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وهي تعرض احلالة الراهنة لإلجراءات واخلطوات املقبلة املتصلة مبجاالت احلوكمة اجلنسي وسوء استغالل السلطة.
 والتحقيقات، واملساءلة.والسياسات العامة، والوقاية والتوعية، وقنوات اإلبالغ 
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 السياق -أوالا 

 منظمة األغذية والزراعة سياسة عدم التسامح إطالقًا إزاء التحرش اجلنسي واالستغالل واالنتهاك اجلنسيني. نتهجت -1
وتتطلب سياسة عدم التسامح إطالقًا وجود نظام قوي يكفل هتيئة بيئة عمل متكينية، من خالل حتسني التوعية، وتعزيز 

الوقت املناسب، وتطبيق اإلجراءات التأديبية، ومراعاة مبدأي السرية والتكتم، ثقافة الوقاية، ومتكني إجراء حتقيقات نزيهة ويف 
 وضمان هنج متمحور حول الضحااي، وتوفري احلماية املستمرة للمبلغني.

، التزامه بتهيئة بيئة عمل 2019املدير العام، منذ مستهل واليته يف أغسطس/آب  ، أثبتومتاشًيا مع هذا املبدأ -2
مع حاالت التحرّش والتحرّش اجلنسي وسوء  ا"سيواصل دعم سياسة املنظمة بعدم التسامح إطالقً أنه  متناغمة وشّدد على
خالل العام املاضي بغية تعميمهما على امتداد  مت تعززمهاكما أكد على أمهية الشفافية واالنفتاح اللذين  استعمال السلطة".

 املنظمة وعرب املستوايت واألمكنة مجيعها وضمنها. 
 شكاوىالأّن مكتب املفتش العام قد تلقى عدًدا متزايًدا من يفيد  1 2019 التقرير السنوي للمفتش العام لسنة وإن -3

سوء السلوك مقارنة ابلعام املاضي. كما سجلت املكاتب املعنية عدًدا متزايًدا من طلبات املوظفني للحصول  بشأن
 واحلماية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني.الدعم واملشورة يف ما يتصل مبنع التحرش اجلنسي  على

مبقدور املشرفني والفرق مناقشة السلوك اإلجيايب  إذولعل زايدة اإلبالغ انجتة عن زايدة الوعي يف عداد املوظفني،  -4
يشعر  ثوإن اإلحساس ابالنتماء املعنوي والشمولية يشجع على "ثقافة التعبري" يف املنظمة، حي والسليب بطريقة مراتحة أكثر.

 أعضاء الفريق أبهنم أحرار يف تبادل أفكارهم وآرائهم وشواغلهم، من دون اخلوف من االنتقام، ضمن بيئة سليمة وداعمة.
أما املدراء الذين يشكلون قدوة لآلخرين فعامل ضروري يف هذا الصدد. ويؤدي مجيع املوظفني يف املنظمة دورًا  -5

 ، مبا يف ذلك حاالت التحرش اجلنسي واالستغالل واالنتهاك اجلنسيني.منه أو احلد حامسًا يف منع احتمال سوء التصرف
 ينبغي على املنظمة أن متّكنهم من القيام بذلك.  ولكن

وهلذا السبب، تلتزم املنظمة ابلتحسني املستمر لألدوات املتاحة للموظفني من أجل منع سوء التصرف وإدارته،  -6
ايدة الوعي، وتقاسم أفضل املمارسات والدروس املستفادة على مستوى األمم وحتديث ووضع سياسات وإجراءات متينة، وز 

 املتحدة.
 .2020سبتمرب/أيلول وحىت  2019ويعكس هذا التقرير اإلجراءات اليت اختذت من سبتمرب/أيلول  -7

 التقدم على صعيد االتساق مع املبادرات على نطاق منظومة األمم املتحدة -اثنياا

 اجلنسيالوقاية من التحرش 
فريق تدأب املنظمة على املشاركة بنشاط يف خمتلف احملافل على نطاق منظومة األمم املتحدة، وال سيما يف عمل  -8

اجتمع قد و  .لتحرش اجلنسي ضمن منظمات األمم املتحدة )فريق املهام(مهام جملس الرؤساء التنفيذيني املعين ابلتصدي ل
كي يقوم أعضاؤه بعرض أحدث مستجدات حالة تنفيذ األنشطة املتفق عليها   2020فريق املهام يف يوليو/متوز 

 متبادلة. بصورة

                                                      
 التقرير السنوي للمفتش العام. FC 180/11.1- 2019الوثيقة رقم   1

https://unsceb.org/content/addressing-sexual-harassment-within-organizations-un-system
https://unsceb.org/content/addressing-sexual-harassment-within-organizations-un-system
https://unsceb.org/content/addressing-sexual-harassment-within-organizations-un-system


3  CL 165/INF/6 Rev.1 

 فريق املهام بوجه خاص على األولوايت التالية:  ، ركز2020وخالل عام  -9
 والتقدم احملرز يف تعزيز القدرة على التحقيق، وتشجيع إجراء حتقيقات أكثر متحورًا حول  استعراض املبادرات

من وجهات نظر خمتلفة،  على األرضوانقش حمققو األمم املتحدة التحدايت  الضحااي وأكثر فعالية وكفاءة.
 املعنيةلتعاون بني اهليئات وتبادلوا أفضل املمارسات، واستكشفوا احللول لتعزيز القدرة على إجراء التحقيقات وا

عدة، منها دليل للتحقيق يف حاالت التحرش اجلنسي، ومذكرات  رأمو  نفيذويعمل الفريق حالًيا على ت لتحقيق.اب
إرشادية لصانعي القرار يف األمم املتحدة عند النظر يف مسائل التحرش اجلنسي، وبرانمج للتدريب على التحقيقات 

  يف التحرش اجلنسي؛
  دعا فريق املهام 2020مارس/آذار  31ويف  نتائج االستبيان السنوي بشأن اإلبالغ عن التحّرش اجلنسي.وحتليل ،

األجهزة التابعة جمللس الرؤساء التنفيذيني إىل الرد على االستبيان السنوي الذي كان الغرض منه تقدمي بياانت 
ملمارسة العملية نبذة عن هذه البياانت اآلليات الداخلية لإلبالغ عن التحّرش اجلنسي. وتستخدم يف ا عن

أساس سنوي بغية تنوير القرارات اليت تستند إىل البياانت، مبا يف ذلك ما يتعلق ابالمتثال للسياسة النموذجية  على
بشأن التحرش اجلنسي الصادرة عن جملس الرؤساء التنفيذيني. وسوف ينشر قريًبا موجز مقتضب للنتائج 

 بفريق املهام. صفحة الويب اخلاصة على
 .كانت السياسة النموذجية ملنظومة  تنسيق السياسات املتعلقة ابلتحرش اجلنسي وتعزيزها يف منظومة األمم املتحدة

األمم املتحدة بشأن التحرش اجلنسي اخلطوة األساسية األوىل حنو تعزيز استجابة موحدة ومتسقة للتحرش اجلنسي 
، أجرت 2020على نطاق املنظومة واحلد من تعقيد بيئة السياسات والتنظيمات املعقدة واجملزأة. ويف فرباير/شباط 

فأفادت املنظمة أبنه، متاشًيا  الرفيعة املستوى مسًحا موجزًا حلالة تنفيذ السياسة النموذجية. أمانة اللجنة اإلدارية
 :، قد جرى ما يليمع السياسة النموذجية

o  متو  2019اعُتمدت السياسة اجلديدة للمنظمة بشأن الوقاية من التحرش اجلنسي يف شباط/فرباير 
 ة للمنظمة؛تكييفها مع األطر املؤسسية والقانونية احملدد

o  أي شخص أن يبلغ عن التحرش اجلنسي حبق أي شخص آخر، بغض النظر عن وضعه  أصبح بوسعو
  التعاقدي؛

o  مع إغفال أمساء األشخاص املعنيني، من قبل الضحااي أنفسهم أو أشخاص آخرين  اإلبالغ رمسًيا،وجيوز
 ممن لديهم علم مبمارسة حتّرش حمتملة؛

o  مسية مبهل زمنية.وال يتقّيد تقدمي التقارير الر  
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من عملية أوسع هتدف إىل هتيئة بيئة عمل متنّوعة تتسم  اوتشكل أنشطة املنظمة على صعيد التحرش اجلنسي جزءً  -10
واملشاركة يف العديد من مبادرات األمم املتحدة املتعلقة  ،وتواصل املنظمة تقدمي دعمها الكامل .2ابالحرتام والشمول

ي اجلنس(، وإدماج املعوقني واملساواة ئياألمم املتحدة املثليني واملثليات وثنا)موظفي  UN-GLOBEابسرتاتيجيات 
 اجلنسني، وخطة العمل على نطاق منظومة األمم املتحدة، واملبادئ التوجيهية للبيئة التمكينية ملنظومة األمم املتحدة. بني

 احلماية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني
ل واالنتهاك اجلنسيني، تواصل املنظمة تبادل اخلربات واملمارسات اجليدة من خالل يف ما خص احلماية من االستغال -11

اللجنة مشاركتها يف العديد من الشبكات مثل االجتماعات املتعلقة ابحلماية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني اليت تعقدها 
 ،املعنية ابالستغالل واالنتهاك اجلنسيني التابعة لألمم املتحدة ويف لقاءات جمموعة العمل الدائمة املشرتكة بني الوكاالت

 ن األخالقيات وشبكة أخالقيات املنظمات املتعددة األطراف.و اجتماعات مسؤويل شؤ  يفو 
عن ذلك، ومتاشًيا مع تقرير األمم املتحدة بشأن "التدابري اخلاصة الرامية إىل احلماية من االستغالل واالنتهاك  فضالً  -12

إىل األمانة العامة لألمم املتحدة خطة العمل السنوية ملنع االستغالل واالنتهاك  2020قدمت املنظمة يف عام ، ني"اجلنسي
اجلنسيني واالستجابة هلما، ووزعت مسًحا سنواًي جلمع معلومات عن تصورات مجيع فئات املوظفني املتعلقة مبعايري السلوك 

 تهاك اجلنسيني يف املواقع امليدانية.يف ما يتعلق ابحلماية من االستغالل واالن
كما جرى تعزيز خطة عمل املنظمة بشأن احلماية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني أيًضا وتكييفها مع املعايري  -13

 التشغيلية الدنيا يف جمال احلماية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني لتيسري اإلبالغ، وسوف يتواصل حتديثها بناء عليه. 

 الدراسة االستقصائية بشأن رضا املوظفني يف املنظمة -اثلثاا

 ابلنيابة عن األمم املتحدة، الدراسة االستقصائية Deloitte، أدارت شركة 2018يف نوفمرب/تشرين الثاين  -14
 Safe Space Survey on Sexual Harassment in our Workplace  حّيز آمن: االستقصاء عن التحرش"(

اعترب أن حجم  املائة، فقد يف 14.6وعلى الرغم من أن معدل االستجابة هلا يف املنظمة قد بلغ  اجلنسي يف مكان عملنا"(.
  ة:إلجراء حتليالت إحصائية وحتديد اجملاالت التالية إلجراء حتسينات يف املنظم كاف  جميًبا 898 1العينة اإلمجالية البالغ 

وقاية من املستوى األول تركز على استحداث ثقافة مؤسسية تتسم ابلتصرفات املهذبة يف مكان العمل  (أ)
 ومبنع التحرش اجلنسي؛ 

 ووقاية من الدرجة الثانية ترّكز على أشكال أقل حدة من التحرش اجلنسي وتدخل الشهود؛  (ب)
 ة حترش جنسي.ووقاية من الدرجة الثالثة تركز على تعزيز الدعم بعد وقوع حادث (ج)

وخالل األشهر األخرية، رّكزت املنظمة على األنشطة اليت هتدف إىل زايدة الوعي يف مجيع أحناء املنظمة واالستعانة  -15
. وقد مت إطالق 2019بنتائج الدراسة االستقصائية لصياغة النسخة اجلديدة للدراسة االستقصائية عن رضا املوظفني لعام 

موظًفا وغطت الفرتة املنتهية  549 13وتوزيعها على  2019يسمرب/كانون األول د 16الدراسة االستقصائية يف 

                                                      
إن ثقافة التسامح مع التحرش اجلنسي والتصرفات عدمية التهذيب واالستبعاد، هي مجيعها عوامل تنبئ ابحتمال وقوع حادثة حترش  الثقافة املؤسسية  2

| تقرير   DELOITTEجنسي ضمن األمم املتحدة واملؤسسات املتصلة هبا، مع اعتبار التصرفات عدمية التهذيب من أقوى املؤشرات اليت تنبئ بذلك: 
 2019لعام  SAFE SPACE SURVEYمسح 

https://interagencystandingcommittee.org/iasc-champion-on-protection-from-sexual-exploitation-and-abuse-and-sexual-harassment
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-champion-on-protection-from-sexual-exploitation-and-abuse-and-sexual-harassment
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-champion-on-protection-from-sexual-exploitation-and-abuse-and-sexual-harassment
https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/ar/content/data-allegations-un-system-wide
https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/ar/content/data-allegations-un-system-wide
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ومت التعاقد مع شركة استشارية مستقلة لدعم تنفيذ الدراسة  يف املائة. 41عدل استجابة بلغ مب 2019يوليو/متوز  31 يف
 االستقصائية وحتليل النتائج.

بشأن التصرف غري األخالقي وسوء السلوك، مبا يف ذلك وتضمنت الدراسة االستقصائية أسئلة حمددة للمتابعة  -16
 وقد بّينت النتائج ما يلي: التحرش اجلنسي يف مكان العمل.

  عاًما يف املقر الرئيسي من اللوايت يعملن مبوجب عقود قصرية األجل  35و 25أفادت نساء ترتاوح أعمارهّن بني
  نسي أو شهدن عليه؛كموارد بشرية من غري املوظفني، أهنن تعرضن للتحرش اجل

  إن اخلوف من االنتقام واالعتقاد أبنه لن يتم اختاذ إجراءات حبق املخالفني يف كل حال، مها السببان الرئيسيان
  لعدم إبالغ املوظفني عن التحرش اجلنسي؛

 القي وسوء وتدّل النتائج املتعلقة ابلتحرش اجلنسي على االجتاه السائد يف األشكال األخرى من التصّرف غري األخ
 املنظمة. جانب األكثر ضعًفا اليت حتتاج إىل االهتمام ابلدرجة األوىل من املعتادةتشري إىل الفئات كما السلوك،  

فإن خطة العمل املرفقة تعرض تدابري جديدة سيتم اختاذها استجابة  /ويف ما خص الوقاية من التحرش اجلنسي -17
التوعية بشأن الفئات الضعيفة، واإلبالغ املأمون عن الشواغل، واحلماية  النتائج، مع الرتكيز بوجه خاص على زايدة هلذه
 االنتقام وتعزيز املساءلة )اإلجراء املتخذ عند إاثرة الشواغل(. من
وسيتم إدراج هذه اإلجراءات أيًضا يف خطة عمل منظمة األغذية والزراعة بشأن الدراسة االستقصائية عن رضا  -18

 .3التعقيبات الواردة من الدراسة االستقصائية بشكل أوسعاملوظفني اليت تتناول 

 التقدم احملرز يف منظمة األغذية والزراعة -رابعاا
 احلوكمة والسياسة العامة   -ألف 

  احلوكمة
تواصل املنظمة رصد التقدم احملرز يف تنفيذ خطط العمل من خالل فريق املهام الداخلي التابع هلا، الذي اجتمع  -19

، بوصفه رئيًسا جديًدا من أجل تقييم الوضع Thomasانئب املدير العام مع  2020ي يف أغسطس/آب بشكل غري رمس
وتقدمي األعضاء اجلدد. ورحب فريق املهام بتنوع  ،ومناقشة نتائج الدراسة االستقصائية املتصلة ابلسلوك يف مكان العمل

اخلربات واملعارف والزخم اجلديد الذي جلبه الرؤساء اجلدد لشعبة املوارد البشرية ومكتب املفتش العام ومكتب الشؤون 
لية وضع وميكن إضافة وظائف وجهات فاعلة جديدة إىل فريق املهام وإىل عم القانونية ومكتب األخالقيات وأمني املظامل.

 خطط العمل، حسب االقتضاء.
"استعراض استقاللية مكتب املفتش العام ووظائف مسؤول الشؤون ويف هذا الصدد، وفًقا للتوصيات الواردة يف وثيقة  -20

موظف  منصيب، انتهت املنظمة من تعيني شاغلي 5، ومتاشًيا مع توصيات وحدة التفتيش املشرتكة4األخالقية وأمني املظامل"
 تسلما مهامهما يف آذار/مارس وأيلول/سبتمرب على التوايل. وقدين أصبحا اآلن منفصلني، ذت وأمني املظامل اللاألخالقيا

                                                      
  الدراسة االستقصائية عن رضا املوظفني ة ختطيط اإلجراءات ملرحلة ما بعدحتديث عن عملي - Rev.1 FC 183/5الوثيقة   3
 استعراض استقاللية مكتب املفتش العام ووظائف مسؤول الشؤون األخالقية وأمني املظامل - FC 175/15الوثيقة   4
 ( JIU/REP/2018/4استعراض السياسات واملمارسات املتعلقة ابملبلغني يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة )الوثيقة  - FC 178/10الوثيقة   5
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قّدم ابللغات وهي ت، 2020الصفحة اجلديدة على شبكة اإلنرتنت ملكتب األخالقيات يف أبريل/نيسان  أطلقتو  -21
وقد مت ربط  مات االتصال بقنوات اإلبالغ للمنظمة.الرمسية للمنظمة كلها معلومات حمددة عن مكتب األخالقيات ومعلو 

وجيري إعداد  نرتنت ملنظومة األمم املتحدة املصممة لتيسري اإلبالغ عن االدعاءات.ذلك جبهود االتصال األخرى عرب اإل
 وظفني.مقاالت للمتابعة على الشبكة الداخلية، توضح أدوار مكتب األخالقيات وأمني املظامل ومسؤولياهتما لصاحل امل

وجيري أيًضا تعيني موظف جديد للعالقات يف مكان العمل لدى شعبة املوارد البشرية لتلبية احتياجات املدراء  -22
املشورة أو املساعدة يف املسائل اليت تقع ضمن اختصاصهم، كما أن مكتب املفتش العام قد زاد من قدرته على التحقيق  من

 وظف ليشغلها.  إبضافة وظيفة واحدة، جيري حالًيا تعيني م
 مدونة قواعد السلوك ملنع التحرش، مبا يف ذلك التحرش اجلنسي خالل فعاليات منظمة األغذية والزراعة

فعاليات األمم  خاللمتاشًيا مع ممارسات األمم املتحدة واستناًدا إىل مدونة السلوك النموذجية ملنع التحرش اجلنسي  -23
، مت طرح الصيغة اجلديدة ملدونة السلوك النموذجية 2019املتحدة اليت أقرهتا اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى يف أغسطس/آب 

. ولدى استئناف االجتماعات الوجاهية، ستدرج املدونة يف الرزمة اإلعالمية 2020خالل فعاليات املنظمة يف فرباير/شباط 
كما سيدرج رابط ابملدونة ضمن استمارة التسجيل للمشاركة يف الفعالية عرب  شاركني يف فعاليات املنظمة.املقدمة إىل امل

 اإلنرتنت، يف ما خص االجتماعات اليت تستوجب التسجيل املسبق.
 مساءلة الشركاء املنفذين

اجلنسيني لتحرش واالستغالل دراج بنود حمددة تشمل منع اإلواصلت املنظمة حتديث اتفاقاهتا مع الشركاء املنفذين  -24
وهتدف هذه البنود إىل ضمان إبالغ الشركاء املنفذين ابلتزاماهتم التعاقدية يف ما يتعلق ابحلماية من  هلا. واالستجابة

االستغالل واالنتهاك اجلنسيني/الوقاية من التحرش اجلنسي، وكذلك إبالغ املنظمة يف حال وقوع أي حوادث لتتمكن من 
 راءات لالستجابة املناسبة ورصد احلالة.  ضمان اختاذ إج

، اكتمل تنقيح الصكوك القانونية لصندوق التمويل اجلماعي التابع لألمم املتحدة 2019ويف نوفمرب/تشرين الثاين  -25
 بنّي االلتزامات املقطوعة يف ما خص احلماية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني والوقاية من التحرش اجلنسي، مبشاركةي مبا

، مت تنقيح منوذج اتفاقية الشركاء التنفيذيني 2020ويف عام  .املنظمة يف املناقشات املعقودة على نطاق منظومة األمم املتحدة
 ومنوذج خطاب املوافقة بصياغة جديدة ومعززة بشأن متطلبات الشركاء.

 الوقاية والتوعية -ابء 
  أدوات التعلم

دورة تدريبية جديدة حول "محاية املبّلغني  2020يف ما يتصل بتطوير أدوات التعلم، أطلقت املنظمة يف إبريل/نيسان  -26
ويتوفر هذا التدريب عرب اإلنرتنت ابللغات  عن املخالفات"، استناًدا إىل "سياسة محاية املبّلغني عن املخالفات" اجلديدة.

وهو يقدم  رح ابلتفصيل "سياسة محاية املبلغني عن املخالفات" اليت تتبعها املنظمة.اإلجنليزية والفرنسية واإلسبانية، ويش
ل و ويف سبتمرب/أيل معلومات عن املصطلحات الرئيسية واإلجراءات والطرق املختلفة اليت حتمي هبا املنظمة املبلغني لديها.

ل املعلومات اليت سبق ملوظفي املنظمة، وهي تكمّ  قائمة الدورات التدريبية اإللزامية ضمن، أدرجت الدورة التدريبية 2020
  تقدميها يف دورة األمم املتحدة التدريبية عرب اإلنرتنت بشأن األخالقيات والنزاهة.
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وابإلضافة إىل ذلك، تعكف املنظمة على تطوير دورة جديدة من التعليم اإللكرتوين بعنوان "التحرش اجلنسي:  -27
اشرين، وتذّكر ابملبادئ اليت يتعني على كل مدير يف املنظمة اتباعها يف ما يتعلق ابلتحرش املدراء" تستهدف املدراء املب دور

  اجلنسي، وتصف اإلجراءات اليت يتعني عليهم اختاذها عند مواجهة احلوادث املتصلة ابلتحرش جنسي.
حدة بنسخة جديدة وحمّدثة الدورة اإللزامية على اإلنرتنت بشأن األخالقيات والنزاهة يف األمم املت طالقوقد مت إ -28
. ويتمّثل الغرض من التدريب على اإلنرتنت يف تعزيز الوعي األخالقي واختاذ القرارات األخالقية 2020أغسطس/آب  يف

ويتناول التدريب القضااي األخالقية املعتادة  حىت يتمكن موظفو املنظمة من إجناز مهمة املنظمة يف بيئة عمل مواتية.
 املوظفون، معززًا الفهم املشرتك ألفضل املمارسات األخالقية وأعلى معايري النزاهة.يواجهها  اليت

  جلسات التوعية
جنحت شعبة املوارد البشرية، ابلتعاون مع رئيس فريق املهام ومكتب األخالقيات ومكتب املفتش العام، يف عقد  -29

أن الوقاية من التحرش شاًدا إىل "دليل املديرين ب  سلسلة من اجللسات الوجاهية بشأن منع التحرش اجلنسي للمدراء، استن
 1-من كبار املدراء )برتبة مد 68وقد مت تقدمي هذه الدورات اإلعالمية اإللزامية إىل  اجلنسي يف مقر العمل والتصدي له".

 ، واليت ما لبثت أن عّلقت نتيجة جلائحة 2020وما فوق( يف املقر الرئيسي ويف املكاتب امليدانية خالل فرباير/شباط 
 وستعقد الدورات املتبقية يف املكاتب امليدانية خالل األشهر املقبلة. .19-كوفيد

جهات التنسيق املعنية ابحلماية  تستهدفا، أقامت املنظمة محلة توعية يف مكاتبها اإلقليمية 2019وخالل عام  -30
وقد ساعدت املبادرة الوجاهية للتوعية يف تعزيز معرفة املوظفني إبطار  لقطرية.االستغالل واالنتهاك اجلنسيني للمكاتب ا من

وقد أاتحت  سياسة عدم التسامح إطالقًا اليت تنتهجها املنظمة، ومعايري السلوك وآليات اإلبالغ اليت تتبناها املنظمة.
ا نقل املعارف والرسائل الرئيسية إىل فرقها القطرية الدورات التفاعلية للغاية، جلهات التنسيق املواد واملوارد اليت تتيح هل هذه

وقد عززت املبادرة شبكة جهات التنسيق املعنية ابحلماية من االستغالل  وشركائها املنفذين واملستفيدين واجملتمعات احمللية.
ملة، طُلب الدعم واستناًدا إىل هذه احل واالنتهاك اجلنسيني، وهي ترعى التبادالت واحلوار بشأن املمارسات اجليدة.

  املكاتب القطرية لوضع آليات للتظلم وخطط للعمل. من

 قنوات اإلبالغ والتحقيقات -جيم 

 حتسني إمكانيات اإلبالغ عرب اخلط الساخن/خط املساعدة
، جرى الرتويج له داخلًيا عرب الشبكة الداخلية 2019بعد إنشاء خط اإلبالغ/االتصال ملكتب األخالقيات يف عام  -31

 .2020ملكتب األخالقيات، وكذلك خارجًيا عرب املوقع اإللكرتوين اجلديد ملكتب األخالقيات الذي أطلق يف أبريل/نيسان 
ويف ما يتعلق ابخلط الساخن ملكتب املفتش العام من أجل تقدمي مجيع أنواع الشكاوى، مبا يف ذلك الشكاوى  -32
لإلبالغ السري لعدد  القة ابلتحرش اجلنسي وابالستغالل واالنتهاك اجلنسيني، فإن مكتب املفتش العام قد وضع نظامً املتع

ويشمل ذلك استمارًة للشكاوى متاحة على اإلنرتنت، ابإلضافة إىل عنوان بريد إلكرتوين ورقم هاتفي  من السنوات.
 ساعة، ويتضمن إمكانية توجيه الرسائل خارج ساعات العمل. 24اخلط اهلاتفي الساخن متوفر و  خمصصني هلذا الشأن.

  م خارجي للخدمات. ويعمل مكتب املفتش العام حالًيا على ترفيع النظم عرب إدماجها من خالل مقدّ 
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 حتسني آلية الشكاوى اجملتمعية
ررين، وضعت املنظمة أيًضا بغية دعم تعميم احلماية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني واملساءلة أمام السكان املتض -33

وضعت جمموعة أدوات شاملة يف جمال املساءلة أمام  ،رشادية. وعلى وجه التحديداإلواد املتدريبية و الجمموعة من الدورات 
السكان املتضررين )تتألف من جمموعة من األدوات واملوارد وأفضل املمارسات( لتزويد املكاتب القطرية بتوجيهات فنية 

وجيري نشر هذه املواد على نطاق  جوانب مثل توعية الشركاء/املستفيدين وإرساء آليات جمتمعية للشكاوى.ملموسة بشأن 
 واسع لكي يستخدمها موظفو املنظمة وجمموعة األمن الغذائي العاملية وأعضاؤها بقيادة املنظمة وبرانمج األغذية العاملي.

 ابالستغالل واالنتهاك اجلنسيني وابلتحرش اجلنسيالبياانت اإلحصائية السنوية للحاالت املتصلة 
حيتفظ مكتب املفتش العام بقاعدة بياانت للشكاوى اليت تلقاها من قبل موظفني يرغبون يف اتباع اإلجراءات  -34

ل الربيع، وتشكل هذه البياانت جزًءا من التقرير السنوي للمفتش العام املرفوع إىل جلنة املالية يف الدورة املعقودة خال الرمسية.
 غ أيًضا عن التدابري التأديبية.والذي يبلّ 

 املساءلة -دال 
 مساءلة املدراء بشأن مكان العمل املهذب

 2020داء للموظفني، أدرج مؤشران جديدان أيًضا كجزء من التخطيط لصيغة عام أليف ما خص نظام تقييم وإدارة ا -35
مسؤوليات املشرفني واإلجراءات املتخذة لتهيئة بيئة عمل شاملة وحمرتمة وخيص هذان املؤشران  النظام جلميع املدراء. هلذا

واحلفاظ عليها وتعزيز املساواة بني اجلنسني )على سبيل املثال، ضمان تكافؤ فرص العمل والتعلم، وجهود التوعية لتحديد 
 واختيار النساء املوهوابت يف املناصب على كافة املستوايت، إىل آخر ذلك(.

املوارد  دراج بند حمدد يف تقرير تقييم اجلودة، الذي ينبغي للمشرف إكماله عندما يكون الشخص املتعاقد منكما مت إ -36
  البشرية من غري املوظفني على وشك االنتهاء من مهمته، ينص على رصد امتثال املتعاقد للتدريب اإللزامي.

 إطار الرقابة الداخلية واإلبالغ عن الرقابة الداخلية
ار الرقابة الداخلية وسياسة املساءلة تعريًفا للمساءلة عن النزاهة والتصرف األخالقي يف املنظمة، يتضمن إط -37
واحلماية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني.  ياإلشارة بشكل خاص إىل السياسات املتعلقة ابحلماية من التحرش اجلنس مع

بالغ إلالسياسات ضمن جماالت مسؤوليتهم، ابعتبار ذلك جزًءا من اللمدراء يف أحناء املنظمة أتكيد تطبيق هذه  وينبغي
. ويف الوقت احلاضر، جيري تنقيح كلتا الوثيقتني إلدراج تغيريات يف أعقاب 2019 عام الرمسي عن الرقابة الداخلية منذ

 . 2020اهليكل التنظيمي املعّدل للمنظمة الذي أقره اجمللس يف يوليو/متوز 
 لألمم املتحدة واستخدامها  ”ClearCheck“بياانت املسامهة يف قاعدة

تعمل املنظمة على استكمال اخلطوط التوجيهية  ،”ClearCheck“ قاعدة بياانتعقب قيام األمم املتحدة إبطالق  -38
وتستخدم قاعدة البياانت حالًيا من قبل مجيع أجهزة األمانة العامة لألمم  ذات الصلة بشأن استخدام األداة وتطبيقها.

ني السابقني وكالة وصندوقًا وبرانجًما اتبًعا لألمم املتحدة، لتبادل املعلومات بشأن املوظف 25عن أكثر من  املتحدة، فضالً 
والعاملني املنتسبني الذين مت طردهم إما بسبب مزاعم ارتكاهبم للتحرش اجلنسي/االستغالل واالنتهاك اجلنسيني مدعمة أبدلة 

 وإما الذين استقالوا فيما هم قيد التحقيق بشأن التحرش اجلنسي/االستغالل واالنتهاك اجلنسيني.

https://unsceb.org/sites/default/files/Briefing%20Note%20on%20Clear%20Check%202019.pdf
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  (iReport SEA Tracker)جلنسي واالنتهاك اجلنسي املسامهات يف نظام تعّقب حاالت االستغالل ا
عايل املخاطر جلميع هيئات منظومة األمم املتحدة، وإن املاحنني مهتمون  ن جماالً ياميثل االستغالل واالنتهاك اجلنس -39

لذا، و  جًدا بضمان الشفافية يف ما خص أي مزاعم قد تطرأ واليت جيب التعاطي معها بناء على معايري أفضل املمارسات.
بوضع نظام تعّقب حاالت االستغالل اجلنسي  اابإلضافة إىل تقرير األمني العام لألمم املتحدة، قامت األمم املتحدة مؤخرً 

يعرض معلومات مفصلة وحمدثة ابلوقت احلقيقي بشأن أمور عدة الذي  (iReport SEA Tracker)واالنتهاك اجلنسي 
لضحية )شخص راشد أو طفل( وطبيعة االدعاء، والدعم املقدم إىل الضحية وحالة منها اتريخ احلادثة واتريخ اإلبالغ ونوع ا

  التحقيق واإلجراءات النهائية وإحالة الشخص إىل املساءلة اجلنائية. 
، وافقت 2019وحبسب ما كان متوقًعا للجنة الربانمج يف دورهتا السابعة والعشرين بعد املائة يف نوفمرب/تشرين األول  -40

  6استهالل اإلبالغ يف إطار نظام تعّقب حاالت االستغالل واالنتهاك اجلنسينيعلى  2020عام املنظمة يف 

 رسالة اإلدارة يف هناية العام )بشأن احلماية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني(
، يطلب األمني العام لألمم املتحدة من مجيع القادة على مجيع املستوايت أن يثبتوا 2018منذ يناير/كانون الثاين  -41

قد أبلغوا بصورة كاملة ودقيقة عن مجيع املزاعم القابلة للتصديق  (1)سنواًي ألجهزهتم الرائسية من خالل رسالة إدارية، أهنم 
أاتحوا التدريب يف جمال  (2)املني املنتسبني يف املنظمة؛ ومبوظفيهم والع ةاملتعلقة ابالستغالل واالنتهاك اجلنسيني املرتبط

ويف هذا الصدد نشرت رسالة اإلدارة يف هناية العام  احلماية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني ملوظفيهم والعاملني املنتسبني.
 2020اير/شباط فرب  4ة بتاريخ بشأن احلماية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني املوجهة إىل األمني العام لألمم املتحد

 على اإلنرتنت. وابة اخلاصة أبعضاء املنظمةالب على

 اخلطوات التالية -هاء

استكماال هلذا العمل اهلام، ولزايدة ضمان منع التحرش اجلنسي واحلماية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني، سرتكز  -42
اهلدف الرئيسي يف متكني تغيري مستمر يف الثقافة التنظيمية من خالل ويتمثل  على اإلجراءات الواردة أدانه. املنظمة مستقبالً 

لضمان معاجلة أي خماوف مبا يتماشى مع سياسات  ،زايدة معرفة املوظفني هبذه املواضيع احلامسة، وإدراك اهلياكل القائمة
  وإجراءات أفضل املمارسات.

أساًسا لقياس التغيري والعمل على تطوير مبادرات  2019وتوفر نتائج الدراسة االستقصائية لرضا املوظفني لعام  -43
  من املوظفني. امستقبلية، سيتم تكييفها مع مراعاة احلاجة إىل محاية الفئات األكثر ضعفً 

  أولوايت املنظمة يف األشهر التالية: وترد يف ما يلي -44
 احلوكمة والسياسة العامة 

o  االستغالل واالنتهاك اجلنسيني بعقد االجتماعات سيستمر فريق املهام الداخلي املعين ابحلماية من
 مع ضمان استقالل الوظائف. آلخر،ا اأساس منتظم مع اجلهات الفاعلة اجلديدة لدعم دور أحده على

                                                      
 اإلبالغ مبوجب نظام األمني العام لألمم املتحدة لإلبالغ عن االستغالل واالنتهاك اجلنسيني  - CCLM 110/5الوثيقة   6
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o  وسيتم استعراض السياسات ذات الصلة وحتديثها من أجل توضيح العمليات وأدوار املكاتب واملدراء
هنج متمحور حول الضحااي من خالل تقييم ومجع أفضل  ولكي يتم ذلك، سيتم تعميم واملوظفني.

املمارسات يف خمتلف أحناء منظومة األمم املتحدة، مع مراعاة الروابط بني التحرش اجلنسي وبني االستغالل 
 واالنتهاك اجلنسيني كذلك.

 الوقاية والتوعية 
o ء عليه على مجيع املستوايت جيب أن تتطور الثقافة التنظيمية لضمان الوقاية من التحرش اجلنسي والقضا

ومن الضروري أن يكون املدراء من دعاة هذا التغيري، وأن يكونوا منخرطني وقادرين  ويف مجيع األماكن.
ويف جمال التوعية، سيجري عقد جلسات إعالمية وجاهية عن احلماية من التحرش اجلنسي  على العمل.

وما فوق(.  1-ىل اليت تستهدف كبار املدراء )رتبة مديف املكاتب امليدانية من أجل استكمال السلسلة االو 
كما سيتم تنظيم أنشطة إضافية للتوعية تستهدف فئات املوظفني املستضعفني الذين مت حتديدها من قبل 

 Safe Space Survey on Sexual Harassment in our Workplace الدراسة االستقصائية
 والدراسة االستقصائية لرضا املوظفني. يف مكان عملنا"(آمن: االستقصاء عن التحرش اجلنسي  )"حّيز

o .وسيستضيف املدراء  وصياغة حوار لقيادات منظمة األغذية والزراعة على أساس منوذج األمم املتحدة
 تقاريرهم املباشرة املتعلقة ابلتحدايت األخالقية اليت يواجهوهنا يف عملهم اليومي.ب مستعيننيحمادثة سنوية 

وستختلف املواضيع من سنة  األخالقيات للمدراء مجيع املواد والتعليمات املفصلة.وسيوفر مكتب 
 أخرى، استناًدا إىل تطور حمط تركيز املنظمة. إىل

o  ،ومن املقرر تعزيز االتصال بشأن األدوات العديدة املتاحة، وأفضل املمارسات، للتصدي للتحرش اجلنسي
وسيتم تصميم وتنفيذ محالت  السلوك خالل فعاليات املنظمة.مبا يف ذلك السياسة اجلديدة ومدونة قواعد 

ضد التحرش اجلنسي، مبا يف ذلك الرسائل اليت وجهها املدير العام لتعزيز سياسة عدم التسامح اليت تتبناها 
  منظمة األغذية والزراعة، من أجل التغيري التنظيمي والتصرفات املهذبة يف مكان العمل.

o  سائل الداخلية واخلارجية بشأن الوقاية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني بواسطة وسيتم تعزيز توجيه الر
هنج وقنوات متعددة؛ على الصعيد الداخلي لدى املوظفني، وخارجًيا مع الشركاء يف التنفيذ واجلماعات 

 املستفيدة من أجل التوعية مبعايري السلوك للمنظمة وآلياهتا وقنواهتا لإلبالغ.   
o  املدونة كمية أكرب من املعلومات هذه ستوفر  غة النهائية ملدونة قواعد السلوك األخالقي.وضع الصيو

للموظفني بشأن اجلملة الواسعة من متطلبات مكان العمل األخالقي واللوائح والسياسات اليت حتكم 
الل سلوكهم بوصفهم موظفني لدى املنظمة، مبا يشمل شؤون منع التحرش اجلنسي واحلماية من االستغ

كما سيشكل هذا الربانمج أساًسا للتدريب على السلوك األخالقي الذي جيريه  ،واالنتهاك اجلنسيني
األخالقيات، وسيدعم زايدة التوعية يف مجيع أحناء منظمة األغذية والزراعة اباللتزامات األخالقية  مكتب

 يف مكان العمل.
o حمدثة بشأن احلماية من االستغالل واالنتهاك املكاتب القطرية ابستمرار بتوجيهات ذات صلة و  زّودوست

اجلنسيني، مع تيسري التبادل املنتظم للخربات واملمارسات اجليدة بني البلدان واألقاليم من خالل املنصات 
 على اإلنرتنت ومجاعات املمارسني. 
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 قنوات اإلبالغ والتحقيقات 
o رتكة بني الوكاالت للتعاون يف مبادرات منع سيتم تعزيز اجلهود لتدعيم التواصل مع األقران واحملافل املش

وضمان مواءمة النهج يف اجلهود الدولية  ،التحرش اجلنسي واحلماية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني
 ملنع حاالت التحرش اجلنسي واالستغالل واالنتهاك اجلنسيني واإلبالغ عنها. 

o  ،تبنّي اجلهات اليت جيب االتصال هبا حني يريد وسيتم نشر "خارطة طريق للمنظمة" حبلول هناية العام
املوظفون اإلبالغ عن أمر ما، أو حني يشعرون بسوء املعاملة أو حني حيتاجون إىل توجيهات لتفسري 

 القواعد.
 املساءلة  

o  وضع الصيغة النهائية للمبادئ التوجيهية لقاعدة بياانت"ClearCheck"  اخلاصة ابستخدام األداة
 وتطبيقها.

o  أعادت املنظمة نشر التعميم اإلداري نصف السنوي  وقد التعميم اإلداري بشأن املسائل التأديبية.نشر و
ويوجز التعميم اإلداري حاالت السلوك غري املرضي املثبت  الذي سيعمم ممارساهتا يف املسائل التأديبية.

لوعي أبمثلة السلوك غري املرضي واإلجراءات التأديبية اليت اختذت يف السنتني املاضيتني، ويهدف إىل زايدة ا
اليت تتكرر أكثر من سواها، والعواقب التأديبية اليت ترتتب عليها، مع إيالء االعتبار الواجب خلصوصية 

 وهو يهدف أيًضا إىل تيسري فهم املوظفني عموًما لإلجراءات التأديبية. املوظفني املعنيني.
 ألول والثاين هبذه الوثيقة.يف امللحقني ا 7وترد الصيغة احملدثة خلطط العمل -45

 

                                                      
 تطبيق أنشطة أخرى قد تطرأ.   إن خطط العمل ليست وافية وال تستبعد   7
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 األول امللحق
 اجلنسي التحرش من الوقاية بشأن والزراعة األغذية منظمة عمل خطة

 
التيقع  و التصيييّيص رصييييصل فينيلة بن إلسييينأ ااكييية،ل  و ااأة ة   ا إلتع م أاا النييف ف  السييي ير   الي م  إّن التحّرش اجلنسيييو أي  ّس كييي ير وب فرويذ  طب عس جنطية  نسيييطة      

ي مل و ط ة ةن الي م  و إل ين ئ ى صيي ة  ل ا إلصيينش طييرجنة ف  طييروظ التيوطح   و  ا ننتب ئنب رط ة ئ م إلليييبة الاأطأ  و اليعاإلطة  و ااأة ةل وقع رصييم التحّرش اجلنسييو   ف   و
 ة  ظر اللخص املستهعفلإلنيم التحرش اجلنسو ئةدّل ئ ى منط ك يكو حمعد   نع رصم كحةدثة فنفردلل ولعى ننططم فينيلطة التيقيةت  و التصّيصات  جيأ فرائةل و ه

 .2019/01 وقع  صعصت كطةكة املنظ ة رلأن اليقةإلة ف  التحرش اجلنسو ض   التي طم ااداصس صقم
اخلعفةت ال ي سييييييييتطة والعئم التليييييييي ط و ممث ة لعى  رإلق املهةم امليين  لتصييييييييعس ل تحرش اجلنسييييييييو دا م املنظ ةت التةرية ملنظيفة ا فم املتحعل رلييييييييخص   إلأ املعإلر اليةم ملسييييييييةص واملنظ ة 

 املنظ ةل  
لتنّعم احملرزل وإللب  ظةم اارالغ الاس إليت ع الافطز   ليان الاس إلرد رصيصل في زل  د ه  إىل اليضع ننّعم الصفحةت التةلطة حملةن ئةفةن ئ  اا را،ات اليت كطتم ننفطاأة وننرإلرنا في زنا ئ  ا

 الراأ  ل م فنةدصل فع ا جر الزفنطة عات الص ةل
 ابأللوان الرتميز يعتمد الذي اإلبالغ نظام

  جنز 2020 ئةم   املنةدصل أجنزت

  ةص   الي م وساق قدم على سائر التنفطا   التنعم

 فتأ ر فيّعل زفين إجةص وضع ك ة رصعده نصحطحطة إ را،ات اختةع جيرس ل   متأخر التنعم

 فست ر مستمرة ا  لطة
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 العامة والسياسة احلوكمة ألف -
 اليضع احملعد الزفين ااجةص املؤطرات الرإلطسطة ا  لطة

 العامة السياسات 1-ألف
 وا دواص اا را،ات نيضطش   م ف  الص ة عات السطةكةت اكتيراض 1-1- لح
 

 وني ر حمعثة الص ة عات السطةكةت
 وقنيات اا را،ات رلأن في يفةت
 اارالغ

  ةص   الي م 2021  إل يل/كنت رب

 املنظمة فعاليات خالل اجلنسي التحرش ذلك يف مبا التحرش من للوقاية السلوك مدونة 2-ألف
 فعو ة إىل نستنع املنظ ة  يةلطةت  الل ل س ير  عإلعل فعو ة ائت ةد مت 1-2- لح

  الل اجلنسو التحرش فنع   م ف  التنفطاإلا الرؤكة، جمل س الن يع طة الس ير
 املتحعل ا فم  يةلطةت

  جنز 2020 طنةظ/ رباإلر الس ير فعو ة إصعاص مت
 
 

 
 والتوعية الوقاية -ابء

 اليضع احملعد الزفين ااجةص املؤطرات الرإلطسطة ا  لطة
 أدوات التعلم 1 -ابء

  جنز 2020 آعاص/فةصس التي ط طة ا دال إجالق "املخةلفةت ئ  املنّ  ا محةإلة" رلأن  طعإلي طرإلط إصعاص  1-1- ،



 2020-2021           اجلنسي التحرش من الوقاية بشأن والزراعة األغذية منظمة عمل خطة
 

3 

  ةص الي م 2020 ا ول كة ين/دإلس رب التي ط طة ا دال إجالق "املعصا، دوص – اجلنسو التحرش" التي ط طة العوصل إجالق  1-2- ،

 امليدانية واملكاتب الرئيسي املقر يف افرتاضية إعالمية وجلسات وجاهية دورات تنظيم 2-ابء
 رلأن ل  عصا، املطعا طة امل ةنأ و  الرإلطسو املنر   إئالفطة   سةت ئنع 2-1- ،

  اجلنسو التحرش ف  اليقةإلة
 جب طع اخلةصة اجل سةت إمتةم

 الرإلطسو املنر   الليأ
 ل نةص املطعا طة وامل ةنأ

 ل( يق وفة 1-فع) املعصا،

  ةص الي م 2021  إل يل/كنت رب

 اليت امليوفا را الضيطفة الف ةت نستهعف ل تيئطة إضة طة   لطة ئنع 2-2- ،
 امليوفا صضة ئ  االكتنصةإلطة والعصاكة فسش  عدأة

 امليوفا ف  الضيطفة الف ةت
 ك ة احلةلطة السطةكةت نيرف
 واملليصل الل يى آلطةت

  ةص   الي م 2021  إل يل/كنت رب
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 اجلنسي التحّرش بشأن الداخلية االتصاالت تعزيز 3-ابء
 فتيعدل  هنب رياكطة 3-1- ،

 فيوفو إىل املنظ ة   العا  طة االنصةل قنيات  الل ف  إل اوين ررإلع إصكةل 
 اجلنسو التحّرش فع إجالقنة التسةفش ريعم املنظ ة  لتزام إلاّكرأم كة ة املنظ ة

 (لاليةم املعإلر صكةإلم علك   مبة( ئنب اارالغ ئ ى والتلجطع
 ل لن ة الرإلطسطة الصفحة ئ ى فست ر رل م فنةطرل ووب فنةطرل فرا ع ونشر 

 علك   مبة ااق ط طة  امل ةنأ و  الرإلطسو املنر   اللةطةت وئ ى العا  طة
 لاللةطةت ئ ى  جأل نظهر وإئال ت  صزل وإطيةصات نعصإليب وقسم فنةالت

 مبة  صزل فياضطع رلأن العا  طة اللن ة ئ ى وفنةرالت إ نةصإلة  لرات وعرض 
 لالسة   اخلط جرإلق ئ  واارالغ اجلنسو التحّرش فسةإلم علك  

 العا  طة واللن ة اا ا ت طن ة ئ ى حمعدل إل او طة صفحةت ختصطص وسيتم 
 لوإ را،اهتة اارالغ كطةكة نيرض

 ال اإل  واالنصةل التيئطة اكت راص
  ف ة حة    طياين  دوصنا إلؤداين
 فنب واليقةإلة اجلنسو التحرش

 لاملنظ ة ثنة ة ن طب  الل  ف 

 فست ر

 فست ر

 واخلارجية الداخلية التوعية لغاايت اتصال مواد إعداد 4-ابء
 :وضع 4-1- ،

 ل ي م  دوات جم يئة 
 إئالفطة  لرات 
 ا  القو ل س ير فعو ة 

 فيةجلة كطفطة املعصا، إلعصر
  لتحرش املتي نة احليادث
 امليوفين إليرف ك ة اجلنسو 

 والتيةصإلح احلةلطة السطةكةت
 .الس ير كي، ئ  اارالغ وكطفطة

 2021  زإلران/إلي طي

  ةص   الي م
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 املنظمة قيادات حوار 5-ابء

 ففص ة وني ط ةت فياد نيزإلع املتحعل ا فم منيعج ئ ى رنة، املنظ ة لنطةدات  ياص وضع 5-1- ،
 املعصا، ئ ى

 2021  إل يل/كنت رب
  ةص الي م

 

 والتحقيقات اإلبالغ قنوات – جيم

 اليضع احملعد الزفين ااجةص املؤطرات الرإلطسطة ا  لطة

 اجليدة واملمارسات اخلربات لتبادل األقران مع الشبكة تعزيز  1-جيم
 لألفم التةلطة املنةدصات   امللةصكة  الل ف  اجلطعل وامل ةصكةت اخلربات ننةدل 1-1- طم

 : املتحعل
     رإلق فهةم جم س الرؤكة، التنفطاإلا امليين  لتصعس ل تحرش اجلنسو ض 

  فنظ ةت ا فم املتحعل
 اجلنس وثنةإلطو واملث طةت املث طا ف  املتحعل ا فم فيوفو وجم يئة 

(UN-GLOBE) 
 اائةقة فنظيص ادفةج املتحعل ا فم واكاانطجطة 
 اجلنسا را  لت ة ؤ املتي نة املتحعل ا فم واكاانطجطة 
 و طة الي م ئ ى  طةق املنظيفة رلأن املسةوال را اجلنسا ومت ا املر ل 
 املتحعل ا فم ملنظيفة الت  طنطة ل نط ة التي طهطة واخلطيظ 

 امل ةصكةت   ضم ننةدل
  ةاملنظ كطةكةت   وإدصا هة

 حبسأ و ططهة واكاانطجطةهتة
 االقتضة،

 فست ر

 فست ر
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 للموظفني الداعمة االستشارة خدمات 2-جيم
 و م وإداصل فنع بعف ل  يوفا املليصل  عفة امليوفا فستلةص إلنعم  1-2- طم

 بة إلن غ واليت الي م رط ة   حتصم اليت اجلنسو والتحرش  التحرش فلةكم
 فستلةص  عفة ف  االكتفةدل
 فتص ة فسةإلم رلأن امليوفا
 اجلنسو  لتحرش

 فست ر
 فست ر

 للمنظمة الطريق خارطة 3-جيم
 االنصةل إلتيا اليت اجلهةت رلأن ل  نظ ة "الطرإلق  ةصجة" دلطم  لر  لح كطتم-1-3-ج
 رتة ين  ا  و امليةف ة رسي، إلليرون  ا  و فة  فر ئ  اارالغ امليوفين إلرإلع  ا بة
 ل النيائع نفسب   م ف  ني طهةت إىل

 امليوفين و صنش العلطم  لر مت
 اارالغ قنيات إلير ين

 ا ول كة ين/دإلس رب
2020 

  ةص الي م

 

 املساءلة -دال
 اليضع احملعد الزفين ااجةص املؤطرات الرإلطسطة ا  لطة

 املهذب العمل مكان بشأن املدراء مساءلة 1-دال
 طةف ة ئ م رط ة لتهط ة املتخال اا را،ات رلأن  عإلعإل  اثنا فؤطرإل  إدصاج 1-1-دال

 ا دا، وإداصل ننططم  ظةم ف  2020 ئةم لنسخة التخططط   واحلفةظ ئ طهة  وحمافة
 إطرا طةل فسؤولطةت لعإلهم الاإل  امليوفا مجطع لصةحل ل  يوفا 

 ننططم  ظةم ف   ز، املؤطران
  ل  يوفا ا دا، وإداصل

 الثةين كة ين/إلنةإلر
  جنز 2020

 االزافو ل تعصإلأ االفتثةل صصع ئ ى إلنص اجليدل ننططم ننرإلر     م إدصاج  2-1-دال
 امليوفا وب ف  النلرإلة  ل  ياصد

 الثةين كة ين/إلنةإلر اجليدل ننططم ننرإلر ف   ز، احل م
  جنز 2020
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 واستخدامها املتحدة لألمم  ”ClearCheck“بياانت  قاعدة يف املسامهات 2-دال

 (امليوفا وب ف  رلرإلة وفياصد اثرتا فيوفا ف )  امليوفا رطة ت قةئعل 1-2-دال
 نيوطفهم فنع إىل هتعف اجلنسو  التحرش   ض يئهم ننّا  الاإل  ا طخةص  مسة، نضم
 ل عإلع ف 

 النطة ت قةئعل فم، مت
 ل ةايت واكتخعافهة  ملي يفةت

 ا طخةص ف  التحنق

 فست ر
 فست ر

 التي طهطة اخلطيظ إصعاص مت ونطنطنهة النطة ت قةئعل اكتخعام رلأن ني طهطة  طيظ وضع 2-2-دال
 و لرأة

 ا ول كة ين/دإلس رب
  ةص   الي م 2020

 التنفيذيني الرؤساء جمللس التابع املهام فريق إىل اجلنسي التحرش شكاوى بشأن سنوية إحصاءات تقدمي 3-دال

 إىل كنياين  اا صة،ات ني ب اجلنسو  لتحرش املتي نة الل ةوى رلأن إ صة،ات ئ ى احلفةظ 1-3-دال
 املهةم  رإلق

 كنة كم
 فست ر

 التأديبية املسائل بشأن إداري تعميم إصدار 4-دال

 ا ول كة ين/دإلس رب ااداصس التي طم إصعاص مت التأدإلنطة املسةإلم رلأن كنتا كم الصةدص ااداصس  لتي طم الي م إىل الييدل 1-4-دال
  ةص الي م 2020
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 الثاين امللحق
 اجلنسيني واالنتهاك االستغالل من احلماية بشأن املنظمة عمل خطة

 
اإلجراءات املتخذة ألجل محاية األشخاص املعرضني إن "احلماية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني" هي العبارة اليت تستخدمها األمم املتحدة وأوساط املنظمات غري احلكومية لإلشارة إىل 

 2003عام بشأن االستغالل اجلنسي واالنتهاك اجلنسي الصادرة يف عام لالستغالل اجلنسي واالنتهاك من قبل موظفيها والعاملني املرتبطني هبا. وإن نشرة األمني ال
ة من أجل حتقيق ( تعّرف مصطلح "االستغالل اجلنسي" على أنه أي إساءة استغالل فعلية أو حماولة إساءة استغالل حلالة ضعف أو لتفاوت يف النفوذ أو للثقST/SGB/2003/13)الوثيقة 

على أنه  “النتهاك اجلنسيا”املثال ال احلصر، حتقيق كسب مايل أو اجتماعي أو سياسي من االستغالل اجلنسي لطرف آخر. وتعّرف النشرة مصطلح مآرب جنسية، مما يشمل على سبيل 
 التعدي ابلفعل أو التهديد ابلتعدي البدين الذي محل طابًعا جنسًيا، سواء ابستعمال القوة أو يف ظل ظروف غري متكافئة أو قسرية.

. وتنتهج املنظمة سياسة عدم التسامح إطالقًا مع حاالت االستغالل واالنتهاك 2013/27أما سياسة املنظمة بشأن احلماية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني فرتد يف التعميم اإلداري رقم 
تعيني مسؤول الشؤون األخالقية كجهة تنسيق أوىل للوقاية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني،  . وقد جرى2012/70ونشرة املدير العام  2018/02اجلنسيني، حبسب ما ينص عليه التعميم اإلداري 

 .2012/70يف نشرة املدير العام رقم 
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 أدانه موجزة بصورة يرد الذي ابأللوان الرتميز يعتمد الذي اإلبالغ نظام ويشري .احملرز التقّدم عن موجزًا وتقريرًا تنفيذها سيتم اليت اإلجراءات عن عامة حملة التالية الصفحات وتقّدم
 .الصلة ذات الزمنية األطر مع مبادرة لكل الراهن الوضع إىل
 

 ابأللوان الرتميز يعتمد الذي اإلبالغ نظام

 أجنز 2020 عام يف املبادرة أجنزت
 جار   العمل وساق قدم على سائر التنفيذ يف التقدم
 متأخر زمين إطار وضع كما بصدده تصحيحية إجراءات اختاذ جيري لكن متأخر التقدم

 مستمر مستمرة األنشطة
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 العامة والسياسات احلوكمة -ألف
 الوضع احملدد الزمين اإلطار املؤشرات الرئيسية األنشطة

 العامة السياسات-1 ألف
 اإلجراءات توضيح أجل من الصلة ذات السياسات استعراض 1-1-ألف

 واألدوار
 مت كما الصلة ذات السياسات حتديث مت

 ابإلجراءات املتعلقة املعلومات تقدمي
 املصلحة أصحاب إىل اإلبالغ وقنوات

 2021 نيسان/أبريل
 جار العمل

 لعملية املتعددة اجلوانب تغطي تشغيلية إجراءات وإصدار تطوير  2-1-ألف
 اجلنسيني واالنتهاك االستغالل حاالت يف التحقيق

 

 السياسة تنفيذ آليات وصون تطوير مت
 املوظفني متكني أجل من املبلغني، بشأن
 االستغالل حاالت عن يبّلغون الذين

 ومحايتهم وتشجيعهم اجلنسيني واالنتهاك

 2021 نيسان/أبريل

 جار العمل

 املناسبة الضوابط وجود ضمان التشغيليني، الشركاء مع العمل لدى  3-1-ألف
  اجلنسيني واالنتهاك االستغالل حباالت املتعلقة املطلوبة اإلجراءات واختاذ

 مناذج وتعزيز التعاقدية الرتتيبات وإهناء والرصد التعاونية والرتتيبات كالتفتيش)
 مبنع كفيلة مفصلة شروطًا تتضمن كي التشغيليني الشركاء بني االتفاقات
 .(اجلنسيني واالنتهاك االستغالل

 اخلطية االتفاقات لتلقي إجراءات توجد
 ترتيبات يربمون الذين األفراد أو اهليئات من

 أهنم فيها يؤكدون الوكالة، مع تعاونية
 من احلماية سياسة معايري يدركون

 وأهنم اجلنسيني واالنتهاك االستغالل
 . سيحرتموهنا

 2020 متوز/يوليو

 أجنز
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 والتوعية الوقاية -ابء
 الوضع احملدد الزمين اإلطار املؤشرات الرئيسية األنشطة

 والتصرف السلوك معايري بشأن املتحدة األمم ملوظفي استقصائية دراسة إجراء 1-ابء
 بشأن معلومات مجع أجل من 2020 لعام االستقصائية الدراسة توزيع 1-1-ابء

 االستغاللب املتعلقة السلوك معايري خص ما يف املوظفني فئات مجيع منظور
 امليدانية املواقع يف اجلنسيني واالنتهاك

 النتائج مراعاة مع التقرير حتليل جرى
 اجلديدة اإلجراءات تنفيذ يف

 عام كل
 مستمر

 املنظمة ملعايري وامتثاهلم املنفذين الشركاء ملساءلة املنتظم للرصد اآلليات تعزيز 2-ابء

 املنفذين الشركاء مساءلة لرصد القطرية املكاتب من دورية تقارير جتميع 1-2-ابء
 اجلنسيني واالنتهاك االستغالل من احلماية خص ما يف
 

 واستبيان القطرية السنوية التقارير تبادل 
 املعنية املكاتب مع الداخلية املراقبة
 من ابحلماية تتعلق أسئلة إلدراج

 اجلنسيني واالنتهاك االستغالل
 واستبيان القطرية للمكاتب تقارير تقدمي 

 عن اإلبالغ أجل من الداخلية املراقبة
 واالنتهاك االستغالل من احلماية

 املنظمة مستوى على اجلنسيني

 مستمر

 مستمر
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 والشكاوى للتعقيبات آبليات القطرية املكاتب دعم 3-ابء

 املكاتب يف والشكاوى التعقيبات آليات لتعزيز والبلدان األقاليم دعم 1-3-ابء
 القطرية

 على وتوزيعها التوجيهية اخلطوط إعداد
 القطرية املكاتب

 األول كانون/ديسمرب
 جار العمل 2020

 آليات بشأن للبياانت السنوي التجميع
 على ميارس الذي والشكاوى التعقيبات

 القطري املستوى

 مستمر
 مستمر

 التعلم أدوات 4-ابء

 أجنز 2020 آذار/مارس التعلم أداة إطالق "املبلغني محاية" عن فيديو شريط إطالق 1-4-ابء

 اجلنسيني واالنتهاك االستغالل من ابحلماية التوعية خالل من القطرية للمكاتب املتواصل الدعم 5-ابء
 واالنتهاك االستغالل من ابحلماية املعنية التنسيق جهات توعية مواصلة 1-5-ابء

 القطرية املكاتب وموظفي اجلنسيني
 

 االستغالل من ابحلماية املعرفة تعزيز
 لعدم املنظمة وإبطار اجلنسيني واالنتهاك
 االستغالل حاالت مع إطالقاً  التسامح

 اجلنسيني واالنتهاك

 مستمر

 مستمر

  



 2020-2021           اجلنسي التحرش من الوقاية بشأن والزراعة األغذية منظمة عمل خطة
 

6 

 اجلنسيني واالنتهاك االستغالل بشأن الداخلية االتصاالت تعزيز -6ابء
 :متعددة هنج خالل من 1-6-ابء
 مجيع تشمل الداخلية االتصال قنوات خالل من ومقاالت رسائل إذاعة 

 واالنتهاك االستغالل مع قًاإطال التسامح بعدم املنظمة التزام وتتناول املوظفني
 .اجلنسيني

 الداخلية للشبكة الرئيسية الصفحة على مباشرة وغري مباشرة مراجع ونشر 
 ذلك يف مبا اإلقليمية، املكاتب ويف الرئيسي املقر يف الشاشات وعلى

 .الشاشات على فجأة تظهر وإعالانت ابرزة وإشعارات تدرييب وقسم مقاالت،
 تبلغ للمنظمة الداخلية والشبكة اإلنرتنت على إلكرتونية صفحات وختصيص 

 وإجراءات اجلنسيني واالنتهاك االستغالل من احلماية ختص اليت السياسةعن
 .عنهما اإلبالغ

 اللذين واالتصال التوعية مواصلة
 مكافحة يف حامسًا دورًا يؤداين

 اجلنسيني واالنتهاك االستغالل
 .املؤسسية الثقافة تغيري خالل من

 مستمر

 مستمر

 واخلارجية الداخلية التوعية أجل من لالتصال مواد إعداد 7-ابء
 ما يلي: تطوير 1-7-ابء

 للعمل أدوات جمموعة 
 إعالمية منشورات 
 مصورة ملصقات  
 األخالقي للسلوك مدونة  

 حوادث يعاجلون كيف املدراء يعرف
 كما اجلنسيني واالنتهاك االستغالل

 عن يبلغون كيف املوظفون يعرف
 احلوادث

 2021 حزيران/يونيو

 جار العمل
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 املنظمة قيادات حوار 8-ابء

 على املفصلة والتعليمات املواد توزيع املتحدة األمم منوذج إىل يستند املنظمة لقياسات حوار وضع 1-8-ابء
 املدراء

 2021 أيلول/سبتمرب
 جار العمل

 

 والتحقيقات اإلبالغ قنوات -جيم

 الوضع احملدد الزمين اإلطار املؤشرات الرئيسية األنشطة

 اجليدة واملمارسات اخلربات لتبادل القطاعات من وغريه اإلنسانية املساعدات قطاع يف اإلقران مع الشبكات تعزيز  -1جيم

 :الشبكات يف املشاركة خالل من اجليدة واملمارسات اخلربات تبادل  -1-1جيم
  الدائمة املشرتكة بني الوكاالت بشأن احلماية من االستغالل اجتماعات اللجنة

 واالنتهاك اجلنسيني
  وأجهزة التحقيق التابعة للجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت املعنية ابحلماية

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

 املمارسات أفضل تبادل
 املنظمة سياسات يف وإدراجها

 حسب وخططها واسرتاتيجياهتا
 االقتضاء

 مستمر

 مستمر
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 املساءلة -دال
 الوضع احملدد الزمين اإلطار املؤشرات الرئيسية األنشطة

 واالنتهاك االستغالل من خالية عمليات أجل من املدراء مساءلة تعزيز 1-دال
 اجلنسيني

   

 املدراء مثالً ( املقتضى عند األداء وإدارة تقييم لنظام خاص مؤشر تضمني 1-1-دال
 (الفرعية واإلقليمية واإلقليمية القطرية املكاتب يف

 تقييم نظام من جزء املؤشر
 األداء وإدارة

 2021 أيلول/سبتمرب
 جار العمل

 اجلنسيني واالنتهاك االستغالل حاالت معاجلة على القطرية املكاتب قدرة تعزيز 2-دال

 جهات دور يؤدون الذين املوظفني أداء تقييم خطط تنطوي أن ضمان 1-2-دال
 اجلنسيني واالنتهاك االستغالل من احلماية جمال يف مسؤولياهتم على التنسيق،

 من احلماية مسؤوليات تشكل
 اجلنسيني واالنتهاك االستغالل

 جهة أداء تقييم خطة من جزًءا
 من ابحلماية املعنية التنسيق

 اجلنسيني واالنتهاك االستغالل

 مستمر

 مستمر
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 من ابحلماية املعنية املستوى رفيعة التنسيق جهات قبل من عليها واحلفاظ اجلنسيني واالنتهاك ابالستغالل املتعلقة البالغات جبميع سرية بياانت قاعدة إقامة  3-دال
  اجلنسيني واالنتهاك االستغالل

 األخالقية الشؤون عن املسؤول حالًيا يديرها اليت هذه، البياانت قاعدة إن  1-3-دال
 تسجل اجلنسيني، واالنتهاك االستغالل من ابحلماية املعنية األوىل التنسيق جهة بصفته
 يتضمن ابلشكوى وموجزًا هبم، اخلاصة االتصال وتفاصيل واملتضررين املبلغني أمساء

 ((معروفة كانت حال يف  املوضوع عن تفاصيل

 احلاالت مجيع تسجيل جيري
 البياانت قاعدة يف عنها املبلغ

 مستمر

 مستمر

  اجلنسيني واالنتهاك االستغالل شكاوى بشأن سنوية إحصاءات تقدمي     4-دال
 واالنتهاك ابالستغالل املتعلقة الرمسية ابلشكاوى إحصاءات على احلفاظ  1-4-دال

 اجلنسيني
 تقرير يف اإلحصاءات تقدمي
 وهي العام املفتش إىل مرفوع
 اإللكرتوين املوقع على متاحة

 سنة كل
 مستمر

 ((iReport SEA Tracker اجلنسي واالنتهاك اجلنسي االستغالل حاالت تعّقب نظام يف املسامهات 5-دال
 الذين )املوظفني غري من بشرية وموارد موظفني من( املنظمة يف العاملني بياانت قاعدة

  اجلنسيني واالنتهاك االستغالل حاالت من حالة يف ضلوعهم تبنّي 
 إىل هذه البياانت قاعدة ختضع

 متواصل حتديث
 مستمر

 مستمر
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