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  بيان ممثل جمعيات موظفي
   منظمة الصحة العالمية

  
  
  

 السادة الموقرون أعضاء المجلس التنفيذي، السيد المدير العـام، حـضرات المـديرين         ،السيد الرئيس 
  ين، حضرات الزمالء،ياإلقليم

  
عن جمعيات موظفي منظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية لبحوث السرطان، أن أدلي            يسرني، نيابة     -١

 الفرصة لنا لمخاطبة المجلس وإطالعه على المسائل المتصلة         إننا نقدر إتاحة  . بهذا البيان أمام المجلس التنفيذي    
بالسياسة العامة والممارسات المتعلقة بالموارد البشرية، وكذلك تسجيل بعض الهواجس التي تـراود جمعيـات         

حدثين اآلخرين فـي اإلعـراب عـن    ولكن اسمحوا لي بادئ ذي بدء أن أنضم إلى المت    . الموظفين بهذا الصدد  
التسونامي الذي اجتاح عدداً كبيراً من البلدان والسكان وأن أؤكد للمجلس بأن موظفي المنظمة              يا  ساتنا لضحا موا

  .فهم وراءهلّسيبذلون قصارى جهدهم في العمل على مساعدة من خ
  
  .تسليط الضوء عليها ثانيةلقد لفتنا انتباهكم منذ عام مضى إلى عدد من المسائل لكنه يتعين   -٢
  

  . تابعةالقضايا التي تتطلب الم
  
 كما سبق القول العام الفائت فإننا نعتقد، من ناحية المبدأ، أن تـأثير              .المرتبات، والمعاشات التقاعدية    -٣

فقد . انخفاض أسعار العمالت أو زيادة تكاليف المعيشة على الموظفين ينبغي التخفيف منه إلى أدنى حد ممكن               
ي أسعار الصرف يؤثر بصورة سلبية علـى القـوة          واجه البعض من زمالئنا صعوبات بسبب التغير السريع ف        

ويتعـين النظـر    . الشرائية لمرتباتهم ويؤدي إلى انخفاض شديد جداً في استحقاقاتهم التقاعدية على حد سـواء             
  .بصورة جدية في وضع نظام أجور وتعويضات يتفادى أوجه القصور هذه

  
 المنظمة بتطبيق المزيد من الالمركزية       يرحب موظفو  .آثار عملية تطبيق الالمركزية على الموظفين       -٤

وفي حين نتطلع إلى تحقيق المزيد من التقدم في هذه القضية، فإننا ندرك أيضاً              . التي التزم بتنفيذها المدير العام    
ونقترح أن يتم إلى القدر الممكن، استخدام التناوب الطوعي . تنفيذها على الموظفيناألثر الذي يحتمل أن يتركه  

بتنقل وتنـاوب   إن عملية تطبيق الالمركزية تواكب المبادرة الخاصة        .  الطبيعية في أوساط الموظفين    والتقلبات
بيد أنه لم يتم توثيق آثار وحصائل هذه المرحلة األولى توثيقاً . الموظفين، التي تعد المرحلة األولى منها طوعية  

. العملية وتنفيذها وآثارها بالنسبة للموظفين    كامالً، وتود جمعيات الموظفين أن تكون على اطالع تام على هذه            
  .ونأمل أن يتم النظر على النحو الواجب بأثر هاتين العمليتين على الموظفين وأسرهم
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 أحاطت جمعيات الموظفين علماً باإلجراءات المتخذة من جانـب          .سياسة الصحة والسالمة المهنيتين     -٥
مازال هناك الكثير الذي يتعين القيام بـه        بأنه  بيد أننا نشعر    . نالموظفين في الميدا  المنظمة مؤخراً لتعزيز أمن     

حيث إن الضرورة تقتـضي بـذل       . في أماكن العمل وأن المنظمة يجب أن تكون مثاالً يحتذى في هذا المجال            
المؤسسية وإنـشاء اآلليـات الالزمـة        جهود خاصة لوضع سياسات عالمية وإقليمية للصحة والسالمة المهنية        

  .الصحة والسالمة لجميع الموظفين في كل أماكن العمل التابعة للمنظمةلضمان أقصى درجات 
  
 لقد أصبح، في أعقاب تحويل عدد كبير مـن الوظـائف            .وظيف الطويل األمد والقصير األمد    منع الت   -٦

وأيـضاً بالنـسبة    .  اآلن النظر في قضية منع ذلـك       من المهم الطويلة والقصيرة األمد إلى عقود لفترة محددة،        
 إجازة ب عليهم بعد انقضاء أربع سنوات أخذللموظفين العاملين بموجب عقود قصيرة األمد متتالية والذين يتوج     

ادة بـسبب هجـرة     حمدتها سنة واحدة على األقل، هناك قضية يتوجب بحثها، وإال فإن المنظمة ستواجه أزمة               
العقود، لقد انعقدت اآلمال، عند البدء بإصالح       . كون زيادة عدد الوظائف هي الحل المنشود      األدمغة منها وقد ت   

أن تحسين التخطيط بخصوص الموارد البشرية وتعزيز مساءلة المديرين، من شأنه أن يحد من قيام الموظفين                
  .بعقود قصيرة األمد بأداء عمل طويل األمد

  
ين الممارسات اإلدارية وتدريب المديرين في كل أرجاء المنظمة،         إننا نرحب بالمبادرات المتخذة لتحس      -٧

حيث إنه يتوقع من المـديرين  . ونتطلع إلى المزيد من تقاسم الممارسات الجيدة وتعزيزها على الصعيد العالمي        
يـل  استخدام العقود على النحو المناسب، بما في ذلك تقييم برنامج عملهم في الوقت المالئم فيما يتعلـق بالتمو                 

ونحن نؤيد تأييداً تاماً بهذا المعنى النقاش الدائر في         . المتاح والتخطيط الحتياجاتهم من الموظفين بصورة مسبقة      
المجلس العالمي المعني بالعالقات بين الموظفين واإلدارة، حيث تعاون الممثلون مع اإلدارة في النظر بطـرق                

كما نتطلع إلى إنشاء فريق عامل من الموظفين      . المؤقتةتحسين تخطيط الموارد البشرية وضبط استخدام العقود        
وينبغـي أن يـشرع الفريـق العامـل باسـتعراض           . واإلدارة حسبما هو مزمع، يضم مشاركين من األقاليم       

  .٢٠٠٥ المجلس العالمي في عام هوبإعداد تقرير كي ينظر في" الممارسات الجيدة"
  

  خاتمة
  
تـم فـي الـسنة     ب االكتفاء بالرضا عن الذات، فإننا نسلّم بأنه         وفي الختام، وفي حين يتعين علينا تجن        -٨

ويسرنا التقدم الذي أحرز على المستوى      . الماضية تناول بعض القضايا الهامة التي كانت موضع قلق الموظفين         
 السابق" للمجلس العالمي "اء  نّكما نرحب بالموقف الب   . العالمي، من مثل اإلصالحات المتصلة بالعقود والتعاقدية      

كمـا نتطلـع إلـى تنفيـذ        . في تدعيمه ألسلوب الشراكة، حيث يعمل الموظفون واإلدارة لبلوغ مراٍم مشتركة          
ودنا المشتركة لالسـتفادة مـن      وسنواصل جه . الحصائل التي توصل إليها المجلس العالمي في وقتها المناسب        

تقدم الوظيفي واألمن الوظيفي  وفرص النات الموظفين على أفضل وجه ممكن بتوفير بيئة صحية ومأمونة،     إمكا
 إن الوفاء بمعايير الممارسات الجيدة في التوظيف واإلدارة يشكل األساس الذي يقـوم عليـه                .لهم حيثما أمكن  

  .عمل الموظفين ويتيح لهم المجال للنجاح والفالح
  
  
  

=     =     =  


