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A 

 المجلس

 بعد المائة الستونالدورة 

 2018كانون األول /ديسمبر 7-3روما، 

 سياسات وعمليات وإجراءات المنظمة للوقاية من التحّرش والتحّرش الجنسي
 وسوء استغالل السلطة

 
 

 موجز

تقدم هذه الوثيقة أحدث المعلومات عنن سياسنات وعملينات وإءنرااات المنظمنة للوقاينة منن  
التحرش والتحرش الجنسي وسوا استغالل السلطة. وتعرض الحالة الراهنة لإلءرااات المتخذة 

ة هنذه وموااملتحسين عملية رفع التقارير والتحقيق واتخاذ القرارات، وكذلك التواصل والدعم، 
 مع توصيات مجلس الرؤساا التنفيذيين في منظومة األمم المتحدة.ءرااات اإل

 اإلجراءات التي يُقترح اتخاذها من جانب المجلس

ن  ا بتقرينر المنظمنة عنن تمتنين تنفينذ خطنة العمنل بشنت  سياسنات وعملينات أحناط المجلنس علم 
ع وإءننرااات المنظمننة للوقايننة مننن التحننرش والتحننرش الجنسنني وسننوا اسننتغالل السننلطة،  وشننج 

 .المنظمة على االستمرار في ءهودها بالتنسيق مع كيانات منظومة األمم المتحدة

 يمكن توءيه أي استفسارات بشت  مضمو  هذه الوثيقة إلى:

 Fernando Servánالسيد 

 مدير مكتب الموارد البشرية

+3906 5705 2299الهاتف:   

 السياق -أولً 
 
سوا و من التحرشالوقاية بشت  يتفق موقف المنظمة مع مبادئ وقيم منظومة األمم المتحدة  -1

تهيئنة بيئنة عمنل ةمننة وإنشناا ةلينة لتعزينز وبالتنالي  مقبنول باعتبارهما سلوك ا غينرالسلوك الجنسي 
 ءهود الوقاية واالستجابة.
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أعلننى معننايير احتننرام  لمنظمننةفنني االنظننام األساسنني واإلداري لشننمو  المننو فين تطلننب يو -2
عامننل أ  ي  يقنع علننى عناتق المنظمنة واءننب  نما  وهكنذا . كافننة العنناملين فني المنظمنةالنزاهنة منن 

. التحنرشسنوا المعاملنة أو لا ال يتعر نوأو بعضهم البعض بكرامة واحتنرام ايعاملوأ  وها ومو ف
من خالل ى هذه البيئة سوا سلوك ءنسي والحفا  علحدوث بتهيئة بيئة تحول دو  منظمة التلتزم و

 الضمانات الالزمة لتعزيز هذا االلتزام. إعطاامناسبة وإءرااات  اتخاذ
 
التحنرش والتحنرش  تحقيقا لهذه الغاية، و عت المنظمنة سياسنات وإءنرااات للوقاينة مننو -3

تحديد سوا السلوك الجنسي وتمكين تقديم الشكاوى والتحقيق فيها لو الجنسي وسوا استغالل السلطة
لة لتلقي الشنكاوى ودراسنتها ومعالجتهنا، فإ  ى ذلك. وبناا  عل وحثيثاكامال  تحقيقا    اإلءرااات المعج 

نرضو ويتعناونو  الذين يبل   ،و في المنظمةموالجهود المبذولة لتعزيز حماية  غو  عن سلوك غينر م 
 ،منن أي عمنل انتقنامي قند يتعر  نو  لنه ،المراءعة والتحقيق المفو  نة حسنب األصنول أءهزةمع 
 ألمم المتحدة.من منظمات امن بين المسموليات األساسية للمنظمة باعتبارها كلها هي 

 
الدعائم التي يقوم عليها نهج ثالث تشكل  المبادئ واإلءرااات في سياساتهذه درءت أ  وقد  -4

ش الجنسنني: سياسننة الوقايننة مننن المنظمننة فنني الوقايننة مننن االسننتغالل واالعتننداا الجنسننيين والتحننر
وسياسننة الوقايننة مننن االسننتغالل واالعتننداا التحننرش والتحننرش الجنسنني وسننوا اسننتغالل السننلطة، 

 .غينالمبل  وسياسة حماية الجنسيين، 
 

 المشاركة في مبادرات األمم المتحدة -اثانيً 
 

االسننتغالل فنني مكافحننة هننا ا مننع انخراطشنني  اتمو، 2017 تشننرين الثنناني /نننوفمبرشننهر منننذ  -5
فريق مهنام مجلنس الرؤسناا التنفينذيين في تشارك المنظمة ، الجنسي والتحرش واالعتداا الجنسيين

االسننتغالل واالعتننداا ءهنند مشننترك بننين الوكنناالت للقضنناا علننى  هننو، والمعننني بننالتحرش الجنسنني
 .منظومة األمم المتحدةالتابعة لمنظمات ال من  الجنسيين والتحرش الجنسي

 
ا  -6 الحاءة إلى الخبرة الفنية في عدد كبير منن المجناالت إلى الطابع الملح  لهذه العملية وونظر 

مننن  عننددا  ريننق المهننام ، أنشننت فالموارد البشننريةسياسنناتية وأخننرى تتعلننق بننو ةد قانونيننابعننالتنني لهننا أ
كيانننات  وممثلننمنهننا  يقننود كننالمجموعننات العمننل الفرعيننة للتركيننز علننى مسننارات عمننل منفصننلة، 

خاصنة ، ورينق المهنامأعمنال ففني  بفعالينةشاركت المنظمة وقد . ذات الصلة منظومة األمم المتحدة
" إءنرااات اإلبنال "تحسنين و "النمنوذ  المرءعني للسياسنات"المجموعات الفرعية المعنينة بن  في 

وسناهمت فني و نع سياسنات تعقيبنات قندمت مندخالت ووالخطوط الساخنة"، و"خطوط المساعدة/
 ألمم المتحدة.امنظومة توءيهية مشتركة لطوط خو
 
قد م فريق مهام مجلس الرؤساا التنفينذيين فني سنبتمبر/أيلول  ،عقب تعاو  وتشاور مكث فينو -7

 ، مختتما  المرحلة األولى من عمله:التالية النواتج 2018
 

 تنطبنق علنى حنول التحنرش الجنسني  سياسة نموذءية على نطاق منظومة األمم المتحدة
 .ءميعا المنظمات

  تفنادي إعنادة اسنتخدام من أءنل  "التحرش الجنسي لفحص حاالتقاعدة بيانات "إطالق
ش نوا ارتكبنبنتنهم حكنمو التوصنل إلنى  بسنببأفراد انتهت عالقة عملهم مع المنظمنة   اتحر 

 .اءنسي  

 رفنع ضنما  دقنة توقينت ةلية لجمع البيانات وتحليلها على نطاق المنظومة ككنل  ل إرساا
 األدلة؛أساس على  ورسم السياساتوحسن توقيتها التقارير 
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  لننى نطنناق منظومننة األمننم لتعزيننز قنندرات التحقيننق عمبننادرات مننن المختننارة مجموعننة
 .لالمتحدة كك

  في كنل  األمم المتحدة و فعالياتلتحرش الجنسي أثناا للوقاية من امدونة سلوك نموذءية
 .ما يدور حولها

  التوصنل هند  بالخطوط السناخنة فني مجنال خطنوط المسناعدة/الممارسات تقييم أفضل
 .ككل   إلتباع نهج مشترك عبر منظومة األمم المتحدة اقتراحإلى 

  تحقينق فهنم أفضنل عبنر كياننات األمنم المتحندة المتعنددة لاآلراا  مسح الستطالعإطالق
 .لوءهات نظر األفراد المتضررين مباشرة

 
استعر نننت اللجننننة الرفيعنننة المسنننتوى المعنينننة ، 2018أكتوبر/تشنننرين األول  12-11فننني و -8

التحنرش بشنت  واعتمندت السياسنة النموذءينة لمنظومنة األمنم المتحندة  فرينق المهنامباإلدارة تقرينر 
كل ثالث سننوات علنى األقنل. ألحكام هذه السياسة مرة الجنسي وأوصت بإءراا استعراض دوري 

 حننوادث التحننرش الجنسننيمننن لتعجيننل بالوقايننة تقننوم المنظمننة اآل  بتنفيننذ هننذا القننرار بهنند  او
المتمحنورة حنول دعم مجاالت الخدمات والستراتيجيات واالعلى التتكيد ، مع واالستجابة الفع الة لها

 الضحايا.
 

 التحرش الجنسي حولموظفي منظومة األمم المتحدة لمسح  -اثالثً 
 

فرينق مهنام مجلنس الرؤسناا التنفينذيين اإلءرااات التي اتخذها  أحدتمثل كر أعاله، كما ذ   -9
 نمن التحنرش الجنسني مندى وقنوع حنوادث تحديند منن أءنل اآلراا مسنح السنتطالع  إءراا في

 التصورات عن كيفية التعامل مع هذه الحوادث.وكذلك األمم المتحدة 
 
انضمت منظمنة األغذينة والزراعنة إلنى هنذه المبنادرة وشناركت فني مجموعنة العمنل إلنى و -10

 .األخرى ألمم المتحدةمن كيانات ا 30 ءانب
 
 والسنريالطنابع الحسناس االنتباه إلنى استنادا إلى أفضل الممارسات في هذا المجال، ومع و -11

تقننوم ة خارءيننءهننة المواصننفات وأطلننق مناقصننة بهنند  اختيننار  فريننق المهنناملهننذه المسننتلة، و ننع 
علنى  31البنال  عنددها ، عملت كياننات األمنم المتحندة المشناركة حالما اختيرت هذه الجهة. ولمسحبا

حتنى  ا  مفتوحنالمسنح هنذا كو  ي. وسنتشنرين األول/أكتوبر 29ووافقت على إطالقه فني المسح إعداد 
تقرينر نهنائي  2018بحلول نهاية ديسمبر/كانو  األول صدر أ  يمن المتوقع تشرين الثاني ونوفمبر/
 . من هذه المنظومةفردة ملكيانات الامنظومة األمم المتحدة وعن المعلومات أحدث يتضمن 

 
منا  فنيأ  يقدم المسح بيانات ومعلومات كمية ونوعية عنن تجنارا المنو فين  ومن المتوقع -12

لندعم نهنج قنائم علنى األدلنة للعمنل الجناري بشنت  التحنرش وتصوراتهم له لتحرش الجنسي يتعلق با
كنذلك الضنحايا. دعنم محددة وتغييرات في الثقافة التنظيمية و الجنسي، بما في ذلك تطوير إءرااات

لدراسنات مقابنل نتنائج ايمكنن قيناس النتنائج بسنهولة بحيث  ا  علميصحيحة ستكو  أسئلة االستطالع 
 مع منظمات األمم المتحدة األخرى.ا ض  مقارنة البيانات أيتيح األخرى، ما ي

 

 هاخطة عمل المنظمة ومجالت عمل -ارابعً 
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تحديد مجناالت العمنل  هدفها عت منظمة األغذية والزراعة خطة عمل و 1،كما ذكر أعاله -13
وتعزينز بيئنة تهيئنة الرئيسية واإلءرااات الملموسة الضنرورية لضنما  إنفناذ القواعند الرامينة إلنى 

 .الجنسيينالتحرش الجنسي واالستغالل واالعتداا تحول دو  عمل 
 
عب إءرااات في مجاالت العمل الثالثة تشمل المكاتب والش نعدة ذ المنظمة نتيجة لذلك، تنف  و -14

الننداخلي يننق المهننام فر عقننداألشننهر، هننذه الداخليننة بالتنسننيق مننع مكتننب المننوارد البشننرية. وخننالل 
فننردة مننع المكاتننب المسننمولة. ماءتماعننات فرديننة وءماعيننة لتحدينند األهنندا  ومتابعننة اإلءننرااات ال

 .اتويرد أدناه ملخص لحالة اإلءراا
 

 التقارير

مجلننس مهننام ق يننمننع فر بمننا يتماشننىمننو في المنظمننة  السننتطالع ةراامسننح  إءننراا )أ(
 الرؤساا التنفيذيين

 
 مننن أءننل مننن كيانننات األمننم المتحنندة األخننرى 30كمننا ذكننر أعنناله، تعاونننت المنظمننة مننع  -15

، تشنرين األول/فني أكتوبروقائمنة األسنئلة. الصنيغة النهائينة للو نع  اإلسنهامات استقصاا وتجمينع
التقريننر سننل م سي  و. هوإطالقننالنهائيننة ته صننيغه بعلننى و ننعفننة بالمسننح المكل   ةالخارءيننت الجهننة عملنن

 .كانو  األول/ديسمبر شهر النهائي إلى األمم المتحدة بحلول نهاية
 

 خط المساعدةلخط الساخن/لتعزيز قدرات اإلبال   )ا(
 
خط ساخن داخلي أثناا ساعات العمل وصندوق بريند الرئيسي حالي ا في المقر لدى المنظمة  -16

 مكتب المفتش العام.ا ميتعامل معهصوتي للرسائل الصوتية 
 
المعنينة لمجلس الرؤساا التنفينذيين  ةالعمل الفرعيمجموعة ا إلى أيض  المنظمة انضمت وقد  -17
ا عمل مجموعنة منذ بدوخطوط المساعدة. يتعلق بالخطوط الساخنة/ ما تقييم أفضل الممارسات فيب

 ضننما لالمنظمنة منع برنننامج األغذينة العنالمي لتيسنير عمليننة شنراا الخنط السناخن تباحثنت العمنل، 
منو فين مندربين ( منن خنالل في اليومساعة  24على مدار الساعة )خارءي يقوم بها طر  تغطية 

 متعددي اللغات.
 
 على أساس منتظمالشركاا المنف ذين إنشاا ةلية لرصد مساالة  () 
 
الشننركاا  امتثننالتعمنل المنظمننة علننى إنشنناا ةلينات لرصنند  القطريننة،علنى مسننتوى المكاتننب  -18

بالفعننل أحكامننا  محننددة المشننتريات فنني الوقننت الحننالي، تتضننمن عقننود والمنظمننة.  لمعننايير المنف ننذين
تضننمين هننذا قريبننا   تمسننيكمننا  ،ممارسننات اسننتغاللية يرتكبننو ال  متتكينند أنهننالمتعاقنندين تتطلننب مننن 
 .التي تستخدمها المنظمة "خطابات الموافقةل  " ةالنموذءيغة يالصالنص في 

 
 ا  إلزامينن ا  التقريننر السنننوي المقبننل للمكاتننب القطريننة قسننميشننمل أ  ي نتظننر لغايننة نفسننها، ول -19

سننا  ل المكاتننب القطريننة يضننع علننى عنناتق  الجنسننيينلتحننرش الجنسنني واالسننتغالل واالعتننداا مكر 
سنوا سنلوك ءنسني للوقاية منن احتمنال حندوث المتخذة والتدابير  باإلءراااتو ع قوائم ة يمسمول

 .لتعامل معهلو
 

                                                      
 مذكرة معلومات - CL 159/8و CL 159/8الوثيقتا    1
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 تحسين ةلية الشكاوى المجتمعية )د(
 
الحتياءنات يراعني او العنصنر البشنريعلنى مساالة إزاا السكا  المتضررين نهج ال زيرك   -20

الفتيا  النساا والرءال والفتيات وحصول وأهمية  ما   ةمختلفال شرائح المجتمع المحليلالمتباينة 
مسناالة إزاا السنكا  التنطبنق وبطريقنة كريمنة. واالسنتفادة منهنا  المسناعدةعلنى على قدم المسناواة 

 ية.وتنم وكانت إنسانية أأ ، سوااكافة على برامج المنظمة المتضررين
 
االسننتغالل واالعتننداا مايننة مننن المسنناالة والحإعمننال يعكننس هننذا االلتننزام الحاءننة إلننى و -21

هة لقدرات ملستثمار في ةليات مناسبة وتنمية االمن خالل  الجنسيين وإءرااات محددة. ولتحقيق وء 
التنني  قائمنة علنى المجتمنع المحلنيالمشنتركة بنين الوكناالت اللينات اآل منظمنةق الهنذا االلتنزام، تطب ن

 ،االستغالل واالعتداا الجنسنيينالحماية من ة بالمتعلقاللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت أنشتتها 
هة وستقوم بصياغة أسئلة  لتعزيز تنفيذ الميدانية لمنظمة افي استبيا  الضوابط الداخلية لمكاتب موء 
 ين وااللتزام بمعايير المنظمة.مساالة الشركاا المنفذ  

 
وصننيانة إنشنناا ب الجنسننييناالسننتغالل واالعتننداا الخاصننة باالتصننال ءهننات  شننبكة قيننام )ه (

 االستغالل واالعتداا الجنسيينعن  الواردة تقاريرال ءميعتشمل  سري ةقاعدة بيانات 
 
مننن  تصننال للحمايننةات االءهننمننن  169 مننن مملفننةقائمننة  ةاألخالقيننالشننمو  أنشننت مكتننب  -22

وتخضنع بلندا.  87فني  هنذه الجهنات االستغالل واالعتداا الجنسيين في األزمنات اإلنسنانية ومنناوبي
من القيام بسلسلة من المهام بما فني ذلنك ا نهلدورات تدريبية محددة تمك  لدى تعيينها االتصال ءهات 

منن االسنتغالل واالعتنداا الجنسنيين فني األزمنات  للحماينةستجابة االأفضل ممارسات تنفيذ وتعميم 
سننتغالل مننن االعقولننة المخنناو  الم ءميننعاإلنسننانية وزيننادة الننوعي بالمسننمولية عننن اإلبننال  عننن 

غالب ا منا الشمو  األخالقية الذي  الدورات التدريبية مسمولهذه  تولى توفيرويواالعتداا الجنسيين. 
 لوءه.ا  دورات تدريبية وءهمنتظم لتوفير بشكل المكاتب القطرية  يقوم بزيارة

 
 يننعءمتضننم المعلومننات عننن قاعنندة بيانننات تحننديث عننن ة مسننمولءهننات االتصننال وتكننو   -23
 ضنرريناألفنراد المتأسماا حتوي وت االستغالل واالعتداا الجنسيينأو المخاو  المتعلقة ب شكاوىال

السنتغالل لشنمو  اإلى ءهة االتصال العلينا قد م ي  ذلك . كبهماالتصال طرق عن وتفاصيل غين والمبل  
االسنتغالل لحاالت  سنوي يتضمن إحصااات وتحليال  ر تقريالرئيسي واالعتداا الجنسيين في المقر 

 فني المقنرمنع ءهنة االتصنال العلينا  االتصال المحلية بانتظامات تواصل ءهوت ،واالعتداا الجنسيين
 .الرئيسي

 
 حاالت التحرش الجنسي لفحصقاعدة بيانات  ()و
 
، والقانوني المتفق علينهالتشغيلي ا مع اإلطار شي  اتمن ف ذت بنجاح، ، 2018حزيرا  /في يونيو -24

منظمننة العننت وق  قنند وحنناالت التحننرش الجنسنني.  لفحننص ClearCheck بيانننات األمننم المتحنندةقاعنندة 
 النظام.هذا ساهم في بوصفها تة الالزمة السري  بشت  احترام تعهدات 

 
عبنر اإلنترننت يمكنن قائمنة منصنة هني لفحص حاالت التحنرش  ClearCheckقاعدة بيانات و -25

االسنتغالل واالعتنداا بن وردت  ندهم ادعنااات منبياننات عفيهنا ل تسنج  أ  لكيانات األمنم المتحندة 
نهننائي  حكننمبالنندعوى تننت علننيهم ثبو معينننة الجنسننيين والتحننرش الجنسنني أثننناا خنندمتهم فنني منظمننة

تو ينف تفنادي عالقات العمل الخاصنة بهنم نتيجنة لنذلك. وتهند  األداة إلنى نية معالمنظمة التنهت ف
 .من المخالفاتأوسع بكثير  ا  طيفنطاقها لتشمل  ويمكن توسيعأفراد معينين  وإعادة تو يف
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 التحرش الجنسيتوفير بيانات إحصائية سنوية عن حاالت  )ز(
 
التحقيق فني ادعنااات التحنرش، بمنا فني بنمكتب المفنتش العنام  ءرى تكليف، 2015منذ عام  -26

 .االستغالل واالعتداا الجنسيينوذلك التحرش الجنسي 
 
لشنكاوى الرسنمية التني يتلقاهنا المو فنو  عنن ابقاعندة بياننات المفتش العنام يحتفظ مكتب و -27

النذي منن التقرينر السننوي  اهنذه البياننات ءنزا  تشنكل والذين يرغبو  في متابعنة العملينة الرسنمية. 
 الربيع.التي يعقدها في دورة اللمفتش العام إلى لجنة المالية في ا همقد  ي  
 

 القراراتاتخاذ التحقيق و
 
 زيادة القدرة على التحقيق ()أ
 
 3- باسننتحداث و يفننة فنيننة مننن الفئننة ملت وحنندة التحقيننق فنني مكتننب المفننتش العننام اسننتك   -28

التحقيننق، بمننا فنني ذلننك تننوفير الخبننرة المتخصصننة فنني مجنناالت قضننايا إدارة عننبا علننى للمسنناعدة 
الحظنت الجنسنيين. وباإل نافة إلنى ذلنك،  االعتندااواالستغالل والخاصة بالتحرش واليتها الجديدة 

منن االهتمنام علنى  اللجنة اإلدارية الرفيعة المستوى أ  من بين القضايا المحددة التي تسنتحق مزيندا  
التحقينق  نمن دوائنر المنوارد المزيد من توطيند تعزيز قدرة التحقيق، بما في ذلك  المنظومةنطاق 
وافقنت قند منظومنة. وهنذه المنا بنين كياننات  رات فنيألمم المتحدة وتحسين تبنادل الخبنامنظومة في 

اللجنة اإلدارية الرفيعة المستوى علنى  نرورة معالجنة هنذه المسنتلة فني المرحلنة التالينة منن عمنل 
سنة لنذلك، منن خنالل فريق المهام  بالتعناو  منع اللجننة الدائمنة المشنتركة بنين مجموعنة فرعينة مكر 

 .ألمم المتحدةفي ا التحقيقات دوائركة ممثلي الوكاالت المعنية بالشمو  اإلنسانية وشب
 

لتبننادل الخبننرات  فنني قطنناع المسنناعدات اإلنسننانيةالنظننراا مننع  إقامننة الشننبكاتتعزيننز  ()ا
 والممارسات الجيدة

 
 الوقاينةفني  ةألخالقينلشنمو  ابا ةاالتصال المعنينالذي تقوم به ءهة لدور الحاسم إلى ا نظرا   -29

فنني اءتماعننات يشننارك مسننمول الشننمو  األخالقيننة بانتظننام الجنسننيين، االعتننداا مننن االسننتغالل و
 :على وءه الخصوصوخارءية وندوات عبر اإلنترنت لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة. 

 
  رها في امقتتواءد في الوكاالت األخرى التي الشمو  األخالقية مكاتب ينخرط دوريا  مع

 السياسات والمعايير؛المتعلقة بوتقديم المدخالت في استعراض روما 
  فنني  للجنننة الدائمننة المشننتركة بننين الوكنناالتتعقنندها اعبننر اإلنترنننت يشننارك فنني ننندوات

 ءنيف؛
  مهام المعني بالحماية من االسنتغالل واالعتنداا الجنسنيين عبنر الفريق يشارك في ندوات

عبننر الهنناتف. وينندعم فريننق المهننام و ننع سياسننات األمننم المتحنندة  هاإلنترنننت وممتمراتنن
ر أدوات للمساعدة في الحماية من االسنتغالل واالعتنداا  والمنظمات غير الحكومية ويطو 

 مو في المنظمة.ءانب الجنسيين من 
 

 التواصل والدعم

 

نننم أدوات (أ)  االسنننتغالل منننن والحماينننة الجنسننني التحنننرش منننن الوقاينننة عنننن إلزامينننة تعل 
 الجنسيين واالعتداا
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أداة تعليمينة وأطلقنت كجزا من الجهود الرامية إلى زيادة وعي المو فين، أنشنتت المنظمنة  -30

سنوا اسنتغالل الجنسني والتحنرش التحنرش والوقاينة منن بشنت   سياسنة المنظمنةتقنوم علنى إلزامية 
وتحديند أننواع  فني هنذا الصندد السلطة. والهد  هو  ما  إدراك المو فين ألهمية سياسة المنظمة

 .التحرشحدوث لدى وكيفية الوقاية منها ومعرفة اإلءرااات التي ينبغي اتخاذها التحرش 
 
ةخنذ منن االمتثنال  ءدا   مستوى عالو ق يملة واسعة النطاق، تحقإطالق حوقد أمكن من خالل  -31
تشنرين األول  /أكتنوبر 15. وفني غينر المنو فينالعناملين منن لمو فين ودى ال باستمرارالتزايد في 

الجنسنني التحننرش التحننرش وعننن الوقايننة مننن لفيننديو اإللزامنني شننريط امعنندل االمتثننال لبلنن  ، 2018
مننن غيننر  لعنناملينلنندى افنني المائننة  75لمننو فين ولنندى افنني المائننة  94السننلطة سننوا اسننتغالل و

 المو فين.
ألمنم المتحندة أطلقتها اإلكتروني تعل م وحدة تكييف بإتمام منظمة الباإل افة إلى ذلك، تقوم و -32

وسنتكو  في األشهر القادمة،  ةصبح إلزاميتوهذه الوحدة صدر تسو"العمل المتناغم"، تحت عنوا  
 .واالعتداا الجنسيين ستغاللالوقاية من االفيديو إ افي عن شريط  بة  مصحوب

 
 الميدانية والمكاتبالرئيسي المقر في الفيديو واسطة وبدورات تدريبية وءها  لوءه  )ا(
 
 دورة تدريبيننة فنني المقننر 26 ةاألخالقيننالشننمو  ، أءننرى مكتننب 2014منننذ منتصننف عننام  -33

عولجننت فيهننا الفيننديو عننن طريننق  مننمتمرا   36الميدانيننة و المكاتننبفنني تدريبيننة دورة  17و الرئيسنني
المنو فين  سبةت نتجاوز ،وعموما  االستغالل واالعتداا الجنسيين. و التحرش الجنسي اياءميعا  قض

النندورات الننذين حضننروا  الميدانيننةوالمكاتننب الرئيسنني مننن المقننر  غيننر المننو فينالعنناملين مننن و
 .ئةافي الم 70التدريبية وءها  لوءه حول هذا المو وع 

 
بشكل خاص علنى المكاتنب اإلقليمينة والبلندا  التركيز  خالل هذه الدورات التدريبيةءرى و -34

مثل كابول )أفغانستا ( وكيتا وبيشاور وإسالم أباد )باكستا ( وكينشاسا ، حاالت طوارئالتي تمر ب
دورات فني األشنهر المقبلنة عقند أ  توغوما وبوكافو )ءمهورية الكونغو الديمقراطية(. ومن المقرر 

 هايتي وءنوا السودا .في ، بما في ذلك عديدةتدريبية أخرى 
 
لجهنات االتصنال  واالعتداا الجنسنييناالستغالل و التحرش الجنسيحول دورات توعية  () 

 بلدا  مختارة ذات أولويةللمنظمة في التابعة 
 
في بلندا  والتحرش الجنسي  االستغالل واالعتداا الجنسيينبشت  توعية الو التثقيفبغرض  -35

لمنظمنة فني التابعة للجهات االتصال لعقد دورات محددة  ا  مختارة ذات أولوية، تخطط المنظمة حالي
لمندربين فنني المكاتننب اتنندريب لل ونيجيريننا وأوغنندا وءمهوريننة أفريقينا الوسننطى ولبننا  والصنوما

بننغالديش وءننوا السنودا  والنيمن والنيجنر وتشناد ومنالي وءمهورينة فني اإلقليمية، بمنا فني ذلنك 
 الكونغو الديمقراطية.

 
 له والتصديمكا  العمل من التحرش الجنسي في الوقاية ين عن ريدليل مختصر للمد )د(
 
مكنا  العمنل منن التحنرش الجنسني فني الوقاينة  ين عننريدلينل مختصنر للمندو  ع منمخرا   -36

الداخلية للمنظمة لمساعدة المنديرين علنى الوفناا بواءبناتهم اإلنترنت على شبكة وأتيح  له والتصدي
الجنسني فني مكنا  التحنرش سنتجابة للبالغنات عنن الوابيئة عمل ةمنة ومتناغمة توفير تجاه  بفعالية
 من أشكال السلوك المحظور. المو فين عن أيو مساالة العمل و
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يتضمن الدليل قائمة مرءعية باإلءرااات المناسبة التي يتعين على المديرين اتخاذها قبنل أو و -37

لندى )بمنا فني ذلنك منا ينبغني عملنه مهمنة كهنذه أو عند االنتهاا منن وا بها كلفمهمة ا طالعهم بأثناا 
 (.ذلك عن بال أو تلقي  تحرش ءنسي حالة مشاهدة

 
 داخلية بشت  االستغالل واالعتداا الجنسيين والتحرش الجنسيتعزيز االتصاالت ال )ه (
 
السنتغالل واالعتنداا الجنسنيين والتحنرش ااالتصناالت الداخلينة بشنت   بتندعيممنا يتعلنق  في -38

 متعددة:هج في اتباع ن   منظمة قدما  التمضي  ،الجنسي
 

  منن خنالل قننوات االتصنال الداخلينة الشنمو  األخالقينة إرسال بريد إلكتروني من مكتب
منع ا بنالتزام المنظمنة بعندم التسنامح مطلق نينذك رهم كافة إلى مو في المنظمة في المنظمة 

مثنننل هنننذه  وتشنننجيع اإلبنننال  عنننن السنننتغالل واالعتنننداا الجنسنننيين والتحنننرش الجنسنننيا
 .االقترافات

 صننفحة الرئيسننية الوغيننر مباشننر علننى  ا  مباشننر ا  مرءعنن 20نشننر أكثننر مننن ظننام ءننرى بانت
وفي المكاتب اإلقليمية، بما في الرئيسي وعلى شاشات في المقر لشبكة اإلنترنت الداخلية 
 .إعالنات تظهر فجتةو رزةابإشعارات و يذلك مقاالت وقسم تدريب

  الداخليننةإلنترنننت مننارس/ةذار وأغسننطس/ةا علننى شننبكة ا شننهري فنني منظمننةالنشننرت 
واإلبنال  عنن  تشمل مسائل التحرش الجنسنيبارزة بموا يع تتعلقا  إخباريتين نشرتين 
كنانو   /ديسنمبرشنهر فني ستصندر نشرة إخبارية مقبلنة ستحتوي والخط الساخن. طريق 
  .والتحرش الجنسي الستغالل واالعتداا الجنسيينمن االوقاية عن مقاالت على األول 

 واإلنترنننت الداخليننة نترنننت اإل شنبكةعلننى  اإللكترونيننةصنفحات اليجننري تعزيننز و  سنو
 إلبال .اوعمليات ة سياسقائمة بإدرا  من خالل مكتب المفتش العام الخاصة ب

 
 إرشاداتقديم من خالل ت لمو فينادعم  )و(
 
لمكاتنب الميدانينة منن خنالل متاحنة لالخدمنة ذه هنللمنو فين ومرشند المنظمنة مبننى فني  يتوفر -39
 مشورة عن بعد.ال
 
نإرشناد ات خندمتقديم مسمولية لمو فين الخاصة باالمرشد يتولى و -40 الوقاينة ا إلنى تهند  أيض 

وإدارة وحنل  القضنايا الناشنئة  لهاانتباهه التي ي لفت  في بيئات العمل من التحرش والتحرش الجنسي
 .عن ذلك

 
مسننمولية مهننام أخننرى، مننن بننين لمو فين، الخنناص بنناالمرشنند لهننذه الغايننة، يتننولى  تحقيقننا  و -41

نوحمايتهناتعنرض لمثنل هنذا التحنرش تالتني االسنتماع إلنى الضنحية المفتر نة  ا بالعالقنة منع ، أيض 
باالسنتقاللية المرشند نشناط يتسنم وتسوية المنازعات. لالرسمية وغير الرسمية المحتملة ءرااات اإل

إدارة ات أفضننل اسننتراتيجيهننو يسننتهد  تبننني تننرام إرادة الشننخص المعننني، ووالخصوصننية واح
 ها.المواقف الصعبة وحل  

 
سة على شبكة اإلنترنت الداخلية صفحة تخصيص )ز(  مكر 
 
سنة صنفحة على شنبكة اإلنترننت الداخلينة مكتب الموارد البشرية نشر  -42 منن عنن الوقاينة مكر 
يسننتطيع  واحنندا   مكانننا  أ  يننوفر  هشننتنمننا مننن والتحننرش الجنسنني،  السننتغالل واالعتننداا الجنسننيينا
الحصول والمتوفر  والتدريبالمتوفرة السياسات كافة لى عبسهولة منه   ءميعهم االطالع ولمو فا
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المعلومات عن أحدث صفحة إلى تقديم الوترمي هذه بالمو وع. ذات الصلة المواد اإلعالمية على 
المزيد من المعلومات ستشمل و والتحرش الجنسي واالعتداا الجنسيين الستغاللامن الوقاية مسائل 
 .متاحةومات تلك المعلتصبح  ماعند
 

 آفاق المستقبل -اخامسً 
 

التحننرش الجنسنني للوقايننة مننن باإل ننافة إلننى تقيننيم فعاليننة السياسننات واإلءننرااات الحاليننة  -43
يجري منظومنة األمنم المتحندة، سن منو فيلمل اشالمسح المن خالل  ،األمم المتحدةومعالجته  من 

سننيكو  التقريننر النهننائي وومنع المنظمننات الشننريكة.  داخليننا   الكليننةالنتننائج  وتشنناطرالبيانننات توحيند 
لتطننوين مننو في منظومننة األمننم المتحنندة حننول التحننرش الجنسنني عنصننرا  أساسننيا  الشننامل للمسننح ل

 األمم المتحدة.  منالتحرش الجنسي مدى حدوث عن صورة 
 
، المنننو فين ىعنننن ر ننمننو في منظومنننة األمننم المتحننندة أسننئلة لالشنننامل المسننح يشننمل و -44
منن المقنرر المنظمنة  منو في لر نىمسنتقل مغفنل مسنح فني إعنداد هذا المسح  من نتائجستفاد وسي

 .شرط توافر الموارد الكافية في الميزانيةالعام المقبل، إءراؤه 
 
نظننام ترمنني إلننى إنشنناا حننة مننن التوصننيات و ننع مجموعننة منق  جري علننى ذلننك، سنني بننناا  و -45

في تحسين األدلة الشناملة وستساهم اإلحصااات المبل   عنها القضايا. هذه رسمي ءدير بالثقة يعالج 
هوالتدابير ذات األولوية واألطر وتوفير التدريب الكافي و  .الموء 

 
 علنننى وءنننهوتحنننديث سياسنننات المنظمنننة حسنننب االقتضننناا.  فننني هنننذا الصنننددوسنننيجري  -46

الجنسنني وسننوا التحننرش التحننرش والوقايننة مننن ن سياسننة عننثننة نسننخة محد  ستصنندر الخصننوص، 
تعزينز ، بهد  التوصنل إلنى لمنظومة األمم المتحدة يةالسياسة النموذء على غرارالسلطة استغالل 

 نقنلو نما   التحنرشءعل المنظمة خالية من أي نوع منن الرامية إلى المستمرة اإلءرااات  صقل
 .تلك الحاالتال تسامح تجاه أيو من مفادها بت  رسالة 

 
لوقاينة لتنفيذ خطة العمنل بشت  باإل افة إلى ذلك، ستواصل المنظمة رصد التقدم المحرز و -47

الجنسني. ولهنذا الغننرض، سيواصنل مكتنب المننوارد منن االسنتغالل واالعتنداا الجنسننيين والتحنرش 
نن ا  وفرمنن ،لصننلةالبشننرية تنظننيم اءتماعننات دوريننة مننع الش ننعب ذات ا ح نق  منصننة لنمننوذ  تشننغيلي م 

 إلءرااات المحددة.ل
 
الشنننكاوى المتعلقنننة الخاصنننة بسياسنننات الءنننرااات واإلرصننند بانتظنننام سنننيجري ، أخينننرا  و -48
منع  اتساقهاضما  في  وا النتائج واالتجاهات الجديدة، ل تحرش الجنسي وتقييمها واستعرا هابال

 .االفع   أداؤهاكو  يالتطورات القانونية وأ  


