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  ١ جمعيات موظفي منظمة الصحة العالميةممثلبيان 
  

 
القائم بأعمـال المـدير العـام بالنيابـة،         ويذي،  السيد الرئيس، السادة الموقرون أعضاء المجلس التنف      

  الزمالء،و
  
 نود نيابة عن موظفي منظمة الصحة العالمية في جميع أنحاء العالم، أن نعـرب  ، وقبل كل شيء   ،أوالً  -١

 تعازينـا    عـن  كما نعـرب  . الوفاة المبكرة للمدير العام    وشعورنا جميعاً بالمصاب الجلل، إثر       عن بالغ حزننا  
ونعرب أيضاً عـن تقـديرنا إلسـهامات        .  وتعاطفنا معهم  ووك لي  -ة وأصدقاء الدكتور جونغ     الصادقة ألسر 

 للمنظمـة،   الدكتور لي العديدة في تحسين الصحة العمومية لجميع شعوب العالم، من خالل عمله مديراً عامـاً               
  . سنة٢٣ طيلة فيها وموظفاً

  
.  المـوظفين  تـشغل  إلى األمور التي     نزجي الشكر للمجلس التنفيذي على تخصيص وقت لالستماع       و  -٢

ونتشرف، نحن ممثلي جمعيات موظفي منظمة الصحة العالمية في جميع أنحاء العالم، بالعمـل لـدى منظمـة     
. ونحن ال نأخذ هذا االمتيـاز باسـتخفاف       . الصحة العالمية وتعزيز اضطالعها بواليتها المحددة في دستورها       

 العالم مشكالت صحية عموميـة كبـرى        هسيما في وقت يواجه في    فنحن ندرك أنه ينطوي على مسؤوليات، وال      
  .عديدة

  
 في حدود واليتها، إلى النهوض بمنظمة تتمتع بالكفاءة والنزاهة ،وتسعى جمعية موظفي المقر الرئيسي  -٣

رام نود أن نعمل في مناخ من الثقة واالحت       نحن  و.  إلى القيام بأعمال مثمرة    يقودواالستناد إلى القواعد، وهو ما      
 إيجاد حلول لشواغل الموظفين وطلبـاتهم    السعي إلى  على التعاون في  المتبادل، وانطالقاً من هذه الروح نحثكم       

  .المشروعة
  
فيما يتعلق بالعالقات القائمة حالياً بين الموظفين واإلدارة في المقر الرئيسي نقر بأن هنـاك بعـض                 و  -٤

 الرصد في إطار عمليـة اختيـار المـوظفين          اً في  وتحسن إصالحات العقود المقترحة،  في  العناصر اإليجابية   
رضا يرجع إلى إساءة استعمال القواعد واإلجراءات، وإلى وجود تباينـات      العدم  ب  شعوراً ولكن هناك . ينهميوتع

وباإلضافة إلى ذلك فإننا نرى أن العمل المثمر تعترضه في كثيـر مـن األحيـان     . هائلة في معاملة الموظفين   
  .عمليات إعادة الهيكلة المتكررة

  

                                                      
 .هذا البيان ال يعكس آراء جمعيات موظفي المكاتب اإلقليمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية   ١
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 تخفيض في الحجـم عنـدما       ننا ال نعارض أي   نقول صراحة إ  تجنب أي سوء فهم،     وبغية  لتسجيل،  ول  -٥
ومع ذلك فإننا نعترض بشدة على عملية استعراض وتخفيض للحجم ال تتسم بالشفافية ويشوبها              . يكون ضرورياً 

  .التعسف وعدم العدالة، وخصوصاً عندما يستبعد االستعراض وظائف وكفاءات كبار المديرين
  
 لكي تنظروا فيها من أجل تحسين العالقـات         ونقترح على اإلدارة الجديدة اتخاذ أربعة تدابير ملموسة،         -٦

  .بين الموظفين واإلدارة
  

 وتسلـسل   أمناء المظـالم  تعيين  تنفيذه، بما في ذلك     النظام الداخلي إلقامة العدل و    استعراض    )أ(
 توصيات الفريق االستشاري التابع     كلونقترح أيضاً تنفيذ    . ، من أجل تحسين المساءلة والحياد     إبالغهم

 المتمثل فيموقفه ل طبقاًية، الدكتور لي في السنة الماضوالمعني بالمضايقات، والذي شكله للمدير العام 
  .فيما يخص المضايقات" عدم التسامح على اإلطالق"
  
إجراء مراجعة مستقلة للتحقق من المهارات والتعليم والتدريب والخبرات لدى الموظفين دون              )ب(

  .ية سليمة خالل السنوات الثالث الماضفيذ عملية اختيارينوا مباشرة دون تن، والذين ع١مستوى مد
  
 في اإلدعاءات المبلغة عن إساءة التصرف والسلوك غيـر          الحث على إجراء تحقيق خارجي      )ج(

  .األخالقي
  
السماح بتمثيل جمعية موظفي المقر الرئيسي في لجنة البرنامج والميزانيـة واإلدارة، مثلمـا                )د(

ينـاير  /  كـانون الثـاني    دورته السابعة عشرة بعد المائة المعقودة في       أوصى به أعضاء المجلس في    
٢٠٠٦.  

  
 مـن   ،العالقات بين الموظفين واإلدارة   إزاء  ونحن نتطلع إلى االحترام الحقيقي، والمسؤولية المتبادلة،          -٧

ـ    . يشمل التواصل والتشاور والتفاوض، حسب االقتضاء     وخالل نهج قائم على الشراكة       ود أن  وأخيراً، فإننـا ن
 على والئنا والتزامنا بتعزيز العمل على تنفيذ كـل          ونظل لإلدارة في هذه المرحلة االنتقالية،       دعمنانعرب عن   

  .واليات المنظمة
  
  
 

=     =     =  


