
  
  
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  ١/معلومات 
  ٢٠١٣ ناير

EB132/IN  

ورة مارغريــت 
عتقـادًا راسـخًا 
ـتمهد الطريــق 
ـحة العالميـة، 
يـدان الصـحة 
م كـي يتسـنى 

  مية.

متحـدة وتعمــل 
ضــرنا اجتمــاع 
 فــي واشــنطن 
ظفين. وعلــى 
حترام وصـحي 

أيضـًا  طرحنـا 
مــوظفين فيمــا 

حة الموظفين 
عـادة االنتـداب 
لتطبيــق علــى 

مـن أن الـرغم 
 لتعيين.

لــى الحــق فــي 
دمـة المسـتمرة 
خيـارات إعـادة 

مـوظفي اإلقلـيم 
لصـحة للبلـدان 
 مــوظفي أمانــة 

 /١٣٢م ت 
ين/ ون الثاني
 NF./1

 

 العامــة، الــدكتو
عالميـة تعتقـد اع
 هــي أمــور ســت
 تحسـين الصـح
لمنظمة فـي مي
ة ألداء عملهـم
 الصحة العالم

مـم الم فـي األ
الــذكر أننــا حض
ان األمريكيــة 
ط خدمــة المــوظ
مـل يتسـم بـاالح
واإلدارة، فإننـا ط
علــى الئحــة الم

من الئح ١٠٥
 فـي عمليـة إع
رات مقترحــة لل

، علـى ا٢٠١٣
على سياسات ا

ت المقترحــة عل
نوات مـن الخد
 واسـتعراض خ

مي؛ وجمعيـة م
وظفي منظمـة ال
ـادئ؛ وجمعيــة 

  ن.

كانو ٢٢ 

   
  عالمية

جديــد لمــديرتنا 
مة الصحة الع
مســائل الهامــة
عمليًا من أجل
 تضطلع به ال
لـى بيئـة مواتيـة
ها في مجال 

موظــف ١٠ ٠
ومــن الجــدير با
 الصــحة للبلــد
ثر علــى شــروط
سـاء مكـان عمـ
ن المـوظفين و
تــرح إدخالهــا ع

٠و ١٠٤٠و 
األهليـة للحـق 

وهــذه التغييــر. 
٣شباط/ فبراير 
ترح إدخالها ع

ــأثير التغييــرات
سـن ١٠ يكمـل 

ف عند تحديد 

 الخـدمات العـالم
ي؛ وجمعيـة مـو
رب المحــيط الهــا
بحوث السرطان

جمعيات
صحة الع

ت فــي العــام الج
 موظفي منظم

اء علــى الماآلر 
ض اإلصالح ع
ستراتيجي الذي
ـا فـي حاجـة إل
لمنظمة وتنفيذ

٠٠٠مثـل نحـو 
وم ١. المنظمــة

ضــافته منظمــة
قتراحــات ســتؤث
ة، بما فيها إرس
م للعالقـات بـين
لتغييــرات المقت

٤٢٠ي المواد 
لخاص بمـدة ا
غيــر المتقطعــة.

من ش ابتداءً ن 
التغييرات المقت

ئل رئيســية. فتــ
ظـف الـذي لـم 

كموظف  شهور

منظمـة، مركـز 
اإلقلـيم األوروبـي

غــربإقلــيم وظفي 
وكالة الدولية لب

 ممثل ج
ظمة الص

طيــب األمنيــات
 فإن جمعيات 
ى توافــق فـي ا
وتحقيق أغراض
ر القيادي االس
ـي أن موظفينـ
ي أداء والية ال

ت مـوظفين تم
الئحــة مــوظفي 

، الــذي استض٢
عــدة اق  اإلدارة

لمسائل الهامة
 واإلطـار العـام
هــادف بشــأن ا

ات التعيين في
وزيادة الشرط ال
ة المســتمرة غي
ظفين الحاليين
ن لن يتأثروا با

ى بضــع مســائ
لن يكـون الموظ
في مدة الستة 

معيـة مـوظفي الم
جمعيـة مـوظفي ا

ة مــوظيا؛ وجمعيــ
معية موظفي الو

  

 مائة
 ل

بيان 
ظفي منظ

إلعراب عــن أط
لتنفيذي. وبعد 
ء والتوصــل إلــى
بات الراهنة، و

تجديد الدورى 
هـذا الصـدد هـ
هم واإلسهام في

جمعيــات ١٠ن 
ي المنظمــة وال

٢٠١٢رة لعــام 
ي ننــاقش مــع 
شأن عدد من ال
 وٕادارة األداء، 
وجــود تشــاور ه

ها على سياسا
تمرة، وت المس

ت مــن الخدمــة
كبير من الموظ
ظفين الحاليين

ى الوقــت، علــى
لغاء الوظيفة لن
 االنتداب وال ف

    
 للمنظمة؛ وجمع
ق المتوسـط؛ وج
نــوب شــرق آســي
حة األيدز؛ وجم

 ي
بعد الم الثون

جدول األعمال

موظ

تهل بياننــا بــاإل
ضاء المجلس ال
 والنقــاش البّنــاء
 على الصعوب
 األعضاء على
ة رئيسـية فـي 
هم ومسؤولياته

ننـا بالتأييـد مـن
ساســي لمــوظفي
مــوظفين واإلدار
فيــه بنشــاط كــي
 كان مثمرًا بش
ترك الخدمـة، 
صــوص عــدم و

  يين.

المقترح إدخاله 
ريجي للتعيينات

ســنوات ١٠إلــى 
ن وعلى عدد ك
وتكرارًا أن الموظ

ز، حرصــًا علــى
نه في حالة إل
حق في إعادة 
                     
 المقر الرئيسي
ظفي إقلـيم شـرق
ـوظفي إقلــيم جن
المشترك لمكافح

لس التنفيذ
الثانية والثال 

من ج ٢-١٤

نــود أن نســت 
 ولجميع أعض
شـاور الهــادف 
نظمتنا للتغلب
طلبات الدول 

رسـالة ة. وثمة
هوض بواجباته

ويحظـى بيان 
ـى النظــام األس
س العــالمي للم
مة، وشــاركنا ف
من أن حوارنا 
سن اإللزامية لت
ــا الجديــة بخص
بسياسات التعي

والتعديالت  
ن اإلنهاء التدر
مــس ســنوات إل
ين المستقبليين
 ذكرت مرارًا وت

ونحــن نركــز 
النتداب هو أن

له الحمتقطعة 
                     

جمعية موظفي 
ي؛ وجمعية موظ
يــة؛ وجمعيــة مــو
 األمم المتحدة ا

المجل  
الدورة 
٤البند    

  
  
 

  
  
  
١- 

تشان، 
أن التش
أمام من
وتلبية ط
العالمية
لهم النه

  
٢- 

بمقتضــى
المجلــس
العاصــم
الرغم م
فإن الس
مخاوفنــ
يتعلق ب

  
٣- 

تتضمن
مــن خم
الموظفي
اإلدارة 

  
٤- 

إعادة ا
غير الم

           
ج     ١

األفريقي
األمريكي
برنامج 
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شـهرًا) بإرسـال  ١١االنتداب. ويعني ذلك إمكانية إنهاء أي عقد لموظف خدم لمدة طويلة (تصل إلى تسع سنوات و
إخطـــار لـــه قبـــل تـــرك الخدمـــة بثالثـــة شـــهور فقـــط. ونحـــن، بصـــفتنا مـــوظفين مـــدنيين دوليـــين، لـــيس لـــدينا أي تـــأمين 

ة وال أي مخطط ضمان اجتماعي آخـر يـوفر لنـا تغطيـة ماليـة فـي الفتـرة التـي تفصـل مؤسسي أو وطني ضد البطال
المــوظفين تحــت  عم وجــود شــبكة للضــمان المــالي أن يضــبــين تــرك العمــل وااللتحــاق بوظيفــة أخــرى. ومــن شــأن عــد

س ضغط شديد، وخصوصًا الموظفين الذين يغادرون مركز عملهم بسرعة ويضطرون إلى سحب أبنائهم من المدار 
يكـون ذلـك فـي  اى وظائف ومدارس جديدة، وغالبًا ممن أجل العثور علفي منتصف السنة الدراسية، بينما ُيهرعون 

بلــد آخــر. وهــذا الوضــع لــيس وضــعًا نظريــًا فــنحن شــهدنا هــذه الحقيقــة المؤســفة والصــعبة تتكــرر كثيــرًا أثنــاء عمليــة 
رهــا بــالموظفين الــذين لــيس لهــم الحــق فــي إعــادة خفــض عــدد المــوظفين التــي تمــت فــي المقــر الرئيســي، ولحقــت آثا

  االنتداب.
  
 :ســنوات ١٠إن جمعيــات المــوظفين تعــارض إطالــة مــدة األهليــة إلعــادة االنتــداب مــن خمــس ســنوات إلــى   -٥

فمــن شــأن هــذا اإلجــراء اإلصــالحي أن يتســبب فــي تــدهور الحمايــة االجتماعيــة المحــدودة الموجــودة اآلن، وال يفهــم 
سـنوات  ١٠أو كيف ستؤدي إطالة مدة األهليـة المشـترطة إلعـادة االنتـداب مـن خمـس سـنوات إلـى الموظفون لماذا 

إلى التقدم نحو تحقيق هدف "تعزيز كفاءة القـوى العاملـة وفعاليتهـا ومرونتهـا". فـالتغيير المقتـرح قـد يـؤثر سـلبًا علـى 
لــذين التحقــوا بالعمــل فــي المنظمــة ويعنــي المــوظفين ا :ســنوات أيضــاً  ١٠خدمــة المــوظفين الــذين عملــوا أكثــر مــن 

بتعيـين مؤقــت وظلــوا يعملــون بهــذه الصـفة عــدة ســنوات قبــل أن يــتم تعييــنهم بعقـد محــدد المــدة. وقــد طلبــت جمعيــات 
المـــوظفين إجـــراء تحليـــل للتكـــاليف والفوائـــد يبـــين كيـــف يمكـــن أن يصـــب التغييـــر المقتـــرح فـــي مصـــلحة المنظمـــة، 

موظفيها، وذلك نظرًا ألن االقتراح يبدو أيضًا غير متسق مع عمليـة إصـالح يتسق مع واجبها الخاص برعاية  وبما
العقود المقترحة داخل نظام األمـم المتحـدة الموحـد ومعـايير العمـل الدوليـة، وكـذلك القواعـد التنظيميـة األخـرى، مثـل 

قيـق التكـافؤ بـين الجنسـين التنقل والتناوب، واجتذاب واستبقاء أفضل الموظفين تأهيًال، من جميع أنحـاء العـالم، وتح
  في القوى العاملة والحفاظ عليه.

  
مــن الضــروري وضــع نمــوذج للتــزود بــالموظفين يجســد احتياجــات المنظمــة وتــرى جمعيــات المــوظفين أن   -٦

ومصالحها في األمد القصير والمتوسط والطويل، ويتـيح اإلدارة االسـتراتيجية للقـوى العاملـة. ونحـن نواصـل التشـديد 
الفصـل الواضـح بـين الوظـائف وعقـود المـوظفين، وكـذلك الفصـل بـين المناصـب القصـيرة المـدة والطويلـة على قيمة 

المـــدة. فمـــن الضـــروري أن تتطـــور الوظـــائف ومهامهـــا اســـتجابة لألولويـــات الصـــحية العالميـــة والُقطريـــة ومـــن حـــق 
عبــر الوظــائف هم التحــرك المــوظفين أن تكــون لهــم طموحــات مشــروعة فــي الصــعود الــوظيفي، وينبغــي أن ُيتوقــع مــن

التغير في األولويات، مع الحفاظ فـي الوقـت نفسـه علـى اسـتقالليتهم. ويجـب أن يكـون نمـوذج القـوى العاملـة حسب 
لمرونــة القــوى متوائمــًا مــع القــيم األساســية للمنظمــة ومجســدًا لهــا، بمــا فــي ذلــك االنتمــاء والنزاهــة. وتلــك هــي رؤيتنــا 

  لفرص في المستقبل القريب الستئناف المناقشات بشأن نموذج القوى العاملة في المنظمة.العاملة ونأمل أن تتاح ا
  
وتعــرب جمعيــات المــوظفين عــن قلقهــا ألن االقتراحــات تركــز بشــدة علــى خفــض تكــاليف المــالك الــوظيفي   -٧

ــًا، وتــوفير الحــد دون إيــالء االعتبــار المالئــم لآلثــار المترتبــة بالنســبة إلــى اجتــذاب واســتبقاء أفضــل المواهــب عا لمي
األدنـــى مـــن الحمايـــة للمـــوظفين. وطلبـــت جمعيـــات المـــوظفين تزويـــدنا بتوضـــيحات وتحليـــل مقـــارن لفوائـــد وتكـــاليف 
التعــديالت المقتــرح إدخالهــا علــى الئحــة المــوظفين فــي اجتمــاع المجلــس العــالمي للعالقــات بــين المــوظفين واإلدارة 

لك لمساعدتنا على فهم اآلثـار المترتبـة بالنسـبة إلـى المنظمـة. وفـي ، وذ٢٠١٢الذي ُعقد في تشرين األول/ أكتوبر 
من الئحة الموظفين تشير جمعيات الموظفين إلـى  ٩٢٠إطار عملية التشاور الهادف المنصوص عليها في المادة 

إلينـــــا عقـــــب االجتمـــــاع افتقـــــرت إلـــــى المبـــــررات المســـــندة بالبينـــــات أو إلـــــى أن المعلومـــــات اإلضـــــافية التـــــي قُـــــدمت 
لســيناريوهات البديلــة. ونحــن نعلــم أن الــدول األعضــاء واإلدارات العموميــة ودوائــر األعمــال التجاريــة، ســواء بســواء، ا

  تتطلب هذه المعلومات األساسية البالغة األهمية لتنوير القرارات المتخذة وتبريرها.
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تحليـل خـاص بالجنسـين وحرصًا على الوقـت نعطـي مثـاًال واحـدًا هـو أن جمعيـات المـوظفين طلبـت إجـراء   -٨
للتحــول المقتــرح إلــى شــرط العشــر ســنوات المســتمرة وغيــر المتقطعــة لألهليــة إلعــادة االنتــداب، واألثــر المتوقــع أن 
يترتب على ذلك بالنسبة إلى القوى العاملة في المنظمة. وتعتقد جمعيات الموظفين أن هذا االقتراح فـي حاجـة إلـى 

وث آثار سلبية كبيرة بالنسبة إلى المرأة في المنظمـة، ونظـرًا ألن المـرأة التـزال مراجعة جدية بالنظر إلى إمكانية حد
يثبـت  أقرب مـن الرجـل إلـى التقطـع فـي حياتهـا الوظيفيـة ألسـباب ُأسـرية. ولـم يقـدَّم لنـا أي تحليـل مـن إدارة المنظمـة

اق منظومــة األمــم المتحــدة مخاوفنــا أو يعالجهــا. ونظــرًا اللتزامــات منظمــة الصــحة العالميــة بخطــة العمــل علــى نطــ
في وظائف الفئة المهنية (الفنية) مـن رتبـة  ٢٠١٩بشأن الجنسين من أجل تحقيق التكافؤ بين الجنسين بحلول عام 

الحــظ أن التقريــر الســنوي المقــدم عــن المــوارد نتحليــل يكتســي أهميــة أكبــر أيضــًا. و ال إن هــذافــ) فصــاعدًا، ٤(ف ٤م
فـي المشـاركة العامـة  ٢٠١٢) ذكـر حـدوث انخفـاض فـي عـام ١٣٢/٣٨م تقـة البشرية إلـى المجلـس التنفيـذي (الوثي

  للمرأة في القوى العاملة في المنظمة، وُيعد ذلك أول تراجع ُيرصد في هذا االتجاه على مدى العقد الماضي.
  
نــدرك جميعــًا الخفـض الــذي تــم مـؤخرًا فــي عــدد المــوظفين وفـي النفقــات، كمــا هـو موثــق فــي التقريــر  نونحـ  -٩

ــــة نوي عــــن المــــوارد البشــــرية الســــ ــــب ١٣٢/٣٨م ت(الوثيق ــــات تتطل ــــاط رئيســــية للبيان ــــالث نق ــــاك ث ). ونشــــعر أن هن
  :اهتمامكم، أال وهي

  
ماليـين دوالر  ٧سجلت المنظمـة انخفاضـًا فـي تكاليفهـا المرتبطـة بكشـوف المرتبـات تنـاهز قيمتـه   (أ)

. وفيما يتعلق بالفترة ٪٨,٥إجمالية بنسبة ، أي تحقيق وفورات ٢٠١٢أمريكي في الشهر منذ آذار/ مارس 
مــن المتوقــع أن يــتم التوفيــق بــين تكــاليف المــوظفين وبــين المــوارد الماليــة المتاحــة حســب  ٢٠١٢-٢٠١١

  ).٦التنبؤات (الفقرة 
  

موظفًا من الموظفين المعينـين بعقـود  ٩٣٧سجل إجماًال انخفاض في عدد موظفي المنظمة قدره   (ب)
علـــى مســـتوى كـــل المكاتـــب  ٪١١,٣د مؤقتـــة خـــالل هـــذه الفتـــرة، أي انخفـــاض قـــدره طويلـــة المـــدة أو عقـــو 

  ).٥الرئيسية (الفقرة 
  

مـــن مجمـــوع القـــوى العاملـــة) خـــالل  ٪١٥موظفـــًا ( ٩٨١وفقـــًا لإلســـقاطات الحاليـــة يتوقـــع تقاعـــد   (ج)
تقاعـد عـدد مـن  الفئـات العليـا). ويتوقـعو من موظفي الفئة المهنيـة (الفنيـة)  ٪٢٠السنوات الخمس القادمة (

مــن  ٪٤١,٦(مــن مجمــوع القــوى العاملــة) خــالل الســنوات العشــر القادمــة  ٪٣٢( ٢١٠٢المــوظفين يســاوي 
  ).٥٥موظفي الفئة المهنية (الفنية) والفئات العليا) (الفقرة 

  
بمقـدورنا أن نؤيـده مبـدأ وهو  –التكاليف مع اإليرادات ضرورة مواءمة حول مع أنه ُأجِريت نقاشات كثيرة و   -١٠
الوظائف في تخفيضات المولى لمختلف التبعات التي تخلفها هذه الهتمام فإننا نرى أن ثمة قصور في اال – اً جميع
ويخــامر  المتوســط.فــي الوقــت الحاضــر أم فــي األجــل تنــا فــي مجــال الصــحة العالميــة، ســواء المنظمــة وقيادعلــى ا

 هائـلالعـدد ال علـى مغـادرة التخطيط رداً أن نبدأ النقاش و بق ألوانه الساشعور قوي بأنه ليس من الموظفين جمعيات 
 المناقشة في إطار رؤيةدرج تلك نود أن نوصي بأن تُ و الحالي. في الوقت من ذوي الخبرة المعروفين  الموظفينمن 

نمـوذج  نتـولى وضـع ، وأنالعالميـةتحسين الصـحة تها في األجل المتوسط أو الطويل بغية أنشطأولويات المنظمة و 
مـن قبيـل ، ر أخـرىآثـامـا يترتـب علـى ذلـك مـن والتخطـيط لعـن التنبـؤ  فضـالً الرؤيـة، تلـك توافق مـع يلقوى العاملة ل

آخـذ فـي  دد المـوظفينومـع أن عـالتأمين الصحي للمـوظفين المتقاعـدين. ، ومنها نتهاء الخدمةالالحقة اللتزامات اال
فـي الميزانيـة البرمجيـة س إال. وهنـاك زيـادة متوقعـة فـي األنشـطة زايـد لـيتآخذة في المنظمة التوقعات فإن  االنحسار
علـى الصـحية  أهـم األهـداف والمواعيـد النهائيـةدعمنا لبلـوغ فيما يتعلق بـخاصة ، و ٢٠١٥-٢٠١٤ للثنائية المقترحة
  .، واإلبالغ عن تلك األهداف والمواعيدالدوليالصعيد 
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وبعــض الرئيســي ســيما فــي المقــر الو ، راهنالــفــي الوقــت المــالي المنظمــة ولــئن كنــا نــدرك صــعوبة وضــع   -١١
ينبغـي أن تسـتند لمـوظفين وشـروط الخدمـة الئحـة اعلى إدخالها  المقترحعديالت أن التفإننا نرى المكاتب اإلقليمية، 

ا المتوقـع جنيهـفوائـد للعمليـات حسـابية أساسـية بّينـة بالتفصـيل كمـا ينبغـي مقترنـة بسـيناريوهات م -لى تحليل سليم إ
بمعـــايير العمـــل الدوليـــة األساســـية، وحمايـــة تقّيـــد المســـاءلة والبإلـــى جنـــب مـــع االلتـــزام  ، جنبـــاً قـــراراتمـــن مختلـــف ال

حـــوار هـــادف جـــراء الشـــروط األساســـية إلونزاهتهـــا، وهـــي أمـــور نـــرى أنهـــا تمثـــل  الخدمـــة المدنيـــة الدوليـــةية اســـتقالل
  نظمة والدول األعضاء.المو  ومستنير بين الموظفين

  
اإلطــار الحــالي للنظــام الســتفادة مــن لتعزيــز اه يمكــن إنجــاز المزيــد مـن العمــل جمعيــات المــوظفين أنــرى وتـ  -١٢

المجلـــس العـــالمي القـــوى العاملـــة. وقـــد اّطلعنـــا أثنـــاء انعقـــاد مرونـــة ًا للمـــوظفين تعزيـــز الئحـــة ااألساســـي للمـــوظفين و 
بعـض بأسـماء  قـوائموضـع مثـل  - العمليـاتعلـى تحسـينات إدخال  نأمثلة ععلى  المشترك بين الموظفين واإلدارة

 جنبـاً  أخـرىعمليـة ابتكـارات الخـروج بأن ونرى  .بشكل كبير لتعيينمن أوقات ابدورها قّللت الوظائف واألدوار التي 
المتمثـل فـي زيـادة مرونــة هـدف المنظمـة أن يمضــيا قـدمًا فـي بلـوغ  يمكـنة إداريـة فعالـتحقيـق مراقبـة إلـى جنـب مـع 
إلــى فــي الظــاهر لمــوظفين التــي ترمــي إدخالهــا علــى الئحــة ا التعــديالت المقتــرحيســاورنا القلــق إزاء و . القــوى العاملــة

إعـادة بتكـاليف المعـامالت المرتبطـة مكانيـة زيـادة إعـن ذلـك علـى  ها تنطوي عوضاً ن المزيد من المرونة، ولكنتمكي
المـوارد عـن تحويـل وجهـة داع سـفر دونمـا تأن  هـاويمكنبهـا سـتهان يُ على نحو متواتر، وهي تكاليف ال  العقودبرام إ

  زيادة التكاليف اإلدارية.وتفضي إلى المنظمة، ألعمال عن الجوانب التقنية والبرمجية  بعيداً 
  

الُمتـــاح  )المجلـــس العـــالمي المشـــترك بـــين المـــوظفين واإلدارةانعقـــاد الوقـــت (أربعـــة أيـــام قبـــل ونظـــرًا لضـــيق   -١٣
لمـوظفين الئحـة اعلـى إدخالهـا  التعـديالت المقتـرحبشـأن سياسـة التعيـين األساسية لمناقشة الوثيقة من أجل لتشاور ل

بـأن قـد أبلغنـا اإلدارة ف، التكلفـة جدوىلتحليل عدم وجود أي غياب المعلومات األساسية و ظل وفي  ة،وشروط الخدم
قـد أعربنـا فـي . و حقيقـههـو أمـر تعـّذر تموظفين من الئحة  ٩٢٠مجدية على النحو المبين في المادة إجراء مشاورة 

أمـن صـون بهدف إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة ت نا لمواصلة المناقشات مع اإلدارةعن استعدادإطار مراعاتنا لذلك 
بهـذه المهمـة نهـوض ن في الوقـت المناسـب للالئميتوظيف األشخاص الممن منظمتنا ن الموظفين االجتماعي وتمكّ 

 يمكــن للقــوى العاملــة أن تحقــق مرونــة فعليــة إال بتخطــيط المــوارد البشــرية ونــرى أنــه ال. القيــام بهــمكلفــين نحــن باال
  .جتماعيالضمان االتأمين حماية كافية في سياق و  طويلبوضوح واستراتيجية ألجل 

  
بشـأن إنشـاء صـندوق حمايـة معنـي بشـؤون إعـادة  أوليـاً  وبعد وضع هذا األمر في الحسـبان، قـدمنا مقترحـاً   -١٤

لمـوظفين والمنظمـة علـى غـرار مـن ا مشـتركاً  ُتمـّول تمـويالً البطالـة لشـؤون آليـة تـأمين بمثابة  سيكون والبطالةالنشر 
القطــاع الخــاص. وكــان مــن دواعــي الموجــودة فــي مماثلــة الكثيــرة الصــناديق الصــندوق التــأمين الصــحي للمــوظفين و 

مـع جمعيـات المـوظفين المعنيـة فـي جميـع المشـاورات مزيـد مـن جـراء دعمهـم إلعن اإلدارة يعرب ممثلو سرورنا أن 
التكــاليف غيــر المتعلقــة بــالموظفين، الراميــة إلــى تقليــل لبــذل المزيــد مــن الجهــود كمــا وجهنــا دعــوة أنحــاء المنظمــة. 

 الخيارات المختلفـة قيـد البحـث.مردودية ، وتحليل في المستقبل لمنظمةاالمتبعة في إدارة التزامات نهج واستعراض ال
الئحـة علـى المقتـرح إدخالهـا تعـديالت الفـي  لمضـي قـدماً بشـأن ا ب عن أسفنا ألن اإلدارة اتخـذت قـراراً على أننا نعر 

  جمعيات الموظفين.مقدمة من في المقترحات الأن تنظر بجدية دون من لموظفين ا
  

 ومــن، نو عمــل فيهــا الموظفــمواتيــة التــي يالحاجــة إلــى تحســين البيئــة الإبــراز جمعيــات المــوظفين وتواصــل   -١٥
 –داخلي الــعــدل ًا إلقامــة النظامــ المنظمــات الدوليــةتــؤمن يجــب أن و العــدل الــداخلي. نظــام إصــالح أمثلتهــا ضــرورة 
األمــم المتحــدة لمبــادئ ويكــون نظامــًا يمتثــل  –والتعــويض  اتقــرار وال ســتعراضواال المقبوليــة والتحقيــقيشــمل جوانــب 

 تهوشفافياستقالليته ثبت "يالعدل يجب أن إقامة بين معايير أخرى، أن نظام ها. ويعني ذلك، من وتطلعات هاومعايير 
اسـتعراض ونواصـل دعوتنـا إلـى ). ٥٩/٢٨٣" (انظر قرار الجمعية العامـة لألمـم المتحـدة هوٕانصاف تهكفاءته و وفعالي
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ـــداخلي، وخنـــا الخاصـــة بإقامـــة آليات ـــالســـلوكإســـاءة يمـــا يتعلـــق بصوصـــًا فالعـــدل ال االســـتقاللية ز ، وذلـــك بغيـــة تعزي
، وضـمان معاملـة جميـع المـوظفين علـى قـدم المسـاواة بغــض حصـائلوحسـن توقيـت الالواجبـة اإلجـراءات القانونيـة و 

  .همأو موقع مالنظر عن مركزه
  

هــدف تحســين فعاليــة المنظمــة وقــدرتها علــى تحســين صــحة ن يؤيــدون مــوظفيالأن  نــود أن نؤكــد مجــدداً و   -١٦
ُيـدّقق أن ويحـدونا األمـل  المـوظفين واإلدارة والـدول األعضـاء.وهي رؤية توحد كلمة ، العالمعموم أرجاء الناس في 

إدخالهـا  التعـديالت المقتـرحالحاسمة األهمية التي ُعِرضت عليكم هذا األسبوع بشـأن قرارات في دراسة واستعراض ال
إلــى اســـتنتاج والتكم مـــداوفـــي حــال توصـــلتم عقــب . سياســـات التعيــينالســيما فيمـــا يخــص لمـــوظفين، و علــى الئحــة ا

وا في تأجيل أي إقرار ن تنظر أحترام فائق االبمن حضراتكم مزيد من المعلومات، فإننا نطلب يقضي بضرورة تقديم 
أن . ومــن شــأن هــذا التأجيــل ٢٠١٣مــايو أيــار/ فــي  لمجلــس التنفيــذيلقــادم لجتمــاع احتــى يحــين موعــد االلخيــارات ل

المعلومـــات والتحلـــيالت المتعلقـــة باآلثـــار المترتبـــة علـــى المقترحـــات، لحصـــول علـــى مزيـــد مـــن يتـــيح أمامنـــا فرصـــة ل
ــالنظر إلــى اآلثــار التــي . و كافــة اإلدارة وجمعيــات المــوظفينمســندة ببّينــات مســتنيرة بــين مناقشــات نخــراط فــي واال ب

د مــن إجــراء مزيــنــرى أن ف -موظفيهــا  -مســتقبل المنظمــة وأصــولها األساســية علــى لمقترحــات ُيحتمــل أن تخلفهــا ا
  ومفيدًا على حد سواء. أمرًا حكيماً  مشاورات سيكونال
  

 عالـةٕاقامـة حـوار معكـم، فالعالقـات الفو التي أتحتموها لنا للتحدث إلـيكم اليـوم لى الفرصة كم عنشكر ختامًا و   -١٧
 .ةمنظمـتوثيـق عـرى البيئة عمـل مواتيـة و الالزمة لتهيئة الشروط والمحترمة والهادفة بين الموظفين واإلدارة هي من 

. ونحــن نتطلــع الــى اهتمامــًا كبيــرًا ويشــعرون بــالتزام رصــين إزاء تــأمين مســتقبلها مســتقبل المنظمــةويهــتم الموظفــون ب
وٕالى فهم تلك اآلراء واألولويات، ألنهـا تـرتبط ، لدينا وأولوياتها الدول األعضاءوآراء  وأولوياتكم ئكمآراإلى  االستماع
  اليوم.اها التي شاطرناكم إيالموظفين بشواغل 

  
 .ولكم جزيل الشكر  
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