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ويرجى من السادة . من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . ىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منهااملندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إ
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 اجمللس
 بعد املائة األربعونو اخلامسةالدورة 

 1021 كانون األول/ديسمرب 7-3 روما،

 استعراض اخلدمات الطبية يف منظومة األمم املتحدة
(JIU/REP/2011/1)  

 
ُيعرض هذا التقرير لوحدة التفتيش املشرتكة مشفوعًا بتعليقات مقتضبة للمدير العام وتعليقات مشرتكة أكثر  -1

 .(UN/GA A/66/327/Add.1). قالرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيتفصياًل جمللس 

 

 تعليقات مدير عام منظمة األغذية والزراعة

 

استعراض اخلدمات الطبية يف منظومة "إّن منظمة األغذية والزراعة تؤيد تقرير وحدة التفتيش املشرتكة املعنون  -2

 .تعليقات جملس الرؤساء التنفيذيني حوله ، باإلضافة إىل"األمم املتحدة

 
 للسالمة والصحة املهنيتنيه جيري العمل بإطار سياساتي وُيسعد منظمة األغذية والزراعة أن ُتحاط علمًا بأن -3

يف املنظمة، كما يتم العمل مبنظومة إلكرتونية حلفظ السجالت الطبية امتثااًل بالتوصيات  2111آب /منذ شهر أغسطس

 .يف التقرير 3إىل  1من 

 
املتعلقة بإنشاء شبكة تابعة  7، وتدعم كل الدعم التوصية 6إىل  4وتؤيد منظمة األغذية والزراعة التوصيات من  -4

لألمم املتحدة معنية بالسالمة والصحة املهنيتني  سُتيّسر تنفيذ برامج منظمة األغذية والزراعة املتعلقة بالسالمة والصحة 

 . ملواقع الالمركزيةاملهنيتني يف املقار ويف ا
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 الدورة السادسة والستون
 جدول األعمالمن  041البند 

    وحدة التفتيش املشتركة
 استعراض الدائرة الطبية يف منظومة األمم املتحدة  

  
 مذكرة من األمني العام  

 
يتشرف األمني العام بأن حييل إىل أعضاء اجلمعية العامة تعليقاته وتعليقـا  للـ     

ة األمم املتحدة املعين بالتنسيق على تقريـر ودـدة التفتـي     الرؤساء التنفيذيني يف منظوم
 (.JIU/REP/2011/1)“ الطبية يف منظومة األمم املتحدة دائرةاستعراض ال”املشتركة املعنون 
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 موجز 
استعراض الدائرة الطبيـة يف منظومـة   ”يقيِّم تقرير وددة التفتي  املشتركة املعنون  

ة هـذ   إدارطريقـة  و األمم املتحدة دما  الطبية يف منظومةطريقة تقدمي اخل “األمم املتحدة
اقتراح حتسينا  متّكن األمم املتحدة من أداء واجبـها يف   دفودعمها ورصدها، هب اخلدما 

ويتضمن التقرير سبع توصيا ، مت توجيـه  . تقدمي الرعاية املتعلقة بصحة املوظفني وسالمتهم
 .اثنتني منهما إىل اهليئا  التشريعية

تعرض هذ  املذكرة آراء مؤسسا  منظومة األمم املتحدة بشأن التوصـيا   و 
ـ  وقد مت جتميع آرا. الواردة يف التقرير مـن   واردةء املنظومة على أساس املـدالال  ال

املؤسسا  األعضاء يف لل  الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمـم املتحـدة املعـين    
ته عمومًا، وأداط علمًا بضرورة توضـي   بالتنسيق، الذي رّدب بالتقرير، وأّيد توصيا

جوانب معّينة يف التقرير ومواصلة مناقشة املقتردا  املتصلة باالستجابة الطبيـة علـى   
 .نطاق املنظومة
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 مقدمة- أواًل  
اسـتعراض الـدائرة الطبيـة يف    ”املعنون  ، يف تقريرهاقيِّم وددة التفتي  املشتركةت-  0

طريقة تقدمي اخلدما  الطبية يف منظومة األمـم   ،(JIU/REP/2011/1) “منظومة األمم املتحدة
ودعمها ورصدها، هبدف اقتراح حتسينا  متّكن األمـم   ة هذ  اخلدما إدارطريقة املتحدة و

 . املتحدة من أداء واجبها يف تقدمي الرعاية املتعلقة بصحة املوظفني وسالمتهم
شـ  إىل  وت. بة الدوائر الطبية ودورهاشعالعام بتعديل والية  األمنَي الوددُةوصي تو-  2

أن تبقى مستقلة عـن ري هـا مـن الودـدا       نبغيأن دوائر السالمة والصحة املهنيتني ي
. أن تقدم تقاريرها مباشرة إىل رئي  املنظمة أو إىل ممثلـه املعـّين  ينبغي التنظيمية، و/اإلدارية

ت االنتبا  إىل ضرورة حتسني التنسيق ز التقرير أيضا على الدوائر الطبية يف امليدان، ويلفويرّك
على صعيد الدوائر الطبيـة  ويث  قضية املساءلة . العام بني الدوائر الطبية على نطاق املنظومة

صعوبا  يف التغلب على اخلالفا  بشأن تقاسم التكاليف أهنا أفضت إىل ، ويالدظ امليدانية
رير بإطالق دعوة إلنشاء شبكة علـى  وخيتتم التق. خمتلف الوكاال  اليت تستخدم املرافق بني

ا يف للـ ، علـى سـبيل املثـال     ، مبقضايا السالمة والصحة املهنيتنيُتعىن بنطاق املنظومة 
على ريرار الشبكة املشتركة بني الوكاال  إلدارة املسـائل  تكون الطبية،  دوائراحلصر، ال ال

ديدة املقترح إنشاؤها برصد تنفيذ وستقوم هيئة التنسيق اجل. األمنية، اليت تعاجل القضايا األمنية
فإهنا  ، وبالتايلاملهنيتنيالسالمة والصحة املتصلة ب اوإجراءاهت اوممارساهت األمم املتحدة سياسا 

لجنة اإلدارية الرفيعة املستوى التابعة جملل  الرؤساء التنفيـذيني يف منظومـة   ستقدم الدعم ل
يكل السـالمة  بكامل هلشامل للقضايا املتعلقة ا ااألمم املتحدة املعين بالتنسيق يف استعراضه
 .والصحة املهنيتني على نطاق األمم املتحدة

 
 تعليقات عامة- ثانيًا  

مؤسسا  منظومة األمم املتحدة بشكل عام حمتوى التقريـر واالسـتنتاجا     ؤيدت-  3
فـز  حتواسعة النطاق  الواردة فيه، وتتفق مع ما ورد فيه من مالدظا  استراتيجية وتوصيا 

وهـي تعتـأ أن   . املناقشة والعمل يف سبيل حتسني هياكل الصحة املهنية على نطاق املنظومة
ألمـم املتحـدة   ، إلا ما ُنظر إليه يف سياق االجتا  االستراتيجي الـذي تسـ  فيـه ا   التقرير

بـال  األييـة ومناسـب    ُيعّد  صوب تشجيع التنقل وزيادة الوجود امليداين، ةاالستراتيجي
كما أنه يتسم بأيية الاصة بالنسبة للموظفني الذين مت إيفادهم إىل مراكز العمـل  ، التوقيت
ـ وترّدب الوكاال  الصوصًا باحلاجة إىل تعزيز هياكل اإلدارة واملساءلة . الشاقة دوائر يف ال

الطبية امليدانية؛ واالعتراف بأن االجتا  املستقبلي لدوائر الرعاية الصحية يف منظومـة األمـم   
يتطلب نقلة نوعية تشمل مفاهيم دديثة تنطوي على عـدة صصصـا  يف لـال     املتحدة
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 السالمة والصحة املهنيتني؛ واحلاجة إىل وضع سياسا  على نطاق املنظومة بشأن السـالمة 
اإلدارة املشتركة أن تتم اعتبار لل  مسألة لا  أولوية؛ واحلاجة إىل كفالة يتني باملهن والصحة

ملتصلة بالسالمة والصحة املهنيتني يف امليدان ومتويل هـذ  املسـائل   بني الوكاال  للمسائل ا
من الالل هيكل ُيصمم على ريرار الشبكة املشـتركة بـني الوكـاال  إلدارة    املستقبل  يف

 .األمنية املسائل
ري  أن الوكاال  أعربت عن حتفظا  وخماوف حمددة بشأن بعض جوانب التقريـر  -  4

 31فعلى سبيل املثال، جاء يف الفقـرة  . ها مبزيد من التفاصيلأو تعزيز/اليت يلزم توضيحها و
[ على الدما  تقدمي املشورة للموظفني]التعاقد يف الوقت نفسه ميكن أيضًا ”من التقرير أنه 

وترى الوكاال  أن الدما  رعايـة املـوظفني وتقـدمي    . “مع مقدمي الرعاية من اخلارج
وثيقة الصلة بالـدوائر  ا خدام املوارد الدااللية، وأهناملشورة هلم يتم توف ها بفعالية أكأ باست

 لبيئـة العمـل وقضـايا العمـل    لديها فهم واضـ   الطبية وبإدارا  املوارد البشرية اليت 
 . ضغوطا  العمل اليت ميكن أن تسهم يف إثارة شواريل املوظفنيال أو
ـ   -ثالثًا  وفيما يتعلق بالقسم-  5 ن مقـدمي  هاء من التقرير، الذي يتضمن تفاصـيل ع

امليدانية، توّد الوكاال  أن توض  أن وددة معاجلة اإلجهاد النـات  عـن    الطبية اخلدما 
دائـرة أمنيـة   احلوادث اخلط ة التابعة لألمانة العامة لألمم املتحدة تنظر إىل دورها باعتبارها 

ـ جيب التمييز بينها وبني الدما  لضحايا ملساعدة ا نـدرج  ت يتالصحة والسالمة املهنيتني، ال
صصصا  الصحة العامة وتعىن بالصحة البيئية وهندسة ظروف العمل والوقايـة مـن   ضمن 

هيئـة  عضوًا كاماًل يف  الوددةجعل هذ   واملقتردا  الداعية إىل. املخاطر الصحية األالرى
قد ُتفّسر التنسيق املقترح إنشاؤها، أال وهي شبكة األمم املتحدة للسالمة والصحة املهنيتني، 

فمن شأن هذ  املقتردا ، حبكم الواقـع، أن تنقـل   . وددة طبيةا دعوة العتبارها على أهن
العمليا  األمنية التابعة لألمانة العامة لألمـم  املنوطة باالتصاصا  عنصر مساعدة الضحايا 

كما أن من شأهنا أن تنقل دور التنسيق الذي تتـوال  ودـدة   . الطبية هااملتحدة إىل عناصر
ات  عن احلوادث اخلط ة إىل فريق األمم املتحدة لالسـتجابة الطبيـة يف   معاجلة اإلجهاد الن
 كيانًا أمنيًا مساعدًا حتت مظلة عناصـر ضع أي أهنا من ديث اجلوهر، ست. داال  الطوارئ

ومن الواض  أن وددة معاجلـة اإلجهـاد   . التابعة لألمانة العامة لألمم املتحدة الدوائر الطبية
فـإن املـوظفني   فورية للضحايا، الساعدة املتوفر  ، ولئن كانتةالنات  عن احلوادث اخلط 

دصوهلم على هذ  املساعدة، ينتقلون إىل مردلة أالـرى تنتقـل فيهـا    جرد املتضررين، مب
يـة  ، ديث يتم إجالؤهم أو تزويدهم بالرعالنظام الطيبمسؤولية متابعتهم على األرج  إىل ا

 سيجري تعزيز الرابط وبالتايل،. أو التعويضا على اإلجازا  املرضية  ماملستمرة أو دصوهل
 على رعايـة  ملوظفنيدصول االذي يكفل بني مساعدة الضحايا والصحة والسالمة املهنيتني 
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وميكن التنبؤ هبا، من الالل التنسيق الكامل والفعال للودـدة، مبـا يف للـ     سلسة وفّعالة 
والصـحة املهنيـتني    مع شبكة األمـم املتحـدة للسـالمة    ،“مركز املراقب”الالل  من

 . إنشاؤها املقترح
فعلى سبيل املثـال، تالدـظ   . أيضًا توضيحاستلزم جوانب أالرى من التقرير تومثة -  6

بـأن   أالذ يف احلسبانينبغي أن ت 4إىل  04من  الوكاال  أن التعليقا  الواردة يف الفقرا 
الستراتيجية الدعم الطيب إجراءا  السالمة والصحة املهنيتني هي بالفعل من العناصر املكونة 

ويتم تطبيق إجـراءا  السـالمة   . يف إدارة الدعم امليداين التابعة لألمانة العامة لألمم املتحدة
، إل جيب أن خيضـعوا  ليتم نشرهم قوا  دفظ السالم بالدهممغادرة والصحة املهنيتني قبل 

ع أن خيضعوا لتدريب يف كما ُيتوّق. لعملية فحص شامل للتأكد من لياقتهم البدنية قبل النشر
واإلسعافا  األولية يف ما يتعلق باملهمة املوكلـة  ، (النظافة الشخصية والبيئية)الطب الوقائي 

على علم تام بكيفية محاية أنفسهم من األالطار الصحية والبيئية اليت  واإليهم، وينبغي أن يكون
وعند النشر، ُيتوقع أن تشـار   . هم املعّينةامقد يتعرضون إليها يف منطقة النشر ويف إطار مه

 .ودداهتم يف تدريب مستمر على هذ  املسائل أثناء أداء الواجبا  املوكلة إليهم
فـإن  الطبية يف امليدان، دوائر الوددة التفتي  املشتركة على  وفيما يتعلق بتعليقا -  7

نهم االسـتفادة مـن   أن موظفي املقر، حبكم موقعهم، ميك، ولئن كانت تعترف بالوكاال 
تشـ  إىل أييـة   مرافق طبية من الدرجة األوىل مقارنة مع موظفي األمم املتحدة يف امليدان، 

على التحديا  اليت تتم مواجهتها أثناء حماولة تزويد امليدان مبرافق مشـاهبة لتلـ    شديد الت
كثرة تناوب امجة عن ن خماطرتواجه ودىت عندما يتم نشر هذ  املوارد، فإهنا . املتادة يف املقر

 . إىل آالر وقعمن م هاالطواقم الطبية وادتمال تنقل
ألريراض املصداقية ومن أجل كفالة اسـتقرار الـدوائر    ،وتوافق الوكاال  على أنه-  8

الطبية األساسية وتوافر طائفة واسعة منها، جيب استعراض الوضع التعاقدي جلميع املـوظفني  
ري  أنه جيب، يف سياق هذا االستعراض، . على نطاق املنظومة الطبيني لكفالة العدل واملساواة

إيالء االهتمام أيضًا إىل التقدم الوظيفي للموظفني ري  الطبيني، ألهنـم يشـكلون الدعامـة    
 .األساسية للرعاية الطبية يف امليدان

وباإلضافة إىل لل ، ترى الوكاال  أن ما يزعمه التقرير من عدم كفاية اخلـدما   -  9
ر عنه الفريق العامل ملديري الشؤون الطبية يف األمـم املتحـدة،   ية يف امليدان، وهو ما عّبالطب
وجتـدر اإلشـارة إىل أن   . عمومًا على النظام الطيب بأسر  يف األمم املتحدة كن تطبيقهمي ال

 مت هيئا  الرقابة يف منظومة األمم املتحدة مل تَر أن املرافق الطبية التابعة لألمم املتحـدة الـيت  
نشرها يف امليدان قد قّصر  يف األداء أو كان أداؤها دون املستوى األمثل، وبالتايل، فهـي  
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برريم لل ، تقوم منظومة األمم املتحدة، بالتعاون مـع  و. تشك  يف صحة هذ  البيان العام
اجلها  املعنية األالرى، ببذل جهود متواصلة الستعراض سياسـاهتا ومبادئهـا التوجيهيـة    

املرافـق الطبيـة ويف إطـار املسـاعدة      إزاءءمتـها للنـه  احلاليـة املتبعـة     لضمان مال
 . والعالج والتشخيص

، توّد الوكـاال  أن توضـ  أن التقريـر    62إىل  61من وفيما يتعلق بالفقرا  -  01
فقط على لكر البعثا  املسماة بعثا  دفظ سالم، دون إشارة إىل البعثا  السياسـية   يأيت

وجتـدر  . وديدة إىل البعثا  السياسية اخلاصة يف املرفق الرابع للتقريـر  وترد إشارة. اخلاصة
اإلشارة إىل أن اآلليا  الالزمة لتوف  اخلدما  الطبية يف كال اهليكلني قد تكون خمتلفة نظرًا 

 .لعدم وجود قوا  عسكرية يف إطار البعثا  السياسية اخلاصة
بـأن هنـا    ومفادها يف التقرير  عنها ليت ُأعربوتتفق الوكاال  مع وجهة النظر ا-  00

داجة لنظام مشتريا  مركزي وسليم التنظيم والتمويل للوازم الطبية، األمر الذي من شـأنه  
زيادة كفاءة الشراء باجلملة، وتقليل األعمال اإلدارية ري  الالزمة واملزدوجة والتقليـل مـن   

الطبية يف امليدان، فإن التمويـل   ويف دالة اخلدما . ددوث التأال  يف املستقبل إىل أدىن دد
 .املركزي لالدتياجا  الطبية الطارئة الواسعة النطاق يشكل النه  األمثل

 
 تعليقات حمددة على التوصيات- ثالثًا  
 1التوصية   

ينبغي أن يقوم الرؤساء التنفيذيون ملؤسسات منظومة األمم املتحدة بتعيني جهات تنسيي   
تنفيذ السياسات واإلجراءات الالزمة ألغيراض السيالمة   يف منظماهتم لتسهيل صياغة و

والصحة املهنيتني، وينبغي هلم عرض هيذ  السياسيات دون تي عل عليى هي ياهتم      
 .العتمادها التشريعية

ري  أهنا تش  إىل أنـه بالنسـبة للوكـاال     . 0تتفق الوكاال  عموما مع التوصية -  02
 وضعاملتصلة بالصحة والسالمة، فإن مواصلة  املتخصصة اليت وضعت آليا  ملعاجلة الشواريل

سياسا  السالمة والصحة املهنيتني من شأنه أن حيّول املوارد مـن األولويـا  التنظيميـة    
 . األالرى، دون أن حيمل بالضرورة قيمة مضافة
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 2التوصية   
ة يف ينبغي أن تعتمد اهلي ات التشريعية يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة املعايل املالئمي 

صدد قضايا السالمة والصحة املهنيتني، مع مراعاة وكفالة التواف  مع التعديالت الناش ة 
 .يف معايل السالمة واألمن التشغيلية الدنيا

تؤيد مؤسسا  منظومة األمم املتحدة هذ  التوصية وتدر  أهنا موّجهـة للـهيئا    -  03
ون داٍع، اهليئـا  التشـريعية   ري  أهنا تدر  أن هذ  التوصـية قـد جتـذب، د   . التشريعية

للمؤسسا  التابعة ملنظومة األمم املتحدة إىل مسألة تنفيذية رمبا تكون إداراهتا أو أماناهتمـا  
تناولتها بالفعل، وإىل مسألة متصلة بالسياسا  جيري تناوهلا بالفعل من قبل إدارة شؤون  قد

 . التابعة لألمانة العامة لألمم املتحدة السالمة واألمن
 

 3التوصية   
ن مين  ُتمك ي  ًاينبغي أن ُينفذ الرؤساء التنفيذيون ملؤسسات منظومة األمم املتحدة نظمي 

 .الفعل أرشفة السجالت الطبية للموظفني إلكترونيًا إذا مل تكن هذ  النظم موجودة/إظهار
ردبت الوكاال  هبذ  التوصية وأشار  إىل أن معظم املنظما  قامت بالفعل بنشر -  04

كترونية حلفظ السجال  الطبية، وجيري داليا اصـال إجـراءا  يف احلـاال  الـيت     نظم إل
ري  أن . أرشفة السجال  الطبية للموظفني/توضع فيها هذ  النظم بعد للتمكني من إظهار مل

لن حتقق فوائد كب ة ألهنا ستؤدي  ارأيهببعض الوكاال  دّذر  من تنفيذ هذ  التوصية اليت 
. فية متعلقة بالتدريب، والاصة إلا كان معظم املوظفني يف مواقع املقرإىل نشوء تكاليف إضا

وأشار  الوكاال  أيضا إىل أن هذ  التوصية ستكون أكثر قابلية للتطبيـق وأكثـر فائـدة    
 .للمنظما  لا  الوجود امليداين الكب  واليت تكثر فيها دركة تنقل املوظفني

 
 4التوصية   

مم املتحدة اإلامائي، بالتشاور مع شعبة ادخيدمات الطبيية   ينبغي أن يقوم مدير برنامج األ
لألمم املتحدة والفري  العامل ملديري الشؤون الطبية يف األمم املتحدة، بوضع الصيياغة  
النهائية العتصاصات إدارة مستوصفات األمم املتحدة واعتمادها، مبيا يكفيل اتبيا     

ملتطلبات الطبية ملوظفي منظومة األميم  ممارسات إدارة متسقة وشفافة يف اإلدارة للوفاء با
 .املتحدة املعنيني

 .تؤيد مؤسسا  منظومة األمم املتحدة هذ  التوصية وتردب هبا-  05
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 5التوصية   
ليظهر فيها تنقيح والية شعبة  ST/SGB/2004/8ينبغي أن يقوم األمني العام بتعديل النشرة 

لة التنفيذ الفعال لسياسيات السيالمة   الدوائر الطبية يف األمم املتحدة ودورها، مع كفا
 .والصحة املهنيتني ونظام الرعاية الصحية العاملي لألمم املتحدة

 .تؤيد مؤسسا  منظومة األمم املتحدة هذ  التوصية وتردب هبا-  06
 

 6التوصية   
ينبغي أن تنشئ شعبة ادخدمات الطبية يف األميم املتحيدة أداة رصيد فعالية لتقيييم      

ة من أطباء الفحص التابعني لألمم املتحدة وحتديث القائمة العاملية عليى  املقدم ادخدمات
 .أساس سنوي

 .تؤيد مؤسسا  منظومة األمم املتحدة هذ  التوصية وتردب هبا-  07
 

 7التوصية   
ينبغي أن تكلف اجلمعية العامة األمني العام بإنشاء شبكة األمم املتحدة للسالمة والصحة 

 .حمددة، ويرأسها كبل مديري الشؤون الطبية يف األمم املتحدة املهنيتني، باعتصاصات
جراء مزيد من املناقشا  بشأن إلوأشار  إىل احلاجة  7ردبت الوكاال  بالتوصية -  08

وتـرى  . إنشاء شبكة األمم املتحدة للسالمة والصحة املهنيتني والبـارمترا  املتصـلة هبـا   
ستستلزم أواًل إجراء املزيد من املناقشا  املعّمقـة   الوكاال  أنه يف دال إنشاء الشبكة، فإهنا

بشأن أدوارها واالتصاصاهتا الالدقة، والاصة فيما يتعلق باالتصاصا  الفريق العامل التـابع  
ملدير الدائرة الطبية يف األمم املتحدة، ومجاعـة االهتمـام اخلاصـة التابعـة للمستشـارين      

دما  ملوظفي األمم املتحـدة، والفريـق   املتخصصني يف داال  اإلجهاد الذين يقدمون اخل
 .العامل املعين باإلجهاد الناجم عن احلوادث اجلسيمة
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        وحدة التفتيش املشتركة
      استعراض اخلدمة الطبية يف منظومة األمم املتحدة    
  مذكرة من األمني العام    

  
ــيش           ــر وحــدة التفت ــة تقري ــة العام ــل إىل أعــضاء اجلمعي ــأن حيي ــام ب ــشرف األمــني الع يت
  .(JIU/REP/2011/1)“ استعراض اخلدمة الطبية يف منظومة األمم املتحدة”املعنون املشتركة 
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   تنفيذيموجز  
 JIU/REP/2011/1استعراض اخلدمة الطبية يف منظومة األمم املتحدة     

 األمـم املتحـدة طريقـة       يقيِّم هـذا االسـتعراض الـذي جـرى علـى صـعيد منظومـة                
تقدمي اخلدمات الطبية يف املنظومة وإدارهتا ودعمهـا ورصـدها، بغـرض اقتـراح حتـسينات          

. متكّن األمم املتحدة من أداء واجبها يف تقدمي الرعاية املتعلقـة بـصحة وسـالمة املـوظفني                
ويتسم ذلك بأمهية خاصة إذا وضع يف سـياق التحـرك االسـتراتيجي لألمـم املتحـدة حنـو                   
تطبيق التنقل وزيادة الوجود يف امليدان، ويهم بصفة خاصة املوظفني املوزعني يف مراكـز              

  .العمل الشاقة
ويبحث هذا التقرير والية كبري مديري الشؤون الطبية وشـعبة اخلـدمات الطبيـة                

، وخيلص يف ضوء توصـية  ST/SGB/2004/8يف األمم املتحدة، املنصوص عليها يف النشرة  
يــة العليــا املعنيــة بالــسالمة والــصحة املهنيــتني إىل أن األمــني العــام ينبغــي أن اللجنــة اإلدار
وتتمثــل إحــدى الــسمات الرئيــسية للــسالمة  . دور شــعبة اخلــدمات الطبيــة/يعــدل واليــة

ــة للــسالمة والــصحة املهنيــتني، يف أن هــذه     والــصحة املهنيــتني، وخاصــة اخلــدمات الطبي
التنظيميـة وأن تكـون مـسؤولة       /ات اإلداريـة  اخلدمات ينبغي أن تظل مـستقلة عـن الوحـد         

ويعـين ذلـك    . بصورة مباشرة أمام املسؤول التنفيذي الرئيسي أو أمام مـن يعينـه ممـثالً لـه               
تكـون مـسؤولة بـصورة مباشـرة         أن اخلدمات الطبية للسالمة والصحة املهنيتني جيـب أال        

  .أمام املوارد البشرية حىت وإن ظلَّت تعمل بالتعاون الوثيق معها
واعتناق مؤسسات منظومة األمم املتحدة سياسـات الـسالمة والـصحة املهنيـتني               

كما أن ذلك سيؤدي إىل حتقيق كفـاءة        . يستلزم حتوالً منوذجياً يف تقدمي اخلدمات الطبية      
وكمـا  . وسيكون التركيز منصباً يف هذه احلالة على الوقايـة بـدالً مـن العـالج              . التكاليف

متلكـه هـذه املنظمـة     إن املـوظفني هـم أمثـن مـا    ... ”املتحـدة،   قال أمني عام سابق لألمـم       
  .“وجيب أن نعاملهم هبذه الصفة. من أصول
ومع أن التقرير يصف اخلدمات والـربامج الطبيـة املتاحـة يف مراكـز عمـل املقـار                    

فإنــه يركــز علــى اخلــدمات الطبيــة يف امليــدان حيــث تعتــرب هــذه اخلــدمات األخــرية غــري    
ف مقـــدمي اخلدمـــة يف خمتلـــف األمـــاكن وتفاعلـــهم مـــع شـــعبة ويـــصف وظـــائ. كافيـــة

اخلدمات الطبية والفريق العامـل ملـديري الـشؤون الطبيـة يف األمـم املتحـدة وإدارة األمـم                  
املتحدة لشؤون السالمة واألمن، ويسترعي االنتباه إىل ضـرورة حتـسني التنـسيق الـشامل               

ضية املــساءلة يف اخلــدمات الطبيــة وتثــار قــ.  املنظومــةأحنــاءالطبيــة يف كــل  بــني اخلــدمات
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 فإهنـا  “املـشرف الـتقين  ”امليدانية؛ إذ رغم أنه من املفترض أن شعبة اخلدمات الطبية هـي     
يف الواقع ال تساهم بأي مدخالت يف صدد ميزانيات وخطط عمـل الوحـدات امليدانيـة،       

ــ. أو يف عمليـــة تنظـــيم األداء ملقـــدمي اخلـــدمات اآلخـــرين  وم وباإلضـــافة إىل ذلـــك، يقـ
 مستوصفات األمـم املتحـدة   “إدارة”أو األفرقة القطرية اآلن بعملية /املمثلون املقيمون و  

وقـد أدت هـذه     . استناداً إىل مسودة اختصاصات أعـدها برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي             
الالمركزية إىل إثارة قضايا تتعلق باملـساءلة وإىل صـعوبات يف التغلـب علـى االختالفـات                 

  .كاليف من خمتلف الوكاالت اليت تستخدم هذه املرافقبشأن تقاسم الت
ويقدم التقرير نظرة عامة عن اهليئات القائمة على صعيد املنظومة واملشتركة بني الوكـاالت                

ولتـسهيل تنفيـذ   . أو التعاون يف القضايا الطبية وقضايا السالمة والصحة املهنيـتني    /اليت تقوم بالتنسيق و   
هنيتني وتعزيـز التنـسيق ينتـهي التقريـر إىل املطالبـة بإنـشاء شـبكة لقـضايا             سياسات السالمة والصحة امل   

وتتـشكل  ) تـشمل اخلـدمات الطبيـة دون االقتـصار عليهـا          (السالمة والصحة املهنيتني يف كل املنظومة       
وتقوم . على نسق الشبكة املشتركة بني الوكاالت إلدارة املسائل األمنية ختتص مبعاجلة القضايا األمنية     

ة التنسيق املقترحـة اجلديـدة برصـد تنفيـذ سياسـات األمـم املتحـدة وممارسـاهتا وإجراءاهتـا يف جمـال                       هيئ
السالمة والصحة واملهنيـتني، وبالتـايل تـدعم اللجنـة اإلداريـة الرفيعـة املـستوى يف استعراضـها الـشامل                     

  .للقضايا املتصلة بكل عناصر هيكل السالمة والصحة املهنيتني يف األمم املتحدة
وقد استثمرت األمم املتحدة مـوارد كـبرية يف توظيـف عـدد كـبري مـن مـوظفي الرعايـة                       

الصحية يف كل أجزاء املنظومة، ولكنها مل تنشئ بعد اهلياكل املطلوبة لإلشراف على هذه املوارد               
  .وإدارهتا وفقاً للمعايري العصرية يف جمال الرعاية الصحية

  .ها توصيتان موجهتان إىل اهليئات التشريعيةويتضمن هذا االستعراض سبع توصيات من  
  ٢التوصية   

ينبغــي للــهيئات التــشريعية ملؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة أن تعتمــد معــايري   
مالئمـــة يف صـــدد قـــضايا الـــسالمة والـــصحة املهنيـــتني، ملراعـــاة وكفالـــة التوافـــق مـــع   

  .التعديالت الناشئة يف معايري السالمة واألمن التشغيلية الدنيا
  ٧التوصية   

ينبغي أن تكلف اجلمعية العامة األمني العام بإنشاء شبكة األمـم املتحـدة املعنيـة              
بالسالمة والصحة املهنيتني، باختصاصات حمددة، ويرأسها كبري مديري الشؤون الطبية       

  .يف األمم املتحدة
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  مقدمة  - أوالًً  
نـوفمرب  /فربايـر إىل تـشرين الثـاين   /يف الفتـرة مـن شـباط   قامت وحــدة التفتـيش املـشتركة،          - ١

اسـتعراض اخلـدمات الطبيـة يف منظومـة         ”، بـإجراء    ٢٠١٠ ، يف إطار برنامج عملـها لعـام       ٢٠١٠
شـعبة اخلـدمات    / اسـتناداً إىل اقتراحـات مقدمـة مـن مكتـب إدارة املـوارد البـشرية                “األمم املتحدة 

  .الطبية ومكتب خدمات الرقابة الداخلية
يقيِّم هذا االسـتعراض الـذي أُجـري علـى صـعيد منظومـة األمـم املتحـدة طريقـة تقـدمي                      و  - ٢

اخلدمات الطبية يف منظومة األمم املتحـدة وإدارهتـا ودعمهـا ورصـدها، بغـرض اقتـراح حتـسينات                   
. متكّـن األمــم املتحـدة مــن أداء واجبـها علــى صـعيد الرعايــة املتعلقـة بــصحة املـوظفني وســالمتهم      

ية خاصة إذ وضح يف سياق التحرك االسـتراتيجي لألمـم املتحـدة صـوب التنقـل         ويتسم ذلك بأمه  
وكمـا  . وزيادة الوجود يف امليدان، ويهم بصفة خاصة املوظفني املوزعني يف مراكز العمـل الـشاقة              

إن املــوظفني هــم أمثــن مــا متلكــه هــذه املنظمــة مــن   ...”قــال أمــني عــام ســابق لألمــم املتحــدة،  
  .)١(“م هبذه الصفةوجيب أن نعامله. أصول

يشمل نطاق التقرير قضايا التأمني الطيب، حيث عاجلها تقرير سابق لوحدة التفتـيش              وال  - ٣
املقدمـة مـن املـوظفني الطبـيني يف         ) العـالج الطـيب   (يتطرق إىل نوعيـة الرعايـة        ، كما ال  )٢(املشتركة

رضــية نظــراً ألن ذلــك يغــوص التقريــر أيــضاً يف موضــوع إدارة األجــازات امل  وال. األمــم املتحــدة
سيكون على األرجح موضوعاً لتقرير قادم من وحـدة التفتـيش املـشتركة، بنـاًء علـى طلـب عـدد                  

  .من مؤسسات منظومة األمم املتحدة
ويــسهب التقريــر كــذلك يف وصــف اآلثــار املترتبــة علــى تأييــد اللجنــة اإلداريــة الرفيعــة      - ٤

منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق لالقتراح املقـدم        املستوى التابعة جمللس الرؤساء التنفيذيني يف       
من الفريـق العامـل ملـديري الـشؤون الطبيـة يف األمـم املتحـدة باعتمـاد سياسـة للـسالمة والـصحة                        

 وتوصـــيته بـــأن تعتمـــد مجيـــع املنظمـــات سياســـة منفـــردة بـــشأن الـــسالمة والـــصحة  )٣(املهنيـــتني
  .)٤(املهنيتني

__________ 

 .http://www.un.org/News/Press/docs/2006/sgsm10705ر انظ  )١(  

 .(JIU/REP/2007/2)التغطية الطبية ملوظفي منظومة األمم املتحدة   )٢(  

  )٣(  Occupational Health and Safety Policy in the UN System, Submission of the UN Medical Directors 

Working Group ،)    سياســة الــصحة والـسالمة املهنيــتني يف منظومــة األمـم املتحــدة، ورقــة مقدمـة مــن الفريــق
 .٢٠١٠فرباير /اط شب١١، CEB/2010/HLCM/11) العامل ملديري الشؤون الطبية يف األمم املتحدة

  )٤(  Healthcare ad its management in the United Nations system)       الرعايـة الـصحية وإدارهتـا يف منظومـة األمـم
 .CEB/2009/HLCM/32) املتحدة
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ات الـصحة والـسالمة املهنيـتني يف مؤسـسات منظومـة            وسوف يستلزم اعتنـاق سياسـ       - ٥
األمم املتحدة تغرياً يف منوذج تقدمي اخلدمات الطبية، نظراً ألن نقطة التركيز ستتحول يف هذه       

يـستتبعه هـذه الـتغري، يف حـني أن           ويصف الفصل الثاين مـا    . )٥(احلالة إىل الوقاية بدالً من العالج     
 عن اخلدمات الطبية اليت جيـري تقـدميها يف الوقـت احلاضـر         الفصل الثالث يقدم معلومات أساسية    

اإلداري يف /يف كـال مراكـز عمـل املقـار ومراكـز العمــل امليدانيـة، مـع مراعـاة أن الـتغري التنظيمــي         
  .من حتليل املمارسات اجلارية املستقبل حيد إىل درجة ما

 الـيت تتعـاون أو تنـسق        وُيقدم الفصل الرابع من التقرير نظـرة عامـة عـن هيئـات املنظومـة                - ٦
وأخرياً يطالب الفـصل اخلـامس بإنـشاء آليـة علـى صـعيد املنظمـة                . فيما بينها بشأن قضايا الصحة    

  .لرصد وإدارة السالمة والصحة واملهنيتني
  

  املنهجية    
وفقــاً للمعــايري واملبــادئ التوجيهيــة الداخليــة لوحــدة التفتــيش املــشتركة تــشمل املنهجيــة    - ٧

د هذا التقريـر إجـراء اسـتعراض تفـصيلي مكـتيب واسـتبيانات ومقـابالت وحتلـيالت                  املتبعة يف إعدا  
  .متعمقة

فيديويـة، وكـذلك زيـارات إىل       /وأجرى املفتش مقـابالت شخـصية ومقـابالت عـن بعـد             - ٨
ــة، وكــذلك       ــة للحــصول علــى آراء كــثري مــن مــوظفي اخلدمــة الطبي مرافــق األمــم املتحــدة الطبي

 البشرية واإلدارات املاليـة داخـل مؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة               املسؤولني من إدارات املوارد   
ويف خمتلف مراكز العمل، وكذلك املنظمات األعضاء يف الفريـق العامـل ملـديري الـشؤون الطبيـة                  

وقام املفتش أيضاً بزيارة املرافق الطبية التابعة إلدارة عمليـات حفـظ الـسالم يف            . يف األمم املتحدة  
تمر التعاون الوثيق بني املفتش وأعضاء اللجنة التوجيهية للفريق العامـل ملـديري             واس. لبنان وليربيا 

  .الشؤون الطبية يف خمتلف مراحل االستعراض
وُدعي املفتش إىل تقدمي استنتاجاته األولوية، استناداً إىل الردود الـواردة علـى اسـتبياناته،                 - ٩

 منظمة العمل الدوليـة يف جنيـف بسويـسرا       أثناء االجتماع السنوي للفريق العامل الذي استضافته      
وبعـــد تقـــدمي عرضـــه، نـــاقش املـــشاركون باستفاضـــة  . ٢٠١٠أكتـــوبر /يف شـــهر تـــشرين األول

  .االستنتاجات الناشئة والتوصيات احملتملة
والُتمست تعليقات علـى مـشروع التقريـر مـن مجيـع مؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة                       - ١٠

ردوا علـى االسـتبيان وأخـذت هـذه التعليقـات يف االعتبـار عنـد        ومن أعضاء الفريق العامل الذين     
  .وضع الصيغة النهائية للتقرير

__________ 

  )٥(  CEB/2010/3 ٧٧، الفقرة. 
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 من النظـام األساسـي لوحـدة التفتـيش املـشتركة، وضـعت الـصيغة                ٢-١١ووفقاً للمادة     - ١١
النهائيـة هلـذا التقريـر بعـد التـشاور بـني املفتـشني هبـدف اختبـار اسـتنتاجاته وتوصـياته علـى ضـوء              

  . اجلماعية للوحدةاملعرفة
وتيسرياً لتناول التقرير وتنفيذ توصياته ورصدها، يتضمن املرفق اخلـامس جـدوالً يوضـح        - ١٢
ويوضــح . كــان التقريــر قــد قُــدم إىل املنظمــات املعنيــة الختــاذ إجــراء بــشأنه أو للعلــم فقــط  إن مــا

تتطلب قـراراً مـن     كانت هذه التوصيات     إن اجلدول التوصيات ذات الصلة بكل منظمة وُيبّين ما       
كـان مـن املمكـن أن يتخـذ الـرئيس التنفيـذي        إن اهليئة التشريعية أو هيئة اإلدارة للمنظمـة، أو مـا   

  .قراراً بشأهنا
ويــود املفــتش أن يعــرب عــن تقــديره لكــل مــن ســاعده يف إعــداد هــذا التقريــر، وخاصــة   - ١٣

نات وقــدموا معلومــاهتم األشــخاص الــذين شــاركوا يف املقــابالت وقــدموا إجابــات علــى االســتبيا 
  .وخرباهتم الفنية عن طيب خاطر

  
  السالمة والصحة املهنيتان  -ثانياً   

) ١٦١االتفاقيـة رقـم     (تعرف اتفاقية منظمة العمل الدوليـة بـشأن خـدمات الـصحة املهنيـة                 - ١٤
داء  ومبـسؤولية إسـ   بأهنا تعين أقساماً ُيعهد إليهـا بوظـائف وقائيـة أساسـاً،    “خدمات الصحة املهنية ”

املــشورة لــصاحب العمــل وللعمــال وملمثلــيهم بــشأن مقتــضيات قيــام وصــون بيئــة عمــل مأمونــة    
وصحية تيسر التمتع بصحة بدنية ونفسية مثلى يف عالقاهتا بالعمل؛ وتكييـف العمـل مـع قـدرات                  

  ).١املادة (العمال يف ضوء حياهتم الصحية البدنية والنفسية 
مات الـصحية يـرد عـادة يف سياسـة املنظمـة بـشأن              والنص علـى طريقـة تقـدمي هـذه اخلـد            - ١٥

وتتـضمن أي سياسـة     . السالمة والصحة املهنيتني، اليت يعدها املسؤول التنفيذي الرئيسي للمنظمة        
وينبغـي أن  . مكتوبة اإلطار الذي ميكن يف حدوده تنفيذ برنامج فعال للـصحة والـسالمة املهنيـتني         

 تعريفـاً مـوجزاً للواليـة وأن يـوزع مـوارد حمـدودة              يتضمن بيان سياسة الصحة والسالمة املهنيـتني      
  .وينبغي حتديث هذه السياسة بصورة منتظمة. ألنشطة الصحة والسالمة

ويف ). تعليمـات إداريـة   (وتنفيذ سياسـة الـصحة والـسالمة املهنيـتني يقـنن عـادة يف دليـل                   - ١٦
ك بعـض الـسمات   حني أن حمتوى وهيكـل هـذا الـدليل قـد يتباينـان مـن منظمـة ألخـرى فـإن هنـا              

  .املشتركة على النحو املوضح أدناه
 تندرج الصحة والسالمة املهنيتان يف املسؤولية الـيت تبـدأ عنـد أعلـى          :املسؤولية واملساءلة   - ١٧

ويقــع علــى العــاملني . مــستوى تنظيمــي مث تتــدرج عــرب سلــسلة اإلدارة لتــصل إىل مجيــع املــشرفني
 واملـشاركة يف تنفيـذ سياسـات وأنـشطة الـسالمة       واجب اتباع قواعد الصحة والـسالمة للمنظمـة       

ليست وينبغي أن يالَحظ أن الدائرة الطبية أو دائرة السالمة والصحة املهنيتني            . والصحة املهنيتني 
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إذ أن هـذه الـدوائر وغريهـا مـن املـوظفني املختـصني              . هي املسؤولة عن صـحة وسـالمة املـوظفني        
ساعدة اإلدارة يف أداء مسؤوليتها وواجبها يف الرعاية   بالسالمة والصحة املهنيتني تقوم باألحرى مب     

  .املتعلقة بصحة وسالمة املوظفني
 يف هذه العملية يتم تعـيني األخطـار يف مكـان العمـل وحتليلـها مـن ناحيـة                 :إدارة املخاطر   - ١٨

ويف حـني أن    . اخلطر الذي تثريه، ويتم صياغة وتنفيذ استراتيجيات إلزالـة اخلطـر أو ختفيـف أثـره               
الستجابة الفعالة للطوارئ متثل عنصراً هاماً يف إدارة املخـاطر لتقليـل أثـر إصـابات العمـل وسـوء        ا

الصحة واألمراض واحلوادث فإن ذلك ينبغي أن يكون مسبوقاً دائماً جبهود لتجنـب وقـوع هـذه                 
  .احلوادث أصالً

سياسة املنظمة بـشأن   يتحقق التنفيذ الفعال ل:هيئة الرقابة على الصحة والسالمة املهنيتني       - ١٩
السالمة والصحة املهنيتني على أفضل وجه من خالل تعيني جمموعة متثل املوظفني وتكلَّف بوالية             

وهـذه اللجنـة ينبغـي أن       . واضحة ومسؤوليات مكتوبة يف شكل جلنة للـسالمة والـصحة املهنيـتني           
رية للسالمة والـصحة    تتألف كحد أدىن من ممثلني عن املوظفني وممثلني للجهات الطبية واالستشا          

املهنيــتني وممــثلني عــن املــوارد البــشرية وممــثلني عــن إدارة املرافــق واخلــدمات وممــثلني عــن مكتــب   
  .التأمني الصحي وخدمات األمن

ويتضح التزام اإلدارة العليا بالسالمة والصحة املهنيتني يف قيـام نائـب املـسؤول التنفيـذي                  
  .شراف عليهااألول أو ممثله برئاسة هذه اللجنة واإل

 يفترض الربنـامج النـاجح للـسالمة والـصحة املهنيـتني مـسبقاً تـدريب املـديرين            :التدريب  - ٢٠
مـن أجـل    ) تـدريباً علـى أسـاس دائـم       (والعاملني، وخاصة أعضاء جلنة الصحة والسالمة املهنيتني،        

ــسالمة والــص      ــهم وإجنــاز أهــداف ال حة حتقيــق فهــم دورهــم ومــسؤولياهتم واألعمــال املتوقعــة من
  .املهنيتني

وجيــب أن يــدرك مجيــع املــوظفني املخــاطر احملتملــة يف بيئــة العمــل وينبغــي اعتمــاد تــدابري    - ٢١
واألهم من كل ذلك أنه جيب أن يكونوا على علم خبدمات           . لتقليل هذه املخاطر إىل احلد األدىن     

ــوفره ال اتــوفره هــذه اخلــدمات ومــ  الــسالمة والــصحة املهنيــتني املتاحــة هلــم، مبــا يف ذلــك مــا    . ت
واملـدى الـذي   .  النتائج املتوقعة من العناصـر الـيت تتـألف منـها هـذه اخلـدمات          ١ويتضمن اجلدول   

يــصل إليــه تقــدمي خــدمات الــصحة والــسالمة املهنيــتني يتناســب مــع تــصور مالمــح املخــاطر يف     
  . منظمة كل
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  ١اجلدول     
   )٦(تج هذه املكوناتاملكونات التمثيلية لربنامج السالمة والصحة التنظيمية ونوا    

  
  اإلدارة/القيادة

 االلتزام التنظيمي؛  
 إدارة االبتكار والتغيري؛  
 نظم املعلومات الصحية؛  
 تقييم الربامج وحتسني النوعية؛  
 اخلصوصية والسرية الطبية ونظم إدارة السجالت الصحية؛  
 البحث املنهجي واإلحصاءات واألوبئة.  

  عاملون أصّحاء
     بعـد املـرض     قبـل التعـيني، الرصـد الطـيب، مـا         / املهمـة  قبل(تقييم صحة العاملني

  ؛)اإلصابة، تقييم القدرة على العمل، الفحوص الطبية املستقلة أو
 إدارة اإلصابة املهنية واملرض املهين؛  
    ــة  (إدارة اإلصــابة غــري املهنيــة واملــرض غــري املهــين ــة احمللي حــسب البنيــة التحتي

  ؛)للرعاية الصحية
  العدوى؛صحة املسافرين ومكافحة  
 إدمان املخدرات؛/الصحة العقلية والسلوكية  
 الفحص الطيب واخلدمات الوقائية.  

  البيئة الصحية
 أعمال التقييم والتفتيش والتخفيف للمخاطر الصحية يف مكان العمل؛  
 التثقيف يف صدد املخاطر البيئية؛  
  ؛)يكن من املمكن جتنب التعرض إذا مل(معدات احلماية الشخصية  
 مية؛تقييمات الس  
 برامج احلماية البيئية؛  
 التأهب للكوارث وختطيط استمرارية نشاط املنظمة ومنع اضطراب العمل؛  
  ؛)برامج الدعم الصحي(التنظيم الصحي  
 إدارة االستحقاقات الصحية؛  

__________ 

  )٦(  Occupational Health and Safety Policy in the UN System)    املهنيـتني يف منظومـة   سياسـة الـصحة والـسالمة 
ــم املتحــدة  ــم املتحــدة، املرفــق          ) األم ــة يف األم ــشؤون الطبي ــديري ال ــل مل ــق العام ــن الفري ــة مقدمــة م ، ١ورق

CEB/2010/HLCM/11 ،٢٠١٠فرباير / شباط١١. 
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 الصحة املتكاملة وإدارة اإلنتاجية.  
  تنفيذ السالمة والصحة املهنيتني    

 ١انظـر الـشكل      (للـسالمة والـصحة املهنيـتني      يف حني اعتمدت بضع منظمات سياسة       - ٢٢
فــإن املفــتش يــود أن يستــشهد مبنظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة ومنظمــة حظــر ) أدنــاه

األسلحة الكيميائية باعتبارمها منظمتني قامتا بتنفيذ العناصر الرئيـسية املـذكورة أعـاله للـسالمة               
إعالن منظمة العمـل الدوليـة بـشأن الـسالمة          ينص   ومن ناحية أخرى، ال   . )٧(والصحة املهنيتني 

والصحة املهنيتني بالتحديد على أن املدير العام هو الذي يضطلع باملسؤولية، وتنـاط املـسؤولية               
بدالً من ذلك مبكتب املدير العـام؛ كمـا أن املـوارد ليـست موزعـة للـسالمة والـصحة املهنيـتني                 

واعتمـدت  . )٨(“مادات امليزانية والربنـامج   داخل اعت ”بالتحديد، ولكنها تندرج بدالً من ذلك       
ــتش        ــشمل يف رأي املف ــتني، ت ــصحة املهني ــسالمة وال ــؤخراً سياســة لل ــة م ــصحة العاملي منظمــة ال

يضطلع املدير العـام باملـسؤولية بـصورة حمـددة،           ومع ذلك ال  . اجلوانب اهلامة للعناصر الرئيسية   
ــة       ــرافية واإلداريــ ــسؤوليات اإلشــ ــحاب املــ ــوظفني أصــ ــن املــ ــضطلعون   ولكــ ــذين يــ ــم الــ هــ

  .)٩(املسؤولية هبذه
الكيانـات تعمـل اآلن علـى       /وأياً كـان األمـر، يالحـظ املفـتش أن كـثرياً مـن املنظمـات                 - ٢٣

اعتماد سياسات الصحة والسالمة املهنيـتني، حيـث أخـذت تـسمي جهـات تنـسيق لـدفع هـذه                    
ة لتــوفري خــدمات ويف هــذا الــصدد، قــام بعــضها فعــالً بإعــادة هيكلــة خــدماهتا الــصحي. العمليــة

وهكـذا أصـبحت هنـاك    . ويف بعـض حـاالت التواجـد امليـداين      . الصحة املهنية ملوظفيها يف املقر    
  .تتبعها املنظمات األخرىلسوابق وأفضل ممارسات 

__________ 

؛ سياســة الــصحة )٢٠١١سينــشر يف عــام (سياســة الــسالمة والــصحة املهنيــتني يف منظمــة األغذيــة والزراعــة   )٧(  
ملنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة؛ قواعــد الــصحة والــسالمة مبنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة،  والــسالمة 

 ).C-1/DEC.8 (١٩٩٧مايو / أيار١٤املؤرخة 

، )١الـصيغة    (٤٨العـدد   ) IODS(منظمة العمل الدولية، إعالن املدير العـام، نظـام وثـائق احلوكمـة الداخليـة                  )٨(  
 .٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١١

 .٨منظمة الصحة العاملية، سياسة السالمة والصحة املهنيتني، الفقرة   )٩(  
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  ١الشكل     
  الكيانات اليت أصدرت بيانات بشأن سياسة السالمة والصحة املهنيتني/عدد املنظمات

  )٢٠١١مارس /يف آذار(
  
  
  
  
  
  
  
  

   
منظمة األغذية والزراعة، املنظمة البحرية الدولية، منظمة حظر األسلحة         : توجد سياسة عامة    :ملحوظة

  .الكيميائية، منظمة الصحة العاملية، البنك الدويل
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا، منظمـة العمـل الدوليـة،           : جتري صياغة سياسة عامة   

ــة للــهجرة، ال  يونــسكو، مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني، مقــر األمــم     املنظمــة الدولي
  .املتحدة، منظمة السياحة العاملية

ــة    :  عامــةتوجــد سياســة  ال ــصادية ألمريكــا الالتيني ــة االقت ــا، اللجن ــصادية ألفريقي ــة االقت اللجن
يـة،  ومنطقة الكارييب، اللجنة االقتـصادية آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذر              

منظمــة الطــريان املــدين الدوليــة، احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة لروانــدا، مكتــب األمــم املتحــدة يف   
جنيـــف، مكتـــب األمـــم املتحـــدة يف نـــريويب، األونـــروا، االحتـــاد الربيـــدي العـــاملي، برنـــامج   

  .العاملي األغذية
    .ردود املنظمات على استبيان املفتش  :املصدر

الــسالمة والــصحة املهنيــتني، وخاصــة يف اخلــدمات الطبيــة  ومــن الــسمات الرئيــسية يف   - ٢٤
ــدات        ــن الوحـ ــستقلة عـ ــل مـ ــي أن تظـ ــدمات ينبغـ ــذه اخلـ ــتني، أن هـ ــصحة املهنيـ ــسالمة والـ للـ

التنظيمية وأن تكون مسؤولة بصورة مباشرة أمام املـسؤول التنفيـذي الرئيـسي أو ممثلـه         /اإلدارية
ين ذلــك أن اخلــدمات الطبيــة للــسالمة ويعــ. املعــني، داخــل مكتــب املــسؤول التنفيــذي الرئيــسي

والصحة املهنيتني، جيـب أال تكـون تابعـة للمـوارد املـوارد البـشرية بـصورة مباشـرة، وإن ظلـت                     
 ٢انظـر الـشكل     (وهـذا هـو واقـع احلـال بالفعـل يف بعـض املنظمـات                . تعمل معها بتعاون وثيـق    

. دارة أو املكتـب التنفيـذي     حيث تقدم اخلدمات الطبية تقاريرها إىل رئـيس اإل        ) ملعرفة التفاصيل 
التنظيميـة  /ويف حني أن خطـوط التسلـسل اإلداري قـد ُتظهـر اسـتقالالً عـن الوحـدات اإلداريـة                   

فإنــه مــن األفــضل أن يــتم تعريــف هــذا التسلــسل اإلداري بــصورة تعاقديــة ومــن خــالل أســاس  

 ينطبق ال/ توجد سياسة عامةال
جتري صياغة سياسة عامة٢٣

١١

توجد سياسة عامة
٤ 
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املتحــدة يف ومــن املنظــور التــارخيي ينبغــي أن يالحــظ أن الــدائرة الطبيــة لألمــم    . قــانوين رمســي
 SGB 97/Rev.1انظــر النــشرة (نيويــورك كانــت حتــت ســلطة املكتــب التنفيــذي لألمــني العــام   

ــاين  ١( ــانون الث ــاير /ك ــشرة ) ١٩٥٥ين ــشرين األول٦ (Amend.2/97والن ــوبر / ت ، )١٩٥٥أكت
دائرة مستقلة مسؤولة أمـام األمـني العـام عـن طريـق املكتـب             ”وإنه متت تسمية الدائرة الصحية      

 ١٩٥٩وُنقلت املسؤولية عن الدائرة الطبية إىل مكتـب إدارة املـوارد البـشرية يف عـام          . “التنفيذ
  .)١٠(تزال يف هذا الوضع حىت اآلن ملواجهة حالة مؤقتة وال

  ٢الشكل     
  )يف املقر(الكيان /التسلسل اإلداري للخدمة الطبية يف املنظمة

  )٢٠١٠يونيه /يف حزيران(

اللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ، اللجنــة   : البــشريةمــسؤولة أمــام املــوارد    :ملحوظة
االقتــصادية واالجتماعيــة لغــرب آســيا، الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، املنظمــة الدوليــة للطــريان  
املدين، منظمة العمل الدولية، املنظمة البحرية الدوليـة، مقـر األمـم املتحـدة، اليونـسكو، مفوضـية                  

جــئني، مكتــب األمــم املتحــدة يف جنيــف، مكتــب األمــم املتحــدة يف نــريويب، برنــامج  شــؤون الال
  .األغذية العاملي، منظمة الصحة العاملية، البنك الدويل

اللجنــة االقتــصادية ألفريقيــا، اللجنــة االقتــصادية ألمريكــا الالتينيــة : مــسؤولة أمــام هيئــات أخــرى  
كمــة اجلنائيــة الدوليــة لروانــدا، املنظمــة الدوليــة ومنطقــة الكــارييب، منظمــة األغذيــة والزراعــة، احمل

  .للهجرة، منظمة حظر األسلحة الكيميائية
  .رد املنظمات على استبيان املفتش  :املصدر

__________ 

كونر، وكيل األمني العـام للـشؤون اإلداريـة، مـن إنغريـد لـوكس، مـديرة شـعبة                   . مذكرة داخلية إىل جوزيف إ      )١٠(  
 .١٩٩٦مارس / آذار٤اخلدمات الطبية ومساعدة املوظفني، مكتب إدارة املوارد البشرية، 
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وعلـى  . والسياسة الناجحة للسالمة والصحة املهنيتني تؤدي أيضاً إىل كفاءة التكـاليف            - ٢٥
صحة والـسالمة يف منظمـة حظـر األسـلحة     سبيل املثال تتصل معظم املصروفات الطبية لفـرع الـ     

. أو األشـعة  ) الـدم (الكيميائية باإلحاالت اخلارجية إلجراء فحوص طبية واختبارات باثولوجيـة          
علـى أسـاس    ”وجيري تنفيـذ كـل نـشاط مـن هـذه األنـشطة بـصورة متدرجـة رهنـاً باسـتعراض                      

وانـب يف كــل نــشاط  قيــاس إلضــافة جوتــستعمل الـرباهني اإلحــصائية الثابتــة كعالمـة   . “األدلـة 
 يف املائـة مـن تكـاليف االختبـارات          ٢٦وحىت اآلن أدى ذلك إىل ختفيض       . إزالتها أو تغيريها   أو

ومـــن املنتظـــر أن تـــؤدي اخلطـــوط  .  يف املائـــة يف تكـــاليف صـــور األشـــعة ٩٠ الباثولوجيـــة، و
ائـة   يف امل  ٣٠ إىل ختفـيض     ٢٠١١ التوجيهية املنقحـة للفحـص اإلكلينيكـي الـيت سـُتطبق يف عـام             

وإىل جانـب الوفـورات النقديـة يـوفر     . )١١(من التكاليف الطبيـة الـشاملة الـسابقة لتعـيني العمالـة       
هذا النهج أيضاً وقتاً كبرياً للموظفني ميكن توجيهه عندئذ حنو اسـتراتيجيات جديـدة ثبـت أهنـا                  

مــل يف تــؤدي إىل نتــائج إجيابيــة مثــل إدارة احلــاالت إدارة نــشطة وتعزيــز بــرامج العــودة إىل الع  
ومــع مـرور الوقــت، تتولـد وفــورات غـري مباشــرة مثـل تقليــل اإلجـازات املرضــية      . وقـت مبكـر  

يــؤدي بــدوره إىل فوائــد كــبرية يف األجــل األطــول، مبــا يف ذلــك    ومعــدالت اإلعاقــة، وهــو مــا
  .الوفورات املالية، وإزالة أو تغيري جوانب كل نشاط

  .يز الكفاءةوسيؤدي تنفيذ التوصيتني التاليتني إىل تعز  - ٢٦
  

  ١التوصية 
ينبغــي أن يقــوم الرؤســاء التنفيــذيون ملؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة بتعــيني     

جهــات تنــسيق يف منظمــاهتم لتــسهيل صــياغة وتنفيــذ الــسياسات واإلجــراءات الالزمــة  
ألغراض السالمة والصحة املهنيتني، وينبغي هلم عرض هذه السياسات دون تأخري على 

  . العتمادهاهيئاهتم التشريعية
    

  ٢التوصية 
ينبغي أن تعتمد اهليئات التشريعية يف مؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة املعـايري                  

املالئمــة يف صــدد قــضايا الــسالمة والــصحة املهنيــتني، مــع مراعــاة وكفالــة التوافــق مــع    
  .التعديالت الناشئة يف معايري السالمة واألمن التشغيلية الدنيا

  
  

__________ 

 .فرع الصحة والسالمة، منظمة حظر األسلحة الكيميائية: املصدر  )١١(  
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  دمات الطبية يف منظومة األمم املتحدةاخل  -ثالثاً   
يقـوم مــدير شــعبة اخلــدمات الطبيــة بتنــسيق تنفيــذ املعــايري الطبيــة والــسياسات الــصحية    - ٢٧

لألمــم املتحــدة علــى صــعيد املنظومــة، ويتعامــل مــع قــضايا الرعايــة الــصحية الناشــئة عــن مجيــع   
واملـدير مـسؤول أمـام األمـني      . مراكز العمل ويكفل استفادة املوظفني من برامج االسـتحقاقات        

ويعمل بـصفته مستـشاراً طبيـاً يف املـسائل املتعلقـة بـاجمللس             . العام املساعد إلدارة املوارد البشرية    
االستشاري املعين مبطالبات التعويض وهو املستشار الطيب املعني جمللـس األمـم املتحـدة املـشترك                

  .)١٢(لصندوق املعاشات التقاعدية للموظفني
  :)١٣(ل املهام األساسية للشعبة فيما يليوتتمث  - ٢٨

االعتناء بالصحة اجلـسدية والعقليـة للمـوظفني يف مجيـع أحنـاء العـامل، وإسـداء املـشورة                    •  
 لإلدارة بشأن استحقاقات املوظفني؛

صياغة واستعراض املعايري والسياسات واملبادئ التوجيهية اليت تعتمدها األمـم املتحـدة               •  
 ن تنسيق ورصد التنفيذ يف مجيع أحناء املنظومة؛يف اجملال الطيب وضما

وضــع واســتكمال وتنــسيق اإلرشــادات الــصحية ملنظومــة األمــم املتحــدة، مبــا فيهــا           •  
احتياطات السفر، والفحوص قبل السفر واالستشارات والتحصينات واملـواد التثقيفيـة           

 يف جمال الصحة وجمموعات املواد املتعلقة بالسفر؛

يئـة بيئـة عمـل صـحية وسـليمة ومتعاطفـة مـن خـالل اتبـاع سياسـات                    التشجيع على هت    •  
ومبــادئ توجيهيــة صــحية ووضــع بــرامج للعنايــة بالــصحة وخطــط شــاملة لالســتعداد   
حلاالت الطوارئ الصحية وتنـسيق عمليـة تنفيـذ الـسياسات الطبيـة الـشاملة للمنظومـة                 

 اإليدز؛/فيما يتعلق بفريوس نقص املناعة البشري

قـة الطبيــة بالنـسبة لتعــيني املـوظفني واملـراقبني العــسكريني ومـراقيب الــشرطة      تـوفري املواف   •  
 املدنية وإعادة تكليفهم ونشرهم يف البعثات يف مجيع أحناء العامل؛

 تقييم وإقرار اإلجازات املرضية للموظفني يف مجيع أحناء العامل؛  •  

ــة حتديـــد الـــدرجات الـــصحية جلميـــع مراكـــز العمـــل لكـــي تـــستعرضها جلنـــة     •    اخلدمـ
 الدولية؛ املدنية

__________ 

 .٣-٧ و ٢-٧ و ١-٧، الفقرات (ST/SGB/2004/8)نشرة األمني العام، تنظيم مكتب إدارة املوارد البشرية   )١٢(  

 .٥-٧املرجع نفسه، الفقرة   )١٣(  
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تـــوفري املـــساعدة النفـــسية يف ســـياق عمليـــات االنتـــداب يف البعثـــات، وإدمـــان املـــواد   •  
  واالستعداد حلاالت الطوارئ؛

تقدمي املشورة بشأن استحقاقات اإلصابة واملرض بسبب اخلدمـة للمـوظفني واملـراقبني               •  
 العسكريني والشرطة والقوات يف عمليات حفظ السالم؛

تقــدمي اخلــدمات الطبيــة علــى ســبيل اجملاملــة ملــوظفي مجيــع البعثــات الدائمــة والبعثــات    •  
 املراقبة لدى األمم املتحدة وللزوار واملتعاقدين؛

توفري اخلدمات الطبية جلميع موظفي منظومة األمم املتحـدة العـاملني يف نيويـورك، مبـا                  •  
 :يف ذلك

 الفحوص واالستشارات الطبية؛  •  

 لعيادة للمسافرين؛خدمات ا  •  

 خدمات العيادة دون موعد سابق؛  •  

 الرعاية يف حاالت الطوارئ واإلسعاف؛  •  

 اإلحالة إىل أخصائيني خارجيني أو مستشفيات؛  •  

 .ختطيط وتنظيم وتنفيذ برامج حتسني الصحة يف املوقع  •  

 جاء يصف اخلدمات املقدمة مـن شـعبة اخلـدمات الطبيـة فـإن الـشكل                ويف حني أن ما     
ــة   ٣ ــصحية الطبيـ ــدمات الـ ــح اخلـ ــاه يوضـ ــات   / أدنـ ــدمها املنظمـ ــيت تقـ ــة الـ ــات -املهنيـ  الكيانـ
  .)١٤(مقارها يف

__________ 

 .كز عمل املقار كل على حدةانظر املرفق األول لالطالع على قائمة تفصيلية باخلدمات املقدمة يف مرا  )١٤(  
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  ٣الشكل     
  اخلدمات والربامج الطبية الرئيسية املتاحة يف مراكز عمل املقر

  )٢٠١٠يونيه /يف حزيران(

  
  .رد املنظمات على استبيان املفتش  :املصدر  
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Source: Organizations' reponse to the Inspector's questionnaire.
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أن وجــود هــذه  بعــد أن تــبني هلــا   تــربات يف املوقــع  العمــل خمض مقــار وأنــشأت بعــ   - ٢٩
يعمـل علـى    و) مقارنـة مبقـدمي هـذه اخلدمـة مـن اخلـارج           (املختربات يف املوقع خيفض التكاليف      

لياقـة البدنيـة،   لمراكـز ا وراحة املوظفني وحتقيق الرفاه هلم مها أيضاً سبب إنشاء    . راحة املوظفني 
ــا ــدى اإل     مم ــدعم ل ــادرة وال ــى روح املب ــدل عل ــربز بعــض اخلــدمات     . دارةي ــتش أن ي ــود املف وي

ــدون تكلفــة علــى    عمــل املقــار اإلضــافية املقدمــة يف بعــض مراكــز    ــة أو ب ، بتكلفــة إضــافية قليل
ــة وهــذه اخلــدمات تــدل علــى رغبــة     . الكيــان، وميكــن استنــساخها يف أمــاكن أخــرى    /املنظم
وعلــى ســبيل . وظــفالكيــان يف تــوفري أســاليب مرحيــة لتحــسني حالــة الرفــاه العــام للم  /املنظمــة

املثال، يوجد يف منظمة األغذيـة والزراعـة عيـادة طبيـة خاصـة يف املـبىن، يوجـد هبـا ممـارس عـام                         
ويف فيينــا يــستطيع املوظفــون حتديــد مواعيــد مــع طبيــب أمــراض   .  الطبيعــيوأخــصائي للعــالج

ا ويوجــد أيــضاً يف مركــز فيينــ. نــسائية خــاص يــدير عيــادة أســبوعية يف مركــز فيينــا للمــؤمترات 
وتـوفر  . منـها بـدون مغـادرة املـبىن       الـدواء   للمؤمترات صيدلية يـستطيع املوظفـون صـرف تـذاكر           

وأخـرياً يوجـد يف البنـك الـدويل موقـع           . لقيـاس ضـغط الـدم ذاتيـاً       بعض املنظمات أيـضاً أجهـزة       
ــت   ــصص يف اإلنترنـ ــاد خيـ ــف     لإلرشـ ــشأن خمتلـ ــة بـ ــة منتظمـ ــنظم دورات إعالميـ ــصحي ويـ الـ
  .)١٥(حةاملوضوعات املتصلة بالص

وتقدم معظم املنظمات موضع املسح أيـضاً ملوظفيهـا املـساعدة للتعامـل مـع مـشاكلهم                   - ٣٠
املتصلة بالعمل أو مشاكلهم اخلاصة اليت قد تؤثر بصورة معاكسة على أدائهم يف العمـل وعلـى                 

 ســواء عــن طريــق  “يف املنظمــة”ويــتم عــادة تقــدمي هــذه املــساعدة   . عــامالصــحتهم ورفــاههم 
ة املوظفني أو مستشاري املوظفني أو املستشارين املتخصصني يف حاالت اإلجهـاد            موظفي رعاي 

خيتـــصون بالعالقـــات مـــع املـــوظفني، أو أمنـــاء املظـــامل أو مـــوظفي األخالقيـــات وغريهـــم ممـــن 
وميكـن أيــضاً التعاقـد علـى هــذه املـساعدة خارجيــاً مـع مقــدمي      . ســبق جمموعـة مـن كــل مـا    أو

 حالــة برنــامج مــساعدة العــاملني يف منظمــة الطــريان املــدين الرعايـة مــن اخلــارج كمــا حيــدث يف 
ويف هـذا الـسياق ينبغـي أن يـتم بوضـوح حتديـد دور ووصـف اخلدمـة ملقـدمي اخلدمـة                       . الدويل

والتسلسل اإلداري ملقدمي هذه اخلـدمات أمـر هـام أيـضاً؛            . أو سوء الفهم  /لتجنب التشويش و  
) ة الـصحة العامليـة ومنظمـة األغذيـة والزراعـة          مقر األمم املتحـدة واملنظمـ     (ففي بعض املنظمات    

حاالت اإلجهاد مسؤولني أمـام اخلدمـة الطبيـة، ويف حـاالت أخـرى              /يكون مستشارو املوظفني  
  .يكون املستشارون مسؤولني أمام املوارد البشرية أو األمن) معظم املنظمات(

__________ 

لالطالع على مزيد من املعلومات عن التدابري اليت اختذهتا مؤسسات منظومة املم املتحدة يف صـدد التـوازن بـني                  )١٥(  
احلياة اخلاصة والعمل، انظر تقرير وحدة التفتيش املشتركة بشأن تنقـل املـوظفني فيمـا بـني الوكـاالت، وحتقيـق                     

 ).JIU/REP/2010/8(اة اخلاصة يف املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة التوازن بني العمل واحلي
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ــدعم /وميكــن تقــدمي املــساعدة   - ٣١ مبــا يف ذلــك  جمموعــة واســعة مــن القــضايا،   يف صــدد ال
الصراع يف مكان العمـل واملـضايقات واالستئـساد، وإدمـان املخـدرات، واالكتئـاب، واإلهنـاك                 

العزلة والقضايا الزوجية واألسـرية، والقـضايا الـيت         /والتوازن بني العمل واحلياة اخلاصة والوحدة     
املتــصلة تثــور قبــل الــوزع وبعــده، واإلجهــاد النــاتج عــن الــصدمة والــصدمة الثانويــة والقــضايا    

  .باملوارد البشرية
ففـــي حـــني أن املستـــشارين الـــذين . وتـــرتبط مـــسألة التسلـــسل اإلداري أيـــضاً بالـــسرية  - ٣٢

 واضحة املعامل فيمـا بينـهم       “حوائط عازلة ”يقدمون تقاريرهم إىل اخلدمات الطبية يعملون داخل        
ت املستـشارين   أيـضاً يف حـاال    ، وهـو مـا حيـدث        ويتم االحتفاظ مبلفات املرضى بصورة منفصلة     

ــشرية   ــوارد الب وبكلمــات . اإلدارة، فــإن االهتمــام األول يتعلــق باالســتقالل  /املــسؤولني أمــام امل
أخــرى ينبغــي أن يعمــل املوظفــون الــذين يقــدمون خــدمات املــشورة يف بيئــة تــضمن اســتقالهلم 

ملفـتش  وحتقيقـاً لـذلك، يـرى ا      . خدمة أفضل لقاعدة عمالئهـم    تقدمي  املهين، وبالتايل متكّنهم من     
لمــوارد  للخــدمات الطبيــة واليكونــوا تــابعني ل أن مقــدمي اخلــدمات مــن هــذا القبيــل ينبغــي أال

انظـر  (ألمن، بل يكونوا مسؤولني أمـام رئـيس وحـدة الـسالمة والـصحة املهنيـتني                 ل البشرية وال 
  ).الفصل الثاين

  
  مديري الشؤون الطبيةمستويات وظائف   -ألف   

 فإن وظائف مـديري     ٢ -ر شعبة اخلدمات الطبية بدرجة مد       يف حني ُتقّوم وظيفة مدي      - ٣٣
ويـرى املفـتش    ).  أدنـاه  ٢انظـر اجلـدول     (مـشاهبة   الشؤون الطبية اآلخرين ليست مقومة بدرجة       

بـدرجات  مقومـة  أن وظائف موظفي الرعاية الصحية يف منظومة األمم املتحدة ينبغي أن تكون             
ة عـن املـسؤوليات الـيت يـتم االضـطالع هبـا علـى        متماثلة يف كل أحناء املنظومة، حبيث تعـرب بدقـ    

عـن  الـشؤون الطبيـة     ويف الواقع أعرب بعض رؤسـاء       . أساس يومي، سواء يف امليدان أو يف املقر       
اختالفات الدرجات بني مراكز العمل يف وظـائف ذات مـستويات مـسؤولية      عن  عدم رضائهم   

ــسؤولية عــن منظمــاهتم     ــشاهبة، وخاصــة وأن بعــضهم ال يتحمــل امل  وحــدها ولكــن يتحمــل  مت
  .املسؤولية عن منظمات أخرى أيضاً
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  ٢اجلدول 
   الوظائفبتر -) املقر (الشؤون الطبيةرؤساء 

  )٢٠١٠يونيه /حىت حزيران(
  الدرجة  الكيانات/املنظمات

  ٢ -مد   مقر األمم املتحدة 
  ١ -مد   منظمة األغذية والزراعة

  ١ -مد   مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
  ١ -مد   منظمة الصحة العاملية

  ١ -مد   الوكاالت الدولية للطاقة الذرية
  ٥ -ف   مكتب األمم املتحدة يف جنيف
  ٥ -ف   مكتب األمم املتحدة يف نريويب

  ٥ -ف   منظمة العمل الدولية
  ٥ -ف   اليونسكو
  ٥ -ف   األونروا

  ٥ -ف   )حتت إشراف منظمة األغذية والزراعة(برنامج األغذية العاملي 
  ٥ -ف   اللجنة االقتصادية ألفريقيا

  ٤ -ف   اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب
  ٤ -ف   اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ

  ٤ -ف   اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا
  ٤ -ف   احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا

  ال ينطبق  )١(ان املدين الدويلمنظمة الطري
  ال ينطبق  )٢(املنظمة البحرية الدولية

  ٢ -ُتعادل مد   البنك الدويل
  ١ -مد   منظمة حظر األسلحة الكيميائية

  ٤ -ف   املنظمة الدولية للهجرة 
  

 .خبري استشاريالشؤون الطبية رئيس   )١(  

 .مستشارالشؤون الطبية رئيس   )٢(  

  .لى استبيان املفتشرد املنظمات ع  :املصدر  
  
وعلــى ســبيل املثــال ينبغــي رفــع رتبــة وظــيفيت رئــيس الــشؤون الطبيــة يف مكتــب األمــم       - ٣٤

املتحــدة يف جنيــف ويف مكتــب األمــم املتحــدة يف نــريويب إىل درجــة املــدير، حيــث إن هــاتني          
ــان فقــط علــى ســلطات صــنع القــرارات بطبيعــة الوظيفــة، وأهنمــا مــستقلتان       ــوظيفتني ال تنطوي ال
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وظيفياً عن شعبة اخلدمات الطبية، ولكنهما مسؤولتان أيـضاًُ عـن اخلـدمات املقدمـة إىل كـثري مـن                   
ويـرى املفـتش أيـضاً      . يف جنيف ونـريويب علـى أسـاس تقاسـم التكـاليف           ) املقار(املنظمات الدولية   

يط اللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة آلســيا واحملــ (أن وظــائف الــرئيس الطــيب يف اللجــان اإلقليميــة  
اهلادئ واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا واللجنة االقتصادية ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة              

ينبغي أن ُيعاد تصنيفها إىل مستوى إداري أعلى، وأن يـتم حتويـل الوظـائف الـيت ُتمـول                   ) الكارييب
  . تصنيفهاحالياً من أموال من خارج امليزانية إىل وظائف يف امليزانية العادية حىت يعاد

  
  السجالت الطبية للموظفني  -باء   

ينبغـي أن تكــون الــسجالت الطبيــة للمــوظفني ســهلة املنــال والنقــل بــني مراكــز العمــل    - ٣٥
نظراً للتشديد الواقع يف هذه األيـام داخـل األمـم املتحـدة علـى تنقـل املـوظفني وزيـادة الوجـود                        

ــة     ــة النظــر اإلداري ــن وجه ــداين وكــذلك م ــة يف شــكل   وســُيحقق ختــز . املي ــسجالت الطبي ين ال
إلكتروين، إىل جانب سهولة توفر السجالت، الوفاء أيضاً باملتطلبـات اجلاريـة لـضمان اسـتمرار      

ــتعادة الـــسجالت بعـــد حـــاالت الطـــوارئ   ــاه عـــدد ٣ويوضـــح اجلـــدول  )١٦(العمـــل واسـ  أدنـ
  .الكيانات اليت نفّذت هذه املمارسة/املنظمات

  
  ٣اجلدول     

  موظفني يف شكل إلكتروينتوفر السجالت الطبية لل
  )٢٠١٠يونيه /حىت حزيران(

  اجملموع  الكيانات/املنظمات  

ــة      نعم ــة األغذيـ ــارييب، منظمـ ــة الكـ ــة ومنطقـ ــا الالتينيـ ــة االقتـــصادية ألمريكـ اللجنـ
ــامج        ــف، برن ــم املتحــدة يف جني ــب األم ــم املتحــدة، مكت ــر األم ــة، مق والزراع

  نك الدويلاألغذية العاملي، منظمة الصحة العاملية، الب

١٧  

اللجنــة االقتـــصادية ألفريقيــا، اللجنـــة االقتــصادية واالجتماعيـــة آلســيا واحملـــيط       ال
اهلــادئ، اللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة لغــرب آســيا، الوكالــة الدوليــة للطاقــة   
الذرية، منظمة الطـريان املـدين الـدويل، احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة لروانـدا، منظمـة             

نظمة البحريـة الدوليـة، املنظمـة الدوليـة للـهجرة، منظمـة حظـر               العمل الدولية، امل  
ــشؤون الالجــئني،        ــم املتحــدة ل ــسكو، مفوضــية األم ــة، اليون األســلحة الكيميائي
ــة، االحتــاد      ــسياحة العاملي ــروا، منظمــة ال ــريويب، األون مكتــب األمــم املتحــدة يف ن

  الربيدي العاملي

٢١  

  
  .رد املنظمات على استبيان املفتش  :املصدر  

__________ 

  .٢٠٠٩مايو / أيار٧ املؤرخ A/RES/63/269انظر القرار   )١٦(  
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ــرامج خمتلفــة ألرشــفة الــسجالت    /ويالحــظ املفــتش أن املنظمــات   - ٣٦ الكيانــات اعتمــدت ب
 يف مقـــــر األمـــــم املتحـــــدة وبرنـــــامج  EarthMedالطبيـــــة إلكترونيـــــاً، مبـــــا يف ذلـــــك برنـــــامج  

CHIMED/Préventiel  يف منظمة الصحة العاملية وشبكة جامسني Jasmine Web   يف مكتـب األمـم 
ني أنــه يبــدو مــن األمثــل اعتمــاد برنــامج واحــد يف كــل مكــان إال أنــه ويف حــ. املتحــدة يف جنيــف

ومـع ذلـك فـإن هـذه املنـصات      . ينبغي احترام ما ختتاره املنظمـة مـن نـسق الـسجالت اإللكترونيـة        
وينبغــي أيــضاً أن متكّــن مــن . ينبغــي أن ُتمكــن بقــدر اإلمكــان مــن التوافــق يف كــل أحنــاء املنظومــة

  . موارد املؤسسة، مع كفالة محاية املعلومات الطبية السريةاالتصال البيين مع نظم ختطيط
  .وسيؤدي تنفيذ التوصية الواردة أدناه إىل تسهيل نشر أفضل املمارسات  - ٣٧
  

  ٣التوصية 
ينبغــي أن ُينفــذ الرؤســاء التنفيــذيون ملؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة نظــم          
رونيـاً إذا مل تكـن هـذه الـنظم          أرشفة الـسجالت الطبيـة للمـوظفني إلكت       /من إظهار  ُتمكن

  .موجودة بالفعل
  

  متويل اخلدمات الطبية  -جيم   
ُيالحــظ املفــتش مــن الــردود علــى اســتجوابه أن املــوارد عمومــاً يف مراكــز عمــل املقــار   - ٣٨

ــة    ــة كافي ــوفري خــدمات طبي ــوفر بقــدر كــاٍف لت ــع املنظمــات  . تت ــات /وقــد احتفظــت مجي الكيان
امليزانية العادية أو األموال مـن خـارج امليزانيـة أو املـشاركة             (ت منها   مبواردها يف امليزانية أو زاد    

الكيانـات واملـوارد    / أدناه قائمة ببعض املنظمـات     ٤ويتضمن الشكل   . لذلك الغرض ) يف التأمني 
  .املوزعة للخدمات الطبية
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  ٤الشكل 
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨) مقار(كيانات خمتارة /ميزانية اخلدمة الطبية يف منظمات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ECA = اللجنة االقتصادية ألفريقيا      UNHCR = مفوضية شؤون الالجئني  
ESCWA = اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا  UNIDO = اليونيدو  

FAO = منظمة األغذية والزراعة      UNOG = مكتب األمم املتحدة يف جنيف  
IAEA = الوكالة الدولية للطاقة الذرية      WFP = ة العامليبرنامج األغذي  
ICAO = منظمة الطريان املدين  

  .رد املنظمات على استبيان املفتش: املصدر
  

مثل اللجنة االقتصادية ألفريقيـا، واللجنـة      (الكيانات  /ومع ذلك أعلنت بعض املنظمات      - ٣٩
ــة االقتــصادية آلســيا واحملــيط اهلــادئ،      ــة ومنطقــة الكــارييب، واللجن االقتــصادية ألمريكــا الالتيني

 الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة العمـل الدوليـة وشـعبة اخلـدمات الطبيـة واليونيـسيف،                 والوكالة
يف ردهــا علــى ) ومفوضــية شــؤون الالجــئني وبرنــامج األغذيــة العــاملي ومنظمــة الــصحة العامليــة 

  :استبيان املفتش أن املوارد ال تكفي لألغراض التالية على سبيل املثال
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ــة     •   ــوظفني إضــافيني للخدم ــيني م ــوظفني، لتحــسني      تع ــشارو امل ــيهم مست ــا ف ــة، مب  الطبي
  اخلدمة؛ توصيل

  تنفيذ التدريب للعاملني يف اخلدمة الطبية؛  •  
   يف املقر واملواقع امليدانية؛اإلرشاد الصحيعم برامج د  •  
  تطبيق قاعدة بيانات وإجراء حتليل إحصائي ملا جيري من أعمال؛  •  
  على الصعيد الوطين؛ر وباء حالة ظهواالستجابة حلالة الطوارئ يف   •  
  إقامة عيادة فرعية يف املنطقة الصومالية؛  •  
  ).من أديس أباباخترج (توفري عيادات متنقلة يف مناطق أخرى   •  
املـستوصفات  ومل ميكن إدراج كمية التمويل املخصصة للخـدمات الطبيـة املقدمـة مـن                 - ٤٠

ــى       ــرد عل ــراً ألن برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي مل ي  اســتبيان املفــتش، ومل تــستطع شــعبة    نظ
يـتم متويلـه علـى      مـستوصف   ومع ذلك فإن كل     . اخلدمات الطبية احلصول على هذه املعلومات     

أساس تقاسم التكـاليف وهلـذا تقـع املـسؤولية اجلماعيـة علـى املنظمـات الـيت يـستفيد موظفوهـا                      
انظـــر (عة متطـــوعي األمـــم املتحـــدة بـــصورة واســـ خدام ورمبـــا كـــان اســـت. املرافـــقهـــذه  مـــن

ــة   يــشري إىل ) ٧ و ٦ الــشكلني ــة يف تقليــل التكــاليف املتــصلة بتقــدمي اخلدمــة الطبي خدمــة /الرغب
  .السالمة والصحة املهنيتني إىل أدىن حد

  
  اخلدمات الطبية يف امليدان  -دال   

يتزايــد نــشر مــوظفي األمــم املتحــدة يف مراكــز عمــل ميدانيــة، مبــا يف ذلــك يف منــاطق      - ٤١
اهلياكـل األساسـية الطبيـة واهلياكـل األساسـية للرعايـة الـصحية عـن املـستوى                  هـا   فيكثرية تتـدىن    

ويصاحب نـشرهم زيـادة اخلطـر الـذي ُيحـدق بـصحتهم وسـالمتهم، كمـا يتـضح مـن             . األمثل
) يف بغــداد واجلزائـــر العاصــمة وأفغانـــستان  (اهلجمــات األخــرية علـــى أمــاكن األمـــم املتحــدة     

  .)١٧()حالة هاييتكما يف (والتعرض للكوارث الطبيعية 
ويف االجتمـاع الـسنوي الـذي عقـده الفريــق العامـل ملـديري الـشؤون الطبيـة يف األمــم           - ٤٢

، أعــرب املــديرون للمفــتش عــن قلقهــم بالتحديــد مــن عــدم ٢٠١٠املتحــدة يف جنيــف يف عــام 
والواقــع أن ”:  يف املقــارعمومــاًكفايــة اخلــدمات الطبيــة يف امليــدان، مقارنــة بكفايــة اخلــدمات   

وظفي املقر يستفيدون من إمكانية الوصول إىل خدمات طبية حملية بنوعية عامليـة، يف حـني أن                 م
موظفي امليدان يواجهون يف كثري من األحيـان اخلطـر يف بيئـة تتـسم فيهـا البنيـة التحتيـة للرعايـة            

__________ 

  )١٧(  A/65/305 ،١٤٠، الفقرة ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢. 
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وأُعــرب عــن آراء  )١٨(“الــصحية، مبــا يف ذلــك البنيــة التحتيــة لألمــم املتحــدة، بأهنــا غــري كافيــة  
ــن جانــب املنظمــات      ــتش م ــى اســتبيان املف ــرد عل ــشاهبة يف ال ــشاركة يف وحــدة   /م ــات امل الكيان

  .التفتيش املشتركة واحتادات املوظفني، وكذلك يف اجتماعات مع أصحاب املصلحة املعنيني
وباستثناء مرافق البلـدان املـسامهة بقـوات يف بعثـات حفـظ الـسالم، تقـوم األمـم املتحـدة                     - ٤٣

تـشمل مـستوصفات األمـم املتحـدة        ( مرفقاً للرعاية الصحية يف مواقع ميدانيـة         ١٢١حالياً بتشغيل   
 طبيبـاً   ١٦٦وتـستخدم األمـم املتحـدة حـوايل         ). وعيادات املدنيني التابعة لعمليـات حفـظ الـسالم        

 وُينتظـر مـن املـستوصف أن يـوفر الرعايـة        )١٩( ممرضاً حالياً للعمل يف هذه املرافـق امليدانيـة         ١٩٧ و
) انظـر املرفـق الثـاين لالطـالع علـى قائمـة اخلـدمات             (ية األولية وخدمات الصحة املهنيـة       اإلكلينيك

مـن العـاملني املعيـنني دوليـاً ووطنيـاً يف منظومـة األمـم               )  شخص ٢٠٠على األقل   (إىل عدد كاٍف    
 )٢٠(املتحدة، وكذلك املُعالني املعترف هبم، حيثما يتبني أن املرافق الطبية املتـوفرة حمليـا غـري كافيـةً                 

ومع ذلك، إذا كانت الظروف الصحية يف أي بلد تشكل حالـة طـوارئ فـإن املـدير الطـيب لألمـم          
املتحدة يستطيع، بعد التشاور مع املديرين الطبيني اآلخرين يف منظومة األمـم املتحـدة، أن يوصـي                 

يقــوم املمثــل املقــيم املعــين الــذي /وُتقــدم هــذه التوصــية إىل املنــسق املقــيم . )٢١(بإنــشاء مــستوصف
  .بإحالة االقتراح إىل وكاالت األمم املتحدة املعنية للحصول على موافقتها

ويف حني أن شعبة اخلدمات الطبية توفر الدعم هلذه املرافق عن طريق اإلشراف الـتقين                 - ٤٤
ــإن أعمــال اإلدارة   ــيني ف ــة    /للمــوظفني الطب ــة جتــري عــادة حتــت مــسؤولية األفرق التنظــيم اليومي

ملــساءلة الــشاملة الفرديــة يف اختــصاصات املنــسق املقــيم أو املمثــل اخلــاص   القطريــة، وتنــدرج ا
وهلــذا ينبغــي القيــام، علــى ســبيل االســتعجال، بتوضــيح إطــار اإلدارة واملــساءلة   . لألمــني العــام

ــان         ــار يف بيـ ــذا اإلطـ ــدار هـ ــدان وإصـ ــدة يف امليـ ــم املتحـ ــستوصفات األمـ ــادات ومـ ــدعم عيـ لـ
وعلـم  .  املـشتركة بـني الوكـاالت الـيت يـتعني تقـدميها        اختصاصات حمددة، مع مراعاة اخلدمات    

ُتدار حىت اآلن وفقاً ملشروع االختصاصات الـصادر        /املفتش أن هذه العيادات كانت تنشأ     
ويـتعني التعامـل بـسرعة مـع التحـديات الـيت تنـشأ يف               . )٢٢(املتحـدة اإلمنـائي   عن برنامج األمم    

تحدة، وخاصة مـستوصفات األمـم املتحـدة، بـالنظر        التعاقد على املرافق الطبية امليدانية لألمم امل      

__________ 

ملديري الشؤون الطبيـة يف  الرد املوحد على عرض وحدة التفتيش املشتركة يف االجتماع السنوي للفريق العامل     )١٨(  
 .٢٠١٠أكتوبر /األمم املتحدة، تشرين األول

  )١٩(  A/65/305 ،١٤١، الفقرة ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢. 

مــشروع اختــصاصات مــستوصفات األمــم املتحــدة، مكتــب اإلدارة يف مكتــب املــوارد البــشرية، برنــامج األمــم   )٢٠(  
 .٢٠٠٩املتحدة اإلمنائي، 

 ).ب( ١١رة املرجع نفسه، الفق  )٢١(  

 .يرجى الرجوع إىل املبادئ التوجيهية لتقدمي اخلدمات الصحية امليدانية  )٢٢(  
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ــان         ــن األحي ــة يف كــثري م ــسرية ومنعزل ــدميها يف ظــروف ع ــها تق ــيت ُينتظــر من . إىل اخلــدمات ال
أن تؤخــذ هــذه الظــروف يف االعتبــار عنــد وضــع الــصياغة النهائيــة لالختــصاصات          وينبغــي

  .املذكورة أعاله
بعــــد تطبيــــق الالمركزيــــة يف إدارة وأبلغــــت منظمــــة الــــصحة العامليــــة املفــــتش أنــــه   - ٤٥

وعلـى  ) أو الفريـق القطـري    /حتـت سـلطة املمثـل املقـيم و        (املستوصفات علـى الـصعيد القطـري        
ــني الوكــاالت، مل     ــى هــذه اإلدارة       أســاس تقاســم التكــاليف ب ــد مــن املمكــن الــسيطرة عل يع

 يوجد شخص يتحمل املسؤولية أو املساءلة يف الواقـع؛ وحـدثت خالفـات بـشأن حـصص                 وال
وبعد تشغيل اإلدارة على أساس مركزي حتت سـلطة برنـامج           . التكاليف بني خمتلف الوكاالت   

األمم املتحدة اإلمنائي يف مقر األمـم املتحـدة أخـذت منظمـة الـصحة العامليـة تقـوم باملـشتريات                      
تتلـَق منظمـة الـصحة العامليـة بانتظـام           ومـع إلغـاء املركزيـة مل      . للمستوصفات على صعيد عـاملي    

  .)٢٣(د عن الطلبات املسبقة وكان هذا أحد أسباب إهناء هذه املمارسةالتسدي
وتناولت الشبكة املشتركة بني الوكاالت إلدارة املـسائل األمنيـة جوانـب قلـق مـشاهبة                  - ٤٦

. يف صدد ضيق املوارد يف منظومة األمم املتحدة إلدارة ودعم ورصد اخلـدمات الطبيـة امليدانيـة           
جلهود اجلارية للفريـق العامـل ملـديري الـشؤون الطبيـة إلقامـة              ولذلك أيدت الشبكة وشجعت ا    

بنيـة حتتيــة تــستطيع أن تكفـل تــوفري الراعيــة الـصحية الكافيــة، مبــا يف ذلـك اخلــدمات الطبيــة يف     
وأوصـت الـشبكة أيـضاً      . )٢٤(حالة الطوارئ، ملوظفي منظومة األمم املتحدة يف كل أحناء العامل         

املتحدة باملوظفني واملعـدات علـى النحـو الـصحيح ملـساعدة            بتجهيز املستوصفات الطبية لألمم     
موظفي األمم املتحدة يف حالة وقوع حوادث اإلصابات اجلماعية، وذلـك باسـتكمال قـدرات               

والحظ الفريق العامل أيضاً أن االجتاه االسـتراتيجي        . )٢٥(ميكن عملياً  االستجابة احمللية بقدر ما   
. يــادة التأكيــد علــى الوجــود امليــداين وتنقــل املــوظفني  املقبــل ملنظومــة األمــم املتحــدة يــشمل ز 

وينطوي ذلـك علـى آثـار حامسـة علـى املعـايري الـصحية املطبقـة أثنـاء اختيـار املـوظفني، وتـوفري                        
خدمات الرعاية الصحية الدائمة للموظفني املوزعني يف مناطق تتسم بعدم كفاية البنيـة التحتيـة               

  .املذكورة أعاله بشدةويؤيد املفتش هذه املواقف . )٢٦(الطبية
  .وسيؤدي تنفيذ التوصية الواردة أدناه إىل تعزيز مساءلة مجيع أصحاب املصلحة  - ٤٧
  

__________ 

 .رد منظمة الصحة العاملية على استبيان املفتش  )٢٣(  

ــة      )٢٤(   ــسائل األمنيـ ــاالت إلدارة املـ ــني الوكـ ــشتركة بـ ــشبكة املـ ــر الـ ــون، (تقريـ ــوز٣٠-٢٨ليـ ــه / متـ ، )٢٠٠٨يوليـ
CEB/2008/HLCM/13 ٥٠، الفقرة. 

  )٢٥(  CEB/2008/HLCM/13 ٢٥، الفقرة. 

  )٢٦(  CEB/2009/HLCM/32 ٩، الفقرة. 
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  ٤التوصية 
ينبغــي أن يقــوم مــدير برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، بالتــشاور مــع شــعبة    

اخلــدمات الطبيــة لألمــم املتحــدة والفريــق العامــل ملــديري الــشؤون الطبيــة يف األمــم  
تحــدة، بوضــع الــصياغة النهائيــة الختــصاصات إدارة مــستوصفات األمــم املتحــدة امل

يكفـــل اتبـــاع ممارســـات إدارة متـــسقة وشـــفافة يف اإلدارة للوفـــاء   واعتمادهـــا، مبـــا
  .باملتطلبات الطبية ملوظفي منظومة األمم املتحدة املعنيني

    
  مقدمو اخلدمات الطبية يف امليدان  - هاء  

ويف حـني أن    . ناه الروابط بني مقدمي اخلـدمات الطبيـة يف امليـدان           أد ٥يوضح الشكل     - ٤٨
شعبة اخلدمات الطبية ميكن اعتبارهـا النـواة املتـصلة بـاجلميع، فـإن بعـض مقـدمي اخلـدمات يف                     

يتفاعلون فيما بينهم، باستثناء مستشاري وحـدة الـسيطرة علـى اإلجهـاد النـاجم عـن                  الواقع ال 
واملـساءلة والتسلـسل اإلداري الواضـحان    . ت حفـظ الـسالم   احلوادث اجلـسيمة يف إدارة عمليـا      

 ويزيد النص يف تفصيله، ومن هنـا تنـشأ الـصعوبة يف    ٥غري موجودين، كما يتضح من الشكل  
وعلــى ســبيل املثــال يــوفر قــسم . التوصــل إىل التماســك عــرب املنظومــة بــشأن القــضية املعروضــة

ُيطلـب   مليـات حفـظ الـسالم، ومـع ذلـك ال          الدعم اللوجسيت الالزم للمرافق الطبية يف إدارة ع       
من القسم تقدمي خدمات مشاهبة إىل املستوصفات، حيث ميكن تعظيم نقـاط التـآزر؛ وبالفعـل                

حتصل على دعم لوجسيت مركزي ويقوم كل منها بترتيباتـه           فإن مستوصفات األمم املتحدة ال    
  . اخلاصة يف موضوع املشتريات واإلمدادات
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  ٥الشكل 
   الروابط-ت الطبية مقدمو اخلدما

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

ــوظفي ــشارو مــــــ مستــــــ
منظومـة األمـممؤسسات  
مستـــــــــشارو/املتحــــــــدة 

 حاالت اإلجهاد

  شعبة اخلدمات الطبية

فريق أصحاب املصلحة 
اخلاصة ملستشاري 

موظفي األمم 
حاالت اإلجهاد/املتحدة

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

أطباء فحوص
األمم املتحدة

  قسم الدعم الطيب

دائــرة عمليــات
  حفظ السالم

مستـــــــــشارو وحـــــــــدة
ــاد الـــسيطرة علـــى اإلجهـ
ــوادث ــن احلــ ــاجم عــ النــ

ــسيمة ــات/اجلـ إدارة عمليـ
ال ال ظ

مستوصفات مراكز
  العمل امليدانية

الفريق العامل ملديري
الشؤون الطبية باألمم

 املتحدة
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  شعبة اخلدمات الطبية يف األمم املتحدة     
ــصحية        - ٤٩ ــة ال ــة مبهمــة إدارة ودعــم ورصــد خدمــة الرعاي تــضطلع شــعبة اخلــدمات الطبي

ــاً الــيت تعــرب يف الوقــت احلاضــر حــدود اإلدارات واملنظمــات     ــع  . املوزعــة عاملي وهــي تكفــل متت
  :)٢٧(يلي ملوظفني يف مجيع أحناء العامل باخلدمات الطبية من خالل ماا

تقدمي املـشورة واملعونـة بـشأن طلبـات اإلجـالء الطـيب واإلعـادة إىل الـوطن للمـوظفني                      •  
وُمعــاليهم املعتــرف هبــم واملــراقبني العــسكريني ومــراقيب الــشرطة املدنيــة وقــوات األمــم  

  املتحدة حلفظ السالم؛
  يمات ميدانية دورية ملراكز اإلجالء الصحي اإلقليمية القائمة واحملتملة؛القيام بتقي  •  
تقدمي املشورة واملـساعدة إلنـشاء مرافـق صـحية ميدانيـة لألمـم املتحـدة عنـد االقتـضاء               •  

  وحيثما دعت احلاجة إىل ذلك؛
  تقدمي الدعم الفين جلميع املرافق الطبية لألمم املتحدة؛  •  
  الفحوص لألمم املتحدة يف كافة مراكز العمل؛تعيني واستعراض أطباء  •  

تقييم طلبات مجيـع املرشـحني لـشغل مناصـب ذات عالقـة بالطـب يف األمـم املتحـدة،                      •  
واملوافقــة عليهــا مــن الناحيــة الفنيــة، مبــا يف ذلــك متطوعــو األمــم املتحــدة واملمرضــون   

 .والتقنيون الصحيون

ات يف االضــطالع بــاألدوار املــذكورة ومــع ذلــك تواجــه شــعبة اخلــدمات الطبيــة حتــدي  - ٥٠
ــة     . أعــاله وبالفعــل الحــظ األمــني العــام أن قــدرة األمــم املتحــدة علــى إدارة قــوة عمــل للرعاي

وإىل . )٢٨(تـصل إال إىل احلـد األدىن   الصحية موزعة عاملياً على هذا النحو ودعمها ورصدها ال        
ــتعني التــصدي للقــضايا املتعلقــة بتسلــسل خطــ     ــوارد ي ــود امل ــسلطة واملــسؤولية  جانــب قي وط ال

األطبـــاء (وبالتحديـــد يعمـــل معظـــم مـــوظفي الرعايـــة الـــصحية يف األمـــم املتحـــدة . واملـــساءلة
 علـيهم شـعبة اخلـدمات الطبيـة بالفعـل يف        “ُتـشرف ”الـذين   ) واملمرضون واملساعدون الطبيون  

ن يف وعلــى ســبيل املثــال، يــرتبط األطبــاء املوزعــو  . خمتلــف املنظمــات، أو يف خمتلــف اإلدارات 
بعثـــات حفـــظ الـــسالم بعقـــود مـــع إدارة الـــدعم امليـــداين بينمـــا يـــرتبط األطبـــاء العـــاملون يف  

ويـرى املفـتش أنـه مـن       . مستوصفات األمم املتحـدة بعقـود مـع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي               
املستبعد جـداً أن تـتمكن شـعبة اخلـدمات الطبيـة مـن ممارسـة سـلطتها ومـسؤوليتها ومـساءلتها               

__________ 

  )٢٧(  ST/SGB//2004/8. 

  )٢٨(  A/65/305 ،١٤١، الفقرة ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢. 
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ــة إذا كــان تأثريهــا ضــئيالً أو منعــدماً علــى     علــى املــوظ فني الــذين تــشرف علــيهم ممارســةً فعال
يكـــن هلـــا مـــدخالت يف امليزانيـــات وخطـــط عمـــل الوحـــدات امليدانيـــة،  قـــرارات التعـــيني ومل

  .تشارك يف عمليات إدارة األداء ملختلف املنظمات املعنية وال
 العمـل بدرجـة واضـحة نـسبياً مـن           ويف حني أن اخلدمات الطبية تتسم يف معظـم مراكـز            -  ٥١

بإنـشاء  ) يف الفـصل اخلـامس    (تسلسل املسؤولية اإلدارية والـسلطة واملـساءلة فـإن املفـتش يوصـي              
شــبكة جتمــع مجيــع أصــحاب املــصلحة املعنــيني يف بنــاء وحيــد يتعامــل مــع املــساءلة علــى صــعيد   

ات الطبيـة املنـصوص عليهـا    وينطوي ذلك أيضاً على تعديل الوالية احلالية لشعبة اخلدم        . املنظومة
، مـع إيـالء االعتبــار   )ST/SGB/2004/8(يف النـشرة اخلاصـة بتنظــيم مكتـب إدارة املـوارد البــشرية     

  .لدورها يف الشبكة املقترحة، وإيالء التشديد لتنفيذ سياسات السالمة والصحة املهنيتني
  .الطبيةوسيؤدي تنفيذ التوصية التالية إىل تعزيز فعالية شعبة اخلدمات   - ٥٢
  

  ٥التوصية 
 ليظهــر فيهــا ST/SGB/2004/8ينبغــي أن يقــوم األمــني العــام بتعــديل النــشرة   

تنقــيح واليــة شــعبة اخلــدمات الطبيــة يف األمــم املتحــدة ودورهــا، مــع كفالــة التنفيــذ  
الفعـــال لـــسياسات الـــسالمة والـــصحة املهنيـــتني ونظـــام الرعايـــة الـــصحية العـــاملي   

  .املتحدة لألمم
    

 كــان االتــصال املباشــر الوحيــد ملــوظفي شــعبة اخلــدمات الطبيــة مــع ٢٠٠٧بــل عــام وق  - ٥٣
األطباء امليدانيني يقتصر على ست إىل مثاين زيارات تقييمية مدرجة يف امليزانية تقـوم هبـا الـشعبة       

وبــالنظر إىل العــدد الكــبري مــن املرافــق الــيت تنــدرج فعــالً يف واليــة اإلشــراف الفــين           . ســنوياً
كــن مــن املمكــن زيــارة أي ِمرفــق إال مــرة واحــدة كــل مثــاين ســنوات تقريبــاً وهــو    ي مل للــشعبة

وقـام مـدير الـشؤون الطبيـة احلـايل الـذي            . يقـل كـثرياً عـن اشـتراط للرصـد اإلداريـة املعقـول              ما
، بعــد أن الحــظ احلالــة املــذكورة أعــاله، بتطبيــق ممارســة عقــد   ٢٠٠٧اســتلم وظيفتــه يف عــام 

طباء امليدانيني، واحد ألطباء مستوصفات األمم املتحـدة وواحـد          اجتماع سنوي منتظم لكل األ    
وتقتـصر تغطيـة التمويـل احملـدود مـن املقـر علـى مـشاركة مـوظفي             . ألطباء بعثات حفظ السالم   

شعبة اخلدمات الطبية يف هذه االجتماعـات؛ وُيطلـب مـن األفرقـة والبعثـات القطريـة أن تغطـي                    
وهتدف هذه االجتماعـات إىل إتاحـة الفرصـة للتفاعـل           . تكاليف مشاركة األطباء القادمني منها    

املباشر بني املقر والعاملني الطبيني امليـدانيني وتـسهيل توضـيح وتنـسيق الـسياسات واإلجـراءات                 
الطبية لألمم املتحدة ورعاية التواصل واالتـصال املهـين بـني األطبـاء الـذين يواجهـون صـعوبات                   

. ستعمل هذه االجتماعـات ألغـراض التـدريب والتطـوير    وباإلضافة إىل ذلك ُت. وظروفاً متشاهبة 
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وعلــى ســبيل املثــال، وبعــد أن أعــرب مــديرو الــشؤون الطبيــة عــن القلــق إزاء حالــة االســتعداد    
، )٢٩(٢٠٠٩فربايـر   /للطوارئ الطبية يف تقاريرهم إىل اللجنـة اإلداريـة رفيعـة املـستوى يف شـباط               

 معتـرف هبـا دوليـاً علـى دعـم احليـاة يف حالـة              قامت شعبة اخلدمات الطبية بتنظيم دورة تدريبيـة       
وأعقب ذلـك تـدريب     . ٢٠٠٩الصدمات قبل املستشفى يف كال اجتماَعي األطباء امليدانيني يف          

ــها إصــابات        ــشأ عن ــشأن االســتجابة لألزمــات واحلــوادث الــيت تن ــومني ب حماكــاة نظــري ملــدة ي
طبـاء امليـدانيني علـى طريقـة         سيتم تـدريب األ    ٢٠١١وأثناء االجتماعات املخططة لعام     . مجاعية

  .تكييف وتطبيق مناذج التخطيط للتأهب حلاالت الطوارئ يف مراكز عملهم
وملواصلة تطوير االتصال والتواصل جلميع مـوظفي الرعايـة الـصحية يف األمـم املتحـدة                  - ٥٤

ذا ينبغــي أن حتــدد شــعبة اخلــدمات الطبيــة املــوارد الكافيــة الالزمــة لتحقيــق هــ  ) امليــدان واملقــر(
الغرض وتقدمي اقتراح بذلك إىل األمني العام مـن خـالل القنـوات املالئمـة إلحالتـه إىل اجلمعيـة         

  .العامة للنظر فيه
  

  أطباء فحوص األمم املتحدة    
تضطلع شعبة اخلدمات الطبيـة باملـسؤولية عـن تعـيني أطبـاء الفحـوص لألمـم املتحـدة،                 - ٥٥

ليمــيني وممثلــي منظمــة الــصحة العامليــة، وإصــدار   اســتناداً إىل توصــية مقدمــة مــن املنــسقني اإلق 
وتتــوفر خــدمات أطبــاء فحــوص األمــم املتحــدة جلميــع . وحتــديث قائمــة هــؤالء األطبــاء ســنوياً

حيــصل هــؤالء األطبــاء علــى عقــود رمسيــة، وُينتظــر أن  مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة؛ وال
  .ولة وحسب املألوفتكون أتعاب هؤالء األطباء عن اخلدمات املقدمة أتعاباً معق

والوظائف الرئيسية ألطباء فحوص األمم املتحدة تشمل أداء الفحوص الطبيـة الـسابقة       - ٥٦
؛ )يف حالـة طلبـها    (للتعيني؛ والفحوص الطبيـة الدوريـة؛ والفحـوص الطبيـة عنـد انتـهاء اخلدمـة                 

د املـوظفني  واملساعدة يف عمليات اإلجالء الطيب، أي يف حالـة احلاجـة إىل اإلجـالء الطـيب ألحـ          
أو أحد املعـالني املـؤهلني فعندئـذ يكـون مطلوبـاً مـن طبيـب فحـوص األمـم املتحـدة أن ُيـصدر                        

الوكالة الـيت ينتمـي إليهـا املوظـف؛ واملـساعدة يف مـسائل              /الربنامج/توصية إىل رئيس الصندوق   
  .مسائل الصحة املهنية األخرى/اإلجازات املرضية واملسائل الصحية

يالحـظ   ،)٣٠( طبيب فحوص لألمم املتحـدة يف امليـدان        ٦٠٠كثر من   ويف حني يوجد أ     - ٥٧
املفتش عدم وجود رصد منهجي وتقييم للخدمات اليت يقـدمها هـؤالء األطبـاء، ويـتم حتـديث                  

وتقوم شعبة اخلدمات الطبية فعالً بتقيـيم أطبـاء الفحـوص لألمـم املتحـدة               . القائمة بدون انتظام  
__________ 

  )٢٩(  CEB/2009/HLCM/17 ،٢٠٠٩فرباير / شباط١٨. 

 .رد شعبة اخلدمات الطبية على استبيان املفتش: املصدر  )٣٠(  
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يف مواقـع  ) ست إىل مثاين بعثـات سـنوياً  (عون فيها ببعثات  الذين ميارسون يف املناطق اليت يضطل     
وشـكت بعـض    . ميدانية، ولكن ذلك ميثل نسبة صغرية من اجملموعة الكاملة من هؤالء األطبـاء            

املنظمــات مــن إمكانيــة االعتمــاد علــى هــذه القائمــة نظــراً ألن بعــض األطبــاء املــدرجني فيهــا     
 يف كثري من األحيان على مقـدمي الرعايـة الـصحية            تقاعدوا أو وافتهم املنية، وتعتمد املنظمات     

  .للحصول على اخلدمات املطلوبة
وسيؤدي تنفيذ التوصية التالية إىل كفالة املراقبة واالمتثـال للمـسؤوليات املوزعـة علـى                 - ٥٨

  .شعبة اخلدمات الطبية
  

  ٦التوصية 
ــم املتحــدة أداة رصــد ف        ــة يف األم ــشئ شــعبة اخلــدمات الطبي ــيم  ينبغــي أن تن ــة لتقي عال

ــى        ــة علـ ــة العامليـ ــديث القائمـ ــدة وحتـ ــم املتحـ ــوص لألمـ ــاء الفحـ ــن أطبـ ــة مـ ــدمات املقدمـ اخلـ
  .سنوي أساس

    
  إدارة عمليات حفظ السالم    

تـأمني  ”الغرض من الدعم الطيب لألمم املتحدة املقـدم إىل عمليـات حفـظ الـسالم هـو              - ٥٩
ظ الـسالم مـن خـالل ختطـيط الرعايـة      الصحة والرفاه ألفراد عمليات بعثات األمم املتحـدة حلفـ       

والـدعم  . )٣١(“الطبية املمتازة يف امليدان وتنسيقها وتنفيذها ورصـدها واإلشـراف املهـين عليهـا             
الطيب املقدم إىل العاملني يف إدارة عمليات حفظ السالم جيـب أن يفـي باملعـايري املقبولـة جلميـع                   

. رعايـة الطبيـة الـسائدة يف زمـن الـسالم          الدول املشاركة هبدف توفري معيار من الرعايـة يـشبه ال          
ولــذلك جيــب أن يــستمر هــذا الــدعم دائمــاًً بدرجــة عاليــة مــن االســتعداد والتــوفر، وأن يتــيح    

  .)٣٢(الرعاية السريعة واإلجيابية واملستمرة ألي مريض أو حالة إصابة داخل النظام الطيب
مـستويات حيـث يتحـدد      وقد اعتمدت اإلدارة هيكالً للدعم الطـيب يتـألف مـن أربعـة                - ٦٠

انظــر املرفــق الثالــث لالطــالع علــى (مــستوى تــصنيف الوحــدة حــسب قــدرة العــالج والــسعة 
ويــرتبط توزيــع املــوارد الطبيــة داخليــاً بواليــة حفــظ الــسالم ونــوع  ). وصــف هلــذه املــستويات

ــة      ــة والتهديــدات الطبي ــة القائمــة والعوامــل اجلغرافي ــة الطبي ــة التحتي ــة حفــظ الــسالم والبني  عملي
__________ 

 Medical Support Manual forوحـدة الـدعم الطـيب،    /مكتـب التخطـيط والـدعم   /مليـات حفـظ الـسالم   إدارة ع  )٣١(  

United Nations Peacekeeping Operations)     الطبعـة  ) (دليل الدعم الطيب لعمليات األمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم
 .٠١-١، الفقرة ١٩٩٩) الثانية

 . جيم ودال٠٢-١املرجع نفسه، الفقرتان )  ٣٢(  
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وقبل إنشاء بعثة حلفظ السالم يتم القيام مبسح تقين يف منطقة البعثـة احملتملـة مـن أجـل      . املقدرة
املـوارد الطبيـة املطلوبـة لـدعم        /حتديد التهديـدات الطبيـة الرئيـسية، وكـذلك حتديـد التـسهيالت            

  .أفراد حفظ السالم واملوظفني الدوليني يف هذه العملية
رمسيـة لألمـم املتحـدة هـي عـدم االلتـزام بتـوفري الرعايـة           السياسة ال  :والية حفظ السالم    

الطبية للسكان احملليني أو االضطالع باملسؤولية عن ذلـك، رغـم تقـدميها أحيانـاً وفقـاً                 
  .)٣٣(ملقتضيات القانون اإلنساين الدويل، واملدونة األخالقية للمهن الطبية

 مـــراقبني   يف حـــني أن البعثـــات الـــيت تنطـــوي علـــى     :نـــوع عمليـــة حفـــظ الـــسالم     
تتطلـب يف كـثري مـن األحيـان نـشر وحـدة طبيـة فـإن هـذه                    شرطة مدنيـة ال   /عسكريني

  .)٣٤(البعثات تتسم بطبيعة عالية املخاطر، مثل عمليات إنفاذ السالم وإزالة األلغام
 إذا كانـت املستـشفيات والعيـادات احملليـة داخـل            :البنية التحتية الطبية واملدنيـة القائمـة        

تفي باملعايري املقبولة لألمم املتحدة، أو إذا مل يكـن الوصـول سـهالً إىل                منطقة البعثة ال  
هذه املستشفيات والبعثات، فعندئذ تقضي الضرورة بنـشر دعـم طـيب مبـستوى مرتفـع                

  .)٣٥(داخل البعثة، بغض النظر عن أعداد القوات أو نشرها
ــة    ــراً وجــواً واملــ   :العوامــل اجلغرافي ــة الوصــول ب ــضاريس وإمكاني ــؤثر الت ــة  ت سافة الفعلي

واملناخ وغري ذلك من العوامل اجلغرافية علـى مـستوى الـدعم الطـيب املطلـوب ونـشره                  
أو إمكانيــات إجــالء /ويف حالــة وجــود اتــصاالت جيــدة بريــة و. داخــل منطقــة البعثــة

جوية كافية فعندئذ ميكن استخدام التسهيالت الطبية احمللية والتـسهيالت املوجـودة يف     
وإذا كانـت إمكانيـات     . نشر وحدات طبية خاصة بـاألمم املتحـدة       بلد قريب بدالً من     

  .)٣٦(الوصول سيئة فيمكن عندئذ نشر وحدات طبية بأحجام وقدرات متباينة
 ينبغي أن تفي الوحدات الطبية املوزعة باالحتياجات اليومية للرعايـة           :تقييم اخلطر الطيب    

سـاس، ميكـن أن ُيطلـب منـها،         وعلـى هـذا األ    . الصحية ملوظفي األمم املتحدة يف امليدان     
ــسيطة    ــة (باإلضــافة إىل عــالج األوجــاع الب ــصحية األولي ــة ال ــة  ) الرعاي واألمــراض املعدي

وقـد تنـشأ احلالـة      . املستوطنة، أن تدير حاالت الصدمات الشديدة واإلصابات اجلماعية       
األخرية نتيجة أعمال عدائية مباشرة واحلاالت اليت تنطوي علـى ألغـام أرضـية، وخاصـة              

__________ 

 . واو٣-٥املرجع نفسه، الفقرة   )٣٣(  

 . باء٢-٤املرجع نفسه، الفقرة   )٣٤(  

 . جيم٢-٤املرجع نفسه، الفقرة   )٣٥(  

 . دال٢-٤املرجع نفسه، الفقرة   )٣٦(  
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يـستدعي نـشر     وهلـذا فقـد يكـون هنـاك مـا         . ذا مت عالج املدنيني مبوجب والية إنـسانية       إ
ومـن املهـم   . وحدات جراحية ميدانية ومرافق تصوير باألشعة وخمتربات ومصارف الـدم         

  .أيضاً وجود مرافق لطب األسنان
  

   إدارة الدعم امليداين- دعم اخلدمات الطبية     
ئرة الدعم املتخصص التابعـة لـشعبة الـدعم اللوجـسيت يف            ميثل قسم الدعم الطيب، يف دا       - ٦١

إدارة الدعم امليداين الذراع التنفيذي لألمم املتحدة لتخطـيط الـدعم اللوجـسيت الطـيب للبعثـات                 
ويـوفر املـشورة التقنيـة بـشأن مجيـع القـضايا املتـصلة بالـصحة إلدارة               . امليدانية وتنسيقه ورصده  

السالم حيث يـتم إدماجـه يف نظمهمـا اللوجـستية؛ ويعمـل            إدارة عمليات حفظ    /الدعم امليداين 
والوظـائف الرئيـسية هلـذا    . قسم الدعم الطيب أيضاً بالتعـاون الوثيـق مـع شـعبة اخلـدمات الطبيـة           

املــشورة؛ والتنــسيق؛ وختطــيط الــدعم الطــيب للبعثــات  : القــسم ميكــن جتميعهــا يف ســتة جمــاالت 
  ).انظر املرفق الرابع لتفصيل األنشطة( والتدريب امليدانية؛ واللوجستيات الطبية؛ واملشتريات؛

وأصدرت إدارة عمليات حفظ السالم الطبعة األوىل من دليـل الـدعم الطـيب لعمليـات             - ٦٢
ــسالم يف عــام    ــة منقحــة يف عــام   ١٩٩٥األمــم املتحــدة يف حفــظ ال ، ١٩٩٩، وأصــدرت طبع

وتنفيـذه، وكـذلك ليكـون    لتوفري وثيقة مرجعية شاملة ألغراض ختطـيط الـدعم الطـيب وتنـسيقه       
أداة لتدريب أفراد حفظ السالم والعاملني الطبيني يف اجلوانـب الطبيـة لعمليـات األمـم املتحـدة                  

وجيري تنقيح الطبعة احلالية وسوف تشمل الدروس املستفادة مـن عمليـات            . )٣٧(حلفظ السالم 
اد حفـظ الـسالم     حفظ السالم األخرية وتركز على حتسني نوعية اخلدمات الطبيـة املقدمـة ألفـر             

  .)٣٨(وإحراز مزيد من الكفاءة يف اإلجالء الطيب داخل منطقة البعثة وخارجها
  

  وحدة السيطرة على اإلجهاد الناجم عن احلوادث اجلسيمة    
أُنشئت وحدة السيطرة على اإلجهاد الناجم عن احلـوادث اجلـسيمة يف إدارة الـسالمة                 - ٦٣

 عمالً بوالية صادرة عـن اجلمعيـة العامـة          ٢٠٠٠م  واألمن كوحدة منفصلة داخل اإلدارة يف عا      
ــد مــن مــوظفي األمــم املتحــدة املعرضــني        اســتهدفت صــراحة معاجلــة احتياجــات العــدد املتزاي

ومـن منظـور تـارخيي بـدأ الـدور االستـشاري يظهـر مـع                . )٣٩(لصدمات أثناء اخلدمة يف املنظمة    
ــة يف     ــدأ موظفــو األمــن  ، ح١٩٨٨إنــشاء مكتــب منــسق األمــم املتحــدة للــشؤون األمني يــث ب

يقدمون خـدمات للمـوظفني العـاملني يف البيئـات اخلطـرة ويواجهـون هتديـدات أمنيـة وأخطـار                    
__________ 

 .٠٥-١املرجع نفسه، الفقرة   )٣٧(  

  )٣٨(  A/64/643 ٤٢، الفقرة. 

  )٣٩(  A/RES/56/255. 
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وبعد ذلك أصبح مـن الواضـح أن هنـاك حاجـة لتـأمني خـدمات مستـشارين                  . نفسية اجتماعية 
ويف هــذا الــصدد عــزز نــشر املستــشارين . مهنــيني لرعايــة املــوظفني املتــأثرين بأحــداث جــسيمة

نظـراً للـصلة   ” خلُـصت جلنـة التنـسيق اإلداريـة إىل أنـه           ١٩٩٤مـايو   /مليات األمنية ويف أيـار    الع
بني احلوادث األمنيـة واإلجهـاد النـاجم عـن احلـوادث اجلـسيمة، ينبغـي أن يعمـل منـسق األمـم                 

 وينبغـي أن    .املتحدة للشؤون األمنية باعتباره جهـة تنـسيق لـصياغة اسـتراتيجية إلدارة اإلجهـاد              
إدارة اإلجهاد الوقائيـة وإدارة اإلجهـاد النـاجم         : تراتيجية من مرحلتني إلدارة اإلجهاد    توجد اس 

  .)٤٠(“عن احلوادث اجلسيمة
واستناداً إىل الوالية الصادرة تقوم وحدة الـسيطرة علـى اإلجهـاد النـاجم عـن احلـوادث                    -  ٦٤

ر االسـتراتيجي،   وفيمـا يتعلـق بالـدو     . دور اسـتراتيجي ودور تـشغيلي     : اجلسيمة بدورين رئيسيني  
تــوفر الوحــدة اإلرشــاد االســتراتيجي وتــصمم الــُنهج واألدوات التثقيفيــة بــشأن اإلدارة الوقائيــة    

املـديرين التنفيـذيني، واملنظمـات      /لإلجهاد الناجم عن احلوادث اجلسيمة الستخدام كبار املديرين       
وفيما يتعلـق هبـذا اجلانـب األخـري تقـوم الوحـدة برصـد               . دارة األمن يف املقر وامليدان معاً     وأفرقة إ 

احلوادث اجلسيمة واالستجابة هلا على صعيد املنظومـة وتـوفر بنـاء القـدرات للمـوظفني يف إدارة                  
  .اإلجهاد الوقائية مبا يف ذلك التأهب لالستجابة للطوارئ النفسية االجتماعية

 إىل رئاســـة أفرقـــة تعـــيني مستـــشاري املـــوظفني امليـــدانيني التـــابعني إلدارة  وباإلضـــافة  - ٦٥
ــدعم امليـــداين/عمليـــات حفـــظ الـــسالم  ــدة  /إدارة الـ إدارة الـــشؤون الـــسياسية، تـــضطلع الوحـ

باملسؤولية عـن اإلشـراف الـتقين علـيهم وتنـسيق أنـشطتهم االستـشارية والنفـسية واالجتماعيـة                   
ــة  ــذلك، يال . عــرب املنظوم ــاً ل ــات نظــراً ألن شــعبة     وحتقيق ــشابك الوالي ــة ت حــظ املفــتش إمكاني

تـوفري املـساعدة النفـسانية يف سـياق عمليـات           ”اخلدمات الطبيـة تـضطلع أيـضاً باملـسؤولية عـن            
ــاالت الطـــوارئ   ــتعداد حلـ ــواد واالسـ ــان املـ ــات، وإدمـ ويف حـــني أن . )٤١(“االنتـــداب يف البعثـ

مات يف صـــدد احلـــوادث مستـــشاري الوحـــدة وإدارة عمليـــات حفـــظ الـــسالم يقـــدمون خـــد
ويف الواقـع   . اجلسيمة يف امليدان فإن الظروف قد تتطلب منهم أداء خـدمات استـشارية أخـرى              

ارة املــسائل األمنيــة وذلــك أثــريت هــذه القــضية يف إطــار الــشبكة املــشتركة بــني الوكــاالت إلد 
ــة إلدارة األ     يف ــا إن كــان ينبغــي أن تظــل الوحــدة تابع ــسال  صــدد م ــشؤون ال مة مــم املتحــدة ل

ــة     واألمــن ــشؤون اإلداري ــة أو مكــان آخــر يف إدارة ال . )٤٢(أو تنتقــل إىل شــعبة اخلــدمات الطبي
ويرى املفتش أن اقتراح إنشاء شبكة األمم املتحـدة املعنيـة بالـسالمة والـصحة املهنيـتني، الـذي                   

__________ 

  )٤٠(  A/C.5/49/56 ،٣الفقرة ، ١٩٩٥فرباير / شباط١٦. 

  )٤١(  ST/SGB/2004/8، ١-٧ الفقرة. 

 .٧٢، الفقرة ٢٠١٠ شباب فرباير ٥-١حمضر اجتماع الشبكة، نريويب،   )٤٢(  
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يناقش يف الفصل اخلامس، والذي ستكون الوحدة عضواً فيه، سيـسهل التنـسيق بـني اإلدارات                
  .ذا اجملاليف ه

  
  موظفو اخلدمات الطبية لألمم املتحدة يف امليدان    

وهلــذا . يــود املفــتش أن يلفــت االنتبــاه إىل االخــتالف يف درجــات املــوظفني امليــدانيني    - ٦٦
 أدناه مالك ورتب املوظفني الطبيني العـاملني يف بعثـات حفـظ      ٧  و ٦الغرض يوضح الشكالن    
نا يف حالة مدير الشؤون الطبية يف املقار، يستلزم األمـر           وكما شاهد . السالم واملكاتب القطرية  

ــيني   ــشاهباً للمــوظفني الطب ــسيقاً م ــيني      . تن ــوظفني الطب ــة امل ــة خاصــة يف حال ــك بأمهي ــسم ذل ويت
امليدانيني، الذين يكونـون يف كـثري مـن األحيـان منعـزلني عـن دعـم الـزمالء وشـبكات اإلحالـة                       

ــراراهتم     ــؤدي قـ ــن أن تـ ــذين ميكـ ــصة، والـ ــاة املتخصـ ــاة أو الوفـ ــاء  . إىل احليـ ــرب أطبـ ــد أعـ وقـ
املستوصفات والعيادات املدنية عن عـدم رضـائهم عـن اختالفـات رتـب الوظـائف بـني مراكـز                    
العمل مع تشابه مستويات املسؤولية، وكذلك بعدم وجـود اعتـراف عمومـاً بارتفـاع مـستوى              

ظيفي املنظم، ويوجد قـدر   وباإلضافة إىل ذلك ال يوجد نظام للتقدم الو       . )٤٣(املسؤولية املطلوبة 
وقد أعرب مكتب خدمات الرقابة الداخلية أيضاً عـن         . )٤٤(ملحوظ من انعدام األمان الوظيفي    

قلقٍ مماثل أثناء اجتماعاهتم مع املفتش وقالوا أهنم يرون أن بعـض أطبـاء املـستوصفات يكلفـون                  
  .مبسؤوليات ال تتناسب مع مستوياهتم الوظيفية

  

__________ 

بيـان بـشأن الرعايـة    ”( Statement on Field Health Care  الشؤون الطبية يف األمـم املتحـدة  يالفريق العامل ملدير  )٤٣(  
، CEB/2009/HLCM/17، ١، الــــضميمة )٢٠٠٨مــــارس /ذارواشــــنطن العاصــــمة، آ  ()“الــــصحية امليدانيــــة 

 .٢٠٠٩فرباير /شباط ١٨

 .املرجع نفسه  )٤٤(  
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  ٦الشكل 
 عاية الصحية يف بعثات األمم املتحدة حلفظ السالمرتب وظائف الر

  )٢٠١٠سبتمرب/أيلول يف(
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  ٧الشكل 
  رتب وظائف األطباء يف مستوصفات األمم املتحدة

  )٢٠١٠يونيه /يف حزيران(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

ــدان      - ٦٧ ــة يف املي وهــؤالء . ويــشغل متطوعــو األمــم املتحــدة معظــم وظــائف اخلدمــة الطبي
فون مؤهلون مهنياً ويتسمون بدوافعهم القوية ويؤدون وظائف متشاهبة أساساً يف خمتلـف             املوظ

املواقع، ومجيعهم يعمل مبوجب ترتيبات تعاقدية خمتلفة، ويف بعض احلاالت ملدد وشـروط غـري               
وألغراض املصداقية، ولكفالة االستقرار وتوفر جمموعة من اخلـدمات اجلوهريـة جيـب             . مستقرة

ــة   إعــادة النظــر  ــة واملــساواة يف كــل  يف املركــز التعاقــدي جلميــع املــوظفني الطبــيني لكفال العدال
  .املنظومة أحناء

  
  املناطق امليدانية النائية  -واو   

أوضحت مفوضية األمم املتحدة لـشؤون الالجـئني وبرنـامج األغذيـة العـاملي للمفـتش                  - ٦٨
ظـم مراكـز العمـل فـإن ذلـك          عـادةً يف مع   يا أنه يف حـني تتـوفر املرافـق الطبيـة            ليربأثناء بعثته إىل    

ــع هــذه املراكــز    ال ــسبة جلمي ــة    . ميكــن أن يقــال بالن ــسم خبــدمات طبي ــد ويت ــع بعي فــبعض املواق
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 .نظراً ألن املنسق اإلقليمي هو الذي يصدر العقود مل يكن كبري األطباء يعلم رتبة الوظيفة بالضبط  )١(
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الــيت يــصعب الوصــول إىل اخلــدمات فيهــا، . )٤٥(“امليدانيــة النائيــة”ويف هــذه املنــاطق . حمــدودة
ة األساســية والطارئــة  ينبغــي أن تعطــي املنظمــات األولويــة إىل كفالــة تــوفر اخلــدمات الطبيــ       

  .املعقول/للموظفني فيها أو حدود مسافة الوصول اليسري
وقد طُلب من الفريق العامل ملديري الشؤون الطبية يف األمم املتحدة أن يوفر جمموعـة                 - ٦٩

ــدنيا الــيت ينبغــي تكييفهــا إلدراجهــا يف معــايري الــسالمة واألمــن       ــة ال مــن معــايري التــشغيل الطبي
ــدنيا  ــشغيلية ال ــذها بعــد ذلــك ســيؤدي إىل تكــاليف     . )٤٦(الت ــايري وتنفي وهــذا اإلدراج هلــذه املع

ويالحـظ  . “امليدانيـة النائيـة   ”إضافية على هـذه املنظمـات الـيت يوجـد هلـا موظفـون يف املنـاطق                  
  .املفتش أن هذه التكاليف ضرورية إىل جانب أنه ال ميكن جتنبها

  
  ياليرب -دراسة حالة   - زاي  

مليزانية اجلارية لوحدة التفتيش املشتركة املفتش من زيارة عينـة كافيـة            منعت تقييدات ا    - ٧٠
ولكن املفتش الـتمس، تعويـضاً عـن ذلـك، آراء احتـادات املـوظفني،               . من مراكز العمل امليدانية   

وهــو يــود أن يــشكر بالتحديــد احتــادات مــوظفي مقــار . وخاصــة تلــك الــيت هلــا وجــود ميــداين
ج األغذية العـاملي واليونيـسيف لتقـدمي تعليقـات حـصلوا عليهـا              منظمة األغذية والزراعة وبرنام   

وكانت وجهة النظر الرئيسية اليت اشترك فيها اجلميـع هـي أن مـوظفي      . من نظرائهم يف امليدان   
وحـصل  . املقار يتمتعون مبزايا من ناحيـة أن معظـم املزايـا املتاحـة هلـم ال تتـوفر ملـوظفي امليـدان          

أن التـسهيالت الطبيـة يف مراكـز عمـل ميدانيـة خمتـارة، اسـتناداً                املفتش أيضاً على معلومات بش    
إىل تقــارير تقيــيم ســرية أعــدهتا منظمــة الــصحة العامليــة وشــعبة اخلــدمات الطبيــة، وهــو يــود أن  

  .يعرب عن امتنانه هلما
وتتضمن الفقرات التالية انطباعات املفتش عن زيارتـه املوقعيـة لبعثـة األمـم املتحـدة يف                   - ٧١
وتربز التحديات اليت تواجهها البعثة، وهي حتديات قد تكون مشاهبة ملا يظهـر يف بعثـات          يا  ليرب

  .حفظ السالم األخرى
يا سيئة التجهيز وال تستطيع توفري كـثري مـن          ليربواملستشفيات واملرافق الطبية احمللية يف        - ٧٢

ن االعتماد عليهـا    وخدمات الطوارئ الطبية حمدودة؛ وإمدادات الدم ال ميك       . اخلدمات املطلوبة 
وغــري مأمونــة للنقــل إىل اآلخــرين؛ واألدويــة شــحيحة وكــثرياً مــا تكــون مــدة صــالحيتها قــد     

  .انقضت، وهي غري متوفرة عموماً يف معظم املناطق
__________ 

مـستعمالً علـى نطـاق    /هذا التعبري استعملته أصالً مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، وأصبح اليوم مقبـوالً          )٤٥(  
 .واسع داخل منظومة األمم املتحدة

  )٤٦(  CEB/2009/HLCM/17 ،٣، الفقرة ٢٠٠٩فرباير / شباط١٨. 
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ويعتمد موظفو األمم املتحدة على اخلدمات الـيت تقـدمها مـصادر بعثـة األمـم املتحـدة                    - ٧٣
سبب عـدم تـوفر مرافـق التـشخيص الطبيـة املتقدمـة، بـإخالء               وال تزال البعثة تقـوم، بـ      . ياليربيف  

وتتمثــل أكــرب العوامــل خطــورة بالنــسبة . إلجــراء الفحــوص الروتينيــة) غانــا(املرضــى إىل أكــرا 
. لألمراض املعدية يف سوء النظافة البيئية وعدم توفر إمدادات امليـاه املأمونـة ومرافـق اإلصـحاح                

واملالريـا  . مم املتحدة باألمراض املنقولة عرب الغذاء واملياه ويتأثر أفراد حفظ السالم وموظفو األ     
  .متثل خطراً صحياً كبرياً يواجهه العاملون هناك

. وخيدم مستوصف األمم املتحدة مجيع موظفي األمـم املتحـدة وأفـراد أسـرهم املعـالني                  - ٧٥
عـام     زيـارة يف   ٣ ٢٩٢ إىل   ٢٠٠٨ يف عـام     ١ ٩٦٣وتزايد عدد الزيارات إىل املستوصف مـن        

) العقــاقري واإلمــدادات واللقاحــات(، ممــا نــتج عنــه اســترتاف كــبري يف املــواد املــستهلكة ٢٠٠٩
  .واختفى كثري من العقاقري األساسية من املستوصف وجيب جتديدها على سبيل االستعجال

  :يا التحديات التشغيلية التاليةليربوذكرت اخلدمة الطبية لبعثة األمم املتحدة يف   - ٧٥
 لألمــم املتحــدة يف بعــض املنــاطق بطبيــب واحــد أو  ١ل بعــض عيــادات املــستوى تعمــ  •  

  ممرضة واحدة بسبب عدم كفاية موظفي القسم الطيب؛
عدم توفر املوردين الطبيني املختصني لدعم العدد الضخم مـن املرافـق الطبيـة للبعثـة يف                   •  

  حالة احلاجة العاجلة؛
لنقــل مرضــى يف حالــة حرجــة إىل ) لعامليــةا(عــدم تــوفر مرافــق اإلجــالء الطــيب اجلــوي    •  

  ؛٤مستشفى املستوى 
يــا علــى الــدعم الطــيب مــن البلــدان ليربيتوقــف تــوفري الــدعم الطــيب يف بعــض قطاعــات   •  

ومع ذلـك فـإن التـسهيالت الطبيـة اخلاصـة بـبعض البلـدان املـسامهة              . املسامهة بالقوات 
ى العقـاقري واإلمـدادات الطبيـة       بالقوات ال تأخذ يف االعتبار هذا األمر عـن التعاقـد علـ            

  األخرى؛
ال توجــد مرافــق تدريبيــة للتعلــيم الطــيب املــستمر يف البلــد مــن أجــل املهنــيني الطبــيني؛      •  

  وينبغي وضع وتنفيذ برامج تكفل استمرار وكمية املهارات الطبية بصورة مستمرة؛
لتعـيني املهنـيني    ونظـراً   . ينبغي أن تستعرض األمـم املتحـدة شـهادات املـوظفني الطبـيني              •  

الطبيني من كـل أحنـاء العـامل فإنـه يـصعب يف كـثري مـن األحيـان احلـصول علـى أطبـاء                         
  .وممرضات ميارسون عملهم بطريقة واحدة
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  التعاون يف اخلدمة الطبية على صعيد املنظومة يف الوقت احلاضر/التنسيق  - رابعا  
 بــني الوكــاالت الــيت املــشتركة/يـصف هــذا الفــصل خمتلــف اهليئــات الــشاملة للمنظومــة   

ــسيق  ــة /تقــوم بالتن ــاون يف اخلــدمات الطبي ــتني  /التع ــصحة املهني ــسالمة وال ويوضــح . خــدمات ال
  . تغطي املنظومة بأكملها“شاملة” أدناه عدم وجود هيئة تنسيقية ٨الشكل 

  
  الشكل     
ــة     ــشتركة   /اهليئـــات الطبيـ ــة واملـ ــشاملة للمنظومـ ــتني الـ هيئـــات الـــصحة والـــسالمة املهنيـ

  كاالتالو  بني
 

 

  
  
  
  

  الفريق العامل ملديري الشؤون الطبية يف األمم املتحدة  -ألف   
 وقامت اللجنة اإلدارية الرفيعة املـستوى بإنـشائه      ١٩٩٦كان الفريق موجوداً منذ عام        - ٧٦

ــه يف آذار   ــراف ب ــاً واالعت ــارس /رمسي ــشائه     . )٤٧(٢٠٠٥م ــراض اخلــاص بإن ــان األغ ــد بي واعتم
ويتـألف الفريـق العامـل مـن مـديري الـشؤون الطبيـة يف               . فـضفاضة حتددت فيه واليته بعبارات     

األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة، دون االقتصار علـيهم، ويـشمل مـديري الـشؤون الطبيـة            
  .)٤٨(يف الوكاالت اإلمنائية احلكومية الدولية األخرى

ملتحـدة  وهدف الفريق هو الوصول إىل الدرجة املثلى من صحة ورفاه مـوظفي األمـم ا               - ٧٧
يـــق التعـــاون والتنـــسيق بـــني والوكـــاالت املتخصـــصة واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة عـــن طر 

  .)٤٩(الطبية خدماهتا

__________ 

  )٤٧(  CEB/2005/3 ،٧٦، الفقرة ٢٠٠٥مايو / أيار٢٣ )ب.( 

ــة،          )٤٨(   ــة والزراعــ ــة األغذيــ ــن منظمــ ــة مــ ــة مقدمــ ــدة، وثيقــ ــم املتحــ ــة يف األمــ ــشؤون الطبيــ ــديري الــ ــق مــ فريــ
CEB/2005/HLCM/R.12 ،٢٠٠٥مارس / آذار٢٤. 

 .٥املرجع نفسه، الفقرة   )٤٩(  

الشبكة املشتركة بني 
الوكاالت إلدارة 
  املسائل األمنية

جنة اإلدارية الرفيعة الل
  املستوى

الفريق العامل ملديري 
الشؤون الطبية يف األمم 

  املتحدة

الفريق العامل املعين 
باإلجهاد الناجم عن 
 احلواجز اجلسيمة

برنامج فريق موظفي 
األمم املتحدة املصابني 

 باإليـدز

األمم "برنامج 
 "املتحدة مهتمة

شبكة املوارد البشرية للجنة
  اإلدارية الرفيعة املستوى

فريق املصلحة اخلاصة 
ملستشاري موظفي األمم 

 حاالت إلجهاد/املتحدة

برنامج األمم املتحدة املشترك
 املعين بفريوس نقص املناعة

 اإليدز/البشرية
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والفريق جيتمع مرة سنوياً ويرأسه تقليدياً مـدير الـشؤون الطبيـة بـاألمم املتحـدة، وهـو                    - ٧٨
ملهنيـة؛ ويعـزز أفـضل      يدعم ويتبادل املعارف واملوارد الطبية والتقنيـة واملهنيـة يف جمـال الـصحة ا              

املمارسات واإلجراءات للخدمات الطبية؛ ويقوم الفريق بـإطالق وتنـسيق الـسياسات الـصحية              
املهنية التفاعلية يف كل أحناء نظام األمم املتحدة املوحد؛ ويقدِّم التوصيات ومشورة اخلـرباء إىل               

  .)٥٠(إدارات املنظمات األعضاء واهليئات املالئمة يف النظام املوحد
التزامــات حمــددة؛ إذ ُينتظــر مــن األعــضاء تغطيــة /وال تتطلــب عــضوية الفريــق تكــاليف  - ٧٩

، مث  ١٩٩٦وقام البنك الدويل، منذ ظهـور الفريـق يف          . تكاليف سفرهم وحضور االجتماعات   
ويقـوم البنـك    . منظمة األغذية والزراعة بعد ذلك، بتزويد خدمات األمانة للفريق بدون مقابل          

  .ديث موقع الفريق يف شبكة اإلنترنتحت/الدويل باستضافة
وقدَّم الفريق مؤخراً سلسلة من الورقـات إىل اللجنـة اإلداريـة الرفيعـة املـستوى هبـدف                    - ٨٠

لفت االنتباه إىل انشغاالت الفريق العامل فيما يتعلق بإدارة الشؤون الطبية يف حالـة الطـوارئ؛                
 مــوظفي الرعايــة الــصحية بــاألمم وقــدرة األمــم املتحــدة علــى دعــم ورصــد وإدارة فرقــة عمــل 

 )٥١(املتحدة املوزعة عاملياً؛ وضرورة اتباع سياسة للسالمة والـصحة يف منظومـة األمـم املتحـدة               
  .)٥٢(وقد أيدت اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى هذه الورقات

ــات املواقــف وإرشــادات          - ٨١ ــضاً جمموعــة واســعة مــن بيان ــق العامــل أي ــد أصــدر الفري وق
عامة مع مرور السنوات بشأن موضوعات مثل فحص واختبار فريوس نقـص املناعـة              السياسة ال 
اإليدز؛ والتطوير املهين املـستمر للمـوظفني الطبـيني؛ وتوجيـه بـشأن رفـع مـستوى فئـة              /البشري

-٢٠٠٢ويف الفتـرة    . السفر ألسباب طبية؛ والسرية الطبيـة؛ وتعـيني األشـخاص ذوي اإلعاقـة            
سيق مـشروع مـشترك بـني الوكـاالت لتـسهيل التثقيـف الـصحي                قام الفريق العامل بتنـ     ٢٠٠٣

اإليــدز ملــوظفي األمــم املتحــدة    /والوقايــة والرعايــة يف صــدد فــريوس نقــص املناعــة البــشري      
  .)٥٣(“األمم املتحدة مهتمة”وأسرهم؛ وسامهت النتيجة النهائية يف إنشاء برنامج 

  

__________ 

 .٦ة املرجع نفسه، الفقر  )٥٠(  

  )٥١(  CEB/2009/HLCM/17 ،ــباط١٨ ــر / شـ ــول١٥، CEB/2009/HLCM/32 ؛ و٢٠٠٩فربايـ ؛ ٢٠٠٩ســـبتمرب / أيلـ
 .٢٠١٠فرباير / شباط١١، CEB/2010/HLCM/11 و

  )٥٢(  CEB/2009/3 ،مــــــارس؛ و/ آذار٢٣ CEB/2009/6 ؛ و٢٠٠٩أكتــــــوبر / تــــــشرين األول٢١؛ CEB/2010/3 ،
 .٢٠١٠مارس /آذار ١٥

اإليدز ملوظفي منظومة   /ةتوجيهية لتوفري الوصول إىل الرعاية والعالج بشأن فريوس نقص املناعة البشري          املبادئ ال   )٥٣(  
 .٢٠٠٤األمم املتحدة وأسرهم، منشور منظمة الصحة العاملية، 
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  حاالت اإلجهاد/دةفريق املصلحة اخلاصة ملستشاري موظفي األمم املتح  -باء   
يتــألف الفريــق مــن مهنــيني يف الــصحة العقليــة وأخــصائيني اجتمــاعيني يعملــون بــصفة    - ٨٢

. )٥٤(حـاالت اإلجهـاد يف منظومـة األمـم املتحـدة واملنظمـات ذات الـصلة               /مستشاري املوظفني 
  .)٥٥(“دعم الرفاه والرعاية النفسيني واالجتماعيني للموظفني ويف املنظمة”ومهمة الفريق هي 

 حيــث ٢٠٠٠ونظَّــم برنــامج األغذيــة العــاملي االجتمــاع األول للفريــق األول يف عــام    - ٨٣
دعا الفريق النظراء من املنظمات األخرى لالنضمام إليه وتبادل جتـارب العمـل والـرؤى بـشأن                 

واعتــرف جملــس الرؤســاء التنفيــذيني يف . تقــدمي املــشورة للمــوظفني يف منظومــة األمــم املتحــدة 
ــاء      منظومــة األ ــالفريق يف إطــار شــبكة املــوارد البــشرية أثن ــاً ب مــم املتحــدة املعــين بالتنــسيق رمسي

  .)٥٦(٢٠١٠فرباير /اجتماع الشبكة يف شباط
وكما حيدث يف حالة الفريق العامل ملديري الشؤون الطبية يف األمم املتحدة ال توجـد                 - ٨٤

تكـاليفهم اخلاصـة حلـضور    وينتظر مـن األعـضاء دفـع      . التزامات تتصل بعضوية الفريق   /تكاليف
ويشجع املفتش املنظمـات علـى      . االجتماعات السنوية واملشاركة يف اجتماعات الفريق العامل      

دعم مشاركة مستشاري املوظفني لديها يف هـذه االجتماعـات لكفالـة املـشاركة الكافيـة علـى                  
  .صعيد املنظمة وأداء والية الفريق اليت وافقت عليها شبكة املوارد البشرية

ويرحِّب املفتش بدورات التدريب الرمسيـة الـيت ينظمهـا الفريـق ألعـضائه بـالتزامن مـع                   - ٨٥
وينبغــي أن يــستمر حتديــد وإبــالغ املعــايري املهنيــة والتقنيــة وتــوفري الفــرص  . اجتماعاتــه الــسنوية

وقـد اعتمـدت شـبكة املـوارد        . للقيام بالتثقيف املستمر املتصل كأحد األنشطة الرئيسية للفريـق        
حـاالت  /اقتراح الفريق بشأن اخلطوط التوجيهية ملستشاري موظفي األمـم املتحـدة           )٥٧(شريةالب

اإلجهــاد بــشأن الــسرية ويقــوم الفريــق اآلن بوضــع الــصيغة النهائيــة لالقتــراح بــشأن اخلطــوط    
  .)٥٨(حاالت اإلجهاد يف منظمة األمم املتحدة/التوجيهية خلدمات إرشاد املوظفني

  

__________ 

ــشاري مــوظفي    )٥٤(   ــق مست ــق   /األمــم املتحــدة فري ــة، املرف ، CEB/2010/HLCM/HR/18، ٢حــاالت اإلجهــاد، الوالي
 .٢٠١٠ مارس/آذار ٢٨

حاالت اإلجهاد، بيان الغـرض، مت استعراضـه وصـياغته    /األمم املتحدةفريق املصلحة اخلاصة ملستشاري موظفي      )٥٥(  
  .٢٠٠٣سبتمرب /هنائياً يف االجتماع السنوي يف أيلول

 .٢٠١٠مارس / آذار٢٨، CEB/2010/HLCM/HR/18استنتاجات اجتماع شبكة املوارد البشرية،   )٥٦(  

  )٥٧(  CEB/2010/HLCM/HR/35 ،١١١  و١١٠سبتمرب، الفقرتان / أيلول٢٧. 

 / علــى اســتبيان املفــتش، متــوزحــاالت اإلجهــاد/ملستــشاري مــوظفي األمــم املتحــدةرد فريــق املــصلحة اخلاصــة   )٥٨(  
 .٢٠١٠ يوليه
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  عين باإلجهاد الناجم عن احلوادث اجلسيمةالفريق العامل امل  - جيم  
كلَّفت اجلمعية العامة إدارة األمم املتحدة لشؤون الـسالمة واألمـن، مثلمـا كانـت قـد                   - ٨٦

أن حيـصل مجيـع مـوظفي    ”كلفت سلفها مكتب منسق األمم املتحدة للشؤون األمنية، بكفالـة       
 ذلـك التـدريب البـدين والنفـسي،         األمم املتحدة على التدريب املناسـب يف جمـال األمـن، مبـا يف             

بطرق من بينها تنفيذ برنـامج تـدريب شـامل يف جمـال األمـن والـتحكم           قبل وزعهم يف امليدان،   
يف حــاالت اإلجهــاد النفــسي والــصدمات النفــسية، وبرنــامج لــدعم ومــساعدة مجيــع مــوظفي    

هلـذا، ومـن أجـل      ، و )٥٩(“األمم املتحدة يف مجيع أجزاء املنظومة قبـل البعثـات وأثنائهـا وبعـدها             
كفالة االستجابة املنـسقة واملتماسـكة إلدارة اإلجهـاد النـاجم عـن احلـوادث اجلـسيمة، وافقـت            
الــشبكة املــشتركة بــني الوكــاالت إلدارة املــسائل األمنيــة علــى إنــشاء فريــق املــصلحة اخلاصــة    

، ليعمــل بــصفته ٢٠٠٥أبريــل /حــاالت اإلجهــاد يف نيــسان/ملستــشاري مــوظفي األمــم املتحــدة
  .يئة اإلدارة والتنسيق لصياغة السياسة العامة واملعايري لتقدميها إىل الشبكة الختاذ قرار بشأهناه

ويقوم أعضاء فريق املـصلحة اخلاصـة الـذين تـسميهم جهـات التنـسيق األمنيـة التـابعني                - ٨٧
 هلا، بصياغة ودعم السياسات لتعزيز إتاحة منع وإدارة اإلجهـاد النـاجم عـن احلـاالت اجلـسيمة          
من أجل حتسني الرفاه النفـسي واالجتمـاعي ملـوظفي منظومـة األمـم املتحـدة وحتـسني التنـسيق                    

ــشاري املــوظفني  ــسالمة     /بــني مست ــشؤون ال ــابعني إلدارة األمــم املتحــدة ل حــاالت اإلجهــاد الت
  .واألمن من خالل الشبكة

 وإطـاراً  وحىت اآلن أصدر فريق املصلحة اخلاصة وثيقة بشأن إجراءات العمـل املوحـدة         - ٨٨
استراتيجياً بـشأن اإلجهـاد النـاجم عـن احلـاالت اجلـسيمة، وكـذلك ورقـة عـن إدارة اإلجهـاد                      

ــش      ــة ب ــاً توجيهي ــن األحــداث اجلــسيمة، وخطوط ــاجم ع ــات   الن ــصال يف ظــروف األزم أن االت
  .األزمات وغري

  
  “األمم املتحدة مهتمة”برنامج   -دال   

الفريق العامل ملديري الشؤون الطبيـة يف       أنشئ هذا الربنامج نتيجة مشروع منسق بني          - ٨٩
، وهــو برنــامج ينــصب علــى مكــان العمــل يف كــل )٦٠(األمــم املتحــدة ومنظمــة الــصحة العامليــة

منظومــة األمــم املتحــدة ويتــصل بفــريوس نقــص املناعــة البــشري ويتــيح ملــوظفي األمــم املتحــدة  
ة والوقايـة بعـد التعــرض   وأسـرهم إمكانيـة الوصـول إىل املعلومــات وفـرص الـتعلُّم وسـلع الوقايــ      

) العالج الذي يؤخذ فوراً بعد التعرض لفريوس نقص املناعـة البـشري يف حماولـة ملنـع اإلصـابة                  (
__________ 

  )٥٩(  A/RES/57/155 ،٢١، الفقرة ٢٠٠٣مارس / آذار٣. 

 . أعاله٥٣انظر احلاشية   )٦٠(  
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، ومتثل املعايري الـدنيا منوذجـاً   تقرر يف املعايري العشرة الدنيا لربنامج األمم املتحدة مهتمة   وفقاً ملا   
  وتنفيـذ برنـامج ملكـان العمـل        “واحـدة اإلجنـاز كهيئـة     ”لعملية إصالح األمم املتحدة من أجل       

بشأن فريوس نقص املناعة البشري يستفيد من جهود مكان العمل احلاليـة يف خمتلـف وكـاالت        
  .)٦١(داألمم املتحدة، مع القضاء على ازدواج اجلهو

 منظمـة   ٢١ وميولـه    ٢٠٠٨ العمـل منـذ عـام        “األمم املتحدة مهتمـة   ”وقد بدأ برنامج      - ٩٠
 وفــورات ٢٠١٣مج أن املنظمــات املــشارِكة ميكــن أن جتمــع حبلــول عــام دوليــة، ويقــدر الربنــا

وســيكون ذلــك يف . )٦٢(ة مليــون دوالر مــن دوالرات الواليــات املتحــد ٣٦متجمعــة تقــارب 
 واســـتحقاقات الوفـــاة وتعـــيني نـــائزباســـتحقاقات اجل”شـــكل ختفـــيض يف التكـــاليف املتـــصلة 

  .)٦٣(“زيعون العمل بسبب اإليدوتدريب عاملني جدد مطلوبني ليحلوا حمل من ال يستط
اليت وافقـت   (ويالحظ املفتش أن امليزانية الربناجمية احلالية لربنامج األمم املتحدة مهتمة             - ٩١

ــة الرفيعــة املــستوى   ــة اإلداري ــة علــى أســاس  )عليهــا اللجن ــة مببلــغ ال يزيــد عــن  ٥٠ ممول  يف املائ
 أن األمانــة العامــة لألمــم   والحــظ. )٦٤(ةمليــون دوالر مــن دوالرات الواليــات املتحــد    ٢,٦

ــدفع بعــد مــسامهاهتا البالغــة    مل املتحــدة ــة هبــذه األمــوال  ( دوالر ٣٥٠ ٠٠٠ت يف ) رغــم املطالب
وقـــد وضـــع األمـــني العـــام برنـــامج األمـــم املتحـــدة مهتمـــة بـــني   )٦٥(٢٠١١-٢٠١٠ميزانيـــة 

ن العمـل   األولويات وأعلن تصميمه على أن جيعل األمم املتحدة منوذجـاً لطريقـة اسـتجابة مكـا               
  .لفريوس نقص املناعة البشري

__________ 

  )٦١(  Living in a world with HIV: Information for UN system personnel and their families)     احليـاة يف عـامل يـشهد
برنامج األمم املتحـدة املـشترك   ) معلومات ملوظفي منظومة األمم املتحدة وأسرهم     : فريوس نقص املناعة البشري   

 .www.uncares.orgظر أيضاً ان. ٢٠٠٩اإليدز، طبعة ثانية منقحة، /بشأن فريوس نقص املناعة البشري

 UN Cares: The Programme on HIV in the UN System Workplace, Current Status: رنامج األمم املتحدة مهتمـة ب  )٦٢(  

2010-2011 and Strategy Beyond 2011, CEB/2010/HLCM/HR/29 ،٢٠١٠يونيه / حزيران٢٨. 

  )٦٣(  The Financial Impact of HIV and AIDS on the UN Workplace)        األثـر املـايل لفـريوس نقـص املناعـة البـشري
 .www.uncares.orgميكن االطالع عليه يف املوقع ) واإليدز على مكان العمل يف األمم املتحدة

 UN Cares: The Programme on HIV in the UN System Workplace, Currentرنـامج األمـم املتحـدة مهتمـة     ب  )٦٤(  

Status 2010-2011 and Strategy Beyond 2011)   برنــامج فــريوس نقــص املناعــة البــشري يف مكــان العمــل يف
) ٢٠١١ واســـــتراتيجية مـــــا بعـــــد عـــــام    ٢٠١١-٢٠١٠منظومـــــة األمـــــم املتحـــــدة، الوضـــــع احلـــــايل،     

CEB/2010/HLCM/HR/29 ،٢٠١٠يونيه / حزيران٢٨. 

 .٥ملرجع نفسه، ص ا  )٦٥(  
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ويف حــني أن جنــاح برنــامج األمــم املتحــدة مهتمــة يتوقــف علــى القيــادة والعمــل مــن       - ٩٢
جانب مجيع األعضاء املشاركني فقد الحظ املفتش أن مسامهة اجلميـع ستـسمح بـإجراء تقيـيم                 

  .)٦٦(٢٠١١خارجي متفق عليه للربنامج يف عام 
  

  عة البشري املتحدة املصابني بفريوس نقص املنا موظفي األممفريق  -هاء   
بناء على توصية من فرقة عمل برنامج األمم املتحدة مهتمة أنشئ فريق موظفي األمـم                 - ٩٣

 يف إطـار تنفيـذ إصـالح األمـم          ٢٠٠٥املتحدة املصابني بفريوس نقـص املناعـة البـشري يف عـام             
حقيــق التــضامن واملــساواة والقبــول التجمــع لت”املتحــدة مــع إعــالن مهمتــه علــى النحــو التــايل  

لألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشري يف منظومـة األمـم املتحـدة مـن خـالل إثـارة                   
  .)٦٧(“الوعي وتغيري السياسات العامة واملناصرة

خلـق بيئـة أكثـر متكينـاً جلميـع املـوظفني       ‘ ١’ :وإلحراز األهداف املعلنة الـيت تتمثـل يف     - ٩٤
ــصاح عــن حــاالت       املــصابني بفــريوس  ــشري بغــض النظــر عــن مــستوى اإلف ــة الب  نقــص املناع

إجياد صوت منظم وفعال لألشخاص املـصابني بفـريوس نقـص املناعـة             ‘ ٢’إصابتهم بالفريوس؛   
ــوير  ‘ ٣’البـــشري يف منظومـــة األمـــم املتحـــدة لتحـــدي الوصـــم والتمييـــز؛        املـــسامهة يف تطـ

ــريوس نقــص امل    أو/و ــشأن ف ــسياسات القائمــة ب ــم    حتــسني ال ــني وكــاالت األم ــشري ب ــة الب ناع
 ٢٠٠٦ منظمـة يف عـام       ١١ عـضواً مـن أعـضاء الفريـق مـن            ٣٠املتحدة، فقد اجتمع أكثر من      

الــسرية؛ والتنقـــل والــسفر؛ والتـــأمني   :  جمـــاالت رئيــسية ٤ملعاجلــة التحــديات الـــيت تظهــر يف    
  .الصحي؛ والوصم والتمييز

 حلقـائق واحتياجــات  ٢٠٠٧ وتتـصدى ورقـات املوقـف الـيت أعــدت ونـشرت يف عـام        - ٩٥
موظفي األمم املتحدة وأسرهم املتأثرين بفريوس نقص املناعـة البـشري واإليـدز وكـذلك تـوفِّر                 

تعـديل سياسـة شـؤون املـوظفني يف األمـم املتحـدة             /اإلرشاد لصانعي السياسات املكلفني بتنفيذ    
  .ماإليدز للوفاء مبتطلبات منظماهت/فيما يتعلق بفريوس نقص املناعة البشري

  

__________ 

  )٦٦(  UN Cares: The Programme on HIV in the UN System Workplace, Current Status 2010-2011)   برنـامج
 ٢٠١١-٢٠١٠فــريوس نقــص املناعــة البــشري يف مكــان العمـــل يف منظومـــة األمــم املتحــدة، الوضــع احلــايل،   

 .٥، ص ٢٠١٠يونيه / حزيران٢٨، CEB/2010/HLCM/HR/29) ٢٠١١واستراتيجية ما بعد عام 

 :UN Plusة املـــصابني بفـــريوس نقـــص املناعـــة البـــشري يف شـــبكة اإلنترنـــت  ريـــق مـــوظفي األمـــم املتحـــد ف  )٦٧(  

www.unplus.org. 
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الصحة والسالمة املهنيتني علـى     /حنو آلية تنسيق وتعاون يف اخلدمة الطبية        -خامساً  
  صعيد املنظومة

اخلــدمات املنفــصلة  تطبيــق سيقتــضي اعتمــاد سياســات الــسالمة والــصحة املهنيــتني        - ٩٦
للـسالمة والــصحة املهنيـتني مركزيــاً حتـت مظلــة واحـدة، ولــيس ذلـك علــى الـصعيد التنظيمــي       

. كفالـة فعاليـة التنـسيق والتنفيـذ     مـن أجـل     كن أيضاً على صعيد املنظومة بأكملـها،        وحسب ول 
وينطبــق ذلــك بــصورة خاصــة علــى التنفيــذ علــى صــعيد املنظومــة، نظــراً ألن عرقلــة املمارســة    
اجلارية ال تأيت فقط من عدم وجود آلية على صعيد املنظومة، ولكنـها تنـشأ أيـضاً عـن التفتـت                

خــدمات الــسالمة والــصحة املهنيــتني الــيت  /خلــدمات الطبيــةيف ا) ةتسلــسل الــسلطمــن خــالل (
  .اخلدمة تقدمها مؤسسات منظومة األمم املتحدة وهو تفتت ال يؤدي إىل املستوى األمثل من

وباســتعمال املثــال التــايل كتوضــيح يكــرر املفــتش تأكيــده علــى ضــرورة وجــود هيئــة      - ٩٧
  .املنظومة ملسؤولية عن االستجابة الطبية عربشاملة للمنظومة من أجل التنسيق واالضطالع با

 األخـرية فرصـة هامـة للخـدمات الطبيـة يف األمـم         HlNl األنفلـونزا وقد أتاحت جائحة      - ٩٨
ات مركزيـة يف    يعمليـة مـشتر   إنـشاء   واجهة وتقييم عمليات معقدة مطلوبـة مـن أجـل           ملاملتحدة  

  .ركة للمنظومةاإلمدادات الطبية املشتمنظومة األمم املتحدة للحصول على 
 كانـت الـصعوبات الـيت واجههـا موظفـو األمـم املتحـدة يف                ٢٠٠٩سبتمرب  /ويف أيلول   - ٩٩

 قد ُنوقـشت يف اجتمـاع اللجنـة التوجيهيـة الرفيعـة             HlNlاحلصول على التطعيم املضاد لفريوس      
حـدة أهنـا   ويف ذلـك احلـني تـبني لألمـم املت        .  برئاسة نائب األمني العام    األنفلونزااملستوى املعنية ب  

 يف HlNlيف موقــف ضــعيف بــصورة فريــدة بــسبب اخنفــاض عائــد الفــريوس املرشــح للقاحــات  
والــنقص القــائم بالفعــل يف الــسعة ) ممــا أدى إىل هبــوط هائــل يف إنتــاج اللقاحــات (البويــضات 

وكانـت  (الضخمة اليت قامـت هبـا احلكومـة مـسبقاً       اجلملة  ات  يالعاملية لصنع اللقاحات، ومشتر   
ــل   ــل كـ ــصمتثـ ــب   ص إحـ ــرة يف القريـ ــوفرة واملنتظـ ــاح املتـ ــاج اللقـ ــات  ). نتـ ــت احلكومـ وكانـ

املنظمــات املرتبطــة باحلكومــات وحــدها هــي القــادرة علــى شــراء اللقاحــات يف ذلــك      أو
وصـل إىل طريـق     ت أنـه ينبغـي ال     األنفلونزا ولذلك قـررت اللجنـة التوجيهيـة املعنيـة بـ           .)٦٨(تالوق

ظفي األمــم املتحــدة وأفــراد أســرهم املعــالني،  للتقــدم إىل األمــام مــن أجــل كفالــة حــصول مــو  
  .HlNlمنصفة للحصول على لقاح فرصة على ، وخاصة يف األماكن النائية

__________ 

، Noni Macdonald, “H1N1 influenza vaccine: Global access for a global problemوين ماكدونالــد مــ  )٦٨(  
ليها يف املوقـع    ، وميكن االطالع ع   ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٤) ٤-٣(١٨١االفتتاحية، جملة نقابة األطباء الكندية،      

http://www.cmaj.ca/cgi/reprint/181/3-4/123واســتناداً إىل مناقــشات استكــشافية لنقابــة األطبــاء الكنديــة مــع   ؛ 
 . أفنتيس للصيدالنيات-شركيت نوفارتس وسانويف 
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ثالثـة أشـهر   األنفلونزا، انقـضت  وبعد ذلك االجتماع األول للجنة التوجيهية املعنيـة بـ     - ١٠٠
.  وتأييـده رمسيـاً  طريـق للتقـدم إىل األمـام      اتبـاع   أخرى قبل اختـاذ قـرار بـشأن هنـج متفـق عليـه و              

وأثناء تلك الفترة نظرت فرقة عمل مشتركة بني الوكاالت يف قـضايا مثـل املـسؤولية القانونيـة                  
. ات املركزية وتوزيـع وإدارة اللقـاح      يوجمموعات األولوية للحصول على اللقاح وآليات املشتر      

للتفـاوض   تطلب األمر ثالثة أشهر أخـرى        ٢٠٠٩ديسمرب  /وبعد اعتماد خطة يف كانون األول     
على مذكرة تفاهم ووضعها يف صيغتها النهائية بني األمانة العامة لألمـم املتحـدة واليونيـسيف،     

وُوقعـت مـذكرة    . اليت وافقت أن تكون الوكالة الرئيسية لشراء اللقاح وتوزيعه يف أحنـاء العـامل             
 نظــراً ألن إدارة عمليــة حفــظ  ولكــن حــدث تــأخري آخــر ٢٠١٠أبريــل / نيــسان٩التفــاهم يف 

السالم تطلبت ثالثة أشهر أخرى إلعادة توجيه األموال الالزمـة مـن بعثاهتـا إىل املقـر مث مزيـداً                    
ويف الواقــع كانــت اجلهــود ال تــزال . مــن الوقــت لنقــل هــذه األمــوال مــن املقــر إىل اليونيــسيف

ــاين   ــشرين الث ــوفمرب /جتــري حــىت ت ــاح وإرســاهلا إىل    ٢٠١٠ن ــات اللق ــى خمزون ، واحلــصول عل
  .السالم  بعض املواقع النائية إلدارة عمليات حفظاملوظفني يف

ويشكل السيناريو املذكور أعـاله يف رأي املفـتش تـأخرياً غـري مقبـول، ومـن الواضـح                    - ١٠١
أن هناك ضرورة قوية لتحسني عمليات منظومة األمم املتحدة ملنع وجتنـب تكـرر هـذا التـأخري                   

نفلونزا أو كارثة طبيعية أو أي حالـة        أوباء  الطويل، سواء ارتبطت الظروف باإلجنازات الطبية ب      
  .طوارئ طبية أخرى

وتـربز احلالـة املــذكورة أعـاله ضــرورة وجـود نظــام مركـزي للمــشتروات الطبيـة يــتم        - ١٠٢
وتقليــل األعمــال الــشراء باجلملــة تــشكيله ومتويلــه علــى النحــو الــصحيح، ممــا يزيــد مــن كفــاءة 

ــالل     ــة واملزدوجــة واإلق ــة غــري الالزم ــأخري  مــن اإلداري ــستقبل إىل أدىن حــد حــدوث الت . يف امل
وسيكون األشخاص الذين يتم تعيينهم للشراء يف املقر قادرين على العمل بـصورة مباشـرة مـع                 
البائعني لشراء اإلمـدادات الطبيـة باسـم كيانـات األمـم املتحـدة وتنفيـذ عمليـات النقـل املباشـر                      

ات يوسـيتيح نظـام مـشتر     . أزمةلة حدوث   وهو األمر املطلوب يف حا    للمدفوعات إىل البائعني،    
مركزي نظاماً اقتصادياً موحـداً حليـازة وتوزيـع اإلمـدادات الطبيـة الـشائعة ليـستعملها موظفـو                   
األمم املتحدة يف أحناء العامل، مـع تقليـل التكـاليف اإلداريـة مـن خـالل القـضاء علـى االزدواج                      

  .ات والسجالت واإلجراءاتيبني موظفي املشتر
ــد و - ١٠٣ ــم املتحــدة   ق ــة األم ــشأت منظوم ــاألمن،   أن ــصلة ب ــضايا املت ــراض الق ــشبكة ، ألغ  ال

املشتركة بني الوكاالت إلدارة املسائل األمنية اليت جتمع كبار مديري مجيـع الـشركاء يف نظـام                 
إدارة األمن يف األمـم املتحـدة، مبـا يف ذلـك الوكـاالت والـصناديق والـربامج، مـن أجـل تنـسيق            

وينبغــي يف رأي املفــتش أن يــتم . األمنيــة عــرب منظومــة األمــم املتحــدةاملمارســات والــسياسات 
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إنشاء شبكة مشاهبة للقضايا املتصلة بالسالمة والصحة املهنيتني، وأن يقوم األمني العـام بتقـدمي               
  .طلب رمسي إىل اجلمعية العامة إلنشاء هذه الشبكة

ففـي اجتماعهـا   . لـصحة املهنيـتني  وُتعىن شبكة املسائل األمنية أيضاً بقضايا الـسالمة وا     - ١٠٤
صـياغة إطـار    ” أّيدت الشبكة بقوة املبادرة املتعـددة القطاعـات مـن أجـل              ٢٠١٠يف نريويب يف    

شامل ُيدار بطريقة جيدة ويتصل بالصحة والسالمة املهنيـتني ملنظومـة األمـم املتحـدة، وطلبـت                  
تقريـراً بـآخر التطـورات يف       م  من الفريق العامل ملديري الشؤون الطبية يف األمم املتحدة أن يقد          

وُيـدرك الفريـق العامـل أن مـشروع معـايري           . )٦٩(“يف إنشائها يف اجتماعهم القادم    التقدم احملرز   
. )٧٠(اكييفــاً مــع مفهــوم وهيكــل معــايري األمــن التــشغيلية الــدني يتطلــب تالتــشغيل الطبيــة الــدنيا 

  .ية إلحراز هذا اهلدفوإضافة إىل ما سبق، فإن إنشاء هيئة تنسيقية سيمثل آلية متكين
ــصحة         - ١٠٥ ــسالمة وال ــة بال ــم املتحــدة املعني ــسيقية املقترحــة، وهــي شــبكة األم ــة التن واهليئ

من منوذج الشبكة املـشتركة بـني الوكـاالت إلدارة املـسائل األمنيـة،              فكرهتا مقتبسة   املهنيتني، و 
ياسات والقــضايا ســتتيح الــدعم للجنــة اإلداريــة الرفيعــة املــستوى يف استعراضــها الــشامل للــس   

املتصلة باملوارد فيما يتعلق بكل هيكل السالمة والصحة املهنيـتني يف األمـم املتحـدة، وهـو بنـد                   
  .هام يف جدول أعمال اللجنة الرفيعة املستوى

وســيجتمع يف شــبكة الــسالمة والــصحة املهنيــتني كــل كبــار املــديرين الــذين يقومــون   - ١٠٦
ـــ  ــى وظائ ــراف إداري علـ ــسالمة واـبإشـ ــحة يف   ـلـــصحف الـ ــات املوضـ ــل اهليئـ ــتني داخـ ة املهنيـ

  . أدناه٩ الشكل

__________ 

، ٢٠١٠فربايـر   / شـباط  ٥-١ني الوكـاالت إلدارة املـسائل األمنيـة، نـريويب،           ضر اجتماع الـشبكة املـشتركة بـ       حم  )٦٩(  
 .٨٩الفقرة 

  )٧٠(  CEB/2009/HLCM/17 ،٣، الفقرة ٢٠٠٩فرباير / شباط١٨. 



A/66/327  
 

11-48828 45 
 

  ٩الشكل 
  العضوية املشار هبا لشبكة األمم املتحدة املعنية بالسالمة والصحة املهنيتني املقترحة    

                                                                                                      
مـات األعـضاء يف جملـس      وينبغي أن تشمل شبكة السالمة والصحة املهنيتني مجيع املنظ          

الرؤساء التنفيذيني، وكذلك املنظمـات الـيت أبرمـت مـذكرة تفـاهم مـع األمـم املتحـدة بغـرض                     
وينبغي أن تـشمل أيـضاً احتـادات        . املشاركة يف هيكل السالمة والصحة املهنيتني لألمم املتحدة       

إدارة الـسالمة   وأي منظمة أو إدارة هلا واليـة خاصـة يف           ) مركز مراقب (موظفي األمم املتحدة    
 ودعـم  وتنفيـذ والصحة املهنيتني ملوظفي األمـم املتحـدة، أو تـشارك بـصورة مباشـرة يف تنـسيق                 

. أنشطة األمم املتحدة يف امليدان، وخاصة أثناء حاالت الطـوارئ ويف ظـروف املخـاطر العاديـة           
اليــة يوجــد هبمــا ووينبغــي أن تــؤدي منظمــة الــصحة العامليــة ومنظمــة العمــل الدوليــة، اللتــان    

  . يف جمال السالمة والصحة املهنيتني، أدواراً داعمة رئيسية يف الشبكة املقترحةمعترف هبا 
وينبغــي أن ترصــد الــشبكة املقترحــة تنفيــذ سياســات وممارســات وإجــراءات الــسالمة   - ١٠٧

والصحة املهنيتني لألمم املتحدة من جانب مجيع أطـراف منظومـة األمـم املتحـدة، مبـا يف ذلـك                    
ــة       امليزا ــة اإلداريــ ــشأهنا إىل اللجنــ ــيات بــ ــارير وتوصــ ــدم تقــ ــصلة وأن تقــ ــة املتــ ــة الربناجميــ نيــ

  .املستوى الرفيعة

 

شبكة األمم املتحدة للسالمة 
 والصحة املهنيتني

الفريق العامل املعين باإلجهاد 
الناجم عن احلوادث اجلسيمة 

 (مراقب)

الشبكة املشتركة بني 
الوكاالت واملعنية بإدارة 

التسهيالت (مراقب)

برنامج "األمم املتحدة 
 مهتمة" (مراقب)

فريق املصلحة اخلاصة ملستشاري
موظفي األمم املتحدة/حاالت 

 اإلجهاد (مراقب)

الشبكة املشتركة بني 
الوكاالت إلدارة املسائل 

 األمنية (مراقب)

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

إدارة عمليات حفظ
السالم/قسم الدعم الطيب

وحدة السيطرة على
اإلجهاد الناجم عن 
احلوادث اجلسيمة

شعبة اخلدمات الطبية
أعضاء جملس الرؤساء

التنفيذيني يف منظومة األمم 
املتحدة املعين بالتنسيق

الفريق العامل ملديري الشؤون 
الطبية يف األمم املتحدة (مراقب)

(مراقب) شبكة املوارد البشرية
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وســــيؤدي تنفيــــذ التوصــــية التاليــــة إىل تعزيــــز التنــــسيق والتعــــاون واملــــساءلة بــــني    - ١٠٨
  .املصلحة أصحاب

  
  ٧التوصية 

ملتحدة املعنية  ينبغي للجمعية العامة أن تكلف األمني العام بإنشاء شبكة األمم ا            
بالسالمة والصحة املهنيـتني، باختـصاصات حمـددة، وينبغـي أن يـرأس الـشبكة كـبري                 

  .مديري الشؤون الطبية باألمم املتحدة
    

 ويالحــظ املفــتش أن توســع املوضــوعات املتــصلة بالــسالمة والــصحة املهنيــتني وعــدم   - ١٠٩
شاء أمانـة صـغرية للـشبكة تتـألف      بإنـ بـشدة توفر املوارد سيؤثران على فعالية الشبكة، ويوصي      

  .من موظف فين واحد وموظف واحد من فئة اخلدمات العامة يف إطار شعبة اخلدمات الطبية
 ويرى املفتش أن اآلليـات املوجـودة حاليـاً علـى صـعيد املنظومـة، مثـل الفريـق العامـل                      - ١١٠

ي مــوظفي األمــم ملــديري الــشؤون الطبيــة يف األمــم املتحــدة وفريــق املــصلحة اخلاصــة ملستــشار
حاالت اإلجهاد والفريق العامل املعين باإلجهـاد النـاجم عـن احلـوادث اجلـسيمة يـتعني              /املتحدة

أن تواصل والياهتا احلاليـة وأن تركـز علـى اجملـاالت اخلاصـة هبـا، بـدالً مـن إدماجهـا يف شـبكة                         
  .ولذلك ينبغي أن تناقش الشبكة جماالت التشابك. السالمة والصحة املهنيتني

 ونظراً ألن الشبكة ستكون أول جمموعة من جمموعات صنع القـرارات املـشتركة بـني                - ١١١
الوكاالت تناقش موضوع السالمة والصحة املهنيتني على صعيد املنظومة فسوف يـتعني عليهـا              
أن تناقش أيضاً جمموعة واسعة من القضايا، وأن تقدم اخلربة بشأن السياسات العامـة واملبـادئ                 

وتوضح القائمة أدناه، وهي ليست قائمةً جامعـةً مانعـة،          . جرائية حسب االقتضاء  التوجيهية اإل 
ــسيق وإدارة        ــدون تن ــسليب احملتمــل ملواصــلة العمــل ب ــر ال ــرة، وكــذلك األث حجــم املهمــة املنتظَ

  :منهجيتني للسالمة والصحة املهنيتني
  املنظومة؛ توجيه ورصد السياسات الشاملة للسالمة والصحة املهنيتني، وتنفيذها عرب  •  
إدخال مبادئ إدارة املخاطر يف كال الصحة والسالمة املهنيتني ودعـم الـصحة والرفـاه                 •  

  على الصعيد الفردي؛
بـشأن املعـايري األخالقيـة للـسالمة والـصحة املهنيـتني عمومـاً، واجملموعـات                تقدمي اإلرشاد     •  

  ؛)خلإ ،مثل األطباء واملمرضات واملستشارين(املهنية الفرعية احملددة 
معــايري االلتحــاق بالعمــل (إصــدار معــايري مهنيــة ملمارســي الــسالمة والــصحة املهنيــتني    •  

  ؛)جتديد املهارات، وشهادات ممارسة املهنة/ومعايري التطوير املستمر حلفظ
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  توفري تدريب تطوير مهين مستمر إلجناز معايري حفظ املهارات؛  •  
التحديات املهنية املتعلقة باملعـايري األخالقيـة       أو  /التوجيه بشأن التحكيم يف املنازعات و       •  

  واملهنية للرعاية؛
  ؛)املتحدة للمرافق اليت يستعملها موظفو األمم(صياغة معايري ملرافق الرعاية الصحية   •  
صياغة معايري بشأن بيئة العمل والشروط الالزمة للسالمة والصحة املهنيـتني يف أمـاكن                •  

  ؛)ة معدات أماكن العمل واإلضاءة والضوضاء، إخلمثل هندس(عمل األمم املتحدة 
املبــادئ التوجيهيــة للممارســات اجليــدة يف مرافــق الــسالمة والــصحة املهنيــتني، مبــا يف     •  

ــجالت       ــة وسـ ــسجالت الطبيـ ــة للـ ــنظم اإللكترونيـ ــد الـ ــسرية وتوحيـ ــضايا الـ ذلـــك قـ
  الصحية؛ الرعاية

اقبـة ورصـد نظـام الـسالمة     مركزي ميكن من تطوير ودعـم ومر  إنشاء هيكل إداري ال     •  
  والصحة املهنيتني تغلب عليه الصفة امليدانية؛

صياغة توصيات يف صدد توصيفات الوظائف ودرجات الوظـائف والتطـوير الـوظيفي               •  
  ملوظفي السالمة والصحة املهنيتني؛

إنــشاء عمليــة مــشتروات مركزيــة موثوقــة وإجيابيــة للحــصول علــى اإلمــدادات الطبيــة     •  
  رعاية الصحية؛وإمدادات ال

إعادة تقييم اإلجراءات واخلـدمات الطبيـة التقليديـة اجلاريـة، بغـرض تكييفهـا مـع هنـج                     •  
يتعلـق   مثـل مـا   (أكثر عصرية ينصب على السالمة والصحة املهنيـتني ألغـراض الوقايـة             

  ؛)باإلجازة املرضية وشهادة املوافقة الطبية، إخل
مثـل تـزامن تـوفري      (تجنـب تـضارب املـصاحل       تقييم واقتراح خيارات التعاقد اخلـارجي ل        •  

  ؛)رعاية صحية والفصل يف االستحقاقات التأمينية للموظفني
، واســتعداد ومرونــة الفــرد الــوزعحتــسني إجــراءات تقيــيم املخــاطر قبــل الــسفر وقبــل    •  

  للبعثات الشاقة؛
مــان اســتعراض اإلدارة التنظيميــة لقــضايا الــصحة النفــسية االجتماعيــة، مبــا يف ذلــك إد   •  

  املواد وتقدمي املشورة بشأهنا؛
ــيني يف حــاالت         •   ــشأن التأهــب واالســتجابة الطب ــة ب ــى صــعيد املنظوم ــوفري إرشــاد عل ت

الطوارئ، مبا يف ذلك يف حاالت األوبئة وأحداث الـضحايا اجلماعيـة وغـري ذلـك مـن                  
  الطوارئ الصحية العامة؛
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  يب؛تنسيق هنج على صعيد املنظومة للتعامل مع اإلجالء الط  •  
اســتعراض اجلوانــب الطبيــة لــسياسات وهنــج املنظمــات جتــاه فــريوس نقــص املناعــة           •  

  اإليدز وتقدمي املشورة بشأهنا؛/البشري
القيــام بأعمــال االســتعراض وتقــدمي املــشورة والتنــسيق يف صــدد هنــج يــشمل املنظومــة    •  

 للتعامــل مــع التعــويض عــن اإلصــابات واألمــراض الناشــئة عــن اخلدمــة واســتحقاقات   
ــتحقاقات اخلاصـــة   ــة واالسـ ــة   (اإلعاقـ ــنح املقدمـ ـــة واملـ ـــة اخلاصـ ـــة التعليميـ مثـــل املنحـ

 ).يتعلق باألطفال املعاقني فيما
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  املرفقات
  املرفق األول

  )٢٠١٠يونيه /يف حزيران(اخلدمات والربامج الطبية املقدمة يف مراكز عمل املقار     
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خترب  
امل

 × ×   × ×   × ×   × × × ×   × ×  × × ×  اللجنة االقتصادية ألفريقيا
      ×    ×  ×  ×    ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  × اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب

        ×    ×  ×  ×    ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  اللجنة االقتصادية آلسيا واحمليط اهلادئ
            ×  ×    ×  ×  ×  ×  ×  ×    ×  ×  ×  ×  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا

  ×    ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  منظمة األغذية والزراعة
        ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  الوكالة الدولية للطاقة الذرية
    ×  ×  ×        ×  ×    ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  منظمة الطريان املدين الدويل

  ×    ×  ×    ×    ×      ×    ×  ×  ×    ×  ×  ×  احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا
    ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×    ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  منظمة العمل الدولية

      ×    ×    ×            ×          ×  ×  املنظمة البحرية الدولية
    ×  ×  ×          ×    ×  ×  ×  ×  ×    ×  ×  ×  املنظمة الدولية للهجرة

    ×      ×        ×  ×  ×    ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  منظمة حظر األسلحة الكيميائية
    ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  اليونسكو

  ×    ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  مفوضية شؤون الالجئني
  ×    ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  مقر األمم املتحدة

  ×  3x  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  مكتب األمم املتحدة يف جنيف
            ×    ×  ×      ×    ×  ×  ×  ×    ×  مكتب األمم املتحدة يف نريويب

                ×                ×  ×      األونروا
  ×  ×  ×    ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×    ×  ×  ×  ×  ×  ×  برنامج األغذية العاملي

  ×  ×  ×  ×  ×    ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  لصحة العامليةمنظمة ا
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×      ×    ×  ×  ×  ×  ×    ×  ×  البنك الدويل

 ٩ ١٢ ١٤  ١٤ ١٤  ١٤  ١٥  ١٥  ١٥ ١٦  ١٦  ١٧  ١٨  ١٨  ١٨ ١٨  ١٩ ١٩  ٢٠  اجملموع  
  
  .رد املنظمات على استبيان املفتش  :املصدر  
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  ق الثاينرفامل
  صفات األمم املتحدة يف املوقعاخلدمات املتوقعة عموماً من مستو    

  العناية السريرية األولية للعاملني يف منظومة األمم املتحدة  )أ(  
خـــدمات اإلســـعافات األوليـــة والطـــوارئ اســـتجابة للحـــوادث الـــيت تقـــع يف   ‘١’  

  العمل؛ مكان
  االستشارة والعالج للحاالت الطبية احلادة للمرضى بدون مواعيد؛  ‘٢’  
أو املساعدة يف متابعة احلاالت الطبية املزمنة املشّخصة اليت بـدأ           استمرار اإلدارة     ‘٣’  

  عالجها فعالً؛
االختبارات التشخيصية الالزمـة الـيت تتطلبـها احلالـة الـسريرية، سـواء يف املوقـع                   ‘٤’  

  من خالل املختربات املتاحة حملياً؛ أو
  .بعةتسهيل وصول املوظفني إىل املرافق الطبية احمللية وضمان املتا  ‘٥’  

  
  خدمات الصحة املهنية  )ب(  

  تعزيز صحة املوظفني مع كفالة التوافق الطيب مع مقتضيات الوظيفة؛  ‘١’  
تقــدمي خــدمات الــسفر الطبيــة للمــوظفني يف املهــام الرمسيــة، ويــدخل يف ذلــك      ‘٢’  

ــة        ــوازم الطبيـ ــات اللـ ــة وجمموعـ ــة الوقايـ ــصني وأدويـ ــصحية والتحـ ــشورة الـ املـ
  ؛حمددة للمسافرين إىل جهات

  تقدمي املشورة للموظفني بشأن املسائل الطبية والصحية املتصلة بعملهم؛  ‘٣’  
تقيــيم انــشغاالت املـــوظفني واالســتجابة هلــا فيمـــا يتعلــق باجلوانــب الـــصحية         ‘٤’  

وجوانــب هندســة بيئــة العمــل يف مكــان عملــهم واملــسائل األخــرى املتــصلة        
  العمل؛ ببيئة

رشاد الصحي، مثل رصد ضغط الدم وفحص       تطبيق برامج الصحة الوقائية واإل      ‘٥’  
  السكر والتوقف عن التدخني؛

املسامهة يف التوجيه األويل وغريه من التدريب املتـصل بالـصحة، مثـل التـدريب                 ‘٦’  
  على اإلسعافات األولية، واإلنعاش القليب الرئوي، إخل؛
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مـا يتعلـق    توفري الـدعم املـستمر لألنـشطة والـربامج املتـصلة بـسياسة املـوظفني في                 ‘٧’  
اإليــدز يف األمــم املتحــدة واملــساعدة يف التنفيــذ /بفــريوس نقــص املناعــة البــشري
  .الكامل هلذه األنشطة والربامج

  
  اخلدمات االستشارية لإلدارة يف مجيع وكاالت األمم املتحدة  )ج(  

التوصية باإلجالء الطيب ووضع الترتيبات هلـذا اإلجـالء إىل مراكـز إجـالء طبيـة                  ‘١’  
   معترف هبا؛إقليمية

  تقدمي املشورة بشأن مسائل اإلجازة املرضية؛  ‘٢’  
ــذين       ‘٣’   ــة للمــوظفني ال تقــدمي املــشورة واملــساعدة يف صــدد أمــاكن العمــل املعقول

  يستطيعون القيام مبهامهم العادية على أساس التفرغ طوال مدة حمدودة؛ ال
ــة اخلاصــة      ‘٤’   ــة واإلعال ــة حلــاالت اإلعاق ــوفري املــشورة الطبي واملــرض أو اإلصــابة  ت

  املتصلني بالعمل واستحقاقات التعليم؛
  .التحقق من مالءمة ومعقولية الفواتري الطبية ومطابقتها للممارسة السائدة  ‘٥’  

  
  اخلدمات األخرى  )د(  

تنظيم دورات توجيهيـة دوريـة مـع مجيـع املـوظفني بـشأن اخلـدمات املقدَّمـة يف                     ‘١’  
  مستوصف األمم املتحدة؛

 وحتديث منشور من صـفحة واحـدة عـن البعثـة واخلـدمات، مبـا يف ذلـك                   إنشاء  ‘٢’  
  معلومات االتصال وساعات اخلدمة؛

توريد وجتديد وحتديث مجيع جمموعات اللوازم الطبيـة جلميـع مراكـز العمـل يف                 ‘٣’  
  يف ذلك جمموعات اللوازم الطبية للسيارات الرمسية لألمم املتحدة؛ البلد، مبا

نـسيق منـتظمني مـع املرافـق الطبيـة احملليـة؛ ووضـع قائمـة إحالـة                  إقامة اتـصال وت     ‘٤’  
  .بانتظام وحتديثها

  
 املتحـدة  مستوصفات األمم املتحدة، مكتب املـوارد البـشرية يف برنـامج األمـم            شروع اختصاصات   م  :املصدر  

  .٢٠٠٩يوليه / متوز٨اإلمنائي، مكتب اإلدارة، حتديث مؤرخ 
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  املرفق الثالث
  ٤ إىل املستوى ١ية لألمم املتحدة من املستوى وصف املرافق الطب    

 ١الطيب من املستوى الدعم مرفق   •  

 هو املـستوى األول مـن الرعايـة الطبيـة الـذي يقـدم               ١مرفق الدعم الطيب من املستوى        
وهـو املـستوى األول مـن       . الرعاية الصحية األولية، واخلدمات الفورية إلنقـاذ احليـاة واإلنعـاش          

ــة الــ  ــة الطبي ــه طبيــب الرعاي ــه القــدرة علــى تقــدمي العــالج إىل   . ذي يوجــد في ــضاً ٢٠ولدي  مري
خارجياً يف اليوم، وسعته االسـتيعابية مخـسة مرضـى ملـدة تـصل إىل يـومني ولديـه لـوازم ومـواد                  

وخيتلف التكوين الفعلي وعدد املـوظفني الطبـيني يف مرفـق           .  يوماً ٦٠طبية تكفي ملدة    استهالكية  
ومـع ذلـك   . يـتم االتفـاق عليـه يف مـذكرة التفـاهم      التـشغيلية ومـا    حسب املتطلبات    ١املستوى  

مبا يف ذلك إمكانية تقسيم هـذه القـوة إىل فـريقني طبـيني أمـاميني،                (فإن القوة العاملة األساسية     
 مــن ٦  مــسؤول طــيب و٢هــي )  مــساعد طــيب٣ إىل ٢يتــألف كــل منــهما مــن طبيــب ومــن   

  .دعم من موظفي ال٣املمرضني و /املساعدين الطبيني
  

 +١املرفق الطيب من املستوى   •  

 ليــصبح ١وفقــاً لالحتياجــات احملــددة للبعثــة، ميكــن تعزيــز املرفــق الطــيب مــن املــستوى    
ويـتم  . وذلـك بإضـافة قـدرات تكميليـة تعـزز مرافـق الـدعم الطـيب        + ١مرفقاً طبياً من املستوى  

وتـشمل  . كرة التفـاهم التسديد بصورة منفصلة وفقـاً لـدليل املعـدات اململوكـة للوحـدات ومـذ         
  :يلي أمثلة القدرات اإلضافية ما

 الرعاية األولية لألسنان  •  

 الطب الوقائي  •  

 االختبارات العملية األساسية  •  

 الء طيب جويجفرقة إ  •  

 وذلــك يف حــاالت اســتثنائية فقــط، وفقــاً  -) وحــدة جراحيــة أماميــة (قــدرة جراحيــة   •  
؛ وينبغــي أن تــستند الــسعة االســتيعابية    تتطلبــه متطلبــات دعــم اخلــدمات الطبيــة     ملــا

إدارة /اإلضــافية للمرضــى ونــشرهم فقــط إىل متطلبــات إدارة عمليــات حفــظ الــسالم   
 .الدعم امليداين
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 املستوى التايل مـن الرعايـة الطبيـة، وهـو أول            ٢ناظر مرفق الدعم الطيب من املستوى       ي  
 خــدمات دعــم احليــاة وخــدمات مــستوى تتــوافر فيــه اخلــربات اجلراحيــة األساســية، وُتقــدَّم فيــه

 يـوفر  ٢ومرفق الـدعم الطـيب مـن املـستوى     . املستشفى واخلدمات املساعدة داخل مناطق البعثة   
ــاة واألطــراف    ١مجيــع قــدرات املــستوى    باإلضــافة إىل جراحــة الطــوارئ وجراحــة إنقــاذ احلي

ت اإلنعـاش  وخدمات ما بعد اجلراحة ورعاية املرضى الذين حيتاجون عناية فوق العادة وخـدما   
 األساسـية   ييف العناية املركزة وخدمات املرضى الـداخلني وكـذلك خـدمات التـصوير الـشعاع              

واالحتفـاظ بـسجالت املرضـى      . واملخترب والصيدلية والطـب الوقـائي وخـدمات طـب األسـنان           
ومتابعة املرضى الذين مت إجالؤهم متثل أيضاً احلد األدىن من القدرات املطلوبة يف مرفق الـدعم                

 عمليــات ٤  و٣وميكــن أيــضاً القيــام يف هــذا املرفــق مبــا يتــراوح بــني   . ٢طــيب مــن املــستوى ال
ــراوح بـــني    ــدد يتـ ــشفى لعـ ــواء يف املستـ ــوفري اإليـ ــاً وتـ ــة يوميـ ــن املرضـــى ٢٠  و١٠ جراحيـ  مـ

 مريــضاً خارجيــاً يوميــاً وإجــراء ٤٠ أيــام، وفحــص مــا يــصل إىل ٧اجلرحــى ملــدة تــصل إىل  أو
تـشارات يوميـاً يف جمـال طـب األسـنان مـع تـوفر اللـوازم والـسوائل                  اس ١٠  و ٥يتراوح بني    ما

ويتبـاين التكـوين الفعلـي وعـدد العـاملني          .  يومـاً  ٦٠واملواد االستهالكية الطبية اليت تكفي ملدة       
 حسب االحتياجات التشغيلية وحسب ما يـتم االتفـاق عليـه يف مـذكرة               ٢الطبيني يف املستوى    

 جراحــة ١  جراحــة عامــة و١( جــراح ٢املقترحــة هــي عــدد ولكــن القــوة األساســية . التفــاهم
ــام ــدير و ١ ؛ و)عظـ ــب ختـ ــة؛ و  ١  طبيـ ــراض باطنيـ ــب أمـ ــام و ١  طبيـ ــب عـ ــب ١  طبيـ  طبيـ
 ممــرض عنايــة مركــزة ٢  رئــيس ممرضــني و٢ و  صــيديل١  موظــف صــحة عامــة و١ و أســنان

ات  فـين خمتـرب    ١  مـساعد أشـعة و     ١ مـساعد طـيب؛ و    / ممرض ١٩ و  مساعد غرفة عمليات   ١ و
  . موظف دعم٨  سائق و٢  مساعد طب أسنان و١ و
  

  +٢املرفق الطيب من املستوى   •  
وذلـك بتزويـده    + ٢ ليصبح مرفقاً طبياً من املـستوى        ٢ميكن تعزيز مرفق من املستوى        

ويتم التسديد بـصورة منفـصلة وفقـاً لـدليل املعـدات            . بقدرات إضافية تعزز مرافق الدعم الطيب     
  :وتشمل القدرات اإلضافية ما يلي. كرة التفاهماململوكة للوحدات ومذ

 قدرة جراحة العظام  •  

 قدرة طب النساء  •  

 قدرة إضافية يف الطب الباطين  •  

  )الفحص املقطعي احملوسب(للتصوير التشخيصي قدرة إضافية   •  
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مـــن أحـــد البلـــدان املـــسامهة     + ٢ أو املـــستوى  ٢وميكـــن تقـــدمي مرافـــق املـــستوى      
  .رفقاً مملوكاً لألمم املتحدة أو التعاقد عليه جتارياًالشرطة أو م/بالقوات

  
  ٣مرفق الدعم الطيب من املستوى   •  

 املــستوى الثالــث واألعلــى مــن مــستويات  ٣ينــاظر مرفــق الــدعم الطــيب مــن املــستوى    
 يضم مجيع قـدرات مرفـق الـدعم         ٣ومرفق املستوى   . الرعاية الطبية املوزعة داخل منطقة البعثة     

ــة املتعــددة   ٢ ومــن املــستوى ١وى الطــيب مــن املــست  ، باإلضــافة إىل قــدرات اخلــدمات اجلراحي
التخصصات وخدمات األخـصائيني واخلـدمات التشخيـصية التخصـصية وقـدرة معـززة لرعايـة         
املرضى احملتاجني إىل عناية فوق العادة وخـدمات موسـعة للعنايـة املركزيـة وخـدمات ختصـصية            

  .نيللمرضى اخلارجيني وجراحة الوجه والفك
  ٤مرفق الدعم الطيب من املستوى   •  

ــة     ٤مرفــق املــستوى    ــة هنائي ــة طبي ــة يتــيح رعاي ــة الطبي  هــو أعلــى مــستوى ملرفــق الرعاي
  .وعالجاً متخصصاً يف مجيع جماالت اجلراحة والطب

  
  .شعبة اخلدمات الطبية  :املصدر  
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   الرابعاملرفق
  الوظائف الرئيسية لقسم الدعم الطيب    

  
 ستشاريةالوظيفة اال ‐ألف 

ــدعم امليــداين وإدارة /تقــدمي املــشورة إىل إدارة عمليــات حفــظ الــسالم    •   إدارة ال
الـــشؤون الـــسياسية والبعثـــات امليدانيـــة بـــشأن مجيـــع موضـــوعات ختطـــيط        

 ولوجستيات الدعم الطيب

  صياغة سياسات وعقائد الدعم الطيب ومبادئه التوجيهية  •  
 التنسيق ‐باء 

لوجسيت الطيب يف الدعم الطيب العـاملي لألمـم املتحـدة            العنصر ال  ختطيط وتنسيق   •  
بالتعاون مع إدارات املقر والبلدان املسامهة بـالقوات ووكـاالت األمـم املتحـدة              

  بالنسبة للبعثات اجلديدة واجلارية واليت جيري تصفيتها
 ختطيط الدعم الطيب للبعثات امليدانية ‐جيم 

  للبعثات امليدانيةاملشاركة يف التقييم والتقدير التقين  •  

 صياغة مفهوم الدعم الطيب  •  

 صياغة خطة الدعم الطيب  •  

 صياغة واستعراض إجراءات التشغيل واملبادئ التوجيهية املوحدة  •  

 التقييم الطيب قبل التوزيع للبلدان املسامهة بالقوات والبلدان املسامهة بالشرطة  •  

ــالق     •   ــسامهة ب ــدان امل ــات إىل البل ــدمي املعلوم ــشرطة   تق ــسامهة بال ــدان امل وات والبل
 واملقتضيات الطبية

 خطاب االتفاق/املفاوضات بشأن مذكرة التفاهم  •  

 تنفيذ خطة الدعم الطيب  •  

 تقييم املرافق الطبية يف البعثات اجلديدة واجلارية واليت جيري تصفيتها  •  

 خطـة   يقدم موظفو قسم الدعم الطيب يف املقر اإلشراف على البعثات يف تنفيـذ              •  
  الدعم الطيب
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 اللوجستيات الطبية ‐دال 

 حتديد ميزانيات البعثات والتمويل للدعم الطيب  •  

 صياغة خطة املوارد املادية  •  

 صياغة خطة حيازة املواد  •  

 إدارة خمزونات النشر االستراتيجي  •  

 إدارة األصول الطبية للبعثة يف مراحل البداية والتشغيل والتصفية   •  

 ط التخلص من املوادصياغة خط  •  

 تقدمي معلومات عن موضوعات الدعم الطيب ملدير شعبة الدعم اللوجسيت  •  

توفري عنصر الدعم الطيب يف عمليـات التخطـيط االسـتراتيجي، أي اسـتراتيجية                •  
الدعم امليداين العاملي إلدارة الدعم امليداين ووضع دراسة عن عالمـات القيـاس             

 عن البيانـات الطبيـة مـن البعثـات ووحـدة تنفيـذ       وخارطة طريق لتقدمي التقارير  
 اخلدمات يف نظام ختطيط املوارد يف املؤسسة، إخل

اســتعراض احللــول وعرضــها علــى مــدير شــعبة الــدعم اللوجــسيت فيمــا يتعلــق      •  
  باجلوانب الطبية لتوصيات جمالس التحقيق

 املشتريات ‐هاء 

 املعـدات واملـواد االسـتهالكية       صياغة املواصفات التقنية وبيان املتطلبات بـشأن        •  
 والعقاقري واملواد الصيدالنية والدعم ومنتجات الدم

 صياغات بيانات املتطلبات بشأن اخلدمات الطبية التجارية  •  

 إدارة العقود العاملية ملقر األمم املتحدة على اخلدمات الطبية  •  

  الدور اإلشرايف يف أنشطة املشتريات احمللية  •  
  التدريب ‐واو 

 العاملون الطبيون يف جمال التخطيط الطيب وإدارة املوارد الطبية  •  

  رؤساء األقسام الطبية واحللقة التدريبية السنوية  •  
  رد قسم الدعم الطيب على استبيان املفتش  :املصدر  
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  اخلامس رفقامل
  JIU/REP/2011/XXشتركة استعراض اإلجراءات اليت تتخذها املنظمات املشاركة بشأن توصيات وحدة التفتيش امل    

                    

وب
ملطل
ثر ا
األ

حدة 
 املت
ألمم
ا

كتاد*
ألون
ا

عين
ة امل
حد
 املت
ألمم
ب ا
مكت

يينا
يف ف

دة 
ملتح
م ا
ألم
ب ا
مكت

بيئة
ة لل
حد
 املت
ألمم
ج ا
رنام
ب

حدة
 املت
ألمم
ل ا
موئ

روا
ألون
ا

ائي
إلمن
ج ا
ربنام
ال

سكا
ة لل
حد
 املت
ألمم
ق ا
دو
صن

ن
ا

ف
يسي
ليون

ملي
العا

ذية 
ألغ
ج ا
رنام
ب

)
رى
 أخ
ات
جه

ولية)
 الد
مل
 الع
ظمة
من

اعة
لزر
 وا
ذية
ألغ
مة ا
منظ

ا
كو
ونس
لي

ويل
 الد
دين
ن امل
طريا
ة ال
ظم
من

املية
 الع
حة
لص
مة ا
منظ

ملي
العا

ي 
ربيد
د ال
الحتا
ا

الت
صا
لالت

يل 
دو
د ال
الحتا
ا

وية
 اجل
صاد
ألر
ية ل
عامل
ة ال
ظم
املن

ولية
 الد
رية
لبح
مة ا
ملنظ
ا

رية
فك
ة ال
لكي
للم

ملية 
العا

مة 
ملنظ
ا

دو 
يوني
ال

املية
 الع
حة
سيا
ة ال
ظم
من

رية
 الذ
طاقة
ة لل
دولي
ة ال
كال
الو

       الختاذ إجراء

رير
التق

 

       للعلم

 g E E E E E E E E E E E  E  E E  E E E  E E E E ١التوصية 
 g L L L L L L L L L L L  L  L L  L L L  L L L L  ٢التوصية 
 b E  E E E E E      E  E E  E   E  E E E ٣التوصية 
                  a E       E ٤التوصية 
                         e E ٥التوصية 
                         d E ٦التوصية 
                         c L ٧التوصية 

  توصية إلجراء اختاذ من جانب الرئيس التنفيذي  :E    توصية لتتخذ اهليئة التشريعية قراراً بشأهنا  :Lالشروح 
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  .ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني واألونروا

  

 الوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية يقها وبراجمهااألمم املتحدة وصناد


