
  ١معلومات/ /١٣٧م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٥ مايو/ أيار ٢١  بعد المائة والثالثون السابعةالدورة 
    EB137/INF./1  من جدول األعمال المؤقت ١-٩ البند

  
  
  

  بيان ممثل جمعيات
  موظفي منظمة الصحة العالمية

  
  
  

  سيدي الرئيس، 
  

  السادة الموقرون أعضاء المجلس التنفيذي، 
  

  ،األفاضل المندوبون والزمالء
  

نــود أن نشــكركم بالنيابــة عــن جمعيــات مــوظفي منظمــة الصــحة العالميــة، وبرنــامج األمــم المتحــدة المشــترك   -١
لمتابعة بعض المواضـيع المهمـة التـي  أمامنا إتاحة الفرصةعلى لمكافحة األيدز، والوكالة الدولية لبحوث السرطان 

 .٢٠١٥ناقشناها في وقت سابق من هذا العام، في بياننا أمام المجلس التنفيذي في كانون الثاني/ يناير 
 
عالقــة العمــل اإليجابيــة التــي تربطنــا بــاإلدارة بإقامــة حــوار مفتــوح علــى نحــو متزايــد حــول  لقــد ســمحت لنــا  -٢

. وتشــــارك اإلدارة بنشــــاط عنــــدما تعــــرض عليهــــا المشــــكالت، وتظــــل جمعيــــات المســــائل التــــي يهــــتم بهــــا الموظفــــون
 في مراقبة المسائل التي ُتعد خرقًا لحقوق الموظفين واتخاذ اإلجراءات بشأنها. شريكاتها القويةالموظفين 

 
وكما هو الحال بالنسـبة إلـى أي عالقـة وأي منظمـة، هنـاك حصـائل ناجحـة وحصـائل لـم يحالفهـا النجـاح.   -٣
نــاك مجــاالت يلــزم تحســينها وشــواغل ينبغــي معالجتهــا. ونــود توضــيح بعــض هــذه المســائل التــي نعتبرهــا مهمــة، وه
 وهي: أال
  

  الطوارئ
  
ــ ٢٠١٥فــي نيســان/ أبريــل   -٤ ب زلــزال نيبــال اســتجابة ســريعة مــن أجــل جهــود اإلنقــاذ واإلغاثــة، مضــيفًا تطّل

د الُقطــري واإلقليمــي والعــالمي. وزاد ذلــك مــن عــدد المزيــد مــن الطلــب المفــاجئ علــى مــوظفي المنظمــة علــى الصــعي
 التمويل الكافي. ينقصهاو طاقتها الطوارئ التي ينبغي للمنظمة التعامل معها حاليًا رغم أن أعباءها تتجاوز 

 
فـي  وفضًال عن ذلك، وكما سبق أن ذكرنا في بياننا الصـادر فـي كـانون الثـاني/ ينـاير، سـلط وبـاء اإليبـوال  -٥

االلتـــزام الكامـــل لمـــوظفي المنظمـــة حـــول العـــالم فـــي االســـتجابة للتحـــديات العديـــدة التـــي الضـــوء علـــى غـــرب أفريقيـــا 
تطرحهـــا الفاشـــية. وقـــد أســـهم مـــا يتمتـــع بـــه الموظفـــون مـــن مهنيـــة ومهـــارات ونشـــاط ال يفتـــر فـــي عمليـــة االســـتجابة 

إعــداد  تها فــيصــحة. ونحــن نشــيد بالمنظمــة لســرعالضــخمة التــي حشــدتها المنظمــة وفــي تحقيــق أهــدافها المتعلقــة بال
حلقـات التـدريب فـي مرحلـة مــا قبـل النشـر وتقـديمها إلــى العديـد مـن المـوظفين الـذين أرســلتهم إلـى الميـدان مـن أجــل 
دعـــم االســـتجابة لإليبـــوال. وفـــي كـــانون الثـــاني/ ينـــاير أيـــدنا المطالبـــة بـــأن تـــوفر الـــدول األعضـــاء والجهـــات المانحـــة 
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مـن الوفـاء بواليتهـا، لتالفـي وضـع المـوظفين غيـر المـدربين فـي مواقـف  المنظمة وارد الكافية كي تتمكنالرئيسية الم
  تنطوي على التحديات والمخاطر لفترات طويلة، ما قد يمثل خطرًا على صحتهم وحياتهم.

 
االت فــي حــ لنشــرهموالموظفــون تواقــون إلــى دعــم الجهــود التــي تبــذلها المنظمــة حاليــًا لزيــادة مجمــع الخبــراء   -٦

الطوارئ المستقبلية، من قبيل زلـزال نيبـال، وضـمان أن المنظمـة سـتظل "سـلطة التوجيـه والتنسـيق فـي ميـدان العمـل 
الصـــحي الـــدولي". ومـــع ذلـــك، فمـــن أجـــل بلـــوغ هـــذا الهـــدف، يجـــب علينـــا تعزيـــز الـــدعم المقـــدم إلـــى المـــوظفين فـــي 

نــا أال ننســى أنــه نتيجــة لتخفــيض عــدد المــوظفين فــي االســتجابة للطــوارئ قبــل أن تقــع الطارئــة الصــحية التاليــة. وعلي
اآلونة األخيرة، كـان هنـاك عـدد أقـل مـن المـوظفين المـؤهلين المتـاحين، مـا أدى إلـى إعاقـة سـرعة اسـتجابتنا لفاشـية 

يعنـــي  –علـــى المـــدى القريـــب والمـــدى البعيـــد  –. ولهـــذا الســـبب، فـــإن التخطـــيط للمســـتقبل اإليبـــوالمـــرض فيـــروس 
الكــافي لتــأمين العــدد الكــافي مــن المــوظفين. وفضــًال عــن ذلــك، فمــن الضــروري أن نحظــى بآليــة تخصــيص التمويــل 

قويـــة لتـــدريب مـــوظفي المنظمـــة وٕاعـــدادهم للعمـــل فـــي ظـــل الظـــروف الصـــعبة، مثـــل تلـــك التـــي تنشـــأ أثنـــاء فاشـــيات 
 المرض أو طوارئ الصحة العمومية األخرى.

  
  االحترامالقوى العاملة وأماكن العمل التي يسودها 

  
يشــمل مفهــوم مكــان العمــل الــذي يســوده االحتــرام عــددًا مــن المبــادئ الالزمــة للعمــل معــًا بطريقــة أخالقيــة   -٧

لصحة. وتـرتبط مبـادرات أمـاكن العمـل التـي يسـودها االحتـرام بعـدد مـن األنشـطة والخـدمات الجاريـة داخـل ومعززة ل
ظفين وعــافيتهم، ومجلــس الطعــن فــي المقــر الرئيســي المنظمــة، والســيما تلــك التــي تضــطلع بهــا خــدمات صــحة المــو 

للمنظمة، وخدمات المراقبة الداخلية، ومكتب االمتثـال وٕادارة المخـاطر واألخالقيـات، ومكتـب أمـين المظـالم، وتنميـة 
ومــا بعــده فــي ضــمان اتخــاذ  ٢٠١٥قــدرات المــوظفين وتــدريبهم. ويتمثــل هــدف جمعيــات المــوظفين كافــة فــي عــام 

ل منظمــة الصــحة العالميــة مكــان يســوده االحتــرام. وتشــمل هــذه الخطــوات رســائل المــدير العــام خطــوات عمليــة لجعــ
ز المبـــادئ والمفــــاهيم الخاصـــة بأمــــاكن العمـــل التــــي يســــودها  والمـــديرين اإلقليميــــين المتعلقـــة بالسياســــات التـــي تعــــزِّ

فيما يتعلق بالمنظمة كمكان يسـوده االحترام؛ والمسوح والمقابالت والدعوة من أجل قياس رؤية الموظفين ومعاييرهم 
 االحترام؛ والتدريب وسائر أنشطة إذكاء الوعي في بناء األفرقة وحل النزاعات واألداء المؤسسي.

  
  التنقل الجغرافي

  
. وقــد للمــوظفين الفنيــين الــدوليينُأجــري المزيــد مــن المناقشــات حــول السياســة المقترحــة للتنقــل الجغرافــي   -٨

ـــدأوافـــق المجلـــس العـــالمي المشـــترك بـــين المـــوظفين واإلدارة والمجلـــس التنفيـــذي علـــى  . ونظـــرًا التنقـــل الجغرافـــي مب
للتعقيدات التشغيلية التي تنطوي عليها هذه السياسة، يلـزم توثيـق وٕاثبـات أنهـا عمليـة وعاليـة المـردود لجميـع مكاتـب 

 بشأنها.المنظمة قبل اتخاذ أي إجراءات أو قرارات أخرى 
 
ن اعتراضًا أساسيًا على مبدأ التنقل. ولكنهم قلقـون بشـأن التنفيـذ ومـا إذا كـان سـُيجرى و وال يعترض الموظف  -٩

على نحو عادل ومعقول. ويتمثل أحد الشواغل في أن المنظمة لن تكون قادرة على توفير وظائف كافية الستيعاب 
الفوائــد التــي ســتعود علــى المنظمــة لــم تحــدد بعــد بوضــوح. جميــع المــوظفين المنقــولين. ويتمثــل شــاغل آخــر فــي أن 

 وضع هيكل للسياسة ال يضمن بالضرورة تحقيق هذه الفوائد.أسفر ذلك عن و 
 
م نخطط لتنفيذ تنقالت داخلية جديدة في وكالة متخصصـة بـدًال مـن وبقي العديد من األسئلة دون إجابة: لِ   -١٠

للسماح لنـا "بتوحيـد األداء"؟ ومـا هـي الحـوافز المقدمـة للمـوظفين (الموجـودين االستفادة من االتفاقات بين الوكاالت 
فـي االلتحــاق بالمنظمـة)؟ ومــا هـي تكـاليف التنقــل وهـل الفوائــد تبررهـا؟ وكيــف سـتطبق مــن  فكــرونبالخدمـة والـذين ي
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توظيـف بـأثر الناحية العملية في ظل وجـود عـدد قليـل مـن المـوظفين المخصصـين لتنفيـذها؟ وهـل سـتتغير شـروط ال
رجعـــي؟ وهـــو إجـــراء يحـــذر منـــه المحـــامون بشـــدة. أو أن المنظمـــة تنظـــر فـــي تغييـــر شـــروط التوظيـــف علـــى نحـــو 
استباقي؟ وهل ترغب الدول األعضاء في أن يتألف المالك الوظيفي للمنظمـة مـن الخبـراء فـي المسـائل الصـحية أم 

  من الموظفين غير المتخصصين؟
 
فانون، ويحق لهم أن يتوقعوا وضعًا يحقـق االسـتفادة للجميـع ويراعـي كفـاءاتهم ويتوقع موظفو المنظمة المت  -١١

الفنيــة وظــروفهم األســرية والشخصــية. وهــذه المســائل لــم تنظــر فيهــا إدارة المنظمــة بعــد. وقــد أشــرنا إلــى احتمــال فقــد 
غيــر ممثلــة  الخبــرات فــي بعــض مجــاالت العمــل، حيــث يتمتــع بعــض المــوظفين الفنيــين الــدوليين بمهــارات محــددة

 يتوصـيف الوظـائف ذ"أو مطلوبة) في أكثر من مكتب واحد. وأثيرت المخاوف من أن ما يشـار إليـه بمسـمى  (و/
ونحـــن نـــدرك أن إدارة المـــوارد البشـــرية ليســـت بصـــدد وضـــع مثـــل هـــذه  الحلـــولقـــد ال تكـــون أفضـــل  "الطـــابع العـــام

والوظائف غيـر الخاضـعة للتنـاوب. وقـد أوضـحنا التوصيفات، وٕانما تعكف على تحديد الوظائف الخاضعة للتناوب 
قـوى عاملـة مرنـة وقـادرة علـى االسـتجابة، يلـزم علينـا  وفيرلتحـرك قـدمًا لتـإلـى اسابقًا أنـه فـي حـين أننـا نتـوق جميعـًا 

ضمان أن التنقل ال يؤدي إلى فقد الخبرات. ويجب أن تكون عمليـة التنقـل هـذه عادلـة ومنصـفة، وٕاال فإنهـا ستسـفر 
  ض مصداقية المنظمة كوكالة تقنية ومتخصصة.عن تقوي

 
ســتخدم كــأداة للحــد مــن عــدد المــوظفين فــي المقــر ومــن المؤكــد أن التنقــل يتعلــق ببنــاء الكفــاءة وينبغــي أال يُ   -١٢

بـدائل تتح وظائفهم إذا لم لالموظفين  عدم فقد التي تكفلظم وضع النُ  وينبغيالرئيسي أو تقويض حقوق الموظفين. 
بنيـة التقيـيم جـدوى سياسـة التنقـل المقترحـة فـي إطـار  يمكنهـالمحاكـاة للتحديـد أداة المبذولة جهود صل الوتتواكافية. 

وينبغي أن تأخذ أداة المحاكاة هـذه . الرئيسي للمنظمة إلى جانب مكاتبها اإلقليمية والقطريةمقر للفريدة من نوعها ال
متوقعة يمكـن ال األمور غير ة، إذ إن حتىمتوقعالغير فضًال عن التخطيط لألمور ، بعين االعتبار المسائل التقنية

 .بها لتنبؤا
  

ها عرضــقــد الئحــة المــوظفين والنظـام األساســي للمــوظفين ب التغييـرات المتعلقــةنالحــظ بقلــق بــالغ أن نحـن و   -١٣
مســـبق كـــاف مـــع لجنـــة  دون تشـــاور - ٢٠١٥ينـــاير  كـــانون الثـــاني/علـــى المجلـــس التنفيـــذي فـــي  مـــديرو المنظمـــة

معتادة في الماضي. وقد نوقش هذا األمر مع مديري المستوى التنفيذي، بمـا فـي ذلـك ال للممارسات وفقاً الموظفين، 
التنقـل علـى المتعلقـة ب أشرنا إلـى أن اآلثـار الطويلـة األجـل لهـذه التغييـراتو . أسفناوأعربنا عن  ةالعام ةمكتب المدير 

لعــــدم اشــــتراك / أو والعملــــي  تنفيــــذالتفاصــــيل السياســــة و  نظــــرًا لالفتقــــار إلــــى، اآلنحتــــى المــــوظفين غيــــر معروفــــة 
  .الموظفين فيها

  
 راهنـةعلى الموظفين الحاليين واألوضـاع ال ؤثر سلباً يقد  لنفاذاحيز  سياسة التنقل الجديدة دخولتاريخ إن   -١٤

لالنتقــال إلــى مركــز عمــل آخــر قــد خلــق  والحــوافز المناســبة للترقــيعــدم وجــود فــرص مــراء فــي أن  والم. لتــوظيفه
عـدم وجـود فـإن على التحفيز والكفاءة. وباإلضافة إلى ذلـك  اً سلبي اً أثر  مما قد يحدثتحفظات جدية بين الموظفين، 

شــعار فلطالمــا قرأنــا . أثــاره الســلبية يكــون لــه أيضــاً الخبــرة قــد  اكتســابفرصــة للعــودة إلــى مركــز العمــل الســابق بعــد 
مــن  كــون جــزءاً تأن  ينبغــي هــذه األمــوركــل و . بيــد أن هــذه الكلمــات تفقــد حقيقتهــا بشــكل متزايــدالمواهــب"،  اســتبقاء"

  النقاش.
  

التنقـل. ب المتعلقـة هاوثـائق األمـم المتحـدة ومسـوحاتأساسيًا في العديد مـن  ويعتبر التقدم الوظيفي مصطلحاً   -١٥
  هذه المعايير.ب التنقل االلتزامطار إلينبغي و 
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 يممثلــــضــــرورة اضـــطالع  ٢٠١٤اجتمــــاع المجلـــس العــــالمي المشـــترك للمــــوظفين واإلدارة فـــي قـــرر وقـــد   -١٦
لتنقل واضحة وقابلـة لوضع سياسة بالتعاون مع اإلدارة إلى نهدف ونحن  .في عملية التنفيذ بدور أساسيالموظفين 
المواءمة بين االحتياجـات  فيذها إلىتن عىيس على أن، والئحة الموظفيناألساسي للموظفين بالنظام تلتزم للتطبيق و 

   المؤسسية واحتياجات الموظفين بشكل مناسب.
  

  :نسعى إلى ما يلي، فإننا سوف ثمومن   -١٧

إيجاد آلية لضمان مساهمة جمعيات الموظفين فـي وقـت مبكـر بمـدخالتهم فـي أي اقتـراح بـإجراء   (أ)
تقــديمها إلــى أي اجتمــاع مــن اجتماعــات تغييــرات فــي النظــام األساســي للمــوظفين والئحــة المــوظفين قبــل 

  ة بعين االعتبار كجزء من تعاوننا؛وأن هذه المدخالت تؤخذ بجدي -األجهزة الرئاسية للمنظمة 

مـن اختبار سياسة التنقل بشكل كاف لتحديد جـدواها، واتخـاذ التـدابير المناسـبة لضـمان توطيـد األ  (ب)
  الوظيفي؛

  تنقل؛التطوير الوظيفي من خالل التحقيق   (ج)

وضع آلية تقييم واضحة لسياسة التنقل التي تشمل قياس رضا الموظفين ومؤشـرات لقيـاس التقـدم   (د)
  النسبة للوظائف الخاضعة للتنقل)؛الوظيفي في جميع الدرجات والمواقع (ب

  تحقيق فوائد محددة بوضوح يحققها نظام التنقل للمنظمة.  (ه)
  

  العدالة الداخلية
  

، أحطنــاكم علمــًا بمراجعــة خبــراء خــارجيين لنظــام العدالــة الداخليــة. وقــد ٢٠١٥ينــاير  /فــي كــانون الثــاني  -١٨
، مــع تقــديم وصــف تفصــيلي للثغــرات والمخــاوف، ٢٠١٤أصــدر الفريــق الخــارجي تقريــره فــي تشــرين األول/ أكتــوبر 

  وسلسلة من التوصيات بغية تحسين ثالثة مجاالت:

  الوقاية واالستجابة المبكرة؛  )١(

  المنازعات بشكل غير رسمي؛  تسوية  )٢(

  تسوية المنازعات بشكل رسمي.  )٣(
  

ويجســد العديــد مــن هــذه الشــواغل المســائل التــي أثارهــا الموظفــون عبــر استقصــاءات المــوظفين ومقــابالتهم   -١٩
فعلــه والتماســاتهم. ويســرنا أن تشــاطر اإلدارة أيضــًا العديــد مــن هــذه الشــواغل ونعمــل معــًا لمــنح األولويــة لمــا يمكــن 

لتحسين أداء نظام العدالة الداخلية ووضوح األدوار والنتائج العادلة. ومحور التركيز لهـذه السـنة هـو تـدعيم اآلليـات 
  غير الرسمية وضمان أال يخشى الموظفون استخدامها والتبليغ عن حاالت المضايقة واالنتقام بصفة عامة.

  
قضــايا علــى مجلــس الطعــون. والحالــة المثاليــة هــي والهــدف اآلخــر هــو الحــد مــن الوقــت الــالزم لعــرض ال  -٢٠

شـــهرًا أو أقـــل منـــذ تــاريخ تقـــديم االلتمـــاس حتـــى تــاريخ التبليـــغ عـــن قـــرار. ومــن الحيـــوي إثبـــات اســـتقالل  ١٢مضــي 
  إجراءات التحقيق بغية اكتساب ثقة الموظفين وضمان ثقتهم بعدالة اإلجراءات والنتائج.
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لــى حمايــة النظــام للضــحايا ومعاقبتــه للمخــالفين بصــرف النظــر عــن ونطلــب أيضــًا بينــات ملموســة تشــهد ع  -٢١
الرتبة أو الموقع مما يعني عمومًا ضمان معاملة جميع الموظفين على قدم المسـاواة وكـذلك إتاحـة فـرص الحصـول 

ثـــة والشـــاملة بشـــأن اإلجـــراءات والقضـــايا والنتـــائج؛ علـــى معلومـــات متصـــلة بمـــا يلـــي دون قيـــود: اإلحصـــاءات المحدّ 
  وتكاليف نظام العدالة الداخلية ضمن ميزانية المنظمة اإلجمالية.

  
 للموظفين الصحيتأمين ال
  

المنظمــة عقــب مراجعــة الحســابات التــي  التــأمين الصــحي لمــوظفياتخــذت عــدة خطــوات لتحســين خــدمات   -٢٢
وتتســم أجريــت فــي العــام الماضــي. والتــأمين الصــحي هــو جــزء مــن شــروط عمــل مــوظفي المنظمــة واســتحقاقاتهم. 

الخدمات المتاحة عامة بجودتها ويتمتع الصندوق بوضع مالي سليم إال أن مستوى الخدمات المتاحة للموظفين في 
عــدد مــن المكاتــب القطريــة ســيء مقارنــة بمســتوى الخــدمات المتاحــة للمــوظفين فــي المقــر الرئيســي. وتُبــذل الجهــود 

لمـــوظفين بالنســـبة إلـــى جميـــع مـــوظفي المنظمـــة لضـــمان إنصـــاف الخـــدمات المتاحـــة عبـــر نظـــام التـــأمين الصـــحي ل
  سيما في األوضاع التي تهدد الحياة.الخدمات في الوقت المناسب وال والحصول على

  
المجلــس العــالمي المشــترك وطلبــت جمعيــات المــوظفين أن يضــمن نظــام التــأمين الصــحي للمــوظفين عبــر   -٢٣

  ما يلي: للموظفين واإلدارة

 الخدمات تنطبق على جميع الموظفين في جميع مراكز عمل المنظمة؛نيا بشأن وضع معايير دُ   (أ)

 أيام في األسبوع؛ ٧ساعة و ٢٤توفير الخدمات على نطاق المنظمة خالل   (ب)

وضع آليـة إلكترونيـة تسـمح بتقـديم المطالبـات الصـحية مـن جانـب المـوظفين بصـرف النظـر عـن   (ج)
  مراكز العمل؛

بها من جانب الموظفين الذين شـهدوا حتـى اآلن حـاالت تـأخير تعجيل رد االستحقاقات المطالب   (د)
لفترات مطولة فضـًال عـن إتاحـة فـرص سـريعة التتبـع للحصـول علـى الخـدمات الالزمـة عبـر نظـام التـأمين 

  األوضاع التي تهدد الحياة.الصحي للموظفين في 
  

  عقود العاملين من غير موظفي المنظمة
  

مــن غيــر المــوظفين". زايــد مــن األشــخاص علــى أســاس عقــود "للعــاملين تســتعين المنظمــة بخــدمات عــدد مت  -٢٤
عـن وحـدة التفتـيش المشـتركة التابعـة لألمـم المتحـدة األضـواء علـى شـيوع هـذه  ٢٠١٤در فـي عـام ويسلط تقريـر صـ

بعــاملين مــن غيــر المــوظفين ألداء عمــل الممارســة فــي عــدة منظمــات تابعــة لألمــم المتحــدة ويشــير إلــى االســتعانة 
علـــى أنهـــا انتهـــاك لقـــوانين العمـــل الدوليـــة. وقـــد الحظـــت لجنـــة المـــوظفين فـــي المقـــر الرئيســـي أن عـــدد  ظفينالمـــو 

المـوظفين قـد ازداد منـذ عمليـة  مـلعاألشخاص المستعان بهم على أساس عقود للعاملين من غير المـوظفين ألداء 
بـًا مـا تكـون هـذه العقـود طويلـة . وعـالوة علـى ذلـك، غال٢٠١٢-٢٠١١إعادة تحديد مواصـفات الوظـائف فـي الفتـرة 

األجـل إذ يسـتعان فـي الغالــب باألشـخاص علـى أسـاس عقــود متكـررة للعـاملين مـن غيــر المـوظفين لمـدة تتـراوح بــين 
شـهرًا. وتشـمل اختصاصـاتهم وظـائف المـوظفين (ولكـن دون السـلطة الالزمـة) وقـد اضـطلع خبـراء  ١٢ستة أشهر و

المنظمة الحاليين. وٕاضافة إلى ذلك، غالبًا ما يكلَّف هؤالء األشخاص  استشاريون في بعض األحيان بمهام موظفي
بالســفر فــي مهــام رســمية ليحلــوا محــل مــوظفي المنظمــة دون الحصــول علــى تغطيــة التــأمين الصــحي نفســها التــي 
تتيحهــا المنظمــة للمــوظفين ممــا يعــرض ســمعة المنظمــة واألشــخاص المتعاقــد معهــم مــن غيــر المــوظفين للخطــر. 
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متع األشخاص المتعاقد معهم من غير الموظفين باالستحقاقات ذاتهـا التـي يتمتـع بهـا الموظفـون وال تتـاح لهـم يت وال
فرص االستفادة من نظام المنظمة للعدالة الداخلية. وينطوي هذا النوع من ممارسة التوظيف على مخاطر تتعـرض 

ترسخة ويتعارض مع مبدأ األمم المتحدة الداعي إلى لها مصداقية المنظمة ونزاهتها وينتهك قواعد العمل الدولية الم
  "المساواة في األجور لقاء أعمال متساوية القيمة" ويقوض أداء المنظمة التنظيمي.

  
ونــود أن نــرى إجــراء االســتعانة باألشــخاص علــى أســاس عقــود للعــاملين مــن غيــر المــوظفين كــإجراء مــن   -٢٥

إجراء شراء. وقد أجريت مناقشات بشأن هذا الموضوع مع مدير إدارة تنظيم إجراءات الموارد البشرية بدًال من كونه 
اتفاقـات و  ن الخبـراء االستشـاريينمـ ٣٤٤أحصـينا ينـاير مـن هـذه السـنة،  الموارد البشـرية. وفـي شـهر كـانون الثـاني/

الرئيســي. والبــد مــن إجــراء  مــن مجمــوع المــوظفين فــي المقــر ٪١٠فــي المقــر الرئيســي ممــا يزيــد علــى  ١أداء العمــل
العـــاملين مـــن غيـــر المـــوظفين علـــى مختلـــف مســـتويات المنظمـــة.  اســـتعراض لالســـتخدام المالئـــم لعقـــود المـــوظفين/

ونشـــجع إدارة تنظـــيم المـــوارد البشـــرية علـــى إدراج ذلـــك فـــي ممارســـاتها التوظيفيـــة. ونـــدرك أن المنظمـــة تحتـــاج إلـــى 
ـــة لالســـتعانة بأشـــخاص يضـــطلعون بأعمـــا ـــك، ال ينبغـــي أن يضـــطلع األشـــخاص المرون ل قصـــيرة األجـــل. ومـــع ذل

 ونحـن نـود أن يـتم اختيـارالمعينون على أساس عقود طويلـة األجـل للعـاملين مـن غيـر المـوظفين بعمـل المـوظفين. 
، أو الــذين يســافرون نيابــة عنهــا، الخاصــة بهــا العمــل مقــارالمــوظفين الــذين يعملــون لصــالح المنظمــة، وخاصــة فــي 

ويحصـلون ، والالئحة الخاصة بـالموظفينأمام النظام األساسي للموظفين  وأن يكونوا مسؤولينلجدارة، على أساس ا
  .على األجر الصحيح لما يقومون به من أعمال

  
األرقــام واالتجاهــات  بشــأنمنظمــة المنتظمــة مــن إدارة التحــديثات الو  ،طلــب المزيــد مــن الشــفافية وسنواصــل  -٢٦

فــي بمــا يصــب جديــدة المقترحــات للتــوفير مــدخالت  سنواصــل أيضــاً و غيــر المــوظفين. بالمتعلقــة باســتعانة المنظمــة 
منظمـة الأجل حماية موظفي من منظمة الاستخدام عقود غير الموظفين واآلليات التعاقدية في  المواءمة بينصالح 

  .نزاهتها وأدائهاحماية و 
  

فيهـا  التـي سـاهم مؤسسـيةيح بعـض النجاحـات الالفرصـة لتوضـ أن أتحتم لنا مجدداً وفي الختام، نشكر لكم   -٢٧
 بشـكل أفضـلالمـوظفين  إلعـداد بالنسـبةسيما ، والالتطور وتعزيزهعن بعض االحتياجات لتحسين  الموظفين، فضالً 

في  والمتزايدالتنقل الجغرافي، واالتجاه الحالي  وتوفير الردود بشأنالمزيد من البحوث وٕاجراء لطوارئ، لالستجابات ل
  على المدى الطويل. االستعانة بغير الموظفين

  
دارة لحمايـة حقـوق المـوظفين ومـن خـالل ذلـك، اإلمواصـلة الحـوار البنـاء مـع ب التزامنا التـام  ونود أن نؤكد  -٢٨

عمـل الومجموعـات  ،اجتماعـات منتظمـة مـع اإلدارة عقـد المساهمة الفعالة في مهمـة منظمتنـا مـن خـالل نسعى إلى
 تنظـروا إلــىنأمــل أن و والتمثيــل فـي جميــع اللجـان التــي تتعلـق بحقــوق المـوظفين.  ،مـوظفين واإلدارةمشـتركة بــين الال

التــي ، نشــكركم علـى هــذه الفرصـة وكالعـادة. فـي مهمتهــا مســاهمة فـي نجــاح المنظمـةنــوع مـن الومخاوفنـا ك نـاتعليقات
  المجلس التنفيذي.تحتموها لنا لعرض التقرير على أ
  
  

=     =     =  

                                                           
  ال يتمتع الخبراء االستشاريون وغيرهم من العاملين في مباني المنظمة في الغالب بتغطية التأمين.   ١


