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 مقدمةال -أوال 

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

تها وأنشطتها افي عمليمكافحة التحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين والتصدي من أجل  منعال

 والتيللصندوق،  ةواالستغالل واالعتداء الجنسيين التابعالتحرش الجنسي ب ةالمعني فرقة العمل تمقد  الممولة، 

مكتب المستشار العام، وشعبة الموارد البشرية،  منمن ممثلين  وتتألف ،الشؤون األخالقيةمكتب مديرة  اترأسه

إلى  تقريرا  ، ودائرة خدمات المنظمةالبرامج،  إدارةومكتب المراجعة واإلشراف، وُشعبة االتصاالت، ودائرة 

والخامسة والعشرين  ،والرابعة والعشرين بعد المائة ،بعد المائة ه الثالثة والعشرينالمجلس التنفيذي في دورات

بعد المائة ، والثامنة والعشرين والسابعة والعشرين بعد المائة ،والسادسة والعشرين بعد المائة ،ةبعد المائ

الملموسة المتخذة لمواءمة الصندوق  تنفيذ خطة عمل الصندوق والتدابيربشأن  1بعد المائةوالعشرين والتاسعة 

الجنسيين: نهج  واالعتداءالتدابير الخاصة للحماية من االستغالل  تقريرمبيَّنة في ال مع استراتيجية األمين العام

 .2(A/71/818) جديد

، التحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين والتصدي لها حاالتسياسة الصندوق لمنع إصدار  ومنذ -2

منع التحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين ل، نفذ الصندوق خطة عمله 2018في أبريل/نيسان 

ونظم أحداثا  من أجل ؛ السياسات واإلجراءاتوعزز  ؛(الثاني)الملحق  2019-2018للفترة والتصدي لها 

التحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء  لمنع حاالتدورة تدريبية إلزامية على اإلنترنت  وقدم؛ التوعية

وأطلق برنامج جهات االتصال المعنية باالستغالل واالعتداء الجنسيين في جميع ؛ والتصدي لها الجنسيين

 األقاليم التي يعمل فيها.

منع التحرش الجنسي سياسة المتخذة تعديل خطابات التعيين والعقود لتشمل إشارات إلى وتشمل اإلجراءات  -3

، وافق المجلس على تعديل 2018 . وفي ديسمبر/كانون األولواالستغالل واالعتداء الجنسيين والتصدي لها

المقترضين/المتلقين باالمتثال للسياسة. ونتيجة  منالشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية كي تشمل التزامات 

لذلك، يلزم من المقترضين والمتلقين لتمويل الصندوق حاليا  ضمان تنفيذ مشروعاتهم وفقا  ألحكام السياسة 

ويمكن لعدم االمتثال ألحكام والعمليات الممولة من الصندوق.  ثال في األنشطةوإبالغ الصندوق بأي عدم امت

لعدم اتخاذ  أو إلغائه التمويل تعليقإلى اتخاذ التدابير المالئمة من الصندوق، بما يشمل يؤدي  السياسة أن

 .الصندوق يرتضيه الذي النحو على المسألة معالجةلالوقت المناسب  مالئمة وفيإجراءات 

، وافق المجلس على تعديل المبادئ التوجيهية للتوريد في مشروعات 2019ديسمبر/كانون األول وفي  -4

 تقديمويلزم . منع التحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين والتصدي لهاسياسة دوق كي تشمل نالص

واالعتداء الجنسيين منع التحرش الجنسي واالستغالل االمتثال لسياسة الصندوق بشأن  تؤكدذاتية  إقرارات

وسياسته بشأن مكافحة الفساد كجزء من وثائق العطاءات والعقود مع البائعين والموردين وسائر  والتصدي لها

 األطراف التي تتلقى أمواال  من الصندوق.

التحرش  منع حاالت، وتحت قيادة مكتب الشؤون األخالقية، أطلق الصندوق أول حملة ل2019وفي عام  -5

في المقر الرئيسي “ ادعم، بلغ، تكلم” عنوانالتصدي لها تحت والجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين 

التي أثبتت نجاحها بين الموظفين وغير  - وشملت الحملة. للصندوق والمكاتب القطرية والمراكز اإلقليمية

ور الزمالء من جميع أنحاء العالم وهم مقاطع فيديو تص -ن( ووالمتدرب اريوناالستشالموظفين )الخبراء 

رض شريط الفيديو على المجلس في دورته يسلطون الضوء على أهمية التزام كل شخص بهذه القضية. وعُ 

                                                      

 R.39 EB/2019/126و EB 2018/125/R.14، و R.41EB/2018/124، وEB 2018/123/R.39انظر الوثائق  1

 EB 2019/129/R.5 و EB 2019/128/R.51 و EB 2019/127/R.42و
 القابل للرصد. 48)هـ(، النقطة الثالثة؛ والملحق األول، اإلجراء  95: الفقرة GC 41/L.3/Rev.1انظر الوثيقة  2
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عامة ال اإلعالموهو متاح على موقع الصندوق، وعبر وسائل  ،2019التي عقدت في ديسمبر/كانون األول 

 خرى.األ

أحداث الصندوق وإتاحتها على في  والتمييزالجنسي  المضايقات والتحرشالتوجيهية لمنع  المبادئوتم إصدار  -6

 دعواتهم.  بانتظام إلى هذه المبادئ التوجيهية في إدراج إشارة األحداثمستضيفي  ويطلب منموقعه الشبكي، 

سي واالستغالل منع التحرش الجنوقدمت اإلدارة في دورتها المنعقدة في أبريل/نيسان خطة عملها بشأن  -7

-2018)الملحق األول(. وبينما أتاحت خطة الفترة  2021-2020للفترة  واالعتداء الجنسيين والتصدي لها

، ستركز بشأن منع التحرش الجنسياستراتيجيته  وصياغةللصندوق وضع اإلطار القانوني الالزم  2019

لمتحدة والمؤسسات المالية الدولية على إيجاد مزيد من التآزر مع األمم ا 2021-2020خطة عمل الفترة 

منع التحرش الجنسي واالستغالل والشركاء اآلخرين في هذا المجال، واالستفادة من فرص تعزيز التعاون في 

 ومساعدة الضحايا بصفة خاصة.  واالعتداء الجنسيين والتصدي لها

ضمان مواصلة لمستمر ووجه المجلس شكره إلى اإلدارة على تحديثاتها المنتظمة وأعرب عن دعمه ال -8

التحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين والتصدي لها وبالتالي تنفيذ  منع حاالتالصندوق تعزيز 

الحاجة على وأكد بهذا الشأن  2021-2020ة عمل الفترة التزامه بعدم التسامح مطلقا . ورحب المجلس بخط

تفشي التحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين والتصدي لها في ضوء حاالت إلى تدابير فعالة لمنع 

لت خطة  التي 19-جائحة كوفيد  العمل للفترةربما تكون قد فاقمت من العنف الجنسي ضد النساء والفتيات. وُعد ِّ

مخاطر  كي تشمل مزيدا  من التعاون مع األمم المتحدة والشركاء اآلخرين في الميدان لتحديد 2020-2021

 .19-االستغالل واالعتداء الجنسيين أثناء تفشي جائحة كوفيد

 حاالت لإلبالغ عنلألمم المتحدة والحظ المجلس، مع التقدير، مشاركة الصندوق في أداة األمين العام  -9

 2020اإلدارة كي تُنفذ بحلول عام  التي اتخذتهاالجنسيين وتتبعها، ورحب بالخطوات  واالعتداءاالستغالل 

التحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء  حاالتنظاما  لإلبالغ الفوري عن االدعاءات ذات المصداقية بشأن 

 الجنسيين باستخدام المنصة التفاعلية للدول األعضاء.

واالعتداء الجنسيين،  االستغالل منعا  مع التزام الصندوق بالجهود الجماعية لألمم المتحدة من أجل يوتماش -10

التحرش الجنسي  منع حاالتخطة عمل الصندوق بشأن  2020أبريل/نيسان  29أرسل رئيس الصندوق في 

، المنسقة Jane Holl Luteإلى السيدة  2021-2020واالستغالل واالعتداء الجنسيين والتصدي لها للفترة 

 الجنسيين. االعتداءلالستغالل و الخاصة المعنية بتحسين جهود األمم المتحدة في مجال التصدي

التحرش الجنسي واالستغالل  منع حاالتتحديث بشأن نهج الصندوق في  -ثانيا 

 واالعتداء الجنسيين والتصدي لها

 والتصديالمنع  –ألف 

والتصدي  التحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين منع حاالتيواصل الصندوق إعطاء األولوية لجهود  -11

تعزيز عدم التسامح مطلقا  مع التحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين ببما يتماشى مع التزامه القوي  لها

 داخليا  وكذلك خارجيا  مع أصحاب المصلحة والحكومات. 

التحرش حاالت  منع بشأنشخصا  تدريبا   300للمجلس في أبريل/نيسان، تلقى  األخيرةالدورة انعقاد ومنذ  -12

 عند طريق التداولفي فصول دراسية اإلنترنت أو  عبروالتصدي لها االستغالل واالعتداء الجنسيين الجنسي و

التحرش الجنسي واالستغالل حاالت بشأن منع للموظفين والعاملين في المشروعات تدريب  تقديم. وتم الفيديوب

التوريد في  بشأن عملالحلقات في في أحداث استهالل المشروعات وكذلك  والتصدي لها واالعتداء الجنسيين

في  وتعمم. والسنغال وسيراليون ،وبرينسيبي ،ان توميوس ، وغابون، براغواي،والكاميرون ،بوركينا فاسو
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التحرش  منع حاالتعلى  التدريب إلدراجتجربة رائدة نُفذت في أفريقيا الغربية والوسطى  األقاليم األخرى

 . عمل استهالليةفي كل حلقة بانتظام  والتصدي لها الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين

االستغالل  بشأن منعالمقدم عبر اإلنترنت التدريب اإللزامي  ويرصد مكتب الشؤون األخالقية عن كثب -13

واالعتداء الجنسيين، ويجب على جميع الموظفين وغير الموظفين الُجدد حضور الدورة التدريبية في غضون 

شهرين من بدء مهامهم. ويجري إبالغ اإلدارة والمشرفين بانتظام بإتمام الدورات للموظفين كل في ُشعبته. 

التدريب  بإتمام ويشترط الحصول على شهادة جديدة تفيدبرنامجا  تنشيطيا ، مكتب الشؤون األخالقية حاليا   وينفذ

جميع الموظفين واألشخاص  ويلزم من. األولى إصدار الشهادة علىثالث سنوات  انقضاءعلى األخالقيات بعد 

 الذين يعينهم الصندوق بموجب عقود غير الموظفين إتمام البرنامج التنشيطي. 

المعرفة  لتبادلة أداة مجتمع األخالقيات، وهي منصة مخصصة طلق مكتب الشؤون األخالقيأوفي مايو/أيار،  -14

الذين يعملون كجهات  للربط بين الموظفين العشريناالستغالل واالعتداء الجنسيين  منع حاالتفي مجال 

اتصال معنية باالستغالل واالعتداء الجنسيين في جميع األقاليم. ويتولى مكتب الشؤون األخالقية إدارة هذه 

جملة أمور، مواد للتوعية باالستغالل واالعتداء الجنسيين بجميع اللغات الرسمية ، من بين تي تشملاألداة ال

االقتضاء، والمعلومات ذات الصلة باالستغالل واالعتداء  وبلغات أخرى حسبالمستخدمة في الصندوق 

ل الخبرات كل في تحميل المعلومات وتباد اتصالجهات لموظفين الذي يعملون كل أيضا   الجنسيين. ويمكن

 مركز عمله. 

وتم اعتماد خطة أنشطة لجهات االتصال المعنية باالستغالل واالعتداء الجنسيين اقترحها مكتب الشؤون  -15

للتوعية في مراكز عمل كل منهم باالشتراك مع الموظفين والشركاء المنفذين األخالقية. وشمل ذلك إجراءات 

 بالتعاون مع الشبكات المحلية للحماية من االستغالل واالعتداء الجنسيين. و

جهات االتصال المعنية باالستغالل  تجريوفي إطار خطة األنشطة وبالتشاور مع مكتب الشؤون األخالقية،  -16

لتبادل  األمم المتحدة فيمن االستغالل واالعتداء الجنسيين  شبكات الحمايةمع اتصاالت واالعتداء الجنسيين 

وأشارت جهات االتصال . 19-االستجابة لجائحة كوفيد ءوبصفة خاصة أثنا ،في هذا المجالوتنسيقها األنشطة 

القضايا المتعلقة بالعنف الجنساني  فيأيضا  إلى تنسيق وثيق مع إدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن 

 أثناء تفشي الجائحة. 

األمم المتحدة الواحدة، يعكف المنسقون مبادرة لمتحدة للتنسيق اإلنمائي بشأن واستجابة لنداء من مكتب األمم ا -17

االستغالل  الحماية منالمقيمون في مختلف مراكز العمل على صياغة خطط عمل واحدة لألمم المتحدة من أجل 

واالعتداء  واالعتداء الجنسيين. وقام مكتب الشؤون األخالقية بدعم جهات االتصال المعنية بمنع االستغالل

الجنسيين في المساهمة في صياغة وتنفيذ خطط واستراتيجيات األمم المتحدة المحلية للحماية من االستغالل 

 واالعتداء الجنسيين.

 2020لعام  المتحدة بشأن االستغالل واالعتداء الجنسيين استقصاء األمموأكد الصندوق من جديد مشاركته في  -18

التصدي لالستغالل  جهود األمم المتحدة في مجالبتحسين  ةالمعني ةالخاص ةمكتب المنسق يتولى إجراؤهالذي 

االستغالل واالعتداء  بشدة لخطر أنها معرضةاألمم المتحدة  التي رأتفي مراكز العمل  الجنسيين االعتداءو

، وسيجري إطالع المجلس على آخر المستجدات بشأن 2020يوليو/تموز  31في  االستقصاء. وأُغلق الجنسيين

 .2020في أكتوبر/تشرين األول  إعالنهانتائجه التي من المتوقع 

الذي أُجري بشأن ثقافة مكان العمل في الصندوق، اتخذت اإلدارة خطوات لمعالجة  االستقصاءباإلضافة إلى و -19

ي العمل )كالصراخ واألشكال األخرى من العدوانية(، والمعاملة التمييزية ف المهينمجاالت القلق، مثل السلوك 

 . ةالوظيفي والتهديد بعرقلة الفرص

الصندوق مدونة أكد فيها من جديد التزامه والتزام اإلدارة بمعالجة نتائج رئيس وفي مارس/آذار، أصدر  -20

من  يسفر عنه ذلكعلى ما  واطالعهدات الجميع إلى مناقشتها في الدوائر والُشعب والوح داعيا   االستقصاء
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لجنة اإلدارة التنفيذية )نائب الرئيس المساعد لدائرة خدمات المنظمة؛ ونائب  مننتائج. وتم تعيين أبطال الثقافة 

الرئيس المساعد لدائرة العالقات الخارجية والحوكمة؛ ونائب الرئيس المساعد لدائرة إدارة البرامج؛ والمستشار 

 وا عن التزامهم بتحقيق التحوالت السلوكية المطلوبة لتأكيد قيم الصندوق.العام( وأعرب

 التغيير ووحدة ؛حاليا  ممثلين عن ُشعبة الموارد البشرية تضمأبطال الثقافة عن إنشاء فرقة عمل  وأعلن -21

وضع خطة لومكتب الشؤون األخالقية، ورابطة موظفي الصندوق،  ؛ة االتصاالتبوُشع ؛اإليصال واالبتكارو

 في الصندوق بغض النظر عن مركز العمل. عمل إيجابيةمصممة خصيصا  لتعزيز بيئة  مبادراتعمل تشمل 

العليا. وستشمل اإلجراءات  اإلدارةتحت راية وسيركز النهج الشامل المقترح على التغيير الثقافي والسلوكي  -22

غييرات في السياسات، وبرامج على المستويات كافة، وت ا  تقييمات نوعية وبرامج للتدخل، وحوار

للتوعية/التدريب، وتقديم القدوة التي يُحتذى بها. وسيجري االحتفاظ بالخبرات الفنية الخارجية المالئمة ذات 

ة وإسداء المشورة بشأنها، ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ األنشطة في سبتمبر/أيلول رالصلة لتيسير هذه المباد

 . 2021-2020وسيستمر حتى نهاية الفترة 

شأن االدعاءات ذات المصداقية ببوالصندوق ملتزم بمواصلة إبالغ المجلس التنفيذي في كل دورة من دوراته  -23

على سرية  لواجب الحفاظ ةالواجب المراعاةالتحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين، مع إيالء  حاالت

، تُنفذ اإلدارة نظاما  لإلبالغ فورا  عن أي ادعاءات ييذلطلب من المجلس التنف وتلبية عمليات التحقيق ونزاهتها.

ذات مصداقية بشأن التحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين فيما بين دورات المجلس التنفيذي، 

باستخدام المنصة الجديدة للدول األعضاء. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المنصة في نهاية السنة. ومنذ انعقاد 

أو  تحرش جنسي بارتكاب أي حاالتأي ادعاءات ذات مصداقية  تردلس في أبريل/نيسان، لم دورة المج

 .يناستغالل أو اعتداء جنسي

على اإللكترونية اآلمنة  “ClearCheck” بيانات التحرياتقاعدة بإدراج البيانات في ويقوم الصندوق أيضا   -24

نهيت خدمتهم بسبب األمم المتحدة بشأن األفراد الذين أُ  أجهزةنطاق المنظومة من أجل تبادل المعلومات بين 

 سوء السلوك الجنسي. 

في عمليات  والتصدي لها التحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين منعتعميم  -باء

 الصندوق 

باستمرار وتُقدَّم نفذين في الصندوق. ممن المهم ألي استراتيجية فعالة للمنع والتصدي مشاركة الشركاء ال -25

دورات تدريبية بشأن التحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين إلى موظفي المشروعات أثناء حلقات 

سياسة الصندوق معلومات عن الشركاء  وتقدم إلى. األحداث المتعلقة بالمشروعات استهاللعمل التوريد وعند 

ثالثة ومقدمي العطاءات والمتعاقدين الممولين من األطراف الالمطلوبة  وااللتزامات بشأن شهادات االعتماد

 االمتثال لمتطلبات الصندوق أثناء اإلشراف على المشروعات. وسيجري رصدمن الصندوق. 

نموذج خطاب المقترض/المتلقي الذي يُرسل إلى الحكومات في جميع المشروعات الممولة من  وأدخلت على -26

 تعديالت كيالصندوق ويحتوي على تعليمات بشأن التمويل والمساءلة المالية وترتيبات مراجعة الحسابات، 

. وبالمثل، دي لهاواالستغالل واالعتداء الجنسيين والتص التحرش الجنسيحاالت منع يشمل إشارات إلى سياسة 

المبادئ التوجيهية لتنفيذ المشروعات مؤخرا  لتضمينها و الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعيةتم أيضا  تعديل 

 هذه السياسة بصورة كاملة.

 هاويجري االنتهاء من مراجعة شاملة إلجراءات التقدير االجتماعي والبيئي والمناخي في الصندوق وتعزيز -27

من  يينر المصاحبة للعنف الجنساني، بما يشمل التحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسلمعالجة المخاط

 أجل تحديد التدابير المالئمة للتخفيف من هذه المخاطر.
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 التعاون والشراكات -جيم

التابعة لمجلس الرؤساء  بالتصدي للتحرش الجنسي ةعمل المعنيالمشاركته في فرقة الصندوق  يواصل -28

ومجموعة النتائج المعنية  التنفيذيين في منظومة المتحدة المعني بالتنسيق )فرقة عمل مجلس الرؤساء التنفيذيين(

منذ أبريل/نيسان اجتماع واحد مع فرقة عقد . والتابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بالمساءلة واإلدماج

وقدم الصندوق تقريرا  أشار فيه إلى تنقيح اإلجراءات المتعلقة بالتحرش يين. مجلس الرؤساء التنفيذ عمل

 السياسة النموذجية لمنظومة األمم المتحدة في التعامل مع التحرش الجنسيالجنسي من أجل زيادة مواءمتها مع 

 بالتعاون مع مكتب المستشار العام وُشعبة الموارد البشرية ومكتب المراجعة واإلشراف. 

انا  للمواءمة مع أفضل الممارسات بشأن الحماية من التحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين، وضم -29

مع اللجنة اتصاالت مكتب الشؤون األخالقية أجرى منها،  والتعافي 19-ال سيما أثناء االستجابة لجائحة كوفيد

شبكية حول سوء  حلقات دراسية الدائمة المشتركة بين الوكاالت والشركاء اآلخرين. وشارك المكتب في

-بين الجنسين أثناء جائحة كوفيد والتمايز المسائل المثيرة للقلق بشأن الحمايةمعالجة من أجل السلوك الجنسي 

جميع المعلومات  ويجري تعميموالحماية من االستغالل واالعتداء الجنسيين بين الشركاء المنفذين. ، 19

الجنسيين التابعة للصندوق من  االعتداءومجموعات أدوات التعلم بين جهات االتصال المعنية باالستغالل و

 خالل أداة مجتمع األخالقيات.

إقامة تعاون  المحليين الضحايا مساعدةمخاطر االستغالل واالعتداء الجنسيين وتنسيق  تحديدلضمان وال بد  -30

. وتنسيق مع كيانات األمم المتحدة األخرى والمؤسسات المالية الدولية وكذلك الحكومات في مختلف مراكز

وباإلضافة إلى مشاركة الصندوق في الشبكات المحلية للحماية من االستغالل واالعتداء الجنسيين التي يشرف 

لتعاون في مجال الحماية من يقضي با معياري شرط إدراجالمقيم، يقترح الصندوق أيضا  عليها المنسق 

بشأن الدولية المالية المبرمة مع كيانات األمم المتحدة/المؤسسات  االستغالل واالعتداء الجنسيين في االتفاقات

 مكاتب الصندوق القطرية. استضافة

عمل شبكات  مع الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا  لها، ويشارك في عديد من ويواصل الصندوق تعاونه -31

التحقيق التابعة لمنظمات األمم المتحدة، والمؤسسات و القانونية والشؤونالشؤون األخالقية والموارد البشرية 

 من الشركاء وأصحاب المصلحة. كثيروحوار السياسات مع يشارك في تبادل المعرفة المالية الدولية، كما 

 خاتمة -ثالثا

الحاجة إلى مزيد من التعاون  19-أكدت الحماية من االستغالل واالعتداء الجنسيين أثناء تفشي جائحة كوفيد -32

والوزارات الحكومية المعنية في ظل تناقص الموارد. وسيكون لجهات داخل البلدان والتنسيق بين المنظمات 

دور أساسي في تعزيز سياسة الصندوق االتصال التابعة للصندوق المعنية باالستغالل واالعتداء الجنسيين 

التحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين والتصدي لها بمشاركة أصحاب المصلحة  منع حاالتبشأن 

في شبكات الحماية من االستغالل واالعتداء  باستمراروالشركاء المنفذين، وفي ضمان مساهمة الصندوق 

 الجنسيين داخل البلدان.

 منع حاالتا تحقق من إنجازات، يلتزم الصندوق بوضع أرفع المعايير والحفاظ عليها في واستنادا  إلى م -33

 ،التحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين والحماية منها، وسيواصل، في سبيل تحقيق هذه الغاية

المؤسسات المالية تعاونه مع الشركاء في األمم المتحدة، بما يشمل الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا  لها و

الدعم القوي من أعضائه، سياسته بشأن عدم التسامح في جميع أشكال  وسيواصل الصندوق، بفضلالدولية. 

 التحرش والتمييز واالعتداء في مكان العمل وفي عملياته واألنشطة التي يمولها.
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 التحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين والتصدي لها منع حاالتسياسة الصندوق بشأن  - 2021-2020العمل للفترة خطة 

 الحالة اإلجراءات 
 المقررةاإلجراءات 

(2020-2021) 

 منع التحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين األول:المجال االستراتيجي 

التحرش  منع حاالتبشأن  سياسة الصندوق. جديد

الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين 

 والتصدي لها

على الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية والمبادئ التوجيهية التي أدخلت بالتعديالت األخيرة  السياسةتحديث 

 للتوريد في المشروعات. 
 جارية

 عام الفصل األول من

2020 

التحرش الجنسي  منع حاالت على التدريب

 والتوعية بها واالعتداء الجنسيين واالستغالل

االستغالل واالعتداء الجنسيين وتعميم المتعلقة بالتعامل مع رصد امتثال الموظفين للدورة التدريبية اإللكترونية 

 برنامج التدريب التنشيطي اإللزامي. 
 2020 مستمرة

التحرش الجنسي وتعميم برنامج التدريب التنشيطي بالتعامل مع  المتعلقةالتدريبية اإللكترونية  الدورةزيادة تعزيز 

 اإللزامي.
 2020 جارية

االستغالل واالعتداء الجنسيين  على التعامل معاختتام البرنامج التجريبي إلقليم أفريقيا الغربية والوسطى للتدريب 

 ما تقضيه الحاجة من تعديالت. المشروعات وتقييم الدروس المستفادة والتحديات إلجراء  استهاللفي حلقات عمل 
 2020الفصل األول من  أنجزت

االستغالل واالعتداء الجنسيين بجميع اللغات أثناء حلقات عمل استهالل  التعامل مع لى. تقديم تدريب عجديد

، والشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا، وأفريقيا والكاريبي المشروعات في جميع الُشعب )أمريكا الالتينية

 (.الغربية والوسطى الشرقية والجنوبية، وأفريقيا

 29  وسبوركينا فا -استهاللية: حلقة عمل 2020أبريل/نيسان 

 6  سيراليون - حلقة عمل استهاللية: 2020مايو/أيار 

 18  السنغال - حلقة عمل استهاللية: 2020يونيو/حزيران 

 10  وبرينسيبي  تومي نسا - حلقة عمل استهاللية: 2020يوليو/تموز 

 3 براغواي - حلقة عمل استهاللية: 2020 آب/أغسطس 

 7 حلقة عمل استهاللية: 2020سبتمبر/أيلول  11-9 غابون –حلقة عمل استهاللية  2020 أغسطس/آب 

 المغرب )مزمع( -

 2 -6  مزمع()تونس  - حلقة عمل استهاللية: 2020نوفمبر/تشرين الثاني 

 2021-2020 جارية

التحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين في قاعات الدراسة و/أو عن طريق  التعامل معتقديم تدريب على 

الدراسية التوجيهية  والحلقاتبالفيديو من خالل أكاديمية العمليات واألحداث اإلقليمية وحلقات العمل  التداول

 المؤسسية، من بين جملة أمور أخرى. 

 

 مستمرة مستمرة 



 

 

E
B

 2
0

2
0

/1
3

0
/R

.4
 

 
 

ل
ألو
ق ا
ح
 المل

7
 

 الحالة اإلجراءات 
 المقررةاإلجراءات 

(2020-2021) 

ل واالعتداء الجنسيين في قاعات الدراسة بمشاركة من الموظفين التحرش الجنسي/االستغال التعامل معتدريب على 

 والشركاء المنفذين:

 3  (التداول بالفيديوتوغو ) - حلقة عمل استهاللية: 2020فبراير/شباط 

 3  بالفيديو( التداولالسنغال ) -لُشعبة خدمات اإلدارة المالية حلقة عمل  - 2020مارس/آذار 

 6  الكاميرون -حول التوريد : حلقة عمل 2020أبريل/نيسان 

 20  الكاميرون -: حلقة عمل حول التوريد 2020أبريل/نيسان 

 28  أفريقيا الشرقية والجنوبية( أكاديمية العمليات ) :2020أكتوبر/تشرين األول  1 -سبتمبر/أيلول

 (ةمزمع)

 19-22  (ية والجنوبية( )مزمعة: أكاديمية العمليات )أفريقيا الشرق2020أكتوبر/تشرين األول 

 

التحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين في عمليات  التعامل معإدراج تدريب إلزامي على  جديد.

 االستقدام اآللية للخبراء االستشاريين.
 2020 جارية

االعتداء وواالستغالل  التحرش الجنسي التعامل مععلى  اإللكترونيرصد امتثال الخبراء االستشاريين للتدريب 

 .الجنسيين
 مستمرة مستمرة 

 تنقيح اإلجراءات المتعلقة بالتحرش الجنسي
لألمم المتحدة في  ومواءمتها مع السياسة النموذجية التعيينالتحرش الجنسي/عقود  منعاستعراض إجراءات 

 التحرش الجنسي حسب االقتضاء. التعامل مع
 2021-2020 جارية

مجموعة أدوات للمديرين والمشرفين  جديد.

واالستغالل  التحرش الجنسي للتعامل مع

 الجنسيينواالعتداء 

تطوير مجموعة أدوات للمديرين والمشرفين حول معالجة ما يساور الموظفين من شواغل في مكان العمل، مع 

 التركيز على التحرش الجنسي/االستغالل واالعتداء الجنسيين.

 بشأن نصائح  2020مديرين/المشرفين أصدره مكتب الشؤون األخالقية في مارس/آذار دليل مرجعي لل

 االستماع والدعم

 2020الفصل الثاني من  جارية

 إدارة المخاطر المؤسسية
المساهمة في لوحة المخاطر المؤسسية بشأن السلوك غير المرضي والمخاطر المرتبطة بسوء السلوك، بما في 

 ذلك التحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين، والمساهمة في وضع استراتيجيات للتخفيف. 
 مستمرة مستمرة

ثقافة مكان العمل واستقصاء مشاركة  جديد.

 (2019) الموظفين

بالتعاون  تحسينات مطلوبةعراض نتائج االستقصاء ووضع خطة عمل لمعالجة أي مجاالت مثيرة للقلق و/أو است

 مع اإلدارة.
 2021-2020 جارية

التحرش  التعامل مع حاالتالتواصل بشأن 

 االستغالل واالعتداء الجنسيينو الجنسي

االستغالل واالعتداء الجنسيين والتصدي لها في  حاالت . إعداد مقطع فيديو قصير عن جهود الصندوق لمنعجديد

 الميدان.
 2021 

 مستمرة مستمرة االتصاالت الداخلية والتحديثات الجارية بشأن التحرش الجنسي/االستغالل واالعتداء الجنسيين.
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 الحالة اإلجراءات 
 المقررةاإلجراءات 

(2020-2021) 

    المجال االستراتيجي الثاني: التصدي للتحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين

 2021-2020 جارية مع أفضل الممارسات. يتواءماستعراض ومواصلة تعزيز آليات اإلبالغ والشكاوى بما  اإلبالغ وتقديم الشكاوىآليات 

إبالغ الدول األعضاء في الصندوق فورا   جديد.

بأي ادعاءات ذات مصداقية بوقوع تحرش 

 جنسي/استغالل واعتداء جنسيين

باالدعاءات ذات المصداقية بشأن  باستمرار الدول األعضاء في الصندوق إلبالغاستكشاف نظام سري وآمن 

 جنسيين.العتداء الستغالل واالجنسي واالتحرش ال حاالت
 2020 جارية

جهات االتصال المعنية باالستغالل واالعتداء 

 الجنسيين

. إطالق منصة تكنولوجيا معلومات سرية )أدوات مجتمع األخالقيات( تحت إدارة مكتب الشؤون القانونية جديد

لتمكين جهات االتصال المعنية باالستغالل واالعتداء الجنسيين باالتصال كل منها باآلخر وبمكتب الشؤون 

 لتبادل المعارف وأفضل الممارسات.  األخالقية
 2020الفصل الثاني من  أُنجزت

تنظيم حدث عالمي لجهات االتصال المعنية باالستغالل واالعتداء الجنسيين لمناقشة وتبادل المعارف جديد. 

 والخبرات.
 2020-2021 

وضع خطة عمل لجهات االتصال المعنية باالستغالل واالعتداء الجنسيين من أجل تنفيذ أنشطة التوعية  جديد.

 في الميدان.
 2020الفصل األول  أنجزت

 جارية جارية  إدارة برنامج جهات االتصال المعنية باالستغالل واالعتداء الجنسيين.

آلية دعم الضحايا واألشخاص المتأثرين  جديد.

 باالستغالل واالعتداء الجنسيين

بما في ذلك على المستويات الحكومية ولدى أصحاب  -استكشاف اآلليات المستخدمة في مختلف المواقع 

 من أجل الضحايا واألشخاص المتأثرين باالستغالل واالعتداء الجنسيين.  -الشركاء اآلخرين المصلحة/
 2021 جارية

تعزيز نهج الصندوق في دعم الضحايا واألشخاص المتأثرين باالستغالل واالعتداء الجنسيين في الميدان، وهو 

 المتحدة وأصحاب المصلحة اآلخرين.ما يمكن أن يشمل اتفاقات تعاون مع الحكومات وكيانات األمم 
 2021 مستمرة

    التحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين في عمليات الصندوق واألنشطة التي يمولها منعتعميم  -المجال االستراتيجي الثالث 

التحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين 

 في عمليات الصندوق 

األخيرة على إجراءات التقدير االجتماعي والبيئي والمناخي كي تشمل تقديرا  للمخاطر  االنتهاء من وضع اللمسات

 في المشروعات وبرامج الفرص االستراتيجية القطرية.
 2020 جارية

التحرش الجنسي واالستغالل  منع حاالتتنفيذ المشروعات لمواءمتها مع سياسة  كتيبات. استعراض جديد

 واالعتداء الجنسيين والتصدي لها.
 2020الفصل الثاني من  أنجزت

التحرش الجنسي  منع حاالت. تنقيح الخطاب المعياري المقدَّم إلى المقترضين كي يشمل إشارات إلى سياسة جديد

 واالستغالل واالعتداء الجنسيين والتصدي لها.
 2020الفصل الثالث من  أُنجزت
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 الحالة اإلجراءات 
 المقررةاإلجراءات 

(2020-2021) 

    التنسيق والتعاون -المجال االستراتيجي الرابع 

العمل مع شبكة األخالقيات )األمم المتحدة 

والمؤسسات المالية الدولية( والوكاالت التي تتخذ 

 من روما مقرا  لها 

أخالقيات المنظمات المتعددة األطراف )األمم المتحدة والمؤسسات  لشبكةالمشاركة في االجتماعات المنتظمة 

 المالية الدولية( والوكاالت التي تتخذ من روما مقرا  لها. 
 مستمرة مستمرة

التابعة  المعنية بالمساءلة واإلدماج فرقة العمل

 للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت 

 بمنعالمشاركة في اجتماعات فرقة العمل المعنية بالمساءلة واالدماج لمناقشة أفضل الممارسات في التوعية 

 االستغالل واالعتداء الجنسيين واستراتيجيات حماية السكان المستفيدين المحليين.

الستغالل واالعتداء الجنسيين من ا للحمايةاألمم المتحدة و اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت جهود. متابعة جديد

 وتعزيز التعاون في الميدان. 19-أثناء االستجابة لجائحة كوفيد

 مستمرة مستمرة

فرقة العمل التابعة لمجلس الرؤساء التنفيذيين 

 المعنية بالتصدي للتحرش الجنسي 

داخل فرقة العمل التابعة لمجلس الرؤساء التنفيذيين المعنية بالتصدي للتحرش الجنسي المشاركة في اجتماعات 

 .منظومة األمم المتحدةمؤسسات 

 اجتماع فرقة العمل التابعة لمجلس الرؤساء التنفيذيين المعنية بالتصدي للتحرش الجنسيالمشاركة في  -

 .2020فبراير/شباط  24المنعقد عن طريق التداول بالهاتف في 

فرقة العمل التابعة لمجلس الرؤساء التنفيذيين المعنية بالتصدي للتحرش الجنسي المشاركة في اجتماع  -

 2020يوليو/تموز  15المنعقد عن طريق التداول بالهاتف في 

 مستمرة مستمرة

 الميدان . الصالت مع أصحاب المصلحة فيجديد

االتصال بأصحاب المصلحة في المواقع الميدانية )األمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والحكومات وغيرها( 

التحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين وتبادل المعرفة والتعاون  منعمن أجل إجراء تنسيق أوثق لجهود 

)بما في ذلك االتصال بالمنسقين المقيمين والشبكات المحلية للحماية من االستغالل واالعتداء الجنسيين، حسب 

 االقتضاء(.

 2021-2020 جارية

االستغالل واالعتداء  بشأنتعزيز التعاون  جديد.

الجنسيين من خالل اتفاقات االستضافة واتفاقات 

 مستوى الخدمات

االستغالل واالعتداء الجنسيين في االتفاقات والعقود المبرمة بين  بشأناستكشاف إمكانية إدراج تعاون محدَّد 

 الصندوق والوكاالت المضيفة والشركاء في مراكز العمل الميدانية. 
 2021-2020 جارية
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 الجنسيين  االعتداءلالستغالل واستجابة الصندوق الستراتيجية األمين العام بشأن تحسين استجابة األمم المتحدة  - 2019-2018للفترة عمل الخطة 

 الحالة اإلجراءات 
اإلجراءات المزمعة 

(2019) 

 المجال االستراتيجي األول: منع التحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين

التحرش  منع حاالتسياسة الصندوق بشأن 

الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين 

 والتصدي لها

  أُنجزت التحرش الجنسي/االستغالل واالعتداء الجنسيين وإصدارها. حاالتمنع صياغة سياسة بشأن 

التحرش الجنسي/االستغالل واالعتداء الجنسيين إلى لغات الصندوق األربع ونشرها  منع حاالتترجمة سياسة 

 في الشبكة الداخلية للصندوق وموقعه على شبكة اإلنترنت. 
  أُنجزت

مكافحة االستغالل التدريب اإللكتروني على 

 واالعتداء الجنسيين

  أُنجزت إعداد دورة تدريبية إلكترونية إلزامية خاصة بالصندوق باللغات العربية واإلنكليزية والفرنسية واالسبانية. 

 مواصلة رصد االمتثال أنجزت االستغالل واالعتداء الجنسيين. التعامل معتعميم التدريب اإللكتروني على 

مقدَّم داخل فصول دراسية ودورات تدريب 

للتوعية بشأن التحرش الجنسي واالستغالل 

 واالعتداء الجنسيين

وحلقات العمل  واألحداثتدريب من مكتب الشؤون األخالقية في قاعات الدراسة من خالل أكاديمية العمليات، 

 اإلقليمية.

 ة والوسطى في موريتانياالمنتدى اإلقليمي إلقليم أفريقيا الغربي - 2018نيسان أبريل/ 10

 أكاديمية العمليات )مقر الصندوق( - 2018-نيسان أبريل/ 24-25

 أكاديمية العمليات )مقر الصندوق( - 2018تموز يوليو/ 4

 ُشعبة خدمات اإلدارة المالية في إندونيسيالحلقة عمل  - 2018 تشرين األولأكتوبر/ 22

 يات آلسيا والمحيط الهادي في إندونيسياأكاديمية العمل - 2018تشرين األول أكتوبر/ 24

 فعالية إقليمية لشعبة الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا في المغرب - 2018نوفمبر/تشرين الثاني  14

 أكاديمية العمليات ألفريقيا الشرقية والجنوبية في نيروبي - 2019يناير/كانون الثاني  23

 ألمريكا الالتينية والكاريبي في بنماأكاديمية العمليات  - 2019مارس/آذار  18

 فعالية لشعبة أفريقيا الغربية والوسطى في السنغال – 2019يونيو/حزيران  24

التحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين  حاالت للتوعية بالتعامل معحملة  – 2019يونيو/حزيران  28

 في المقر الرئيسي والمكاتب القطرية والمراكز اإلقليمية

التحرش الجنسي واالستغالل  حاالت لتنظيم حملة توعية بالتعامل معمكرسة  جلسة - 2019يوليو/تموز  18

إقليم أمريكا الالتينية  والمراكز اإلقليمية في مكاتب قطرية 4بالتعاون معواالعتداء الجنسيين 

 والكاريبي )بنما، وبيرو، والبرازيل، وغواتيماال(

 أنجزت

أكاديمية العمليات في 

 األقاليم األخرى

 أنجزت
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 الحالة اإلجراءات 
اإلجراءات المزمعة 

(2019) 

كوت ديفوار شعبة سياسات العمليات والنتائج/شعبة أفريقيا الغربية والوسطى، أبيدجان،  - 2019يوليو/تموز  9

 (الفيديوالتداول بتدريب على التوريد في المشروعات )

 منع حاالتشعبة سياسات العمليات والنتائج حول التوريد المتعلق بتدريب لموظفي  – 2019سبتمبر/أيلول  4

 الفيديو(التداول بالتحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين والتصدي لها )

حلقة عمل لشعبة أفريقيا الغربية والوسطى، ياوندي، الكاميرون، تدريب على التوريد  – 2019سبتمبر/أيلول  9

 (الفيديوب التداولفي المشروعات )

حلقة عمل لشعبة أفريقيا الغربية والوسطى، أكرا، غانا، تدريب على التوريد في  – 2019سبتمبر/أيلول  16

 (الفيديوالتداول بالمشروعات )

حلقة عمل لشعبة خدمات اإلدارة المالية، نيروبي، كينيا، تدريب على التوريد في  – 2019سبتمبر/أيلول  23

 (يديوالفالتداول بالمشروعات )

حلقة عمل لشعبة أفريقيا الغربية والوسطى، أكرا، غانا، تدريب على التوريد في  - 2019سبتمبر/أيلول  16

 (الفيديوالتداول بالمشروعات )

المشروعات تدريب على التوريد في النيروبي، كينيا، لُشعبة اإلدارة المالية، حلقة عمل  - 2019سبتمبر/أيلول  23

  (التداول بالفيديو)

تدريب جهات االتصال المعنية باالستغالل  - 2019أكتوبر/تشرين األول  24و 2019أكتوبر/تشرين األول  7

 (التداول بالفيديومن خالل الحضور الشخصي و) واالعتداء الجنسيين

موظفو المكاتب القطرية لشعبة أمريكا الالتينية والكاريبي في بنما بشأن  - 2019 تشرين الثانينوفمبر/ 19

 (التداول بالفيديو)التحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين 

موظفو المكاتب القطرية لشعبة أمريكا الالتينية والكاريبي في بيرو بشأن  - 2019نوفمبر/تشرين الثاني  22

 (التداول بالفيديوالعتداء الجنسيين )التحرش الجنسي واالستغالل وا

موظفو المكاتب القطرية لشعبة أمريكا الالتينية والكاريبي في البرازيل بشأن  - 2019نوفمبر/تشرين الثاني  26

 (التداول بالفيديوالتحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين )

 مقر الصندوق، حلقة عمل تعريفية مؤسسية - 2019نوفمبر/تشرين الثاني  28

 (التداول بالفيديو، الصين )آسيا والمحيط الهادي لشعبة حلقة عمل حول التوريد - 2019ديسمبر/كانون األول  4

 (التداول بالفيديو) الهند، لشعبة آسيا والمحيط الهاديحلقة عمل حول التوريد  - 2019ديسمبر/كانون األول  11

لشعبة أفريقيا الشرقية والجنوبية، جنوب أفريقيا التوريد  حلقة عمل حول - 2010ديسمبر/كانون األول  16

 (التداول بالفيديو)

حلقة عمل حول إطار التوريد لُشعبة الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا  - 2019ديسمبر/كانون األول  18

 (التداول بالفيديو)
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 الحالة اإلجراءات 
اإلجراءات المزمعة 

(2019) 

 إلكترونية على مكافحة التحرشدورة تدريبية 
تنقيح التدريب اإللزامي الحالي على مكافحة التحرش كي يشمل إشارات محد دة إلى التحرش الجنسي واالستغالل 

 واالعتداء الجنسيين. 
  أُنجزت

 التحري عن السوابق

 تحديث نماذج السيرة الشخصية كي تشمل أسئلة عن التحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين 

إدخال أحكام بشأن إطار الموارد البشرية لسحب عروض التعيين أو إنهاء التعيينات والعقود األخرى إذا ثبت باألدلة 

 ارتكاب تحرش جنسي أو استغالل واعتداء جنسيين.

  أُنجزت

دة في األمم المتحدة المخصصة لالحتفاظ بسجالت  تحري إمكانية االنضمام إلى مشروع قاعدة البيانات الموحَّ

 عن األفراد الذين ثبت ضلوعهم في تحرش جنسي. 
  أ نجزت

 خطابات التعيين ونماذج للعقود
واالعتداء الجنسيين في خطابات اإلشارة إلى سياسة عدم التسامح مطلقا مع التحرش الجنسي واالستغالل إدراج 

 التعيين ونماذج العقود.
  أُنجزت

استمارة اإلقرار السنوي باالمتثال لمدونة 

 السلوك
  أُنجزت إلى التحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين في اإلقرار السنوي. اإلشارةإدراج 

الشروط واألحكام العامة لتوريد السلع 

 والخدمات

إلى التحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين في العقود التجارية )المقر( باإلضافة إلى  اإلشارةإدراج 

 اإلشارات الحالية إلى مدونة قواعد السلوك لموردي األمم المتحدة.
  أُنجزت

 إدراج التزامات للبائعين التجاريين العتماد تحريات عن الخلفيات وإضافة متطلبات اإلفصاح عن اإلدانات

 الجنائية، والتدابير التأديبية، والجزاءات، والتحقيقات المتصلة بالتحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين.
  أُنجزت

 سجل المخاطر المؤسسية
إدراج مخاطر السلوك التي تمس السمعة، مثل التحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين، في سجل 

 تلك المخاطر ورصدها ومنعها.المخاطر المؤسسية لتحديد 
  أُنجزت

استقصاء الموظفين بشأن التحرش 

 الجنسي/االستغالل واالعتداء الجنسيين

إدراج أسئلة عن التحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين في االستقصاء العالمي للموظفين الذي يجرى 

 .2018في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 
  أُنجزت

    االستراتيجي الثاني: التصدي للتحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيينالمجال 

 اإلطار التأديبي
تحديد التحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين باعتبارهما سوء سلوك جسيم يمكن أن يكون أساسا 

 للفصل من العمل دون سابق إنذار وإنهاء عقود غير الموظفين وحظر تعيينهم.
  أُنجزت

 آليات اإلبالغ وتقديم الشكاوى 

التوضيح في اإلجراءات ذات الصلة بأن الشكاوى المتعلقة بالتحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين 

 يمكن تقديمهما دون ذكر اسم الُمبل ِّغ.
  أُنجزت

  أُنجزت واالعتداء الجنسيين.إلغاء شرط التقيُّد بمدة سنة واحدة لإلبالغ عن التحرش الجنسي واالستغالل 
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 الحالة اإلجراءات 
اإلجراءات المزمعة 

(2019) 

ضمان سهولة الوصول إلى القنوات المخصصة لإلبالغ في مكتب المراجعة واإلشراف، ومكتب الشؤون 

 األخالقية من خالل الشبكة الداخلية للصندوق وموقعه على شبكة اإلنترنت.
  أُنجزت

ومدونة السلوك، وإجراءات حماية المبلغين نشر سياسة منع التحرش الجنسي/االستغالل واالعتداء الجنسيين، 

 عن مخالفات من االنتقام في الموقع اإللكتروني للصندوق.
  أُنجزت

جهات االتصال المعنية باالستغالل واالعتداء 

 الجنسيين

تحديد جهات االتصال المعنية باالستغالل واالعتداء الجنسيين في المكاتب القطرية والمراكز اإلقليمية التابعة 

 للصندوق.
  أُنجزت

وضع وإدارة برنامج تدريبي مخصص لجهات االتصال المعنية باالستغالل واالعتداء الجنسيين لتلقي ادعاءات 

 ارتكاب استغالل واعتداء جنسيين في المكاتب القطرية والمحاور اإلقليمية التابعة للصندوق

 الهند، فييت نام - 2019يوليو/تموز  16

 لبرازيل، بنما، بيروا - 2019أغسطس/آب  13

 بنغالديش، الصين، إثيوبيا، جنوب أفريقيا – 2019أغسطس/آب  21

 جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، السودان – 2019سبتمبر/أيلول  19

 إندونيسيا – 2019أكتوبر/تشرين األول  1

 كوت ديفوار، كينيا، نيجيريا، السنغال - 2019أكتوبر/تشرين األول  10

  أُنجزت

 التحقيق
  أُنجزت التحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين. حاالتإيالء أولوية عالية للتحقيق في 

  أُنجزت تدريب محققي مكتب المراجعة واإلشراف على التحقيق في حاالت االستغالل واالعتداء الجنسيين.

    التحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين في عمليات الصندوق واألنشطة التي يمولها منعتعميم  -المجال االستراتيجي الثالث 

تقدير مخاطر التحرش الجنسي واالستغالل 

 واالعتداء الجنسيين في العمليات

إدراج تقدير مخاطر التحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين في تصميم المشروعات وتنفيذها، ووضع 

 مؤشرات في بعثات اإلشراف.
  أنجزت

 المبادئ التوجيهية للتوريد في المشروعات
إدراج إشارة إلى التحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين في المبادئ التوجيهية للتوريد في 

 المشروعات.
  أُنجزت

 الزراعيةالشروط العامة لتمويل التنمية 

نح(  )القروض/المِّ

إلدراج التزامات باإلبالغ عن التحرش  2018المجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون األول  اقتراح تعديالت على

 الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين، وما يرتبط بذلك من تدابير.
  أُنجزت

    التنسيق والتعاون -المجال االستراتيجي الرابع 
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 الحالة اإلجراءات 
اإلجراءات المزمعة 

(2019) 

العمل مع شبكة أخالقيات المنظمات متعددة 

المتحدة، والمؤسسات المالية األطراف )األمم 

 الدولية( والوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها

المشاركة في اجتماعات منتظمة لشبكة أخالقيات المنظمات متعددة األطراف )األمم المتحدة، والمؤسسات المالية 

 والوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها.  الدولية(
  مستمرة

إلى لجنة العضوية/اإلدارة المشتركة في برنامج األغذية العالمي الستعراض ومناقشة تحري إمكانية االنضمام 

 أفضل ممارسات التصدي لجميع أشكال التحرش، بما يشمل التحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين.
  أُنجزت

اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، وفريق 

السكان المتضررين العمل المعني بالمساءلة أمام 

 والحماية من االستغالل واالعتداء الجنسيين

المشاركة في اجتماعات فريق العمل المعني بالمساءلة أمام السكان المتضررين والحماية من االستغالل واالعتداء 

لسكان الجنسيين، لمناقشة أفضل الممارسات في التوعية باالستغالل واالعتداء الجنسيين، واستراتيجيات حماية ا

 المستفيدين المحليين. 

  مستمرة

فرقة عمل مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة 

 لتحرش الجنسي التصدي لاألمم المتحدة المعنية ب

المشاركة في اجتماعات فرقة العمل وتحري إمكانية االنضمام إلى: الجهود المبذولة على نطاق منظومة األمم 

د  المتحدة لمواءمة أفضل الممارسات والتحريات الفعالة عن سوابق التحرش الجنسي؛ وإدخال تعريف موحَّ

الجنسي يمكن للمنظمات  للتحرش الجنسي بين منظمات األمم المتحدة؛ ووضع سياسة نموذجية للتحرش

 المحددة. أُطرها المؤسسية والقانونية للمواءمة بيناستخدامها 

  جارية

 

 


