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 :تشمل العمل في اإلنسان حقوق
 

 العمل مكان في التمییز
 العمل مكان في التحرش
 العمل مكان في الشخصیة الظروف مراعاة

 العمل مكان في مسؤولیات
 

 حقوق اإلنسان في العمل
 جامعة يورك | مشروع لمركز بحث العمل العالمي | أعرف حقوقك

 

 في اإلنسان حقوق مادة بموجب
 التمييز ضد الحماية لديك أونتاريو

 التالية: ساألس على قائمال
 

 الجنسیة )1
 العرق )2
 المنشأ مكان )3
 اإلثنیة )4
 اللون )5
 النسب )6
 اإلعاقة )7
 العمر )8
 الدیني المعتقد / العقیدة )9

 ذلك في بما يالجنس النوع )10
 الحمل

 العائلیة الحالة )11
 اإلجتماعیة الحالة )12
 الجنسي المیول )13
 الجنسیة الھویة )14
 الجنساني التعبیر )15
 المساعدة على الحصول )16

 المثال سبیل على( اإلجتماعیة
 السكن)

 العمل) (في اإلساءات سجل )17
 

 العمل: مكان في التمييز على أمثلة

 یة.الجنس أساس على فوائد و استحقاقات أو إجازة العمل صاحب رفض إذا •

 .نسبھ أو منشأه مكان عن للوظیفة المتقدم من العمل صاحب طلب إذا •

 المثال، سبیل (على االجتماعیة الحالة أساس على فوائد توفر العمل سیاسة كانت إذا •
 لآلخرین). ولیس فقط لمتزوجینل

 اللون. أو اإلثنیة أو العرق أساس على للوظیفة المتقدمین یصنف العمل صاحب كان إذا •

 .تأھیالً  وأقل سناً  أصغر لموظف إعطائھا مت التيو الموظفین أحد ترقیة رفض تم إذا •

 الجنسي. میولھمب العمل صاحب علم بسبب العمل من الموظفین بعض طرد تم إذا •
 

  بالعمل؟ اإلنسان حقوق عالقة ما
 المعاملة في لمساواةبا القانوني الحق لدیك أونتاریو في اإلنسان حقوق مادة بموجب •

 المادة تشمل .محمیة سأس 17 ب یتعلق فیما تمییز، دون أي العمل، مكان في
 والمتطوعین. المستقلین والمتعاقدین موظفینال

 أو سلبیة معاملة تجربة أنھ  التمییز تعریف یتم أونتاریو في اإلنسان حقوق مادة بموجب •
  .محمیة أسس 17 من أكثر أو بواحد مرتبط سلبي تأثیر

 مباشر غیر أو )نفسھ عن نیابة ما شخص یتصرف عندما( مباشراً  التمییز یكون وقد •
 مقصود. غیر أو متعمداً  یكون وقد )آخر شخص عن نیابة ما شخص یتصرف عندما(

 متعلقة التمییز تجربة تكون أن بغيین اإلنسان حقوق مادة في بھا معترف یكون لكيو •
 العقود.ب أو المھنیة والرابطات العّمال نقابات و أوباتحادات الخدماتبوأ لسكنبا أو بالعمل

 خالل المعاملة في بالمساواة القانوني الحق لدیك أونتاریو في اإلنسان حقوق مادة بموجب •
 و والتدریب التوظیف عملیة وخالل ،تطوعي عمل أو وظیفة على للحصول طلب تقدیم
 ھاءتوإن االنضباط، وإجراءات األداء وتقییم والترقیة لفوائدوا واألجر الدوام ساعات تعیین
 ل.العم من تسریحالو العقد
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 العمل مكان في التحرّش
 أو واحد على قائمة بھا مرحب غیر أنھا عنھا معروف أفعال أو تعلیقات التحرش یتضمن

 اإلنسان. حقوق مادة بموجب المحمیة األسس من ثرأك

 العمل: مكان في التحرّش على أمثلة
  أحد من السخریة أو فیھا مقبول غیر بأسماء ما أحد دعوة أو ما أحد على الصوت رفع •

 التخویف) و ترھیبال منھا الھدف تعبیرات ذلك في ا(بم ما أحد تھدید أو  ما
  الذات عن التعبیر أو التحدث من ما شخص منع •
 مسیئة أو مھذبة غیر مالحظات تقدیم •
 بوجودھم االعتراف أو التحدث عدم طریق عن ما شخص عزل •
 الجنسي للتحرش الھدایا تقدیم أو فیھا مرغوب غیر بأفعال القیام •
 الشائعات نشر •

 عموماً ( السلوك من اً نمط لشكّ ی أن یجب لتحرشا اإلنسان حقوق مادة تعریف في
 یرتبط أن یجب اإلنسان حقوق مادة التحرش ینتھك لكي و واحدة) حادثة من أكثر
 أیضاً  محظور العمل مكان في التحرش .المادة أساس على المحمیة األسس بأحد

 .المھنیة والسالمة الصحة قانون بموجب
 

 العمل: مكان في الجنسي التحرّش على أمثلة
 فیھا مرغوب غیر ةجنسی مالحظات أو تالمس •
  الضروري غیر الجسدي تالمسال •
 الئق غیر تحدیق أو غمز •

 للقاء عاطفي  فیھا مرغوب غیر مطالب •
 مصلحة أو منفعة على الحصول مقابل جنسیة خدمات على للحصول طلبات •
 الجنسیة بالمتطلبات اإللتزام لرفض (العقوبة) االنتقام •
 جنسیاً  مسیئة رسوم وأ صور عرض •
 بالجنس خاصة مھینة أسماء •
 نكات أو تعلیقات أو مھینة لغة أو ألفاظ استخدام •
 الجنسیة الھویة أساس على قائمة عادلة غیر معاملة •

 

 حقوقك! أعرف
 

 صاحب یتحمل اإلنسان، حقوق مادة بموجب
 عن: القانونیة المسؤولیة العمل

 مسألةب تتعلق وإجراءات سیاسات وضع•
  .العمل مكان في والتحرش التمییز

 بالسیاسات الموظفین إخبار•
 .واإلجراءات

 تّمكن التي الشكاوي عملیة إنشاء•
 القیام و .الحوادث عن اإلبالغ الموظفین
 وأ الحوادث في التحقیق بإجراءات
 الشكاوي.

 ي.الشكاو في التحقیق سیتم كیف توضیح•

 الجنسي التحرّش
 

 لدیك أونتاریو في اإلنسان حقوق مادة بموجب
 التمییز من خالیة بیئة في للعمل القانوني الحق

 فیھا) وبمرغ غیر أفعال أو (تعلیقات والتحرش
 ھویةوال الجنسي، میولوال الجنس، أساس على

 .انيالجنس والتعبیر ،یةالجنس

 یخدم الذي أونتاریو وكاالت مجلس الصورة:
 المھاجرین
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 مراعاة و االستيعاب على أمثلة
 مكان في الشخصية الظروف

 حقوق مادة بموجب العمل
 :اإلنسان

 مكان أو وظیفةال مھام ھیكلة إعادة اإلعاقة:
 تعیین إعادة أو تدریب إعادة أو العمل

 أو المرض أو اإلصابة بعد ما موظف
 .اإلدمان
 مرنة استراحات توفیر الحمل: / الجنس

 وكذلك الطبیب زیاراتب تسمح دوام أوقاتو
 أخف واجباتل التعیین و اللباس قانون تعدیل

 .العمل في
 ینللموظف السماح الدینیة: والمعتقدات الدین
 معّینة. دینیة أعیاد في العمل بعدم

 الكندیة" العمل خبرة" عائق إزالة الجنسیة:
 لیس التي اللغویة واالختبارات وظائفال من
 .المھني باألداء عالقة لھا

 االستيعاب و المراعاة واجب
 وأداء المشاركة من  الموظفین نتمكّ  التي مراعاةبال  نوملزم العمل أصحاب •

 العمل. كانم في  األساسیة الواجبات
 طریق عن العمل مكان في متساویة فرصتوفیر یعني االستیعاب و المراعاة واجب •

  .قائمة حواجز أي إزالة
 حقوق مادة في المنصوصة األسس جمیع على االستیعاب و المراعاة واجب نطبقی •

 و للمراعاة الالزمة التسھیالت توفیر في العمل صاحب فشل یؤدي وقد اإلنسان.
 التمییز. إلى باالستیعا

 لألشخاص الالزمة األجھزة و والخدمات المعدات توفیر ملالع صاحب على یجب •
 الوظیفة. بمھام القیام من یتمكنوا لكي الخاصة االحتیاجات و اإلعاقة ذوي

 

     بإجراءات القيام عند معرفتها في الحق لديه العمل صاحب معلومات
 االستيعاب و المراعاة

 

 بك المتعلقة المعلومات جمع عند الخصوصیة بقانون لتزاماإل العمل صاحب على یجب
 القیام تخطیطل الالزمة المعلومات على الحصول العمل لصاحب یحق ذلك، ومع ومشاركتھا.

 استشاراتو السالمة وقضایا یفیةالوظ القیود مثل: االستیعاب و المراعاة بإجراءات
 .االستیعاب فترةل الالزم الوقتلتقدیر  متخصصین

 

 العمل أصحاب واجبات
 لدیھ یكن لم لو حتى لتحرشوا التمییز عن المسؤولیة العمل صاحب یتحمل •

 السلوك. ھذا طیتثبب فعلیاً  قاموا ولو حتى عنھ التغاضي تم أو السلوك حول معرفة
 بیئة عالج في فشلھم و للمنظمة، "يالعقل توجیھال"من  جزء ھم المدیرین كبار
 في اإلنسان حقوق ادةمب االمتثال عدم عن مسؤولة ركةالش یجعل مةمسمّ 

 .أونتاریو
 

 أن یعني مما الموسع"، العمل "مكان أیضاً  أونتاریو في اإلنسان حقوق ادةم تشمل •
 العمل مكان عن بعیداً  یحدث الذي السلوك عن مسؤوال یكون أن یمكن العمل صاحب
 حفل في أو عمل رحلة في المثال، سبیل (على العمل مكان في عواقب لھ ولكن الفعلي

 لشركة).ل
 

 العّمال اتحادات و العمل صحابأ یتحّمل عّمال، اتحاد فیھا یوجد التي العمل أماكن في •
 أیضاً  االتحادات وتخضع التمییز. من خال العمل مكان أن ضمان عن مسؤولیةال معاً 

 اإلنسان بحقوق المتعلقة للشكاوي تخضع أن ویمكن أونتاریو في اإلنسان حقوق لمنظمة
 التمییز. من خال عمل مكان أن لضمان المبذولة الجھود تدعم مل إذا

 مةالمسمّ  البيئة
 

 أو معادي عمل مكان ھي مةالمسمّ  البیئة
 أو لتعلیقات نتیجة یھف مرغوب غیر

 في محمیةال باألسس (تتعلق مھینة أعمال
 إلى تؤدي والتي اإلنسان) حقوق مادة

 في عادلة غیر أو متساویة غیر معاملة
 العمل. مكان
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 المساعدة و المعلومات من للمزید

 
 

  شكوى تقديم
 لحقوق أونتاریو محكمة إلى اإلنسان بحقوق المتعلقة بالشكاوي التقدم یمكنك •

 :شكوىال لتقدیم الحادث توقیت من واحدة سنة لدیك .اإلنسان

   1.866.598.0322 | www.hrto.ca 
 

 مجانیة قانونیة استشارات اإلنسان لحقوق القانوني الدعم مركز یقدم •
 الطلبات: تقدیم في والمساعدة

   1.866.625.5179 | www.hrlsc.on.ca 
 

 تقدیم لمناقشة باتحادك ااالتصال علیك یجب عّمال، اتحاد إلى منتسبا كنت إذا •
 اإلنسان. حقوق انتھاك على بناءً  شكوى

 الجذریة األسباب معالجةو تحدید إلى أونتاریو في اإلنسان حقوق لجنة تھدف •
 إجراءو سیاسات وضع و والتعلیم البحث تشمل بنشاطات القیام و  للتمییز

 عامة: تحقیقات
 www.ohrc.on.ca | 90801.800.387.       

 
 السجالت حفظ

  
 :العمل خارج آمن مكان في تكتجرب بسجالت االحتفاظ المھم من

 ؟حدث ماذا •
 حدث؟ متى •
 حدث؟ أین •
 ؟ذلك فعل أو قال الذي ومن فعلھ؟ أو قولھ تم ذاما •
 ؟الحدث ھذا شھد من  •
 ؟ذلك وبعد الوقت ذلك في تفعل كنت ذاما •

 

 حقوقك! أعرف
 
 أو تھدیدك العمل صاحب یستطیع ال

 عن لسؤالك العمل من طردك أو معاقبتك
 مادة بموجب حقوقك ممارستك أو حقوقك
   أونتاریو. في اإلنسان حقوق

 العالمي العمل بحث مركز
 المهنية والدراسات الليبرالية الفنون كلية

 يورك جامعة
 

  العنوان:
N808 Ross Building 
4700 Keele St. 
Toronto, ON 
M3P 1P3 

 www.yorku.ca/glr الإللكتروني: الموقع
 x 416.736.2100 44704  الهاتف: رقم

 glrc@yorku.ca اإللكتروني: البريد
 GLRC_York@ اإلجتماعي: التواصل موقع

           

 :التالي الموقع على حقوقك أعرف سلسلة وقائع صحائف موقع بزیارة قم•
 http://glrc.apps01.yorku.ca/know-your-rights-2/ 
 

 في القانونیة المساعدة وخدمات مجتمع موقع زیارة و االتصال أیضاً  یمكنك•
  على: العمل قانون فرع ھول، أوسغود

http://www.osgoode.yorku.ca/community-
clinics/welcome-community-legal-aid-services-
programme-clasp/ | 416.736.5029 
 

 على: تورونتو عّمال عمل  مركز موقع زیارة و االتصال أیضاً  یمكنك•
www.workersactioncentre.org | 416.531.0778 
 

 على:  ةالمجتمعی القانونیة العیادات موقع زیارة و االتصال أیضاً  یمكنك•
 في مجتمعیة قانونیة عیادة 76 أونتاریو في القانونیة المساعدة منظمة تدعم(

 بحقوق تتعلق ومعلومات خدمات منھا العدید ویقدم المقاطعة، أنحاء جمیع
 )العمل مكان في اإلنسان

http://www.legalaid.on.ca/en/contact/contact.asp?type=cl 
 800.668.8258 
 

http://www.hrto.ca/
http://www.hrlsc.on.ca/
http://www.ohrc.on.ca/
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