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 تقرير األمين العام 

 المسائل اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسي: ثالثالجزء ال

 رابطة الموظفينتقرير ( و)

 قدمةم .أوال

تتمثل األهداف الرئيسة لرابطة موظفي منظمة السياحة العالمية 
0
في حماية الحقوق الفردية والجماعية ألعضائها   0.

والدفاع عنها، وكذلك في تقديم إقتراحات إلى الهيئات الرئاسية للمنظمة وإلى األمين العام بشأن السياسات المتعلقة 

 .بالموظفين ورفاههم

رفوع إلى المجلس ها رابطة الموظفين منذ تقريرها األخير المتناولتيوجز هذا التقرير المسائل األساسية التي   1.

 .(CI)8 (، فضالً عّما قامت به متابعةً للمقّررCE/101/3) 1102التنفيذي في سبتمبر/أيلول 

 التقّدم المحرز واألولويات .ثانيا

ومة مسؤولية التي تصاحب العمل في منظيدرك موظفو منظمة السياحة العالمية الذين تمثّلهم رابطة الموظفين ال  3.

منظمة السياحة العالمية بصورٍة خاصة. فإن قدرتنا عن طريق عملنا على اإلسهام في األمم المتحدة بصورٍة عامة وفي 

اح في كافة أنحاء العالم على تطبيق المثل العليا لألمم المتحدة، والمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومساعدة السيّ 

 .عملنا اليوميلمعنًى ومغزًى كبيرين  عطيتأفضل، إنّما في جعل العالم  واإدراك أنّه بمقدورهم هم أيضاً كأفراد أن يساهم

المسائل التالية من جملة مسائل أخرى: التطّرق إلى  ، تم1102عتمدها المجلس التنفيذي عام إوفي المقّررات التي   4.

تحسين )ب( وضع سياسة شاملة حول ترتيبات العمل المرنة )سعياً ل ن؛يأكثر تنوعاً للموظف بيي)أ( تطوير برنامٍج تدر

بين الجنسين وتمكين المرأة؛ )د( تطبيق خطة التطّور المهني؛  اواةالتوازن بين العمل والحياة الشخصية(؛ )ج( مسألة المس

 .أساسية مهاميؤدون  نو)ه( مراجعة العدد المتزايد لغير الموظفين الذي

البشرية. ولقد زّودت برنامج الموارد وعلى صعيد التدريب، واصلت رابطة الموظفين التعاون مع برنامج الموارد   2.

الدورات التدريبية التي يوفّرها إتحاد رابطات الموظفين المدنيين الدوليين، كما ساعدت على تنظيم دورٍة  قائمةالبشرية ب

مة قياس اإلستدا حولبشأن نُظم تقييم األداء المهني )باإلشتراك مع برنامج الموارد البشرية( باإلضافة إلى تنظيم عرٍض 

                                            
. وتمثل 0191وهي عضو في اتحاد رابطات الموظفين المدنيين الدوليين منذ عام  0122تأسست رابطة موظفي منظمة السياحة العالمية عام  0

 في المئة من الموظفين. 91الرابطة في الوقت الراهن قرابة 
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عالوةً على ذلك، أُِخذت مطالب رابطة الموظفين  .البيئية )باإلشتراك مع برنامج اإلحصاء وحساب السياحة الفرعي(

باإلعتبار عند إعداد برنامج الموارد البشرية لنظام اإلجازات الجديد الذي يتضمن إجازةً للتطّور المهني للموظفين تصل 

. ولكن، ال زالت الحاجة تدعو همن أجر( لكي يشاركوا في أنشطة تدريبية تتعلق بعمللغاية عشرة أيّام في السنة )بأجر أو بدو

 .إلى إجراء دراسٍة معّمقة لإلحتياجات التدريبية وإلى وضع خطٍة لمعالجتها وتخصيص الميزانية المناسبة لها

كأحد المجاالت  1104عام  أما في مجال التوازن بين العمل والحياة الشخصية )الذي حّددته وحدة التفتيش المشتركة  6.

والذي بدأ عام  –الواجب على منظمة السياحة العالمية العمل على تحسينها(، فيسّرنا أن نفيد بأن التقّدم على هذا الصعيد 

قد تواصل هذا العام مع إعتماد "إجازٍة عائلية" تتيح للموظفين  –إجازة التبني الحقاً  راجمع تمديد إجازة األبوة وإد 1100

عدم توفر مركٍز يّب عن العمل في الحاالت التي يُضطّرون فيها إلى رعاية أحد أفراد األسرة )بداعي المرض أو بسبب التغ

األطفال أو مقّدٍم للرعاية( واحتساب هذه األيّام من ضمن اإلجازة المرضية بدون شهادة طبية. إلى تربوي أو مركٍز لرعاية 

بحيث بات اآلن باإلمكان تقليصها إلى نصف ساعة، مما يجعل من الممكن  ذلك، أصبحت استراحة الغداء أكثر مرونةً 

ونعتقد أن مجمل هذه  .المغادرة باكراً. كما أن سياسة الموارد البشرية تتيح حالياً إمكانية العمل عن بعد في ظروٍف محّددة

معنويات أفضل لدى الموظفين حيث يكون التدابير سوف يفضي إلى حياٍة أغنى وإلى تكافٍؤ أكبر بين الرجل والمرأة وإلى 

 .بإمكانهم اإليفاء بمختلف إلتزاماتهم مع التركيز على كلٍّ منها في األوقات المناسبة

وفي ما يخص المساواة بين الجنسين، فإن الوضع في منظمة السياحة العالمية آخٌذ في التحّسن على مّر السنين. وفي   2.

اإلقليمية الخمس  رامجبصف المناصب في الفئة الفنية كما أن اثنتين من أصل الالوقت الراهن، تشغل النساء أكثر من ن

تديرهما امرأة. بيد أن فريق اإلدارة الُعليا يكاد يتألّف من الرجال حصراً. ومن المحتمل أن يتغيّر الوضع مع وصول فريق 

يتمتع بالمزيد من المساواة ويكون بالتالي أكثر  طيّبة بالنسبة لرابطة الموظفين أن ترى فريقاً  لبادرةاإلدارة الجديد، وستكون 

تمثيالً للواقع اإلجتماعي، مع التشديد دوماً على وجوب الحفاظ على أعلى معايير التنافسية واألداء والنزاهة. ومن شأن فريٍق 

أكثر توازناً وشموالً  ع طريقةٍ احسب، بل أن يشّجع أيضاً على اتّبإداري أكثر توازناً أاّل يعكس المجتمع على نحٍو أفضل ف

 .إلدارة السلطة وممارستها

أما على صعيد التطّور المهني، فإن الرابطة تقّدر الجهود المبذولة من أجل تحسين وضوح اإلجراءات. إلى ذلك،   9.

ذي يُعتبر أداةً الموظفين. وتعلّق اآلمال على أن يسمح النظام الجديد، التقييم تلقت الرابطة باهتماٍم ورضا اقتراحاً لنظاٍم جديد ل

للتطوير، بتعزيز القدرة على المقارنة بين تقارير التقييم التي تُعّدها مختلف البرامج وبتوزيع مهام كّل موظّف على نحٍو أكثر 

وضوحاً، األمر الذي سيفضي إلى المزيد من الموضوعية في عمليات التعيين والترقية وإعادة التصنيف والذي سيوفّر قاعدةً 

وفي هذا الصدد، شهدت رابطة الموظفين في السنوات الثماني الفائتة  .رات المتعلقة بعمليات النقل أو إعادة الهيكلةأمتن للقرا

تغييرات عديدة في الهيكل التنظيمي لمنظمة السياحة العالمية، ومن المرّجح أن تحصل تغييرات إضافية مستقبالً مع تعيين 

وبة في هذه األوقات الحافلة بالتغيير والتطّور المستمّرين، فإن الرابطة قلقةٌ من أن أميٍن عام جديد. وإذ تدرك المرونة المطل

الوظائف الهامة أو إلى عدم  في مستوى الموظفين المعنيين، قد تؤّدي إلى تراجعٍ  ععمليات التغيير هذه، ما لم تتم بالتشاور م

بلداً  41عمل منظمة السياحة العالمية فنّيين من أكثر من  اإلفادة على أكمل وجٍه من الرأسمال البشري للمنظمة. ويضم فريق

وما من سبٍب ليكونوا مجّرد  –وهم فنّيون ملتزمون، مستعدون وأصحاٍب باٍع طويل وقدرٍة استثنائية على العمل  –مختلفاً 

 .عناصر غير فاعلين في حين يمكنهم أن يصبحوا قاطرةً ألّي تغييٍر ينبغي القيام به

، تجدر اإلشارة إلى اإلستعانة 1102تقرير السابق لعام الألخرى المثيرة للقلق والتي سبق وُذكرت في ومن المسائل ا  1.

المتزايدة والمطّولة بالعّمال من غير الموظفين المعروفين أيضاً بـ"أصحاب عقود الخدمات"، حيث أن عددهم قد ازداد 

في المئة من إجمالي القوى العاملة في منظمة السياحة العالمية. وعلى الرغم من أن الغاية من  41وباتوا يشّكلون أكثر من 

عقود الخدمات هي تغطية المشاريع أو األنشطة المحّددة المدة، إاّل أن عقوداً من هذا النوع باتت تُستخدم أحياناً لتغطية 

 .وظائف دائمة

الفترة المرجعية لهذا التقرير، تم تنظيم إجراءات التعاقد وشروط عمل أصحاب ولكن ال بُّد من اإلشارة إلى أنّه وفي   01.

باتوا  لّماعقود الخدمات. وال بُّد من اإلشارة أيضاً إلى أن ظروف عملهم قد تحّسنت إلى حدٍّ كبير، حيث أن هؤالء الع

إجازة األبوة وغيرها، باإلضافة إلى الحصول يتمتعون اليوم بالحقوق نفسها التي يتمتّع بها الموظفون لناحية إجازة األمومة و

على مساهمٍة في نظام معاشات التقاعد الذي يختارون. وكثيرةٌ هي األسباب التي تدفعنا إلى التقّدم من اإلدارة بأحّر التهاني 

 .الثناءيستحقان فعالً على هذا اإلجراء، لما أبّدته من كرٍم ورؤية 

والتي من المعقول في إطارها اإلستعانة بعقود زمنياً المحّددة  ي التمييز بين المشاريعه غير أن المسألة التي لم تسوَّ بعد

من جهٍة أخرى، والتي تدعو فيها الحاجة إلى توظيف موظفين. وفي  ،الخدمات، من جهة، وبين الوظائف األساسية للمنظمة

باين شروط عملهم تبايناً شديداً، ليس فقط لناحية هذا اإلطار، ينبغي تالفي التعايش بين عاملين لهم وظائف مماثلة فيما تت

 .األجور، بل األهم لناحية آفاق الوظيفة الدائمة واإلستقرار الالزم لوضع خطة حياة
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بناء تسبّبت بإزعاٍج كبير في مكان العمل، وتّود الرابطة مة العام الفائت أعمال وعلى صعيٍد آخر، شهد مقّر المنظ  00.

أي أعمال بناء أو تجديد في المستقبل، من المستحسن تعزيز التنسيق مع الموظفين المتأثرين التشديد على أنّه ومن أجل 

 .حرصاً على تقليل المخاطر المحدقة بالصحة واإلزعاج

ه اإلثنتين، وتود رابطة الموظفين التذكير بالعالقات الممتازة التي حافظت عليها مع األمين العام الحالي خالل واليتي    01.

اإلدارة والموارد البشرية، وهي تحيط المجلس التنفيذي علماً بأنّها، ولغاية تاريخ هذا التقرير، بصدد ي  امجبرنوكذلك مع 

ننسى أن قدرة المنظمة على توفير الخدمات ذات الجودة  اّل إعداد مذكرة تفاهم بين اإلدارة ورابطة الموظفين. ويجب أ

ذه الغاية، لن تّدخر الرابطة وسعاً إلرساء عالقٍة مع اإلدارة الجديدة ألعضائها إنّما تعتمد على كفاءة موظفيها. وألجل ه

تكون مثمرة بقدر العالقة التي جمعتها باإلدارة الحالية، وهي ستسعى جاهدةً للتعاون في كل ما يطرأ من عمليات، بما يضمن 

لوالية الممنوحة لها من أعضائها بعملها الهام وأداء ا ضطالعحصول اإلنتقال على نحٍو سلس، بحيث تواصل المنظمة اإل

 .ٍة وحماسدقبكٍل 

 اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل المجلس التنفيذي .ثالثا

.03 أن:مدعّو إلى المجلس التنفيذي  

والموارد البشرية ورابطة موظفي منظمة السياحة العالمية على التقّدم يهنّئ األمين العام وبرنامجي  اإلدارة  (أ )

 ؛المحرز في مجال التوازن بين العمل والحياة الشخصية

 ؛ويشّجع على تشكيل فريٍق لإلدارة يكون فيه تمثيل الرجال والنساء أكثر توازناً  (ب )

ويدعم تبادل المعلومات والحوار والمشاورات بين الموظفين ورابطتهم بغية تعزيز اإلنتقال السلس الذي من  (ج )

ٍة دقشأنه أن يمّكن المنظمة من مواصلة اإلضطالع بعملها الهام وأداء الوالية الممنوحة لها من أعضائها بكٍل 

 ؛وحماس

 ؛لمحّددة زمنياً والمهام األساسية للمنظمةوصي األمين العام بوضع تمييٍز أوضح بين المشاريع اوي (د )

 .يطلب إلى األمين العام وضع خطٍة ملموسة وقابلة للتطبيق لتحسين تدريب الموظفين وتنمية مهاراتهمو (ه )
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