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 تنفيذي ملخص

 هيكل األمانة كما حدده في تقريره عن رؤية اإلدارة وأولوياتها )الوثيقة على العملاألمين العام  يواصل

CE/108/5(b) rev.1 الموظفين وعدد  موارد أقر من   ما( ضمن. 

 عدد ال بلغ ،2020 يونيو/حزيران 1 وفي. يجري حاليا اختيار خمسة وظائف ،الشواغر إعالنات إصدار عقب

 .63( الخدمة عقود  حامليمن غير الموظفين ) المستخدمينوعدد  ،موظفًا 82 للموظفين اإلجمالي

لجعل  2016غير الموظفين الذي تم تنفيذه في عام  المستخدمين مخطط ب 2018في  شامل نحو على نظرال أعيد 

وبغية مواصلة زيادة فعاليته والقدرة على اإلستبقاء   في جميع أنحاء المنظمة. وتناسقاالمخطط أكثر شفافية واتساقا 

 .2020نقل، يخضع المخطط لمراجعة أخرى في والت

الموظفين المعينين حديثًا لدورهم وتعريفهم   استعداد  يهدف إلى تحسين 2019عام  جديد  توجيهيبرنامج  تم إطالق

 وقد بلغ البرنامج اآلن المرحلة األخيرة من التنفيذ.بالمنظمة. 

الذي تتم مراجعته لكي يتماشى مع أهداف المنظمة ولكي تستخدم الموارد  ،داء وتقييمهإدارة األنظام  في إطار تحسين

سيتم تنفيذ النظام الجديد بالتزامن مع التدريب المناسب لجميع الموظفين، والذي من البشرية على نحو أفضل، 

 . 19-كوفيد  المتوقع أن يتم تسليمه بمجرد إعادة تقييم الوضع الناشئ عن تفشي

، أنشأ األمين العام فريقا عامال لتقديم النصح والمشورة في تنفيذ تدابير حماية صحة 19-وفيد على أثر تفشي وباء ك

 كل الموظفين ورفاههم. 

تماشيا مع ما يجري في األمم المتحدة، تعمل المنظمة على وضع استراتيجية تركز على الراحة النفسية والجسدية، 

الموظفين على مواجهة الصعوبات الصحية، والحرص على تمويل هذه مع تقييم خدمات الصحة والرفاه، ومساعدة 

 الخدمات على نحو مستدام.

 ..ولضمان تنفيذها بشكل صحيح ، تم اقتراح توضيح للقاعدة 15 )7( من النظام األساسي للموظفين

 .2020-2019عن الفترة األخالقيات  لمسؤولة المستقل السنوي التقرير ، على سبيل اإلعالم،بهذه الوثيقة يرفق
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 1مشروع مقرر 

 ( من جدول األعماله) 3البند  

 تقرير الموارد البشرية

 ( CE/112/3( e)))الوثيقة 

 التنفيذي،إن المجلس 

 ، التقريرفي نظر وقد 

 بالمعلومات المقدمة حول الموارد البشرية في المنظمة؛يحيط علما .1

يقوم به هؤالء األشخاص حاليا في خدمة المنظمة، ولمساهمتهم في  للعمل الذي  ويعرب عن ارتياحه .2

والظروف  المتزايدة التي تتلقاها المنظمة في إطار مواردها المحدودة اتبرنامج عملها، ال سيّما في ظل الطلب

 ؛19-اإلستثنائية التي تسبب بها وباء كوفيد 

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

 في المنظمة؛المبتدئين 

التي  ةالمتزايد  اتال سيّما في ظل الطلبالدول األعضاء على إرسال موظفين معارين إلى األمانة،  ويشجع .4

 ؛مواردها المحدودة في إطارالمنظمة  تتلقاها

)ه( من  11، كما يذكر في الفقرة 4-إلى ف 5-إعادة تصنيف وظيفة رئيس الموارد البشرية من ف ويؤيد  .5

 ؛ (CE/112/3 (e)) الوثيقة 

 ( من النظام اإلداري للموظفين، حرصا على حسن تنفيذها؛ 7) 15توضيح المادة  ويؤيد  .6

 2019 مايو/أيار 1 في الفترة الممتدة بينحول األنشطة التي نفذت  تقريرهااألخالقيات على  مسؤولة ويشكر .7

 ؛2020نيسان/أبريل  30و

من النظام األساسي للموظفين، بشأن السن اإللزامية للتقاعد، كما   28الذي أجري على المادة  اإلستثناء ويؤيد  .8

 ، بغية تقديمه إلى الجمعية العامة من أجل إقراره.(CE/112/3( e))من الوثيقة  9يذكر في الفقرة  

 
  

 
لإلطالع على المقرر النهائي الذي يعتمده المجلس، يرجى مراجعة وثيقة المقررات التي تصدر بنهاية دورة  . مقررمشروع  هذا  1

 المجلس. 
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  الموارد البشرية في المنظمة وضع تقرير حول .أوال

. 2020 يونيو/حزيران  1وضع الموارد البشرية في المنظمة لغاية  آخر المعلومات حول هذه الوثيقة تتضمن .1

م الوثيقة أيًضا وأسوةً ب إحصاءات ُمحدَّثة للموظفين ومعلومات أخرى التقارير السابقة حول الموارد البشرية، تقدِّّ

في المرفق األّول  2020-2019للفترى األخالقيات لمسؤولة تتصل بهم. كما أنّها تتضمن التقرير السنوي 

 .لوثيقةبا

 الميزانية الُمعتمدة والهيكل التنظيمي .ثانيا

الوثيقة ) واألولويات اإلدارة ؤيةريستمر إدخال التغييرات اإلدارية التي أشار إليها األمين العام في تقريره حول  .2

CE/108/5(b) rev.1) وفي ظل العدد الحالي للوظائف الذي يبقى عند  التي تم إقرارها، وذلك ضمن الموارد

  وظائف، مع احتمال إتاحة تمويل وظائف إضافية من أموال من خارج الميزانية. 106

 

 يونيو/حزيران 1على عدد الموظفين وتوزيعهم بحسب الدرجة، والجنس، والجنسية، والعمر )بتاريخ  لالطالع .3

التقارير السابقة المقدَّمة إلى المجلس أسوةً بالُمدرجة أدناه. و 4و 3و 2و 1 (، يُرجى مراجعة الجداول2020

األمم  منظومةبع في لى التصنيف الوظيفي المتّ عالتنفيذي، يُشار إلى أنَّ التصنيف المعتمد في هذا اإلطار يرتكز 

د: الفئة الفنية وما فوق )درجات تتراوح من الفئة الفنية  ( وفئة أمين عام مساعد إلى فئة  1المتحدة الموحَّ

(؛ وينعكس ذلك في 7إلى فئة الخدمات العامة  1ة )درجات تتراوح من فئة الخدمات العامة الخدمات العام

 . برنامج عمل المنظمة وميزانيتها

 2020يونيو /حزيران 1بتاريخ  والجنس  : توزيع الموظفين بحسب الدرجة)أ(1 الجدول

 

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

 إناث 6  4 8 4  22

 ذكور 2 3 3 6 3 4 21

43 4 7 14 7 3 8 
المجموع 

 الفرعي

 المجموع

 

 عامة خدمة 

7 

عامة  خدمة 

6  

عامة  خدمة 

5   

عامة  خدمة 

4   

عامة  خدمة 

3  

خدمة  

   2عامة 
 الدرجة 

 إناث  1 4 1 11 8 25

 ذكور 1 2  4 5 2 14

39 10 16 5 4 3 1 
المجموع 

 الفرعي

 

 

 2020حزيران/يونيو  1بتاريخ  الدرجةتوزيع الموظفين بحسب  )ب( 1 الجدول

 

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

43 4 7 14 7 3 8 
المجموع 

 الفرعي

 المجموع

 

 عامة خدمة 

7 

عامة  خدمة 

6  

عامة  خدمة 

5   

عامة  خدمة 

4   

عامة  خدمة 

3  

خدمة  

   2عامة 
 الدرجة 

39 10 16 5 4 3 1 
المجموع 

 الفرعي

 

 

 

 2020حزيران/يونيو  1بتاريخ  : توزيع الموظفين بحسب الفئة والجنس2 الجدول
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  وما فوقالفئة الفنية  فئة الخدمة العامة المجموع

 إناث 22 25 47

 ذكور 21 14 35

 المجموع 43 39 82

 

 المدير التنفيذي( وظيفة األمين العام و ةوالجنسية )بما في ذلك وظيفلفئة : توزيع الموظفين بحسب ا3 الجدول

 

 

 2020حزيران/يونيو  1بتاريخ 

المنظمة  بالتزاماألمانة. وال بدّ من التنويه في هذا اإلطار موظفي فريق في  جنسية وثالثونست  اتتمثّل حاليً  .4

موظفيها، مع الحفاظ على أعلى معايير المهنية والكفاءة والنزاهة ختيار تحقيق أوسع توزيع جغرافي ممكن في ا

 .ومراعاة العدد المحدود للمناصب الوظيفية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020يونيو /حزيران 1بتاريخ  الموظفين بحسب الفئة والعمر: توزيع 4 الجدول

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

 الجزائر  1 المغرب  1

 األرجنتين 2 1 هولندا 2 

 النمسا 1 1 نيكاراغوا  1

 البوسنة والهرسك  1 النيجر 1 1

 كمبوديا 1  بيرو 1 

 كندا 1  البرتغال 1 2

 الصين 1  جمهورية كوريا  2 

 الجمهورية الدومينيكية  1  جمهورية مولدوفا   1

 فرنسا  4  رومانيا  1 

تحاد الروسياال 1   جورجيا 2  

 ألمانيا 2 1 المملكة العربية السعودية  1 

 غانا  1 سيشيل 2 

 هنغاريا  1  إسبانيا 8 21

 الهند 1  سويسرا  1

 ندونيسياإ  1 المملكة المتحدة 1 

 إيطاليا 3 1 الواليات المتحدة األمريكية   1

 لبنان 1 1 أوروغواي 1 

 ليتوانيا  1 أوزبكستان  1

    المجموع بحسب الفئة 43 39

    إجمالي عدد الموظفين 82 
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 المجموع
 الفئة الفنية 

 و ما فوق

فئة الخدمة 

 العامة
 الفئة العمرية

14 10 4 30 – 39  

37 17 20 40 – 49 

11 7 4 50 – 54  

12 4 8 55 – 59  

0 0 0 60 

4 2 2 61 

أو ما فوق 62 1  1  

 المجموع 39 40 79

 

 .وال األمين العامالُمعيَّنين لفترةٍ زمنية ُمحدَّدة والجدول أعاله ال يشمل المسؤولين الذين يتولون مناصب إدارية  .5
 

، تم تنفيذ مخطط جديد اعتبارا 103ا سبق وذكر في تقرير الموارد البشرية إلى المجلس التنفيذي في دورته مك .6
خاضعين للنظام اإلداري للموظفين في المنظمة، وذلك للمستخدمين غير ال 2016كانون الثاني/يناير  1من 

. ويقدم إلى المجلس التنفيذي  A.385على اساس التوصيات الواردة في مشروع تقرير وحدة التفتيش المشتركة 
معلومات عن عدد حاملي عقود الخدمة الذين يشملهم هذا المخطط، فيشار إلى   6والجدول  5في الجدول 

 .2020حزيران/يونيو  1توزيعهم من حيث الجنس والجنسية والعمر، بتاريخ 
 

 2020ونيو حزيران/ي 1بتاريخ بحسب الفئة والجنسية  حاملي عقود الخدمة: توزيع 5 الجدول

 

  

 البلد  إناث ذكور  البلد  إناث ذكور 

 أستراليا 1  اليابان  1

 أذربيجان  1 كينيا   1

 بيالروس 1  لبنان 1 

 بلجيكا  2 المكسيك 1 

 شيلي  1 المغرب 1 

 الصين  1 الفلبين 2 

 كولومبيا 1 1 البرتغال 2 

 مصر 1  رومانيا  1 

 فرنسا  3  سلوفينا 2 

 جورجيا  1 إسبانيا 15 

 اليونان  1 الجمهورية العربية السورية 1 

 جمهورية إيران اإلسالمية 1  المملكة المتحدة 2 2

 إيطاليا 1  أوروغواي 1 

    المجموع 39 24

    حاملي عقود الخدمة إجمالي  63
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 2020يونيو /حزيران 1بتاريخ  العمربحسب  حاملي عقود الخدمة: توزيع 6 الجدول

 

 

 العمر

 حاملو

 عقود الخدمة 

 19 أو أقل 29

30 – 39 30 

40 – 49 13 

50 – 54 1 

55 – 59 - 

60 – 61 - 

 - أو أكثر 62

 63 المجموع

 

 . منذ صدور التقارير السابقة حول شؤون الموظفين، حدثت تطورات يشار إليها في ما يلي .7

 العام األمين قرارات

 مين العام تعيين السيد سومان بيالا )الهند(ر األ)ب( من النظام األساسي للموظفين، قر 15بموجب المادة  .8

 (، للتعاون التقني وطريق الحرير.D-1) 1-مديرا، برتبة مدير
 

وقرر األمين العام تعيين السيدة شيرين التيان )إسبانيا( كمسؤولة كبرى عن البروتوكول ومساعدة خاصة  .9

 (، في مكتب األمين العام. P-3) 3 لألمين العام، برتبة من الفئة الفنية
 

من النظام األساسي للموظفين، فقرر األمين العام   28ولما فيه مصلحة المنظمة، أجري استثناء على المادة  .10
 تمديد تعيين السيد شانزونغ زو )الصين( كمدير تنفيذي، لما يتجاوز سن التقاعد اإللزامي. 

  ابقات التوظيفنتائج مس

 :، تّم ملء المناصب الشاغرة التاليةفي أعقاب اإلعالن عن وظائف شاغرة .11

 وجنسيته  اسم الشخص المختار اسم الوظيفة رمز الوظيفة الشاغرة

UNWTO/HHRR/VAC/01/STAT/2019 رئيس دائرة اإلحصاء 

 ( 4  )الفئة الفنية

 (األرجنتين) هرنان أبستين

UNWTO/HHRR/VAC/06/IRPD/2019 دائرة العالقات ، موظف شراكات

مكتب   –المؤسسية والشراكات 

 المنظمة للتنسيق في جنيف

   (1الفنية فئة ال) 

 (إيطاليا)روسا ألبا روفو 

UNWTO/HHRR/VAC/30/RPME/2017   الدائرة اإلقليمية ألوروبامديرة 

 ( 4  )الفئة الفنية

 أيطاليا()أليساندرا بريانتي  

إعالنات الشواغر، تجري حاليا عملية التعيين واالختيار للوظائف التالية. وسيتم اإلبالغ عن نتائج   إصداربعد  .12

 عمليات االختيار في تقرير الحق للموارد البشرية.
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 (UNWTO/HHRR/VAC/05/DAFN/2019)(  P-5) 5مدير الشؤون اإلدارية والمالية، من الفئة الفنية  (أ)

 

(  P-3) 3مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت، من الفئة الفنية  ( ب)
(UNWTO/HHRR/VAC/21/ICTC/19) 

 

(  P-5) 5مدير دائرة اإلبتكار واإلستثمار والتحول الرقمي، من الفئة الفنية  ( ج)
(UNWTO/HHRR/VAC/38/COSE/2019) 

 

، دائرة خدمات المؤتمرات (G-5) 5فئة الخدمات العامة مساعد لخدمات المؤتمرات، من  (د )
(UNWTO/HHRR/VAC/38/COSE/2019) 

 

(  P-3) 3نائب مدير الدائرة اإلقليمية ألوروبا، من الفئة الفنية  (ه)
(UNWTO/HHRR/VAC/10/RDEU/2020) 

 

، الدائرة اإلقليمية ألفريقيا  (P-1) 1مسؤول برنامج، من الفئة الفنية  (و)
(UNWTO/HHRR/VAC/11/RDAF/2020) 

 

وحرصا على جدوى واستدامة المنظمة على المدى البعيد، ولكي يتماشى نطاق المسؤوليات بشكل سليم 

مع احتياجات وكالة تابعة لألمم المتحدة ذات موارد مالية وبشرية محدودة، أعيد تصنيف الوظيفة التالية 

 تي.على النحو اآل

 

(  P-4) 4( إلى الفئة الفنية P-5) 5رئيس دائرة الموارد البشرية، من الفئة الفنية  ( ز)
(UNWTO/HHRR/VAC/35/HHRR/2019) 

 والمساءلة  األخالقيات

يما يتعلق  في استعراضها ألنظمة الرقابة الداخلية ف KPMG شركة من توصية على وبناءً ، 2018 عام في .13

لألخالقيات متواجد في مقر المنظمة لتشجيع اإلبالغ عن المخالفات أو  مسؤوللتعيين  االستراتيجيةباألنشطة 

 وكاالتب أسوةو .السيدة مارينا ديوتاليفي مسؤولة عن األخالقيات األمين العام أي سلوك محظور محتمل، عيّن

 مزدوجا، دورا األخالقيات مسؤولة تعطي أن المنظمة قررت القليلة، الموارد  ذات األخرى المتحدة األمم

وقد ألحق  .االجتماعية والمسؤولية والثقافة ألخالقياتل إضافة إلى كونها مسؤولة األخالقيات، رئيسة ،فتكون

 تقريرها المستقل إلى المجلس التنفيذي في المرفق األول.
 

 اإلجراءات اإلدارية الداخلية

 
وتركز  الداخلية ولإلستدامة، يجري تطوير عدد من األنظمة اإللكترونية.لزيادة الفعالية في استخدام الموارد  .14

تحل محل نماذج إلكترونية  استحداثالتحسينات بشكل أساسي على تطوير نظام إلكتروني لطلبات اإلجازات و

 األنظمة التي تستخدم الورق.

 التمييز، المضايقة، بما فيها التحرش الجنسي، وإساءة استخدام السلطة 

منظمة الياق معالجة التمييز والمضايقة، بما في ذلك التحرش الجنسي، وإساءة استخدام السلطة، تعمل في س .15

حاليا على وضع اللمسات األخيرة على سياسة بشأن هذه المسألة، تتماشى مع سياسة األمم المتحدة، على النحو 

. الغرض من السياسة هو 2020ستصدر في  وهي، 2018الذي اعتمده مجلس الرؤساء التنفيذيين في عام 

بيئة عمل خالية من أي شكل من أشكال التمييز والمضايقة، بما في ذلك التحرش الجنسي، وإساءة  إيجاد وحفظ

 استخدام السلطة وتوضيح اآلليات المتاحة لجميع أفراد الموظفين لحلها من خالل المعلومات والقنوات الرسمية.

 

التي يمكن   الفعاليات لجعل ،منظمةال عالياتلفع مدونة لقواعد السلوك وفي سياق هذه السياسة، يجري أيضا وض .16

المنظمة بأعلى  فعاليات سيضمن ذلك أن تسترشد وللجميع المشاركة فيها في بيئة شاملة ومحترمة وآمنة. 

 المعايير األخالقية والمهنية.

 

قاعدة البيانات و. ClearCheckالمشاركة في قاعدة بيانات  المتوقعلمزيد من التحسين في العناية الواجبة، من  .17

التحرش الجنسي  مرتكبي . وهي تلتقط معلومات عن المرشحينفحص ل مركزي آمن للغاية هذه هي تطبيق
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ت مجلس الرؤساء التنفيذيين تقدمها كيانا  ، علما أن هذه المعلوماتالمزعومين وغيرهم من مرتكبي الجنح

 ، بهدف منع إعادة توظيفهم داخل منظومة األمم المتحدة.تحدة المعني بالتنسيقلمنظومة األمم الم

 

 المنظمة لموظفي محسنة طبية رعاية خطة

 

، أدخلت 2020كانون الثاني/يناير  1منظمة، اعتبارا من الظروف جميع موظفي في تحسين لمزيد من ال .18

مختلفة على االستحقاقات والتغطية الطبية فيما يتعلق بعالج األسنان والرعاية البصرية، دون أي تحسينات 

 تكلفة على المنظمة أو أفرادها.

 

 التعقاد آلليات منقح مخطط

للموظفين الذين ال يخضعون للنظامين  2016تم تحسين المخطط التعاقدي الذي نُفذ في عام  2019في  .19

منظمة، أي حاملي عقود الخدمة، والخبراء، والمسؤولين المعارين والمتدربين الاألساسي واإلداري لموظفي 

 الفعالية تعزيز  ةمواصلبهدف و واستدامة.لجعل المخطط أكثر شفافية واتساقا  وذلكوالمستشارين الخاصين، 

 .2020مراجعة المخطط في عام  تجري ، وتنقلهم وتسهيل استبقاء الموظفين

 توجيهيبرنامج 

، د وأن يكونوا على دراية بالمنظمةدورهم الجديداء لضمان أن يكون الموظفون المعينون حديثًا على استعداد أل .20

للموظفين  توجيهيبرنامج  إعداد  2019تم في ، يصبحوا فعالين في أقرب وقت ممكن  مما يساعدهم على أن

تتكون من   وهي ثالث مراحل رئيسية، تم تنفيذ اثنتين منها علىبصورة عامة  يتوزع البرنامج. المعينين حديثًا

إصدار كتيب توجيهي لتوفير معلومات عملية للموظفين الجدد الذين يصلون إلى مدريد، وموقع إنترانت جديد 

 الذين يقدمون معلومات ذات صلة حول اإلجراءات واالستحقاقات اإلدارية. المستخدمينلجميع 

 

، من تدريب إلزامي للقادمين الجدد، 2020، المقرر تنفيذه في عام التوجيهيتتألف المرحلة الثالثة من البرنامج و .21

منظمة، مع معلومات قيمة تتعلق بمهمة المنظمة وأهدافها وغاياتها وقيمها  ال دوائريتم إعداده بالتنسيق مع جميع 

بيئة إيجابية  إيجاد وكفاءاتها واإلجراءات الداخلية واألنشطة. الهدف من هذه المرحلة الثالثة هو االستمرار في 

 دمين الجدد.لقابا ترحب

 التوظيف واإلختيار

ويرمي   .ختيار الموظفينذات الصلة باجراءات اإلو يوضح السياساتإداري  منشور  يتوقع أن يصدر قريبا .22

المنشور إلى توضيح المبادئ التوجيهية واإلجراءات الختيار موظفي المنظمة وزيادة الشفافية في عملية 

 اإلختيار. 

 وتقييمهإدارة األداء 

، أُجري  ول نحو ثقافة النتائج في األمانةالجهود المبذولة لوضع إطار شامل للمساءلة والتحكجزء من  .23

تحسين األداء من خالل  الدوائرسيعمل النظام الجديد على تحسين أداء واستعراض لنظام إدارة األداء وتقييمه. 

، والتطور الشخصي والتعلم المستمر يتم تحقيقه من خالل تعزيز ثقافة األداء العالي ما، على جميع المستويات

، لموظفين في التخطيط وتسليم العمل، وتشجيع مشاركة اوتحميلهم مسؤولية إدارة موظفيهم وتمكين المشرفين

م الجديد بالتزامن سيتم تنفيذ النظاوواالعتراف باألداء الناجح ومعالجة ضعف األداء بطريقة عادلة ومنصفة. 

، والذي من المتوقع أن يتم تسليمه بمجرد إعادة تقييم الوضع الناشئ عن المناسب لجميع الموظفينمع التدريب 

 .19-كوفيد  تفشي

 إعادة تصنيف الوظائف

عادة تصنيف لوضع مبادئ توجيهية وإجراءات أوضح إل 2020إداري منقح في عام  منشورصدر  .24

 .بما يتماشى مع سياسات األمم المتحدة الوظائف في المنظمة

 19-كوفيد اتخاذ تدابير استثنائية بسبب تفشي

أنشأ األمين العام فريقا عامال بهدف رصد الحالة وتقديم المشورة  جديد،عقب تفشي فيروس كورونا ال .25

تدابير لحماية صحة ورفاهية جميع الموظفين وفقًا   ذتاتخ، إلى األمين العام. وفي هذا الصدد والتوجيه 
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من المنزل  الموظفون بالعملللمبادئ التوجيهية التي قدمتها األمم المتحدة والبلد المضيف. وقد أوصي 

تقرار الوضع. وتدرك المنظمة األثر الكبير الذي أحدثته هذه الحالة على الدول األعضاء فيها وهي  حتى اس

 .تضمن استخدام مواردها بحكمة قدر اإلمكان

 الصحة والرفاهية

، تعمل المنظمة على تطوير شبكة دعم ة التي أعلنت عنها األمم المتحدةشيا مع االستراتيجية الصحياتم .26

، مع التركيز على أربعة مواضيع استراتيجية رئيسية: )أ( إنشاء مكان عمل اهللصحة والرفمخصصة 

)ج(  ، )ب( تطوير وتقديم وتقييم الخدمات الصحية والرفاهية بشكل مستمر ،يعزز الرفاه العقلي والبدني

 .)د( ضمان التمويل المستدام لهذه الخدمات ،الترحيب بالعاملين الذين يواجهون تحديات صحية ودعمهم

 باإلعارة  لموظفونا

اهتماٌم متزايدٌ من جانب الدول األعضاء في إطار إمكانية بناء القدرات التي تتيحها  أيًضا، هناك  2020في  .27

 دون اإلعارة من أساس المنظمة، بحيث تسمح بإرسال خبراء ومسؤولي السياحة من قبل دولٍة عضو، على

. ويُنفَّذ هذا الترتيب رسميًا من  األمانة لفترةٍ زمنية محدَّدةيشاركوا في أنشطة التكاليف، وذلك لكي  ردّ 

 .خالل مذكرة تفاهم

 الموظفون الفنيون المبتدئون

أبرمت منظمة السياحة العالمية اتفاقا مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بشأن إدارة برنامج الموظفين  .28

 3-1المهتمة إرسال موظفيها الشباب للعمل في المنظمة لمدّة يمكن لكل الدول األعضاء . الفنيين المبتدئين
 . سنوات عن طريق تمويل المنصب المعني من خالل هذا اإلتفاق اإلطاري

 ( بشأن زيادة الجدارة الخاصة7) 15توضيح للمادة 

 :( من النظام اإلداري للموظفين على ما يلي7) 15 المادةتنص  .29

تم تقييم أدائه  لموظفاألمين العام بمنح عالوة إضافية  إلى يجوز للرئيس المسؤول أن يوصي" 
خاصة ذا جدارة  يكون ( )التقارير السنوية(، على أن11) 15 بالمادة، عمال االستعراضخالل الفترة قيد 

 ".الحد األقصى للراتب المرتبط بدرجته يتقاضى يكون ال وأن

وبالتالي ال  الرتبة،، قد يتكون من عدة زيادات في الدرجة[ إضافية داخل رتبة] عالوةويوضح هنا أن منح 

 فقط. رتبة واحدةيقتصر على 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 2020 - 2019الفترة في منفّذة األخالقيات حول األنشطة ال مسؤولةالمرفق األّول: تقرير 
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األخالقيات والثقافة والمسؤولية  دائرة ة، رئيسن العام السيدة مارينا ديوتاليفي، عين األمي2018مايو أيار/ 2في 

  . (CE/DEC/5(CVIII))  تعيينهذا اليات. وقد أقر المجلس التنفيذي لألخالق ةمستقل ةجديد ةكمسؤول ،االجتماعية

 .المجلس التنفيذي وأماماألمين العام  مسؤولة مباشرة أماماألخالقيات  ةمسؤولو

 األخالقيات لمسؤولةالتقرير السنوي 

التقرير موظف األخالقيات في منظمة السياحة العالمية ، وهو معروض على المجلس التنفيذي للعلم واتخاذ أعد هذا 

 .2020أبريل  30إلى  2019مايو  1القرار. يغطي التقرير الفترة من  

 المحتوى

 مقدمة -أوال

 عامةالخلفية ومعلومات  -ثانيا

 2020أبريل نيسان/ 30و 2019مايو أيار/ 1 الممتدة بينأنشطة مكتب األخالقيات خالل الفترة  -ثالثًا

أو التحقيقات   التدقيقحماية الموظفين من االنتقام بسبب اإلبالغ عن سوء السلوك والتعاون مع عمليات  (أ

 كما يجب المأذون بها 

 التواصل والتدريب والتعليم ( ب

 المشورة والتوجيه ( ج

 الماليبرنامج اإلفصاح  (د 

 وضع المعايير ودعم السياسات (ه

 شبكة األخالقيات للمنظمات المتعددة األطراف -رابعا

 نهائية اعتبارات  -خامسا

 

 مقدمة  -أوال

أخالقيات داخلية في أمانة منظمة السياحة العالمية منذ إنشاء وظيفة   مسؤولةالسيدة ديوتاليفي هي أول  .1

 وكانت  .(CE/DEC/12(XCIV))منظمة الككيان منفصل ومستقل داخل  2013األخالقيات في عام 

إلى  2013إلى مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع في كوبنهاغن )من  قد أولجتوظيفة األخالقيات 

 30إلى  2017)من  شيليوبعد ذلك إلى مسؤول متقاعد من منظمة السياحة العالمية مقره في  ،(2016

 (.2018أبريل نيسان/

 

بناء على توصية من  (NI/04/18) أخالقيات داخلي ألول مرة مسؤولوقد اتخذ قرار األمين العام بتعيين  .2

 (NI/02/18)"بشأن "استعراض جودة السياسات الداخلية KPMG أجرته شركة  تقرير مراجعة حسابات

 .تنفيذ اإلصالحات الداخلية والسياسات األخالقية الالزمة وإتاحةلمنظمة لتعزيز الحوكمة الداخلية بهدف  

 

كوظيفة   -منظمة ال، تم إسناد مسؤوليات وظيفة األخالقيات المستقلة في نظرا لصغر حجم المنظمةو .3

األخالقيات والثقافة  دائرة، وهي التنفيذية في المنظمة الدوائرعن إحدى  ةمسؤولموظفة الإلى ال - مزدوجة

 . والمسؤولية االجتماعية

 

؛ وهو التقرير السنوي السابع منذ إنشاء وظيفة منظمةالاألخالقيات في  لمسؤولةالتقرير الثاني هو هذا و .4

 .2013األخالقيات في عام 

 

 

 

 عامةالخلفية ومعلومات  -ثانيا
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صادر لا (CE/DEC/12(CIV)) القراربموجب  2013منظمة في عام الأنشئت وظيفة األخالقيات في  .5

 .مجلس التنفيذيعن ال

 

، تهدف وظيفة األخالقيات إلى تعزيز ثقافة تنظيمية أخالقية تقوم  عايير التي تطبقها األمم المتحدةوفقا للم .6

 .على نزاهة الموظفين للحرصنظام إداري داخلي  ، في إطارواالحترام على النزاهة والمساءلة والشفافية

 

منظمة الاختصاصات وظيفة األخالقيات في  أقر المجلس التنفيذي (CE/DEC/12(CIV)في نفس القرار .7

والتي تتضمن المعايير التي اقترحتها وحدة التفتيش المشتركة لألمم المتحدة في تقريرها "األخالقيات في  

 .لمهام التي تناسب الوظيفة، مع إضافة عدد من ا )"JIU/REP/2010/3( منظومة األمم المتحدة

 

االختصاصات المعتمدة في القرار المذكور أعاله سارية على وظيفة األخالقيات الداخلية الجديدة  قىوتب .8

 وهي كما يلي: 

 

 :وظائف وحدة التفتيش المشتركة القياسية •

 

i.  ؛ تطوير ونشر المعايير األخالقية 

ii.  ؛التدريب اإللزامي على األخالقيات تطوير وتنفيذ 

iii.  المنظمة أيا كان   بشأن األخالقيات إلى جميع موظفيتقديم المشورة واإلرشاد السريين

 ؛ وضعهم التعاقدي

iv.  إدارة سياسة المنظمة لحماية الموظفين من االنتقام بسبب اإلبالغ عن سوء السلوك والتعاون

)ما يسمى "سياسة حماية المبلغين  كما يجبأو التحقيقات المأذون بها  التدقيقمع عمليات 

 عن المخالفات"( ؛

v. مج اإلفصاح المالي للمنظمةإدارة برنا. 

 

 :الوظائف اإلضافية التي وافق عليها المجلس التنفيذي هي •

 

i. وإسداء المشورة بشأن  ،قي شكاوى تتعلق بسلوك غير أخالقي، بما في ذلك المضايقةتل

 ؛القضية لمعالجةأفضل نهج  حول اقتراح لإلدارةتقديم ، ووجود قضية في الظاهر

ii.  كماقضايا األخالقية بالمعنى الضيق )للليس فقط  لتطرقاستخدام الخط الساخن لألخالقيات  

أو الشكاوى المتعلقة بسوء ، ولكن لتلقي جميع التقارير وحدة التفتيش المشتركة( تقترح

 ؛السلوك، مع اإلحالة المناسبة

iii. موظفين إذا طلب األمين العام ذلك؛المساعدة في الوساطة بين ال 

iv.  المساعدة في تحديد المحققين المناسبين حيثما تقتضي الحاالت إجراء تحقيق و/أو. 

 

تشرين  30المنعقدة في المنامة، البحرين،  109في دورته  المجلس التنفيذي وظيفة إضافية أقر •

تفويض  ب وهي تتمثل (CE/DEC/12(CIV) 2018نوفمبر تشرين الثاني/ 1 -أكتوبر األول/

 :األخاقيات بمنظمة السياحة العالمية بما يلي مسؤولة

 

v.  إجراء دراسة أولية للشكاوى المتعلقة بادعاءات سوء السلوك ضد الرئيس التنفيذي للمنظمة

 بغية التوصية باتخاذ إجراءات حسب االقتضاء. 

 

 

 

 2020أبريل /نيسان 30 إلى 2019مايو /أيار 1 من  الممتدةاألخالقيات خالل الفترة  ةأنشطة مسؤول -ثالثًا
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لتحقيقات اأو  لتدقيق ا مجريات فياإلبالغ عن سوء السلوك والتعاون  نتيجةحماية الموظفين من االنتقام  -ألف

 كما يجبالمأذون بها 

سياسة منظمة  الذي ينص على NS/768التعميم  ، أصدر األمين العام2013 وران/يونيحزي 14 يف .9

أو  التدقيق في مجرياتإلبالغ عن سوء السلوك نتيجة االمية بشأن الحماية من االنتقام السياحة الع

 :بغرض وذلك ، كما يجب التحقيقات المأذون بها 

 

i. تشجيع وحماية الموظفين الذين يكشفون عن معلومات تتعلق بسوء السلوك التي قد ال يتم اكتشافها  

 ؛ كما يجب مأذون بهالتقصي الحقائق  في مجرياتأو التعاون  دون ذلك،

ii. الحاالت بفعالية وإدارة المخاطر؛ المنظمة على معالجة مثل هذه الحرص على قدرة 

iii. فيها   بهدف تعزيز الحوكمة الرشيدة ،وضمان عمل المنظمة بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة

 كمؤسسة.

 

ويقوم بإجراء تقييم أولي لتحديد  ،شكاوى االنتقام يتلقى مكتب األخالقيات سرا تقارير عن سوء السلوك أو  .10

 .للتحقيق الرسمي ثمة في الظاهر ما ينطوي على قضية تجدر إحالتها جملة أمور منها ما إذا كان

 

األخالقيات أي تقارير عن سوء السلوك أو شكاوى  مسؤولةتلق ترير، لم ذا التقيشملها ه التيخالل الفترة  .11

 .االنتقام

 

قل الوحيد داخل المنظمة. ، مكتب األخالقيات هو الكيان المستوجود مكتب للرقابة الداخلية ونظرا لعدم .12

 ، أمن حيث المبد ال ينبغي لها، ، مباشرة أمام األمين العام ةاألخالقيات مسؤول مسؤولةأن  بما، ومع ذلك

اعتباري في  تجنب تضارب حقيقي أو ل ، وذلكاءات سوء السلوك ضد الرئيس التنفيذي للمنظمةادع تناول

 .المصالح

 

المذكور أعاله والفقرة ( CE/DEC/6(CVIX)) ، وعمالً بمقرر المجلس التنفيذيذلك على الرغم من .13

قدم تقريراً عن نتائج استعراض السياسات المتعلقة تاألخالقيات أن  مسؤولةمنه التي تطلب "من  13

، بعد التشاور مع مكتب األمم األخالقيات مسؤولة ت، اقترحالمخالفات والحماية من االنتقام"باإلبالغ عن 

، إدخال تعديل على سياسة منظمة السياحة لقانوني لمنظمة السياحة العالميةالمتحدة لألخالقيات والمكتب ا

إلدراج قسم محدد جديد بشأن االدعاءات  2013لعام  (NS/768) بالحماية من اإلنتقام العالمية الخاصة

 .ضد الرئيس التنفيذي للمنظمة

 

الجديد من سياسة  9األخالقيات نصا للقسم  مسؤولة ت، اقترح ناء على تعليمات المجلس التنفيذيبو .14

 وهو التالي:، المخالفات والحماية من االنتقام منظمة بشأن اإلبالغ عنال

 

 اإلبالغ عن ادعاءات بسوء السلوك ضد الرئيس التنفيذي للمنظمة. 9"
 
األخالقيات في   لمسؤولة، يأذن المجلس التنفيذي 8201لعام ( CE/DEC/6(CVIX)عماًل بمقرره   9-1

منظمة السياحة العالمية بإجراء دراسة أولية ألي شكوى من سوء سلوك ضد األمين العام بهدف 
 .التوصية باتخاذ إجراءات في المستقبل حسب االقتضاء

 

 ت بأي ادعاءات تتعلق بسوء سلوكاألخالقيا ةيجوز ألعضاء منظمة السياحة العالمية إبالغ مسؤول  9-2
، بما في ذلك أي طلبات ذات صلة بالحماية من االنتقام.  تتعلق بالرئيس التنفيذي للمنظمة مخالفاتأو 

 .( بعد حدوث النشاط المحمي1ال يتجاوز الحد الزمني لتقديم التقرير سنة واحدة )
 

األخالقيات في منظمة السياحة العالمية بإخطار رئيس  مسؤولةقوم تعند تلقي شكوى رسمية،   9-3
 .أيام عمل 5، في غضون عاءات التي وجهت ضد األمين العام، إن أمكنالمجلس التنفيذي باالد 

 

أو سوء التصرف   حالة سوء السلوك في ظاهر األخالقيات في منظمة السياحة العالمية  مسؤولة تنظر  9-4
 :ما واالنتقام لتحديد 

 
 .لمنظمةا في إدارية أخرى هيئاتإذا كانت االدعاءات منسوبة إلى األمين العام أو إلى  (أ
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 .أعاله 2-2 الجزء، سوء سلوك حسب التعريف الوارد في ، إذا ثبتتتشكل االدعاءات إذا كانت ( ب
 المحددة. في غضون المهل الزمنية قد وردت دعاءات سوء السلوكإذا كانت ا ( ج
وال يبدو أن االنتقام المزعوم هو نتيجة للتنفيذ  ،قدمت بحسن نية تبدو أنها االدعاءات إذا كانت (د 

 ين األساسي واإلداري للموظفين؛القانوني للنظام
 (.النتقام أو التهديد باالنتقام )النشاط المحميل إذا كان هناك وجود  (ه

 
  وتقدم  ،يوًما من استالم التقرير 45األخالقيات إلى استكمال التقييم األولي في غضون  مسؤولةسعى ت  9-5

 .، حسب االقتضاءالتنفيذي التخاذ اإلجراء المناسبتوصياتها بشأنه إلى رئيس المجلس /ا تقريره

 
 .األخالقيات بإبالغ مقدم الشكوى كتابياً بنتيجة التقييم األولي مسؤولةقوم ت  9-6

 

يقرر المجلس التنفيذي ما إذا كان سيحيل المسألة األخالقيات،  مسؤولةار وتوصيات عند استالم قر 9-7
 .للتحقيق الرسمي

 

يحيل المجلس التنفيذي القضية إلى كامل ضروريًا للنظر في االدعاءات، في حالة اعتبار التحقيق ال  9-8
 ".  محقق خارجي أو إلى مكتب األمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية

 

الجديد  9 الجزء، بما في ذلك منظمة السياحة العالميةفي أُرسل النص المنقح لسياسة الحماية من االنتقام  .15

، إلى إدارة الموارد البشرية وهو في انتظار اءات ضد الرئيس التنفيذي للمنظمةالمتعلق باإلبالغ عن االدع

 .الموافقة عليه

 التواصل والتدريب والتعليم -باء

دورة تنشيطية دورية  مباشرةاألخالقيات  مسؤولةتوخى تالمنظمة، كل قافة األخالقية في بغية تعزيز الث .16

 .، بما في ذلك اإلدارة العليامنظمةالبشأن األخالقيات والنزاهة لجميع موظفي 

 

مارس آذار/آخر دورة إلزامية للتعلم اإللكتروني بشأن األخالقيات والنزاهة بين  شارك كل الموظفيين في .17

يُطلب من الموظفين المعينين حديثًا إكمال هذه و. (IC/10/19  )مذكرة المعلومات 2019يونيو حزيران/و

 .الدورة خالل األشهر األولى من االنضمام إلى المنظمة

 

منظمة على جميع الجميع موظفي لدورة التعلم اإللكتروني بشأن األخالقيات والنزاهة هي دورة إلزامية  .18

والغرض  ،الدورة من خالل منصة كلية موظفي منظومة األمم المتحدة هذه تقدموالمستويات دون استثناء. 

 .ا في بيئة مكان العملمنها هو تعزيز الوعي بالقيم األساسية ومعايير النزاهة التي يتعين مراعاته

 

واستُكملت  ،، تم تحديث صفحات اإلنترانت لموقع األخالقيات على أساس منتظمقيد النظرطوال الفترة  .19

والتي تتعلق )المجلس التنفيذي والجمعية العامة(  لهيئات المنظمة األساسيةبوصالت للوثائق ذات الصلة 

، بما في ذلك جميع التعليمات اإلدارية الداخلية ونشرات األمين العام بشأن  بوالية وظيفة األخالقيات

،  الرئيسية لوحدة التفتيش المشتركةاألخالقيات الثقافية التنظيمية والسياسات ذات الصلة وكذلك الوثائق 

 مراجعتها.لتسهيل وذلك 

 المشورة والتوجيه -جيم

وتوجيهات مستقلة عن األخالقيات إلى سرية مشورة  األخالقياتيقدم مكتب  ،عمال بواليته االستشارية .20

منظمة من أجل ضمان اتساق عملية صنع القرار مع قيم ومبادئ وقواعد األمم ال ودوائرموظفي وإدارة 

 .تم توفير خطوط مساعدة مخصصة للهاتف والبريد اإللكتروني للحصول على مشورة سريةولقد المتحدة. 

 

، موظفااألخالقيات من قبل أربعة وعشرين  بمسؤولية، تم االتصال مباشرة االستعراضخالل الفترة قيد  .21

 اللذينعشر رجال. تضمنت المشورة والتوجيه  تاطلباتهم، منهم اثنا عشر امرأة و اثن تأو استعرض

أن شاألخالقيات إيضاًحا أو تفسيًرا ألنظمة وقواعد ومعايير منظمة السياحة العالمية ب مسؤولةا مهتقدم

 تكريمات. ال، واألنشطة الخارجية وقبول ثل تضارب المصالح الشخصية، ماألنشطة المحظورة أو المقيدة

 

ن من  يبشأن التحرش في مكان العمل )اثن بشكل سرياألخالقيات المشورة والتوجيه  مسؤولة تقدمو .22

(. وقد موظف واحد ؛ والتخويف )(موظفينءة استخدام السلطة )ثالثة ؛ سوء المعاملة وإساالموظفين(
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، من خالل  ة خارجية موجهة إلى األمين العام، وفقا للممارسة المتبعةوجهت تسعة طلبات رسمية ألنشط

للحصول على مشورة مناسبة قبل  ،األخالقيات ومسؤولةالموارد البشرية إلى المستشار القانوني  دائرة

 .ألمين العام التخاذ القرار النهائيتقديمها إلى ا

 

مناقصة معينة   للنظر في شكلت التيلجنة تقييم العطاءات  أيضا اتصاال مناألخالقيات  وتلقت مسؤولة .23

بهدف التماس المشورة بشأن تضارب محتمل في المصالح يتعلق بأحد مقدمي   ، وذلكشراءعملية ل

رأياً  تاألخالقيات بمراجعة القضية وأصدر ةمسؤول ت، قامض. بعد االجتماع مع أعضاء الفريقالعرو

 .يؤكد وجود خطر تضارب تنظيمي محتمل في المصالح مع مقدم العطاء خطيا

 

ال تقع عادة ضمن  وهي ،ة بشأن المسائل المتعلقة بالتوظيفعدد من الشكاوى الوارد وتم تلقي أيضا .24

أو وانعدام التوجيه و/خدمة من الاألخالقيات. تتعلق هذه األمور بمسائل تسوية الفصل  مسؤولةاختصاص 

وجود  وعدم؛ إلغاء عقد خبير وتأخير دفع الرسوم المستحقةو؛ ردة من الخدمات ذات الصلةالمعلومات الوا

 .األخالقيات بمتابعة هذه المسائل مع الخدمات ذات الصلة مسؤولة ت. وقد قام للترضيعمكان مناسب 

 

، على الرغم تاألخالقيات أن اإلجراءات الداخلية الجديدة بشأن التعيينات والترقيا مسؤولةرى توأخيراً،  .25

، تترك  (8/19SGB/0الهيئة الحاكمة على تعديل النظام األساسي والنظام الداخلي للموظفين ) إقرارمن 

ب المصالح المحتمل. وبهذا من حيث الشفافية ومنع تضار -خالقي األمنظور المن  -مجااًل واسعًا للتحسين 

ف أو إزالة المخاطر المسؤولة من أجل تخفي للدائرةاألخالقيات حاًل عمليًا  مسؤولة ت، اقترح المعنى

 أو المحتملة.المتصورة و/

 الماليبرنامج اإلفصاح  -دال

( NS/774 )التعميم 2013نوفمبر الصادر في تشرين الثاني/منظمة للالمالي اإلفصاح تم تنقيح برنامج  .26

، على النحو الذي أصدره بيانات إعالن المصالحبشأن  (AI/915/19) واستبداله بالتعليمات اإلدارية

 .2019يوليو تموز/ 9  فياألمين العام 

 

منظمة العلى مجموعة محددة من موظفي  الجديدة المتعلقة بإعالن المصالحتفرض سياسة المنظمة و .27

 .األخالقيات مسؤولة، وتقديمها إلى الخاصة بهم على أساس سنوي المصالح بتقديم بياناتالتزاما 

 

ن بتقديم بيان سنوي عن إعالن يالموظفمن يلي من ، يلتزم ( AI/915/19اإلداري )بالمنشور عمالً و .28

 :المصالح

 

 .وما فوقها 5-جميع الموظفين برتبة ف  (أ

 

كبير موظفي المشتريات وجميع الموظفين الذين تتمثل مهامهم المهنية الرئيسية في شراء السلع  ( ب

 .منظمةلوالخدمات ل

 

منظمة وجميع ال، أمين خزانة رئيس الميزانية والشؤون المالية ،ير الشؤون اإلدارية والماليةمد  ( ج

الموظفين الذين تتعلق واجباتهم المهنية الرئيسية باستثمار أصول المنظمة أو أي حسابات ترتبط بها  

 .منظمة أو األمانةال

 

المشتريات السرية )الموظفون في فئة الخدمات العامة أو ب لهم صلة مباشرةالموظفون الذين  (د 

، أو الذين يبرر انخراطهم في نشاط الستثمار القانوني( أو معلومات ا الموظفون في مكتب المستشار

 تقديمهم لبيان إعالن المصالح. ما يبرر، دودة أو في ظروف استثنائية محددةالشراء لفترة مح

 

 .المشترياتب النظرجميع الموظفين العاملين في لجنة  (ه

 

يراه مناسبا   ، حيثمافراد الذين يعينهم األمين العامواأل وغيرهم من المستخدمينالموظفون اآلخرون  (و

 .مصلحة المنظمةما فيه وضروريا ل

 

 .األخالقيات مسؤولةإلى  إعالن المصالح ويقدم األمين العام قائمة الموظفين المطلوبة لتقديم بيان .29
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األخالقيات قائمة وافق عليها األمين العام تتضمن أسماء  مسؤولة ت، تلق2019أغسطس في بداية آب/ .30

 .2018لعام  إعالن المصالحخمسة عشر مسؤوال لغرض استكمال بيان 

 

ى المسؤولين الخمسة عشر إلبتوجيه خطاب شخصي  2019أغسطس  7األخالقيات في  مسؤولة قامت .31

 30عبر اإلنترنت وتقديمه بحلول  إعالن المصالح نموذج تعبئة، مع طلب األمين العام همفي  نالمعينين، بم

 وإن تأخر أحدها قيال.، ولقد تم استكمال البيانات الخمسة عشر. 2019سبتمبر أيلول/

 

يتم العثور على تضارب فعلي في   ٪( لم80، كان هناك اثنا عشر موظفًا )من بين هؤالء الخمسة عشر .32

، أحدهما ك احتمال ظهور تضارب في المصالحاكان هن ، ٪(13من الموظفين ) ولدى اثنين. هممصالح

 التوصللم يتم لكن   ،مهنة أكاديمية خارجية فييعمل مع زوج يعمل في منظومة األمم المتحدة واآلخر 

 علما أن ، كاملدم أحد الموظفين بيانا غير ، ق. ومع ذلكأعمقتضارب في المصالح بعد مراجعة  إلى

وثائق أساسية إضافية تتعلق بنشاط خارجي مأجور إلى جانب  بمرارا وتكرارا  طالبته األخالقيات مسؤولة

تم تقديمه فقط في  نظًرا ألن جزًءا من المعلومات المطلوبة واإلذن الكتابي المسبق المقابل من األمين العام. 

وباء  حد كبير بسبب اإلغالق بسبب  إلى كثب، فقد تأخرت مراجعة ومتابعة الحالة عن 2020بداية عام 

 .، ال يمكن استبعاد تضارب المصالح المحتملذلك، في هذه المرحلةل. 19-كوفيد 

 وضع المعايير ودعم السياسات  -هاء 

 منظمة بشأن الحماية من االنتقامال، تم تحديث سياسة هذا التقرير  في 15إلى  13رات من كما ورد في الفق .33

(NS/768)   لوك ضد الرئيس اإلبالغ عن ادعاءات بسوء السواستكمالها بقسم جديد عن  2013لعام

الحماية من  األمر اإلداري الجديد بشأن وال يزالبناء على طلب المجلس التنفيذي. ، التنفيذي للمنظمة

 لكي ينشر. موافقة األمين العام  اإلنتقام بانتظار

 

دة تماشى مع توصيات وح، سيتعين في األشهر القادمة إجراء تحديثات إضافية لهذه السياسة بما يومع ذلك .34

 المن أجل الحاالت التي  لإلستئناف، وال سيما فيما يتعلق بإدراج آلية خارجية ومستقلة التفتيش المشتركة

الموحدة لحماية أولئك الذين يبلغون  العملجراءات إل بالنسبة، وكذلك في الظاهرقضية اليتم فيها تحديد 

 .الجة حاالت االنتقامعن سوء السلوك )المبلغين عن المخالفات( ومع

 

األخالقيات حاليا أيضا مع إدارة الموارد البشرية ومكتب المستشار القانوني في إعداد  مسؤولةتعاون تو .35

، وإساءة بشأن "معالجة التمييز والتحرش، بما في ذلك التحرش الجنسيمنظمة لالسياسة المستقبلية ل

 . (ST/SGB/2019/8)األمين العام لألمم المتحدة  المنشور الصادر عن ء علىا بن ،استخدام السلطة"

 األخرى  لسياساتمراجعات 

تقرير برنامج األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة األخالقيات تعليقات على  مسؤولة تقدم .36
بشأن خطة عمل على نطاق منظومة األمم المتحدة لتعميم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة  2019لعام 

التحقيق: التقدم المحرز في  وظيفة  لوضع 2020، فضال عن استعراض عام األمم المتحدةفي كيانات 
 .نطاق منظومة األمم المتحدة في تعزيز وظيفة التحقيق المنظمات على

 

تنفيذ التوصيات الواردة  وضعحول  KPMG شركة  األخالقيات إجراء مقابلة مع مسؤولةمن  طلبوقد  .37

 .2018في  KPMG لتقييم الثغرة الذي وضعته شركةابة الداخلية وتقييم االمتثال في الرق

 

 للمنظمات المتعددة األطراف شبكة األخالقيات  - رابعا

المؤتمر الحادي عشر لشبكة  في، 2019يوليو تموز/في  ،منظمةالاألخالقيات في  ةمسؤول شاركت .38

 .، ألمانيافي ميونيخ الذي عقد في مقر مكتب البراءات األوروبي األخالقيات للمنظمات المتعددة األطراف

 

مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق من أجل في إطار  2010نشئت شبكة األخالقيات في عام أ .39

 ، بمشاركة موظفي ومة في مجال األخالقيات والنزاهةتعزيز التعاون واالتساق على نطاق المنظ

، والمؤسسات المالية المتخصصة هاووكاالت هاوبرامج وصناديقهااألمم المتحدة أمانة األخالقيات من 

 .2019منظمة في عام  40 من شبكة األخالقيات وتشكلت عضويةالدولية. 
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األخالقيات في منظمة السياحة العالمية فرصة جيدة لتبادل الخبرات والتعلم  مسؤولةكانت مشاركة و .40

القدرة  ، وكذلك لتعزيزاتاألخالقي مسؤولةعلى  ةعامبصورة  التي تنطبقومناقشة القضايا المتعلقة 

 لممارسة هذه الوظيفة.المهنية لوظيفة األخالقيات وتعزيز المعايير المشتركة 

 

ضارب المصالح ت كان ،أيام 3المختلفة التي نوقشت خالل االجتماع الذي استمر  المواضيعومن بين  .41

لتحرش غالل واالعتداء وامنع االستو؛ المبلغين عن المخالفات واالنتقام حماية و؛ والمخاطر التنظيمية

 .أمور أخرى جملة، من ز الثقافة األخالقية في المنظماتاستراتيجية لتعزيو؛ الجنسيين

 

ترد معلومات كاملة عن عمل شبكة األخالقيات في تقرير األمين العام لألمم المتحدة إلى الجمعية العامة  .42

 (.A/74/78  لألمم المتحدة عن أنشطة مكتب األخالقيات )الوثيقة

 نهائيةعتبارات ا -خامسا

ُصممت وظيفة األخالقيات في منظمات األمم المتحدة لتنمية ثقافة األخالق والنزاهة والمساءلة ورعايتها.   .43

،  ل إنشاء وظيفة داخلية لألخالقيات على الرغم من إحراز بعض التقدم في منظمة السياحة العالمية من خال

لموظفين لعلى الرغم من أن وقافة األخالقية الشاملة. إال أنه لم يتحقق سوى القليل فيما يتعلق بتعزيز الث

اآلن إمكانية الوصول إلى خدمات استشارية مستقلة وسرية في المقر وتلقي المشورة والتوجيه وجها لوجه 

 دارةاإل، يبدو أن وجود وظيفة األخالقيات الداخلية لم يتم استيعابها بالكامل من قبل األخالقيات مسؤولةمن 

 العليا.

 

األخالقيات للمشاركة في   مسؤولة، نادرا ما تتم دعوة القانوني ورئيس الموارد البشرية وخالفا للمستشار .44

-كوفيد   االجتماعات األخيرة لتنسيق تدابير؛ بما في ذلك في التنسيق الداخلي على مستوى رفيع اجتماعات

حيث كان من السمات الهامة مناقشة السلوك المسؤول لكل من الموظفين واإلدارة  التي يتعين اتخاذها 19

إلى  شكوى خطيةبتقديم  األخالقيات مسؤولة استدعى هذا الواقع قيامفي هذه الظروف الصعبة. وقد 

 .المكتب التنفيذي

 

ً بعد   مسؤول، لم تُنشأ وظيفة إنشاء وظيفة األخالقيات الداخليةبعد مرور عامين على  .45 األخالقيات رسميا

أن  السبب فولهذا  .صنيف رسمي من قبل خبراء خارجيين(، ألنها تفتقر إلى تالموارد البشرية لدائرة)وفقاً 

،  ومع ذلك، خالل هذه الفترة نفسها قيات ال يزال بدون أجر. األخال مسؤولةبه حتى اآلن  تالعمل الذي قام

 .، وتم تعيين شاغليهما إما داخليًا أو خارجيًايرتين جديدتينوظيفتين كب استحداث مدهش تم بشكل

 

في   الحاكمةمن قبل األجهزة إلى حساسية وسرية واليتها والعدد المتزايد من المهام المسندة إليها  ونظرا .46

، بما في ذلك تعيين ما يكفي  ثر حزما وجدية من اإلدارة العلياما أك، تتطلب وظيفة األخالقيات التزامةظلمنا

 .أن تعمل بكفاءة وفعالية من أجل تحقيق أهدافها بالكامل لها، إذا كان ية والماليةمن الموارد البشر
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