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 رد اإلدارة المملكة المتحدةتعليقات من 

 2023-2022تقدر المملكة المتحدة هذا التحديث وخطة العمل للفترة 

منع في وتهنئ الصندوق على العمل الذي اضطلع به لتعزيز نهجه 

حاالت التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين والتصدي 

 السنوات األخيرة.لها في 

 بياناتقاعدة ونرحب باستخدام الصندوق المستمر ل

”Clear Check “ هل نظر نطرح التساؤل التالي: و(. 3)الفقرة

؟ خطة الكشف عن سوء السلوكالصندوق أيضا في االنضمام إلى 

 فلعل هذا االنضمام يضمن إمكانية التحقق مما إذا كان لدى الموظفين

سوء السلوك عند توظيف أشخاص من خارج مجال تاريخ في 

األمم المتحدة. )فعلى سبيل المثال، تقوم مفوضية األمم  منظومة

المتحدة لشؤون الالجئين حاليا بتجريب المشاركة في خطة الكشف 

 عن سوء السلوك(.

من منظمات األمم  وهو ك الجنسي لدى األفرادسوء السلو الصندوق ملتزم بإجراء تحٍر صارم عن سوابق

 إلى ذلك، يلجأ الصندوق إلى خدمات وإضافة. “Clear Check” بياناتقاعدة  المتحدة التي تشارك في

شاملة، بما يشمل موضوع  مرجعية إجراء عملية تحقق من أجلمبادرة األمم المتحدة لموارد بشرية واحدة 

موظفين لديهم  تعيينلضمان  ،والتصدي لهامنع حاالت التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين 

 أعلى معايير الكفاءة والمقدرة والنزاهة.

التابع لها، وأن الغرض  لكترونياإلموقع الونحيط علما بأن نص خطة الكشف عن سوء السلوك متاح على 

المدني لتبادل وضع معيار أدنى للمنظمات اإلنسانية واإلنمائية وغيرها من منظمات المجتمع منها يتمثل في "

المعلومات في إطار إجراءات التوظيف الخاصة بكل منها بشأن األشخاص الذين تبيَّن أنهم ارتكبوا حاالت 

ونظرا إلى عدم انضمام  ".تحرش جنسي أو انتهاك جنسي أو استغالل جنسي أثناء أداء عملهم بصفة موظفين

ورة، فإننا نتطلع إلى نتائج تجربة مفوضية األمم أي منظمة من منظمات األمم المتحدة رسميا إلى الخطة المذك

 المتحدة لشؤون الالجئين لنقوم باستعراضها وتقييمها.

نظام إبالغ سري فوري عن  نرحب أيضا بقيام الصندوق بوضع

حاالت االدعاءات الموثوق بها بشأن التعرض للتحرش الجنسي 

فهل . (3)الفقرة  واالستغالل واالنتهاك الجنسيين للدول األعضاء

هذا اإلبالغ يشمل االدعاءات المتعلقة بموظفي الصندوق 

 على حد سواء؟ مشروعاتوبالمستفيدين من ال

يتيح الصندوق على المنصة التفاعلية للدول األعضاء االطالع على االدعاءات الموثوق بها بشأن تعرض 

للتحرش  مشروعاتتفيدين من الوالمس مشروعاتموظفي الصندوق واألطراف الخارجية مثل موظفي ال

 الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين.

إننا ندعم برنامج جهات االتصال المعنية باالستغالل واالنتهاك 

الجنسيين الذي يجري توسيع نطاقه لضمان التمثيل في جميع 

المكاتب الميدانية الواقعة في األماكن التي قام فيها الصندوق بتمويل 

شبكات األمم  ولضمان تعاون هذه المكاتب تعاونا وثيقا مععمليات 

المتحدة المحلية للحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين 

ونظرا إلى أن الموظف الذي (. 4والمنسقين المقيمين )الفقرة 

سيضطلع بدور جهة التنسيق سيكون أعلى الموظفين رتبة في 

المكتب القطري )أي نفترض أنه المدير القطري(، فما النسبة 

تؤدي جهات االتصال المعنية باالستغالل واالنتهاك الجنسيين دورا رئيسيا على الصعيد المحلي في تعزيز 

، التي والتصدي لها واالنتهاك الجنسيينحاالت التحرش الجنسي واالستغالل  منعسياسة الصندوق بشأن 

تسهم بنشاط في تعزيز الوعي بشأن االستغالل واالنتهاك الجنسيين وتيسر االنتفاع بآليات اإلبالغ. والموظفون 

مكاتب الالذين يؤدون دور جهات االتصال المعنية باالستغالل واالنتهاك الجنسيين هم أعلى الموظفين رتبة في 

من ثَم فإن المديرين القطريين هم الذين يضطلعون بهذا الدور. وفي كل مكتب قطري، ، ولصندوقل القطرية

يكون لكل شخص يضطلع بدور جهة اتصال معنية باالستغالل واالنتهاك الجنسيين بديل ينوب عنه وقد يكون 

ت محدد وال أدنى رتبة منه، وينبغي قدر اإلمكان أن تتولى امرأة أحد هذين الدورين. ومع أنه ال يخصَّص وق

ميزانية محددة لهذا الدور المؤسسي، فإن مكتب الشؤون األخالقية يزود جميع جهات االتصال/الجهات البديلة 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmisconduct-disclosure-scheme.org%2F&data=05%7C01%7CE-Nasskau%40dfid.gov.uk%7C761a916c57d04ef0308508da2380fad9%7Ccdf709af1a184c74bd936d14a64d73b3%7C0%7C0%7C637861334107399090%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OuK6wOUeVMyUpWAt151xDbc8Ex2ubRZveUL5vtpTNGg%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmisconduct-disclosure-scheme.org%2F&data=05%7C01%7CE-Nasskau%40dfid.gov.uk%7C761a916c57d04ef0308508da2380fad9%7Ccdf709af1a184c74bd936d14a64d73b3%7C0%7C0%7C637861334107399090%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OuK6wOUeVMyUpWAt151xDbc8Ex2ubRZveUL5vtpTNGg%3D&reserved=0
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 رد اإلدارة المملكة المتحدةتعليقات من 

المئوية التي يمكنه أن يخصصها من وقته للعمل على حاالت 

التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين وكيف سيُضمن 

وقت الكافي لتكريسه لهذه المهمة، بما يشمل أن يكون لديه ال

المشاركة في الشبكات المعنية بالتصدي لالستغالل واالنتهاك 

 الجنسيين؟

المعنية باالستغالل واالنتهاك الجنسيين بما يلزم من أدوات ودعم لتمكينهم من أداء مهامهم المرتبطة بتنفيذ 

 .فصلية خطة األنشطة، ويقوم بمتابعة إنجاز المهام بوتيرة

فهل  (6شركاء المنفذين )الفقرة لل سلوك مدونة بوضعنرحب 

التي  الستة األساسية المبادئ ستكون هذه المدونة متسقة مع

االستغالل بشأن للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت وضعتها ا

وهل ستستند إلى وثائق أخرى صادرة في هذا  ؟واالنتهاك الجنسيين

 الشأن عن منظمات أخرى في منظومة األمم المتحدة؟

تأكيد المسؤوليات وااللتزامات التي تقع على عاتق شركاء  المنفذينلشركاء المقترحة ل مدونة السلوك ستجدد

الصندوق فيما يتعلق بتطبيق سياسة منع حاالت التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين والتصدي 

األمم المتحدة واللجنة الدائمة  منظومةها تلها، والتي تتسق تماما مع المبادئ األساسية الستة التي وضع

التي أتاحها  ك من عذر!"ل"ليس هنا ن الوكاالت. وترد هذه المبادئ أيضا في البطاقة المعنونةالمشتركة بي

 موقعالالصندوق داخليا وخارجيا للشركاء المنفذين. وتُنشر هذه البطاقة علنا على الصفحة التالية من 

 لصندوق:ل اإللكتروني

-https://www.ifad.org/documents/38711624/42205405/noexcuse_a.pdf/1e257de0

0ad41d5cf60d?t=1613485826000-46a0-1322-db6e 

حقا أن نرى أن معدل إتمام الدورة التدريبية اإللزامية كان يسّرنا 

( كما يسرنا أن نالحظ االعتماد على األرقام الدقيقة 12مرتفعا )الفقرة 

إلى  16 من المستمدة من الدراسات االستقصائية األخيرة )الفقرات

(. ونؤكد أهمية مواصلة الجهود التي تُبذل على سبيل المثال 21

 تحدث جهرا بوصفها نهجا ثابتا.لتشجيع ثقافة ال

الصندوق في تحدي االبتكار على نطاق منظومة ونشجع مشاركة 

ع االبتكار التابع لبرنامج األغذية  ّ األمم المتحدة بالتعاون مع مسر 

ونتطلع إلى تحديث المجموعة المختارة من  (22العالمي )الفقرة 

مقرا لها المقترحات التي قدمتها الوكاالت التي تتخذ من روما 

 وغيرها من المنظمات.

، هل تلقى الصندوق أي رد إيجابي 24فيما يخص ما ورد في الفقرة 

أو سلبي مهم من الحكومات الشريكة بشأن الشروط المتعلقة 

يرد ذكر التزامات منع حاالت التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين والتصدي لها، التي تقع على 

لزراعية، وتطبَّق على جميع تمويل الصندوق، في الشروط العامة لتمويل التنمية ال المتلقينعاتق المقترضين/

ات التمويل التي يبرمها الصندوق. ويقوم الصندوق، من خالل مشاركته في شبكات منظومة األمم ياتفاق

المتحدة والمؤسسات المالية الدولية المعنية بمنع حاالت التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين 

بما في ذلك ما يتعلق  والتصدي لها، بنقل معرفته وخبرته إلى الجهات األخرى المشاركة في هذه الشبكات،

للحصول على ضمانات كافية واتخاذ اإلجراءات  اتياالتفاقبالتزامات الشركاء المنفذين القانونية المدرجة في 

 المناسبة.

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finteragencystandingcommittee.org%2Fsystem%2Ffiles%2Fiasc_six_core_principles_relating_to_sexual_exploitation_and_abuse_sept_2019.pdf&data=05%7C01%7CE-Nasskau%40dfid.gov.uk%7C761a916c57d04ef0308508da2380fad9%7Ccdf709af1a184c74bd936d14a64d73b3%7C0%7C0%7C637861334107399090%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=HaBtNcnp4YbwKyHYZ8vExPOn9kBzjsCH2hFfT4gfrQM%3D&reserved=0
https://www.ifad.org/documents/38711624/42205405/noexcuse_a.pdf/1e257de0-db6e-1322-46a0-0ad41d5cf60d?t=1613485826000
https://www.ifad.org/documents/38711624/42205405/noexcuse_a.pdf/1e257de0-db6e-1322-46a0-0ad41d5cf60d?t=1613485826000
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 رد اإلدارة المملكة المتحدةتعليقات من 

التحرش الجنسي في اتفاقيات و باالستغالل واالنتهاك الجنسيين

التمويل؟ وهل هناك تنسيق بين الصندوق والمؤسسات المالية 

لية بشأن المصطلحات المستخدمة في االتفاقيات )في سياق الدو

 (؟26شبكة المؤسسات المالية الدولية المشار إليها في الفقرة 

وإننا ندعم مشاركة الصندوق في مبادرات األمم المتحدة والمؤسسات 

المالية الدولية على المستوى القطري، ونشجع الوثائق المشتركة التي 

ستفادة وغيرها، والتي تضم أيضا الدورات تدّون فيها الدروس الم

 التدريبية واألنشطة األخرى المدرجة في خطة العمل.

أخيرا، هل يمكننا أن نؤكد أن إجراءات التقدير االجتماعي والبيئي 

( تتماشى مع 25والمناخي المحدثة التي وضعها الصندوق )الفقرة 

ير العمل الدنيا التي تطبقها اللجنة الدائمة المشتركة بين معاي

و/أو مع عناصر  الوكاالت على منع االستغالل واالنتهاك الجنسيين

المعيار اإلنساني األساسي االستغالل واالنتهاك الجنسيين في 

 ؟للنوعية والمساءلة

مع سياسة الصندوق بشأن منع حاالت إجراءات التقدير االجتماعي والبيئي والمناخي المحدثة تماما  تتواءم

وعلى وجه التحديد، تقتضي إجراءات التقدير التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين والتصدي لها. 

التي يدعمها  مشروعاتالشركاء في ال/المتلقيناالجتماعي والبيئي والمناخي المحدثة من جميع المقترضين/

الصندوق أن يقوموا بتقدير مخاطر العنف الجنساني، والتحرش الجنسي، واالستغالل واالنتهاك الجنسيين. 

القنوات استخدام منع هذه المخاطر والتصدي لها لالشركاء /المتلقينوتشمل التدابير المطلوبة من المقترضين/

تبيّن إجراءات التصدي متى وأين يجب اإلبالغ عن السرية لإلبالغ عن الحوادث وتوفير الدعم. وينبغي أن 

وما يجب اتخاذه من إجراءات المتابعة. باإلضافة إلى ذلك، يجب أن تكون هناك طرائق لتوفير الحوادث، 

شكاوى متعلقة بحاالت التحرش الجنسي  أي فورا الدعم والتعويض للناجين واألشخاص المتضررين. وتحال

من خالل إجراء الشكاوى المندرج في إجراءات التقدير االجتماعي ترد ين ل واالنتهاك الجنسيواالستغال

 والبيئي والمناخي المحدثة، إلى مكتب الشؤون األخالقية في الصندوق التخاذ مزيد من اإلجراءات.
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 رد اإلدارة تعليقات من كندا

نثني على الجهود المستمرة التي يبذلها الصندوق وعلى التقدم الذي 

منع حاالت التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك  أحرزه في

 الجنسيين والتصدي لها، ونشكر الصندوق على إتاحة االطالع على

 .2023-2022للفترة  الجديدة خطة العمل

وضع مدونة ب ومن بين اإلجراءات الجديدة لهذه الخطة، نرحب

سلوك نموذجية للشركاء المنفذين ستدرج في أدلة تنفيذ 

منع حاالت التحرش  سياسة وستتضمن إحاالت إلىالمشروعات، 

ومن المهم الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين والتصدي لها. 

ن باألدوات والمعلومات يحقا تزويد شركاء الصندوق المنفذ

المناسبة لفهم التزاماتهم والتقيد بها، بيد أننا نرجو الحصول على 

ط، وعلى إجابة عن مزيد من المعلومات عما يُقصد بذلك بالضب

 السؤال التالي: ما االلتزامات الخاصة بالشركاء المنفذين؟

 

لشركاء المنفذين تأكيد المسؤوليات وااللتزامات التي تقع على عاتق شركاء المقترحة لستجدد مدونة السلوك 

والتصدي  الصندوق فيما يتعلق بتطبيق سياسة منع حاالت التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين

في الشروط كذلك و المذكورة . وقد أُدرجت االلتزامات الملقاة على عاتق الشركاء المنفذين في السياسةلها

 ات التمويل التي يبرمها الصندوق.يالعامة لتمويل التنمية الزراعية التي تطبَّق على جميع اتفاق

 :ما يلي تشمل التزامات الشركاء المنفذينو

فور بأي ادعاءات متعلقة بحاالت تحرش جنسي واستغالل وانتهاك جنسيين إعالم الصندوق على ال -

 ؛موله الصندوقيقد يتلقونها أو يصبحون على علم بحدوثها فيما يتعلق بالمشروع الذي 

اتخاذ ما يلزم من إجراءات في الوقت المناسب فيما يتعلق بادعاءات مرتبطة بموظفيهم وإطالع  -

التي اتخذت فيما يتعلق بادعاءات حاالت التحرش الجنسي الصندوق على نتائج اإلجراءات 

 ؛واالستغالل واالنتهاك الجنسيين

والمتعاقدين والموردين وغيرهم من  مشروعاتتضمين العقود الوطنية المبرمة مع موظفي ال -

األطراف الثالثة، والتي يمولها الصندوق، أحكاما تحظر أفعال التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك 

جنسيين، وتجيز اإلنهاء الفوري للعقد استنادا إلى أفعال مثبتة تنطوي على تحرش جنسي أو استغالل ال

 .وانتهاك جنسيين فيما يتعلق باألنشطة أو العمليات التي يمولها الصندوق أو يديرها

ورة كلية للصندوق أن يعلق، بص أنه يجوزمن الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية على  12وتنص المادة 

أو جزئية، حق المقترض/المتلقي في أن يطلب السحب من حساب القرض و/أو حساب المنحة إذا استقر رأي 

الصندوق بعد التشاور مع المقترض/المتلقي، على ارتكاب ممثلين عن المقترض/المتلقي أو طرف في 

غالل أو اعتداء جنسيين المشروع أو أي جهات أخرى متلقية لحصيلة التمويل، أعمال تحرش جنسي أو است

من دون قيام المقترض/المتلقي باتخاذ إجراء مالئم وفي الوقت المناسب ويرتضيه الصندوق لمعالجة تلك 

 األعمال عند وقوعها.

يسعدنا أن نرى استمرار العمل وإنجاز مهمة تحديد جهات اتصال 

في جميع المناطق، بما في ذلك إقامة دورات تدريبية محددة لجهات 

االتصال. أما إدراج الدروس المستفادة من تجربة برنامج جهات 

االتصال المعنية باالستغالل واالنتهاك الجنسيين في التحديثات المقبلة 

يد اآلليات المحلية لتقديم المساعدة إلى الضحايا( )ومنها مثال تحد

فرقة العمل التابعة لمجلس الرؤساء التنفيذيين على الضحايا" هي  الذي يركزالنهج " مبادئالجهة التي وضعت 

وترمي هذه المبادئ العامة إلى المعنية بالتصدي للتحرش الجنسي داخل منظمات منظومة األمم المتحدة. 

على الضحايا/الناجين في عملياتها يركز مساعدة منظمات منظومة األمم المتحدة في اعتماد وتنفيذ نهج 

فرقة العمل التابعة لمجلس ية وغير الرسمية. وتعد المبادئ األساسية التي حددتها وسياساتها وإجراءاتها الرسم

)االحترام، وعدم التمييز، والسالمة، والسرية، والموافقة المستنيرة، والدعم، والمنع( جزءا  الرؤساء التنفيذيين
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 رد اإلدارة تعليقات من كندا

فسيكون موضع تقدير عظيم. وإننا نقدر الجهود المبذولة لضمان 

 التكافؤ بين الجنسين بين جهات االتصال والجهات البديلة.

أن بنهج يركز على الضحايا في خطة العمل، وبإدراج  ونحيط علما

الصندوق يخطط لتحديث السياسات ذات الصلة لتضمين إحاالت إلى 

التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين سياسة منع حاالت 

وسيكون من المفيد تقديم مع نهج يركز على الضحايا. والتصدي لها 

"، وال سيما نهج يركز على الضحاياتعريف أقوى لما تعنيه عبارة "

ذلك في عمل الصندوق. ويشار أيضا في الفقرة كيف سيجري تجسيد 

وضع المبادئ التي يقوم عليها النهج الذي يركز على  إلى 27

، إال أن هذا ال يرد في خطة العمل. هل يمكنكم شرح هذا الضحايا

 ؟النشاط بمزيد من التفصيل

ويُقصد حاالت التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين والتصدي لها،  منعمن نهج الصندوق في 

 بذلك، طبقا لما تنص عليه خطة العمل، ضمان إدراج هذه المبادئ أيضا في قواعد الصندوق وإجراءاته.

وضع اتفاق للمديرين  وهو -نرحب به  -هناك عمل جديد آخر 

دماج وثقافة مكان العمل واإلدارة العليا بشأن التنوع واإلنصاف واإل

 .والتحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين

فيما يتعلق بتعزيز آليات اإلبالغ والشكاوى، هل يمكنكم إطالعنا و

ز بها هذه  على الثغرات الحالية وعلى الطريقة التي ينبغي أن تعزَّ

 اآلليات؟

 -خطوط مساعدة سرية وعنوان بريد إلكتروني سري  -يدير مكتب الشؤون األخالقية آليات اإلبالغ الحالية 

وينسق عمل جهات االتصال المعنية باالستغالل واالنتهاك الجنسيين التي تؤدي دور قناة لإلبالغ. وفي اآلونة 

 ُ ضيف إلى آلية تقديم الشكاوى التابعة لمكتب الشؤون األخالقية خط مساعدة سري موصول بهاتف األخيرة، أ

 . ويديرالميدانفي  الصورة وإبراز التواصلإمكانية لضمان  WhatsApp تطبيقتخدام محمول يتاح فيه اس

 موقعالمكتب المراجعة واإلشراف أيضا خط المساعدة السرية وعنوان البريد اإللكتروني السري. وتقدَّم على 

للصندوق معلومات عن اآلليات المتاحة لتقديم الشكاوى. ويقوم الصندوق، شأنه شأن سائر  اإللكتروني

مستمر للممارسات المتعلقة بآليات الشكاوى  برصدمنظمات األمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، 

 لضمان توافق نظم اإلبالغ في الصندوق مع أفضل الممارسات.

لذي يشارك فيه الصندوق، بالتعاون فيما يتعلق بتحدي االبتكار ا

نود أن ، يالوثيق مع مسّرع االبتكار التابع لبرنامج األغذية العالم

 .نعرف المزيد عن دور الصندوق في هذه المبادرة

نتائج استقصاء الصندوق بشأن وأخيرا، نشكركم على مشاركة 

ونالحظ وجود اتجاه . 2021االستغالل واالنتهاك الجنسيين لعام 

يرجع منشأ تحدي االبتكار في منظومة األمم المتحدة إلى اقتراح قدمته فرقة العمل التابعة لمجلس الرؤساء 

التنفيذيين المذكورة أعاله. وتضم مشاركة الصندوق شقين: فقد قدم مشروعا في إطار التحدي المذكور 

 األمم المتحدة األخرى.التي تقترحها كيانات  مشروعاتشارك أيضا في استعراض وتقييم اليو
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 رد اإلدارة تعليقات من كندا

إيجابي يدل على إدراك جيد لمسائل التحرش الجنسي واالستغالل 

 واالنتهاك الجنسيين، ولسياسة الصندوق وواجباته ومسؤولياته.

ونالحظ أيضا أن النتائج تشير إلى أهمية تحديد آليات دعم الضحايا 

على المستوى المحلي. ونتطلع إلى التحديث التالي لالطالع على 

 لمجال.التقدم المحرز في هذا ا
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 رد اإلدارة هولنداتعليقات من 

 .هحل محلييعدل هذا التعليق النص الذي نشرته هولندا سابقا و

تحديث عن نهج الصندوق في التطرق " بالـأحاطت هولندا علما 

الستراتيجية األمم المتحدة لمنع حاالت التحرش الجنسي واالستغالل 

 ".لهاواالنتهاك الجنسيين والتصدي 

نرحب بالجهود المستمرة التي بذلها الصندوق لمنع حاالت  وإننا

لها،  والتصدياالستغالل واالنتهاك الجنسيين والتحرش الجنسي 

 ةالمعني العملالنتائج التي تحققت حتى اآلن فيما يتعلق بفرقة بو

للصندوق،  ةالتحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين التابعب

واعتماد سياسة منع حاالت التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك 

 من للعاملينالتدريب  توفيرو 2018الجنسيين والتصدي لها لعام 

في  98، مع إتمام نسبة المنفذين الشركاءموظفين والغير ولموظفين ا

 التنشيطية أو األولية ةاإللزامي يةتدريبال دوراتهمالمائة من الموظفين 

ينطبق الشيء نفسه على تعزيز العقود وخطابات و. 2021في عام 

والمبادئ التعيين وتعديل الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية 

 إحاالت إدراج أجل من الصندوق مشروعات في للتوريد التوجيهية

سياسة منع حاالت التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك  إلى

 بشأن المتحدة األمم استقصاءنتائج الجنسيين والتصدي لها. كما أن 

 الخاصة ةالمنسق مكتب أجراه الذي الجنسيين واالنتهاك االستغالل

 لالستغاللمجال التصدي  في المتحدة األمم جهود بتحسين المعنية

 فهممن حيث  اإيجابي ابوضوح اتجاه أظهر الجنسيين، واالنتهاك

حاالت التحرش الجنسي واالستغالل ل الصندوق موظفي وإدراك

وسياسة الصندوق والواجبات والمسؤوليات  ،واالنتهاك الجنسيين

 .المختارة العمل مراكز في للمجيبينالفردية 

 2023-2022خطة العمل للفترة  تضمينتقدر هولندا أيضا و

إجراءات لتعزيز جهود الصندوق في مجال منع حاالت التحرش 

مثال  ومنهاالجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين والتصدي لها، 

لمؤسسات لالمتحدة و ألممالتابعة ل والشبكات ةملاالع األفرقةمن خالل مشاركته في مختلف  ،ظل الصندوقي

التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك  مسائلعلى أفضل الممارسات فيما يتعلق ب مّطلعاالمالية الدولية، 

منع الخاصة ب سياسة الصندوق وتتسقفي ممارساته وقواعده وإجراءاته.  تجسيد ذلكضمن يو ،الجنسيين

ها تمع المبادئ التي وضعاتساقا تاما لتصدي لها حاالت التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين وا

لألمم  يةنموذجالسياسة الالداخلية مع  همواءمة إجراءات علىالعمل يواصل الصندوق و .األمم المتحدة منظومة

 يةتاواإلدارية والسياساألطر القانونية  أوجه االختالف في التحرش الجنسي، مع مراعاةفي التعامل مع المتحدة 

اللجنة الدائمة المشتركة بين  الستة التي وضعتها مبادئال وقد أُدرجتاألمم المتحدة.  منظومةمنظمات بين 

منع حاالت التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين ب الصندوق الخاصة سياسةفي  الوكاالت

اخليا وخارجيا للشركاء التي أتاحها الصندوق د ك من عذر!"ل"ليس هنا والتصدي لها وفي البطاقة المعنونة

 لصندوق:ل اإللكتروني موقعالالمنفذين. وتُنشر هذه البطاقة علنا على الصفحة التالية من 

-https://www.ifad.org/documents/38711624/42205405/noexcuse_a.pdf/1e257de0

0ad41d5cf60d?t=1613485826000-46a0-1322-db6e 

مبادئ "النهج الذي يركز على  مجلس الرؤساء التنفيذيينل التابعة العمل فرقة وضعتأعاله،  ذُكركما و

وتنفيذ نهج  اعتماداألمم المتحدة في  منظومةمنظمات هذه المبادئ العامة إلى مساعدة  وترميالضحايا". 

تعد المبادئ والرسمية وغير الرسمية.  هاوإجراءات هاوسياسات هافي عملياتيركز على الضحايا/الناجين 

)االحترام، وعدم التمييز، والسالمة،  مجلس الرؤساء التنفيذيينالتابعة ل العمل فرقةاألساسية التي حددتها 

منع حاالت التحرش الجنسي في الصندوق  نهج( جزءا من والمنع ،والسرية، والموافقة المستنيرة، والدعم

إدراج  ضمان خطة العمل،، ويُقصد بذلك، طبقا لما تنص عليه واالستغالل واالنتهاك الجنسيين والتصدي لها

 .هوق وإجراءاتأيضا في قواعد الصند هذه المبادئ

https://www.ifad.org/documents/38711624/42205405/noexcuse_a.pdf/1e257de0-db6e-1322-46a0-0ad41d5cf60d?t=1613485826000
https://www.ifad.org/documents/38711624/42205405/noexcuse_a.pdf/1e257de0-db6e-1322-46a0-0ad41d5cf60d?t=1613485826000
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 رد اإلدارة هولنداتعليقات من 

عمليات الصندوق،  فيتطبيق الالمركزية  مواصلةب المتعلقة الجهود

وضع مدونة سلوك و، الضحايا على يركز الذيوتعزيز النهج 

 اإلدارييناإلدارة العليا و توقيع ومقترح ،لشركاء المنفذينلوذجية نم

لتزام القوي بثقافة مكان العمل اال إلعادة التأكيد على ااتفاق مدير برتبة

مكافحة جميع أشكال  ضرورةوالتنوع واإلنصاف واإلدماج و

المضايقات، بما في ذلك التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك 

 يز.الجنسيين والتمي

سياسات وممارسات  عنباإلضافة إلى ما سبق، نود أن نعرف المزيد 

على مزيد من المعلومات  بذلك الحصولوالصندوق في هذا المجال، 

حاالت التحرش الجنسي بمنع القضايا المختلفة المتعلقة  عن

ومنها مثال المعلومات  واالستغالل واالنتهاك الجنسيين والتصدي لها،

اإلبالغ وآليات المتابعة و، الذي يركز على الضحايانهج الب المتعلقة

بمواءمة سياسة منع حاالت التحرش  المتعلقةوكذلك الخطوات 

الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين والتصدي لها مع المعايير 

 والقيم والمبادئ الدولية.

في أي مجاالت معينة ومتى وإلى أي مدى  التالي: األول هو ناوسؤال

منع حاالت التحرش ب الخاصةالصندوق سياسة  واءمةستجري م

الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين والتصدي لها مع المعايير 

 ومنها مثال ما يرد فيمؤخرا،  اعتُمدتوالمبادئ الدولية التي 

المبادئ األساسية الستة التي وضعتها اللجنة الدائمة المشتركة بين 

 االستغالل واالنتهاك الجنسيين،بشأن  2019في عام  الوكاالت

فرقة العمل التابعة لمجلس الرؤساء التنفيذيين المعنية ووثيقة 

"النهوض بفهم مشترك لنهج المعنونة بالتصدي للتحرش الجنسي 

 في التحرش الجنسي".ايا يركز على الضح
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 رد اإلدارة هولنداتعليقات من 

الصندوق نظام  لدىف .اإلبالغبالمجموعة الثانية من األسئلة  تتعلق

إبالغ سري فوري عن حاالت االدعاءات الموثوق بها بشأن 

التعرض للتحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين يمكن 

 التفاعلية المخصصة.للدول األعضاء النفاذ إليه من خالل المنصة 

 تعودالممارسات الجيدة والدروس المستفادة من هذا النظام  ولعل

هل هناك خطة لتقييم هذا النظام فالمنظمات األخرى.  على بالفائدة

النتائج والممارسات الجيدة  إلتاحةعلى المدى القصير، وربما 

 والدروس المستفادة لجمهور أوسع؟

 بوقوع مصداقيةعن أي ادعاءات ذات  الفوري نظام لإلبالغاألعضاء  لدولالتفاعلية ل يتاح على المنصة

وقام  .، وهذا النظام فريد وخاص بالصندوقالجنسيين واالنتهاك واالستغالل الجنسي التحرش حاالت

بما في ذلك شبكات األمم المتحدة والمؤسسات المالية  المحافل،هذه الممارسة في مختلف  الصندوق بنشر

تمثل هذه  التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين. باإلضافة إلى ذلك، المعنية بمسائل الدولية

 ويجري. إلى األمين العاملنهاية العام الصندوق  رئيس رسالة في الواردةالمعلومات  الممارسة جزءا من

تنفيذ نظام اإلبالغ  وبدأ. المذكورة الدول األعضاء في الصندوق على هذه الرسائل من خالل المنصة إطالع

 المتوسط. األجل في التنفيذ حالة استعراضمؤخرا ويمكن النظر في  فوريال

نظام األمين العام إلى انضم الصندوق مع أن باإلضافة إلى ذلك، 

لاالستغالل واالنتهاك الجنسيين، يبدو أنحاالت  لتتبع أي  ه لم تسجَّ

نظام ما سبب عدم تسجيل أي حاالت في فحاالت في هذا النظام. 

 هذا؟اإلبالغ 

منذ انضمامه إلى واالستغالل واالنتهاك الجنسيين.  حاالت لتتبع العام األمين نظامشارك الصندوق في ي

فيما يتعلق  الجنسيين واالنتهاك لالستغالل التعرض بشأن بها موثوق ادعاءاتأي  ترد، لم هذا التتبع نظام

 يتولى، المذكور التتبع نظاملمنظمات األخرى المشاركة في ل وخالفامولها. يبالعمليات التي وبالصندوق 

 ويوسعالمستفيدين. بن على اتصال مباشر والصندوق شركاء حكومي يمولها التيتنفيذ المشروعات 

، القطرية مكاتبالبرنامج جهات االتصال المعنية باالستغالل واالنتهاك الجنسيين في جميع نطاق الصندوق 

 االنتهاكات حدوث منعبذلك يمضي قدما في تعزيز جهود  وهولشركاء المنفذين، ل تدريبية دورات يوفرو

سياسة عدم التسامح مع حاالت التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين في أنشطته  رويجلت

 وعملياته.

أن  إلىالالمركزية وتطبيق بالنظر إلى عملية وذلك، فضال عن 

 هوالمطروح الريفيين، فإن السؤال  السكانالصندوق يستهدف 

الذين يعملون  ولئكألآليات اإلبالغ الحالية  هل تتاح التالي:

في المناطق الريفية، وكيف يضمن الصندوق  /يدانمويعيشون في ال

إمكانية االنتفاع  لمستفيدين الذين يعيشون في المناطق النائيةل

 حوادث. وقوعحال آليات اإلبالغ هذه في ب

. الميدانإجراءات لتعزيز قنوات اإلبالغ في اتخذ الصندوق مراعاة جدول أعمال الالمركزية،  انطالقا من

 تطبيقأوال، أضاف مكتب الشؤون األخالقية خط مساعدة موصول بهاتف محمول يتاح فيه استخدام ف

WhatsApp، هواتف محمولة  غالبالمستفيدين ا لدىتكون حيث في الميدان  تصالاال اتمما يزيد من إمكاني

 قام(. وWi-Fiخدمة اإلنترنت الالسلكي )التي تتاح فيها بيئات الالرسائل النصية في بالتواصل  تتيح لهم

في جميع  برنامج جهات االتصال المعنية باالستغالل واالنتهاك الجنسييننطاق توسيع بالصندوق أيضا 

وجهة اتصال  جهة اتصال 70ما مجموعه بتدريب مكتب الشؤون األخالقية  وبعد أن قام. المكاتب القطرية

حاالت التحرش الجنسي واالستغالل  منع بشأنمسؤولية ترويج سياسة الصندوق  تولت هذه الجهات، بديلة

أيضا في مهام اإلشراف في المناطق  وتشارك هذه الجهات. المنفذينشركاء الداخليا ومع  واالنتهاك الجنسيين

يوفر وادعاءات التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين. فيما يتعلق ب إبالغقناة تؤدي دور يفية والر

 المنفذين التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين للشركاء مسائلالصندوق أيضا تدريبا على 
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 رد اإلدارة هولنداتعليقات من 

تحرش  ادعاءاتالصندوق بأي  إعالمفي المتمثلة يكونوا على دراية بمسؤولياتهم  لكي اتوموظفي المشروع

 موله الصندوق.يجنسي واستغالل وانتهاك جنسيين يتلقونها فيما يتعلق بمشروع 

اإلبالغ أخيرا، هناك تعاون مستمر بين األفرقة القطرية التابعة لألمم المتحدة والمنسقين المقيمين في ضمان 

المنظمة المعنية وضمان اضطالع األمم المتحدة  اتبمنظم متعلقةادعاءات  الفوري عما يجري تلقيه من

 على الفور. ة هذه االدعاءاتمعالجب

جرت السؤال الثالث بالنهج الذي يركز على الضحايا. كيف يتعلق 

هذا النهج حتى اآلن في حاالت التحرش الجنسي وفي حاالت  مراعاة

االستغالل واالنتهاك الجنسيين في مقر الصندوق والمكاتب 

تمويل و/أو توفير ولمساعدة القانونية ا شمل ذلكة، وهل الميداني

وربما  العنف الجنساني في حاالت دعمالحماية وللخدمات محلية 

 امناسب ذلك برإلى السلطات المحلية إذا اعتُ  هذه الحاالت إحالة

 ؟اوضروري

 عنمزيد من المعلومات  إطالعنا علىتمكن الصندوق من ينأمل أن 

لعمل بااهتمامنا  نعرب مجددا عنالقضايا المذكورة أعاله، ونود أن 

االستغالل واالنتهاك مجال منع حاالت حتى اآلن في  أُنجزالذي 

 .لهذا العمل ناتقديرعن و والتصدي لها الجنسيين والتحرش الجنسي

لصندوق، يحصل ضحايا التحرش الجنسي في مكان العمل على الخدمات ل التابعةمن خالل الوحدة الطبية 

الصندوق، من خالل  ويقومالطبية باإلضافة إلى خدمات مستشار الموظفين )وهو أخصائي نفسي مؤهل(. 

بمساعدة األفرقة واالستغالل واالنتهاك الجنسيين في جميع المكاتب القطرية، جهات االتصال المعنية ب

آليات الدعم المحلية المتاحة لضحايا االستغالل  بتحديد لألمم المتحدة والشركاء الحكوميين، القطرية التابعة

أي إجراء، بما في ذلك اإلحالة  يتخذ الصندوقال و. القانونية عونةوالمواالنتهاك الجنسيين مثل العيادات الطبية 

 لضحية.لإلى السلطات الوطنية، دون الحصول على الموافقة المستنيرة 
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 رد اإلدارة سويسراتعليقات من 

نظام إبالغ سري فوري عن حاالت االدعاءات  نرحب بوجودإننا 

الموثوق بها بشأن التعرض للتحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك 

الوصول إلى المنصة التفاعلية المخصصة ليس أن  إال ،الجنسيين

تحسينات تتعلق  إدخاللدول األعضاء، ونقترح ا إلىواضحا بالنسبة 

 .الوضوح من بمزيد إبرازهابالوصول إلى المنصة و

األعضاء  استكمالبمجرد  تظهرتبويب  إحدى الصفحات المتاحة عبر عالمةفي  الفورييقع نظام اإلبالغ 

شروط  ومنها ،الشروط قبلأن ي عالمة التبويب ويُطلب من الزائر عند الدخول عبر. منصةإلى ال دخولهم

تحتوي على معلومات  PDF بنسق الزائر إلى وثيقة يُنقل. ثم بالنقر على الزر المخصص لهذا الغرض، السرية

وقد اطلعنا لتحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين. بها بشأن التعرض ل الموثوق االدعاءاتعن 

عالمة  بروزنات لزيادة تحسيما يمكن إدخاله من  المعنيةالداخلية  الشُعبوسنستكشف مع  متعليقكعلى جيدا 

 التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين.بمسائل  المؤدية إلى الصفحة الخاصة التبويب

الخاصة السلوك  مدونةفي  جاريلعمل الل ناتقدير نعرب عن

ما الذي  ما يلي: في الوقت نفسه معرفةولعل من المفيد لشركاء. با

من حيث  أو يشترطه عليهم ينالمنفذالصندوق من شركائه  يطلبه

منع حاالت التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين 

إلى  المختارونيحدث إذا لم يصل الشركاء  الذي والتصدي لها؟ وما

 ؟المطلوب المعيار

شركاء  التي تقع على عاتق لتزاماتاالمسؤوليات والمقترحة للشركاء المنفذين تأكيد ال السلوكمدونة  تجددس

الصندوق فيما يتعلق بتطبيق سياسة منع حاالت التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين والتصدي 

الشروط كذلك في و المذكورة في السياسة المنفذين الشركاءالملقاة على عاتق االلتزامات  . وقد أُدرجتلها

 الصندوق. يبرمها ات التمويل التييق على جميع اتفاقالعامة لتمويل التنمية الزراعية التي تطبَّ 

 :ما يلي تشمل التزامات الشركاء المنفذينو

حاالت تحرش جنسي واستغالل وانتهاك جنسيين ادعاءات متعلقة بالصندوق على الفور بأي  عالمإ  -

 ؛موله الصندوقيفيما يتعلق بالمشروع الذي  بحدوثها علمعلى  يصبحونقد يتلقونها أو 

 طالعموظفيهم وإمرتبطة بإجراءات في الوقت المناسب فيما يتعلق بادعاءات ما يلزم من اتخاذ   -

نتائج اإلجراءات التي اتخذت فيما يتعلق بادعاءات حاالت التحرش الجنسي على الصندوق 

 ؛واالستغالل واالنتهاك الجنسيين

غيرهم من والموردين و والمتعاقدين مشروعاتمع موظفي ال المبرمة العقود الوطنية تضمين  -

التحرش الجنسي واالستغالل  فعالتحظر أ ، أحكاماالصندوقيمولها التي و ،األطراف الثالثة

تحرش جنسي استنادا إلى أفعال مثبتة تنطوي على اإلنهاء الفوري للعقد  تجيزواالنتهاك الجنسيين، و

 .ديرهاأو ي دوقالصنالتي يمولها  استغالل وانتهاك جنسيين فيما يتعلق باألنشطة أو العملياتأو 

من الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية على أنه يجوز للصندوق أن يعلق، بصورة كلية  12وتنص المادة 

أو جزئية، حق المقترض/المتلقي في أن يطلب السحب من حساب القرض و/أو حساب المنحة إذا استقر رأي 

ثلين عن المقترض/المتلقي أو طرف في الصندوق بعد التشاور مع المقترض/المتلقي، على ارتكاب مم

المشروع أو أي جهات أخرى متلقية لحصيلة التمويل، أعمال تحرش جنسي أو استغالل أو اعتداء جنسيين 
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من دون قيام المقترض/المتلقي باتخاذ إجراء مالئم وفي الوقت المناسب ويرتضيه الصندوق لمعالجة تلك 

 األعمال عند وقوعها.
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 رد اإلدارة اليابانتعليقات من 

 االستغالل واالنتهاك الجنسيين والتحرش الجنسيتدرك اليابان أن 

اهتمام دولي بعد ب أخذ يحظىفي مجال التنمية والمساعدة اإلنسانية 

منظمة الصحة في أوساط موظفي  جنسيحالة عنف اكتشاف حدوث 

 بتطرقفي هذا الصدد  ترحب اليابانو .2021العالمية في عام 

ن والتحرش ياالستغالل واالنتهاك الجنسيإلى حاالت ق الصندو

المزيد من  تأمل أن يبذل الصندوقالجنسي المذكورة في الوثيقة، و

 هذه المسألة. لمعالجةالجهود 

 والتحرش الجنسيين واالنتهاك االستغاللفي مجال  اعتُمدت وقد

لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون  ةتوصي الجنسي

أن تطلب . وتود اليابان 2019 لعام والتنمية في الميدان االقتصادي

غرار ما  علىالتوصية،  هذه إلى االنضمامفي  النظرمن الصندوق 

مفوضية األمم المتحدة وفعلته منظمات أخرى مثل اليونيسف 

 لشؤون الالجئين.

اتساقا  الجنسيين والتصدي لهامنع حاالت التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك  نهج الصندوق في يتسق

 2019لعام  لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي اتتوصيمع تاما 

 .في التعاون اإلنمائي والمساعدة اإلنسانية هاك الجنسيين والتحرش الجنسيإنهاء االستغالل واالنتبشأن 

األمم المتحدة والمؤسسات المالية  شبكات منظومةنهجنا ومواءمته مع أفضل الممارسات في  وسنواصل رصد

 الدولية.

 


