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  بيان ممثل جمعيات
  موظفي منظمة الصحة العالمية

  
  

  ،الموقرون السادة أعضاء الوفود والزمالء واألعضاء الكرام في المجلس التنفيذي،الرئيس السيد 
  
جمعيـات مـوظفي منظمـة الصـحة العالميـة وبرنـامج األمـم المتحـدة المشـترك لمكافحـة األيـدز والوكالـة  يسرّ  -١

شـأن عـدد مـن بالمـوظفين  الدولية لبحوث السـرطان أن تتـاح لهـا الفرصـة لتقـدم إلـى المجلـس التنفيـذي وجهـات نظـر
تـي سـيتاح إلـى جانـب البيانـات ال ونعرب عن تقديرنا ألن هـذا البيـانالتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا فيهم. الرئيسية  مسائلال

ــدلى التــي تســتعرض سياســات بهــا فــي المســتقبل نيابــة عــن جمعيــات المــوظفين للجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة  ُي
 إلى أعضاء المجلس التنفيذي بشأن تلك السياسات. الموظفين وتقدم التوجيهات والتوصيات

 
 ٢٠١٦شاطرناها في بياننا الموجه إلى المجلس التنفيذي في أيار/ مايو التي بعض الشواغل نود متابعة و  -٢

برنــامج المنظمــة و عمــل الئــق؛ النهــوض بمكــان بمــا فــي ذلــك ضــرورة  العالقــات بــين المــوظفين واإلدارة،بخصــوص 
 ونظام العدالة الداخلية في المنظمة.؛ المتصلة به العاملة ىقو الو  الخاص بالطوارئ الصحية

  
 ،مخاطبــة الــدول األعضــاء عبــر اللجــان اإلقليميــةالســماح لكــل جمعيــات المــوظفين اإلقليميــة بونــود اقتــراح  -٣

بهــــدف تبســــيط اإلجــــراءات  ،كمــــا هــــو الحــــال عليــــه فــــي المكتــــب اإلقليمــــي لألمــــريكتين والمكتــــب اإلقليمــــي ألوروبــــا
هــذا ل كــموســيحظى دعمممــا ســيعزز توحيــد الــنهج والحــوار بــين جمعيــات المــوظفين والــدول األعضــاء.  ،والممارســات

 االقتراح بفائق التقدير.
  

فـــي المجلـــس التنفيـــذي الممثلـــين المنتخبـــين لمـــوظفي المنظمـــة والـــدول األعضـــاء ر بـــأن التفاعـــل بـــين ونـــذكِّ  -٤
التي تفيد ونشكركم على تعليقاتكم . ١٩٧٦الصادر في عام  ٨ق٥٧م تتمدة بموجب القرار طويلة العهد معممارسة 

طريقـة عمـل المنظمـة وعواقبهـا بالنسـبة إلـى بأن بياناتنا تتيح لكم معلومات وجيهة عن سبل تـأثير اإلصـالحات فـي 
 موظفي المنظمة.

  
  العالقات بين الموظفين واإلدارة

  
قـد تتـاح و علـى نطـاق المنظمـة بصـفة عامـة.  واإلدارة بّناءة ومفيدة للطرفينالتزال العالقات بين الموظفين  -٥

أكثــر مــن الفــرص المتاحــة فــي األقــاليم. ومــع ذلــك، تعقــد كــل جمعيــة  فــي المقــر الرئيســيللتبــادل مــع اإلدارة فــرص 
 المعنية. تهاللموظفين في األقاليم اجتماعات منتظمة مع إدار 

 
في سنويًا اجتماعًا يعقد ممثلو اإلدارة وجمعيات الموظفين في كل مكتب رئيسي المستوى الجماعي،  وعلى -٦

صـــلة بهـــم. متوالموضــوعات السياســـات المـــوظفين المجلـــس العـــالمي المشــترك بـــين المـــوظفين واإلدارة لبحــث إطــار 
م توصــيات وتقــدَّ . المجلــسلهــذا  الجتمــاع الســنويلمــؤتمرات عــن بعــد تحضــيرًا بعقــد ويجتمعــون أيضــًا طــوال الســنة 
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مســألة إزاء أن نعــرب عــن قلقنــا إلــى المــدير العــام ليوافــق عليهــا. ونــود المــوظفين واإلدارة بشــأن المشــتركة المجلــس 
ودون إيـــالء لتأييـــدها دون أي تفســـير فريـــق السياســـات العالميـــة إمكانيـــة اســـتبعاد التوصـــيات التـــي تقـــدم بعدئـــذ إلـــى 

 التي تضطلع بها اإلدارة وجمعيات الموظفين.ذكر لألعمال التحضيرية المستفيضة اهتمام يُ 
  

  أبرز التطورات واإلنجازات
  
فيمـا يتعلـق بالمسـاواة بـين الجنسـين والسـيما بالنسـبة تتخلف المنظمة عن ركـب المنظمـات الدوليـة األخـرى  -٧

تفكيـر  هيئة، أنشأت جمعية الموظفين في المقر الرئيسي ٢٠١٥وفي عام . والرتب األعلى ٥-وظائف الرتبة مإلى 
أهـداف المسـاواة لوضع استراتيجية تساهم فـي تحقيـق  بالمساواة بين الجنسين ةمعنيو بين الموظفين واإلدارة  ةمشترك

بــين الجنســين الــواردة فــي خطــة العمــل علــى نطــاق منظومــة األمــم المتحــدة للمســاواة بــين الجنســين وتمكــين المــرأة. 
المنظمة االضطالع به بهدف تحقيق أهداف المسـاواة بـين توصية بشأن ما يتعين على  ١٨ووضعت هيئة التفكير 

مــــن أجـــل تنفيــــذ التوصــــيات علــــى جميــــع وأنشــــئ فريــــق استشــــاري معنــــي بالتنفيـــذ علــــى نطــــاق المنظمــــة  الجنســـين.
 .٢٠١٧قبل نهاية عام المستويات 

 
حظــى ي المــوظفين واإلدارةجهــد آخــر مشــترك بــين هــي بمثابــة والمبــادرة الخاصــة بتــوفير مكــان عمــل الئــق  -٨

تهيئـة بيئـة تنظيميـة مؤسسـية يشـعر فيهـا كـل فـرد التقـدم فـي المبـادرة حـرز وتبالدعم على جميع مستويات المنظمة. 
والبـد مـن إيـالء المزيـد مـن بـين العمـل والحيـاة. عترف في ظلها بأهمية التوازن باالحترام واألمان في مكان العمل ويُ 

ممارســة العمــل عــن بعــد التــي تشــيع فــي منظمــات دوليــة أخــرى العنايــة لمســألة تــرتبط ارتباطــًا وثيقــًا بــذلك أال وهــي 
أن بإلحـاح بـونوصـي ويمكن أن تحمي صحة الموظفين وسالمتهم في المكاتب القطرية واإلقليميـة فـي جملـة أمـور. 

هــذه الطريقــة الحديثــة للعمــل علــى  بإرســاءالتــي تســمح الترتيبــات قادمــة علــى األقــل اإلدارة الحاليــة أو اإلدارة الضــع ت
 نطاق المنظمة.

 
) ٢٠١٥( ٧٠/٢٤٤نؤيد تأييـدًا تامـًا القـرار الـذي اتخذتـه الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة فـي القـرار وأخيرًا،  -٩

اإلدارة  مـنونطلـب بالتـالي سنة بالنسبة إلى الموظفين العـاملين.  ٦٥السن اإللزامية إلنهاء الخدمة إلى تمديد بشأن 
 دون أي تأخير. ٢٠١٨كانون الثاني/ يناير  ١أن تتفضل بتنفيذ هذا القرار الملزم بحلول 

  
  برنامج المنظمة الخاص بالطوارئ الصحية والقوى العاملة المتصلة به

  
لبرنـامج مليـون دوالر أمريكـي  ٤٨٥حافظـة ميزانيـة قـدرها اعتمـدت ناء أن الـدول األعضـاء من الجدير بالث -١٠

لتزويـد هـذا البرنـامج األمـوال المطلوبـة غيـر أن  ،٢٠١٦الخاص بالطوارئ الصحية في أيار/ مـايو الجديد المنظمة 
المقـررة فـي إطـار بـرامج أخـرى عـاد بـاألحرى توجيـه التمويـل مـن األنشـطة يُ و  .الكامل لـم تخصَّـص بالمالك الوظيفي

التقيـــد بالمواعيـــد األخيـــرة إلرســـاء برنـــامج المنظمـــة الخـــاص بـــالطوارئ بهـــدف  ،وخصوصـــًا علـــى المســـتوى اإلقليمـــي
فحسـب بـل قـدرتها علـى نحـو فعـال ض هذا الوضـع للخطـر قـدرة المنظمـة علـى التصـدي للطـوارئ وال يعرِّ الصحية. 

تحــث جمعيــات مــوظفي المنظمــة الــدول وعليــه، إلعــادة توجيــه األمــوال.  علــى تنفيــذ األنشــطة المقــررة أيضــًا نتيجــة
مـن تمويـل برنـامج المنظمـة الجديـد الخـاص بـالطوارئ الصـحية ومالكـه الـوظيفي األساسـي بالكامـل األعضاء علـى 

 باإلشــراف علــىالمجتمــع الــدولي المتعلقــة صــالح الــذاتي واالســتجابة لتوقعــات إلأجــل إتاحــة فرصــة فعليــة للمنظمــة ل
 للطوارئ.االستجابة 
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  نظام العدالة الداخلية
 
، وافق المجلس التنفيذي على التعديالت المدخلة علـى النظـام األساسـي للمـوظفين ٢٠١٦في مستهل عام  -١١

لالســـتعراض اإلداري يعـــد اســـتكمالها شـــرطًا عمليـــة واعتمـــاد هيئـــة الطعـــون العالميـــة إنشـــاء والئحـــة المـــوظفين بشـــأن 
اسـتقالل رئـيس هيئـة اللتمـاس دعمكـم لضـمان ونغتنم هـذه الفرصـة لتقديم طعن أمام هيئة الطعون العالمية. أساسيًا 

لتنفيــذ وتقيــيم مالئــم لوٕاجــراء اســتعراض لنظــام العدالــة الداخليــة عقــب الســنة األولــى  ،الطعــون العالميــة ونائــب رئيســها
أمنـاء مظـالم ندعو إلى توظيـف وة على ذلك، بهدف السماح باتخاذ أي تدابير تصحيحية. وعال ،بعد مضي عامين

ومستشـــار  ،التســـوية غيـــر الرســـمية إجـــراءاتلتعزيـــز علـــى المســـتوى اإلقليمـــي  التـــامســـتقالل المتفـــرغين ومتمتعـــين با
للخبـراء تمشـيًا مـع التوصـيات الرئيسـية  ،الوقـائينظـام المنظمـة تـدعيم مـن أجـل قانوني لمكاتب جمعيـات المـوظفين 

. ٢٠١٤فــي تشــرين األول/ أكتــوبر نظــام العدالــة الداخليــة فــي المنظمــة الــذين استعرضــوا االستشــاريين الخــارجيين 
 أفضل الطرق الممكنة لتمويل تنفيذ هذه التوصيات.ونقدر انفتاح اإلدارة لبحث 

 
التـذكير بـأن ن المهـم وتُبذل الجهود لوضع آلية أسرع وأكثر فعالية للتصدي لحاالت المضايقة النفسية. ومـ -١٢

فـي حـاالت المضـايقة الجنسـية اعتماد منهجيات للتحقيق تختلـف عـن المنهجيـات الالزمـة المضايقة النفسية تتطلب 
ــب بــدعمكم لهــذه الجهــود التــي تتماشــى مــع سياســة البــدني أو الغــش. االعتــداء أو  فــي  تبعــةعــدم التســامح المويرحَّ

 المنظمة بخصوص حاالت المضايقة.
  

تشــــرين الثــــاني/  ١لوســــاطة تشــــمل الغالبيــــة العظمــــى مــــن اقتراحاتنــــا حيــــز التنفيــــذ منــــذ لودخلــــت سياســــة  -١٣
والمناقشات جارية مـع لنزاعات الموظفين في وقت مبكر. التصدي أن تساعد السياسة على . ونأمل ٢٠١٦ نوفمبر

"ببؤر" النزاع الشديد. سب فيما يتصل الرصد العالمي واتخاذ اإلجراءات الفعالة في الوقت المنااإلدارة بشأن ضرورة 
 تفاقم النزاعات.تحسين الوقاية وتجنب لجهودها المعنية تنسق جميع الجهات صاحبة المصلحة ومن الضروري أن 

  
  الطلبات الموجهة إلى المجلس التنفيذي

  
ــــزمالء  -١٤ ــــذي، الســــادة أعضــــاء الوفــــود وال ــــس التنفي ــــي المجل ــــرئيس واألعضــــاء الكــــرام ف المــــوقرون،  الســــيد ال

  ما يلي:ضمان وباختصار، فإننا نطلب من أعضاء المجلس التنفيذي التفضل ب
  

  للتحدث إلى لجانها اإلقليمية المعنيةالتأييد التام القتراح إتاحة الفرصة لجمعيات الموظفين اإلقليمية، 
إجراء مناقشة أكثر تركيزًا مع جمعيات الموظفين اإلقليمية فيما يتصـل تمكين اللجان اإلقليمية من  أو

 المؤثرة في إقليمها الخاص؛بشؤون الموظفين 

  أســباب اســتبعاد أي توصــية مشــتركة خطيــًا الطلــب مــن فريــق السياســات العالميــة أن يفســر للمــوظفين
ترك بـين المـوظفين واإلدارة بشأن الموظفين واإلدارة متفق عليها خالل اجتمـاع المجلـس العـالمي المشـ

 ؛٢٠١٦في تشرين األول/ أكتوبر 

  ســنة بالنســبة إلــى المــوظفين  ٦٥تمديــد الســن اإللزاميــة إلنهــاء الخدمــة إلــى الطلــب مــن اإلدارة تنفيــذ
دون أي تــــــأخير، علــــــى النحــــــو المطلــــــوب فــــــي  ٢٠١٨كــــــانون الثــــــاني/ ينــــــاير  ١العــــــاملين بحلــــــول 

 معية العامة لألمم المتحدة؛) الصادر عن الج٢٠١٥( ٧٠/٢٤٤ القرار

  تمويل برنامج المنظمة الجديد الخاص بالطوارئ الصـحية الجديـد ومالكـه الـوظيفي األساسـي بالكامـل
 إعادة توجيه أموال المنظمة المخصصة ألنشطة أخرى؛بهدف تجنب 
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  باالسـتقالل  بضمان تمتع رئيس هيئة الطعون العالمية ونائب رئيسـهانظام متين للعدالة الداخلية دعم
أمنــاء مظــالم متفــرغين ومتمتعــين باالســتقالل التــام علــى المســتوى اإلقليمــي ومستشــار تعيــين و  ،لتــاما

اســتعراض للســنة األولــى وتقيــيم مالئــم للســنة الثانيــة فضــًال عــن  ،لمكاتــب جمعيــات المــوظفينقــانوني 
 للتنفيذ؛

 عـدم التسـامح تمشـيًا مـع سياسـة  دعم المنهجيات واإلجراءات المناسـبة للتحقيـق فـي حـاالت المضـايقة
  في المنظمة بخصوص حاالت المضايقة.تبعة الم

  
تامــًا بمواصــلة الحــوار البّنــاء مــع اإلدارة لحمايــة حقــوق  التزامــاً  لتــزمنأننــا، جمعيــات المــوظفين، لكــم كــد ونؤ   -١٥

  .ةمنظمالفي تحقيق رسالة من خالل ذلك المساهمة الفّعالة و ، ورفاهيتهم الموظفين
  

  على إتاحة هذه الفرصة.مجددًا نشكركم و   -١٦
  
  

=     =     =  


