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 تقزيز األميه العام
 

يالجشء الثاوي: الشؤون اإلداريت وما اتصل مىها بالىظام األساس  

 

 )س( تقزيز رابطت المىظفيه
 
 

مة -أوالً   مقدِّ

إلى تقدٌٍم عرٍض موجز عن األمور أو المجاالت التً  1ٌهدف هذا التقرٌر لرابطة موظفً منظمة السٌاحة العالمٌة .1
لت هاجساً أساسٌاً بالنسبة إلى موظفً المنظمة، وانعكاساتها على نجاح األمانة وأدائ ة أو شكَّ ها كانت لها أهمٌة خاصَّ

 ألعضاء.ل توفرهاالمتجانس ككٌاٍن متكامل، وعلى بٌئة عملها والخدمات التً 

 
 واألولويات التحسينات -ثانياً 

صة تابعة لألمم المتحدة خالل النصف الثانً من  تتم  سوف  .2 منظمة السٌاحة العالمٌة عامها العاشر كوكالة متخصِّ
 منالمنظمة  تقرٌبح التً أطلقها األمٌن العام من أجل عملٌة اإلصال وكجزٍء من. خالل هذه الفترة، 2113العام 

ة فً وكاالت أخرى لألمم مواءمة ظروف عملها مع تلك السائدقامت المنظمة تدرٌجٌاً ب، ومصالحهم األعضاءاهتمامات 
. وقد ُبذلت المتحدة، وانتقلت فً السنوات األخٌرة من هٌكل تنظٌمً قائم على الدوائر إلى هٌكل تنظٌمً قائم على البرامج

 ،من جملة أمور أخرىٌة سلسة قدر اإلمكان، حٌث جرى العمل، عملٌة االنتقالأن تكون هذه الالكثٌر من الجهود من أجل 
ةوظٌفٌة  توصٌفات واعتماد المهنً النموتطبٌق خطة على   .عامَّ

 بقة فعلٌاً منذ ست سنواتالُمط -ولكنَّ سٌاسة النمو االسمً الصفري فً ظل الظروف االقتصادٌة الحالٌة الصعبة  .3
الموظفٌن، األمر الذي قد ٌنتقص بالتالً من عاماً على صعٌد  ضغطاً  قد أوجدت ظروف عمل صعبة وفرضت - متتالٌة

ٌِّدة للموارد البشرٌة، قائمة على ب، تؤمن رابطة الموظفٌن السٌاقجودة الخدمات الموف رة لألعضاء. فً هذا  أنَّ إدارًة ج
ٌ ئة، فً الشفافٌة والوضوح و اإلنصاف، هً أمٌر أساسً لضمان استمرار الموظفٌن، على الرغم من هذه الظروف الس

 تطوٌر عملهم باندفاٍع وكفاءة انسجاماً مع مبادئ األمم المتحدة وُمثلها العلٌا.

ور نها، وتشجع على تطوٌرها أكثر فأكثر، منشمن أحدث وأهم اإلنجازات التً تحٌط بها رابطة الموظفٌن، وتثمِّ  .4
 "  ً ة بتطبٌق خطة النمو المهن فً منظمة السٌاحة العالمٌة، الذي وضعه قسم الموارد البشرٌة فً "التوجٌهات الخاصَّ

 المنظمة. وهذه التوجٌهات:

د وتٌرة تحدٌث الئحة البرامج  .أ  ، والمهل الزمنٌة لتقدٌم طلبات الترقٌة، والمعاٌٌر واإلجراءات والوظائفتحدِّ
 ارات ذات الصلة؛المرتبطة باعتماد القر

                                            
2
وهً أٌضا  عضى فً االححاد % يٍ انًىظفٍٍ فً انًُظًت. 00. وهً حًثِّم حىانى 2222حأسَّسج سابطت يىظفً يُظًت انسٍاحت انعانًٍت عاو   

 .2202طاث يىظفً انخذيت انًذٍَت يُز انعاو انذونً نشاب
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ٌ دمن شأنها أن تساهم فً تعزٌز شفافٌة اإلجراءات، وتحقٌق  .ب  مراً جوهرٌاً لخلق بٌئة ٌُعتبر أ ما ،بهاالتام  التق
 عمل عادلة ومنصفة تجاه الجمٌع.

د ولكْن، تجدر اإلشارة إلى أنَّ التوصٌفات الوظٌفٌة الوحٌدة الموجودة حالٌاً هً  ة وواس نبذاتمجرَّ  طاق جداً الن عةعامَّ
عة )التقنٌة خصوصاً طبٌعتها، وال تعكس مروحة االخب ( المطلوبة لتنفٌذ برنامج عمل المنظمة. فً هذا تصاصات المتنو 

ة بكل وظٌفة بوضعالسٌاق، توصً رابطة الموظفٌن  ، القائم على البرامجالمنظمة هٌكل ل وفقاً  توصٌفات وظٌفٌة خاصَّ
دة مثاألمر الذي سٌأتً        ل:بفوائد متعدِّ

 عة من ا تقدٌم صورة أوضح عن الهٌكل مة التنظٌمً للمنظمة، والتشكٌلة المتنوِّ لخدمات والخبرات الُمقدَّ
 لألعضاء؛

  عن طرٌق إعطاء صورة أوضح عن األدوار والمسؤولٌات المترتبة على  خطة النمو المهنًتسهٌل تطبٌق
األمر  -للمنظمة وتحقٌق الفائدة القصوى منها  كل وظٌفة بهدف توظٌف كل طاقات الموارد البشرٌة المتوافرة

ة بالنظر إلى القٌود ن أنَّ ذلك إضافًة إلى، المالٌة الحالٌة التً تواجهها المنظمة الذي ٌكتسب أهمًٌة خاصَّ  سٌؤمِّ
 تنفٌذمن أجل  الخارجٌٌن نالمعاونٌلملء الشواغر فً المنظمة بشكٍل منطقً، وسٌحد  من استخدام  قاعدة

  ل المنظمة.برنامج عم

ة بالنسبة إلى رابطة الموظفٌن. فعلى الرغم من انضمام  .5 من  عددتبقى مسألة المساواة بٌن الجنسٌن مسألة مهمَّ
صافاً بٌن الجنسٌن ضمن المنظمة، النساء إلى المنظمة فً السنوات األخٌرة، ال تزال هناك حاجة إلى تحقٌق توازن أكثر إن

ٌَّما على مستوى اإلدارة العلٌا، مع اإلشارة إلى أنَّ هدف المناصفة ) وصت به لجنة الخدمة المدنٌة الذي أ ،(51/51وال س
 ال ٌزال بعٌداً جداً عن التحقٌق. ،الدولٌة

ة، أال وهً عملت رابطة الموظفٌن بشكٍل وثٌق مع اإلدارة .6 بٌن العمل والحٌاة.  الموازنةق تحقٌ حول مسألة مهمَّ
ًْ وهذه السنة تحدٌداً  منظمة إلى المجلس التنفٌذي للموافقة، وهما اللموظفً اإلداري النظام  على تعدٌل، تم  تقدٌم اقتراَح

م فً هذا المجال أمراً  ٌعتبر. التبن ًٌتعلقان بإجازة رعاٌة األطفال وإجازة  ب بما عبَّ  حٌوٌاً،التقد  رت عنه والرابطة ترحِّ
 اإلدارة من رغبٍة واستعداد لمعالجة هذه المسائل.

رفع اقتراٍح للعام  للموظفٌن. وقد تم   تطوٌر برامج تدرٌبتواصل رابطة الموظفٌن التركٌز والتشدٌد على أهمٌة  .7
ن توجٌهاٍت أساسٌة حول تطبٌق،إلى اإل 2113 عة من البرامج التدر مجموعةوتموٌل  وإقرار، دارة، ٌتضمَّ التً ٌبٌة متنوِّ
ل اآلمامواضٌع التقنٌة واإلدارٌة. من ال سلسلةتتناول  ز لموظفً المنظمةل على أنَّ اعتماد بروُتعوَّ ، نامج تدرٌب ُمعزَّ

م بحسب احتٌاجات ة من اُمصمَّ ن ال ،لبرامجهم الخاصَّ  عضائها.ألفضل منظمة من توفٌر خدمٍة أسٌمكِّ

دة ا جملةتسعى الرابطة، من  .8 على  هاحرصهدافها، مع لتً تتوالها، إلى دعم المنظمة فً بلوغ أالوظائف المتعدِّ
ال والكفوء لألمانةضمان  ةعالقات  بدَّ من اإلشارة إلى . وفً هذا السٌاق، الالعمل الفعَّ فٌن التً سادت بٌن الموظ المودَّ

ون سٌساهم فً المستقبل فً التعاوإعادة الهٌكلة فً المنظمة. والرابطة مقتنعة بأنَّ هذا  واإلدارة أثناء عملٌة اإلصالح
ي ل بٌئة عمل  إٌجادإنَّ الهدف الرئٌسً لرابطة الموظفٌن هو تسهٌل مسائل وقضاٌا أخرى. تمكٌن المنظمة من التصد 

 مالئمة، ٌستطٌع فٌها الموظفون توفٌر أفضل الخدمات الممكنة إلى األعضاء.

 
 يذيالىاجب اتخاذها مه قبل المجلس التىف اإلجزاءاث - ثالثاً 

 ٌُطهَب يٍ انًجهس انخُفٍزي أٌ: .2

ٌىصً إنى األيٍٍ انعاو بًىاصهت دعى سابطت انًىظفٍٍ وانخعاوٌ يعها فً أَشطخها، بًا فً رنك صٍاغت حىصٍفاث  (أ 

ت بكم وظٍفت بحسب انهٍكم انخُظًًٍ نهًُظًت انقائى عهى انبشايج،  ضًاٌ يمء انشىاغش يٍ أجم وظٍفٍت خاصَّ

؛ وأٌ ٍادنت ويبٍُت عهى انكفاءة، ورنك وفقا  نخطت انًُّى انًهًُ وانُظاو اإلداسي نهًىظفٍوإجشاء انخشقٍاث بطشٌقٍت ع

ع أكثش فأكثش  فً انقضاٌا انًخصهت بانًساواة بٍٍ انجُسٍٍ ضًٍ انًُظًت؛ عهى انخحسٍٍ ٌشجِّ

ًّ  (ب  ع حطبٍق بشَايج حذسٌب ضًٍ انًىاسد انًانٍت يٍ ،  فً انىقج َفس يخىاصل  و ُيًشَحل  نهًىظفٍٍ، ٌكىٌ ٌذعى وٌشجِّ

 دة انخذيت انًقذَّيت إنى األعضاء.جى ححسٍٍ انًخىفِّشة، ورنك يٍ أجم حعضٌض خبشاحهى ويهاساحهى، وبانخانً


