
 

  ١معلومات/ /١٤٣تم   المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٨ نيسان/ أبريل ١٩  بعد المائة األربعونو ة لثالثاالدورة 
    EB143/INF./1  من جدول األعمال المؤقت ٥-٤البند 

  
  
  

  بيان ممثل جمعيات موظفي
  الصحة العالمية منظمة

  
  
  

  ،الموقرونأعضاء المجلس التنفيذي الموقرون، المندوبون والزمالء السادة السيد الرئيس (السيدة الرئيسة)،   
  
ات مــوظفي منظمــة الصــحة العالميــة ومنظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة وبرنــامج األمــم المتحــدة جمعيــإن   -١

يــــدز والوكالــــة الدوليــــة لبحــــوث الســــرطان تمثــــل أكثــــر مــــن ألا المشــــترك المعنــــي بفيــــروس نقــــص المناعــــة البشــــرية/
مع الدول األعضاء اليوم ولنتقاسم  تواصلللموظف في جميع أنحاء العالم. ونحن نرحب بالفرصة السانحة  ٩٠٠٠

نتطلـع إلـى و  نـدعو إلـى دعـم أقـوى للمـوظفين.كمـا معكم آراء الموظفين حول آخر التطورات واألولويات التنظيميـة. 
  التعاون معكم من أجل تهيئة بيئة عمل مواتية لرفع مستوى األداء والتأثير.

  
، فإن كلمتنا هذه المرة تغطي العالقات بين الموظفين واإلدارة، وظروف عمل الموظفين، ذلك انطالقًا منو   -٢

  والتنّقل الجغرافي، والقضايا المشتركة على نطاق منظومة األمم المتحدة.
  

  العالقات بين الموظفين واإلدارة
  
الدكتور تيدروس وقراره الواعي بالتواصل مع ممثلي الموظفين  من جانبإننا نرحب بسياسة الباب المفتوح   -٣

المنتخبـــين بمجـــرد توليـــه منصـــبه. وهـــو ال يفتـــأ يتواصـــل معنـــا فـــي كـــل فرصـــة متاحـــة. وهـــذه القـــرارات والممارســـات 
إلـــى  وصـــولالإمكانيـــة  يتـــيح للمـــوظفينوٕايجـــابي  تعـــاقبيتضـــبط اإليقـــاع مـــن قمـــة الهـــرم، بمـــا لـــذلك مـــن تـــأثير  إنمـــا

وأعضــاء  هــو المــديرين علــى جميــع المســتويات. كمــا نرحــب بــالتزام المــدير العــام تجــاه المــوظفين مــن خــالل حرصــه
للتوصـل إلـى وجهـات نظـر مشـتركة  يسـيالرئ المقربـشـهر مـع ممثلـي المـوظفين  لتقـاء فـي كـلاإلدارة العليا علـى اال

أننا قد نتفق في بعض الحاالت على االختالف حول قضايا بعينها، في حين كلما أمكن ذلك. و  اكلبشأن حل المش
  فإن الحوار أمر صحي. ونحن نثني على استعداد اإلدارة العليا للتواصل مع ممثلي الموظفين.

  
ٕاننا نشعر باالمتنان الهتمام الدول األعضاء بتقرير أمين المظـالم خـالل الـدورة األخيـرة للمجلـس التنفيـذي و   -٤

تطــوير . ويثيــر التقريــر العديــد مــن القضــايا النظاميــة التــي تقــف حجــر عثــرة أمــام ٢٠١٨ينــاير  فــي كــانون الثــاني/
أن  ن التــي نخــدمها فــي جميــع أنحــاء العــالم. ونــودّ البلــدا لصــالحكامــل إمكانــاتهم وتعظــيم تــأثيرهم المهنــي لالمــوظفين 

ة لمعالجة هذه القضايا، فضًال عن تلك الناشئة عن ه بالحاجة الملحّ ٕاحساسنعرب عن تقديرنا النفتاح المدير العام و 
اإلدارة  تقاســمت. وقــد ٢٠١٧جــري فــي الربــع األخيــر مــن عــام لثقافــة التنظيميــة الــذي أُ ئية لستقصــالدراســة االنتــائج ا

ذلـك  ننظـر إلـى مع الموظفين وهي عاكفة باستمرار على التمـاس وجهـات نظرنـا. ونحـن ئيةاالستقصا الدراسة ائجنت
أن  جـوعـن أنفسـهم دون خـوف أو ضـغينة. ونر  هيـئ أجـواء تشـجع المـوظفين علـى التعبيـرتخطوة إيجابية، باعتباره 

القضــايا تعــاَلج  حيــثمســتويات اإلدارة،  تكــون هــذه ســمة دائمــة لثقافتنــا التنظيميــة، علــى أســاس ثابــت وعلــى جميــع
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إيجابيًا على البلدان التي نخدمها. وبصفتنا ممثلين للموظفين، فإننـا نلتـزم  يؤثرالصالح العام، و  بما يحققالتنظيمية 
االختناقـات  أن تزيـلن التعـاون والثقـة، و تحّسـ مـن شـأنها أنبالشراكة مع اإلدارة للتوصل إلى سياسات وحلول أخرى 

  إلى ثقافة تنظيمية قادرة وملهمة لتحقيق إنتاجية أعلى عبر جميع مستويات المنظمة. وصوالً النظامية، 
  

  ظروف عمل الموظفين
  
فيمــا يتعلــق بظــروف عمــل المــوظفين، نقــدِّر التــزام المنظمــة بمتابعــة التوصــيات التــي ُقــدَِّمت خــالل الــدورة   -٥

، والتــي تــم فــي ٢٠١٧أكتــوبر  شــترك بــين المــوظفين واإلدارة فــي تشــرين األول/السادســة عشــرة للمجلــس العــالمي الم
الجنسـي وتنميـة قـدرات المـوظفين والـتعلم وتوظيـف  تحـرشإطارها تقاسم مسودات سياسات منقحة بشـأن التحـرش وال

 ١تقاســم مســودات سياســات بشــأن "العــودة إلــى العمــل" وجــرىمــدخالتنا. ب لــإلدالءالمتقاعــدين مــع ممثلــي المــوظفين 
  .أيضاً  مدخالتنالتقديم و"التكافؤ بين الجنسين والتنوع" في القوى العاملة 

  
  التحرش والتحرش الجنسي

  
فيمـا يتعلـق بهـذه السياسـات  محمـل التنفيـذإننا نقدِّر التزام اإلدارة بأخذ مدخالت المـوظفين وشـواغلهم علـى   -٦

علـى تصـورهم  زالوامـاولكننا نـرى ضـرورة إعـادة تأكيـد توقعاتنـا فـي هـذا الصـدد. فـنحن نشـعر بـالقلق ألن المـوظفين 
داخـــل المنظمـــة، القائمـــة  ضـــمن التحـــدياتالتحـــرش ودعـــاوى التحـــرش وٕاســـاءة اســـتعمال الســـلطة تظـــل  بـــأن قضـــايا

آثـــار ضـــارة وجســـيمة علـــى صـــحة األفـــراد المتضـــررين ووظـــائفهم  فـــي كثيـــر مـــن األحيـــان مـــن يهـــايترتـــب عل بمـــا
عليـة فـي اجتماعـات اتحـاد رابطـات مـوظفي الخدمـة المدنيـة الدوليـة، وخـالل اهم. ويشـارك ممثلـو المنظمـة بفيتورفاه

، كنـا فخـورين بالعمـل معـًا لصـوغ ٢٠١٨انعقاد الدورة الحادية والسبعين لمجلس االتحاد في بـون فـي شـباط/ فبرايـر 
ب قرار يحدد توقعات الموظفين للوقاية من جميع أشكال التحرش وٕاساءة استعمال السلطة في األمم المتحـدة. ونرّحـ

بقيــام األمــين العــام لألمــم المتحــدة بإنشــاء فرقــة عمــل مــن أجــل تكثيــف الجهــود المبذولــة للتصــدي للتحــرش وتعزيــز 
عمــل مــع اإلدارة علــى حــن بصــدد الذا البيــان، نضــوا لتحــرش مــن أي نــوع. ووقــت كتابــة هــالــدعم لجميــع الــذين تعرّ 

تحسين مسودة سياسة المنظمة المنقحة بشأن منع التحرش والتحرش الجنسي. وتسترشد مدخالتنا بالمبادئ المعـرب 
  اتحاد رابطات موظفي الخدمة المدنية الدولية، والتي تشمل: معتَمد من ِقَبلعنها في القرار ال

  يم إرشادات واضحة بشأن كيفيـة معالجـة السـلوكيات غيـر المقبولـة، وضع قواعد وتقدبواجب المنظمة
 مع مراعاة أفضل الممارسات؛

 إلى حمالت إعالمية لتثقيف الموظفين وغيرهم من العـاملين بشـأن حقـوقهم فـي مكـان العمـل،  الحاجة
ار تأمين الوصـول إلـى خـدمات الـدعم (مثـل أمـين المظـالم؛ ومستشـخاللها هم من نمكيوالوسائل التي 

المـــوظفين؛ ومستشـــاري الشـــؤون القانونيـــة والمـــوارد البشـــرية واألخالقيـــات)، وآليـــات الشـــكاوى الرســـمية 
 والعدالة الداخلية؛

 الدعم القانوني؛ٕاتاحة ، و ى تلك الوسائلالحاجة إلى استعراض وتعزيز إمكانية الوصول إل 
  ،بحيــث يــتم التحقيــق فــي ادعــاءات الحاجــة إلــى مكاتــب رقابــة داخليــة مســتقلة تتمتــع بــالموارد الكافيــة

 التحرش على الفور ووفقًا لإلجراءات القانونية السليمة ولمعايير السرية؛
  منظومة األمم المتحدة؛ عبرالحاجة إلى تعزيز ثقافة المساءلة 

                                                           
  .إعادة إدماج الموظفين بعد انقطاع كبير عن الخدمة بسبب اعتالل الصحةهذه السياسة وتضمن    ١
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  الحاجة إلـى مراجعـة اإلجـراءات بانتظـام ورصـد التقـدم المحـرز نحـو بلـوغ هـدف عـدم التحـرش إطالقـًا
 في مكان العمل.

  
مكـان العمـل تعـّد ضـرورية ألداء مهـام المنظمـة وتنفيـذ واليتهـا فـي إن تهيئة بيئة جامعة ومحترمـة وداعمـة   -٧

بشكل فعال. ونأمل أن نكون في وضع يسمح لنا بتزويـدكم بـآخر المسـتجدات فـي بياننـا الشـفوي وقـت انعقـاد الـدورة 
، فإننـا علـى ثقـة مـن أن سياسـة المنظمـة محمـل التنفيـذلـى الحالية للمجلس التنفيذي. وٕاذا ُأِخذت تعليقاتنا بالكامـل ع

المنقحــة بشــأن منــع التحــرش والتحــرش الجنســي، والتحســينات التــي ُأدِخلــت علــى اآلليــات واإلجــراءات ذات الصــلة، 
  يمكن اعتبارها مثاًال ألفضل الممارسات داخل منظومة األمم المتحدة وخارجها.

  
  مبادرة االحترام في مكان العمل

  
ــ ١فيمــا يتعلــق بمبــادرة االحتــرام فــي مكــان العمــل،  -٨ ي اإلدارة العليــا علــى األهميــة التــي تــم إيالؤهــا لهــذه نحّي

المبـــادرة حتـــى اآلن، واالهتمـــام المســـتمر بالعمـــل مـــع المـــوظفين لتحديـــد وتوضـــيح نطـــاق األنشـــطة المقـــرر تنفيـــذها 
ل، من على وجه الخصوص الفريق المعني بالتحوّ ورصدها وتقييمها. وتلتزم رابطات الموظفين بالعمل مع اإلدارة، و 

ة بتعزيز االحتـرام والتغييـر لأجل المضي في تحديد مجموعة من القيم والسلوكيات والتحوالت الذهنية المشتركة الكفي
  الثقافي في مكان عملنا.

  
  تنمية قدرات الموظفين والتعّلم

  
مجّددًا إلى التوصيات المتعلقـة بتنميـة قـدرات المـوظفين والـتعّلم التـي قـّدمناها إلـى المـدير العـام فـي  نتطّرق  -٩

شـــملت هـــذه التوصـــيات تنفيـــذ سياســـة المهـــام قـــد آخـــر تقريـــر للمجلـــس العـــالمي المشـــترك بـــين المـــوظفين واإلدارة. و 
التنّقـل الجغرافــي فـي المنظمـة، ووضـع خطــة ي للمـوظفين و مهنـالتطويريـة القصـيرة األجـل كوسـيلة لتعزيــز التطـوير ال

للميزانيــة، وتوســيع نطــاق صــندوق تنميــة قــدرات المــوظفين والــتعّلم. وتشــير االجتماعــات الالحقــة مــع ممثلــي اإلدارة 
ــا إلــى أن هــذه التوصــيات قيــد الدراســة ونقــدِّر دعــم الــدول األعضــاء فــي هــذا الشــأن.  ــاالعلي منظمــة قائمــة علــى  إنن

  ن االستثمار المناسب في هذا المجال أمر ضروري.المعرفة ولذلك فإ
  

  سياسة التكافؤ بين الجنسين والتنّوع
  

يتعلــق بسياســة التكــافؤ بــين الجنســين والتنــّوع، ســنعمل بشــكل وثيــق مــع مــديرنا العــام مــن أجــل ضــمان  فيمــا  -١٠
  تنفيذها على جميع مستويات المنظمة لجميع فئات التوظيف بطريقة متسقة وعادلة وشفافة.

  
  االعتراف بالتأمين الصحي لموظفي منظمة الصحة العالمية

  
خــدمات التــأمين الصــحي لمــوظفي المنظمــة. وأّكــدنا  حيــالنا شــواغلنــا المجلــس التنفيــذي بلغألقــد ســبق أن   -١١

علــــى وجــــه الخصــــوص علــــى المخــــاطر الجســــيمة المرتبطــــة بعــــدم االعتــــراف المحلــــي بالتــــأمين الصــــحي لمــــوظفي 
أسعار  طرحو  المنظمة، والحاجة الملّحة إلى تعزيز الشبكة العالمية للمرافق التي تعترف بالتأمين الصحي للموظفين

 ةفـق الصـحياد مـن أن المر متفاوض عليها للخدمات الصحية. إن الموظفين والمتقاعدين والُمعالين بحاجـة إلـى التأّكـ
التماســًا للرعايــة، وخاصــًة فــي حــاالت الطــوارئ الصــحية الشخصــية، لــدى تقــديم  ةفــق طبيــاقبلهم عنــد ارتيــادهم لمر تســ

                                                           
  .والموظفين على المستويات الثالثة للمنظمةتتكون من ممثلي اإلدارة    ١
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ورغم ما ُبِذل الحاجة إلى ضمان نقدي مسبق من األموال الخاصة. بطاقة التأمين الصحي لموظفي المنظمة، دون 
وطبقــًا آلخــر اإلحصــاءات . اً محــدوديــزال اللمحاولــة عــالج هــذا الوضــع، فــإن االعتــراف  ّطــردةوم ةد حثيثــو جهــ مــن

عــت اتفاقــات مــع صــندوق التــأمين الصــحي لمــوظفي المنظمــة. بلــدًا لــديها مرافــق صــحية وقّ  ٢٥، هنــاك فقــط العدديــة
ــ ويســعدنا أن نعلــن أنــه فــي حزيــران/ ص فــي جــدول األعمــال حــول مــن هــذا العــام، ســيكون هنــاك بنــد مخّصــ ويوني

تحســـين االعتـــراف المحلـــي كجـــزء مـــن اجتمـــاع لجنـــة المراقبـــة العالميـــة للتـــأمين الصـــحي لمـــوظفي منظمـــة الصـــحة 
  ١العالمية.

  
زلنـا نأمـل أن يكـون هنـاك حـل سـريع ودائـم لهـذا إننا نتطلع إلى معاودة إبالغكم بنتائج هـذه المـداوالت. وما  -١٢

  الشاغل المستمر لدى كثير من موظفينا.
  

  التنّقل الجغرافي العالمي
  

أعلنــت اإلدارة الجديــدة أن المنظمــة فــي عامهــا األخيــر مــن التنّقــل الطــوعي. وتهــدف المرحلــة الطوعيــة لقــد   -١٣
االختالفــات فــي فهمنــا لكيفيـة تنفيــذ هــذه السياســة علــى جميــع إلـى الســماح لكــلٍّ مــن اإلدارة والمــوظفين بـالتوفيق بــين 

هـذه السياسـة يشـّكل مصـدر قلـق بـالغ لكثيـر مـن المـوظفين،  إطـالقإننـا نالحـظ أن  ٢المستويات التنظيميـة الثالثـة.
ولكننــا واثقــون مــن أنــه ســيتم البحــث عــن حلــول عادلــة وٕانســانية وغيــر مخّلــة باالســتقرار ومســتدامة، بمــا يــؤدي إلــى 

  لمنظمة.لوضع مفيد للموظفين و 
  

  القضايا المشتركة على نطاق منظومة األمم المتحدة
  

يتعلــق بالقضــايا المشــتركة علــى نطــاق منظومــة األمــم المتحــدة، نــوّد أن نســترعي انتبــاهكم إلــى تطــور  فيمــا  -١٤
آخر مثير للقلق بالنسبة للمـوظفين فيمـا يتعلـق بتخفـيض قيمـة العمـالت المحليـة فـي عـدد متزايـد مـن مراكـز العمـل. 

ب، بـل أيضـًا علـى معـاش المتقاعـدين لقد كان لهذا التخفيض أثر مدمر ليس على مرتبات الموظفين العاملين فحس
فــي مراكــز العمــل الُمتضــّررة. وسنواصــل العمــل بشــكل وثيــق مــع اتحــاد موظفينــا لتحديــد ســبل تحســين آليــة معالجــة 
التأثير السلبي الرتفاع التضـخم وعمليـات تخفـيض قيمـة العمـالت علـى الرواتـب والمعاشـات التقاعديـة. وفـي المـدى 

المجلـس التنفيـذي النظـر فـي حـل مثمـر للمـوظفين ولـإلدارة وللـدول األعضـاء، عـن  القصير، نوّد أن نناشـد أعضـاء
ثـم يـتم تحويـل هـذا المبلـغ إلـى  طريق دفع رواتب الموظفين الفعلية المدرجة في الميزانية بدوالرات الواليات المتحـدة.

التـي الشـواغل المشـروعة  العملة المحلية في وقت السداد من المنظمة إلى الموظف. ومن شأن هذا الحل أن يعالج
التضــخم المفــرط وتخفــيض قيمــة العملــة، وأن يكفــل زيــادة القــدرة علــى قــد تنشــأ فــي بعــض مراكــز العمــل فيمــا يتعلــق ب

  استقرار الدخل الحقيقي للموظفين.تحقيق قدر أكبر من التنبؤ و 
  

  لجنة الخدمة المدنية الدولية
                                                           

تقدم لجنة المراقبة العالمية المشورة إلى المدير العام بشأن اإلدارة والعمليات الخاصة بالتأمين الصحي للمـوظفين. وعلـى    ١
وجـــه الخصــــوص، تســــتعرض اللجنـــة العمليــــات والوضــــع المـــالي لبرنــــامج التــــأمين الصـــحي للمــــوظفين؛ وتســــتعرض التقــــارير 

وتســـتعرض تنفيـــذ التوصـــيات المســـتمّدة مـــن تقـــارير مراجعـــة  االكتواريـــة وتوصـــي المـــدير العـــام بـــإجراء أي تغييـــرات مطلوبـــة؛
الحســابات الداخليــة والخارجيــة المحالــة إليهــا بشــأن حســابات التــأمين الصــحي للمــوظفين؛ وتســتعرض وتضــمن مــدى مالءمــة 

؛ وتقـــدم تقريـــرًا ســـنويًا عـــن اً صـــحي للمـــوظفين وتراجـــع أداءهـــا ســـنويين التوجيـــه أمانـــة منظمـــة الصـــحة العالميـــة وٕادارتهـــا للتـــأم
العمليــات واإلدارة والحســابات الخاصــة بالتــأمين الصــحي للمــوظفين إلــى المــدير العــام وجميــع لجــان المــوظفين وتتــيح مــوجزًا 

  ار بشأنها من ِقَبل المدير العام.تنفيذيًا لجميع المشاركين؛ وتقترح تعديالت على قواعد التأمين الصحي للموظفين التخاذ قر 
  تنطبق هذه السياسة على إقليم األمريكتين في نطاق المنظمة.ال    ٢
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أيضــًا أن نعـــرب عــن فقـــدان الثقــة فــي اســـتقاللية لجنــة الخدمـــة المدنيــة الدوليــة وكفاءتهـــا التقنيــة، فـــي  نــودّ   -١٥
التــدهور الكبيــر فــي ظــروف عمــل مــوظفي األمــم  وجــهأعقــاب سلســلة مــن أوجــه القصــور الرئيســية. وتشــمل هــذه األ

تغييـرات سـلبية فـي مجموعـات  )١(: ، مثـلهـاالمتحدة في جميـع أنحـاء العـالم، النـاجم عـن اسـتنتاجات اللجنـة وقرارات
األجـور فـي مواجهـة  اتتخفيضـ )٢(عناصر األجر تعادل خسارة ما يصل إلى راتب شـهر للمـوظفين المتضـررين؛ 

ة إعـادة التصـنيف غيـر الـواقعي للمشـقّ  )٣(ارتفاع تكاليف المعيشة في عدد من مراكز العمل وبعثات حفظ السالم؛ 
اإلحجـام  )٥(انعـدام الحمايـة مـن التضـخم وتخفـيض قيمـة العملـة؛  )٤( للتحـديات؛ في أكثر البيئـات التشـغيلية إثـارةً 

الوضـع نـرى أن هـذا إننـا توفير نفس أجر المخاطر للموظفين المعّينين محليـًا فيمـا يتعلـق بـالموظفين الـدوليين.  عن
يثيــر القلــق بشــكل خــاص التــي عفــا عليهــا الــزمن. وممــا و  الخاصــة باللجنــة وأســاليب العمــل دارةنمــوذج اإلعــن  نــاتج
لمراجعـة أو االسـتئناف لال تسمح بالوصول المنهجي إلـى البيانـات وال توجـد آليـة فاللجنة الشفافية والمساءلة.  انعدام

  ضد نتائجها.
  

إلصــالح العاجــل للجنــة الخدمــة المدنيــة الدوليــة واســتعادة شــفافيتها مــن أجــل ادعمكــم  لــتمسنفإننــا لــذلك و   -١٦
الجمعيــة إلــى  ّدمها أســالفكمقــ ســّودةمــن م ةللجنــة مســتمدّ  ةالغايــة، نشــير إلــى أن الــنظم األساســي ومصــداقيتها. ولهــذه

مجلس الرؤساء التنفيـذيين لمنظومـة األمـم المتحـدة السالفة ل لجنةال، من خالل ١٩٧٤العامة لألمم المتحدة في عام 
 ه استعراضـاً لتمسـن اإلصـالح الـذي نأن يتضـمّ  . وينبغيالمعنية بالتنسيق اإلدارية ، أال وهي اللجنةالمعني بالتنسيق

وأسـاليب  إجـراءاتبـع هيئة خاضعة للمسـاءلة تتّ  يجادلهيكل اإلدارة واللوائح والقواعد الخاصة باللجنة بهدف إ عاجالً 
  شفافة ومتوازنة وعادلة.

  
  باتخــاذ الخطــوات الوســيطة التاليــة: م، فــإن رابطــات المــوظفين تطــالبكجــارٍ أن هــذا االســتعراض  فــي حــينو   -١٧
  

 المساهمات المالية مؤقتًا في لجنة الخدمة المدنية الدولية؛ اقتطاع منظمة بلالسماح ل 
 فيمـــا يتعلـــق  ٢٠١٦تنفيـــذ جميـــع القـــرارات التـــي اتخـــذتها اللجنـــة منـــذ عـــام  إرجـــاءمنظمـــة بلالســـماح ل

مــوارد للوصــيات شــبكة األمــم المتحــدة ألجــور. وبشــكل أكثــر تحديــدًا، دعــم تئية لستقصــاالدراســات االب
 .٢٠١٦تكلفة المعيشة لعام ل ئيةستقصاالدراسة االفيما يتعلق بالمقّدمة البشرية 

  
، دون تصــحيحدة األخطــاء المحــدّ  طالمــا ظلــتاألجــور المقترحــة  تخفيضــاتتنفيــذ  إرجــاءإلــى  مكمــا نــدعوك  -١٨

  بانكوك وطوكيو.ن في موظفيالب عدم تنفيذ جداول األجور الثانية والثالثة، بدءاً ٕالى و 
  

  شكرًا لكم.  
  
  

=     =     =  


