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 المجلس التنفیذي
 ۱۰۱الدورة 
 ۲۰۱٥ سبتمبر/أیلول ۱۳،  كولومبیا، مدیین
 من جدول األعمال المؤقت ۳البند 

 
 
 

 تقریر رابطة الموظفین
 
 

 مقدِّمة أوال. 

 ، وباتت۱۹۷۷۱أُنِشئت الرابطة في العام  ظفین في منظمة السیاحة العالمیة.رابطة المو جانبأُِعد ھذا التقریر من  .۱
تتمثل أھداف الرابطة، من جملة أھداف أخرى، بحمایة الحقوق والمصالح الفردیة  .% من الموظفین۸۰تمثل  ۲۰۱٥في 

وأمینھا العام حول السیاسات المتصلة بالموظفین  للمنظمةألعضائھا والدفاع عنھا، وتقدیم اقتراحات إلى األجھزة اإلداریة 
  . مورفاھتھ

لت ھاجًسات التي كانت لیھدف ھذا التقریر إلى تقدیٍم عرٍض موجز عن األمور أو المجاال .۲ ة أو شكَّ  ھا أھمیة خاصَّ
أساسیاً بالنسبة إلى موظفي المنظمة، وانعكاساتھا على نجاح األمانة وأدائھا المتجانس ككیاٍن متكامل، وعلى بیئة عملھا 

 والخدمات التي توفرھا لألعضاء.

 التحسینات واألولویات . ثانیا

ه موظفو منظمة السیاحة العالمیة بأنَّ العمل لصالح منظومة األمم المتحدة عموًما ومنظمة السیاحة في البدایة،  .۳ ینوِّ
القضاء على الفقر، والتنمیة  –على نشر ُمثُل األمم المتحدة ومبادئھا  السھروامتیاز. إنَّ  ھو شرٌف لھمالعالمیة خصوًصا 

التفاھم الدولیَّین، والعمل على تنمیة ون، واالستدامة البیئیة، ودعم السالم العادلة والمنصفة للجمیع، والمساواة بین الجنسی
ٍك للتنمیة االقتصادیة االجتماعیة  سبل العیش المستدامة والمساھمة في الوقت نفسھ في حمایة  وإیجادوتعزیز السیاحة كمحرِّ

 . لعملنامغًزى ھو ما یعطي معنًى و –وحفظ الثروات الطبیعیة والثقافیة حول العالم 

تكالیف الموظفین على مدى بالنسبة إلى  مي الصفري التي اعتمدتھا المنظمةولكْن، بالنظر إلى سیاسة النمو االس .٤
المالیة، حیث أنَّنا مضطرون إلى والسنوات الماضیة، واجھنا وما زلنا نواجھ بعض الضغوط على مستوى الموارد البشریة 

ضنا با  ألعضاء.للتالي إلى خطر تراجع جودة الخدمات التي نوفّرھا بذل المزید بموارد أقل، ما یعرِّ

ظروف العمل المتبعة في ظروف عملھا مع في الوقت نفسھ، تعمل المنظمة بشكٍل تدریجي منذ سنوات على مواءمة  .٥
إال أنَّھ ثّمة بعض المسائل  ،. وعلى الرغم من إحراز تقدٍم ملحوظ في عدٍد من المجاالتلألمم المتحدة تابعة وكاالت أخرى

 ۲۰۱٤األساسیة التي ال تزال قائمة والتي ُسلَِّط الضوء علیھا أیًضا في تقریر وحدة التفتیش المشتركة في 
(JIU/REP/2014/5). 

تجدر اإلشارة في ھذا الصدد إلى أنَّ الثغرة األكبر التي تواجھھا منظمة السیاحة العالمیة في ما یتعلق بمنظمات  .٦
وقد تمَّ التركیز على ھذه المسألة بوجٍھ  عدم وجود سیاسة رسمیة حول ترتیبات العمل المرنة.المتحدة األخرى ھي األمم 

أنَّ اعتماد سیاسة رسمیة بشأن . إنَّ رابطة الموظفین مقتنعة تماًما ۲۰۱٤خاص في تقریر وحدة التفتیش المشتركة للعام 

 .۱۹۸۹) منذ العام FICSAإنَّ رابطة موظفي منظمة السیاحة العالمیة عضو في االتحاد الدولي لرابطات موظفي الخدمة المدنیة (  ۱
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بعین االعتبار  واردھم البشریة بشكٍل أفضل، آخذةً الموظفین إدارة وقتھم وم ترتیبات العمل المرنة من شأنھ أن یسھِّل على
 تكالیف الموظفین. فيتمدید العمل بسیاسة النمو االسمي الصفري  بشكٍل خاصَّ 

مة إلى األعضاء من قبل الموظفین، وھي الحاجة إلى  .۷ برزت مسألة أخرى تؤثر على نوعیة وجودة الخدمات المقدَّ
ن للموظفینتطویر برنامج تد . إنَّ االستثمار في تدریب الموظفین ُیعدُّ استثماًرا في جودة الخدمة الموفرة ریبي ُمحسَّ

لألعضاء. على الرغم من أنَّ منظمة السیاحة العالمیة لدیھا میزانیة خاّصة بالتدریب، إّال أنَّ ھذه المیزانیة ترّكز بشكٍل 
 ۲۰۱۳الموظفین اقتراًحا في العام  مت رابطةوجیا المعلومات. ولقد قدَّ خاص على تعزیز المھارات اللغویة ومھارات تكنول

دعت الرابطة إلى االستعانة بشبكة وحول توفیر برامج تدریبیة مكثفة حول مجموعة متنّوعة من المواضیع التقنیة. 
توصیة واردة أیًضا في تقریر  –المعارف في المنظمة واألعضاء المنتسبین واالستشاریین من أجل توفیر ھذا التدریب 

باإلضافة إلى ذلك، ُیشار إلى أنَّ العدید من الموظفین یقومون حالًیا بمتابعة دراسات . ۲۰۱٤وحدة التفتیش المشتركة للعام 
ة منھم. لذلك، تعمل رابطة الموظفین  على وضع اقتراٍح بشأن تطویر سیاسة  في الوقت الحاضرجامعیة علیا بمبادرٍة خاصَّ

على  األمرة متعلقة بالتحصیل العلمي، تشمل ترتیبات العمل المرنة وخیارات اإلجازات المختلفة من أجل تسھیل خاصَّ 
الموظفین الذین یرغبون في تعزیز معارفھم مھاراتھم من أجل أداء المھام والمسؤولیات الُمناطة بھم بشكٍل أفضل. كما أنَّ 

 أنَّ اإلدارة لم تتخذ أي خطوة بعدبالنظر إلى  ۲۰۱۳خاص بالتدریب للعام الرابطة ستعمل أیًضا على تحدیث اقتراحھا ال
 حیال ذلك.

داخل المنظمة، وفًقا للتقریر المرفوع إلى الدورة المئة للمجلس التنفیذي بشأن  الجندريتوزیع ما یتعلّق بالفي  .۸
ولكن،  في المنظمة ھم من اإلناث.% من موظ٦۲، یتبیَّن أنَّ (CE/100/5(f)) ۲۰۱٥البشریة في أیَّار/مایو  الموارد

ة یضاعف عملًیا   أنَّ عدد النساء في فئة الخدمات، إّال الفنیةوعلى الرغم من وجود تكافؤ بین الرجال والنساء في الفئة  العامَّ
الموظفات لبیة ، في حین أّن غاالفنیةالفئة  ھم منالرجال في المنظمة  الموظفین وھذا یعني أنَّ غالبیةعدد الرجال. 

ة.  اإلناث یعملن ضمن فئة الخدمات قد ترقیَن في  اإلناث الموظفات باإلضافة إلى ذلك، وبالرغم من أنَّ العدید منالعامَّ
یبقى أنَّ فریق اإلدارة یتألف بالكامل من الرجال  الحال واقعأنَّ  وما فوق، إال  P4الفئة الفنیة السنتین األخیرتین إلى مستوى

 .حصًرا

، التي توفِّر إطاًرا للتقّدم المھني داخل المھني النموخطة إلنجازات التي تحقَّقت في الفترة األخیرة اعتماد من أھم ا .۹
دت رابطة الموظفین عدًدا  ة. في السنة الرابعة لتطبیق ھذه الخطة، حدَّ المنظمة. وقد شمل ذلك تطویر مالمح وظیفیة عامَّ

 من المسائل التي یجب معالجتھا، والتي یمكن أن تتلخص على الشكل التالي: 

إعادة  حاالتن خالل عملیة توظیف تنافسیة في ھا مالوظائف الجدیدة وملؤبأن یتّم اإلعالن عن كل ى وصَ یُ  •
 الھیكل التنظیمي أو إعادة تصنیف المراكز من قبل األمین العام.تنظیم 

، یُدَعى األمین العام وما فوق) P5 " (أي من الفئة الفنیة/أول"من فئة مدیر ومسؤول رئیسيعند ملء مركٍز  •
 النظام اإلداري للموظفین بإجراء عملیة اختیار تنافسیة وشفافة. بالقیام بذلك، یضمن (أ) من۱٥إلى تطبیق القاعدة 

، كما یضمن المساواة في المراكز الحّساسة في األمانةفي ھذه "أعلى معاییر األھلیة والكفاءة والنزاھة" األمین العام
  حقوق التطبیق بین الموظفین. 

 المھني. النمووافقة األمین العام على تطبیق ھذه التوصیات في تنفیذ خطة یسّر رابطة الموظفین أن تعلم األعضاء بم .۱۰

لة بالمعاونین الذین بات عددھم الیوم یقارب  .۱۱ من المسائل األخرى التي تثیر القلق مسألة االستعانة المتزایدة والمطوَّ
بین)، حیث یمثلون  ٥۰الـ ة في منظمة السیاحة العالمیة. وعلى % من إجمالي القوى العامل٤۰معاونًا (بما في ذلك المتدرِّ

لوظائف إداریة  تمَّ تعیِّینھالرغم من أنَّ المعاونین یُوظَّفون في العادة لمشاریع أو أنشطة قصیرة األمد، إال أنَّ العدید منھم قد 
نون خدماٍت أساسیة وحّساسة منذ فتراٍت طویلة من الزمن  ألكثر من أربع سنوات في كثیر من الحاالت.  -محوریة، وھم یؤمِّ

ین المعاونین، بما في ذلك الحد من فتراتھم التعاقدیة في المنظمة. یعمل األمین العام حالیًا على توحید عملیة اختیار وتعیِّ 
ة من اإلشارة إلى أنَّ  ولكْن، ال بدَّ  ل إلى حدٍّ بعید على المعاونین من أجل توفیر خدماتھا األساسیة، وعمًال ھ ثمَّ برامج تعوِّ

عدم  أومنذ فترٍة طویلة عقوًدا محدودة األجل  العاملین الموظفین المؤقتین بمنحیُوصى وحدة التفتیش المشتركة،  بتوصیة
 .تجدید عقودھم المؤقتة

ظفین، من جملة مھامھا الكثیرة، إلى مساعدة المنظمة على تحقیق أھدافھا، والعمل في الوقت نفسھ تسعى رابطة المو .۱۲
یُالحظ أنَّ العالقات الودیة السائدة بین الموظفین واإلدارة ھي عالقات قویة، وتود ضمان كفاءة األداء في األمانة.  على

لرئیس الجدید لقسم الموارد البشریة الذي بدأ فعًال بتطبیق ار اختیعن ارتیاحھا ال رابطة الموظفین أن تعرب في ھذا اإلطار
 ممارسات مبتكرة مرتبطة بالموارد البشریة في المنظمة.
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نوا أفضل  خلقتھدف رابطة الموظفین أوالً وأخیًرا إلى تسھیل  .۱۳ بیئة عمٍل مالئمة، یستطیع فیھا الموظفون أن یؤمِّ
 الخدمات الممكنة لألعضاء.

 
 اإلجراءات الواجب اتخاذھا من قبل المجلس التنفیذي . ثالثا

 المجلس التنفیذي مدعو إلى أن یوصي األمین العام بـ: .۱٤

وضع سیاسة شاملة حول ترتیبات العمل المرنة تماشیًا مع ممارسات وسیاسات األمم المتحدة، وانسجاًما مع  )أ (
 ؛۲۰۱٤تقریر وحدة التفتیش المشتركة للعام 

ع المواضیع للموظفینوتنفیذ برنامج تدریبي  )ب (  الموارد المالیة المتاحة من أجل تعزیز خبراتھم، وبالتاليب متنوِّ
 تحسین جودة الخدمة الموفَّرة لألعضاء؛

 العدد المتزاید للمعاونین الذین یؤدون أنشطة أساسیة؛ وإعادة النظر في )ج (

ة للمنظمة بشأن المساواة بین الجنسین وتمكی )د ( ن المرأة، كما ھو مقترح على ودعم تطویر وتطبیق سیاسة خاصَّ
 مستوى منظومة األمم المتحدة؛

 ومواصلة تطبیق خطة النمو المھني. )ه (
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