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  الصحة العالميةبيان ممثل جمعيات موظفي منظمة 
 
  

وبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحـة إنه من دواعي سرور جمعيات موظفي منظمة الصحة العالمية،   -١
، اإلدالء بهـــذا البيــــان أمـــام المجلـــس التنفيـــذي بالنيابــــة عـــن أكثـــر مــــن الوكالـــة الدوليـــة لبحــــوث الســـرطان، و األيـــدز
يــة التــي ينظــر منهــا الموظفــون إلــى قضــايا الصــحة النفســية موظــف. ويســلط هــذا التقريــر الضــوء علــى الزاو  ٩٠٠٠

 ويتطـرق. المنظمـةفـي  التحّولعمل برنامج السلطة والتحرش واالستغالل الجنسي، وٕالى  ساءة استخدامللموظفين وإ 
 وهـي: ثالث قضايا أخرى لها تأثير على قدرة الموظفين على تحقيق واليتنا المشـتركة، أال التقرير أيضًا بإيجاز إلى

. واسـتكماًال لهـذا التقريـر، سـيتم إلقـاء بيـان التنقـل الجغرافـيترتيبات العمل المرنة، واستقصاءات المرتبات المحلية، و 
  .المائة ن بعديالرابعة واألربعشفوي أمام المجلس التنفيذي خالل دورته 

التوظيـــف المتعلقـــة ونعتــرف نحـــن، جمعيــات المـــوظفين، بجهــود اإلدارة العليـــا المتواصــلة لمعالجـــة فجــوات   -٢
دات السياسات والمبادئ التي تتعاطى م بالجهود المبذولة في اقتراح مسوَّ بالتنوع والتكافؤ بين الجنسين. كما أننا نسلّ 

مع مسـألتي التطـوير المهنـي واإلدارة مثـل المبـادرات الراميـة إلـى تقـدير التميـز، والتـي تهـدف إلـى تعـديل المتطلبـات 
بحيث تستوعب طيفًا أوسع من الموظفين في العملية التنافسية المتبعة  الوظائف الشاغرة إلعالنات عنالواردة في ا

  لشغل درجات وظيفية أعلى، والتي تنظم تنقل الموظفين الذين عملوا في مراكز عمل شاقة أو نائية.

  الصحة النفسية
دة، علـــى مســـتوى موظـــف مـــن العـــاملين بـــاألمم المتحـــ ١٧ ٠٠٠، قـــام مـــا يتجـــاوز بقليـــل ٢٠١٥فـــي عـــام   -٣
كيانًا تابعًا لألمم المتحـدة، باسـتكمال استقصـاء عـالمي عـن السـالمة. وأبلـغ نحـو نصـف مجمـوع مـوظفي األمـم  ١١

المتحـــدة الـــذين أجـــابوا علـــى االستقصـــاء بمعانـــاتهم أعراضـــًا يمكـــن أن تُفســـر باعتبارهـــا مطابقـــة للحـــاالت الصـــحية 
لى أن موظفي األمم المتحـدة ُعرضـة لمسـتويات أعلـى مـن الحـاالت النفسية المرضية الخطيرة. وتشير هذه النتائج إ

الصحية النفسية المرضية الشائعة التي تُتوقع في صفوف القوى العاملة في منظمة معنية بالصحة العموميـة، ومـن 
  ١وتعاطي الكحول على نحو غير مسؤول. اضطراب اإلجهاد التالي للصدماتبينها االكتئاب والقلق و 

األمين العام لألمم المتحدة استراتيجية للصحة والسالمة العقلية (النفسية) على مسـتوى منظومـة  وقد أطلق  -٤
ومما يبعث على االطمئنان أن نـرى منظومـة األمـم المتحـدة  ٢٠١٨.٢أكتوبر  تشرين األول/ ١٦األمم المتحدة في 

وهـذا مثـال جـدير بالثنـاء لمنظمـات  تضع أخيرًا الصحة النفسية لموظفيها علـى قـدم المسـاواة مـع صـحتهم الجسـدية.
  األمم المتحدة التي تفي بواجبها بتوفير الرعاية لموظفيها "وتحويل األقوال إلى أفعال" فيما يتعلق بمكان العمل فيها.

                                                           
ـــَوزَّع علـــى ال تتـــوافر    ١ البيانـــات التـــي تخـــص تحديـــدًا مـــوظفي منظمـــة الصـــحة العالميـــة والمنظمـــات المرتبطـــة بهـــا. ولـــم ُت

  في المنظمة. همسالمتصحة الموظفين و وحدة المعنية بخدمات الموظفين نتائج استقصاء مستقل نفذته ال
بمنظومـــة األمـــم المتحـــدة،  العقليـــةلصـــحة والســـالمة ااســـتراتيجية قـــوى عاملـــة موفـــورة الصـــحة مـــن أجـــل عـــالم أفضـــل:    ٢

   ٢٠١٨مايو  أيار/
https://www.unsystem.org/CEBPublicFiles/mental_health_well_being_strategy_final_2018_may_25th_english.pdf ،

  ).٢٠١٨نوفمبر  تشرين الثاني/ ٦تم االطالع في (
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صـــحية المخـــاوف وفـــي المســـتقبل، ســـتود جمعيـــات المـــوظفين أن تشـــهد نهجـــًا شـــامًال ُيتَّبـــع إزاء معالجـــة ال  -٥
ن وٕازاء مواءمــــة تنفيــــذ االســــتراتيجية المعنيــــة مــــع السياســــات المتعلقــــة بــــالعودة إلــــى العمــــل، لــــدى المــــوظفي نفســــيةال

والتحرش، وسائر القضايا ذات الصلة. ونحن نتطلع إلى العمل مع اإلدارة من أجل القضاء على الوصمة المرتبطة 
  بالحاالت الصحية النفسية المرضية.

مــن أجــل دعــم تنفيــذ اســتراتيجية األمــم المتحــدة للصــحة كــل جهــد ممكــن  المــوظفينجمعيــات وســوف تبــذل   -٦
النفسـية)، والتـي تشـمل اسـتراتيجية محـددة خاصـة بمنظمـة الصـحة العالميـة، لصـالح تـوفير مكـان والسالمة العقلية (

عمل صحي ومواٍت لموظفي المنظمة. وسوف نقدم تقريرًا عن الخطوات المتخذة صوب تنفيذ هذه االستراتيجية في 
  المنظمات التابعة لها في بياننا الشفوي أمام المجلس.المنظمة و 

  السلطة واالستغالل والتحرش الجنسيين إساءة استخدامعدم التسامح مطلقًا مع 
تســمح بيئــة العمــل المأمونــة والمواتيــة والشــاملة للمــوظفين بــأن يســهموا إلــى أقصــى مــدى فــي تحقيــق واليــة   -٧

دورتــي التــدريب اإللكتــرونيتين اإللــزاميتين، تحــت عنــوان "منــع التحــرش المنظمــة وأغراضــها. ونحــن نرحــب بإدخــال 
مـع االسـتغالل واإليـذاء  عدم التسـامح مطلقـاً  -"لنفخر بخدمتنا وعنوان  ،"والتحرش الجنسي وٕاساءة استخدام السلطة

ت المنظمـة. ، وبالجهد المبـذول لضـمان إتمـام جميـع المـوظفين لهـذا التـدريب، بمـا فـي ذلـك أعلـى مسـتوياالجنسيين"
وقـد تلقينـا تعليقــات إيجابيـة مــن المـوظفين عــن الفوائـد المجنيــة مـن تثقــيفهم بمـا هــو مقبـول ومــا هـو غيــر مقبـول مــن 
السلوكيات في مكان العمـل. والموظفـون الجـدد ملزمـون اآلن بحضـور هـاتين الـدورتين فـي غضـون األشـهر الثالثـة 

  األولى من توظيفهم لدى المنظمة.

 هــــاتين الــــدورتينجمعيــــات المــــوظفين إلــــى العمــــل مــــع اإلدارة مــــن أجــــل تحديــــد كيفيــــة اســــتكمال وتتطلــــع   -٨
الســلطة، والتصــدي لهــا، فــي مكــان  ٕاســاءة اســتخداماإللــزاميتين بــإجراءات أخــرى لمنــع التحــرش والتحــرش الجنســي و 

تلـك اإلجـراءات وضـع . ومن الممكـن أن تشـمل فئات المستفيدة من السكانللالعمل، فضًال عن االستغالل الجنسي 
تعاريف ونماذج جماعية للسلوكيات التي تعزز بيئة العمل الشاملة والالئقة، وتنفيذ برنامج نشط لتوعية الحاضرين، 
وتــوفير المعلومــات بشــأن إتاحــة الــدعم النفســي االجتمــاعي وبشــأن كيفيــة تصــفح نظــام العدالــة الــداخلي فــي منظمــة 

  الصحة العالمية.

لــى مواصــلة دعــم الجهــود التــي تضــطلع بهــا اإلدارة لتنقــيح وتحــديث سياســتها بشــأن منــع كمــا أننــا نتطلــع إ  -٩
التحــرش والتحــرش الجنســي، باالســتناد إلــى أفضــل الممارســات الدوليــة، ُبغيــة ضــمان أن تركــز هــذه السياســة علــى 

التوقيــــت للعدالــــة الضــــحايا، وأن تحمــــي المبلغــــين مــــن االنتقــــام واالدعــــاءات الكاذبــــة، وأن تكفــــل اإلتاحــــة المالئمــــة 
بشــكل نشــط مــع اإلدارة فــي تنقــيح تلــك السياســة، وســوف  جمعيــات المــوظفينوالمســاءلة عــن التنفيــذ. وقــد اشــتركت 

تواصل التعاون في هذا الصدد لخدمة مصالح كٍل من الموظفين والمنظمة علـى أكمـل وجـه. ونأمـل أن نـتمكن مـن 
  ا الشفوي.تقديم تقرير بشأن اعتماد السياسة المنقحة في بيانن

  التحّولعمل برنامج 
ندعم نحن، جمعيـات المـوظفين، المـدير العـام فـي رؤيتـه بشـأن التحـول، ونالحـظ مسـارات العمـل المتعـددة   -١٠

المستقلة والمتداخلة، ومن بينها تلك الساعية إلى مراجعـة قـيم المنظمـة وتحديـد نمـوذج تشـغيلي مـنقح بهـدف تحقيـق 
ذات الصـلة، وٕاعـادة بنـاء الثقـة وتعزيزهـا فـي صـفوف القـوى العاملـة، واسـتعادة الـروح الشفافية الكاملة فـي العمليـات 

  المعنوية للموظفين، وضمان االستخدام األمثل لمجموعات المهارات التي يتمتع بها الموظفون الحاليون.
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مشاركة التامة ونحن نؤمن بأنه من األهمية بمكان، إذ نمضي ُقُدمًا في برنامج عمل التحول، أن تتحقق ال  -١١
للموظفين على المستويات كافًة وفي جميع مراكز العمل، وأن يتوفر لديهم فهٌم مشترٌك لكيفية إسهام شتى العمليات 
الجاريــة فــي "جعــل منظمــة الصــحة العالميــة منظمــًة حديثــة تعمــل بسالســة مــن أجــل إحــداث فــرق يمكــن قياســه فــي 

هـذا إلـى شـمول مليـار شـخص آخـر بالتغطيـة الصـحية وتمتـع صحة الناس على المستوى القطري"، وكيف سـُيترجم 
مليــار شــخص مــثلهم بالســالمة والمأمونيــة وتمكــن مليــار آخــرين مــن عــيش حيــاة أفضــل فــي البلــدان التــي نخــدمها، 

  .٢٠٢٣بحلول عام 

ويتطلع الموظفون إلى وجود عمليات تتسم بالوضوح على نطاق المنظمة، عالوًة على وضوح االتصاالت   -١٢
طالعنا على مستجدات برنامج عمل التحـول. ونشـيد بشـكل خـاص ت، على نحو يحقق إشراكنا بنشاط واستشاراواال

، كأحــــد األدوات العديــــدة ٢٠١٦، والــــذي اســــُتِهل فــــي عــــام "القــــيم فــــي الواقــــع العملــــي"بالبرنــــامج التــــدريبي المعنــــون 
القــرارات التــي يــتم اتخاذهــا. ورغــم  المســتخدمة فــي إشــراك المــوظفين والحصــول علــى تعليقــات ذات مصــداقية علــى

تواصل تقديم هذا البرنامج لعدة أشهر، فقد حد نقص التمويل المستدام من أثره. ومن ثـم، نرحـب بـالموارد اإلضـافية 
  التي تسمح بإتاحة هذا البرنامج التدريبي التمكيني على مستوى العالم.

  نظام العدالة الداخلي
، والــذي يهــدف إلــى نظــام العدالــة الــداخلي بالعمــل الجــاري تنفيــذه لتعزيــزم جمعيــات المــوظفين وتشــيد تســلّ   -١٣

  ضمان إتاحة منبٍر للعدالة للموظفين في وقت مبكر، قبل إحالة المسألة المعنية إلى المحاكم اإلدارية الدولية.

حقـوق اإلنســان ونشـير إلـى أن المســاواة أمـام المحــاكم أو الكيانـات القضــائية، والمحاكمـة العادلــة، ُتعـد مــن   -١٤
األساســية التــي تتــولى المحــاكم اإلداريــة الدوليــة إنفاذهــا فــي المنظمــات الدوليــة، مــن قبيــل المحكمــة اإلداريــة لمنظمــة 
العمل الدولية. وٕان مبادئ نظام العدالة المسـتقل والفصـل بـين السـلطات مـن األمـور المصـونة فـي القـوانين الوطنيـة 

د بمصطلح "مستقل"، في هذا التصـور، تمكـين القضـاة مـن أداء عملهـم حسـب فضًال عن االتفاقيات الدولية. وُيقص
مــا تمليــه علــيهم ضــمائرهم، والنظــر فــي القضــايا بنزاهــة، بمنــأى عــن الضــغوط التــي تمارســها الحكومــات أو هيئــات 

  التمويل أو الجيوش أو أي مصدر آخر من مصادر سلطة الدولة أو التأثير غير المشروع.

ك أن الطريقــة المثلـى لحمايـة المنظمــة وعملهـا المهـم مـن مخــاطر التقاضـي والقضـايا تتمثــل ومـن رأينـا كـذل  -١٥
في تعزيز التعديالت المدخلة على النظم األساسية الحالية الموجودة في النظام القضائي، وهي التعديالت التي مـن 

تصـــرفاتهم للقواعـــد والتنظيمـــات شـــأنها أن تحـــدث أثـــرًا إيجابيـــًا علـــى العدالـــة وتكفـــل أن تخضـــع األطـــراف كافـــًة فـــي 
  واإلجراءات المقررة.

وٕاذ تضع جمعيات موظفي منظمة الصحة العالمية ذلك في االعتبار، فإنها تتطلع إلى التعاون مع مكتبنـا   -١٦
النظم األساسية للمحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية، ومن ثم مواصلة إحداث التأثير وضـمان  القانوني لمراجعة

  مستوى عاٍل من العدالة للموظفين.تحقيق 

  مكان العمل الالئق
فرصـة عـرض  ٢٠١٨أكتـوبر  ة في تشرين األول/لمجلس العالمي المشترك بين الموظفين واإلدار أتاح لنا ا  -١٧

مبادرة مكان العمل الالئق، وتسليط الضوء على األوضاع الكائنة علـى أرض الواقـع بالفعـل فـي المكاتـب الرئيسـية، 
والمحافظـة عليـه،  مكـان عمـل الئـقا ُكلِّل بالنجـاح ومـا لـم ُيَكلَّـل. وُسـلِّم فـي بعـض األقـاليم بأهميـة إنشـاء ومناقشة م

ويجــري العمـــل فـــي هـــذا الصـــدد بكـــٍل مـــن األنشـــطة التــي تقودهـــا المنظمـــة (مـــن قبيـــل الجـــوائز التـــي يمنحهـــا بعـــض 
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) واألنشطة التي يقودها الموظفون. وفي عمل الئق مكانالمديرين اإلقليميين تقديرًا للجهود المبذولة من أجل إيجاد 
وتنظـيم األنشـطة المتعلقـة بـه علـى امتـداد العـام، مـن المبـادرات  مكان العمـل الالئـقهذا السياق، ُيعد االحتفال بيوم 

م الجيدة التي تسـمح للمـوظفين بالتثبـت مـن القـيم التنظيميـة المشـتركة والتأكيـد عليهـا. ولكـن جمعيـات المـوظفين تسـلّ 
بالنقص الحالي في اآلليـات الالزمـة لضـمان واسـتدامة التحـوالت الثقافيـة صـوب تحقيـق القـيم والتطلعـات المشـتركة، 
وٕاننـــا نحـــث اإلدارة علـــى االســـتفادة مـــن العمـــل الجـــاري بشـــأن التحـــول فـــي توســـيع نطـــاق الجهـــود المبذولـــة فـــي هـــذا 

فـــي  لمـــوظفين المســـؤولينم المـــالي المقـــدم منهـــا لالصـــدد. ونحـــن نشـــجع المشـــاركة الجاريـــة مـــن جانـــب اإلدارة والـــدع
المكاتــب الرئيســية، علــى النحــو الــذي يســمح بالتوســع فــي األنشــطة المنفــذة دعمــًا إليجــاد مكــان العمــل الالئــق الــذي 

قــوى يصــقل القــيم والتطلعــات الحاليــة حتــى يتســنى للمنظمــة جنــي ثمــار الفوائــد بمــرور الوقــت، ومــن أمثلتهــا تــوافر ال
، وزيـــادة نســـبة أصـــحاب األداء الرفيـــع، وتحفيـــز المـــوظفين، ومواصـــلة التعـــاون بـــين اإلدارة ورة الصـــحةعاملـــة موفـــال

  وجمعيات الموظفين.

  ترتيبات العمل المرنة
فـــي إطـــار ترتيبـــات العمـــل المرنـــة الشـــاملة يحفـــز المـــوظفين، ويزيـــد إنتـــاجيتهم،  العمـــل عـــن ُبعـــدثبـــت أن   -١٨

 سياسـة شـاملة وعامـة بشـأن ٢٠٠٣لذكر أن األمم المتحدة اعتمدت في عام ويخفض التكاليف التنظيمية. وجدير با
العمـل  ترتيبات العمل المرنة، حيث نصت هذه السياسة على إمكانية العمل بعيدًا عن المكتب، أو ما ُيطلق عليـه "

كمــا اســُتخِدمت هــذه التجربــة فــي األمــم المتحــدة، بمــا فــي ذلــك مكاتبهــا بجنيــف، فــي تحديــد عــدد مــن  ١".عــن ُبعــد
وُنفِّــذت أيضــًا سياســات مماثلــة أســفرت عــن  ٢وتصــحيح هــذه التصــورات. العمــل عــن ُبعــدالتصــورات الخاطئــة بشــأن 

  حصائل إيجابية في منظمات دولية رئيسة أخرى مثل المفوضية األوروبية.

، والـذي يجـوز العمـل عـن ُبعـدتباينت على صعيد المنظمـة مسـتويات التأييـد الـذي حظـي بهـا مفهـوم  ولكن  -١٩
الســماح بــه فــي حــاالت اســتثنائية (عــادًة ألســباب صــحية) أو علــى أســاس عرضــي أو مخصــص. وبالتــالي، يختلــف 

  من مركز عمل آلخر. العمل عن ُبعدتطبيق 

هيكـل المنظمـة الالمركـزي، يشـكل عـدم إصـدار سياسـة عالميـة وفي حين قـد ُيَفسَّـر هـذا الوضـع فـي ضـوء   -٢٠
عائقــًا أمــام تــوفير أســاليب عمــل مرنــة لمنظمــة تســعى للتحــول إلــى مكــان عمــل  العمــل عــن ُبعــد تامــة اإلعــداد بشــأن

  حديث رشيق اإليقاع.

سيســمح لنــا بــأن نحقــق  العمــل عــن ُبعــد نحــن، جمعيــات المــوظفين، أن وجــود سياســة مواءمــة بشــأن ونعتقــد  -٢١
. ومـن ثـم نـود أن تنظـر اإلدارة البلدان التي نخـدمهاعلى نحو أفضل رؤيتنا الجماعية بشأن إحداث أثر إيجابي في 

مـن قبيـل عـدم توافـق  العمل عن ُبعـدفي مواصلة تطوير هذه السياسة بحيث تتصدى للتحديات التي تعترض سبيل 
بلدان، وذلك عن طريق توفير مبادئ توجيهية واضحة المعالم يتسنى سرعات االتصال بشبكة اإلنترنت في بعض ال

المنظمـة بـذلك سـيكون بوسـع و أن تطبقها آحاد المكاتب القطرية بمـا يناسـب شـتى بيئـات العمـل ومختلـف العـاملين. 
تسـاعد المـوظفين علـى االسـتفادة مـن التـوازن الصـحي بـين الحيـاة  عمل عـن ُبعـد أن تضع موضع التطبيق ترتيبات

العمليــة والحيــاة الشخصــية، وعلــى زيــادة اإلنتاجيــة، وعلــى مواصــلة العمــل فــي مواجهــة أحــداث مــن قبيــل الظــروف 
  الجوية القصوى وٕاضراب العاملين في مجال النقل العام.

                                                           
  ).٢٠١٨نوفمبر  تشرين الثاني/ ٦(تم االطالع في  https://hr.un.org/page/flexible-working-arrangementsانظر    ١
ــــرابطMyths and Facts about Flexible Working Arrangementsانظــــر    ٢ ــــى ال ــــي ، عل : اإللكترون

http://www.un.org/womenwatch/osagi/ianwge/myths%20and%20facts%20%20FWAs%203.pdf  تــــــــــــــــــــــــــم)
  ).٢٠١٨نوفمبر  تشرين الثاني/ ٦االطالع في 
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  انخفاض قيمة العملة المحليةاالستقصاءات الخاصة بالمرتبات، و 
المـوظفين الـواردة فـي النظـام الموحـد لألمـم شروط خدمة تنظيم وتنسيق لجنة الخدمة المدنية الدولية تتولى   -٢٢

المتحدة. ومع ذلك، تود جمعيات الموظفين أن تسترعي االنتباه إلى عدد قليل من القضايا التي تؤثر علـى مـوظفي 
  المنظمة.

أن تضـــمن أن مرتبـــات المـــوظفين المعينـــين محليـــًا فـــي  لجنـــة الخدمـــة المدنيـــة الدوليـــةومـــن الواجـــب علـــى   -٢٣
محليـــــًا  مـــــات األمـــــم المتحـــــدة، وشـــــروط الخدمـــــة الخاصـــــة بهـــــم، تقـــــوم علـــــى أســـــاس أفضـــــل الشـــــروط الســـــائدةمنظ
فليمينــغ). ولكــنَّ المــوظفين المعينــين محليــًا فــي بعــض المكاتــب القطريــة واإلقليميــة التابعــة للمنظمــة تعرضــوا  (مبــدأ

بصــفة مطــردة فــي مراكــز  ة المحليــةانخفــاض قيمــة العملــلخســائر ال ُيســتهان بهــا مــن حيــث الــدخل الحقيقــي نتيجــة 
العمل التي يعملون بها. ويشكل هذا الوضع مشكلة كبـرى بالنسـبة للمـوظفين المعينـين محليـًا، ويشـمل ذلـك مـوظفي 
الخدمات العامة والموظفين المهنيين الوطنيين، إلى حد أن بعض الموظفين المتضـررين أضـحوا غيـر قـادرين علـى 

واتخذ بعضهم اآلخر قرار اللجوء إلى التقاعد المبكر لتجنب تكبد المزيد من الخسـائر فـي الوفاء بالتزاماتهم المالية، 
معاشـــهم. ويســـاور القلـــق جمعيـــات المـــوظفين أيضـــًا ألن المرتبـــات المحليـــة فـــي بعـــض مكاتـــب المنظمـــة ال تعكـــس 

لمحليــين ويــؤثر اتجاهــات المرتبــات الســائدة، ممــا يســفر عــن المزيــد مــن االنخفــاض الشــديد فــي دخــول المــوظفين ا
  واستبقائهم.المتمتعين بالمؤهالت المناسبة بالتالي على قدرة المنظمة على جذب الموظفين 

ونحن ندعو، إذ نعمل من خالل اتحاد جمعيات الموظفين المدنيين الدوليين، إلى تحسين آليات االستجابة   -٢٤
ضــخم وانخفــاض قيمــة العملــة. ونرحــب بالــدعم لآلثــار الســلبية الواقعــة علــى المرتبــات والمعاشــات بســبب ارتفــاع الت

المقدم مـن المجلـس التنفيـذي التخـاذ تـدابير أكثـر تجاوبـًا تراعـي القـوة الشـرائية لجميـع المـوظفين، بغـض النظـر عـن 
  المكان الذي يعملون به.

  التنقل
، وذلـك ٢٠١٩سياسـة التنقـل الجغرافـي اإللزامـي حيـز النفـاذ خـالل عـام أحـدث نسـخة مـن ُيتوقع أن تـدخل   -٢٥

وبــالنظر إلــى أهميــة هــذه السياســة فــي إعــداد قــوى عاملــة حديثــة  ١فــي خمســة مــن األقــاليم الســتة التابعــة للمنظمــة.
 ة، فـي اجتماعـه المنعقـد فـيلمجلـس العـالمي المشـترك بـين المـوظفين واإلدار بالمنظمة تتسع خبراتها وتتنـوع، نـاقش ا

التي عرضتها اإلدارة وممثلـو المـوظفين. وتشـمل هـذه المبـادئ  ، مجموعة من المبادئ٢٠١٨أكتوبر  تشرين األول/
النزاهـــة حيـــال المـــوظفين، والموضـــوعية والشـــفافية فـــي العمليـــات المتبعـــة، والتعمـــيم التـــدريجي بمـــا يخـــدم األهـــداف 
التنظيمية، والتعلم المستمر من أفضل الممارسات لـدى وكـاالت األمـم المتحـدة األخـرى، وتبسـيط سياسـات المنظمـة 

  األخرى مثل سياسات االختيار والترقية بحيث تَُثمِّن إجراءات التنقل.

وفــي حــين تتــواءم هــذه المبــادئ مــع بعــض توقعــات المــوظفين، تــرى جمعيــات المــوظفين أن تنفيــذ سياســة   -٢٦
  التنقل ينبغي أن يشتمل أيضًا على االستغالل األمثل للقوى العاملة.

االهتمـــام برفاهيـــة ه بالشـــكر إلـــى أعضـــاء المجلـــس التنفيـــذي علـــى ونـــود نحـــن، جمعيـــات المـــوظفين، التوجـــ  -٢٧
كي يستمر الموظفون في إعطاء أفضل ما لـديهم واالرتقـاء  موظفي منظمة الصحة العالمية والكيانات ذات الصلة،

  بالمنظمة إلى آفاق أعلى.
=     =     =  

                                                           
  ن من الخضوع لسياسة المنظمة للتنقل الجغرافي.و معف منظمة الصحة للبلدان األمريكيةموظفو    ١


