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Αγαπητοί Συνεργάτες, 

 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε μαζί σας ένα πακέτο πόρων για τη διευκόλυνση της 

επιχειρησιακής εφαρμογής του Πρωτοκόλλου των Ηνωμένων Εθνών για τις Καταγγελίες Σεξουαλικής 

Εκμετάλλευσης και Κακοποίησης με τη Συμμετοχή Εταίρων Υλοποίησης (Πρωτόκολλο ΕΥ των 

Ηνωμένων Εθνών). Στόχος είναι να μειωθεί ο κίνδυνος σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης 

(ΣΕΚ) κατά την υλοποίηση προγραμμάτων στον αναπτυξιακό και ανθρωπιστικό τομέα.  

Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο, σεξουαλική εκμετάλλευση αποτελεί οποιαδήποτε υφιστάμενη κατάχρηση ή 

απόπειρα κατάχρησης ευάλωτης θέσης, διαφοράς στην εξουσία ή εμπιστοσύνης για σεξουαλικούς 

σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της αποκόμισης χρηματικού, κοινωνικού ή πολιτικού 

οφέλους από τη σεξουαλική εκμετάλλευση άλλου ατόμου. Η σεξουαλική κακοποίηση είναι η υφιστάμενη 

ή επαπειλούμενη σωματική διείσδυση σεξουαλικής φύσεως, είτε διά της βίας είτε υπό άνισες συνθήκες ή 

συνθήκες εξαναγκασμού. Αυτές διαφέρουν από τη σεξουαλική παρενόχληση, η οποία ορίζεται ως 

οποιαδήποτε ανεπιθύμητη σεξουαλική πρόταση, αίτημα για σεξουαλική χάρη, λεκτική ή σωματική 

συμπεριφορά ή χειρονομία σεξουαλικής φύσεως ή οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά σεξουαλικής φύσεως 

που θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ή να θεωρείται ως προσβλητική ή εξευτελιστική για άλλο άτομο. 

Ως Ηνωμένα Έθνη, δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι οι εταίροι μας αντιμετωπίζουν τη σεξουαλική 

εκμετάλλευση και κακοποίηση μέσα από κατάλληλα προληπτικά, ερευνητικά και διορθωτικά μέτρα, όπως 

ορίζεται στο Πρωτόκολλο ΕΥ των Ηνωμένων Εθνών.  

Η διαδικασία ξεκινά με μια κοινή αξιολόγηση αποτελούμενη από οκτώ βασικά πρότυπα για την 

αξιολόγηση των οργανωτικών δυνατοτήτων των εταίρων μας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της 

ΣΕΚ. Η αξιολόγηση αναπτύχθηκε μέσω μιας διαδικασίας διαβούλευσης με ένα σύνολο εμπλεκόμενων 

φορέων, μεταξύ των οποίων οντότητες των Ηνωμένων Εθνών και εταίρους των οργανώσεων της κοινωνίας 

των πολιτών (ΟΚΠ). Έχει σκοπό να παρέχει στις οντότητες των Ηνωμένων Εθνών και τους εταίρους τους 

μια γραμμή βάσης για την καταγραφή της προόδου των οργανωτικών δυνατοτήτων των εταίρων σχετικά 

με το θέμα της Προστασίας από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και Κακοποίηση (ΠΣΕΚ) και για να 

προκαλέσει την ενίσχυση των οργανωτικών δυνατοτήτων σχετικά με την ΠΣΕΚ. 

Πέραν από τη διευκόλυνση της επιχειρησιακής εφαρμογής του Πρωτοκόλλου ΕΥ των Ηνωμένων Εθνών 

χρησιμοποιώντας ένα κοινό εργαλείο, με χαρά μας αναλαμβάνουμε και μια κοινή προσέγγιση. Αυτή 

περιλαμβάνει την κοινή αναγνώριση των αξιολογήσεων που πραγματοποιούνται από οποιαδήποτε 

συμμετέχουσα υπηρεσία των ΗΕ και την κοινή καθοδήγηση που περιλαμβάνεται στο παρόν πακέτο πόρων. 

  

Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει τα εξής:  

1. Πρότυπο σχεδίου αυτοαξιολόγησης και εφαρμογής και παρακολούθησης της ενίσχυσης 

δυνατοτήτων: Το πρότυπο περιλαμβάνει το εγκεκριμένο πρότυπο της Μόνιμης Διοργανικής 

Επιτροπής (IASC) (σε μορφή λογιστικού φύλλου) για την αυτοαξιολόγηση των εταίρων. 

Περιλαμβάνει, επίσης, φύλλα για το προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών, ώστε να κρίνει και να 

βαθμολογεί την αξιολόγηση, ένα πρότυπο που θα χρησιμοποιείται για την από κοινού ανάπτυξη 

ενός σχεδίου εφαρμογής της ενίσχυσης των δυνατοτήτων και για την παρακολούθηση του 

σχεδίου· 

2. Δουλεύοντας με το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών: Βασικές πληροφορίες για τους Εταίρους 

Υλοποίησης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη συμπλήρωση της Αξιολόγησης των 

Δυνατοτήτων για την Προστασία από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και Κακοποίηση: κοινό 

καθοδηγητικό υλικό για τους εταίρους στη διαδικασία αξιολόγησης, τεχνική καθοδήγηση για 

κάθε βασικό πρότυπο κατά τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης και σύνδεσμοι σε καλά 

παραδείγματα/χρήσιμους πόρους. 
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3. Εκπαιδευτική παρουσίαση του Πρωτοκόλλου των Εταίρων Υλοποίησης για την Προστασία από 

την σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση ΣΕΚ για τους εταίρους υλοποίησης 

 

Θα χαρούμε να λάβουμε τις παρατηρήσεις σας για το καθοδηγητικό υλικό ή το εργαλείο αυτό καθαυτό - 

μπορείτε να αποστείλετε τα σχόλιά σας στους ομολόγους σας στην οντότητα των Ηνωμένων Εθνών με την 

οποία συνεργάζεστε.  

 

Με εκτίμηση, 
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