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  جمعيات موظفي بيان ممثل
 منظمة الصحة العالمية

 
 

 السيد الرئيس، السادة أعضاء المجلس التنفيذي والمندوبون والزمالء الموّقرون،  
 
تمر منظمـة الصـحة العالميـة بعمليـة تحـّول. ويهـدف هـذا التحـّول إلـى تعزيـز وقـع أهـداف المنظمـة وقيمهـا  -١

تحّول أيضًا إلى المشاركة سياسيًا مع جميع الدول، ألن وأثرهما على برنامج العمل الصحي العالمي. ويهدف هذا ال
 الصحة ُتعد بالفعل اختيارًا سياسيًا.

 
نها، يجـب علينـا دولنـا ومجتمعاتنـا المحليـة ونحّسـفـي صـحة اللـى الخـارج كـي نرصـد إاهتمامنـا  نوّجـهوكما  -٢

ل الــدكتور تيــدروس أدهــانوم كمــا قــافأيضــًا أن ننظــر إلــى الــداخل وأن نقــّيم مــدى تمتــع مالكنــا الــوظيفي بالصــحة. 
تابعــة لــه كمــدير التــي أصــبحت التــي ألقاهــا علــى القــوى العاملــة الجديــدة  الكلمــاتأوائــل  كلمــة مــنغيبرييســوس، فــي 

. لـن نسـتطيع إلـى إنجـازه كمنظمـة انصـبو ، فلـن يمكننـا تحقيـق مـا على الصعيد الـداخليعام: "إذا لم نتمتع بالصحة 
 ."فحسب ذلك

 
جمعيات موظفي منظمة الصحة العالمية وبرنـامج األمـم المتحـدة المشـترك لمكافحـة األيـدز والوكالـة  رّ ويسُ  -٣

موظف علـى صـعيد العـالم، أن تسـمع إعـراب اإلدارة الجديـدة  ٩٠٠٠الدولية لبحوث السرطان، التي تمثل أكثر من 
بالتحـــديات وتتصـــدى لهـــا  عها، تقـــرّ عـــن هـــذا الشـــعور. فالقيـــادة الفّعالـــة، والســـيما فـــي منظمـــة بحجـــم منظمتنـــا واتســـا
 وهـــذهقيمهـــا، يعتنقـــون ة المنظمـــة و مباشــرة. والقـــادة الحقيقيـــون ينقلـــون رؤيـــتهم إلـــى اآلخـــرين بوضــوح، ويتبنـــون مهّمـــ

 .حكماً كّون هدفًا مُ تُ لدمج معًا تنب أن العناصر يج
 
نبـذل ُقصــارى  فــنحن رام فـي الســنوات األخيـرة.للمنظمـة لــم تكـن علــى مـا ُيــ علــى الصـعيد الــداخليوالصـحة  -٤

هــذا  يمكننــا أن نشــعر بــالفخر الجمــاعي إزاء نتــائجو جهــدنا لتلبيــة احتياجــات الصــحة العالميــة والتصــدي لتحــدياتها، 
دخال عدد غير مسبوق من التغييرات على الئحة إل نتيجةفيه الضعف  إن مجتمعنا الداخلي دبّ ومع ذلك ف، الجهد

 الموظفين.
 
مكـان عمـل يعنـي منظمـة  فـي أي. واألمـان يزدهـرحتـى  بالصـحة واألمـانيتمتـع فإن أي مجتمع يجب أن  -٥
عـــادة الهيكلـــة إلتعبئـــة المـــوارد أو  فـــي فّعاليـــةالمـــن ضـــياع وظـــائفهم نتيجـــة لعـــدم  خوفـــاً فيـــه الموظفـــون  يتـــوجس ال

التحــرش  يخشــون فيــهالعشــوائية. واألمــان يعنــي مكــان عمــل ال يتعــرض فيــه الموظفــون لتســلط األقــران والتحــرش، أو 
مثـل هـذا السـلوك، يعلـم الموظـف أن المنظمـة سـوف تقتلعـه قبـل أن يستشـري.  تضـحأشـكاله القبيحـة، وعنـدما ي كلب

واألمــان يعنـــي أن المـــوظفين فـــي جميـــع أنحــاء العـــالم تتـــاح لهـــم مرافـــق الرعايــة الصـــحية واألدويـــة الميســـورة التكلفـــة 
ن الصـحة لعمـوم النـاس. واألمـان يسـمح للمـوظفين بـالتركيز سعيهم إلى تحقيق قـدر أوفـر مـ أثناء ،ألنفسهم وألسرهم

 على العمل الذي التزموا به، وهو تحسين صحة الجميع.
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المشـــاركة إال إذا تمتـــع الموظفـــون باألمـــان. ومشـــاركة المـــوظفين هـــي األســـاس الـــذي  تتحقـــقوال يمكـــن أن  -٦
وأن يتلقـــوا  ملهمـــاً أن يكـــون عملهـــم  ستســـتند إليـــه المنظمـــة للوصـــول إلـــى أهـــدافها. ولكـــي يشـــارك الموظفـــون، يجـــب

د وأن يتماهوا مـع قيمـه. ويتطلـب االرتبـاط الكامـل هياكـل احالتقدير عليه. ويجب أن يشعروا أنهم جزء من مجتمع و 
تعمــل علــى اإلعــالم والتعريــف والتبــادل فــي اّتجــاه الــداخل فــي ســبيل حشــد القــوى فــي اّتجــاه  ،داخليــة قويــة لالتصــال

ترتفـــع المعنويـــات و . عـــدٍ مُ  فـــاألمراآلخـــرين.  صـــبحون مصـــدرًا إللهـــام، يالموظفـــون ملهمـــينيكـــون الخـــارج. وعنـــدما 
 وُتصبح الرؤية مشتركة ويزداد الطموح.

 
وقيادة المدير العام الجديد للقـوى العاملـة التابعـة لـه تشـّجع جمعيـات المـوظفين. فـنحن نشـعر بالتفـاؤل إزاء  -٧

غبتــه فــي فهــم الثقافــة الداخليــة للمنظمــة التــي آلــت إليــه فهمــًا تامــًا، إصــراره علــى االســتماع بجديــة إلــى المــوظفين، ور 
 وتشجيعه للموظفين على طرح أفكار جديدة.

 
تحّول المنظمة بجـرأة، نقـدم لومن هذا المنطلق ومع مناقشة المدير العام واإلدارة الجديدة وأجهزتنا اإلدارية  -٨

 ة كي ُينظر فيها.يئكار الجر تها، سلسلة من األففي خدمة مهم العاملون نحن الموظفون
 
وضـــع حـــد لالعتمـــاد المفـــرط علـــى و . ٢-وف ١-خلـــق المزيـــد مـــن الوظـــائف األساســـية مـــن الـــرتبتين ف -٩

 الموظفين الفنيين المبتدئين والمستشارين والمتدربين في بداية السلك الوظيفي في الفئة الفنية الدولية.
 

ي فئــة الخــدمات العامــة. وينبغــي أن يشــمل ذلــك مســارات مهنيــة أشــد وضــوحًا للــزمالء العــاملين فــ تحديــد -١٠
. فمـن الوظـائف الفنيـة الوطنيـةأو  الوظائف الفنيـة الدوليـةفي فئة الخدمات العامة إلى  الوظائفمسارات للتقدم من 
 ها.زيادتلتطور مساهمات الموظفين في المنظمة و  فرصالشأن ذلك أن يتيح 

 
المتدربين والـزمالء رواتـب، حتـى تـتمكن المنظمـة مـن اجتـذاب مجموعـة متنوعـة ومؤهلـة تـأهيًال عاليـًا  منح -١١

للعــالم أن المنظمـة تــدعم  نثبـتأن و مـن الفنيـين الشــباب مـن شــتى أنحـاء العــالم، والسـيما البلــدان المنخفضـة الــدخل. 
 إلى القدرة على الدفع. ستند إلى الجدارة التالتدريب ينبغي أن فرص معايير العمل الدولية. ف

 
، يصــبحون آبــاًء وأمهــاتتحــديث اإلجــازة الوالديــة علــى النحــو التــالي: أربعــة أشــهر لجميــع المــوظفين الــذين  -١٢

وشــهران إضــافيان للموظفـــة التــي تلــد الطفـــل. فســيمثل ذلـــك مســاهمة جريئــة فـــي برنــامج عمــل األمـــين العــام لألمـــم 
 وسيكون حافزًا لآلخرين. المتحدة من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين،

 
المســارعة بإنشــاء شــبكة عالميــة لمرافــق الرعايــة الصــحية التــي تعتــرف بالتــأمين الصــحي لمــوظفي المنظمــة  -١٣

تعزيـز و . الجهـة المقدمـة لخدمـة التـأمينرسـال الفـواتير مباشـرة إلـى إلتفضيلية على الخدمات وترتيبات  اً وتقدم أسعار 
المزدوجة إزاء المـوظفين فـي بعـض البلـدان، والتـي تخلـق حاليـًا أعبـاًء ماليـة المساواة والتضامن بوضع حد للسياسة 

 تمييزية ال لسبب إال لموقع مركز العمل أو الحالة الصحية للموظف.
 

اســتجابة لنتــائج المســح الــذي تنــاول صــمَّمان االســتثمار فــي برنــامج وحملــة لصــحة المــوظفين وعــافيتهم، يُ  -١٤
لموظفون، مع التركيز بقوة على الصـحة النفسـية ودعـم الـزمالء الـذين يعملـون المخاطر الصحية التي يتعرض لها ا

 في بيئات ميدانية الصعبة.
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تعزيــز التنقــل بوصــفه أمــرًا مفيــدًا للمــوظفين وللمنظمــة ســواًء بســواء. وينبغــي أن يكــون التركيــز علــى النمــو  -١٥
واة بــين الجنســين وللــدور القيــادي للمــرأة المهنــي، والبيئــات الُمراعيــة لمصــالح األســر، وضــمان تعزيــز اإلطــار للمســا

 على نطاق المكاتب.
 

خلــق المزيــد مــن فــرص التبــادل القصــير األجــل والنمــو عــن طريــق شــغل الوظــائف أثنــاء اإلجــازات الوالديــة  -١٦
، مــن أجــل تعزيــز التضــامن علــى نطــاق المنظمــة وتوســيع نطــاق بمــوظفي المنظمــة الحــاليينواإلجــازات المرضــية 

مــن  آليــة مركزيــة مــن خــاللتمويــل جميــع حــاالت االستعاضــة عــن المــوظفين والتبــادل و مهــارات المــوظفين وآفــاقهم. 
 تبسيط التنفيذ. أجل

 
ــًا بمزيــد مــن الفّعاليــة -١٧ رات، ، والحفــاظ علــى الحــوار اإليجــابي، وتبــادل قصــص النجــاح والخبــالتواصــل داخلي

بناء شبكة عالميـة مـن الخبـراء فـي مجـال االتصـاالت الداخليـة علـى نطـاق جميـع و والتأثير على اآلخرين وٕالهامهم. 
الـتخلص مـن النظـام العتيـق الحـالي لالتصـاالت الداخليـة، واالسـتثمار فـي أدوات قويـة، بمـا فـي و المكاتب الرئيسية. 

 تعاونية.دارة المعارف، وبرمجيات إل ذلك شبكة إنترانت داخلية مترابطة عالميًا، ومراكز
 

المطالبــة بالمزيــد مــن مســاءلة المنظمــة فــي  الناجحــة لعدالــة الداخليــةااالســتناد إلــى عمليــة إصــالح نظــام  -١٨
علنـة باتخـاذ إجـراءات تمكين المنظمة من االرتقـاء إلـى مسـتوى قيمهـا المُ و خدمة الضعفاء. و للعاملين تحت رعايتها. 

لهـم أنفسـهم تقويضـها بالتسـلط علـى اآلخـرين والتحـرش بهـم. وينبغـي إجـراء ذلـك مـع دة ضد من تسّول سريعة ومحدّ 
 رفع كامل عبء المسؤولية عن أشد األطراف تضررًا، أال وهم أشدهم ضعفًا.

 
ويؤكد موظفو المنظمة التزامهم بالتحول الُملَهم للمنظمة، التحول الذي يقر بـالقوى العاملـة كمركـز محـوري  -١٩

لـى النجـاح ويتحقـق مـن خاللـه، والتحـول الـذي ُيبـدي احترامـًا لمـوظفي المنظمـة، والتحـول الـذي ينطلق منه التطلـع إ
 أن نؤيدها وأن نصطف وراءها. -كموظفين وكدول أعضاء سواًء بسواء  -ا جميعًا نيمتلك رؤية متسقة ُيمكن

 
إلــى الخــارج. ويشــاركون مــع ووصــوًال مــن الــداخل انطالقــًا والقــادة الُملَهمــون يفكــرون ويعملــون ويتواصــلون  -٢٠

الموظفين ويشجعون أعضاء أفرقتهم على المشاركة مع بعضهم البعض. ومرة أخـرى، وببسـيط العبـارة، إن مشـاركة 
 الموظفين هي األساس الذي ستستند إليه المنظمة للوصول إلى أهدافها.

 
خطـوات قليلـة أخـرى إلـى األمـام، الرغبـة فـي التقـدم ُيـذكي . واإللهام يؤدي إلـى تحقيـق الـذات و عدٍ واإللهام مُ  -٢١

 وبذل جهد أكبر قليًال في العمل، واالرتفاع قليًال بسقف األحالم.
 

 ل المنظمة يجعلنا أكثر إلهامًا.فدعوا تحوّ  -٢٢
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