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 ملخص تنفیذي 

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

CE/108/5(b) rev.1  (  وعدد الموارد  حدود  أُ   وظائفالفي  أیضً   .ترَّ قِ التي  التقریر  ھذا  عن ویتضمن  معلومات  ا 
 الجنس. توزع الموظفین بحسب 

الموظفین  أوصيَ  المنزل  ب  إلى  آذار/مارس  العمل من  حالیً 2020منذ  تدریجیً ا  ، ویجري  المكاتب  إلى  العودة  ا  تنفیذ 
السالمة الالزمة،    انظرً  العدوى ومع مراعاة تدابیر  الموظفین حرصً وذلك  إلى انخفاض معدالت  ا على صحة كافة 

 ورفاھھم.

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

 ،رتیاحیبعث على االفي تقاریر الموارد البشریة السابقة قید التنفیذ بشكل  علن الذي أُ   التوجیھ والتأھیلال یزال برنامج 
 .تم توسیعھ لیشمل الموظفین الموجودین في المكتب اإلقلیمي في الریاضقد و

وكاالت األمم المتحدة األخرى، لتقدیم    ما یجري في   ا معشیً الموظفین، تمل  لتقدیم المشورةوظیفة جدیدة  ب  العملیجري  
 .بھذا الشأنسي واالجتماعي للموظفین وتوفیر التدریبات ذات الصلة الدعم النف

أنظمة تكنولوجیا المعلومات اإللكترونیة، مما یساھم في    تطبیقیتم تحسین كفاءة الموارد الداخلیة المختلفة من خالل  
 .ج أكثر استدامةھُ اتباع نُ 

ال مختلفة،  سیاسات  مراجعة  أو  وضع  مجاالت    ویجري  في  واختیارسیما  والتطویر    الموظفین  التوظیف  والتعلم 
الموظفین. كما تعمل المنظمة على تطویر سیاساتھا    مین غیرللمستخدَ والتوازن بین العمل والحیاة واآللیات التعاقدیة  

الجنسي واالستغالل   بالتحرش  التفتیش  و.  المعاملة  ءالجنسي وسو المتعلقة  المنظمة دراسة استقصائیة لوحدة  أطلقت 
 .ومعالجة العنصریة والتمییز العنصري درءتركة بشأن المش

العالمیة   السیاحة  بمنظمة  ذات صلة  أحكام  عن  معلومات  أیًضا  التقریر  ھذا  اإلداریة یتضمن  المحكمة  عن  صادرة 
 لمنظمة العمل الدولیة. 

لمسؤول المستقل  یشمالتقریر  الذي  األخالقیات  من  ة  الفترة    2022نیسان/أبریل    30إلى    2021یار/مایو  أ  1ل 
 مرفق بھذه الوثیقة (المرفق األول).

http://www.unwto.org/
https://webunwto.s3-eu-west-1.amazonaws.com/imported_images/49707/ce108_5_b_management_vision_and_priorities_rev1_en.pdf
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 1مشروع مقرر 

 (د)  3البند 
 تقریر الموارد البشریة

 CE/116/3(d) rev.2) (الوثیقة
 

 فیذي،إن المجلس التن

 في التقریر، وقد نظر

 بالمعلومات المقدمة حول الموارد البشریة في المنظمة؛ا علمً  یحیط .1

ا في خدمة المنظمة، ولمساھمتھم في برنامج عملھا،  یقوم بھ ھؤالء األشخاص حالیً للعمل الذي    ارتیاحھعن    یعبر  .2
ت بھا  ستثنائیة التي تسببوالظروف اال المتزایدة التي تتلقاھا المنظمة في إطار مواردھا المحدودة اتالطلبسیّما في ظل  ال

 ؛ 19-كوفید جائحة

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

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

المنظمة ومع مراعاة   لما فیھ مصلحة  النظام اإلداري للموظفین من  (أ)    ) مكرر4(  14من المادة  االستثناء    یقر .5
 سیاسات األمم المتحدة بشأن ھذه المسألة؛ 

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

سیما في ضوء الطلبات المتزایدة   سبیل اإلعارة إلى المنظمة، الالدول األعضاء على إرسال موظفین على  یحث   .7
المحدودة بمواردھا  ا  ،للمنظمة  في  األوسط  للشرق  اإلقلیمي  للمكتب  إضافیة  بشریة  موارد  المملكة  ولضمان  لریاض، 

 ؛العربیة السعودیة

نیسان/أبریل   30إلى    2021یار/مایو  أ  1  مسؤولة األخالقیات على تقریرھا حول األنشطة المنفذة من  یشكرو .8
2022 . 

  

 
 یعتمده المجلس، یرجى مراجعة وثیقة المقررات التي تصدر بنھایة دورة المجلس. طالع على المقرر النھائي الذي  لال .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  التقاریر السابقة حول الموارد البشریة، تُ وأسوةً ب إحصاءات ُمحدَّثة حول الموظفین ومعلومات  قدِّ

عنھم. الممتدة    أخرى  الفترة  عن  األخالقیات  لمسؤولة  السنوي  التقریر  على  تشتمل  ذلك،  على   1  منعالوةً 
 . 2022نیسان/أبریل  30إلى    2021أیار/مایو 

 

 المیزانیة الُمعتمدة والھیكل التنظیمي  .ثانیا

(الوثیقة    یاتواألولو  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

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

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

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

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

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

 إناث 9 3 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  الموظفین بحسب الفئة والجنس: توزیع 2 الجدول

 
  وما فوق الفئة الفنیة  فئة الخدمة العامة المجموع

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

 
 

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

 

 
حالیً  -4 موظفي    جنسیة)  36(  وثالثون  ست  اتتمثّل  فریق  اإلطار  في  ھذا  في  التنویھ  من  بدّ  وال   بالتزام األمانة. 

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

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

 اختالف فئات الموظفین.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  الفئة الفنیة
  الفئة الفنیة البلد  فئة الخدمة العامة وما فوق 

 البلد  فئة الخدمة العامة وما فوق 

 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
تحاد الروسياال  2  فرنسا  6 
 جورجیا  3 المملكة العربیة السعودیة   1
 ألمانیا  1 2 سیشیل   2

 غانا 1  إسبانیا  20 10
 ھنغاریا   1 سویسرا 1 

 ندونیسیا إ 1  المملكة المتحدة  1
 إیطالیا 2 4 الوالیات المتحدة األمریكیة  1 

 لبنان  1 أوروغواي   1
 لیتوانیا  1  أوزبكستان  1 
      

    المجموع بحسب الفئة 38 51
    إجمالي عدد الموظفین  89 
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 2022 نیسان/أبریل 1بتاریخ الفئة العمر و : توزیع الموظفین بحسب4 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 1 2 3  
 المجموع 38 49 87

 

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

 
ا  ، تم تنفیذ مخطط جدید اعتبارً 103تقریر الموارد البشریة إلى المجلس التنفیذي في دورتھ  كر في  كما سبق وذُ  -7

الثاني/ینایر    1من   وذلك    2016كانون  المنظمة،  في  للموظفین  اإلداري  للنظام  الخاضعین  غیر  للمستخدمین 

 المجلس التنفیذي م إلى  قدَّ تُ . وA.385ساس التوصیات الواردة في مشروع تقریر وحدة التفتیش المشتركة  أعلى  

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 والجنس  بحسب الجنسیة  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 
 شیلي  1 الفلیبین 2 
 الصین   1 البرتغال 2 
 كولومبیا   1 رومانیا  2 
 مصر 2  سلوفینیا  2 
 فرنسا 2  إسبانیا  19 11
 جورجیا 1  الجمھوریة العربیة السوریة 1 
 الیونان  1 طاجیكستان   1
 جمھوریة إیران اإلسالمیة  1  المملكة المتحدة 2 2
 إیطالیا 2 2 أوروغواي  1 
 الیابان  1 أوزبكستان   1
 كینیا   1 فنزویال   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 0 
60 – 61 0 
 0 أو أكثر 62

 73 المجموع
 

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

 العام  األمین مقررات

للمادة  وفقً   -  9 األ  15ا  النظام  من  العام    ساسي(ب)  األمین  قرر  أوروسیفیتش السیدة    تعیینللموظفین،    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   عن ضرورة تبني اإلطار اإلصالحي لألمم المتحدةوجودنا في اإلقلیم، فضًال األعضاء من خالل  

 ".المشتركجدول أعمالنا "شعار 
 

وقرر   ،النظام اإلداري للموظفین) مكرر (أ) من  4(   14المادة  ب  ثني العملاستُ ا على مصلحة المنظمة،  حرصً   -  10
ا مع سیاسات األمم المتحدة، مع مراعاة المؤھالت المطلوبة لھذا شیً ازوجة موظف، تم  إجازة توظیفاألمین العام  

 المنصب.
 

ا للظروف االستثنائیة، قرر األمین المفاوضات بین حكومة الیابان ومنظمة السیاحة العالمیة، ونظرً ا مع  شیً اتم  -  11
اإلقلیمیة آلسیا   الدائرة، في  1من الفئة الفنیة  ،  برنامج(فرنسا) في منصب مسؤولة    أوریان دیرییرالعام تعیین السیدة  

ومقرھا في مكتب الدعم اإلقلیمي لمنظمة السیاحة العالمیة آلسیا والمحیط الھادئ في الیابان. وفقًا   ،والمحیط الھادئ
 العملي إجراء االختیار على أساس تنافسي.من  رعتبَ یُ لم  ،لموظفینل األساسيالنظام (أ) من  15للمادة 

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

 
للمجلس   112وكما أُعلن في تقریر الموارد البشریة المقدم إلى الدورة    ،19-كوفید  جائحةیُذكر أنھ في ضوء    -  12

) الموظفین  أوصيَ )،  CE/112/3 (d)التنفیذي  منذ  با  إلى  المنزل  من  مع  2020مارس  آذار/لعمل  یتماشى  بما   ،
 المنظمات األخرى التابعة لمنظومة األمم المتحدة. توصیات الحكومة المضیفة وممارسات 

 
ت طائفة واسعة من الدعم لجمیع الموظفین للعمل عن بعد، وقدمت المنظمة ندوات مختلفة عبر اإلنترنت  مَ دِّ قُ   -  13

 اإلجھاد، باإلضافة إلى مجموعة متنوعة من الموارد الطبیة وغیرھا. معالجةعن 
 

وفي  14 للوضع  دقیق  استعراض  بعد  عودة  .  تنفیذ  یتم  إسبانیا،  في  اإلصابة  لمعدالت  التدریجي  االنخفاض  ضوء 
  مبنى المقرتم تجھیز  وقد  منظمة، مع االستمرار في الحفاظ على صحة جمیع الموظفین ورفاھھم.  ال  مقرإلى    ھجینة

 المالئم.  والتواصلجسدي والتباعد الالصحیة لنظافة ل 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 اللغة   مترجمة)
، دائرة خدمات  الروسیة)

 المؤتمرات 
 ) 2(ف 

السیدة إیكاتیرینا  
 كوبیلوفا 

 تحاد الروسي) (اال

 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  برنامجب  كبیرمسؤول ،  
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 
بتكار والتعلیم  دائرة اال

 ستثمارواال
 ) 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)

 
 

تعیین واالختیار للوظائف التالیة. وسیتم اإلبالغ عن نتائج الا عملیة  نات الشواغر، تجري حالیً إعال  إصداربعد   -16
 عملیات االختیار في تقریر الحق للموارد البشریة. 

 
) P-3(  3تصاالت، من الفئة الفنیة جیا المعلومات وااللودائرة تكنومدیر،  )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 
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 ، دائرة استطالع األسواق والتنافسیة)P-4( 4برنامج، من الفئة الفنیة  منسق ) د(
(UNWTO/HHRR/VAC/38/TMIC/2021)   المكتب اإلقلیمي للشرق األوسط 

 

، )G-7( 7، من فئة الخدمات العامة تصاالتتكنولوجیا المعلومات واال لخدمات، 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) 
 

 ستثماربتكار والتعلیم واالدائرة اال، )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
ما  بللعمالء وحلول تعتمد على البیانات،    تستجیببتوفیر عملیة أكثر كفاءة موجھة لخدمة العمالء، واتصاالت  

 التنمیة المستدامة لألمم المتحدة.تماشى مع أھداف ییساھم في اتباع نھج أكثر استدامة 

 المنظور الجنساني والتنوع 

منظمةال  اتعزیزً  -18 العالمیة  لتزام  الجنساني، واصلت    السیاحة  المنظور  إطار  البتعمیم مراعاة  تنفیذ  خطة  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

، أجرت لجنة الخدمة المدنیة الدولیة دراسة استقصائیة لمواقع العمل بغرض تحدید تسویة  2021في نھایة عام   -20
من   وغیرھا  اإلنفاق  أنماط  وتقییم  العمل  ألالمقر  المعیشیة  فوقھا سر  خصائص  وما  الفنیة  الفئة  في  لموظفین 

االستقص  مقارنةً  الدراسة  إجراء  ویتم  نیویورك.  في  المعیشة  المذكورة  بتكلفة  في  مرة  ائیة  سنوات  خمس  كل 
 . 2022أغسطس وآب/یونیو حزیران/ ما بینمراكز العمل بالمقر. ومن المتوقع اإلعالن عن نتائج االستطالع  

 اتحاد رابطات الموظفین المدنیین الدولیین  تكالیف تقاسماقتراح 

اذج التمویل للمسؤولین المنتخبین ، قررت المنظمة المشاركة في اقتراح تقاسم التكالیف بشأن نم2022في 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   -22 في  أُنشئ  الذي  الدولیین،  المدنیین  الموظفین  رابطات  اتحاد  الموظفین  1952یمثل  رابطات/اتحادات   ،
الوكاالت مستوى  على  فیھ  المدنیة    ،األعضاء  الخدمة  لجنة  (في  المتحدة  لألمم  الموحد  النظام  مستوى  وعلى 

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

قررت اللجنة االستشاریة المعنیة بالمسائل اإلداریة على مستوى ووالكیانات األخرى المشتركة بین الوكاالت).  
یر المسائل  الموظفین المحلیة ینبغي أن تث  اتحادات/رابطات، أن  1973النظام الموحد لألمم المتحدة، في عام  
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ذات األھمیة العامة من خالل اتحاد رابطات الموظفین المدنیین الدولیین، حیث كان من المستحیل توقع تمثیل  
 الموظفین الفردیة على مستوى النظام الموحد.  اتحادات/رابطات

 
دیسمبر  الصادر في كانون األول/  )(XXIX) 3357(  اعترفت الجمعیة العامة لألمم المتحدة، من خالل قرارھا -23

ا تستشیره لجنة الخدمة المدنیة الدولیة لتمثیل ، باتحاد رابطات الموظفین المدنیین الدولیین بصفتھ محاورً 1974
من نظامھا األساسي. ولتسھیل   28و، 25، 24،  17، 12، 4 موادأعضائھا، على النحو المنصوص علیھ في ال

بالمسائل المعنیة  االستشاریة  اللجنة  أعادت  العملیة،  في عام    ھذه  التأكید  الكامل    1980اإلداریة  اإلفراج  على 
دائًما وفقًا لتقدیر المنظمات المستخدمة. یتم  المدفوع عن رئیس االتحاد وأمینھ العام. ومع ذلك، كان ھذا اإلفراج  

مدفوع األجر.    إفراجالمنظمات منح  فیھا  مواقف في كل من الماضي البعید والقریب رفضت    برزت وبالتالي،  
الرفض ھذه،   اللجنة االستشاریة لشؤون اإلدارة والمیزانیة ترتیبات مخصصة    اتخذتولمعالجة بعض حاالت 

رابطات   اتحاد  في  موظف  والبدالت ألي  بالراتب  المتعلقة  التكالیف  تقاسم  یتم  بموجبھا  والتي  التكالیف  لتقاسم 
موظفین منتسبة   اتحادات/رابطاتن المنظمات التي لدیھا  بی  ، وذلك الموظفین المدنیین الدولیین في ھذا المنصب

بعنوان    2012عید التأكید على مبدأ تقاسم التكالیف في تقریر وحدة التفتیش المشتركة في عام  إلى االتحاد. وأُ 
 عالقات إدارة الموظفین في وكاالت األمم المتحدة المتخصصة والنظام الموحد.

 
التنفیذیة التحاد ر -24 اللجنة  أن ینتموتتألف  الدولیین من سبعة أعضاء منتخبین، یجب  المدنیین  الموظفین    ا ابطات 

الموظفین.  /رابطاتإلى سبع   األساسي التحاد  للنظام  وفقًا  فقط من    اإلفراج عنتم  وقد  اتحادات مختلفة،  اثنین 
بھم وبدالتھم حالیًا  ع رواتدفَ (الرئیس واألمین العام) على أساس التفرغ الكامل من منظماتھم، وتُ  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،  السیاحة    يالمدنیین  منظمة  في  تكلفة  وذلك  العالمیة،  الحال  االتحاد   تفرغلتقاسم  موظفي 

تمویل ال ا عنعوضً  ،نفسھتحاد  الرئیس اتحاد رابطات الموظفین المدنیین الدولیین واألمین العام ل ، أيالمنتخبین
عنھ  بالكامل   باإلفراج  قامت  التي  المنظمة  قبل  یحدث من  عام    كما  التفاھم 1980منذ  مذكرة  خالل  من   ،

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

 الموظفین واستقبالھم  توجیھ

لضمان أن یكون الموظفون المعینون  ت إلى األجھزة اإلداریة،  مَ دِّ في تقاریر سابقة للموارد البشریة قُ   أُعِلنكما   -26
ا على استعداد ألداء دورھم الجدید وأن یكونوا على درایة بالمنظمة، مما یساعدھم على أن یصبحوا فعالین ثً حدی

حدی المعینین  للموظفین  توجیھي  برنامج  إعداد  تم  ممكن،  وقت  أقرب  أُ ثً في  وقد  في  ا،  یتوزع  .  2021نجز 
إصدار كتیب توجیھي لتوفیر معلومات عملیة   )1(  تتكون من  ثالث مراحل رئیسیة  بصورة عامة على  مجالبرنا

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

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

، تم إیقاف 2021في عام    ا في الریاض.وقد تم توسیع ھذا البرنامج لیشمل المكتب اإلقلیمي الذي أنشئ مؤخرً 
حول   اإللزامیة  إلكتروني)"  یات"األخالقالدورة  (تعلم  اختصاصات والنزاھة  ضمن  وتنفیذھا  تطویرھا  یقع   .

وفقً   ةمسؤول في    ة"تقریر مسؤولمن    7للفقرة    ااألخالقیات  تنفیذھا  تم  التي  األنشطة  -2021األخالقیات حول 
 األول. مرفقفي ال الملحق، "2022

 الصحة والرفاه 

أكثر    ازدادت،  19-كوفید  جائحةل  نتیجةً  -27 الصحة والرفاه  تكیف موظفو  فأكثرأھمیة  الوباء،  بدایة  منظمة ال. منذ 
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
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المنظمة    تعملوعقب المشاورات مع األمم المتحدة،   ،19-كوفید  جائحة  في ضوء الظروف الصعبة الناجمة عن -28

للموظفین المشورة  تقدیم  لموظفي    ما،  على  واالجتماعیة  النفسیة  الخدمات  تقدیم  إلى  ودعمھم، الیھدف  منظمة 
ات التي تتكیف مع احتیاجاتھم من أجل االستعداد للتعامل بشكل إیجابي مع اإلجھاد، وكذلك وتدریبھم على األدو

 وموظفیھا. تطویر التدریبات واآللیات المناسبة لصالح المنظمة 
 

شھر األمم ــلـ، شاركت المنظمة في مبادرة على نطاق منظومة األمم المتحدة  2021أكتوبر  تشرین األول/في   -29
 .، حیث قدمت معلومات وموارد مخصصة لجمیع الموظفینالمتحدة العالمي للصحة العقلیة

 
على نطاق منظومة األمم    دراسة استقصائیة لتقییم مخاطر صحة وسالمة الموظفینفي    اوشاركت المنظمة أیضً  -30

وفھم   والتصدي لھاتھدف إلى تقییم مخاطر الصحة والسالمة الحالیة التي تواجھ موظفي األمم المتحدة    ،متحدةال
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    درءتدابیر وآلیات  في إطار استعراض أجرتھ وحدة التفتیش المشتركة بشأن   -31
لھما  منظومةمؤسسات   والتصدي  المتحدة  موظفو  األمم  شارك  شبكة ال،  على  استقصائیة  دراسة  في  منظمة 

الموضوع.   ستخدم المعلومات لتوجیھ وستُ   ،تم توفیر االستطالع بثالث لغاتواإلنترنت لجمع تصورات بشأن 
 . السیاسات وتعزیز المساءلة وإدخال تحسینات في جمیع الجھود المبذولة لمكافحة التمییز

 السیاسات 

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

 مع المستخدمین غیروآلیات التعاقد    األبویة،  اإلجازاتو  ،، والتعلم والتطویر، وترتیبات العمل المرنةالموظفین
الجنسي واالستغالل   التحرش  المنظمة على تطویر سیاساتھا في مجاالت  تعمل  الجنسي وسوء  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  السیاحة من قبل دولٍة عضو، علىبحیث تسمح بإرسال خبراء ومسؤولي  

لكي   زمنیة محدَّدةوذلك  لفترةٍ  األمانة  أنشطة  في  تفاھمیشاركوا  الترتیب رسمیًا من خالل مذكرة  ھذا  ویُنفَّذ   . .  
بالنظر إلى الحرص على توفیر المزید    والدول األعضاء مدعوة بشكل خاص لإلفادة من ھذا الخیار، ال  سیما 

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

 الموظفون الفنیون المبتدئون 

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

 . تفاق اإلطاريطریق تمویل المنصب المعني من خالل ھذا اال
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  أحكام ذات صلة بمنظمة السیاحة العالمیة صادرة عن المحكمة اإلداریة لمنظمة العمل الدولیة  .رابعا
 

  
  من النظام اإلداري للموظفین، تقر المنظمة باختصاص المحكمة اإلداریة لمنظمة العمل الدولیة   32  ا للمادة وفقً   -35

ی التي  المنازعات  اإلداري    یرھاثلتسویة  والنظام  األساسي  والنظام  تعیینھم  بشروط  التقید  عدم  بادعاء  الموظفون، 
  لموظفي منظمة السیاحة العالمیة.

  
 ترمي ھذه المذكرة إلى إعطاء المجلس التنفیذي لمحة عامة عن األحكام الصادرة عن المحكمة اإلداریة لمنظمة  -36

الثاني/ینایر  العمل الدولیة الغایة   2بشأن خمس شكاوى  2022  في كانون  اثنان من كبار الموظفین السابقین.  قدمھا 
الشكاوى  من الفصلھ  ھذه  قرارات  في  الطعن  بداعي  ي  إنذار  السلوك  بدون  نحو  امرارً   سوء  في   وعلى    جسیم 

والمحاسبة   التدقیق  شركة  كشفت  كما  مسؤولیتھما،   مراجعة   إجراء  بعد  ،)KPMG(   الجنسیاتمتعددة  ال مجاالت 

 .20183س ارفي آذار/م وقد تم ذلك. باألنشطة االستراتیجیة للمنظمة  ألنظمة الرقابة الداخلیة ذات الصلة
  

 وإعداد التقاریر المالیة في الفترة  المشتریات واإلدارة المالیة  الفات كانت مرتبطة بانتھاكھما واجباتتلك المخ  -37
عام بین  الشكاوى2018  وآذار/مارس  2013  الممتدة  ھذه  عن  اإلبالغ  تم  وقد  المالیة   .  البیانات  في  یجب   كما 

 تم تخصیص مبالغ  یھ،لى األجھزة اإلداریة. وبناًء علمت إ دِّ ، التي قُ 2020و  2019و   2018  للسنوات المنتھیة في
  للتقاضي.

  
رفضھا  -38 رقم  في  (الحكم  الشكاوى  إلغاء  4455  إلحدى  الدولیة  العمل  لمنظمة  اإلداریة  المحكمة  قررت   ،(

مة أن تكون القرارات المطعون فیھا بالفصل دون إنذار بسبب إخفاق إجرائي واحد. وفقًا للمحكمة، كان ینبغي للمنظ
 ین العام ي التي قدمھا األم جعوازنة" الشھادات ذات األثر الربطریقة منصفة ومت"  ضا على فحص ودححرصً   أكثر

البند، لم تأمر المحكمة بإعادة ھاءات المتخذة في ظل والیتكان على علم باإلجرھ  السابق، والتي تفید بأن . وفي ھذا 
تكالیف    كتعویضات معنویة وبدل  یورو  132000  ا قدرها إجمالیً إلى عملھما، لكنھا قضت بمنحھما مبلغً   الموظفین

 اإلخفاق اإلجرائي المرتكب.  قانونیة جراء
  

أن  یجدر  -39  4تم إثبات سوء السلوك، فإن المحكمة تشاطر لجنة الطعون المشتركةھ  بالنظر إلى أنھ  التركیز على 
المشتركة  .رأیھا الطعون  للجنة  تبین  لحقوق   وقد  انتھاك  أو  إجرائیة  الشكوى من حیث  عدم وجود عیوب    أصحاب 

و  الواجبة،  القانونیة  المسؤولیة اإلجراءات  المدعیین  عن  تستبعد  ال  السابق  العام  األمین  شھادات  أن  إلى  خلصت 
مشیرةً  مسؤولیتھما،  تحت  الواقعة  المجاالت  في  سلوكھما  سوء  عن  أ  الشخصیة  األولى  نھإلى  للمادة  من    7-وفقًا 

  المفصلة   النظم المالیة أو القواعد المالیة  "المسؤولون المتورطون في أي إجراء یتعارض مع  المفصلة  المالیة القواعد
 ". كھذا أو السیاسات أو التعلیمات اإلداریة للمنظمة قد یتحملون المسؤولیة الشخصیة عن عواقب عمل

  
ضمار لألذى أو حقد أو سوء  "ال یوجد دلیل أو تحلیل مقنع إلثبات وجود تحیز أو إ  نھا، رأت المحكمة أوأخیرً   -40

  ، رفضت المحكمة طلبات صاحبي الشكوى الھادفة ھنیة أو أي غرض آخر غیر الئق" في إجراءات األمانة. وعلی

 
 4456، 4454،  4453، 4452األحكام رقم  2
 CE/108/5(b) rev.1 الوثیقةیُرجى مراجعة  3
الموظفون،   4 فیھا  إداریة یشترك  ھیئة  المشتركة ھي  الطعون  إنشاؤھا عمًال   لجنة  بالمادة ویتم  النظام    31    للموظفین إلسداء    األساسي من 

إذا رأوا أنھم    إلى األمین العام بشأن الطعون المقدمة من قبل موظفي منظمة السیاحة العالمیة ضد قرار إداري أو إجراء تأدیبي،   المشورة
 شروط وظروف عملھم.  عوملوا بطریقة ال تتوافق مع
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الصادرة    األحكام  وتعمیم  ،الشخصیة  یضرب بھا المثل، وإزالة جمیع المواد التأدیبیة من ملفاتھما  إلى منح تعویضات
  على نطاق واسع.

  
 لم تحكم المحكمة حتى اآلن بأي تعویض عن األضرار المادیة المطالب بھا (في المقام األول فقدان المرتبات   -41

أنوالمع قررت  لكنھا  التقاعدیة)،  یقدم ھ  اشات  أن  بعد  تحدیدھا  وینبغي  وجدت"،  "إن  مادیة  تعویضات  دفع   یتعین 
وفي المنظمة.  قبل  من  مفصل  رد  یقابلھا  مفصلة،  مطالبة  المحكمة   المشتكیان  أن  على  التركیز  یجدر  الصدد،   ھذا 

حتى    على أي حال، "ربما كان باإلمكان إثبات إدانتھما بسوء السلوك المزعوم،  ھ،خلصت في كلتا القضیتین إلى أن
  خذت في االعتبار، بطریقة منصفة ومتوازنة، أدلة األمین العام السابق"، وأن ھذه النتیجة "ربما كانت قد أفضتلو أُ 

   لھا عواقب مالیة على [المشتكیین]." بة تكونإلى عقو
  

تلقت األمانة الدعم، وال تزال، من مستشار قانوني خارجي أمام المحكمة اإلداریة لمنظمة العمل الدولیة، أثناء   -42
  سیما في سیاق العملیة الجاریة للتحلیل   استكشاف أي إجراءات انتصاف مناسبة متاحة لحمایة مصالح المنظمة، ال

ا إلى على ذلك، ستقدم األمانة تقریرً   واتخاذ القرارات بشأن تحدید األضرار المادیة التي یطالب بھا المشتكیان. وبناءً 
 . المجلس التنفیذي، بما في ذلك تقریر عن نتیجة ھذه القضیة

تقدیم    -43 المنظمة  مسؤول  إیضاحاتتود  الفترة    ةلتقریر  في  تنفیذھا  تم  التي  األنشطة  حول  -2021األخالقیات 
 . الراھن، الواردة في المرفق األول لتقریر الموارد البشریة 2022

التنفی  مقرربال  عمًال   -44 من   الحمایة من االنتقاملمراجعة سیاسة    )CE/DEC/6/CIX( ذي  الصادر عن المجلس 
. وقد تم  2019في عام  ھذه المراجعة األخالقیات    ةمسؤول  أنجزتھذه الشكاوى"؛ معالجة  آلیات مناسبة ل  وضع أجل "
الذي یتناول "االدعاءات ضد الرئیس التنفیذي    الحمایة من االنتقامالجدید من سیاسة    9النص المقترح للقسم    إدراج

ھذا    إدراج). تم  منھ  14الفقرة    ةراجعیُرجى م(  2020-2019األخالقیات للفترة    ةللمنظمة" بالكامل في تقریر مسؤول
لحمایة من االنتقام نتیجة اإلبالغ عن سوء السلوك والتعاون في "اكجزء من السیاسة المقترحة بشأن    القسم بالكامل

  یُقَصد بھا أن تحل محل ، والتي  (سیاسة اإلبالغ عن المخالفات)"  مجریات التدقیق أو التحقیقات المأذون بھا كما یجب
المخا عن  اإلبالغ  التيسیاسة  بھا،  المعمول  الحالیة  تنقیحھا  لفات  في    تم  األخرى.  التعدیالت  من  العدید  لتشمل 

ل تعمیمھا للموافقة خة النھائیة المقترحة للسیاسة المذكورة قباألخالقیات بالنس  ة، تم تزوید مسؤول2020مارس  آذار/
ال  ولغایةالداخلیة.   ھذه  تزال  ال  السابقآلیة  و  ،األخالقیات  ةمسؤول  لدى   سیاسةاآلن،  من مع    ةالتعامل  النوع  ھذا 

(في   بھ،  2018و  2016الشكاوى  أفاد  لما  الخدما  وفقًا  خالل  من  التنفیذي)  حیاالمجلس  لضمان  الخارجیة    دیة ت 
إطاريكذلك .  وموضوعیتھا  اإلجراءات اتفاق  توقیع  فإن  المتحدة    ،  لألمم  التابع  الداخلیة  الرقابة  خدمات  مكتب  مع 

بشأن   سیاسة  وضع  یتطلب  والتحرشلل  التصدي"للتحقیق  وإساءة  تمییز  الجنسي  التحرش  ذلك  في  بما   ال ماستع، 
 األخالقیات. ةمسؤول لدىمعلق حالیًا  موضوعوھو  ،"السلطة

تلق  -45 التي  بالشكاوى  یتعلق  متفیما  وأُبلغت  سؤولةھا  التنفیذي  األخالقیات  المجلس  یتم إلى  لم  أنھ  المؤسف  من   ،
باستثناء  لم یتم اإلبالغ عن أي منھا داخلیًا  و،  بأدلة أم المدعومة    ھذه الشكاوى  ما إذا كانتتحدید  إجراء أي تقییم ل

اإلدارة من اتخاذ   الموارد البشریة أو  قسمتمكن  یعلى النحو الواجب) حتى    ةھویالمع عدم الكشف عن  (حالة واحدة  
 حسب االقتضاء.ب، إجراءات فعالة

قة بإعادة تصنیف الوظائف، تود المنظمة أن تشیر ، فیما یتعلق بالتجاوز المزعوم للعملیة المتعلعلى ذلك  عالوةً   -46
-كوفید. وعقب ظھور جائحة  2020فبرایر  البدایة لجمیع الموظفین في شباط/  في  عملیةتم اإلعالن عن ھذه ال  ھإلى أن

تعمیم  ةبواسط موظفینتم إبالغ جمیع ال ،وضع مالي عالمي غیر مستقرمن  اوما نتج عنھ 2020مارس في آذار/ 19
الداخل لھذه  المؤقت  بالتأجیل  الثاني/في  و.  عملیةي  تعمیم  2022ینایر  كانون  عبر  الموظفین  جمیع  المنظمة  أبلغت   ،

ستُ بداخلي   التصنیف  إعادة  عملیة  أ  ،ستأنفأن  كوقدمت  الستكمالھا.  مؤقتة  زمنیة  للموظفین    تسمح  ذلك،طًرا 
بعد وا لذلك.  ، بتقدیم طلباتھم وفقً 2020ر  فبرایشباط/الذین لم یقدموا في البدایة طلبھم إلعادة التصنیف في  اآلخرین  

المؤھلین. ومن المفھوم    موظفینمن ال  %30  بما یمثل حواليالمنظمة عددًا كبیًرا من الطلبات،  ، تلقت  ذا اإلعالنھ
مُ  المنظمة  والھیكلطالَ أن  المالي  لألثر  مناسب  تقییم  بإجراء  على    يبة  الحفاظ  في  االستمرار  أجل  الطلبات من  لھذه 

التصنیف   استقرارٍ  إعادة  عملیات  من  األولى  الجولة  من  االنتھاء  المتوقع  ومن  الطلبات  مراجعة  تمت  سلیم.  مالي 
في الریاض   مؤخًرا  ذي أنشئالحتیاجات المكتب اإلقلیمي ال  ا، ونظرً ذلك  باإلضافة إلىیولیو.  تّموز/بحلول منتصف  
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  شیر موظفین. كما تود المنظمة أن ت، نفذت المنظمة العدید من عملیات التوظیف التنافسیة للمع برنامج العمل  ا وتماشیً 
عملھا  أنھإلى   وبرنامج  ألولویاتھا  العدید  وفقًا  عن  اإلعالن  تم  لت،  األخرى  الشاغرة  الوظائف    احتیاجات   لبیةمن 

، والتي المناسب ألنشطة المكتب اإلقلیمي  الدعم   لتقدیمارات  منذ فترة طویلة في مختلف اإلد  القائمةالموارد البشریة  
یتماشى  الخدمات. و  لتوفیرظیف الدائم  متطلبات التو  بالتاليیؤكد  مما  ،  ةمؤقتتعاقدیة    آلیات  نفذ سابقًا من خاللكانت تُ 

المنظمة   صورةات عمل أكثر استقراًرا ویحسن  مع إجراءات األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة ویضمن بیئذلك  
 كصاحب عمل مفضل.

أن  إلى  في البدایة    شیرظامین األساسي واإلداري للموظفین، تود المنظمة أن تعلى النت  باإلشارة إلى التعدیال  -47
التعد مھذه  اختصاصات  نطاق  خارج  تقع  (یرجى   سؤولةیالت  م  7الفقرة    مراجعة  األخالقیات  تقریر   سؤولة من 

األجھزة  5األخالقیات قبل  من  الوظیفة  لھذه  الممنوحة  والصالحیات  لیس  فمسؤولة.  اإلداریة)   ة مخول  تاألخالقیات 
،  من ذلك. بدًال أو مراجعتھا أو توضیحھا  نظامین األساسي واإلداري للموظفینعلى الالتعدیالت الداخلیة    فيللنظر  

األجھزة ، وفقًا للصالحیات الممنوحة من قبل  الموارد البشریة  قسمضمن االختصاص الحصري ل  الوظائف  تقع ھذه
عالوةً اإلداریة ذلك  .  والوكاالت  على  المتحدة  األمم  في  الخدمة  شروط  مع  المقترحة  التعدیالت  جمیع  تتوافق   ،

بشكل مناسب مع المكاتب ذات    بشأنھاتم التشاور  یو  ،6للموظفین  اإلداري) من النظام  1(  33المتخصصة وفقًا للمادة  
الموظفین  الصلة، وعند االقتضاء التنفیذي والجمعیة  ،  لجنة رابطة  المجلس  العام على  قبل األمین  قبل عرضھا من 

 العامة للموافقة علیھا من خالل تقریر الموارد البشریة. 

منظمة السیاحة العالمیة، تود المنظمة أن تؤكد من  على أنشطة    19-لجائحة كوفیدعلى الرغم من التأثیر الكبیر    -48
ا في الوقت المناسب، على النحو المشار إلیھ في  وستقدم تقریرً   ،جدید التزامھا بأھمیة وظیفة األخالقیات واستقاللیتھا

والعشرین   الرابعة  العامة للالدورة  ب7جمعیة  (  اإلداریةجھزة  لألقتراح  اال  شأن،  ثالث  ابة  للرق  وظائف)  3إلنشاء 
 الداخلیة واألخالقیات والرصد والتقییم.

أیضً   -49 الضوء  المنظمة  تدریجیً تسلط  تنفیذھا  المبادرات یجري  العدید من  أن  الصحة والرفاه،  ا على  في مجال  ا 
للتعامل  االجتماعي وتزوید الموظفین والمشرفین باألدوات المناسبة  ووالتعلم والتطویر، بھدف تعزیز الدعم النفسي  

في تقریر الموارد البشریة    ، على النحو المبینالعمل بانسجام في بیئة دولیةاإلجھاد والنزاع والسلوك المتحیز و  مع
 . راھنال

*** 

 
5 CE/116/3 (d)  المرفق األول 
 النظام اإلداري ) تطبیق وتعدیل 1( 33المادة  6
 

تھا األمم جر عن التطبیق المؤقت للتغییرات التي أ . یكون مسؤوًال ا النظام اإلداري عن تطبیق ھذ(أ) یكون األمین العام مسؤوًال 
الموحد والتغییرات    ا للنظاموشروط الخدمة األخرى الموضوعة وفقً   بالبدالتالموحد وتلك المتعلقة    الرواتبالمتحدة في نظام  

 التي تقررھا الجمعیة العامة لألمم المتحدة، حتى موافقة المجلس التنفیذي علیھا. 
ھذ على  التعدیالت  تكون  أن  یجب  اإلداري(ب)  النظام  لل  ا  الموحد  النظام  مع  من شروط   رواتبمتوافقة  ذلك  وغیر  والبدالت 

 الخدمة في األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة. 
في حاالت محددة، شرط أال تكون ھذه االستثناءات غیر متسقة مع   للنظام اإلدارياستثناءات    یضعلألمین العام أن  یجوز  (ج)  

منظمة. یجب أن تكون ھذه  ال  صب في مصلحةا للعقد أو تمس بالحقوق المكتسبة، وتالنظام األساسي للموظفین وال تشكل خرقً 
 یذي أو الجمعیة العامة عند الطلب.المجلس التنف  بالغإینبغي و ، االستثناءات مسجلة

(د) في حال الشك فیما یتعلق بتفسیر و/أو تطبیق النظام اإلداري للموظفین والتعلیمات اإلداریة المتعلقة بھ، یسترشد األمین العام  
 بممارسات األمم المتحدة. 

 .A/24/5 (c ) Addالوثیقة یُرجى مراجعة  7
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 2022-2021الفترة في منفّذة األخالقیات حول األنشطة ال مسؤولةتقریر   المرفق األّول: 

رئیس2018مایو  أیار/  2في   دیوتالیفي،  مارینا  السیدة  العام  األمین  عین  والمسؤولیة   دائرة  ة،  والثقافة  األخالقیات 
التنفیذي    ةمستقل  ةجدید  ةكمسؤول  ،االجتماعیة المجلس  أقر  التعیینلألخالقیات. وقد    . )CE/DEC/15(CVIII(( ھذا 

 .المجلس التنفیذيوأمام األمین العام  أمام مسؤولة مباشرةً األخالقیات  ةمسؤولو

 

 األخالقیات  لمسؤولةالتقریر السنوي  

في دورتھ األخالقیات في منظمة السیاحة العالمیة، وھو معروض على المجلس التنفیذي    مسؤولة  أعدتھ التقریرھذا  
   .للعلم واتخاذ القرار 116

 المحتوى 

 مقدمة -أوًال 

 الخلفیة ومعلومات عامة -اثانیً 

 2022أبریل نیسان/ 30و 2021مایو أیار/ 1 الممتدة بینأنشطة 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

 
 األطراف شبكة األخالقیات للمنظمات المتعددة  -ارابعً 

 اعتبارات نھائیة -اخامسً 

 مقدمة  -أوالً 

إنشاء .1 المعنیة  تم  الداخلیة  أیّار/ماو  خالقیات  باأل  الوظیفة  داخل    2018في  ومستقل  منفصل  أمانة  ككیان 
التاریخ،  و  .)CE/DEC/12(XCIV((منظمة  ال ذلك  األخالقیات    كانتقبل  األمم   تُسنَدوظیفة  مكتب  إلى 

(من   كوبنھاغن  في  المشاریع  لخدمات  من    ،)2016إلى    2013المتحدة  متقاعد  مسؤول  إلى  ذلك  وبعد 
 ).2018أبریل نیسان/ 30إلى  2017(من  شیليمنظمة السیاحة العالمیة مقره في 

 
على توصیة من   بناءً  (NI/04/18) أخالقیات داخلي ألول مرة  مسؤولخذ قرار األمین العام بتعیین  وقد اتُ  .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
 

األخالنظرً و .3 وظیفة  مسؤولیات  إسناد  تم  المنظمة،  حجم  لصغر  في  ا  المستقلة  كوظیفة    -منظمة  القیات 
االجتماعیة  دائرةرئیسة    دیوتالیفيمارینا    السیدةإلى    -  مزدوجة والمسؤولیة  والثقافة  في    األخالقیات 
 المنظمة.

 
السنوي  الاألخالقیات في    لمسؤولة   الرابعالتقریر  ھو  ھذا  و .4 التقریر  إنشاء وظیفة   التاسعمنظمة؛ 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 -ا ثانیً 

ثقافة تنظیمیة أخالقیة تقوم وفقً  .5 إلى تعزیز  المتحدة، تھدف وظیفة األخالقیات  التي تطبقھا األمم  للمعاییر  ا 
 .على نزاھة الموظفین للحرصنظام إداري داخلي  ، في إطارعلى النزاھة والمساءلة والشفافیة واالحترام

 
العام   .6 في  العالمیة  السیاحة  منظمة  في  بدایةً  األخالقیات  وظیفة  إنشاء   مقررال  بموجب   2013تّم 

CE/DEC/12(XCIV)    ،اختصاصات    أقر المجلس التنفیذيالصادر عن المجلس التنفیذي. وفي المقرر نفسھ
منظمة والتي تتضمن المعاییر التي اقترحتھا وحدة التفتیش المشتركة لألمم المتحدة الوظیفة األخالقیات في  

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

 
 كما یلي:  في منظمة السیاحة العالمیةوظیفة األخالقیات ختصاصات ا وتبقى .7

 
 :وظائف وحدة التفتیش المشتركة القیاسیة •

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

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

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

v. إدارة برنامج اإلفصاح المالي للمنظمة. 
 

 :ھي 2013في العام  ي وافق علیھا المجلس التنفیذيالوظائف اإلضافیة الت •
 

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    للتطرقاستخدام 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 تحقیقو/أو . 

 
التنفیذي    افقةوم • إضافیةعلى  المجلس  دورتھ    وظیفة  البحرین،   109في  المنامة،  في  المنعقدة 

األول/  30 الثاني/  1  -أكتوبر  تشرین  تفویض  ب  )CE/DEC/6(CVIX)(  2018نوفمبر  تشرین 
 :قیات بمنظمة السیاحة العالمیة بما یليالاألخ مسؤولة

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

 بغیة التوصیة باتخاذ إجراءات حسب االقتضاء. 
 

 2022أبریل /نیسان 30 إلى 2021مایو  /أیار 1 من الممتدةاألخالقیات خالل الفترة  ةأنشطة مسؤول -ثالثًا

لتحقیقات  اأو    لتدقیق ا  مجریات  فياإلبالغ عن سوء السلوك والتعاون    نتیجةحمایة الموظفین من االنتقام   -ألف
 كما یجب المأذون بھا 

إصدار .8 االنتقام    تم  من  الحمایة  بشأن  العالمیة  السیاحة  منظمة  اسیاسة  السلوك نتیجة  سوء  عن  إلبالغ 
التي تُعَرف أیًضا بسیاسة اإلبالغ عن    ،كما یجب أو التحقیقات المأذون بھا    التدقیق  والتعاون في مجریات

 :بغرض وذلك 2013) في العام NS/768المخالفات (التعمیم 
 

i.  اكتشافھا یتم  ال  قد  التي  السلوك  بسوء  تتعلق  معلومات  عن  یكشفون  الذین  الموظفین  وحمایة   تشجیع 
 ؛ كما یجب مأذون بھاتقصي الحقائق ل في مجریاتأو التعاون  دون ذلك،

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/imported_images/50764/ce109_decisions_en_0.pdf
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ii.  المنظمة على معالجة مثل ھذه الحاالت بفعالیة وإدارة المخاطر؛  قدرةالحرص على 

 
iii. فیھا كمؤسسة. بھدف تعزیز الحوكمة الرشیدة ،ضمان عمل المنظمة بطریقة شفافة وخاضعة للمساءلة 

 
ویقوم بإجراء تقییم أولي لتحدید   ،ا تقاریر عن سوء السلوك أو شكاوى االنتقامیتلقى مكتب األخالقیات سرً  .9

 .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   مسؤولةتلق  تذا التقریر، لم  یشملھا ھ  التيخالل الفترة   .10
 .االنتقام

 
 ة مسؤولالمجلس التنفیذي أوعز إلى    األمین العام للمنظمة، تجدر اإلشارة إلى أن فیما یتعلق بالشكاوى ضد   .11

أ  الحمایة من االنتقاممراجعة سیاسة  ب  )CE/DEC/6/CIX( 2018األخالقیات في عام    وضع جل "من 
النص المقترح    إدراج. تم  2019في عام  ھذه المراجعة    وقد أُنجزتھذه الشكاوى"؛  معالجة  آلیات مناسبة ل

سیاسة    9للقسم   من  االنتقامالجدید  من  للمنظمة"   الحمایة  التنفیذي  الرئیس  "االدعاءات ضد  یتناول  الذي 
تم تمریره    . ثمّ )منھ  14لفقرة  ا   یُرجى مراجعة(  2020-2019األخالقیات للفترة    ةبالكامل في تقریر مسؤول

لتنفیذي. الموارد البشریة للحصول على موافقة األمین العام قبل تقدیمھ رسمیًا إلى المجلس ا  قسممن خالل  
 ، ما زال ینتظر الموافقة الداخلیة. وحتى تاریخ ھذا التقریر

 
 

 والتدریب والتعلیم التواصل  -باء

للتعلم اإللكتروني بشأن األخالقیات والنزاھة بین    شارك كل الموظفین في .12 مارس آذار/آخر دورة إلزامیة 
، من حیث یُطلب من الموظفین المعینین حدیثًاو.  )IC/10/19المعلومات  (مذكرة    2019یونیو  حزیران/و

 .م إلى المنظمةإكمال ھذه الدورة خالل األشھر األولى من االنضما المبدأ،
 

إلزامیة   .13 التعلم اإللكتروني بشأن األخالقیات والنزاھة ھي دورة  منظمة على جمیع  الجمیع موظفي  لدورة 
 ،من خالل منصة كلیة موظفي منظومة األمم المتحدةتُقدَّم مجانًا  الدورة    ھذه  كانتالمستویات دون استثناء.  

لكْن، كان   .تعزیز الوعي بالقیم األساسیة ومعاییر النزاھة التي یتعین مراعاتھا في بیئة مكان العمل  بغرض
العام   إیقافھا في  لم تعد متوفرة في منصة    2021ال بد من  الدورة اإللكترونیة  كلیة موظفي منظومة ألنَّ 

 .األمم المتحدة
 

مة السیاحة العالمیة ملزمة بتطویر دورة إلكترونیة  فإن منظعلى غرار وكاالت أخرى تابعة لألمم المتحدة،   .14
التي قدمتھا سابقًا   الدورة  بناًء على  المتحدة تفاعلیة مصممة خصیًصا  ، والتي كلیة موظفي منظومة األمم 

لھا جدیدة  منصة  توفیر  ب  سیتم  االستعانة  إلى  تسمح    خبیرباإلضافة  أن  المالیة.  ما  نفسھ الموارد  واألمر 
تدریبیة لتجدید المعلومات حول األخالقیات والنزاھة لجمیع موظفي منظمة السیاحة الدورة  ینطبق على ال

العلیا  ،العالمیة اإلدارة  ذلك  في  فيبما  إجراؤھا  المقرر  التي كان من  بد من   ،2020عام    ،  ولكن كان ال 
 تأجیلھا. 

 
على   .15 األخالقیات  لموقع  اإلنترانت  تحدیث صفحات  تم  النظر،  قید  الفترة  منتظمطوال  واستُكملت    ،أساس 

 . وظیفة األخالقیات مھمةبوالتي تتعلق  لھیئات المنظمة األساسیةبوصالت للوثائق ذات الصلة 
 

 المشورة والتوجیھ  -جیم

االستشاریة،عمًال  .16 بوالیتھ  مشورة      األخالقیات  مكتب  إلى سریة  یقدم  األخالقیات  عن  مستقلة  وتوجیھات 
قیم ومبادئ وقواعد األمم ال  ودوائرموظفي وإدارة   القرار مع  اتساق عملیة صنع  منظمة من أجل ضمان 

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

تم   .17 االستعراض،  قید  الفترة  مباشرةً خالل  قبل    بمسؤولة  االتصال  من  موظفًااألخالقیات  عشر  أو إثني   ،
منھم    تاستعرض نساءطلباتھم،  ھویتھ  رجال  وسبعة  أربع  عن  یكشف  لم  المشورة  وشخص  تضمنت   .

السیاحة    مسؤولةا  مھتقدم  اللذینوالتوجیھ   تفسیًرا ألنظمة وقواعد ومعاییر منظمة  أو  إیضاًحا  األخالقیات 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-11/CE109_Decisions_En.pdf
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نشطة المحظورة أو المقیدة، مثل تضارب المصالح الشخصیة، واألنشطة الخارجیة وقبول العالمیة بشأن األ
 تكریمات. ال
 

 
تمریرو .18 وفقً   ثالثة  تم  العام،  األمین  إلى  موجھة  خارجیة  ألنشطة  رسمیة  من  طلبات  المتبعة،  للممارسة  ا 

للحصول على مشورة مناسبة   ،األخالقیات  ومسؤولةالموارد البشریة إلى المستشار القانوني    دائرةخالل  
 .قبل تقدیمھا إلى األمین العام التخاذ القرار النھائي

 
األخالقیات خالل ھذه الفترة بشأن التحرش في مكان   ةن من قبل مسؤولیْ تم تقدیم المشورة والتوجیھ السریَّ  .19

(موظف المحبط  اإلدارة  وأسلوب  المسیئة  اللغة  ذلك  في  بما  السلطة  و)؛  ناإثن  انالعمل،  استخدام  إساءة 
الع بعدم تجدید  المشرف  قبل  المصالح  توضیح محدد بشو)؛  واحد  قد (موظفوالتھدیدات من  أن تضارب 

است   والتھمیشالتمییز  و؛  )واحد  (موظف االضطالع   عمالوإساءة  من  الوظائف  شاغلي  لمنع  السلطة 
التعامل غیر المھني مع عملیة اختیار وظیفة خارجیة و؛  )ان إثنانموظفت المتعلقة بمناصبھم (بالمسؤولیا

الالمشورة  وال؛  ع (مرشح خارجي واحد)لشغل منصب رفی بالحصول    المتعلقالداخلي    نظامخاصة بشأن 
وا  اتالتكریم  على المدنیة   ،)موظف واحدلھدایا والمكافآت ( والمزایا  الخدمة  وكذلك حول حقوق موظفي 

) واحدالدولیة  وأخیًراموظف  م)؛  لعدد  المتوقعة  التصنیف  إعادة  لعملیة  الواضح  التجاوز  من ،  ختار 
 موظفین).  حالیًا (عدة ونھاأعلى للوظیفة التي یشغل جدیدة بدرجة  مناصبمن خالل فتح  موظفینال

 
، تجدر اإلشارة إلى أن عملیة إعادة التصنیف التي طال انتظارھا إلعادة فیما یتعلق بھذه الشكوى األخیرة  .20

قبل   عنھا ألول مرة من  اإلعالن  تم  قد  العالمیة  السیاحة  منظمة  أمانة  في  الوظائف  الموارد    قسمتصنیف 
في   مع  (AI/918/20)  2020فبرایر  شباط/البشریة  لتحدید  ،  النھائي  في  تقدیم  الموعد   20الطلبات 

بعد و  .19-كوفیدبسبب جائحة    2020أبریل  نیسان/  7، ولكن كان ال بد من تأجیلھا في  2020مارس  آذار/
إلبالغ  ل)  IC/04/20/ Rev.3(، تم إصدار تعمیم جدید  2022ینایر  كانون الثاني/، في  السنتَْینرب  اما یق

التمرین استئناف  الخارجخصائاأل  بأنّ و  ،عن  الإلي  ي  في بسیقوم  تصنیف  عادة  مكتبیة  تدقیق  عملیات 
الطلباتبأنّھ  ، و2022مارس  وآذار/فبرایر  شباط/ إعادة تقدیم   28  في مھلٍة أقصاھا  لھذا الغرض  سیتعین 

، لم یتم تقدیم أي تاریخ ھذا التقریروھو  ،  2022أبریل  نیسان/  30، في  لألسف.  2022ینایر  كانون الثاني/
 الرئیسي.  في المقرّ  حضر األخّصائيالتعمیم ولم یذا معلومات أو متابعة عملیة لھ

  
، تم إصدار العدید من اإلعالنات عن الوظائف الشاغرة إلنشاء  )2022-2020(  نفسھا   الفترة، خالل  لكنو .21

جدیدة   یقوموظائف  الداخليأ  بدرجة  ونموظفبھا    ألعمال  االختیار  عملیة  بعد  نفس دنى.  ترقیة  تمت   ،
ا الوظیفة  إلى  الوظائف  العملیة  ،لجدیدةشاغلي  الممارسة  حیث  من  فعلیة  ترقیةٌ  الناحیة وھي  من   .

لتصنیف  بأنھ یشكل طریقة للتحایل على عملیة إعادة ا  مشروًعا  یعطي ھذا اإلجراء انطباًعا،  الموضوعیة
الزمالء فقط قلیل من  العدید من  لعدد  الترقیة في حالاآلخریاألشخاص  ، مما یحرم  اختیار   ن من فرصة 

، الذي یبدو  الخارجي خبیر إعادة التصنیف    صحیح في درجة أعلى من قبلإعادة تصنیف وظائفھم بشكل  
 حالیًا.  غیر مؤكد تعیینھأنَّ 

 
 

المصدر من    خطیةاألخالقیات شكوى    ةمسؤول  تتلقا،  وأخیرً  .22 المجھولة  المخالفات    ینغمبلِّ أحد  حیث  عن 
مجال   أشارَ  في  التناقضات  من  والعدید  العلیا  اإلدارة  من  المحتملة  المحظورة  السلوكیات  من  سلسلة  إلى 

أعاله.   الفقرات  في  مذكورة  فردیة  شكاوى  مع  منھا  الكثیر  یتطابق  والتي  البشریة،  أحد ولعّل  الموارد 
ھذ في  أثیرت  التي  المقلقة  المرالجوانب  ھذ   سلةاه  في  للشفافیة  العام  االفتقار  اإلھو  وجھ طارا  وعلى   ،

في   االتساق  إلى  االفتقار  عن  الخصوص،  واإلبالغ  السلوكیات  الالترقیات  ھذه  تشكل  الخاصة.  بدالت 
سمعة منظمة السیاحة العالمیة كھیئة دولیة    تُشّوه  قداألخالقیات ألنھا    ةمصدر قلق بالغ لمسؤول  شوائبوال

 لة والشفافیة واالحترام.ذات ثقافة تنظیمیة أخالقیة قائمة على النزاھة والمساء
 

 برنامج اإلفصاح المالي  -دال
 

برنامج   .23 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 
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المصالحو .24 بإعالن  المتعلقة  الجدیدة  المنظمة  سیاسة  موظفي   تفرض  من  محددة  مجموعة  منظمة  ال على 
 .األخالقیات مسؤولةالخاصة بھم على أساس سنوي، وتقدیمھا إلى  المصالح بتقدیم بیاناتا التزامً 

 
یلتزم  AI/915/19اإلداري  بالمنشور    عمًال و .25 من    نْ مَ ،  إعالن  یالموظفیلي  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 
في نشاط الشراء ینخرطون  الموظفون في مكتب المستشار القانوني) أو معلومات االستثمار، أو الذین  

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

 .المشتریاتب النظریع الموظفین العاملین في لجنة جم ) ه
 

المستخدمینالموظفون اآلخرون   ) و العام، حیثما یراه مناسبً   وغیرھم من  الذین یعینھم األمین  ا واألفراد 
 .مصلحة المنظمةما فیھ ا لوضروریً 

 
بیان .26 لتقدیم  المطلوبة  الموظفین  المصالح قائمة  الموارد    األخالقیات  مسؤولة  تتلقاھا إعالن  دائرة  من 

 البشریة، بإقرار األمین العام. 
 

تلق2021حزیران/یونیو    26في   .27 أسماء    مسؤولة  ت،  تتضمن  قائمة  واألخالقیات    مسؤوًال   عشرینستة 
من المسؤولین یعمالن   ثنانإمن بین ھؤالء، لم یعد  و  .2020لعام    إعالن المصالحلغرض استكمال بیان  

 العدد إلى أربعة وعشرین. خفیض في منظمة السیاحة العالمیة في ذلك التاریخ، مما أدى إلى ت
 

في    مسؤولة  قامت .28 شخصي    2021تموز/یولیو    1األخالقیات  خطاب  المسؤولین  بتوجیھ  ربعة  األإلى 
عبر اإلنترنت وتقدیمھ   إعالن المصالح نموذج   تعبئةاألمین العام، مع طلب    ھمفی  نین، بمی المعن  عشرینوال

تسعة عشر مسؤوًال .  2021  تموز/یولیو  31بحلول   المحددة، وطلَب  ت ساب  قام  المھلة  بیاناتھم ضمن  كمال 
 لة، وقدّم إثنان بیانَْیھما في وقت متأخر. ھثالثة آخرون تمدیدًا للم

 
لم یتم العثور على تضارب فعلي في   )%83موظفًا (  عشرین، كان ھناك  عشرین ربعة والاألمن بین ھؤالء   .29

أربعة.  ھممصالح الموظفین (  ولدى  احت   ،)%16من  المصالح، كان ھناك  في  وواحد   مال ظھور تضارب 
%) لدیھم خیارات اكتتاب في أسھم أو 8وإثنان ( ،  عمل في منظومة األمم المتحدةـ/تی  ة/زوج  لدیھ)  4%(

لدیھ نشاط خارجي مع   %)4قة لھا بمنظمة السیاحة العالمیة، وواحد (الیة بشركات ال عاللدیھم مصالح م
وبالتالي لم حاصلة على تفویض بحسب األصول من األمین العام، مؤسسة شریكة لمنظمة السیاحة العالمیة 

 .یتم العثور على تضارب في المصالح في أي من ھذه الحاالت األربع
 

 
 المعاییر ودعم السیاساتوضع  -ھاء 

 
   لسیاساتامراجعات 

 
األخالقیات تعلیقات على تقریر برنامج األمم المتحدة للمساواة بین الجنسین وتمكین المرأة    مسؤولة  تقدم .30

بشأن خطة عمل على نطاق منظومة األمم المتحدة لتعمیم المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة    2021لعام  
في اجتماع/مناقشة حول التخطیط االستراتیجي ذي الصلة فیما یتعلق    توشارك ،  في كیانات األمم المتحدة

 . بالعمل المعیاري للمنظمة في ھذا المجال
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"استعراض وظیفة المعنون  تقریر وحدة التفتیش المشتركة    دةسوم  مراجعةاألخالقیات    سؤولةُطلب من م .31

التعلیقات علیھ، بما في ذلك "نظرة عامة على اإلجراءات   تقدیماألخالقیات في منظومة األمم المتحدة" و

 كة اتخاذھا بشأن توصیات وحدة التفتیش المشتركة".شارِ التي یتعین على المنظمات المُ 

  
  درء بشأن تدابیر وآلیات     A/457یات في استبیان وحدة التفتیش المشتركةاألخالق  ت مسؤولةساھم  ذلك،ك .32

 منظومة األمم المتحدة. ل التابعة مؤسساتالومعالجة العنصریة والتمییز العنصري في 
 

 مراجعة مكتب خدمات الرقابة الداخلیة
 

 
منظمة   .33 بھ  استعانت  الذي  الداخلیة،  الرقابة  لخدمات  المتحدة  األمم  مكتب  بوظیفة  أجرى  العالمیة  السیاحة 

األخالقیات    سؤولةمن م  بَ ُطلِ حیث    اریعفي مجال إدارة المش  مراجعةً   ،2021المراجعة الداخلیة، في عام  

 . تقنيالمشاركة فیھ من أجل تحدید المخاطر المحتملة في مجال التعاون ال

 
 شبكة األخالقیات للمنظمات المتعددة األطراف -ارابعً 

 
عشر لشبكة   الثالثالمؤتمر    الجزء األول والجزء الثاني من  فيمنظمة  الاألخالقیات في    ةمسؤول  شاركت .34

األطراف المتعددة  للمنظمات  اإلنترنتالذي   األخالقیات  عبر    19-17و  2022یولیو  تّموز/  8-7في    ُعِقدَ 
الثاني/ المركزي األوروبي    2022نوفمبر  تشرین  البنك  التوالي، واستضافھ  ألقتعلى  البنك رئیس  حیث  ة 

كلمة   الغارد  كریستین  األوروبي  المتعددة  بترحیب  الالمركزي  للمنظمات  األخالقیات  شبكة  أعضاء 
 .األطراف

 
عام  أُ  .35 في  األخالقیات  شبكة  أجل   2010نشئت  من  بالتنسیق  المعني  التنفیذیین  الرؤساء  مجلس  إطار  في 

موظفي   بمشاركة  والنزاھة،  األخالقیات  مجال  في  المنظومة  نطاق  على  واالتساق  التعاون  تعزیز 
من   المتحدة  أمانة  األخالقیات  ا  ھاووكاالت  ھاوبرامج  وصنادیقھااألمم  والمؤسسات  لمالیة  المتخصصة، 

 .2021منظمة في عام  43 من شبكة األخالقیات وتشكلت عضویةالدولیة. 
 

بین   .36 لالھتمام  المختلفة    المواضیعومن  االجتماعالمثیرة  خالل  نوقشت  نذكر   ،االفتراضیَْین   ینالتي 
 رفع الصوت ثقافة  والعمل عن بعد و"الوضع الطبیعي الجدید"؛    المترتبة علىالتحدیات/المخاطر األخالقیة  

ووسائل التواصل االجتماعي:  یاتاألخالقوالداخلي وكیفیة تعزیز وقیاس مناخ مكان العمل؛ على المستوى 
للتمییز   والتصدي  بھا؛  المرتبطة  والمخاطر  االجتماعي  التواصل  ومواقع  الشخصیة  األجھزة  استخدام 

 .والعنصریة في المنظمات الدولیة
 

األخالقیات في تقریر األمین العام لألمم المتحدة إلى الجمعیة العامة ترد معلومات كاملة عن عمل شبكة   .37
 ).A/76/76 الوثیقةلألمم المتحدة عن أنشطة مكتب األخالقیات (

 

 اعتبارات نھائیة  -اخامسً 

 للموظفین النظامین الداخلي واألساسي االتجاھات الحدیثة لتعدیل  

 ت . مجلس التعیینات والترقیالفأ

ما .38 غرار  التقریر  على  في  ذكره  ال  2021و  2020لعامي    ینالسابق  ینالسنوی  ینسبق  مسؤولت،   ةزال 
رى أن اإلجراءات الداخلیة الجدیدة بشأن التعیینات والترقیات، على الرغم من اعتمادھا من تاألخالقیات  

اإلدارةقبل   واألساسيكتعدیل    مجلس  الداخلي  النظامین  العالمیة ل  على  السیاحة  منظمة  موظفي 
)SGB/08/19(مجاًال واسعًا للتحسین من منظور أخالقي. تحمل  ، ما زالت 
 

https://undocs.org/ar/A/75/82
https://undocs.org/ar/A/75/82
https://undocs.org/ar/A/75/82
http://infoshare.unwto.org/hr/Lists/db_nsni/Attachments/889/SGB.08.19.Amendment.Staff.Regulations.Rules.pdf
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لل .39 للموظفین(ج)    5  مادةوفقًا  النظام اإلداري  التعیینات والترقیات  من  تقدیم توصیات ب   ُمكلَّف، فإن مجلس 
النظام  تعدیل    تم،  2019إلى األمین العام حول التعیینات والترقیات والمسائل األخرى ذات الصلة. في عام  

واستُبِدل العا  اإلداري  باألمین  العام  األمین  (المادة  نائب  اإلدارة  لمجلس  كرئیس  م9(د)5م  إلى )،  أدى  ما 
األخیر  سما حیث    نوًعاخلق حالة مربكة   لنفسھ.  البتقدیم    عملیًایقوم  یمكن وتوصیات  أنھ  الرغم من  على 

الجلسات،  لرئاسة  ممثل  تعیین  العام  نقصً   لألمین  ھناك  أن  ب  اإال  یتعلق  فیما  الشفافیة  یرأس    نْ مَ تحدید  في 
 تضارب المصالح صارًخا. احتمال بقىبینما ی   ،التعیینات والترقیاتمجلس في أي من جلسات مجلس ال
 

التعدیالت على   .40 بین جمیع  أنھ من  أن نالحظ  المؤسف  اإلداري واألساسيمن  التي   -للموظفین    النظامین 
أو مكتب األمین العام والتي خضعت للتحقق من قبل اإلدارة الموارد البشریة و/  قسم  2018منذ عام    أطلقھا

في أّيٍ  األخالقیات    ةمسؤولمع    سبقًاالتشاور میتم    لم  –تنفیذي للموافقة  القانونیة قبل تقدیمھا إلى المجلس ال
قیات  األخالقیات إدراج وظیفة األخال  ةقترح مسؤولت  ،من أجل تقییم اآلثار األخالقیة المحتملة. لذلكمنھا  

و الرسمیة  اإلجراءات  ال  مسارفي  على  الصدداألساسیة.    وثائقالتعدیالت  ھذا  مسؤولت  ،وفي   ةود 
أن   الذي  قتبس من  تاألخالقیات  العمل  إلى معھد أخالقیات  ال  یاتأن "األخالق  یُشیر  قانون تبدأ حیث ینتھي 

 ؛ ألنھ لیس كل ما ھو قانوني ھو بالضرورة أخالقي. "نظمةواأل
 

 لوظیفة األخالقیات الُمقدَّم دعم ال و غیاب االلتزام. اءب

ینبغي أن تعمل وظیفة األخالقیات  ،  )JIU/REP/2010/3(ا مع توصیات وحدة التفتیش المشتركة  شیً اتم .41
اإلدارة، عن  مستقل  ب   بشكل  یوصى  السبب  رفیع  سؤولم  منصب  تعیینولھذا  مستوى  على  ؛ األخالقیات 

 . P-5   /D-1في مستوى  عادةً 
 

تقریر   .42 األخیر  یتضمن  المشتركة  التفتیش  األمم    بشأنوحدة  منظومة  في  األخالقیات  وظیفة  استعراض 
في    )JIU/REP/2021/5(المتحدة   صدر  الثالثوتحدیدًا  ،  2022مارس  آذار/  31الذي  المرفق   ، في 

المسؤولین عن وظیفة األخالقیات في اثنتین وعشرین منظمة    مناصب الموظفینبمستویات    ا مقارنً جدوًال 
لمیة ھو  الجدول بوضوح أن مسؤول األخالقیات في منظمة السیاحة العا  ویُبیّنمن منظمات األمم المتحدة.  

الذي   الوحید  دَتالمسؤول  من    ُحدِّ أدنى  مستوى  في  بھذال  المستوىرتبتھ  أوصت  التفتیش    ي  وحدة 
ذ الوظیفة على أساس مزدوج كما ھو الحال في منظمة نفَّ تُ ات األمم المتحدة حیث  مالمشتركة، حتى في منظ 

 السیاحة العالمیة. 
 

الإنَّ   .43 الدرجة  المخصصة    إلى جانب  للوظیفة،  متندیةھذه  والمالیة،  البشریة  الموارد،  في  المستمر  النقص 
األر السنوات  الحالیة خالل  العلیا  اإلدارة  قبل  من  األخالقیات  الحالیة  بع  لوظیفة  والسنة    ذلك و  -الماضیة 

الرغم من   التنفیذي    مقررعلى  ھذه  حدّ یُ ي  ذال  )CE/DEC/12(XCIV(المجلس  الوظیفة د مخصصات 
لتعزیز    ةواضح   إشارة، ھي  یورو سنویًا  30000بمبلغ   العلیا  قبل اإلدارة  اھتمام من  أو  التزام  لغیاب أي 

 في المنظمة. تنمیتھاوغرسھا والنزاھة والمساءلة و یاتثقافة األخالق
 

محاوالت تھمیش الوظیفة وكذلك عمل نب  اإلى ج  وظیفة األخالقیات الداخلیة،إلى  م  قدَّ غیاب الدعم المُ   إن�  .44
(األخالقالقسم   التي  والثقا  یاتالتشغیلي  االجتماعیة)  والمسؤولیة  بالتوازي مسؤولتفة  األخالقیات    ةرأسھا 

یدعو  سببٌ ھو    ،المزدوجة  وظیفتھافي   الاألخالقیات    ةمسؤول  تكرار  إلى  نداءإلى  ھ  العلیا    الُموجَّ اإلدارة 
  متخّصص مسؤول أخالقیات  إلى    عقدةالوظیفة السریة والمبإسناد ھذه  لة  للعودة إلى الصیغة السابقة المتمثّ 

 من ھیئة مماثلة في منظومة األمم المتحدة.
  

نفسھ،  .45 الوقت  مسؤولت  في  العالمیة   ةوصي  السیاحة  منظمة  بین  المعلق  االتفاق  بإبرام  بشدة  األخالقیات 
إضفاء الطابع الخارجي على  من أجل  قابة الداخلیة في أقرب وقت ممكن  ومكتب األمم المتحدة لخدمات الر

الداخلیة، أن  التحقیقات  الموقع  حیث  األول/في    االتفاق  الرقابة    2019دیسمبر  كانون  خدمات  مكتب  مع 
ال یشمل أي    ھلكن  یة ینص فقط على االستعانة بمصادر خارجیة لوظیفة المراجعة لمدة ثالث سنوات،الداخل

 تحقیق. مرتبطة بالخدمات 
 

 مارینا دیوتالیفي 

 منظمة السیاحة العالمیةفي األخالقیات  مسؤولة 
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	44- عملًا بالمقرر الصادر عن المجلس التنفيذي (CE/DEC/6/CIX) لمراجعة سياسة الحماية من الانتقام من أجل "وضع آليات مناسبة لمعالجة هذه الشكاوى"؛ أنجزت مسؤولة الأخلاقيات هذه المراجعة في عام 2019. وقد تم إدراج النص المقترح للقسم 9 الجديد من سياسة الحماية من ...
	45- فيما يتعلق بالشكاوى التي تلقتها مسؤولة الأخلاقيات وأُبلغت إلى المجلس التنفيذي، من المؤسف أنه لم يتم إجراء أي تقييم لتحديد ما إذا كانت هذه الشكاوى مدعومة بأدلة أم لا، ولم يتم الإبلاغ عن أي منها داخليًا باستثناء حالة واحدة (مع عدم الكشف عن الهوية عل...
	46- علاوةً على ذلك، فيما يتعلق بالتجاوز المزعوم للعملية المتعلقة بإعادة تصنيف الوظائف، تود المنظمة أن تشير إلى أنه تم الإعلان عن هذه العملية في البداية لجميع الموظفين في شباط/فبراير 2020. وعقب ظهور جائحة كوفيد-19 في آذار/مارس 2020 وما نتج عنها من وضع ...
	47- بالإشارة إلى التعديلات على النظامين الأساسي والإداري للموظفين، تود المنظمة أن تشير في البداية إلى أن هذه التعديلات تقع خارج نطاق اختصاصات مسؤولة الأخلاقيات (يرجى مراجعة الفقرة 7 من تقرير مسؤولة الأخلاقيات4F ) والصلاحيات الممنوحة لهذه الوظيفة من قب...
	48- على الرغم من التأثير الكبير لجائحة كوفيد-19 على أنشطة منظمة السياحة العالمية، تود المنظمة أن تؤكد من جديد التزامها بأهمية وظيفة الأخلاقيات واستقلاليتها، وستقدم تقريرًا في الوقت المناسب، على النحو المشار إليه في الدورة الرابعة والعشرين للجمعية العا...
	49- تسلط المنظمة الضوء أيضًا على أن العديد من المبادرات يجري تنفيذها تدريجيًا في مجال الصحة والرفاه، والتعلم والتطوير، بهدف تعزيز الدعم النفسي والاجتماعي وتزويد الموظفين والمشرفين بالأدوات المناسبة للتعامل مع الإجهاد والنزاع والسلوك المتحيز والعمل بان...
	***
	***
	***
	المرفق الأوّل:   تقرير مسؤولة الأخلاقيات حول الأنشطة المنفّذة في الفترة 2021-2022
	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) (CE/DEC/15(CVIII). ومسؤولة الأخلاقيات مسؤولة مباشرةً أمام الأمي...
	التقرير السنوي لمسؤولة الأخلاقيات
	هذا التقرير أعدته مسؤولة الأخلاقيات في منظمة السياحة العالمية، وهو معروض على المجلس التنفيذي في دورته 116 للعلم واتخاذ القرار.
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	أولًا- مقدمة
	1. تم إنشاء الوظيفة الداخلية المعنية بالأخلاقيات في أيّار/ماو 2018 ككيان منفصل ومستقل داخل أمانة المنظمة (CE/DEC/12(XCIV)). وقبل ذلك التاريخ، كانت وظيفة الأخلاقيات تُسنَد إلى مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في كوبنهاغن (من 2013 إلى 2016)، وبعد ذلك ...
	2. وقد اتُخذ قرار الأمين العام بتعيين مسؤول أخلاقيات داخلي لأول مرة (NI/04/18) بناءً 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 ...
	3. ونظرًا لصغر حجم المنظمة، تم إسناد مسؤوليات وظيفة الأخلاقيات المستقلة في المنظمة - كوظيفة مزدوجة - إلى السيدة مارينا ديوتاليفي رئيسة دائرة الأخلاقيات والثقافة والمسؤولية الاجتماعية في المنظمة.
	4. وهذا هو التقرير الرابع لمسؤولة الأخلاقيات في المنظمة؛ وهو التقرير السنوي التاسع منذ إنشاء وظيفة الأخلاقيات في عام 2013.
	ثانيًا- الخلفية ومعلومات عامة
	5. وفقًا 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.
	5. وفقًا 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.
	5. وفقًا 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. تمّ إنشاء وظيفة الأخلاقيات بدايةً في منظمة السياحة العالمية في العام 2013 بموجب المقرر CE/DEC/12(XCIV) الصادر عن المجلس التنفيذي. وفي المقرر نفسه، أقر المجلس التنفيذي اختصاصات وظيفة الأخلاقيات في المنظمة والتي تتضمن المعايير التي اقترحتها وحدة التف...
	7. وتبقى اختصاصات وظيفة الأخلاقيات في منظمة السياحة العالمية كما يلي:
	ثالثًا- أنشطة مسؤولة الأخلاقيات خلال الفترة الممتدة من 1 أيار/مايو 2021 إلى 30 نيسان/أبريل 2022
	ألف- حماية الموظفين من الانتقام نتيجة الإبلاغ عن سوء السلوك والتعاون في مجريات التدقيق أو التحقيقات المأذون بها كما يجب
	8. تم إصدار سياسة منظمة السياحة العالمية بشأن الحماية من الانتقام نتيجة الإبلاغ عن سوء السلوك والتعاون في مجريات التدقيق أو التحقيقات المأذون بها كما يجب، التي تُعرَف أيضًا بسياسة الإبلاغ عن المخالفات (التعميم NS/768) في العام 2013 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.
	9. يتلقى مكتب الأخلاقيات سرًا 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.
	10. خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير، لم تتلق مسؤولة الأخلاقيات أي تقارير عن سوء السلوك أو شكاوى الانتقام.
	11. فيما يتعلق بالشكاوى ضد الأمين العام للمنظمة، تجدر الإشارة إلى أن المجلس التنفيذي أوعز إلى مسؤولة الأخلاقيات في عام 2018(CE/DEC/6/CIX)  بمراجعة سياسة الحماية من الانتقام من أجل "وضع آليات مناسبة لمعالجة هذه الشكاوى"؛ وقد أُنجزت هذه المراجعة في عام ...
	باء- التواصل والتدريب والتعليم
	12. 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، من حيث المبدأ، إكمال هذه الدورة خلال الأشهر الأولى من الانضمام إلى الم...
	13. دورة التعلم الإلكتروني بشأن الأخلاقيات والنزاهة هي دورة إلزامية لجميع موظفي المنظمة على جميع المستويات دون استثناء. كانت هذه الدورة تُقدَّم مجانًا من خلال منصة كلية موظفي منظومة الأمم المتحدة، بغرض تعزيز الوعي بالقيم الأساسية ومعايير النزاهة التي ...
	14. على غرار وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، فإن منظمة السياحة العالمية ملزمة بتطوير دورة إلكترونية تفاعلية مصممة خصيصًا بناءً على الدورة التي قدمتها سابقًا كلية موظفي منظومة الأمم المتحدة، والتي سيتم توفير منصة جديدة لها بالإضافة إلى الاستعانة بخبير...
	15. طوال الفترة قيد النظر، تم تحديث صفحات الإنترانت لموقع الأخلاقيات على أساس منتظم، واستُكملت بوصلات للوثائق ذات الصلة لهيئات المنظمة الأساسية والتي تتعلق بمهمة وظيفة الأخلاقيات.
	جيم- المشورة والتوجيه
	16. عملًا 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 الإلكترون...
	17. خلال الفترة قيد الاستعراض، تم الاتصال مباشرةً بمسؤولة الأخلاقيات من قبل إثني عشر موظفًا، أو استعرضت طلباتهم، منهم أربع نساء وسبعة رجال وشخص لم يكشف عن هويته. تضمنت المشورة والتوجيه اللذين قدمتهما مسؤولة الأخلاقيات إيضاحًا أو تفسيرًا لأنظمة وقواعد ...
	18. وتم تمرير ثلاثة طلبات رسمية لأنشطة خارجية موجهة إلى الأمين العام، وفقًا للممارسة المتبعة، من خلال دائرة الموارد البشرية إلى المستشار القانوني ومسؤولة الأخلاقيات، للحصول على مشورة مناسبة قبل تقديمها إلى الأمين العام لاتخاذ القرار النهائي.
	19. تم تقديم المشورة والتوجيه السريَّيْن من قبل مسؤولة الأخلاقيات خلال هذه الفترة بشأن التحرش في مكان العمل، بما في ذلك اللغة المسيئة وأسلوب الإدارة المحبط (موظفان إثنان)؛ وإساءة استخدام السلطة والتهديدات من قبل المشرف بعدم تجديد العقد (موظف واحد)؛ وت...
	20. فيما يتعلق بهذه الشكوى الأخيرة، تجدر الإشارة إلى أن عملية إعادة التصنيف التي طال انتظارها لإعادة تصنيف الوظائف في أمانة منظمة السياحة العالمية قد تم الإعلان عنها لأول مرة من قبل قسم الموارد البشرية في شباط/فبراير 2020 (AI/918/20)، مع تحديد الموعد ...
	20. فيما يتعلق بهذه الشكوى الأخيرة، تجدر الإشارة إلى أن عملية إعادة التصنيف التي طال انتظارها لإعادة تصنيف الوظائف في أمانة منظمة السياحة العالمية قد تم الإعلان عنها لأول مرة من قبل قسم الموارد البشرية في شباط/فبراير 2020 (AI/918/20)، مع تحديد الموعد ...
	20. فيما يتعلق بهذه الشكوى الأخيرة، تجدر الإشارة إلى أن عملية إعادة التصنيف التي طال انتظارها لإعادة تصنيف الوظائف في أمانة منظمة السياحة العالمية قد تم الإعلان عنها لأول مرة من قبل قسم الموارد البشرية في شباط/فبراير 2020 (AI/918/20)، مع تحديد الموعد ...
	21. ولكن، خلال الفترة نفسها (2020-2022)، تم إصدار العديد من الإعلانات عن الوظائف الشاغرة لإنشاء وظائف جديدة لأعمال يقوم بها موظفون بدرجة أدنى. بعد عملية الاختيار الداخلي، تمت ترقية نفس شاغلي الوظائف إلى الوظيفة الجديدة، وهي ترقيةٌ فعلية من حيث الممارس...
	22. وأخيرًا، تلقت مسؤولة الأخلاقيات شكوى خطية مجهولة المصدر من أحد المبلِّغين عن المخالفات حيث أشارَ إلى سلسلة من السلوكيات المحظورة المحتملة من الإدارة العليا والعديد من التناقضات في مجال الموارد البشرية، والتي يتطابق الكثير منها مع شكاوى فردية مذكور...
	دال- برنامج الإفصاح المالي
	23. 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.
	24. وتفرض سياسة المنظمة الجديدة المتعلقة بإعلان المصالح على مجموعة محددة من موظفي المنظمة التزامًا بتقديم بيانات المصالح الخاصة بهم على أساس سنوي، وتقديمها إلى مسؤولة الأخلاقيات.
	25. وعملًا بالمنشور الإداري AI/915/19، يلتزم مَنْ 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 ينخرطون في نشاط الشراء لفترة محدودة أو في ظروف استثنائية محددة، ما يبرر تقديمهم لبيان إعلان المصالح.
	ه) جميع الموظفين العاملين في لجنة النظر بالمشتريات.
	و) الموظفون الآخرون وغيرهم من المستخدمين والأفراد الذين يعينهم الأمين العام، حيثما يراه مناسبًا وضروريًا لما فيه مصلحة المنظمة.
	26. قائمة الموظفين المطلوبة لتقديم بيان إعلان المصالح تتلقاها مسؤولة الأخلاقيات من دائرة الموارد البشرية، بإقرار الأمين العام.
	27. في 26 حزيران/يونيو 2021، تلقت مسؤولة الأخلاقيات قائمة تتضمن أسماء ستة وعشرين مسؤولًا لغرض استكمال بيان إعلان المصالح لعام 2020. ومن بين هؤلاء، لم يعد إثنان من المسؤولين يعملان في منظمة السياحة العالمية في ذلك التاريخ، مما أدى إلى تخفيض العدد إلى أ...
	28. قامت مسؤولة الأخلاقيات في 1 تموز/يوليو 2021 بتوجيه خطاب شخصي إلى المسؤولين الأربعة والعشرين المعنيين، بمن فيهم الأمين العام، مع طلب تعبئة نموذج إعلان المصالح عبر الإنترنت وتقديمه بحلول 31 تموز/يوليو 2021. قام تسعة عشر مسؤولًا باستكمال بياناتهم ضمن...
	29. من بين هؤلاء الأربعة والعشرين، كان هناك عشرين موظفًا (83%) لم يتم العثور على تضارب فعلي في مصالحهم. ولدى أربعة من الموظفين (16%)، كان هناك احتمال ظهور تضارب في المصالح، وواحد (4%) لديه زوج/ة يـ/تعمل في منظومة الأمم المتحدة، وإثنان (8%) لديهم خيارا...
	هاء - وضع المعايير ودعم السياسات
	مراجعات السياسات
	30. قدمت مسؤولة الأخلاقيات تعليقات على تقرير برنامج الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لعام 2021 بشأن خطة عمل على نطاق منظومة الأمم المتحدة لتعميم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في كيانات الأمم المتحدة، وشاركت في اجتماع/مناقشة حول ال...
	31. طُلب من مسؤولة الأخلاقيات مراجعة مسودة تقرير وحدة التفتيش المشتركة المعنون "استعراض وظيفة الأخلاقيات في منظومة الأمم المتحدة" وتقديم التعليقات عليه، بما في ذلك "نظرة عامة على الإجراءات التي يتعين على المنظمات المُشارِكة اتخاذها بشأن توصيات وحدة ال...
	32. كذلك، ساهمت مسؤولة الأخلاقيات في استبيان وحدة التفتيش المشتركةA/457  بشأن تدابير وآليات درء ومعالجة العنصرية والتمييز العنصري في المؤسسات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة.
	مراجعة مكتب خدمات الرقابة الداخلية
	33. أجرى مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، الذي استعانت به منظمة السياحة العالمية بوظيفة المراجعة الداخلية، في عام 2021، مراجعةً في مجال إدارة المشاريع حيث طُلِبَ من مسؤولة الأخلاقيات المشاركة فيه من أجل تحديد المخاطر المحتملة في مجال التعاو...
	33. أجرى مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، الذي استعانت به منظمة السياحة العالمية بوظيفة المراجعة الداخلية، في عام 2021، مراجعةً في مجال إدارة المشاريع حيث طُلِبَ من مسؤولة الأخلاقيات المشاركة فيه من أجل تحديد المخاطر المحتملة في مجال التعاو...
	33. أجرى مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، الذي استعانت به منظمة السياحة العالمية بوظيفة المراجعة الداخلية، في عام 2021، مراجعةً في مجال إدارة المشاريع حيث طُلِبَ من مسؤولة الأخلاقيات المشاركة فيه من أجل تحديد المخاطر المحتملة في مجال التعاو...
	رابعًا- شبكة الأخلاقيات للمنظمات المتعددة الأطراف
	34. شاركت مسؤولة الأخلاقيات في المنظمة في الجزء الأول والجزء الثاني من المؤتمر الثالث عشر لشبكة الأخلاقيات للمنظمات المتعددة الأطراف الذي عُقِدَ عبر الإنترنت في 7-8 تمّوز/يوليو 2022 و17-19 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 على التوالي، واستضافه البنك المركزي ا...
	35. أُنشئت شبكة الأخلاقيات في عام 2010 في إطار مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق من أجل تعزيز التعاون والاتساق على نطاق المنظومة في مجال الأخلاقيات والنزاهة، بمشاركة موظفي الأخلاقيات من أمانة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ووكالاتها المتخصصة، ...
	36. ومن بين المواضيع المختلفة المثيرة للاهتمام التي نوقشت خلال الاجتماعين الافتراضيَيْن، نذكر التحديات/المخاطر الأخلاقية المترتبة على العمل عن بعد و"الوضع الطبيعي الجديد"؛ وثقافة رفع الصوت على المستوى الداخلي وكيفية تعزيز وقياس مناخ مكان العمل؛ والأخل...
	37. ترد معلومات كاملة عن عمل شبكة الأخلاقيات في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عن أنشطة مكتب الأخلاقيات (الوثيقةA/76/76 ).
	37. ترد معلومات كاملة عن عمل شبكة الأخلاقيات في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عن أنشطة مكتب الأخلاقيات (الوثيقةA/76/76 ).
	37. ترد معلومات كاملة عن عمل شبكة الأخلاقيات في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عن أنشطة مكتب الأخلاقيات (الوثيقةA/76/76 ).
	خامسًا- اعتبارات نهائية
	الاتجاهات الحديثة لتعديل النظامين الداخلي والأساسي للموظفين
	ألف. مجلس التعيينات والترقيات
	38. على غرار ما سبق ذكره في التقريرين السنويين السابقين لعامي 2020 و2021، لا تزال مسؤولة الأخلاقيات ترى أن الإجراءات الداخلية الجديدة بشأن التعيينات والترقيات، على الرغم من اعتمادها من قبل مجلس الإدارة كتعديل على النظامين الداخلي والأساسي لموظفي منظمة...
	39. وفقًا للمادة 5 (ج) من النظام الإداري للموظفين، فإن مجلس التعيينات والترقيات مُكلَّف بتقديم توصيات إلى الأمين العام حول التعيينات والترقيات والمسائل الأخرى ذات الصلة. في عام 2019، تم تعديل النظام الإداري واستُبدِل نائب الأمين العام بالأمين العام كر...
	40. من المؤسف أن نلاحظ أنه من بين جميع التعديلات على النظامين الإداري والأساسي للموظفين - التي أطلقها منذ عام 2018 قسم الموارد البشرية و/أو مكتب الأمين العام والتي خضعت للتحقق من قبل الإدارة القانونية قبل تقديمها إلى المجلس التنفيذي للموافقة – لم يتم ...
	باء. غياب الالتزام والدعم المُقدَّم لوظيفة الأخلاقيات
	41. تماشيًا مع توصيات وحدة التفتيش المشتركة (JIU/REP/2010/3)، ينبغي أن تعمل وظيفة الأخلاقيات بشكل مستقل عن الإدارة، ولهذا السبب يوصى بتعيين منصب مسؤول الأخلاقيات على مستوى رفيع؛ عادةً في مستوى P-5 / D-1.
	42. يتضمن تقرير وحدة التفتيش المشتركة الأخير بشأن استعراض وظيفة الأخلاقيات في منظومة الأمم المتحدة (JIU/REP/2021/5) الذي صدر في 31 آذار/مارس 2022، وتحديدًا في المرفق الثالث، جدولًا مقارنًا بمستويات مناصب الموظفين المسؤولين عن وظيفة الأخلاقيات في اثنتي...
	43. إنَّ هذه الدرجة المتندية للوظيفة، إلى جانب النقص المستمر في الموارد، البشرية والمالية، المخصصة لوظيفة الأخلاقيات من قبل الإدارة العليا الحالية خلال السنوات الأربع الماضية والسنة الحالية - وذلك على الرغم من مقرر المجلس التنفيذي (CE/DEC/12(XCIV) الذ...
	44. إنًّ غياب الدعم المُقدَّم إلى وظيفة الأخلاقيات الداخلية، إلى جانب محاولات تهميش الوظيفة وكذلك عمل القسم التشغيلي (الأخلاقيات والثقافة والمسؤولية الاجتماعية) التي ترأسها بالتوازي مسؤولة الأخلاقيات في وظيفتها المزدوجة، هو سببٌ يدعو مسؤولة الأخلاقيات...
	45. في الوقت نفسه، توصي مسؤولة الأخلاقيات بشدة بإبرام الاتفاق المعلق بين منظمة السياحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية في أقرب وقت ممكن من أجل إضفاء الطابع الخارجي على التحقيقات الداخلية، حيث أن الاتفاق الموقع في كانون الأول/ديسمب...
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