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 أعمالستراتييي  امأم  المتحد  لمن  ال التطرقتحديث بشأن نهج الصندوق في 
 التحرش الينسي واالستغالل واالعتداء الينسيين والتصدي لها

 مقدم ال -أوال 
المنظومة لتعزيز تدابير استجابة الستراتيجية األمين العام لألمم المتحدة الداعية إلى األخذ بنهج على نطاق  -1

تها وأنشطتها امكافحة التحرش الجنس: واالستغالل واالعتداء الجنسيين ف: عمليوالتصدي من أجل  منعال
واالستغالل واالعتداء الجنسيين التابع للصندوق، فريق المهام المعن: بقضايا التحرش الجنس:،  مقد  الممولة، 

مكتب المستشار العام، وشعبة الموارد  منتألف من ممثلين يو  ،الشؤون األخالقيةمكتب ي ترأسه مديرة ذوال
 تقريرا، دائرة خدمات المنظمةو البرامج،  إدارةالبشرية، ومكتب المراجعة واإلشراف، وُشعبة االتصاالت، ودائرة 

ة والخامس ،والرابعة والعشرين بعد المائة ،بعد المائة ه الثالثة والعشرينإلى المجلس التنفيذي ف: دورات
كما بشأن اإلجراءات الملموسة المتخذة لمواءمة الصندوق مع استراتيجية األمين العام  1والعشرين بعد المائة

   (.A/71/818التدابير الخاصة للحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين: نهج جديد )تقرير مبيَّنة ف: ه: 

إنجازات ب ارحَّب فيه بيانات مشتركةلمجلس أصدر ا، 2018 وفيما يتعلق بكل من دوراته المنعقدة ف: عام -2
 الرامية إلى التنفيذ الكامل الوع:، وتنفيذ مبادرات التدريب زيادةو  ،تعزيز السياسات واإلجراءات الصندوق ف:

، والت: سياسة الصندوق بشأن منع أعمال التحرش الجنس: واالستغالل واالعتداء الجنسيين والتصدي لهال
، المستخدمة ف: الصندوق ةسياسة إلى اللغات الرسمية األربعالُترجمت قد . و 2018أبريل/نيسان  صدرت ف:
 ف: الموقع اإللكترون: للصندوق.للجمهور  وه: متاحة

التحرش الينسي واالستغالل  أعمالتحديث بشأن نهج الصندوق في من   -ثانيا 
 واالعتداء الينسيين والتصدي لها

للموظفين بشأن التحرش الجنس: واالستغالل  استقصاءإجراء الداعية إلى  مجلساستجابة لتوصية ال -3
عالميا للموظفين تضم ن  استقصاء 2018أجرى الصندوق ف: نوفمبر/تشرين الثان: واالعتداء الجنسيين، 
، لم يشهد ستقصاءالتحرش الجنس: واالستغالل واالعتداء الجنسيين. ووفقا لنتائج االبأسئلة محددة متعلقة 

 14ومن بين نسبة الـالمستجيبين تحرشا جنسيا ف: مكان العمل ف: السنتين الماضيتين.  ف: المائة من 86
 تأجابو  .يجابإلباة ف: المائ 4 نسبةمحايدة و ف: المائة من االستجابات  10ف: المائة المتبقية، كانت نسبة 

ضد  جنسييناستغالل واعتداء أنهم لم يشهدوا أفعال بف: المائة(  86جيبين )ستنفس النسبة من الم
 13ف: المائة المتبقية، كانت نسبة  14ومن بين نسبة الـ من المشروعات الممولة من الصندوق. المستفيدين

 90إلى أن  ستقصاءكما أشارت نتائج اال. يجابباإلة ف: المائ 1 نسبةمحايدة و ف: المائة من االستجابات 
 ر أخالقية داخل الصندوق.كيف يبل غون عن تصرفات غييعرفون  جيبينستالمف: المائة من 

االعتداء، سيواصل الصندوق و  تحرشقوي بتوفير بيئة عمل آمنة خالية من الال الصندوق التزامعترافا با -4
تصدي، والتنفيذ الكامل لسياسته وخطة عمله بشأن التحرش الجنس: وال منعولوية لجهود الاألإعطاء 
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وعالوة على ذلك، يتم تنظيم حملة بشأن المنع والتصدي  .)انظر الملحق( واالستغالل واالعتداء الجنسيين
لمواصلة زيادة الوع: حول هذا  ألعمال التحرش الجنس:/االستغالل واالعتداء الجنسيين ف: الصندوق

مجلس ، واستجابة لدعوة من األمين العام لألمم المتحدة إلى 2019وف: يناير/كانون الثان: الموضوع الهام. 
 العامنهاية لدارة اإل خطاب، أرسل الصندوق ف: منظومة األمم المتحدة المعن: بالتنسيق الرؤساء التنفيذيين

الجنسيين.  االعتداءو  ستغاللاالواإلبالغ عن ادعاءات الجنسيين  االعتداءو  ستغاللاالبشأن الحماية من 
تصدي لها، والن الجنسيي االعتداءو  ستغاللاالأعمال  منعلوأبلغ الخطاب األمين العام عن جهود الصندوق 
 1 من ابتداء  عن جميع االدعاءات المستلمة  للصندوق وصادق على أنه قد تم إبالغ المجلس التنفيذي

 . 2018يناير/كانون الثان: 

 المن  والتصدي -ألف

من بين االلتزامات واإلجراءات القابلة للرصد الواردة ف: تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي  -5
لموارد الصندوق وضع خطة عمل استجابة الستراتيجية األمين العام بشأن تحسين استجابة األمم عشر 

 2الجنسيين. نتهاكالمتحدة لالستغالل واال

 إعالميةوثائق  2018وديسمبر/كانون األول  ،وسبتمبر/أيلول ،المجلس ف: أبريل/نيسان دورات ف:وُقدِّمت  -6
لإلبالغ عن النهج الشامل الذي تم وضعه، والتدابير المتخذة لمواءمة الصندوق مع االستراتيجية المعتمدة 

د لألمم المتحدة. ويتضمن الملحق   قبل اإلجراءات والمبادرات المتخذة من تحديثا  عنف: النظام الموحَّ
 والتصدي لها. ينواالستغالل واالعتداء الجنسي ،لمنع أعمال التحرش الجنس:الصندوق 

ات فصول دور و إلكترونيا  تدريبا  إلزاميا   منع التحرش الجنس: واالستغالل واالعتداء الجنسيين جهودتشمل  -7
 فعاليات وحلقات العمل اإلقليمية.وال ،أكاديمية العمليات يقدمها مكتب الشؤون األخالقية من خاللدراسية 

خالل الحدث اإلقليم: الذي  دورات توعية األخالقية، قدم مكتب الشؤون 2019ف: عام وحتى هذا الوقت 
التينية نظمته شعبة أفريقيا الشرقية والجنوبية ف: نيروب:، والحدث اإلقليم: الذي نظمته شعبة أمريكا ال

ف: أحداث التدريب  موظف: الصندوق والشركاءمن  900، شارك أكثر من هتاريخوالكاريب: ف: بنما. وحتى 
 والتوعية المتعلقة باالستغالل واالعتداء الجنسيين. 

 20حملة، وعي ن  مكتب الشؤون األخالقية أطلق، منع االستغالل واالعتداء الجنسيينتعزيز جهود  ومن أجل -8
 والمراكز اإلقليمية مسؤولة عن قضايا االستغالل واالعتداء الجنسيين ف: المكاتب القطرية جهة اتصال

وستكون جهات االتصال مسؤولة عن مساعدة مكتب الشؤون األخالقية ف:  للصندوق ف: جميع األقاليم.
وسوف يلعبون دورا رئيسيا  تعزيز سياسة الصندوق بشأن التحرش الجنس: واالستغالل واالعتداء الجنسيين.

إلى مكتب الشؤون  اتتوصي واقدمف: منع أعمال االستغالل واالعتداء الجنسيين ف: كل من مكاتبهم، وي
إلبالغ ُسبل االوصول إلى تعزيز استراتيجيات المنع المحلية وتحسينها، وتيسير جديدة لاألخالقية بشأن ُسبل 

إحالة أي ادعاءات تستلمها جهات االتصال المسؤولة عن قضايا االستغالل واالعتداء تم توس آليات الدعم.و 
  إلى مكتب الشؤون األخالقية. فورا  دوق الجنسيين المتعلقة بالعمليات الممولة من الصن
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االتصاالت الداخلية والخارجية مع الموظفين والشركاء لضمان فهم الجميع ألدوارهم  الصندوق ملتزم بمواصلة -9
وف: هذا الشأن،  .إبقاء الصندوق خاليا  من التحرش الجنس: واالستغالل واالعتداء الجنسيينوالتزاماتهم ف: 

 ات عنتحريالتم إبالغ المجلس بالتدابير المعتمدة لتعزيز اإلطار القانون: للموارد البشرية فيما يتعلق ب
يجب على و  المقدمة من الصندوق. لسلع والخدمات، والمبادئ التوجيهية للتوريد التجاري، وعقود االخلفيات

التحقيقات األخرى المتعلقة الجزاءات و اءات التأديبية، و ، واإلجر اإلدانات السابقةمقدم: العروض الكشف عن 
عدم و التحرش الجنس: واالستغالل واالعتداء الجنسيين؛ ويجب اإلبالغ عن جميع الحوادث على الفور. ب

. وسوف يتم لجنة الجزاءات من قبل تعيينالحظر احتمال و ، القيام بذلك قد يشكل سببا لإلنهاء الفوري للعقد
الذين تبيَّن ضلوعهم ف: أعمال تحرش جنس: واستغالل  اآلخرين للموظفين واألفراد تسجالب االحتفاظ

 .هامولي ة الت:نشطاألعمليات الصندوق و واعتداء جنسيين ف: 

فيما يتعلق بأعمال التحرش الجنس: واالستغالل  اإلطار التأديب: ف: الصندوقإيضاح  تم ،2017وف: عام  -11
الجنس:، محدَّدة بوضوح كسوء وف: حين أن جميع أشكال التحرش، بما فيها التحرش  واالعتداء الجنسيين.

المستخدم لتعريف وفقا  لُأدخل بند محدَّد بشأن سوء السلوك المرتبط باالستغالل واالعتداء الجنسيين  ،سلوك
حماية من الورة قائمة اآلن والمنشال غين عن المخالفاتإجراءات حماية المبل  وتوفِّر  األمم المتحدة. ف:

ارتكاب سوء سلوك يمس الصندوق، بما يشمل شأن ب شكوكعن مخاوف أو  غونيبل  األعمال االنتقامية لمن 
 التحرش الجنس: واالستغالل واالعتداء الجنسيين.

مع إغفال اسم التحرش الجنس:، واالستغالل واالعتداء الجنسيين بشكل سري أو  حوادثيمكن اإلبالغ عن  -11
الخاصة بمكتب  آليات اإلبالغ تأصبحوجود حد زمن: للقيام بذلك. وباإلضافة إلى ذلك، لقد ، دون غالمبل  

)بما ف: ذلك الخطوط الساخنة، وعناوين البريد اإللكترون:  الشؤون األخالقية، ومكتب المراجعة واإلشراف
على شبكة وموقعه شبكة الصندوق الداخلية أكثر سهولة على  أكثر وضوحا والوصول إليها السرية(
 .اإلنترنت

وموظف:  ،الشؤون األخالقية مثل مكتب تبامكوال الزمالء،من  ويمكن لألشخاص المتضررين التماس الدعم -12
 العشرين وجهات االتصالالموارد البشرية، والمشرفين، ومستشار الموظفين )وهو أخصائ: نفس: مؤهل(، 

. وُيقدَّم الدعم إلى المستفيدين ف: البلدان المختلفةالتابعة للصندوق  المعنية باالستغالل واالعتداء الجنسيين
والشبكات  ،والبرامج ،من المشروعات الذين يقعون ضحايا الستغالل واعتداء جنسيين من خالل الخدمات

القائمة وفقا  لقرار الجمعية العامة بشأن استراتيجية األمم المتحدة الشاملة لمساعدة ودعم ضحايا االستغالل 
  المتحدة واألفراد المرتبطين بها.جنسيين من جانب موظف: األمم واالنتهاك ال

 تعمي  من  أعمال التحرش الينسي واالستغالل واالعتداء الينسيين في عمليات الصندوقب -باء
 تحديث خط  العمل –

منع أعمال التحرش الجنس: واالستغالل واالعتداء الجنسيين ف: عمليات من المهم الستراتيجية ناجحة ل -13
الشركاء، بما يشمل الدول األعضاء، والشركاء المنفذين، والمتعاقدين، ف: تقاسم معايير إشراك  الصندوق

 .الصندوق وثقافة عدم التسامح مع التحرش الجنس: واالستغالل واالعتداء الجنسيين
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ط الشرو  ت علىتعديالوافق المجلس على إدخال  ،2018وف: دورته المنعقدة ف: ديسمبر/كانون األول  -14
الت: تنطبق على اتفاقيات التمويل ف: الصندوق. ونتيجة لذلك، يطلب اآلن  العامة لتمويل التنمية الزراعية

منع أعمال التحرش الجنس:، من متلق: تمويل الصندوق إبالغ الصندوق عن أي عدم امتثال لسياسة 
قد . و ت الممولة من الصندوقفيما يتعلق باألنشطة والعمليا والتصدي لها ينواالستغالل واالعتداء الجنسي

عدم اتخاذ إجراءات مناسبة وف: الوقت المناسب نظرا ل يؤدي عدم االمتثال إلى تعليق أو إلغاء التمويل
 .لمعالجة المسألة على النحو الذي يرتضيه الصندوق

، يواصل الصندوق تعزيز التحرش الجنس: واالستغالل واالعتداء الجنسيينسياسة منع كما تنص عليه و  -15
وتحقيقا لهذه  .هامولي ة الت:نشطاألو ته ف: عملياالستغالل واالعتداء الجنسيين نهجه لتحديد والتصدي ل

التحرش  فحص وتقييم مخاطرلتعزيز إجراءات التقدير االجتماع: والبيئ: والمناخ: الغاية، يتم تنقيح 
 ند االقتضاء.وضع استراتيجيات للتخفيف منها عل ،الجنس: واالستغالل واالعتداء الجنسيين

 التعاون والشراكات -يي 

الت: تتطرق لقضايا  فرقة العمل التابعة لمجلس الرؤساء التنفيذيين :رحب المجلس بمشاركة الصندوق ف: -16
التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت  المهامفرقة ، و األمم المتحدة منظمات التحرش الجنس: ضمن

 وجد مقارها ف:والتعاون المستمر بين الوكاالت الت: ت، والمعنية بالحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين
 التحرش الجنس: واالستغالل واالعتداء الجنسيين.بشأن روما، 

تقريرها وتوصياتها  لمجلس الرؤساء التنفيذيينفرقة العمل التابعة ، قدمت 2018وف: نوفمبر/تشرين الثان:  -17
منظومة  ضمنبشكل تعاون: الصندوق عمل يس. و التابعة لهااللجنة الرفيعة المستوى المعنية باإلدارة إلى 

المتفق عليها، بما ف: ذلك مواصلة تنفيذ نهج عدم  واإلجراءات المشتركة األمم المتحدة لتنفيذ االلتزامات
، وتحري منظومة األمم المتحدةساته المتعلقة بالتحرش الجنس: مع تلك الخاصة ب، ومواءمة سياالتسامح

عن لالحتفاظ بسجالت ة صصخالماألمم المتحدة  ف: الموحدة بياناتالقاعدة إمكانية االنضمام إلى مشروع 
 التابعة لمجلس الرؤساء التنفيذيين فرقة العمل وستواصل تحرش جنس:.ف: هم ضلوعثبت ألفراد الذين ا

المساعدة  وطوخدمات خط ،يفصل مختلف الخطوط الساخنةاستعراضها لقنوات اإلبالغ، وتقترح إطارا 
  .سيتضمن اإلطار تقييما  لهذه الخدماتو المتاحة، وميزاتها. 

على اقتراح يدعو اإلدارة إلى ، وافق المجلس روما وجد مقارها ف:الت: ت الوكاالتوف: سياق التعاون بين  -18
ستعراض ومناقشة أفضل برنامج األغذية العالم:، ال يوجد مقرها ف: نضمام إلى لجنةإمكانية اال تحري

الممارسات ف: التصدي لجميع أشكال التحرش، بما ف: ذلك التحرش الجنس:، واالستغالل واالعتداء 
دارات المنظمات الثالث. و  الجنسيين. برنامج األغذية  أبلغوستضم اللجنة ممثلين عن الدول األعضاء وا 
قد ناقش دعوة الصندوق  /إدارتهمكتب الشؤون األخالقية بأن فريق عمل مجلسه التنفيذيمديرة  العالم:

، باإلضافة إلى اجتماعات الفريق الفرع: المعن: بقضايا التحرش هذه العمل فرقةللمشاركة ف: اجتماعات 
ف: وقت االجتماعات  هذه دعوة لحضورال ويتوقع أن تصلالجنس:، واالستغالل واالعتداء الجنسيين. 

 .قريب
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 الخالص  - الثثا

معايير لمنع والحماية من التحرش ، يلتزم الصندوق بالكامل بوضع والحفاظ على بناء على إنجازاتهبال -19
الجنس:، واالستغالل واالعتداء الجنسيين. وتحقيقا لهذه الغاية، سيواصل الصندوق تعاونه مع الشركاء ف: 

 ماليةمؤسسات الاليهم وكاالت األمم المتحدة الت: توجد مقارها ف: روما، و منظومة األمم المتحدة، بمن ف
التحرش الجنس:، واالستغالل واالعتداء الجنسيين،  لمكافحةالت: يوليها عالية الونظرا لألولوية الدولية. 

 معمح سياسته بشأن عدم التساتعزيز الصندوق  سيواصلوالدعم القوي المقدم من الدول األعضاء والشركاء، 
، بما ف: ذلك التحرش الجنس: واالستغالل واالعتداء الجنسيين، داخل مكان العمل بجميع أشكاله التحرش

 .هامولي ة الت:نشطاألوف: عملياته و 
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 استياب  الصندوق الستراتييي  امأمين العا  بشأن تحسين استياب  امأم  المتحد  لالستغالل واالعتداء الينسيين -خط  عمل 

 (2019) ةاإلجراءات المزمع الحالة اإلجراءات 

 من  التحرش الينسي واالستغالل واالعتداء الينسيين الميال االستراتييي امأول:

سياسة الصندوق بشأن منع أعمال التحرش 
الجنس: واالستغالل واالعتداء الجنسيين 

 والتصدي لها

صدارها   ُأنجزت .صياغة سياسة بشأن منع أعمال التحرش الجنس:/االستغالل واالعتداء الجنسيين وا 

ترجمة سياسة منع أعمال التحرش الجنس:/االستغالل واالعتداء الجنسيين إلى لغات الصندوق األربع ونشرها ف: 
  .نترنتاإلعلى شبكة الشبكة الداخلية للصندوق وموقعه 

  ُأنجزت

التدريب اإللكترون: على مكافحة االستغالل 
 واالعتداء الجنسيين

  ُأنجزت  .دورة تدريبية إلكترونية إلزامية خاصة بالصندوق باللغات العربية واإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية إعداد

 مواصلة رصد االمتثال أنجزت .تعميم التدريب اإللكترون: على مكافحة االستغالل واالعتداء الجنسيين

ة ودورات للتوعية يدراس فصولتدريب مقدَّم داخل 
الجنس: واالستغالل واالعتداء  بشأن التحرش

 الجنسيين

والفعاليات وحلقات  ،تدريب مقدَّم من مكتب الشؤون األخالقية ف: قاعات الدراسة من خالل أكاديمية العمليات
 .العمل اإلقليمية

 المنتدى اإلقليم: إلقليم أفريقيا الغربية والوسطى ف: موريتانيا - .2018.04.10
 (الصندوق مقرأكاديمية العمليات ) - .24-25.4.2018

 (الصندوق مقرأكاديمية العمليات ) - 4.7.2018
 حلقة عمل ُشعبة خدمات اإلدارة المالية ف: إندونيسيا - .22.10.2018
 أكاديمية العمليات آلسيا والمحيط الهادئ ف: إندونيسيا - 24.10.2018
 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا ف: المغرب شعبةفعالية إقليمية ل - 14.11.2018

 فريقيا الشرقية والجنوبية ف: نيروب:أكاديمية العمليات أل - 2019.1.23
 سيا والمحيط الهادي ف: بنماأكاديمية العمليات آل - 2019.3.18

 أنجزت
أكاديمية العمليات ف: 

 األقاليم األخرى
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 (2019) ةاإلجراءات المزمع الحالة اإلجراءات 

 على مكافحة التحرش إلكترونيةدورة تدريبية 
يشمل إشارات محد دة إلى التحرش الجنس: واالستغالل ك: تنقيح التدريب اإللزام: الحال: على مكافحة التحرش 

  .واالعتداء الجنسيين
  ُأنجزت

 تحريات عن الخلفيات

 تحديث نماذج السيرة الشخصية ك: تشمل أسئلة عن التحرش الجنس: واالستغالل واالعتداء الجنسيين 
إطار الموارد البشرية لسحب عروض التعيين أو إنهاء التعيينات والعقود األخرى إذا ثبت إدخال أحكام بشأن 

 .باألدلة ارتكاب تحرش جنس: أو استغالل واعتداء جنسيين

  ُأنجزت

دة ف: األمم المتحدة المخصصة لالحتفاظ بسجالت تحري  إمكانية االنضمام إلى مشروع قاعدة البيانات الموحَّ
  .الذين ثبت ضلوعهم ف: تحرش جنس:عن األفراد 

  جارية

 ذج للعقوداخطابات التعيين ونم
اإلشارة إلى سياسة عدم التسامح مع التحرش الجنس: واالستغالل واالعتداء الجنسيين ف: خطابات التعيين 

 .ونماذج العقود
  ُأنجزت

  ُأنجزت .التحرش الجنس: واالستغالل واالعتداء الجنسيين ف: اإلقرار السنويإدراج إشارة إلى  استمارة اإلقرار السنوي باالمتثال لمدونة السلوك

 الشروط واألحكام العامة لتوريد السلع والخدمات

إدراج إشارات إلى التحرش الجنس: واالستغالل واالعتداء الجنسيين ف: العقود التجارية )المقر( باإلضافة إلى 
 .ك لموردي األمم المتحدةمدونة قواعد السلو  إلىاإلشارات الحالية 

  ُأنجزت

ضافة متطلبات اإلفصاح عن اإلدانات  إدراج التزامات للبائعين التجاريين العتماد تحريات عن الخلفيات وا 
 .والتحقيقات المتصلة بالتحرش الجنس: واالستغالل واالعتداء الجنسيين ،والجزاءات ،والتدابير التأديبية ،الجنائية

  ُأنجزت

 المخاطر المؤسسيةسجل 
، ف: سجل ينإدراج مخاطر السلوك الت: تمس السمعة، مثل التحرش الجنس: واالستغالل واالعتداء الجنسي

 .المخاطر المؤسسية لتحديد تلك المخاطر ورصدها ومنعها
  ُأنجزت

استقصاء الموظفين بشأن التحرش 
 الجنس:/االستغالل واالعتداء الجنسيين

 يجرىج أسئلة عن التحرش الجنس: واالستغالل واالعتداء الجنسيين ف: االستقصاء العالم: للموظفين الذي ادر إ
 .2018ف: منتصف نوفمبر/تشرين الثان: 

  ُأنجزت
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 (2019) ةاإلجراءات المزمع الحالة اإلجراءات 

    للتحرش الينسي واالستغالل واالعتداء الينسيينلتصدي الميال االستراتييي الثاني: ا

 اإلطار التأديب:
 أساساتحديد التحرش الجنس: واالستغالل واالعتداء الجنسيين باعتبارهما سوء سلوك جسيم يمكن أن يكون 

نهاء عقود غير الموظفين وحظر تعيل  .نهميلفصل من العمل دون سابق إنذار وا 
  ُأنجزت

 الشكاوى تقديم آليات اإلبالغ و 

أن الشكاوى المتعلقة بالتحرش الجنس: واالستغالل واالعتداء الجنسيين بالتوضيح ف: اإلجراءات ذات الصلة 
 .الُمبلِّغ اسميمكن تقديمهما دون ذكر 

  ُأنجزت

  ُأنجزت .إلغاء شرط التقيُّد بمدة سنة واحدة لإلبالغ عن التحرش الجنس: واالستغالل واالعتداء الجنسيين

ومكتب الشؤون  ،مكتب المراجعة واإلشراف لإلبالغ ف:مخصصة القنوات الضمان سهولة الوصول إلى 
 نترنت.اإلعلى شبكة ة من خالل الشبكة الداخلية للصندوق وموقعه خالقياأل

  ُأنجزت

جراءات حماية المبلغين  ،نشر سياسة منع التحرش الجنس:/االستغالل واالعتداء الجنسيين، ومدونة السلوك وا 
 .اإللكترون: للصندوقمن االنتقام ف: الموقع عن مخالفات 

  ُأنجزت

جهات االتصال المعنية باالستغالل واالعتداء 
 الجنسيين

التابعة اإلقليمية  راكزتحديد جهات االتصال المعنية باالستغالل واالعتداء الجنسيين ف: المكاتب القطرية والم
 .للصندوق

  ُأنجزت

دارة برنامج تدريب: مخصص لجهات االتصال المعنية  باالستغالل واالعتداء الجنسيين لتلق: ادعاءات وضع وا 
 التابعة للصندوق اإلقليمية ارتكاب استغالل واعتداء جنسيين ف: المكاتب القطرية والمحاور

 
األول من  الفصلخطة عمل 

 السنة

 التحقيق
  ُأنجزت .للتحقيق ف: أعمال التحرش الجنس: واالستغالل واالعتداء الجنسيين ةلياإيالء أولوية ع

  ُأنجزت .نيتدريب محقق: مكتب المراجعة واإلشراف على التحقيق ف: حاالت االستغالل واالعتداء الجنسي

    تعمي  مكافح  التحرش الينسي واالستغالل واالعتداء الينسيين في عمليات الصندوق وامأنشط  التي يمولها -الميال االستراتييي الثالث 

  جاريةإدراج تقدير مخاطر التحرش الجنس: واالستغالل واالعتداء الجنسيين ف: تصميم المشروعات وتنفيذها، ووضع تقدير مخاطر التحرش الجنس: واالستغالل 
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 (2019) ةاإلجراءات المزمع الحالة اإلجراءات 

 .مؤشرات ف: بعثات اإلشراف واالعتداء الجنسيين ف: العمليات

  جارية .التحرش الجنس: واالستغالل واالعتداء الجنسيين ف: المبادئ التوجيهية للتوريد ف: المشروعاتإدراج إشارة إلى  المبادئ التوجيهية للتوريد ف: المشروعات

الشروط العامة لتمويل التنمية الريفية 
 )القروض/الِمنح(

إلدراج التزامات باإلبالغ عن التحرش  2018 اقتراح تعديالت على المجلس التنفيذي ف: ديسمبر/كانون األول
 .واالستغالل واالعتداء الجنسيين، وما يرتبط بذلك من تدابيرالجنس: 

  ُأنجزت

    التنسيق والتعاون -الميال االستراتييي الراب  

المنظمات المتعددة  أخالقياتالعمل مع شبكة 
والمؤسسات المالية  ،)األمم المتحدة األطراف

 روما توجد مقارها ف:الدولية( والوكاالت الت: 

  مستمرة والوكاالت الت: توجد مقارها ف: روما. المشاركة ف: اجتماعات منتظمة لشبكة أخالقيات 

إمكانية االنضمام إلى لجنة العضوية/اإلدارة المشتركة ف: برنامج األغذية العالم: الستعراض ومناقشة  تحري
 .واالستغالل واالعتداء الجنسيينجميع أشكال التحرش، بما يشمل التحرش الجنس: ل التصديأفضل ممارسات 

  ُأنجزت

فريق و ، اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت
العمل المعن: بالمساءلة أمام السكان المتضررين 

 والحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين

 ،أفضل الممارسات ف: التوعية باالستغالل واالعتداء الجنسيين لمناقشةفريق العمل المشاركة ف: اجتماعات 
  .وحماية السكان المستفيدين المحليين

  مستمرة

ف: منظومة فرقة عمل مجلس الرؤساء التنفيذيين 
 المعنية بالتحرش الجنس: األمم المتحدة 

الجهود المبذولة على نطاق منظومة األمم  :إمكانية االنضمام إلى تحريعمل و الالمشاركة ف: اجتماعات فرقة 
د المتحدة لمواءمة أفضل الممارسات  دخال تعريف موحَّ والتحريات الفعالة عن سوابق التحرش الجنس:؛ وا 

للتحرش الجنس: بين منظمات األمم المتحدة؛ ووضع سياسة نموذجية للتحرش الجنس: يمكن للمنظمات 
 .قانونية الخاصة بهااستخدامها لمواءمة ُأطرها المؤسسية وال

  جارية

 


