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I. پېژندګلوی 

ملتونو   ملګرو  اخیستنې   UNد  ګټه  ناوړه  او  استحصال  جنسي  د  ترڅو  کوي  کار  ګډه  په  سره  ملګرو  خپلو  د  ادارې  ډیری 

sexual exploitation and abuse (SEA)) مخه ونیسي او د پروګرام پلي کولو کې د )SEA   .خطرونه کم کړي 

اب ویلو لپاره زموږ د شریکانو ظرفیت ارزونه او  د دې کولو یوه الره دا ده چې د جنسي استحصال او ناوړه ګټه اخیستنې مخنیوي او ځو

  UNژمنې پوره کړي. د ملګرو ملتونو    PSEAسازمانونو او پلي کونکو شریکانو ګډ ظرفیت پیاوړې کړو ترڅو د    UNد ملګرو ملتونو  

ملتونو   پدې توګه زموږ پلي کونکي شریکان د ملګرو  UNHCRاو    UNFPA  ،UNICEF  ،WFPبرخه اخیستونکي ادارې په شمول د  

UN    په کارولو سره ارزوي. دا    ګډ ارزونې فورمېد ادارو او زموږ شریکانو ترمنځ د مشورتي پروسې په جریان کې رامینځته شوي د

 مخنیوي او ځواب ویلو لپاره تنظیمي پالیسۍ او طرزالعملونه ارزوي.   SEAد اتو اصلي معیارونو یوه ټولګه لري چې د 

کې د شریکانو سازماني ظرفیتونو پرمختګ    PSEAادارو او د دوی شریکانو ته په    UNد ارزونې موخه دا ده چې د ملګرو ملتونو  

پروتوکول د جنسي استحصال او ناوړه ګټه اخیستنې تورونو په اړه    UNرو ملتونو  ملګتعقیبولو لپاره یو اساسی لیک ورکړي. معیارونه د  

 .  چې پلي کونکي شریکان پکې شامل دي سره سمون لري

( د خپلو شریکانو سره د  aبرخه اخیستونکي ادارې او د دوی پلي کونکي شریکان به د ارزونې موندنې وکاروي    UNد ملګرو ملتونو  

د تطبیق  ( د ټاکل شوي یا موجوده شریکانو لپاره، د ظرفیت پیاوړتیا ته وده ورکړي  bو دوام ته خبر ورکوي؛  کاري ترتیباتو انتخاب ا

ظرفیت پیاوړتیا لپاره غوره هدف لرونکي او    PSEA( د  cکې د پرمختګ لپاره پیژندل شوي ساحې منعکس کوي؛    PSEAچې په   پالن

 . ( د پروګرامونو رسولو فعالیتونو بشپړتیا پیاوړتیا لپاره د څارنې او اقداماتو خبرتیاdهمغږي مالتړ چمتو کول؛ او 
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 دا سند زموږ پلي کونکو شریکانو ته د ارزونې پروسې او د هغې د پایلو په اړه الرښود چمتو کوي. 

II.  دPSEA  اړه کلیدي معلومات: ارزونې په 

 عمومي معلومات: 

برخه اخیستونکي ادارې د خپلو ټولو پلي کونکو شریکانو څخه غوښتنه کوي چې په پای کې ارزونه    UNد ملګرو ملتونو   ●

د ګډون کونکو ادارو لخوا منل کیږي تر هغه چې ارزونه    UNوشي. د مخکیني ارزول شوي شریکانو پایلې د ملګرو ملتونو  

ټ ورکولو مناسب طرزالعملونه؛ په تیرو قضیو کې  الندې معیارونه پوښي: د پرسونل الزمي معاینه؛ الزمي روزنه؛ د رپور

ادارې ممکن د پام وړ احتیاط ترسره    UNمناسب اقدام؛ کافي تحقیقاتي او مرستې وړتیاوې. په هرصورت، د ملګرو ملتونو  

د ګډ   کړي ترڅو ډاډ ترالسه کړي چې ارزونه د کوپراتیف تړون لخوا پوښل شوي موقعیتونه، سکتورونه یا فعالیتونه پوښلي او

 پلي کولو پالن کې اضافي عناصر اضافه کوي. 

نور سازمانونه   UNځینې نړیوالې نادولتي موسسې ال دمخه د دوی د مرکزي دفتر په کچه ارزول شوي دي. د ملګرو ملتونو  ●

الیتونو  کولی شي د ارزونې تصدیق کولو اسنادو غوښتنه وکړي، یا د هیواد په کچه د ځانګړي لوړ خطر ځایونو یا پلي شوي فع

 په اړه د ځینې اصلي معیارونو پلي کولو اضافي مالتړي اسنادو غوښتنه وکړي.  

یوه اداره به ګمارل کیږي چې ارزونه ترسره کړي او د    UNد هیواد په کچه د ارزونو د همغږي کولو لپاره، د ملګرو ملتونو   ●

شي د هغې د ماموریت، د پروژې/پروګرام مالي یا اداره کیدای    UNتصدیق او تعقیب فعالیتونه رهبري کړي. د ملګرو ملتونو  

جغرافیایي دائرې او د پروژې/پروګرام په چوکاټ کې د پلي شوي فعالیتونو ډولونو یا د لوړ خطر ځایونو پراساس وټاکل شي.  

انتخاب    د ادارې سره نوي شراکت ته ننوتل، د  UNد ملګرو ملتونو    مخکې  ارزونه به بشپړه شي   PSEAپه ډیرو مواردو کې، د  

 پروسې د یوې برخې په توګه یا، د موجوده شریکانو لپاره، د شراکت له دوام څخه مخکې. 

په عملیاتي شرایطو کې بدلون    کلونو مودې لپاره اعتبار لري، پرته لدې چې اهمیت شتون ولري  5د    د 'بشپړ ظرفیت' ارزونه ●

 ند کومې پیښې چې پخوانۍ بیا ارزونې ته اړتیا لري. اړو SEAپورې اړوند ظرفیتونو اغیزه کوي، یا د  PSEAچې د ملګري 

د بشري منابعو  .3فرعي تړون؛  –. سازماني مدیریت 2. سازماني پالیسي؛ 1اساسي معیارونه:  8 د ارزونې پوښښ PSEAد  ●

 . اصالحي تدابیر.8او  . څېړنه;7. مرستې او راجع کول؛ 6 . رپورټ ورکول5. الزمي روزنه؛ 4سیسټم؛ 

وړتیاوې   PSEAد خطر درجه بندي" لپاره اساس چمتو کوي او د ملګري اوسني    SEAمعیارونو شمیر چې د ملګري "د اصلي   ●

 په الندې ډول منعکس کوي: 

 اصلي معیارونه پوره کوي؛  8بشپړ ظرفیت: ملګري ټول  -

 التړ؛(، د پاتې تشو د حل کولو لپاره اړین م7- 6متوسط ظرفیت: ملګري ډیری اصلي معیارونه پوره کوي ) -

ظرفیت پیاوړتیا لپاره عاجل اقدام ته    PSEAیا لږ(، د    5ټیټ ظرفیت: ملګری یو څو اصلي معیارونه پوره کوي ) -

 اړتیا ده. 

 پروسه: 

دا برخه د ارزونې ترسره کولو لپاره اړین مهم ګامونه په پام کې نیسي چې هره اداره ممکن د داخلي پروسې د یوې برخې په توګه اضافي  

 ساعته وخت ونیسي.   2- 1اقداماتو ته اړتیا ولري. د ځان ارزونه باید نږدې 

 د شریک ځان ارزونه:   : 1ګام  

شریک د خپل ځان ارزونه ترسره کوي، یا د وړاندیز ځواب لپاره د بلنې د یوې برخې په توګه یا د ځان ارزونې ټیمپلیټ له   ●

کې    Iد مشر ادارې/دفتر لخوا چمتو شوي چې ملګري سره کار کوي، د دې سند په ضمیمه    UNالرې چې د ملګرو ملتونو  

   موجود تخنیکي الرښوونې په کارولو سره.

د مخکښې ادارې په مرسته، په انفرادي    UNارزونې فورمې په ترالسه کولو سره، ملګري، یا په خپله یا د ملګرو ملتونو  د ځان   ●

" د اصلي  n/aډول د هر اصلي معیار سره د موافقت لپاره د ځان ارزونه بشپړوي او د "هو" یا "نه" )یا( سره نرخ ورکوي. "

 لپاره(.   8او/یا  2معیارونو 

 نه کې دوه لومړنۍ پوښتنې شتون لري:  په ځان ارزو ●

د یوې بلې ادارې لخوا ارزول شوی وي، ملګري د ټولو مالتړو اسنادو    UNکه چیرې ملګری مخکې د ملګرو ملتونو   -

ظرفیت درجه بندي چمتو کوي، او فورمه د ملګرو ملتونو سازمان ته غوښتنه کوي،   SEAاو شواهدو سره نیټه او د  

 ن پاتې برخې بشپړ کړي. ارزونه. پرته له دې چې د خپل ځا
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)د بیلګې په توګه د میز    1د مرستې ګټه اخیستونکو یا د اندیښنې وړ خلکو سره مستقیم تماس نه لري   که ملګري د کوم -

پر بنسټ څیړنه( د دې هرې عملیاتو د یوې برخې په توګه، ملګري ممکن د ارزونې بشپړولو ته اړتیا ونلري. که چیري  

د مشرتابه ادارې لخوا چې ارزونه یې ترسره کړې وي، شریک کولی شي دا په فورمه    UNداسې وي د ملګرو ملتونو  

مخکښ ادارې ته وسپاري. په    UNې پاتې برخې بشپړولو پرته یې د ملګرو ملتونو  کې یادداشت کړي او د ځان ارزون 

ارزونه ترسره    PSEAد بل ادارې سره د    UNدې حالت کې، شریک باید په وروسته وخت کې یا د ملګرو ملتونو  

 کړي که چیرې د پروګرام فعالیتونو ماهیت بدل شي او د ګټه اخیستونکو سره مستقیم تماس ولري. 

مشرتابه    UNاساسي معیارونو د پوره کولو ثبوت په توګه د ملګرو ملتونو    8د اړوندو مالتړو اسنادو سره یوځای د    شریک ●

ادارې ته بشپړ شوی ځان ارزونه وړاندې کوي. د وړاندیز شوي مالتړاسنادو لیست چې باید د ارزونې لپاره راټول شي د ځان  

 درجه بندي مالتړ لپاره مختلف او/یا اضافي اسناد اضافه کولی شي. ارزونې فورمه کې شامل دي. شریکان د خپل ځان 

 ظرفیت ارزوي او ارزوي او د ملګري ظرفیت لومړني پریکړه کوي:  PSEAمشري اداره د ملګري  UNد ملګرو ملتونو  : 2ګام 

مالتړ سند بیاکتنه وکړي  مشر اداره به د ځان ارزونې او   UNد بشپړ شوي ځان ارزونې په ترالسه کولو سره، د ملګرو ملتونو   ●

مشري اداره د شریک څخه د وضاحت او/یا    UNاو درجه بندي تصدیق کړي. د دې وخت په جریان کې، د ملګرو ملتونو  

 اضافي مالتړي اسنادو غوښتنه وکړي. 

د خطر ټولیز درجه بندي په ګډون( د پلي    SEAمشري اداره به پایله )د    UNد دې بیاکتنې په بشپړیدو سره، د ملګرو ملتونو   ●

 کونکي ملګري سره شریکه کړي او د پرمختګ په برخو بحث وکړي. 

خطر درجه    SEAبرخه اخیستونکي شرکتونه هغه شریکانو ته اړتیا لري چې د منځني یا ټیټ ظرفیت    UNد ملګرو ملتونو   ●

کې کوم تشې په ټاکلي وخت په موده کې حل کړي )د دې  په پالیسیو، طرزالعملونو او سیسټمونو  PSEAترالسه کوي ترڅو د 

 ګام وګورئ(.  3تشو د حل کولو څرنګوالي په اړه 

برخه اخیستونکي شرکتونه ممکن پریکړه وکړي چې د هر پلي کونکي شریک سره ملګرتیا نه ساتي،    UNد ملګرو ملتونو   ●

 یش کې بشپړ ظرفیت نه ترالسه کوي. نوي کړي، تعلیق یا پای ته ورسوي کوم چې په یوه موافقه شوي مهال و

 د ظرفیت د پیاوړتیا د پالن پلي کول  : 3ګام 

ادارې به د پلي کونکو شریکانو سره په ګډه کار وکړي   UNد هر ډول پیژندل شوي تشو د حل کولو لپاره، د ملګرو ملتونو   ●

خطر درجه ترالسه کوي ترڅو د ظرفیت پیاوړتیا پراخه پلي کولو پالن رامینځته کړي.    SEAیا ټیټ ظرفیت د    چې د متوسط

 د پالن موخه دا ده چې پلي کوونکي ملګري په بشپړ ظرفیت کې راولي. 

پالیسیو، طرزالعملونو او سیسټمونو   PSEAپلي کونکي شریکان هڅول کیږي چې په تخنیکي الرښود کې چمتو شوي سرچینې د   ●

 پیاوړتیا لپاره د وسیلو په توګه وکاروي.  پراختیا یا

 

 څارنه: :  4ګام 

برخه اخیستونکي ادارې به د ظرفیت پیاوړتیا پلي    UNد دې منظم پروګرام د څارنې د یوې برخې په توګه، د ملګرو ملتونو   ●

ادارې    UNکولو پالن پلي کولو څارنه وکړي یا د هغو شریکانو لپاره چې په بشپړ ظرفیت کې نمرې ورکړي، د ملګرو ملتونو  

 اساسي معیارونو سره مطابقت لري.  8به نظارت وکړي ترڅو ډاډ ترالسه کړي چې دوی د  

 بیا ارزونه: : 5ګام 

په   ● بیا ارزونې    9میاشتو کې )  6که چیرې یو شریک بشپړ ظرفیت ونلري، د لومړنۍ ارزونې  میاشتې که چیرې د لومړۍ 

مشر اداره او پلي کوونکی شریک به په ګډه د پلي کونکي    UNمیاشتې تمدید ورکړل شي( د ملګرو ملتونو    3وروسته استثنایی  

 ظرفیت بیا ارزونه وکړي.  PSEAملګري 

برخه اخیستونکي ادارې ممکن پریکړه وکړي چې د پلي کونکو شریکانو سره ملګرتیا وساتي، نوي کړي،   UNتونو  د ملګرو مل ●

 تعلیق یا پای ته ورسوي چې د بیا ارزونې وروسته بشپړ ظرفیت ته رسیدو کې پاتې راغلي.

 
د عمل مستقیم یا غیر مستقیم ترالسه کونکي دي. په بل عبارت، دا هغه خلکو ته  UNد مرستې ګټه اخیستونکي هغه کسان دي چې د ملګري یا د ملګرو ملتونو  1

 UNملګري یا د ملګرو ملتونو اداره یا ورسره کار کوي او/یا خدمت کوي یا د مرستې په لټه کې دي او معموال د  UNاشاره کوي چې یو ملګری یا د ملګرو ملتونو 

له ادارې پرته د   UNد ادارې پرسونل په وړاندې د زیان مننې او انحصار په شرایطو کې وي. پدې کې هر هغه فعالیتونه شامل دي چې ملګري یې د ملګرو ملتونو 

درجه بندي یوازې هغه وخت پلي کیږي کله چې ملګري کوم   نورو ادارو سره د تړون الندې ترسره کوي. له همدې امله، د "ګټه اخیستونکو سره هیڅ اړیکه نه"

یړنه. په هرصورت، که  فعالیت نه ترسره کوي چې د مرستې ګټه اخیستونکو یا د زیان منونکو ټولنو نورو غړو سره اړیکه ولري، د بیلګې په توګه، د میز پر بنسټ څ

   اخیستونکو سره اړیکه لري، شریک باید د ارزونې څخه تیر شي. چیرې ورته ملګري وروسته بیا داسې فعالیتونه ترسره کړي چې د ګټه
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تورونه یا    SEAدی شي که چیرې د  د پنځو کلونو په موده کې د شرایطو د بدلون په صورت کې بیا ارزونې ته اړتیا لیدل کی  ●

 پیښې د ملګري ظرفیت اغیزمن کړي.  

 نړیوال غیر دولتي سازمانونه: 

ګډون کونکي ادارې به د نړیوالو نادولتي موسسو ارزونه همغږي کړي. که د ملګرو    UNد امکان تر حده، د ملګرو ملتونو   ●

له یوې څخه زیاتې ادارې یا دفتر د ارزونې غوښتنه وکړي، نړیواله نادولتي موسسه باید دوی ته د بلې پاتې ارزونې   UNملتونو  

 په اړه خبرداری ورکړي.  

کن په ابتدایي توګه د مرکزي دفتر په کچه ترسره شي، د ځینو پوښتنو سره،  د خورا مرکزي نړیوالو نادولتي موسسو ارزونه مم ●

یا د هغې برخې د هیواد په کچه ارزول کیږي. په هرصورت، د غیر متمرکز نړیوالو نادولتي موسسو لپاره، ارزونه به د هیواد  

لومات ممکن د نورو ادارو لخوا لپاره اضافي بشپړونکي مع  INGOsپه کچه ترسره شي. د مرکزي دفتر په کچه ارزول شوي  

د ځینې سکتورونو یا ساحوي ځایونو یا اضافي ظرفیت لوړولو یا نظارت فعالیتونو پلي کولو پالن کې اضافه شوي لپاره اړین 

شریکان ممکن د هیواد په کچه اضافي ارزونې   INGOتورونو سره د    SEAوي. برسیره پردې، د لوړ خطر ځینې شرایط یا د  

 شریک د مرکزي دفتر په کچه ارزول شوی وي.   INGOري، حتی که د ته اړتیا ول
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 : تخنیکي الرښوونه Iضمیمه 

د   UNد ځان ارزونه کیدای شي پخپله د انتخاب ټیمپلیټونو کې مدغم شي، یا دا ممکن یو جال سند وي چې ملګري ته د ملګرو ملتونو  

اصلي معیارونو څخه جوړه ده چې ملګري یې تمه کیږي بیاکتنه   8مشرتابه لخوا ورکړل شوی وي. په هرصورت، د ځان ارزونه د  

 وکړي او رپورټ ورکړي.  

 

لپاره پلي کیږي( د    8او    2یوازې د اصلي معیارونو    n/a" ورکوي )n/aارزونې بشپړولو لپاره، ملګري ځان ته "هو"، "نه" یا "د ځان  

یو شریک ځان ته د "هو" ځان درجه ورکوي که چیرې دا الندې ذکر شوي لږترلږه اړتیاوې    هر اصلي معیار لپاره د ځان درجه بندي.

اډه نه وي چې ایا دا معیار پوره کوي یا نه، شریک کولی شي په وسیلې باندې تبصرې اضافه کړي او  پوره کړي. که چیرې یو ملګری ډ

 UNادارې څخه چې ارزونه ترسره کوي د مالتړ غوښتنه وکړي. کله چې ملګري خپله ارزونه د ملګرو ملتونو    UNد ملګرو ملتونو  

د خطر درجه بندي بیاکتنه او ګمارلو    SEAمالتړ اسناد هم وسپاري ترڅو د  مخکښ ادارې ته وسپاري، نو دا باید د هر اصلي معیار لپاره  

   کې مرسته وکړي.

 مهرباني وکړئ په یاد ولرئ چې د ځان ارزونې فورمه کې دوه لومړنۍ پوښتنې شتون لري: 

ادو او شواهدو  د یوې بلې ادارې لخوا ارزول شوی وي، ملګري د ټولو مالتړو اسن   UNکه چیرې ملګری مخکې د ملګرو ملتونو   ●

ظرفیت درجه بندي چمتو کوي، او فورمه د ملګرو ملتونو سازمان ته غوښتنه کوي، پرته له دې چې د    SEAسره نیټه او د  

 خپل ځان پاتې برخې بشپړ کړي. ارزونه. 

ک یې په  که چیرې ملګری د مرستې ګټه اخیستونکو سره مستقیم تماس ونلري )د بیلګې په توګه د میز پر بنسټ څیړنه(، شری  ●

مخکښ ادارې ته بیرته ورکوي. په    UNفورمه کې یادونه کوي او د ځان ارزونې پاتې برخې بشپړولو پرته، د ملګرو ملتونو  

د بل ادارې سره ترسره کړي که    UNارزونه یا د ملګرو ملتونو    PSEAدې حالت کې، ملګري باید په وروسته وخت کې د  

 او د ګټه اخیستونکو سره مستقیم تماس ولري.  چیرې د پروګرام فعالیتونو ماهیت بدل شي

 د اسنادو / شواهدو سپارلو په اړه عمومي الرښود 

هغه شریکان چې د دریمې ډلې اسناد د شواهدو په توګه وړاندې کوي باید وښیي چې دوی په داخلي سازماني پروسو کې   .1

بیلګې په توګه، د قربانیانو خدماتو ته د راجع کولو لپاره  کومه بهرنۍ پالیسي، الرښود یا کړنالره شامله کړې یا یې منلې ده. د 

( باید د سازمان لخوا السلیک شي یا د SOPبهرنۍ یا د ادارې ترانسپورت روزنه، د چلند کوډ، یا معیاري عملیاتي کړنالره )

سي د دوی د داخلي  یادداشت یا نورو مالتړ اسنادو سره وښودل شي چې دا ښیي چې سازمان دریم اړخ تصویب کړی دی. پالی 

 پالیسۍ په توګه.  

پالیسۍ او طرزالعملونه باید په ټولو پرسونل پلي شي، پشمول د کارمندانو، داخلي،  PSEAد هر اصلي معیار لپاره، د  .2

   رضاکارانو، مشاورینو او نورو اړوندو عمله. د دې ژبې شواهد باید روښانه وي.

پالیسي تصویب شي. د بریښنالیک له الرې مسودې یا لیکل شوي توضیحات  ټول سپارل شوي شواهد باید لیکلي او د سازمان  .3

 به ونه منل شي.  

 

      

( مناسبه 4)
څارنه او مالتړ 

 فعالیتونه

( مستند 3)
پریکړه په 

شمول. د ظرفیت 
پیاوړتیا د تطبیق 

 چوکاټ

( د ملګرو 2)
 UNملتونو 

 سازمان
بیاکتنه او د  

شریک ظرفیت 
 لومړني ټاکنه

( د شریک ځان 1
 ارزونه

( د شریک 5)
ظرفیت وروستی 

 ټاکنه
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 اصلي معیار: تنظیمي پالیسي  .1

 

a)  :د ارزونې معیارونه 

په   د    PSEAملګري  یې  ملګري  چې  وي  شامل  تړون  شوی  لیکل  یو  باید  کې  سند  دې  په  لږترلږه،  لري.  سند  پالیسۍ  د  کې 

ST/SGB/2003/13  برخه کې لیست شوي چلند معیارونه مني.” 3په 

 

b)  :لږترلږه اړتیاوې 

د   شریک  کوونکی  پلي  کې،  حال  عین  د    PSEAپه  چې  کوم  لري،  بیان  پالیسۍ  د  سند  پالیسۍ  د  اړه  په  پالیسي  ساتنې  د  او/یا 

ST/SGB/2003/13  برخه کې لیست شوي چلند معیارونه پوره کوي. 3په   

 

  PSEAپه اړه د    PSEAپه دې توګه، لږترلږه اړتیا پوره کیږي او ملګري کولی شي پخپله "هو" درجه ورکړي، که چیرې ملګري د  

ځانګړي حوالې سره د پالیسۍ سند ولري. که چیري داسې نه وي، شریک ځان د "نه" په توګه ارزوي او دا معیار به د ظرفیت پیاوړتیا 

 پلي کولو پالن کې اضافه شي. 

 

مخنیوي او ځواب ورکولو لپاره   SEAپالیسي رامینځته کړي چې د  PSEAکه څه هم الزمي ندي، شریکان په کلکه هڅول کیږي چې د 

 روښانه ژمنتیا څرګندوي. شریکان باید د خپلو پالیسیو اسنادو جوړولو یا پیاوړي کولو په وخت کې الندې اساسي اړخونه شامل کړي:  

 سره ورته یا د پام وړ ورته(؛ د تعریف UNد ملګرو ملتونو روښانه تعریف ) SEAد  ●

 یو ښکاره منع کول؛  SEAد  ●

 ټول تورونه باید سمدستي رپورټ شي؛  SEAد رپورټ ورکولو مکلفیتونه: هغه اړتیا چې د  ●

 رپورټ ورکوي باید د هر ډول غچ اخیستنې څخه خوندي وي؛  SEAد څټونکی محافظت: هغه کسان چې د  ●

د مرکزي نقطو ټاکل شامل وي، لکه   PSEAواضح رولونه او مسؤلیتونه: پدې کې ممکن د کلیدي مسؤلیتونو د اخیستو لپاره د  ●

مرکزي    PSEA  د داخلي سیسټمونو پراختیا، د پرسونل روزنه او د پوهاوي لوړول، او د نورو اړوندو لوبغاړو سره همغږي )د

 وګورئ(؛    نقطو لپاره د حوالې عمومي شرایط

 ، ترڅو ډاډ ترالسه شي چې ټول په نښه شوي لیدونکي پدې پوهیږي.شفافه او روښانه ژبه، د محلي شرایطو سره مطایق ●

 

شریک ملګری کولی شي له خپل موجود اسنادو څخه بیاکتنه وکړي، د سرچینو الندې چمتو شوي کینډۍ غوره کړي ترڅو خپله پالیسي  

 پالیسي رامینځته کړي.  SEAبیان کړي یا د خپلو وړتیاوې او اړتیاوې پراساس یوازینی 

 

c)  ړي اسناد:  مالت 

 الندې د وړاندیز شوي اسنادو لیست دی چې د ځان ارزونې درجه بندي مالتړ لپاره کارول کیدی شي:  

د دریمې ډلې اسنادو په   - د چلند کوډ )داخلي یا بین المللی اداره/ دریم ګوند که چیرې د شریک سازمان لخوا تصویب شوی وي  -

 اړه پورته یادونه وګورئ(؛ 

 پالیسي؛  PSEAد  -

پالیسي او/ یا د پرسونل قراردادونو ترالسه کولو/ السلیک کولو لپاره د معیاري طرزالعملونو    PSEAد ټول پرسونل لپاره د   -

 باندې بندیز او د طرزالعمل یا پالیسۍ الزمي تعقیب شامل دي.  PSEAاسناد چې په 

 

d) سرچېنې : 

توګه شتون لري ترڅو د پلي کولو پالن رامینځته کولو کې مرسته وکړي او اصلي  الندې سرچینې د حوالې یا ظرفیت لوړولو موادو په  

 معیار پوره کړي. 

دا پالیسي په خپل    PSEA: پورته لست شوي ټول اصلي عناصر پکې شامل دي. شریکان کولی شي د  2پالیسي کینډۍ  PSEAد   ●

 داخلي چوکاټ کې تطبیق کړي؛ 

 : شریک ملګری کولی شي دا کړنالره په خپل داخلي چوکاټ کې تطبیق کړي.  3د چلند کوډ کینډۍ ●

 نورې ګټورې سرچینې: 

 (؛ 11)مخ.  پلي کولو لپاره الرښوونې PSEA-MOS ،2013د او  (PSEA-MOSلږترلږه عملیاتي معیارونه ) ●

 (; 12. )مخ. 2017، د پلي کولو چټک حواله کتاب PSEAد اتحاد،  CHSد  ●

 
  PSEA( سکرتریت IFRCسره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون )وګورئ، د  پالیسي CESVI PSEAد پالیسیو نورو نمونو لپاره،  PSEAد 2

 .پالیسي
(  NRCد مسلکي چلند لپاره زموږ معیارونه د ناروې د کډوالو شورا ) . طریقه  IRCد (، IRCد چلند د نورو نمونو لپاره وګورئ: د ژغورنې نړیواله کمیټه )3

 ته مراجعه پکې شامله ده.  PSEA، چې کارمندانو لپاره د چلند اصول
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 . 2010، جون د جنسي استحصال او ناوړه ګټه اخیستنې د مخنیوي لپاره ګام په ګام الرښودمتقابل عمل،  ●

 

 فرعي قرارداد کول  –اصلي معیار: سازماني مدیریت   .2

 

a)  ارزونې معیارونه:د   

”د شریک ملګری قراردادونه او د شراکت تړونونو کې یو معیاري ماده شامله ده چې فرعي قراردادیان اړ کوی ترځو )د افرادو څخه  

ته د مخنیوي او ځواب ویلو لپاره    SEAمنع کوي او    SEAپرته ځکه چې دوی د پرسونل الندې راځي( هغه پالیسي غوره کړي چې  

 .“ اقدامات وکړي

 

b)  :لږترلږه اړتیاوې 

د ادارې په   UNشریکان د خپلو فرعي قراردادیانو تخنیکي او مسلکي وړتیا لپاره مسؤل دي. فرعي قراردادي کارول د ملګرو ملتونو  

دا پدې مانا ده چې فرعي قراردادیان هم باید د خپلو کارمندانو لخوا  وړاندې د تړون له مخې شریک د خپلو مکلفیتونو څخه نه خالصوي.

 په ماده کی باید لږترلږه دا شامل وي:   د مخنیوي لپاره ټول مناسب اقدامات وکړي.  SEAد 

 نې څرګند منع؛ د جنسي استحصال او ناوړه ګټه اخیست  ●

پیښیږي مناسب   SEAد جنسي استحصال او ناوړه ګټه اخیستنې مخنیوي لپاره د مناسبو اقداماتو ترسره کولو مکلفیت او کله چې   ●

 اصالحي اقدامات وکړي. 

 

که چیرې پلي کونکی شریک ملګری فرعي قراردادیان ولري او وښیې چې پدې کې یو معیاري ماده شامله ده چې فرعي قراردادیانو ته  

ته د مخنیوي او ځواب ویلو لپاره اقدامات وکړي، د پورته ذکر شوي    SEAمنع کوي او    SEAاړتیا لري ترڅو هغه پالیسۍ پلي کړي چې  

ریک ملګری کولی شي خپل ځان د "هو" سره وارزوی. که نه، تطبیق کوونکی شریک ملګری د "نه" سره  لږترلږه اړتیاو سره سم، ش

ځان ارزولی شئ او دا معیار د ظرفیت پیاوړتیا پلي کولو پالن کې اضافه کیږي. که شریک ملګری فرعي قراردادیان ونه لري، ملګري  

چیرې دا وضعیت بدل شي او ورته شریک ملګری وروسته له بلې    " سره د ځان ارزونه وکړي. په هرصورت، کهn/aکولی شي د "

 ادارې سره فعالیتونه فرعي قرارداد کوي، دا به د بیا ارزونې تضمین وکړي.  

 

د  په عین حال کې، د فرعي قراردادیانو لخوا د کارمندانو لخوا د جنسي استحصال او ناوړه ګټه اخیستنې مخنیوي لپاره مناسب اقدامات بای 

(  3( د پرسونل الزمي معاینه کول؛ )2( د جنسي استحصال او ناوړه ګټه اخیستنې څرګند منع؛ )1شامل وي، لکه څنګه چې اړونده دي: )

( د سمدستي مسلکي مرستې لپاره د  5د ټولو تورونو الزمي رپورټ ورکول؛ )  SEA( د 4الزمي روزنه؛ )  SEAد خپلو پرسونل لپاره د 

SEA    ( د  6کول؛ )د قربانیانو راجعSEA   د هر ډول تورونو تحقیق کول. د فرعي قراردادیانو څخه دا ډول توقعات هم د شریکانو په

 وګورئ(.  1پالیسي کې شامل کیدی شي )اصلي معیار  PSEAخپله 

 

پیښو مخنیوي او    SEAکه چیرې شریک ملګری پالن لري چې د بل شرکت سره د فرعي قرارداد فعالیتونه ترسره کړي، شریک باید د  

 ځواب ورکولو لپاره اړین رپورټ ورکولو میکانیزمونه ولري. 

 

c)  :مالتړي اسناد 

 الندې د وړاندیز شوي اسنادو لیست دی چې د ځان ارزونې درجه بندي مالتړ لپاره کارول کیدی شي: 

 د فرعي قراردادیانو لپاره قراردادونه / د شراکت تړونونه  -

پالیسي تعقیب کړي چې پورته ذکر شوي عناصر پکې    PSEAشواهد چې فرعي قراردادیان / شریکان اړ دي چې د سازمان   -

 شامل دي 

 

d) سرچېنی : 

ظرفیتونو مختلف    PSEAشریکان کولی شي په دې الرښود کې چمتو شوي سرچینو ته مراجعه وکړي ترڅو د دې فرعي قراردادیانو  

ین کولو په وخت کې ګټور د معیاري بند د ډیزا  ماده  11د عرضه کوونکي د چلند قانون    UNد ملګرو ملتونو    اړخونه پیاوړي کړي.

 عناصر وړاندې کوي. 

 

 . د اساسي معیاري بشري منابعو سیسټمونه 3

 

a) د ارزونې معیارونه : 

"د مناسب سکرینینګ له الرې د دندې نوماندانو لپاره د ارزونې سیستماتیک طرزالعمل شتون لري. پدې کې باید لږترلږه، د جنسي ناوړه  

په اړه د تحقیقاتو له    SEAچلند لپاره د حوالې چیک کول او د دندې نوماند لخوا ځان اعالنول شامل وي، دا تاییدوي چې دوی هیڅکله د  

نو تابع ندي )انضباطي، اداري یا جرمي(، یا د دندې پریښودل تحقیقاتو ته دوام ورکوي او په داسې تحقیقاتو کې له همکارۍ امله د بندیزو
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 څخه ډډه کوي.” 

 

b)  :لږترلږه اړتیاوې 

شریکان باید کافي محافظتونه پلي کړي ترڅو د هغو اشخاصو د ګمارلو مخه ونیسي چې د جنسي ناوړه چلند پخوانی ریکارډ لري. د  

SEA   تیرو سرغړونو لپاره د پرسونل سکرینینګ باید د استخدام پروسې الزمي برخه وي. لږترلږه، په سکرینینګ کې باید الندې ټول

 شامل وي: 

ید اړ وي چې په جنسي ناوړه چلند کې د مخکینۍ ښکیلتیا په اړه ځان اعالن کړي او د حوالې تصدیق کولو  د کار نوماندان با ●

 پرمهال د پخوانیو کارګمارونکو لخوا د داسې معلوماتو افشا کولو ته رضایت ورکړي؛ 

 د پخوانیو کارګمارونکو سره د حوالې معاینه کول باید د استخدام پروسې الزمي برخه جوړه کړي؛  ●

 له ټولو پرسونل څخه باید غوښتنه وشي چې د سازماني چلند کوډ یا معادل کوډ السلیک کړي؛  ●

 بندونه باید د تړون په تړونونو کې مدغم شي  PSEAد  ●

 

اړوند ټول اسناد باید د پرسونل په فایل/ریکارډ کې وساتل شي ترڅو ډاډ ترالسه شي چې فرد به بیا ګمارل نشي که چیرې    PSEAد  

 تورونه د قوي تحقیقاتو پراساس ثابت شي یا که چیرې فرد د تحقیقاتو پرمهال اداره پریږدي. 

 

یار لپاره لږترلږه اړتیاو پوره کولو لپاره کافي ندي. تر هغه حده کې د مخکینۍ ښکیلتیا ځان افشا کول د دې مع  SEAپه عموم کې، پخپله 

حساس حوالې معاینو او/یا رسمي شالید معاینه کولو لپاره اړتیا سره مل وي. د مثال په   - PSEAچې په قانوني توګه ممکنه وي، دا باید د 

( لخوا تصویب شوی د  SCHRد بشردوستانه غبرګون لپاره د رهبرۍ کمیټې )  فشا کولو سکیمد ناوړه چلند اتوګه، د بین المللی اداره  

سازمانونو لپاره لږترلږه معیار رامینځته کوي ترڅو د دوی د استخدام پروسې د یوې برخې په توګه د هغو خلکو په اړه معلومات شریک  

 سي ځورونې "بد چلند" ترسره کولو په اړه موندل شوي. کړي چې د جنسي تیري او جنسي استحصال یا د کار په جریان کې جن 

 

لږترلږه اړتیا پوره کیږي او ملګري کولی شي پخپله "هو" درجه ورکړي، که چیرې ملګري وښیي چې دا د سکرینینګ کافي اقدامات  

 پالن کې اضافه شي. لري. که چیري داسې نه وي، ملګري د "نه" سره ځان ارزوي او دا معیار به د ظرفیت پیاوړتیا پلي کولو 

 

c)  :مالتړي اسناد 

 الندې د وړاندیز شوي اسنادو لیست دی چې د ځان ارزونې درجه بندي مالتړ لپاره کارول کیدی شي:  

 د حوالې چیک کولو ټیمپلیټ په شمول د جنسي بد چلند چیک کول )پشمول د پخوانیو کارګمارونکو حواله او د ځان اظهار(؛  -

 د استخدام کړنالرې.  -

 

d) سرچېنی : 

 اړونده مرکزي نقطې څخه ترالسه کیدی شي.  PSEAد  UNاو/یا د ملګرو ملتونو  UNCTسرچینې د موقعیت مشخص دي او د 

● https://www.interaction.org/resource-library/psea-in-the-employee-lifecycle-action-against-

hunger / 

 

 . اصلي معیار: اړینه روزنه 4

 

a) :د ارزونې معیارونه   

او اړونده کړنالرو کې د ټولو کارکونکو لپاره الزمي روزنې )آنالین یا په شخصي توګه( لري. په روزنه کې باید   PSEA"ملګري په  

( هغه کړنې چې  3د منع کولو څرګندول؛او    SEA( د  2(;تعریف سره سمون لري   UNتعریف )چې د    SEA( د  1لږترلږه شامل وي:  

 د ترسره کړي )د بیلګې په توګه د تورونو سمدستي رپورټ ورکول او د قربانیانو راجع کول(.” کارکونکې یې بای 

 

b) :لږترلږه اړتیاوې   

کې الزمي شاملولو او تازه کونکې روزنې تنظیم کړي. دا ډول روزنه باید   PSEAشریکان باید په منظم ډول د ټولو کارکونکو لپاره په  

 لږترلږه شامل وي:  

 (; تعریف  UN’sیو روښانه تعریف( ورته یا د پام وړ ېوشانته  SEAد  ●

 یو ښکاره منع کول؛   SEAد  ●

 هر ډول تورونه باید سمدستي رپورټ شي؛  SEAد اړتیا ده چې د  ●

 ادعا شوي قربانیان باید سمدستي، مسلکي مرستې ته راجع شي.  SEAهغه اړتیا چې د  ●

 

مناسب روزنه    PSEAلږترلږه اړتیاوې پوره کیږي او ملګري کولی شي پخپله "هو" درجه ورکړي، که چیرې ملګري وښیي چې دا د  
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 نه" سره ځان ارزوي او دا معیار به د ظرفیت پیاوړتیا پلي کولو پالن کې اضافه شي. لري. که چیري داسې نه وي، ملګري د "

 

c)  :مالتړي اسناد 

 الندې د وړاندیز شوي اسنادو لیست دی چې د ځان ارزونې درجه بندي مالتړ لپاره کارول کیدی شي: 

 د کلنی روزنیز پالن؛  -

 د روزنې غونډه؛ -

 د روزنې کڅوړه )د دریمې ډلې اسنادو په اړه پورته یادداشت وګورئ که اړوند وي(؛   -

 د حاضرۍ او نمونې د اخیستو لپاره د پالیسۍ اړتیا  -

 د روزنې نمونې سندونه؛  -

 روزنیز رپورټ.  -

 

d)  :سرچېنی 

د   پوره کول کې موجود هر روزنیز مواد وکاروي    URLچیرته چې یو ملګري خپله روزنه نه وي ترسره کړې، دا کولی شي په الندې  

 روزنې اړوند مکلفیتونه په الندې ډول دي:  

● IASC ,‘ د   - جنسي ناوړه چلند ته نه ویل( شریکانو لپاره د جنسي استحصال او ناوړه ګټه اخیستنېSEA  او جنسي ځورونې )

(SHڅخه د ساتنې په اړه د ادارې روزنه ) 2020، مئ ; 

● UN  آنالین روزنه پهPSEA ; 

 کال.  2013، د دسمبر اخیستنې د مخنیوي د روزنې الرښودنېد جنسي استحصال او ناوړه ګټه متقابل عمل،  ●

 

 . کلیدي معیار: رپورټ ورکول  5

 

a) :د ارزونې معیارونه   

تورونو رپورټ    SEA"ملګري د ماشومانو په ګډون د کارکونکو، ګټه اخیستونکو او ټولنو لپاره میکانیزمونه او کړنالره لري چې د  

 " ورکړي چې د رپورټ ورکولو اصلي معیارونو سره مطابقت لري )د بیلګې په توګه خوندیتوب، محرمیت، روڼتیا، السرسی(

 

b)  :لږترلږه اړتیاوې 

 :4تورونو رپورټ ورکړي  SEA( د 2( تورونه ترالسه کړي او 1شریکان باید په داخلي توګه کافي میکانیزمونه ولري 

 تورونو ترالسه کولو لپاره د رپورټ ورکولو میکانیزمونه باید لږترلږه الندې اساسي عناصر شامل کړي:   SEAد  (1

د رپورټ ورکولو میکانیزمونه باید د کارولو لپاره اسانه وي، په پراخه کچه د کارکونکو، مرستې ترالسه کونکو او   السرسی: ●

ل شي. د کارونې احتمالي خنډونه باید لیرې شي )د بیلګې په توګه ستونزمن سیمه ایزو ټولنو ته په پراخه کچه خپاره او وده ورکړ 

یا بهرنۍ ژبه، لګښتونه او د دوی کارولو لپاره اړین وخت(، د هدف لیدونکو په پام کې نیولو سره، په شمول د مختلفو عمرونو،  

 جندر، تعلیمي صالحیت او وړتیاو خلک. 

ولو میکانیزم ته اړتیا ده چې په وخت سره ځواب چمتو کړي، په مناسبه توګه د روزل  د شکایاتو په سمه توګه فعالیت ک  غبرګون: ●

 شویو کسانو لخوا په مناسبه توګه سرچینې او عملیات شي.  

بلور    : خوندیتوب ● ویسل  د  کې  پدې  کړي.  تضمین  خوندیتوب  لپاره  ورکولو  رپورټ  اندیښنو  او  تورونو  هغو  د  باید  شریکان 

و د معلوماتو محافظت شامل دي. د رپورټ ورکولو میکانیزم کارولو ته وده ورکولو دمخه د  محافظت، شخصي خوندیتوب ا 

 محافظت تدابیر باید تنظیم شي. 

شکایتونه باید په کلکه په محرم ډول اداره شي او د معلوماتو د افشا کیدو مخنیوي لپاره باید مناسب   محرمیت او نامعلومې: ●

دارنګه شکایت کوونکو ته باید د نصېحت په توګه د شکایت د ثبتولو او د شکایت د تعقیب محافظتونه په پام کې ونیول شي. هم

 د پایلو په ګډون د داسې کړنالرې د اغیزو په اړه هم مشوره ورکړل شي.

شریکان باید ټولو شکایت کونکو ته کړنالرې تشریح کړي، پشمول چې معلومات به څنګه شریک شي، له چا سره او    رڼښت:  ●

د کوم هدف لپاره، د تحقیقاتو او ژوندي پاتې شویو سره د مرستې لپاره. پدې کې د اجباري رپورټ ورکولو لپاره د سازمان  

 مکلفیتونو خبرتیا هم شامله ده. 

 

 
ته  UNپراګراف وګورئ: "ملګرو  19ته دواړه د تورونو رپورټ ورکولو ته اړتیا لري )د پروتوکول  UNڅخه ملګرو ملتونو  IPد ګټه اخیستونکو او پروتوکولد  4

ملګري ادارې ته د   UNدی چې په سمدستي توګه د ملګرو  د تورونو په اړه عمومي منشي ته رپورټ ورکول. دا د پلي کونکو شریکانو مسؤلیت SEAاړتیا ده چې د 

SEA  تورونه رپورټ کړي، د دې رپورټ ورکولو مکلفیت د یوې برخې په توګه. دا د ملګروUN  د ملګري ادارې او اړوند پلي کونکي شریک ګډ مسؤلیت دی، د

ورکول، او د ساحې په کچه د رپورټ ورکولو میکانیزمونو رامینځته کولو ډاډ  تورونو د اجباري رپورټ ورکولو ټولو اړوندو کارکونکې ته خبر SEAد  UNملګرو 

 ترالسه کول." 
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ادارې ته رپورټ ورکړي چې دوی ورسره موافقه لري. که دوی معلومات    UNکان دنده لري چې د ملګرو  تطبیق کونکي شری  (2

پټ کړي، رپورټ نه ورکوي، یا په قصدي ډول غلط معلومات ورکړي، دا د همکارۍ تړون له مخې د بندیزونو پایله کیدی  

 ته راجع کړي.   UNتورونه ملګرو  SEAشي. د رپورټ ورکولو میکانیزمونه باید د دې وړتیا ولري چې د 

 

تورونو لپاره د رپورټ ورکولو میکانیزمونو ظرفیت رامینځته کړي، د داخلي او    SEAبرسیره پردې، شریکان کولی شي د  

تورونو یا د کارکونکو او د مرستې ترالسه کونکو لخوا د اندیښنو    SEAبهرني رپورټ ورکولو میکانیزمونو په کارولو سره د  

رپورټ ورکولو میکانیزمونه په پراخه نظرونو یا    PSEAکولو اسانتیا لپاره. د امکان په صورت کې، دوی باید د  رپورټ ور

 د شکایتونو میکانیزمونو کې شامل کړي ترڅو د دې چینلونو د باور، امتیاز، او سرچینو څخه ګټه پورته کړي.  

 

له همدې امله لږ تر لږه اړتیا پوره کیږي او ملګري کولی شي پخپله "هو" درجه ورکړي، که ملګري وکولی شي دا وښیي چې دا د رپورټ  

( د سازمان د کارکونکو لپاره د رپورټ  1ورکولو کافي میکانیزمونه لري. د رپورټ ورکولو کافي میکانیزمونه باید الندې عناصر وښیې: ) 

( دا چې سازمان په فعاله توګه د رپورټ ورکولو چینلونو  3( د سازمان د پروګرامونو ګټه اخیستونکو لپاره، او )2شتون، )ورکولو چینلونو  

مرکزي ارزونو لپاره، دا مهمه ده چې د رپورټ   INGOته د السرسي څرنګوالي په اړه د خپلو ګټه اخیستونکو ترمنځ پوهاوی لوړوي. د  

په کچه وي او په محلي ژبه کې شتون ولري. که چیري داسې نه وي، ملګري د "نه" سره ځان ارزوي او    ورکولو چینلونو شواهد د هیواد

 دا معیار به د ظرفیت پیاوړتیا پلي کولو پالن کې اضافه شي.  

 

c)   :مالتړي اسناد 

 الندې د وړاندیز شوي اسنادو لیست دی چې د ځان ارزونې درجه بندي مالتړ لپاره کارول کیدی شي:  

 خلي شکایت او نظرونو میکانیزم؛د دا -

( کې ګډون )د دریمې ډلې اسنادو  CBCMsد ګډ رپورټ ورکولو میکانیزمونو یا د ټولنې پر بنسټ د شکایت کولو میکانیزمونو ) -

 په اړه پورته یادښت وګورئ(؛ 

 د خبرو اترو توکي؛   -

 د پوهاوي لوړولو پالن؛ PSEAد  -

 د رپورټ ورکولو میکانیزم تشریح؛  -

 ور پالیسي. بلو- د ویسل  -

 

d) سرچېنی : 

الندې سرچینې شریکانو ته د حوالې یا ظرفیت لوړولو موادو په توګه چمتو شوي ترڅو ملګري سره د پلي کولو پالن رامینځته کولو کې  

 مرسته وکړي او منځ معیارونه پوره کړي. 

 کال;   2016، د سپتمبر  اجنسې کې د ټولنې پر بنسټ د شکایتونو میکانیزمونه- د غوره تمرین هڅه کولو الرښونې انټر  IASCد   ●

،  اجنسې د همکارۍ په اړه- نړیوال معیاري عملیاتي کړنالرې د ټولنې پر بنسټ د شکایت میکانیزمونو کې د انټر  IASCد   ●

2016 ; 

● ChildrenSave the   ، .بنډل الرښودنو  ورکونې  حساب  پروګرام     د 

 (  42-25څپرکی "د نظرونو او شکایتونو اداره کول"، ;مخ.    4)په ځانګړې توګه    2013،  سرچینې  Save the Childrenد   

 

● UNHCR ، کال. 2020، د سپتمبر اړه عملیاتي الرښودنېاغیزمنو خلکو ته د حساب ورکولو په 

   نړیوال ډشبورډ PSEAپه نړیوال ځواب کې د  ●

       د متقابل عمل ټولنې پر بنسټ د لیدنې ټول کټ محافظت ●

 

 کلیدي معیار: مرستې او راجع کول  .6

a)  ما یښت:د ارزونې از   

قربانیان د دوی    SEAملګري یو سیسټم لري چې د  نورو وسیلو سره مطابقت ولري،    SEAد    UNپروتوکول او د ملګرو    IPد  "

شبکې او/یا د جنډر پر   PSEAاړتیاو او رضایت پراساس په سیمه ایزه توګه موجود مالتړ خدماتو ته راجع کړي. پدې کې د هیواد دننه د  

( سیسټمونو )چیرې چې د تطبیق وړ وي( او/یا د ادارې په کچه د راجع کولو الرې په فعاله توګه مرسته کول  GBVبنسټ تاوتریخوالی )

 " شامل دي. 

 

b) :لږترلږه اړتیاوې   

ترسره شوي سمدستي مسلکي   قربانیان چې ادعا شوي د دوی کارکونکو لخوا SEAدا د شریک مسؤلیت دی چې ډاډ ترالسه کړي چې د 

مرستې ترالسه کوي، یا دوی ته د مستقیم خدماتو چمتو کولو یا اړونده خدماتو چمتو کونکو ته راجع کولو سره چیرې چې رضایت ورکړل  

 شوی وي.  
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 مرستې اسانه وې:  ( کله چې دد قربانیانو د مرستې پروتوکولملګري باید الندې اصولو پیروي وکړې )

ټولو قربانیانو ته چمتو شي، پرته له دې چې قرباني د پلټنې یا کومې بلې حساب ورکونې کړنالرې    SEAمرستې او مالتړ به د  ●

 سره پیل کړي یا همکاري وکړي.  

جنسیت سره    مرستې او مالتړ باید په داسې طریقه چمتو شي چې د قربانیانو په مرکز، د حقونو پر بنسټ، عمر، معلولیت او ●

حساس، غیر تبعیض او کلتوري پلوه مناسب وي. د قربانیانو حقونه او غوره ګټې باید الرښوونه وکړي چې څنګه مرسته او  

کلنۍ څخه کم عمر( مرستې او مالتړ باید په داسې طریقه چمتو شي    18مالتړ ډیزاین او چمتو کیږي. د ماشومانو قربانیانو ته )د  

 انسیون کې درج شوي حقونو سره مطابقت ولري، په ځانګړې توګه "د ماشوم غوره ګټې".  چې د ماشوم د حقونو کنو

زیانمنو ته چمتو شوې مرستې باید د "هیڅ زیان ونه رسوي" اصولو ته به غاړه کیږدي او په داسې طریقه به چمتو شي چې د   ●

وړاندې د ساتنې لپاره د خوندیتوب تدابیر چمتو    دوی د حقونو، وقار او هوساینې په لټه کې وي. دا کیدای شي د غچ اخیستنې په

 کړي، د جرم پېښه او نا امېدې احساس کول.  

د قربانیانو د محرمیت، په باورې توګه او د مرستې په اړه د خبرتیا رضایت ته باید درناوی وشي. قربانیان )یا د دوی مور او   ●

پریکړه وکړي چې دوی ورته اړتیا لري، او معلومات باید   پاالر/پالونکي چیرې چې مناسب وي( حق لري چې د مرستې په اړه

د شته انتخابونو بشپړ لړۍ په اړه چمتو شي. قربانیان باید د هغو کړنو یا پروسو د پرمختګ او پایلو څخه خبر شي چې دوی یې  

 اندیښمن کړي. 

نوني جبران په شمول چیرې چې  قربانیان حق لري چې د حساب ورکونې د تطبیق وړ تدبیرونه تعقیب کړي، په شمول د قا ●

 وغواړي.  

 

 د قربانیانو/ژغورونکو لپاره عام خدمتونه شامل دي:   SEAد 

 

 تفصیل د خدمت ډول 

اقدامات ترڅو د غچ   ● خوندیتوب او محافظت  یا محافظت  لپاره سمدستي خوندیتوب  د ژغورونکو او شاهدانو 

ژوندي پاتې شوي خوندیتوب  اخیستنې یا نور تاوتریخوالی خطر په نښه کړي، لکه د  

تښتیدلو   توګه هغه ځای چې د زیان څخه  په  بیلګې  )د  پالن جوړونه، خوندي سرپناه 

 اشخاصو ته لنډمهاله خوندیتوب وړاندې کوي(، د ځای په ځای کولو مالتړ

پروفیلیکسس   ● طبې پاملرنه وروسته  کیدو  افشا  د  شمول  په  پاملرنه،   post-exposureطبي 

prophylaxis (PEP  د )HIV    ساعتونو   72مخنیوي لپاره )د احتمالي افشا کیدو په

(، د امیندوارۍ پاملرنه، د امیندوارۍ  STIsکې(؛د جنسي لیږد شوي انتاناتو درملنه )

 بیړني درمل

 رواني روغتیا پاملرنه، احساساتي او عملي مالتړ، یا په انفرادي یا د ټولنې پر بنسټد  ● روانی ټولنیز مالتړ

 د قانوني مرستې خدمتونه، په شمول وړیا حقوقي مشورې، حقوقي استازیتوب او نور.  ● حقوقي خدمتونه 

بیا   ● د اساسي موادو مرسته  لپاره د خوړو، جامو، سرپناه، د ښوونځي  پاتې کیدو  او د  د ژوندي  یوځای کول 

 معیشت مالتړ

په پایله کې  SEAد 

زیږیدلي ماشومانو لپاره 

 مالتړ

طبی او روانی ټولنیزه پاملرنه او د زیږیدنې او د ماشومانو د مالتړ د ادعاوو تعقیب، د  ●

 اړونده ملی حكومتونو په ملتیا

 

شریکان باید د محلي خدماتو چمتو کونکو یو تازه لیست ولري، کوم کي چې باید د ماشومانو او لویانو ژوندي پاتې کیدو لپاره   ●

اختیارونه شامل وي چیرې چې اړونده وي )د بیلګې په توګه د ماشومانو او لویانو طبي پاملرنې چمتو کونکي نومونه(. په ډیری  

او د ماشومانو د خوندیتوب خدماتو نقشه وکاروي او یا د اړوندو ادارو د راجع    GBVجوده  قضیو کې، شریکان کولی شي د مو 

او د ماشومانو د خوندیتوب د همغږۍ ډلې. په   GBVشبکه او په هیواد کې د  PSEAکولو الرې وکاروي، لکه په هیواد کې د 

هیواد دفترونو سره هم مشوره    UNICEFیسف  ځانګړې توګه په هغو قضیو کې چې ماشومان پکې شامل وي، ملګري باید د یون 

 5وکړي. 

چیرې چې د خدماتو رسېدو کې نیمګړتیاوې شتون لري او اړین خدمتونه شتون نلري، مرستې او مالتړ باید د شریکانو داخلي   ●

د مثال په   سرچینو په کارولو سره قربانیانو ته ورکړل شي. د خدماتو رسېدو کې د تشو د حل کولو لپاره اضافي سرچینې ممکن

 
نې د قربانیانو په په ځینو مواردو کې، سازمانونه کولی شي د ځانګړتېا چمتو کولو لپاره اضافي تمویل ته السرسی ومومي د جنسي استحصال او ناوړه ګټې اخیست 5

  خدمتونه )د "باور فنډ"( د عمومي منشي لخوا تاسیس شوی. د باور فنډ په اړه د نورو معلوماتو لپاره، وګورئ:  مالتړ کې د باورې فنډ له الرې

fund-trust-https://conduct.unmissions.org/remedial . 
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 . ډچمتو شوي د جنسي استحصال او ناوړه ګټې اخیستنې د قربانیانو په مالتړ کې د باور فن توګه 

یا څو   ● المللي  بین  ته الرښوونه وکړی کوم چې د موجوده  پروسې  باید د حواله کولو  ټاکلې کړنالره  او یوه  ادارې کړنالرو 

پروتوکولونو سره یو ځای شوی وی. د پروسه باید هغه ګامونه په ګوته کړي چې په مناسب ډول روزل شوي کارکونکو ته  

 اړتیا لري.

 

له همدې امله لږترلږه اړتیا پوره کیږي او ملګري کولی شي پخپله "هو" درجه ورکړي، که چیرې ملګری وښیې چې دا یو سیسټم لري  

مرکزي ارزونو لپاره، دا مهمه ده چې د رپورټ    INGOقربانیان په ځایی توګه موجود مالتړ خدماتو ته راجع کړي. د    SEAچې د  

ورکولو چینلونو شواهد د هیواد په کچه وي او په محلي ژبه کې شتون ولري. که چیري داسې نه وي، ملګري د "نه" سره ځان ارزوي او  

 ولو پالن کې اضافه شي. دا معیار به د ظرفیت پیاوړتیا پلي ک

 

c)  :د مالتړي اسناد 

 الندې د وړاندیز شوي اسنادو لیست دی چې د ځان ارزونې درجه بندي مالتړ لپاره کارول کیدی شي:  

 د داخلی یا بین المللي اجنسی د حواله کولو الره ) د دریم طرف د اسنادو په اړه پورته یادښت وګورئ(؛  -

 خدماتو چمتو کونکو لیست؛ په اړوندو ځایونو کې د شته   -

 ( توضیحات؛SOPد راجع کولو الرو یا معیاري عملیاتي پروسیجرونو ) -

 ژغورونکو لپاره د راجع کولو فورمه؛  GBV/SEAد  -

 د قضیې مدیریت اصولو په اړه د قربانیانو مرستې او/یا روزنې په اړه د تطبیق وړ الرښوونې.  GBVاو  GBVد  -

 

d) سرچیني : 

الندې سرچینې شریکانو ته د حوالې یا ظرفیت لوړولو موادو په توګه چمتو شوي ترڅو ملګري سره د پلي کولو پالن رامینځته کولو کې  

 مرسته وکړي او منځ معیارونه پوره کړي. 

 و ژغورونکو لپاره مرسته: د ټول

)د قربانیانو   پروتوکول  UNد جنسي استحصال او ناوړه ګټې اخیستنې قربانیانو ته د مرستې چمتو کولو په اړه د ملګرو ملتونو   ●

 د مرستې پروتوکول(؛ 

 مخکي راتلونکي(؛fد قربانیانو د مرستې پروتوکول پلي کولو تخنیکي یادښت )  ●

د بشردوستانه عمل کې د جنډر پر بنسټ د تاوتریخوالي د مداخلو د ادغام لپاره الرښوونې د خطر کمول، د انعطاف لوړول او   ●

 ; IASC ,2015 ، د بیا رغونې سره مرسته کول

کارمندانو او اړوندو کارکونکې لخوا د جنسي استحصال    UN/NGO/IGOیانو د مرستې الرښود: د ملګرو ملتونو  قربان   SEAد   ●

د ملګرو    ECHA/ECPS،  او ناوړه ګټه اخیستنې له قربانیانو سره د مرستې لپاره د هیواد په کچه د میکانیزمونو رامینځته کول

 ؛ 2009حصال او ناوړه ګټه اخیستنې څخه د ساتنې په اړه، اپریل او نادولتي موسسو کاري ځواک د جنسي است  UNملتونو 

 .  UNFPA ,2015 ,په بېړنیو حاالتو کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالی د مخنیوی او ځواب لپاره لږ تر لږه معیارونه ●

هراړخیزه تګالره او د ملتونو د کارکوونکو او اړوند لخوا    UNد جنسی استثمار له قربانیانو سره د مرستې او مالتړ په اړه د   ●

 . 2007، ناوړه چلند

 . 2017جنوري  1، د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالی د قضیې د مدیریت الرښودونه ●

، د کډوالو، راستنیدونکیو او داخلی بې ځایه شویو په وړاندې جنسی او جنسیتی تاوتریخوالی. د مخنیوی او ځواب الرښودونې ●

UNHCR 2003، مئې. 

 . 2020 2کتوبر ، اUNHCR، د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالی د مخنیوی ، د خطر د لږوالی او ځواب په اړه پالیسی ●

 . 2020دسمبر  1، په ځواب کې د قربانی شوی مرکز په اړه پالېسې UNHCR´sد جنسی بد چلند په اړه د  ●

   نړیوال ډشبورډ PSEAپه بشری ځواب کې د  ●

 مرسته کول د ماشومانو د ساتنې لپاره:  

لپاره د ساتنه کول د جنسی تېری څخه: په بشری تنظیماتو کې د روغتیا او روانی ټولنیزو خدمتونو د  ● پاملرنې  د ماشومانو 

 ; International Rescue Committee/UNICEF ,2012,  وړاندې کوونکو لپاره الرښودونه

د   د ماشومانو په ساتنه کې د قضیې مدیریت رول: د قضیې د مدیریت او د ماشومانو د ساتنې لپاره د بهرنۍ ادارې الرښودونه. ●

 ؛ 2014، د ماشومانو د ساتنې کاری ډلې، جنوری پالیسۍ او پروګرام د مدیرانو او د قضیو د کارکوونکو یو الرښود

 

 تحقیقات  . کلیدي معیار:7

a) :د ارزونې معیارونه   

د ادعاوو د څیړنې لپاره یوه پروسه لری او کوالی شی شواهد وړاندې کړی. په دې کې کیدی شی د پلټنو لپاره د حواله   SEA"ملګرې د 

 کولو سیستم شامل وی چیرته چې د کور ظرفیت شتون نه لری.” 
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b)  :لږترلږه اړتیاوې 

کې شامل دی پرته له ځنډ او د پام سره د ټولو   د ادعاوو مسلکی پلټنه چې د دوی کارکونکې په  SEAشریکان باید ډاډ ترالسه کړی چې د  

شاملو کسانو د خوندیتوب او ښه والی په اړه ترسره کیږی. په وخت او مسلکی پلټنه ضروری ده چې د ترسره شویو کړیو د حساب ورکولو  

لټنې باید د یو شمېر مهمو اصولو  د هغې د شریکانو د صفر زغم پالېسې په کار اچوی. پ   UNډاډ ترالسه کړی، د قربانیانو لپاره عدالت او  

 په اړه ترسره شی ، په لږ تر لږه کې ، مګر محدود به نه وې: 

په باورې توګه، خوندیتوب، بې طرفی، اعتراض، بشپړوالی، د ټولو برخه مندو د پروسې د حقوقو لپاره وخت او درناوی پکې  ●

 شامل دې؛ 

 او شاهدانو لپاره د مالتړ خدماتو ته کافي محافظت او راجع کول؛ د اړتیا په صورت کې، د تفتیش په بهیر کې د قربانیانو  ●

 د شاهدانو او قربانیانو سره د تحقیقاتي پروسې او پایلو سره منظم اړیکه او تعقیب، لکه څنګه چې مناسب وي؛  ●

 مناسب تعقیب، د انضباطي/قراردادي عمل په شمول کله چې تورونه ثابت شي؛ ●

 ه وړ ملي چارواکو ته د قضیو راجع کول، که مناسب وي؛ د جرمي تحقیقاتو او تعقیب لپار ●

د معیاري طرزالعملونو مجموعه چې د تفتیش پروسې الرښودنه کوي، په شمول د تفتیش برخه اخیستونکو برخه او مسؤلیتونه   ●

 ترڅو د ټولو ښکیلو لپاره مناسبه پروسه یقیني کړي.  

 

ې کړي چې شریک  د تورونو د تحقیق لپاره یوه پروسه لري او کولی شي شواهد وړاند  SEAکه چیرې پلي کوونکی شریک وښیې چې دا  

کولی شي پخپله "هو" سره درجه بندي کړي. که چیري داسې نه وي، ملګري د "نه" سره ځان نرخ ورکوي او دا معیار د ادارې بیاکتنې 

 وروسته د ظرفیت پیاوړتیا پلي کولو پالن کې اضافه کیږي. 

یو پیچلي او ډیری وختونه ګران کار وي. نو له همدې    د تحقیقاتو ترسره کول روزل شوي مسلکي تحقیق کونکو ته اړتیا لري او کیدای شي

امله د شریکانو لپاره اړینه ده چې د دوی د تحقیقاتو وړتیاوې ژر تر ژره وارزوي. چیرې چې په کور کې ظرفیت شتون نلري )د بیلګې 

لي تحقیقاتو ترسره کولو مسولیت  په توګه د داخلي تحقیقاتو پروسیجرونه او وقف شوي تحقیقات یا کارمندان چې په رسمي توګه د داخ

لري(، شریکان باید د مسلکي تحقیقاتو خدماتو یا مشاور تحقیق کونکو ته چټک السرسی یقیني کړي چې په پراختیا یا بشري ترتیباتو کې 

ل شامل وي  د تحقیقاتو ترسره کولو سره واقف وي. پدې کې ممکن د مسلکي خدماتو چمتو کونکي سره د ساتونکي په اساس قرارداد کو

ادارې ته حق ورکوي چې تحقیقات    UNترڅو د اړتیا په صورت کې د سمدستي ګمارنې ډاډ ترالسه شي. د همکارۍ تړون د ملګرو ملتونو  

 ادارې سره مشوره وکړي یا غوښتنه وکړي.  UNترسره کړي او ملګري یې د تحقیقاتو د ترسره کولو لپاره د ملګرو ملتونو 

 

د جنسي استحصال، ناوړه ګټه اخیستنې او جنسي ځورونې په اړه د    فنډ  OCHAد  وړ شریکان ممکن د تمویل لپاره هم وړتیا ولري  

سازمانونو او وابسته شریکانو لخوا کارول کیدی شي چې د وقف شوي تحقیقاتو ظرفیت نلري، یا د    IASCتحقیقاتو لپاره، کوم چې د  

 محدود تحقیقاتو ظرفیت نلري. 

 

شریکان کولی شي نور انتخابونه هم وپیژني ترڅو د دوی اړتیاوې او وړتیاوې پوره کړي )د بیلګې په توګه د پرو بونو حقوقي خدماتو  

 نه کول چې د تحقیق کونکي ذمه وار/ګمارل یا د پلټونکو حوض کاروي(. کارول، د یو ملګري غوښت 

 

هغه اداره چې دوی ورسره کار کوي د تحقیقاتو د ترسره کولو په وخت کې خبر وساتي، او د  UNهمکاران اړ دي چې د ملګرو ملتونو 

 ي رپورټ بشپړ او نه تایید شوی نمونه چمتو کړي.  ادارې ته چې دوی ورسره کار کوي د تحقیقات   UNتحقیقاتو په پای کې د ملګرو ملتونو  
6  

 

c)   :مالتړي اسناد 

 الندې د وړاندیز شوي اسنادو لیست دی چې د ځان ارزونې درجه بندي مالتړ لپاره کارول کیدی شي:  

 تورونو بیاکتنې لپاره لیکل شوی تورنې؛ SEAد  -

 ملګري ژمنې؛ د تحقیق لپاره وقف شوي سرچینې او/یا د مالتړ لپاره د  -

 د تفتیش پالیسي/پروسیجرونه پکې شامل دي؛ SEAیا  SEAد ناسم چلند د تحقیقاتو کړنالرې چې  -

 د مسلکي تحقیقاتي خدماتو سره قرارداد وکړې.  -

 

d) سرچېنی : 

رامینځته کولو کې  الندې سرچینې شریکانو ته د حوالې یا ظرفیت لوړولو موادو په توګه چمتو شوي ترڅو ملګري سره د پلي کولو پالن  

 مرسته وکړي او اصلي معیارونه پوره کړي. 

 د شکایتونو او څیړنو مرحلې: 

 
د  ادارې سره کار کوي، مهرباني وکړئ الندې اسناد وګورئ:  UNتحقیقاتو په اړه د شریکانو د مکلفیتونو په اړه د اضافي معلوماتو لپاره چې د ملګرو ملتونو د 6

 . د ساحې په کچه عمومي شرایط WFPد او  د ملګرتیا تړونونه UNHCRد , و شرایط عمومي شرطونه ا UNFPAد ، یونیسف عمومي شرطونه او شرایط
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● IASC , د نمونې شکایتونه او د تحقیق طرزالعملونه او الرښودونه دSEA 2004)ډرافټ(،  پورې اړوند . 

● IASC , دPSEA کال.  2013، د مارچ  لپاره د لږترلږه عملیاتي معیارونو پلي کولو لپاره الرښوونې 

● IASC ،2019، اپریل د جنسي استحصال، ناوړه ګټه اخیستنې، او جنسي ځورونې په اړه د تحقیقاتو لپاره فنډ 

 . 2016،  د ماشومانو د خوندیتوب د تورونو مدیریتد ماشومانو خوندي ساتل،  ●

● WHO  په بیړنیو حاالتو کې د جنسي تاوتریخوالي د څیړنې، مستند کولو او څارنې لپاره اخالقي او خوندیتوب سپارښتنې ،

2007  . 

، د  د مرستندویه کارمندانو لخوا د جنسي استحصال او ناوړه ګټه اخیستنې د قضیو څیړنه: ننګونې او سپارښتنې اتحاد، CHSد  ●

2016 CHS  اتحادPSEA  کال: بنکاک، تایلنډ.   2016د سپتمبر  6- 5کنفرانس ته د پس منظر کاغذ 

د بشردوستانه سازمانونو لپاره الرښود چې د دوی د کارمندانو لخوا د ناوړه ګټه اخیستنې،   - د تحقیقاتو الرښوونې  اتحاد،    CHSد   ●

لپاره  کولو  تحقیق  او  کولو  ترالسه  تورونو  فساد  یا  درغلۍ     استخراج، 

 کې بیاکتنه شوی(.  2015)په   2006 ،

د خوندي سازمانونو جوړول: د بشردوستانه کارکونکو لخوا د ناوړه ګټه اخیستنې   (،  CVAاجنسې )د رضاکارانه ادارو نړیواله   ●

 .  2007، او ناوړه ګټه اخیستنې تورونو ترالسه کولو او تحقیق کولو په اړه د روزنې مواد

 : هغه څیړنې چې د ماشوم ژوندي پاتې شوي او شاهدان پکې شامل دي

● UNICEF/UNODC  ، د مسلکي او پالیسي جوړونکو لپاره د عدالت مسلو په اړه السي کتاب چې د ماشومانو قربانیان او د

د ماشومانو  ، او همدارنګه د هغې  2009، نیویارک،  UNد جنایي عدالت د السي کتاب لړۍ،    ،جرم شاهدان پکې شامل دي

 (.  دوستانه نسخه

 

 . کلیدي معیار: تړلې اقدامات 8

 

a)  :د ارزونې معیارونه 

 تورونو په ځواب کې مناسب اصالحي اقدام کړی، که کوم وي.“  SEA”ملګري د 

 

b)  :لږترلږه اړتیاوې 

پخوانۍ تورونه چې د دې کارکونکن پکې شامل دي او د دې په ځواب کې د اصالحي اقداماتو او د کړنو    SEAهمکاران اړ دي چې د  

 شواهد افشا کړي.  

 

ږي. مخکې لدې چې د خطر کچه راټیټه شي یو شمیر اصالحي اقدامات  پخوانی ریکارډ لري لوړ خطر ګڼل کی  SEAهغه شریکان چې د 

 باید ترسره شي. 

 

د تیرو تورونو پورې اړوند معلومات او د هغه له مخې ترسره شوي اصالحي اقدام به په نامعلوم ډول/د شخصي معلوماتو پرته او په  

 هیواد کې د کار ملي مقرراتو سره مطابقت ولري. 

 

 یر بشپړ لیست دی چې د دې پریکړې کولو کې په پام کې نیول کیدی شي: الندې د فکتورونو غ

 ;  7ته خبر ورکړ UNتور ملګرو ملتونو  SEAملګري په سمدستي توګه د  ●

 تور په اړه یوه بشپړه او شفافه څیړنه ترسره شوې چې ملګري پکې ښکیل دي؛  SEAد  ●

 سره شریکې شوې.  UNتور په اړه د تحقیقاتو پایلې د ملګرو ملتونو  SEAد  ●

 د ګنانهګار په وړاندې مناسب کړنې شوی، که چیرې تور ثابت شي؛  ●

 )تورل شوي( قربانیانو ته کافي مرستې او محافظت چمتو شوي؛ SEAد  ●

 سیستماتیک مسلو او کلیدي تشو د حل کولو لپاره د وخت پورې تړلی عمل پالن پلي شوی.  د ●

 

پخوانۍ قضیې ولري او دا ثابته کړي چې دا کافي اصالحي اقدامات ترسره کړي ملګري کولی شي    SEAکه چیرې پلي کونکي ملګري د  

چیري نه، تطبیق کوونکی ملګری د "نه" سره ځان ارزوي. د  د "هو" سره ځان ارزونه وکړي او اړونده مالتړي اسناد چمتو کړي. که  

د ادارې لخوا د ملګري د ځواب د کفایت د بیاکتنې وروسته، که دا معلومه شي چې د شریک لخوا ترسره شوي اصالحي    UNملګرو ملتونو  

کیدی، تر هغه چې دا په اطمینان   پداسې حال کې چې یو نوی شریک نشي ښکیل  اقدامات ناکافي دي، موجوده ملګرتیا باید وځنډول شي،

پخوانۍ تورونه نه وي درلودلي ملګري کولی شي ځان    SEAکه ملګري د    سره وښیي چې دا کافي اندازه اخیستې ده. اصالحي اقدامات.

 ي کړي.  " درجه بندn/a' نقطه ترالسه کړي که چیرې دوی پخپله "1" سره درجه بندي کړي. ملګري به د دې اصلي معیار لپاره ' n/aد "

 

 
 د هرې ادارې اړوند تحقیقاتي خدماتو دفترونو ته رپورټ ورکړل شي.   UNد تیرو تورونو سره باید د ملګرو ملتونو  SEAد  موجوده شریکان 7
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c)  :مالتړي اسناد 

 الندې د وړاندیز شوي اسنادو لیست دی چې د ځان ارزونې درجه بندي مالتړ لپاره کارول کیدی شي:  

 بشپړ شوي عمل پالن؛  PSEAد اصالحي اقداماتو د پلي کولو شواهد لکه د  -

 خطرونو پیژندلو او کمولو لپاره ځانګړي اقدامات.  SEAد پروګرام په وړاندې کولو کې د  -

 

d) سرچېنی : 

په اړه د ملګري تیرو تورونو او په ځواب کې د اصالحي ګامونو    SEAد دې ارزونې معیار لپاره هیڅ سرچینې شتون نلري ځکه چې دا د  

پوښتنه لرئ، مهرباني وکړئ خپل د ملګرو  په اړه اندیښنه لري. که چیري تاسو د دې اصلي معیار ته د ځواب ورکولو څرنګوالي په اړه  

 ادارې مرکزي نقطې ته ورشئ.   UNملتونو 
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