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 وجزملا

واحلماية سياسات وعمليات وإجراءات املنظمة للوقاية من التحّرش اجلنسي  علومات حمدثة عنمهذه الوثيقة  قّدمت
وهي تعرض احلالة الراهنة لإلجراءات واخلطوات املقبلة املتصلة مبجاالت احلوكمة .من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني

 تحقيقات واملساءلة.وال غ،والسياسات، والوقاية والتوعية، وقنوات اإلبال

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

اإلجراءات اليت و  أبحدث املعلومات علًما خذألاإىل  مدعوانإّن االجتماع املشرتك بني جلنيت الرب�مج واملالية واجمللس 
 اجلنسيني نتهاكالتحرش والتحرش اجلنسي واالستغالل واال الوقاية ضمن إجراءاهتا املتواصلة لضمان اختذهتا املنظمة

 .مناسًبا ير�نهما  حسب اتالتوجيه عطاءوإ  يف التقرير السنوي،النحو املبّني  على

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

بيئــة آمنــة وموثوقــة وحمرتمــة ل تروجيف غرس ثقــافــة رعــايــة تنظيميــة  )املنظمــة(تتمثــل رؤيــة منظمــة األغــذيــة والزراعــة  -1
التحرش والتحرش اجلنســــــي  جراءات بشــــــأناإلعن اختاذ مع التقاعس  على اإلطالقي تســــــامح ألفيها  مكان ال وشــــــاملة

ز كيرت وال ابلعدالة فيها العمليات تتسمكما عن آرائهم،   من التعبري فيها متكني اجلميع ويتماجلنسيني،  واالنتهاكواالستغالل 
 .حماسبة اجلناة فيها وجتري، الناجني/الضحا� على

مت أال تتســـامح املنظمة مع أي شـــكل من أشـــكال التحرش وســـوء الســـلوك اجلنســـي من جانب موظفيها، ســـواء و  -2
التحرش اجلنســــــــي واالســــــــتغالل وينتهك . ائهامتلقي املســــــــاعدة أو أحد موظفي املنظمة أو أحد شــــــــركأحد ارتكابه ضــــــــد 

 .منظمة وأعضائهاخيانة للقيم األساسية لل ويشّكل مجيعهااجلنسيان حقوق اإلنسان  واالنتهاك

 مرجعًيا معيارًا روفّ  ام، 2022 آذار/مارس 21نظمة يف املدراســـــــة اســـــــتقصـــــــائية اثنية لرضـــــــا املوظفني يف  ريتجأُ و  -3
. وُتظهر النتائج حتسًنا كبريًا مقارنة بنتائج 2019يف عام  ت ُأجرييتال لرضا املوظفني نذ الدراسة االستقصائيةللتقدم احملرز م

والنمو والتنمية.  ،والســــــــلوك األخالقي وســــــــوء الســــــــلوك ،والتوجيه ،والقيادة التواصــــــــل،ال ســــــــيما يف جماالت ، و 2019عام 
أسئلة حمددة حول السلوك غري األخالقي وسوء السلوك، مبا يف ذلك التحرش اجلنسي يف  الدراسة االستقصائية وتضمنت

 .مكان العمل

يف املائة)  14+يف املائة) والثقة ( 15+ز�دة الوعي ( على صــــعيدن عام حتســــّ جود و طت النتائج الضــــوء على ســــلّ و  -4
، كان هناك 2019 عامل الدراســـــة االســـــتقصـــــائيةابإلضـــــافة إىل ذلك، وابملقارنة مع و آليات العدالة الداخلية يف املنظمة.  يف

اســـتخدام الســـلطة نســـي أو متييز أو إســـاءة جحترش أو حترش حلالة ) يف املائة 7-اخنفاض يف عدد املوظفني الذين تعرضـــوا (
 .)يف املائة 10-( حصوهلاا على كانوا شاهدً أو   ليف مكان العم

عن غالبية حوادث التحرش والتحرش اجلنســــــــــــي والتمييز وإســــــــــــاءة ادة فاإل عدمظهر ومع ذلك، ال تزال النتائج تُ  -5
النتقام ) واخلوف من ايف املائة 57( ةحال ةعلى أي اختاذ أي إجراءاالعتقاد أبنه لن يتم يشــــــــــــــّكل و اســــــــــــــتخدام الســــــــــــــلطة. 

يف ضــــوء ذلك، ســــتواصــــل املنظمة الرتكيز و  لعدم إبالغ املوظفني عن التحرش اجلنســــي. ني الرئيســــيني) الســــبباملائة يف 48(
 1املساءلة. جيعشواحلماية من االنتقام وت والدفاع عن اإلبالغ اآلمن عن الشواغل على أنشطة التوعية

ا  2021 لســـــــــــنةالتقرير الســـــــــــنوي للمفتش العام أظهر و  -6 اليت تنطوي يف عدد القضـــــــــــا� املفتوحة  ااخنفاضـــــــــــً أيضـــــــــــً
عدد القضــــا� اليت تنطوي  بقي يف حنيمقارنة ابلعام الســــابق،  الســــلطةتحرش وإســــاءة اســــتخدام ابل متعلقةادعاءات  على

على النقيض من ذلك، و . العامني كاليف   حصـــــــــــــــائيةن الناحية اإلم على حالهابلتحرش اجلنســـــــــــــــي متعلقة على ادعاءات 
 2مقارنة ابلعام الســــــــــابق. نياجلنســــــــــيأو االنتهاك الســــــــــتغالل اب متعلقة احلاالت اليت تنطوي على ادعاءات ز�دة يف طرأت

جرت ابلز�دة اليت  نياجلنســــــي أو االنتهاك الســــــتغاللاب متعلقة ميكن مقارنة الز�دة يف احلاالت اليت تنطوي على ادعاءاتو 

                                                      
 مزيد من التفاصيل حول أنشطة الوقاية والتوعية.على  العلالطمن هذا التقرير  33-28انظر الفقرات  1
2 FC 191/9.1 - 2021 خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير، فتح مكتب املفتش تنص على ما يلي: " 40، الفقرة 17للمفتش العام، صفحة  السنوي التقرير

أُغلقت قضية واحدة على أنه ال أساس هلا، وكانت ، هذه القضا�من بني و اجلنسيني.  واالعتداءسياسة احلماية من االستغالل  يف إطار العام ست قضا�
الفرتة  فرتة وجيزة من أُغلقت قضيتان بعدمم املتحدة، بينما من كيا�ت األكيان آخر   وُأحيلت إىلوالية مكتب املفتش العام  لة أخرى خارج نطاقهناك حا

 ".انحالتان مفتوحت وال تزال. ا غري مثبتتنيمعلى أ�) 2022 شباط/املشمولة ابلتقرير (فرباير

https://www.fao.org/3/ni379ar/ni379ar.pdf
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 توطيدأنشطة التوعية يف املنظمة يف  استمرار، وقد تشري إىل 2019مقارنة بعدد احلاالت يف عام  2020عام  يف مشاهدهتا
 .متّكن من اإلبالغ عن هذه املخاوف بشكل أفضل إجياد بيئةالنظام الذي أدى بدوره إىل  الثقة يف

 عوامل كثرية أن من شأنلتحرش، كان متعلقة ابما يتعلق ابخنفاض عدد احلاالت اليت تنطوي على ادعاءات  يفو  -7
نتيجة حمتملة لربامج التدريب املســــتهدفة  ذلكقد يكون و تؤدي إىل اخنفاض عدد القضــــا� على مدى الســــنوات الســــابقة. 

أتخذ و، من بني أمور أخرى. اجلائحةقتضيها تمثل هذا السلوك والتغيريات يف أساليب العمل اليت حدوث املصممة ملنع و 
التحرش يف مكان العمل ووســـــــائل  على صـــــــعيدز�دة الوعي من أجل ها وتواصـــــــل عمل بعني االعتبار املنظمة هذه العوامل

 .من خالل القنوات الرمسية وغري الرمسية على حد سواءوذلك معاجلة مثل هذه احلاالت، 

التحرش وســـــــوء  للوقاية من روريةضـــــــاملســـــــتمرة هود اجل، أن ملا مت إحرازه من تقدم مالحظتهارغم  وتدرك املنظمة، -8
أن  عدم التســــامح مطلًقا، كما�ج لتحقيق  ســــاســــيةأالقيادة القوية  عدّ تُ و نســــي والتصــــدي هلما بشــــكل فعال. الســــلوك اجل

يتوىل املدير العام و . كربأبقدر  أخالقيعمل شــــــجيع مناخ ضــــــروري لت املســــــتو�ت العليا منا انطالقً توجيه رســــــائل حازمة 
يف  الكامنةابلنظر إىل املســـــــؤولية املشـــــــرتكة  كافة  املوظفنيواإلدارة العليا قيادة عمل املنظمة يف هذه اجملاالت، ويطلبان دعم 

 اجلنسيني. واالنتهاكواالستغالل  والتحرش اجلنسي لتحرشل التصدي النشط

التحرش وســـوء الســـلوك اجلنســـي اليت يرتكبها  حلدوث حاالت رصالف توفراليت  ظميةلنُ امعاجلة القضـــا�  وتتطلب -9
، كما ســـــتواصـــــل املنظمة االســـــتثمار يف أدوات الوقايةو ا طويل األجل.  مســـــتدامً عمًال موظفو املنظمة وحتويل ثقافة املنظمة 

كان عمل مل الرتويجمن أجل  أبسـرها مسـتمر هبدف ترسـيخ املسـاءلة على مسـتوى املنظمة لتوعية بشـكلايف  سـتنخرط أ�ا
ا  اصـــلو . وســـتيتســـم ابالحرتام والناجني، مبا يتماشـــى مع مبادرات األمم  الضـــحا� يتمحور حولمنظور  إدماجاملنظمة أيضـــً

 املتحدة وأفضل املمارسات عند معاجلة شكاوى التحرش وسوء السلوك اجلنسي.

 .2022سبتمرب/أيلول و  2021سبتمرب/أيلول يف الفرتة املمتدة بني  املنفذةالتدابري ويعكس هذا التقرير  -10

 منظومة األمم املتحدةالتقدم على صعيد االتساق مع املبادرات على نطاق  -اثنًيا

التحرش والتحرش  وارتباطملوظفني، ارتم حيمســـــــــــــــؤولية ضـــــــــــــــمان مكان عمل آمن و املديرين  بتحملاملنظمة  رّ قت -11
والية يؤدي يف الواقع إىل إعاقة تنفيذ  األمر الذيقضــا� مثل العنصــرية والتمييز، باجلنســيني  واالنتهاكاجلنســي واالســتغالل 

املعين  فريق املهاميف العديد من مبادرات األمم املتحدة مثل  ةكامل  بصـــورة واملشـــاركةتقدمي الدعم نظمة املتواصـــل و  املنظمة.
 3،والشــمولاإلنصــاف و  ابلتنوع ، والفريق العامل املعيناألمم املتحدة منظومة ابلتصــدي للعنصــرية وتعزيز الكرامة للجميع يف

اســـــــــــــــرتاتيجيــة األمم املتحــدة إلدمــاج و  ،موظفي األمم املتحــدة املثليني واملثليــات وثنــائيي اجلنس)(جمموعــة  Globe-UNو
 .على نطاق منظومة األمم املتحدةخطة العمل و ، اإلعاقةمنظور 

 2021نظمة يف أواخر عام املالنبض يف  ئية جلساســتقصــا ت دراســةجري، أُ موضــوع العنصــرية ىلإا حتديدً لنســبة ابو  -12
املهنية، مبا يتماشــــــــى مع �ج األمم املتحدة.  مواجباهتت حول جتربة املوظفني مع العنصــــــــرية يف ســــــــياق قيباالتع مجع هبدف

يف حني و . فيها طت الضوء أيًضا على اجملاالت اليت ميكن عمل املزيدلكنها سلّ و أظهرت النتائج بعض اجلوانب اإلجيابية، و 
مل و  تعرضــهم ألحدمها، يف املائة إىل 17 أشــاررضــوا للعنصــرية أو التمييز العنصــري، مل يتع أب�ميبني يف املائة من اجمل 83 أدىل

                                                      
 .العامل خالل الدورة املقبلة للجنة اإلدارية الرفيعة املستوىستتم املوافقة على اختصاصات الفريق  3

https://hr.un.org/page/united-against-racism
https://hr.un.org/page/united-against-racism
http://www.unglobe.org/
https://www.un.org/en/content/disabilitystrategy/
https://www.un.org/en/content/disabilitystrategy/
https://www.un.org/en/content/disabilitystrategy/
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/about-us/system-wide-action-plan.html
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إىل أ�م يعرفون كيفية رفع شـــــــكوى فقط يبني املائة من اجمليف  59أشـــــــار و . هبذا الشـــــــأن أي إجراء نهميف املائة م 64يتخذ 
اخلطوات  على صــــعيدالوعي  احلاجة إىل مزيد منطت هذه النتائج الضــــوء على ســــلّ و بشــــأن التمييز العنصــــري يف املنظمة. 

 .عليها ايكونون شاهدً و أ العنصرية أو التمييزتنطوي على  حالةاليت جيب على الزمالء اختاذها عندما يواجهون 

، ســـــــــُتســـــــــتخدم يتســـــــــم بقدر أكرب من االحرتاموكجزء من اجلهود املســـــــــتمرة اليت تبذهلا املنظمة لبناء مكان عمل  -13
املستهدفة  لساتاجلتوجيه األنشطة املستقبلية، مثل من أجل النبض  اسة االستقصائية جلسهذه الدر ن ملنبثقة عاالبيا�ت 

لعدم التســــامح  كافة  املوظفني إدراكســــيضــــمن ذلك و اليت بدأ بعضــــها ابلفعل. و  ،والندوات عرب اإلنرتنت للتثقيف والتوعية
مبادرات إضافية بشأن هذا  أيًضا ستُتخذو . الشكاوىمثل هذا السلوك، ابإلضافة إىل توضيح كيفية تقدمي  املنظمة مع يف

عنصــرية والتمييز ال من الوقايةوآليات  تدابريبشــأن " اجلاري حالًيا املوضــوع على أســاس نتائج عمل وحدة التفتيش املشــرتكة
 .نشر التقرير النهائي ما أن يتميف مؤسسات منظومة األمم املتحدة"  والتصدي هلما العنصري

عن مشاركة املنظمة يف مبادرات على نطاق منظومة األمم املتحدة أكثر فصلة مات التالية معلومات وترد يف الفقر  -14
 .نياجلنسي واالنتهاكتتعلق ابلتحرش اجلنسي واالستغالل 

 الوقاية من التحرش اجلنسي
على نطاق منظومة األمم املتحدة، وال ســــــيما يف عمل  منتد�ت خمتلفةاملشــــــاركة بنشــــــاط يف  على املنظمةتدأب  -15

ضـــــــمن املعين ابلتصـــــــدي للتحرش اجلنســـــــي و  لجنة اإلدارية الرفيعة املســـــــتوىال /لس الرؤســـــــاء التنفيذينيالتابع جملهام املفريق 
بيئة مواتية  إجيادقادة منظومة األمم املتحدة مًعا لتغيري الثقافة والســـــــــــــلوك من أجل  فيه يعمل الذي منظمات األمم املتحدة

 للقضاء على التحرش اجلنسي.

التابع جمللس الرؤســـــــــــــاء التنفيذيني اللجنة اإلدارية الرفيعة املســـــــــــــتوى  يق املهام، أطلع فر 2022 نيســـــــــــــان/أبريليف و  -16
 لمرحلة الثالثةلاالجتاه االســـــــــــــــرتاتيجي  عرضو  ،املهام يقة الثانية من عمل فر جنازات املرحلاملســـــــــــــــتجدات املتعلقة إب على
 :الثانية من العمل للمرحلةالنتائج الرئيسية ومشلت اليت متت املوافقة عليها.  عمله من

فهم مشــــرتك تكوين ل مع مبادئ" اجلنســــي التحرش إزاء الضــــحا� حول متمحورتعزيز �ج وثيقة " صــــدارإ )أ(
 بذل ا ابلفعلحاليً ري جياألمم املتحدة. و  منظومةلتحرش اجلنســــــي يف ا إزاءالضــــــحا�  متمحور حوللنهج 

التابع  يق املهامفر عمل يتفعيل املبادئ يف ســـــــياقات خمتلفة. ويف هذا الصـــــــدد، من أجل نظمة امل يفاجلهود 
ا على إجراء دراســـة اســـتقصـــائية جلمع  جمللس الرؤســـاء التنفيذيني  طالعإمن أجل الضـــحا�  تعقيباتأيضـــً
 .الوقاية واالستجابة ا على صعيدهكيفية حتسني جهودعلى  املنظمات بشكل أفضل 

 حتليًال  تتضــــــمندراســــــة عن تغيري الســــــلوك  بنشــــــر اقريبً ســــــيقوم فريق املهام التعلم والتواصــــــل،  على صــــــعيد )ب(
نظمة من ذلك لتطوير أدوات جديدة كجزء امللتحرش اجلنســــــي، وســــــتســــــتفيد ل التصــــــدي ُ�جللثغرات يف 

 .منظومة األمم املتحدة للتصدي للتحرش اجلنسياجلهود املبذولة ملواصلة ز�دة التوعية بنهج  من
 ClearCheck.4بيا�ت قاعدة  ، مت التأكيد على التقدم احملرز يفاملعارفالتوعية وتبادل  على صـــــــــــــــعيد )ج(

عن التحرش اجلنســــي واالســــتغالل ًعا جممّ موضــــوًعا  550قاعدة البيا�ت حالًيا ابلفعل أكثر من  وتتضــــمن

                                                      
"إجراءات اســــــــــــــتخدام قاعدة بيا�ت الفحص  إبمتام 2021يف عام قامت و  2019يف عام  ClearCheck ســــــــــــــتخدام قاعدة بيا�تاب املنظمة بدأت 4

ClearCheck 2021/04" (املنشورة يف التعميم اإلداري(. 

https://unsceb.org/topics/addressing-sexual-harassment
https://unsceb.org/topics/addressing-sexual-harassment
https://unsceb.org/sites/default/files/2021-09/A%20Victim-centred%20Approach%20to%20Sexual%20Harassment%20%20.pdf
https://unsceb.org/screening-database-clearcheck
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 قام فريق املهام التابع جمللس الرؤساء التنفيذينيما يتعلق جبهود التوعية اإلضافية،  يفو اجلنسيني.  واالنتهاك
عاجلت جانًبا حمدًدا من التحرش اجلنســـــــــــــــي  2022و 2021تنظيم ســـــــــــــــتة حوارات بني األقران يف عامي ب

، وزمالء من امليداناملتحدة، والقيادة التنفيذية لألمم املتحدة،  يف األمم أعضـــــــــــــــاءدول  وشـــــــــــــــاركت فيها
 .القطاع اخلاص واألوساط األكادمييةو نظمات دولية، واجملتمع املدين، مو 

حتدي االبتكار جمللس الرؤساء التنفيذيني  التابع فريق املهاموتغيري الثقافة، أطلق  الدور القيادي على صعيد )د(
شاركت و تعزيز بيئة عمل آمنة وشاملة.  أفكار من أجل قام بتحديدوالذي  األمم املتحدة يف ثقافةاللتغيري 

 .يف املنظمة األخالقية كجهة اتصالعن الشؤون سؤول املاملبادرة حيث مت تعيني هذه نظمة يف امل

املعايري واألدوات اليت  أثرالتابع جمللس الرؤســـاء التنفيذيني على تفعيل  فريق املهامز املرحلة الثالثة من عمل ســـرتكّ و  -17
إشـــــــــــراك ودعم و  )2() الوقاية والعلوم الســـــــــــلوكية؛ 1( هي وســـــــــــتشـــــــــــمل أربعة جماالت عمل قياســـــــــــهاو  فريق املهام،ا هأعد

 تعزيز التعاون.و ) 4البيا�ت والنتائج؛ (و ) 3الضحا�/الناجني؛ (

 التحقيقات
تعزيز هبدف ت نشئ أُ يتال لألمم املتحدة ةممثلي خدمات التحقيق التابع جمموعةمكتب املفتش العام عضو يف إّن  -18

واعتماد مبادئ  وضـــــــع جمموعة من األنشـــــــطة منها طريقعن يف منظومة األمم املتحدة فاءة املهنية ممارســـــــات التحقيق والك
مم هبا األ اليت تضــــــطلعالتحقيق  لوظائف ةواملشــــــرتكاألمهية اخلاصــــــة املســــــائل ذات بشــــــأن  التحقيقعملية مشــــــرتكة لتوجيه 

ألغراض التحقيقات املتعلقة  دليل احملققني بصـــــياغة لألمم املتحدة ةممثلي خدمات التحقيق التابع وقامت جمموعة. املتحدة
لتحرش املتعلقة ابتحقيقات ووضـــع معايري بشـــأن العمل حالًيا على أفضـــل املمارســـات هي تو  ،بشـــكاوى التحرش اجلنســـي

 اخلطوطعتمد مكتب املفتش العام ، كما ا2021يف عام  على الدليل جملس الرؤســـــــــــــــاء التنفيذيني وافق دوق اجلنســـــــــــــــي.
 .يهالتوجيهية الواردة ف

 احلماية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني
تبادل املدخالت الفنية واملمارســــــات  عن طريق املنظومة ىمع املبادرات على مســــــتو  ل فاعلكشــــــاملنظمة ب تتواءم -19

جمموعة العمل و ، الوكاالتمن الشـــــــــبكات، مبا يف ذلك اللجنة الدائمة املشـــــــــرتكة بني  ددعاجليدة من خالل املشـــــــــاركة يف 
شــــــاركت و روما.  يف توجد مقارهاومشــــــاورات الوكاالت اليت  املعنية ابالســــــتغالل واالنتهاك اجلنســــــيني التابعة لألمم املتحدة

ا يف حتديد أولو�تامل لجنة الدائمة املشـــــــرتكة بني التابع ل احلماية من االســـــــتغالل واالنتهاك اجلنســـــــيني مناصـــــــر نظمة أيضـــــــً
تطوير خطة عمل اللجنة الدائمة املشــــــــرتكة بني الوكاالت لتنفيذ رؤية اللجنة الدائمة املشــــــــرتكة بني الوكاالت  ويف الوكاالت

 .2026-2022 للفرتة من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني والتحرش اجلنسيما يتعلق ابحلماية  واسرتاتيجيتها يف

"، ماية من االســــــــتغالل واالنتهاك اجلنســــــــينياحل الرامية إىل التدابري اخلاصــــــــةا مع تقرير األمني العام عن "متاشــــــــيً و  -20
االستغالل واالنتهاك اجلنسيني واالستجابة  للوقاية منخطة عملها السنوية إىل األمانة العامة لألمم املتحدة ستقدم املنظمة 

ألمم املتحدة ل الدراســــــــة االســــــــتقصــــــــائية الســــــــنوية. وســــــــتتناول نتائج 2022 تشــــــــرين الثاين/نوفمربشــــــــهر ا حبلول �اية مهل
املواقف جتاه  على صــــــــعيدمجع تصــــــــورات مجيع فئات املوظفني من أجل اجلنســــــــيني  االســــــــتغالل واالنتهاك احلماية من عن

 الضحا� ز علىاخلدمات اليت تركّ  توفراحلماية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني ومعايري السلوك ذات الصلة ابإلضافة إىل 
ألمم املتحدة ل الدراســة االســتقصــائية الســنويةنظمة يف املمشــاركة  أنيف املواقع امليدانية. ومن اجلدير ابلذكر  والوصــول إليها

https://unsceb.org/investigators-manual-investigation-sexual-harassment-complaints
https://unsceb.org/investigators-manual-investigation-sexual-harassment-complaints
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/2021_sea_report.pdf
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عشــرة  وشــهدت ز�دة مبقدار 2020مقارنة بعام  2021يف عام  تضــاعفت االســتغالل واالنتهاك اجلنســيني عن احلماية من
 .أربع سنوات خاللأضعاف 

مع تقرير  ادة، ومتشــــيً كجزء من اجلهود املســــتمرة لضــــمان االتســــاق مع املبادرات على نطاق منظومة األمم املتحو  -21
نظمة امل"، ختطط ةســـتعراض إدارة شـــركاء التنفيذ يف مؤســـســـات منظومة األمم املتحدا" 2021 لعاموحدة التفتيش املشـــرتكة 

ألمم املتحدة هتدف إىل تبسيط نظومة ااإلنرتنت مل شبكة ، وهي منصة مشرتكة عرببوابة شركاء األمم املتحدةلالنضمام إىل 
بة بواضـــــم تعلى وجه التحديد، و  .مع منظمات اجملتمع املدين ألغراض الشـــــراكة وتنســـــيقها األمم املتحدة منظومة عمليات

ماية من االســــــــتغالل احل على صــــــــعيد األمم املتحدة ملنظومة ةالشــــــــريك اجلهة املنفذة أداة لتقييم قدرة شــــــــركاء األمم املتحدة
دى الشـــركاء احملتملني ســـتســـمح إبجراء تقييمات للحماية من االســـتغالل واالعتداء اجلنســـيني ل وهيواالنتهاك اجلنســـيني، 

 املتعلقةاالســــــــــتغالل واالنتهاك اجلنســــــــــيني  مزاعملربوتوكول األمم املتحدة بشــــــــــأن ا وفقً وذلك منظمات اجملتمع املدين،  من
األمانة العامة لألمم املتحدة، ومنظمة  حالًياالوكاالت املشاركة يف البوابة  وتشمل. 2018 عام الصادر يف ابلشركاء املنفذين

األمم املتحدة للطفولة (اليونيســف)، وصــندوق األمم املتحدة للســكان، وبر�مج األغذية العاملي، واملفوضــية الســامية لألمم 
. تشــغيليالدعم بتقدمي ال األمم املتحدة الدويل للحوســبةمركز ويقوم املتحدة لشــؤون الالجئني، وهيئة األمم املتحدة للمرأة، 

اجلهات من قبل املنظمات على املســـــــــتوى القطري لدعم العناية الواجبة يف اختيار  بصـــــــــورة نشـــــــــطةيتم اســـــــــتخدام البوابة و 
 منظمات اجملتمع املدين. الشريكة من

 التقدم احملرز يف منظمة األغذية والزراعة -اثلثًا

  اتوالسياساحلوكمة  -ألف

 احلوكمة

اخلامسة والثمانني ، املقدم إىل الدورة 2020االستشارية يف تقريرها السنوي لعام  جلنة اإلشرافا مع توصية شيً امت -22
لتحرش اجلنســــــــــــــي اب املعينالداخلي  العملفريق قرر املدير العام إضــــــــــــــفاء الطابع الرمسي على دور  5للجنة املالية، بعد املائة

إنشـــاء جلنة معنية ابلســـلوك يف مكان العمل واحلماية من االســـتغالل واالنتهاك  عن طريق نياجلنســـي واالنتهاك واالســـتغالل
وتضــــــم ) Laurent Thomas الســــــيد اللجنة على مســــــتوى �ئب املدير العام (�ئب املدير العام ائســــــةر تم تو اجلنســــــيني. 

الت السلوك يف مكان العمل واحلماية من االستغالل واالنتهاك يف جما العاملة بصورة أوثقكبار املسؤولني واملكاتب   اللجنة
وتقدمي املشــورة للمدير العام بشــأن اإلجراءات الالزمة ملنع  القائمةتقييم فعالية الســياســات واإلجراءات من أجل اجلنســيني 

السـلوك  جمال اليت تغطي شـبكة النزاهةومها ، مبسـاعدة اللجنة نييتغري رمس عمل جمموعتا وتقوم. والتصـدي له سـوء السـلوك
أخرى تغطي على وجه التحديد مســـــــــائل االســـــــــتغالل  )، وجمموعةاملوارد البشـــــــــرية شـــــــــعبةيف مكان العمل (يرأســـــــــها مدير 

 .والقدرة على الصمود)الطوارئ حاالت واالنتهاك اجلنسيني (يرأسها مدير مكتب 

ومدير  واملســـتشـــار القانوين املوارد البشـــريةشـــعبة  جتتمع اللجنة كل ثالثة أشـــهر وتتألف من أربعة أعضـــاء: مديرو  -23
وأمني املظامل  الشــؤون األخالقيةيعمل مســؤول املشــاريع. و دعم  شــعبةومدير  مكتب حاالت الطوارئ والقدرة على الصــمود

 وتؤدي دور جهةكأمانة للجنة  شعبة املوارد البشرية تعملو مراقب.  موقعاملفتش العام  يف حني يشغلكمستشارين للجنة 

                                                      
5 FC 185/12 -  2020التقرير السنوي لعام  - جلنة اإلشراف االستشارية التابعة للمنظمةللجنة املالية،  اخلامسة والثمانون بعد املائةالدورة. 

https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2021_4_arabic.pdf
https://www.unpartnerportal.org/landing/
https://www.unpartnerportal.org/landing/
https://www.un.org/en/pdfs/UN%20Protocol%20on%20SEA%20Allegations%20involving%20Implementing%20Partners%20-%20English_Final.pdf
https://www.un.org/en/pdfs/UN%20Protocol%20on%20SEA%20Allegations%20involving%20Implementing%20Partners%20-%20English_Final.pdf
https://www.fao.org/3/ne681en/ne681en.pdf
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والتمييز وإســاءة اســتخدام  ،والتحرش اجلنســي التحرش،صــال تنظيمية بشــأن املســائل املتعلقة ابلســلوك يف مكان العمل (ات
بشــــأن مســــائل احلماية  اتصــــال مؤســــســــية كجهة  مكتب حاالت الطوارئ والقدرة على الصــــمودعمل ي يف حنيالســــلطة)، 

التآزر داخلًيا أوجه نظمة مع الرتكيز على ضـــمان االتســـاق و املنســـق هذا العمل عرب ياالســـتغالل واالنتهاك اجلنســـيني، و  من
 .ومع الشركاء اخلارجيني

 السياسات
 التحرش اجلنســــي الوقاية منو  نياجلنســــي واالنتهاك املنظمة بصــــدد مراجعة ســــياســــات احلماية من االســــتغاللإن  -24

 .حد سواء على

ضــــــــرورة اتباع �ج مرن لتنفيذ خطة العمل  على ابلتشــــــــديد" قامت جلنة املالية ،2020 تشــــــــرين الثاين/نوفمربيف و  -25
، وضــــــــرورة بناء القدرات يف جمال املوارد 19-كوفيد  جائحة االســــــــرتاتيجية اخلاصــــــــة ابملوارد البشــــــــرية، خاصــــــــة يف ظل أزمة

إعادة جدولة العديد  تمتكما   ،)2021-2020ســــرتاتيجية للموارد البشــــرية (ونتيجة لذلك، مت متديد اخلطة اال 6".البشــــرية
فيه يتم  يف الوقت الذيترتيب أولو�هتا  وأُعيدالتحرش اجلنســـــي،  الوقاية منمراجعة ســـــياســـــة  ضـــــمنهامن و من األنشـــــطة، 
 .ضمن شعبة املوارد البشريةتعزيز القدرات 

 أشــكاًال أن تشــمل  من املزمعالتحرش اجلنســي اليت  الوقاية منمكثف ملراجعة ســياســة  بشــكلابلفعل  ويتم العمل -26
والتمييز وإســـاءة اســـتخدام الســـلطة، واليت تشـــرتك يف نفس قنوات  التحرشأخرى من ســـوء الســـلوك يف مكان العمل، مثل 

آليات الوقاية واالســـــــــــــــتجابة واإلبالغ مبا يتماشـــــــــــــــى مع �ج منظمات األمم املتحدة األخرى. وتعتزم املنظمة، من خالل 
جلميع أشــــــكال ســــــوء الســــــلوك يف مكان العمل، ووضــــــع  وذات مغزى ومالئمة دقيقةالســــــياســــــة املنقحة، توفري اســــــتجابة 

 .الضحا� يف صميم عمل املنظمة

ا ابإلشـــــارة إىل ســـــياســـــة احلماية من االســـــتغالل واالنتهاك اجلنســـــيني، فإن عملية املراجعة جاريةو  -27  وهي قيد أيضـــــً
 ا�جً  كما أ�ا تعززنسيني تركيزًا رئيسًيا على الوقاية،  تتضمن السياسة احملدثة للحماية من االستغالل واالنتهاك اجلو . اإلمتام

ح األدوار واملســــــــــؤوليات وتوضــــــــــّ  تاملبادئ األســــــــــاســــــــــية للجنة الدائمة املشــــــــــرتكة بني الوكاال وتدمجز على الضــــــــــحا� يركّ 
 املنظمة. عرب

 الوقاية والتوعية -ابء

، نظمت املنظمة جلســـــة إحاطة حمددة 2022و 2021جريت يف عامي اليت أُ  إذكاء الوعيما يتعلق أبنشـــــطة  ويف -28
حتديده  وهو اإلقليم الذي جرىالبحر الكارييب، و التحرش اجلنســـي يف املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية  الوقاية منبشـــأن 

اســـــتهدفت و . 2018عام ل ســـــتقصـــــائية لألمم املتحدة عن التحرش اجلنســـــياالدراســـــة ال بعدا تضـــــررً  أشـــــد األقاليمعلى أنه 
دعمـــت تنفيـــذ كمـــا ،  اإلقليم يفنظمـــة املومـــا فوق وممثلي  1-مـــد من الفئـــةتفـــاعليـــة واإللزاميـــة مجيع املوظفني اجللســـــــــــــــــة ال

 .2018 عام يف صدر" الذي الوقاية من التحرش اجلنسي يف مقر العمل والتصدي لهاملديرين:  دليل"

، ويف إطار بر�مج إحاطة ممثلي املنظمة (وهو بر�مج يقدم نظرة عامة شــاملة 2022أبريل/نيســان  شــهر  أوائلويف -29
الرئيســـية)، مت تنظيم وحدة خاصـــة  همومهام ملمثلي املنظمة منهج مبين حول الدور االســـرتاتيجيوينطوي على  نظمةاملعن 

                                                      
6 CL 165/11 -  2020نوفمرب/تشرين الثاين  13-9للجنة املالية ( الثالثة والثمانني بعد املائةتقرير الدورة(. 

https://www.fao.org/3/ne219en/ne219en.pdf
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يز بيئة عمل حمرتمة ومتناغمة هبدف تزويد كبار املديرين ابلنصــــــــائح العملية حول كيفية تعز  عن مكان عمل حمرتم وصــــــــحي
 ،وما فوق وحضــــــــــــــرها املفتش العام 1-مدالفئة وصــــــــــــــحية. وكانت اجللســــــــــــــة موجهة إىل مجيع ممثلي املنظمة واملوظفني يف 

 .يةة واألمنيدمات الصحاخلوأمني املظامل و  الشؤون األخالقيةومسؤول 

 الوقاية منســــــــــياســــــــــة يغطيها هذا التقرير: "نظمة ثالث دورات تدريبية إلزامية تتعلق ابملوضــــــــــوعات اليت امللدى و  -30
دورة األمم املتحدة " و"احلماية من االســتغالل واالنتهاك اجلنســيني"، و"التحرش والتحّرش اجلنســي وســوء اســتغالل الســلطة

جبلسات االتصاالت واملعلومات  وجيري التشجيعمعدل إمتام هذه الدورات ابستمرار،  رصدتم ي. و "بتناغمحول العمل مًعا 
التعلم  ذلك، تُتاح وحدة ابإلضـــافة إىلو  7للمشـــرفني. لتقييم وإدارة األداء املؤســـســـي نظامالاملســـتهدفة واملؤشـــرات احملددة يف 

ا لتذكري املشــــــــرفني ابملبادئ 2021 نيســــــــان/يف أبريل ا مت إطالقهيتاإللكرتوين "التحرش اجلنســــــــي: دور املديرين"، ال ، أيضــــــــً
ما يتعلق ابلتحرش اجلنســـــــــــــــي واإلجراءات اليت جيب على املديرين اختاذها  نظمة اتباعها يفاملجيب على كل مدير يف  اليت
 .يف مكان العمل حترش جنسيالتعامل مع القضا� اليت تنطوي على  عند

 طريق عنمل تقدمي الدعم الفردي لضحا� التحرش اجلنسي يف مكان العبوحدة تقدمي املشورة للموظفني  وقامت -31
والثقة يف مجيع مراحل اختاذ القرار وعملية  القدرة على الصـــــــــــــــمودتزويدهم ابألدوات الالزمة لز�دة الوعي ابملســـــــــــــــألة وبناء 

هناك عواقب جانبية مرتبطة ابلوصــــــمة االجتماعية، فإن إىل جانب اآلاثر الســــــلبية املباشــــــرة للتحرش اجلنســــــي، و اإلبالغ. 
هذه  وتتم معاجلةداخل املنظمة، واخلوف من االنتقام، والعزلة، وعدم احلصـــــــول على العدالة. لســـــــمعة اب املتعلقةواملخاوف 

 .اجلوانب من خالل تنظيم مبادرات جديدة لز�دة الوعي

 :الوعي إلذكاءعدة ندوات عرب اإلنرتنت  الشؤون األخالقيةنظم مكتب و  -32
ســـــــــــبتمرب/أيلول  15يف  انعقدتندوة عرب اإلنرتنت حول احلماية من االســـــــــــتغالل واالنتهاك اجلنســـــــــــيني،  )أ(

مــايــة احل كيفيــة وأســـــــــــــــبــاب صـــــــــــــــلــةنظمــة حول  املهبــدف توفري املعلومــات واإلرشــــــــــــــــادات ملوظفي  2021
املعايري التنظيمية االســــــــــــتغالل واالعتداء اجلنســــــــــــيني بتصــــــــــــميم أعماهلم وإجنازها وفعاليتها وكيفية تلبية  من

. وكان من بني املتحدثني ة من االســــــــتغالل واالنتهاك اجلنســــــــينيما يتعلق ابلوقاي ومعايري األمم املتحدة يف
اخلاص املعين  املنسقواملقر الرئيسي ومكتب  والبحر الكارييب ممثلون عن املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية

وأمانة اللجنة الدائمة  ي لالســـــــتغالل واالنتهاك اجلنســـــــينيبتحســـــــني جهود األمم املتحدة يف جمال التصـــــــد
 .موظًفا 528 اإلنرتنتحضر الندوة عرب و املشرتكة بني الوكاالت. 

، وافتتحها 2021 تشـــــــــرين األول/يف أكتوبر انعقدتندوة عرب اإلنرتنت حول مدونة الســـــــــلوك األخالقي،  )ب(
الوعي ابلسلوك السليم، مبا يف ذلك ما يتعلق  إذكاءاحملتوى الرئيسي للمدونة هبدف وعرضت املدير العام، 

 اإلنرتنتحضـــــــر الندوة عرب و . نياجلنســـــــي واالنتهاكابلتحرش اجلنســـــــي واحلماية من االســـــــتغالل اجلنســـــــي 
 موظًفا. 825

                                                      
7 FC 191/7 ≠  58-55، الفقرات 2021 لعام البشرية عن املواردالتقرير السنوي. 

https://www.fao.org/3/ni377en/ni377en.pdf
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، مت توســـيع نطاق الوقاية والتوعية يف جمال احلماية من االســـتغالل واالنتهاك اجلنســـيني 2022و 2021يف عامي و  -33
 :نظمةاملللمستفيدين من  أكثر أمًنادعم التدابري الالزمة لضمان مكان عمل حمرتم وشامل وبيئة  يةبغا وتعزيزمه
مع ممثلني رفيعي املســـتوى من املكاتب  حوار بشــأن احلماية من االســتغالل واالنتهاك اجلنســيني حالًيا جيري )أ(

ابحلماية من االســــــــتغالل  املعنيةاالتصــــــــال  جهاتحتديد توصــــــــيات عملية لتطوير قدرات من أجل الالمركزية 
واالنتهاك اجلنسيني وتعزيز املعرفة يف السياقات القطرية املختلفة، مع مراعاة الواقع وحالة املوارد البشرية للعديد 

 .من املكاتب القطرية
االســــــــتغالل واالنتهاك ابلوقاية من  يتعلق حبضــــــور املشــــــاركني مدته ثالثة أ�متدريب متوســــــط  جرى إعداد )ب(

التغيري التنظيمي والثقايف حول احلماية من االســـــــــــتغالل  وترســـــــــــيخ دعممن أجل  والتصـــــــــــدي هلما ســـــــــــينياجلن
ألغراض واحملتوى الرئيســـي والســـيناريوهات  دورة عرب اإلنرتنتتصـــميم  ومت يف هذه األثناءواالنتهاك اجلنســـيني، 

ا وجرىتهاك اجلنســــــيني. ابحلماية من االســــــتغالل واالن املعنيةاالتصــــــال  التعليم اإللكرتوين جلهات تقدمي  أيضــــــً
وجهات ابحلماية من االســـتغالل واالنتهاك اجلنســـيني  املعنيةحمددة أخرى إىل جهات االتصـــال  ةفني اتإرشـــاد
 تتعلقما يتعلق بكيفية تلقي وإدارة الشـــــكاوى املتعلقة حبوادث االســـــتغالل واالنتهاك اجلنســـــيني اليت  يف أخرى

واملوافقة  من البالغني مفصــــــلة بشــــــأن كيفية احلصــــــول على املوافقة املســــــتنريةألطفال، مبا يف ذلك إرشــــــادات اب
وضـــــــرورة الوصـــــــول إىل اخلدمات املراعية  املصـــــــاحل الفضـــــــلى،، ومعىن ومســـــــؤولية حتديد األطفالاملســـــــتنرية من 

 .لألطفال
وجنوب  ،نملوظفي املنظمة وشركائها يف ابكستا وجلسات اإلحاطةالتدريبية  اجللساتسلسلة من مت توفري  )ج(

تدعم تنفيذ  ز على الضــحا�. وهيومســارات اإلحالة والنهج الذي يركّ  ،فريقيا وأوكرانيا حول تلقي الشــكاوىأ
ابحلماية من  املعنيةاالتصـــــــــــال  جلهاتاألدوات الرئيســـــــــــية وإجراءات التشـــــــــــغيل املعيارية املقدمة  وحتديد موقع

 .ةاالستغالل واالنتهاك اجلنسيني والتنفيذ الفعال للسياس
يف جمال التأهب واالســـــــتجابة  قســـــم جديد خمصـــــص للحماية من االســـــتغالل واالنتهاك اجلنســـــيني أُدمج )د(

ز اتباع �ج يركّ  كيف ومىت يتم  حولنظمة، والذي حيتوي على إرشادات حمددة امليف دليل  حاالت الطوارئ يف
 .على الضحية

 ،ناملمارســــات اجليدة للمســــاءلة أمام الســــكان املتضــــرري خالصــــة جرى وضــــــع اللمســــــات األخرية على )ه(
التعلم وتبادل املعرفة  تيســــــــــــرأن  منها اجلنســــــــــــيني، ومن املتوقع واالنتهاكذلك احلماية من االســــــــــــتغالل  يف مبا

إىل ضــــــمان حماســــــبة اجلهات الفاعلة أمام الســــــكان املتضــــــررين  املســــــاءلة بشــــــكل عام، هتدفو . األقاليم عرب
 دمقت الذين ابلســـــكانحلاق ضـــــرر غري مقصـــــود إبجمال التنمية والعمل اإلنســـــاين وعدم تســـــبب التدخالت  يف

توقعة مآاثر غري فإنه قد تنشـــــــــــــــأ أبنه حىت مع التخطيط اجليد والنوا� احلســـــــــــــــنة،  ي تعرتف. وهاخلدمات هلم
على ضررين املت السكانلضمان مشاركة  موجودةجيب أن تكون آليات املساءلة  وهلذا السبب، وحاالت نزاع

التشــــــــاور مع يعترب و واالســــــــتجابة هلا.  املنظمةدورة املشــــــــروع، وكذلك لتلقي املظامل املتعلقة مبشــــــــروعات  طول
ابالســـــــــــــــتغالل واالنتهاك احلماية، مبا يف ذلك تلك املتعلقة  على صـــــــــــــــعيد خاطراملوحتديد  احمللية اجملتمعات
 .للوقاية وحتديد إجراءات التخفيف الفعالةابلغ األمهية  ا، يف بداية دورة املشروع، أمرً اجلنسيني
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ا إعداد  جرى )و( املســاءلة  بشــأن احلد األدىن من املعايري لدمج املشاريع توجيهية تشغيلية لواضعي خطوطأيضــً
 ،نظمةامل املشـــــاريع يفراحل دورة مل ، ابتباعهاتوضـــــح اإلرشـــــاداتو يف دورة املشـــــروع.  أمام الســـــكان املتضـــــررين

ذها يف كل مرحلة من مراحل يتنف على فريق املهام اخلاص ابملشـــــــــــروعبعض االعتبارات واألنشـــــــــــطة اليت جيب 
عام  مت يف إال أنه، 2015آلية التظلم إلزامية يف مجيع واثئق مشـــاريع املنظمة منذ عام  تعتربيف حني و املشـــروع. 

من املعلومات التفصــيلية حول احلماية من االســتغالل واالنتهاك اجلنســيني كجزء من دليل  املزيد إدماج 2021
 .لية التظلمآب اخلاصلمنظمة لاملعيارية  اريعقسم وثيقة املش يف دورة مشروع املنظمة

، األمر يف املنظمةجزًءا من ســـجالت املخاطر القطرية  االســـتغالل واالنتهاك اجلنســـيني، أصـــبح 2021يف عام  )ز(
سرتاتيجيات اووضع  االستغالل واالنتهاك اجلنسينيحتليالت ملخاطر الذي يتطلب من برامج املنظمة إجراء 

من ممثلي املنظمة ومديري  ويُطلبعلى املســـــــــــتوى القطري.  االســـــــــــتغالل واالنتهاك اجلنســـــــــــينيلتخفيف من ل
حتياجات ومقرتحات املشــــــاريع يف تصــــــميم تقييم اال االســــــتغالل واالنتهاك اجلنســــــينياعتبارات  إدماجالربامج 

ابلنشــــاط وما يرتبط هبا من تدابري  ةاخلاصــــ االســــتغالل واالنتهاك اجلنســــينياجلديدة، مبا يف ذلك حتديد خماطر 
 .االستغالل واالنتهاك اجلنسيني خماطر لتخفيف منل

بيــا�ت احلمــايــة  علىونظرة عــامــة  إقليمبيــا�ت قطريــة حمــددة لكــل  يتضـــــــــــمنتقرير مفصــــــــــــل مت إعــداد  )ح(
ماية من االسـتغالل احل على صـعيد االسـتغالل واالنتهاك اجلنسـيني املسـتمدة من األسـئلة اإلضـافية احملددة من

مع مجيع املكاتب  تقامسه ، وجرى2021التقارير الســـــــــــنوية القطرية لعام  ضـــــــــــمن الواردة واالنتهاك اجلنســـــــــــيني
ّلطامليدانية.  هذا  الثغرات والشــــــــواغل. ويف على أهم املمارســــــــات اجليدة وكذلك عن الضــــــــوء على أمثلة وســــــــُ

األمم املتحدة، كما ذُكر ســـــــــابًقا، الوصـــــــــول إىل بيا�ت  بوابة شـــــــــركاءالصـــــــــدد، ســـــــــتتيح مشـــــــــاركة املنظمة يف 
املتعلق فحص الا أيضـــــً  وســـــيدعم ذلكمنظمات اجملتمع املدين.  احملتلمني من شـــــركاءالومعلومات إضـــــافية عن 

 .نظمةاملجلميع الشركاء املنفذين يف  واالنتهاك اجلنسينيابالستغالل 
مبا يف ذلك املشـــــــاركة والتواصـــــــل مع املســـــــتفيدين  ،الوقاية من االســـــتغالل واالنتهاك اجلنســـــينيأنشـــــطة إن  )ط(

خماطر  أخذنتظمة للمشروعات اجلارية لضمان م ومن املطلوب إجراء استعراضاتإلزامية.  ،والشركاء واملوردين
ابالســـتغالل تدابري التخفيف اخلاصـــة  ووضـــعاالعتبار  بعنياخلاصـــة ابلنشـــاط االســـتغالل واالنتهاك اجلنســـيني 

تدابري التخفيف  وضـعإىل التأكد من  االسـتعراضـاتهدفت هذه و ذات الصـلة وتنفيذها.  واالنتهاك اجلنسـيني
من  ويُطلبيذ أثناء تنفيذ املشــروع. موضــع التنف اليت جرى تصــميمها ابالســتغالل واالنتهاك اجلنســيني املتعلقة

 املتعلقةفعالية تدابري التخفيف  رصـــــــــــــــدممثلي املنظمة ومديري الربامج ومديري املشـــــــــــــــاريع جلميع القطاعات 
تتم واإلبالغ عن أي حتد  اليت جرى تصـــميمها واســـتعراضـــها بصـــورة منتظمة ابالســـتغالل واالنتهاك اجلنســـيني

 التنفيذ. أثناء مواجهته

 والتحقيقات اإلبالغقنوات  -جيم

خطرية من سوء السلوك  أشكاًال  مجيعها نياجلنسي واالنتهاكالتحرش والتحرش اجلنسي واالستغالل اجلنسي ميّثل  -34
الســــــتعراضــــــها  عنها مباشــــــرة بصــــــورة لمنظمة، وابلتايل ميكن إبالغ مكتب املفتش العاملالداخلية  واللوائح القواعدمبوجب 

ا قنوات متعـــددة لإلبالغ حبيـــث ميكن ألي شـــــــــــــــخص داخـــل املنظمـــة يوفر و والتحقيق فيهـــا.  مكتـــب املفتش العـــام حـــاليـــً
عنوان بريد إلكرتوين ســـــــري خمصـــــــص، واســـــــتمارة على شـــــــبكة  هذه القنوات تشـــــــملو خارجها تقدمي مثل هذا التقرير.  أو
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إما يف املقر الرئيسي أو أثناء  مباشرة،بصورة اإلنرتنت، ورقم هاتف سري، وإمكانية االتصال مبوظفي مكتب املفتش العام 
هواتف "خط ساخن" متكامل يشمل أرقام  2022�اية عام  قبل سيطلق مكتب املفتش العامو ز�رهتم للمكاتب امليدانية. 

إدارة هذا  وســـــــــتتمقادرين على مســـــــــاعدة األفراد ابللغات احمللية يف البلدان اليت تنشـــــــــط فيها املنظمة.  وعمال هاتف حملية
 .ن بواسطة مزود خارجياخلط الساخ

تلقي من أجل اتصـــــــال للحماية من االســـــــتغالل واالنتهاك اجلنســـــــيني  جهاتلمنظمة لاملكاتب القطرية  وتضـــــــم -35
 األوىل املعنية االتصـــــــــال جهةإىل  األمر بعدئذُحيال و . ةاحملتمل حباالت االســـــــــتغالل واالنتهاك اجلنســـــــــينياملعلومات املتعلقة 

 لالستعراضإىل مكتب املفتش العام  بعد ذلك ميكن إحالتهو اجلنسيني يف املقر الرئيسي،  واالنتهاكمن االستغالل  ابحلماية
على حد ســـــواء على  وأمني املظامل الشـــــؤون األخالقيةمكتب يكون ما يتعلق ابلتحرش والتحرش اجلنســـــي،  يفو والتحقيق. 

 إحالة، يعّرب عن شــــواغلهيف ذلك، مبوافقة الفرد الذي  لتقدمي املشــــورة واملســــاعدة يف التعامل مع هذه املواقف، مبا اســــتعداد
 شـــــــــبكة على لإلبالغ القائمة لياتاآلزيد من التفاصـــــــــيل حول ويُتاح املاملعلومات ذات الصـــــــــلة إىل مكتب املفتش العام. 

كن اللجوء خارطة طريق منظمة األغذية والزراعة بشــــأن اجلهات اليت مي - معاجلة الشــــواغل ابلوضــــوحاإلنرتنت يف الوثيقة "
 .ملنظمة على شبكة اإلنرتنتاب خاصة صفحات عدة"، يف جةإليها عند احلا

فعالية واســـتقاللية  8منظمة األغذية والزراعة يفالتوجيهية للتحقيقات  اخلطوطما يتعلق ابلتحقيقات، تضـــمن  ويف -36
املبادئ  اخلطوط التوجيهية عن اإلنصــــاف جلميع األطراف املشــــاركة يف هذه العملية. وتشــــمل هذه عملية التحقيق، فضــــًال 

يف شــكاوى التحرش اجلنســي  اتمبا يتماشــى مع دليل احملققني للتحقيق ا�ز على الضــحواجلوانب الرئيســية للنهج الذي يركّ 
 .األمم املتحدةمنظومة يف 

 هانظمة يف الدراســة االســتقصــائية الســنوية لألمم املتحدة حول اإلبالغ عن التحرش اجلنســي اليت نظماملتشــارك و  -37
نظومة األمم التابعة مل املنظمات ضـــــــــمنالتابع جمللس الرؤســـــــــاء التنفيذيني واملعين ابلتصـــــــــدي للتحرش اجلنســـــــــي  فريق املهام
 املعيارية ، ال ســـيما مع املقارنةمنه نطلق يف عملهيلخط أســـاس  املهاملفريق  ةالســـنوي الدراســـة االســـتقصـــائية وتوفراملتحدة. 
الفوارق أن التحرش اجلنســـــــــي متجذر يف  2021من عام املســـــــــتمدة أكدت النتائج و ببقية منظومة األمم املتحدة.  اإلفرادية

ع، حدثت معظم احلوادث يف امليدان يف الواقو  - اليت تشهد تغريات سريعة العمل أماكنولكنه حيدث أيًضا يف  ى،القو  بني
ا و تنفذ الكيا�ت التشـــغيلية عملياهتا األســـاســـية).  عادة ما واملكاتب القطرية واملكاتب الفرعية، حيث ،(البعثات نعلم أيضـــً

، على الذكور حباالت تشــــــــــتكي فيها اإل�ث يف املائة من التحقيقات تتعلق 93أن  الدراســــــــــة االســــــــــتقصــــــــــائيةمن بيا�ت 
 املائة من اجلناة املزعومني هم من كبار املسؤولني. يف 69 وأن

 )iReport SEA Tracker( نينظام تعّقب حاالت االســـتغالل اجلنســـي واالنتهاك اجلنســـيوتشـــارك املنظمة يف  -38
 معلومـــات مفصـــــــــــــــلـــة وحمـــدثـــة ابلوقـــت احلقيقي النظـــام يعرضو  .2018األمم املتحـــدة منـــذ عـــام  طورتـــه منظومـــة الـــذي

احلادثة واتريخ اإلبالغ ونوع الضــحية (شــخص راشــد أو طفل)  وقوع أمور منها اتريخ مجلة بشــأن الواردة،االدعاءات  عن
 الســــــلطات الوطنية وطبيعة االدعاء، والدعم املقدم إىل الضــــــحية وحالة التحقيق واإلجراءات النهائية وإحالة الشــــــخص إىل

 مساءلة اجلنائية.لل

                                                      
 .2021 أبريل/نيسانالصادر يف  2021/06التعميم اإلداري  8
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والتحرش اجلنســــــي  نياجلنســــــي واالنتهاكحيتفظ مكتب املفتش العام ببيا�ت إحصــــــائية عن حاالت االســــــتغالل و  -39
) كــل عــام كجزء 7و 6يف الفقرتني  2021لعــام  اليت جيري تلخيصـــــــــــــــهــايتم اإلبالغ عن هــذه البيــا�ت (و ذات الصـــــــــــــــلــة. 

بسجل جلهات االتصال،  الشؤون األخالقية أيًضاكتب احتفظ مو التقرير السنوي للمفتش العام املقدم إىل جلنة املالية.  من
، واليت ال تؤدي مجيعها نياجلنســــي واالنتهاكمبا يف ذلك جهات االتصــــال املتعلقة ابلتحرش والتحرش اجلنســــي واالســــتغالل 

 9إىل اإلحالة إىل مكتب املفتش العام للتحقيق.

 والتحقيقات اإلبالغقنوات  -دال

 شـــباط/فرباير 7 يف )AC 2022/02( التأديبية املنظمة املّتبعة يف املســـائل ممارســـاتالتعميم اإلداري بشـــأن در صـــ -40
على أســـــاس ســـــنوي معلومات عن اإلجراءات  الصـــــادر هذا التعميم اإلداريويقّدم . للمنظمة الرمسية تلغاالجبميع  2022

الســنة  خمالفات خالل ارتكبواالذين  املوظفني اآلخرين حبقملوظفني، وكذلك اإلجراءات اإلدارية املتخذة اخلاصــة ابالتأديبية 
ا وهو املاضــــــية.  وعلى الرغم من أّن هذا التعميم اإلداري ال يكشــــــف  لتحرش والتحرش اجلنســــــي.ابيتضــــــمن قســــــًما خاصــــــً

 يوفرهو . و للتوعية كأداةكافية مستندة إىل الوقائع تسمح ابستخدامه  معلومات   يوّفر إال أنهاملعنيني، األشخاص  ةهوي عن
التعميم ويُذّكر . على مثل هذه الســــــــلوكياتالعواقب اليت ترتتب  عن ، فضــــــــًال ةغري املرضــــــــي ياتالســــــــلوك نع حقيقية أمثلة

اليت تغطي الصلة لقواعد والسياسات ذات من خالل وضع قائمة اب اآلخرين املوظفنيالثابتني و لتزامات املوظفني اباإلداري 
 .املنظمة سلوك موظفي

اســـــــــــــــتخــدام قــاعــدة بيــا�ت األمم  ،آخر من كيــا�ت األمم املتحــدة كيــا�ً   33إىل جــانــب  ،املنظمــةتواصــــــــــــــــل و  -41
دخال ســــــــجالت موظفيها يف قاعدة البيا�ت عن طريق إ قاعدة البيا�ت تشــــــــارك املنظمة يفو .  "ClearCheck"املتحدة

بيا�ت نظمة الســــــــــتخدام قاعدة املواســــــــــتخدامها لفحص املرشــــــــــحني للتوظيف على النحو املنصــــــــــوص عليه يف إجراءات 
ClearCheck لفحصُتســـــــتخدم قاعدة البيا�ت حالًيا و ). 2021 آذار/، مارس2021/04اإلداري  التعميميف  (املنشـــــــورة 

 .وغريها من وظائف املوظفني الثابتني املرشحني لوظائف املوظفني

حلماية من االســـــــــــــــتغالل واالنتهاك اب املتعلقة خاطرامللتخفيف من اب املرجعية اخلاصـــــــــــــــةقائمة الابإلضـــــــــــــــافة إىل و  -42
تطويرها كآلية ملســــاعدة املكاتب يف التخفيف من املخاطر  جرىواليت  2021 تشــــرين األول/اجلنســــيني الصــــادرة يف أكتوبر

راقبة املخاطر املتعلقة ابحلماية من االســــــــــتغالل خاصــــــــــة مبنقطة  إدراجاملرتبطة ابالســــــــــتغالل واالنتهاك اجلنســــــــــيني، مت اآلن 
 .هاك اجلنسيني بشكل صريح يف استبيان الرقابة الداخليةواالنت

ا اجلنســــيني واالنتهاكجمال احلماية من االســــتغالل  ويف -43 منتظم  بشــــكل، مت اآلن إدراج أســــئلة إضــــافية حمددة أيضــــً
توافر آليات اإلبالغ على املســــــــــــتوى القطري وموقعها ومشوهلا  على صــــــــــــعيدمتطلبات إعداد التقارير الســــــــــــنوية القطرية  يف

بعد  2021اجلنســـيني يف عام  واالنتهاكحلماية من االســـتغالل اب تقييم خاصـــةبطاقة  إعداد وجرىوإمكانية الوصـــول إليها. 
مت إدراج إىل ذلك، ابإلضـــافة و . 2021يف التقرير الســـنوي القطري لعام  وأُدرجتحتليل الردود على هذه األســـئلة اإلضـــافية 

يف أداة يف قسم "البيئة األخالقية" اجلنسيني واالنتهاكحلماية من االستغالل مخسة أسئلة خمتارة من بطاقة التقييم اخلاصة اب
 ية املتكاملعلومات اإلدار املاليت مت تطويرها مؤخرًا كجزء من نظام  (COMMIT) مؤشــرات إدارة ورصــد املكاتب القطرية

 .ذا كان املكتب القطري ميتثل ملتطلبات حمددةما إ رصدمن أجل 
                                                      

9 FC 191/10 -  ملكتب الشؤون األخالقية. 2021الدورة احلادية والتسعون بعد املائة للجنة املالية، التقرير السنوي لعام 

https://www.fao.org/3/ni381en/ni381en.pdf
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، الــذي يهــدف إىل حتــديــد إطــار اإلدارة البيئيــة واالجتمــاعيــةنظمــة امل، أطلقــت 2022 حزيران/يونيوشـــــــــــــــهر يف و  -44
واملســـــــــــــــتدامة  القادرة على الصـــــــــــــــمود الزراعية والغذائيةنظم الوتعزيز  وتقييمها وإدارهتا املخاطر واآلاثر البيئية واالجتماعية

معيارًا بيئًيا واجتماعًيا بشـــــــــأن املســـــــــاواة  صـــــــــراحة إطار اإلدارة البيئية واالجتماعيةيتضـــــــــمن و مشـــــــــاريع وبرامج املنظمة.  يف
مـــا يتعلق ابملخـــاطر  ويغطي املســـــــــــــــؤوليـــات والتوقعـــات التنظيميـــة يف نوع اجلنساجلنســـــــــــــــني ومنع العنف القـــائم على  بني

تتضـــــمن أســـــئلة الفحص اخلاصـــــة و حلماية من االســـــتغالل واالنتهاك اجلنســـــيني. اب تلك املتعلقة واملســـــؤوليات، مبا يف ذلك
املصــــــــاحبة قيد اإلرشــــــــادات كما أن   ،على وجه التحديداملعيار أحكام احلماية من االســــــــتغالل واالنتهاك اجلنســــــــيني  هبذا

ا تقدمي عرض مشــرتك بني مكتب تغري املناخ والتنوع البيولوجي والبيئة و  وجرى. حالًيا التطوير مكتب حاالت الطوارئ أيضــً
حول الفرص واملخاطر والطريقة العملية للمضــــــــــــي قدًما يف تنفيذ املعيار اجلديد بشــــــــــــأن املســــــــــــاواة والقدرة على الصــــــــــــمود 

 .لإلدارة البيئية واالجتماعية اجلديد اإلطاريف  املشاريععرب دورة  نوع اجلنسف القائم على اجلنسني والوقاية من العن بني

 2023-2022 للفرتة اإلجراءات: اخلطوات التالية -هاء

نظمة بتوفري بيئة عمل تتســــــــم ابالحرتام وبتعزيز وإنفاذ الســــــــياســــــــات اليت حترتم الكرامة املتأصــــــــلة يف مجيع املتلتزم  -45
حاالت  ابلوقاية من تلزمهانظمة مســــــــؤولية املتقع على عاتق و الذين ختدمهم املنظمة.  األشــــــــخاصاألشــــــــخاص، مبن فيهم 

 ا.هل والتصدي ني،اجلنسي واالنتهاكاجلنسي واالستغالل  التمييز وإساءة استخدام السلطة والتحرش، مبا يف ذلك التحرش

ا خط أســاس لتطوير مبادرات  2022 لعام ســتقصــائية لرضــا املوظفنياالدراســة الهلذا الغرض، ســتوفر نتائج و  -46 أيضــً
املتوســـــــط، على املدى و بناًء على االحتياجات احملددة وقياس التقدم احملرز يف الســـــــنوات الثالث املاضـــــــية. وذلك جديدة، 

على نطاق منظومة  املنفذة ســــتواصــــل املنظمة تنفيذ اإلجراءات لتعزيز جماالت تركيزها األربعة ابلتنســــيق الوثيق مع املبادرات
 :األمم املتحدة

حتديد بغية شـــامل لســـياســـات املنظمة وإجراءاهتا ذات الصـــلة  اســـتعراض. من خالل اتاحلوكمة والســـياســـ )أ(
االســتغالل  للوقاية من حاالتوالناجني  الضــحا�ز على وتفعيل �ج يركّ ثغرات وتناقضــات، واســتيعاب  أي

 .والتحرش والتحرش اجلنسي والتصدي هلا واالنتهاك، ،اجلنسي
. من خالل مبادرات التعلم املســــتهدفة ومحالت االتصــــال لضــــمان وعي املوظفني واملديرين الوقاية والتوعية )ب(

ا على تزويد املوظفني ابإلرشـــــــادات  إذكاءز مبادرات ســـــــرتكّ و والشـــــــركاء املنفذين واملســـــــتفيدين.  الوعي أيضـــــــً
ســـرتاتيجية اســـيتم تطوير و لتحديد ســـوء الســـلوك واملوارد املتاحة ملعاجلته ودعم املديرين ملواجهة هذه املواقف. 

 جلهاتتعلم للحماية من االســــــــتغالل واالنتهاك اجلنســــــــيني والتأكد من توافر التدريب واملوارد املخصــــــــصــــــــة 
لوجه،  اابحلماية من االســـــــــتغالل واالنتهاك اجلنســـــــــيني ابإلضـــــــــافة إىل تعزيز التدريب وجهً  املعنيةتصـــــــــال اال
 .لتغيري الثقايفل والرتويجاملدربني لدعم ز�دة الوعي  جمموعاتذلك تدريب  يف مبا

 عمــال هــاتفمبــا يف ذلــك مع  وتعميمــه، . إطالق "خط ســــــــــــــــاخن" متكــامــلوالتحقيقات اإلبالغقنوات  )ج(
جمال  التدريب املستمر لز�دة تعزيز التحقيقات يفابإلضافة إىل قادرين على مساعدة األفراد ابللغات احمللية، 

�ًجا  اجلنســـيني والتحرش اجلنســـي وغريها من أشـــكال الســـلوك التعســـفي اليت تتضـــمن واالنتهاكاالســـتغالل 
 .والناجني الضحا� يرّكز على

https://www.fao.org/3/cb9870en/cb9870en.pdf
https://www.fao.org/3/cb9870en/cb9870en.pdf
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 ،وإنفاذ إطار مســـــــــاءلة جلميع املوظفني حيدد املســـــــــؤوليات املعززة للمشـــــــــرفني وضـــــــــع. من خالل املســــــاءلة )د(
ا يتمو واملديرين وكبار املديرين.   نيتحديد خماطر احلماية من االســــــتغالل واالنتهاك اجلنســــــيلتطوير �ج  أيضــــــً
 للمشــــاركةتقييم املخاطر  واســــتعراضــــاتكجزء من العناية الواجبة   بشــــكل خمصــــوصو/أو التحرش اجلنســــي 

 الرمسية مع القطاع اخلاص.


