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رحلة اليونيسف يف التحول املؤسيس

منذ أكرث من 70 عاماً، اجتذبت اليونيسف أجياالً من النساء والرجال املوهوبني 

واملخلصني لخدمة احتياجات األطفال والشباب.

واليوم، يعمل أكرث من 15,000 من موظفي اليونيسف يف أكرث من 190 دولة، مبا 

يف ذلك بعض أقىس األماكن يف العامل، للوصول إىل األشخاص األكرث احتياجاً 

للمساعدة.

مثل أي منظمة كبرية ال مركزية، يجب أن تعكس ثقافتنا طبيعة مهمتنا. ال يوجد 

تفريق بني شخص وآخر.

كيف نتعامل مع بعضنا البعض، وكيف نتحاور ونتواصل مع بعضنا البعض، 

كزمالء.

كيف نعمل معاً يف جميع املكاتب وأماكن العمل وما بينها.

كيف نتبنى الشمول يف جميع مستويات منظمتنا.

كيف نتعامل بأخالق ونزاهة يف كل ما نقوم به.

كيف نعمل مع الرشكاء يف البيئات املعقدة التي تسبب إجهاداً كبرياً.

كيف مننع حدوث االستغالل واالعتداء الجنسيني عىل النساء واألطفال يف عملنا.

كيف ننهي جميع أشكال املضايقات وسوء املعاملة بحق موظفينا يف كل 

املكاتب.

كيف نضع ونطبق آليات مساءلة يستخدمها املوظفون ويثقون بها.

كيف ندعم املهام الوظيفية ملوظفينا.

ودوماً، يجب أن تتطابق هذه العنارص مع مهمتنا وقيمنا التنظيمية املتمثلة يف 

تقديم الرعاية وبذل االحرتام وإعالء النزاهة والثقة واملساءلة.

واليونيسف ليست وحدها يف طرح هذه األسئلة.

تبدو الحركات العاملية مثل metoo# )وأنا أيضاً( و aidtoo# )اإلغاثيون أيضاً( 

نداًء عاملياً لزيادة املساءلة ملرتكبي جميع أشكال املضايقة وإساءة املعاملة — مبا 

يف ذلك يف مجال التعاون الدويل.

يف اليونيسف، نريد دامئاً أن نكون مثاالً يحتذى به، لذلك ألقينا نظرة فاحصة عىل 

املَواِطن التي نجحنا فيها كمنظمة — وتلك التي فشلنا فيها.
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أين كنا

منذ البداية، وضع مديرنا التنفيذي معياراً عالياً: عدم التسامح مطلقاً مع جميع 

أشكال التحرش الجنيس والتحرش عامة وإساءة استخدام السلطة. وهذا يشمل 

السلوكيات غري املقبولة مثل التنمر والرتهيب. ويف الوقت نفسه، يجب أن تعمل 

اليونيسف بقوة أكرب ملنع االستغالل أو االعتداء الجنسيني عىل األطفال والنساء 

الذين نخدمهم.

هت اليونيسف إىل إعداد سلسلة من التقارير  بني عامي 2018 و2019، َوجَّ

والتقييامت قدمت نظرة واقعية عن ثقافة اليونيسف، وكيف لنا أن نعمل معاً، 

وما ميكننا القيام به عىل نحو أفضل أثناء تنفيذ مهمتنا.

وقد متّخضت التقارير املختلفة أن لدى موظفي اليونيسف فخراً كبرياً والتزاماً 

عميقاً برسالة املنظمة.

ومن ناحية أخرى، كشفت التقارير أيضاً عن بعض املجاالت األساسية يف عملنا مل 

يلق فيها دامئاً سمو مهمتنا مستوى الدعم والرعاية الذي يحتاجه املوظفون 

ويستحقونه أثناء قيامهم بعملهم الحيوي. كام كشفت التقارير عن بعض أوجه 

القصور يف أنظمتنا وذلك يف القدرة عىل الحامية من االستغالل واالعتداء 

الجنسيني واالستجابة لهام، تجاه من نحن مفوضون لخدمتهم وحاميتهم.

وفيام ييل بعض استنتاجات التقارير:

ثقافة مقلقًة قامئة عىل حصد »النتائج بغض النظر عن التكاليف« وهو األمر   •

الذي رمبا قد شجع عىل بعض االنتهاكات مثل التنمر والتحرش؛

ثقافًة إدارية تتسم باالستبدادية عوضاً عن تكريس التمكني، ازدادت سوءاً   •

بسبب انعدام املساءلة اإلدارية؛

خوف املوظفني من التحدث عن املخالفات؛  •

االفتقار إىل الثقة يف آليات الشكاوى يف املنظمة، وقدرتها عىل التحقيق يف   •

حاالت التحرش الجنيس أو سوء استخدام السلطة والفصل فيها؛

نظام موارد برشية مل يتمحور حول احتياجات األفراد من موظفينا؛  •

استمرار اختالالت التوازن بني الجنسني عىل مستويات عديدة يف املنظمة؛  •

انقسامات تنظيمية متعلقة باملرشفني واملديرين؛ وباملوظفني الوطنيني   •

والدوليني؛ ومبوظفي الخدمة العامة واملوظفني الفنيني؛ وباألسس عرقية 

واإلثنية؛ وبالتعبري القائم عىل نوع الجنس والتوجه الجنيس؛

النهج الذي يهدف إىل الحامية من االستغالل واالعتداء الجنسيني والتصدي   •

لهام مفكك، سواًء داخل اليونيسف أو يف منظومة األمم املتحدة ككل — ومل 

تعط الثقافة التنظيمية القامئة لهذه القضية األولوية التي تستحقها؛ و

فشل االتصاالت الداخلية يف وظيفتها عرب االحتفاء بتنوع اآلراء واملعارضة   •

البناءة.

إذا تركت هذه املسائل دون حّل، فإن كل هذه اإلخفاقات ستؤدي إىل تقويض 

مهمتنا وتفويضنا وإحرازنا للنتائج الواجب تحقيقها لصالح األطفال والشباب.

وقد متّخضت التقارير املختلفة 
أن لدى موظفي اليونيسف 

فخراً كبرياً والتزاماً عميقاً برسالة 
املنظمة.
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أين سنذهب

مسلحني بالنتائج والبيانات والتوصيات الواردة يف هذه التقارير — وبدعم كامل 

من مجلسنا التنفيذي وموظفينا حول العامل — بدأت اليونيسف رحلة جديدة: 

تهدف إىل بناء مكان عمل أكرث أخالقيًة وشموالً ومتكيناً حيث يتمتع جميع 

املوظفني باالحرتام ليعملوا عىل متكني بعضهم البعض واالسرتشاد بآراء زمالئهم 

اآلخرين لبذل قصارى جهدهم يف خدمة أطفال العامل.

  إضاءة عىل: موظفي اليونيسف باألرقام

يبلغ العدد اإلجاميل للموظفني 15,278 موظفاً، 29٪ منهم من   -

املوظفني الفنيني الدوليني، و34٪ من املوظفني الفنيني الوطنيني، 

و37٪ من موظفي الخدمة العامة.

إن 48٪ من موظفينا هم من اإلناث. لقد وصلنا إىل التكافؤ بني   -

الجنسني عىل أعىل املستويات يف املنظمة )املديرين واملراتب 

الوظيفية األعىل(. ومع ذلك، هناك فجوة لصالح الرجال عىل مستوى 

 ،)P5 اإلدارة العليا مبارشة قبل مستوى منصب املدير )أي مستوى

حيث تشغل النساء 42٪ فقط من هذه املناصب.

54٪ من موظفي الفئة الدولية من دول الربامج )غري الصناعية(.  -

32٪ من موظفينا تحت سن 40.  -

75٪ من موظفينا يعملون يف مراكز عمل يسمح فيها باصطحاب   -

األرسة. 

12٪ من املوظفني يعملون بعقود مؤقتة، بينام 82٪ يعملون بعقود   -

محددة املدة أو مستمرة أو دامئة.

كام ولدينا 4,063 مستشاراً يعملون مع اليونيسف.  -

أكملنا توظيف 4,129 شخصاً يف عام 2019، حيث استغرقنا 59 يوماً   -

يف املتوسط إلمتام عملية التوظيف. كانت املدة الزمنية الالزمة 

للتوظيف ضمن السياقات اإلنسانية أرسع )نحو 45 يوماً(. 

ارتفعت نسبة املوظفني املستفيدين من إحدى ترتيبات العمل املرنة   -

من 7٪ إىل 29٪ يف عام 2019.
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يجب أن نخلق ثقافة ال يتم فيها تشجيع 
»التحدث برصاحة« فحسب، بل مكافأة 

املتحدث أيضاً — ثقافة تقيض عىل الخوف من 
االنتقام، وتعطي الثقة بأن النظام يعمل كام 

ينبغي.

أوالً، نقوم بتحسني جذري آلليات املساءلة واالستجابة وذلك يف حالة ارتكاب 

األخطاء.

يجب أن يثق املوظفون يف أنظمتنا وأن يطمئنوا أّن املخالفات املُبلغِ عنها 

ستخضع للتحقيق والحكم والعقاب بكل رسعة وفعالية ونزاهة. يجب أن نخلق 

ثقافة ال يتم فيها تشجيع »التحدث برصاحة« فحسب، بل مكافأة املتحدث أيضاً 

— ثقافة تقيض عىل الخوف من االنتقام، وتعطي الثقة بأن النظام يعمل كام 

ينبغي.

وللقيام بذلك، نحن ملتزمون بإنشاء طيف متنوع من االستجابات يقابل مجموع 

السلوكيات املرتكبة.

وهذا يعني إيجاد آلية تبتعد عن التدخل قدر اإلمكان وتهدف إىل حل النزاعات 

الفردية يف أقرص وقت ممكن — مبا يف ذلك عرب اتباع آلية الوساطة. ويتاح 

للموظفني الوصول ملجموعة من اآلليات غري الرسمية لحل النزاعات، مبا يف ذلك 

أمني املظامل وخدمات الوساطة يف األمم املتحدة.

وهذا يعني أيضاً زيادة حجم كادر التحقيق ومهاراته وتنوعه ملعالجة األمور 

األكرث خطورة، مبا يف ذلك التحقيقات يف القضايا / النزاعات بني األشخاص، والتي 

يزداد عدد املوظفني املُبلّغني عنها — وهي عالمة عىل الثقة املتزايدة يف نظامنا.

كام نقوم بتوسيع خدمات الدعم للضحايا والناجني والشهود، ونعمل بصورة 

جزئية عىل إضفاء الالمركزية لخدماتنا يف التحقيق حتى تكون أقرب إىل حيث 

يعمل غالبية موظفي اليونيسف، مع افتتاح مكتب جديد يف مركز الخدمات 

املشرتكة يف بودابست كخطوة أوىل.

ونحن نتعهد مبشاركة املوظفني أحدث املعلومات املتعلقة بالتحقيقات والقضايا 

التأديبية عىل نحو أكرث منهجية. وتشمل هذه التحديثات طبيعة سوء السلوك 

املرتكب والعقوبة املفروضة.

  إضاءة عىل: الوساطة

وكجزء من تحسني استجابتنا للشكاوى الواقعة، تقدم اليونيسف 

ومكتب أمني املظامل لصناديق وبرامج األمم املتحدة خدمات وساطة 

إضافية ملوظفي اليونيسف.

تتاح للموظفني الفرصة لطرح مخاوفهم ورفع القضايا عىل نحو غري 

رسمي إىل هيئة مستقلة ورسية )مكتب أمني املظامل( وستتم 

معالجة هذه القضايا بطريقة أرسع وأقل تدخالً من عملية التحقيق 

الرسمية. يجب أن يكون االتصال بأمني املظامل من الخطوات األوىل 

الطبيعية يف السعي إىل حل غري رسمي للمسائل املتعلقة مبكان 

العمل. نأمل أن يحدث هذا االتصال يف األسبوع األول من بعد 

وقوع الحادثة.

يتقن الوسطاء كل لغات األمم املتحدة، وهم جاهزون دامئاُ 

 للمساعدة عىل الربيد اإللكرتوين 

وبالهاتف: 
ombudsmediation@fpombudsman.org 

+1 646 781 4083
،

mailto:ombudsmediation%40fpombudsman.org?subject=
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نحن نقوم بتنفيذ دمج تدريجي ضمن »اإلدارة 
بأسلوب املصفوفة« )إضافة مرشف ثان 

للموظفني( لتعزيز املساءلة عن األداء، وتشجيع 
التعاون عرب مجاالت العمل املختلفة، والتخلص 
من االنغالق بني املجموعات، وتزويد موظفينا 

بتقييامت أكرث تنوعاً حول أدائهم وسبل تطوير 
حياتهم املهنية.

ثانياً — نقوم بإصالح نظام املوارد البرشية لدينا لجعله أكرث »تركيزاً عىل 

األفراد«.

منذ أن ينضم الزميل الجديد إىل طاقم اليونيسف، وطيلة تطوره يف فرتة حياته 

املهنية، إىل انفصاله أو تقاعده من منظمتنا، فإنه يستحق منا كامل الدعم يف 

»دورة حياته« الوظيفية.

للقيام بذلك، أنشأنا إطار عمل جديد للكفاءة يحدد السلوكيات املتوقع أن يلتزم 

بها املوظفون يف كل مكاتبنا. انطالقاً من قيم اليونيسف األساسية، فإن اإلطار 

الجديد املوضوع أصبح يتضمن مثاين مجموعات سلوكية مطلوبة وهي: بناء 

الرشاكات والحفاظ عليها، وإظهار الوعي الذايت والوعي األخالقي، وأخذ زمام 

القيادة لتحقيق نتائج املؤثرة، واالبتكار واحتضان التغيري، وحسن إدارة الغامض 

من األمور وُمعّقدها، والتفكري والترصف عىل نحو اسرتاتيجي والعمل بأسلوب 

تعاوين مع اآلخرين و العمل عىل رعاية وقيادة وإدارة األفراد. سنستخدم هذا 

اإلطار لتقييم أداء موظفينا عىل مدار العام، وكجزء من عملية التوظيف لدينا.

نحن نقوم بتنفيذ دمج تدريجي ضمن »اإلدارة بأسلوب املصفوفة« )إضافة 

مرشف ثان للموظفني( لتعزيز املساءلة عن األداء، وتشجيع التعاون عرب مجاالت 

العمل املختلفة، والتخلص من االنغالق بني املجموعات، وتزويد موظفينا 

بتقييامت أكرث تنوعاً حول أدائهم وسبل تطوير حياتهم املهنية.

نحن نواصل تحسني دقة وجودة عمليات التوظيف لدينا، من خالل الفحوص 

اإلضافية — مبا يف ذلك قاعدة بيانات تشمل كل الوكاالت ضمن منظومة األمم 

املتحدة — والتقييامت الخارجية وزيادة التحقق من املؤهالت، مبا يف ذلك 

مراجعة أولئك الذين أرشف عليهم املرّشح.

ونحن نستثمر، كأولوية بالنسبة لنا، يف بناء مهارات مجموعتني من موظفي 

اليونيسف: املوظفون الوطنيون واملديرون من املستوى املتوسط.

 Impact( بالنسبة للموظفني الوطنيني، نقدم برنامجني جديدين: برنامج التأثري

Program(، لبناء املهارات األساسية التقنية منها والشخصية للموظفني الذين 

يرغبون يف البقاء يف بلدهم، وبرنامج الوصول )Reach Program( ملنح املوظفني 

الذين سينتقلون إىل وظيفة دولية املهارات والدعم الذي يحتاجونه أثناء انتقالهم.

أما بالنسبة للمديرين من املستوى املتوسط، فإننا نسعى إىل رفع مستوى برنامج 

التدريب الرئييس لدينا، عرب الدورة املتقدمة يف اإلدارة )MMC(، والتي وصل 

عدد املشاركني فيها نحو 33٪ من كل مديرينا مع نهاية 2019. نخطط اآلن 

للوصول إىل 50٪ بحلول نهاية عام 2020. تكّمل برامج التعلم هذه الربامج 

األخرى املوجودة بالفعل لكبار املديرين، مبا يف ذلك تلك الخاصة مبمثيل املكاتب 

القطرية واملديرين ونوابهم.

  إضاءة عىل: برنامج ›أناس من اليونيسف‹

برنامج ›أناس من اليونيسف‹ 

Humans of UNICEF هو برنامج 

تقديري يرشف عليه موظفو املنظمة، 

يقوم بتحديد عدد من الزمالء ويحتفي 

بهم، من األفراد الذين يجّسدون قيم 

اليونيسف بطريقة تشجع وتخلق ثقافة 

عمل أفضل.

بتقدير الزمالء الذين يظهرون قيم اليونيسف املتمثلة بحسن 

الرعاية واالحرتام والنزاهة واألمانة وحس املساءلة — ومن خالل 

مشاركة قصصهم تلك — فإننا نقّر أن هذه السلوكيات اليومية 

تخلق ثقافة عمل تنمي وتحتفي بأعظم مصدر لقوتنا: موظفونا.

يقوم املوظفون برتشيح زمالئهم ومديريهم الذين ميثلون قيمة 

أساسية واحدة أو أكرث من قيم اليونيسف. تتم مراجعة قامئة 

املرشحني مرة واحدة كل الشهر من قبل لجنة رسية من األقران. 

يشمل برنامج أناس من اليونيسف جميع املوظفني، ويف كل 

مستويات املنظمة، بغض النظر عن نوع العقد.
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نحن نعزز تواصلنا مع زمالئنا يف كل مكان بشأن 
السلوكيات األخالقية، للتشديد عىل الترصف 

بأخالقية عالية ونزاهة يف كل ما نقوم به، داخل 
وخارج مكان العمل، فهذه السلوكيات هي جزء 

أسايس من ثقافة اليونيسف.

إضاءة عىل: دور اليونيسف بصفتها »نصرية   
الحامية من االستغالل واالعتداء الجنسيني 

والتحرش الجنيس«

يف الفرتة بني عامي 2018–2019، كانت املديرة التنفيذية 

لليونيسف، السيدة هرنييتا فور، هي نصرية ›اللجنة الدامئة املشرتكة 

بني الوكاالت املعنية بالحامية من االستغالل واالعتداء الجنسيني 

والتحرش الجنيس‹.

وقد ركزت يف جدول أعاملها عىل ترسيع عمل الحامية من 

االستغالل واالعتداء الجنسيني يف السياقات اإلنسانية حيث تكون 

املخاطر هي األعىل، وتعزيز األنظمة عىل املستوى القطري للحامية 

من االستغالل واالعتداء الجنسيني واالستجابة لهام.

تعمل الفرق اإلنسانية القطرية اآلن عىل دمج نهج الوقاية 

واالستجابة للحامية من االستغالل واالعتداء الجنسيني ضمن عملها، 

وتتابع الفرق التقدم املحرز يف إعداد التقارير، ومساعدة الضحايا، 

واملساءلة والتحقيقات.

ملزيد من املعلومات عن دور اليونيسف نصريًة لهذا، انظر تقرير 

املنارصة الصادر عن اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت 

واليونيسف للفرتة 2018–2019. ويف شهر أيلول / سبتمرب 2019، 

تولت املفوضية السامية لشؤون الالجئني دور الريادة يف الحامية من 

االستغالل واالعتداء الجنسيني والتحرش الجنيس.

ثالثاً —نعزز تجسيدنا لقيمنا األساسية املتمثلة يف الرعاية واالحرتام والنزاهة 

واألمانة واملساءلة، يف كل يوم ويف كل مكتب.

يشمل ذلك حلقات عمل تهدف لزيادة وعي املوظفني حول كيفية عيش القيم 

األساسية لليونيسف، ومناقشة التحيزات غري الواعية لألفراد، والتي ميكن أن تؤثر 

عىل زمالئهم. نجري أيضاً مناقشات هادفة لقياس وجهات نظر مجموعات بعينها 

من املوظفني — عىل سبيل املثال، فئة شباب اليونيسف تحت سن 35 عاماً — 

وتحديد أي مشاكل يواجهونها يف مكان عملهم.

نحن نعزز تواصلنا مع زمالئنا يف كل مكان بشأن السلوكيات األخالقية، للتشديد 

عىل الترصف بأخالقية عالية ونزاهة يف كل ما نقوم به، داخل وخارج مكان 

العمل، فهذه السلوكيات هي جزء أسايس من ثقافة اليونيسف.

تجد بعض املكاتب طرقاً جديدة لالحتفال بإنجازات املوظفني من خالل النرشات 

اإلخبارية للمكاتب، لتعرب عن تقديرها لهم خالل االجتامعات التي تضم جميع 

املوظفني و »لوحات الرشف«.

ويف عام 2018، أصبحت اليونيسف أول وكالة تابعة لألمم املتحدة تحصل عىل 

شهادة العوائد االقتصادية للمساواة بني الجنسني من املستوى الثاين — وهي 

منهجية التقييم العاملية الرائدة للمساواة بني الجنسني.

نتيجة آللية الحصول عىل شهادة العوائد االقتصادية للمساواة بني الجنسني، 

قامت اليونيسف بترسيع اإلجراءات املتخذة لتحقيق التكافؤ بني الجنسني يف 

التوظيف، وتطبيق ترتيبات العمل املرنة — مام أدى إىل استخدام 30٪ تقريباً من 

موظفينا لهذه الرتتيبات، كان ثلثاهم من اإلناث.

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2019-12/IASC Championship 2018-2019 v11 WEB.pdf
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ما يأيت بعد ذلك.

وليك نبقى عىل املسار الصحيح، فسنعزز املسح االستقصايئ السنوي العاملي 

للموظفني باستبيان رسيع شهري ُمْغفل؛ وهذا سيساعد لجمع تصورات املوظفني 

حول رحلتنا يف التغيري الثقايف يف قاعدة بيانات واحدة متنح كل مكتب »بطاقة 

أداء« توضح مدى تقدمه.

سنواصل العمل عن كثب مع رابطات املوظفني املحلية والعاملية، وذلك من خالل 

نهج موسع لالتصاالت الداخلية يستخدم منصات مختلفة إلرشاك املوظفني مبارشة 

— بداية من اللقاءات الدولية إىل املحادثات املبارشة بني املوظفني يف املكاتب 

اإلقليمية والقطرية، ومع كبار القادة يف املقرات. أصبحت شبكة اإلنرتانت املعاد 

تصميمها أكرث استجابة الحتياجات املوظفني، كام يتّح من مشاركة املوظفني غري 

املسبوقة يف برنامجنا الجديد لتقدير املوظفني »أناس من اليونيسف«.

وطيلة رحلتنا، سنشارك تجاربنا مع جميع رشكائنا: الدول األعضاء يف األمم املتحدة 

وأعضاء املجلس التنفيذي لليونيسف ورشكاء التنمية اآلخرون. يف الوقت الذي 

تتطلع فيه منظومة األمم املتحدة ككل إىل اجتذاب قوة عاملة ديناميكية 

وموهوبة، تفخر اليونيسف بتقديم أفكارنا واسرتاتيجياتنا لتحسني مكان عملنا 

ذي الطابع »العاملي« حقاً، ولنتعلم من تجارب اآلخرين يف منظومة األمم املتحدة 

وخارجها.
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واألهم من ذلك، فقد تعلمنا أن طريقة عملنا، 
وكيفية تقديم نتائج تصب يف مصلحة األطفال، 

أمران ال ميكن فصلها عن نتائج عملنا نفسه. 
بصفتنا منظمة تدافع عن حقوق األطفال عىل 

مستوى العامل، يجب علينا نحن، اليونيسف، أن 
ندافع عن نفس املعايري عندما يتعلق األمر 

مبوظفينا.

كلمة أخرية

نحن منيض قدماً وبرسعة ولقد تعلمنا الكثري بالفعل يف وقت قصري.

لكن تغيري الثقافة التنظيمية مرشوع قائم بحد ذاته وسيستغرق بعض الوقت. يف 

منظمة معقدة وكبرية وال-مركزية مثل اليونيسف، لن يأيت التغيري بني عشية 

وضحاها.

ونحن نواصل التعلم أثناء القيام بعملنا.

لقد تعلمنا أهمية التواصل مع كل من القادة اإلداريني واملوظفني يف جميع 

مستويات املنظمة — يف جميع أنحاء البالد، واملكاتب اإلقليمية، ومكاتب املقرات 

الرئيسية — للتأكد من أن الجميع يعي متاماً التغيريات املحدثة، وكيف ميكن لهم 

أن يساهموا فيها، وكيف سيتأثرون بها..

لقد تعلمنا أننا بحاجة إىل الرتكيز عىل تغيري سلوكنا وبالتوازي كذلك العمل عىل 

تغيري أنظمتنا. نحن بحاجة إىل القيام بكال األمرين، حتى ترتسخ تغيرياتنا وال متّحي 

مبرور الزمن.

واألهم من ذلك، فقد تعلمنا أن طريقة عملنا، وكيفية تقديم نتائج تصب يف 

مصلحة األطفال، أمران ال ميكن فصلها عن نتائج عملنا نفسه. بصفتنا منظمة 

تدافع عن حقوق األطفال عىل مستوى العامل، يجب علينا نحن، اليونيسف، أن 

ندافع عن نفس املعايري عندما يتعلق األمر مبوظفينا.

فوائد هذه الرحلة ضخمة. بينام نبني اليونيسف يف الداخل، فإننا نبني عاملاً 

أفضل لألطفال والشباب. إن ثقافة عمل أكرث احرتاماً وقامئة عىل القيم ستجعلنا يف 

نهاية املطاف أكرث فعالية يف تحقيق مصالح األطفال، يف كل مكان نعمل فيه.

مع بداية عام 2020، سنواصل تحسني هذه املنظمة، ونحافظ عىل حافزنا للتغيري. 

.orgculture@unicef.org ملعرفة املزيد، يرجى االتصال بنا عىل بريد
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