
 بروتوكول األمم المتحدة بشأن مزاعم االستغالل واالنتهاك الجنسيينتفعيل 

 التي تتضمن شركاء تنفيذ

العمل مع صندوق األمم المتحدة للسكان: معلومات أساسية للشركاء المنفذين في صندوق األمم المتحدة للسكان بشأن إكمال 

 ( PSEAتقييم الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين )

 

 المقدمة -1

للسكان  يعم المتحدة  لاألخرى  كيانات  والل صندوق األمم  والتابعة  االستغالل  لمنع  شركائه  مع  المتحدة  الجنسيين االنتهاك  ألمم 

(SEA وتقليل مخاطر ) في تنفيذ البرنامج.االستغالل واالنتهاك الجنسيين 

 

تقييم قدرة شركائنا على   القيام بذلك في  القدرة  لهما  والتصديالجنسيين  االنتهاك  منع االستغالل وتتمثل إحدى طرق  ، وتعزيز 

المنفذي والشركاء  المتحدة  األمم  لكيانات  ب  نالمشتركة  الجنسيين.  للوفاء  واالنتهاك  االستغالل  من  الحماية  يقيم    ولذلك،التزامات 

بين كيانات األمم المتحدة   يةي عملية تشاور فإعداده  شركائنا المنفذين باستخدام تقييم مشترك تم    األمم المتحدة للسكان  صندوق

التقييموشركائنا.   لمنع    ويشمل  التنظيمية  واإلجراءات  السياسات  تقيم  أساسية  معايير  ثمانية  من  واالنتهاك  مجموعة  االستغالل 

 . الجنسيين والتصدي لهما

 

هو  يعد  و التقييم  من  مرجعيةالغرض  القدرات  ل  أساسية تقديم  في  المحرز  التقدم  لتتبع  وشركائه  للسكان  المتحدة  األمم  صندوق 

المعايير مع بروتوكول األمم المتحدة بشأن مزاعم تتماشى  و .  ينالجنسيواالنتهاك  التنظيمية للشركاء بشأن الحماية من االستغالل  

 . التنفيذشركاء  تتضمناالستغالل واالنتهاك الجنسيين التي 

 

التقييم   نتائج  المنفذون  وشركاؤه  للسكان  المتحدة  األمم  صندوق  شركائه فييستخدم  مع  العمل  ترتيبات  اختيار  توجيه  )أ(   :

ب(  هاواستمرار  الحاليينبالنسبو؛  أو  المختارين  للشركاء  إعداد  ،  ة  المحددة في  المجاالت  تعكس  القدرات  لتعزيز  تنفيذ  خطة 

 .المتابعةأنشطة وفي توجيه ؛ ج( اك الجنسيينمن االستغالل واالنتهلتحسين الحماية 

 

 عملية التقييم وآثارها.بشأن إرشادات لشركائنا المنفذين المستند  اقدم هذي

 

 

 المعلومات األساسية بشأن تقييم الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين -2

 

 عامة:  معلومات

شركائه   • جميع  من  للسكان  المتحدة  األمم  صندوق  المطاف  المنفذينيطلب  نهاية  في  تقييمهم  يتم  طريق  أن  عن  إما   ،

ا المعايير  السابق غطى  التقييم  أن  المتحدة طالما  أو كيان آخر من كيانات األمم  للسكان  المتحدة  لتالية: صندوق األمم 

في الحاالت  جراء المناسب  اإلواتخاذ  ؛  مناسبةالبالغ  اإلإجراءات  والتدريب اإللزامي؛  و؛  الفحص اإللزامي للموظفين

 لتحقيق والمساعدة.لالكافية قدرات وال؛ السابقة

 على النحو التالي:بدء تنفيذ التقييم  في  تدريجيًايتبع صندوق األمم المتحدة للسكان نهجاً  •

o  ؛ جزء من عملية االختيار باعتباره يم جميع الشركاء المنفذين الجدد يتم تقي 

o   تقييم م  1المحددة بلدان  الفي  القائمون  الشركاء  يتم  يحدده  الذي  النحو  على  المتحدة  أو  األمم  صندوق  كتب 

 جزء من برنامجه القطري الجديد أو محدد آخر. باعتباره للسكان 

 
يلي:     1 ما  األولى  المرحلة  في  المدرجة  المحددة  البلدان  فاسوو،  بنغالديشوأفغانستان،  تشمل  أفريقيا و،  الكاميرونو،  بورونديو،  بوركينا  جمهورية 

،  رميانماو، موزمبيقو، ماليو، لبنانو، األردنو ، العراقو، إندونيسياو، هايتيو، إثيوبياو، جمهورية الكونغو الديمقراطيةو، كولومبياوتشاد، و، الوسطى
السودانو،  الصومالو،  الفلبينو،  فلسطينو،  باكستانو،  نيجيرياو،  النيجرو ، أوكرانياو،  أوغنداو،  تركياو،  تنزانياو،  سورياو،  السودانو،  جنوب 
   زامبيا وزيمبابوي.و، اليمنو، فنزويالو



صالحً يعد   • تغييرات  سنوات  5لمدة    االتقييم  هناك  تكن  لم  ما  من   الشركاء  قدراتفي    ملحوظة،  بالحماية  المتعلقة 

 بقة. س موالتي تتطلب إعادة تقييم االستغالل واالنتهاك الجنسيين أحداث متعلقة ب، أو أي غالل واالنتهاك الجنسييناالست

  -ة التنظيمية اإلدار  (2السياسة التنظيمية؛ ( 1معايير أساسية:  8 ن االستغالل واالنتهاك الجنسيينتقييم الحماية ميغطي  •

الباطن من  البشرية  (3  ؛التعاقد  الموارد  اإللزامي  ( 4  ؛نظام  واإلحاالت  ( 6  اإلبالغ؛  (5  ؛التدريب    ( 7  ؛المساعدة 

 اإلجراءات التصحيحية. (8التحقيقات؛ 

مخاطر  يوفر   • "لتصنيف  األساس  استيفاؤها  تم  التي  األساسية  المعايير  الجنسيين عدد  واالنتهاك  للشريك  االستغالل   "

 ، على النحو التالي: نسيينالجويعكس قدرات الشريك الحالية للحماية من االستغالل واالنتهاك 

 ؛جميع المعايير األساسية الثمانيةالشريك بيفي القدرة الكاملة:  -

 ؛الفجوات المتبقية لسدالدعم األمر تقديم  طلبويت(، 7-6ك بمعظم المعايير األساسية )قدرة متوسطة: يفي الشري -

بب  - الشريك  يفي  المعايير األساسية )قدرة منخفضة:  أقل(  5عض  اتخاذ إجراءات  ، وأو  قدرة   ةعاجليلزم  لتعزيز 

 الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين.

 

 العملية: 
 يستغرق التقييم الذاتي حوالي ساعة إلى ساعتين. و ،الخطوات المطلوبة إلجراء التقييميوضح هذا القسم 

 

 تية للشريك:وة األولى: التقييمات الذاطالخ

إما   • ذاتيًا،  تقييًما  الشريك  دعوة  باعتباره  يجري  الطلبات  جزء من  المقدم من  تقديم  الذاتي  التقييم  نموذج  أو من خالل 

ة المتاحة في الملحق األول من  ، باستخدام اإلرشادات الفنيتحدة للسكان الذي يعمل مع الشريكمكتب صندوق األمم الم

 .المستند اهذ

نموذج   • استالم  اعند  الشريكلذاتيالتقييم  يكمل  بمساعد،  أو  بمفرده  إما  للسكان ،  المتحدة  األمم  من صندوق  التقييم ة   ،

 (.8أو  /و 2للمعايير األساسية " ال تنطبقبـ "نعم" أو "ال" )أو "يقيم الذاتي لالمتثال لكل معيار أساسي على حدة و

 ان في التقييم الذاتي: تأولي مسألتانهناك  •

الشري - تقييم  تم  من  إذا  مسبقًا  المتحدةكجانب  ك  األمم  كيانات  من  آخر  وتصنيف  يان  التاريخ  الشريك  يقدم   ،

الجنسيين   واالنتهاك  النموذجاالستغالل  للسكان  ويعيد  المتحدة  األمم  التقييم  إلى صندوق  باقي  استكمال  دون   ،

 الذاتي.

مباشر  إ - اتصال  للشريك  يكن  لم  المساعدة بذا  من  المك  2المستفيدين  البحث  هذه الشريك    يدون،  تبي()مثل 

 . إلى صندوق األمم المتحدة للسكان، دون إكمال بقية التقييم الذاتي ويعيدهفي النموذج  المالحاظات 

ال • الذاتي  التقييم  الشريك  للسكان  ملكايقدم  المتحدة  الصلة،    ،إلى صندوق األمم  الداعمة ذات  المستندات  باعتبارها مع 

جمعها يتم  الداعمة المقترحة التي  مستندات  قائمة بالإدراج  المعايير األساسية الثمانية المطلوبة. يتم  الوفاء بدليل على  

 أو إضافية لدعم التصنيف الذاتي.  /مختلفة و مستندات لشركاء ا قد يضيفللتقييم في نموذج التقييم الذاتي. 

 

تهاك الجنسيين واتخاذ  قدرة الشريك على الحماية من االستغالل واالنيصنف م صندوق األمم المتحدة للسكان وي: يقالثانيةلخطوة ا

 قدرة الشريك: بشأن قرار أولي 

تحقق من  يالداعمة والمستندات  صندوق األمم المتحدة للسكان التقييم الذاتي ويراجع  ،  الكاملد استالم التقييم الذاتي  عن •

أو مستندات داعمة   /توضيًحا من الشريك ويطلب أن صندوق األمم المتحدة للسكان يجوز ل، وفي هذه الفترةالتصنيف. 

 إضافية. 

المراجعة • من  االنتهاء  التصنيف  عند  ذلك  في  )بما  النتيجة  للسكان  المتحدة  األمم  صندوق  يشارك  لمخاطر  الشامل  ، 

 ( مع الشريك المنفذ.االستغالل واالنتهاك الجنسيين

 
مم المتحدة للسكان. وبعبارة أخرى، من إجراءات الشريك أو صندوق األ  ة  أو غير مباشر  ة  مباشرالمستتفيدون  ن من المساعدة هم األفراد  يالمستفيد إن     2

في حاالت    ما يكونواعادة  و  تهمأو يسعى إلى مساعد   همأو يخدم  /األمم المتحدة للسكان ويعمل معهم شريك أو صندوق    ييشير هذا إلى األشخاص الذ 
هذا أي أنشطة يضطلع بها الشريك بموجب اتفاق تعاقدي مع   يشملواألمم المتحدة للسكان.   الشريك أو موظفي صندوقموظفي على  وند عتميالضعف و

غير صن أخرى  ولذلككيانات  للسكان.  المتحدة  األمم  "   ال،  دوق  تصنيف  متصلينطبق  ا  عند إال  المستفيدين"  ب  غير  نشاط ضطالعدم  بأي  الشريك  ع 
أ أو  المساعدة  من  بالمستفيدين  االتصال  آخرييتضمن  الضعيفة،  عضاء  المجتمعات  في  المكتبي.    مثلن  الشريكاإذا  ولكن  البحث  الحق ا    هنفس  ضطلع 

 يخضع الشريك للتقييم. ف، أنشطة تتضمن االتصال بالمستفيدينب



الذين   • للسكان من شركائه  المتحدة  الجنسيين قدرة مخاطر  لتصنيف    يتلقونيطلب صندوق األمم  االستغالل واالنتهاك 

الجنسيين    أي فجواتسد    ة،أو منخفض  ةمتوسط الحماية من االستغالل واالنتهاك    تها وأنظم  هاوإجراءاتفي سياسات 

 هذه الفجوات(  سدكيفية الثالثة بشأن الخطوة  راجع)

ينهي صندوق األمم المتحدة للسكان الشراكة مع أي شريك منفذ ال يحقق القدرة الكاملة في غضون إطار زمني متفق   •

 عليه.

 

 تنفيذ تعزيز القدرات: خطة الثالثةالخطوة 

تحديدها،  سد  ل • تم  للسكان  أي فجوات  المتحدة  يتلقون    باالشتراكيعمل صندوق األمم  الذين  المنفذين  الشركاء  قدرة مع 

الغرض  فإن  خطة تنفيذ لتعزيز القدرات.  عداد  إلاالستغالل واالنتهاك الجنسيين  تصنيفًا لمخاطر  ك  ة أو منخفض  ةمتوسط

 .قدرتهالشريك المنفذ بكامل  عملمن الخطة هو 

الموار  • المنفذين على استخدام  الشركاء  الفنية  يتم تشجيع  المتوفرة في اإلرشادات  تعزيز   إلعدادأدوات  باعتبارها  د  أو 

 .تهاوأنظم  هاوإجراءات سياسات الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين

 

 المتابعة: : الرابعةالخطوة 

،  نفيذ خطة تنفيذ تعزيز القدرات أوصندوق األمم المتحدة للسكان ت  يتابعامجه،  نبر ل  العادية  المتابعةجزء من  باعتباره   •

 قدرات المعايير األساسية الثمانية.حفاظهم على ضمان  لالصندوق  يتابعهم، القدرة الكاملة حققوابالنسبة للشركاء الذين 

 

 إعادة التقييم:: الخامسةالخطوة 

يعمل نائية بعد إعادة التقييم األولى(،  أشهر استث  3أشهر إذا تم تمديد فترة    9أشهر من التقييم األولي )  6في غضون   •

صندوق األمم المتحدة للسكان والشريك المنفذ معًا إلعادة تقييم قدرة الشريك المنفذ للحماية من االستغالل واالنتهاك 

 الجنسيين.

في الوصول إلى القدرة الكاملة بعد  عجزون  صندوق األمم المتحدة للسكان شراكته مع الشركاء المنفذين الذين يينهي   •

 إعادة التقييم. 

 

 المنظمات غير الحكومية الدولية: 

لب أكثر من مكتب من  إذا طو. ، قدر اإلمكانينسق صندوق األمم المتحدة للسكان تقييم المنظمات غير الحكومية الدولية •

 .معلق تقييم آخر وجود ، فيرجى تنبيههم باإجراء تقييمً  األمم المتحدة للسكان صندوقمكاتب 

بعض  أيًضا    قد تحتاجه  يرجى مالحظة أن  ولكنعلى مستوى المقر.  أساًسا  يتم تقييم المنظمات غير الحكومية الدولية   •

 إلى التقييم على مستوى الدولة.  األسئلة أو أجزاء منها

  



 : اإلرشاد الفني 1الملحق 

 

لشريك. إلى امنفصل يمنحه صندوق األمم المتحدة للسكان  مستند  ، أو قد يكون  الذاتي في نماذج االختيار نفسها  قد يتم دمج التقييم

 يراجعها الشريك ويبلغ عنها. معايير أساسية من المتوقع أن  8، يتكون التقييم الذاتي من عن ذلكبغض النظر و

 

أجل   الذاتيمن  التقييم  نفسه    يقيم،  إكمال  )بـ  الشريك  ينطبق"  "ال  أو  "ال"  أو  بـ  "نعم"  التقييم  ينطبق "يتم  ا  "ال  لمعيارين  في 

لنفسه  8و  2األساسيين   المنفذ  الشريك  يمنح  أساسي.  معيار  لكل  الم  تقييًما(  من  األدنى  الحد  استوفى  إذا  "نعم"  بـ  تطلبات  ذاتيًا 

داعمة لكل معيار  اليقدم أيًضا المستندات  ،  إلى صندوق األمم المتحدة للسكان  عندما يقدم الشريك تقييمه الذاتيوالموضحة أدناه.  

 .وتكليفه بها االستغالل واالنتهاك الجنسيينتصنيف مخاطر لفي مراجعته األمم المتحدة للسكان صندوق أساسي لمساعدة 

 

 ن في نموذج التقييم الذاتي:تاأولي مسألتانيرجى مالحظة أن هناك 

من   - مسبقًا  الشريك  تقييم  تم  المتحدةك  جانب إذا  األمم  كيانات  من  آخر  وتصنيف  يان  التاريخ  الشريك  يقدم  االستغالل ، 

الجنسيين   النموذج  واالنتهاك  للسكان  الداعمة  والمستنداتويعيد  المتحدة  األمم  التقييم  إلى صندوق  بقية  استكمال  دون   ،

 الذاتي.

في  هذه المالحظات  الشريك    يدون ،  )مثل البحث المكتبي(  3من المساعدة إذا لم يكن للشريك اتصال مباشر بالمستفيدين   -

 الذاتي. ، دون استكمال بقية التقييم إلى صندوق األمم المتحدة للسكان ويعيدهالنموذج 

 

 المعيار األساسي: السياسة التنظيمية  -1

 

 : معيار التقييمأ( 

، تتضمن هذه الوثيقة تعهدًا مكتوبًا  كحد أدنىوالجنسيين.  نتهاك  ة بشأن الحماية من االستغالل واالاتيوثيقة سياس بالشريك  يحظى  "

 ."ST/SGB/2003/13من  3معايير السلوك المدرجة في القسم لالشريك  بقبول

 

 : لباتطالحد األدنى من المتب( 

المثالية الناحية  سياس يملك  ،  من  وثيقة  المنفذ  االستغالل  اتيالشريك  من  الحماية  بشأن  يكون ولكن  .  ينالجنسيواالنتهاك  ة  ال    قد 

بذلك   على حيث  ،  المشكلةهو  االعتراف  التوقيع  عند  المنفذ  الشريك  قطعه  الذي  بااللتزام  للسكان  المتحدة  األمم  صندوق  يقر 

، اصة بصندوق األمم المتحدة للسكاننموذج الشريك المنفذ وقبول الشروط واألحكام العامة التفاقيات الشريك المنفذ الخ  استمارة

 . ST/SGB/2003/13ن م 3والتي تتضمن اإلشارة إلى معايير السلوك المدرجة في القسم 

 

ة بشأن اتيإذا كان لدى الشريك وثيقة سياس ،  "نعم"ويقيم الشريك نفسه بـ   الحد األدنى من المتطلباتيتم استيفاء  ،  على هذا النحوو

 االواردة فيهوافق على الشروط واألحكام قد وللشريك المنفذ أو اتفاقية سارية المفعول  ينالجنسيواالنتهاك الحماية من االستغالل 

صندوق  وفقًا لمراجعة    تعزيز القدرات خطة تنفيذ  ويضاف هذا المعيار إلى    "ال"إن لم يكن األمر كذلك، يقيم الشريك نفسه بـ  و

 .األمم المتحدة للسكان

 

سياسة الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين    وضععلى    يدًاشدتشجيعًا  ، يتم تشجيع الشركاء  على الرغم من أنه ليس إلزاميًا

الشركاء الجوانب األساسية التالية عند  ويُدرج  .  التصدي لهماو  ينالجنسيواالنتهاك  والتي تظهر التزاًما واضًحا بمنع االستغالل  

 : هاأو تعزيز  ة الخاصة بهماتيسياس وثائق ال إعداد

 ؛(اتعريف األمم المتحدة أو مشابه له جوهريً  )مثلستغالل واالنتهاك الجنسيين تعريف واضح لال •

 ؛ينالجنسيواالنتهاك يح لالستغالل صر  منع •

 
مم المتحدة للسكان. وبعبارة أخرى، من إجراءات الشريك أو صندوق األ  ة  أو غير مباشر  ة  مباشرالمستتفيدون  ن من المساعدة هم األفراد  يالمستفيد إن     3

في حاالت    ما يكونواعادة  و  تهمأو يسعى إلى مساعد   همأو يخدم  /األمم المتحدة للسكان ويعمل معهم شريك أو صندوق    ييشير هذا إلى األشخاص الذ 
هذا أي أنشطة يضطلع بها الشريك بموجب اتفاق تعاقدي مع   يشملوللسكان. الشريك أو موظفي صندوق األمم المتحدة  موظفي على  وند عتميالضعف و

غير صن أخرى  ولذلككيانات  للسكان.  المتحدة  األمم  "   ال،  دوق  تصنيف  متصلينطبق  ا  عند إال  المستفيدين"  ب  غير  نشاط ضطالعدم  بأي  الشريك  ع 
أ أو  المساعدة  من  بالمستفيدين  االتصال  المجتمعات  يتضمن  في  آخرين  المكتبي.    مثلالضعيفة،  عضاء  الشريكاإذا  ولكن  البحث  الحق ا    هنفس  ضطلع 

 يخضع الشريك للتقييم. ف، أنشطة تتضمن االتصال بالمستفيدينب



أحد  إلتزامات اإلبالغ:   • الفوري عن جميع مزاعم االستغالل  ات الضرورية هوطلبتالميعد    واالنتهاك   وجوب اإلبالغ 

 ين؛الجنسي

عن   • المبلغين  ا يتم  :  المزاعمحماية  عن  يبلغون  الذين  األفراد  من    ينالجنسي  واالنتهاك  الستغاللحماية  شكل  أي  من 

 ؛أشكال االنتقام

نسيين لتولي  أدوار ومسؤوليات واضحة: قد يشمل ذلك تعيين جهة )جهات( تنسيق للحماية من االستغالل واالنتهاك الج •

الداخلية الرئيسية، مثل تطوير األنظمة  الموظفين  المسؤوليات  والتنسيق مع  وعيهم  ورفع، وتدريب  الفاعلة ،  الجهات 

 (؛لحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيينلجهات تنسيق ااالختصاصات العامة راجع األخرى ذات الصلة )

 الجمهور المستهدف.  أن يفهمها، ومتكيفة مع السياق المحلي لضمان تتميز بالشفافية والوضوحلغة  •

 

سياسة قائمة إعداد  ، لتوضيح سياسته أو  النماذج المقدمة في إطار الموارد اعتماد    وأ  حاليةاللشريك إما مراجعة وثائقه  ل  يجوز 

 ، اعتمادًا على قدراته واحتياجاته.من االستغالل واالنتهاك الجنسيينبذاتها للحماية 

 

 : المستندات الداعمةج(  

 فيما يلي قائمة بالمستندات المقترحة التي قد تستخدم في دعم تصنيف التقييم الذاتي: 

 ؛ مشتركة بين الوكاالت(الداخلية أو ال)مدونة قواعد السلوك  -

 سياسة الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين؛  -

 توقيع سياسة الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين. /لحصول علىلالموظفين توثيق اإلجراءات المعيارية لجميع  -

 

 :المواردد( 

 .إعداد خطة التنفيذ والوفاء بالمعيار األساسيفي مساعدة لباعتبارها مراجع أو مواد لبناء القدرات ل  تاليةيتم توفير الموارد ال

: يشمل جميع العناصر األساسية المذكورة أعاله. وقد يتبنى 4نموذج سياسة الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين  •

 نتهاك الجنسيين في إطار عملهم الداخلي؛ السياسة الخاصة بالحماية من االستغالل واال الشركاء هذه

 .: قد يتبنى الشركاء هذه المدونة للسلوك في إطار عملهم الداخلي5نموذج مدونة قواعد السلوك  •

 :موارد مفيدة أخرى

الدنيا ) • التشغيل  لمعايير  التوجيهية    -(  MOSالحد األدنى  والمبادئ  الجنسيين  لتنفيذ  الحماية من االستغالل واالنتهاك 

 (؛ 11)ص.  2013الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين،  -( MOSلمعايير التشغيل الدنيا ) الحد األدنى

• ( األساسية  اإلنسانية  المعايير  الحماية  CHSتحالف  لتنفيذ  السريع  المرجعي  الدليل  االستغالل  (،    واالنتهاك من 

 ؛(12 .. )ص2017، الجنسيين

 . 2010، يونيو الجنسيين واالنتهاكالستغالل للتصدي لل خطوة بخطوة التعام، دليل التعامل •
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 : معيار التقييمأ( 

المقاولين  تشمل  " يتطلب من  قياسيًا  بندًا  الشراكة  واتفاقيات  الشريك  ت  الباطنمن  عقود  منع االستغالل واالنتهاك تبني سياسات 

 ". والتصدي لهما االستغالل واالنتهاك الجنسيينواتخاذ إجراءات لمنع الجنسيين 

 

 : المتطلبات الحد األدنى منب( 

مسؤوليعد   الباطن.  يالشركاء  من  لمقاوليهم  والمهنية  الفنية  الكفاءة  عن  استخدام  ون  يعفي  من الال  الشريك  الباطن  من  مقاول 

جميع التدابير المناسبة   ن من الباطن أيًضاوالمقاول  يتخذ ، أيمع صندوق األمم المتحدة للسكان التزاماته بموجب االتفاقية المبرمة

على ن من الباطن  والمقاوليلتزم  ،  ورد أعالها مع ما  تمشيً وموظفيهم.   جانبخص من  لمنع االستغالل واالنتهاك الجنسيين ألي ش 

 ، بما يلي:األقل

 ؛ الجنسيينواالنتهاك واضح لالستغالل منع  •

 
التابعة   سياسة الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيينراجع  ،  من االستغالل واالنتهاك الجنسيينللحصول على عينة أخرى من سياسات الحماية     4

 (. IFRCمانة االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر )أل الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين التابعة سياسة و، CESVI لمؤسسة
مدونة قواعد   :ا للسلوك المهني. معاييرنلجنة اإلنقاذ الدولية طريقة، (IRC)لجنة اإلنقاذ الدولية : راجع، السلوك مدونةعلى نماذج أخرى من  للحصول  5

 الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين.عن  مراجع، والتي تتضمن (NRCلالجئين )لالنرويجي  مجلسالالسلوك لموظفي 



 ؛ للموظفيناإللزامي  حصالف •

 ن االستغالل واالنتهاك الجنسيين؛علموظفيهم تدريب إلزامي  •

 ين؛الجنسي واالنتهاك االستغاللاإلبالغ اإللزامي عن جميع مزاعم  •

 ؛ للحصول على مساعدة مهنية فورية ينالجنسي واالنتهاك إحالة ضحايا االستغالل •

أي   • في  باالستغاللمزاعم  التحقيق  إجراءوالموافقة على    ينالجنسي  واالنتهاك  تتعلق  المتحدة    إحتمالية  األمم  صندوق 

 .المزاعم هتحقيقه الخاص في مثل هذلللسكان 

 

كان للتعاقد    إذا  يخطط  آخر الشريك  كيان  مع  أنشطة  على  الباطن  أن  ،  من  الضروري  اإلبالغ  من  آليات  الشريك  لدى  يكون 

 . التصدي لهماواالستغالل واالنتهاك الجنسيين الالزمة لمنع حوادث والمتابعة 

 

إذا كان لدى الشريك المنفذ متعاقدون من الباطن ويمكنه إثبات إدراجه لبندًا قياسيًا يطالب المقاولين من الباطن بتبني سياسات  

لمنع االستغالل واالنتهاك الجنسيين والتصدي لهما، بما يتماشى مع  الالزمة  تدابير  التمنع االستغالل واالنتهاك الجنسيين واتخاذ  

متطلبات المذكورة أعاله، يقيم صندوق األمم المتحدة للسكان هذا المعيار األساسي بـ "نعم". وإذا لم يكن األمر الحد األدنى من ال

لشريك متعاقدون من وإن لم يكن ل  .كذلك، يتلقى الشريك المنفذ تقييم "ال" ويضاف هذا المعيار إلى خطة تنفيذ تعزيز القدرات

الذاتي،   التقييم  في  الشريك  الباطن  بـ  يقيم  من    ."طبقينال  "ذاته  بالتعاقد  نفسه الحقًا  الشريك  وقام  الموقف  هذا  تغير  إذا  ولكن 

 الباطن على األنشطة مع كيان آخر، يضمن ذلك إعادة التقييم. 

 

 : المستندات الداعمةج( 

 فيما يلي قائمة بالمستندات المقترحة التي قد تستخدم في دعم تصنيف التقييم الذاتي: 

 . اتفاقيات الشراكة للمقاولين من الباطن /عقود -

 

 :الموارد

هذا  ا  يرجع في  المتوفرة  الموارد  إلى  اإلرشاديلشركاء  المختلفة    التوجيه  الجوانب  االستغالل  قدرات  من  لتعزيز  من  الحماية 

 مقاوليها من الباطن. واالنتهاك الجنسيين ل
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 : التقييممعيار أ( 

المناسب.   الفحص  خالل  من  للوظائف  للمرشحين  به  معمول  منهجي  تدقيق  إجراء  األقل و"هناك  على  ذلك  فحوصات   يشمل 

أديبية أو إدارية أو أنه لم يخضع أبدًا لعقوبات )تمؤكدًا  ،  لوظيفةلمرشح  ال  جانبوك الجنسي وإعالنًا ذاتيًا من  مرجعية لسوء السل

أو ترك العمل في انتظار التحقيق ورفض التعاون في مثل هذا    ينالجنسيواالنتهاك  لق باالستغالل  ة عن تحقيق يتعتججنائية( نا

 التحقيق". 

 

 : الحد األدنى من المتطلبات( ب

أفراد   توظيف  لتجنب  كافية  الشركاء ضمانات  الجنسي.    ذييطبق  السلوك  سوء  من  سابق  بسبب  فحص    عديوسجل  الموظفين 

 عنصًرا إلزاميًا في عملية التوظيف. على األقل:من االستغالل واالنتهاك الجنسيين السابقة  نتهاكاتاال

اإلعالن  يُط • للوظائف  المرشحين  من  على  بلب  والموافقة  الجنسي  السلوك  سوء  في  المسبق  تورطهم  عن  أنفسهم 

 ؛لسابقين أثناء التحقق من المراجعأرباب العمل اة طبواس عن أي من هذه المعلومات اإلفصاح 

 ؛جزًءا إلزاميًا من عملية التوظيفشكل عمليات التحقق من الجهات المرجعية مع أصحاب العمل السابقين ت •

 ؛السلوك التنظيمية أو ما يعادلها يُطلب من جميع الموظفين التوقيع على مدونة قواعد •

 ؛التعاقديةتفاقيات االالجنسيين في  واالنتهاكدمج بنود الحماية من االستغالل تُ  •

 المتعلقة بالحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين في ملف الموظفين.  المستنداتاالحتفاظ بجميع يتم  •

 

، يحدد مخطط اإلفصاح عن  على سبيل المثالفإلى أقصى حد ممكن قانونيًا.    للتحقق من الهويةإضافية    إجراء فحوصاتيجوز  

اللجنة اعتمدته  الذي  الوكاالت  بين  المشترك  السلوك  )  سوء  اإلنسانية  لالستجابة  المعااأل  حدال(  SCHRالتوجيهية  من  يير دنى 

انتهاًكا   األشخاص الذين ثبت أنهم ارتكبوابشأن  جزء من عملية التوظيف الخاصة بهم  باعتبارها  للمنظمات لمشاركة المعلومات  

 أثناء العمل."سوء السلوك" استغالاًل جنسيًا أو التحرش الجنسي وأ



يقيم   أن  للشريك  المتطلبات ويمكن  الحد األدنى من  استيفاء  بـتم  إثبات  "نعم"  نفسه  قادًرا على  الشريك  إذا كان  لتدابير ،   تنفيذه 

، بناًء  طة تنفيذ تعزيز القدراتهذا المعيار إلى خ  ويُضافبـ "ال"  نفسه  لشريك  يقيم ا،  إذا لم يكن األمر كذلكومناسبة.  الفحص  ال

 األمم المتحدة للسكان. صندوق مراجعة على 

 

 ج( المستندات الداعمة:  

 فيما يلي قائمة بالمستندات المقترحة التي قد تستخدم في دعم تصنيف التقييم الذاتي: 

التحقق من - بما في ذلك  المرجعي  التحقق  الجنسي )بما في ذلك  نموذج  السلوك  السابقين جع أصحاب  امر   سوء  العمل 

 ؛ واإلقرار الذاتي(

 .نالتعييإجراءات  -

 

 : المواردد( 

الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين   جهة تنسيقفريق األمم المتحدة القطري و/ أو    ويقدمهاالموارد خاصة بالموقع  تعد  

 في صندوق األمم المتحدة للسكان.
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 : معيار التقييمأ( 

لجميع   شخصيًا(  أو  اإلنترنت  )عبر  إلزامية  تدريبية  دورات  الشريك  االستغالل    بشأن  نموظفيال"يعقد  من  واالنتهك الحماية 

يتماشى مع    )الذياالستغالل واالنتهاك الجنسيين  ( تعريف  1، كحد أدنى:  يتضمن التدريبوواإلجراءات ذات الصلة.    ينالجنسي

( اإلجراءات التي يتعين على الموظفين اتخاذها  3و  االستغالل واالنتهاك الجنسيين؛  منع  عن( شرح  2  ؛تعريف األمم المتحدة(

 ".وإحالة الضحايا(المزاعم )أي اإلبالغ الفوري عن 

 

 : لباتطالحد األدنى من المتب( 

إلزامية    ينظم تدريبية  دورات  لجميع  ل و  تعريفللالشركاء  الجنسيين  واالنتهاك  االستغالل  من  الحماية  حول  المعلومات  تجديد 

 ، على األقل: يشمل هذا التدريبوالموظفين على أساس منتظم. 

 (؛اأو مشابه له جوهريً  مثل تعريف األمم المتحدة)لالستغالل واالنتهاك الجنسيين تعريف واضح  •

 ؛ينالجنسيواالنتهاك صريح لالستغالل  منع •

 ؛ينالجنسيواالنتهاك شرط اإلبالغ الفوري عن أية مزاعم تتعلق باالستغالل  •

 .مهنيةو للحصول على مساعدة فورية ينالجنسيواالنتهاك شرط إحالة الضحايا المزعومين لالستغالل  •

 

المتطلبات و الحد األدنى من  استيفاء  اتم  يقيم  بـلشريك  قد  إثبات  "نعم"  نفسه  قادًرا على  الشريك  إذا كان  للتدريب على ،  تنفيذه 

طة هذا المعيار إلى خ  ويُضاف بـ "ال"  نفسه  لشريك  يقيم ا،  إذا لم يكن األمر كذلكو.  الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين

 صندوق األمم المتحدة للسكان.مراجعة ، بناًء على تنفيذ تعزيز القدرات

 

 ة: الداعم المستنداتج( 

 التقييم الذاتي: تصنيف دعم قد تستخدم في المقترحة التي  بالمستنداتفيما يلي قائمة 

 ؛ سنويةتدريب  خطة -

 ؛ التدريب  أعمال جدول -

 ية؛تدريب مجموعة مواد -

 ؛الحضور  كشوف -

 شهادات التدريب.  -

 

 د( الموارد: 

  ( URL)  الموقع المواد التدريبية المتاحة على عنوان، فيجوز له استخدام أي من  لتدريب الخاص بهلالشريك  تنفيذ  في حالة عدم  

 التالي للوفاء بالتزاماته المتعلقة بالتدريب أدناه: 

الوكاالت   • بين  المشتركة  الدائمة  السلوك ال  ، "(IASC)اللجنة  الوكاالت    -"  الجنسي  لسوء  بين    بشأن تدريب مشترك 

 ؛2020( للشركاء، مايو SHوالتحرش الجنسي )( SEAالجنسيين ) واالنتهاكالحماية من االستغالل 



 ؛الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين بشأنتدريب األمم المتحدة عبر اإلنترنت  •

 . 2013الجنسيين، ديسمبر واالنتهاك االستغالل  التعامل لمنعدليل التدريب على التعامل،  •
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 : معيار التقييمأ( 

للموظفينالشريك  يملك  " بما في ذلك األطفال  والمستفيدين من،  آليات وإجراءات  ، لإلبالغ عن مزاعم  المساعدة والمجتمعات، 

 . االستغالل واالنتهاك الجنسيين التي تتوافق مع المعايير األساسية لإلبالغ )أي السالمة والسرية والشفافية وإمكانية الوصول("

 

 : لباتطالحد األدنى من المت( ب

لـ    تملك مناسبة  آليات  تلقي  1الشركاء  للسكان عن  (  2و  ينالجنسيواالنتهاك  االستغالل  مزاعم  (  المتحدة  األمم  إبالغ صندوق 

 ين: الجنسيواالنتهاك مزاعم االستغالل 

 ، العناصر األساسية التالية:، كحد أدنىينالجنسيواالنتهاك تتضمن آليات اإلبالغ لتلقي مزاعم االستغالل  (1

للموظفين،   ويتم توفيرهاعلى نطاق واسع    وتنشر ،  ت إعداد التقارير سهلة االستخدام: تكون آلياوصولإمكانية ال  •

المساعدة المحلية.  ومتلقّي  والمجتمعات  إزالة،  المحتملة لالستخدا  يتم  األجنبيةالعوائق  أو  الصعبة  اللغة  )مثل  ،  م 

مراعاة  والت مع  الستخدامها(،  الالزم  والوقت  المستهدفكاليف  مختلف  الجمهور  من  األشخاص  ذلك  في  بما   ،

 األعمار واألجناس والخلفيات والقدرات التعليمية. 

تزويدها  إلى  ، وتوفير استجابة في الوقت المناسب   إلى   على نحو سليم: تحتاج آلية الشكاوى التي تعمل  االستجابة •

 .امناسبً تدريبًا أفراد مدربين  ةطبواس بالموارد الكافية وتشغيلها  

يبلغون عن    يضمن:  السالمة • الذين  أولئك  سالمة  المبلغين عن    هذا  يشملووالمخاوف.  المزاعم  الشركاء  حماية 

 وضع تدابير الحماية قبل الترويج الستخدام آلية اإلبالغ.ويتم المخالفات والسالمة الشخصية وحماية البيانات. 

وضع الضمانات المناسبة لمنع إفشاء المعلومات. يتم و التعامل مع الشكاوى بسرية تامة يتم: السرية وإخفاء الهوية •

،  ار المترتبة على مثل هذا اإلجراءإخطار المشتكين بإمكانية تقديم شكوى دون الكشف عن هويتهم، واآلثكما يتم  

 بما في ذلك عواقب متابعة الشكوى. 

يشاركوها ، بما في ذلك كيفية مشاركة المعلومات ومع من  اإلجراءات لجميع المشتكينالشركاء    يشرح :  الشفافية •

الناجيمشاركتها  غرضو ومساعدة  للتحقيقات  اإلبالغ كما  .  ن،  بشأن  المنظمة  بالتزامات  إشعاًرا  هذا  يتضمن 

 اإللزامي. 

 

مزاعم   (2 إحالة  على  بالقدرة  اإلبالغ  آليات  الجنسيين  تتمتع  واالنتهاك  خدمات  االستغالل  مكتب  الإلى  داخلي التدقيق 

المت التابع لصندوق األمم  الغايةوالتحقيق  لهذه  للسكان. وتحقيقا  وآليات اإلبالغ  تُ ،  حدة  تفاصيل االتصال  الخاصة  دمج 

 ، إلى أقصى حد ممكن.في آليات الشكاوى الحالية( OAISوالتحقيق )التدقيق الداخلي مكتب خدمات ب

 

بموجب الشروط واألحكام العامة  ومن عالقتهم التعاقدية مع صندوق األمم المتحدة للسكان. اإلبالغ التزامات الشركاء ب تنشأ

الخ المنفذين  الشركاء  للسكانالتفاقيات  المتحدة  األمم  بصندوق  "  ،اصة  الشركاء  على  مدييتعين  خدمات  إبالغ  مكتب  ر 

والتحقيق للسكان   ،المراجعة  المتحدة  الفور عن    صندوق األمم  الجنسييناالستمزاعم  على  إبالغ غالل واالنتهاك  تم  التي   ،

يطلب الشريك من موظفيه أو وكالئه أو أي أشخاص  إلى أقصى حد ممكن قانونيًا،  و.  شريك بها أو علم بها بطريقة أخرىال

من   معينين  ألدجانب  آخرين  االتفاقية،  الشريك  هذه  بموجب  خدمات  أي  التدقيق    إبالغاء  مكتب  خدمات  والداخلي  مدير 

 الناشئة فيما يتعلق بهذه االتفاقية". مزاعم االستغالل واالنتهاك الجنسيين مباشرة عن  التحقيق

 

ذلكو إلى  االستباإلضافة  مزاعم  عن  اإلبالغ  آليات  قدرات  بناء  للشركاء  يمكن  الجنسيين،  واالنتهاك  طريق  غالل  عن   ،

إعداد   آليات  لتسهيل    اإلبالغاستخدام  والخارجية  الموظفين  الداخلية  مخاوف إبالغ  أو  مزاعم  عن  المساعدة  ومتلقي 

أمكنو.  ينالجنسيواالنتهاك  االستغالل   وااليسعون  ،  حيثما  االستغالل  من  الحماية  عن  اإلبالغ  آليات  دمج  نتهاك إلى 

الشكاوى األوسع  آليات  الجنسيين في   آليات  أو  الفعل  والتقدير  اقًا  طنردود  الثقة  والموارد من أجل االستفادة من مستويات 

 التي تتمتع بها هذه القنوات.

 



آلليات تنفيذه  ، إذا كان الشريك قادًرا على إثبات  "نعم"  نفسه بـلشريك  قد يقيم اتم استيفاء الحد األدنى من المتطلبات ووبالتالي،  

، بناًء  طة تنفيذ تعزيز القدراتهذا المعيار إلى خ  ويُضافبـ "ال"  نفسه  لشريك  يقيم ا،  إذا لم يكن األمر كذلك و.  اإلبالغ المناسبة

 صندوق األمم المتحدة للسكان. مراجعة على 

 

 الداعمة:  المستنداتج( 

 التقييم الذاتي: تصنيف دعم قد تستخدم في المقترحة التي  بالمستنداتفيما يلي قائمة 

 ؛ لية الشكاوى والتعليقات الداخليةآ -

 ؛ المشتركةشاركة في آليات اإلبالغ الم -

 ؛مواد االتصال -

 ؛خطة توعية للحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين -

 اإلبالغ؛وصف آلية  -

 . المزاعمسياسة اإلبالغ عن  -

 

 : المواردد( 

للشركاء    يتم التالية  الموارد  لبناء  باعتبارها  توفير  مواد  أو  على  مراجع  الشريك  لمساعدة  والوفاء    إعدادالقدرات  التنفيذ  خطة 

 بالمعيار األساسي. 

المجتمعية المشتركة بين الوكاالت، ، آليات الشكاوى  ة الدائمة المشتركة بين الوكاالتدليل أفضل الممارسات من اللجن •

 ؛2016سبتمبر 

الوك • بين  التعاون  بشأن  الوكاالت  بين  المشتركة  الدائمة  للجنة  العالمية  القياسية  التشغيل  آليات  إجراءات  في  االت 

 ؛2016الشكاوى المجتمعية، 

األطفال، حاألطفالأنقذوا   • أنقذوا  منظمة  مورد  البرنامج.  مساءلة  دليل  الفصل    2013،  زمة  مع   4)خاصة  "التعامل 

 ( 42-25 .، صوالشكاوى" التعليقات
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 : معيار التقييمأ( 

االتساق  " أجل  المنفذين وصكوك مع بروتوكول  من  ب  الشركاء  المتعلقة  األخرى  المتحدة  الجنسييناألمم  واالنتهاك  ، االستغالل 

االستغالل  يملك   ضحايا  إلحالة  نظام  محليًا  ينالجنسيواالنتهاك  الشريك  المتاحة  الدعم  خدمات  احتياجاتهم إلى  على  بناًء   ،

 الجنسانيأو أنظمة العنف    /االستغالل واالنتهاك الجنسيين و  طة في شبكات الحماية منيشمل ذلك مساهمة نش وقد  وموافقتهم.  

 ". لى المستوى المشترك بين الوكاالتأو مسارات اإلحالة ع /( وحسب االقتضاء)

 

 : الحد األدنى من المتطلبات( ب

مساعدة مهنية   جانب موظفيهالمزعوم ارتكابهم من    ينالجنسيواالنتهاك  ضحايا االستغالل    ضمان تلقيالشريك مسؤولية  يتحمل  

 المعنيين عند الموافقة.  اتالخدممقدمي أو إحالتهم إلى  لهم الخدمات المباشرةتوفير فورية. ويتم ذلك إما عن طريق 

 المساعدة:تقديم الشركاء بالمبادئ التالية )بروتوكول مساعدة الضحايا( عند تسهيل  يلتزم

والدعم  تتاح • أو    ينالجنسيواالنتهاك  لجميع ضحايا االستغالل    المساعدة  بدأت  قد  الضحية  إذا كانت  النظر عما  بغض 

 لمساءلة.من إجراءات اتحقيق أو أي إجراء آخر إجراءات التعاونت في 

المساعديقد • والعمر، واإلعاقةم  الحقوق،  وقائمة على  الضحية،  والدعم بطريقة تركز على  لنوع  ، وة  الجنس، مراعية 

ثقافيًا.  تمييزيةوغير   ومناسبة  كيفية  تُ و ،  الفضلى  ومصالحهم  الضحايا  حقوق  خدمات  رشد  والدعم  إعداد  المساعدة 

صوص عليها في مع الحقوق المن  تتماشى( بطريقة  18المساعدة والدعم لألطفال الضحايا )تحت سن  وتقدم  وتقديمهما.  

 "مصالح الطفل الفضلى". خاصةً ، واتفاقية حقوق الطفل

وات  خدمتلتزم   • األذى"  إلحاق  "عدم  بمبدأ  للضحايا  المقدمة  إلى  تقدم  المساعدة  تسعى  عنبطريقة  حقوقهم   الدفاع 

 االنتقام وإعادة اإليذاء والصدمات.  ضدلحماية من أجل استلزم ذلك توفير تدابير السالمة قد يووكرامتهم ورفاههم. 

المست  يتم • والموافقة  والسرية  الخصوصية  في  الضحايا  حقوق  يتعلاحترام  فيما  بالمساعدة.  نيرة  لق  )أو يحق  لضحايا 

الرعاية  /آبائهم ب   ،مقدمو  اتخاذ قرار  إليها، وتقدعند االقتضاء(  يحتاجون  التي  المساعدة  النطاق شأن  م معلومات عن 

 إبالغ الضحايا بالتقدم المحرز ونتائج اإلجراءات أو العمليات التي تهمهم.ويتم الكامل للخيارات المتاحة. 



 ، بما في ذلك اإلنصاف القانوني عند الرغبة.تدابير المساءلة المعمول بها استكمالحايا يحق للض •

 

 وتشمل الخدمات المشتركة المقدمة للضحايا/ الناجين من االستغالل واالنتهاك الجنسيين ما يلي:

 الوصف نوع الخدمة

اطر االنتقام أو المزيد  مخل  للتصديتدابير السالمة أو الحماية الفورية للناجين والشهود   • السالمة والحماية

الناجين لسالمة  التخطيط  مثل  العنف،  )أي  من  اآلمن  والمأوى  أمانًا يعد  ي  ذال  المكان، 

 ، ودعم إعادة التوطين ؤقتًا لألفراد الفارين من األذى(م

للوقاية من (PEP) للفيروس    ذلك العالج الوقائي بعد التعرض، بما في  الرعاية الطبية • بية طالرعاية ال

عالج و؛  ساعة من التعرض المحتمل(  72غضون  فيروس نقص المناعة البشرية )في  

وسائل منع  و،  الحمل  أثناء  رعايةوال،  تي تنتقل عن طريق االتصال الجنسياألمراض ال

 الطارئة في الحاالت الحمل 

الصحة   • الدعم النفسي والعملي  العقليةرعاية  العاطفي  أو والدعم  الفردي  المستوى  على  سواء   ،

 المجتمعي 

القانونية • الخدمات القانونية المساعدة  القانوني  خدمات  والتمثيل  المجانية  القانونية  ذلك االستشارة  في  بما   ،

 .وغيرها

 وإعادة اإلدماج في المدرسة ودعم سبل العيش للناجينتوفير الغذاء والكساء والمأوى  • المساعدة المادية األساسية

ولدوا   الذين  األطفال  دعم 

واالنتهاك   لالستغالل  نتيجة 

 الجنسيين 

والنفسية وم • الطبية  الطفل  ادعاءاتتابعة  الرعاية  الحكومات  األبوة ودعم  ، بالتنسيق مع 

 المعنية الوطنية 

 

، والتي تتضمن خيارات لكل من الناجين من األطفال والبالغين  الخدمات المحليينمقدمي  من  قائمة محدثة  بالشركاء  يحظى   •

االقتضاء   المثالحسب  سبيل  والبالغين(.  )على  لألطفال  الطبية  الرعاية  مقدم  أسماء  الحاالتو،  من  كثير  يستخدم  ،  في  قد 

أو  ا اللل  الحالية  خدماتالط  يطخت  يعدلونلشركاء  من  وعنف  حماية  الالجنساني  للهيئات    طفلحماية  اإلحالة  ومسارات 

الوكاالت   بين  تنسيق  المعنيةالمشتركة  ومجموعات  البلد  داخل  الجنسيين  واالنتهاك  االستغالل  من  الحماية  شبكة  مثل   ،

، خاصة في 6مع المكاتب القطرية لليونيسيف يتشاور الشركاء  كما    .داخل البلدفل  ط الحماية من العنف الجنساني وحماية ال

 األطفال. تتعلق ب الحاالت التي

م المساعدة والدعم للضحايا باستخدام الموارد  قدتُ ، وعدم توفر الخدمات المطلوبة ات في تغطية الخدمفجوات في حالة وجود  •

للشريك.   لمعالجة  ويجوز  الداخلية  إضافية  موارد  المثالالفجوات  توفير  سبيل  على  خالل،  من  الخدمات  تغطية  ، في 

 الجنسيين.واالنتهاك الصندوق االستئماني لدعم ضحايا االستغالل 

تحدد  وعملية اإلحالة التي تتماشى مع اإلجراءات والبروتوكوالت القائمة بين الوكاالت.  ةالمحدد اتاإلجراءمجموعة وجه ت •

 العملية الخطوات التي يجب أن يتخذها الموظفون المدربون تدريباً كافياً.

 

نظام وجود  ، إذا كان الشريك قادًرا على إثبات  "نعم"  نفسه بـلشريك  قد يقيم ااستيفاء الحد األدنى من المتطلبات وتم  وبالتالي،  

المتاحة محليًا الدعم  إلى خدمات  يكن األمر كذلكو.  إلحالة ضحايا االستغالل واالنتهاك الجنسيين  لم  ا،  إذا  بـ  نفسه  لشريك  يقيم 

 صندوق األمم المتحدة للسكان.مراجعة ، بناًء على طة تنفيذ تعزيز القدراتهذا المعيار إلى خ ويُضاف"ال" 

 

 
لد    6 االستئماني  الصندوق  متخصصة من خالل  لتقديم خدمات  تمويل إضافي  الحصول على  ا من  أيض  المنظمات  تتمكن  قد  الحاالت،  بعض  عم وفي 

ل  العام.  األمين  أنشأه  الذي  االستئماني"(  )"الصندوق  الجنسيين  واالنتهاك  االستغالل  ا لضحايا  من  االستئمانيمزيد  الصندوق  حول  راجع  ،  لمعلومات 
   fund-trust-https://conduct.unmissions.org/remedial: التالي طالراب

https://conduct.unmissions.org/remedial-trust-fund


 : الداعمة المستنداتج( 

 التقييم الذاتي: تصنيف دعم قد تستخدم في المقترحة التي  بالمستنداتفيما يلي قائمة 

 ؛ الداخلي أو المشترك بين الوكاالتمسار اإلحالة  -

 ؛الخدمات المتاحةقائمة مقدمي  -

 ؛ (SOPوصف اإلحالة أو إجراء التشغيل القياسي ) -

 ؛ينالجنسيواالنتهاك االستغالل  /الجنسانياستمارة إحالة للناجين من العنف  -

 الجنساني.مبادئ إدارة حاالت العنف العنف الجنساني وأو التدريب على  /مساعدة الضحايا وبشأن   مبادئ توجيهية -

 

 : المواردد( 

للشركاء    يتم التالية  الموارد  على  باعتبارها  توفير  الشريك  لمساعدة  القدرات  لبناء  مواد  أو  والوفاء    إعدادمراجع  التنفيذ  خطة 

 بالمعيار األساسي. 

 مساعدة جميع الناجين:

 ؛ (نسيين )بروتوكول مساعدة الضحايابروتوكول األمم المتحدة بشأن تقديم المساعدة لضحايا االستغالل واالنتهاك الج •

 ؛ روتوكول مساعدة الضحايا )مرتقبة(مذكرة فنية بشأن تنفيذ ب •

 القدرة على الصموديز لحد من المخاطر وتعز ل ةنساني إلل ااعمفي األالجنساني ت العنف الالمبادئ التوجيهية لدمج تدخ •

 ؛2015ت، مة المشتركة بين الوكاال، اللجنة الدائوالمساعدة في التعافي

الجنسيين:   • واالنتهاك  االستغالل  ضحايا  مساعدة  واالنتهاك    ريةطقآليات    إعداددليل  االستغالل  ضحايا  لمساعدة 

من   الحكوميةجانب  الجنسيين  غير  المنظمات  المتحدة/  األمم  و  /موظفي  الدولية  الحكومية  الموظفين  المنظمات 

بها ا، والمرتبطين  واللجنة  للشؤون اإلنسانية  التنفيذية  للسالم واألمناللجنة  ، وفرقة عمل (ECHA/ECPS)  لتنفيذية 

 ؛2009، أبريل ن االستغالل واالنتهاك الجنسييناألمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعنية بالحماية م

 .2015، في حاالت الطوارئ، صندوق األمم المتحدة للسكانالجنساني والتصدي له لعنف ا للحماية منالمعايير الدنيا  •

من   • الجنسيين  واالنتهاك  االستغالل  ضحايا  لمساعدة  الشاملة  المتحدة  األمم  المتحدة    جانبإستراتيجية  األمم  موظفي 

 .2007، همودعمالمرتبطين بها  والموظفين

 مساعدة الناجين من األطفال: 

من   • الناجين  األطفال  توجيهيةالجنسي:  االنتهاك  رعاية  والنفسية    مبادئ  الصحية  الخدمات  في  لمقدمي  االجتماعية 

 ؛2012األوضاع اإلنسانية، لجنة اإلنقاذ الدولية/ اليونيسف، 

في حماية األطفال: دليل    تت وحماية الطفل. دور إدارة الحاالالمبادئ التوجيهية المشتركة بين الوكاالت إلدارة الحاال •

 ؛2014ير عمل حماية الطفل، ينا فرقة، االجتماعيين ينخصائياألمديري السياسات والبرامج ول
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 : معيار التقييمأ( 

ل" أدلة.  إن  تقديم  الجنسيين ويمكنه  للتحقيق في مزاعم االستغالل واالنتهاك  للولشريك عملية  إحالة  نظام  تحقيقات  قد يشمل ذلك 

 ".داخلية قدرةحيث ال توجد 

 

 : الحد األدنى من المتطلبات( ب

موظفيهم تتم دون تأخير ب  المتعلقةيُطلب من الشركاء التأكد من أن التحقيقات المهنية في مزاعم االستغالل واالنتهاك الجنسيين  

المعنيين الواجب لسالمة جميع األشخاص  إيالء االهتمام  المهنية  وتعد  .  تهمورفاهي  مع  تتم  التحقيقات  المناسب والتي  الوقت  في 

سياسة عدم التسامح المطلق التي تتبعها األمم المتحدة وشركائها.   وإنفاذناة وتحقيق العدالة للضحايا ضرورية لضمان مساءلة الج

 على سبيل المثال ال الحصر:  كحد أدنى، من المبادئ األساسية بما في ذلك الواجب لعدد االهتمامالتحقيقات مع إيالء  وتجرى

والسالمة،   • والدقة،  والنزاهةالسرية،  والموضوعية،  التوقيت،  القانونيةوحسن  اإلجراءات  حقوق  واحترام   الواجبة   ، 

 لجميع المعنيين؛

 ؛ طوال عملية التحقيق، حسب الحاجة لضحايا والشهود إلى خدمات الدعم ا إحالةالحماية الكافية و •

 ؛د وضحايا عملية التحقيق ونتائجها، حسب االقتضاءمع الشهو ةالمنتظم االتصال والمتابعة •

 ؛ المزاعمالتعاقدية عند إثبات  /بما في ذلك اإلجراءات التأديبية ،المناسبةالمتابعة  •

 ؛لتحقيق والمقاضاة الجنائية، حسب االقتضاءإحالة القضايا إلى السلطات الوطنية المختصة ل •



ا • المعيارية  التحقيقمجموعة من اإلجراءات  بالتفصيل عملية  المشاركينلتي توضح  أدوار  بما في ذلك  التحقيق  ،   في 

 اإلجراءات القانونية الواجبة لجميع المعنيين.اتخاذ لضمان  همومسؤوليات

 

، على ذلك  ويمكنه تقديم أدلةاالستغالل واالنتهاك الجنسيين  عملية للتحقيق في مزاعم  وجود  إذا تمكن الشريك المنفذ من إثبات  

بـ نفسه  الشريك  كذلكو"نعم".    يقيم  األمر  يكن  لم  بـ الشريك    يقيم ،  إذا  المع نفسه  هذا  ويضاف  تعزيز  "ال"  تنفيذ  خطة  إلى  يار 

 ، بناًء على مراجعة صندوق األمم المتحدة للسكان.   القدرات

 

و مدربين  محققين محترفين  التحقيقات  هذه  مثل  إجراء  تكون  يتطلب  األحيان.  قد  من  كثير  في  ومكلفة  معقدة  من    ،لذلكومهمة 

أن   قدراتهم  يقيم  الضروري  التحقيق  الشركاء  الداخلية  و.  مسبقًافي  التحقيق  إجراءات  )أي  الداخلية  القدرات  نقص  حالة  في 

الشركاء الوصول السريع يضمن  ،  ميًا بإجراء تحقيقاتنا الداخلية(المعمول بها والتحقيقات المخصصة أو الموظفون المكلفون رس 

قد ينطوي ذلك  و.  اإلنسانيةية أو  والتنماألوضاع  قات في  إلى خدمة تحقيق مهنية أو محققين استشاريين على دراية بإجراء التحقي

 . وإذا لزم األمر  لضمان النشر الفوري عند الحاجة االستبقاءخدمة محترف على أساس  مقدمعلى التعاقد مع 

 

صندوق  كما   خالل  من  التمويل  على  للحصول  المؤهلون  الشركاء  يتأهل  اإلنسانية قد  الشؤون  لتنسيق  المتحدة  األمم    مكتب 

(OCHA) اللجنة الدائمة المشتركة   منظمات مها ستخدت قد  والتحرش الجنسي، والتي نتهاكات في االستغالل الجنسي واالللتحقيق

 تحقيقات. لل تحقيقات، أو قدرة محدودةالمخصصة للقدرة ال يملكون ال والشركاء التابعين الذين  (IASC) بين الوكاالت

 

لتلبيةكما   أخرى  الشركاء خيارات  يحدد  المثالاحتيا  قد  سبيل  )على  وقدراتهم  استجاتهم  أو  ،  المجانية،  القانونية  الخدمات  خدام 

 (. ما محقق تعيين /رعايةلشريك بمطالبة ال

 

، تقديم نسخة كاملة أثناء إجراء التحقيقات، وفي نهاية التحقيق  درايةعلى    األمم المتحدة للسكان  صندوقيُطلب من الشركاء إبقاء  

، يرجى الرجوع إلى الشروط واألحكام  لمزيد من التفاصيلل. )األمم المتحدة للسكان  صندوقمن تقرير التحقيق إلى  معدلة  وغير  

صندوق األمم المتحدة للسكان بالحق  يحتفظ  .  (5-28، الفقرة  لصندوق األمم المتحدة للسكان   التفاقيات الشركاء المنفذين  امةالع

مزاعم   في  الخاصة  تحقيقاته  إجراء  بفي  المتعلقة  الجنسيين  واالنتهاك  )بناالستغالل  المنفذين  من    3-30و    5-28  يدالشركاء 

 .التفاقيات الشركاء المنفذين لصندوق األمم المتحدة للسكان( الشروط واألحكام العامة

 

 .1-20 .، ص7 رقم ، يرجى الرجوع إلى المعيار األساسيالسابقة واإلجراءات التصحيحيةم بشأن المزاعمزيد من المعلومات لل

 

 : الداعمة المستنداتج( 

 التقييم الذاتي: تصنيف دعم قد تستخدم في المقترحة التي  بالمستنداتفيما يلي قائمة 

 ين؛الجنسيواالنتهاك عملية كتابية لمراجعة مزاعم االستغالل  -

 ؛للتحقيق )التحقيقات( و/ أو التزام الشريك بالدعمارد مخصصة مو -

 ين؛ الجنسيواالنتهاك إجراءات التحقيق في الحماية من االستغالل  /سياسة -

 التعاقد مع خدمة تحقيق مهنية.  -

 

 : المواردد( 

للشركاء   التالية  الموارد  توفير  على  باعتبارها  يتم  الشريك  لمساعدة  القدرات  لبناء  مواد  أو  والوفاء  إعداد  مراجع  التنفيذ  خطة 

 بالمعيار األساسي. 

 عمليات الشكاوي والتحقيق: 

االستغالل واالنتهاك التحقيق واإلرشادات المتعلقة بو، نموذج إجراءات الشكاوى ة الدائمة المشتركة بين الوكاالت اللجن •

 .2004، )مسودة(الجنسيين 

الوكاالت، اللجن • بين  المشتركة  الدائمة  لتنفيذ    ة  للحماية  إرشادات  التشغيل  معايير  من  األدنى  االستغالل  الحد  من 

 .2013، مارس واالنتهاك الجنسيين

، أبريل  والتحرش الجنسيواالنتهاك    ، صندوق التحقيقات في االستغالل الجنسية الدائمة المشتركة بين الوكاالتاللجن •

2019 

 . 2016، مة األطفال، إدارة مزاعم حماية الطفلالحفاظ على سال •



  قه وتوثيالعنف الجنسي في حاالت الطوارئ  في  بحث  لل  توصيات بشأن األخالقيات والسالمة،  الصحة العالميةمنظمة   •

 .2007، هورصد

ين في  لماعجانب الالتحقيق في حاالت االستغالل واالنتهاك الجنسيين من  (،  CHSتحالف المعايير اإلنسانية األساسية ) •

تقديم التحديات  مجال  لمؤتمر  والتوصيات  اإلغاثة:  لحماية من االستغالل واالنتهاك  ا  2016، ورقة معلومات أساسية 

 ، تايالند. : بانكوك2016سبتمبر  6-5 تحالف المعايير اإلنسانية األساسيةالتابع ل الجنسيين

ا • اإلنسانية  المعايير  للتحقيقات  ألساسيةتحالف  توجيهية  مبادئ  اإل   -،  للمنظمات  سوء  بشأن  نسانية  دليل  مزاعم  تلقي 

 (.2015في  ا)تمت مراجعته 2006، فيهاموظفيها والتحقيق  جانبالمعاملة أو االستغالل أو االحتيال أو الفساد من 

منظمات أكثر أمانًا: مواد تدريبية حول تلقي مزاعم سوء المعاملة  إنشاء، (CVAالمجلس الدولي للوكاالت التطوعية ) •

 .2007العاملين في المجال اإلنساني والتحقيق فيها ، جانب واالستغالل من 

 األطفال الناجين والشهود:ب المتعلقةالتحقيقات 

ال  /اليونيسف • األمم  دليل  مكتب  والجريمة،  بالمخدرات  المعني  الس امتحدة  وصانعي  العدالةلمهنيين  بشأن  في   ياسات 

باألط   األمور  نيويورك، المتعلقة  المتحدة،  األمم  الجنائية،  العدالة  كتيبات  سلسلة  عليها،  والشهود  الجريمة  فال ضحايا 

 ، باإلضافة إلى نسخته المالئمة لألطفال(. 2009
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 : معيار التقييمأ( 

 ."، إن وجدتينالجنسيواالنتهاك مزاعم االستغالل استجابةً لاتخذ الشريك اإلجراءات التصحيحية المناسبة قد "

 

 : الحد األدنى من المتطلبات( ب

على اإلجراءات   ة دلأتتعلق بموظفيها واالستغالل واالنتهاك الجنسيين  سابقة بشأن  مزاعم  يتعين على الشركاء اإلفصاح عن أي  

 التصحيحية واإلجراءات المتخذة استجابة لذلك.

 

الشركاء   اليعتبر  في  السجل  ذو  السابق  شديدي  الجنسيين  واالنتهاك  الضروري  ،  لذلكو.  ةر وطخاالستغالل  من من  اتخاذ عدد 

 .تصنيف المخاطر تقليل قبل ءات التصحيحية اإلجرا

 

 عند اتخاذ هذا القرار: قد يتم النظر فيها فيما يلي قائمة غير شاملة بالعوامل التي 

 .7ينالجنسيواالنتهاك االستغالل مزاعم األمم المتحدة على الفور ب /صندوق األمم المتحدة للسكانالشريك أبلغ  •

 ؛ المتعلقة بالشريكين الجنسيواالنتهاك االستغالل مزاعم في  يةشفافالبالدقة ويتميز شامل إجراء تحقيق  •

األمم    /مع صندوق األمم المتحدة للسكان  ينالجنسيواالنتهاك  االستغالل  مزاعم  في    التحقيقات  /قيقمشاركة نتائج التح •

 المتحدة.

 ؛ المزاعم حدوث، إذا ثبت اإلجراءات المناسبة تجاه الجاني اتخاذ •

 ؛ينالجنسيواالنتهاك الستغالل ا)المزعومة( ضحايا ساعدة والحماية الكافيتين لضحية/ توفير الم •

 الرئيسية.الفجوات تنفيذ خطة عمل محددة زمنياً لمعالجة القضايا المنهجية و •

 

 يقيم،  تصحيحية مناسبة  إجراءاته قد اتخذ  ويمكنه إثبات أنلالستغالل واالنتهاك الجنسيين  سابقة  حاالت  شريك المنفذ  ل لكان  إذا  

بـ   نفسه  الصلة.  "نعم" الشريك  الداعمة ذات  المستندات  بـ    ويقدم  المنفذ نفسه  الشريك  يقيم  يكن األمر كذلك،  لم  وبعد .  "ال"وإن 

للسكان  صندوق  مراجعة   المتحدة  استجاألمم  كفاية  قرر لمدى  إذا  الشريك،  للسكان  صندوق  ابة  المتحدة  اإلجراءات  أن    األمم 

عليق الشراكة القائمة، في حين ال يمكن إشراك شريك جديد، إلى أن يثبت ت  يتم،  تي اتخذها أحد الشركاء غير كافيةالتصحيحية ال

مرضيًا   اتخذ  اثباتًا  مناسبة.  إجراءاتأنه  أي  و  تصحيحية  الشريك  لدى  يكن  لم  بشأن    مزاعمإذا  واالنتهاك  سابقة  االستغالل 

 ". بقط ينال بـ "نفسه لشريك ا يقيم، الجنسيين

 
( وفقًا  OAISوالتحقيق )الداخلي مكتب خدمات التدقيق في االستغالل واالنتهاك الجنسيين سابقة مزاعم  الشركاء الحاليين الذين لديهم  بلغي  7

االلتزامات   للسكانإبالغ  المتحدة  األمم  التعاقدية مع صندوق  المستمدة من عالقتهم  األساسي  )  لشركاء  اإلبالغ )ص.  4المعيار  بموجب  13-15،   :)

ت التدقيق الداخلي والتحقيق بصندوق الشروط واألحكام العامة التفاقيات الشركاء المنفذين لصندوق األمم المتحدة للسكان، يتعين على الشركاء "إبالغ مدير مكتب خدما

الشريك من موظفيه أو وكالئه    األمم المتحدة للسكان على الفور عن مزاعم االستغالل واالنتهاك الجنسيين، التي تم إبالغ الشريك بها أو علم بها بطريقة أخرى. وسيطلب

بالغ عن مزاعم االستغالل واالنتهاك الجنسيين الناشئة فيما يتعلق بهذه االتفاقية مباشرة  أو أي أشخاص آخرين عينهم الشريك ألداء أي خدمات بموجب هذه االتفاقية، اإل

 إلى مدير مكتب خدمات التدقيق الداخلي والتحقيق، إلى أقصى حد ممكن قانونيًا"(.



 : الداعمة المستنداتج( 

 التقييم الذاتي: تصنيف دعم قد تستخدم في المقترحة التي  بالمستنداتفيما يلي قائمة 

 ؛ل على تنفيذ اإلجراءات التصحيحيةدلي -

 . هاوتقليل  في تسليم البرنامج االستغالل واالنتهاك الجنسيينإجراءات محددة لتحديد مخاطر  -

 

 : المواردد( 

االستغالل واالنتهاك الجنسيين الشريك السابقة بشأن  مزاعم  التقييم ألنها تتعلق بالخاص بمعيار  هذا الموارد متاحة لأي  ال توجد  

 واإلجراءات التصحيحية المتخذة استجابةً لذلك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


