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 ةـمقدم

( من النظام األساسي للمؤتمر، وأُرسل التقرير إلى الحكومات 6)93وفقاً للمادة  1(1المكتب التقرير الخامس )أعد 

 ( من النظام األساسي،6)93للمؤتمر. وبمقتضى المادة  101يصلها في موعد أقصاه شهران من تاريخ اختتام الدورة  بحيث

 تمثيالً  ثراألك المنظمات مع التشاور بعد إبدائها، في ترغب تعليقات أية أو تقترحها تعديالت أية إرسال إلى الحكومات ُدعيت

 .وللعمال العمل ألصحاب

ما تقترحه الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية من تعديالت وما تبديه من  2ألف( 2ويتضمن التقرير الخامس )

رنسية من النصوص المقترحة لالتفاقية والتوصية. وفي النسختين اإلنكليزية والف 9باء( 2تعليقات، ويتضمن التقرير الخامس )

فترة إعداد التقرير، تلقى المكتب ردوداً من عدد من الحكومات من بينها هولندا وناميبيا. بيد أنه ألسباب تقنية لم يُذكر هذان 

 ف(.أل 2الحكومتين، وتكّمل التقرير الخامس ) ردودالردان عندما صدر التقرير. وتتضمن هذه اإلضافة 

لمعمول بها ا المعتادةوتمشياً مع الممارسة  المؤتمر تقارير بحجم المتعلقة لقيودإلى ا نظراً في التقرير بأكملها  الردود ترد الو

 ةيهيكل ضوء هذه الردود على تتجلىألف(، واختصر المكتب قدر استطاعته األفكار األساسية. و 2في التقرير الخامس )

( وتشير أرقام األحكام 1ألف(. وبالتالي، تشير أرقام األحكام الواردة بالخط الغامق إلى التقرير الخامس ) 2التقرير الخامس )

 باء(. 2الواردة بين قوسين إلى الترقيم الحالي المذكور في التقرير الخامس )

هذه الردود في التقرير بسبب تأخر  وتلقى المكتب كذلك بعد إعداد التقرير ردوداً من حكومات أخرى، ولم ترد

 4استالمها.

 

 

 

                                   

)صدر  2013، جنيف 101(، مؤتمر العمل الدولي، الدورة 1التقرير الخامس )، القضاء على العنف والتحرش في عالم العملمكتب العمل الدولي:    1

 (.2011في عام 

 .2082 جنيف ،801 الدورة الدولي، العمل مؤتمر ،(ألف 2) الخامس التقرير، العمل عالم في والتحرش العنف على القضاءمكتب العمل الدولي:    2

 .2082 جنيف ،801 الدورة الدولي، العمل مؤتمر ،(باء 2) الخامس التقرير، العمل عالم في والتحرش العنف على القضاء: الدولي العمل مكتب   9

 بية السعودية،المملكة العر أستراليا، كوت ديفوار، الجمهورية التشيكية، اليونان، غينيا، الهند، أيرلندا، اليابان، كينيا، البرتغال، جمهورية كوريا،   4

 صربيا، سلوفينيا، سنغافورة، تركيا، زمبابوي.



 

3 ILC.108/V/2A(Add.) 

 الردود المتلقاة والتعليقات

 مالحظات عامة  - أوالً 

توفر النصوص المقترحة أساساً مرضياً من أجل المناقشة الثانية للمؤتمر. ونؤيد اعتماد اتفاقية تكملها توصية، استناداً إلى  ناميبيا:

 .وتوفير حماية ذات طابع شاملالمبادئ األساسية التي تنص على وجوب احترام كرامة جميع العمال 

فاقية تكملها توصية إذا القت تأييداً ثالثياً واسع النطاق ولم تكن ذات نفضل وجود توصية قائمة بذاتها؛ ونؤيد وجود ات هولندا:

 طابع إلزامي مفرط.

 مالحظات على االتفاقية المقترحة بشأن القضاء   - ثانياً 

 على العنف والتحرش في عالم العمل

 من الديباجة 6الفقرة 

 انتهاكاً لحقوق اإلنسان العالمية".نعترف بأن ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل "تشكل ناميبيا: 

اقتراح المكتب مقبول، ولكن اإلشارة إلى أن العنف والتحرش يشكالن عقبة أمام التمتع بحقوق اإلنسان يمكن أن تكون  هولندا:

 خياراً بديالً.

 من الديباجة 21الفقرة 

 يُرجى حذف كلمة "الوطنية".هولندا: 

 )أ(2المادة 

 ()أ((1)1)المادة 

ا في الجزء ما يواكبه لمرونة في تعريف المصطلحات على نحو منفصليكون لريف منفصلة. وينبغي أن انفضل وجود تعهولندا: 

 العملي من االتفاقية. ويمكن أن تُدرج القائمة المقترحة للسلوكيات في الوثائق التوجيهية غير الرسمية.

 )ج(2المادة 

 (2)المادة 

 يرجى االستعاضة عن عبارة "يشمل مصطلح "العامل"" بعبارة "تشمل هذه االتفاقية". هولندا:
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 4مادة جديدة ممكنة بعد المادة 

 ((9)5)المادة 

  نؤيد مقترح المكتب. ناميبيا:

غة التالية الصيال توفر الفقرة الفرعية )أ( يقيناً قانونياً، ويبدو أن وضعها في الديباجة أكثر مالءمة. ويُرجى استعمال هولندا: 

 "تسعى إلى تشجيع" في الفقرة الفرعية )ب( بغية احترام استقالل الشركاء االجتماعيين.

 6المادة 

 (1)المادة 

ح "، ولكننا ال نؤيد مصطلاستضعاف أوضاع في نؤيد مصطلح "مجموعات في أوضاع استضعاف" أو مصطلح "أشخاص ناميبيا:

 "المجموعات المستضعفة".

 ، على حد سواء.يُرجى إدراج مصطلح "المجموعات المستضعفة" ومصطلح "المجموعات في أوضاع استضعاف" هولندا:

 7المادة 

 (1)المادة 

يُرجى إعادة الصياغة لتصبح كاآلتي: "تحظر العنف والتحرش وتتصدى لهما"، أو كاآلتي: "تتبع كل دولة عضو سياسة هولندا: 

 على العنف والتحرش".وطنية ترمي إلى ضمان القضاء فعلياً 

 )أ(9المادة 

 )أ((10)المادة 

إن استخدام عبارة "سياسة مكان عمل" قد يوحي عن غير قصد بأن السياسة تشمل فقط السلوك الذي يحصل في أماكن ناميبيا: 

 العمل الفعلية التابعة لصاحب عمل، في حين ينبغي أن يكون للسياسة تغطية أوسع. 

 نؤيد استخدام عبارة "سياسة مكان عمل". هولندا:

 )ج(9المادة 

 )ج((10)المادة 

تكون شرطاً أساسياً عندما يتخذ أصحاب العمل إجراءات لتحديد المخاطر دون أن ينبغي تشجيع مشاركة العمال وممثليهم  هولندا:

 وتقييم األخطار.

 )د(9المادة 

 )د((10)المادة 

ن" قد ال تعبر على نحو مناسب عن المقصود، وهو أن واجب أصحاب العمل بتوفير المعلومات إن عبارة "العمال المعنيي ناميبيا:

 )ج(.1والتدريب ال يشمل جميع األشخاص المشار إليهم في المادة 

 يُرجى حذف كلمة "المعنيين"، أو حذف اإلشارة إلى العمال عوضاً عن ذلك.هولندا: 
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 )الترويسة( 21المادة 

 (()الترويسة 11)المادة 

 نؤيد استخدام عبارة "تدابير مالئمة".هولندا: 

 أ()21 المادة

 ((أ)11 المادة)

 يُرجى حذف كلمة "الوطنية". ناميبيا:

 ب( )الترويسة()21 المادة

 )الترويسة(( (ب)11 المادة)

عد "وفعالة" بفعالة"، ويُرجى حذف عبارة  وصول بسبليُرجى االستعاضة عن عبارة "بسبل وصول سهلة" بعبارة " هولندا:

 كلمة "مالئمة".

 (ھ)21المادة 

 ((ه)11)المادة 

 ( وذلك باإلشارة إلى سبل الوصول الفعالة إلى سبل االنتصاف المالئمة.هيُرجى تقليص الفقرة ) هولندا:

 )و(21المادة 

 ((و)11 )المادة

 نؤيد النص. ناميبيا:

 ح()21 المادة

 ((ح)11 المادة)

 اإلشارة إلى "مفتشيات العمل وغيرها من الجهات المختصة" ألغراض االتساق. يُرجى :هولندا

 21المادة 

 (19)المادة 

 ...". ... عن طريق القوانين الوطنية والمحلية يُرجى إعادة الصياغة لتصبح كاآلتي: ": ناميبيا
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 مالحظات على التوصية المقترحة بشأن القضاء   - اً لثثا

 عالم العملعلى العنف والتحرش في 

 5الفقرة 

 (10)الفقرة 

 نؤيد التغيير الذي يقترحه المكتب. هولندا:

 21الفقرة 

 (3)الفقرة 

 نؤيد النص تأييداً قوياً. ناميبيا:

 22الفقرة 

 يُرجى اإلشارة إلى "الموارد و/أو المساعدة". هولندا:

 )الترويسة( 21الفقرة 

 (12رة )الفق

الشمولية وأن تحول دون التصديق. ويُرجى إعادة الصياغة  أالقائمة االنتقائية أن تقوض مبد ومن شأنال نؤيد وجود قائمة.  ناميبيا:

 ...، للنساء وغيرهن من األشخاص في أوضاع االستضعاف". لتصبح كاآلتي: "

يُرجى إدراج الهدفين التاليين: ضمان أن تكون النساء والمجموعات المستضعفة أو المجموعات في أوضاع استضعاف  هولندا:

مشمولة بتدابير وقوانين بشأن المساواة وعدم التمييز؛ وضمان أاّل تؤدي التدابير التي تحظر العنف والتحرش إلى فرض قيود في سوق 

 ستبعاد هذه الفئات منه.أو إلى ا المذكورة الفئات علىالعمل 

 )ط(21الفقرة 

 )ط((19رة )الفق

 ينبغي ذكر األشخاص المستضعفين بسبب ميلهم الجنسي وهويتهم الجنسانية. هولندا:

 )د(21الفقرة 

 )د((14)الفقرة 

 يُرجى إضافة عبارة "التعويض عن" في بداية الفقرة. هولندا:

 ج()25 الفقرة

 ((ج)16 الفقرة)

 يُرجى إضافة كلمة "أحكام". هولندا:
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 )الترويسة( 27الفقرة 

 )الترويسة(( 11)الفقرة 

 ...، أن تتضمن بنداً أو أكثر مما يلي". ، أن تشمل ما يلي" بعبارة "يمكن ... يُرجى االستعاضة عن عبارة "ينبغي هولندا:

 11الفقرة 

 (21)الفقرة 

 من المفهوم أنه يمكن تحديد الوالية بشكل مرن. هولندا:

 (ب)11الفقرة 

 ((ب)29)الفقرة 

 .ف على نحو مرنعرّ من المفهوم أن الوالية يمكن أن تُ  هولندا:

 )و(11الفقرة 

 و(()29)الفقرة 

 جى حذف الفقرة.يُر هولندا:
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