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 موجز

 

  يف 37انظر الفقرة )متاشيًا مع توجيهات اجمللس يف دورته الثالثة والعشرين بعد املائة 

، ُتعرض تقارير وحدة التفتيش املشرتكة على جلنيت املالية والربنامج مشفوعة (CL 123/REPالوثيقة 

وتعليقات جملس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق يف منظومة األمم املتحدة، إن )بتعليقات املدير العام 

 . ملراجعتها وإبداء التعليقات عليها( ُوجدت

 

  
 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية 

 

 أخذ العلم باملعلومات الواردة يف تقرير وحدة التفتيش املشرتكة املرفق طيًا وإبداء ما قد جلنة املالية مدعّوة إىل  إّن

  . ترغب به من تعليقات إىل اجمللس
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101012    101012    12-52465 (A) 
*1252465* 

  الدورة السابعة والستون
   من جدول األعمال ١٣٦ و ١٣٥البندان 

  إدارة املوارد البشرية
        وحدة التفتيش املشتركة

  إدارة اإلجازات املرضية يف منظومة األمم املتحدة    
    

  مذكرة من األمني العام    
  

لــس يتـشرف األمــني العـام بــأن حييـل إىل أعــضاء اجلمعيـة العامــة تعليقاتـه وتعليقــات جم       
ــيش          ــر وحــدة التفت ــى تقري ــم املتحــدة عل ــة األم ــسيق يف منظوم ــين بالتن ــذيني املع الرؤســاء التنفي

  ).JIU/REP/2012/2 (“إدارة اإلجازات املرضية يف منظومة األمم املتحدة”املشتركة املعنون 
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  موجز  
إدارة اإلجـــازات املرضـــية يف ”يـــستعرض تقريـــر وحـــدة التفتـــيش املـــشتركة املعنـــون   
 الطريقة اليت تتبعها املؤسـسات الدوليـة يف تـسجيل اإلجـازات املرضـية       “ة األمم املتحدة  منظوم

وإدارهتا واإلبالغ عنها، وذلك هبدف اقتراح التحـسينات الـيت مـن شـأهنا أن متكـن مؤسـسات                   
منظومة األمـم املتحـدة مـن توضـيح القواعـد واألنظمـة املتعلقـة باإلجـازات املرضـية وحتـسينها                     

 نطاق املنظومة، ومنع إساءة استخدامها وأهم مـن ذلـك كلـه، الوفـاء بواجـب                 ومواءمتها على 
  .الرعاية فيما يتعلق بصحة املوظفني وسالمتهم

وتعكس هذه املذكرة وجهات نظـر املؤسـسات التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة بـشأن                    
دخالت لقـد مت توحيـد وجهـات نظـر املنظومـة علـى أسـاس املـ                . التوصيات الـواردة يف التقريـر     

 يف منظومــة   للمؤســسات األعــضاء  املقدمــة مــن جملــس الرؤســاء التنفيــذيني املعــين بالتنــسيق      
  .املتحدة، اليت رحبت بالتقرير وأيدت بعض استنتاجاته األمم
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  مقدمة  -أوال  
إدارة اإلجـــازات املرضـــية يف ”يـــستعرض تقريـــر وحـــدة التفتـــيش املـــشتركة املعنـــون    - ١

الطريقة اليت تتبعها املؤسـسات الدوليـة يف تـسجيل اإلجـازات املرضـية               “منظومة األمم املتحدة  
وإدارهتا واإلبالغ عنها، وذلك هبدف اقتـراح التحـسينات الـيت مـن شـأهنا أن متكـن مؤسـسات                 
منظومــة األمــم املتحــدة مــن توضــيح القواعــد واألنظمــة املتعلقــة باإلجــازات املرضــية وحتــسينها 

منع إساءة استخدامها وأهـم مـن ذلـك كلـه، الوفـاء بواجـب               ومواءمتها على نطاق املنظومة، و    
  .الرعاية فيما يتعلق بصحة املوظفني وسالمتهم

وقــد كــشف االســتعراض أن الغالبيــة العظمــى مــن مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة    - ٢
جتمــع إحــصاءات عــن اإلجــازات املرضــية، وحــىت لــدى املؤســسات الــيت تفعــل ذلــك، فــإن    ال

 حتتــسب وكــذلك ال قابلــة للمقارنــة بــسبب اخــتالف املنــهجيات املتبعــة،  البيانــات لــديها غــري
تــسجل بيانــات  عــالوة علــى ذلــك، فــإن الوكــاالت ال . التكــاليف غــري املباشــرة يف حــساباهتا 

اإلجــازات املرضــية جلميــع املــوظفني، مبــا يف ذلــك املوظفــون املؤقتــون واخلــرباء االستــشاريون     
 تستطع وحدة التفتيش املشتركة أن حتـدد علـى وجـه الدقـة              ولذلك، مل . واملتعاقدون املستقلون 

  .تكلفة اإلجازات املرضية لدى مؤسسات منظومة األمم املتحدة
 املنـشأة  الوظيفيـة وتوصي وحـدة التفتـيش املـشتركة بـأن يطلـب مـن خـدمات الـصحة               - ٣

ــا يف ذلـــك جتميـــع    ــية، مبـ ــازات املرضـ ــة يف إدارة اإلجـ ــديثا أن تركـــز علـــى اجلوانـــب الطبيـ  حـ
وتوصــي الوحــدة أيــضا بــأن يــتم تــدريب املــديرين       . اإلحــصاءات والتحلــيالت ذات الــصلة  

واملــشرفني علــى طــرق تلبيــة احتياجــات املــوظفني الــذين لــديهم مــشاكل طبيــة قــد تــؤدي إىل    
ولـذلك، توصـي وحـدة التفتـيش املـشتركة بـأن يقـوم الرؤسـاء                . الغياب عن العمل مددا طويلة    
 الـذين هـم يف      بالنـسبة للمـوظفني   سـات تتعلـق بـالعودة إىل العمـل          التنفيذيون بوضع وتنفيذ سيا   

  .إجازات مرضية طويلة
  

  تعليقات عامة  - ثانيا  
فقــد وجدتـــه مفيـــدا وزاخـــرا  . ترحــب مؤســـسات منظومـــة األمــم املتحـــدة بـــالتقرير    - ٤

باملعلومات، وهي تؤيد استنتاجاته وتوصياته اليت تـرى أن كـثريا منـها موجـود وراسـخ بالفعـل                   
وتالحـظ املؤسـسات أيـضا أن وحـدة التفتـيش           . املمارسات احلاليـة لـدى بعـض املؤسـسات        يف  

املــشتركة، يف االســتنتاجات الــيت توصــلت إليهــا يف التقريــر، تــدرك أن العديــد مــن املؤســسات  
ســيما  تبحـث عــن سـبل لزيــادة اســتخدام ترتيبـات عمــل مرنـة تعــود بــالنفع علـى املــوظفني، ال     

  .عاجلة املسائل املتصلة بالتوازن بني العمل واحلياةاملوظفات، بالسماح هلم مب
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 مثـة حاجـة إىل مزيـد مـن اإليـضاحات يف بعـض أجـزاء                 أنغري أن املؤسـسات تالحـظ         - ٥
ىل تعيني مسؤول آخـر عـن       إ، مثال، حيث ترى الوكاالت أال حاجة هناك         ٤٤التقرير كالفقرة   

 ليتـوىل رصـد اإلجـازات املرضـية         اخلدمات الطبية يف املؤسسات املتوسـطة أو الـصغرية احلجـم،          
ففي هذه املؤسـسات، ويف احلـاالت   . املوافقة عليها من وجهة نظر إدارية حبت مراجعتها أو  أو

النادرة اليت يشتبه يف إساءة استخدام إجازة مرضـية تتطلـب التحقيـق، ميكـن طلـب خـربة طبيـة          
ومـة األمـم املتحـدة    مستقلة من اخلدمات الطبية املوجودة يف مؤسسة أخرى من مؤسسات منظ          

  .أو من القطاع اخلاص
وتؤكد املؤسسات أنه علـى الـرغم مـن كـون التقريـر مبـا فيـه مـن توصـيات شـامال يف                          - ٦

واقع األمر، هناك مسألة واحدة كان سيحظى فيها حتليل وحـدة التفتـيش املـشتركة وتوصـياهتا               
 التابعني للوحدة قـد غطـوا       فعلى الرغم من أن املفتشني    . بالتقدير، وهي مسألة احلد من الغياب     

مـــسأليت ترتيبـــات العمـــل املرنـــة، وإدارة الـــصحة واإلنتاجيـــة، باعتبارمهـــا موضـــوعني عـــامني، 
عـالوة  . كـان األجـدى يف رأي املؤسـسات تقـدمي توصـيات حمـددة بـشأن مـسائل التغيـب                    فقد

ففــي مثــال واحــد، وجــه . علــى ذلــك، علــق بعــض الوكــاالت علــى أخطــاء واقعيــة يف التقريــر 
 مـن التقريـر، الـيت ذُكـر فيهـا خطـأً أن              ٤٥تب خدمات الرقابة الداخليـة االنتبـاه إىل الفقـرة           مك

  .تنفذ توصيات املكتب بشأن اخلدمات الطبية واإلجازات املرضية مل
  

  تعليقات حمددة على التوصيات   - ثالثا  
  ١التوصية     

رؤساء التنفيذيون للمنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة من موظفيهم         ينبغي أن يطلب ال   
املتعلقة بإجازاهتم املرضية ) حسب احلالة(ضمان تقدمي نسخ من مجيع الشهادات والتقارير      

  .خدمات الصحة املهنية يف املنظمات اليت يعملون فيها/إىل دوائر اخلدمات الطبية
ذه التوصـية، فـإن بعـضها يالحـظ أنـه قـد يـتعني أن                يف حني تؤيـد املؤسـسات عمومـا هـ           - ٧

وتالحـظ عـدة وكـاالت      . تؤخذ االحتياجات التشغيلية يف االعتبار لتحقيق التنفيذ التـام للتوصـية          
. على وجه التحديد، أن املكاتب القطريـة تـشكل حتـديات قـد حتـول دون التنفيـذ التـام للتوصـية                     

وجيهيـة حمـددة لـدى الوكـاالت يف         والحظت مؤسسات أخـرى ضـرورة مراعـاة وضـع مبـادئ ت            
يتعلــق بتحديــد مهلــة زمنيــة معينــة مــن أيــام متتاليــة أو تراكميــة يف الــسنة لفتــرات اإلجــازات    مــا

يتــــصل  مــــا يف هــــو جتنــــب العمليــــات اإلداريــــة املفرطــــة  هااملرضــــية الطويلــــة، واهلــــدف منــــ
  .املرضية باإلجازات
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  ٢التوصية     
ــشؤو    ــديري ال ــق العامــل مل ــام الفري ــات    ينبغــي قي ــم املتحــدة بوضــع متطلب ــة يف األم ن الطبي

  .مشتركة بشأن املعلومات اليت ينبغي إدراجها يف شهادات وتقارير اإلجازات املرضية
الحـظ أن إمكانيـة     تغـري أهنـا     . تؤيد مؤسسات األمم املتحدة هذه التوصية وترحب هبا         - ٨

 املتحــدة يتوقــف علــى توحيــد هــذه املتطلبــات املتعلقــة باملعلومــات علــى نطــاق منظومــة األمــم  
  .التشريعات الوطنية ذات الصلة يف كل مركز عمل

  
  ٣التوصية     

ينبغــي أن يكفــل الرؤســاء التنفيــذيون للمنظمــات التابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة احتــواء     
الــشهادات والتقــارير املتعلقــة باإلجــازات املرضــية املقدمــة مــن املــوظفني علــى املعلومــات    

  .يها الفريق العامل ملديري الشؤون الطبية يف األمم املتحدةاملطلوبة اليت وافق عل
  .تؤيد مؤسسات األمم املتحدة هذه التوصية وترحب هبا  - ٩
  

  ٤التوصية     
ينبغي أن يقوم الرؤساء التنفيذيون للمنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة، بالتـشاور مـع              

ت الصحة املهنية باملنظمة التابعـة لكـل        خدما/إدارة املوارد البشرية ودائرة اخلدمات الطبية     
منهم، بتصميم وتنفيذ وحدة للتدريب على إدارة حاالت الغياب، وخاصة الغياب املرتبط       

  .بإجازة مرضية، يف ما يتعلق باملوظفني ذوي املسؤوليات اإلشرافية أو اإلدارية
، أوال،  يف حني ترحـب املؤسـسات بفحـوى هـذه التوصـية، فإهنـا تـرى ضـرورة القيـام                     - ١٠

بوضــع مبــادئ توجيهيــة وأنظمــة مالئمــة يف هــذا الــصدد، وحتديــد حقــوق ومــسؤوليات مجيــع  
  .املشاركة يف عملية إدارة اإلجازات املرضية)  واخلدمات الطبيةواملوظفنياإلدارة (األطراف 

  
  ٥التوصية     

لرؤسـاء  ينبغي أن تطلب اهليئات التشريعية للمنظمات التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة مـن ا            
التنفيذيني تزويدها بتقارير شاملة سنوية أو مرة كل سنتني عـن اإلجـازات املرضـية، مبـا يف               
ذلك بيانات إحصائية وبيانات عن التكلفة املعنية، والتدابري املتخذة من جانب املنظمة مـن   

  .أجل احلد من التغّيب يف إجازات مرضية
ة إىل اهليئات التشريعية، فإهنـا تـرى أن         بينما تالحظ املؤسسات أن هذه التوصية موجه        - ١١

، الـيت تـدعو إىل وضـع نظـام إلدارة اإلجـازات املرضـية،               ٤تنفيذها يتوقف على تنفيذ التوصـية       
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املـرض الـيت سـتقوم بوضـعها        /يف ما يتعلق مبنهجية حساب العـبء املـايل لالعـتالل           ٦والتوصية  
 الرؤســاء التنفيــذيني املعــين بالتنــسيق يف  اللجنــة الرفيعــة املــستوى املعنيــة بــاإلدارة التابعــة جمللــس 

ويف حني تؤيد املؤسسات القول باحلاجـة إىل تتبـع البيانـات اإلحـصائية              . منظومة األمم املتحدة  
وبيانات التكلفة وإىل تنفيذ تدابري التخفيـف الالزمـة، فإهنـا تـشكك يف دور اهليئـات التـشريعية                   

ــية إىل ال   ــذه التوصـ ــه هـ ــذا الـــشأن وتـــرى أن توجـ ــاء التنفيـــذيني، فهـــم املـــسؤولون  يف هـ رؤسـ
  .واملساءلون عن ضمان السري العادي للمؤسسات، مبا يف ذلك سالمة موظفيها وصحتهم

  
  ٦التوصية     

ينبغي قيام اللجنة الرفيعة املستوى املعنية بـاإلدارة التابعـة جمللـس الرؤسـاء التنفيـذيني، عـن                  
 واملوارد البشرية التابعة هلا، بوضـع       طريق شبكات إدارات الشؤون املالية وشؤون امليزانية      

  .االعتالل داخل املنظمات/منهجية حلساب عبء املرض
  .تؤيد مؤسسات األمم املتحدة هذه التوصية وترحب هبا  - ١٢
  

  ٧التوصية     
ينبغــي للرؤســاء التنفيــذيني للمنظمــات التابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة القيــام، عــن طريــق    

ــاملوارد   ــة ب ــة   اإلدارات املعني ــر اخلــدمات الطبي ــشرية يف هــذه املنظمــات ودوائ خــدمات /الب
  .الصحة املهنية هبا، بإعداد وتنفيذ سياسة بشأن العودة إىل العمل ُتطبق على موظفيها

وتــشري إىل أن إعــادة  . تؤيــد مؤســسات األمــم املتحــدة هــذه التوصــية وترحــب هبــا         - ١٣
 أساسـي لـدى كـل اخلـدمات         املوظفني الذين يعانون من ظروف صحية إىل عملهم هي هـدف          

  .الصحية املهنية، وتؤيد إعداد وتنفيذ سياسة بشأن العودة إىل العمل
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  إدارة املوارد البشرية
        وحدة التفتيش املشتركة 

  إدارة اإلجازات املرضية يف منظومة األمم املتحدة     
  

  مذكرة من األمني العام    
  

ــة ال       ــل إىل أعــضاء اجلمعي ــأن حيي ــام ب ــشرف األمــني الع ــيش   يت ــر وحــدة التفت ــة تقري عام
  ). JIU/REP/2012/2(“ إدارة اإلجازات املرضية يف منظومة األمم املتحدة”املشتركة املعنون 
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  إدارة اإلجازات املرضية 
   منظومة األمم املتحدةيف

  من إعداد

  نيكوالي تشولكوف
  جريار بريو

  ييشان جانغ 

  وحدة التفتيش املشتركة

  ٢٠١٢جنيف، 
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  فيذي تنموجز
  JIU/REP/2012/2عملية إدارة اإلجازات املرضية يف منظومة األمم املتحدة     

يقيِّم هذا االستعراض الذي جرى على صعيد منظومة األمم املتحدة الطريقة اليت   
جيري هبا تسجيل اإلجازات املرضية وإدارهتا واإلبالغ عنها ويقترح إدخال حتسينات 

ة األمم املتحدة من توضيح القواعد واألنظمة املتعلقة ستمكّن املنظمات التابعة ملنظوم
باإلجازات املرضية ومن حتسينها وتنسيقها على نطاق املنظومة، ومن منع إساءة 
استخدامها واألهم من ذلك أهنا ستمكّن هذه املنظمات من الوفاء بواجبها املتعلق بتوفري 

  .الرعاية خبصوص صحة املوظفني وسالمتهم
األهداف املتوخاة من وضع سياسة سليمة بشأن اإلجازات املرضية ويتمثل أحد    

ومن شأن . يف أن ُيؤخذ يف احلسبان أن املوظفني هم أغلى أصل من أصول هذه املنظمات
وفضالً . اتباع سياسة استباقية أن ميكّن املنظمات املستخِدمة من معرفة ماذا حيدث ملوظفيها

 يف املائة تعين ١ التغّيب عن العمل بنسبة عن ذلك، قدرت إحدى الدراسات أن زيادة
وهذا يؤكد على احلاجة إىل أن جيري، عن . )١( يف املائة١زيادة يف مرتبات املوظفني بنسبة 

طريق اإلدارة السليمة، إنفاذ القواعد واألنظمة املوجودة املتعلقة باإلجازات املرضية 
  . واستحقاقات اإلجازات األخرى)سيما اإلجازة املرضية غري املوثقة بشهادة طبية وال(

ومن غري املمكن أن ُتحدَّد بيقني تكلفة اإلجازات املرضية على املنظمات التابعة   
ملنظومة األمم املتحدة بالنظر إل أن أغلبية هذه املنظمات ال جتمع إحصاءات بشأن 

ب اإلجازات املرضية بل إن هذه اإلحصاءات، عند وجودها، ليست قابلة للمقارنة بسب
املنهجيات املختلفة املستخَدمة، كما أن كثرياً منها ال ُتدرِج يف حساباهتا التكاليف غري 

وقد أكدت أيضاً بعض املنظمات أن البيانات املتعلقة باإلجازات املرضية . املباشرة
فإحدى املنظمات تسجل البيانات فيما يتعلق مبوظفيها : ُتسجَّل بشأن مجيع املوظفني ال

ملوظفني الذين يشكلون نسبة تسجل أي بيانات خبصوص باقي ا ن الالدوليني ولك
املائة من موظفيها؛ يف حني أن منظمات أخرى ال تسجل يف إحصاءاهتا اإلجازات  يف ٨٠

  .املرضية اليت يأخذها املوظفون املؤقتون واخلرباء االستشاريون واملتعاقدون املستقلون
ومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق باعتماد ومع قيام جملس الرؤساء التنفيذيني ملنظ  

 فيما يتعلق مبنظماهتم، ومع التحول املناظر يف موضع )٢(سياسة الصحة والسالمة املهنيتني
__________ 

 UNOG, Report on sick. (٢٠٠٩  و٢٠٠٨املتحدة يف جنيف، تقرير عن اإلجازات املرضية، مكتب األمم  )١(
leave, 2008 and 2009(. 

)٢( Healthcare and its management in the United Nations system (CEB/2009/HLCM/32) ( الرعاية الصحية
 ).وإدارهتا يف منظومة األمم املتحدة
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، سيلزم أن تركّز دوائر )٣(التأكيد الذي أصبح ينصب على الوقاية وليس العالج
لقة باإلجازات املرضية، خدمات الصحة املهنية املنشأة حديثاً على اجلوانب الطبية املتع

 بإدارةوينبغي أال تقوم . مبا يف ذلك جتميع اإلحصاءات والتحليالت ذات الصلة
  .اإلجازات املرضية

ويوصي التقرير بتدريب املديرين واملشرفني تدريباً رمسياً على كيفية االستجابة   
قد ) النفسيةمبا يف ذلك مسائل الصحة (الحتياجات املوظفني الذين لديهم مسائل طبية 

يكون هلا تأثري على أدائهم وقد تؤدي إىل حدوث حاالت غياب كبرية وقد تتطلب أحياناً 
وهكذا، ُيطلب إىل الرؤساء التنفيذيني أن يضعوا . إجراء تعديالت على مواعيد العمل

وينفذوا سياسة خاصة بالعودة إىل العمل خبصوص املوظفني الذين كانوا متغيبني لفترة 
  .جازة مرضيةطويلة يف إ
وخيلص التقرير إىل أن احلفاظ على بيئة عمل صحية هو شرط ال بد منه للحد   

وهكذا ُيطلب إىل املنظمات والكيانات النظر يف األخذ ). اإلجازات املرضية(من التغّيب 
  .يف مكان العمل بنماذج إدارة املسائل الصحية واإلنتاجية

  لتشريعيةتوصيات مقدمة لكي تنظر فيها اهليئات ا    
  ٥التوصية     

ينبغي للهيئات التشريعية للمنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة أن تتطلب   
من الرؤساء التنفيذيني موافاهتا بتقارير سنوية أو مرة كل سنتني عن اإلجازات 
املرضية، مبا يف ذلك بيانات إحصائية ومالية، وعن التدابري اليت اختذهتا هذه املنظمات 

  . التغّيب يف إجازات مرضيةللحد من
  توصيات مقدمة لكي ينظر فيها جملس الرؤساء التنفيذيني    
  ٦التوصية     

ينبغي للجنة اإلدارية الرفيعة املستوى التابعة جمللس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة   
وارد األمم املتحدة املعين بالتنسيق القيام، عن طريق شبكاهتا املعنية باملالية وامليزانية وامل

االعتالل داخل /البشرية، بوضع منهجية حلساب العبء الناشئ عن حاالت املرض
  .هذه املنظمات

  
  

__________ 
 .٧٧ة ، الفقرCEB/2010/3الوثيقة  )٣(
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  مقدمة  - أوالًً  

  معلومات أساسية    
 ،٢٠١١نوفمرب /فرباير إىل تشرين الثاين/قامت وحدة التفتيش املشتركة يف الفترة من شباط  - ١

عملية إدارة اإلجازات املرضية ”، بإجراء استعراض بعنوان ٢٠١١كجزء من برنامج عملها لعام 
، باالستناد إىل مقتَرح داخلي للوحدة حظي بالتأييد من مثاين “ملتحدةيف منظومة األمم ا

  .منظمات مشارِكة يف الوحدة
ويقيِّم هذا االستعراض الذي جرى على صعيد منظومة األمم املتحدة الطريقة اليت جيري   -  ٢

إدخال هبا تسجيل اإلجازات املرضية وإدارهتا واإلبالغ عنها يف املنظمات الدولية بقصد اقتراح 
حتسينات ستمكّن املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة من توضيح القواعد واألنظمة املتعلقة 
باإلجازات املرضية ومن حتسينها وتنسيقها على نطاق املنظومة، ومن منع إساءة استخدامها 

 خبصوص واألهم من ذلك أهنا ستمكّن هذه املنظمات من الوفاء بواجبها املتعلق بتوفري الرعاية
  .صحة املوظفني وسالمتهم

ومن غري املمكن أن ُتحدَّد بيقني تكلفة اإلجازة املرضية على املنظمات التابعة ملنظومة   -  ٣
وهذا يرجع إىل أن أغلبية هذه املنظمات ال جتمع إحصاءات بشأن اإلجازات . األمم املتحدة

رنة بسبب املنهجيات املختلفة املرضية بل إن هذه اإلحصاءات، عند وجودها، ليست قابلة للمقا
ويود . املستخَدمة، كما أن كثرياً من هذه املنظمات ال ُتدرِج يف حساباهتا التكاليف غري املباشرة

. املفتشون أيضاً توجيه االنتباه إىل عدم وجود بيانات كافية بشأن تكاليف اإلجازات املرضية
نات اليت أجابت على االستبيان الكيا/ من املنظمات٣٤ من بني ٢٣وفضالً عن ذلك، ذكرت 

 ١٠أن اإلجازات املرضية ليست قضية من القضايا املطروحة يف املنظمة املعنية، رغم أن 
 قد أكدت إمكانية تقدمي تقارير إحصائية عن )٤(منظمات جميبة على االستبيان نفسه ال أكثر

  .اإلجازات املرضية
ليمة بشأن اإلجازات املرضية يف أن ويتمثل أحد األهداف املتوخاة من وضع سياسة س  -  ٤

ومن شأن اتباع . )٥(ُيؤخذ يف احلسبان أن املوظفني هم أغلى أصل من أصول هذه املنظمات
وفضالً عن ذلك، . سياسة استباقية أن ميكّن املنظمات املستخِدمة من معرفة ماذا حيدث ملوظفيها

__________ 
هي املفوضية األوروبية، ومنظمة العمل الدولية، واملنظمة البحرية الدولية، واالحتاد الدويل لالتصاالت، ومنظمة  )٤(

، ومكتب )اليونسكو(التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 
مكتب األمم املتحدة /يف نريويب، ومكتب األمم املتحدة يف فيينااألمم املتحدة يف جنيف، ومكتب األمم املتحدة 

 .املعين باملخدرات، وجمموعة البنك الدويل
 .٤، الفقرة A/62/1تقرير األمني العام عن أعمال املنظمة،  )٥(
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 املائة تعين زيادة يف تكاليف املرتبات  يف١تشري التقديرات إىل أن زيادة التغّيب عن العمل بنسبة 
وهذا يؤكد على احلاجة إىل إنفاذ القواعد واألنظمة املوجودة املتعلقة . )٦( يف املائة١بنسبة 

واستحقاقات اإلجازات ) وال سيما اإلجازة املرضية غري املوثقة بشهادة طبية(باإلجازات املرضية 
  .األخرى

  نطاق التقرير    
قرير أدوار ومسؤوليات املديرين املباِشرين وإدارات املوارد البشرية يستعرض هذا الت  -  ٥

. اخلدمات الطبية يف إدارة مسائل اإلجازات املرضية يف املنظمة/ودوائر خدمات الصحة املهنية
دوائرها للصحة /ويف بعض احلاالت، تتطلب القواعد واألنظمة يف املنظمات من دوائرها الطبية

وبينما . هامها الراهنة دوراً رقابياً خبصوص إدارة مسائل اإلجازات املرضيةاملهنية أن تضيف إىل م
ُيسمح للموظفني بأخذ إجازات مرضية، فإن غياهبم له أثر فردي وتراكمي على فعالية املنظمة 

  .وكفاءهتا يف النهوض بواليتها
افقة، بينما ويركّز الفصل الثاين من التقرير على مفهوم اإلجازة املرضية وعملية املو  -  ٦

يؤكد الفصل الثاين على اجلانب املتعلق بإدارة اإلجازة املرضية، ويعرض الفصل الرابع نظرات 
  .حتليلية على جوانب معينة من عملية إدارة اإلجازات املرضية

  املنهجية    
عة يف وفقاً للمعايري واملبادئ التوجيهية الداخلية لوحدة التفتيش املشتركة، تشمل املنهجية املتب  - ٧

  .إعداد هذا التقرير إجراء استعراض مكتيب تفصيلي واستبيانات ومقابالت وحتليالت متعمقة
بأسلوب املؤمترات الفيديوية، /وأجرى املفتشون مقابالت شخصية ومقابالت عن بعد  -  ٨

كيانات دولية خمتارة يف بروكسل وجنيف والهاي /وكذلك زيارات موقعية إىل منظمات
دوائر وقد اجتمعوا مع ممثلني من . وباريس وروما وفيينا وواشنطن العاصمةونريويب ونيويورك 
خدمات الصحة املهنية، وإدارات املوارد البشرية والشؤون املالية، ومديرين /اخلدمات الطبية

وشاركوا يف جلسات .  واجتمعوا أيضاً مع جمالس موظفني خمتارة.مباشرين وخرباء استشاريني
 عملية إدارة اإلجازات املرضية شارك فيها األطباء العاملون يف املنظمات الستثارة األفكار بشأن

  .٢٠١١يونيه /الدولية اليت توجد مقارها يف الهاي هبولندا يف حزيران

__________ 
 UNOG, Report on sick. (٢٠٠٩ و ٢٠٠٨مكتب األمم املتحدة يف جنيف، تقرير عن اإلجازات املرضية،  )٦(

leave, 2008 and 2009(. 
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وُدعي املفتشون إىل تقدمي استنتاجاهتم األولوية، استناداً إىل الردود الواردة على   -  ٩
 الذي ق العامل ملديري الشؤون الطبية يف األمم املتحدةلفرياستبياناهتم، أثناء االجتماع السنوي ل

وبعد تقدمي العرض، ناقش . ٢٠١١أكتوبر /ُعقد يف برينديسي بإيطاليا يف تشرين األول
  .املشاركون االستنتاجات الناشئة والتوصيات احملتملة مناقشة مستفيضة

عة ملنظومة األمم والُتمست تعليقات على مشروع التقرير من مجيع املنظمات التاب  - ١٠
املتحدة املشارِكة يف وحدة التفتيش املشتركة، وكذلك من جمموعة خمتارة من املنظمات الدولية، 

  .وأُخذت هذه التعليقات يف احلسبان عند وضع التقرير يف صيغته النهائية
 من النظام األساسي لوحدة التفتيش املشتركة، ُوضعت الصيغة ٢-١١ووفقاً للمادة   - ١١
ئية هلذا التقرير بعد التشاور فيما بني املفتشني هبدف اختبار استنتاجاته وتوصياته على ضوء النها

  .احلكمة اجلماعية للوحدة
وتيسرياً لتناول التقرير وتنفيذ توصياته ورصدها، يتضمن املرفق الثاين جدوالً يوضح   - ١٢
وحيدد اجلدول . شأنه أو للعلم فقطكان التقرير قد قُدم إىل املنظمات املعنية الختاذ إجراء ب إن ما

كانت هذه التوصيات تتطلب قراراً من اهليئة  إن التوصيات املتصلة بكل منظمة وُيبّين ما
التشريعية أو هيئة اإلدارة للمنظمة، أو ما إذا كان من املمكن أن يتخذ الرئيس التنفيذي للمنظمة 

  .إجراءاً بشأهنا
يرهم لكل من ساعدهم يف إعداد هذا التقرير، وخاصة ويود املفتشون أن يعربوا عن تقد  - ١٣

األشخاص الذين شاركوا يف املقابالت وقدموا إجابات على االستبيان وقدموا معلوماهتم 
  .وخربهتم الفنية عن طيب خاطر
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  اإلجازات املرضية  - ثانياً  
تطيعون الذين ال يس”، مدفوعة األجر، إىل موظفيها إجازة مرضيةمتنح األمم املتحدة   - ١٤

القيام بواجباهتم بسبب املرض أو اإلصابة أو الذين متنعهم مقتضيات الصحة العامة من احلضور 
وجيب أن ُتعتمد مجيع اإلجازات املرضية باسم األمني العام ووفقاً للشروط اليت [...].إىل العمل 

 إىل توفري يهدف”وتعّرف منظمة العمل الدولية اإلجازة املرضية بأهنا استحقاق . )٧(“يضعها
محاية لدخل املوظفني الذين يكونون غري قادرين طبياً على أداء واجباهتم الرمسية، بسبب مرض 

حادث، لكي يستطيعوا تلبية احتياجاهتم الصحية واحلصول على الرعاية الطبية يف وقت  أو
ليت ترد على وتعترف جلنة اخلدمة املدنية الدولية باإلجازة املرضية وتذكر أن احلدود ا. )٨(“مبكر

استحقاقات اإلجازة املرضية ختتلف تبعاً للمنظمة اليت يعمل هبا املوظف وتبعاً لوضع املوظف من 
انظر املرفق األول لالطالع على استحقاقات اإلجازات املرضية يف جمموعة . )٩(حيث التعيني

  .خمتارة من املنظمات
قاقاً لإلجازة بالنظر إىل أهنا بيد أن البعض يدفع بأن اإلجازة املرضية ليست استح  - ١٥
 وأياً كان .)١٠(ُتمنح إال للموظف غري القادر على العمل وبعد تقدميه شهادة طبية مناسبة ال

تكييف اإلجازة املرضية فإهنا، ألغراض هذا االستعراض، ُتعتَبر استحقاقاً مليزة ما إذا اسُتوفيت 
  . ميزة اجتماعية عند استخدمهاوهي استحقاق بوصفها حقاً قانونياً وتصبح. شروط معينة

ولكي جيري إقرار اإلجازة املرضية واملوافقة عليها هبذه الصفة، تتطلب املنظمات املعنية   - ١٦
موظف تسجيل /من موظفيها تقدمي شهادة طبية أو تقرير طيب أو كليهما إىل رئيسهم املباشر

فقط مع إبالغ الرئيس اإلجازات املرضية وإىل دائرة اخلدمات الطبية أو إىل األخرية 
حتتوي  وال).  أدناه١انظر الشكل (موظف تسجيل اإلجازات املرضية حسب احلالة /املباشر

، وال تبني )لتشخيص أو العالجمثل تفاصيل ا (الشهادة الطبية على أية معلومات طبية سرية
.  العملن يتغيب بعض الوقت عنأن ممارساً طبياً مؤهالً قد تشاور مع املوظف وأوصى بأ إال
معلومات طبية تفصيلية وينبغي أال يطلع عليه سوى املوظفني التقرير الطيب فإنه يتضمن  أما

  . الذين هم ملزمون بالتقيد باألحكام املهنية املعتادة املتصلة بالسرية الطبيةالطبيني

__________ 
 .٢-٦، القاعدة (ST/SGB/2011/1)النظامان اإلداري واألساسي ملوظفي األمم املتحدة  )٧(
)٨( ILO, Office procedure IGDS No. 153 (version 1), 15 July 2010. 
)٩( ICSC, United Nations Common System of Salaries, Allowances and Benefits, August 2010)  جلنة اخلدمة املدنية

 ).٢٠١٠أغسطس /نظام األمم املتحدة املوحد للمرتبات والبدالت واالستحقاقات، آبالدولية، 
)١٠( The Provision of Leave (CEB/2007/HR/5), 2 March 2007) منح اإلجازات.( 
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   ١الشكل 
  الكيانات/متطلبات اعتماد اإلجازات املرضية يف املنظمات

  

، ومنظمة العمل الدولية، )اإليفاد( املفوضية األوروبية، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية )١٠/٣٥: (شهادة
منظمة حظر األسلحة الكيميائية، ومكتب األمم املتحدة ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، و

، )األونروا(يل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن خلدمات املشاريع، ووكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغ
  واالحتاد الربيدي العاملي، والبنك الدويل، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

إدارة الدعم امليداين واللجنة االقتصادية واالجتماعية / إدارة عمليات حفظ السالم)١٥/٣٥: (شهادة أو تقرير
، واملنظمة )اإليكاو( الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة الطريان املدين الدويل ، والوكالة)اإلسكوا(لغريب آسيا 

برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة والبحرية الدولية، واالحتاد الدويل لالتصاالت، 
 األمم املتحدة للتربية ، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة)اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /البشري

، وصندوق األمم املتحدة للسكان، واملقر الرئيسي لألمم املتحدة، ومنظمة األمم )اليونسكو(والعلم والثقافة 
، ومكتب األمم املتحدة يف )اليونيدو(، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية )اليونيسيف(املتحدة للطفولة 

  نريويب، وبرنامج األغذية العاملي
، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية منظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية) ١٠/٣٥: (شهادة وتقرير

االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم املتحدة، ، ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية، واللجنة )الفاو(والزراعة 
تحدة يف جنيف، ومكتب األمم املتحدة يف ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، ومكتب األمم امل

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، ومنظمة السياحة العاملية، ومنظمة الصحة العاملية، /فيينا
  )الوايبو(واملنظمة العاملية للملكية الفكرية 

باشرين  الوارد أدناه عدد املنظمات أو الكيانات اليت تسمح للمديرين امل٢ويبني الشكل   
أو إلدارة املوارد البشرية بقبول اإلجازة املرضية أو باملوافقة عليها، وتلك اليت تتطلب موافقة من 

املوافقة عليها من جانب أيهما، تبعاً لعدد أيام /دائرة اخلدمات الطبية، وتلك اليت تتطلب قبوهلا
رأي املفتشني أنه ينبغي ومن ).  يوم عمل٢٠ أيام عمل أو ١٠ أو ٣(اإلجازة املرضية املطلوبة 

أو تقارير /دائرة الصحة املهنية ُنسخ من مجيع شهادات و/أن ُتقدَّم إىل دائرة اخلدمات الطبية
فبدون هذه املعلومة، . ملوافقةاإلجازة املرضية ألغراض إحصائية وليس ألغراض املراقبة أو ا

رة دقيقة عن حالة الغياب خدمات الصحة املهنية أن تقدم صو/ميكن لدائرة اخلدمات الطبية ال
  .يف إجازات مرضية يف املنظمة

 ١٠شهادة وتقرير، 

١٥شهادة أو تقرير،

 متطلبات اعتماد اإلجازات املرضية

 ١٠شهادة،
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  ٢الشكل 
  املوافقة عليها يف املنظمات أو الكيانات/عملية قبول اإلجازات املرضية

  

منظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب  - )١٢/٣٥: (من جانب املدير املباشر أو إدارة املوارد البشرية
، واملفوضية األوروبية، ومنظمة الفاو، ومنظمة اإليكاو، ومنظمة اإليفاد، ومنظمة العمل الدولية، النووية

واالحتاد الدويل لالتصاالت، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، ووكالة األونروا، ومنظمة السياحة 
  .العاملية، واالحتاد الربيدي العاملي، وبرنامج األغذية العاملي

منظمة حظر األسلحة و املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، - )٨/٣٥: (من جانب دائرة اخلدمات الطبية
برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية، والكيميائية، 

ؤون الالجئني، ومنظمة اليونيدو، ، ومنظمة اليونسكو، ومفوضية األمم املتحدة السامية لشاإليدز/البشري
  ومنظمة الصحة العاملية

إدارة عمليات  - )١٥/٣٥: (إما من جانب املدير املباشر أو إدارة املوارد البشرية أو دائرة اخلدمات الطبية
، والوكالة الدولية )اإلسكوا(إدارة الدعم امليداين واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا /حفظ السالم

واللجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم املتحدة، وصندوق وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، لطاقة الذرية، ل
األمم املتحدة للسكان، واملقر الرئيسي لألمم املتحدة، ومنظمة اليونيسيف، ومكتب األمم املتحدة يف جنيف، 

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات / فييناومكتب األمم املتحدة يف نريويب، ومكتب األمم املتحدة يف
  .وجمموعة البنك الدويل، ومنظمة الوايبو، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية واجلرمية،

  .ومن شأن تنفيذ التوصية الواردة أدناه أن حيّسن الضوابط واالمتثال  - ١٧

  ١التوصية 
ة ملنظومة األمم املتحدة من ن للمنظمات التابعوينبغي أن يتطلب الرؤساء التنفيذي  

املتعلقة ) حسب احلالة(الشهادات والتقارير موظفيهم ضمان تقدمي نسخ من مجيع 
خدمات الصحة املهنية يف املنظمات اليت /إجازاهتم املرضية إىل دوائر اخلدمات الطبيةب

  .يعملون فيها

من جانب املدير املباشر
أو إدارة املوارد البشرية

 )١٣(فقط، 

ب دائرةمن جان
)٨(اخلدمات الطبية، 

إما من جانب املدير املباشر
أو إدارة املوارد البشرية أو
دائرة اخلدمات الطبية،

)١٤( 

 املوافقة عليها/قبول اإلجازات املرضية
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  اإلجازة املرضية غري املوثقة بشهادة طبية    
ظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة الذين ميرضون لفترة يوم ميكن ملوظفي املن  -  ١٨
يومني متتابعني أن يعتربوا فترة غياهبم إجازة مرضية غري موثقة دون تقدميهم شهادة طبية   أو

شريطة أال تتجاوز فترات الغياب هذه سبعة أيام عمل يف السنة التقوميية أو يف فترة معينة 
 مثل البنك - قات خمتلفة لدى منظمات دولية أخرى وتوجد استحقا.  شهرا١٢ًقدرها 
، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، لبلدان األمريكيةالتنمية لمصرف الدويل و

 أال وهي مخسة ومثانية وتسعة أيام عمل واثنا عشر يوم عمل على - واملفوضية األوروبية 
 .)١١(التوايل
خذ إجارة أُسرية أو إجازة أُسرية طارئة كجزء من وتسمح عدة منظمات ملوظفيها بأ  - ١٩

وبينما يتوافر لدى بعض املنظمات مبادئ . استحقاقاهتم املتعلقة باإلجازة املرضية غري املوثَّقة
توجد  توجيهية بشأن ما يشكل أسباباً وجيهة لإلجازة اُألسرية أو اإلجازة اُألسرية الطارئة، فال

فضالً عن ذلك، جيوز للموظفني، إذا طلبوا ذلك مقدماً، أن و. هذه املبادئ لدى الكثري منها
لإلفادة منها يف حدث اإلجازة املرضية غري املوثقة خيتاروا استخدام كامل استحقاقاهتم املتعلقة ب

 على أهنا أيام إضافية لإلجازة اإلجازة املرضية غري املوثقةبيد أنه ال ميكن استخدام . واحد حمدد
 .)١٢(السنوية

اإلجازة املرضية ن رأي املفتشني أن السماح للموظفني بأخذ استحقاقاهتم املتعلقة بوم  - ٢٠
 . يف هذه اإلجازة“املرض” إمنا يلغي عنصر “أُسرية” يف أغراض غري املوثقة بشهادة طبية

 “خطأ يف التسمية”، ُيصبح هذا االستحقاق املرضية غري املوثقةوبتوسيع نطاق هذه اإلجازة 
 خطأً يف عرض مقدار “إجازة مرضية”ت ناجتة عن ذلك ُتصنَّف على أهنا وتصبح أي إحصاءا

ولتجنب اللبس خبصوص مىت ميكن احلديث فعالً . الغياب الذي ُيعزى فعالً إىل أسباب صحية
من رأي املفتشني أن يلزم تغيري املصطلح احلايل املتعلق باإلجازة ، “إجازة مرضية”عن 

 بالنظر إىل أنه يتعني إبداء أسباب لإلجازة اليت ُتؤخذ يف إطار املرضية غري املوثقة بشهادة طبية
وإذا مل ُيرد املوظفون إبداء سبب ما، يكون عليهم أن يوضحوا أن اإلجازة هي . هذا االستحقاق

وبذكر أسباب الغياب وتسجيلها على النحو الصحيح، ومن مث . “شخصية”ذات طبيعة 
، ميكن املرضية غري املوثقةاءات القائمة بشأن اإلجازة باالمتثال على حنو صارم للقواعد واإلجر

توجيه الربامج الداعمة والوقائية املناسبة توجيهاً سليماً حنو احلد من الغياب لدواعي املرض يف 
كبري مديري الشؤون الطبية باألمم املتحدة املفتشني أنه ملا كانت وقد أبلغ . مكان العمل

ملرضية تشمل أيضاً األيام املأخوذة كإجازة مرضية غري موثَّقة اإلحصاءات املتعلقة باإلجازات ا
 .ألغراض أُسرية أو طوارئ أُسرية فإن األرقام ال تعكس حاالت الغياب النامجة عن املرض فقط

__________ 
 .انظر املرفق األول )١١(
)١٢( WHO Information Note 34/2010, 7 December 2010, chap. 5. 
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وبينما تتطلب اإلجازة السنوية املوافقة عليها مسبقاً، وبينما ُتمنح اإلجازة املرضية   - ٢١
 املرضية غري املوثقة بشهادة طبيةهادة طبية أو تقرير طيب، فإن اإلجازة املوثَّقة على أساس تقدمي ش

تنطوي على املرضية غري املوثقة واملوافقة على استحقاق اإلجازة . ال تتطلب عادةً موافقة مسبقة
توقّع أن ميارس املوظف سلطته التقديرية ويزن األمور بشكل سليم بشأن التغّيب عن مكان 

  .ل يف الوقت نفسه من العبء اإلداري وخيفّض التكاليف إىل أدىن حدالعمل، وهو أمر يقل
ولذلك يدعو املفتشون الرؤساء التنفيذيني للمنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة إىل   - ٢٢

النظر يف االقتراحات التالية من أجل تبسيط عملية تطبيق االستحقاق املتعلق باإلجازة املرضية 
 .غري املوثََّقة

، وهو ما يشمل “إجازة شخصية”إعادة تسمية هذا االستحقاق ليصبح   )أ(  
وال يكون . االستحقاق املتعلق باإلجازة اُألسرية أو اإلجازة اُألسرية الطارئة، حسب احلالة

  مطلوباً من املوظفني الذين يطلبون إجازة شخصية بيان أسباب طلبهم؛
و اإلجازة اُألسرية الطارئة من فئة نقل االستحقاق املتعلق باإلجازة اُألسرية أ  )ب(  

 االستحقاق املتعلق باإلجازة املرضية غري املوثََّقة إىل فئة إجازات منفصلة؛

احلفاظ على االستحقاق احلايل املتعلق باإلجازة املرضية غري املوثََّقة ولكن مع   )ج(  
  .عدم تسجيله كإجازة مرضية لألغراض اإلحصائية وألغراض التقييم
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  عملية إدارة اإلجازات املرضية  - ثالثاً  
  تسجيل اإلجازات  - ألف  

أكدت مجيع املنظمات أن توافر النظم اإللكترونية لتسجيل وقت العمل واحلضور قد   - ٢٣
وكفل تقّيد املوظفني ) مبا يف ذلك اإلجازة املرضية(يّسر مهمة رصد حاالت غياب املوظفني 

لتنفيذ اجلاري هلذه النظم يف املقر ويف املواقع ومع ا. النظامني اإلداري واألساسي للموظفنيب
امليدانية، ستستفيد املنظمات من بيانات متسقة تعكس الوقت احلقيقي، مما سيمكّنها من أن 

  .تعرف يف الوقت احلقيقي املعدل اإلمجايل للتغّيب لديها
نحهم إجازة تقرير طيب لكي جيري م/ونظراً إىل أن املوظفني مطالبون بتقدمي شهادة طبية  - ٢٤

وال يوجد حالياً منوذج موحد على . مرضية، ينبغي النظر يف املعلومات اليت تطلبها املنظمات
وقد نظر الفريق العامل ملديري الشؤون الطبية يف . مستوى املنظومة لشهادة اإلجازة املرضية

 مجلة أمور، األمم املتحدة يف هذه املسألة ورفض اعتماد منوذج موحد ألسباب شىت من بينها، يف
االحتياجات احملددة اخلاصة باملنظمات، والنماذج املوجودة بالفعل على النظم املختلفة لتخطيط 

فمن رأي املفتشني ومع ذلك، . )١٣(تعديلها/املوارد املتبعة يف املؤسسات واإلحجام عن تغيريها
لومات اليت أنه ينبغي للفريق العامل أن يضع مبادئ توجيهية ومتطلبات دنيا من حيث املع

ينبغي تقدميها من املوظف واملمارس الطيب بغية تيسري مجع بيانات إحصائية قابلة للمقارنة 
 ويف الواقع، حظيت مسألة استخدام منوذج .بشأن اإلجازات املرضية لغرض التحليل مستقبالً

  . منظمة من املنظمات اليت ردت على استبيان املفتشني٢٠موحد بتأييد 
اع السنوي للفريق العامل ملديري الشؤون الطبية يف األمم املتحدة، أكد ويف االجتم  - ٢٥

تقرير طيب خبصوص مجيع /املديرون الطبيون للمفتشني قبوهلم الشتراط تقدمي شهادة طبية
الشهادات املرضية املوثَّقة وأشاروا إىل أنه ينبغي تقدمي هذه التقارير إىل دائرة اخلدمات 

ية، إذا كانت النية املقصودة هي مجع هذه املعلومات ألغراض خدمات الصحة املهن/الطبية
وقد وافقوا أيضاً على وضع مبادئ توجيهية ومتطلبات معلومات خبصوص مناذج . التقييم

وشدد املديرون الطبيون كذلك على أنه ينبغي وجود إجراءات إدارية . شهادات اإلجازة املرضية
سرية سوى املوظف املرخص له بذلك يف دائرة لضمان أال يطلع على املعلومات الطبية ال

  .اخلدمات الطبية، وفقاً للقيود املهنية املعتادة فيما يتعلق بتناول هذه املعلومات احلساسة
  .ومن شأن تنفيذ التوصية التالية حتسني ضوابط اإلجازات املرضية واالمتثال هلا  - ٢٦

__________ 
)١٣( Minutes of UNMDWG steering committee meeting, February 2010)  حمضر اجتماع اللجنة التوجيهية هلذا

 ).٢٠١٠فرباير /الفريق العامل املعقود يف شباط
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  ٢التوصية 
ن الطبية يف األمم املتحدة بوضع متطلبات ينبغي قيام الفريق العامل ملديري الشؤو  

  .مشتركة بشأن املعلومات اليت ينبغي إدراجها يف شهادات وتقارير اإلجازات املرضية
  

  ٣التوصية 
ينبغي أن يكفل الرؤساء التنفيذيون للمنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة   

املقدمة من املوظفني على احتواء الشهادات والتقارير املتعلقة باإلجازات املرضية 
 .املعلومات املطلوبة اليت وافق عليها الفريق العامل ملديري الشؤون الطبية يف األمم املتحدة

  الرصد  - باء  
خلصت مذكرة سابقة صادرة عن وحدة التفتيش املشتركة بشأن عملية إدارة   - ٢٧

رة اإلجازات املرضية ينبغي أن  إىل أن عملية إدا)١٤(اإلجازات املرضية يف منظومة األمم املتحدة
ويتفق .  بني دائرة اخلدمات الطبية واإلدارات املختصة األخرى“مسؤولية مشتركة”تكون 

املفتشون مع هذا االستنتاج ولكنهم يالحظون أنه إذا مل جير حتديد األدوار املعنية حتديداً 
ية مما ميكن أن يؤدي واضحاً، يوجد خطر متأصل قوامه أن أحداً لن يضطلع بأي مسؤولية رمس

  .إىل إساءة استعمال اإلجازات املرضية وإساءة إدارهتا
ولضمان عدم حدوث ما ذُكر أعاله، جيب أن حتدد املنظمات بوضوح أدوار   - ٢٨

ومسؤوليات اجلهات املعنية، وبشكل أكثر حتديداً فيما يتعلق بعملية إدارة اإلجازات املرضية 
وأحد األمثلة على ذلك هو السياسة .  عن العمل بصورة عامةولكن أيضاً فيما يتعلق بالتغّيب

 واليت ،)١٥(٢٠١٠يوليه /اجلديدة املتعلقة باإلجازات املرضية اليت اعتمدهتا منظمة العمل الدولية يف متوز
جرى فيها إدماج ثالثة تعميمات خمتلفة يف سياسة واحدة مما أدى حتديد أوضح لألدوار 

وتّدعي منظمة العمل الدولية أن هذه . ات الطبية وكتبة اإلجازاتللمساعدين اإلداريني واخلدم
ويتمثل . السياسة قد أحدثت فارقاً هاماً وأسفرت عن حتقيق التغيري الضروري يف الثقافة القائمة
يشهد على  دور دائرة اخلدمات الطبية يف دعم املوظفني وليس التستر عليهم؛ فاملستشار الطيب ال

فالرأي الطيب األول خارجي . )١٦(أذن هبا، مما يدرأ التضارب يف املصلحةاإلجازة الطبية أو ي
__________ 

)١٤( JIU, Note on the administration of sick leave in the United Nations)  وحدة التفتيش املشتركة، مذكرة بشأن
 ).JIU/NOTE/88/2) (م املتحدةعملية إدارة اإلجازات املرضية يف منظومة األم

)١٥( ILO, Office procedure IGDS No. 153 (version 1), 15 July 2010, para. 20. 
 .٣٧املرجع نفسه، الفقرة  )١٦(
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ويعمل املستشار الطيب ملنظمة العمل الدولية مع الطبيب املعاجل للموظف املعين، ). والشهادة هو(
يستجيب الطبيب املعاجل  بينما يندر االستعانة خبرباء طبيني آخرين وال حيدث ذلك إال عندما ال

  .يةً فيما يتعلق بتوضيح السبب يف اإلجازة املرضية اليت أمر هبااستجابةً واف
 اليت تبلغ )١٧(٣٤/٢٠١٠وقد أصدرت منظمة الصحة العاملية مذكرة املعلومات   - ٢٩

نظام  عن تسجيل إجازاهتم وحاالت غياهبم يف مسؤولني شخصياًاملوظفني بالتزاماهتم وجتعلهم 
ارهم والتزاماهتم فضالً عن أدوار والتزامات املديرين ، وتذكر أدو)١٨(اإلدارة الكلية املتكاملة

  .وموظفي اإلدارة املسؤولني عن اإلجازات

  املوظفون  ‘١’  
النظامان اإلداري واألساسي للموظفني يف معظم املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة   - ٣٠

نطوي أيضاً وهذا ي. يتطلبان من املوظفني إثبات وقت عملهم وحضورهم على أساس منتظم
وإذا مل يكن باستطاعة . على قيامهم بإبالغ اإلدارة بغياهبم من مكان العمل ألسباب طبية

املوظف العودة إىل العمل يف التاريخ احملدد أصالً، تقع عليه عندئذ مسؤولية إبالغ املشرف عليه 
عتباره غياباً غري ويؤدي عدم القيام بذلك إىل تسجيل الغياب با. بالتاريخ اجلديد املتوقع للعودة

مأذون به وُيحسب على اإلجازة السنوية للموظف كما خيضع، حسب احلالة، إلجراءات 
  .تأديبية
وخبصوص حاالت الغياب اليت ُتسجَّل على أهنا إجازة مرضية، يقع عبء اإلثبات على   - ٣١

وال ُتمنح . طلوبةاملوظف الذي يتعني عليه التقيد بإجراءات اإلبالغ وتزويد اإلدارة باملستندات امل
  .اإلجازة املرضية إال بعد موافقة اإلدارة عليها

  املوظف املسؤول عن تسجيل وقت العمل واحلضور  ‘٢’  
مع اعتماد النظم اإللكترونية لتسجيل وقت العمل واحلضور، أصبحت مهمة   -  ٣٢

 إهنا العاملني املسؤولني عن تسجيل وقت العمل واحلضور مهمة أيسر بل إن البعض قد يقول
زائدة عن احلاجة بالنظر إىل أن اإلدارة ميكن أن ترى حضور املوظفني يف الوقت الفعلي 

بيد أنه يتعني على اإلدارة ضمان امتثال املوظف لقواعد املوظفني املتعلقة . حلضورهم
وجيب أن . ُتفوَّض هذه املسؤولية الرصدية إىل املساعدين اإلداريني  باحلضور، وكثرياً ما

وظفون على علم هبذه املسؤولية املفوَّضة وأن يتعاونوا مع املساعدين اإلداريني بغية يكون امل
  .تيسري مهمتهم

__________ 
)١٧( WHO Information Note 34/2010, 7 December 2010)  ٣٤/٢٠١٠منظمة الصحة العاملية، مذكرة املعلومات ،

 ).٢٠١٠ديسمرب /كانون األول ٧
 . املوارد يف املؤسسة، املعمول به يف منظمة الصحة العامليةنظام ختطيط )١٨(
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تقاريرهم الطبية إىل دائرة /وتسمح بعض املنظمات للموظفني بإرسال شهاداهتم  - ٣٣
وبينما تضمن هذه العملية سرية . املوافقة عليها/اخلدمات الطبية مباشرةً من أجل اعتمادها

جالت الطبية بصورة أفضل، فإنه ليس من دور دائرة اخلدمات الطبية ضمان أن يقّدم الس
وباألحرى فإن دور املساعدين اإلداريني املسؤولني عن . املوظف املستندات املطلوبة

اإلجازات املرضية هو ضمان تقدمي املستندات املطلوبة إىل دائرة اخلدمات الطبية يف الوقت  رصد
  .احملدد
بغي أن تعد املنظمات تقارير سنوية أو تقارير كل سنتني عن اإلجازات املرضية وينبغي وين  - ٣٤

  ).٥انظر التوصية (أن ميارس املساعدون اإلداريون دوراً أساسياً يف إعداد هذه التقارير 

  املشرفون/املديرون املباشرون  ‘٣’  
ارة اإلجازات خبصوص يقوم املديرون املباشرون واملشرفون بدور رئيسي يف عملية إد  - ٣٥

املوظفني الذين خيضعون إلشرافهم املباشر أو غري املباشر، بالنظر إىل أهنم هم عادةً مْن يأذنون 
 يوماً من اإلجازة املرضية املوثَّقة ٢٠ أيام أو أول ١٠باإلجازة السنوية ويوافقون على أول 

حتديداً على أن توافق دائرة اخلدمات بشهادة طبية يف السنة التقوميية ما مل تنص القواعد التنظيمية 
  .الطبية على مجيع اإلجازات املرضية املوثَّقة

املوثَّقة، فإنه ال يفعل ذلك ويف احلاالت اليت يوافق فيها املدير على اإلجازة املرضية   - ٣٦
تكون  وينبغي أال. بعد أن يقدم املوظف شهادة طبية صادرة عن ممارس طيب مرخص له مهنياً إال

املدير إمكانية الوصول إىل التقارير الطبية؛ فهذه التقارير سرية وال جيوز أن يطلع عليها لدى 
ويؤدي عدم تقدمي شهادة طبية إىل حتويل اإلجازة املرضية . سوى دائرة اخلدمات الطبية باملنظمة

رة وتتطلب معظم املنظمات تقدمي الشهادة الطبية يف غضون فت. للموظف املعين إىل إجازة سنوية
  .زمنية حمددة

ويف احلاالت اليت توجد فيها لدى املدير شكوك أو دواعي قلق بشأن الوضع الصحي   - ٣٧
للموظف، جيوز له، يف ظل قواعد املوظفني احلالية، أن يطلب تدخل دائرة اخلدمات الطبية وأن 

مببادرة منها هي، وميكن أيضاً لدائرة اخلدمات الطبية، . يلتمس إيضاحاً أو يطلب رأياً طبياً ثانياً
أن تلتمس معلومات إضافية من املوظف املعين لدى تلقي الشهادة الطبية أو أن تطلب من 

بيد أنه يندر أن تطلب دائرة اخلدمات الطبية رأياً طبياً . املوظف احلضور إليها إلجراء فحص له
ظمات رأياً طبياً ثانياً، وبينما تطلب فعالً بعض املن. ثانياً بالنظر إىل أن ذلك يتطلب موارد إضافية

دما يوجد استعداد لدى اإلدارة عند االقتضاء، فإن منظمات أخرى ال تفعل ذلك إال عن
  .القسم التابع له املوظف الستيعاب تكاليف ذلك أو
ومن رأي املفتشني أن أحد احلقوق األصيلة للمنظمة هو القدرة على التشكيك يف   - ٣٨

وتنص قواعد . ي دور الرادع ملنع تقدمي شهادات مزّيفةصحة الشهادة الطبية وأن ذلك يؤد
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جيوز ”: املوظفني املعمول هبا يف منظمة اليونسكو على أفضل املمارسات يف هذا الصدد بقوهلا
للطبيب املوظف أو لطبيب آخر يسّميه هو أن جيري حتريات بشأن هذا االدعاء وأن جيري عمليات 

 الفريق العامل ملديري الشؤون الطبية يف األمم املتحدةافق وقد و. “)١٩(تدقيق مناسبة بشأن اإلجازة
 كمعيار تسري عليه منظومة األمم املتحدة يف حتديد )٢٠(على استخدام نص مرجعي معترف به دولياً

وإذا جتاوزت فترة إجازة . الفترات املعقولة لإلجازة السنوية املرتبطة باألوضاع الصحية املختلفة
قعة فيما يتعلق حبالة صحية معينة، ينبغي عندئذ التماس مربرات لتفسري السبب مرضية ما القواعد املتو

  .يف احلاجة إىل فترة أطول وذلك قبل اعتماد الطلب واملوافقة عليه
ونظراً إىل أن املنظمات الدولية ال تقوم فقط باملوافقة على اإلجازات املرضية بل تقوم   - ٣٩

وجيب أن يقبل . د من أن هذه املزايا ُتمنح ألسباب وجيهةأيضاً بتمويلها فإنه جيب عليها التأك
. املوظفون هذه الضوابط على أهنا ضرورية لضمان االمتثال للقواعد وملنع إساءة االستخدام

. )٢١(واألنظمة املتعلقة باإلجازات املرضية يف املفوضية األوروبية هي مثال توضيحي لذلك
  :وظف املوجود يف إجازة مرضيةجيوز مبوجبها التصرف كما يلي بشأن امل إذ

ويكون . جيوز أن ُيطلب منه يف أي وقت اخلضوع لفحص طيب ترتب له املفوضية •
الغرض من هذا الفحص هو ضمان أن يكون للغياب ما يربره وأن مدة الغياب متناسبة 

 .وُيجرى هذا الفحص عادةً يف مرتل املوظف. مع طبيعة املرض

اء على طلب دائرة اخلدمات الطبية اليت تتخذ هذا ُيجرى هذا الفحص على يد طبيب بن •
 .اإلجراء مببادرة منها هي أو بناء على طلب مدير املوارد البشرية التابع له املوظف

جيوز أن يكون إخطار املوظف املطلوب خضوعه هلذا الفحص بتوجيه رسالة  •
ر، حيثما وُيرسل اإلخطا. باستخدام اهلاتف أو الفاكس أو أي وسيلة مناسبة أخرى أو

يكون مناسباً، إىل عنوان املرتل أو عنوان اإلجازة أو املكان الذي أُذن له فيه بقضاء 
 .اإلجازة املرضية

إذا مل يكن من املمكن إجراء الفحص ألسباب ُتعزى إىل املوظف املعين، اعُترب غيابه  •
 . حص فيهبالفعل غياباً بدون إذن اعتباراً من التاريخ الذي كان من املقرر إجراء الف

  .وُتكفل املوضوعية واالستقاللية عند طلب رأي طيب ثاٍن من ممارس طيب خارجي
__________ 

)١٩( UNESCO Staff Rules and Regulations, rule 106.1(h))  ،النظامان اإلداري واألساسي ملوظفي اليونسكو
 ).من النظام اإلداري) ح(١-١٠٦القاعدة 

)٢٠( Reed Group, Medical Disability Advisor, 6th edition, 2009ق عليه الفريق العامل ملديري  وهو نص واف
انظر . ٢٠١١فرباير /، املعقود يف شباط٢٠١١الشؤون الطبية يف األمم املتحدة يف اجتماعه السنوي لعام 

http://www.mdguidelines.com. 
)٢١( Commission Decision of 28 April 2004 introducing implementing provisions on absences as a result of 

sickness or accident (C(2004) 1597/11) – A.N. 92-2004 of 6 July 2004. 
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يف احلاالت اليت تصدر فيها شهادة طبية عن ممارس طيب يف امليدان ويكون من غري   - ٤٠
املمكن فحص املوظف املعين من جانب الطبيب املوظف لدى املنظمة للحصول على رأي ثاٍن، 

دارة قادرة على طلب رأي طيب مستقل من ممارس طيب مؤهل موجود يف ينبغي أن تكون اإل
وحتقيقاً هلذه الغاية، ميكن أن تدخل ضمن جدول األطباء . ذات املوقع املوجود فيه املوظف املعين

 الذين تسميهم شعبة أطباء الفحص التابعني لألمم املتحدةاملستخَدمني هلذا الغرض قائمة 
  .الرئيسي يف نيويوركاخلدمات الطبية يف املقر 

  دوائر اخلدمات الطبية  ‘٤’  
ويف بعض املنظمات، جيب أن يوافق أحد األطباء على أي طلب من طلبات اإلجازات   - ٤١

وبينما ال يشكل ذلك يف حد ذاته مشكلة، ورمبا يكون هو األسلوب األمثل لرصد .)٢٢(املرضية
صلحة، وخاصة يف املنظمات اليت اإلجازات املرضية، فإنه ميكن حدوث حاالت تضارب يف امل
 واليت جيوز فيها اإلذن حباالت )٢٣(ُتتاح فيها للموظفني عيادات طبية ال تتطلب موعداً مسبقاً

ويف هذه احلاالت، لن يعترض على األرجح طبيب املنظمة على . الغياب على ذمة إجازة مرضية
د مسبقة يشكلون أيضاً جزءاً من اعتماد اإلجازة بالنظر إىل أن أطباء عيادات العمل بدون مواعي

  .مكاتب اخلدمات الطبية املوضوعة حتت إشرافه
وبناء على ذلك، فإن بعض املنظمات إما أهنا تصدر تعليمات إىل موظفيها الطبيني بعدم   - ٤٢

العاملني يف ) املتعاقد معهم تعاقداً خارجياً(إصدار شهادات إجازة مرضية ولكن تسمح ألطبائها 
يكون لديها طبيب  ، أو)٢٤( ال تتطلب موعداً مسبقاً بإصدار هذه الشهادات ملوظفيهاالعيادات اليت

وميكن . )٢٥(يتوىل رصد اإلجازات املرضية خارج دائرة اخلدمات الطبية التابعة هلذه املنظمات
لألطباء الذين ُيسمُّون هلذا الغرض، أثناء قيامهم بذلك، أن يراجعوا شهادات اإلجازة املرضية على 

  .اس موضوعي بالنظر إىل عدم وجود اتصال بني املريض والطبيبأس
ويف احلاالت اليت ال يربر فيها حجم املنظمة وجود طبيب داخلي لرصد اإلجازات   - ٤٣

يتيح  املرضية، ميكن االستعانة مبصادر خارجية يف أداء هذه املهام، مما حيّسن من املوضوعية ومما
ني الطبيني الذين يتمتعون باخلربة الفنية املطلوبة ملراجعة عملية أيضاً إمكانية الوصول إىل املمارس

ويف املنظمات اليت يقوم فيها ممارس طيب مبراجعة عملية اعتماد . اعتماد اإلجازات املرضية
. اإلجازات املرضية، ميكن نقل هذا الطبيب من دائرة اخلدمات الطبية إىل دائرة أو إدارة أخرى

ة إنشاء وظيفة إضافية بل يوضع باألحرى ممارس طيب داخل إدارة وهذا ال يستتبع بالضرور
__________ 

 . أعاله٢انظر الشكل  )٢٢(
 .هذه العيادة الطبية هي عيادة تقدم خدمات الرعاية الصحية دون موعد مسبق )٢٣(
 ).اإليفاد(منها على سبيل املثال الصندوق الدويل للتنمية الزراعية  )٢٤(
 .على سبيل املثال، املفوضية األوروبية )٢٥(
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 وال ينتظر أن يشكل ذلك مشكلة يف كثري من .املوارد البشرية على أساس العمل بعض الوقت
ويف الواقع، ميكن لعدة . املنظمات بالنظر إىل أن دوائر اخلدمات الطبية تتبع إدارة املوارد البشرية

ن تستفيد من خدمات ممارس طيب واحد ملراجعة عملية اعتماد منظمات يف املوقع ذاته أ
  .اإلجازات املرضية مما يرّشد التكاليف

ينبغي للرؤساء التنفيذيني للمنظمات التابعة وجتنباً ألي تضارب حمتمل يف املصلحة،   - ٤٤
ملنظومة األمم املتحدة أن ينظروا يف تسمية ممارس طيب داخل منظمة كل منهم يكون منفصل 

حسب (خدمات الصحة املهنية باملنظمة بغية رصد واعتماد /لصلة عن دائرة اخلدمات الطبيةا
  .طلبات اإلجازة املرضية) احلالة
بل ينبغي أن . وينبغي عدم قيام دوائر اخلدمات الطبية بعملية إدارة اإلجازات املرضية  - ٤٥

ة املرضية، مبا يف ذلك جتميع تركز هذه الدوائر باألحرى على اجلوانب الطبية املتعلقة باإلجاز
 )٢٦(ويف الواقع قام مكتب خدمات الرقابة الداخلية يف مناسبتني اثنتني. اإلحصاءات ذات الصلة

بإسداء مشورة إىل إدارة الشؤون اإلدارية يف مقر األمم املتحدة مفادها أن شعبة اخلدمات الطبية 
همة اليت يغلب عليها الطابع اإلداري هذه امل”ينبغي أال تدير اإلجازة املرضية نظراً إىل أن 

ويتفق . )٢٧(“تستهلك نسبة مئوية مرتفعة من املوارد من أجل حتقيق نتيجة صافية صغرية جداً
املفتشون مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية بشأن هذه املسألة ويالحظون مع األسف أن 

  .توصيات املراجعة مل ُتنفَّذ
بة اخلدمات الطبية خطوات لتحسني عملية إدارة ، اختذت شع٢٠٠٩أغسطس /ويف آب  - ٤٦

من الزيادات يف طلبات /اإلجازات املرضية عن طريق احلد من املراجعات غري الضرورية
وبينما مل ُيضطلع بتقييم . )٢٨(اإلجازات املرضية وعن طريق حتسني كفاءة وفعالية هذه العملية

ملية، يالحظ املفتشون أن عدد املوظفني املشروع بعد التنفيذ، ورغم أنه قد جرى ترشيد هذه الع
العاملني يف عملية إدارة اإلجازات املرضية يف شعبة اخلدمات الطبية، قبل تنفيذ املشروع وبعد 

__________ 
)٢٦( OIOS, Management audit of attendance and leave systems, 21 February 2000)  مكتب خدمات الرقابة

 and Review of ;(AM1999/81/4))٢٠٠٠فرباير / شباط٢١الداخلية، مراجعة إدارية لنظم احلضور واإلجازات، 

the structure and operations of the United Nations Medical Services Division, 14 November 2003 

(AH2002/32/1))  ،تشرين الثاين١٤استعراض هيكل وعمليات شعبة اخلدمات الطبية باألمم املتحدة  /
 ).٢٠٠٣ نوفمرب

)٢٧( OIOS, Management audit of attendance and leave systems (AM1999/81/4))  مكتب خدمات الرقابة
 ).ور واإلجازاتالداخلية، مراجعة عملية إدارة نظم احلض

)٢٨( Implementation of the Medical Sick Leave Case Management Lean Sigma Six Improvement Project 
 ). لتحسني إدارة حاالت اإلجازة املرضيةلني سيكس سيغمامشروع  تنفيذ(



A/67/337
 

16 12-47297 
 

وقد أشار مكتب خدمات الرقابة الداخلية إىل احلاجة إىل إجراء تقييم . تنفيذه، قد ظل كما هو
  .)٢٩(يةللمشروع بغية حتسني عملية إدارة اإلجازات املرض

 من أجل سياسة السالمة والصحة املهنيتنيومع قرار جملس الرؤساء التنفيذيني باعتماد   - ٤٧
، )٣١( وما يقابلها من منوذج يؤكد على الوقاية بدالً من التأكيد على العالج)٣٠(املنظمات التابعة هلم

ون يف إتاحة سيكون مطلوباً من دوائر خدمات الصحة املهنية املنشأة على حنو سليم أن تتعا
جتهيزات املكاتب املعلومات والتدريب والتعليم فيما يتصل بالصحة املهنية والنظافة الصحية و

وفضالً عن ذلك، فلن تقوم دائرة خدمات السالمة والصحة املهنيتني مبهمة . )٣٢(املالئمة للصحة
 املمارسة ووفقاً فهذه الدائرة هي باألحرى، من حيث. املوافقة على اإلجازات املرضية أو برصدها

جيب إبالغها حباالت ” املتعلقة خبدمات الصحة املهنية، ١٦١التفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
اعتالل الصحة لدى العاملني وحاالت الغياب عن العمل ألسباب صحية من أجل التمكّن من 

طر صحية قد ما إذا كانت توجد أي عالقة بني أسباب اعتالل الصحة أو الغياب وأي خماحتديد 
وال تطلب جهة العمل من العاملني الذين يقدمون خدمات . تكون موجودة يف مكان العمل

  .)٣٣(“الصحة املهنية التحقق من أسباب الغياب عن العمل
وبينما تزاول معظم دوائر اخلدمات الطبية يف املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة   -  ٤٨

لربامج القائمة حمدودة بالنظر إىل حمدودية املوارد املتاحة هلذه أنشطة لتعزيز الصحة فإن فعالية ا
ويبدي املوظفون اهتماماً متزايداً . الربامج وعدم وجود دعم واضح من جانب اإلدارة العليا

وعلى سبيل املثال، عندما قامت دائرة اخلدمات الطبية يف مكتب . باملشاركة يف هذه الربامج
مي دورة يف معاجلة اإلجهاد باللغة الفرنسية للموظفني املؤهلني األمم املتحدة يف جنيف بتقد

 موظفني ١  ٥٠٩  ، وقّع على طلب الدورة)٣٤(يف جنيف)  موظف٨  ٠٠٠قرابة (للحضور 
يناير إىل تشرين / موظفاً وحدات الدورة يف الفترة من كانون الثاين٣١٨  حضر منهم فعالً

ير صادر عن وحدة التفتيش املشتركة يف وقد ُسلِطت األضواء يف تقر. ٢٠١١  أكتوبر/األول

__________ 
)٢٩( OIOS, Audit of medical services at headquarters, November 2011(AH2011/512/03))  خدمات مكتب

 ).٢٠١١نوفمرب /الرقابة الداخلية، مراجعة اخلدمات الطبية يف املقر، تشرين الثاين
)٣٠( CEB, Healthcare and its management in the United Nations system (CEB/2009/HLCM/32)) الرؤساء  جملس

 ).التنفيذيني، الرعاية الصحية وإدارهتا يف منظومة األمم املتحدة
 .٧٧، الفقرة CEB/2010/3الوثيقة  )٣١(
 ).‘١‘ (٥ املتعلقة خبدمات الصحة املهنية، املادة ١٦١اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  )٣٢(
 .١٥املرجع نفسه، املادة  )٣٣(
يقدم مكتب األمم املتحدة يف جنيف خدمات صحية إىل موظفيه وكذلك إىل موظفي مكاتب األمم املتحدة  )٣٤(

 منظمة الوايبو، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، ومركز األخرى اليت يوجد مقرها يف جنيف، مبا يف ذلك
 .، واالحتاد الدويل لالتصاالتفالتجارة الدولية، واملكتب الدويل للتعليم، ومنظمة اليونيسي
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 على مزايا أنشطة النهوض بالصحة وعلى الوفورات النامجة عن ذلك يف ٢٠١١  عام
  .)٣٥(التكاليف

  االستشاريون  ‘٥’  
االستشاريون العاملون داخل املنظمة، مبن فيهم االستشاريون املعنيون حباالت اإلجهاد   - ٤٩

إىل ذلك، ممن يتفاعلون مع املوظفني على أساس الثقة وموظفو الرعاية وأمناء املظامل وما 
وبينما يستطيعون يف كثري من األحيان، . والسرية، يؤدون أيضاً دوراً يف إدارة اإلجازات املرضية

عن طريق تدخلهم لدى املوظفني، أن حيّدوا من ظاهرة التغّيب يف إجازات مرضية، فإهنم 
دارة املشورة بشأن أسباب حاالت الغياب املترتبة يستطيعون وعلى حنو أهم أن يقدموا إىل اإل

وقد أجرى املفتشون مقابالت مع عدة استشاريني يف مراكز عمل خمتلفة . على إجازة مرضية
عدداً من حاالت الغياب يف إجازة مرضية يرجع إىل وجود نزاع يف مكان أوضحوا أن 

 وقد أيدت اإلجابات .احلياة اخلاصةالعمل، مبا يف ذلك املسائل املتعلقة بالتوازن بني العمل و
  .املقدمة على االستبيان وجهة النظر هذه

 يف البيئة املتعلقة “االستشاريون”ويدرك املفتشون األدوار اليت ميكن أن ينهض هبا   - ٥٠
وجيب توعية املوظفني، مبا يف ذلك اإلدارة، بأدوار ومسؤوليات . )٣٦(بالصحة والسالمة املهنيتني

  . يف سياق عملية إدارة اإلجازات املرضية“رينياالستشا”هؤالء 

  املوارد البشرية  ‘٦’  
تتوىل إدارة املوارد البشرية يف املنظمة املسؤولية اإلمجالية عن رصد حاالت غياب   - ٥١

وبناء على ذلك، يكون من واجب هذه اإلدارة إبالغ . املوظفني، مبا يف ذلك اإلجازات املرضية
املتعلقة بإدارة حاالت الغياب وإبقاؤهم على علم متجدد بأي تغيري موظفي املنظمة بالسياسات 

وتقوم إدارة املوارد البشرية أيضاً مبساعدة . حيدث يف هذه السياسات والقواعد واألنظمة
ويف ظل الوضع الذي . املوظفني واإلدارة يف تفسري قواعد النظامني اإلداري واألساسي للموظفني

ء قدر أكرب من العمل بقدر أقل من املوارد، خيضع املوظفون لضغط ُيطلب فيه من املنظمات أدا
وهذا أيضاً يسفر عن اضطرار املوظفني إىل حتمل . متزايد لكي يلبوا املطالب املتصلة بالعمل

مسؤوليات إضافية؛ ويف الوقت الذي قد يكون ذلك فيه ممكناً بالنظر، يف جانب منه، إىل أوجه 
ومات، فإن املوظفني ال يكونون بالضرورة يف معظم احلاالت قد التقدم يف تكنولوجيا املعل

ويصدق هذا . اكتسبوا ما يلزم من مهارات أو حصلوا على ما يلزم من تدريب ألداء هذه املهمة
  .بوجه خاص عندما يتعلق األمر بعملية إدارة اإلجازات املرضية

__________ 
 ).JIU/REP/2011/1" (استعراض اخلدمة الطبية يف منظومة األمم املتحدة"وحدة التفتيش املشتركة،  )٣٥(
 .٣٤املرجع نفسه، الصفحة  )٣٦(
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فتشني بشأن ما إذا كان يلزم وتشري الردود املقدمة على السؤال الوارد يف استبيان امل  - ٥٢
حصول املوظفني العاملني يف املهام ذات الصلة على تدريب خبصوص عملية إدارة اإلجازات 

وبينما أوضحت بضع منظمات أهنا قد نظرت يف . املرضية إىل تأييد األغلبية الساحقة لذلك
لوحدات التدريبية تنظيم برامج تدريبية من هذا القبيل أو أهنا قد أدرجت بعض العناصر يف ا

  .احلالية، فال يوجد لدى أي منظمة برنامج تدرييب شامل قائم
ينبغي أن ) مبا يف ذلك اإلجازات املرضية(والوحدة املسؤولة عن إدارة حاالت الغياب   - ٥٣

تشمل قسماً مصمَّماً بصورة حمددة من أجل املوظفني بغية إبالغهم باستحقاقاهتم خبصوص 
طلب اإلجازة، ومبعلومات عمْن يرصد وقت العمل واحلضور، وعن اإلجازات، وبإجراءات 

املديرين املباشرين، وموظفي املوارد البشرية، وموظفي دائرة اخلدمات الطبية، فضالً عن 
وينبغي أن حيدد هذا القسم . رااستشاريي املوظفني، وموظفي الرعاية، وأمناء املظامل، وهلم ج

  .زم التفاعل مع املوظفني يف هذا اجملالهي أدواره ومسؤولياته وكيف يعت ما
وحيتاج املديرون واملشرفون إىل تدريب رمسي بشأن كيفية االستجابة الحتياجات   - ٥٤

قد تؤثر على ) مبا يف ذلك حاالت تتعلق بالصحة النفسية(املوظفني الذين لديهم حاالت صحية 
تطلب أحياناً إدخال تعديالت أدائهم أو قد تؤدي إىل حدوث حاالت غياب ُيعتد هبا، وهو ما ي

وقد تتطلب األمراض املتصلة بالصحة النفسية قدراً إضافياً من املرونة . على مواعيد العمل
وميكن للتدريب الرامي إىل زيادة إدراك املشرفني . والتفهم من جانب املشرف أو املدير

إىل جتنب حدوث واملديرين وإحساسهم بالوضع أن يؤدي إىل إدراك وجود املشاكل مبكراً و
تأخريات يف عمليات التدخل املطلوبة مما يعمل على حل املشاكل مبكراً وعلى حتسني أداء 

  .املوظف املتأثر وإحساسه بالراحة
وميكن إدراج التدريب على عملية إدارة حاالت الغياب ضمن الوحدة املذكورة أعاله   - ٥٥

حة لفئات املوظفني املعنية عند نشوء قضايا من كما ينبغي، وهو أمر أهم، اإلشارة إىل املوارد املتا
وعلى سبيل املثال، يوجد لدى منظمة الطريان . هذا القبيل فيما يتصل بإدارة عمليات الغياب

برنامج ملساعدة املوظفني يف هذا الصدد يضم خدمة إلسداء املشورة ) اإليكاو(املدين الدويل 
لتكتم الشديد ويتناول املسائل املتصلة بالصحة وهذا الربنامج يقوم على ا. تتوالها شركة خاصة

وتتاح . النفسية للموظفنيالنفسية ومسائل أخرى متعلقة باملوظفني ميكن أن تؤثر على الصحة 
 ولذلك ميكن األخذ هبا تكلفة بعض عناصر التدريب على شبكة اإلنترنت بتكلفة ضئيلة أو بال

  .ث لذلكبسهولة إذا توافر لدى اإلدارة االستعداد والباع
  .ومن شأن تنفيذ التوصية الواردة أدناه أن حيّسن املساءلة والوفورات يف التكاليف  - ٥٦
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  ٤التوصية 
ينبغي أن يعتمد الرؤساء التنفيذيون للمنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة،   

 باملنظمة خدمات الصحة املهنية/بالتشاور مع إدارة املوارد البشرية ودائرة اخلدمات الطبية
التابعة لكل منهم، إىل تصميم وتنفيذ وحدة للتدريب على إدارة حاالت الغياب، وخاصة 
  .الغياب املرتبط بإجازة مرضية، من أجل املوظفني ذوي املسؤوليات اإلشرافية أو اإلدارية

  اإلبالغ  - جيم  
اختاذ إجراء ميكن فهم الفائدة املترتبة على حتليل أسباب اإلجازات املرضية وعلى   - ٥٧

عالجي باالطالع على استنتاج توصلت إليه دائرة اخلدمات الطبية التابعة لألمم املتحدة يف 
 يوماً يف ٢٠فبعد استعراض ملفات حاالت تتعلق بإجازات مرضية تزيد كل منها عن . نريويب
من مث، و. بالرئة/، تبني أن عدداً كبرياً من احلاالت يرجع إىل مشاكل تتعلق بالربو٢٠١٠ عام

  .جيري اختاذ خطوات لتوعية املوظفني خبصوص احلصول على رعاية ممتازة بشأن الربو
ومل تستطع املنظمات والكيانات اليت قدمت إحصاءات سوى أن تشري إىل متوسط عدد   - ٥٨

وقدمت بضع منظمات فقط تقارير توضح . األيام املأخوذة كإجازة مرضية على أساس فردي
بيد أن املفتشني يالحظون، خبصوص احلالة األخرية وبالنظر إىل أن . ملرضيةأسباب أخذ اإلجازة ا

دوائر اخلدمات الطبية تتلقى صوراً من شهادات أو تقارير اإلجازة املرضية، أنه ال توجد بيانات 
وبناء عليه، . من اإلجازة أثناء فترة أول عشرين يوم عملعن أسباب أخذ اإلجازات املرضية 

ىل إحصاءات بشأن أسباب اإلجازات املرضية يف املنظمة إىل احليلولة دون قيامها يؤدي االفتقار إ
  .باختاذ تدابري عالجية، على النحو املطلوب

ويشري املفتشون إىل دراسة غري منشورة أعدهتا إدارة اخلدمات الصحية بالبنك الدويل   - ٥٩
 الواقع على سبع )٣٧()ملباشراملباشر وغري ا(ُحسب فيها جمموع التكلفة السنوية لعبء املرض 

ومل ُيبيَّن للمنظمات املشاركة مبلغ العبء الواقع ألنه ُرئي أن . )٣٨(٢٠٠٩منظمات يف عام 
ويفضل املفتشون عدم الكشف عن هذا املبلغ اآلن . الرقم وإن كان كبرياً ال ميكن التحقق منه

  .بالنظر إىل أنه قد ميكن القول بأن هذه التكاليف ميكن جتنبها
__________ 

شتمل التكاليف املباشرة على تكاليف اإلجازة املرضية والتكاليف الطبية وتكاليف األدوية؛ وتشتمل التكاليف ت )٣٧(
غري املباشرة على تكلفة اإلعاقة، والتعويض املدفوع للعاملني، والعمل اإلضايف، ودوران املوظفني، والتوظيف 

 .املؤقت، والتكاليف اإلدارية، وتدريب البدالء، وما إىل ذلك
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصندوق النقد : كانت املنظمات اليت شاركت يف الدراسة هي كما يلي )٣٨(

، ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون )اليونسكو(الدويل، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 
 .صحة العامليةالالجئني، ومقر األمم املتحدة، وجمموعة البنك الدويل، ومنظمة ال



A/67/337
 

20 12-47297 
 

وباإلشارة إىل الدراسة املذكورة أعاله، أوضح رئيس إدارة اخلدمات الصحية بالبنك   -  ٦٠
الدويل للمفتشني أن موظفي املنظمات الدولية يأخذون يف املتوسط عدداً من األيام يف 
اإلجازات املرضية املوثَّقة أقل منه يف حالة نظرائهم العاملني يف القطاع العام يف بلدان أوروبا 

  .ةالغربي
وقد أشارت الدراسة إىل مشكلتني رئيسيتني خبصوص املعلومات املطلوبة لتقدير العبء   - ٦١

 مجع بيانات اإلجازات املرضية أوالمها، أن عملية. )٣٩(الكلي للمرض يف املنظمات املشارِكة
تتسم باالتساق؛ فلم يكن احلساب دقيقاً؛ وكانت توجد هبا مناطق رمادية ترجع إىل اختالف  ال
سياسات املتبعة خبصوص اإلجازة املرضية غري املوثََّقة؛ ومل يكن يوجد تتبع لإلجازة املرضية عن ال

 الدويل اإلحصائيالتنقيح العاشر للتصنيف مثالً، (طريق نظام موحد لتحديد نوع األمراض 
ن ثانياً، تبني أ. )٤٠()ICD-10-2010 Edition: ٢٠١٠، لعام  واملشاكل الصحية ذات الصلةلألمراض

فقد أكدت بعض : البيانات املتعلقة بتكلفة عملية إدارة اإلجازات املرضية مل ُتجمع بصورة منهجية
املنظمات أن البيانات املتعلقة باإلجازات املرضية ال ُتجمع خبصوص مجيع فئات املوظفني؛ وتقوم 

ركةً إحدى املنظمات جبمع بيانات عن اإلجازات املرضية خبصوص موظفيها الدوليني فقط تا
 يف املائة من موظفيها غري مشمولة؛ وبعض املنظمات ال حتسب ٨٠هكذا النسبة املتبقية وقدرها 

يف إحصاءاهتا اإلجازات املرضية اليت يأخذها املوظفون املؤقتون واخلرباء االستشاريون واملتعاقدون 
  .املستقلون

  اإلحصاءات  - دال  
ر عن التغّيب املرتبط باإلجازات املرضية، فإن بينما يسلّم املفتشون مبزايا إعداد تقاري  - ٦٢

االفتقار إىل إجراءات متابعة من جانب املنظمات أو الكيانات املعنية جيعل هذه التقارير يف معظم 
. احلاالت جمرد ممارسات أكادميية ُتحفظ يف ملفات وتوضع على الرف من أجل األجيال القادمة

انات تتخذ إجراءات بشأن االستنتاجات الواردة يف ومع ذلك، فإن إدارة بعض املنظمات والكي
. بال تكلفة تقارير اإلجازات املرضية نظراً إىل أنه ميكن اختاذ إجراء عالجي ما بتكلفة ضئيلة أو

وهذا يشمل إدخال تعديالت على اإلجراءات وتغيريات يف السياسات املتعلقة بعملية إدارة 

__________ 
العرض املقدم من البنك الدويل بشأن الدراسة املتعلقة بعملية إدارة اإلجازات املرضية يف منظومة األمم املتحدة  )٣٩(

أثناء االجتماع السنوي للفريق العامل ملديري الشؤون الطبية يف األمم املتحدة الذي ُعقد يف جنيف، بسويسرا، 
 .٢٠١٠أكتوبر /يف تشرين األول

،  التنقيح العاشرالصادر عن منظمة الصحة العاملية، التعديل السريري، لألمراض الدويل اإلحصائي تصنيفال )٤٠(
هو النظام الرمسي إلسناد رموز إىل عمليات التشخيص واإلجراءات املرتبطة ) ICD-10-2010 (٢٠١٠لعام 

 : باإلفادة من املستشفيات يف الواليات املتحدة، انظر الرابط الشبكي
http://apps.who.int/bookorders/anglais/detart1.jsp?sesslan=1&codlan=1&codcol=15&codcch=835#). 
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املديرين املباشرين أو إىل موظفي تسجيل وقت العمل ، وتوجيه رسائل إىل )٤١(اإلجازات املرضية
تذكّرهم مبسؤولياهتم يف هذا اجملال، وتنظيم برامج للنهوض بالصحة بشأن مسائل حمددة، مثل 
إساءة استعمال العقاقري ومعاجلة اإلجهاد، بالنظر إىل أن هذه املسائل هي بعض أسباب الغياب 

  .)٤٢(يف إجازات مرضية
 األوروبية تقريراً كل سنتني عن التغّيب يف إجازات مرضية وتقدمه إىل وتعد املفوضية  - ٦٣

وبينما ال تشري هذه التقارير إىل تكلفة التغّيب يف . )٤٣(الربملان األورويب من أجل استعراضه
كما تقدم حتليالً ) مثالً، نوع اجلنس، العمر(إجازات مرضية فإهنا تقدم بعض البيانات اإلحصائية 

ويستعرض الربملان األورويب هذه التقارير . ّيب وتقترح تدابري للحد من هذا التغّيبالجتاهات التغ
  .)٤٤(ويقدم توصيات لكي تعتمدها املفوضية األوروبية

وفيما يلي بعض استنتاجات املفوضية األوروبية وتوصياهتا بشأن اإلجازات املرضية   - ٦٤
  :الطويلة األجل

ية على امتداد الفئات العمرية هي معدالت معدالت تغّيب املوظفات يف إجازات مرض •
غري متناسبة مع نسبتهن؛ ويكون الفارق أكرب عند مقارنة املوظفات الشابات بنظرائهن 

اليت (وقد أدى ذلك إىل أن تنظر املفوضية األوروبية يف أسباب هذه الوضع . من الذكور
 ميكن اختاذها للحد من ويف التدابري اليت) تشمل رعاية أطفاهلن الصغار ووالديهن املسنني

 تغّيبهن؛
توجد فترات تغّيب أطول يف إجازات مرضية يف حالة املوظفني الذين يقتربون من سن  •

 التقاعد؛
ما زالت االضطرابات النفسية والنفسانية العقلية هي السبب الرئيسي حلاالت غياب  •

 املوظفني واملوظفات على السواء؛
 ملرض النفساين العقلي لفترات الغياب أن نسبةتبني من مربرات األسباب املتعلقة با •

 .يف املائة من احلاالت كانت تتصل بالعمل ٣٠
وبأخذ املمارسة اليت تسري عليها املفوضية األوروبية يف االعتبار، ومن أجل خفض   - ٦٥

معدالت التغّيب، ينبغي للدول األعضاء أن تستعرض عملية إدارة اإلجازات املرضية يف 

__________ 
الرسالة املذاعة  (Broadcast Message to UNOG staff on sick leave procedures, 17 June 2010: انظر على سبيل املثال )٤١(

 ).٢٠١٠يونيه / حزيران١٧ة، ملوظفي مكتب األمم املتحدة يف جنيف بشأن إجراءات اإلجازة املرضي
 .انظر على سبيل املثال اإلجراءات املتخذة يف املنظمة البحرية الدولية )٤٢(
 .http://myintracomm.ec.europa.eu/hr_admin/en/medical/Pages/index.aspx: انظر الرابط الشبكي )٤٣(
 .ال ُيكشف للجمهور عن تعليقات الربملان األورويب وتوصياته )٤٤(
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لية وأن تكون على علم بأسباب اإلجازات املرضية وتدعم اخلطوات اليت تتخذها املنظمات الدو
  .اإلدارة بغية خفض معدالت التغّيب من أجل زيادة اإلنتاجية

  .التكاليف وسيؤدي تنفيذ التوصية الواردة أدناه إىل حتسني املساءلة وحتسني حتقيق وفورات يف  - ٦٦
  

  ٥التوصية 
التشريعية للمنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة من ينبغي أن تتطلب اهليئات   

الرؤساء التنفيذيني تزويدها بتقارير شاملة سنوية أو مرة كل سنتني عن اإلجازات 
املرضية، مبا يف ذلك بيانات إحصائية وبيانات عن التكلفة املعنية، والتدابري املتخذة من 

  . مرضيةجانب املنظمة من أجل احلد من التغّيب يف إجازات

  التكلفة  - هاء  
توضح الدراسة املذكورة أعاله اليت أجرهتا إدارة اخلدمات الصحية بالبنك الدويل   - ٦٧

ويوجد عدد من . صعوبات حتديد وتفسري تكاليف اإلجازات املرضية الواقعة على املنظمات
مم املتحدة املنهجيات لتحديد عبء املرض وهي حباجة إىل قيام املنظمات التابعة ملنظومة األ

أما حتديد تكاليف اإلجازات املرضية على أساس عدد . باستعراضها وتكييفها تبعاً الحتياجاهتا
األيام املأخوذة يف اإلجازات املرضية وما يقابلها من فقدان للمرتب، كما فعلت بعض املنظمات 

عتمدة ينبغي أن فاملنهجية امل. والكيانات يف ردودها على استبيان املفتشني، فليس مبؤشر كاٍف
  .)٤٥(تشمل كالً من التكاليف املباشرة والتكاليف غري املباشرة املرتبطة باإلجازة املرضية

 املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة على اعتماد املعـايري         )٤٦(، وافقت ٢٠٠٦ويف عام     - ٦٨
 الـذي   )٤٧(٢٥ املعيـار    احملاسبية الدوليـة للقطـاع العـام وعلـى االمتثـال هلـا، وبـصورة أكثـر حتديـداً                  

 وعلـى هـذا النحـو، ُتـسند لإلجـازة املرضـية املدفوعـة األجـر قيمـة               .اسـتحقاقات املـوظفني    يتناول
فرقة العمل التابعة لألمم املتحدة املعنيـة باملعـايري احملاسـبية مل تتفـق بعـد علـى توجيـه          بيد أن   . مالية

  .من توجيهات السياسة العامة بشأن اإلجازة املرضية
  .ستؤدي التوصية التالية إىل حتسني املساءلةو  - ٦٩
  

__________ 
 .٣٧انظر احلاشية  )٤٥(
 .‘رابعاً‘، اجلزء ٦٠/٢٨٣قرار اجلمعية العامة  )٤٦(
 من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام املسائل املتعلقة باملساءلة واإلفصاح من جانب ٢٥يقرر املعيار  )٤٧(

 .كيانات القطاع العام فيما يتعلق باستحقاقات املوظفني
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  ٦التوصية 
ينبغـــي قيـــام اللجنـــة الرفيعـــة املـــستوى املعنيـــة بـــاإلدارة التابعـــة جمللـــس الرؤســـاء     

التنفيذيني، عن طريـق شـبكات إدارات الـشؤون املاليـة وشـؤون امليزانيـة واملـوارد البـشرية                
  .الل داخل املنظماتاالعت/التابعة هلا، بوضع منهجية حلساب عبء املرض

  السياسات املتعلقة بالعودة إىل العمل  - واو  
 إىل أنه ينبغي، يف )٤٩( ومنظمة الصحة العاملية)٤٨(أشارت كل من منظمة العمل الدولية  - ٧٠

أوقات األزمات املالية وعدم التيقّن يف سوق العمل، تفسري مْنح اإلجازة املرضية املدفوعة األجر 
مأنتهم على أن أوضاعهم الصحية فاملوظفون حيتاجون إىل ط. ل األجلعلى أنه استثمار طوي

تؤثر على أسباب عيشهم وكذلك، وهو أمر أهم، طمأنتهم على أن جهات عملهم مهتمة  لن
واجب ”ومن مث، ينبغي للمنظمات والكيانات أن تدرك . حبالتهم الصحية اجليدة وبعافيتهم

  .ا هذا الذي يقع عليها جتاه موظفيه“الرعاية
 يوم ٢٠تزيد على (وعندما يكون املوظف متغيباً يف إجازة مرضية لفترة زمنية ممتدة   - ٧١

، ينبغي أن حتتفظ جهة العمل بصلة مع املوظف املعين وأن تيّسر مسألة )عمل ألغراض اإلبالغ
وقد تعين طبيعة احلالة الصحية أن . عودته إىل العمل يف أبكر وقت تسمح به حالته الصحية

ف ال يستطيع استئناف مهامه األصلية يف احلال، مما يتطلب تعديل خطط العمل املتعلقة به املوظ
أو أنه يستطيع العودة إذا جرى اختاذ ترتيبات معينة وقُبلت هذه الترتيبات على أساس املناقشات 

. “ملالعودة إىل الع”وُيشار إىل هذه املمارسة عادةً باسم . )٥٠(اليت ُتجرى بني املوظف واإلدارة
بغية خفض ‘ العودة إىل العمل‘وبينما جيري يف بادئ األمر اعتماد استراتيجيات وبرامج سياسة 

تكاليف تعويضات العاملني، فإهنا ميكن أيضاً أن حتّسن إنتاجية املوظفني وترفع معنوياهتم يف 
وقت ويف كثري من احلاالت، تؤدي القدرة على العودة إىل العمل يف أقرب . املنظمة بأسرها

فكلما طالت فترة غياب . ممكن بعد اإلصابة أو املرض دوراً رئيسياً يف عملية التعايف الفعلية
وتتطلب . املوظف ألي سبب من األسباب، أصبح من األصعب إعادة دجمه يف مكان العمل

السياسة الناجحة املتعلقة بالعودة إىل العمل التواصل بني املوظف واإلدارة ومقدمي خدمات 
تكون مدركة ملهام العمل اليت يقوم هبا  ة الصحية نظراً إىل أن هذه الفئة األخرية قد الالرعاي

__________ 
)٤٨( Xenia Scheil-Adlung and Lydia Sandner, “Paid sick leave: Incidence, patterns and expenditure in times of 

crisis,” ESS Paper No. 27 (ILO, October 2010). 
)٤٩( Xenia Scheil-Adlung and Lydia Sandner, “The case for paid sick leave,” Background paper No. 9, World 

Health Report (2010). 
نية أن يعمل املوظف على أساس غري متفرغ، والعمل عن بعد، إمكا‘ العودة إىل العمل‘من أمثلة سياسة  )٥٠(

 .وتعديل واجبات العمل ومواعيده



A/67/337
 

24 12-47297 
 

وبوضع . املوظف ونوع العمل املتاح للموظف الذي يعود من غياب مرتبط مبرض أو إصابة
الضوابط املختلفة املعمول هبا داخل املنظمة يف االعتبار فإن اجلميع مقيدون باعتبارات السرية 

. بعد أن يأذن املوظف املعين بذلك مسبقاً  كما أن تقاسم املعلومات ال ميكن أن حيدث إالاملهنية
وينبغي توعية املديرين بشأن دورهم يف عملية إعادة إدماج املوظفني، مبا يف ذلك أمهية أن 
يتقبلوا، حيثما أمكن، قيود ومواءمات العمل اليت قد يوِصي هبا مقدمو خدمات الرعاية الصحية 

  .هذا الصدديف 
، يف ردودها على استبيان املفتشني، أن لديها )٥١(وبينما أكدت تسع منظمات وكيانات  - ٧٢

، فإن معظم املنظمات اليت ال يوجد لديها سياسة من ‘عودة املوظفني إىل العمل‘سياسة بشأن 
مات واقترحت بعض املنظ. هذا القبيل ذكرت أهنا إما تقوم بوضع هذه السياسة أو بالنظر فيها

ويستغرق إعداد . تكون مشتركة على صعيد املنظومة‘ العودة إىل العمل‘إجياد سياسة بشأن 
سياسة من هذا القبيل بعض الوقت، وتتقّوى فرص تنفيذ هذه السياسة بنجاح إذا اشترك فيها 

سياسة العودة إىل ‘ويود املفتشون تسليط األضواء على خربة البنك الدويل بشأن . طرف ثالث
  .، كما يرد وصف هلا يف النص اإلطاري الوارد أدناه‘العمل
وقد اقترحت جلنة اخلدمة املدنية الدولية أن تقوم شبكة إدارات املوارد البشرية التابعة   - ٧٣

بغية ضمان ‘ سياسة العودة إىل العمل‘جمللس الرؤساء التنفيذيني بإعداد مبادئ توجيهية بشأن 
ظمة أن تقوم بزيادة حتديد سياساهتا كجزء من برنامج رعاية إجياد هنج منسَّق، وأنه ميكن لكل من

  :وحتقيقاً لذلك، أشارت جلنة اخلدمة املدنية الدولية إىل القرار التايل. موظفيها
  ؛)٥٢(قرار جلنة اخلدمة املدنية الدولية  

قررت اللجنة أن تركز الدور التنسيقي والتنظيمي الذي تضطلع به يف جمال استحقاقات  •
 كفالة وضع سياسة متسقة للنظام املوحد فيما يتعلق بعناصر اإلجازة اليت تعد اإلجازة يف

أساسية للحفاظ على املواءمة بني حوافز التوظيف، وتيسري تنقل املوظفني، وكفالة اتساق 
وستشمل جماالت . شروط التوظيف فيما بني منظمات ذات موظفني يف وضع مماثل

  نوية وإجازة زيارة الوطن واإلجازة املرضية؛التركيز، يف مجلة أمور، اإلجازة الس
وينبغي أن تتوافر للمنظمات املرونة اليت تتيح هلا معاجلة هذه املسائل يف ضوء االجتاهات  •

احلديثة وأفضل املمارسات يف جمال املوازنة بني احلياة العملية واحلياة األسرية، والرعاية 
__________ 

هي منظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية،  )٥١(
، ومكتب األمم )اليونسكو(ثقافة ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم وال

والبنك  مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،/ ومكتب األمم املتحدة يف فيينااملتحدة يف نريويب،
 .ومنظمة الصحة العامليةالدويل، 

 .٥٩-٥٧، الفقرات )A/62/30 (٢٠٠٧ جلنة اخلدمة املدنية الدولية لعام تقرير )٥٢(
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ار أي مبادئ توجيهية تضعها جلنة الصحية، وما إىل ذلك، على أن تأخذ بعني االعتب
وينبغي للمنظمات أن تتشاور . اخلدمة املدنية الدولية بشأن باقي استحقاقات اإلجازات

  مع رئيس اللجنة عند النظر يف هذه املسائل؛
وحثت اللجنة املنظمات على تعزيز شراكتها مع اللجنة يف رصد أفضل املمارسات واملستجدات  •

وستواصل . زات وعلى تقاسم هذه املعلومات مع اللجنة يف حينهايف جمال استحقاقات اإلجا
 .اللجنة من جهتها إطالع املنظمات على املمارسات املتبعة داخل النظام املوحد

  ‘سياسة العودة إىل العمل‘جتربة البنك الدويل بشأن 
بنك تقوم وحدة الصحة املهنية التابعة إلدارة اخلدمات الصحية املشتركة جملموعة ال  

الدويل وصندوق النقد الدويل مبساعدة املوظفني يف إطار عودهتم إىل العمل بعد قضاء إجازة 
وهذا يستلزم قيام تعاون وثيق بني املنظمة . ألسباب طبية)  يوم عمل متتاليا٢٠ًتزيد عن (

  .ومقدمي اخلدمات الصحية واملوظف
ون اإلعاقة بالبنك وتعمل إدارة اخلدمات الصحية املشتركة مع كل من مدير شؤ  
، واملوارد البشرية، ومديري الوحدات، واإلدارة )*REED Group(‘ جمموعة ريد‘الدويل، و

سياسة العودة إىل ‘القانونية، وإدارة هذا املرفق وإدارات أخرى، حسب االقتضاء، يف جمال تنفيذ 
دم وجود تضارب إىل ضمان استقاللية القرار والسرية وع‘ جمموعة ريد‘ويؤدي إشراك . ‘العمل

أي املمارسني العامني أو األخصائيني (وجيري إشراك مقدمي اخلدمات الصحية . يف املصلحة
  .أو املوافقة على عودة املوظفني إىل العمل/يف العالج الطيب و) املقّيمني الطبيني املستقلني أو

 إدخال وعندما ُيوافَق على عودة املوظف إىل العمل، جتري مناقشة مدى احلاجة إىل  
‘ جمموعة ريد‘مواءمات على العمل، إذا لَزِمت، بني إدارة اخلدمات الصحية املشتركة و

وتعتمد إدارة اخلدمات الصحية املشتركة هنجاً استباقياً يف هذه . ومقدمي اخلدمات الصحية
 العملية، فتوِصي بطائفة كاملة من املواءمات املتعلقة بالعمل ومكان العمل، مبا يف ذلك تعديل

وجتهيز ساعات العمل، وتقييد السفر، والعمل عن بعد، وتوفري وسيلة النقل إىل املكتب ومنه، 
ومىت ُحدد أنسب نوع من املواءمة، تقوم . املكتب على حنو مالئم للصحة، وما إىل ذلك

إدارة اخلدمات الصحية املشتركة بإسداء مشورهتا يف شكل توصية إىل مدير الوحدة من أجل 
 وتبعاً الحتياجات العمل اخلاصة بالوحدة، يتخذ مدير الوحدة قراراً بشأن ما إذا .النظر فيها

وإذا قبلت الوحدة املواءمات، تقوم إدارة اخلدمات . املواءمات/كان يقبل أم يرفض التعديالت
وعادةً . الصحية املشتركة مبساعدة املوظفني والوحدة على تنفيذ املواءمات يف مكان العمل

كاليف تعديالت مكان العمل من صندوق مواءمة حاالت اإلعاقة مما خيفف العبء ُتغطَّى ت ما
يستطع مدير الوحدة تنفيذ املواءمات  وإذا مل. املايل الواقع على اإلدارة اليت يعمل هبا املوظف

إىل أن ) إجازة مرضية(املوَصى هبا، يبقى املوظف على ذمة حالة اإلعاقة القصرية األجل 
إىل أن تصبح احتياجات  تعديل املواءمات نتيجةً لتحّسن احلالة الصحية أويصبح من املمكن 
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  .العمل متمشية مع املواءمات املوَصى هبا
ومىت أُعيد املوظف إىل مكان العمل يف ظل املواءمات املعنية، تبقى هذه املواءمات   

ادراً على قائمةً وُتعدَّل على مر الوقت مع حتّسن احلالة الصحية للموظف وحىت يصبح ق
وأثناء فترة املواءمة اليت ُيطبق فيها جدول عمل معدَّل، تواصل . استئناف واجباته املعتادة

طلب تقارير أطباء حمدَّثة من الطبيب املعاجل وجتري إدارة اخلدمات الصحية ‘ جمموعة ريد‘
  .املشتركة مناقشات يف هذا الصدد مع مدير الوحدة

ويف بعض احلاالت، . ت اليت ُتجرى يف مكان العمل مؤقتةوبصورة عامة، ُتعَترب املواءما  
، وذلك )حبد أقصى قدره عامان(قد تظل املواءمات قائمةً طوال برنامج اإلعاقة القصرية األجل 

وعندما . بسبب شدة أو طبيعة املرض أو اإلصابة وتبعاً الحتياجات العمل اخلاصة بالوحدة
العمل، فإن املوافقة على عودة املوظف إىل أداء تكون مواءمات قد أُجريت للموظف يف مكان 
. إدارة اخلدمات الصحية املشتركةو‘ جمموعة ريد‘واجباته بالكامل تصدر عن الطبيب املعاجل و

وتقوم هذه اإلدارة بإبالغ مدير الوحدة بالتاريخ الذي يصبح عنده املوظف قادراً على العودة 
  .واستئناف واجباته بالكامل

 ٣٨، تطلبت ٢٠١٠يف عام ‘ عودة إىل العمل‘ حالة ٨٨ثال، فمن بني وعلى سبيل امل  
إجراء مواءمات لتيسري عودة املوظفني املعنيني إىل العمل يف وقت مبكر، )  يف املائة٤٣(حالة 

وحدث فشل فقط يف ثالث .  يف املائة من املواءمات املوَصى هبا٩٢وجرى قبول وتطبيق 
 يوماً تقوميياً، ١ ٠٢٢نه غياب إضايف عن العمل قدره حاالت خبصوص املواءمات مما نتج ع

إدارة  ومن رأي. ‘العودة إىل العمل‘وهو ما يوّضح تكلفة عدم حتقيق الوضع األمثل يف 
اإلدارة اخلدمات الصحية املشتركة أن هنج اإلدارة االستباقي يتسم بأمهية جوهرية لنجاح 

  .دة إىل العمل اخلاص باملنظمةاإلمجالية ملسائل اإلجازة املرضية وبرنامج العو
  البنك الدويل: املصدر

املشورة إىل العمالء بشأن مواضيع شىت، من بينها إدارة مسائل الغياب، وقوانني ‘ جمموعة ريد‘تسدي   *
  .اإلجازات، وإدارة حاالت اإلعاقة، واملبادئ التوجيهية املتعلقة بالعودة إىل العمل

  .ة أدناه إىل حتسني الكفاءة ونشر أفضل املمارساتوسيؤدي تنفيذ التوصية الوارد  - ٧٤

  ٧التوصية 
ينبغي للرؤساء التنفيذيني للمنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة القيام، عن   

خدمات /طريق اإلدارات املعنية باملوارد البشرية يف هذه املنظمات ودوائر اخلدمات الطبية
  . بشأن العودة إىل العمل ُتطبق على موظفيهاالصحة املهنية هبا، بإعداد وتنفيذ سياسة



A/67/337  
 

12-47297 27 
 

  احلد من التغّيب عن العمل  -  رابعاً  

  ترتيبات العمل املرنة  - ألف  
ُنظر إىل ترتيبات العمل املرنة يف بادئ األمر على أهنا فائدة يستفيد منها املوظف ولكنها   - ٧٥

 على حتقيق التوازن بني العمل اآلن ُتعتَبر أداة قوية لتحقيق تغيري فعال يف املنظمة والتشجيع
وتوجد حالياً أربعة ترتيبات عمل متاحة للموظفني يف األمانة . واحلياة اخلاصة وزيادة اإلنتاجية

  :)٥٣(العامة لألمم املتحدة
 ساعات العمل املتداخلة  •

لكل مركز من مراكز العمل فترة عمل أساسية ُيتوقَّع أثناءها وجود املوظفني   
جيب أن يكّمل املوظف باقي ساعات العمل إما قبل الفترة و. يف مكان العمل

  .األساسية أو بعدها أو أن يكّمل جزءاً منها قبلها وجزءاً بعدها
 عشرة أيام عمل يف تسعة: جدول العمل املضغوط •

ُتضغط مجيع ساعات العمل أثناء فترة عشرة أيام عمل لكي ُتؤدى يف تسعة   
وُيسمح .  العاشر على هذه األيام التسعةأيام عمل عن طريق توزيع ساعات اليوم

للموظفني، وهم يفعلون ذلك، بأخذ اليوم األخري من أسبوع العمل املعتاد راحة، مرة 
  .كل أسبوعني

 انقطاع مقرر عن العمل ملزاولة أنشطة التعلّم اخلارجي •

جيوز للموظفني الراغبني يف حضور أنشطة تعلّم تتصل بتطوريهم مهنياً أن   
ات انقطاع عن العمل تصل إىل ثالث ساعات يف اليوم حبد أقصى قدره يطلبوا فتر

والساعات املأخوذة أثناء أسبوع معني جيب التعويض عنها أثناء . يومان يف األسبوع
  .ذلك األسبوع

 )العمل عن بعد(العمل بعيداً عن املكتب  •

جيوز للموظفني أن يعملوا ما يصل إىل يومي عمل يف األسبوع يقضوهنما يف   
مكان عمل بديل، شريطة أن تكون لديهم إمكانية االستعانة باألجهزة الضرورية وأن 

  .يكون من املمكن الوصول إليهم عن طريق اهلاتف أو الربيد اإللكتروين

__________ 
 .ST/SGB/2003/4انظر الوثيقة  )٥٣(
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ومع وجود مواعيد عمل مرنة مدروسة جيداً وموظفني يشعرون باملسؤولية، ميكن   - ٧٦
واعيد العمل املرنة ترفع الروح املعنوية وتزيد من فقد ثبت أن م. جلهات العمل أن تستفيد أيضاً

وهذه . الوالء واإلنتاجية؛ وحتّسن التوظيف؛ وتقلل من حدوث حاالت غياب غري مقررة
املواعيد هي أيضاً أداة حامسة لالحتفاظ باملوظفني ذوي اخلربة والقيمة، مما يوفّر على جهة العمل 

وميكن أن يسفر نظام . )٥٤(توظيف وتدريب البدالءما ُيتكبَّد من وقت ومصروفات يف عمليات ال
أوقات العمل املرنة عن قيام املوظفني باستخدام وقت رمسي أقل يف األمور الشخصية بالنظر إىل 

وميكن جلدول العمل الزمين هذا أن يزيد . أنه ستتوافر لديهم املرونة يف حتديد وقت مواعيدهم
الترتيب ألن يعملوا أثناء أكثر الساعات إنتاجية بالنسبة من إنتاجية املوظفني ألنه يكون بإمكاهنم 

وتوجد فائدة أخرى تتمثل يف زيادة ساعات العمل بالنسبة إىل جهات العمل اليت لديها . إليهم
وبينما ال توجد إحصاءات تؤكد أن ساعات العمل املرنة ُتسفر . عمالء يف مناطق زمنية خمتلفة

ضية، ستقوم وحدة التفتيش املشتركة باستعراض هذه عن خفض فترات الغياب يف إجازات مر
  .املسألة يف تقرير قادم

  إدارة مسائل الصحة واإلنتاجية  - باء  
يؤكد املفتشون على أنه بسبب عدم وجود بيانات كافية بشأن اإلجازات املرضية   - ٧٧
لتكاليف أو بشأن ا/يتسىن تقدمي حتليل على نطاق املنظومة ملسألة التغّيب يف إجازات و ال

‘ التواجد يف العمل‘و. “التواجد يف العمل”املباشرة وغري املباشرة للمرض، مبا يف ذلك مسألة 
وهو يشمل أيضاً . يعين اجمليء إىل العمل أثناء املرض مما ُيسفر عن حدوث اخنفاض يف اإلنتاجية

يؤدون  ل وال أي ببساطة أولئك الذين ختلوا عن العم“يتقاعدون أثناء العمل”املوظفني الذين 
  .مهامهم حبيث يتعني على اآلخرين حتمل العبء

واستجابةً مباشرة للحاجة إىل إدارة متكاملة لصحة وعافية القوة العاملة، جرى التفكري   - ٧٨
. ، وجرى استحداثه يف الواليات املتحدة‘عملية إدارة الصحة واإلنتاجية‘يف منوذج جديد، هو 

ذج الرعاية الصحية مع التأكيد على إدارة الصحة واإلنتاجية ويعكس هذا النموذج التحول يف منا
وميكن أن ُيعرَّف هذا النموذج بأنه اإلدارة . )٥٥(للقوة العاملة من أجل حتسني أداء العمل

املتكاملة للمخاطر الصحية وخماطر اإلصابات وللمرض املزمن واإلعاقة بغية خفض جمموع 

__________ 
 .مقابالت أُجريت مع موظفات يعملن باألمم املتحدة: املصدر )٥٤(
)٥٥( Wolf Kirsten, “Health and Productivity Management – a Future Model for Europe,” electronic newsletter, 

European Network for Workplace Health Promotion, January 2004. 
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النفقات الطبية املباشرة، والغياب غري الضروري عن التكاليف الصحية للموظفني، مبا يف ذلك 
  .)٥٦(العمل، وفقدان األداء يف مكان العمل

، يف مجلة أمور، املبادرات التالية املتعلقة مبكان ‘إدارة الصحة واإلنتاجية‘وتشمل برامج   - ٧٩
  :)٥٧(العمل

 النهوض بالصحة، مبا يف ذلك إدارة برامج الصحة أو العافية؛ •

 مبا يف ذلك الربامج املتعلقة بالفحص أو بإدارة الرعاية أو بإدارة احلاالت؛إدارة املرض،  •

 إدارة الطلب، مبا يف ذلك برامج الرعاية الذاتية واخلط اهلاتفي الستدعاء املمرضات؛ •

، ومكافحة إساءة )٥٨(برامج مساعدة املوظفني الرامية إىل تناول الصحة السلوكية •
 طفية املتصلة بالعمل؛استخدام العقاقري أو املشاكل العا

 ؛‘العودة إىل العمل‘  الربامج املتعلقة ب •

 .خدمات إدارة املواد الصيدلية •

واحلفاظ على بيئة عمل صحية هو شرط ال بد منه للحد من حاالت التغّيـب عـن                   - ٨٠
العمل بسبب اإلجازات املرضية، مبا جيعل املفتشني ينصحون املنظمـات والكيانـات بـالنظر       

  .يف مكان العمل‘ إدارة الصحة واإلنتاجية‘ذج يف األخذ بنما

__________ 
)٥٦( The Institute for Health and Productivity Management (IHPM) )  وهو -معهد إدارة الصحة واإلنتاجية 

 يوجد مقرها يف الواليات املتحدة وهتدف إىل حتديد القيمة ١٩٩٧مؤسسة أعمال عاملية أُنشئت يف عام 
 ).الكاملة لصحة املوظف وزيادة تأثريها على أداء العمل إىل أقصى حد

)٥٧( Ron Z. Goetzel and others, “Promising Practices in Employer Health and Productivity Management 
Efforts: Findings from a Benchmarking Study,” Journal of Occupational and Environmental Medicine, vol. 

49, No. 2 (February 2007), pp. 111-130. 
لسفة صحية تشدد على املسؤولية الفردية يف جمال الصحة السلوكية هي جمال متعدد التخصصات مكرس للترويج لف )٥٨(

األخذ مبعارف وأساليب العلوم السلوكية وعلوم الطب األحيائي لتطبيقها على احملافظة على الصحة وعلى الوقاية من 
األمراض ومن اخللل الوظيفي وذلك عن طريق جمموعة متنوعة من األنشطة الفردية واملشتركة القائمة على مبادرة 

 .http://www.mondofacto.com/facts/dictionary?behavioural+health: ، انظر الرابط الشبكيذاتية
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  املرفق األول

  االستحقاقات املتعلقة باإلجازات املرضية    

 اإلجازة الطبية املوثَّقة الكيان/املنظمة
اإلجازة الطبية غري   

 املوثَّقة

حمـدد  /تعيني مؤقت  
 املدة أقل من سنة

ــد عــن     ــدة يزي تعــيني حمــدد امل
 ســـنوات ٣ســـنة ويقـــل عـــن 

ــر( ــدرها يف أي فتــــ  ١٢ة قــــ
 )شهراً متتابعاً

حمـــدد املـــدة /تعـــيني مـــستمر
يف أي  ( سـنوات    ٣يزيد عن   

 ســـــنوات ٤فتـــــرة قـــــدرها 
  )متتابعة

  يف دورة سنوية

اإلسكوا، اإليفـاد، املنظمـة البحريـة
ــر ــة حظــ ــاو، منظمــ ــة، الفــ الدوليــ

ــة،  ــلحة الكيميائيــــ ــةاألســــ اللجنــــ
االقتصادية ألفريقيـا، املقـر الرئيـسي

ـــ  ب األمــــملألمــــم املتحــــدة، مكتـ
مكتــب األمــماملتحــدة يف جنيــف، 

ــريويب، مكتــب األمــم املتحــدة يف ن
ــم ــامج األمـ ــا، برنـ ــدة يف فيينـ املتحـ
املتحــدة اإلمنــائي، صــندوق األمــم
ــسيف، ــسكان، اليونيــ ــدة للــ املتحــ
ــدمات ــدة خلـ ــم املتحـ مكتـــب األمـ
املشاريع، املفوضية السامية لـشؤون
ــة ــروا، منظمــــ ــئني، األونــــ الالجــــ

 اليونيـدو، برنـامجالسياحة العامليـة،  
ــة ــة العامليـ ــاملي، املنظمـ ــة العـ األغذيـ

 لألرصاد اجلوية

يومـــــــا عمـــــــل يف 
 الشهر

   أشهر٣: مرتب كامل
  أشهر٣: نصف مرتب

   أشهر٩: مرتب كامل
  أشهر٩: نصف مرتب

  أيام عمل٧

يومـــــــا عمـــــــل يف  منظمة اليونسكو
 الشهر

   يوم عمل٦٤: مرتب كامل
  يوم عمل٦٤: نصف مرتب

   يوم عمل١٩٢: مرتب كامل
  يوم عمل١٩٢: نصف مرتب

  أيام عمل٧

برنـــامج /منظمـــة الـــصحة العامليـــة
األمــــم املتحــــدة املــــشترك املعــــين
بفــــــــــريوس نقــــــــــص املناعــــــــــة

 اإليدز/البشري

   شهراً متتابعا١٢ً أشهر يف أي فترة قدرها ٦: مرتب كامل 
ــا١٩٥ً ــة     ٩/ يوم ــصى لإلجــازة املرضــية املوثَّق  أشــهر كحــد أق

  سنوات٤خالل فترة وغري املوثَّقة 

  أيام عمل٧
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 اإلجازة الطبية املوثَّقة الكيان/املنظمة
اإلجازة الطبية غري   

 املوثَّقة

حمـدد  /تعيني مؤقت  
 املدة أقل من سنة

ــد عــن     ــدة يزي تعــيني حمــدد امل
 ســـنوات ٣ســـنة ويقـــل عـــن 

ــر( ــدرها يف أي فتــــ  ١٢ة قــــ
 )شهراً متتابعاً

حمـــدد املـــدة /تعـــيني مـــستمر
يف أي  ( سـنوات    ٣يزيد عن   

 ســـــنوات ٤فتـــــرة قـــــدرها 
  )متتابعة

  يف دورة سنوية

  أيام عمل٧  شهراً متتابعا١٢ً أشهر يف فترة ٦: مرتب كامل  منظمة الصحة للبلدان األمريكية

الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة،
ــة ــة، منظمـ ــل الدوليـ ــة العمـ منظمـ

 الوايبو

   أشهر٣: مرتب كامل 
  أشهر٣: نصف مرتب

   أشهر٩: مرتب كامل
  أشهر٩: نصف مرتب

 أيام عمل ٧

   يوم عمل٦٥: مرتب كامل  االحتاد الدويل لالتصاالت
   يوم عمل٦٥: نصف مرتب

 

   أشهر٩: مرتب كامل
  أشهر٩: نصف مرتب

  أيام عمل٧

   أشهر٩: مرتب كامل   االحتاد الربيدي العاملي
  أشهر٩: نصف مرتب

 

ــون   حيلها ساعة يف السنة وميكن تر١٢٠: اإلجازة املرضية التراكمية البنك الدويل ــزم أن تكـ ال يلـ
اإلجــــــازة موثَّقــــــة 

ــن   ــل مـ ــام ٥ألقـ  أيـ
 عمل 

منظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان
 االقتصادي

   أشهر يف السنة٤
  مىت اسُتنفدت فترة األربعة أشهر،

   أشهر كحد أقصى٦: مرتب كامل
  األربعة أشهر التالية: نصف مرتب

٪ مـن    ٨٠ شهراً؛   ١٤: تب كامل مر: بعض األمراض الطويلة الفترة والباهظة التكلفة     
  شهرا١٨ً: املرتب

  أيام عمل٩

مصرف التنمية للبلدان األمريكية   أيام عمل٨  يوم عمل يف السنة التقوميية١٣٢إجازة مرضية مدفوعة األجر حبد أقصى قدره 
  يوم عمل١٢  سنوات٣ شهراً مبرتب كامل يف خالل فترة ١٢ املفوضية األوروبية
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  الثايناملرفق 
ــشارِ         ــتعني أن تتخــذها املنظمــات امل ــيش   اســتعراض عــام لإلجــراءات الــيت ي ــشأن توصــيات وحــدة التفت كة ب

  JIU/REP/2012/2 املشتركة
 الوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها 

 

التأثري املنشود
 

س الرؤساء التنفيذيني
جمل

 

األمم املتحدة
* 
األونكتاد

 

مكتب األمم املتحدة املعين 
 واجلرمية

باملخدرات
/

نا مكتب  األمم املتحدة يف فيي
برنامج األمم املتحدة للبيئة 

 

األمم املتحدة 
 ‐

 املوئل
مفوضية شؤون الالجئني 

 
األونروا

 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

صندوق األمم املتحدة للسكان 
اليونيسيف

 

برنامج األمم املتحدة امل
شترك 
ص املناعة 

املعين بفريوس نق
البشري

/
اإليدز

هيئة األمم املتحدة للمرأة
 

م
كتب األمم املتحدة خلدمات 

املشاريع
 

ب
رنامج األغذية العاملي

 
منظمة العمل الدولية

 

الفاو
اليونسكو 

اإليكاو  
 

منظمة الصحة العاملية
االحتاد الربيدي العاملي 
االحتاد الدويل لالتصاالت 

 

املنظمة العامل
ية لألرصاد اجلوية

ية الدولية املنظمة البحر
 

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
 

اليونيدو
 

منظمة السياحة العاملية
 

الوكالة  الدولية للطاقة الذرية 

الختاذ 
         إجراءات التقرير   

 

   للعلم                          
د ١التوصية  ن ن  ن ن ن ن  ن ن ن ن ن   ن  ن  ن  ن ن ن  ن  ن
د ٢التوصية  ن  ن ن ن ن ن ن ن ن ن   ن ن ن ن ن  ن  ن ن  ن ن 
د ٣التوصية  ن  ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن  ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن
أ ٤التوصية  ن  ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن  ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن
ش  أ ٥التوصية  ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش  ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش
                        ن ن أ ٦التوصية 
ن  ز ٧التوصية  ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن  ن ن  ن  ن  ن ن ن ن ن ن ن

  .توصية الختاذ قرار من جانب اجلهاز التشريعي  :ش  :شرح الرموز
  . توصية الختاذ إجراءات من جانب الرئيس التنفيذي  :ن  
  .وصية ال تتطلب اختاذ إجراء من جانب هذه املنظمةت  :    

  حتقيق وفورات مالية ذات شأن ) و(تعزيز الفعالية   ) ه(تعزيز الضوابط واالمتثال   ) د(تعزيز التنسيق والتعاون   ) ج(نشر أفضل املمارسات   ) ب(حتسني املساءلة     )أ(  :التأثري املنشود
  .أخرىتأثريات ) ح(زيادة الكفاءة      )ز(  
 ما عدا األونكتاد، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، وبرنامج األمم املتحدة (ST/SGB/2002/11)تشمل مجيع الكيانات الواردة يف الوثيقة   *

  . املوئل، ومفوضية شؤون الالجئني، واألونروا-للبيئة، وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية 
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	إدارة الإجازات المرضية في منظومة الأمم المتحدة
	مذكرة من الأمين العام
	يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى أعضاء الجمعية العامة تعليقاته وتعليقات مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق في منظومة الأمم المتحدة على تقرير وحدة التفتيش المشتركة المعنون ”إدارة الإجازات المرضية في منظومة الأمم المتحدة“ (JIU/REP/2012/2).
	موجز
	يستعرض تقرير وحدة التفتيش المشتركة المعنون ”إدارة الإجازات المرضية في منظومة الأمم المتحدة“ الطريقة التي تتبعها المؤسسات الدولية في تسجيل الإجازات المرضية وإدارتها والإبلاغ عنها، وذلك بهدف اقتراح التحسينات التي من شأنها أن تمكن مؤسسات منظومة الأمم المتحدة من توضيح القواعد والأنظمة المتعلقة بالإجازات المرضية وتحسينها ومواءمتها على نطاق المنظومة، ومنع إساءة استخدامها وأهم من ذلك كله، الوفاء بواجب الرعاية فيما يتعلق بصحة الموظفين وسلامتهم.
	وتعكس هذه المذكرة وجهات نظر المؤسسات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة بشأن التوصيات الواردة في التقرير. لقد تم توحيد وجهات نظر المنظومة على أساس المدخلات المقدمة من مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق للمؤسسات الأعضاء في منظومة الأمم المتحدة، التي رحبت بالتقرير وأيدت بعض استنتاجاته.
	أولا- مقدمة
	1 - يستعرض تقرير وحدة التفتيش المشتركة المعنون ”إدارة الإجازات المرضية في منظومة الأمم المتحدة“ الطريقة التي تتبعها المؤسسات الدولية في تسجيل الإجازات المرضية وإدارتها والإبلاغ عنها، وذلك بهدف اقتراح التحسينات التي من شأنها أن تمكن مؤسسات منظومة الأمم المتحدة من توضيح القواعد والأنظمة المتعلقة بالإجازات المرضية وتحسينها ومواءمتها على نطاق المنظومة، ومنع إساءة استخدامها وأهم من ذلك كله، الوفاء بواجب الرعاية فيما يتعلق بصحة الموظفين وسلامتهم.
	2 - وقد كشف الاستعراض أن الغالبية العظمى من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة لا تجمع إحصاءات عن الإجازات المرضية، وحتى لدى المؤسسات التي تفعل ذلك، فإن البيانات لديها غير قابلة للمقارنة بسبب اختلاف المنهجيات المتبعة، وكذلك لا تحتسب التكاليف غير المباشرة في حساباتها. علاوة على ذلك، فإن الوكالات لا تسجل بيانات الإجازات المرضية لجميع الموظفين، بما في ذلك الموظفون المؤقتون والخبراء الاستشاريون والمتعاقدون المستقلون. ولذلك، لم تستطع وحدة التفتيش المشتركة أن تحدد على وجه الدقة تكلفة الإجازات المرضية لدى مؤسسات منظومة الأمم المتحدة.
	3 - وتوصي وحدة التفتيش المشتركة بأن يطلب من خدمات الصحة الوظيفية المنشأة حديثا أن تركز على الجوانب الطبية في إدارة الإجازات المرضية، بما في ذلك تجميع الإحصاءات والتحليلات ذات الصلة. وتوصي الوحدة أيضا بأن يتم تدريب المديرين والمشرفين على طرق تلبية احتياجات الموظفين الذين لديهم مشاكل طبية قد تؤدي إلى الغياب عن العمل مددا طويلة. ولذلك، توصي وحدة التفتيش المشتركة بأن يقوم الرؤساء التنفيذيون بوضع وتنفيذ سياسات تتعلق بالعودة إلى العمل بالنسبة للموظفين الذين هم في إجازات مرضية طويلة.
	ثانيا - تعليقات عامة
	4 - ترحب مؤسسات منظومة الأمم المتحدة بالتقرير. فقد وجدته مفيدا وزاخرا بالمعلومات، وهي تؤيد استنتاجاته وتوصياته التي ترى أن كثيرا منها موجود وراسخ بالفعل في الممارسات الحالية لدى بعض المؤسسات. وتلاحظ المؤسسات أيضا أن وحدة التفتيش المشتركة، في الاستنتاجات التي توصلت إليها في التقرير، تدرك أن العديد من المؤسسات تبحث عن سبل لزيادة استخدام ترتيبات عمل مرنة تعود بالنفع على الموظفين، لا سيما الموظفات، بالسماح لهم بمعالجة المسائل المتصلة بالتوازن بين العمل والحياة.
	5 - غير أن المؤسسات تلاحظ أن ثمة حاجة إلى مزيد من الإيضاحات في بعض أجزاء التقرير كالفقرة 44، مثلا، حيث ترى الوكالات ألا حاجة هناك إلى تعيين مسؤول آخر عن الخدمات الطبية في المؤسسات المتوسطة أو الصغيرة الحجم، ليتولى رصد الإجازات المرضية أو مراجعتها أو الموافقة عليها من وجهة نظر إدارية بحت. ففي هذه المؤسسات، وفي الحالات النادرة التي يشتبه في إساءة استخدام إجازة مرضية تتطلب التحقيق، يمكن طلب خبرة طبية مستقلة من الخدمات الطبية الموجودة في مؤسسة أخرى من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة أو من القطاع الخاص.
	6 - وتؤكد المؤسسات أنه على الرغم من كون التقرير بما فيه من توصيات شاملا في واقع الأمر، هناك مسألة واحدة كان سيحظى فيها تحليل وحدة التفتيش المشتركة وتوصياتها بالتقدير، وهي مسألة الحد من الغياب. فعلى الرغم من أن المفتشين التابعين للوحدة قد غطوا مسألتي ترتيبات العمل المرنة، وإدارة الصحة والإنتاجية، باعتبارهما موضوعين عامين، فقد كان الأجدى في رأي المؤسسات تقديم توصيات محددة بشأن مسائل التغيب. علاوة على ذلك، علق بعض الوكالات على أخطاء واقعية في التقرير. ففي مثال واحد، وجه مكتب خدمات الرقابة الداخلية الانتباه إلى الفقرة 45 من التقرير، التي ذُكر فيها خطأً أن توصيات المكتب بشأن الخدمات الطبية والإجازات المرضية لم تنفذ.
	ثالثا - تعليقات محددة على التوصيات 
	التوصية 1

	ينبغي أن يطلب الرؤساء التنفيذيون للمنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة من موظفيهم ضمان تقديم نسخ من جميع الشهادات والتقارير (حسب الحالة) المتعلقة بإجازاتهم المرضية إلى دوائر الخدمات الطبية/خدمات الصحة المهنية في المنظمات التي يعملون فيها.
	7 - في حين تؤيد المؤسسات عموما هذه التوصية، فإن بعضها يلاحظ أنه قد يتعين أن تؤخذ الاحتياجات التشغيلية في الاعتبار لتحقيق التنفيذ التام للتوصية. وتلاحظ عدة وكالات على وجه التحديد، أن المكاتب القطرية تشكل تحديات قد تحول دون التنفيذ التام للتوصية. ولاحظت مؤسسات أخرى ضرورة مراعاة وضع مبادئ توجيهية محددة لدى الوكالات في ما يتعلق بتحديد مهلة زمنية معينة من أيام متتالية أو تراكمية في السنة لفترات الإجازات المرضية الطويلة، والهدف منها هو تجنب العمليات الإدارية المفرطة في ما يتصل بالإجازات المرضية.
	التوصية 2

	ينبغي قيام الفريق العامل لمديري الشؤون الطبية في الأمم المتحدة بوضع متطلبات مشتركة بشأن المعلومات التي ينبغي إدراجها في شهادات وتقارير الإجازات المرضية.
	8 - تؤيد مؤسسات الأمم المتحدة هذه التوصية وترحب بها. غير أنها تلاحظ أن إمكانية توحيد هذه المتطلبات المتعلقة بالمعلومات على نطاق منظومة الأمم المتحدة يتوقف على التشريعات الوطنية ذات الصلة في كل مركز عمل.
	التوصية 3

	ينبغي أن يكفل الرؤساء التنفيذيون للمنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة احتواء الشهادات والتقارير المتعلقة بالإجازات المرضية المقدمة من الموظفين على المعلومات المطلوبة التي وافق عليها الفريق العامل لمديري الشؤون الطبية في الأمم المتحدة.
	9 - تؤيد مؤسسات الأمم المتحدة هذه التوصية وترحب بها.
	التوصية 4

	ينبغي أن يقوم الرؤساء التنفيذيون للمنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بالتشاور مع إدارة الموارد البشرية ودائرة الخدمات الطبية/خدمات الصحة المهنية بالمنظمة التابعة لكل منهم، بتصميم وتنفيذ وحدة للتدريب على إدارة حالات الغياب، وخاصة الغياب المرتبط بإجازة مرضية، في ما يتعلق بالموظفين ذوي المسؤوليات الإشرافية أو الإدارية.
	10 - في حين ترحب المؤسسات بفحوى هذه التوصية، فإنها ترى ضرورة القيام، أولا، بوضع مبادئ توجيهية وأنظمة ملائمة في هذا الصدد، وتحديد حقوق ومسؤوليات جميع الأطراف (الإدارة والموظفين والخدمات الطبية) المشاركة في عملية إدارة الإجازات المرضية.
	التوصية 5

	ينبغي أن تطلب الهيئات التشريعية للمنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة من الرؤساء التنفيذيين تزويدها بتقارير شاملة سنوية أو مرة كل سنتين عن الإجازات المرضية، بما في ذلك بيانات إحصائية وبيانات عن التكلفة المعنية، والتدابير المتخذة من جانب المنظمة من أجل الحد من التغيّب في إجازات مرضية.
	11 - بينما تلاحظ المؤسسات أن هذه التوصية موجهة إلى الهيئات التشريعية، فإنها ترى أن تنفيذها يتوقف على تنفيذ التوصية 4، التي تدعو إلى وضع نظام لإدارة الإجازات المرضية، والتوصية 6 في ما يتعلق بمنهجية حساب العبء المالي للاعتلال/المرض التي ستقوم بوضعها اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالإدارة التابعة لمجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق في منظومة الأمم المتحدة. وفي حين تؤيد المؤسسات القول بالحاجة إلى تتبع البيانات الإحصائية وبيانات التكلفة وإلى تنفيذ تدابير التخفيف اللازمة، فإنها تشكك في دور الهيئات التشريعية في هذا الشأن وترى أن توجه هذه التوصية إلى الرؤساء التنفيذيين، فهم المسؤولون والمساءلون عن ضمان السير العادي للمؤسسات، بما في ذلك سلامة موظفيها وصحتهم.
	التوصية 6

	ينبغي قيام اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالإدارة التابعة لمجلس الرؤساء التنفيذيين، عن طريق شبكات إدارات الشؤون المالية وشؤون الميزانية والموارد البشرية التابعة لها، بوضع منهجية لحساب عبء المرض/الاعتلال داخل المنظمات.
	12 - تؤيد مؤسسات الأمم المتحدة هذه التوصية وترحب بها.
	التوصية 7

	ينبغي للرؤساء التنفيذيين للمنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة القيام، عن طريق الإدارات المعنية بالموارد البشرية في هذه المنظمات ودوائر الخدمات الطبية/خدمات الصحة المهنية بها، بإعداد وتنفيذ سياسة بشأن العودة إلى العمل تُطبق على موظفيها.
	13 - تؤيد مؤسسات الأمم المتحدة هذه التوصية وترحب بها. وتشير إلى أن إعادة الموظفين الذين يعانون من ظروف صحية إلى عملهم هي هدف أساسي لدى كل الخدمات الصحية المهنية، وتؤيد إعداد وتنفيذ سياسة بشأن العودة إلى العمل.
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	 ويتمثل أحد الأهداف المتوخاة من وضع سياسة سليمة بشأن الإجازات المرضية في أن يُؤخذ في الحسبان أن الموظفين هم أغلى أصل من أصول هذه المنظمات. ومن شأن اتباع سياسة استباقية أن يمكّن المنظمات المستخدِمة من معرفة ماذا يحدث لموظفيها. وفضلاً عن ذلك، قدرت إحدى الدراسات أن زيادة التغيّب عن العمل بنسبة 1 في المائة تعني زيادة في مرتبات الموظفين بنسبة 1 في المائة(). وهذا يؤكد على الحاجة إلى أن يجري، عن طريق الإدارة السليمة، إنفاذ القواعد والأنظمة الموجودة المتعلقة بالإجازات المرضية (ولا سيما الإجازة المرضية غير الموثقة بشهادة طبية) واستحقاقات الإجازات الأخرى.
	ومن غير الممكن أن تُحدَّد بيقين تكلفة الإجازات المرضية على المنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة بالنظر إل أن أغلبية هذه المنظمات لا تجمع إحصاءات بشأن الإجازات المرضية بل إن هذه الإحصاءات، عند وجودها، ليست قابلة للمقارنة بسبب المنهجيات المختلفة المستخدَمة، كما أن كثيراً منها لا تُدرِج في حساباتها التكاليف غير المباشرة. وقد أكدت أيضاً بعض المنظمات أن البيانات المتعلقة بالإجازات المرضية لا تُسجَّل بشأن جميع الموظفين: فإحدى المنظمات تسجل البيانات فيما يتعلق بموظفيها الدوليين ولكن لا تسجل أي بيانات بخصوص باقي الموظفين الذين يشكلون نسبة 80 في المائة من موظفيها؛ في حين أن منظمات أخرى لا تسجل في إحصاءاتها الإجازات المرضية التي يأخذها الموظفون المؤقتون والخبراء الاستشاريون والمتعاقدون المستقلون.
	ومع قيام مجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق باعتماد سياسة الصحة والسلامة المهنيتين() فيما يتعلق بمنظماتهم، ومع التحول المناظر في موضع التأكيد الذي أصبح ينصب على الوقاية وليس العلاج()، سيلزم أن تركّز دوائر خدمات الصحة المهنية المنشأة حديثاً على الجوانب الطبية المتعلقة بالإجازات المرضية، بما في ذلك تجميع الإحصاءات والتحليلات ذات الصلة. وينبغي ألا تقوم بإدارة الإجازات المرضية.
	ويوصي التقرير بتدريب المديرين والمشرفين تدريباً رسمياً على كيفية الاستجابة لاحتياجات الموظفين الذين لديهم مسائل طبية (بما في ذلك مسائل الصحة النفسية) قد يكون لها تأثير على أدائهم وقد تؤدي إلى حدوث حالات غياب كبيرة وقد تتطلب أحياناً إجراء تعديلات على مواعيد العمل. وهكذا، يُطلب إلى الرؤساء التنفيذيين أن يضعوا وينفذوا سياسة خاصة بالعودة إلى العمل بخصوص الموظفين الذين كانوا متغيبين لفترة طويلة في إجازة مرضية.
	ويخلص التقرير إلى أن الحفاظ على بيئة عمل صحية هو شرط لا بد منه للحد من التغيّب (الإجازات المرضية). وهكذا يُطلب إلى المنظمات والكيانات النظر في الأخذ في مكان العمل بنماذج إدارة المسائل الصحية والإنتاجية.
	توصيات مقدمة لكي تنظر فيها الهيئات التشريعية
	التوصية 5
	ينبغي للهيئات التشريعية للمنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة أن تتطلب من الرؤساء التنفيذيين موافاتها بتقارير سنوية أو مرة كل سنتين عن الإجازات المرضية، بما في ذلك بيانات إحصائية ومالية، وعن التدابير التي اتخذتها هذه المنظمات للحد من التغيّب في إجازات مرضية.
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	ينبغي للجنة الإدارية الرفيعة المستوى التابعة لمجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق القيام، عن طريق شبكاتها المعنية بالمالية والميزانية والموارد البشرية، بوضع منهجية لحساب العبء الناشئ عن حالات المرض/الاعتلال داخل هذه المنظمات.
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	أولاًً - مقدمة
	معلومات أساسية
	1 - قامت وحدة التفتيش المشتركة في الفترة من شباط/فبراير إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2011، كجزء من برنامج عملها لعام 2011، بإجراء استعراض بعنوان ”عملية إدارة الإجازات المرضية في منظومة الأمم المتحدة“، بالاستناد إلى مقترَح داخلي للوحدة حظي بالتأييد من ثماني منظمات مشارِكة في الوحدة.
	2 - ويقيِّم هذا الاستعراض الذي جرى على صعيد منظومة الأمم المتحدة الطريقة التي يجري بها تسجيل الإجازات المرضية وإدارتها والإبلاغ عنها في المنظمات الدولية بقصد اقتراح إدخال تحسينات ستمكّن المنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة من توضيح القواعد والأنظمة المتعلقة بالإجازات المرضية ومن تحسينها وتنسيقها على نطاق المنظومة، ومن منع إساءة استخدامها والأهم من ذلك أنها ستمكّن هذه المنظمات من الوفاء بواجبها المتعلق بتوفير الرعاية بخصوص صحة الموظفين وسلامتهم.
	3 - ومن غير الممكن أن تُحدَّد بيقين تكلفة الإجازة المرضية على المنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة. وهذا يرجع إلى أن أغلبية هذه المنظمات لا تجمع إحصاءات بشأن الإجازات المرضية بل إن هذه الإحصاءات، عند وجودها، ليست قابلة للمقارنة بسبب المنهجيات المختلفة المستخدَمة، كما أن كثيراً من هذه المنظمات لا تُدرِج في حساباتها التكاليف غير المباشرة. ويود المفتشون أيضاً توجيه الانتباه إلى عدم وجود بيانات كافية بشأن تكاليف الإجازات المرضية. وفضلاً عن ذلك، ذكرت 23 من بين 34 من المنظمات/الكيانات التي أجابت على الاستبيان أن الإجازات المرضية ليست قضية من القضايا المطروحة في المنظمة المعنية، رغم أن 10 منظمات مجيبة على الاستبيان نفسه لا أكثر() قد أكدت إمكانية تقديم تقارير إحصائية عن الإجازات المرضية.
	4 - ويتمثل أحد الأهداف المتوخاة من وضع سياسة سليمة بشأن الإجازات المرضية في أن يُؤخذ في الحسبان أن الموظفين هم أغلى أصل من أصول هذه المنظمات(). ومن شأن اتباع سياسة استباقية أن يمكّن المنظمات المستخدِمة من معرفة ماذا يحدث لموظفيها. وفضلاً عن ذلك، تشير التقديرات إلى أن زيادة التغيّب عن العمل بنسبة 1 في المائة تعني زيادة في تكاليف المرتبات بنسبة 1 في المائة(). وهذا يؤكد على الحاجة إلى إنفاذ القواعد والأنظمة الموجودة المتعلقة بالإجازات المرضية (ولا سيما الإجازة المرضية غير الموثقة بشهادة طبية) واستحقاقات الإجازات الأخرى.
	نطاق التقرير
	5 - يستعرض هذا التقرير أدوار ومسؤوليات المديرين المباشِرين وإدارات الموارد البشرية ودوائر خدمات الصحة المهنية/الخدمات الطبية في إدارة مسائل الإجازات المرضية في المنظمة. وفي بعض الحالات، تتطلب القواعد والأنظمة في المنظمات من دوائرها الطبية/دوائرها للصحة المهنية أن تضيف إلى مهامها الراهنة دوراً رقابياً بخصوص إدارة مسائل الإجازات المرضية. وبينما يُسمح للموظفين بأخذ إجازات مرضية، فإن غيابهم له أثر فردي وتراكمي على فعالية المنظمة وكفاءتها في النهوض بولايتها.
	6 - ويركّز الفصل الثاني من التقرير على مفهوم الإجازة المرضية وعملية الموافقة، بينما يؤكد الفصل الثاني على الجانب المتعلق بإدارة الإجازة المرضية، ويعرض الفصل الرابع نظرات تحليلية على جوانب معينة من عملية إدارة الإجازات المرضية.
	المنهجية
	7 - وفقاً للمعايير والمبادئ التوجيهية الداخلية لوحدة التفتيش المشتركة، تشمل المنهجية المتبعة في إعداد هذا التقرير إجراء استعراض مكتبي تفصيلي واستبيانات ومقابلات وتحليلات متعمقة.
	8 - وأجرى المفتشون مقابلات شخصية ومقابلات عن بعد/بأسلوب المؤتمرات الفيديوية، وكذلك زيارات موقعية إلى منظمات/كيانات دولية مختارة في بروكسل وجنيف ولاهاي ونيروبي ونيويورك وباريس وروما وفيينا وواشنطن العاصمة. وقد اجتمعوا مع ممثلين من دوائر الخدمات الطبية/خدمات الصحة المهنية، وإدارات الموارد البشرية والشؤون المالية، ومديرين مباشرين وخبراء استشاريين. واجتمعوا أيضاً مع مجالس موظفين مختارة. وشاركوا في جلسات لاستثارة الأفكار بشأن عملية إدارة الإجازات المرضية شارك فيها الأطباء العاملون في المنظمات الدولية التي توجد مقارها في لاهاي بهولندا في حزيران/يونيه 2011.
	9 - ودُعي المفتشون إلى تقديم استنتاجاتهم الأولوية، استناداً إلى الردود الواردة على استبياناتهم، أثناء الاجتماع السنوي للفريق العامل لمديري الشؤون الطبية في الأمم المتحدة الذي عُقد في برينديسي بإيطاليا في تشرين الأول/أكتوبر 2011. وبعد تقديم العرض، ناقش المشاركون الاستنتاجات الناشئة والتوصيات المحتملة مناقشة مستفيضة.
	10 - والتُمست تعليقات على مشروع التقرير من جميع المنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة المشارِكة في وحدة التفتيش المشتركة، وكذلك من مجموعة مختارة من المنظمات الدولية، وأُخذت هذه التعليقات في الحسبان عند وضع التقرير في صيغته النهائية.
	11 - ووفقاً للمادة 11-2 من النظام الأساسي لوحدة التفتيش المشتركة، وُضعت الصيغة النهائية لهذا التقرير بعد التشاور فيما بين المفتشين بهدف اختبار استنتاجاته وتوصياته على ضوء الحكمة الجماعية للوحدة.
	12 - وتيسيراً لتناول التقرير وتنفيذ توصياته ورصدها، يتضمن المرفق الثاني جدولاً يوضح ما إن كان التقرير قد قُدم إلى المنظمات المعنية لاتخاذ إجراء بشأنه أو للعلم فقط. ويحدد الجدول التوصيات المتصلة بكل منظمة ويُبيّن ما إن كانت هذه التوصيات تتطلب قراراً من الهيئة التشريعية أو هيئة الإدارة للمنظمة، أو ما إذا كان من الممكن أن يتخذ الرئيس التنفيذي للمنظمة إجراءاً بشأنها.
	13 - ويود المفتشون أن يعربوا عن تقديرهم لكل من ساعدهم في إعداد هذا التقرير، وخاصة الأشخاص الذين شاركوا في المقابلات وقدموا إجابات على الاستبيان وقدموا معلوماتهم وخبرتهم الفنية عن طيب خاطر.
	ثانياً - الإجازات المرضية
	14 - تمنح الأمم المتحدة إجازة مرضية، مدفوعة الأجر، إلى موظفيها ”الذين لا يستطيعون القيام بواجباتهم بسبب المرض أو الإصابة أو الذين تمنعهم مقتضيات الصحة العامة من الحضور إلى العمل [...].ويجب أن تُعتمد جميع الإجازات المرضية باسم الأمين العام ووفقاً للشروط التي يضعها“(). وتعرّف منظمة العمل الدولية الإجازة المرضية بأنها استحقاق ”يهدف إلى توفير حماية لدخل الموظفين الذين يكونون غير قادرين طبياً على أداء واجباتهم الرسمية، بسبب مرض أو حادث، لكي يستطيعوا تلبية احتياجاتهم الصحية والحصول على الرعاية الطبية في وقت مبكر“(). وتعترف لجنة الخدمة المدنية الدولية بالإجازة المرضية وتذكر أن الحدود التي ترد على استحقاقات الإجازة المرضية تختلف تبعاً للمنظمة التي يعمل بها الموظف وتبعاً لوضع الموظف من حيث التعيين(). انظر المرفق الأول للاطلاع على استحقاقات الإجازات المرضية في مجموعة مختارة من المنظمات.
	15 - بيد أن البعض يدفع بأن الإجازة المرضية ليست استحقاقاً للإجازة بالنظر إلى أنها لا تُمنح إلا للموظف غير القادر على العمل وبعد تقديمه شهادة طبية مناسبة(). وأياً كان تكييف الإجازة المرضية فإنها، لأغراض هذا الاستعراض، تُعتبَر استحقاقاً لميزة ما إذا استُوفيت شروط معينة. وهي استحقاق بوصفها حقاً قانونياً وتصبح ميزة اجتماعية عند استخدمها.
	16 - ولكي يجري إقرار الإجازة المرضية والموافقة عليها بهذه الصفة، تتطلب المنظمات المعنية من موظفيها تقديم شهادة طبية أو تقرير طبي أو كليهما إلى رئيسهم المباشر/موظف تسجيل الإجازات المرضية وإلى دائرة الخدمات الطبية أو إلى الأخيرة فقط مع إبلاغ الرئيس المباشر/موظف تسجيل الإجازات المرضية حسب الحالة (انظر الشكل 1 أدناه). ولا تحتوي الشهادة الطبية على أية معلومات طبية سرية (مثل تفاصيل التشخيص أو العلاج)، ولا تبين إلا أن ممارساً طبياً مؤهلاً قد تشاور مع الموظف وأوصى بأن يتغيب بعض الوقت عن العمل. أما التقرير الطبي فإنه يتضمن معلومات طبية تفصيلية وينبغي ألا يطلع عليه سوى الموظفين الطبيين الذين هم ملزمون بالتقيد بالأحكام المهنية المعتادة المتصلة بالسرية الطبية.
	الشكل 1 
	متطلبات اعتماد الإجازات المرضية في المنظمات/الكيانات
	شهادة: (10/35) المفوضية الأوروبية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد)، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، والاتحاد البريدي العالمي، والبنك الدولي، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية
	شهادة أو تقرير: (15/35) إدارة عمليات حفظ السلام/إدارة الدعم الميداني واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، والمنظمة البحرية الدولية، والاتحاد الدولي للاتصالات، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والمقر الرئيسي للأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ومكتب الأمم المتحدة في نيروبي، وبرنامج الأغذية العالمي
	شهادة وتقرير: (10/35) منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومكتب الأمم المتحدة في جنيف، ومكتب الأمم المتحدة في فيينا/مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة السياحة العالمية، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو)
	ويبين الشكل 2 الوارد أدناه عدد المنظمات أو الكيانات التي تسمح للمديرين المباشرين أو لإدارة الموارد البشرية بقبول الإجازة المرضية أو بالموافقة عليها، وتلك التي تتطلب موافقة من دائرة الخدمات الطبية، وتلك التي تتطلب قبولها/الموافقة عليها من جانب أيهما، تبعاً لعدد أيام الإجازة المرضية المطلوبة (3 أو 10 أيام عمل أو 20 يوم عمل). ومن رأي المفتشين أنه ينبغي أن تُقدَّم إلى دائرة الخدمات الطبية/دائرة الصحة المهنية نُسخ من جميع شهادات و/أو تقارير الإجازة المرضية لأغراض إحصائية وليس لأغراض المراقبة أو الموافقة. فبدون هذه المعلومة، لا يمكن لدائرة الخدمات الطبية/خدمات الصحة المهنية أن تقدم صورة دقيقة عن حالة الغياب في إجازات مرضية في المنظمة.
	الشكل 2
	عملية قبول الإجازات المرضية/الموافقة عليها في المنظمات أو الكيانات
	من جانب المدير المباشر أو إدارة الموارد البشرية: (12/35) - منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، والمفوضية الأوروبية، ومنظمة الفاو، ومنظمة الإيكاو، ومنظمة الإيفاد، ومنظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ووكالة الأونروا، ومنظمة السياحة العالمية، والاتحاد البريدي العالمي، وبرنامج الأغذية العالمي.
	من جانب دائرة الخدمات الطبية: (8/35) - المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، ومنظمة اليونسكو، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة اليونيدو، ومنظمة الصحة العالمية
	إما من جانب المدير المباشر أو إدارة الموارد البشرية أو دائرة الخدمات الطبية: (15/35) - إدارة عمليات حفظ السلام/إدارة الدعم الميداني واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والمقر الرئيسي للأمم المتحدة، ومنظمة اليونيسيف، ومكتب الأمم المتحدة في جنيف، ومكتب الأمم المتحدة في نيروبي، ومكتب الأمم المتحدة في فيينا/مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومجموعة البنك الدولي، ومنظمة الوايبو، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
	17 - ومن شأن تنفيذ التوصية الواردة أدناه أن يحسّن الضوابط والامتثال.
	التوصية 1
	ينبغي أن يتطلب الرؤساء التنفيذيون للمنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة من موظفيهم ضمان تقديم نسخ من جميع الشهادات والتقارير (حسب الحالة) المتعلقة بإجازاتهم المرضية إلى دوائر الخدمات الطبية/خدمات الصحة المهنية في المنظمات التي يعملون فيها.
	الإجازة المرضية غير الموثقة بشهادة طبية
	18 - يمكن لموظفي المنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة الذين يمرضون لفترة يوم أو يومين متتابعين أن يعتبروا فترة غيابهم إجازة مرضية غير موثقة دون تقديمهم شهادة طبية شريطة ألا تتجاوز فترات الغياب هذه سبعة أيام عمل في السنة التقويمية أو في فترة معينة قدرها 12 شهراً. وتوجد استحقاقات مختلفة لدى منظمات دولية أخرى - مثل البنك الدولي ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والمفوضية الأوروبية - ألا وهي خمسة وثمانية وتسعة أيام عمل واثنا عشر يوم عمل على التوالي().
	19 - وتسمح عدة منظمات لموظفيها بأخذ إجارة أُسرية أو إجازة أُسرية طارئة كجزء من استحقاقاتهم المتعلقة بالإجازة المرضية غير الموثَّقة. وبينما يتوافر لدى بعض المنظمات مبادئ توجيهية بشأن ما يشكل أسباباً وجيهة للإجازة الأُسرية أو الإجازة الأُسرية الطارئة، فلا توجد هذه المبادئ لدى الكثير منها. وفضلاً عن ذلك، يجوز للموظفين، إذا طلبوا ذلك مقدماً، أن يختاروا استخدام كامل استحقاقاتهم المتعلقة بالإجازة المرضية غير الموثقة للإفادة منها في حدث واحد محدد. بيد أنه لا يمكن استخدام الإجازة المرضية غير الموثقة على أنها أيام إضافية للإجازة السنوية().
	20 - ومن رأي المفتشين أن السماح للموظفين بأخذ استحقاقاتهم المتعلقة بالإجازة المرضية غير الموثقة بشهادة طبية في أغراض ”أُسرية“ إنما يلغي عنصر ”المرض“ في هذه الإجازة. وبتوسيع نطاق هذه الإجازة المرضية غير الموثقة، يُصبح هذا الاستحقاق ”خطأ في التسمية“ وتصبح أي إحصاءات ناتجة عن ذلك تُصنَّف على أنها ”إجازة مرضية“ خطأً في عرض مقدار الغياب الذي يُعزى فعلاً إلى أسباب صحية. ولتجنب اللبس بخصوص متى يمكن الحديث فعلاً عن ”إجازة مرضية“، من رأي المفتشين أن يلزم تغيير المصطلح الحالي المتعلق بالإجازة المرضية غير الموثقة بشهادة طبية بالنظر إلى أنه يتعين إبداء أسباب للإجازة التي تُؤخذ في إطار هذا الاستحقاق. وإذا لم يُرد الموظفون إبداء سبب ما، يكون عليهم أن يوضحوا أن الإجازة هي ذات طبيعة ”شخصية“. وبذكر أسباب الغياب وتسجيلها على النحو الصحيح، ومن ثم بالامتثال على نحو صارم للقواعد والإجراءات القائمة بشأن الإجازة المرضية غير الموثقة، يمكن توجيه البرامج الداعمة والوقائية المناسبة توجيهاً سليماً نحو الحد من الغياب لدواعي المرض في مكان العمل. وقد أبلغ كبير مديري الشؤون الطبية بالأمم المتحدة المفتشين أنه لما كانت الإحصاءات المتعلقة بالإجازات المرضية تشمل أيضاً الأيام المأخوذة كإجازة مرضية غير موثَّقة لأغراض أُسرية أو طوارئ أُسرية فإن الأرقام لا تعكس حالات الغياب الناجمة عن المرض فقط.
	21 - وبينما تتطلب الإجازة السنوية الموافقة عليها مسبقاً، وبينما تُمنح الإجازة المرضية الموثَّقة على أساس تقديم شهادة طبية أو تقرير طبي، فإن الإجازة المرضية غير الموثقة بشهادة طبية لا تتطلب عادةً موافقة مسبقة. والموافقة على استحقاق الإجازة المرضية غير الموثقة تنطوي على توقّع أن يمارس الموظف سلطته التقديرية ويزن الأمور بشكل سليم بشأن التغيّب عن مكان العمل، وهو أمر يقلل في الوقت نفسه من العبء الإداري ويخفّض التكاليف إلى أدنى حد.
	22 - ولذلك يدعو المفتشون الرؤساء التنفيذيين للمنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة إلى النظر في الاقتراحات التالية من أجل تبسيط عملية تطبيق الاستحقاق المتعلق بالإجازة المرضية غير الموثََّقة.
	(أ) إعادة تسمية هذا الاستحقاق ليصبح ”إجازة شخصية“، وهو ما يشمل الاستحقاق المتعلق بالإجازة الأُسرية أو الإجازة الأُسرية الطارئة، حسب الحالة. ولا يكون مطلوباً من الموظفين الذين يطلبون إجازة شخصية بيان أسباب طلبهم؛
	(ب) نقل الاستحقاق المتعلق بالإجازة الأُسرية أو الإجازة الأُسرية الطارئة من فئة الاستحقاق المتعلق بالإجازة المرضية غير الموثََّقة إلى فئة إجازات منفصلة؛
	(ج) الحفاظ على الاستحقاق الحالي المتعلق بالإجازة المرضية غير الموثََّقة ولكن مع عدم تسجيله كإجازة مرضية للأغراض الإحصائية ولأغراض التقييم.
	ثالثاً - عملية إدارة الإجازات المرضية
	ألف - تسجيل الإجازات
	23 - أكدت جميع المنظمات أن توافر النظم الإلكترونية لتسجيل وقت العمل والحضور قد يسّر مهمة رصد حالات غياب الموظفين (بما في ذلك الإجازة المرضية) وكفل تقيّد الموظفين بالنظامين الإداري والأساسي للموظفين. ومع التنفيذ الجاري لهذه النظم في المقر وفي المواقع الميدانية، ستستفيد المنظمات من بيانات متسقة تعكس الوقت الحقيقي، مما سيمكّنها من أن تعرف في الوقت الحقيقي المعدل الإجمالي للتغيّب لديها.
	24 - ونظراً إلى أن الموظفين مطالبون بتقديم شهادة طبية/تقرير طبي لكي يجري منحهم إجازة مرضية، ينبغي النظر في المعلومات التي تطلبها المنظمات. ولا يوجد حالياً نموذج موحد على مستوى المنظومة لشهادة الإجازة المرضية. وقد نظر الفريق العامل لمديري الشؤون الطبية في الأمم المتحدة في هذه المسألة ورفض اعتماد نموذج موحد لأسباب شتى من بينها، في جملة أمور، الاحتياجات المحددة الخاصة بالمنظمات، والنماذج الموجودة بالفعل على النظم المختلفة لتخطيط الموارد المتبعة في المؤسسات والإحجام عن تغييرها/تعديلها(). ومع ذلك، فمن رأي المفتشين أنه ينبغي للفريق العامل أن يضع مبادئ توجيهية ومتطلبات دنيا من حيث المعلومات التي ينبغي تقديمها من الموظف والممارس الطبي بغية تيسير جمع بيانات إحصائية قابلة للمقارنة بشأن الإجازات المرضية لغرض التحليل مستقبلاً. وفي الواقع، حظيت مسألة استخدام نموذج موحد بتأييد 20 منظمة من المنظمات التي ردت على استبيان المفتشين.
	25 - وفي الاجتماع السنوي للفريق العامل لمديري الشؤون الطبية في الأمم المتحدة، أكد المديرون الطبيون للمفتشين قبولهم لاشتراط تقديم شهادة طبية/تقرير طبي بخصوص جميع الشهادات المرضية الموثَّقة وأشاروا إلى أنه ينبغي تقديم هذه التقارير إلى دائرة الخدمات الطبية/خدمات الصحة المهنية، إذا كانت النية المقصودة هي جمع هذه المعلومات لأغراض التقييم. وقد وافقوا أيضاً على وضع مبادئ توجيهية ومتطلبات معلومات بخصوص نماذج شهادات الإجازة المرضية. وشدد المديرون الطبيون كذلك على أنه ينبغي وجود إجراءات إدارية لضمان ألا يطلع على المعلومات الطبية السرية سوى الموظف المرخص له بذلك في دائرة الخدمات الطبية، وفقاً للقيود المهنية المعتادة فيما يتعلق بتناول هذه المعلومات الحساسة.
	26 - ومن شأن تنفيذ التوصية التالية تحسين ضوابط الإجازات المرضية والامتثال لها.
	التوصية 2
	ينبغي قيام الفريق العامل لمديري الشؤون الطبية في الأمم المتحدة بوضع متطلبات مشتركة بشأن المعلومات التي ينبغي إدراجها في شهادات وتقارير الإجازات المرضية.
	التوصية 3
	ينبغي أن يكفل الرؤساء التنفيذيون للمنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة احتواء الشهادات والتقارير المتعلقة بالإجازات المرضية المقدمة من الموظفين على المعلومات المطلوبة التي وافق عليها الفريق العامل لمديري الشؤون الطبية في الأمم المتحدة.
	باء - الرصد
	27 - خلصت مذكرة سابقة صادرة عن وحدة التفتيش المشتركة بشأن عملية إدارة الإجازات المرضية في منظومة الأمم المتحدة() إلى أن عملية إدارة الإجازات المرضية ينبغي أن تكون ”مسؤولية مشتركة“ بين دائرة الخدمات الطبية والإدارات المختصة الأخرى. ويتفق المفتشون مع هذا الاستنتاج ولكنهم يلاحظون أنه إذا لم يجر تحديد الأدوار المعنية تحديداً واضحاً، يوجد خطر متأصل قوامه أن أحداً لن يضطلع بأي مسؤولية رسمية مما يمكن أن يؤدي إلى إساءة استعمال الإجازات المرضية وإساءة إدارتها.
	28 - ولضمان عدم حدوث ما ذُكر أعلاه، يجب أن تحدد المنظمات بوضوح أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية، وبشكل أكثر تحديداً فيما يتعلق بعملية إدارة الإجازات المرضية ولكن أيضاً فيما يتعلق بالتغيّب عن العمل بصورة عامة. وأحد الأمثلة على ذلك هو السياسة الجديدة المتعلقة بالإجازات المرضية التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية في تموز/يوليه 2010()، والتي جرى فيها إدماج ثلاثة تعميمات مختلفة في سياسة واحدة مما أدى تحديد أوضح للأدوار للمساعدين الإداريين والخدمات الطبية وكتبة الإجازات. وتدّعي منظمة العمل الدولية أن هذه السياسة قد أحدثت فارقاً هاماً وأسفرت عن تحقيق التغيير الضروري في الثقافة القائمة. ويتمثل دور دائرة الخدمات الطبية في دعم الموظفين وليس التستر عليهم؛ فالمستشار الطبي لا يشهد على الإجازة الطبية أو يأذن بها، مما يدرأ التضارب في المصلحة(). فالرأي الطبي الأول خارجي (هو والشهادة). ويعمل المستشار الطبي لمنظمة العمل الدولية مع الطبيب المعالج للموظف المعني، بينما يندر الاستعانة بخبراء طبيين آخرين ولا يحدث ذلك إلا عندما لا يستجيب الطبيب المعالج استجابةً وافيةً فيما يتعلق بتوضيح السبب في الإجازة المرضية التي أمر بها.
	29 - وقد أصدرت منظمة الصحة العالمية مذكرة المعلومات 34/2010() التي تبلغ الموظفين بالتزاماتهم وتجعلهم مسؤولين شخصياً عن تسجيل إجازاتهم وحالات غيابهم في نظام الإدارة الكلية المتكاملة()، وتذكر أدوارهم والتزاماتهم فضلاً عن أدوار والتزامات المديرين وموظفي الإدارة المسؤولين عن الإجازات.
	’1‘ الموظفون
	30 - النظامان الإداري والأساسي للموظفين في معظم المنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة يتطلبان من الموظفين إثبات وقت عملهم وحضورهم على أساس منتظم. وهذا ينطوي أيضاً على قيامهم بإبلاغ الإدارة بغيابهم من مكان العمل لأسباب طبية. وإذا لم يكن باستطاعة الموظف العودة إلى العمل في التاريخ المحدد أصلاً، تقع عليه عندئذ مسؤولية إبلاغ المشرف عليه بالتاريخ الجديد المتوقع للعودة. ويؤدي عدم القيام بذلك إلى تسجيل الغياب باعتباره غياباً غير مأذون به ويُحسب على الإجازة السنوية للموظف كما يخضع، حسب الحالة، لإجراءات تأديبية.
	31 - وبخصوص حالات الغياب التي تُسجَّل على أنها إجازة مرضية، يقع عبء الإثبات على الموظف الذي يتعين عليه التقيد بإجراءات الإبلاغ وتزويد الإدارة بالمستندات المطلوبة. ولا تُمنح الإجازة المرضية إلا بعد موافقة الإدارة عليها.
	’2‘ الموظف المسؤول عن تسجيل وقت العمل والحضور
	32 - مع اعتماد النظم الإلكترونية لتسجيل وقت العمل والحضور، أصبحت مهمة العاملين المسؤولين عن تسجيل وقت العمل والحضور مهمة أيسر بل إن البعض قد يقول إنها زائدة عن الحاجة بالنظر إلى أن الإدارة يمكن أن ترى حضور الموظفين في الوقت الفعلي لحضورهم. بيد أنه يتعين على الإدارة ضمان امتثال الموظف لقواعد الموظفين المتعلقة بالحضور، وكثيراً ما تُفوَّض هذه المسؤولية الرصدية إلى المساعدين الإداريين. ويجب أن يكون الموظفون على علم بهذه المسؤولية المفوَّضة وأن يتعاونوا مع المساعدين الإداريين بغية تيسير مهمتهم.
	33 - وتسمح بعض المنظمات للموظفين بإرسال شهاداتهم/تقاريرهم الطبية إلى دائرة الخدمات الطبية مباشرةً من أجل اعتمادها/الموافقة عليها. وبينما تضمن هذه العملية سرية السجلات الطبية بصورة أفضل، فإنه ليس من دور دائرة الخدمات الطبية ضمان أن يقدّم الموظف المستندات المطلوبة. وبالأحرى فإن دور المساعدين الإداريين المسؤولين عن رصد الإجازات المرضية هو ضمان تقديم المستندات المطلوبة إلى دائرة الخدمات الطبية في الوقت المحدد.
	34 - وينبغي أن تعد المنظمات تقارير سنوية أو تقارير كل سنتين عن الإجازات المرضية وينبغي أن يمارس المساعدون الإداريون دوراً أساسياً في إعداد هذه التقارير (انظر التوصية 5).
	’3‘ المديرون المباشرون/المشرفون
	35 - يقوم المديرون المباشرون والمشرفون بدور رئيسي في عملية إدارة الإجازات بخصوص الموظفين الذين يخضعون لإشرافهم المباشر أو غير المباشر، بالنظر إلى أنهم هم عادةً منْ يأذنون بالإجازة السنوية ويوافقون على أول 10 أيام أو أول 20 يوماً من الإجازة المرضية الموثَّقة بشهادة طبية في السنة التقويمية ما لم تنص القواعد التنظيمية تحديداً على أن توافق دائرة الخدمات الطبية على جميع الإجازات المرضية الموثَّقة.
	36 - وفي الحالات التي يوافق فيها المدير على الإجازة المرضية الموثَّقة، فإنه لا يفعل ذلك إلا بعد أن يقدم الموظف شهادة طبية صادرة عن ممارس طبي مرخص له مهنياً. وينبغي ألا تكون لدى المدير إمكانية الوصول إلى التقارير الطبية؛ فهذه التقارير سرية ولا يجوز أن يطلع عليها سوى دائرة الخدمات الطبية بالمنظمة. ويؤدي عدم تقديم شهادة طبية إلى تحويل الإجازة المرضية للموظف المعني إلى إجازة سنوية. وتتطلب معظم المنظمات تقديم الشهادة الطبية في غضون فترة زمنية محددة.
	37 - وفي الحالات التي توجد فيها لدى المدير شكوك أو دواعي قلق بشأن الوضع الصحي للموظف، يجوز له، في ظل قواعد الموظفين الحالية، أن يطلب تدخل دائرة الخدمات الطبية وأن يلتمس إيضاحاً أو يطلب رأياً طبياً ثانياً. ويمكن أيضاً لدائرة الخدمات الطبية، بمبادرة منها هي، أن تلتمس معلومات إضافية من الموظف المعني لدى تلقي الشهادة الطبية أو أن تطلب من الموظف الحضور إليها لإجراء فحص له. بيد أنه يندر أن تطلب دائرة الخدمات الطبية رأياً طبياً ثانياً بالنظر إلى أن ذلك يتطلب موارد إضافية. وبينما تطلب فعلاً بعض المنظمات رأياً طبياً ثانياً، عند الاقتضاء، فإن منظمات أخرى لا تفعل ذلك إلا عندما يوجد استعداد لدى الإدارة أو القسم التابع له الموظف لاستيعاب تكاليف ذلك.
	38 - ومن رأي المفتشين أن أحد الحقوق الأصيلة للمنظمة هو القدرة على التشكيك في صحة الشهادة الطبية وأن ذلك يؤدي دور الرادع لمنع تقديم شهادات مزيّفة. وتنص قواعد الموظفين المعمول بها في منظمة اليونسكو على أفضل الممارسات في هذا الصدد بقولها: ”يجوز للطبيب الموظف أو لطبيب آخر يسمّيه هو أن يجري تحريات بشأن هذا الادعاء وأن يجري عمليات تدقيق مناسبة بشأن الإجازة()“. وقد وافق الفريق العامل لمديري الشؤون الطبية في الأمم المتحدة على استخدام نص مرجعي معترف به دولياً() كمعيار تسير عليه منظومة الأمم المتحدة في تحديد الفترات المعقولة للإجازة السنوية المرتبطة بالأوضاع الصحية المختلفة. وإذا تجاوزت فترة إجازة مرضية ما القواعد المتوقعة فيما يتعلق بحالة صحية معينة، ينبغي عندئذ التماس مبررات لتفسير السبب في الحاجة إلى فترة أطول وذلك قبل اعتماد الطلب والموافقة عليه.
	39 - ونظراً إلى أن المنظمات الدولية لا تقوم فقط بالموافقة على الإجازات المرضية بل تقوم أيضاً بتمويلها فإنه يجب عليها التأكد من أن هذه المزايا تُمنح لأسباب وجيهة. ويجب أن يقبل الموظفون هذه الضوابط على أنها ضرورية لضمان الامتثال للقواعد ولمنع إساءة الاستخدام. والأنظمة المتعلقة بالإجازات المرضية في المفوضية الأوروبية هي مثال توضيحي لذلك(). إذ يجوز بموجبها التصرف كما يلي بشأن الموظف الموجود في إجازة مرضية:
	 يجوز أن يُطلب منه في أي وقت الخضوع لفحص طبي ترتب له المفوضية. ويكون الغرض من هذا الفحص هو ضمان أن يكون للغياب ما يبرره وأن مدة الغياب متناسبة مع طبيعة المرض. ويُجرى هذا الفحص عادةً في منزل الموظف.
	 يُجرى هذا الفحص على يد طبيب بناء على طلب دائرة الخدمات الطبية التي تتخذ هذا الإجراء بمبادرة منها هي أو بناء على طلب مدير الموارد البشرية التابع له الموظف.
	 يجوز أن يكون إخطار الموظف المطلوب خضوعه لهذا الفحص بتوجيه رسالة أو باستخدام الهاتف أو الفاكس أو أي وسيلة مناسبة أخرى. ويُرسل الإخطار، حيثما يكون مناسباً، إلى عنوان المنزل أو عنوان الإجازة أو المكان الذي أُذن له فيه بقضاء الإجازة المرضية.
	 إذا لم يكن من الممكن إجراء الفحص لأسباب تُعزى إلى الموظف المعني، اعتُبر غيابه بالفعل غياباً بدون إذن اعتباراً من التاريخ الذي كان من المقرر إجراء الفحص فيه. 
	وتُكفل الموضوعية والاستقلالية عند طلب رأي طبي ثانٍ من ممارس طبي خارجي.
	40 - في الحالات التي تصدر فيها شهادة طبية عن ممارس طبي في الميدان ويكون من غير الممكن فحص الموظف المعني من جانب الطبيب الموظف لدى المنظمة للحصول على رأي ثانٍ، ينبغي أن تكون الإدارة قادرة على طلب رأي طبي مستقل من ممارس طبي مؤهل موجود في ذات الموقع الموجود فيه الموظف المعني. وتحقيقاً لهذه الغاية، يمكن أن تدخل ضمن جدول الأطباء المستخدَمين لهذا الغرض قائمة أطباء الفحص التابعين للأمم المتحدة الذين تسميهم شعبة الخدمات الطبية في المقر الرئيسي في نيويورك.
	’4‘ دوائر الخدمات الطبية
	41 - وفي بعض المنظمات، يجب أن يوافق أحد الأطباء على أي طلب من طلبات الإجازات المرضية().وبينما لا يشكل ذلك في حد ذاته مشكلة، وربما يكون هو الأسلوب الأمثل لرصد الإجازات المرضية، فإنه يمكن حدوث حالات تضارب في المصلحة، وخاصة في المنظمات التي تُتاح فيها للموظفين عيادات طبية لا تتطلب موعداً مسبقاً() والتي يجوز فيها الإذن بحالات الغياب على ذمة إجازة مرضية. وفي هذه الحالات، لن يعترض على الأرجح طبيب المنظمة على اعتماد الإجازة بالنظر إلى أن أطباء عيادات العمل بدون مواعيد مسبقة يشكلون أيضاً جزءاً من مكاتب الخدمات الطبية الموضوعة تحت إشرافه.
	42 - وبناء على ذلك، فإن بعض المنظمات إما أنها تصدر تعليمات إلى موظفيها الطبيين بعدم إصدار شهادات إجازة مرضية ولكن تسمح لأطبائها (المتعاقد معهم تعاقداً خارجياً) العاملين في العيادات التي لا تتطلب موعداً مسبقاً بإصدار هذه الشهادات لموظفيها()، أو يكون لديها طبيب يتولى رصد الإجازات المرضية خارج دائرة الخدمات الطبية التابعة لهذه المنظمات(). ويمكن للأطباء الذين يُسمُّون لهذا الغرض، أثناء قيامهم بذلك، أن يراجعوا شهادات الإجازة المرضية على أساس موضوعي بالنظر إلى عدم وجود اتصال بين المريض والطبيب.
	43 - وفي الحالات التي لا يبرر فيها حجم المنظمة وجود طبيب داخلي لرصد الإجازات المرضية، يمكن الاستعانة بمصادر خارجية في أداء هذه المهام، مما يحسّن من الموضوعية ومما يتيح أيضاً إمكانية الوصول إلى الممارسين الطبيين الذين يتمتعون بالخبرة الفنية المطلوبة لمراجعة عملية اعتماد الإجازات المرضية. وفي المنظمات التي يقوم فيها ممارس طبي بمراجعة عملية اعتماد الإجازات المرضية، يمكن نقل هذا الطبيب من دائرة الخدمات الطبية إلى دائرة أو إدارة أخرى. وهذا لا يستتبع بالضرورة إنشاء وظيفة إضافية بل يوضع بالأحرى ممارس طبي داخل إدارة الموارد البشرية على أساس العمل بعض الوقت. ولا ينتظر أن يشكل ذلك مشكلة في كثير من المنظمات بالنظر إلى أن دوائر الخدمات الطبية تتبع إدارة الموارد البشرية. وفي الواقع، يمكن لعدة منظمات في الموقع ذاته أن تستفيد من خدمات ممارس طبي واحد لمراجعة عملية اعتماد الإجازات المرضية مما يرشّد التكاليف.
	44 - وتجنباً لأي تضارب محتمل في المصلحة، ينبغي للرؤساء التنفيذيين للمنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة أن ينظروا في تسمية ممارس طبي داخل منظمة كل منهم يكون منفصل الصلة عن دائرة الخدمات الطبية/خدمات الصحة المهنية بالمنظمة بغية رصد واعتماد (حسب الحالة) طلبات الإجازة المرضية.
	45 - وينبغي عدم قيام دوائر الخدمات الطبية بعملية إدارة الإجازات المرضية. بل ينبغي أن تركز هذه الدوائر بالأحرى على الجوانب الطبية المتعلقة بالإجازة المرضية، بما في ذلك تجميع الإحصاءات ذات الصلة. وفي الواقع قام مكتب خدمات الرقابة الداخلية في مناسبتين اثنتين() بإسداء مشورة إلى إدارة الشؤون الإدارية في مقر الأمم المتحدة مفادها أن شعبة الخدمات الطبية ينبغي ألا تدير الإجازة المرضية نظراً إلى أن ”هذه المهمة التي يغلب عليها الطابع الإداري تستهلك نسبة مئوية مرتفعة من الموارد من أجل تحقيق نتيجة صافية صغيرة جداً“(). ويتفق المفتشون مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية بشأن هذه المسألة ويلاحظون مع الأسف أن توصيات المراجعة لم تُنفَّذ.
	46 - وفي آب/أغسطس 2009، اتخذت شعبة الخدمات الطبية خطوات لتحسين عملية إدارة الإجازات المرضية عن طريق الحد من المراجعات غير الضرورية/من الزيادات في طلبات الإجازات المرضية وعن طريق تحسين كفاءة وفعالية هذه العملية(). وبينما لم يُضطلع بتقييم المشروع بعد التنفيذ، ورغم أنه قد جرى ترشيد هذه العملية، يلاحظ المفتشون أن عدد الموظفين العاملين في عملية إدارة الإجازات المرضية في شعبة الخدمات الطبية، قبل تنفيذ المشروع وبعد تنفيذه، قد ظل كما هو. وقد أشار مكتب خدمات الرقابة الداخلية إلى الحاجة إلى إجراء تقييم للمشروع بغية تحسين عملية إدارة الإجازات المرضية().
	47 - ومع قرار مجلس الرؤساء التنفيذيين باعتماد سياسة السلامة والصحة المهنيتين من أجل المنظمات التابعة لهم() وما يقابلها من نموذج يؤكد على الوقاية بدلاً من التأكيد على العلاج()، سيكون مطلوباً من دوائر خدمات الصحة المهنية المنشأة على نحو سليم أن تتعاون في إتاحة المعلومات والتدريب والتعليم فيما يتصل بالصحة المهنية والنظافة الصحية وتجهيزات المكاتب الملائمة للصحة(). وفضلاً عن ذلك، فلن تقوم دائرة خدمات السلامة والصحة المهنيتين بمهمة الموافقة على الإجازات المرضية أو برصدها. فهذه الدائرة هي بالأحرى، من حيث الممارسة ووفقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 161 المتعلقة بخدمات الصحة المهنية، ”يجب إبلاغها بحالات اعتلال الصحة لدى العاملين وحالات الغياب عن العمل لأسباب صحية من أجل التمكّن من تحديد ما إذا كانت توجد أي علاقة بين أسباب اعتلال الصحة أو الغياب وأي مخاطر صحية قد تكون موجودة في مكان العمل. ولا تطلب جهة العمل من العاملين الذين يقدمون خدمات الصحة المهنية التحقق من أسباب الغياب عن العمل“().
	48 - وبينما تزاول معظم دوائر الخدمات الطبية في المنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة أنشطة لتعزيز الصحة فإن فعالية البرامج القائمة محدودة بالنظر إلى محدودية الموارد المتاحة لهذه البرامج وعدم وجود دعم واضح من جانب الإدارة العليا. ويبدي الموظفون اهتماماً متزايداً بالمشاركة في هذه البرامج. وعلى سبيل المثال، عندما قامت دائرة الخدمات الطبية في مكتب الأمم المتحدة في جنيف بتقديم دورة في معالجة الإجهاد باللغة الفرنسية للموظفين المؤهلين للحضور (قرابة 000 8 موظف) في جنيف()، وقّع على طلب الدورة 509 1 موظفين حضر منهم فعلاً 318 موظفاً وحدات الدورة في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الأول/أكتوبر 2011. وقد سُلطِت الأضواء في تقرير صادر عن وحدة التفتيش المشتركة في عام 2011 على مزايا أنشطة النهوض بالصحة وعلى الوفورات الناجمة عن ذلك في التكاليف().
	’5‘ الاستشاريون
	49 - الاستشاريون العاملون داخل المنظمة، بمن فيهم الاستشاريون المعنيون بحالات الإجهاد وموظفو الرعاية وأمناء المظالم وما إلى ذلك، ممن يتفاعلون مع الموظفين على أساس الثقة والسرية، يؤدون أيضاً دوراً في إدارة الإجازات المرضية. وبينما يستطيعون في كثير من الأحيان، عن طريق تدخلهم لدى الموظفين، أن يحدّوا من ظاهرة التغيّب في إجازات مرضية، فإنهم يستطيعون وعلى نحو أهم أن يقدموا إلى الإدارة المشورة بشأن أسباب حالات الغياب المترتبة على إجازة مرضية. وقد أجرى المفتشون مقابلات مع عدة استشاريين في مراكز عمل مختلفة أوضحوا أن عدداً من حالات الغياب في إجازة مرضية يرجع إلى وجود نزاع في مكان العمل، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالتوازن بين العمل والحياة الخاصة. وقد أيدت الإجابات المقدمة على الاستبيان وجهة النظر هذه.
	50 - ويدرك المفتشون الأدوار التي يمكن أن ينهض بها ”الاستشاريون“ في البيئة المتعلقة بالصحة والسلامة المهنيتين(). ويجب توعية الموظفين، بما في ذلك الإدارة، بأدوار ومسؤوليات هؤلاء ”الاستشاريين“ في سياق عملية إدارة الإجازات المرضية.
	’6‘ الموارد البشرية
	51 - تتولى إدارة الموارد البشرية في المنظمة المسؤولية الإجمالية عن رصد حالات غياب الموظفين، بما في ذلك الإجازات المرضية. وبناء على ذلك، يكون من واجب هذه الإدارة إبلاغ موظفي المنظمة بالسياسات المتعلقة بإدارة حالات الغياب وإبقاؤهم على علم متجدد بأي تغيير يحدث في هذه السياسات والقواعد والأنظمة. وتقوم إدارة الموارد البشرية أيضاً بمساعدة الموظفين والإدارة في تفسير قواعد النظامين الإداري والأساسي للموظفين. وفي ظل الوضع الذي يُطلب فيه من المنظمات أداء قدر أكبر من العمل بقدر أقل من الموارد، يخضع الموظفون لضغط متزايد لكي يلبوا المطالب المتصلة بالعمل. وهذا أيضاً يسفر عن اضطرار الموظفين إلى تحمل مسؤوليات إضافية؛ وفي الوقت الذي قد يكون ذلك فيه ممكناً بالنظر، في جانب منه، إلى أوجه التقدم في تكنولوجيا المعلومات، فإن الموظفين لا يكونون بالضرورة في معظم الحالات قد اكتسبوا ما يلزم من مهارات أو حصلوا على ما يلزم من تدريب لأداء هذه المهمة. ويصدق هذا بوجه خاص عندما يتعلق الأمر بعملية إدارة الإجازات المرضية.
	52 - وتشير الردود المقدمة على السؤال الوارد في استبيان المفتشين بشأن ما إذا كان يلزم حصول الموظفين العاملين في المهام ذات الصلة على تدريب بخصوص عملية إدارة الإجازات المرضية إلى تأييد الأغلبية الساحقة لذلك. وبينما أوضحت بضع منظمات أنها قد نظرت في تنظيم برامج تدريبية من هذا القبيل أو أنها قد أدرجت بعض العناصر في الوحدات التدريبية الحالية، فلا يوجد لدى أي منظمة برنامج تدريبي شامل قائم.
	53 - والوحدة المسؤولة عن إدارة حالات الغياب (بما في ذلك الإجازات المرضية) ينبغي أن تشمل قسماً مصمَّماً بصورة محددة من أجل الموظفين بغية إبلاغهم باستحقاقاتهم بخصوص الإجازات، وبإجراءات طلب الإجازة، وبمعلومات عمنْ يرصد وقت العمل والحضور، وعن المديرين المباشرين، وموظفي الموارد البشرية، وموظفي دائرة الخدمات الطبية، فضلاً عن استشاريي الموظفين، وموظفي الرعاية، وأمناء المظالم، وهلم جرا. وينبغي أن يحدد هذا القسم ما هي أدواره ومسؤولياته وكيف يعتزم التفاعل مع الموظفين في هذا المجال.
	54 - ويحتاج المديرون والمشرفون إلى تدريب رسمي بشأن كيفية الاستجابة لاحتياجات الموظفين الذين لديهم حالات صحية (بما في ذلك حالات تتعلق بالصحة النفسية) قد تؤثر على أدائهم أو قد تؤدي إلى حدوث حالات غياب يُعتد بها، وهو ما يتطلب أحياناً إدخال تعديلات على مواعيد العمل. وقد تتطلب الأمراض المتصلة بالصحة النفسية قدراً إضافياً من المرونة والتفهم من جانب المشرف أو المدير. ويمكن للتدريب الرامي إلى زيادة إدراك المشرفين والمديرين وإحساسهم بالوضع أن يؤدي إلى إدراك وجود المشاكل مبكراً وإلى تجنب حدوث تأخيرات في عمليات التدخل المطلوبة مما يعمل على حل المشاكل مبكراً وعلى تحسين أداء الموظف المتأثر وإحساسه بالراحة.
	55 - ويمكن إدراج التدريب على عملية إدارة حالات الغياب ضمن الوحدة المذكورة أعلاه كما ينبغي، وهو أمر أهم، الإشارة إلى الموارد المتاحة لفئات الموظفين المعنية عند نشوء قضايا من هذا القبيل فيما يتصل بإدارة عمليات الغياب. وعلى سبيل المثال، يوجد لدى منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) برنامج لمساعدة الموظفين في هذا الصدد يضم خدمة لإسداء المشورة تتولاها شركة خاصة. وهذا البرنامج يقوم على التكتم الشديد ويتناول المسائل المتصلة بالصحة النفسية ومسائل أخرى متعلقة بالموظفين يمكن أن تؤثر على الصحة النفسية للموظفين. وتتاح بعض عناصر التدريب على شبكة الإنترنت بتكلفة ضئيلة أو بلا تكلفة ولذلك يمكن الأخذ بها بسهولة إذا توافر لدى الإدارة الاستعداد والباعث لذلك.
	56 - ومن شأن تنفيذ التوصية الواردة أدناه أن يحسّن المساءلة والوفورات في التكاليف.
	التوصية 4
	ينبغي أن يعتمد الرؤساء التنفيذيون للمنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بالتشاور مع إدارة الموارد البشرية ودائرة الخدمات الطبية/خدمات الصحة المهنية بالمنظمة التابعة لكل منهم، إلى تصميم وتنفيذ وحدة للتدريب على إدارة حالات الغياب، وخاصة الغياب المرتبط بإجازة مرضية، من أجل الموظفين ذوي المسؤوليات الإشرافية أو الإدارية.
	جيم - الإبلاغ
	57 - يمكن فهم الفائدة المترتبة على تحليل أسباب الإجازات المرضية وعلى اتخاذ إجراء علاجي بالاطلاع على استنتاج توصلت إليه دائرة الخدمات الطبية التابعة للأمم المتحدة في نيروبي. فبعد استعراض ملفات حالات تتعلق بإجازات مرضية تزيد كل منها عن 20 يوماً في عام 2010، تبين أن عدداً كبيراً من الحالات يرجع إلى مشاكل تتعلق بالربو/بالرئة. ومن ثم، يجري اتخاذ خطوات لتوعية الموظفين بخصوص الحصول على رعاية ممتازة بشأن الربو.
	58 - ولم تستطع المنظمات والكيانات التي قدمت إحصاءات سوى أن تشير إلى متوسط عدد الأيام المأخوذة كإجازة مرضية على أساس فردي. وقدمت بضع منظمات فقط تقارير توضح أسباب أخذ الإجازة المرضية. بيد أن المفتشين يلاحظون، بخصوص الحالة الأخيرة وبالنظر إلى أن دوائر الخدمات الطبية تتلقى صوراً من شهادات أو تقارير الإجازة المرضية، أنه لا توجد بيانات عن أسباب أخذ الإجازات المرضية أثناء فترة أول عشرين يوم عمل من الإجازة. وبناء عليه، يؤدي الافتقار إلى إحصاءات بشأن أسباب الإجازات المرضية في المنظمة إلى الحيلولة دون قيامها باتخاذ تدابير علاجية، على النحو المطلوب.
	59 - ويشير المفتشون إلى دراسة غير منشورة أعدتها إدارة الخدمات الصحية بالبنك الدولي حُسب فيها مجموع التكلفة السنوية لعبء المرض (المباشر وغير المباشر)() الواقع على سبع منظمات في عام 2009(). ولم يُبيَّن للمنظمات المشاركة مبلغ العبء الواقع لأنه رُئي أن الرقم وإن كان كبيراً لا يمكن التحقق منه. ويفضل المفتشون عدم الكشف عن هذا المبلغ الآن بالنظر إلى أنه قد يمكن القول بأن هذه التكاليف يمكن تجنبها.
	60 - وبالإشارة إلى الدراسة المذكورة أعلاه، أوضح رئيس إدارة الخدمات الصحية بالبنك الدولي للمفتشين أن موظفي المنظمات الدولية يأخذون في المتوسط عدداً من الأيام في الإجازات المرضية الموثَّقة أقل منه في حالة نظرائهم العاملين في القطاع العام في بلدان أوروبا الغربية.
	61 - وقد أشارت الدراسة إلى مشكلتين رئيسيتين بخصوص المعلومات المطلوبة لتقدير العبء الكلي للمرض في المنظمات المشارِكة(). أولاهما، أن عملية جمع بيانات الإجازات المرضية لا تتسم بالاتساق؛ فلم يكن الحساب دقيقاً؛ وكانت توجد بها مناطق رمادية ترجع إلى اختلاف السياسات المتبعة بخصوص الإجازة المرضية غير الموثََّقة؛ ولم يكن يوجد تتبع للإجازة المرضية عن طريق نظام موحد لتحديد نوع الأمراض (مثلاً، التنقيح العاشر للتصنيف الإحصائي الدولي للأمراض والمشاكل الصحية ذات الصلة، لعام 2010: ICD-10-2010 Edition)(). ثانياً، تبين أن البيانات المتعلقة بتكلفة عملية إدارة الإجازات المرضية لم تُجمع بصورة منهجية: فقد أكدت بعض المنظمات أن البيانات المتعلقة بالإجازات المرضية لا تُجمع بخصوص جميع فئات الموظفين؛ وتقوم إحدى المنظمات بجمع بيانات عن الإجازات المرضية بخصوص موظفيها الدوليين فقط تاركةً هكذا النسبة المتبقية وقدرها 80 في المائة من موظفيها غير مشمولة؛ وبعض المنظمات لا تحسب في إحصاءاتها الإجازات المرضية التي يأخذها الموظفون المؤقتون والخبراء الاستشاريون والمتعاقدون المستقلون.
	دال - الإحصاءات
	62 - بينما يسلّم المفتشون بمزايا إعداد تقارير عن التغيّب المرتبط بالإجازات المرضية، فإن الافتقار إلى إجراءات متابعة من جانب المنظمات أو الكيانات المعنية يجعل هذه التقارير في معظم الحالات مجرد ممارسات أكاديمية تُحفظ في ملفات وتوضع على الرف من أجل الأجيال القادمة. ومع ذلك، فإن إدارة بعض المنظمات والكيانات تتخذ إجراءات بشأن الاستنتاجات الواردة في تقارير الإجازات المرضية نظراً إلى أنه يمكن اتخاذ إجراء علاجي ما بتكلفة ضئيلة أو بلا تكلفة. وهذا يشمل إدخال تعديلات على الإجراءات وتغييرات في السياسات المتعلقة بعملية إدارة الإجازات المرضية()، وتوجيه رسائل إلى المديرين المباشرين أو إلى موظفي تسجيل وقت العمل تذكّرهم بمسؤولياتهم في هذا المجال، وتنظيم برامج للنهوض بالصحة بشأن مسائل محددة، مثل إساءة استعمال العقاقير ومعالجة الإجهاد، بالنظر إلى أن هذه المسائل هي بعض أسباب الغياب في إجازات مرضية().
	63 - وتعد المفوضية الأوروبية تقريراً كل سنتين عن التغيّب في إجازات مرضية وتقدمه إلى البرلمان الأوروبي من أجل استعراضه(). وبينما لا تشير هذه التقارير إلى تكلفة التغيّب في إجازات مرضية فإنها تقدم بعض البيانات الإحصائية (مثلاً، نوع الجنس، العمر) كما تقدم تحليلاً لاتجاهات التغيّب وتقترح تدابير للحد من هذا التغيّب. ويستعرض البرلمان الأوروبي هذه التقارير ويقدم توصيات لكي تعتمدها المفوضية الأوروبية().
	64 - وفيما يلي بعض استنتاجات المفوضية الأوروبية وتوصياتها بشأن الإجازات المرضية الطويلة الأجل:
	 معدلات تغيّب الموظفات في إجازات مرضية على امتداد الفئات العمرية هي معدلات غير متناسبة مع نسبتهن؛ ويكون الفارق أكبر عند مقارنة الموظفات الشابات بنظرائهن من الذكور. وقد أدى ذلك إلى أن تنظر المفوضية الأوروبية في أسباب هذه الوضع (التي تشمل رعاية أطفالهن الصغار ووالديهن المسنين) وفي التدابير التي يمكن اتخاذها للحد من تغيّبهن؛
	 توجد فترات تغيّب أطول في إجازات مرضية في حالة الموظفين الذين يقتربون من سن التقاعد؛
	 ما زالت الاضطرابات النفسية والنفسانية العقلية هي السبب الرئيسي لحالات غياب الموظفين والموظفات على السواء؛
	 تبين من مبررات الأسباب المتعلقة بالمرض النفساني العقلي لفترات الغياب أن نسبة 30 في المائة من الحالات كانت تتصل بالعمل.
	65 - وبأخذ الممارسة التي تسير عليها المفوضية الأوروبية في الاعتبار، ومن أجل خفض معدلات التغيّب، ينبغي للدول الأعضاء أن تستعرض عملية إدارة الإجازات المرضية في المنظمات الدولية وأن تكون على علم بأسباب الإجازات المرضية وتدعم الخطوات التي تتخذها الإدارة بغية خفض معدلات التغيّب من أجل زيادة الإنتاجية.
	66 - وسيؤدي تنفيذ التوصية الواردة أدناه إلى تحسين المساءلة وتحسين تحقيق وفورات في التكاليف.
	التوصية 5
	ينبغي أن تتطلب الهيئات التشريعية للمنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة من الرؤساء التنفيذيين تزويدها بتقارير شاملة سنوية أو مرة كل سنتين عن الإجازات المرضية، بما في ذلك بيانات إحصائية وبيانات عن التكلفة المعنية، والتدابير المتخذة من جانب المنظمة من أجل الحد من التغيّب في إجازات مرضية.
	هاء - التكلفة
	67 - توضح الدراسة المذكورة أعلاه التي أجرتها إدارة الخدمات الصحية بالبنك الدولي صعوبات تحديد وتفسير تكاليف الإجازات المرضية الواقعة على المنظمات. ويوجد عدد من المنهجيات لتحديد عبء المرض وهي بحاجة إلى قيام المنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة باستعراضها وتكييفها تبعاً لاحتياجاتها. أما تحديد تكاليف الإجازات المرضية على أساس عدد الأيام المأخوذة في الإجازات المرضية وما يقابلها من فقدان للمرتب، كما فعلت بعض المنظمات والكيانات في ردودها على استبيان المفتشين، فليس بمؤشر كافٍ. فالمنهجية المعتمدة ينبغي أن تشمل كلاً من التكاليف المباشرة والتكاليف غير المباشرة المرتبطة بالإجازة المرضية().
	68 - وفي عام 2006، وافقت() المنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة على اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام وعلى الامتثال لها، وبصورة أكثر تحديداً المعيار 25() الذي يتناول استحقاقات الموظفين. وعلى هذا النحو، تُسند للإجازة المرضية المدفوعة الأجر قيمة مالية. بيد أن فرقة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالمعايير المحاسبية لم تتفق بعد على توجيه من توجيهات السياسة العامة بشأن الإجازة المرضية.
	69 - وستؤدي التوصية التالية إلى تحسين المساءلة.
	التوصية 6
	ينبغي قيام اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالإدارة التابعة لمجلس الرؤساء التنفيذيين، عن طريق شبكات إدارات الشؤون المالية وشؤون الميزانية والموارد البشرية التابعة لها، بوضع منهجية لحساب عبء المرض/الاعتلال داخل المنظمات.
	واو - السياسات المتعلقة بالعودة إلى العمل
	70 - أشارت كل من منظمة العمل الدولية() ومنظمة الصحة العالمية() إلى أنه ينبغي، في أوقات الأزمات المالية وعدم التيقّن في سوق العمل، تفسير منْح الإجازة المرضية المدفوعة الأجر على أنه استثمار طويل الأجل. فالموظفون يحتاجون إلى طمأنتهم على أن أوضاعهم الصحية لن تؤثر على أسباب عيشهم وكذلك، وهو أمر أهم، طمأنتهم على أن جهات عملهم مهتمة بحالتهم الصحية الجيدة وبعافيتهم. ومن ثم، ينبغي للمنظمات والكيانات أن تدرك ”واجب الرعاية“ هذا الذي يقع عليها تجاه موظفيها.
	71 - وعندما يكون الموظف متغيباً في إجازة مرضية لفترة زمنية ممتدة (تزيد على 20 يوم عمل لأغراض الإبلاغ)، ينبغي أن تحتفظ جهة العمل بصلة مع الموظف المعني وأن تيسّر مسألة عودته إلى العمل في أبكر وقت تسمح به حالته الصحية. وقد تعني طبيعة الحالة الصحية أن الموظف لا يستطيع استئناف مهامه الأصلية في الحال، مما يتطلب تعديل خطط العمل المتعلقة به أو أنه يستطيع العودة إذا جرى اتخاذ ترتيبات معينة وقُبلت هذه الترتيبات على أساس المناقشات التي تُجرى بين الموظف والإدارة(). ويُشار إلى هذه الممارسة عادةً باسم ”العودة إلى العمل“. وبينما يجري في بادئ الأمر اعتماد استراتيجيات وبرامج سياسة ‘العودة إلى العمل‘ بغية خفض تكاليف تعويضات العاملين، فإنها يمكن أيضاً أن تحسّن إنتاجية الموظفين وترفع معنوياتهم في المنظمة بأسرها. وفي كثير من الحالات، تؤدي القدرة على العودة إلى العمل في أقرب وقت ممكن بعد الإصابة أو المرض دوراً رئيسياً في عملية التعافي الفعلية. فكلما طالت فترة غياب الموظف لأي سبب من الأسباب، أصبح من الأصعب إعادة دمجه في مكان العمل. وتتطلب السياسة الناجحة المتعلقة بالعودة إلى العمل التواصل بين الموظف والإدارة ومقدمي خدمات الرعاية الصحية نظراً إلى أن هذه الفئة الأخيرة قد لا تكون مدركة لمهام العمل التي يقوم بها الموظف ونوع العمل المتاح للموظف الذي يعود من غياب مرتبط بمرض أو إصابة. وبوضع الضوابط المختلفة المعمول بها داخل المنظمة في الاعتبار فإن الجميع مقيدون باعتبارات السرية المهنية كما أن تقاسم المعلومات لا يمكن أن يحدث إلا بعد أن يأذن الموظف المعني بذلك مسبقاً. وينبغي توعية المديرين بشأن دورهم في عملية إعادة إدماج الموظفين، بما في ذلك أهمية أن يتقبلوا، حيثما أمكن، قيود ومواءمات العمل التي قد يوصِي بها مقدمو خدمات الرعاية الصحية في هذا الصدد.
	72 - وبينما أكدت تسع منظمات وكيانات()، في ردودها على استبيان المفتشين، أن لديها سياسة بشأن ‘عودة الموظفين إلى العمل‘، فإن معظم المنظمات التي لا يوجد لديها سياسة من هذا القبيل ذكرت أنها إما تقوم بوضع هذه السياسة أو بالنظر فيها. واقترحت بعض المنظمات إيجاد سياسة بشأن ‘العودة إلى العمل‘ تكون مشتركة على صعيد المنظومة. ويستغرق إعداد سياسة من هذا القبيل بعض الوقت، وتتقوّى فرص تنفيذ هذه السياسة بنجاح إذا اشترك فيها طرف ثالث. ويود المفتشون تسليط الأضواء على خبرة البنك الدولي بشأن ‘سياسة العودة إلى العمل‘، كما يرد وصف لها في النص الإطاري الوارد أدناه.
	73 - وقد اقترحت لجنة الخدمة المدنية الدولية أن تقوم شبكة إدارات الموارد البشرية التابعة لمجلس الرؤساء التنفيذيين بإعداد مبادئ توجيهية بشأن ‘سياسة العودة إلى العمل‘ بغية ضمان إيجاد نهج منسَّق، وأنه يمكن لكل منظمة أن تقوم بزيادة تحديد سياساتها كجزء من برنامج رعاية موظفيها. وتحقيقاً لذلك، أشارت لجنة الخدمة المدنية الدولية إلى القرار التالي:
	قرار لجنة الخدمة المدنية الدولية()؛
	 قررت اللجنة أن تركز الدور التنسيقي والتنظيمي الذي تضطلع به في مجال استحقاقات الإجازة في كفالة وضع سياسة متسقة للنظام الموحد فيما يتعلق بعناصر الإجازة التي تعد أساسية للحفاظ على المواءمة بين حوافز التوظيف، وتيسير تنقل الموظفين، وكفالة اتساق شروط التوظيف فيما بين منظمات ذات موظفين في وضع مماثل. وستشمل مجالات التركيز، في جملة أمور، الإجازة السنوية وإجازة زيارة الوطن والإجازة المرضية؛
	 وينبغي أن تتوافر للمنظمات المرونة التي تتيح لها معالجة هذه المسائل في ضوء الاتجاهات الحديثة وأفضل الممارسات في مجال الموازنة بين الحياة العملية والحياة الأسرية، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك، على أن تأخذ بعين الاعتبار أي مبادئ توجيهية تضعها لجنة الخدمة المدنية الدولية بشأن باقي استحقاقات الإجازات. وينبغي للمنظمات أن تتشاور مع رئيس اللجنة عند النظر في هذه المسائل؛
	 وحثت اللجنة المنظمات على تعزيز شراكتها مع اللجنة في رصد أفضل الممارسات والمستجدات في مجال استحقاقات الإجازات وعلى تقاسم هذه المعلومات مع اللجنة في حينها. وستواصل اللجنة من جهتها إطلاع المنظمات على الممارسات المتبعة داخل النظام الموحد.
	تجربة البنك الدولي بشأن ‘سياسة العودة إلى العمل‘
	تقوم وحدة الصحة المهنية التابعة لإدارة الخدمات الصحية المشتركة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمساعدة الموظفين في إطار عودتهم إلى العمل بعد قضاء إجازة (تزيد عن 20 يوم عمل متتالياً) لأسباب طبية. وهذا يستلزم قيام تعاون وثيق بين المنظمة ومقدمي الخدمات الصحية والموظف.
	وتعمل إدارة الخدمات الصحية المشتركة مع كل من مدير شؤون الإعاقة بالبنك الدولي، و‘مجموعة ريد‘ (REED Group)*، والموارد البشرية، ومديري الوحدات، والإدارة القانونية، وإدارة هذا المرفق وإدارات أخرى، حسب الاقتضاء، في مجال تنفيذ ‘سياسة العودة إلى العمل‘. ويؤدي إشراك ‘مجموعة ريد‘ إلى ضمان استقلالية القرار والسرية وعدم وجود تضارب في المصلحة. ويجري إشراك مقدمي الخدمات الصحية (أي الممارسين العامين أو الأخصائيين أو المقيّمين الطبيين المستقلين) في العلاج الطبي و/أو الموافقة على عودة الموظفين إلى العمل.
	وعندما يُوافَق على عودة الموظف إلى العمل، تجري مناقشة مدى الحاجة إلى إدخال مواءمات على العمل، إذا لَزِمت، بين إدارة الخدمات الصحية المشتركة و‘مجموعة ريد‘ ومقدمي الخدمات الصحية. وتعتمد إدارة الخدمات الصحية المشتركة نهجاً استباقياً في هذه العملية، فتوصِي بطائفة كاملة من المواءمات المتعلقة بالعمل ومكان العمل، بما في ذلك تعديل ساعات العمل، وتقييد السفر، والعمل عن بعد، وتوفير وسيلة النقل إلى المكتب ومنه، وتجهيز المكتب على نحو ملائم للصحة، وما إلى ذلك. ومتى حُدد أنسب نوع من المواءمة، تقوم إدارة الخدمات الصحية المشتركة بإسداء مشورتها في شكل توصية إلى مدير الوحدة من أجل النظر فيها. وتبعاً لاحتياجات العمل الخاصة بالوحدة، يتخذ مدير الوحدة قراراً بشأن ما إذا كان يقبل أم يرفض التعديلات/المواءمات. وإذا قبلت الوحدة المواءمات، تقوم إدارة الخدمات الصحية المشتركة بمساعدة الموظفين والوحدة على تنفيذ المواءمات في مكان العمل. وعادةً ما تُغطَّى تكاليف تعديلات مكان العمل من صندوق مواءمة حالات الإعاقة مما يخفف العبء المالي الواقع على الإدارة التي يعمل بها الموظف. وإذا لم يستطع مدير الوحدة تنفيذ المواءمات الموصَى بها، يبقى الموظف على ذمة حالة الإعاقة القصيرة الأجل (إجازة مرضية) إلى أن يصبح من الممكن تعديل المواءمات نتيجةً لتحسّن الحالة الصحية أو إلى أن تصبح احتياجات العمل متمشية مع المواءمات الموصَى بها.
	ومتى أُعيد الموظف إلى مكان العمل في ظل المواءمات المعنية، تبقى هذه المواءمات قائمةً وتُعدَّل على مر الوقت مع تحسّن الحالة الصحية للموظف وحتى يصبح قادراً على استئناف واجباته المعتادة. وأثناء فترة المواءمة التي يُطبق فيها جدول عمل معدَّل، تواصل ‘مجموعة ريد‘ طلب تقارير أطباء محدَّثة من الطبيب المعالج وتجري إدارة الخدمات الصحية المشتركة مناقشات في هذا الصدد مع مدير الوحدة.
	وبصورة عامة، تُعتَبر المواءمات التي تُجرى في مكان العمل مؤقتة. وفي بعض الحالات، قد تظل المواءمات قائمةً طوال برنامج الإعاقة القصيرة الأجل (بحد أقصى قدره عامان)، وذلك بسبب شدة أو طبيعة المرض أو الإصابة وتبعاً لاحتياجات العمل الخاصة بالوحدة. وعندما تكون مواءمات قد أُجريت للموظف في مكان العمل، فإن الموافقة على عودة الموظف إلى أداء واجباته بالكامل تصدر عن الطبيب المعالج و‘مجموعة ريد‘ وإدارة الخدمات الصحية المشتركة. وتقوم هذه الإدارة بإبلاغ مدير الوحدة بالتاريخ الذي يصبح عنده الموظف قادراً على العودة واستئناف واجباته بالكامل.
	وعلى سبيل المثال، فمن بين 88 حالة ‘عودة إلى العمل‘ في عام 2010، تطلبت 38 حالة (43 في المائة) إجراء مواءمات لتيسير عودة الموظفين المعنيين إلى العمل في وقت مبكر، وجرى قبول وتطبيق 92 في المائة من المواءمات الموصَى بها. وحدث فشل فقط في ثلاث حالات بخصوص المواءمات مما نتج عنه غياب إضافي عن العمل قدره 022 1 يوماً تقويمياً، وهو ما يوضّح تكلفة عدم تحقيق الوضع الأمثل في ‘العودة إلى العمل‘. ومن رأي إدارة الخدمات الصحية المشتركة أن نهج الإدارة الاستباقي يتسم بأهمية جوهرية لنجاح الإدارة الإجمالية لمسائل الإجازة المرضية وبرنامج العودة إلى العمل الخاص بالمنظمة.
	المصدر: البنك الدولي
	* تسدي ‘مجموعة ريد‘ المشورة إلى العملاء بشأن مواضيع شتى، من بينها إدارة مسائل الغياب، وقوانين الإجازات، وإدارة حالات الإعاقة، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالعودة إلى العمل.
	74 - وسيؤدي تنفيذ التوصية الواردة أدناه إلى تحسين الكفاءة ونشر أفضل الممارسات.
	التوصية 7
	ينبغي للرؤساء التنفيذيين للمنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة القيام، عن طريق الإدارات المعنية بالموارد البشرية في هذه المنظمات ودوائر الخدمات الطبية/خدمات الصحة المهنية بها، بإعداد وتنفيذ سياسة بشأن العودة إلى العمل تُطبق على موظفيها.
	رابعاً - الحد من التغيّب عن العمل
	ألف - ترتيبات العمل المرنة
	75 - نُظر إلى ترتيبات العمل المرنة في بادئ الأمر على أنها فائدة يستفيد منها الموظف ولكنها الآن تُعتبَر أداة قوية لتحقيق تغيير فعال في المنظمة والتشجيع على تحقيق التوازن بين العمل والحياة الخاصة وزيادة الإنتاجية. وتوجد حالياً أربعة ترتيبات عمل متاحة للموظفين في الأمانة العامة للأمم المتحدة():
	• ساعات العمل المتداخلة
	لكل مركز من مراكز العمل فترة عمل أساسية يُتوقَّع أثناءها وجود الموظفين في مكان العمل. ويجب أن يكمّل الموظف باقي ساعات العمل إما قبل الفترة الأساسية أو بعدها أو أن يكمّل جزءاً منها قبلها وجزءاً بعدها.
	 جدول العمل المضغوط: عشرة أيام عمل في تسعة
	تُضغط جميع ساعات العمل أثناء فترة عشرة أيام عمل لكي تُؤدى في تسعة أيام عمل عن طريق توزيع ساعات اليوم العاشر على هذه الأيام التسعة. ويُسمح للموظفين، وهم يفعلون ذلك، بأخذ اليوم الأخير من أسبوع العمل المعتاد راحة، مرة كل أسبوعين.
	 انقطاع مقرر عن العمل لمزاولة أنشطة التعلّم الخارجي
	يجوز للموظفين الراغبين في حضور أنشطة تعلّم تتصل بتطوريهم مهنياً أن يطلبوا فترات انقطاع عن العمل تصل إلى ثلاث ساعات في اليوم بحد أقصى قدره يومان في الأسبوع. والساعات المأخوذة أثناء أسبوع معين يجب التعويض عنها أثناء ذلك الأسبوع.
	 العمل بعيداً عن المكتب (العمل عن بعد)
	يجوز للموظفين أن يعملوا ما يصل إلى يومي عمل في الأسبوع يقضونهما في مكان عمل بديل، شريطة أن تكون لديهم إمكانية الاستعانة بالأجهزة الضرورية وأن يكون من الممكن الوصول إليهم عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني.
	76 - ومع وجود مواعيد عمل مرنة مدروسة جيداً وموظفين يشعرون بالمسؤولية، يمكن لجهات العمل أن تستفيد أيضاً. فقد ثبت أن مواعيد العمل المرنة ترفع الروح المعنوية وتزيد من الولاء والإنتاجية؛ وتحسّن التوظيف؛ وتقلل من حدوث حالات غياب غير مقررة. وهذه المواعيد هي أيضاً أداة حاسمة للاحتفاظ بالموظفين ذوي الخبرة والقيمة، مما يوفّر على جهة العمل ما يُتكبَّد من وقت ومصروفات في عمليات التوظيف وتدريب البدلاء(). ويمكن أن يسفر نظام أوقات العمل المرنة عن قيام الموظفين باستخدام وقت رسمي أقل في الأمور الشخصية بالنظر إلى أنه ستتوافر لديهم المرونة في تحديد وقت مواعيدهم. ويمكن لجدول العمل الزمني هذا أن يزيد من إنتاجية الموظفين لأنه يكون بإمكانهم الترتيب لأن يعملوا أثناء أكثر الساعات إنتاجية بالنسبة إليهم. وتوجد فائدة أخرى تتمثل في زيادة ساعات العمل بالنسبة إلى جهات العمل التي لديها عملاء في مناطق زمنية مختلفة. وبينما لا توجد إحصاءات تؤكد أن ساعات العمل المرنة تُسفر عن خفض فترات الغياب في إجازات مرضية، ستقوم وحدة التفتيش المشتركة باستعراض هذه المسألة في تقرير قادم.
	باء - إدارة مسائل الصحة والإنتاجية
	77 - يؤكد المفتشون على أنه بسبب عدم وجود بيانات كافية بشأن الإجازات المرضية لا يتسنى تقديم تحليل على نطاق المنظومة لمسألة التغيّب في إجازات و/أو بشأن التكاليف المباشرة وغير المباشرة للمرض، بما في ذلك مسألة ”التواجد في العمل“. و‘التواجد في العمل‘ يعني المجيء إلى العمل أثناء المرض مما يُسفر عن حدوث انخفاض في الإنتاجية. وهو يشمل أيضاً الموظفين الذين ”يتقاعدون أثناء العمل“ أي ببساطة أولئك الذين تخلوا عن العمل ولا يؤدون مهامهم بحيث يتعين على الآخرين تحمل العبء.
	78 - واستجابةً مباشرة للحاجة إلى إدارة متكاملة لصحة وعافية القوة العاملة، جرى التفكير في نموذج جديد، هو ‘عملية إدارة الصحة والإنتاجية‘، وجرى استحداثه في الولايات المتحدة. ويعكس هذا النموذج التحول في نماذج الرعاية الصحية مع التأكيد على إدارة الصحة والإنتاجية للقوة العاملة من أجل تحسين أداء العمل(). ويمكن أن يُعرَّف هذا النموذج بأنه الإدارة المتكاملة للمخاطر الصحية ومخاطر الإصابات وللمرض المزمن والإعاقة بغية خفض مجموع التكاليف الصحية للموظفين، بما في ذلك النفقات الطبية المباشرة، والغياب غير الضروري عن العمل، وفقدان الأداء في مكان العمل().
	79 - وتشمل برامج ‘إدارة الصحة والإنتاجية‘، في جملة أمور، المبادرات التالية المتعلقة بمكان العمل():
	 النهوض بالصحة، بما في ذلك إدارة برامج الصحة أو العافية؛
	 إدارة المرض، بما في ذلك البرامج المتعلقة بالفحص أو بإدارة الرعاية أو بإدارة الحالات؛
	 إدارة الطلب، بما في ذلك برامج الرعاية الذاتية والخط الهاتفي لاستدعاء الممرضات؛
	 برامج مساعدة الموظفين الرامية إلى تناول الصحة السلوكية()، ومكافحة إساءة استخدام العقاقير أو المشاكل العاطفية المتصلة بالعمل؛
	 البرامج المتعلقة ب ‘العودة إلى العمل‘؛
	 خدمات إدارة المواد الصيدلية.
	80 - والحفاظ على بيئة عمل صحية هو شرط لا بد منه للحد من حالات التغيّب عن العمل بسبب الإجازات المرضية، بما يجعل المفتشين ينصحون المنظمات والكيانات بالنظر في الأخذ بنماذج ‘إدارة الصحة والإنتاجية‘ في مكان العمل.
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	شرح الرموز: ش: توصية لاتخاذ قرار من جانب الجهاز التشريعي.
	ن: توصية لاتخاذ إجراءات من جانب الرئيس التنفيذي. 
	  : توصية لا تتطلب اتخاذ إجراء من جانب هذه المنظمة.
	التأثير المنشود: (أ) تحسين المساءلة   (ب) نشر أفضل الممارسات   (ج) تعزيز التنسيق والتعاون   (د) تعزيز الضوابط والامتثال   (ﻫ) تعزيز الفعالية   (و) تحقيق وفورات مالية ذات شأن 
	(ز) زيادة الكفاءة    (ح) تأثيرات أخرى.
	* تشمل جميع الكيانات الواردة في الوثيقة (ST/SGB/2002/11) ما عدا الأونكتاد، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية - الموئل، ومفوضية شؤون اللاجئين، والأونروا.




