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  بيان ممثل جمعيات موظفي
  منظمة الصحة العالمية

  
  
  

مجلس التنفيذي، السيد المدير العـام، حـضرات المـديرين     السيد الرئيس، السادة الموقرون أعضاء ال       
  اإلقليميين، حضرات الزمالء،

  
منذ ثالث سنوات قدمت جمعيات الموظفين طلباً إلى المجلس التنفيذي في دورته العاشرة بعد المائـة                  -١

ب اإلجراءات المتبعة   والمالية التابعة للمجلس التنفيذي يبين أنه بموج      لتصبح جزءاً من لجنة اإلدارة والميزانية       
حالياً، عندما تتم مناقشة أية قضايا ذات صلة بالموظفين في دورات المجلس التنفيذي، ال يتم سماع رأي ممثلي                  

وبـذا  .  أن تجتمع لجنة اإلدارة والميزانية والمالية وتنظر في القضايا المطروحة          بعدالموظفين بخصوصها إال    
لجنة وتأتي مساهمتهم بعد فوات األوانصوت في هذه السمع للموظفين فإنه ال ي.  

  
ونود التأكيد من جديد على طلبنا بأن نصبح جزءاً من اللجنة، التـي تُـدعى اآلن لجنـة البرنـامج                      -٢

مـايو واتخـذت بالفعـل      /  أيـار  ١٤لقد اجتمعت هذه اللجنة في      . والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي    
ونحن نرى أنه من المهم أن تشارك       . ات المنظمة بخصوص الموارد البشرية    مقررات تتعلق بالميزانية وبسياس   

وال يمكن لمشاركة جمعيـات المـوظفين فـي لجنـة           . جمعيات الموظفين في المناقشات التي تدور في اللجنة       
  .البرنامج والميزانية واإلدارة إال أن تعود بالفائدة على المنظمة

  
إن ما يزيد على نصف موظفي المنظمة يعملون في ظل ظروف عمل وممارسات تتعلـق بـالموارد                   -٣

لقد صممت المنظمة عقوداً ترمي إلـى تجنـب   . البشرية تعتبر إما غير مقبولة أو حتى غير قانونية في بلدانكم 
ائفة لفترة أحد عشر شهراً     إن هذه العقود القصيرة األجل الز     . توفير األمن الوظيفي الكافي والصحيح لموظفيها     

  .تحول دون قدرة الموظفين أصحاب المؤهالت العالية على أداء عملهم على أفضل وجه ممكن
  
ويقتضي التصرف الصحيح وفي الوقت المناسب وبالطريقة الصحيحة بالضرورة حسب اعتقادنا القيام              -٤

  :بما يلي
  

برنامج والميزانية واإلدارة لكي نـتمكن      السماح لجمعيات موظفي المنظمة بالمشاركة في لجنة ال         •
  من مساعدة أعضاء هذه اللجنة في اتخاذ القرارات بشأن قضايا الموظفين؛
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ضمان وجود اآلليات األساسية الخاصة بالموارد البشرية وعملها كما ينبغي، بما في ذلك فريـق                 •
ناسـبة لالضـطالع     بالـسلطة الم   تتمتعـان لسماع التظلمات، ولجنتي للتصنيف وإعادة التعيين       

  بواليتهما؛
  
توفير شبكة أمان وسالمة صحيحة للموظفين، تؤهل المنظمة بحيث تكون صاحب عمٍل يتحمـل                •

  .مسؤولياته االجتماعية
  

 وفي السنوات السابقة لذلك     ٢٠٠٢مايو  / إننا نحثكم على النظر بجدية في الطلب الذي قدمناه في أيار            -٥
 جمعيات الموظفين بالمشاركة في لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة عندما          يفوض المجلس التنفيذي ممثلي   "بأن  

  ."تنظر في مسائل تتعلق بسياسة الموظفين
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