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  بيان ممثل جمعيات
  موظفي منظمة الصحة العالمية

  
  

  لمجلس التنفيذي، السادة أعضاء الوفود والزمالء،في االسيد الرئيس واألعضاء الكرام 
 
لمكافحــــــة  برنــــــامج األمــــــم المتحــــــدة المشــــــتركو جمعيــــــات مــــــوظفي منظمــــــة الصــــــحة العالميــــــة،  يســــــر - ١

 اتقــدم إلــى المجلــس التنفيــذي وجهــتالفرصــة مــرة أخــرى لهــا أن تتــاح ل الوكالــة الدوليــة لبحــوث الســرطانو  األيــدز
فــي  التــي ســتتلوه هــذا البيــان، والبيانــات وُنعــرب عــن تقــديرنا ألني العديــد مــن الموضــوعات. فــنظــر المــوظفين 

لجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة قبـــل انعقـــاد دورة المجلـــس لتاح يجمعيـــات المـــوظفين، ســـ المســـتقبل نيابـــة عـــن
 .التنفيذي

 
كـانون فـي بياننـا إلـى المجلـس التنفيـذي فـي  هـاوفي هذه المناسبة، نود متابعـة الموضـوعات التـي رفعنا -٢

العالقات بـين المـوظفين واإلدارة، وعلـى وجـه الخصـوص الموضوعات يناير من هذا العام. وتشمل هذه  الثاني/
تركيزنـا  إال أن مجموعات عمل مشتركة بـين المـوظفين واإلدارة. فيحتى اآلن والمبادرات التي تحصلت نتائج ال

العـدل الـداخلي. ٕادارة و  ةالجغرافيـ تلقـوى العاملـة فـي حـاالت الطـوارئ واإلصـالح والتـنقالالرئيسي سيكون على ا
فــي النظــام األساســي للمــوظفين و فــي إلــى أهميــة قيــاس أثــر التغيــرات  ح مجــدداً لّمــنوباإلضــافة إلــى ذلــك، نــود أن 

 .لموظفينئحة اال

  العالقات بين الموظفين واإلدارة
 
فعلـــى ســـبيل المثـــال، أنشـــأنا  .المـــوظفين واإلدارة بّنـــاءة ومفيـــدة للطـــرفينتـــزال العالقـــات بـــين ، العمومـــاً  -٣

بالعمل المشترك عددًا من أفرقة العمل المشتركة بين الموظفين واإلدارة، وأطلقنا عـددًا مـن المبـادرات المشـتركة، 
ورســم مالمــح وقــد الحظنــا أن هــذا النــوع مــن التعــاون لــه أثــر إيجــابي مــن حيــث تحســين البيئــة التــي نعمــل فيهــا، 

بيئــة نشــطة  تهيئــةكمــا أنــه يســاعد علــى  .القــيم فــي المنظمــة والتواصــل بهــا وتعزيــز التفــاهم المتبــادل فيمــا بيننــا
 .وخالقة إليجاد الحلول، ويساهم مساهمة إيجابية في تنفيذ أهدافنا في اإلصالح

 
واإلدارة حـول المســاواة  وأحـد األمثلـة علـى هــذا التعـاون هـو الهيئــة االستشـارية المشـتركة بــين المـوظفين -٤

نشئت لتسريع وتيرة السير نحو تحقيق أهداف المساواة بين الجنسين في خطة العمل على بين الجنسين، والتي أُ 
وقــد وضــعت الهيئــة االستشــارية المــذكورة  .نطــاق منظومــة األمــم المتحــدة للمســاواة بــين الجنســين وتمكــين المــرأة

حة العالمية القيام به من أجـل الوصـول إلـى أهـداف المسـاواة بـين توصية بشأن ما ينبغي على منظمة الص ١٨
وســتكون الخطــوة التاليــة إنشــاء فريــق استشــاري مشــترك بــين المــوظفين واإلدارة علــى نطــاق المنظمــة  .الجنســين

 .بكاملها ليأخذ بهذه التوصيات ُقُدماً 
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حــول تعزيــز موقــع عمــل الئــق،  وثمــة مثــال آخــر، وهــو الفريــق العامــل المشــترك بــين المــوظفين واإلدارة  -٥
مــؤخرًا مســحًا واســعًا علــى نطــاق المنظمــة بكاملهــا، وأســفرت نتيجتــه عــن تحديــد عــدد مــن المجــاالت  يجــر قــد أُ لو 

التــي تحتــاج إلــى تحســين، وأشــار بقــوة إلــى الحاجــة الماّســة للقيــام بعــدد مــن اإلجــراءات، والفريــق العامــل العــالمي 
 .ضاع مع المشاركة الكاملة والدعم الكامل من اإلدارة العليابتحسين األو  ملتزم التزامًا كامالً 

دراسة حديثة قامت بها جمعية الموظفين في المقر الرئيسـي للمنظمـة أكـدت أن  إننود أن نكرر القول   -٦
الغالبيــة العظمــى مــن المــوظفين ملتزمــون بواليــة منظمــة الصــحة العالميــة وبرســالتها الكاملــة، ونحــن كمــوظفين 

عمـــل فـــي منظمـــة الصـــحة العالميـــة، ونريـــد أن نكـــون قـــادرين علـــى الوفـــاء بواليـــة منظمتنـــا لمجابهـــة فخـــورون بال
 لذلك. المواتي اإلطار لخلق معاً  فلنعمل حاليًا. التحديات الضخمة التي تواجه الصحة العالمية

 واإلصالح الطوارئ في العاملة القوى
هذا العام، اقترحت جمعيـات المـوظفين إنشـاء فريـق عمـل مشـترك بـين المـوظفين واإلدارة في يناير من  -٧

للنظـــر فـــي اإلجـــراءات التـــي مـــن شـــأنها تحقيـــق التقـــدم فـــي عمليـــة إصـــالح عمـــل منظمـــة الصـــحة العالميـــة فـــي 
يـــدهم الفاشـــيات والطـــوارئ الصـــحية، بمـــا فـــي ذلـــك مـــا يتعلـــق باالحتفـــاظ بـــالموظفين، وتـــوفير التـــدريب لهـــم لتزو 

بالمهــارات الالزمــة، والتقليــل إلــى أدنــى قــدر ممكــن مــن اســتخدام عقــود غيــر مســتقرة وتعزيــز واجــب الرعايــة التــي 
 يستحقها الموظفون.

 
القوى العاملة في الطوارئ الصحية العالمية المقترحة فـي إطـار اإلصـالح فـي حـاالت الطـوارئ  وتعتبر -٨

ة التــي تهــم جميــع المــوظفين. ونطالــب أن يشــارك ممثلــو ضــمن منظمــة الصــحة العالميــة مــن المجــاالت األساســي
جمعيات الموظفين في جميع مراحل عملية اإلصالح، وخاصة في المجاالت الثالث الرئيسية لعمل فرقة العمل 

 .حول قضايا الموظفين المتعلقة باإلصالح في حاالت الطوارئ المقترحة
 
في وأن تستشار فيما يتعلق بتحديـد الوظـائف ففي المجال األول، ترغب جمعيات الموظفين أن تشارك  -٩

ل مــوظفين مــن وكــاالت أخــرى، َبــالتــي يمكــن أن تمــأل بــالموظفين الحــاليين وتلــك التــي تحتــاج إلــى أن تمــأل مــن قِ 
 تلك التي تتطلب تعيين موظفين جدد لهم سمات مهنية مختلفة. أو

اف لالئحــة المــوظفين فــي أي وفــي المجــال الثــاني، ســوف نســتمر فــي الــدعوة إلــى تطبيــق عــادل وشــف  -١٠
 خارطة طريق أو تطبيق عملي يتوافق معها ويرتبط بها.

وفـــي المجـــال الثالـــث، فإننـــا نقتـــرح أن نعمـــل مـــع اإلدارة لوضـــع اســـتراتيجية لتعزيـــز التقـــدم فـــي المســـار   -١١
المهنـــي وتـــوفير فـــرص العمـــل للمـــوظفين الحـــاليين وفـــي الوقـــت نفســـه تلبيـــة توقعـــات إصـــالح منظمـــة الصـــحة 

 .العالمية

نالحــظ، مــع التقــدير أنــه، فــي ســياق اإلصــالح اإلداري، بــدأ العمــل علــى تــدريب المــوظفين لنشــرهم فــي  -١٢
حــاالت الطــوارئ ولتــوظيفهم فــي مراكــز العمــل التــي تعــاني مــن حــاالت الطــوارئ. ونؤكــد مجــددًا أنــه يجــب إيــالء 

وأثنـاء  المنظمـة فـي رعايـة المـوظفين قبـلاالهتمام الكـافي والمـوارد الكافيـة لهـذا العمـل، كمـا يجـب تعزيـز واجـب 
وبعد نشرهم في حاالت الطوارئ. ولتسهيل مساهمتنا، نطلب، بكل احتـرام، أن تعتبـر جمعيـات المـوظفين شـريكًا 
فاعًال ويساهم على قدم المساواة في فرقة العمل المقترحة فـي معالجـة قضـايا المـوظفين المتعلقـة باإلصـالح فـي 

 .حاالت الطوارئ
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 التنقالت الجغرافيةحركة 
يناير من هذا العام، يتم تنفيذ سياسة التنقالت الجغرافيـة علـى أسـاس طـوعي،  منذ شهر كانون الثاني/ -١٣

وقد ُدِعي الموظفون للرجوع إلى الخالصـة األولـى مـن الوظـائف الدوليـة، والتـي تـم اإلعـالن عنهـا لغـرض ملئهـا 
 الموظفون المعنيون هم المهنيين الدوليين المعينين بعقود من خالل أول ممارسة لحركة التنقالت السنوية. وكان

 .مستمرة أو لمدة ثابتة
 

إن تطبيق حركة التنقالت مسألة حساسة وذات صبغة سياسية وحظيت بدعم من الـدول األعضـاء فـي  -١٤
المنظمة. وقد دعمت جمعيـات مـوظفي منظمـة الصـحة العالميـة فـي جميـع مراحـل العمليـة مبـدأ حركـة التـنقالت 

إطار فرضية أنه سيتم تشغيل هذه العملية بطريقة تعود بالنفع على المنظمـة وموظفيهـا. ولقـد أصـرينا أيضـًا  في
 .على أن تؤخذ األوضاع األمنية والصحية الشخصية بعين االعتبار

  
يناير من هذا العام، أجرت جمعية الموظفين في المقر الرئيسي مسـحًا تنـاول  وفي شهر كانون الثاني/ -١٥

يــزال هنــاك جوانــب مــن لغالــب لصــالح الحركــة. ومــع ذلــك، التــنقالت، وكانــت اســتجابات المــوظفين فــي احركــة ال
القلق إزاء غياب الحوافز والمساواة بين الجنسين، وعمل الزوجين، وتدابير الدعم األخرى. وباإلضافة إلى ذلـك، 

ن تحليل القيمة مقابـل المـال شعر الموظفون إلى حد كبير أن الخطة يجب أن تكون طوعية. كما طلب الموظفي
 عند تطبيق حركة التنقالت.

 
ســتقوم وحــدة التقيــيم فــي منظمــة الصــحة العالميــة بتقيــيم تنظيمــي لممارســة حركــة التــنقالت، بمشــاركة  -١٦

جمعيات الموظفين. وينبغي أن يشمل هذا التقييم مؤشرات األداء الرئيسية القابلة للقياس، مقابل المؤشرات التـي 
تبار السياسات والعمليات وتقييمها. ولهذا الغرض، يجب أن يكون لمنظمة الصحة العالمية وللـدول يتم وفقها اخ

وثابتـة حـول مـا يريـدون مـن ممارسـة حركـة التـنقالت. وهـذا لـم يكـن واضـحًا فـي  األعضـاء فيهـا مواقـف واضـحة
ل األعضـاء إلـى سياسـة ينـاير مـن هـذا العـام، حيـث أشـار بعـض الـدو  دورة المجلس التنفيذي فـي كـانون الثـاني/

التنقل على أنها آلية تقلل من التكاليف وتعالج مشكلة ضعف األداء. بينما يرغب الموظفون، من ناحية أخـرى، 
لتعزيــز أداء منظمــة الصــحة العالميــة ككــل، وبالتــالي االســتفادة مــن الخبــرات  أن ينظــر إلــى هــذه العمليــة كآليــة

 يها.الموجودة في المواقع التي تشتد الحاجة إل
 

ممثلــو المــوظفين للحضــور بصــفة  وبالنســبة لالجتمــاع األول للجنــة حركــة التــنقالت العالميــة، فقــد دعــي -١٧
مراقب. ومع ذلك فقد كان واضحًا أنهم أدوا دورًا مشاركًا قيِّمًا طوال االجتماع، وقد حظي ذلـك الـدور فـي الواقـع 

مراقـب" غيـر الضـروري لممثلـي  بتقدير وٕاعجـاب جميـع األطـراف الحاضـرة، ولـذلك فإننـا نطالـب بإزالـة الوصـف"
ة التنقالت العالمية، ألنه قـد يقلـل مـن االحتـرام الـذي تكنُّـه اإلدارة لموظفيهـا، الموظفين في اجتماعات لجنة حرك

كمـــا قـــد يقلـــل مـــن اإلســـهامات الهامـــة التـــي يقـــدمها ممثلـــو المـــوظفين فـــي جميـــع مراحـــل العمليـــة. ونحـــن نســـعى 
شـائعة للحصول على دعمكم مرة أخرى في أن نكون شركاء على قدم المسـاواة فـي هـذه العمليـة، وهـذه ممارسـة 

في جميع عمليات اختيار الموظفين، وتتماشى مـع عمليـات االختيـار المتوائمـة لـدينا. وقـد ثبـت أن هـذا الترتيـب 
 .لن تقتصر فائدته على لجان اختيار الموظفين، بل ستتعداها إلى اللجان األخرى

 
جــديرة بــاالحترام. وكانــت المناقشــات خــالل هــذا االجتمــاع األول للجنــة حركــة التــنقالت العالميــة بّنــاءة و  -١٨

ومع ذلك فإن القلق يساور جمعيات الموظفين حـول كيـف ومتـى سـيتم دمـج فـرص وحـوافز المسـارات الوظيفيـة، 
والتنميــة الشخصــية، وفــرص التعزيــز ضــمن سياســة التنقــل وتنفيــذها. ومــن خــالل الخبــرة المكتســبة فــي ممارســة 

البشــرية تحتــاج إلــى زيــادة فــي المســتقبل مــن أجــل  حركــة التــنقالت األولــى، اتضــح أن قــدرة مــوظفي إدارة المــوارد
 .التعامل بكفاءة مع مسائل التنقل
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وباإلضافة إلى ذلك، كان ثلثا هؤالء الذين تطوعوا للتنقل في الفوج األول من الرجال. وفي إطار تنفيـذ  -١٩
لجـة الجوانـب اإلطار الحالي لحركة التنقالت، تتساءل جمعيات الموظفين كيـف يمكـن االحتفـاظ بالمهـارات ومعا

التي تتعلق بالجنسين. وباإلضافة إلى ذلك، الحظنا أن من بين الوظائف القليلة التي عرضت في هذه العملية، 
كان عـدد منهـا لـه متطلبـات ضـيقة جـدًا تتعلـق بـالتعليم أو بـالخبرة. ونـود أن نؤكـد أن حركـة التـنقالت ينبغـي أن 

عزيـــز اســـتخدام المواهـــب واالســـتفادة مـــن تطـــوير مهـــارات تتـــيح الفرصـــة للمـــوظفين الكتســـاب خبـــرات جديـــدة، ولت
الموظفين، وتقديم فرص متساوية للرجال والنساء، وينبغي أن تكون مفتوحة لموظفي الخدمة العامة الـذين لـديهم 

 مؤهالت أو خبرات أو لديهم الخبرات والمؤهالت معًا.
 

، فإن عدم الوضوح حول االستدامة المالية لمختلـف الوظـائف فـي جميـع المكاتـب واألقـاليم يبقـى وأخيراً  -٢٠
مصدرًا كبيرًا للقلق. فقد ال يكون أمام الموظفين أي خيار في المستقبل سوى التقدم واالنتقال إلى وظائف أقصر 

ود. وهـذا مـا سـيعزز انعـدام مدى وربما أقل اسـتدامة مـن حيـث مصـادر التمويـل، أو إلـى وظـائف ذات أمـد محـد
األمن الوظيفي دون موجب يستدعيه. وفي هذا الصدد، من المهم التأكد من أن الوظائف المعروضة فـي إطـار 

 .نظام حركة التنقالت تتلقى التمويل الكافي واآلمن

 إدارة العدل الداخلي 
العدل الـداخلي للمنظمـة،  وكما أشار من قبل تقرير الفريق الخارجي من الخبراء المكلف بمراجعة نظام -٢١

فإن منظمة الصحة العالمية من أكثر المنظمات الدولية التي تحظى بتقدير كبير، مع "سمعة عالمية ال يقتصر 
ســببها فقــط علــى دورهــا القيــادي فــي التأهــب للوبــاء وفــي االســتجابة لــه، بــل يتجــاوز ذلــك أيضــًا إلــى سياســاتها 

خبراء "لقد كان األمر صادمًا لنا عنـدما تعلـق األمـر بـإدارة المنظمـة آلليـة الوقائية". ووفقًا للفريق الخارجي من ال
العدالـــة، فقـــد اقتصـــر الـــنهج الـــذي تتبعـــه منظمـــة الصـــحة العالميـــة علـــى العـــالج أو التعامـــل مـــع العالجـــات ولـــم 

 ." يتطرق إلى الوقاية
 

لميــة أمـــام المحكمـــة ، وقـــد تــم تقـــديم عـــدد كبيــر مـــن الطعــون الداخليـــة ضـــد منظمــة الصـــحة العاحاليــاً و  -٢٢
اإلداريـــة لمنظمـــة العمـــل الدوليـــة، أصـــدرت المحكمـــة عـــددًا كبيـــرًا مـــن األحكـــام لصـــالح المـــوظفين الـــذين تقـــدموا 

 بشكواهم، وكان لذلك األمر آثار مالية وعلى سمعة المنظمة، وهو أمر كانت المنظمة في غنى عنه.
 

الت مقدمة ضد منظمة الصحة العالمية فعلى سبيل المثال، أصدرت المحكمة أحكامها على ثماني حا -٢٣
. وفي خمس من هذه الحاالت، حكمت المحكمة لصالح الموظف المعني، ومنحـت اثنـين ٢٠١٦منذ بداية عام 

 .من الموظفين أحكامًا لتعويض األضرار المعنوية
 

وســـعيًا لتحســـين الوضـــع، عملـــت جمعيـــات المـــوظفين مـــع اإلدارة إلصـــالح نظـــام العـــدل الـــداخلي لـــدينا  -٢٤
تعزيـــز آليـــات وقائيـــة وغيـــر رســـمية لتســـوية النزاعـــات. ونحـــن نوصـــي بشـــدة بإشـــراك أمنـــاء المظـــالم والوســـطاء و 

المهنيين والمتفرغين والمعتمدين على نطاق المنظمة، الذين يمكـن أن يوقفـوا مسـار تصـعيد الصـراع فـي مراحلـه 
 .المبكرة

 
على الشفافية، فإننا نرحب بتقديم أمين المظالم في المقـر الرئيسـي للمنظمـة  وفي الوقت نفسه، وحرصاً  -٢٥

تقـــارير منتظمـــة إلـــى المجلـــس التنفيـــذي عـــن االتجاهـــات التـــي تـــؤثر علـــى المنظمـــة بأكملهـــا فـــي كـــل مســـتويات 
التوظيــف. وهــذا مــن شــأنه ضــمان معالجــة القضــايا الســائدة علــى نحــو منهجــي، ويمكــن أن يكــون عمليــة تماثــل 

يم المراجع الداخلي للحسابات تقارير منتظمة تتناول أداء اإلدارات الفنية المختلفة. كما يتضمن تقرير مراجع تقد
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الحســـابات أيضـــًا توصـــيات بشـــأن كيفيـــة معالجـــة قضـــايا معينـــة فـــي األداء، ويتنـــاول اإلجـــراءات التـــي اتخـــذتها 
 .اإلدارات المعنية للتعامل مع هذه التوصيات

 
ينــاير مــن هــذا العــام  إلــى ذلــك، وافــق المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه فــي شــهر كــانون الثــاني/ وباإلضــافة -٢٦

على اتخاذ قرار رسمي جديـد، سـيتم تنفيـذه قريبـًا، يطلـب فيـه مـن المـوظفين أن يخضـعوا لمراجعـة إداريـة إلزاميـة 
 .قبل أن يتمكنوا من تقديم استئناف رسمي داخلي

 
لجمعيــات مــوظفي منظمــة الصــحة العالميــة أن تضــمن اإلدارة أن ومــن األمــور ذات األهميــة الحاســمة  -٢٧

الرئيس ونائب الرئيس في إدارة مجلس االستئناف العالمي سوف يكونون قـادرين علـى التصـرف بطريقـة مسـتقلة 
 .تمامًا وغير منحازة. ونحن نسعى إلى الحصول على دعمكم في ضمان أن يتم توفير هذا االستقالل

 
ة إلى آلية قوية ومحايدة ومستقلة لفرض العدل الداخلي للتعامـل مـع تظلمـات باختصار، نحن في حاج -٢٨

الموظفين، مع تعزيز الذراع الوقائي، من خالل التركيز علـى تعزيـز وظيفـة أمـين المظـالم والتـدريب اإلداري فـي 
 .التواصل بين األفراد، وٕادارة الصراع وٕايجاد حل مشترك

 
عليهـــا بـــالتوازي مـــع الـــنهج الوقـــائي هـــي تحديـــد وتنفيـــذ حـــل فعـــال والعقبـــة المقبلـــة التـــي ينبغـــي التغلـــب  -٢٩

للتحقيق في قضايا التحرش النفسية على وجه السرعة. فجمعيات الموظفين تشعر بالقلق الشديد مـن أن العمليـة 
الحاليـــة ليســـت شـــفافة، وال تـــتم فـــي الوقـــت المناســـب، وليســـت كافيـــة وال فعالـــة. ويفتقـــر مكتـــب خـــدمات الرقابـــة 

ة، حيـــث يـــتم التعامـــل مـــع هـــذه الحـــاالت، إلـــى الخبـــرات فـــي التحقيـــق حـــول التحـــرش. وتلـــتمس جمعيـــات الداخليـــ
الموظفين مـن اإلدارة مـرة أخـرى التصـدي لمعالجـة هـذه المخـاوف علـى وجـه السـرعة لصـالح كـل مـن المـوظفين 

 .تغيير اإليجابيوالمنظمة بأسرها. ونأمل بأننا من خالل إثارة بحث هذه القضايا، أن نتمكن من تحفيز ال
 

باإلضـــافة إلـــى ذلـــك، فإننـــا نحـــّث أيضـــًا الـــدول األعضـــاء علـــى طلـــب مراجعـــة حســـابات تلـــك الـــدوائر و  -٣٠
تغيير حقيقـي، والمجموعات التي لديها أكبر عدد من الطعون والقضايا الداخلية أمام المحكمة. وللحصول على 

ة. وفــي الوقــت مــيًا مــع إطــار المســاءلة للمنظلة، وذلــك تمشــءابــد مــن إخضــاع هــؤالء المــديرين المســؤولين للمســال
نفســه، فــإن المــديرين بحاجــة أيضــًا إلــى تــوفير األدوات الالزمــة، بمــا فــي ذلــك التــدريب الفعــال والمســتدام والوقــت 
المتفرغ للتعامل مـع المواقـف الصـعبة وتجنـب تصـعيد الصـراعات. ونكـرر أن إدارة النـاس هـي جـزء رئيسـي مـن 

 .عمل أي مشرف

 التغييرات في النظام األساسي للموظفين وفي الئحة الموظفين
تشـــعر جمعيـــات المـــوظفين باالنزعـــاج مـــن التغييـــرات المتكـــررة فـــي النظـــام األساســـي للمـــوظفين والئحـــة  -٣١

مـا تكـون علـى حسـاب حقـوق المـوظفين المكتسـبة وظـروف العمـل. فعلـى سـبيل المثـال،  الموظفين، والتـي غالبـاً 
مـــن الئحـــة المـــوظفين (مراجعـــة التصـــنيف) مـــن المـــوظفين حقهـــم فـــي طلـــب  ٢٣٠لمـــادة نزعـــت التغييـــرات فـــي ا

ن هـذا قـد يـؤدي دون أينـاير  مراجعة تصنيف وظائفهم. ولقد أشرنا في دورة المجلس التنفيذي في كانون الثاني/
إضـافية قصد إلى احتمال سوء معاملة المـديرين للمـوظفين مـن خـالل زيـادة العـبء علـيهم وتحمـيلهم مسـؤوليات 

 لفترات طويلة من دون االعتراف بما يستحقون من األجور أو من تعديل في الدرجات.
 

، الــذي أصــبح ســاري المفعــول فــي ٢٣٠وقــد عبرنــا بقــوة عــن اعتراضــنا علــى هــذا التغييــر فــي المــادة  -٣٢
فبرايــر مــن هــذا العــام، ألنــه يمكــن أن يكــون لهــا تــأثير ســلبي علــى المبــدأ األساســي الخــاص بمنظمــة  شــباط/ ١
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الصحة العالمية في التساوي بين األجر وقيمة العمـل، ويشـكل ضـغطًا علـى المـوظفين وعلـى عالقـات اإلشـراف 
 .عليهم

 
ر الموظفـون لممثلـيهم عـن وعمومًا، فإن االستماع إلى الموظفين وتمكينهم هو مفتـاح التحفيـز. وقـد عّبـ -٣٣

قلقهم من أن عددًا قليًال فقط من المديرين يتفهمون الـتفهم الكـافي العمـل اليـومي الـذي يقـوم بـه الموظفـون الـذين 
يشرفون عليهم. وتلعب التفضيالت الشخصية والعالقـات مـع المـوظفين دورًا كبيـرًا فـي عمليـة صـنع القـرار حـول 

 .يةإعادة التصنيف، مما يعزز المحسوب
 

ر المــوظفين أن لــوائح المــوظفين ال تطبــق بالتســاوي علــى جميــع فئــات وممــا يتعلــق بهــذا األمــر تصــوّ  -٣٤
ودرجـــات المـــوظفين. إن جمعيـــات المـــوظفين تطالـــب المنظمـــة بشـــدة أن تعيـــد النظـــر فـــي مســـألة التطبيـــق غيـــر 

فات المتقادمــــة المتكــــافئ هــــذه، والعمــــل فــــي الوقــــت نفســــه علــــى وضــــع اســــتراتيجية نزيهــــة الســــتعراض التوصــــي
للوظــائف، والتــي تنتشــر علــى نطــاق واســع فــي جميــع أنحــاء المنظمــة، والتــي ال تعكــس طبيعــة وتعقيــد الواجبــات 
التي من المتوقع فعًال من الموظفين أداؤها. وفي هذا السياق، فإننا ندعو أيضًا إلى زيادة االهتمام بتعزيز إطار 

 .المساءلة

 طلبات إلى المجلس التنفيذي
الســيد الــرئيس واألعضــاء الكــرام للمجلــس التنفيــذي، الســادة أعضــاء الوفــود والــزمالء، وباختصــار، فإننــا  -٣٥

 نطلب بكل احترام من أعضاء المجلس التنفيذي ما يلي:
 

  دعــم المشــاركة الكاملــة لممثلــي المــوظفين بطريقــة شــفافة وشــاملة فــي فرقــة العمــل المقترحــة حــول
 والعمليات المرتبطة بها؛ الطوارئفي حاالت ح قضايا الموظفين المتعلقة باإلصال

  ؛العالميةالتنقالت لجنة حركة دعم العضوية الكاملة لممثلي الموظفين في 

إلـــى مؤشـــرات األداء الرئيســـية فـــي مزيـــد مـــن الصـــقل  اً األخـــذ بعـــين االعتبـــار نتـــائج التقيـــيم اســـتناد •
 ؛العالمية تالتنقالحركة سياسة وتنفيذ 

 السـتئنافلالعـالمي  المجلـسإدارة فـي رئيس الـونائـب  الـرئيساستقالل  دعم عملية شفافة تضمن •
 في المستقبل؛

 خالل ما يلي:من  إدارة العدل الداخلي تحسيندعم  •

 ؛الدعوة إلى إنشاء آلية سريعة وفعالة للتحقيق في حاالت التحرش النفسي  )١(

 مي مهني لمعالجة الصراع المبكر؛ دعم تطوير نظام رس  )٢(

 للمظالم؛ واضحةالتجاهات حول االالى المجلس التنفيذي تقارير ل أمين المظالمتقديم دعم   )٣(

إلدارات والمجموعـات التــي تشـارك فــي أكبـر عــدد مـن الطعــون إجـراء مراجعــة حسـابات فــي ا طلـب  •
تغييـر حقيقـي  إحـداثأمام محكمة منظمة العمل الدوليـة بحيـث يمكـن التي ترفع والقضايا الداخلية 

 ؛ةنظممالفي إطار المساءلة  مع يتماشى
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 موافقــةالدراســة اآلثــار المحتملــة للتغييــرات علــى النظــام األساســي للمــوظفين والئحــة المــوظفين قبــل   •
والــــدعوة إلــــى المســــاواة فــــي تطبيــــق النظــــام األساســــي للمــــوظفين والئحــــة المــــوظفين لجميــــع  عليهــــا

 ؛في المنظمة الموظفين بما يتماشى مع إطار المساءلة

للمـــوظفين الحـــاليين، واســـتخدام المتقادمـــة الوظـــائف  اتطـــوير اســـتراتيجية لمراجعـــة توصـــيفدعـــم ت  •
علــى نطــاق واســع فــي جميــع أنحــاء المنظمــة، مــع المحافظــة علــى مبــدأ تنتشــر التــي التوصــيفات 

  .العمل ذي القيمة المتساويةأداء األجر المتساوي عن 
 

دارة لحمايــة اإلاء مــع مواصــلة الحــوار البّنــب تمامــاً ظفين، ملتزمــون جمعيــات المــو يرجــى التأكــد مــن أننــا،  -٣٦
 تنا.منظمة الة في تحقيق رساللمساهمة الفعّ باحقوق الموظفين، ومن خالل ذلك، 

 
منـا جميـع  هيتوقعـ الـذيمكن أن تخلـق ثقافـة األداء الرفيـع منظمٌة يحترم حقوق األفراد هي ت إن منظمةً  -٣٧

ٕالهـــام مصــداقية والتفـــوق المهنــي و التمتـــع بالفوائــد تجني المنظمـــة ســو لـــدينا.  طـــراف المعنيــةاألالــدول األعضــاء و 
 .واالبتكار ةنتاجياإللتزام و باالالموظفين 
  

أهـم أركانهـا، موظفيهـا. مصلحة في مصلحة المنظمة و التي تصب االحترام مالحظاتنا مع ونحن نقدم  -٣٨
هـذه إتاحـة مساهمة فـي تحقيـق رسـالة المنظمـة. نشـكركم علـى نظروا إلى هذه المالحظات على أنها ونأمل أن ت

 .الفرصة
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