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 مقدمة -الجزء األول 

لقضاء على بشأن امعايير للمرة األولى على اإلطالق  ،(2019) 108اعتمد مؤتمر العمل الدولي في دورته  .1

العنف  ( وتوصية190)رقم  2019، والتحرشاتفاقية العنف  أال وهي، في عالم العمل والتحرشالعنف ظاهرة 

من أجل منظمة العمل الدولية مئوية إعالن ذاتها  الدورةفي اعتمد المؤتمر كما  1(.206)رقم  2019والتحرش، 

 2والتحرش.من العنف  عربا عن التزام واضح بعالم عمل خال  مستقبل العمل، م

تيح هذا يو 3ا بدعم واسع.من خالل توافق ثالثي وتم اعتمادهاالتفاقية والتوصية  وصل إلى نصوصتالتحقق و .2

 4.الكرامة واالحترام مبني علىعمل مستقبل معالم  رسمفرصة تاريخية لاالعتماد 

من العنف والتحرش. وتراعي األدوار المختلفة  فرد في عالم عمل خال  وتعترف هذه الصكوك الدولية بحق كل  .3

والتكميلية التي تلعبها الحكومات وأصحاب العمل والعمال وكذلك منظمات كل منهم في منع ظاهرة العنف 

 للعمل. واضحاً  والتحرش والتصدي لها، وتوفر إطاراً 

ظاهرة العنف قرارا بشأن القضاء على  2019 ونيهفي حزيران/ ياعتمد المؤتمر الصكوك الجديدة،  إلى جانبو .4

يطلب من المدير العام وضع استراتيجية شاملة من أن إلى فيه مجلس اإلدارة يدعو  ،والتحرش في عالم العمل

ويحدد القرار مجاالت العمل  5.فعاالً  اسع النطاق وتنفيذ الصكين تنفيذاً و تصديقاً تفاقية االالتصديق على أجل 

 التالية:

 عم الهيئات المكونة عن طريق مبادرات التوعية والمواد الترويجية والبحوث والمساعدة التقنية؛د ■

اتخاذ الشراكات و إقامة انتباه المنظمات الدولية واإلقليمية المعنية إلى الصكوك، والتشجيع على استرعاء ■

 مل؛المبادرات المشتركة من أجل القضاء على ظاهرة العنف والتحرش في عالم الع

 الميزانية خارجمن تخصيص موارد ضمن البرامج والميزانيات الحالية والمستقبلية وتعبئة الموارد المالية  ■

 لتنفيذ األنشطة المذكورة آنفا مع الهيئات المكونة الثالثية.

مجاالت أهم تنفيذ القرار. وتقترح استراتيجية تضم  بهدفعمل منظمة العمل الدولية ل اً وتقترح هذه الوثيقة إطار .5

خاصة، إضافة إلى إقليمية أولويات وأهداف وموارد  حددكما ستُ منظمة العمل الدولية للهيئات المكونة.  مساعدة

تحقيقها بناء على مناقشة مجلس  سيُسعى إلىاإلجراءات المطلوب اتخاذها على الصعيدين الوطني والعالمي، و

وكذلك بناء على  2021،6-2020برنامج والميزانية للفترة اإلدارة وقراره بشأن هذا اإلطار المقترح وبشأن ال

المشاورات الجارية بين المقر والمكاتب الميدانية. ومن المتوقع أن يكون اإلطار الزمني لالستراتيجية ست 

 .وثيقة الصلة بها المستقبلية حول البرنامج والميزانية ستكون أيضاً  المناقشاتسنوات، وبالتالي فإن 

 

( على الموقع االلكتروني لمنظمة العمل الدولية 206( والتوصية )رقم 190يمكن االطالع على نصوص االتفاقية )رقم    1

 .(NORMLEX database)على العنوان التالي: 

 .2019، جنيف، 108مؤتمر العمل الدولي، الدورة  ،ستقبل العملإعالن مئوية منظمة العمل الدولية من أجل م   2

محضر ، والتحرش في عالم العمللجنة وضع المعايير بشأن العنف الجلسة العامة: نتائج عمل مكتب العمل الدولي:    3
 .2019، جنيف، 108، مؤتمر العمل الدولي، الدورة )جيم( 7رقم  األعمال المؤقت

، 108الدولي، الدورة  ، مؤتمر العملالقرار بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العملالعمل الدولي:  كتبم   4

 .2019جنيف، 

 .المرجع نفسه   5

 ..1/1PFA//337GBة الوثيق   6

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12000:::NO:::
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_713798.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_713798.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_713904.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_713904.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_713904.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_712135.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_712135.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_721589.pdf
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 190النقاط البارزة في االتفاقية رقم  - الجزء الثاني
 206والتوصية رقم 

جعله ذلك الحق و تعزيزمن العنف والتحرش و في عالم عمل خال   إنسانتدعو االتفاقية إلى احترام حق كل  .6

مجموعة من السلوكيات . وتقدم أول تعريف متداول لمصطلح "العنف والتحرش"، على أنه يشير إلى "واقعاً 

ر المقبولة أو التهديدات المرتبطة بها، سواء حدثت مرة واحدة أو تكررت، تهدف أو تؤدي أو والممارسات غي

يحتمل أن تؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي، وتشمل العنف والتحرش على أساس 

نص واللوائح الوطنية أن تيجوز للتعاريف الواردة في القوانين أنه  في االعتبار االتفاقية أخذ". وتنوع الجنس

 .ستقلّينم ينموهعلى مفهوم وحيد أو على مف

لقضايا الجنسين من أجل منع ظاهرة العنف  نهج شامل ومتكامل ومراع  تقوم االتفاقية والتوصية على اعتماد و .7

واإلنفاذ الحماية والمنع  بين تتراوحإجراءات ما يتوخى منه اتخاذ وهو ، والتحرش في عالم العمل والقضاء عليها

بأن منع ظاهرة العنف والتحرش في عالم  م االتفاقية والتوصية أيضاً اإلرشاد والتدريب. وتسلّ االنتصاف وو

العمل والقضاء عليها يتطلب من الدول األعضاء احترام وتعزيز وتحقيق المبادئ والحقوق األساسية في العمل 

 .العمل الالئقب فضالً عن النهوض

باعتبارها إما جرت معالجتها ع ظاهرة العنف والتحرش في السابق بطريقة مجزأة أو لطالما جرى التعامل مو .8

 ينالصك ينن هذمن مسائل الصحة والسالمة المهنيتين. لكّ  وإما مسألةمسألة من مسائل المساواة وعدم التمييز 

ظاهرة العنف والتحرش ومنعها ومعالجتها في  حظرإلى  اندعويبطريقة متكاملة، وان مختلف الجوانب جمعي

 القوانين والسياسات المعنية وفي المفاوضات الجماعية.

التعاقدي، بمن فيهم  وضعهمالعمال وغيرهم من األشخاص في عالم العمل، بصرف النظر عن  الصكانحمي يو .9

واجباته يضطلعون بمل أو واألفراد الذين يمارسون سلطة صاحب العالمتمرنون والمتطوعون وطالبو الوظائف 

األطراف الثالثة مثل ضحايا ظاهرة العنف والتحرش ومرتكبيها.  أيضاً  في الحسبان الصكانأخذ ي. وأو مسؤولياته

كانت أم خاصة، سواء في االقتصاد المنظم أو غير المنظم،  على جميع القطاعات، عامةً  أحكام الصكينوتنطبق 

د سواء. وهي تنطبق على ظاهرة العنف والتحرش الواقعة في سياق في المناطق الحضرية والريفية على حو

بالطبيعة  بحيث تعترفبه أو الناجمة عنه، ويتعدى مجال تطبيقها مكان العمل الفعلي،  رتبطةالعمل أو الم

 والمتغيرة لعالم العمل. نوعةالمت

العنف ظاهرة منع المناسبة ل األعضاء من أصحاب العمل اتخاذ الخطواتالدول  تقتضيتنص االتفاقية على أن و .10

التي يتمتع سيطرة ال مقدارأن تكون متناسبة مع  ينبغيأن هذه الخطوات  مشيرة إلى، والتحرش في عالم العمل

 أصحاب العمل.بها 

باألبعاد تقر  ، فهيفي التعريفالواردة  على أساس نوع الجنسإلى العنف والتحرش  المحددةاإلشارة  أما .11

 تمسّ الجنس نوع العنف والتحرش على أساس ظاهرة بأن  تقر االتفاقية أيضاً والجنسانية المهمة لهذه الظاهرة. 

بالحاجة إلى  وتعترف في الوقت ذاته، على تدابير محددة في هذا الصدد وتنص ،النساء والفتيات مفرطبشكل 

بآثار العنف المنزلي،  أحكام الصكينتعترف كما . نهاالناجم ع وعوامل الخطروراءها معالجة األسباب الكامنة 

 ، للتخفيف من آثاره في عالم العمل.عملياً  معقولبالقدر التدابير، باتخاذ لب اوتط

وتعترف االتفاقية بوجود فئات أخرى متأثرة أكثر من غيرها بظاهرة العنف والتحرش، وتؤكد على أهمية ضمان  .12

بتحديد قطاعات ومهن وترتيبات عمل معينة باعتبارها  تمييز. وتطالب أيضاً حق هذه الفئات في المساواة وعدم ال

العمال، واتخاذ ممثلي بالتشاور مع ممثلي أصحاب العمل و ،أكثر عرضة من غيرها لظاهرة العنف والتحرش

 التدابير المناسبة بشأنها. 

ل الدولية، وقد تحققت إنجازات ظاهرة العنف والتحرش ليس باألمر الجديد على منظمة العم االنكباب علىإن  .13

. ويتطلب العمل بوصلة يستهدي بها نهج أكثر شموالً  انالصك ناقدم هذيهامة بشأن أبعاد محددة لهذه الظاهرة. و

، وفي متطورةأشكالها المختلفة والفي أكبر، حتى يمكن معالجة هذه المسألة  على ظاهرة العنف والتحرش زخماً 

 تد فيها.شمختلف السياقات التي تنشأ وت



GB.337/INS/3/1 

 

3 GB337-INS_3-1_[WORKQ-190911-1]-Ar.docx  

 المتابعة: استراتيجية عمل - لثالجزء الثا

 السياق واألساس المنطقي - ألف

، اعتمد عدد من الدول األعضاء قوانين وسياسات تهدف إلى معالجة األشكال الجديدة في السنوات القليلة الماضية .14

اعتزامها  بالفعل عنلعنف والتحرش في عالم العمل. وقد أعربت بعض الدول األعضاء ظاهرة اوالمستمرة ل

إلى وقت  منها . ويحتاج البعض اآلخرمكانيةاال هتنظر دول أخرى في هذ في حين، التصديق على االتفاقية

وضع قوانين فعالة واتفاقات جماعية وسياسات وتدابير عملية  من أجللتحديد طبيعة ومدى التغييرات الالزمة 

 .اوالقضاء عليه اتهوالتحرش في عالم العمل ومعالجالعنف ظاهرة لمنع 

العنف ظاهرة غير كافية لمنع ومعالجة  إال أنها، جوهرية بحد ذاتهاإلصالحات القانونية على الرغم من أن او .15

ير العمال إلحداث تغيممثلي ودعم ممثلي أصحاب العمل و الناستمكين أن ثبت  وقدوالتحرش في عالم العمل. 

 آليات فعالة للتغيير الدائم. هي، لمفاوضة الجماعيةوبناء حوار اجتماعي قوي وشامل، بما في ذلك ا

ذلك مجموعة من  دعيتسيو. يّعتد به اً اجتماعي اً في عالم العمل تغيير والتحرشالعنف ظاهرة يتطلب إنهاء و .16

من القانون والسياسة  القطاعات وفي مجاالت مختلفة وبين على مستويات متعددة المطبقّةقة التدخالت المنس

 ، كما هو موضح في هذه االستراتيجية.يةعلوم السلوكاللى التدخالت في مجال باإلضافة إ، والممارسات

منظمة العمل الدولية في المكونة لهيئات لستراتيجية االحتياجات واألولويات المختلفة لتنفيذ اال وستتجلى في .17

التي ترغب في إعداد  تلك فاقية أوللتصديق على االت الجاهزةتحديد البلدان  عمد إلىسيُ ووالبلدان.  األقاليممختلف 

لتغيير ل دور المناصرب أن تضطلع هذه البلدان من شأنواألسس القانونية أو بناء القدرات المؤسسية لتنفيذها. 

 على نحو مفرطجميع الفئات المتضررة  انخراطومشاركة  كامل ضمانسيكون من المستحسن و. عليهمحفز الو

 من االستجابة اً جزء جعلهم على حرصاً شركاء االجتماعيين القطاعيين وكذلك ال التحرشالعنف وظاهرة من 

 أكبر األثر.تحقيق ل اً وضمانالسياسية 

مبادرات على مجموعة من  ،تشمل اإلجراءات على المستويات اإلقليمية والوطنية والقطاعية وأماكن العملو .18

بما في  ،واألولويات الوطنية وقائعلل وفقاً  ،لتدخالت وتوقيتها من بلد إلى آخرسوف يختلف تسلسل او. الجبهات

على النحو الوارد في البرامج القطرية للعمل الالئق لمنظمة العمل الدولية وفي أطر األمم المتحدة للتعاون  ذلك

 في مجال التنمية المستدامة.

 عناصر استراتيجية منظمة العمل الدولية - باء

 ينيذ الفعال للصكالتصديق واسع النطاق على االتفاقية والتنف

على الزخم  سيكون من المهم أن تدخل االتفاقية حيز النفاذ بسرعة، وهو أمر يقتضي تصديقين، وذلك للحفاظ .19

سيدعم المكتب و. والتحرشمن العنف  االلتزام ببناء مستقبل عمل خال   لتحفيزواعتمادها  الذي أفضى إلى

عند الطلب، وتطبيقها.  زيادة احتماالتالتصديق على االتفاقية وتعزيز بغية  الثالثية والجهود الوطنية المشاورات

 قبللقوانين والممارسات الوطنية ا استعراضب الشروعالسلطات المعنية في المساعدة إلى المكتب  سيقدم

 .التي يتم تحديدها الثغرات سدالكفيلة بوفي تيسير التدابير لتصديق ا

تقييم القوانين الهادفة إلى الوطنية  عمليات االستعراضالمكتب بتشجيع ، سيقوم المكونة الهيئاتعلى طلبات  بناءو .20

لتنفيذ الفعال ا متطلبات، ومساعدة الدول األعضاء على فهم المعنيةوالسياسات والممارسات الجماعية  واالتفاقات

 وإمكانية التصديق في المستقبل.
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، التقارير تقديم وفي سياق تبسيط نظام المستقبلية التقارير تقديم من أجل طمأنة الدول األعضاء بشأن التزاماتو .21

 باالستناد إلى خطوط تقارير تقديم إلى نظام ةاالنتقال المحتملعملية في  190يمكن النظر في إدراج االتفاقية رقم 

 7.األساس

 دعم الهيئات المكونة من خالل مبادرات استثارة الوعي 
 والمواد الترويجية والبحوث والمساعدة التقنية

 العنف والتحرش في عالم العمل ودوافع ظاهرة ما الذي يشكل  "1"ما يلي: فهم نقص في ما يكون هناك  اً غالب .22

، والقطاعات العنف والتحرشظاهرة ب على نحو مفرطالمتأثرة  الفئات  "2"مثل هذه السلوكيات أو الممارسات؛ 

في القانون  -ما هي التدابير  " 3"طرها؛ كون فيها الناس أكثر عرضة لخأو المهن أو ترتيبات العمل التي ي

يزال  الجتها وتغييرها. باإلضافة إلى ذلك، األكثر فعالية لمنع هذه السلوكيات ومعال -والممارسة على حد سواء 

جملة أمور  لى مزيد من المعلومات والبحث حولتشير إلى الحاجة إ طلبات ،يناعتماد الصك منذ ،المكتب يتلقى

كيفية التأكد من أن تشريعات وأنظمة   "2" ؛المستضعفينكيفية تعزيز الوقاية والحماية لألشخاص   "1": منها

 والتحرشلعنف ظاهرة االمخاطر الجديدة ل " 3" ؛العنف والتحرشظاهرة تعالج  تينالصحة والسالمة المهني

 والتحرشالعنف ظاهرة كاليف اآلثار السلبية وت " 4" ؛لتكنولوجيا وأشكال العمل الجديدةالناجمة عن تأثير ا

 والمجتمع ككل. المنشآتالواقعة على 

وقد تطرح قابلية البيانات للمقارنة ونادرة.  ةمتقطعفي عالم العمل  والتحرشالعنف  بشأناإلحصاءات إن  .23

مهنة أو عن  اإلحصاءاتتجمع وغالباً ما . إشكالية، نظراً الختالف المفاهيم والتعاريف واألساليب المستخدمة

، بسبب الخوف من مشكلة اإلبالغ بدورهنقص  ويمثل الجنس.نوع حسب  تّصنف، وقد ال محددة فئةناعة أو ص

 ،الطلب عند ،سيقوم المكتبوفي العديد من البلدان.  سهلة المنالفعالة أو  رصدأنظمة إنفاذ و االفتقار إلىواإليذاء 

هذه منهجية جديدة ومتسقة لقياس  وضعالعنف والتحرش بهدف ظاهرة  عن ةجاريفر البيانات الابتقييم مدى تو

، سوف تجمع منظمة العمل الدولية معلومات مقارنة عن القوانين ذلك. عالوة على في عالم العمل الظاهرة

 لدول األعضاء.ا التي تقدمها إلى لمساعدةا لتعزيزوالممارسات الوطنية 

بالتشاور مع وق أساسية للعديد من أنشطة المكتب المستقبلية. نقطة انطال ارف هوعدة المعتعزيز قا فإن، لذلك .24

الهيئات إلى تقييم احتياجات  واستناداً العمال الخاصة بنشطة األأصحاب العمل ومكتب الخاصة بنشطة األمكتب 

حوار تنوير ، بهدف المعنية المسائلالبحوث بشأن  وإجراء، سيقوم المكتب بتصميم منظمة العمل الدوليةل المكونة

 على جميع المستويات. واستثارة الوعي واإلجراءات المتخذة سياسي مجد  

سلسلة  بإطالق، سيقوم المكتب ظمة العمل الدولية )مركز تورينو(بالتعاون مع مركز التدريب الدولي التابع لمنو .25

 للهيئات ارفالمعفة إلى تطوير منصة لتبادل من فرص التعلم باإلضاه التي تشمل التدريب أو غيرمن المبادرات 

 واألبحاثم يلتعلإلى االوصول  تسهيل بغيةالمكونة لمنظمة العمل الدولية وأصحاب المصلحة اآلخرين 

ستنظر منظمة العمل الدولية في تسخير إمكانات التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون و. اإلعالميةمنتجات الو

الحوار بين المؤسسات  اً . وسيسهل المكتب أيضفارالتفاهم المتبادل وتالقح المع من أجل تعزيز المثلث

 السياسات والبرامج. اتساقبهدف ضمان  المعنيةوالشبكات واللجان الثالثية 

من مجموعة من األدوات وحزم التدريب وغيرها من المواد  على مر السنينطورت منظمة العمل الدولية ولقد  .26

لهذه المواد  مسحاً منظمة العمل الدولية  جريتسولعنف والتحرش في عالم العمل. ظاهرة االتصدي ل أجل

الجديدة واستخدامها لتعزيز قدرة الهيئات المكونة على  الصكوكوتحديثها في ضوء  واستعراضها ةموجودال

، ستقوم منظمة العمل الدولية نفسه ي الوقتفوأماكن العمل. في المستويات اإلقليمية والوطنية والقطاعية و

الوطنية وفي تصميم قوانين  أدوات عملية لجميع الجهات الفاعلة المشاركة في العمليات التشريعية باستحداث

 .واإلرشادات المعنية سياسات مكان العمل ونظم اإلدارةو العمل وخطط االمتثال االستراتيجي

عدم التمييز في وسياسات تضمن الحق في المساواة و وتشريعاتإلى اعتماد قوانين  190تدعو االتفاقية رقم و .27

لتعزيز التنفيذ الفعال التفاقية التمييز )في  الدؤوبسيواصل المكتب في سياق عمله ووالمهنة.  االستخدام

 لتمييز وتعزيز المساواة.ل التصديلمساعدة التقنية بشأن كيفية ا ، تقديم(111)رقم  1958والمهنة(،  االستخدام
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تشمل كي  هايفأو تكي تينصحة المهنيوالسالمة الحالية للتدابير النطاق  توسيع أيضاً  190االتفاقية رقم  وتتوخى .28

، واتفاقية (155)رقم  1981تفاقية السالمة والصحة المهنيتين، في إطار تعزيز اوالعنف والتحرش. ظاهرة 

 2002(، وتوصية قائمة األمراض المهنية، 187)رقم  2006، تينوالصحة المهنياإلطار الترويجي للسالمة 

لسالمة لسياسات الوطنية ال، ستوفر منظمة العمل الدولية إرشادات ملموسة حول كيفية تكييف (194)رقم 

ستواصل منظمة العمل الدولية والعنف والتحرش. ظاهرة  كي تشملوغيرها من التدابير  تينالمهنيالصحة و

، 2001 -مبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية بشأن نظم إدارة السالمة والصحة المهنيتين الترويج  اً أيض

خطر المرتبطة بالمخاطر عوامل الل وتعالج وتتصدى لهذه المبادئ التوجيهية أن تمنعواستكشاف كيف يمكن 

 في عالم العمل. والتحرشالمرتبطة بالعنف تلك ها االجتماعية، بما فيوالنفسية 

العمالية والمهنيون  نزاعاتال تسوية، قد ال يعرف أعضاء السلطة القضائية وسلطات بعض الحاالتفي و .29

ظاهرة كيفية تحديد مخاطر  ،تين ومن على غرارهمالمهنيالصحة والقانونيون ومفتشو العمل ومهنيو السالمة 

بالنظر إلى ول االنتصاف. أو كيفية الوصول إلى العدالة وآليات اإلنفاذ وسبلها،  والتصديالعنف والتحرش 

، ستعمل منظمة العمل الدولية على تطوير قدراتها الجديدة الصكوكلفاعلة في تنفيذ الدور الهام لهذه العناصر ا

بالتعاون مع مركز  المنفّذةتلك  ها، بما فيالمعنيةت العالمية واإلقليمية واألكاديمياالتدريبية من خالل الدورات 

 الصكوك الجديدة. لتتماشى مع بغية تحديثها الحاليةوالمواد التدريبية تطوير الوحدات تورينو، و

منظمة العمل قدم وست. الصكوكإرساء معالم في  فاعلدور بالعمال ممثلو أصحاب العمل و واضطلع ممثلو .30

مكتب األنشطة الخاصة بالعمال ومكتب األنشطة الخاصة بأصحاب العمل ، من خالل التقنيةالمساعدة  الدولية

الجديدة  الصكوك تعزيزفي  وتساندهملشركاء االجتماعيين ا كي تدعم، وبناء على طلب المنظمات المعنية

راف يمكن أن تشمل هذه المساعدة وضع مبادئ توجيهية ومواد لتوضيح أدوار جميع األطووتنفيذها ونشرها. 

قة بسياسات وأدوات مكان العمل علبشأن الممارسات الجيدة المت ارفوتحسين قاعدة المع هاومسؤولياتالمعنية 

 الجديدة. الصكوكمع  المتوافقة

، سيكون من المهم مراعاة في عالم العمل والتحرشالعنف ظاهرة حماية من الوقاية وال وتوخياً لتحقيق الفعالية في .31

. نظمالمتلك الموجودة في االقتصاد غير  بما فيها، الصغيرة والمتوسطة للمنشآتاالحتياجات والظروف الخاصة 

كيفية تنفيذ  بشأنوأدوات واضحة  إرشاداتالمكونة في وضع  لهيئاتها دعمهامنظمة العمل الدولية تزيد سوف و

 والتصدي لها. المنشآتالعنف والتحرش في هذه ظاهرة عملية لمنع التدابير الوتصميم  الصكوك

لتعزيز  تواصلاستراتيجية بإعداد التابعة لمنظمة العمل الدولية  والمعلومات العامةإدارة االتصاالت  قومستو .32

، بالتنسيق مع اإلدارات سية لمنظمة العمل الدوليةالجماهير الرئي في صفوفالتصديق على االتفاقية وتنفيذها 

يادة حملة عالمية لز إطالق تواصلستراتيجية الاستشمل وية لمنظمة العمل الدولية. والمكاتب الميدان المعنية

والمجتمع  والمنشآتالسلبية على األفراد  آثارهافي عالم العمل و والتحرشمختلف أشكال العنف حول الوعي 

مئوية منظمة لذكرى بعد التجربة الناجحة و. وتغييرها تدابير لمنع مثل هذه السلوكيات ومعالجتهااتخاذ ، وككل

ن على الصعيدين اإلقليمي ودولية والشركاء االجتماعيالمكاتب الميدانية لمنظمة العمل ال ، ستقومالعمل الدولية

الفنون ستستفيد هذه الحمالت من جميع أشكال وسائل اإلعالم وو. تكييف واستخدام الحملة العالميةب، والمحلي

 .القائمةالدولية  المناسبات تحشدهااإلرادة التي  وتستنهض، وأصحاب النفوذوالشخصيات العامة 

 والشراكات وتعبئة المواردتعزيز التعاون الدولي 

وتحقيق وفورات  وتوسيع نطاق التواصل والمعارفاالستفادة من الخبرة  يتيح جوهري عاملالشراكات إّن  .33

 القائمةمنظمة العمل الدولية شراكاتها  تدعمسوف وقيم منظمة العمل الدولية ومعايير العمل. الحجم والدفع قدماً ب

ية اإلقليمية االقتصاد الجماعات، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية وخرىنظمات الدولية واإلقليمية األمع الم

 شراكات جديدة. إنشاء ى إلىعسوست، والشركاء القطاعيون

لمية واإلقليمية العديدة والمبادرات العا اتضمن العملي ينالجديد ينللصكترويج البمنظمة العمل الدولية  وستقوم .34

التواصل ليشمل توسيع نطاق  مكانيةإأن يوفر  لكذ ومن شأناألمم المتحدة.  تشجعهاتلك التي  متضمنة، الجارية

، المحتملة أوجه التآزر والتكامل تحديدو ليةولدا لعملا منظمة غير الهيئات المكونة في لمعنيةا الهيئات المكونة

، الدخول الحالية منافذلدولية من ا كما ستستفيد منظمة العمل. لتكلفةا من األثر والفعالية فيأكبر  قدر تحقيق بغية

متعدد في النظام  190االتفاقية رقم  بغية إدراج، المتكررةحقوق اإلنسان واألحداث لمثل آليات األمم المتحدة 

 لجميع.ل حقيقة واقعةوالتحرش العنف ظاهرة  إنهاءجعل األطراف بهدف 
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 لمضافة للهيكل الثالثي ومساهماتهلى القيمة افرصة استراتيجية لتسليط الضوء ع كذلك 190قم توفر االتفاقية رو .35

 10و 8و 5و 3، بما في ذلك األهداف اً ية المستدامة المتفق عليها دوليالمتميزة في تحقيق العديد من أهداف التنم

وفي  ،في تحقيق نمو اقتصادي أكثر عدالً  عظيمة تخّولها المساهمةإمكانات ب 190رقم  تفاقيةالاوتتحلى . 16و

 الكرامة واالحترام. مبني على - ما بعدهو -عالم عمل  في اتجاه التغيير االجتماعي والثقافي الوقت نفسه حفز

من برنامج عمل منظمة العمل  اً جزءبصفتها  ،ستراتيجيةد المالية الالزمة لتنفيذ هذه االتجمع المواروسوف  .36

باستخدام جميع مصادر التمويل المتاحة وذلك ، عالميئج على الصعيدين القطري والالدولية الشامل وإطار النتا

جية اإلطار الزمني لالستراتيمن المتوقع أن يكون  وحيث أنه. لديه ء من إطار الموارد المتكاملللمكتب كجز

إذا وافق مجلس اإلدارة و. اً أيضوثيقة الصلة بها ستكون مناقشات البرنامج والميزانية المستقبلية ف، ست سنوات

فمن ، العنف والتحرشظاهرة بشأن  خاصة حصيلة، مع إدراج 2021-2020نامج والميزانية للفترة على البر

 .من خارج الميزانية المطلوبةالمالية الموارد  وحشدتيسير تخصيص الموارد  شأن ذلك

 اإلطار المؤسسي للتنفيذ - جيم

فيما يتعلق  يضرب فيه المثلصاحب عمل وقدوة  ليغدوفرصة اللمكتب ا تمنحان نيتاالتفاقية والتوصية الجديدإن  .37

نمية الموارد البشرية التابعة قيادة وتنسيق إدارة تب ،سيقوم المكتبو. والتصدي لهاالعنف والتحرش ظاهرة بمنع 

لضمان توافقها مع  هاآلياتو هاوإجراءات هاوسياسات هاولوائح المعنيةالموارد البشرية الداخلية له، بمراجعة قواعد 

سوف تستخدم و. بشكل فعال اوالقضاء عليهجميع أشكال العنف والتحرش منع من ن تمكلول ينيدالجد ينالصك

 يسوده االحترامفي مكان عمل ستباقية لتوعية جميع موظفي منظمة العمل الدولية بحقهم استراتيجيات حملة ا

في هذا الصدد. وسيتم دعم ذلك عليهم  يتوّجبنتظر منهم وما يُ  إضافة إلى والتحرشمن العنف  وعالم عمل خال  

 بذلستُ و. على حد سواء في مكان العمل االحترامسوء المعاملة وتعزيز ثقافة  منعالتدريب الفعال على  عن طريق

 والتبعاتالفعال  صافتاالنبآليات المساءلة التي توفر  أن يكون الموظفون على درايةلضمان  حثيثة جهود

من الشرعية والمصداقية  اً من شأن ذلك أن يضفي مزيدو. هابثقتهم  من زيدتبالتالي ، واإلدارية والتأديبية المتناسبة

 على التزام منظمة العمل الدولية بتعزيز عالم عمل قائم على الكرامة واالحترام.

من طابع متعدد األبعاد، فسيكون من المطلوب أن تبذل  والتحرشالعنف ظاهرة القضاء على  ما يتسم بهل ونظراً  .38

 :على النحو الموصوف أدناه جهوداً منسقة، والمكاتب الميدانية ارات تقنية في المقرإد عدة

المعني  اف العمل والمساواة وفرعهممثلين عن إدارة ظرو يضمّ ، إنشاء فريق عمل تقني في المقر سيجري ■

عالقات العمل أسواق العمل الشاملة وفرع فرع و الفرع المعني باإليدزبين الجنسين والتنوع وبالمساواة 

 نشطةاألأصحاب العمل ومكتب ب الخاصة نشطةاألومكتب  اليد العاملةوفرع هجرة  وظروف العمل

 حقوقالو مبادئفرع الو الثالثي والهيكل اإلدارة السديدة وقسم إدارة معايير العمل الدوليةالعمال وب الخاصة

ووحدة قانون العمل  تينالمهنيلصحة العمل والسالمة وا وتفتيش العمل وفرع إدارة العملاألساسية في 

 وإدارة اتاالحصاء وإدارة المنشآت إدارةو إدارة السياسات القطاعيةو واإلصالح وفرع العمل األفضل

 ومركز تورينو. إدارة الشراكات والدعم الميدانيو ةالعام والمعلوماتإدارة االتصاالت والبحوث 

في فريق العمل التقني  لدولية من كل إقليم، ليكون عضواً اختيار منسق واحد تابع لمنظمة العمل ا سيجري ■

عن تعبئة وتنسيق المساهمات وتوفير استشارات مناسبة وتدفق سلس للمعلومات بين  ويكون مسؤوالً 

 المشاركين، وخاصة مكاتب منظمة العمل الدولية المعنية.

المقر  ن منالمعارف بين ممثلي قاسممنتدى أقاليمي لت 2021التمويل، سيعقد في نهاية عام  توافرب رهناً  ■

بما في والميدان، الستخالص الدروس المستفادة وتقديم الرؤى بشأن المراحل المقبلة من االستراتيجية، 

 .ذلك التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون المثلث
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، عند تنفيذ هاالستراتيجية واإلرشاد المقدم أثناء مناقشاتطلب من المدير العام أن يأخذ في الحسبان  )أ(
، وكذلك عند إعداد اإلطار االستراتيجي المقبل والمقترحات 2021-2020البرنامج والميزانية للفترة 

 ؛من خارج الميزانيةالمستقبلية للبرنامج والميزانية وتيسير الموارد 

 على أساسقدم تقاريره إلى مجلس اإلدارة يراتيجية وطلب من المدير العام أن يستعرض تنفيذ االست )ب(
 منتظم.
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