والتحرش
حدا للعنف
ّ
لنضع ّ
ضد النساء والرجال في مجال العمل:
من أجل اتفاقية لمنظمة العمل الدولية

مرجعية الدعم والضغط

إن هذه املرجعية مخصصة للنقابات املنتسبة
اىل االتحاد الدويل للشبكات – يوين – والتي
قامت بجهود ضغط لدى حكوماتها وأرباب
العمل بهدف الوصول اىل اتفاقية ملنظمة
العمل الدولية تتعلق بالعنف الذي يكون
ضحاياه النساء والرجال يف مجال العمل.
األهداف :

•السعي اىل ان اكرب عدد ممكن من
الحكومات تصوت لفائدة اتفاقية
ملنظمة العمل الدولية مشفوعة
بتوصية
•السعي اىل أن اكرب عدد ممكن من
الحكومات وأرباب العمل يعتمدون
االضافات التي حددها االتحاد الدويل
للشبكات.
جدول المحتويات:

 .1من أجل اتفاقية حول العنف والتح ّرش ضد النساء والرجال يف مجال العمل.
 .2تعريف العنف يف مجال العمل.

 .3مقاومة العنف والتح ّرش اللذين يسودان مجال العمل  :مستويات االلتزام.
 .4تقرير حول القوانني واملامرسات من أجل اتفاقية ملنظمة العمل الدولية.
 .5استبيان مخصص للدول األعضاء .منوذج اجابات مثالية.

نحو اتفاقية حول العنف
والتحرش ضد النساء والرجال
في مجال العمل

السياق
مثلام ذهبت اىل ذلك يف الوثيقة التي اقرتحتها
للنقاش مبناسبة اجتامع الخرباء حول العنف
ضد النساء والرجال يف مجال العمل فان منظمة
العمل الدولية تعرتف « :ان العنف يف مجال
العمل يق ّوض كرامة وسالمة وصحة ورفاهية
الجميع .وانه ال يهم فقط العامل وأرباب
العمل ولكن ايضا عائالتهم واملجموعات التي
ينتمون اليها واالقتصاد واملجتمع يف كليته»...
و لألسف  ،فإ ّن األمر يتعلق مبجال تغيب فيه
املعايري الدولية أو أنها محدودة.
نالحظ حينئذ ان عبارات «عنف» و«تحرش»
و «تح ّرش معنوي» تستعمل كمرادفات أو
أن نفس العبارات تستعمل للداللة عىل
حقائق مختلفة يف الترشيعات الوطنية .ففي
بعض البلدان  ،وبرصيح العبارة  ،يحرم قانون
العمل من الحامية بسبب العنف والتح ّرش
كل العامل الذين يشغلون وظائف غري قياسية
(مثل العامل العرضيني) بينام يقترص القانون
يف بلدان أخرى عىل حامية النساء فقط ضد
التح ّرش الجنيس .ويف حاالت أخرى فإ ّن
الترشيعات ال تستهدف إالّ حاالت التح ّرش
الرأيس أو العمودي (وليس العالقات بني زمالء
العمل).
اما فيام يتعلق بالعنف الجنيس الرصف ،فإن
لبعض البلدان ترشيعا يف قانونها الوطني لكن
يف العموم نجد أن قانون العمل أو الترشيع
املضاد للتمييز هو الذي يعالج االشكال
الواضحة للعنف الجنيس الرصف ذي العالقة
بالعمل.

لماذا يعتبر مهما ان نحصل
على اتفاقية لمنظمة العمل
الدولية في هذا الغرض؟
ان االختالفات يف الترشيع ويف تعريف العبارات
و فهم ما يرتتب عن العنف يف مكان العمل
تعود اىل غياب معيار ترشيعي دويل يتناول
العنف والتح ّرش مبا يف ذلك العنف الجنيس
الرصف يف مجال العمل بغض النظر عن كون
العنف والتحرش هام مشكالن ذو عالقة
بحقوق االنسان التي ترتبط بالعالقات يف مكان
العمل ومبشاركة العامل وبالصحة وباإلنتاجية
ونوعية الخدمات العمومية والخاصة وبسمعة
املؤسسة.
ان العنف يؤثر عىل املشاركة يف سوق العمل
وهو كفيل مبنع النساء بالدخول اىل سوق
العمل والبقاء فيه خاصة يف القطاعات التي
يسيطر عليها الرجال .انه يستطيع ايضا ان
ينسف املسار التقريري الدميقراطي وعلوية
القانون.
ان اتفاقية ملنظمة العمل الدولية من شأنها أن
توفر تعريفا ومجال تطبيق ومقاربة واضحة
مفصلة ومندمجة تسمح بالتوقي من العنف
والتحرش يف مكان العمل ومقاومة هذه
الظواهر وتحديد املسؤوليات بوضوح بالنسبة
ألرباب العمل يف القطاعني العمومي والخاص ،
للعامل وملنظامتهم وكذلك للحكومات وضبط
إسرتاتيجيات مشرتكة وتعاون.
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نحن في حاجة
التفاقية مرفقة بتوصية
وليس فقط لتوصية
عندما يصادق بلد ما عىل اتفاقية ملنظمة
العمل الدولية  ،فإنه يقبل بان يدمجها يف
قانونه الوطني وان يكون تحت رقابة منظمة
العمل الدولية فيام يتعلق باإلجراءات املتخذة
لتطبيقها.

http://www.ilo.org/informationressources/Publications/WMCS_546303/
lang--en/index.htm
•تقريرللنقاش :

أما التوصية فهي توجيه غري ملزم ينشأ بطريقة
مستقلة أو أنها تكمل اتفاقية من خالل توفري
خطوط مديرية أكرث تفصيال حول طريقة
تطبيقها.

http://www.ilo.org/wmcsp5/groups/
public/---dgreports/--gender/
do cuments/meetingdo cuments/
wmcs_522932.pdf

إن اتفاقية مرفقة بتوصية متثل جمعا قويا
من الوثائق الدولية .لهذا السبب وجب علينا
حشد دعم قوي من أجل اعتامد اتفاقية
ملنظمة العمل الدولية مرفقة بتوصية.

•تقرير منظمة العمل الدولية – قسم
االنشطة العاملية  :العنف والتحرش ضد
النساء والرجال يف مجال العمل – آفاق
نقابية (باالنقليزية)

املصادر:
•الدليل النقايب حول املعايري الدولية للعمل
وتكافؤ الفرص.
http://www.uniglobalunion.org/sites/
default/files/attachments/pdf/En.pdf
•منظمة العمل الدولية
•موقع منظمة العمل الدولية:
http://www.ilo.org/gender/Events/
WCMS_519760/lang--en/index.htm
•تقرير منظمة العمل الدولية واالستجواب:
http://www.ilo.org/ilo/ILOsessions/107/
reports/reports-to-the-conference/
WCMS_553577/lang--en/index.htm
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•اجتامع خرباء منظمة العمل الدولية حول
العنف ضد النساء والرجال يف مجال العمل:
التقرير النهايئ:

ـ من أجل إتفاقية حول العنف والتحرش ضد النساء والرجال يف مجال العمل

http://www.ilo.org/actrav/info/pubs/
WMCS_546645/lang--en/index.htm

1.1شرح طريقة إعداد المعايير في منظمة العمل الدولية

التعرف عىل مشكل:
العنف ضد النساء
والرجال يف مجال
العمل

يعد مكتب العمل الدويل
تقريرا حول القوانني
واملامرسات وكذلك استجوابا
حول محتوى وثيقة جديدة
محتملة
(التقريراألبيض)

مجلس االدارة يرسم
هذه النقطة يف جدول
أعامل مؤمتر العمل
الدويل

201

ي7

ما

يحلل مكتب العمل
الدويل التعاليق ويعد
مرشوع توصيات
(التقرير االصفر)

أول نقاش
لالستنتاجات خالل
مؤمتر العمل الدويل
جوان  /حزيران 2018

يرسل التقرير اىل
الحكومات وأرباب
العمل والعامل للحصول
عىل تعاليقهم .آخر أجل
لإلجابة  :سبتمرب 2017

يعد مكتب العمل
الدويل تقريرا مخترصا
للنقاش ومرشوع وثيقة
أوىل (التقرير البني)

يعد مكتب العمل
الدويل مرشوع
مراجعا للوثيقة
(التقرير االزرق)

يرسل التقرير اىل
الحكومات والعامل
وأرباب العمل
وتجمع تعاليقهم

ثاين نقاش (مرشوع
الوثيقة) خالل
مؤمترالعمل الدويل
جوان  /حزيران 2020

املصادقة عىل
الوثيقة الجديدة
خالل املؤمتر
بأغلبية الثلثني
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ضغط الوقت

يف مارس/آذار 2017وجهت منظمة العمل
الدولية استبيانا اىل الحكومات واملركزيات
النقابية ومنظامت أرباب العمل طلبت فيه
منهم ٍرأيهم حول وثيقة أو عدة وثائق جديدة.
فتح هذا االستبيان للتقديم اىل غاية 22
سبتمرب/أيلول .2017
يتضمن االستبيان أسئلة تتعلق بالنقاط التالية:
أي شكل يجب أن تتخذه الوثيقة أو الوثائق
الجديدة املحتملة؟
• ما هو مجال أو مجاالت التطبيق التي
يجب أن تغطيها هذه الوثيقة أو الوثائق؟
•هل أن عىل الوثيقة أو الوثائق أن تعنى
خصيصا االبعاد الجنسية الرصفة للعنف يف
مجال العمل؟
•إىل أي مدى يجب أن ميتد تعريف مجال
العمل؟
تعد الحكومات أجوبتها عىل االستبيان متاما
مثل أرباب العمل.
ان النقابات مدعوة هي األخرى إلعداد أجوبتها
عىل االستبيان وإرسالها .ومن املهم أن يجيب
أكرب عدد ممكن من النقابات عىل االستبيان.
تجدون يف هذه املرجعية منوذجا مثاليا لألجوبة.
ماذا ميكن أن نفعل؟
مامرسة الضغط عىل الحكومات حتى توفر
متويال كافيا للسياسات الوطنية ملقاومة العنف
والتحرش.
عمل حملة قوية مبساندة نقابات أخرى
ومنظامت املجتمع املدين للتحسيس برضورة
اتفاقية ملنظمة العمل الدولية.
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مناقشة وتص ّور تنفيذ الوسائل املخصصة
للحيلولة دون العنف يف مكان العمل .مثال
ذلك أن نتفادى أن تكون النساء مجربات عىل
املوافقة عىل امتيازات جنسية ألنهن يطالنب
بدفع أجورهن.
ادراج موضوع العنف مبكان العمل
يف املفاوضات الجامعية.
إلقاء الضوء عىل أمثلة خصوصية للدعم الذي
تقدمه نقابتكم لضحايا العنف والتحرش
يف مجال العمل وترويجها يف اطار حمالتكم.
االلتزام بدرس تأثري تغيري طبيعة العمل
عىل العامل ورفاهيتهم (مثال ثورة رقمية،
تكنولوجيا ،تكثيف العمل).
أية حواجز ميكن أن تصادفوها من قبل أرباب
العمل؟
•يفضلون توصية اختيارية عوضا عن اتفاقية
اجبارية.
•يفضلون ان يجعلوا منها مسالة خاصة
بالصحة والسالمة املهنية مع التقليل من
اهمية املوضوع
•يتحججون بان أبحاثا اضافية يجب ان تتم
وإحالة املسالة اىل اجال غري محددة بدل
التعهد بها منذ االن.

رزنامة للضغط في منظمة العمل
الدولية .تواريخ
للتسجيل
في المفكرات

فيفري /فرباير2017
يطلب من أرباب العمل االنخراط بالوقت املناسب يف حملة
االتحاد الدويل للشبكات ضد العنف يف مجال العمل حتى
نستعمل شعار منظامتهم عند اطالق الحملة يف  8مارس /آذار
اليوم العاملي للمرأة.
جانفي /يناير -مارس /آذار2017
اعالم الحكومات حتى تدعم أهداف االتحاد الدويل للشبكات
 8مارس 2017
اطالق حملة االتحاد الدويل للشبكات ضد العنف يف العمل :
نحو اتفاقية ملنظمة العمل الدولية
أفريل /نيسان 2017
•نرش تقرير حول القوانني واملامرسات
•يوزع االتحاد الدويل للشبكات تقرير منظمة العمل
الدولية عىل منتسبيه
أفريل  /نيسان – سبتمرب/أيلول 2017
•متابعة حمالت الضغط عىل الحكومات مثلام هو مبني
•متابعة املطالب املقدمة اىل أرباب العمل باالنخراط
بالوقت املناسب يف حملة االتحاد الدويل للشبكات ضد
العنف يف العمل حتى نستطيع استعامل شعار منظامتهم
يف تحرك الـ 16يوما (من  11/ 25اىل )10/12
األعامل النقابية

املفكرة
2017
 30أفريل /نيسان التقرير االبيض
تصدر منظمة العمل الدولية تقريرها حول القوانني
واملامرسات و استبيانا حول محتوى الوثيقة او الوثائق
الجديدة
 23سبتمرب /ايلول
آخر أجل لالجابة عىل استبيان منظمة العمل الدولية

متارس النقابات ضغوطا عىل الحكومات حتى تجيب
عىل استبيان منظمة العمل الدولية
االنخراط يف حملة االتحاد الدويل للشبكات ضد العنف
يف العمل.
اعالم الحكومات حتى تدعم أهداف االتحاد الدويل للشبكات.
عىل النقابات أن تعد هي االخرى أجوبة عىل االستبيان
يدمج االتحاد الدويل للشبكات يف هذه املرجعية مجموعة من
النصائح لفائدة النقابات حول كيفية االجابة عىل االستبيان.
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املفكرة
من جانفي /يناير اىل مارس/آذار
التقرير االصفر املستند اىل االجوبة الواصلة واملحتوي عىل
االستنتاجات الوقتية للنقاش وكذلك عىل املسائل الرئيسية الواجب
دراستها من طرف مؤمتر العمل الدويل
جوان /يونيو  /حزيران
أول نقاش يف مؤمتر العمل الدويل ضمن لجنة متكونة من
الحكومات وأربا ب العمل والعامل

االعامل النقابية
تستمر النقابات يف حمالت الضغط والتفسري وتستعد للنقاش االول
خالل مؤمتر العمل الدويل

بعد شهر جوان  /يونيو /حزيران
التقرير الرمادي ملنظمة العمل الدولية مصحوب مبخترص للنقاشات ومرشوع وثيقة حيث نتمنى التوصل اىل
اتفاقية مرفقة بتوصية موجهة كلها اىل الحكومات والنقابات وأرباب العمل مع مطالبتهم بالتعديالت والتعليق.
مالحظة هامة  :يحتفل مومتر العمل الدويل لسنة
 2019مبائوية منظمة العمل الدولية .بذلك لن تجتمع
لجنة اعداد املعايري
من جانفي /يناير اىل مارس/آذار( يف انتظار التاكيد)
توجه منظمة العمل الدولية اىل الحكومات التقرير
النهايئ (االزرق) مرفوقا بنص مرشوع الوثيقة
جوان  /يونيو /حزيران 2020
النقاش الثاين ملرشوع الوثيقة من طرف مؤمتر منظمة
العمل الدولية .مطلوب التصويت بأغلبية الثلثني لتب ّني
الوثيقة

تستمر النقابات يف حمالت الضغط والتفسري

تستمر النقابات يف حمالت الضغط والتفسري وتستعد
للنقاش الثاين خالل مؤمتر العمل الدويل

بعد تبني الوثيقة او وثائق منظمة العمل الدولية يف مؤمترها  :اذا نجحنا يف الحصول عىل اتفاقية فعىل النقابات
القيام بحملة قوية لفرض املصادقة عليها.

 10ـ من أجل إتفاقية حول العنف والتحرش ضد النساء والرجال يف مجال العمل

عناصر مؤسسة
لتعريف العنف
في مجال العمل

ال وجود حاليا لتعريف معتمد كونيا مقبول ملفردات
«التح ّرش» أو «العنف» يف مجال العنف .رغم ذلك ،
وبالرغم من االختالفات  ،يوجد توافق عام للقول إنها تحوي
جوانب ليست جسدية بل كذلك نفسية اقتصادية جنسية و
رمزية.
حسب منظمة الصحة العاملية  ،فإ ّن «العنف هو االستعامل
القصدي للقوة البدنية  ،وللتهديدات ضد اآلخرين وضد
املرء نفسه  ،ضد مجموعة أو مجتمع والذي يسبب أو ميكن
أن يسبب صدمة ،أرضارا نفسية  ،مشاكل تنمية أوموت».
إن العنف والتحرش الجنيس يعودان أساسا اىل السياق الذي
يحصالن فيه وهام غالبا ما تقع أثارتهام من طرف دينامية
تنطوي غالبا عىل عالقات خضوع عى معايري النوع  ،عىل
املعايري االجتامعية والثقافية وكذلك أيضا عىل التمييز.
املصادر:
فيديو االتحاد الدويل للشبكات التثقيفي «من أجل كرس
دائرة العنف»:
http://www.youtube.com/watch?v=VV9PZ4asJFQ
دليل من أجل النقاش:
http://en.breakingthecircle.org/descargas/envideo1/guia_discu_en.pdf

03ـ من أجل إتفاقية حول العنف والتحرش ضد النساء والرجال يف مجال العمل

العنف في مجال
العمل

إن أعامل العنف ال ميكن أن تجري بالرضورة يف
«مكان عمل» ملموس حتى تعترب ذات عالقة
بالعنف يف مكان العمل :انها ميكن أن تحصل يف
طروف مرتبطة بالعمل يف معناه الدقيق أو لها تأثري
عىل العمل .لهذا السبب  ،فإن العنف ملنزيل يجب
أن يدمج ضمن تعريف العنف يف مجال العمل
باعتبار أن األمر يتعلق بنوع من العنف الذي له
انعكاسات عىل انشطة ضحاياه اليومية.
إن عدم توازن السلطة يف مكان العمل يعترب ذا
«بعد مفتاح» للتحرش املعنوي ويلتقي عندما يلجأ
املسؤول اىل سلطته الشكلية لتهديد عامل ،إالّ أن
دينامية الخضوع هي يف نفس الوقت متأثرة بعوامل
منها النوع والعمر والعرق والعائق أو الطبقة.
إن التقاطع بني هذه العوامل أو دمجها ييرس
العنف والتح ّرش .مثال ذلك :ان العامالت الشابات
تك ّن بشكل خاص عرضة للعنف الجنيس يف العمل
وخاصة يف بداية حياتهن املهنية باملقارنة مع
زميالتهن األعىل سنا (مؤمتر العمل يف كندا).
عوامل املخاطرة
الظروف القابلة لتعريض العامل اىل العنف والتحرش
(متفرقة او مجتمعة)
•العمل يف عالقة مع الجمهور
•العمل مع أشخاص يعانون من محنة
•العمل مع أشياء ذات قيمة

•العمل يف وضعيات ليست مغطاة أو غري مغطاة
بالشكل املطلوب أو محمية بطريق بقانون
العمل وقواعد الحامية االجتامعية
•العمل يف مجاالت محدودة االمكانيات
(تجهيزات غري مالمئة أو عامل غري كافني من
شانه ان يتسبب يف طوابري انتظار طويلة وتنمية
الشعور باالحباط).
•العمل طبق مواقيت عمل غري عادية (العمل
مساء او ليال) العمل وحيدا أو يف عزلة نسبية أو
يف مكان منعزل).
•العمل يف مكان مكان حميمي  ،يف البيت أو
لدى شخص آخر.
•امتالك القدرة عىل رفض بعض الخدمات مبا
من شأنه أن يقوي من مخاطر العنف والتحرش
الصادرين عن االشخاص طالبي تلك الخدمات.
•العمل يف مناطق نزاع وخاصة تقديم خدمات
للعموم وخدمات طوارئ
•التواجد يف مجال ترتفع فيه البطالة.
املرجع .OIT : 2016a, Annexe I, par.9:
املصادر:
http://www.youtube.com/
watch?v=VmswHjRioeg&t=2s
دليل للنقاش:
http://en.breakingthecircle.org/descargas/
en/video2/guiaen.pdf
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العنف الجنسي الصرف
ميكن اعتبار العنف املادي والنفيس والجنيس كعنف
جنيس رصف اذا كان ناتجا عن عالقات سلطة متفاوتة
بني الرجال والنساء .وعىل هذا االساس يجب أن يتضمن
تعريف العنف يف مجال العمل أبعاد العنف املرتبطة
بالنوع.
إن العنف الجنيس الرصف:
•هو إحدى التمظهرات األكرث تعميام واألكرث منهجية
يف االعتداء عىل حقوق االنسان.
•يعكس عدم التوازن التاريخي بني النساء والرجال
والذي يؤدي اىل هيمنة الرجال عىل النساء واىل
متييز يصنع حواجز يف طريق النساء ومينعهن من
كشف كامل امكاناتهن
•هو راسخ يف عقليات اجتامعية مستندة اىل النوع
بدال عن العمل الفردي او الصدفة ،هو غري محدد
بالعمر أو املجموعة االجتامعية االقتصادية ،
باملستوى التعليمي أو الجغرافيات  ،انه ميس كل
املجتمعات  ،هو يحول دون القضاء عىل التفاوت
بني الرجال والنساء والتمييز يف العامل أجمع.
•إن مثل أعامل العنف هذه تؤيد الدور الدوين
املرتبط بالنساء يف العائلة يف مجال العمل يف
الجامعة ويف املجتمع.
•هو ميارس من طرف أو ضد رجال ونساء .مثال
ذلك :ان العنف ضد الرجال الذين ال ينضبطون اىل
منوذج نوعهم ،مبا يف ذلك الرجال املثليني  ،ثنائيي
الجنس أو املتحولني جنسيا الذين ينظر لهم كام
هم.
•ان النساء املثليات ،ثنائيات الجنس ،املتحوالت
العامالت يتعرضن اىل حاالت عنف أكرث بكثري من
غريهن من النساء.
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املصادر:
العنف الجنيس ودور نقابات االتحاد الدويل للشبكات
http://en.breakingthecircle.org/descargas/en/
video2/guiaen.pdf
حول العنف الرمزي والطريقة التي تنقلها الصور
النمطية والرسائل واإلشارات يف نقل أدوار النوع ،انظر
حملة االتحاد الدويل للشبكات «لنغيرّ وسائلنا االعالمية
 ،لنغيرّ واقعنا»
•فيديو:
https://www.youtube.com/
watch?v=HtywZ5ogQxA
•دليل:
http://en.breakingthecircle.org/descargas/en/
video2/guiaen.pdf
•حول الرجال كعنارص تغيري« :أنا رجل وكفاية»
https://www.youtube.com/
watch?v=GBFwvwcQcD4
•حول التنوع الجنيس يف العمل  :أدلة االتحاد الدويل
للشبكات للوصول اىل أماكن عمل تضمن املساواة
http://en.breakingthecircle.org/descargas/en/
lgbt-sindicatos-en.pdf
http://en.breakingthecircle.org/descargas/en/
lgbt-and-working-environment-en.pdf

أثر العنف المنزلي
في مكان
العمل
ميكن للعنف أن يتخذ أشكاال مختلفة متعددة منها
التهديد ،اإلكراه أو العزل ،االساءة العاطفية  ،الجسدية،
الجنسية  ،العقلية ،املالية أو الروحية.
وشيئا فشيئا فان البلدان أخذت بادماج العامل املنزليني
وغريهم من االشخاص الذين يعيشون تحت نفس
السقف يف مجال تطبيق العنف املنزيل بسبب تعرضهم
للعنف والتحرش «يف الدائرة املنزلية».
ان العنف املنزيل من شأنه ان يؤثر عىل العامل ضحايا
العنف يف مكان العمل بطرق متنوعة:
•مبنعهم من االلتحاق بعملهم او بدفعهم للوصول
اليه متأخرين
•النهم معرضني للتحرش أو مهددين يف العمل
•النهم مضطربني أوأنهم يبكون يف العمل
•النهم يكابدون للترصف يف حجم العمل الواقع
عليهم واحرتام اآلجال
•النهم يخفون ما يجري.
اىل ذلك فإن الشخص الذي يقف وراء هذا العنف
يستطيع :
•أن يهاتف الضحية أثناء عمله وأن يبعث له
اميايالت أو ارساليات قصرية
•أن يالحقها يف طريقها اىل العمل
•تهديدها بايالمها أو ايالم زمالئها
•تهديدها بافشاء معلومات شخصية محرجة
•املجيء اىل مكان العمل واللف قريبا منه بهدف
التخويف.
املصادر:
العنف املنزيل مشكل يرض مبكان العمل:
http://en.breakingthecircle.org/descargas/en/
man/guidedelegates_en.pdf
معلومات حول العامل ضحايا العنف املنزيل :
http://en.breakingthecircle.org/descargas/en/
man/guidemembers_en.pdf

العنف الجنيس يف مكان العمل شكل من أشكال العنف
إ ّن العنف الجنيس والتحرش الجنيس هام مظهر
رئييس يف حياة العامل وخاصة العامالت يف العامل .ويعد
التح ّرش الجنيس الخطأ األكرث استنكارا.
ميكن تعريف العنف الجنيس عىل انه أي ترصف ذي
طابع جنيس غري مرغوب ،ملح ،صادم أو مهدد ،سواء
كان مقصودا أم ال.
ميكن أن يتخذ عدة اشكال السيام بعض املالحظات
االيحائية  ،بعض النكت الجنسية غري املناسبة  ،بعض
الكتابات  ،بعض الرسوم والصور الجنسية  ،اقرتاحات
جنسية غري مرغوبة  ،ملس غري مرغوب  ،اعتداء عىل
االخالق الحميدة  ،اعتداء جنيس أو اتصاالت قبيحة
( عرب الربيد والهاتف واإلرساليات أو عرب الصور
واالتصاالت االلكرتونية) أو كذلك عرب تقييد حرية
شخص ( بالتجسس عليه أو بص ّده عن طوق النجاة
الوحيدة الذي أمامه).
إن املتحرش ميكن أن يكون أيّا كان يف مكان العمل :
رئيس ،زميل ،منتسب ،زائر ،مز ّود أو غريه.
ميس أيّا كان ،رجال كان
كذلك فإن التح ّرش ميكن أن ّ
أم امرأة  ،مهام كانت ميوالتهم الجنسية.
ميكن أن يتعلّق األمر بسلوك فردي أو جامعي.
إن التحرش الجنيس ليس فقط مسألة خاصة بني
شخصني .إ ّن له انعكاسات عىل جميع من هم يف مكان
العمل :انه يرض باملعنويات  ،يق ّوض االنتاجية ،يخلق
مصدر الهاء غري رضوري ،يتسبب يف خلق محيط عمل
مخيف ،عدايئ  ،صادم ومضطرب.
املصادر:
ليست نكتة .فيديو حملة االتحاد الدويل للشبكات.
https://www.youtube.com/watch?v=_yj/
WW25SJZU
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إدارة العنف والتحرش
في مجال العمل :
مستويات االلتزام

باالعتامد عىل توصيات املؤمترات العاملية لالتحاد الدويل
للشبكات ،ندعو أرباب العمل والنقابات وبقية املنظامت
اىل إبراز تعلقهم مبقاومة العنف والتحرش اللذين لهام
تأثري عىل مجال العمل.
العنف
والتحرش
إ ّن العنف والتح ّرش هام تواصل سلوكات ومامرسات غري
مقبولة رسيعة الحصول يف مجال العمل.
عندما تم البدء بإيالء اهتامم متزايد لهذا املشكل ،فإ ّن
أخصائيي السالمة يف العمل وغريهم من املحللني اتفقوا
عىل أنه ما كان يجب فقط رصف عناية لالعتداءات
الجسدية الفعلية قصد مواجهة العنف يف مكان العمل.
إن القتل وغريه من االعتداءات الجسدية تجد لها
مكانا يف الوعاء الدي نجد فيه أيضا العنف املنزيل ،
مالحقة شخص بصفة مستمرة  ،التهديدات  ،التحرش ،
التحرش املعنوي  ،االساءة العاطفية  ،التهديد وغريه من
السلوكات التي تتسبب يف القلق والخوف ويف مناخ من
الريبة مبكان العمل.
إن جملة هذه السلوكات تندرج يف مشكل العنف
مبكان العمل .وعليه فإن برامج الوقاية التي ال تأخذ
بعني االعتبار التحرش أو التهديد بجميع أشكاله قابلة
ألن تبقى دون مفعول (وزارة العدل بالواليات املتحدة
األمريكية  ، 2004،ص .)13
ان مرتكبي العنف ميكن أن يكونوا من الرؤساء ،من
الزمالء أو من الحرفاء.

عنف ميس أشخاصا يف العمل
ان العنف ،عىل غرار العنف املنزيل ،ميكن أن يالحق
األشخاص حتى يف مواقع العمل وأن يكون له تأثري
عليهم وعىل زمالئهم وعىل صاحب عملهم.
مستويات االلتزام
تبني األمثلة املقدمة ضمن االصناف الالحقة
االجراءات املتخذة حتى تستمر حياة العامل يف
محيط آمن من الخوف والتهديد.
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تخيلوا
ّ

عنف وتحرش

يؤكد سياسيون بوضوح أن العنف والتحرش أثناء العمل
غري مقبولني

عنف له أثر
عىل مجال العمل

تشكون من عنف منزيل ونحن نتفهم انه قد يالحقكم
يف العمل ويكون له أثر عليكم وعىل زمالئكم.
نحن نتفاعل مع ذلك بتعاطف.

تخيلوا
الى االمام – او المرحلة الموالية بعد ّ

عنف وتحرش

سياسات وإجراءات تساعدنا عىل وضع حد للعنف والتحرش
اثناء العمل
نشجع التنوع يف موقع العمل مثلام نشجع سياسات قوية
للمساواة وعدم التمييز
نتعهد باتخاذ إجراءات تسمح بالتشهري اآلمن مبقرتيف العنف
وحامية الضحايا

عنف له أثر
عىل مجال العمل

ان عملكم هو يف مأمن طاملا كان للعنف املنزيل تأثري عليه
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«تخيلوا» وإلى«االمام»
معكم – او المرحلة الموالية بعد
ّ

عنف وتحرش

سياسات وإجراءات تعالج سلوكات املوظفني والزبائن
وتساعدنا عىل وضع حد للعنف والتحرش اثناء العمل
ان الوقاية والدعم هام عنرصان أساسيان يف سياستنا
نعرتف بأهمية املفاوضة الجامعية يف الوقاية
من العنف والتحرش
نشجع مزودينا عىل متلك سياسات وإجراءات ناجعة
ملقاومة العنف والتحرش

عنف له أثر
عىل مجال العمل

اذا تعرضتم اىل شكل او آخر من أشكال العنف
الخارجي ،فإننا نساندكم.
ويف حال العنف املنزيل فإننا نقدم لكم دعام .منه مثال
توجيهكم نحو مصالح الدعم  ،اجازة بدون أجر لتسوية
مسائل قانونية  ،صحية  ،عناية باألطفال  ،تربية ،الخ.

«تخيلوا » و الى «األمام»
لنجعله ممكنا – أو المرحلة الموالية بعد
ّ
و « معكم»

عنف وتحرش

نقيم عوامل الخطر املقرتنة بعملكم ولنا اجراءات
عملية ملساعدتكم عىل حامية انفسكم
نتعهد لدى املزودين وطوال عملية التزويد بالحصول
عىل الدرجة صفر من التسامح ازاء العنف والتحرش
كلام تغريت وترية العمل ( رقمن  ،تكثيف ،الخ) نلتزم
بتقييم التأثريات ودرس اي مشكل يطرأ.

عنف له أثر
عىل مجال العمل

اذا تعرضتم اىل عنف منزيل  ،منكنكم من اجازة مدفوعة
االجر ملساعدتكم عىل الوصول اىل مصالح الدعم وتسوية
بعض املسائل القانونية والصحية والعناية باألطفال
وتربيتهم ،الخ.
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