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 المسائل اإلدارية والمالية وما اتصل منھا بالنظام األساسي
 

 ز) تقرير رابطة الموظفين
 
 

ُدعيت رابطة  –بعد مرور ست سنوات على تحول المنظمة إلى وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  –قبل سنتين  )1
مرة األولى لتقديم تقرير إلى المجلس التنفيذي. كانت األمانة قد بدأت إلى مالي لل 1موظفي منظمة السياحة العالمية

بمواجھة تحديات جديدة، تمثل أحدھا بمھمة إنجاز مواءمة قواعدھا وإجراءاتھا مع قواعد وإجراءات المنظومة 
 المشتركة لألمم المتحدة، بناء على توصيات لجنة الخدمة المدنية الدولية.

 
مانة إدارة إنتقالية مؤقتة ومدير جديد لشؤون اإلدارة، كانت قد بدأت عملية لإلصالح، في ذلك الحين كان في األ )2

وكان قد أُعلن عن بدء اإلنتقال من ھيكل تنظيمي قائم على الدوائر إلى ھيكل تنظيمي قائم على البرامج. كان ثمة 
 .إحساس بمقاربة أخالقية جديدة للخدمة المدنية الدولية. التطلعات كانت عالية

 
. ولقد إستعراض التنظيم وشؤون اإلدارة في منظمة السياحة العالميةوحدة التفتيش المشتركة كانت قد أصدرت  )3

ذات عبرت رابطة الموظفين في تقريرھا إلى الدورة الخامسة والثمانين للمجلس التنفيذي عن دعمھا للتوصيات 
 ودعت إلى تنفيذھا. ،تيش المشتركةفي تقرير وحدة التفالتي وردت  الصلة بإدارة الموارد البشرية

  
اليوم، في ظل فريق إداري جديد، جاءت رابطة الموظفين مرة أخرى لكي تعبر إلى أعضاء المجلس الموقرين عن  )4

بعض األفكار والشواغل. والرابطة تعرب في نفس الوقت عن شكرھا الجزيل على ھذه الفرصة التي تتاح لھا 
 للتواصل مباشرة مع أعضاء المجلس.

  
 بعض توصيات وحدة التفتيش المشتركة تم تنفيذه. أما البعض اآلخر، فلم ينفذ بعد، مثل: )5

 
 إستحداث صك أخالقي لمعالجة القضايا األخالقية، )أ (
 توصيف منتظم وتصنيف للوظائف الموجودة، )ب (
 إعتماد نظام أفضل لتقييم أداء الموظفين. )ج (

  
في  –قتصادية العالمية المديدة، وبعزم الدول األعضاء الموظفون على وعي تام بالصعوبات الناجمة عن األزمة اإل )6

على عدم اإللتزام بدفع مزيد من األموال. سياسات النمواإلسمي الصفر لھا انعكاساتھا.  –كل منظومة األمم المتحدة 
ثمار الموارد البشرية تستخدم إلى أقصى الحدود. الموظفون يعملون أكثر فأكثر بموارد متناقصة. غير أن قلة اإلست

في الموارد البشرية تنطوي على خطر تقويض جھود اإلصالح، وبالتالي تعرض للخطر جودة الخدمات التي تقدم 
 إلى األعضاء.

 
في غاية األھمية في عملية   لكن على الرغم من شح الموارد، التفاعل الجيد القائم بين الموظفين واإلدارة كان )7

تحقيق وفورات جمة وتقديم خدمات ممتازة في نفس الوقت. وفي إطار  اإلصالح وإعادة الھيكلة. بل كان حاسما في
 ھذا التفاعل، تشكلت أفرقة عمل مشتركة لمعالجة قضايا مثل:

                                            
في المئة من الموظفين. وھي عضو في اإلتحاد الدولي لرابطات  80. تمثل حوالي 1977تأسست رابطة موظفي منظمة السياحة العالمية عام   1

  .1989موظفي الخدمة المدنية الدولية منذ عام 
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: وھي مسألة موضع قلق كبير ألنھا تتعلق بمشاكل توصيف تحديد الوظائف في الھيكل التنظيمي الجديد )أ (
 يكون التسلسل الھرمي مبھما ومثيرا لإللتباس؛ الوظائف وتصنيفھا، السيما حين

 
 : ينبغي إتاحة الموارد والفرص من أجل النمو والتطور الوظيفي؛التدريب )ب (

 
 : العمل بما ندعو إليه لتقليص وطأتنا على البيئة؛التخضير )ج (

 
 : من أجل تقييم أفضل ألداء الموظفين، يصدر في موعده؛تقييم األداء )د (

 
 رصة للموازنة بين العمل والحياة؛: إلتاحة الفمرونة الدوام )ه (

 
 : لكفالة التقيد بالنظام اإلداري للموظفين.التعويض عن ساعات العمل اإلضافية )و (

  
تحاول رابطة الموظفين معالجة ھذه القضايا مع اإلدارة، علما أن لإلدارة أولوياتھا ومواردھا المحدودة، ولممثلي  )8

خبرة. وإن تخلف أفرقة العمل عن تحقيق تقدم قد أصبح مبعث وال 2الموظفين أيضا قدرات محدودة من حيث الوقت
إحباط للكثير من الموظفين. وباإلضافة، المسائل المذكورة أعاله ليس الوحيدة التي تحتاج إلى معالجة. فالمنظمة 

 متخلفة أيضا على مسارات أخرى، مثل:
 
وصت لجنة الخدمة المدنية الدولية في : الھدف في الوقت الحاضر ليس المناصفة، كما أالمساواة بين الجنسين )أ (

 ؛ ليس ھناك أي امرأة على المستوى اإلداري األعلى؛1995
 

: ينبغي أن ينظم على نحو أفضل اإلعتماد على مستخَدمين غير الموظفين، لتجنب المعاونون الخارجيون )ب (
أال يتوالھا متعاقدون من اإلفراط وما لذلك من آثار سلبية على العالقات العمالية؛ الوظائف األساسية ينبغي 

 الخارج؛
 

: من أجل إدراج مستحقات مثل التنقل، وإجازات األبوة، واإلعتراف بحقوق تحديث النظام اإلداري للموظفين )ج (
 التعايش ألغراض اإلعالة.

 
وتحاول رابطة الموظفين أيضا أن تعالج مع اإلدارة بعض المشاكل في مبنى المقر الذي مر عليه الزمن. فسلطات  )9

بلد المضيف أشارت مؤخرا في تقييمھا إلى أن المبنى ال يستوفي شروطا أساسية للسالمة واألمن. على سبيل ال
المثال، تخزين الملفات في أروقة السلم تشكل أخطارا محتملة في حاالت الحرائق وغيرھا من الطوارئ. وتأمل 

 (دار األمم المتحدة!).الرابطة أن تكلل بالنجاح الجھود الرامية لإلنتقال إلى مبنى جديد 
 

يتعين على الموظفين أن يوازنوا بين تطلعاتھم الطموحة  وأن يتكيفوا مع تضاؤل الموارد. ولقد أدى التزامھم الراسخ بمبادئ 
األمم المتحدة ومثلھا العليا، إنطالقا من رسالتھم في الخدمة المدنية الدولية، أدى إلى دمج أخالقيات العقيدة بأخالقيات 

 ولية.المسؤ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
  ليس ھناك أي موظف متفرغ، كليا أو جزئيا، لتمثيل زمالئه.   2


