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 المجلس التنفيذي
 المئةالدورة 
 7102 مايو/أيار 72-72 ،، كرواتياروفين

 من جدول األعمال المؤقت (و)2البند 

 
 

 

 
 

 تقرير األمين العام

 الجزء الثاني: المسائل اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسي

تقرير الموارد البشرية( و)  
 

 في المنظمة الموارد البشرية وضع تقرير حول .أوال

نيسان/أبريل،  1وضع الموارد البشرية في المنظمة لغاية  والمستجدات بشأن هذه الوثيقة آخر المعلوماتتستعرض  .0
م الوثيقة أيضا  وكما في . 1015 إحصاء للموظفين أخر  التقارير السابقة حول المسائل المتصلة بالموارد البشرية، تقدِّ

 تتصل بهم. أخرى  ومعلومات

 

 الميزانية الُمعتمدة والهيكل التنظيمي .ثانيا  

 ، أجرى األمين العام استعراضا  لهيكلية األمانة على النحو التالي:1015و 1012خالل العامين  .7

 ؛أصبحت شبكة المعارف جزءا  من برنامج األعضاء المنتسبين (أ )

 منسق البرنامج، بوصفه ممثل منظمة السياحة العالمية لدى األمم المتحدة في جنيف؛ وظيفةإنشاء  (ب )

مع  مشروع المعايير الدولية للمحاسبة في القطاع العام، سيتّم دمج 1015بدءا  من األّول من يونيو/حزيران  (ج )
 البرنامج. المسؤول عنة والمالية، كما يتّم إنشاء برنامج موّحد للميزانية والمالية يترأسه عمليات الميزاني

حول األولويات وتصّور اإلدارة  هاعتماد التغييرات اإلدارية التي أشار إليها األمين العام في تقريراالستمرار بيتّم  .3
ي تبقى عند الحالي للوظائف التعدد الفي ظل و ضمن الموارد المعتمدة، وذلك (CE/98/3(I)(c)) 1015-1012للفترة 
 بهذه الوثيقة. . ُيرفق المخطط التنظيمي ألمانة المنظمةوظيفة 101

 هيكل الوظائف بحسب البرامج ألف. 

ثة لتوزيع الوظائف .4  :والبرامج يعرض الجدول أدناه القائمة المحدَّ
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 (5101نيسان/أبريل  1: هيكل الوظائف بحسب البرامج )1الجدول 

 البرنامج إسم

 

عدد  الُمسمَّى الوظيفي

 الوظائف

الوظائف 

 المشغولة

الوظائف 

 الشاغرة

  دارةاإل

 1 0 0 عامالمين األ 

 1 0 0 مكتبالرئيس  مكتب األمين العام

في مجال  مستشار-مدير 

  السياحة والثقافة

0 0 1 

ممثل منظمة السياحة العالمية  

لدى منظمة األمم المتحدة في 

 جنيف

0 0 1 

 1 0 0 البرامجرئيسي عن مسؤول  

 1 3 3 امجمساعد / مساعد كبير للبر 

 1 0 0 سائق  

 مكتب المدير التنفيذي للبرامج

العالقات مع و التشغيلية

 المؤسسات

 1 0 0 مدير تنفيذي 

 1 0 0 امجمساعد كبير للبر 

للبرامج  مكتب المدير التنفيذي

  والتنسيق

 1  0 0 مدير تنفيذي 

 1 0 0 امجنمساعد كبير للبر 

للتعاون مكتب المدير التنفيذي 

 التقني والخدمات

 1 0 0 مدير تنفيذي 

 1 0 0 امجنللبرمساعد كبير  

دارية اإلشؤون مكتب مدير ال

 مالية الو

 1 0 0  مدير

 1 0 0 للبرنامجمساعد كبير  

     البرامج اإلقليمية

 1 0 0 إقليميمدير  فريقياألقليمي اإلبرنامج ال

 1 0 0 منسِّق برنامج 

 0 0 7 مساعد/مساعد كبير للبرنامج 

قارة للقليمي اإلبرنامج ال

 األمريكية

 1 0 0 مدير إقليمي

 1 0 0 منسِّق برنامج 

 0 0 7 مساعد/مساعد كبير للبرنامج 

 سياآلقليمي اإلبرنامج ال

 المحيط الهادئو

 1 0 0 مدير إقليمي

 1 0 0 منسِّق برنامج 

 0 0 7 مساعد/مساعد كبير للبرنامج 

 1 0 0 مدير إقليمي وروباألقليمي اإلبرنامج ال

 0 0 7 مساعد/مساعد كبير للبرنامج 

لشرق لقليمي اإلبرنامج ال

 األوسط 

 1 0 0 مدير إقليمي

 0 0 7 مساعد/مساعد كبير للبرنامج 

 0 1 0 موظف برنامج األعضاء المنتسبون

 1 3 3 للبرنامج مساعد/مساعد كبير 

     البرامج التشغيلية

 1 0 0  مدير برنامج التنمية السياحية المستدامة
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 1 0 0 منسِّق برنامج 

 0 1 0 موظف برنامج 

 1 7 7 مساعد كبير للبرنامجمساعد/ 

اإلحصاء وحساب السياحة 

 الفرعي

 1 0 0 مدير برنامج

 1 0 0 موظف برنامج 

 1 3 3 للبرنامجمساعد/مساعد كبير  

 1 0 0 برنامج مدير السياحيةاتجاهات األسواق 

 0 0 7 موظف برنامج 

 1 0 0 مساعدو البرنامج  

 1 0 0 مدير برنامج التعاون التقني والخدمات

 1 0 0 منسِّق برنامج 

 1 0 0 موظف برنامج 

 1 3 3 مساعد/مساعد كبير للبرنامج 

 1 0 0 برنامجمدير  والجودة مقاصدالإدارة 

 0 1 0 موظف برنامج 

 1 7 7 مساعد/مساعد كبير للبرنامج 

وحشد العالقات مع المؤسسات 

 الموارد

 1 0 0 منسِّق برنامج

 1 0 0 موظف برنامج 

 1 0 0 مساعد كبير للبرنامج 

 والمسؤوليةلخالقيات األ

  االجتماعية

 1 0 0 منسِّق برنامج

 1 0 0 برنامجمساعد  

ميدانية  ومشاريعمعارض 

ة   لخاصَّ

 1 0 0 منسِّق برنامج

 1 7 7 برنامجلل /مساعد كبيرمساعد 

     برامج الدعم المباشر لألعضاء

 1 0 0 برنامج مسؤول االتصاالت والمنشورات

 1 0 0  موظف كبير للبرنامج 

 1 3 3 مساعد/مساعد كبير للبرنامج 

 1 0 0 برنامج مسؤول لخدمات المؤتمرات

 1 4 4  مترجمون 

 1 7 7 مساعد/مساعد كبير للبرنامج 

 1 0 0 برنامج مسؤول البرامج والتنسيق

     برامج الدعم غير المباشر 

 0 1 0 برنامج مسؤول الميزانية والمالية 

 1 7 7 برنامج منسق 

 1 7 7 مساعد/مساعد كبير للبرنامج 

 1 0 0 برنامج مسؤول الموارد البشرية

 1 7 7 مساعد/مساعد كبير للبرنامج 

تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت

 1 0 0 برنامج مسؤول

 1 0 0 موظف برنامج 

 1 3 3 مساعد/مساعد كبير للبرنامج 

 1 0 0 برنامجكبير لل موظف السفر

 1 0 0 مساعد برنامج 

 1 0 0 برنامج منسق وعقودشؤون قانونية 
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 تصنيف بيانات الموظفين الحاليين باء. 

 أبريل،/نيسان 1توزيعهم بحسب الدرجة، والجنس، والجنسية، والعمر )بتاريخ ولموظفين الإلطالع على عدد  .2
مةوكما في التقارير السابقة  الُمدرجة أدناه. 5، و2، و3، و1الجداول  مراجعة(، ُيرجى 1015 إلى المجلس التنفيذي،  المقدَّ

د يرتكز على التصنيف الوظيفي المتبع في المعتمد في هذا اإلطار التصنيف  ُيشار إلى أنَّ  الفئة  :نظام األمم المتحدة الموحَّ
فئة الخدمات من  )درجات تتراوح ةالعامَّ  اتوفئة الخدم( 1إلى فئة مدير  1تتراوح من الفئة الفنية  درجات) وما فوق الفنية

 .برنامج عمل المنظمة وميزانيتها وينعكس ذلك في؛ (7إلى فئة الخدمات العامة  1العامة 

 : توزيع الموظفين بحسب الدرجة2الجدول 

 

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

 العدد 4 4 01 01 2 2 42

 المجموع

 

ةلخدمة   7 عامَّ

 

ةلخدمة   عامَّ

6  

ةلخدمة   عامَّ

5   

ةلخدمة   عامَّ

4   

ةلخدمة   عامَّ

3  

 عامَّةلخدمة 

2   
 الدرجة

 العدد 1 2 2 8 77 6 55

 

 : توزيع الموظفين بحسب الفئة والجنس3الجدول 

 

  فئة الخدمة العامة  و ما فوقالفئة الفنية  المجموع

 إناث 70 34 22

 ذكور 71 02 32

 المجموع 40 20 22

 

   والمدير التنفيذي(األمين العام  )بما في ذلك وظيفتيالجنسية الفئة و: توزيع الموظفين بحسب 4الجدول 

 

ة  1 4 4 كبير للبرنامجمساعد/مساعد  لخدمات عامَّ

 1 7 7 مساعد للمكتب 

 01 26 016  المجموع

ة ة البلد الفئة الفنية  فئة الخدمة العامَّ  البلد الفئة الفنية  فئة الخدمة العامَّ

 الجزائر  0 ليتوانيا  0
 األرجنتين 0 0 المكسيك 0 0
 أستراليا  0 المغرب  0

 النمسا 0  موزنبيق 0 

 البوسنة والهرسك  0 هولندا 3 

 البرازيل 0  نيكاراغوا  0

 كمبوديا 0  بيرو 0 

 كاميرون  0 البرتغال 0 0
 كندا 0  جمهورية كوريا 7 0
مولدوفاجمهورية   0  الصين 7 0 
 الجمهورية الدومينيكية  0 اإلتحاد الروسي 0 0

 مصر 0  سيشيل 7 

 فرنسا 3 3 إسبانيا 8 72

 ألمانيا 3 0 سويسرا  0

 غانا  0 تركيا 0 
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بالتزام المنظمة تحقيق أوسع توزيع  اإلطاروأربعون جنسية حاليا  في األمانة. وال بّد من التنويه في هذا  ثالثةتتمّثل  .6
جغرافي ممكن في استخدام موظفيها، مع الحفاظ على أعلى معايير المهنية والكفاءة والنزاهة، ومراعاة العدد المحدود 

 للمناصب الوظيفية. 

 والعمر : توزيع الموظفين بحسب الفئة5الجدول 

 

 المجموع
فئة الخدمة 

ة   العامَّ

 الفئة الفنية 

 و ما فوق
 الفئة العمرية

ما دونأو  72  1 1  

11 10 1 31 - 32  

33 11 12 41 - 42 

11 1 7 21 - 24  

13 5 8 22 - 22  

5 3 1 61 

5 1 3 60 

أو أكثر 67 1 0 1  
 المجموع 21 50 21

 
دةمُ الُمعيَّنين لفترٍة زمنية سؤولين الذين يتولون مناصب إدارية والم يشملشار إلى أنَّ الجدول أعاله ال ي .2 تنتهي  حدَّ

 (.مين العاماأل)أي  1017كانون األول  31أي المدراء التنفيذيون( أو في ) 1015كانون األول/ديسمبر  31في 

 شؤون الموظفين جيم. 

منذ صدور التقرير السابق حول شؤون الموظفين، حصلت جملة من التطورات المتصلة بشؤون الموظفين، وهي  .8
نة أدناه:  مبيَّ

 التوظيفنتائج مسابقات  .1

 بعد إجراء مسابقاٍت الختيار الموظفين، تّم ملء المناصب الشاغرة التالية: .2

 رمز الوظيفة الشاغرة اسم الوظيفة اسم الشخص المختار

Julian, Michel 

 (الجمهورية الدومينيكية) 
موظف برنامج اتجاهات السوق 

 السياحية

 (1)فئة فنية  

UNWTO/VAC/03/TMTS/2014 

 هايتي 0  أوكرانيا 0 

 هنغاريا 0  المملكة المتحدة 0 
0 

 

الواليات المتحدة 

  األمريكية

 الهند 0

 أندونيسيا  0 أوروغواي 0 0
 إيطاليا 0  أوزبكستان  0

 األردن 0  فنزويال 0 

 لبنان 0 0   

بحسب الفئة المجموع 45 51     

   إجمالي عدد الموظفين 26 
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Urcuyo, Daniela 
 (نيكاراغوا)

للبرنامج اإلقليمي للقارة  كبير مساعد

 (1 الخدمات العامةفئة ) األمريكية

UNWTO/VAC/01/RPAM/2014 

Lisboa, Claudia 
 )البرتغال( 

العالقات مع  لبرنامجكبير مساعد 
)فئة المؤسسات وحشد الموارد 

 (1 الخدمات العامة

UNWTO/VAC/02/IRRM/2014 

منّسق الميزانية والمالية والبرنامج )فئة  –( 2برنامج )فئة فنية  مسؤول: منصبينتمَّ اإلعالن حاليا  عن شغور في  .01
برنامج، مسؤول  لمنصب   1015 مارس/آذار 31ات هو الموعد النهائي لتقديم الطلب .البرنامج اإلقليمي ألفريقيا -(3فنية 

 موعد استالم الطلبات. انتهاءتبدأ عملية االختيار فور برنامج.  نسقلمنصب م 1015 أبريل/نيسان 18و

 مستجدات خطة النمّو المهني .1

، وتّم تطبيق القرارات الناجمة عنها في الربع األول من العام 1012( في 2المهني )المرحلة  النموّ ُنِفذت خطة  .00
ومستوى الدرجة الوظيفية، والتوصيف . وكما في المراحل السابقة، جرى التطبيق على أساس المناصب المعتمدة، 1015

 الوظيفي العام، إضافة  إلى نتائج خطة تقييم األداء السنوي التي تّم تحسينها مؤخرا .

ة بمدريد .3  دراسة الرواتب المحلية الخاصَّ

فئة  في مجال التوظيف في ظروف السائدة األفضلل، أجري في مدريد مسح ل1013في أكتوبر/تشرين األول  .07
الخدمات العامة. وباالستناد على النتائج التي خلص إليها المسح الشامل، وضعت األمم المتحدة سلّم أجور بدأ العمل به في 

 في المائة. 1.1وتضمن زيادة إجمالية بنسبة  1013األّول من أكتوبر/تشرين األول 

بر/كانون األول ديسم 17م المتحدة في الصادر عن الجمعية العامة لألم 18/153أما بالنسبة إلى القرار رقم  .03
عدم زيادة أي تخصيصات في نطاقها إلى حين ُيقّدم االستعراض الشامل  الدولية لخدمة المدنيةا لجنة، ُطلب إلى 1013

 إلى الجمعية لتنظر فيه. لذا، لم ُيدخل أي تغيير على التخصيصات. 17/157 الُمشار إليه في قرار الجمعية العامة رقم 

 ل المتصلة باألمم المتحدةالمسائ .2

، اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة التقارير الصادرة عن لجنتها الخامسة 1012ديسمبر/كانون األول  11في  .04
وّحد لألمم )المعنية باإلدارة والميزانية( والتي تضمنت توصيات بشأن مجموعة واسعة من المسائل المتصلة بالنظام الم

بشأن  A/RES/69/251))بالقرار  منظمة السياحة العالمية، تتعلّق التوصيات األكثر أهمية ومالءمة   . وبالنسبة إلىالمتحدة
، 1012عاما  للموظفين المستخدمين قبل األول من يناير/كانون الثاني  15إلى  11اإللزامي النتهاء الخدمة من  سنّ رفع ال

ض بأن تستعر الدولية لخدمة المدنيةامقّدم من لجنة  ذلك بطلبٍ  مع األخذ في االعتبار حقوق الموظفين المكتسبة. وقد ترافق
قي دورتها الحادية والسبعين، ورفع توصية بشأن تاريخ تنفيذه بعد التشاور مع جميع منظمات الجمعية العامة هذا االقتراح 

الذي تّم اعتماده في  17/157لألمم المتحدة. كذلك، كّررت الجمعية، بموجب والية منحها إياها القرار رقم  وّحدالنظام الم
التي  زمة تعويضات الموظفينإجراء استعراض شامل لح الدولية مة المدنيةلخدالجنة الطلب إلى ، 1011أبريل/نيسان 

 .1015السبعين التي تبدأ في سبتمبر/أيلول كحّد أقصى خالل دورتها اللجنة نظر فيها ينبغي تقديمها لت

 إقراض المسؤولين .5

اهتماٍم متزايد من جانب الدول األعضاء في إطار بناء القدرات الذي يسمح  1012كذلك، ظهر في أبريل/نيسان    .02
مج يشاركوا في برنا، لكي على أساٍس ال يستوجب التعويضبإرسال خبراء ومسؤولي السياحية من قبل الدول األعضاء، 

دة  توضع في هذا الشأن. . يجري ذلك باالستناد إلى مذكرة اتفاقعمل المنظمة خالل فترات زمنية محدَّ

 برنامج جديد لغير الموظفين .6

بشأن غير الموظفين، يجري  A.385 وحدة التفتيش المشتركةاستنادا  إلى التوصيات الواردة في مسودة تقرير  .06
استعراض برنامج استخدام غير موظفين على نحو شامل بحيث يكون هذا البرنامج أكثر شفافية، واتساقا  وتماسكا  في أمانة 

 .1015منظمة السياحة العالمية، على أن ُينّفذ عام 
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 األساسي لشؤون الموظفين تعديالت على النظام .7

د المجلس التنفيذي، بناء  يعممنظمة السياحة العالمية، في من النظام األساسي لشؤون الموظفين  1 القاعدةتماشيا  مع  .02
النظام األساسي على اقتراح األمين العام، إلى "توفير النظام األساسي لشؤون الموظفين حسبما يراه ضروريا  إلنفاذ 

انعقاد الدورة المئة، أعّد األمين العام ثالثة تعديالت على  ومتسقا  مع المبادىء التي تجّسدها". ولمناسبة لشؤون الموظفين
 شؤون الموظفين )مرفقة ربطا (.قواعد 

الخاصة، تهدف المراجعة إلى مواءمة قواعد المنظمة  ( )ج(، المتصلة باإلجازة 1) 17( و1) 17وفي حال المادة  .08
 . مرتببدون مع الممارسة الحالية في نظام األمم المتحدة لمنح إجازة خاصة 

( )ز( المتصلة باإلجازة الخاصة، فإن االستعراض، وتماشيا  مع نظام األمم المتحدة، يمنح 1) 17في حال المادة  .02
 الموظف إجازة خاصة مدتها خمسة أيام عمل لدى وفاة أخ أو أخت له. 

 النص الحالي
 

 النص الجديد المقترح

 5الفصل 
 اإلجازة السنوية واإلجازة الخاصة

 

 5الفصل 
 اإلجازة السنوية واإلجازة الخاصة 

 

 (1) 17المادة 

 اإلجازة الخاصة

 

لمدة  مدفوعةالغير )ب( ُتعتبر فترات اإلجازة الخاصة  

جازة إ الحق في لغرض احتساب بمثابة خدمة شهر أو أكثر

 وفاة، ومنحة ومنحة، منحة تعليمجازة مرضية، و، وإسنوية

تدفع المنظمة أي لوطن، وتعويضات نهاية الخدمة. ال عودة ل

ن وبرنامج التأمين لموظفيمساهمات لصندوق تقاعد ا

كما أن فترات اإلجازة الخاصة  الصحي خالل هذه الفترات. 

 في إجازة الحق في تؤجللمدة شهر أو أكثر  غير المدفوعة 

 لفترة مقابلة. الوطن

 

 

( )د( 2) 02ذه المادة والمادة )ج( على الرغم من أحكام ه

انقطعت (، ال يُعتبر أن استمرارية الخدمة قد إضافي تاريخ)

 فترات اإلجازة الخاصة. بفعل 

 
)ز( ُتمنح إجازة خاصة لمدة خمسة أيام عمل إلى أي  

موظف لدى زواجه، أو لدى وفاة والده، أو والدته، أو 

 قرينه أو ولده.

 (1) 17المادة 

 اإلجازة الخاصة

 

لمدة  مدفوعة الغير )ب( ُتعتبر فترات اإلجازة الخاصة  

 احتساب الحق في إجازة سنوية،شهر أو أكثر خدمًة 

وإجازة مرضية، ومنحة تعليم،  ،والترفيع ضمن الدرجة

ومنحة وفاة، ومنحة عودة للوطن، وتعويضات نهاية 

. ال تدفع المنظمة أي مساهمات لصندوق تقاعد الخدمة

أي فترة إجازة وبرنامج التأمين الصحي خالل  موظفينال

.  كما أن فترات اإلجازة الخاصة من غير مدفوعةلخاصة 

 زيارة الوطناستحقاق إجازة  تؤجل دون أجر لمدة شهر أو 

 لفترة مقابلة.

 

( )د( 2) 02)ج( على الرغم من أحكام هذه المادة والمادة  

)التاريخ التدريجي(، ال يُعتبر أن استمرارية الخدمة قد 

 اإلجازة الخاصة.فترات  انقطعت بفعل

 

)ز( ُتمنح إجازة خاصة لمدة خمسة أيام عمل إلى أي  

موظف لدى زواجه، أو لدى وفاة والده، أو والدته، أو 

 ، أو  قرينه أو ولده.ألخيه، أو الخته

 اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل المجلس التنفيذيالثاً. ث

 أن:مدعو إلى المجلس التنفيذي  .71

 ؛بالمعلومات المقدمة بشأن الموارد البشرية في المنظمةيحيط علما   (أ )

عملها، ال سيَّما إزاء مل الذي ينجزه موظفو المنظمة حاليا  ومساهمتهم في برنامج ارتياحه للعويعبِّر عن  (ب )
 المنظمة في ظل مواردها المحدودة؛ خدمات الطلب المتزايد على
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( المتصلة "باإلجازة الخاصة" 1) 17( من المادة أن يصادق على التعديالت على الفقرات )ب(، و)ج( و)ز (ج )
 شؤون الموظفين. قواعد في 
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 . المخطط التنظيمي ألمانة منظمة السياحة العالميةاألولالمرفق 
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