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  الدورة الخامسة والثمانون

  2009مايو / أيار8-7باماكو، مالي،  

 من جدول األعمال المؤقت) ب (8البند 

  
 
  

  العالقات مع منظومة األمم المتحدة

  

  تقرير وحدة التفتيش المشتركة) ج(

  
  
 
 
 
  

  

  مذكرة من األمين العام

  

  

اإلستعراض " العام إلى المجلس التنفيذي بالملخص التنفيذي لتقرير وحدة التفتيش المشتركة في هذه الوثيقة، يتقدم األمين

. ، إضافة إلى تعليقات منظمة السياحة العالمية"للتنظيم اإلداري ولشؤون اإلدارة في منظمة األمم المتحدة للسياحة العالمية

  .التقرير الكامل يرفق طيه في غالف منفصل
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  ع منظومة األمم المتحدةالعالقات م
  

  تقرير وحدة التفتيش المشتركة) ج(

  

، 1975 عام )IUOTO( نتيجة لتحول اإلتحاد الدولي لمنظمات السفر الرسمية )WTO(أنشئت منظمة السياحة العالمية 

 وكالة متخصصة تابعة لألمم 2003وأصبحت المنظمة في عام . 1976وانتقلت إلى مقرها بمدريد، إسبانيا، عام 

ويمكن القول إنها آخر وكالة متخصصة في األمم ). UNWTO(إلى ) باإلنكليزية(المتحدة، فتغير اسمها المختصر 

  .المتحدة، وإنها مجهزة بأصغر أمانة

  

 وظائف ملحوظة في الميزانية، وقد بلغت ميزانية فترة السنتين 106، كان في األمانة 2009-2008في الفترة المالية 

ومنذ أن استقرت المنظمة في مقرها . ون يورو، تمول بصورة رئيسية من اشتراكات األعضاء ملي25.1المذكورة 

 سنة، بقيت معايير ميزانيتها ضمن الحدود الحالية، على الرغم من حدوث بعض التذبذبات 30الحالي قبل حوالي 

األمانة أي تغيرات كبرى في وظائفها وفي هذا الصدد، لم تشهد . التصاعدية والتنازلية بفعل تقلبات اإليرادات المتوافرة

  .وفي إجراءات عملها خالل كل هذه الفترة

  

أبريل /إزاء هذه الوضع، قام فريق تابع لوحدة التفتيش المشتركة بمهمة دامت أسبوعا واحدا في األمانة في نيسان

التفتيش أي مقابلة مع ولم يجر فريق . ، أجرى خاللها مقابالت مع موظفي األمانة ومع ممثلي البلد المضيف2008

  .وال مع ممثلي األعضاء) باستثناء رئيس األعضاء المنتسبين(رؤساء األجهزة المختلفة 

  

ويمثل التفتيش الذي أجرته وحدة التفتيش المشتركة أول مرة تخضع فيها المنظمة لعملية تحديد للمعايير المرجعية إزاء 

ية لتحديد المعايير المرجعية يمكن اعتبارها بحد ذاتها حدثا بارزا في وهذه العمل. مقاييس محددة لمنظومة األمم المتحدة

ويشير . اإلتحاد الدولي لمنظمات السفر الرسميةحياة المنظمة التي كانت قد احتفلت بالذكرى السنوية الستين لتأسيس 

جلها الحافل بخدمات التقرير بوضوح إلى أن المنظمة لم تكن مستعدة بعد لمواكبة هذه المقاييس، على الرغم من س

  .ناجحة قدمتها لألعضاء

  

بعض . في رده على وحدة التفتيش المشتركة، يرحب األمين العام بالوكالة بفرص إجراء التحسينات التي يحددها التقرير

غير أن هناك مجموعة . هذه التحسينات، السيما ما يتعلق منها باإلدارة السليمة، يمكن تطبيقها دون انعكاسات مالية

وبالتالي، فإن تطبيقها . خرى من التحسينات التي يوصى بها تنطوي على تخصيص موارد ليست متاحة حاليا لألمانةأ

  .يتطلب مزيدا من الوقت

  

وختاما، يعتبر األمين العام بالوكالة أنه من واجب منظمة السياحة العالمية بالفعل أن تتخذ خطوات حازمة وإيجابية لكي 

لكنه يرى في نفس الوقت . ع مقاييس األمم المتحدة، بناء على توصيات وحدة التفتيش المشتركةتجعل المنظمة تتماشى م

  .أن نطاق اإلجراءات التصحيحية وتوقيتها ينبغي أن يراعي كليا حجم األمانة ومواردها

  

  .األعضاء مدعوون لإلحاطة علما بالتقرير وللتعليق عليه
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  النص األصلي باإلنجليزية

  2009مارس /آذار 18                  

  

  :عزيزي السيد الرفاعي
  

إستعراض التنظيم "يسرني أن أرفق لكم طيه النسخة األصلية للتقرير الذي تم تحريره رسميا باإلنكليزية تحت عنوان 

، وقد أعده المفتش إيفن )ref. JIU/REP/2009/1" (اإلداري وشؤون اإلدارة في منظمة األمم المتحدة للسياحة العالمية

  .ويجري إرسال نسخة إلكترونية من هذا التقرير إلى صلة الوصل في منظمتكم مع وحدة التفتيش المشتركة.  أورتيسفونتين
  

  . من النظام األساسي لوحدة التفتيش المشتركة، يوجه هذا التقرير إلى منظمتكم التخاذ اإلجراءات4-11وفقا ألحكام المادة 
  

 من النظام األساسي لوحدة التفتيش المشتركة، ينبغي لمنظمة األمم 11ة من الماد) ب(4وبموجب ما تنص عليه الفقرة 

وحالما يتم إنجاز . المتحدة للسياحة العالمية أن تقوم هي نفسها بترجمة هذا التقرير إلى سائر اللغات الرسمية في المنظمة

 األصلي  A4واستخدام شكل Word ويفضل أن تكون بصيغة –الترجمات، ينبغي إرسال النسخ اإللكترونية النهائية 

من أجل طباعتها ونشرها على موقع وحدة ) org.unog@cokallo( إلى أمانة وحدة التفتيش المشتركة –كنموذج 

  .ة على موقع اإلنترنت حال طباعتهاوسوف تنشر النسخة اإلنكليزي). org.unjiu.www(التفتيش على اإلنترنت 
  

لمحة عامة عن اإلجراءات التي ينبغي للمنظمات المشاركة أن تتخذها بشأن "المرفق الثاني بالتقرير، تحت عنوان 

توصيات وحدة التفتيش المشتركة، يشير إلى األثر المتوقع للتوصيات، ويحدد ما إذا كانت التوصية، بنظر المفتش، معدة 

  .ئيس التنفيذي إجراء بشأنها، أو أنها تتطلب قرارا من الهيئة التشريعيةألن يتخذ الر
  

 في المرفق 23، و22، 19، 14، 11، 8، 7، 5، 4، 3، 1وفي هذا الصدد، أود أن أسترعي انتباهكم إلى أن التوصيات 

ذا التقرير إلى الجهاز وبالتالي، سوف أكون لكم شاكرا لو قمتم، حين تقدمون ه. المذكور أعاله تتطلب إجراء تشريعيا

  .المختص المعني كي ينظر فيه، باقتراح مسار للعمل إما للقبول بهذه التوصيات أو رفضها أو تعديلها
  

  .يرسل التقرير إلى سائر المنظمات المشاركة في وحدة التفتيش المشتركة، لكي تطلع عليه
  

تيش المشتركة، سوف نكون لم شاكرين لو تفضلتم  من النظام األساسي لوحدة التف11من المادة ) د(4ووفقا للفقرة 

  .بإرسال تعليقاتكم الرسمية على هذا التقرير، إضافة إلى أي مقررات أو قرارات تتخذونها بشأنه
  

  وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام،

  

  جيرار بيرو                    

  الرئيس بالوكالة                    

  وحدة التفتيش المشتركة                                                                                          
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   الرئيس بالوكالة-السيد جيرار بيرو 

  وحدة التفتيش المشتركة لمنظومة األمم المتحدة

   سويسرا–قصر األمم، جنيف 

  

  2009مارس / آذار23مدريد،                 

  :عزيزي السيد بيرو

  

إستعراض التنظيم "التي أرفقتم بها تقرير ) ref. JIU/REP/2009/1 (2009مارس /ار آذ18أشير إلى رسالتكم المؤرخة 

 11من المادة ) د(4بناء على طلبكم، ووفقا للفقرة ". اإلداري وشؤون اإلدارة في منظمة األمم المتحدة للسياحة العالمية

  .مة السياحة العالمية على هذا التقريرمن النظام األساسي لوحدة التفتيش المشتركة، يسرني أن أرسل لكم تعليقات منظ

  

أوال، أود أن أشكر مفتشي وحدة التفتيش المشتركة على عملهم وعلى نظرتهم الثاقبة إلى المنظمة، األمر الذي يتجلى في 

 وإني أرحب بفرص التحسين التي يتيحها هذا التقرير، وأعتقد أن للتقرير. اإلستنتاجات واإلقتراحات الواردة في التقرير

إنه أول تقرير . أهمية خاصة، ألنه يأتي في أعقاب انضمام منظمة السياحة العالمية إلى أسرة منظمات األمم المتحدة

وهو يضع أساسا للمقارنة يقَيم إزاءه في . لوحدة التفتيش، لم يسبقه وضع أي حد مرجعي تقارن به ممارسات المنظمة

  . اإلدارية في المنظمةالمستقبل تطور التنظيم اإلداري وممارسات الشؤون

  

إني مقتنع بأن تنفيذ توصيات تقرير وحدة التفتيش المشتركة سوف يحسن كثيرا عمل المنظمة والخدمات التي تقدمها إلى 

  .وفي هذا الصدد، أعتزم ترجمة توصياتكم إلى مسار عمل أقترحه على أعضاء المنظمة لكي ينظروا فيه. أعضائها

  

وعلى . رح يثير عددا من التحديات أمام منظمة بحجم وبميزانية منظمة السياحة العالميةوإن إعداد مسار العمل المقت

، أي أنه يقر بأن "إن اإلشتراكات، من منظور منظومة األمم المتحدة، منخفضة جدا"... الرغم من أن التقرير يقول 

 يبدو أنه يترك أي هامش بالنسبة لنطاق الموارد المتوافرة لدى المنظمة من أجل تنظيم وإدارة أنشطتها منخفضة جدا، فال

  .التوصيات ومداها لمراعاة هذا العامل

  

من أجل سد هذه الفجوة المحتملة بين األهداف والموارد، ومع أنه ال بد من معالجة عميقة للقضايا التي تحددها كل 

جراءات ذاتها، أي أن يراعى توصية، آمل أن أحظى بتفهمكم عند وضع نطاق لتوصيات لمسار العمل هذا، ولتوقيت اإل

  .كليا حجم المنظمة ومواردها

  

وأخيرا، أود أن أرفق لكم مالحظة محددة على التقرير أدلى بها األمين العام السابق، إذ أعتقد أنها ستكون مفيدة جدا 

  .وربما رغب السيد فرانجيالي بالعودة إليكم بشأن مواضيع أخرى في مرحلة الحقة. للتقرير

  

  بول فائق اإلحترام،وتفضلوا بق

  

  طالب الرفاعي
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  ملخص
 

 إستعراض للتنظيم اإلداري ولشؤون اإلدارة في منظمة األمم المتحدة للسياحة العالمية
JIU/REP/2009/XX 

  

هو واحد من سلسلة " اإلستعراض للتنظيم اإلداري ولشؤون اإلدارة في منظمة األمم المتحدة للسياحة العالمية"هذا 

والغاية من هذا .  اإلداري وشؤون اإلدارة، تقوم بها وحدة التفتيش المشتركة للمنظمات المشاركةالستعراض التنظيم

. اإلستعراض هي تحديد مجاالت التحسين في ممارسات التنظيم اإلداري والشؤون اإلدارية في منظمة السياحة العالمية

 الميزانية، وإدارة الموارد البشرية، وخدمات ويجري التركيز فيه على الهيكل والحكم، والتخطيط اإلستراتيجي ووضع

، 9، 6، 2التوصيات . الدعم المركزي، واإلشراف، والتعاون مع كيانات أخرى تابعة لألمم المتحدة وللقطاع الخاص

وترد أدناه التوصيات التي ينبغي .  موجهة إلى األمين العام التخاذ اجراءاته24، و21، 20، 15-18، 13، 12، 10

  .ا من قبل الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية ومجلسها التنفيذيالنظر فيه
  

، فهي ال تزال تقوم بعملية مواءمة 2003بما أن منظمة السياحة العالمية انضمت إلى منظومة األمم المتحدة في عام 

إلستعراض، رأى المفتش أن وخالل القيام بهذا ا. قواعدها وإجراءاتها لكي تتماشى مع قواعد األمم المتحدة وإجراءاتها

أي طلبات قادمة لإلنضمام إلى منظومة األمم المتحدة ينبغي أن تخضع، من جملة أمور، إلى عملية تقييم خارجية 

  . موجهة إلى األمين العام لألمم المتحدة25وبالتالي، فإن التوصية . ومستقلة
  

  توصيات لكي تنظر فيها الهيئات التشريعية
  

  1التوصية 
  

يجوز تمويل المنصب . لتوقف عن ممارسة تعيين المدير التنفيذي لألعضاء المنتسبين من قبل دولة عضو منفردةينبغي ا

  .من موارد خارجة عن الميزانية، لكن عملية اإلختيار يجب أن تتم وفقا لعملية توظيف مفتوحة وتنافسية وشفافة
  

  3التوصية 
  

اجتماعاته خارج المقر، في ضوء ما يتصل بذلك من فوائد محتملة المجلس التنفيذي مدعو إلعادة النظر بتقليد عقد 

  .ومن سلبيات

  

  4التوصية 
  

الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية مدعوة إلعادة النظر في تقليد عقد اجتماعاتها خارج المقر، في ضوء ما 

م األساسي للمنظمة، مادة تحدد وهي مدعوة ألن تضع، كجزء من النظا. يتصل بذلك من فوائد محتملة ومن سلبيات

  .شروط اإلستثناءات
  

  5التوصية 
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الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية مدعوة إلعادة النظر في عملية اتخاذ قراراتها على المستويات التشريعية، 

رط مسبق لكي تكفل إجراء ما يكفي من الحوار والمفاوضات بين األطراف، من أجل التوصل إلى قرارات واضحة كش

إلرشاد المنظمة في عملياتها وتوجيه هذه العمليات واإلشراف عليها كما يجب، وبالتالي تحرير األمانة من مسؤولية 

  .توفير األساس لهذه القرارات
  

  7التوصية 
  

ينبغي للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية أن تدعو الدول األعضاء لمزيد من المشاركة والقيادة في عملية 

  .والبرمجة ووضع الميزانيةالتخطيط 
  

  8التوصية 
  

ينبغي للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية أن تؤيد إطار اإلدارة على أساس النتائج الذي وضعته وحدة التفتيش 

  .المشتركة، وأن تطلب إلى األمانة استخدامه في تنفيذ اإلدارة على أساس النتائج
  

  ) سابقا12 (11التوصية 
  

 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية أن تدعو أعضاءها إلى تسديد اشتراكاتهم المتأخرة في غضون الفترة ينبغي

  .المحددة في النظام األساسي وقواعد التمويل
  

  ) سابقا15 (14التوصية 
  

قهم األساسية ينبغي للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية أن تعتمد سياسة مركز موظفي األمم المتحدة وحقو

وما يقابل ذلك من سياسة لإلفصاح المالي، مع تعزيز األخالقيات والنزاهة في ) ST/SGB/2002/13(وواجباتهم 

  .العمل، وتخصيص الموارد لما يتصل بتدريب الموظفين على هذه المسائل
  

  19التوصية 
  

 إلتاحة استخدام الصينية كلغة رسمية ينبغي للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية أن توفر الموارد الالزمة

  .[(XVII)521]للمنظمة، وفقا لقرار الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية 
  

  22التوصية 
  

ينبغي للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية أن تتعاقد مع الخدمات الداخلية لمراجعة الحسابات، والتفتيش، 

  .ة ألي منظمة في منظومة األمم المتحدة لها القدرة على اإلستجابة لذلكوالتقييم، والتحقيق، والرصد التابع
  

خالفا لذلك، ينبغي للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية أن توفر الموارد الالزمة لثالثة مناصب للوظائف المذكورة 

  .2011-2010أعاله لفترة سنتي 
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  23التوصية 
  

العالمية أن تعدل النظام األساسي للمنظمة لكي تتيح اختيار مراجع واحد ينبغي للجمعية العامة لمنظمة السياحة 

  .للحسابات توضع قيود محددة على واليته ويخضع للتناوب بين البلدان

  


