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    EB146/INF./1  من جدول األعمال المؤقت ٣-٢٥البند 

  
  
  

  بيان ممثل جمعيات موظفي 
  الصحة العالميةمنظمة 

  
  
من دواعي ســـــــــرور جمعيات موظفي منظمة الصـــــــــحة العالمية وبرنامج األمم المتحدة المشـــــــــترك لمكافحة   -١

األيــــدز والوكــــالــــة الــــدوليــــة لبحوث الســـــــــــــــرطــــان اإلدالء بهــــذا البيــــان أمــــام المجلس التنفيــــذي بــــالنيــــابــــة عن أكثر 
الموظفين بشــأن مســائل تكتســي أهمية حاســمة وجهات نظر  موظف. ويســلط هذا التقرير األضــواء على  ٩٠٠٠  من

 شــــــــفوي أمام المجلس التنفيذي خالل دورته الســــــــادســــــــة واألربعين بعد المائةبالنســــــــبة إلى منظمتنا. وســــــــُيدلى ببيان 
  الستكمال هذا التقرير.

  
عالقة لتوطيد الجمعيات الموظفين، الجهود التي يبذلها المدير العام وأعضـــــــــــــــاء اإلدارة العليا ونقدر نحن،   -٢

الســـــــــــــليمة بين الموظفين واإلدارة. وٕاذ يلتزم المدير العام بعقد اجتماعات منتظمة مع ممثلي الموظفين والمشــــــــــــــاركة 
النشطة معنا، يبدي استعداده إليجاد حلول تعود بالفائدة على المنظمة وموظفيها على الفور وفي األمدين المتوسط 

  والطويل.
  
على هذه المواءمة وهذا  عدوالعمل عن بُ فيما يتصــــــــــل بالعمل المرن  وتشــــــــــهد جهودنا المشــــــــــتركة المبذولة  -٣

جمعية موظفي المقر الرئيســــــــــــي للمنظمة انتباه المدير العام وأعضــــــــــــاء اإلدارة العليا إلى البحوث التعاون، إذ لفتت 
ردًا إيجابيًا أن الجهاز اإلداري رد عد في األداء واالبتكار. ويســــــرنا والبّينات التي تثبت التأثير اإليجابي للعمل عن بُ 

عد ووافق على إضـــافة يوم آخر إلى األيام الثالثة المصـــرح بها على طلب اســـتعراض الســـياســـة الراهنة للعمل عن بُ 
للعمل عن بعد في الشـــــــهر، وتوســـــــيع نطاق الســـــــياســـــــة لتشـــــــمل جميع موظفي فئة الخدمات العامة. وتعهد الجهاز 

سة وتجديدها وتحديثها مما سيثري خبرة عمل الموظفين لفائدة المنظمة. ونقدر أيضًا اإلداري أيضًا باستعراض السيا
سنوات  ١٠القرار الذي اتخذه الجهاز اإلداري بشأن االعتراف بمدة خدمة الموظفين الذين عملوا في المنظمة طوال 

  يوم واحد.من خالل مكافأتهم بمنحهم إجازة تعويضية لمدة  ٢٠١٩أيلول/ سبتمبر  ١أو أكثر قبل 
  
وانطالقًا من هذه الروح التعاونية بين ممثلي الموظفين والجهاز اإلداري نود أن نســــلط األضــــواء على أربع   -٤

التنقل الجغرافي العالمي والمضايقة (بما في كليًا وتشمل ما يلي: مسائل تهم الموظفين وترى هيئاتنا ضرورة تناولها 
  في المنظمة ولجنة الخدمة المدنية الدولية.  ذلك التحرش الجنسي) وبرنامج عمل التحول

  
  التنقل الجغرافي العالمي

  
أوضــح المدير العام في ســياق التنقل الجغرافي العالمي أن تنقل الموظفين ســيتســم بالمســؤولية لضــمان أن   -٥

عشــــــــر. وناقشــــــــت في الوفاء بالتزاماتها المقطوعة في برنامج العمل العام الثالث  ٢٠٢٣تنجح المنظمة بحلول عام 
جمعية موظفي المقر الرئيســــي للمنظمة هذه المســــألة باســــتمرار مع المدير العام واإلدارة العليا ومع ســــائر جمعيات 

  الموظفين.
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بل دمج أفضــــل وُأنشــــئت فرقة عمل معنية بالتنقل الســــتعراض ســــياســــة التنقل الراهنة بهدف اســــتكشــــاف سُــــ   -٦
المتحدة األخرى وتتعلق بالتنقل الجغرافي للموظفين فيها. وشـــــــــــــــارك ممثلو الممارســـــــــــــــات التي تتبعها كيانات األمم 

الموظفين من المقر الرئيســــي للمنظمة ومن بعض األقاليم مشــــاركة نشــــطة في أعمال فرقة العمل. وعلى الرغم من 
رار وجود عدة سير المنظمة في االتجاه الصحيح نحو إعداد سياسة شاملة وقابلة للتنفيذ، فقد أشرنا دومًا إلى استم

  مسائل البد من تناولها أي ما يلي:
ينبغي إرســـاء نظام موحد لوصـــف الوظائف وتصـــنيفها على مســـتوى جميع المكاتب الرئيســـية من   (أ)

المســـــــــــــــاواة في األجر لقاء خالل اعتماد قائمة بمجموعات المهارات لكل وظيفة ورتبة من أجل ضـــــــــــــــمان 
 نظمة.على نطاق الم األعمال المتساوية في القيمة

 ينبغي وضع آليات للدعم قبل التنقل اإللزامي ألول فوج من الموظفين.  (ب)

  ينبغي توفير مجموعة من الحوافز للموظفين من أجل التنقل وتحديد إطار زمني واضح.  )ج(
ينبغي اتخاذ الخطوات الرامية إلى ضـــــــــمان أن تراعي ســـــــــياســـــــــة التنقل مســـــــــائل مثل نوع الجنس   )د(

  واالنتماء العرقي واإلعاقة في جميع الفئات الفنية، والسيما عن طريق ما يلي:والجنسية والدين 
  ٢٠١٨١المعتمدة في عام المجلس العالمي المشـــترك بين الموظفين واإلدارة تنفيذ توصـــيات 

 بشأن التنقل الجغرافي؛

 واإلدارة  التشـــــــاور مع اإلدارة المعنية بالمســـــــاواة بين الجنســـــــين واإلنصـــــــاف وحقوق اإلنســـــــان
المعنية بالقوى العاملة الصــــــــــــــحية (ومع خبراء خارجيين عند الضــــــــــــــرورة) للحصــــــــــــــول على 

 تقتصر على المسائل المتعلقة بالوظائف الفنية العليا؛  توصياتهما المحددة التي ال

  ضــــمان شــــفافية معايير إدارة التنقل الجغرافي (التي تشــــمل االعتبارات الخاصــــة باإلعفاءات
على نطاق واســع وحســن فهمها والتعامل مع الحاالت الخاصــة الشــخصــية وحاالت التأجيل) 

 بشفافية وبشكل منهجي؛

  توفير بيانات يســــتعرضــــها المدير العام (وجمعيات الموظفين) بشــــأن ما يلي: عدد الموظفين
(المصنفين حسب الرتبة واإلقليم ومركز العمل المعاني من ظروف صعبة) المؤهلين للتنقل، 

أخر تنقلهم في الموعد المقرر لتنفيذ الســـــــياســـــــة واألعداد اإلرشـــــــادية وعدد الموظفين الذين يت
المنفصــــــــلون أو المطلقون  والموظفونللحاالت "المعقدة" (العشــــــــراء المعترف بهم، واألســــــــر، 

  الذين لديهم أطفال، والموظفون أو أفراد أسرهم ذوو االحتياجات الصحية المعقدة).
رد البشــــرية تخص الوظائف الفنية في المقر الرئيســــي ينبغي وضــــع خطط شــــفافة ومســــتدامة للموا  )ه(

  وجميع األقاليم بالتشاور مع جمعيات الموظفين.
ينبغي وضـــــــــــــــع نظم مالئمة إلدارة المعلومات يمكن أن تجمع المعلومات الوجيهة عن احتياجات   )و(

ركز العمل) الموظفين (مثل وضـــــع األســـــرة، ووضـــــع اإلعاقة، والتجربة الســـــابقة المتصـــــلة بالتغييرات في م
  وعن الطريقة التي تسمح بتكّيف مراكز العمل مع تلك االحتياجات.

 

                                                            
ـــيات    ١ ــ ــ ــيات وافقت عليها إدارة المنظمة وكل جمعيات توصـــ ـــ ـــ ــترك بين الموظفين واإلدارة هي توصــ ـــ ـــ المجلس العالمي المشــ

  وأقرها المدير العام.موظفي المنظمة 
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وعقب اســــــتعراض المدير العام للتوصــــــيات المشــــــار إليها أعاله وموافقته عليها، تطلب جمعيات الموظفين   -٧
التوصــيات في الصــيغة من إدارة تنظيم الموارد البشــرية (المكلفة بمهمة تنقيح ســياســة التنقل) أن تضــمن إدماج هذه 

  المنقحة للسياسة.
  
للمجلس بضــــرورة مناقشــــة ســــياســــة التنقل المنقحة أثناء االجتماع المقبل وعالوة على ذلك، نوصــــي بشــــدة   -٨

ومن الضروري بحث أعمال فرقة العمل المعنية بالتنقل فيما يتصل بخطة العالمي المشترك بين الموظفين واإلدارة. 
رافي (بما في ذلك الجدول الزمني للتنفيذ) حتى يتســـنى للمجلس وضـــع توصـــيات تقدَّم إلى تنفيذ ســـياســـة التنقل الجغ

  المدير العام وفريق السياسات العالمية.
  

  المضايقة (بما في ذلك التحرش الجنسي)
  
. وقد بحث ممثلو الموظفين ٢٠١٠يرقى تاريخ ســياســة منع المضــايقة المطبقة حاليًا في المنظمة إلى عام   -٩

بل تدعيم الســــياســــة لمنع جميع أشــــكال المضــــايقة بفعالية أكبر واتخاذ از اإلداري خالل العامين الماضــــيين سُــــ والجه
إجراءات ســـريعة لدى احتمال حدوث مضـــايقة. ويعمل الجهاز اإلداري حاليًا على وضـــع ســـياســـة منقحة بشـــأن منع 

ؤســـــاء التنفيذيين في منظومة األمم الســـــياســـــة النموذجية لمجلس الر التحرش الجنســـــي والعنف الجنســـــي تتمشـــــى مع 
دة الســـياســـة بشـــأن منع التحرش الجنســـي.  المتحدة المعني بالتنســـيق وفي وقت إعداد هذه الوثيقة، جرى تبادل مســـوَّ

  واإلجراءات بشأن منع التحرش الجنسي والعنف الجنسي والتصدي لهما مع جمعيات الموظفين للتعليق عليها.
  

وهذا أمر ممتاز لكنه غير كاف. ويجب منح أولوية قصوى للتصدي لجميع أشكال المضايقة في المنظمة   -١٠
وبذل قصــــــــــــارى الجهود لضــــــــــــمان عمل الموظفين في بيئة داعمة ومواتية وتمكنهم من تكريس كل طاقاتهم لتحقيق 

إزاء الوقت الطويل الذي  التمتع بأنماط عيش صــــــــــــحية ومنتجة. ويســــــــــــاورنا القلقرؤية عالم يســــــــــــتطيع فيه الجميع 
دة السياسة المنقحة تركز على التحرش الجنسي حصراً، وقد استغرقه تنقيح السياسة.  ونشعر أيضًا بالقلق ألن مسوَّ

غ عن طلبنا بالتالي من الجهاز اإلداري ضــــمان أن تتناول الســــياســــة أيضــــًا ســــائر أشــــكال المضــــايقة. ونأمل أن نبلّ 
  الشفوي الذي سندلي به أمام المجلس التنفيذي.المجال في بياننا إحراز مزيد من التقدم في هذا 

  
  برنامج عمل التحول في المنظمة

  
يتطلع الموظفون إلى عمليات شــفافة على نطاق المنظمة واتصــاالت ومشــاورات واضــحة تضــمن مشــاركتنا   -١١

  طلعنا على برنامج عمل التحول.وتظل تُ 
  

ولفت ممثلو الموظفين في إطار مشــــاركتهم في عدة فرق عمل متصــــلة ببرنامج عمل التحول انتباه المدير   -١٢
العام إلى المســـــــــــــــألتين التاليتين: عدم وجود معايير شـــــــــــــــفافة لتوافق المهارات مع مهام عمل اإلدارات؛ وعدم كفاية 

وبخصـــوص عدم الشـــفافية، نطلب من المدير  الموارد البشـــرية والمالية لرصـــد العمل وتقييمه على مســـتوى اإلدارات.
العام أن يوافق على الهياكل التنظيمية المقترحة التي تجســـــــــــــد توافق اآلراء وتتيح فرص متكافئة للموظفين المؤهلين 

تعيين الموظفين ذوي الذين قد يرغبون في الترشــح لشــغل مناصــب أعلى. وهناك مســائل أخرى هي التالية: ضــمان 
لنحو الصحيح في األدوار القيادية؛ وتقليل الطعون القضائية على المستويين الداخلي والخارجي النية الحسنة على ا

إلى أدنى حد؛ وتعزيز األمن الوظيفي لجميع الموظفين بمن فيهم الموظفون المعينون بعقود مؤقتة. ونأمل أيضـــــــــــــــًا 
  ية الجديدة.استمرار سير العمل وٕاعادة توزيع الموظفين بشكل عادل في الهياكل التنظيم

  



  INF./1/46EB1     ١معلومات/ /٤٦١ت  م

4 

ونناشـــد المجلس التنفيذي أن يضـــمن إمداد المنظمة بالموارد المالية والبشـــرية الكافية لتمكين الموظفين من   -١٣
رصـــــــــــد عمل التحول المنجز حتى اآلن وتقييمه بما فيه الكفاية وبشـــــــــــفافية. ويود الموظفون أيضـــــــــــًا التأكد من أنهم 

مل التحول من أجل ضـــــــــــمان قدرة منظمتنا على الوفاء بالوالية ســـــــــــيتمكنون من رصـــــــــــد المراحل الالحقة لبرنامج ع
  المليارية الثالثية. الغاياتالمسندة إليها وتحقيق 

  
  الخطوات المقبلة 

  
المجلس العالمي اءة مع الجهاز اإلداري وٕاثرائها، والســيما في ســياق نتطلع إلى مواصــلة توطيد العالقة البنّ   -١٤

وٕاضـــافة إلى المســـائل المبّينة أعاله، ســـنبحث مســـائل رئيســـية أخرى تهم الموظفين  المشـــترك بين الموظفين واإلدارة.
  وتشمل ما يلي:

  
  .في المقر الرئيســــــي ســــــواء  ،الموظفينجميع بالنســــــبة إلى  هام مجال هوالتأمين الصــــــحي للموظفين

 . وهو أيضــــــًا مجال شــــــهدنا فيه تحســــــنًا ال ُيســــــتهان به على مدى الســــــنين بفضــــــلهأم خارجللمنظمة 
مشــــــــــــــــاركة الموظفين واإلدارة اإليجابية. ونأمل االعتماد على تلك التطورات لضـــــــــــــــمان تطبيق مبدأ 

في منظمة الصــــــحة العالمية التغطية الصــــــحية الشــــــاملة على جميع الموظفين والمعالين والمتقاعدين 
النظر عن بصــرف  وبرنامج األمم المتحدة المشــترك لمكافحة األيدز والوكالة الدولية لبحوث الســرطان

 رتبهم أو مراكز عملهم.

  العمل المشـــــــترك مع الجهاز اإلداري لضـــــــمان تنفيذ ســـــــياســـــــة للصـــــــحة النفســـــــية على نطاق المنظمة
تتماشــــى مع اســــتراتيجية منظومة األمم المتحدة للصــــحة والســــالمة العقلية التي اســــتهلها األمين العام 

المدير العام على التزامه بهذا الموضـــــــوع . ونشـــــــكر ٢٠١٨لألمم المتحدة في تشـــــــرين األول/ أكتوبر 
  المهم وٕاننا على استعداد للعمل معه من أجل دعم منظمتنا في الوفاء بواجب عنايتها بموظفيها.

  
  لجنة الخدمة المدنية الدولية

  
يرى الموظفون في جميع الفئات ضــــرورة إصــــالح لجنة الخدمة المدنية الدولية، ويبين القرار الصــــادر عن   -١٥

بشأن مسألة استقطاع األجور ذلك بوضوح. وعليه، نناشد الدول األعضاء  مة اإلدارية لمنظمة العمل الدوليةالمحك
أن تطلب إصــــــــالح اللجنة عبر إجراء اســــــــتعراض لمنهجياتها لتحديد مرتبات موظفي األمم المتحدة واســــــــتحقاقاتهم، 

ة وتقليل عدد الطعون القضـــائية على أســـاس ســـيســـهم إســـهامًا ملحوظًا في تعزيز ثقة الموظفين بتوصـــيات اللجن  مما
أجور موظفي األمم المتحدة. ونود أيضـــــــــًا أن نطلب من المجلس التنفيذي النظر في تكليف اللجنة بمهمة ضـــــــــمان 
قدر من المســـــــــــــــاواة في مرتبات الموظفين في فئة الخدمات العامة على الصـــــــــــــــعيد العالمي، والحد من الفروق في 

الفنية وموظفي فئة الخدمات العامة الدوليين حيثما تكون عملة البلد المضـــــــــــــــيف غير المرتبات بين موظفي الفئة 
  ثابتة وخاضعة للتقلبات واالنكماش.
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