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  الكرام، المندوبون والزمالءالسادة الموقرون أعضاء المجلس التنفيذي،  سيدي الرئيس،  
  
عملـــت جمعيـــات مـــوظفي منظمـــة الصـــحة العالميـــة وبرنـــامج األمـــم المتحـــدة المشـــترك لمكافحـــة األيـــدز  -١

شــملت القــوى  ٢٠١٥خــالل عــام مــع اإلدارة العليــا علــى عــدة مواضــيع مهمــة  والوكالــة الدوليــة لبحــوث الســرطان
غايـــات العاملـــة المســـتعدة لالســـتجابة للطـــوارئ واإلصـــالح، والتنقـــل الجغرافـــي، وٕادارة نظـــام العدالـــة الـــداخلي، و 

خطــة العمــل علــى نطــاق منظومــة األمــم المتحــدة المتعلقــة بسياســات المســاواة المســاواة بــين الجنســين الــواردة فــي 
وتشـــارك اإلدارة عالقـــات التبـــادل طـــوال مســـار العمـــل بطابعهـــا البنـــاء. واتســـمت . بـــين الجنســـين وتمكـــين المـــرأة

عالقـة ظـل وتظل جمعيات الموظفين تمثل جهات شريكة قوية فـي المسائل عرض عليها تُ  عندمامشاركة نشطة 
مذكرات تفاهم مع اإلدارة فـي  في الوقت الحاليوقد أبرمنا مرضية لتناول شؤون الموظفين على أساس مشترك. 

فــاوض بشــأن مــذكرة تونجــح ال ؛ب اإلقليمــي األوروبــي والمكتــب اإلقليمــي لشــرق المتوســط والمقــر الرئيســيالمكتــ
ـــاهم فـــي المقـــر الرئيســـي فـــي كـــانون األول/ ديســـمبر  ـــة لتعـــاون ٢٠١٥التف . وترســـي هـــذه االتفاقـــات أسســـًا متين

مثلـو المـوظفين بـواجبهم كـي يفـي مأسسـًا جيـدة ترسـي كمـا جمعيات الموظفين مـع اإلدارة علـى نطـاق المنظمـة. 
 العمل على أساسها.في في مالحظة المسائل التي تعزز حقوق الموظفين ورفاهيتهم وتحميها و 

 
غيـر أن هنـاك بعـض المسـائل المثيـرة . سـليموتتسم نتـائج مناقشـاتنا بطابعهـا البنـاء وترتكـز علـى حـوار  -٢

جمعيــات  نظــرلنقــاش والمجــاالت المهمــة فــي للقلــق. ونقــدم أدنــاه عرضــًا مــوجزًا للمجــاالت الرئيســية المطروحــة ل
 الموظفين.

  
  القوى العاملة المستعدة لالستجابة للطوارئ واإلصالح

  
كـي تواجـه ل المنظمـة تحـوّ مـن إبـان الفاشـيات والطـوارئ الصـحية تواصل إصالح عمل المنظمة  مّكني -٣

اإلدارة العليـــا جنبـــًا إلـــى جنـــب ويعمـــل موظفـــو المنظمـــة بمـــن فـــيهم أعضـــاء . تحـــديات القـــرن الحـــادي والعشـــرين
 هذه العملية.تخاذ ثالثة إجراءات للمضي قدمًا في إلحداث التغييرات الالزمة، ونقترح ا

 
مـن أجـل إصـالح المنظمـة المجـدي. تسـخير خبـرات المـوظفين وتجـاربهم ودوافعهـم اإلجراء األول هـو و  -٤

وٕاذ تحــدَّد معــالم اإلصــالحات مــن جانــب الــدول األعضــاء وكبــار راســمي السياســات وخبــراء الصــحة العموميــة 
(داخل المنظمة وخارجها)، من المهم االعتراف بأن الموظفين على جميـع مسـتويات المنظمـة وفـي كـل مواقعهـا 

وينبغي لـإلدارة ون بالخبرة المباشرة المتصلة بالمشاكل والحلول. يتمتع(وخصوصًا في مكاتب المنظمة القطرية) 
لألمـراض ترصد المتكامل الالعاملين في مجال الخبرات والتجارب والدوافع المتراكمة لدى الموظفين  غلأن تست
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داء األوفي حاالت الطوارئ واألزمـات اإلنسـانية البسـيطة والمعقـدة بهـدف ضـمان تحسـين ومكافحة األمراض 
 نتائج فيما يتعلق بالفاشيات والطوارئ الصحية.الو  يمينظتال

  
ويجـــب أن احتـــرام المـــوظفين ومـــنحهم الحمايـــة الكافيـــة ومراعـــاة حقـــوقهم.  الثـــاني هـــو ضـــرورةاإلجـــراء و  -٥

وتبــدي واضــحة. حــاالت الطــوارئ إلــى قواعــد راســخة و  تســتند الــنظم المرنــة لتعيــين المــوظفين ونشــرهم للعمــل فــي
ــة قــدرات لمــن أجــل رســم مســار للعمــل مــع اإلدارة اســتعدادها عــن طريــق ممثليهــا جمعيــات المــوظفين  تنمي

 الموظفين وتطويرهم الوظيفي واقتراحه لفائدة الزمالء الراغبين في مواصلة العمل المتصل بحاالت الطوارئ.
  
نطلـــب مـــن اإلدارة أن تـــؤدي واجبهـــا المتعلـــق برعايـــة المـــوظفين ف فيمـــا يتعلـــق بـــاإلجراء الثالـــثمـــا أ -٦

رون للعمـل فـي سـياقات فاشـيات األمـراض وحـاالت الطـوارئ جميـع المـوظفين الـذين ينَشـإعـداد جـب وي بالكامل.
واسـتخالص المعلومـات مـنهم وٕاحاطتهم بالمعلومات وتدريبهم على النحو الكافي. ويجب دعمهم خـالل البعثـات 

أعراض ما بعد الصـدمات ويجب أيضًا تقديم الدعم النفسي لمدة كافية تعقب العودة ألن ودعمهم لدى عودتهم. 
ُأعـدت تظهر بعد فترات مطولة. وفي إطار االستجابة لفاشية مرض فيـروس اإليبـوال فـي غـرب أفريقيـا،  غالبًا ما

موظــف وخبيــر  ٨٠٠٠أنشــطة تدريبيــة ســابقة للنشــر وأتيحــت للمــرة األولــى فــي تــاريخ المنظمــة وُدّرب أكثــر مــن 
 استشاري وشريك.

  
 .ن يقتصـر واجـب رعايـة المـوظفين علـى نقـل المعـارف والعمليـات التقنيـةوفي ذلك السياق، ال ينبغـي أ -٧

يضــًا دمــج المعــارف والمواقــف والمهــارات للمشــاركة مــع مختلــف البلــدان والثقافــات والســياقات ذلــك أبــل يقتضــي 
ركة وينبغي أن يكون التوجيه المبدئي الواسع النطاق إلزاميًا في مجـال التبليـغ عـن المخـاطر ومشـاوالمجتمعات. 

المجتمعات في حاالت الطوارئ بهدف المساعدة على تكييـف الـنهج الطبـي البيولـوجي والتشـغيلي المتصـور فـي 
وينبغــي أن يتصــدر التنفيــذ التــام لهــذا الــنهج المتكامــل أولويــات إطــار إصــالح المنظمــة مــن الناحيــة الثقافيــة. 

 اإلدارة.
  

لموظفين واإلدارة لتطبيق هذه االقتراحات وتقترح جمعيات الموظفين إنشاء فريق عامل مشترك بين ا -٨
 الثالثة.

  
  التنقل الجغرافي

  
شارك ممثلو الموظفين مشاركة بناءة في عملية تحديد سياسة عادلة ومنصـفة وشـفافة للتنقـل الجغرافـي  -٩

دعـم تحسـين أداء المنظمـة التنظيمـي ودعمـوا كـل مراحـل العمليـة خـالل العـام الماضـي. وخطة للتنفيذ مـن أجـل 
قد مؤخرًا (تشرين األول/ وفي اجتماع عُ بأهمية انضمام الموظفين. واعترفت كل األطراف اعترافًا واضحًا وثابتًا 

دمجــت فــي مســودة أُ )، قــرر المجلــس العــالمي المشــترك بــين المــوظفين واإلدارة إدخــال تعــديالت ٢٠١٥أكتــوبر 
 ) ووافق على هذه التعديالت.٢٠١٥التي صدرت الحقًا (تشرين الثاني/ نوفمبر  ةوثيقة السياس

 
علـى القـرارات التـي توصـل إليهـا فريـق  ناالطالعباألسف الشديد  ناشعر قد  ،جمعيات الموظفين ،ونحن -١٠

تتجاهـل مسـاهمة المـوظفين التـي و  ٢٠١٥السياسات العالمية خالل اجتماعه المعقود في تشرين الثاني/ نـوفمبر 
ومـن األهميـة بمكـان المهمة وقرارات هيئة رسمية أنشئت فـي ظـل آليـة رسـمية مشـتركة بـين المـوظفين واإلدارة. 

األوسع نطاقـًا والـدول األعضـاء أوساط الصحة العالمية بالنسبة إلى تنا أهمياآلن أكثر من ذي قبل أن نثبت 
تقــوض بوضــوح العالقــات بــين المــوظفين  فريــق السياســات العالميــةفــي المنظمــة. ونــرى مــع ذلــك أن قــرارات 

اعتزامــه تخفــيض عــدد  فريــق السياســات العالميــةغيــر مناســب علــى اإلطــالق. وقــد أعلــن واإلدارة فــي وقــت 
إلـى المـدير اعتراضنا الشديد والرسمي والخطي على ذلـك  وجهناو ممثلي الموظفين في لجنة التنقل العالمي. 
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منزلـة جمعيـات المـوظفين مــن  ضتخفـيأيضـًا  فريـق السياسـات العالميـةالعـام والمـديرين اإلقليميـين. واقتـرح 
فظـة جمعيـات المـوظفين وطالبنـا بشـدة وبصـفة رسـمية وخطيـة بوجـوب محاصفة مشـارك إلـى صـفة مراقـب. 

المجلـس العـالمي المشـترك والمقـر الرئيسـي حسـبما اتفـق عليـه  مجميـع األقـالي بتغطيـةكامل عضويتها على 
 في السابق. بين الموظفين واإلدارة

  
فريـق السياسـات العالميـة بشـأن  صـدر عـنخطرنـا بقـرار إضـافي على ذلك وفي سـياق التنقـل، أُ وعالوة  -١١

أن هــذا األمـــر بــ ونشــعر شــعورًا راســخاً تلقائيــًا بمــا يعـــادل رتبــة واحــدة. تخفــيض رتبــة جميــع المناصــب الشــاغرة 
عمـــال األالمســـاواة فـــي األجـــور لقـــاء  تحقيـــقالـــداعي إلـــى ض لخطـــر شـــديد مبـــدأ األمـــم المتحـــدة األساســـي يعـــرِّ 
العـدل من دليل المنظمـة اإللكترونـي. ويضـمن هـذا المبـدأ  ٣٠-١-٢-الجزء ثالثاً  فيوالمكفول  متساوية القيمةال

للخطـر األهـداف المبينـة فـي إطـار " ييعرض تخفيض الرتبة "التلقائكما اإلدارة والموظفين. والشفافية والثقة بين 
ـــة التنقـــل العـــالمي إلـــى  ،التنقـــل العـــالمي لـــة علـــى نطـــاق تحقيـــق االتســـاق بـــين المناصـــب المماثإذ تهـــدف عملي

صر على أن تتبع اإلدارة اآللية الرسمية لتعديل رتبة المناصب. ويجب أن يشمل أي إجراء وعليه، نُ المنظمة. 
 الوظائف.تقييم ل لجنة الخدمة المدنية الدوليةلمعايير إجراء استعراض مالئم بما يمتثل لتعديل الرتبة 

  
مـــن الئحـــة الحاليـــة  ٢٣٠المـــادة  تعـــديلاقتـــرح مـــدير إدارة تنظـــيم المـــوارد البشـــرية  وفضـــًال عـــن ذلـــك، -١٢

إعــادة النظــر فــي طلــب فــي موظــف لحــق ا]  أ [مــا يلــي: "(اســتعراض التصــنيف) التــي تــنص علــى المــوظفين 
التعديل المقترح ذلك الحق الذي يتمتع به الموظفون ويحرمهم من الحق  يزيلسو ". تصنيف الوظيفة التي يشغلها

مــع مــرور  اً شــديدتغيــرًا هــذه المهــام  تتغيــر  إذاســيما لمهــام المضــطلع بهــا والل وفقــاً مقــر عملهــم فــي طلــب تســوية 
ال من جانـب المـديرين عبـر إثقـ حدوث تجاوزاتدون قصد على احتمال أيضًا و وقد ينطوي هذا التعديل الزمن. 

حصولهم على االعتراف الواجب و/ كاهل الموظفين بتحميلهم مسؤوليات إضافية على مدى فترات مطولة دون 
تحقيـق ًا مـع مبـدأ األمـم المتحـدة األساسـي الـداعي إلـى مجـددأو األجر المتناسب أو تسوية الرتبـة ممـا يتعـارض 
جمعيـات المـوظفين أبـدينا اعتراضـنا الشـديد نحـن . وعليـه، المساواة في األجور لقاء األعمـال المتسـاوية القيمـة

 من الئحة الموظفين. ٢٣٠على هذا التعديل المقترح إدخاله على المادة 
  

ولــم تــرد اإلدارة علــى الرســالة التــي وجهتهــا جمعيــات المــوظفين وتضــمنت اعتراضــاتنا لــدى إعــداد هــذا  -١٣
إدخالهــا  إدارة تنظــيم المــوارد البشــريةر مــديالتــي أعلــن ضــافية اإلتعــديالت الالبيــان. ولــم نتلــق أي معلومــات عــن 

ونعيــد تأكيــد وجــوب أن يظــل الموظفــون يشــاركون فــي وضــع السياســة وخطــة التنفيــذ بهــدف . علــى السياســة
 نظام التنقل.ضمان نجاح 

  
  إدارة نظام العدالة الداخلي

  
نتيجـــة لطـــول فتـــرات التـــأخير وانعـــدام يفتقـــر إلـــى الوضـــوح فـــي المنظمـــة العدالـــة الـــداخلي زال نظـــام مـــا -١٤

 هيئـةو  تنظيم الموارد البشـريةفي إدارة الشفافية في التحقيقات والحصائل واإلجراءات المتصلة بالشكاوى الرسمية 
 ألغراض االستعراض.ن في المقر الرئيسي ومكتب خدمات المراقبة الداخلية و الطع

 
عـن اسـتعراض  ٢٠١٤لف المدير العام بإجرائـه وصـدر فـي تشـرين األول/ أكتـوبر ن تقرير كُ تضمّ قد و  -١٥

 عــرضو  ،للنظــام مــن حيــث مــواطن قوتــه وضــعفهنظــام العدالــة الــداخلي فــي المنظمــة تحلــيًال للعناصــر الرئيســية 
إجراء موصى بـه للتنفيـذ لجعـل النظـام يتمشـى مـع أفضـل الممارسـات والمعـايير علـى نطـاق منظومـة األمـم  ٤١
 تحدة والمنظمات المماثلة.ملا
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ردًا أساسـيًا فريق السياسـات العالميـة وقد كان اعتماد اإلجراءات الموصى بها من جانب المدير العام و  -١٦
ليـف وأشرف الفريق العامل المشترك بين الموظفين واإلدارة علـى التكومحبذًا على هذا التقرير الصريح والدقيق. 

جـدول األعمـال مدرجـة فـي تـي تشـمل بنـود آليـات لتنفيـذ هـذه التوصـيات ال لوضـعزال يجتمـع بإعداد التقريـر ومـا
ممـا يعتبـر مثـاًال ممتـازًا آخـر علـى التعـاون  ،لثالثين بعد المائـة العديـد منهـاالمؤقت للمجلس في دورته الثامنة وا

اإليجابيـة مـل هـذا العوتشـمل أمثلـة رئيسـية علـى حصـائل المثمر بين ممثلي اإلدارة العليـا وجمعيـات المـوظفين. 
تجديــد التركيــز علــى أهميــة مكــان العمــل المتســم بــاالحترام والخــالي مــن المضــايقة وغيــر ذلــك مــن حــاالت ســوء 

تســوية الســريعة والفعالــة مــن حيــث التكــاليف لقضــايا الظلــم التــي للالســلوك، ووضــع آليــات غيــر رســمية وتعزيزهــا 
توقيتها وفعاليتها، وتوحيد آليات العدالة مثل وظيفة تظهر، وٕاعادة تصميم اآلليات الرسمية لضمان تعزيز حسن 

علــى نطــاق المنظمــة لضــمان معاملــة جميــع مــوظفي المنظمــة علــى  ،مكتــب أمــين المظــالم وخــدمات الوســاطة
 أساس اإلنصاف والمساواة.

  
دعمكـم المتواصـل لتسـريع وتيـرة وتعتمـد علـى  ،بهـذه المبـادرة اإليجابيـةوتعترف جمعيات المـوظفين  -١٧

يجعــل ممــا  ،فــي الوقــت المناســب داخــل المنظمــةالراميــة إلــى تحســين إتاحــة نظــام العدالــة وتنفيــذه الجهــود 
أكثر فعالية وكفاءة وفائدة. ويلتزم كل من موظفي المنظمة والمنظمة بوصفها وكالة متخصصة مـن منظمة ال

الضروري أن نتمكن جميعًا من العمل في إطار  ومن. وكاالت األمم المتحدة بأسمى مستويات السلوك واألداء
 .على نحو استباقي بيئة إيجابية تعزز العدالة واإلنصاف والشفافية والمساءلة

  
ردة في خطة العمل علـى نطـاق منظومـة األمـم غايات المساواة بين الجنسين الواتحقيق 

  بسياسات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة المتحدة المتعلقة
  

وتكــافؤ الفــرص بــين الجنســين مــن أجــل بــين الجنســين شــاركت جمعيــات المــوظفين فــي تعزيــز المســاواة  -١٨
الموعــد وقبــل عــامين مــن  ٢٠١٥وفــي عــام تــولي المناصــب القياديــة والتزمــت بتحقيــق ذلــك طــوال عــدة ســنوات. 

بسياسـات المسـاواة بـين خطة العمـل علـى نطـاق منظومـة األمـم المتحـدة المتعلقـة للوفاء بمعايير األخير المحدد 
تشكيل فريق تفكير مشـترك ، استهلت جمعية الموظفين في المقر الرئيسي (خطة العمل) الجنسين وتمكين المرأة

ووضــع فريــق التفكيــر اســتراتيجية بــين المــوظفين واإلدارة ومعنــي بالمســاواة بــين الجنســين بموافقــة المــدير العــام. 
التعيين إطار في بين الجنسين بما فيها تحقيق التوازن دة في خطة العمل للمساهمة في تنفيذ معايير األداء الوار 

 الرتب األعلى على نطاق المنظمة.و  ٥-الرتبة مفي وظائف 
  

البـــالغ عـــددها توقـــع مـــن المنظمـــات التابعـــة لمنظومـــة األمـــم المتحـــدة الوفـــاء بجميـــع معـــايير األداء ويُ  -١٩
 ةالســنكــانون الثــاني/ ينــاير مــن  ٣١ويرفــع تقريــر ســنوي عــن التقــدم المحــرز فــي  ٢٠١٧بحلــول عــام  معيــاراً  ١٥

خطــة العمــل الــواردة فــي داء األمــن مؤشــرات  ٪٢٠، وفــت المنظمــة بنســبة ٢٠١٢وفــي عــام التقويميــة المعنيــة. 
. ٣١غ فـي المتوسـط كيانًا من سائر كيانات األمـم المتحـدة بلـ ٥٥في حين أن معدل االمتثال في صفوف  ،فقط

وكالـة رفعـت  ٦٢إال أن المعـدل المسـجل لـدى  ٪،٣٠في المنظمة إذ بلغ  المعدل ان هذ، تحسّ ٢٠١٣وفي عام 
زال ينبغي لها وما ،من المؤشرات ٪٥٢المنظمة بنسبة  وفت، ٢٠١٤. وفي عام ٪٤٢التقارير بلغ في المتوسط 

 بهدف الوفاء بالمتطلبات العامة. ٢٠١٧بحلول عام الوفاء بسبعة مؤشرات من مؤشرات األداء 
  

ويجب علـى المنظمـة اجتـذاب عـدد أكبـر مـن الموظفـات المـؤهالت واالحتفـاظ بهـن للـتمكن مـن تحقيـق  -٢٠
سياسـة توظيـف عادلـة تطبيـق خالل  ويجب تحقيق ذلك منالتوازن بين الجنسين على مستوى المناصب العليا. 

تنميـة أنشطة  إضافة إلى تركيزبين العمل والحياة والنهوض باألم واألسرة بيئة عمل مرنة تعزز التوازن تكوين و 
 القدرات والتدريب على المرأة.
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سيعرض فريق التفكيـر علـى المـدير العـام اسـتراتيجيته التـي تتضـمن ، ٢٠١٦وفي كانون الثاني/ يناير  -٢١
السياسـية المتسـقة واألمـوال  وسـتركز هـذه التوصـيات علـى التعـديالتمجموعة متينة من التوصـيات العتمادهـا. 

عــة مــن المبــادرات المســتهدفة، بمــا فــي ذلــك وضــع آليــة فعالــة للرصــد والتقيــيم لتقــدير التقــدم المخصصــة لمجمو 
كبيـرة فـي تحقيـق بشـأن المسـاواة بـين الجنسـين مسـاهمة وتسـاهم االسـتراتيجية المحرز وضمان االسـتدامة. 

العليا ضمن المنظمة وينبغي أن تتجلى علـى النحـو المناسـب المساواة بين الجنسين على مستوى المناصب 
 في سياسة التنقل الجغرافي والممارسات المتبعة لتنفيذها.

  
أن نؤكد التزامنا التام بمواصلة الحوار البنـاء مـع اإلدارة لصـون حقـوق نود  ،جمعيات الموظفين ،نحنو  -٢٢

منظمتنــا عبــر عقــد اجتماعــات منتظمــة مــع المــوظفين والســعي مــن خــالل ذلــك إلــى المســاهمة الفعالــة فــي مهمــة 
بحقـــوق  لهـــا صـــلةالمشـــتركة بـــين المـــوظفين واإلدارة والتمثيـــل فـــي جميـــع اللجـــان التـــي  ةملـــافرقـــة العاألاإلدارة و 

 الموظفين.
  

ونأمـــل أن تعتبـــروا تعليقاتنـــا وشـــواغلنا بمثابـــة مســـاهمة فـــي نجـــاح مهمـــة المنظمـــة وأن تـــدعموا نهجنـــا.  -٢٣
لصـالح ونشكركم كالعادة على هذه الفرصة المتاحة لنـا لعـرض التقريـر علـى المجلـس التنفيـذي وتقـديم توصـياتنا 

  أي موظفيها. :المنظمة وأهم ثرواتها
  
  

=     =     =  


