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المجلس
الدورة الستون بعد المائة
روما 7-3 ،ديسمبر/كانون األول

2018

التحرش
خطة العمل المحدثة لتنفيذ سياسات وعمليات وإجراءات المنظمة للوقاية من ّ
والتحرش الجنسي وسوء استغالل السلطة
ّ
تعترب هذه الوثيقة ض م م م ممميمة للوثيقة  CL 160/9بعنوان س م م م ممياس م م م ممات وعمليات وإةرانات املنظمة للوقاية من
-1
التحرش اجلنسي وسون استغالل السلطة.
التحرش و ّ
ّ
املعززة ،مبا يف ذلك معلومات عن املؤشم م م م م مرات واألطر الزمنية
-2
صم م م م م ملة عن خطة العمل ّ
وهي تعرض معلومات مف ّ
املتصلة بالغايات واحلالة الراهنة لألنشطة املنفذة.

ميكن توةيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
السيد
مدير مكتب املوارد البشرية

Fernando Serván

اهلاتف:

+3906 5705 2299

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ( ،)QRوهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة
للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة .وميكن االطالع على وثائق أخرى
على موقع املنظمة www.fao.org
MY628/A

خطة عمل
الوقاية من االستغالل واالعتداء الجنسيين والتحرش الجنسي
تطبّق املنظمة سياسة لعدم التسامح مطلقا إزان االستغالل واالعتدان اجلنسيني ،وال تقبل التحرش أيا كان شكله .وإن اعتماد سياسة حقيقية لعدم التسامح يتطلب نظاما متينا لتهيئة بيئة
عمل مواتية ،من خالل تعزيز ثقافة الوقاية ،وحتسني مستوى الوعي ،ومتكني إةران حتقيقات عادلة ،وااللتزام مببادئ السرية واخلصوصية ،وضمان احلماية املستمرة للمبلّغني عن اإلسانات.

وهتدف خطة العمل بصورة خاصة ،ضمن هذا اإلطار ،إىل توضيح جماالت العمل الرئيسية واإلةرانات امللموسة اليت يتعني اختاذها من أةل ضمان اإلنفاذ التام للقواعد الرامية إىل هتيئة
التحرش اجلنسي واالستغالل واالعتدان اجلنسيني.
وتعزيز بيئة عمل توفّر الوقاية من ّ
وتق ّدم الصفحات التالية حملة عامة عن اإلةرانات اليت سيتم تنفيذها وتقريرا موةزا عن التق ّدم احملرز .ويشري نظام اإلبالغ الذي يعتمد الرتميز باأللوان املوةز أدناه إىل حالة كل مبادرة واألطر

الزمنية احمل ّددة ذات الصلة.

نظام اإلبالغ الذي يعتمد الترميز باأللوان
أجنزت املبادرة

أجنز

يسري التقدم احملرز يف جمال التنفيذ يف االتجاه الصحيح

ةار

التقدم متأخر لكن جيري اختاذ إةرانات تصحيحية ومت وضع إطار زمين منقح

متأخر

األنشطة مستمرة

مستمر

1

-1

اإلبالغ

حملة عامة
بدأت املنظمة عدة إةرانات لتحسني فهم ومعاجلة احتمال االفتقار إىل البيانات ونقص اإلبالغ عن حاالت التحرش اجلنسي ،وأةرت حتليال بشأن األسباب والنهج التصحيحية.
األنشطة الرئيسية

اإلطار الزمين احملدد

املؤشرات

احلالة

 1-1إجراء استقصاء موظفي منظومة األمم المتحدة بشأن التحرش الجنسي
إةران استقصان مستهدف لتصورات موظفي املنظمة يتماشى مع ةهود فريق املهام
التابع جمللس الرؤس ممان التنفيذيني لض مممان اإلبالغ الدقيق ويف الوقت املناس ممب واختاذ
القرارات باالستناد على األدلة
 2-1تعزيز قدرات اإلبالغ بواسطة الخط الساخن /خط المساعدة



2

ختص م م م مميص ص م م م ممندوس بريد ص م م م ممو للخ الس م م م مماخن احلا ح يتسم م م م م ّ
للمشتكني ترك رسائل خارج ساعات العمل.
بداية مناقش م ممة مع وكاالت األمم املتحدة األخرى من أةل حتديد خيار مناس م ممب
خل ساخن يعمل على مدار الساعة باالستعانة مبصادر خارةية.

من املتوقع صممدور نتائج االسممتقصممان يف
ديسمرب/كانون األول 2018




مت ختصيص صندوس بريد صو
االس م م م م ممتعانة مبص م م م م ممادر خارةية
لضم م م م م م مم ممان تغطي ممة على م ممدار
الساعة للخ الساخن بواسطة
موظفني مدربني



ديس م مممرب/كانون األول
2018



ديس م م م م مممرب/كانون األول

2018


يونيو/حزيران

2019

ةار

ةار

 3-1إنشاء آلية لرصد مساءلة الشركاء في التنفيذ والتزامهم بمعايير المنظمة بشكل منتظم
العمل مع املكاتب القطرية لوضع إةرانات موثقة لضمان التفعيل واإلدراج يف التقارير
السنوية للمكاتب القطرية




 4-1تحسين آلية الشكاوى المجتمعية

العمل مع األقاليم من أةل حتسني آلية جمتمعية للشكاوى يف املكاتب القطرية





مت إصم م م ممدار تعليمات للمكاتب
القطرية.
الرصم م ممد الدوري والعش م م موائي
والم م متم م مم م م مما تم م معم م مقم م ميم م مب م م ممات
املس م م م م ممتفيدين بش م م م م ممأن القيم
املتصورة واملثبتة للشريك.
يتم إعم م ممداد خطوه توةيهيم م ممة
خبص م م م م م ممو آليممة الشم م م م م م مكمماوى
اجمل مت مم مع مي م م ممة ع ملممى املسم م م م م م م متمموى
القطري.
يتم تطبيق آلية الش م م م ممكاوى اجملتمعية
يف املكاتب القطرية ذات األولوية



ديسمرب/كانون األول

2018


يونيو/حزيران

ةار

2019



يناير/كانون الثاين



يونيو/حزيران

2019

ةار

2019

 5-1إنش ا ا اااء قاعدة بيانات سا ا ا ارية وص ا ا اايانتها بواس ا ا ااطة ت ا ا اابكة جهات االتص ا ا ااال المعنية بالحماية من االس ا ا ااتغالل واالعتداء الجنس ا ا اايين في األ مات اإلنس ا ا ااانية
لجميع التقارير الواردة بشأن االستغالل واالعتداء الجنسيين
تقوم قاعدة البيانات هذه ،اليت يتوىل مكتب الش ممؤون األخالقية ص مميانتها ،بتس ممجيل
أمسان األشخا املبلّغني واملتضررين وتفاصيل االتصال هبم وموةز الشكوى ،مبا يف
ذلك تفاصيل املوضوع (إذا كان ذلك معروفا).

تسم م م م م م مجممل ايع التقممارير يف قمماعممدة
البيانات.

مستمر

مستمر

3

 6-1تحديد المدخالت في قاعدة بيانات فحص حاالت التحرش الجنسي من قبل فريق المهام التابع لمجلس الرؤساء التنفيذيين
تبني تغذية قاعدة البيانات واس م م م م ممتخدامها
قمماعممدة بيممانممات املوظفني (املوظفون واملوارد البشم م م م م م مريممة من غري املوظفني) الممذين ّ
ألغراض التح ّقق املرةعي.
ضلوعهم يف حالة من حاالت التحرش اجلنسي لتفادي إعادة توظيفهم.

مستمر

مستمر

 7-1توفير بيانات إحصائية سنوية عن الحاالت ذات الصلة بالتحرش الجنسي
حتتفظ املنظمة ،منذ عام  ،2015باإلحص م ممانات املتعلقة بالش م ممكاوى الرمسية اخلاص م ممة
بالتحرش ،مبا يف ذلك إدعانات التحرش اجلنسي واحلاالت املتصلة بذلك.

4

تقدمي إحصانات عن التحرش يف تقرير
امل مف متمممل ال مع م م ممام امل مت م م مما ع ملممى املمموقممع
اإللكرتوين

سنويا

مستمر

 -2التحقيق واتخاذ القرارات
حملة عامة
تلتزم املنظمة بتعزيز القدرات واألدوات للتحقيق ودعم الضحايا ولتعزيز تبادل املوارد واخلربات وأفضل املمارسات.
األنشطة الرئيسية

اإلطار الزمين احملدد

املؤشرات

احلالة

 1-2يادة القدرات في مجال التحقيق
زيادة قدرات يف جمال التحقيق بإض م م م م م ممافة وظيفة موظف فين (ف )3-يف مكتب
املفتمل العام

مت تعزيز القدرات يف جمال التحقيق



يوليو/متوز

2018

أجنز

 2-2تعزيز إقامة الشبكات مع النظراء في قطاع المساعدات اإلنسانية وغيره لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة
تبادل اخلربات واملمارس م م م م م ممات اجليدة
تشارك املنظمة بنشاه يف ما يلي:
من خالل املشم م م م م م مماركمة يف الش م م م م م ممبكمة
 اةتماعات مكاتب الشؤون األخالقية للوكاالت اليت توةد مقارها يف روما
( 50يف املممائممة من الممدعوات املتلق مماة
 الندوات اإللكرتونية اليت تعقدها اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت
 الندوات اإللكرتونية لفريق املهام املعين باحلماية من االس م ممتغالل واالعتدان اجلنس م مميني سنويا)
يف األزمات اإلنسانية ومؤمتراته عرب اهلاتف
 خطة العمل على نطاس املنظومة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

مستمر

مستمر

5

 -3التواصل والدعم

حملة عامة
اعتربت االتصاالت األكثر تفصيال ومنهجية مع املوظفني باستخدام جمموعة من قنوات االتصال وأدوات التواصل وسيلة فعالة لالرتقان مبستوى الوعي وزيادة الثقة يف املنظمة.
األنشطة الرئيسية

 1-3وضع أداة تعلّم إلزامي بشأن الوقاية من التحرش الجنسي
وضع أداة تعلّم إلزامي

6

املؤشرات

احلالة

اإلطار الزمين احملدد

نسم م م م م م مب م ممة مئوي م ممة من موظفي
املنظم ممة ال ممذين يكملون أداة
التعلّم اإللزامي



أكتوبر/تشرين األول

إص م م م م م ممدار وحدة التعلّم اإللكرتوين لألمم املتحدة املعنونة "العمل يف تناغم" بعد تكييفها
كتدريب إلزامي ،ةنبا إىل ةنب مع ش م م م مري فيديو إضم م م ممايف عن الوقاية من االسم م م ممتغالل
واالعتدان اجلنسيني.
 2-3تنظيم دورات تدريبية مباترة وعبر الفيديو في المقر الرئيسي والمكاتب الميدانية

سيتم إصدار أدوات تعلّم
إلكرتوين



يناير/كانون الثاين

تستمر املنظمة يف تنظيم دورات تدريبية يف املقر الرئيسي ودورات تدريبية مباشرة يف املكاتب
امليدانية ومؤمترات عرب الفيديو ،يعاجل فيها التحرش اجلنسي واالستغالل واالعتدان اجلنسيني.
وينصب تركيز خا على املكاتب اإلقليمية والبلدان اليت تشهد حاالت طوارئ.

إهن م م ممان ال م م ممدورات الت م م ممدريبي م م ممة
بالنس ممبة إىل ايع الش ممعب يف
املقر الرئيس م م م م م ممي واملكم م مماتم م ممب
امليمدانيمة وزيادة عدد املؤمترات
عرب الفيديو.

 10ش م م م م ممعب إض م م م م ممافية يف املقر
الرئيس م م م م م ممي و 10/9يف املكاتب
املي م م ممداني م م ممة لول م م م ممار /آذار
 2019و 15مؤمترا إضم م م ممافيا عرب
الفيديو لول ديس م م مممرب/كانون
األول .2019

2018

2019

أجنز

ةار

ةار

 3-3تنظيم دورات توعية حول التحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين لجهات االتصال التابعة للمنظمة في بلدان مختارة ذات أولوية
تنظيم دورات تدريبية عن االستغالل واالعتدان اجلنسيني يف املكاتب القطرية.

ت ممدري ممب ةه ممات االتصم م م م م م م ممال
وت م ممدري م ممب امل م ممدربني يف 5-3
بلدان كل ثالثة أشهر

 4-3إعداد دليل للمديرين عن الوقاية من التحرش الجنسي في مكان العمل والتصدي له

إعداد دليل للمديرين عن الوقاية من التحرش اجلنس م م ممي يف مكان العمل والتص م م ممدي له ملس م م مماعدهتم
على الوف ممان بواةب مماهتم بفع ممالي ممة ولتهيئ ممة بيئ ممة عم ممل آمن ممة ومتن مماغم ممة وللرد على البالغ ممات املتعلق ممة
بالتحرش اجلنسي يف مكان العمل ،ومسانلة املوظفني عن أي شكل من أشكال السلوك احملظور.





 5-3تعزيز االتصاالت الداخلية بشأن االستغالل واالعتداء الجنسيين والتحرش الجنسي
يف ما يتعلق بتعزيز االتص مماالت الداخلية بش ممأن االس ممتغالل واالعتدان اجلنس مميني والتحرش اجلنس ممي،
متضي املنظمة قدما يف اتباع ههنج متعددة:
 إرس م م م ممال بريد إلكرتوين من مكتب الش م م م ممؤون األخالقية ،من خالل قنوات االتص م م م ممال الداخلية
يف املنظمممة ،إىل موظفي املنظمممة كممافممة ،يممذ ّكرهم بممالتزام املنظمممة بعممدم التس م م م م م م ممامح مطلق ما مع
االستغالل واالعتدان اجلنسيني والتحرش اجلنسي وتشجيع اإلبالغ عن هذه التجاوزات.
 ونش ممر مراةع مباش ممرة وغري مباش ممرة بش ممكل مس ممتمر على الص ممفحة الرئيس ممية للش ممبكة الداخلية
وعلى الشمماشممات يف املقر الرئيسممي ويف املكاتب اإلقليمية ،مبا يف ذلك مقاالت وقسممم تدريي
وإشعارات بارزة وإعالنات تظهر فجأة.

توفري الممدليممل ونش م م م م م ممره على
ص م م م ممفحة الش م م م ممبكة الداخلية
ملكتب املوارد البشرية
تنظيم محلة اتصاالت لتذكري
املممديرين بممالممدور امللقى على
عاتقهم

حتسم ممني التوعية واالتصم مماالت
اليت تضممطلع بدور حاسممم يف
مكممافحممة التحرش اجلنس م م م م م ممي
والوق م م مماي م م ممة من خالل تغيري
الثقافة يف املنظمة.

مستمر



أكتوبر/تشم م م م مرين األول

2018



مستمر

ةار

ينم م مماير/كم م ممانون الثم م مماين

2019

مستمر

مستمر
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ونشممر نشمرات إخبارية على الشممبكة الداخلية بشممأن مواضمميع بارزة ،مبا يف ذلك مسممائل
التحرش اجلنسي واإلبالغ عن طريق اخل الساخن.
وس مميتم تعزيز ص ممفحات إلكرتونية لددة على ش ممبكة اإلنرتنت والش ممبكة الداخلية ،تعرض
سياسة وعمليات اإلبالغ.

 6-3دعم خدمات االستشارة المقدمة للموظفين

يتوىل مستشار املوظفني مسؤولية تقدمي خدمات استشارة هتدف أيضا إىل الوقاية من حاالت متت إحالة املوظفني الذين بلّغوا عن
التحرش اجلنسي إىل مستشاري
التحرش والتحرش اجلنسي يف بيئات العمل اليت يهلفت انتباهه هلا ،وإدارهتا وحلّها.
املوظفني

مخصصة على الشبكة الداخلية
 7-3إنشاء صفحة ّ
إنشان صفحة على الشبكة الداخلية لتوفري حتديثات

8

مت وضع القسم ذي الصلة وحتديثه



نوفمرب/تشرين الثاين

2018



أكتوبر/تشرين األول

2018

أجنز

أجنز

