
           

 

ك  الدولية النقابية لالتحادات لالمناء العامي    بيان مشتر

ي عالم العمل انتصاًرا للحركة  206والتوصية  190اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم يعتبر اعتماد 
 
بشأن العنف والتحرش ف

 النقابية والعمالية. إن اعتماد هذه الصكوك هو تتوي    ج لسنوات من الحمالت والضغط من قبل النقاب
ً
ات العمالية، وخصوصا

من النقابيات، وهي مبنية عىل روايات العامالت عىل مستوى العالم وتجارب  هن مع التميبر  والعنف. باعتماد معايبر العمل 

ي منظمة العمل الدولية، ومنظمات العمال وأصحاب ال  هذه،الدولية 
 
ل رسالة واضحة مفادها اعمأرسلت الدول األعضاء ف

ي عالم العمل، و أنه لم يعد من 
 
ورة الممكن التسامح مع العنف والتحرش ف إيالء اهتمام خاص بالعنف والتحرش القائم بض 

 .  عىل النوع الجتماعي

 التحادات النقابية عملت لقد 
ً
عن إطالق مجموعة .وهي تفتخر اليوم باإلعالن الصكوكهذه  من اجل اعتماد   الدولية معا

ي  C190 / R206 " أدوات "تدريب المدِربات والمدِربير  
 
ي جاءت نتيجة هذا الجهد المشب   25الجديدة ف

 و  كيونيو ، والت 

 . عىل نطاق واسع من قبل النقابات العماليةها نأمل أن يتم استخدامو المستمر. 

ي الحياة اليومية للعامالت والعمال. فيمكن لنا عىل  206والتوصية  190إن تنفيذ كل من التفاقية 
 
ا ف

ً
يمكن أن يحدث فرق

تشعر بالخوف من الذهاب إىل العمل ألنها تعلم أن السياسة الوقائية وسبل  أل سبيل المثال أن نتخيل كيف يمكن للعاملة 

ي تم التفاوض عليها بشكل بشأن التحرش الجنسي النتصاف المناسبة 
،الت  ي مكان عملها.  جماعي

 
يتم تنفيذها بشكل فعال ف

تعلم أنه يمكنها التحدث عن أي تحرش جنسي تتعرض له من زميل أو مدير، ألنها ستحظ  بالدعم، وهي تعلم أن العنف  هي ف

ي بيئة العمل 
 
ي  ليسوالتحرش ف

ىلي والت 
ي تعرضت للعنف المب  

 "جزًءا من الوظيفة". لنا أن نتخيل كيف سيكون حال العاملة الت 

ستعرف أنها ستحصل عىل دعم من صاحب العمل والنقابة والزميالت والزمالء حت  تتمكن من إيجاد مخرج. لنا أن نتخيل 

ي تهديده أو التنمر عليه، وأنه قادر 
 
راحة العامل الذي يعرف أن ليس لرئيسه أو لزبائنه أو لمرضاه أو ألي طرف ثالث الحق ف

ي العمل. لنا أن 
 
 لعيس كيفنتخيل  عىل الشعور باألمان ف

ً
 كون ممكنا

ً
 ،امل الشارع الذي يقيم كشك الخضار الخاص به يوميا

،إدارة عمله بسالم، والتمتع ببعض الستقرار  ي مضايقته وتهديده ألسباب  الماىلي
 
عند علمه أنه ليس للسلطات العامة الحق ف

 . رة لمجرد أنه عامل غبر رسمي  غبر مبر

ا الدور الرئيسي و معايبر تأثبر كببر عىل نظرة العمالة لبيئة عملها. يمكن أن يكون للتنفيذ الفعال لهذه ال
ً
ستدرك العمالة أيض

ي عالم العمل، ويمكن أن يكون لذلك تأثبر كببر عىل جودة حياتها. 
 
ي إنهاء العنف والتحرش ف

 
وسيكون للنقابات العمالية ف

 أن تغبر الحياة"  190"يمكن لالتفاقية شعار 
ً
وذلك من خالل إيجاد عالم عمل خاٍل من العنف  بكل معت  الكلمة،محقا

ي كل منظمة. 
 
ي كل قطاع، وف

 
ي كل بلد، وف

 
 والتحرش ف

تطالب التفاقية والتوصية الدول وبالتشاور مع المنظمات التمثيلية ألصحاب العمل والعمالة، باعتماد نهج شامل ومتكامل و 

ي عالم العم
 
ي لمنع العنف والتحرش ف

ل تغفالن  206والتوصية  190ل والقضاء عليه. التفاقية ويراعي المنظور الجنسان 

ا. 
ً
 أحد

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R206:NO


ي أوضاع الستضعاف من تداببر حمايةكما 
 
ال يمكن تحقيق المساواة فمحددة.  ستستفيد العامالت أو المجموعات واألفراد ف

ي عالم العمل. إن ت
 
 ف
ً
نفيذ هذه الصكوك الجديدة الجنسانية، طالما ظل العنف والتحرش القائم عىل النوع الجتماعي سائدا

ي عالم العمل. 
 
 هو المفتاح لجعل المساواة الجنسانية حقيقة واقعة ف

بصفتنا نقابات عمالية، لدينا دور مهم نضطلع به لضمان أل تظل التفاقية والتوصية عىل الورق فحسب، بل تحويلهما إىل 

ي فعل. 
 
 190ة، تدعو إىل التصديق والتنفيذ الفعال ل التفاقية تقود النقابات العمالية حمالت محلية وعالميهذا الصدد  وف

يعات الوطنية. ، بحيث يتم دمج هذه ال206والتوصية  ي التشر
 
تعزز هذه الصكوك المفاوضة الجماعية كأداة هذا و معايبر ف

ي عالم العمل وتوفر فرصة لإلصالحات الداخل
 
ي النضال من أجل القضاء عىل العنف والتحرش ف

 
ية / النقابية رئيسية للعمالة ف

ي 
 فلنستخدمها اآلن!  -من خالل نهج شامل ومراعي للمنظور الجنسان 

ي ذلك العنف 
 
ي عالم العمل، بما ف

 
ي جميع أنحاء العالم لوضع حد للعنف والتحرش ف

 
تتضافر جهود النقابات العمالية ف

ي تفكيك األنظمة األبوية، وبناء أماكن عمل 
 
. باتحادنا يمكننا المساهمة بفعالية ف والتحرش القائم عىل النوع الجتماعي

ا 
ً
ا،متساوية وشاملة وأكبر أمان

ً
 معات عادلة اجتماعًيا واقتصادًيا. ومجت وأمن
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