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  (،QRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )

  للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة 

  www.fao.orgوميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 

 
MW833/A 

 

 A 

 المجلس
 الدورة التاسعة والخمسون بعد المائة

 2018يونيو/حزيران  8-4روما، 

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

 
 موجز

 
تعطي هذه الوثيقة معلومات عن سييياسييات وعمليات وإارااات املنظمة للوقاية من الت رال والت رال ا نسييي  

وحىت اآلن بشيييييييان راع التقارير والت قيق  2011وسيييييييوا اسيييييييتيالت السيييييييلطة. وهي تعر  امارااات املتخذة منذ عام 
ات اليت صييييييدرت معخرجما عن رلس الر سيييييياا وصيييييينع القرارات، بامىلييييييااة إىل التواصييييييل والدعت، ومواامت ا مع التوصييييييي

 التنفيذيني يف منظومة األمت املت دة. 

 اإلجراءات التي يُقترح اتخاذها من جانب المجلس
 
ا بالسييييييييييييييياسييييييييييييييات وامارااات واآلليات املتينة املواودة يف املنظمة للوقاية    قد يرغب اجمللس يف أن ياخذ علمجم

 من الت رل والت رل ا نسي وسوا استيالت السلطة. 

 ميكن توايه أي استفسارات بشان مضمون هذه الوثيقة إىل:
  Fernando Servánالسيد 

 مدير مكتب املوارد البشرية 
 2299 5705 3906+ اهلاتف:
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 معلومات أساسية -أولا 
 
 يقوم التزام منظمة األغذية والزراعة )املنظمة( بالوقاية من حاالت االسييييييييييييييتيالت ا نسييييييييييييييي واالعتداا ا نسيييييييييييييي  -1

 على مبادئ النزاهة وامل نية واحرتام حقوق امنسان وكرامة الشعوب كااة. 
 
وتتبع املنظمة سييياسيية عدم التسييامق املطلق مع أي  ييكل من أ ييكات الت رل، ال سيييما سييياسيية عدم التسييامق  -2

 املطلق مع أي  كل من أ كات الت رل ا نسي أو االستيالت ا نسي أو االعتداا ا نسي.
 
 اه السييييرعة.ولدى املنظمة إارااات وآليات متينة تسييييمق بتقدا  ييييكاوى وبلاراا عمليات لقيق كاملة على و  -3

واىلييي جما لتقدا الشيييكاوى ومرااعت ا  ، تضيييع إارااجم 2015وإنا هذه اآلليات اليت ارى تعزيزها يف  ييي ر ينايرنكانون الثا  
ويف ىلييييييييييييييوا نتائذ الت قيقات املذكورة، تتخذ التداب  التاديبية  والت قيق اي ا من اانب مكتب املفتش العام يف املنظمة.

 ف من اخلدمة. املناسبة، مبا يف ذلك الصر 
 
سياسة محاية املبليني عن األعمات غ  القانونية  2011وجتدر ام ارة إىل أنا املنظمة كانت قد اعتمدت يف عام  -4

مرىلييييييييييييييية، مبا اي ا الت رل وقامت بتطبيق ا حلماية موظفي املنظمة من االنتقام عند اماادة عن حاالت مسييييييييييييييلكية غ  
 انتقاميجما قد اختذ حبق ت بسيييييييبب إاادلت عن سيييييييلو   الذين يعتربون أنا إارااجم  طلبات احلماية من اانب أولئكو ا نسيييييييي. 

 غ  مٍرٍ  أو لتعاوهنت مع عملية تدقيق أو لقيق مرخص هلا. 
 
 ، عا ت املنظمة مسييييييييالة االسييييييييتيالت ا نسييييييييي أو امسييييييييااة ا نسييييييييية من قبل موظفي املنظمة 2013ويف عام  -5

 املسييتفيدين من املسيياعدة وأي  ييخص مرتبط ملعالا املسييتفيدين من خالت أو أي موظف آخر مرتبط بعمل املنظمة، حبقا 
 .احلماية من االستيالت ا نسي واالعتداا ا نسيإصدار التعميت عن 

 
وقد عمدت  الت رل.وإنا املنظمة ال تقبل بالت رل أيا كان  يييييييييكله وهي ملتزمة بضيييييييييمان بيئة عمل خالية من  -6

 .سياسة الوقاية من الت رل والت رل ا نسي وسوا استيالت السلطة، إىل تطبيق 2015املنظمة ملذا الصدد، يف عام 
 
 2018رن يييبا  ارباي 21بتاريخ  02ن2018وعالوة على ذلك، أصيييدر املدير العام للمنظمة التعميت امداري رقت  -7

للتاكيد رددجما على أناه يف املنظمة "تعخذ  ييكاوى الت رل، ال سيييما الت رل ا نسييي، واالسييتيالت ا نسييي أو االعتداا 
ا نسييييييي، على دمل ا دا وميكن تقدمي ا بسييييييرياة تامة" وعلى أنه "من مسييييييعولية املوظفني كااة، و اصيييييية مديري وحدات 

 مل متنع الت رل أو االستيالت أو االعتداا ا نسي." املنظمة، خلق وتشجيع اكر وبيئة ع
  

http://www.fao.org/3/a-bs752e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bs752e.pdf
http://www.fao.org/3/a-br629e.pdf
http://www.fao.org/3/a-br629e.pdf
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 مشاركة المنظمة في فريق مهام مجلس الرؤساء التنفيذيين  -ثانياا 
 المعني بالتحرش الجنسي

 
ا املنظمة يف اريق م ام رلس الر سيياا التنفيذيني املعح بالت رل ا نسييي )اريق امل ام( منذ إنشييائه  -8  يياركت أيضييجم

 وهي تتابع مناقشات اريق امل ام عن كثب.  2017يف   ر نوامربنتشرين الثا  
 
ويف مطلع  يييييييييي ر مايونأيار، خالت ااتماع رلس الر سيييييييييياا التنفيذيني ملنظومة األمت املت دة املعح بالتنسيييييييييييق،  -9

 أ رف األمني العام على السة خاصة تناولت مسالة الت رل ا نسي يف املنظمات التابعة ملنظومة األمت املت دة. 
 

 العيام قيادة العياا كيااية ومليع املوظفني يف منظومية األمت املت يدة إىل االنضييييييييييييييميام إلييه يف سييييييييييييييعيه  ودعيا األمني -10

ضييييع مرتكا االعتدااات للمسيييياالة  إىل إحداث تيي  ثقايف يضييييمن واود بيئة عمل ال تتسييييامق مع الت رل ا نسييييي وختع
 ويشعر اي ا املوظفون باألمان عند اماادة عن األحداث. 

 
 ات التابعة ملنظومة األمت املت دة مدعوة إىل العمل اورجما يف اجملاالت الرئيسية الثالثة التالية: وإنا املنظم -11
 

إتاحة آليات على غرار خطو  املسيييييييييييييياعدة على مدار السيييييييييييييياعة لكي يفيد املوظفون عن حاالت الت رل  رفع التقارير:
 وحيصلوا على الدعت؛ إنشاا قاعدة بيانات على نطاق املنظومة ككلا لتجنب إعادة تعيني أاراد ارتكبوا لر جما انسيجما. 

 
ومعا ت ا من خالت االسييييييييييييتعانة مب ققني إارااات معجالة لتلقي الشييييييييييييكاوى ودراسييييييييييييت ا التحقيق وصنننننننننننع القرارات: 
 متخصصني، مبا يف ذلك نساا. 

 
إاراا عمليات مسيييق النطباعات املوظفني  تدريب إلزامي؛ إتاحة أدلاة للمديرين؛ تنسييييق السيييياسيييات. التواصنننا والدع :

 من أال االستفادة من جتارملت 
 

 التطبيق في منظمة األغذية والزراعة -ثالثاا 
 

)سيييييياسييييية الوقاية من الت رل والت رل ا نسيييييي  2015نظمة سيييييياسييييية متينة منذ سييييينة كما ذكر أعاله، لدى امل -12
( وإنا مليع التداب  اليت يقرتح ا رلس الر سييياا التنفيذيني تقريبجما لكي تنفذها AC 2015/03 -وسيييوا اسيييتيالت السيييلطة 

 املنظمات التابعة ملنظومة األمت املت دة قائمة بالفعل. 
 

ومكتب املفتش العام هو املكتب  .اآلليات الخاصنننننننننننة برفع التقاريرام إىل تطبيق وقد عمد مكتب املفتش الع -13
 املسييييييييييعوت عن الت قيق يف مليع  ييييييييييكاوى الت رل ولديه نظام خط سيييييييييياخن مصييييييييييص هلذه الياية وجتري مراقبته يوميجما، 

( بلمكان hotline@fao.org-investigationsمبا يف ذلك خط هاتف ومسييييييييتودع لرسييييييييائل الربيد املكرتو  مامونني )
ا إىل اانب  موظفي املنظمة وغ هت من مقدمي الشيييييكاوى النفاذ إليه ل اادة عن أي سيييييوا سيييييلو . وتعمل املنظمة أيضيييييجم

mailto:investigations-hotline@fao.org
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تجناب إعادة تعيني أاراد أا زة أخرى تابعة لألمت املت دة من أال إنشيييييييييييييياا قاعدة بيانات على نطاق املنظومة ككلا ل
 ارتكبوا أي نوع من أنواع الت رل. 

 
 اريق لقيق متخصيييييييص تراعى ايه املسييييييياواة بني ا نسيييييييني، ويضيييييييتا  عمليات التحقيق وصنننننننع القراراتويتوىل  -14

 سيييييتا نسييييياا ويعمل ىليييييمن مكتب املفتش العام وهو متاخ للمشييييياورات الشيييييخصيييييية وعرب الفيديو مع املوظفني أو غ هت 

  لشكاوى الذين يفيدون عن مسائل لرل انسي.من مقدمي ا
 

حسييييب املقتضييييى يف املنظمة،  التواصنننا والدع وإىلييييااة إىل ما تقدم، تعمل املنظمة حاليجما على تعزيز إارااات  -15
 من خالت توحيد السياسات وتعزيز االتصاالت الداخلية ملذا الشان. 
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ة الت رل ا نسيييييييي داخل املنظمات التابعة ملنظومة األمت بيان رلس الر سييييييياا التنفيذيني بشيييييييان معا ة مسيييييييال الملحق.
 ( 2018مايونأيار  4املت دة )

 
 بيان مجلس الرؤساء التنفيذيين بشأن معالجة مسألة التحرش الجنسي 

 داخا المنظمات التابعة لمنظومة األم  المتحدة
 
إنا الت رل ا نسييييييييي هو نتيجة ثقااة من التمييز واملزايا قائمة على عالقات غ  متسيييييييياوية بني ا نسييييييييني وعلى  

 وال متسع هلا يف منظومة األمت املت دة. ديناميكيات القوة.
 
يه على وحنن ر سييييياا املنظمات التابعة ملنظومة األمت املت دة نعكد رددجما التزامنا الراسيييييخ باتباع هنذ ال تسيييييامق ا 

امطالق إزاا الت رل ا نسييييي؛ وتعزيز ا ود الوقاية واالسييييتجابة املتم ورة حوت الضيييي ية؛ وتشييييجيع قيام بيئة عمل آمنة 
 و املة. 

 
 وإنا األعضاا يف رلس الر ساا التنفيذيني يقودون العمل يف راالت رئيسية ثالثة هي:  
 

 رفع التقارير:
 
ة على مدار السييييييياعة لكي يفيد املوظفون عن حاالت الت رل وحيصيييييييلوا إتاحة آليات على غرار خطو  املسييييييياعد •

 على الدعت
 إنشاا قاعدة بيانات على نطاق املنظومة ككلا لتجنب إعادة تعيني أاراد ارتكبوا لر جما انسيجما •
 

 لتحقيق وصنع القرارات 
 
 إرساا إارااات معجالة لتلقي الشكاوى والنظر اي ا ومعا ت ا •
 ققني متخصصني، مبا اي ت نساا تعيني د •
 

 التواصا والدع  
 
 تدريب إلزامي؛ إتاحة أدلاة للمديرين؛ توحيد السياسات  
 
 إاراا عمليات مسق النطباعات املوظفني من أال االستفادة من جتارملت  •
 
 بقيمة املوظفني وجيب أن تكون منظمة األمت املت دة مكانجما يقرا  وسنواصل العمل يف سبيل تيي  ثقااة منظماتنا. 

 وميكان ت من راع صولت وال يتسامق إطالقجما مع حاالت الت رل ا نسي. 


