
 موظفو األمم المتحدة في جنيف يضربون عن العمل

  .يعتزم موظفو األمم المتحدة في جنيف اإلضراب عن العمل الثالثاء المقبل نصف يوم، احتجاجا على االقتطاعات في الرواتب

ي فيعتزم موظفو األمم المتحدث في جنيف اإلضراب عن العمل الثالثاء المقبل نصف يوم، احتجاجا على االقتطاعات 

 .الرواتب

وقال إيان ريتشاردز، رئيس مجلس التنسيق بين نقابات وجمعيات العاملين باألمم المتحدة في جنيف "لقد جربنا في السابق 

 ."أشكاال أخرى من االحتجاجات لم تؤت ثمارها، ولم يتركوا لنا أي خيار آخر

اء املين الذين سيستجيبون لدعوة اإلضراب الثالثونقلت "فرانس برس" عن ريتشاردز قوله: إنه ال يعرف بالتحديد عدد الع

 ."مع األمم المتحدة في جنيف. وتدارك "إال أننا نتوقع بالطبع أن يكون لهذا األضراب تأثير 9500من بين العاملين الـ

وتتزامن هذه الدعوة لالضراب مع توقع وصول نحو مئة رئيس دولة، أو وزير، أو ممثل دولة إلى جنيف للمشاركة في 

 .لمجلس حقوق اإلنسان. كما تعقد خالل األيام القليلة المقبلة اجتماعات في إطار مؤتمر نزع السالح 37الدورة الـ

وكانت النقابات الممثلة للعاملين في األمم المتحدة بجنيف قد وجهت نهاية األسبوع الماضي رسالة إلى المسؤولين عن الوكاالت 

 ."ى أن إضراب الثالثاء "لن يكون سوى أول يوم من تحرك ستليه تحركات أخرىالتابعة لالمم المتحدة، شددت فيها عل

ونددت الرسالة بـ"تدهور شروط عمل موظفي األمم المتحدة في العالم". واعتبرت أن "سمعة األمم المتحدة كمؤسسة تتعاطى 

 ."مع العاملين فيها باحترام وعدالة قد تشوهت

في المائة على أن يحصل انخفاض ثان في يونيو  3.5ضت الشهر الماضي بنسبة وأوضح ريتشاردز أن رواتب العاملين خف

 في المائة. 5بنسبة 

 

 اختتام دورة األلعاب الشتوية

انتهت دورة األلعاب األولمبية الشتوية في مدينة سوتشي الروسية مساء األحد, وسط إشادة من جانب اللجنة األولمبية الدولية 

  .األولمبيادبجهود روسيا في تنظيم هذه 

وشارك في حفل  الختام الذي استغرق ساعتين في استاد فشت األولمبي جوقة موسيقية من ألف طفل وأداء منفرد من راقصي 

 .الباليه من مسرحي البولشوي وماريسنكي مع عرض للرياضيين, في استعراض للجذور الثقافية الروسية

قال توماس باخ رئيس اللجنة االولمبية الدولية: "أتينا باحترام كبير للتاريخ الغني  وفي أول تعليق له علي دورة األلعاب,

والمتنوع لروسيا, ونغادر ونحن أصدقاء للشعب الروسي".وأضاف: "تمتعنا جميعا بظروف استثنائية في هذه األولمبياد 

  .الشتوي

 ة رائعة وتنظيم ال يشوبه شائبة ... والليلة يمكنناان مضيفينا الروس وعدوا بتوفير مالعب رياضية ممتازة  وقري أولمبي

القول  ان روسيا أوفت بكل ما وعدت به.  ان ما استغرق عشرات السنين في مناطق أخرى من العالم قد تم انجازه هنا في 

 سوتشي في سبعة أعوام فقط".

 

 


