
 مؤتمـر العمـل الدولـي

   

 Convention No. 190  091االتفاقية رقم 

 القضاء على العنف والتحرش في عالم العملبشأن اتفاقية 

 إّن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

عد الثامنة ب دورته عقد حيث جنيف، في االنعقاد إلى الدولي العمل مكتب إدارة مجلس دعاه وقد

 ؛9102 يونيه/ حزيران 01المنظمة( في )مئوية  المائة

وإذ يذّكر بأن إعالن فيالدلفيا يؤكد على أن لجميع البشر، أياً كان عرقهم أو معتقدهم أو جنسهم، 

الحق في العمل من أجل رفاهيتهم المادية وتقدمهم الروحي في ظروف توفر لهم الحرية 

 ؛والكرامة واألمن االقتصادي وتكافؤ الفرص

  ؛ديد على أهمية االتفاقيات األساسية لمنظمة العمل الدوليةوإذ يؤكد من ج

وإذ يذّكر بالصكوك الدولية المالئمة األخرى من قبيل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد 

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية 

لدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واالجتماعية والثقافية واالتفاقية ا

واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واالتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع 

  ؛العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

ا في ذلك العنف والتحرش وإذ يقّر بحق كل إنسان في عالم عمٍل خاٍل من العنف والتحرش، بم

 ؛على أساس نوع الجنس

وإذ يقّر بأن ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل يمكن أن تشكل انتهاكاً أو إساءة لحقوق 

اإلنسان، وبأن ظاهرة العنف والتحرش هي تهديد لتكافؤ الفرص وظاهرة غير مقبولة 

 ؛وتتنافى مع العمل الالئق

على االحترام المتبادل وعلى كرامة اإلنسان لمنع العنف وإذ يقر بأهمية ثقافة عمل تقوم 

 ؛والتحرش

وإذ يذّكر بأنه يقع على عاتق الدول األعضاء مسؤولية هامة في تعزيز بيئة عامة ليس فيها أي 

تسامح على اإلطالق مع العنف والتحرش بغية تسهيل منع مثل هذه السلوكيات 

عالم العمل يجب أن تمتنع عن اللجوء إلى والممارسات، وبأن جميع الهيئات الفاعلة في 

  ؛ظاهرة العنف والتحرش وأن تمنعها وتتصدى لها

وإذ يقّر بأن ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل تؤثر على صحة الشخص النفسية والبدنية 

  ؛والجنسية وعلى كرامته وعلى أسرته وبيئته االجتماعية
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يضاً على نوعية الخدمات العامة والخاصة، وقد وإذ يقّر بأن ظاهرة العنف والتحرش تؤثر أ

تحول دون وصول األشخاص، وال سيما النساء، إلى سوق العمل والبقاء فيها وتحقيق 

 ؛تقدمهم فيها

وإذ يشير إلى أن ظاهرة العنف والتحرش تتنافى مع تعزيز المنشآت المستدامة وتؤثر سلباً على 

 ؛لعمال وسمعة المنشآت واإلنتاجيةتنظيم العمل وعالقات مكان العمل والتزام ا

وإذ يقّر بأن ظاهرة العنف والتحرش على أساس نوع الجنس تمس على نحٍو غير تناسبي النساء 

والفتيات، وإذ يقّر بأن نهجاً شامالً ومتكامالً ومراعياً لقضايا الجنسين ويعالج األسباب 

ة قة بالجنسين واألشكال المتعددالكامنة وعوامل الخطر، بما في ذلك األنماط المقولبة المتعل

والمتقاطعة للتمييز وعالقات القوة غير المتكافئة القائمة على نوع الجنس، هو أساسي 

  ؛للقضاء على ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل

وإذ يشير إلى أن العنف المنزلي يمكن أن يؤثر على العمالة واإلنتاجية والصحة والسالمة وأن 

ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال ومؤسسات سوق العمل يمكن أن الحكومات 

تساعد، كجزء من التدابير األخرى، على االعتراف بآثار العنف المنزلي ومواجهتها 

 ؛والتصدي لها

وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات بشأن ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل، وهي موضوع 

 ؛لدورةالبند الخامس من جدول أعمال ا

 وإذ قرر أن تتخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية، 

 التالية االتفاقية ألفين وتسعة عشر، عام من يونيه/ حزيران من الحادي والعشرين اليوم هذا في يعتمد

 .9102ستسمى اتفاقية العنف والتحرش،  التي

  التعاريف  - أوالً 

 0المادة 

 في مفهوم هذه االتفاقية:   .0

يشير مصطلح "العنف والتحرش" في عالم العمل إلى مجموعة من السلوكيات والممارسات غير  )أ(

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

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

 الجنس؛ والتحرش على أساس نوع 

يعني مصطلح "العنف والتحرش على أساس نوع الجنس" العنف والتحرش الموجهين ضد  )ب(

األشخاص بسبب جنسهم أو نوع جنسهم، أو اللذين يمسان على نحو غير متناسب أشخاصاً 

 ينتمون إلى جنس معين أو نوع جنس معين، ويشمل التحرش الجنسي.

للتعاريف يجوز من هذه المادة  0الفقرة ين )أ( و)ب( من الفقرتين الفرعيتدون المساس بأحكام   .9

 مفهومين مستقلين. علىمفهوم وحيد أو  الوطنية أن تنص على القوانين واللوائح الواردة في
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 النطاق  - ثانياً 

 9المادة 

، بمن فيهم: المستخدمون كما في عالم العمل هذه االتفاقية العمال واألشخاص اآلخرين حميت  .0

فهم في القوانين والممارسات الوطنية، فضالً عن األشخاص العاملين بغض النظر عن يرد تعري

وضعهم التعاقدي، واألشخاص الضالعون في التدريب، بمن فيهم األشخاص الضالعون في التدرب 

 والتلمذة الصناعية والعمال الذين أُنهي استخدامهم والمتطوعون والباحثون عن عمل وطالبو الوظائف

  الذين يمارسون سلطة صاحب العمل أو واجباته أو مسؤولياته. واألفراد

اد على السواء في االقتصالخاصة منها أو العامة، جميع القطاعات، تنطبق هذه االتفاقية على   .9

 المنظم وغير المنظم، وسواء في المناطق الحضرية أو الريفية. 

 3المادة 

تنطبق هذه االتفاقية على ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل، التي تحدث في سياق العمل 

 أو تكون مرتبطة به أو ناشئة عنه: 

 في مكان العمل، بما في ذلك األماكن العامة والخاصة حيثما تشكل مكان عمل؛ )أ(

اول وجبة طعام أو يستخدم في األماكن التي يتلقى فيها العامل أجراً أو يأخذ استراحة أو يتن )ب(

 المرافق الصحية ومرافق االغتسال وتغيير المالبس؛ 

 خالل الرحالت أو السفر أو التدريب أو األحداث أو األنشطة االجتماعية ذات الصلة بالعمل؛ )ج(

 ؛التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بما فيها تلك خالل االتصاالت المرتبطة بالعمل، )د(

 في أماكن اإلقامة التي يوفرها صاحب العمل؛ (ه)

 عند التوجه إلى العمل والعودة منه. )و(

 األساسية المبادئ  - ثالثاً 

 4المادة 

لتمتع اكل إنسان في حق  وتعزز وتطبق كل دولة عضو تصدق على هذه االتفاقية، حترمت .0

 خاٍل من العنف والتحرش.  عمل بعالم

تعتمد كل دولة عضو، وفقاً لقوانينها وظروفها الوطنية وبالتشاور مع المنظمات الممثلة  .9

 العنف منع ظاهرةألصحاب العمل وللعمال، نهجاً شامالً ومتكامالً ومراعياً لقضايا الجنسين من أجل 

رة العنف هوالقضاء عليها. وينبغي في مثل هذا النهج أن يأخذ في االعتبار ظا والتحرش في عالم العمل

 يشمل ما يلي: والتحرش التي تكون أطراف ثالثة ضالعة فيها، حيثما ينطبق ذلك، وأن

 حظر قانوني للعنف والتحرش؛  )أ(

 ضمان أن تتناول السياسات المعنية ظاهرة العنف والتحرش؛  )ب(

 اعتماد استراتيجية شاملة ترمي إلى تنفيذ تدابير كفيلة بمنع العنف والتحرش ومكافحتهما؛  )ج(

 إرساء آليات لإلنفاذ والرصد أو تعزيزها؛  )د(
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 ضمان توفير سبل االنتصاف والدعم للضحايا؛  (ه)

 النص على عقوبات؛ )و(

ضى ، بنُسق ميّسرة حسب مقتيوضع األدوات وتوفير اإلرشاد والتعليم والتدريب واستثارة الوع )ز(

 الحال؛ 

الل هيئات من خ ، بما في ذلكضمان وسائل فعالة للتفتيش والتحقيق في حاالت العنف والتحرش )ح(

 تفتيش العمل أو غيرها من الهيئات المختصة. 

من هذه المادة، تعترف كل دولة عضو  9عند اعتماد وتنفيذ النهج المشار إليه في الفقرة   .3

التكميلية التي تقوم بها الحكومات وأصحاب العمل والعمال ومنظمات المختلفة ووالوظائف  باألدوار

 مراعاة اختالف طبيعة ومدى مسؤوليات كل منهم.  معأصحاب العمل ومنظمات العمال، 

 5المادة 

 عززوت عضو دولة تحترم كل ،والقضاء عليها العمل عالم في والتحرش العنف منع ظاهرة بغية

 المفاوضة حقب الفعلي واالعتراف النقابية الحرية السيما العمل، في األساسية والحقوق المبادئ وتحقق

 الاألطف عمل على الفعلي والقضاء اإللزامي أو الجبري العمل أشكال جميع على والقضاء الجماعية

 والمهنة، فضالً عن تعزيز العمل الالئق. باالستخدام يتعلق فيما التمييز على والقضاء

 6المادة 

ي ف التمييز وعدم المساواة في الحق تضمن وسياسات ولوائح قوانين عضو دولة تعتمد كل

 وأ مجموعة إلى ينتمون الذين والعمال واألشخاص اآلخرين للعامالت االستخدام والمهنة، بما في ذلك

 بالعنف المستضعفة أو المجموعات في أوضاع استضعاف، تكون متأثرة المجموعات من أكثر

 تناسبي. غير في عالم العمل بشكل والتحرش

 والوقاية الحماية  - رابعاً 

 7المادة 

تعّرف ظاهرة  ولوائح قوانين عضو دولة تعتمد كلوتمشياً معها،  0دون المساس بأحكام المادة 

 الجنس. نوع أساس على العنف والتحرش بما في ذلك ،وتحظرها العمل عالم في والتحرش العنف

 8المادة 

 العمل، بما في ذلك: عالم في والتحرش العنف مناسبة لمنع كل دولة عضو تدابيرتتخذ 

 التسليم بالدور المهم الذي تضطلع به السلطات العامة في حالة العاملين في االقتصاد غير المنظم؛ )أ(

 العمال واألشخاص اآلخرون المعنيون فيها يكون التي العمل وترتيبات والمهن القطاعات تحديد )ب(

والتحرش، وذلك بالتشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال  للعنف تعرضاً  أكثر

 المعنية ومن خالل وسائل أخرى؛

 اتخاذ تدابير ترمي إلى حماية هؤالء األشخاص حماية فعلية. (ج)
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 2المادة 

مناسبة  خطوات يتخذوا أن العمل أصحاب من تستلزم ولوائح قوانين عضو دولة تعتمد كل

 بما فيه العنف والتحرش على أساس العمل، عالم في والتحرش العنف لمنع سب مع درجة مراقبتهاتتنا

 :يلي بما سيما أن يقوموا بقدر ما يكون ذلك معقوالً عملياً، وال نوع الجنس،

 اعتماد وتنفيذ سياسة مكان عمل بشأن العنف والتحرش، بالتشاور مع العمال وممثليهم؛ )أ(

العنف والتحرش والمخاطر النفسية واالجتماعية المرافقة لها عند إدارة السالمة مراعاة مسألة  )ب(

 والصحة المهنيتين؛

تحديد األخطار وتقييم مخاطر العنف والتحرش، بمشاركة العمال وممثليهم، واتخاذ تدابير للوقاية  )ج(

 منها ومكافحتها؛

ى ، بنسق ميّسرة حسب مقتضتدريبهمتزويد العمال واألشخاص اآلخرين المعنيين بالمعلومات و )د(

بشأن األخطار والمخاطر المحددة في العنف والتحرش وما يصاحب ذلك من تدابير  الحال،

، بما في ذلك بشأن حقوق ومسؤوليات العمال واألشخاص اآلخرين المعنيين، الوقاية والحماية

 ادة. فيما يتصل بالسياسة المشار إليها في الفقرة الفرعية )أ( من هذه الم

 االنتصاف وسبل اإلنفاذ  - خامساً 

 01المادة 

 تتخذ كل دولة عضو تدابير مالئمة ترمي إلى:

 رصد وإنفاذ القوانين واللوائح الوطنية المتعلقة بالعنف والتحرش في عالم العمل؛ )أ(

 وعادلة آمنة وإجراءات وسائل انتصاف مالئمة وفعالة وإلى آليات إلى وصولسهولة الضمان  )ب(

 العنف والتحرش في عالم العمل، بما في ذلك: حاالت في النزاعات لإلبالغ ولتسوية وفعالة

إجراءات الشكاوى والتحقيق، وحيثما يقتضي الحال، آليات تسوية النزاعات على مستوى  "0"

 مكان العمل؛

 آليات تسوية النزاعات خارج مكان العمل؛ "9"

 المحاكم أو هيئات القضاء؛ "3"

والشهود والمبلّغين من التعرض لألذى أو لألعمال  والضحايا مقدمي الشكاوىحماية  "4"

 االنتقامية؛

 ؛والضحايا تدابير الدعم القانوني واالجتماعي والطبي واإلداري لمقدمي الشكاوى "5"

مان ، وضحماية خصوصية األفراد المعنيين وحماية السرية، قدر اإلمكان وحسب مقتضى الحال )ج(

 دام اشتراطات الخصوصية وحماية السرية؛ عدم سوء استخ

 النص على عقوبات، حيثما كان ذلك مالئماً، في حاالت العنف والتحرش في عالم العمل؛ )د(

 لسب ،العمل عالم في نوع الجنس أساس على العنف والتحرش لضحايا تتاح أن النص على (ه)

 إلى نزاعات،ال تسويةلتقديم الشكاوى و فّعالة وآمنة ومراعية للجنسين آليات إلى الفعلية الوصول

 االنتصاف؛ وسبل والخدمات الدعم جانب
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، وبقدر ما يكون ذلك معقوالً عملياً، تخفيف أثره في عالم المنزلي العنف بانعكاسات االعتراف )و(

 العمل؛

 يشكل أنه معقول لسبب يعتقدون عمل وضع من االنسحاب في ضمان أن يكون للعمال الحق )ز(

 نأ دون والتحرش، العنف بسبب أو سالمتهم على حياتهم أو صحتهم وخطيراً  وشيكاً  تهديداً 

، ويقع عليهم واجب إعالم لها مبرر ال أخرى عواقبأعمال انتقامية أو  ذلك من عليهم يترتب

 اإلدارة بذلك؛ 

ة لطضمان أن تمتلك مفتشيات العمل وغيرها من الهيئات المعنية، حسب مقتضى الحال، س )ح(

، بما في ذلك إصدار أوامر تستلزم تدابير لها قوة اإلنفاذ في عالم العمل التصدي للعنف والتحرش

أو  الفوري وأوامر بالتوقف عن العمل في حاالت وجود خطر وشيك على الحياة أو الصحة

 ، رهناً بأي حق في الطعن أمام سلطة قضائية أو إدارية قد ينص عليه القانون. السالمة

 الوعي واستثارة والتدريب اإلرشاد  - سادساً 

 00المادة 

إلى ضمان  وللعمال، العمل ألصحاب الممثلة المنظمات مع بالتشاور عضو، دولة كل تسعى

 يلي: ما

 قبيل نم المعنية، الوطنية السياسات في معالجة العمل عالم في والتحرش العنف أن تكون ظاهرة )أ(

 التمييز والهجرة؛ وعدم والمساواة المهنيتين والصحة بالسالمة المعنية السياسات

، بنُسق ميّسرة حسب متوفرة األخرى أو التدريب أو األدوات أو الموارد أن تكون اإلرشادات )ب(

وللسلطات المعنية، بشأن العنف والتحرش  ولمنظماتهم وللعمال العمل ألصحاب مقتضى الحال،

 نوع الجنس؛ في عالم العمل، ال سيما العنف والتحرش على أساس

 متخذة.  أن تكون المبادرات، بما فيها حمالت استثارة الوعي، )ج(

 التنفيذ وسائل  - سابعاً 

 09المادة 

 ماعيةالج االتفاقات خالل الوطنية ومن واللوائح القوانين عن طريق تطبق أحكام هذه االتفاقية

 لتدابيرا طريق توسيع أو تكييف عن ذلك في بما الوطنية، الممارسة مع تمشياً  التدابير من ذلك وغير

 يرعن طريق وضع تداب أو والتحرش، العنف تشمل بحيث المهنيتين والصحة السالمة بشأن الموجودة

 الضرورة. تقتضي حيثما محددة

 ختامية أحكام  - ثامناً 

 03 المادة

 .تسجيلهال الدولي العمل لمكتب العام المدير إلى االتفاقية هذه على الرسمية التصديقات تبلغ
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 04 المادة

 المدير جلس   التي الدولية، العمل منظمة في األعضاء الدول سوى االتفاقية هذه تلزم ال  .1
 .عليها تصديقاتها الدولي العمل لمكتب العام

ن الدول م تصديقين تسجيل تاريخ من شهرا   اثني عشر انقضاء بعد االتفاقية هذه نفاذ يبدأ  .2
 .العام المدير لدى االتفاقية على ،األعضاء

 من هرا  ش اثني عشر انقضاء بعد عضو دولة ألي بالنسبة نافذة االتفاقية هذه تصبح بعدئذ،  .3
 .عليها تصديقها تسجيل تاريخ

 05 المادة

 من سنوات عشر انقضاء بعد تنقضها أن االتفاقية هذه على صدقت عضو دولة ألي يجوز  .1
. تسجيلهل الدولي العمل لمكتب العام المدير إلى ترسله بمستند مرة، ألول االتفاقية نفاذ بدأ تاريخ
 .تسجيله تاريخ من واحدة سنة انقضاء بعد إال نافذا   النقض هذا يكون وال

 ليهع المنصوص النقض في حقها تستعمل ولم االتفاقية هذه على صدقت عضو دولة كل  .2
 تظل قة،الساب الفقرة في المذكورة العشر السنوات فترة النقضاء التالية السنة أثناء المادة هذه في

 من ىاألول السنة في االتفاقية هذه تنقض أن لها يجوز وبعدئذ أخرى، سنوات عشر لمدة بها ملتزمة
 .المادة هذه في عليها المنصوص للشروط وفقا   جديدة سنوات عشر فترة كل

 06 المادة

 الدولية العمل منظمة في األعضاء الدول جميع الدولي العمل لمكتب العام المدير يخطر  .1
 .المنظمة في األعضاء الدول إياها غهتبل   التي والنقوض التصديقات جميع بتسجيل

 ثاني بتسجيل إخطارها لدى المنظمة، في األعضاء الدول انتباه العام المدير يسترعي  .2
 .االتفاقية نفاذ فيه يبدأ الذي التاريخ إلى النفاذ، حيز االتفاقية لدخول مطلوب تصديق

 07 المادة

 للمادة قا  وف التسجيل ألغراض المتحدة لألمم العام األمين الدولي العمل لمكتب العام المدير غيبل  
شيا  مع أحكام تم تسجل التي والنقوض التصديقات لكل الكاملة التفاصيل المتحدة، األمم ميثاق من 102

 المواد السابقة.

 08 المادة

 لماك االتفاقية هذه تطبيق عن تقريرا   العام المؤتمر إلى الدولي العمل مكتب إدارة مجلس يقدم
 يف جزئيا   أو كليا   مراجعتها مسألة إدراج إلى يدعو ما هناك كان إذا فيما وينظر لذلك، ضرورة رأى

 المؤتمر.  أعمال جدول

 02 المادة

 على ةالجديد االتفاقية تنص لم وما االتفاقية، هذه تراجع جديدة اتفاقية المؤتمر اعتمد إذا  .1
 :عندها ذلك، خالف
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 المادة امأحك من وبالرغم قانونا ، المراجعة، الجديدة االتفاقية على عضو دولة تصديق يستتبع (أ)
 قد جعةالمرا الجديدة االتفاقية تكون أن شريطة الحالية، لالتفاقية المباشر النقض أعاله، 11

 النفاذ؛ حيز دخلت

 على ضاءاألع الدول تصديق باب يقفل المراجعة، الجديدة االتفاقية نفاذ بدء تاريخ من اعتبارا   (ب)
 .الحالية االتفاقية

 للدول سبةبالن الحاليين ومضمونها شكلها في نافذة األحوال جميع في الحالية االتفاقية تظل  .2
 .المراجعة االتفاقية على تصدق ولم عليها صدقت التي األعضاء

 91 المادة

 .الحجية في متساويان االتفاقية لهذه والفرنسي نكليزياإل النصان
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