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ّ
ملخص شامل
إتفاقية منظمة العمل الدولية ( )ILOبالرقم (( )190األتفاقية  )190هي أول أتفاقية عالمية ُملزمة تُقر الحق اإلساسي
الى عالم عمل خالي من العنف والتحرش .أن هذا الحق يتعرّض الى تهديد متجدد يشمل تفشي مظاهر إنعدام المساواة،
الفقر،وعدم اإلستقرار اإلجتماعي المتسبب عن جائحة الكوفيد .19-وإن ذلك من شأنه أن يترك العمال وال سيما النساء
والمثليين جنسيا ً بمختلف أنماطهم ( )LGBTQ+وغيرهم من الفئات المهمشة من العمال في خطر متزايد يتمثّل
بتعرضهم الى العنف والتحرش المبني على أساس النوع اإلجتماعي ( )GBVHفي عالم العمل.
إن النساء العامالت وحلفائهن ،في مختلف القطاعات والدول ّ
كن قد قمن بشن الحمالت المتواصلة ألكثرمن عقد من الزمن
وذلك من أجل تأمين تبني منظمة العمل الدولية ( )ILOلألتفاقية رقم ( )190وملحقها المتمثّل بالتوصية رقم ( )206وكن
قد ناضلن من أجل أن تعكس األتفاقية تجاربهن التي عشنها .ونتيجة لحمالت التنظيم والمناصرة التي قمن بها أتخذت
أتفاقية منظمة العمل الدولية ( )ILOبالرقم ( )190طابعا ً نسويا ً * 1إستهدف الجذور الحقيقية المسبببة ل ()GBVH
بما في ذلك األشكال السائدة من التفرقة ،عالقات العمل غير المتكافئة ،وترتيبات العمل غير المستقرة .أن العمال في
مختلف أنحاء العالم يقومون اآلن بالمناصرة من أجل مصادقة الحكومات على األتفاقية وتطبيقها على أرض الواقع من
قبل أصحاب العمل والنقابات .وأن جهدهم وسعيهم هذا لم يكن أكثر أهميةً ً في أي وقت مضى وخاصة أن تفشي جائحة
الكوفيد 19-قد كشف عن األسباب الجذرية إلنتهاك حقوق العمال وسالمتهم ومبدأ المساواة والديمقراطية.
إتفاقية منظمة العمل الدولية ( )ILOبالرقم ( )190تميّز كيف يتم هيكلة العمل في هذا الوقت ،وذلك من خالل تأمين
الحماية الى العمال ممن في العادة هم مستثنون من أي حمايات عمالية ،بما فيهم العمال ضمن ترتيبات العمل غير
القياسية ،مناطق تجهيز الصادرات ،والعمال في اإلقتصاد غير الرسمي .أن العمال في الوظائف غير المستقرة قد
تعرضوا بشكل غير متناسب مع غيرهم الى البطالة أثناء تفشي الجائحة ،وأن أغلبهم غير مشمولين في الحصول على
المساعدات المقد ّمة الى العاطلين عن العمل أو ضوابط التخفيف التي توفرها الدولة عند ظروف الطواريء وأن ذلك
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سيجعلهم حتما ً أكثر تعرضا ً الى الضغوط واإلستغالل للحصول على األفضال الجنسية وغيرها من أساليب المعاملة غير
الالئقة وذلك في سبيل إبقائهم في وظائفهم.
أتفاقية منظمة العمل الدولية ( )ILOبالرقم ( )190تضع الخطوط العريضة لكيفية وضع الحكومات واصحاب العمل
اإلجراءات لمعالجة عوامل الخطر في قطاعات ووظائف معينة .أن ذلك سيحمي العاملين في الخطوط األمامية أثناء
الجائحة كالممرضين والممرضات وغيرهم من الموظفين الصحيين والذين يواجهون إنتهاكات جسدية ونفسية متزايدة،
باإلضافة الى عمال الخدمات المنزلية والذين يتعرضون الى اإلعتداءات الجنسية المرفوضة واإلساءات الجسدية
واإلغتصاب على أيدي أرباب عملهم.
أتفاقية منظمة العمل الدولية ( )ILOبالرقم ( )190توفر الحماية في عالم العمل بأكمله ،وليس في موقع العمل فحسب.
وأن ذلك يعكس التغيرات في طريقة أداء العمل من خالل تأمين الحماية من العنف والتحرش المبني على أساس النوع
اإلجتماعي في عالم العمل ( )GBVHبما فيه المنازل الخاصة عندما يتم تأدية العمل هناك ،المواصالت ذات العالقة
بالعمل ،والذهاب والعودة من والى العمل .وتتجسد أهمية ذلك بشكل خاص أثناء تفشي الجائحة حيث شكى العمال تزايداً
في حاالت التحرش األلكتروني (أونالين) وتزايد العنف الجنسي في األماكن العامة.
أتفاقية منظمة العمل الدولية ( )ILOبالرقم ( )190تميّز بأن التغير الكبير في القوى يمكن تحقيقه بتنظيم العمال .لقد
تجلت أهمية النقابات بوضوح خاصة في فترة تفشي الوباء بالوقت الذي يناضل العمال خالله لتأمين األمان واإلحترام في
العمل .وأن العنف والتحرش المبني على أساس النوع اإلجتماعي  /الجندر قد يتم إستخدامه كأداة للقمع وإسكات صوات
العمال .وقد أقرّت أتفاقية منظمة العمل الدولية ( )ILOبالرقم ( )190بأن أفضل من يقوم بتصميم ووضع الضوابط
والسياسات الفعالة لمعالجة ومنع العنف والتحرش المبني على أساس النوع اإلجتماعية  /الجندر ( )GBVHفي العمل
هم العمال الذي تعرضوا له أكثر من غيرهم ،وأن الوقاية من ال ( )GBVHتتطلّب معالجة وجوده داخل أماكن العمل
والمجتمعات من خالل إعادة بناء هياكل القوى ،وأن السبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو من خالل التنظيم الجماعي والقوة
الجماعية.
أن أتفاقية ال ( )ILOرقم ( )190وملحقها التوصية ( )206توفران هيكل شامل وفعّال لطريقة بناء السياسات والقوانين
التي تقي من العنف والتحرش المبني على أساس النوع اإلجتماعي  /الجندر ( )GBVHفي عالم العمل ،وتعالج اآلثار
الناجمة عنه .وأنها تعمل ذلك من خالل تعريفه بوضوح ،فرض حزمة وشاملة من الضوابط التي تنطبق على كافة أشكال
اإلساءة والتعدي بالذات على العمال األكثر ضعفا ً وهشاشة ،كما وأنها تحدد بدقة دور كل من الحكومات وأصحاب العمل
والعمال ،باإلضافة الى بيان ضرورة التنظيم العمالي.
التقرير يقوم بالتعريف عن الخطوات الرصينة التي يجب إتّباعها من أجل الوقاية من العنف والتحرش المبني على أساس
النوع اإلجتماعي  /الجندر ( )GBVHومعالجة اآلثار الناجمة عنه ،وكما يلي:
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•

يمكن لكل من الحكومات وأصحاب العمل والنقابات أن يعملوا معا ً من أجل المصادقة على أتفاقية منظمة العمل
الدولية بالرقم ( )190والتوصية رقم ( )206وتطبيق مضامينهما على أرض الواقع ،وذلك للوقاية من النهج المتزايد
من العنف والتحرش المبني على أساس النوع اإلجتماعي  /الجندر ( )GBVHوالمتسبب بتفشي الجائحدة ،وذلك
لضمان مواقع عمل آمنة يسود فيها اإلحترام.

•

يمكن للحكومات أن تقوم بالمصادقة على إتفاقية منظمة العمل الدولية ( )ILOبالرقم ( )190والتوصية رقم (،)206
والعمل مع النقابات وأصحاب العمل لتطوير تعديالت شاملة وواسعة للتشريعات الوطنية وفرض جمع المعلومات
على ضوء حوادث العنف والتحرش المبني على أساس النوع اإلجتماعي  /الجندر ( )GBVHفي عالم العمل وذلك
لتوفير األرضية القانونية المناسبة والسياسات الرادعة.

•

يمكن ألصحاب العمل أن يقوموا بمساندة ودعم المصادقة على األتفاقية ( )190والتوصية ( )206بشكل علني،
والتفاوض مع العمال والنقابات لتنفيذ إلتزامات صاحب العمل في كافة مراحل سلسلة اإلنتاج ،والتي تفرضها األتفاقية
( )190والتوصية (.)206

•

يمكن للنقابات أن يواصلوا بناء التحالفات الوطنية المتنوعة للمناصرة من أجل المصادقة والتطبيق ألتفاقية منظمة
العمل الدولية ( )ILOرقم ( )190والتوصية رقم ( ،)206والتفاوض مع اصحاب العمل من خالل إتفاقيات
المفاوضات الجماعية من أجل تأمين الحمايات ،وتضمين إتفاقية منظمة العمل الدولية ( )ILOرقم ( )190والتوصية
رقم ( )206في سياسات النقابات.
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فهم العنف والتح ّرش المبني على أساس النوع اإلجتماعي/الجندر
) (GBVHفي عالم العمل ،ولماذا إزداد في أثناء تفشي
ﺟﺎﺋﺤﺔ اﻟﻜﻮﻓﯿﺪ 19-
العنف والتح ّرش المبني على أساس النوع اإلجتماعي/الجندر ( )GBVHفي عالم العمل هوا إساءة إلستخدام القوى وهو
أحد أكثر اإلنتهاكات لحقوق اإلنسان حدوثا ً ولكن بشكل مخفي ،وهو عائق رئيسي يحول دون تحقيق مبدأ المساواة بين
الجنسين 2* .أنها تؤثر على عشرات الماليين من العمال من مختلف األنواع الجندرية وفي كافة القطاعات والوظائف.
وأنه يسبب األذى الجسدي والنفسي واإلجتماعي واإلقتصادي لمن يتعرّض له ،كما أنه يهدد اإلستقرار اإلقتصادي
والمشاركة الكاملة التي تتصف بالمساواة في التشغيل وفي المجتمع* .3ويتسبب بتكاليف هائلة على األعمال والمصالح
ولكن غالبا ما يتم التغاضي عنها ،كما أنه يعرقل النمو اإلقتصادي*.4
العنف والتح ّرش المبني على أساس النوع اإلجتماعي/الجندر ( )GBVHفي عالم العمل هو عنف وتح ّرش
يستهدف شخص ما بسبب نوعه اإلجتماعي الحقيقي أو المكتسب أو جنسه ،أوهو العنف والتحرش الذي
يستهدف نوع إجتماعي  /جندر أو جنس معين بشكل غير متناسب مع غيره من األنواع اإلجتماعية ،وذلك
يشمل ولكنه غير محدد بالتالي* :5النساء يستهدفن بشكل غير متناسب ،ولكن بالحقيقة أي شخص يمكن
إستهدافه وخاصة من مجتمع ال ( )LGBTQ+أي المثليين جنسيا ً بمختلف أنواعهم ،وغيرهم ممن ال ينتمون
الى أحد األنواع اإلجتماعية التي يتوقع منها أن تكون سائدة .ومن األنماط األخرى من التفرقة على أساس
الهوية واإلنتماء تتمثل بتعريض فئة معينة من العمال الى مخاطر عالية من العنف والتح ّرش المبني على
أساس النوع اإلجتماعي/الجندر (.)GBVH
العنف والتح ّرش المبني على أساس النوع اإلجتماعي/الجندر ( )GBVHفي عالم العمل يشمل اإلغتصاب ،اإلساءات
الجنسية ،الممارسات الجنسية المفروضة قسراً ،وغيرها من أنماط التحرش الجنسي .كما يمكن أن يتمثّل باإلساءات
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الجسدية و/أو النفسية على أشخاص من نوع إجتماعي معين سواء كان أصلي أو مكتسب ،بما في ذلك التن ّمر والمهاجمة
والنظرة النمطية المهينة لنوع إجتماعي ما ،والتعليقات الته ّكمية .فعلى سبيل المثال أن يقوم رب العمل بمناداة النساء العامالت
على أنهم الطبقة السفلية من العمال ،أو إطالق العبارات التي تتصف بمعاداة المثليين أو المتحولين جنسياً ،وترهيب اآلخرين
منهم .أن هذه األنماط من التحرش ليست جنسية ولكنها تتصف بأنها مبنية على أساس التفرقة الجندرية أي التفرقة بناء على
النوع اإلجتماعي.
إن اإلساءات غالبا ً ما تحصل في أماكن العمل ولكنه قد تحدث أيضا ً بأماكن أخرى لها عالقة بالعمل كأن تكون على البريد
األلكتروني (األيميل) ،وفي الفعاليات /المناسبات المتعلّقة بالعمل ،أو بالمواصالت من والى العمل .أن المرتكبين إلعمال
العنف والتحرّش المبني على أساس النوع اإلجتماعي/الجندر( )GBVHهم غالبا ً من المدراء المشرفين في العمل الذين
يسيئون إستخدام صالحياتهم والقوة التي يمنحها لهم المنصب ،ولكن يمكن أيضا ً أن يكونوا من الزمالء في العمل الذين
يسيئون الى زمالئهم اآلخرين ،أو من األشخاص الذين يتعامل معهم العمال كالزبائن والعمالء والموظفين الرسميين وأعضاء
المجتمع.
وقد سببت جائحة الكوفيد 19-إنتشاراً واسعا ً للتخلخل وعد اإلستقرار اإلقتصاد واإلجتماعي * 6مما قد زاد خطورة العنف
والتحرّش المبني على أساس النوع اإلجتماعي/الجندر ( )GBVHفي العمل ضد النساء وغيرهم من العمال من الفئات
المه ّمشة * .7وقد سببت الجائحة تأجيج ومفاقمة الظروف التي كانت أصالً موجودة بما في ذلك العمل غير المستقر والتفرقة
على أساس النوع اإلجتماعي ،وإستخدام العنف والتحرش لمنع العمال المه ّمشين من التنظيم من أجل التصدي للفقر
واإلستثناء من القوانين والحمايات اإلجتماعية.
وأن الجائحة تزيد من مخاطر الوصم بالعار والتفرقة والعنف الموجّه ضد الفائات المه ّمشة في المجتمع ،و غالبا ً إتهام تلك
المجموعات المهمشة على أنها تتسبب بتفشي وإنتشار الفايروس لتكون بذلك كبش فداء لإلشاعات ،هذا وأن المدراء المشرفين
بالعمل ومعهم الزمالء بالعمل وأعضاء المجتمع بشكل عام يحملون تلك التحيّزات الى عالم العمل * .8ويشمل ذلك النساء وأفراد
مجتمع المثليين الجنسيين بإختالف أنواعهم ( ، 9*)LGBTQ+والعمال الوافدين ،األقليات العرقية واألثنية ،واألشخاص الذين
لديهم إعاقات* ،10وغيرهم من األفراد الذين ال تنطبق عليهم الصفات المتوقعة من األنواع الجندرية السائدة *.11
أن النساء هن الفئة الجندرية السائدة في كثير من المهن "األساسية" و التي أجبر العاملون فيها على اإلستمرار بالعمل أثناء
تفشي جائحة الكوفيد .19-مثالً تمثل النساء نسبة تفوق ال  70%في قطاع الصحة عالميا ً* 12وأنهن قد تعرضن الى العنف
والتحرّش المبني على أساس النوع اإلجتماعي/الجندر ( )GBVHفي العمل بنسب أعلى من المعتاد  ،بما في ذلك الحوادث
التي تم الضغط عليهن للحصول على األفضال الجنسية مقابل الحصول على مستلزمات الوقاية الشخصية المناسبة التي تعد
ضرورية لقيامهن بعملهن بسالمة *.13
كما وأن العمال في الوظائف التي تعتمد على تقديم الخدمات يتعرضون الى أعمال العنف والتحرّش المبني على أساس النوع
اإلجتماعي/الجندر ( )GBVHبنسب غير متناسبة مع غيرهم قبل الجائحة * 14بما في ذلك من المرضى والعمالء واألطراف
الثالثة .ولكن الجائحة قد زادت منة القلق اإلجتماعي وغيره من عوامل الخطر مما أدى الى تزايد حاالت العنف والتحرّش
المبني على أساس النوع اإلجتماعي/الجندر ( )GBVHفي عالم العمل .مثالً ،روى العاملون في القطاع الصحي بالصين
بأنهم قد تعرّضوا الى اإلساءات الجسدية والتحرش أثناء العمل ،كما روى العاملون بقطاع الصحة في الهندوراس والمكسيك
وسنغافورا بأنهم تعرضوا الى الهجمات وحتى القتل في األماكن العامة وفي وسائل النقل من والى العمل*.15
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ح ّمالة بضائع في أحد أسواق الكوس تتع ّرض للتح ّرش والمضايقات يوميا ً في العمل
وفي المواصالت من والى العمل
أسمي هو أموكي أيزي موسى* وأنا أعمل ك (آال بورا) أي ح ّمالة بضائع في أحد أسواق الكوس بنيجيريا،
وأساعد في نقل البضائع من والى حافالت الزبائن .ويبعد منزلي حوالي  50كيلومتر ( 30ميل) من السوق
ولكن زوجي تم فصله من عمله .ولم يكن بوسعي أن أبقى في المنزل أتفرج على أطفال يتضورون جوعاً.
أني أتعرض في السوق الى شتى أنواع التحرش والمضايقات من أصحاب المحالت من الرجال ،فبعضهم يتقرب
مني ويدعوني الى مرافقته الى فندق ويقولون لي بأنهم في المقابل سيساعدني في الحصول على عمل أفضل.،
تمر علي أيام ال أريد فيها أن أذهب للعمل مطلقا ً ولكن علي أن أطعم عائلتي .وأنا ال أشتكي على هؤالء الرجال
ألني ال أريد أن أخسر رعايتهم .أنا أفاوض على أجري اليومي معهم وغالبا ما يكون زهيد.
لقد تعرضت الى الكثير من التحرشات والمضايقات الجنسية عندما أكون في الحافلة العامة بطريقي الى المنزل.
حيث يقوم رجال أغراب بلمس صدري أو مؤخرتي .أنا أشعر بالحقارة لحد ما أصل وأنزل من الحافلة .أتمنى
بأنه لم أكن مجبورة على ركوب الحافلة في تنقلي الى ومن المنزل ولكن ليس بإمكاني السير على األقدام كل
هذه المسافة البعيدة.
في ذروة تفشي جائحة الكوفيد 19-في الكوس تم السماح ألسواق المواد الغذائية غير المعلبة بأن يبقوا فاتحين
وسمحوا لهم بالعمل ،ولكني كنت أخشى ركوب الحافلة ليالً بسبب كثرة وتزايد حوادث اإلغتصاب والعنف
الجنسي في الشوارع .وشعرت بأن من األسلم لي أن أفتح محل صغير لبيع الخضروات في منطقة سكني وهذا
أفضل من تعريض نفسي الى خطورة اإلغتصاب أو اإلساءة في الطريق ،لقد عانت أسرتي كثيراً .ومع اعادة
الفتح للبلد ورفع المحددات عدت اآلن الى عملي ولكني يبقى علي أن أحذر دوما ً وأعمل كل ما بوسعي ألكون
بأمان .وإن تلك الحوادث أصبحت جزء طبيعي ومعتاد من مواصالتي اليومية من والى العمل*.16
*تم تغيير األسم لحماية الخصوصية.

هذا ويتعرّض عمال الخدمات المنزلية والذي تمثل النساء األكثيرة فيهم الى نسب أعلى من العنف والتحرّش المبني على
أساس النوع اإلجتماعي/الجندر ( )GBVHخالل فترة تفشي الجائحة* .17وغالبا ً ما يكون عمال الخدمات المنزلية من أكثر
المجموعات العرقية واألثنية المهملة في مجتمعاتهم وهم عرضة بنسب متزايدة للتعرض الى مخاطر القمع واإلساءة بما
في ذلك العنف والتحرّش المبني على أساس النوع اإلجتماعي/الجندر ( )GBVHفي العمل بسبب العنصرية والرهاب من
األجانب والتحيز الجنسي* .18وهم غالبا ما يتفتقرون الى الحمايات القانونية التي تعتمد على الشغل في معظم الدول ،وأن
عملهم يفرض عليهم العزلة عن العالم ،وهم معتمدون على أرباب عملهم لتوفير المأوى والطعام إضافة الى مرتباتهم ،كما
أن الكثير منهم هم من الوافدين وهذا يجعلهم أكثر ضعفا ً لعدم إمتالكهم الى جنسية البلد الذي يعملون فيه.
وقد أظهرت دراسة تم إجراءها في في جنوب أفريقيا أثناء تفشي الجائحة بأن عمال الخدمات المنزلية يتعرضون الى
العنف والتح ّرش المبني على أساس النوع اإلجتماعي/الجندر ( )GBVHفي عالم العمل بالذات من رب المنزل الذي قام
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بتشغيلهم .وكان ارباب العمل قد قاموا بشتى الممارسات المسيئة بشكل متزايد كالكشف عن عوراتهم أمامهم أو مشاهدة
األفالم اإلباحية وطلب األفضال الجنسية من عامل الخدمة المنزلية وحتى اإلغتصاب واإلعتداء الجنسي وغيرها من أنماط
التحرش واإلساءة بنسب أعلى * .19وذكر بعض العمال بأنهم قد تم طردهم من العمل عند رفضهم طلب الممارسة الجنسية
معهم كل ذلك في غضون الجائحة وعدم إمتالكهم ألي مكان آخر يلجأون اليه عند حصول ذلك* .20وفي إستطالع للرأي
قام به األتحاد الدولي لعمال الخدمات المنزلية ( )IDWFمع عمال خدمات منزلية في كل من الشرق األوسط واألمريكتين
وجد بأن العنف النفسي والجسدي والجنسي ضدهم قد تزايد أثناء تفشي الجائحة * . 21فعلى سبيل المثال ذكرت أحدى
العامالت المنزليات في المكسيك بأن رب عملها بدأ بمحاوالته للمسها والتحرش بها بعد أن بدأ يعمل من البيت*.22
Photo: Solidarity Center
أن تفاقم عدم اإلستقرار اإلقتصادي قد رافقه تزايد في
البطالة وهما عامالن مهمان في التسبب بالعنف والتحرّش
المبني على أساس النوع اإلجتماعي/الجندر ()GBVH
في العمل ألنه يجعل العمال أكثر تمسّكا ً بوظائفهم وأقل
قدرة على تقديم الشكاوي عن السلوكيات المسيئة .هذا
وأن العامالت النساء وال سيما النساء الوافدات هن األكثر
تعرضا ً الى فقدان وظائفهن* 23بما في ذلك إنتشار أنماط
اإلقتصاد غير الرسمي في العديد من الدول وفصل العمال
في القطاعات التي تمثل النساء فيها األغلبية من االيدي
العاملة كقطاع المالبس* .24وقد قام أحد مصانع المالبس
في أمريكا الوسطى بإستغالل الضوابط والمحددات
الخاصة بالجائحة وذلك بالفصل الغير القانوني من العمل
للعمال ممن لديهم حاالت صحية وأمراض تجعلهم موضع المسؤولية ،وإستهدف بالذات النساء الحوامل والنساء الذين هم
في إجازة أمومة والعمال كبار السن *.25

يتم تشغيل النساء بشكل غير متناسب في الوظائف غير المستقرة ،بدون عقود عمل أو غيرها من اإللتزامات الرسمية
واإلعتراف بوضعهم الوظيفي ،وعيه فأنهن مستثنات من الحد األدنى من الحماية القانونية التي تشمل البعض من العنف
والتحرّش المبني على أساس النوع اإلجتماعي/الجندر ( )GBVHفي عالم العمل وكذلك من الحمايات اإلجتماعية كالرعاية
الصحية والمساعدات المالية إذا ما خسرن وظائفهن*.26
وهذا يجعل النساء أكثر ضعفا ً للتعرّض الى العنف والتحرّش المبني على أساس النوع اإلجتماعي/الجندر ( )GBVHفي
عالم العمل .مثالً فأنه يوجد اآلن فصل من العمل بأعداد هائلة في قطاع زراعة النخيل في اليبيريا بسبب اآلثار اإلقتصادية
للجائحة  ،وذكرت النساء العامالت بأن مدرائهن بالعمل باتوا يطلبون منهن تقديم األفضال والممارسات الجنسية بمقابل
إبقائهن بالعمل وعدم طردهن *.27
وكر ٍد على التزايد في في الحاالت التي تم رصدها من اإلساءات الجنسية ضد عمال وعامالت صناعة المالبس أثناء
فترة تفشي الجائحة قامت النساء العامالت في قطاع صناعة المالبس في بنغالدش بالنزول الى الشوارع في إعتصامات
ومسيرات تطالب بتوسيع نطاق الحمايات في أماكن العمل ،بما في ذلك المصادقة على أتفاقية منظمة العمل الدولية ()ILO
بالرقم (.28* )190
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عاملة في أحد معامل صناعة المالبس في د ّكا تم فصلها من العمل لرفضها الى قبول
التحرشات الجنسية
أسمي سلمى *  ،وقد عملت كعاملة على ماكنة خياطة في د ّكا ،بنغالدش ألكثر من تسع سنوات .وقد تم فصلي
من العمل في أثناء تفشي الجائحة بعد أن تع ّرضت الى التح ّرش المبني على أساس النوع اإلجتماعي في العمل.
بدأت المشكلة قبل حوالي العام عندما بدأ مدير األنتاج المسؤول عني بالتحرش الجنسي بي .لقد أخبرته أني
غير راغبة بذلك ولكنه إستمر بأفعاله ،حتى أنه بدأ بطلبي بعد إنتهاء الدوام وفي عطل نهاية األسبوع .وكنت
أعلم بأني إذا ما شكوت من تصرفاته فأن اإلدارة ستتخذ موقفا ً ضدي بدالً من أن تحاسبه هو أو تنهاه عما يفعل.
وعندما علم مديري المباشر بأني لن أوافق على التحرشات الجنسية بدأ بإنتقاد عملي .وعندما بدأ تفشي الجائحة
في شهر أبريل (نيسان) بدأ المعمل بفصل العديد من العاملين وبدأت كمية األعمال والمسؤوليات تزيد علي،
وفي شهر يونيو (حزيران)  0202تم تكليفي بمهام جديدة ومعقدة ،وبدأ مديري المباشر باإلنتقاص من مستوى
عملي وإنتقاده .وفي أحد المرات دفعني بالقوة وسقطت على األرض .وبعدها أخذني الى مكتب مدير األنتاج
واتهمني هناك بأني متمردة وأني قد فشلت في تحقيق األنتاج المطلوب .وطلب المدير مني أن أستقيل ،ولكني
علمت بأني إن إستقلت فأني لن أن أحصل على أي من حقوقي وإمتيازاتي ،لذا رفضت اإلستقالة .فما كان منهم
إال أن أجبروني على مغادرة المصنع دون أن يصرفوا لي أجور أو أي من إمتيازاتي ومخصصاتي األخرى.
لقد قمت بتقديم شكوى رسمية وبعدها هربت من د ّكا ،حيث أني خشيت أن تقوم إدارة المصنع بإيذائي لتقديمي
شكوى ضدهم.
أن سوق العمل سيء جداً في هذا الوقت بسبب الجائحة وأني ال أستطيع أن أجد أي عمل بديل ،وعل ّي أن أبحث
عن عمل في مكان آخر ألني ال أستطيع اآلن أن أرجع الى د ّكا .بعد ما يقارب عشر سنوات فأن كل ما حصلت
علي من المصنع هو المهانة *.29
*تم تغيير األسم لحماية الخصوصية.

أن التغيرات التي طرأت على أماكن العمل وأساليب القيام به في ضل الجائحة قد فسحت المجال لطرق جديدة ومؤثرة
يقوم فيها األشخاص الذين يرتكبون العنف والتحرش المبني على أساس اإلجتماعي بأفعالهم في عالم العمل .ففي نايجيريا
تعرضت أحد عامالت تنظيف المكاتب لإلغتصاب من قبل مديرها المباشر الذي إستغل جائحة الكوفيد 19-ليطلب منها
تنظيف مكتبه في وقت غير تقليدي وبعد أن يغادر باقي العاملون* . 30وفي المملكة المتحدة (بريطانيا) شكى عاملون بأن
مرتكبي التحرش قد حضروا حتى الى منازلهم أو األتصال بهم على هواتفهم الخاصة لمزاولة التحرّش واإلساءة*.31
وحيث أن الكثير من األعمال والمصالح باتت تزاول العمل عن بُعد وأن ذلك ادى الى زيادة مخاطر أن يتم التحرش أو
اإلساءة الى العمال عن طريق األنترنت حيث أن الفرصة أكبر لإلتصال دون وجود الرقابة الوافية لردعهم عن ذلك *.32
ومن األمثلة على ذلك هو أن الكثير من أماكن العمل في الهند قد أقرّت بتزايد حوادث التحرّش عبر األنترنت
(أونالين)* .33كما طُلب من عمال في المملكة المتحدة (بريطانيا) أن يضعوا مكياج أكثر ويلبسوا مالبس أكثر إثارة في
اإلجتماعات التي تتم عبر األنترنت والفيديو* .34وقد ذكر باحثون في أستراليا ومناصر لحقوق العمال في أيطاليا بأن
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التحرش االلكتروني عبر االنترنت (أونالين) هو أصعب للمعالجة حيث أن الرقابة أقل وهذا يشمل أيضا قلة الفرصة
ليشهد العاملين الآلخرين في موقع العمل على أفعال كتلك أو القيام بالتد ّخل لمنع حدوثها والشكوى عنها ،إضافة الى قلة
وجود الهياكل الداعمة سواء كانت رسمية أو غير رسمية*.35
كما أن غلق الحدود كان له أثر سلبي وخاصة على النساء العامالت الوافدات حيث أن العديد منهن أصبحن عالقات مع
البعض من مرتكبي أفعال العنف والتحرش الذين إستغلوا جائحة الكوفيد 19-كذريعة و "وسيلة للسيطرة البوليسية الطبيعة
والقسرية " * 36وقام هؤالء المرتكبين لمثل هذه األفعال بتوظيف الشروط والتحديدات الخاصة بالجائحة لمصالحهم في
الضغط على العاملين وإستهداف المهمشين منهم وخاصة في اإلقتصاد غير الرسمي*  .37فمثالً ذكرت النساء من السكان
األصليين في شيلي بأنهن قد تم إعتقالهن ومنعهن من دخول األسواق التي كان يسمح فيها للباعة المتجولين من غير
السكان األصليين بإستخدامها *.38
وفي إستطالع للرأي قامت به ( )WIEGOعن العمال غير الرسميين في عموم أفريقيا  ،وآسيا واألمريكتينُ ،وجد بأن
" التحرش بوليسي الشكل على العمال غير الرسميين كان شائعا ً في كافة المناطق واألقاليم وأدى الى مصادرة البضائع،
فرض الغرامات ،و اإلساءات الجسدية ".

عامل إتصاالت في الهندوراس يفصل من العمل بسبب رفضه ورده على التح ّرش
ّ
دنييل* وقد بدأت العمل مع شركة لألتصاالت في الهندوراس قبل سنة بصفة فنان للتعليق الصوتي .وقد
إسمي
بدأت بتلقي إهتماما ً غير مرغوب فيه من قبل صاحب الشركة قبل أن أنتهي من فترة التدريب .فقد كان يطلبني الى
مكتبه ويبدأ بتوجيه أسئلة شخصية لي وبالتعليق على جسدي .وحاولت أن أتملص من ذلك وأهتم بعملي فقط.
وبدأت األمور بالتدهور مع بدء الجائحة ،حيث لم يعد صاحب الشركة بالحضور الى المكتب ،وبدالً من أن أتخلص
من اإلهتمام الزائد منه صار يتصل بي بالهاتف وكانت المكالمات تستغرق أحيانا ً عدة ساعات ،وقد أخبرت بعض
الزمالء بالسر عن ما يجري وحذروني من هذا الوضع.
قام بتكليفي بمشروع جديد وأخبرني بأن علي أن أقوم بالسرد بصوت حساس ورقيق مثير للشهوة .وطلب من أن
أقوم بتحسين مهاراتي الصوتية وأخبرني بأنه سيقوم بتدريبي على ذلك بنفسه .وبدأ بإعطائي نصوص حميمية
القرأها له عبر الهاتف ويسألني إن كانت تعجبني ،وهل أن سماعها أو قراءتها تثير الشهوة عندي ،أو هل أني
أتخيل نفسي في القصة ،ويقول بأنه هو قد تخيّل نفسه .وبعد عدة أيام أخبرته بأن ذلك هو أمر غير مهني وبأن
عليه التوقّف ،فما كان منه إال أن ثار غضبا ً وأقفل الهاتف .وبعد عدة ساعات فقط تلقيت أتصاالً من قسم الموارد
البشرية ليخبروني بأن صاحب الشركة قد أمرهم بفصلي من العمل ،على الرغم من أن تلك لم تكن الطريقة
الطبيعية المعتادة عند إنهاء العمل لدى الشركة.
ف ّكرت بتقديم شكوى ،ولكن كل األحداث والتحرشات كانت قد تمت على الهاتف ولم يكن لدي أي دليل ،وأن بعمر
 22سنة وفي بداية عملي المهني .أن هذا الرجل يعمل بهذا المجال ألكثر من  30عام وهو مؤثر جداً ،وبإمكانه
أن يسبب لي الكثير من المشاكل.
*تم تغيير األسم لحماية الخصوصية.
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كيف تعالج إتفاقية منظمة العمل الدولية ( )ILOبالرقم
( )190العنف والتح ّرش المبني على أساس النوع
اإلجتماعي/الجندر ( )GBVHفي عالم العمل
في شهر حزيران (يونيو) من عام  2019تبنّت منظمة العمل الدولية ( )ILOاألتفاقية ( )190مك ّملة بالتوصية ،206
وهي األتفاقية العالمية ال ُملزمة األولى لمناهضة العنف والتحرش ومنه المبني على أساس النوع اإلجتماعي /الجندر
( )GBVHفي عالم العمل* .40ولعل ذلك مثّل إنتصاراً للحركة العمالية العالمية التي كانت قد أطلقت حملة إلنهاء ال
( )GBVHفي عالم العمل وناصرت بنجاح من أجل أن تبدأ منظمة العمل الدولية ( )ILOبعقد المناقشات قياسية
الترتيب عن هذا األمر بعام  .2014وقد سبقت الحملة بذلك حركة ال ( )#MeTooالتي أعيد إطالقها في عام 2017
وحصلت على شعبية وإهتمام أكبر حيث أن مسألة معالجة العنف والتحرش المبني على أساس النوع اإلجتماعي /الجندر
( )GBVHفي عالم العمل قد أثارت إهتماما ً متزايداً من قبل اإلعالم والرأي العام.
تعتبر منظمة العمل الدولية ( )ILOهي الوحيدة من المنظمات التابعة لألمم المتحدة الثالثية األطراف ،حيث يشترك
المسؤولون الحكوميون مع ممثلي العمال وممثلي أرباب العمل في التفاوض على القواعد والمعايير األساسية للعمل.
ان العمال من النساء ومن مجتمع ال ( )LGBTQ+أي مثليي الجنس من مختلف أنواعهم وفي مختلف القطاعات
والدول كانوا هم األغلبية الساحقة من مجموعة العمال الذين تفاوضوا على اللغة والمصطلحات المستخدمة في نص
األتفاقية ( )190والتوصية ( .)206وأنهم قد شاركوا بتجاربهم الشخصية مع العنف والتحرّش المبني على أساس النوع
اإلجتماعي/الجندر ( )GBVHفي عالم العمل مجسّدين بذلك على أنها عبارة عن وباء متفشي يتطلب عالجه إرساء
هياكل وردود شاملة من قبل الحكومات وأصحاب العمل والمنظمات العمالية .أن التنظيم والمناصرة التي قاموا بها كانت
هي السبب الذي جعل أتفاقية بمنظمة العمل الدولية ( )ILOتأخذ مساراً نسويا ً في جوهره لمنع ومعالجة العنف والتحرّش
المبني على أساس النوع اإلجتماعي/الجندر ( )GBVHفي عالم العمل.
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تميّز أتفاقية منظمة العمل الدولية ( )ILOبالرقم ( )190الطبيعة القطاعية والهيكلية للعنف والتحرّش المبني على أساس
النوع اإلجتماعي/الجندر ( )GBVHفي عالم العمل وتشدد على ضرورة أن تقوم الحكومات وأصحاب العمل بمعالجة
األسباب الجذرية لهما في ذلك التمييز وعالقات مراكز القوى واألعراف اإلجتماعية والتراثية التي تجعل من العنف
والتحرّش المبني على أساس النوع اإلجتماعي/الجندر ( )GBVHفي عالم العمل أمرا طبيعيا ومشروعا ً * .41أن تلك
الحمايات األساسية قد تجددت ضرورتها بضل تفشي الجائحة* .42ومن بين الحمايات الحرجة التي تمنحها األتفاقية
( )C190هي:

•
•
•
•
•

تعريفات واسعة للعنف والتحرش الذي يشمل كل من اإلساءات الفردية والهيكلية  ،شامالً ذلك التحرش الجنسي،
وليتعدى حدوده الى معالجة االنواع األخرى من العنف والتحرش.
التغطية االقابلة للزيادة وذلك لتأمين الحمايات للعمال الذين هم بالعادة مستثنون من قوانين العمل والتشغيل ومن كافة
الضوابط التي تستهدف المخاطر في وظائف وقطاعات معينة ،وذلك لضمان أن تتم حماية العمال األكثر ضعفا ً
وهشاشةً.
التغطية التي تتعدى الحدود الجغرافية لموقع العمل الى نطاق أوسع وهو عالم العمل.
الحماية ضد العنف والتحرّش من قبل الطرف الثالث.
ضرورة أن تقوم الحكومات بتطبيق تغيرات الى الهياكل بما يتناغم ويأخذ بنظر اإلعتبار العنصر الجندري والتركيز
على ذلك من خالل فسح المجال وتوفير القدرة للعمال لممارسة التنظيم العمالي.

إتفاقية منظمة العمل الدواية ( )ILOبالرقم ( )190تقي من وتعالج كافة أشكال العنف والتح ّرش المبني على
أساس النوع اإلجتماعي/الجندر ( )GBVHفي عالم العمل
تحتوي أتفاقية منظمة العمل الدولية ( )ILOبالرقم ( )190على تعريفين :أحدهما على العنف والتحرّش ،واآلخر هو
تعريف مستقل عن العنف والتحرّش المبني على أساس نوع اإلجتماعي ( .)GBVHفهي تعرّف العنف والتحرش في
عالم العمل بأنه " :مجموعة من السلوكيات والممارسات غير 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
والتحرش على أساس نوع الجنس"* .43وتمضي األتفاقية بتعريف العنف والتحرّش المبني على أساس نوع اإلجتماعي
( )GBVHعلى أنه " :العنف والتحرش الموجهين ضد األشخاص بسبب جنسهم أو نوع جنسهم ،أو اللذين يمسان على
نحو غير متناسب أشخاصا ينتمون إلى جنس معين أو نوع جنس معين ،ويشمل التحرش الجنسي"*.44
أن هذا التعريف الواسع للعنف والتحرّش المبني على أساس نوع اإلجتماعي ( )GBVHفي العمل هو تعريف شامل
وهو يحضر (يمنع) مدى ونطاق واسع من اإلساءات التي تعتمد على أساس النوع اإلجتماعي أو الجنس ،والذي يتعرض
له الكثير من العمال بشكل معتاد .أن ما يقرب ثلثي الدول فقط لديها قوانين تحضر (تمنع) التحرش الجنسي في أماكن
العمل* 45والعديد منها تميّز التحرش الجنسي كجريمة حصرا * 46أي أن على الضحية المستهدفة بالعنف والتحرش
الجنسي أن تقدم شكوى ضد الجاني عن طريق الشرطة ،وأن هذا سيقلل بشكل كبير إحتمالية أن يتم معالجة الموضوع.
أن النساء العامالت اللواتي كن قد ناصرن من أجل صدور أتفاقية منظمة العمل الدولية ( )ILOرقم ( )190قد شاركن
بالكثير من األمثلة عن أشكال أخرى من العنف والتحرّش المبني على أساس نوع اإلجتماعي ( )GBVHالتي تعتبر
مهينة ومسيئة ومرهقة لهن حتى وإن كانت على شكل مداعبات طفولية كقرص الخدود أو القول المتكرر بأن جميع النساء
هن غير مؤهالت وقادرات أو غبيات أو ال قيمة لهن*.47
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أن التعريف واسع النطاق الذي ورد في أتفاقية منظمة العمل الدولية ( )ILOبالرقم ( )190يميّز بأن العمال قد عاشوا
تلك التجارب فعال و يضمن بأن التغطية ستشمل الحماية من كافة تلك التصرفات المسيئة .وتميّز االتفاقية أيضا بأن كافة
العمال يمكن أن يكونوا عرضة العنف والتحرش المبني على أساس النوع اإلجتماعي أو الهوية الجنسية في عالم العمل
وليس النساء فحسب ،وتفرض على الدول أن تنتبه الى العنف والتحرش المستمر وذلك من خالل تقديم سياسات حازمة
مبنية على اساس مراعاة مسألة الجندر من أجل معالجة تلك األفعال والوقاية منها لمنع حدوثها.
أما المادة رقم  10من أتفاقية ( )ILOرقم ( )190فأنها تدعوا الحكومات وأصحاب العمل الى "التدابير الرامية إلى التصدي
النعكاسات العنف المنزلي على عالم العمل" وذلك من خالل توفير حمايات في العمل تسمح للضحايا بالبقاء في وظائفهم في
الوقت الذي يبحثون فيه عن ظروف األمان .وهذا يشمل منحهن األجازات مدفوعة االجر عند فترة التصدي للعنف األسري
كاألنتقال لمكان آخر أو الحصول على أمر حماية من المحكمة أو الحضانة القانونية لألطفال وترتيبات العمل لساعات
مرنة والحماية المؤقتة من الفصل * .48أن تلك اإلجراءات هي في غاية األهمية في هذه األوقات حيث أن العنف األسري قد
تفاقم في كل أنحاء العالم مع تفشي الجائحة * ،49ولكن مكان العمل يبقى هو المكان األكثر أهمية للتدخل ضد العنف األسري
لسببين أولهما أنه (موقع العمل) هو المكان الذي يستطيع الجانون فيه من تخريب سمعة ومستوى أداء ضحاياهم في العمل،
والثاني هو أن اإلعتماد اإلقتصادي هو أمر مهم يف ّكر فيه الضحايا كثيراً قبل أن يتخذوا القرار بترك العمل.
هذا وأن إتفاقية منظمة العمل الدولية ( )ILOبالرقم  190تعالج أشكال متعددة من العنف والتحرش المبني على أساس
النوع اإلجتماعي ( )GBVHفي عالم العمل وتوضح كيف أنها متصلة ومترابطة بهرم القوى المنتقص للجندر األضعف
والذي يروج للقمع المبني على أساس الجندر والتمييز الهيكلي .أنها تبين وبشكل جلي أهمية الوقاية من ومنع حدوث تلك
الممارسات من خالل تغيير ديناميكية القوى المؤثرة والمتوقعة في موقع العمل .أن التجارب المستمرة والمتكررة من
التعرض الى العنف والتحرّش المبني على أساس نوع اإلجتماعي ( )GBVHخالل حياة األنسان ستتراكم وتضاعف من
معاناة الشخص ،باإلضافة الى أنها ستنعكس لبيان ضرورة أن تتخذ الحكومات ومعها أصحاب العمل والنقابات لمعالجات
فعالة للتصدي الى األنماط النظامية من العنف والتحرّش المبني على أساس نوع اإلجتماعي ( )GBVHفي العمل.

إتفاقية منظمة العمل الدولية ( )ILOبالرقم ( )190تحمي العمال األكثر ضعفا ً وهشاشة من ممارسات العنف
والتح ّرش المبني على أساس نوع اإلجتماعي
المادة  2من أتفاقية منظمة العمل الدولية ( )ILOبالرقم ( )190تحمي العمال " واألشخاص اآلخرين في عالم العمل”:
باإلضافة الى كافة العمال بغض النظر عن وضعهم من حيث التعاقد وبما فيهم المتدربين والمنتهية عقودهم والمتطوعين
والباحثين عن عمل والمق ّدمين على عمل .وأن ذلك ينطبق على كافة القطاعات بما في ذلك القطاع العام واإلقتصاد غير
الرسمي*.50
إن هذه التغطية تشمل كل العمال وليس فقط المنتسبين (المتوظفين) كما ينص القانون الوطني ،فهي بذلك تضمن أن يكون
العمال الذين عادة ما هم مستثنون من الحمايات العمالية كعمال الخدمات المنزلية والباعة المتجولين والعاملون في سالسل
التجهيز وفي مناطق عمليات التصدير هم جميعا ً محميين من العنف والتحرش المبني على أساس النوع اإلجتماعي/
الجندر ( )GBVHفي عالم العمل .أن النساء والعمال الصغار و الوافدين واألقليات العرقية واألثنية واألشخاص ممن
لديهم إعاقات و األشخاص المثليين جنسيا بمختلف أنواعهم ( )LGBTQ+واألفراد من الفائات المهمشة األخرى هم في
وضع غير مستقر في العمل وترتيباته بشكل غير متناسب مع غيرهم بما في ذلك العمل بالساعات اإلضافية وعقود
العمل غير القياسية والعمل غير الرسمي*.51
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أن أنماط العمل غير المستقر باتت تنمو في العديد من الدول حيث أن أصحاب العمل أصبحوا يعتمدون على سالسل التجهيز
المعقدة بدالً من تعيين عمال بشكل مباشر وبساعات دوام كاملة .وعادة ما تكون الوظائف الثابتة بساعات العمل الكاملة هي
النمط الوحيد الذي يكون على أصحاب العمل فيها مسؤولية منع التمييز والعنف والتحرش والوقاية منها ،بموجب القانون.
أن العمال في أنماط العمل غير المستقر يفتقرون الى الحمايات العمالية واألجور الوافية والهياكل الموثوقة ،لذا فهم أكثر
عرضة الى العنف والتحرش المبني على أساس النوع اإلجتماعي /الجندر ( )GBVHفي عالم العمل .أن كال من النظرة
النمطية واألعراف السائدة إضافة الى إنعدام السياسات العمالية التي تراعي مسألة الجندر كالهما يمتازان بعدم مراعاة مبدأ
التركيز على كون التمثيل والتشغيل عادل وبعيد عن التفرقة وعدم التناسب حسب الجندر وذلك بالنسبة للنساء وغيرهم من
الفئات المهمشة .كما وأن العنف والتحرش المبني على أساس النوع اإلجتماعي /الجندر ( )GBVHفي العمل يستخدم هو
اآلخر اإلبعاد النساء وغيرهم من الفائات المهمشة عن التشغيل الرسمي في القطاعات التي تتسم بالتفوق واألغلبية الذكورية.
أن أتفاقية منظمة العمل الدولية ( )ILOبالرقم ( )190تفرض تغطية واسعة النطاق لضمان أن يكون العمال من الفئات
األكثر ضعفا ً وهشاشة مشمولين بالتغطية .فالمادة  6منها تفرض على الحكومات تبنّي قوانين وأنظمة وسياسات تنص
على " الحق في المساواة وعدم التمييز في االستخدام والمهنة" بالنسبة للنساء العامالت وغيرهم من العمال الذين ينتمون
الى "مجموعة أو أكثر من المجموعات المستضعفة أو المجموعات في أوضاع استضعاف" ممن هم عادة ما يكونوا أكثر
عرضة من غيرهم في التعرض الى العنف والتحرش المبني على أساس النوع اإلجتماعي /الجندر ( .)GBVHأن هذا
التركيز على كيفية تأثير مختلف أشكال التمييز والقمع على مختلف الفئات بما فيه التمييز على أساس العرق أو األثنية
أو الميول الجنسية أو الوضع من حيث الهجرة أو الدين أو العوق يندرج ضمن مبدا التمييز المبني على أساس النوع
اإلجتماعي والهوية الجندرية ،و هذا هو أمر أساسي.
أن النظرة الشمولية ألتفاقية منظمة العمل الدولية ( )ILOبالرقم ( )190هو أمر مهم وحرج جداً خاصة في هذا الوقت
الذي تروم الحكومات فيه مواجهة االزمات المتعددة بما فيها معايير وضوابط النهوض ما بعد الفوضى اإلقتصادية التي
سببتها الجائحة ،والعنصرية العنيفة وكراهية النساء والتي هي من موروثات اإلستعمار واإلمبريالية.
كما وينبغي على الحكومات أن تحدد القطاعات والوظائف وترتيبات العمل التي تتسم بنسب أعلى من العنف والتحرش
المبني على أساس النوع اإلجتماعي /الجندر ( )GBVHوأن تتشاور مع النقابات وأصحاب العمل من أجل وضع المعايير
والضوابط واإلجراءات المعينة للحماية * .52أن هذه اللغة المستخدمة تميّز بأن الطريقة التي يتهيكل بموجبها العمل تعرض
العمال الى نسبا متزايدة من العنف والتحرش في العمل .وان تطبيق ضوابط مهنية معينة مهم جدا بالنسبة للعمال األساسيين
الذين أستمروا بالعمل خالل الجائحة وتعرضوا الى نسبا ً أعلى من المخاطر على سالمتهم الشخصية.
فعلى سبيل المثال تفرض أتفاقية منظمة العمل الدولية ( )ILOبالرقم ( )190على الحكومات وأصحاب العمل أن يطوروا
ويضعوا ضوابط وإجراءات لمعالجة بعض المخاطر المعيّنة على عمال الخدمات الصحية والمحال التجارية وذلك لتعاملهم
مع المرضى والزبائن غالبا في ساعات غير معتادة و وأماكن معزولة .كما أن على الحكومات وأصحاب العمل ان يعالجوا
المخاطر المحددة التي يواجهها عمال الخدمات المنزلية والذين كان قد علق الكثير منهم في منازل أرباب عملهم خالل
فترة اإلغالق بسبب الجائحة وفي بلدان هم ليسوا مواطنون فيها ،وواجهوا العنف والتحرش المبني على أساس النوع
اإلجتماعي /الجندر ( )GBVHمن قبل أرباب عملهم الذين هم معتمدون عليهم بالكامل من حيث األجور والمأوى والطعام
وغالبا ً لضمان وضعهم القانوني في البلد.
16

ُوضعت لهذا الوقت

أن أتفاقية منظمة العمل الدولية ( )ILOبالرقم ( )190ستحمي عمال مثل أموكي أينز موسى حمالة البضائع والتي شعرت
بأنها ال تستطيع الشكوى من الباعة في السوق حاولوا ممارسة الجنس معها ألنها فاوضتهم بشكل مباشر على أجرها
اليومي .أن الوضع الذي تتهيكل به مراكز القوى والديناميكية في العالقات تعتبر وسطا ً مثاليا ً لإلساءات والعنف .وفي
بلدها قامت الحكومة بالمصادقة على األتفاقية ( )190لمنظمة العمل الدولية ( ،)ILOلذا فأن على الحكومة أن تتعامل
بشكل مباشر مع العمال غير الرسميين وأن تخلق إجراءات أفضل لحماية عمال حمل البضائع.

إتفاقية منظمة العمل الدولية ( )ILOبالرقم ( )190تقي من وتعالج العنف والتح ّرش المبني على أساس
النوع اإلجتماعي/الجندر ( )GBVHفي "عالم العمل" بأكمله
أن مضامين اتفاقية منظمة العمل الدولية ( )ILOبالرقم ( )190والخاصة بالعنف والتحرش المبني على أساس النوع
اإلجتماعي /الجندر ( )GBVHال ينحسر نفاذها على موقع العمل فحسب ،بل تتعدى ذلك الى نطاق أوسع يشمل عالم
العمل بأكمله ،ويعني ذلك بأنه العنف أو التحرّش الذي قد يحدث "أثناء ،على عالقة ب ،أو نتيجة ل" العمل  ،بما في ذلك
األماكن العامة أو الخاصة التي هي أماكن للعمل ،واألماكن التي يتم فيها دفع األجور للعمال ،أو أماكن الراحة أو تناول
الطعام ،أو المرافق الصحية ،أو أماكن التغسيل ،أو تغيير المالبس ،أو أثناء الرحالت والمواصالت المتعلقة بالعمل،
أو السفر للتدريب ،والمناسبات والفعاليات اإلجتماعية المتعلقة بالعمل ،أو عبر األتصاالت المتعلقة بالعمل بما فيها
األتصاالت التي يتم تمكينها من خالل تكنولوجيات االتصاالت والمعلومات ،وفي أماكن السكن التي يوفرها رب العمل،
وعند الذهاب الى العمل والعودة منه*.53
أن تطبيق هذه اللغة سيحمي العمال من العنف والتحرش المبني على أساس النوع اإلجتماعي /الجندر ( )GBVHحيثما
كانوا يأدون عملهم أثناء الجائحة في الوقت الذي أصبح هذا أكثر حرجا ً وأهمية ألن عدد أكبر من الناس صاروا يشتغلون
من المنزل أو من أماكن مؤقتة أخرى غالبا ً ما تكون معزولة ،إضافة الى التواصل عن طريق التطبيقات التكنولوجية،
والتواصل في ساعات وأوقات غير معتادة في األوضاع الطبيعية .أن العمال الذين يتعرضون للمضايقات أو التحرش
على األنترنت (أونالين) أو يتم التطفل عليهم في منازلهم من قبل مدرائهم او زمالئهم يمكن لهم أن يحصلوا على أو
العالجات بموجب قانون العمل .وأن أصحاب العمل الذين لديهم حاليا ً فرصة التغاضي عن وإهمال حاالت السلوك غير
المقبول التي تحدث خارج مكان العمل ،سيكونوا بموجب األتفاقية ملزمين بأتخاذ اإلجراءات الرادعة والتي تمنع حدوث
اي من أشكال العنف والتحرش المبني على أساس النوع اإلجتماعي /الجندر ( )GBVHالمتعلقة بالعمل ،ومعالجتها إذا
ما حصلت .ان لغة األتفاقية هذه ستحمي عماالً مثل دانيال التي تعرضت للتحرش والمضايقات عبر األتصاالت المتعلقة
بالعمل .كما وأنها ستحمي الكثير من العمال مثل أيموكي أينزي موسى التي عانت من التحرش والعنف وهي في وسيلة
المواصالت الى العمل.
أن تجنّب مثل هذه اإلساءات والتجاوزات يجبر النساء على إتخاذ قرارات قد تؤثر بشكل سلبي على حياتهم المهنية .فبالنسبة
ل أيموكي أينزي موسى كان ذلك يعني إختيار عمل آخر أقل من حيث الربح المادي ,اكثر من حيث عدم اإلستقرار لمجرد
محاولتها لتجنّب أن تتعرّض لخطر اإلغتصاب وهي في طريق عودتها من العمل الى المنزل .أن المصادقة على أتفاقية
منظمة العمل الدولية ( )ILOبالرقم ( )190يعني بأن الحكومات ستكون مسؤولة عن أتخاذ خطوات فعلية لضمان بأن كل
العمال الذين يستخدمون المواصالت العامة هم بأمان  ،بما في ذلك التشاور مع عمال األسواق وتنويرهم ليفهموا المخاطر
التي قد يواجهونها ،وأيضا ً عمال النقل والمواصالت .أن الخوف من التعرّض للتحرش والمضايقات أو اإلساءات الجنسية
أو اإلغتصاب أثناء المواصالت من والى العمل تمنع الكثير من النساء من محاولة اإلشتغال بوظائف معينة ،وأن عالج
هذه المسألة سيعزز من مسألة المساواة بين الجنسين والمساواة بالحصول على الفرص المتاحة.
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إتفاقية منظمة العمل الدولية ( )ILOبالرقم ( )190تقي من العنف والتح ّرش المبني على أساس النوع
اإلجتماعي/الجندر ( )GBVHمن قبل الطرف الثالث في عالم العمل
أن المواد  4و  8من أتفاقية منظمة العمل الدولية ( )ILOبالرقم ( )190تتطلّب من الحكومات ومن أصحاب العمل أن
"يأخذوا في االعتبار ظاهرة العنف والتحرش التي تكون أطراف ثالثة ضالعة فيها"* ، 54بما في ذلك "الزبائن والعمالء
ومقدمي الخدمات والمستخدمين والمرضى والجمهور"* .55وفي حالة العمال غير الرسميين يشمل ذلك " السلطات العامة"،
بما فيهم الشرطة وضباط األمن *.56
أن أكثر قوانين العمل الخاصة بالعنف والتحرش المبني على أساس النوع اإلجتماعي /الجندر ( )GBVHوخاصة تلك
التي التي تعالج مسؤولية أصحاب العمل لفشلهم في منع حدوث العنف والتحرش المبني على أساس النوع اإلجتماعي/
الجندر ( )GBVHهي محددة بالزمالء في العمل ،وغالبا ً ما تكون على األكثر للمدير المباشر بالعمل أو شخص ممن
يمتلك لقوة وسلطة واضحة على الضحية المستهدفة .ولكن ،تشير التقارير الموثّقة بأن العمال في الصناعات التي تقدم
الخدمات للناس يواجهون نسبا ً عالية وغير متناسبة مع غيرههم من العنف والتحرش المبني على أساس النوع اإلجتماعي/
الجندر ( )GBVHبسبب تعاملهم المباشر مع أطراف ثالثة ،وخاصة إذا كان دورهم بالعمل هو ذو عالقة بالتعامل مع
الزبائن أو العمالء.
أن تطبيق أتفاقية منظمة العمل الدولية ( )ILOبالرقم ( )190يعني بأن على الحكومات وأصحاب العمل أن يعملوا جنبا الى
جنب مع عمال الخدمات الصحية وعمال المحال التجارية وعمال الخدمات المنزلية وغيرهم من عمال الخط األمامي من
أجل تطوير ووضع سياسات خاصة وبروتوكوالت معينة لمنع العنف والتحرش المبني على أساس النوع اإلجتماعي /الجندر
( )GBVHالمرتكب من قبل المرضى والزبائن والعمالء وغيرهم من األطراف الثالثة.
أما بالنسبة للعمال غير الرسميين الذين غالبا ما نجدهم في الظروف القانونية واإلقتصادية غير المستقرة  ،فأن أتفاقية منظمة
العمل الدولية ( )ILOبالرقم ( )190تميز بشكل خاص أن بعض مسؤولي الحكومات قد يلعبون دورا مهما كجناة ومرتكبين
للعنف والتحرش المبني على أساس النوع اإلجتماعي /الجندر ( .)GBVHفعلى سبيل المثال أن الباعة المتجولين في
الشوارع قد ذكروا في تقاريرهم بأنهم قد أجبروا على ممارسة الجنس مع أفراد الشرطة لتالفي الغرامات المالية أو الحصول
على موقع مناسب للبيع .ومع اإلغالق بسبب الجائحة وضوابطه التي تفرض حضر التجوال وغيرها من المحددات على
النشاطات اإلقتصادية ،فقد وجد البعض من موظفي الحكومة طرقا ً وأساليب جديدة لممارسة اإلساءة.
أن المصادقة على األتفاقية ( )190وتطبيقها سيفرض على الحكومات وأصحاب العمل التشاور المباشر مع العمال والنقابات
من أجل تفصيل قوانين شاملة و سياسات من شأنها أن تمنع وتقي من العنف والتحرش المبني على أساس النوع اإلجتماعي/
الجندر ( )GBVHفي العمل المرتكب من قبل األطراف الثالثة.

18

ُوضعت لهذا الوقت

إتفاقية منظمة العمل الدولية ( )ILOبالرقم ( )190تعالج مسألة القوة الجماعية من أجل الوقاية من ومعالجة
العنف والتحرش المبني على أساس النوع اإلجتماعي /الجندر ( )GBVHعن طريق تنظيم العمال
أن إتفاقية منظمة العمل الدولية ( )ILOبالرقم ( )190تميّز الضرورة الملحّة لمعالجة " القوة غير المتكافئة القائمة على
نوع الجنس" * 57بما فيها "تعزز وتحقق المبادئ والحقوق األساسية في العمل ،السيما الحرية النقابية و االعتراف الفعلي
بحق المفاوضة الجماعية" *.58
أن مناهضة التحرش والعنف المبني على أساس النوع اإلجتماعي /الجندر ( )GBVHيتطلّب اإلكثار من نقل صالحيات
وسيطرة على ظروف العمل الى النساء وغيرهم من الفئات المهمشة من العمال والذين هم عرضة للتعرّض الى المخاطر
أثناء فترة تفشي الجائحة .أن إتفاقية منظمة العمل الدولية ( )ILOبالرقم ( )190تميّز بشكل جدي أن النقابات الديمقراطية
الممثلة ألعضاءها هي بشكل خاص يمكن أن تكون فعّالة في وضع اآلليات الالزمة لمناهضة ومنع التحرش والعنف المبني
على أساس النوع اإلجتماعي /الجندر (.)GBVH
أن العمال أنفسهم هم أفضل من يمكن أن يفهم متى وكيف يحصل التحرش والعنف المبني على أساس النوع اإلجتماعي/
الجندر ( )GBVHفي مكان العمل ،خاصة وإن كانوا بوضع يسمح لهم بالمشاركة الجماعية لخبراتهم وتجاربهم التي مروا
به و تحديد الحلول الناجعة لذلك .يمكن أن تكون النقابات مناصرين أقوياء للعدالة في الحاالت الفردية وأن يقوموا بتوفير
هيكل ومجال للتقارب واالتحاد للمطالبة بالتغيير والرد العكسي الجماعي ضد القمع واإلساءة .وقد أظهرت دراسة جرت
مؤخراً عن النساء العامالت في قطاع قطف الموز بأن نسبة  %58من النساء في المواقع التي ال توجد فيها نقابة كن قد
تعرّضن الى التحرش والعنف المبني على أساس النوع اإلجتماعي /الجندر ( )GBVHفي العمل ،مقارنة بنسبة  %8فقط
في المواقع التي توجد فيها نقابة.
أن أهمية وجود النقابة تظهر بشكل جلي أثناء الجائحة حيث يقاسي العمال وهم يطلبون األمان واإلحترام في العمل.
أن النقابات قامت بتحسين ممارسات الصحة والسالمة لكل من العمال وأيضا المجتمعات خالل فترة تفشي جائحة
الكوفيد .19-وقد ل ّخصت إحدى الدراسات التي تم إجرائها في الواليات المتحدة األمريكية بأن نسبة الوفيات للمرضى في
دور التمريض التي فيها كادر عمل ينتمي الى النقابة هي  %30أقل مقارنة بدور التمريض التي ال توجد فيها نقابة ،وأن
كادر العمل كانوا يتمتعون بفرصة أفضل للحصول على مستلزمات الوقاية الشخصية (.59* )PPE
أن التحرش والعنف المبني على أساس النوع اإلجتماعي /الجندر ( )GBVHيستند الى جذور من النظرة النمطية التمييزية
عن الكيفية التي يتصرف بها كل من النساء والرجال ،ومن منهم يحق له التد ّخل في القوى والنفوذ والموارد ،ومن منهم
يجب أن يكون حاضراً ويؤخذ رأيه عند إتخاذ القرارات التي تخص الصالحية بالتصرف بالموارد والتنظيم اإلجتماعي
للعمل ،وأي فئة من العمال يمكن تنظيمهم وتقييمهم وتعويضهم .وفي تحدي للحضور الخبيث للتحرش والعنف المبني
على أساس النوع اإلجتماعي /الجندر ( )GBVHفي عالم العمل وفي المجتمع ،ينبغي إعادة هيكلة مراكز القوى والنفوذ،
وإعادة تعريف للطريقة التي تبدو و تقوم بها القيادة بتأدية مهامها ،وهذا يمكن تحقيقه فقط من خالل التنظيم الجماعي والقوة
الجماعية .أن آثار الجائحة قد ألقت بضاللها على ترسيخ عدم المساواة والتقليل من أهمية حركة نقابية ديمقراطية وفعّالة.
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التوصيات
أن المصادقة على أتفاقية منظمة العمل الدولية ( )ILOبالرقم ( )190سيعطي الحكومات وأصحاب العمل والنقابات
آليات لمعالجة النهج المتزايد من التحرش والعنف المبني على أساس النوع اإلجتماعي /الجندر ( )GBVHأثناء الجائحة،
وبعدها .وأن العمال والنقابات حول العالم تعمل معا ً في تحالفات متنوعة إلطالق حمالت تدعو الى المصادقة على
األتفاقية من قبل الحكومات وتطبيق مضامينها ونصوصها من قبل أصحاب العمل وفي إطار هياكل الحركة العمالية .أن
اإلتحاد الدولي لنقابات العمال ( )ITUCيقوم بالتنسيق على المستوى الدولي للمطالبة بالتصديق على أتفاقية منظمة العمل
الدولية ( )ILOبالرقم ( )190إلنهاء التحرش والعنف المبني على أساس النوع اإلجتماعي /الجندر ( )GBVHكجزء
من العقد اإلجتماعي الجديد*.60
هذا وأن النقابات باتت تميّز بأن التحرش والعنف المبني على أساس النوع اإلجتماعي /الجندر ( )GBVHيستخدم
بهدف تدعيم منطق عدم المساواة وجعله مشروعاً ،وخلق أنماطا متعددة من القمع والتعسّف كرهاب المثلية ،العنصرية،
رهاب األجانب وغيرها ،وكلها قد تفاقمت بالفترة الخيرة بسبب آثار الجائحة .أن أتفاقية منظمة العمل الدولية ()ILO
بالرقم ( )190تق ّدم هيكالً لمواجهة انماط القمع والتعسّف  ،وإعادة بناء اإلقتصاد على أساس المساواة والعدالة والشمولية
واألمان والكرامة واإلحترام في العمل.
كثيراً من النقابات كانت قد قامت أيضا ً بتضمين المفاهيم والمبادئ التي نصّت عليها أتفاقية منظمة العمل الدولية ()ILO
بالرقم ( )190في جهودهم للمناصرة من أجل تطبيق أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة ( )SDGوالتي تم تبنيها عام
 2015لتعزيز المزيد من المسؤولية من قبل الحكومات في التنمية والتطوير اإلقتصادي واإلجتماعي بما في ذلك العمل
الالئق (الهدف  )8والمساواة بين الجنسين (الهدف  .61* )5أن الهدف  5يشمل ويهدف الى القضاء على "كافة أشكال التمييز"
وإنهاء "كل أشكال العنف" ضد النساء والفتيات .كما وأن الهدف  5يناصر الى تبني وتقوية السياسات التي تعزز مبدأ
المساواة بين الجنسين * 62الذي ربطته منظمة العمل الدولية ( )ILOبكل وضوح مع مناهضة التحرش والعنف المبني على
أساس النوع اإلجتماعي /الجندر ( )GBVHفي العمل* .63وقد ميّزت النقابات بأن المساواة اإلقتصادية ال يمكن تحقيقه في
حال بقاء التحرش والعنف المبني على أساس النوع اإلجتماعي /الجندر ( )GBVHيستخدم كأداة فعّالة للقمع والتعسّف.
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يمكن للحكومات واصحاب العمل والنقابان العمل معا ً من أجل المصادقة على وتطبيق أتفاقية منظمة العمل الدولية ()ILO
بالرقم ( )190واإلستفادة من هياكلها لتأمين أماكن عمل آمنة يسود اإلحترام فيها.

الحكومات مطالبة بما يلي:

•
•

المصادقة على أتفاقية منظمة العمل الدولية ( )ILOبالرقم ( )190التوصية رقم ( )206وتطبيقهما.
العمل مع العمال واألصحاب العمل لتطوير ووضع وتطبيق تعديات شاملة للتشريعات الوطنية بما فيها القوانين
وقانون العمل وسياسات التشغيل و معايير السالمة والصحة المهنية وقانون العقوبات الخاص بحضر التمييز وغيرها
من المجاالت ذات العالقة بما يلي:
• منع كافة أشكال التحرش والعنف المبني على أساس النوع اإلجتماعي /الجندر ( )GBVHكما تم تعريفها بأتفاقية
منظمة العمل الدولية ( )ILOبالرقم (.)190
• حماية كافة العمالة كما تم تعريف ذلك في أتفاقية منظمة العمل الدولية ( )ILOبالرقم (.)190
• شمول الحمايات لكافة عالم العمل بأكمله وكما تم تعريف ذلك في أتفاقية منظمة العمل الدولية ( )ILOبالرقم (.)190
• الحماية من العنف من قبل األطراف الثالثة .المطالبة بتحميل المسؤولية على أصحاب العمل في حال فشلهم بتأمين
التحرش والعنف المبني على أساس النوع اإلجتماعي /الجندر ( )GBVHفي عالم العمل إلتخاذ الردود التشريعية
المناسبة ووضع السياسات الالزمة.

أصحاب العمل مطالبون بما يلي:

•
•

•

•
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الدعم العام والمعلن والمناصرة من أجل المصادقة على أتفاقية منظمة العمل الدولية ( )ILOبالرقم ( )190وتطبيقها
من قبل الحكومات الوطنية.
التشاور مع العمال والنقابات بشأن تطبيق صاحب العمل للمسؤوليات التي نصت عليها أتفاقية منظمة العمل الدولية
( )ILOبالرقم ( )190والتوصية ( ،)206بما في ذلك ما يلي:
• اإلشتراك في إجراء تقييم شامل للمخاطر بما في ذلك تقييم ظروف العمل ،التعرض للتعامل مع األطراف الثالثة،
العالقات ومراكز القوى في العمل ،التمييز وغيره من األنماط والمعتقدات التراثية واإلجتماعية التي تدفع بإتجاه العنف
والتحرش.
• تبني سياسات في موقع العمل تقوم بتعريف ومنع كافة أشكال التحرش والعنف المبني على أساس النوع اإلجتماعي/
الجندر ( )GBVHكما تم تعريفها في أتفاقية منظمة العمل الدولية ( )ILOبالرقم ( )190وتحديد اإلجراءات المتخذة
للتصدي والرد على أية حوادث الخاصة.
• إقامة تدريبات لكافة كادر العمل بما فيهم المدراء ،وذلك عن التحرش والعنف المبني على أساس النوع اإلجتماعي/
الجندر ( )GBVHفي عالم العمل ،و السياسات المتّبعة في مكان العمل من أجل الوقاية منه.
المشاركة في المفاوضات الجماعية مع العمال عن السياسات واإلجراءات المتّبعة للتصدي الى أشكال التحرش
والعنف المبني على أساس النوع اإلجتماعي /الجندر ( )GBVHوالوقاية منه  ،بما في ذلك اإلعتراف الطوعي
بالنقابات والمنظمات المكونة من قبل العمال الذين ال يتمتعون حاليا بالحق في التفاوض الجماعي بموجب القوانين
الوطنية.
التمييز واإلعتراف بأن المسؤولية لتعريف ومنع حدوث التحرش والعنف المبني على أساس النوع اإلجتماعي/
الجندر ( )GBVHتمتد لتشمل كافة سالسل التجهيز ،وتبني سياسات وممارسات تضمن أن تشمل المسؤولية
المقاولين الثانويين والمجهّزين وغيرها من الجهات األخرى.

ُوضعت لهذا الوقت

النقابات مطالبة بما يلي:

•
•
•
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اإلستمرار ببناء التحالفات المتنوعة على المستوى الوطني والدولي للمناصرة من أجل المصادقة على وتطبيق أتفاقية
منظمة العمل الدولية ( )ILOبالرقم ( )190والتوصية رقم (.)206
مناقشة أتفاقيات المفاوضات الجماعية مع أصحاب العمل وذلك لتضمين المسؤوليات التي نصت عليها أتفاقية منظمة
العمل الدولية ( )ILOبالرقم ( )190والتوصية رقم ( )206فيها.
تضمين الهياكل التي نصت عليها أتفاقية منظمة العمل الدولية ( )ILOبالرقم ( )190في السياسات الداخلية للنقابة.

ُوضعت لهذا الوقت

Photo: COSATU

الخالصة
توفّر أتفاقية منظمة العمل الدولية ( )ILOبالرقم ( )190والتوصية رقم ( )206هياكالً فعّالة وشاملة يمكن اإلستفادة منها
لتصميم السياسات والقوانين التي تقي من العنف والتحرّش المبني على أساس النوع اإلجتماعي /الجندر ( )GBVHفي عالم
العمل .وهي تقوم بذك من خالل التعريف الواضح للعنف والتحرّش المبني على أساس النوع اإلجتماعي /الجندر (،)GBVH
وفرض تطبيق نطاق شامل من الحمايات التي يتم تطبيقها على كافة أشكال اإلساءات والتجاوزات على الفئات األكثر ضعفا ً
وهشاشة من العمال .إضافة الى تحديد المسؤوليات المناطة لكل من الحكومات وأصحاب العمل والعمال ،والتشديد على
ضرورة أن يكون للعمال قوة أكبر ورأي مسموع فيما يخص ظروف العمل الخاصة بهم.
يمكن للحكومات وأصحاب العمل والنقابات أن يعملوا معا ً من أجل المصادقة على وتطبيق الحمايات الجوهرية التي نصّت
عليها أتفاقية منظمة العمل الدولية ( )ILOبالرقم ( ،)190وذلك للتص ّدي ومعالجة النهج المتزايد من العنف والتحرّش المبني
على أساس النوع اإلجتماعي /الجندر ( )GBVHبسبب تف ّشي الجائحة وتأمين أماكن عمل آمنة يسود في اإلحترام للجميع.
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