
 

 ملخص 

ي عالم العمل ا
 
لتحرش الجنسي ف  

 اعداد 

وفاطمة الطالب  سعيد البقال    

وع حوار السياس  يندرج   عالم العمل"    اتمشر
فته اتفاقية منظمة العمل  كما عر  ،حول "التحرش الجنس  ف 

 الذي قادهو  االتحاد األوروب   " الممول من حوار المتوسط للحقوق والمساواة"ضمن برنامج  ،  190الدولية 

ا عنالفريق  البقال   سعيد  من  المكون  شب   لمغرب    عن  الطالب  وفاطمة  ميدان    تهدف   . كة كرامةمؤسسة 

ال  االتفاقية تعزيز  بي   ال  السياس   المصلحة    حوار  العمال   اصحاب  حماية    
ف  الجميع  مسؤولية  حول 

امات متوافق    وتدعو ال والعامالت من التحرش، بناء الثقة وتدبي  االختالف  للوصول ال حلول شاملة والي  

  عليها  لضمان حماية النساء والرجال من التحرش والتميي   . 

وع  هدف     بيئة خالية من التحرش والعنف   القريب المدى هو     المشر
 التأكيد عىل حق العمال والعامالت ف 

ختلف المتدخلي   بموضوع الحد من التحرش الجنس  داخل  صياغة ورقة سياسات بطريقة تشاركية بي   مو 

بهدف خلق   ، خالل ثالثة أشهر،  بتنظيم ثالثة لقاءات تشاوريةقام الفريق    ،ضمن هذا االطار   .أماكن العمل

  أماكن العمل  
  ميدان مجابهة التحرش الجنس  ف 

فضاء للقاء أصحاب المصلحة ومجموعة من المتدخلي   ف 

   
المغربيةف  السياسات.  المملكة  حوار  وع  مشر فان  المدى،  والبعيدة  المتوسطة  األهداف  عن  حول   أما 

  عالم العمل"
 يخطط ال:   "التحرش ف 

المغربية  − الدولة  لحث  السياسات  عىل  والمؤثرين  المصلحة  ذوي  ام  الي   وضمان  الدعم  حشد 

 . والتوصية الملحقة بها  190للمصادقة عىل االتفاقية 

يعات وسياسات تضمن حق  ء موا  −    المرأةمة واعتماد تشر
   الحماية من التحرش والعنف ف 

والرجل ف 

 . مجال العمل

والعامالت حول كيفية ت − والعمال  المهنية  والمنظمات  والنقابات  للحكومة  عملية  احات  اقي  قديم 

  اماكن العمل. 
 التعامل مع  التحرش الجنس  ف 

   حوار السياسات والمرافعة من اجل تصديق الدولة عىل االتفاقية. بلورة خطة عمل اولية للمواصلة  −

   نجحت مجموعة حوار السياسات 
  دعوتها ال  ف 

نخراط العديد من  اصحاب المصلحة من المجتمع المدب 

  
اعضاء وعضوات الغرف التجارية ، يي   وبرلمانيات برلمان، ممثلي   وممثالت االحزاب ، المحىل  والوطن 

من  توأكاديميا اكاديميي   اضافة ال  والمرأةممثلي   وممثالت الوزارات المعنية كوزارة الشغل ، والمهنية

  الهيئات المدافعة عن حقوق االنسان 
   . الجامعات ومراكز التكوين المهنية ومحامون ومحاميات ف 

  نهاية الجلسات، تم ) 
   تشكيل مجموعة موسعة( 1وف 

للتداول   الحوار من المشاركي   والمشاركات ف 

  للمدافعةلبناء خطة عمل وطنية واقليمية  ايجابية  ضيةأر سيس أت ( 2) والتتبع لمواصلة حوار السياسات 

لمانيي   واعءتضمنت لقا  بلورة ورقة سياسات حول التحرش  ( 3) ميي   واحزاب ونقابات ال ات مع الي 

  اماكن العمل
ال المستوى االقليم  عي  ادماج وانخراط فاعلي     المدافعةتوسيع قاعدة ( 4)  الجنس  ف 



 
  الحوار حول اتفاقية 

  ف 
  المجتمع المدب 

  وسائل االعالم  ومداخالتعي  لقاءات رقمية  190وفاعالت ف 
ف 

الحصول عىل ( 5) لمناهضة العنف  المخصصة االيام خاللنطلقت اول فعالياتها االوطنية واالقليمية 

ام اغلب    النقابات لدعم حملتنا والدفع نحو رفع الوع  حزاب والفاأل الي  
مصادقة المغرب  بأهميةرقاء ف 

 . عىل االتفاقية 

  واجهت عظم
نامج كانت مرتبطة  تنفيذ هذا م التحديات الن  ساسا بجائحة كورونا وما ترتب عنها من  أ الي 

  ظروف صحية مالئمة ءمتعلقة بتنظيم اللقا  تإشكاال 
  الموعد المسطر لها وف 

   تلإلجراءا ات ف 
الوقاية الن 

  حاول الفريق االستجابة لها . 
 اعتمدتها الحكومة والن 


