
 

 
 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السیاحة العالمیة    
 

 

لقرار
 

/  A/24/5(c) 
Madrid, 28 August 2021 
Original: English 

 ج)(5البند 
 الموارد البشریةتقریر 

  إجراء من قبل الجمعیة العامة

 1مشروع قرار

 إن الجمعیة العامة،

 ، تقریر الفي  وقد نظرت

 
 1 ھذا مشروع قرار. لإلطالع  على القرار النھائي الذي تعتمده الجمعیة، یرجى مراجعة وثیقة القرارات التي تصدر بنھایة دورة الجمعیة.   

 
 ملخص تنفیذي 

 

األمانةیستمر   ھیكل  وأولویاتھا  تنفیذ  اإلدارة  رؤیة  عن  تقریره  في  العام  األمین  حدده  الذي  النحو   الوثیقة( على 
CE/108/15(b) rev.1 (  وظائفال في حدود الموارد المعتمدة وعدد. 

الموظفین إلى  وضعب  أوصي  یستقر  حتى  المنزل  من  صحة و.  19-كوفید  العمل  لضمان  مختلفة  قرارات  اتخاذ  تم 
ما تقوم للمنظمة تقدیم خدماتھا بفعالیة إلى أعضائنا أثناء الوباء، بما یتماشى مع    ، ولكي یتاحمنظمةالورفاھیة موظفي  

 .وكاالت األمم المتحدة األخرى ووفقًا لتوصیات الحكومة المضیفةبھ 

المختلفة   الداخلیة  الموارد  طكفاءة  عن  تعزیزھا  اعتماد یجري  مما   ریق  اإللكترونیة،  المعلومات  تكنولوجیا  أنظمة 
 .یساھم في اتباع نھج أكثر استدامة 

  ، )19-كوفید  فیما یتعلق بوباء  الطبیة، (السیماالعدید من المجاالت المتعلقة بالصحة والخدمات    علىتحسینات    أدخلت
وتطویرھا،    واستقطاب الجنسینوالتأھیل،    والتوجیھالمواھب  بین  التعاون  والمساواة  تعزیز  یتم  كما    الوكاالت   مع. 

 .من خالل التبادالت واالتفاقات الرسمیة األخرى

یتماشى مع والیتھا، یجري تطویر استراتیجیة للموارد البشریة تھدف إلى مواءمة   على نحوقدرة المنظمة  ب   لإلرتقاء
 . االتجاه البرنامجي للمنظمة في السنوات المقبلة

مرفق   2021أبریل  نیسان/   30إلى    2020مایو  أیار/  1لفترة من  الذي یشمل ااألخالقیات    ةالتقریر المستقل لمسؤول
 .األول) المرفقبھذه الوثیقة (

األمین مع  مناوبین تختارھم الجمعیة العامة من بین الدول األعضاء  ولمعاشات التقاعدیة للموظفین من أعضاء  لجنة ا
للفترة  للجنة  ترشیحھا  تقدیم  في  ترغب  عضو  دولة  ألي  یجوز  الصندوق.  في  المشتركین  المنظمة  وموظفي  العام 

مناقشة بند جدول    إلى حینمفتوًحا    للترشح نھائي  الموعد ال  یبقىأن تفعل ذلك كتابةً إلى األمین العام.    2022-2023
 الثاني).  المرفقفي الجمعیة العامة (انظر  ذي الصلةاألعمال 
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 بالمعلومات المقدمة حول الموارد البشریة في المنظمة؛علما  تحیط .1

یقوم بھ ھؤالء األشخاص حالیا في خدمة المنظمة، ولمساھمتھم في برنامج  للعمل الذي    ارتیاحھاعن    وتعرب .2
الطلب المحدودة  ات عملھا، ال سیّما في ظل  إطار مواردھا  في  المنظمة  تتلقاھا  التي  اإلستثنائیة  المتزایدة  والظروف 

 ؛ 19-التي تسبب بھا وباء كوفید 

من النظام اإلداري للموظفین،    31)(أ)، و2( 12)(د)، و1(16باإلستثناءات المطبقة على المواد    وتحیط علما .3
الناجمة عن وباء كوفید  الظروف اإلستثنائیة  إلى  بشانھا في دورتھ 19-بالنظر  التنفیذي مقررا  المجلس  یتخذ  ، لكي 

 القادمة؛

المادة    وتقر .4 على  المطبق  للموظ  28اإلستثناء  األساسي  النظام  كما  من  اإللزامیة،  التقاعد  سن  بشأن  فین، 
 ، لما فیھ مصلحة المنظمة؛112صادق علیھ المجلس التنفیذي في دورتھ 

علما .5 على   وتحیط  اإلبقاء  العام  األمین  الدراسة    بقرار  عنھا  أسفرت  التي  العمل  مقر  تسویة  معدالت 
للموظفین العاملین في جنیف، بالنظر إلى الحكم الصادر عن   الدولیةة  التي أجرتھا لجنة الخدمة المدنی  اإلستقصائیة

المحكمة اإلداریة في منظمة العمل الدولیة، وتلحظ أنھ قد یكون لھذا القرار تأثیر على الموظفین العاملین في مراكز 
 عمل أخرى؛

سة إلى األمانة من أجل تمویل مناصب الموظفین الفنیّین الدول األعضاء على إرسال اقتراحات ملمو  وتشجع .6
 في المنظمة؛المبتدئین 

إلى األمانة،    وتشجع .7 التي الدول األعضاء على إرسال موظفین معارین  المتزایدة  الطلبات  ال سیّما في ظل 
المحدودة مواردھا  إطار  في  المنظمة  أنشأتھ  تتلقاھا  الذي  الجدید  اإلقلیمي  وللمكتب  المملكة   المنظمة،  الریاض،  في 

 ؛العربیة السعودیة

 2020أیار/مایو    1مسؤولة األخالقیات على تقریرھا حول األنشطة التي نفذت في الفترة الممتدة بین    وتشكر .8
 ؛2021نیسان/أبریل  30و

 ؛2021-2020الھند وإسبانیا على مساھمتھما في لجنة المنظمة للمعاشات التقاعدیة خالل الفترة  وتشكر .9

 :2023-2022انتخاب األعضاء التالین لعضویة لجنة المنظمة للمعاشات التقاعدیة لسنتي  وتقرر .10

 عضوان،  )أ(
 عضوان مناوبان. )ب (
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  الموارد البشریة في المنظمة  وضع تقریر حول .أوال

وأسوةً  .  2021  مایو/أیار  1وضع الموارد البشریة في المنظمة لغایة    آخر المعلومات حول  ھذه الوثیقة  تتضمن .1
م الوثیقة أیًضا  ب لموظفین ومعلومات أخرى  حول اإحصاءات ُمحدَّثة  التقاریر السابقة حول الموارد البشریة، تقدِّ

أنّھا  عنھم كما  للفتر.  األخالقیات  لمسؤولة  السنوي  التقریر  بین    ةتتضمن   30و  2020أیار/مایو    1الممتدة 
 . في المرفق األّول بالوثیقة ،2021نیسان/أبریل 

 
الوثیقة   .2 تتألف من أعضاء    أیضاوفي  لجنة  الثاني. وھي  المرفق  في  التعاقدیة،  المعاشات  لجنة  معلومات عن 

العا الجمعیة  تختارھم  عنھم،  األعضاء،  ومناوبین  الدول  بین  من  المنظمة مة  وموظفي  العام  األمین  مع 
 المشاركین في صندوق التقاعد.

 المیزانیة الُمعتمدة والھیكل التنظیمي .ثانیا

(الوثیقة   واألولویات  اإلدارة   رؤیةیستمر إدخال التغییرات اإلداریة التي أشار إلیھا األمین العام في تقریره حول   .3
CE/108/5(b) rev.1(  وفي ظل العدد الحالي للوظائف الذي یبقى عند    التي تم إقرارھا، وذلك ضمن الموارد

 من خارج المیزانیة. وظائف، مع احتمال إتاحة تمویل وظائف إضافیة من أموال 106
 

 

(بتاریخ    لالطالع .4 والعمر  والجنسیة،  والجنس،  الدرجة،  بحسب  وتوزیعھم  الموظفین  عدد   مایو /أیار  1على 
الجداول2021 مراجعة  یُرجى  و  4و   3و  2و  1  )،  أدناه.  بالُمدرجة  إلى  أسوةً  المقدَّمة  السابقة   الجمعیة التقاریر 
األمم   منظومةبع في  لى التصنیف الوظیفي المتّ ع، یُشار إلى أنَّ التصنیف المعتمد في ھذا اإلطار یرتكز  العامة

د: الفئة الفنیة وما فوق (درجات تتراوح من الفئة الفنیة  ) وفئة الخدمات  أمین عام مساعد إلى فئة  1المتحدة الموحَّ
)؛ وینعكس ذلك في برنامج عمل 7إلى فئة الخدمات العامة    1(درجات تتراوح من فئة الخدمات العامة    العامة

 .المنظمة ومیزانیتھا
 

 2021أیار/مایو  1والجنس بتاریخ   : توزیع الموظفین بحسب الدرجة(أ)1 الجدول
 

 الدرجة  1فنیة  2فنیة  3فنیة  4فنیة  5فنیة    5ما فوق فنیة  المجموع
 إناث 7 0 4 7 8 0 24
 ذكور 1 2 5 6 3 5 22

المجموع  8 2 9 13 9 5 46
 الفرعي

 المجموع
 

 عامة خدمة 
7 

عامة  خدمة 
6  

عامة  خدمة 
5   

عامة  خدمة 
4   

عامة  خدمة 
3  

خدمة  
 الدرجة    2عامة 

 إناث 0 1 4 1 11 7 24
 ذكور 1 2 0 4 4 2 13

المجموع  1 3 4 5 15 9 37
 الفرعي

 
 2021أیار/مایو  1الدرجة بتاریخ توزیع الموظفین بحسب  (ب) 1 الجدول

 

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

المجموع  8 2 9 13 9 5 46
 الفرعي

 المجموع
 

 عامة خدمة 
7 

عامة  خدمة 
6  

عامة  خدمة 
5   

عامة  خدمة 
4   

عامة  خدمة 
3  

خدمة  
 الدرجة    2عامة 

المجموع  1 3 4 5 15 9 37
 الفرعي
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 2021أیار/مایو  1بتاریخ  : توزیع الموظفین بحسب الفئة والجنس2 الجدول
 

  وما فوقالفئة الفنیة  فئة الخدمة العامة المجموع
 إناث 24 24 48
 ذكور 22 13 35
 المجموع 46 37 83

 
 

 المدیر التنفیذي) وظیفة األمین العام و ةوالجنسیة (بما في ذلك وظیف: توزیع الموظفین بحسب الفئة 3 الجدول
 2021أیار/مایو  1بتاریخ 

 

 
حالیً  .5 موظفي    جنسیة  ) 37(  وثالثون  سبع   اتتمثّل  فریق  اإلطار  في  ھذا  في  التنویھ  من  بدّ  وال    بالتزام األمانة. 

موظفیھا، مع الحفاظ على أعلى معاییر المھنیة والكفاءة  ختیار  المنظمة تحقیق أوسع توزیع جغرافي ممكن في ا
 . والنزاھة ومراعاة العدد المحدود للمناصب الوظیفیة

 
 2021أیار/مایو  1بتاریخ : توزیع الموظفین بحسب الفئة 4 الجدول

 

 الفئة العمریة فئة الخدمة العامة وما فوقالفئة الفنیة  المجموع

14 10 3 30 – 39  
37 19 20 40 – 49 
11 8 5 50 – 54  
12 3 5 55 – 59  

 البلد فئة الخدمة العامة الفئة الفنیة  البلد فئة الخدمة العامة الفئة الفنیة 

 الجزائر 1  المغرب 1 1
 األرجنتین 1 1 ھولندا   2
 النمسا 1 1 نیكاراغوا  1 

 البوسنة والھرسك 1  النیجر  1
 كمبودیا  1 بیرو  1
 كندا   1 البرتغال 2 1
 الصین   1 جمھوریة كوریا   1
 كولومبیا  1 جمھوریة مولدوفا  1 

 الجمھوریة الدومینیكیة   1 رومانیا   1
 فرنسا  4  اإلتحاد الروسي   1
العربیة السعودیة المملكة    1  جورجیا 3  
 ألمانیا 2 1 سیشیل   2
 غانا 1  إسبانیا 20 8
 ھنغاریا   1 سویسرا  8 21
 الھند  1 المملكة المتحدة   1
 ندونیسیا إ 1 1 الوالیات المتحدة األمریكیة  1 

 إیطالیا  1 3 أوروغواي   1
 لبنان 1 1 أوزبكستان 1 
 لیتوانیا 1 1   

    المجموع بحسب الفئة 38 45
    إجمالي عدد الموظفین 83 
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0 1 2 60 
4 0 0 61 
أو ما فوق  62 2 2 1  

 المجموع 37 43 80
 

إداریة   .6 مناصب  یتولون  الذین  المسؤولین  یشمل  ال  أعاله  زمنیة  والجدول  لفترةٍ    یشمل   وال  ،محدودةالُمعیَّنین 
 .األمین العام

 
، تم تنفیذ مخطط جدید اعتبارا  103كما سبق وذكر في تقریر الموارد البشریة إلى المجلس التنفیذي في دورتھ   .7

الثاني/ینایر  1من   وذلك  للم  2016  كانون  المنظمة،  في  للموظفین  اإلداري  للنظام  الخاضعین  غیر  ستخدمین 
  الجمعیة العامة . ویقدم إلى  A.385المشتركة  على اساس التوصیات الواردة في مشروع تقریر وحدة التفتیش  

معلومات عن عدد حاملي عقود الخدمة الذین یشملھم ھذا المخطط، فیشار إلى  دناه  أ  6والجدول    5في الجدول  
 .2021أیار/مایو  1یعھم من حیث الجنس والجنسیة والعمر، بتاریخ توز

 
 2021أیار/مایو  1بتاریخ بحسب الفئة والجنسیة  حاملي عقود الخدمة: توزیع 5 الجدول

 

 
 2021أیار/مایو  1بتاریخ  العمربحسب  حاملي عقود الخدمة: توزیع 6 الجدول

 
 

 العمر
 حاملو

 عقود الخدمة 
 18 أو أقل  29
30 – 39 32 
40 – 49 19 
50 – 54 1 
55 – 59 - 
60 – 61 - 
 - أو أكثر  62

 70 المجموع
 

 البلد  إناث ذكور  البلد  إناث ذكور 

 الجزائر  1 الیابان  1
 أسترالیا  1  كینیا   1
 أذربیجان  1 لبنان 1 
 بیالروس 1  الفلبین  2 
 بلجیكا  1 البرتغال 2 
 شیلي  1 رومانیا  1 
 الصین   2 سلوفینیا 2 

 كولومبیا 1 1 إسبانیا 20 9
 مصر 2  الجمھوریة العربیة السوریة  1 

 فرنسا  3  المملكة المتحدة  2 2
 جورجیا 1 1 أوروغواي  1 

 الیونان   1 أوزبكستان  1
 إیران اإلسالمیةجمھوریة  1  فنزویال   1
 إیطالیا  2    

    المجموع 44 26
    حاملي عقود الخدمة إجمالي  70
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 منذ صدور التقاریر السابقة حول شؤون الموظفین، حدثت تطورات یشار إلیھا في ما یلي.  .8
 

 العام األمین قرارات

المحلیة   .9 والقیود  السفر  على  الصارمة  للقیود  كوفید نتیجة  وباء  عن  عام    19-الناجمة  وتم2020في  مع ا،  شیا 
) 3) (أ) من النظام اإلداري للموظفین (1(  21األمم المتحدة األخرى، قرر األمین العام استثناء القاعدة  وكاالت  

 ) (أ) وتمدید الحد الزمني للسفر عند انتھاء الخدمة للعضو المنتھیة خدمتھ.2( 21و
 

البشریة    الساري،  19-وباء كوفید ضوء    في .10 الموارد  تقریر  في  أُعلن  إلى  الذيوكما  التنفیذيا  قدم  في   لمجلس 
 وبناء على .  إلى حین استقرار الوضعالموظفین بالعمل من المنزل    أوصي إلى،  )CE/112(3(d)(  112دورتھ  

المادة   استثناء  العام  األمین  قرر  للموظفین واإلبقاء على    31ذلك،  اإلداري  النظام  للجنة    الراھنة  العضویةمن 
لسنتین المحددة بموجب النظام اإلداري للموظفین، إلى أن یحین الوقت الذي  الطعون المشتركة إلى ما بعد فترة ا

 . یمكن فیھ إجراء االنتخابات في األمانة
 

المادة   .11 استثناء  تم  المنظمة،  مصلحة  على  تمدید    28حرصا  العام  األمین  وقرر  للموظفین  اإلداري  النظام  من 
بعد سن التقاعد اإللزامي. وقد أید المجلس التنفیذي    تعیین مسؤول كبیر یشغل حالیا منصب مدیر تنفیذي، إلى ما

 إلقراره.عرض على الجمعیة العامة ھو یو ،112ھذا القرار في دورتھ 
 

البشریة   .12 الموارد  تقریر  في  أُعلن  إلى  الذي  كما  دورتھاقدم  في  العامة  (  الجمعیة  والعشرین  )،  A/23/6الثالثة 
األول/أكتوبر   تشرین  في  أخرى  بمواقع  مقارنة  استقصائیة  دراسة  الدولیة  المدنیة  الخدمة  لجنة    2016أجرت 

لغرض تحدید تسویة مقر العمل وتقییم أنماط اإلنفاق والخصائص األخرى لألسرة المعیشیة للموظفین في الفئة 
رت الدراسة عن نتیجة سلبیة في مدرید وجنیف ، مقارنة بتكلفة المعیشة في نیویورك. أسفاألعلىالفنیة والفئات  

العلیا.   الفنیة والفئات  الفئة  الموظفین في  العمل األخرى، مما أدى إلى خفض رواتب  في سلسلة من  وومراكز 
وسیتم    ،خفض األجور لجنیف  استبعاد األحكام األخیرة الصادرة عن المحكمة اإلداریة لمنظمة العمل الدولیة، تم  

واألجر الذي كان سیتم دفعھ لھم خالل نفس   2018ر الفعلي للموظفین المتأثرین منذ أبریل  دفع الفرق في األج
سنویًا من تواریخ االستحقاق %    5الفترة ولكن من أجل تنفیذ قرارات لجنة الخدمة المدنیة الدولیة، بفائدة بنسبة  

ال في  الموظفین  على  أیًضا  الحكم  ھذا  ینطبق  قد  النھائي.  السداد  تاریخ  األخرى حتى  المتخصصة  وكاالت 
ھ كما  الدولیة،  العمل  لمنظمة  اإلداریة  المحكمة  في  العالمیة.    ياألعضاء  السیاحة  منظمة  في  قام ولقد  الحال 

تسویة مقر العمل الناتجة عن الدراسة االستقصائیة السابقة   تطبیقوقرر    ،األمین العام بتحلیل تأثیر ھذا الحكم
للموظفین العاملین في جنیف. قد یكون   2010لخدمة المدنیة الدولیة في عام  لمواقع العمل التي أجرتھا لجنة ا

 األمر الذي یجري تقییمھ كما یجب.لھذا الحكم تأثیر على الموظفین العاملین في مراكز عمل أخرى، 
 

لمحكمة الذي لفت االنتباه إلى سلسلة األحكام الصادرة عن ا  2019عقب تقریر لجنة الخدمة المدنیة الدولیة لعام   .13
العام لألمم  األمین  إلى  المتحدة  العامة لألمم  الجمعیة  المسألة، طلبت  بشأن ھذه  الدولیة  العمل  لمنظمة  اإلداریة 
استعراض  إجراء  بالتنسیق،  المعني  المتحدة  األمم  لمنظومة  التنفیذیین  الرؤساء  مجلس  رئیس  بصفتھ  المتحدة، 

ائج االستعراض والتوصیات إلى الجمعیة العامة في أقرب وقت  إلعداد الوالیة القضائیة للنظام الموحد وتقدیم نت
ممكن عملیًا. كما أعربت الجمعیة العامة لألمم المتحدة عن "القلق إزاء تطبیق مضاعفین متزامنین لتسویة مقر 
العمل في النظام الموحد لألمم المتحدة" في جنیف، والحظت أن "مؤسسات النظام الموحد لألمم المتحدة تواجھ 

لتحدي المتمثل في وجود محكمتین إداریتین مستقلتین ذات اختصاص متزامن بین منظمات النظام الموحد ". ا
وعالوة على ذلك، فإن الجمعیة العامة "تؤكد من جدید سلطة [لجنة الخدمة المدنیة الدولیة] في مواصلة إنشاء 

 ألساسي.(ج) من نظامھا ا 11مضاعفات تسویة مقر العمل" [...] بموجب المادة 
 

عن   .14 الناجمة  الداخلیة  والقیود  السفر  على  الصارمة  للقیود  كوفید نتیجة  عامي    19-وباء  ، 2021و  2020في 
ف الموظفین  لدى  النظامین وتراكمت  بموجب  بھ  المسموح  األقصى  الحد  یتجاوز  بما  السنویة  اإلجازة  ائض 

للترحیل من سنة تقویمیة واحدة   للموظفین  التالیةاألساسي واإلداري  تمإلى السنة  شیا مع ممارسات وكاالت ا. 
ة األمم المتحدة،  لمبادئ التوجیھیة من مجلس الرؤساء التنفیذیین للتنسیق لمنظومل  ااألمم المتحدة األخرى واتباع

استثناء ترحیل فائض اإلجازة السنویة لمدة  ب  والسماح) (د) للموظفین  1(  16قرر األمین العام استثناء القاعدة  
 .2021مایو أیار/ 31، الستخدامھا بحلول 2021إلى  2020تصل إلى خمسة عشر یوًما، من 

 
  فيالسید میخائیل نینوا (جورجیا)    العام تعیین(ب) من النظام اإلداري للموظفین، قرر األمین    15وفقا للمادة   .15

د   مدیر،  والمالیة.  1منصب  اإلدارة  العالمیة   ونظرا،  السیاحة  لمنظمة  اإلقلیمي  للمكتب  األخیر  االفتتاح  إلى 
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للشرق األوسط ولضمان إدارة الموارد اإلداریة والمالیة المناسبة للمكتب، أعید تصنیف الوظیفة المذكورة من 
P.5  إلىD.1 . 

 
عن التعیینات في  )  CE/112/3(e)(للمجلس التنفیذي    112تم اإلعالن في تقریر الموارد البشریة إلى الدورة   .16

وكذلك في تقریر تنفیذ برنامج العمل والوضع المالي للمنظمة الذي    ،الوظائف الشاغرة التي سبق اإلعالن عنھا
 ). )bCE/113/3((  113المجلس التنفیذي في دورتھ قدم إلى 

 
إعالنات الشواغر، تجري حالیا عملیة التعیین واالختیار للوظائف التالیة. وسیتم اإلبالغ عن نتائج    إصداربعد   .17

 عملیات االختیار في تقریر الحق للموارد البشریة.
 
)  P-3( 3، من الفئة الفنیة ، دائرة تكنواوجیا المعلومات واإلتصاالتمدیر )أ(

(UNWTO/HHRR/VAC/21/ICTC/2019) 
 

 P-2  ((UNWTO/HHRR/VAC/25/COSE/2020)( 2روسیة)، من الفئة الفنیة مترجم (لغة   ) ب(
 

 دائرة استطالع األسواق والتنافسیة، )P-3( 3مسؤول برنامج كبیر، من الفئة الفنیة  ) ج(
(UNWTO/HHRR/VAC/01/TMIC/2021) 

 
،  )G-6( 6لخدمات، دائرة اإلعالم، من فئة الخدمات العامة كبیر لمساعد  )د (

(UNWTO/HHRR/VAC/03/COMM/2021) 
 

 (UNWTO/HHRR/VAC/04/STAT/2021) دائرة اإلحصاء، )P-1( 1مسؤول برنامج، من الفئة الفنیة  )ه(
 

، الدائرة اإلقلیمیة آلسیا والمحیط الھادئ  )P-1( 1مسؤول برنامج، من الفئة الفنیة  )و(
(UNWTO/HHRR/VAC/02/RDAP/2020) 

 
 دائرة اإلحصاء ، )P-4( 4، من الفئة الفنیة رئیس ) ز(

(UNWTO/HHRR/VAC/06/STAT/2021)  المكتب اإلقلیمي للشرق األوسط 
 

 دائرة اإلبتكار والتعلیم واإلستثمار، )P-4( 4منسق، من الفئة الفنیة  ) ح(
(UNWTO/HHRR/VAC/07/INNO/2021)  المكتب اإلقلیمي للشرق األوسط 

 
 اإلبتكار والتعلیم واإلستثماردائرة  )P-2( 2، من الفئة الفنیة مسؤول برنامج )ط(

(UNWTO/HHRR/VAC/08/INNO/2021)  المكتب اإلقلیمي للشرق األوسط 
 

دائرة استطالع األسواق والتنافسیة   )P-4( 4، من الفئة الفنیة منسق ) ي(
(UNWTO/HHRR/VAC/19/TMIC/2021)  المكتب اإلقلیمي للشرق األوسط 

 
دائرة استطالع األسواق والتنافسیة ، )P-2( 2مسؤول برنامج، من الفئة الفنیة  ) ك(

(UNWTO/HHRR/VAC/20/TMIC/2021)  المكتب اإلقلیمي للشرق األوسط 
 

، دائرة استطالع األسواق والتنافسیة )P-2( 2مسؤول برنامج، من الفئة الفنیة  ) ل(
(UNWTO/HHRR/VAC/25/TMIC/2021)  المكتب اإلقلیمي للشرق األوسط 

 
،  )G-7( 7، من فئة الخدمات العامة دائرة استطالع األسواق والتنافسیة كبیر مساعد  ) م(

(UNWTO/HHRR/VAC/26/TMIC/2021) 
 
  

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-09/CE112_03_e_Human_resources_report_Ar.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-12/CE113_03_b_Implementation_POW_and_financial_situation_Ar.pdf
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 واألدوات اإللكترونیة لدى الموارد البشریة اإلجراءات اإلداریة الداخلیة
 

اإللكترونیة .18 األنظمة  من  تطویر عدد  یجري  الداخلیة،  الموارد  استخدام  في  الفعالیة  استبدال   لزیادة  عن طریق 
واتصاالت   الخدمة  نحو  موجھة  فعالیة  أكثر  إجراءات  للمنظمة  یتیح  ما  الورق،  تستخدم  التي  الحالیة  األنظمة 

ھج أكثر استدامة یتماشى مع أھداف األمم  ن، األمر الذي یؤدي إلى  ات قائمة على البیانات، وقراراتستجیب لھ
 المتحدة اإلنمائیة لأللفیة.

 
 للموظفین األساسيوالنظام  اإلداريالنظام 

 
العالمیة   .19 السیاحة  لمنظمة  األساسیة  الوثائق  من  الثاني  المجلد  وتنقیح  تحدیث  والنظام   النظام  –تم   اإلداري 

الثاني كانون  في  للموظفین  و/أو  2021ینایر  /األساسي  العامة  الجمعیة  من  المعتمدة  التعدیالت  یتضمن  بما   ،
التنفیذي من   على  منظمة  ال  على موقع   متاح  ا المجلد وھذ.  2020سبتمبر  ایلول/إلى    2016مایو  ایار/المجلس 

 اإلنترنت. 
 

 المنظمة لموظفي  تحسین الخدمات الطبیة
 

ال .20 من  موظفي  في  تحسین  لمزید  جمیع  من  الظروف  اعتبارا  الثاني/ینایر    1منظمة،  أدخلت 2020كانون   ،
والتغطیة الطبیة فیما یتعلق بعالج األسنان والرعایة البصریة، دون أي تكلفة   المستحقاتتحسینات مختلفة على  

 .على المنظمة أو أفرادھا
 

للموظفین،   .21 الرفاه  من  ومزید  معززة  صحیة  خدمات  توفیر  إطار    2021في    للتوقیعالمنظمة  تخطط  في 
) للصحة  كیرون  مع مجموعة  تعاون  تزوید  QuirónSaludبروتوكول  إلى  ترمي  برعایة  )  المنظمة  موظفي 

 دون أي تكلفة على المنظمة أو أفرادھا.ومزید من الخدمات الطبیة، وذلك   إضافیة

 الموظفین واستقبالھم  توجیھ

لضمان أن یكون الموظفون المعینون حدیثًا على استعداد ألداء دورھم الجدید وأن یكونوا على درایة بالمنظمة،  .22
یصبحوا   أن  على  یساعدھم  المعینین مما  للموظفین  توجیھي  برنامج  إعداد  تم  ممكن،  وقت  أقرب  في  فعالین 

إصدار    )1(  تتكون من  ثالث مراحل رئیسیة  بصورة عامة على  یتوزع البرنامج.  2021، وقد أنجز في  حدیثًا
إلى   یصلون  الذین  الجدد  للموظفین  عملیة  معلومات  لتوفیر  توجیھي  جدید )  2(  األمانة؛كتیب  إنترانت  موقع 

اإلجراءات    المستخدمینمیع  لج حول  صلة  ذات  معلومات  یقدمون  (اإلداریة  والمستحقاتالذین  تدریب  )  3؛ 
منظمة، مع معلومات قیمة تتعلق بمھمة المنظمة ال  دوائرالجدد، یتم إعداده بالتنسیق مع جمیع    للوافدین إلزامي  

االستمرار   ویرمي ھذا البرنامج أیضا إلىوأھدافھا وغایاتھا وقیمھا وكفاءاتھا واإلجراءات الداخلیة واألنشطة.  
 الجدد.  بالوافدین ترحببیئة إیجابیة  إیجاد في 

 إنتداب الموظفین واختیارھم

مكانة .23 على  التوظیف  ال  حفاظا  صفحة  تجدید  تم  وتنافسي،  جذاب  عمل  كصاحب  للمنظمة   العمومیةمنظمة 
بشكل أفضل ظروف العمل الجذابة في    ما یعكسالوظائف الشاغرة،    اإلطالع على  وزیادة القدرة على   ھالتعزیز

 المنظمة. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع معدل المرشحین المؤھلین وذوي الخبرة. 

 المساواة والتنوع بین الجنسین 

خطة العمل على نطاق منظومة  من أجل زیادة دعم التزام المنظمة بتعمیم مراعاة المنظور الجنساني، في إطار   .24
األقران مع منظمة    بینمنظمة استعراضا  ال، أجرت  األمم المتحدة لتعمیم المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة
كن ذلك المنظمة من مواصلة التحسین في . سیم2020أخرى من مؤسسات منظومة األمم المتحدة في نھایة عام  

 ھذا المجال المھم ووضع السیاسات ذات الصلة بھذا الشأن. 

 اآللیات التعاقدیة للموظفین غیر الخاضعین للنظامین األساسي واإلداري للموظفین

  2016ي عام  المخطط التعاقدي المنفذ ف  الموظفین في إطار  استبقاء وتنقل  وزیادة القدرة علىتعزیز الكفاءة    بغیة .25
لموظفي   واإلداري  األساسي  للنظامین  یخضعون  ال  الذین  الخدمات، الللموظفین  عقود  حاملي  أي  منظمة، 

والمتدربین المعارین  والموظفین  الخاصیالمستشارو   والمتدرجین  والخبراء،  في ینن  محسنة  خطة  تنفیذ  تم   ،
 . 2020نوفمبر تشرین الثاني/
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 ) 2025-2021(استراتیجیة الموارد البشریة 

. تھدف االستراتیجیة 2025-2021الموارد البشریة على وضع استراتیجیة للموارد البشریة للفترة    دائرةتعمل   .26
الموظفین یفھمون مسؤولیاتھم   وفرادى، لضمان أن المشرفین  تھاإلى تحویل قدرة المنظمة، بما یتماشى مع والی

ضمان التوازن  ل بیئة صحیة ورفاھیة مستدامة، وبالتالي  ویساھمون بشكل فعال في عمل المنظمة، لخلق وتعزیز 
والحیاة،   العمل  بین  األعضاء وأصحاب والمناسب  للدول  الحلول  أفضل  لتقدیم  بھا  واالحتفاظ  المواھب  لجذب 

  وترمي المصلحة وتزوید المنظمة باألدوات والسیاسات الحدیثة التي ستسمح لنا بمواصلة تحسین تنفیذ والیتنا.  
الركائز  إلى  وتستند  المقبلة،  السنوات  في  للمنظمة  البرنامجي  االتجاه  مواءمة  إلى  أیًضا  الجدیدة  االستراتیجیة 
الرئیسیة التالیة: (أ) تعزیز الصحة والرفاھیة، (ب) اجتذاب واختیار أفضل المواھب، (ج) ضمان تخطیط قوي  

ي، (ھـ) تعزیز فرص التعلم والتطویر الوظیفي، (و)  من أجل ثقافة األداء العال  بجھد   السعيللقوى العاملة، (د)  
 .و(ح) تعزیز التنوع ،تحسین فعالیة الموارد البشریة والخدمة، (ز) تعزیز مشاركة الموظفین

 
 مشترك بین الوكاالت لسیاسات وممارسات الموارد البشریة مخزن

 
إطار .27 النظام   في  مع  الوكاالت  بین  المشترك  التعاون  لتعزیز  المنظمة  تشارك   جھود  المتحدة،  لألمم  الموحد 

التعاون بین    المخزن  یتیحمشترك بین الوكاالت لسیاسات الموارد البشریة.    مخزنفي    2021المنظمة منذ عام  
البشریة   الموارد  المناقشات    بینمتخصصي  وتشجیع  لالحتیاجات،  وفقًا  الوظائف  لتكییف   وتشاطر المنظمات 
 أفضل الممارسات والسیاسات.

 
 19-كوفید  وباءإدارة القوى العاملة في منظمة السیاحة العالمیة أثناء تفشي 

 
(كوفید   .28 الجدید  كورونا  فیروس  تفشي  وتقدیم 19-عقب  الوضع  رصد  بھدف  عمل  فریق  العام  األمین  أنشأ   ،(

ة ورفاھیة جمیع الموظفین وفقًا للمبادئ یستمر اتخاذ تدابیر لحمایة صحوالمشورة والتوجیھ إلى األمین العام.  
معلومات   صفحة  إنشاء  تم  السیاق،  ھذا  في  المضیف.  والبلد  المتحدة  األمم  من  المقدمة    19-كوفید التوجیھیة 

بالتعاون مع إدارة األمم المتحدة للسالمة  و، لتوفیر المعلومات والموارد العامة.  لما فیھ مصلحة الموظفین داخلیة  
 .19-ندوات عبر اإلنترنت حول التأثیر النفسي لفیروس كوفید  عدةنظمة أیًضا الم نظمتواألمن، 

 
عن  ن .29 الناجم  االستثنائي  الصحي  للوضع  كوفید ظرا  وبعد  ،  19-وباء  المنظمة،  موظفي  ورفاه  صحة  ولضمان 

 .19-كوفید مفاوضات مع شركة التأمین الصحي للمنظمة، أتیحت للموظفین إمكانیة الخضوع لالختبار طوعا لـ 
 

شیا مع وكاالت األمم المتحدة األخرى، أجرت المنظمة اتصاالت مع السلطات ذات الصلة في البلد المضیف اتم .30
لقاحات   توافر  طوعي.    19-كوفید لضمان  أساس  على  ھذا ولموظفیھا،  من  االستفادة  على  األفراد  تشجیع  تم 

 الخیار.
 

على   .31 شاركت  بناء  المتحدة،  لألمم  التابع  العقلیة  الصحة  فریق  من  عن المبادرة  استقصائیة  دراسة  في  منظمة 
صحة الموظفین وتقییم المخاطر على نطاق منظومة األمم المتحدة بھدف بناء استراتیجیات الصحة والسالمة  

الموظفین وس التي من شأنھا تحسین صحة  المتھم، وخفض تكالیف  في المستقبل، وتوجیھ السیاسات والتدابیر 
بعد   التعافي  لتسھیل  المستقبلیة  الوقائیة  البرامج  بیئة    الوباءالرعایة الصحیة والتغیب، واالستثمار في  وتحسین 

 منظمة في أعقاب الوباء.العمل 
 

 عن كثب لضمان صحة ورفاه موظفیھا.19-وباء كوفید   وضعتواصل المنظمة رصد  .32
 

 باإلعارة  الموظفون
 

اھتماٌم متزایدٌ من جانب الدول األعضاء في إطار إمكانیة بناء القدرات التي تتیحھا المنظمة، ، ھناك  2021في   .33
التكالیف،   ردّ   دون  اإلعارة من  أساس  بحیث تسمح بإرسال خبراء ومسؤولي السیاحة من قبل دولٍة عضو، على

لكي   زمنیة محدَّدةوذلك  لفترةٍ  األمانة  أنشطة  في  ویُنفَّذ ھیشاركوا  تفاھم.  مذكرة  الترتیب رسمیًا من خالل    .ذا 
بشكل خاص لإلفادة من ھذا الخیار، السیما بالنظر إلى الحرص على توفیر المزید من   ةوالدول األعضاء مدعو

العربیة  المملكة  الریاض،  في  األوسط،  للشرق  المنظمة  أنشأتھ  الذي  الجدید  اإلقلیمي  للمكتب  البشریة  الموارد 
 السعودیة.
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 الموظفون الفنیون المبتدئون 

برن .34 مع  اتفاقا  العالمیة  السیاحة  منظمة  الفنیین أبرمت  الموظفین  برنامج  إدارة  بشأن  اإلنمائي  المتحدة  األمم  امج 
سنوات عن   3-1یمكن لكل الدول األعضاء المھتمة إرسال موظفیھا الشباب للعمل في المنظمة لمدّة  . المبتدئین

 . طریق تمویل المنصب المعني من خالل ھذا اإلتفاق اإلطاري

*** 
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 2021 - 2020الفترة في منفّذة األخالقیات حول األنشطة ال مسؤولةالمرفق األّول: تقریر 

رئیس2018مایو  أیار/   2في   دیوتالیفي،  مارینا  السیدة  العام  األمین  عین  والمسؤولیة    دائرة  ة ،  والثقافة  األخالقیات 
التنفیذي    ةمستقل  ةجدید  ةكمسؤول  ،االجتماعیة المجلس  أقر    .)/CVIII1CE/DEC)5(( التعیینھذا  لألخالقیات. وقد 

 .المجلس التنفیذيوأمام األمین العام  مسؤولة مباشرة أماماألخالقیات  ةمسؤولو

 

 األخالقیات لمسؤولةالتقریر السنوي 

في دورتھ األخالقیات في منظمة السیاحة العالمیة، وھو معروض على المجلس التنفیذي    مسؤولة  أعدتھ التقریرھذا  
القرار  114 واتخاذ  والعشرینللعلم  الرابعة  دورتھا  في  العامة  الجمعیة  الفترة من  ، وكذلك على  التقریر  یغطي   .1 
 .2021أبریل نیسان/ 30إلى  2020مایو أیار/

 المحتوى

 مقدمة -أوال

 الخلفیة ومعلومات عامة -ثانیا

 2021أبریل نیسان/ 30و 2020مایو أیار/ 1 الممتدة بین أنشطة مكتب األخالقیات خالل الفترة  -ثالثًا
أو التحقیقات   التدقیقحمایة الموظفین من االنتقام بسبب اإلبالغ عن سوء السلوك والتعاون مع عملیات  )أ

 كما یجب المأذون بھا 
 التواصل والتدریب والتعلیم ) ب
 المشورة والتوجیھ ) ج
 برنامج اإلفصاح المالي  )د 
 وضع المعاییر ودعم السیاسات  )ه
 شبكة األخالقیات للمنظمات المتعددة األطراف -رابعا

 اعتبارات نھائیة  -امساخ

 مقدمة  -أوال

أول   .1 ھي  دیوتالیفي  وظیفة    مسؤولةالسیدة  إنشاء  منذ  العالمیة  السیاحة  منظمة  أمانة  في  داخلیة  أخالقیات 
عام   في  داخل    2013األخالقیات  ومستقل  منفصل   وكانت    .)/DEC/12(XCIVCE((منظمة  الككیان 

األخالقیات   أولجتوظیفة  (من    قد  كوبنھاغن  في  المشاریع  لخدمات  المتحدة  األمم  مكتب  إلى   2013إلى 
العالمیة مقره في    ،)2016 السیاحة  إلى مسؤول متقاعد من منظمة  ذلك   30إلى    2017(من    شیليوبعد 
 ).2018أبریل نیسان/

 
بناء على توصیة من  (NI/04/18) أخالقیات داخلي ألول مرة  مسؤولوقد اتخذ قرار األمین العام بتعیین   .2

حسابات  مراجعة  شركة  تقریر  السیاسات   KPMG أجرتھ  جودة  "استعراض   الداخلیة"بشأن 
(NI/02/18)    الداخلیة  بھدف الحوكمة  والسیاسات    وإتاحةلمنظمة  لتعزیز  الداخلیة  اإلصالحات  تنفیذ 

 .األخالقیة الالزمة
 

في  و .3 المستقلة  األخالقیات  وظیفة  مسؤولیات  إسناد  تم  المنظمة،  حجم  لصغر  كوظیفة    -منظمة  النظرا 
األخالقیات والثقافة   دائرةالتنفیذیة في المنظمة، وھي    الدوائرعن إحدى    ةمسؤول موظفة الإلى ال  -  مزدوجة

 .والمسؤولیة االجتماعیة
 

السنوي  الاألخالقیات في    لمسؤولة  الثالثالتقریر  ھو  ھذا  و .4 التقریر  إنشاء وظیفة    الثامنمنظمة؛ وھو  منذ 
 .2013األخالقیات في عام 

 

 

https://webunwto.s3-eu-west-1.amazonaws.com/imported_images/49707/ce108_decisions_en_0.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-02/01-ce94_dec_ar.pdf?8cxdJqE2Z.lu1ZQeLfEe.w56Hr8dllK0
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 الخلفیة ومعلومات عامة -ثانیا

في   .5 األخالقیات  وظیفة  عام  الأنشئت  في  صادر  لا  ) )CIVXCE/DEC/12(القراربموجب    2013منظمة 
 .مجلس التنفیذيعن ال

 
ثقافة تنظیمیة أخالقیة تقوم  وفقا للمعاییر التي تطبقھا األمم المتحدة، تھدف وظیفة األخالقیات إلى   .6 تعزیز 

 .على نزاھة الموظفین للحرصنظام إداري داخلي  ، في إطارعلى النزاھة والمساءلة والشفافیة واالحترام
 

القرار  .7 نفس  التنفیذي  ))CIVXCE/DEC/12(  في  المجلس  في    أقر  األخالقیات  وظیفة  اختصاصات 
تقریرھا  ال في  المتحدة  لألمم  المشتركة  التفتیش  وحدة  اقترحتھا  التي  المعاییر  تتضمن  والتي  منظمة 

األمم   منظومة  في  ا)JIU/REP/2010/3(المتحدة  "األخالقیات  من  عدد  إضافة  مع  تناسب  ،  التي  لمھام 
 .الوظیفة

 
الجدیدة    وتبقى .8 الداخلیة  األخالقیات  أعاله ساریة على وظیفة  المذكور  القرار  في  المعتمدة  االختصاصات 

 وھي كما یلي: 
 

 :وظائف وحدة التفتیش المشتركة القیاسیة •
 

i.  تطویر ونشر المعاییر األخالقیة؛ 
ii. تطویر وتنفیذ التدریب اإللزامي على األخالقیات؛ 
iii.   السریین واإلرشاد  المشورة  كان  تقدیم  أیا  المنظمة  موظفي  جمیع  إلى  األخالقیات  بشأن 

 وضعھم التعاقدي؛ 
iv.   إدارة سیاسة المنظمة لحمایة الموظفین من االنتقام بسبب اإلبالغ عن سوء السلوك والتعاون

بھا    التدقیقمع عملیات   المأذون  التحقیقات  المبلغین   كما یجبأو  (ما یسمى "سیاسة حمایة 
 عن المخالفات")؛

v. ج اإلفصاح المالي للمنظمةإدارة برنام. 
 

 :الوظائف اإلضافیة التي وافق علیھا المجلس التنفیذي ھي •
 

i.   بشأن المشورة  وإسداء  المضایقة،  ذلك  في  بما  أخالقي،  غیر  بسلوك  تتعلق  شكاوى  تلقي 
 القضیة؛ لمعالجةأفضل نھج  حول اقتراح لإلدارةتقدیم ، ووجود قضیة في الظاھر

ii.   كماقضایا األخالقیة بالمعنى الضیق (لللیس فقط    لتطرقلاستخدام الخط الساخن لألخالقیات 
بسوء   تقترح المتعلقة  الشكاوى  أو  التقاریر  جمیع  لتلقي  ولكن  المشتركة)،  التفتیش  وحدة 

 السلوك، مع اإلحالة المناسبة؛
iii.  المساعدة في الوساطة بین الموظفین إذا طلب األمین العام ذلك؛ 
iv.  المساعدة في تحدید المحققین المناسبین حیثما تقتضي الحاالت إجراء تحقیق و/أو. 

 

 
تشرین   30المنعقدة في المنامة، البحرین،    109في دورتھ    المجلس التنفیذي وظیفة إضافیة  أقر •

الثاني/  1  -أكتوبر  األول/ تتمثل  ) CE/DEC/6(CVIX)(  2018نوفمبر  تشرین  تفویض ب  وھي 
 :قیات بمنظمة السیاحة العالمیة بما یليالاألخ  مسؤولة

 
v.   الرئیس التنفیذي للمنظمة إجراء دراسة أولیة للشكاوى المتعلقة بادعاءات سوء السلوك ضد

 بغیة التوصیة باتخاذ إجراءات حسب االقتضاء. 

 

 

 

 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-02/01-ce94_dec_ar.pdf?8cxdJqE2Z.lu1ZQeLfEe.w56Hr8dllK0
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-02/01-ce94_dec_ar.pdf?8cxdJqE2Z.lu1ZQeLfEe.w56Hr8dllK0
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_document_files/products/en/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2010_3_English.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-11/CE109_Decisions_Ar.pdf
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 2021أبریل /نیسان 30 إلى 2020مایو /أیار 1 من  الممتدةاألخالقیات خالل الفترة  ةأنشطة مسؤول -ثالثًا

لتحقیقات ا أو    لتدقیق ا  مجریات  فياإلبالغ عن سوء السلوك والتعاون    نتیجةحمایة الموظفین من االنتقام   -ألف
 كما یجبالمأذون بھا 

العام2013  وحزیران/یونی  14ي  ف .9 األمین  أصدر  على  NS/768التعمیم    ،  ینص  منظمة   الذي  سیاسة 
االنتقام   من  الحمایة  بشأن  العالمیة  االسیاحة  السلوك  نتیجة  سوء  عن  مجریاتإلبالغ  أو    التدقیق  في 

 :بغرض وذلك ، كما یجب التحقیقات المأذون بھا 
 

i. اكتشافھا یتم  ال  قد  التي  السلوك  بسوء  تتعلق  معلومات  عن  یكشفون  الذین  الموظفین  وحمایة    تشجیع 
 ؛ كما یجب مأذون بھالتقصي الحقائق  ي مجریاتفأو التعاون  دون ذلك،

ii. المنظمة على معالجة مثل ھذه الحاالت بفعالیة وإدارة المخاطر؛ الحرص على قدرة 
iii. فیھا كمؤسسة. بھدف تعزیز الحوكمة الرشیدة ،ضمان عمل المنظمة بطریقة شفافة وخاضعة للمساءلة 

 

ویقوم بإجراء تقییم أولي لتحدید    ،شكاوى االنتقامیتلقى مكتب األخالقیات سرا تقاریر عن سوء السلوك أو   .10
 .للتحقیق الرسمي ثمة في الظاھر ما ینطوي على قضیة تجدر إحالتھا جملة أمور منھا ما إذا كان

 
األخالقیات أي تقاریر عن سوء السلوك أو شكاوى   مسؤولة تلق  تذا التقریر، لم  یشملھا ھ  التيخالل الفترة   .11

 .االنتقام
 

لعدم .12 المنظمة.  وجو  ونظرا  داخل  الوحید  المستقل  الكیان  ھو  األخالقیات  مكتب  الداخلیة،  للرقابة  مكتب  د 
ذلك،   العام،    ةاألخالقیات مسؤول  مسؤولةأن    بماومع  أمام األمین  لھا،  مباشرة  ینبغي  المبدأ ال    ، من حیث 

عتباري في  اتجنب تضارب حقیقي أو  ل  ، وذلكادعاءات سوء السلوك ضد الرئیس التنفیذي للمنظمة  تناول
 . المصالح

 
من  .13 الرغم  في    ذلك،  على  العام  األمین  ضد  قدمت  شكوى  تلقي  التنفیذي   خول  ،2018وعقب   المجلس 

النظر مبدئیا بشكاوى من ھذا النوع. وطلب المجلس    األخالقیات  مسؤولة)  CE/DEC/6(CVIX(بمقرره  
السیاسات المتعلقة باإلبالغ عن   من مسؤولة األخالقیات إعادة النظر في  )CE/DEC/6(CVIX(  في مقرره

 من أجل إدراج قضایا تتعلق بالمجلس التنفیذي وتقدیم تقریر عنھا.  المخالفات والحمایة من االنتقام
 

األخالقیات، بعد التشاور مع مكتب األمم المتحدة لألخالقیات والمكتب القانوني لمنظمة   مسؤولة  تاقترح .14
الخاصة   العالمیة  السیاحة  منظمة  سیاسة  على  تعدیل  إدخال  العالمیة،  اإلنتقامالسیاحة  من   بالحمایة 

(NS/768)    بناء  بشأن االدعاءات ضد الرئیس التنفیذي للمنظمة  )9(  إلدراج قسم محدد جدید  2013لعام ،
 على طلب المجلس التنفیذي.

 
ا .15 المقترح في  االنتقامالالجدید من سیاسة    9لقسم  النص  المخالفات والحمایة من    منظمة بشأن اإلبالغ عن 

الفترة   األخالقیات عن  لمسؤولة  السابق  التقریر  في  جود  )، وھو مو14(الفقرة    2020-2019ورد كامال 
لدى دائرة الموارد البشریة بانتظار إقراره من قبل األمین العام قبل تقدیمھ إلى المجلس التنفیذي كي ینظر  

 فیھ. 
 

 التواصل والتدریب والتعلیم  -باء

للتعلم اإللكتروني بشأن األخالقیات والنزاھة بین    شارك كل الموظفین في  .16 مارس آذار/آخر دورة إلزامیة 
یُطلب من الموظفین المعینین حدیثًا إكمال ھذه  و.  )IC/10/19المعلومات  (مذكرة    2019یونیو  حزیران/و

 .الدورة خالل األشھر األولى من االنضمام إلى المنظمة
 

إلزامیة   .17 التعلم اإللكتروني بشأن األخالقیات والنزاھة ھي دورة  منظمة على جمیع الجمیع موظفي  لدورة 
والغرض   ،الدورة من خالل منصة كلیة موظفي منظومة األمم المتحدة  ھذه  تقدموالمستویات دون استثناء.  

 .ا في بیئة مكان العملمنھا ھو تعزیز الوعي بالقیم األساسیة ومعاییر النزاھة التي یتعین مراعاتھ
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تم التخطیط لعقد دورة تدریبیة لتجدید المعلومات حول األخالقیات والنزاھة لجمیع موظفي منظمة السیاحة   .18
ولكن   ،المنظمةبھدف تعزیز الثقافة األخالقیة في جمیع أنحاء  2020العالمیة بما في ذلك اإلدارة العلیا لعام 

 كان ال بد من تأجیلھا.
 

وباء   .19 لتفشي  العالمیة  19-كوفید كان  السیاحة  منظمة  لموظفي  بعد  عن  العمل  في    ،وفترة  بدأت    13التي 
على برنامج العمل المتفق علیھ   مھمةوال تزال ساریة حتى تاریخ ھذا التقریر، عواقب    2020آذار/مارس  

المنظمةأصالً   ذلك  في  في  بما  األخالقیات   تكریس،  مھامھا   موظفة  إلیھا.   كل  الموكلة  المزدوجة  للوظیفة 
 الدوائر جمیع  بمجاالت العمل ذات الصلة    على  19-كوفید ان ال بد من إضافة تركیز خاص على تأثیر  كو

ذلك   في  بما  الذي    یات، األخالق  وظیفةالتشغیلیة،  االجتماعیة  والمسؤولیة  الوقت والثقافة  نفس  في    تدیره 
حد    مسؤولة مما  الوقت    كثیرااألخالقیات،  لوظیفة  الذي  من  تخصیصھ  نقص  یمكن  بسبب  األخالقیات 

 الموارد البشریة. 
 

منتظم .20 أساس  األخالقیات على  لموقع  اإلنترانت  تحدیث صفحات  تم  النظر،  قید  الفترة  واستُكملت   ،طوال 
بوالیة وظیفة األخالقیات، بما في ذلك  والتي تتعلق    لھیئات المنظمة األساسیةبوصالت للوثائق ذات الصلة  
یة ونشرات األمین العام بشأن األخالقیات الثقافیة التنظیمیة والسیاسات ذات جمیع التعلیمات اإلداریة الداخل

 . الصلة وكذلك الوثائق الرئیسیة لوحدة التفتیش المشتركة
 

 المشورة والتوجیھ -جیم

االستشاریة، .21 بوالیتھ  مشورة    عمال  األخالقیات  مكتب  إلى سریة  یقدم  األخالقیات  عن  مستقلة  وتوجیھات 
قیم ومبادئ وقواعد األمم ال  ودوائرموظفي وإدارة   القرار مع  منظمة من أجل ضمان اتساق عملیة صنع 

 .تم توفیر خطوط مساعدة مخصصة للھاتف والبرید اإللكتروني للحصول على مشورة سریةولقد المتحدة.  
 

مبا .22 االتصال  تم  االستعراض،  قید  الفترة  قبل    بمسؤولةشرة  خالل  من  موظفیناألخالقیات  أو تسعة   ،
المشورة والتوجیھ  وخمسة رجال  أربع نساءطلباتھم، منھم    تاستعرض   مسؤولة ا  مھتقدم  اللذین. تضمنت 

األخالقیات إیضاًحا أو تفسیًرا ألنظمة وقواعد ومعاییر منظمة السیاحة العالمیة بشأن األنشطة المحظورة  
 تكریمات.المصالح الشخصیة، واألنشطة الخارجیة وقبول أو المقیدة، مثل تضارب ال

 
والتوجیھ    مسؤولة   تقدمو .23 المشورة  العمل  بشكل سرياألخالقیات  التحرش في مكان  ذلك  بشأن  بما في   ،

اإلدارة في  المحبط  واألسلوب  المسيء  السلطة  ثالثة  (   الكالم  استخدام  وإساءة  المعاملة  سوء  موظفین)؛ 
الخارجیةتوضیح  )؛  واحد   موظف( األنشطة  بشأن  واحد (  محدد  كان  ).  موظف  ولقد  طلبات  ھذا،  عدد 

السریة خالل الفترة قید االستعراض أقل من العام السابق، ویرجع ذلك أساًسا إلى العمل عن بُعد    المشورة 
كوفید أثناء   والموقف 19-وباء  والنفسیة  اللفظیة  المضایقات  أن  األخالقي  المسؤول  یالحظ  ذلك،  ومع   .

المشرفین الذین كانوا موضوع المشورة والدعم غیر الرسمیین اللذین طلبھما    التي یرتكبھا بعضییزي  التم
أن   یمكن  االنتقام،  من  خوفًا  رسمیة  شكوى  تقدیم  في  یرغبوا  لم  الذین  منظمة   یعرضالموظفون  سمعة 

والشفافیة،   والمساءلة  النزاھة  من  أخالقیة  تنظیمیة  ثقافة  على  قائمة  دولیة  كھیئة  للخطر  العالمیة  السیاحة 
 ، عالوة على كل شيء.االحترامو

 
من    أربعةوقد وجھت   .24 المتبعة،  للممارسة  وفقا  العام،  األمین  إلى  موجھة  طلبات رسمیة ألنشطة خارجیة 

للحصول على مشورة مناسبة    ،األخالقیات  ومسؤولةیة إلى المستشار القانوني  الموارد البشر  دائرةخالل  
 .قبل تقدیمھا إلى األمین العام التخاذ القرار النھائي

 
األخالقیات في    ة، كان ھناك عدد من طلبات المشورة الموجھة إلى مسؤول19-وباء كوفید خالل فترة تفشي   .25

منظمة، وھو موضوع من الواضح أنھ اللموظفي    19-كوفید ضد    التلقیحتتعلق بإجراءات    2021بدایة عام  
اختصاص   نطاق  في  یدخل  ذلك،    مسؤولةال  ومع    2في    األخالقیات  ةمسؤول  وجھتاألخالقیات. 

  الذي   19-فیروس كوفید  التنسیق الداخلي الخاص ب  فریقإلى  ھذه المخاوف  بشأن    كتابا  2021فبرایر  شباط/
. وتم 2020مارس  آذار/  9منظمة في  اللموظفي    عنھ  وأعلن  2020مارس  آذار/  5أنشأه األمین العام في  

تعمیم رسالة ب  قام فریق التنسیقوفي الیوم التالي    الفریق،من رئیس    2021فبرایر  شباط/  10تلقي الرد في  
لقاحات   اإلشاالموظفین جمیع    على  19-كوفید حول  وتجدر  عام  .  في  أنھ  إلى  مسؤولة    2020رة  طلبت 

  لعنصر ل  نظرا  ا التنسیق ھذ   فریقعمل  المشاركة في    أن تتاح لھافي مناسبتین    الفریقاألخالقیات من رئیس  
، بما في ذلك تدابیر الوقایة  19-وباء كوفید بالسلوك الشخصي في سیاق تفشي  ذي الصلةاألخالقي الواضح 

التي   الصلة  ذات  فیھا  یوالحمایة  ذلك،  الفریقنظر  ومع  مسؤول   حتى.  دعوة  تتم  لم  التقریر،  ھذا    ة تاریخ 
 عمل فریق التنسیق. األخالقیات للمشاركة في 
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أن اإلجراءات ترى  األخالقیات    مسؤولة   ، ال تزال2020كما سبق ذكره في التقریر السنوي عام  وأخیراً،   .26
والترقیات،   التعیینات  بشأن  الجدیدة  اإلدارةالداخلیة  جھاز  أقرھا  والنظام  لتعدیل  ك  التي  األساسي  لنظام 

) للموظفین  للتحسین  )SGB/08/19الداخلي  واسعًا  مجاًال  تترك  حیث   -خالقي  األمنظور  المن    -،  من 
قد اقترحت في العام الماضي على   اتاألخالقی  مسؤولة  وكانتتضارب المصالح.  احتمال    وتجنبالشفافیة  

 أوجھ القصور. لكن اإلقتراح لم یؤخذ باإلعتبار. حًال عملیًا من أجل تخفیف  دائرة الموارد البشریة
 

 برنامج اإلفصاح المالي -دال
 

برنامج   .27 تنقیح  الثاني/نوفمبر  للالمالي  اإلفصاح  تم  تشرین  في  الصادر  ) NS/774  (التعمیم  2013منظمة 
اإلداریة بالتعلیمات  أصدره   (AI/915/19) واستبدالھ  الذي  النحو  على  المصالح،  إعالن  بیانات  بشأن 

 .2019یولیو تموز/ 9  فياألمین العام 
 

المصالحو .28 بإعالن  المتعلقة  الجدیدة  المنظمة  سیاسة  موظفي   تفرض  من  محددة  مجموعة  منظمة  العلى 
 .األخالقیات مسؤولةالخاصة بھم على أساس سنوي، وتقدیمھا إلى  المصالح بتقدیم بیاناتالتزاما 

 
(بالمنشور  عمالً  و .29 یلتزم  ) AI/915/19اإلداري  من  ،  یلي  إعالن  یالموظفمن  عن  سنوي  بیان  بتقدیم  ن 

 :المصالح
 
 .وما فوقھا) P-5(  5-جمیع الموظفین برتبة ف  )أ

 
تتمثل   ) ب الذین  الموظفین  وجمیع  المشتریات  موظفي  السلع  كبیر  شراء  في  الرئیسیة  المھنیة  مھامھم 

 .منظمةلوالخدمات ل
 

خزانة   ) ج أمین  المالیة،  والشؤون  المیزانیة  رئیس  والمالیة،  اإلداریة  الشؤون  وجمیع المدیر  منظمة 
الموظفین الذین تتعلق واجباتھم المھنیة الرئیسیة باستثمار أصول المنظمة أو أي حسابات ترتبط بھا 

 .منظمة أو األمانةال
 

الذین   )د  مباشرةالموظفون  صلة  أو  ب  لھم  العامة  الخدمات  فئة  في  (الموظفون  السریة  المشتریات 
الستثمار، أو الذین یبرر انخراطھم في نشاط الموظفون في مكتب المستشار القانوني) أو معلومات ا

 تقدیمھم لبیان إعالن المصالح.  ما یبررالشراء لفترة محدودة أو في ظروف استثنائیة محددة، 
 

 .المشتریاتب النظرجمیع الموظفین العاملین في لجنة  )ه
 

المستخدمینالموظفون اآلخرون   )و یراه مناسبا    وغیرھم من  العام، حیثما  یعینھم األمین  الذین  واألفراد 
 .مصلحة المنظمةما فیھ وضروریا ل

 
بیان .30 لتقدیم  المطلوبة  الموظفین  المصالح قائمة  الموارد    األخالقیات  مسؤولة  تتلقاھا إعالن  دائرة  من 

 البشریة، بإقرار األمین العام.
 

 عشریناألمین العام تتضمن أسماء    اقرھاات قائمة  األخالقی  مسؤولة  ت، تلق2020حزیران/یونیو    23في   .31
 .2019لعام  إعالن المصالحمسؤوال لغرض استكمال بیان 

 
في    مسؤولة  قامت .32 شخصي    2020تموز/یولیو    1األخالقیات  خطاب  المسؤولین  بتوجیھ   العشرین إلى 

  31عبر اإلنترنت وتقدیمھ بحلول   إعالن المصالح نموذج  تعبئةاألمین العام، مع طلب    ھمفی   نین، بمیالمعن
 العشرین.ولقد تم استكمال البیانات . 2020 یولیو/تموز

 
ھؤالء   .33 بین  ھناك  العشرینمن  كان  (  ثالثة،  موظفًا  في    %65عشر  فعلي  تضارب  على  العثور  یتم  لم 

(  ثالثةولدى  .  ھممصالح الموظفین  المصالح،    ،) %30من  في  تضارب  ظھور  احتمال  ھناك   اثنانكان 
%) لدیھم خیارات اكتتاب  20ربعة آخرون (أ، ومع زوج یعمل في منظومة األمم المتحدة  نیعمال  ٪)10(

لم    منظمة السیاحة العالمیة. وبعد مراجعة معمقة،بفي أسھم أو لدیھم مصالح مالیة بشركات ال عالقة لھا  
 مصالحھم. تضارب في   أي تبینیتم 



 
A/24/5(c) 

 

Page 16 of 18 
 
 

 
على   مسبقاعن نشاط خارجي مقابل أجر لم یحصل    2018ومع ذلك، ھناك موظف واحد كشف في عام    .34

العام  خطيإذن   األمین  بمفعولالموظف    لكن.  بشأنھ  من  التنفیذي   قدم  الرئیس  من  كتابیًا  تفویًضا  رجعي 
لیة المعمول بھا والتي تتطلب توجیھ دون اتباع الممارسات الداخ  2019فبرایر    مؤرخا في شباط/للمنظمة  

تمت اإلشارة أیًضا إلى نفس  والطلب من خالل الموارد البشریة والمستشار القانوني ومسؤول األخالقیات.  
، والذي  2019لعام    المصالحلنشاط الخارجي المشار إلیھ في بیان  بشأن االتفویض إلى مسؤول األخالقیات  

في عامي   اتفاقیات شراكة  العالمیة  السیاحة  منظمة  معھ  كیان وقعت  مقابلھ من  المكافأة  استالم   2018تم 
 والیزال طلب التوضیح قائما بھذا الشأن.. 2019و

 
الحظ .35 یتم    ةمسؤول  تأخیًرا،  لم  الحاالت  بعض  في  أنھ  أیًضا  المصالح   تعبئةاألخالقیات  بیان    استمارة 

الغرض من ھذه   مباشرةً  لیس  قبل معاونین مقربین، وھذا  المعینین رسمیًا، ولكن من  قبل األشخاص  من 
 العملیة. 

 
 وضع المعاییر ودعم السیاسات  -ھاء 

 
من    بمقررعمالً   .36 الفقرات  (راجع  التنفیذي  اقترح   15إلى    13المجلس  التقریر)،  ھذا   ة مسؤول  تمن 

بإضافة   2013لعام  )  NS/768(منظمة  في المراجعة سیاسة الحمایة من االنتقام    2020األخالقیات في عام  
التنفیذي للمنظمة "، والذي    ادعاءات بشأن اإلبالغ عن    9"قسم جدید" رقم   تم سوء السلوك ضد الرئیس 

لعام   السنوي  التقریر  في  بالكامل  نصھ  بشأن  2020اقتباس  الجدیدة  اإلداریة  التعلیمات  إرسال  تم  وقد   .
اإلنتقام،  یتوقع   الحمایة من  إلى  )NS/768( أن تحل محل    التي  الماضي  العام  البشریة   دائرة، في  الموارد 

 التنفیذي. األمین العام قبل نشرھا وعرضھا على المجلس ریثما یتم إقرارھا من قبل
 

سیتعین إجراء تحدیثات إضافیة لھذه السیاسة في الوقت المناسب بما یتماشى مع توصیات وحدة التفتیش  .37
یحدد وجود قضیة فیھا  المشتركة، ال سیما فیما یتعلق بإدراج آلیة خارجیة ومستقلة للطعن في القضایا التي  

لحمایة أولئك الذین یبلغون عن سوء السلوك    اإلعتیادیةالعمل  وكذلك بشأن إجراءات    ،من النظرة األولى
 (المبلغین عن المخالفات) وللتعامل مع قضایا االنتقام. 

 
مع  سؤولة  م  وتتعاون .38 السیاسة    دائرةاألخالقیات  إعداد  في  القانوني  المستشار  ومكتب  البشریة  الموارد 

ذلك  لالمستقبلیة   في  بما  والتحرش،  التمییز  "معالجة  بشأن  استخدام لمنظمة  وإساءة  الجنسي،  التحرش 
المتحدة   لألمم  العام  األمین  نشرة  على  بناًء  األمم  ST/SGB /2019/8(السلطة"  لممارسات  وفقًا  ولكن   .(

بعض المراحل  المتحدة، فإن مثل ھذا السلوك، المعروف أیًضا باسم "السلوك المحظور"، یتطلب عادة في  
الداخلیة"تدخل   الرقابة  الشكاوى. لیس لمسؤولي  "مكتب خدمات  بالتحقیقات في ھذه  یتعلق  فیما  ، ال سیما 

انتقام حدوث  حالة  في  إال  الحاالت  ھذه  في  دور  أي  عام  بشكل  إخطار و   .األخالقیات  یتم  الحالة  ھذه  في 
اال ھذا  مثل  وجود  لتقییم  فقط  جزئیًا  ویتدخل  األخالقیات  مكتبل  ونظرانتقام.  مسؤول  وجود   داخلي  عدم 

العالمیة بشأن ھذه المسائل  ل خدمات الرقابة الداخلیة، كان ال بد من تأجیل صیاغة سیاسة منظمة السیاحة 
  على الرغم من كونوإلى حین توقیع اتفاق مع ھیئة خارجیة تابعة لمكتب خدمات الرقابة الداخلیة للتحقیق.  

األخالقیات اعتبار  وظیفة  یمكن  ال  الحاضر،  الوقت  في  المنظمة  في  الوحیدة  المستقلة  بدیالً   ھاالوظیفة 
 لمكتب خدمات الرقابة الداخلیة في ھذا المجال. 

 
 األخرى  لسیاساتمراجعات 

 
األخالقیات تعلیقات على تقریر برنامج األمم المتحدة للمساواة بین الجنسین وتمكین المرأة    مسؤولة  تقدم .39

بشأن خطة عمل على نطاق منظومة األمم المتحدة لتعمیم المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة    2020لعام  
 . في كیانات األمم المتحدة

 
لع  مسؤولة   تشارك .40 االستقصائیة  الدراسة  في  المشتركة   2020ام  األخالقیات  التفتیش  وحدة  أجرتھا  التي 

  ا وُطلب منھ  .)JIU A455بشأن استعراض الحالة الراھنة لوظیفة األخالقیات في منظومة األمم المتحدة (
 حول نفس الموضوع.  2021مقابلة مفتشي وحدة التفتیش المشتركة في 

 
التفتیش    مسؤولة  توشارك .41 وحدة  تقریر  استعراض  في  أیضا  "استعراض األخالقیات  المعنون  المشتركة 

 حالة وظیفة التحقیق: التقدم المحرز في مؤسسات منظومة األمم المتحدة في تعزیز وظیفة التحقیق"
 )JIU/REP/2020/1.( 

https://undocs.org/en/ST/SGB/2019/8
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2020_1_english_0.pdf
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 شبكة األخالقیات للمنظمات المتعددة األطراف  -رابعا

 
عشر لشبكة   الثانيالمؤتمر    في،  2020یولیو  تموز/  10-8  في  ،منظمةالاألخالقیات في    ةمسؤول  شاركت .42

 مجموعة البنك الدولي.  استضافتھ افتراضیاالذي  األخالقیات للمنظمات المتعددة األطراف
 

عام  أ .43 في  األخالقیات  شبكة  أجل   2010نشئت  من  بالتنسیق  المعني  التنفیذیین  الرؤساء  مجلس  إطار  في 
بمشا والنزاھة،  األخالقیات  مجال  في  المنظومة  نطاق  على  واالتساق  التعاون  موظفي  تعزیز  ركة 

من   المتحدة  أمانة  األخالقیات  المالیة   ھاووكاالت  ھاوبرامج  وصنادیقھااألمم  والمؤسسات  المتخصصة، 
 .2020منظمة في عام  43 من شبكة األخالقیات وتشكلت عضویةالدولیة. 

 
مشاركة  و .44 والتعلم    مسؤولة كانت  الخبرات  لتبادل  جیدة  فرصة  العالمیة  السیاحة  منظمة  في  األخالقیات 

األخالقیات، وكذلك لتعزیز القدرة المھنیة  مسؤولة على  ةعامبصورة  التي تنطبقمناقشة القضایا المتعلقة و
 لممارسة ھذه الوظیفة. لوظیفة األخالقیات وتعزیز المعاییر المشتركة 

 
بین   .45 استمر    المواضیعومن  الذي  االجتماع  خالل  نوقشت  التي  المعلومات   كان  ،أیام  3المختلفة  معالجة 

والممارسات التي تعزز وجود بیئة محترمة  حمایة المبلغین عن المخالفات واالنتقام؛  و؛  والتقاریر السریة
والتحدیات التنظیمیة لشؤون األخالقیات، مثل اإلجراءات التي  ؛  أو اإلساءة أو التخویفالتحرش    خالیة من

 لة أمور أخرى.تحكم مقبولیة محادثات الموظفین التي تسجل، من جم
 

ترد معلومات كاملة عن عمل شبكة األخالقیات في تقریر األمین العام لألمم المتحدة إلى الجمعیة العامة  .46
 ). /82/75A الوثیقة67Tلألمم المتحدة عن أنشطة مكتب األخالقیات ( 

 

 اعتبارات نھائیة  -خامسا

،  األخالقیات في منظمات األمم المتحدة لتنمیة ثقافة األخالق والنزاھة والمساءلة ورعایتھاُصممت وظیفة   .47
 رفع المعاییر األخالقیة من قبل الموظفین لدى أداء واجباتھم. أولتعزیز تنمیة وتطبیق 

 
القول   .48 المؤسف  مرور  نھ،  إمن  سنواتبعد  الداخلیة،  ثالث  األخالقیات  وظیفة  إنشاء  ھذه    على  تعَط  لم 

ویتجلى غیاب ھذا اإللتزام في    الوظیفة أي اھتمام جدي وال الحد األدنى من الدعم من قبل اإلدارة العلیا.
بشكل   الداخلیة  الرقابة  لتوطید  الضروریة  الموارد  إلى  اإلفتقار  ولتعزیزالمساءلة   ،تدریجيمواصلة 

 والفردیة.  والنزاھة التنظیمیة
 

من   .49 أكثر  منذ  المنظمة  في خدمة  تعمل  الداخلیة  األخالقیات  أمناء    35مسؤولة  مع ست  وقد عملت  عاما، 
سنة مكرسة لألخالقیات والمسؤولیة اإلجتماعیة. ھي حالیا أقدم موظف في   20عامین، وأمضت أكثر من  

اخلیة الشفافة التي كانت موجودة  المنظمة. ولذلك، فھي تلحظ بقلق وحزن متزایدین كیف أن الممارسات الد 
توقفت فجأة، تاركة  في اإلدارات السابقة، كالترقیات وإعادة تصنیف الوظائف والتعیینات، من جملة أمور،  

 للتعتیم واإلدارة اإلعتباطیة.مجاال واسعا 
 

كما  إلى    ونظرا .50 البقاء  على  الداخلیة  األخالقیة  الوظیفة  ھذه  لقدرة  انعدام  من  یبدو  قیود ما  بسبب  ینبغي، 
المیزانیة على  مفروضة  السابقة مزعومة  الصیغة  إلى  العودة  بشدة  الداخلیة  األخالقیات  مسؤولة  تقترح   ،

والتعاقد من الخارج مع ھذه الوظیفة الحساسة والمعقدة مع مسؤول أخالقي محترف من ھیئة مماثلة في 
مع "مكتب خدمات الرقابة الداخلیة"، من أجل    األمم المتحدة، مع التعجیل في نفس الوقت في إبرام اإلتفاق

 تناول التحقیقات الداخلیة. 
 

 األخالقیات بمنظمة السیاحة العالمیة مسؤولة ،مارینا دیوتالیفي 

 2021أبریل نیسان/ 30
 
 
 

 

https://undocs.org/ar/A/75/82
https://undocs.org/ar/A/75/82
https://undocs.org/ar/A/75/82
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 2023-2022للفترة  منظمة السیاحة العالمیةإنتخاب أعضاء لجنة المعاشات التقاعدیة لموظفي المرفق الثاني: 
 
 

 مقدمة  أوال 
 

لجنة   .1 أول  للفترة  أنشئت  للموظفین  التقاعدیة  المجلس  1997-1996للمعاشات  اتخذه  قرار  على  بناًء   .
عشرة الثانیة  دورتھا  في  العامة  الجمعیة  الحقًا  علیھ  وصدقت  والخمسین،  الثالثة  دورتھ  في   التنفیذي 

(A/RES/363) وكوت واألرجنتین  كأعضاء  والھند  إسبانیا  للدول:  كممثلین  التالیة  البلدان  تعیین  تم   ، 
انتخاب ھؤالء األعضاء  إعادة  المذكور  القرار  في  العامة  الجمعیة  مناوبین. كما قررت  دیفوار كعضوین 

 .واألعضاء المناوبین لفترة عامین إضافیین
 

قررت الجمعیة العامة، في دوراتھا الالحقة، ومع مراعاة استعداد ھذه البلدان األربعة لمواصلة العمل في  .2
لموظفین، إعادة انتخابھم كممثلین للدول األعضاء في لجنة المعاشات التقاعدیة لجنة المعاشات التقاعدیة ل

 A/RES/465 و A/RES/435 (XIV) و A/RES/403 (XIII) قرارات الجمعیة العامة) للموظفین
(XV)). 

 
دوراتھا  و .3 في  العامة،  الجمعیة  األرجنتین  22و  21و    20و   19و  18و  17و  16قررت  انتخاب  إعادة   ،

للفترات   و   2015-2014؛  2013-2012و    2011-2010و    2009-2008و    2007-2006وإسبانیا 
 A/RES/ 568 و A/RES/520 (XVII) و A/RES/499 (XVI)) 2019-2018و    2016-2017

(XVIII) و A/RES/597 (XIX) و A/RES/626 (XX) و A / RES/660 (XXI)  و 
A/RES/692 (XXII)  في   .(تعاطفا العامة  الجمعیة  قررت  البدیلة.  للعضویة  مرشحون  ھناك  یكن  لم 

 . (A/RES/718 (XXIII)) 2021-2020دورتھا الثالثة والعشرین انتخاب الھند وإسبانیا لھذه الفترة 
 

 الترشیحات للجنة المعاشات التقاعدیة لموظفي منظمة السیاحة العالمیة  ثانیا 
 

للموظفین   .4 التقاعدیة  المعاشات  للجنة  الحالیة  الوالیة  عام  بتنتھي  الجمعیة 2021نھایة  فإن  أخرى،  . ومرة 
-2022والمناوبین لھذه اللجنة للفترة    الفاعلینالعامة مدعوة للتداول بشأن ھذه المسألة وانتخاب األعضاء  

2023. 
 

ترشیحھا   .5 تقدیم  في  ترغب  عضو  دولة  ألي  یجوز  الصدد،  ھذا  التقاعدیة  وفي  المعاشات  لجنة  لعضویة 
العام.   األمین  إلى  كتابةً  ذلك  تفعل  أن  العالمیة  السیاحة  منظمة  لتقدیم    یبقىلموظفي  النھائي  الموعد 

 في جدول أعمال الجمعیة العامة. ذي الصلةمناقشة البند   إلى حینالترشیحات مفتوًحا 


	أولا. تقرير حول وضع الموارد البشرية في المنظمة
	ثانيا. الميزانية المُعتمدة والهيكل التنظيمي
	ألف. تصنيف بيانات الموظفين الحاليين
	الجدول 1(أ): توزيع الموظفين بحسب الدرجة والجنس بتاريخ 1 أيار/مايو 2021
	الجدول 1 (ب) توزيع الموظفين بحسب الدرجة بتاريخ 1 أيار/مايو 2021
	الجدول 2: توزيع الموظفين بحسب الفئة والجنس بتاريخ 1 أيار/مايو 2021
	Uالجدول 3: توزيع الموظفين بحسب الفئة والجنسية (بما في ذلك وظيفة الأمين العام ووظيفة المدير التنفيذي)
	الجدول 4: توزيع الموظفين بحسب الفئة بتاريخ 1 أيار/مايو 2021
	الجدول 5: توزيع حاملي عقود الخدمة بحسب الفئة والجنسية بتاريخ 1 أيار/مايو 2021
	الجدول 6: توزيع حاملي عقود الخدمة بحسب العمر بتاريخ 1 أيار/مايو 2021
	ثالثا. شؤون الموظفين
	16. تم الإعلان في تقرير الموارد البشرية إلى الدورة 112 للمجلس التنفيذي (67TUCE/112/3(e)U67T) عن التعيينات في الوظائف الشاغرة التي سبق الإعلان عنها، وكذلك في تقرير تنفيذ برنامج العمل والوضع المالي للمنظمة الذي قدم إلى المجلس التنفيذي في دورته 113 (67TC...
	17. بعد إصدار إعلانات الشواغر، تجري حاليا عملية التعيين والاختيار للوظائف التالية. وسيتم الإبلاغ عن نتائج عمليات الاختيار في تقرير لاحق للموارد البشرية.
	(أ) مدير، دائرة تكنواوجيا المعلومات والإتصالات، من الفئة الفنية 3 (P-3) (UNWTO/HHRR/VAC/21/ICTC/2019)
	(ب) مترجم (لغة روسية)، من الفئة الفنية 2 (P-2) (UNWTO/HHRR/VAC/25/COSE/2020)
	(ج) مسؤول برنامج كبير، من الفئة الفنية 3 (P-3)، دائرة استطلاع الأسواق والتنافسية (UNWTO/HHRR/VAC/01/TMIC/2021)
	(د) مساعد كبير للخدمات، دائرة الإعلام، من فئة الخدمات العامة 6 (G-6)، (UNWTO/HHRR/VAC/03/COMM/2021)
	(ه) مسؤول برنامج، من الفئة الفنية 1 (P-1)، دائرة الإحصاء (UNWTO/HHRR/VAC/04/STAT/2021)
	(و) مسؤول برنامج، من الفئة الفنية 1 (P-1)، الدائرة الإقليمية لآسيا والمحيط الهادئ (UNWTO/HHRR/VAC/02/RDAP/2020)
	(ز) رئيس، من الفئة الفنية 4 (P-4)، دائرة الإحصاء
	(UNWTO/HHRR/VAC/06/STAT/2021) المكتب الإقليمي للشرق الأوسط
	(ح) منسق، من الفئة الفنية 4 (P-4)، دائرة الإبتكار والتعليم والإستثمار (UNWTO/HHRR/VAC/07/INNO/2021) المكتب الإقليمي للشرق الأوسط
	(ط) مسؤول برنامج، من الفئة الفنية 2 (P-2) دائرة الإبتكار والتعليم والإستثمار (UNWTO/HHRR/VAC/08/INNO/2021) المكتب الإقليمي للشرق الأوسط
	(ي) منسق، من الفئة الفنية 4 (P-4) دائرة استطلاع الأسواق والتنافسية (UNWTO/HHRR/VAC/19/TMIC/2021) المكتب الإقليمي للشرق الأوسط
	(ك) مسؤول برنامج، من الفئة الفنية 2 (P-2)، دائرة استطلاع الأسواق والتنافسية (UNWTO/HHRR/VAC/20/TMIC/2021) المكتب الإقليمي للشرق الأوسط
	(ل) مسؤول برنامج، من الفئة الفنية 2 (P-2)، دائرة استطلاع الأسواق والتنافسية (UNWTO/HHRR/VAC/25/TMIC/2021) المكتب الإقليمي للشرق الأوسط
	(م) مساعد كبير دائرة استطلاع الأسواق والتنافسية ، من فئة الخدمات العامة 7 (G-7)، (UNWTO/HHRR/VAC/26/TMIC/2021)
	توجيه الموظفين واستقبالهم
	إنتداب الموظفين واختيارهم
	المساواة والتنوع بين الجنسين
	24. من أجل زيادة دعم التزام المنظمة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني، في إطار خطة العمل على نطاق منظومة الأمم المتحدة لتعميم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، أجرت المنظمة استعراضا بين الأقران مع منظمة أخرى من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة في نهاية عام ...
	24. من أجل زيادة دعم التزام المنظمة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني، في إطار خطة العمل على نطاق منظومة الأمم المتحدة لتعميم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، أجرت المنظمة استعراضا بين الأقران مع منظمة أخرى من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة في نهاية عام ...
	24. من أجل زيادة دعم التزام المنظمة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني، في إطار خطة العمل على نطاق منظومة الأمم المتحدة لتعميم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، أجرت المنظمة استعراضا بين الأقران مع منظمة أخرى من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة في نهاية عام ...
	الآليات التعاقدية للموظفين غير الخاضعين للنظامين الأساسي والإداري للموظفين
	25. بغية تعزيز الكفاءة وزيادة القدرة على استبقاء وتنقل الموظفين في إطار المخطط التعاقدي المنفذ في عام 2016 للموظفين الذين لا يخضعون للنظامين الأساسي والإداري لموظفي المنظمة، أي حاملي عقود الخدمات، والخبراء، والموظفين المعارين والمتدربين والمتدرجين وال...
	استراتيجية الموارد البشرية (2021-2025)
	26. تعمل دائرة الموارد البشرية على وضع استراتيجية للموارد البشرية للفترة 2021-2025. تهدف الاستراتيجية إلى تحويل قدرة المنظمة، بما يتماشى مع ولايتها، لضمان أن المشرفين وفرادى الموظفين يفهمون مسؤولياتهم ويساهمون بشكل فعال في عمل المنظمة، لخلق وتعزيز بيئ...
	مخزن مشترك بين الوكالات لسياسات وممارسات الموارد البشرية
	27. في إطار جهود المنظمة لتعزيز التعاون المشترك بين الوكالات مع النظام الموحد للأمم المتحدة، تشارك المنظمة منذ عام 2021 في مخزن مشترك بين الوكالات لسياسات الموارد البشرية. يتيح المخزن التعاون بين متخصصي الموارد البشرية بين المنظمات لتكييف الوظائف وفقً...
	إدارة القوى العاملة في منظمة السياحة العالمية أثناء تفشي وباء كوفيد -19
	28. عقب تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد -19)، أنشأ الأمين العام فريق عمل بهدف رصد الوضع وتقديم المشورة والتوجيه إلى الأمين العام. ويستمر اتخاذ تدابير لحماية صحة ورفاهية جميع الموظفين وفقًا للمبادئ التوجيهية المقدمة من الأمم المتحدة والبلد المضيف. في ه...
	29. نظرا للوضع الصحي الاستثنائي الناجم عن وباء كوفيد-19، ولضمان صحة ورفاه موظفي المنظمة، وبعد مفاوضات مع شركة التأمين الصحي للمنظمة، أتيحت للموظفين إمكانية الخضوع للاختبار طوعا لـ كوفيد-19.
	30. تماشيا مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى، أجرت المنظمة اتصالات مع السلطات ذات الصلة في البلد المضيف لضمان توافر لقاحات كوفيد-19 لموظفيها، على أساس طوعي. وتم تشجيع الأفراد على الاستفادة من هذا الخيار.
	31. بناء على مبادرة من فريق الصحة العقلية التابع للأمم المتحدة، شاركت المنظمة في دراسة استقصائية عن صحة الموظفين وتقييم المخاطر على نطاق منظومة الأمم المتحدة بهدف بناء استراتيجيات الصحة والسلامة في المستقبل، وتوجيه السياسات والتدابير التي من شأنها تحس...
	32. تواصل المنظمة رصد وضع وباء كوفيد-19عن كثب لضمان صحة ورفاه موظفيها.
	الموظفون بالإعارة
	33. في 2021، هناك اهتمامٌ متزايدٌ من جانب الدول الأعضاء في إطار إمكانية بناء القدرات التي تتيحها المنظمة، بحيث تسمح بإرسال خبراء ومسؤولي السياحة من قبل دولةٍ عضو، على أساس الإعارة من دون ردّ التكاليف، وذلك لكي يشاركوا في أنشطة الأمانة لفترةٍ زمنية محد...
	الموظفون الفنيون المبتدئون
	34. أبرمت منظمة السياحة العالمية اتفاقا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن إدارة برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين. يمكن لكل الدول الأعضاء المهتمة إرسال موظفيها الشباب للعمل في المنظمة لمدّة 1-3 سنوات عن طريق تمويل المنصب المعني من خلال هذا الإتفاق...
	34. أبرمت منظمة السياحة العالمية اتفاقا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن إدارة برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين. يمكن لكل الدول الأعضاء المهتمة إرسال موظفيها الشباب للعمل في المنظمة لمدّة 1-3 سنوات عن طريق تمويل المنصب المعني من خلال هذا الإتفاق...
	34. أبرمت منظمة السياحة العالمية اتفاقا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن إدارة برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين. يمكن لكل الدول الأعضاء المهتمة إرسال موظفيها الشباب للعمل في المنظمة لمدّة 1-3 سنوات عن طريق تمويل المنصب المعني من خلال هذا الإتفاق...
	***
	المرفق الأوّل: تقرير مسؤولة الأخلاقيات حول الأنشطة المنفّذة في الفترة 2020 - 2021
	في 2 أيار/مايو 2018، عين الأمين العام السيدة مارينا ديوتاليفي، رئيسة دائرة الأخلاقيات والثقافة والمسؤولية الاجتماعية، كمسؤولة جديدة مستقلة للأخلاقيات. وقد أقر المجلس التنفيذي هذا التعيين (67TCE/DEC/15(CVIII67T)). ومسؤولة الأخلاقيات مسؤولة مباشرة أمام ...
	التقرير السنوي لمسؤولة الأخلاقيات
	هذا التقرير أعدته مسؤولة الأخلاقيات في منظمة السياحة العالمية، وهو معروض على المجلس التنفيذي في دورته 114 للعلم واتخاذ القرار، وكذلك على الجمعية العامة في دورتها الرابعة والعشرين. يغطي التقرير الفترة من 1 أيار/مايو 2020 إلى 30 نيسان/أبريل 2021.
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	أولا- مقدمة
	1. السيدة ديوتاليفي هي أول مسؤولة أخلاقيات داخلية في أمانة منظمة السياحة العالمية منذ إنشاء وظيفة الأخلاقيات في عام 2013 ككيان منفصل ومستقل داخل المنظمة (67TCE/DEC/12(XCIV)67T).  وكانت وظيفة الأخلاقيات قد أولجت إلى مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ف...
	2. وقد اتخذ قرار الأمين العام بتعيين مسؤول أخلاقيات داخلي لأول مرة (NI/04/18) بناء على توصية من تقرير مراجعة حسابات أجرته شركة KPMG بشأن "استعراض جودة السياسات الداخلية" (NI/02/18) بهدف تعزيز الحوكمة الداخلية للمنظمة وإتاحة تنفيذ الإصلاحات الداخلية وا...
	3. ونظرا لصغر حجم المنظمة، تم إسناد مسؤوليات وظيفة الأخلاقيات المستقلة في المنظمة - كوظيفة مزدوجة - إلى الموظفة المسؤولة عن إحدى الدوائر التنفيذية في المنظمة، وهي دائرة الأخلاقيات والثقافة والمسؤولية الاجتماعية.
	4. وهذا هو التقرير الثالث لمسؤولة الأخلاقيات في المنظمة؛ وهو التقرير السنوي الثامن منذ إنشاء وظيفة الأخلاقيات في عام 2013.
	ثانيا- الخلفية ومعلومات عامة
	5. أنشئت وظيفة الأخلاقيات في المنظمة في عام 2013 بموجب القرار 67TCE/DEC/12(XCIV67T)) الصادر عن المجلس التنفيذي.
	6. وفقا للمعايير التي تطبقها الأمم المتحدة، تهدف وظيفة الأخلاقيات إلى تعزيز ثقافة تنظيمية أخلاقية تقوم على النزاهة والمساءلة والشفافية والاحترام، في إطار نظام إداري داخلي للحرص على نزاهة الموظفين.
	6. وفقا للمعايير التي تطبقها الأمم المتحدة، تهدف وظيفة الأخلاقيات إلى تعزيز ثقافة تنظيمية أخلاقية تقوم على النزاهة والمساءلة والشفافية والاحترام، في إطار نظام إداري داخلي للحرص على نزاهة الموظفين.
	6. وفقا للمعايير التي تطبقها الأمم المتحدة، تهدف وظيفة الأخلاقيات إلى تعزيز ثقافة تنظيمية أخلاقية تقوم على النزاهة والمساءلة والشفافية والاحترام، في إطار نظام إداري داخلي للحرص على نزاهة الموظفين.
	7. في نفس القرار 67TCE/DEC/12(XCIV67T)) أقر المجلس التنفيذي اختصاصات وظيفة الأخلاقيات في المنظمة والتي تتضمن المعايير التي اقترحتها وحدة التفتيش المشتركة للأمم المتحدة في تقريرها "الأخلاقيات في منظومة الأمم المتحدة 67T(JIU/REP/2010/367T)، مع إضافة عدد...
	8. وتبقى الاختصاصات المعتمدة في القرار المذكور أعلاه سارية على وظيفة الأخلاقيات الداخلية الجديدة وهي كما يلي:
	ثالثًا- أنشطة مسؤولة الأخلاقيات خلال الفترة الممتدة من 1 أيار/مايو 2020 إلى 30 نيسان/أبريل 2021
	ألف- حماية الموظفين من الانتقام نتيجة الإبلاغ عن سوء السلوك والتعاون في مجريات التدقيق أو التحقيقات المأذون بها كما يجب
	9. في 14 حزيران/يونيو 2013، أصدر الأمين العام التعميم NS/768 الذي ينص على سياسة منظمة السياحة العالمية بشأن الحماية من الانتقام نتيجة الإبلاغ عن سوء السلوك في مجريات التدقيق أو التحقيقات المأذون بها كما يجب، وذلك بغرض:
	i. تشجيع وحماية الموظفين الذين يكشفون عن معلومات تتعلق بسوء السلوك التي قد لا يتم اكتشافها دون ذلك، أو التعاون في مجريات لتقصي الحقائق مأذون بها كما يجب؛
	i. تشجيع وحماية الموظفين الذين يكشفون عن معلومات تتعلق بسوء السلوك التي قد لا يتم اكتشافها دون ذلك، أو التعاون في مجريات لتقصي الحقائق مأذون بها كما يجب؛
	i. تشجيع وحماية الموظفين الذين يكشفون عن معلومات تتعلق بسوء السلوك التي قد لا يتم اكتشافها دون ذلك، أو التعاون في مجريات لتقصي الحقائق مأذون بها كما يجب؛
	ii. الحرص على قدرة المنظمة على معالجة مثل هذه الحالات بفعالية وإدارة المخاطر؛
	iii. ضمان عمل المنظمة بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة، بهدف تعزيز الحوكمة الرشيدة فيها كمؤسسة.
	10. يتلقى مكتب الأخلاقيات سرا تقارير عن سوء السلوك أو شكاوى الانتقام، ويقوم بإجراء تقييم أولي لتحديد جملة أمور منها ما إذا كان ثمة في الظاهر ما ينطوي على قضية تجدر إحالتها للتحقيق الرسمي.
	11. خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير، لم تتلق مسؤولة الأخلاقيات أي تقارير عن سوء السلوك أو شكاوى الانتقام.
	12. ونظرا لعدم وجود مكتب للرقابة الداخلية، مكتب الأخلاقيات هو الكيان المستقل الوحيد داخل المنظمة. ومع ذلك، بما أن مسؤولة الأخلاقيات مسؤولة مباشرة أمام الأمين العام، لا ينبغي لها، من حيث المبدأ، تناول ادعاءات سوء السلوك ضد الرئيس التنفيذي للمنظمة، وذلك...
	13. على الرغم من ذلك، وعقب تلقي شكوى قدمت ضد الأمين العام في 2018، خول المجلس التنفيذي بمقرره CE/DEC/6(CVIX)) مسؤولة الأخلاقيات النظر مبدئيا بشكاوى من هذا النوع. وطلب المجلس في مقرره CE/DEC/6(CVIX)) من مسؤولة الأخلاقيات إعادة النظر في السياسات المتعلق...
	14. اقترحت مسؤولة الأخلاقيات، بعد التشاور مع مكتب الأمم المتحدة للأخلاقيات والمكتب القانوني لمنظمة السياحة العالمية، إدخال تعديل على سياسة منظمة السياحة العالمية الخاصة بالحماية من الإنتقام (NS/768) لعام 2013 لإدراج قسم محدد جديد (9) بشأن الادعاءات ضد...
	15. النص المقترح في القسم 9 الجديد من سياسة المنظمة بشأن الإبلاغ عن المخالفات والحماية من الانتقام ورد كاملا في التقرير السابق لمسؤولة الأخلاقيات عن الفترة 2019-2020 (الفقرة 14)، وهو موجود لدى دائرة الموارد البشرية بانتظار إقراره من قبل الأمين العام ق...
	باء- التواصل والتدريب والتعليم
	16. شارك كل الموظفين في آخر دورة إلزامية للتعلم الإلكتروني بشأن الأخلاقيات والنزاهة بين آذار/مارس وحزيران/يونيو 2019 (مذكرة المعلومات IC/10/19). ويُطلب من الموظفين المعينين حديثًا إكمال هذه الدورة خلال الأشهر الأولى من الانضمام إلى المنظمة.
	17. دورة التعلم الإلكتروني بشأن الأخلاقيات والنزاهة هي دورة إلزامية لجميع موظفي المنظمة على جميع المستويات دون استثناء. وتقدم هذه الدورة من خلال منصة كلية موظفي منظومة الأمم المتحدة، والغرض منها هو تعزيز الوعي بالقيم الأساسية ومعايير النزاهة التي يتعي...
	18. تم التخطيط لعقد دورة تدريبية لتجديد المعلومات حول الأخلاقيات والنزاهة لجميع موظفي منظمة السياحة العالمية بما في ذلك الإدارة العليا لعام 2020 بهدف تعزيز الثقافة الأخلاقية في جميع أنحاء المنظمة، ولكن كان لا بد من تأجيلها.
	19. كان لتفشي وباء كوفيد-19 وفترة العمل عن بعد لموظفي منظمة السياحة العالمية، التي بدأت في 13 آذار/مارس 2020 ولا تزال سارية حتى تاريخ هذا التقرير، عواقب مهمة على برنامج العمل المتفق عليه أصلاً في المنظمة، بما في ذلك تكريس موظفة الأخلاقيات كل مهامها لل...
	20. طوال الفترة قيد النظر، تم تحديث صفحات الإنترانت لموقع الأخلاقيات على أساس منتظم، واستُكملت بوصلات للوثائق ذات الصلة لهيئات المنظمة الأساسية والتي تتعلق بولاية وظيفة الأخلاقيات، بما في ذلك جميع التعليمات الإدارية الداخلية ونشرات الأمين العام بشأن ا...
	جيم- المشورة والتوجيه
	21. عملا بولايته الاستشارية، يقدم مكتب الأخلاقيات مشورة سرية وتوجيهات مستقلة عن الأخلاقيات إلى موظفي وإدارة ودوائر المنظمة من أجل ضمان اتساق عملية صنع القرار مع قيم ومبادئ وقواعد الأمم المتحدة. ولقد تم توفير خطوط مساعدة مخصصة للهاتف والبريد الإلكتروني...
	22. خلال الفترة قيد الاستعراض، تم الاتصال مباشرة بمسؤولة الأخلاقيات من قبل تسعة موظفين، أو استعرضت طلباتهم، منهم أربع نساء وخمسة رجال. تضمنت المشورة والتوجيه اللذين قدمتهما مسؤولة الأخلاقيات إيضاحًا أو تفسيرًا لأنظمة وقواعد ومعايير منظمة السياحة العال...
	23. وقدمت مسؤولة الأخلاقيات المشورة والتوجيه بشكل سري بشأن التحرش في مكان العمل، بما في ذلك الكلام المسيء والأسلوب المحبط في الإدارة (ثلاثة موظفين)؛ سوء المعاملة وإساءة استخدام السلطة (موظف واحد)؛ توضيح محدد بشأن الأنشطة الخارجية (موظف واحد). هذا، ولق...
	24. وقد وجهت أربعة طلبات رسمية لأنشطة خارجية موجهة إلى الأمين العام، وفقا للممارسة المتبعة، من خلال دائرة الموارد البشرية إلى المستشار القانوني ومسؤولة الأخلاقيات، للحصول على مشورة مناسبة قبل تقديمها إلى الأمين العام لاتخاذ القرار النهائي.
	25. خلال فترة تفشي وباء كوفيد-19، كان هناك عدد من طلبات المشورة الموجهة إلى مسؤولة الأخلاقيات في بداية عام 2021 تتعلق بإجراءات التلقيح ضد كوفيد-19 لموظفي المنظمة، وهو موضوع من الواضح أنه لا يدخل في نطاق اختصاص مسؤولة الأخلاقيات. ومع ذلك، وجهت مسؤولة ا...
	26. وأخيراً، كما سبق ذكره في التقرير السنوي عام 2020، لا تزال مسؤولة الأخلاقيات ترى أن الإجراءات الداخلية الجديدة بشأن التعيينات والترقيات، التي أقرها جهاز الإدارة كتعديل للنظام الأساسي والنظام الداخلي للموظفين (SGB/08/19)، تترك مجالًا واسعًا للتحسين ...
	دال- برنامج الإفصاح المالي
	27. تم تنقيح برنامج الإفصاح المالي للمنظمة الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 (التعميم NS/774) واستبداله بالتعليمات الإدارية (AI/915/19) بشأن بيانات إعلان المصالح، على النحو الذي أصدره الأمين العام في 9 تموز/يوليو 2019.
	28. وتفرض سياسة المنظمة الجديدة المتعلقة بإعلان المصالح على مجموعة محددة من موظفي المنظمة التزاما بتقديم بيانات المصالح الخاصة بهم على أساس سنوي، وتقديمها إلى مسؤولة الأخلاقيات.
	29. وعملاً بالمنشور الإداري (AI/915/19)، يلتزم من يلي من الموظفين بتقديم بيان سنوي عن إعلان المصالح:
	أ) جميع الموظفين برتبة ف -5 (P-5) وما فوقها.
	ب) كبير موظفي المشتريات وجميع الموظفين الذين تتمثل مهامهم المهنية الرئيسية في شراء السلع والخدمات للمنظمة.
	ب) كبير موظفي المشتريات وجميع الموظفين الذين تتمثل مهامهم المهنية الرئيسية في شراء السلع والخدمات للمنظمة.
	ب) كبير موظفي المشتريات وجميع الموظفين الذين تتمثل مهامهم المهنية الرئيسية في شراء السلع والخدمات للمنظمة.
	ج) مدير الشؤون الإدارية والمالية، رئيس الميزانية والشؤون المالية، أمين خزانة المنظمة وجميع الموظفين الذين تتعلق واجباتهم المهنية الرئيسية باستثمار أصول المنظمة أو أي حسابات ترتبط بها المنظمة أو الأمانة.
	د) الموظفون الذين لهم صلة مباشرة بالمشتريات السرية (الموظفون في فئة الخدمات العامة أو الموظفون في مكتب المستشار القانوني) أو معلومات الاستثمار، أو الذين يبرر انخراطهم في نشاط الشراء لفترة محدودة أو في ظروف استثنائية محددة، ما يبرر تقديمهم لبيان إعلان...
	ه) جميع الموظفين العاملين في لجنة النظر بالمشتريات.
	و) الموظفون الآخرون وغيرهم من المستخدمين والأفراد الذين يعينهم الأمين العام، حيثما يراه مناسبا وضروريا لما فيه مصلحة المنظمة.
	30. قائمة الموظفين المطلوبة لتقديم بيان إعلان المصالح تتلقاها مسؤولة الأخلاقيات من دائرة الموارد البشرية، بإقرار الأمين العام.
	31. في 23 حزيران/يونيو 2020، تلقت مسؤولة الأخلاقيات قائمة اقرها الأمين العام تتضمن أسماء عشرين مسؤولا لغرض استكمال بيان إعلان المصالح لعام 2019.
	32. قامت مسؤولة الأخلاقيات في 1 تموز/يوليو 2020 بتوجيه خطاب شخصي إلى المسؤولين العشرين المعنيين، بمن فيهم الأمين العام، مع طلب تعبئة نموذج إعلان المصالح عبر الإنترنت وتقديمه بحلول 31 تموز/يوليو 2020. ولقد تم استكمال البيانات العشرين.
	33. من بين هؤلاء العشرين، كان هناك ثلاثة عشر موظفًا (65% لم يتم العثور على تضارب فعلي في مصالحهم. ولدى ثلاثة من الموظفين (30%)، كان هناك احتمال ظهور تضارب في المصالح، اثنان (10٪) يعملان مع زوج يعمل في منظومة الأمم المتحدة، وأربعة آخرون (20%) لديهم خيا...
	34.  ومع ذلك، هناك موظف واحد كشف في عام 2018 عن نشاط خارجي مقابل أجر لم يحصل مسبقا على إذن خطي من الأمين العام بشأنه. لكن الموظف قدم بمفعول رجعي تفويضًا كتابيًا من الرئيس التنفيذي للمنظمة مؤرخا في شباط/ فبراير 2019 دون اتباع الممارسات الداخلية المعمول...
	35. أخيرًا، لاحظت مسؤولة الأخلاقيات أيضًا أنه في بعض الحالات لم يتم تعبئة استمارة بيان المصالح مباشرةً من قبل الأشخاص المعينين رسميًا، ولكن من قبل معاونين مقربين، وهذا ليس الغرض من هذه العملية.
	هاء - وضع المعايير ودعم السياسات
	36. عملاً بمقرر المجلس التنفيذي (راجع الفقرات من 13 إلى 15 من هذا التقرير)، اقترحت مسؤولة الأخلاقيات في عام 2020 مراجعة سياسة الحماية من الانتقام في المنظمة (NS/768) لعام 2013 بإضافة "قسم جديد" رقم 9 بشأن الإبلاغ عن ادعاءات سوء السلوك ضد الرئيس التنفي...
	37. سيتعين إجراء تحديثات إضافية لهذه السياسة في الوقت المناسب بما يتماشى مع توصيات وحدة التفتيش المشتركة، لا سيما فيما يتعلق بإدراج آلية خارجية ومستقلة للطعن في القضايا التي يحدد وجود قضية فيها من النظرة الأولى، وكذلك بشأن إجراءات العمل الإعتيادية لحم...
	38. وتتعاون مسؤولة الأخلاقيات مع دائرة الموارد البشرية ومكتب المستشار القانوني في إعداد السياسة المستقبلية للمنظمة بشأن "معالجة التمييز والتحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي، وإساءة استخدام السلطة" بناءً على نشرة الأمين العام للأمم المتحدة (67TST/SGB /201...
	مراجعات لسياسات الأخرى
	39. قدمت مسؤولة الأخلاقيات تعليقات على تقرير برنامج الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لعام 2020 بشأن خطة عمل على نطاق منظومة الأمم المتحدة لتعميم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في كيانات الأمم المتحدة.
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