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 ١المظالم أمينتقرير 
  
  
المعلومــات الــواردة فــي هــذا التقريــر إلــى المجلــس التنفيــذي تمشــيًا مــع االســتنتاجات التــي خلــص إليهــا تُقــدَّم   -١

بشـأن توصـية وحـدة التفتـيش  ٢٠١٧٢المجلس في دورته الحادية واألربعين بعـد المائـة التـي ُعِقـدت فـي أيـار/ مـايو 
ة فـي منظومـة األمـم المتحـدة "أمـين المظـالم مـن المشتركة التابعة لألمم المتحدة بأن "تمكِّن" جميع الهيئات التشريعي

 ٣أن يقدم إليها بانتظام تقريرًا بشأن القضايا العامة المحددة".
 

  دور أمين المظالم
 
تتمثـــل المهمـــة الرئيســـية ألمـــين المظـــالم فـــي مســـاعدة المـــوظفين علـــى معالجـــة الشـــواغل المتصـــلة بالعمـــل   -٢

المنازعات وتفاُقم المشكالت. وعلى الرغم من أن لدى منظمة الصحة بالوسائل غير الرسمية، ومن َثم، مْنع نشوب 
، لم يكن دور أمين المظالم منصوصًا ٢٠١٦، فحتى عام ١٩٧٤العالمية أمينًا للمظالم في المقر الرئيسي منذ عام 

ئحــة عليــه فــي الئحــة مــوظفي المنظمــة بوصــفه الركيــزَة األساســية لحــل المنازعــات بــالطرق غيــر الرســمية. وتضــع ال
المــوظفين الجديــدة نظامــًا موحــدًا للعدالــة الداخليــة فــي جميــع كيانــات منظمــة الصــحة العالميــة، حيــث تشــكل الوقايــة 

 ٤واالستجابة المبكرة وٕاقامة العدالة بالطرق غير الرسمية عناصَر ال غنى عنها.
 
المظـالم، يـؤدي أمـين المظـالم وتمشيًا مـع المعـايير الدوليـة للممارسـة التـي وضـعتها الرابطـة الدوليـة ألمنـاء   -٣

دور المحاِور المستقل والمحايد الذي يقدم المساعدة السرية من أجل حل الصعوبات المتصلة بالعمـل بـالطرق غيـر 
الرســمية. ويســتمع أمــين المظــالم إلــى طــالبي المســاعدة دون تحيُّــز، ويضــع خيــارات لتســوية الخالفــات بــالطرق غيــر 

وغير الرسمية والمستقلة وغير المتحّيزة إلى ُزوَّاره، ويتوّسط في المنازعات، ويحـدد  الرسمية، ويسدي المشورة السرية
االتجاهــات العامــة. وال يخــتص أمــين المظــالم بالمحامــاة عــن أي فــرد معــين أو مســألة أو مصــلحة معينــة، أو تمثيــل 

 أي طرف في نزاع، أو إجراء تحقيقات رسمية، أو المشاركة في إجراءات رسمية.
 
رصــد ) ٢؛ () التوســط فــي حــل المنازعــات وتســهيله١وتتمثــل المهــام الرئيســية ألمــين المظــالم فيمــا يلــي: (  -٤

االتجاهــات فــي إطــار دعــم الكشــف المبكــر عــن المســائل التــي يحتمــل أن تكــون ذات أهميــة، وتقــديم التقــارير إلــى 

                                                           
أمــين المظــالم وخــدمات الوســاطة بالتشــاور مــع جميــع أمنــاء المظــالم اإلقليميــين فــي المنظمــة.  مكتــبُ  َأَعــد هــذه الوثيقــةَ    ١

مــن  د فــي الوثيقــة آراء جميــع أمنــاء المظــالم فــي المنظمــة، ومــن ثــم، يشــير أي ذكــر ألمــين المظــالم إلــى أعمــال كــلٍّ رِ ولــذلك، تَــ
 المظالم اإلقليميين. وأمناءمكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة 

، والوثيقــــــة علمــــــاً  المجلــــــس فــــــي دورتــــــه الحاديــــــة واألربعــــــين بعــــــد المائــــــة أحــــــاط بهــــــاالتــــــي  ١٤١/٢م تانظــــــر الوثيقــــــة    ٢
حاضــر المــوجزة للمجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الحاديــة واألربعــين بعــد المائــة، ، التــي تتضــمن المَ ١ســجالت/ /١٤١/٢٠١٧ت  م

 .(باإلنكليزية) ٦ الفرعالجلسة األولى، 

 .JIU/REP/2015/6الوثيقة    ٣

   .الموظفين الئحة من ٧-١٢١٥إلى  ١-١٢١٥من المواد    ٤
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ل التـــي تـــدعم القـــيم األساســـية لمنظمـــة تعزيـــز ثقافـــة مكـــان العمـــ) ٤(دعـــم اإلجـــراءات الوقائيـــة؛ ) ٣اإلدارة العليـــا؛ (
 الصحة العالمية، وأبرزها جعل مكان العمل بيئًة يسودها االحترام. 

 
ويمثِّل دعم مكتب أمين المظالم، في نهاية المطاف، التزامًا قطعته المنظمة على نفسها ومفاده تعزيز رفاه   -٥

 ى بيئة العمل فيها. موظفيها وتحسين السياسات والقواعد والممارسات التي تؤثر عل
 

  خدمات أمين المظالم في منظمة الصحة العالمية
 
خدمات أمين المظالم في منظمة الصحة العالمية خدمات غيـر مركزيـة. فإضـافًة إلـى وحـدة أمـين المظـالم   -٦

 وخدمات الوساطة في المقر الرئيسي، المتاحة لخدمة جميع موظفي المنظمة بصرف النظر عن نوع العقد أو موقع
العمــل، أنشــأت معظــم المكاتــب اإلقليميــة وظــائف أمــين المظــالم الخاصــة بكــلٍّ منهــا للتشــجيع علــى التســوية بــالطرق 

 غير الرسمية داخل المناطق الجغرافية التابعة لها.
 
ــْي مظــالم  الرئيســي وتضــم وحــدة أمــين المظــالم وخــدمات الوســاطة فــي المقــر  -٧ فريقــًا صــغيرًا يتــألف مــن أميَن

للمهمة المنوطة بهـم، ومـن مسـاعد واحـد. وتـوفر الوحـدة خـدمات التسـوية  اً رة مهنية ومتفرغين تفرغًا تامّ يتمتعان بخب
بالطرق غير الرسمية لموظفي المنظمة، عالوًة على موظفي برنامج األمم المتحدة المشترك المعنـّي بفيـروس نقـص 

 ركز الدولي للحوسبة التابع لألمم المتحدة.يدز، والوكالة الدولية لبحوث السرطان، والمألا المناعة البشرية/
 
 وأنشأت المكاتب اإلقليمية ألفريقيا واألمريكتين وأوروبـا وظـائف يشـغلها أمنـاء مظـالم متفرغـون ومحترفـون.  -٨

فـي خيـارات إلنشـاء وظيفتـين ممـاثلتين. ويوجـد  اً حالّيـوينظر المكتبان اإلقليميان لجنوب شرق آسيا وشرق المتوسـط 
بالمكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ أميَنا مظالم غير متفرغين يؤديان هذه المهمة بمساعدة من خبير استشاري 

 خارجي، إضافة إلى واجباتهما التقنية.
 
ـــه فــي جميـــع كيانــات المن  -٩ ظمـــة بمــا يتـــواءم مـــع وتهــُدف المنظمـــة إلــى ضـــمان ممارســة أمـــين المظــالم مهامَّ

المعـــايير المهنيـــة الدوليـــة. وتحقيقـــًا لهـــذه الغايـــة، تـــوفر وحـــدة أمـــين المظـــالم وخـــدمات الوســـاطة فـــي المقـــر الرئيســـي 
ــ وْضــع اختصاصــات موحــدة لجميــع وظــائف أمــين  اً التنســيق والــدعم لجميــع أمنــاء المظــالم اإلقليميــين. ويجــري حالّي

 المظالم في المنظمة. 
 

  التجاهات أحدث األرقام وا
 
موحــدة بــين أمنــاء المظــالم فــي المنظمــة فيمــا يتعلــق بجمــع البيانــات  ةال توجــد فــي الوقــت الحــالي ممارســ  -١٠

نًا معلومــات  اً ســنويّ  تقريــراً اإلحصــائية ونشــرها مــن خــالل التقــارير الســنوية. وفــي الوقــت الحاضــر، ال ينشــر  متضــمِّ
إحصــائية عــن عــدد القضــايا التــي ُنظــر فيهــا ونوعهــا واالتجاهــات والتوصــيات العامــة ويوزعــه علــى المــوظفين ســوى 
أمــين المظــالم فــي المقــر الرئيســي وفــي المكتــب اإلقليمــي لألمــريكتين. وُتجَمــع هــذه المعلومــات وُتعــَرض وفقــًا للفئــات 

د الموحــدة لإلبــالغ عــن البيانــات التــي حــد دتها الرابطــة الدوليــة ألمنــاء المظــالم. وفــي المكتــب اإلقليمــي ألوروبــا، يــزوِّ
 أمناء المظالم اإلدارة العليا بتقرير سنوي ُيوزَّع على جميع الموظفين في ذلك اإلقليم.

 
رة وقد زاد عدد القضايا التي نظرت فيها وحدة أمين المظالم وخدمات الوساطة في المقر الرئيسي زيادًة كبي  -١١

ـــرة (مـــن  قضـــية فـــي  ٣٤٥و ٢٠١٥قضـــية فـــي عـــام  ٣٣٣إلـــى  ٢٠١٤قضـــية فـــي عـــام  ١٤٩فـــي الســـنوات األخي
). وال تعكس هذه الزيادة بالضرورة تصاُعد مستويات المنازعات داخل المنظمة، ولكنها يمكن أن تكـون ٢٠١٦ عام
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ور الــذي يضــطلع بــه. وفــي المكتــب نتيجــة لزيــادة فــرص االســتفادة مــن خــدمات أمــين المظــالم والثقــة فيــه وتفهُّــم الــد
قضــــية فــــي  ١٢٣إلــــى  ٢٠١٥قضــــايا فــــي عــــام  ١٠٧اإلقليمــــي لألمــــريكتين، ارتفــــع عــــدد القضــــايا المســــجلة مــــن 

 . ٢٠١٦ عام
 
ومعظم القضايا التي نظر فيها أمين المظالم تتعلق بعالقات التقييم، أي المشاكل التي تنشأ بين المشرفين   -١٢

هم، التي تنجم إلى حد كبير عن الخلل في التواصل، وهو ما يكون له في الغالب أثـر والموظفين الخاضعين إلشراف
سلبي على تقييم األداء السنوي. وتتعلق أنواع أخرى مـن القضـايا ذات الصـلة بمسـائل التنظـيم والقيـادة واإلدارة، أي 

عــات الناجمــة عــن عــدم التشــاور مــع المشــاكل المتعلقــة بإعــادة الهيكلــة أو إعــادة االنتــداب أو إعــادة التــوطين والمناز 
المعنيـين بــاألمر. وتتعلــق الفئــة المهمــة األخــرى مــن فئــات القضــايا بالمســائل المتعلقــة بالوظــائف والمســار الــوظيفي، 

 الوظيفي. التطورأي المشاكل المتعلقة بالتعيين أو تصنيف الوظائف أو 
 

  بل المضي قدماً التحديات وسُ 
 
المهام الرئيسية ألمين المظـالم رصـد االتجاهـات الـالزم للـتمكن مـن الكشـف المبكـر عـن المسـائل ذات  من  -١٣

األهميــة المحتملــة للمنظمــة. ويقــدم أمــين المظــالم تقــاريره إلــى اإلدارة العليــا ويســدي المشــورة إليهــا بشــأن اإلجــراءات 
ليــًة "لإلنــذار المبكــر" لــإلدارة العليــا اتخــاذ إجــراءات العالجيــة والوقائيــة المناســبة. ويتــيح دور أمــين المظــالم بوصــفه آ

 مخاطر غير المتوقعة.للالمنظمة  تعرضللحيلولة دون 
 
واستنادًا إلـى األعمـال التـي اضـُطِلع بهـا فـي العـام الماضـي، شـملت المسـائل العامـة الرئيسـية التـي حـددها   -١٤

 أدناه.أمين المظالم وأبلغ بها اإلدارة العليا المسائل المبيَّنة 
 

  الحاجة إلى أن تستثمر المنظمة في مديريها
 
ـــاختالل العالقـــة بـــين المـــديرين ومـــوظفيهم،   -١٥ يتعلـــق عـــدد كبيـــر مـــن القضـــايا التـــي يتلقاهـــا أمـــين المظـــالم ب

ومعظمهـا فــي مجــاالت التواصـل والمنــاخ الســائد بــين أفـراد الفريــق وروحهــم المعنويــة. وتبـين هــذه القضــايا أن بعــض 
لمتصلة باألداء، ويشيرون إلى ضـرورة أْن المشرفين ال يشعرون باالرتياح في التعامل مع موظفيهم بشأن المسائل ا

تواصل المنظمة االستثمار في تطوير المهارات اإلدارية األولية. وتتضح هذه المشكلة أكثَر ما تتضح في المكاتـب 
الُقطريـــة، حيـــث يمكـــن أن يكـــون لضـــعف المهـــارات اإلداريـــة أثـــر مباشـــر علـــى فعاليـــة أداء المكتـــب. فيفتـــرض أن 

اء أدوار إشرافية ويتقنون مجـالهم مـن الناحيـة التقنيـة ينجحـون فـي مهـامهم اإلداريـة. غيـر أن الموظفين المعينين ألد
مهام المديرين األساسية تتمثل في اإلشراف على أفراد فرقهم وٕابداء الملحوظات البناءة إليهم وقيادتهم. وتحقيقًا لهذه 

ل التواصـل بفعاليـة مـع مـوظفيهم والتعامـل مـع الغاية، يجب أن يتمتـع المـديرون بمهـارات التعامـل األساسـية مـن أجـ
المنازعات كلما اقتضى األمر. ولذلك، من المتوقع أن يستفيد المديرون في المنظمة من تزويدهم بـاألدوات الالزمـة 

 للنجاح في إدارة األوضاع العصيبة.
 
مــديريها بتزويــدهم وفــي إطــار المضــي قــدمًا، أوصــى أمــين المظــالم بــأن تزيــد األمانــة مــن االســتثمار فــي   -١٦

بــاألدوات الالزمــة للنجــاح فــي إدارة المنازعــات المتصــلة بالعمــل. وينبغــي أن يصــبح تــدريب المــديرين فــي المجــاالت 
المتصلة بالمهام اإلشرافية، مع إيالء اهتمام خاص إلى مهارات التعامل مع اآلخرين، بما في ذلك التواصـل الفعـال 

قبــل تعييــنهم. وكــذلك، يمكــن لألمانــة أن تنظــر فــي إنشــاء بــرامج تســمح  اً ة، إلزامّيــوٕادارة المنازعــات والكفــاءات الثقافيــ
، والــزمالء والمــوظفين الخاضــعين إلشــرافهم للمــديرين بتلقــي التعليقــات الســرية علــى أســلوبهم اإلداري مــن المشــرفين

 بحيث ُتَعد مبادرات تدريب كافية وآليات متابعة مناسبة، إذا وردت تعليقات نقدية.



   EB142/INF./2    ٢معلومات/ /١٤٢ت  م

4 

  االحترام امتثال المنظمة لقيمها األساسية، وخاصةً 
 
االحترام جزء من نسيج المنظمة. وينبغي لهـا أن تكفـل أن يشـجع مكـان عملنـا الثقـة والمسـؤولية والمسـاءلة   -١٧

واالحترام المتبادل واالتصـال الشـفاف، وأن يحـافظ علـى كرامـة األفـراد وتنـوُّعهم، إلـى جانـب القـيم األساسـية األخـرى 
منظمة. وكما تبّين مـن المسـوح التـي ُأجريـت مـؤخرًا وتجلَّـى فـي معـامالت أمـين المظـالم مـع ُزوَّاره، يبـدو أن هنـاك لل

تصورًا منتشرًا انتشارًا واسعًا بين المـوظفين مفـاده أن األمانـة تتسـامح مـع السـلوك الشـائن علـى مختلـف المسـتويات، 
المنــاخ، يبــدو أن العديــد مــن الــزمالء يعتقــدون أن الســلوك وال تفعــل مــا يكفــي لوضــع حــد لهــذا الوضــع. وفــي هــذا 

التعسفي، الذي قد يشكل مضايقة للموظفين، منتشر داخل المنظمـة. وعلـى الـرغم مـن أن هـذه التصـورات تصـورات 
، ذاتية، وغالبًا ما تعكس اختالل العالقات بين المديرين وأفـراد فـرقهم، فإنهـا مثيـرة للقلـق وتسـتحق مزيـدًا مـن التفكيـر

 بل التحرك. 
 
وفي إطار المضي قـدمًا، أوصـى أمـين المظـالم بـأن تعيـد األمانـة النظـر فـي كيفيـة امتثـال المنظمـة لقيمهـا   -١٨

األساسية. ومن ثم، ينبغي تقـديم مزيـد مـن الـدعم إلـى مبـادرة مكـان العمـل الالئـق، وهـي برنـامج مشـترك بـين اإلدارة 
رئيسـي لالحتـرام داخــل المنظمـة. ويتعـيَّن علــى اإلدارة العليـا أن تتــولى وممثلـي المـوظفين تهــُدف إلـى تعزيـز الــدور ال

زمام التصدي لهذا التحدي على نحو مالئم، وأن تعالجه معالجًة مباشرة كي تثبت أن المنظمة تبذل جهودًا ضخمة 
 جميع المستويات لتحقيق التطابق بين األقوال واألفعال واالمتثال لقيمها األساسية. ىعل
 
 اً مثل تصدي المنظمة للمضايقات مؤشرًا على التزامها بتحقيق بيئة عمـل يسـودها االحتـرام. وُينَظـر حالّيـوي  -١٩

فــي ُنهــوج جديــدة ال مــن أجــل مكافحــة المضــايقات داخــل المنظمــة، بــل األهــم مــن ذلــك منــع وقوعهــا، بمــا فــي ذلــك 
لمضــايقات والمقــرر اإلجرائــي الصــادر عــن مبــادرة جــديرة بالثنــاء تســتهدف تجديــد السياســة القائمــة المتعلقــة بمنــع ا

المكتب اإلقليمي ألفريقيا بإجراء تدريب إلزامي لجميـع المـوظفين بشـأن منـع المضـايقات والتحـرش الجنسـي، وٕاسـاءة 
استعمال السلطة في مكان العمل. وسيكون مـن الضـروري أن تقـدم اإلدارة العليـا فـي جميـع كيانـات المنظمـة الـدعم 

َيتفق عليها جميع أصحاب الشأن المعنيين. وفي هذا السـياق، ينبغـي لجميـع الكيانـات، التـي  في رسم سياسة جديدة
يجــوز لهــا، بمــا عليهــا مــن مســؤوليات (بمــا فــي ذلــك أمــين المظــالم)، أن تتلقــى معلومــات مــن المــوظفين يمكــن أن 

ئيسـي والمكاتـب اإلقليميـة تتضمن ادعاءات بوقوع مضايقات، أن تشارك في الجهـود المبذولـة فـي كـلٍّ مـن المقـر الر 
لتقيــيم الحالــة ومناقشــة الخيــارات الممكنــة لتســوية هــذه األوضــاع. وينبغــي لكــل مكتــب، فــي نطــاق اختصاصــه ومــع 
ز التعـاون، بغيـَة منـع المشـاكل الفرديـة و/ أو  المراعاة التامة لواليته ومعايير عمله، وخاصـًة معيـار السـرية، أن يعـزِّ

لقة بالمضايقات. وأمين المظالم على استعداد للمشاركة في أي مبادرة مـن هـذا القبيـل تصحيح المسائل العامة المتع
 ويشجع الجهات األخرى على مشاركته في ذلك.

  
   واجب المنظمة في العناية بموظفيها

  
يـرى أمـين المظـالم، مـن خـالل تعامالتـه المختلفـة مـع ُزوَّاره، أن بعـض مـوظفي المنظمـة، عنـدما يواجهـون   -٢٠

أوضاعًا صعبة، يتوقعون مزيدًا من الدعم مـن المنظمـة، وخاصـة فـي األوضـاع التـي تنطـوي علـى ارتكـاب الـزمالء 
 الوظيفي. التطوروأبرزها  أو المشرفين سلوكًا غير الئق، وضغوط عمل، وخالفات بشأن تقييم األداء،

 
أمــين المظــالم مســألة المــوظفين الــذين يــؤدون الوظيفــة نفســها علــى  ومــن الشــواغل المتكــررة التــي يواجههــا  -٢١

الرتبـــة الوظيفيـــة نفســـها طـــوال ســـنوات، وهـــو مـــا يـــؤدي إلـــى الركـــود الـــوظيفي وعـــدم وجـــود مـــا يحفِّـــزهم علـــى زيـــادة 
اإلنتاجيـــة. ويشـــعر هـــؤالء الـــزمالء بعـــدم وجـــود مـــا يحفِّـــزهم وبـــأنهم محاصـــرون فـــي وظيفـــة ال تتـــيح لهـــم أي آفـــاق 

قبلية. وكثيرًا ما يشُكون من أن المنظمة ال تساعدهم بما فيه الكفاية على إيجاد فرص جديـدة. وعلـى الـرغم مـن مست
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أن حركة التنقالت الجغرافية ستوفر بالتأكيد حوافز على إحداث تغييرات، فقد تكون هذه السياسة غير كافية بالنظر 
 إلى حجم التحدي. 

 
مـين المظـالم بـأن تنظـر األمانـة فـي وسـائل أوسـع نطاقـًا لتعزيـز التطـور وفي إطار المضي قدمًا، أوصـى أ  -٢٢

الـوظيفي، وهـو مــا يعنـي إشــراك المـديرين إشــراكًا مباشـرًا بدرجـة أكبــر فـي اآلفــاق المهنّيـة المتعلقــة بالمسـار الــوظيفي 
افـة المنظمـة وبوصـفه لموظفيهم. وعالوًة على ذلك، ينبغي أن تهتم األمانة بتعزيز دور التقدير بوصـفه جـزءًا مـن ثق

وســيلًة تهــدف إلــى ضــمان مشــاركة المــوظفين علــى أكمــل وجــه. وفــي إطــار هــذا الســعي، يمكــن لألمانــة أن تفخــر 
بمنجزات المنظمة في مجال الصحة العمومية التي تبرز القيمة الفريدة للمنظمة والتـزام موظفيهـا. وينبغـي أن يسـلط 

 جميع المعنيين ويتضمن تقديرًا لها. االحتفال بهذه المناسبات الضوء على مساهمة 
 

  المساواة في التوصل إلى حلول بالطرق غير الرسمية في جميع كيانات المنظمة
 
، خاصـًة فـي وقـت اً يشكل تعزيز ثقافة الحلول بالطرق غير الرسمية في جميع كيانات المنظمة تحـديًا مهّمـ  -٢٣

ت الجغرافيــة حيــز النفــاذ فــي المســتقبل القريــب. وينبغــي مــن المقــرر أن تــدخل فيــه السياســة الجديــدة لحركــة التــنقال
يكــون التوصــل إلــى حــل بــالطرق غيــر الرســمية شــكًال مــن أشــكال الرفاهيــة للمــوظفين فــي المقــر الرئيســي أو فــي  أالَّ 

بعــض المكاتــب اإلقليميــة، بــل ينبغــي أن يكــون جــزءًا مــن الثقافــة المؤسســية للمنظمــة التــي ينبغــي أن يكــون جميــع 
قادرين على االستفادة منها بصرف النظر عن الموقع الجغرافي أو الرتبة الوظيفيـة أو المسـتوى. وٕاضـافة  الموظفين

إلــى ذلــك، يتعــين علــى المــديرين فــي جميــع أقــاليم منظمــة الصــحة العالميــة أن يــدركوا أن أمنــاء المظــالم المهنيــين 
ومــنهم المكلَّفــون بــأدوار إشــرافية. وينبغــي أن  والمتفــرغين فــي المنطقــة مــورد مــن المــوارد المتاحــة لجميــع المــوظفين،

يكــون بمقــدور أمنــاء المظــالم اإلقليميــين المتفــرغين والمحتــرفين تقــديم التقــارير المتعلقــة بالقضــايا أو االتجاهــات ذات 
 الصلة التي قد تساعد المديرين على الحيلولة دون وقوع المخاطر غير المتوقعة.

 
أمـــين المظـــالم بـــأن تكُفـــل األمانـــة إتاحـــة فـــرص مماثلـــة لحـــل المســـائل  وفـــي إطـــار المضـــي قـــدمًا، أوصـــى  -٢٤

المتصــلة بالعمــل بــالطرق غيــر الرســمية فــي جميــع كيانــات المنظمــة. ولكــي يتمتــع الموظفــون فــي المنظمــة، بغــض 
ئل النظر عن الموقع، بفرص مماثلة لمعالجة الشواغل المتصلة بالعمل بفعالية (بما في ذلك تقديم الدعم لحل المسا

المتصـــلة بالعمـــل بـــالطرق غيـــر الرســـمية)، ينبغـــي أن يوجـــد فـــي جميـــع المكاتـــب اإلقليميـــة أمنـــاء مظـــالم إقليميـــون 
متفرغون لهذه الوظيفة حصرًا ويتبعون في عملهم معايير مهنية متماثلة، تمشيًا مـع المعـايير التـي وضـعتها الرابطـة 

ب اإلقليميـة، مثـل مكاتـب أفريقيـا واألمـريكتين وأوروبـا، قـد الدولية ألمناء المظالم. وعلى الـرغم مـن أن بعـض المكاتـ
تحركت بالفعل أو تتحرك في هـذا االتجـاه، فإنـه مـن المستصـَوب تطبيـق معـايير ممارسـة مماثلـة فـي جميـع كيانـات 

  المنظمة.
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