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 )و( 4البند 
 تقریر الموارد البشریة

 

  إجراء من قبل المجلس التنفیذي

 1مقررمشروع 

 إن المجلس التنفیذي،

 حول وضع الموارد البشریة في المنظّمة، في تقریر األمین العاموقد نظر 

 بالمعلومات المقّدمة بشأن الموارد البشریة في المنظّمة؛ علًما یحیط .1

یقوم بھ ھؤالء األشخاص حالیا في خدمة المنظمة، ولمساھمتھم في برنامج للعمل الذي  ویعرب عن ارتیاحھ .2
 عملھا، ال سیّما في ظل الطلب المتزاید على خدمات المنظمة على الرغم من مواردھا المحدودة؛

 دورة المجلس.لإلطالع على المقرر النھائي الذي یعتمده المجلس، یرجى مراجعة وثیقة المقررات التي تصدر بنھایة  .مشروع مقرر ھذا  1

 
 ملخص تنفیذي

 في تقریره عن رؤیة اإلدارة وأولویاتھا (الوثیقة كما حدده ھیكل األمانة العمل علىاألمین العام  یواصل
CE/108/5(b) rev.1 الموظفین وعدد مواردما أقر من ) ضمن. 

عدد اإلجمالي ال بلغ ،2019نیسان/أبریل  1 وفيوظائف للموظفین.  4تم شغل  ،عقب إصدار إعالنات الشواغر
 .63 منظمةال) في أمانة حاملي عقود الخدمةمن غیر الموظفین ( المستخدمینوعدد  ،موظفًا 82للموظفین 

لجعل المخطط أكثر  2016غیر الموظفین الذي تم تنفیذه في عام  مخططشامل بإعادة نظر على نحو حالیا  جريی
 في جمیع أنحاء المنظمة. وتناسقاشفافیة واتساقا 

الموظفین المعینین حدیثًا لدورھم وتعریفھم  استعداد جدید یھدف إلى تحسین توجیھيبرنامج  وضع یجريو
ألداء الحالي بحیث یتناسب مع األھداف التنظیمیة ویستفید بشكل نظام إدارة وتقییم ا ویعاد النظر أیضا فيبالمنظمة. 

إلى  یرمي ،سیاسات األمم المتحدةتمشیا مع  ،إداري منشور ویجري أیضا إعدادأفضل من الموارد البشریة للمنظمة. 
 .منظمةالتحسین المبادئ التوجیھیة واإلجراءات الختیار موظفي 

الموظفین  اختیار مجاالت في سیما ال ،سیاسات األمم المتحدة وممارساتھامع  ومواءمة المنظمة توضیحال لمزید من
 .للموظفین اإلداري النظام على تعدیالت إدخال العام األمین یقترح ،والترقیة والتقاعد

 .2018األخالقیات لعام  ةلموظف المستقل السنوي التقریریرفق بھذه الوثیقة 

                                            

mailto:info@unwto.org


 
CE/110/4(f) 
 

الدول األعضاء على إرسال اقتراحات ملموسة إلى األمانة من أجل تمویل مناصب الموظفین الفنیّین  ویشّجع .3
 في المنظمة؛المبتدئین 

ال سیّما في ظل الطلب المتزاید على الدول األعضاء على إرسال موظفین معارین إلى األمانة،  ویشجع .4
 ؛خدمات المنظمة على الرغم من مواردھا المحدودة

) من 4( 24) (أ) و11( 24) (د)، 1( 17 )،11( 15) (ج)، 6( 15)، 1( 15 التعدیالت على القواعدویقر  .5
 النظام اإلداري للموظفین؛

نیسان/أبریل  30و 2018أیار/مایو  1فة األخالقیات على تقریرھا حول األنشطة التي نفذت بین موظ ویشكر .6
 ؛2019

من موظفة األخالقیات وضع تقریر عن نتائج استعراض السیاسات الجاري حالیا بشأن التبلیغ عن  ویطلب .7
 المخالفات والحمایة من  اإلنتقام .
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 الموارد البشریة في المنظمة وضع تقریر حول .أوال

وأسوةً . 2019نیسان/أبریل  1ھذه الوثیقة آخر المستجدات بشأن وضع الموارد البشریة في المنظمة لغایة  تتضمن .1
م الوثیقة أیًضا ب للموظفین ومعلومات أخرى تتصل بھم. إحصاءات ُمحدَّثة التقاریر السابقة حول الموارد البشریة، تقدِّ

 .في المرفق األّول للوثیقة 2018كما أنّھا تتضمن التقریر السنوي لموظفة األخالقیات لعام 

 المیزانیة الُمعتمدة والھیكل التنظیمي .ثانیا

وثیقة (ال واألولویات اإلدارة رؤیةیستمر إدخال التغییرات اإلداریة التي أشار إلیھا األمین العام في تقریره حول  .2
CE/108/5(b) rev.1( 106وفي ظل العدد الحالي للوظائف الذي یبقى عند  التي تم إقرارھا، وذلك ضمن الموارد 

 المرفق الثاني بھذه الوثیقة یحتوي على الھیكل التنظیمي للمنظمة. وظیفة.
 
  تصنیف بیانات الموظفین الحالیین.ألف 

)، 2019نیسان/أبریل  1على عدد الموظفین وتوزیعھم بحسب الدرجة، والجنس، والجنسیة، والعمر (بتاریخ  لالطالع .3
التقاریر السابقة المقدَّمة إلى المجلس التنفیذي، یُشار إلى أسوةً بالُمدرجة أدناه. و 4و 3و 2و 1 یُرجى مراجعة الجداول

د: الفئة الفنیة  منظومةبع في التصنیف الوظیفي المتّ لى إأنَّ التصنیف المعتمد في ھذا اإلطار یرتكز  األمم المتحدة الموحَّ
) وفئة الخدمات العامة (درجات تتراوح من فئة أمین عام مساعدإلى فئة  1وما فوق (درجات تتراوح من الفئة الفنیة 

 .زانیتھا)؛ وینعكس ذلك في برنامج عمل المنظمة ومی7إلى فئة الخدمات العامة  1الخدمات العامة 
 

 2019نیسان/أبریل  1والجنس بتاریخ  : توزیع الموظفین بحسب الدرجة(أ)1 الجدول
 

 الدرجة 1فنیة  2فنیة  3فنیة  4فنیة  5فنیة   5ما فوق فنیة  المجموع
 إناث 6  3 7 4  20
 ذكور 2 3 3 5 4 5 22

المجموع  8 3 6 12 8 5 42
 الفرعي

 المجموع
 

 عامةخدمة 
7 

عامة خدمة 
6  

عامة خدمة 
5   

عامة خدمة 
4   

عامة خدمة 
3  

خدمة 
 الدرجة   2عامة 

 إناث  1 5 1 11 8 26
 ذكور 1 2  4 5 2 14

المجموع  1 3 5 5 16 10 40
 الفرعي

 
 

 2019نیسان/أبریل  1الدرجة بتاریخ توزیع الموظفین بحسب  (ب) 1 الجدول
 

 الدرجة 1فنیة  2فنیة  3فنیة  4فنیة  5فنیة   5ما فوق فنیة  المجموع

المجموع  8 3 6 12 8 5 42
 الفرعي

 المجموع
 

 عامةخدمة 
7 

عامة خدمة 
6  

عامة خدمة 
5   

عامة خدمة 
4   

عامة خدمة 
3  

خدمة 
 الدرجة   2عامة 

المجموع  1 3 5 5 16 10 40
 الفرعي

 
العلیا، حیث تم تقلیص ھذا  (ب) ال یزاالن یعكسان اإلنخفاض الھام في عدد الوظائف اإلدرایة 1(أ) و 1الجدوالن  .4

 .2018الھیكل إلى حوالي النصف في 
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 2019نیسان/أبریل  1بتاریخ  : توزیع الموظفین بحسب الفئة والجنس(ب) 1 الجدول

 
  وما فوقالفئة الفنیة  فئة الخدمة العامة المجموع

 إناث 20 26 46
 ذكور 22 14 36
 المجموع 42 40 82

 
 األمین العام والمدیر التنفیذي) االموظفین بحسب الفئة والجنسیة (بما في ذلك وظیفت: توزیع 3 الجدول

 2019نیسان/أبریل  1بتاریخ 
 

 
المنظمة تحقیق  بالتزاماألمانة. وال بّد من التنویھ في ھذا اإلطار في فریق عمل  جنسیة سبع وثالثون اتتمثّل حالیً  .5

موظفیھا، مع الحفاظ على أعلى معاییر المھنیة والكفاءة والنزاھة ومراعاة العدد ختیار أوسع توزیع جغرافي ممكن في ا
 .المحدود للمناصب الوظیفیة

 
 2019نیسان/أبریل  1بتاریخ  بحسب الفئة والعمر: توزیع الموظفین 4 الجدول

 

 الفئة الفنیة  المجموع
 و ما فوق

فئة الخدمة 
 الفئة العمریة العامة

17 12 5 30 – 39  
34 14 20 40 – 49 
12 6 6 50 – 54  
9 3 6 55 – 59  

 البلد الفئة الفنیة  فئة الخدمة العامة البلد الفئة الفنیة  فئة الخدمة العامة

 الجزائر  1 المغرب  1
 األرجنتین 1 1 ھولندا  1
 النمسا 1 1 نیكاراغوا 3 

 أذربیجان 1  النیجر  1
 البوسنة والھرسك  1 بیرو 1 

 كمبودیا 1  البرتغال 1 2
 كندا 1  جمھوریة كوریا 2 

 الصین 2  جمھوریة مولدوفا  1
 كولومبیا 1  رومانیا 1 
تحاد الروسياال 1   الجمھوریة الدومینیكیة 1  
 فرنسا 4  المملكة العربیة السعودیة 1 
 جورجیا 2  سیشیل 2 

 ألمانیا 2 1 إسبانیا 8 22
 غانا  1 سویسرا  1
 ھنغاریا 1  المملكة المتحدة 1 

 ندونیسیاإ  1 الوالیات المتحدة األمریكیة  1
 إیطالیا 1 1 أوروغواي 1 

 لبنان 1 1 أوزبكستان  1
  

 
 لیتوانیا  1

    المجموع بحسب الفئة 42 40
    إجمالي عدد الموظفین 82 
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2 1 1 60 
1 1  61 
أو ما فوق 62 1    

 المجموع 40 38 78
 

 .وال األمین العامالُمعیَّنین لفترٍة زمنیة ُمحدَّدة والجدول أعاله ال یشمل المسؤولین الذین یتولون مناصب إداریة  .6
 

 1، تم تنفیذ مخطط جدید اعتبارا من 103كما سبق وذكر في تقریر الموارد البشریة إلى المجلس التنفیذي في دورتھ  .7
خاضعین للنظام اإلداري للموظفین في المنظمة، وذلك على اساس للمستخدمین غیر ال 2016كانون الثاني/ینایر 

 5. ویقدم إلى المجلس التنفیذي في الجدول A.385التوصیات الواردة في مشروع تقریر وحدة التفتیش المشتركة 
معلومات عن عدد حاملي عقود الخدمة الذین یشملھم ھذا المخطط، فیشار إلى توزیعھم من حیث الجنس  6والجدول 

 .2019نیسان/أبریل  1الجنسیة والعمر، بتاریخ و
 

 2019نیسان/أبریل  1بتاریخ بحسب الفئة والجنسیة  حاملي عقود الخدمة: توزیع 5 الجدول
 

 
 2019نیسان/أبریل  1بتاریخ  العمربحسب  حاملي عقود الخدمة: توزیع 6 الجدول

 
 

 العمر
 حاملو

 عقود الخدمة
 19 أو أقل 29
30 – 39 29 
40 – 49 13 
50 – 54 1 
55 – 59 - 
60 – 61 - 
 1 أو أكثر 62

 63 المجموع

 البلد  إناث ذكور البلد  إناث ذكور

 األرجنتین 1  الیابان  2
 بیالروس 1  كینیا  1
 بلجیكا  1 لبنان 2 
 بلغاریا 1  المغرب 1 

 كندا 1 1 النرویج  1
 الصین   الفلیبین 1 2
 كولومبیا 2  البرتغال 2 
كوریاجمھوریة  1   مصر 1  

 فرنسا 3  إسبانیا 16 6
 ألمانیا 2  سري النكا  1
 الیونان  1 السوید 1 
 ھنغاریا 1  الجمھوریة العربیة السوریة 1 

 الھند 1  المملكة المتحدة 1 1
األمریكیةالوالیات المتحدة  2   ندونیسیاإ 1  
 جمھوریة إیران اإلسالمیة 1  أوروغواي 1 
  

 
 إیطالیا 2 

    المجموع 48 15
    حاملي عقود الخدمةإجمالي  63
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  شؤون الموظفین ثالثا.

  نتائج مسابقات التوظیف

 :بعد إجراء مسابقاٍت الختیار الموظفین، تّم ملء المناصب الشاغرة التالیة .8

 اسم الشخص المختار اسم الوظیفة رمز الوظیفة الشاغرة
UNWTO/HHRR/VAC/08/AFM

S/2018 
 مدیر األعضاء المنتسبین

 )5 (الفئة الفنیة
Ion Vilcu 

 رومانیا)(
UNWTO/HHRR/VAC/13/OFS

G/2018 
 مساعد، مكتب األمین العام

 ) 5الخدمات العامة (فئة  
Javier de Luis 
 (إسبانیا)

UNWTO/HHRR/VAC/22/OFS
G/2018 

مسؤول كبیر عن تحویل األعمال 
 واإلصالح، مكتب األمین العام

 )5 (الفئة الفنیة

Musallim Afandiyev 
 (أذربیجان)

UNWTO/HHRR/VAC/30/RPME/2
017 

 مدیرة إدارة الشرق األوسط
 )4 (الفئة الفنیة

 بسمة المیمان
 (المملكة العربیة السعودیة)

 األخالقیات والمساءلة

في استعراضھا ألنظمة الرقابة الداخلیة فیما یتعلق  KPMG، وبناًء على توصیة من شركة 2018في عام  .9
باألنشطة االستراتیجیة، لتعیین موظف لألخالقیات متواجد في مقر المنظمة لتشجیع اإلبالغ عن المخالفات أو أي 
سلوك محظور محتمل، عیّنت السیدة مارینا دیوتالیفي مسؤولة عن األخالقیات، وقد ألحق تقریرھا المستقل إلى 

 التنفیذي في المرفق األول. المجلس
 

أسوة بوكاالت األمم المتحدة األخرى ذات الموارد القلیلة، قررت المنظمة أن تعطي مسؤولة األخالقیات دورا  .10
مزدوجا، فتكون، إضافة إلى كونھا مسؤولة األخالقیات، رئیسة لألخالقیات والثقافة والمسؤولیة االجتماعیة. ولقد 

األخالقیات في مقر المنظمة إلى ردع تدني اإلبالغ عن ادعاءات السلوك المحظور، أدى الوجود الفعلي لموظفة 
 كما أدى إلى تحسین الوعي والتشاور بشأن مسائل األخالقیات.

 
وبالمثل، في محاولة لتعزیز المساءلة والثقافة األخالقیة للمنظمة، ألزم األمین العام كل الموظفین بمتابعة دورة  .11

اإلنترنت في مجال األخالقیات والنزاھة. الھدف من ھذه الدورة ھو توفیر التدریب للموظفین لألمم المتحدة عبر 
على معاییر السلوك في الخدمة المدنیة الدولیة ودعمھم، لیس فقط في االمتثال لإلطار التنظیمي المعمول بھ، ولكن 

 أیًضا في اتخاذ القرارات األخالقیة في أداء واجباتھم الرسمیة.
 

 اإلجراءات اإلداریة الداخلیة مراجعة
 

لتحسین التواصل الداخلي والشفافیة وضمان توفیر خدمات الموارد البشریة بمزید من الفعالیة وفي الوقت  .12
المناسب، تم القیام بمراجعة وتبسیط لإلجراءات اإلداریة المختلفة. ولقد أدت ھذه المراجعة إلى استحداث نماذج 

سطة الموارد البشریة للمدیرین، قبل ثالثة أشھر من تاریخ انتھاء عقد الموظفین إلكترونیة وإرسال تذكیرات بوا
 المتوقع، مما أدى إلى معالجة استحقاقات الموظفین ورواتبھم في الوقت المناسب ودون تأخیر.

 
 المضایقة وإساءة استخدام السلطة

 
الجنسي في منظومة األمم المتحدة، قام ، ونتیجة لتزاید عدد ادعاءات التحرش 2017في تشرین الثاني/نوفمبر  .13

مجلس الرؤساء التنفیذیین لألمم المتحدة المعني بالتنسیق بتشكیل فرقة عمل معنیة بالتحرش الجنسي داخل منظومة 
األمم المتحدة، من أجل وضع تعریفات موحدة وسیاسات نموذجیة. ولقد اعتمدت األمم المتحدة سیاسة عدم التسامح 

الجنسي، وعالج األمین العام لألمم المتحدة ھذه القضیة باعتبارھا أولویة قصوى، إذ عزز آلیات  مطلقًا مع التحرش
 اإلبالغ والتحقیق في الشكاوى، من جملة أمور أخرى.

 
وفي إطار التحرش الجنسي، شاركت منظمة السیاحة العالمیة في دراسة استقصائیة، إلى جانب واحد وثالثین  .14

المتحدة، مما یدل على عزم المنظمة المشترك على القضاء على التحرش الجنسي منظمة أخرى من كل األمم 
وضمان حیز آمن للعمل. والتزاما بالشفافیة، أتاح األمین العام التقریر المذكور لجمیع موظفي منظمة السیاحة 

للقضاء على جمیع  العالمیة. وباالنضمام إلى الجھود المشتركة التي تبذلھا جمیع مؤسسات منظومة األمم المتحدة
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أشكال المضایقة وإساءة استخدام السلطة، تعمل المنظمة حالیًا على وضع سیاستھا األولى بشأن ھذه المسألة، بما 
، بشأن قضایا التمییز 2018یتماشى مع سیاسة األمم المتحدة، كما اعتمدھا مجلس الرؤساء التنفیذیین في عام 

. والغرض من 2019ة) وإساءة استخدام السلطة، والتي ستصدر في عام والمضایقة (بما في ذلك المضایقة الجنسی
ھذه السیاسة ھو توفیر بیئة عمل خالیة من أي شكل من أشكال التمییز والتحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي 

ن واالعتداء الجنسي وسوء استخادم السلطة، والحفاظ على ھذه البیئة، وتوضیح اآللیات المتاحة لجمیع الموظفی
 للحسم من خالل القنوات الرسمیة وغیر الرسمیة.

 
 مخطط منقح لموظفي منظمة السیاحة العالمیة

 
لألفراد الذین ال یخضعون للنظامین اإلداري  2016یجري حالیا استعراض شامل للخطة التعاقدیة المنفذة في عام  .15

لمعنیین على سبیل اإلعارة واألساسي لموظفي المنظمة، أي حاملي عقود الخدمات والخبراء والموظفین ا
والمتدربین والمستشارین الخاصین، وذلك لجعل النظام أكثر شفافیة واتساقا وتماسكا في كل المنظمة. وسیتم تنفیذ 

 .2019المخطط المنقح في عام 
 

 وفي إطار الجھود المستمرة لتحسین الشروط التعاقدیة العامة لحاملي عقود الخدمات، تم تحسین أھلیة التغطیة .16
 .2019لألزواج واألطفال في نظام التأمین الطبي للمنظمة في كانون الثاني/ینایر 

 
 برنامج توجیھي

لضمان أن یكون الموظفون المعینون حدیثًا على استعداد ألداء دورھم الجدید وأن یكونوا على درایة بالمنظمة،  .17
نامج توجیھي للموظفین المعینین مما یساعدھم على أن یصبحوا فعالین في أقرب وقت ممكن، یجري إعداد بر

 .2019حدیثًا، وسیتم تنفیذه طوال 
 

 مبادئ توجیھیة للتوظیف واختیار الموظفین
 

یجري حالیا إعداد منشور إداري لوضع مبادئ توجیھیة وإجراءات أوضح الختیار الموظفین في المنظمة، لضمان  .18
 الموظفین وزیادة الشفافیة في عملیة انتقاء الموظفین.التوافق مع سیاسات األمم المتحدة مع التوظیف واختیار 

 نظام منقح إلدارة األداء وتقییمھ

من ضمن الجھود التي تبذل إلنشاء إطار شامل للمساءلة والتحول نحو ثقافة النتائج في األمانة، ومن أجل مواءمة  .19
فیذ وتعزیز ثقافة األداء الرفیع، السیاسات التنظیمیة مع سیاسات األمم المتحدة والنظام الموحد، وتحسین التن

والنزاھة والتطور الشخصي والتعلم المستمر، تجري مراجعة النظام الحالي إلدارة وتقییم األداء لمواءمة الجھود 
الفردیة والنتائج مع أھداف الوحدة واألھداف التنظیمیة، ولدعم المنظمة في اإلفادة القصوى من مواردھا البشریة 

 اء اإلداري قائم على النتائج.عن طریق نظام لألد

   الموظفون باإلعارة

اھتماٌم متزایٌد من جانب الدول األعضاء في إطار إمكانیة بناء القدرات التي تتیحھا المنظمة، أیًضا، ھناك  2019في  .20
التكالیف،  ردّ  دون اإلعارة من أساس بحیث تسمح بإرسال خبراء ومسؤولي السیاحة من قبل دولٍة عضو، على

 .. ویُنفَّذ ھذا الترتیب رسمیًا من خالل مذكرة تفاھمیشاركوا في أنشطة األمانة لفترٍة زمنیة محدَّدةوذلك لكي 

 الموظفون الفنیون المبتدئون

أبرمت منظمة السیاحة العالمیة اتفاقا مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بشأن إدارة برنامج الموظفین الفنیین  .21
سنوات عن  3-1یمكن لكل الدول األعضاء المھتمة إرسال موظفیھا الشباب للعمل في المنظمة لمّدة . المبتدئین

 . طریق تمویل المنصب المعني من خالل ھذا اإلتفاق اإلطاري

 تعدیالت على النظام األساسي والنظام اإلداري للموظفین

من النظام األساسي لموظفي منّظمة السیاحة العالمیة، یقوم المجلس التنفیذي، بناًء على اقتراح  1عمال بالمادة  .22
األمین العام، "بوضع ما یراه ضرورًیا من قواعد لتنفیذ النظام اإلداري للموظفین بما یتفق مع المبادئ التي 

 ظام اإلداري للموظفین. أربعة تعدیالت على الن 110یمّثلھا". وقد أعّد األمین العام للدورة 
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 ) من النظام اإلداري للموظفین1( 15القاعدة 

فئة الخدمات العامة  من الموظفین وتقییمالغرض من مجلس التعیین والترقیة ھو تقدیم المشورة بشأن تعیین وترقیة  .23
مجلس تحسین تكوین وأداء بشأن كل من اإلدارة ورابطة الموظفین  بناء على بواعث القلق لدىوالفئة الفنیة. 

األمم المتحدة ووكاالتھا المتخصصة، تم تعدیل ھذه القاعدة  ة المتبعة فيممارسال إلىالنظر ب، والتعیین والترقیة
 .في المجلس المسؤول عن الوظیفةمدیر دور اللتوضیح أدوار الرئیس وممثل الموارد البشریة و

 
 شروط وإجراءات انتداب الموظفین وانتقائھم. سیتم في الوقت المناسب إصدار منشور إداري یصف .24

 
 ) (ج) من النظام اإلداري للموظفین6( 15القاعدة 

لكي تتماشى مع  النظام الجدید إلدارة ) (ج) من النظام اإلداري للموظفین 6( 15القاعدة  إعادة النظر جاریة في .25
 األداء وتقییمھ، كما یرد في ھذا التقریر.

 
 إصدار منشور إداري یصف شروط وإجراءات نظام تقییم األداء.سیتم في الوقت المناسب  .26

 
 ) من النظام اإلداري للموظفین11( 15القاعدة 

لكي تتماشى مع سیاسات األمم المتحدة ومع من النظام اإلداري للموظفین ) 11( 15إعادة النظر جاریة في القاعدة  .27
 ء وتقییمھ، كما یرد في ھذا التقریر.المنشور اإلداري الجدید بشأن النظام المنقح إلدارة األدا

 
 سیتم في الوقت المناسب إصدار منشور إداري یصف شروط وإجراءات نظام تقییم األداء. .28

 ) (د) من النظام اإلداري للموظفین1( 17القاعدة 

رعایة خاصة عادة للدراسة أو البحث المتقدم لصالح المنظمة أو في حاالت المرض المطول أو ال اتجازاإلتُمنح  .29
خاصة  اتالطفل أو ألسباب استثنائیة أو عاجلة أخرى. كما تمنح المنظمة، وفقا لسیاسات األمم المتحدة، إجاز

وفقًا للقواعد الحالیة، ال یجوز للمسؤولین خالل السنة األولى من خدمتھم أو الذین ھم في ولغرض األبوة والتبني. 
) (د) من النظام 1( 17في حالة القاعدة وھذه القاعدة.  بموجباق فترة اختبار أن یستفیدوا حالیًا من ھذا االستحق

األولى  للموظفین خالل السنةأي ضرر قد تسببھ ھذه القاعدة  تالفي ھواإلداري للموظفین، الغرض من التعدیل 
. وھذا یتماشى مع ممارسات بناء على ما تقدم منحھم إجازة أبوة أو تبني حرصا على جواز عملھم، وذلكمن 
 النظام الموحد لألمم المتحدة.أخرى في سسات مؤ

 
 ) (أ) من النظام اإلداري للموظفین11( 24القاعدة 

وفقاً لسیاسات فالتوضیح،  ھو) (أ) من النظام اإلداري للموظفین، الغرض من التعدیل 11( 24في حالة القاعدة  .30
بعد سفر العودة إلى الوطن،  الاألمم المتحدة بشأن ھذه المسألة، ال یجوز دفع منحة اإلعادة إلى الوطن للموظفین  

 المنظمة عند االنفصال عن الخدمة، إلى مكان خارج بلد آخر مركز عمل. ةنفق على
 

 ) من النظام اإلداري للموظفین4( 24القاعدة 

في  دورتھ التاسعة والخمسین التي عقدت قرر المجلس المشترك للمعاشات التقاعدیة لموظفي األمم المتحدة، في  .31
العمر المتوقع للمشاركین في الصندوق المشترك إلى الزیادة المطردة في متوسط  وباإلشارة  ،2012 وتموز/یولی

 يتدبیر ذ قرر ضرورة اتخاذالعجز االكتواري المتزاید، إلى للمعاشات التقاعدیة لموظفي األمم المتحدة، وكذلك 
رفع العمر الطبیعي للتقاعد من اثنین وستین  . فكان ذلكأولویة من أجل معالجة استدامة الصندوق على المدى الطویل

ق الحقو عدم تأثر، بشرط 2014ینایر كانون الثاني/ 1إلى خمسة وستین للمشاركین الجدد في الصندوق اعتباًرا من 
 1بعد إجراء مشاورات مع منظمة النظام الموحد لألمم المتحدة، تم تحدید تاریخ في و .المكتسبة للموظفین العاملین

للمجلس التنفیذي  103تمت الموافقة على ھذا القرار في الدورة و .لتنفیذ ھذا القرار 2018ینایر /كانون الثاني
) من النظام اإلداري للموظفین ھو توضیح 4( 24لقاعدة لمنظمة السیاحة العالمیة. الغرض من التعدیل على ا

مشاركتھم في الصندوق المشترك للمعاشات أو استؤنفت الذین بدأت  على الموظفینممارسة ھذه الحقوق المكتسبة 
 2013دیسمبر كانون األول/ 31و  1990ینایر كانون الثاني/ 1التقاعدیة لموظفي األمم المتحدة في الفترة ما بین 

 في سن الثانیة والستین أو قبل بلوغ الخامسة والستین. ال یزال بإمكانھم اختیار التقاعدین والذ
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 النص الجدید المقترح النص الحالي

 )1( 15القاعدة 

 مجلس التعیین والترقیة

 )1( 15القاعدة 

 مجلس التعیین والترقیة

 منالموظفین  وتقییمینشئ األمین العام مجلس التعیین والترقیة لتقدیم المشورة بشأن تعیین وترقیة  (أ) 
 فئة الخدمات العامة والفئة الفنیة.

 
 :وإجراءاتھ تكوین مجلس التعیین والترقیة (ب) 

 
نائب األمین  یكونیتكون مجلس التعیین والترقیة من خمسة أعضاء وعدد مناسب من المناوبین.  ) أوال(

في المجلس.  عضوینالعام أو ممثلھ المؤھل حسب األصول وممثل قسم شؤون الموظفین بحكم منصبھ 
تكون إجراءات تعیینھم، عادة لمدة سنة وویعین األمین العام األعضاء الثالثة اآلخرین ومناوبینھم. 

) یعین األمین 2) یرشح األمین العام عضًوا واحًدا مناوبًا؛ (1واحدة، قابلة للتجدید، على النحو التالي: (
 لموظفین.) ارابطاتالعام عضوین ونائبین بناًء على توصیة رابطة (

 
 یضع المجلس، الذي یرأسھ نائب األمین العام أو ممثلھ، إجراءاتھ الخاصة. ) ثانیا(
 

 وظائف مجلس التعیین والترقیة: (ج) 
 

وظائف مجلس التعیین والترقیة إسداء المشورة وتقدیم توصیات إلى األمین العام بشأن األمور  تكون
ام اإلداري للموظفین وأي مسألة أخرى قد یحیلھا األمین التالیة، وكذلك بشأن المسائل المحددة في النظ

 تكون جمیع مداوالت المجلس سریة.و. إلیھ العام
 
 التعیین ) أوال(
 

سنة أو أكثر، باستثناء تعیین األشخاص المعینین خصیًصا للخدمة في یرجح أن تكون مدتھا تعیینات 
لوظائف التي ال یمكن واوالمدیر،  لرئیسيا ألمین العام، ووظائف المسؤولا مكتبمھمة، وللوظائف في 

 شغلھا بشكل واضح عن طریق النقل أو الترقیة، وفي الحاالت االستثنائیة والعاجلة.
 
 الترقیة ) 2(
 
بإجراء مراجعة  ، مرة في السنة،اختیار المسؤولین المؤھلین للترقیة. لھذا الغرض، یقوم المجلس عادة -

 منالموظفین  وتقییمینشئ األمین العام مجلس التعیین والترقیة لتقدیم المشورة بشأن تعیین وترقیة  (أ) 
 فئة الخدمات العامة والفئة الفنیة.

 
 :وإجراءاتھ تكوین مجلس التعیین والترقیة (ب) 

 
 نائب یكونأعضاء وعدد مناسب من المناوبین.  أربعة خمسةیتكون مجلس التعیین والترقیة من  ) أوال(

 بحكمالموارد البشریة  شؤون الموظفین األمین العام أو ممثلھ المؤھل حسب األصول وممثل قسم
العضو الثالث الموظف  ویكون في المجلس. عضوین فاعلین ، أو من یمثلھ حسب األصول،منصبھ

ویعین األمین العام األعضاء الثالثة  .)2( 11المسؤول عن الوظیفة الشاغرة، كما یحدد في القاعدة 
(رابطات)  رابطة من توصیة على بناء ومناوبھ الرابع العضو العام األمین ویعین اآلخرین ومناوبینھم

 الفئة من لمرشح انتخاب عملیة ،قابلة للتجدید سنتین، إجراءات تعیینھم، عادة لمدة وتتبع .الموظفین
. فئتھ في بمھامھ منھم كل یقوم أن على ومناوبھ، العامة، الخدمات فئة من ومرشح ومناوبھ، الفنیة،

) 1على النحو التالي: (  .ویكون كل الموظفین مؤھلین للتصویت والخدمة في مجلس التعیین والترقیة
) یعین األمین العام عضوین ونائبین بناًء على توصیة 2ناوبًا؛ (یرشح األمین العام عضًوا واحًدا م

 ) الموظفین.رابطاترابطة (
 
 واإلجراءات التوجیھات،  إجراءاتھ الخاصةالمجلس، الذي یرأسھ األمین العام أو ممثلھ  یتبع ) ثانیا(

 .العام األمین یحددھا التي
 

 مجلس التعیین والترقیة: والیة (ج) 
 

إسداء المشورة وتقدیم توصیات إلى األمین العام بشأن بمجلس التعیین والترقیة  وظائف والیة تتمثل
األمور التالیة، وكذلك بشأن المسائل المحددة في النظام اإلداري للموظفین وأي مسألة أخرى قد یحیلھا 

 تكون جمیع مداوالت المجلس سریة.و. إلیھ األمین العام
 
 التعیین ) أوال(
 

، باستثناء تعیین األشخاص المعینین خصیًصا مدة ألي،  سنة أو أكثرأن تكون مدتھا یرجح  تعیینات
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 بوضع  ویقوم، حیثما یكون األمر عملیا،ي نطاق اختصاصھ. لكل المسؤولین ف الدرجةشاملة حسب 

 .تتجسد فیھا نتائج ھذه المراجعةالتي  للترقیةسجالت  وحفظ
 
، كشرط عادي للنظر في الترقیة ، بناًء على الدرجةیحدد األمین العام الحد األدنى لفترات الخدمة في  -

 توصیة من مجلس التعیین والترقیة.
 
 التعیینات من المدة المحددة إلى الدائمة.تحویل  ) ثالثا(
 

 في یحدد كما والمدیر، الرئیسي ألمین العام، ووظائف المسؤولا مكتبللخدمة في مھمة، وللوظائف في 
لوظائف التي ال یمكن شغلھا بشكل واضح عن طریق وا للموظفین، اإلداري النظام من) 1( 11 القاعدة

. وإذا اعتبر مجلس التعیین والترقیة أنھ لیس ھناك النقل أو الترقیة، وفي الحاالت االستثنائیة والعاجلة
 أي مرشح مناسب، یجوز لھ التوصیة بإلغاء اإلجراء.

 
 الترقیة ) 2(
 
 للقاعدة وفقا التنافسیة بالمسابقة الفائزین الموظفین باستثناء، اختیار المسؤولین المؤھلین للترقیة -

بإجراء مراجعة  ، مرة في السنة،لھذا الغرض، یقوم المجلس عادة. للموظفین اإلداري النظام من 15
 بوضع  ویقوم، حیثما یكون األمر عملیا،لكل المسؤولین في نطاق اختصاصھ.  الدرجةشاملة حسب 

 .تتجسد فیھا نتائج ھذه المراجعةالتي  للترقیةسجالت  وحفظ
 
، كشرط عادي للنظر في الترقیة ، بناًء على الدرجةیحدد األمین العام الحد األدنى لفترات الخدمة في  -

 توصیة من مجلس التعیین والترقیة.
 
 تحویل التعیینات من المدة المحددة إلى الدائمة. ) ثالثا(
 

 

 ) (ج)6( 15القاعدة 

 حجب العالوة

 ) (ج)6( 15القاعدة 

 حجب العالوة

 أو ألدائھ خاطئ تقییم إلى یستند اعتبر أن القرار إذا للموظف، یمكن سنویة،ال العالوة حجب تقرر إذا) ج(
 إلى القرار استالم من أیام ثمانیة غضون في الطعن بأدائھ، مرتبطة غیر ألسباب قدمت قد التوصیة أن

 اتخاذ قبل تقریر وتقدیم المالحظات إلبداء والترقیة التعیین مجلس إلى المسألة یحیل الذي العام األمین
 .قرار

 أو ألدائھ خاطئ تقییم إلى یستند اعتبر أن القرار إذا للموظف، یمكن سنویة،ال العالوة حجب تقرر إذا) ج(
 یضعھا التي لإلجراءات وفقا القرار في الطعن بأدائھ، مرتبطة غیر ألسباب قدمت قد التوصیة أن

 مجلس إلى المسألة یحیل الذي العام األمین إلى القرار استالم من أیام ثمانیة غضون في .العام األمین
 .قرار اتخاذ قبل تقریر وتقدیم المالحظات إلبداء والترقیة التعیین

 )11( 15القاعدة 

 التقاریر السنویة

 )11( 15القاعدة 

 التقاریر السنویة

وسلوكھ الرسمي.  وفعالیتھ الموظفتقریًرا سنویًا عن كفاءة  عن كل موظف رئیس المسؤولال(أ) یقدم وسلوكھ الرسمي.  وفعالیتھ الموظفتقریًرا سنویًا عن كفاءة  عن كل موظف رئیس المسؤولال(أ) یقدم 
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 تحددھاوالمبادئ التي ات یحدده األمین العام، في ضوء التوجیھیالذي شكل بالھذا التقریر،  ویوضع
 لجنة الخدمة المدنیة الدولیة.

، العالوةشھرین من تاریخ استحقاق  یزید عنال  قبل ماالمعني  الموظف(ب) یتم إرسال التقریر إلى 
رغب یفي غضون ثمانیة أیام من استالمھ، مع إرفاقھ بأي مالحظات قد  قیعھ وإعادتھلیقوم الموظف بتو

، تضمنھا التقریرإفادة  وال تطعن بأي. إذا كانت ھذه المالحظات ألغراض التسجیل فقط باإلدالء بھا
مالحظاتھ الخطیة إلى قسم شؤون الموظفین، لیتم وضعھا في ملفھ الشخصي مع التقریر  الموظف یوجھ

أن خدماتھ غیر  تشیر إلىأي إفادة في التقریر  تطعن فيالمالحظات  أما إذا كانتذي یشیرون إلیھ. ال
تقدیم بیان مكتوب موجز عن اعتراضاتھ والوقائع واالستنتاجات التي  ى الموظفعل یتوجبمرضیة، 

 تستند إلیھا في قسم شؤون الموظفین إلحالتھا إلى األمین العام.

وكل اثني عشر  الموظفاألولى من خدمة  التسعة شھراأل جاھزا بمضي(ج) یكون التقریر السنوي 
ي تقریر سنوي یستحق ثالثة أشھر أو أقل قبل أو بعد أل ھ ال لزوم عادةشھراً بعد ذلك، باستثناء أن

ھي فترة الخدمة قبل التقییم  اإلستعراضتكون الفترة قید والتاریخ المحدد لتقییم األداء تحت االختبار. 
 ، أو فترة الخدمة بین تقییمین.للموظفاألول 

 

 تحددھاوالمبادئ التي ات یحدده األمین العام، في ضوء التوجیھیالذي شكل بالھذا التقریر،  ویوضع
 الخدمة المدنیة الدولیة.لجنة 

داء تقیم األ لتقییم آلیات بواسطة ونزاھتھم وكفائتھم فعالیتھم حیث من الموظفین تقییم یجري(أ) 
 .المساءلة لغرض للموظفین اإلداري والنظام األساسي النظام في المحددة عاییرامتثال الموظف إلى الم

، العالوةشھرین من تاریخ استحقاق  یزید عنال  قبل ماالمعني  الموظف(ب) یتم إرسال التقریر إلى 
رغب یفي غضون ثمانیة أیام من استالمھ، مع إرفاقھ بأي مالحظات قد  لیقوم الموظف بتوقیعھ وإعادتھ

، تضمنھا التقریرإفادة  وال تطعن بأي. إذا كانت ھذه المالحظات ألغراض التسجیل فقط باإلدالء بھا
ى قسم شؤون الموظفین، لیتم وضعھا في ملفھ الشخصي مع التقریر مالحظاتھ الخطیة إل الموظف یوجھ

أن خدماتھ غیر  تشیر إلىأي إفادة في التقریر  تطعن فيالمالحظات  أما إذا كانتالذي یشیرون إلیھ. 
تقدیم بیان مكتوب موجز عن اعتراضاتھ والوقائع واالستنتاجات التي  ى الموظفعل یتوجبمرضیة، 

 ؤون الموظفین إلحالتھا إلى األمین العام.تستند إلیھا في قسم ش

 .الموظفین لمنفعة وتنمویة تعلیمیة برامج توفیر على الحرص إلى العام األمین یسعى(ب) 

وكل اثني عشر  الموظفاألولى من خدمة  التسعة شھراأل جاھزا بمضي(ج) یكون التقریر السنوي 
ي تقریر سنوي یستحق ثالثة أشھر أو أقل قبل أو بعد أل ھ ال لزوم عادةشھراً بعد ذلك، باستثناء أن

ھي فترة الخدمة قبل التقییم  اإلستعراضتكون الفترة قید والتاریخ المحدد لتقییم األداء تحت االختبار. 
 ، أو فترة الخدمة بین تقییمین.للموظفاألول 

 وفقا لعام،اللموظفین، بما في ذلك على مستوى نائب األمین  انتظامیجري إعداد تقاریر سنویة ب(ج) 
 .العام األمین یضعھا التي لإلجراءات

 

 

 ) (د)1( 17القاعدة 

 اإلجازة الخاصة

 ) (د)1( 17القاعدة 

 اإلجازة الخاصة

(د) ال تُمنح إجازة خاصة مدفوعة األجر أو بدون راتب لموظف لم یكمل بعد سنة من الخدمة أو یكون 
 المراقبة. تحت

 (حذفت)(د) 
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 ) (أ)11( 24القاعدة 

 منحة اإلعادة إلى الوطن

 ) (أ)11( 24القاعدة 

 منحة اإلعادة إلى الوطن

(أ) تُدفع منحة اإلعادة إلى الوطن ألي موظف غیر محلي معیّن، عند مغادرة المنظمة ما لم یتم فصلھ 
) 8( 30سابق إنذار للموظفین الدائمین) و ) (الفصل دون 7( 30دون سابق إنذار بموجب القاعدتین 

(التسریح أو الفصل دون سابق إنذار للموظفین بعقود محددة المدة) أكمل سنة واحدة من الخدمة خارج 
بلد موطنھ. وتحتسب المنحة وفقًا للجدول أدناه. وتدفع وفقا لألجر العائلي إذا كان الموظف یتقاضى بدل 

 ) (تعریف المعالین).4( 13حید أو الطفل المعال وفقًا للقاعدة الزوج المعال أو بدل الوالد الو

 

(أ) تُدفع منحة اإلعادة إلى الوطن ألي موظف غیر محلي معیّن، عند مغادرة المنظمة ما لم یتم فصلھ 
) 8( 30) (الفصل دون سابق إنذار للموظفین الدائمین) و 7( 30دون سابق إنذار بموجب القاعدتین 

ل دون سابق إنذار للموظفین بعقود محددة المدة) أكمل سنة واحدة من الخدمة خارج (التسریح أو الفص
تكون المنظمة ملزمة على إعادة الموظف وزوجھ وأطفالھ المعالین، لدى فصلھ،  وحیثبلد موطنھ 
. وتحتسب المنحة وفقًا للجدول أدناه. وتدفع لعملھ مركز آخرإلى مكان خارج بلد  المنظمة،على نفقة 

لألجر العائلي إذا كان الموظف یتقاضى بدل الزوج المعال أو بدل الوالد الوحید أو الطفل المعال  وفقا
 ) (تعریف المعالین).4( 13وفقًا للقاعدة 

 

 )4( 24القاعدة 

 سن التقاعد

 )4( 24القاعدة 

 سن التقاعد

فیھ سن الخامسة والستین یتقاعد الموظفون من المنظمة في نھایة الیوم األخیر من الشھر الذي یبلغون 
دون اإلخالل بالحقوق المكتسبة. وتخضع السن اإللزامیة للتقاعد من الصندوق المشترك للمعاشات 
التقاعدیة لموظفي األمم المتحدة للنظام األساسي والقواعد ونظام تسویة المعاشات التقاعدیة للصندوق 

 المشترك للمعاشات التقاعدیة لموظفي األمم المتحدة.

اعد الموظفون من المنظمة في نھایة الیوم األخیر من الشھر الذي یبلغون فیھ سن الخامسة والستین یتق
 للمعاشات المتحدة األمم صندوق في مشاركتھم تكون الذین للموظفیندون اإلخالل بالحقوق المكتسبة 

كانون األول/دیسمبر  31و 1990كانون الثاني/ینایر  1أو استؤنفت بین  تبدأ قد للموظفین التقاعدیة
. وتخضع السن اإللزامیة للتقاعد من ، وحیث یكون سنھم التقاعدي العادي اثنان وستین2013

الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدیة لموظفي األمم المتحدة للنظام األساسي والقواعد ونظام تسویة 
 ة للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدیة لموظفي األمم المتحدة.المعاشات التقاعدی
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 2019 - 2018الفترة في منفّذة األخالقیات حول األنشطة ال ةتقریر موّظف  المرفق األّول: 

Through an Information Note (NI/04/2018) dated 2 May 2018, the Secretary-General 
informed of his decision to designate Ms Marina Diotallevi, Manager of the Ethics and 
Social Responsibility Programme, as UNWTO’s Ethics Officer effective 01 May 2018. The 
appointment was acknowledged by Executive Council decision 15(CVIII). The Ethics 
Officer reports directly to the Secretary-General and to the Executive Council. 

 

Annual Report of the Ethics Officer 

The present Report has been prepared by the UNWTO Ethics Officer and is presented to 
the Executive Council for information and decision. The Report covers the period from 1 
May 2018 to 30 April 2019.  

 

Content  
 

I.  Introduction 

II. Background and general information 

III. Activities on the Ethics Office during the period 1 May 2018 to 30 April 2019 

A. Protection of staff against retaliation for reporting misconduct and for 
cooperating with duly authorized audits or investigations 

B. Advice and guidance 

C. Outreach, training and education  

D. Financial disclosure programme 

E. Standard setting and policy support 

IV. The Ethics Network of Multi-Lateral Organizations 

V. Final considerations 

  

I. Introduction 

1. Ms. Diotallevi is the first in-house Ethics Officer at the UNWTO Secretariat since the 
establishment in 2013 of the Ethics Function as a separate entity of UNWTO 
(CE/DEC/12(XCIV)). The Ethics Function had been previously externalised to 
UNOPS based in Copenhagen (from 2013 to 2016) and subsequently to a retired 
UNWTO official based in Chile (from 2017 to 30 April 2018).  

2. The decision of the Secretary-General of having an in-house Ethics Officer was taken 
pursuant to a recommendation emanated from the “Quality Review of Internal 
Policies” audit carried out by the firm KPMG (NI/02/18). The aim of revising the Ethics 
Function is to strengthen UNWTO´s internal governance and to secure the presence 
of the Ethics Officer at the Secretariat in order to enable the achievement of the 
necessary reforms and the implementation of ethical policies.  

3. Due to the small size of the Organization, the responsibilities of the in-house Ethics 
Function at UNWTO have been assigned - as a dual function - to the officer in charge 
of an operational Department, originally the Ethics and Social Responsibility 
Programme which, in the context of the new organizational structure of 1 June 2018, 
has been extended to become the Department of Ethics, Culture and Social 
Responsibility.  

The present Report is thus the first of an Ethics Officer based at the UNWTO 
Secretariat in Madrid; it is the sixth annual report since the establishment of the 
Ethics Function in 2013. 
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II. Background and general information 
 
4. The Ethics Function at UNWTO was established in 2013 by decision 12(XCIV) of the 

Executive Council and a corresponding budget was also approved.   

5. In accordance with the benchmarks applied by the United Nations, the Ethics 
Function is aimed at promoting an ethical organizational culture based on integrity, 
accountability, transparency and respect. It is an internal personnel integrity 
management system. 

6. In the same decision 12(XCIV), the EC approved the terms of reference of the Ethics 
Function in UNWTO which include the standards suggested by the United Nations 
Joint Inspection Unit (JIU) in its report “Ethics in the UN System” (JIU/REP/2010/3), 
with the addition of a number of discretionary functions.  

7. The terms of reference approved in the above-mentioned decision remain applicable 
to the new in-house Ethics Function and are as follows: 

 
 
• JIU standard functions: 

 
(i) Development and dissemination of ethics standards; 

 
(ii) Development and implementation of mandatory ethics training; 

 
(iii) Provision of confidential ethics advice and guidance to all personnel of the 

Organization whatever their contractual status; 
 

(iv) Administering the organization’s policy for the protection of staff against 
retaliation for reporting misconduct and for cooperating with duly authorized 
audits or investigations (so-called “whistle-blower protection policy”); 

 
(v) Administering the organization’s financial disclosure programme. 

   

• Additional functions agreed by the Executive Council are: 
 
(i) Receiving complaints of unethical conduct, including harassment, and advising 

on whether there appears to be a prima facie case thereof, and suggesting to 
management the best approach for handling the case; 
 

(ii) Using the ethics hotline to receive not just ethical issues in a narrow sense (i.e. 
JIU suggested), but to receive all reports or complaints of misconduct, with 
appropriate referral; 

 
(iii) Assisting on mediating between staff if requested by the SG; and/or 

 
(iv) Assisting in the identification of suitable investigators where cases necessitate 

an investigation. 

 

 

 

 
• One additional function was agreed by the Executive Council at its 109th session 

held in Manama, Bahrain, 30 October-1 November 2018 (decision 6(CVIX)) and 
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consists in authorizing the UNWTO Ethics Officer to: 
 
(v) Conduct an initial consideration of complaints concerning allegations of 

misconduct against the Executive Head of the Organization with a view to 
recommending actions as appropriate. 

 

8. This last additional function was the result of the receipt by the UNWTO Ethics 
Officer of a report concerning an alleged misconduct against the Executive Head and 
a request for protection against retaliation. The review of this complaint was referred 
to an external and independent Ethics Officer in order to ensure impartiality of the 
process, in line with JIU Reports “Review of whistle-blower policies and practices in 
the United Nations system organizations” (JIU/REP/2018/4), and “Ethics in the 
United Nations system” (JIU/REP/2010/3). More information about this case in 
paragraphs 13 to 15. 

 

III. Activities of the Ethics Officer over the period 1 May 2018 and 30 April 2019 
 

A. Protection of staff against retaliation for reporting misconduct and for cooperating 
with duly authorized audits or investigations 

9. On 14 June 2013, the Secretary-General through Circular NS/768 promulgated the 
UNWTO Protection against Retaliation (PaR) policy for reporting misconduct and for 
cooperating with duly authorized audits or investigations, for the purpose of: 

(i) encouraging and protecting staff members who disclose information relating to 
misconduct that may not otherwise be discovered or cooperate with a duly 
authorized fact-finding activity; 
 

(ii) ensuring the Organization can effectively address such cases and manage 
risks;  and  

 
(iii) ensuring the Organization functions in a transparent and accountable manner 

with the objective of enhancing good corporate governance. 
 
10. The Ethics Office confidentially receives reports of misconduct or complaints of 

retaliation and conducts a preliminary assessment to determine, inter alia, whether 
there is a sufficient prima facie case that may entail the referral of the case for formal 
investigation. 

11. Pending the completion of a referred investigation, the Ethics Office may recommend 
to the Secretary-General that interim protection measures be implemented to 
safeguard the interests of the complainant. The Office will make a final 
recommendation to the Secretary-General for his determination subsequent to 
receipt and assessment of the completed investigation report and evidential 
materials.  

12. During the period from 1 May 2018 until 31 April 2019, the Ethics Officer received 
one formal request for protection from retaliation from a staff member of the 
Organization. The request was linked to the reporting of allegations of misconduct by 
the Executive Head of the Organization.  

13. The review of the case was outsourced to the United Nations Office for Project 
Services (UNOPS) due to the lack of a well-defined internal mechanism for 
addressing allegations of this nature.  

14. During its one hundred-ninth session in Manama, Bahrein (30 October-1 November 
2018), the Executive Council having examined the Report presented by its Chair on 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السیاحة العالمیة   
 

Poeta Joan Maragall 42, 28020 Madrid, Spain. Tel: (34) 91 567 81 00 – info@unwto.org / unwto.org 

 
15 

mailto:info@unwto.org
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2018_4_english_0.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_document_files/products/en/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2010_3_English.pdf


 
CE/110/4(f) 

 
this matter (cf. Addendum of document CE/109/3(c) Add.1), agreed in its decision 6 
(CVIX), on the following:  

Welcomes the decision of the Secretariat to consult the Chair of the Executive 
Council; 

Endorses the decision of the Chair of the Executive Council and the Deputy 
Secretary-General to outsource the case to an external and independent entity in 
order to ensure the impartiality and objectivity of the process;   

Supports the outcome of the preliminary assessment and, in particular, the 
conclusion that no investigation is required;  

Authorizes the UNWTO Ethics Officer to conduct an initial consideration of any 
similar future complaints with a view to recommending any further action as 
appropriate. 

Instructs the UNWTO Ethics Officer to review the current policies on whistle-blower 
and protection against retaliation, and to establish appropriate mechanisms for 
handling such complaints; and  
 
Requests the UNWTO Ethics Officer to report any progress to the next session of the 
Executive Council, as part of her annual report. 

 

15. With regard to review of the current whistle-blower and protection against retaliation 
policy requested by the Executive Council, the Ethics Officer, in collaboration with the 
Office of the Legal Counsel, have initiated the review of the existing procedure with a 
view to updating it.  

16. Furthermore, consultations are underway with the Ethics Offices of the UN system in 
order to determine whether appropriate channels and modalities for reporting 
allegations against the Executive Head of the Organization are already in place or 
are being developed in other UN agencies which could assist the UNWTO 
Secretariat in reviewing its policy related to misconduct/wrongdoing.  

 
B. Outreach, training and education 

17. With a view to strengthen the ethical culture throughout the Organization, on 13 
March 2019 the Ethics Officer invited all UNWTO personnel to take the Ethics and 
Integrity e-learning course (Information Note IC/10/11). 

18. The Ethics and Integrity e-learning course is a mandatory course that all UNWTO 
personnel at all levels without exception will have to complete by 30 June 2019. The 
course is provided through the platform of the United Nations System Staff College 
and its purpose is to enhance the awareness about the core values and standards of 
integrity to be observed within the workplace environment. 

19. The intranet pages of the ethics site allow all personnel at UNWTO to see the 
mandate of the Ethics Office, its terms of reference, and to obtain advice on specific 
ethical issues. The ethics site, created in 2013, has now been revised, updated and 
completed with information such as all the Reports of the Ethics Officer submitted to 
the Executive Council since the establishment of the Function. 

C. Advice and guidance 

20. Pursuant to its advisory mandate, the Ethics Office provides confidential ethics 
advice and guidance to UNWTO personnel, management, and departments in order 
to ensure that decision-making is consistent with the values, principles and rules of 
the United Nations. Dedicated telephone and email help-lines have been made 
available for confidential advice.  
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21. During the period under review, the Ethics Officer was approached by 16 officials, 
nine women and seven men. Advice and guidance provided by the Ethics Officer 
included clarification or interpretation of the UNWTO regulations, rules and standards 
concerning prohibited or restricted activities, conflicts of interest, and the situation 
and rights of service contract holders in the organisation.  

22. The Ethics Officer has also been approached by representatives of the Committee of 
the Staff Association seeking advice on possible cases of harassment in the 
workplace. 

23. Confidential advice and guidance was provided by the Ethics Officer to a staff 
member on a possible case of sexual harassment, including information on the 
procedure in place for filing a complaint. No official complaint has been filed to date. 

24. A complaint was received concerning the appointment of an official at a senior level 
position after a competitive recruitment process which was contested by one member 
of personnel. The Ethics Officer checked the matter with Human Resources and the 
Appointments and Promotion Board, and both confirmed that the selection process 
and the appointment had been conducted fully in line with established procedures. 

25. A significant number of requests for advice were about employment-related issues 
which usually do not fall under the purview of the Ethics Officer. Guidance was 
requested on matters such as contractual and separation settlement matters, 
performance appraisal issues, payment of salaries or application of sanctions. The 
Ethics Officer, whenever requested by a staff member, has tried to clarify the issue 
with the corresponding services. However, in many cases it has been noted that the 
organizational ethical culture would considerably benefit from improving 
communication, transparency and enhancing mutual respect and the observance of 
the minimum acceptable standards of behaviour in interpersonal and supervisory 
relations.  

26. Finally under the section on advice and guidance, it should be noted that the Ethics 
Officer does not conduct any due diligence process or screening with regard to the 
Tourism Ambassadors initiative. 

 

D. Financial Disclosure Programme 
 
27. The Ethics Office is mandated to administer the UNWTO financial disclosure 

programme (FDP) pursuant to Secretary-General’s Circular NS/774, promulgated in 
Madrid on 22 November 2013, as a means of identifying, managing and mitigating 
personal conflicts of interest risks in pursuit of strengthening public trust in the 
integrity of the organization.  

28. The Financial Disclosure Policy of the Organization sets an obligation on the part of a 
specific group of UNWTO staff members (graded P-5 and above) to file financial 
declaration statements. So far this policy relied on a Third Party Administrator (TPA) 
which independently managed the receipt and review of these financial declaration 
forms. 

29. The Secretariat is currently revising its policy to focus more on addressing potential 
conflicts of interest of its officials (i.e. outside professional activities, acceptance of 
gifts, benefits and honors, leadership roles in and associations with companies or 
other external entities), rather than reporting income of spouses, assets and other 
financial details.  

30. In this context, it is proposed to replace the current Financial Declaration Statement 
by a Declaration of Interest Statement, in line with policies in place in other UN 
entities, such as the World Intellectual Property Organization (WIPO). 
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31. The new UNWTO Policy on Declaration of Interest Statements is expected to be 

published towards the end of the first semester of 2019 in order to enable UNWTO 
staff members to file their declarations of interest statement by end of September of 
this year. 

 

E. Standard setting and policy support 
 
32. The Ethics Officer was consulted on and/or contributed to the updating of policies on 

the following topics: 

• UNWTO Anti-Fraud and Anti-Corruption Framework  

In line with the recommendations of the Joint Inspection Unit (JIU) Report on Fraud 
Prevention, Detection and Response in United Nations System Organizations 
(JIU/REP/2016/4), the Secretary-General adopted the anti-fraud and anti-corruption 
framework policy of the United Nations, applicable at the UNWTO Secretariat starting 
from 13 March 2019 (SGB/06/19) as a zero tolerance approach with regard to fraud 
and corruption. 

• Other policy reviews 
 

The Ethics Officer, in collaboration with the Human Resources department and the 
offices of the Secretary-General and the Legal Counsel, has reviewed the results of 
the UN Survey on Safe Space: Sexual harassment in our workplace with a view to 
eradicate sexual harassment and ensure a safe workplace at UNWTO.  

The same departments have also provided comments to the JIU draft report on 
the Review of the United Nations system-wide action plan on gender equality and the 
empowerment of women; as well as on the Review of the State of the Investigation 
Function. 

 

IV. The Ethics Network of Multilateral Organizations 
33. In July 2018, the UNWTO Ethics Officer attended the 10th Conference of the Ethics 

Network of Multilateral Organizations (ENMO) which was held at United Nations 
Headquarters in New York.  

34. In accordance with the United Nations’ ongoing promotion of system-wide 
collaboration on ethics-related issues, including with United Nations specialized 
agencies and other interested entities, the United Nations Ethics Network was 
established on 21 June 2010. The Ethics Network was founded within the framework 
of the Chief Executives Board for Coordination (CEB) in order to promote system-
wide collaboration and coherence in the area of ethics and integrity, with the 
participation of ethics officers and related professionals from the United Nations 
Secretariat and funds and programmes, the United Nations specialized agencies, 
and international financial institutions. The Ethics Network counted 37 organizations 
among its Members in 2018. 

35. The participation of UNWTO Ethics Officer was a good opportunity to exchange 
experiences and to collaborate on issues of general applicability of the ethics 
function, as well as to enhance the professional capacity of the ethics function and 
promote the common standards of practice of this function.   

36. Among the various interesting topics discussed by the Members of the Ethics 
Network was the issue of Conflicts of Interest (both for internal and external 
activities); the JIU Review of Whistle-blower Policies and Practices; the Protection 
from Sexual Harassment, Harassment, Discrimination and Abuse of Authority; 
Mediation Skills; and Law, Ethics and Organizational Culture.  
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37. Full information on the work of the Ethics Network is provided in the Report of the 
United Nations Secretary-General to the General Assembly of the United Nations on 
the Activities of the Ethics Office (document A/73/89). 

 
V. Final considerations 

38. In line with the recommendations of the JIU (JIU/REP/2010/3), the ethics function 
should operate independently from management and for this reason it is 
recommended that the post of the Ethics Officer be established at a senior level, 
usually at P-5 / D-1 level.  

39. It should be noted that the functions and responsibilities of the UNWTO Ethics Officer 
have been extended by the Executive Council and span well beyond the standard 
ethics functions recommended by JIU for UN organizations (see paragraph 8). 

40. In view of the importance of this Function and the sensibility and confidentiality of the 
assignments entrusted to it by the Executive Council, the resources for the UNWTO 
Ethics Office are under active review by the Administration in order to ensure its 
efficient and effective functioning. 

 Marina Diotallevi 
Ethics Officer, UNWTO 

30 April 2019
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 الھیكل التنظیمي للمنظمة السیاحة العالمیة      المرفق الثاني:
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