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 تقرير األمين العام

 المسائل اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسي: الثانيالجزء 

 )ه( تقرير الموارد البشرية

  الموارد البشرية في المنظمة وضع تقرير حول .أوال

نيسان/أبريل  1تستعرض هذه الوثيقة آخر المعلومات والمستجدات بشأن وضع الموارد البشرية في المنظمة لغاية   1.
م الوثيقة أيضً وأسوةً ب. 2018 إحصاءات ُمحدَّثة للموظفين ومعلومات أخرى  االتقارير السابقة حول الموارد البشرية، تقدِّ

 .للوثيقة األّولفي المرفق  2017رير السنوي لموظف األخالقيات لعام تتصل بهم. كما أنّها تتضمن التق

 الميزانية الُمعتمدة والهيكل التنظيمي .ثانيا

)الجزء  واألولويات يستمر إدخال التغييرات اإلدارية التي أشار إليها األمين العام في تقريره حول تصّور اإلدارة  2.

 وظيفة. 106لوظائف الذي يبقى عند العدد الحالي ل، وذلك ضمن الموارد المعتمدة وفي ظل األّول )ب((

  تصنيف بيانات الموظفين الحاليين.ألف 

نيسان/أبريل  1على عدد الموظفين وتوزيعهم بحسب الدرجة، والجنس، والجنسية، والعمر )بتاريخ  لالطالع  3.
المجلس التنفيذي، يُشار التقارير السابقة المقدَّمة إلى أسوةً بالُمدرجة أدناه. و 4و 3و 2و 1 (، يُرجى مراجعة الجداول2018

د: الفئة الفنية  منظومةبع في لى التصنيف الوظيفي المتّ إيف المعتمد في هذا اإلطار يرتكز التصن إلى أنَّ  األمم المتحدة الموحَّ

( وفئة الخدمات العامة )درجات تتراوح من فئة الخدمات العامة 2إلى فئة مدير  1وما فوق )درجات تتراوح من الفئة الفنية 

 .(؛ وينعكس ذلك في برنامج عمل المنظمة وميزانيتها7إلى فئة الخدمات العامة  1

 والجنس : توزيع الموظفين بحسب الدرجة1 الجدول

 

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

 إناث 5 2 2 7 5  21

 ذكور 2 1 4 5 4 4 20

41 4 9 12 6 3 7 
المجموع 

 الفرعي
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 المجموع

 

 عامةخدمة 

7 

عامة خدمة 

6  

عامة خدمة 

5   

عامة خدمة 

4   

عامة خدمة 

3  

خدمة 

   2عامة 
 الدرجة

 إناث  1 5 3 11 7 27

 ذكور 1 3 1 3 4 2 14

41 9 15 6 6 4 1 
المجموع 

 الفرعي

 

 بحسب الفئة والجنس : توزيع الموظفين2 الجدول

 

  وما فوقالفئة الفنية  فئة الخدمة العامة المجموع

 إناث 21 27 48

 ذكور 20 14 34

 المجموع 41 41 82

 

 : توزيع الموظفين بحسب الفئة والجنسية )بما في ذلك وظيفتي األمين العام والمدير التنفيذي(  3 الجدول

 

المنظمة تحقيق  بالتزاماألمانة. وال بّد من التنويه في هذا اإلطار ضمن فريق عمل  جنسية وثالثون خمس اتتمثّل حاليً   4.
والنزاهة ومراعاة العدد موظفيها، مع الحفاظ على أعلى معايير المهنية والكفاءة ختيار أوسع توزيع جغرافي ممكن في ا

 .المحدود للمناصب الوظيفية

 

 

 البلد الفئة الفنية  فئة الخدمة العامة البلد الفئة الفنية  فئة الخدمة العامة

 الجزائر  1 المكسيك 1 

 األرجنتين 1 1 المغرب  1

 النمسا 1  هولندا 3 

 أذربيجان 1  نيكاراغوا  1

 البوسنة والهرسك  1 النيجر 1 

 كمبوديا 1  بيرو 1 

 كندا 1  البرتغال 1 2

 الصين 2  جمهورية كوريا 3 

 الجمهورية الدومينيكية 1  جمهورية مولدوفا  1

تحاد الروسياال 1   فرنسا 3 1 

 جورجيا 2  سيشيل 2 

 ألمانيا 3 1 إسبانيا 7 23

 غانا  1 سويسرا  1

 هنغاريا 1  المملكة المتحدة 1 

1  

الواليات المتحدة 

 ندونيسياإ  1 األمريكية

 إيطاليا 1 1 أوروغواي 1 

 لبنان 1 1 أوزبكستان  1

  

 
 ليتوانيا  1

    المجموع بحسب الفئة 41 41

    إجمالي عدد الموظفين 82 
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 : توزيع الموظفين بحسب الفئة والعمر4 الجدول

 

 المجموع
فئة الخدمة 

 العامة 

 الفئة الفنية 

 و ما فوق
 الفئة العمرية

17 9 8 30 – 39  

32 17 15 40 – 49 

13 7 6 50 – 54  

15 7 8 55 – 59  

3 1 2 60-61  

 المجموع 39 41 80

 
.5 والالُمعيَّنين لفترٍة زمنية ُمحدَّدة ويشار إلى أنَّ الجدول أعاله ال يشمل المسؤولين الذين يتولون مناصب إدارية  

 .األمين العام

  شؤون الموظفين.جيم 

منذ صدور التقرير السابق حول شؤون الموظفين، حصلت جملة من التطورات المتصلة بشؤون الموظفين، وهي   6.
 .مبيَّنة أدناه

 األمين العامقرارات 

.7 ، أقّر األمين العام التعيينات التالية في مكتب األمين العام:)ب( من النظام األساسي للموظفين 15 البندبموجب  

 (؛4 )الفئة الفنية المكتبمنصب رئيسة السيدة زانا ياكوفليفا )االتحاد الروسي( في  ( أ)

 (؛3 )الفئة الفنية المكتبالسيد مسلّم أفندييف )أذربيجان( في منصب نائب رئيسة  ( ب)

 (.3 األعضاء )الفئة الفنية مع عالقاتالالسيد بيكا جاكيلي )جورجيا( في منصب منّسق  ( ت)

  نتائج مسابقات التوظيف

.8 :بعد إجراء مسابقاٍت الختيار الموظفين، تّم ملء المناصب الشاغرة التالية 

 اسم الشخص المختار اسم الوظيفة رمز الوظيفة الشاغرة

UNWTO/HHRR/VAC/08/AFM
S/2016 

(، 1 برنامج )الفئة الفنية موظف

 برنامج األعضاء المنتسبين
Ms. Eun-Ji Tae 

 (جمهورية كوريا)

UNWTO/HHRR/VAC/10/GES
E/2016 

الخدمات فئة ) مساعد كبير للبرنامج

 برنامج الخدمات العامة(، 6 العامة
Mr. Antonio Medina 

 (إسبانيا)
UNWTO/HHRR/VAC/13/TCS

V/2017 
 )تم ملؤه من قائمة المرشحين المقبولين(

الخدمات )فئة  للبرنامجمساعد كبير 

مكتب المدير التنفيذي  (،6 العامة

 للتعاون التقني والخدمات

Ms. Lucia Barca 
 (مولدوفا)

UNWTO/HHRR/VAC/17/OFS
G/2017 

 )إعالن داخلي فقط(

الخدمات فئة ) مساعد كبير للبرنامج

 مكتب األمين العام (،6 العامة
Ms. Shirin El-Tayan 

 (إسبانيا)

UNWTO/HHRR/VAC/21/RPE
U/2017 

(، 1موظف برنامج )الفئة الفنية 

 ألوروباالبرنامج اإلقليمي 
Mr. Peter Janech 

 (هنغاريا)

.9 :الموظف الفني المبتدئبعد إجراء مسابقة الختيار الموظفين، تّم ملء منصب  
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 اسم الشخص المختار اسم الوظيفة الوظيفة الشاغرةرمز 

UNWTO/HHRR/JPO/08/SDT
R/2017 

معاون لشؤون التنمية  موظف

برنامج (، 2 الفنية )الفئة المستدامة

 التنمية السياحية المستدامة

Ms. Marianna Stori 
 (إيطاليا)

  المهني مستجدات خطة النمو

القرارات الناجمة عنها. وكما في المراحل  مراجعة اوتجري حاليً ، 2017( عام 6المهني )المرحلة  النمونُفِّذت خطة   10.

السابقة، جرى التطبيق على أساس المناصب المعتمدة، ومستوى الدرجة الوظيفية، والتوصيف الوظيفي العام، إضافةً إلى 

 .نتائج خطة تقييم األداء السنوي

   الموظفون على سبيل اإلعارة

اهتماٌم متزايٌد من جانب الدول األعضاء في إطار إمكانية بناء القدرات التي تتيحها  ايضً أ 2017برز في العام   11.

التكاليف،  ردّ  دون من اإلعارة أساس تسمح بإرسال خبراء ومسؤولي السياحة من قبل دولٍة عضو، علىبحيث  ،المنظمة

 .من خالل مذكرة تفاهم اهذا الترتيب رسميً  ويُنفَّذ. يشاركوا في أنشطة األمانة لفترٍة زمنية محدَّدةوذلك لكي 

 الموظفون الفنيون المبتدئون

عقدت منظمة السياحة العالمية اتفاقية مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بشأن إدارة برنامج الموظفين الفنيين   12.

موظفيها الشباب للعمل في تستطيع الدول األعضاء المهتمة إرسال . منظومة األمم المتحدة كلهاالمبتدئين على مستوى 

 . سنوات عن طريق تمويل المنصب المعني من خالل االتفاقية اإلطارية 3-1 منظمة السياحة العالمية لمّدة

 مسائل متصلة باألمم المتحدة

نفذت لجنة الخدمة المدنية الدولية دراسة استقصائية مقارنة لمواقع العمل في مدريد، خالل شهر تشرين   13.

بهدف تقييم أنماط اإلنفاق وغيرها من خصائص أسر الموظفين من الفئة الفنية والفئات األعلى مقارنةً  2016األول/أكتوبر 

% لتقييم 80هذه النسبة، تمَّ استخدام  ومن% من الموظفين المؤهلين. 98سة شارك في الدراوقد بكلفة المعيشة في نيويورك. 

وقد أّدت الدراسة االستقصائية إلى نتيجة سلبية بالنسبة  .باألسرة % للخصائص المتعلقة86الخصائص المتعلقة باإلسكان، و

أنّه من أجل الحد من األثر على رواتب  لجنة الخدمة المدنية الدوليةوغيرهما من مراكز العمل. وقررت إلى مدريد وجنيف 

 3 قيمتهو شخصيدل االنتقال الب، يجب اتخاذ إجراء خاص لسّد الثغرة يتمثل في من الفئة الفنية والفئات األعلىالموظفين 

وقد جرى العمل  .ارتباطب تحيث تمتلك منظمة السياحة العالمية مك –نقاط في حالة جنيف  8.7و نقاط في حالة مدريد

 .2018كانون الثاني/يناير  وحتى 2017من أيار/مايو  بتطبيق هذا البدل

من الفئة الفنية نتيجة لذلك، خسر الموظفون  .2018 شباط/فبراير 1في مدريد منذ أوقِف العمل بإجراء سّد الثغرة   14.

نقاط إلى  8.7 منشخصي ال جنيف في سويسرا، فقد تّم تخفيض بدل االنتقال. أّما في امن رواتبهم تقريبً  %3 والفئات األعلى

. وتم تحديد موعد المراجعة المقبلة في حزيران/يونيو 2018شباط/فبراير  1من  انقاط، ودخل هذا القرار حيز التنفيذ بدءً  3

2018. 

 التعديالت على قواعد النظام اإلداري للموظفين

، بناًء على المجلس التنفيذيمن النظام اإلداري لموظفي منّظمة السياحة العالمية، يتولّى  1مع مراعاة القاعدة   15.

التي  لنظام اإلداري للموظفين بما يتفق مع المبادئلتنفيذ امن قواعد  ا، "وضع ما يراه ضروريً األمين العاماقتراح 
على قواعد النظام اإلداري للموظفين. وسيدخل هذا التعديل  اواحدً  تعدياًل  108 . وقد أعّد األمين العام للدورة"يمّثلها

 للمجلس التنفيذي. 108 حّيز التنفيذ بعد الموافقة عليه في الدورة

األمم  منظومةام اإلداري، يرمي التعديل إلى التوفيق بين قواعد المنّظمة وقواعد من النظ 30 القاعدةفي حالة   16.

 المتحدة حول تنفيذ العقوبات.

من النظام اإلداري، سيتم إصدار تعميم من منظمة السياحة  30 إذا تّمت الموافقة على التعديل المقترح للقاعدة  17.

 .المناسبالعالمية حول الموضوع في الوقت 
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 النص الحالي
 

 النص الجديد المقترح
 

 الفصل العاشر
 التدابير التأديبية

 

 الفصل العاشر
 التدابير التأديبية

 

 (1) 30 القاعدة
 العقوبات

 
معايير السلوك التي يجب الموظف الذي يخالف إنَّ )أ( 

على الموظفين المدنيين الدوليين االلتزام بها قد يخضع ألي 
يتناسب مع جسامة السلوك  بمامن العقوبات التالية، 

 (3)، الخطيالتوبيخ  (2)التحذير الشفهي،  (1)المرتكب: 
 دون سابق إنذار.بالفصل  (5)، التسريح (4)اللوم، 

 
)ب( إّن مخالفة معايير السلوك هذه التي يجب على 

 يعني: الموظفين المدنيين الدوليين االلتزام بها
 
اإلداري للموظفين مخالفة أّي من أحكام قواعد النظام  (1)

 ؛9 إلى 3 من
 ارتكاب أحد الموظفين سوء سلوك بصفته الرسمية؛ (2)
 التقصير في إتمام الواجبات؛ (3)
 

 (2) 30 القاعدة
 إجراءات تنفيذ العقوبات

 
قبل اتخاذ أي عقوبة غير التحذير الشفهي، يجب إرسال )أ( 

العقوبة مع ذكر األسباب إلى  تلكنسختين عن اقتراح اتخاذ 
وعلى الموظف توقيع إحدى النسختين الموظف المعني. 

أيام من  8 باألحرف األولى من اسمه وإعادتها خالل مهلة
 تاريخ تلّقيها، مع إضافة أي مالحظات يرغب في إبدائها.

 
في ما عدا حاالت الفصل بدون سابق إنذار، يجب أال  )ب(

يتم اتخاذ أي تدابير تأديبية بحق أي موظف قبل إحالة 
المسألة إلى لجنة الطعون المشتركة لتقديم االستشارة؛ وال 
تسري هذه القاعدة على حالة التحذير الشفهي أو التوبيخ 

 عن ذلك عدم تطبيقها بموجب اتفاق الكتابي، ويمكن فضاًل 
 متبادل بين الموظف المعني واألمين العام.

 
ُترَسل نسختان عن قرار اتخاذ العقوبة إلى الموظف )ج( 

المعني، الذي عليه توقيع إحداهما باألحرف األولى من 
أّما في حالة التحذير فيحق للموظف  اسمه وإعادتها.

بإضافة مالحظاته على النسخة التي يعيد إرسالها إذا رغب 
 في ذلك.

 
 (3) 30 القاعدة

 التحذير الشفهي
 

يمكن اتخاذ عقوبة التحذير الشفهي بحق موظف من قبل 
 أو األمين العام. الرئيس المسؤول عنه

 

 (1) 30 القاعدة
 التدابير التأديبية

 
معايير السلوك التي يجب الموظف الذي يخالف إنَّ )أ( 

على الموظفين المدنيين الدوليين االلتزام بها قد يخضع 
أو أكثر من  شكاًل هذه التدابير  تتخذلتدابير تأديبية. وقد 

 :يتناسب مع جسامة السلوك المرتكب األشكال التالية، بما
 
 ؛الخطياللوم  (1)
 الحرمان من درجة أو أكثر من درجة داخل الرتبة؛ (2)
 إرجاء استحقاق العالوة الدورية لفترة محددة؛ (3)
 الوقف عن العمل لفترة محددة بدون أجر؛ (4)
 الغرامة؛ (5)
 إرجاء النظر، لفترة محددة، في استحقاق الترقية؛ (6)
خفض الرتبة مع إرجاء النظر، لفترة محددة، في  (7)

 استحقاق الترقية؛
 ؛التسريح (8)
 الفصل بدون سابق إنذار. (9)
 

)أ(  (1)30 أي تدابير خالف تلك الواردة في القاعدة)ب( 
من النظام اإلداري للموظفين ال ُتعتَبر تدابير تأديبية 

على سبيل  مقصود في هذه القاعدة. ويشمل ذلكبالمعنى ال
 المثال ال الحصر، التدابير اإلدارية التالية: 

 
 ؛التوبيخ الكتابي أو الشفهي (1)
 ؛الموظف تكون من حق المنظمةاسترداد أموال من  (2)
بالقاعدة  اإلجازة اإلدارية بأجر أو بدون أجر عماًل  (3)

 من النظام اإلداري للموظفين (1)29
 

ُتتاح للموظف فرصة التعليق على الوقائع والظروف )ج( 
 (1)بالفقرة )ب(  قبل إصدار توبيخ كتابي أو شفهي عماًل 

 أعاله.
 

 (2) 30 القاعدة
 التدابير التأديبيةإجراءات اتخاذ 

 
قبل اتخاذ أي تدبير تأديبي، يجب إرسال نسختين عن )أ( 

اقتراح اتخاذ هذا التدبير مع ذكر األسباب إلى الموظف 
المعني. وعلى الموظف توقيع إحدى النسختين باألحرف 

أيام من تاريخ  8 األولى من اسمه وإعادتها خالل مهلة
 تلّقيها، مع إضافة أي مالحظات يرغب في إبدائها.

 
في ما عدا حاالت الفصل بدون سابق إنذار، يجب أال  )ب(

يتم اتخاذ أي تدابير تأديبية بحق أي موظف قبل إحالة 
المسألة إلى لجنة الطعون المشتركة لتقديم االستشارة؛ 
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 (4) 30 القاعدة
 التوبيخ الكتابي

 
خاذ عقوبة التوبيخ الكتابي بحق موظف بناًء على يمكن ات

اقتراح الرئيس المسؤول عنه من قبل نائب األمين العام أو 
 األمين العام.

 
 (5) 30 القاعدة

 اللوم
 

)أ( يمكن اتخاذ عقوبة اللوم بحق موظف من قبل األمين 
العام بناًء على طلب الرئيس المسؤول عن الموظف أو 

 بمبادرة من األمين العام نفسه.
 

قد يطلب األمين العام من الرئيس المسؤول رفع )ب( 
اللوم حول تقرير إليه بعد ثالثة أشهر من تطبيق عقوبة 

سلوك الموظف، الذي يوقع على التقرير باألحرف األولى 
من اسمه ويعيده مع إضافة أي مالحظات يرغب في 

 إبدائها.
 

 (6) 30 القاعدة
 الموظفين الدائمين تسريح

 
)أ( يمكن اتخاذ عقوبة التسريح بحق موظف دائم من قبل 
األمين العام بناًء على طلب الرئيس المسؤول عن الموظف 

 أو بمبادرة من األمين العام نفسه.
 

ُيعطى الموظف الذي يتم تسريحه بموجب هذه القاعدة )ب( 
قبل ثالثة أشهر. وقد يمنح األمين العام الموظف  اإخطارً 
ال يفوق نصف قيمة التعويض الُمعطى بموجب  اتعويضً 
 )تعويض إنهاء الخدمة(. (7) 24 القاعدة

 
 (7) 30 القاعدة

 الدائمين بدون سابق إنذارفصل الموظفين 
 

)أ( إذا ارتكب أحد الموظفين الدائمين مخالفة جسيمة 
لمعايير السلوك التي يجب على الموظفين المدنيين الدوليين 
االلتزام بها، يمكن لألمين العام اتخاذ عقوبة الفصل بدون 
سابق إنذار بحق الموظف المعني بناًء على اقتراح الرئيس 

 ادرة من األمين العام نفسه.المسؤول عنه أو بمب
 

الذي يتم فصله بدون سابق إنذار ال يحق للموظف )ب( 
 الحصول على إخطار أو تعويض.بموجب هذه القاعدة 

 
 (8) 30 القاعدة

الموظفين المعّينين لمدة محددة أو فصلهم بدون  تسريح
 سابق إنذار

 
بحق موظف  تسريحال)أ( يمكن لألمين العام اتخاذ عقوبة 

 هتسريحمعّين لمدة محّددة. وُيعطى الموظف الذي يتم 

بادل بين ويمكن عدم تطبيق هذه القاعدة بموجب اتفاق مت
 الموظف المعني واألمين العام.

 
ُترَسل نسختان عن قرار اتخاذ العقوبة إلى الموظف )ج( 

المعني، الذي عليه توقيع إحداهما باألحرف األولى من 
  اسمه وإعادتها.

 
 (3) 30 القاعدة

 الموظفين الدائمين تسريح
 

بحق موظف دائم من قبل  التسريح)أ( يمكن اتخاذ عقوبة 
األمين العام بناًء على طلب الرئيس المسؤول عن الموظف 

 أو بمبادرة من األمين العام نفسه.
 

بموجب هذه القاعدة  هتسريحُيعطى الموظف الذي يتم )ب( 
قبل ثالثة أشهر. وقد يمنح األمين العام الموظف  اإخطارً 
ال يفوق نصف قيمة التعويض الُمعطى بموجب  اتعويضً 
 )تعويض إنهاء الخدمة(.( 7) 24 القاعدة

 
 (4) 30 القاعدة

 بدون سابق إنذار فصل الموظفين الدائمين
 

)أ( إذا ارتكب أحد الموظفين الدائمين مخالفة جسيمة 
لمعايير السلوك التي يجب على الموظفين المدنيين الدوليين 

لألمين العام اتخاذ عقوبة الفصل بدون االلتزام بها، يمكن 
سابق إنذار بحق الموظف المعني بناًء على اقتراح الرئيس 

 المسؤول عنه أو بمبادرة من األمين العام نفسه.
 

ال يحق للموظف الذي يتم فصله بدون سابق إنذار )ب( 
 بموجب هذه القاعدة الحصول على إخطار أو تعويض.

 
 

 (5) 30 القاعدة
الموظفين المعّينين لمدة محددة أو فصلهم بدون  تسريح

 سابق إنذار
 
بحق موظف  تسريحاليمكن لألمين العام اتخاذ عقوبة ( )أ

 هتسريحظف الذي يتم معّين لمدة محّددة. وُيعطى المو
قبل شهر واحد. ويمكن لألمين  ابموجب هذه القاعدة إخطارً 

يساوي قيمة الراتب  االعام منح الموظف المعني تعويضً 
المستحق عن أسبوع من كل شهر من الخدمة غير 

 المستكملة، على أال يتجاوز ذلك األشهر الثالثة.
 

)ب( إذا ارتكب أحد الموظفين المعّينين لمدة محّددة مخالفة 
جسيمة لمعايير السلوك التي يجب على الموظفين المدنيين 

اتخاذ عقوبة الدوليين االلتزام بها، يمكن لألمين العام 
ال يحق و الفصل بدون سابق إنذار بحق الموظف المعني.

للموظف الذي يتم فصله بدون سابق إنذار بموجب هذه 
 القاعدة الحصول على إخطار أو تعويض.
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قبل شهر واحد. ويمكن لألمين  ابموجب هذه القاعدة إخطارً 
يساوي قيمة الراتب  االعام منح الموظف المعني تعويضً 

المستحق عن أسبوع من كل شهر من الخدمة غير 
 أال يتجاوز ذلك األشهر الثالثة.المستكملة، على 

 
ا ارتكب أحد الموظفين المعّينين لمدة محّددة مخالفة )ب( إذ

جسيمة لمعايير السلوك التي يجب على الموظفين المدنيين 
الدوليين االلتزام بها، يمكن لألمين العام اتخاذ عقوبة 

ال يحق و الفصل بدون سابق إنذار بحق الموظف المعني.
للموظف الذي يتم فصله بدون سابق إنذار بموجب هذه 

 القاعدة الحصول على إخطار أو تعويض.
 

 (9) 30 القاعدة
 الحق في الدفاع عن النفس

 
بحق موظف قبل إعطائه فرصة ال ُتّتَخذ أي تدابير تأديبية 

 للدفاع عن نفسه.
 

 (6) 30 القاعدة
 الحق في الدفاع عن النفس

 
بحق موظف قبل إعطائه فرصة ال ُتّتَخذ أي تدابير تأديبية 

 للدفاع عن نفسه.
 
 

 من قبل المجلس التنفيذي إجراءات .ثالثا

رمقرمشروع 
1

 
 

 إن المجلس التنفيذي،

 حول وضع الموارد البشرية في المنظّمة، األمين العام تقريرإلى وقد استمع 

 بالمعلومات المقّدمة بشأن الموارد البشرية في المنظّمة؛ ايأخذ علمً  .1

 في ظلسيّما  الوولمساهمتهم في برنامج عملها،  ينجزه موظفو المنظمة حاليًاللعمل الذي  ويعرب عن ارتياحه .2

 ؛واردها المحدودةعلى الرغم من مالطلب المتزايد على خدمات المنظمة 

الدول األعضاء على إرسال اقتراحات ملموسة إلى األمانة من أجل تمويل مناصب الموظفين الفنيّين  ويشّجع .3

 ؛المتحدة اإلنمائيمن خالل االتفاقية اإلطارية لبرنامج األمم المبتدئين 

بالعمل الجاري على تطبيق وظيفة  اعلمً  ويأخذموظف األخالقيات على العمل المنجز، كما يبيّن تقريره،  ويشكر .4

 ؛األخالقيات

  من النظام اإلداري لموظفي منظّمة السياحة العالمية. 30 التعديالت على القاعدةويقّر  .5

                                            
.طالع على المقرر النهائي الذي يعتمده المجلس، رجاء مراجعة وثيقة المقررات الصادرة عن األمانةلال.  هذا مجرد مشروع مقرر   
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 2017 العامفي منفّذة الالمرفق األّول: تقرير موظّف األخالقيات حول األنشطة 

 مقّدمة .أوال

الطالع موظف األخالقيات في منظمة السياحة العالمية وهو مقّدم إلى المجلس التنفيذي لهذا التقرير ُمعّد من قبل  .1

كانون  31 كانون الثاني/يناير إلى 1 يغطي هذا التقرير األنشطة التي قام بها موظف األخالقيات منعليه واتخاذ قرار بشأنه. 

 وهو التقرير الخامس منذ إنشاء مكتب األخالقيات كهيئة مستقلّة في منظمة السياحة العالمية. ،2017 األول/ديسمبر

 
، قراره بتعيين السيد 2017كانون الثاني/يناير  3 ( بتاريخNI/01/17عّمم األمين العام، من خالل المذكرة اإلعالمية ) .2

السياحة والموظف السابق في منظمة السياحة العالمية، في منصب في اللجنة العالمية المعنية بآداب أوجينيو يونس، العضو 

، للنهوض بمعايير النزاهة الرفيعة 2017كانون الثاني/يناير  1 من اموظف األخالقيات في منظمة السياحة العالمية بدءً 

 وتعزيز ثقافة األخالقيات والشفافية والمساءلة داخل المنظمة.

 معلومات أساسية ومعلومات عاّمة .ثانيا

( خالل دورته الرابعة والتسعين التي ُعقدت XCIV) 12 لمقّررتنفيذي لمنظمة السياحة العالمية اعد اعتماد المجلس الب .3

ا (، تماشيً NS/762)التعميم  2013في كامبتشي، المكسيك، أُنشئ منصب موظف األخالقيات في المنظمة في شباط/فبراير 

تعزيز المعايير توصيات األمانة العامة السابقة إلى جميع وكاالت األمم المتحدة. والهدف من إنشاء هذه الوظيفة هو مع 

 منظومةكامل والممارسات األخالقية والنهوض بها وتحقيق مستوى أعلى من النزاهة والشفافية والمساءلة واالحترام في 

ت المتخصصة من االستجابة بشكل أفضل إلى متطلّبات الدول األعضاء األمم المتحدة. وبهذه الطريقة، تتمكن الوكاال

 والمجتمع المدني العالمي.

لألمم المتحدة ومقّرها في كوبنهاغن بتولّي وظيفة  ةبعد أربع سنوات من تكليف موظف من وكالة أخرى تابع .4

 بدوام عمٍل جزئيقيات الحالي في منصبه األخالقيات في منظمة السياحة العالمية، قام األمين العام بتعيين موظّف األخال

مة واستقالليته المثبتة وسلوكه األخالقي الرفيع في االعتبار معرفته العميقة بالمنظ اآخذً  ،2017 ،كانون الثاني/ينايرمن  ابدءً 

 عن الرغبة في تخفيض تكاليف هذه الوظيفة. في المنظمة، فضاًل  ته التي تنعكس في سنوات خدمته العشرينوموضوعيّ 

إلى حجم المنظمة الصغير وقلّة المسائل والمشاكل المتعلقة باألخالقيات التي طرأت في السنوات السابقة، لم  انظرً  .5

في هذا المنصب، األمر الذي كان سيرتّب تكاليف أعلى بكثير على منظمة  بدوام كامليُعتبَر من الضروري تعيين موظف 

مع الممارسة السائدة  ااحة العالمية، كما لم يكن من الضروري أن يكون الموظّف الُمعيَّن مقيم في مدريد. كذلك، وتماشيً السي

بدواٍم األمم المتحدة بشكل عام، لم يكن من المستحسن تكليف الموظّف الُمعيَّن بمهام أخرى لتبرير إنشاء منصب  منظومةفي 

أن تُماَرس بشكل مستقل وحصري )أي أنها يجب أال تُماَرس إلى جانب مهام أخرى  ، ألّن وظيفة األخالقيات يجبكامل

ضمن المنظمة نفسها(، وذلك بهدف تجنّب حاالت تضارب المصالح وضمان أقصى حّد من الموضوعية. بالتالي، اتُّخذ 

 آلخرين من خالل:التواصل السريع والسلس بين موظف األخالقيات وجميع الموظفين االقرار بأن تضمن المنظمة 

إلى مقّر منظمة السياحة العالمية في مدريد لكي يكون لموظف األخالقيات على األقل  سنويتين زيارتينإجراء  (أ )

 بتصرف الموظفين واإلدارة؛

 لكي يتمّكن جميع الموظفين من التواصل معه في جميع األوقات؛وضع خط هاتفي بتصّرف موظف األخالقيات  (ب )

حصري لموظف األخالقيات لكي يتمّكن جميع الموظفين واإلداريين من التواصل معه و خاصبريد إلكتروني إنشاء  (ج )

 في جميع األوقات.

 تم تحديد مهام موظف األخالقيات كما يلي: .6

 كان وضعهم التعاقدي؛ مهماتكتّم إلى جميع موظفي المنظمة بتقديم المشورة والتوجيه بشأن األخالقيات  (أ )

الالأخالقي، بما في ذلك التحّرش الجنسي، وتقديم المشورة حول ما إذا كان في القضية تلقّي الشكاوى بشأن السلوك  (ب )

 قديم اقتراح لإلدارة حول أفضل مقاربة لمعالجة القضية؛تالمطروحة دعوى ظاهرة الوجاهة، و
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ن مع إدارة سياسة المنظمة بشأن حماية الموظفين من االنتقام بسبب اإلبالغ عن إساءة التصّرف وبسبب التعاو (ج )

 عمليات مراجعة الحسابات أو التحقيقات المأذون بها كما ينبغي )سياسة حماية المبلّغين عن المخالفات(؛

 المساعدة في الوساطة بين موظفي المنظمة في حال طلب األمين العام ذلك؛ (د )

 المساعدة في تحديد المحققين المناسبين في الحاالت التي تستوجب إجراء تحقيق؛ (ه )

 كشف المالي للمنظمة؛إدارة برنامج ال (و )

 (.ENMO) شبكة أخالقيات المنظمات المتعددة األطرافتمثيل منظمة السياحة العالمية في  (ز )

 2017األنشطة التي قام بها موظف األخالقيات في العام  .ثالثا

شباط/فبراير  خالل شهريفي مقّر منظمة السياحة العالمية  ا، كان موظف األخالقيات حاضرً 2017في العام  .7

لمدة أسبوع في كل مرة. كذلك، شارك موظف األخالقيات في الجمعية العامة للمنظمة في تشنغدو، الصين  أيار/مايوو

، على األسبوع كامل في أيلول/سبتمبر أيضً  ا)كعضو في اللجنة العالمية المعنية بآداب السياحة(، وبالتالي فهو كان متوفرً 

الرحالت الثالث تكاليف سفر إضافية،  تلكأي من  يترتب علىولم  األقل للموظفين الذين كانوا موجودين في الصين آنذاك.

 في ما عدا بضعة أيام إقامة في الفندق، إذ إنّه كان على موظف األخالقيات حضور اجتماعات مؤتمرات رسمية أخرى.

ع الرئيس وبعض أعضاء مجلس رابطة موظفي منظمة ُعقَدت اجتماعات خالل شهري شباط/فبراير وأيار/مايو م .8

لتحديد ما إذا كانوا يرغبون في كذلك ، وتوفّر موظف األخالقيات دوًما وموضوعيته الكاملةلطمأنتهم إلى  لسياحة العالميةا

التبليغ عن أي شكاوى متعلقة باألخالقيات أو أي مسائل عالقة تؤثر في الموظفين. وتجدر اإلشارة إلى أنه لم يتّم التبليغ عن 

 ماعات؛أي من هذه المسائل خالل االجت

ومراجعة، متى  –كانت دراسة  سالدرمن المهام األساسية التي اضطلع بها موظف األخالقيات خالل الفترة قيد  .9

لمنظمة السياحة العالمية في السنوات الخمس الماضية جميع المراسالت الرسمية الصادرة عن األمين العام  –اقتضى األمر 

في ما يتعلق باألخالقيات وقواعد السلوك واإلجراءات الداخلية التي تؤثر في المسائل األخالقية. كذلك، تّمت مراجعة  اتقريبً 

مختلف الشهادات واالستمارات التي ينبغي على الموظفين الكبار تعبئتها لضمان االمتثال إلى اإلجراءات المتعلقة 

وذلك من  –إلعالن عن حاالت تضارب المصالح المحتملة أثناء أداء مهامهم مثل الكشف المالي أو استمارة ا –باألخالقيات 

 أجل التوفيق بينها وبين ممارسات األمم المتحدة الحالية.

خالل السنة قيد المراجعة، لم يبلّغ أي من الموظفين أو اإلداريين عن أي حاالت تضارب أو مسائل متعلقة  .10

موظف كذلك، لم يتلقى يتلقَّ موظف األخالقيات أي طلب حماية من االنتقام.  لمإلى موظف األخالقيات، كما باألخالقيات 

االستفسارات لم تشكل دعاوى ظاهرة االستشارة من بعض الموظفين، ولكنَّ تلك طلبات   منقلياًل  اعددً  إالاألخالقيات 

 االستشارات متعلقة بما يلي:كانت تلك و تح تحقيق.الوجاهة، وبالتالي لم تتطلّب ف

بعد إجراء مسابقة شارك فيها عدة مرشحين، وتقديم أحد الموظفين طعن في  ين موظف في فئة الخدمات العامةعيت (أ )

العملية. نظر موظف األخالقيات في المسألة مع الموارد البشرية ومجلس التعيينات والترقية بعد تلقي االستفسار، وأّكد كّل 

 على أكمل وجه ومع االلتزام باإلجراءات المعتمدة؛قد نُفِّذتا التعيين عملية المسابقة و كال منهما أنّ 

إلى قيمتها  اقبول )أو رفض( اثنين من الموظفين هدايا تبيّن أنها ال تُخالف المعايير المعتمدة في هذا المجال نظرً  (ب )

 التجارية المنخفضة؛

الدول األعضاء، من دون أن تنطوي حت إلى األمين العام )السابق( من قبل بعض قبول )أو رفض( جوائز تكريم ُمنِ  (ج )

 تلك الجوائز على فائدة مادية أو خطر أي تمييز من جانب األمين العام تجاه تلك الدول األعضاء؛

شبكة أخالقيات المنظمات السنوي ل المؤتمرشهر تموز/يوليو في  لخالالحياته، شارك موظف األخالقيات عماًل بص (د )

ولعّل تلك المناسبة كانت الفرصة الفضلى للمنظّمة لتعلّم كيفية تحسين إدارة العالمية. ممثل منظمة السياحة  المتعددة األطراف

وظيفة األخالقيات، إذ إّن موظف األخالقيات تمّكن من اكتساب معارف مفّصلة حول الممارسات المعتمدة في وكاالت أكبر 

 يجري تطبيقها في عدة وكاالت؛ تقنيات اإلشراف والرقابة الجديدة التيا وأوسع خبرةً، إضافةً إلى حجمً 
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، وحدة التفتيش المشتركة لمنظومة األمم المتحدة من قبلعلى نطاق األمم المتحدة نُفِّذت دراسة استقصائية  في إطار (ه )

ككل  المنظومةأجرى الخبير الخاص الذي عيّنته األمانة العامة لألمم المتحدة لمراجعة وظيفة األخالقيات على مستوى 

مع موظف األخالقيات وموظفين كبار آخرين في منظمة السياحة العالمية  2017في تشرين الثاني/نوفمبر مقابالت 

المقابالت المطّولة إلى كيفية تطبيق  تلكتطّرقت وقد عن اإلدارة والموارد البشرية والشؤون القانونية(. موظفون مسؤولون )

لمسألة االمتثال إلى  اة األولوية التي تعطيها األمم المتحدة حاليً هذه الوظيفة في منظمة السياحة العالمية، ما يعكس درج

الدراسة االستقصائية التي أُجريت على نطاق األمم المتحدة  تلكمعايير األخالقيات والشفافية. ومن المتوقع أن تصدر نتائج 

 .2018خالل العام 

 التي يجب أخذها في االعتباربعض الدروس  .رابعا

الوكاالت في منظومة األمم المتحدة وفي المؤسسات التنموية والمالية )مثل البنك الدولي بشكل عام، تضّم معظم  .11

لألخالقيات يعمل فيه عادة أربعة أو خمسة أو حتى عشرة موظفين وأكثر.  امخصصً  كاماًل  اوصندوق النقد الدولي( قسمً 

بعضهم الذين يعمل التعامل مع آالف الموظفين، إلى  تُضطر أحيانًا الوكاالت والمؤسساتوهذه مسألة طبيعية حيث أنَّ تلك 

التي تبرر عدة مناطق أو حتى عدة بلدان. ومن العوامل األخرى على البعض اآلخر في المقر الرئيسي، في حين يتوزع 

لعدد الوكاالت والمؤسسات، ومصادر التمويل المختلفة، واالمتوفرة لتك : الميزانيات الكبيرة اقسم أخالقيات كبير نسبيً وجود

 تلكوالعطاءات التي تعلن عنها، ودرجة الالمركزية في القرارات المالية ضمن  تستعين بهمالكبير من الموردين الذين 

 المنظمات وغيرها من العوامل.

منظمة السياحة العالمية، وبالتالي فإّن قرار األمين العام السابق بتعيين موظف  علىال ينطبق أّي من هذه العوامل  .12

 .امن إنشاء قسم كامل يبدو منطقيً  بداًل  بدواٍم جزئيواحد أخالقيات 

، تّمت مراجعة معايير الممارسات والمسؤوليات األساسية شبكة أخالقيات المنظمات المتعددة األطرافخالل مؤتمر  .13

تعليمية  هذا النشاط فرصةلموظفي األخالقيات، بما في ذلك وضع أسس للمقارنة وأمثلة عن الممارسات الفضلى. وقد شّكل 

قيّمة وغنية من المفترض أن تسمح لمنظمة السياحة العالمية بأداء وظيفة األخالقيات بشكل أفضل. كذلك، تّمت خالل 

بتلك  المؤتمر مقارنة األدوار والممارسات وحاالت التداخل والمسؤوليات التي تضطلع بها مكاتب األخالقيات، مقارنة

المهام، في حين أّن أمناء المظالم  ا بتلكلوكاالت، يتم تكليف أقسام مستقلة تمامً ففي بعض ا الموكلة إلى أمناء المظالم.

)كما  اضّم أمين مظالم أساسً رى. كذلك، فإّن بعض المنظمات ال تومكاتب األخالقيات تمارسها بشكل مشترك في منظمات أخ

سنوات، وهو  5 وظفي األخالقيات لمدةهي الحال في منظمة السياحة العالمية(. وفي معظم الحاالت، يتم تعيين كبير م

 يخضع مباشرة لسلطة األمين العام و/أو القسم القانوني.

تدريب مكثف ومستمر بشكل أوسع حول  توفيرمن الجوانب التي يجب تعزيزها في منظمة السياحة العالمية  .14

 ن أجل:معظم المنظمات إلفادة موظفيها ومنظماتها، وذلك م على غرار ما تقوم بهاألخالقيات، 

 تجنّب إساءة السلوك والفساد والتحّرش الجنسي وبروز أي سلوك غير أخالقي آخر في أوساط الموظفين؛ (أ )

الخبراء األخالقية، بما في ذلك اختيار المتعاونين و المشترياتالموظفين حول سياسات وإجراءات  توجيه (ب )

 االستشاريين الخارجيين؛

 التبليغ عن المخالفات ومكّمالتها، أي الحماية من االنتقام؛ توليد الثقة في ما يتعلق بسياسات وممارسات  (ج )

 .ةوالمؤسسي ة/الفرديةإيضاح مفاهيم تضارب المصالح الشخصي (د )

بعبارة أخرى، يجب أال يقتصر دور وظيفة األخالقيات على ما بعد الحدث، أي على تلقي الشكاوى والتحقيق فيها،  .15

السلوك األخالقي والنزاهة ممارسة ، عبر التشجيع على اوقائيً  دوًرا بل يجب أن يكون دور مكتب األخالقيات األساسي

ْين  ،والمهنية، ووضع معايير سلوك مفّصلة وواضحة وتعميمها على الموظفين من خالل التدريب والتواصل المستمرَّ

 وغيرهما من الوسائل.

 3، أي منذ حوالى 2015يونيو في منظمة السياحة العالمية في حزيران/ مباشرأُقيم آخر نشاط تدريب وتعليم  .16
من الموظفين قد انضّم  انسبيً  اكبيرً  اأّن عددً ا وسنوات. لذا، يبدو أنه من الضروري إجراء دورات تدريبية جديدة، خصوصً 
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لدروس المستقاة والتقدم الكبير الذي أُحرز في هذا المجال في السنوات ل اإلى المنظمة في السنوات الثالث األخيرة، ونظرً 

 يرة في منظومة األمم المتحدة بأكملها.األخ
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