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  الدورة الخامسة والثمانون

  2009مايو / أيار8 و7باماكو، مالي، 

  من جدول األعمال المؤقت) ز (5البند 

  

  

  

  

  

  المسائل اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسي
  

 تقرير رابطة الموظفين) ز(

  

  

  

  

  عاممذكرة من األمين ال

  

  

 إلى أعضاء المجلس التنفيذي بتقرير رابطة موظفي منظمة السياحة العالمية، لكي يتقدم األمين العامفي هذه الوثيقة، 

  .ينظروا فيه
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  المسائل اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسي
  

 تقرير رابطة الموظفين) ز(

  

  

  للتواصل لموظفي المنظمةتتاح، ألول مرة،قدر هذه الفرصة التي ت 1رابطة موظفي منظمة السياحة العالمية )1

 أمام أعضاء المجلس إلى بعض القضايا  باختصارتغتنم هذه المناسبة الهامة للتطرقوتود أن .  أرباب عملهممعمباشرة 

 .األساسية
 
 انعكاسات على ألزمة اإلقتصادية العالمية الراهنة منيترتب على ايدرك الموظفون تمام اإلدراك ما قد  )2

وانطالقا من ذلك، تكتسي عملية اإلصالح اإلداري التي بدأت مؤخرا في المنظمة، بدعم . التنظيمات الوطنية والدولية

 .الموظفين، أهمية خاصة

  

 بالوكالة  العليااشتدت وتعاظمت بهمة اإلدارة بدأت، وبأنها  قدرابطة الموظفين تقر بأن عملية تغيير هامة )3

 في ت إلدارة الموارد المالية والبشرية في المنظمة قد بعثوإن بلورة نهج أخالقي جديد. للتنظيم اإلداري ةد الجديواإلدارة

 .العديد منا الثقة بإمكانية القيام بإصالح حقيقي، األمر الذي يساعدنا على استعادة إيماننا بعملنا

  

ي وثيقة أخرى من وثائق هذه الدورة نحن نعتقد أن الحلول لمواصلة هذه العملية واردة بصريح العبارة ف )4

)CE/85/8/(b) .( وال شك في أن التكيف مع المقاييس المحددة في عملية إصالح منظومة األمم المتحدة سوف يساهم إلى

 من حيث التكاليف ومن حيث الخدمات التي بالفعاليةحد يعيد، عن طريق تعزيز الشفافية والتكافؤ والمهنية، في النهوض 

 .عضائناتقدم إلى أ

  

كلها، دون . طة الموظفين تقبل دون أي تحفظ، بل تؤيد التوصيات الواردة في تقرير وحدة التفتيش المشتركةراب )5

استثناء، أكانت تتعلق بالموظفين أو بأمور أخرى، سوف يكون لها تأثير مباشر على زيادة فعالية المنظمة في القيام 

 .بمهمتها، وفي حفز الموظفين على بذل قصارى جهدهم

  

 التوصيات ذات الصلة بإدارة الموارد البشرية في أمانة المنظمة كما في  الرابطةد من التحديد، تؤيدولمزي )6

 : إطارا حازما لإلصالح الجاري، وهي تدعو إلى ما يأتي تشكلهذه التوصيات. ملحقاتها

  

في عدة إعداد هيكل تنظيمي واضح يعكس الواقع، للتمكن من المضي قدما في العملية التي بدأت مؤخرا   )أ 

 مواضع في األمانة، وإلنجاز هذه العملية بنجاح؛
 

                                                 
 من النظام اإلداري 23، ودورها ملحوظ في المادة )2009أبريل / نيسان30في ( موظفا في المنظمة 88 من أصل 76  تمثل رابطة الموظفين 1

   .للموظفين
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 موظفي األمم المتحدة وحقوقهم األساسية وواجباتهم، لمركزاإلعتماد الرسمي من قبل الجمعية العامة   )ب 

 النزاهة والقيم األخالقية على كافة المستويات؛لتحقيق هدف حيوي يتمثل بإعالء 

  

ل إلى جيل في األمانة، بشكل يحفظ ذاكرة المنظمة كمؤسسة، التخطيط لعملية حقيقية لإلنتقال من جي  )ج 

  تطلعات للمدى المتوسط؛وتحققويسمح لها، في نفس الوقت، أن تتكيف 

  

تصنيف منتظم وتوصيف لكل الوظائف الموجودة في األمانة، وفقا للهيكل التنظيمي، وهي عملية ال غنى   )د 

 عنها لمعنويات الموظفين؛

  

 ية والموضوعية في التوظيف؛إنشاء آليات تكفل الشفاف  )ه 

  

 .إعتماد نظام موضوعي وشفاف لتقييم أداء الموظفين  )و 

  

 التي تمر بها أمانة هذه المرحلة اإلنتقاليةل  آمنوكما يتضح مما ورد أعاله، ال بد في هذا الظرف من عبور )7

، لكي تتمكن من تقديم والهدف الرئيسي يجب أن يكون، دون شك، مواصلة تعزيز الكفاءة في بنيان األمانة. المنظمة

 .أفضل خدمات ممكنة لألعضاء، من خالل العمل بالتوصيات المذكورة في إطار عملية اإلصالح الجارية
 
ياحة العالمية تود أن تعلن مجددا أمام أعضاء المجلس عن التزامها الراسخ باألهداف رابطة موظفي منظمة الس )8

 مع اإلدارة العامة ومع التنظيم اإلداري من أجل الوصول بهذه التي سبق ذكرها، وعن استعدادها لمواصلة التعاون

  .العملية إلى نهاية ناجحة


