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أضعمال  عالستراتيجية األمم المتحدة لمن لتطرقوتحديث نهج الصندوق ل واع
 والتصدي لها لتحرش الجنسي، واالستغالل الجنسي، واالضعتدا  الجنسيا

 مقدمة -أوال
الخاصة للحماية من االستغالل التدابير  عنوانذي يحمل صدور تقرير األمين العام لألمم المتحدة الإلحاقا ب -1

واسترشادا باإلجراءات والتوصيات المقترحة فيه من أجل  (،A/71/818) : نهج جديدالجنسيين نتها واال
جهوده للمنع  ، عمد الصندوق إلى اتخاذ تدابير ملموسة لتعزيزنهج منظومة األمم المتحدة ككل تحسين

 والتصدي من أجل مكافحة التحرش الجنس ، واالستغالل الجنس ، واالعتداء الجنس  ف  أنشطته وعملياته.

دراكا بننه يمكن عمل المزيد لتحسين نهج تطبيق الالوعلى خلفية  -2 مركزية على عمليات الصندوق، وا 
، تم إنشاء والتصدي لها لتحرش الجنس ، واالستغالل الجنس ، واالعتداء الجنس أعمال المنع  الصندوق

، قود فريق المهام مديرة مكتب الشؤون األخالقيةتو . 2018فريق مهام متعدد الُشعب ف  يناير/كانون الثان  
مكتب المراجعة واإلشراف، و شعبة الموارد البشرية، و مكتب المستشار العام،  ويضم ف  عضويته ممثلين عن

إلى  دائرة خدمات المنظمةشعبة سياسات العمليات والنتائج، و  وف  وقت الحق، انضمت االتصاالت. وشعبة
فريق المهام للمساهمة ف  الجهود المتعلقة بالتحرش الجنس ، واالستغالل الجنس ، واالعتداء الجنس  ضمن 

 سياق عمليات الصندوق وأنشطته.

قدم فريق ، 2018وف  الدورة الثالثة والعشرين بعد المائة للمجلس التنفيذي الت  انعقدت ف  أبريل/نيسان  -3
لجنس ، واالستغالل الجنس ، واالعتداء الجنس  تحديثا بشنن التدابير المهام المعن  بقضايا التحرش ا

. والتصدي لها لتحرش الجنس ، واالستغالل الجنس ، واالعتداء الجنس ا أعمالالقائمة حاليا لمنع 
وباإلضافة إلى ذل ، قدم فريق المهام تحديثا إلى المجلس بشنن التدابير المقترحة لزيادة تعزيز نهج 

لتحرش الجنس ، واالستغالل الجنس ، واالعتداء أعمال اتطرق الستراتيجية األمم المتحدة لمنع الصندوق لل
 1.والتصدي لها الجنس 

، باإلضافة إلى قيمه األساسية المتمثلة ف  االحترام، والنزاهة، والمهنية، والتركيز على النتائج إلى نظربالو  -4
فعالة تتطرق لقضايا التحرش الجنس ، واالستغالل مهمته، اعتبر الصندوق أنه من الضروري وضع سياسة 

وعملياته. وكجزء من مهمته، اقترح فريق المهام المعن  بقضايا  الجنس ، واالعتداء الجنس  ف  أنشطته
لتحرش الجنس ، واالستغالل أعمال امنع لسياسة  التحرش الجنس ، واالستغالل الجنس ، واالعتداء الجنس 

 .والتصدي لها الجنس ، واالعتداء الجنس 

يتمثل هدف هذه السياسة ف  تحديد واجبات موظف  الصندوق وغير الموظفين فيما يتعلق بالتحرش و  -5
جراءاته، ونهجه إزاء منع  الجنس ، واالستغالل الجنس ، واالعتداء الجنس ، وتحديد قواعد الصندوق، وا 

وقد صدرت السياسة ف  . ي لهاوالتصد لتحرش الجنس ، واالستغالل الجنس ، واالعتداء الجنس ا أعمال
 .ثيقة معلومات أساسيةو تيحت للمجلس التنفيذي ك، وأُ 2018أبريل/نيسان  11
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على القيم  والتصدي لها لتحرش الجنس ، واالستغالل الجنس ، واالعتداء الجنس ا أعمالسياسة منع تبن  و  -6
. وتوفر توجيهات واضحة على النتائج والمهنية، والتركيزواالحترام، األساسية للصندوق المتمثلة ف  النزاهة، 
توقع منهم االلتزام بهذه المبادئ والتصرف بطريقة أخالقية أثناء لجميع الموظفين وغير الموظفين الذين يُ 

قيامهم بوظائفهم. ويشمل هذا االلتزام االمتناع عن أي عمل من أعمال التحرش الجنس ، واالستغالل 
التحرش الجنس ،  نعمالأي ادعاءات تتعلق ب ف  الوقت المناسب عن الجنس ، واالعتداء الجنس ، واإلبالغ

واالستغالل الجنس ، واالعتداء الجنس  الت  قد تحدث ف  الصندوق أو ف  سياق أي من األنشطة أو 
رجمت السياسة إلى اللغات الرسمية األربع للصندوق وسيتم . وقد تُ الصندوق أو يديرها يمولهاالعمليات الت  

ت  احتها للجمهور على الموقع المؤسس  على شبكة اإلنترنت.نشرها وا 

ف  دورته الثالثة والعشرين بعد المائة، رحب المجلس بالتحديث الذي قدمه فريق المهام المعن  بقضايا  -7
لتحرش ا أعمالمنع  التحرش الجنس ، واالستغالل الجنس ، واالعتداء الجنس ، وأحاط علما بسياسة

الت  صدرت مؤخرا، وأصدر بيانا دعما  والتصدي لها الجنس ، واالعتداء الجنس الجنس ، واالستغالل 
لجهود الصندوق الرامية لتعزيز إجراءاته وسياساته من أجل منع ومكافحة التحرش الجنس ، واالستغالل 
 .الجنس ، واالعتداء الجنس ، بما يتسق مع التزام الصندوق بعدم التسامح إطالقا مع جميع أشكال التحرش

كما شجع المجلس فريق المهام المعن  بقضايا التحرش الجنس ، واالستغالل الجنس ، واالعتداء الجنس  
صد جهود المنع ر بين الموظفين لتحديد المجاالت الت  تحتاج إلى تحسين، و  غفل األسماءيُ على إجراء مسح 

 والتصدي ف  الصندوق.

للتطرق  2018الت  اتخذت منذ أبريل/نيسان عن الخطوات  إلى المجلس وتقدم هذه الوثيقة تحديثا -8
والتصدي  لتحرش الجنس ، واالستغالل الجنس ، واالعتداء الجنس ا أعمالالستراتيجية األمم المتحدة لمنع 

 .لها

لتحرش الجنسي، واالستغالل ا أضعماللمنع تحديث بشأن نهج الصندوق  -ثانيا
 لها والتصدي الجنسي، واالضعتدا  الجنسي

 واالضعتدا  الجنسي ،واالستغالل الجنسي ،الجنسيمنع التحرش 
 لتحرش الجنس ، واالستغالل الجنس ، واالعتداء الجنس المتعلقة با تم إدماج المخاطر الت  تمس بالسمعة -9

دارة المخاطر المؤسسية ف  الصندوق . وباإلضافة إلى تعزيز السياسات واإلجراءات الداخلية، ف  هيكلية وا 
عادة االتصال بالقيم األساسية يعتبر التركيز الواضح  على المنع أساسيا من أجل تعزيز ثقافة االحترام، وا 

 للصندوق.

جنس  التابعة لمجلس الرؤساء ، انضم الصندوق إلى فرقة العمل المعنية بالتحرش ال2018ف  مايو/أيار  -11
من قبل فرقة العمل، التنفيذيين ف  منظومة األمم المتحدة، وشار  ف  مناقشات تتعلق بالتوصيات المقترحة 

 تم إنشاءيبما ف  ذل  مواءمة تعريف التحرش الجنس ، وتعزيز التحريات عن السوابق. ولتحقيق هذه الغاية، 
من خالل فرقة العمل التابعة لمجلس الرؤساء التنفيذيين، حيث يمكن  مختصة بالفرز مشروع قاعدة بيانات

لتحرش الجنس ، واالستغالل الجنس ، الت تتعلق باجمع وتقاسم المعلومات عن األشخاص الذين لديهم سج
ن المنظمات. وباإلضافة إلى ذل ، قامت الوكاالت الت  توجد مقارها ف  روما بتعزيز يب واالعتداء الجنس 

 لتحرش الجنس ، واالستغالل الجنس ، واالعتداء الجنس .اتعاونها فيما يتعلق بمنع 
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، يؤكد والتصدي لها واالستغالل الجنس ، واالعتداء الجنس لتحرش الجنس ، ا أعمالمنع ف  سياسته ل -11
لتحرش امع جميع أشكال التحرش، بما ف  ذل   الصندوق على التزامه بالتمس  بسياسة عدم التسامح

بعمل يؤدى ف  مقر  فيما يتعلقالجنس ، واالستغالل الجنس ، واالعتداء الجنس ، داخل مكان العمل أو 
وتحقيقا لهذه الغاية، تم إدخال أحكام ف  إطار الموارد البشرية لضمان إجراء  الصندوق، أو ف  الميدان.

ح عن أي سجل افصاإلطلب من جميع المتقدمين بطلبات تحريات دقيقة عن خلفية المتقدمين بطلبات. ويُ 
لتحرش الجنس ، و/أو االستغالل الجنس ، جزاءات تنديبية متعلقة باجنائ  و/أو بشكل خاص عن أي سجل 

طلب للعمل مع الصندوق. وقد تم تحديث بعند تقدمهم  نموذج التاريخ الشخص ف   العتداء الجنس وا
خطابات التعيين والعقود األخرى لغير الموظفين لتشمل إشارات إلى سياسة الصندوق بعدم التسامح مع 

 لتحرش الجنس ، واالستغالل الجنس ، واالعتداء الجنس .ا

لتحرش اقد تعرض لجزاءات بسبب يحتفظ الصندوق بحق سحب أي عرض عمل إذا وجد أن الشخص و  -12
الجنس ، و/أو االستغالل الجنس ، واالعتداء الجنس ، أو قدم معلومات غير صحيحة فيما يتعلق بارتكاب 
تحرش جنس ، و/أو استغالل جنس ، واعتداء جنس . وكجزء من إجراءات التعيين، يجب على جميع 

 بمدونة السلو ، وقد أدرجت إشارة ف  اإلعالن إلىموظفين الجدد التوقيع على إعالن بننهم سيلتزمون ال
. ويخضع نفاذ والتصدي لها لتحرش الجنس ، واالستغالل الجنس ، واالعتداء الجنس ا أعمالسياسة منع 

مفعول التعيين لإليفاء بجميع اإلجراءات اإلدارية، بما ف  ذل  التوقيع على هذا اإلعالن. وما داموا ملتزمين 
كما يخضع الخبراء االستشاريون بمدونة السلو . بعقد، يجب على الموظفين أن يعلنوا سنويا بننهم سيلتزمون 

 دوق أيضا لمدونة السلو .وغيرهم من غير الموظفين الذين يعملون مع الصن

الذين  سيحتفظ الصندوق بسجل للموظفين وغير الموظفين، واألشخاص اآلخرين، مثل الخبراء االستشاريين، -13
، واعتداء عقود عمل مع الصندوق وثبت تورطهم ف  أعمال تحرش جنس  و/أو استغالل جنس  لدبهم
 فيما يتصل بعمليات الصندوق وأنشطته. جنس 

 ، وتقديم الدضعمواالستغالل الجنسي واالضعتدا  الجنسي ،حرش الجنسيتالادضعا ات اإلبالغ ضعن 

بشنن النقص ف  اإلبالغ،  2017وتوصيات األمين العام الواردة ف  تقريره لعام  ناء على استنتاجاتببال -14
آليات اإلبالغ الخاصة به لضمان إمكانية الوصول إليها، وبوجه خاص بالنسبة استعرض الصندوق 

 لألشخاص الموجودين ف  الميدان، بما ف  ذل  الموظفين ف  المكاتب القطرية، والمراكز اإلقليمية
 للصندوق.

يحتفظ كل من مكتب الشؤون األخالقية، ومكتب المراجعة واإلشراف بخطه الساخن وعنوان بريده اإللكترون   -15
  االدعاءات المتعلقة بالتحرش الجنس ، واالستغالل الجنس ، واالعتداء الجنس ، والتدليس، لتلق السريين

والفساد، وغير ذل  من السلو  غير النظام  وغير المقبول. ويمكن العثور على هذه الخطوط الساخنة 
على ع المؤسس  وعناوين البريد اإللكترون  السرية على شبكة الصندوق الداخلية )اإلنترانت(، وعلى الموق

ديه صفحات وروابط لمكتب الشؤون األخالقية، ومكتب المراجعة واإلشراف من شبكة اإلنترنت. وكل 
مخصصة على شبكة اإلنترنت، وقد تم تحديثها وجعلها أكثر وضوحا وأيسر من حيث الوصول إليها على 

بالغ اإلن  لإلبالغ السري و/أو ويمكن استخدام الخطوط الساخنة وعناوين البريد اإللكترو الموقع الشبك . 
 مع إغفال اسم المبلغ.
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أعمال   لتطبيق عملية الالمركزية، يلتزم الصندوق بتطوير قنوات أخرى لإلبالغ عن  وف  سياق جهوده -16
التحرش الجنس ، واالستغالل الجنس ، واالعتداء الجنس . وسيتم من خالل مكتب الشؤون األخالقية تعيين 

لتلق  االدعاءات المتعلقة تصال ف  المكاتب القطرية والمراكز اإلقليمية للصندوق الكبار موظف  اوتدريب 
فيما يتصل بالمشروعات الممولة من الصندوق  بالتحرش الجنس ، واالستغالل الجنس ، واالعتداء الجنس 

 ف  الميدان.

والمناخ ، إذا ما ُقدمت شكوى وبالمثل، وعلى الرغم من أنها ال تخضع إلجراءات التقدير االجتماع  والبيئ   -17
يتم من خالل هذه اآللية، فسوف  تتعلق بالتحرش الجنس ، أو االستغالل الجنس ، واالعتداء الجنس 

 مكتب الشؤون األخالقية. فورا إلى توجيهها

خلق بيئة يشعر فيها األشخاص باألمان لإلبالغ عن ادعاءات، أدخل الصندوق ف  عام اهتماما منه ف  و  -18
غون عن ولئ  الذين يبل  أل وتوفير الحماية من االنتقام لتشجيعراءات بشنن اإلبالغ عن المخالفات إج 2017

قلقهم أو شكوكهم بشنن سوء سلو  يتعلق بالصندوق، بما ف  ذل  التحرش الجنس ، واالستغالل الجنس ، 
ترجمت إلى و نشرت هذه اإلجراءات على موقع الصندوق على شبكة اإلنترنت، وقد واالعتداء الجنس . 

 .اللغات الرسمية األربع للصندوق

لألشخاص المتنثرين طلب المساعدة من مكتب الشؤون األخالقية، وموظف  الموارد البشرية، يمكن  -19
فين ف  اللجنة التنفيذية عالم نفس  مؤهل، وممثل  الموظالذي هو  والمشرفين/المدراء، ومستشار الموظفين

بالمستفيدين الذين يقعون ضحايا لالستغالل واالعتداء الجنسيين، ُيقدم وفيما يتعلق  لرابطة موظف  الصندوق.
بما يتماشى مع قرار الجمعية العامة بشنن ، والبرامج القائمة وشبكاتها ،الدعم من خالل الخدماتلهم 

ودعم ضحايا االستغالل واالنتها  الجنسيين من جانب موظف  لمساعدة "استراتيجية األمم المتحدة الشاملة 
 .األمم المتحدة واألفراد المرتبطين بها"

 التدريب وزيادة الوضعي

. للتدريب على مكافحة التحرش ابرنامجبشنن مدونة السلو ، و  ياإلزامتدريبا  مكتب الشؤون األخالقية يدير -21
التحرش الجنس ، واالستغالل الجنس ، واالعتداء الجنس ، تم  وكجزء من الجهد الرام  إلى تحسين منع

التحرش الجنس . ويمكن تقديم برامج التدريب ليشمل إشارات محددة إلى  برنامج مكافحة التحرشتحديث 
إليها،  هذه ف  فصل دراس  أو على شبكة اإلنترنت لضمان وصول جميع األشخاص العاملين مع الصندوق

 .متهمبغض النظر عن مراكز خد

وكجزء من اإلجراءات الوقائية للصندوق ومن أجل زيادة الوع ، تم وضع برنامج تدريب خاص باالستغالل  -21
. ويبن  برنامج مكتب الشؤون األخالقيةالجنس ، واالعتداء الجنس  على شبكة اإلنترنت، تحت قيادة 

بما فيها الوكاالت الت  توجد  التدريب على وحدات مماثلة معتمدة من قبل منظمات األمم المتحدة األخرى،
باالستغالل الجنس ، واالعتداء الجنس  ليتناسب مع نموذج التدريب الخاص وقد صمم  مقارها ف  روما.

قد و . مكتب الشؤون األخالقيةعمل الصندوق، ويتم طرحه ف  عموم الصندوق كدورة تدريبية إلزامية ينظمها 
فريق المهام المعن  لصندوق تعاونا على نطاق المؤسسة بقيادة ا مع احتياجاتهذه الدورة تطلب تكييف 

مساهمة من خبراء شعبة تكنولوجيا بقضايا التحرش الجنس ، واالستغالل الجنس ، واالعتداء الجنس ، مع 
 باإلنجليزية، وسيتم توفيرها بالعربية، والفرنسية، واإلسبانية قريبا. لمعلومات واالتصاالت. وه  متوفرة حاليا
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التحرش الجنس ، واالستغالل الجنس ، واالعتداء عن  دورة تدريبيةأيضا  مكتب الشؤون األخالقيةكما ينظم  -22
برامج، ، ومن خالل المنتديات اإلقليمية الت  تنظمها ُشعب دائرة إدارة الأكاديمية العملياتكجزء من  الجنس 

 ودائرة العمليات المالية.

بقيم  الموظفين واألشخاص اآلخرين الذين لديهم عقد مع الصندوقوسوف تعمل هذه الدورات على توعية  -23
 لتحرش الجنس ، واالستغالل الجنس ، واالعتداء الجنس ا أعمالالصندوق، والمبادئ الواردة ف  سياسة منع 

. كما ستوفر الدورات أيضا معلومات ملموسة عن كيفية التعرف على السلو  غير المقبول، والتصدي لها
و/أو استغالل جنس  ف  حال علم شخص ما بحدوث حالة تحرش جنس   الت  ينبغ  اتخاذهاواإلجراءات 

 واعتداء جنس .

موادا للتوعية بقضايا التحرش الجنس ، واالستغالل الجنس ، واالعتداء  مكتب الشؤون األخالقيةيوفر  -24
واالعتداء الجنس   منع أعمال التحرش الجنس ، واالستغالل الجنس ، عن سياسة الجنس  ف  شكل كتيبات

وستقوم شعبة االتصاالت . ، ووسائط تفاعليةالكمبيوتر فنرة ومساند، ودفاتر مالحظات، والتصدي لها
والت  ستشمل بقضايا التحرش الجنس ، واالستغالل الجنس ، واالعتداء الجنس ، بإطالق حملة لزيادة الوع  

 رسائل توعية داخلية وخارجية.توجيه 

يتعلق بالتحرش الجنس ، واالستغالل الجنس ،  بين الموظفين غفل األسماءيُ  ء مسحوأخيرا، سيتم إجرا -25
لتحرش ا أعمالجهود منع  تحسينل لرصد تنفيذ التدابير المتخذة من قبل الصندوق واالعتداء الجنس 

، وتوفير المعلومات ذات الصلة بشنن والتصدي لها الجنس ، واالستغالل الجنس ، واالعتداء الجنس 
 المجاالت الت  تحتاج إلى المزيد من االهتمام.

 للتحرش الجنسي واالستغالل الجنسي واالضعتدا  الجنسي تصديال

دى الصندوق إطار تنديب  يتنلف من استعراض مكتب الشؤون األخالقية الدعاءات التحرش الجنس ، ل -26
وعلى  المراجعة واإلشراف.واالستغالل الجنس ، واالعتداء الجنس ، ووظيفة تحقيق قوية من قبل مكتب 

التعاون دون تحفظ مع أي ب واجبد عمل مع الصندوق و موظف  الصندوق واألشخاص الذين لديهم عق
واالعتداء الجنس ،  الجنس ، واالستغالل ،استعراض أو تحقيق بشنن ادعاءات تتعلق بالتحرش الجنس 

المعلومات. ويتوقع من موظف  ويجب أن يستجيبوا على وجه السرعة وبشكل كامل إلى طلبات تقديم 
د عمل مع الصندوق أن يقدموا أي معلومات إضافية قد ال و الصندوق واألشخاص اآلخرين الذين لديهم عق

مكتب أم ال. وقد يشكل عدم التعاون مع  منهم ذل  لبتكون معروفة لمكتب المراجعة واإلشراف، سواء طُ 
موظف  الصندوق واألشخاص  . وعلى جميعسوء سلو  الشؤون األخالقية و/أو مكتب المراجعة واإلشراف

 واجب اإلبالغ والتعاون عندما يعلمون بهذه التصرفات.مع الصندوق  ونعمليالذين 

وال ذات أولوية عالية للتحقيق.  التحرش الجنس ، واالستغالل الجنس ، واالعتداء الجنس  أعمالتعتبر  -27
حددة. وقد تلقى المحققون ف  قسم التحقيقات ف  يخضع اإلبالغ عن هذه االدعاءات ألي فترة زمنية م

التحرش الجنس ، واالستغالل الجنس ، تدريبا مخصصا للتحقيقات ف  حاالت  مكتب المراجعة واإلشراف
المدعى جميع وستتاح ل، الواجبة العناية التنديبية عملية أن تتبع اإلجراءاتمن الواجب . و واالعتداء الجنس 

 .عملية التحقيق ضمنفرصة للرد على ادعاءات سوء السلو  عليهم 
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لتحرش الجنس ، واالستغالل جميع الموظفين بنن األعمال المثبتة للقد تم توضيح اإلطار التنديب  إلعالم  -28
أن جميع أشكال على الرغم من قد تشكل أساسا للفصل بإجراءات موجزة. و  الجنس ، واالعتداء الجنس 

جراءات الصندوق على أنها سوء سلو ،  ذل التحرش، بما ف   فة بوضوح ف  قواعد وا  التحرش الجنس ، معر 
يستخدم  2017ف  عام  االستغالل الجنس ، واالعتداء الجنس أضيف بند محدد بشنن سوء السلو  المتعلق ب

 تعريف األمم المتحدة.

ذا ثبت أن الموظفين لفترات اختبارية قد قد موا معلومات غير صحيحةو  -29 فيما يتعلق بارتكابهم ألعمال  ا 
فلن يؤكد تعيينهم وسيتم إنهاؤه. وبالمثل،  جنس العتداء االو  الجنس ، ستغاللاالجنس  و/أو التحرش ال

 ،جنس التحرش بشنن إنهاء العقد بسبب أعمال التحتوي عقود غير الموظفين على أحكام وشروط 
تفرض لجنة الجزاءات على األشخاص وباإلضافة إلى ذل ، قد  .جنس العتداء االو  الجنس ، ستغاللاالو 

 الجنس  ستغاللاالجنس  و/أو التحرش الويثبت قيامهم بنعمال  ،الذين لديهم عقد عمل مع الصندوق
عتقاد بنن قوانين بلد ما قد وعندما يكون لدى الصندوق أسباب لال .جزاءات إسقاط الحق، جنس العتداء االو 

 ألغراض تطبيق القانون. السلطات الوطنية إحالة القضية إلىانتهكت، فقد يقوم ب

 دمج قاايا التحرش الجنسي، واالستغالل الجنسي، واالضعتدا  الجنسي في ضعمليات الصندوق

 ،الجنس  ستغاللاالو  ،جنس التحرش الالمتعلقة بقضايا وعوامل الخطر ت لتزامااالبدمج  صندوق ملتزمال -31
بناء االلتزام بين شركائه على جميع المستويات بو  ها،مولت  يمشروعات الالعملياته و ف   جنس العتداء االو 

 مهمته.ة نزاه الحفاظ علىو ، السكان الريفيين الفقراءالفئات الضعيفة من من أجل حماية 

 ،جنس التحرش التقديرا لمخاطر  وسوف تعمم تصاميم المشروعات/البرامج الت  يمولها الصندوق -31
 ستغاللاالو  ،جنس التحرش ال. وبالمثل، سيتم بناء مؤشرات خاصة بجنس العتداء االو  ،الجنس  ستغاللاالو 

 ضمن بعثات اإلشراف. جنس العتداء االو  ،الجنس 

لتوضيح أنه يتوقع من متلق  تمويل الصندوق إعالم  لتمويل التنمية الزراعيةوسيتم تعديل الشروط العامة  -32
يتلقونها فيما  جنس العتداء االو  ،الجنس  ستغاللاالو  ،جنس التحرش البالصندوق فورا بني ادعاءات تتعلق 

وف  حال تلق  الصندوق ألي . الصندوق أو يديرها يمولهايتعلق بني من األنشطة أو العمليات الت  
السحب  ة، والت  يمكن أن تشملذ التدابير المناسباتخا يجوز لهادعاءات ذات مصداقية من هذا القبيل، 

مزيد من الالفوري لألشخاص من األنشطة أو العمليات الت  يمولها الصندوق أو يديرها بانتظار اتخاذ 
اتخاذ التدابير الالزمة اإلجراءات. وف  مثل هذه الحاالت، يمكن أن يطلب الصندوق من السلطات الوطنية 

بالغ الصندوق بالنتيجة.للتحقيق ف  ا  لمسنلة وا 

إدانات، أي عن  وافصحالت  يمنحها الصندوق، على المتقدمين بعطاءات أن يُ عقود التجارية وفيما يتعلق بال -33
واالعتداء الجنس ، واالستغالل  ،بالتحرش الجنس  قتعلتأو تحقيقات سابقة  ،جزاءات وأتدابير تنديبية، أو 

باألنشطة الممولة حوادث فيما يتعلق مثل هذه الالتزاما باإلبالغ الفوري عن  . وتتضمن العقودالجنس 
أساسا لإلنهاء الفوري . ويمكن أن تشكل مثل هذه االدعاءات، إذا ما تم إثباتها، بموجب عقد مع الصندوق

 سقاط الحق من قبل لجنة الجزاءات.، واحتمال إللعقد
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 االستنتاج -ثالثا
واالعتداء الجنس ، واالستغالل  ،لتحرش الجنس ا أعمال إن استعراض نهج الصندوق الحال  بشنن منع -34

جراءاته، ويؤكد من جديد على والتصدي لها الجنس  ثقافة  هو فرصة للصندوق لك  يعزز سياساته وا 
والتدابير الوقائية األخرى،  ،مراكز الخدمة. ومع تركيزه القوي على التدريب االحترام لقيمه األساسية ف  جميع

الحكومات، ومتلق  التمويل والمشاركين ف  ودعم دوله األعضاء، وشركائه على جميع المستويات، و 
التمويل، ينضم الصندوق إلى جهود األمم المتحدة، بما ف  ذل  الوكاالت الت  توجد مقارها ف  روما، 

 إلعادة التنكيد على عدم التسامح مع التحرش الجنس ، واالستغالل الجنس ، و/أو االعتداء الجنس .


