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 السياق
 
مبا يف إّن منظمة األمم املتحدة ملتزمة بتهيئة بيئة عمل خالية من التمييز والتحرش وسـوء املعاملة بشـىت أشـكاهلا،  -1

 ذلك التحرش اجلنسي وإساءة استعمال السلطة، يعامل فيها اجلميع معاملًة كرمية وحمرتمة.
 
شـــــــــّدد على أنه و  متناغمة ومتاشـــــــــًيا مع هذا املبدأ، أعرب املدير العام املنتخب حديثًا عن التزامه بتهيئة بيئة عمل -2

 .نظمة بعدم التسامح إطالقاً مع حاالت التحّرش والتحّرش اجلنسي وسوء استعمال السلطة""سيواصل دعم سياسة امل
 
وينطوي ذلك على إرساء بيئة عمل يستطيع  ويتمثل أحد أهدافه الرئيسية يف جعل املنظمة أكثر شفافية ومشولية. -3

 .واجهونهقد ي ظورقلقهم من أي سلوك حم فيها املوظفون كافة، من خالل االلتزام واحلوار املفتوح، التعبري حبرية عن
 
ومحاية املوظفني من  ناغمةوقد واصــــــــــــــلت املنظمة بذل جهودها من أجل تعزيز التدابري لتشــــــــــــــجيع بيئة عمل مت -4

وك حلماية املبلغني عن األعمال غري القانونية، ومدونة سل منّقحةمؤخرًا سياسة  صدرتالسلوك احملظور. ويف هذا الصدد، 
حالًيا لتتالءم  جيري تكييفهاأقرهتا مؤخرًا اللجنة اإلدارية الرفيعة املســــــــــــــتوى و  ،فعاليات منظومة األمم املتحدةأثناء منوذجية 

 وسياسات املنظمة ولوائحها وقوانينها.
 
 أوضــحت، 1 2018 اميف التقرير الســنوي لع الواردة جلنة املراجعة لدى املنظمةلتوجيهات فضــالً عن ذلك، وتبًعا  -5

ني، فوضعت خطيت عمل منفصلتني لضمان ياجلنس نتهاكالتعاريف والفوارق بني التحرش اجلنسي واالستغالل واالاملنظمة 
 .اهلدف وضوحاملساءلة و 

 
 االتساق مع المبادرات على نطاق منظومة األمم المتحدة على صعيدالتقدم 

 
يف ما خص الوقاية من التحرش اجلنســــــــــي يف مكان العمل، تواصــــــــــل املنظمة املشــــــــــاركة بنشــــــــــاط يف العديد من  -6

عمل فريق مهام جملس الرؤســـــــــاء التنفيذيني املعين بالتصـــــــــدي  يف املنتديات على نطاق منظومة األمم املتحدة، وال ســـــــــيما
من أجل  2019قد اجتمع فريق املهام يف أغســـطس/آب . و (فريق املهام) للتحرش اجلنســـي ضـــمن منظمات األمم املتحدة

 تبادل آخر املستجدات عن حالة تنفيذ خطة العمل.
 
فريق املهام  زوبالتماشي مع اجملاالت ذات األولوية املتفق عليها لإلجراءات على نطاق منظومة األمم املتحدة، ركّ  -7

 ه:ترد باختصار أدنا اليتعلى اجملموعة املتبقية من األولويات 
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سي يف مكان عملنا" الذي نمتابعة النتائج الرئيسية للمسح املعنون "حّيز آمن: االستقصاء عن التحرش اجل (أ)
. ووافق فريق املهام على وضـــــــــع اســـــــــتجابة موحدة للمنظومة وتوعية 2018أجري يف نوفمرب/تشـــــــــرين الثاين 

 ؛املوظفني وتوجيه مسار التغيري حنو إرساء ثقافة الوقاية
يز قــدرات التحقيق وإمكــانــاتــه، ومواءمــة التحقيقــات ووضــــــــــــــعهــا يف قــالــب مهين، وحتســــــــــــــني التعــاون وتعز  (ب)

 التحقيقات بشأن التحرش اجلنسي، وتعزيز املساءلة؛ يف
مبنظومة األمم املتحدة واملنظمات الدولية اســــتناًدا إىل علقة اخلط الســــاخن وخط املســــاعدة املت ولوتأمني حل (ج)

 على نطاق املنظومة؛ ةمن أجل تعزيز االتساق والكفاء معايري أفضل املمارسات
مبا يف ذلك صـــياغة ســـياســـات فرادى الوكاالت بشـــأن  2018وتطبيق كل اإلجراءات اليت اســـتهلت يف عام  (د)

 لفحص احلاالت. "Clear Check" التحرش اجلنسي، وتوسيع استخدام قاعدة بيانات
 
ق املنظومة يف الســــياق األوســــع للتغيريات االجتماعية والثقافية وتنفذ األنشــــطة بشــــأن التحرش اجلنســــي على نطا -8

املتمحورة حول املســـاواة بني اجلنســـني ومتكني النســـاء والتغيريات التنظيمية وإصـــالح منظومة األمم املتحدة. وتقوم املنظمة 
ســـاواة بني اجلنســـني على نطاق من خالل اعتماد اســـرتاتيجية بشـــأن امل ،بتنفيذ تلك األنشـــطة املرتابطة يف ما بينها بالتزامن

 املنظومة، واخلطوط التوجيهية للبيئة التمكينية ملنظومة األمم املتحدة، وتنفيذها.
 
اجلنســـــيني يف يوليو/متوز  نتهاكوقد شـــــاركت املنظمة يف املســـــح الرابع على نطاق املنظومة بشـــــأن االســـــتغالل واال -9

وباإلضـــــافة إىل ذلك، تعمل املنظمة مع فريق مهام اللجنة نهائي). (وجيري وضـــــع اللمســـــات األخرية على التقرير ال 2019
اجلنســـيني، وســـوف تكيف خطة العمل املؤســـســـية  نتهاكالدائمة املشـــرتكة بني الوكاالت املعين باحلماية من االســـتغالل واال

 ، من أجل تيسري اإلبالغ.اجلنسيني نتهاكللمنظمة مع املعايري الدنيا للعمل للجنة يف ما خص احلماية من االستغالل واال
 

 متابعة مسح موظفي منظومة األمم المتحدة بشأن التحرش الجنسي
 

، بالنيابة عن األمم املتحدة، بإدارة املســـح املعنون "حيز Deloitte، قامت شـــركة 2018يف نوفمرب/تشـــرين الثاين  -10
على اإلنرتنت باللغات الرمسية السـت لألمم  ي املتاحهذا املسـح السـرّ  أجريآمن: التحرش اجلنسـي يف مكان عملنا". وقد 

املتحدة من أجل احلصول على معلومات بشأن التحرش اجلنسي يف املنظومة بأسرها وما يتصل هبا من أجهزة حول العامل. 
 يف املائة). 14.6شخًصا بني موظف وغري موظف (بلغت نسبة االستجابة  1 898 ويف املنظمة، أجاب

 
بإجراء حتليل معمق (من املســـــتوى الثالث) فرفعته هذه األخرية يف  Deloitteبتكليف شـــــركة وقد قامت املنظمة  -11

، الذي 2. والتقرير التحليلي للمستوى الثالث املبين على النتائج الرئيسية للتقرير األساسي للمستوى 2019أغسطس/آب 
يســية للتحرش اجلنســي والتوصــيات الكمية املتكيفة دد الدوافع الرئحي، يقدم حتليالً JM 2019.1/2يف الوثيقة رقم  أبلغ عنه

إىل أن املعدل املتدين نســـــبًيا لالســـــتجابة حيد من إمكانية اســـــتدالل نتائج املســـــح على  Deloitteوأشـــــارت  مع كل حالة.
 مجيع موظفي املنظمة.
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إلجراء التحاليل اإلحصـــائية  جميًبا قد اعترب كافًيا 1 898املنظمة البالغ  لدىومع ذلك فإن حجم العينة اإلمجالية  -12
ا والذين يســـتوجبون العناية أكثر من ســـواهم، مثل املواقع احملددة وحتديد اجملموعات الرئيســـية من األشـــخاص األكثر تعرضًـــ 

للمكاتب اليت فيها نســـــــــــــب أعلى من احلاالت فضـــــــــــــال عن مســـــــــــــتويات الوعي يف ما خص املوارد املتاحة وآليات الدعم 
 .واإلبالغ داخل املنظمة

 
وقد بّني املســـــــح أن مســـــــتوى الوعي مرتفع لدى اجمليبني يف املنظمة يف ما خص تعريف التحرش اجلنســـــــي وأنواع  -13

الســـــــــلوك اليت تعتربها املنظمة غري مقبولة. ولكن جرى تســـــــــليط الضـــــــــوء على اجملاالت التالية اليت تســـــــــتوجب التحســـــــــني 
 املنظمة: لدى

 
ة ثقافة تنظيمية تتسم بالسلوك املتمدن يف مكان العمل والوقاية من التحرش الوقاية األولية بالرتكيز على هتيئ )أ(

 اجلنسي؛ 
 ل الشهود؛ ز على األشكال األقل حدة من التحرش اجلنسي وتدخّ تركّ  ثاينال من املستوى ووقاية )ب(
 على تعزيز الدعم يف حال وقوع حادثة حترش جنسي. ترّكز املستوى الثالثمن ووقاية  )ج(

 
 في منظمة األغذية والزراعة المحرز مالتقدّ 

 
الثانية فيما ختص األوىل بشــــأن التحرش اجلنســــي  تتعلق  عمل منفصــــلتنييتوضــــع خط املتمثل يف قرارالبناء على  -14

)، جرى جتديد فريق املهام 2019اجلنســــــيني بالتماشــــــي مع توصــــــيات املراجع اخلارجي (مارس/آذار  نتهاكاالســــــتغالل واال
إلدارة اخلدمات املؤســســية رئيســًة جديدة له، من أجل  مع تعيني املديرة العامة املســاعدة 2019طس/آب الداخلي يف أغســ

 .عب ومساءلتها بشأن املواضيع احملددةحتسني تعريف أدوار الشُ 
 

مع مراعاة العمل الذي نفذه فريق املهام الداخلي خالل األشــــــــــــهر  تنيالعمل املؤســــــــــــســــــــــــي يتوقد مت حتديث خط -15
تبًعا لتوجيهات اجمللس يف دورته الستني بعد املائة  . وبشكل خاص،3فضالً عن نتائج التقرير التحليلي للمستوى  املاضية،

وظفني يتصف باالستقاللية امل عن مشاركة جديداستخدمت نتائج املسح لصياغة مسح  ،2)2018(ديسمرب/كانون األول 
أجري ويف هذا الصـــدد،  الوقاية من التحرش اجلنســـي يف مكان العمل.وبالســـرية، ســـيتضـــمن أســـئلة حمددة للمتابعة بشـــأن 

كما   ،مضــــمون أســــئلة املســــح فحص لغايةاملنظومة  جدة وجهاز واحد من خار ححتليل مقارن مع وكاالت أخرى لألمم املت
 مناسب. خارجي جرى حتديد مزود خدمات

 
تســـــــاق مع املبادئ واملعايري املشـــــــرتكة لألمم ذكرنا أعاله، واصـــــــلت املنظمة حتديث ســـــــياســـــــاهتا باال حبســـــــب ماو  -16

اليت تضــــم  2019املتحدة. وبشــــكل خاص، صــــدرت ســــياســــة محاية املبّلغني عن األعمال غري القانونية يف أغســــطس/آب 
وســــيتم إطالق مدونة  3معايري أفضــــل املمارســــات حبســــب ما أوصــــى هبا اســــتعراض أجرته مؤخرًا وحدة التفتيش املشــــرتكة.
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فعاليات املنظمة بنســـــــــخة جديدة عما قريب باالســـــــــتناد إىل مدونة الســـــــــلوك النموذجية للوقاية من ثناء أســـــــــلوك منوذجية 
التحرش اجلنســي أثناء فعاليات األمم املتحدة اليت أقرهتا اللجنة اإلدارية الرفيعة املســتوى نيابة عن جملس الرؤســاء التنفيذيني 

 .2019آب غسطس/أ يف بالتنسيق ملنظومة األمم املتحدة املعين
 

وقد عملت املنظمة مع أجهزة أخرى من األمم املتحدة من أجل وضع مؤشرات حمددة للمدراء على أن يتم  -17
وقد  اجلنسيني. نتهاكداء يف ما خص التحرش اجلنسي واالستغالل واالألإطالقها يف دورة العام املقبل لنظام تقييم وإدارة ا

نسبة املوظفني الذين أكملوا دورات تعّلم عن بُعد بشأن الوقاية من عنوان ب) ه-3-10(أدرج مؤشر رئيسي جديد لألداء 
، يف إطار النتائج للفرتة التحرش والتحرش اجلنسي وسوء استعمال السلطة واحلماية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني

2020-2021. 4 
 

 نتهاكحرش اجلنســـــي وبشـــــأن االســـــتغالل واالوترد يف ما يلي اجملاالت الرئيســـــية خلطيت العمل احملدثتني بشـــــأن الت -18
 .تباًعا اجلنسيني

 
 الوقاية -ألف

 الوقاية من التحرش والتحرش الجنسي وسوء استعمال السلطة
 

 تعزيز قدرات اإلبالغ من خالل اخلط الساخن/خط املساعدة
 

خلطوط الســـــــاخنة/خطوط تواصـــــــل املنظمة املشـــــــاركة يف جمموعة العمل الفرعية لفريق املهام بشـــــــأن تقييم حلول ا -19
وحىت اللحظة وافق األعضــــــــــاء على أن اخلط الســــــــــاخن اخلارجي الذي يوفر  املســــــــــاعدة املنفذة يف منظومة األمم املتحدة.

يشـــــكل احلل  ،فضـــــالً عن آلية للتعقيب من أجل املبلغني ،الدعم إىل املبلغني والذي يضـــــمن احلفاظ على ســـــرية البالغات
ملوحد. ولكن النقاش ال يزال دائرًا ألن أحجام املنظمات التابعة لنظام األمم املتحدة املوحد األفضـــــل لنظام األمم املتحدة ا

 ."حل واحد مناسب جلميعها"ووالياهتا خمتلفة الواحدة عن األخرى، وليس من 
 

 الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين
 

  تعزيز قدرات اإلبالغ من خالل اخلط الساخن/خط املساعدة
 

أنشــــــــئ خط للمســــــــاعدة يف مكتب الشــــــــؤون األخالقية وســــــــوف يتم الرتويج له خارج املنظمة من خالل املوقع  -20
 .2020اإللكرتوين اجلديد للمكتب املتوقع إنشاؤه يف عام 
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 حتسني آلية الشكاوى القائمة على اجملتمعات
 

ودمج  ،عمب اجملتنالت من جال تقدمي املدخاملنظمة ملتزمة بتشـــــــــــجيع �ج التعقيب والشـــــــــــكاوى الذي يســـــــــــهّ  -21
اهلياكل الرمسية و/أو غري الرمسية اليت ميكن الوصـــــــول إليها بالكامل واليت تشـــــــمل مجيع أعضـــــــاء اجملتمع املعين. فضـــــــالً عن 

التوجيهات العامة إىل املكاتب القطرية اليت تربز احلاجة إىل هذا النوع من النهج القائمة على اجملتمع، جيري حالًيا إصـــــــدار 
اد مواد داعمة خمصـــــــصـــــــة. أما األدلة اإلرشـــــــادية قريبة الصـــــــدور (واليت تتضـــــــمن جمموعة من األدوات واملوارد وأفضـــــــل إعد

اجلنســــيني، على  نتهاكواحلماية من االســــتغالل واال ،املمارســــات) فســــتدعم تعميم �ج املســــؤولية إزاء الســــكان املتضــــررين
 القائمة على اجملتمع. دورة مشاريع املنظمة من خالل آليات الشكاوى دامتدا

 
 التوعية والدعم -باء

 
 أدوات التعلم اإللزامي

 
يف ما خص تطوير أدوات التعلم اإللكرتوين اإللزامي، تقوم املنظمة حالًيا بوضــــــــــــع شــــــــــــريط فيديو جديد للتوعية  -22

 بشأن "محاية املبلغني" باالرتكاز على السياسة اجلديدة حلماية املبلغني.
 

ذلك، أصـــــــبحت هناك دورة إلزامية جديدة على اإلنرتنت تتناول الشـــــــؤون األخالقية والنزاهة يف  وباإلضـــــــافة إىل -23
األمم املتحدة متاحة اآلن على منصــــة التعليم اإللكرتوين. ومن أجل تعزيز الثقافة األخالقية يف خمتلف أحناء املنظمة، يرمي 

قي حبيث ميكن للموظفني تنفيذ مهمة املنظمة يف بيئة عمل التدريب إىل تعزيز التوعية األخالقية وصــــــــــــــنع القرارات األخال
معززًا فهًما مشـــــــــــرتًكا ألفضـــــــــــل املمارســـــــــــات  ،ويتناول التدريب املســـــــــــائل األخالقية املألوفة اليت يواجهها املوظفون مؤاتية.

 األخالقية وأعلى معايري النزاهة.
 

 الوقاية من التحرش والتحرش الجنسي وسوء استعمال السلطة
 

 تدريبية وجاهية للمدراء دورات
 

ســـــلســـــلة من  عقداملديرة العامة املســـــاعدة إلدارة اخلدمات املؤســـــســـــية بيقوم مكتب املوارد البشـــــرية، بالتعاون مع  -24
التحرش اجلنســـي يف مكان  من ةيالدورات الوجاهية للمدراء بشـــأن الوقاية من التحرش، اســـتناًدا إىل "دليل املدراء عن الوقا

كبار املدراء   إىل 2019الدورة األوىل من الســلســلة اليت ســتســتهل يف أكتوبر/تشــرين األول  وســتتوجهله". العمل والتصــدي 
 وما فوق. 1-مدمن فئة 
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 الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين
 

 للمنظمة دورات توعية بشأن احلماية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني جلهات التنسيق املعنية يف املكاتب امليدانية
 

اعرتافًا بأمهية معاجلة هذه املســــــــــــــألة يف امليدان، عززت املنظمة حلقات عمل ألجل التوعية يف املكاتب اإلقليمية  -25
دعم تصميم املواد وتقدمي دورة ملدة يومني  يف. وقد سامهت املنظمة خبربهتا 2019اخلمسة كلها، على أن تنفذ حبلول �اية 

 ةاجلنســـيني واملســـؤولية إزاء الســـكان املتضـــررين، تســـتهدف جهات التنســـيق املعني نتهاكواالبشـــأن احلماية من االســـتغالل 
 اجلنسيني، لدى املكاتب القطرية يف األقاليم كافة. نتهاكباحلماية من االستغالل واال

 
بقدراهتا ملنع ومن شــــــــــأن الدورة التدريبية الرامية إىل التوعية أن تعزز معرفة املوظفني بإطار ســــــــــياســــــــــات املنظمة و  -26

اجلنسيني والتعامل مع الشكاوى مبا يتفق مع السياسة. وسيتم دعم املشاركني يف إعداد خطط العمل  نتهاكاالستغالل واال
تبع هلا. فضالً عن ت يتاجلنسيني اليت ستنفذ يف األشهر التالية من قبل املكاتب ال نتهاكالقطرية للحماية من االستغالل واال

من خالل دورات التوعية باحلماية من االستغالل  يقوموا بأنفسهم،اركون باملواد واملوارد ليتمكنوا من أن ذلك، سُيزّود املش
 املوظفني اآلخرين والشركاء يف التنفيذ واجلهات املستفيدة واجملتمعات احمللية. ، بتدريباجلنسيني نتهاكواال

 
 نتهاك اجلنسينيتعزيز االتصاالت الداخلية بشأن احلماية من االستغالل واال

 
مكتب أعّدت نشرة إعالمية ملرحلة ما قبل االنتشار ملمثلي املنظمة، من قبل مكتب دعم الالمركزية بالتعاون مع  -27

اجلنسيني.  نتهاكتتضمن تعاريف ومراجع بشأن التحرش اجلنسي واالستغالل واال ،األخالقيةاملفتش العام ومكتب الشؤون 
 وهذا الدليل اجلديد قيد التنفيذ حالًيا.

 
 الخطوات التالية

 
ســيبدأ فريق املهام بتنفيذ محلة إعالمية داخلية. وســتعمم رســالة املدير العام اجلديد دعًما لســياســة عدم التســامح  -28

هذا الصــــــدد. وســــــيتم اســــــتخدام قنوات إعالمية متنوعة هلذه الغاية مثل الرســــــائل عرب الفيديو واملوقع اإللكرتوين  إطالقاً يف
واملقاالت على الشـــــبكة الداخلية للمنظمة ووســـــائل التواصـــــل االجتماعي، بدعم فين من مكتب االتصـــــاالت يف املنظمة.   

ا األجهزة األخرى لألمم املتحدة وال سيما الوكاالت اليت توجد مقارها تم حماكاة املمارسات اجليدة املتنوعة اليت تطبقهتوس
 يف روما.

  

http://intranet.fao.org/departments/osd/
http://intranet.fao.org/departments/osd/
http://intranet.fao.org/departments/osd/
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الوثيقة املعنونة "اســـتعراض اســـتقاللية مكتب املفتش العام ووظيفيت مســـؤول  املنصـــوص عليها يفوتبًعا للتوصـــيات  -29
العمل  تضــــمن برنامج،  6ألمم املتحدةلتوصــــيات وحدة التفتيش املشــــرتكة ومتاشــــًيا مع  5الشــــؤون األخالقية وأمني املظامل"

حالًيا تعيني  جيري. و وتعزيزها أمني املظاملالشـــــــؤون األخالقية وبني مهام بني مهام الفصـــــــل  20217-2020وامليزانية للفرتة 
 .نصبنياملهذين يف موظفني 

 
وتواصل املنظمة رصد التقدم يف تنفيذ خطط العمل. وخالل األشهر املقبلة ستتمثل األولوية يف نشر التوعية عرب  -30

 ةأحناء املنظمة. وســـيتم عقد ســـلســـلة من اجللســـات الوجاهية لغايات اإلحاطة، باإلضـــافة إىل الدورات التعليمية اإللكرتوني
يســــــي ويف املكاتب امليدانية لتنفيذ ســــــياســــــيت الوقاية من التحرش والتحرش اجلنســــــي وســــــوء اســــــتعمال اإللزامية يف املقر الرئ

 اجلنسيني. نتهاكالسلطة، واحلماية من االستغالل واال
 

والرزمة التوجيهية اليت  ةوسيقوم فريق املهام بني الشعب بوضع اللمسات األخرية على جمموعة األدوات اجلديد -31
 إجراءات التوظيف جلميع املعينني حديثًا. ستكون جزًءا من 

 
 هبذه الوثيقة. 1امللحق وترد نسخة حمدثة عن خطيت العمل يف  -32

                                                      
 FC 175/15الوثيقة   5
 FC 178/10الوثيقة   6
 C 2019/3الوثيقة   7
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 1الملحق 
 

 خطة عمل منظمة األغذية والزراعة بشأن الوقاية من التحرش الجنسي
 

ر بصورة معقولة بأن يسبب اإلساءة أو اإلهانة، حني يتدخل هذا النوع من السلوك يف العمل، إّن التحّرش اجلنسي هو أّي سلوك غري مرغوب فيه ذي طبيعة جنسية، ميكن التوقع أو التصوّ 
 مكان العمل أو يكون على صـــلة بالعمل. أو حني يصـــبح شـــرطًا من شـــروط التوظيف، أو حني تنتج عنه بيئة عمل يشـــوهبا الرتهيب أو العدائية أو اإلهانة. وقد حيصـــل التحّرش اجلنســـي يف

 قد حيصل كحادثة منفردة. ولدى تقييم معقولية التوقعات أو التصّورات، جيب مراعاة وجهة نظر الشخص املستهدف.فالتحرش اجلنسي عادّة على منط سلوكي حمدد،  وفيما يقوم

 
 .2019/01 التعميم اإلداري رقم ضمنوقد أصدرت سياسة املنظمة بشأن الوقاية من التحرش اجلنسي 

 املديرة العامة املساعدة إلدارة اخلدمات املؤسسية. بشخصهام املعين بالتصدي للتحرش اجلنسي داخل املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة واملنظمة ممثلة لدى فريق امل

 
 العاملني جلميع ةفإلزامي "العمل مًعا بتناغم"ألمم املتحدة للمنظمة بعنوان "الوقاية من التحرش والتحرش اجلنســي وســوء اســتعمال الســلطة" والدورة التدريبية ل ةأّما الدورات التعليمية اإللكرتوني

 من موظفني وغري موظفني.

 
 دليل للمدراء على الوقاية من التحّرش اجلنسي يف مكان العمل والتصدي له".وهناك أيًضا "

  

https://fao.csod.com/samldefault.aspx?ouid=2&returnurl=%2fDeepLink%2fProcessRedirect.aspx%3fmodule%3dlodetails%26lo%3d3456071d-f582-4114-95c4-55f233a4085f
https://fao.csod.com/samldefault.aspx?ouid=2&returnurl=%2fDeepLink%2fProcessRedirect.aspx%3fmodule%3dlodetails%26lo%3d3456071d-f582-4114-95c4-55f233a4085f
http://intranet.fao.org/fileadmin/user_upload/ohr/docs/Guide_For_Managers.pdf
http://intranet.fao.org/fileadmin/user_upload/ohr/docs/Guide_For_Managers.pdf
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 مل (الوقاية من التحرش الجنسي)خطة الع
 

ش بأشكاله كافة. ويتطلب اعتماد سياسة فعلية لعدم التسامح نظاًما متيًنا لتهيئة بيئة عمل مواتية، هي ال تتسامح مع التحرّ فالتحرش اجلنسي  معتطّبق املنظمة سياسة عدم التسامح إطالقًا 
  إجراء حتقيق عادل وااللتزام مببادئ السرية واخلصوصية وضمان احلماية املستمرة للمبّلغني عن اإلساءات.من خالل تعزيز ثقافة الوقاية وحتسني مستوى الوعي ومتكني

 
ن اإلنفاذ التام للقواعد الرامية إىل هتيئة وهتدف خطة العمل بصـــورة خاصـــة، ضـــمن هذا اإلطار، إىل توضـــيح جماالت العمل الرئيســـية واإلجراءات امللموســـة اليت يتعني اختاذها من أجل ضـــما

 وتعزيز بيئة عمل توفّر الوقاية من التحّرش اجلنسي.
 

ويشـــــــري نظام اإلبالغ الذي يعتمد الرتميز باأللوان الذي يرد بصـــــــورة موجزة أدناه، إىل . جراءات اليت ســـــــيتم تنفيذها وتقريرًا موجزًا عن التقّدم احملرزعن اإل عامةً  وتقّدم الصـــــــفحات التالية حملةً 
 الوضع الراهن لكل مبادرة مع األطر الزمنية ذات الصلة.

 
 نظام اإلبالغ الذي يعتمد الترميز باأللوان

 
 املبادرةأنجزت 

 
 أجنز

 سائر على قدم وساقالتقدم يف التنفيذ 
 

 العمل جارٍ 

 لكن جيري اختاذ إجراءات تصحيحية بصدده كما وضع إطار زمين معّدل متأخرالتقدم 
 

 متأخر

 مستمر مستمرةاألنشطة 
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 الوقاية -1
 

 نبذة عامة
ار إىل البيانات ونقص اإلبالغ عن حاالت التحّرش اجلنســــي، وإجراء حتليل بشــــأن األســــباب والنهج مســــامهة املنظمة يف عدة إجراءات لتحســــني فهم املشــــاكل الكامنة ومعاجلة االفتق

 التصحيحية.

 األنشطة الرئيسية
 

 اإلطار الزمين احملدد املؤشرات
 

 الوضع

 إجراء مسح الستطالع آراء الموظفين بشأن التحّرش الجنسي 1-1
يتماشــــى مع جهود فريق مهام  إجراء مســــح هادف الســــتطالع آراء موظفي املنظمة،

جملس الرؤســـــــــاء التنفيذيني، لضـــــــــمان اإلبالغ الدقيق ويف الوقت املناســـــــــب ووضـــــــــع 
 السياسات باالستناد إىل األدلة

 

الذي  3التقرير التحليلي للمســــــــــــــتوى 
 2019ورد يف أغسطس/آب 

ذ االســــــــــــــتقصــــــــــــــــاء يف  نفـــّ
نــوفــمــرب/تشـــــــــــــــريــن الــثـــــــاين 

2018 

 أجنز

 طة الخط الساخن/خط المساعدةتعزيز قدرات اإلبالغ بواس 1-2
  ختصـــيص صـــندوق بريد صـــويت للخط الســـاخن احلايل حىت يتســـّىن للمشـــتكني

 .ترك رسائل خارج ساعات العمل
 إنشاء خط مساعدة جديد ملكتب الشؤون األخالقية. 
  التحاور مع وكاالت األمم املتحدة األخرى من أجل حتديد خيار مناسب خلط

 باالستعانة مبصادر خارجية.ساخن يعمل على مدار الساعة، 

 مت ختصيص صندوق بريد صويت 
 
 
  مت إنشــــاء خط مســــاعدة جديد

 ملكتب الشؤون األخالقية
  متت االستعانة مبصادر خارجية

لتأمني تغطية اخلط الســــــــــــــاخن 
ســـــــــــــــاعــة مع موظفني  24ملــدة 

 مدرّبني

  ديسمرب/كانون األول
2018 

 
  2019يونيو/حزيران 

 
 
  ديسمرب/كانون األول

2019 

 زأجن
 
 

 أجنز
 

 العمل جارٍ 
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 إنشاء آلية للرصد المنتظم لمساءلة الشركاء في التنفيذ والتزامهم بمعايير المنظمة 1-3

لعمل مع املكاتب القطرية لوضــع إجراءات موثقة لرصــد مســاءلة الشــركاء يف التنفيذ، ا
 عن طريق إدراج قسم حمدد يف كل من:

 يةالتقارير السنوية للمكاتب القطر  -
 واستبيان الرقابة الداخلية للمكاتب امليدانية للمنظمة -
 وختصيص قسم حمدد بشأن الوقاية من التحرش اجلنسي يف خطاب املوافقة -

  التعليمات الصــــــــــــــادرة للمكاتب
 القطرية.

  الرصـــــــــــــــــد الـــدوري والعشــــــــــــــوائي
والــــتــــمـــــــاس الــــتــــعــــقــــيــــبـــــــات مــــن 
املســتفيدين بشــأن القيم املتصــورة 

 واملثبتة للشركاء.

 كانون األول /ديسمرب
2019 

 
 مستمر 

 

 أجنز
 

 مستمر

 توفير المدخالت في قاعدة بيانات فحص حاالت التحّرش الجنسي واستخدامها من قبل فريق مهام مجلس الرؤساء التنفيذيين 1-4

إ�ا قاعدة بيانات تضم أمساء العاملني يف املنظمة (من موظفني وموارد بشرية من غري 
ضــلوعهم يف حالة من حاالت التحّرش اجلنســي، لتفادي إعادة  املوظفني) الذين تبّني 

 توظيفهم.

مت توفري املدخالت يف قاعدة البيانات 
واســــــــــــــتخـــــــدامهـــــــا ألغراض التحّقق 

 املرجعي.

 مستمر مستمر

 توفير بيانات إحصائية سنوية عن الحاالت ذات الصلة بالتحّرش الجنسي 1-5

ية اخلاصــــــــة بالتحّرش، مبا يف ذلك احلفاظ على إحصــــــــاءات متعلقة بالشــــــــكاوى الرمس
 اّدعاءات التحّرش اجلنسي واحلاالت املتصلة بذلك.

تقـــدمي إحصــــــــــــــــاءات عن التحّرش يف 
تقرير املفتش العـــام املتـــاح على املوقع 

 اإللكرتوين.

 مستمر سنوي
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 التحقيق واتخاذ القرارات -2
 

 نبذة عامة
 قيق ودعم املتضررين، وبتعزيز تبادل املوارد واخلربات وأفضل املمارسات.التزام املنظمة بتعزيز القدرات واألدوات ألجل التح

 األنشطة الرئيسية
 

 اإلطار الزمين احملدد املؤشرات
 

 الوضع

 زيادة القدرات في مجال التحقيق 2-1
 ) يف مكتب املفتش العام3-زيادة القدرات يف جمال التحقيق بإضافة وظيفة فنية (ف

 
 أجنز 2018يوليو/متوز  جمال التحقيقمت تعزيز القدرات يف 

 تعزيز إقامة الشبكات مع النظراء في قطاع المساعدات اإلنسانية وغيره لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة 2-2
 تشارك املنظمة بنشاط يف ما يلي:

 اجتماعات املسؤولني عن الشؤون األخالقية للوكاالت اليت توجد مقارها يف روما  
 لس الرؤســـــــاء التنفيذيني املعين بالتصـــــــدي للتحرش اجلنســـــــي ضـــــــمن وفريق مهام جم

 منظمات األمم املتحدة،
 وخطة العمل على نطاق املنظومة املتعلقة باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 

تبادل اخلربات واملمارســــــات اجليدة 
 من خالل املشاركة يف الشبكات

 مستمر مستمر

 التوعية والدعم -3
 نبذة عامة

 .املوظفني باستخدام جمموعة من قنوات االتصال وأدوات التواصل لالرتقاء مبستوى الوعي وزيادة الثقة باملنظمة معيذ أنشطة االتصال بصورة أكثر تفصيال ومنهجية تنف

 األنشطة الرئيسية
 

 اإلطار الزمين احملدد املؤشرات
 

 الوضع
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 الجنسي أداة التعّلم اإللزامي بشأن الوقاية من التحّرش 3-1
ـــــــة   وضع أداة للتعّلم اإللزامي بشأن الوقاية من التحّرش اجلنسي مت إطـــالق دورة تـــعـــلـــيـــمـــي

 .إلكرتونية
  معدل امتثال موظفي املنظمة

لتـعـلّـم  ـــــــذين أكمـلـوا دورة ا ال
 اإللزامية.

  أكتوبر/تشــــــــــــــرين
 2018األول 

 مستمر  

 أجنز

 أجنز 2019فرباير/شباط  إطالق أدوات تعليمية عمل يف تناغم" كتدريب إلزاميإصدار وحدة التعّلم اإللكرتوين لألمم املتحدة املعنونة "ال

 إطالق األداة التعليمية إصدار شريط فيديو بشأن "محاية املبّلغني عن األعمال غري القانونية"
 

 العمل جارٍ  2020مارس/آذار 

 الميدانية تنظيم دورات تدريبية وجاهية وعبر الفيديو في المقر الرئيسي والمكاتب 3-2
إمتـام الـدورات التـدريبيـة اخلـاصــــــــــــــة  تنفيذ دورات تدريبية يف املقر الرئيسي ويف املكاتب امليدانية

جبميع الشــــــــعب يف املقر الرئيســــــــي 
 واملكاتب امليدانية.

 مستمر مستمر

 دليل المدراء على الوقاية من التحّرش الجنسي في مكان العمل والتصدي له 3-3
دراء على الوقاية من التحّرش اجلنسي يف مكان العمل والتصدي له" جرى إعداد "دليل امل

 واستخدامه ملساعدهتم يف الوفاء بواجباهتم بفعالية وهتيئة بيئة عمل آمنة ومتناغمة
  نشــــــــــــر الدليل على صــــــــــــفحة

الشــــــــــــــبكـــة الـــداخليـــة ملكتـــب 
 املوارد البشرية

  تنظيم محلــــة إعالميــــة لتــــذكري
 املدراء باملسؤوليات املناطة هبم

 كتوبر/تشــــــــــــــرين أ
 2018األول 

 
 مستمر 

 أجنز

 مستمر
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 تعزيز االتصاالت الداخلية بشأن التحّرش الجنسي 3-4
  بواسطة �ج متعددة:

  إرســـــــــال بريد إلكرتوين من خالل قنوات االتصـــــــــال الداخلية يف املنظمة إىل موظفي
ش اجلنســـــــــــــي املنظمة كافة يذّكرهم بالتزام املنظمة بعدم التســـــــــــــامح إطالقًا مع التحرّ 

 والتشجيع على اإلبالغ عنه.
  ونشــر مراجع مباشــرة وغري مباشــرة بشــكل مســتمر على الصــفحة الرئيســية للشــبكة

الداخلية وعلى الشــــــــاشــــــــات يف املقر الرئيســــــــي ويف املكاتب اإلقليمية، مبا يف ذلك 
 .على الشاشات مقاالت وقسم تدرييب وإشعارات بارزة وإعالنات تظهر فجأة

 بارية على الشـــــــبكة الداخلية بشـــــــأن مواضـــــــيع بارزة مبا يف ذلك وعرض نشـــــــرات إخ
 مسائل التحّرش اجلنسي واإلبالغ عن طريق اخلط الساخن.

  وســيتم ختصــيص صــفحات إلكرتونية حمددة على شــبكة اإلنرتنت والشــبكة الداخلية
 تعرض سياسة اإلبالغ وإجراءاهتا.

ن ياستمرار التوعية واالتصال اللذ
ا يف مكـــافحـــة يؤديـــان دورًا حيويًـــ 

التحرش اجلنســــــــــــــي والوقاية منه، 
 من خالل تغيري ثقافة املنظمة.

 مستمر مستمر

 خدمات االستشارة الداعمة للموظفين 3-5
ا إىل الوقاية من  يتوىل مســـتشـــار املوظفني تقدمي خدمات اســـتشـــارية للموظفني هتدف أيضـــً

 ، وإدارهتا وحّلها.االيت يتبلغ هبحاالت التحّرش والتحّرش اجلنسي يف بيئات العمل 
متت االســــتعانة خبدمة مســــتشــــار 
املوظفني يف مســــــــــــــــــــائـــــــل تتعلق 

 بالتحرش اجلنسي

 مستمر مستمر
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 خطة عمل المنظمة بشأن الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين
 

املنظمات غري احلكومية لإلشارة إىل اإلجراءات املتخذة ألجل محاية األشخاص املعرضني هي العبارة اليت تستخدمها األمم املتحدة وأوساط  إن "احلماية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني"
 2003عــام  يف وإن نشـــــــــــــرة األمني العــام بشــــــــــــــأن االســـــــــــــتغالل اجلنســـــــــــــي واالنتهــاك اجلنســـــــــــــي الصــــــــــــــادرة لالســـــــــــــتغالل اجلنســـــــــــــي واالنتهــاك من قبــل موظفيهــا والعــاملني املرتبطني هبــا.

أجل حتقيق ف مصطلح "االستغالل اجلنسي" على أنه أي إساءة استغالل فعلية أو حماولة إساءة استغالل حلالة ضعف أو لتفاوت يف النفوذ أو للثقة من ) تعرّ ST/SGB/2003/13(الوثيقة 
على أنه  “االنتهاك اجلنسي” مصطلح نشرةال مآرب جنسية، مما يشمل على سبيل املثال ال احلصر، حتقيق كسب مايل أو اجتماعي أو سياسي من االستغالل اجلنسي لطرف آخر. وتعّرف

 التعدي بالفعل أو التهديد بالتعدي البدين الذي محل طابًعا جنسًيا، سواء باستعمال القوة أو يف ظل ظروف غري متكافئة أو قسرية.

 
وتنتهج املنظمة سـياسـة عدم التسـامح إطالقاً مع حاالت االسـتغالل واالنتهاك  .2013/27أما سـياسـة املنظمة بشـأن احلماية من االسـتغالل واالنتهاك اجلنسـيني فرتد يف التعميم اإلداري رقم 

. وقد جرى تعيني مســؤول الشــؤون األخالقية كجهة تنســيق أوىل للوقاية من االســتغالل واالنتهاك 2012/70ونشــرة املدير العام  2018/02اجلنســيني، حبســب ما ينص عليه التعميم اإلداري 
 .2012/70ير العام رقم اجلنسيني، يف نشرة املد

 
 ."احلماية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني" وإّن مجيع العاملني يف املنظمة من موظفني وغري موظفني ملزمون باخلضوع إىل الدورة التعليمية اإللكرتونية الصادرة عن املنظمة بعنوان
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 خطة العمل (الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين)
 

عدم التســامح نظاًما متيًنا لتهيئة بيئة عمل مواتية، من خالل تعزيز ثقافة لاجلنســيني. ويتطلب اعتماد ســياســة فعلية  نتهاكظمة ســياســة عدم التســامح إطالقاً مع االســتغالل واالمتارس املن
 ماية املستمرة للمبّلغني عن اإلساءات.الوقاية، وحتسني مستوى الوعي ومتكني إجراء حتقيق عادل وااللتزام مببادئ السرية واخلصوصية، وضمان احل

 
ن اإلنفاذ التام للقواعد الرامية إىل هتيئة وهتدف خطة العمل بصورة خاصة، ضمن هذا اإلطار، إىل توضيح جماالت العمل الرئيسية واإلجراءات امللموسة اليت يتعني اختاذها من أجل ضما

 اجلنسيني. نتهاكوتعزيز بيئة عمل توفّر الوقاية من االستغالل واال
 

تمد الرتميز باأللوان الذي يرد بصـــــــورة موجزة أدناه، وتقّدم الصـــــــفحات التالية حملة عامة عن اإلجراءات اليت ســـــــيتم تنفيذها وتقريرًا موجزًا عن التقّدم احملرز. ويشـــــــري نظام اإلبالغ الذي يع
 الوضع الراهن لكل مبادرة مع األطر الزمنية ذات الصلة. إىل

 
 لذي يعتمد الترميز باأللواننظام اإلبالغ ا

 

 املبادرةأنجزت 
 

 أجنز

 سائر على قدم وساقالتقدم يف التنفيذ 
 

 العمل جارٍ 

  لكن جيري اختاذ إجراءات تصحيحية بصدده كما وضع إطار زمين معّدل متأخرالتقدم 
 

 متأخر

 مستمر مستمرةاألنشطة 
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 الوقاية -1
 

 نبذة عامة
باب إجراءات لتحســـــــــني فهم املشـــــــــاكل الكامنة ومعاجلة االفتقار إىل البيانات ونقص اإلبالغ عن حاالت التحّرش اجلنســـــــــي، وإجراء حتليل بشـــــــــأن األســـــــــ مســـــــــامهة املنظمة يف عدة

 التصحيحية. والنهج
 األنشطة الرئيسية

 
 اإلطار الزمين احملدد املؤشرات

 
 الوضع

 وك والتصّرفإجراء مسح لموظفي األمم المتحدة بشأن معايير السل 1-1
 

جلمع معلومــــات عن تصــــــــــــــورات مجيع فئــــات املوظفني  2019توزيع مســــــــــــــح عــــام 
خص معايري الســلوك املتصــلة باالســتغالل واالنتهاك اجلنســيني يف مواقع ميدانية  ما يف

 حمددة.
 

خيضــــــــــع التقرير إىل التحليل وتوضــــــــــع 
نتائجه يف احلســــــــــــــبان من أجل تنفيذ 

 إجراءات جديدة.

 مستمر سنوي

 عزيز قدرات اإلبالغ بواسطة الخط الساخن/خط المساعدةت 1-2

  ختصيص صندوق بريد صويت للخط الساخن احلايل الذي يديره مكتب املفتش
 .العام، حىت يتسّىن للمشتكني ترك رسائل خارج ساعات العمل

 وإنشاء خط مساعدة جديد بشأن الشؤون األخالقية. 
  الســــــــاعة، باالســــــــتعانة وحتديد خيار مناســــــــب خلط ســــــــاخن يعمل على مدار

 .مبصادر خارجية

  مت ختصيص صندوق بريد صويت
 للخط الساخن

 مت إنشاء خط مساعدة جديد 
  متت االستعانة مبصادر خارجية

لتأمني تغطية اخلط الســــــــــــــاخن 
ســـــــــــــــاعــة مع موظفني  24ملــدة 

  مدرّبني

  ديسمرب/كانون األول
2018 

  2019يونيو/حزيران 
  2020مارس/آذار 

 أجنز
 

 أجنز

 العمل جارٍ 
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 إنشاء آلية للرصد المنتظم لمساءلة الشركاء في التنفيذ والتزامهم بمعايير المنظمة 1-3
العمل مع املكاتب القطرية لوضــع إجراءات موثقة لرصــد مســاءلة الشــركاء يف التنفيذ، 

 عن طريق إدراج قسم حمدد يف كل من:
 التقارير السنوية للمكاتب القطرية -
 ابة الداخلية للمكاتب امليدانية للمنظمةواستبيان الرق -

  مت إصــــــــــــــدار تعليمات للمكاتب
 القطرية.

  ـــــــدوري مت تــنــفــيـــــــذ الــرصــــــــــــــــــــد ال
والعشــــــــــــــوائي كمـــــــا مت التمـــــــاس 
تعقيبات املســتفيدين بشــأن القيم 

 املتصورة واملثبتة للشريك.

  ديسمرب/كانون األول
2019 

 
 مستمر 

 

 أجنز
 

 مستمر

 لى المجتمعاتتحسين آلية الشكاوى القائمة ع 1-4

مت إعـــــــداد اخلطوط التوجيهيـــــــة   العمل مع األقاليم لتحسني آلية للشكاوى قائمة على اجملتمعات يف املكاتب القطرية
بشــــــــــأن آلية الشــــــــــكاوى القائمة 
على اجملتمعــات على املســــــــــــــتوى 

 القطري.
  ــــــة بــــــدء تنفيــــــذ اخلطوط التوجيهي

بشأن آلية الشكاوى القائمة على 
 لقطرية.اجملتمعات يف املكاتب ا

  ديســـــــــــــــمــرب/كـــــــانــون
 2019األول 

 
 
  ديسمرب/كانون األول

2019 

 العمل جارٍ 

 
 العمل جارٍ 

ت الواردة عن حاالت إنشــاء قاعدة بيانات ســرية وإدارتها من قبل جهة التنســيق األولى المعنية بالحماية من االســتغالل واالنتهاك الجنســيين، تضــم جميع البالغا 1-5
 نسييناالستغالل واالنتهاك الج

إن قاعدة البيانات هذه، اليت يديرها حالًيا املســـــــؤول عن الشـــــــؤون األخالقية بصـــــــفته 
املعنية باحلماية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني، تسجل أمساء  جهة التنسيق األوىل

املبلغني واملتضـــــــررين وتفاصـــــــيل االتصـــــــال اخلاصـــــــة هبم، وموجزًا بالشـــــــكوى يتضـــــــمن 
 ال كانت معروفة).تفاصيل عن املوضوع (يف ح

تســــــــــــــجيـل البالغـات كلهـا يف قـاعـدة 
 البيانات.

 مستمر مستمر
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 توفير المدخالت في قاعدة بيانات فحص حاالت االستغالل واالنتهاك الجنسيين التي أنشأها فريق مهام مجلس الرؤساء التنفيذيين 1-6

ن غري املوظفني) إدارة قاعدة بيانات العاملني يف املنظمة (من موظفني وموارد بشــرية م
اجلنســـــــيني لتفادي  نتهاكالذين تبّني ضـــــــلوعهم يف حالة من حاالت االســـــــتغالل واال

 إعادة توظيفهم.

توفري املــدخالت يف قــاعــدة البيــانــات 
واســــــــــــــتخـــــــدامهـــــــا ألغراض التحّقق 

 املرجعي.

 مستمر مستمر

 توفير إحصاءات سنوية بشأن شكاوى االستغالل واالنتهاك الجنسيين 1-7

على اإلحصــــــــــــــــاءات املتعلقـــة بـــالشــــــــــــــكـــاوى الرمسيـــة حلـــاالت االســــــــــــــتغالل احلفـــاظ 
 .اجلنسيني واالنتهاك

نشـــــــــر اإلحصـــــــــاءات الواردة يف تقرير 
 املفتش العام على املوقع اإللكرتوين.

 مستمر سنوي

 التحقيق واتخاذ القرارات -2
 

 نبذة عامة
 ررين، وبتعزيز تبادل املوارد واخلربات وأفضل املمارسات.تلتزم املنظمة بتعزيز القدرات واألدوات ألجل التحقيق ودعم املتض

 األنشطة الرئيسية
 

 اإلطار الزمين احملدد املؤشرات
 

 الوضع

 زيادة القدرات في مجال التحقيق 2-1

 ) يف مكتب املفتش العام3-زيادة القدرات يف جمال التحقيق بإضافة وظيفة فنية (ف
 

 أجنز 2018وليو/متوز ي مت تعزيز القدرات يف جمال التحقيق
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 تعزيز إقامة الشبكات مع النظراء في قطاع المساعدات اإلنسانية وغيره لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة 2-2
  تشارك املنظمة بنشاط يف ما يلي:

  اجتماعات اللجنة الدائمة املشـــــــرتكة بني الوكاالت بشـــــــأن احلماية من االســـــــتغالل
 واالنتهاك اجلنسيني

  التحقيق التابعة للجنة الدائمة املشــــــــــــــرتكة بني الوكاالت املعنية باحلماية من وأجهزة
 االستغالل واالنتهاك اجلنسيني

 واجتماعات املسؤولني عن الشؤون األخالقية للوكاالت اليت توجد مقارها يف روما 
 وشبكة أخالقيات املنظمات املتعددة األطراف 

 

تبادل اخلربات واملمارســــــات اجليدة 
 املشاركة يف الشبكات من خالل

 

 مستمر مستمر

 التوعية والدعم -3
 نبذة عامة

 مبستوى الوعي.تنفيذ أنشطة االتصال املتواصلة بصورة أكثر تفصيال ومنهجية مع املوظفني باستخدام جمموعة من قنوات االتصال وأدوات التواصل لالرتقاء 

 األنشطة الرئيسية
 

 اإلطار الزمين احملدد املؤشرات 
 

 وضعال

 أداة التعّلم اإللزامي بشأن الوقاية من التحّرش الجنسي 3-1
 

إصــــــدار دورة تدريبية إلكرتونية إلزامية بشــــــأن احلماية من االســــــتغالل واالنتهاك اجلنســــــيني 
 مرتمجة إىل اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية جلميع املوظفني

 إطالق األداة التعليمية
 

 أجنز 2019مايو/أيار 

 سيتم إصدار األداة التعليمية قريًبا ورة تعليمية إلكرتونية بشأن "محاية املبّلغني عن األعمال غري القانونية"إصدار د
 

 العمل جارٍ  2020مارس/آذار 
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 تنظيم دورات تدريبية وجاهية وعبر الفيديو في المقر الرئيسي والمكاتب الميدانية 3-2
 

غالل واالنتهاك اجلنســـــــيني، ال ســـــــيما يف تنظيم تدريب وجاهي بشـــــــأن احلماية من االســـــــت
البلدان اليت متر يف حالة طوارئ، من أجل اســــــــتكمال الدورة التعليمية اإللكرتونية اإللزامية 
بشــأن احلماية من االســتغالل واالنتهاك اجلنســيني جلميع املوظفني، ودورات توعية جلهات 

 ني.التنسيق املعنية باحلماية من االستغالل واالنتهاك اجلنسي

 مستمر مستمر جيري تنفيذ التدريب
 

 تنظيم دورات للتوعية بشأن الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين ألجل جهات التنسيق التابعة للمنظمة 3-3
عقد دورات وجاهية ملدة يومني جلهات التنســــــــــــــيق املعنية لدى املكاتب القطرية من أجل 

تضــــــــــــــررين، واحلمــايــة من االســــــــــــــتغالل توعيتهــا بشـــــــــــــــأن املســــــــــــــؤوليــة إزاء الســــــــــــــكــان امل
 اجلنسيني. واالنتهاك

تدريب جهات التنســــــــــــــيق املعنية 
باحلماية من االستغالل واالنتهاك 
اجلنســــــــــــــيني لــدى مجيع املكــاتــب 

 القطرية يف املكاتب اإلقليمية

 مستمر مستمر
 

 تعزيز االتصاالت الداخلية بشأن االستغالل واالنتهاك الجنسيين 3-4
 داخلية متواصلة من خالل �ج متعددة: إجراء اتصاالت 

  إذاعة رســــائل ومقاالت من خالل قنوات االتصــــال الداخلية تشــــمل مجيع املوظفني
 وتتناول التزام املنظمة بعدم التسامح إطالقاً مع االستغالل واالنتهاك اجلنسيني.

  ونشـــر مراجع مباشـــرة وغري مباشـــرة على الصـــفحة الرئيســـية للشـــبكة الداخلية وعلى
شـــــاشـــــات يف املقر الرئيســـــي ويف املكاتب اإلقليمية، مبا يف ذلك مقاالت، وقســـــم ال

 تدرييب وإشعارات بارزة وإعالنات تظهر فجأة على الشاشات.
  وختصــــيص صــــفحات إلكرتونية على اإلنرتنت والشــــبكة الداخلية للمنظمة تبلغ عن

ات الســــــــــــياســــــــــــة اليت ختص احلماية من االســــــــــــتغالل واالنتهاك اجلنســــــــــــيني وإجراء
 عنهما. اإلبالغ

 مستمر مستمر التنفيذ املتواصل ألنشطة التوعية 

 


