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لمــديرتنا العامــة، الــدكتورة مارغريــت  ٢٠١٤عــام نــود أن نســتهل بياننــا بــاإلعراب عــن أطيــب األمنيــات فــي  -١

  تشان، ولرؤسائنا التنفيذيين المعنيين، ولجميع أعضاء المجلس التنفيذي. 

ي األمم المتحدة من موظف ف ٩٠٠٠ويحظى بياننا بالتأييد من جمعيات الموظفين العشر التي تمثل نحو  -٢
فـي لحظـة مهمـة  ننـا نتحـدث إلـيكمإ ١العاملين بمقتضى النظام األساسي لموظفي المنظمة والئحة موظفي المنظمة.

ن الكثيـر مـنكم ينخرطـون فـي عمليـات متنوعـة لرسـم معـالم في تاريخ الصحة والتنمية علـى المسـتوى الـدولي حيـث إ
بغــرض االســتناد إلــى النجاحــات وتكثيــف الجهــود الراميــة إلــى ســد العديــد مــن  ٢٠١٥المرحلــة المقبلــة لمــا بعــد عــام 

الفجوات المتبقية. إن الموظفين ملتزمون تمامًا بالعمل معكم للتصدي لجيل جديد من التحديات، ولتعزيز عملنا بمـا 
قــق القــدر األمثــل مــن أثرنــا الجمــاعي علــى صــحة النــاس فــي مختلــف أرجــاء العــالم. إن القضــايا التــي نثيرهــا هنــا يح

مطروحـــة فـــي هـــذا الســـياق أال وهـــو عملنـــا وٕاخالصـــنا لمبـــادئ منظماتنـــا وأهـــدافها. وفـــي هـــذا الصـــدد فإننـــا نـــود أن 
 نسترعي انتباهكم إلى مسائل تمس بالقوى العاملة وتؤثر على أدائنا.

للمجلـس بممثلي اإلدارة فـي إطـار االجتمـاع الثـاني عشـر  ٢٠١٣لقد التقينا في تشرين األول/ أكتوبر عام  -٣
سـعدنا بالمـداوالت المنعشـة التـي أجريناهـا مـع السـيدة فرانسـواز نوكيـه  كمـاالعالمي المشترك بين المـوظفين واإلدارة. 

ستراتيجية الموارد البشرية في المنظمـة. إننـا الرؤيتها بشأن ي المديرة الجديدة إلدارة الموارد البشرية في المقر الرئيس
نــؤمن، علــى غرارهــا، بــأن إرســاء بيئــة عمــل مواتيــة هــو المفتــاح لمســتقبل منظماتنــا ولقــدرتها علــى اجتــذاب أفضــل 

ع، األشــخاص واالحتفــاظ بهــم. كمــا أننــا نتشــاطر معهــا قناعتهــا بــأن المبــادئ الشــاملة للمســاواة بــين الجنســين، والتنــو 
 والتعاون، والمساءلة ستعزز من قدراتنا كقوى عاملة وستنهض بما نخلفه من أثر.

وكمــا تحتــاج المنظمــات إلــى المرونــة فــإن المــوظفين، بتنــوع ظــروفهم الشخصــية واألســرية، يحتــاجون إليهــا  -٤
بمؤهالتنــا . إن أوضــاعنا الشخصــية والمهنيــة تتطــور عبــر الــزمن، وذلــك مــثًال عنــدما ننجــب أطفــاًال، ونــنهض أيضــاً 

المهنية أو نواجه مرضًا مفاجئًا يصيبنا شخصيًا أو يصيب أحبائنا. إننا نتطلع إلى حـوار متواصـل مـع اإلدارة حـول 
سبل ترسـيخ البيئـة المواتيـة. إننـا سـنكفل، بمراعاتنـا للظـروف المتنوعـة، تـوفير شـروط تـنهض بالشـمول والتنـوع عبـر 

االســــتيعاب المعقولــــة الالزمــــة فيمــــا يتصــــل بااللتزامــــات األســــرية، تــــوفير الضــــمان االجتمــــاعي، والــــدعم وٕاجــــراءات 
والمـرض، والعجــز. ويتسـم التركيــز المتجـدد علــى البيئـة المواتيــة بأهميـة خاصــة فـي الوقــت الـذي تتخــذ فيـه المنظمــة 

قـل خطوات لتنفيذ برنـامج تنقـل المـوظفين. وتـدل الخبـرة المستخلصـة مـن مختلـف هيئـات األمـم المتحـدة أن نهـج التن

                                                           
جمعيـة مـوظفي المقـر الرئيســي للمنظمـة؛ وجمعيـة مــوظفي المنظمـة، مركـز الخـدمات العــالمي؛ وجمعيـة مـوظفي اإلقلــيم     ١

األفريقي؛ وجمعية موظفي إقلـيم شـرق المتوسـط؛ وجمعيـة مـوظفي اإلقلـيم األوروبـي؛ وجمعيـة مـوظفي منظمـة الصـحة للبلـدان 
ة مــوظفي إقلــيم غــرب المحــيط الهــادئ؛ وجمعيــة مــوظفي أمانــة األمريكيــة؛ وجمعيــة مــوظفي إقلــيم جنــوب شــرق آســيا؛ وجمعيــ

  برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز؛ وجمعية موظفي الوكالة الدولية لبحوث السرطان.
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يصيب أكبر قدر من النجاح حينما يخلق أوضاعًا يكون فيها الفوز مـن نصـيب المـوظفين واإلدارة علـى حـد سـواء، 
  وعندما يدعم الترقي المهني، ويراعي عند تنفيذه مصالح األسرة.

بدايــة نقــاش جيــد  للمجلــس العــالمي المشــترك بــين المــوظفين واإلدارةإننــا نأمــل أن يشــكل االجتمــاع األخيــر  -٥
يجابي بشأن مسألة "المرونـة". ولقـد غـدت المرونـة فـي السـنوات األخيـرة مجـرد تعبيـر ملطـف لمـا اعتُبـر فـي كثيـر وإ 

وكثير من األحيان كنايـة عـن خفـض عـدد المـوظفين أو تـدهور ظـروف الخدمـة. وعلـى سـبيل المثـال فـإن القلـق مـا 
بزيـــادة مـــدة األهليـــة للحـــق فـــي عمليـــة إعـــادة يـــزال ينتابنـــا بشـــأن العواقـــب النهائيـــة للتعـــديالت األخيـــرة التـــي قضـــت 

االنتـداب مــن خمـس ســنوات إلــى عشـر ســنوات. ولقــد قمنـا عبــر بياننــا السـابق أمــام المجلــس التنفيـذي ومــداوالتنا مــع 
اإلدارة بتوضــيح العواقــب الســلبية المحتملــة، والســيما علــى الموظفــات فــي منظماتنــا. وكلنــا أمــل فــي أن نــتمكن فــي 

 من رصد الوضع رصدًا وثيقًا وأن نخفف من وطأته حسب الحاجة. المقبل من السنوات

وحينمــا ننظــر إلــى المســتقبل فإننــا نشــعر بأننــا قــد طوينــا صــفحة وجــددنا فــي حوارنــا بــين المــوظفين واإلدارة  -٦
 التركيز على تدعيم قوانا العاملة وقدرتنا الجماعية على اإلنجاز. وبحكم الضرورة فإن علـى مثـل هـذه المـداوالت أن

تســـتند إلـــى بيئـــة مواتيـــة وأن تركـــز علـــى إرســـائها. ونحـــن نأمـــل فـــي أن نـــتمكن مـــن االعتمـــاد علـــى مســـاندة الـــدول 
األعضاء في هـذا الصـدد بحيـث تتجسـد الممارسـات المثلـى العالميـة فـي مجـال تطـوير بيئـات العمـل السـليمة، ومـع 

قـدوة ُتحتـذى  ىوممارساتها، بـل وأن تضـحمضي الوقت، في لوائح منظمة الصحة العالمية، وقواعدها، وسياساتها، 
 لوكاالت األمم المتحدة األخرى ولغيرها.

كمــا ونعــول علــى الــدول األعضــاء فــي ضــمان أن تكــون أجهزتنــا الرئاســية منصــات للمســاءلة، وأن تتمســك  -٧
ــًا مــن التعيــين ووصــوًال إلــى جــدول األعمــال البرمجــي الشــامل للمنظمــة. ونحــن قلقــون  مــن وتــنهض بــالتميز انطالق

المـــزاعم القائلـــة بتـــدخل بعـــض الـــدول األعضـــاء فـــي عمليـــات اســـتقدام المـــوظفين واختيـــارهم حيـــث ُيقـــال أن كبـــار 
أعلــــى  المســــؤولين يتعرضــــون للضــــغوط لتعيــــين مــــواطني بلــــدان معنيــــة دون المراعــــاة الصــــارمة لضــــرورة تحقيــــق "

كمــا أن  ١ي لمــوظفي منظمــة الصــحة العالميــة.مســتويات الكفــاءة والمقــدرة والنـــزاهة" وفقــًا لمــا يتطلبــه النظــام األساســ
المــوظفين قلقــون مــن األمثلــة علــى اعتمــاد مخصصــات فــي الميزانيــة وفقــًا ألولويــات وطنيــة مخصوصــة، وغالبــًا مــا 
تكـــون متغيـــرة، عوضـــًا عـــن االلتـــزام بأهـــداف ومعـــايير صـــحية اســـتراتيجية مشـــتركة. إننـــا نتطلـــع إلـــى تعزيـــز الحـــوار 

ل هذه القضايا لكي تسود مصلحتنا  المشتركة المتمثلة في اتسام المنظمات والقوى العاملة الصريح والبناء بشأن مث
 بالتميز، واالستقاللية، والحيادية.

في أن نكون القدوة ورب العمل المفضل فال بد لنا من اإلقرار بأن األمر يقتضي بذل  تطلعاتناوكجزء من  -٨
جهود مهمة وعاجلة إلصالح جوانب القصور التي تؤثر سـلبًا علـى منظماتنـا وعلـى أدائهـا. ونـود أن نلفـت عنـايتكم 

 إلى ثالث أولويات ملحة من منظور الموظفين هي:

يعجـــز الـــنهج الحـــالي إزاء تـــوفير خدمـــة التـــأمين : إصـــالح التـــأمين الصـــحي لمـــوظفي المنظمـــة  )أ (
الصـــحي لمـــوظفي المنظمـــة عـــن تلبيـــة احتياجـــات المـــوظفين وأســـرهم، وهـــو مـــا يتجلـــى بأشـــد أشـــكاله حـــدة 
بالنســبة للمــوظفين العــاملين فــي الميــدان، ويشــكل خطــرًا بالغــًا علــى الصــحة واألمــن، والســيما عنــد نشــوب 

نقاشــًا صــريحًا بشــأن  لعــالمي المشــترك بــين المــوظفين واإلدارةلمجلــس احــاالت الطــوارئ الصــحية. وشــهد ا
أوجه فشل وقصور الخدمات الراهنة، وخصوصًا االفتقار إلى االعتراف المحلي بالتأمين الصحي لموظفي 
المنظمة في المرافق الصحية والحاجة إلى تقديم ضمانات نقدية مسبقة ضخمة، وما يترتب على ذلـك مـن 

                                                           
 .٢٠٠٩ ،منظمة الصحة العالمية ،الوثائق األساسية، الطبعة السابعة واألربعون، جنيف    ١
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عــــاليهم. وقــــد ذكــــر بعــــض المــــوظفين القطــــريين للمــــوظفين، والمتقاعــــدين، ومُ  أذى، ومصــــاعب، ومخــــاطر
المعينين محليًا أنهم يقومون بتأجيل التماس الرعاية الالزمة بسبب التكاليف المسبقة المرتفعة والتأخير فـي 
 سداد التعويضات. إننا نحث المديرة العامة على إجراء استعراض ملح وعاجل للوضع ولخيارات اإلصالح

بما يكفل إرساء نظام حديث يكفل مـا يلـي: (أ) االعتـراف المحلـي بتأميننـا، (ب) الحصـول علـى الخـدمات 
الطبية بأسعار أفضل، (ج) قيام التأمين الصحي للموظفين بتسديد المدفوعات مباشرة إلـى مـوردي الرعايـة 

إلجـراء اإلصـالح حيـث  الصحية. وفضًال عن الحاجـة اإلنسـانية فإننـا نـرى أن هنـاك حجـة اقتصـادية قويـة
نــــه ســــيؤدي إلــــى خفــــض التكلفــــة اإلجماليــــة للرعايــــة الصــــحية التــــي يتحملهــــا صــــندوق التــــأمين الصــــحي إ

 للموظفين.

لاللتزامــات  أساســيتانإن المســاءلة والنزاهــة همــا ســمتان  إصــالح آليــات إقامــة العــدل الــداخلي:  )ب (
تــدعو إلــى نظــم أفضــل لتعزيــز هــذه ومعــايير الســلوك الخاصــة بمــوظفي األمــم المتحــدة. علــى أن الحاجــة 

المعايير وضمان تحقيق العدل لكل موظفي المنظمة أينما كانت هنـاك مظـالم انطالقـًا مـن المقـر الرئيسـي 
وحتــى المســتوى القطــري. وال يثــق الموظفــون بــأن الــُنهج واآلليــات الراهنــة تخــدمنا بشــكل جيــد. فالعمليــات 

ية؛ وآليـة المظـالم ال تتمتـع بـالخبرة القانونيـة الكافيـة. ويعتبـر مطولة؛ ووظائف التحقيق تفتقر إلى االسـتقالل
إحقاق العدل على وجه السرعة عنصرًا أساسيًا في إحساس الموظفين بالرضـا. ويسـعدنا أن المـديرة العامـة 
قد التزمت بإجراء استعراض وعملية إصالح، ونحن نتطلع إلـى منحهـا كـل مسـاندتنا ومشـاركتنا. إن مكـان 

سم باإلنصاف والعدل يعزز من التزام الموظفين، وثقتهم، وعافيتهم، وصحتهم، ويقـود فـي نهايـة العمل المت
 المطاف إلى إحراز النجاح.

عـن المــوظفين  يتحـدثونإن الكثيـر  االسـتثمار فـي تطـوير الحيــاة المهنيـة وٕادارة القـوى العاملــة:  )ج (
ننـا نـرى أن هنـاك حاجـة وفرصـة لزيـادة على أنهم "أعظم ثروة" في المنظمات. ونحن نؤيد هذا القول؛ إال أ

االستثمار في الموظفين واتخاذ نهج أنشـط إزاء إدارة القـوى العاملـة يهـدف إلـى اسـتخالص أفضـل مـا لـدى 
النــاس عــن طريــق إتاحــة طائفــة مــن المســارات المهنيــة الديناميــة المتطــورة مــن حيــث المســؤولية والتعقيــد، 

ية مختلفـــة، وتعزيـــز الـــتالحم علـــى امتـــداد المكاتـــب. ولقـــد وتعـــريض المـــوظفين لسياســـات اجتماعيـــة وسياســـ
كانت جمعيات الموظفين من دعاة اعتماد التنقل الجغرافي والوظيفي على حد سواء على أن يكـون التنفيـذ 
مواتيًا لألسر وأن يراعي مختلف الظروف الشخصية والمهنية. ومع العدد الضخم من حاالت التقاعد التي 

سنوات العشر المقبلة فإننا نرى أيضًا فرصًا لمساندة نمـو الكـادر الـوظيفي الحـالي ذي ُينتظر أن تشهدها ال
خطـــة العمـــل علـــى نطـــاق منظومـــة األمـــم المتحـــدة المتعلقـــة بالمســـاواة بـــين األداء الرفيـــع، ومواصـــلة تنفيـــذ 

 مات.بغية إصالح الخلل القائم بين الجنسين في المستويات العليا للمنظ ١،الجنسين وتمكين المرأة

شــائعة فــي منظومــة األمــم المتحــدة وتتجــاوز إطــار منظمــة الصــحة  أخــرىكمــا نــود أن نطــرح مســألة مهمــة  -٩
العالميـــة. فلكـــي تكـــون المنظمـــة رب العمـــل المفضـــل فـــإن مـــن الواجـــب أن تكـــون حـــزم التعويضـــات المقدمـــة إلـــى 
الموظفين المعينين وطنيًا أو دوليًا متناسبة مع مهاراتهم ومؤهالتهم، وكذلك مـع تكـاليف المعيشـة فـي مركـز العمـل. 

حالة المـوظفين المعينـين محليـًا فـي مراكـز العمـل خـارج المقـر الرئيسـي فـإن منهجيـة مسـح المرتبـات ال تراعـي  وفي
بشكل كاف العوامل التي تقلل من قيمة المال، وأبرزها عامل التضخم الجامح. وفضًال عن ذلك فـإن منهجيـة لجنـة 

تعرضها الهيئات المماثلـة  نات تامة مع الحزم التيالخدمة المدنية الدولية محدودة من حيث قدرتها على إجراء مقار 
وما يزيد األمر تفاقمًا الفكرة السائدة في بعض األماكن عن التعويض "الرسـمي" و"غيـر الرسـمي".  في سوق العمل.

                                                           
خطة العمل على نطاق منظومة األمم المتحدة لتنفيذ سياسة مجلس الرؤساء التنفيذيين المتعلقة بالمسـاواة بـين الجنسـين     ١

 .٢٠١٢وتمكين المرأة، نيويورك، هيئة األمم المتحدة للمرأة، نيسان/ أبريل 
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وثمـــة مـــزاعم بـــأن بعـــض الهيئـــات المماثلـــة تقـــدم حزمـــًا، بـــدافع الربحيـــة، تشـــمل مكافـــآت نقديـــة وأشـــكاًال أخـــرى مـــن 
لتــي قــد ال تُــدرج فــي الســجالت وال ُتخطــر بهــا ســلطات الضــرائب الوطنيــة وغيرهــا مــن الســلطات. وكلمــا التعــويض ا

قُصر التعويض الرسمي عن أن يكون تعويضًا حقيقيًا زاد الحيف الواقع على الموظفين. ولكي يكون بمقدور النظام 
إلى طرق مناسبة إلرساء حزم تعويضات  الموحد لألمم المتحدة اجتذاب أفضل الموظفين واالحتفاظ بهم فإنه يحتاج

تنافسية. إننا نعول على مشاركتكم ومساندتكم عند النظـر فـي حزمـة التعويضـات فـي السـنوات المقبلـة علـى مسـتوى 
 منظومة األمم المتحدة.

التنفيــذي إلــى أن خطــر فقــدان الوظــائف، فــي أيــة منظمــة، يمكــن أن  للمجلــسولقــد أشــرنا فــي دورة ســابقة  -١٠
ًا سلبية عميقة على معنويات الموظفين وٕاحساسهم باألمن. وبالنسبة لموظفي الخدمة المدنية الدوليـة فـإن يخلِّف آثار 

اآلثــار المحتملــة تتزايــد ألنهــم عمومــًا ال يتمتعــون بحمايــة اآلليــات الوطنيــة للضــمان االجتمــاعي. وفــي آخــر اجتمــاع 
المـــوظفين معلومـــات محدثـــة مـــن اإلدارة بشـــأن تلقـــت جمعيـــات  للمجلـــس العـــالمي المشـــترك بـــين المـــوظفين واإلدارة

استطالعها للخيـارات المتاحـة عـن وضـع خطـة للحمايـة مـن البطالـة. ويؤسـفنا أن النمـوذج الـذي طرحـه الموظفـون، 
الصـــندوق المشـــترك للمعاشـــات المشـــتمل علـــى تـــوفير التمويـــل المشـــترك مـــن المـــوظفين والمنظمـــة، والمماثـــل لـــنهج 

ة، وصندوق التأمين الصحي لموظفي منظمة الصحة العالمية وعدد من النماذج الراسخة التقاعدية في األمم المتحد
في الدول األعضاء، قد اعتُبر "مفـرط التعقيـد مـن الزاويـة اإلداريـة". إننـا نتطلـع إلـى مواصـلة المناقشـات بشـأن سـبل 

 ة الدولية.تعزيز الضمان االجتماعي للموظفين بهدف تعزيز مواءمة المعايير والممارسات الجيد

. ونحـن ٕاقامة حـوار معكـمو التي أتحتموها لنا اليوم للتحدث إليكم  المهمة الفرصةهذه لى كم عنشكر ختامًا و  -١١
ننظر إلى انخراطنا الجاري مع هياكلنا اإلداريـة المعنيـة، ومـع المـديرة العامـة بصـورة جماعيـة، علـى أنـه عامـل هـام 

التنظيمي، والنهوض باألثر اإليجابي إلى حـده األقصـى علـى صـحة في ترسيخ بيئة عمل مواتية، واالرتقاء بالتميز 
 الناس في جميع أنحاء العالم.

  
 شكرًا لكم.  
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