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 ملخص تنفیذي 

 
األمانةب  العملیستمر   وأولویاتھا  ھیكل  اإلدارة  رؤیة  عن  تقریره  في  العام  األمین  حدده  الذي  النحو   الوثیقة( على 

CE/108/15(b) rev.1  (  الموارد وعدد أقرت  وظائفالفي حدود  معلومات عن   .التي  أیضا  التقریر  ھذا  ویتضمن 
 توزع الموظفین بحسب الجنس. 

الموظفین إلى  المنزل  ب  أوصي  آذار/مارس  العمل من  حالیا  2020منذ  تدریجیا  ، ویجري  المكاتب  إلى  العودة  تنفیذ 
السالمة الالزمة،    نظرا العدوى ومع مراعاة تدابیر  الموظفین وذلك  إلى انخفاض معدالت  حرصا على صحة كافة 

 ورفاھھم.

تم   الشواغر،  إعالنات  إصدار  من  ووظائف.    10  ملءعقب  عدد  2022أبریل  نیسان/  1اعتباًرا  إجمالي  بلغ   ،
 .73موظفًا وعدد حاملي عقود الخدمة  89الموظفین 

 .یبعث على اإلرتیاحفي تقاریر الموارد البشریة السابقة قید التنفیذ بشكل  الذي أعلن    التوجیھ والتأھیلال یزال برنامج  
 .تم توسیعھ لیشمل الموظفین الموجودین في المكتب اإلقلیمي في الریاضقد و

ت األمم المتحدة األخرى، لتقدیم  وكاال  ما یجري في   شیا معالموظفین، تمل  لتقدیم المشورةوظیفة جدیدة  ب  العملیجري  
 .بھذا الشأنالدعم النفسي واالجتماعي للموظفین وتوفیر التدریبات ذات الصلة 

أنظمة تكنولوجیا المعلومات اإللكترونیة، مما یساھم في    تطبیقیتم تحسین كفاءة الموارد الداخلیة المختلفة من خالل  
 .اتباع نھج أكثر استدامة

س  مراجعة  أو  وضع  واختیارویجري  التوظیف  مجاالت  في  السیما  مختلفة،  والتطویر    الموظفین   یاسات  والتعلم 
الموظفین. كما تعمل المنظمة على تطویر سیاساتھا    للمستخدمین غیروالتوازن بین العمل والحیاة واآللیات التعاقدیة  

. كما أطلقت المنظمة دراسة استقصائیة لوحدة التفتیش  المعاملة  ءالجنسي وسوالمتعلقة بالتحرش الجنسي واالستغالل  
 ومعالجة العنصریة والتمییز العنصري. درءالمشتركة بشأن 

http://www.unwto.org/
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 1مشروع مقرر 

 (د)  3البند 
 تقریر الموارد البشریة

 CE/116/3(d)) (الوثیقة 
 

 فیذي،إن المجلس التن

 في التقریر، وقد نظر

 المنظمة؛بالمعلومات المقدمة حول الموارد البشریة في  علما  یحیط .1

یقوم بھ ھؤالء األشخاص حالیا في خدمة المنظمة، ولمساھمتھم في برنامج عملھا،  للعمل الذي    ارتیاحھعن    یعبر  .2
والظروف اإلستثنائیة التي تسبب بھا   المتزایدة التي تتلقاھا المنظمة في إطار مواردھا المحدودة  اتالسیّما في ظل الطلب

 ؛ 19-وباء كوفید

ارتیاحھ   .3 عن  تفشي  یعرب  أثناء  العالمیة  السیاحة  منظمة  في  العاملة  القوة  والمبادرات   19-كوفید    وباء إلدارة 
 الرامیة إلى ضمان صحة جمیع الموظفین ورفاھھم؛ 

لجنة الخدمة المدنیة    اأجرتھ  التيتكلفة المعیشة    ئیة حولستقصاإلاالدراسة  بالمعلومات المقدمة بشأن  یحیط علما   .4
 واقتراح تقاسم تكالیف اتحاد رابطات الموظفین المدنیین الدولیین؛ ،الدولیة

المنظمة ومع مراعاة سیاسات األمم    لما فیھ مصلحة  14) مكررا (أ) من المادة  4(  14االستثناء من المادة    یقر .5
 المتحدة بشأن ھذه المسألة؛ 

 الموظفین الفنیین المبتدئین؛الدول األعضاء على إرسال مقترحات محددة إلى المنظمة لتمویل  یشجع .6

الدول األعضاء على إرسال موظفین على سبیل اإلعارة إلى المنظمة، السیما في ضوء الطلبات المتزایدة  یحث و .7
المحدودة بمواردھا  المملكة    ،للمنظمة  الریاض،  في  األوسط  للشرق  اإلقلیمي  للمكتب  إضافیة  بشریة  موارد  ولضمان 

 العربیة السعودیة.

  

 
 لإلطالع على المقرر النھائي الذي یعتمده المجلس، یرجى مراجعة وثیقة المقررات التي تصدر بنھایة دورة المجلس.  .مشروع مقرر ھذا  1
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  الموارد البشریة في المنظمة  وضع تقریر حول .أوال

الوثیقة  تتضمن -1 حول  ھذه  المعلومات  لغایة    آخر  المنظمة  في  البشریة  الموارد  .  2022  أبریل/نیسان  1وضع 
م الوثیقة أیًضا  وأسوةً ب إحصاءات ُمحدَّثة حول الموظفین ومعلومات  التقاریر السابقة حول الموارد البشریة، تقدِّ

 أخرى عنھم.
 

 المیزانیة الُمعتمدة والھیكل التنظیمي  .ثانیا

(الوثیقة    واألولویات  اإلدارة  رؤیةیستمر إدخال التغییرات اإلداریة التي أشار إلیھا األمین العام في تقریره حول   -2
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 -3 الدرجة، والجنس، والجنسیة، والعمر  بحسب  الموظفین وتوزیعھم   نیسان/أبریل  1على عدد 
الجداول 2022 یُرجى مراجعة  و  4و  3و  2و  1  )،  أدناه.  بالُمدرجة  إلى  أسوةً  المقدَّمة  السابقة  المجلس  التقاریر 

األمم    منظومةبع في  لى التصنیف الوظیفي المتّ ع، یُشار إلى أنَّ التصنیف المعتمد في ھذا اإلطار یرتكز  التنفیذي
د: الفئة الفنیة وما فوق (درجات تتراوح من الفئة الفنیة  ) وفئة الخدمات أمین عام مساعدإلى فئة  1المتحدة الموحَّ

ذلك في برنامج عمل   ویتجلى)؛  7إلى فئة الخدمات العامة    1العامة (درجات تتراوح من فئة الخدمات العامة  
 . المنظمة ومیزانیتھا

 
 2022 نیسان/أبریل 1والجنس بتاریخ  الموظفین بحسب الدرجة: توزیع (أ) 1 الجدول

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

 إناث 9 2 4 7 5 1 29
 ذكور 1 3 7 6 3 2 22

المجموع  10 6 11 13 8 3 51
 الفرعي 

 المجموع
 

 عامة خدمة 
7 

عامة  خدمة 
6  

عامة  خدمة 
5   

عامة  خدمة 
4   

عامة  خدمة 
3  

خدمة 
 الدرجة    2عامة 

 إناث  1 4 1 12 7 25
 ذكور 1 2  4 4 2 13

المجموع  1 3 4 5 16 9 38
 الفرعي 

 
 

 2022 نیسان/أبریل 1الدرجة بتاریخ توزیع الموظفین بحسب  (ب) 1 الجدول
 

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

المجموع  10 6 11 13 8 3 51
 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 16 9 38
 الفرعي 
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 2022 نیسان/أبریل 1بتاریخ  : توزیع الموظفین بحسب الفئة والجنس2 الجدول

 
  وما فوق الفئة الفنیة  الخدمة العامةفئة  المجموع

 إناث 29 25 54
 ذكور 22 13 35
 المجموع 51 38 89

 
 

 المدیر التنفیذي) وظیفة األمین العام و ة: توزیع الموظفین بحسب الفئة والجنسیة (بما في ذلك وظیف3 الجدول
 2022 نیسان/أبریل 1بتاریخ 

 

 
حالیً  -4 وثالثون  اتتمثّل  موظفي    جنسیة)  36(  سبع  فریق  اإلطار  في  ھذا  في  التنویھ  من  بدّ  وال    بالتزاماألمانة. 

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

 
یمثلون   -5 الذكور  60,7اإلناث  یمثل  حین  في  الموظفین،  من  مع  %39,3  تختلف  النسبة  ھذه  أن  العلم  مع   ،%

 الموظفین.اختالف فئات 
 
 
 
 
 
 
 

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

 الجزائر  1 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   2
 كولومبیا   1 جمھوریة مولدوفا  1 

 الجمھوریة الدومینیكیة   1 رومانیا   1
 فرنسا  6 اإلتحاد الروسي  2
 جورجیا  3 المملكة العربیة السعودیة   1
 ألمانیا  1 2 سیشیل   2

 غانا  1 إسبانیا  20 10
 ھنغاریا   1 سویسرا  1
 الھند   المملكة المتحدة  1
 ندونیسیا إ 1  الوالیات المتحدة األمریكیة   1
 إیطالیا 2 4 أوروغواي   1
 لبنان  1 أوزبكستان  1 
 لیتوانیا   1   

    المجموع بحسب الفئة 38 51
    إجمالي عدد الموظفین  89 
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 2022 نیسان/أبریل  1بتاریخ : توزیع الموظفین بحسب الفئة 4 الجدول
 

 الفئة العمریة فئة الخدمة العامة وما فوق الفئة الفنیة  المجموع

18 14 4 30 – 39  
36 19 17 40 – 49 
15 8 7 50 – 54  
11 4 7 55 – 59  
1 1 0 60 
3 1 2 61 
أو ما فوق 62 2 2 1  
 المجموع 38 49 87

 

إداریة    4الجدول   -6 الذین یتولون مناصب  المسؤولین  لفترةٍ زمنیة  وأعاله ال یشمل  وال یشمل    محدودة،الُمعیَّنین 
 .األمین العام

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

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

أدناه معلومات عن عدد حاملي عقود الخدمة الذین یشملھم ھذا المخطط، فیشار إلى    6والجدول    5في الجدول  
 . 2022 نیسان/أبریل 1توزیعھم من حیث الجنس والجنسیة والعمر، بتاریخ 

 
 2022 نیسان/أبریل 1بتاریخ بحسب الفئة والجنسیة  حاملي عقود الخدمة: توزیع 5 الجدول

 
 البلد  إناث ذكور  البلد  إناث ذكور 

 أذربیجان  1 لبنان 1 
 بیالروس  1  المالدیف  1 
 بلجیكا   2 المكسیك   1
 بوسنة والھرسك   1 مقدونیا الشمالیة  1 
    الفلیبین 2 
 شیلي  1 البرتغال 2 
 الصین   1 رومانیا  2 
 كولومبیا   1 سلوفینیا  2 
 مصر 2  إسبانیا  19 11
 فرنسا 2  الجمھوریة العربیة السوریة 1 
 جورجیا 1 1 طاجیكستان   1
 الیونان  1 المملكة المتحدة 2 2
 جمھوریة إیران اإلسالمیة  1  أوروغواي  1 
 إیطالیا 2  أوزبكستان   1
 الیابان  1 فنزویال   1
 كینیا   1   
    المجموع 43 30

    حاملي عقود الخدمةإجمالي  73
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 2022 نیسان/أبریل 1بتاریخ  العمربحسب  حاملي عقود الخدمة: توزیع 6 الجدول

 
 

 العمر
 حاملو 

 عقود الخدمة
 20 أو أقل  29
30 – 39 32 
40 – 49 19 
50 – 54 2 
55 – 59 - 
60 – 61 - 
 - أو أكثر 62

 73 المجموع
 

 منذ صدور التقاریر السابقة حول شؤون الموظفین، حدثت تطورات یشار إلیھا في ما یلي.  -8
 

 العام األمین قرارات

للمادة    -  9 التعیین  15وفقا  العام  األمین  قرر  للموظفین،  اإلداري  النظام  من  أوروسیفیتش السیدة    (ب)    زوریتسا 
في وقت أصبح فیھ عمل األمانة أكثر أھمیة   التعیینیأتي ھذا  . و2من فئة مدیر  منصب المدیر التنفیذي،    في(سیشیل)  

لدول  ل  الخدمات التي نقدمھاتوسیع نطاق  ول  ،من أي وقت مضى من أجل تعافي المجتمعات واالقتصادات ومرونتھا
تحت    بشكل كامل  صالحي لألمم المتحدةوجودنا في اإلقلیم، فضال عن ضرورة تبني اإلطار اإلاألعضاء من خالل  

 ".جدول أعمالنا المشترك"شعار 
 

المنظمة،    -  10 العملحرصا على مصلحة  المادة  4(  14المادة  ب  استثني  (أ) من  العام    ، 14) مكررا  األمین  وقرر 
 المنصب.شیا مع سیاسات األمم المتحدة، مع مراعاة المؤھالت المطلوبة لھذا ازوجة موظف، تم  إجازة توظیف

 
شیا مع المفاوضات بین حكومة الیابان ومنظمة السیاحة العالمیة، ونظرا للظروف االستثنائیة، قرر األمین اتم  -  11

اإلقلیمیة آلسیا   الدائرة، في  1من الفئة الفنیة  ،  برنامج(فرنسا) في منصب مسؤولة    أوریان دیرییرالعام تعیین السیدة  
لدعم اإلقلیمي لمنظمة السیاحة العالمیة آلسیا والمحیط الھادئ في الیابان. وفقًا ومقرھا في مكتب ا  ،والمحیط الھادئ

 العملي إجراء االختیار على أساس تنافسي.من  یعتبرلم و .لموظفینل  النظام الداخلي(أ) من  15للمادة 
 

 19-كوفید  وباء إدارة القوى العاملة في منظمة السیاحة العالمیة أثناء تفشي 
 

أنھ في ضوء    -  12 الدورة    ،19-وباء كوفیدیُذكر  إلى  المقدم  البشریة  الموارد  أُعلن في تقریر  للمجلس   112وكما 
) الموظفین)،  CE/112/3 (d)التنفیذي  إلى  منذ  با  أوصي  المنزل  من  مع  2020مارس  آذار/لعمل  یتماشى  بما   ،

 ومة األمم المتحدة. توصیات الحكومة المضیفة وممارسات المنظمات األخرى التابعة لمنظ
 

قدمت طائفة واسعة من الدعم لجمیع الموظفین للعمل عن بعد، وقدمت المنظمة ندوات مختلفة عبر اإلنترنت    -  13
 اإلجھاد، باإلضافة إلى مجموعة متنوعة من الموارد الطبیة وغیرھا. معالجةعن 

 
عودة  14 تنفیذ  یتم  إسبانیا،  في  اإلصابة  لمعدالت  التدریجي  االنخفاض  ضوء  وفي  للوضع  دقیق  استعراض  بعد   .

  مبنى المقرتم تجھیز  وقد  منظمة، مع االستمرار في الحفاظ على صحة جمیع الموظفین ورفاھھم.  ال  مقرإلى    ھجینة
 لنظافة والتباعد الجسدي والتواصل. ل  مناسبة  لضمان العودة اآلمنة لجمیع الموظفین، وھذا یشمل تدابیر

 
 
 

 عملیات اختیار الموظفین 
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 تم ملء المناصب التالیة:إعالنات الشواغر،  إصداربعد . 15
 
 

الوظیفة والدائرة   رمز الوظیفة الشاغرة 
 والدرجة 

إسم الموظف  
 وجنسیتھ

 مقر العمل 

UNWTO/HHRR/VAC/25/COSE/2020   مترجمة، دائرة خدمات
 المؤتمرات 

 ) 2(ف 

السیدة إیكاتیرینا  
 كوبیلوفا 

 (اإلتحاد الروسي) 

 مدرید
 (إسبانیا)

UNWTO/HHRR/VAC/01/TMIC/2021  برنامج،  كبیر ب مسؤول
دائرة استطالع األسواق  

 والتنافسیة 
 ) 3(ف 

السید میشیل  
 خولیان 

(الجمھوریة  
 الدومینیكیة) 

 مدرید
 (إسبانیا)

UNWTO/HHRR/VAC/01/TMIC/2021  برنامج ،  كبیربمسؤول
دائرة استطالع األسواق  

 والتنافسیة 
 ) 3(ف 

السید خابییر  
 رویسكاس 
 (إسبانیا)

 مدرید
 (إسبانیا)

UNWTO/HHRR/VAC/03/COMM/2021  برنامج،  كبیر بمساعد
 دائرة اإلعالم 
 ) 6(خدمات عامة 

مارینا   ةالسید 
 تیخیرینا 
 (إسبانیا)

 مدرید
 (إسبانیا)

UNWTO/HHRR/VAC/04/STAT/2021 ،مسؤول برنامج 
 دائرة اإلحصاء 

 ) 1(ف 

السیدة لیاندري  
 مورینو
 (فرنسا)

 مدرید
 (إسبانیا)

UNWTO/HHRR/VAC/02/RDAP/2021 ،مسؤول برنامج 
الدائرة اإلقلیمیة آلسیا  

 والمحیط الھادئ 
 ) 1(ف 

 السید لي یانغ 
 (الصین) 

 مدرید
 (إسبانیا)

UNWTO/HHRR/VAC/08/INNO/2021 ،مسؤول برنامج 
دائرة اإلبتكار والتعلیم  

 واإلستثمار
 ) 2(ف 

السید إسماعیل  
 مغفور 

 (الجزائر)

 الریاض 
(المملكة 
العربیة  
 السعودیة) 

UNWTO/HHRR/VAC/20/TMIC/2021   مسؤول برنامج، دائرة
استطالع األسواق  

 والتنافسیة 
 ) 2(ف 

السیدة فیدیریكا  
 لیلیتشي 
 (إیطالیا)

 الریاض 
(المملكة 
العربیة  
 السعودیة) 

UNWTO/HHRR/VAC/25/TMIC/2021  برنامج،  كبیر ب مسؤول
دائرة استطالع األسواق  

 والتنافسیة 
 ) 2(ف 

السیدة باتریسیا  
 كارمونا
 ((إسبانیا)

 مدرید
 (إسبانیا)

UNWTO/HHRR/VAC/26/TMIC/2021 برنامج،  ب كبیرة مساعدة
استطالع األسواق  دائرة 

 والتنافسیة 
 ) 7خدمات عامة (

السیدة سولیداد  
 غاییدو 

 (إیطالیا)

 مدرید
 (إسبانیا)

 
 

إعالنات الشواغر، تجري حالیا عملیة التعیین واالختیار للوظائف التالیة. وسیتم اإلبالغ عن نتائج   إصداربعد   -16
 عملیات االختیار في تقریر الحق للموارد البشریة. 

 
) P-3(  3جیا المعلومات واإلتصاالت، من الفئة الفنیة لومدیر، دائرة تكنو )أ(

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

 P-4 ((UNWTO/HHRR/VAC/06/STAT/2021)( 4من الفئة الفنیة  رئیس، دائرة اإلحصاء )ب(
 

 ، دائرة استطالع األسواق والتنافسیة)P-4( 4برنامج، من الفئة الفنیة  منسق )ج(
(UNWTO/HHRR/VAC/39/INNO/2021)  المكتب اإلقلیمي للشرق األوسط 

 
 ، دائرة استطالع األسواق والتنافسیة)P-4( 4برنامج، من الفئة الفنیة  منسق )د(

(UNWTO/HHRR/VAC/38/INNO/2021)  المكتب اإلقلیمي للشرق األوسط 
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، )G-7( 7، من فئة الخدمات العامة تكنولوجیا المعلومات واإلتصاالتلخدمات، دائرة كبیر لمساعد  )ه(
(UNWTO/HHRR/VAC/40/ICTC/2021) 

 
،  )G-7( 7، من فئة الخدمات العامة المیزانیة والمالیةلخدمات، دائرة كبیر لمساعد  )و(

(UNWTO/HHRR/VAC/41/BDFN/2021) 
 

 دائرة اإلبتكار والتعلیم واإلستثمار، )P-2( 2مسؤول برنامج، من الفئة الفنیة  )ز(
(UNWTO/HHRR/VAC/29/IEID/2021) 

 
)، الدائرة اإلقلیمیة للقارة األمریكیة  P-5( 5مدیر، من الفئة الفنیة  )ح(

(UNWTO/HHRR/VAC/01/RDAM/2022) 
 

 العملیات اإلداریة الداخلیة وأدوات الموارد البشریة

یجري تحسین كفاءة الموارد الداخلیة من خالل تنفیذ نظام إلكتروني لتكنولوجیا المعلومات، مما یسمح للمنظمة   -17
للعمالء وحلول تعتمد على البیانات، مما    تستجیببتوفیر عملیة أكثر كفاءة موجھة لخدمة العمالء، واتصاالت  
 المستدامة لألمم المتحدة.یساھم في اتباع نھج أكثر استدامة تتماشى مع أھداف التنمیة 

 المنظور الجنساني والتنوع 

منظمةال  تعزیزا -18 العالمیة  لتزام  الجنساني، واصلت    السیاحة  المنظور  إطار خطة  البتعمیم مراعاة  تنفیذ  منظمة 
 المتحدة). العمل على نطاق منظومة األمم المتحدة لتعمیم المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة (خطة عمل األمم 
 

توفیر قدر لكجزء من جھودھا لضمان التكافؤ بین الجنسین في جمیع أنحاء المنظمة ومنظومة األمم المتحدة، و -19
على مستوى منظومة   المعلوماتفي لوحة    2021أكبر من الشفافیة، تشارك منظمة السیاحة العالمیة منذ عام  

تقدم بیانات محدثة عن تمثیل ھي  و  ،لوحة األولى من نوعھاال  ھذه  تُعدواألمم المتحدة بشأن التكافؤ بین الجنسین.  
 النساء والرجال عبر منظومة األمم المتحدة.

 دراسة استقصائیة حول تكلفة المعیشة قامت بھا لجنة الخدمة المدنیة الدولیة

رت لجنة الخدمة المدنیة الدولیة دراسة استقصائیة لمواقع العمل بغرض تحدید تسویة  ، أج2021في نھایة عام   -20
لموظفین في الفئة الفنیة وما فوقھا مقارنة  سر  مقر العمل وتقییم أنماط اإلنفاق وغیرھا من خصائص المعیشیة أل 

المذكورة   االستقصائیة  الدراسة  إجراء  ویتم  نیویورك.  في  المعیشة  خمسمرة  بتكلفة  مراكز    كل  في  سنوات 
 . 2022أغسطس وآب/یونیو حزیران/ ما بینالعمل بالمقر. ومن المتوقع اإلعالن عن نتائج االستطالع 

 اتحاد رابطات الموظفین المدنیین الدولیین  تكالیف تقاسماقتراح 

، قررت المنظمة المشاركة في اقتراح تقاسم التكالیف بشأن نماذج التمویل للمسؤولین المنتخبین 2022في عام   -21
  فریق العمل المخصص   من اتحاد رابطات الموظفین المدنیین الدولیین، بما یتماشى مع التوصیات الصادرة عن

 .وحدة التفتیش المشتركة واللجنة اإلداریة الرفیعة المستوىل
 

عام  یمث -22 في  أُنشئ  الذي  الدولیین،  المدنیین  الموظفین  رابطات  اتحاد  الموظفین  1952ل  اتحادات   / رابطات   ،
الوكاالت مستوى  على  فیھ  المدنیة    ،األعضاء  الخدمة  لجنة  (في  المتحدة  لألمم  الموحد  النظام  مستوى  وعلى 

المستوى، الرفیعة  اإلداریة  واللجنة  التنفیذیین،  الرؤساء  ومجلس  وصندوق    الدولیة،  البشریة،  الموارد  وشبكة 
و المتحدة،  لألمم  التقاعدیة  األمنیةالالمعاشات  المسائل  إلدارة  الوكاالت  بین  المشتركة  والمنتدیات  شبكة   ،

قررت اللجنة االستشاریة المعنیة بالمسائل اإلداریة على مستوى ووالكیانات األخرى المشتركة بین الوكاالت).  
الموظفین المحلیة ینبغي أن تثیر المسائل   اتحادات/    رابطات، أن  1973دة، في عام  النظام الموحد لألمم المتح

ذات األھمیة العامة من خالل اتحاد رابطات الموظفین المدنیین الدولیین، حیث كان من المستحیل توقع تمثیل  
 الموظفین الفردیة على مستوى النظام الموحد.  اتحادات/  رابطات
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الصادر في كانون األول/دیسمبر    )(XXIX) 3357(  لألمم المتحدة، من خالل قرارھا  اعترفت الجمعیة العامة -23
، باتحاد رابطات الموظفین المدنیین الدولیین بصفتھ محاورا تستشیره لجنة الخدمة المدنیة الدولیة لتمثیل 1974

من نظامھا األساسي. ولتسھیل    28و،  25،  24،  17،  12،  4أعضائھا، على النحو المنصوص علیھ في المادة  
في عام   التأكید  اإلداریة  بالمسائل  المعنیة  االستشاریة  اللجنة  أعادت  العملیة،  الكامل    1980ھذه  اإلفراج  على 

دائًما وفقًا لتقدیر المنظمات المستخدمة. یتم  المدفوع عن رئیس االتحاد وأمینھ العام. ومع ذلك، كان ھذا اإلفراج  
مدفوع األجر.    إفراجالمنظمات منح  فیھا  اقف في كل من الماضي البعید والقریب رفضت  مو  برزت وبالتالي،  

الرفض ھذه،   اللجنة االستشاریة لشؤون اإلدارة والمیزانیة ترتیبات مخصصة    اتخذتولمعالجة بعض حاالت 
في موظف  والبدالت ألي  بالراتب  المتعلقة  التكالیف  تقاسم  یتم  بموجبھا  والتي  التكالیف  رابطات    لتقاسم  اتحاد 

المنصب ھذا  في  الدولیین  المدنیین  وذلكالموظفین  لدیھا    ،  التي  المنظمات  موظفین    اتحادات/    رابطاتبین 
  2012منتسبة إلى االتحاد. وأعید التأكید على مبدأ تقاسم التكالیف في تقریر وحدة التفتیش المشتركة في عام  

 لمتحدة المتخصصة والنظام الموحد.بعنوان عالقات إدارة الموظفین في وكاالت األمم ا
 

أن ینتمو -24 الدولیین من سبعة أعضاء منتخبین، یجب  المدنیین  الموظفین  التنفیذیة التحاد رابطات  اللجنة    ا تتألف 
اثنین فقط من    اإلفراج عنتم  وقد  / اتحادات مختلفة، وفقًا للنظام األساسي التحاد الموظفین.    رابطاتإلى سبع  

یس واألمین العام) على أساس التفرغ الكامل من منظماتھم، وتدفع رواتبھم وبدالتھم حالیًا  (الرئ الموظفینھؤالء 
 في اتحاد رابطات الموظفین المدنیین الدولیین. كموظفینأثناء خدمتھم   التي أفرجت عنھممن قبل المنظمات 

 
تضم   -25 التي  المنظمات  إلى  موجھ  الموظفین    نموظفی  اتحادات/    رابطاتاالقتراح  رابطات  اتحاد  في  أعضاء 

ھ كما  الدولیین،  العالمیة،    يالمدنیین  السیاحة  منظمة  في  تكلفة  وذلك  الحال  االتحاد   تفرغلتقاسم  موظفي 
تمویل ال عوضا عن ،نفسھتحاد  الرئیس اتحاد رابطات الموظفین المدنیین الدولیین واألمین العام ل ، أيالمنتخبین
البالكامل   المنظمة  قبل  عنھ  من  باإلفراج  قامت  یحدث تي  عام    كما  التفاھم 1980منذ  مذكرة  خالل  من   ،

 المشتركة بین الوكاالت التي تدیرھا أمانة مجلس الرؤساء التنفیذیین نیابة عن اللجنة اإلداریة الرفیعة المستوى.

 الموظفین واستقبالھم  توجیھ

لضمان أن یكون الموظفون المعینون  إلداریة،  كما سبق في تقاریر سابقة للموارد البشریة قدمت إلى األجھزة ا  -26
حدیثًا على استعداد ألداء دورھم الجدید وأن یكونوا على درایة بالمنظمة، مما یساعدھم على أن یصبحوا فعالین 

في   أنجز  وقد  حدیثًا،  المعینین  للموظفین  توجیھي  برنامج  إعداد  تم  ممكن،  وقت  أقرب  یتوزع  .  2021في 
إصدار كتیب توجیھي لتوفیر معلومات عملیة   )1(  تتكون من  ثالث مراحل رئیسیة  عامة علىبصورة    البرنامج

الذین یقدمون معلومات    المستخدمینموقع إنترانت جدید لجمیع  )  2(  األمانة؛للموظفین الجدد الذین یصلون إلى  
تم إعداده بالتنسیق مع  الجدد، ی  للوافدینتدریب إلزامي  )  3؛ (اإلداریة  والمستحقات ذات صلة حول اإلجراءات  

منظمة، مع معلومات قیمة تتعلق بمھمة المنظمة وأھدافھا وغایاتھا وقیمھا وكفاءاتھا واإلجراءات  ال  دوائر جمیع  
وقد    الجدد.  بالوافدین  ترحببیئة إیجابیة    إیجاداالستمرار في    ویرمي ھذا البرنامج أیضا إلى الداخلیة واألنشطة.  

 المكتب اإلقلیمي الذي أنشئ مؤخرا في الریاض.  تم توسیع ھذا البرنامج لیشمل

 الصحة والرفاه 

لوباء   -27 أكثر    ازدادت،  19-كوفیدنتیجة  والرفاه  الصحة  موظفو  فأكثرأھمیة  تكیف  الوباء،  بدایة  منذ  منظمة ال. 
الصحة العقلیة ورفاه موظفیھا في غایة األھمیة.   ،بالنسبة للمنظمة  بسرعة وبشكل جید للغایة مع الواقع الجدید.

مدركة  العالمیة  السیاحة  منظمة  تظل  مثیل،  لھا  یسبق  لم  الوباء  عن  الناجمة  التحدیات  أن  من  الرغم  على 
المنظمة   تقوم  وبالتالي  موظفیھا،  ورفاه  العقلیة  الصحة  على  بُعد  عن  العمل  استمرار  یفرضھا  التي  للتحدیات 

 .ستراتیجیات الصحة والرفاه في أنشطتھا األساسیةالعدید من ا بإدراج
 

المنظمة    تعملوعقب المشاورات مع األمم المتحدة،   ، 19-وباء كوفید  في ضوء الظروف الصعبة الناجمة عن -28
للموظفین المشورة  تقدیم  لموظفي    ما،  على  واالجتماعیة  النفسیة  الخدمات  تقدیم  إلى  ودعمھم، الیھدف  منظمة 

ت التي تتكیف مع احتیاجاتھم من أجل االستعداد للتعامل بشكل إیجابي مع اإلجھاد، وكذلك وتدریبھم على األدوا
 وموظفیھا. تطویر التدریبات واآللیات المناسبة لصالح المنظمة 

 
األول/في   -29 األمم 2021أكتوبر  تشرین  لشھر  المتحدة  األمم  منظومة  نطاق  على  مبادرة  في  المنظمة  شاركت   ،

 .للصحة العقلیة، حیث قدمت معلومات وموارد مخصصة لجمیع الموظفینالمتحدة العالمي 
 

وشاركت المنظمة أیضاً في دراسة استقصائیة لتقییم مخاطر صحة وسالمة الموظفین على نطاق منظومة األمم   -30
وفھم   ومواجھتھاتھدف إلى تقییم مخاطر الصحة والسالمة الحالیة التي تواجھ موظفي األمم المتحدة    ،المتحدة
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البدنیة والعقلیة    الوباءتأثیر   العاملة في  لعلى الصحة  لالمنظمة    وستسترشدمنظمة.  اللقوة  الدراسة  تطویر بھذه 
 .وتعدیل استراتیجیات الصحة والرفاه

 
 ومعالجة العنصریة والتمییز العنصري  درءدراسة استقصائیة أجرتھا وحدة التفتیش المشتركة بشأن 

العنصریة والتمییز العنصري في    درءفي إطار استعراض أجرتھ وحدة التفتیش المشتركة بشأن تدابیر وآلیات   -31
موظفو   شارك  لھما،  والتصدي  المتحدة  األمم  منظومة  شبكة المؤسسات  على  استقصائیة  دراسة  في  منظمة 

الموضوع.   بشأن  لجمع تصورات  لتوجیھ واإلنترنت  المعلومات  لغات وستستخدم  بثالث  االستطالع  توفیر  تم 
 . السیاسات وتعزیز المساءلة وإدخال تحسینات في جمیع الجھود المبذولة لمكافحة التمییز

 السیاسات 

اإلدارة  -32 ضمان  مع  المتحدة  لألمم  األخرى  الموحد  النظام  منظمات  مع  للسیاسات  المستمرة  المواءمة  لضمان 
للموارد، التوظیف    الفعالة  مجاالت  في  سیما  وال  تنقیحھا،  أو  السیاسات  من  العدید  وضع  واختیار  یجري 

 مع المستخدمین غیروآلیات التعاقد    األبویة،  اإلجازاتو  ،، والتعلم والتطویر، وترتیبات العمل المرنةالموظفین
الجنسي واالستغ التحرش  المنظمة على تطویر سیاساتھا في مجاالت  تعمل  الجنسي وسوء  الل  الموظفین. كما 

 المعاملة.
 

 باإلعارة  الموظفون

اھتماٌم متزایدٌ من جانب الدول األعضاء في إطار إمكانیة بناء القدرات التي تتیحھا المنظمة،  ، ھناك  2022في   -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  تفاھمیشاركوا  الترتیب رسمیًا من خالل مذكرة  ھذا  ویُنفَّذ   . .  
والدول األعضاء مدعوة بشكل خاص لإلفادة من ھذا الخیار، السیما بالنظر إلى الحرص على توفیر المزید من  

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

 الموظفون الفنیون المبتدئون 

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

 . طریق تمویل المنصب المعني من خالل ھذا اإلتفاق اإلطاري

 

*** 
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