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التحرش ألمم المتحدة لمنع اتحديث نهج الصندوق للتطرق الستراتيجية واع و 
 الجنسي والتصدي لهم واالضعتدا االستغالل الجنسي الجنسي و 

 المقدمة -أوال
واسعة لحاالت التحرش الجنس  واالستغالل الجنس   ف  األشهر األخيرة، كان هنالك تغطية إعالمية -1

الجنس ، الت  ارتكبها أفراد يعملون لصالح منظمات دولية تتمثل واليتها ف  توفير المساعدة  العتداءوا
 .للفئات السكانية الضعيفة للغاية ف  جميع أنحاء العالم

إجراءات أكبر  ذإال أن اإلدارة ملتزمة باتخا .للتطرق لشكاوى التحرش الجنس  متينويتمتع الصندوق بنظام  -2
 الجنس  حسين استجابة المنظومة ككل لالستغالللتألمم المتحدة ل ألمين العاما للتطرق الستراتيجية

وتوفر هذه الوثيقة معلومات عن اإلطار الموجود والخطوات التالية لتعزيز إجراءات  1الجنس . االعتداءو 
 الجنسيين والتصدي لهما. االعتداءاالستغالل و الصندوق الرامية إلى منع 

ر األمين العام لألمم المتحدة تقريرا بعنوان "التدابير الخاصة للحماية من ، نش2017ف  فبراير/شباط  -3
(. وعرض هذا التقرير تقديرا لإلجراءات الت  71/818)ألف/.الجنسييين: نهج جديد واالعتداءاالستغالل 

الجنسيين، والتحديات المستمرة، واإلجراءات  واالعتداءاألمم المتحدة حتى اآلن للتصدي لالستغالل  اتخذتها
 األمم المتحدة ككل.منظومة والتوصيات الرامية إلى تحسين نهج  ،المقترحة

الجنسيين هم أساسا من النساء واألطفال، وهم األكثر  واالعتداءووفقا لهذا التقرير، فإن ضحايا االستغالل  -4
. ويعتبر العنف من ناطق الت  تعمل بها األمم المتحدةفئات السكان الجائعة والفقيرة ف  الم بين ضعفا من
جهود اإلنمائية واإلنسانية على مستوى المنظومة اليقوض كما أنه  ،ير مقبول على اإلطالقغهذا النوع 

 بأسرها.

( 1التوصيات الت  خرج بها األمين العام لألمم المتحدة حول أربعة أركان وه : ) تمحورت ،وف  تقريره هذا -5
( 2ووضع حقوقهم وكرامتهم ف  صدراة جهود األمم المتحدة؛ ) ،الضحايا أنفسهم عاليا ومسموعاجعل صوت 
( بناء شبكة ألصحاب 3الجنسيين من العقاب؛ ) واالعتداءفالت مرتكب  جرائم االستغالل إلوضع حد 

 والتصديين الجنسي واالعتداءالمصلحة المتعددين لدعم جهود األمم المتحدة الرامية إلى منع االستغالل 
( إعادة توجيه نهج األمم المتحدة إزاء االتصاالت االستراتيجية من أجل إذكاء الوع  حول العالم 4؛ )لهما

 الجنسيين. واالعتداءبمشكلة االستغالل 

أعضاء منظمات األمم  ين للتنسيق، التزمي، وف  دورة مجلس المدراء التنفيذ2017تشرين الثان  /وف  نوفمبر -6
الجنسيين ف   واالعتداءالمتحدة بصورة حازمة بالنهج المقترح لألمين العام للتصدي بصورة شاملة لالستغالل 

الجنسيين والتصدي  واالعتداءالوقت المناسب، واستعراض وتحسين اإلجراءات الرامية إلى منع االستغالل 
 لهما.

                                                      
إجراء ، األولالملحق  النقطة الثالثة، هاء، 95الفقرة  GC 41/L.3تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق  1

  49الصفحة قابل للرصد 
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 نهج الصندوق -ثانيا

ية والمبادئ األساسية للصندوق المتمثلة ف  النزاهة، واالحترام، والمهنية، والتركيز على تنعكس القيم الجوهر  -7
وتمكن موظف  الصندوق واألفراد الذين  ،النتائج ف  مدونة السلوك ف  الصندوق، الت  توفر توجيها واضحا  

تقهم، بما يتماشى يعملون لصالح الصندوق من التصرف بصورة أخالقية، ومن أداء المهام الملقاة على عا
وال يتم التسامح إطالقا مع األعمال الت  قد تنعكس سلبا على الصندوق أو مع هذه المبادئ والقيم الجوهرية. 

مدونة السلوك إلى اللغات الرسمية األربعة ف   وترجمت. خرآإلى عملياته بأي شكل  ءالت  قد تس 
 نترنت.الصندوق وه  اآلن متاحة على موقع الصندوق على شبكة اإل

ضمن مكان العمل أو فيما يتعلق بالعمل الذي  ال يتسامح الصندوق إطالقا مع أي شكل من أشكال التحرش -8
يؤدى نيابة عن الصندوق ف  مقر الصندوق أو ف  الميدان. ويتضمن ذلك منع أي شكل من أشكال 

نس  مما له عالقة الج االعتداءمثل التحرش الجنس  ف  مكان العمل أو االستغالل الجنس  و  ،التحرش
، وقد تشكل أرضية جدية من سوء السلوك وتشكل هذه السلوكيات غير المقبولة أشكاالبعمليات الصندوق. 

نهاء العقود حالة القضية إلى السلطات الوطنية. وف  حال كان أي إأو  ،للفصل من دون سابق إنذار، وا 
مثل هذا التصرف لوقوع موظف من موظف  الصندوق أو من األفراد الذين يعملون لصالح الصندوق مدركا 

 والتعاون إذا كان ذلك ضروريا.على الفور، توجب عليه اإلبالغ عنه ي

اإلجراءات الضرورية لوضع مقطع خاص  قومع إطالق تقرير األمين العام لألمم المتحدة، اتخذ الصندو  -9
للجزاءات على الشكل  ابسوء السلوك المتعلق باالستغالل الجنس  وتقديره كما حددته األمم المتحدة ف  إطاره

 2التال :

 . اد المستفيدين في سياق ضعمليات الصندوق في الميدان ضعتدا  الجنسيالستغالل الجنسي واالا

من موقع الضعف أو اختالف القوى أو  اعتداءعل  أو محاولة ف اعتداءأي  االستغالل الجنسي:
قة ألغراض جنسية، بما ف  ذلك دون أن يقتصر على االستفادة النقدية أو االجتماعية أو ثال

  ؛ة من االستغالل الجنس  لآلخرينيالسياس

المادي، الذي يحمل طبيعة جنسية،  العتداءهديد باتفعل  مادي أو  انتهاك أي :الجنسي االضعتدا 
 الظروف الكيدية أو غير المتكافئة. تحتسواء بالقوة أو 

، أدخل 2017الجنس ، وف  يوليو/تموز  عتداءعالوة على ذلك، ولتعزيز اإلبالغ عن االستغالل الجنس  واال -11
ت  ترجمت إلى اللغات هذه اإلجراءات، ال تنشر قد و الصندوق إجراءات لإلنذار للحماية من أخطار االنتقام. 

نترنت، والغاية منها تشجيع أولئك األربعة الرسمية للصندوق على موقع الصندوق المفتوح على شبكة اإل
هنالك خطوط  ،الذين تمتلكهم الشواغل أو الشكوك بسوء سلوك يتعلق بالصندوق لإلبالغ عنه. ولهذه الغاية

ل  والخارج  على شبكة اإلنترنت لإلبالغ بسرية لكترون  متاح على موقع الصندوق الداخإساخنة وبريد 
 تامة.

                                                      

 .ST/SGB/2003/13 :https://oios.un.org/resources/2015/01/ST-SGB-2003-13.pdfانظر نشرة األمين العام   2
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ويعتبر مكتب الشؤون األخالقية ومكتب  حاليا لإلبالغ عن سوء السلوك: وهنالك العديد من اآلليات المتاحة -11
المراجعة واإلشراف قنوات اإلبالغ المكرسة لهذه الغاية. إضافة إلى ذلك، يمكن لألفراد أن يسعوا للحصول 

من أشخاص مرجعيين آخرين مثل موظف  شعبة الموارد البشرية، أو المشرفين/المدراء أو على المشورة 
 لموظفين أو اللجنة التنفيذية لرابطة موظف  الصندوق.امستشارة 

وكجزء من إجراءات التعيين، يتوجب على جميع الموظفين الجدد ف  الصندوق أن يوقعوا إعالنا بأنهم  -12
ويعتبر نفاذ التعيين مرهونا باإليفاء بجميع اإلجراءات اإلدارية، بما فيها توقيع مثل سيمتثلون لمدونة السلوك. 

 متثل لمدونة السلوك.يتوجب عليه أن يعلن سنويا بأنه سي هذا اإلعالن. وطالما كان الموظف تحت العقد،
وك. إضافة أيضا لمدونة السل وغيرهم من غير الموظفين العاملين لدى الصندوق ونالمستشار يخضع كذلك 

الصندوق متوفر ف  إلى ذلك، هنالك تدريب إلزام  على مدونة السلوك وبرنامج تدريب ضد المضايقات 
على شبكة اإلنترنت، لضمان وصول جميع األفراد العاملين ف  الصندوق إليه بغض النظر عن مقر 

 عملهم.

وكل إليها مهام التحقيقات ف  الصندوق. وتتبع تأما شعبة التحقيقات ف  مكتب المراجعة واإلشراف ف -13
، ويحق للجميع أن يتمتع بفرصة االستجابة لحسب األصو  التطبيق واجبة العمليةاإلجراءات التأديبية 

الحقة عندما ترسل المرحلة اللالدعاءات بسوء السلوك ضدهم ضمن عملية التحقيقات هذه، عالوة على 
الموظفين فيتخذها رئيس الصندوق بناءا على توصية من  ضدجزاءات وأما ال رسالة اتهام للشخص المعن .

، واالستغالل الجنس  الجنس  عتداءلجنة الجزاءات. ويمكن لسوء السلوك الجدي، مثل التحرش الجنس  واال
أن يكون مبررا للفصل عن العمل بدون سابق إنذار. وعندما يمتلك الصندوق األسباب الكافية لالعتقاد بأن 

حالة القضية برمتها إلى السلطات المحلية ألغراض تطبيق القانون. وبما إبلد ما قد انتهكت، يجوز له قوانين 
نشر التقرير السنوي لمكتب المراجعة واإلشراف ي، 2004يتفق مع جهود الشفافية ف  الصندوق، ومنذ عام 

 .ةعن أنشطة التحقيقات فيه، ويتاح لجمهور العام

 2018الماي قدما: اآلفاق لعام  -ثالثا
على خلفية المركزية عمليات الصندوق واالعتراف بأنه يمكن فعل المزيد لتحسين نهج الصندوق إزاء منع  -14

الجنس  والتصدي لهما، تم إنشاء فريق مهام متعدد الشعب لهذه الغاية ف   عتداءاالستغالل الجنس  واال
مدير شعبة الشؤون األخالقية وهو يتألف من ممثلين عن  هام هذايقود فريق الم. و 2018يناير/كانون الثان  

 مكتب المستشار العام، وشعبة الموارد البشرية، ومكتب المراجعة واإلشراف وشعبة االتصاالت.

وتتلخص والية فريق المهام هذا ف  االستعراض والخروج بتوصيات لتعزيز العمليات والسياسات واإلجراءات  -15
وتتضمن إعداد سياسة لمنع  الجنس . عتداءة، الرامية للتطرق لالستغالل الجنس  واالوالمؤسسي التشغيلية

جراءات وآليات لدعم ضحايا االستغالل الجنس  واال عتداءاالستغالل الجنس  واال  عتداءالجنس ، وا 
ت مثل تفحص الحالة وتحري المعلوما ،الجنس . وسوف تستعرض فرقة المهام هذه عمليات الموارد البشرية

أي فرصة عمل قبل أن يفصح المتقدم للوظيفة وبصورة كاملة عن أية اتهامات  توفيراألساسية لضمان عدم 
 عتداءجنائية أو جزاءات أو غيرها من اإلجراءات التأديبية، وبخاصة تلك المتعلقة باالستغالل الجنس  واال

 الجنس .
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، مثل تلك المذكورة اليا ف  الصندوقح المتبعةأفضل الممارسات  وكذلك سيستعرض فريق المهام أيضا -16
 تعزيز:للتحسين أو للحاجة هنالك أدناه، وذلك لتقدير فيما لو كانت 

 الموظف الجديد بمدونة السلوك؛ بالتزاملزام  عند التعيين اإلعالن اإل (أ )

 الموظف بمدونة السلوك؛ بالتزاملزام  السنوي اإلعالن اإل (ب )

 على مدونة السلوك؛ تجديددورة للتدريب اإللزام  و الخضوع ل (ج )

 التدريب اإللزام  ودورة إعادة التدريب على برنامج محاربة التحرش؛ (د )

آليات اإلبالغ الحالية، الخطوط الساخنة والبريد االلكترون  لكل من مكتب المراجعة واإلشراف  (ه )
 ومكتب الشؤون األخالقية على شبكة اإلنترنت الداخلية والخارجية؛

 وك غير مقبول؛االلتزام باإلبالغ عن أي سل (و )

 االلتزام باالتعاون بدون أي تحفظ مع التحقيقات؛ (ز )

 سم المبِلغ؛ا إغفالمع  اإلبالغ بصورة سرية  (ح )

 فترة عام واحد يتم خالله اإلبالغ عن سوء السلوك بعد الحادثة؛ (ط )

 بما ف  ذلك اإلحالة للسلطات الوطنية. ،إطار الجزاءات (ي )

الجنس   عتداءماج واجباته تجاه االستغالل الجنس  واالإدبباإلضافة إلى ذلك، فإن الصندوق ملتزم أيضا  -17
وبناء االلتزام بين جميع شركائه وعلى جميع المستويات )بما فيها ه ومشروعاته، مخاطر ف  عملياتالوعوامل 

الحكومات، والقطاع الخاص والجهات المشاركة ف  التمويل( بهدف حماية الفئات السكانية الريفية الفقيرة 
عمل متعددة ف  حوار  اتوستسهم عملية المركزية موظف  الصندوق إلى مقر ن نزاهة مهمته. الضعيفة وصو 

 عتداءوتوفير الدعم للجهود الحكومية الرامية إلى التصدي لالستغالل الجنس  واال ،السياسات، ورفع الوع 
 مشروعات الت  يمولها الصندوق.الالجنس  ف  

عداد الجنس  و  عتداءل الجنس  واالكما سيتم تطوير التثقيف الخاص باالستغال -18  ،برامج تدريب مخصوصةا 
يعتبر رفع الوع  على و  وجعلها جزءا من التدريب اإللزام  على الشؤون األخالقية. ،مثل التعلم االلكترون 

الجنس . ولهذا  عتداءالمستوى الدول  أمرا ضروريا أيضا ف  إجراءات محاربة االستغالل الجنس  واال
 حمالت اإلعالمية المستهدفة داخل الصندوق وخارجه.الراج رسائل وقضايا بهذا الشأن ف  الغرض، سيتم إد

الجنس   عتداءويعتبر استعراض نهج الصندوق الحال  لمنع التحرش الجنس  واالستغالل الجنس  واال -19
أيضا . وبصورة مشابهة، فإنها ستسمح وقيادتها لها لتأكيد قيمها الجوهريةوالتصدي له فرصة للمنظمة 

اق واسع، وبخاصة طالالمركزية على ن الت  تتبع للصندوق باالستفادة من خبرات وكاالت األمم المتحدة
وه  عدم القبول أو التسامح على الوكاالت الت  تتخذ من روما مقرا لها. وأما رسالة الصندوق فه  واضحة 

 الجنس . عتداءاال شكل من أشكال التحرش الجنس  أو االستغالل الجنس  أو اإلطالق مع أي


