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 السياق
 
مت تعزيز إجراءات منظمة األغذية والزراعة )املنظمة( للوقاية من التحّرش والتحّرش اجلنسيييييييييييي وسيييييييييييوء اسيييييييييييت ال   -1

 .2019، وستواصل املنظمة تعزيز هذه اإلجراءات يف عام 2018السلطة يف عام 
 
وخال  األشييييلر القليلة املا ييييية، عمل  املنظمة على عّدة جبلات. وواصييييل  املنظمة بذ  اجللود لضييييمان بيئة  -2

صيية للوقاية من التحّرش اجلنسييي يف   عمل خالية من التحّرش اجلنسييي. ويف هذا الصييدد، اسييتحدث سييياسيية جديدة ةصييّ
. وإىل جانب إجراءات هامة أخرى، تعزز هذه السيييياسييية ثالثة ماالت عمل رئيسيييية وهي: اإلبال ، 2019رباير/ شيييبا  ف

 والتحقيق واختاذ القرارات، والتواصل والدعم.
 
وباإل ييافة إىل ذل ، اسييتعر يي  املنظمة خطة عمللا وحّدثتلا يفخذةس يف ااسييبان العمل الذي أجراه فريق امللام  -3

ونتائج املسييييييييير الذي أجري السيييييييييتطالع يفراء موتفي منظومة األمم املتحدة حو  التحّرش اجلنسيييييييييي الذي كان  الداخلي
. وتسيييييييتند الاتيبات الداخلية يف املنظمة 2018متاحسا جلميع املوتفني والعاملني من غري املوتفني يف نوفمرب/تشيييييييرين الثا  

يربط بني الفريق املعين باملوارد البشرية والفريق الطيب والفرق املعنية للوقاية من التحّرش اجلنسي إىل هنج متعدد التخصصات 
بالشيييييألون األخالقية والتدريب والتحقيق. ويف الوق  نفسيييييه، تواصيييييل املنظمة العمل بنشيييييا  على مسيييييتوى منظومة األمم 

 املتحدة من خال  مشاركتلا الناشطة يف عمل فريق امللام التابع جمللس الرؤساء التنفيذيني.
 

 التقدم المحرز في مبادرات األمم المتحدة
 
ا  2018أحرزت املرحلتييان األوىل والثييانييية من عمييل فريق امللييام التييابع جمللس الرؤسييييييييييييييياء التنفيييذيني يف عييام  -4 تقييدميس

ا يف معاجلة مسييييييييألة التحّرش اجلنسييييييييي يف منظومة األمم املتحدة. ووافق  اللجنة اإلدارية الرفيعة املسييييييييتوى خال   ملموسييييييييس
يف اليونسيييييكو بباريس، على اإلجراءات والتوصييييييات اله اتفق عليلا  2018أكتوبر/ تشيييييرين األو   12و 11تماعلا يف اج

نوفمرب/ تشيييرين الثا   8و 7فريق امللام واله أقّرها يف وق  الحق ملس الرؤسييياء التنفيذيني خال  دورته العادية الثانية يف 
 ئيسية يف ما يلي:يف نيويورك. ومتثل  اإلجنازات الر  2018
 

و ييييييييييع سييييييييييياسيييييييييية توذجية على نطاق منظومة األمم املتحدة حو  التحّرش اجلنسييييييييييي تنطبق على  )أ(
 املنظمات مجيعسا.

من أجل تفادي إعادة  لفحص حاالت التحّرش اجلنسيييييييي بClearCheckب إصيييييييدار بقاعدة بيانات )ب(
ا جنسيسا، تعيني أفراد انتل  عالقة عمللم مع املنظمة بسبب التوصل إىل حك م بأهنم ارتكبوا حتّرشس

ادعاءات عالقة بالتحّرش اجلنسييييييييييييييي والذين ي ادرون املنظمة قبل  توجد حبقلمومشل األفراد الذين 
 انتلاء اإلجراءات.
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إرسيييييياء يفلية جلمع البيانات وحتليللا على نطاق املنظومة ككّل لضييييييمان دقة توقي  رفع التقارير وحسييييين  )ج(
وحتليل نتائج اسيييتبيان شيييامل على نطاق املنظومة ككل  -ى أسييياأل األدلةتوقيتلا ورسيييم السيييياسيييات عل

 بشأن اإلبال  عن حاالت التحّرش اجلنسي.
 و ع دليل مشاك للمديرين كأداة لتعزيز التوعية واالتصا  والتواصل. )د(
مم تقييم االو  املتعددة املرتبطة باخلطو  السييييييييييييياخنة/خطو  املسييييييييييييياعدة اله و يييييييييييييعتلا منظمات األ )ه(

املتحدة، واقااح و ع إطار عمل للحلو  املرتبطة باخلطو  الساخنة/خطو  املساعدة مقارنة مبجموعة 
 من املعايري اخلاصة بأفضل املمارسات.

مواصييييييييلة بذ  اجللود على نطاق املنظومة من أجل تعزيز قدرات التحقيق وجودة عمليات التحقيق  )و(
أجلزة التحقيق يف فريق امللام/ واللجنة الدائمة  مبا يف ذل  من خال  اجتماع مشيييييييييييييياك لرؤسيييييييييييييياء

 املشاكة بني الوكاالت.
 

 نتائج المسح الستطالع آراء موظفي منظومة األمم المتحدة حول التحّرش الجنسي
 
، أجرت شركة خارجية بالنيابة عن األمم املتحدة مسحسا الستطالع يفراء املوتفني 2018يف نوفمرب/تشرين الثا   -5

مة حو  التحّرش اجلنسييييييييي يف مكان العمل. وقد أتير هذا املسيييييييير ذات الطابع السييييييييري على االنان  يف ل ات يف املنظ
األمم املتحدة الرمسية السيي  لرصييد حاالت التحّرش اجلنسييي والتصييورات املرتبطة به عرب موتفي األمم املتحدة، وذل  من 

 رق اإلبال  عن التحّرش اجلنسي.أجل تعزيز يفليات ااماية، وتعزيز الدعم املتاح، وحتسني ط
 
وقد كان معد  الرد على املسر على مستوى منظومة األمم املتحدة ويف املنظمة منخفضسا نسبيسا. فقد بلغ معد   -6

، يف املائة 17كيانسا   31املشيييييييييييييياركة اإلمجاا للموتفني والعاملني من غري املوتفني عرب كيانات األمم املتحدة البالغ عددها 
ردًّا على املسيييير يف اإلمجا ، ومتثل الردود  364 30، أي ما يسيييياوي يف املائة 14.6ملشيييياركة يف املنظمة فيما كان  نسييييبة ا

 ردًّا. 898 1املتأتية من موتفي املنظمة 
 
 يف املائة 14.6ردًّا مبعد  رّد يقدر بنحو  898 1أما النواتج الرئيسييييييييييييييية للنتائج املنبثقة عن الردود البالغ عددها  -7
 وتفسا وعامالس غري موتف يف املنظمة( فتشمل ما يلي:م 967 12مشاركسا من بني  898 1 )أي
 

األشييكا  األكثر شيييوعسا للتحّرش اجلنسييي وقد متثل  األشييكا  األكثر شيييوعسا للتحّرش اجلنسييي اله أبلغ  )أ(
عنلا املشاركون يف القصص أو األخبار املضحكة ذات الطابع اجلنسي اله كان  جارحة، وحماوالت غري 

إىل مناقشييية األمور اجلنسيييية، واإلمياءات أو اسيييتخدام ل ة اجلسيييد ذات الطابع اجلنسيييي مرّحب هبا جلذهبم 
 اله أشعرهتم باارج أو باإلهانة وأّدت إىل ترقيات أسرع أو معاملة أفضل يف حالة التعاون اجلنسي.
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ش كان  نسييييييييبة التعرض للتحر   معد  التعّرض للتحرش اجلنسييييييييي حبسييييييييب نوع اجلنس والفئات العمرية. )ب(
اجلنسيييي لدى املشييياركني الذين عّرفوا عن أنفسيييلم كألناى هي األعلى. أما بالنسيييبة إىل الفئات العمرية، 

 عامسا أهنم يتعر ون للتحرش اجلنسي. 34و 25فقد ذكر املشاركون الذين تااوح أعمارهم بني 
ن  معدالت التعّرض معد  التعّرض للتحرش اجلنسييي حبسييب اهلوية اجلنسييية. يف فئة اهلوية اجلنسييية، كا )ج(

 للتحّرش اجلنسي لدى املشاركني الذين عّرفوا عن أنفسلم كمثليني هي األعلى.
معد  التعّرض للتحرش اجلنسيييييييييي حبسيييييييييب نوع الوتيفة. بالنسيييييييييبة إىل أنواع الوتائف، كان  معدالت  )د(

 التعرض للتحّرش اجلنسي األعلى لدى املشاركني الذين عّرفوا عن أنفسلم كمستشارين.
 
وقد حدد التقرير النلائي مموعات رئيسيييييييييية من األفراد يف املنظمة ينب ي أن يكونوا  يييييييييمن أولويات اهتمامات  -8

عامسا واملسييتشييارون  44و 25( األفراد املسييتلدفون الضييعفاء أي النسيياء واألفراد الذين تااوح أعمارهم بني 1املنظمة وهم: )
عامسا مبا يشمل بشكل رئيسي  54و 45لرجا  الذين تااوح أعمارهم بني ( واملتحّرشون احملتملون أي ا2) ؛بشكل أساسيييي
 املشرفني واملديرين وبعض كبار القادة.الزمالء وكذل  

 
وعلى الرغم من اخنفاض معد  الّرد على املسر، وأوجه القصور املنلجية ذات الصلة يف ما يتعلق باستقراء نواتج  -9

ملمة. فقد شييييّكل هذا املسيييير خط األسيييياأل لقياأل الت يري، والعمل لبلورة املبادرات موثوقة، ميثل هذا املسيييير خطوة أوىل 
ا  املسييتقبلية اله سيييتم تكييفلا مع مراعاة هذه الفئات احملددة. وعالوة على ذل ، ميكن للدروأل املسييتفادة أن توفّر أسيياسيس

 لتحسني املسر مع دمج املنلجيات على حنو أكثر تكامالس يف املستقبل.
 

 دم المحرز ضمن المنظمةالتق
 
على النحو املذكور أعاله، حتقق إجناز ملّم متّثل يف اسييييتحداى سييييياسيييية جديدة للوقاية من التحّرش اجلنسييييي يف  -10

فرباير/شبا  استنادسا إىل السياسة النموذجية ملنظومة األمم املتحدة، ومت تكييفلا لتتالءم مع أطر العمل املألسسية والقانونية 
 نظمة.احملددة للم

 
وخال  األشييييييييييلر القليلة املا ييييييييييية، شييييييييييارك  املنظمة يف عدة اجتماعات مع فريق امللام التابع جمللس الرؤسيييييييييياء  -11

التنفيذيني لضييمان مواءمة السييياسييات اله تعتمدها كيانات األمم املتحدة مع السييياسيية النموذجية بشييأن التحّرش اجلنسييي 
، أصيييدرت املنظمة سيييياسييية جديدة، وكان  من بني أوىل وكاالت األمم 2019فرباير/شيييبا   13على نطاق املنظومة. ويف 

 املتحدة اله تعتمد النموذج املرجعي لألمم املتحدة الذي يتضمن التعريف املوّحد للتحرش اجلنسي.
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، و ييييييييع  املنظمة خطة عمل ونفذت إجراءات ملموسيييييييية 1وباإل ييييييييافة إىل ذل ، وعلى النحو املذكور سييييييييابقسا -12
ا تعزيز خطة العمل عن طريق مبشييييياركة امل كاتب واألقسيييييام الداخلية والتنسييييييق مع مكتب املوارد البشيييييرية. وسييييييجري أيضيييييس

 األنشطة املالئمة ملعاجلة نتائج املسر. ويعمل فريق امللام الداخلي على وجه التحديد على األمور التالية:
 

تشيييييييييّكل جزءسا من عملية اإلااق و يييييييييع مموعة أدوات للوقاية من التحّرش اجلنسيييييييييي، من شيييييييييأهنا أن  (أ)
 باخلدمة جلميع املستخدمني اجلدد.

إدراج مألشييييرات خاصيييية يف نظام تقييم وإدارة األداء ملوتفي املنظمة ترتبط بالوقاية من التحّرش اجلنسييييي  )ب(
وحتقيق املسيييييييييييياواة بني اجلنسييييييييييييني من أجل مسيييييييييييياعدة املديرين يف الوفاء بالتزاماهتم كقدوة لت يري الثقافة 

 املنظمة. يف
حتديد مواعيد السييفرات اهلادفة للموتف املسييألو  عن الشييألون األخالقية من أجل توفري الدعم واملشييورة  (ج)

 على مستوى املكاتب القطرية واملكاتب اإلقليمية.
 
 ويف ما يلي ملخص ةتصر عن اإلجراءات احملّدثة. -13
 

 اإلبالغ -ألف
 اخن/ خط املساعدةتعزيز قدرات اإلبال  بواسطة اخلط الس 1-ألف

 
خّصص  املنظمة صندوق بريد صويت للخط الساخن اااا الذي يتوىل مكتب املفتش العام إدارته حىت يتسّّن  -14

 للمشتكني ترك رسائل خارج ساعات العمل.
 

 إنشاء يفلية لرصد مساءلة الشركاء يف التنفيذ بشكل منتظم 2-ألف
 
ليزية واإلسييييييييبانية كاجلنسييييييييي يف التقرير القطري السيييييييينوي )بالل ة اإلن مت إدراج قسييييييييم خاي بالوقاية من التحّرش -15

والفرنسييية(، يقتضييي من املسييألولني يف املكاتب القطرية و ييع قائمة باإلجراءات اله مت اختاذها السييتحداى وتشييجيع فكر 
 وبيئة عمل متنع التحّرش أو االست ال  أو االعتداء اجلنسي.

 
، سييتدرج املنظمة 2019ار اسييتبيان الضييوابط الداخلية ملكاتب املنظمة امليدانية لعام وباإل ييافة إىل ذل ، ويف إط -16

قسمسا بشأن مساءلة الشركاء يف التنفيذ والتزاملم مبعايري املنظمة، من أجل إدارة ورصد تنفيذ الربامج والكشف عن القضايا 
 يف الوق  الفعلي، وبالتاا تقليل املخاطر املرتبطة بسمعة املنظمة.
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 حتسني يفلية الشكاوى اجملتمعية 3-ألف
 

مت إصيييييدار اخلطو  التوجيلية األولية بشيييييأن يفلية الشيييييكاوى اجملتمعية مع إيالء اهتمام خاي مبشييييياركة أصيييييحاب  -17
املصييييلحة ويفليات تقدش الشييييكاوى للمجتمعات احمللية. ويف هذا الصييييدد، و ييييع  املنظمة اخلطو  التوجيلية العملية اله 

التعامل مع الشييييييييييييكاوى املقدمة من جانب األفراد املتضييييييييييييررين الذين يعتقدون أن املنظمة قد انتلك  تصييييييييييييف إجراءات 
ا على و ييع توذج للشييكاوى املرتبطة باالسييت ال  اجلنسييي  الضييمانات البيئية واالجتماعية اخلاصيية هبا. وتعمل املنظمة أيضييس

لة بآليات معاجلة الشكاوى املشاكة بني الوكاالت والقائمة واالعتداء اجلنسي وفقسا للدليل اخلاي بأفضل املمارسات املّتص
 على اجملتمعات احمللية.

 
 التحقيق واتخاذ القرارات -باء

 تعزيز إقامة الشبكات مع النظراء يف قطاع املساعدات اإلنسانية لتباد  اخلربات واملمارسات اجليدة 1-باء
 

عات اخلارجية والندوات اإللكاونية اله تعقدها اللجنة يشيييييييييييارك املسيييييييييييألو  عن الشيييييييييييألون األخالقية يف االجتما -18
الدائمة املشييياكة بني الوكاالت، واملنظمات اله توجد مقارها يف روما، وشيييبكة أخالقيات املنظمات املتعددة األطرا  من 

 أجل تشارك االبتكارات وأفضل املمارسات.
 
يف الشبكة اخلاصة خبطة العمل على نطاق منظومة  2012ام وجتدر اإلشارة أيضسا إىل أن املنظمة قد شارك  منذ ع -19

كيانسا مشاركسا من بني   65األمم املتحدة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، ويف التعّلم من ممارسات النظراء إىل جانب 
لكبار املديرين وصيييييف ، شيييييارك  املنظمة يف اجتماع الشيييييبكة وناقشييييي  كيف ينب ي 2018كيانات األمم املتحدة. ويف عام 

رؤيتلم للسيييبل اله سيييتدعم تعزيز املسييياواة بني اجلنسيييني ومتكني املرأة باعتبارها قاعدة حمورية من قواعد لألمم املتحدة، مبا يف 
 ذل  الوقاية من االست ال  واالعتداء اجلنسيني والتحّرش اجلنسي، و مان إتلار أهدا  املنظمة هلذه الرؤية.

 
 عمالتواصل والد -جيم

 و ع أدوات تعّلم إلزامية بشأن الوقاية من التحرّش اجلنسي وااماية من االست ال  واالعتداء اجلنسيني 1-جيم
 

ويف إطار اجللود الرامية إىل زيادة وعي املوتفني، مت إصييييييييدار شييييييييريط فيديو كتدريب إلزامي بللوقاية من التحّرش  -20
ليزية والفرنسية واإلسبانية(. وبل   نسبة االمتثا  اعتبارسا من هناية كاإلن والتحّرش اجلنسي وسوء است ال  السلطةب )بالل ة

 من العاملني من غري املوتفني. يف املائة 82من بني املوتفني و  يف املائة 97 2019يناير/كانون الثا  
 
نظمة وقد مت تكييف وحدة التعّلم اإللكاو  لألمم املتحدة املعنونة بالعمل يف تناغمب لتتالءم مع احتياجات امل -21

. وتسيييييلم وحدة التعّلم هذه يف رفع مسيييييتوى الوعي بشيييييأن 2018ليزية يف نوفمرب/تشيييييرين الثا  كومت  إتاحتلا بالل ة اإلن
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سييياسيية املنظمة لعدم التسييامر إطالقسا إزاء التحّرش يف مكان العمل وأشييكا  السييلوك احملظور. وسييتتاح النسييختان بالل تني 
 وعندئذ ستكون وحدة التعّلم إلزامية جلميع املوتفني يف املنظمة. 2019مارأل/يفذار الفرنسية واإلسبانية يف هناية شلر 

 
، أصييييييدرت املنظمة شييييييريط فيديو تفاعليسا للوقاية من االسييييييت ال  2019وباإل ييييييافة إىل ذل ، يف فرباير/شييييييبا   -22

. ويلد  هذا التدريب إىل 2019سييان واالعتداء اجلنسيييني، وسيييكون متاحسا بالل تني الفرنسييية واإلسييبانية يف هناية أبريل/ني
رفع مستوى الوعي حو  االست ال  واالعتداء اجلنسيني وسياسة املنظمة لعدم التسامر إطالقسا إزاء أي شكل من أشكا  
االسيييييييييت ال  واالعتداء اجلنسييييييييييني. وتقّدم وحدة التعّلم هذه معلومات حو  سيييييييييياسييييييييية املنظمة يف ما يتعلق باالسيييييييييت ال  

يني والتزاماهتا. وكذل  تسيياعد على حتديد أشييكا  السييلوك الذي ميثل اسييت الالس أو اعتداء جنسيييسا، وتقدم واالعتداء اجلنسيي
توجيلات بشييييأن كيفية وقف االسييييت ال  واالعتداء اجلنسيييييني والوقاية منلما واإلبال  عن االنتلاكات من جانب موتفي 

 املنظمة والشركاء يف التنفيذ.
 
 2019ديو بشيييييأن بااية املبّل ني عن األعما  غري القانونيةب يف هناية شيييييلر مايو/أيار وأخريسا، سييييييتاح شيييييريط في -23

 وستتم ترمجته يف ما بعد إىل الل ات األخرى.
 

 تنظيم دورات تدريبية مباشرة وعرب الفيديو يف املقر الرئيسي واملكاتب امليدانية 2-جيم
 

ألمترات عرب الفيديو إ افية ودورة تدريبية مباشرة حبلو  هناية حّدد مكتب الشألون األخالقية مواعيد لعقد ثالثة م -24
. ومت تعيني جلات االتصا  اجلديدة املعنية بااماية من االست ال  واالعتداء اجلنسيني يف املكتب 2019شلر مارأل/يفذار 

 اإلقليمي ألوروبا ويفسيا الوسطى، وستحظى هذه اجللات بالتدريب حبلو  هناية هذا العام.
 

تنظيم دورات توعية حو  التحرّش اجلنسي واالست ال  واالعتداء اجلنسيني جللات االتصا  التابعة  3-جيم
 للمنظمة يف بلدان ةتارة ذات أولوية

 
جيري حتديد املكاتب القطرية املختارة ذات األولوية، وجيري و يع جداو  التدريب واملواد ويتم تصيميملا لتتالءم  -25

ا لدورات التدريب املباشرة اله ستعقد ابتداء من شلر مارأل/يفذار، مت عقد مألمترات حتضريية مع السياقات القطرية. ومت ليدس
 عرب الفيديو خال  شلر فرباير/شبا .

 
 إعداد دليل للمديرين عن الوقاية من التحرّش اجلنسي يف مكان العمل والتصدي له 4-جيم

 
اجلنسيييييييي يف مكان العمل والتصيييييييدي له، ومت نشييييييير هذا الدليل  مت إعداد دليل للمديرين عن الوقاية من التحّرش -26

 ليزية والفرنسية واإلسبانية.كعلى صفحة الشبكة الداخلية للمنظمة بالل ة اإلن
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وقام  املنظمة بتعزيز االتصيييياالت الداخلية بشييييأن االسييييت ال  واالعتداء اجلنسيييييني والتحّرش اجلنسييييي، مسييييّلطةس  -27
مديرين الذين يضيييييطلعون بدور ريادي يف اسيييييتحداى بيئة عمل يفمنة ومتناغمة، وخالية من الضيييييوء على الدور الرئيسيييييي لل

 اخلو  والتخويف واألعما  العدائية واجلرائم.
 

 الخطوات المقبلة
 
بناءس على اجللود املبذولة واملنتجات اله مت و علا، ستواصل املنظمة العمل مع فريق امللام التابع جمللس الرؤساء  -28
ذيني هبد  رفع التقارير عن حالة تنفيذ اإلجراءات املتفق عليلا إىل ملس الرؤسييياء التنفيذيني يف دورة اجمللس العادية التنفي

 2019، عرب اللجنة اإلدارية الرفيعة املسييييييييييييييتوى. وعلى وجه التحديد، تتمثل أولويات املنظمة لعام 2019األوىل يف ربيع 
  من مبادرات األمم املتحدة يف ما يلي:

 
حتسني عملية التحقيق. إنشاء مموعة عمل فرعية معنية بتعزيز قدرات التحقيق مع حتديد اختصاصاهتا،  (أ)

على أن تشيييييييمل املخرجات املتوخاة و يييييييع توذج مرجعي ألفضيييييييل اإلجراءات والعمليات واملمارسيييييييات 
 للتحقيقات امللنية.

فحص حاالت التحّرش اجلنسييييي و ييييمان ل ClearCheckاملسيييياءلة. توفري املدخالت يف قاعدة بيانات  (ب)
حتديثلا بصورة مستمرة واستخداملا على حنو منتظم يف عمليات التوتيف. ورفع التقارير بشأن اعتماد 
ونشر اخلطو  التوجيلية املوسعة بشأن قاعدة البيانات لفحص حاالت التحّرش اجلنسي يف حا  وجود 

لعملية السيينوية جلمع البيانات واسييتلالهلا اعتبارسا من اّدعاءات عالقة بالتحّرش اجلنسييي. وحتديد مالمر ا
 .2019مطلع العام 

الدعم والتواصييل. تقدش إطار للحلو  املرتبطة باخلطو  السيياخنة/خطو  اله تسييتخدملا منظومة األمم  (ج)
او  املتحدة واملنظمات الدولية ذات الصلة، استنادسا إىل معايري أفضل املمارسات. وإصدار املوقع اإللك

 العام لألمم املتحدة حو  املبادرات ملكافحة التحّرش اجلنسي يف منظومة األمم املتحدة.
 
تشيييييري نتائج مسييييير األمم املتحدة حو  التحّرش اجلنسيييييي إىل نقا  القوة والضيييييعف يف النلج اااا الذي تتبعه  -29

جلنسييييييييييي. ويف  ييييييييييوء ذل ، وهبد  ااصييييييييييو  على األمم املتحدة ومنظمة األغذية والزراعة يف ما  الوقاية من التحّرش ا
استقراء موثوق بدرجة أكرب، ميكن االستفادة من هذه النتائج لبلورة دراسة جديدة مستقلة ال جيري فيلا ذكر األمساء، مع 

 إمكانية التعاون مع سائر الوكاالت اله توجد مقارها يف روما.
 
مل يشعر فيلا األفراد باألمان للتكّلم عن جتارهبم يف حا  تعّر وا وأبرز تقرير املسر أيضسا أمهية استحداى بيئة ع -30

للتحرش أو كانوا شيييييلودسا على ذل . بناءس على ذل ، سييييييجري و يييييع مموعة منقحة من التدابري وإطالق دورات تدريبية 
 هادفة من شأهنا ت يري ترتيب األولويات حبسب االقتضاء لدعم فئات حمددة من املوتفني والبلدان.
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وباإل ييافة إىل ذل ، سييتواصييل املنظمة حتديا سييياسيياهتا مبا يتوافق مع سييياسييات منظومة األمم املتحدة. وجيري  -31
على وجه اخلصيييوي تنقير سيييياسييية ااية املبّل ني عن األعما  غري القانونية من أجل دمج معايري أفضيييل املمارسيييات على 

 2019وسيييييصييييدر حبلو  هناية شييييلر مايو/ أيار  2ش املشيييياكةالنحو الذي أوصييييى به اسييييتعراض حديا أجرته وحدة التفتي
 جنبسا إىل جنب مع شريط الفيديو اجلديد حو  بااية املبل ني عن األعما  غري القانونيةب.

 
وأخريسا، تواصييييييييل املنظمة رصييييييييد التقدم احملرز يف تنفيذ خطة العمل للوقاية من االسييييييييت ال  واالعتداء اجلنسيييييييييني  -32

من أجل رفع التقارير إىل اجمللس يف دوراته املقبلة باسيييييييتخدام املألشيييييييرات النوعية والكمية. وترد نسيييييييخة والتحّرش اجلنسيييييييي 
  هبذه الوثيقة. 1حمّدثة عن خطة العمل يف امللحق 

                                                
 غري القانونية يف منظمات منظومة األمم املتحدة. . استعراض السياسات واملمارسات اخلاصة حبماية املبّل ني عن األعما JIU/REP/2018/4الوثيقة   2
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 1الملحق 
 خطة عمل

 الجنسي التحّرشالوقاية من االستغالل واالعتداء الجنسيين و 
نظامسا متينسا لتليئة بيئة يتطلب سياسة حقيقية لعدم التسامر إن اعتماد أيسا كان شكله. و  التحّرشإزاء االست ال  واالعتداء اجلنسيني، وال تقبل  مطلقساتطّبق املنظمة سياسة لعدم التسامر 

  ني عن اإلساءات.صية، و مان ااماية املستمرة للمبلّ عمل مواتية، من خال  تعزيز ثقافة الوقاية، وحتسني مستوى الوعي، ومتكني إجراء حتقيقات عادلة، وااللتزام مببادئ السرية واخلصو 
 

التام للقواعد الرامية إىل هتيئة  اإلنفاذن وهتد  خطة العمل بصورة خاصة،  من هذا اإلطار، إىل تو ير ماالت العمل الرئيسية واإلجراءات امللموسة اله يتعني اختاذها من أجل  ما
 اجلنسي واالست ال  واالعتداء اجلنسيني. ّرشالتحوتعزيز بيئة عمل توفّر الوقاية من 

 
تمد الاميز باأللوان املوجز أدناه إىل حالة كل مبادرة واألطر وتقّدم الصفحات التالية حملة عامة عن اإلجراءات اله سيتم تنفيذها وتقريرسا موجزسا عن التقّدم احملرز. ويشري نظام اإلبال  الذي يع

 الزمنية احملّددة ذات الصلة.
  نظام اإلبالغ الذي يعتمد الترميز باأللوان

 أجنز املبادرة  أنجزت

 جار   االتجاه الصحيحيسري التقدم احملرز يف ما  التنفيذ يف 

 متأخر رو ع إطار زمين منقّ مت اختاذ إجراءات تصحيحية و  جيريلكن  متأخرالتقدم 

 مستمر مستمرةاألنشطة 



11 JM 2019.1/2 

 

 اإلبالغ -1
 حملة عامة
 بشأن األسباب والنلج التصحيحية. اجلنسي، وأجرت حتليالس  التحّرشىل البيانات ونقص اإلبال  عن حاالت إاملنظمة عدة إجراءات لتحسني فلم ومعاجلة احتما  االفتقار بدأت 

 ااالة احملدداإلطار الزمين  املألشرات األنشطة الرئيسية

 الجنسي التحّرشموظفي منظومة األمم المتحدة بشأن  آراءمسح الستطالع إجراء  1-1

موتفي املنظمة يتماشيييى مع جلود فريق امللام  يفراءمسييير هاد  السيييتطالع إجراء 
وو ييع  التابع جمللس الرؤسيياء التنفيذيني لضييمان اإلبال  الدقيق ويف الوق  املناسييب

 ةلاألدباالستناد على  السياسات

صييدور نتائج االسييتقصيياء يف  من املتوقع
 2018ديسمرب/كانون األو  

   ديسيييييمرب/كانون األو
2018 

 أجنز

 المساعدةالخط الساخن/ خط بواسطة تعزيز قدرات اإلبالغ  1-2

  ختصييييييييييص صيييييييييندوق بريد صيييييييييويت للخط السييييييييياخن اااا حىت يتسيييييييييّّن
 للمشتكني ترك رسائل خارج ساعات العمل.

 
 خلطخيار مناسيييييييب  مناقشييييييية مع وكاالت األمم املتحدة األخرى من أجل حتديد 

 ساخن يعمل على مدار الساعة باالستعانة مبصادر خارجية.

 مت ختصيص صندوق بريد صويت 
  االسيييييييييييتعانة مبصيييييييييييادر خارجية

لضييييييييييييييمييييان ت طييييية على مييييدار 
واسطة الساعة للخط الساخن ب

 موتفني مدربني

   ديسييييييييييييمرب/كانون األو
2018 

 
 2019و/حزيران يوني 

 أجنز

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

الشركاء يف التنفيذ لرصد مساءلة العمل مع املكاتب القطرية لو ع إجراءات موثقة 
 عن طريق إدراج قسم حمدد يف كل من:

 السنوية للمكاتب القطريةالتقارير  -
 استبيان الضوابط الداخلية ملكاتب املنظمة امليدانية -

  تعليمات للمكاتب الإصيييدار مت
 القطرية.

  الرصييييييد الدوري والعشييييييوائي
واليييييتيييييمييييييياأل تيييييعيييييقيييييييييييبيييييييات 
املسيييييييييييتفيدين بشيييييييييييأن القيم 

 للشري . املتصورة واملثبتة

   ديسمرب/كانون األو
2018 

 أجنز

 مستمر

 تحسين آلية الشكاوى المجتمعية 1-4
مت إعيييييييداد خطو  توجيليييييييية   شكاوى يف املكاتب القطريةللالعمل مع األقاليم من أجل حتسني يفلية متمعية 

شييييييييييييييكيياوى الخبصييييييييييييييوي يفلييية 
تييمييعيييييييييية عييلييى املسيييييييييييييييتييوى اجمليي

 القطري.
 تمعية اجملشييييييييييكاوى التم تطبيق يفلية ي
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 بواساااطة ةااابكة جهات االتصاااال المعنية بالحماية من االساااتغالل واالعتداء الجنسااايين في األزمات اإلنساااانيةوصااايانتها ساااري  ذات طابع إنشااااء قاعدة بيانات 1-5
 الواردة بشأن االستغالل واالعتداء الجنسيينلجميع التقارير 

تقوم قاعدة البيانات هذه، اله يتوىل مكتب الشييييألون األخالقية صيييييانتلا، بتسييييجيل 
 ني واملتضررين وتفاصيل االتصا  هبم وموجز الشكوى، مبا يف أمساء األشخاي املبلّ 

 ا(.معروفس ذل  ذل  تفاصيل املو وع )إذا كان 

التقارير يف قاعدة ل مجيع يتسيييجيتم 
 البيانات.

 مستمر مستمر

 
 

 الجنسي من قبل فريق المهام التابع لمجلس الرؤساء التنفيذيين التحّرشقاعدة بيانات فحص حاالت في  تحديد المدخالت 1-6

قيياعييدة بيييانييات املوتفني )املوتفون واملوارد البشييييييييييييييرييية من غري املوتفني( الييذين تبنّي 
 اجلنسي لتفادي إعادة توتيفلم. التحّرش لوعلم يف حالة من حاالت 

قيياعييدة البيييانييات  توفري املييدخالت يف
ق واسييييييييييييييتخيييييييدامليييييييا ألغراض التحقّ 

 املرجعي.

 مستمر مستمر

 الجنسي التحّرشالحاالت ذات الصلة بتوفير بيانات إحصائية سنوية عن  1-7

باإلحصييييياءات املتعلقة بالشيييييكاوى الرمسية اخلاصييييية  ،2015منذ عام  ،حتتفظ املنظمة
 .اجلنسي واااالت املتصلة بذل  التحّرشعاءات دّ ا، مبا يف ذل  التحّرشب

يف تقرير  التحّرشتقدش إحصاءات عن 
امليييوقيييع  امليييفيييتيييش اليييعيييييييام امليييتييييييياح عيييليييى

 .اإللكاو 

 مستمر سنويا
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 التحقيق واتخاذ القرارات -2
 حملة عامة

 تعزيز تباد  املوارد واخلربات وأفضل املمارسات.بو  املتضررينتلتزم املنظمة بتعزيز القدرات واألدوات للتحقيق ودعم 

 ااالة احملدداإلطار الزمين  املألشرات األنشطة الرئيسية

 التحقيق في مجالزيادة القدرات  2-1

( يف مكتب 3-التحقيق بأل ييييييييييييييافة وتيفة موتف فين ) يف ما  زيادة قدرات 
 املفتش العام

 أجنز 2018يوليو/متوز   التحقيقيف ما  قدرات المت تعزيز 

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

 :ما يلي تشارك املنظمة بنشا  يف
 اجتماعات مكاتب الشألون األخالقية للوكاالت اله توجد مقارها يف روما 
 الندوات اإللكاونية اله تعقدها اللجنة الدائمة املشاكة بني الوكاالت 
   الندوات اإللكاونية لفريق امللام املعين بااماية من االسيييت ال  واالعتداء اجلنسييييني

 يف األزمات اإلنسانية ومألمتراته عرب اهلاتف
 خطة العمل على نطاق املنظومة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 

تباد  اخلربات واملمارسييييييييييييييات اجليدة 
 من خال  املشيييييييييييييياركة يف الشييييييييييييييبكة

يف املييائيية من الييدعوات املتلقيياة  50)
 سنويا(

 مستمر مستمر
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 التواصل والدعم -3
 حملة عامة

 التواصل وسيلة فعالة لالرتقاء مبستوى الوعي وزيادة الثقة يف املنظمة.اعتربت االتصاالت األكثر تفصيال ومنلجية مع املوتفني باستخدام مموعة من قنوات االتصا  وأدوات 

 ااالة اإلطار الزمين احملدد املألشرات األنشطة الرئيسية

 الجنسي التحّرشبشأن الوقاية من  أداة تعّلم إلزاميوضع  3-1
موتفي من نسييييييييييييييبيييييية مئوييييييية  و ع أداة تعّلم إلزامي

أداة  أكملوااملنظميييييية الييييييذين 
 التعّلم اإللزامي

  أجنز 2018 أكتوبر/تشرين األو 

تكييفلا بعد تناغمب يف بالعمل املعنونة  إصييييييييييييييدار وحدة التعّلم اإللكاو  لألمم املتحدة
ا إىل جنب مع شييييييييييريط فيديو إ ييييييييييايف عن الوقاية من االسييييييييييت ال  جنبس ، كتدريب إلزامي

 واالعتداء اجلنسيني.

 تعّلمالأدوات  مت إصيييييييييييدار
 ةإلكاوني

 أجنز 2019 شبا /فرباير 

 جار   2019مايو/أيار   سيتم إصدار أداة التعّلم إصدار شريط فيديو بشأن بااية املبّل ني عن األعما  غري القانونيةب

 لفيديو في المقر الرئيسي والمكاتب الميدانيةعبر ادورات تدريبية مباةرة و تنظيم  3-2
تسييتمر املنظمة يف تنظيم دورات تدريبية يف املقر الرئيسييي ودورات تدريبية مباشييرة يف املكاتب 

اجلنسيييي واالسيييت ال  واالعتداء اجلنسييييني.  التحّرشامليدانية ومألمترات عرب الفيديو، يعاجل فيلا 
 حاالت طوارئ.اله تشلد ينصب تركيز خاي على املكاتب اإلقليمية والبلدان و 

رات التدريبية بالنسبة إهناء الدو 
إىل مجيع الشييييييييييييييعييييب يف املقر 
الرئيسييييييييييييييي واملكيياتييب امليييدانييية 
وزييييييييادة عيييييييدد املييألمتييرات عييرب 

 الفيديو.

شيييييييييييييعب إ يييييييييييييافية يف املقر  10
يف املكياتيب  9/10الرئيسييييييييييييييي و

املييييييييدانيييييييية حبلو  ميييييييارأل/يفذار 
ا عرب ا إ يييييييييييافيس مألمترس  15و 2019

ديسييييييييييمرب/كانون  الفيديو حبلو 
 .2019األو  

 جار  
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 الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين لجهات االتصال التابعة للمنظمة في بلدان مختارة ذات أولوية التحّرشدورات توعية حول تنظيم  3-3
جلييييات االتصيييييييييييييييييا   تييييدريييييب اجلنسيني يف املكاتب القطرية.تنظيم دورات تدريبية عن االست ال  واالعتداء 

 5إىل 3وتييييدريييييب املييييدربني يف 
 .كل ثالثة أشلر  بلدان

ديسمرب/كانون األو  
2019 

 مستمر

 الجنسي في مكان العمل والتصدي له التحّرشدليل للمديرين عن الوقاية من إعداد  3-4
على هتم اجلنسييي يف مكان العمل والتصييدي له ملسيياعد التحّرشدليل للمديرين عن الوقاية من إعداد 

 التحّرشاملتعلقيية بييالوفيياء بواجبيياهتم بفعييالييية ولتليئيية بيئيية عمييل يفمنيية ومتنيياغميية وللرد على البالغييات 
 اجلنسي يف مكان العمل، ومساءلة املوتفني عن أي شكل من أشكا  السلوك احملظور.

 اليييدلييييل ونشييييييييييييييره على ريتوف 
الداخلية صييييييييييفحة الشييييييييييبكة 
 ملكتب املوارد البشرية

  الة اتصيياالت لتذكري تنظيم
بييياليييدور امللقى على  امليييديرين
 عاتقلم

   أكتوبر/تشييييييييييييرين األو
2018 

 
   ينييييييياير/كيييييييانون الثيييييييا

2019 

 أجنز

 الجنسي التحّرشتعزيز االتصاالت الداخلية بشأن االستغالل واالعتداء الجنسيين و  3-5
اجلنسيييييي،  التحّرشيتعلق بتعزيز االتصييييياالت الداخلية بشيييييأن االسيييييت ال  واالعتداء اجلنسييييييني و  يف ما

ج متعددة:  متضي املنظمة قدماس يف اتباع هنه
   من خال  قنوات االتصييييييييييييا  الداخلية  ،مكتب الشييييييييييييألون األخالقيةمن إرسييييييييييييا  بريد إلكاو

ا مع ييييذّكرهم بيييالتزام امل ،إىل موتفي املنظمييية كيييافييية ،املنظمييية يف نظمييية بعيييدم التسييييييييييييييييامر مطلقيييس
 اجلنسي وتشجيع اإلبال  عن هذه التجاوزات. التحّرشاالست ال  واالعتداء اجلنسيني و 

  نشيييير مراجع مباشييييرة وغري مباشييييرة بشييييكل مسييييتمر على الصييييفحة الرئيسييييية للشييييبكة الداخلية و
 قسييييم تدرييبشيييياشييييات يف املقر الرئيسييييي ويف املكاتب اإلقليمية، مبا يف ذل  مقاالت و الوعلى 

 وإشعارات بارزة وإعالنات تظلر فجأة.

توعية واالتصيييييياالت لحتسييييييني ا
اله تضييييطلع بدور حاسييييم يف 

اجلنسيييييييييييييي  التحّرشمكييافحيية 
والييوقيييييييايييييييية ميين خييال  تيي ييييري 

 الثقافة يف املنظمة.

 مستمر مستمر
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  نشيييييير نشييييييرات إخبارية على الشييييييبكة الداخلية بشييييييأن موا يييييييع بارزة، مبا يف ذل  و
 اجلنسي واإلبال  عن طريق اخلط الساخن. التحّرشمسائل 

  سيييييييييتم تعزيز صييييييييفحات إلكاونية حمددة على شييييييييبكة اإلنان  والشييييييييبكة الداخلية، و
 سياسة وعمليات اإلبال . تعرض

 

   

 للموظفيندعم خدمات االستشارة المقدمة  3-6
يتوىل مسيييييتشيييييار املوتفني مسيييييألولية تقدش خدمات اسيييييتشيييييارة هتد  أيضيييييا إىل الوقاية من 

 اجلنسي يف بيئات العمل اله يهلف  انتباهه هلا، وإدارهتا وحّللا. التحّرشو  التحّرشحاالت 
 ا و إحالة املوتفني الذين بلّ مت  
اجلنسي إىل  التحّرشعن 

 املوتفنيمستشاري 

   نوفمرب/تشرين الثا
2018 

 أجنز

 صة على الشبكة الداخليةصفحة مخصّ  إنشاء 3-7
أكتوبر/تشرين األو    وحتديثه و ع القسم ذي الصلةمت  إنشاء صفحة على الشبكة الداخلية لتوفري حتديثات

2018 
 

 أجنز

 


