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 اإلدارة رد ألمانيا من تعليقات

هل يشارك الصندوق في آلية األمم المتحدة المركزية لإلبالغ 

عن حاالت االستغالل واالنتهاك الجنسيين؟ ال يمكننا رؤية حالة 

إبالغ في ككيان  ليس مدرجاواحدة مشتبه بها )والصندوق 

القائمة المنسدلة، وال في الجدول الخاص بموظفي األمم المتحدة، 

هل يُعزى ذلك إلى فلتنفيذ(. وال في الجداول الخاصة بشركاء ا

 مشتبه فيها؟ لةحا أي عدم مشاركة الصندوق أو عدم وجود

لتتبع حاالت االستغالل واالنتهاك الجنسيين في الوقت  لألمم المتحدة يشارك الصندوق في نظام األمين العام

انظر الرابط إلى قائمة كيانات األمم المتحدة المشاركة في إبالغ األمين العام لألمم المتحدة عن ادعاءات  .الفعلي

and-exploitation-sexual-https://www.un.org/preventing- االستغالل واالنتهاك الجنسيين هنا:

-and-exploitation-sexual-abuse/sites/www.un.org.preventing

fabuse/files/list_of_participating_un_entities.pd 

األمين العام لألمم المتحدة لتتبع حاالت االستغالل واالنتهاك الجنسيين، ومع ذلك، منذ أن انضم الصندوق إلى نظام 

 فيه. للصندوق يُذكرال ولذلك لم يُبلغ عن أي ادعاءات بشأن االستغالل واالنتهاك الجنسيين، 

 

 رد اإلدارة تعليقات من المملكة المتحدة

. ما موجودة هذه الجهاتأن من الجيد أن نرى  -جهات االتصال 

ليشمل جميع مراكز  توسيع برنامج جهات االتصال توقيتهو 

جهات هل هناك أي تعقيبات إضافية من  عمل الصندوق؟

سيما فيما يتعلق  ال –بشأن التقدم المحرز/التحديات  االتصال

بتيسير الوصول إلى آليات اإلبالغ والدعم على المستوى 

لية المحشبكات ال؛ وينالمقيم ينالمنسق ؛ والعمل معيالميدان

وسيكون من المفيد من االستغالل واالنتهاك الجنسيين؟ للحماية 

 المعنية جهات االتصالأيضا فهم المزيد عن خطط عمل 

 .باالستغالل واالنتهاك الجنسيين

باالستغالل واالنتهاك الجنسيين بحلول نهاية العام. المعنية  جهات االتصالمن المتوقع أن يبدأ توسيع برنامج 

تعقيبات وخبرات إضافة إلى في منظومة األمم المتحدة  الخبرة في االعتبار برنامج التوسيع، أُخذتوضع وعند 

  .2019منذ عام  دوراضطلعت بهذا الالتي في الصندوق  ةالحالي جهات االتصال

تتضمن: إجراءات وهي باالستغالل واالنتهاك الجنسيين  ةالمعني جهات االتصالُوضعت خطة أنشطة لدعم و

وتعزيز سياسة الصندوق بشأن منع حاالت التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين للتوعية؛ محلية 

تحسين االستراتيجيات المحلية لوتقديم توصيات ؛ والتصدي لها وذلك على المستوى المحلي مع جميع الشركاء

بالغ والدعم المحلية؛ والتواصل مع شبكات األمم المتحدة االستغالل واالنتهاك الجنسيين، وآليات اإللمنع حاالت 

 ينالمقيم ينلألمم المتحدة، والمنسق ةالقطريواألفرقة األخرى المعنية باالستغالل واالنتهاك الجنسيين، 

 والمؤسسات المالية الدولية بشأن المبادرات المتعلقة باالستغالل واالنتهاك الجنسيين. 

االستغالل و حاالت التحرش الجنسي سريع عنالبالغ اإلنظام 

 ونسألمثير لالهتمام حقا  هذا النظام إن – واالنتهاك الجنسيين

متاحة عما إذا كان بإمكان الصندوق مشاركة أي معلومات 

ت وتوضيح ما إذا كانالنظام هذا كجزء من للدول األعضاء 

عن حاالت التحرش  السريع، نفذ الصندوق نظاما سريا ومخصصا لإلبالغ 2020في ديسمبر/كانون األول 

ظام االستغالل واالنتهاك الجنسيين على المنصة التفاعلية للدول األعضاء. ويتمثل الغرض من هذا النو الجنسي

االستغالل و التحرش الجنسيحاالت بالغ عن إفي الوقت المناسب عن كل  المصدر في توفير معلومات مجهولة

. ولحماية الخصوصية وسالمة به تفاصيل كافية لإلشارة إلى أن االدعاء موثوق يتضمنواالنتهاك الجنسيين 

ادعاءات التحرش ويتضمن اإلبالغ . هاونتائجعن وضع الحاالت الحد األدنى للمعلومات بالعمليات الداخلية، يُبلغ 

https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/sites/www.un.org.preventing-sexual-exploitation-and-abuse/files/list_of_participating_un_entities.pdf
https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/sites/www.un.org.preventing-sexual-exploitation-and-abuse/files/list_of_participating_un_entities.pdf
https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/sites/www.un.org.preventing-sexual-exploitation-and-abuse/files/list_of_participating_un_entities.pdf
https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/sites/www.un.org.preventing-sexual-exploitation-and-abuse/files/list_of_participating_un_entities.pdf
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 رد اإلدارة تعليقات من المملكة المتحدة

ما يُبلغ عنه علنا من خالل آلية األمين م شموال أكثر المعلومات

 .اإللكترونيةالعام لألمم المتحدة 

إضافة إلى الصندوق  بالقوى العاملة فيالجنسي وكذلك ادعاءات االستغالل واالنتهاك الجنسيين فيما يتعلق 

 ة التي تنفذ العمليات واألنشطة التي يمولها الصندوق.ياألطراف الخارجالعاملين لدى 

ادعاءات عن سوى في الوقت الفعلي الستغالل واالنتهاك الجنسيين نظام األمين العام لتتبع حاالت ايبلغ وال 

في الصندوق أيضا الدول األعضاء عن ادعاءات  السريعاالستغالل واالنتهاك الجنسيين، بينما يبلغ نظام اإلبالغ 

 التحرش الجنسي.

نرحب باالستقصاء ونتساءل  - 2021استقصاء أبريل/نيسان 

 مشاركة نتائجه؟جرت عما إذا 

بشأن االستغالل واالنتهاك الجنسيين إلى  2021الستكمال استقصاء األمم المتحدة لعام الموعد النهائي  ُمدد

االستقصاء إلى رؤساء كيانات األمم المتحدة المشاركة في الوقت هذا . وستُرسل نتائج 2021سبتمبر/أيلول  15

االستغالل و بالتحديثات المتعلقة بالتحرش الجنسيسيُبلغ المجلس التنفيذي والمناسب، ووفقا للممارسات السابقة، 

 واالنتهاك الجنسيين.

تقدير قدرة الشركاء المنفذين في األمم المتحدة فيما يتعلق 

تأكيد  مهل يمكنك - بالحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين

 ما إذا كان الصندوق يستخدم هذا التقدير؟

العنف الجنساني ومخاطر التحرش مخاطر ، بما في ذلك لكل مشروع المخاطر االجتماعية والبيئية يقدر الصندوق

االجتماعي والبيئي والمناخي. وتتضمن ير التقداالستغالل واالنتهاك الجنسيين، باستخدام إجراءات و الجنسي

لدعم  إلكترونيةاالجتماعي والبيئي والمناخي الُمحدثة مؤخرا أداة فحص التقدير إجراءات 

ج أولويات التعميم في جميع ادمإوتحسين المقترضين/المتلقيين/الشركاء في تحديد المخاطر واآلثار وإدارتها، 

عدم التمييز والعنف الجنساني بما في ذلك المتعلقة بالناشئة المسائل  راعيمشروعات/برامج الصندوق الجديدة. وت

دمج تدابير وتضمن تغير المناخ والتكيف معه، من آثار تخفيف الاالستغالل واالنتهاك الجنسيين واإلعاقة و

 التخفيف بشكل كامل في التصميم النهائي للمشروع.

االستغالل واالنتهاك الجنسيين ورصدها و طر التحرش الجنسييُحدد عدم كفاية القدرة على تحديد مخاوعندما 

والتصدي لها، تُدرج تدابير التخفيف في خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية والمناخية للمشروع وتُرصد أثناء تنفيذ 

 المشروع. 

المحتملة على  االجتماعي والبيئي والمناخي الُمحدثة لالعتراف المتزايد بالمخاطرالتقدير وتستجيب إجراءات 

سمعة الصندوق عندما ال تُحدد وتُدار المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية ومخاطر وآثار تغير المناخ، المرتبطة 

 . مناسب وفعالعلى نحو بالمشروعات/البرامج التي يدعمها الصندوق، 

https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-team-accountability-affected-populations-and-protection-sexual-exploitation-and-abuse/un-implementing-partner-psea-capacity-assessment
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-team-accountability-affected-populations-and-protection-sexual-exploitation-and-abuse/un-implementing-partner-psea-capacity-assessment
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 رد اإلدارة تعليقات من المملكة المتحدة

تفاصيل بشأن هناك المزيد من الهل  – دعم الحكومات

دعم الشركاء ب فيما يتعلقالمبادرات الجاري مناقشتها 

الحكوميين في وضع قنوات إبالغ قطرية فعالة بشأن االستغالل 

 واالنتهاك الجنسيين؟

االجتماعي والبيئي والمناخي، سيقوم المقترض/المتلقي/الشريك بإعداد تقدير األثر التقدير من خالل إجراءات 

في مرحلة تصميم  أقرب وقت ممكنية والمناخية في البيئي واالجتماعي و/أو خطط/أطر اإلدارة البيئية واالجتماع

هذه التقديرات والخطط، ينبغي أن يجري مثل المشروع أو مرحلة التخطيط عند التنفيذ. وعند إعداد 

مثل المقترض/المتلقي/الشريك مشاورات هادفة مع أصحاب المصلحة، وأن يحدد المجاالت التي يتعين تحسينها 

 يضع تدابير تخفيف مناسبة تُدرج في تصميم المشروع. آليات التظلم واإلبالغ، وأن

. هل 2021-2020نرحب بتحديثات عامي  -خطة العمل 

خطة عمل جديدة ومشاركتها وضع يمكنكم تأكيد موعد 

 وما بعده؟ 2022 لعام

االستغالل و لفترة السنتين الخاصة بالتحرش الجنسي ومشاركة خطط العملوضع يلتزم الصندوق بمواصلة 

منسقة األمم المتحدة الخاصة المعنية بتحسين استجابة األمم المتحدة مع المجلس التنفيذي و واالنتهاك الجنسيين

 .لالستغالل واالنتهاك الجنسيين

 

 رد اإلدارة تعليقات من هولندا

لزامي ووضع تعميم برنامج تدريبي تنشيطي إب ترحب هولندا

اإللزامي بشأن التعامل مع وحدة تدريبية قائمة بذاتها للتدريب 

في مكان العمل باللغات الرسمية األربع  التحرش الجنسي

هل يمكن أن تشارك اإلدارة معلومات عن اإلطار للصندوق. 

متى سيكون التدريب بشأن التحرش الجنسي جاهزا والزمني؟ 

 لالستخدام؟

ي مكان العمل، وستُدمج في نظام إدارة االنتهاء من الوحدة التدريبية بشأن التعامل مع التحرش الجنسي فيجري 

 التعلم كجزء من التدريبات اإللزامية على المسائل األخالقية بحلول نهاية العام. 

سياسة منع حاالت التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك  تركز

على االستغالل واالنتهاك الجنسيين، الجنسيين والتصدي لها 

أمر نفهمه. وفي الوقت نفسه، نرحب بمزيد من المعلومات  ووه

المحددة عن الجزء الخاص بالتحرش الجنسي في هذه السياسة. 

عدد حاالت التحرش الجنسي على اإلدارة تطلعنا فهل يمكن أن 

 اإلبالغ عنها؟جرى التي 

 اإطارفإن هناك ، والتصدي لها سياسة منع حاالت التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيينباإلضافة إلى 

دمج بالكامل في قواعد الصندوق وإجراءاته. أبشأن التحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي،  الشام اقانوني

في  تلقيهاعن التحرش الجنسي فور  بها تقارير موثوق أي وستواصل اإلدارة إبالغ الدول األعضاء فورا عن

االستغالل واالنتهاك الجنسيين على و حاالت التحرش الجنسيل الصندوق، وذلك من خالل الصفحة المخصصة

، نُفذ نظام اإلبالغ السريع عن حاالت التحرش 2020التفاعلية للدول األعضاء. وفي ديسمبر/كانون األول المنصة 

 المنصة التفاعلية للدول األعضاء.على  بالكامل االستغالل واالنتهاك الجنسيينو الجنسي
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 رد اإلدارة تعليقات من هولندا

قاعدة بيانات التحريات  استخدامتشجع هولندا 

”Clear Check ، فهل يمكن أن توضح اإلدارة كيفية

 استخدامها لقاعدة البيانات هذه؟

تتيح الوصول إلى المعلومات الواردة من كيانات هي منصة إلكترونية “ Clear Check”قاعدة بيانات التحريات 

( الذين توجد باألمم المتحدة السابقون والموظفون ذوو الصلةاألمم المتحدة بشأن األفراد )موظفو األمم المتحدة 

تتعلق باالستغالل واالنتهاك الجنسيين والتحرش الجنسي بهدف منع إعادة تعيينهم داخل مثبتة ضدهم ادعاءات 

“ ClearCheck”بيانات التحريات منظومة األمم المتحدة. ويجري الصندوق تحريات مرجعية باستخدام قاعدة 

بالنسبة لجميع المرشحين المدرجين في القائمة المختصرة ألي وظيفة شاغرة في  ال سيماعمليات التعيين وأثناء 

 الصندوق. 

الربع  بدأ فيلضمان أن تتسم ممارسات التوظيف بمزيد من الكفاءة والسرعة والفعالية، ووباإلضافة إلى ذلك، 

تابع لألمم المتحدة يقدم مجموعة من ، وهو مركز خدمات متخصص OneHRمركز  2020األخير من عام 

وما فوق. ويتضمن  4-تحريات مرجعية وجنائية للوظائف من الفئة فبإجراء  الخدمات المتعلقة بالموارد البشرية،

قائمة جزاءات مجلس األمن، وقائمة اإلنتربول لألشخاص  OneHRإجراء التحقق المرجعي في المركز 

 والتحرش الجنسي.  يناالنتهاك الجنسياالستغالل والخاصة ب المطلوبين، والتحريات

منسقي األمم المتحدة تُثني هولندا على الصندوق لعمله مع 

المقيمين والشبكات المحلية للحماية من االستغالل واالنتهاك 

 الجنسيين.

استراتيجية منسقة وفعالة لمنع حاالت  أليأساسيا يعتبر التعاون مع الشركاء على المستوى المحلي عامال 

 االستغالل واالنتهاك الجنسيين والتصدي لها.

فيما يتعلق بالجزء جيم، هل يمكن أن تشرح اإلدارة قليال عن 

 وطموحاتها؟ الملموسة إجراءاتها

الصندوق يتعاون الصندوق مع األمم المتحدة وشبكات المؤسسات المالية الدولية لتبادل المعرفة وضمان تطبيق 

االستغالل واالنتهاك الجنسيين والتصدي لها. وتتضمن و ألفضل الممارسات في منع حاالت التحرش الجنسي

و نظام األمين العام لتتبع “ Clear Check”قاعدة بيانات التحريات  اإلجراءات الملموسة مشاركة الصندوق في

صاءات األمم المتحدة بشأن االستغالل واالنتهاك واستقفي الوقت الفعلي حاالت االستغالل واالنتهاك الجنسيين 

لتعاون لألمم المتحدة بشأن االستغالل واالنتهاك الجنسيين. ونتيجة ل العمل المحليةالجنسيين، والمساهمة في خطط 

المبادئ التوجيهية للتحقيقات  مثلوثائق رئيسية وتبادل إعداد جرى ولية، دمع األمم المتحدة والمؤسسات المالية ال

 Advancing"ومؤخرا وثيقة هيئات التحقيق التابعة لألمم المتحدة، لفي حاالت االستغالل واالنتهاك الجنسيين 

a Common Understanding of a Victim-centred Approach to Sexual Harassment within 

the Organizations of the United Nations “ . 
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 رد اإلدارة تعليقات من هولندا

فرقة العمل المعنية بالتصدي للتحرش  الصندوق في هو دور ما

الجنسي التابعة لمجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة األمم 

 المتحدة المعني بالتنسيق؟

فرقة العمل المعنية بالتصدي للتحرش الجنسي التابعة لمجلس الرؤساء التنفيذيين الصندوق منظمة مشاركة في 

يعمل كمنتدى لتبادل الدروس وأفضل الممارسات فيما يتعلق بمنع في منظومة األمم المتحدة المعني بالتنسيق 

بالتنسيق أنشأها  حاالت التحرش الجنسي والتصدي لها. وفرقة العمل التابعة لمجلس الرؤساء التنفيذيين المعني

تقاريرها إلى اللجنة الرفيعة المستوى المعنية باإلدارة التي تقدم بعد ذلك توصياتها وتقدم  2017عام األمين العام 

على نطاق العمل في وضع نهج مشترك  ةفرقمهمة إلى مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق. وتتمثل 

سي من خالل استعراض سياسات المنظمات للتصدي لحاالت التحرش منظومة األمم المتحدة بشأن التحرش الجن

 للضحايا.  دعمتقديم والجنسي، وقدراتها على التحقيق في االدعاءات 

 


