
يمكننا أن نوقف ذلك!
في يونيو 2019، طالب مؤتمر العمل الدولي بوقف العنف 

والتحرش في عالم العمل من خالل اعتماد أداة دولية رائدة: 
االتفاقية 190 والتوصية 206.

تحمي هذه االتفاقية الجديدة جميع العمال بغض النظر عن 
وضعهم التعاقدي، واألشخاص الضالعين في التدريب، بمن فيهم 

األشخاص الضالعين في التدرب والتلمذة الصناعية والعمال 
الذين أُنهي استخدامهم والمتطوعين والباحثين عن عمل.

تركز االتفاقية بشدة على العنف القائم على النوع   
االجتماعي. إذ تتأثر المرأة بشكل غير تناسبي بالعنف 

والتحرش في عالم العمل.

تغطي االتفاقية جميع القطاعات الخاصة منها أو العامة،   
على السواء في االقتصاد المنظم وغير المنظم، وسواء في 

المناطق الحضرية أو الريفية.

نطاق االتفاقية هو عالم العمل، وهو أكبر من مكان العمل   
الفعلي فحسب.

االتفاقية 190 ال تهمل أحداً.  

يتعين علينا كنقابات القيام بدور مهم لضمان تحول هذه االتفاقية من الورق إلى الواقع.

علينا أن نعمل مًعا من أجل أن تصادق الدول األعضاء على االتفاقية وتجعلها جزًءا من قوانينها الوطنية.

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 
بشأن العنف والتحرش 

ماذا يمكن أن تفعل النقابات؟
رفع الوعي وتثقيف أعضاء النقابات والمجتمع ككل  

إطالق حمالت بشكل نشط للمصادقة على االتفاقية 190 في كل بلد  
الحشد للقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل  

بناء تحالفات مع نقابات العمال األخرى، والمراكز النقابية الوطنية، والمنظمات غير الحكومية،   
وخاصة مع مجموعات حقوق المرأة للمساعدة في القضاء على العنف والتحرش في مكان العمل

تطوير هياكل للدعوة إلى المصادقة  

اتفاقية يمكنها أن تغير حياتنا لنطلق حمالت للمصادقة على االتفاقية 190! 
يمكن أن يحدث العنف والتحرش في عالم العمل في أي مكان - عبر 

اإلنترنت، أو في مكان العمل المادي، أو أثناء التنقل، أو في األماكن التي 
يستريح فيها العمال، أو يأكلون، أو يهتمون بحاجاتهم الصحية، وكذلك في 

اللقاءات االجتماعية.

يمكن الحصول على المزيد من مواد الحملة هنا:

ما أهمية االتفاقية 190؟
ال يمكن التسامح مع العنف   

والتحرش في عالم العمل
هذا هو المعيار الدولي األول   

الذي يهدف إلى وضع حد 
للعنف والتحرش في عالم 

العمل
تعترف بحق كل شخص في   

عالم عمل خاٍل من العنف 
والتحرش 

سوف تغطي االتفاقية الثغرات   
الموجودة في التشريعات 

الوطنية

UNI GLOBAL UNION www.breakingthecircle.org

PSI www.publicservices.international/
campaigns/stop-gender-based-violence-at-
work?id=5676&lang=en

IUF www.iuf.org/show.php?lang=en&tid=82

IDWF www.idwfed.org/en/campaigns/c190

INDUSTRIALL www.industriall-union.org/women-0

IFJ www.ifj.org/what/gender-equality.html



بموجب االتفاقية 190:
 يجب إدراج العنف والتحرش القائم على 

النوع االجتماعي، بما في ذلك العنف 
المنزلي، في سياسات السالمة والصحة 

في العمل

 يتعين على أصحاب العمل اتخاذ التدابير 
ووضع سياسات مكان العمل بالتشاور مع 

النقابات لمنع العنف والتحرش 

 ُتلزم الدول بتزويد النقابات بالموارد 
والتدريب بشأن العنف والتحرش في عالم 

العمل، بما في ذلك العنف القائم على 
النوع االجتماعي

ستدخل االتفاقية 190 حيز التنفيذ بعد 12 
شهًرا من مصادقة دولتين عضوين في 

منظمة العمل الدولية عليها. لكن النقابات ال 
تحتاج إلى انتظار المصادقة، بل يجب علينا 
استخدام هذه األداة فوراً لتغيير حياة العمال.

تعطي االتفاقية 190 زخماً لنقابات العمال 
وأصحاب المصلحة اآلخرين لمكافحة 

العنف والتحرش في عالم العمل.
 فلنستخدمها اآلن!

 تعزيز المساواة وعدم التمييز من خالل الحمالت 
والمفاوضة الجماعية

 تثقيف األعضاء حول ماهية العنف والتحرش في 
عالم العمل

 رفع مستوى الوعي بين األعضاء حول االتفاقية 
190 وأهميتها. االتفاقية 190 هي اتفاقية مفصلية 
ستساعد على توفير بيئة عمل أكثر أماًنا للماليين 

من العمال، مما يساعد في القضاء على جميع أشكال 
العنف والتحرش، وخاصة العنف القائم على النوع 

االجتماعي.

 إدراج بنود في اتفاقيات المفاوضة الجماعية تستند 
إلى هذه األدوات )االتفاقية 190 / التوصية 206(

 العمل مع أصحاب العمل للتأكد من أن سياسات 
الصحة والسالمة تشمل العنف والتحرش، وبشكل 

خاص العنف القائم على النوع االجتماعي

 دعم عمل االتحادات النقابية الدولية في التفاوض 
بشأن االتفاقات اإلطارية العالمية إلدراج لغة تستند 
إلى هذه األدوات )االتفاقية 190 / التوصية 206( 

لمكافحة العنف والتحرش في عالم العمل

االتفاقية 190 والنقابات - هذه 
أداتنا ويجب أن نستخدمها!

تغيير السلوك وتعزيز 
المساواة 

رمز االستجابة 
السريعة لالتفاقية

لدينا جميًعا - حكومات وأصحاب عمل وعمال 
- دور نقوم به في عالم العمل لتوفير والحفاظ 

على ثقافة عمل قائمة على أساس االحترام 
المتبادل والكرامة.

 االتفاقية هي أداة مفيدة لمكافحة التمييز وعدم 
المساواة في عالم العمل.

 تنص االتفاقية على أن تعتمد الحكومات 
تشريعات تضمن الحق في المساواة وعدم 
التمييز في االستخدام والمهنة للجميع، بما 
في ذلك المرأة، والمهاجرين، واألشخاص 

ذوي اإلعاقة والهويات المتعددة والمتداخلة، 
سواء الهوية العرقية أو االثنية أو حالة 

االنتماء للشعوب األصلية أو الميل الجنسي 
أو الهوية الجنسية.

 يمكن أن تساعد تقييمات المخاطر في مكان 
العمل على النحو المنصوص عليه في 

االتفاقية في تغيير السلوك ألنها يمكن أن 
تأخذ في االعتبار العوامل التي تزيد من 

احتمال العنف القائم على النوع االجتماعي 
والتحرش )مثل المعايير الثقافية واالجتماعية 

ومعايير النوع االجتماعي(.

 كما تشمل االتفاقية 190 ألول مرة العنف 
المنزلي كعنصر يؤثر على العمالة، وكذلك 

على صحة وسالمة العمال.

ما هو العنف والتحرش؟
 يشير مصطلح العنف والتحرش إلى مجموعة 
من السلوكيات والممارسات غير المقبولة أو 

التهديدات المرتبطة بها، سواء حدثت مرة 
واحدة أو تكررت، تهدف أو تؤدي أو يحتمل 
أن تؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي أو نفسي 

أو جنسي أو اقتصادي.
 يشمل العنف والتحرش ما هو أكثر من 

االعتداء الجسدي. إذ يمكن أن يأخذ شكل 
التحرش الجنسي، أو اإلساءة اللفظية 

أو العاطفية، أو التنمر، أو المضايقة، أو 
التهديدات أو المطاردة. الحرمان من الموارد 

أو من الحصول على الخدمات وغيرها من 
أشكال الحرمان من الحريات هي أيضا من 

أشكال العنف.
ِّش من   - يمكن أن يكون المعنِّف والمتحر

أصحاب العمل، أو المدراء، أو المشرفين، أو 
األقران، أو الزمالء، وكذلك األطراف الثالثة، 

مثل العمالء أو أقارب أو أصدقاء أصحاب 
العمل، أو مقدمي الخدمات.

 يؤثر العنف على كل من الرجال والنساء، إال 
أن النساء متأثرة بالعنف بشكل غير تناسبي.

 يطلق عليه العنف القائم على النوع 
االجتماعي عندما يتم توجيهه إلى شخص 

بسبب جنسه أو نوعه االجتماعي. 
 واحدة من كل ثالث نساء أو فتيات، بغض 

النظر عن وضعهن االقتصادي، تتعرض 
للعنف في حياتها.




