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 مقدمةال - أوال

تعزيز  أجل من المنظومة نطاق على نهج اتباع إلى راميةال المتحدة لألمم العام األمين الستراتيجية استجابة -1

 الصندوق تاعملي فيوالتصدي لها  الجنسيين االنتهاكو واالستغالل الجنسي التحرش حاالت تدابير منع

 الجنسيين االنتهاكو واالستغالل الجنسي التحرشب ةالمعني العمل فرقةأنشأت اإلدارة  ، واألنشطة التي يمولها

 مكتبالعمل في أفرقة ممثلي المؤلفة من ، واألخالقية الشؤون مكتب مديرة اترأسه التي للصندوق، ةالتابع

 إدارة ودائرة ،االتصاالت وشُعبة ،واإلشراف اجعةالمر ومكتب ،البشرية الموارد وشعبة ،العام المستشار

 التنفيذي المجلس إلى تقاريرها 2018نيسان /أبريل منذ العمل فرقة تقدمو .المنظمة خدمات ودائرة ،البرامج

 االنتهاكو واالستغالل الجنسي التحرشحاالت منع ل الصندوق عمل خطط تنفيذ بشأن 1كل دورة من دوراته في

 الصندوق نهج لمواءمة تُخذَتالتي ا الملموسة التدابيرتقارير عن تقدم . كما لها والتصدي الجنسيين

 االنتهاكو االستغالل من للحماية الخاصة التدابير"المعنون  التقرير في مبيَّنةال العام األمين استراتيجية مع

 (.A/71/818) "جديد نهج الجنسيين:

 والتصدي الجنسيين االنتهاكو واالستغالل الجنسي التحرش حاالتمنع  بشأن الصندوق سياسة إصدار ومنذ -2

 االنتهاكو واالستغالل الجنسي التحرش حاالت منعل عمله خطة الصندوق ذفَّ ن ،2018 نيسان/أبريل في لها

 ،سياساته عزز . وقد(الثاني )الملحق 2021-2020والفترة  2019-2018 للفترة لها والتصدي الجنسيين

 والمبادئ ،الزراعية التنمية لتمويل العامة الشروط عدّلو ،فيه خطابات التعيينو وعقوده، ،وإجراءاته

  .المذكورة السياسة إلى إحاالت إدراج أجل من الصندوق مشروعات في للتوريد التوجيهية

 Clear” اإللكترونية اآلمنة األمم المتحدةبيانات قاعدة نظام  من كل إلى الصندوق انضم، 2019وفي عام  -3

Check“ إلى و ،مقدمي الطلباتيصدر عن  عن أي سوء سلوك جنسي للتحريمرجعية أداة  تشكل، والتي

المنظمة الوحيدة التي لديها نظام  والصندوق هو .واالنتهاك الجنسييناالستغالل حاالت  األمين العام لتتبعنظام 

االستغالل واالنتهاك و لتحرش الجنسيلبشأن التعرض  االدعاءات الموثوق بها عن حاالت فوريإبالغ سري 

 .المخصصة التفاعليةيمكن للدول األعضاء النفاذ إليه من خالل المنصة  الجنسيين

األول( البناء على قاعدة صلبة  الملحق) 2023-2022خطة عمل الصندوق للفترة  واستشرافا للمستقبل، تقترح -4

إجراءات إضافية لزيادة تعزيز جهود  ُحددتتطويرها على مدى السنوات األربع الماضية. وقد  جرى

برنامج جهات نطاق  على سبيل المثال، يجري توسيعف. هالصندوق، مع مراعاة الالمركزية الجارية في عمليات

في جميع  تمثيله، لضمان ةاألخالقي الشؤونبتنسيق من مكتب  ،واالنتهاك الجنسيين باالستغاللاالتصال المعنية 

 شبكات مع الوثيق التعاون يعزز أن ذلك شأن ومن عملياته. األخير هذا يمول حيثالمكاتب الميدانية للصندوق 

 .والمنسقين المقيمين الجنسيين واالنتهاك االستغالل من للحماية المحلية المتحدة األمم

، ايايركز على الضح نهجااألمم المتحدة لمبادئ تعكس  وضع 2023-2022 للفترة خطة العمل تراعيكما  -5

لتذكير بهذه المبادئ في أي وثائق ذات صلة ل إجراءالخطة  تشملوواالحترام.  والموافقةالسرية واألمان  مثل

 بالصندوق.

لشركاء المنفذين. لنموذجية سلوك وتشمل اإلجراءات البارزة األخرى المقترحة في خطة العمل وضع مدونة  -6

منع حاالت التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين والتصدي محددة إلى  إحاالت وستتضمن المدونة

ستساعد هذه األداة الشركاء المنفذين ولكل مشروع يموله الصندوق.  المشروعاتأدلة تنفيذ في  وستُدرج لها

 على فهم المتطلبات وااللتزامات بموجب سياسة الصندوق.

                                                   

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

 ، EB 2020/131/R.2و R.4 EB/2020/130، وEB 2019/129/R.5، وR.51 EB/2019/128، وR.42 EB/2019/127و

 .EB 2021/134/R.23، وEB 2021/133/R.17، وEB 2021/132/R.12و

https://webapps.ifad.org/members/eb/123/docs/arabic/EB-2018-123-R-39.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/124/docs/arabic/EB-2018-124-R-41.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/125/docs/arabic/EB-2018-125-R-14.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/126/docs/arabic/EB-2019-126-R-39.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/127/docs/arabic/EB-2019-127-R-42.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/128/docs/arabic/EB-2019-128-R-51.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/129/docs/arabic/EB-2020-129-R-5.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/130/docs/arabic/EB-2020-130-R-4.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/131/docs/arabic/EB-2020-131-R-2.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/132/docs/arabic/EB-2021-132-R-12.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/133/docs/arabic/EB-2021-133-R-17.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/134/docs/arabic/EB-2021-134-R-23.pdf
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بما في  ،جميع أشكال التمييز والتحرش قا معطالإعدم التسامح  مبدأألهمية دور اإلدارة في تعزيز  وإدراكا -7

 الدفع نحو توفيروالحاجة إلى  ،منع حاالت التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين والتصدي لهاذلك 

العمل  ةفرققترح ت ،أفضل الممارسات في منظومة األمم المتحدة وبناء على واإلدماجمكان عمل يعزز التنوع 

ان  االتفاق المقترح من شأنو. ذلك بشأنعلى اتفاق  مدير رتبةب اإلداريينوكذلك جميع اإلدارة العليا  توقع أن

والحاجة إلى مواصلة مكافحة  ،والشمولااللتزام القوي بثقافة مكان العمل والتنوع واإلنصاف  من جديد يؤكد

 وسيُنشروالتمييز.  حاالت التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيينبما في ذلك  ،التحرشجميع أشكال 

 .اداخليع االتفاق الموقّ 

خطة عمل منع حاالت التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك  تقاسمتم ي ،السابقة مع الممارسات وتماشيا -8

 ةمع مكتب المنسقسيجري تقاسمها أيضا مع المجلس التنفيذي و  2022-2023الجنسيين والتصدي لها للفترة 

 .الستغالل واالنتهاك الجنسيينلفي مجال التصدي األمم المتحدة جهود تحسين ب المعنية ةالخاص

بشأن الحماية من االستغالل  نهاية العامفي  اإلدارة سالةررئيس الصندوق  أرسل ،السنوات السابقة اوكم -9

 االستغالل واالنتهاك الجنسيين إلى األمين العام لألمم المتحدة حاالتواالنتهاك الجنسيين واإلبالغ عن ادعاءات 

 الجنسي التحرش حاالت لمنعالصندوق الملموسة  جهود الرسالةهذه  وتصف. باإلبالغ المشمولة 2021سنة ل

  .المنصة التفاعلية للدول األعضاء على هانسخة من وتُتاح ،والتصدي لها الجنسيين واالنتهاك واالستغالل

 االنتهاكو واالستغالل الجنسي التحرشحاالت منع ل الصندوق نهج بشأن تحديث - ثانيا

 لها والتصدي الجنسيين

 والتصدي المنع – ألف

، وكذلك مع (غير الموظفين) هجهوده الوقائية مع موظفيه وجميع األفراد المتعاقدين مع الصندوقيواصل  -10

منع  بشأنإلزامية  إلكترونية يُتوقع من الموظفين وغير الموظفين إكمال دورة تدريبيةوالشركاء المنفذين. 

برنامج المن  كجزء شهادتهم وتجديدتغالل واالنتهاك الجنسيين والتصدي لها حاالت التحرش الجنسي واالس

  .الستكمال عملية تقييم أداء الموظفين مسبقا اشرط أيضا الدورة إتمام ويُعد .التنشيطي

على منع حاالت التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين تدريبا  أيضان والشركاء المنفذ ويتلقى -11

لموظفي  خصيصاالمواد ذات الصلة  وأُعدت. االفتراضية الدراسية صفوفالخالل والتصدي لها من 

منع حاالت التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين والتصدي بشأن  شبكيةمثل ندوة  المشروعات

منع حاالت التحرش الجنسي بشأن  الصندوق سياسة عنوالمتلقين لتمويله للمقترضين من الصندوق ودليل لها 

 .واالستغالل واالنتهاك الجنسيين والتصدي لها

 الصندوقيعينهم شخاص الذين ألوا الموظفين من 500ما يزيد على  تلقى ،الدورة السابقة للمجلس التنفيذي منذو -12

 التحرش الجنسي واالستغالل حاالت منعبشأن تدريبية  ةدورالمشروعات  وموظفي لغير الموظفينعقد عمل ب

وحتى هذا التاريخ، أتمت  .افتراضية دراسيةصفوف  فيوإما  إلكترونياإما  والتصدي لها الجنسيين االنتهاكو

االستغالل واالنتهاك  حاالت منعفي المائة من الموظفين في الصندوق الدورة التدريبية اإللزامية بشأن  98نسبة 

 كجزء من البرنامج التنشيطي. جددوا شهادتهمألول مرة أو والتصدي لها الجنسيين 

حيث يمول  الجنسيين واالنتهاك واالستغالل الجنسي التحرش حاالتب التوعيةإلى  المستمرة ضوء الحاجة وفي -13

توسيع نطاق  جرى ،المتحدة األخرىوبما يتفق مع النهج الذي اعتمدته منظمات األمم  الصندوق عملياته،

 وصوالمن مكتب الشؤون األخالقية  بتنسيقبرنامج جهات االتصال المعنية باالستغالل واالنتهاك الجنسيين 

في المكتب  األقدمالبرنامج الموسع أن يعمل الموظف  يتوخىو .واإلقليمية القطرية الصندوق مكاتب جميع إلى

على  ايكون أحدهميجب أن و ،لهبديل  إلى جانبمعنية باالستغالل واالنتهاك الجنسيين،  كجهة اتصالالقطري 

 أمكن ذلك. متىامرأة،  األقل
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االتصال الجديدة المعنية باالستغالل واالنتهاك الجنسيين  ويتولى مكتب الشؤون األخالقية تدريب ودعم جهات -14

 التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيينحاالت  عنم تعزيز سياسةمن أجل  والجهات المناوبة

 األمم المتحدة القُطرية، ةفرقأمع الشركاء، بما في ذلك  والعمل، بشأنها ةالمحلي وزيادة التوعية، والتصدي لها

، وتسهيل الوصول إلى آليات اإلبالغ والدعم الستغالل واالنتهاك الجنسيينا لمنعالمحلية ستراتيجيات الاعلى 

  المستوى الميداني. على

 االنتهاكو االستغالل بشأن المتحدة األمم استقصاءالصندوق في  شارك ،السابقة السنوات غرار وعلى  -15

 لالستغاللفي مجال التصدي  المتحدة األممجهود  بتحسين ةالمعني ةالخاص ةالمنسق مكتب أجراه الذي الجنسيين

 لخطر بشدة معرضة أنها على المتحدة األمم حددتها عمل وأجري االستقصاء في مراكز .الجنسيين واالنتهاك

في  تتعلق بالخدمات اللوجستية لألمم المتحدة المسائلفي حين أن بعض و .الجنسيين االنتهاكو االستغالل

تتعلق بمستوى الوعي  المسائلمثل قيود حظر التجول والمناطق المحظورة، فإن معظم  ،مراكز العمل المختلفة

 التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين.بحاالت الشخصي والمساءلة فيما يتعلق 

أجاب  ،إجماالو عمل.ال ا مختارا من مراكزمركز 36من موظفي الصندوق في  188إلى  االستقصاءوأحيل  -16

على غرار  ،في المائة 61 بلغ بمعدل إتمام ،االستقصاءعلى  ،رجال 59امرأة و 56 ، من بينهمموظفا 115

اتجاه إيجابي  وتواصل إثبات وجود 2020عام  استقصاءمع االستقصاء هذا تتوافق نتائج  ،. وعموما2020عام 

وسياسة الصندوق  ،التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيينحاالت وإدراك فهم  من حيثعام 

 .مراكز العمل المختارةللمجيبين في والواجبات والمسؤوليات الفردية 

في المائة(  98.14في الصندوق ) الستغالل واالنتهاك الجنسيينلسياسات ا واضحفهم عن  المجيبونأبلغ  -17

التحرش إطالقا مع  عدم التسامحمبدأ  تأخذمن المجيبين على أن منظمتهم  في المائة 97.19افقت نسبة وو

في  99الخصوص، أشار أكثر من  على وجهو. على محمل الجد الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين

وهم يدركون، االستغالل واالنتهاك الجنسيين. بإلى أنهم يفهمون المحظورات المتعلقة  المجيبينالمائة من 

 .ة هذا الشخصحتى بموافق ،18دون سن  عالقات جنسية مع شخص إقامة، أنه من غير المقبول تحديدا

 واالنتهاكإجراءات لمنع االستغالل  منظمتهم تتخذ أنإلى  المجيبينفي المائة من  96.19أشار  ،إجماالو -18

 الجنسيين واالنتهاكمنع االستغالل كيفية عن معلومات  توفر منظمتهمفي المائة أن  94.29واعتبر  ،الجنسيين

زيادة عن  -في المائة  89.53)الجنسيين  واالنتهاكاالستغالل ضحايا  يحال إليها/الجهة التي يوجهعن وكذلك 

 في المائة(. 82.95 لتي بلغتا 2020عام  نسبة

 األمم المتحدة في مراكز عملهم ن من موظفيموظفي بمشاركةعلم  على م كانواأنه المجيبينمن  أيذكر لم يو -19

في األشهر االثني عشر الماضية. االستغالل واالنتهاك الجنسيين أو أشكال أخرى من  في مقايضات بالجنس

االثني  األشهر خاللي تحرش جنسي أل يتعرضوالم  المجيبينفي المائة من  98.17إلى أن ء أشار االستقصاو

 في المائة. 94.57البالغة  2020بزيادة عن نتيجة عام  -عشر الماضية في مراكز عملهم 

 نووموظف ءزمالشارك فيها ي التي االستغالل واالنتهاك الجنسيين أعمالإلى أنهم سيبلغون عن  المجيبونأشار و -20

 الذين يستخدمهماألفراد لى إباإلضافة في المائة(،  98.23) ألمم المتحدةلتابعة  أخرى كياناتيعملون لدى 

في  94 مقابلفي المائة،  100)ن لألمم المتحدة والتابع نون أو البائعوأو المورد اآلخرون نونفذمشركاء الال

معلومات واضحة  توفر منظمتهمأن  المجيبينفي المائة من  94.29 اعتبر ومرة أخرى،(. 2020المائة في عام 

خوف من في المائة إنهم سيبلغون دون  93.27 كيفية اإلبالغ عن االستغالل واالنتهاك الجنسيين بينما قالعن 

 (.2020في المائة في عام  88.37االنتقام )

وإدراك حاالت التحرش  فهموجود اتجاه إيجابي عام من حيث  إثباتفي  2021لعام  االستقصاءنتائج  وتواصل -21

. وسياسة الصندوق والواجبات والمسؤوليات الفردية للموظفين ،الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين
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بأهمية تحديد آليات دعم الضحايا على المستوى  ةوعيتإلى استمرار الحاجة إلى زيادة الوتشير النتائج أيضا 

 وال سيما أفرقة األمم المتحدة القطرية والحكومات. ،المحلي بالتعاون مع جميع الشركاء

 يشارك ،الجنسيين واالنتهاك واالستغالل الجنسي التحرش حاالت منع لتعزيز المبذولة الجهود من وكجزء -22

ع مع الوثيقبالتعاون  ، الذي بدأتحدي االبتكار على نطاق منظومة األمم المتحدة في الصندوق ّ  االبتكار مسر 

الملموسة والقابلة للتنفيذ  المشروعات ودعم تحديد هوتحدي هذا المن  الهدفو. العالمي األغذية لبرنامج التابع

 الخطوات التالية وتشمل ،هذا التحديوجرى الشروع في . الجنسي التحرش ومنع والثقافة القيادةفي مجاالت 

 لها وغيرها من المنظمات. مقرااختيار المقترحات من فريق يضم ممثلين عن الوكاالت التي تتخذ من روما 

 في الجنسيين االنتهاكو واالستغالل الجنسي التحرش سياسة عدم التسامح إطالقا مع تعميم - باء

  الصندوق عمليات

في أبريل/نيسان  لها والتصدي الجنسيين واالنتهاك واالستغالل الجنسي التحرش حاالت منع سياسة اعتماد منذ -23

سياسة عدم التسامح إطالقا زيادة التوعية بفي  ،األخالقية الشؤون مكتب خالل من ،استمر الصندوق ،2018

ع حاالت التحرش نذلك عبر دورة تدريبية بشأن م وتحقق .المنفذين الشركاء بالتعاون معمع التحرش الجنسي 

 أوالمشروعات الممولة من الصندوق  استهاللخالل والتصدي لها الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين 

هذه الممارسة في مصفوفة االلتزامات  أدرجتوقد  .افتراضيةدراسية  فوفصخالل  من أخرى مماثلة فعاليات

 .  2الصندوق لموارد عشر الثاني بالتجديدالمشاورات الخاصة  هيئة تقريرفي الواردة 

وهي جزء ال يتجزأ من  ،مثل الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية الوثائقخالل من  زيادة التوعيةيتم كما  -24

إلى  إحاالتوالتي تتضمن  ،مشروعات الصندوقفي لتوريد لوالمبادئ التوجيهية  ،اتفاقيات تمويل الصندوق

. كما تشير الرسائل الموجهة لها والتصدي الجنسيين واالنتهاك واالستغالل الجنسي التحرش حاالتمنع سياسة 

والمسائل المالية إلى السياسة. وتشمل الوثائق األخرى التي أتيحت لموظفي  التوريدإلى الحكومات بشأن 

 .3هلتمويل نلمتلقيوا من الصندوقللمقترضين دليال موجزا ألفضل الممارسات  اتالمشروع

الجنسي واالستغالل  التحرش مخاطرل تقديرا المحدثةإجراءات التقدير االجتماعي والبيئي والمناخي  وتتضمن -25

 االقتضاء، حسب ،تدابير التخفيف المناسبة جروتُد .تصميمهلمشروع ومراحل ا مفهومواالنتهاك الجنسيين في 

لمنع حاالت التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين  العملكجزء من خطة و. في التصميم النهائي

إدراج ، مع المشروعاتموظفي لنموذجية سلوك وضع مدونة ، يجري 2023-2022والتصدي لها للفترة 

يساعد ذلك الشركاء على اكتساب فهم واضح و. اتأدلة تنفيذ المشروعلسياسة، إلدراجها في ا إحاالت إلى

 المرتبطة بها.للسياسة وااللتزامات 

 خاتمة - ثالثا

مكافحة التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين هو التزام طويل األجل ال يمكن تحقيقه إال من خالل  -26

 الووالتعاون بين المؤسسات والحكومات واألطراف األخرى على المستوى المحلي.  هامةإجراءات ملموسة 

  .التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيينبشأن  معرفتهوتبادل مستمرا في تعاونه الصندوق  يزال

 ةالخاص ةمكتب المنسق بقيادةالمعني باالستغالل واالنتهاك الجنسيين العامل األمم المتحدة  فريقفي وهو يشارك 

فرقة العمل التابعة و لالستغالل واالنتهاك الجنسيينفي مجال التصدي  األمم المتحدة جهودتحسين المعنية ب

وشبكة  التصدي للتحرش الجنسيشأن ب بالتنسيق المعني في منظومة األمم المتحدة لمجلس الرؤساء التنفيذيين

 .الدوليةالمؤسسات المالية 

                                                   

 .، الملحق األولGC 44/L.6/Rev.1الوثيقة  2
 .والمتلقين لتمويلهدليل للمقترضين من الصندوق   3

https://webapps.ifad.org/members/gc/44/docs/arabic/GC-44-L-6-Rev-1.pdf
https://webapps.ifad.org/members/gc/44/docs/arabic/GC-44-L-6-Rev-1.pdf
https://www.ifad.org/documents/38711624/42415576/sea_guidelines_a.pdf/e90cb87d-d8cf-2e0f-9202-508766011653?t=1612451542000
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 المشروعاتبما في ذلك تحدي االبتكار لتحديد ودعم  ،خاصةالمبادرات عدد من ال ينفذ ،نتيجة لهذا التعاونو -27

يركز على  الذي نهجالالمبادئ التي يقوم عليها  ووضع ،التحرش الجنسي ومنعفي مجاالت القيادة والثقافة 

خطة العمل لمنع حاالت التحرش هذه المبادرات في وثائق الصندوق ذات الصلة كجزء من  رجوستُدالضحايا. 

 .2023-2022الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين والتصدي لها للفترة 

االتجاه اإليجابي الذي لوحظ  2021لعام بشأن االستغالل واالنتهاك الجنسيين  الصندوقاستقصاء تؤكد نتائج و -28

تحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك لل واضحلديهم فهم  المجيبينأن  بينعلى مدى السنوات الماضية وت

 زيادةالقع أن يستمر هذا االتجاه مع وسياسة الصندوق وواجباتهم ومسؤولياتهم الفردية. ومن المتو الجنسيين

في المكاتب القطرية وكذلك  تضطلع بهالذي  والدور االستغالل واالنتهاك الجنسيينالمعنية باالتصال  جهات في

  مع الحكومات والشركاء اآلخرين.
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 الصندوق بشأن منع حاالت التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين والتصدي لها سياسة - 2022-2023العمل للفترة خطة 

 

اإلجراءات  الحالة اإلجراءات
المقررة 

(2022-2023) 

 االستراتيجي األول: منع حاالت التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين المجال

تحديث سياسات/إجراءات/عمليات 
 الصندوق

إلى التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين  إحاالتتحديث السياسات/اإلجراءات/التدريبات ذات الصلة لتضمين  ،عند االقتضاء
 باإلضافة إلى مبادئ مثل السرية والموافقة المطلوبة.تهم على أساس احترام كرام الضحاياوتعزيز نهج يركز على 

 2023 

ع حاالت نتدريبية بشأن م اتدور

التحرش الجنسي واالستغالل 
 واالنتهاك الجنسيين والتوعية بها

االستغالل واالنتهاك الجنسيين وتعميم برنامج التدريب و التحرش الجنسي عناإللكترونية بشأن مالتدريبية  اترصد امتثال الموظفين للدور
 التنشيطي اإللزامي

 مستمرة  مستمرة 

 حلقاتفي  المشروعاتللشركاء المنفذين وموظفي ع حاالت التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين ندورة تدريبية بشأن م إتاحة
 :2022حتى اآلن في عام  المقررةو/أو  المنجزةاإلقليمية األخرى  الفعالياتأو /المشروع و عند استهاللعمل ال

 

   حلقة عمل استهاللية – 2022يناير/كانون الثاني   

 )أنجزت( مالي -

  حلقة عمل استهاللية   - 2022فبراير/شباط 

 الهند )أجلت( -

  أوغندا )أجلت(-

 زيمبابوي )أجلت( -

 ( أنجزت)باكستان -

 نيبال )أنجزت( -

  حلقة عمل استهاللية   2022مارس/آذار 

 )مقررة(  تشاد-

 )مقررة(  هندوراس-

 )مقررة(  كينيا-

 المكسيك )مقررة( -

 الكونغو )مقررة( -

  حلقة عمل استهاللية   2022أبريل/نيسان 

  )مقررة( ليسوتو-

 نيجيريا )مقررة( -

 الهند )مقررة( -

 )مقررة(  أوغندا-

 مستمرة  جارية



 

 

E
B

 2
0

2
2

/1
3

5
/R

.1
4
 

 
 

ل
ألو
ق ا
ح
 المل

7
 

 

اإلجراءات  الحالة اإلجراءات
المقررة 

(2022-2023) 

 زيمبابوي )مقررة( -

 )مقررة(  رواندا-

  حلقة عمل استهاللية   2022مايو/أيار 

 بنن )مقررة( -

 حلقة عمل استهاللية   2022 تموزيوليو/ _ يونيو/حزيران 

 )مقررة(  نام تيفي-

 )مقررة(  قيرغزستان-

  حلقة عمل استهاللية   2022سبتمبر/أيلول 

 )مقررة(  البرازيل-

 حلقة عمل استهاللية   2022 نوفمبر/تشرين الثاني _ أكتوبر/تشرين األول 

 )مقررة( هايتي -

 )مقررة( البرازيل -

 )مقررة(  طاجيكستان-

   2022 ع حاالت التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين كجزء من عمليات الالمركزية.نتضمين التدريب التنشيطي على م الالمركزية

تنقيح اإلجراءات المتعلقة بالتحرش 
 الجنسي

حسب  ،التحرش الجنسي في التعامل مع لألمم المتحدة يةنموذجالسياسة الومواءمتها مع  المتعلقة بالتحرش الجنسيجراءات اإل استعراض
 االقتضاء.

 2023 جارية

المخاطر المرتبطة بسوء السلوك، بما في ذلك التحرش الجنسي والمخاطر المؤسسية بشأن السلوك غير المرضي  إدارةفي  المساهمة إدارة المخاطر المؤسسية
 واالستغالل واالنتهاك الجنسيين، والمساهمة في وضع استراتيجيات للتخفيف. 

 مستمرة  مستمرة 

ع حاالت التحرش نالتواصل بشأن م

الجنسي واالستغالل واالنتهاك 
 الجنسيين

 2023 جارية الصندوق لمنع حاالت االستغالل واالنتهاك الجنسيين والتصدي لها في الميدان. الذي يبذلها جهودالمقطع فيديو قصير عن  إعداد

 مستمرة  مستمرة  التواصل الداخلي والتحديثات الجارية بشأن التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين.

التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك و مكان العملوثقافة التنوع واإلنصاف واإلدماج للمديرين واإلدارة العليا بشأن  اتفاقوضع  اتفاق على مستوى اإلدارة

مبادئ التنوع وثقافة مكان العمل وبيئة عمل خالية من جميع أشكال التحرش والتمييز في  بإدراج: إعادة التأكيد على التزام اإلدارة الجنسيين

 .اع داخلياالتفاق الموقّ  ونشرجميع أنشطة الصندوق. 

 2022 جارية

 االستراتيجي الثاني: التصدي لحاالت للتحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين المجال

 2023 جارية .ومواصلة تعزيز آليات اإلبالغ والشكاوى بما في ذلك على مستوى المكاتب القطرية استعراض اإلبالغ وتقديم الشكاوى آليات
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اإلجراءات  الحالة اإلجراءات
المقررة 

(2022-2023) 

واالنتهاك آليات دعم ضحايا االستغالل 

 منهما الجنسيين والمتضررين

في مواقع مختلفة لتقديم  القطرية المتاحةاآلليات تحديد  ،االستغالل واالنتهاك الجنسيينالمعنية باالتصال الخاصة  جهاتبدعم من 

وكيانات األمم المتحدة التعاون مع الحكومات  سبلواستطالع  منهما المتضررينوالجنسيين  واالنتهاكالمساعدة لضحايا االستغالل 
 وأصحاب المصلحة اآلخرين.

 2023 جارية

   

  الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين في عمليات الصندوق واألنشطة التي يمولها التحرشمع  إطالقا عدم التسامح مبدأتعميم  -االستراتيجي الثالث  المجال

برنامج جهات االتصال المعنية 

  واالنتهاك الجنسيينباالستغالل 

 

 

 

 

 

. تحديد جميع جهات االتصال المكاتب القطريةبرنامج جهات االتصال المعنية باالستغالل واالنتهاك الجنسيين في جميع نطاق توسيع 

 المعنيةاالتصال  جهةمن أداء دور  تلك الجهات لتمكين ونشره محددتدريب  مع وضع مكتب الشؤون األخالقية، والجهات المناوبة
 .باالستغالل واالنتهاك الجنسيين

 أنجز -والمحيط الهادي آسيا 

 أنجز –أمريكا الالتينية والكاريبي 

 أنجز –وأوروباالشرق األدنى وشمال أفريقيا 

 أنجز –أفريقيا الشرقية والجنوبية 

 أنجز –أفريقيا الغربية والوسطى 

 .2022مارس/آذار  14دورة إضافية مقررة في 

 2022 أنجزت

 مستمرة  مستمرة  برنامج جهات االتصال المعنية باالستغالل واالنتهاك الجنسيين إدارة 

االستغالل التحرش الجنسي و قا معطالإعدم التسامح  الصندوق بشأن إلى سياسة اإلحاالتلتضمين  المشروعاتدليل تنفيذ  تنقيح -  المشروعاتدليل تنفيذ 

 واالنتهاك الجنسيين

 .المشروعاتدليل تنفيذ إلى  االخاصة بالشركاء المنفذين إلضافتهمدونة سلوك نموذجية اقتراح  -

2023  

 التنسيق والتعاون -االستراتيجي الرابع  المجال

العمل مع شبكة الشؤون األخالقية 

)األمم المتحدة والمؤسسات المالية 

اللتين تتخذان من  الدولية( والوكالتين
 روما مقرا لهما 

المنتظمة لشبكة الشؤون األخالقية للمنظمات المتعددة األطراف )األمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية( المشاركة في االجتماعات 
 والوكالتين اللتين تتخذان من روما مقرا لهما.

 مستمرة  مستمرة 

فريق العمل المعني بالمساءلة واإلدماج 

التابع للجنة الدائمة المشتركة بين 
 الوكاالت 

، لمناقشة أفضل الممارسات في التوعية باالستغالل واالنتهاك الجنسيين، واإلدماجالمشاركة في اجتماعات فريق العمل المعني بالمساءلة 

 .واستراتيجيات حماية السكان المستفيدين المحليين

 مستمرة  مستمرة 
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اإلجراءات  الحالة اإلجراءات
المقررة 

(2022-2023) 

فرقة العمل التابعة لمجلس الرؤساء 

التنفيذيين المعنية بالتصدي للتحرش 

الجنسي/الفريق العامل المعني بالتعامل 

مع االستغالل واالنتهاك الجنسيين 
 التابع لألمم المتحدة 

منظومة األمم  منظماتداخل  بالتصدي للتحرش الجنسي ةمجلس الرؤساء التنفيذيين المعنيالتابعة ل العمل فرقةالمشاركة في اجتماعات 

 .الفريق العامل المعني بالتعامل مع االستغالل واالنتهاك الجنسيينالمتحدة واجتماعات 

 مستمرة  مستمرة 

مع أصحاب  تعزيز التعاون والروابط

منع بشأن  الميدانالمصلحة في 

االستغالل و التحرش الجنسي
 واالنتهاك الجنسيين 

أجل إجراء  المواقع الميدانية )األمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، والحكومات وغيرها( من التواصل مع أصحاب المصلحة في

تنسيق أوثق لجهود منع التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين، وتبادل المعرفة والتعاون )بما في ذلك التعاون مع المنسقين 
 تغالل واالنتهاك الجنسيين، حسب االقتضاء(.المقيمين والشبكات المحلية للحماية من االس

 

 2023-2022 جارية

من أجل االبتكار التابع لبرنامج األغذية العالمي  مسّرعالمشاركة في تحدي االبتكار على نطاق منظومة األمم المتحدة بالتعاون الوثيق مع  تحدي االبتكار

 .ومنع التحرش الجنسيالملموسة والقابلة للتنفيذ في مجاالت القيادة والثقافة  المشروعاتتحديد ودعم 

 2023 جارية
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 لها والتصدي الجنسيين االنتهاكو واالستغالل الجنسي التحرشحاالت منع  بشأن الصندوق سياسة - 2021-2020 للفترة العمل خطة

 المقررة اإلجراءات الحالة اإلجراءات 

(2020-2021) 

 الجنسيين االنتهاكو واالستغالل الجنسي التحرشحاالت  منع األول: االستراتيجي المجال

حاالت منع  بشأن الصندوق سياسة .جديد

 االنتهاكو واالستغالل الجنسي التحرش

 لها والتصدي الجنسيين

 التوجيهية والمبادئ الزراعية التنمية لتمويل العامة الشروط على أدخلت التي األخيرة التعديالتب السياسة تحديث

  المشروعات. في للتوريد

  جارية

التحرش حاالت ع نمبشأن دورة تدريبية 

 الجنسيين االنتهاكو الجنسي واالستغالل

 والتوعية بها

الجنسيين وتعميم برنامج التدريب  االنتهاكع االستغالل ونمبشأن رصد امتثال الموظفين للدورة التدريبية اإللكترونية 

 التنشيطي اإللزامي. 

 مستمرة مستمرة

التنشيطي  يالتدريببرنامج الع التحرش الجنسي وتعميم نمبشأن الدورة التدريبية اإللكترونية  وحداتمواصلة تعزيز 

 اإللزامي.

 2021 جارية

حلقات  الجنسيين في االنتهاكع االستغالل وناختتام البرنامج التجريبي لشعبة أفريقيا الغربية والوسطى للتدريب على م

 عمل استهالل المشروعات وتقييم الدروس المستفادة والتحديات إلجراء ما تقضيه الحاجة من تعديالت. 

  أنجزت

الجنسيين بجميع اللغات أثناء حلقات عمل استهالل  االنتهاكع االستغالل ونمبشأن  دورة تدريبية. تقديم جديد

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

 (.الغربية والوسطى والجنوبية، وأفريقيا

 29 وسفا بوركينا –حلقة عمل استهاللية  - 2020 أبريل/نيسان 

 6  سيراليون – حلقة عمل استهاللية - 2020مايو/أيار  

 18  السنغال –حلقة عمل استهاللية  - 2020يونيو/حزيران  

 10  وبرينسيبي   تومين سا –حلقة عمل استهاللية  - 2020يوليو/تموز 

 3  باراغواي  –حلقة عمل استهاللية  - 2020أغسطس/آب 

 13  غابون –حلقة عمل استهاللية  - 2020أغسطس/آب  

 23  نالكاميرو –حلقة عمل استهاللية  - 2020سبتمبر/أيلول 

 6  النيجر –حلقة عمل استهاللية  - 2020أكتوبر/تشرين األول 

  تونس –لقة عمل استهاللية ح - 2021مقررة في عام 

 23 /النيجر  –حلقة عمل استهاللية  - 2020 ديسمبر/كانون األول 11نوفمبر/تشرين الثاني 

 2021-2020 جارية
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 2  موزامبيق –حلقة عمل استهاللية  - 2020ديسمبر/كانون األول 

 9 بيرو – بعد االستهاللحلقة عمل  - 2021 فبراير/شباط 

 10  غامبيا –حلقة عمل استهاللية  - 2021فبراير/شباط 

 23  مولدوفاجمهورية  –حلقة عمل استهاللية  - 2021مارس/آذار 

 24-26  المغرب –حلقة عمل استهاللية  - 2021مارس/آذار 

 7-9  /تركيا –حلقة عمل استهاللية  - 2021 نيسانأبريل 

 9  بيرو –حلقة عمل استهاللية  - 2021فبراير/شباط 

 10 غامبيا –حلقة عمل استهاللية  - 2021 شباط/فبراير 

 23 مولدوفا جمهورية  –حلقة عمل استهاللية  - 2021 آذار/مارس 

 7 أنغوال –حلقة عمل استهاللية  - 2021 نيسان/أبريل 

 23 موريتانيا –حلقة عمل استهاللية  - 2021 نيسان/أبريل 

 16 جيبوتي –حلقة عمل استهاللية  - 2021 حزيران/يونيو 

 30 نيكيةيالدوم الجمهورية - 2021 حزيران/يونيو 

 6 غامبيا–عمل استهاللية  حلقة - 2021 تموز/يوليو 

 22 هندوراس –حلقة عمل استهاللية  - 2021تموز/يوليو 

 23  السودان –حلقة عمل استهاللية/حدث  - 2021أغسطس/آب 

 7  مالي –حلقة عمل استهاللية/حدث  - 2021سبتمبر/أيلول 

 7  موزامبيق –خطة عمل استهاللية/حدث  - 2021سبتمبر/أيلول 

 8  تونس –حلقة عمل استهاللية/حدث  - 2021سبتمبر/أيلول 

 20  بوركينا فاسو –حلقة عمل استهاللية/حدث  - 2021أكتوبر/تشرين األول 

ة و/أو عن طريق دراسي صفوففي الجنسيين  االنتهاكع التحرش الجنسي واالستغالل ونم بشأن يةتدريبدورة تقديم 

اإلقليمية وحلقات العمل والحلقات التوجيهية المؤسسية، من بين  والفعالياتالتداول بالفيديو من خالل أكاديمية العمليات 

 جملة أمور أخرى. 

 

بمشاركة من  دراسية صفوفالجنسيين في  االنتهاكاالستغالل وو ع التحرش الجنسينمبشأن  يةتدريبفعاليات 

 الموظفين والشركاء المنفذين:

 3  (بالفيديوالتداول توغو ) – حلقة عمل استهاللية: 2020فبراير/شباط 

 3  بالفيديو( التداولالسنغال ) –لشُعبة خدمات اإلدارة المالية حلقة عمل  – 2020مارس/آذار 

 مستمرة مستمرة 
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 6  الكاميرون –التوريد بشأن : حلقة عمل 2020أبريل/نيسان  

 20  الكاميرون –التوريد  بشأنحلقة عمل   - 2020أبريل/نيسان 

 1  المغرب –التوريد  بشأنحلقة عمل  - 2020سبتمبر/أيلول 

 15  النيجر –اإلدارة المالية  بشأنعمل حلقة  - 2020سبتمبر/أيلول 

 29 المغرب –التوريد  بشأنحلقة عمل  - 2020أيلول /سبتمبر 

 14 جميع برامج ومشروعات أفريقيا الغربية  –اإلدارة المالية  بشأنحلقة عمل  - 2020 األولتشرين /أكتوبر

 والوسطى 

  أمريكا الالتينية والكاريبي(أكاديمية العمليات  - 2020نوفمبر/تشرين الثاني(  

 2  فييت نام –حلقة عمل للبرنامج القطري  - 2020ديسمبر/كانون األول 

 9  كولومبيا – اجتماع لموظفي المشروع – 2020ديسمبر/كانون األول 

 9 (تنشيطي يتدريب برنامج) تركيا - نيسان/أبريل 

 21  :تدريبية دورة – وأوروبا أفريقيا وشمال األدنى الشرق شعبةل المالية إلدارةل نستشاريوااليونيو/حزيران  

الجنسيين في عمليات االستقدام  االنتهاكع التحرش الجنسي واالستغالل ونم بشأن ةإلزامي يةتدريبدورة إدراج  جديد.

 .لالستشارييناآللية 

  أنجزت

 مستمرة مستمرة  الجنسيين. االنتهاكع التحرش الجنسي واالستغالل ونم بشأن ةاإللكترونيللدورة التدريبية  رصد امتثال االستشاريين

 بشأن المتحدة لألمم النموذجية السياسة مع ومواءمتها االستخدام عقودالجنسي/ التحرش منع إجراءات استعراض الجنسي بالتحرش المتعلقة اإلجراءات تنقيح

 االقتضاء. حسب ،الجنسي التحرش

 2021-2020 جارية

 والمشرفين للمديرين أدوات مجموعة جديد.

 واالستغالل الجنسي التحرش عنمل

 الجنسيين االنتهاكو

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

 الجنسيين. االنتهاكو الجنسي/االستغالل التحرش على التركيز

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

 ."والدعم االستماع"

 وسوء الجنسي التحرش ذلك في بما العمل، مكان في التحرش حاالت مع التعامل كيفيةبشأن  لمديرينا دليل 

 والتمييز. السلطة استخدام

 أنجزت

  أنجزت

 أنجزت

 ذلك في بما السلوك، بسوء المرتبطة المخاطر أو المرضي غير السلوك بشأن لمؤسسيةا المخاطر لوحة في المساهمة المؤسسية المخاطر إدارة

  للتخفيف. استراتيجيات وضع في والمساهمة الجنسيين، االنتهاكو واالستغالل الجنسي التحرش

 مستمرة مستمرة

 مشاركة واستقصاء العمل مكان ثقافة جديد.

 (2019) الموظفين

 بالتعاون مطلوبة تحسينات و/أو للقلق مثيرة مجاالت أي للتطرق إلى عمل خطة ووضع االستقصاء نتائج استعراض

 اإلدارة. مع

 2021-2020 جارية
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التحرش حاالت  عنم بشأن التواصل

 الجنسيين االنتهاكو الجنسي واالستغالل

 االنتهاكو االستغالل حاالت لمنع الصندوق التي يبذلها جهودال عن قصير فيديو مقطعل مفاهيمية مذكرة إعداد .جديد

 الميدان. في لها والتصدي الجنسيين

 2021 جارية

 مستمرة مستمرة الجنسيين. االنتهاكو االستغاللو الجنسي التحرش بشأن الجارية يثاتوالتحد الداخليالتواصل 

   الجنسيين االنتهاكللتحرش الجنسي واالستغالل ولحاالت المجال االستراتيجي الثاني: التصدي 

 2021-2020 جارية الممارسات. أفضل مع يتواءم بما والشكاوى اإلبالغ آليات تعزيز ومواصلة استعراض الشكاوى وتقديم اإلبالغ آليات

 الصندوق في األعضاء الدول غإبال جديد.

 ذات ادعاءات أي عنعلى وجه السرعة 

 جنسيال تحرشال حاالت بوقوع مصداقية

 جنسيينال واالنتهاك ستغاللالاو

 بوقوع المصداقية ذات االدعاءات عن باستمرار الصندوق في األعضاء الدول إلبالغ وآمن سري نظام استطالع

 .جنسيينال االنتهاكو واالستغالل الجنسي التحرش حاالت

  أنجزت

 باالستغالل المعنية االتصال جهات

 الجنسيين االنتهاكو

 جهات لتمكين األخالقية الشؤون مكتب يديرها األخالقيات( مجتمع )أدوات سرية معلومات منصة إطالق .جديد

 تبادلمن أجل  األخالقية الشؤون مكتبمع و التواصل فيما بينهامن  الجنسيين االنتهاكو باالستغالل المعنية االتصال

  الممارسات. وأفضل المعرفة

  أُنجزت

 2021  والخبرات. المعرفة وتبادل مناقشةلل الجنسيين االنتهاكو باالستغالل المعنية االتصال لجهات ةعالميفعالية  تنظيم جديد.

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

 .الميدان

  أنجزت

باالستغالل واالنتهاك الجنسيين في جميع المكاتب القطرية  جهات االتصال المعنيةبرنامج نطاق توسيع  جديد:

 للصندوق.

 2021 جارية

 مستمرة  مستمرة الجنسيين. االنتهاكو باالستغالل المعنية االتصال جهات برنامج إدارة

 واألشخاص الضحايا دعم آلية .جديد

 الجنسيين االنتهاكو باالستغالل المتأثرين

 أصحاب ولدى الحكومية المستويات على ذلك في بما ،المواقع مختلف في المستخدمة اآللياتاستطالع 

  الجنسيين. االنتهاكو باالستغالل المتأثرين واألشخاص الضحايا أجل من ،اآلخرين المصلحة/الشركاء

 2021 جارية

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

 اآلخرين. المصلحة وأصحاب المتحدة األمم وكيانات الحكومات مع تعاون اتياتفاق يشمل أن يمكن

 2021 مستمرة

    الجنسيين في عمليات الصندوق واألنشطة التي يمولها االنتهاكالجنسي واالستغالل و تعميم مسائل التحرش -المجال االستراتيجي الثالث 
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 االنتهاكو واالستغالل الجنسي التحرش

  عملياتال في ناالجنسي

 في للمخاطر تقديرات تشملل والمناخي لبيئيوا االجتماعي التقدير إجراءات على األخيرة اللمسات وضع من االنتهاء

 القطرية. االستراتيجية الفرص وبرامج المشروعات

  أنجزت

 انيالعنف الجنس مخاطر والمناخي المحدثةجراءات التقدير االجتماعي والبيئي إل اإللكترونية الفحصأداة تشمل  .جديد

 الستغالل واالنتهاك الجنسيين.وا

  أنجزت

الستغالل وا انيالجنسالعنف  مخاطر إجراءات التقدير االجتماعي والبيئي والمناختشمل أداة إدماج التوريد في  .جديد

 واالنتهاك الجنسيين. 

  أنجزت

التحرش الجنسي واالستغالل  حاالت تنفيذ المشروعات لضمان مواءمتها مع سياسة منع أدلة. استعراض جديد

 واالنتهاك الجنسيين والتصدي لها.

  أنجزت

 الجنسي التحرش حاالت منع سياسة إلى إحاالت شمللت المقترض إلى وجهةالم ةالمعياريالرسالة  تنقيح .جديد

 لها. والتصدي الجنسيين االنتهاكو واالستغالل

  أُنجزت

   التنسيق والتعاون -المجال االستراتيجي الرابع 

 )األممالشؤون األخالقية  شبكة مع العمل

 الدولية( المالية والمؤسسات المتحدة

 مقرا روما منان تخذتاللتين  والوكالتين

  امله

 والمؤسسات المتحدة )األمم األطراف المتعددةالشؤون األخالقية للمنظمات  لشبكة المنتظمة االجتماعات في المشاركة

  .ماله مقرا روما من انتتخذوالوكالتين اللتين  الدولية( المالية

 مستمرة مستمرة

 واإلدماج بالمساءلة المعني العمل يقفر

  الوكاالت بين المشتركة الدائمة للجنة التابع

 االستغالل بمنع التوعية في الممارسات أفضل لمناقشة واإلدماج بالمساءلة المعني العمل قيفر اجتماعات في المشاركة

 المحليين. المستفيدين السكان حماية واستراتيجيات الجنسيين االنتهاكو

 االنتهاكو االستغالل من للحماية المتحدة األممو الوكاالت بين المشتركة الدائمة اللجنة التي تبذلها جهودال متابعة .جديد

 .الميدان في التعاون وتعزيز 19-كوفيد لجائحة االستجابة أثناء الجنسيين

 مستمرة مستمرة

 الرؤساء لمجلس التابعة العمل فرقة

 للتحرش بالتصدي المعنية التنفيذيين

 مع بالتعامل المعني العامل الفريق/الجنسي

 لألمم التابع الجنسيين االنتهاكو االستغالل

  المتحدة

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

 الجنسيين. االنتهاكو االستغالل مع بالتعامل المعني العامل الفريق واجتماعات المتحدة األمم منظومة

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

 2020 شباط/فبراير 24 في بالهاتف التداول طريق عن

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

 2020 تموز/يوليو 15 في بالهاتف التداول طريق عن

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

 2020 أيلول/سبتمبر 28 في بالهاتف التداول طريق عن

 طريق عن المنعقد الجنسيين االنتهاكو االستغالل مع بالتعامل المعني العامل الفريق اجتماع في المشاركة -

 2020 أيلول/سبتمبر 29 في بالهاتف التداول

 طريق عن المنعقد الجنسيين االنتهاكو االستغالل مع بالتعامل المعني العامل الفريق اجتماع في المشاركة -

  2020 األول تشرين/أكتوبر 13 في بالهاتف التداول

طريق  االستغالل واالنتهاك الجنسيين المنعقد عن مع بالتعاملفي اجتماع الفريق العامل المعني  المشاركة -

 2020أكتوبر/تشرين األول  27التداول بالهاتف في 

طريق  االستغالل واالنتهاك الجنسيين المنعقد عن مع بالتعاملفي اجتماع الفريق العامل المعني  المشاركة -

 2020ديسمبر/كانون األول  8التداول بالهاتف في 

طريق  االستغالل واالنتهاك الجنسيين المنعقد عن مع بالتعاملفي اجتماع الفريق العامل المعني  المشاركة -

 2021يناير/كانون الثاني  19و 12التداول بالهاتف في 

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

 2021 الثانيكانون /يناير 26بالهاتف عن طريق التداول 

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

 2021شباط /فبراير 10و 8عن طريق التداول بالهاتف 

طريق  لجنسيين المنعقد عناالستغالل واالنتهاك ا مع بالتعاملفي اجتماع الفريق العامل المعني  المشاركة -

 2021فبراير/شباط  16 التداول بالهاتف في

طريق  االستغالل واالنتهاك الجنسيين المنعقد عن مع بالتعاملفي اجتماع الفريق العامل المعني  المشاركة -

 2021مارس/آذار  2 التداول بالهاتف في

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

 2021آذار /مارس 4عن طريق التداول بالهاتف في 

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

 2021آذار /مارس 9لهاتف في عن طريق التداول با

طريق  االستغالل واالنتهاك الجنسيين المنعقد عن مع بالتعاملفي اجتماع الفريق العامل المعني  المشاركة -

 2021مارس/آذار  9 التداول بالهاتف في

طريق  االستغالل واالنتهاك الجنسيين المنعقد عن مع بالتعاملفي اجتماع الفريق العامل المعني  المشاركة -

 2021مارس/آذار  16 التداول بالهاتف في
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في اجتماع فرقة العمل التابعة لمجلس الرؤساء التنفيذيين المعنية بالتصدي للتحرش الجنسي المنعقد  المشاركة -

 2021مارس/آذار  18 فيعن طريق التداول بالهاتف 

طريق  االستغالل واالنتهاك الجنسيين المنعقد عن مع بالتعامللعامل المعني في اجتماع الفريق ا المشاركة -

 2021أبريل/نيسان  13 التداول بالهاتف في

طريق  االستغالل واالنتهاك الجنسيين المنعقد عن مع بالتعاملفي اجتماع الفريق العامل المعني  المشاركة -

 2021أبريل/نيسان  20التداول بالهاتف في 

طريق  االستغالل واالنتهاك الجنسيين المنعقد عن مع بالتعاملاجتماع الفريق العامل المعني  في المشاركة -

 2021مايو/أيار  11 التداول بالهاتف في

طريق  االستغالل واالنتهاك الجنسيين المنعقد عن مع بالتعاملفي اجتماع الفريق العامل المعني  المشاركة -

 2021مايو/أيار  18 التداول بالهاتف في

طريق  االستغالل واالنتهاك الجنسيين المنعقد عن مع بالتعاملفي اجتماع الفريق العامل المعني  المشاركة -

 2021مايو/أيار  25 التداول بالهاتف في

طريق  االستغالل واالنتهاك الجنسيين المنعقد عن مع بالتعاملفي اجتماع الفريق العامل المعني  المشاركة -

  2021يو/حزيران يون 8 التداول بالهاتف في

طريق  االستغالل واالنتهاك الجنسيين المنعقد عن مع بالتعاملفي اجتماع الفريق العامل المعني  المشاركة -

 2021يونيو/حزيران  22 التداول بالهاتف في

 للتحرش بالتصدي المعنية التنفيذيين الرؤساء لمجلس التابعة الفرعية العمل فرقةفي اجتماع  المشاركة -

 2021يونيو/حزيران  28 في بالهاتف التداول طريق عن المنعقد الجنسي

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

 2021يونيو/حزيران  29 فيعن طريق التداول بالهاتف 

طريق  االستغالل واالنتهاك الجنسيين المنعقد عن مع بالتعاملفي اجتماع الفريق العامل المعني  المشاركة -

 2021يونيو/حزيران  29 التداول بالهاتف في

 طريق عن المنعقد الجنسيين واالنتهاك االستغالل مع بالتعامل المعني العامل الفريق اجتماع في المشاركة -

 2021آب /أغسطس 17 في بالهاتف التداول

 طريق عن المنعقد الجنسيين واالنتهاك االستغالل مع بالتعامل نيالمع العامل الفريق اجتماع في المشاركة -

 2021آب /أغسطس 24 في بالهاتف التداول

 طريق عن المنعقد الجنسيين واالنتهاك االستغالل مع بالتعامل المعني العامل الفريق اجتماع في المشاركة -

 2021آب /أغسطس 31 في بالهاتف التداول
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 طريق عن المنعقد الجنسيين واالنتهاك االستغالل مع بالتعامل المعني العامل الفريق اجتماع في المشاركة -

 2021أيلول /سبتمبر 14 في بالهاتف التداول

 بالهاتف التداول طريق عن المنعقدغير الرسمي بشأن االستغالل واالنتهاك الجنسيين  االجتماعفي  المشاركة -

 2021أيلول /سبتمبر 15 في

 طريق عن المنعقد الجنسيين واالنتهاك االستغالل مع بالتعامل المعني العامل الفريق اجتماع في المشاركة -

 2021 األولتشرين /أكتوبر 1 في بالهاتف التداول

المنعقد  الجنسي للتحرش بالتصدي المعنية التنفيذيين الرؤساء لمجلس التابعة العمل فرقة اجتماعفي  المشاركة -

 2021أكتوبر/تشرين األول  12طريق التداول بالهاتف في  عن

 المنعقدفرقة العمل التابعة لمجلس الرؤساء التنفيذيين المعنية بالتصدي للتحرش الجنسي  اجتماعفي  المشاركة -

 2021 األولتشرين /أكتوبر 21 في بالهاتف التداول طريق عن

أكتوبر/تشرين األول  21في  الجنسيين واالنتهاك االستغالل بشأن الرسمي غير االجتماعفي  المشاركة -

2021 

 المصلحة أصحاب معالروابط  .جديد

 الميدان في

 وغيرها( والحكومات ،الدولية المالية والمؤسسات ،المتحدة )األمم الميدانية المواقع في المصلحة أصحابالتواصل مع 

 )بما والتعاون المعرفة وتبادل ،الجنسيين االنتهاكو واالستغالل الجنسي التحرش منع لجهود أوثق تنسيق إجراء أجل من

 االقتضاء(. حسب الجنسيين، االنتهاكو االستغالل من للحماية المحلية والشبكات المقيمين المنسقين مع التعاون ذلك في

الجنسيين/التحرش الجنسي المشاركة في حلقة عمل للمؤسسات المالية الدولية بشأن االستغالل واالنتهاك  -

 2020 الثانيتشرين /نوفمبر 18 ،استضافها البنك الدولي

االستغالل واالنتهاك  بمسائل المعنيةلمؤسسات المالية الدولية ل التابعة عملال ةفرقفي  المشاركة -

 2021يناير/كانون الثاني  27، استضافها البنك الدوليالتي الجنسيين/التحرش الجنسي 

 2 ،لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديفي اجتماع  المشاركة -

 2021شباط /فبراير

 ،للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت التابعةالمعنية بالمساءلة واإلدماج  2مجموعة النتائج في  المشاركة -

 2021شباط /فبراير 11

واالنتهاك الجنسيين/التحرش الجنسي  االستغالل منع شأنب الدوليةفي اجتماع المؤسسات المالية  المشاركة -

 2021فبراير/شباط  23، ي استضافه البنك الدوليذال

 طريق عن المنعقدالمشتركة بين الوكاالت  للجنة الدائمة التابعة 2مجموعة النتائج اجتماع في  المشاركة -

 2021مايو/أيار  4في  بالهاتف التداول

 واالنتهاك االستغالل مع بالتعامل المعنية الدولية المالية للمؤسسات التابعة العمل فرقة في المشاركة -

 2021مايو/أيار  26 في الدولي البنك استضافها التي الجنسيالتحرش /الجنسيين

 2021-2020 جارية
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 واالنتهاك ستغاللاال مع التعاملبالمعنية التابعة للمؤسسات المالية الدولية  فرقة العملفي اجتماع  المشاركة -

 في الذي استضافه البنك الدولي استجابات آليات التظلم التي تركز على الناجينبشأن  الجنسيين

 2021 حزيرانيونيو/ 1

 التداول طريق عنللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت  التابعة 2مجموعة النتائج في اجتماع  المشاركة -

 2021 حزيران/يونيو 17 في بالهاتف

 االستغالل بشأن التعاون تعزيز .جديد

 اتياتفاق خالل من الجنسيين االنتهاكو

 مستوىعلى  اتيواتفاق االستضافة

 الخدمات

 المبرمة والعقود اتياالتفاق في الجنسيين االنتهاكو االستغالل بشأن ةمحدَّد تعاون أحكام إدراج إمكانية استطالع

  الميدانية. العمل مراكز في والشركاء المضيفة والوكاالت الصندوق بين

 2021-2020 جارية
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  الجنسيين االنتهاكو لالستغالل المتحدة األمم استجابة تحسين بشأن العام األمين الستراتيجية الصندوق استجابة – 2019-2018 للفترة عملال خطة

 ةمقررال اإلجراءات الحالة اإلجراءات 

(2019) 

 الجنسيين االنتهاكو واالستغالل الجنسي التحرشحاالت  منع األول: االستراتيجي المجال

 التحرش حاالت منع بشأن الصندوق سياسة

 الجنسيين االنتهاكو واالستغالل الجنسي

 لها والتصدي

  أُنجزت وإصدارها. الجنسيين االنتهاكو االستغاللو الجنسي التحرشحاالت منع  سياسة وضع

 ونشرها األربع الصندوق لغات إلى الجنسيين االنتهاكو االستغاللو الجنسي التحرشحاالت منع  سياسة ترجمة

  .اإللكتروني وموقعه للصندوق الداخلية الشبكة في

  أُنجزت

 حاالت عنم بشأن ةاإللكتروني يةالتدريبالدورات 

 الجنسيين االنتهاكو االستغالل

  أُنجزت  سبانية.واإل والفرنسية واإلنكليزية عربيةال باللغات بالصندوق خاصة إلزامية إلكترونية تدريبية دورة إعداد

 االمتثال رصد مواصلة أنجزت الجنسيين. االنتهاكو االستغالل حاالت عنم بشأن ةاإللكتروني يةالتدريبالدورات  تعميم

 نبشأ دراسية صفوف في ةمقدَّم يةتدريبدورات 

 التحرش الجنسي واالستغالل حاالت عنم

 والتوعية بها الجنسيين االنتهاكو

 الفعالياتو العمليات، أكاديمية خالل من دراسية صفوف في األخالقية الشؤون مكتب يقدمها دورات تدريبية

 اإلقليمية. العمل وحلقات

 موريتانيا في والوسطى الغربية أفريقياشعبة ل اإلقليمي المنتدى - 2018 نيسانأبريل/ 10

 الصندوق( )مقر العمليات أكاديمية - 2018 نيسانأبريل/ 24-25

 الصندوق( )مقر العمليات أكاديمية - 2018 تموزيوليو/ 4

 إندونيسيا في المالية اإلدارة خدمات شُعبةل عمل حلقة - 2018 األول تشرينأكتوبر/ 22

 إندونيسيا في الهادي والمحيط آسياشعبة ل العمليات أكاديمية - 2018 األول تشرينأكتوبر/ 24

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

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

 بنما في والكاريبي الالتينية أمريكاشعبة ل العمليات أكاديمية - 2019 مارس/آذار 18

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

 الجنسيين االنتهاكو التحرش الجنسي واالستغالل حاالت عنمشأن ب للتوعية حملة – 2019 يونيو/حزيران 28

 للصندوق اإلقليمية والمراكز القطرية والمكاتب الرئيسي المقر في

 في العمليات أكاديمية أنجزت

 – األخرى األقاليم

  أنجزت
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 ةمقررال اإلجراءات الحالة اإلجراءات 

(2019) 

 التحرش الجنسي واالستغالل حاالت عنمبشأن  توعية حملة لتنظيم مكرسة جلسة - 2019 يوليو/تموز 18

 والكاريبي الالتينية أمريكا إقليم في إقليمية مراكزو قطرية مكاتب أربعة مع بالتعاون الجنسيين االنتهاكو

 (، وبنما، وبيرووغواتيماال )البرازيل،

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

 (الفيديوب التداول) المشروعات في التوريد بشأن دورة تدريبية

منع ب المتعلق التوريد بشأن والنتائج العمليات سياسات شعبة لموظفي دورة تدريبية – 2019 سبتمبر/أيلول 4

 الفيديو(ب التداول) لها والتصدي الجنسيين االنتهاكو واالستغالل الجنسي التحرشحاالت 

 بشأن دورة تدريبية الكاميرون، ياوندي، والوسطى، الغربية أفريقيا لشعبة عمل حلقة – 2019 سبتمبر/أيلول 9

 (الفيديوب التداول) المشروعات في التوريد

 التوريد بشأن دورة تدريبية غانا، أكرا، والوسطى، الغربية أفريقيا لشعبة عمل حلقة – 2019 سبتمبر/أيلول 16

 (الفيديوب التداول) المشروعات في

 التوريد بشأن دورة تدريبية كينيا، نيروبي، المالية، اإلدارة خدمات لشعبة عمل حلقة – 2019 سبتمبر/أيلول 23

 (الفيديوب التداول) المشروعات في

 التوريد بشأن دورة تدريبية غانا، أكرا، والوسطى، الغربية أفريقيا لشعبة عمل حلقة - 2019 أيلول/سبتمبر 16

 (الفيديوب التداول) المشروعات في

 في التوريد بشأن دورة تدريبية كينيا، نيروبي، المالية، اإلدارة لشُعبة عمل حلقة - 2019 أيلول/سبتمبر 23

  (بالفيديو التداول) المشروعات

 المعنية االتصال جهاتل دورة تدريبية - 2019 األول أكتوبر/تشرين 24و 2019 األول أكتوبر/تشرين 7

 (بالفيديو التداولو الشخصي الحضور خالل من) الجنسيين االنتهاكو باالستغالل

 بشأن بنما في والكاريبي الالتينية أمريكا لشعبة القطرية المكاتب موظفو - 2019 الثاني تشريننوفمبر/ 19

 (بالفيديو التداول) الجنسيين االنتهاكو واالستغالل الجنسي التحرش

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

 (بالفيديو التداول) الجنسيين االنتهاكو واالستغالل الجنسي التحرش
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 ةمقررال اإلجراءات الحالة اإلجراءات 

(2019) 

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

 (بالفيديو التداول) الجنسيين االنتهاكو واالستغالل الجنسي التحرش

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

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

 (بالفيديو التداول) الهند ،الهادي والمحيط آسيا لشعبة التوريد بشأن عمل حلقة - 2019 األول ديسمبر/كانون 11

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

 (بالفيديو التداول)

 التداول) أفريقيا وشمال األدنى الشرق لشُعبة التوريد إطار بشأن عمل حلقة - 2019 األول ديسمبر/كانون 18

 (بالفيديو

 الجنسي التحرش إلى محدّدة إحاالتشمل تل التحرش مكافحة بشأن ةالحالي ةاإللزامي يةالتدريبالدورة  تنقيح التحرش مكافحة بشأن إلكترونية تدريبية دورة

  الجنسيين. االنتهاكو واالستغالل

  أُنجزت

  .الجنسيين االنتهاكو واالستغالل الجنسي التحرش عن أسئلة تشملل الشخصية السيرة نماذج تحديث السوابق عن التحري

 باألدلة ثبت إذا األخرى والعقود التعيينات إنهاءو التعيين خطابات لسحب البشرية الموارد إطار بشأن أحكام إدخال

 جنسيين. نتهاكوا استغالل أو جنسي تحرش وقوع حاالت

  أُنجزت

دة البيانات قاعدة مشروع إلى االنضمام إمكانية استطالع  ألفرادل بسجل لالحتفاظ المصمم المتحدة األمم في الموحَّ

  جنسي.ال تحرشال أعمال في مشاركتهم ثبتي الذين

  نجزتأُ 

 خطابات في الجنسيين االنتهاكو واالستغالل الجنسي التحرش مع إطالقا التسامح عدم سياسة إلى حالةاإل إدراج للعقود ونماذج التعيين خطابات

 العقود. ونماذج التعيين

  أُنجزت

 لمدونة باالمتثال السنوي عالناإل استمارة

 السلوك

  أُنجزت السنوي. عالناإل في الجنسيين االنتهاكو واالستغالل الجنسي التحرش إلى اإلحالة إدراج

 باإلضافة )المقر( التجارية العقود في الجنسيين االنتهاكو واالستغالل الجنسي التحرش إلى حاالتاإل إدراج والخدمات السلع لتوريد العامة واألحكام الشروط

 المتحدة. األمم لموردي السلوك قواعد مدونة إلى الحالية حاالتاإل إلى

  أُنجزت
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 ةمقررال اإلجراءات الحالة اإلجراءات 

(2019) 

 الجنائية، اإلدانات عن اإلفصاح متطلباتو الخلفيات عن تحريات العتماد التجاريين للبائعين التزامات إدراج

 الجنسيين. االنتهاكو واالستغالل الجنسي بالتحرش المتصلة والتحقيقات والجزاءات، التأديبية، والتدابير

  أُنجزت

 سجل في ن،يالجنسي االنتهاكو واالستغالل الجنسي التحرش مثل السمعة، تمس التي السلوك مخاطر إدراج المؤسسية المخاطر سجل

 ومنعها. ورصدها المخاطر تلك لتحديد المؤسسية المخاطر

  أُنجزت

 الجنسي التحرش بشأن الموظفين صاءاستق

 الجنسيين االنتهاكو االستغاللو

 طلقأُ  الذي للموظفين العالمي االستقصاء في الجنسيين االنتهاكو واالستغالل الجنسي التحرش عن أسئلة إدراج

 .2018 الثاني نوفمبر/تشرين منتصف في

  أُنجزت

   الجنسيين االنتهاكالمجال االستراتيجي الثاني: التصدي للتحرش الجنسي واالستغالل و

 للفصل أساسا يكون أن يمكن جسيم سلوك سوء على أنهما الجنسيين االنتهاكو واالستغالل الجنسي التحرش تحديد التأديبي اإلطار

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

  أُنجزت

الجنسيين  االنتهاكالتوضيح في اإلجراءات ذات الصلة بأن الشكاوى المتعلقة بالتحرش الجنسي واالستغالل و آليات اإلبالغ وتقديم الشكاوى

 يمكن تقديمها دون ذكر اسم الُمبلّ غ.

  أُنجزت

  أُنجزت الجنسيين. االنتهاكواالستغالل وإلغاء شرط التقيُّد بمدة سنة واحدة لإلبالغ عن التحرش الجنسي 

الوصول إلى القنوات المخصصة لإلبالغ في مكتب المراجعة واإلشراف ومكتب الشؤون األخالقية  إمكانيةضمان 

 .اإللكترونيمن خالل الشبكة الداخلية للصندوق وموقعه 

  أُنجزت

، ومدونة السلوك، والتصدي لها الجنسيين االنتهاكاالستغالل وو التحرش الجنسيحاالت نشر سياسة منع 

 وإجراءات حماية المبلغين عن مخالفات من االنتقام في الموقع اإللكتروني للصندوق.

  أُنجزت
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 ةمقررال اإلجراءات الحالة اإلجراءات 

(2019) 

 االنتهاكجهات االتصال المعنية باالستغالل و

 الجنسيين

  أُنجزت .للصندوق الجنسيين في المكاتب القطرية والمراكز اإلقليمية االنتهاكتحديد جهات االتصال المعنية باالستغالل و

الجنسيين لتلقي ادعاءات  االنتهاكوضع وإدارة برنامج تدريبي مخصص لجهات االتصال المعنية باالستغالل و

 .للصندوق اإلقليمية والمراكزجنسيين في المكاتب القطرية  وانتهاكاستغالل  وقوع حاالت

 الهند، فييت نام - 2019يوليو/تموز  16

 البرازيل، بنما، بيرو - 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

  أُنجزت الجنسيين. االنتهاكو التحرش الجنسي واالستغاللحاالت إيالء أولوية عالية للتحقيق في  التحقيق

  أُنجزت الجنسيين. االنتهاكمحققي مكتب المراجعة واإلشراف على التحقيق في حاالت االستغالل ول دورة تدريبية

 الجنسيين في عمليات الصندوق واألنشطة التي يمولها االنتهاكالتحرش الجنسي واالستغالل ومسائل تعميم   :المجال االستراتيجي الثالث

تقدير مخاطر التحرش الجنسي واالستغالل 

 الجنسيين في العمليات االنتهاكو

 وإدراجالجنسيين في تصميم المشروعات وتنفيذها،  االنتهاكإدراج تقدير مخاطر التحرش الجنسي واالستغالل و

 الجنسيين في بعثات اإلشراف. االنتهاكمؤشرات التحرش الجنسي واالستغالل و

  أنجزت

  أُنجزت الجنسيين في المبادئ التوجيهية للتوريد في المشروعات. االنتهاكإلى التحرش الجنسي واالستغالل و إحالةإدراج  المبادئ التوجيهية للتوريد في المشروعات

 الزراعيةالشروط العامة لتمويل التنمية 

نح(  )القروض/الم 

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

 الجنسيين، وما يرتبط بذلك من تدابير. االنتهاكالجنسي واالستغالل و

  أُنجزت
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 ةمقررال اإلجراءات الحالة اإلجراءات 

(2019) 

 التنسيق والتعاون :المجال االستراتيجي الرابع

)األمم المتحدة، الشؤون األخالقية العمل مع شبكة 

 والوكالتين اللتينوالمؤسسات المالية الدولية( 

  اممن روما مقرا له انتتخذ

متعددة األطراف )األمم المتحدة، اللمنظمات ل ةخالقياأل الشؤون منتظمة لشبكةالجتماعات االالمشاركة في 

 ا. ممن روما مقرا له انتتخذ والوكالتين اللتينوالمؤسسات المالية الدولية( 
  مستمرة

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

 شكال التحرش، بما يشمل التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين.ألأفضل ممارسات التصدي 
  أُنجزت

فريق العمل المعني بالمساءلة أمام السكان 

المتضررين والحماية من االستغالل واالنتهاك 

للجنة الدائمة المشتركة بين التابع  الجنسيين

 الوكاالت

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

الجنسيين، لمناقشة أفضل الممارسات في التوعية باالستغالل واالنتهاك الجنسيين، واستراتيجيات حماية السكان 

 المستفيدين المحليين. 

  مستمرة

مجلس الرؤساء التنفيذيين لالعمل التابعة فرقة 

 لتحرش الجنسي التصدي لالمعنية ب

لتحرش الجنسي التصدي لمجلس الرؤساء التنفيذيين المعنية بل التابعة عملالالمشاركة في اجتماعات فرقة 

االنضمام إلى الجهود المبذولة على نطاق منظومة األمم المتحدة لمواءمة أفضل الممارسات  :إمكانية واستطالع

د للتحرش الجنسي بين منظمات األمم والتحر يات الفعالة عن سوابق التحرش الجنسي؛ وإدخال تعريف موحَّ

أُطرها المؤسسية  للمواءمة بينالمتحدة؛ ووضع سياسة نموذجية للتحرش الجنسي يمكن للمنظمات استخدامها 

 المحددة. والقانونية

  جارية

 

 


