
يلها يقر المنسق باستالم الحالة ويقوم بتسج

في جدول البيانات السري الخاص 

باالستغالل واالنتهاك الجنسيين ومن ثم 

ساعة إلى 36يقوم بأحالتها في غضون 

رئيس المنظمة المعنية

يحيل رئيس المنظمة المعنية القضية إلى 

ة التحقيقات وفقًا للبروتوكوالت الداخلي
للمنظمة

يضمن رئيس المنظمة المعنية توفير 

التدابير الالزمة للوقاية واالستجابة مثل

تقييم السالمة وزيادة الوعي ومساعدة 
الضحايا

يتأكد رئيس المنظمة المعنية من تزويد 

الناجي بالمعلومات عن نتائج / المشتكي 
التحقيق
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ال

مركز معلومات 

العراق
(IIC) 80069999

تزويدنقاط 

لمعلومات، أي ا

تب الحمايةامك

لكتروني األبريد ال
مخصص ال :

Iraq-psea@un.org

صناديق الشكاوى 
والمالحظات

االرتباطات 

االتصال / المجتمعية 
المباشر

هل من المحتمل ان 
تكون  الشكوى
حول االستغالل 

؟ ن واالنتهاك الجنسيي 

منسق الحماية من االستغالل واالنتهاك 

ن الجنسيين والموظفين المسؤولين ال يجرو

تحقيقات وال يجمعون األدلة وأنما يقومون 

بجمع المعلومات الالزمة لملء نموذج 

إحالة الشكوى المشترك ما بين الوكاالت 
في العراق

ينسق رئيس المنظمة المعنية بين 

مقدمي خدمات حماية الطفل إذا كان 
المعني بالقضية طفل

تشرح المنظمة المعنية العملية وتقوم 

أي إحالة االدعاء )بإدارة التوقعات 

للمتابعة والتحقيق المحتمل، األطر 

الزمنية ، ومستوى المعلومات المتوقع 
(مشاركتها عكسيا عن حالة القضية

هل الشكوى متعلقة بقضايا 
تنموية أخرى؟/ أنسانية 

اتبع مسار اإلحالة ذات 
الصلة المتعلق بالقضية 

المحددة

قم بتسجيل المعلومات 
باستخدام نموذج إحالة 
ن  ك ما بي  الشكوى المشتر
ي العراق

ن
الوكاالت ف

نعم

كال

يقوم منسق الحماية من االستغالل واالنتهاك 
ن بالتشاور مع الجهات الفاعلة  الجنسيي 
الرئيسية ذات الصلة بإجراء تحقيق أولي ، 

ويقوم بضمان إجراء تدقيق السالمة ويقدم أي 
دعم مطلوب

كال

هل يمكن تحديد المنظمات 
المعنية وهل لديها القدرة عىل 

االستجابة؟

يسجل منسق الحماية من 
ن  االستغالل واالنتهاك الجنسيي 
ي جدول البيانات الرسي 

ن
الحالة ف

الخاص باالستغالل واالنتهاك 
ن ومن ثم يقوم بأحالته ي الجنسيي 

ن
ا ف

إل رئيس المنظمة المعنية

نعم

ال يرتبط تقديم المساعدة 
ي  ا بطبيعة / للناج 

ً
الضحية أبد

.التقرير أو نتيجة التحقيق

ن  / يحق لجميع الناجي 
الضحايا الحصول عىل 
ي غضون 

ن
24مساعدة آمنة ف

ساعة بناًء عىل موافقتهم 
ة .المستنت 

يجب مراعاة الرسية طوال 
إذا كان من الممكن اتخاذ مزيد من اإلجراءات، .العملية

كة ما  فاطلب الدعم من اللجنة الدائمة المشتر
ن الوكاالت للتحقيق وتأكد من تقديم  بي 

ي / المعلومات إل المشتكي  الناج 

كال

دعوة فريق تنسيق الحماية من 
ن  االستغالل واالنتهاك الجنسيي 

لالجتماع العاجل

في العراقاالستغالل واالنتهاك الجنسيين مخطط سيرعملية الحماية من 

نعم

: 
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/  هل المنظمة المعنية
ي المزعوم 

الجانن
معروف؟

نعم


