مجموعة األدوات
الخاصة بالحملة

وقف العنف والتحرش في عالم سوق العمل
دعم اتفاقية منظمة العمل الدولية وتوصيتها
تهدف مجموعة أدوات الحملة إلى دعم النقابات وحلفائهم من أجل:
» فهم العملٌة الخاصة بمنظمة العمل الدولٌة.
«الضغط على الحكومات وأرباب العمل لدعم اعتماد اتفالٌة منظمة العمل الدولٌة الشاملة وتوصٌتها فٌما ٌتعلك
"بالعنف والتحرش ضد النساء والرجال فً عالم سوق العمل"
«وضع اإلجراءات الرئٌسٌة للحملة الخاصة باتفالٌة منظمة العمل الدولٌة
«تشكٌل تحالف متحرن على نحو متبادل وواسع النطاق من أجل المضاء على العنف المائم على النوع اإلجتماعً
فً عالم سوق العمل

تفضلوا بزيارة الموقع اإللكتروني الخاص بحملة االتحاد الدولي لنقابات العمال؛ وقوموا بمشاركة القصص،
والمواد ،واألحداث الخاصة بكم ،إلخ – باستخدام هذا النموذج؛ على صفحة الفٌس بون الخاصة بالحملة.
تواصلوا معنا للمزٌد من المعلومات علىequality@ituc-csi.org :

ِسشد اٌّحت٠ٛبد:

 .1ما الهدف من هذه الحملة؟

 .2توضٌح عملٌة وضع المعاٌٌر الخاصة بمنظمة العمل الدولٌة.
 .3ماذا ٌحدث اآلن؟
 .4الحملة بإٌجاز :الجدول الزمنً واألعمال
 .5كٌفٌة التواصل مع حكوماتكم والضغط علٌها.
 .6نموذج رسالة إلرسالها إلى حكوماتكم
 .7موضوعات نماشٌة رئٌسٌة ٌمكنكم استخدامها عند التعامل مع ممثلً الحكومة و/أو أعضاء النمابات العمالٌة.
 .8نصائح من أجل حملتكم
 .9تشكٌل تحالف متحرن على نحو متبادل من أجل المضاء على العنف المائم على النوع اإلجتماعً فً عالم سوق العمل.
 .10اٌّصبدس

ِ .1ب اٌٙذف ِٓ ٘زٖ اٌحٍّخ؟
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ال ٛ٠عذ ػًّ الئك ثٛعٛد اٌؼٕف ف ٟاٌؼًّ.

العنف المائم على النوع اإلجتماعً والعنف ضد المرأة
تم تعرٌف العنف ضد المرأة فً إعالن األمم المتحدة فً موضوع المضاء على العنف ضد المرأة ،واعتمدته الجمعٌة العامة
فً  20دٌسٌمبر  ،1993بوصفه " أي فعل عنٌف تدفع إلٌه عصبٌة الجنس وٌترتب علٌه ،أو ٌرجح أن ٌترتب علٌه ،أذى أو
معاناة المرأة ،سواء من الناحٌة الجسمانٌة أو الجنسٌة أو النفسٌة ،بما فً ذلن التهدٌد بؤفعال من هذا المبٌل أو المسرأو الحرمان
التعسفً من الحرٌة ،سواء حدث ذلن فً الحٌاة العامة أو الخاصة”.

" إْ ٌجّ١غ اٌجشش  ،أ٠ب ً وبْ ػشل ُٙأِ ٚؼتمذُ٘ أ ٚجٕس ، ُٙاٌحك ف ٟاٌؼًّ ِٓ أجً سفب٘١ت ُٙاٌّبد٠خ ٚتمذِ ُٙاٌشٚحٟ
ف ٟظشٚف تٛفش ٌ ُٙاٌحش٠خ ٚاٌىشاِخ ٚ ،األِٓ االلتصبدٚ ، ٞتىبفؤ اٌفشص” .إػالْ ِٕظّخ اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ اٌّؼتّذ فٟ
ف١الدٌف١ب ػبَ .1944

العنف المائم على النوع االجتماعً ) (GBVهو العنف الموجه ضد فرد أو مجموعة من األفراد والمبنً على أساس النوع
االجتماعً ،وٌشمل ذلن العنف ضد المرأة واألطفال من األناث إلى جانب الرجال واألطفال من الذكور ،والمثلٌاتـ والمثلٌٌن،
ومزدوجً المٌل الجنسً ،ومغاٌري الهوٌة الجنسٌة ،وحاملً صفات الجنسٌن ) (LGBTIوغٌرهم من األفراد الذٌن ال ٌتفمون
مع التصورات السائدة للجنس"

ِٚغ رٌه ،ال ٛ٠عذ ؽز ٝا ْ٢أ ٞلبٔ ْٛػٍ ٝاٌظؼ١ذ اٌذ٠ ٌٟٚؼغ أعبعب الرخبر إعشاءاد ِٓ أعً اٌمؼبء ػٍ ٝاٌؼٕف ٚاٌزؾشػ ،ثّب ف ٟرٌه اٌؼٕف اٌمبئُ
ػٍ ٝإٌٛع االعزّبػٚ ٟاٌزؾشػ ف ٟػبٌُ عٛق اٌؼًّ.

ٚرؼًّ ِٕظّخ اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ ػٍٚ ٝػغ ِضً ٘زا اٌمبٔ ِٓ ،ْٛخالي ِب ٠ؼشف ثؼٍّ١خ " ٚػغ اٌّؼب١٠ش"ٚ .اٌّؼب١٠ش ( اٌّؼب١٠ش)
إٌٙبئ١خ اٌز ٟاػزّذرٙب ِٕظّخ اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ لذ رى ْٛطىب ٍِضِب ًِ ٛ٘ٚ ،ب ٠ؼشف ثبالرفبل١خ؛ أ ٚإسشبداد غ١ش ٍِضِخ رؼشف
ثبٌزٛط١خ؛ أ ٚارفبل١خ ِظؾٛثخ ثزٛط١خ.
فً الولت الذي ٌتعرض به كل من النساء والرجال إلى العنف والتحرش فً عالم سوق العمل ،غالبا ً ما ٌإدي عدم التكافإ فً المكانة
وعاللات الموة فً المجتمع وفً العمل إلى تعرض النساء إلى العنف والتحرش على نحو أكبربكثٌر .وال ٌزال العنف المائم على النوع
االجتماعً أحد أكثر انتهاكات حموق االنسان التً ٌتم التساهل بها بالنسبة للعمال ،فوفما ً لإلحصاءات تعرضت ما نسبته  %35من النساء
–  818ملٌون امرأة على الصعٌد العالمً -ممنن هن فوق سن  15عاما ً إلى العنف الجنسً أو الجسدي فً المنزل ،أو فً مجتمعاتهن ،أو
فً مكان العمل.
.

رٙذف ؽٍّخ االرؾبد اٌذٌٕ ٌٟٚمبثبد اٌؼّبي إٌ:ٝ
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الفرق بين اتفاقية منظمة العمل الدولية والتوصية
 .1بناء دعم هام ومإثر لمن أجل اعتماد اتفالٌة منظمة العمل الدولٌة المصحوبة بتوصٌة فٌما ٌتعلك " بالعنف والتحرش ضد النساء
والرجال فً عالم سوق العمل"  ،مع التركٌز بشدة على البعد الجنسانً للعنف ،و

 . 2حشد وتعزٌز العمل النمابً فً المضاء على العنف المائم على النوع االجتماعً فً عالم العمل.

لم تتولف نمابات العمال عن ممارسة الضغظ من أجل اتفالٌة منظمة العمل الدولٌة المتعلمة بالعنف المائم على النوع االجتماعً طوال
سنوات عدٌدة .وفً نهاٌة عام  ، 2015أعلنت منظمة العمل الدولٌة عن إطالق عملٌة وضع المعاٌٌر الخاصة "بالعنف ضد النساء
والرجال فً عالم سوق العمل"  ،وستجري المنالشة األولى فً الدورة السابعة بعد المائة فً مإتمر منظمة العمل الدولٌة الذي سٌعمد فً
ٌونٌو  .2018كما عمدت منظمة العمل الدولٌة اجتماعا ً لخبراء العنف ضد النساء والرجال فً عالم سوق العمل وذلن من أجل اإلعداد
للمنالشة.

االتفالٌة هً عبارة عن معاهدة دولٌة ملزمة لانونٌاً ،فعندما تصادق الدول األعضاء فً منظمة العمل الدولٌة على
اتفالٌة فهم:
» ٌلتزمون بتطبٌك االنفالٌة فً الموانٌن والممارسات الوطنٌة واإلبالغ عن تطبٌمها على فترات منتظمة؛
» إضافة إلى ذلنٌ ،مكن تمدٌم شكاوى ضد البلدان إلنتهاكها االتفالٌة التً صادلت علٌها من خالل إجراءات
إشرافٌة خاصة بمنظمة العمل الدولٌة.
التوصٌة هً إرشاد غٌر ملزم بحٌث إما أن تشكل:
»استكماالً لالتفالٌة عن طرٌك تمدٌم إرشادات تفصٌلٌة بشكل أكبر فٌما ٌتعلك بطرٌمة تطبٌمها؛ أو
» وحدة واحدة بمفردها (أي ال ترتبط بؤٌة اتفالٌة).
فً حٌن تشكل االتفالٌة المصحوبة بتوصٌة مجموعة لوٌة من الصكون الدولٌة.
ٌتفاوض ممثلً الحكومات ،وأرباب العمل والعمال على االتفالٌات والتوصٌات ،وٌتم اعتمادها فً مإتمر العمل الدولً
السنوي لمنظمة العمل الدولٌة.

وما أن ٌتم اعتماد معٌار ما ،تلتزم الدول األعضاء بموجب دستور منظمة العمل الدولٌة بتسلٌمه إلى السلطة المختصة (عادة
ما تكون البرلمان) من أجل النظر فٌه .وٌعنً ذلن فً حالة االتفالٌات وضع المعٌار فً عٌن االعتبار من أجل المصادلة
علٌه .وفً حال تمت المصادلة تدخل االتفالٌة حٌز العمل فً تلن الدولة بعد عام واحد من تارٌخ المصادلة.

 .2تٛض١ح ػٍّ١خ ٚضغ اٌّؼب١٠ش
اٌخبصخ ثّٕظّخ اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ

›

›

الموعد النهائً للرد:
سبتمبر 2017

اٌزمش٠ش األطفش

6

›

لٌام المكتب بتحلٌل التعلٌمات وإعداد
االستنتاجات الممترحة

›

التقرير األبي

5

وضع الهيئة اإلدارية لمنظمة العمل
الدولية المسألة على جدول أعمال
مؤتمر العمل الدولي

المنالشة األولى لالستنتاجات التً تم
التوصل إلٌها فً مإتمر العمل الدولً
2018 ٛ١ٔٛ٠

8

لٌام المكتب بإعداد تمرٌر موجز
للمنالشة والمسودة األولى لمشروع
الصن
اٌزمش٠ش اٌجٕٟ

11
اعتماد الصن الجدٌد فً
المإتمر بنسبة ثلثً أصوات
األغلبٌة

›

تحديد المشكلة:
العنف ضد النساء والرجال في عالم
العمل

7

›

ارسال التمرٌر إلى الحكومات،
وأرباب العمل ،والعمال من أجل
تمدٌم تعلٌماتهم

قيام المكتب بإعداد تقرير القانون
والممارسة باإلضافة إلى استبيان
بشأن محتوى صك جديد محتمل

›

4

2

ارسال التمرٌر إلى
الحكومات ،والعمال،
وأرباب العمل من
أجل إضافة تعلٌماتهم

›

ِب2017 ٛ٠
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1

9

10

›

المنالشة الثانٌة (مشروع الصن) فً
مإتمر العمل الدولً

2020 ٛ١ٔٛ٠

›

لٌام المكتب بإعداد مسودة منمحة
لمشروع الصن
اٌزمش٠ش األصسق

ِ .3برا ٠حذث اْ٢
ػٍٕ١ب أْ ٔؼًّ األْ
اٌؼًّ داخً ٔمبثتىُ
»تعٌٌن شخص مسإول عن عملٌة تنسٌك ردكم النمابً.
 « .طلب نسخة من االستبٌان والردود النموذجٌة الخاصة باالتحاد الدولً لنمابات العمال عن طرٌك إرسال برٌد إلكترونً إلى :
equalit y@ituc- csi.org.

« اٌزأوذ ِٓ رغٍ ُ١سد إٌمبثخ ػٍ ٝاالعزج١بْ ثؾٍٛي اٌّٛػذ إٌٙبئ ٟاٌزٛ٠ ٞافك  22عجزّجش !2017
« ِٓ اٌٌٍّ ُٙغب٠خ سد أوجش ػذد ِّىٓ ِٓ اٌّشاوض إٌمبث١خ اٌٛؽٕ١خ ػٍ ٝاالعزج١بْ .فئرا ِب أسدٔب أْ ٔظفش
ثبرفبل١خ ٌّٕظّخ اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ ،فؼٍٕ١ب فؼً رٌه ِؼب ً!

فً ماٌو  ، 2017أرسلت منظمة العمل الدولٌة استبٌانا ً للحكومات ،والمراكز النمابٌة الوطنٌة ،ومنظمات أرباب العمل تطلب فٌه تمدٌم
آراءهم فٌما ٌتعلك بمحتوى الصن (الصكون) المحتمل الجدٌد والذي ستتم منالشته فً مإتمر منظمة العمل الدولٌة المزمع عمده فً ٌونٌو
 .2018وسٌبمى المجال مفتوحا ً لتسلٌم االستبٌان لغاٌة  22سبتمبر .2017

٠ٚتضّٓ االستج١بْ أسئٍخ تتؼٍك ثّب :ٍٟ٠
» الشكل الذي ٌجب أن ٌتخذه الصن (الصكون) الجدٌد المحتمل؛
»نطاق عمل الصن (الصكون) الجدٌد ،أي الموضوعات التً ٌنبغً أن ٌغطٌها هذا الصن (الصكون)؛
»فٌما إذا كان ٌجب أن ٌعالج هذا الصن (الصكون) األبعاد الجنسانٌة للعنف على وجه التحدٌد فً عالم سوق العمل؛ و
» مدى اتساع تعرٌف عالم سوق العمل.

اٌؼًّ ِغ حىِٛبتىُ
« ِؼشفخ اإلداسح/اٌٛصاسح /اٌشخض اٌّغؤٚي ػٓ رٕغ١ك سد اٌؾىِٛبد ػٍ ٝاالعزج١بْ .
« ؽٍت ٌمبء ِّضً ( ِّضٍ )ٟاٌؾىِٛخ ٌّٕبلشخ اٌطش٠مخ اٌز٠ ٟؼزضِ ْٛثٙب اٌشد ػٍ ٝاالعزج١بْ .
« رٛػ١ؼ ِذ ٜأّ٘١خ دػُ ارفبل١خ ِٕظّخ اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ اٌّظؾٛثخ ثزٛط١خ ٌؾىِٛبرىُِ ،غ اٌزشو١ض ػٍ ٝاٌؼٕف اٌمبئُ ػٍٝ
إٌٛع االعزّبػ. ٟ

ستعمل الحكومات على إعداد ردودها على االستبٌان (اعتباراً من ماٌو  )2017وسٌحذو أرباب العمل الحذو نفسه أٌضا ً.

كما تلتزم النمابات إعداد ردودهم على االستبٌان وإرسالها ،وستموم منظمة العمل الدولٌة بإعداد دلٌل للمنشآت التابعة لها ٌحتوي على
إجابات نموذجٌة ألسئلة االستبٌان.

ِبرا ٔش٠ذ

اعزخذِٛا إٌظبئؼ اٌّمذِخ ف ٟاٌمغُ ِ ِٓ 7غّٛػخ األدٚاد ٘زٖ.

لذِٛا رغشثزىُ إٌمبث١خ اٌخبطخ ٌٍزؼبًِ ِغ اٌؼٕف ٚاٌزؾشػ ف ٟػبٌُ عٛق اٌؼًّ ٚو١ف ّ٠ىٓ ٌٍّؼ١بس اٌذ ٌٟٚاٌٍّضَ أْ
٠غبػذ ف ٟاٌزظذٌٙ ٞزٖ اٌّغأٌخ. .
رفؼٍٛا ثض٠بسح ِشوض ِؼٍِٛبد االرؾبد اٌذٌٕ ٌٟٚمبثبد اٌؼّبي ٌالؽالع ػٍ ٝو١ف١خ ل١بَ إٌمبثبد ٚؽٍفبء٘ب ثزٕظُ١
.اٌؾّالد ِؼب ً.
لِٛٛا ثمشاءح رمش٠ش ٌغٕخ اٌخجشاء اٌضالص١خ ٌّٕظّخ اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ ٚ ،اٌز٠ ٞؾز ٞٛػٍ ٝؽغظ لّ١خ فّ١ب ٠زؼٍك ثغجت اٌؾبعخ إٌٝ
طه (طىٛن) دٚ ٌٟٚاألِٛس اٌزّ٠ ٟىٓ ٌزٌه اٌظه رغط١زٙب.

اتفالٌة شاملة لمنظمة العمل الدولٌة مصحوبة بتوصٌة ،من شؤنها أن تركز بشدة على الحد من العنف المائم على النوع االجتماعً،
والتصدي له ومعالجته فً عالم سوق العمل
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اٌؼًّ ِغ أسثبة ػٍّىُ

ّ٠ىٓ ٌّغّٛػخ شبٍِخ ِٓ طىٛن ِٕظّخ اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ أْ رغط ٟػٍ ٝعج ً١اٌّضبي:
» رؼش٠ف ٚاعغ ٌٍؼٕف ٚاٌزؾشػ ف ٟػبٌُ عٛق اٌؼًّ ثأشىبٌٗ اٌّزٕٛػخ ٚاٌّزؼذدح ،ثّب ف ٟرٌه االػزذاء
اٌغغذ ٞاٌز٠ ٞشًّ اإلعبءحٚ ،اٌؼشةِٚ ،ؾبٌٚخ اٌمزًٚ ،اٌمزًٚ ،اٌؼٕف اٌغٕغ ٟاٌز٠ ٞشًّ
االغزظبةٚ ،االػزذاء اٌغٕغٚ ،ٟاإلعبءح اٌٍفظ١خٚ ،اٌزّٕشٚ ،اإل٠زاء إٌفغٚ ، ٟاٌزش٘١تٚ ،اٌزؾشػ
اٌغٕغ.ٚ ،ٟاٌزٙذ٠ذ ثبٌؼٕف ٚاٌّطبسدح.
» رشو١ض ل ٞٛػٍ ٝاٌؼٕف اٌمبئُ ػٍ ٝإٌٛع االعزّبػٚ ٟاٌزؾشػ ف ٟػبٌُ عٛق اٌؼًّ.
»أؽىبَ ٌٍؾذ ِٓ اٌؼٕف ٚاٌزؾشػ ف ٟػبٌُ عٛق اٌؼًّ.
» رذاث١شٌؾّب٠خ ٚدػُ اٌؼّبي اٌّزؼشس ِٓ ٓ٠اٌؼٕف ٚاٌزؾشػ ف ٟػبٌُ عٛق اٌؼًّ ،د ْٚاٌزؾ١ض ٌٍؼشق ،أٚ
اإلصٕ١خ ،أ ٚاٌٍغخ ،أ ٚاٌذ ،ٓ٠أ ٚاٌشأ ٞاٌغ١بع ٟأ ٚغ١شٖ ِٓ ا٢ساء ،أٚاألطً اٌم ِٟٛأ ٚاإلعزّبػ ،ٟأٚ
اٌّّزٍىبد ،أ ٚاٌؾبٌخ اإلعزّبػ١خ ،أ ٚاٌّٛ١ي اٌغٕغ١خ ،أ ٚاإلطبثخ ثٕمض إٌّبػخ اٌّىزغجخ /اإل٠ذص ،أٚ
ؽبٌخ اٌٙغشح أ ٚاٌٍغٛء ،أ ٚاٌغٓ ،أ ٚاإلػبلخ ،أِ ٚىبْ اٌؼًّ.
»ٚطف اٌّغّٛػبد األوضش رؼشػب ً ٌٍؼٕف ٚاٌزؾشػ ف ٟػبٌُ عٛق اٌؼًِّ ،ضً إٌغبء ٚ ،اٌؼّبي ؽبٍِ ٟطفبد
اٌغٕغٚ . ٓ١اٌؼّبي األطٍٚ ٓ١١اٌّٙبعشٚ ،ٓ٠اٌؼّبي اٌّظبث ٓ١ثف١شٚط ٔمض إٌّبػخ اٌّىزغجخ/اإل٠ذصٚ ،
اٌؼّبي ر ٞٚاإلػبلخ ٚ ،اٌؼبٍِ ٓ١ف ٟاإللزظبد غ١ش إٌّظُٚ ،األشخبص اٌؼبٌم ٓ١ف ٟاٌؼًّ اٌمغش ٞأٚ
ػّبٌخ األؽفبي.
» رذاث١ش ٌّؼبٌغخ أصش اٌؼٕف األعش ٞف ٟػبٌُ عٛق اٌؼًّ.
»رؼش٠ف ٚاعغ »ٌؼبٌُ عٛق اٌؼًّ»
» رٛف١ش اٌؼذ٠ذ ِٓ ؽمٛق اٌؼًّ ٚاٌؼّبْ االعزّبػٌّ ٟمذِ ٟاٌشىب ،ٜٚثّب ف ٟرٌه اٌؾك ف ٟرمًٍ١
عبػبد اٌؼًّ أ ٚإػبدح رٕظّٙ١ب.
» رشى ً١ثٕذ خبص ٌّؼبٌغخ اٌزؼبًِ إٌّبعت ٚاٌؾغبط ِغ ِمذِ ٟاٌشىب ٜٚاٌّزؼٍمخ ثبٌؼٕف ٚاٌزؾشػ ،ثّب فٟ
رٌه اٌؾّب٠خ ِٓ االٔزمبَ أ ٚاٌؼمٛثبد اٌّزأر١خ ِٓ رمذ ُ٠اٌشىب.ٜٚ

» ِؼشفخ ( ػٓ ؽش٠ك االرظبي ثأسثبة ػٍّىُ ِجبششح ػٍ ٝعج ً١اٌّضبي) فّ١ب إرا وبْ االرؾبد اٌٛؽٕ ٟألسثبة اٌؼًّ ٠ذػُ ارفبل١خ
ِٕظّخ اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ ٚرٛط١زٙب ثشأْ اٌؼٕف ٚاٌزؾشػ ف ٟػبٌُ عٛق اٌؼًّ.
» اعزخذِٛا إٌششح اٌخبطخ ثبالرؾبد اٌذٌٕ ٌٟٚمبثبد اٌؼّبي ِٓ أعً رٛػ١ؼ ٌّبرا ٠ظت رمذ ُ٠اٌذػُ ٌٙزا اٌظه فِ ٟظٍؾخ أسثبة اٌؼًّ.
» ف ٟؽبي وبْ سة ػٍّىُ داػّب ً ٌالرفبل١خ  ،لِٛٛا ثٕشش ٘زٖ اٌؾم١مخ.
» ف ٟؽبي وبْ االرؾبد اٌٛؽٕ ٟألسثبة اٌؼًّ اٌخبص ثذٌٚزىُ ٠ذػُ االرفبل١خ ،فبؽٍجٛا ِٕٗ إ٠ظبي دػّٗ إٌ ٝإٌّظّخ اٌذ١ٌٚخ ألسثبة اٌؼًّ
)ٔ ، (IOEظ١ش االرؾبد اٌذ ٌٟٚألسثبة اٌؼًّ فِٕ ٟظّخ اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ.

٠شجِ ٝشبسوخ اٌّٛاد اٌخبصخ ثىُٚ ،األدٚادٚ ،إٌصبئح ػٍٝ
اٌشاثظ اٌتبٌ:ٟ
أhttp://polls.ituc-csi.org/index.php/219916?lang=en ٚ
إسعبي سعبٌخ إٌىزش١ٔٚخ إٌequality@ituc-csi.org : ٝ

 .4اٌحٍّخ ثئ٠جبص :اٌجذٚي اٌضِٕٚ ٟاألػّبي.
2018
أػّبي إٌمبثبد اٌؼّبٌ١خ
تٛاصً إٌمبثبد اٌؼّبٌ١خ ػٍّ١خ اٌضغظ ػٍ ٝاٌحىِٛبد ِٕٚبصشح
اٌحّالد ٚاإلػذاد ٌٍّٕبلشخ األ ٌٝٚفِ ٟؤتّش اٌؼًّ اٌذٌٟٚ
).(ILC

2017
اٌغذٚي اٌضِٕٟ

ٕ٠ب٠ش – ِبسط
» رشعً ِٕظّخ اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ اٌزمش٠ش »األطفش» اعزٕبداً إٌٝ
اٌشدٚد اٌّغزٍّخ ،ؽ١ش ع١ؾز ٞٛػٍِ» ٝغٛدح
االعزٕزبعبد» اٌّزأر١خ ِٓ إٌّبلشخ – أ ٞإؽبس ٌظه ِٕظّخ
اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ ٚع١ش١ش إٌ ٝاالعزفغبساد اٌشئ١غ١خ اٌزٟ
رزطٍت إٌظش فٙ١ب فِ ٟؤرّش اٌؼًّ اٌذٌٟٚ
(ILC).

ٛ١ٔٛ٠
 إٌّبلشخ األ ٌٝٚفِ ٟؤرّش اٌؼًّ اٌذ ٌٟٚثٛاعطخ ٌغٕخ ِىٔٛخِٓ اٌؾىِٛبدٚ ،أسثبة اٌؼًّٚ ،اٌؼّبي.

أػّبي إٌمبثبد اٌؼّبٌ١خ
تم َٛإٌمبثبد ثبٌضغظ ػٍ ٝاٌحىِٛبد ِٓ أجً اٌشد ػٍٝ
استج١بْ ِٕظّخ اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ.
 رشد ٔظبئؼ ٌٍزٛاطً ِغ ؽىِٛبرىُ ٚاٌؼغؾ ػٍٙ١ب فٟ٘زا اٌذٌ ً١ثبإلػبفخ إٌّٛٔ ٝرط سعبٌخ ِٓ أعً اٌذػٛح
ٌؼمذ اعزّبع ِغ ؽىِٛزىُ .

تم َٛإٌمبثبد ثئػذاد سد ػٍ ٝاالستج١بْ.
ع١م َٛاالرؾبد اٌذٌٕ ٌٟٚمبثبد اٌؼّبي ثئسعبي إسشبد إٌٝ
إٌمبثبد فّ١ب ٠زؼٍك ثبعزىّبي االعزج١بْ ف.2017 ٛ١ٔٛ٠ ٟ

 22عجزّجش
ِب ثؼذ ٛ١ٔٛ٠
اٌّٛػذ إٌٙبئٌٍ ٟشد ػٍ ٝاعزج١بْ ِٕظّخ اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ.
 رمِٕ َٛظّخ اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ ثئػذاد التمرٌر «البنً» مع ملخص للمنالشة والمسودة األولى لمشروع الصن – ػٍ ٝأًِ أْ ٠شىًارفبل١خ ٚرٛط١خٌٍ -ؾىِٛبدٚ ،إٌمبثبدٚ ،أسثبة اٌؼًّ رطٍت ف ٗ١رمذ ُ٠رؼذ٠الد /ٚأ ٚرؼٍ١مبد.

اٌغذٚي اٌضِٕٟ
ِ 12ب – ٛ٠اٌتمش٠ش «األث١ض»

»ترسل منظمة العمل الدولٌة تمرٌر «المانون والممارسة»
باإلضافة إلى االستبٌان إلى الحكومات ،وأرباب العمل ،والعمال فٌما
ٌتعلك بمحتوى الصن (الصكون) المحتمل الجدٌد بشؤن «العنف
والتحرش ضد النساء والرجال فً عالم سوق العمل»  ،وهو ٌحتوي
على التحلٌل المانونً للمانون والممارسة فً  80دولة.

2020
أػّبي إٌمبثبد اٌؼّبٌ١خ
رٛاطً إٌمبثبد ػٍّ١خ اٌؼغؾ ػٍ ٝاٌؾىِٛبد ِٕٚبطشح اٌؾّالد
ٚاإلػذاد ٌٍّٕبلشخ ااٌضبٔ١خ فِ ٟؤرّش ِٕظّخ اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ.

2019
اٌغذٚي اٌضِٕٟ

ٕ٠ب٠ش – ِبسط
(ثبٔزظبس رأو١ذ اٌغذٚي اٌضِٕ)ٟ

أػّبي إٌمبثبد اٌؼّبٌ١خ
تٛاصً إٌمبثبد اٌضغظ ػٍ ٝاٌحىِٛبد ِٕٚبصشح اٌحّالد.

اٌغذٚي اٌضِٕٟ
ِالحظخ :س١حتفً ِؤتّش اٌؼًّ اٌذ2019 ٌٟٚ
ثبٌزوش ٜاٌّئ٠ٛخ ٌّٕظّخ اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ ٌٓٚ ،تىْٛ
ٕ٘بن ٌجٕخ ٌٛضغ اٌّؼب١٠ش.

» رشعً ِٕظّخ اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ اٌزمش٠ش »األصسق» إٌٙبئٟ
ِغ ٔض ِغٛدح ِششٚع اٌظه إٌ ٝاٌؾىِٛبد.

2020 ٛ١ٔٛ٠
» إٌّبلشخ اٌضبٔ١خ ٌّغٛدح ِششٚع اٌظه فِ ٟؤرّش ِٕظّخ
اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ ،ؽ١ش ٠زطٍت اػزّبدٖ صٍض ٟأطٛاد
األغٍج١خ ف ٟاٌّؤرّش.

ثؼذ اػتّبد صه (صىٛن) ِٕظّخ اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ ف ٟاٌّؤتّش اٌخبص ثٙب.
إرا ٔغؾٕب ف ٟاٌؾظٛي ػٍ ٝارفبل١خ ،فغزؾزبط إٌمبثبد إٌ ٝرٕظ ُ١ؽّالد ل٠ٛخ ِٓ أعً اٌّظبدلخ ػٍٙ١ب!

 1ألخز أطجبع ػّب ّ٠ىٓ أْ ٠زؾمك ِٓ خالي اٌؼغؾ اٌؼبٌّٚ ٟاٌٛؽٕٚ ٟؽّالد إٌّبطشح فّ١ب ٠زؼٍك ثبٌّظبدلخ ػٍ ٝاالرفبل١خ ،أٌك ٔظشح ػٍِٕ ٝشٛساالرؾبد اٌذٌٕ ٌٟٚمبثبد اٌؼّبي ) -(ITUCاالرؾبد اٌذٌٍ ٌٟٚؼّبي إٌّضٌِٕ – (IDWF) ٓ١١ظّخ اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ ثؼٕٛاْ »ٚؽذح اٌؼّبي إٌّضٌ »ٓ١١اٌز ٟرٛصك األٔشطخ اٌٙبدفخ ٌٍّظبدلخ ػٍ ٝارفبل١خ ِٕظّخ اٌؼًّ
اٌذ١ٌٚخ  189ؽٛي اٌؼبٌُ ٚ ،إطالؽبد لبٔ ْٛاٌؼًّٚ ،رٕظ ُ١اٌؼّبي إٌّضٌ.ٓ١١

 .5و١ف١خ اٌتٛاصً ِغ حىِٛبتىُ ٚاٌضغظ ػٍٙ١ب
ِٓ اٌٌٍّ ُٙغب٠خ أْ تم َٛإٌمبثبد ثبٌضغظ ػٍ ٝاٌحىِٛبد ِٓ أجً دػُ اتفبل١خ ِٕظّخ اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ ٚتٛص١تٙب ثشأْ اٌؼٕف
ٚاٌتحشش اٌّّبسط ضذ إٌسبء ٚاٌشجبي ف ٟػبٌُ سٛق اٌؼًّ.

٠ٚشد ٕ٘ب ػذدا ً ِٓ اإلعشاءاد اٌزّ٠ ٟىٕىُ ارخبر٘ب
 . 5ػٕذ ٌمبء ؽىِٛزىُ أ ٚاٌّّضً ( اٌّّضٍ )ٓ١اٌّؾٍ / ٟاٌّؾٍ ،ٓ١١لِٛٛا ثئششان ػبِالد فٚ ٟفذوُ ِّٓ رؼشػٓ ٌٍؼٕف اٌمبئُ
ػٍ ٝإٌٛع االعزّبػ ٟف ٟاٌؼًّ.

 .1وزبثخ سعبٌخ ٌطٍت ػمذ اعزّبع ِغ اٌٛص٠ش (اٌٛصساء) اٌّغؤٚي/اٌّغؤ ٓ١ٌٚػٓ لؼب٠ب اٌّشأح /اٌّغبٚاح /ؽمٛق االٔغبْ ٚؽمٛق
اٌؼًّ ثٙذف ِٕبلشخ ِؼب١٠ش ِٕظّخ اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ ٚعجت أّ٘١خ سد اٌؾىِٛخ ػٍ ٝاالعزج١بْ ٚرمذ ُ٠اٌذػُ الرفبل١خ ِٕظّخ اٌؼًّ
اٌذ١ٌٚخ .أظشٚا ّٔٛرط اٌشعبٌخ اٌزّ٠ ٟىٕىُ إسعبٌٙب إٌ ٝؽىِٛزىُ.

 .6ؽش أػؼبء اٌجشٌّبْ ٚاٌؾىِٛخ اٌذاػّ ٓ١ػٍ ٝؽشػ ِغأٌخ اٌؼٕف ٚاٌزؾشػ ف ٟػبٌُ عٛق اٌؼًّ داخً اٌجشٌّبْ ِغ اٌزشو١ض
ػٍ ٝاٌجؼذ اٌغٕغبٌٍٔ ٟؼٕف.

 .2اٌزٛاطً ِغ اٌغبعخ اٌّؾٍ ٓ١١اٌز٠ ٓ٠ذػّ ْٛإٌمبثبد اٌؼّبٌ١خ /ٚأ ٚلؼب٠ب اٌّشأح ٚاٌزؾذس ِؼ ُٙؽٛي اٌؼٕف ٚاٌزؾشػ ف ٟػبٌُ
عٛق اٌؼًّٚ ،ؽٍت ِّبسعخ اٌؼغؾ ػٍ ٝاٌؾىِٛخ ِٓ خالي ؽضث ُٙاٌغ١بع ِٓ ٟأعً دػُ ارفبل١خ ِٕظّخ اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ ٚرٛط١زٙب.
 .7ؽش أػؼبء إٌمبثبد ػٍ ٝاالرظبي ثغبعخ ِؾٍ٠ ِّٓ ٓ١١ؼزجش ْٚغ١ش ِغزغ١ج ٓ١أ ٚغ١ش ٍِزضِ ٓ١ثذػُ طه ِٕظّخ اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ
ػٍ ٝاٌٛٙاء ِجبششح ف ٟاٌجشاِظ اإلراػ١خ ٚؽشػ األعئٍخ ػٍ ُٙ١ثشىً ػٍٕ.ٟ
 .3ؽش أػؼبء إٌمبثبد ػٍ ٝإسعبي سعبٌخ ِٛؽذح ٌغبعز ُٙاٌّؾٌٍ ٓ١١ذػٛر ُٙإٌ ٝدػُ ارفبل١خ ِٕظّخ اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ ٚرٛط١زٙب فّ١ب
٠زؼٍك ثبٌؼٕف ٚاٌزؾشػ ػذ إٌغبء ٚاٌشعبي ف ٟػبٌُ عٛق اٌؼًّ.
 . 8رشى ً١رؾبٌفبد ِغ ِٕظّبد اٌّغزّغ اٌّذٔ ٟاٌز٠ ٓ٠زؼبٍِِ ْٛغ اٌؼٕف اٌمبئُ ػٍ ٝإٌٛع االعزّبػِّٚ ٟبسعخ اٌؼغؾ
ػٍ ٝاٌؾىِٛخ ِؼب ً.
 .4ػشع ٔزبئظ اٌؼٕف ٚاٌزؾشػ ف ٟػبٌُ عٛق اٌؼًّ ألػؼبء اٌؾىِٛخِ ،غ اٌزشو١ض ثشىً خبص ػٍ ٝاٌؼٕف اٌمبئُ ػٍٝ
إٌٛع االعزّبػ.ٟ

ٌٝب إٌٙرط سعبٌخ إلسعبّٛٔ .6
ُِبرىٛؽى
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ِٛ -7ضٛػبد ٔمبش١خ ّ٠ىٓ إستخذاِٙب ػٕذ اٌتؼبًِ ِغ ِّثٍ ٟاٌحىِٛخ /ٚأٚ
أػضبء إٌمبثبد اٌؼّبٌ١خ.

٠ .2ؼزجش ػبٌُ عٛق اٌؼًّ ث١ئخ ِّٙخ ٌّؼبٌغخ اٌؼٕف ٚاٌزؾشػ ،خبطخ اٌؼٕف اٌمبئُ ػٍ ٝإٌٛع
اإلعزّبػ.ٟ

٠ج١ت أْ ٠ش١ش اٌّصطٍح « ػبٌُ سٛق اٌؼًّ» إٌ ٝوبفخ جٛأجٗ ثّب ٠تضّٓ:
•
•
•
•
•

اٌّىبْ اٌّبدٌٍ ٞؼًّ ( ثّب ٠زؼّٓ ػٕذِب ٠ى ْٛإٌّضي ِ٘ ٛىبْ اٌؼًّ).
اإلٔزمبي ِٓ ٚإٌ ٝاٌؼًّ.
اٌّشبسوخ ف ٟاٌزذس٠ت ٚإٌّبعجبد اإلعزّبػ١خ.
اٌٛعٍ١خ اٌزمٕ١خ اٌز ٟرشثؾ ِّضٍ ٟػبٌُ عٛق اٌؼًّ.
اٌزأص١شاد إٌبعّخ عشاء اٌؼٕف األعش ٞف ٟػبٌُ عٛق اٌؼًّ.

٠ -1زؼّٓ اٌؼٕف اٌّجٕ ٟػٍ ٝإٌٛع اإلعزّبػ ٟغ١ش اٌّؾذد ثبٌزؾشػ اٌغٕغ ٟأٚ
اٌغغذٚ ،ٞاٌز٠ ٟغت أْ رذسط ػٍ ٝاٌّغز ٜٛاٌذٌ ٌٟٚؼّبْ ادٔ ٝاٌّؼب٠ش ٌغّ١ؼٙب.

•
•
•
•

•
•

2

ِٓ اٌؼشٚس ٞأْ ٠ىٕ٘ ْٛبن رؼش٠ف ٌٍؼٕف ٚاٌزؾشػ ف ٟػبٌُ عٛق اٌؼًّ ثشم ٗ١اٌغغذٚ ٞإٌفغٚ ،ٟأْ ٠شوض ػٍٝ
اٌؼٕف اٌمبئُ ػٍ ٝإٌٛع اإلعزّبػ.ٟ
رٕذسط ػاللبد اٌمٛح غ١ش اٌّزىبفئخ ٚعٍٛو١بد اٌزّ١ض رؾذ ثٕذ اٌؼٕف ٚاٌزؾشػ ف ٟػبٌُ عٛق اٌؼًّ ،ؽ١ش ٠مغ وً
ِٓ إٌغبء ،اٌؼّبي اٌّؾٍ ،ٓ١١اٌؼّبي اٌٛافذ ،ٓ٠اٌؼّبي اٌزّ٠ ٓ٠زبص ْٚثـ (اٌّضٍ١خ ،اإلصدٚاط ف ٟاٌّٛ١ي اٌغٕغ،ٟ
ِغب٠شٚا اٌ٠ٛٙخ اٌغٕغبٔ١خ ٚؽبٍِٛا طفبد اٌغٕغٚ )ٓ١١اٌؼّبي اٌظغبس رؾذ خطش أوجش.
اٌؼٕف اٌمبئُ ػٍ ٝإٌٛع اإلعزّبػ ٛ٘ :ٟاٌؼٕف اٌّشرىت ػذ إٌغبء ألٔٔ ٓٙغبء٠ ٛ٘ٚ ،زؼّٓ أ٠ؼب اٌؼٕف اٌّشرىت
ػذ ٘ؤالء اٌز ٓ٠ال ٛ٠افم ْٛػٍ ٝاألفىبس إٌّط١خ اٌغبئذح ٚاٌخبطخ ثبٌغٕظ اٌّ ّٓ١ٙأ ٚػٍ ِٓ ٝال ٠مجٍ ْٛلٛأٓ١
اٌّغزّغ اٌّجٕ١خ ػٍ ٝأعبط إٌٛع اإلعزّبػ.ٟ
ِٓ األِضٍخ ػٍ ٝاٌؼٕف ٚاٌزؾشػ اٌمبئّخ ػٍ ٝأعبط إٌٛع اإلعزّبػ ،ٟاٌزغٍؾ ٚاٌزخ٠ٛف ،اٌؼٕف إٌفغ ،ٟاٌؼٕف
اٌٍفظٚ ٟاٌزٙذ٠ذ ثبٌؼٕف ،اٌزؼمت ،اإلوشاٖ ،اإلعزغالي اٌّبدٚ ٞاإللزظبد ،ٞاإلّ٠بءاد اٌٛلؾخ ،اٌذفغ ٌٍؼّبي ثّب ٘ٛ
د ْٚاٌؾذ األدٌٔ ٝألعٛس  ٚاٌٛظبئف غ١ش اٌشعّ١خ ٚاٌغ١ش ِٕظّخ ٚاٌز ٟرؼزجش ث١ئخ أوضش خطٛسح ٌّّبسعخ اٌؼٕف
ٚاٌزؾشػ ف ٟػبٌُ اٌؼًّ ؽ١ش رّضً اٌّشأح اٌشش٠ؾخ األوضش رّض١ال ف٘ ٟزٖ اٌٛظبئف.
رؼزجشػٍّ١خ إدساط اٌؼٕف ٚاٌزؾشػ ػّٓ ِؼب٠ش د١ٌٚخ ش١ئب أعبع١ب ِٓ أعً رؾم١ك اٌؼًّ اٌالئك ٌٍغّ١غ ( اٌٙذف
اٌضبِٓ ِٓ أ٘ذاف اٌزّٕ١خ اٌّغزذاِخ) ،ؽمٛق اٌّشأح ٚاٌّغبٚاح ف ٟاِبوٓ اٌؼًّ ( اٌٙذف اٌخبِظ ِٓ ا٘ذاف اٌزّٕ١خ
اٌّغزذاِخ).
رمذس اٌخغبئش اإللزظبد٠خ عشاء اٌزؾشػ ٚاٌؼٕف ثّال ٓ٠اٌذٚالسادٌ ،زٌه عزغبػذػٍّ١خ خٍك آٌ١خ ٌٍّغبػذح فٟ
اٌزؼشف ِٕٚغ اٌؼٕف ٚاٌزؾشػ ف ٟػبٌُ عٛق اٌؼًّ ف ٟاٌؾذ ِٓ اٌخغبئشاإللزظبد٠خ.

/Se e for e.g t he repor t of t he UN Spe cial R appor teur on t he right s to free do m of peace ful ass embl y and of ass ociat ion in t he work place: ht t p: // fre eass emb l y.ne t /repor t s / worke rs -r i g ht s
/A genda on Sust ainable De velopment : ht t p: // w w w.un.org /sust a i nable de velopment /de velopment-a genda 203 0
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 -3فمؾ إرفبل١خ ٚرٛط١خ ِٕظّخ اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ عزؼبٌظ ٚثشىً وبف ِغأٌخ اٌؼٕف ٚاٌزؾشػ
ف ٟػبٌُ عٛق اٌؼًّ ثشىً

•
•
•
•
•
•
•

عزؼضص إرفبل١خ ِٕظّخ اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ ثأْ اٌؼٕف ٚاٌزؾشػ ثّب ف ٟرٌه اٌؼٕف اٌمبئُ ػٍ ٝإٌٛع اإلعزّبػ١ٌ ٟظ
عضء ِٓ اٌؼًّ ١ٌٚظ ِمجٛال رؾذ أ ٞظشف .
عزخٍك ِٕٙغب د١ٌٚب صبثزب فِ ٟؼبٌغخ اٌؼٕف ٚاٌزؾشػ ف ٟػبٌُ عٛق اٌؼًّ .
رم َٛاٌمٍ ِٓ ً١اٌذٚي فمؾ ثزٛف١ش اٌؾّب٠خ اٌٛاعؼخ ػذ اٌؼٕف ٚاٌزؾشػ ف ٟػبٌُ عٛق اٌؼًّ .
ف ٟؽ ٓ١أْ ثؼغ طىٛن ِٕظّخ اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ اٌؾبٌ١خ رش١ش إٌ ٝاٌؼٕف / ٚا ٚاٌزؾشػ ،فئْ ٘زٖ اٌظىٛن ال رؼشف ِب
ّ٠ىٓ ف ّٗٙثبٌؼٕف أ ٚاٌزؾشػ ٚال رٛفش دٌ١ال ػٓ و١ف١خ ِؼبٌغخ أشىبٌٗ اٌّخزٍفخ ٚال رغط ٟوبفخ اٌؼّبي.
ّ٠ىٓ أْ رش١ش إرفبل١خ ِٕظّخ اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ إٌ ٝإعشاءاد ٚلبئ١خ ٌٍؾذ ِٓ اٌؼٕف ٚاٌزؾشػ ثّب ف ٟرٌه اٌؼٕف اٌمبئُ ػٍٝ
إٌٛع اإلعزّبػ ٟف ٟأِبوٓ اٌؼًّ.
عزغبػذ إرفبل١خ ِٕظّخ اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ ف ٟرؾغ ٓ١األِبْ ٚاٌظؾخ ف ٟاٌؼًّٚ ،أ٠ؼب رؾغ ٓ١اٌؼاللخ ث ٓ١اٌؼّبي ٚث ٓ١اٌؼّبي
ٚأسثبة اٌؼًّ ػٍ ٝؽذ عٛاء.
عزؼط ٟاٌزٛط١خ اٌٍّؾمخ ثئرفبل١خ ِٕظّخ اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ دٌ١ال لّ١ب ؽٛي رطج١ك اإلرفبل١خ.
.
.

ٔ -8صبئح ٌحٍّته.
ستحتبج إٌمبثبد اٌؼّبٌ١خ ٌٍؼًّ ِؼب ػٍ ٝوً ِٓ اٌّست ٜٛاٌّحٍ ،ٟاٌٛطٕ ،ٟاإللٍ ٚ ّٟ١اٌؼّبٌّ ِٓ ٟأجً تأِ ٓ١صه  /صىٛن جذ٠ذح ٌّٕظّخ اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ حٛي اٌؼٕف ٚاٌتحشش ف ٟػبٌُ سٛق اٌؼًّ ِغ تشو١ض خبص ػٍ ٝاٌؼٕف اٌمبئُ ػٍ ٝإٌٛع اإلجتّبػ. ٟ

٘زٖ ثؼغ إٌظبئؼ ٚاإللزشاؽبد ػٓ و١ف١خ ل١بَ إٌمبثبد اٌؼّبٌ١خ ثؾٍّزٙب ثطش٠مخ فؼبٌخ ٌٍذفبع ػٓ ِؼب٠ش ِٕظّخ اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ اٌغذ٠ذح.

ؽشذ إٌبشطٚ ٓ١األػؼبء ِٓ خالي إٌمبثبد ٌٍّطبٌجخ ثذػُ اٌؾىِٛخ إلرفبل١خ ِٕظّخ اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ ٚرٛط١زٙب ف ٟاأل٠بَ اٌؼبٌّ١خ
اٌزبٌ١خ.
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اٌ َٛ١اٌؼبٌٌٍّ ٟؼًّ اٌالئك
اٌ َٛ١اٌخبص ثبألُِ اٌّزؾذح ِٓ أعً إٔٙبء اٌؼٕف ػذ اٌّشأح

 ِٓ َٛ٠ -16إٌشبؽ ػذ اٌؼٕف اٌمبئُ ػٍ ٝإٌٛع اإلعزّبػٟ

اٌ َٛ١اٌؼبٌٌٍّّ ٟشأح

خٍك ِٕظخ –أ ْٚال -ٓ٠ػٍِٛ ٝالغ اٌزٛاطً اإلعزّبػ ٟأ ٚشجىخ ثش٠ذ اٌىزش ِٓ ٟٔٚأعً اإلؽبؽخ ٔٚشش اٌزؾذ٠ضبد ٚاٌّٛاد
اٌخبطخ ثبٌؾٍّخ.
رٕظ ُ١إٌزمبؽ اٌظٛس ِغ أػؼبء إٌمبثبد اٌؼّبٌ١خ ،إٌبشط ،ٓ١اٌم١بدٚ ٓ٠ؽٍفبئ٠ ُ٘ٚ ُٙظٙش ْٚدػّ ُٙإلرفبل١خ ِٕظّخ اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ ٚ
ِشبسوخرٙب فِٛ ٟالغ اٌزٛاطً اإلعزّبػ.ٟ

ٔشش اٌىٍّخ!
رٕظ ُ١اإلعزّبػبد ٚاٌّؤرّشاد إٌمبث١خ إلػالَ ٚإخطبس األػؼبء ،إٌبشط ،ٓ١إٌّظّ ،ٓ١أػؼبء فشق اٌّفبٚػخ اٌغّبػ١خ ٚ
اٌخجشاء ؽٛي وً ِٓ ،إٌٛع اإلعزّبػ ،ٟاٌٙغشح ،اٌشجبة ٚأطؾبة اٌمشاس ػّٓ إٌمبثبد اٌؼّبٌ١خ ؽٛي ِٕبلشبد ِٕظّخ اٌؼًّ
اٌذ١ٌٚخ فّ١ب ٠خض اٌّؼب٠ش اٌغذ٠ذح.
اٌزخط١ؾ ٌٍم١بَ ثزٕبٚي اٌغذاء /اإلعزّبع /ششة اٌشب ٞطجبؽب ف ٟأِبوٓ اٌؼًّ ؽ١ش ّ٠ىٓ ِٕبلشخ لؼب٠ب اٌؼٕف ٚاٌزؾشػ ف ٟػبٌُ
عٛق اٌؼًّ ِغ اٌزشو١ض ػٍ ٝاٌؼٕف اٌمبئُ ػٍ ٝإٌٛع اإلعزّبػٚ ،ٟاإلرفبق ػٍ ٝإعزشار١غ١بد إلٔٙبء اٌظب٘شح ف ٟأِبوٓ ػٍّ.ُٙ
اٌم١بَ ثّغؼ ػّٓ أػؼبء إٌمبثخ اٌؼّبٌ١خ ِٓ أعً رم ُ١١ؽج١ؼخ ِٚذ ٜإٔزشبس اٌؼٕف اٌمبئُ ػٍ ٝإٌٛع اإلعزّبػ ٟفِ ٟىبْ ػٍّه.
عّغ ِٚشبسوخ لظض اٌؼٕف اٌمبئُ ػٍ ٝإٌٛع اإلعزّبػ ٟد ْٚروش األعّبء ػٕذ اٌؼشٚسحٚ ،اٌز ٞع١غبػذ ثئظٙبس ٌّبرا رؼزجش
إرفبل١خ ِٕظّخ اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ ػشٚسح ٍِؾخ.
ػًّ ػش٠ؼخ رغزذػ ٟفٙ١ب ؽىِٛزه ِٓ أعً دػُ إرفبل١خ ِٕظّخ اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ ٚرٛط١زٙب ؽٛي اٌؼٕف ٚاٌزؾشػ ف ٟػبٌُ عٛق
اٌؼًّ.
اٌم١بَ ثبٌطٍت ِٓ لبدح إٌمبثخ اٌؼّبٌ١خ ثبٌزؾذس ف ٟإٌّبعجبد إٌمبث١خ اٌّّٙخ  ٚف ٟاألػالَ ؽٛي أّ٘١خ إعزئظبي اٌؼٕف اٌمبئُ ػٍٝ
إٌٛع اإلعزّبػ ٟف ٟػبٌُ عٛق اٌؼًّ ٚدػُ إرفبل١خ ِٕظّخ اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ.
اٌزخط١ؾ ٌٍّٕبعجبد اٌؼّبِخ ،رظش٠ؾبد اٌغ١بع ٓ١١اٌؼبِخ ،أسثبة اٌؼًّ ٚلبدح إٌمبثخ اٌؼّبٌ١خ.

 -9ثٕبء حشان ِؤ٠ذ إلستئصبي اٌؼٕف اٌمبئُ ػٍ ٝإٌٛع اإلجتّبػِٓ ٟ
ػبٌُ سٛق اٌؼًّ.
٠ؼزجش ؽشذ اٌذػُ إلرفبل١خ ٚرٛط١خ ِٕظّخ اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ فشطخ ػظّ١خ ِٓ أعً ٔشش اٌٛػ ٟؽٛي اٌؼٕف اٌمبئُ ػٍ ٝإٌٛع اإلعزّبػٚ ٟ
فؼؼ اٌزأص١شاد اٌؼبسح ،رّى ٓ١إٌغبء اٌؼبِالد ٚإٔٙبء اٌزغبِؼ ػذ ِب ٠ؼشف ثبٌؼٕف اٌمبئُ ػٍ ٝإٌٛع اإلعزّبػ ٟف ٟػبٌُ عٛق
اٌؼًّ .اٌؼًّ اٌغّبػٌ ٟىً ِٓ  ،إٌمبثبد اٌؼّبٌ١خ ،اٌؾشان إٌغبئِٕ ،ٟظّبد اٌـ ِٕ - LGBTI-ظّبد خبطخ ثبٌّضٍِٚ ٓ١١غب٠ش ٚإٌٛع
اٌغٕغبٔ ،-ٟإٌّظّبد اٌذاػّخ ٌٍؼّبي ،عّؼ١بد اٌّٙبعشِٕ ،ٓ٠ظّبد ؽمٛق اإلٔغبْ ٚاٌذاػّ ٓ١ف ٟاٌّغزّغ اٌّذٔ ،ٟعّ١ؼّ٠ ُٙىٓ أْ
٠ىٛٔٛا لٛح ِؤصشحػذ اٌؼٕف اٌمبئُ ػٍ ٝإٌٛع اإلعزّبػ ٟف ٟػبٌُ عٛق اٌؼًّ.

•
•
•
•

دػٛح اٌؾشان إٌغبئٚ ٟاٌذاػّ ٓ١ف ٟاٌّغزّغ اٌّذٌٔ ٟؼمذ عٍغبد ٔمبش١خ ٌّٕبلشخ دٚسُ٘ /أدٚاسُ٘ ف ٟثٕبء ٔٚشش اٌؾٍّخ ٚؽشذ
داػٌٍّ ٓ١١ؾٍّخ ػٍ ٝاٌّغز ٜٛاٌٛؽٕ.ٟ
اٌغٛص ػّ١مب ف ٟلؼب٠ب اٌؼٕف اٌمبئُ ػٍ ٝإٌٛع اإلعزّبػ ٟثٕ٠ٛ١ب ٚرٕظ١ّ١ب.
رٕظِٕ ُ١بعجبد عّبػ١خ وبٌغ١ش ٔؾ ٛاٌجشٌّبْ ،وٍّبد ٌٍؼّبي ؽٛي رأص١ش اٌؼٕف اٌمبئُ ػٍ ٝإٌٛع اإلعزّبػ ٟف ٟػبٌُ عٛق اٌؼًّ،
ؽٛاس ػبَ ،ؽذس رّض ٍٟ١صمبفِ ٟضً ِغشؽ١خ رؼشع ف ٟاٌشٛاسع ،طٛس عذاس٠خ رؾًّ سعبئً أ ٚأشؼبس.
سعبئً ِٛالغ اٌزٛاطً اإلعزّبػ ِٓ ٟأعً رٛػ١خ  ٚإٔخشاؽ شش٠ؾخ وج١شح ِٓ اٌّشب٘ذ.ٓ٠

. اٌّصبدس-10
.خ١ٌّخ اٌؼب١ت) ٌؾٍّخ اإلرؾبداد إٌمبث٠ٚ(خ١ٔٚطفؾبد إٌىزش

اإلتحاد الدولً لنمابات العمال
http://polls.ituc-csi.org/index.php/219916?lang=en :خ١ٔٚ* اٌظفؾخ اإلٌىزش
http://polls.ituc-csi.org/index :اد ٕ٘بٌّٛاٚ ضبد٠ اٌزؾذ،ش٠ اٌزمبس،* لُ ثّشبسن إٌّبعجبد
php/219916?lang=en  أوزت ٕ٘بٚ أequality@ituc-csi.org
https://www.facebook.com/STOP-Gender-based-violence-in-the-world-of- :نٛغج١* اٌف
work-support-an-ILO-Convention-/1327970813888443
.ٟع اإلعزّبػٌٕٛ اٍٝي اٌؼٕف اٌمبئُ ػٛخ ؽ١ٌٚخ ِٕظّخ اٌؼًّ اٌذ١ ٌٕمبثبد اٌؼّبي ثذػُ إرفبلٌٟٚ اإلرؾبد اٌذٝ* دػ
http://www.ituc-csi.org/unions-call-forilo-standard-on
ىٍف اٌؼٕف٠ ف؟١ٌزؾًّ اٌزىب٠ ِٓ ،ٟٔ اٌغضء اٌضب-2009 َ ٌٕمبثبد اٌؼّبي ٌؼبٌٟٚش اإلرؾبد اٌذ٠ رمشٍٝ* لُ ثبإلؽالع ػ
ػخٛخ ِذف١إعبصاد ِشػٚ س ػبئؼخٛ أع،ُب اٌّؾبو٠ لؼب،ٓ ػالط١الساد ِب ثٚٓ اٌذ٠ أِبوٓ اٌؼًّ ِالٟاٌؼٕف فٚ ٞاألعش
ht tp://ww w.ituc- csi.org /ituc-repor t-gender-inequalit y-in األعش
 ِمبالد-خ٠ٚلبد اٌّزغبٚ*األ
.ILO edges towards anti-workplace violence convention: ht tps://ww w.equaltimes
org/ilo-edges-towards-anti-violence#.WP9FrqIlFaQ and https://www.equaltimes.
org/will-the-ilo-take-a-stand-against?lang=fr#.WP9GcqIlFaS
/ht tp://ww w.equaltimes.org : خ١ٌّ اٌّؼشوخ اٌؼب، * اٌؼٕف ػذ اٌّشأح
-ht tps://ww w.equaltimes.org /istan :ٜ أخش- violence-against-women -the-global
bul- convention-a-minimum

»

»
»
»

»
»

EI: https://www.ei-ie.org/en/detail/3853/education-international-launches-a-%e2%80%98call-to-action%e2%80%99-to-address-violence-against-women-and-girls
BWI: http://www.bwint.org/default.asp?index=7660&Language=EN
IFJ: http://www.ifj.org/campaigns/stop-gender-based-violence-at-work/
ITF: http://www.itfglobal.org/en/campaigns-solidarity/campaigns/end-violenceagainst-women-un-day-2016/#tab_campaign1 and the take action toolkit:
https://itfviolencefreeworkplaces4women.wordpress.com/take-action-toolkit/
PSI : http://www.world-psi.org/en/issue/vaw
UNI: http://en.breakingthecircle.org/
: .ًّ أِبوٓ اٌؼٟ فٟ ِٓ أعً ِٕغ اٌزؾشػ اٌغٕغ-فش١ٍ١ٔٛ٠ – خ ِغ١ٌّخ ػب١ ػمذد إرفبل: IUF-  اٌـٚ بي٠عزشٚٔذٚ* ا
http://www.industriall-union.org/ending-violence-against-women-at-work
. ٌٕمبثبد اٌؼّبيٟثٚسٚ* اإلرؾبد اال
.إٌّضيٚ ًّ اٌؼٟبء اٌؼٕف ػذ اٌّشاح فٙٔإ
http://www.ituc-csi.org/eliminating-violence-against-women-18137

ِظبدس أخش.ٜ

منظمة العمل الدولٌة

أ٘ذاف ِٕظّخ اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ ٌٍؼًّ اٌالئك http://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang-
-en/index.htm
* إْ أعٕذح  ( 2030أ٘ذاف اٌزّٕ١خ اٌّغزذاِخ) ٚاٌز ٟرذػٛا ٌزؾم١ك شبًِ ٌج١ئخ اٌؼًّ اٌالئك ٌٍشعً ٚاٌّشأح ٚاٌؾذ ِٓ ػذَ
اٌّغبٚاح ٚإٔٙبء وبفخ أشىبي اٌؼٕف ػذ وبفخ اٌفز١بد ٚإٌغبء ف ٟوً اٌّ١بد ( . ٓ٠اٌّجزغ ، 805 ٝاٌٙذف  ٚ 10اٌّجزغ» 5.2 ٝ
إٔٙبء وبفخ أشىبي اٌؼٕف ػذ اٌّشأح ٚاٌفز١بد ف ٟوبفخ اٌّ١بد ٓ٠اٌخبطخ ٚاٌؼبِخ ثّب فٙ١ب اإلرغبس ثبٌجشش ٚاإلعزغالي اٌغٕغٟ
ٚوبفخ أشىبي اإلعزغالي» .ht tp://ww w
unwomen.org/en/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality#sthash.gbRbGIET.dpuf

* ٠زؼّٓ اإلعزٕزبط اٌّزفك ػٍ ِٓ ٗ١لجً ٌغٕخ ٚػغ اٌّشأح اٌزبثؼخ ٌألُِ اٌّزؾذح ػٍ: ٝ

اٌظفؾخ اإلٌىزش١ٔٚخ ٌّٕظّخ اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ:http://www.ilo.org/gender/Events/WCMS_519760/lang--en/index.htm :
»
رمش٠ش ِٕظّخ اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ (ٚ ) 1اإلعزج١بْ :
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/107/reports/reports-to-the-conference/
WCMS_553577/lang--en/index.htm
إعزّبػبد ِٕظّخ اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ ِغ اٌخجشاء ؽٛي اٌؼٕف ػذ اٌشعً ٚاٌّشأح ف ٟػبٌُ عٛق اٌؼًّ:
http://www.ilo.org/gender/Informationresources/Publications/
اٌزمش٠ش إٌٙبئٟ
WCMS_546303/lang--en/index.htm
:http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports---/
اٌٛصبئك اٌّغبٔذح
gender/documents/meetingdocument/wcms_522932.pdf
رمش٠ش ِٕظّخ اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ  – ٚأوزشف -ؽٛي اٌؼٕف ٚاٌزؾشػ ثبٌشعً ٚاٌّشأح ف ٟػبٌُ عٛق اٌؼًِّٕ .ظٛس  ٚإعشاء
اإلرؾبداد إٌمبث١خ اٌؼّبٌ١خ/ht tp://ww w.ilo.org /ac trav/info/pubs : .

• -11دػ ٝاإلعزٕزبط اٌّزفك ػٌٍٍ ٗ١غٍغبد اٌغزخ األخ١شح ٌٍغٕخ ٚػغ اٌّشأح اٌزبثؼخ ٌألُِ اٌّزؾذح  » : -2017رفؼ ً١إٔفبر اٌمٛأٚ ٓ١١اٌغ١بعبد ٌٍمؼبء ػٍٝ
وبفخ أشىبي اٌؼٕف ٚاٌزؾشػ ػذ اٌّشأح ٌٚىبفخ األػّبس ف ٟػبٌُ عٛق اٌؼًّ ف ٟاٌّبد ٓ٠اٌخبطخ ٚاٌؼبِخ ػٍ ٝؽذ عٛاءٚ ،ػّبْ اٌٛعبئً اٌشادػخ
ٚاٌفؼبٌخ ف ٟؽبٌخ ػذَ اإلٌزضاَ ٌؼّبْ عالِخ إٌغبء ف ٟأِبوٓ اٌؼًّ ٚرٛػ١ؼ اٌؼٛالت إٌبعّخ ٚاٌّؼمذح ٌٍؼٕف ٚاٌزؾشػ ِ ،غ األخز ثؼ ٓ١اإلػزجبس ثأْ
اٌؼٕف ػذ اٌفز١بد ٚاٌّشأح ٠شىً ػبئمب ػذ اٌّغبٚاح ث ٓ١اٌغٕغٚ ٓ١١رىّ ٓ١اٌّشأح إلزظبد٠ب.
اٌزشغ١غ ػٍٔ ٝشش اٌٛػ ِٓ ٟخالي ٔششٖ ث ٓ١اٌؼِّٚ َٛب ٘ ٟاٌخغبئش إٌبعّخ إعزّبػ١ب ٚإلزظبد٠ب ٌّضً ٘زا اٌؼٕف ٚ ،رط٠ٛش ٚعبئً رغّؼ ثئػبدح إٔخشاؽ
ػؾب٠ب اٌؼٕف ٚإٌبع ُِٕٙ ٓ١ف ٟعٛق اٌؼًّ ِشح أخش.ٜ
http://undocs.org/E/CN.6/2017/L.5

 -12دػذ اإلعزٕزبعبد اٌّزفك ػٍٙ١ب ف ٟاٌغٍغخٌٍ -57-غٕخ ٚػغ اٌّشأح اٌزبثؼخ ٌألُِ اٌّزؾذح ( )2013اٌؾىِٛبد ٌـ إرخبر رذاث١ش ٌٍزأوذ ِٓ اْ وبفخ
أِبوٓ اٌؼًّ خبٌ١خ ِٓ اٌزّ١١ض ،اإلعزغالي ،اٌؼٕف ،اٌزؾشػ اٌغٕغ ٚ ٟاٌزغٍؾٚ ،أْ ٠زُ اٌزطشق إٌ ٝاٌزّ١١ض ٚاٌؼٕف ػذ اٌّشأح ٚاٌفز١بد ثطش٠مخ
ِٕبعجخ ِٓ خالي رذاث١ش ِؼٕ١خ وأؽش اٌّشالجخ  ،اٌزشش٠ؼبد ٚاإلطالؽبد ،اإلرفبل١بد اٌغّبػ١خ ِ ،زوشاد اٌغٍٛن  ،رذاث١ش إٌضاِ١خ ِٕبعجخ،
ثشٚرٛوٛالد ٚإعشاءاد ،إؽبٌخ لؼب٠ب اٌؼٕف ٌٍخذِبد اٌطج١خ ٌّؼبٌغزٙب ٚاألِٓ اٌؼبَ ِٓ اعً اٌزؾم١ك فٙ١بٚ ،أ٠ؼب ٔشش اٌٛػٚ ٟثٕبء اٌمذساد ثبٌزؼبْٚ
ِغ أسثبة اٌؼًّ ،اإلرؾبداد اٌؼّبٌ١خ ٚاٌؼّبي أفغ ،ُٙثّب ٠زؼّٓ اٌخذِبد ٚاٌّشٔٚخ ف ٟأِبوٓ اٌؼًّ ف ٟاٌزؼبًِ ِغ اٌؼؾب٠ب ٚإٌبع.ٓ١
_)y y): http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw57/CSW57_ Agreed

إعزٕزبعبدِ ( -مزطفبد ِٓ رمش٠ش –  -CSWاٌزؼبِٓ اٌّغ١ؾ ٟاٌؼبٌّpdf- ) ٟ

أٚط ٝاٌزمش٠ش اٌضبٌٍٔ ٟفش٠ك سف١غ اٌّغز ٜٛاٌخبص ثبألِ ٓ١اٌؼبَ ٌألُِ اٌّزؾذح ؽٛي رّى ٓ١اٌّشأح إلزظبد٠ب ثذػُ اٌّؼب٠ش
اٌذ١ٌٚخ اٌخبطخ ثبٌؼّبي ؽٛي اٌؼٕف ٚاٌزؾشػ ػذ اٌّشأح ٚاٌشعً ف ٟػبٌُ عٛق اٌؼًّ .
http://www.womenseconomicempowerment.org/reports/

WCMS_546645/lang--en/index.htm
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