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  الخلفية وإخالء المسؤولية: 

الجنسيين ) واالنتهاك  من االستغالل  المتحدة  لألمم  المنفذ  الشريك  قدرة حماية  تقييم  بمثابة  PSEAإن  قانونية وسيكون  آثار  أي  له  ليس  يتعلق (  فيما  أداة مرجعية 

جميع المصطلحات والتعريفات في سياق  تُقرأ  ( عند العمل مع الشركاء المنفذين.  SEAباالستجابة الواسعة لمنظومة األمم المتحدة لالستغالل واالنتهاك الجنسيين )

االستغالل واالنتهاك الجنسيين   ادعاءاتبروتوكول األمم المتحدة بشأن    لدعم نهج مشترك لتنفيذ   طراف المعنيينلألتُقدم هذه األداة  و.  االستغالل واالنتهاك الجنسيين

النظر فيها مع االستفادة من الدروس يعاد  هذه األداة ووتُجرب  ا.  استخدامه إلزامي  ال يعد  (.  للشريك المنفذ )بروتوكول األمم المتحدة    منفذينالشركاء  الالتي تنطوي على  

 التشغيليين.االطراف المعنيين من  والمالحظات الواردةالمستفادة من االختبار الميداني 

 غرض: ال

، بما في ذلك األمم المتحدة والشركاء. يحدد بروتوكول األمم المتحدة تركة للمجتمع اإلنساني واإلنمائييين مسؤولية مشتعزيز الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنس

يهدف هذا التقييم 1.  باالستغالل واالنتهاك الجنسيينمتطلبات األمم المتحدة وشركائها المنفذين لضمان الضمانات الكافية واإلجراءات المناسبة المتعلقة  للشريك المنفذ  

كما تعمل ،  والدعم  الرصد وتحديد أنشطة    ،من االستغالل واالنتهاك الجنسيينإلى منح كيانات األمم المتحدة الضمان الالزم للقدرات التنظيمية للشركاء بشأن الحماية  

 . للشريك المنفذ لبروتوكول األمم المتحدة   الحد االدنى من المعايير، بما يتماشى مع بمثابة أساس لتتبع التقدم

 
 مشتركون على المستوى القطري: الشركاء ال

، م المتحدة هياكل التنسيق المحلية قد تستخدم كيانات األمو، ال يحتاج الشركاء المشتركون إال إلى تقييم كيان واحد من كيانات األمم المتحدة.  لتجنب التقييمات المتعددة

ا  خطة  عليه إعداد يقيم شريك ا    في حين أن كيان األمم المتحدة الذي  ،إلدارة التقييم، لالتفاق على وكالة رائدة  من االستغالل واالنتهاك الجنسيينمثل شبكة الحماية    أيض 

 لشركاء إذا كانوا في وضع أفضل للقيام بذلك. ا، فقد تكون هناك حاالت قد تتولى فيها كيانات األمم المتحدة األخرى القيادة في بناء قدرات ز قدرته عند الحاجةلتعزي

 
 نظرة عامة على العملية:

؛ خطة تنفيذ تعزيز القدراتيشمل ( قرار موثق 3؛ )متحدة وتحديد أولي لقدرات الشريك( مراجعة كيان األمم ال2؛ )شريكالذاتي لل( التقييم 1تتكون عملية التقييم من: )

 الشريك. لقدرة( التحديد النهائي 5)؛ ووالدعم المناسبة  الرصد ( أنشطة 4)

 
 التقييم الذاتي للشريك -1

االستغ من  الحماية  تقييم  إكمال  الشركاء  من  ذلك  يُطلب  في  )بما  ذاتي ا  الجنسيين  واالنتهاك  المكتملالتصنيف  الل  التقييم  وتقديم  الي باإل،  الذاتي(  ضافة 
، يتم ذلك قبل الدخول في بالنسبة للشركاء الجدد و  .، إلى كيان األمم المتحدةبالمعيار المطلوب الوفاء، والتي تعتبر دليال  على المستندات الداعمة ذات الصلة

 ، يتم ذلك وفق ا للجدول الزمني المعتمد من كيان األمم المتحدة. بالنسبة للشركاء الحاليينأما شراكة. 

 
 ولي لقدرات الشريك األتحديد المتحدة ومراجعة كيان األمم ال -2
 
الشريك    يقيم  قدرة  المتحدة  األمم  االستغالل ويسجلها  كيان  من  للحماية  التنظيمية  واإلجراءات  السياسات  بشأن  معايير  ثمانية  من  مجموعة  على  بناء  

يوفر عدد المعايير التي تم وتقييم االمتثال لكل معيار على حدة وتصنيفه بـ "نعم" أو "ال".    يتمالمعايير(.    -: تقييم القدرات  1واالنتهاك الجنسيين )الجدول  

 " للشريك ويعكس القدرات الحالية للشريك. االستغالل واالنتهاك الجنسيينتصنيف مخاطر " عليهيبنى ذي ال  استيفاؤها األساس

 
 القدرات التنظيمية للحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين النتيجة اإلجمالية

 جميع المعايير )القدرة الكاملة( تستوفي 8

7لي إ 6 ا الدعم يعد  ،معظم المعايير تستوفي  لمعالجة الفجوات المتبقية )قدرة  امطلوب  أمر 
 متوسطة( 

أو أقل  5 اتخاذ إجراءات فورية لتعزيز قدرة الحماية من االستغالل واالنتهاك  من الضروري  ،الحد االدنى من المعايير يتستوفال  
 الجنسيين )قدرة منخفضة( 

 
 

 خطة تنفيذ تعزيز القدراتيشمل قرار موثق   -3

 
ع لألمم المتحدة ملزم بما اختار كيان تابع لألمم المتحدة شريك ا تم تقييمه على أنه لديه فجوات في القدرات في مجال واحد أو عدة مجاالت، فإن هذا الكيان التابإذا 
 يلي:

الرصد. يجب مشاركة خطة التقييم  خطة تنفيذ تحدد التخفيف المناسب للمخاطر وبناء القدرات ووإعداد  ؛ ب(  برير سبب ضرورة إشراك هذا الشريكأ( ت

اختيار   في  والتنسيق  االتساق  القطري لإلبالغ ودعم  المتحدة  األمم  المقيَّم وفريق  الشريك  مع  لذلكو.  وإبقائهالشريك  والتنفيذ  األمم وفق ا  ، ستتبع وكاالت 

من االستغالل  أدناه  المتحدة   بالحماية  يتعلق  فيما  منخفضة  أو  متوسطة  أو  كاملة  بقدرة  يتمتعون  أنهم  تقييمهم على  تم  الذين  للشركاء  واالنتهاك  الخطوات 

 الجنسيين:

 
أن   1 إىل  المتحدة  األمم  بروتوكول  ال"  هيشي   يشمل  القد  كاء  الحرص    -  ونذنفمشر ال  المثال  سبيل  الحكومية  -عىل  والمنظمات  الحكومية  الدولية ومنظمات   المؤسسات 

  
  ذلك المنظمات غي  الحكومية. المجتمع المدنن

ن يتم إدراج و ، بما فن كاء المنفذين ضمن هذا التعريفلالمتعاقدين الفرعيي   ". لشر

https://www.un.org/en/pdfs/UN%20Protocol%20on%20SEA%20Allegations%20involving%20Implementing%20Partners%20-%20English_Final.pdf
https://www.un.org/en/pdfs/UN%20Protocol%20on%20SEA%20Allegations%20involving%20Implementing%20Partners%20-%20English_Final.pdf


ن   يك المنفذ لألمم المتحدة عىل الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيي   تقييم قدرات الشر

P a g e 2 | 7 

  

 

 
 .الرصد المعياريةالدخول في اتفاقية شراكة مع خطة  (:8/ 8معايير الكاملة )تم استيفاء قدرة  •

• ( استيفاء  قدرة متوسطة  الد  (:معايير  7إلى    6من  تم  تجديدهاقبل  أو  اتفاقية شراكة  في  المتحدة  خول  ، يجب على وكالة األمم 

خطة إعداد  و،  من االستغالل واالنتهاك الجنسيينقدرته المحدودة على الحماية    على الرغم من  تبرير اختيار ذلك الشريك المنفذ

ا  تنفيذ المخاطتحدد  لتخفيف  المناسبة  بمرلتدابير  بناء  ،  ذلك  في  القدرة ورصدها  القدراتا  "مستوى  لتلبية  للشريك  وخطوات   ،

 شراكة أو استمرارها.الستة أشهر من الدخول في اتفاقية  خالل( في 8/ 8معايير الالكاملة" )أي استيفاء 

تبرير  ، يجب على وكالة األمم المتحدة  خول في اتفاقية شراكة أو تجديدهاقبل الد  معايير أو أقل(:  5قدرة منخفضة )تم استيفاء   •

  خطة تنفيذ إعداد  ، ومن االستغالل واالنتهاك الجنسيينعلى الرغم من قدرته المنخفضة على الحماية    اختيار ذلك الشريك المنفذ 

من   التخفيف  تدابير  المناسبةتحدد  بناء  المخاطر  ذلك  في  بما  معايير  ورصدها    القدرات،  عدد  لزيادة  للشريك  خطوات  وتحديد 

 شراكة أو استمرارها.الثالثة أشهر من الدخول في اتفاقية خالل في تلبيتها التي يتم  واالنتهاك الجنسيينالحماية من االستغالل 

 
من    13محدد في الفقرة  على النحو ال،  المخاطربيئة عالية  ل الشركاء في  ، حيث يعمتهم )كاملة أو متوسطة أو منخفضة(بغض النظر عن مستوى قدرا

بانتظام لالمتثال لمتطلبات الوقاية واالستجابة  2للشريك المنفذ بروتوكول األمم المتحدة   ، بما يتماشى مع  لالستغالل واالنتهاك الجنسيين، يجب مراجعتهم 

المتحدة    18الفقرة   األمم  بروتوكول  المنفذ من  األمم للشريك  كيانات  تدخل  لكي  أنهم   .  تقييمهم على  تم  الذين  الشركاء  مع  تجددها  أو  اتفاقات  في  المتحدة 

 أن يوافق الشريك المعني على االلتزام بخطة التنفيذ. البد ، يتمتعون بقدرات متوسطة أو منخفضة

مشترك لنقاط القوة التنظيمية لدى الشريك ومجاالت التحسين  الفهم  لل  للوصولخطة التنفيذ بشكل مشترك  إعداد  يجب على الشركاء وكيانات األمم المتحدة  
، بما  الدعم الخارجي حسب الحاجة  كيانات األمم المتحدة أو الشركاء اآلخرينوقد تقدم  بالحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين في المستقبل.    المتعلقة

يتوفر عدد من الموارد لدعم جهود الشركاء في بناء وع األنشطة المشتركة بين الوكاالت.  في ذلك من خالل التدريب أو المشورة الفنية أو زيادة التنسيق م
 القدرات.

 
 :ملحوظة

)أي اتخذ الشريك   اإلزامي  يعتبر ألن االمتثال لهذا السؤال الثامن ، ال يمكن ألي كيان تابع لألمم المتحدة إشراك شريك جديد يتلقى "ال" للمعيار تحت أي ظرف من الظروف
، يمكن لهذا الشريك التقدم للعمل مع كيان تابع لألمم المتحدة في وقت الحق السابقة(. ومع ذلكواالنتهاك الجنسيين اإلجراء التصحيحي المناسب رد ا على ادعاءات االستغالل 

أنها اتخذت إجراءات  إثبات ا مرضي ا، يجب تعليق الشراكة الحالية حتى تثبت الثامنسؤال بالنسبة للشركاء الحاليين الذين يتلقون "ال" على الوإذا تم إثبات استيفاء المعيار. 
 تصحيحية.

 
 

 أنشطة الرصد والدعم المناسبة -4

في أنشطة الضمان   ،إلى أقصى حد ممكنالرصد، يجب دمج وفترات منتظمة.  المحرز مقابل خطة التنفيذ علىالتقدم  رصد يُطلب من كيانات األمم المتحدة 

للتحويالت النقدية   ، تُشجع كيانات األمم المتحدة على العمل بشكل حيثما كان ذلك ممكن اوالعمليات.    تعدد ( لتجنب  (HACT)الحالية )مثل النهج المنسق 

 شبكة الحماية من جانب  المشترك من    دعم هذا العملوقد يُ في فريق األمم المتحدة القطري من أجل تنفيذ أنشطة الضمان.    المعنيينمشترك مع األعضاء  

 أو منسق الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين )إن وجد(. /االستغالل واالنتهاك الجنسيين و

 

 التحديد النهائي لقدرة الشريك -5

في  فجوات  ، يمكن إشراك الشركاء الذين لديهم  األشهر الستةبعد هذه  وذ الموقعة.  ستة أشهر من خطة التنفيخالل  من المتوقع أن يفي الشركاء بجميع المعايير في  
قد يُمنح الشركاء الذين لديهم فجوات كبيرة والمخاطر.    أو غيرها من تدابير تخفيفالرصد  المتوسطة( في ظل ظروف استثنائية مع زيادة    ةالمتبقية )القدر  ةالقدر

معايير ضمن  الاستيفاء   عنأحد الشركاء المنفذين  عجزإذا و ثالثة أشهر للوصول إلى االمتثال الكامل.  ومستمرة في القدرات )قدرة منخفضة( تمديد ا استثنائي ا لمدة 
  2-6والقسم    3الشريك المنفذمن بروتوكول األمم المتحدة    24، يجوز لكيان األمم المتحدة النظر في وقف المشروع بما يتماشى مع الفقرة  الجدول الزمني المحدد 

 .4ST/SGB/2003/13من 

 
 دورة التقييم:

إعادة كيان تابع لألمم المتحدة يمول الشريك من الضروري  عتبر  يلمدة خمس سنوات ما لم    ةساريالتي تعد  يكون التحديد النهائي لقدرة الشريك بناء  على نتائج التقييم  

 
امج عالية     2   بيئات عالييعّرف بروتوكول األمم المتحدة "أنشطة الير

: أ( تحدث فن ة الخطورة مثل المخيمات المخاطر" عىل أنها تنطوي عىل واحد عىل األقل مما يىل 
يك المنفذ  ؛والمالجر     حدث فيها االستغالل الذي له اتصال مباشر مع األطفال ب( تشمل الشر

  البيئات الت 
ن ؛ ج( تحدث فن   و/ واالنتهاك الجنسيي 

  الماضن
أو حيث فن

ن شائع النوع االجتماع  العنف الجنس  والعنف القائم عىل يكون   . ي 
ة قبل نهاية من بروتوكول األمم المتحدة إلى أن "عدم امتثال الشريك المنفذ لإلجراءات التصحيحية المذكورة أعاله يمكن أن يؤدي إلى إنهاء االتفاقي  24تشير الفقرة     3

 ".على هذه الحالة الطارئة المنفذ صراحة  ينص الترتيب التعاوني مع الشريك وفترة االتفاق. 
 
القسم     4 "  ST/SGB/2003/13من    2-6ينص  أن  األفراد  عجز  على  أو  الكيانات  تدابير وقائية ضد االستغالل  في  تلك  الجنسييناتخاذ  في واالنتهاك  التحقيق  أو   ،

 ".ي ترتيب تعاوني مع األمم المتحدةإلنهاء أأساس ا ، تشكل دوث استغالل أو اعتداء جنسي، أو اتخاذ إجراءات تصحيحية عند حذلكادعاءات 
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، أو بعد حادث يدعو إلى التشكيك في نتائج التقييم(. سيتم مشاركة يأو اإلدارتنظيمي  الهيكل الشريك  )على سبيل المثال، بسبب تغيير كبير في  في وقت مبكرة  تقييم لل

 نتائج التقييم مع المنظمة الشريكة التي يتم تقييمها. 

 
 االنتقالية: تدابيرال

ا    24  الـ  خاللالشركاء الذين تم تقييمهم في  ال يحتاج   التالية: الفحص   المعاييرصدار هذا التوجيه إلى التقييم مرة أخرى، طالما أن التقييم السابق غطى  إل  السابقةشهر 

اإلجراء المناسب في الحاالت السابقة؛ وقدرات كافية على التحقيق والمساعدة )بما في ذلك اتخاذ  مناسبة؛  ال  بالغاإلاإللزامي للموظفين؛ التدريب اإللزامي؛ إجراءات  

 لة حيث ال يملك الشركاء قدرات داخلية للتحقيق/ المساعدة(. مسارات اإلحا
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 المعايير - القدرات حديد : ت1الجدول 

 

 تضمنتقد  لوثائق الداعمةا ال نعم المعيار

 : السياسة التنظيمية 1

 
 

 : لدى المنظمة وثيقة سياسة بشأن الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين. مطلوبال
كحد أدنى، يجب أن تتضمن هذه الوثيقة تعهد ا كتابي ا بأن الشريك يقبل المعايير الواردة 

 .ST/SGB/2003/13في 

 (4-والمرفق أ 15، الفقرة للشريك المنفذ)بروتوكول األمم المتحدة 

☐ 

 نقطة واحدة

☐ 

  بال نقاط

قواعد  مدونة ☐

أو    اداخلي  ) السلوك

 (الوكاالت بين مشتركة

  االستغالل من  الحماية سياسة ☐
 الجنسيين  واالنتهاك

 المعيارية اإلجراءات توثيق ☐

 توقيع /الستالم موظفينال لجميع

  االستغالل  من الحماية سياسة

 الجنسيين  واالنتهاك

 (: التحديد يرجى) أخرى ☐

 

 تضمنتقد  لوثائق الداعمةا ال نعم المعيار

 : اإلدارة التنظيمية2

 
بند ا  مطلوبال الشراكة  واتفاقيات  المنظمة  عقود  تتضمن  من  معياري ا  :  يتطلب 

تحظر  الفرعيون  المقاولين   سياسات  الجنسيين  تبني  واالنتهاك  واتخاذ االستغالل 

 . لهما واالستجابة الستغالل واالنتهاك الجنسيينالمنع  تدابيرال

 

 (1-والمرفق أ؛ 15؛ و 11، الفقرة للشريك المنفذ)بروتوكول األمم المتحدة 

☐ 

نقطة 
 واحدة 

☐ 

ط انقبال   

العقود / اتفاقيات الشراكة   ☐

 للمقاولين من الباطن 

 (: التحديد يرجى) أخرى ☐
  

 تعليقات:ال

 
 
 
 

 

 تضمنتقد  لوثائق الداعمةا ال نعم المعيار

 : نظم الموارد البشرية3

 
خالل  م  تدقيقإجراء    يتوفر:  مطلوبال من  للوظائف  للمرشحين  به  معمول  منهج 

الفحص المناسب. يجب أن يشمل ذلك، على األقل، فحوصات مرجعية لسوء السلوك  

من   ذاتي ا  وإعالن ا  يُ للمرشح  الالجنسي  تأكيد  وظيفة  منه  على   هعوخض  عدمطلب 

باالستغالل اإلطالق   يتعلق  تحقيق  ناشئة عن  أو جنائية(  إدارية  أو  )تأديبية    لعقوبات 

تركينالجنسيواالنتهاك   أو  هذا  ل  ه،  مثل  في  التعاون  ورفض  التحقيق  قيد  لعمل 

 التحقيق. 

 
 (2-؛ والمرفق أ15و  11، الفقرة للشريك المنفذ)بروتوكول األمم المتحدة 

☐ 

 نقطة واحدة

☐ 

 بال نقاط 

 مرجعي تحقق نموذج ☐

  سوء  من التحقق يشمل

  ذلك  في بما) الجنسي السلوك

  العمل  أصحاب من مرجع

 ( االذاتي   اوإقرار   السابقين

  إجراءات ☐

 التوظيف 

 (: التحديد يرجى) أخرى ☐
 

 تعليقات:ال
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 تضمنتقد  لوثائق الداعمةا ال نعم المعيار

 : التدريب اإللزامي 4

 
أو  مطلوبال اإلنترنت  )عبر  إلزامية  تدريبية  دورات  المنظمة  تعقد  لوجهوجه  :  ( ا 

ذات   واإلجراءات  الجنسيين  واالنتهاك  االستغالل  من  الحماية  في  العاملين  لجميع 

التدريب:   يشمل  أن  يجب  تعريف  1الصلة.  الجنسيين(  واالنتهاك   بما )  االستغالل 

مع   المتحدةيتماشى  األمم  حظر2(.  تعريف  حول  شرح  واالنتهاك    (  االستغالل 

)أي  3.  الجنسيين اتخاذها  الموظفين  على  يتعين  التي  اإلجراءات  الفوري   بالغاإل( 

 عن االدعاءات وإحالة الضحايا(.

☐ 

 نقطة واحدة

☐ 

ط انقبال   

 السنوية  التدريب خطة ☐

 التدريب جدول عمل  ☐

 التدريب  حزمة ☐

 الحضور  كشوف ☐

 التدريب شهادات ☐

 (: التحديد يرجى) أخرى ☐

 

 تعليقات:ال

 (5-والمرفق أ 17، الفقرة للشريك المنفذ)بروتوكول األمم المتحدة 
  

 

 تضمنتقد  لوثائق الداعمةا ال نعم المعيار

 بالغ اإل: 5

 
: لدى المنظمة آليات وإجراءات للعاملين والمستفيدين والمجتمعات، بما في مطلوبال

االستغالل واالنتهاك الجنسيين التي تتوافق مع عن االدعاءات    بالغ لإلذلك األطفال،  

 )أي األمان والسرية والشفافية وإمكانية الوصول(. بالغاإلمعايير 

 
 (3-والمرفق أ 19، الفقرة للشريك المنفذ)بروتوكول األمم المتحدة 

☐ 

 نقطة واحدة

☐ 

ط انقبال   

  والتعليقات الشكاوى آلية ☐

 الداخلية

  آليات اإلبالغ  في المشاركة ☐

 المشتركة

 االتصال  مواد ☐

 من للحماية توعية خطة ☐

 تغالل واالنتهاك الجنسييناالس

 بالغاإل آلية وصف ☐

 المخالفات  عن ن والمبلغ سياسة ☐

 (: التحديد يرجى) أخرى ☐

 

 تعليقات:ال

 

 تضمنتقد  لوثائق الداعمةا ال نعم المعيار

 : المساعدة واإلحاالت 6

 
☐ 

 نقطة واحدة

☐ 

ط انقبال   

مسار اإلحالة الداخلي أو المشترك   ☐

 بين الوكاالت 
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 تضمنتقد  لوثائق الداعمةا ال نعم المعيار

 : اإلجراءات التصحيحية 8

 
االستغالل   ادعاءات: اتخذت المنظمة اإلجراءات التصحيحية المناسبة ردا  على مطلوب

 ، إن وجدت. واالنتهاك الجنسيين
 

 (6-. أ، والمرفق أ22،  20، الفقرة للشريك المنفذ)بروتوكول األمم المتحدة 

☐ 

 نقطة واحدة

☐ 

ط انقبال   

 اإلجراءاتالدليل على تنفيذ  ☐

كيان   المحددة منالتصحيحية 

ألمم المتحدة، بما في  اشريك 

 ذلك تعزيز قدرات الموظفين. 

إجراءات محددة لتحديد   ☐

االستغالل واالنتهاك  مخاطر 

  أثناء هماوتقليل الجنسيين

 تسليم البرنامج.

 (: التحديد يرجى) أخرى ☐

 
 

 تعليقات:ال

بروتوكول  مطلوبال تكون متسقة مع  المنفذا: لكي  المتحدة    لشريك  وأدوات األمم 

الجنسييناألخرى   واالنتهاك  إلحالة ضحايا  لالستغالل  نظام  لديها  المنظمة  فإن   ،

الجنسيين   واالنتهاك  على  االستغالل  بناء   محلي ا،  المتاحة  الدعم  خدمات  إلى 

يمكن أن يشمل ذلك مساهمة نشطة في شبكات الحماية من .  احتياجاتهم وموافقتهم

االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  أنظمة  أو  و/  الجنسيين  واالنتهاك  االستغالل 

 . يثما ينطبق ذلك( و/ أو مسارات اإلحالة على المستوى المشترك بين الوكاالت)ح

 

 د.(  22، الفقرة للشريك المنفذ)بروتوكول األمم المتحدة 

 المتاحين  الخدمة بمقدمي قائمة ☐ تعليقات:ال

التشغيل  وصف اإلحالة أو إجراء   ☐

 ( SOPالقياسي )

ضحايا   ☐ لناجين/  إحالة  استمارة 

النوع   على  القائم  العنف 

  االستغالل   االجتماعي/

 واالنتهاك الجنسيين 

ل مساعدة الضحايا و/ أو  حو إرشادات ☐
حاالت العنف  التدريب على مبادئ إدارة 

 االجتماعي   القائم على النوع

 (: التحديد يرجى) أخرى ☐

 تضمنتقد  لوثائق الداعمةا ال نعم المعيار

 : التحقيقات 7

 

االستغالل واالنتهاك الجنسيين ادعاءات : لدى المنظمة عملية للتحقيق في مطلوبال
لتحقيقات في حالة عدم وجود قدرة اويمكن أن تقدم أدلة. قد يشمل ذلك نظام إحالة 

 داخلية.
 

 

 (6-، والمرفق أ24و  23و  20، الفقرات للشريك المنفذ)بروتوكول األمم المتحدة 

☐ 

 نقطة واحدة

☐ 

ط انقبال   

عملية كتابية لمراجعة  ☐

واالنتهاك  االستغالل  ادعاءات

 الجنسيين

موارد مخصصة للتحقيق  ☐

)التحقيقات( و/ أو التزام الشريك 

 بالدعم

سياسة/ إجراءات التحقيق  ☐

االستغالل  في الحماية من 

 واالنتهاك الجنسيين 

التعاقد مع خدمة تحقيق  ☐

 محترفة 

 (: التحديد يرجى) أخرى ☐

 
 

 تعليقات:ال
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 :[الشريك المنفذ ]اسم  ينتقييم الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسي

 
 :كيانات تابعة لألمم المتحدة( /التقييم بواسطة )كيان عد أ

 : عد االسم والمسمى الوظيفي للشخص الذي أ
 االلكتروني:عنوان البريد 
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