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  بيان ممثل جمعيات موظفي
  منظمة الصحة العالمية

  
  
  

حـضرات  دة أعضاء المجلس التنفيذي المحترمين، سيادة المديرة العامة،         السيد الرئيس، حضرات السا     -١
باسم جمعيات موظفي منظمة الصحة العالمية وموظفي الوكالـة        ،ديرين اإلقليميين، حضرات الزمالء   السادة الم 

  .الدولية لبحوث السرطان، أتشرف بأن أدلي بهذا البيان أمام المجلس التنفيذي
  
، وهي القـضايا     أو تشغل بالهم    جمعيات الموظفين  التي تهم ا الرئيسية الراهنة    وسأتناول بعض القضاي    -٢

المتعلقة بعمل جمعيات الموظفين في مختلف األقاليم التابعة للمنظمة وفي مقرها الرئيسي، وتعلّـم المـوظفين،                
والمساواة بـين   ومرتبات موظفي فئة الخدمات العامة العاملين في مراكز العمل الواقعة خارج المقر الرئيسي،              

موظفي المقر لدى حباط سببت اإل التي المسائلوسأختتم حديثي بتناول بعض المسائل المتصلة بإحدى     . الجنسين
  .، أال وهي قضية نظام اإلدارة العالمي٢٠٠٨يوليو  /والمكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ، وذلك منذ تموز

  
  عمل جمعيات الموظفين

  
 / نيسان ١٠-٨جنيف،   (لمجلس العالمي المشترك بين الموظفين واإلدارة     األخير ل  افتتاح االجتماع    عند  -٣

وأن "  من أصـول المنظمـة      قيماً الموظفين يؤلفون أصالً  "أن  مجدداً على    المديرة العامة    أكدت،  )٢٠٠٨أبريل  
جـاد ثقافـة    تعاون الموظفين وتشاورهم مع اإلدارة، وتشاركهم معها في األهداف هي أمور بالغة األهمية إلي             "

 مع هذه اآلراء وتعتبرها المبادئ التي تبنى عليها          تاماً وتتفق جمعيات الموظفين اتفاقاً   . "عالمية تشاركية موحدة  
  . العالقة القائمة بين الموظفين واإلدارة

  
جمعيات موظفي المنظمة تقدر الجهود التي يبذلها الموظفون واإلدارة في سبيل تعزيز عالقة العمـل               و  -٤

 نحو توسع مشاركة جمعيات الموظفين في أسلوب عمل المنظمة، بـل   ونحن نشهد اتجاهاً  . ة بين الطرفين  القائم
ولكننا نؤكد أن هذه المشاركة تتباين بين إقليم وآخر مـن األقـاليم             . واألهم من ذلك، تزايد فائدة تلك المشاركة      

، أو مشاركتهم    مثالً ،ة تعيين الموظفين  فأسلوب مشاركة جمعيات الموظفين وإسهامهم في عملي      . التابعة للمنظمة 
وثمة مثال آخر على ذلك وهو خدمات أمين المظالم،         .  بين أقاليم المنظمة   بشكل كبير في مختلف اللجان، تتباين     

وهي خدمات يقوم بها موظف متفرغ من موظفي المنظمة في المقر الرئيسي، بينما يتولى أحد موظفي الفئـة                  
. في إقليم غرب المحيط الهادئ، وذلك باإلضافة إلى أدائه لمهام وظيفتـه الرسـمية             المهنية تقديم تلك الخدمات     

  .ونحن نتطلع إلى مواصلة التقدم في تحقيق االتساق بين هذه الممارسات على صعيد المنظمة الشامل
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  تعلّم الموظفين
  
.  لالحتفاظ بالموظفين  أبدت جمعيات الموظفين، ولسنوات عديدة، تحفظاتها الشديدة إزاء جهود المنظمة           -٥

ولم تكن هناك سوى بينات قليلة بشأن محاوالت دعم الموظفين على تحقيق تقدمهم الوظيفي، ومساعدتهم علـى   
للمنظمة، بل واألهم من ذلك، يمكن أن تؤدي إلى تعزيز قدرات " قيمتهم"تنمية المهارات التي يمكن أن تزيد من  

فـي هـذا     الصحة العمومية وتوفير الدعم التقنـي        توجيهلمنظمة في   المديرين على زيادة فعالية وكفاءة دور ا      
ولكن، ومنذ خمس سنوات مضت، تم إنشاء صندوق تنمية قدرات الموظفين وتعلمهم عن طريق جباية               . المجال

وقد رحبت جمعيات الموظفين بإنشاء هذا الصندوق باعتباره فرصة فريـدة مـن             . مبالغ محددة من المرتبات   
واآلن، وبعد مرور بضع سنوات على ذلك، تالها العديد من اإلحباطات، لم يعد             ". منظمة تعلّمية "نوعها إليجاد   

اك مناص من اإلقرار بضعف األمل من تحقيق الغرض األصلي الذي ُأنشئ من أجله صندوق تنمية قدرات                 نه
 جيـدة إلقامـة     ستثناء تمويل خلوات واسعة لإلداريين برهنت على كونهـا ممارسـات          افب. الموظفين وتعلمهم 

زال ومـا .  أسلوب إدارة شؤون الموظفينالشبكات وبناء األفرقة، لم يكن للصندوق سوى أثر ضئيل في تحسين    
يتعين التثبت من مدى تزايد عدد الموظفين الذين يتم االحتفاظ بهم نتيجة لتطبيق برنامج تنمية قدرات الموظفين                 

  .وتعلمهم
  
 في تغطية تكاليف أنشطة     ٢٠٠٨لمتاحة في الصندوق خالل عام      ولقد استخدم حجم كبير من األموال ا        -٦

التدريب المتصلة بتطبيق نظام اإلدارة العالمي الجديد، التي أثارت الفائدة منها خيبة أمل أعرب عنهـا ممثلـو                  
كما تم تقليص واسع في أنشطة      . ٢٠٠٨أبريل   /جمعيات الموظفين إبان اجتماعهم مع المديرة العامة في نيسان        

، بينما اعتبر العديد من الموظفين أن التدريب الذي تلقوه بشأن نظام   ريب العامة، أو تأجيلها أو إلغاؤها تماماً      التد
أما الفوائد الملحوظة منه فلم تتجاوز نطاق الموظفين العاملين في المقر           .  وال مفيداً  اإلدارة العالمي لم يكن كافياً    

ا تأثرت األقاليم األخرى من قلة التمويل المتاح لتنميـة قـدرات            الرئيسي وفي إقليم غرب المحيط الهادئ، بينم      
  . الموظفين وتعلمهم

  
 ما تم من إصالح للجنة التعلم العالمية، التي تضم أعضاء من المنظمة برمتها، وذلـك                أيضاًوقد بلغنا     -٧

ة تبشر بـأن المنظمـة      ونحن نرحب بهذه البادرة الطيبة ونعتبرها عالم      .  العامة زمام إدارتها   ةإثر تسلم المدير  
ستستفيد من هذا الجهد اإلصالحي في تحقيق فعالية اللجنة وتعميم أثرها اإليجابي على جميع الموظفين، مهمـا                 

ويحدونا أمل في أن يؤدي مستوى اإلدارة والدعم الرفيع هذا إلـى            . كانت مستوياتهم وأينما كانت مواقع عملهم     
راتيجي الذي سيؤدي إلى تمكين الموظفين وتعزيز قدرات المنظمـة          متابعة توسيع تطبيق البرنامج للنهج االست     
  .على معالجة التحديات الكبرى في المستقبل

  
 على أهمية إتاحة االستفادة من الـصندوق وضـمان   أن تؤكد مجدداًلذا ترغب جمعيات الموظفين في        -٨

 أسلوب إنفـاق أمـوال      تي اكتنفت والريبة ال وبالنظر للتجارب التي شوهدت خالل السنوات الماضية،        . فعاليته
 لمناقـشة الطرائـق     الصندوق والتغييرات الحقيقية التي أدى إليها، فالبد للموظفين واإلدارة من الجلوس معـاً            

  .الجديدة التي من شأنها أن تؤدي إلى ترسيخ التعلم وعمليات التعلم في أسلوب عملنا
  

  مرتبات موظفي فئة الخدمات العامة
  
 إلى جمعيات   ت عن األزمة المالية الراهنة قد امتد      مشاعر القلق السائدة الناجمة    شك في أن     ليس هناك   -٩

وعلى صعيد المنظمة، فإن الموظفين من الرتب الدنيا لفئة الخدمات العامة هم أكثر من تـأثر                . أيضاًالموظفين  
للجوء إلى طلب القـروض     اإلى  بارتفاع تكاليف السلع والخدمات االستهالكية األساسية، حيث اضطر بعضهم          

يضاف إلى ذلك الصعوبة التي تواجهها المنظمة في تعيين الموظفين المحليين أو            . لتغطية مصروفاتهم األساسية  
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الذين تقع أماكن عملهم خارج مقـر       ) موظفو فئة الخدمات العامة والموظفون المهنيون المحليون      (االحتفاظ بهم   
 الراهنة وصعوبات تعيين موظفي الخدمات العامة في توضيح المشكلة          وتسهم األزمة المالية  . المنظمة الرئيسي 

 في تعديل مرتبات موظفي فئة الخدمات العامة، وهـي          التي تعانيها جمعيات الموظفين من اآللية المتبعة حالياً       
  . اآللية المعروفة بمنهجية استقصاء المرتبات المحلية

  
ينبغي في اسـتخدام المـوظفين وفـي    "حدة على ما يلي  من ميثاق األمم المت  ١٠١ تنص المادة    وحيث  -١٠

تحديد شروط خدمتهم أن يراعى في المكان األول ضرورة الحصول على أعلى مستوى من المقدرة والكفايـة                 
تعيين الموظفين  ، فإن التزام مؤسسات منظومة األمم المتحدة بأعلى المعايير التي حددها الميثاق لدى              "والنزاهة
،  ذاتـه  سوق العمـل يتقاسمون معهاليها أن تكون قادرة على التنافس مع أرباب العمل الذين    ، يحتم ع  المحليين

والذين يعينون موظفين بمستويات ومؤهالت عمل مماثلة في طبيعتها ومتساوية في قيمتهـا مـع المـستويات                 
  .لمؤهالت الالزمة لتلك المنظماتوا
  

 وتـرى . على تنقيح منهجية استقصاء المرتبات المحلية      وقد عملت لجنة الخدمة المدنية الدولية مؤخراً        -١١
ونحن .  غير كافية تلك التنقيحات لمعالجة الصعوبات المتصلة بمستوى المرتبات والتعيين   أنجمعيات الموظفين   

نطلب من إدارتنا أن تضمن مشاركة ممثلي الموظفين العاملين في المكاتب المحلية مشاركة تامة فـي عمليـة                  
كما نأمل أن تفضي عملية مواصلة تنقيح االستقصاء إلى تعزيز االمتثـال            . ات المحلية برمتها  استقصاء المرتب 
  . من ميثاق األمم المتحدة١٠١ألحكام المادة 

  
  قضايا الجنسين

  
يساور جمعيات الموظفين قلق بشأن تواصل اختالل التوازن بين الجنسين فيما يتعلق بتعيين مـوظفي                 -١٢

، ال تشغل النساء سوى وظيفة واحدة من كل أربع وظائف مـن              مثالً ، المحيط الهادئ  ففي إقليم غرب  . المنظمة
ونحن نعتقد أن ظروف العمل في بعض البلدان يمكن أن تثبط عزيمة النساء على طلب تعييـنهن          . الفئة المهنية 

ية بالتـدابير   في الوظائف الشاغرة، وبالتالي يستحسن إجراء تحليل دقيق ألسباب خلل التوازن هذا، مع التوص             
 الوظائف مما يؤدي إلى زيادة نسبتهن من بين الموظفين الذين لشغلالتي من شأنها أن تشجع النساء على التقدم 

كما سيساعد هذا التحليل على تحديد التدابير التي يمكن أن تسهم في زيـادة معـدالت االحتفـاظ                  . يتم تعيينهم 
عداد للتعاون مع اإلدارة على تحديد فرص العمـل المتاحـة           وجمعيات الموظفين على است   . بالنساء في المنظمة  

 لـضمان المـساواة فـي       لألزواج في البلدان التي تعاني من خلل شديد في التوازن بين الجنسين، وذلك توخياً             
  . فرص التعيين

  
  نظام اإلدارة العالمي

  
ئيسي وفي المكتب اإلقليمي    ثمة مشاعر متعددة باإلحباط أخذت تساور الموظفين العاملين في المقر الر            -١٣

وفي خطاب مفتوح تم توجيهه إلى المديرة       .  البدء بتشغيل نظام اإلدارة العالمي     بعدلغرب المحيط الهادئ، وذلك     
، بتأييد من جمعية     الرئيسي ، أعربت جمعية الموظفين العاملين في المقر      ٢٠٠٨سبتمبر   / أيلول ٥العامة بتاريخ   

لهادئ، عن قلقها إزاء التقارير المتعددة التي تشير إلى أوجه الخلل والمشاكل            الموظفين في إقليم غرب المحيط ا     
 وفي المكتب اإلقليمي لغرب  الرئيسيوقد قدم الموظفون العاملون في المقر  . التي ينطوي عليها تنفيذ هذا النظام     

، غلب علـيهم أحيانـاً    المحيط الهادئ دعمهم الشديد في محاولة لتشغيل النظام بنجاح، ولكن الشعور باإلحباط ت            
وثمة مصدر آخر للقلق يتـصل بـصعوبة        . السيما في حاالت تأثر الموظفين أنفسهم بمشاكل تتعلق بمرتباتهم        

تسديد استحقاقات مقدمي الخدمات، بمن فيهم الخبراء االستشاريون، مما أرغم الموظفين على تكـرار بيـانهم                
  . ثر في جو العمل العامألسباب تأخير السداد، وهذه اإلحباطات ال تخلو من أ
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 نظـام اإلدارة    تعمـيم ويسر جمعيات الموظفين أن تالحظ ما ذكرته المديرة العامة من أن مواصـلة                -١٤
العالمي في األقاليم األخرى لن تبدأ إال عندما يتم التأكد من تشغيل النظام بشكل سلس وبعد أن يبتّ في جميـع                     

م الموظفين العاملين في المقر الرئيسي وفي إقليم غرب المحـيط           وأود أن أؤكد لكم عز    . المشاكل الناجمة عنه  
 على ضمان نجاح تشغيل النظام، واختتم عرضي لهذه القضية باقتباس العبارات التالية مـن                تاماً الهادئ عزماً 

  بأننا نعمـل   مع االفتراض لقد انضم كل واحد منا إلى المنظمة        : "الخطاب المفتوح المذكور إلى المديرة العامة     
 ال يقتـصر علـى شـعورنا         فإن األثر الناجم عن ذلـك       القيام بذلك  وإذا منعنا من  .  من أجل إنقاذ األرواح    حقاً

وإنمـا  ". قائم على تحقيق النتائج   " في إطار نظام      سلبياً باإلحباط المهني والتخوف من أن يحكم على أدائنا حكماً        
بعملنا، سواء أكانوا موظفين من بينهم أمهات يربين         شعور بالقلق إزاء حياة األشخاص المتأثرين        أيضاًيساورنا  

 يعتمـد ن من سداد إيجار السكن، أم األعمال التجارية الصغيرة التي           أبناءهن بمفردهن ويجاهدن من أجل التمكّ     
  ."دخلها على االلتزام التعاقدي، أم األشخاص المتعايشين مع األيدز في أفريقيا

  
اح الموظفين اللتزام المديرة العامة تجاه الحوار الفعال والمفتـوح          وأود أن أعرب مرة ثانية عن ارتي        -١٥

ونحن على ثقة بأن الحوار المفتوح ال يخدم مصالح موظفي المنظمـة األفـراد              . القائم بين اإلدارة والموظفين   
  . مصالح المنظمة برمتهاأيضاًفحسب، وإنما يخدم 
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