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  االجتماع المشترك للمجالس التنفيذية

 لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي/صندوق األمم المتحدة للسكان/مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع،

 2019لعام  للمرأة، وبرنامج األغذية العالمية األمم المتحدة ئوهي ومنظمة األمم المتحدة للطفولة،

 

 2الموضوع  –ورقة معلومات أساسية 

 الجنسيان االنتهاكوالتمييز، واالستغالل و ،استعمال السلطة، والتحرش الجنسي، وإساءة اتالمضايق

االجتماع المشترك للمجالس  توفير المعلومات للجلسة المتعلقة بالموضوع أعاله فيتهدف ورقة المعلومات األساسية هذه إلى 

التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي/صندوق األمم المتحدة للسكان/مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع، ومنظمة األمم 

 .2019مايو/أيار  31المتحدة للطفولة، وهيئة األمم المتحدة للمرأة، وبرنامج األغذية العالمي في 

 

 مقدمة –أوال 

 وانتهاكا لحقوق اإلنسان. وي عد ةالجنساني عدم المساواةمن مظاهر مظهرا الجنسيان  االنتهاكالتحرش الجنسي واالستغالل وعتبر ي   -1

 التي تدافع عنها منظماتنا. والمثلى لقيمنا األساسية كبرىكالهما خيانة 

 وغيرهن. ،والشابات ،والبنات ،مثل النساء – حالتهمعلى أساس وإنما  عشوائي وفردي على أساسوال يتم اختيار األشخاص المستهدفين  -2

األمين  أشاروقد هيكلية مستمرة.  ر عن قضيةعب  ت التمييز منأشكاال  تمثل والتحرش الجنسياالستغالل واالنتهاك الجنسيان  أعمالإن ف وبالتالي

في ثقافة الهيمنة و في االختالل التاريخي للقوىضرب بجذورها عميقا ت" ن والتحرش الجنسيياالستغالل واالنتهاك الجنسي أعمالالعام إلى أن 

هذه الحاالت أشكال متعددة ومتشابكة  غالبا ما توجد فيوالحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية. الذكورية" المتغلغلة في 

ها جميعا يمكناألشكال التي  ها منهاجر وغيراإلثني وصفة الم الجنسي واالنتماء والميلالتمييز القائم على العمر واإلعاقة بما فيها  ،من التمييز

 .والتحرش الجنسي نيالجنسي االنتهاكأنماط االستغالل و أن تحدد

منهاج عمل و، على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )اتفاقية القضاء انيالجنس كدت الدول األعضاء التزامها بالقضاء على التمييز قد وأ -3

 تحقيق – 5هدف التنمية المستدامة ) ضد النساء والفتياتالتمييز والعنف جميع أشكال على القضاء و( 2030عام التنمية المستدامة لخطة وبيجين، 

 .هذه الرؤية إلى واقع في عملها األمم المتحدة بهذه الرؤية وبالقواعد المعيارية وتعزز جهودها لتحويل وتلتزم .المساواة بين الجنسين(

، وتختلط مع مظاهر أخرى من استغالل و مستهدفن هم  التحرش الجنسي و مرتكبهو ن م  في مكان العمل  عدم المساواة د مظاهروتحد    -4

السائدة  ةالجنساني عدم المساواة، مع أنها لن تتصف جميعها بنفس مظاهر إساءة استعمال السلطةوالتسلط وسائر أشكال  اتمثل المضايق –السلطة 

 الجنسيين. كاالنتهافي التحرش الجنسي واالستغالل و

محلية في الحصول مجتمعات من أفراد ومن نخدمهم  جميع الرؤية المشتركة القاضية بإحقاق حقنؤكد الوكاالت الست جميعها إننا في و -5

العاملين و االجنسيين وتأكيد حق جميع موظفين االنتهاكاالستغالل و القضاء علىنسعى إلى إننا الحق فيهما. و معلى الحماية والمساعدة اللتين له
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جلها بأعلى معايير السلوك، جميع العاملين مع منظماتنا وأل فيها ، يلتزماالنتهاكو مضايقةكل أشكال الفي العمل في بيئة خالية من ذوي الصلة 

 .األفرادالسلوك بين  سوء لجميع أشكامطلقا مع تسامح العدم يسود فيها والسلوكيات األخالقية مهمة، و القيم فيها تكونو

لتسريع وتيرة التغيير في منظماتنا، على الصعيد القطري وسنستفيد من هذا الزخم غير مسبوق  واالهتمام العالمي الموجه لهذه المسائل -6

 في كل ٍّ من مكاتبنا وعملياتنا في جميع أنحاء العالم.

 للقضايا والتحديات الرئيسيةتصدي ال –ثانيا 

لوكاالت الست وبالتالي يتم تناولها عن طريق عدة هيئات مشتركة بين بين اإن القضايا المطروحة حول برنامج العمل هذا مشتركة  -7

المعني لمجلس الرؤساء التنفيذيين  ةمنظومة األمم المتحدة التابع مؤسساتلتحرش الجنسي داخل التصدي لالوكاالت مثل فرقة العمل المعنية ب

، ومكتب المنسق الخاص المعني بتحسين جهود األمم المتحدة في مجال التصدي لالستغالل واالنتهاك الجنسيين، )فرقة عمل المجلس( بالتنسيق

 واللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت.

السنتين األخيرتين إلى تقدم ملموس، وال سيما فيما يخص تحسين سياسات الرئيسية خالل وأدى االستثمار الكبير لمواجهة التحديات  -8

 النظر فيالقانونية من أجل شؤون التحقيق والالقدرة في مجال ر النظم، وتعزيز وعي الموظفين والشركاء المنفذين، وزيادة يالمنظمات وتغي

داخلية للنظم القائمة والجديدة من أجل  رت عدة وكاالت استعراضاتوأجالتدابير الجماعية في مجاالت أخرى.  واإلسراع في اتخاذاالدعاءات 

في مكان العمل، وذلك من أجل تحديد الفجوات المتبقية  ةءساواإل ةوالمضايق ،منع ومكافحة االستغالل واالنتهاك الجنسيين والتحرش الجنسي

 الوكاالت. التي اتخذتهاالتحديثات المدخلة على هذه المبادرات  المعنية التنفيذيةست عرض على المجالس ونقاط الدخول التخاذ المزيد من التدابير. و

متينة است حدثت لمكافحة االستغالل واالنتهاك  سياسات وفيما يخص السياسات واإلجراءات، تتحلى الوكاالت الست جميعها بأطر -9

لمجلس ا عملفرقة العمل. وفيما يخص التحرش الجنسي، قامت  الجنسيين والتحرش الجنسي وسائر أشكال سوء السلوك بين األفراد في مكان

نهج لترويج البوضع واعتماد سياسة نموذجية مشتركة بين الوكاالت تشكل إطارا لمواءمة السياسات الخاصة بكل وكالة حول المعايير نفسها و

ل واالنتهاك الجنسيين ومن باالستغال نشرة األمين العام المتعلقةوفيما يخص االستغالل واالنتهاك الجنسيين، تتم مراجعة  الضحايا. يركز على

 .2019في نهاية عام  المتوقع أن تدخل حيز النفاذ

برنامج العمل هذا. وهي معروضة  بتنفيذللتعجيل المشتركة المتبعة على نطاق المنظومة  جههج التنسيق والن  ن  يركز هذا القسم على و -10

لالستغالل  يالتصد وتعزيزقطرية لتسريع تدابير ( 3( آليات اإلبالغ وتقديم الشكاوى؛ 2( الوقاية وتغيير الثقافة؛ 1تحت العناوين الرئيسية التالية: 

 ( التحقيقات والمساءلة.4على الضحايا؛  تركزواالنتهاك الجنسيين 

 ةالوقاية وتغيير الثقاف

وضع الموظفين والشركاء  عمليات التحري عنتحسين السياسات واإلجراءات؛ وتعزيز سبل اإلبالغ والتحقيقات؛ واالستثمار في ن إ -11

السلوك، وتقوم الوكاالت  سوءتدابير مهمة جدا لمنع  كلهابناء وعي موظفي الوكاالت وشركائها، من المخاطر في البرامج؛ و التخفيفوفي تدابير 

تغيير  إحداثو االمتثال تجاوز أسلوبتقر الوكاالت الست جميعها بالحاجة إلى إضافة إلى ذلك، الست جميعها بالفعل باالستثمار في هذه التدابير. و

ها زيادة التنوع والشمول، واالنفتاح وعليه، تقوم جميع الوكاالت باالستثمار في برامج من شأن أعمق في ثقافة المنظمة، وهو أمر أساسي للوقاية.

فضال وتهيئة بيئة مواتية لتحقيق المساواة بين الجنسين، ومن بينها مبادرات لتحقيق اإلنصاف بين الجنسين،  والثقة، واالحترام في أماكن العمل.

 .باالحترام وجديرةعمل تمكينية  اتقدرة المديرين على تهيئة بيئ لتعزيزعن برامج 

عمليات التغيير الجارية داخل المجتمعات المحلية حيث تعمل الجهود الداخلية، اتفقت الوكاالت على ضرورة االستثمار في  وإضافة إلى -12

السلطة، والقواعد والممارسات االجتماعية المضرة التي تجعل العنف أمرا عاديا. وهذه أهداف وفي  الجنسينبين  عدم المساواةلمكافحة مظاهر 

 على التوعية ونشر المعلومات. عدم االقتصارطويلة األجل تتطلب 



 

3 

 

 آليات اإلبالغ وتقديم الشكاوى

عن سائر أشكال سوء السلوك و ،حرش الجنسياالستغالل واالنتهاك الجنسيين والت جميع أعمالناك احتمال كبير بأال يتم اإلبالغ عن ه -13

قلة الوعي وعدم  ،أمورفي جملة  ،وتتعدد أسباب ضعف اإلبالغ وتشملوإن بدرجة أقل، داخل كل منظمة من المنظمات الست.  ،بين األفراد

ويقف عادة التي كثيرا ما ت عتبر مرهقة للغاية وطويلة ال يسهل الوصول إليها على نحو مأمون، وجودة الم واالستجابةالوثوق في آليات الشكاوى 

  وراء الخوف من االنتقام تصور منتشر جدا بأن الحادث لن يؤخذ على محمل الجد ولن يتم تناوله بصورة فعالة.

على المجتمعات المحلية في عدة  دةالمعتم  آليات الشكاوى وفيما يخص االستغالل واالنتهاك الجنسيين، تعمل الوكاالت معا على تعميم  -14

بفضل جهود أوسع نطاقا  –استمارة اإلبالغ عن حادث  – يتم وضع آلية إبالغ مشتركة لمنظومة األمم المتحدة على المستوى القطريبلدان؛ و

االدعاءات المتعلقة باالستغالل واالنتهاك الجنسيين،  عن لإلبالغداخلية صارمة  تبذلها األمم المتحدة؛ وتقوم جميع الكيانات بتنفيذ بروتوكوالت

البيانات بشأن جميع  هذه التقارير وتوفر .االستغالل واالنتهاك الجنسيينبمكافحة التدابير الخاصة عن الفصلية  األمين العامتقارير وتساهم في 

بحسب البلدان، وأنواع  وبعثاتها، موزعةوكاالت األمم المتحدة  أبلغت عنها كل وكالة مناالدعاءات المتعلقة باالستغالل واالنتهاك الجنسيين التي 

(، وذلك بما يتفق مع iReport SEA Trackerعن طريق آلية إبالغ مأمونة جديدة متاحة على اإلنترنت ) ،االدعاءات، والجناة، والضحايا

 مبادرة األمين العام الرامية إلى زيادة الشفافية.

عن حاالت سوء السلوك بين األفراد من خالل لإلبالغ ليات الداخلية اآللتعزيز  بارزةالتحرش الجنسي، اتُّخذت تدابير  وفيما يخص -15

وعد لت أيضا بعض  سلوك.الماية من االنتقام بسبب اإلبالغ عن سوء تلك المتعلقة بالحتنسيق وتعديل السياسات واإلجراءات ذات الصلة، بما فيها 

 ، تديرها جهات خارجية،طرف ثالث، واستحدثت آلياتإلى الوكاالت سياساتها إللغاء فترة التقادم، وإتاحة اإلبالغ دون الكشف عن الهوية واإلبالغ 

 الضحايا. أكثر تركيزا علىلإلبالغ المستقل )"خط ساخن"( وتوفير الدعم النفسي االجتماعي، مما يضمن اتباع نهج 

وأدت هذه المبادرات، فضال عن التوعية الهادفة وإذكاء الوعي، إلى زيادة كبيرة في عدد حاالت التحرش الجنسي المبلغ عنها ضمن  -16

 000 علىمتحدة )ما يزيد عدد موظفي األمم ال فيتغييرات طفيفة فقط  مع 2018ع ارتفاعا هائال في عام الذي ارتف ،منظومة األمم المتحدة ككل

حالة في عام  66و 2017 حالة في 99مقابل  حالة 281إلى  2018التحرش الجنسي المبلغ عنها في عام  حاالتوصل عدد شخص(. و 200

في المائة من جميع الحاالت المبلغ عنها(  90ء هن اللواتي يتضررن على نحو غير متناسب )وبناء على البيانات المتوافرة، ما زالت النسا .2016

 .في المائة من الحاالت( 96ن )يوالرجال هم الجناة الرئيسي

، إلى ضمان جمع بيانات منسقة عن لمجلساعمل الفرعي المعني بتحسين اإلبالغ، الذي يعمل في إطار فرقة العامل ويسعى الفريق  -17

 هيئة دولية حكومية تابعة لألمم المتحدة، ويقوم بإرشاد السياسات واإلجراءات.  31االدعاءات المتعلقة بسوء سلوك جنسي وتعميمها على 

 تصدي لالستغالل واالنتهاك الجنسيين تركز على الضحاياتدابير قطرية لتسريع وتعزيز ال

الستثمار االستغالل واالنتهاك الجنسيين وا ي إطار اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، ق دم اقتراح لتسريع إجراءات الحماية منف -18

في ديسمبر/كانون  االقتراح جميع مسؤولي اللجنة الدائمة قر؛ وألجوءلحاالت افي ذلك على المستوى القطري، في جميع السياقات اإلنسانية و

حول مجموعة من  ةاإلنساني نظام المساعدةالعمل على المستوى القطري وتعزيز االتساق داخل وتيرة وقد أدى ذلك إلى تسريع  .2018األول 

تحقيقات ب التمتع( 3جيدة؛  استجابة خدماتالنفاذ إلى ( 2قنوات إبالغ مأمونة وموثوق فيها؛  النفاذ إلى( 1وهي:  نالناجي تركز علىثالثة نواتج 

قيادة منسق الشؤون اإلنسانية من أجل تنسيق وتحقيق األولويات  هيكلية خاضعة للمساءلة تحتوتتضمن الخطة أيضا  .محترمةوسريعة 

 االستراتيجية المشتركة المحددة.

مكافحة االستغالل واالنتهاك الجنسيين، بقيادة مكتب المنسق لهود الجماعية المبذولة لتنفيذ استراتيجية األمين العام وتواصلت أيضا الج -19

اك كل منها، في عدة مسارات عمل لمكافحة االستغالل واالنتهمهام الخاص في األمم المتحدة. وتشارك الوكاالت الست، بدرجات متفاوتة، ووفقا ل

، بما في ذلك أثناء التحقيقات، وزيادة عليهم ةوالمركزهج الداعمة للضحايا الجنسيين هدفها تحسين عملية اإلبالغ )انظر النقاط أعاله( وتعزيز الن  

 الشركاء المنفذين. مع العمل
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ا في عمليات الستغالل واالنتهاك الجنسيين والتصدي لها أعمال منعب المعنيمنتدى القادة أعضاء  ، أصدر2018سبتمبر/أيلول  27وفي  -20

بيانا جماعيا يؤكدون فيه مجددا التزامهم الشخصي المتواصل كقادة عالميين بدعم جهود مكافحة االستغالل  األمين العام لتابعا األمم المتحدة

من رؤساء كيانات األمم المتحدة  22لدول والحكومات ومن رؤساء ا 49وحتى اآلن، قام واالنتهاك الجنسيين على نطاق منظومة األمم المتحدة. 

ع القادة العالميون على االنضمام إلى   عضوا. 72أصبح يضم ي ذادة الالق منتدىبتأييد هذا البيان. ويشجَّ

ي تنفذ خطط من البلدان الت 34مؤخرا لآلليات والموارد المتعلقة باالستغالل واالنتهاك الجنسيين في  خط أساس أ عدتوأظهرت خارطة  -21

ال تتجاوز  لها مكرسبمنسق  التي تتمتعشبكات الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين  استجابة إنسانية وخطط استجابة لحاالت لجوء أن

وأبلغت إلى قنوات اإلبالغ في ثلث هذه البلدان تقريبا.  النفاذيمكنهم في المائة من السكان المتضررين  25؛ وأن أقل من نصف هذه الشبكات تقريبا

. ويؤكد ذلك أن الفجوات القائمة على أرض خدمات االستجابةالنفاذ إلى في المائة من السكان المتضررين يمكنهم  75أربعة بلدان فقط أن أكثر من 

االستغالل واالنتهاك الجنسيين وخدمات مكافحة العنف  أعمال وال تزال خدمات المساعدة القانونية الموفرة للناجين منالواقع ما زالت هائلة. 

 تعاني من نقص في التمويل. ويتطلب برنامج العمل هذا موارد كبيرة ومتواصلة. فهذا االلتزام ليس محدد المدة. انيالجنس

قطري من األولويات األولى للوكاالت لتنفيذ برنامج العمل هذا على المستوى الاستمرارها المضي قدما وتعبئة الموارد وهدف وما زال  -22

عن طريق برامج االستغالل واالنتهاك الجنسيين،  أعمال، وال سيما فيما يتعلق بمساعدة الناجين من الالزمةالست. ويشكل النقص في الموارد 

 .التنفيذ الكامل للن هج التي تركز على الضحايارها، عائقا رئيسيا يحول دون اني وغيمكافحة العنف الجنس

 التحقيقات والمساءلة

بالنظر إلى ذلك، أوليت األولوية لوكاالت الست. وأمر أساسي لجميع اسلوكيات محظورة يمارسون  نم  تجاه المساءلة ن تعزيز إ -23

 لردع سوءبأهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه هيئات التحقيق على التسليم أيضا  وهو ما ينطويلالستثمار في تعزيز وظيفة التحقيق الداخلية، 

زيادة عدد المحققين المتخصصين ووضع المزيد من التوجيهات بشأن معايير إثبات التحرش الجنسي؛ ونوع األدلة المقبولة  ويشمل ذلكالسلوك. 

 المتوافرة. أحكام المحاكمعند استعراض العقوبات التأديبية؛ والعوامل المهمة لتقييم مصداقية الشهود، باالستناد إلى 

إحدى توظيف وإعادة توظيف األفراد الذين انتهت خدمتهم في  "( بغية تفاديClear Check)" تحريقاعدة بيانات سرية لل ويتم إنشاء -24

في بعض  أثناء خضوعهم لتحقيق رفضوا التعاون معه فصلهمبسبب  أو ،ارتكابهم سوء سلوك جنسيب الحكماألمم المتحدة بسبب  ظومةمنظمات من

 . الوكاالت

في حاالت التحرش الجنسي، الذي يعمل  اتتحسين التحقيقالتحقيق و في مجالالفرعي المعني بتعزيز القدرة  عاملال وبواسطة الفريق -25

الالزمة للتحقيق في حاالت التحرش ، ت جرى أعمال مهمة لوضع نموذج ألفضل الممارسات وتحسين توفير الموارد لمجلسا عملفي إطار فرقة 

 .عنها مساءلةالالجنسي و

 اإلقرار بأن المساءلة تتجاوز التحقيقات واإلجراءات القانونية. فتحقيق العدالة لضحايا االستغالل واالنتهاك الجنسيينومن المهم أيضا  -26

نتفاع بخدمات وفرص لكسب العيش، عند اللزوم، التحرش الجنسي وسائر أشكال سوء السلوك بين األفراد يعني أيضا في جملة أمور االو

العدالة" لكل الذين وقعوا  الوصول إلىواالعتراف بمعاناة الضحية، والتعويض، والمصالحة. وتقر الوكاالت بضرورة فتح مناقشة واسعة بشأن "

 ضحايا سوء السلوك.

 الدروس المستخلصة -ثالثا

 إجراءات التصديفي صميم  واإلبالغ والشفافية، التي تقع االمتثال تدابيركيز على فيما يخص االستغالل واالنتهاك الجنسيين، ي عتبر التر -27

لمنع االستغالل  استثماراتهاولكن إلحداث تغيير حقيقي ينبغي للوكاالت العاملة في الميدان أن تزيد كثيرا ، أمرا مهما. تاريخهالمتخذة حتى 

آليات إبالغ مأمونة يسهل الوصول إليها في المجتمعات المحلية  إلنشاءواالنتهاك الجنسيين ومساعدة الناجين. ويتطلب ذلك المزيد من الموارد 
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إلى تحسين سبل العيش التي تعمل فيها الوكاالت، وتوفير خدمات فعالة ومأمونة وسرية للناجين، وزيادة التركيز على برامج التنمية التي ترمي 

 .الجنسانيوالتقدم في تحقيق المساواة بين الجنسين ومنع العنف 

، دعا األمين العام إلى إجراء استقصاء بعنوان "الفضاء اآلمن" في منظومة األمم المتحدة هدفه المساهمة في فهم مدى 2018وفي عام  -28

ائج االستقصاء إلى ضرورة تعزيز آليات الحماية، وزيادة الدعم، وتحسين وأشارت نت بشكل أفضل. وتجاربهانتشار التحرش الجنسي وطبيعته 

 الفظةانتشار السلوكيات ووعمر الموظفين للعقود نواع الهشة األ الروابط القائمة بينأيضا  غ عن حاالت التحرش الجنسي. وأكدتأساليب اإلبال

 في المنظومة وعالقتها بالتحرش الجنسي. 

من المهم االستمرار في مواجهة فبالعالقات بين األفراد في مكان العمل، بما في ذلك التحرش الجنسي،  المرتبطةأما فيما يخص المسائل  -29

وحدتها،  وحجمهانطاق السلوكيات التمييزية والمسيئة ولالمعقدة  عدم المساواةاالستناد إلى فهم أعمق لمظاهر بو ةشامل المشاكل بصورةهذه 

العمل إلى تعزيز أماكن  ترمي أكثر فعاليةمن أجل تصميم استراتيجيات  في مكان العمل، وألكبر عوامل الخطر للمسيئينوللسمات األكثر شيوعا 

 وأدت التدابير المتخذة بالفعل إلى تقدم ملحوظ ولكن ينبغي اتخاذ المزيد من اإلجراءات.والحفاظ عليها.  باالحترامجديرة ال

الموظفين. فقد تعل مت الوكاالت أن القيادة األخالقية أمر أساسي لتغيير نوعية  وتؤدي ثقافة المنظمة دورا رئيسيا في التأثير على سلوك -30

ومحملين  ةخالقياألسلوكيات الدائما  محددين، على أعلى المستوياتومن هنا، يلتزم قادة الوكاالت الست بقيادة برنامج العمل هذا منظمة.  الثقافة في

أمر أساسي فيها أهمية تضاهي أهمية النتائج نفسها طريقة تحقيق النتائج ل تكونتعزيز ثقافة كما أن الموظفين المسؤولية عن أفعالهم بصورة شفافة. 

 بقدر أكبر.جديرة باالحترام بناء بيئة عمل صحية و في

 خالصة –رابعا 

تحرش الجنسي وسائر أشكال سوء السلوك بين األفراد في مكان العمل من ي عتبر القضاء على االستغالل واالنتهاك الجنسيين وال -31

هذه الظواهر هو التزام طويل األجل يقتضي التحلي بالشجاعة واتخاذ اإلجراءات المتواصلة لاألولويات المؤسسية في الوكاالت الست. والتصدي 

ألسباب معالجة التأكيد التقدم المحرز وهذه المسائل، ولكن ما زال يتعين القيام بالمزيد  لمعالجةمؤخرا  جز الكثيرنوقد أ  وتوافر الموارد الكافية. 

 الجذرية ألشكال التمييز هذه.

، مما يشكل جاد للتغييرالمبادرات المتعلقة بتغيير الثقافة واألخالقيات وبيئة العمل التمكينية األوسع أن تنتج برنامج عمل  وبإمكان -32

 .بتقبلهماوكاالت مجتمعة فرصة وتحديا تلتزم ال

للتدابير التي  م المتواصلتعزيز التعلوعن تصورات الموظفين بشأن ثقافة مكان العمل  ليةطووست دع م الجهود المستقبلية بدراسات  -33

التعلم من وسيكون الناجين عنصرا أساسيا من هذه الجهود. و األصوات وتجارب الضحايا على تركيزالسيكون و نجح.تنجح وتلك التي ال ت

وتوفير فضاء آمن ومحمي وموثوق فيه للموظفين بغية فتح مناقشات بشأن مكان العمل، بما في ذلك  ،ات األخرى، بما فيها القطاع الخاصالقطاع

مع  يتفقما األولوية بب ستحظىاألنشطة التي ب اتخاذ القرارات المتعلقةألمام، مع خطوة مهمة إلى ا ،حلول تكنولوجية ابتكاريةتوفير من خالل 

 الموارد المتاحة.

تتطلع إلى مواصلة تعاونها مع المجالس هي والوكاالت ملتزمة أيضا بدعم الدول األعضاء لالستمرار في دفع برنامج العمل هذا قدما و -34

 في األشهر والسنوات القادمة. على حدة كل مجلس تنفيذيمع التنفيذية المشتركة و
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