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عن الجهود التي يبذلها الصندوق لمكافحة خطاب الكراهية والعنصرية وأشكال تحديث 

 التمييز األخرى

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

ووضعت فرقة . 2020ومكتب الشؤون األخالقية في عام  شعبة االتصاالت تشترك في قيادتها الشعب متعددة

 بشأن خطاب الكراهية العمل خطة عمل مؤسسية للصندوق تستند إلى استراتيجية وخطة عمل األمم المتحدة

 )الملحق األول(.

 لخطابالعوامل المحركة استقصاء على نطاق الصندوق لتقييم ومعالجة األسباب الجذرية ووقد كان وضع  -2

االلتزامات واإلجراءات القابلة  مصفوفةومدرجا في ، خطة العمل من اجزء والعنصرية والتمييز، الكراهية،

 2021عام الفصل الرابع من  في االستقصاء وأجري. 1لتجديد الثاني عشر لموارد الصندوقفترة ال للرصد

بشأن انتشار ومصادر خطاب الكراهية والتمييز والعنصرية  الصندوقجميع أقسام جمع المعلومات من  بهدف

 الرئيسية. االستقصاءنتائج  الوثيقةهذه  وتوفرفيما يتعلق بالصندوق وبيئة العمل. 

مقدم  بخبرةاالستعانة من أجل عملية توريد  أجريتفقد  االستقصاء هو األول من نوعه، أن هذاإلى ونطرا  -3

، اتالخدموقد ُوضعت أسئلة االستقصاء بتوجيه من مقدم في هذا المجال.  خبرة لديه االستقصاءاتخدمات ل

األخرى التي أجرتها  االستقصاءاتاألسئلة السابقة ذات الصلة من  ،أيضا عند االقتضاء وباألخذ في االعتبار،

قائمة بالمنظمات مقدم خدمات االستقصاءات على هذا األساس، اقترح والمنظمات األخرى وكذلك الصندوق. 

 المقارنة.المتخذة أساسا 

 الملحقانظر أسئلة عن خطاب الكراهية ) 5أسئلة عن العنصرية والتمييز و 10سؤاال:  15 ءتضمن االستقصاو -4

عن  استقصاءمقارنة أخرى متخذة أساسا للأو جهات  المتحدةألمم ا من منظمات(. وبما أنه لم تجر أي الثاني

بشأن واستراتيجية األمم المتحدة  ،األسئلة على أساس خطة عمل الصندوق فقد ُوضعت ،خطاب الكراهية

 .اتالخدممقدم لوالمشورة المهنية  ،خطاب الكراهية

سبب التحديد  ،إذا رغبوا في ذلك ،نللمجبيي يتيحمما  ،منسدلةقائمة في أيضا أسئلة متابعة  االستقصاءتضمن و -5

ونوع  ،اإلثنيواألصل  ،والنسب ،واللون ،أو شهدوه )مثل الهوية العرقية اختبروهسلوك الذي للالمتصور 

اتصاالت  وأُجريت. عليها تووافقالنهائية  األسئلة العمل ةفرق تواستعرضالجنسي(.  والميل ،سنوال، الجنس

 .اإلجاباتأكبر عدد ممكن من  ستقطابامن أجل أهميته بيان و االستقصاء لترويج

بين موظفي الصندوق  2021نوفمبر/تشرين الثاني  26إلى  2في الفترة من  االستقصاءالخدمات مقدم وأجرى  -6

وأجاب . نمورديالوعقد ال يقل عن ثالثة أشهر( الذين لديهم ن ووالمتدرب االستشاريونوهم وغير الموظفين )

 اإلجابةمعدل وفي المائة.  42 بلغإجابة شخصا بمعدل  1 518شخصا من إجمالي  637ما مجموعه  عليه

أعلى بين الموظفين  كانوفي المائة(  44) 2019مكان العمل لعام  ستقصاءال مماثل الحصول عليه جرىالذي 

)أيضا  2019عام لمكان العمل  ستقصاءال أيضا مماثلاآلخرين، وهو  المجيبينمع مقارنة بالفي المائة(  57)

الحصول عليه  جرىالذي  اإلجابةيعتبر معدل  ،خبرته بناء على اتالخدممقدم ذكره  ماوفقا لوفي المائة(.  57

 نتيجة جيدة.

هو الطرف الوحيد  اتالخدم مقدمأن  هؤالء أُبِلغ ،المجيبين هويةعن وعدم الكشف  اإلجاباتلضمان سرية و -7

المجاالت  ُحددت ،بناء على تحليل أولي للنتائجو. الفردية ستبيانات واإلجاباتالا االطالع على يمكنهالذي 

 :عاجالالتالية على أنها تتطلب اهتماما 

                                                   
  والقدرة على الصمودالتعافي وإعادة البناء  -الصندوق  بالتجديد الثاني عشر لمواردتقرير هيئة المشاورات الخاصة  1

(GC 44/L.6/Rev.1.) 
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في الصندوق يعاملون  األشخاصأن  المجيبينفي المائة من  57يشعر  ،في الصندوق ككل .العنصرية والتمييز -8

في الصندوق يعاملون على قدم المساواة. والسبب  األشخاصفي المائة أن  22بينما ال يشعر  ،على قدم المساواة

في  50) نوع الجنس ايهيل ،في المائة( 57) الجنسية األصليةالرئيسي لعدم المساواة في المعاملة المذكورة هو: 

عن تلك التي جرى الحصول عليها  هذه النتائجتقل وفي المائة(.  30) واإلثنية ،في المائة( 34) سنوال ،المائة(

 سلطتهمأن  المجيبينمن في المائة  53 شعريو. ةالمرجعي القيم ومتوسطلمقارنة لالمتخذة أساسا المنظمات  في

 6 ويختلفاإلثني؛ أصلهم /جنسيتهم األصليةأو لونهم أو نسبهم أو  ،العرقيةهويتهم بسبب كمشرفين لم تقوض 

 محايدون. منهم في المائة 41 في حين أن هذا الرأيمع  منهم في المائة

 االثني عشرفي األشهر  ُمِذلّةمعاملة مهينة أو  يعاملواأنهم لم  المجيبينأفاد تسعة وسبعون في المائة من و -9

الزمالء من قبل ُمِذلّة أنهم عوملوا شخصيا بطريقة مهينة أو  المجيبينفي المائة من  11 يرىبينما  ،الماضية

والجنسية الجنس  نوع أن عوامل أخرى غير من هؤالء المائةفي  43 يرى. واألخيرة األشهر االثني عشرفي 

لعالقات الشخصية باعتبارها السبب الرئيسي  وذكرتهي سبب سوء المعاملة.  سنالعرق والو ثنيةاالو األصلية

من قبل  ُمِذلّةبطريقة مهينة أو  ء لهممعاملة زمال على المجيبينشهد ثالثة عشر بالمائة من وفي المائة(.  40)

إساءة في المائة( هو  35.7) لذلكآخرين في األشهر االثني عشر الماضية. وكان السبب الرئيسي  زمالء

 يليه نوع الجنس. ،السلطةاستعمال 

إلى أنهم سيبلغون عن حاالت  المجيبينفي المائة من  82أشار  ،فيما يتعلق باإلبالغ عن مثل هذه الحوادثو -10

إذا شهدوها في الصندوق  سنأو الدين أو الميل الجنسي أو اإلعاقة أو ال اإلثنيةتمييز على أساس العرق/ 

 (.2019استقصاء مكان العمل لعام نتيجة مماثلة في  تحققت)

أنهم استُبعدوا من االجتماعات أو المناقشات أو القرارات على أساس  المجيبينفي المائة من  81 يرىال و -11

أن  المجيبينفي المائة من  72 ويرىاإلثني؛ أصلهم /جنسيتهم األصليةأو  و نسبهمألونهم هويتهم العرقية أو 

في المائة(  19ظ أن هذا يمثل زيادة صافية )حوغير متحيزة. ولو عادلة أدائهم بشأن أُجريتالتقييمات التي 

 .2018للموظفين لعام  العالمي االستقصاءن نتائج ع

وكان لدى . الصندوق في نيالمجيب قدميةأ على أساس اكبير على االستقصاء تبايناجابات تفاوتت اإلعموما، و -12

ولئك الذين ألفي حين كان  ،بكثير أكثر إيجابية رأي لخمس سنوات أو أقل الصندوق مععملوا الذين  أولئك

 .سلبية أكثر ةالخدمة نظر فيأمضوا ست سنوات أو أكثر 

أو يشهدوا  يختبرواإلى أنهم لم  عموما نبويالمجأشار  ،فيما يتعلق بأسئلة خطاب الكراهية الكراهية.خطاب  -13

في المائة على التوالي( فيما يتعلق بعملهم في الصندوق في  95في المائة و 98خطاب الكراهية )من حالة 

شخصا(  13أو  ،في المائة 2بالفعل ) اختبروامن بين أولئك الذين قالوا إنهم واألشهر االثني عشر الماضية. 

زميل ( ال كتابة) شفهياخطاب الكراهية ب أدلىفقد  ،شخصا( 32أو  ،في المائة 5أو شهدوا خطاب الكراهية )

 .الجنسية األصليةالجنس أو  نوع إلىستند يعموما على أنه إليه  نظريُ وكان  الصندوقفي 

إلى مجموعات أو أفراد معينين في أن خطاب الكراهية الموجه  المجيبينفي المائة من  14شعر ما مجموعه و -14

بينما أشار البعض  ،ألنه يقلل من قيمة عملهملصندوق صالح ال دولة عضو قد أثر على العمل الذي يقومون به

 إلى أنه أدى إلى انخفاض األداء واإلنتاجية.

في المائة  71 يتراوح بينعلى األسئلة المتعلقة بالعنصرية والتمييز  ةاإليجابي اإلجاباتمعدل  وفي حين أن -15

قدره أسفر عن معدل إجابة باستثناء السؤال المتعلق بالمساواة في المعاملة في الصندوق الذي  ،في المائة 82و

 لمقارنة.ل االمتخذة أساسالمنظمات  نتائجمن  أقلكانت النتائج تجدر اإلشارة إلى أن بعض  ،في المائة 57

 تنقيحهالتحديد ما إذا كان ينبغي  المؤسسيةعمل ال خطةالعمل  قةفر ستعرضتس ،فيما يتعلق بإجراءات المتابعةو -16

ُ فس ،وإذا كان األمر كذلك ،االستقصاءفي ضوء نتائج  اإلدارة التنفيذية.  على لجنة منقحةقترح خطة عمل ت
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المؤسسية داخليا مع القوى العاملة في  االستقصاءنتائج  تقاسموافقت اإلدارة على  ،باإلضافة إلى ذلكو

 الصندوق.
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 الصندوق وخطة عمله بشأن خطاب الكراهيةموجز مقترح نهج 

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

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

تعزيز جهود " وتتمثل أهداف االستراتيجية وخطة العمل فياألوسع. في السياق العالمي  عدم التسامحاالستقطاب و العالم، وتناميأنحاء 

فعالة ألثر  اتستجابا صوغتمكين األمم المتحدة منو"، "الكراهية لخطاب والعوامل المحركة ألسباب الجذريةل التصديفي األمم المتحدة 

، وزيادة جهودنا لمعالجتها الخبيثةوجيهات مفيدة ألسرة األمم المتحدة في فهم هذه الظاهرة توفر توهي  ".خطاب الكراهية على المجتمعات

خطة الصندوق  معالكي يقودا  ومكتب الشؤون األخالقيةنت شعبة االتصاالت يّ وقد عُ  العالمي والوطني. يينوالتصدي لها على المستو

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

، ط العالمي والشراكات وتعبئة المواردشعبة االنخرا، وشعبة الموارد البشرية، ومكتب المستشار العام، واألثر وتقديرشعبة البحوث و

، واإلدماج والشؤون الجنسانيةشعبة البيئة، والمناخ، ، وشعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وشعبة سياسات العمليات والنتائجو

رابطة موظفي و الميدانيوحدة الدعم  ن عنوممثل يعودُ . وناقشت فرقة العمل نطاق العمل، واألهداف، والخطوات األولى. االجتماعي

والموظفين. واجتمعت هذه المجموعة الموسعة عدة مرات  ي الميدانلمشاركة لتمكين فرقة العمل من االستفادة من منظور  إلى ا الصندوق

 الوكالتين األخريين اللتينمع الدوائر . وعند وضع خطة العمل، تواصل أعضاء فرقة العمل المشتركة بين 2020و 2019في عامي 

 على خطة العمل المقترحة. لجنة اإلدارة التنفيذية، وافقت 2020إمكانات التعاون. وفي عام لبحث ا ممن روما مقرا له انتخذت

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، 

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

 األعضاء، والشركاء اآلخرين.

 ا.ماستراتيجية وخطة عمل األمم المتحدة أو التي تستند إليه أعدتها د التيالموا ستخداما 

أو نوع العقد، بما في ذلك  مركز الخدمة، بغض النظر عن بأكملهاالصندوق القوى العاملة في الجمهور الداخلي:  – الجمهور األساسي  ر المستهدفوالجمه

 عن حوار السياسات مع شركاء الصندوق. نوالمسؤولاإلدارة العليا والموظفون 

  الجمهور الخارجي: الدول األعضاء في الصندوق والشركاء اآلخرون. –الجمهور الثانوي 
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إلى  بشأن خطاب الكراهية إلى استراتيجية وخطة عمل األمم المتحدة تينستندالمقترحتين المتقديم استراتيجية وخطة عمل الصندوق   النهج

 الصندوق ودوله األعضاء بها.القوى العاملة في الموافقة عليها، إبالغ  وبمجرد. التنفيذيةلجنة اإلدارة 

 المرحلة األولى:

بموضوع خطاب  التعريف

الكراهية والخطة المقترحة داخليا. 

الداخلي التواصل ستخدم نهج يوس

مجموعة متنوعة من قنوات 

روج للحوار يوالتواصل الداخلية 

  المتبادل.

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

 ، ووصف اإلجراءات المتخذة حتى تاريخه.بناء على طلبهللعمل 

  المستشار الخاص المعني بمنع اإلبادة شعبة االتصاالت ومكتب الشؤون األخالقية وإرسالها إلى ي إعداد رسالة من مدير   :2الخطوة

 .إليه ، وإحالة خطة عمل الصندوقالجماعية

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

شعبة االتصاالت ومكتب الشؤون بإدارة الدوائر ( إبالغ الموظفين بأن فرقة عمل مشتركة بين 2؛ )الكراهية خطاببشأن  المتحدة

 لوضع خطة العمل الخاصة بالصندوق. قد أنشئتاألخالقية 

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

 عب.مع الموظفين خالل اجتماعاتهم على مستوى الدوائر/الشُ ذلك  بشأن ثنائية االتجاه، والطلب منهم إجراء مناقشة لمديرينوا

  مع الموظفين وغير الموظفين على الشبكة الداخلية للصندوق.المقررة المعلومات واإلجراءات تبادل  :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 نُهج األمم :8الخطوة 

، الشخصية لخطاب الكراهيةالتجارب ن الموظفين من تحديد يمكّ  استقصاءإعداد عب ذات الصلة ومقدم الخدمات، بمساعدة من الدوائر/الشُ   والرصد التقييم: ثانيةالمرحلة ال

شركاء الصندوق أو  في بيئة عملهم، بما في ذلك ما إذا كانوا قد شهدوا حوادث خطاب كراهية بين الكراهيةحدوث خطاب ومدى 

 المتعاقدين معه. الموردين

  خطة العمل. حسب االقتضاء في واالستفادة منهاالتعلم من النتائج  

 .إبالغ النتائج إلى اإلدارة والمجلس التنفيذي 

 في نهاية المطاف. هخطاب الكراهية والقضاء عليالتصدي لتماس التوصيات بشأن سبل ال 
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  من خالل الشبكة الداخلية للصندوق واقتراح خطاب الكراهية كموضوع لجلسة تفاعلية )عندما  التطوراتعلم بآخر  علىالموظفين إبقاء

 يصبح ذلك ممكنا(.

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

 تكييف مواد األمم المتحدة وبرامجها التدريبية. وأاستخدام   والتوعيةالتعليم  :ثالثةالمرحلة ال

  خطاب الكراهية ورصد اإلنجاز.ل للتصدي ، عند االقتضاء،معيارية محددة للصندوق يةتدريب وحداتإعداد 

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

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



EB 2022/135/R.3 الملحق الثاني 

7 

 أسئلة عن العنصرية والتمييز

 في الصندوق على قدم المساواة. األشخاصعامل يُ  -1

عملي من مشرفي بسبب ل تقديرحصول على لل برأكالعمل بجد  يعلأشعر أنه يجب  ،بالمقارنة مع زمالئي -2

 .االثني أصلي أو جنسيتي األصليةأو  نسبيهويتي العرقية أو لوني أو 

على عملي بسبب هويتي  ةمن االجتماعات والمناقشات والقرارات التي تؤثر مباشر ي استُبعدتنأنأعتقد  -3

 .االثني أصلي أو جنسيتي األصليةأو  نسبيالعرقية أو لوني أو 

 هجنُ الو معارفالو تخلفياالو ،تخبراالونظر الوجهات مختلف تقدر هي و بالتنوع والشمولتلتزم منظمتي  -4

 .جميع موظفيهادى ل

النظر عن هويتهم العرقية  بصرفبين الزمالء  عادل على نحومهام العمل في مكان عملي موزعة  أشعر أن -5

 .االثني أصلهم أو جنسيتيهم األصليةأو لونهم أو نسبهم أو 

 أصلي أو جنسيتي األصليةأو  نسبيبسبب هويتي العرقية أو لوني أو  قّوِضت قد أشعر أن سلطتي كمشرف -6

 .االثني

 وغير متحيزة. عادلةأدائي  أجريت بشأنالتقييمات التي  -7

في  سنالالجنسي أو اإلعاقة أو  الميلأو الدين أو  اإلثنيةإذا شهدت حالة من التمييز على أساس العرق/ -8

 فسأبلغ عنها. ،الصندوق

 من قبل زمالئي. ةُمِذلّ عوملت شخصيا بطريقة مهينة أو  ،الماضيةعشر ثني االفي األشهر  -9

 .ُمِذلّةشهدت زمالء يعاملون زمالء آخرين بطريقة مهينة أو  ،في األشهر االثني عشر الماضية -10

 الكراهية خطاب بشأنأسئلة 

 عملي في الصندوق.في سياق خطاب كراهية  كنت موضوع ،في األشهر االثني عشر الماضية -11

 عملي في الصندوق. في سياقشهدت حوادث خطاب الكراهية  ،عشر الماضية في األشهر االثني -12

بحالة خطاب كراهية موجه إلى  علمت ،الصندوق مععملي  وفي سياقاالثني عشر الماضية في األشهر  -13

 مجموعة معينة أو أفراد معينين في دولة عضو في الصندوق.

في دولة عضو في الصندوق على العمل  معينينأو أفراد معينة يؤثر خطاب الكراهية الموجه إلى مجموعات  -14

 الصندوق. لصالحأقوم به الذي 

 خطاب الكراهية في الصندوق. من حوادث لإلبالغ عن حادث يجب االتصالأعرف بمن  -15

إلدخال  إطارنب االخيارات التالية إلى جبقوائم منسدلة  للمجيبين أتيحت ،استنادا إلى األسئلة واإلجابات المقدمة

 مزيد من المعلومات: تقديم"( من أجل غير ذلك)في حالة كان الخيار المقدم "اختياري نص 

 :اختُبرالذي  الكراهية خطابأساس التمييز/ (1)

 سنال 

 اإلعاقة 

 اإلثنية 

 جنسنوع ال 
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 يةانالهوية الجنس 

 الجنسية األصلية 

 الصفات الِخلقية 

 العرق 

 دينال 

 الجنسي الميل 

 العوامل الشخصية األخرى 

 ال أعرف 

 :بلمن قِ  شُهد/اختُبرخطاب الكراهية الذي  ارتُكب (2)

 زميل في الصندوق 

 مع الصندوق متعاقد مورد 

 عنها أو ممثل ،هيئة حكومية 

 وموظفو منظمات األمم المتحدة  ،جهات أخرى )على سبيل المثال المنظمات غير الحكومية

 وموظفو المؤسسات المالية الدولية( ،األخرى

 :شُِهد  /اختُِبر  مصدر خطاب الكراهية الذي  (3)

 بريد االلكترونيال 

 وسائل التواصل االجتماعي 

 شفهيا 

 جريدة/مجلة/وثائق/مواد مطبوعة أخرى 

 غير ذلك 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


