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 موجز

هذه الوثيقة آخر املستجدات بشأن سياسات وعمليات وإجراءات املنظمة للوقاية من التحّرش والتحّرش اجلنسي  قّدمت
وهي تعرض احلالة الراهنة لإلجراءات واخلطوات املقبلة املتصلة مبجاالت .واحلماية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني

 وات اإلبالغ والتحقيقات، واملساءلة.احلوكمة والسياسات العامة، والوقاية والتوعية، وقن

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب االجتماع املشرتك بني جلنيت الرب�مج واملالية واجمللس

واملعلومات الواردة  اتلتحديثاب حاطة علًماإىل اإل مدعوانإّن االجتماع املشرتك بني جلنيت الرب�مج واملالية واجمللس 
�ج املنظمة يف منع  وحتسني تعزيز لتقّدم احملرز بشأن اإلجراءات اليت اختذهتا املنظمة ملواصلةابو  ضمن التقرير السنوي

 .مناسًبا ير�نهما  حسب اتاجلنسيني، وتقدمي التوجيه نتهاكالتحرش والتحرش اجلنسي واالستغالل واال

http://www.fao.org/
mailto:DDG-Thomas@fao.org
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 السياق -ًال أوّ 

التحرش اجلنسي واالستغالل واالنتهاك مع سياسة عدم التسامح إطالقًا بااللتزام منظمة األغذية والزراعة  واصلت -1
التدابري الالزمة ثقة يف اختاذ بكّل املسائل هذه أن ُتطرح فيها  بيئة متكينية وداعمة ميكنتهيئة ب أيًضاهي ملتزمة و  اجلنسيني.

الضـــــــحا�، يتمحور حول املنظمة الذي  �ج أســـــــاسهو أو االنتقام. وهذا رّد الفعل دون خوف من و يف الوقت املناســـــــب 
حول ثقافة عمل جديدة تتمحور يســـــــــتند إىل ثقايف  صـــــــــالح تنظيمي وتغيرياضـــــــــطلع إبالذي  املدير العامبدعم كامل من 

 .والدينامية وااللتزام والعمل األخالقيابلشفافية واملساءلة  تتسماإلنسان و 

، 20201واجمللس يف عام  بني جلنيت الرب�مج واملالية التقرير األخري املقدم إىل االجتماع املشــــــــرتك أن صــــــــدر منذو  -2
 ، والرتكيز علىثقافة الوقاية ، وتعزيزاملســـتمرة أنشـــطة التوعية تنفيذ علًنا" من خالل التعبريتعزيز ثقافة "يف هود اســـتمرت اجل
 حول الضحا�يتمحور اختاذ تدابري لضمان اتباع �ج املستمرة للتحقيقات. وتشمل هذه اجلهود الالزمة املوارد ضمان توفر 

 .مبدأي السرية والتكتماحرتام مع ، احلماية املستمرة للمبلغني يكفلو 

لتحرش والتحرش اب املتعلقة دعاءاتاالز�دة يف عدد  عن 2020ة التقرير الســــــــنوي للمفتش العام لســــــــن كشــــــــفو  -3
تُعزى الشــكاوى  عدد الز�دة يف فإنّ ، منذ ســنتنيتصــاعدي الجتاه هذا االاســتمرار ورغم  2.ةالســابقابلســنة  اجلنســي مقارنة

 عن فضالً اجلنسيني،  االنتهاكو كافحة التحرش اجلنسي واالستغالل ملنظمة القيادي الذي اتبعته املنهج إىل الكبري إىل حد ّ 
واألخالقي والســــليم يف العادل على أمهية الســــلوك  ابســــتمرار املنظمة شــــّددتوقد ز�دة الوعي ابحلقوق وآليات املســــاءلة. 

اوالتدريب. ويشــري االجتاه التصــاعدي  التواصــلخالل حتســني  وعي املوظفني منإذكاء يف ذلك مكان العمل، مبا  إىل  أيضــً
 .واستعدادها لذلك املسائل هذهمعاجلة  على املنظمة الثقة يف قدرةز�دة 

مجيع املســـــــــــتو�ت. من  ن لتمكني املوظفنيالتقدم والتحســـــــــــّ حتقيق املزيد من حلاجة إىل اباملنظمة تُقّر ومع ذلك،  -4
، مبا يف ذلك ســـــــوء التصـــــــّرفاحلّد من  وأمنع يف دورهم الفردي واجلماعي القيام بواألقران واملشـــــــرفني  ديريناملجيب على و 

 ةاألخالقي الشــــؤون يف الواقع، خلص التقرير الســــنوي ملكتبو حاالت التحرش اجلنســــي واالســــتغالل واالنتهاك اجلنســــيني. 
 الســياســاتومراجعة ، والتوعيةالدعوة أنشــطة ومواصــلة ملعايري األخالقية ضــرورة حتســني معارف املوظفني ابإىل  2020لعام 

مع ختصــــيص  ،اجلنســــيني االنتهاكو تنفيذ ســــياســــة املنظمة بشــــأن منع االســــتغالل لبذل جهود إضــــافية و ، وتنقيحها ابنتظام
 3هلذا الغرض. الالزمة واردامل

اتعمل فهي ، علًنا" التعبريثقافة "ل ترّوج بيئةبتهيئة املنظمة وابإلضــــــــافة إىل قيام  -5  أدوات للوقايةعلى وضــــــــع  أيضــــــــً
ال يتجزأ  جلعل هذه املمارســـة جزًءااملوظفني جلميع إضـــافية دورات تدريبية وتوفري  ،ةاملســـتمر التثقيف االضـــطالع أبنشـــطة و 

هبذا العمل اجلاري وبتبادل واعتماد أفضــل املمارســات والدروس املســتفادة على مســتوى تلتزم املنظمة من حياهتم اليومية. و 
 املتحدة.األمم 

 .2021سبتمرب/أيلول و  2020سبتمرب/أيلول  بنياملمتدة يف الفرتة  نفذهتا املنظمةاليت التدابري ويعكس هذا التقرير  -6

                                                      
اخلامســة ، والدورة املائة للجنة املاليةن بعد و والدورة الثالثة والثمان بعد املائة للجنة الرب�مج والعشــرونالدورة التاســعة  ،CL 165/INF/6 Rev. 1الوثيقة   1

 ).http://www.fao.org/3/nd597ar/nd597ar.pdf( ن بعد املائة للمجلسو والست
 .)http://www.fao.org/3/ne682ar/ne682ar.pdf( 2020لتقرير السنوي للمفتش العام لعام ا - FC 185/13.1 الوثيقة  2
 ).http://www.fao.org/3/ne684ar/ne684ar.pdf( 2020لعام  التقرير السنوي ملكتب الشؤون األخالقية - FC 185/14 الوثيقة  3

http://www.fao.org/3/nd597ar/nd597ar.pdf
http://www.fao.org/3/ne682ar/ne682ar.pdf
http://www.fao.org/3/ne684ar/ne684ar.pdf


3 CL 168/INF/6 

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

 الوقاية من التحرش اجلنسي -ألف
على نطاق منظومة األمم املتحدة، وال ســــيما يف عمل املنتد�ت املشــــاركة بنشــــاط يف خمتلف  على املنظمةتدأب  -7

ضـــــــــمن املعين ابلتصـــــــــدي للتحرش اجلنســـــــــي و  نة اإلدارية الرفيعة املســـــــــتوىجل /لس الرؤســـــــــاء التنفيذينيالتابع جملهام املفريق 
عرض يقومون بو األفكار أعضــــــاؤه  يث يتبادل كّل ثالثة أشــــــهر هام  املفريق جيتمع و  .منظمات األمم املتحدة (فريق املهام)

الســـــــــياســـــــــة  مثل، واليت اعتمدهتا املنظمة مجيعها بصـــــــــورة متبادلة حالة تنفيذ األنشـــــــــطة املتفق عليهاأحدث مســـــــــتجدات 
 .مديرينلل موجه ودليل"ClearCheck" قاعدة بيا�تواستخدام  ملنظومة األمم املتحدة بشأن التحرش اجلنسيالنموذجية 

 بوجه خاص على األولو�ت التالية: فريق املهام ، ركز2021وخالل عام  -8
 

يف  جنة اإلدارية الرفيعة املســــــتوىاللوافقت  .للتصــــدي للتحرش اجلنســــيا� الضــــححول متمحور تعزيز �ج  )أ(
بشــأن التحقيق يف شــكاوى التحرش اجلنســي يف األمم املتحدة (دليل  نيدليل احملققعلى  2021 آذار/مارس
يف الضــــحا� تتمحور حول اليت  عمليات التحقيق، وتنســــيق التحقيقكأداة لتعزيز القدرة على ونشــــرته   )نياحملقق

النهج الذي يركز  يف إطار هذاو  4مع الضحا� وأصحاب املصلحة. التواصلشكاوى التحرش اجلنسي، وحتسني 
ا على إعادة تقييم  فريق املهامعمل ي، ا�على الضـــــح  بالغ عنبشـــــأن اإلالدراســـــة االســـــتقصـــــائية الســـــنوية أيضـــــً

، املناســبة ختاذ اإلجراءاتاالســتفادة من نتائجها الطريقة وحتســني ها التحرش اجلنســي، من أجل تنقيح حاالت
ُح فيها عن هوية املشـــاركني ال  ةجديد ةطوعيدراســـة اســـتقصـــائية فضـــًال عن إعداد  جتارب تدوين من أجل يُفصـــَ

تعزيز " بعنوانعلى الوثيقة النهائية  2021 أيلول/يف ســـــبتمرب وافقت اللجنة اإلدارية الرفيعة املســـــتوىو الضـــــحا�. 
�ج يركز على  تعميم" هبدف تحرش اجلنســــــييف معاجلة ال ضــــــحا�املتمحور حول النهج لشــــــرتك لاملفهم ال

 5.منظمات األمم املتحدة املشاركةيف  يف املمارسات والسياسات السائدة / الناجني ا�الضح

يق تصـــدي للتحرش اجلنســـي. وركز فر يف البنهج منظومة األمم املتحدة ابلتوعية نظمة تقوم امل والتواصـــل. لتعلما )ب(
مواد للتدريب  إعدادوعلى  عريًضافعالة واستباقية تستهدف مجهورًا داخلًيا  تواصلعلى وضع اسرتاتيجية املهام 

 خطوطًا 2020يف نوفمرب/تشــرين الثاين نظمة املأصــدرت و . االســتجابة لهو والتوعية بشــأن منع التحرش اجلنســي 
 .من منظمات أخرىمستمدة فرتاضي، بناًء على أمثلة االعامل البشأن التحرش اجلنسي يف توجيهية 

ملعـــالتوعيـــة  )ج(  تتعـــاون املنظمـــة مع اجلهـــات الفـــاعلـــة واآلليـــات داخـــل منظومـــة األمم املتحـــدة .ارفوتبـــادل ا
حوار مع قد أقيم و تحرش اجلنســــــــــي. لوضــــــــــع حّد للواملواد املعارف تبادل من أجل وتُنســـــــــّـق معها  ها،وخارج

والتقدم املهام عمل فريق  بشــــــــأن حتديثوتقدمي ، 2021 شــــــــباط/يف فرباير الدول األعضــــــــاء يف األمم املتحدة
 حملرز يف منظومة األمم املتحدة.ا

 

                                                      
4  complaints-harassment-sexual-investigation-manual-https://unsceb.org/investigators 
5  nations-united-harassment-sexual-approach-centred-https://unsceb.org/victim 

https://unsceb.org/topics/addressing-sexual-harassment
https://unsceb.org/topics/addressing-sexual-harassment
https://unsceb.org/investigators-manual-investigation-sexual-harassment-complaints
https://unsceb.org/victim-centred-approach-sexual-harassment-united-nations
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ســــباب للتصــــدي لألاألســــاســــية املتعلقة ابلقيم واملواقف والثقافة املســــائل املنظمة  عاجلتُ  .والثقافة يالقياد الدور )د(
، 6خطة العمل االسرتاتيجية للموارد البشريةيف إطار و اجلنسيني.  االنتهاكو اجلذرية للتحرش اجلنسي واالستغالل 

 شــــــــــــــــاملــةو بيئــة عمــل متنوعــة هتيئــة هتــدف إىل  نطــاقــًا أنشـــــــــــــــطــة املنظمــة جزًءا من عمليــة أوســـــــــــــــعتشـــــــــــــــكــل 
 7.يسودها االحرتام

 التحقيقات -ابء

لألمم  ةممثلي خدمات التحقيق التابع جمموعةنظمة األغذية والزراعة هو عضو يف التابع ملمكتب املفتش العام إّن  -9
واعتماد  وضــع نشــطة منهااأل من جمموعة طريقفاءة املهنية عن تعزيز ممارســات التحقيق والكهبدف ت نشــئ أُ يتال، و املتحدة

هبا  اليت تضـــــطلعالتحقيق  لوظائف ةواملشـــــرتكاألمهية اخلاصـــــة املســـــائل ذات بشـــــأن  التحقيقعملية مبادئ مشـــــرتكة لتوجيه 
عمل حالًيا ت يهو  ،احملققني دليل بصـــــــــــــــياغة لألمم املتحدة ةممثلي خدمات التحقيق التابع جمموعةت وقام. مم املتحدةاأل

 .لتحرش اجلنسياملتعلقة ابتحقيقات ووضع معايري بشأن الأفضل املمارسات إدماج على 

 احلماية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني -جيم

مثل االجتماعات  ،يف العديد من الشبكات ةشاركاملتواصل املنظمة تبادل اخلربات واملمارسات اجليدة من خالل  -10
جمموعة  اجتماعاتو  اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالتاملتعلقة ابحلماية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني اليت تعقدها 

وجد عاون الوكاالت اليت تتوتشـــــــمل هذه األنشـــــــطة . اجلنســـــــيني التابعة لألمم املتحدةاملعنية ابالســـــــتغالل واالنتهاك  العمل
ســـتغالل لال ةتعزيز الوقاية واالســـتجابلالتعاون يف  ياتدور األخالقحول رتنت ندوة عاملية عرب اإلنيف تنظيم مقارها يف روما 

  .االستغالل واالنتهاك اجلنسيني ابحلماية من هات التنسيق املعنيةجلمواد تدريبية مشرتكة ووضع  ،واالنتهاك اجلنسيني

مت قدّ ، "حماية من االســتغالل واالنتهاك اجلنســينيللالتدابري اخلاصــة " بعنوانشــًيا مع تقرير األمم املتحدة اومت -11
إىل األمانة العامة لألمم املتحدة خطة العمل الســــــــــنوية ملنع االســــــــــتغالل واالنتهاك اجلنســــــــــيني  2021يوليو/متوز املنظمة يف 

ما يتعلق  يفاملوظفني جلمع معلومات عن تصــــورات مجيع فئات ونشــــرت الدراســــة االســــتقصــــائية الســــنوية ، هلما التصــــديو 
 امليدانية.املكاتب ابحلماية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني يف املتصلة عايري السلوك مب
 

 التقدم احملرز يف منظمة األغذية والزراعة -ااثلثً 

 العامة اتاحلوكمة والسياس -ألف

 احلوكمة

فريق املهام  من خالل األنشـــطةتنســـيق  ز�دةاملعلومات و بادل ضـــمان التبادل النشـــط لألفكار وت تواصـــل املنظمة -12
�ئب والذي يرأســه الســلوك يف مكان العمل واحلماية من االســتغالل واالنتهاك اجلنســيني، قواعد املعين ب الداخلي التابع هلا

 أعضـــــــــــــائه.ومعارف خربات  تنوع ســـــــــــــتفيد منيو  ،ابنتظام الداخلي فريق املهامتمع وجي. Laurent Thomasاملدير العام 
شـــعبة من الســـلوك يف مكان العمل بتنســـيق قواعد بتُعىن جمموعة العمل األوىل يتكون من جمموعيت عمل غري رمسيتني:  هوو 

                                                      
 )http://www.fao.org/3/nd471ar/nd471ar.pdf( خطة العمل االسرتاتيجية اخلاصة ابملوارد البشرية FC 183/4 الوثيقة  6
 )http://www.fao.org/3/ne679ar/ne679ar.pdf( التقرير السنوي عن املوارد البشرية FC 10/518 الوثيقة  7

http://www.fao.org/3/nd471ar/nd471ar.pdf
http://www.fao.org/3/nd471ar/nd471ar.pdf
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
http://www.fao.org/3/nd471ar/nd471ar.pdf
http://www.fao.org/3/ne679ar/ne679ar.pdf


5 CL 168/INF/6 

 املوارد البشـــرية واملســـتشـــار القانوين ومكتب املفتش العام (املعين ابلتحقيقات واإلبالغ) ومكتب الشـــؤون القانونية ومكتب
نســــيق اجلنســــيني بتواالنتهاك حلماية من االســــتغالل وتُعىن جمموعة العمل الثانية اب؛ ومكتب أمني املظاملة األخالقي الشــــؤون

الطوارئ واالســــــــــــــتجابة االت املعين حب(الصــــــــــــــمود والقدرة على الطوارئ  حاالت ومكتب ةاألخالقيالشــــــــــــــؤون مكتب  من
ة تتسم بطابع داخل منظمة األغذية والزراعاالستغالل واالنتهاك اجلنسيني  يف جمال احلماية منساءلة املومبا أّن  اإلنسانية).

ا املعين ابحلماية من االســتغالل واالنتهاك اجلنســيني الداخلي يضــّم فريق املهام شــؤون املوظفني، ال يقتصــر على شــامل  أيضــً
املشــــــاريع دعم وشــــــعبة تفاقيات مع مقدمي اخلدمات والشــــــركاء املنفذين) املعنية ابالخدمات املشــــــرت�ت (دائرة عن ممثلني 

ا متّ و ). واملشــاريع لشــراكاتاملعنية اب(  ،لتحول الريفي الشــامل واملســاواة بني اجلنســنياشــعبة مثل  حتديد وحدات أخرى أيضــً
 اجلنسيني.واالنتهاك يف إطار احلماية من االستغالل  رئيسينيالصلحة املأصحاب ابعتبارها من امليدانية واملكاتب 

 الدورة يف الذي ّمت عرضــــــه على جلنة املالية 2020جلنة اإلشــــــراف االســــــتشــــــارية يف تقريرها الســــــنوي لعام  وأشــــــارت -13
�ج اتباع املنظمة لتعزيز ثقافة الوقاية، وحتســـــــــني أنشـــــــــطة التوعية، وضـــــــــمان  اليت تبذهلا هوداجلإىل ، 8الربيع املعقودة خالل

معين مبنع التحرش اجلنسي واحلماية  داخليمهام  يقإبنشاء فر  جلنة اإلشراف االستشاريةرحبت . و يتمحور حول الضحا�
املوضـــع  أنّ  جلنة اإلشـــراف االســـتشـــاريةمن االســـتغالل واالنتهاك اجلنســـيني برائســـة �ئب املدير العام. ومع ذلك، اعتربت 

تقوم . وبناًء على ذلك، إىل مزيد من التفكريحيتاج  تنســـــيق األنشـــــطة واملســـــاءلةو لوضـــــع داخل املنظمة التنظيمي املناســـــب 
، وصــــفة املراقب اليت يتمتع هبا عضــــويتهو  الداخلي فريق املهام تتضــــمن اختصــــاصــــات اليت دير العاماملعداد نشــــرة إبنظمة امل

 داخل املنظمة. التنفيذعن واملساءلة األنشطة لتنسيق نظمة املالذي تتبعه التشغيلي النهج  حوتوض

 السياسات العامة
حتديثها  وســـيتمّ  ومنع التحرش اجلنســـي. ينياجلنســـواالنتهاك ســـياســـات احلماية من االســـتغالل  حالًيااملنظمة تراجع  -14

مع الرتكيز بشـــكل أســـاســـي على الوقاية ، الضـــحا�حول متمحور �ج اتباع  وضـــحبشـــكل أ شـــّجعتلكي  نطاقها وتوســـيع
 .بشكل خاص العمليات واألدوار الرئيسيةتوضيح على واملساءلة و 

 بنود إلدراج القّيمني على التنفيذاهتا مع الشـــــــــركاء يواصـــــــــلت املنظمة حتديث اتفاقويف ما خيّص الشـــــــــركاء التنفيذيني،  -15
إىل ضــمان إبالغ البنود وهتدف هذه  ا.ماجلنســيني واالســتجابة هل واالنتهاك واالســتغالل اجلنســي حمددة تشــمل منع التحرش

ابإلضــــافة االســــتغالل واالنتهاك اجلنســــيني، و ابلتحرش اجلنســــي ابلتزاماهتم التعاقدية يف ما يتعلق  القّيمني على التنفيذالشــــركاء 
ســــتجابة االلتتمكن من اختاذ إجراءات  الســــتغالل واالنتهاك اجلنســــينيمتعلقة اب حوادث إبالغ املنظمة يف حال وقوع أيّ إىل 

 .ومراقبة الوضع املناسبة

 الوقاية والتوعية -ابء

دعم وضـــــــــــــمان اختاذ التدابري الالزمة لتوفري مكان عمل من أجل  2021و 2020يف عامي تعزيز الوقاية والتوعية  متّ  -16
  :يسوده االحرتامشامل 

 

                                                      
 2020التقرير الســـــــنوي لعام ، لجنة اإلشـــــــراف االســـــــتشـــــــارية يف منظمة األغذية والزراعةل ن بعد املائةو اخلامســـــــة والثمان الدورة - FC 185/12 الوثيقة  8

)http://www.fao.org/3/ne681ar/ne681ar.pdf.( 

http://www.fao.org/3/ne681ar/ne681ar.pdf
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ندوات التحديثات و النتظمة و املو املواد اإلخبارية املوجهة مع مجيع املوظفني من خالل  التواصل عملية حتسني متّ  )أ(
تشــــمل و مبا يف ذلك املســــائل األخالقية والتحقيقات. املواضــــيع من واســــعة اليت تركز على جمموعة  عرب اإلنرتنت

أمهية منع التحرش اجلنســـي، مع إيالء اهتمام  أنبشـــاملنظمة نطاق رســـالة على نشـــر ما يلي:  على ذلك األمثلة
إصدار و إعداد مكتب املفتش العام سلسلة من الندوات عرب اإلنرتنت؛ و ؛ اجلديد عدعمل عن بُ ال خاص لسياق

الشــــــــبكة الداخلية على اليت نُشــــــــرت " اجلميعمســــــــؤولية احلماية من االســــــــتغالل واالنتهاك اجلنســــــــيني " بعنوانقالة امل
يف إىل اجلماهري أمني املظامل  اليت يقدمها عروضوال؛ مرتبطة هبا إلكرتونية ندوةعقد و  2021 آذار/يف مارسللمنظمة 

املســــــائل  دور أمني املظامل يف حلّ بشــــــأن  -على املســــــتويني اإلقليمي والقطري  -مجيع أحناء منظمة األغذية والزراعة 
 بشأن اآلليات الرمسية املتاحة ملعاجلتها.املشورة لتحرش مبا يف ذلك التحرش اجلنسي، ابإلضافة إىل تقدمي املتعلقة اب

تؤكد املســؤولية الفردية واجلماعية ملوظفي املنظمة،  2021يف عام  للسلوك األخالقيمدونة جديدة  ّمت إصــدارو  )ب(
ندوة عرب اإلنرتنت يف تنظيم ســــــــــــيتم و . االســــــــــــتغالل واالنتهاك اجلنســــــــــــينيو مبا يف ذلك منع التحرش اجلنســــــــــــي 

 مدونة السلوك األخالقي.بشأن  2021 تشرين األول/أكتوبر

 ةإلكرتوني تعليمية دورة ، مبا يف ذلك إصــــــــــدارواملوظفني مديرينللامية دورات تدريبية وإعالمية إلز ُأضــــــــــيفت و  )ج(
ذّكر ابملبادئ اليت يتعني على كل مدير هي تُ و . 2021 نيســـان/" يف أبريلديرينامل التحرش اجلنســـي: دور" بعنوان

يف التعامل مع يف املنظمة اتباعها يف ما يتعلق ابلتحرش اجلنســـــي، وتصـــــف اإلجراءات اليت يتعني عليهم اختاذها 
تنفيذ سياسة  أيًضا هذه الدورات التدريبية دعمتو  .، ال سيما يف مكان العملنسياجلاملتصلة ابلتحرش املسائل 
بشـــــــأن  ديريندليل امل" بعنوان جملس الرؤســـــــاء التنفيذينيوالدليل الصـــــــادر عن بشـــــــأن التحرش اجلنســـــــي املنظمة 

 ."العمل يف مقرواالستجابة له الوقاية من التحرش اجلنسي 

ـــــأن  رباإللزامية ع التدريبية الدورةأُطلقت و  )د( ـــــخة  "األخالقيات والنزاهة يف األمم املتحدة"اإلنرتنت بشــ بنســ
 بعنوان دورتني تدريبيتنيبتيســــــري  ةاألخالقيالشــــــؤون كما قام مكتب .  2020أغســــــطس/آب  يف جديدة وحمّدثة

بني  املعضــــــــــالت األخالقية،إىل  تاوتطّرقثالث ســــــــــاعات  اللتان دامتاو " العمل األخالقي"و "القيادة األخالقية"
 .2021 حزيران/ويونيو 2020 تشرين األول/أكتوبر

 
(املوارد البشــــرية من  نياملنتســــبللعاملني حتديث مناذج اإلعالن عن الوظائف الشــــاغرة  ما يتعلق ابلتوظيف، متّ  يفو  -17

املنظمة تشمل اآلن إشارة إىل سياسة ابتت و  .ابملوظفني اخلاصةالنماذج لتتماشى مع  ،2021 أ�ر/يف مايو )غري املوظفني
مع أهداف وغا�ت األمم املتحدة ومنظمة األغذية والزراعة، مبا يف ذلك  املتعارض مع السلوك إطالقًاعدم التسامح بشأن 

اآلليات القائمة  إىلفضًال عن اإلشارة السلطة والتمييز، وإساءة استعمال اجلنسي  والتحرش نياجلنسيواالنتهاك االستغالل 
 .على حنو صارماملقّدمة من املرشحني  املراجعاملعلومات و  من تحققلل

حماية من لل الســــــــــــياســــــــــــايت اإلطاربشــــــــــــأن امليدانية يف املكاتب  ارفاملع عزيزالقدرات وتبناء تواصــــــــــــل املنظمة و  -18
شـــــــديدة ال، مع الرتكيز بشـــــــكل خاص على الســـــــياقات اإلبالغاجلنســـــــيني ومعايري الســـــــلوك وآليات  نتهاكاالســـــــتغالل واال

  :ما يلي تشمل هذه األنشطةو . شةاخلطورة واهل
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مشاركتها مع و جوانب االستجابة حلوادث االستغالل واالنتهاك اجلنسيني، خمتلف  تشمل خطوط توجيهية وضع )أ(
ونشـــــــرها على  ،واالنتهاك اجلنســـــــينياالســـــــتغالل  جهات التنســـــــيق املعنية ابحلماية منامليدانية من خالل املكاتب 

تدابري اخلطوط التوجيهية حلماية من االســتغالل واالنتهاك اجلنســيني. وتشــمل هذه للفرق املعنية اب خمصــصــة منصــة
، وآليات وعمليات الواردة الشــــــــــــــكاوىو ، املســــــــــــــتضــــــــــــــعفة موعاتجملإىل اابلنســــــــــــــبة خاطر امل ات، وتقييموقائية

ن والشــــــــركاء يمبا يف ذلك املســــــــتفيداجملموعات، خمتلف إىل  املوجهة املوحدةاالســــــــتجابة/اإلحالة، وأدلة االتصــــــــال 
 املنفذين واملوظفني.

لتيســـري  يف املكاتب القطرية هات التنســـيق املعنية ابحلماية من االســـتغالل واالنتهاك اجلنســـينيجتدريب وّمت  )ب(
  املنفذين واملستفيدين واجملتمعات احمللية. ءشركاالفرق القطرية و المع واملوارد  التدريب مواد بادلنقل وت

ن أال ســــيما بشــــ، جمال املســـاءلة أمام الســـكان املتضـــررينيف  اجليدة ن املمارســـاتع خالصـــة إعدادجيري و  )ج(
 .البلدان واملناطقما بني  يف ارفاملعالتعلم وتبادل لتيسري احلماية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني، 

ــــــني جمموعة من املأُنشـــــــــــئت و  )د( ــــاءلة امليف جمال مارســ ـ ـ جتمع بني موظفي املنظمة من خمتلف هي و  .واإلدماجســ
 املناطق لتبادل اخلربات والتماس دعم األقران.

 ندوات عرب اإلنرتنت خاصـــة ابحلماية من االســـتغالل واالنتهاك اجلنســـيني ةاألخالقي الشـــؤون مكتب نّظمو  )ه(
ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحر الكــارييب، واملكتــب اإلقليمي الفرق القطريــة يف املكــاتــب اإلقليميــة موجهــة إىل 

 .ألورواب وآسيا الوسطى وممثلي منظمة األغذية والزراعة يف املكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ

 قنوات اإلبالغ والتحقيقات -جيم

لزراعة بشـــأن اجلهات اليت معاجلة الشـــواغل ابلوضـــوح: خارطة طريق منظمة األغذية وابعنوان خارطة الطريق  توفر -19
ملن خمتلف املكاتب والوظائف واآلليات املتاحة الالزمة بشـــــــــــــــأن موظفني مجيع املعلومات لل ميكن اللجوء إليها عند احلاجة

 ،من بني أمور أخرى نياجلنســــــــــيواالنتهاك التحرش اجلنســــــــــي أو احلماية من االســــــــــتغالل  حاالت عن يف اإلبالغ يرغبون
 الشـــــــــــــؤون أمني املظامل ومكتبالفصـــــــــــــل بني وظائف مكتب  زخاوف. كما عزّ بعض امللديهم أو املشـــــــــــــورة وحيتاجون إىل 

نشــــــر املعلومات وعقد ندوات عرب اإلنرتنت لتوضــــــيح أدوار  متّ و . هذه املســــــائل على معاجلة املنظمة قدرة حديثًاة األخالقي
  ومسؤوليات كل منهما.

تقدمي مجيع أنواع الشــــكاوى، مبا يف ذلك الشــــكاوى من أجل ويف ما يتعلق ابخلط الســــاخن ملكتب املفتش العام  -20
منذ الســري لإلبالغ  انظامً  قد وضــع مكتب املفتش العامفإّن املتعلقة ابلتحرش اجلنســي وابالســتغالل واالنتهاك اجلنســيني، 

 ةهاتفي خطوطو إلنرتنت، ابإلضـــافة إىل عنوان بريد إلكرتوين على اللشـــكاوى متاحة  اســـتمارةذلك ويشـــمل  ســـنوات.عدة 
خارج ســـاعات ويتضـــّمن إمكانية توجيه الرســـائل ، على مدار الســـاعةواخلط اهلاتفي الســـاخن متوفر  .هلذا الشـــأن صـــةخمصـــ

  .مقّدم خارجي للخدمات نظم عرب إدماجها من خاللال حتديث هذه علىويعمل مكتب املفتش العام حالًيا  العمل.

الســــــــكان  أمام ســــــــاءلةاملالشــــــــكاوى اجملتمعية لضــــــــمان  تقدمي تحســــــــني آلياتلا خطوات اختذت املنظمة أيضــــــــً و  -21
آليات يف من املكاتب القطرية لتحديد الثغرات واالجتاهات الواردة للتقارير الســــــــــنوية   شــــــــــامًال حتليًال وأجرت املتضــــــــــررين. 

أمريكا ، و آســـــــــــــــيا واحمليط اهلادئإقليمي يف  تقييم لالحتياجات أجريأعاله، وعلى النحو املشـــــــــــــــار إليه اإلبالغ القائمة. 
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ا لتعزيز ودعم وتموأدوات وضــع دورات تدريبية ، ابإلضــافة إىل الالتينية ومنطقة البحر الكارييب إنشــاء  يســريصــممة خصــيصــً
 .وتعزيزها آليات اإلبالغ

 متطلبات رفع يف واالنتهاك اجلنســيني،احلماية من االســتغالل بشــأن  أســئلة إضــافية حمددةاآلن ابنتظام وُتدرج  -22
. القطري على املســـــتوى يهاوإمكانية الوصـــــول إل تهاومشولي وقعهاوم آليات اإلبالغ رتوفّ بشـــــأن ة الســـــنوي القطرية التقارير

تلك حتليل الردود على يف أعقاب احلماية من االســتغالل واالنتهاك اجلنســيني لقياس األداء يف جمال بطاقة وجيري إعداد 
 األسئلة اإلضافية.

 )iReport SEA Tracker(نظام تعّقب حاالت االســـــتغالل اجلنســـــي واالنتهاك اجلنســـــي وتشـــــارك املنظمة يف  -23
عن االدعاءات  يعرض معلومات مفصـــــــــــــلة وحمدثة ابلوقت احلقيقيوالذي ، 2018عام  ذوضـــــــــــــعته األمم املتحدة من الذي

احلادثة واتريخ اإلبالغ ونوع الضحية (شخص راشد أو طفل) وطبيعة االدعاء،  وقوع أمور منها اتريخ مجلة بشأن الواردة،
 مساءلة اجلنائية.لل السلطات الوطنية والدعم املقدم إىل الضحية وحالة التحقيق واإلجراءات النهائية وإحالة الشخص إىل

 اتللتحقيقـــــ توجيهيـــــة جـــــديـــــدة اخطوطًـــــ منظمـــــة األغـــــذيـــــة والزراعـــــة اعتمـــــدت مـــــا يتعلق ابلتحقيقـــــات،  يفو  -24
تضـــــــمن و مكتب املفتش العام. يف وظيفة التحقيق خاصـــــــة ب) 2021 نيســـــــان/أبريلاملؤرخ يف ، 2021/06اإلداري  تعميم(ال

وّمت تنقيح مجيع األطراف املشــــــاركة يف هذه العملية. إنصــــــاف و عملية التحقيق، كفاءة واســــــتقاللية التوجيهية  اخلطوط هذه 
بشــأن التحقيق يف شــكاوى ني دليل احملقق"، مبا يتماشــى مع ا�الضــحيتمحور على ذي املبادئ واجلوانب الرئيســية للنهج ال
 التنفيذيني. الصادر عن جملس الرؤساء" التحرش اجلنسي يف األمم املتحدة

يف هم اُيســـ)، مما 2021/10(التعميم اإلداري األعمال غري القانونية ســـياســـة منقحة حلماية املبلغني عن  صـــدرتو  -25
املشـــاركة الواســـعة ألصـــحاب نتيجة وهي  .نياجلنســـيواالنتهاك عن التحرش اجلنســـي واحلماية من االســـتغالل املبلغني اية مح

 متثيل املوظفني جهازيو  شعبة املوارد البشريةو  ةالقانوني الشؤون مكتبو مدخالت من مكتب املفتش العام تقدمي و املصلحة 
 .جلنة اإلشراف االستشاريةو 

او  -26 لبيا�ت اإلحصـــائية الســـنوية للحاالت املتصـــلة ابالســـتغالل واالنتهاك اجلنســـيني وابلتحرش االحتفاظ اب ّمت أيضـــً
من قبل موظفني يرغبون يتلقاها بقاعدة بيا�ت للشكاوى اليت  على وجه اخلصوص حيتفظ مكتب املفتش العامو . اجلنسي

للمفتش العام املرفوع إىل جلنة املالية يف الدورة  وتشــكل هذه البيا�ت جزًءا من التقرير الســنوي يف اتباع اإلجراءات الرمسية.
ا عن التدابري التأديبيةاملعقودة خالل الربيع، والذي يبلّ  بســجل للشــكاوى،  ةاألخالقي الشــؤون مكتبحيتفظ كما   .9غ أيضــً

 10لتحرش اجلنسي.املتعلقة ابشكاوى المبا يف ذلك 

 املساءلة -واو
 2021آذار /مارس 11يف  التأديبية املنظمة املّتبعة يف املســـائل بشـــأن ممارســـات 2021/03التعميم اإلداري در صـــ -27

بوترية متزايدة، أي على  من اآلن فصــــــــاعًداهذا التعميم اإلداري، الذي ســــــــيصــــــــدر ويقّدم . للمنظمة الرمسية تلغاالجبميع 
املوظفني  حبقملوظفني، وكذلك اإلجراءات اإلدارية املتخذة اباخلاصــــــــة أســــــــاس ســــــــنوي، معلومات عن اإلجراءات التأديبية 

ا هو و الســـــــــــنة املاضـــــــــــية.  خاللخمالفات  ارتكبواالذين  اآلخرين  لتحرش والتحرش اجلنســـــــــــي.ابيتضـــــــــــمن قســـــــــــًما خاصـــــــــــً

                                                      
 .)http://www.fao.org/3/ne682ar/ne682ar.pdf( 2020لتقرير السنوي للمفتش العام لعام ا - FC 185/13.1  الوثيقة  9

 ).http://www.fao.org/3/ne684ar/ne684ar.pdf( 2020لعام  التقرير السنوي ملكتب الشؤون األخالقية - FC 185/14  الوثيقة  10

http://www.fao.org/3/ne682ar/ne682ar.pdf
http://www.fao.org/3/ne684ar/ne684ar.pdf


9 CL 168/INF/6 

إىل كافية مســــتندة معلومات   فهو يوّفراملعنيني، األشــــخاص  ةعن هويال يكشــــف  هذا التعميم اإلداري وعلى الرغم من أنّ 
العواقب التأديبية اليت  عن ، فضًال ةغري املرضي ياتالسلوك ن. وهو يتضمن أمثلة عللتوعية كأداةه  ستخدامتسمح اب الوقائع

لقواعـد من خالل وضـــــــــــــــع قــائمــة اب، اآلخرين املوظفنيالثــابتني و لتزامــات املوظفني اباإلداري التعميم  يــُذّكرو . ترتتــب عليهــا
 .املنظمة سلوك موظفياليت تغطي الصلة والسياسات ذات 

نظمة إجراءاهتا من املساءلة والوقاية. واستكملت املاملزيد  "ClearCheckاألمم املتحدة " قاعدة بيا�ت وتضمن -28
 2021/04اإلداري التعميم (ُنشرت يف  "ClearCheck"التحقق من البيا�ت الشخصية  قاعدة بيا�تاخلاصة ابستخدام 

 ســــــتخدم قاعدة البيا�ت حالًيا من قبل مجيع أجهزة األمانة العامة لألمم املتحدة، فضــــــًال تُ و  ).2021مارس/آذار  املؤرخ يف
وكالة وصـــــــــــــندوقًا وبر�ًجما اتبًعا لألمم املتحدة، لتبادل املعلومات بشـــــــــــــأن املوظفني الســـــــــــــابقني والعاملني  25عن أكثر من 

مة و دعاملإما بسبب مزاعم ارتكاهبم للتحرش اجلنسي/االستغالل واالنتهاك اجلنسيني  صرفهم من اخلدمةاملنتسبني الذين مت 
وإما الذين  فيما هم قيد التحقيق بشــأن التحرش اجلنســي/االســتغالل واالنتهاك اجلنســيني قّدموا اســتقالتهمأبدلة وإما الذين 

نع إعادة توظيف اجلناة يف األمم املتحدة، أي أخرى ملحتّقق وســائل وقد ُأضــيفت  رفضــوا املشــاركة يف مزيد من التحقيقات.
 زاءاتاجل، وقائمة )نرتبولللمنظمة الدولية للشــــــرطة اجلنائية (اإلاحلمراء  اتيف قاعدة بيا�ت النشــــــر املدرجة أمساؤهم األفراد 

 جملس األمن. الصادرة عن

املخاطر يف  يف إطار إدارة نياجلنســــــــــــــي واالنتهاك اجلنســــــــــــــي واالســــــــــــــتغاللأُدرجت االعتبارات املتعلقة ابلتحرش و  -29
منع وإدارة الرامية إىل الســـياســـات أو اإلجراءات عدم كفاية  مســـتوى املنظمة خماطر على خاطراملســـجل  شـــمليو املنظمة. 

حمددة توجيهية  خطوطًاتتلقى املكاتب القطرية كذلك و . نياجلنســـــيواالنتهاك التحرش أو التحرش اجلنســـــي أو االســـــتغالل 
حتليلها للمخاطر على املســـــتوى القطري وحتديد عند  احملتملةني اجلنســـــيواالنتهاك االســـــتغالل  اطرخمأمهية النظر يف بشـــــأن 

 تدابري التخفيف املناسبة.

تعريًفا للمســــاءلة عن النزاهة والتصــــرف األخالقي يف املنظمة، يتضــــمن إطار الرقابة الداخلية وســــياســــة املســــاءلة و  -30
منذ عام االستغالل واالنتهاك اجلنسيني. و و السياسات املتعلقة ابحلماية من التحرش اجلنسي اإلشارة بشكل خاص إىل  مع

يف ســــياق املنظمة أتكيد تطبيق هذه الســــياســــات ضــــمن جماالت مســــؤوليتهم، يف خمتلف أحناء  ديرين، يتعّني على امل2019
 . الرمسية الرقابة الداخليةتقارير 

خالية من تتســـــــــــــــم ابالحرتام و اآلن االلتزام بتهيئة بيئة عمل  ديرينكبار املاألداء جلميع   قييمتعمليات تشـــــــــــــــمل و  -31
 .االستغالل واالنتهاك اجلنسيني شمل احلماية منتلومن املقرر حتديث هذه التقييمات . ، واحلفاظ عليهاالتحرش اجلنسي

، يطلب األمني العام لألمم املتحدة من مجيع القادة على مجيع املستو�ت أن يثبتوا 2018منذ يناير/كانون الثاين  -32
قد أبلغوا بصورة كاملة ودقيقة عن مجيع املزاعم القابلة للتصديق  )1(، أ�م إداريةسنوً� ألجهزهتم الرائسية من خالل رسالة 

أاتحوا التدريب يف جمال  )2(املني املنتســــــبني يف املنظمة؛ واملتعلقة ابالســــــتغالل واالنتهاك اجلنســــــيني املرتبطة مبوظفيهم والع
ويف هذا الصــــدد نشــــرت رســــالة اإلدارة يف �اية  احلماية من االســــتغالل واالنتهاك اجلنســــيني ملوظفيهم والعاملني املنتســــبني.

ألمني العام لألمم املتحدة إىل ا من املدير العام للمنظمة العام بشـــــــأن احلماية من االســـــــتغالل واالنتهاك اجلنســـــــيني املوجهة
 البوابة اخلاصة أبعضاء املنظمة على اإلنرتنت. على 2021 كانون الثاين/يناير 19بتاريخ 
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للعمل بقدر أكرب على و  اهلامهذا العمل  انطالًقا من على اإلجراءات الواردة أد�ه رتكز املنظمة مســـــــــــــــتقبالً ســـــــــــــــ -33
مواصـــــلة تغيري يتمثل اهلدف الرئيســـــي يف ســـــو  .منع التحرش اجلنســـــي واحلماية من االســـــتغالل واالنتهاك اجلنســـــيني ضـــــمان

املخاوف القائمة لضــــمان معاجلة هلياكل والتوعية اب، املســــائل البالغة األمهيةاملوظفني هبذه عن طريق توعية الثقافة التنظيمية 
ا إىل و  جراءات.اإلســــياســــات و الو  املمارســــات ألفضــــل وفًقا املتعلقة ين ابلتزاماهتم الشــــركاء واملوردتوعية هتدف املنظمة أيضــــً

 .االستغالل واالنتهاك اجلنسينيحباالت 

اختاذ أســــــــاس لقياس التغيري والعمل على  خطّ  2019توفر نتائج الدراســــــــة االســــــــتقصــــــــائية لرضــــــــا املوظفني لعام و  -34
  11.املوظفنيمن  ضعفاألفئات ال محايةسيتم تكييفها مع مراعاة احلاجة إىل و مبادرات مستقبلية، 

تعزيز جماالت تركيزها األربعة ابلتنســـــــــيق الوثيق مع  الرامية إىلالتدابري نظمة تنفيذ امل، ســـــــــتواصـــــــــل 2022يف عام و  -35
 املواردوحشــــــــد أفضــــــــل املمارســــــــات اتباع لضــــــــمان ، وابالســــــــتناد إليها، على نطاق منظومة األمم املتحدةاملنفذة املبادرات 
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والتحرش  نياجلنســي واالنتهاك تعزيز الســياســات املتعلقة ابحلماية من االســتغالل .العامة اتالسياساحلوكمة و  )1(
توضــــيح على الضــــحا� و متمحور والتحرش اجلنســــي والتمييز وإســــاءة اســــتخدام الســــلطة، وضــــمان اتباع �ج 

املهام املوارد الكافية، والتنســـــيق من خالل فريق توفري القدرات الداخلية الفعالة، و وبناء األدوار واملســـــؤوليات، 
 نظمة األغذية والزراعة.ملالتابع الداخلي 

جهات التنســـيق امليدانية من أجل توعية وبناء قدرات  ،التعلم والتواصـــلحتســـني القدرة على  .الوقاية والتوعية )2(
 .يبيةالتدر  الدورات مزيد من توفريعن  فضًال واملستفيدين،  على التنفيذالقّيمني والشركاء  ديريناملوظفني وامل

تُبّدد اليت " علًنا "التعبريثقافة وتعزيز وبناء الثقة،  التواصــــــــــلمواصــــــــــلة أنشــــــــــطة  .قنوات اإلبالغ والتحقيقات )3(
مع اتباع �ج يتمحور ، املعنية بتقارير اإلبالغالكافية يف املكاتب  اتالقدر  توفر املخاوف من االنتقام وتضمن

 .ا�الضححول 

 الداخلية.الرقابة عمليات و تعزيز إدارة املخاطر  .املساءلة )4(

 

                                                      
ســـيقاس مؤشـــر أداء رئيســـي إضـــايف وســـيجري اإلبالغ عنه يف التقرير الســـنوي عن املوارد  - االســـرتاتيجية اخلاصـــة ابملوارد البشـــرية العمل خطةانظر   11

ســــياســــات وعمليات لديها املنظمة "ابملوافقة على بيان صــــل يتّ يف ما  2022رضــــا املوظفني لعام ملدى : نتائج الدراســــة االســــتقصــــائية 2022البشــــرية لعام 
خبط  يف املائة من املوظفني مقارنةً  70هو  2021/2022املســتوى املســتهدف للفرتة ( ع الســلوك غري املقبولة"وإجراءات فعالة ملعاجلة التحرش وغريه من أنوا 

 .يف املائة) 64وهو ، 2019/2020األساس للفرتة 
12  -https://unsceb.org/sites/default/files/2020; harassment-sexual-https://unsceb.org/topics/addressing
. 2021.pdf-nt%20Task%20Force%202020Workplan%20Sexual%20Harassme/12
/https://psea.interagencystandingcommittee.org 

http://www.fao.org/3/nd471ar/nd471ar.pdf
https://unsceb.org/sites/default/files/2020-12/Workplan%20Sexual%20Harassment%20Task%20Force%202020-2021.pdf
https://unsceb.org/sites/default/files/2020-12/Workplan%20Sexual%20Harassment%20Task%20Force%202020-2021.pdf
https://unsceb.org/topics/addressing-sexual-harassment
https://unsceb.org/topics/addressing-sexual-harassment
https://psea.interagencystandingcommittee.org/

