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 ات الحملة دمستج
 
 

إقناع الحكومات بدعم من أجل -2018مارس  8فبراير حتى  14من  - العالمية والمحلية الحملة  انضموا الى

 تها بشأن 'العنف والتحرش ضد المرأة والرجل في العمل'.ااتفاقية منظمة العمل الدولية وتوصي

 اييراألولى بشأن مع جلسة النقاش عن  تفصلنا  قليله سوى أشهر يتبقىلم  هألن، لنا بالنسبة حرجة الفترة هذة تعتبر

 .2018حزيران / يونيه  الذي سيعقد في في مؤتمر العمل الدولي  ةالعمل الدولي

 

وسائل االعالم  التي تخص الحمله عبر مجموعة من األجراءت سنقوم بارسال ،  ايصال صوتك من اجل

 االجتماعية مع نهاية يناير كانون الثاني.

 نهاية يناير كانون الثاني. سوف نرسل لك حزمة من حملة وسائل االعالم االجتماعية بحلول

 

 ITUC من اجل دعم الحملة  الخاصه في االتحاد الدولي للنقابات تحميل الحزمة في هذه األثناء، يرجى 

campaign toolkit بالحمله االلكترونية الخاصة صفحة الزيارة و ITUC campaign 

webpage الفيسبوكصفحة على موقع االتحاد الدولي للنقابات و  Facebook page  من اجل

 .حلفاءالالحملة من النقابات و ى كل جديد بخصوصحصول علال

 

 

 :االيميل التالي الحملة عن طريق إرسال رسالة إلكترونية إلى كل جديد بخصوصانضم إلى قائمتنا البريدية لتلقي 

csi.org-equality@ituc  

حث عن المربع البرتقالي على اليمين وأدخل عنوان بريدك لباعن طريق ) hereمن هنا االشتراك  او يمكنك

 اإللكتروني(.
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 ات االتحادالنقابات /  
 

لمنظمة العمل الدولية مع تركيز قوي على قضايا  وثيقة اعتماد  الفرنسية الحكومةتؤيد : فرنسا

    <<Read more( الفرنسية باللغة) المزيد اقرأ .الجنسين
 المزيد اقرأ .؟ تقرير التحرش الجنسيتحرشقليل من الال: ال يزال هناك المملكة المتحدة
Read more>> 

<< Read اقرأ المزيد .المدفوعة المحلية لإلجازة أونتاريو حكومة بدعم النقابات احتفال: كندا
more 

 عمال حماية"من اجل  تشريعا شيكاغو مدينة مجلسأصدر  : األمريكية المتحدة الواليات 

>>Read more فندق شيكاغو" من التحرش الجنسي واالعتداء.  اقرأ المزيد              
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اقرأ المزيد  .في العمل االلتزام النقابي بالقضاء على العنف القائم على نوع الجنس عن طريق  تتعهد: ألرجنتينا

  << moreRead()باللغة اإلسبانية(
 

 <<Read moreيد اقرأ المز . محلية العنف ال: لن ننتظر حملة إجازأستراليا
 
 من -: العنف والتحرش ضد المرأة والرجل في "عالم العمل"نظمة العمل الدولية/العماليةم

>>Read more منضور النقابات والعمل. اقرأ المزيد        
 

 

ه من عني أنيألجر ا  المدفوع المحليالنقابات تدعو إلى هذا األمر منذ سنوات ألننا نعلم أن إجازة العنف  زالتوما "

 هذا أحيانا، و. "الهروب من العالقات العنيفة والمسيئة وعلى وظائفهم  حفاظالمن العنف األسهل بالنسبة للناجين 

 الكندي العمال برلمان رئيس/يعني الفرق بين الحياة والموت. 'حسن يوسوف

  
 اخرونالحلفاء و 

 
في المقال  اقرأ المزيد.العمل مكان في  الجندريإنهاء العنف القائم على نوع مفتاح تعتبر مركز التضامن: النقابات 

 <<Read more. التالي 
 

<<  االقتصادية المساواة وعدم المرأة ضد العنف: مزدوج خطر: العمل ساعدات م 
   .  التالي المقال في المزيداقر

 >>Read more . 

 
اقرأ .منه في االدارات العليا في االدارات الوسطى شائع اكثر التحرش الجنسي  : "ليس مقبوال"مجلة المخاطر: 

  <<Read more. التالي المقال فيالمزيد 
 

 البرلمان األوروبي: "ال تسامح مع التحرش الجنسي واالعتداء".اقرأ المزيد  في المقال   
>>Read more  التالي       

 

 

 

ت من ن تقريبا عانييتمرأة واحدة من بين صحف"اراه االتحاد الدولي للصحفيين أن استقصاء جديد أجويظهر 

 الجندري النوعالتحرش الجنسي واإليذاء النفسي والتصيد عبر اإلنترنت وغير ذلك من أشكال العنف القائم على 

 ."أثناء العمل

  

 تعليقات  
 

 وقت المساواه: التهديد الثالثي للعنف الذي تواجه الصحفيات . اقرا المزيد  
  >>Read more 

 
 . الديشيةغالبن الجاهزة للمالبس مصنع في العنف منناجين ال: المفتوحة  الديمقراطية

     المزيد اقرأ

 >>Read more 
 <<Read more   اقرأ المزيد .: ماذا يأتي بعد ذلك؟ #Me tooأنا ايضا   #الجارديان: رأي الجارديان على

WD اقرأ المزيد .: أنت أيضا؟ التحرش الجنسي في مكان العمل األلماني    Read more>> 
 

    اقرأ المزيد .جنس' ة نادلة ولكنني أشعر بأنني عاملاعمل المضايقات: 'أنا  دراسه بخصوصبي بي سي: 

ead moreR>> 
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لوطنية النقابات مع تأييدك الرسمي للحملة، سنبدأ بنشر قائمة بالمراكز وا -شترك في الحملة ا

 ة.االتصال أسفل هذه النشرة اإلخباري الورقة الخاصة بمعلومات  تعبئة المشاركة. يرجى 

على حكومتك و / أو على سبيل المثال، خططك للضغط  -شارك قصصك وتحديثات حملتك 

 في الحملة، مشاركة أصحاب العمل، والخطوات التي تتخذها إلشراك النقابة والمنظمات ال

 مكاني فوالمنشورات والدراسات االستقصائية الجديدة حول العنف القائم على النوع االجتماعي 

هذا و . العمل، وما إلى ذلك. إن مشاركة أفعالك ومعلوماتك ستعزز من رؤية حملتنا وتأثيرها

بك إلى  وخاص كل ما هو جديداآلخرين لالنضمام. يمكنك إرسال  شجعيسوف 

mailto:equality@ituc-csi.org  لحملة.الخاصة بعلى صفحة الفيسبوك  او يمكنك نشرها  

.Facebook page 

 اشترك معنا
 
 
 

  شارك
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لى ة. شجعهم عمشاركيرجى مشاركة هذه النشرة مع زمالئك، والنقابات التابعة والمنظمات ال

 االنضمام إلى الحملة!

 

 
  

 

 قدرات بناء' لتنظيم النسائية الجمعيةلالتحاد الدولي /  العالمي الثالث  لمرأةمؤتمر ا أعلن

أن تحقيق اتفاقية وتوصية لمنظمة العمل   csi.org/3wwc-https://www.ituc  'العامالت

العمل، بما في ذلك  مكانالدولية تشمل جميع أشكال العنف القائم على نوع الجنس والتحرش في 

، هو أمر محوري لتحقيق جميع أهداف االتحاد الدولي لنقابات العمال من أجل حليتأثير العنف الم

 المساواة والكرامة واالحترام والسالمة للمرأة العاملة.

 للنقابات الدولي تحادلال ينالتابع المنظمات جميع ت وللنقابا الدولي االتحاد ،النساء طالبت لذا

.المسألة هذه بشأن العالمي العمل تنسيق  

 

 

https://www.ituc-csi.org/3wwc

