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 2019 الدورة السنوية لعام
 ، نيويورك2019 حزيران/يونيه 7-6 و 4-3 أيار/مايو، و 30
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 مقدمة - أوال 
، 2018، ال   اعتمد يف الدورة الســــــــــــــنوية لعا  2018/14اســــــــــــــت الة ملقرر ا ل  التنفي    - 1

تعاقد لرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وصـــــــــندوق األمم املتحدة للســـــــــحان ومحتت األمم املتحدة  دمات 
على إجراء اســتعرام مســتقك ير ز  (Deloitte)احملدودة  Deloitte Touche Tohmatsuاملشــاريم مم كــر ة 

على الضـــــحية يشـــــمك ســـــياســـــات وعمليات  ك منالا املتعلقة لالتصـــــد  لالســـــت الل واالنتالاك ا نســـــي  
والتحرش ا نســـــــــي، واســـــــــتعرام املمارســـــــــات اتالية للمنظمات الثالث وتقد  توصـــــــــيات لشـــــــــ ن  ات  

يقد  إىل ا ل  التنفي   مشـــــــــــفوعا لرد  املســـــــــــ لت . وتتضـــــــــــمن   ا الوثيقة موجزا تنفي يا للتقرير، ال  
 (.DP/FPA/OPS/2019/2اإلدارة )

وير ز االســــــــــــتعرام على األلر املؤســــــــــــســــــــــــية القائمة للت  د من  االت الن ا  و ديد ما يلز   - 2
ءا من عملية رصـــد واســـتعرام مســـتمرين توصـــيات من أجك التحســـ . ويشـــحك   ا االســـتعرام جز  من

لتصـــــد  املنظمات للتحرش ا نســـــي واالســـــت الل واالنتالاك ا نســـــي ، ويومر أســـــاســـــا  حن التحق  منه 
 لصورة مستقلة لتقييم معالية وت ثري ا الود ا ارية.

ائي ومشك االســــــــــتعرام املســــــــــتقك اســــــــــتعراجــــــــــا محتبيا للوثائ  اتالية ل نامج األمم املتحدة اإلمن - 3
وصــــــــندوق األمم املتحدة للســــــــحان ومحتت األمم املتحدة  دمات املشــــــــاريم املتعلقة لالوقاية والتصـــــــد  
للتحرش ا نســــــي واالســــــت الل واالنتالاك ا نســــــي ، وا يف الا الســــــياســــــات واإلجراءات اات الصــــــلة  

جالة  40 ت مقالالت ممواالتصاالت والتوعية واملواد التدريبية  وخطط العمك. ولاإلجامة إىل الا، أجري
رئيســـــــية من ا الات صـــــــاحبة املصـــــــلحة من يتلة املنظمات لشـــــــ ن الحيفية ال  ت نف   ا للســـــــياســـــــات 
واإلجراءات، ولدراســـــــة العقبات احملتملة ال   ول دون التصـــــــد  الناج  للتحرش ا نســـــــي واالســـــــت الل 

قالالت ال  أجريت مم املشــــــــــار   واالنتالاك ا نســــــــــي . و ت املصــــــــــادقة على النواتج املســــــــــتمدة من امل
 لضمان مالم املالحظات واملدخالت وعرجالا على النحو الصحي .

يف االســــــــتعرام ال   أجرته، معايري األمم املتحدة للتصـــــــد   Deloitteولبقت كــــــــر ة ديلوات  - 4
يف   ا  لفعالية للتحرش ا نســـــي واالســـــت الل واالنتالاك ا نســـــي ، مضـــــال عن خ ا ا القطاعية الســـــالقة

ا ال. وتناولت املالحظات والتوصـــيات أرلعة عناصـــر يف اإلدارة الفعالة س ا املســـائك  املســـاءلة واتو مة  
 والوقاية  واإللالغ والتحقيقات  وتقد  املساعدة.

ويقد  االســـــــــــــتعرام املالحظات والتوصـــــــــــــيات يف املنظمات الثالث  يعالا، مضـــــــــــــال عن املزيد  - 5
ات احملددة ا اصـة لحك منظمة. وتتضـمن   ا الورقة املالحظات والتوصـيات املشـ  ة النتائج والتوصـي من

لالصــــــي ة املقدمة من كــــــر ة ديلوات. و حن االلالت على املالحظات والتوصــــــيات الفردية ا اصــــــة لحك 
شار يف التقرير الحامك امل ال نامج اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسحان ومحتت خدمات املشاريم من

 إليالا يف رد اإلدارة.
  

https://undocs.org/ar/E/RES/2018/14
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https://undocs.org/ar/DP/FPA/OPS/2019/2
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 الماحظات العامة على نطاق المنظمات الثاث - ثانيا 
 ت ور المساالة - 1الماحظة   

قد يحون من الصـــــــــعت جـــــــــمان ثقة املواف  يف ال تيبات الداخلية إلدارة حاالت االســـــــــت الل  - 6
واالنتالاك ا نســـي  والتحرش ا نســـي ال  ي بل، عنالا، نظرا ألنه قد يحون  ناك تصـــور عا  لد  املواف  

لى عد  مساءلة ل نه على الرغم من أن السياسات قائمة، وواجحة  اما، غري أن األمم املتحدة اعتادت ع
األمراد الرميعي املســــتو /اإلدارة عن تلا ا رائم. وعلى الرغم من أن   ا التصــــور قد يســــتند إىل القضــــايا 
القد ة، مإن املســ لة ســتتطلت تر يز ا الود من أجك تومري التوجيه الواجــ  وإقامة الدليك عمليا على ت يري 

 .  ا التصور والل وء إىل الثقة يف النظا  الداخلي
ويف الســـــــــــال ،   يحن اإللالغ عن اإلجراءات الت ديبية/التعاقدية ال  ن ف ت يتســـــــــــم لالشـــــــــــفامية  - 7

ـــالتـــامل، قـــد يعت  املوافون الـــا و ـــ ن االدعـــاءات   ي  مـــا اتـــال اليو  يف  يم املنظمـــات الثالث. ول
ألحوال، أن ي نقك إىل  يان سا أ  ت ثري على ا اين املزعو  الرميم املســــــتو ، ال  ،  حن، يف أمضــــــك ا لي 
تــالم لممم املتحــدة. وللت فية من حــدة  ــ ا ا طر، نر  على نطــاق األمم املتحــدة تنفيــ  قــاعــدة  آخر

للتحق  من انعدا  السوال ، ال  ستمحن األمم املتحدة من محص املركح   - Clear Check - البيانات
املتحدة الســــالق  ال ين ا موا لاالســــت الل واالنتالاك  لاســــت دا  قاعدة ليانات مر زية تتعل  ووافي األمم

 حن  - Clear Check -ا نســـــــي  والتحرش ا نســـــــي. ومن  ، مإن البدء يف اســـــــت دا  قاعدة البيانات 
يســـــــاعد يف جـــــــمان الثقة األســـــــاســـــــية يف آليات املســـــــاءلة واألداء الفعلي املقررة على مســـــــتو  ال تيت  أن

 .للن ا  يف الوقاية والتصد  لالست الل واالنتالاك ا نسي  والتحرش ا نسيالداخلي، و و أمر أساسي 
 

 التدريب واالت ال والتوعية - 2الماحظة   
 ناك لعض الشـــــــواغك من أن دورات التدريت اإللزامي لشـــــــ ن االســـــــت الل واالنتالاك ا نســـــــي   - 8

ونظرية لشحك مفرط، أ  أهنا ال تراعي والتحرش ا نسي املصممة على الصعيد املؤسسي قد تحون عامة 
الســــــياقات احمللية والثقامية امل تلفة ال  يعمك ميالا املوافون. ومن  ، قد يحون  ناك احتمال أن يصــــــب  
التدريت أســاســا عبارة عن  رين امتثال و ق ، دون أن يســفر عن أ  ت ثري على الصــعيد احمللي. ويف   ا 

ة ا الة ال  تقو  لتنظيم الدورات التدريبية وتيســـــــــري ا. وعند تقد  الصـــــــــدد، قد يحون من املناســـــــــت معرم
التـدريـت، ير ز موافون يتلفون على قضــــــــــــــــايـا يتلفـة، ومقـا ملؤ ال م املالنيـة واملالـا  املو لـة إليالم داخك 
 املنظمة ومســتو  مشــار تالم يف العمك املتعل  لاالســت الل واالنتالاك ا نســي  والتحرش ا نســي، ولالتامل

 مإن مد  ت ثري األنشطة التدريبية  حن أن يتوقة على األك اص.
وحيتمــك أن تحون  نــاك حواجز ثقــاميــة يف املنظمــات الثالث. ويتعل  الــا لــالحيفيــة ال   حن  - 9
مالم الســــياســــات واإلجراءات على الصــــعيد احمللي، مضــــال عن  يفية مالم ثقامة األمم املتحدة وقيمالا،   ا

اق قد تشــــــ م ميه املعايري الثقامية الولنية ســــــلو ا يعت  غري مرموجــــــا يف ســــــياق األمم وســــــلو يا ا يف ســــــي
 املتحدة، وتقبك الا السلوك.

 
 اإلماغ - 3الماحظة   

اســـــــــــــــتمــارة اإللالغ ”نر  حــاليــا تنفيــ  أداة اإللالغ عن االســـــــــــــــت الل واالنتالــاك ا نســـــــــــــــي ،  - 10
ختبــــار .ري . ااتــــت على نطــــاق األمم املتحــــدة  ــــ، يف  موعــــة يتــــارة من البلــــدان/املحــــ“حــــادث عن
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واالســـــتمارة  ي وثيقة من فاين صـــــفحات تنطو  على حواجز ل وية عتملة و موعة من األســـــ لة املعقدة 
ال  يتع  اإلجـالـة عليالـا. ولـالتـامل، مـإن لعض األكـــــــــــــــ ـاص الـ ين أجريـت معالم مقـالالت اعت وا  ـ ا 

والتعقيد نظرا للســـــــياقات احمللية ال  ســـــــتســـــــت د  ميالا. ولناء على  االســـــــتمارة على درجة عالية من الدقة
الا، ممن الضــــــــرور  إناد التوابن املناســــــــت، حى ال يصــــــــعت  ثريا على الضــــــــحايا اإللالغ ولضــــــــمان 

 اتصول على املعلومات الوامية للشروت يف التحقي ، يف الوقت نفسه.
الت إىل التحديات ال  تواجالالا  يم وأكــــــــــــار عدد من األكــــــــــــ اص ال ين أجريت معالم مقال - 11

 ي ات األمم املتحدة ميما يتعل  لالنقص يف اإللالغ عن حوادث االست الل واالنتالاك ا نسي  والتحرش 
ا نســـــــــــــــي. ويف م معظم األكـــــــــــــــ ــــاص الــــ ين أجريــــت معالم مقــــالالت أن عــــد  اإللالغ قــــد يعز  

تلة مالمالا احمللي لالســــــــــت الل واالنتالاك ا نســــــــــي  االختالمات الثقامية وألن  ناك منال  وللدانا خي إىل
والتحرش ا نسي عن مالم األمم املتحدة. ولالتامل، مإن على املنظمات الثالث أن تدرك أن  ناك حواجز 
ثقامية  ول دون اإللالغ عن   ا اتوادث. ويف لعض البلدان، ال يبل، الضحايا احملتملون خشية االنتقا  

متالم، وروا ألهنم غري مت  دين من الحيفية ال  ســــــــيتصــــــــر   ا املســــــــؤولون أو حرصــــــــا منالم على ســــــــال
 اإلداريون، أو ألهنم خيشون أن يفقدوا واائفالم أو يعت ون مثريين للمشا ك إاا ما ألل وا عن حادث.

ولناء على الا، مإن من املالم أن تر ز املنظمات الثالث  يعالا لوجه خاص ولاســـــــــــــتمرار على  - 12
لة يف عملالا مم املحاتت احمللية حى تحفك أن تتبوأ الثقامة املؤســـــســـــية املقعد األول أما  الثقامة   ا املســـــ 

احمللية، وأن تحون قيم األمم املتحدة  ي املعيار املوجه للســـلوك. وقد يحون من األســـباي ا  رية األخر  
وعد   فاية الوعي لآليات لعد  اإللالغ عد   فاية الوصـــــــــــــول إىل آليات اإللالغ على الصـــــــــــــعيد احمللي  

 اإللالغ  أو نقص الثقة يف آليات اإللالغ. وينب ي مراعاة  يم   ا املسائك عند تصميم  يفية اإللالغ.
وتضـــــــــــــــمنــت املواد التــدريبيــة الواردة من املنظمــات الثالث، مضـــــــــــــــال عن املــدخالت املســـــــــــــــتقــاة  - 13
تحدة مطالبون لاإلمصا  عن آرائالم واإللالغ املقالالت اإلكارة لوجو  إىل أن  يم موافي األمم امل من
ولالتامل، مإن موافي األمم املتحدة قد يبل ون . “إاا رأيت كــــــــي ا، ال تحتمه”اتوادث ومقا لشــــــــعار  عن

عن ادعاءات لالنيالة عن آخرين إاا كــــا دوا ســــوء ســــلوك ي رتحت، كــــريطة أن ي عر   صــــاحت الشــــحو  
إنه نت قبول االدعاءات ا الولة  وية أصـــــــــــحا ا إاا  انت لنفســـــــــــه. ولاإلجـــــــــــامة إىل الا، أكـــــــــــري إىل 

 مشفوعة وعلومات وأدلة  امية للتوصك إىل اختاا قرار لش ن مد  مقبوليتالا.
 

 التحقيقات - 4الماحظة   
. لقـد ورد يف عـدد من املقـالالت ال  أ جريـت على مســـــــــــــــتو  املنظمـات عـدوديـة املوارد املتـاحـة - 14

 “نســـــيان”الثالث أن بيادة ال  يز على االســـــت الل واالنتالاك ا نســـــي  والتحرش ا نســـــي قد يؤد  إىل 
قضــــــــايا ســــــــوء الســــــــلوك األخر ، الا أن   ا ال  يز قد يســــــــت ثر لبعض اال تما  واملوارد على حســــــــاي 

ءات لوقوت يالفات أخر  مثك ال ش واالختالس، وإســاءة اســتعمال الســلطة، والتمييز التحقي  يف االدعا
واملضايقات )وقد أ عري عن رأ  مفادا أن مس لة عدودية املوارد تشحك مصدر قل  لد  املحاتت/األمرقة 

ات األخر (. ويتفاقم   ا التحد  لســــــــــــبت توقعات ا الات املعنية الداخلية لشــــــــــــ ن قدرة أمرقة التحقيق
على معا ة اتاالت لسرعة، والا لاإلجامة إىل مسائك مثك البريوقرالية، واتضور اإللزامي يف املنتديات 
و ل  يم   ا العناصـــــــــــــــر ال  يز لعيدا عن التحقي  الفعلي وا الود  ا ديدة وح م املعامالت الورقية. و  

 الوقاية ال  تب ل يف امليدان.
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. لربت مســــــــــــــــ لــة متحررة يف عــدد من املقــالالت ال  أجريــت حملقق موامــاة الضـــــــــــــــحــايــا لــآراء ا - 15
أال و ي عد  مواماة الضـــــحايا لاســـــتمرار لآراء احملقق  لشـــــ ن التقد  احملرب  ،نطاق املنظمات الثالث على
التحقي  يف ادعاءا م. ولالتامل، ممن احملتمك أن يفقد الضـــــحايا الثقة يف النظا  الداخلي إاا ما كـــــعروا  يف
 التحقيقات ال تر ز على التوقيت والحفاءة. أن
الســـــرية ميما  . أكـــــار العديد من األكـــــ اص ال ين أجريت معالم مقالالت إىل عنصـــــر الســـــر ية - 16

الضـــــــــــحايا والشـــــــــــالود وا ناة املزعوم  على  -يتعل  لالتحقيقات. وال كـــــــــــا أن ســـــــــــرية األلرا  املعنية 
يحون صـــــــــــــــعبا عمليا، وال ســـــــــــــــيما عندما يحون  نت أن تحون عمية. غري أن الا قد -ســـــــــــــــواء  حد

محتت/مري  صــــــــ ري  و مصــــــــدر االدعاء. ولالتامل، قد تحون  ناك مشــــــــحلة تتعل  لاح ا  الســــــــرية ومنم 
الشـــــــــائعات من االنتشـــــــــار على الصـــــــــعيد الداخلي. ومن ناحية أخر ، لينما يحون التحقي  جاريا،  حن 

الوقائية. معلى ســــــبيك املثال، ال يحون املدير اإلقليمي  تعي  الســــــرية أيضــــــا لصــــــورة غري مباكــــــرة ا الود أن
املـــدير القطر  على علم دائمـــا لـــالتحقي  ا ـــار . و ـــ ا يعي أن املـــدير اإلقليمي أو القطر  يحون  أو
قادر على أن  ارس إداريا واجت العناية ويســــــــــــــا م يف ا الود اإلصــــــــــــــالحية، على الرغم من أن   ا  غري
 ك يف لعض اتاالت.يحون  و اتك املفض قد
 

 المساعدة - 5الماحظة   
على الرغم من أن الســــــــياســــــــات املتعلقة لاالســــــــت الل واالنتالاك ا نســــــــي  والتحرش ا نســــــــي،  - 17

ســــــياســــــات واســــــعة النطاق إىل حد  بري، مإن املســــــاعدة  ي ا زء ال   حيظى ميالا ل قك قدر من البيان. 
اليق  ميما يتعل  لاملســــــــــؤول عن املســــــــــاعدة داخليا، ووعرمة  ولالتامل، قد يحون  ناك عدد من أوجه عد 

إاا  انت األمم املتحدة، أو املنظمة املعنية أو   ا املشـــــــــــروت أو الا  و ال   ســـــــــــيمول املســـــــــــاعدة.  ما
مضال  ،وعالوة على الا، مقد يحون من املفيد اإلكارة إىل ما  حن أن تقدمه املنظمة ميما يتعل  لالدعم

ي  جالود املســـاعدة يف  يم منظمات األمم املتحدة. وأخريا، ينب ي أيضـــا معرمة مى تحون عن  يفية تنســـ
 الضحية مؤ لة للحصول على املساعدة، و  لا  ديد مصري املساعدة لعد انتالاء املشروت.

 
 المبادرات المشتركة مين الوكاالت - 6الماحظة   

ال ين أجريت معالم مقالالت، يبدو أن األمم اســــتنادا إىل املدخالت املســــتمدة من األكــــ اص  - 18
املتحدة لصــــــدد تقييم  يفية اســــــت دا  يتلة مرق العمك املشــــــ  ة ل  الو االت واألمرقة العاملة ل قصــــــى 
قدر من الحفاءة، مم ال  يز على  فالة التمييز ل  مى ينب ي أن ي دار ا الد مر زيا ومى ينب ي تحيية 

مة من املنظمات. وألد  األك اص ال ين أجريت معالم مقالالت على نطاق العمليات عليا يف  ك منظ
املنظمات الثالث مالحظة عامة لش ن املبادرات املش  ة ل  الو االت مفاد ا أن   ا املبادرات أساسية 
من أجك تومري منتد  لتبادل ا  ات وتنســي  ا الود على مســتو  منظمات األمم املتحدة. ليد أن عددا 

ألكـــ اص ال ين أجريت معالم مقالالت أمادوا أيضـــا أن تنفي    ا املبادرات املشـــ  ة ل  الو االت من ا
يســـــــــت رق لاألحر  وقتا لويال وتنتزت املوارد من املالا  اليومية من قبيك تقد  اإلركـــــــــادات إىل الضـــــــــحايا، 

 وتنفي  أنشطة الوقاية، والتحقي  يف االدعاءات، وما إىل الا.
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 نهج يركز على الضحايا - 7الماحظة   
ميما يتعل  لضـــمان اتبات هنج ير ز على الضـــحايا، من الواجـــ  أن  يم املنظمات الثالث تطل   - 19

لالفعك العديد من األنشـــــــــــــــطة من أجك دعم   ا اإلجراء، من الا على ســـــــــــــــبيك املثال تومري التدريبات 
الاك ا نســــي  والتحرش ا نســــي  وتومري آليات اإللزامية والتواصــــك املســــتمر ميما يتعل  لاالســــت الل واالنت

محانية اإللالغ عن االدعاءات دون الحشـة عن  وية املبل  . وعالوة إإلالغ متعددة للضـحايا  وإتاحة 
ســاعة. ومم الا،  حن  48على الا، ســتشــرت محاتت التحقيقات يف النظر يف االدعاءات يف غضــون 

يما يتعل  والءمة التدريبات مم الســـــــــــــــياقات ال  تعمك ميالا القول إنه ال يزال  ناك  ال للتحســـــــــــــــ  م
املحاتت احمللية  ومعاملة الضــــــحايا لاعتبار م أصــــــحاي حقوق  وتومري لائفة متنوعة أ   من مرص اختاا 
القرارات  والت  د من أن الحفاءات املناســــــــــــــبة متومرة داخك مري  التحقيقات لاللتقاء لالضــــــــــــــحايا والنظر 

ءات القانونية الواجبة يف التحقيقات لحك من الضــــــــحية وا اين امان اإلنصــــــــا  واإلجر حاال م  وجــــــــ يف
 املزعو   وجمان  ي ة املساعدة احمللية لتقد  الدعم وا يتناست مم االحتياجات الفردية للضحايا.

 
 استمرار التركيز والجهود - 8الماحظة   

على نطاق املنظمات الثالث عن القل  أعري لعض األكــــــــ اص ال ين أجريت معالم مقالالت  - 20
ميما يتعل  لضــــمان اســــتمرار ال  يز ول ل ا الود من أجك منم االســــت الل واالنتالاك ا نســــي  والتحرش 

 ا نسي، إاا ما جعة اال تما    ا املسائك لسبت القضايا الناك ة األخر .
  

 التوصيات على نطاق المنظمات الثاث - ثالثا 
 مواصلة التواصت من المستوى األعلى - 1التوصية   

لقد أعرلت املنظمات على مســـــــتو  القمة عن موقة واجـــــــ  ميما يتعل  لاالســـــــت الل واالنتالاك  - 21
ا نســـــــــــــــي  والتحرش ا نســـــــــــــــي. ونظرا ألن جزءا مالمــا من العمليــة يتعل  لــالت يري الثقــايف يف املنظمــات، 

لعض األجزاء من املنظمات، روا ســـيســـت رق ت يري  فار   ا ا الود ســـيســـت رق لعض الوقت. ويف جي مإن
العقليات وقتا ألول. وعالوة على الا، مإن استمرار استيعاي مواف  ومديرين جدد يتطلت ل ل جالود 
لويلة املد  يف  ال االتصــــــال. ول لا، يوصــــــى ل ن يســــــتمر التزا  اإلدارة العليا وتر يز ا لشــــــحك واجــــــ  

 .ل  يز على تسلسك مالمة االتصال وصوال إىل أدىن مستويات اإلدارةالسنوات املقبلة إىل جانت ا يف
 

 السياسات واإلمرااات ينبغي أن تكون واضحة ومتاحة وسهلة الفهم - 2التوصية   
تطب  املنظمات الثالث  يعالا لعض الســـــــــياســـــــــات الرئيســـــــــية ال   حم االســـــــــت الل واالنتالاك  - 22

ا نســـــي  والتحرش ا نســـــي، وعددا  بريا ميما يبدو من الوثائ  الداعمة يف كـــــحك وثائ  إجرائية ومباد  
أجزاء عددة توجيالية. و  ا الســياســات والوثائ  مالمة لالنســبة لوحدات التنســي  والحيانات املســؤولة عن 

يف املنظمات، و  ا أمر  حن  “العادي ”من الوقاية واالســــــــــت الة. أما لالنســــــــــبة لبقية املواف  واملديرين 
يحون من الصعت مالمه، مإنه يؤد  إىل ميض من املعلومات، ويف أسوأ األحوال، إىل اإلمهال. ويوصى  أن

يثما أمحن. وعالوة على الا، يوصــــــــى ل ن يعاد النظر يف مســــــــ لة االتصــــــــال ل ية تبســــــــيط اإلجراءات ح
لــالتــ  ــد  ــا إاا  ــان املوافون قــادرون على مالم اإلجراءات املتعلقــة  م، ولتحــديــد أ ــدا  االتصــــــــــــــــال 
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جبمالور املنظمة األوسم نطاقا وتبسيطه، حى يتسىن، على سبيك املثال، إتاحة نسخ قصرية من السياسات 
 عم االتصال البصر  يف اتيز املحت .واإلجراءات مشفوعة لرسو  ليانية إىل جانت د

 
 التحلي مالمساالة - 3التوصية   

ومن املالم أن تلتز   يم املنظمات لاملســـــاءلة يف إجراءا ا عند النظر يف القضـــــايا. ومن املســـــائك  - 23
من اإللالغ  “عميون”ال  تؤد  إىل انعدا  الثقة التصــــــــور ل ن لعض األكــــــــ اص العامل  يف املنظمات 

نظرا لعلو مناصــبالم، واختصــاصــا م احملددة، وما إىل الا. ويوصــى لبيان أن األمر لي    لا. ويوصــى 
ل ن تعزب املنظمات الشـــــــــفامية يف القضـــــــــايا والنتائج. وعلى ســـــــــبيك املثال، مفيما يتعل  لالتقارير الســـــــــنوية 

البيانات اات الصــــلة املمحنة األخر  حاالت ســــوء الســــلوك، ينب ي اإلكــــارة لوجــــو  إىل رتبة ا اين و  عن
   لالسرية )وقد نف  الا لالفعك لرنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف التقرير السنو  ملدير ال نامج  ال  ال

 لش ن التدالري الت ديبية(.
 

 التدريب لتلبية االحتيامات الخاصة - 4التوصية   
رت يف تدريت املديرين واملواف  وأصـــــــــب  ا - 24 آلن جزءا موحدا يف لرامج التدريت يف املنظمات. كـــــــــ 

ويوصــــــى وواصــــــلة   ا التدريت املوحد. وعالوة على الا، يوصــــــى لوجــــــم خيارات تدريبية أ ثر مالءمة 
والشــــــروت يف تنفي  ا لتلبية االحتياجات احمللية، ومن الا على ســــــبيك املثال، مراعاة حقيقة وجود منال  

ي لالســت الل واالنتالاك ا نســي  والتحرش ا نســي عن مالم األمم املتحدة وللدان خيتلة ميالا الفالم احملل
سا، أو ال  تحتنة محاية حقوق اإلنســـــــــــان ولي ة العمك اآلمنة ميالا ارو  صـــــــــــعبة. ويوصـــــــــــى ل ن تعمك 
املنظمات على كـــــــــــــــر  وتحيية التدريت اإللزامي مم  ك ســـــــــــــــياق علي لعينه. و حن بيادة تعزيز الا 

 املباكر يف املوقم. لري  التدريت عن
 

 المساالة مع الشركاا المنفذين - 5التوصية   
تقو   يم املنظمات لإلالغ الســـــياســـــات املتعلقة لاالســـــت الل واالنتالاك ا نســـــي  إىل الشـــــر اء  - 25

التعاقدي  والشــــر اء املنف ين على أســــاس مســــتمر، وقد عزبت املتطلبات الواردة يف العقود وأدوات ال  ة 
ي لصــــــدد القيا  ل لا. و حن أن يحون من الصــــــعت على املنظمات رصــــــد ومراقبة اإلجراءات ال  أو  

يت   ا يتلة الشــــــــر اء التعاقدي . ويوصــــــــى ل ن تعمك املنظمات معا عن  ثت، وا يف الا مم ســــــــائر 
 منظمات األمم املتحدة، ملعرمة ما  و أصل  عمليا و فالة توامر األدوات واملوارد املناسبة.

ويف الوقت نفســـــــــه،   تشـــــــــدد عملية االســـــــــتعرام على الدور احملتمك للشـــــــــر اء املنف ين  قدوة  - 26
وســـفراء يف   ا ا ال. ويوصـــى ل ن تواصـــك املنظمات النظر يف الحيفية ال   حن أن تشـــارك  ا األلرا  

ل واالنتالاك ا نســــي  الثالثة لشــــحك اســــتباقي يف ا الود املب ولة لوصــــفالم ســــفراء يف ما يتعل  لاالســــت ال
 والتحرش ا نسي.

 
 توفير مزيج مناسب من بنوات اإلماغ - 6التوصية   

من الســـــــــــــــمــات اسـامـة يف  ـ ا ا ـال جود قنوات إلالغ متعــددة لـدعم احتيــاجـات الضـــــــــــــــحــايا  - 27
يتلة املواقم والظرو ،  ــ ا وقــد وجـــــــــــــــعــت  يم املنظمــات العــديــد من ا يــارات. ومم الــا، مــإن  يف

االنطبــات الســـــــــــــــــائــد  و أن عــددا  ــامــا من الضـــــــــــــــحــايــا إمــا أهنم ال يبل ون عن حــاال م على اإللالق 
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يلتمســـــــون املشـــــــورة/اإللالغ كـــــــ صـــــــيا وال عن لري  إرســـــــال رســـــــائك إلح ونية إىل أ  وحدة تالعة  ال أو
صـــي، للمحتت الرئيســـي. ويوصـــى ل ن تســـعى املنظمات جا دة إىل تلبية   ا اتاجة إىل االتصـــال الشـــ 

لاإلجــــــــامة إىل قنوات اإللالغ القائمة لالفعك، عند التماس املشــــــــورة أو عند اإللالغ. معلى ســــــــبيك املثال، 
  حن أن يتم الا عن لري  إنشاء املزيد من آليات أو خدمات اإللالغ احمللية.

 
 “شبكة األبران”متامعة تجرمة  - 7التوصية   

عن  ثت حى  “كــــبحة األقران”ة  دمات املشــــاريم يوصــــى وتالعة .اري محتت األمم املتحد - 28
 تتمحن املنظمات األخر  من االستفادة من   ا اإلجراء احملدد.

 
 النظر في القدرة على ألمراا التحقيقات - 8التوصية   

ما مت ت مســـــ لتا  فالة توامر الحفاءات اات الصـــــلة لاالســـــت الل واالنتالاك ا نســـــي  والتحرش  - 29
ت التحقي  و  لا اختاا قرار لإعطاء األولوية س ا القضــــــــــــايا  ظيان لالفعك لاألولوية ا نســــــــــــي يف وحدا

 يم املنظمات الثالث. ويوصــــى لإجراء تقييم ملعرمة ما إاا  انت وحدات التحقي  قادرة على أن تل   يف
 ي أن تؤخ  التوقعات وتفي لااللتزامات امللقاة على عاتقالا يف الســـــــــــــــياق اتامل. ويف   ا الصـــــــــــــــدد، ينب

االعتبــار حــامظــة قضـــــــــــــــــايــا وحــدات التحقي   ــاملــة نظرا ألنــه قــد ينشـــــــــــــــــ  لعض القل  من أن يفوق  يف
حاالت االســـت الل واالنتالاك ا نســـي  والتحرش ا نســـي عدد اتاالت األخر ، األمر ال    حن  عدد
املنظمات  يؤد  إىل وجــــــــــم غري مســــــــــتحت يف األجك الطويك. وعالوة على الا، يوصــــــــــى ل ن تنظر أن
محانيات .ميم املوارد والحفاءات املت صـــــــــــصـــــــــــة الالبمة حى تتمحن من إجراء التحقيقات إمزيد من  يف

واالجــــــــطالت لاملالا  اات الصــــــــلة ل مضــــــــك وأإم لريقة  حنة. ولاإلجــــــــامة إىل الا،  حن أخ  الف وة 
   الفردية.ا نس  من احملقق  يف االعتبار إلعطاء صورة مناسبة تاالت التحقي ل 
 

 ضمان توفير المعلومات ماستمرار لألطراف المعنية - 9التوصية   
 ناك، لوجه عا ، مســـــــتو  عال من الســـــــرية احمليطة لالتحقي  يف حاالت االســـــــت الل واالنتالاك  - 30

ا نســـــــــــــي  والتحرش ا نســـــــــــــي، و و أمر لال، األمهية. غري أن   ا ال ينب ي أن يعوق إمحانية حصـــــــــــــول 
و  لا املتالم أثناء التحقي  على لعض املعلومات املتعلقة لالتحقي  واملرحلة ال  لل الا. ويوصــــى الشــــا ي 

 ل ن يتم تقييم الحيفية ال   حن  ا إيصال املعلومات إىل األلرا  املعنية أثناء التحقي .
 

 توضيح ألمرااات تقديم المساعدة - 10التوصية   
من دعم الضـــــحايا قائمة لالفعك، يبدو أن  ناك لعض الشـــــحوك يف ح  أن  ناك أنواعا يتلفة  - 31

ميمــا يتعل  وــا  و موجود  مــا أن  نــاك حــاجــة إىل توســـــــــــــــيم ا يــارات. ويبــدو أن املبــادرات املشـــــــــــــــ  ــة 
ال سيما لي  ميما يتعل  ونم االست الل واالنتالاك ا نسي  محست، لك و  لا  ،الو االت مناسبة ل 

نســـــي. ويوصـــــى لإجراء اســـــتعرام مل تلة خدمات املســـــاعدة املتاحة على نطاق ميما يتعل  لالتحرش ا 
األمم املتحدة ويف  ك منظمة من املنظمات، مر زيا وعلى الصـعيد احمللي. وسـيسـتتبم الا توجـيحا لش ن 
إدارة إجراءات تقد  املســــاعدة، وا يف الا معرمة ما إاا  انت األمم املتحدة  ي ال  ســــتمول املســــاعدة 

مراد  املنظمات أو املشــــــــــــاريم. وعالوة على الا، ي وصــــــــــــى لإتاحة املعلومات على املســــــــــــتو  احمللي.  أو
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  ا الصـــــــدد، قد يحون من املالم اســـــــت دا  الدعاة من قبيك مقدمي ا دمات الصـــــــحية خار  األمم  ويف
 املتحدة إللالغ املعلومات.

 
 التركيز على التدامير اإلصاحية - 11التوصية   

ما،   يحشــــــة االســــــتعرام عن التدالري الفعلية املت  ة ل رم أن يحون سا أثر إصــــــالحي عمو  - 32
على لي ة العمك يف املحتت/الفري  املعي ال   ت ثر حبوادث االســــــــــت الل واالنتالاك ا نســــــــــي  أو التحرش 
ا نســـــــــــــــي. ويوصـــــــــــــــى لبح  مســـــــــــــــ لة ما إاا  ان من املمحن أن تقو  محاتت موثوق ميالا مثك محتت 

خالقيات أو محتت أم  املظا  لدور يف العملية اإلصـــــــــــــــالحية لفائدة املحاتت/األمرقة املعنية. و حن األ
يؤثر الا على اتالة الرا نة داخك املحتت/الفري  املعي،  ما  حن أن يؤثر لصـــــــــــــــورة عامة يف ا ال  أن

 الوقائي والت يري الثقايف.
 

 ت التاليةتحديد األولويات في الخطوا - 12التوصية   
ألدت لعض املحاتت/األمرقة املعنية لشـــــــحك مباكـــــــر لاإلجراءات املتعلقة لاالســـــــت الل واالنتالاك  - 33

ا نســــــــــــي  والتحرش ا نســــــــــــي مالحظة عامة مفاد ا أنه   ر س حى اآلن، الحثري من الوقت واملوارد على 
الا، مقد أ نشــــــي العديد من مرق إرســــــاء و دي  اإلجراءات والتدالري يف مراد  املنظمات. وعالوة على 

العمك املشــــــــــ  ة ل  الو االت وأمرقة التنســــــــــي  و ي ات اإللالغ عن التقد  احملرب. و  ا يعي أن وقتا أقك  
 ان محرسا لمنشطة امليدانية واملعا ة الفعلية للحاالت. ويوصى لتبسيط عمليات اإللالغ الداخلية على 

اتســاق اإلجراءات. وعالوة على الا، يوصــى  يحلة أمرقة التنســي ، نطاق األمم املتحدة من أجك  فالة 
ـــة تر يز ا الود على  ـــالتـــامل  فـــال ومـــا إىل الـــا، حى تحفـــك .نـــت تـــداخـــك ال امج ل  ا موعـــات، ول

 أ م لالنسبة لل طوات املقبلة.  و ما
 


