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 اإلدارة رد المملكة المتحدة من تعليقات

من الجيد أن نرى أن إن  –المنصة التفاعلية للدول األعضاء 

اآلن على المنصة. هل هناك خطط  متاحةبعض المعلومات 

بأي  ذلكهل يرتبط وإلى هذا القسم على المنصة؟  ة المزيدإلضاف

االستغالل عن إلبالغ لألمين العام اشكل من األشكال بآلية 

 التي يستخدمها الصندوق؟ واالنتهاك الجنسيين

على المنصة التفاعلية للدول  تحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيينصفحة ال علىإن اإلبالغ الفوري 

بناء على طلب من المجلس التنفيذي. وباإلضافة إلى  تطويره جرىحصري للصندوق وقد  إجراء هو األعضاء

بالقوى فيما يتعلق واالستغالل واالنتهاك الجنسيين  التحرش الجنسييتعلق ب موثوقتقديم معلومات عن كل ادعاء 

األطراف الخارجية التي تنفذ العمليات واألنشطة التي يمولها الصندوق،  العاملين لدىفي الصندوق وكذلك  العاملة

 تقديم معلومات مجهولة المصدر في الوقت المناسب عن حالة ونتائج القضايا. ييجر

االستغالل ألمين العام لألمم المتحدة المخصصة حصريا لتقارير تتبع اإلبالغ لفي أداة أيضا يشارك الصندوق و

 .واالنتهاك الجنسيين

من اإليجابي مالحظة إن  –توصية لجنة المساعدة اإلنمائية 

مشاركة الصندوق في اجتماع لجنة المساعدة اإلنمائية. هل يفكر 

الصندوق في التقيد بتوصية لجنة المساعدة اإلنمائية بشأن 

 ؟القضاء على التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين

مع  اك الجنسيين والتصدي لهالتحرش الجنسي واالستغالل واالنته حاالت منعيلتزم الصندوق بمواءمة جهود 

تحرش الجنسي الالمعنية بالعمل  فرقالغاية، يتعاون الصندوق بنشاط مع هذه ومن أجل أفضل الممارسات. 

في منظومة األمم المتحدة والوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها وشبكة  واالستغالل واالنتهاك الجنسيين

لمنظمة التعاون التابعة مصادر أخرى مثل لجنة المساعدة اإلنمائية  يستند إلىالمؤسسات المالية الدولية. كما 

حاالت االستغالل واالنتهاك الجنسيين  منعاالقتصادي والموارد األخرى ذات الصلة لتعزيز والتنمية في الميدان 

 .والتصدي لها

 - 2019لعام ومشاركة الموظفين استقصاء ثقافة مكان العمل 

 لمعالجةتشير الورقة إلى أن الصندوق سيضع خطة عمل 

إلى التحسين. هل  التي تحتاجو/أو  التي تثير القلقمجاالت ال

مع  مشاركتهاجري تسستكون هذه خطة عمل منفصلة؟ هل 

 ؟للعلمالدول األعضاء 

ما يتعلق بتحسين ثقافة مكان العمل المجلس التنفيذي بانتظام على ما تتخذه من إجراءات في باطالعتلتزم اإلدارة 

 المسائل. ونظرا ألن العديد من 2019 عام استقصاءشواغل الموظفين المبلغ عنها في  لتبديدوقد اتخذت خطوات 

لعام للموظفين العالمي  ستقصاءاالبالفعل في  المحددةكانت متسقة مع تلك  2019عام  استقصاءفي  المحددة

د المجموعة التالية من اإلجراءات الملموسة والمحددة زمنيا وترتيبها حسب ، يُطلب من الموظفين تحدي2018

. وعلى سبيل المثال، استجابة معالجتهاجر توتلك التي لم  الجديدة الشواغل الناشئةاألولوية لالستجابة لكل من 

السلطة للموظفين  تفويضعمليات فذ عدد كبير من أداء واجباتهم، نُ بشكل أكبر عند  همتمكينبلطلب من الموظفين 

المركزي معزز،  عملدعم نموذج جرى مؤخرا كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز المكاتب القطرية للصندوق، و

على جميع المستويات. وباإلضافة إلى تعزيز تمكين الموظفين، فإن إطار تفويض السلطة  وتمكين الموظفين

 الصندوق. مهمةوظفين من أجل تحقيق المنقح يعزز المساءلة في التنفيذ اليومي لواجبات الم
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 اإلدارة رد المملكة المتحدة من تعليقات

تنص خطة العمل على أن  -وى االشكتقديم آليات اإلبالغ و

تقديم تعزيز آليات اإلبالغ و ويواصلالصندوق يستعرض 

مستمر. العمل مع أفضل الممارسات، وأن هذا  لتتواءمالشكاوى 

 عنوسيكون من المفيد الحصول على مزيد من المعلومات 

 .العمل تقدميوكيف  ذلكتفاصيل 

 ينالجنسي واالنتهاكالجنسي واالستغالل  التحرشمكافحة تتمثل أهم األمور المتعلقة بالجهود التي يبذلها الصندوق ل

وأن يكون  المتأثرينشكاوى واضحة للضحايا وغيرهم من األشخاص تقديم البالغ واإلآليات أن تكون ضمان  في

لصندوق مع المؤسسات األخرى في توفير خطوط المساعدة وعناوين . ويقارن امن السهل لهم الوصول إليها

باالستغالل  معنيةالعشرين التصال ات االجهتدريب  يجريالبريد اإللكتروني السرية. وباإلضافة إلى ذلك، 

مكتب الشؤون وإرسالها على الفور إلى  البالغاتفي مختلف مراكز العمل على تلقي واالنتهاك الجنسيين 

 للهواتف المتنقلة يعمل على تطبيق واتسآب ااألخيرة، أضاف مكتب الشؤون األخالقية رقم الفترةوفي  .األخالقية

(WhatsApp)  ،كآلية إبالغ إضافية. ومن خالل مشاركته في شبكات األمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية

مناقشات هناك يواكب الصندوق خبرات المؤسسات األخرى فيما يتعلق بآليات الشكاوى. وعلى وجه الخصوص، 

االستغالل واالنتهاك عاءات اد الواردة عنبيانات التبسيط ومواءمة جمع  بشأنجارية في منظومة األمم المتحدة 

 .الجنسيين

هل  - االستغالل واالنتهاك الجنسيينالمعنية بتصال جهات اال

لحماية معنية باتأكيد أنه في حالة وجود شبكة/فرقة عمل  يمكن

آليات تنسيق الحماية  مثلمن االستغالل واالنتهاك الجنسيين  )

متحدة في من االستغالل واالنتهاك الجنسيين التابعة لألمم ال

 ؟فيها االتصال في الصندوق أعضاء جهاتالبلد(، فإن 

فرق األمم المتحدة باالتصال عن مسؤولية ال االستغالل واالنتهاك الجنسيينب المعنيةاالتصال  جهاتتقع على عاتق 

 .والتعاون معها والمساهمة فيها االستغالل واالنتهاك الجنسيينذات الصلة بمسائل الالقُطرية بشأن 

سيكون من  - االستغالل واالنتهاك الجنسيينمجال التعاون في 

استكشاف إجراء " عنالمفيد الحصول على مزيد من المعلومات 

إمكانية إدراج أحكام تعاون محدَّدة بشأن االستغالل واالنتهاك 

الجنسيين في االتفاقات والعقود المبرمة بين الصندوق 

 "لعمل الميدانيةوالوكاالت المضيفة والشركاء في مراكز ا

في اتفاقات الخدمة  االستغالل واالنتهاك الجنسيينمجال التعاون في بشأن يستكشف الصندوق إمكانية إدراج بنود 

 تتبادلأن المضيفة والشركاء. ومن خالل هذه المبادرة، يمكن المبرمة بين الصندوق والوكاالت وعقود الخدمة 

 لها والتصدياالستغالل واالنتهاك الجنسيين حاالت منع  بشأنمع الشريك المضيف  المعارفلمكاتب الميدانية ا

 وتشجيع المبادرات المشتركة على جميع المستويات في مراكز العمل المختلفة. محليا

 االستغالل واالنتهاك الجنسيينالتدريب التجريبي على برنامج 

أن يسعدنا أن نالحظ  - اتالمشروع استهاللعمل  حلقاتفي 

قد انتهى أفريقيا الغربية والوسطى البرنامج التجريبي في 

 الدروس المستفادة.المتعلقة بالمعلومات  بمشاركةوسنرحب 

التحرش الجنسي حاالت  منعيعد توفير التدريب للشركاء المنفذين جزءا من استراتيجية فعالة لتعزيز جهود 

 برنامجاالصندوق  قد استهلفي العمليات التي يمولها الصندوق. و واالستغالل واالنتهاك الجنسيين والتصدي لها

التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين على  اتدريب وأدرج ىوسطالوية غربأفريقيا الفي منطقة  اتجريبي

ق . وقد أثبتت التجربة أن شركاء الصندواتخرى لموظفي المشروعاألعمل الوحلقات  االستهاللحلقات عمل في 

تحرش الجنسي واالستغالل فهم دورهم ومسؤولياتهم بشكل أفضل في مكافحة الاهتماما كبيرا ب يتشاركون
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 اإلدارة رد المملكة المتحدة من تعليقات

إدارة البرامج دائرة اإلقليمية األخرى في الشعب  أدرجتفي العمليات التي يمولها الصندوق. و واالنتهاك الجنسيين

التجديد ات الخاصة بالمشاورهيئة . وفي تقرير تحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيينعلى ال اتدريب

إدارة  اتفي المائة من جميع موظفي وحد 50 أن يُكملالثاني عشر لموارد الصندوق، التزم الصندوق ب

للمشروعات الجديدة. ومن أجل تعزيز التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين على  اتدريب اتالمشروع

والمتلقين من الصندوق ، نشر الصندوق مؤخرا دليال للمقترضين مطلقاسامح دم التالمتمثل في عموقف الصندوق 

والتصدي لها. ويكمل الدليل التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين حاالت بشأن منع  منهلتمويل 

 بشأن الصندوقة بسياس اتموظفي المشروع لتوعيةالمنظمة  أقسامنشرها بالفعل في جميع  جرىاألدوات التي 

حلقات ، بما في ذلك العروض خالل والتصدي لها التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيينمنع حاالت 

، وأكاديمية العمليات، وغيرها من األحداث. والدليل اتالمشروعفي شراء ال، والتدريب على االستهاللعمل 

 لشركاء المنفذين للصندوق.لأيضا ومتاح  الشبكي المؤسسيموقع المتاح للجمهور على 

 

 اإلدارة رد السويد من تعليقات

تحرش الجنسي خطة عمل ال ه يجري تحديثأنأن نالحظ يسعدنا 

 وتنقيحها 2021-2020للفترة  واالستغالل واالنتهاك الجنسيين

االستغالل التعديالت ذات الصلة، مثل التدريب على ببانتظام 

خالل عام حلقات عمل االستهالل في  واالنتهاك الجنسيين

سياسة اعتماد ن هذه هي خطة العمل الثانية منذ إ. وحيث 2021

تحرش الجنسي واالستغالل الالصندوق بشأن منع حاالت 

، هل 2018 نيسان/في أبريلوالتصدي لها  واالنتهاك الجنسيين

 ؟2023-2022يتوقع الصندوق وضع خطة عمل للفترة 

وفقا للممارسة وكل سنتين.  تحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيينخطط عمل ال بوضعتلتزم اإلدارة 

تحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك البشأن المجلس التنفيذي على خطة عمل الصندوق طالع إ يجريالسابقة، س

 .2023-2022للفترة  الجنسيين

خطة عمل منفصلة وضع عالوة على ذلك، بمبادرة نرحب، 

ثقافة مكان العمل اعتبارا  استقصاءالمحددة في  المسائل تناولل

، مثل الحاجة إلى المركزية 2019 ديسمبر/كانون األولمن 

. ومع ذلك، الشخصية السلطة وتعزيز التوازن بين العمل والحياة

 وكذلك كيف المتوخاةنود أن نفهم بشكل أفضل اإلجراءات 

المجلس التنفيذي بانتظام على ما تتخذه من إجراءات فيما يتعلق بتحسين ثقافة مكان العمل طالع إبتلتزم اإلدارة 

 المسائل. ونظرا ألن العديد من 2019وقد اتخذت خطوات لتبديد شواغل الموظفين المبلغ عنها في استقصاء عام 

كانت متسقة مع تلك المحددة بالفعل في االستقصاء العالمي للموظفين  2019التي تم تحديدها في استقصاء عام 

، يُطلب من الموظفين تحديد المجموعة التالية من اإلجراءات الملموسة والمحددة زمنيا وترتيبها حسب 2018لعام 

ن الشواغل الناشئة الجديدة وتلك التي لم يجر تناولها. وعلى سبيل المثال، استجابة لطلب األولوية لالستجابة لكل م
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 اإلدارة رد السويد من تعليقات

النتائج وتقييمها. هل سيكون هناك، على سبيل سيجري رصد 

 متابعة لثقافة مكان العمل؟ استقصاءالمثال، 

بشكل أكبر عند أداء واجباتهم، نُفذ عدد كبير من عمليات تفويض السلطة للموظفين مؤخرا  هممن الموظفين بتمكين

عمل المركزي معزز، وتمكين كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز المكاتب القطرية للصندوق، وجرى دعم نموذج 

الموظفين على جميع المستويات. وباإلضافة إلى تعزيز تمكين الموظفين، فإن إطار تفويض السلطة المنقح يعزز 

 الصندوق. مهمةالمساءلة في التنفيذ اليومي لواجبات الموظفين من أجل تحقيق 

للمجلس  بعد المائة الحادية والثالثينكما نوقش خالل الدورة 

سنكون ممتنين أيضا للحصول على تحديث فيما بأننا نفيذي، الت

تحرش نظام لإلبالغ الفوري عن ادعاءات ال بوضعيتعلق 

الموثوقة إلى الدول  الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين

 .األعضاء

 واالنتهاك الجنسيينتحرش الجنسي واالستغالل أبلغت اإلدارة الممثلين عن نظام اإلبالغ الفوري عن ادعاءات ال

تحرش الجنسي البشأن صفحة  أُنشئتالغاية، هذه ومن أجل . 2020 ديسمبر/كانون األولفي  الذي أُطلق الموثوقة

على المنصة التفاعلية للدول األعضاء حيث توجد معلومات مجهولة المصدر في  واالستغالل واالنتهاك الجنسيين

رهنا مبلغ عنه. و تحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيينالوقت المناسب عن كل ادعاء موثوق بشأن ال

 حالة ونتائج القضايا. عنتلتزم اإلدارة أيضا بتوفير معلومات بحماية الخصوصية وتكامل العمليات الداخلية، 

 

 اإلدارة رد هولندا من تعليقات

ذكر التدريب على قضايا التحرش الجنسي في  يجرينادرا ما 

 هذا الشأن؟بالتحديث. ما هي سياسة الصندوق 

االستغالل واالنتهاك  وأالتحرش الجنسي مع أفعال  مطلقالدى الصندوق سياسة واضحة تتمثل في عدم التسامح 

حاالت التحرش منع على وجه التحديد في سياسة الصندوق بشأن  التحرش الجنسيتناول يجري . والجنسيين

. وباإلضافة إلى ذلك، 2018الصادرة في أبريل/نيسان الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين والتصدي لها 

يمثل فإن الصندوق لديه إجراءات تحقيق وإجراءات تأديبية وعقوبات صارمة لمعالجة مثل هذه االدعاءات. و

 إلكترونيتوفير تدريب إلزامي  يجري. ولتحرش الجنسيامن استراتيجية الصندوق في مكافحة  اأساسي اجزء المنع

اإللكتروني تدريب الكجزء من برنامج التدريب على مكافحة التحرش وأيضا كجزء من تحرش الجنسي على ال

من  والعاملينجميع الموظفين الجدد  أن يُكمل. ويجب تحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيينالالمتعلق ب

في غضون شهرين من بدء الخدمة. ويتعين على جميع الموظفين وحدات التدريب اإللزامية هذه غير الموظفين 

بعد فترة ثالث سنوات. وباإلضافة إلى تدريب كل  تجديدد غير الموظفين وتعيينهم بموجب عق يجريوأي أفراد 

 اوتحديثه ةيب اإللزاميالتدروحدات على شرط إكمال جميع  لصندوقفي اذلك، يشتمل نظام تقييم األداء السنوي 

التي يتبعها الصندوق بشأن  مطلقاالصندوق بسياسة عدم التسامح  العاملين فيتذكير جميع  يجريباستمرار. كما 

وكيفية اإلبالغ عن هذه االدعاءات من خالل حمالت التوعية التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين 

ا بشأن التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك ية. كما يوفر الصندوق تدريبالرسائل على الشبكة الداخلوالمستهدفة 

 .اتالمشروعالخاصة بعمل أحداث حلقات الللشركاء المنفذين في الجنسيين 
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 اإلدارة رد هولندا من تعليقات

مكان العمل اعتبارا  باستقصاء التحرش الجنسي/ثقافةفيما يتعلق 

 هو إجراء، هل سيكرر الصندوق ذلك وما 2019من عام 

 المتابعة؟

الموظفين  استقصاءبالفعل في  المحددةمتسقة مع تلك  2019عام  استقصاءفي  المحددة المسائلكان العديد من 

للموظفين التخاذ قرار بشأن المجموعة التالية من اإلجراءات  استقصاء. وتجري اإلدارة 2018العالمي لعام 

. وفي غضون يدة وتلك التي لم يجر تناولهاالجدالناشئة  الشواغلالملموسة والمحددة زمنيا لالستجابة لكل من 

، حيث كانت ةتفويض سلطة اتخاذ القرار الالمركزي لمواصلةذلك، تعيد اإلدارة النظر في إطار تفويض السلطة 

استشارة  ستجريدعوة واضحة لمزيد من التمكين عبر المنظمة. وهي  2019 استقصاءالمحددة في  المسائلإحدى 

 .أن تستمرتاح لجميع الزمالء الفرصة لتحديد أولويات اإلجراءات التي يرغبون في موظفي الصندوق وست رابطة

االستغالل  في مجالمن موظفيه  380قام الصندوق بتدريب 

ماضية، ما الثالثة أو األربعة الشهر األمنذ  واالنتهاك الجنسيين

تدريبهم في المستقبل القريب؟  يجريهو عدد الموظفين الذين س

الموظفين الذين سيجري تدريبهم في مجال التحرش وكم عدد 

 ؟الجنسي

غير الموظفين استكمال التدريب اإللزامي من العاملين يجب على جميع الموظفين المعينين الجدد في الصندوق و

على األخالقيات في غضون شهرين من دخولهم في الخدمة. وهذا يشمل برنامج التدريب اإللزامي لمكافحة 

تحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك على ال فضال عن تدريب إلكترونييشمل التحرش الجنسي،  التحرش، والذي

برنامج تجديد المعلومات حيث يُطلب من جميع االمتثال لمكتب الشؤون األخالقية أيضا  ويرصد. الجنسيين

نظام تضمن يإلى ذلك،  بعد فترة ثالث سنوات. وباإلضافة التدريبغير الموظفين إعادة العاملين من الموظفين و

 بإكمال كل تدريب إلزامي على األخالقيات وتحديثه. شرطالصندوق تقييد األداء السنوي في ا

األمم المتحدة تحريات قاعدة بيانات  نحن نشجع على استخدام

لصندوق أن يقدم ا، فهل يمكن ClearCheck اإللكترونية اآلمنة

 ؟اكيفية استخدامهالمزيد من المعلومات عن 

مرشح التأكد من أن البشكل منهجي ويجري . ClearCheckيساهم الصندوق بنشاط في مبادرة قاعدة بيانات 

واالنتهاك الجنسيين والتحرش لالستغالل  ClearCheckقاعدة بيانات  غير مدرج فيفي القائمة المختصرة المقيد 

مجلس التعيين  التي يجريهااالختيار  وقائمة عقوبات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، قبل مناقشةالجنسي 

من  ClearCheck، يساهم الصندوق أيضا في قاعدة بيانات الراسخوالترقية. ووفقا لبروتوكول األمم المتحدة 

كامل للرد على االستفسارات الواردة من المنظمات األخرى بشأن المرشحين المحتملين ه بشكل خالل توافر

 والمشار إليهم في قاعدة البيانات.هم لدي المتقدمين لشغل وظائف

لصندوق بعض التفاصيل عن أن يقدم افي الجزء جيم، هل يمكن 

تعاونه مع فريق عمل مجلس الرؤساء التنفيذيين، وما هي 

 ؟المتوخاةالطموحات واإلجراءات الملموسة 

ء التنفيذيين في منظومة يشارك الصندوق في فرقة العمل المعنية بالتصدي للتحرش الجنسي التابعة لمجلس الرؤسا

 بشأننهج مشترك لمنظومة األمم المتحدة  لوضع 2017فرقة العمل في عام األمين العام  وقد أنشأاألمم المتحدة. 

التحرش الجنسي. وقدمت فرقة العمل، منذ إنشائها، توصيات جوهرية إلى مجلس الرؤساء التنفيذيين في مجاالت 

 الصندوق توصيات مجلس الرؤساء التنفيذيين في خطة عمل أُدرجت. والسياسة والمساءلة والدعم والتوعية

على المسار الصحيح. تسير بالفعل أو  جرى تنفيذهاوهي إما  االستغالل واالنتهاك الجنسيينالجنسي ولتحرش ل

وتشمل األمثلة على تنفيذ توصيات مجلس الرؤساء التنفيذيين قرار الصندوق باالنضمام إلى قاعدة بيانات 

ClearCheck  التحرش والتحرش الجنسي والتمييز في  حاالت وإصدار المبادئ التوجيهية لمنع 2019في عام
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 اإلدارة رد هولندا من تعليقات

األخيرة، أصدر  الفترةمجلس الرؤساء التنفيذيين(. وفي  مقترحالصندوق )بما يتفق مع  األحداث التي ينظمها

، بما في ذلك التحرش الجنسي الهدي التصالتحرش وحاالت منع بشأن الصندوق أيضا دليال للمديرين والمشرفين 

وحلها على وجه  التصدي لهالمساعدة المديرين والمشرفين على اكتشاف حاالت التحرش في مكان العمل و

السرعة، بما في ذلك التحرش الجنسي. وتتضمن خطة عمل فرقة العمل التابعة لمجلس الرؤساء التنفيذيين للفترة 

دابير منظومة األمم المتحدة فيما يتعلق بنهج يركز على الضحايا ( استعراض لت1ما يلي: ) 2020-2021

( وضع استراتيجية 2ومقترحات لدعم منظمات األمم المتحدة في تعزيز سياساتها وإجراءاتها في هذا الصدد، )

 .التحرشاتصاالت فعالة واستباقية من أجل أمم متحدة خالية من 

 

 

 


