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 خطة عمل
 والتحرش الجنسيالوقاية من االستغالل واالعتداء الجنسيين 

 
نظام ا متين ا لتهيئة بيئة يتطلب سياسة حقيقية لعدم التسامح إن اعتماد إزان االستغالل واالعتدان اجلنسيني، وال تقبل التحرش أي ا كان شكله. و  امطلق  تطّبق املنظمة سياسة لعدم التسامح 

 غني عن اإلسانات.ومتكني إةران حتقيقات عادلة، وااللتزام مببادئ السرية واخلصوصية، وضمان احلماية املستمرة للمبلّ عمل مواتية، من خالل تعزيز ثقافة الوقاية، وحتسني مستوى الوعي، 
 

عد الرامية إىل هتيئة التام للقوا اإلنفاذن وهتدف خطة العمل بصورة خاصة، ضمن هذا اإلطار، إىل توضيح جماالت العمل الرئيسية واإلةرانات امللموسة اليت يتعني اختاذها من أةل ضما
 وتعزيز بيئة عمل توفّر الوقاية من التحّرش اجلنسي واالستغالل واالعتدان اجلنسيني.

 
أدناه إىل حالة كل مبادرة واألطر تمد الرتميز باأللوان املوةز وتقّدم الصفحات التالية حملة عامة عن اإلةرانات اليت سيتم تنفيذها وتقرير ا موةز ا عن التقّدم احملرز. ويشري نظام اإلبالغ الذي يع

 الزمنية احملّددة ذات الصلة.
  نظام اإلبالغ الذي يعتمد الترميز باأللوان

 أجنز املبادرة جنزت أ

 ةار   االتجاه الصحيحيسري التقدم احملرز يف جمال التنفيذ يف 

 متأخر وضع إطار زمين منقحمت اختاذ إةرانات تصحيحية و  جيريلكن  متأخرالتقدم 

 مستمر مستمرةاألنشطة 
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 اإلبالغ -1
 حملة عامة
 التصحيحية.ىل البيانات ونقص اإلبالغ عن حاالت التحرش اجلنسي، وأةرت حتليال بشأن األسباب والنهج إني فهم ومعاجلة احتمال االفتقار املنظمة عدة إةرانات لتحسبدأت 

 احلالة اإلطار الزمين احملدد املؤشرات األنشطة الرئيسية

 إجراء استقصاء موظفي منظومة األمم المتحدة بشأن التحرش الجنسي 1-1

موظفي املنظمة يتماشى مع ةهود فريق املهام تصورات إةران استقصان مستهدف ل
اختاذ ويف الوقت املناسممممب و التابع جمللس الرؤسممممان التنفيذيني لضمممممان اإلبالغ الدقيق 

 ةلاألدباالستناد على لقرارات ا

صممدور نتائج االسممتقصممان يف  من املتوقع
 2018ديسمرب/كانون األول 

  ديسممممممرب/كانون األول
2018 

 ةار  

 المساعدةالخط الساخن/ خط بواسطة تعزيز قدرات اإلبالغ  1-2

   ّختصممممممممميص صمممممممممندوس بريد صمممممممممو  للخ  السممممممممماخن احلا  ح  يتسممممممممم
 للمشتكني ترك رسائل خارج ساعات العمل.

 خيار مناسممممممب  بداية مناقشممممممة مع وكاالت األمم املتحدة األخرى من أةل حتديد
 ساخن يعمل على مدار الساعة باالستعانة مبصادر خارةية. خل 

  مت ختصيص صندوس بريد صو 
  االسمممممممممممتعانة مبصمممممممممممادر خارةية

لضمممممممممممممممممممان تغطيممممة على مممممدار 
 واسطةالساعة للخ  الساخن ب

 موظفني مدربني

  ديسمممممممممممممرب/كانون األول
2018 

  2019يونيو/حزيران 

 ةار  
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 منتظمبشكل  إنشاء آلية لرصد مساءلة الشركاء في التنفيذ والتزامهم بمعايير المنظمة 1-3

لوضع إةرانات موثقة لضمان التفعيل واإلدراج يف التقارير العمل مع املكاتب القطرية 
 السنوية للمكاتب القطرية

  إصممممممممدار تعليمات للمكاتب مت
 القطرية.

  الرصممممممد الدوري والعشمممممموائي
والمممممتممممممممممممما  تمممممعمممممقممممميمممممبمممممممات 
املسمممممممممممتفيدين بشمممممممممممأن القيم 

 للشريك. املتصورة واملثبتة

  ديسمرب/كانون األول
2018 

 
  2019يونيو/حزيران 

 ةار  

 تحسين آلية الشكاوى المجتمعية 1-4
يتم إعممممممداد خطوه توةيهيممممممة   شكاوى يف املكاتب القطريةللجمتمعية العمل مع األقاليم من أةل حتسني آلية 

شممممممممممممممكمماوى الخبصممممممممممممممو  آليممة 
تمممممعمميمممممممة عمملممى املسمممممممممممممممتمموى اجملمم

 القطري.
  تمعية اجملشممممممممممكاوى اليتم تطبيق آلية

 املكاتب القطرية ذات األولوية يف

  يناير/كانون الثاين
2019 

 
 
  2019يونيو/حزيران 

 ةار  

 بواسااااااااطة تاااااااابكة جهات االتصااااااااال المعنية بالحماية من االسااااااااتغالل واالعتداء الجنساااااااايين في األ مات اإلنسااااااااانيةوصاااااااايانتها إنشاااااااااء قاعدة بيانات ساااااااارية  1-5
 ن االستغالل واالعتداء الجنسيينلجميع التقارير الواردة بشأ

البيانات هذه، اليت يتوىل مكتب الشممممؤون األخالقية صمممميانتها، بتسممممجيل تقوم قاعدة 
غني واملتضررين وتفاصيل االتصال هبم وموةز الشكوى، مبا يف أمسان األشخا  املبلّ 

 ا(.معروف  ذلك ذلك تفاصيل املوضوع )إذا كان 

تسممممممممممممممجممل ايع التقممارير يف قمماعممدة 
 البيانات.

 مستمر مستمر
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 قاعدة بيانات فحص حاالت التحرش الجنسي من قبل فريق المهام التابع لمجلس الرؤساء التنفيذيينفي  تحديد المدخالت 1-6

املوظفني( الممذين تبنّي قمماعممدة بيممانممات املوظفني )املوظفون واملوارد البشممممممممممممممريممة من غري 
 ضلوعهم يف حالة من حاالت التحرش اجلنسي لتفادي إعادة توظيفهم.

تغذية قاعدة البيانات واسمممممممممممتخدامها 
 ق املرةعي.ألغراض التحقّ 

 مستمر مستمر

 توفير بيانات إحصائية سنوية عن الحاالت ذات الصلة بالتحرش الجنسي 1-7

باإلحصمممممانات املتعلقة بالشمممممكاوى الرمسية اخلاصمممممة  ،2015منذ عام  ،حتتفظ املنظمة
 .بالتحرش، مبا يف ذلك إدعانات التحرش اجلنسي واحلاالت املتصلة بذلك

تقدمي إحصانات عن التحرش يف تقرير 
املممموقمممع  املمممفمممتممممل المممعمممممممام املمممتممممممما  عممملمممى

 اإللكرتوين

 مستمر سنويا
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 التحقيق واتخاذ القرارات -2
 حملة عامة

 تلتزم املنظمة بتعزيز القدرات واألدوات للتحقيق ودعم الضحايا ولتعزيز تبادل املوارد واخلربات وأفضل املمارسات.

 احلالة اإلطار الزمين احملدد املؤشرات األنشطة الرئيسية

 التحقيق في مجال يادة القدرات  2-1

( يف مكتب 3-التحقيق بإضممممممممممممممافة وظيفة موظف فين )فيف جمال زيادة قدرات 
 املفتمل العام

 أجنز 2018يوليو/متوز   التحقيقيف جمال قدرات المت تعزيز 

 تبادل الخبرات والممارسات الجيدةل هتعزيز إقامة الشبكات مع النظراء في قطاع المساعدات اإلنسانية وغير  2-2

 :ما يلي تشارك املنظمة بنشاه يف
  مكاتب الشؤون األخالقية للوكاالت اليت توةد مقارها يف رومااةتماعات 
 الندوات اإللكرتونية اليت تعقدها اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت 
   الندوات اإللكرتونية لفريق املهام املعين باحلماية من االسممممممتغالل واالعتدان اجلنسمممممميني

 يف األزمات اإلنسانية ومؤمتراته عرب اهلاتف
 عمل على نطاس املنظومة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأةخطة ال 

تبادل اخلربات واملمارسممممممممممممممات اجليدة 
 من خالل املشمممممممممممممماركمة يف الشممممممممممممممبكمة

يف املمممائمممة من المممدعوات املتلقممماة  50)
 سنويا(

 مستمر مستمر
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 التواصل والدعم -3
 حملة عامة

 ى الوعي وزيادة الثقة يف املنظمة.اعتربت االتصاالت األكثر تفصيال ومنهجية مع املوظفني باستخدام جمموعة من قنوات االتصال وأدوات التواصل وسيلة فعالة لالرتقان مبستو 

 احلالة احملدداإلطار الزمين  املؤشرات األنشطة الرئيسية

 بشأن الوقاية من التحرش الجنسي أداة تعّلم إلزاميوضع  3-1
موظفي من نسممممممممممممممبمممممة مئويمممممة  وضع أداة تعّلم إلزامي

املنظمممممة الممممذين يكملون أداة 
 التعّلم اإللزامي

 أجنز 2018 أكتوبر/تشرين األول 

تكييفها بعد تناغم" يف "العمل املعنونة  إصممممممممممممممدار وحدة التعّلم اإللكرتوين لألمم املتحدة
ا إىل ةنب مع شممممممممري  فيديو إضممممممممايف عن الوقاية من االسممممممممتغالل ةنب  ، كتدريب إلزامي

 واالعتدان اجلنسيني.

 أدوات تعّلم سيتم إصدار
 إلكرتوين

  ةار   2019يناير/كانون الثاين 

 لفيديو في المقر الرئيسي والمكاتب الميدانيةعبر ادورات تدريبية مباترة و تنظيم  3-2
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. 

 حاالت طوارئ.اليت تشهد ينصب تركيز خا  على املكاتب اإلقليمية والبلدان و 

ات التمممممممدريبيمممممممة إهنمممممممان المممممممدور 
بالنسممممبة إىل ايع الشممممعب يف 
املقر الرئيسممممممممممممممي واملكممممممماتمممممممب 
امليمدانيمة وزيادة عدد املؤمترات 

 عرب الفيديو.

شممممممممممممعب إضممممممممممممافية يف املقر  10
يف املكاتب  9/10الرئيسممممممممممممممي و

امليمممممممدانيمممممممة  لول ممممممممار /آذار 
ا عرب ا إضمممممممممافي  مؤمتر   15و 2019

ديسمممممممممرب/كانون  الفيديو  لول
 .2019األول 

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

 5-3وتممممممدريممممممب املممممممدربني يف 
 كل ثالثة أشهر  بلدان

 مستمر مستمر

 دليل للمديرين عن الوقاية من التحرش الجنسي في مكان العمل والتصدي لهإعداد  3-4
هتم ملسممممممماعددليل للمديرين عن الوقاية من التحرش اجلنسمممممممي يف مكان العمل والتصمممممممدي له إعداد 

املتعلقمممة على الوفمممان بواةبممماهتم بفعممماليمممة ولتهيئمممة بيئمممة عممممل آمنمممة ومتنممماغممممة وللرد على البالغمممات 
 التحرش اجلنسي يف مكان العمل، ومسانلة املوظفني عن أي شكل من أشكال السلوك احملظور.ب

 الممدليممل ونشممممممممممممممره على ريتوف 
صمممممممممفحة الشمممممممممبكة الداخلية 

 ملكتب املوارد البشرية
  اتصاالت لتذكري  محلةتنظيم

بممالممدور امللقى على  املممديرين
 عاتقهم

  أكتوبر/تشممممممممممرين األول
2018 

 
 
  ينمممممماير/كممممممانون الثمممممماين

2019 

 ةار  

 تعزيز االتصاالت الداخلية بشأن االستغالل واالعتداء الجنسيين والتحرش الجنسي 3-5
يتعلق بتعزيز االتصممماالت الداخلية بشمممأن االسمممتغالل واالعتدان اجلنسممميني والتحرش اجلنسمممي،  يف ما

ج متعددة:  متضي املنظمة قدما  يف اتباع هنه
  من خالل قنوات االتصمممممممممال الداخلية  ،مكتب الشمممممممممؤون األخالقيةمن بريد إلكرتوين إرسمممممممممال

ا مع  ،إىل موظفي املنظمممة كممافممة ،املنظمممة يف يممذّكرهم بممالتزام املنظمممة بعممدم التسمممممممممممممممامح مطلقمم 
 االستغالل واالعتدان اجلنسيني والتحرش اجلنسي وتشجيع اإلبالغ عن هذه التجاوزات.

  نشمممر مراةع مباشمممرة وغري مباشمممرة بشمممكل مسمممتمر على الصمممفحة الرئيسمممية للشمممبكة الداخلية و
 ا يف ذلك مقاالت وقسمممم تدرييشممماشمممات يف املقر الرئيسمممي ويف املكاتب اإلقليمية، مبالوعلى 

 وإشعارات بارزة وإعالنات تظهر فجأة.

توعية واالتصممممماالت لحتسمممممني ا
اليت تضمممطلع بدور حاسمممم يف 
مكممافحممة التحرش اجلنسمممممممممممممي 
والوقمممممممايمممممممة من خالل تغيري 

 الثقافة يف املنظمة.

 مستمر مستمر
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  نشممر نشممرات إخبارية على الشممبكة الداخلية بشممأن مواضمميع بارزة، مبا يف ذلك مسممائل و
 التحرش اجلنسي واإلبالغ عن طريق اخل  الساخن.

  سممميتم تعزيز صمممفحات إلكرتونية لددة على شمممبكة اإلنرتنت والشمممبكة الداخلية، تعرضو 
 سياسة وعمليات اإلبالغ.

 

   

 خدمات االستشارة المقدمة للموظفيندعم  3-6
يتوىل مستشار املوظفني مسؤولية تقدمي خدمات استشارة هتدف أيضا إىل الوقاية من حاالت 

 التحرش والتحرش اجلنسي يف بيئات العمل اليت يهلفت انتباهه هلا، وإدارهتا وحّلها.
عن  اغو إحالة املوظفني الذين بلّ متت 

التحرش اجلنسي إىل مستشاري 
 املوظفني

  نوفمرب/تشرين الثاين
2018 

 أجنز

 صة على الشبكة الداخليةصفحة مخصّ  إنشاء 3-7
أكتوبر/تشرين األول   وحتديثه وضع القسم ذي الصلةمت  إنشان صفحة على الشبكة الداخلية لتوفري حتديثات

2018 
 

 أجنز

 


