
 بروتوكول األمم املتحدة �شأن مزاعم االستغالل واالن��اك ا�جنسي�ن ال�ي تتضمن شر�اء تنفيذ

 األساس املنطقي

  إل��ا�عرض هذا ال��وتو�ول متطلبات األمم املتحدة، بما �� ذلك الصناديق وال��امج التا�عة لها (وال�ي سنش��  .١
ً
باسم "األمم املتحدة")،  جميعا

 عند العمل مع شر�اء التنفيذ، لضمان الوقاية ال�افية واإلجراءات املالئمة فيما يتعلق باالستغالل واالن��اك ا�جنسي�ن.

حول "تداب�� خاصة ل�حماية من االستغالل ا�جن�ىي واالن��اك  ٢٠٠٣�شر�ن األول/ أكتو�ر  ٩�شرة األم�ن العام، يتما�ىى هذا ال��وتو�ول مع  .٢

 )./2003/13ST/SGB( ا�جن�ىي"

 املبادئ التوج��ية

الوقائية والتحقيقات ال �عقد األمم املتحدة شراكة مع مع هيئات تخفق �� معا�جة االستغالل واالن��اك ا�جنسي�ن من خالل التداب��  .٣

 إل��اء أي ترتيبات �عاونية مع األمم املتحدة. ١واإلجراءات الت�حيحية املالئمة.
ً
 ٢و�نب�� أن يمثل مثل هذا اإلخفاق أساسا

، ‘عدم التسبب بضرر ’ستضع األمم املتحدة حقوق اإل�سان، ومصا�ح جميع ال�حايا واحتياجا��م �� مركز جهودها، وستل��م بمبادئ  .٤

 ة، والسالمة، وعدم التمي��، عندما �ستجيب ملزاعم االستغالل واالن��اك ا�جنسي�ن.والسر�

 �س��شد األمم املتحدة �� سع��ا ملنع االستغالل واالن��اك ا�جنسي�ن واالستجابة إل��ما بن�ج قائم ع�� مص�حة ال�حايا، حيث يجري إبالغ .٥

�ى لھ/لها تقديم املوافقة ع�� االستخدام ا�حتمل للمعلومات ا�خاصة بھ/��ا ال�حية �� عملية اتخاذ القرار ويشارك/ �شارك ف��ا، و�تس

 والكشف ع��ا.

٦.  ،
ً
جميع القرارات املتخذة بخصوص مزاعم االستغالل واالن��اك ا�جنسي�ن واالستجابة إل��ما وال�ي �س��شد و�� ا�حاالت ال�ي تتضمن أطفاال

 �� للطفل وحق الطفل باملشاركة وإيصال صوتھ.تتضمن شر�اء تنفيذ لألمم املتحدة، باملصل�� الفض

 االنطباق/ النطاق

 ينطبق هذا ال��وتو�ول ع�� جميع م�اتب األمم املتحدة عندما �عمل مع شر�اء تنفيذ (حسب �عر�فهم أدناه) �� جميع سياقات ال��امج. .٧

ا�حتمل�ن أو الفعلي�ن اللذين يرتك��ما موظفو شر�اء التنفيذ لألمم يتناول هذا ال��وتو�ول املسائل املتعلقة باالستغالل واالن��اك ا�جنسي�ن  .٨

 املتحدة.

 التعر�فات

 لغاية تطبيق هذا ال��وتو�ول، تنطبق التعر�فات التالية:

 ٣�عّرف األمم املتحدة االستغالل واالن��اك ا�جنسي�ن ع�� النحو التا��: .٩

لة إساءة استغالل �حالة ضعف أو لتفاوت �� النفوذ أو للثقة من أجل �ع�ي أي إساءة استغالل فعلية أو محاو  االستغالل ا�جن�ىي )أ(

تحقيق مآرب جنسية، مما �شمل ع�� سبيل املثال ال ا�حصر، تحقيق كسب ما�� أو اجتما�� أو سيا�ىي من االستغالل ا�جن�ىي لطرف 

 آخر.

                                                           
 2003/13ST/SGB/ ،(۹ة من االستغالل الجنسي واالنتھاك الجنسي" (تدابیر خاصة للحمایمن نشرة األمین العام حول " ۲-٦و  ۱-٦انظر األقسام  ۱

 .۲۰۰۳تشرین األول/ أكتوبر 
 المرجع السابق. ۲
 .۲۰۰۳تشرین األول/ أكتوبر  2003/13ST/SGB/ ،(۹ة من االستغالل الجنسي واالنتھاك الجنسي" (ینشرة األمین العام حول "تدابیر خاصة للحما ۳
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، سواء باستعمال القوة أو �� ظل ظروف االن��اك ا�جن�ىي �ع�ي التعدي بالفعل أو ال��ديد بالتعدي البد�ي الذي يحمل طا�ع )ب(
ً
 جنسيا

ً
ا

 غ�� مت�افئة أو قسر�ة.

١ ، الستغالل أو ان��اك جن�ىي. ولغاية تطبيق هذا ال��وتو�ول، هو ال�خص الذي  .٠
ً
ال�حية: ال�خص الذي يتعرض، أو �عرض سابقا

، الستغالل أو ان��اك جن�ىي ع�� يد موظف أو عامل آخر مرتبط 
ً
�شر�ك تنفيذ لألمم املتحدة، بما �� ذلك يتعرض، أو �عرض سابقا

 املوظفون أو العمال املرتبطون بمقاول فر�� (أو مقاول�ن) �عمل مع شر�ك التنفيذ.

١ شر�ك التنفيذ: أي هيئة م�لفة من مكتب أو هيئة تا�عة لألمم املتحدة بتنفيذ برنامج و/أو مشروع محدد بناًء ع�� وثيقة موقعة،  .١

ية عن االستخدام الفعال للموارد و�سليم ا�خرجات ا�حددة وا�خضوع للمساءلة ��ذا ا�خصوص. و�مكن أن إضافة إ�� ال��وض باملسؤول

مؤسسات ح�ومية، ومنظمات ح�ومية دولية، ومنظمات مجتمع مد�ي، بما �� ذلك  –ع�� سبيل املثال ال ا�حصر  –�شمل شر�اء التنفيذ 

 .اولون الفرعيون العاملون مع شر�اء التنفيذاملقويشمل ��ذا التعر�ف املنظمات غ�� ا�ح�ومية. 

١  الهيئة الشر�كة �� األمم املتحدة: الهيئة ا�حددة التا�عة لألمم املتحدة ال�ي وقعت اتفاقية مع شر�ك التنفيذ فيما يتعلق ب��نامج أو .٢

 مشروع محدد.

١  ع�� األقل مما ي��: .٣
ً
 األ�شطة ال��امجية الشديدة ا�خطر تتضمن واحدا

 بيئات شديدة ا�خطر من قبيل ا�خيمات واملال��؛تجري ��  )أ(

 تتضمن إجراء تواصل مباشر ب�ن شر�ك التنفيذ واألطفال؛ )ب(

  )ج(
ً
 استغالال

ً
 أو ان��ا� تجري �� بيئات شهدت سابقا

ً
 جنسي ا

ً
 جنسا�ي.ا� وأجن�ىي ا�عنف الو/أو �سود ف��ا  ا

 أح�ام ال��وتوكول 

 التدقيق �شأن شر�اء التنفيذ

١ املتحدة أن تنفذ عملية تدقيق مالئمة قبل الدخول �� ترتيبات �عاونية مع شر�اء التنفيذ. وعند تقييم شر�ك تنفيذ يجب ع�� األمم  .٤

محتمل �� إطار عملية تدقيق، يجب ع�� الهيئة الشر�كة املعنية �� األمم املتحدة أن تقّيم قدرة شر�ك التنفيذ ا�حتمل ع�� منع أخطار 

األخطار (انظر املرفق أ). وإذا اختارت الهيئة الشر�كة �� األمم املتحدة شر�ك تنفيذ أظهر  هن أو ا�حد من هذاالستغالل واالن��اك ا�جنسي�

، يتع�ن حي��ا ع�� الهيئة الشر�كة �� األمم هذه األخطار التقييم ضعف قدرتھ ع�� منع أخطار االستغالل واالن��اك ا�جنسي�ن أو ا�حد من

 املتحدة أن:

التنفيذ ع�� الرغم من إظهار التقييم لضعف قدرة هذا الشر�ك ع�� منع أخطار االستغالل واالن��اك ا�جنسي�ن أو ت��ر اختيار شر�ك  )أ(

 ؛ وهذه األخطار ا�حد من

 تنفيذ إجراءات مالئمة ل�حد من األخطار، بما �� ذلك بناء القدرات والرصد. (انظر املرفق أ) )ب(

 أي تدقيق للشر�اء تطل��ا امل�اتب والهيئات األخرى التا�عة لألمم املتحدة.وستوفر م�اتب األمم املتحدة أو هيئا��ا نتائج 

 الدخول �� ترتيبات �عاونية مع شر�اء التنفيذ

١ عند الدخول �� ترتيبات �عاونية مع شر�اء تنفيذ، يجب ع�� املسؤول�ن من الهيئة الشر�كة �� األمم املتحدة أن يبلغوا شر�اء التنفيذ  .٥

 ST/SGB/2003/13من الوثيقة  ٣ الفرعك الواردة �� هؤالء بمعاي�� السلو 
ً
من  ١-٦ للبند، و�جب أن يحصلوا م��م ع�� �عهد مكتوب، وفقا



. كما يجب توف�� ��خة عن الوثائق ال�ي أصدر��ا الهيئة الشر�كة �� األمم املتحدة بخصوص سياس��ا ملنع ST/SGB/2003/13الوثيقة 

 االستغالل واالن��اك ا�جنسي�ن.

١ االعتبار قدرات شر�اء التنفيذ ع�� منع االستغالل واالن��اك ا�جنسي�ن واالستجابة ب�� الهيئة الشر�كة �� األمم املتحدة أن تأخذ يجب ع .٦

 ، بما �� ذلك:��اأ�شطة ال��نامج وإدارة األخطار املرتبطة املتعلقة بإل��ما عند تصميم وثائق/ خطط عمل ال��نامج 

التنفيذ، من قبيل: التدر�ب ال�خ�ىي �جميع موظفي الشر�ك �� مجال منع االستغالل واالن��اك أ�شطة لبناء قدرات شر�ك  )أ(

ا�جنسي�ن؛ وتوزيع وسائل لز�ادة مستوى الو��؛ ودعم سن سياسية إلجراءات اإلبالغ والتوج��ات السياسية وما إ�� ذلك، وتنفيذ هذه 

 السياسة.

 ملا  الشديدةز�ارات رصد ميدانية مخطط لها أل�شطة ال��امج  )ب(
ً
ا�خطر، وز�ادة تكييف هذه الز�ارات للشر�اء ذوي القدرة املنخفضة وفقا

 تم تحديده �� إطار عملية االختيار.

١  للتدر�بات املنتظمة ال�ي  .٧
ً
قبل الدخول �� اتفاقية شراكة أو مراجع��ا، ينب�� ع�� الهيئة الشر�كة �� األمم املتحدة أن تطلب توثيقا

و�جب أن يتضمن  ٤ملوظف��م والعمال املرتبط�ن ��م حول منع االستغالل واالن��اك ا�جنسي�ن واالستجابة إل��ما.قدمها شر�اء التنفيذ 

التدر�ب معلومات حول �عر�ف األمم املتحدة لالستغالل واالن��اك ا�جنسي�ن وا�حظر الذي تفرضھ عل��ما، ومتطلبات اإلبالغ السريع عن 

ي للهيئة الشر�كة �� األمم املتحدة وإحالة ال�حايا ل�حصول ع�� مساعدة فور�ة. وثمة خيارات إلجراء مزاعم وقوع استغالل أو ان��اك جن�ى

التدر�ب، من بي��ا التدر�ب ع�� شبكة اإلن��نت الذي أعدتھ األمم املتحدة حول االستغالل واالن��اك ا�جنسي�ن، واملتوفر �جميع شر�اء 

 .=7380https://agora.unicef.org/course/info.php?idالتنفيذ ع�� املوقع: 

 رصد شر�اء التنفيذ وإلغاء ال��تيبات

١ �� إطار أي عملية استعراض للشراكة، يجب ع�� �ل هيئة شر�كة �� األمم املتحدة أن �ستعرض أي �غي��ات �� قدرات شر�ك التنفيذ  .٨

 �� مجال إدارة أخطار االستغالل واالن��اك ا�جنسي�ن وتحديد ما إذا �ان ينب�� إجراء أي �عديالت الحقة لأل�شطة املعنية ببناء القدرات

تطلبات ملإ�� ذلك، يجب إجراء استعراض دوري لشر�اء التنفيذ العامل�ن �� بيئات شديدة ا�خطر لتحديد مدى امتثالهم والرصد. إضافة 

 منع االستغالل واالن��اك ا�جنسي�ن واالستجابة إل��ما.

١ لتنفيذ مسؤولية إبالغ الهيئات يجب ع�� األمم املتحدة إبالغ األم�ن العام �شأن مزاعم االستغالل واالن��اك ا�جنسي�ن. وتقع ع�� شر�اء ا .٩

 من االل��ام باإلبالغ. وتقع مسؤولية 
ً
الشر�كة �� األمم املتحدة و�سرعة �شأن مزاعم وقوع استغالل أو ان��اك جن�ىي، باعتبار ذلك جزءا

ن اإلبالغ اإللزمي لألمم املتحدة مش��كة ع�� الهيئة الشر�كة �� األمم املتحدة وع�� شر�ك التنفيذ املع�ي، بإطالع جميع املوظف�ن املعني�ن �شأ

 ٥فيما يخص مزاعم وقوع استغالل أو ان��اك جن�ىي، وضمان تأسيس آليات إبالغ ع�� املستوى امليدا�ي.

                                                           
طوعین تالموظفون "المرتبطون" أو "المتصلون" بشركاء التنفیذ یشملون، على سبیل المثال، المقاولین الفرعیین، والمستشارین، والمتدربین أو الم ٤

 المرتبطین بالعمل نیابة عن شریك التنفیذ.
، وكذلك أعمال االستغالل واالنتھاك الجنسیین التي تشكل عنفاً جنسیاً، حسب تعریفھ في القانون الدولي، تصل إلى مستوى انتھاكات لحقوق اإلنسان ٥

من الجھات الحكومیة. ویجب اإلبالغ عن ھذه األفعال  تنفیذاء انتھاكات للقانون اإلنساني الدولي، حیثما ینطبق، وذلك عندما تُرتكب من قبل شرك
لحة وضیة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان وآلیات حقوق اإلنسان المختصة. إضافة إلى ذلك، إذا كان شریك التنفیذ المعني عضواً في القوات المسفلم

بطة بالحكومة المضیفة، فإن أعمال االستغالل الجنسي التي تكون مرتبطة الوطنیة، أو الشرطة الوطنیة أو غیرھا من الجھات األمنیة الوطنیة المرت
جسیماً ضد األطفال. ویجب أیضاً اإلبالغ عن ھذه الحاالت  مباشرة أو غیر مباشرة بنزاع، قد تشكل أیضاً عنفاً جنسیاً مرتبطاً بنزاع أو انتھاكاً بصفة 

بالغ المعنیة المرتبطة بالنزاع من خالل ترتیبات الرصد والتحلیل واإلبالغ المحددة المعنیة بالعنف الجنسي في النزاعات أو من خالل آلیات الرصد واإل
ممثل الخاص لألمین العام المعني بالعنف الجنسي في النزاعات أو الممثل باألطفال في النزاعات المسلحة، حیثما تكون مطبقة، وذلك من خالل ال

ً الخاص لألمین العام المعني باألطفال والنزاعات المسلحة، وبالتالي إبالغ مجلس األمن،   ۱۹٦۰) و ۲۰۰۹( ۱۸۸۲مع قرارات مجلس األمن  تماشیا
)۲۰۱۰.( 
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٢ جن�ىي ال�ي تتضمن شر�اء ا�ن��اك اال ستغالل أو اال يجب أن تتمتع الهيئة الشر�كة �� األمم املتحدة با�حق �� التحقيق بمزاعم وقوع  .٠

بصرف النظر عن أي تحقيقات ذات صلة يجر��ا شر�اء التنفيذ أو السلطات الوطنية. وحينما ال ذلك ظف�ن املرتبط�ن ��م، و التنفيذ واملو 

تجري التحقيقات بصفة مباشرة من قبل الهيئة الشر�كة �� األمم املتحدة، فستس�� الهيئة الشر�كة ل�حصول ع�� جميع املعلومات ذات 

 ة مالئمة.يات وإجراءات ت�حيحقالتنفيذ قد أجرى تحقي الصلة لتحديد ما إذا �ان شر�ك

٢ ستس��شد الهيئة الشر�كة �� األمم املتحدة، وحسب املالئم، �� استالمها ملزاعم االستغالل واالن��اك ا�جنسي�ن ال�ي تتضمن شر�اء  .١

املعلومات للسلطات الوطنية ومبادئ السر�ة بالسياسة املوحدة �شأن تحقيق التوازن ب�ن الكشف عن ’تنفيذ، و�� معا�ج��ا لهذه املزاعم، 

عند ورود ادعاءات بارت�اب االستغالل واالن��اك ا�جنسي�ن ع�� يد أ�خاص �عملون بموجب والية صادر ��ا ت�ليف من األمم املتحدة 

 وغ�� ذلك من القرارات اإلدار�ة ذات الصلة. ٦،‘والتعامل معها

٢ �� حالة ورود مزاعم موثوقة بوقوع استغالل وان��اك جنسي�ن أن تتخذها م املتحدة الهيئة الشر�كة �� األم ع�� يجبخطوات  ثمة .٢

 ومن ب�ن هذه ا�خطوات موجهة ضد موظف أو موظف�ن تا�ع�ن لشر�ك أو عامل�ن مرتبط�ن بھ �عمل ع�� تنفيذ برامج تدعمها األمم املتحدة،

 ما ي��:

فذ املتورط بارت�اب استغالل أو ان��اك جن�ىي، بما �� ذلك إلغاء عقد ضمان اتخاذ اإلجراءات املالئمة بخصوص موظف الشر�ك املن )أ(

 املوظف و/أو إحالتھ إ�� إجراءات جنائية، حسب املالئم؛

؛ )ب(
ً
 حجز أي تحو�ل نقدي أو إمدادات لشر�ك التنفيذ، إذا �ان مالئما

ييم �خطر ا�حماية و�ما يتما�ىى مع مشاطرة املعلومات �شأن املزاعم مع السلطات ا�ختصة حسب املالئم، وذلك �عد إجراء تق )ج(

 متطلبات املوافقة املستن��ة.

 إ��  )د(
ً
اإلحالة الفور�ة لل�حية إ�� جهة تقدم مساعدة سر�ة وآمنة لل�حية، بما �� ذلك املساعدة القانونية، حيثما تتوفر، وذلك استنادا

 احتياجات ال�حية و�موافقتھ/ موافق��ا املستن��ة.

٢ استغالل أو ان��اك جن�ىي، فيجب رفع تقييم ا�خطر لشر�ك التنفيذ �� االتفاقية أو ال��نامج ذات الصلة إ�� وإذا برزت مزاعم بوقوع  .٣

 (مع ما يرافق ذلك من ز�ادة �� إجراءات رصد ال��نامج). و�جب ع�� الهيئة الشر�كة �� األمم املتحدة‘ خطر شديد’
ً
قبل تخفيض  ،فورا

 عدد أن تتخذ ،‘خطر شديد’التقييم من 
ً
. وتقوم الهيئة الشر�كة �� مع املستشار�ن القانوني�ن واملقرمن اإلجراءات الت�حيحية بالتشاور  ا

ز�ادة الرصد أل�شطة ال��نامج  هذه اإلجراءات األمم املتحدة بتحديد اإلجراءات الت�حيحية بالتشاور مع شر�ك التنفيذ، و�مكن أن تتضمن

 شر�ك التنفيذ.�� املوقع، وتنفيذ أ�شطة إضافية لبناء قدرات 

٢  ٧قد يؤدي تقاعس شر�ك التنفيذ عن االمتثال لإلجراءات الت�حيحية املشار إل��ا أعاله إ�� إلغاء االتفاقية قبل ان��اء مدة االتفاقية. .٤

 
ً
 ع�� هذا اإلجراء الطارئ. و�جب أن تنص ال��تيبات التعاونية مع شر�ك التنفيذ صراحة

 

 ا�خطر واإلجراءات املالئمة ل�حد من ا�خطر لشر�اء التنفيذ مع األمم املتحدة. مجاالت/خطوات محددة �� تقييم -املرفق أ

                                                           
ألمم المتحدة لمزاعم االستغالل واالنتھاك الجنسیین وإحالتھا إلى الھیئة المسؤولة عن التحقیق جملة من األمور، من بینھا استالم ا ھذه السیاسة تغطي ٦

یقة في األمم المتحدة، وذلك بحسب طبیعة الجھة الفاعلة المتورطة في المزاعم، والكشف عن المعلومات بشأن المزاعم إلى السلطات الوطنیة بطر
 یرة.نتتتماشى مع مبدأ السریة والموافقة المس

، التي تنص على أن "یشكل عدم قیام تلك الكیانات أو األفراد باتخاذ التدابیر الوقائیة إزاء /2003/13ST/SGBمن الوثیقة  ۲-٦انظر الفقرة  ۷
 ً إلنھاء أي ترتیب  االستغالل الجنسي أو االنتھاك الجنسي، أو بالتحقیق في االدعاءات بحدوثھما، أو باتخاذ اإلجراءات التصحیحیة عند حدوثھا، أسبابا

 ."تعاوني مع األمم المتحدة



 

 إجراء األمم املتحدة معاي�� التقييم

  تنفيذ األ�شطة بإذا �ان الشر�ك يخطط لت�ليف هيئة أخرى

كمقاول فر��، وتتوفر لدى الشر�ك آليات اإلبالغ والرصد 

ن��اك ا�جنسي�ن الضرور�ة ملنع مزاعم وحاالت االستغالل واال 

 واالستجابة إل��ما.

 .اطلب من الشر�ك وصف آليات اإلبالغ والرصد املوجودة 

  قام الشر�ك بتدقيق �حيح للموظف�ن للكشف عن التورط، أو

التورط املزعوم، �� استغالل وان��اك جنسي�ن أو ان��ا�ات 

 �حقوق اإل�سان.

  التحري عن تأكد من إتمام عملية االتصال باملعرف�ن وعملية

 سوابق موظفي شر�ك التنفيذ.

  يوجد لدى الشر�ك إجراءات لإلبالغ �شأن مزاعم االستغالل

واالن��اك ا�جنسي�ن يمكن استخدامها من قبل املوظف�ن، 

 واملقاول�ن/شر�اء التنفيذ الفرعي�ن، واملستفيدين.

 .اطلب استعراض إجراءات اإلبالغ املعتمدة لدى الشر�ك 

  املعتمدة تم إبالغ الشر�ك 
ً
�شأن سياسة عدم التسامح إطالقا

لدى األمم املتحدة �شأن االستغالل واالن��اك ا�جنسي�ن، 

وسياسات و�االت األمم املتحدة وصناديقها و�رامجها �شأن 

 االستغالل واالن��اك ا�جنسي�ن.

  بأن الشر�ك مطلع ع�� سياسة عدم التسامح 
ً
تأكد كتابيا

 املعتمدة لدى األمم امل
ً
تحدة �شأن االستغالل واالن��اك إطالقا

ا�جنسي�ن، وسياسات و�االت األمم املتحدة وصناديقها 

 و�رامجها �شأن االستغالل واالن��اك ا�جنسي�ن.

  موظفو الشر�ك الذين �عملون ع�� املسائل املرتبطة باألمم

املتحدة أتموا تدر�ب األمم املتحدة �شأن االستغالل واالن��اك 

.ا�جنسي�ن، أو تدر�ب
ً
 م�افئا

ً
 ا

  تأكد من أن الشر�ك قد أتم تدر�ب األمم املتحدة �شأن

.
ً
 م�افئا

ً
 االستغالل واالن��اك ا�جنسي�ن، أو تدر�با

  عامل الشر�ك ع�� نحو مالئم مع أي مزاعم سابقة بوقوع�

 استغالل أو ان��اك جن�ىي

  اطلب من الشر�ك أن يكشف عن أي مزاعم سابقة وما الذي

 م.أدت إليھ تلك املزاع

 

 

 


