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 مقدمة -أوال 

فرقة عمل أنشأ الصندوق ، بشأن خطاب الكراهية الستراتيجية وخطة عمل األمين العام لألمم المتحدةاستجابة  -1

 شعبة االتصاالت ومكتب الشؤون األخالقية. وفي رسالة بتاريخ تشترك في قيادتها الشعب متعددة

على المساهمة في االستراتيجية  الصندوق ، أبلغ رئيس الصندوق األمين العام عن عزم2020مارس/آذار  24

 شرت الرسالة على المنصة التفاعلية للدول األعضاء.وخطة العمل. ون  

بشأن  ووضعت فرقة العمل خطة عمل مؤسسية للصندوق تستند إلى استراتيجية وخطة عمل األمم المتحدة -2

مايو/أيار  15في  عليها أ طلعوقد صادقت اإلدارة على خطة عمل الصندوق، و خطاب الكراهية )انظر الملحق(.

المكلف من قبل األمين العام بتنفيذ استراتيجية األمم  المستشار الخاص المعني بمنع اإلبادة الجماعية 2020

التطورات األخيرة، والوضع الحالي، والخطوات  وثيقةالهذه وتتناول خطة الصندوق. يجري تنفيذ المتحدة. و

 التالية.

لتجديد الثاني عشر فترة ال االلتزامات واإلجراءات القابلة للرصد خطة العمل المؤسسية، ومصفوفة وتشمل -3

العوامل المحركة على نطاق الصندوق لتقييم ومعالجة األسباب الجذرية و استقصاءإجراء  1لموارد الصندوق

والغرض منه هو  2021عام  في االستقصاء جرىي   أن المقرر ومن. والعنصرية والتمييز، الكراهية، لخطاب

 إلى المجلس التنفيذي. االستقصاءجمع المعلومات من سائر الصندوق. وسوف تقدم فرقة عمل الصندوق نتائج 

. وسوف تستكمل هذه العملية بحلول نهاية االستقصاءاتمقدم خدمات  وتجري عملية توريد لالحتفاظ بخبرة -4

والجوانب  االستقصاءمع مقدم الخدمات المختار على وضع أسئلة  عملالفرقة مارس/آذار. ومن ثم ستعمل 

استجابة الصندوق للمضي قدما فيما يتعلق  لوضعأساسية  االستقصاء . وستكون نتائجلالستقصاءاللوجستية 

 بخطاب الكراهية والعنصرية.

المتحدة، اجتمع  الذي تتبعه منظومة األممنهج الومن أجل جمع المزيد من المعلومات وضمان االتساق مع  -5

مكتب المستشار الخاص المعني بمنع اإلبادة الصندوق بممثلي فرقة عمل  في قيادة المشتركانالرئيسان 

نهجه االستباقي، وإنشائه لفرقة ل الصندوقب وأ شيد. 2021فبراير/شباط  1التابع لألمم المتحدة في الجماعية 

لذي وضعه في موقع متقدم بين منظمات ألمر اا ،استقصاءمه إجراء ازتعفضال عن ا، العمل وخطة العمل

عي الصندوق لالنضمام إلى منظومة األمم المتحدة، ود   ات ذات الصلة فيخبرتبادل الاألمم المتحدة. وجرى 

شبكة األمم المتحدة . كما د عي الصندوق للمشاركة في المعني بخطاب الكراهيةلألمم المتحدة الفريق العامل 

 ن.مفّوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنساقيادة مكتب ب العنصري وحماية األقلياتالمعنية بالتمييز 

وتنهض فرقة العمل بأنشطة االتصاالت لتوعية الموظفين وتقديم المعلومات عن القضايا المرتبطة بخطاب  -6

لتصدي لخطاب بشأن كيفية معالجة وا المذكرة التوجيهية لألمم المتحدةوتم تقاسم الكراهية والعنصرية. 

مع الموظفين، وكذلك فيديو األمين العام، الذي يسلط فيه الضوء ليس فقط على  19-الكراهية المتعلق بكوفيد

 خطاب الكراهية، واإلقصاء، والتمييز.على تصاعد  أيضا الخوف والقلق خالل الجائحة، بلتزايد 
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مدونة  ديسمبر/كانون األول 10الموافق  يوم حقوق اإلنسان في ، نشر رئيس الصندوقفي اآلونة األخيرةو -7

مع التمييز،  عدم التسامح إطالقاللتأكيد على التزام الصندوق ب لصندوق )اإلنترانت(لالداخلية شبكة العلى 

رؤساء الوكاالت الذي أصدره والعنصرية، وخطاب الكراهية. وتأتي هذه المدونة في أعقاب البيان المشترك 

خالل  2020 في أكتوبر/تشرين األولضد العنصرية وجميع أشكال التمييز التي تتخذ من روما مقرا لها 

، والمجلس التنفيذي للصندوق، منظمة األغذية والزراعة مجلساالجتماع المشترك غير الرسمي الرابع ل

تيح على المنصة ، كما أ  لصندوقلالداخلية شبكة لاالبيان على  ونشروالمجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي. 

 التفاعلية للدول األعضاء.

بل التنوع واإلدماج في مكان العمل من ق  بشأن تدريب جديد تنفيذ وبالتوازي مع جهود فرقة العمل، يجري  -8

عب. ويعيد العرض النظر في القيم مكتب الشؤون األخالقية من خالل اجتماعات الموظفين على مستوى الش  

خطاب الكراهية  ويتناول، مكان العملاألساسية للصندوق، كما يناقش الحواجز التي تعترض اإلدماج في 

 وجميع أشكال التمييز.

إبالغ المجلس بو الصندوقخطة عمل  في المتوخاة جميع المخرجاتل الكامل تنفيذالب ةملتزمفرقة العمل و -9

 .المستجدات وفقا لذلكعن آخر التنفيذي 
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 خطاب الكراهيةموجز مقترح نهج الصندوق وخطة عمله بشأن 

 

ن . وعيّ بشأن خطاب الكراهية ألمم المتحدةاخطة عمل كاالت األمم المتحدة صياغة خطة لتنفيذ استراتيجية وو طلب األمين العام من جميع  الخلفية

الكراهية حول العالم، خطاب بتصاعد لقيادة االستراتيجية وخطة العمل، اعترافا  الخاص المعني بمنع اإلبادة الجماعية همستشاراألمين العام 

دعم تعزيز جهود األمم المتحدة ل" وتتمثل أهداف االستراتيجية وخطة العمل فياألوسع. في السياق العالمي  عدم التسامحاالستقطاب و وتنامي

بفعالية ألثر خطاب  تمكين األمم المتحدة من االستجابةو"، "الكراهية لخطاب والعوامل المحركة معالجة األسباب الجذريةالدول األعضاء في 

، وزيادة جهودنا لمعالجتها والتصدي الخبيثةوهي تقدم توجيهات مفيدة ألسرة األمم المتحدة في فهم هذه الظاهرة  ".الكراهية على المجتمعات

الصندوق لالستجابة لكي يقودا بشكل مشترك خطة  نت شعبة االتصاالت ومكتب الشؤون األخالقيةيّ وقد ع   العالمي والوطني. يينلها على المستو

شعبة البحوث مؤلفة من ممثلين من شعبة الخدمات اإلدارية، والدوائر بين  ةعمل مشترك ةفرق لطلب األمين العام. وجمعت القيادة المشتركة

سياسات العمليات  شعبة، وشعبة االنخراط العالمي والشراكات وتعبئة الموارد، وشعبة الموارد البشرية، ومكتب المستشار العام، ووتقييم األثر

. وناقشت فرقة العمل شعبة البيئة، والمناخ، والتمايز بين الجنسين، واإلدماج االجتماعي، وشعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ووالنتائج

ة لتمكين فرقة لمشاركإلى ا رابطة موظفي الصندوقو ،وحدة الدعم الميداني ن عنوممثل يعود  نطاق العمل، واألهداف، والخطوات األولى. 

. وعند وضع 2020و 2019والموظفين. واجتمعت هذه المجموعة الموسعة عدة مرات في عامي  ي الميدانالعمل من االستفادة من منظور  

إمكانات التعاون. وفي الستطالع مع الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها الدوائر خطة العمل، تواصل أعضاء فرقة العمل المشتركة بين 

 على خطة العمل المقترحة. لجنة اإلدارة التنفيذية، وافقت 2020عام 

مهمة الصندوق،  ان، وتعكسبشأن خطاب الكراهية إلى استراتيجية وخطة عمل األمم المتحدة انتستندوضع وتنفيذ استراتيجية وخطة عمل   أهداف الصندوق

 الخارجيين. وشركاءهقواعد السلوك فيه، وموظفيه، وعملياته القطرية،  ومدونةوقيمه، وحوكمته، 

  االستشاريين، والمتدربين(، الخبراء التعريف باستراتيجيات وخطط عمل األمم المتحدة والصندوق لجميع الموظفين، وغير الموظفين )مثل

 والدول األعضاء، والشركاء اآلخرين.

 ا.مية وخطة عمل األمم المتحدة أو التي تستند إليهاستراتيج أعدتها د التيستخدام المواا 
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أو نوع العقد، بما في ذلك اإلدارة العليا  مركز الخدمةالجمهور الداخلي: قوة عمل الصندوق بكاملها، بغض النظر عن  – الجمهور األساسي  الجماهير المستهدفة

 عن حوار السياسات مع شركاء الصندوق. نوالمسؤولوالموظفون 

  الجمهور الخارجي: الدول األعضاء في الصندوق والشركاء اآلخرون. –الجمهور الثانوي 

لجنة اإلدارة إلى  بشأن خطاب الكراهية إلى استراتيجية وخطة عمل األمم المتحدة ةستندتقديم استراتيجية وخطة عمل الصندوق المقترحة الم  النهج

 عمل الصندوق ودوله األعضاء بها. . ومتى تمت الموافقة عليها، إبالغ قوةالتنفيذية

 المرحلة األولى:

بموضوع خطاب الكراهية  التعريف

والخطة المقترحة داخليا. وسوف 

االتصاالت الداخلية ستخدم نهج ي  

مجموعة متنوعة من قنوات 

االتصاالت والترويج للحوار 

  المتبادل.

  وضع اللمسات األخيرة على رسالة من رئيس الصندوق وإرسالها إلى األمين العام لألمم المتحدة إلبالغه عن خطة الصندوق للعمل  :1الخطوة

 ، ووصف اإلجراءات المتخذة حتى تاريخه.بناء على طلبه

  ستشار الخاص المعني بمنع اإلبادة المشعبة االتصاالت ومكتب الشؤون األخالقية وإرسالها إلى ي إعداد رسالة من قبل مدير   :2الخطوة

 .إليه ، وإحالة خطة عمل الصندوقالجماعية

  استراتيجية وخطة عمل األمم المتحدة( مشاطرة 1تصميم ونشر مدونة لرئيس الصندوق على الشبكة الداخلية للصندوق من أجل: ) :3الخطوة 

 قد أنشئتشعبة االتصاالت ومكتب الشؤون األخالقية بقيادة الدوائر ( إبالغ الموظفين بأن فرقة عمل مشتركة بين 2؛ )الكراهية خطاببشأن 

 لوضع خطة العمل الخاصة بالصندوق.

  والمدراء،  لجنة اإلدارة التنفيذيةمن أجل  بشأن خطاب الكراهية استراتيجية وخطة عمل األمم المتحدةرسائل رئيسية عن إعداد  :4الخطوة

 عب.شأنها مع الموظفين خالل اجتماعاتهم على مستوى الدوائر/الش  في اتجاهين بوالطلب منهم إجراء مناقشة 

  تقاسم المعلومات واإلجراءات المزمعة مع الموظفين وغير الموظفين على الشبكة الداخلية للصندوق. :5الخطوة 

  إبالغ الدول األعضاء عن طلب األمين العام وخطة الصندوق من خالل المنصة التفاعلية للدول األعضاء. :6الخطوة 

  إعداد مواد إعالمية وتعليمية رقمية استنادا إلى منتجات األمم المتحدة. :7الخطوة 

  مؤسسي.المتحدة والصندوق للتصدي لخطاب الكراهية على الموقع الشبكي ال نشر ن هج األمم :8الخطوة 
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، التجارب الشخصية لخطاب الكراهيةن الموظفين من تحديد يمكّ  استقصاءإعداد عب ذات الصلة ومقدم الخدمات، بمساعدة من الدوائر/الش    والرصد التقييم: ثانيةالمرحلة ال

في بيئة عملهم، بما في ذلك ما إذا كانوا قد شهدوا حوادث خطاب كراهية بين شركاء الصندوق أو البائعين  الكراهيةومدى حدوث خطاب 

 المتعاقدين معه.

 خطة العمل. حسب االقتضاء فيدماجها إالتعلم من النتائج و  

 .إبالغ النتائج إلى اإلدارة والمجلس التنفيذي 

 في نهاية المطاف. هالكراهية والقضاء عليتماس التوصيات بشأن سبل معالجة خطاب ال 

  من خالل الشبكة الداخلية للصندوق واقتراح خطاب الكراهية كموضوع لجلسة تفاعلية )عندما يصبح ذلك  دائم العاطّ  علىالموظفين إبقاء

 ممكنا(.

   بعمليات وأنشطة الصندوق.، رصد خطاب الكراهية على المنصات الرقمية العامة فيما يتعلق عب ذات الصلةبمساعدة من الش 

 استخدام وتكييف مواد األمم المتحدة وبرامجها التدريبية.  التعليم والتواصل :ثالثةالمرحلة ال

  خطاب الكراهية ورصد اإلنجاز، حسب االقتضاء.ل للتصدي وحدات تدريب معيارية محددة للصندوقإعداد 

   آليات لدعم الضحايا. عب ذات الصلة، وضع و/أو تعزيزبالتشاور مع الدوائر/الش 

  على الشبكة الداخلية للصندوق. استطالعات الرأيجس نبض المنظمة بانتظام من خالل 

 


