
    
  ١/معلومات /١٤٥ت م  التنفيذي المجلس

 ٢٠١٩ أيار/ مايو ٣  المائة بعد ة واألربعونخامسال الدورة

  EB145/INF./1  تالمؤق األعمال جدول من ١-٧ البند
  
  
  
  

  بيان ممثل جمعيات موظفي 
  العالميةمنظمة الصحة 

 
  
وبرنـامج األمـم المتحـدة المشـترك لمكافحـة إنه من دواعي سرور جمعيات مـوظفي منظمـة الصـحة العالميـة،   -١

ــدز ــ ــرطان، و األيــ ــ ـــوث الســ ـــة لبحـــ ــــة الدوليـــ ــر الوكالــ ــ ــــن أكثــ ـــة عــ ـــذي بالنيابـــ ــــس التنفيـــ ــام المجلــ ــ ـــان أمــ ــذا البيـــ ـــ ، اإلدالء بهـ
عمــل برنــامج ي ينظــر منهــا الموظفــون إلــى قضــايا موظــف. ويســلط هــذا التقريــر الضــوء علــى الزاويــة التــ ٩٠٠٠ مــن

والتعديالت المقترحـة علـى النظـام األساسـي للمحكمـة اإلداريـة لمنظمـة العمـل الدوليـة والسياسـات  المنظمةفي  التحّول
قضــايا أخــرى لهــا تــأثير علــى قــدرة  أربــع ويتطــرق التقريــر أيضــًا بإيجــاز إلــىلتحرش واالســتغالل الجنســي. المتعلقــة بــا

عــد، عــن بُ العمــل و ، الالئــقعمــل الومكــان وهــي: ترتيبــات العمــل المرنــة،  المــوظفين علــى تحقيــق واليتنــا المشــتركة، أال
ة خامســـال. واســـتكماًال لهـــذا التقريـــر، ســـيتم إلقـــاء بيـــان شـــفوي أمـــام المجلـــس التنفيـــذي خـــالل دورتـــه التنقـــل الجغرافـــيو 

  .ائةالم ن بعديواألربع
  
ــلة لمعالجـــة فجـــوات التوظيـــف المتعلقـــة   -٢ ــا المتواصـ ونعتـــرف نحـــن، جمعيـــات المـــوظفين، بجهـــود اإلدارة العليـ

دات السياسـات والمبـادئ التـي تتعـاطى م بـالجهود المبذولـة فـي اقتـراح مسـوَّ بالتنوع والتكافؤ بين الجنسين. كما أننا نسـلّ 
المبــادرات الراميــة إلــى تقــدير التميــز، والتــي تهــدف إلــى تعــديل المتطلبــات مــع مســألتي التطــوير المهنــي واإلدارة مثــل 

بحيث تستوعب طيفـًا أوسـع مـن المـوظفين فـي العمليـة التنافسـية المتبعـة  إلعالنات عن الوظائف الشاغرةالواردة في ا
  ية.لشغل درجات وظيفية أعلى، والتي تنظم تنقل الموظفين الذين عملوا في مراكز عمل شاقة أو نائ

  
  التحّولبرنامج عمل 

  
بالهيكــل المــوظفين إلــى جميــع المــديرين اإلقليميــين إلعــالم  المــدير العــام انضــم، ٢٠١٩مــارس  آذار/ ٧فــي   -٣

واءمــة هياكــل جميــع المكاتــب الرئيســية. علــى أساســه مأيضــًا  تتمالرئيســي، الــذي ســالمنظمــة مقــر التنظيمــي الجديــد ل
ــا التـــي  ــديرنا للعمـــل بـــروح الفريـــق علـــى مســـتوى اإلدارة العليـ ــًا ونـــود أن نعـــرب عـــن تقـ ــديماجتمعـــت معـ رؤيـــة  بغيـــة تقـ

تحقيــق األهــداف الملياريــة الثالثيــة علــى النحــو المحــدد فــي مــن أجــل بعها المنظمــة ســاليب العمــل الجديــدة التــي ســتتّ أل
مـدير العـام بأنـه لـن يـتم ذي قطعـه التعّهد الـال. كما يقّدر الموظفون ٢٠٢٣-٢٠١٩العام الثالث عشر، برنامج العمل 

  ل الذي ستخوضه المنظمة في المستقبل القريب.التحوّ برنامج عمل فقدان أي وظائف نتيجة 
  
جهـاد إلبل للتواصل فـي الوقـت المناسـب وبشـفافية للحيلولـة دون تعـريض المـوظفين ومن الضروري إيجاد سُ   -٤

ر. إال أن التواصل في الوقت الحالي حـول الكيفيـة التـي ُيحتَمـل أن  زال يـؤثر بهـا التحـول علـى المـوظفين مـاغير مبرَّ
  انتقائيًا وغير حثيث في أحسن األحوال. 

  
  
  
  



  INF./15EB14/    ١معلومات/ /١٤٥ت م

2 

  التعديالت المقترحة على النظام األساسي للمحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية
  
يوافــق هــذا العــام مــرور ســبعين عامــًا علــى بــدء خضــوع منظمــة الصــحة العالميــة للواليــة القضــائية للمحكمــة   -٥

وقـد قُـدِّمت إلـى مجلـس إدارة منظمـة العمـل الدوليـة فـي دورتـه الخامسـة والثالثـين بعـد اإلدارية لمنظمة العمل الدوليـة. 
بمـا فـي ذلـك أحكـام مـن شـأنها أن تكفـل قيـام المنظمـات  الثالثمائة تعديالت على النظـام األساسـي للمحكمـة اإلداريـة،

  المنسحبة بإبداء األسباب الداعية إلى االنسحاب وتقديم معلومات عن التشاور المسبق مع ممثلي الموظفين.
  
هـــذا ولـــم يتوصـــل مجلـــس إدارة محكمـــة العمـــل الدوليـــة إلـــى اتفـــاق بشـــأن التعـــديالت المطروحـــة علـــى النحـــو   -٦

ــذ ــد مـــن جـــدول األعمـــال حتـــى دورتـــه القادمـــة فـــي خريـــف عـــام المقتـــرح، وأرجـــأ هـ ــدم بالشـــكر إلـــى ٢٠١٩ا البنـ . ونتقـ
  الدكتور تيدروس على دعمه بهذا الشأن.

  
  واالستغالل الجنسيالتحرش 

  
دأب ممثلو جميع جمعيات موظفي منظمـة الصـحة العالميـة، بمـا فـي ذلـك الوكالـة الدوليـة لبحـوث السـرطان   -٧
، مــرارًا وتكــرارًا علــى تأكيــد شــواغل المــوظفين حيــال سياســة المنظمــة لمكافحــة األيــدزبرنــامج األمــم المتحــدة المشــترك و 

المقترحــة بشــأن التحـــرش وٕاســاءة اســـتخدام الســلطة واالســـتغالل الجنســي. وقــد التمســـنا أيضــًا مـــدخالت مــن الوحـــدات 
موضـــوع العنـــف القـــائم  الـــذين يتنـــاولون والصـــحة اإلنجابيـــة العـــاملين فـــي إدارة البحـــوث التقنيـــة، وتحديـــدًا مـــن الـــزمالء

 علــى نــوع الجــنس. وخــرج آخــر اجتمــاع عقــده المجلــس العــالمي المشــترك بــين المــوظفين واإلدارة فــي تشــرين األول/
ظـام األساسـي للمـوظفين فيمـا يتعلـق بتوصـيات إلدخـال تعـديالت وتغييـرات علـى الئحـة المـوظفين والن ٢٠١٨أكتـوبر 

  الموضوع.بهذا 
  
  وتشمل تعليقاتنا وطلباتنا إلى اإلدارة ما يلي:  -٨

  التخلــي عــن افتــراض أن التســوية غيــر الرســمية خطــوة أولــى إلزاميــة فــي التصــدي للتحــرش فــي مكــان
 العمل؛

  التـــي تقـــدمها إلـــى ســـائر أنحـــاء  الُمســـَندة بالبّينـــاتمواءمـــة السياســـات الداخليـــة للمنظمـــة مـــع التوصـــيات
 العالم؛

  نســـخة السياســـات المقدمـــة إلـــى فرقـــة العمـــل التابعـــة لمجلـــس الرؤســـاء التنفيـــذيين فـــي منظومـــة تحســـين
التصــدي للتحــرش الجنســي علــى نطــاق منظومــة األمــم المتحــدة، شــأن األمــم المتحــدة المعنــي بالتنســيق ب

ــام،  ــامـــة مقّدمـــالمـــدخالت الباالســـتعانة بالتـــي أنشـــأها األمـــين العـ بع ن مكتـــب االمتثـــال واألخالقيـــات التـ
 المجلس العالمي المشترك بين الموظفين واإلدارة؛اجتماع لمنظمة على النحو المتفق عليه في ل

  ُــاحات بشــــأن الم ــائر األطــــراف ال تــــدفعات التــــي قــــد َســــبَ الَ تقــــديم إيضــ ــهود وســ ــررةاإلدارة والشــ ــى  متضــ إلــ
مباشــرًة فــي بــدء ، بمــا فــي ذلــك الحــاالت التــي ال يرغــب فيهــا الطــرف المتضــرر المطالبــة بــإجراء تحقيــق

 ضي فيها بشكل آخر؛ العملية اإلجرائية الرسمية أو المُ 

  ــق و ــة إلتمــــام عمليــــة التحقيــ ــد نهائيــ ــد مواعيــ ــكاوى نتهــــاء التحديــ ــــة بشــ اللجنــــة االستشــــارية العالميــــة المعني
، والتعّهــد بــااللتزام بتعقّــب هــذه المؤشــرات وغيرهــا مــن "مؤشــرات األداء األساســية" مــن عملهــا التحــرش

مـع الحفـاظ  توقيـت أكثـر مالءمـةفـي  المرجـّوة حصـائلال بلـوغخص هذه اآلليـات، وبالتـالي تعزيـز فيما ي
 على الجودة ومراعاة األصول القانونية؛
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 ــائر  رفـــع ــين مّتخـــذي القـــرارات سـ فـــي حـــاالت التحـــّرش الجنســـي، عـــدا المـــدير العـــام والمـــديرين اإلقليميـ
الـداخل والخـارج بـأن هـذه  ات النابعـة مـنالتصـور على ضـوء من تسلسل القيادة  ومدير الموارد البشرية،

 األطراف لن يمكنها التزام الحيادية؛

  ّش واإلجــراءات التمييــز بوضــوح فــي نطــاق وثيقــة السياســات بــين اإلجــراءات المّتبعــة فــي حــاالت التحــر
 ش الجنسي.المتعلقة بحاالت التحرّ 

  
، أعربنــا عــن تقــديرنا للجهــود ٢٠١٨أثنــاء االجتماعــات الدوريــة مــع المــدير العــام فــي الربــع األول مــن عــام و   -٩

الجهــاز اإلداري ودائــرة إدارة المــوارد البشــرية الســتيعاب بعــض طلباتنــا، لكننــا شــاطرنا أيضــًا بشــكل المبذولــة مــن ِقَبــل 
   ش على نحو شامل.ي للتحرّ لتصدّ منفتح توقعنا بضرورة أن تمسك المنظمة بزمام القيادة في ا

  
انبثقـت عـن بعـض وكـاالت األمـم المتحـدة فـي النصـف األول مـن التـي  ش الجنسـيالتحرّ قصص كثرة ٕازاء و   -١٠

، ُأِحطنـــا علمـــًا كـــذلك بـــأن األمـــين العـــام لألمـــم المتحـــدة طلـــب مـــن فرقـــة العمـــل التابعـــة لمجلـــس الرؤســـاء ٢٠١٨عــام 
ــي منظومـــة األمـــم  ــدة، التنفيـــذيين فـ ــاالت األمـــم المتحـ ــع وكـ ــن جميـ ــين مـ المتحـــدة المعنـــي بالتنســـيق، التـــي تضـــم ممثلـ

ــايير المقـــررة لجميـــع وكـــاالت األمـــم  بمـــا ــد أدنـــى للمعـ فيهـــا منظمـــة الصـــحة العالميـــة، أن تضـــع سياســـة نموذجيـــة كحـ
سـتوى المـدير العـام المتحدة. وبناًء علـى هـذا التوجيـه مـن األمـين العـام لألمـم المتحـدة، تـم التوصـل إلـى اتفـاق علـى م

 خاصــةسياســات  وضــع سياســة/ب المتعلقــةبــين جمعيــات مــوظفي منظمــة الصــحة العالميــة واإلدارة بتعليــق المناقشــات 
ش الجنســـي لحـــين قيـــام فرقـــة العمـــل بإصـــدار "السياســـة النموذجيـــة" ش والتحـــرّ منظمـــة الصـــحة العالميـــة بشـــأن التحـــرّ ب

ســـيتم إجـــراء دراســـة استقصـــائية علـــى نطـــاق األمـــم المتحـــدة بشـــأن  ش الجنســـي. كمـــا نمـــا إلـــى علمنـــا أنـــهرّ بشـــأن التحـــ
العمــل و  ،وتـأمين البيانـات ورفـاهيتهم سـالمة المـوظفين فيمــا يخـصش الجنسـي. وقـد ُعوِلجـت الشـواغل الرئيسـية التحـرّ 

  .الموظفينويسرنا أن نرى أنه تم مؤخرًا تقاسم النتائج مع ش الجنسي. الدراسة االستقصائية بشأن التحرّ  جاٍر في
  

المجلــس العــالمي المشــترك بــين  فــي اجتمــاعأيضــًا حثّــت جمعيــات مــوظفي منظمــة الصــحة العالميــة اإلدارة و   -١١
ش فـــي وضـــع مســـودة سياســـة منقحـــة بشـــأن التحـــرّ المـــوظفين واإلدارة علـــى أال تنتظـــر حصـــيلة الدراســـة االستقصـــائية ل

أن اإلدارة  تناشـدكمـا  ال ُيسـتهان بـه مـن المـوظفين لـه. ش وتعـّرض عـددمكان العمل، إزاء شيوع هذا النوع مـن التحـرّ 
التشــاور مــع المــوظفين مــن الوحــدات التقنيــة ذات الصــلة (وبــاألخص إدارة البحــوث والصــحة اإلنجابيــة) فــي  تواصــل

  ش الجنسي.ة بتحديث سياسة المنظمة بشأن التحرّ متعلقجميع المراحل ال
  

  ش فيما يلي:بشأن سياسة التصدي للتحرّ  مقبلةالخطوات الويتمثل موقف جمعيات الموظفين حيال   -١٢

  ّمنظمــة الصــحة العالميــة سياســة لعمــل ســتكون مكّملــة لش فــي مكــان امســودة السياســة المتعلقــة بــالتحر
 ش الجنسي؛بشأن التحرّ المنقحة 

  ــة الرائـــدة فــي مجــال الصـــحة، أن تحــدد معيــارًا عـــالى ينبغــي لمنظمــة الصــحة العالميـــة، بوصــفها الوكال
ــتوى للغايـــــة  ــة/المســـ ـــاق السياســـ ـــي نطــ ــرّ  فــ ــة للتحـــ ــرّ السياســـــات المناهضـــ ــل والتحـــ ـــان العمـــ ــي مكــ ش ش فـــ

  الجنسي؛

  نعــارض إرســال السياســات إلــى جميــع المــوظفين عــن طريــق اإلدارة، حيــث يتــيح ذلــك لــإلدارة أن تنتقــي
ات ذات مغــزى راء مشــاور وتختــار أحكامــًا يمكــن تحريفهــا لصــالحها وبمــا يضــّر بــالموظفين. وينبغــي إجــ

المـدخالت المقّدمـة مـن الـزمالء المختصـين باالسـتعانة بوفق األصـول،  الُمنتَخبينلموظفين مع ممثلي ا
 بالنواحي التقنية.
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  العدالة الداخليةنظام مكان العمل الالئق و 
  

ل الخمســة، وُتعــاَلج بشــكل مختلــف تنــدرج مبــادرة مكــان العمــل الالئــق كبنــد فرعــي ضــمن أحــد تيــارات التحــوّ   -١٣
 ومـع، جميعـاً  األقـاليم بـاختالفتمامًا في كل مكتب رئيسي. وقد جرت العـادة علـى أن الثقافـة داخـل المكاتـب تختلـف 

  تزايد معدالت التنّقل يزداد دور اإلدارة السليمة للموارد البشرية، ال مجرد تنظيم شؤون الموارد البشرية.
  

ــالمقر الرئيســي والجهــاز اإلداري لمنظمــة الصــحة العالميــة، اللــذالمــوظ جمعيــةوتعتبــر   -١٤ ن يعمــالن معــًا افين ب
األنشـطة المندرجــة تحـت مظلـة مبــادرة مكـان العمــل وثيــق بـدعم كامـل مــن المـدير العــام واإلدارة العليـا، أن  علـى نحـو

ـــتركة  ـــي مكونــــات الالئــــق المشـ ــين المــــوظفين واإلدارة هـ ــل التبــ ــامج عمــ ــذ برنــ ــية لتنفيــ ـــل أساســ ـــّول. وبــــاألخص، يعمـ حـ
مجـرد وثيقـة أساسـية  الموظفون واإلدارة فـي أنحـاء المنظمـة معـًا لتنفيـذ أسـاليب عمليـة تكفـل أن يصـبح ميثـاق القـيم ال

للمنظمـة بــل جـزءًا مــن حياتهــا العمليـة اليوميــة. ومـا فتــئ مكتــب أمـين المظــالم يشـكل جــزءًا ال يتجــزأ مـن مبــادرة مكــان 
  القوة منذ إنشائه.عناصر  من مهماً  عنصراً العمل الالئق و 

  
بطريقة منصفة وٕايجابية وغير متحيزة مـن بـين الوظـائف األكثـر أهميـة فـي مجـال  يةالبشر  الموارد إدارة وتعدّ   -١٥

ــق اإلدارة و  ــوظفينرة إداالقيــــادة المهنيــــة. ولضــــمان تحقيــ ــتخدام جيــــدة للمــ ــاءة اســ ــع تجنــــب ممارســــات مــــن بينهــــا إســ ، مــ
الرديئـة  ممارسـاتالش والمعاملـة غيـر المنصـفة وغيـر العادلـة وسـائر واالنحيـاز الشخصـي والتحـرّ السلطة والمحسوبية 

 يلــزم، فضــًال عــن التصــدي ألي إخــالل بمعاملــة المــوظفين معاملــًة منصــفة ومتســاوية ونزيهــة، يةبشــر مــوارد الدارة الإل
  فية.يتسم باالستقاللية والفعالية الوظيفية والشفا للعدالة الداخلية إيجاد نظام

  
ــاء مزيـــد مـــن الضـــوءومـــع ضـــرورة   -١٦ ــاح الـــدور المنـــوط بمختلـــف الـــدوائر إل إلقـ ـــة يضـ ــة فـــي نظـــام العدال المعنيـ

ــة الصـــحة العالميـــة، ربمـــا كـــان مختلـــف  حيـــث قـــد يفضـــلإتاحـــة فـــرص أكبـــر للمـــوظفين  مـــن المفيـــد الداخليـــة بمنظمـ
أي قضـــايا مثيـــرة للقلـــق أن ممـــن يواَجهـــون ة لمعالجـــة قضـــية بعينهـــا. وٕاذ يمكـــن للـــزمالء تباينـــبل مانتهـــاج ُســـ الـــزمالء

إجــراء مناقشــات غيــر رســمية بــين المــديرين  كتلــك التــي يــتم توفيرهــا عبــر رســمية،غيــر  خــدماتيختــاروا التشــاور مــع 
ات صـــحة المـــوظفين ، أو استشـــارة األخصـــائي النفســـي للمـــوظفين، أو مستشـــار المـــوظفين، أو إدارة خـــدموالمـــوظفين

ات المــوظفين، مــن الضــروري إيجــاد قــدر كــاٍف مــن جمعيــوعــافيتهم، أو المــوارد البشــرية، أو مكتــب أمــين المظــالم، أو 
وقـــد  وٕاعـــالم الـــزمالء بصـــورة مالئمـــة بهـــذه الخيـــارات وباالختالفـــات القائمـــة بينهـــا. الخـــدماتالتنســـيق فيمـــا بـــين تلـــك 

، قيـام الفريـق المعنـي بـالتحول العـالمي بجمـع األفرقـة أو المكاتـب التـي يمكـن شهدنا مؤخرًا، بعد اإلعالن عـن التحـّول
. لــدى المــوظفين بعــد التحــّوللالســتجابة لشــواغل مــا المثلــى  طريقــةال جتمعــينللمــوظفين استشــارتها معــًا كــي يناقشــوا م

ويمكــن أن تكــون وســيلة فعالــة ونــود أن تســتمر هــذه المبــادرة حتــى بعــد انتهــاء التحــّول باعتبارهــا طريقــة جيــدة للتــرابط 
  تتيح االستجابة في التوقيت المناسب لشواغل الموظفين وتساعد على معالجة الحاالت قبل تفاقمها.

 
ــام   -١٧ ــة، فـــإن عناصـــر نظـ ــة الداخليـــةوبصـــفة عامـ ــراء  العدالـ ــة، كمـــا الحـــظ فريـــق الخبـ ــا عالجيـ ــي أغلبهـ هـــي فـ

  الخارجي المكلف باستعراضه من ِقَبل المدير العام.
  

، ُيقتـَرح اتخـاذ الخطـوات العدالـة الداخليـةة القضايا المطروحة وتمهيـد الطريـق لتحسـين نظـام تابعومن أجل م  -١٨
  التالية:

  إنشــاء لجنــة معنيــة بالتنســيق واالســتجابة علــى نطــاق المنظمــة، ُيعَهــد إليهــا بالتحليــل ودعــم التنفيــذ مــن
مـن جانـب المـدير العـام والمـديرين والمتّفـق عليهـا على صعيد المنظمة قّدمة خالل رصد التوصيات الم

 اإلقليميين؛
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  المنفَّـــذة حـــديثًا  العدالـــة الداخليـــةأن تجـــري الوحـــدة المعنيـــة بـــالتقييم تقييمـــًا بشـــكل منـــتظم لعناصـــر نظـــام
 ؛ةغير رسميأم  ةرسميوالقائمة، سواء كانت 

 القائمـة فـي قضـايا النزاعـات،  أمـين المظـالم تقـارير إلـى المـدير العـام بشـأن االتجاهـات دمضـمان أن يقـ
 فيها النزاعات، مع الحفاظ على السرية؛ التي تشتدّ  مجموعاتالوحدات واإلدارات وال تحدَّد فيها

  ــين مواصــــلة ــن أمــ ـــر مــ ــه بتقريـ ـــة لــ ـــة واإلدارة التابعـ ـــامج والميزانيـ ـــة البرنـ ــذي ولجنـ ــس التنفيــ ــد المجلــ تزويــ
 المظالم، يسلط الضوء على االتجاهات العامة؛

  لقضـــايا اإلداريـــة وحـــل النزاعـــات فـــي المراجعـــة التـــي يجريهـــا المراجـــع الـــداخلي لكيانـــات منظمـــة اإدراج
 الصحة العالمية.

 
  ترتيبات العمل المرنة

  
إدراكـــًا للمنحـــى اإلداري لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة باتجـــاه مواءمـــة ممارســـات المنظمـــة مـــع تلـــك القائمـــة فـــي   -١٩

واألســـاس سياســـة الســـفر فـــي مهـــام رســـمية، رات األخيـــرة ليـــتمثلـــه التغي ســـائر منظومـــة األمـــم المتحـــدة (علـــى نحـــو مـــا
إدارة  أن تتبّنـــىش)، تلـــّح لجنـــة المـــوظفين علـــى المنطقـــي لتنفيـــذ اســـتقطاعات األجـــور، وخطـــط مراجعـــة سياســـة التحـــرّ 

عــد علــى نحـــو مــا أوصــى بـــه المجلــس العــالمي المشـــترك بــين المـــوظفين المنظمــة سياســة شـــاملة بشــأن العمــل عـــن بُ 
ـــام و  ــي عــ ــف ٢٠١٧اإلدارة فـــ ـــي جنيـــ ــدة فــ ــ ـــم المتحـ ـــب األمــ ـــة لمكتــ ـــل المرنــ ـــات العمــ ــع سياســـــة ترتيبــ ــا يتماشـــــى مـــ ــ ، بمـ
 ١هـــذه السياســـةأن تحـــّل ). وينبغـــي ٢٠٠٣مـــايو  أيـــار/ ٣٠، بتـــاريخ )٢٠٠٣/٢٨جنيـــف/ تعمـــيم إعالمـــي/( وثيقـــةال(

عمــل  وقــعأحكــام للعمــل مــن مبحيــث تُــدَرج فيهــا " علــى أســاس َعَرضــيعــد "العمــل عــن بُ  الراهنــة بشــأن سياســةال محــلّ 
بـــديل، لمـــدة أقصـــاها يومـــان فـــي األســـبوع، شـــريطة اتخـــاذ ترتيبـــات مالئمـــة واالتفـــاق علـــى مخرجـــات العمـــل ووســـائل 
االتصال. وتـدرك لجنـة المـوظفين وسـائر وكـاالت األمـم المتحـدة أن ترتيبـات العمـل المرنـة هـي جـزء مـن مكـان عمـل 

 شخصية للعاملين.حياة الية والمهناد توازن أفضل بين احتياجات الحياة العصري وأداة مهمة لزيادة اإلنتاجية وٕايج
  

  التنّقل
  

إذا ُنفِّــذت بشــكل  –نهــا التحــّول يمكّ برنــامج عمــل ورد ذكــر التنّقــل كحلقــة رئيســية فــي سلســلة جــدول أعمــال   -٢٠
هــا طبقــًا للواليــة المســندة مهامقــوى عاملــة عصــرية تــؤدي  اســتبقاءأن تســاعد المنظمــة علــى رعايــة و  –جيــد وحصــيف 

خــدماتنا حيثمــا تمــّس الحاجــة إلــى معارفنــا  وعلينــا أن نقــدمإليهــا. ونتفــق مــع المــدير العــام علــى أننــا ننتمــي إلــى العــالم 
مــدى تمكــين ل ســيكون اختبــاراً  ومــا بعــده ٢٠١٩بشــكل ملمــوس فــي عــام ومهاراتنــا وخبراتنــا. إال أن بــدء تنفيــذ التنّقــل 

عدمه. على أن من األهمية بمكان أن نعتـرف بـأن التنّقـل واقـع فعلـي وأن المـوظفين يتحركـون المنظمة لموظفيها من 
  بمعدالت متزايدة داخل األقاليم والمقر الرئيسي وفيما بينهما.

  
أن الــزمالء عبــر مختلــف  ٢٠١٨وقــد أظهــرت الدراســة االستقصــائية التــي ُأجِرَيــت علــى المــوظفين فــي عــام   -٢١

يدعمون التنّقل بوجه عام، طالما أنه يقترن بمراعـاة ظـروف المـوظفين الشخصـية والعائليـة ويتـيح المستويات واألقاليم 
فرصــًا للترقــي الــوظيفي. وأخبرنــا الموظفــون أنهــم ال يعلمــون ســوى القليــل للغايــة عــن التنّقــل اإللزامــي المرتقــب، وأنهــم 

                                                           
ـــي    ١ ـــي  https://hr.un.org/page/flexible-working-arrangementsانظــــر الموقــــع اإللكترونـ ـــان/ ١٠(تــــم االّطــــالع فـ  نيسـ

  ). ٢٠١٩  أبريل
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وتـذهب توقعـاتهم يعنيه التنقّـل بالنسـبة إلـيهم. سـيشعرون بـأنهم مسـتبَعدون مـن مسـار تـدّفق المعلومـات وال يفهمـون مـا 
هة للتنّقل اإللزامي ستكون أخالقية وأن تنفيذه سيتسم بالشفافية واإلنصاف. إلى   أن المبادئ الموجِّ
  

ــه  -٢٢ ــ ويجـــدر التنويـ ـــل بـ هـــة للتنقُّ ــية الموجِّ ــوظفين اتفقـــا علـــى المبـــادئ والمتطلبـــات األساسـ ــي المـ أن اإلدارة وممثلـ
زال ). إال أنــه مــا٢٠١٨أكتــوبر  المجلــس العــالمي المشــترك بــين المــوظفين واإلدارة فــي تشــرين األول/(خــالل اجتمــاع 

 هــذا فضــًال عــن األضــرار الناجمــة عــنيتعــين قطــع شــوط طويــل لالنتقــال مــن المبــادئ العامــة إلــى إجــراءات محــددة. 
. قـــت طويـــل أكثـــر مـــن الـــالزمتلـــك الفراغـــات التـــي تحجـــب المعلومـــات وتحيطهـــا بســـياج مـــن الســـرية والتـــي ســـادت لو 

ومازلنـــا بانتظـــار أن نشـــهد خارطـــة الطريـــق وخطـــة التنفيـــذ الخاصـــة بـــاإلدارة، باإلضـــافة إلـــى آليـــات التنفيـــذ والمعـــايير 
  .٢٠١٩تطبيقها عندما يدخل التنّقل اإللزامي حيز التنفيذ ألول فوج من الموظفين في وقت الحق من عام  زمعالم
  

التنّقـل الجغرافـي خـالل مرحلتهـا الطوعيـة، شـأن العـام لسياسـة منظمـة الصـحة العالميـة بويحدد تقريـر التقيـيم   -٢٣
تنفيــذ التنّقــل ل المثلــى لفــرصا تهيئــةمتطلبــات يتعــين اســتيفاؤها مــن أجــل  ٢٠١٩،١ينــاير  الصــادر فــي كــانون الثــاني/

ي خلـص إليهـا التقريـر ويتطـابق كثيـر مـن االسـتنباطات التـ نصـف.سـلس وفعـال وم علـى نحـوالجغرافي فـي المنظمـة 
ك علـى التحـرّ  نـاسمع شواغل الموظفين. وباألخص، ينبغـي أال يكـون التنّقـل الجغرافـي ممارسـة آليـة للتنـاوب تجبـر ال

يــة. بــل يتعــين أن يكــون أداة اســتراتيجية مهنال مســاراتهمتهم و تضــطرهم إلــى االختيــار بــين عــائال ك أومــن أجــل التحــرّ 
ـــة  ــاز واليـ ــاهمة فــــي إنجــ ـــا والمســ ــة مهامهـ ــى تأديــ ـــل علــ ــز العمـ ــدرة مراكــ ــز قــ ــارات، وتعزيــ ــاة الوظيفيــــة والمهــ إلثــــراء الحيــ

وضــعًا مثمــرًا للجميــع  ســَند بالبّينــاتوالبــد أن يكــون التنّقــل الجغرافــي المصــّمم جيــدًا والتــدريجي والالئــق والمُ المنظمــة. 
  تلبية التوقعات المشروعة للدول األعضاء في المنظمة ومديريها وموظفيها على نحو مشترك.من أجل 

  
 تعريفإرسـاؤها إال تـدريجيًا وينبغـي تشـجيعها بـال جـبنتفق مع الُمَقيِّمين على أن ثقافة التنّقـل الجغرافـي ال يو   -٢٤

  ططات التطوير الوظيفي.ضمن معايير تقييم األداء ومخبقصص النجاح في إدماج التنّقل الجغرافي 
  

ــة مــــن   -٢٥ ــا العاملــ ــة بشــــأن وضــــع قواهــ ــذي تواجهــــه منظمــــة الصــــحة العالميــ ــدي الــ ــع شــــواغلنا مــــن التحــ كمــــا تنبــ
فئـات وظيفيـة  األخصائيين المهنيين. وينبغي أن تضطلع شبكات الموظفين من الخبراء المنتمـين إلـى مجـاالت خبـرة/

  بدور أساسي في القرارات المتعلقة ببدء تنفيذ التنّقل. محددة والعاملين في مستويات مختلفة بالمنظمة
  

مواءمـة السياسـة التـي ُصـمِّمت منـذ عـدة سـنوات بحيـث تعكـس اإلطـار  ، وهي أنه يجـبثمة حقيقة واضحةو   -٢٦
 الجديد لتنفيذ برنامج العمـل العـام الثالـث عشـر وتراعـي التغييـرات التنظيميـة المصـاِحبة للتحـّول. والبـد أن تـتم مواءمـة

  التنّقل مع هذا اإلطار الجديد في إطار من التشاور الوثيق بين الموظفين واإلدارة، من أجل تحقيق ما يلي:

 تــدعم االســتراتيجية المؤسســية العامــة  اج التنّقــل الجغرافــي فــي صــميم اســتراتيجية توظيــف متماســكةر إد
 ؛ترعاهم في نفس الوقتالموظفين و  وتحميللمنظمة 

  ــــوافز ــة حـ ــ ــديم مجموعـ ــ ــب تقـ ــ ــقل المواهـ ــ ـــة، وصـ ــ ــؤون اإلداري ـــوظيفي، والشـــ ــ ــــي ال ــمل الترقـ ــ ــوظفين تشـ ــ للمـ
 والمعارف، وتخطيط التعاقب، وٕادارة األداء؛

                                                           
  متاح على الموقع اإللكتروني    ١

https://www.who.int/about/what-we-do/evaluation/corporate-evaluations/thematic-evaluations  تــم االّطــالع فــي)
 ).٢٠١٩أبريل،  نيسان/ ١٠
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 مـــع نظــام موحـــد الــدوليين وضــع إطــار مفّصـــل علــى قيـــاس المنظمــة لوظـــائف األخصــائيين المهنيـــين ،
فــي ذلــك وظــائف  لأللقــاب الوظيفيــة وتوصــيفات المناصــب، والــدرجات والمســارات المهنيــة، بمــا ســقومت

 د بها مواقع بعينها؛ فرّ تالخبراء التي ت

  التحرك واالستقرار في البيئات المعيشية الجديدة والتعريف بها؛عمليات على تدابير لتيسير االتفاق 

  الشفافية والعدالة الكاملة في اختيار من ينبغي أن يذهب ومتى وأين؛ضمان 

 كاتب المنظمة.كفالة أن تكون السياسة عالمية وتشمل جميع م 
  

ومـــن األهميـــة بمكـــان التحلـــي بالنزاهـــة واالنفتـــاح بشـــأن الكيفيـــة التـــي ســـينفَّذ بهـــا التنّقـــل حفاظـــًا علـــى ســـمعة   -٢٧
ثقـة بـأن المنظمـة سـتراعي مصـالحهم وا علـى ويشاركون فيهـا فقـط إذا كـان هذه اإلجراءاتمنظمتنا. وسيتِّبع الموظفون 

  في سياق التنّقل ذي الطابع اإلنساني.وذلك الوظيفي،  النمولنجاح في تحقيق اتمكينهم لمع وحقوقهم، 
  

ــوظفين، التوّجـــ  -٢٨ ــن، جمعيـــات المـ االهتمـــام برفاهيـــة ه بالشـــكر إلـــى أعضـــاء المجلـــس التنفيـــذي علـــى ونـــود نحـ
كـي يسـتمر الموظفـون فـي إعطـاء أفضـل مـا لـديهم واالرتقـاء  موظفي منظمة الصحة العالمية والكيانـات ذات الصـلة،

  بالمنظمة إلى آفاق أعلى.
  
  

=     =     =  


