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البند  5من جدول األعمال
متابعة املقررات والقرارات اليت اختذها
اجمللس التنفيذي واملؤمتر العام يف دورتيهما السابقتي
اجلزء الثالث
املسائل املتعلقة ابملوارد البشرية
ضميمة 2
مالحظات نقابة موظفي اليونسكو
امللخص
ألف  -القرتاحات الولية لوضع اسرتاتيجية جديدة لليونسكو إلدارة املوارد البشرية
عمالً أبحكام الفقرة هاء ( )7من البند  2-9من دليل املوارد البشرية لليونسكو،
تق ّدم نقابة موظفي اليونسكو مالحظاهتا بشأن التقرير الذي قدمته املديرة العامة.

لقد شاركت نقابة موظفي اليونسكو بكل سرور يف املشاورات األولية املتعلقة بوضع اسرتاتيجية جديدة لليونسكو إلدارة
املوارد البشرية للفرتة  .2027-2023وتتطلع النقابة إىل معرفة املزيد من التفاصيل عن التقرير الذي جيري إعداده يف هذا
الشأن .ويسر النقابة أن حتيط علماً أبنه جيري حالياً وضع هذه اإلجراءات موضع التنفيذ ،وتعرب عن دعمها التام للرتكيز
على اجملاالت الثالثة التالية:
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 االستعداد ملا حيمله املستقبل من تطورات يف أساليب العمل ،وخباصة إمكانية اعتماد أساليب عمل أكثر مرونة؛ أمهية ضمان وتعزيز رفاه املوظفني (مبا يف ذلك صحتهم النفسية)؛ عدم ترك أحد خلف الركب :أمهية املساواة والتنوع يف السياسات الرئيسية للموارد البشرية (التوظيف والتعلم والتقدمالوظيفي واألداء والتقدير) اليت ترمي إىل جذب املوظفني واالحتفاظ هبم وتنميتهم وحتفيزهم ،مع تركيز االهتمام
على املرشحني املؤهلني من الدول األعضاء املمثلة دون النصاب أو املنتمني إىل فئة ذوي االحتياجات اخلاصة.
بيد أن نقابة موظفي اليونسكو تود أن تربز احلاجة املاسة إىل الشفافية والتعاون مبزيد من الفعالية بني نقابة املوظفني ورابطتهم
واإلدارة .ويتطلب هذا األمر وجود مبادئ توجيهية وأطر عمل واضحة .فعلى سبيل املثال ،ينبغي أن تكون املبادئ املطبوعة
على الورق فيما يتعلق ابلعمل عن بعد وحراك املوظفني متاحةً لالطالع عليها وأن تطبَّق مباشرة يف بيئة عمل اليونسكو.
ويؤيد املوظفون األخذ بنهج تقدمي ينطوي حتماً على تقدي ٍر ملا قدموه من مسامهات وتضحيات إجيابية ،ال سيما خالل
العامني املاضيني اللذين شهدا استجابة املوظفني بسرعة وفعالية للواقع اجلديد الذي فرضته اجلائحة يف دولنا األعضاء ويف
منازلنا .ومثة أمر واحد أنمل أن يكون واضحاً ،وهو أنه ل عودة إىل الوضع الذي كان سائدا فيما مضى .فقد أظهر
املوظفون أن إبمكاهنم فعل املزيد والقيام بذلك على حنو أفضل من خالل إطار عمل يواكب املستجدات ويتمحور حول
جماالت الرتكيز املذكورة آنفاً.
وتود نقابة موظفي اليونسكو أن تؤكد مرة أخرى أن وجود مبادئ توجيهية وقواعد مواكبة للمستجدات تتاح يف الوقت
املناسب أمر أساسي لضمان اإلنصاف وسالسة الفرتة االنتقالية اليت جيري خالهلا تنفيذ هذه التغيريات .وتظل النقابة ،كما
كانت على الدوام ،مستعدة للمسامهة يف وضع املبادئ التوجيهية اجلديدة املقرتحة من خالل تقدمي أفكار واقرتاحات بناءة.
ولئن كان ضمان احرتام حقوق املوظفني احلاليني أمر ضروري للغاية ،فإنه ال مينع من وجود هدف مشرتك يتمثل يف اعتماد
تدابري قائمة على النتائج تتيح أفضل توزيع ممكن للخربات والكفاءات داخل اليونسكو سعياً إىل حتقيق النجاح يف أي
مبادرة جديدة .وميثل املوظفون ذخراً أساسياً لليونسكو ويظلون على استعداد لالضطالع بدورهم والعمل من أجل "هتيئة

ظروف مؤاتية لوضع أولوايت اليونسكو موضع التطبيق بكفاءة وفعالية" .وال ميكن لنقابة موظفي اليونسكو أن تفصل بني
املصاحل العليا للمنظمة وأمهية رفاه املوظفني .وتود النقابة أيضاً أن ترى إجراءات فعالة تُتخذ لتوفري بيئة عمل أكثر ابتكاراً
ومرونة ،مع الرتكيز على النتائج من دون اإلخالل برفاه املوظفني.

وفضالً عن ذلك ،ستواصل نقابة موظفي اليونسكو اإلسهام يف مراعاة النتائج اليت متخض عنها االستقصاء العاملي للموظفني
حتسن يف العديد من املسائل ،فإهنا تشعر ابلقلق بوجه خاص ألن اليونسكو
لعام  .2021ومع أن النقابة تالحظ وجود ّ
يبني مؤشرها بوضوح أن هناك جماالً كبرياً إلدخال حتسينات على ظروف
تبدو متخلفة عن متوسط املؤشر املرجعي ،إذ ّ
العمل املالحظة يف املنظمة مقارنةً ابملنظمات املماثلة األخرى .وتتطلع النقابة بوجه خاص إىل رؤية إجراءات تُتخذ لتحسني
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ظروف عمل أصحاب العقود احملددة املدة ،مبا يشمل أصحاب عقود اخلدمات ،والتعيينات املرتبطة مبشاريع ،واملتدربني،
وأي نوع آخر من العقود املؤقتة.
أما فيما خيص عملية احلراك املنظم ،فإن النقابة أتسف ألن عملية الفرتة  2022-2021كانت سيئة التنفيذ مثل العملية
السابقة ،إذ مل تُطبّق فيها معايري واضحة ودقيقة وشفافة .ومل يُنشر ،فضالً عن ذلك ،أي تعميم إداري لتحديث العملية قبل
يعرض اليونسكو إلجراءات قانونية أمام احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية تقرتن ابحتمال إدانتها احتمال
تنفيذها ،مما ّ

كبريا .وكانت هذه العملية يف كثري من جوانبها مسألة حراك وظيفي أكثر من كوهنا حراكاً جغرافياً ،إذ مل ينتقل سوى الزمالء
العاملني يف املكاتب امليدانية من مكتب ميداين إىل مكتب ميداين آخر ،أما الزمالء العاملون يف املقر ،فقد ظل معظمهم يف

املقر ولكن يف وظيفة أخرى .ويتيح هلم هذا األمر أيضاً إعادة احتساب مدة تعيينهم القياسية من الصفر ،ومن مَثّ اهلروب من
عملية احلراك اجلغرايف التالية .وستتوخى النقابة من اآلن فصاعداً التنبّه الشديد لتنفيذ احلراك الوظيفي الذي يهم الزمالء

أصحاب العقود املندرجة يف فئة اخلدمات العامة ،وأتمل أن جيري ذلك بطريقة أكثر وضوحاً وشفافية وإنصافاً.

طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه

