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 مذكرة معلومات - CL 159/8 الوثيقة

 والتحرش الجنسي ينالجنسي االستغالل واالعتداءلمنظمة للوقاية من اخطة عمل 
 

 مقدمة -أوًال 
 
ا كان شكله وهي ملتزمة بضمان بيئة عمل خالية من التحرش. وقد عمدت إّن املنظمة ال تقبل بالتحرش أيً  -1

 .)2015/3(التعميم اإلداري  سياسة الوقاية من التحرش والتحرش اجلنسي وسوء استغالل السلطةاملنظمة إىل تطبيق 
 
للتأكيد جمدًدا على أنّه  2018فرباير/شباط  21بتاريخ  2018/02التعميم اإلداري رقم  صدروعالوة على ذلك،  -2

يف املنظمة "تؤخذ شكاوى التحرش، ال سيما التحرش اجلنسي، واالستغالل اجلنسي أو االعتداء اجلنسي، على حممل اجلّد 
بسريّة تامة" وعلى أنه "من مسؤولية املوظفني كافة، وخباصة مديري وحدات املنظمة، خلق وتشجيع فكر  تقدميهاوميكن 

 ."نيأو االستغالل أو االعتداء اجلنسياجلنسي حرش وبيئة عمل متنع الت
 
و االعتداء أ، تنّفذ املنظمة سلسلةً من التدابري ملكافحة التحرش اجلنسي واالستغالل السياساتوباالستناد إىل هذه  -3

 حايا.املتصلة بالوقاية، واإلبالغ، والتحقيق، وآليات التعويض ومحاية الض األساسية، مع الرتكيز على اجملاالت نياجلنسي

 
ـــــرد و  -4 ـــــيت تشـــــكل اإلجـــــراء املتســـــق الـــــذي تّتخـــــذه املنظمـــــة أو هـــــذه خطـــــة العمـــــل املـــــوجزة التـــــدابري يف  هـــــذهت ال

 اختاذه يف هذا الصدد. تعتزم
 

 الغرض -اثانيً 
 
سوء استغالل و اية من التحرش والتحرش اجلنسي الوق بشأن تنبثق خطة العمل هذه من احلاجة إىل وضع سياسة -5

ق املنظمة سياسة عدم التسامح إزاء االستغالل اجلنسي واالعتداء موضع التنفيذ. كما تطبّ  2015عام يف  ادرةالص السلطة
 .ا كان شكلهتقبل بالتحرش أيً اجلنسي، وال 

 
ا يتيح إجراء حتقيقات تينً ا ما نظامً أيضً  بل تتطلباحلسنة،  فقط النوايا تتطلبلعدم التسامح ال  احلقيقيةفالسياسة  -6

 ضمن احلماية املستمرة للمبلغني.ت، و واخلصوصيةالسرية  ئمبباد وتلتزمعادلة، 
 
جماالت العمل الرئيسية واإلجراءات امللموسة  ف خطة العمل بصورة خاصة إىل توضيحوضمن هذا اإلطار، هتد -7

ن التحّرش اجلنسي، وتعزيز بيئة عمل توفّر الوقاية م خلقللقواعد الرامية إىل  التنفيذ التام ضمان من أجل اختاذها اليت يتعني
 .نياالعتداء اجلنسياالستغالل و و 

http://www.fao.org/3/a-br629e.pdf
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 المواءمة مع مبادرات األمم المتحدة -اثالثً 

 
ألمم املتحدة التأكيد على سياسة عدم التسامح وعلى التزامه لعام المني األ، أعاد 2017يف نوفمرب/تشرين الثاين  -8

 ريقفذه املسألة وبنهج اإلجراءات املضادة املعززة يف منظومة األمم املتحدة، كما أنشأ هب بضمان أقصى قدر من االهتمام
 استعراض السياسات اخلاصة بالتصدي للتحرش اجلنسي والوقاية منه. بغرضمن القادة  مهام مؤلف

 
التنفيذيني  رؤساءالمها جملس ا مع هذا اهلدف، ُوضعت خطة العمل لالمتثال للمبادرات واالقرتاحات اليت قدّ ومتاشيً  -9

ث ، والذي تشارك فيه منظمة األغذية والزراعة على حنو نشط، حبيفريق املهاما ريه حاليً جيلألمم املتحدة، مع العمل الذي 
 ).ي يف األمم املتحدة (أُنظر امللحق األوللتحّرش اجلنستواءم مع النهج املشرتك واملتسق إزاء اي
 

 السياسات واإلجراءات على نطاق المنظمة -ارابعً 
 

تصدر السياسات واإلجراءات ذات الصلة على نطاق املنظمة يف جمال الوقاية من التحّرش، والتحّرش اجلنسي  -10
 دارية:اإل التعميماتمبوجب  وسوء استغالل السلطة

 
 ؛2015 - وسوء استغالل السلطةسياسة الوقاية من التحّرش والتحّرش اجلنسي  (أ)

 ؛2013 - احلماية من االستغالل واالعتداء اجلنسيني يف األزمات اإلنسانيةو  (ب)

 .2011 -سياسة محاية املبلغني عن األعمال غري القانونية و  (ج)
 

 الجمهور والمستفيدون   -اخامسً 
 

والعـــــاملني يف املقـــــّر الرئيســـــي واملكاتـــــب  مـــــوظفي املنظمـــــةاجلمهـــــور املباشـــــر خلطـــــة العمـــــل مـــــن مجيـــــع  يتـــــألف -11
يف مجيـــــــع أنشـــــــطتهم  نيتصـــــــّدي للتحـــــــرش اجلنســـــــي واالســـــــتغالل واالعتـــــــداء اجلنســـــــيلمـــــــن أجـــــــل اامليدانيـــــــة لتـــــــوجيههم 

 على مستويات املنظمة كافة.
 

خــــــرين، مبــــــا يف ذلــــــك مــــــوظفي اآلصــــــلحة املألصــــــحاب  ذات أمهيــــــةأن تكــــــون خطــــــة العمــــــل ذلك ميكــــــن كــــــو  -12
ـــــــة ومنظمـــــــات اجملتمـــــــع املـــــــدين. وترمـــــــي اســـــــرتاتيجية االتصـــــــاال اخلاصـــــــة خبطـــــــة  تاألمـــــــم املتحـــــــدة، والشـــــــركاء يف التنمي

 للمـــــدراءمـــــوظفي املنظمـــــة، كمـــــا تـــــرد مـــــن بـــــني اســـــرتاتيجياهتا إحاطـــــات منتظمـــــة  قبـــــلمـــــن  التنفيـــــذالعمـــــل إىل تشـــــجيع 
 خطة العمل.وطرق أهداف   عن كتّيب يشرحفضًال 
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 مجاالت العمل   -اسادسً 
 

 ني اجلنســـــــــــــني تســـــــــــــاوية باملعالقات غري القائمة على الإّن التحرش اجلنســـــــــــــي هو نتيجة ثقافة من التمييز واملزايا  -13
 .ككلّ   منظومة األمم املتحدة املنظمة ويف وعلى ديناميكيات القوة. وال متسع هلا يف

 
 :هي العمل على ثالثة جماالت عمل رئيسية ةوترّكز خط -14

 
 :رفع التقارير

 
التنفيذيني يف  اءالرؤساملهام التابع جمللس  فريقمع جهود  يتماشىاملنظمة  ملوظفيإجراء استقصاء مستهدف  (أ)

 قائمة على األدلّة؛القرارات الدقيقة وصنع التقارير ال لضمان رفعجمال التحرش اجلنسي 

 لدى اخلط الساخن، خط املساعدة (تعدد اللغات، اعتبارات االستعانة رفع التقارير يف جمال قدراتالتعزيز و  (ب)
 نظراء يف األمم املتحدة)؛المبصادر خارجية بشأن اقرتاح التعاون مع 

 لرصد املنتظم ملساءلة الشركاء يف التنفيذ والتزامهم مبعايري املنظمة؛ل ةآلي إنشاءو  (ج)

 ؛اجملتمعية الشكاوىحتسني آلية و  (د)

 نيشبكة جهات االتصال املعنية باحلماية من االستغالل واالعتداء اجلنسي بواسطةقاعدة بيانات سرية  إنشاءو  (هـ)
 ، واحلفاظ على قاعدة البيانات هذه؛نيجلميع التقارير الواردة بشأن االستغالل واالعتداء اجلنسي

التنفيذيني  لرؤساءااملهام التابع جمللس  فريقعاون مع وضع قاعدة بيانات لفحص حاالت التحرش اجلنسي بالتو  (و)
 واملعين بالتحرش اجلنسي.

 
 التحقيق وصنع القرارات

 
 يف مكتب املفتش العام؛ ةواحد ةفني إضافة وظيفةبعلى التحقيق  ةزيادة القدر  (أ)

والندوات  ،مقارها يف رومالوكاالت اليت توجد اتعزيز الشبكة مع األقران يف قطاع املساعدات اإلنسانية (و  (ب)
 نرتنت للجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت) لتبادل اخلربات واملمارسات اجليدة.عرب اإل

 
 التواصل والدعم

 
مة، مبا يف والتحرش اجلنسي جلميع موظفي املنظ نيبشأن االستغالل واالعتداء اجلنسي برنامج تدرييب إنشاء (أ)

 ؛لسنويا تنشيطيالتدريب الو  املباشرة وعمليات التدريباإللزامية،  التعلم اإللكرتوينذلك مناهج 

 والتحرش اجلنسي؛ نياالستغالل واالعتداء اجلنسيمسائل توعية مجيع موظفي املنظمة على و  (ب)
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ـــــة مـــــن التحـــــّرش اجلنســـــي واالســـــتجابة لـــــه يف مكـــــان العمـــــل، لـــــدى و  (ج) ـــــل مـــــوجز للمـــــدراء بشـــــأن الوقاي دلي
 توزيعه على املدراء يف املنظمة؛ ليتمالتنفيذيني  الرؤساءتصميمه من جانب جملس 

 ي؛والتحرش اجلنس نيتصميم وتوزيع الكتيبات وامللصقات بشأن االستغالل واالعتداء اجلنسيو  (د)

 والتحرش اجلنسي. نيتعزيز االتصاالت الداخلية بشأن االستغالل واالعتداء اجلنسيو  (هـ)
 

ينبغي بذل لكن و ، يتم التعجيل بإجراءات املنظمة، الرؤســـــــاء التنفيذينيجمللس التابع املهام  فريقكما أشـــــــار إليه و  -15
، جيب أن تضـــــــــــمن عدم وجود األخرى زيد من اجلهود: فإن منظمة األغذية والزراعة، على غرار منظمات األمم املتحدةامل
مســـاءلة   وجهيفا خصـــبة للتحّرش اجلنســـي؛ وإزالة احلواجز القائمة رمسية للصـــمت والتســـاهل اليت توفّر أرضًـــ الثقافات غري ال

عزيز الئمتني لضـــحايا التحّرش اجلنســـي؛ وتوســـيع نطاق جهود الوقاية واالســـتجابة؛ وتاملســـاعدة املماية و احلاملرتكبني وتوفري 
قيمة متســـاوية ويعاملون فني بيث يتمتع مجيع املوظحببيئة عمل متنوعة، وشـــاملة وحمرتمة  وخلقالقدرات يف جمال التحقيق؛ 

ملســـؤوليات مع حتديد ا زمنًيا وحمددة بكرامة. وقد ُوضـــعت خطة العمل يف هذا الســـياق، وتســـاندها منجزات أكثر تفصـــيًال 
 اإلدارة الداخلية. ألغراض
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 ق األولالملح

 
 -تحدةاألمم الم منظومةالتنفيذيين المعني بالتحرش الجنسي في  الرؤساءالمهام التابع لمجلس  فريق

 2018تّم تحديثه في أبريل/نيسان 
 
 . كما أن التحّرش اجلنسي بصورة خاصة يعكساألخالقية ألمم املتحدةا ئمع مباد أيًا كان شكلهيتعارض التحّرش  

 خرى للسلطة.أ اتوعلى ديناميكي اجلنسنيعالقات بني اليف  تكافؤالعدم  ثقافة من التمييز واملزايا القائمة علىوجود 
 
 مؤســســات داخلمبعاجلة التحرش اجلنســي  فريق املهام املعين 2017التنفيذيني يف دورته لعام  الرؤســاءأنشــا جملس قد و  

  ملاضـــــــيةاأعمال مكثفة خالل األشـــــــهر ب اضـــــــطلعرئيس اللجنة اإلدارية الرفيعة املســـــــتوى. وقد  برئاســـــــةاألمم املتحدة،  منظومة
حلماية  لســــــريعةارّكز على الطريقة اليت ميكن للنظام من خالهلا توســــــيع نطاق جهود الوقاية واالســــــتجابة حيث املهام،  فريقمع 

 بيئة عمل متكينية. وخلقالضحايا ودعمهم، من أجل تعزيز القدرات يف جمال التحقيق 
 
 :يه إجراءات فورية يف مخسة جماالت رئيسية مع إختاذاملهام سلسلًة من املبادرات ذات األولوية،  ويقود فريق 
 

 التعريف املوّحد: تطبيق تعريف موّحد للتحّرش اجلنسي على حنو متسق. -1
حدة، وتعزيز األمم املت مؤسسات منظومةلة للتطبيق يف مجيع بمشرتكة قا ئاالتساق يف السياسات: وضع مبادو  -2

 القدرات يف جمال التحقيق.
الذين  األفرادقاعدة بيانات للفرز على نطاق منظومة األمم املتحدة لتفادي إعادة استخدام  إنشاءنظام الفرز: و  -3

 مة بسبب ارتكاهبم فعل حتّرش جنسي.انتهت عالقة عملهم مع املنظ
: مجع وحتليل البيانات يف منظومة األمم املتحدة حبيث يتم رفع تقارير دقيقة يف الوقت املالئم، اإلجرائيةاألدلّة و  -4

 وتستند السياسة بشكل قوي على أفضل األدلّة املتاحة.

 يف ذلك دليل مشرتك للمدراء.أدوات التواصل: وضع أدوات للتوعية، واالتصال والتواصل، مبا و  -5

 
أبريل/نيســــــــان  13 يف الذي ُعقداإلدارية الرفيعة املســــــــتوى يف اجتماعها  اللجنةتوصــــــــيات فريق املهام إىل  رُفعتوقد  

 توجيهات ومدخالت.إعطاء لالستعراض و  2018
 
األمم  سات منظومةمؤس: بالفعل، جيب أن تفكك لكن هناك الكثري الذي يتعني القيام به، وّمت التعجيل باإلجراءات 

القائمة اليت تعرتض  باتالعقا خصـــبة للتحّرش اجلنســـي؛ وإزالة املتحدة الثقافات غري الرمسية للصـــمت والتســـاهل اليت توفّر أرضًـــ 
لوقاية واالستجابة؛ االئمتني لضحايا التحّرش اجلنسي؛ وتوسيع نطاق جهود املومساعدة الماية احلوتوفري  مرتكيب اجلرميةمساءلة 
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قيمة متســــــــــــــاوية يث يتمتع مجيع املوظفني بحببيئة عمل متنوعة، وشــــــــــــــاملة وحمرتمة  وخلقوتعزيز القدرات يف جمال التحقيق؛ 
 ويعاملون بكرامة.

 
، مع 2018خريف  يفاليت ســــــــتعقد املهام عمله هبدف رفع اســــــــتنتاجاته إىل اجمللس يف دورته  فريقواصــــــــل يوســــــــوف  

 األولويات التالية:على  الرتكيز
 

 ؛األمم املتحدة بشأن التحرش اجلنسي واعتماده منظومة وضع الصيغة النهائية لنموذج مرجعي لسياسة •

ال رفع التقارير عملية حسنة التوقيت ودقيقة يف جم لكفالةككّل   املنظومةعلى نطاق وحتليلها إقامة آلية جلمع البيانات و  •
 وصنع القرارات القائمة على األدلة؛

ــــذينتوســــيع نظــــام الفــــرز و  • ــــالتحرش اجلنســــي  ليشــــمل األفــــراد ال ــــديهم ادعــــاءات عالقــــة ب ــــذين يغــــادرونل املنظمــــة  وال
 قبل إجناز العملية؛

 اقرتاحات لتعزيز القدرات يف جمال التحقيق؛ تقدميو  •

 إعداد اقرتاح لوضع �ج مشرتك بشأن خطوط املساعدة/اخلطوط الساخنة للتحرش اجلنسي؛و  •

 له. ديوالتصوتطوير أدوات للتوعية، واالتصال والتواصل بشأن الوقاية من التحرش اجلنسي يف مكان العمل  •


