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   جمعيات موظفيبيان ممثل 
  منظمة الصحة العالمية

  
  

الـسادة المـديرين    حـضرات   لمجلس التنفيذي، السيد المدير العـام،       السيد الرئيس، السادة أعضاء ا      
  اإلقليميين، السيدات والسادة الزمالء،

  
 الدوليـة  جمعيات موظفي منظمة الصحة العالمية في األقاليم، وفي المقر الرئيسي والوكالـة  نيابة عن     -١

نقدر هذه الفرصة لكـي نتحـدث إلـى    إننا . لبحوث السرطان يسعدني أن أقدم هذا البيان إلى المجلس التنفيذي   
 المـوظفين المجلس حول القضايا المتعلقة بسياسة الموارد البشرية للمنظمة، ولكي نتحدث عن العالقات بـين               

  .التي تهم الموظفينواإلدارة، ولكي نلقي الضوء على القضايا الرئيسية 
  
ر نشط كشركاء وكمساهمين في      تسعى، في إطار اختصاصاتها، إلى القيام بدو       ،جمعيات الموظفين إن    -٢

العملية المستمرة الرامية إلى إنشاء إطار مؤسسي يتسم بالعدالة والمساواة للحفاظ على اإلجـراءات المرعيـة                
  .  ، وفي االلتزام بمعايير وممارسات األمم المتحدة وسائر الوكاالت الدوليةالموظفينوحقوق 

  
متحدة بشأن حقوق اإلنسان، سارعت وكاالت منظومة األمم        فمنذ التوقيع على اإلعالن العالمي لألمم ال        -٣

وفي إطار إصالح األمم المتحدة، وقَّعت وكاالتها فـي         . المتحدة إلى تبني أسلوب حقوق اإلنسان كأساس لعملها       
 إعالن الفهم الجماعي، الذي يحدد إطار استخدام أسلوب مشترك لحقوق اإلنسان، في عملها              ٢٠٠٣مايو  / أيار

  .ة المؤسسية للمنظومةوفي اإلدار
  
 أن تقدم للهيئات الرئاسية معلومـات حـول القـضايا           جمعيات الموظفين ومن خالل هذه الوثيقة، تود        -٤

كما نود، في نفس الوقت، أن نطلب دعم        .  واإلدارة الموظفين، وحول العالقات بين     الموظفينالرئيسية التي تهم    
  .ن البيافي هذادة المجلس التنفيذي للقضايا الوار

  
بانقطاع  نود أن نعرض على حضراتكم بعض القضايا المتعلقة          .التوقف عن العمل في المقر الرئيسي       -٥

 بالمقر الرئيسي وبين اإلدارة، مما أدى إلى توقف العمل في المقر الرئيسي لمـدة               الموظفين بين   التواصل خيط
 بـالمقر   أبت جمعيـة المـوظفين    د،  ٢٠٠٥فبراير  / منذ شباط و. ٢٠٠٥نوفمبر  /  تشرين الثاني  ٣٠ساعة في   

، كان عدد منها يتعلق بشكل خاص بعملية مراجعـة          بالموظفينالرئيسي على طرح سلسلة من األمور المتعلقة        
، وذلك من خالل القنوات الرسمية مثل االجتماعات الشهرية الرسـمية           الموظفينالتوجه االستراتيجي وكفاءات    

أما سبل الوصول إلى المدير العام      . ة إلى المسؤولين باإلدارة العامة     واإلدارة، والمذكرات الدوري   الموظفينبين  
، جمعية المـوظفين   تولقد احترم . قد كانت محدودة للغاية   إلبالغه بمشكالت العاملين ومناقشتها معه وحلها، ف      

  . واالتصالهرمية السلطة، بحسن نية
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نوات المتاحة للحوار، وبقي العديد مـن       ، استُنفدت جميع الق   ٢٠٠٥أكتوبر  / في تشرين األول  غير أنه     -٦
إن السياسات والممارسات الحالية المتعلقة بـالموارد البـشرية         .  دون حل  بالموظفيناألمور والقضايا المتعلقة    

تؤدي دوراً متزايداً في التأثير السلبي على اإلنتاجية التقنية والسمعة المهنية للمنظمة، وعلى الروح المعنويـة                
 بالمقر الرئيـسي    الموظفين على هذه القضايا عندما أيدت غالبية        سلطت األضواء ولقد  . ين فيها العامل للموظفين

 انتباه اإلدارة لهـذه القـضايا       السترعاءالتوقف عن العمل كاستراتيجية ال      ) تم إجراؤها  نتيجة لعملية تصويت  (
ولقد شارك عدد كبير مـن      . إليهاوالمهام الموكولة    بعمل المنظمة    الموظفينفحسب، وإنما أيضاً إلظهار التزام      

، على سبيل المثال ال الحـصر، اسـتبعاد         المطروحة القضايا الرئيسية    ومن.  في التوقف عن العمل    الموظفين
، واستبعادهم أيضاً مـن المراحـل       الموظفين خدمة   بشروط يتعلق   فيما من عملية اتخاذ القرار      الجمعيةممثلي  

؛ والحاالت الموثقة التخاذ القرارات االستنـسابية       الموظفينكفاءات  الحاسمة الستعراض التوجه االستراتيجي و    
جاء في دراسـة استقـصائية      المتعلقة بالتعيين والترقية؛ واالرتفاع البالغ في مستوى المضايقات، على نحو ما            

  .؛ ووجود نظام عدالة داخلي غير فعال للتعامل مع المشكالت الفردية والنظاميةخارجية عن الموظفين
  
دعونا نعرض عليكم مثالين ملموسين فقط لسياسة الموارد البشرية وممارستها التي حاول التوقف عن                -٧

 واإلدارة  المـوظفين أولهما تجاهل التوصية الصادرة عن مجموعة العمل المشكّلة من ممثلي           . معالجتهاالعمل  
 بوقف عمليـة    أحادي الجانب عكسياً  لمراجعة إجراءات التعيين واالختيار، واتخذت اإلدارة بدالً من ذلك قراراً           

وإنه ليسعدنا أن نقول إنه، بعد مناقشات جديدة  .  واألطراف المحايدة في لجان االختيار     الموظفينمشاركة ممثلي   
وثانياً، رفضت اإلدارة إعادة    .  بالمقر الرئيسي، سيتم إعادة النظر في هذا القرار        جمعية الموظفين  فيها   تشارك

/ ، أو إلغاؤها والتي سوف تنفذ بداية مـن حزيـران          "االستغناء عن الخدمات  سنوات ثم   أربع  "النظر في قاعدة    
 سوف يتركون   - منهم مئة وتسع وتسعون امرأة       - الموظفين من   نومعنى ذلك أن مئتين وثماني    . ٢٠٠٦يونيو  

حـددة  أصحاب العقـود الم   من  من الخدمة كحد أقصى، لمجرد أنهم ليسوا        العمل في المنظمة بعد أربع سنوات       
 تنطوي علـى التـضحية غيـر العادلـة          ا المقر الرئيسي هذه القاعدة بقوة، ال ألنه       موظفوولقد عارض   . المدة

نها تضر بتنفيذ برنامج عمل المنظمة، بسبب فقدان المنظمة للخبرات          أل الجادين فحسب، وإنما أيضاً      بالموظفين
  .المشاركة في تنفيذ برنامج عملها

  
 فـي عمليـة     للموظفين اعتقاداً راسخاً أن المشاركة الكاملة       تعتقدمقر الرئيسي    بال جمعية الموظفين إن    -٨

 واإلدارة إلى إعادة فتح الموظفينوإننا ندعو . اتخاذ القرار أمر حيوي في أداء المنظمة لمهامها على أكمل وجه          
ظـر بعنايـة إلـى      كما أننا نحث الدول األعضاء على الن      . ، من أجل حل القضايا المعلقة     بحسن نية المناقشات  

، أخـذاً بعـين االعتبـار       الجمعيات في إطار الحقوق الشاملة لتشكيل       الموظفينالطلبات الدنيا المتعلقة بتمثيل     
  .بتنفيذ مهام المنظمة الملتزمين للموظفينالخبرات الطويلة 

  
جـه   إننـا نـود أن نو      . الموارد البشرية  المنظمة توشك أن تفقد موارد بشرية قيمة وعملية تخطيط          -٩

أربـع  " فيها بعقود قصيرة المدة، بسبب قاعـدة         أن تفقد الموظفين العاملين   عنايتكم إلى أن المنظمة على وشك       
على تغييرات جوهرية   دخال  إ ٢٠٠٢وكما تذكرون، لقد اقترحت في عام       ". االستغناء عن الخدمات  سنوات ثم   

ام العقود القصيرة المدة والعقود القصيرة      ، في إطار إصالح الموارد البشرية، وتم تحديد استخد        الئحة الموظفين 
 في الفئة المهنية، بغرض تجنب سوء استخدام العقود القصيرة المدة في القيـام بمهـام طويلـة     للموظفينالمدة  
 العاملين بعقـود     الموظفين ومن ثم ُأعطيت أولوية للعقود القصيرة المدة بوصفها خياراً أكثر شموالً لمنح           . المدة

 نظامالصحي الموسع واإلسهام في      العاملين بعقود عادية، مثل التأمين        الموظفين ض استحقاقات قصيرة المدة بع  
 الموظفون في إطاره مهـام    ولم يكن القصد من هذه العقود االستمرار الدائم لوضع يؤدي           .  التقاعدية المعاشات

السنوات األربع لهذه العقود    لقد كان الغرض من وضع حد       . عادية بدون االستفادة من األوضاع العادية للتعيين      
ي نظام لتخطـيط المـوارد      ألوينبغي  .  الوقت الالزم للمنظمة لوضع نظام لتخطيط الموارد البشرية        إتاحةهو  

في المنظمة بأكملها، وتحويـل     العاملين   للموظفينالبشرية أن يستطيع تحديد أوجه القصور في المهام المسندة          
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 وفقاً لمتطلبات التعاون التقني     الموظفينة أو محددة المدة، وإعادة توزيع       العقود القصيرة المدة إلى وظائف دائم     
واستراتيجية كل بلد، والمحافظة على التوازن بين الجنسين، وتحديد إجـراءات واضـحة لتنقـل المـوظفين                 

  .غير أن عملية التخطيط لم تتم بل إن الفكرة لم تطرح أصالً. وتناوبهم
  
 في بعض األقاليم، يعملون بموجب عقود قصيرة        أوواء في المقر الرئيسي     ، س الموظفينإن العديد من      -١٠
، عندما تتم سلسلة من عملية ترك الخدمة        ٢٠٠٦وسوف تنتهي مدة السنوات األربع بالنسبة لهم في عام          . المدة

 مـنهم   ٢٨٠ المنظمة في هذه الفئة، كمـا أن         جميع مستويات  على   الموظفين٪ من   ٤٥ويقع  ". غير االختياري "
وفي ضوء هذا الوضع الحـرج،      . ٢٠٠٦ديسمبر  /  كانون األول  ٣٠سوف يتمون مدة السنوات األربع بحلول       

ينـاير  /  في المقر الرئيسي من اإلدارة تعليق تطبيق هذه القاعدة حتى كـانون الثـاني              جمعية الموظفين  تطلب
  .، إلتاحة مزيد من الوقت لتنفيذ اقتراح بتخطيط الموارد البشرية٢٠٠٧

  
 تعليـق   أن تقتـرح   تود جمعية الموظفين  ،   بشكل ال داعي له     المفيدين للحيلولة دون خسارة الموظفين   و  -١١

، لكي تعد المنظمة خالل هذه الفترة استراتيجية        ٢٠٠٧يناير  /  حتى كانون الثاني   "السنوات األربع "تطبيق قاعدة   
ل هذه االسـتراتيجية علـى تقيـيم        ويمكن أن ترتكز مث   .  بعقود قصيرة األجل   الموظفين العاملين لتنظيم شؤون   

، ويشمل ذلك مجموعة من المهارات وفقاً لما تشترط المنظمـة           التي ينتمي إليها   اإلدارة على مستوى    الموظف
ولقد نجحت منظمات دولية أخرى في ذلك، مثل البنك الدولي الذي واجه وضعاً             . ألداء مهامها في القرن الجديد    

.  أهبة االستعداد لمساعدة اإلدارة في وضع االسـتراتيجية        الموظفين لعلى جمعيات  وإن  . ٢٠٠٠مماثالً في عام    
  . وإن افتراضنا يختلف إلى حد ما عن منهجية مراجعة التوجه االستراتيجي والكفاءات التي يتم تنفيذها حالياً

  
خالل السنوات القليلة   . تعزيز اإلجراءات الواجبة التطبيق والنزاهة وحقوق الموظفين داخل المنظمة          -١٢

الماضية اُتخذت في منظمة الصحة العالمية خطوات لتحويل العالقات بين الموظفين واإلدارة إلى نهج للشراكة               
 تم االتفـاق علـى      ٢٠٠٣ وفي عام    .ىاألخرالعصرية  بما يتسق مع الممارسات الجيدة المتبعة في المنظمات         

، في المجلس العالمي المعني بالعالقات بين الموظفين واإلدارة،         مجموعة من المبادئ اإلرشادية للعمل المشترك     
وهو ملتقى سنوي يجتمع فيه ممثلو كل جمعيات موظفي المنظمة وممثلو كل اإلدارات لمناقشة القضايا محـل                 

 أكد المجلس العالمي مجدداً على المبدأ اإلرشادي الخاص بالـشراكة بـين     ٢٠٠٤وفي عام   . االهتمام المشترك 
ين واإلدارة، وأوصى بتوسيع نطاق هذا النهج إلى ما هو أبعد من المجلس العالمي بحيث يشمل التيـار                  الموظف

  .العام للمنظمة، مادام األمر يتعلق بشروط الخدمة
  
ويعتبر المجلس العالمي للعالقات بين الموظفين واإلدارة منبراً ممتازاً لمناقـشة المـسائل الخاصـة                 -١٣

 فإنـه ينبغـي   " منظمة واحدة "وإذا كنا نعتقد في مبدأ      . ن واإلدارة على المستوى العالمي    بالعالقات بين الموظفي  
 تعزيز المجلس العالمي بغية تبسيط الممارسات الجيدة على نطاق المنظمة، والقيام على              من تتمكنللمنظمة أن   

 تتطلـب بـذل جهـود       نحو منتظم برصد وتقييم تطبيق القواعد واإلجراءات، وتحديد القضايا والمواضيع التي          
مشتركة بين الموظفين واإلدارة على المستوى اإلقليمي، وكذلك تعزيز الشفافية واإلجراءات الواجبة التطبيـق              

  .في المنظمة
  
 الخاصـة    التوجيهيـة  المبـادئ "يحتوي بالفعل على    ،  ٢٠٠٤دليل موظفي المنظمة، المعدل في عام       و  -١٤
افة إلى ذلك فإننا نعتقد أن التواصل الجيد والحوار المفتوح وحـسن            وباإلض". العالقات بين الموظفين واإلدارة   ب

من أجل تعزيز قدماً  بين اإلدارة والموظفين المناقشات القوة التي تدفعالنوايا هي العناصر التي ينبغي أن تشكل      
 الذي يتماشى   وحعلى الن كلها،   ، تسير الوقد الحظنا أن المكاتب اإلقليمية      . العمل التعاوني على نطاق المنظمة    

المعني بالعالقات بين الموظفين واإلدارة التي أقرها المدير العام، ومن ثم فإننـا             العالمي  مع توصيات المجلس    
وغرضنا هو تعزيز الشفافية في إجراءات عمل المنظمة،        . نطلب رسمياً إجراء استعراض لتطبيق هذه المبادئ      
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 أجل االستجابة على نحو أفـضل الحتياجـات الـدول           وتعزيز مساءلة اإلدارة، وتحسين ممارسات العمل من      
  .األعضاء

  
 في إطار السياسة التي اعتمدتها المنظمة بشأن الجنسين         .إدراج نهج خاص بالجنسين تحقيقاً للمساواة       -١٥

، والتي تنفذها كل األقاليم حالياً، نعتقد أن من الضروري وضع اقتراح شـامل بـشأن كيفيـة                  ٢٠٠٢في عام   
الجنسين في إدارة المنظمة، سواء أكان ذلك في تعيينات الموظفين أم فـي القـرارات المتخـذة                 معالجة قضايا   

ويتمثل هدف تلك السياسة في المساهمة في تحقيق المساواة بين الجنـسين            . بخصوص تنقل الموظفين وتناوبهم   
جـال الـصحة     الجنسين فـي م    لخصائص كل من  من خالل البحوث والسياسات والبرامج التي تولي االهتمام         
شى مع القـرار    كما أن ذلك يتم   . ن المرأة والرجل  ومحدداتها، وتعمل بنشاط على تعزيز المساواة واإلنصاف بي       

الذي ينفَّذ اآلن على نطاق منظومة األمم المتحدة والقاضي بأن تصبح االعتبارات الخاصة بالجنسين، أي تعميم                
  . كل السياسات والبرامجمراعاة المنظور الخاص بالجنسين، ممارسة معيارية في

  
تقر جمعيات موظفي المنظمة بقيمـة كـل        . توظيف المتقاعدين وآثاره على تنمية قدرات الموظفين        -١٦

ومع ذلك فإننا نرى أن توظيف المتقاعدين       .  الموظفون السابقون من إسهامات    قدمهموظفي المنظمة، وتقدر ما     
 اإلدارة بوضع سياسة بشأن إلىفيذي إصدار التعليمات  أعضاء المجلس التنإلى، ونطلب الممارساتليس أفضل 
 ال يجب توظيف المتقاعدين بشكل منـتظم         على أنه  اإلصرار جمعيات الموظفين على     ولقد دأبت . هذه القضية 
  .العاملين في الوقت الحاضر هذه السياسة تحد من فرص تنمية قدرات الموظفين ن ذلك ٍأبعد تقاعدهم،

  
عن قلقنا البالغ من توظيف المتقاعدين بشكل ثابت ألداء مهام في المنظمة يمكـن               مجدداً عربونحن ن   -١٧

 منح  إلىاعتبارها من األنشطة العادية في الوحدة المعنية أو المجال المعني، وألن تلك الممارسة تؤدي، أساساً،                
وليات إداريـة أو    وعالوة على ذلك فإننا ال نوافق على توظيف المتقاعدين ومنحهم مـسؤ           . عقود طويلة المدة  

 إدارتنا على اتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن تلك القضية ذات األهميـة البالغـة                فنحن نحثّ . سلطة اإلشراف 
فتوظيف المتقاعدين يمكـن أن يوقـف أو        .  هذه الممارسة  إلىلإلدارة العامة للمنظمة، وننبه األجهزة الرئاسية       

وقد .  كما أن الجيل الجديد يستحق فرصة عادلة لتنمية قدراته         الحاليين،  صغار الموظفين  إلىيؤخر نقل المعرفة    
 المتقاعـدين الـذين يوظّفـون بهـذه     كما أن  عدم وضوح األدوار والمسؤوليات،      إلىتؤدي تلك السياسة أيضا     

وحتى إذا كانت تلك الممارسة تُتبع في إطار        . الطريقة ال يخضعون للجزاءات على التقصير أو سوء الممارسة        
  . الذي تحدثه داخلياً يكون غير مفيد من حيث األداء والمساءلة والشفافيةاكرة فإن الحعقود محدد

  
 حتى هذه المرحلة ال تعترف منظمـة الـصحة          .المعاملة بالمثل مع منظمة الصحة للبلدان األمريكية        -١٨

وتقّيد أو تؤجل استحقاق    العالمية بمدة الخدمة التي يقضيها الموظف بعقود مع منظمة الصحة للبلدان األمريكية،             
فهذا .  منظمة الصحة العالمية   إلىموظفي منظمة الصحة للبلدان األمريكية الفوري للتعيينات الدائمة، عند نقلهم           

وفضالً عن ذلك فعند نقل موظفي منظمـة        . الغبناإلقليم هو الوحيد من بين أقاليم المنظمة الذي يعاني من هذا            
فمنظمـة  . ائف في منظمة الصحة العالمية ال ينبغي إخضاعهم لفترة االختبار          وظ إلىالصحة للبلدان األمريكية    

الصحة للبلدان األمريكية تعترف فوراً بأهلية موظفي منظمة الصحة العالمية كمرشحين داخليين وتـضع مـدة              
. يـة  وظائف في منظمة الصحة للبلدان األمريك      إلىخدمتهم في منظمة الصحة العالمية في االعتبار عند نقلهم          

ونعتقد أن من شأن إجراء تغيير في الئحة الموظفين بمنظمة الصحة العالمية لكي يعترف بمدة خدمة الموظف                 
  . في كلتا المنظمتينالكثير من التحسيناتًفي منظمة الصحة للبلدان األمريكية أن يدخل 

  
ة، وهي نوع من العقود األكثر       تعتبر منظمة الصحة العالمية أن منح التعيينات الدائم        .التعيينات الدائمة   -١٩

مواتاة يمكن أن تمنحه المنظمة لموظفيها المعينين بعقود محددة المدة، جزء من استراتيجيتها الخاصة بإصالح               
وقد أعيد العمل من جديد بالتعيينات الدائمة في عام         . الموارد البشرية لتعزيز عملية التقدير الداخلي في المنظمة       
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طالمـا  لو. نظمة، باستثناء المكتب اإلقليمي ألوروبا والمكتب اإلقليمي لألمريكيتين        في جميع أجزاء الم    ٢٠٠٣
أيدت جمعيات الموظفين األخذ بهذا النوع من التعيينات، كما أنها تحث اإلدارة على تطبيـق تلـك التعيينـات                   

من ذلك، شأنهم شـأن     بأسرع ما يمكن في المكتبين اإلقليميين السالفي الذكر، لكي يتسنى لموظفيهما االستفادة             
  .زمالئهم في المكاتب اإلقليمية األخرى

  
  .خاتمة 

  
موظفي منظمة الصحة العالمية فـي المقـر الرئيـسي وعلـى            لكجمعيات   ضطلع به نالدور الذي   إن    -٢٠

 تطبيق وإعمال المبادئ التـي تـنظم        يتمثل في دعم  المستوى اإلقليمي وفي الوكالة الدولية لبحوث السرطان،        
ونحن، لهذا السبب، نعمل علـى تعزيـز اإلجـراءات          . دنية الدولية ورسالة منظمة الصحة العالمية     الخدمة الم 

الواجبة التطبيق والنزاهة داخل المنظمة مع تهيئة بيئة عمل تشجع أفضل الممارسات وتكـافئ علـى األمانـة        
  .واالحترام المتبادل

  
في جميـع    بوجه عام،    للموظفين و موظفين،جمعيات ال لونعتقد في هذا المضمار أن المشاركة النشطة          -٢١

 العملية، أمر بالغ األهمية لبناء الثقة بين اإلدارة والموظفين، ولضمان الشفافية واألمانـة فـي جميـع                  مراحل
وإن تعريفنا لألمانة يقوم على افتـراض أن لكـل األطـراف دوراً             . جوانب العالقات بين الموظفين واإلدارة    

الضوابط والموازين المناسبة، وأن المستويات المالئمة من مشاركة المـوظفين          تضطلع به لضمان تطبيق نظم      
  .حاسمة لبلوغ المرامي المؤسسية ذات المغزى والتي تتسم باالستدامة

  
 المجلس التنفيذي أن يبدي تعليقاته على القضايا المعروضة فـي هـذه             إلىونحن نطلب، بكل احترام،       -٢٢

  :ارة بخصوص المواضيع التاليةالوثيقة، وأن يقدم إرشادات لإلد
  

 التوجيهيـة   المبـادئ "تعزيز الحوار البناء والعالقات البناءة بين الموظفين واإلدارة، وتحـديث             •
، وتنقيح الممارسة الخاصة بالعالقات بين المـوظفين        "الخاصة بالعالقات بين الموظفين واإلدارة    

  واإلدارة على المستوى اإلقليمي؛
  
   وتبسيط اللوائح في كل األقاليم لتجنب توظيف المتقاعدين؛تحديد سياسة واضحة  •
  
أربـع  " ال تطبق أثناءها قاعـدة       ٢٠٠٧يناير  / تطلب جمعيات الموظفين مهلة حتى كانون الثاني        •

، وذلك من أجل مناقشة تنفيذ اقتراح خاص بتخطيط المـوارد           "سنوات ثم االستغناء عن الخدمات    
جتماع القادم للمجلس العالمي للعالقـات بـين المـوظفين          البشرية، والبحث عن حلول خالل اال     

  .واإلدارة
  
ونحن، موظفي منظمة الصحة العالمية، نقر بالثقة التي تمنحنا إياها األجهزة الرئاسية ونقدر هذه الثقة،                 -٢٣

، ونؤكد مجدداً على التزامنا بمواصلة العمل من أجل التعاون التقني على الصعيد الدولي في ميـدان الـصحة                 
 تحسين الخدمة   إلىونشجع المجلس التنفيذي على مواصلة توجيه إجراءاتنا الرامية         . والنهوض بوالية المنظمة  

  .المدنية الدولية ولمصلحة شعوب دولنا األعضاء
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