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  والزمالء. ونالمندوب ،لتنفيذي، الدكتورة تشانالرئيسة، السادة الموقرون أعضاء المجلس اسيدتي 

التــابع  مجلــس العــالمي المشــترك بــين المــوظفين واإلدارةالتشــارك فــي العشــر التــي  جمعيــات المــوظفينتــود   -١
فــي  ،دكتورة مارغريــت تشــانالــ ،مــديرة العامــةلها ودعمهــا لعــرب عــن تقــدير تأن (المنظمــة)  منظمــة الصــحة العالميــةل

نـا لكـي نعــرض أمامالتــي ُأِتيحـت  لفرصـةباسـعداء جـّد  . ونحـن أيضــاً هاصـالحالمنظمـة وإ  قيــادةالراميـة إلـى جهودهـا 
ـــا بشـــأن علـــى  ـــا والفـــرص الالمجلـــس التنفيـــذي وجهـــة نظرن ـــاً  تحـــدياتالمتاحـــة لن ـــا حالي ـــة أمامن نقـــّدم أحـــدث ، و الماثل

  أولويات في دورات سابقة.ما حّددناه من بشأن التقدم المحرز المعلومات عن 

 مــن أنواثقــون منظمــة. ونحــن الكثيــر مــن جوانــب إصــالح المعالجــة وتشــارك جمعيــة المــوظفين اإلدارة فــي   -٢
عاليــة األداء إعــداد قــوى عاملــة متفانيــة و تحقيــق كامــل إمكاناتهــا مــن خــالل علــى ســاعد المنظمــة ياإلصــالح س هــذا
 في هذه العمليةونالحظ . التي تواجهها البلدانالناشئة يات تتكيف مع التحدوبمقدورها أن  هذا الغرضبلوغ لأة ومهيّ 

ــا ملتزمــون ومــع لمــوظفين. ازيــادة الطلــب علــى تفضــي أيضــًا إلــى  أن زيــادة توقعــات الــدول األعضــاء والشــركاء أنن
تــذليل العقبــات التــي الكفــاءة و تــدعمنا فــي رفــع مســتويات أن أجهزتنــا الرئاســية أيضــا ناشــد فإننــا ن نجــاح اإلصــالحبإ

المـوارد فـي ظـل محدوديـة الصـحية مزيد من التحسـينات إدخال أن نتوقع تحديدًا ن غير الواقعي تعترض سبيلنا. وم
  .المطردة الزيادة البشرية والمالية

من العناصر الهامة لتحسـين و  ن،الموظفي جاهزيةعلى تحسين في هذا الصدد تأثير أكبر ينطوي إحداث و   -٣
تحسـين يلـزم . و لفئـات ومراكـز العمـلفـي جميـع ا تنمية قـدرات المـوظفين المهنيـةفـي  االستثمارأداء المنظمة ككل 

إلنجـازات تيح المجـال أمـام االعتـراف بادارة األداء يوٕاتاحة الفرص الالزمة. ويلزمنا أيضًا نظام إل مهنفرادى ال إدارة
 اً جماعيــ مــا نحققــه مــن نتــائجو أدائنــا مســتويات فــي الُمحــرز لتقــدم ن بهــذا االمــوظفيفــاعتراف . الشخصــية والجماعيــة

مجلـــس العـــالمي المشـــترك بـــين المـــوظفين ال حوارنـــا فـــينـــا مـــن خـــالل بإمكانة. و مســـؤولية مشـــتركة بيننـــا وبـــين اإلدار 
واقعيـين بشـأن العمـل الشـاق  نكـونعلينـا أن متاحـة إلدخـال التحسـينات. و  فرصـاً أن نرى  محافل أخرىوفي  واإلدارة

إدارة المتبعـة حاليـًا، مـن قبيـل اإلداريـة  تعزيـز الممارسـاتلالكثيـر إنجـاز فـي هـذا المضـمار إذ سـيلزم ، الماثـل أمامنـا
لـذا نلـتمس  .معنويـات المـوظفينثـّبط تالضـرر بسـمعة المنظمـة و  أن تلحـقالتي يمكن عند إساءة استخدامها ، األداء

 اإلسـراع فـي تسـنىاألفكار والممارسات الجيدة ويُيعترف فيها بثقافة تنظيمية إرساء هذا التغيير في حداث دعمكم إل
  .ملموسإلى تقدم رجمتها ت

علـى كـل  حتميـاً  أمـراً  رات المهنيـةمسـاالٕانشـاء و  العمـل مواهـبسـتبقاء اصـبح يأن  هـذا السـياق فـيينبغـي و   -٤
مهنيــون ن الو الموظفــو اآلخــرون  الــدعم وموظفــون و ذلــك المســاعدوى العاملــة، بمــا فــي القــنطــاق المســتويات داخــل 

واعــدة الالشــباب يلزمنــا أن نوظــف مــا يلــزم مــن اســتثمارات الجتــذاب طاقــات ون. و الــدولي نو المهنيــأولئــك و المحليــون 
إلـى  هذه الجهودتفضي سة. و حداألمم المت منظومةفي داخل المنظمة أو نّموا مهاراتهم ٕاتاحة الفرص أمامهم لكي يو 



   EB135/INF./1    ١معلومات/ /١٣٥ت  م

2 

كرة وتمضـي قـدمًا بـذاأبعـاد متعـددة مـا لـدينا مـن تـدرك و كفـاءة عاملـة تتمتـع بالموثوقيـة وال ةالمدير العام قو متلك أن ي
  .مؤسسية

إمعـان النظـر تسـتدعي هامـة الـذي يعـّد مسـألة  ل المـوظفينتنّقـفهـي  منظمـةالالثانية إلصـالح  دعامةالأما   -٥
 مصــالح المنظمــةًا لعزيــز تة الشخصــيالمهنيــة و المــوظفين أوضــاع فــي حســبانها  المبــادرة هــذهأن تأخــذ وســيلزم  .فيهــا

تماســك اه بمثابــة طريــق المضــي قــدمًا فــي توطيــد أواصــر نــر فإننــا  ســليمبشــكل ل المــوظفين عنــد إدارة تنّقــو  بالكامــل.
أمـام عمليـات فـرص الإتاحـة مزيـد مـن القدرة علـى ل هذا التنقّ أن ل كماالمنظمة وٕاضفاء طابع العالمية الفعلي عليها. 

ال علـى  وظـائفة واسـعة مـن الطائفـلـى عالتنـاوب ُطبِّـق ، وخاصـة إذا ةالمهنيـالقـدرات ونمـو ل الوظيفي األفقي التنقّ 
  .فحسبالمهنيين الدوليين وظائف 

أن ُيبحــث فيهــا يفيــة التــي يمكــن فئــات الوظالد حــدّ وظــائف ونجميــع الأن نســتعرض علينــا يجــب مــع ذلــك و   -٦
ــ تعــاون وثيــق ب عــدادتــه علــى تــدقيق فــي اإلالنظــام وٕادار ينطوي تحديــد هــذا وســل المــوظفين أو تنــاوبهم. موضــوع تنّق

مــن الخبــرة  مســتوى عــالٍ إلــى ، وكالــة متخصصــةالمنظمــة، بوصــفها تحتــاج ن. و المــوظفي ممثلــيو  بــين اإلدارةالعــرى 
التـــي يمكـــن تبـــادل المـــوظفين فيهـــا وظـــائف تحديـــد الال ُيســـتغنى عـــن لـــذا  ا،عديـــد مـــن وظائفهـــتقنيـــة فيمـــا يخـــص الال
  ا.هالخاصة ب برامجالمصداقية صون تتطلب مهارات خاصة ل عن تلك التي ، فضالً يةفعالب

 ت المـوظفين واإلدارة علـى بينـة مـن أوجـهيتبّين أن جمعيا نظم العدالة الداخليةإلى موضوع  االنتقالعند و   -٧
أكثـر لـدينا ة، فـاليوم الموظفين بحماية المحاكم اإلداريـة المحليـإلى عدم تمتع  تحديداً ذلك بالنظر القصور الحالية، و 

) طــال انتظــار األغلبيــة إلــى قــرار بشــأنها( ة اإلداريــة لمنظمــة العمــل الدوليــةالمحكمــعلــى معروضــة ة قضــي ٢٠مــن 
أخرى ُيلفت إليها ثمة قضايا مجلس الطعون في مقر المنظمة الرئيسي. و نظر ل مفتوحةغيرها قضية  ٥٠وأكثر من 

كمـا ُيفـاتح بانتظـام  ة.ة الداخليـمراقبـخدمات المكتب أحيانًا و  مكتب أمين المظالم وجمعيات الموظفين،نظر  انتظامب
ايا فـي القضـ التحقيـقال يـزال معـدل حـاالت التـأخير بشـأن . و والخدمات الطبيةالنفسية لموظفين االمختصون بشؤون 
علـى اإلسـاءة و حـاالت ضـد بحمايـة التمتّـع المـوظفين ب للغايـة علـى مّمـا يصـعّ ، سـنة مـن أكثـروالبت فيهـا يسـتغرق 

تلــك الســلوكيات  وتقــويم االحتيــال والتحــرشة وحــاالت غيــر األخالقيــ ياتالســلوكالكشــف عــن اإلســراع فــي منظمــة ال
  .والحاالت

يسـتغرق الطعـن إجـراءات التـأخير فـي فـإن  في المكاتب اإلقليمية والقطريـةالعاملين حالة الموظفين  فيأما   -٨
ــًا أطــول بكثيــر حســم مــوارد وآليــات لإلــى اإلقليميــة أيضــًا المكاتــب  فتقــر. وتمتــد إلــى ســت ســنواتيقــد مــن ذلــك  وقت
نـا نظاماسـتعراض ى لـإمّنـا سـعيًا ة. و المشـور سـداء إل) و الـنفسعلـم مختصـون ببديلة (أمين المظـالم و النزاعات بطريقة 

شـتراك باال ،قـد اقترحـتالموظفين بأن جمعيات في العام الماضي أبلغنا المجلس التنفيذي  ،وتقويمه الداخلية لعدالةل
نظـــام العقـــد نـــدوة للنظـــر فـــي الخيـــارات المتاحـــة إلصـــالح  ،ألمـــم المتحـــدةالتابعـــة لوكـــاالت ســـائر المـــع زمـــالء مـــن 

  .ةلى نحو يستوفي المعايير الموحدة لألمم المتحدمذكور عال

علــى نطــاق األمــم  نظــم العدالــة المطبقــةنظــم العدالـة الداخليــة و ينطــوي هــذا األمــر علــى النظــر فــي  وسـوف  -٩
زامن بـالت. و المحلـيعلى الصـعيد القضائية المدنية  يتمتعون بحماية الواليات منظمة الالموظفي ككل، ألن المتحدة 

قترحـــت وا ن.المـــوظفيممثلـــين عـــن  اركةبمشـــالداخليـــة هـــا للعدالـــة نظاماســـتعراض لإجراء بـــ لتزمـــت اإلدارةمـــع ذلـــك، ا
، ٢٠١٤ تمبرتنظيمــه فــي أيلــول/ ســبمنظمــة العمــل الدوليــة تتــولى مــؤتمر مماثــل لدعم تقــديم الــ نمــوظفيالجمعيــات 

مثابرتهــا تنــا فــي إلدار دعم الــالمجلــس التنفيــذي يحــدونا األمــل فــي أن يقــدم و  ة،تحديــد الممارســات الجيــدقصــد بوذلــك 
لكننا نرى و إلصالح، من بنود اأولوية غير محّددة حاليًا على أنها بند ذو  العدالة الداخليةء استعراضها. و إجراعلى 

وهـي المجـال  مجـاالت اإلصـالح الثالثـة، عـنوالنظـر فيهـا علـى نحـو مسـتقل على هـذا األسـاس ي إدراجها أنه ينبغ
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ن ســألة إقامــة العــدل عــأن يفصــل مهــذا اإلجــراء مــن شــأن البرمجــي ومجــال تصــريف الشــؤون والمجــال اإلداري. و 
  .ميداني التنظيم واإلدارةللمنظمة في الروتينية مسؤوليات ال

يـة علـى مخـاوف جدّ  ٢٠١٤ينـاير المجلـس التنفيـذي بشـهر كـانون الثـاني/ اجتمـاع قد سلّطنا الضوء في و  -١٠
بهــذا التــأمين علــى عــدم االعتــراف . ومــن أبــرز تلــك المخــاوف ةمنظمــالصــحي لمــوظفي الالتــأمين  خــدماتحيــال 

تقـديم ضـمانات نقديـة مقـدمًا المترتبة على ذلك إلـى والحاجة  عدد من البلدانلالمرافق الصحية في المحلي المستوى 
الصــعوبات  تمثــل، و فــي الميــدانالمعــالين الموظفين والمتقاعــدين و بــ الضــرر. ويلحــق هــذا الوضــع أكبــر بمبــالغ كبيــرة

عـن أن لجنـة علـن ننا أن يسرّ و صحية. الطوارئ الحاالت نشوء  واألمن عندعلى الصحة  جسيماً  خطراً ناجمة عنه ال
/ كـانون الثـانيقـد شـرعت اعتبـارًا مـن  منظمـةالصحي لمـوظفي الالتأمين المراقبة العالمية التابعة للمنظمة والمعنية ب

إجــراء اســتعراض فــي إشــراك خبــراء خــارجيين ، وقــّررت الصــعوبات التــي يواجههــا الموظفــونبحــث فــي  ٢٠١٤ينــاير 
  .التأمين المذكور والتحسينات الُموصى بإدخالها عليهالمتعلقة ب شامل للترتيبات اإلدارية

جمعيــات ، ألن الخطــى فــي المضــي قــدماً ســريعة و  صــارمةه العمليــة ســتكون أن هــذمــن نحــن علــى ثقــة و   -١١
قــد طلبنــا فــي هــذه األثنــاء التعجيــل فــي وضــع و تحديــد أفضــل الحلــول. بشــأن لعمــل مــع اإلدارة باملتزمــة المــوظفين 

الصــحي التــأمين خــدمات فــي حــاالت الطــوارئ مــن  الحصــول علــى الــدعم لضــمانموضــع التنفيــذ آليــات مخصصــة 
خـدمات التـأمين المـذكورة ن إجـراءات تمّكـفضـًال عـن تطبيـق ، السـاعة وطـوال األسـبوععلى مدار  منظمةلموظفي ال

  .نقدية مقدماً  ماناتضزويد المرافق الصحية بتمن 

وسـيؤثر  .الموّحـد ألمـم المتحـدةا ملنظـانطاقـًا اإلطـار األوسـع ب منظمةخارج الشروط خدمتنا وتتأثر أيضًا   -١٢
سـبل علـى اللحزمة التعويضـات تـأثيرًا كبيـرًا اللجنة الرفيعة المستوى المعنية باإلدارة الذي تجريه الستعراض الحالي ا

عدم وقد حّددت اللجنة بوجه خاص . الجديدةالعمل مواهب ، فضًال عن اجتذاب ةمنظمالخدمة الكفيلة بتمكيننا من 
تــوازن إلــى التنــوع والالحاجــة وتراعــي فــي الوقــت نفســه  متكافئــة للمــوظفينًا فرصــتتــيح لتطــوير الــوظيفي لوجـود خطــة 

واللجــوء تكــاليف أقــل؛ ب دو إلــى بــذل المزيــد مــن الجهــكثيــرة فــي أحيــان وجهــة مــرارًا وتكــرارًا الــدعوة المو ؛ ين الجنســينبــ
أعضـــاء المجلـــس مقـــدور بلخالفـــة. و لتخطـــيط ال ماعـــدان؛ و غيـــر المـــوظفينالعـــاملين مـــن عقـــود المطـــرد الزيـــادة إلـــى 

ككـل  منظومة األمـم المتحـدةعلى نطاق أن تعزيز الممارسات الجيدة عن لدفاع رصين ليبدوا تأييدهم الأن التنفيذي 
  .التي يعملون فيها وكاالتالة إليهم من سندالنهوض بالمهام المأمثل الشروط التي تمّكنهم من لموظفين يؤمن ل

االسـتمرار فـي مـن  ،منظمةكال ،وكاالتتمكين تنافسية شرط ضروري ل زاياومرواتب مواظبة على توفير الو   -١٣
ؤدي وتــ. هاجميــع مســتوياتاألفــراد قــدر المســتطاع علــى توظيــف أفضــل تســعى إلــى ألنهــا ، يالتنافســ هــاصــون طابع
إلــى أن يكــون  قــر الرئيســيخــارج المالواقعــة فــي مراكــز العمــل  نــين محليــاً لمــوظفين المعيّ امســح مرتبــات منهجيــات 

، األمــر الــذي يــؤثر بــدوره فــي فــي وضــع غيــر مــؤاتٍ  – بمــن فــيهم موظفــو المنظمــة –مــوظفي األمــم المتحــدة بعــض 
عـن اسـتيعاب تطبيقهـا عنـد المنهجيـات الحاليـة وتعجـز . واسـتبقائهمفـراد أفضـل األ قدرة األمم المتحـدة علـى اجتـذاب

 .الســـوقتعـــاكس اتجاهـــات علـــى الخـــروج بحصـــائل  إال ،فـــي أســـوأ األحـــوال ،ال تقـــدر، و اآلخـــذ فـــي التطـــورالواقـــع 
أن خطـر ل األمـم المتحـدةعـّرض تبـل  ،فحسـبالمـوظفين الحـاليين  معنويـاتإلى تثبيط السيناريوهات تفضي هذه  وال

يتوقـع  ،صـلة اآخـر ذ اً موضـوعفيمـا يخـّص و . ، وغالبـًا مـا يكـون حالهـا كـذلككيانـات محليـة أخـرىموظفيها لتخسر 
الحقوق المكتسـبة بـظ حتفامع اال ،دون مزيد من التأخيرمن على الجميع ) عاماً  ٦٥سن التقاعد (تطبيق الموظفون 

ناشـدكم ألمـم المتحـدة ونصـعيد منظومـة اعلـى  ةمعالجـيا بحاجة ماسـة إلـى لتقاعد المبكر. ونرى أن هذه القضافي ا
  .هادعمنا في
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كـل مـع  التعـاونفـي توثيـق عـرى سـتمرار باال االتزامهـتؤكـد مجـّددًا  نأ تودّ فإن جمعيات الموظفين ختامًا، و   -١٤
. هاتحســينمواصــلة علــى الكفــاءة التنظيميــة و وأجهزتنــا الرئاســية فــي إضــفاء طــابع الحداثــة العليــا وٕادارتنــا  اإلدارةمــن 

مــر األ"أمــام اإلقــدام علــى أيــة أمــور تضــعهم حجــام عــن اإلو  مــع المــوظفيناإلدارة أهميــة تشــاور أن نشــّدد علــى  نــودّ و 
إلى أدنى حد اإلبكار في هذه المخاطر ومن السبل الكفيلة بتقليل . القرارصنع عملية إطار االضطالع ب" في واقعال

  .هموقشروط خدمة الموظفين وحقتعديالت هامة تؤثر على إدخال ممثلي الموظفين عند النظر في إشراك 

 يجـابيإ و  ذات طـابع رصـينثقافـة إداريـة إقامة نا إلى مسعالنا في نتطلع إلى دعمكم القول، فإننا وخالصة   -١٥
عمليــة تــنقلهم وٕادارتهــا بشــكل ســليم تطــويرًا لمجزيــة  مزايــاوتكــافئهم برواتــب و  جيــدةالالمــوظفين ظــروف عمــل صــون ت
 بشــأنحاليــًا العمــل الجــاري وب منظمــةأخــرى مــن دعامــات إصــالح ال دعامــةبالعدالــة الداخليــة بوصــفها العتــراف وا

  .الممارسات الجيدة داخل منظومة األمم المتحدةاتباع لدعوة إلى ، وفي االتأمين الصحي للموظفينخدمات 

تعزيــز ل فــرصبمــا يتيحــه اإلصــالح مــن ن المــوظفين يؤمنــون نخــتم حــديثنا بالتأكيــد مجــّددًا علــى أأن  نــودّ و   -١٦
حـوار فـي إقامـة سـتمرار االبؤمن نـنحن ة. و يالصح معالجة القضايادور المنظمة بوصفها الوكالة الدولية الرائدة في 

نشكركم و . كافة أنحاء العالمببصحة أفضل جميع الناس في أن يتمتع االشتراك ينا إلى سعفي يتسم بطابع االحترام 
المواظبـة علـى ، وسنسـعى إلـى إلى المجلس التنفيذي ناقدم تقرير نالمتجّددة التي أتحتموها لنا لكي على هذه الفرصة 

  .منظمةمستقبل الفيما يخص ة وبناءة مقترحات صريحزويدكم بت
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