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  جمعيات بيان ممثل  

 موظفي منظمة الصحة العالمية
  
  

  والزمالء، المندوبون، السادة الموقرون أعضاء المجلس التنفيذي سيدي الرئيس،
  
الوكالـة و ، لمكافحـة األيـدز برنامج األمم المتحدة المشترك، منظمة الصحة العالمية تهدي جمعيات موظفي -١

فـي هـذه  لقيادتهـا وتوجيهاتهـا أسـمى آيـات التقـدير تشان، مارغريتالدكتورة ، المديرة العامة الدولية لبحوث السرطان
اإلصـــالحات  العديـــد مـــن بـــإجراء الدوليـــة الماثلـــة فـــي ظـــل التحـــديات، والتـــي تقـــوم فيهـــا المنظمـــة األوقـــات الحرجـــة

 المـوظفين نيابـة عـنفإننا ، من جانبنا. و اإليبوال فيروس مرض ستجابة لفاشيةاال ما يتعلق بقيادةفي سيماالداخلية، وال
ــ أهــداف قصــارى جهــدنا لتحقيــق ببــذل، ملتزمــون فــي جميــع أنحــاء المنظمــة يبــذل لتهيئــة  أي جهــددعم المنظمــة، ول
  الحفاظ على المرتبات والمزايا.مع  ظروف أفضل للتوظيف

  
 بــــين جمعيــــات والمهنيــــة عمـــل اإليجابيــــةال عالقــــة ويســـعدنا أن نحــــيطكم علمــــًا بنجاحنــــا فـــي الحفــــاظ علــــى -٢

تمـــس  العديـــد ممـــا ينمـــو إلـــى علمهـــا مـــن قضـــايا لمعالجـــة محمـــوداً  تبـــذل جهـــداً  دارةفـــاإل .اإلدارة العليـــاالمـــوظفين و 
 بشــكل يــومي الموظفــون التــي يواجههــا لمعالجــة القضــايا غيــر أنــه يمكنهــا عمــل المزيــدمخــاوفهم. المــوظفين وتثيــر 

  بشكل فعال. الخدمات لتقديم
  
فالتحـديات . للمجلـس التنفيـذي فـي هـذه الـدورةمناقشـاتنا علـى  حاإللحا عدبُ  وباء اإليبواللقد أضفي تواصل  -٣

أربــع  منــذ ولنتــذكر أننــا. إلــى مســتوى الحــدثاألمانــة تســتلزم منــا االرتقــاء الــدول األعضــاء و  التــي تواجههــا كــل مــن
، ٢٠١٢-٢٠١٠فتـرة ال خـاللو  فـي الميزانيـة. عجـز كبيـروجود  حقيقة إلى المجلس التنفيذي لفتنا انتباه سنوات فقط

مــن  األكثــر تضــرراً  اإلقلــيم األفريقــي. وقــد كــان موظــف علــى الصــعيد العــالمي ١٠٠٠مــا يقــرب مــن المنظمــة  فقــدت
تقلــص تشــد األحزمــة و  الــدول األعضــاء كانــت فــي ذلــك الوقــت،ف المقــر الرئيســي.مباشــرة  يليــه المــوظفين، حيــث فقــد
   ال أن تحذو حذوها.إمانة ، ولم يكن أمام األللتغلب على العجز الداخلي ميزانياتها

  
داخـل منظومـة التوجيه والتنسيق الصحي  السلطة المسؤولة عن" كانت وستظل هيومع هذا فإن المنظمة  -٤

كـان العـدد القليـل ، كطارئـة صـحية عموميـة عالميـةاإليبـوال  لفاشـية المديرة العامـة قبل إعالن حتى". و المتحدة األمم
 والمقـــــر اإلقلـــــيم األفريقـــــي الـــــذين يعملـــــون فـــــيو الناشـــــئة  المعديـــــة لألمـــــراض والمكرســـــينالمـــــوظفين المتبقـــــين  مـــــن

 بعــد إعــالنو  كــاف. للتصــدي لمــا يرونــه بالفعــل كمهمــة ضــخمة لــم يــزودوا لهــا بــدعم نــداء الواجــبل وفقــاً  ،الرئيســي
المكاتـــب  مـــنموظفيهـــا التقنيـــين واإلداريـــين  أمهـــر مـــن نشـــر وٕايفـــاد المئـــاتب تـــزال تقـــومقامـــت المنظمـــة وال، الطارئـــة

بالغــة  فــي ظــروفهــؤالء الموظفــون ويعمــل  المنــاطق المتضــررة.للمنظمــة إلــى  المقــر الرئيســيو  القطريــة واإلقليميــة
  .الصعوبة
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، فـي ظـل الظـروف الراهنـة" التوجيـه والتنسـيق الصـحي السلطة المسؤولة عـنإن اضطالع المنظمة بدور " -٥
لمعرفـة مكـان المتـوفين، و المرضـى و  الحتسـاب عـدد نظـرائهم مـع موظفي المنظمة علـيهم العمـل عـن كثـب يعني أن

إلـى  مـوارديمكن توجيـه ال بحيث والسبب في ذلك، ومن يصاب به،، ومن يقوم بنشره ،اإليبوال فيروس انتشار مرض
 فـي نقـوم بإخطـار العـاملين الصـحيين والقـادة المحليـين وهـذا يعنـي أننـا. األماكن التي تمس حاجتهـا إلـي هـذا الـدعم

وهذا يعني انتشار المرض. العدوى، والحيلولة دون  تجنبو ، أنفسهم حول كيفية حماية الجمهورتثقيف جتمعات لالم
، وعالجــات أدويــة جديــدةتطــوير حديثــة ل ونهــج بســرعة ال تصــدق للوصــول إلــى عالجــات مبتكــرة أننــا نعمــل أيضــاً 

  .من أي وقت مضى بأسرع، يمكن دفعها إلى هذا المعترك بيولوجية ولقاحات
  
 فهــي تــؤثر لهــا ثمــن. هــذه التعبئــةنحــن نقــوم بــه بالفعــل، وٕان كانــت وهــا  القيــام بــذلك، منظمــة قــادرة علــىوال -٦

الـدول  َبـلقِ التـي يكلـف بهـا موظفـو المنظمـة؛ وهـي المهـام المسـندة إلينـا مـن  سائر الوظـائف المؤسسـية على مباشرة
طارئـة  ولكننـا لـم نكـن نتوقـع أن تـداهمنا ،٢٠١٠في عـام  تخفيض عدد الموظفين آثارب نشعر بدأنا ولقد األعضاء.

 القوى العاملـة الموجـود آنـذاك فـي المنظمـة كان ما شهدناه بمثابة الخروج عن نموذج. وقد دولية مثل فاشية اإليبوال
 ورغـم أن هـذاإلسـناد المزيـد مـن أعمـال المنظمـة للمصـادر الخارجيـة. لفتـرات قصـيرة، و  المزيد مـن المـوظفين لتعيين
الـروح تـدهور فقـد الخبـرات و  فقـد أفضـى إلـى ،لألنشـطة""ميزانية أكبر و للموظفين" "أقل  ميزانية، بحكم العرف، يعني

 المتـاح مـن خـالل التمويـل الصـحي على الرغم مـن زيـادة. و مستويات المنظمة جميعااللتزام في والتحفيز و  المعنوية
منظمــة، إال أنــه للمفارقــة العجيبــة أصــبحت الــدول ال مــعبــالتوازي  الممولــة والشــراكات المبــادرات الصــحية العالميــة،

   عرضة للخطر. أكثر أفريقيا، تلك الموجودة فيالنظم الصحية والسيما األعضاء، و 
  
مــن  كــل عاصــمة بســبب مــا تواجهــه المنتظــرة أهميتهــا العالميــة الصــحية ئ، فقــدت الطــوار ٢٠١٠فــي عــام و  -٧

صـالحة للغـرض "أن تكـون  كمـا قيـل لنـا تريـد مـن المنظمـة األعضـاء فالـدول. اقتصـادية العالم من تحدياتعواصم 
مـن  المـوظفين قـوض فقـد. وقـد "القـوى العاملـةمرونـة "ترغـب فـي  ،، بحسـب فهمنـاالدول األعضـاءو  .المتوخى منها"

  الصحة العمومية العالمية.غيرها من األحداث التي تهدد ول، استجابتنا لهذه الفاشية
  
الــدول األعضــاء فــي  مطالــببحــرص، حاملــة  والسـير قــدماً  تــوازن،ال إيجــاد نــوع مــنب وكلفـت المــديرة العامــة -٨

منظمـة بالسـعي ال ويلتـزم العـاملون فـي. من جهـة أخـرى العالمية لتحديات الصحية، مع التصدي لالمنظمة من جهة
 بــالموارد المنظمــةبتزويــد الجهــات المانحــة الرئيســية ومطالبــة الــدول األعضــاء و  مواجهــة تلــك التحــديات، إلــى معهــا
  واليتها.مقتضيات  لتلبية الكافية

  
المجلـس العـالمي المشـترك  بشكل وثيق مـع جمعيات الموظفين عملت ،٢٠١٤ أكتوبر وفي تشرين األول/ -٩

، تنقـــل المـــوظفين، بمـــا فـــي ذلـــك البشـــرية علنـــاً  االســـتراتيجية الجديـــدة الخاصـــة بـــالموارد لمناقشـــة للمـــوظفين واإلدارة
تؤثر بشكل  التي من شأنها أن اإلدارية والقضايا الصحي للموظفين،، والتأمين الداخلية والعدالة المهنية، تمساراوال

مع تي عقدت بشكل مؤسسي وال جتماعات المنتظمة، ساعدت االوباإلضافة إلى ذلك جميع الموظفين.على  مباشر
 وجمعيـــــــات بـــــــين اإلدارة والشـــــــراكة آليـــــــات الحـــــــوار فـــــــي تعزيـــــــز مســـــــتويات المنظمـــــــة جميـــــــع علـــــــى اإلدارة العليـــــــا

والمثيرة  فعال لتحديد وحل مشاكل الموظفين المحتملة إنذار مبكر نظام كذلك بمثابة هذه اآلليات وتعتبر  الموظفين.
  للقلق.

  
التنقـل ، مـن حيـث المبـدأ، المكاتـب اإلقليميـة والقطريـة يـدعمون موظفو المنظمـة فـي المقـر الرئيسـي وفـيو  -١٠

يـث ينبغـي ح واحـد: عنصـر أساسـي تفتقـر إلـى المقترحة سياسة التنقل ومع ذلك، فإن .لدوليينا للمهنيين الجغرافي
  التنظيمية. منظمة في تحقيق الحصائلال اإللزامية طبيعته عليها توضيح كيف تساعد
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 تقاســم عــبء فهــو سيســاعد فــي. مســارهم الــوظيفي فــي سيســاعد المــوظفين المــدار التنقــل وال مــراء فــي أن -١١
يطـرح  يـزالبسـيط الـذي الال ولكـن السـؤال. أكثـر جـدوى خبرات في العملاكتساب  إلى وسيؤدي الشاقةمراكز العمل 

تحــــديات التــــي تجابــــه فــــي االســــتجابة لل منظمــــة وكفاءتهــــامــــن فعاليــــة ال التنقــــل اإللزامــــي كيــــف ســــيزيد نفســــه هــــو:
 توضـيحفإننـا بحاجـة إلـى  ،لـذلك وكنتيجـة طبيعيـة؟ مـن قبيـل فاشـية اإليبـوال اآلن أو فـي المسـتقبلالعمومية  الصحة

، منظمــــة الصــــحة العالميــــة تقنيــــة مثــــلوكالــــة  فــــي اإللزامــــي التنقــــلسياســــة الــــدور االســــتراتيجي الــــذي تضــــطلع بــــه 
حفــظ الســالم فــي  عمليــات أو، مفوضــية األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئــين مثــل الوكــاالت التنفيذيــةتختلــف عــن  والتــي
  المتحدة. األمم

  
 كما تعلمناو  الموظفين. في مصلحة في المقام األول، كما أنه ال يصب غاية في حد ذاتهالتنقل وال يعتبر  -١٢

التنقـل  أن وتشـير البيانـات إلـى المغـامرة.، فاألمر ببسـاطة أكبـر مـن أن يحتمـل فاشية اإليبوال تجربة اآلن من خالل
 المـديرفسيشرف  الخطة المقترحة،تنفيذ ة لالمتوقع للوتيرة ووفقاً ، بالشكل الذي نتوقعه اآلن. ال يمكن تنفيذه اإللزامي
مــن  مئــاتال والتــي ســتؤثر علــى الكراســي الموســيقية، حركــة تنقــل عالميــة، تشــبه علــى ٢٠١٧فــي عــام  القــادمالعــام 

والئحـة  النظـام األساسـي للمـوظفين التعـديالت المقترحـة علـى. وهـذه الذين عملـوا لفتـرات طويلـة بالمنظمـة الموظفين
يضــــر بمــــا  موظــــف بــــأثر رجعــــي وضــــع تعــــديل المنظمــــة ال يمكنهــــا ألن طعــــن عليهــــا نظــــراً معرضــــة لل المــــوظفين
  بمصلحته.

  
 الحــوافز المناســبة،، فإننــا بحاجــة إلــى تهيئــة الــدوليين للمــوظفين المهنيــين الجغرافــي التنقــل ولضــمان نجــاح -١٣

 السياسـة، للـدفاع عـن عنصـرًا أساسـياً  عتبـر هـذا األمـروي كيفية تنفيـذه بشـكل فعـال. مزيد من البحوث بشأنال وٕاجراء
المنظمـة جمعيـات  كبار المديرين فـي ولطالما أحاط. هذه السياسة الذي سيحتاجه تنفيذ الدعمهذا النوع من  ولتعبئة

التنفيـــذ  إلـــى السياســـة. وتحتـــاج هـــذه بالشـــكل الحـــالي المقتـــرح سياســـة التنقـــل فـــي إمكانيـــة تنفيـــذ بشـــكوكهم المـــوظفين
 تمهيديـةال العديـد مـن الخطـواتف الممكـن تحقيقهـا.األهـداف التشـغيلية و  المجديـة للغايـات وفقـاً ، المتدرج علـى مراحـل

التوصـيف الـوظيفي العـام علـى نطـاق  مثـل اسـتخدام، سياسـتها المتحدة في وضع األمانة العامة لألمم التي اتخذتها
ننـا إ حيـث، قبـل التنفيـذ ويتعـين تحقيـق هـذه األمـور: منظمـةلا لم تنفـذ بعـد فـي، العالمية العمل شبكات وتحديد واسع
  .في الوقت نفسهتنفيذها و سياسة التنقل يمكننا اإلعداد ل ال
  

ـــة وٕاذا نظرنـــا إلـــى -١٤ ـــداخلي نظـــام العدال  مظـــالم المســـتغرق فـــي حـــل الوقـــت أن متوســـط فمـــن المعـــروف .ال
األمــر الــذي يفضــي بشــكل . مــن ذلــك بكثيــر فــي بعــض األحيــان ، إن لــم يكــن أكثــريتجــاوز العــام الواحــد المــوظفين

الـذي  للنظـام اسـتعراض الخبـراءب بشـدة ومـن ثـم فإننـا نرحـب في النظام. - والثقة -فعالية ال لىإ االفتقار لىإ عميق
 المسـألةهـذه  لمناقشـة لنـا الفرصـةلمـوظفين واإلدارة لالمجلس العالمي المشترك وقد أتاح  .٢٠١٤في عام  تم إجراؤه

علــى الوقايــة والحيلولــة دون ، التركيــز والســيما تفهــم اإلدارة للعديــد مــن مخاوفنــاكــان مــن دواعــي ســرورنا مــع اإلدارة و 
مكــان عمــل  وفيرتــ للمســاهمة فــي جميــع المــوظفين وحاجــة، زيــادة اســتخدام الوســاطة، بمــا فــي ذلــك النزاعــات مبكــراً 

جميـع  وصـولوسـتكون عدالـة  النظـام. فـي الموظفـون نبغـي أن يثـقي، العدالـة الـداخلي نظـام. ولضـمان فعاليـة الئق
. أحـد االعتبـارات الرئيسـية النزاعـات سـواء الرسـمية أو غيـر الرسـميةليـات حـل آل مراكـز العمـلموظفين فـي جميـع ال

وقيـــت والت، يتســـم بالفعاليـــة للعدالـــة داخلـــي إلنشـــاء نظـــام خـــالل الســـنة المقبلـــة دارةاإل إلـــى العمـــل مـــع ونحـــن نتطلـــع
  للجميع. واالستقاللية، والشمولية ،المناسب

  
 الئـق مكان عمـلالخاصة بتوفير  مبادرةال في تنفيذ إلى السير قدماً  ويسعى الموظفون بالتعاون مع اإلدارة -١٥
قويـة  فيـديو عبـر رسـالة ي المنظمـةفـ مكـان عمـل الئـقبتـوفير  العامة عن التزامهـا أعربت المديرة وقدمنظمة. لا في

وقـد قوبلـت هـذه  والتـي سـيتبعها رسـائل فيـديو موجهـة مـن جميـع المـديرين اإلقليميـين. المـوظفين، إلى جميـعوجهتها 
التـي  اإلجـراءاتالعديـد مـن وسـيعقب ذلـك توقعـات. وشـغف و  أفكـار عديـدة ثارتـه مـنأالرسالة بالترحيب ناهيك عمـا 
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 الوضـع المهنـي منظمـة بغـض النظـر عـنال فـي كعـاملين كـل واحـد منـا وسـلوكياتٕاجـراءات و  اإلدارة العليـا، تدعمها
  .كل منال
  

 ١٢لــــااألشـــهر  يســـرنا اإلشـــارة إلـــى أنـــه خـــالل ،فـــي المنظمـــة مـــوظفينلل بالتـــأمين الصـــحي وفيمـــا يتعلـــق -١٦
 الصـحي للمــوظفينخـدمات التــأمين مراجعــة  للمســاعدة فـي منظمـة باستشــاريين خـارجييناســتعانت إدارة ال ،الماضـية

 ،حتــى اآلن الصــحي للمــوظفين صــندوق التــأمين التــي اتخــذها المؤقتــة الخطــوات نحيــي ونحــن. والترتيبــات اإلداريــة
 ،ومع ذلك الموظفين. متطلعين إلى إتاحة نفس مستويات الخدمة لجميع ،الحاالت الفردية بدعم وخاصة فيما يتعلق

مقـدمي  بـإقرار عـن شـواغلهم المتعلقـة ،من بين جملـة أمـور انيين اليزالون يبلغون بشكل خاص،الموظفين الميدفإن 
 ،علـى سـبيل المثـالو  تحـديات جديـدة. باإلضافة إلى استمرار ظهور ،التأمين الصحي للموظفينالخدمات الصحية ب
الطبــي فــي  لإلخــالء المعتــادة إلــى األمــاكن الوصــول قــد فقــدوا ســبلســيراليون وليبيريــا و  فــي غينيــانجــد أن المــوظفين 
العـاملين بالمنظمـة  لضـمان صـحة جميـعهـذه المسـائل اهتمـام عاجـل ل إننا نطالب بإيالءومن ثم ف. حاالت الطوارئ

  .وسالمتهم
  

الحـوار مـن  فـي هـذا انخراطنـامؤكدين لكـم  ،مع اإلدارة لبّناءاالحوار  بمواصلة نكرر التزامنا دعونا ،وختاماً  -١٧
تقــديم المزيــد مــن  إلــى متطلعــين ،بــين المــوظفين واإلدارة مجموعــات العمــل المشــتركةمختلــف  مشــاركتنا فــي خــالل

 هــذه الفرصــة علــى. كمــا نشــكركم إلــى المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه المقبلــة فــي هــذا الصــدد التطــورات عــن التقــارير
  منظمتنا. تحقيق رسالة بالمساهمة في مؤكدين التزامنا ،المجلس التنفيذي تقديم تقرير إلىل المتجددة
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