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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 

سة والخام ،والرابعة والعشرين بعد المائة ،بعد المائة ه الثالثة والعشرينإلى المجلس التنفيذي ف: دورات
تنفيذ خطة عمل بشأن  1والسابعة والعشرين بعد المائة ،والسادسة والعشرين بعد المائة ،والعشرين بعد المائة
مبيَّنة ف: كما ه:  ،الملموسة المتخذة لمواءمة الصندوق مع استراتيجية األمين العام الصندوق والتدابير

 (.A/71/818نسيين: نهج جديد )الج االعتداءالتدابير الخاصة للحماية من االستغالل و تقرير 

ويعتبر إعداد خطة عمل استجابة الستراتيجية األمين العام لألمم المتحدة لتحسين استجابة منظومة األمم  -2
واإلجراءات القابلة  االلتزاماتالمتحدة لمكافحة التحرش الجنس: واالستغالل واالعتداء الجنسيين من بين 

 2ات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق.الواردة ف: تقرير هيئة المشاور للرصد 

وقد ُعرضت وثائق إعالمية على دورات المجلس المذكورة أعاله حول النهج الشامل المطور واإلجراءات  -3
لجميع اإلجراءات والمبادرات الت:  ستراتيجية. ويرد ف: الملحق تحديثالمنفذة لمواءمة الصندوق مع اال

اتخذها الصندوق بموجب خطة العمل هذه لمنع أعمال التحرش الجنس: واالستغالل واالعتداء الجنسيين 
وحرصه على الشفافية، بما ف: القيادي  لدوره بمواصلة الصندوق رحَّب المجلس التنفيذيو  والتصدي لها.

 .ذلك عبر التحديثات المعروضة على المجلس

 بشأن منع أعمال التحرش الجنس: واالستغالل واالعتداء الجنسيين والتصدي لها منذ نشر سياسة الصندوقو  -4
تنظيم دورات للتوعية والتدريب عالوة على واإلجراءات،  ، تم السع: لتعزيز السياسات2018ف: أبريل/نيسان 

واسع، ستتاح السياسة على  ف: كافة األقاليم الت: يعمل فيها الصندوق. وحرصا  على نشرها على نطاق
 لصندوق.لباللغات الرسمية األربع الموقع الشبك: للمنظمة 

إن الصندوق ملتزم بالجهود المبذولة على نطاق منظومة األمم المتحدة لمكافحة االستغالل واالعتداء  -5
االستغالل  نهاية العام بشأن الحماية منأرسلت اإلدارة خطاب ، 2019: يناير/كانون الثان: . وفالجنسيين

بالغ عن ادعاءات االستغالل واالعتداء الجنسيين إلى األمين العام لألمم المتحدة. واالعتداء الجنسيين واإل
أعمال االستغالل واالعتداء الجنسيين  عبشأن من، أرسل الصندوق خطة عمله 2019بريل/نيسان أوف: 

                                                      

 .EB 2019/127/R.42و EB 2019/126/R.39وEB 2018/125/R.14 ، وEB 2018/124/R.41و ،EB 2018/123/R.39 الوثائق انظر 1
 .48)ه(، النقطة الثالثة؛ والملحق األول، اإلجراء القابل للرصد 95لفقرة : اGC 41/L.3/Rev.1 انظر الوثيقة 2
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بتحسين استجابة األمم المتحدة لمنع  إلى مكتب المنسق الخاص المعن: 2019-2018للفترة والتصدي لها 
 .أعمال االستغالل واالعتداء الجنسيين والتصدي لها

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

 المن  واالستياب  –ألف 

االعتداء، يواصل التمييز و خالية من التحرش و  اعترافا بالتزام الصندوق القوي بتوفير بيئة عمل آمنة -6
 الصندوق إعطاء األولوية لجهود المنع واالستجابة.

لزام: الخاص باألخالقيات والمتعلق بمنع أعمال التحرش الجنس: واالستغالل ومع إطالق منهج التدريب اإل -7
توفير مكتب الشؤون  عالوة على، 2018عام ف: واالعتداء الجنسيين والتصدي لها على شبكة اإلنترنت 

من خالل أكاديمية العمليات ف: بالفصول الدراسية  للتوعية والتدريب ف: سياق شبيه اتدور لاألخالقية 
بنهج  اوشريك اموظف 1 390 حوال: لدى وع:مستوى الالصندوق واألحداث اإلقليمية وورشات العمل، تم رفع 

، 2019عتداء الجنسيين والتصدي لها. وف: عام منع أعمال التحرش الجنس: واالستغالل واالف: الصندوق 
بهذا الموضوع ف: أمريكا الالتينية والكاريب: )بنما(، وأفريقيا  توعيةالوف ر مكتب الشؤون األخالقية دورات 

 200(، بحيث وصل إلى حوال: وغانا الشرقية والجنوبية )نيروب:(، وأفريقيا الغربية والوسطى )السنغال
ف: المائة من موظف: الصندوق  89، كان 2019أكتوبر/تشرين األول  وبتاريخ ك.وشري ،واستشاري ،موظف
بمنع أعمال التحرش الجنس: واالستغالل واالعتداء الجنسيين والتصدي وا التدريب اإللزام: الخاص قد أتم  

رصد االمتثال ، والمشرفينن اإلدارة . وسيواصل مكتب الشؤون األخالقية، بدعم ملها على شبكة اإلنترنت
 .2020وسيتم وضع خطة إلجراء دورات تذكيرية ف: عام . ف: هذا المجال

الخدمات الطبية ف:  وحدةوبالتعاون مع  ،، وتحت قيادة مكتب الشؤون األخالقية2019وف: يونيو/حزيران  -8
 ؛البشريةوشعبة الموارد  ؛الشمول االجتماع:البيئة، والمناخ، والتمايز بين الجنسين، و وشعبة  ؛الصندوق

ووحدة األمن وشعبة االتصاالت،  ؛وقسم التحقيقات ف: مكتب المراجعة واإلشراف ؛ورابطة موظف: الصندوق
لمنع أعمال التحرش الجنس: واالستغالل واالعتداء الجنسيين والتصدي لها  توعيةأطلق الصندوق أول حملة 

 . كما تم عرض الفيديوطرية والمراكز اإلقليميةف: المقر الرئيس: والمكاتب الق ، بل غ، ادعم"تكل معنوان " تحت
وسائل إعالم  وعبر ،على موقع الصندوق وهو متاح، األخيرةالمجلس التنفيذي  دورةف:  الخاص بالحملة

 عامة أخرى.

وبالتماش: مع سياسة الصندوق ف: هذا المجال، نشرت اإلدارة مؤخرا  المبادئ التوجيهية لمنع أعمال التحرش  -9
الت: ينظمها الصندوق. ويكمن الغرض من  األحداثف:  والتمييز واالستغالل واالعتداء الجنسيينالجنس: 

منظومة األمم المتحدة، ف: إعالم  ف:معمول بها  شبيهةهذه المبادئ التوجيهية، والت: تستند إلى مبادئ 
السلوكية الواجب  عن القواعدبصورة مسبقة  الت: ينظمها أو يستضيفها الصندوق األحداثالمشاركين ف: 

 والحماية من االنتقام.عن المخالفات توفير المعلومات حول اآلليات المتاحة لإلبالغ باإلضافة إلى اتباعها، 
، كما أنها تدرج ف: الدعوات الخاصة باألحداث للصندوقوتتوفر هذه المبادئ أيضا  على الموقع الشبك: 

 الت: يستضيفها الصندوق.   
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المنع مع تنفيذ الصندوق لبرنامج األشخاص المرجعيين المعنيين بمنع أعمال التحرش كذلك تم تعزيز جهود  -11
 ف: موظفا   20الجنس: واالستغالل واالعتداء الجنسيين والتصدي لها. واختار مكتب الشؤون األخالقية 

د إعالن أشخاص مرجعيين معنيين بهذا الموضوع بعبمثابة المكاتب القطرية والمراكز اإلقليمية ك: يكونوا 
 جهات االتصال المعنيةعمل تالمرجعيين. و عن االهتمام بهذا الموضوع وعملية الختيار هؤالء األشخاص 

، يتمثل دور بالتشاور مع مكتب الشؤون األخالقيةو  .الت: ينف ذ فيها الصندوق عملياتهقاليم األف: جميع 
ما في واالعتداء الجنسيين والتصدي لهاالشخص المرجع: المعن: بمنع أعمال التحرش الجنس: واالستغالل 

يل:: تحسين استراتيجيات المنع المحلية والترويج لها؛ تيسير الوصول إلى اإلبالغ والدعم على المستوى 
قامة الروابط مع منظمات األمم المتحدة األخرى بشأن المبادرات المتعلقة بمنع أعمال التحرش  الميدان:؛ وا 

 الجنسيين والتصدي لها. الجنس: واالستغالل واالعتداء

لألشخاص المرجعيين المعنيين بمنع  تم إعداده خصيصا   ا  تدريبي ا  برنامج ويدير مكتب الشؤون األخالقية -11
 جهات االتصال المعنية تقاموقد لها. أعمال التحرش الجنس: واالستغالل واالعتداء الجنسيين والتصدي 

الشؤون  مجتمعأداة من  هذا البرنامج. وسيستفيد ذكورالم البرنامج التدريب: بإتمامع األقاليم يف: جم
وهذه الت: أعدتها شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالتعاون مع مكتب الشؤون األخالقية.  األخالقية

األداة ه: عبارة عن منصة ذات طابع سري تخضع إلدارة مكتب الشؤون األخالقية وتهدف إلى ربط 
على تهيئة الفرص لتبادل  المعنيين بهذا الشأن ف: كافة األقاليم، عالوةمختلف األشخاص المرجعيين 

الشؤون األخالقية بحلول نهاية العام، وستدخل  مجتمعالخبرات والمعارف. وسيتم االنتهاء من إعداد أداة 
 .2020طور التشغيل الكامل ف: عام 

باللغات الرسمية األربع  والمتاحة – حماية المبل غين عن المخالفات المتاحة للجمهور حول جراءاتاإلوتوفِّر  -12
الحماية من األعمال االنتقامية لمن يبل غ عن مخاوف أو شكوك بشأن ارتكاب سوء سلوك يمس  -للصندوق 

 .الصندوق، بما يشمل التحرش الجنس: واالستغالل واالعتداء الجنسيين

ستغالل واالعتداء الجنسيين واألشخاص اآلخرين المتأثرين االو  التحرش الجنس: ويمكن لضحايا أعمال -13
من مصادر مختلفة مثل مكتب الشؤون األخالقية، وشعبة الموارد البشرية، ف: الصندوق التماس الدعم 

والمشرفين، ومستشارة الموظفين )وه: أخصائية نفسية مؤهلة(، واألشخاص المرجعيين العشرين المعنيين 
االستغالل واالعتداء الجنسيين للصندوق ف: البلدان المختلفة. وُيقدَّم الدعم نس: و بمنع أعمال التحرش الج

إلى المستفيدين من المشروعات الذين يقعون ضحايا الستغالل واعتداء جنسيين من خالل الخدمات، 
ة لمساعدة والبرامج، والشبكات الموجودة وفقا  لقرار الجمعية العامة بشأن استراتيجية األمم المتحدة الشامل
 ودعم ضحايا االستغالل واالعتداء الجنسيين من جانب موظف: األمم المتحدة واألفراد العاملين بها.

 رصد التحرش الينسي/االستغالل واالعتداء الينسيين -باء

منع أعمال التحرش الجنس:  إجراءات بادر الصندوق برصد أثر، 2018ف: نوفمبر/تشرين الثان:  -14
ووفقا  لنتائج المسح، لم . ا من خالل المسح العام للموظفينواالستغالل واالعتداء الجنسيين والتصدي له

حالة تحرش جنس: ف: مقر العمل خالل العامين  ةف: المائة من المستجيبين حدوث أي 86يشهد 
ف: المائة من اإلجابات  13نسبة ائة، كانت ف: الم 14المنصرمين. ومن ضمن النسبة المتبقية والبالغة 

ف:  86وأبلغت نفس النسبة من المستجيبين ). باإليجاب اإلجاباتف: المائة من  4 كانتحيادية، فيما 
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المائة( أنها لم تشهد تعرض أي مستفيد من المشروعات الت: يمولها الصندوق للتحرش جنس:. وضمن 
ف: المائة باإليجاب. وتشير  1ف: المائة من اإلجابات حيادية، و 10ف: المائة المتبقية، كانت  14نسبة الـ 

عن السلوكيات غير  كيفية اإلبالغ يعلمون جيدا   من المستجيبينبالمائة  90ن نتائج المسح كذلك إلى أ
 األخالقية ضمن الصندوق.

، 2019واستجابة للتوصية الصادرة عن المجلس التنفيذي خالل دورته األخيرة المنعقدة ف: سبتمبر/أيلول  -15
مع التحرش الجنس:  مطلقا  أعربت اإلدارة عن التزامها بتكثيف جهودها لجعل سياسة عدم التسامح 

واالستغالل واالعتداء الجنسيين أمرا  واقعا  ف: المقر وف: الميدان على حد سواء، كما عب رت عن نيتها، ف: 
. وبناء على اقتراح المجلس، تواصل الصندوق 2020سياق هذه الجهود، إجراء مسح معمق ف: مطلع عام 

 ذي أجراه البرنامج مؤخرا .من المسح ال التعلم بغرضمع برنامج األغذية العالم: 

شارك الصندوق أيضا ف: مسح عن منع أعمال التحرش الجنس: واالستغالل واالعتداء الجنسيين والتصدي  -16
لها أجراه مكتب المنسق الخاص المعن: بتحسين االستجابة لمنع أعمال التحرش الجنس: واالستغالل 

حددتها األمم المتحدة على أنها أماكن تعان: من واالعتداء الجنسيين والتصدي لها ف: مقار العمل الت: 
الذي ُأجري ف: نتائج المسح  لألمم المتحدة خطر كبير النتشار هذه األعمال. وستجمع األمانة العامة

 .المشاركة ليتم تشاطرها فيما بعد مع المنظمات 2019يونيو/حزيران 

راءات المتخذة لتحقيق التنفيذ الكامل وتم إبقاء المجلس التنفيذي على علم بصورة منتظمة بجميع اإلج -17
تعزيز إجراءات الموارد البشرية لضمان إمكانية اإلبالغ عن أعمال  من قبيلللسياسة واإلجراءات الهامة 

دخال أحكام  ؛ود زمنيةالتحرش الجنس: واالستغالل واالعتداء الجنسيين بصورة سرية ومغفلة بدون أي حد وا 
لتعيين وغيرها من عقود الصندوق )بما ف: ذلك عبر إدخال التعديالت خطابات اتتعلق بهذه األعمال ف: 

. وأخيرا، فقد ُأعلم المجلس أيضا ف: الصندوق( الشروط واألوضاع العامة لتوريد السلع والخدماتعلى 
بإدخال المخاطر على السمعة األخالقية، بما ف: ذلك تلك المتعلقة بأعمال التحرش الجنس: واالستغالل 

 الجنسيين ف: تصنيف إدارة المخاطر المؤسسية. واالعتداء

واإلدارة ملتزمة بمواصلة إبالغ المجلس التنفيذي ولجنة مراجعة الحسابات عن االدعاءات ذات المصداقية  -18
بالمخالفات على صعيد التحرش الجنس: واالستغالل واالعتداء الجنسيين، مع إيالء الحرص الواجب للحفاظ 

ونزاهتها. وباإلضافة إلى ذلك، تتوفر المعلومات الخاصة بالتحقيقات المغلقة على سرية عمليات التحقيق 
ذات الصلة بحاالت سوء السلوك، بما يشمل التحرش الجنس: واالستغالل واالعتداء الجنسيين، ف: التقرير 
السنوي عن أنشطة التحقيق ومكافحة الفساد ف: الصندوق الصادر عن مكتب المراجعة واإلشراف والمتاح 

 لجمهور العامة.  

المنسق الخاص المعن: اإلدارة  أبلغت ،2019تشرين األول أكتوبر/ 18باإلضافة إلى ما سبق، وبتاريخ  -19
المساهمة بقرارها  بتحسين استجابة األمم المتحدة لمنع أعمال االستغالل واالعتداء الجنسيين والتصدي لها

أعمال التحرش الجنس: واالستغالل واالعتداء منع ف: التقرير الفصل: الصادر عن األمين العام حول 
 والمتاح لجمهور العامة.  الجنسيين
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رصد جهوده الساعية إلى منع أعمال التحرش الجنس: واالستغالل واالعتداء الصندوق ملتزم بمواصلة و  -21
االتصاالت الداخلية والخارجية مع الموظفين والشركاء لضمان فهم الجميع ألدوارهم  الجنسيين عبر

 تزاماتهم ف: إبقاء الصندوق خاليا  من التحرش الجنس: واالستغالل واالعتداء الجنسيين.وال

تعمي  من  أعمال التحرش الينسي واالستغالل واالعتداء الينسيين في عمليات الصندوق  -يي 
 تحديث خط  العمل –

لجنسيين ف: عمليات من المهم الستراتيجية ناجحة لمنع أعمال التحرش الجنس: واالستغالل واالعتداء ا -21
الصندوق إشراك الشركاء، بما يشمل الدول األعضاء، والشركاء المنفذين، والمتعاقدين، ف: تقاسم معايير 

 مع التحرش الجنس: واالستغالل واالعتداء الجنسيين. الصندوق وثقافة عدم التسامح مطلقا  

ى الشروط العامة لتمويل التنمية ، وافق المجلس على إدخال تعديالت عل2018وف: ديسمبر/كانون األول  -22
الزراعية الت: تنطبق على اتفاقيات التمويل ف: الصندوق. ونتيجة لذلك، يطلب اآلن من متلق: تمويل 
الصندوق إبالغ الصندوق عن أي خرق لسياسة منع أعمال التحرش الجنس: واالستغالل واالعتداء 

الممولة من الصندوق. وقد يؤدي مثل هذا الخرق  الجنسيين والتصدي لها فيما يتعلق باألنشطة والعمليات
لعدم اتخاذ إجراءات مناسبة ف: الوقت المناسب لمعالجة المسألة على  إلى تعليق أو إلغاء التمويل نظرا  

 النحو الذي يرتضيه الصندوق.

 المصادقة على إلى المجلس التنفيذيدعى ، سيُ 2019وخالل دورته المنعقدة ف: ديسمبر/كانون األول  -23
التعزيزات األخيرة على اإلشراف  بما ف: ذلك، الصندوق مشروعاتف: لتوريد ل المنق حة وجيهيةالمبادئ الت

على التوريد ف: المشروعات فيما يتعلق بمنع أعمال التحرش الجنس: واالستغالل واالعتداء الجنسيين. 
وثائق استدراج  كجزء من السياسة ذهمتثال بهاالشهادات  ُتطلب، باإلضافة إلى المبادئ التوجيهية المنقَّحةو 

من الصندوق. ويتم  وغيرهم من األطراف الثالثة الت: تتلقى أمواال   ،العروض والعقود مع البائعين، والموردين
التوجيهية، بما ف: ذلك متطلبات منع أعمال التحرش الجنس:  الشروع بدورات تدريبية مكرسة لهذه المبادئ

الشركاء المنفذين. وسيتم رصد االمتثال لمتطلبات الصندوق خالل  لصالح، ينواالستغالل واالعتداء الجنسي
 اإلشراف على المشروعات.

ويستمر الصندوق ف: تعزيز نهجه للتحديد والتطرق لمنع أعمال التحرش الجنس: واالستغالل واالعتداء  -24
بما ف:  ،للعنف المستند إلى الجنسيعد إيالء االنتباه و الجنسيين والتصدي لها ف: عملياته وأنشطته الممولة. 

ال يتجزأ من عملية  جزءاذلك منع أعمال التحرش الجنس: واالستغالل واالعتداء الجنسيين والتصدي لها، 
ويستعرض الصندوق جميع وثائق التقدير  وتقييم االستراتيجيات القطرية،المشروعات الجديدة  لتصنيفالفرز 

لضمان انطوائها على برامج الفرص االستراتيجية القطرية لو للمشروعات  يجري إعدادهااالجتماع: الت: 
واإلبالغ عن أي خطر ممكن )بما يتناسب  ،والمعالجة، والرصد ،واالستالم ،إجراءات وقائية مالئمة للتحديد

 ويشمل ذلك أيضا   .: واالستغالل واالعتداء الجنسيينمع مستوى الخطر( لحدوث حاالت التحرش الجنس
لمتطلبات دالئل تنفيذ المشروعات وخطط اإلدارة البيئية واالجتماعية. ويتم رصد االمتثال  اضاتاستعر 

خالل اإلشراف على المشروعات. وتخضع هذه ف: الصندوق االجتماع: والبيئ: والمناخ:  إجراءات التقدير
تغالل واالعتداء اإلجراءات للتعزيز للتطرق للعنف المستند إلى الجنس، وأعمال التحرش الجنس: واالس

عداد إجراءات الوقاية والتخفيف المالئمة لها.  الجنسيين بحيث يتم تقدير هذه المخاطر بصورة مالئمة وا 
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للترويج لمعايير السياسة ف: الصندوق ولتأصيل ثقافة  والمتعاقدين حاسما   شركاء التنفيذ انخراطكذلك يعتبر  -25
 واالعتداء الجنسيين.ستغالل عدم التسامح مطلقا مع أعمال التحرش الجنس: واال

لهذه الغاية، وبالتعاون مع شعبة أفريقيا الغربية والوسطى، يعمل مكتب الشؤون األخالقية على إطالق مبادرة  -26
بصورة  منع أعمال التحرش الجنس: واالستغالل واالعتداء الجنسيينتهدف إلى إدراج التوعية بسياسة 

 ف: اإلقليم. منهجية ف: جميع أحداث استهالل المشروعات 

 التعاون والشراكات – دال

يستمر الصندوق ف: المشاركة ف: فريق مهام التنسيق التابع لمجلس المدراء التنفيذيين لألمم المتحدة المعن:  -27
بمنع أعمال التحرش الجنس: واالستغالل واالعتداء الجنسيين والتصدي لها ومجموعة النتائج للجنة الدائمة 

 المساءلة والشمول.بين الوكاالت المعنية ب

منظومة األمم مع تعاونه  يواصل الصندوق، فريق المهام التابع لمجلس المدراء التنفيذيين وعبر مشاركته ف: -28
تلك الخاصة  بما ف: ذلك مواءمة سياساته مع ،المتحدة لتنفيذ االلتزامات واإلجراءات المشتركة المتفق عليها

 .بمنظومة األمم المتحدة

وف: سياق التعاون المذكور، وبالتوافق مع توصيات فريق المهام التابع لمجلس المدراء التنفيذيين، نشرت  -29
المبادئ التوجيهية لمنع أعمال التحرش الجنس: واالستغالل واالعتداء الجنسيين ف: األحداث الت: اإلدارة 

قاعدة بيانات األمم المتحدة  ى مشروعإل االنضمام(. وقررت اإلدارة أيضا  9)انظر الفقرة  ينظمها الصندوق
أفراد انقطعت عالقتهم  تعيينأو إعادة  تعيين، والت: تم تصميمها بهدف تجنب ClearCheckلشؤون الفرز 

ويتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة  مع إحدى منظمات المنظومة نتيجة إثبات اضطالعهم بسوء سلوك جنس:.
 إلتمام عملية التسجيل.

ان المواءمة مع أفضل الممارسات للحماية من أعمال التحرش الجنس: واالستغالل وأخيرا، وبهدف ضم -31
ف: يشارك لها، و  مع الوكاالت الت: تتخذ من روما مقرا  الصندوق يتعاون واالعتداء الجنسيين والتصدي لها، 

لتابعة لمنظمات العديد من شبكات الشؤون األخالقية والموارد البشرية والشبكات القانونية، وشبكات التحقيق ا
األمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، كما أنه ينخرط ف: تقاسم المعرفة وحوار السياسات مع العديد من 

 الشركاء وأصحاب المصلحة.

 الخالص  - الثثا

منذ أن أدخل الصندوق سياسة منع أعمال التحرش الجنس: واالستغالل واالعتداء الجنسيين والتصدي لها  -31
ولشركائه وأصحاب  ،ولجميع مبرم: العقود معه، ولهيئاته الرئاسية ،، أثبت الصندوق لموظفيه2018عام 

التزامه القوي بمنع ومكافحة أعمال التحرش الجنس: واالستغالل  ولمنظومة األمم المتحدة ،المصلحة فيه
ه من خالل واالعتداء الجنسيين والتصدي لها داخل وخارج المنظمة ف: جميع مظاهر عملياته وأنشطت

 إجراءات ملموسة.

يعد منع أعمال التحرش الجنس: واالستغالل واالعتداء الجنسيين ف: الصندوق، وف: العمليات واألنشطة  -32
الت: يمولها، التزاما  طويل األمد؛ وهو يستدع: جهودا  متواصلة لتحقيق التنفيذ الكامل لثقافة "تكل م، بل غ، 
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سته المتمثلة ف: عدم التسامح مطلقا  مع هذه األعمال، كما أنه ادعم". وسيتابع الصندوق الترويج لسيا
 مع أفضل الممارسات الحمائية. الكاملةسيحرص على مواءمتها 
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 استياب  الصندوق الستراتييي  امأمين العا  بشأن تحسين استياب  امأم  المتحد  لالستغالل واالعتداء الينسيين -خط  عمل 

 الحالة اإلجراءات 
 ةاإلجراءات المزمع

(2019) 

 من  التحرش الينسي واالستغالل واالعتداء الينسيين الميال االستراتييي امأول:

أعمال التحرش سياسة الصندوق بشأن منع 
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 ة الداخلية للصندوق وموقعه الشبك

  ُأنجزت

التدريب اإللكترون: على مكافحة االستغالل 
 واالعتداء الجنسيين

  ُأنجزت  .سبانيةدورة تدريبية إلكترونية إلزامية خاصة بالصندوق باللغات العربية واإلنكليزية والفرنسية واال إعداد

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

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

 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 - 10-4-2018
 (الصندوق مقرأكاديمية العمليات ) - 25-24-4-2018

 (الصندوق مقرأكاديمية العمليات ) - 4-7-2018
 حلقة عمل ُشعبة خدمات اإلدارة المالية ف: إندونيسيا - 22-10-2018
 ف: إندونيسيا الهاديأكاديمية العمليات آلسيا والمحيط  - 24-10-2018
 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا ف: المغرب شعبةفعالية إقليمية ل - 14-11-2018

 نيروب: أكاديمية العمليات ألفريقيا الشرقية والجنوبية ف: - 23-1-2019
 ف: بنما ألمريكا الالتينية والكاريب:أكاديمية العمليات  - 18-3-2019

 أنجزت

أكاديمية العمليات ف: 
 األقاليم األخرى

 أنجزت
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 الحالة اإلجراءات 
 ةاإلجراءات المزمع

(2019) 

 أفريقيا الغربية والوسطى ف: السنغال فعالية لشعبة – 24-6-2019
حملة توعية لمنع أعمال التحرش الجنس: واالستغالل واالعتداء الجنسيين والتصدي لها ف:  – 28-6-2019

 القطرية والمراكز اإلقليميةالمقر الرئيس: والمكاتب 
 مكاتب قطرية/ والمراكز اإلقليمية ف: إقليم أمريكا الالتينية والكاريب: 4دورة مكرسة للحملة مع  - 18-7-2019

 ال(اوغواتيم ،وبيرو، والبرازيل ،)بنما
التوريد ف:  العمليات والنتائج/شعبة أفريقيا الغربية والوسطى، أبيدجان، تدريب على اتشعبة سياس - 9-7-2019

 أبيدجان، كوت ديفوار )االتصال عن طريق الفيديو( ،المشروعات
منع أعمال التحرش العمليات والنتائج حول التوريد المتعلق ب اتتدريب لموظف: شعبة سياس – 4-9-2019

 )االتصال عن طريق الفيديو( الجنس: واالستغالل واالعتداء الجنسيين والتصدي لها
حلقة عمل لشعبة أفريقيا الغربية والوسطى، ياوندي، الكاميرون، تدريب على التوريد ف:  – 9-9-2019

 المشروعات )اتصال عن طريق الفيديو(
حلقة عمل لشعبة أفريقيا الغربية والوسطى، أكرا، غانا، تدريب على التوريد ف: المشروعات  – 16-9-2019

 )اتصال عن طريق الفيديو(
شعبة خدمات اإلدارة المالية، نيروب:، كينيا، تدريب على التوريد ف: المشروعات حلقة عمل ل – 23-9-2019

 )اتصال عن طريق الفيديو(

 دورة تدريبية إلكترونية على مكافحة التحرش
محد دة إلى التحرش الجنس: واالستغالل يشمل إشارات 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 
األخرى إذا ثبت  إدخال أحكام بشأن إطار الموارد البشرية لسحب عروض التعيين أو إنهاء التعيينات والعقود

 .باألدلة ارتكاب تحرش جنس: أو استغالل واعتداء جنسيين

  ُأنجزت
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 الحالة اإلجراءات 
 ةاإلجراءات المزمع

(2019) 

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

 أ نجزت
الخطوات جارية 

إلتمام عملية 
التسجيل مع األمم 

 المتحدة

 

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

 .ونماذج العقود
  ُأنجزت

  ُأنجزت .الجنس: واالستغالل واالعتداء الجنسيين ف: اإلقرار السنويإدراج إشارة إلى التحرش  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 
 .ي األمم المتحدةمدونة قواعد السلوك لمورد 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

 المؤسسيةسجل المخاطر 
، 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

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

  ُأنجزت

    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
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 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 
 على شبكة اإلنترنت.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

 الهند، فييت نام - 16-7-2019
 البرازيل، بنما، بيرو - 13-8-2019
 بنغالديش، الصين، إثيوبيا، جنوب أفريقيا – 21-8-2019
 رية الكونغو الديمقراطية، مصر، السودانجمهو  – 19-9-2019
 إندونيسيا – 1-10-2019

 كوت ديفوار، كينيا، نيجيريا، السنغال - 10-10-2019

  ُأنجزت

  ُأنجزت .للتحقيق ف: أعمال التحرش الجنس: واالستغالل واالعتداء الجنسيين ةلياإيالء أولوية ع التحقيق
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  ُأنجزت .نيالتحقيق ف: حاالت االستغالل واالعتداء الجنسيتدريب محقق: مكتب المراجعة واإلشراف على 

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

تقدير مخاطر التحرش الجنس: واالستغالل 
 واالعتداء الجنسيين ف: العمليات

إدراج تقدير مخاطر التحرش الجنس: واالستغالل واالعتداء الجنسيين ف: تصميم المشروعات وتنفيذها، ووضع 
 .مؤشرات ف: بعثات اإلشراف

  جارية

 ُأنجزت .ف: المشروعات إدراج إشارة إلى التحرش الجنس: واالستغالل واالعتداء الجنسيين ف: المبادئ التوجيهية للتوريد المبادئ التوجيهية للتوريد ف: المشروعات

ستعرض على المجلس 
التنفيذي ف: دورته 

المنعقدة ف: 
ديسمبر/كانون األول 

2019 
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 متعددة  أخالقياتالعمل مع شبكة 
والمؤسسات المالية  ،)األمم المتحدة األطراف

 تتخذ من روما مقرا لهاالدولية( والوكاالت الت: 

المنظمات متعددة األطراف )األمم المتحدة، والمؤسسات المالية  اجتماعات منتظمة لشبكة أخالقياتالمشاركة ف: 
 . تتخذ من روما مقرا لهاوالوكاالت الت:  الدولية( 

  مستمرة

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

  ُأنجزت

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

 الجنسيين االعتداءوالحماية من االستغالل و 

المعن: بالمساءلة أمام السكان المتضررين والحماية من االستغالل  فريق العملالمشاركة ف: اجتماعات 
اتيجيات استر و  ،أفضل الممارسات ف: التوعية باالستغالل واالعتداء الجنسيين لمناقشة واالعتداء الجنسيين،

  .حماية السكان المستفيدين المحليين

  مستمرة
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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

 


