ويؤدي على األرجح إلى إلحاق ضرر بالغ بصحة العامل في المستقبل ال

. وسيكون من الضروري معالجة ممثليهنعم، بناء  على التوصية بالتماس المشورة من صاحب عملهم و/ أو أحد  .المملكة المتحدة

 الطلب في بعض المجاالت.

المة، إن هذا األمر قابل للمناقشة. ولن يكون هذا الحق مقبوال  إال في حالة وجود أخطار تهدد الحياة أو الصحة أو الس .أوروغواي

 كما حددتها منظمة العمل الدولية.

 أصحاب العمل

 81مجموع عدد الردود: 

 03نعم: 

 1ال: 

 3ردود أخرى: 

 تعليقات

ACCI 033من االتفاقية رقم  03: من األفضل معالجة هذا االعتبار عن طريق اختيار نص المادة. 

CEOE ،CONCAMIN ،OEB تنشئ حاالت من عدم اليقين القانوني بسبب : إن هذه المسألة يكتنفها غموض شديد ويمكن أن

 النزعة الذاتية في إجراء التقييمات وصعوبة تحديد الحاالت.

 العمال

 022مجموع عدد الردود: 

 022نعم: 

 صفرال: 

 0ردود أخرى: 

 تعليقات

بي ء العقد أو أي إجراء تأديرد موحد: في العديد من البلدان، يتمتع العمال بحق عام في التحرر من العواقب غير المبررة )مثل إنها

 (.033)رقم  0320آخر( عند وقف العمل في وضع يعرض صحتهم للخطر، تمشيا  مع اتفاقية السالمة والصحة المهنيتين، 

: ينبغي أن تنص االتفاقية أيضا  على ضرورة تكليف مفتشي العمل بالتصدي CMTU ،GTPCWU ،NZCTU ،TUC ،رد موحد

 سلطة الالزمة لتوقيف العمل في حالة العنف والتحرش المرتبطين بالعمل.للعنف والتحرش وتخويلهم ال

ABPSA ،CGSLB ،CLC ،CTAA ،PSI :العمل إجازة مدفوعة األجر أو  نسحاب منينبغي أن تكون الفترة التي تلي اال

 إجازة مرضية.

AEFIP ،APOC ،CSC )جمهورية الكونغو الديمقراطية(، UEJN : الحق في مواصلة العمل دون تحرش أو عنف. إدراجينبغي 

CTC  ،)كولومبيا(FFAWUZ ،SEWA ،UGTCI ،Unia ،ZCTU ،ZDAWU في حالة العمال المنزليين المهاجرين، دون أن :

 يترتب عليه من ذلك عواقب الترحيل أو اإلعادة إلى الوطن.
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 تعليق المكتب

العمال هذا البيان. بيد أن قلة من الحكومات أعربت عن تؤيد أغلبية الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات 

قلقها إزاء نطاق هذا الحكم، بما في ذلك التعاريف والمعايير والقيود المفروضة على هذا الحق، بما في ذلك ما يتعلق بقانون 

قية السالمة والصحة من اتفا 03العمل الوطني. ويالحظ المكتب في هذا الصدد أن صيغة الحكم المقترح تستند إلى المادة 

(، وهي مصممة لتعمل بموجبها، حيث "تكفل الحماية للعمال الذين ينسحبون من موقع عمل 033)رقم  0320المهنيتين، 

يعتقد لسبب معقول أنه يشكل تهديدا  وشيكا  وخطيرا  لحياتهم أو صحتهم، مما قد يرتبه انسحابهم من عواقب، وفقا  لألوضاع 

والتوجيهات األخرى الواردة في الدراسة  033وبالنظر إلى التصديق واسع النطاق على االتفاقية رقم والممارسات الوطنية". 

بشأن المسائل التي تشمل األوضاع والممارسات الوطنية، فضال  عن النطاق  03االستقصائية العامة المتعلقة بهذه االتفاقية

والتعاريف والمعايير والقيود المفروضة، ينبغي ربط الحق في االنسحاب باألوضاع الوطنية وقراءته في ضوء االتفاقية رقم 

 قيات األخرى، بما فيها اتفاقية. ويالحظ المكتب كذلك أن الحق في االنسحاب منصوص عليه أيضا  في عدد من االتفا033

(، واتفاقية السالمة والصحة 021)رقم  0331(، واتفاقية المواد الكيميائية، 012)رقم  0322السالمة والصحة في البناء، 

 (.021)رقم  8110(، واتفاقية السالمة والصحة في الزراعة، 021)رقم  0333في المناجم، 

الشركاء االجتماعيين للبيان، والصلة بين الصيغة المقترحة واالتفاقية نظرا  إلى الدعم الواسع من الحكومات و
من  03مواءمة هذه الصيغة مع المادة  لزيادة)و( من االستنتاجات المقترحة  03، يقترح المكتب تغيير النقطة 033 رقم

مل، على النحو المبين في )ز( تتعلق بدور وصالحيات مفتشي الع 03. كما ي قترح إضافة نقطة جديدة 033االتفاقية رقم 
 .11التعليق الوارد في إطار السؤال 

 الوطني الصعيد على واإلرشاد الدعم  -دال
  

هل ترون أنه ينبغي لالتفاقية أن تنص على أنه ينبغي لكل دولة عضو، بالتشاور مع المنظمات الممثلة  24السؤال 
 ألصحاب العمل وللعمال، أن تتخذ تدابير لضمان ما يلي:

معالجة ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل في السياسات الوطنية ذات الصلة، من قبيل  )أ(
السياسات المعنية بالسالمة والصحة المهنيتين والمساواة وعدم التمييز، بما في ذلك المساواة 

 بين الجنسين، وسياسات الهجرة؛

لعمل ولممثليهم ولهيئات اإلنفاذ توفير اإلرشاد والموارد واألدوات األخرى للعمال وألصحاب ا )ب(
 فيما يتعلق بالعنف والتحرش في عالم العمل؛

إطالق حمالت الستثارة الوعي ووضع مبادرات أخرى بهدف القضاء على العنف والتحرش  )ج(
 في عالم العمل، بما في ذلك العنف على أساس نوع الجنس؟

  

 الحكومات

 21مجموع عدد الردود: 

 12نعم: 

 0ال: 

 1أخرى: ردود 

  

                               
( وتوصأأية السأأالمة والصأأحة 033)رقم  0320مكتب العمل الدولي: الدراسأأة االسأأتقصأأائية العامة بشأأأن اتفاقية السأأالمة والصأأحة المهنيتين،    03

باء(، مؤتمر  0، التقرير الثالث )الجزء 0320التابع التفاقية السأأأأأأالمة والصأأأأأأحة المهنيتين،  8118( وبروتوكول عام 011)رقم  0320المهنيتين، 

 .038-013، الفقرات 32الدولي، الدورة  العمل
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 تعليقات

ة )ج(، مباشرة بمكان العمل. وفي النقط المتصليننعم للنقطة )أ( و)ب( طالما أن هذه السياسات ترتبط بالعنف والتحرش  .أستراليا

 األعضاء على أساس نهج تعاوني لتعزيز الوعي. الدول تدعم الحكومة منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال التي تعمل مع

 تكتسي هذه األحكام أيضا  أهمية بالنسبة إلى العنف المنزلي ويمكن أن توفرها خطط العمل الوطنية. .بلجيكا

إن األنشطة الوقائية مثل تقييم المخاطر وتدريب أصحاب العمل والمستخدمين على منع وتحديد حاالت العنف والتحرش  .بلغاريا

 تلعب دورا  مهما . ،في عالم العمل

 الرغم من أن الدانمرك يمكن أن توافق على المبدأ العام، فإن الحكم مفصل أكثر مما يجب إلدراجه في اتفاقية.ال. على  .الدانمرك

 يمكن إدراج مثل هذا الحكم في توصية. .ألمانيا

مية يقد يكون من الحكمة تنظيم منتديات محلية بمشاركة الشركاء االجتماعيين لتعزيز شبكات المساعدة والرعاية اإلقل .إيطاليا

 للضحايا.

 ينبغي أن تكون قائمة على األدلة ومحددة األهداف على نحو مالئم. .مالطة

في النقطة )أ(، من الضروري االعتراف بوجود عالقة بين المساواة وعدم التمييز والسالمة والصحة المهنيتين.  .االتحاد الروسي

 وهم على التدريب بشأن العنف والتحرش في عالم العمل.وفي النقطة )ب(، ال بد من أن يحصل العمال وأصحاب العمل وممثل

فيما يتعلق بالنقطتين )ب( و)ج(، من األنسب أن تحدد الدول األعضاء مع الشركاء االجتماعيين، الوسائل والطرائق  .السنغال

 المناسبة لمكافحة التحرش والعنف في العمل مع مراعاة الوقائع الوطنية.

من الممكن أيضا  اعتماد تدابير إلذكاء الوعي والتدريب في إطار إدارة التنوع الثقافي في العمل، وفقا  للفهم الوارد بيانه  .اسبانيا

 في إعالن اليونسكو العالمي بشأن التنوع الثقافي.

 أصحاب العمل

 88مجموع عدد الردود: 

 01نعم: 

 1ال: 

 2ردود أخرى: 

 تعليقات

BUSA ،IOEياق الوطني والقوانين والمؤسسات، حسب االقتضاء: تمشيا  مع الس. 

 العمال

 021مجموع عدد الردود: 

 020نعم: 

 صفرال: 

 3ردود أخرى: 

 تعليقات

سياسات العمل واالستخدام الوطنية. واالعتراف بالروابط القائمة بين أطر من قبيل  إدراجينبغي أيضا    )أ( في البند :رد موحد

ينبغي أن تشمل الموارد   )ب(وفي البند  أطر المساواة وعدم التمييز والسالمة والصحة المهنيتين أمر أساسي العتماد نهج متكامل.

 التدريب.

RA-CGT ،FESITUN ،FESTRAS ،NOTU ،Travail.Suisse ،PTUC الحكم المتعلق بحمالت إذكاء  إيراد: ينبغي

 الوعي في التوصية، وينبغي دائما  تعزيز الهيكل الثالثي.
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 تعليق المكتب

 عدة حكوماتتؤيد غالبية الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال هذا البيان تأييدا  واسع النطاق، غير أن 

تساؤالت بشأن تفاصيل الصيغة المقترحة، حيث يشير البعض إلى أنه سيكون طرح ت ومنظمات أصحاب عمل ومنظمات عمال

في توصية. وفي المقابل، توافق عدة حكومات على ضرورة إدراج متطلبات جمع معلومات على قدر  امن األنسب إدراجه

 أكبر من التفصيل وإعداد تقارير بشأنها.

من االستنتاجات المقترحة بحذف اإلشارة إلى المساواة بين  01في ضوء الردود المتلقاة، يقترح المكتب تغيير النقطة 
في إطار المساواة وعدم التمييز. ويقترح المكتب دمج االقتراحات األكثر تفصيال  بشأن اإلرشاد  أصال  الجنسين، ألنها مدرجة 

ترحة إرشادات أكثر تفصيال  من االستنتاجات المق 31)ب(. وتوفر النقطة المقابلة  01والتدريب وإذكاء الوعي في النقطة 
وارد في التعريف ال ةالمدرج ،بشأن هذه المسائل في شكل توصية. وبالنظر إلى اإلشارة إلى العنف القائم على نوع الجنس

)ب(، ويحيل في هذا  01)أ(، اقترح المكتب حذف اإلشارة الخاصة الواردة في النقطة  3بشأن العنف والتحرش في النقطة 
. وتفاديا  للتكرار، ق دم اقتراح أيضا  بحذف عبارة "بهدف القضاء على 3ق المكتب الوارد في إطار السؤال الصدد إلى تعلي

 العمل". عالمالعنف والتحرش في 

 التنفيذ وسائل  -هاء
  

هل ترون أنه ينبغي لالتفاقية أن تنص على أنه ينبغي لكل دولة عضو أن تنفذ أحكامها من خالل  25السؤال 
واللوائح، ومن خالل االتفاقات الجماعية وغير ذلك من التدابير تمشيا  مع الممارسة الوطنية، القوانين 

بما في ذلك من خالل مد نطاق التدابير الموجودة بشأن السالمة والصحة المهنيتين بحيث تشمل العنف 
 والتحرش، أو أن تكيف وتضع تدابير محددة، حيثما تقتضي الحاجة؟

  

 الحكومات

 20عدد الردود: مجموع 

 11نعم: 

 8ال: 

 3ردود أخرى: 

 تعليقات

 ينبغي إعادة صياغة هذه النقطة لكي يتضح أن أي حكم يتعلق باالتفاقات الجماعية إنما هو اختياري وليس إلزاميا . .النمسا

 ينبغي أن ينطبق ذلك أيضا  على العنف القائم على نوع الجنس والعنف المنزلي. .بلجيكا

على الحكومة أن تحترم ضمان مبدأ عدم التدخل في حق المفاوضة الجماعية، بما أنها تتم حصرا  بين العمال يجب  .المكسيك

 وأصحاب العمل.

تحرش التدابير المحددة وفقا  لوضعها واستنادا  إلى نوع العنف وال تبيّنبيد أنه ينبغي لكل دولة عضو أن  .سويسرا ،السويد ،نيوزيلندا

 المعني ين.

نعم، غير أنه ال ينبغي توسيع نطاق األحكام ليشمل التدابير الحالية للسالمة والصحة المهنيتين،  .ت وجزر غرينادينسانت فنسن

 على نحو محدد، حيثما تقتضي الحاجة. وتطويرهاإنما يمكن تكييف هذه التدابير 

االجتماعيين، الوسائل والطرائق المناسبة ، مع الشركاء أن تحددمن األنسب أن ي ترك للدول األعضاء حرية  .سنغافورةالسنغال، 

 لمكافحة التحرش والعنف في العمل.
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 أصحاب العمل

 80مجموع عدد الردود: 

 01نعم: 

 1ال: 

 3ردود أخرى: 

 تعليقات

ACCI : اد اعتم تتجاوزشروط  الوطنية. وتوخيا  لالتساق، فإنها فيما يبدوإلى السياسات واإلجراءات  033تشير االتفاقية رقم

 مفهوم جديد "للتدابير".

BusinessNZ سيكون من المهم أن ي ترك للدول األعضاء نفسها حرية تحديد الوسائل وإجراءات التنفيذ والتدابير المحددة، إن :
 وجدت، التي تعتبر ضرورية.

Confcommercioقد يكون من المفيد وضع قوانين ولوائح تهدف إلى استثارة الوعي بهذه المسألة :. 

CONCAMIN ،COPARMEX.ينبغي أن يرد ذلك في توصية : 

 العمال

 022مجموع عدد الردود: 

 021نعم: 

 صفرال: 

 8ردود أخرى: 

 تعليق المكتب

 من الحكومات ومنظمات العمال وقرابة نصف منظمات أصحاب العمل هذا البيان. الكبرىتؤيد الغالبية 

أنه من المهم أن ي ترك للدول األعضاء نفسها حرية تحديد وتشير ست حكومات وإحدى منظمات أصحاب العمل إلى 

 وسائل التنفيذ لمكافحة العنف والتحرش في العمل، مع مراعاة الوقائع الوطنية.

في ضوء الردود المتلقاة، يقترح المكتب إدخال تغييرات طفيفة في األسلوب دون إحداث تغييرات جوهرية على 
 .من االستنتاجات المقترحة 03 النقطة

 مضمون التوصية  -خامساا 

 والحماية العمل في األساسية والحقوق المبادئ  -ألف
  

هل ترون أنه ينبغي للتوصية أن تنص على أنه ينبغي للدول األعضاء، عند اعتماد نهج شامل ومتكامل  26السؤال 
الم العمل عللقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، أن تتناول جميع أشكال العنف والتحرش في 

في قانون العمل والسالمة والصحة المهنيتين والمساواة وعدم التمييز، وفي القانون الجنائي حسب 
 مقتضى الحال؟

  

 الحكومات

 21مجموع عدد الردود: 

 22نعم: 

 0ال: 

 3ردود أخرى: 
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 تعليقات

 ال ينبغي أن يمتد نطاق التوصية ليشمل المساواة والتمييز. .أستراليا

 العنف المنزلي. ينبغي إدراج .بلجيكا

 ليس في القانون الجنائي. .كوستاريكا

ات في تشريع ا  نعم، يجب أن تكون هناك نصوص واضحة في قانون العمل حول العنف والتحرش حتى لو كان ذلك موجود .األردن

  وطنية أخرى.

ر أي القوانين أن تقرليس من الضروري تحديد القوانين التي تحتاج إلى تغيير. ومن األفضل أن ي ترك للدولة العضو  .مالطةكوبا، 

 يتعين تعديلها طالما اتخذت جميع التدابير المناسبة.

 نعم، لكن حسب مقتضى الحال، نظرا  إلى الحاجة إلى تحديد نطاق "عالم العمل". .نيوزيلندا

 ف والتحرش في مكان العمل أكثر ارتباطا  بالتشريعات التي تحكم المساواة وعدم التمييز.إن العن .باراغواي

 أصحاب العمل

 83مجموع عدد الردود: 

 03نعم: 

 3ال: 

 3ردود أخرى: 

 تعليقات

ACCI :.من خالل القانون الجنائي وقانون السالمة والصحة المهنيتين بما يتناسب مع الظروف الوطنية 

CNCS را  بالعمل. جاله يختلف عن المسائل المتصلة حصتنحية اإلشارة إلى القانون الجنائي جانبا ، ألن م: ينبغي 

CONCAMIN ،لكن ينبغي تمييز اإلشارة إلى القانون الجنائي لتجنب االلتباس.: نعم 

DAلعمل.: ينبغي لكل بلد أن يحدد التدابير التي يراها مناسبة أكثر لمعالجة العنف والتحرش في مكان ا 

IOE من المهم أن نتوخى الوضوح بشأن ما نعنيه بنهج شامل ومتكامل. فبالنسبة إلى أصحاب العمل، هذا يعني أن جميع الجهات :

الفاعلة تتدخل بصورة مشتركة لمنع أعمال العنف والتحرش في مكان العمل والتخفيف من حدتها، أي أنها ال ينبغي أن تكون مسؤولية 

 أصحاب العمل وحدهم.

OEB.هناك صكوك أخرى تعالج مسائل قانون السالمة والصحة المهنيتين والمساواة وعدم التمييز، وينبغي تجنب التداخل : 

 العمال

 022مجموع عدد الردود: 

 022نعم: 

 صفرال: 

 صفرردود أخرى: 

 تعليقات

ABPSA ،BAK ،CAT ،CUT  ،)البرازيل(FESITUN ،NOTU ،PSI واإلداري.: إضافة القانون المدني 

CLC.ينبغي أيضا  اإلشارة إلى سياسات الهجرة وقوانينها وبرامجها : 

CUT  ،)كولومبيا(KUCFAW ،KUDHEIHA ،KUSPAW :  ينبغي وضع توصيات فيما يتعلق بسلطة تفتيش العمل في

 أماكن العمل، من قبيل تلك المتعلقة بالعمال المنزليين وعمال الرعاية.
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 تعليق المكتب

 لبية العظمى من الحكومات ومنظمات العمال وأقلية من منظمات أصحاب العمل هذا البيان.تؤيد الغا

وردا  على طلب ثالث منظمات من منظمات أصحاب العمل إليضاح معنى "نهج شامل ومتكامل"، يشير المكتب إلى 

ضرورة أن يحتفظ المصطلحان "شامل" و"متكامل" بمعناهما المعتادين، على غرار النهج المتبع في اجتماع الخبراء بشأن 

مصطلح "متكامل" يشير إلى التنسيق بين مختلف الن هج الرامية العنف ضد المرأة والرجل في عالم العمل. ويرى المكتب أن 

إلى منع العنف والتحرش والتصدي لهما، بما في ذلك من منظور العمل والمساواة وعدم التمييز والسالمة والصحة المهنيتين 

ال يؤثرا في كل مج وتنظيم أماكن العمل، فضال  عن القانون الجنائي، حسب مقتضى الحال، ألن العنف والتحرش يمكن أن

من هذه المجاالت. وبالتالي، فإن من شأن وجود استجابة متكاملة أن يضمن عدم وجود ثغرات تشريعية أو غيرها من الثغرات 

في الحقوق والحماية. ويشير مصطلح "شامل" إلى نطاق واسع يشمل جميع أشكال العنف والتحرش، وجميع األشخاص في 

غطية العنف والتحرش في مختلف مجاالت القانون أن يعمل على كفالة عدم استثناء أي شكل من عالم العمل. كما أن من شأن ت

. وعلى هذا النحو، فإن البيان ال يهدف إلى تحديد أو تقييد التدابير التي مرتكب لهاأشكال العنف والتحرش، وال أية ضحية أو 

 يتعين على الدول األعضاء اتخاذها.

 حلتصب"إلنهاء العنف ..."  عبارة من االستنتاجات المقترحة، باستثناء تغيير 02لنقطة يقترح المكتب عدم تغيير ا
 "للقضاء على العنف ..." توخيا  لالتساق.

( تشير إلى أنه ينبغي النظر في 01أنه تمشيا  مع الممارسة المعتادة، أ ضيفت نقطة جديدة )النقطة  أيضا   يالحظ المكتب
 أحكام االتفاقية.أحكام التوصية باالقتران مع 

  

هل ترون أنه ينبغي للتوصية أن تنص على أنه ينبغي للدول األعضاء أن تضمن للعاملين في القطاعات  27السؤال 
والمهن وترتيبات العمل التي ينتشر فيها العنف والتحرش بمعدل عال، أن يتمتعوا بالحرية النقابية 

م، حق التنظي اتفاقية الحرية النقابية وحماية   وحق المفاوضة الجماعية على أكمل وجه، تمشيا  مع
 (؟32)رقم  0313( واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 22)رقم  0312

  

 الحكومات

 23مجموع عدد الردود: 

 13نعم: 

 00ال: 

 3ردود أخرى: 

 تعليقات

 أصال  تتناوالن  32و 22وترى أن االتفاقيتين رقم  82و 82أستراليا ال تؤيد الصيغة المقترحة الواردة في السؤالين  .أستراليا

حقوق العمال في المفاوضة الجماعية، وأن تكرار هذه الحقوق في هذا الصك غير الملزم لن يوفر مزيدا  من الحماية. كما أنه ال توجد 

 لحماية من العنف والتحرش.صلة بين هذه الحقوق بعينها وا

 .السنغال ،ادينجزر غرينوسانت فنسنت  ،النرويج ،ناميبيا ،آيسلندا ،ألمانيا ،فرنسا ،استونيا ،الجمهورية التشيكية ،كندا ،النمسا

سجل نسبة ت  ينبغي أن تنطبق الحرية النقابية والحق في المفاوضة الجماعية على جميع القطاعات والمهن وترتيبات العمل، سواء أكانت 

 أعلى من العنف والتحرش أم ال.

 ( في التوصية.033)رقم  0320إدراج إشارة إلى اتفاقية ممثلي العمال،  النظر فيينبغي  .تشاد

 .32رقم و 22 رقم نحن نعتبر أن موضوع العنف والتحرش في مكان العمل منفصل عن االتفاقيتين .األردن

 إن هذا األمر مهم للغاية لحماية بعض فئات العمال، ال سيما العمال المنزليون. .مالي

مع أن هذا األمر قد ال يكون ضروريا ، حيث إن هاتين االتفاقيتين تنطبقان عموما  على جميع العمال، فإنه قد يفيد في تعزيز  .مالطة

 هاتين االتفاقيتين األساسيتين.
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على الرغم من أن الحرية النقابية والحق في المفاوضة الجماعية هما حقان لجميع العمال، فإنه ال بد من التركيز على أن  .بيرو

تكفل الدولة تمتع أكثر فئات العمال استضعافا  بهذين الحقين. وبالتالي، ينبغي إدراج ضرورة أن ترصد الدولة االمتثال لهذين الحقين، 

 فصيل في تقارير دورية.واإلبالغ عن ذلك بالت

العاملين في القطاعات والمهن وترتيبات العمل التي ينتشر فيها العنف والتحرش  ينبغي توضيح تعريف ونطاق " .جمهورية كوريا

 عال". بمعدلٍ 

 إن الدول األعضاء مطالبة فقط باالمتثال لالتفاقيات التي صدقت عليها. .سنغافورة ،المملكة العربية السعودية

 ال. ليس هناك تمييز بين الحقوق األساسية. .ويزمباب

 أصحاب العمل

 81مجموع عدد الردود: 

 01نعم: 

 03ال: 

 0ردود أخرى: 

 تعليقات

ACCI .من غير الممكن االفتراض أن الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية هما الحالن الرئيسيان لمعالجة العنف في العمل :

أن تكون هناك أي ترتيبات عمل بعينها تزيد بطبيعتها من مخاطر العنف أو التحرش، وتعارض أي إشارة إلى "ترتيبات  ACCIوتعارض 

العمل". ومن األفضل العمل على صياغة شيء ما من قبيل: "ينبغي للدول األعضاء أن تضع، بالتعاون مع العمال وأصحاب العمل، 

دة أصحاب العمل والعمال في الصناعات المعرضة ألعلى مستويات مخاطر العنف والتحرش وسائل مناسبة وفعالة لتحسين تنوير ومساع

 في العمل".

BusinessNZ : ٍوكيف  ،كيف يمكن تحديد تلك القطاعات والمهن وترتيبات العمل التي ينتشر فيها العنف والتحرش بمعدل عال

 قائم، إن لم يكن ي حدث ذلك فعال ؟يمكن لتطبيق االتفاقيات األساسية أن يحدث تغييرا  في الوضع ال

COPARMEX.ال، يجب أن تتفق التدابير المتخذة مع االتفاقيات التي صدق عليها كل بلد : 

CONCAMIN ،KEF : ٍومسألة العنف هناك صعوبات في تحديد القطاعات التي ينتشر فيها العنف والتحرش بمعدل عال .

 نقابية والحق في المفاوضة الجماعية.والتحرش ال عالقة لها، فيما يبدو، بالحرية ال

OEB بشأن الحرية النقابية وحق التنظيم والمفاوضة الجماعية، وينبغي تجنب التداخل. محددة اتاتفاقي: هناك 

 العمال

 022مجموع عدد الردود: 

 21نعم: 

 8ال: 

 33ردود أخرى: 

 تعليقات

لى التي تعتبر أيضا  تأسيسية. باإلضافة إ بحقوق العمل األساسية ألنه يتعلق: ينبغي أن يكون هذا جزءا  من االتفاقية، رد موحد

تشكالن عاملين أساسيين لتمكين العمال وأصحاب العمل من تهيئة أماكن عمل خالية من العنف  32رقم و 22ذلك، فإن االتفاقيتين رقم 

وجه.  لواردين في إطار هاتين االتفاقيتين على أكملالعمال أن يتمتعوا بهذين الحقين ا لجميعوالتحرش، وينبغي للدول األعضاء أن تكفل 

ويمكن للتوصية ان تقدم اإلرشاد إلى الدول األعضاء إليالء اهتمام خاص لضمان تمتع العاملين في القطاعات والمهن وترتيبات العمل 

 بهذين الحقين على أكمل وجه. ،التي ينتشر فيها العنف والتحرش بمعدل عالٍ 

CGT  ،)كولومبيا(CTMهذا يعني أن العمال اآلخرين ليس لهم حق إنساني في التمتع بهذين الحقين على أكمل وجه.  : ال، ألن

 ولعل أفضل ما يمكن عمله هو اتخاذ تدابير محددة لتعزيز العمال/ القطاعات، الذين قد يكونون أكثر تعرضا  للعنف والتحرش الجنسي.

CMKOS ،PEOقيتين لجميع العمال.أن تظهر اإلشارة إلى االتفا : ينبغي 

UNT ركة المشا دوائر: ينبغي إدراج ضرورة أن تضمن الدول األعضاء أن تكون هذه اإلجراءات شفافة وتكفل مشاركة المرأة في

 واتخاذ القرار.
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 تعليق المكتب

 تؤيد غالبية الحكومات ومنظمات العمال وما يقل قليال  عن نصف منظمات أصحاب العمل إدراج هذا الحكم. 

وأشارت إحدى عشرة حكومة إلى ضرورة أن تنطبق الحرية النقابية والحق في المفاوضة الجماعية على جميع 

 .القطاعات، بصرف النظر عما إذا كان ينتشر فيها العنف والتحرش بمعدل عالٍ 

وارد في إطار لواستجابة للشواغل المعرب عنها بشأن التصديق على االتفاقيات األساسية، يحيل المكتب إلى التعليق ا

. باإلضافة إلى ذلك، يالحظ المكتب أنه في حين أن التوصية المقترحة يمكن أن تعزز تحديد بعض القطاعات والمهن 1السؤال 

، فإنها ال تحد من نطاق مبادئ الحرية النقابية والحق في وترتيبات العمل، التي ينتشر فيها العنف والتحرش بمعدل عالٍ 

 ه القطاعات.المفاوضة الجماعية لهذ

، 00للغة، ولتحسين اتساقها مع النقطة  المحتمل استجابة للشواغل التي أعربت عنها الحكومات بشأن الطابع المقيد
من االستنتاجات المقترحة لتعكس هذه االلتزامات تجاه "جميع العمال، بمن فيهم العاملون في  02يقترح المكتب تعديل النقطة 
 لعمل التي يكونون فيها أكثر عرضة للعنف والتحرش".القطاعات والمهن وترتيبات ا

  

هل ترون أنه ينبغي للتوصية ان تنص على أنه ينبغي للدول األعضاء أن تتخذ تدابير ترمي إلى ما  28السؤال 
 يلي:

تشجيع المفاوضة الجماعية على كافة المستويات كوسيلة لمنع ظاهرة العنف والتحرش في عالم  )أ(
 لها؛العمل والتصدي 

تسهيل المفاوضة الجماعية من خالل جمع ونشر المعلومات بشأن االتجاهات والممارسات الجيدة  )ب(
 فيما يتعلق بعملية التفاوض ومحتوى االتفاقات الجماعية؟

  

 الحكومات

 23مجموع عدد الردود: 

 23نعم: 

 3ال: 

  3ردود أخرى: 

 تعليقات

 من استنتاجات اجتماع الخبراء )وتناولهما على نحو مستفيض( في التوصية. 82و 81ينبغي تنفيذ النقطتين  .بلجيكا

ينبغي أن يتولى الشركاء االجتماعيون مسؤولية جمع ونشر البيانات عن االتجاهات والممارسات الجيدة فيما يتعلق بعملية  .ألمانيا

 التفاوض.

 في هذا الصك؟ 32واالتفاقية رقم  22التفاقية رقم لماذا ينبغي إدراج أحكام ا .الهند

 ينبغي أن ي تيح الحكم معالجة هذه المسألة وفقا  للوضع السائد في كل دولة من الدول األعضاء. .سنغافورةاليابان، 

ات فاقينبغي مراعاة ضرورة أن تحترم الحكومة ضمان عدم التدخل في الحق في المفاوضة الجماعية عند إبرام ات .المكسيك

 المفاوضة الجماعية، ألن هذه االتفاقات ت برم حصرا  بين نقابات العمال وأصحاب العمل.

بالنسبة إلى النقطة )ب(، نعتبر أن هذه المسألة تتعلق بمنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل أكثر مما تتعلق  .نيوزيلندا

 عية.بالحكومات التي قد ال تكون مطلعة على مضمون االتفاقات الجما

 ألعمال تحمي حقوق العمال.لنعم، وينبغي أيضا  أن تشجع على وضع سياسات  .بيرو
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 أصحاب العمل

 81مجموع عدد الردود: 

 00نعم: 

 01ال: 

 3ردود أخرى: 

 تعليقات

ALI.إلى جانب تنظيم حمالت تثقيفية وإرشادية : 

BUSA ،IOE ،USCIB :أن تركز التوصية على هذه المسألة، ال على تعزيز صكوك أخرى على نحو غير مباشر. ينبغي 

CEOE.ينبغي ألي تدبير متخذ فيما يتعلق بالمفاوضة الجماعية أن ي شير إلى مجرد توجه ال ينتهك االستقاللية الجماعية لألطراف : 

EMCOZوالتحرش في العمل، ال سيما في البلدان منخفضة  : قد تكون المفاوضة الجماعية طريقة غير فعالة للتصدي للعنف

 الدخل.

 العمال

 022مجموع عدد الردود: 

 021نعم: 

 صفرال: 

 3ردود أخرى: 

 تعليقات

: تعتبر المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة وعلى المستويين القطاعي والوطني، وكذلك من خالل االتفاقات رد موحد

جزءا  أساسيا  من نظام فعال للعالقات الصناعية من أجل منع التحرش والعنف في عالم العمل ومعالجتهما اإلطارية العالمية واإلقليمية، 

 وتعويض ضحاياهما.

CASC ،CNTD ،CNUS ،CSC )واالستفاضة فيهينبغي إدماج هذا الجانب في االتفاقية؛  :)جمهورية الكونغو الديمقراطية 

 في التوصية.

CROM ،ITF ،UNT مل النقطة )أ( زيادة تمثيل المرأة في المفاوضة الجماعية.أن تش: ينبغي 

 تعليق المكتب

من الحكومات ومنظمات العمال، وقرابة نصف منظمات أصحاب العمل، إدراج هذا الحكم في  الكبرىأيدت الغالبية 

 االستنتاجات المقترحة المتعلقة بالتوصية.

التفاقات الجماعية، بما فيها االصك المقترح الذي يروج وأبرز عدد من الحكومات ومنظمات العمال أيضا  أهمية 

االتفاقات اإلطارية العالمية واإلقليمية وزيادة تمثيل المرأة في المفاوضة الجماعية. كما أشارت بعض الحكومات ومنظمات 

 تعلق بعمليةأصحاب العمل إلى ضرورة أن تقع مسؤولية جمع ونشر البيانات عن االتجاهات والممارسات الجيدة فيما ي

على عاتق الشركاء االجتماعيين. وأعربت بعض منظمات أصحاب العمل أيضا  عن قلقها  ،التفاوض على االتفاقات الجماعية

إزاء الموارد المتاحة لتسهيل العملية، ال سيما في البلدان منخفضة الدخل، وشدد عدد منها على أهمية السماح باالستقاللية في 

 ت الجماعية.التفاوض على االتفاقا

استجابة القتراح إحدى الحكومات بإدراج النقطة الواردة في استنتاجات اجتماع الخبراء بشأن العنف ضد المرأة والرجل 
في عالم العمل، التي تفيد بأنه من شأن االتفاقات الجماعية أن تعالج آثار العنف المنزلي، يقترح المكتب إدراج إشارة تتناول 

 بعد عبارة" المعنية)أ( من االستنتاجات المقترحة. وقد ق دم اقتراح بإضافة عبارة " 03في النقطة آثار العنف المنزلي 
 .محددة األهداف المعلومات أن تكون)ب(، لتوضيح ضرورة  03" في النقطة والممارسات الجيدة "االتجاهات
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األعضاء، بهدف القضاء على ظاهرة هل ترون أنه ينبغي للتوصية أن تنص على أنه ينبغي للدول  29السؤال 
العنف والتحرش في عالم العمل، أن تعترف بانعكاسات العنف المنزلي على عالم العمل وأن تتخذ 

 تدابير للتصدي لها؟

  

 الحكومات

 21مجموع عدد الردود: 

 13نعم: 

 08ال: 

 3ردود أخرى: 

 تعليقات

 يمكن للتوصية أن تقدم مساعدة عملية للدول األعضاء لالعتراف بإمكانية تأثير انعكاسات العنف المنزلي في مكان العمل. .أستراليا

يمكن معالجة العنف المنزلي في مكان العمل من خالل توفير المعلومات والتدريب وإذكاء الوعي وتقديم الدعم وضمان  .بلجيكا

اإلدماج وتقييم المخاطر الخاصة بالعنف المنزلي وكفالة الحماية من الفصل وإتاحة اإلجازة المرنة السرية للعمال ووضع سياسات إعادة 

 لتمكين العمال من اإلفالت من حاالت العنف في المنزل.

 تمثل تداعيات العنف المنزلي في مكان العمل حلقة من سلسلة متصلة من حاالت العنف في مكان العمل. .كندا

 يجب استكمال هذا االعتراف بوضع سياسة عامة لتزويد أصحاب العمل باألدوات الالزمة بشأن كيفية المضي قدما . .كوستاريكا

يمكن للمنشآت أن تحدد آليات لالعتراف بانعكاسات العنف المنزلي على عالم العمل. وينبغي أن تشمل التوصيات  .المكسيكفرنسا، 

 عليهن على سكن وتكييف حمالت التواصل.أمورا  منها تسهيل حصول النساء المعتدى 

 يقع العنف المنزلي خارج نطاق هذا الصك. .تايلندألمانيا، الهند، االتحاد الروسي، السنغال، السويد، 

 إذا أدرج مفهوم العنف المنزلي، فإنه من المهم أيضا  تعريفه وتضمين إشارة إليه في الديباجة. .غواتيماال

 غير واضح. ،ن اإلجراء الذي يفترض أن يتحمل صاحب العمل المسؤولية أو التكاليفإ .جمهورية إيران اإلسالمية

نود أيضا  أن ت درج المطاردة مع العنف المنزلي. وقد يكون من المفيد تقديم بعض اإلرشادات العامة للحكومات لكي تتخذ  .مالطة

 الخطوات الالزمة في سياقها الوطني.

 ال بد من تحديد النطاق والطبيعة على نحو واضح للغاية. .نيوزيلندا

 الذين يتدخلون في الحاالت التي تنشأ في العمل. ،ينبغي تعزيز بناء قدرات موظفي الموارد البشرية .بيرو

تعديل  اءغير أن عبارة "انعكاسات العنف المنزلي" لها مدلول فيما يبدو، واسع للغاية. وبالتالي، ينبغي إجر .جمهورية كوريا

 للتأكيد على حماية الضحايا و/أو فرض عقوبات على الجناة.

 يمكن أن يشكل مكان العمل منطلقا  إلعادة إدماج الضحايا. .اسبانيا

 ينبغي معالجتها من خالل نظام إحالة إلى التدابير الوطنية القائمة للتخفيف من حدة العنف المنزلي. .زمبابويالمملكة المتحدة، 

 أصحاب العمل

 81مجموع عدد الردود: 

 2نعم: 

 01ال: 

 8ردود أخرى: 



 القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل

ILC.107/V2 62 

 تعليقات

ACCI إن العنف المنزلي مشكلة مجتمعية يمكن أن تمتد آثارها الجانبية إلى مكان العمل ويتعين معالجتها، لكن من الالزم :

 الحرص أيضا  على كفالة عدم وضع مسؤولية الدولة على عاتق أصحاب العمل.

BDA ،BUSA ،Fedil ،IOE ،TISK: .يقع العنف المنزلي خارج نطاق عالم العمل 

 العمال

 022مجموع عدد الردود: 

 20نعم: 

 0ال:

 31ردود أخرى: 

 تعليقات

موحد: ينبغي أن تعالج االتفاقية ضرورة اعتراف الدول األعضاء بانعكاسات العنف المنزلي على عالم العمل. وينبغي أن تقدم رد 

التدابير التي يمكن أن تتخذها الدول األعضاء لمعالجة انعكاسات العنف المنزلي على عالم العمل، استنادا  إلى التوصية إرشادات بشأن 

 التشريعات والسياسات واتفاقات المفاوضة الجماعية القائمة.

 تعليق المكتب

ا عدا منظمة واحدة، من منظمات أصحاب العمل وجميع منظمات العمال، م وأقليةمن الحكومات  الكبرىتتفق الغالبية 

على ضرورة أن تعترف الدول األعضاء بانعكاسات العنف المنزلي على عالم العمل وأن تتخذ التدابير الالزمة لمعالجتها. 

وتعتبر غالبية منظمات العمال أنه من الضروري نقل الحكم إلى االتفاقية وأنه ينبغي للتوصية أن تقدم مزيدا  من اإلرشاد بشأن 

عنف المنزلي يقع . وترى ست حكومات أن ال؛ وعليه، وضعت هذه الردود في خانة "ردود أخرى"واجب اتخاذهاالتدابير ال

 الصكوك المقترحة.خارج نطاق الصك أو 

باإلضافة إلى ذلك، تدعم ثماني حكومات إدراج تدابير إضافية ومحددة، من قبيل التدابير التالية: إذكاء الوعي؛ تقييم 

عنف المنزلي؛ الحماية من الفصل؛ إتاحة اإلجازة المرنة للضحايا؛ اتخاذ تدابير محددة للدعم، مثل إدخال المخاطر الخاصة بال

تغييرات على ساعات العمل؛ منح إجازة مدفوعة األجر؛ النقل المؤقت، أو حتى الدائم، إلى أماكن عمل أخرى؛ إنشاء نظام 

 العنف المنزلي.إحالة إلى التدابير الوطنية القائمة للتخفيف من حدة 

حكومات وغالبية منظمات العمال قد أعربت، في ردودها على هذا السؤال وكذلك على أسئلة عدة ويالحظ المكتب أن 

دراج إشارة إلى العنف المنزلي في االتفاقية المقترحة، وإدراج أخرى في مختلف أجزاء هذه الوثيقة، عن تأييدها الكبير إل

 في التوصية المقترحة.المزيد من التدابير المحددة 

( من االستنتاجات المقترحة ه) 03في ضوء العناصر المشار أليها أعاله، يقترح المكتب نقل هذا البيان إلى النقطة 
عنف الحكومات فيما يتعلق بال اقترحتهاتدابير محددة  تذكر ،بشأن التوصية المقترحة 30المتعلقة باالتفاقية، ووضع نقطة جديدة 

 .32و 88ل المكتب في هذا الصدد إلى التعليق الوارد في إطار السؤالين المنزلي. ويحي

  

هل ترون أنه ينبغي للتوصية أن تنص على أنه ينبغي للدول األعضاء أن تتخذ تدابير تشريعية أو  31السؤال 
مقصد والغيرها من التدابير لحماية العمال المهاجرين، وال سيما العامالت المهاجرات في بلدان المنشأ 

 والعبور، من العنف والتحرش، بما في ذلك العنف على أساس نوع الجنس؟

  

 الحكومات

 21 :مجموع عدد الردود

 12نعم: 

 1ال: 
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 3ردود أخرى: 

 تعليقات

 هناك غياب للصلة بمكان العمل. .كنداأستراليا، النمسا، 

 .وضعهمبصرف النظر عن  .االتحاد الروسيفنلندا، ناميبيا، 

نحتاج إلى تعريف لمصطلح "المهاجر" بحيث يتطابق مع التشريعات الوطنية. إن العمال المهاجرين  .إيران اإلسالميةجمهورية 

 غير القانونيين ال يتمتعون إال بالحماية التي توفرها القوانين العامة.

ن، التي قد تتعرض أيضا  للعنف من االستبيا 02ينبغي أن تشمل جميع الفئات المذكورة في إطار السؤال  .سورينامنيوزيلندا، 

 والتحرش في عالم العمل.

يشمل جميع ل ة، فإنه ينبغي عندئذ توسيع نطاقهحكم من أجل تدابير الحماية التشريعيال، إذا كان يتعين وضع  .الروسياالتحاد 

هم من الجنسية غير التقليدية وغير المهاجرين، دون استثناء. باإلضافة إلى النساء والشباب واألطفال والمسنين واألشخاص ذوي الميول

 الفئات التي تواجه أيضا  صعوبات.

 ينبغي للقوانين الوطنية المعمول بها أال تميز بين العمال المقيمين والعمال المهاجرين. .السنغالشيلي، كوبا، 

لألشخاص الذين يعيشون  ي توقع أن يكون من المفيد إتاحة جميع األنشطة المزمع االضطالع بها بشأن هذا الموضوع .تركيا

 كمهاجرين في الدول األعضاء، وبلغاتهم. 

 من الضروري أيضا  االتفاق على اتخاذ إجراءات مشتركة في بلدان المنشأ والعبور والمقصد. .أوروغواي

 أصحاب العمل

 83مجموع عدد الردود: 

 3نعم: 

 08ال: 

 8ردود أخرى: 

 تعليقات

ACCI في العمل". توصيف: يحتاج ذلك إلى إضافة" 

BUSA ،IOEجميع الفئات المستضعفة بشكل خاص، بما يتناسب مع السياق  أن ت راعىأن تنص التوصية على ضرورة  : ينبغي

 الوطني، وضرورة أن تتخذ الدول األعضاء الخطوات المناسبة والالزمة لضمان الحماية.

COPARMEX ،DA ،Keidanren ،OEB : ،بصرف النظر عن أي خصائص مميزة.ينبغي أن تشمل جميع العمال 

 العمال

 022مجموع عدد الردود: 

 021نعم: 

 صفرال: 

 3ردود أخرى: 

 تعليقات

: ينبغي أن ينطبق ذلك بصرف النظر عن وضع العامل المهاجر. وينبغي أن تعترف التوصية بأوجه االستضعاف رد موحد

يتسق مع إطار منظمة العمل الدولية متعدد األطراف بشأن هجرة اليد الخاصة لدى العامالت المهاجرات إزاء العنف والتحرش، بما 

 .8111العاملة لعام 

CAT ،CATP ،CATS ،CGTP ،FENAMUTRA:  للعنف. ألنهم مجموعة شديدة التعرضيجب حماية العمال المهاجرين 
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 تعليق المكتب

 هذا البيان.ومنظمات العمال تؤيد معظم الحكومات ومنظمات أصحاب العمل 

وفي ضوء المالحظات التي أبدتها الحكومات بشأن ضرورة توسيع نطاق الحماية ليشمل العمال المهاجرين من دون 

من االستنتاجات المقترحة جميع العمال المهاجرين، بصرف  81أوراق رسمية، يبرز المكتب أنه من المتوقع أن تشمل النقطة 

التي تذكر فيها لجنة الخبراء المعنية  ،8101راسة االستقصائية العامة لعام النظر عن وضعهم. وبهذا المعنى، يذّكر المكتب بالد

بتطبيق االتفاقيات والتوصيات أنه "... على الدول األعضاء أن تحترم الحقوق األساسية في العمل لجميع العمال المهاجرين، 

ها ألساسية لمنظمة العمل الدولية والمعترف ببمن فيهم المهاجرون في وضع غير نظامي، ال سيما تلك الواردة في االتفاقيات ا

 01في صكوك حقوق اإلنسان العالمية واإلقليمية".

منظمات أصحاب عمل الستبعاد عبارة "ال سيما النساء"  وعدةوفيما يتعلق باالقتراح الذي تقدمت به إحدى الحكومات 

لتحرش في عالم العمل. ووفقا  للجنة الخبراء المعنية من الحكم، يشدد المكتب على أهمية حماية النساء المهاجرات من العنف وا

بتطبيق االتفاقيات والتوصيات، فإن "العديد من النساء المهاجرات يعملن في أوضاع شديدة الهشاشة، وذلك ألسباب تعود غالبا  

ييز، متعددة ومتداخلة من التمإلى استبعاد القطاعات التي يعملن فيها من نطاق حماية قوانين العمل. وكثيرا  ما يواجهن أشكاال  

 02.مما يؤثر سلبا  على تمتعهن بحقوق اإلنسان األساسية"

)أ(، يقترح 3 العنف والتحرش في النقطةفي تعريف المدرجة  ،العنف القائم على نوع الجنس إلىبالنظر إلى اإلشارة 
 .3من االستنتاجات المقترحة ويحيل إلى تعليق المكتب في إطار السؤال  81في النقطة  الخاصةالمكتب حذف اإلشارة 

 الوقائية التدابير  -باء
  

هل ترون أنه ينبغي للتوصية أن تنص على أنه ينبغي ألحكام السالمة والصحة المهنيتين بشأن العنف  31السؤال 
الوطنية، أن تراعي صكوك منظمة العمل الدولية والتحرش، الواردة في القوانين واللوائح والسياسات 

 0320المعنية بالسالمة والصحة المهنيتين، بما في ذلك: اتفاقية السالمة والصحة المهنيتين، 
(؛ اتفاقية خدمات الصحة 011)رقم  0320( وتوصية السالمة والصحة المهنيتين، 033 )رقم

 0331( وتوصية العمل الليلي، 020)رقم  0331(؛ اتفاقية العمل الليلي، 010)رقم  0323المهنية، 
 (؛022)رقم  8111(؛ اتفاقية اإلطار الترويجي للسالمة والصحة المهنيتين، 022)رقم 

  

 الحكومات

 23مجموع عدد الردود: 

 21نعم: 

 1ال: 

 3ردود أخرى: 

 تعليقات

 .000ينبغي أيضا  إدراج االتفاقية رقم  .األرجنتين

من شأن اإلحالة إلى معايير العمل األخرى أن يخلق عقبة أمام تصديق البلدان التي لم تصدق على  .اكوادور ،الدانمرك ،بلغاريا

 االتفاقيات المذكورة. وي قترح أن تكون هذه الصكوك نقطة انطالق أو نقطة مرجعية.

 تتداخل مع هذه المعايير القائمة. حتى الإرشادات واضحة  من المهم إيراد .كندا

                               
باء(،  0، الدراسة االستقصائية العامة عن الصكوك بشأن العمال المهاجرين، التقرير الثالث )الجزء تشجيع الهجرة العادلةمكتب العمل الدولي:    01

 .311، الفقرة 8101، 013مؤتمر العمل الدولي، الدورة 

 .113المرجع نفسه، الفقرة    02
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، ومن شأن وضع قائمة غير الصك المحتملمن المرجح أن يؤدي وضع قائمة مستوفاة إلى إمكانية عدم التصديق على  .ألمانيا

مستوفاة أن يكون مضلال . ومن المستحسن وضع بيان عام يدعو إلى ضرورة أن تتمشى القوانين واللوائح والسياسات الوطنية مع صكوك 

 السالمة والصحة المهنيتين. منظمة العمل الدولية المصدق عليها بشأن

 عند االقتضاء، ألن كل ما تحتاجه الدول األعضاء هو االمتثال لالتفاقيات التي صدقت عليها. .السويدمالي، سنغافورة، اسبانيا، 

 .023ورقم  031ورقم  000ينبغي أيضا  إدراج االتفاقيات رقم  .باراغواي

 .8111نقترح إضافة اتفاقية العمل البحري،  .تونس

 أصحاب العمل

 81مجموع عدد الردود: 

 01نعم: 

 01ال: 

 صفرردود أخرى: 

 تعليقات

BUSA ،IOEمن المفيد إدراج قائمة باالتفاقيات، ال سيما وأن بعضها لم يعد ساريا . : ليس 

CONCAMIN ،DA أو منعدما ،  ك. إذا كان عدد التصديقات قليال  حاجة إلى مراعاة مستوى التصديق على هذه الصكو: هناك

 فإن ذلك لن يجدي نفعا .

 العمال

 022مجموع عدد الردود: 

 022نعم: 

 صفرال: 

 صفرردود أخرى: 

 تعليقات

CAT ،CTAAالرغم من أن جميع الدول األعضاء لم تصدق على هذه االتفاقيات، فإنه من المهم مراعاتها وبذل قصارى  : على

 الجهد من أجل االمتثال لها.

CLC023ك أيضا  اعتبارات محددة في االتفاقية رقم : قد تكون هنا. 

COSYGA ،USYTZPOG  8111عن التنفيذ الفعال التفاقية العمل البحري،  : فضال. 

UNT 023ورقم  031: ينبغي إدراج االتفاقيتين رقم. 

 تعليق المكتب

 منظمات أصحاب العمل هذا البيان. وأغلبيةمن الحكومات ومنظمات العمال  الكبرىتؤيد الغالبية 

وردا  على الشواغل التي أعرب عنها العديد من الجهات المجيبة بشأن ما قد تخلقه أي إحالة إلى صكوك منظمة العمل 

الدولية غير المصدق عليها من عقبات أمام التصديق على الصك أو الصكوك المقترحة، يشير المكتب إلى أن الغرض من 

 االستنتاجات المقترحة هو إدراجها في توصية تكون غير ملزمة للدول األعضاء.من  88النقطة 
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المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين، يقترح المكتب إضافة إشارات إلى  المعنيةبغية وضع قائمة أشمل بالصكوك 
(، 020)رقم  0323هنية، ، وتوصية خدمات الصحة الم0320التفاقية السالمة والصحة المهنيتين،  8118بروتوكول عام 

 8111(، وتوصية اإلطار الترويجي للسالمة والصحة المهنيتين، 031)رقم  8118وتوصية قائمة األمراض المهنية، 
وفي ضوء االقتراحات المقدمة من حكومتين وثالث منظمات من منظمات العمال، يقترح المكتب إدراج اتفاقية  (.032 )رقم

، ضمن (810رقم ) 8100العمال المنزليين،  ( وتوصية023)رقم  8100العمال المنزليين،  واتفاقية 8111العمل البحري، 
 من االستنتاجات المقترحة. 88الصكوك المدرجة في النقطة 

إلى االستنتاجات المقترحة لإلحالة إلى  80وفي ضوء االقتراحات المقدمة من حكومتين، يقترح المكتب إضافة النقطة 

(، واتفاقية التمييز )في 011)رقم  0330تين بشأن المساواة وعدم التمييز )اتفاقية المساواة في األجور، االتفاقيتين األساسي

 (، والتوصيات المصاحبة لهما(.000)رقم  0332االستخدام والمهنة(، 

  

هل ترون أنه ينبغي للتوصية أن تنص على أنه ينبغي ألصحاب العمل، عند وضع وتنفيذ سياسات  32السؤال 
 مكان العمل بشأن العنف والتحرش، أن يقوموا بما يلي:

 إرساء برامج للوقاية من العنف والتحرش، ذات أهداف قابلة للقياس؛ )أ(

 تحديد حقوق ومسؤوليات العمال وأصحاب العمل؛ )ب(

 ضمان استشارة العمال وممثليهم وإبالغهم وتدريبهم؛ )ج(

 والتحقيق؛توفير المعلومات بشأن إجراءات الشكاوى  )د(

ضمان أن تراعى على النحو الواجب، كافة االتصاالت الداخلية والخارجية المتعلقة بالعنف  (ه)
 والتحرش، وأن ي تخذ ما يلزم بصددها؟

  

 الحكومات

 23مجموع عدد الردود: 

 23نعم: 

 1ال: 

 2ردود أخرى: 

 تعليقات

ي حال في إطاره ضحايا العنف القائم على نوع الجنس والعنف المنزلي إلى  ،يمكن لصاحب العمل أن ينشئ نظام إحالة .بلجيكا

 المنظمات غير الحكومية ويتلقون المساعدة التي يحتاجونها.

ي ، وترك الحرية لهم فالنص على التزام شامل بالوقاية من قبل أصحاب العملبخصوص النقطة )أ(، يبدو من األنسب  .فرنسا

 . للسمات الخاصة بالشركةشركة، وفقا  تحديد كيفية تنفيذه في ال

 ي قترح أيضا  تزويد أصحاب العمل بمجموعة أدوات مخصصة لتنمية القدرات وزيادة الوعي. .جامايكا

 وخالية من القوالب النمطية، وأن ألي من الجنسينيجب أن تعتمد العناصر المذكورة أعاله صيغة شاملة وغير متحيزة  .المكسيك

 صصون من الكيانات الحكومية المرخص لها.يواكبها خبراء متخ

 إتاحة المرونة ألصحاب العمل في تحديد وسائل تنفيذ هذه السياسات. .السنغال

 أصحاب العمل

 83مجموع عدد الردود: 

 2نعم: 

 08ال: 

 3ردود أخرى: 
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 تعليقات

ACCI ا.وقدراته المنشآت: يجب أن يراعي الشكل النهائي لهذا الحكم تحديدا  مختلف أحجام 

BUSA ،FEDIL ،IOE ،OEB :.من الصعب للغاية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة تنفيذ السياسات المقترحة 

 العمال

 022مجموع عدد الردود: 

 023نعم: 

 صفرال: 

 3ردود أخرى: 

 تعليقات

CATP ،CGTPتبسيط هذه  بخصوص النقطة )د(، ينبغيوأن تتضمن مدونة القواعد األخالقية جميع هذه البنود.  : ينبغي

 اإلجراءات وإتاحتها على نحو أيسر للضحايا.

KUCFAW ،KUDHEIHA ،KUSPAW: النقطة )أ(، ينبغي إضافة عبارة "قابلة للتحقيق" بين عبارتي "أهداف"  في

 و"قابلة للقياس".

SEWA :نوع وواسع المت المنظمالقتصاد غير االنقطة )د(، ينبغي أن تتمكن إجراءات االمتثال والتحقيق من تلبية احتياجات  في

 .النطاق

 تعليق المكتب

من الحكومات ومنظمات العمال على ضرورة أن تنص التوصية على أنه ينبغي ألصحاب  الكبرىتوافق الغالبية 

ظمات ال تؤيد منوالعمل، عند وضع وتنفيذ سياسات مكان العمل بشأن العنف والتحرش، أن يضطلعوا بعدد من االلتزامات. 

 السياسات المقترحة وتعتبرها محددة للغاية.  في معظمها أصحاب العمل

اب أصح إلى الحكومات وليس يكون موجها  إلىمقترحة يجب أن توصية ردا  على تعليق إحدى الحكومات بأن مضمون 
 الدول األعضاء. موجهة إلى التوضيح أنه 83العمل، يقترح المكتب تغيير صيغة النقطة 

المحددة  ارة إلى العناصرمن التغييرات الطفيفة لزيادة الوضوح وتحسين االتساق عند اإلشعددا   أيضا   اقترح المكتبو
على "عدم التساهل مع أي شكل من أشكال العنف والتحرش" تمشيا  مع تعليق  أيضا  بأن تنص السياسة . وي قترحللسياسة

 .03المكتب الوارد في إطار السؤال 

  

للتوصية أن تنص على أنه ينبغي لعمليات تقييم المخاطر في مكان العمل أن هل ترون أنه ينبغي  33السؤال 
تراعي عوامل من شأنها أن تزيد من احتمال التعرض للعنف والتحرش، ال سيما المخاطر واألخطار 
النفسية واالجتماعية، بما في ذلك العوامل الناجمة عن أطراف ثالثة من قبيل الزبائن والجمهور، 

 قوة سلبية ومعايير جنسانية ومعايير ثقافية واجتماعية وتمييز؟ووجود عالقات 

  

 الحكومات

 23مجموع عدد الردود: 

 22نعم: 

 8ال: 

 1ردود أخرى: 
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 تعليقات

عوامل من شأنها أن تزيد من احتمال في مكان العمل ينبغي للصك أن ينص على أن تراعي عمليات تقييم المخاطر  .أستراليا

التعرض للعنف والتحرش، ثم وضع قائمة بعدد من العوامل المقترحة للنظر فيها. إن الشواغل المتعلقة بالطبيعة كثيفة الموارد لهذه 

 المسائل والمستوى المفصل من الخصوصية قد تشكل عوامل مثبطة لعملية التنفيذ. 

 اطر واألخطار النفسية واالجتماعية" بمزيد من اإليضاح.ينبغي تعريف عبارة "المخ .الهند

 ينبغي أن تقتصر التوصية على المخاطر واألخطار التي تقع ضمن مجال نفوذ صاحب العمل. .ألمانيا

 أصحاب العمل

 83مجموع عدد الردود: 

 3نعم: 

 00ال: 

 3ردود أخرى: 

 تعليقات

BUSA ،IOEيكن هناك اعتراف بالقدرات المختلفة ألماكن العمل على تنفيذ تقييمات المخاطر. : ما لم 

 العمال

 022مجموع عدد الردود: 

 023نعم: 

 ال: صفر

 8ردود أخرى: 

 تعليقات

 : ينبغي أيضا  االعتراف في االتفاقية بالحاجة إلى اتخاذ تدابير للتصدي للعنف الناجم عن طرف ثالث.رد موحد

 تعليق المكتب

من الحكومات ومنظمات العمال إدراج هذا الحكم، في حين أن غالبية منظمات أصحاب العمل ال  الكبرىتؤيد الغالبية 

 .الحكمتؤيد هذا 

وفي ضوء الشواغل التي أعرب عنها العديد من منظمات أصحاب العمل والحكومات ومفادها أن األفعال التي تصدر 

صاحب العمل، يوضح المكتب أن التزامات أصحاب العمل بموجب االستنتاجات عن طرف ثالث تقع عادة خارج نطاق سيطرة 

لمنع العنف والتحرش، ويالحظ بأنه من الممكن اتخاذ خطوات، في  08المقترحة تتمثل في اتخاذ الخطوات الواردة في النقطة 

 الظروف المتعلقة بعالم العمل. إطار نهج للسالمة والصحة المهنيتين، لمنع العنف والتحرش في مجموعة واسعة النطاق من

مع الصيغة الحالية التي تصف األطراف  لتتمشىمن االستنتاجات المقترحة  81يقترح المكتب إدراج إضافة إلى النقطة 

الخدمات والمستخدمين والمرضى والجمهور". ويقترح المكتب  ومقدميالزبائن العمالء و من قبيل، وهي "3الثالثة في النقطة 

ة ترتيب الجزء األخير من الجملة إلدراج التمييز أوال ، ألنه المفهوم األوسع نطاقا . وتوخيا  للوضوح، اقت رح مصطلح أيضا  إعاد

، وح صرت اإلشارة إلى المعايير الجنسانية والمعايير الثقافية القوة" لوصف عالقات ة"غير المتكافئة" بدال  من "سلبي

 نف والتحرش".الع تغذي" ها بعبارةصفو واالجتماعية في

  



 الر و  المتلقاة والتعليقات

 

69 ILC.107/V2 

  

 هل ترون أنه ينبغي للتوصية أن تنص على أنه ينبغي للدول األعضاء أن تقوم بما يلي: 34السؤال 

اعتماد تدابير محددة من أجل القطاعات والمهن وترتيبات العمل األكثر عرضة للعنف  )أ(
والرعاية الصحية والتحرش، بما في ذلك العمل الليلي والعمل في أماكن معزولة والخدمات 

 وخدمات الطوارئ والعمل المنزلي والنقل والتعليم والترفيه؛

ضمان أال تستثني هذه التدابير أو تقيّد بأي شكل من األشكال، مشاركة النساء أو الفئات األخرى  )ب(
 من العمال؟

  

 الحكومات

 28مجموع عدد الردود: 

 11نعم: 

 2ال: 

 00ردود أخرى: 

 تعليقات

 ينبغي أيضا  إدراج قطاع توريد األطعمة )أماكن اإلقامة( في إطار النقطة )أ(. .النمسااألرجنتين، 

جميع ن . ومن المهم التحقق من أكافة ي مكن تعميم العنف القائم على نوع الجنس في جميع التدابير المتخذة في القطاعات .بلجيكا

 على نوع الجنس والعنف المنزلي.التدابير المتخذة ال تستثني ضحايا العنف القائم 

ينبغي للدول األعضاء أن تتخذ تدابير محددة من أجل القطاعات وترتيبات العمل األكثر هشاشة، وفقا  لسياقاتها  .اكوادوركوبا، 

 الوطنية.

هن أو أو المينبغي ألي تدابير متخذة أن تشمل جميع العمال بصرف النظر عن القطاعات  .نيوزيلندافرنسا، األردن، التفيا، 

 ترتيبات العمل.

يمكن أن يمتد نطاق ذلك ليشمل العمل في المنزل والتلمذة الصناعية والعمل في القطاع البحري والزراعي والقطاع  .غواتيماال

 العام. 

ي عتبر أيضا  من المناسب توسيع نطاق التدابير المحددة ليشمل قطاعات من قبيل التجارة والزراعة والصحافة ومراكز  .المكسيك

"ضمان أال تستثني هذه التدابير أو تقيّد أو تحصر أو تصنف، باالستناد إلى القوالب  :االتصال. وينبغي أن تنص الفقرة )ب( على ما يلي

 الفئات األخرى من العمال". النمطية، مشاركة النساء أو

ينبغي أن يكون لهذه التوصية نهج عام مثل النهج الذي يتبعه االتفاق اإلطاري األوروبي بشأن اإلجهاد المرتبط بالعمل  .اسبانيا

 ط بقا في اسبانيا من خالل المفاوضة الجماعية. وهما اتفاقانواالتفاق اإلطاري األوروبي بشأن التحرش والعنف في العمل، 

 ينبغي إضافة قطاعي النسيج واأللبسة، اللذين تشكل فيهما النساء غالبية العمال. .تونس

 أصحاب العمل

 83مجموع عدد الردود: 

 2نعم: 

 00ال: 

 3ردود أخرى: 
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 تعليقات

BUSA ،IOEهذه التدابير.  أصال  مثليمكن استخدام عبارة "اعتماد" ألن العديد من الن ظم القانونية الوطنية يوجد لديها  : ال

 وينبغي أن تخضع هذه التدابير للسياقات والقوانين واإلجراءات الوطنية.

BusinessNZ ،CONCAMIN ،COPARMEX ،FEDIL ،Keidanren ،OEB ،TISK ينبغي للصك أن يشمل جميع :

 العمال، بصرف النظر عن قطاعهم.

 العمال

 022مجموع عدد الردود: 

 021نعم: 

 0ال: 

 3ردود أخرى:

 تعليقات

CATP ،CGTP ٍللجنسين. : ينبغي استخدام نهج مراع 

 تعليق المكتب

تؤيد غالبية الحكومات ومنظمات العمال وبعض منظمات أصحاب العمل هذا البيان. ومع ذلك، فإن العديد من الجهات 

 )أ(. 31المقترح للقطاعات األكثر عرضة للعنف والتحرش في إطار السؤال  التعدادالمجيبة تعارض 

وتقترح قلة قليلة من الحكومات ومنظمات العمال إدراج قطاعات إضافية، مثل العمل الزراعي والفنادق وتوريد 

 والقطاعات التي تضم أغلبية من القوى العاملة النسائية. عمة والتعدين وعمل الجنس والبناءاألط

)أ(، أال وهي اإلشارة 00ردة في النقطة مع الصيغة الوا من االستنتاجات المقترحة 83يقترح المكتب مواءمة النقطة 
إلى "القطاعات والمهن وترتيبات العمل التي يكون فيها العمال أكثر تعرضا  للعنف والتحرش". وي قترح تغيير عبارة "بما في 

العامة  ، وإن كان المكتب يحيل أيضا  في هذا الصدد إلى المالحظات83ذلك" إلى "من قبيل" قبل القائمة الواردة في النقطة 
التي تشير إلى الطبيعة غير الحصرية لمصطلح "بما في ذلك". ولزيادة الوضوح، أعاد المكتب ترتيب البيان، ويقترح إضافة 

، وقد أشار على نحو محدد إلى مجموعات العمال الواردة في 81لنقطة في ا" بعينهامهن  وأقطاعات  وأجملة "في وظائف 
 ة.من االستنتاجات المقترح 01النقطة 

 الضحايا ودعم والرصد اإلنفاذ  -جيم
  

هل ترون أنه ينبغي للتوصية أن تنص على أنه ينبغي لسبل االنتصاف المناسبة في حاالت العنف  35السؤال 
 ، أن تشمل، ضمن ما تشمل، ما يلي:80والتحرش المشار إليها في السؤال 

 اإلعادة إلى العمل؛ )أ(

 وغير المادية؛التعويض عن األضرار المادية  )ب(

يأمر صاحب العمل أن يضمن توقف سلوكيات بعينها أو يستلزم تغيير سياسات  زجريطلب  )ج(
 أو ممارسات معينة؛

 الرسوم والتكاليف القانونية؟ )د(

  

 الحكومات

 20مجموع عدد الردود: 

 11نعم: 

 1ال: 

 00ردود أخرى: 
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 تعليقات

من ، يجب أن تراعي هذه األحكام اإلجراءات الخاصة القائمة اللتماس سبل االنتصاف )31و 33فيما يتعلق بالسؤالين  .أستراليا

 أو ال مبرر التعويض بين األطراف المتضررة( وعدم تحميل الدول األعضاء أو أصحاب العمل أو أي أطراف أخرى أعباء كبرى قبيل

 .لها

 في البند )ج(. "زجري"نعم، مع توضيح كلمة االنتصاف الواردة في نص السؤال وكلمة  .األردن

 أصحاب العمل

 83مجموع عدد الردود: 

 3نعم: 

 2ال: 

 08ردود أخرى: 

 تعليقات

BUSA ،IOE ال يمكن إدراج النقطتين )ج( و)د( ألن ذلك قد ال يتفق مع سبل االنتصاف واإلجراءات والهياكل المؤسسية :

 .يةالوطن

 العمال

 021مجموع عدد الردود: 

 013نعم: 

 ال: صفر

 23ردود أخرى: 

 تعليقات

في االتفاقية، إلى جانب التوصية التي تتضمن مزيدا  من  33في السؤال : ينبغي إدراج جميع سبل االنتصاف الواردة رد موحد

 اإلرشاد، عند االقتضاء.

تعويضات عن الضرر الناجم عن فقدان  البند )ب(، مثال   بموجبينبغي للتوصية أن تنص على ضرورة أن يشمل التعويض و

 .ات/ الترقياتاألجور واأللم والمعاناة، فضال  عن إعانات الضمان االجتماعي والعالو

ABPSA ،PSI.بما في ذلك تكاليف الحصول على الدعم والمشورة : 

FFAWUZ ،ZCTU ،ZDAWUي حق مرتكبي العنف وأن تشجع الدول : ينبغي للتوصية أن تشمل أيضا  تدابير عقابية ف

 هذه التشريعات.مثل األعضاء على صياغة 

 تعليق المكتب

من الحكومات ومنظمات العمال وأقلية من منظمات أصحاب العمل هذا البيان. باإلضافة إلى ذلك،  الكبرىتؤيد الغالبية 

 تقترح غالبية منظمات العمال إدراجه في االتفاقية. 

ين الن ظم لتنوع القائم با بالنظر إلىضمون اإلضافي الذي اقترحه العديد من الجهات المجيبة ويقترح ويالحظ المكتب الم

 القانونية للدول األعضاء، الحفاظ على صيغة مرنة. 

وبخصوص الحكم المتعلق بالطلب الزجري، تعرب عدة منظمات ألصحاب العمل عن قلقها إزاء قدرتها على الوفاء 

نشئها. وتشدد ثالث حكومات على أن الطلب الزجري المقترح يوفر وسيلة سريعة وميسرة لضمان وضع بااللتزامات التي ي

 حد للسلوك الضار ومنع المزيد من الضرر، على السواء.

في  راألوامطلب زجري" والطريقة المتنوعة التي ي شار بها إلى هذه عبارة " بالنظر إلى الشواغل المتعلقة باستخدام
تقضي من صاحب  أوامر)ج( من االستنتاجات المقترحة إلى " 82مختلف الن ظم القضائية، يقترح المكتب تغيير صيغة النقطة 

(، واتفاقية تفتيش العمل 20)رقم  0312العمل اتخاذ تدابير لها قوة اإلنفاذ الفوري ..."، تمشيا  مع اتفاقية تفتيش العمل، 
سبل االنتصاف في  القاضي بأن 13بالنظر إلى تعليق المكتب الوارد في إطار السؤال (. و083)رقم  0313)الزراعة(، 

أن توضيح ، 82في النقطة  األضرار بالضحايا، يقترح المكتب تؤدي إلى إلحاق المزيد من يجب أالّ حاالت العنف والتحرش، 
 ع الحصول على تعويض.سبل االنتصاف ال ينبغي أن تقتصر على أن تكون الضحية قادرة على االستقالة م
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هل ترون أنه ينبغي للتوصية أن تنص على أنه ينبغي لضحايا العنف والتحرش أن يتمتعوا بسبل  36السؤال 
اجتماعية أو إعاقة جسدية أو عجز عن  -الحصول على تعويض في حاالت اإلصابة بإعاقة نفسية 

 العمل؟

  

 الحكومات

 21مجموع عدد الردود: 

 21نعم: 

 8ال: 

 8ردود أخرى: 

 تعليقات

يتطلب التعويض في هذه الحالة وجود دليل على أن اإلعاقة أو العجز عن العمل ناتجان عن العنف أو  .زمبابويبلجيكا، مالطة، 

 التحرش.

يتطلب هذا األمر تحديد الجهة المسؤولة عن التعويض وتحديد مسؤوليات  .توباغوترينيداد و ،االتحاد الروسيكوستاريكا، 

 المؤسسات المسؤولة عن الضمان االجتماعي.

 في سياق العمل. محصورة اإلشارة الواردة في التوصية تكونغير أنه ي قترح أن  .المكسيك

را  على العمل بسبب العجز المرتبط بمرض أو سوف يتمشى هذا مع جميع اإلعانات الحالية المقدمة ألي فرد لم يعد قاد .سيشل

 إصابة.

 أصحاب العمل

 83مجموع عدد الردود: 

 03نعم: 

 2ال: 

 1ردود أخرى: 

 تعليقات

CONCAMIN ،DA ،KEF ،Keidanren ،OEB ،USCIB قوانين الوتسن  تتخذ القرارات: يعود لفرادى الحكومات أن

 بشأن هذه المسألة.

 العمال

 022مجموع عدد الردود: 

 022نعم: 

 ال: صفر

 0ردود أخرى:

 تعليقات

ينبغي أن تنص التوصية أيضا  على ضرورة توسيع نطاق الحصول على هذا التعويض (. ه) 80: نعم، انظر أيضا  النقطة رد موحد

 ليشمل األشخاص الذين ال يتمتعون بحماية كافية بموجب قانون العمل والقوانين األخرى ذات الصلة.
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 تعليق المكتب

 من منظمات العمال هذا البيان. الكبرىغالبية الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والغالبية  تؤيد

وتشير ثالث حكومات إلى ضرورة تحديد مصدر التعويض. ويالحظ المكتب أن غالبية البلدان الثمانين المشمولة في 

ت الخاصة بتعويض العمال. ويقترح المكتب ( لديها بالفعل شكل من أشكال اآلليا0االستقصاء بغرض إعداد التقرير الخامس )

 ضمان أن تشمل هذه وفي الوقت ذاتهعدم تحديد مصدر التعويض، بغية مواءمة مختلف اآلليات القائمة لتعويض العمال، 

 االجتماعية.والن ظم جميع الضحايا، سواء فيما يتعلق باإلعاقة الجسدية أو اإلعاقة النفسية 

ع أن تنص التوصية أيضا  على توسي ينبغي يفيد أنهالذي  ،الرد الموحد لمنظمات العمال وردا  على المقترح الوارد في

نطاق الحصول على هذا التعويض ليشمل األشخاص الذين ال يتمتعون بحماية كافية بموجب قانون العمل والقوانين األخرى 

عنف والتحرش في عالم العمل، في حاالت جامعة وشاملة لجميع ضحايا ال 82ذات الصلة، يالحظ المكتب أن صيغة النقطة 

 االجتماعية أو اإلعاقة الجسدية. واإلعاقة النفسية 

من االستنتاجات المقترحة لتوضيح ضرورة حصول الضحايا على تعويض عندما  82يقترح المكتب تغيير النقطة 
 االجتماعية أو اإلعاقة الجسدية إلى العجز عن العمل.وتؤدي اإلعاقة النفسية 

  

هل ترون أنه ينبغي للتوصية أن تنص على أنه ينبغي لآلليات المتخصصة والسريعة لتسوية النزاعات  37السؤال 
 ، أن تشمل ما يلي:88فيما يتعلق بالعنف على أساس نوع الجنس، والمشار إليها في السؤال رقم 

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

 ريعة المسار؛اإلجراءات س )ب(

 نقل عبء اإلثبات؛ )ج(

 توفير المشورة والمساعدة القانونيتين لمقدمي الشكاوى؛ )د(

 األدلة وموارد المعلومات األخرى المتاحة باللغات األكثر انتشارا  في البلد؟ (ه)

 إذا كان هناك أمور أخرى، يرجى تحديدها.

  

 الحكومات

 22مجموع عدد الردود: 

 12نعم: 

 3ال: 

 81ردود أخرى: 

 تعليقات

 ال نؤيد الصيغة التي تغير عبء إثبات األشكال الجنائية للعنف القائم على نوع الجنس. .أستراليا

 ال للنقطة )أ(. غير أنه ي ستحسن إذكاء الوعي بالقضايا المحددة المتصلة بهذه الحاالت عن طريق التدريب المالئم. .النمسا

سانت فنسنت وجزر غرينادين، المملكة ، مانع  ، نيوزيلندا، األردن، أوروغواي، جمهورية كوريا، ألمانيا، مصر، بنغالديش
 ال للنقطة )ج(. .السويدالعربية السعودية، 

ينبغي أن تشمل النقطة )أ( المحاكم والمدعين العامين والشرطة المتخصصة في مجال العنف القائم على نوع الجنس  .بلجيكا

 ( على العنف المنزلي، لكن ينبغي أن تقع هذه المسؤولية على عاتق الحكومات.هق النقاط )أ( و)د( و)والعنف المنزلي؛ تنطب

 ينبغي النظر في توسيع نطاق الحق في اإلبالغ عن حاالت العنف والتحرش. .شيلي

مان، سانت فنسنت،   ة )أ(.ال للنقط .السويد، نادين، المملكة العربية السعوديةجزر غريكولومبيا، ألمانيا، األردن، التفيا، ع 

 "عند االقتضاء". عبارةومع ذلك، ينبغي أن تتضمن النقطتان )أ( و)ب(  .فنلندا
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 ينطبق نقل عبء اإلثبات في حالة انتهاك مبدأ المساواة في المعاملة، ال في حالة اإلجراءات الجنائية. .اليونانالنمسا، فرنسا، 

 يمكن أيضا  النظر في مالءمة جلسات االستماع السرية. .جامايكاالهند، 

 يجب تحديد آليات تسوية المنازعات وتكييفها وفقا  للظروف الوطنية. .زمبابوياندونيسيا، سويسرا، 

 أصحاب العمل

 83مجموع عدد الردود: 

 1نعم: 

 2ال: 

 00ردود أخرى: 

 تعليقات

BDA ،BusinessNZ ،CNCS ،DA ،EMCOZ ،IV ،TISK ،WKÖ)ال للنقطة )ج :. 

BUSA ،CNP ،COPARMEX ،IOEلوطنيةا : ينبغي التوصية بذلك بطريقة تتالءم أكثر مع الهياكل القانونية والمؤسسية. 

EMCOZ تغيير الصيغة إلى "إجراءات معجلة" ألن عبارة "سريع المسار" لها دالالت  يمكن: بخصوص النقطة )ب(، ربما

 من سائر اإلجراءات الرامية إلى إيجاد تسوية. أهمية أعلىتسوية التؤكد أن اإلسراع في 

 العمال

 023مجموع عدد الردود: 

 013نعم: 

 0ال: 

 3ردود أخرى: 

 تعليقات

 : ينبغي أن تشمل النقطة )د( الحصول على المشورة والمساعدة القانونيتين مجانا .رد موحد

CUT )بتقديم الشكوى.: ينبغي إضافة إمكانية اضطالع أطراف ثالثة )كولومبيا 

FFAWUZ ،ZCTU ،ZDAWU: بغي إدراج ن ظم اإلبالغ المجانية واآلمنة.ين 

PSI: .ينبغي وضع نظام خاص ومرن لتسوية المنازعات لالقتصاد غير المنظم 

 تعليق المكتب

ت حكوما عدةمن الحكومات ومنظمات العمال وبعض منظمات أصحاب العمل هذا البيان. غير أن  كبيرةتؤيد غالبية 

 ومنظمات أصحاب عمل تشير إلى الحاجة إلى فهم مرن لهذا البيان، بغية منح الدول األعضاء هامشا  لصنع القرارات.

عمل إقحام المحاكم المتخصصة في حاالت العنف القائم على نوع الجنس، تعارض عدة حكومات ومنظمات أصحاب و

 وال توافق حكومتان على اعتماد اإلجراءات سريعة المسار. 

وفي ضوء الردود الواردة أعاله، يوضح المكتب أنه ال ي توقع أن يكون إنشاء هيئات قضائية جديدة أمرا  ضروريا  من 

أجل إقامة محاكم متخصصة في مجال العنف القائم على نوع الجنس. وي مكن للتدابير البديلة، من قبيل التدريب المتخصص، 

 أن تعالج هذه النقطة.

حذف اإلشارة إلى نقل عبء اإلثبات، وتقترح حكومتان تقييد تطبيقها على اإلجراءات غير وتقترح حكومات عديدة 

الجنائية. ويالحظ المكتب أن االلتزام بنقل عبء اإلثبات مدرج في العديد من صكوك منظمة العمل الدولية، بما فيها اتفاقية 

(. ويالحظ المكتب أيضا ، على النحو المشار 023)رقم  8111(، واتفاقية حماية األمومة، 032)رقم  0328إنهاء االستخدام، 

(، أن عددا  من البلدان قد عدلت في السنوات األخيرة تشريعاتها بحيث تنص على نقل عبء اإلثبات 0إليه في التقرير الخامس )

 في حاالت التمييز والتحرش.
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في  تب إلى التعريف الواسع لكلمة "العامل"وفيما يتعلق باإلشارة إلى العاملين في االقتصاد غير المنظم، يشير المك

 )د( من االستنتاجات المقترحة. 3النقطة 

ردا  على االقتراح القائل بضرورة فهم اإلشارة إلى "اإلجراءات سريعة المسار" على أنها إجراءات معجلة، يقترح 
االستنتاجات المقترحة، وحذف اإلشارة )ب( من  83معجلة" في النقطة ال"عبارة "سريعة المسار" إلى عبارة المكتب تغيير 

 إلى "سريعة" في المقدمة لتجنب التكرار.

  

هل ترون أنه ينبغي للتوصية أن تنص على أنه ينبغي للدعم والخدمات وسبل االنتصاف المتخصصة  38السؤال 
 لي:، أن تشمل ما ي88المقدمة لضحايا العنف على أساس نوع الجنس، والمشار إليها في السؤال رقم 

 إجازة لضحايا العنف المنزلي؛ )أ(

 ساعات عمل مرنة لضحايا المطاردة والعنف المنزلي؛ )ب(

 الدعم لمساعدة الضحايا على العودة إلى سوق العمل؛ )ج(

 خدمات المشورة واإلعالم، بما في ذلك في مكان العمل؛ )د(

 ساعة؛ 81خطوط للطوارئ على مدار  (ه)

 خدمات الطوارئ؛ )و(

 الرعاية والعالج الطبيان؛ )ز(

 مراكز لمعالجة األزمات، بما فيها المالجئ؛ )ح(

 وحدات شرطة خاصة لتوفير الدعم للضحايا؟ )ط(
 إذا كان هناك أمور أخرى، يرجى تحديدها.

  

 الحكومات

 22مجموع عدد الردود: 

 12نعم: 

 08ال: 

 03ردود أخرى: 

 تعليقات

كي ينبغي أن تشمل التوصية خيارات أمام الدول األعضاء ل .النرويجأستراليا، كندا، قبرص، استونيا، فنلندا، آيسلندا، نيوزيلندا، 

"يمكن أن تشمل" بدال  من "ينبغي أن تشمل"، لكي تظل مرنة في  عبارة عليها. وتشمل االقتراحات إدراج هاأن تفرض دونتنظر فيها، 

 قترح صيغة "تدابير مناسبة، من قبيل".ظروف مختلفة. كما ت  

مان، جمهورية كوريا، المملكة العربية السعودية،   ال للنقطة )أ(. .تايلندالنمسا، كولومبيا، مصر، ألمانيا، اليونان، الهند، ع 

ي تحدث فيها التمختصة. )ب( ينبغي أن تشمل تحديد الحاالت السلطات الطبية صادرة عن  ة)أ( ينبغي النظر في تقديم شهاد .كوبا

 انعكاسات على العمل. )ط( ينبغي أن تشمل أيضا  وحدات تضم موظفين متخصصين.

مان، سانت فنسنت وجزر غرينادين،   طة )ب(.ال للنق .المملكة العربية السعوديةمصر، ألمانيا، اليونان، الهند، جمهورية كوريا، ع 

مان،    للنقطة )ط(.ال .المملكة العربية السعوديةكولومبيا، الكويت، ع 

 أصحاب العمل

 83مجموع عدد الردود: 

 2نعم: 

 3ال: 

 3ردود أخرى: 
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 تعليقات

CNP ،COPARMEX ،IOE ،ةالوطني ينبغي التوصية بذلك بطريقة تتالءم أكثر مع الهياكل القانونية والمؤسسية: ال. 

 العمال

 022مجموع عدد الردود: 

 012نعم: 

 0ال: 

 2ردود أخرى: 

 تعليقات

IDWF :.بخصوص النقطة )ز(، ينبغي أن يشمل العالج الطبي توفير العالج النفسي والدعم لألسرة 

PSI "كلمة "إجازة". بعد: بخصوص النقطة )أ(، إضافة عبارة "مدفوعة األجر 

 تعليق المكتب

 تؤيد غالبية الحكومات ومنظمات العمال وأقلية من منظمات أصحاب العمل هذا البيان.

حكومات ومنظمات أصحاب العمل عن قلقها إزاء تنفيذ هذا البيان، وترى أنه من الضروري فهم ويعرب العديد من ال

هذه الصيغة على أنها غير تقييدية. كما أشارت بعض الجهات المجيبة إلى أن القدرة على تنفيذ التدابير المذكورة تختلف 

ت أصحاب عمل إدراج اإلجازة وساعات العمل باختالف البلدان، رهنا  بسياقها الوطني. وتعارض عدة حكومات ومنظما

 المرنة لصالح ضحايا العنف المنزلي.

ويوضح المكتب أن هذا البيان يهدف إلى تقديم إرشادات غير ملزمة باالستناد إلى الممارسات الجيدة فيما يتعلق بالدعم 

ة "يمكن أن تشمل" أو "من قبيل"، . ويالحظ أن عبار88والخدمات وسبل االنتصاف المتخصصة، المشار إليها في السؤال 

بالصيغة التي تقترحها بعض الجهات المجيبة، تنزل التدابير المعنية منزلة األمثلة الصرفة بدال  من أن تنزلها منزلة التوصيات، 

 وتعيق إدراك أهميتها وفعاليتها.

تنبثق عن القوانين واالتفاقات  ، يوضح المكتب أنها32مقترحة في السؤال المحددة التدابير الفيما يتعلق بمعارضة 
الجماعية والسياسات المنفذة فعال  بنجاح في عدد من البلدان. ويراعي المكتب هذه الحقيقة، إلى جانب الدعم المقدم من غالبية 

بالعنف من االستنتاجات المقترحة، عدا نقل األحكام المتعلقة  31الحكومات للصيغة الحالية للبيان، ويقترح عدم تغيير النقطة 
 .30)أ( و)ب(( إلى النقطة  32المنزلي )في إطار السؤال 

 .83و 88، يحيل المكتب إلى التعليق الوارد في إطار السؤالين 30وفيما يتعلق بالنقطة الجديدة 

  

هل ترون أنه ينبغي للتوصية أن تنص على أنه ينبغي مساعدة مرتكبي العنف والتحرش من خالل  39السؤال 
وغير ذلك من التدابير المناسبة، بغية تجنب تكرار حدوث أعمال العنف والتحرش  توفير المشورة

 وتسهيل إعادة إدماجهم في العمل؟

  

 الحكومات

 21مجموع عدد الردود: 

 20نعم: 

 2ال: 

 0ردود أخرى: 
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 تعليقات

ينبغي أن تنص التوصية على ضرورة أن يتولى ممارسون مؤهلون ومدربون على النحو المناسب تقديم أي  .المكسيكأستراليا، 

 دعم.

ينبغي للمؤسسات الصحية والمؤسسات المتخصصة األخرى أن تتيح هذه التدابير. وينبغي التمييز بين مسؤوليات أصحاب  .كوبا

 العمل في هذه الحاالت.

 ينبغي أيضا  اإلشارة بوضوح إلى أن تدابير إعادة التأهيل وإسداء المشورة ال تعفي الجناة من المسؤولية المدنية والجنائية. .البرتغال

 أصحاب العمل

 81مجموع عدد الردود: 

 01نعم: 

 2ال: 

 3ردود أخرى: 

 تعليقات

IOE ،KEF ،OEB:  الوطنية القانونية والمؤسسيةينبغي التوصية بذلك بطريقة تتالءم أكثر مع الهياكل. 

 العمال

 022مجموع عدد الردود: 

 023نعم: 

 8ال: 

 3ردود أخرى: 

 تعليقات

AEFIP ،APOC ،UEJN: .بدعم من نقابات العمال وتحت إشرافها 

CATP ،CGTP:  من المهم تقييم حجم الضرر، نظرا  لوجود  ة في مكان العمل. وفي هذه الحالةعن إعادة إدماج الجناال غنى

 حاالت تستدعي فصل الجاني.

CGTG ،CONUSI ،CTRP: .ينبغي أال يعفي ذلك الجاني من مواجهة العقوبة المقابلة لألفعال المرتكبة، وفقا  للقانون 

 تعليق المكتب

ل أنه ينبغي أن تنص التوصية منظمات أصحاب العم وأغلبيةمن الحكومات ومنظمات العمال  الكبرىتؤيد الغالبية 

غير ذلك من التدابير المناسبة. وتؤيد عدة  وأعلى ضرورة مساعدة مرتكبي العنف والتحرش من خالل توفير المشورة 

 حكومات ضرورة االستعانة بمؤهالت معينة لتطبيق هذا الحكم.

 38ة دابير المناسبة" الواردة في النقطفي ضوء الردود المتلقاة، يقترح المكتب االستعاضة عن عبارة "غير ذلك من الت
من االستنتاجات المقترحة بعبارة "غير ذلك من التدابير، حسب مقتضى الحال"، لإلشارة إلى أنه بحسب الظروف، لن تكون 

 .عبارة "في عالم العمل" بعد عبارة "العنف والتحرش" 38جميع التدابير مناسبة. ويقترح المكتب أيضا  أن ت درج في النقطة 
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هل ترون أنه ينبغي للتوصية أن تنص على أنه ينبغي لمفتشي العمل أن يضطلعوا بمهمة التصدي  41السؤال 
 للعنف والتحرش وأن يكونوا مخولين إصدار ما يلي:

 أوامر مؤقتة بشأن عدم االمتثال للقوانين في حاالت العنف والتحرش؛ )أ(

والتحرش أو في حاالت احتمال وشيك وخطير أوامر بالتوقف عن العمل في حاالت العنف  )ب(
 بحدوث عنف أو تحرش؟

 إذا كان هناك أمور أخرى، يرجى تحديدها.

  

 الحكومات

 21مجموع عدد الردود: 

 31نعم: 

 01ال: 

 01ردود أخرى: 

 تعليقات

 هذه مهام ينبغي أن تضطلع بها الشرطة بدال  من مفتشي العمل. .نيوزيلنداالتشيكية، الدانمرك، جامايكا،  الجمهورية

 .083واالتفاقية رقم  20بما يتمشى مع االتفاقية رقم  .البرتغالغواتيماال، 

 يجب أن تكون هذه الوالية متوافقة مع الن ظم والممارسات القانونية الوطنية. .السويدالمكسيك، 

 ينبغي أن تظل السلطة المشار إليها في السؤال أعاله في يد المحكمة المعنية ال في يد مفتشي العمل. .ترينيداد وتوباغوسويسرا، 

ينبغي منحهم سلطة إحالة القضايا المعقدة إلى المحكمة الجنائية واإلدارات المتخصصة في الحاالت التي تتجاوز فيها  .زمبابوي

 المشكلة نطاق اختصاصهم.

 أصحاب العمل

 81لردود: مجموع عدد ا

 1نعم: 

 03ال: 

 3ردود أخرى: 

 تعليقات

BUSA ،IOEفيما يتعلق بالعنف والتحرش المرتبطين بالعمل. : نعم 

EFP ،GEA ،TISKمسألة تخص محاكم العمل أو المحاكم المختصة، في حين يجوز لمفتشي العمل إيداع الشكاوى. : هذه 

 العمال

 022مجموع عدد الردود: 

 012نعم: 

 0ال: 

 3أخرى: ردود 

  



 الر و  المتلقاة والتعليقات

 

79 ILC.107/V2 

 تعليقات

 بوالية مفتشي العمل من أجل التصدي للعنف والتحرش.في االتفاقية : نعم. وينبغي أيضا  االعتراف رد موحد

 تعليق المكتب

تؤيد غالبية الحكومات ومنظمات العمال وأقلية من منظمات أصحاب العمل هذا البيان، على الرغم من أن العديد من 

 لى أنها ستؤيد إدراجه إذا اقتصر تطبيقه على العنف والتحرش المرتبطين بالعمل.منظمات أصحاب العمل تشير إ

ويشير عدد من الحكومات إلى أن العنف وبعض أشكال التحرش إنما هي أعمال إجرامية، ومن ثم فإنها ستكون موضع 

 تحريات الشرطة ال تفتيش العمل.

يمكن أن تعتبر ذات طابع إجرامي )انظر تعليق المكتب  ويالحظ المكتب أنه، في حين أن بعض أشكال العنف والتحرش

وحدها قد ال يكون كافيا . وي برز المكتب واإلجراءات الجنائية (، فإن معالجتها من خالل تحقيقات الشرطة 81و 3في السؤالين 

 0312العمل، ( منصوص عليها بالفعل في اتفاقية تفتيش 11أن صالحيات مفتشي العمل هذه )المشار إليها في السؤال 

 (.20 )رقم

من منظمات العمال تقترح إدراج والية مفتشي العمل المتعلقة بإصدار األوامر، بما في  الكبرىبالنظر إلى أن الغالبية 
، التي حصلت على عدد كبير من التصديقات، تشمل تمكين 20ذلك األوامر المؤقتة، في االتفاقية المقترحة وأن االتفاقية رقم 

 )ز(.03ستنتاجات المقترحة بغية وضع اتفاقية، في النقطة مفتشي العمل بهذه الطريقة، فإن المكتب يقترح نقل هذا الحكم إلى اال

، يقترح المكتب تغيير الصيغة لإلشارة إلى "إصدار أوامر تتطلب تدابير ذات 20ولتحسين االتساق مع االتفاقية رقم 
حصر  وجوبت بشأن قوة تنفيذية فورية"، بدال  من "إصدار أوامر مؤقتة". ولمعالجة الشواغل التي أثارتها العديد من الحكوما

)ز(، تمشيا  03الحاالت التي تكون فيها الحياة والصحة في خطر، يقترح المكتب تغيير النقطة ب"األوامر بالتوقف عن العمل" 
 ، لإلشارة إلى "خطر وشيك على الحياة أو الصحة".20مع االتفاقية رقم 

  

فتشي العمل أن يخضعوا لتدريب يراعي هل ترون أنه ينبغي للتوصية أن تنص على أنه ينبغي لم 41السؤال 
قضايا الجنسين بهدف تحديد العنف والتحرش والمخاطر واألخطار النفسية واالجتماعية والعنف على 

 أساس نوع الجنس والتمييز ضد مجموعات محددة، والتصدي لها؟

 إذا كان هناك أمور أخرى، يرجى تحديدها.

  

 الحكومات

 23مجموع عدد الردود: 

 23نعم: 

 1ال: 

 1ردود أخرى: 

 تعليقات

 ينبغي تعيين مهنيات بغية تحديد العنف القائم على نوع الجنس ومعالجته. .األرجنتين

 ينبغي توسيع نطاق التدريب ليشمل السلطات المعنية. .ماليبلجيكا، غانا، إندونيسيا، 

من الضروري أن يطلع المفتشون على المسائل المتعلقة بمجموعات محددة مثل المثليات والمثليين ومزدوجي الميل  .اكوادور

 الجنسي ومغايري الجنس وحاملي سمات الجنسين.

 بما يتمشى مع الممارسات اإلدارية الوطنية لتدريب المفتشين. .النرويجألمانيا، آيسلندا، الهند، المكسيك، 
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 لأصحاب العم

 88مجموع عدد الردود: 

 03نعم: 

 2ال: 

 8ردود أخرى: 

 تعليقات

COPARMEX.تقديم التدريب فيما يخص إجراءات التفتيش : 

SLEF.ينبغي أن يلجأ مفتشو العمل أيضا  إلى الدعم المهني : 

 العمال

 022مجموع عدد الردود: 

 023نعم: 

 0ال: 

 8ردود أخرى: 

 تعليقات

 هذا التدريب أيضا  القدرة على تحديد آثار األشكال المتعددة والمتداخلة للتمييز ومعالجتها. : نعم. ينبغي أن يشملرد موحد

CLC.ينبغي أن يكون هناك مفتشو عمل من الجنسين : 

 تعليق المكتب

على ضرورة أن تنص التوصية المقترحة العمال ومنظمات أصحاب العمل من الحكومات ومنظمات  كبيرةتتفق غالبية 

بغي لمفتشي العمل أن يخضعوا لتدريب يراعي قضايا الجنسين بهدف تحديد العنف والتحرش والمخاطر واألخطار على أنه ين

 النفسية واالجتماعية والعنف على أساس نوع الجنس والتمييز ضد مجموعات محددة، والتصدي لها.

لتدريب على قضايا الجنسين، وردا  على عدد من الحكومات ومنظمات العمال التي تشير إلى ضرورة عدم اقتصار ا

يالحظ المكتب أن عبارة "يراعي قضايا الجنسين" تشير إلى الطريقة التي ي قدم بها التدريب، لكن التدريب نفسه يركز على 

 "المخاطر واألخطار النفسية واالجتماعية والعنف على أساس نوع الجنس والتمييز ضد مجموعات محددة".

من االستنتاجات المقترحة لتشمل  33حكومات، يقترح المكتب تغيير صيغة النقطة  عدةفي ضوء الردود المتلقاة من 
 التدريب للسلطات المختصة األخرى. كما ي قترح تغيير عبارة "مجموعات محددة" إلى عبارة "مجموعات محددة من العمال".

  

مة الهيئات الوطنية المسؤولة عن السالهل ترون أنه ينبغي للتوصية أن تنص على أنه ينبغي لوالية  42السؤال 
والصحة المهنيتين أو المساواة وعدم التمييز، بما في ذلك المساواة بين الجنسين، أن تشمل العنف 

 والتحرش في عالم العمل؟

  

 الحكومات

 20مجموع عدد الردود: 

 21نعم: 

 3ال: 

 1ردود أخرى: 
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 تعليقات

اذ في عمل هذه المنظمات لضمان اتخ المشتركة بين القطاعات،باإلضافة إلى ذلك، ينبغي إدماج أدوات التحليل الجنسانية و .كندا

 تدابير واستجابات مناسبة ومكيفة.

ينبغي أن تشمل دليال  يتضمن مواصفات بشأن وقاية ضحايا العنف على أساس نوع الجنس وتوجيههم والتدخل لصالحهم  .اكوادور

 وإعادة إدماجهم.

 ينبغي صون التشريعات والممارسات والوطنية القائمة. .زمبابويالمكسيك، البرتغال، المملكة المتحدة، 

 أصحاب العمل

 80مجموع عدد الردود: 

 03نعم: 

 1: ال

 8ردود أخرى: 

 تعليقات

BUSA ،IOEمقتضى الحال تمشيا  مع القوانين والممارسات الوطنية. : حسب 

 العمال

 022مجموع عدد الردود: 

 021نعم: 

 ال: صفر

 1ردود أخرى: 

 تعليقات

AFL-CIO تمويل كافٍ : ينبغي أيضا  أن تتضمن اإلشارة إلى أنه ينبغي للدول األعضاء أن تكفل حصول هذه الوكاالت على 

 لمعالجة هذه المسألة.

 تعليق المكتب

 منظمات أصحاب العمل هذا البيان. وأغلبيةمن الحكومات ومنظمات العمال  الكبرىتؤيد الغالبية 

وفيما يتعلق بالمالحظات التي أبدتها خمس حكومات وثالث منظمات أصحاب عمل بشأن ضرورة صون التشريعات 

ال تترتب عليها التزامات جوهرية، وهي موضوعة على أساس أن  ّكر المكتب بأن التوصيةوالممارسات الوطنية القائمة، يذ

 بما يتناسب وظروفها الخاصة. الدول ستطبقها

من االستنتاجات  31في النقطة  باإلنجليزية "cover" عبارة " إلىincludeتوخيا  للوضوح، ي قترح تغيير عبارة "
 المقترحة.
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أنه ينبغي للتوصية أن تنص على أنه ينبغي للدول األعضاء أن تجمع وتنشر إحصاءات هل ترون  43السؤال 
مصنفة بحسب الجنس بشأن العنف والتحرش في عالم العمل، بما في ذلك العنف على أساس نوع 

 الجنس؟

  

 الحكومات

 28مجموع عدد الردود: 

 23نعم: 

 0ال: 

 8ردود أخرى: 

 تعليقات

ينبغي أن تنص على إنشاء مرصد وطني وبيانات إحصائية، لوضع سياسات عامة ترمي إلى منع العنف في مكان  .األرجنتين

 العمل والقضاء عليه.

 ينبغي تصنيف البيانات بحسب نوع الجنس، وكذلك بحسب القطاع االقتصادي. .بلغاريا

، ينبغي إدراج خيارات بشأن عالمة جنس ثالث )مثلوينبغي أن يتجاوز تصنيف اإلحصاءات التصنيف الثنائي ذكر/ أنثى؛  .كندا

 ال يدخلون ضمن الثنائية الجنسية(.

امة، وضع وقياس السياسات الع .زمبابويلكة المتحدة، الممكندا، اكوادور، استونيا، غانا، غواتيماال، إسرائيل، بيرو، البرتغال، 

 ذكاء الوعي.إلإلفساح المجال أمام التدخالت وتخطيط الخدمات، و

 هناك حاجة إلى إجراء بحوث نوعية باإلضافة إلى جمع البيانات ونشرها. .البرتغالمالطة، 

 ي قترح إدراج متغيرات أخرى، من قبيل اإلعاقة واالنتماء اإلثني. .بيرو

 مصنفة أيضا  بحسب الجنسية و/ أو بحسب بلد المنشأ. .اسبانيا

 ا الموضوع.من المفيد إنشاء قاعدة بيانات مشتركة بشأن هذ .تركيا

 مصنفة أيضا  بحسب نوع العمل. .أوكرانيا

 أصحاب العمل

 88مجموع عدد الردود: 

 03نعم: 

 3ال: 

 1ردود أخرى: 

 تعليقات

ACCI ينبغي إسقاط هذه النقطة إذا لم تتمكن نسبة كبيرة من الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية من جمع هذه البيانات :

 واالمتثال لهذا الشرط.

BusinessNZ من شأن اشتراط جمع هذا النوع من المواد اإلحصائية أن ي ثقل كثيرا  كاهل أصحاب العمل دون أن يكون لها :

 األثر المنشود في معدل انتشار التحرش والعنف في مكان العمل.
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 العمال

 021مجموع عدد الردود: 

 028نعم: 

 0ال: 

 3ردود أخرى: 

 تعليقات

ة إلى بيانات تتعلق بانتشار العنف والتحرش في مكان العمل، مع أنها نادرا  ما ت جمع وقلما ت صنف : نعم، هناك حاجرد موحد

 .، بهدف تنوير القوانين والسياساتبحسب الجنس

ABPSA ،CLC ،PSI بيانات "مصنفة بحسب نوع الجنس" بدال  من بيانات "مصنفة بحسب الجنس"، ألن من شأن هذه العبارة :

 .جنسهم نوع لجنس أو األفراد الذين ال تتطابق صفاتهم معأن تضم مغايري ا

ACTU ،TUC )يجب أن تشجع الدول األعضاء أصحاب العمل على نشر تحاليلهم المتعلقة بمخاطر العنف )المملكة المتحدة :

 يبذلونها.التي جبة افي مكان العمل على امتداد سالسل القيم الخاصة بهم وتدابيرهم الوقائية كجزء من العناية الو

CUT )البرازيل( ،CGT )كولومبيا( ،CTM ،FESITUN : ينبغي أيضا  أن يكون لديها أرقام تتعلق باإلعاقة وبلد المنشأ والعرق

 وما إلى ذلك.

SEWA.هناك حاجة إلى اتباع منهجية مختلفة لجمع البيانات في االقتصاد غير المنظم : 

 تعليق المكتب

 العمال تقريبا  وغالبية منظمات أصحاب العمل هذا البيان.تؤيد جميع الحكومات ومنظمات 

باإلشارة إلى الردود العديدة التي تقترح إدراج المزيد من أشكال التصنيف، ومع مراعاة قدرات الدول األعضاء المختلفة 
البيانات  نص على أن تكونللمن االستنتاجات المقترحة  33فيما يتعلق بالموارد والبنية التحتية، يقترح المكتب تغيير النقطة 

أكبر بحسب شكل العنف والتحرش )ومن شأن ذلك أن يشمل العنف القائم على نوع الجنس( والقطاع االقتصادي،  مفصلة بقدر
 .01معينة من العمال المشار إليها في النقطة ال بالمجموعاتوكذلك ما يتعلق 

 الوطني الصعيد على واإلرشاد الدعم  -دال
  

ترون أنه ينبغي للتوصية أن تنص على أنه ينبغي للسياسات الوطنية بشأن السالمة والصحة  هل 44السؤال 
المهنيتين والمساواة وعدم التمييز، بما في ذلك المساواة بين الجنسين، والعنف على أساس نوع الجنس، 

 بما في ذلك العنف ضد النساء، أن تتناول ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل؟

  

 الحكومات

 28مجموع عدد الردود: 

 28نعم: 

 3ال: 

 3ردود أخرى: 
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 تعليقات

 فقط في حالة المخاطر التي تقع ضمن نطاق نفوذ صاحب العمل. .ألمانيا

، مع مراعاة االنعدام الشديد للحماية الذي يعانيه األشخاص ذوو الهويات المتقاطعة، مشترك بين القطاعاتينبغي اتباع نهج  .بيرو

المعوقين والمنتمين إلى مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الجنس وحاملي سمات الجنسين وغيرهم.  قبيلمن 

 ويجب التصدي للعنف والتحرش في مكان العمل من منظور جنساني.

العمل،  عالم اول العنف والتحرش فيينبغي أن تتمتع الدول األعضاء بالمرونة في تحديد السياسات التي ينبغي أن تتن .سنغافورة

 بما يتمشى مع الظروف الوطنية.

 أصحاب العمل

 88مجموع عدد الردود: 

 00نعم: 

 1ال: 

 3ردود أخرى: 

 تعليقات

BUSA ،IOE :.ينبغي تجميع ذلك، بدال  من أن يكون مفصال  في كل نوع من أنواع الصكوك التشريعية 

BusinessNZ ،DAأال تتضمن إشارات إلى العنف القائم على نوع الجنس. : ينبغي 

CEOE.إن أفضل مجال إلذكاء الوعي بشأن هذا النوع من السلوك هو مجال المساواة وعدم التمييز : 

 العمال

 022مجموع عدد الردود: 

 3ال: 

 0ردود أخرى: 

 تعليقات

AEFIP ،APOC ،UEJN.ينبغي إدراج العنف ضد قطاعات محددة : 

CNTGبغي أن تشمل السياسات العامة العاملين في االقتصاد غير المنظم.: ين 

KUCFAW ،KUDHEIHAW ،KUSPAW" في المجتمعات المحلية" بعد عبارة "عالم العمل".و: ينبغي إضافة عبارة 

 تعليق المكتب

منظمات أصحاب العمل على ضرورة أن تتناول  وأغلبيةمن الحكومات ومنظمات العمال  الكبرىتتفق الغالبية 

لى بما في ذلك المساواة بين الجنسين والعنف عالسياسات الوطنية بشأن السالمة والصحة المهنيتين والمساواة وعدم التمييز، 

 أساس نوع الجنس، بما في ذلك العنف ضد النساء، ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل.

إلى توفير اتساق مع القوانين والسياسات الوطنية بشأن السالمة والصحة المهنيتين والمساواة باإلشارة إلى أن الحاجة 
، وبالنظر إلى أن العنف 02و 01و 01وعدم التمييز تتجسد في جميع االستنتاجات المقترحة، والتذكير بوجه خاص بالنقاط 

)أ(، فإن المكتب ال يقترح  3رش" الوارد في النقطة القائم على نوع الجنس يشكل جزءا  ال يتجزأ من تعريف "العنف والتح
 .11إدراج نقطة محددة تعكس السؤال رقم 
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هل ترون أنه ينبغي للتوصية أن تنص على أنه ينبغي للدول األعضاء أن تضع أو تنفذ أو تنشر ما  45السؤال 
 يلي، حسب مقتضى الحال:

وقوع أعمال عنف وتحرش، بما في ذلك  برامج ترمي إلى التصدي لعوامل تزيد من احتمال )أ(
 عالقات السلطة السلبية والمعايير الجنسانية والمعايير الثقافية واالجتماعية والتمييز؛

مبادئ توجيهية تراعي الجنسين وتوفير التدريب لمساعدة القضاة ومفتشي العمل ورجال  )ب(
رش، فيما يتعلق بالعنف والتحالشرطة وغيرهم من المسؤولين الحكوميين على الوفاء بواليتهم 

 لهما؛ لوقاية من العنف والتحرش والتصديإلى جانب مساعدة أصحاب العمل على ا
مدونات ممارسات نموذجية وسياسات لمكان العمل وأدوات لتقييم المخاطر، سواء أكانت عامة  )ج(

الخاصة بالعمال أو خاصة بكل قطاع، بشأن كافة أشكال العنف والتحرش، مع مراعاة الحاالت 
 المتضررين بشكل غير تناسبي؛

حمالت الستثارة الوعي تنشر مبدأ عدم قبول العنف والتحرش، السيما العنف على أساس نوع  )د(
 الجنس، وتتصدى للسلوكيات التمييزية ووصم مقدمي الشكاوى والضحايا؛

 مناهج تعليمية تراعي الجنسين على كافة مستويات التعليم؛ )ه(
رامج ومواد تدريبية للصحفيين وغيرهم من العاملين في وسائط اإلعالم بشأن العنف على ب )و(

 أساس نوع الجنس، بما في ذلك أسبابه األساسية وعوامل الخطر الناجمة عنه؛
 حمالت ترمي إلى تعزيز أماكن عمل آمنة وصحية ومتناسقة تكون خالية من العنف والتحرش؟ )ز(

  

 الحكومات

 23الردود: مجموع عدد 

 22نعم: 

 8ال: 

 1ردود أخرى: 

 تعليقات

ينبغي أن تتضمن التوصية الخيارات المتاحة أمام الدول األعضاء لكي تنظر في اإلجراءات  .السنغالأستراليا، ألمانيا، نيوزيلندا، 

 الممكن اتخاذها، ال أن تفرضها عليها.

 نوع الجنس تحديدا . ال ينبغي أن ترتبط النقطة )و( بالعنف القائم على .النمسا

، كعوامل خطر رئيسية، إجهاد العمل وسوء إدارة حاالت النزاع. وينبغي أال تقتصر أن يضاففي النقطة )أ(، من المفيد  .بلجيكا

ميع ج( و)و( على قضايا الجنسين، بل ينبغي أن تتناول المشكلة العامة المتعلقة بالعنف والتحرش في عالم العمل. كما أن هالنقاط )ب( و)

 العناصر تكتسي أهمية بالنسبة إلى العنف المنزلي.

باإلضافة إلى حمالت إذكاء الوعي، يمكن أن تساعد المواد التعليمية التي تستهدف أصحاب العمل والمستخدمين على حد  .كندا

ة/ الحساسة ارسات اإلبالغ المحترمسواء على تعزيز التغير الثقافي في أماكن العمل. ويمكن أن تشمل البرامج التدريبية التدريب على مم

 في حاالت العنف في مكان العمل.

تشمل محاربة حاالت العنف والتحرش في العمل وضع مجموعة من التدابير الوقائية، وفقا  للحالة السائدة في  .المكسيكفرنسا، 

 كل دولة من الدول األعضاء.

 ال التمييز.ينبغي أن تراعي هذه البرامج جميع أشك .البرتغالألمانيا، 

 أصحاب العمل

 81مجموع عدد الردود: 

 01نعم: 

 3ال: 

 3ردود أخرى: 
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 تعليقات

BusinessNZ ،CNPينبغي أن ي ترك لفرادى الدول األعضاء حرية تحديد نوع الحمالت والبرامج واألنشطة التدريبية الالزمة :، 

 .وما إلى ذلك

 العمال

 021مجموع عدد الردود: 

 012نعم: 

 ال: صفر

 3أخرى:  ردود

 تعليقات

)ب( هذا أمر مهم ليس فقط من حيث الدعم واإلرشاد، بل هو مهم بوجه خاص من حيث اإلنفاذ فيما يخص البند : رد موحد

والوصول إلى العدالة. ونادرا  ما يحصل مفتشو العمل والقضاة وغيرهم من األشخاص المشاركين في إنفاذ العدالة وإدارتها على التدريب 

خاطر العنف والتحرش. ويصدق هذا بشكل خاص على العنف القائم على نوع الجنس الذي غالبا  ما يعاني من وجود ثغرات على تحديد م

 في المعارف والخبرة والحساسية لدى األشخاص المكلفين بإنفاذ تدابير الحماية من هذا السلوك.

AEFIP ،APOC ،UEJN خالل االتفاقات الجماعية.: ينبغي إدراج أدوات الوقاية وتسوية النزاعات من 

CCOO ،FPRK ،GTPCWU في النقطة )ب(، من المهم ضمان الوصول إلى العدالة وإنفاذها. وهناك حاجة إلى تحسين تقييم :

 المخاطر.

CGTGبمختلف لغات البلد" في النقطة )د(. عبارة : ينبغي إدراج" 

FFWفي إطار النقطة )ب(. العامين : ينبغي إدراج المدعين 

TUC ()ينبغي إدراج موارد كافية إلدارة العدالة في إطار النقطة )ب(.المملكة المتحدة : 

 تعليق المكتب

 منظمات أصحاب العمل هذا البيان. وأغلبيةمن الحكومات ومنظمات العمال  الكبرىتؤيد الغالبية 

صراحة إضافات طفيفة على ويالحظ المكتب االقتراحات التي تقدمت بها عدة منظمات للعمال والقاضية بأن ت درج 

 الصياغة المقترحة.

موميين " في قائمة الموظفين العالعامين في ضوء الردود المتلقاة وحرصا  على الشمولية، يقترح المكتب إدراج "المدعين
رورة )د(، يقترح المكتب إضافة ض 31. وفي النقطة "العمال ومنظماتهم")ب(، فضال  عن اإلشارة إلى  31الواردة في النقطة 

 لغات العمال المهاجرين المقيمين في البلد، وإدراج إشارة إلىب لوعي بمختلف لغات البلد، بما في ذلكا الستثارةتنظيم حمالت 
(. كما ه) 31". واقت رح أيضا  إضافة إشارة إلى التدريب المهني في النقطة 1)ب( " 03الشهود والمبلغين، تمشيا  مع النقطة 

 (.33)انظر تعليق المكتب في إطار السؤال  81)أ( لمواءمتها مع صيغة النقطة  31على النقطة اقت رح إدخال تغييرات 

  

هل ترون أنه ينبغي للتوصية أن تنص على أنه ينبغي للدول األعضاء أن توفر الموارد والمساعدة  46السؤال 
ما، بما والتصدي له للعاملين في االقتصاد غير المنظم وجمعياتهم بغية الوقاية من العنف والتحرش

 في ذلك العنف على أساس نوع الجنس، في االقتصاد غير المنظم؟

  

 الحكومات

 23مجموع عدد الردود: 

 33نعم: 

 3ال: 

 00ردود أخرى: 
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 تعليقات

 ينبغي أن تعمل الدول األعضاء على الحد من عدد األشخاص العاملين في االقتصاد غير المنظم. .بلغاريا

 مع تسريع وتيرة عملية االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم.باالقتران  .قبرصتشاد، 

 .811أن يتسق ذلك مع نص التوصية رقم  ينبغي .المكسيكاليونان، 

 المنظم. االقتصادينبغي إيالء األولوية لعملية االنتقال إلى  .النرويجآيسلندا، 

ظم االقتصادات النامية إلى الموارد الكافية لتقديم المساعدة للعاملين في االقتصاد غير قد تفتقر مع .سانت فنسنت وجزر غرينادين

 المنظم في هذا الصدد.

ال بد من وضع آلية واضحة لتنظيم االقتصاد غير المنظم. وهناك حاجة إلى تكثيف الجهود إلضفاء السمة  .أوروغوايسيشل، 

 المنظمة.

 أصحاب العمل

 81مجموع عدد الردود: 

 01عم: ن

 3ال: 

 3ردود أخرى: 

 تعليقات

BUSA ،CNP ،IOE.حيثما أمكن : 

COPARMEX ،OEB.مع السعي في الوقت نفسه إلى تشجيع انتقال العمال من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم : 

 العمال

 022مجموع عدد الردود: 

 023نعم: 

 0ال: 

 3ردود أخرى: 

 تعليقات

(، التي تدعو 811)رقم  8103: سيكون هذا متسقا  مع توصية االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم، رد موحد

إلى اعتماد إطار سياسي متكامل لتسهيل االنتقال إلى االقتصاد المنظم، يتناول أمورا  منها تعزيز المساواة والقضاء على جميع أشكال 

العنف القائم على نوع الجنس، في مكان العمل. وينبغي أن تجمع هذه االستراتيجيات المتكاملة بين طائفة  التمييز والعنف، بما في ذلك

واسعة من المجاالت السياسية لتحقيق االنتقال إلى السمة المنظمة، بما في ذلك تحسين األطر القانونية الوطنية وتعزيز السالمة والصحة 

 غير المنظم وتوسيع نطاق تغطية الحماية االجتماعية.االقتصاد  المهنيتين وتفتيش العمل وتنظيم عمال

CONUSI ،CTM" في اللغة اإلسبانية، ينبغي تغيير الصيغة :trabajadores de la economía informal "

 ".trabajadores en la economía informalإلى"
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 تعليق المكتب

 العمال هذا البيان. تؤيد غالبية الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات

وردا  على المالحظة التي أبداها العديد من الحكومات ومفادها ضرورة اتساق هذا الحكم مع توصية االنتقال من 

(، يالحظ المكتب أن الفقرة الواردة في إطار الرد الموحد من 811)رقم  8103االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم، 

، التي تدعو إلى اعتماد إطار سياسي 811)و( من التوصية رقم 00الحالي، تتمشى مع الفقرة  امنظمات العمال، في شكله

متكامل لتسهيل االنتقال إلى االقتصاد المنظم، يتناول أمورا  منها "تعزيز المساواة والقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف، 

 بما في ذلك العنف القائم على نوع الجنس، في مكان العمل".

االنتقال  عند تسهيلمن االستنتاجات المقترحة ما يلي: " 32توخيا  لزيادة الوضوح، يقترح المكتب أن يدرج في النقطة 
)أ( من االستنتاجات 3عنف والتحرش" الوارد في النقطة من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم". وبما أن تعريف "ال

 .32لجنس على وجه التحديد، فإن المكتب يقترح حذف هذه اإلشارة في النقطة المقترحة يشمل العنف القائم على نوع ا

 مشاكل خاصة  -سادساا 

  

هل توجد سمات فريدة في القانون أو الممارسة على المستوى الوطني، من شأنها أن تثير صعوبات  47السؤال 
 أمام التطبيق العملي للصك أو الصكوك؟

  

 الحكومات

 21مجموع عدد الردود: 

 83نعم: 

 31ال: 

 00ردود أخرى: 

 تعليقات

 الحاجة إلى تعديل التشريعات الوطنية. .زمبابويالبحرين، جمهورية كوريا، المكسيك، بيرو، الفلبين، 

يات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الجنس وحاملو سمات يتعرض لها المثلالمعاملة الحالية التي  .ماليالكاميرون، 

 في القانون والممارسة.الجنسين 

 في كندا، يطرح التقسيم الدستوري للسلطات بين الحكومة االتحادية وحكومات المقاطعات واألقاليم تحديات معينة. .كندا

 نقص الموارد والقدرات. .جزر كوك

شكل لممكن أن ييتألف قطاع األعمال في كوستاريكا في معظمه من منشآت متوسطة وصغيرة وبالغة الصغر. ومن ا .كوستاريكا

 ذلك ميزة بالنسبة إلى قطاعات األعمال لكي تمتثل لألحكام المنصوص عليها في الصك.

ن عمل وصول مفتشي العمل إلى أماكنعم، ال سيما بالنسبة إلى العمال المنزليين، بسبب القيود المفروضة على إمكانية  .اليونان

 .هؤالء العمال

ير والمواقف الثقافية التقليدية والمعايير الراسخة أن تث العواملمن شأن بعض  .تونسسيشل، جامايكا، المملكة العربية السعودية، 

 صعوبات أمام التطبيق العملي للصك أو الصكوك. 
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 أصحاب العمل

 82مجموع عدد الردود: 

 2نعم: 

 02ال: 

 8ردود أخرى: 

 تعليقات

ACCI.توفير الموارد الكافية للشرطة والنظام القضائي : 

 العمال

 022مجموع عدد الردود: 

 12نعم: 

 23ال: 

 88ردود أخرى: 

 تعليقات

BNS ،CASC ،CAT ،CNTD ،CNUS ،CROC ،CTV ،FKTU ،JTUC-RENGO ،MTUC ،UNTA سيكون :

 من الضروري إجراء إصالحات تشريعية.

CAT ،CGT–FO ،CUT  ،)البرازيل(CUT )عدم اإلنفاذ.)كولومبيا : 

CATP ،CGTP ،CITUB ،CLTM ،CNTS  ،)السنغال(CTC  ،)كولومبيا(FPPMSPU ،GTUC ،HMS ،NOTU ،

TUC )عدم تنفيذ القوانين/ االتفاقيات.)المملكة المتحدة : 

CATP ،CGTP ،KSBSI ،USW.التحيزات االجتماعية والثقافية : 

 تعليق المكتب

إزاء ضرورة اعتماد تشريعات أعرب العديد من الحكومات ومنظمات العمال وإحدى منظمات أصحاب العمل عن قلقها 

أو إصالحها لكي تمتثل للصك أو الصكوك المقترحة، في شكلها الحالي. وأشارت إحدى الحكومات والعديد من منظمات 

 العمال إلى أن عدم إنفاذ وتطبيق القانون الوطني أو الدولي قد يثير صعوبات.

فية واالجتماعية المتعلقة بالمرأة وغيرها من الفئات وتوافق بعض الحكومات ومنظمات العمال على أن المعايير الثقا

يمكن أن تثير صعوبات في التطبيق العملي للصك أو الصكوك، وأشارت منظمتان من منظمات العمال إلى ن ظم دينية وتقليدية 

 وبديلة لتسوية المنازعات قد تتعارض مع أحكام الصك أو الصكوك الجديدة المقترحة.

  

)بالنسبة للدول االتحادية فقط(. في حالة اعتماد الصك أو الصكوك، هل سيكون موضوعها مناسبا   48السؤال 
 التخاذ إجراءات يتخذها االتحاد، أو مناسبا  كليا  أو جزئيا  إلجراءات تتخذها الوحدات المكونة لالتحاد؟

  

 الحكومات

 08مجموع عدد الردود: 

 8إجراءات اتحادية فقط: 

 01ردود أخرى: 
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 تعليق المكتب

من بينها، هيكل اتحادي. و ليس لديهاجهة مجيبة على هذا السؤال، نظرا  إلى أن جميع الدول  08 كان هناك رد من

على أن الموضوع مناسب إلجراءات يتخذها االتحاد )األرجنتين والمكسيك(، بينما  توافق جهات مجيبة من دولتين عضوين

إلجراءات يتخذها االتحاد وإجراءات تتخذها الوحدات المكونة على  سيكون مناسبا  تشير خمس دول أعضاء إلى أن الموضوع 

يات في في بلجيكا، وفي الوالالمحلية  تالمجتمعاالسواء. وتتمثل هذه الوحدات المكونة في المقاطعات واألقاليم في كندا، وفي 

 ات في سويسرا.النمسا، وفي الواليات واألقاليم في أستراليا، وفي األقاليم والكانتون

في مجال تفتيش العمل والسالمة والصحة المهنيتين والتدريب وإذكاء الوعي في صفوف  األنشطةوفي ألمانيا، من شأن 

 الهيئات القضائية والفئات المهنية األخرى، أن يكون موضوعا  مناسبا  إلجراءات تتخذها المقاطعات.

  

ذات صلة لم يشملها هذا االستبيان ويتعين أن تؤخذ بعين االعتبار هل هناك أي مشاكل أو مسائل أخرى  49السؤال 
 عند صياغة الصك أو الصكوك؟

 إذا كان الرد باإليجاب، ي رجى تحديد ذلك.

  

 الحكومات

 21مجموع عدد الردود: 

 83نعم: 

 33ال: 

 ردود أخرى: صفر

 تعليقات

ينبغي التشديد أكثر على دور سلسلة القيادة في منع أعمال العنف ومعالجتها )الرصد والكشف والتدخل المبكر وتوفير  .بلجيكا

 المعلومات للعمال عن موقف المنشأة بشأن السلوك المتوخى(.

ألمومة والتمييز مل أو إجازة ااألفعال التمييزية باعتبارها أشكاال  للعنف، من قبيل التمييز في األجور والفصل بسبب الح .كولومبيا

 يعلى أساس الحالة المدنية؛ تعزيز الدعم المقدم للخدمات االجتماعية لتمكين الوالدين من الجمع بين االلتزامات العائلية والمسؤوليات ف

بر النتصاف تدابير الجالعمل والمشاركة في الحياة العامة، ال سيما من خالل إنشاء شبكة لخدمات رعاية األطفال؛ يجب أن تشمل سبل ا

 الرمزية التي تسفر عن آثار إيجابية في البيئة األسرية واالجتماعية وبيئة العمل.

 مراعاة الحالة الخاصة للحوامل أو النساء اللواتي يضطلعن بمسؤوليات عائلية. .اكوادوركولومبيا، 

قد يكون من المفيد استكشاف هذه المسألة في سياق المواضيع ذات الصلة )من قبيل استغالل المستخدمين  .الجمهورية التشيكية

يضا  بالنسبة أ مناسبا  كون يوالمساواة في األجور بين الرجال والنساء والتمييز المباشر وغير المباشر(، نظرا  إلى أن عددا  من التدابير قد 

 إلى أنشطة أخرى.

 في عالم العمل. "الرقمنة"افة بند فيما يتعلق بآثار يمكن إض .فرنسا

حصلت اتفاقيات/ بروتوكوالت منظمة العمل الدولية األخيرة على عدد قليل للغاية من التصديقات. وينبغي  .النرويجآيسلندا، 

 مراعاة ذلك عند تحديد شكل الصك أو الصكوك من أجل دعم شرعية نظام المعايير وفعاليته.

ينبغي تحديد بعض المعايير لتقييم وقياس مؤشرات العنف والتحرش في مكان العمل، التي لم يتناولها  .ن اإلسالميةجمهورية إيرا

 هذا االستبيان، ويتعين تطويرها.

 .التنفيذالتمويل ألغراض  .مالطة

ن ؤسسة حكومية، يقوموينبغي أن ينظر الصك في اإلشارة إلى معاقبة أفعال وأوجه إهمال موظفين حكوميين في أي م .المكسيك

بالتمييز أو يتعمدون تأخير أو إحباط أو منع التمتع بحقوق اإلنسان أو يعيقون الوصول إلى السياسات العامة الرامية إلى منع العنف 

 والتحرش في مكان العمل ومعالجته والتحقيق بشأنه والمعاقبة والقضاء عليه.
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 ."trabajadoras "تشمل أيضا  "trabajadores "التشديد، في اللغة اإلسبانية، على أن عبارة  .باراغواي

رافية من خالل تعزيز بيئة احتالممارسات اإلدارية وتشجيع إيجاد ثقافة شاملة في مكان العمل "توصيات محددة، من قبيل  .سيشل

 ."وتسوية المنازعات في وقت مبكر منفتحةتصاالت وا

ؤدي يمكن أن تتحديث وتوسيع نطاق تعريف "مكان العمل"، نظرا  لبروز أشكال جديدة من العمل، مثل العمل عن بعد،  .اسبانيا

 إلى حاالت من قبيل التحرش عبر اإلنترنت.

 عند صياغة الصكوك. مراعاتهاتوجد أيضا  لوائح في السياق األوروبي، ينبغي  .السويد

را  ينف المنزلي مكونا  من مكونات عالقات العمل واالتفاقات الجماعية بحيث أنه يؤثر تأثالعنف المنزلي. )يعتبر الع .أوكرانيا

 والتطوير الوظيفي للعمال الذكور واإلناث(. خطيرا  في القدرة على العمل واإلنتاجية

واإلمداد العالمية  يمكن أن ينظر الصك في إدراج حوافز للممارسات الجيدة في جميع أجزاء سالسل التوريد .المملكة المتحدة

 والحد من مخاطر العنف والتحرش.

 أصحاب العمل

 82مجموع عدد الردود: 

 01نعم: 

 02ال: 

 ردود أخرى: صفر

 تعليقات

ACCIالذين يختارون عدم االلتحاق بمنظمات العمال أو المشاركة في اتخاذ إجراءات  : العنف ضد العمال غير المضربين

 صناعية؛ العنف ضد المفتشين.

BUSA ،IOE في مختلف السياقات الوطنية والهياكل المؤسسية في إطار المقترحات المقدمة. باإلضافة  ي نظر على نحو وافٍ : لم

 في المنهجيات الجديدة ومستقبل عالم العمل في صياغة التوصيات. إلى ذلك، يبدو أنه لم ي نظر على نحو وافٍ 

 العمال

 022مجموع عدد الردود: 

 13نعم: 

 003ال: 

 8ردود أخرى: 

 تعليقات

BAK :.إيجاد توازن بين عبء العمل والموظفين 

BAK ،UNTالتمويل الكافي للتصدي للعنف والتحرش. : ضمان 

CGIL ،CGT ،CTMالوظيفي للضحايا. : توفير األمن 

CIAWU ،IDWF ،UNTAإلى العمال المنزليين على وجه التحديد، حسب مقتضى الحال. : اإلشارة 

CTAA ،MTUC :هوية الضحايا. سرية 

CTC  ،)كولومبيا(CUT )من العنف والتحرش الناجمين عن األنشطة النقابية؛ إدماج العاملين في االقتصاد  : الحماية)كولومبيا

 غير المنظم والعاملين في مجال الجنس.

IUF الجنسي ومغايري الجنس وحاملي : جعل أماكن العمل أكثر أمنا  للنساء والعمال من فئة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل

 سمات الجنسين، بما في ذلك من خالل توفير تجهيزات صحية آمنة وغير مرتبطة بنوع الجنس، ومالبس مناسبة للعمل.

TUC )إشارة إلى اتفاقية إسطنبول. : إضافة)المملكة المتحدة 

UNTمل الذين يتسامحون مع أعمال العنف والتحرش.: ينبغي إدراج العقوبات المالية وتعليق األنشطة بالنسبة إلى أصحاب الع 
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 تعليق المكتب

تقترح جهات مجيبة عديدة إدراج مصطلحات إضافية تحتاج إلى تعريف في الصك أو الصكوك، بما في ذلك السلوك 

عاملين لالذي يشكل العنف أو التحرش ودور األطراف الثالثة في منعه. وتقترح منظمتان من منظمات العمال اإلدراج الصريح ل

في مجال الجنس، كما تقترح حكومتان إدراج إشارة خاصة إلى الحوامل والمرضعات والعمال ذوي المسؤوليات العائلية. 

 باإلضافة إلى ذلك، تشدد حكومتان على ضرورة النظر في تأثير التكنولوجيات الجديدة في عالم العمل.

ب نف والتحرش، المدرجة في الصك أو الصكوك، يحيل المكتوفيما يتعلق بالتعاريف اإلضافية للسلوك الذي يشكل الع

من االستنتاجات المقترحة. أما فيما يتعلق باألطراف الثالثة، فإن المكتب  3وإلى النقطة  03و 3إلى التعليق على السؤالين 

 ل الجنس مدرجون فيمن االستنتاجات المقترحة. باإلضافة إلى ذلك، يوضح المكتب أن العاملين في مجا 3يحيل إلى النقطة 

)د( من االستنتاجات المقترحة، وأن مراعاة التكنولوجيات الجديدة تتجسد في  3إطار تعريف "العامل" الوارد في النقطة 

 التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. ،العملب المرتبطة(، التي تشير إلى االتصاالت ه) 1النقطة 

الحوامل والمرضعات والعمال ذوو المسؤوليات العامالت "عبارة رح المكتب إضافة في ضوء التعليقات المتلقاة، يقت
 .02)ب( من االستنتاجات المقترحة، ويحيل في هذا الصدد إلى التعليق الوارد في إطار السؤال  01العائلية" في النقطة 

وتشدد إحدى منظمات العمال على ضرورة ضمان أال تكون لسبل االنتصاف في حاالت العنف والتحرش عواقب 

ضارة بالنسبة إلى الضحايا )على عكس االستقالة أو نقل العمل(. وفي هذا الصدد، تشدد إحدى الحكومات على أهمية إعادة 

من االستنتاجات  82لنقطة في اوالتعديل المقابل  33سؤال إدماج الضحايا في العمل. ويشير المكتب إلى التعليق على ال

 المقترحة.

إزاء عدم رقابة أصحاب العمل على منع العنف والتحرش،  عديدة وفيما يتعلق بالقلق الذي أبدته منظمات أصحاب عمل

أن المالحظات العامة الواردة في بداية التقرير تتناول هذه المسألة. إلى المكتب يشير
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 الستنتاجات المقترحة

 هذا في يهاعل والتعليق تلخيصها والوارد المتلقاة الردود على بناء   أ عدت التي المقترحة االستنتاجات يلي فيما ترد

 مؤتمر يجريهاس التي للمناقشة أساس بمثابة تكون أن منها وي توخى المعتاد الشكل على االستنتاجات هذه صيغت ولقد. التقرير

 .األعمال جدول البند الخامس من بشأن( 8102حزيران/ يونيه ) المائة بعد السابعة دورته في الدولي العمل

 شكل الصكوك -ألف

 العنف والتحرش في عالم العمل. صكوكا  بشأن الدولي العمل مؤتمر يعتمد أن ينبغي  .0

 .اتفاقية تكملها توصية شكل هذه الصكوك تتخذ أن ينبغي  .8

 التعاريف والنطاق -باء

 في مفهوم هذه المعايير:  .3

 بها، التهديدات المرتبطةالمقبولة أو  غير والممارسات التصرفات من سلسلة أنها على" والتحرش العنف" عبارة ت فهم )أ(

جنسي أو اقتصادي، وتشمل  أو نفسي أو جسدي ضرر إلحاق إلى تؤدي أو تهدف تكررت، أو واحدة مرة حدثت سواء

 العنف على أساس نوع الجنس؛

يفهم تعبير "العنف على أساس نوع الجنس" على أنه العنف والتحرش الموجهان ضد األشخاص بسبب جنسهم أو نوع  )ب(

 جنسهم، أو اللذان يمسان على نحو غير متناسب أشخاصا  ينتمون إلى جنس معين أو نوع جنس معين؛ 

 أو غير مباشر؛يعني مصطلح "صاحب العمل" أي شخص أو كيان يوظف عماال ، على نحو مباشر  )ج(

يشمل مصطلح "العامل" األشخاص في جميع القطاعات، على السواء في االقتصاد المنظم وغير المنظم، وسواء في  )د(

 المناطق الحضرية أو الريفية، بمن فيهم:

 األشخاص الضالعون في أي عمل أو مهنة، بغض النظر عن وضعهم التعاقدي؛ "0"

 بمن فيهم األشخاص الضالعون في التدرب والتلمذة الصناعية؛األشخاص الضالعون في التدريب،  "8"

 العمال المسرحون والعمال المتوقفون مؤقتا  عن العمل؛ "3"

 المتطوعون؛ "1"

 الباحثون عن عمل وطالبو الوظائف. "3"

 ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل ينبغي أن تغطي الحاالت التي تحدث في ما يلي:  .1

 العمل، بما في ذلك األماكن العامة والخاصة حيثما تشكل مكان عمل؛في مكان  )أ(

 في األماكن التي يتلقى فيها العامل أجرا  أو يأخذ استراحة أو يتناول وجبة طعام؛ )ب(

 عند التوجه إلى العمل والعودة منه؛ )ج(

  بالعمل؛ صلة ذات االجتماعية األنشطة أو األحداث التدريب أو أو السفر أو الرحالت خالل )د(

 واالتصاالت. المعلومات تكنولوجيا تتيحها التي بالعمل، المرتبطة االتصاالت خالل (ه)
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ضحايا ومرتكبو العنف والتحرش في عالم العمل يمكن أن يكونوا من أصحاب العمل أو العمال أو أطراف ثالثة،   .3

 والجمهور.بمن فيهم العمالء والزبائن ومقدمو الخدمات والمستخدمون والمرضى 

 االستنتاجات المقترحة من أجل اتفاقية -جيم

 ينبغي لالتفاقية أن تتضمن ديباجة تنص على ما يلي:  .1

 أجل نم العمل في الحق جنسهم، أو معتقدهم أو عرقهم كان أيا   البشر، لجميع  أنّ  على يؤكد فيالدلفيا إعالن بأنّ  تذّكر )أ(

 الفرص؛ وتكافؤ االقتصادي واألمن والكرامة الحرية لهم توفر ظروف في الروحي وتقدمهم المادية رفاهيتهم

 الدولية؛ العمل لمنظمة األساسية االتفاقيات أهمية على جديد من تؤكد )ب(

 لمدنيةا بالحقوق تذّكر بصكوك دولية أخرى ذات صلة من قبيل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي الخاص )ج(

 أشكال جميع لىع والثقافية واالتفاقية الدولية للقضاء واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الدولي الخاصوالسياسية والعهد 

ال المرأة واالتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العم ضد التمييز أشكال جميع على العنصري واتفاقية القضاء التمييز

 اقة؛المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلع

 نوع الجنس؛ أساس على العنف ذلك في بما والتحرش، العنف من خالٍ  عمل بعالم التمتع في إنسان كل بحق تقرّ  )د(

تذّكر بأّن ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل انتهاك لحقوق اإلنسان وتهديد لتكافؤ الفرص وغير مقبولة وال تتمشى  (ه)

 مع العمل الالئق؛

والتحرش تؤثر على صحة العمال النفسية والجسدية والجنسية وعلى كرامتهم وعلى أسرهم  العنف تقّر بأن ظاهرة )و(

 وعلى البيئة االجتماعية؛

تقّر بأن ظاهرة العنف والتحرش تؤثر كذلك على نوعية الخدمات التي يقدمها القطاعان العام والخاص، ويمكنها أن  )ز(

 بالنساء؛  يتعلق فيما السيما التقدم، وتحقيق فيه والبقاء العمل سوق إلى الوصول دون تحول

تشير إلى أن ظاهرة العنف والتحرش ال تتمشى مع تعزيز المنشآت المستدامة وتؤثر سلبا  على عالقات مكان العمل  )ح(

 والتزام العمال وسمعة المنشأة واإلنتاجية؛

في ذلك  بما الخطر، ولعوامل الكامنة لألسباب ويتصدىويستجيب لقضايا الجنسين  ومتكامال   شامال   نهجا   بأنّ  تسلّم )ط(

 العمل؛ عالم في والتحرش العنف على للقضاء القوالب النمطية المتعلقة بالجنسين، ضروري

تسلّم بأن العنف المنزلي وغيره من أشكال العنف والتحرش، تتصل بعالم العمل عندما تؤثر في مكان العمل، وأن عالم  (ي)

 يمكن أن تسهم في القضاء على العنف المنزلي.العمل ومؤسساته 

 وأن والتحرش، العنف من خالٍ  عمل بعالم التمتع بحق تعترف تصدق على االتفاقية أن عضو دولة لكل ينبغي  .2

 عالم يف والتحرش العنف على للقضاء ومتكامال   شامال   نهجا   وللعمال، العمل ألصحاب الممثلة المنظمات مع بالتشاور تعتمد،

 :يلي ما يتضمن العمل،

 حظر قانوني لكافة أشكال العنف والتحرش؛ )أ(

 ضمان أن تتناول السياسات المعنية ظاهرة العنف والتحرش؛ )ب(

 اعتما  استراتيجية وقائية شاملة بشأن العنف والتحرش؛ )ج(

 إرساء آليات لإلنفاذ والرص ؛ ) (

 ضمان توفير سبل االنتصاف وال عم للضحايا؛ (ه)

 النص على عقوبات؛ )و(

 وضع األ وات وتوفير اإلرشا  والتعليم والت ريب. )ز(
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 المبادئ والحقوق األساسية في العمل والحماية

 ادئالمب وتحقق وتعزز تحترم أن عضو دولة لكل ينبغي العمل، عالم في والتحرش العنف على القضاء بغية  .2

 أشكال ميعج على والقضاء الجماعية المفاوضة بحق الفعلي واالعتراف النقابية الحرية السيما العمل، في األساسية والحقوق

 هنة.والم باالستخدام يتعلق فيما التمييز على والقضاء األطفال عمل على الفعلي والقضاء اإللزامي أو الجبري العمل

 والسيما ل،العم عالم في والتحرش العنف أشكال جميع تحظر وطنية ولوائح قوانين تعتمد أن عضو دولة لكل ينبغي  .3

 الجنس. نوع أساس على العنف أشكال جميع

 العمال، علجمي التمييز وعدم المساواة في الحق تضمن وسياسات ولوائح قوانين تعتمد أن عضو دولة لكل ينبغي  .01

 تناسبي، غير بشكل والتحرش بالعنف المتأثرة المجموعات من أكثر أو مجموعة إلى ينتمون الذين والعمال العامالت فيهم بمن

 فيهم: بمن

 العمال الشباب والمسنون؛ )أ(

 العامالت الحوامل والمرضعات والعمال ذوو المسؤوليات العائلية؛ )ب(

 العمال ذوو اإلعاقة؛ )ج(

 العمال المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية؛ )د(

 العمال المهاجرون؛ (ه)

 الشعوب األصلية والقبلية؛العمال المتحدرون من  )و(

 العمال من األقليات اإلثنية أو الدينية؛ )ز(

 العمال المنتمون إلى نظام الطوائف؛ )ح(

العمال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي سمات الجنسين وأولئك  )ط(

 الذين ال تتطابق صفاتهم مع جنسهم.

 ايةتدابير الوق

 العمل، بما في ذلك: عالم في والتحرش العنف منع لضمان تدابير ينبغي لكل دولة عضو أن تتخذ  .00

مع  والتحرش، وذلك بالتشاور للعنف تعرضا   أكثر العمال فيها يكون التي العمل وترتيبات والمهن القطاعات تحديد )أ(

 منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال؛

 لضمان حماية هؤالء العمال فعليا .اتخاذ تدابير  )ب(

 جميع لمنع خطوات يتخذوا أن العمل أصحاب من تستلزم وطنية ولوائح قوانين تعتمد أن عضو دولة لكل ينبغي  .08

 :يلي بما القيام والسيما العمل، عالم في والتحرش العنف أشكال

 المرافقة لها عند تنظيم السالمة والصحة المهنيتين؛مراعاة مسألة العنف والتحرش والمخاطر النفسية واالجتماعية  )أ(

 اعتماد سياسة، بالتشاور مع العمال وممثليهم، بشأن جميع أشكال العنف والتحرش؛ )ب(

 تحديد األخطار وتقييم مخاطر العنف والتحرش، بمشاركة العمال وممثليهم، واتخاذ تدابير للوقاية منها ومكافحتها؛ )ج(

معلومات وتدريبهم بشأن األخطار والمخاطر المحددة في العنف والتحرش وما يصاحب ذلك من تدابير تزويد العمال بال )د(

 الوقاية والحماية.
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 اإلنفاذ والرصد ودعم الضحايا

 ينبغي لكل دولة عضو أن تقوم بما يلي:  .03

 بالعنف والتحرش في عالم العمل؛تتخذ تدابير مالئمة لضمان رصد وإنفاذ القوانين واللوائح الوطنية المتعلقة  )أ(

 تسويةل وفعالة وعا لة آمنة سبل انتصاف ملئمة وفعالة وإلى آليات إلى للوصول سهلة سبلا  العمال لجميع تضمن )ب(
 العنف والتحرش، بما في ذلك: حاالت في النزاعات

 آليات الشكاوى والتحقيق على مستوى مكان العمل؛ "0"

 ارج مكان العمل؛آليات تسوية النزاعات خ "8"

 سبل الوصول إلى المحاكم أو هيئات القضاء؛ "3"

 حماية مقدمي الشكاوى والشهود والمبلّغين، من التعرض لألذى؛ "1"

 تدابير الدعم القانوني واالجتماعي واإلداري لمقدمي الشكاوى؛ "3"

 تنص على العقوبات المالئمة، في حاالت العنف والتحرش في مكان العمل؛ )ج(

 إلى لفعالةا الوصول العمل سبل عالم في نوع الجنس أساس على العنف لضحايا تتاح أن لضمان إضافية ت ابير تعتم  )د(
 االنتصاف؛ وسبل والخ مات ال عم جانب إلى النزاعات، لتسوية متخصصة آليات

 لها؛ للتصدي تدابير وتتخذ العمل عالم على المنزلي العنف بانعكاسات تعترف (ه)

 يرا  وخط وشيكا   تهديدا   يشكل أنه معقول لسبب يعتقدون عمل وضع من االنسحاب في أن يكون للعمال الحقتضمن  )و(

 لها؛ مبرر ال عواقب ذلك من عليهم يترتب أن دون والتحرش، العنف على حياتهم أو صحتهم بسبب

ة اإلنفاذ مر تستلزم تدابير لها قوتضمن أن يمتلك مفتشو العمل سلطة التصدي للعنف والتحرش، بما في ذلك إصدار أوا )ز(

 الفوري وأوامر بالتوقف عن العمل في حاالت وجود خطر وشيك على الحياة أو الصحة.

 الدعم واإلرشاد

 تضمن: أن وللعمال، العمل ألصحاب الممثلة المنظمات مع بالتشاور عضو، دولة لكل ينبغي  .01

 السالمةب المعنية السياسات قبيل من المعنية، الوطنية السياسات في معالجة العمل عالم في والتحرش العنف أّن ظاهرة )أ(

 التمييز والهجرة؛ وعدم والمساواة المهنيتين والصحة

 وأنّ  اإلنفاذ؛ ولهيئات ولمنظماتهم وللعمال العمل متوفرة ألصحاب األخرى والتدريب واألدوات والموارد اإلرشاد أنّ  )ب(

 متخذة.  استثارة الوعي،المبادرات، بما فيها حمالت 

 وسائل التنفيذ

 تمشيا   دابيرالت من ذلك وغير الجماعية االتفاقات خالل ومن واللوائح القوانين عن طريق تطبق االتفاقية أن ينبغي  .03

 بحيث المهنيتين والصحة السالمة بشأن الموجودة التدابير عن طريق توسيع أو تكييف ذلك في بما الوطنية، الممارسة مع

 الحاجة. تقتضي حيثما محددة عن طريق وضع تدابير أو والتحرش، العنف تشمل

 االستنتاجات المقترحة من أجل توصية -دال

 للتوصية أن تتضمن ديباجة تشير إلى أنه ينبغي النظر إلى أحكام التوصية باالقتران بأحكام االتفاقية. ينبغي  .01
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 والحمايةالمبادئ والحقوق األساسية في العمل 

 تناولت أن العمل، عالم في والتحرش العنف على للقضاء ومتكامل شامل نهج اعتماد األعضاء، عند للدول ينبغي  .02

 فيو التمييز، وعدم والمساواة المهنيتين والصحة والسالمة العمل قانون في العمل عالم في والتحرش العنف أشكال جميع

 الحال؛ مقتضى حسب الجنائي القانون

 التي لالعم وترتيبات والمهن القطاعات في لجميع العمال، بمن فيهم العاملون تضمن ينبغي للدول األعضاء أن  .02

 مع تمشيا   ،وجه أكمل على الجماعية المفاوضة وحق النقابية بالحرية يتمتعوا أن والتحرش، للعنف يكونون فيها أكثر عرضة

 .(32 رقم) 0313 الجماعية، والمفاوضة التنظيم حق واتفاقية( 22 رقم) 0312 التنظيم، حق وحماية النقابية الحرية اتفاقية

 ينبغي للدول األعضاء أن تتخذ تدابير ترمي إلى ما يلي:  .03

دي لها والتص العمل عالم في والتحرش العنف ظاهرة لمنع كوسيلة المستويات كافة على الجماعية المفاوضة تشجيع )أ(

 العنف المنزلي على عالم العمل؛ انعكاسات ومعالجة

 علقيت فيما الجيدة المعنية والممارسات االتجاهات بشأن المعلومات ونشر جمع خالل من الجماعية المفاوضة تسهيل )ب(

 الجماعية.  االتفاقات ومحتوى التفاوض بعملية

 العامالت ماوالسي المهاجرين، العمال لحماية التدابير من غيرها أو تشريعية تدابير تتخذ ينبغي للدول األعضاء أن  .81

 والتحرش. العنف من والعبور، والمقصد المنشأ بلدان في المهاجرات

ينبغي للدول األعضاء أن تضمن أن تراعي األحكام بشأن العنف والتحرش الواردة في القوانين واللوائح   .80

 0330م التمييز، بما فيها اتفاقية المساواة في األجور، والسياسات الوطنية، صكوك منظمة العمل الدولية بشأن المساواة وعد

( 000)رقم  0332( واتفاقية التمييز )في االستخدام والمهنة(، 31)رقم  0330( وتوصية المساواة في األجور، 011)رقم 

 . (000 رقم) 0332 ،(والمهنة االستخدام في) وتوصية التمييز

 تدابير الوقاية

 اساتوالسي واللوائح القوانين في الواردة والتحرش، العنف بشأن المهنيتين والصحة السالمة ألحكام ينبغي  .88

 والصحة ةالسالم اتفاقية: ذلك في بما المهنيتين، والصحة بالسالمة المعنية الدولية العمل منظمة صكوك تراعي أن الوطنية،

 0320 المهنيتين، والصحة المةالس التابع لها؛ توصية 8118وبروتوكول عام ( 033 رقم) 0320 المهنيتين،

(؛ 020)رقم  0323توصية خدمات الصحة المهنية،  ،(010 رقم) 0323 المهنية، الصحة خدمات اتفاقية ؛(011 رقم)

 رقم) 8111 المهنيتين، والصحة للسالمة الترويجي اإلطار (؛ اتفاقية031)رقم  8118توصية قائمة األمراض المهنية، 

 ،(020 رقم) 0331 الليلي، العمل اتفاقية(؛ 032)رقم  8111للسالمة والصحة المهنيتين،  يالترويج(، توصية اإلطار 022

 8100، بصيغتها المعدلة؛ اتفاقية العمال المنزليين، 8111اتفاقية العمل البحري،  ؛(022 رقم) 0331 الليلي، العمل توصية

 (.810)رقم  8100(، توصية العمال المنزليين، 023)رقم 

ينبغي للدول األعضاء أن تحدد أنه ينبغي للعمال ولممثليهم أن يشاركوا في تصميم وتنفيذ ورصد السياسة التي   .83

 )ب(، على أن تقوم هذه السياسة بما يلي:08صاحب العمل بشأن العنف والتحرش، كما هو مشار إليه في النقطة  يعتمدها

 أشكال العنف والتحرش؛تذكر أنه لن يكون هناك تسامح مع أي شكل من  )أ(

 إرساء برامج للوقاية من العنف والتحرش، ذات أهداف قابلة للقياس؛ )ب(

 تحديد حقوق ومسؤوليات العمال وأصحاب العمل؛ )ج(

 النص على استشارة العمال وممثليهم وإعالمهم وتدريبهم، وتحديد الطرائق المالئمة لذلك؛ )د(

 الشكاوى والتحقيق؛توفير المعلومات بشأن إجراءات  (ه)

 ما خذي ت وأن والتحرش، بالعنف المتعلقة والخارجية الداخلية االتصاالت كافة الواجب، النحو على تراعى أن ضمان )و(

 بصددها؛ يلزم

 أن شأنها من عوامل تراعي )ج( أن08المشار إليها في النقطة  العمل مكان في المخاطر تقييم لعمليات ينبغي  .81

 عن ناجمةال العوامل ذلك في بما واالجتماعية، النفسية واألخطار المخاطر السيما والتحرش، للعنف التعرض احتمال من تزيد

والناجمة كذلك عن التمييز،  الزبائن والعمالء ومقدمي الخدمات والمستخدمين والمرضى والجمهور، قبيل من ثالثة أطراف

 تغذي العنف والتحرش؛ واجتماعية ثقافية ومعايير الجنسومعايير متعلقة بنوع  غير متكافئة سلطة عالقات ووجود
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عمال التي يكون فيها ال العمل وترتيبات والمهن القطاعات أجل من محددة األعضاء أن تعتمد تدابير للدولينبغي   .83

 وخدمات الصحية والرعاية والخدمات معزولة أماكن في والعمل الليلي العمل من قبيل والتحرش، للعنف عرضة أكثر

 والترفيه. والتعليم والنقل المنزلي والعمل الطوارئ

 الفئات وأ النساء مشاركة ينبغي للدول األعضاء أن تضمن أالّ تفضي تدابير منع العنف والتحرش إلى تقييد  .81

 منها.، في وظائف أو قطاعات أو مهن بعينها، أو إلى استبعادهم 01العمال المشار إليهم في النقطة  من األخرى

 اإلنفاذ والرصد ودعم الضحايا

أالّ تقتصر  والتحرش، العنف حاالت في )ب(03النقطة  في إليها والفعالة المشار المناسبة االنتصاف لسبل ينبغي  .82

 على حق االستقالة مع تعويض وأن تشمل ما يلي:

 اإلعادة إلى العمل؛ )أ(

 التعويض عن األضرار المادية وغير المادية؛ )ب(

األوامر التي تقتضي من صاحب العمل أن يتخذ تدابير لها قوة إنفاذ فوري لضمان إيقاف سلوكيات بعينها أو لتغيير  )ج(

 سياسات أو ممارسات معينة؛

 الرسوم والتكاليف القانونية. )د(

العنف والتحرش أن يتمتعوا بسبل الحصول على تعويض في حاالت اإلصابة بإعاقة نفسية  لضحاياينبغي   .82

 واجتماعية أو إعاقة جسدية من شأنها أن تؤدي إلى عجز عن العمل.

النقطة  في ليهاإ والمشار الجنس، نوع أساس على بالعنف يتعلق فيما النزاعات لتسوية المتخصصة لآلليات ينبغي  .83

 :يلي ما ملتش )د(، أن03

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

 اإلجراءات المعّجلة؛ )ب(

 توفير المشورة والمساعدة القانونيتين لمقدمي الشكاوى؛ )ج( 

 البلد؛ في انتشارا   األكثر باللغات المتاحة األخرى المعلومات وموارد األدلة )د(

 نقل عبء اإلثبات.  (ه)

 مشاروال الجنس، نوع أساس على العنف لضحايا المقدمة المتخصصة االنتصاف وسبل والخدمات للدعم ينبغي  .31

 :يلي ما تشمل أن )د(،03النقطة  في إليها

 الدعم لمساعدة الضحايا على العودة إلى سوق العمل؛ )أ(

 خدمات المشورة واإلعالم، بما في ذلك في مكان العمل؛ )ب(

 ساعة؛ 81على مدار خطوط للطوارئ  )ج(

 خدمات الطوارئ؛ )د(

 الرعاية والعالج الطبيان؛ (ه)

 مراكز لمواجهة األزمات، بما فيها المالجئ؛ )و(

 وحدات شرطة متخصصة لتوفير الدعم للضحايا. )ز(

(، ه)03الرامية إلى التصدي النعكاسات العنف المنزلي على عالم العمل والمشار إليها في النقطة  للتدابيرينبغي   .30

 أن تشمل ما يلي:

 إجازة مدفوعة األجر لضحايا العنف المنزلي؛ )أ(

 ساعات عمل مرنة لضحايا المطاردة والعنف المنزلي؛ )ب(

 ن عمل أخرى؛نقل ضحايا العنف المنزلي بشكل مؤقت أو دائم إلى أماك )ج(
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 الحماية المؤقتة من صرف ضحايا العنف المنزلي؛ )د(

 عمليات تقييم مخاطر مكان العمل، خاصة بالعنف المنزلي؛ (ه)

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

 استثارة الوعي بآثار العنف المنزلي. )ز(

كبي العنف والتحرش في عالم العمل، من خالل توفير المشورة وغير ذلك من التدابير، حسب مرت مساعدة ينبغي  .38

 مقتضى الحال، بغية تجنب تكرار حدوث أعمال العنف والتحرش وتسهيل إعادة إدماجهم في العمل.

 حديد ومعالجةت بهدف الجنسين قضايا يراعي العمل والسلطات المختصة األخرى أن تتبع تدريبا   لمفتشي ينبغي  .33

ددة مح مجموعات ضد والتمييز الجنس نوع أساس على والعنف واالجتماعية النفسية واألخطار والمخاطر والتحرش العنف

 من العمال.

 ذلك يف بما التمييز، وعدم والمساواة المهنيتين والصحة السالمة عن المسؤولة الوطنية الهيئات لوالية ينبغي  .31

 العمل. عالم في والتحرش العنف تشمل أن الجنسين، بين المساواة

الجنس  بحسب بشأن العنف والتحرش في عالم العمل، مصنفة إحصاءات وتنشر تجمع أن األعضاء للدول ينبغي  .33

 .01 ونوع العنف والتحرش وقطاع النشاط االقتصادي، وال سيما فيما يتعلق بمجموعات العمال المشار إليها في النقطة

 الدعم واإلرشاد

 ينبغي للدول األعضاء أن تضع وتنفذ وتنشر ما يلي:  .31

 لطةالس التمييز وعالقات ذلك في بما وتحرش، عنف أعمال وقوع احتمال من تزيد لعوامل التصدي إلى ترمي برامج )أ(

 ؛التي تغذي العنف والتحرش واالجتماعية والثقافية المتعلقة بنوع الجنس والمعايير والمعايير غير المتكافئة

ن والمدعين العامي الشرطة ورجال العمل ومفتشي القضاة لمساعدة تدريب وبرامج الجنسين تراعي توجيهية مبادئ )ب(

 صحابأ مساعدة جانب إلى والتحرش، بالعنف يتعلق فيما بواليتهم الوفاء على الحكوميين المسؤولين من وغيرهم

 لهما؛ والتصدي والتحرش العنف من الوقاية على العمل والعمال ومنظماتهم

 قطاع، بكل خاصة أو عامة أكانت سواء المخاطر، لتقييم وأدوات العمل لمكان وسياسات نموذجية ممارسات مدونات )ج(

 تناسبي؛ غير بشكل المتضررين بالعمال الخاصة الحاالت مراعاة مع والتحرش، العنف أشكال كافة بشأن

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

لضحايا ا وتمنع وصم التمييزية للسلوكيات وتتصدى الجنس، نوع أساس على العنف السيما والتحرش، العنف قبول

 الشكاوى والشهود والمبلّغين عن العنف والتحرش؛ ومقدمي

 التعليم والتدريب المهني؛ ستوياتم كافة على الجنسين تراعي تعليمية مناهج (ه)

 في بما ،الجنس نوع أساس على العنف بشأن اإلعالم وسائط في العاملين من وغيرهم للصحفيين تدريبية ومواد برامج )و(

 عنه؛ الناجمة الخطر وعوامل األساسية أسبابه ذلك

 والتحرش. العنف من خالية تكون ومتناسقة وصحية آمنة عمل أماكن تعزيز إلى ترمي حمالت )ز(

ينبغي للدول األعضاء، عند تسهيل االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم، أن توفر الموارد   .32

والمساعدة للعاملين في االقتصاد غير المنظم وجمعياتهم بغية الوقاية من العنف والتحرش والتصدي لهما في االقتصاد غير 

 المنظم.
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ORYYYYYYOOOONOOOOOONOOألمانياحكومة

YC-RYYYYYNYYYYNYYYYYYYYYYYYغاناحكومة

YC-RYYYYYNYOYYYYYYYOYYYOYYYاليونانحكومة

YC-RYYYYYNYYYOYYYNYYOYYYYYOغواتيماالحكومة

YC-RYYYYYYYYYYNNYYYYYYYYYYYهنغارياحكومة

YRYYYYYYYOYONNYYYYOONNOYYآيسلنداحكومة

YC-RYYYYYNOYYYYYYYYYYYYYYYOالهندحكومة

YC-RYYYOYYOYNYYYYYOOOYYYOYYإندونيسياحكومة

YRYOYYYYYOYOYYOYOYYYYYYYYجمهورية إيران اإلسالميةحكومة

YRYYYYYYNOYOYYالعراقحكومة

YC-RYYYYYYOYYYYYYYYYYYYYYYYإسرائيلحكومة

YC-RYYYOYNYYYYNYYYYYYYYYYYOإيطالياحكومة

YC-RYYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYجامايكاحكومة

YRYYYNOOOONOOOOاليابانحكومة

YC-RYYYYYYYYYYYYYYNOYYYYYOYاألردنحكومة

YRYYYYYNYONONOYYNYNNYYYYجمهورية كورياحكومة

YC-RYYYYYYYYYYNYYYOOYYOYNYYالكويتحكومة

YRYOYYYNYYYYNجمهورية الو الديمقراطية حكومة

YRYYYYYYYYYYNOالتفياحكومة

YC-RYYOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYليتوانياحكومة

C-RYYYYYNYYYYNYYYYYYYYYYYYلكسمبرغحكومة

YC-RYYYYONYYNYNOOYYYYYYYماليحكومة

YC-RYYYYYYYOYYYYYYYYYYYOYYYمالطةحكومة

YC-RYYYYYYYOYOYYNNOYYYOOOYOالمكسيكحكومة

YCYYYYYNYYYYNYYYYYYYYYYYYالجبل األسودحكومة

YRYYYYYYYYNYNميانمارحكومة

YC-RYYYYYYYYYYYYYYOYYYYYYYYناميبياحكومة

OOOOOOONOOYYNOYYYOYYYYYYYهولنداحكومة

OOYYYYYNONYOYOYYYYOYYNYYYنيوزيلنداحكومة

YRYYYYYYYOYONNYYYYOONNOYYالنيجرحكومة

مضمون اتفاقية: اإلنفاذ 

والرصد ودعم الضحايا
التعاريف والنطاقالديباجةشكل الصكوك

مضمون اتفاقية: 

المبادئ والحقوق 

األساسية في العمل 

والحماية

مضمون اتفاقية: 

تدابير الوقاية
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مضمون اتفاقية

مضمون اتفاقية: 

الدعم واإلرشاد 

على المستوى 

الوطني

مضمون اتفاقية: 

وسائل التنفيذ

12345678910111213141516171819202122232425البلدالهيئة المجيبة

YC-RYYYYYNYONYYYYYYYYOYُعمانحكومة

YC-RYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYOYYبنماحكومة

YC-RYYYYYNOYNYYYYYYYYYYYYYOباراغوايحكومة

YC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYبيروحكومة

YRYYYYYYOYYYNYYYYYYYYYYYOالفلبينحكومة

YRYYYYYNYYYYNYYYYYYYYYYYبولنداحكومة

YC-RYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYالبرتغالحكومة

YC-RYYYYYNYYNNNYYYYYYYYYYYYرومانياحكومة

YOYYYYYYYOYOYOYONOOYYOYYYاالتحاد الروسيحكومة

YRYNYYOYYOYOYYYYYYYYYNYYYسانت فنسنت وجزر غرينادينحكومة

YRYYYYYYYOYONYYYOOYYYYYYYالمملكة العربية السعوديةحكومة

YC-RYONYYNYONYNYYYYOYOYNYONالسنغالحكومة

YC-RYOYOYNYYYONYYYYYYYYYYYYسيشلحكومة

YRYYYYYYYONNYNYNNYNYYNYYNسنغافورةحكومة

YC-RYYYYYNYYYYYYYYYYYYYYYYYسلوفينياحكومة

YC-RYYYYYYYYYYNYYYYYYYYYYYYجنوب أفريقياحكومة

RYYYYYYYYOONYYYYYYYYYYYاسبانياحكومة

YCYYYYYNYOYYNYYYYYYYYYYYYسري النكاحكومة

YC-RYYYYYNYYYYNYYYYYYYYYYYYسورينامحكومة

YOYYYYYNYYYONYYYYYOYYNYYYالسويدحكومة

YOYYYYYNYYYYNYYYOONOYYYYYسويسراحكومة

YRYYYYYNOYYYNYYYYYYYYYYYYتايلندحكومة

YC-RYOYYYNOOOOYYYYOYYYYYYYYترينيداد وتوباغوحكومة

YC-RYYYYYYYOYYYOYYYYOYYYNYYتونسحكومة

YC-RYYYYNYYYONYYYYYYYYYYتركياحكومة

YC-RYYYYYYYYNYNYYYYYYYYYYYYأوكرانياحكومة

YC-RYNYYYNYYNYNYYYYYYYYYYYYاإلمارات العربية المتحدةحكومة

YC-RYYYYYYYYNOOYYYYYOYYYYOOالمملكة المتحدةحكومة

YC-RYYYYYYYONOYYYYYYYYYYOYYأوروغوايحكومة

YC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYزامبياحكومة

YC-RYYYYYYYYYYNYYYYYYYYYYYYزمبابويحكومة

مضمون اتفاقية: اإلنفاذ 

والرصد ودعم الضحايا
التعاريف والنطاقالديباجةشكل الصكوك

مضمون اتفاقية: 

المبادئ والحقوق 

األساسية في العمل 

والحماية

مضمون اتفاقية: 

تدابير الوقاية
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YYYOOYOYOOYOYOYOYONN/ANالجزائرحكومة

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYNFNاألرجنتينحكومة

ONNYNYYOYYYOYYYOOYNONأسترالياحكومة

YYYONYOOYYYOOYNYYYYYYNONالنمساحكومة

YYYYYYYYYYYYYYOONYNYYYN/ANالبحرينحكومة

YYYYYYYYYYYOYYOYYYYYYNN/ANبنغالديشحكومة

YYYYYYYYOYYOYYYYYYYYYYOYبلجيكاحكومة

YYYNYNOYYYYYNYOYYYYYONN/ANبلغارياحكومة

YNYYYYYYYOYNYYYYYYNYYYN/AYالكاميرونحكومة

YOYYOYYYYYYYYYYYYYYYYYOYكنداحكومة

YYYYYYYYYOYYYOYYYYYNN/ANتشادحكومة

YYYYOYYYYYYYYYYYYYYYYON/ANشيليحكومة

YNOYYYYYYOYOOYYYYYYYOON/AYكولومبياحكومة

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYNN/ANجزر كوكحكومة

OYYYYYYYYYYYYYOYYYYYYYN/ANكوستاريكاحكومة

YYYYYYOYOYYYYNYYYYYYYNN/ANكوباحكومة

YYYYYYYYYNYOOYYYYYYYYNN/ANقبرصحكومة

YYYYOYOYOYYYYYNYYYYYYYN/AYالجمهورية التشيكيةحكومة

YYYYOYNYOYYNNYYYYYYYYNN/ANالدانمركحكومة

YNNYYYYYNOYYYNYYYYYNYN/ANاكوادورحكومة

YYONYYOYOOYOOYNNYYYYYNN/ANمصرحكومة

YNYYYYYYYYYYYYYYYYYYYNN/ANاستونياحكومة

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYNN/AYفنلنداحكومة

مضمون توصية: المبادئ 

والحقوق األساسية في العمل 

والحماية

مضمون توصية: 

تدابير الوقاية
مشاكل خاصةمضمون توصية: اإلنفاذ والرصد ودعم الضحايا

مضمون توصية: الدعم 

واإلرشاد على المستوى 

الوطني
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YOOOYYYYOOOOYOOYYYYYYN/AYفرنساحكومة

YYYNOOYYOOYOOYOYYYYONألمانياحكومة

YYYYYYYYYYYYYYYYYYNN/ANغاناحكومة

YYYOYYOYYYYONOYYYYYOYN/AYاليونانحكومة

YYYYYYYYYYYYOYYYYYYYYNN/ANغواتيماالحكومة

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYNN/ANهنغارياحكومة

YYYOYYYYNYYYNYYYYYYYNON/AYآيسلنداحكومة

YNONYOYOYYYOOYYYOYYYYNOYالهندحكومة

YNYYYYYYYYYYOYYYYYYYYNN/ANإندونيسياحكومة

YOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYON/AYجمهورية إيران اإلسالميةحكومة

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYOYالعراقحكومة

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYNN/ANإسرائيلحكومة

YYYYYYYYOYYYYYYYYYOYYNN/ANإيطالياحكومة

YYYYYYYYYYYYYYNYYYYYYYN/AYجامايكاحكومة

OYOYOYOYOON/ANاليابانحكومة

YNYYYNYYNYYOYYYYOYNYNYN/ANاألردنحكومة

YYYYYYYYYYYOONYYYNYYYYN/ANجمهورية كورياحكومة

OYYYYYYYYYOOYYOOONN/AYالكويتحكومة

YYYYYYYYYYYYYYYYYN/ANجمهورية الو الديمقراطية حكومة

YYYYYYYYYYYOYYNYYYYOYNN/ANالتفياحكومة

YYYYYYYYYYYYYYYYYYNN/Aليتوانياحكومة

YNYNYYYYYYYYYNYYYYYYYNN/ANلكسمبرغحكومة

YYYYYYYYYYYYYNYN/ANماليحكومة

NYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYNN/AYمالطةحكومة

YOYYYYYYYNYYNYNYYYYYNYFYالمكسيكحكومة

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYNN/ANالجبل األسودحكومة

YYYYYYYYYYYYYNYYYYYYYYN/ANميانمارحكومة

YOYYYYYYYYYYYYYYYYYYONN/ANناميبياحكومة

YYYNOYYYYYYYOYOOYYYYOON/ANهولنداحكومة

YYOYYYNNNOOOOYNNYYYYNON/AYنيوزيلنداحكومة

YYYOYYYYNYYYNNYYYYYYOON/AYالنيجرحكومة

مضمون توصية: المبادئ 

والحقوق األساسية في العمل 

والحماية

مضمون توصية: 

تدابير الوقاية
مشاكل خاصةمضمون توصية: اإلنفاذ والرصد ودعم الضحايا

مضمون توصية: الدعم 

واإلرشاد على المستوى 

الوطني
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YYYYYOYOOYYYYOYNN/ANُعمانحكومة

YYYYYYYYYYYYYYNYYYYYYNN/ANبنماحكومة

OYYYYNYYYYNYNYNYOYOYYON/AYباراغوايحكومة

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYN/ANبيروحكومة

YYYYYNYYYYYYYYYYYYYYYON/ANالفلبينحكومة

YYYYYYYOYOYNYYYYNN/AYبولنداحكومة

YYYNOYYYYYYYOYYOOYYYONN/AYالبرتغالحكومة

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYNNN/ANرومانياحكومة

YYYNNYYYYOYYNYYYYYYYYNOYاالتحاد الروسيحكومة

YOYYYYYYYYYOOYYYNYNYNNN/ANسانت فنسنت وجزر غرينادينحكومة

YONNYYYYYYYOOYYYYYYYYYN/ANالمملكة العربية السعوديةحكومة

YYYNOYNYNYNNNNNNYYYYONN/ANالسنغالحكومة

YYYYYYYYYYYYYYYYNYYYYON/AYسيشلحكومة

YNOYNYNYNNYNNYNNYYNYYNN/ANسنغافورةحكومة

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYNN/ANسلوفينياحكومة

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYNN/ANجنوب أفريقياحكومة

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYNN/AYاسبانياحكومة

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYNN/ANسري النكاحكومة

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYNN/ANسورينامحكومة

YYYNYYYYYYYONNYYYYYNNNN/AYالسويدحكومة

YYYYNYYONNNYNYYYYNNONسويسراحكومة

YYYNYYYYYYYONYNYYYYYYNN/ANتايلندحكومة

YYYYYYYYYYYYYYNYYYYYYYN/AYترينيداد وتوباغوحكومة

YYYYYYYYOYYYYNOYYYYYYN/AYتونسحكومة

YYYYYYYYYYYNN/ANتركياحكومة

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYNN/AYأوكرانياحكومة

YOOYYNYNYYYYYYYYYYYYYYONاإلمارات العربية المتحدةحكومة

YOOYOOYYOYYOYYYYNYYYONN/AYالمملكة المتحدةحكومة

YYYYYYYYYYYOYYYYYYYOONN/ANأوروغوايحكومة

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYNN/ANزامبياحكومة

YNYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYN/ANزمبابويحكومة

مضمون توصية: المبادئ 

والحقوق األساسية في العمل 

والحماية

مضمون توصية: 

تدابير الوقاية
مشاكل خاصةمضمون توصية: اإلنفاذ والرصد ودعم الضحايا

مضمون توصية: الدعم 

واإلرشاد على المستوى 

الوطني
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مضمون اتفاقية

مضمون اتفاقية: 

الدعم واإلرشاد 

على المستوى 

الوطني

مضمون اتفاقية: 

وسائل التنفيذ

12345678910111213141516171819202122232425المختصرالبلدالهيئة المجيبة

ACCIOOONOONYOONOYOYYNOOYOOOONأسترالياأصحاب العمل

IVNONNYNOOONOONYYYNYOYYONالنمساأصحاب العمل

WKÖNONONOالنمساأصحاب العمل

OEBYRNNNYNNNONNNONNNYNNONNNOقبرصأصحاب العمل

DANRYYNNYNYNNNNNYNNNNYNNYNYالدانمركأصحاب العمل

ETKRYNYYNYYNYNONNNNYNاستونياأصحاب العمل

GEAC-RYYYYYYYYYYNOYYYYYYYYYYYجورجياأصحاب العمل

BDANONOOONOOONONONOOOألمانياأصحاب العمل

ConfcommercioYROYOONOOONOOOOYOOOYإيطالياأصحاب العمل

KeidanrenNOYYYYYNYYYONNNNNاليابانأصحاب العمل

KEFNOYYYYYNYONNYجمهورية كورياأصحاب العمل

NCEKRCYYYYYNYYYYNYYYYYYYYYYYYقيرغيزستانأصحاب العمل

ALIYC-RYYYOYYYOYYYOYYOYYYOYYOYلبنانأصحاب العمل

FEDILNONNNNONNNNOONNNلكسمبرغأصحاب العمل

CONCAMINYOYYYYYNOONONONONOOOONNOOالمكسيكأصحاب العمل

COPARMEXYRYYYOYYYONNNNNNNNNNNNNNOالمكسيكأصحاب العمل

MEFNالجبل األسودأصحاب العمل

BusinessNZOOONOOONNNONYONOYYOYYNYYOنيوزيلنداأصحاب العمل

EFPYRYYYYYNYYYYYYYYYYYYYYYYYباكستانأصحاب العمل

SLEFYC-RYYYYYNYYYYNYYYYYYYYYYYYسانت لوسياأصحاب العمل

CNPYRYYYYYNYYNONYYYYYYYYYYYالسنغالأصحاب العمل

SNEFNN/AYYYYYNYONNNNYNNYNYYNYYNسنغافورةأصحاب العمل

BUSAYRYYYYNNYYNYYYYNYOYYNYYYجنوب أفريقياأصحاب العمل

CEOEYRNNOOYYOONONONNOOYOOOONاسبانياأصحاب العمل

TISKYRYYYYYNYONONتركياأصحاب العمل

USCIBON/ANNالواليات المتحدةأصحاب العمل

CNCSYROYNNNأوروغوايأصحاب العمل

EMCOZYC-RYYYYYYOOYONYYNOYYYYYYYOزمبابويأصحاب العمل

IOENONNYYYNOONOOYYYNYOYYNYOYالعالمأصحاب العمل

مضمون اتفاقية: اإلنفاذ والرصد 

ودعم الضحايا
التعاريف والنطاقالديباجةشكل الصكوك

مضمون اتفاقية: المبادئ 

والحقوق األساسية في 

العمل والحماية

مضمون 

اتفاقية: تدابير 

الوقاية
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ACCINNOYOYOOONONONONOOOONYYأسترالياأصحاب العمل

IVYNYNNNONNOYOOYOYYYNYYNالنمساأصحاب العمل

WKÖOOOONNالنمساأصحاب العمل

OEBNNNNNNNNNNNOOONYNONYYYYقبرصأصحاب العمل

DANNYNNNNNNNNNNNNNYNNNYNYالدانمركأصحاب العمل

ETKNNNYNNاستونياأصحاب العمل

GEAYYYYYNNYNYYYYYNNNYYYYNYجورجياأصحاب العمل

BDANNOOOONNNألمانياأصحاب العمل

ConfcommercioOOYOOYYONNإيطالياأصحاب العمل

KeidanrenYYYNYNNONNNNYYNNNاليابانأصحاب العمل

KEFNNNNNYNNNNNNNNNNNYYYYYNجمهورية كورياأصحاب العمل

NCEKRYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYNقيرغيزستانأصحاب العمل

ALIYYYYYYYYYYYOOYYYYYYYOYYلبنانأصحاب العمل

FEDILNNNNNNNNNNNNONNلكسمبرغأصحاب العمل

CONCAMINYNNNYYYOOONOOYOOYYYYYOYالمكسيكأصحاب العمل

COPARMEXYNNNNYONNOOYYYNYYYNONNYالمكسيكأصحاب العمل

MEFالجبل األسودأصحاب العمل

BusinessNZONOONYNNNOOONYNNYNNNNOYنيوزيلنداأصحاب العمل

EFPYYYYYYYYYOYYYYNYYYYYYNNباكستانأصحاب العمل

SLEFYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYNNسانت لوسياأصحاب العمل

CNPYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYNالسنغالأصحاب العمل

SNEFYNOYNYYYYNYNNYNNYYNYYNNسنغافورةأصحاب العمل

BUSAOYNNNNNONOYONOYYYOOYYYYجنوب أفريقياأصحاب العمل

CEOEONYNONOOYOOOOOOOOOOONYNاسبانياأصحاب العمل

TISKYYYNYYYYNNYOOYNYYYYYYNNتركياأصحاب العمل

USCIBNNNNNYNNNNNNNNNYNOYONNالواليات المتحدةأصحاب العمل

CNCSOOONNNONNNYNNأوروغوايأصحاب العمل

EMCOZYNNYNOYOOYOYYNYNOYOYNNزمبابويأصحاب العمل

IOEOYNNNNNNOOYNNNYYYOOYYNYالعالمأصحاب العمل

مضمون توصية: المبادئ والحقوق 

األساسية في العمل والحماية
مضمون توصية: اإلنفاذ والرصد ودعم الضحايامضمون توصية: تدابير الوقاية

مضمون توصية: الدعم 

واإلرشاد على المستوى 

الوطني

مشاكل خاصة
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مضمون اتفاقية

مضمون اتفاقية: 

الدعم واإلرشاد 

على المستوى 

الوطني

مضمون اتفاقية: 

وسائل التنفيذ
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BSPSHYCYYYYYNYONYNYYYYYYYYYYYYألبانياعمال

UNTAYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYأنغوالعمال

ABPSAYC-RYYYYYNYYYYYYYYYYYYYYYYYأنتيغوا وبربوداعمال

AEFIPYRYYYYYYYNYYNYYYYYYYYYYYYاألرجنتينعمال

APOCYRYYYYYYYNYYNYYYYYYYYYYYYاألرجنتينعمال

CTAAYC-RYYYYYYYYYYNYYYYYYYYYYYYاألرجنتينعمال

CGT-RAYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYاألرجنتينعمال

UEJNYRYYYYYYYNYYNYYYYYYYYYYYYاألرجنتينعمال

ACTUYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYأسترالياعمال

BAKYC-RYYYYYYYYYONYYYYYYYYYYYYالنمساعمال

GFBTUYCNNYYYNYYNYNYYYNYYYYYYYYالبحرينعمال

BJSDYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYبنغالديشعمال

BJSLYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYبنغالديشعمال

BLFYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYبنغالديشعمال

NUPWYC-RYYYYYYYYYYNYYYYYYYYYYYYبربادوسعمال

BKDPYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYبيالروسعمال

CGSLBYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYبلجيكاعمال

CSCYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYبلجيكاعمال

FGTBYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYبلجيكاعمال

CONTRATUHYCYYYYYOYYNYOOYYOYOYYYالبرازيلعمال

CUTYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYالبرازيلعمال

UGTYC-RYYYYONYOYONOYYYYYYYYYYYالبرازيلعمال

CITUBYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYبلغارياعمال

CNTBYC-RYYYOYNYONOYOYYYYYYYYYOYبوركينا فاسوعمال

CSBYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYبوركينا فاسوعمال

CSBYC-RYYYYYYYONOYOYYOOYYOYOYYبورونديعمال

CCTYC-RYYYOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYالكاميرونعمال

CSACYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYالكاميرونعمال

CLCYC-RYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYكنداعمال

USTYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYتشادعمال

مضمون اتفاقية: 

اإلنفاذ والرصد ودعم 

الضحايا

التعاريف والنطاقالديباجةشكل الصكوك

مضمون اتفاقية: المبادئ 

والحقوق األساسية في 

العمل والحماية

مضمون 

اتفاقية: تدابير 

الوقاية
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مضمون اتفاقية

مضمون اتفاقية: 

الدعم واإلرشاد 

على المستوى 

الوطني

مضمون اتفاقية: 

وسائل التنفيذ
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CUTYC-RYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYشيليعمال

CGTYC-RYYYYYYYYYYNYYYYYYYYYYYYكولومبياعمال

CTCYC-RYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYكولومبياعمال

CUTYC-RYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYكولومبياعمال

CTTCYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYجزر القمرعمال

CIWAYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYجمهورية الكونغو الديمقراطيةعمال

CSJMPYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYجزر كوكعمال

CTRNYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYكوستاريكاعمال

CUTYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYكوستاريكاعمال

FENATSEAYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYكوستاريكاعمال

FEREPRODISYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYكوستاريكاعمال

UGTCIYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYكوستاريكاعمال

PEOYC-RYYYYYNYYYYNYYYNOYYYYYYYكوت ديفوارعمال

CMKOSORYYOOYNOYYYYYYOYYYYYOYقبرصعمال

CSCYC-RYOYYOYYYYYYYYYOYOYYYالجمهورية التشيكيةعمال

LOYC-RYYYYYNYYYYNYYYYYYYYYYYYالدانمركعمال

CASCYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYالجمهورية الدومينيكيةعمال

CNTDYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYالجمهورية الدومينيكيةعمال

CNUSYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYالجمهورية الدومينيكيةعمال

FENAMUTRAYC-RYYYYYYYOYYOYYYYYYYYYYYYالجمهورية الدومينيكيةعمال

CEDOCUTYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYاكوادورعمال

CATSYCYYYYYYONYYOYYYYالسلفادورعمال

CNTSYC-RYYYYYYYYYYNYYYYYYYYYYYYالسلفادورعمال

FTUCYCYYYYYYYYYYNYYYYYYYYYYYYفيجيعمال

CGTYC-RYYYYYYOYYYOYYYYYYYYYYYYفرنساعمال

CGT–FOYC-RYYYOYYNYYYNYYNYYYOYYYYOفرنساعمال

COSYGAYC-RYYYYYYYYYOYYYNYYYYYYYYYغابونعمال

FLETAIGYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYغابونعمال

USYTZPOGYC-RYYYYYYYYYOYYYNYYYYYYYYYغابونعمال

GTUCYC-RYYYYYYYYYYNYYYYYYYYYYYYجورجياعمال

مضمون اتفاقية: 

اإلنفاذ والرصد ودعم 

الضحايا

التعاريف والنطاقالديباجةشكل الصكوك

مضمون اتفاقية: المبادئ 

والحقوق األساسية في 

العمل والحماية

مضمون 

اتفاقية: تدابير 

الوقاية



 

 

ق
ح
المل

 

1
1
1
 

IL
C

.1
0
7

/V
/2 

 

 

مضمون اتفاقية

مضمون اتفاقية: 

الدعم واإلرشاد 

على المستوى 

الوطني

مضمون اتفاقية: 

وسائل التنفيذ
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DGBYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYألمانياعمال

NGGYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYألمانياعمال

GTPCWUYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYغاناعمال

TUCYC-RYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYغاناعمال

GSEEYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYاليونانعمال

CGTGYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYغواتيماالعمال

CUSGYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYغواتيماالعمال

FESTRASYC-RYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYغواتيماالعمال

UNSITRAGUA HistóricaYC-RYYYYYYYYYONYYYOYYYYYYYYغواتيماالعمال

CNTGYC-RYYYYYNYYNYOYYYYYYYYYYYYغينياعمال

CTHYC-RYOYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYهايتيعمال

HKCTUYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYهونغ كونغ، الصينعمال

HMSYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYالهندعمال

INTUCYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYالهندعمال

SEWAYC-RYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYالهندعمال

KSBSIYC-RYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYإندونيسياعمال

KSPIYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYإندونيسياعمال

GFITUYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYالعراقعمال

HistadrutYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYإسرائيلعمال

CGILYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYإيطالياعمال

UILYC-RYYYYYNYYYYNYYYYYYYYYYYYإيطالياعمال

JTUC-RENGOYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYاليابانعمال

FITU-JYC-RYYYYYYOYYYNYYYYYYYYYYYYاألردنعمال

FPRKYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYكازاخستانعمال

COTUYCYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYكينياعمال

KUCFAWYC-RYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYYكينياعمال

KUDHEIHAYC-RYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYYكينياعمال

KUSPAWYC-RYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYYكينياعمال

FKTUYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYجمهورية كورياعمال

FTUYC-RYYYYYNYOOYOYOYYYOYYOYقيرغيزستانعمال

مضمون اتفاقية: 

اإلنفاذ والرصد ودعم 

الضحايا

التعاريف والنطاقالديباجةشكل الصكوك

مضمون اتفاقية: المبادئ 

والحقوق األساسية في 

العمل والحماية

مضمون 

اتفاقية: تدابير 

الوقاية
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مضمون اتفاقية

مضمون اتفاقية: 

الدعم واإلرشاد 

على المستوى 

الوطني

مضمون اتفاقية: 

وسائل التنفيذ

12345678910111213141516171819202122232425المختصرالبلدالهيئة المجيبة

LBASYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYالتفياعمال

LPSKYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYليتوانياعمال

LCGBYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYلكسمبرغعمال

OGBLYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYلكسمبرغعمال

CIAWU YC-RYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYمالويعمال

HFPCWUYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYمالويعمال

MCTUYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYمالويعمال

MTUCYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYماليزياعمال

CGTMYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYموريتانياعمال

CLTMYC-RYYYYOYYYOOYYYYOYOOYYYYYموريتانياعمال

SNTIAYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYموريتانياعمال

CATYC-RYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYالمكسيكعمال

CROCYC-RYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYالمكسيكعمال

CROMYC-RYYYYYYNYYYYYYYYYOYYYYOYالمكسيكعمال

CTMYC-RYYYYYYYYYYNYYYYYYYYYYYYالمكسيكعمال

UNTYC-RYYYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYالمكسيكعمال

MOLDSINDCOOPMERTYC-RYYYYYYYYYYNYYYYYYYYYYYYجمهورية مولدوفاعمال

CNSMYCYYYYYNYYYYNYYYYYYYYYYYYجمهورية مولدوفاعمال

SindLUCASYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYجمهورية مولدوفاعمال

CMTUYC-RYYYYYYYYYYNYYYYYYYYYYYYمنغولياعمال

CTUMYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYالجبل األسودعمال

UFTUMYCYYYYYNYYYYNYYYYYYYYYYYYالجبل األسودعمال

UGTMYC-RYYYYYNYYYYNYYYYYYYYYYYالمغربعمال

ANTUFYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYنيبالعمال

NTUCYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYنيبالعمال

CNVYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYهولنداعمال

FNVYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYهولنداعمال

VCPYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYهولنداعمال

NZCTUYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYنيوزيلنداعمال

FESITUNYC-ROYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYOYنيكاراغواعمال

مضمون اتفاقية: 

اإلنفاذ والرصد ودعم 

الضحايا

التعاريف والنطاقالديباجةشكل الصكوك

مضمون اتفاقية: المبادئ 

والحقوق األساسية في 

العمل والحماية

مضمون 

اتفاقية: تدابير 

الوقاية



 

 

ق
ح
المل

 

1
1
3
 

IL
C

.1
0
7

/V
/2 

 

 

مضمون اتفاقية

مضمون اتفاقية: 

الدعم واإلرشاد 

على المستوى 

الوطني

مضمون اتفاقية: 

وسائل التنفيذ
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CNTYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYالنيجرعمال

SNTINYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYالنيجرعمال

NLCYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYنيجيرياعمال

GFOTUYCYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYُعمانعمال

PWFYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYباكستانعمال

CONATOYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYبنماعمال

CONUSIYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYبنماعمال

CTRPYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYبنماعمال

CUT-AYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYباراغوايعمال

CATPYC-RYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYبيروعمال

CGTPYC-RYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYبيروعمال

CUTYC-RYYYYYYYYYOOYYYYYYYYYYYYبيروعمال

FFWYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYالفلبينعمال

TUCPYC-RYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYالفلبينعمال

NSZZYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYبولنداعمال

BNSYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYرومانياعمال

COTRAFYC-RYYYYYYYYYNYYYYYYYYYYYYروانداعمال

CNTSYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYالسنغالعمال

SYGASYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYالسنغالعمال

UDTSYC-RYYYYYYYYNYNYYYYYYYYYYYYالسنغالعمال

SLLCYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYسيراليونعمال

SNTUCYC-RYYYYYYYYYYNYYNYOYYYYYYOسنغافورةعمال

COSATUYC-RYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYجنوب أفريقياعمال

SACCAWUYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYجنوب أفريقياعمال

CCOOYC-RYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYاسبانياعمال

UGTYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYاسبانياعمال

CWCYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYسري النكاعمال

JSSYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYسري النكاعمال

SLNSSC-RYYYYYNYYYONYYYYYYYYYYYYسري النكاعمال

RavaksurYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYسورينامعمال

مضمون اتفاقية: 

اإلنفاذ والرصد ودعم 

الضحايا

التعاريف والنطاقالديباجةشكل الصكوك

مضمون اتفاقية: المبادئ 

والحقوق األساسية في 

العمل والحماية

مضمون 

اتفاقية: تدابير 

الوقاية
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مضمون اتفاقية

مضمون اتفاقية: 

الدعم واإلرشاد 

على المستوى 

الوطني

مضمون اتفاقية: 

وسائل التنفيذ
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HRFYC-RYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYالسويدعمال

UNIAYC-RYYYYYYYYYYNYYYYYYYYYYYYسويسراعمال

USSYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYسويسراعمال

Travail.SuisseYYYYYYNYYYYYYYYOYYYYYYYYسويسراعمال

TUCTAYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYجمهورية تنزانيا المتحدةعمال

UGTTYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYتونسعمال

HAK-ISYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYتركياعمال

KESKYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYتركياعمال

NOTUYC-RYYYYYYYYYYNYYYYOYYYYYYYأوغنداعمال

FPPMSPUYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYأوكرانياعمال

TUCYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYالمملكة المتحدةعمال

AFL-CIOYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYالواليات المتحدةعمال

UFCWYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYالواليات المتحدة وكنداعمال

SEIUYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYالواليات المتحدة وكنداعمال

USWYC-RYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYالواليات المتحدة وكنداعمال

PIT-CNTYC-RYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYأوروغوايعمال

CTASIYC-RYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYجمهورية فنزويال البوليفاريةعمال

CTVYRYYYYYOYYOONOجمهورية فنزويال البوليفاريةعمال

FFAWUZYC-RYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYزمبابويعمال

ZCTUYC-RYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYزمبابويعمال

ZDAWUYC-RYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYزمبابويعمال

BWIYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYالعالمعمال

IDWFYC-RYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYالعالمعمال

IFJYC-RYYYYYYYYYYNYYYYYYYYYYYYالعالمعمال

IndustriALLYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYالعالمعمال

ITFYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYالعالمعمال

ITUCYC-RYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYالعالمعمال

IUFYC-RYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYالعالمعمال

PSIYC-RYYYYYNYYYYYYYYYYYYYYYYYالعالمعمال

مضمون اتفاقية: 

اإلنفاذ والرصد ودعم 

الضحايا

التعاريف والنطاقالديباجةشكل الصكوك

مضمون اتفاقية: المبادئ 

والحقوق األساسية في 

العمل والحماية

مضمون 

اتفاقية: تدابير 

الوقاية
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2627282930313233343536373839404142434445464749المختصرالبلدالهيئة المجيبة

BSPSHONNألبانياعمال

UNTAYOYOYYYYYOYYYYYYYYYYYYYأنغوالعمال

ABPSAYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYONأنتيغوا وبربوداعمال

AEFIPYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYاألرجنتينعمال

APOCYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYاألرجنتينعمال

CTAAYYYYYYYYYYYYYYOYYYYYYNYاألرجنتينعمال

CGT-RAYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYONاألرجنتينعمال

UEJNYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYاألرجنتينعمال

ACTUYOYOYYYYYOYYYYYYYYYYYNNأسترالياعمال

BAKYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYOYالنمساعمال

GFBTUYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYNالبحرينعمال

BJSDYOYOYYYYYYYYYYYYYYYYYNNبنغالديشعمال

BJSLYOYOYYYYYYYYYYYYYYYYYNNبنغالديشعمال

BLFYOYOYYYYYYYYYYYYYYYYYNNبنغالديشعمال

NUPWYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYبربادوسعمال

BKDPYOYOYYYYYOYYYYYYYYYYYNNبيالروسعمال

CGSLBYOYOYYYYYOYYYYYYYYYYYNYبلجيكاعمال

CSCYOYOYYYYYOYYYYYYYYYYYNNبلجيكاعمال

FGTBYOYOYYYYYOYYYYYYYYYYYNYبلجيكاعمال

CONTRATUHYYYYYOYOYYYYYYYNالبرازيلعمال

CUTYOYOYYYYYOYYYYYYYYYYYYYالبرازيلعمال

UGTYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYNNالبرازيلعمال

CITUBYOYOYYYYYOYYYYYYYYYYYYYبلغارياعمال

CNTBYYYYOYYYYOYYYYOYYYYOYNNبوركينا فاسوعمال

CSBYOYOYYYYYOYYYYYYYYYYYNNبوركينا فاسوعمال

CSBYYYOYYYYYYYOOYOOYYYYOOYبورونديعمال

CCTYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYNالكاميرونعمال

CSACYOYOYYYYYOYYYYYYYYYYYYNالكاميرونعمال

CLCYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYNNكنداعمال

USTYOYOYYYYYOYYYYYYYYYYYNNتشادعمال

مضمون توصية: المبادئ 

والحقوق األساسية في العمل 

والحماية

مضمون توصية: اإلنفاذ والرصد ودعم الضحايامضمون توصية: تدابير الوقاية

مضمون توصية: الدعم 

واإلرشاد على المستوى 

الوطني

مشاكل خاصة
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CUTYYYYYYYYYYYYYYOYYYYYYNNشيليعمال

CGTYNYYYYYYYYYYYYYYYYYYYNYكولومبياعمال

CTCYOYOYYYYYOYYYYYYYYYYYYYكولومبياعمال

CUTYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYNYكولومبياعمال

CTTCYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYNNجزر القمرعمال

CIWAYOYOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYجمهورية الكونغو الديمقراطيةعمال

CSJMPYOYOYYYYYOYYYYYYYYYYYNYجزر كوكعمال

CTRNYOYOYYYYYOYYYYYYYYYYYNYكوستاريكاعمال

CUTYOYOYYYYYOYYYYYYYYYYYNYكوستاريكاعمال

FENATSEAYOYOYYYYYOYYYYYYYYYYYONكوستاريكاعمال

FEREPRODISYOYOYYYYYOYYYYYYYYYYYONكوستاريكاعمال

UGTCIYOYOYYYYYOYYYYYYYYYYYNNكوستاريكاعمال

PEOYOYYOYYYOYYNYYYYYYYYYNNكوت ديفوارعمال

CMKOSYOYYYYYYYYYYYONNYOOOONNقبرصعمال

CSCYYYOYYYYYYYOOYOOYYYOYOYالجمهورية التشيكيةعمال

LOYYYYYYYYYYYYNYYYYYYYYNNالدانمركعمال

CASCYOYOYYYYYOYYYYYYYYYYYNNالجمهورية الدومينيكيةعمال

CNTDYOYOYYYYYOYYYYYYYYYYYNNالجمهورية الدومينيكيةعمال

CNUSYOYOYYYYYOYYYYYYYYYYYNNالجمهورية الدومينيكيةعمال

FENAMUTRAYYYYYYYYYYYYOYYYYYYYYNYالجمهورية الدومينيكيةعمال

CEDOCUTYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYNYاكوادورعمال

CATSYYYYYYYYYOYYYYYYYYYNالسلفادورعمال

CNTSYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYالسلفادورعمال

FTUCYYYYYYYYYYYYYYYYYOYYYNOفيجيعمال

CGTYOYYYYYYYOYYYYYYYYYYYNNفرنساعمال

CGT–FOYOYOYYYYYOYYYYYYYYYYYYNفرنساعمال

COSYGAYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYغابونعمال

FLETAIGYOYOYYYYYOYYYYYYYYYYYغابونعمال

USYTZPOGYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYغابونعمال

GTUCYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYNجورجياعمال

مضمون توصية: المبادئ 

والحقوق األساسية في العمل 

والحماية

مضمون توصية: اإلنفاذ والرصد ودعم الضحايامضمون توصية: تدابير الوقاية

مضمون توصية: الدعم 

واإلرشاد على المستوى 

الوطني

مشاكل خاصة
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2627282930313233343536373839404142434445464749المختصرالبلدالهيئة المجيبة

DGBYOYOYYYYYYYYYYYYYYYYYYNألمانياعمال

NGGYOYOYYYYYOYYYYYYYYYYYYNألمانياعمال

GTPCWUYOYOYYYYYOYYYYYYYYYYYNNغاناعمال

TUCYOYOYYYYYYYYYYYYYYYYYNYغاناعمال

GSEEYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYNYاليونانعمال

CGTGYOYYYYYYYOYYYYYYYYYYYOYغواتيماالعمال

CUSGYOYOYYYYYOYYYYYYYYYYYNNغواتيماالعمال

FESTRASYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYNNغواتيماالعمال

UNSITRAGUA HistóricaYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYغواتيماالعمال

CNTGYYYYYYYYYYYYYYOYYYYYYNNغينياعمال

CTHYYOYYYYOYYYOOOOYOYYOYONهايتيعمال

HKCTUYOYOYYYYYYYYYYYYYYYYYNNهونغ كونغ، الصينعمال

HMSYOYOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYالهندعمال

INTUCYOYOYYYYYYYYYYYYYYYYYNNالهندعمال

SEWAYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYNNالهندعمال

KSBSIYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYNإندونيسياعمال

KSPIYOYOYYYYYOYYYYYYYYYYYNNإندونيسياعمال

GFITUYOYOYYYYYOYYYYYYYYYYYYYالعراقعمال

HistadrutYOYOYYYYYYYYYYYYYYYYYNYإسرائيلعمال

CGILYOYOYYYYYOYYYYYYYYYYYYYإيطالياعمال

UILYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYNYإيطالياعمال

JTUC-RENGOYOYOYYYYYOYYYYYYYYYYYYNاليابانعمال

FITU-JYOYOYYYYYYYYYYYYYYYYYNNاألردنعمال

FPRKYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYNNكازاخستانعمال

COTUYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYNكينياعمال

KUCFAWYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYOYكينياعمال

KUDHEIHAYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYOYكينياعمال

KUSPAWYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYOYكينياعمال

FKTUYOYOYYYYYOYYYYYYYYYYYYNجمهورية كورياعمال

FTUYYYYYYOYYYYOYYYYYOYYNقيرغيزستانعمال

مضمون توصية: المبادئ 

والحقوق األساسية في العمل 

والحماية

مضمون توصية: اإلنفاذ والرصد ودعم الضحايامضمون توصية: تدابير الوقاية

مضمون توصية: الدعم 

واإلرشاد على المستوى 

الوطني

مشاكل خاصة
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2627282930313233343536373839404142434445464749المختصرالبلدالهيئة المجيبة

LBASYOYOYYYYYOYYYYYYYYYYYNNالتفياعمال

LPSKYOYOYYYYYOYYYYYYYYYYYNNليتوانياعمال

LCGBYOYOYYYYYYYYYYYYYYYYYONلكسمبرغعمال

OGBLYOYOYYYYYOYYYYYYYYYYYONلكسمبرغعمال

CIAWU YOYOYYYYYOYYYYYYYYYYYNYمالويعمال

HFPCWUYOYOYYYYYOYYYYYYYYYYYNNمالويعمال

MCTUYOYOYYYYYOYYYYYYYYYYYNNمالويعمال

MTUCYOYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYYماليزياعمال

CGTMYOYOYYYYYOYYYYYYYYYYYYNموريتانياعمال

CLTMYYYYYYYYNYYOONYYYOYYYYYموريتانياعمال

SNTIAYOYOYYYYYOYYYYYYYYYYYNNموريتانياعمال

CATYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYNالمكسيكعمال

CROCYYYYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYالمكسيكعمال

CROMYOOYYYOOOOYOOYOYYYNOYYYالمكسيكعمال

CTMYNYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYالمكسيكعمال

UNTYYYYOYYYYYYYYYYYOYYYYYYالمكسيكعمال

MOLDSINDCOOPMERTYOYOYYYYYYYYYYYYYYYYYNNجمهورية مولدوفاعمال

CNSMYYYYYYYYYYYYYYYYOYYYNYNجمهورية مولدوفاعمال

SindLUCASYOYOYYYYYYYYYYYYYYYYYNNجمهورية مولدوفاعمال

CMTUYOYOYYYYYYYYYYYYYYYYYNNمنغولياعمال

CTUMYOYOYYYYYOYYYYYYYYYYONالجبل األسودعمال

UFTUMYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYNNالجبل األسودعمال

UGTMYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYNالمغربعمال

ANTUFYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYNNنيبالعمال

NTUCYOYOYYYYYYYYYYYYYYYYYNNنيبالعمال

CNVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYONهولنداعمال

FNVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYONهولنداعمال

VCPYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYONهولنداعمال

NZCTUYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYOYنيوزيلنداعمال

FESITUNYYYYYYYYYYYYYYYYOYYYYNNنيكاراغواعمال

مضمون توصية: المبادئ 

والحقوق األساسية في العمل 

والحماية

مضمون توصية: اإلنفاذ والرصد ودعم الضحايامضمون توصية: تدابير الوقاية

مضمون توصية: الدعم 

واإلرشاد على المستوى 

الوطني

مشاكل خاصة
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2627282930313233343536373839404142434445464749المختصرالبلدالهيئة المجيبة

CNTYOYOYYYYYOYYYYYYYYYYYYYالنيجرعمال

SNTINYOYOYYYYYOYYYYYYYYYYYNNالنيجرعمال

NLCYOYOYYYYYYYYYYYYYYYYYYNنيجيرياعمال

GFOTUYYYYYYYYYYYYYYOYYYYYYYNُعمانعمال

PWFYOYOYYYYYYYYYYYYYYYYYONباكستانعمال

CONATOYOYOYYYYYOYYYYYYYYYYYNNبنماعمال

CONUSIYYYOYYYYYOYYYYYYYYYYYYYبنماعمال

CTRPYYYOYYYYYOYYYYYYYYYYYYYبنماعمال

CUT-AYOYOYYYYYOYYYYYYYYYYYNNباراغوايعمال

CATPYOYOYYYYYOYYYYYYYYYYYYYبيروعمال

CGTPYOYOYYYYYOYYYYYYYYYYYYNبيروعمال

CUTYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYبيروعمال

FFWYOYOYYYYYYYYYYYYYYYYYNYالفلبينعمال

TUCPYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYNNالفلبينعمال

NSZZYOYOYYYYYOYYYYYYYYYYYNNبولنداعمال

BNSYOYOYYYYYOYYYYYYYYYYYYNرومانياعمال

COTRAFYYYYYYYYYYYYYNYYYYYYYYNروانداعمال

CNTSYOYOYYYYYOYYYYYYYYYYYYYالسنغالعمال

SYGASYOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYNالسنغالعمال

UDTSYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYNالسنغالعمال

SLLCYOYOYYYYYYYYYYYYYYYYYNNسيراليونعمال

SNTUCYYOYYYYYYYYYYYYYYYNYYNNسنغافورةعمال

COSATUYOYOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYجنوب أفريقياعمال

SACCAWUYOYOYYYYYOYYYYYYYYYYYYNجنوب أفريقياعمال

CCOOYOYOYYYYYOYYYYYYYYYYYNNاسبانياعمال

UGTYOYOYYYYYOYYYYYYYYYYYNNاسبانياعمال

CWCYOYOYYYYYYYYYYYYYYYYYNNسري النكاعمال

JSSYOYOYYYYYYYYYYYYYYYYYYNسري النكاعمال

SLNSSYYYNYYYYYYYYYYYYYYYYYNNسري النكاعمال

RavaksurYOYOYYYYYOYYYYYYYYYYYNNسورينامعمال

مضمون توصية: المبادئ 

والحقوق األساسية في العمل 

والحماية

مضمون توصية: اإلنفاذ والرصد ودعم الضحايامضمون توصية: تدابير الوقاية

مضمون توصية: الدعم 

واإلرشاد على المستوى 

الوطني

مشاكل خاصة
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2627282930313233343536373839404142434445464749المختصرالبلدالهيئة المجيبة

HRFYOYOYYYYYYYYYYYYYYYYYNNالسويدعمال

UNIAYYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYNNسويسراعمال

USSYOYOYYYYYOYYYYYYYYYYYNNسويسراعمال

Travail.SuisseYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYNNسويسراعمال

TUCTAYOYOYYYYYOYYYYYYYYYYYOYجمهورية تنزانيا المتحدةعمال

UGTTYOYOYYYYOYYYYYYYYYYYNNتونسعمال

HAK-ISYOYOYYYYYYYYYYYYYYYYYNNتركياعمال

KESKYOYOYYYYYOYYYYYYYYYYYYNتركياعمال

NOTUYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYOOأوغنداعمال

FPPMSPUYYYYYYYYYYYYYYYYYYOYYNأوكرانياعمال

TUCYOYOYYYYYOYYYYYYYYYYYYYالمملكة المتحدةعمال

AFL-CIOYOYOYYYYYYYYYYYYYYYYYYNالواليات المتحدةعمال

UFCWYOYOYYYYYYYYYYYYYYYYYNNالواليات المتحدة وكنداعمال

SEIUYOYOYYYYYOYYYYYYYYYYYNNالواليات المتحدة وكنداعمال

USWYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYالواليات المتحدة وكنداعمال

PIT-CNTYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYNYأوروغوايعمال

CTASIYOYOYYYYYOYYYYYYYNYYYNNجمهورية فنزويال البوليفاريةعمال

CTVYYYYYYYYYYYOOYYYYYNOYYNجمهورية فنزويال البوليفاريةعمال

FFAWUZYYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYزمبابويعمال

ZCTUYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYزمبابويعمال

ZDAWUYYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYزمبابويعمال

BWIYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYالعالمعمال

IDWFYOYOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYالعالمعمال

IFJYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYNNالعالمعمال

IndustriALLYOYOYYYYYYYYYYYYYYYYYNNالعالمعمال

ITFYOYOYYYYYYYYYYYYYYYYYNNالعالمعمال

ITUCYOYOYYYYYOYYYYYYYYYYYNNالعالمعمال

IUFYOYOYYYYYOYYYYYYYYYOYNYالعالمعمال

PSIYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYNNالعالمعمال

مضمون توصية: المبادئ 

والحقوق األساسية في العمل 

والحماية

مضمون توصية: اإلنفاذ والرصد ودعم الضحايامضمون توصية: تدابير الوقاية

مضمون توصية: الدعم 

واإلرشاد على المستوى 

الوطني

مشاكل خاصة
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 موجز الردود

 
 

 
  

مضمون اتفاقية

مضمون اتفاقية: 

الدعم واإلرشاد 

على المستوى 

الوطني

مضمون اتفاقية: 

وسائل التنفيذ

12345678910111213141516171819202122232425

2

30

48

0000000000000000000000000

7908074827979446955555036556767525858676358616760

00131003921164445238031310312

454724411429123041632101512675769

83858584858383848585838484767272707373747373717471

200102210021191313151212111212141114

 ردود: اتفاقية

حكومات

 ردود: توصية

 ال رد

 ردود: اتفاقية - توصية

 ردود: ال

 ردود: نعم

 ردود: غير منطبقة

 ردود: اتحادية

 ردود: أخرى

 مجموع عدد الردود باستثناء غير المنطبقة

مضمون اتفاقية: اإلنفاذ 

والرصد ودعم الضحايا
التعاريف والنطاقالديباجةشكل الصكوك

مضمون اتفاقية: 

المبادئ والحقوق 

األساسية في العمل 

والحماية

مضمون اتفاقية: 

تدابير الوقاية

262728293031323334353637383940414243444546474849

2

0000000000000000000000730

78637363677473776466764847715473707972775923029

111312464274251281645152950055

59959384111122419110662541111100

848385808083858382818077788080838182828379841284

120552023458755243326101

 ردود: اتفاقية

حكومات

 ردود: توصية

 ال رد

 ردود: اتفاقية - توصية

 ردود: ال

 ردود: نعم

 ردود: غير منطبقة

 ردود: اتحادية

 ردود: أخرى

 مجموع عدد الردود باستثناء غير المنطبقة

مشاكل خاصة

مضمون توصية: الدعم 

واإلرشاد على المستوى 

الوطني

مضمون توصية: المبادئ 

والحقوق األساسية في العمل 

والحماية

مضمون توصية: 

تدابير الوقاية
مضمون توصية: اإلنفاذ والرصد ودعم الضحايا
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مضمون اتفاقية

مضمون اتفاقية: 

الدعم واإلرشاد 

على المستوى 

الوطني

مضمون اتفاقية: 

وسائل التنفيذ

12345678910111213141516171819202122232425

1

11

4

0200000000000000000000000

130161617151671487767129613716108131010

1004722419431661946813382310446

3103047207143121924369274385

26262323232422262525262526202021222224202022202221

3166657344343998775997978

 ردود: ال

 ردود: أخرى

 مجموع عدد الردود باستثناء غير المنطبقة

 ال رد

 ردود: اتفاقية

 ردود: توصية

 ردود: اتفاقية وتوصية

 ردود: غير منطبقة

 ردود: نعم

أصحاب العمل

مضمون اتفاقية: اإلنفاذ والرصد 

ودعم الضحايا
التعاريف والنطاقالديباجةشكل الصكوك

مضمون اتفاقية: المبادئ 

والحقوق األساسية في 

العمل والحماية

مضمون 

اتفاقية: تدابير 

الوقاية

2627282930313233343536373839404142434445464749

00000000000000000000000

131011891489751367146131513111616810

5131014121012111188897137436351717

5152205551241195522655320

2324262423242525232525252526242221222224242727

65356544644443578775522

 ردود: ال

 ردود: أخرى

 مجموع عدد الردود باستثناء غير المنطبقة

 ال رد

 ردود: اتفاقية

 ردود: توصية

 ردود: اتفاقية وتوصية

 ردود: غير منطبقة

 ردود: نعم

مضمون توصية: المبادئ والحقوق 

األساسية في العمل والحماية

مضمون توصية: 

تدابير الوقاية
مضمون توصية: اإلنفاذ والرصد ودعم الضحايا

مضمون توصية: الدعم 

واإلرشاد على المستوى 

الوطني

مشاكل خاصة

أصحاب العمل
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مضمون اتفاقية

مضمون اتفاقية: 

الدعم واإلرشاد 

على المستوى 

الوطني

مضمون اتفاقية: 

وسائل التنفيذ

12345678910111213141516171819202122232425

9

5

164

0000000000000000000000000

177017717617817517616017316816716145169175173168171173175174177177171176

001100017237034004200000000

101214324621699630744231152

178178179179179179179179179177176177178175178177177175177177177178178176178

1100000002321412242221131

 ردود: ال

 مجموع عدد الردود باستثناء غير المنطبقة

 ال رد

 ردود: أخرى

 ردود: اتفاقية

 ردود: توصية

 ردود: اتفاقية وتوصية

 ردود: غير منطبقة

 ردود: نعم

عمال

مضمون اتفاقية: 

اإلنفاذ والرصد ودعم 

الضحايا

التعاريف والنطاقالديباجةشكل الصكوك

مضمون اتفاقية: المبادئ 

والحقوق األساسية في 

العمل والحماية

مضمون 

اتفاقية: تدابير 

الوقاية

2627282930313233343536373839404142434445464749

00000000000000000000000

17876174811741771751751741031771651681731671751741721731671736763

02010000100112110130189113

099396303237319839243193222

178177177178177177178177178176178175177178177178178176177176177178178

12212212131421211323211

 ردود: ال

 مجموع عدد الردود باستثناء غير المنطبقة

 ال رد

 ردود: أخرى

 ردود: اتفاقية

 ردود: توصية

 ردود: اتفاقية وتوصية

 ردود: غير منطبقة

 ردود: نعم

مضمون توصية: المبادئ 

والحقوق األساسية في العمل 

والحماية

مضمون توصية: اإلنفاذ والرصد ودعم الضحايامضمون توصية: تدابير الوقاية

مضمون توصية: الدعم 

واإلرشاد على المستوى 

الوطني

مشاكل خاصة
عمال
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