
   ٣معلومات/ /١٤٤م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٩ كانون الثاني/ يناير ١٤  بعد المائة واألربعون الرابعةالدورة 
     EB144/INF./3  المؤقت من جدول األعمال ٥-٩البند 

  
  
  

  أحدث المعلومات عن الموارد البشرية، 
 فيها عن البرنامج العالمي للتدريب الداخلي بما

  
  

   الجنسي واالنتهاك الجنسي االستغاللرسالة اإلدارة لنهاية العام بشأن 
 المتعلقة بهماوالتبليغ عن االدعاءات 

 
  
  

  .لمعلومات المجلس التنفيذي طيه بناًء على طلب األمين العام لألمم المتحدة، يقدم المدير العام الرسالة المرفقة
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 الملحق

      
 رسالة اإلدارة لنهاية العام بشأن االستغالل الجنسي واالنتهاك الجنسي

  والتبليغ عن االدعاءات بشأنهما
 
 

التدابير الخاصة المتعلقة بالحماية من االستغالل الجنسي " بشأن من نشرة األمين العام ٦-٤لقسم با عمالً 
والية المنوطة بأمانة منظمة الصــــــــــــــحة العالمية في رفع عمًال بال)، و ST/SGB/2003/13" (الجنســــــــــــــي واالنتهاك

أشهد أنا )، ٢٠١٩التقارير إلى أجهزتها الرئاسية (بما في ذلك المجلس التنفيذي الذي ُيعقد في كانون الثاني/ يناير 
قد  بموجب هذا الكتاب أن منظمة الصـــــحة العالمية (المنظمة) ، المدير العام،إدهانوم غيبريســـــوس تيدروسالدكتور 

بّلغت األمين العام بجميع ادعاءات االســـــتغالل الجنســـــي واالنتهاك الجنســـــي التي اســـــُترعي انتباهها إليها، وأنها قد 
اتخذت جميع التدابير المالئمة لمعالجة هذه االدعاءات وفقًا للقواعد واإلجراءات المحددة للتعامل مع حاالت إســاءة 

  السلوك من جانب الموظفين.
  

فقد أتاحت المنظمة أمام جميع الموظفين واألفراد التابعين لها التدريب الذي يركز على  وفضــــــًال عن ذلك،
الجنسي. كما عملت على إذكاء وعي الموظفين واألفراد التابعين لها والمستفيدين  واالنتهاكمنع االستغالل الجنسي 

 واالنتهاكظر االســـتغالل الجنســـي من مســـاعداتها، بقدر ما يقتضـــيه األمر وباســـتخدام الوســـائل المالئمة، بشـــأن ح
  الجنسي وطرق التبليغ عن مثل هذه األفعال.

  
الشــــكاوى  بتقديمعلى جميع الشــــركاء، بما في ذلك فيما يتعلق كافة وتنطبق ســــياســــات المنظمة وٕاجراءاتها 

أمام  متاح عن التجاوزات للتبليغالســـــاخن  خط المنظمةبشـــــأن المخالفات والتماس الحماية. وفضـــــًال عن ذلك، فإن 
مقاولون. وقد ُعّدلت جميع الترتيبات التعاقدية للمنظمة من أجل اإلشــــــــــــــارة إلى الجميع، بما في ذلك الشــــــــــــــركاء وال

وقواعد الســـــــلوك المهني الخاصـــــــة بها.  على النحو الموثق في مدونة األخالقيات التي تعتنقهاالمبادئ األســـــــاســـــــية 
 المنظمة ما تتوقعهإشارة محددة إلى االستغالل الجنسي واالنتهاك الجنسي وتكرر تأكيد  وتنص هذه الترتيبات على

أن يتخذ شركاؤها اإلجراءات الالزمة لمنع االستغالل الجنسي واالنتهاك الجنسي ومعالجة أي ادعاءات بشأنهما  من
  بجدية.

  
يتعلق بمحاربة االســــــــتغالل الجنســــــــي وٕاقرارًا بأهمية الشــــــــفافية والمســــــــاءلة في منظومة األمم المتحدة فيما 

  نتهاك الجنسي، ُنفذ ذلك بحسن نية.واال
  

  
  إدهانوم غيبريسوس تيدروسالدكتور 

  المدير العام
  

  ٢٠١٩كانون الثاني/ يناير  ٣ ،جنيف
=     =     =  


