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 منظمة السیاحة العالمیة تخضر. كل وثائق المجلس التنفیذي متاحة على موقع المنظمة على اإلنترنت 
www.unwto.org  .أو یمكنكم استخدام رمز اإلجابة السریعة ھنا 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ملخص تنفیذي 

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

)CE/108/15(b) rev.1  (  وفي مبادرات وأنشطة أخرى تم اإلعالن عنھا في بیان السیاسات واإلدارة الذي قدم
  التي أقرت.   وظائفالفي حدود الموارد وعدد  وذلك  ،  )CE/113/4 الوثیقة(  113دورتھ  إلى المجلس التنفیذي في  

الجنس. بحسب  الموظفین  توزع  عن  معلومات  أیضا  التقریر  ھذا  بلغ    ،2022سبتمبر  أیلول/  1  بتاریخ   ویتضمن 
 .89  أیضا  حاملي عقود خدمةوعدد  ،موظفًا  90إجمالي عدد الموظفین 

ل  النطاق  واسعة  طائفةتقدیم    یستمر الدعم  الذین یعملون من منازلھممن  العودة    ویتواصل،  لموظفین  على نحو تنفیذ 
 .صحة ورفاھیة جمیع الموظفین  الحرص علىمنظمة، مع ال مبنىإلى  مختلط

 . ) وظائف بعد صدور إعالنات الوظائف الشاغرة4( أربع ملءتم 

یستمر تحسین كفاءة العملیات الداخلیة من خالل تنفیذ نظام تكنولوجیا المعلومات، الذي من المتوقع إطالقھ في نھایة 
 . . وسیتیح ذلك استخداًما أكثر كفاءة وفعالیة للموارد والحلول القائمة على البیانات2022عام 

موقع الصدارة في التزام المنظمة، ویتجلى ذلك من خالل المشاركة    فيوالتنوع والشمول    انيالجنس  المنظورال یزال  
في مختلف اآللیات والمبادرات على نطاق المنظومة. لمواصلة تعزیز صحة الموظفین ورفاھھم، ال سیما في أعقاب 

كوفید تتراوح    ،19-وباء  مختلفة  مبادرات  المنظمة  التدریب  استحداث  بیننفذت  إلى  الموظفین  مستشار  ات وظیفة 
 .واألدوات المحددة التي تعزز رفاھیة الموظفین

یعرض ھذا التقریر نتائج الدراسة االستقصائیة لتكلفة المعیشة التي أجرتھا لجنة الخدمة المدنیة الدولیة في نھایة عام 
 .لموظفي الفئة الفنیة والفئات العلیا 2021

لألمم المتحدة، یُقترح إدخال تعدیالت مختلفة على بغیة زیادة مواءمة سیاسات المنظمة مع سیاسات النظام الموحد  
المراجعات  عن  معلومات  أیًضا  التقریر  یعرض  السیاق،  ھذا  وفي  للموظفین.  واإلداري  األساسي  النظامین 

 والتطویرات المتوقعة لسیاسات الموارد البشریة.

http://www.unwto.org/
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-03/ce108_5_b_management_vision_and_priorities_rev1_ar_0.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-12/CE113_04_Recommendation_nominee_post_Secretary_General_2022_2025_Ar_0.pdf
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 1مشروع مقرر

 ) د( 3 البند
 تقریر الموارد البشریة

 CE/117/3(d))(الوثیقة 
 

 ن المجلس التنفیذيإ

 في التقریر، وقد نظر 

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

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

 ؛ 19-كوفید

والمبادرات الرامیة إلى   19-كوفید    وباء إلدارة القوة العاملة في منظمة السیاحة العالمیة أثناء تفشي  یعرب عن ارتیاحھ   .3
، ویرحب على وجھ الخصوص باستحداث وظیفة مستشار الموظفین لتقدیم الدعم ضمان صحة جمیع الموظفین ورفاھھم

 ؛ النفساني للموظفین

وضع السیاسات    ویؤیدات المنظمة في مجال المساواة بین الجنسین والتنوع والشمول،  لمختلف مبادر  حھعرب عن ارتیای .4
 في ھذا الصدد؛ 

 بالنتائج المقدمة في الدراسة االستقصائیة لتكلفة المعیشة التي أجرتھا لجنة الخدمة المدنیة الدولیة؛  علما یحیط .5

 الذي طبقھ األمین العام؛ ) من النظام اإلداري للموظفین 4( 24ستثناء من المادة االب یحیط علما .6

 )؛ 9(13) و 2(13لمادتین على االتعدیالت المقترحة  یقر .7

 األعضاء على إرسال مقترحات محددة إلى المنظمة لتمویل الموظفین الفنیین المبتدئین؛الدول یشجع  .8

المتزایدة  ویشجع   .9 الطلبات  في ضوء  سیما  ال  المنظمة،  إلى  اإلعارة  سبیل  على  موظفین  إرسال  على  األعضاء  الدول 
األ للشرق  اإلقلیمي  للمكتب  إضافیة  بشریة  موارد  ولضمان  المحدودة  بمواردھا  بالمملكة للمنظمة  الریاض  في  وسط 

 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  وأسوةً .  2022  سبتمبر/أیلول  1وضع 
م الوثیقة أیًضا ب  إحصاءات ُمحدَّثة حول الموظفین ومعلومات أخرى عنھم.التقاریر السابقة حول الموارد البشریة، تقدِّ
 

 المیزانیة الُمعتمدة والھیكل التنظیمي  .ثانیا

حول   -2 تقریره  في  العام  األمین  إلیھا  أشار  التي  اإلداریة  التغییرات  إدخال  (الوثیقة    واألولویات  اإلدارة  رؤیةیستمر 
)CE/108/15(b) rev.1  (  إلى قدم  الذي  السیاسات واإلدارة  بیان  في  اإلعالن عنھا  تم  أخرى  وفي مبادرات وأنشطة 

وفي ظل العدد الحالي    التي تم إقرارھاوذلك ضمن الموارد    ،)CE/113/4 الوثیقة(  113المجلس التنفیذي في دورتھ  
 وظائف، مع احتمال إتاحة تمویل وظائف إضافیة من أموال من خارج المیزانیة. 106للوظائف الذي یبقى عند 

 

)، 2022  سبتمبر/أیلول  1على عدد الموظفین وتوزیعھم بحسب الدرجة، والجنس، والجنسیة، والعمر (بتاریخ    لالطالع -3
، یُشار إلى  المجلس التنفیذيالتقاریر السابقة المقدَّمة إلى  أسوةً بالُمدرجة أدناه. و  4و  3و   2و  1  یُرجى مراجعة الجداول

یرتكز   اإلطار  ھذا  في  المعتمد  التصنیف  المتّ عأنَّ  الوظیفي  التصنیف  في  لى  الفئة    منظومةبع  د:  الموحَّ المتحدة  األمم 
) وفئة الخدمات العامة (درجات تتراوح من  أمین عام مساعدإلى فئة    1الفنیة وما فوق (درجات تتراوح من الفئة الفنیة  

 .ذلك في برنامج عمل المنظمة ومیزانیتھا  ویتجلى)؛ 7ة الخدمات العامة إلى فئ 1فئة الخدمات العامة 
 

 2022 سبتمبر/أیلول 1والجنس بتاریخ  : توزیع الموظفین بحسب الدرجة(أ) 1 الجدول
 

 الدرجة  1فنیة  2فنیة  3فنیة  4فنیة  5فنیة   5ما فوق فنیة  المجموع
 إناث 9 2 4 7 5 1 28
25 2 3 86  ذكور 1 4 7 

المجموع  10 6 11 15 8 3 53
 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 6 24
 ذكور 1 2 - 4 4 2 13

المجموع  1 3 4 5 16 8 37
 الفرعي 

 
 

 2022 سبتمبر/ أیلول 1الدرجة بتاریخ توزیع الموظفین بحسب  (ب) 1 الجدول
 

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

المجموع  10 6 11 15 8 3 53
 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 8 37
 الفرعي 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-03/ce108_5_b_management_vision_and_priorities_rev1_ar_0.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-12/CE113_04_Recommendation_nominee_post_Secretary_General_2022_2025_Ar_0.pdf
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 2022 سبتمبر/أیلول 1بتاریخ  : توزیع الموظفین بحسب الفئة والجنس2 الجدول

 
  وما فوق الفئة الفنیة  فئة الخدمة العامة المجموع

 إناث 28 24 52
 ذكور 25 13 38
 المجموع 53 37 90

 
 

 
 المدیر التنفیذي) وظیفة األمین العام و ةالفئة والجنسیة (بما في ذلك وظیف: توزیع الموظفین بحسب 3 الجدول

 2022 سبتمبر/أیلول 1بتاریخ 
 
 

 
 

المنظمة تحقیق   بالتزاماألمانة. وال بدّ من التنویھ في ھذا اإلطار في فریق موظفي  جنسیة) 36( سبع وثالثون اتتمثّل حالیً  -4
ا في  ممكن  جغرافي  توزیع  ومراعاة  ختیار  أوسع  والنزاھة  والكفاءة  المھنیة  معاییر  أعلى  على  الحفاظ  مع  موظفیھا، 
 .العدد المحدود للمناصب الوظیفیة

 
%، مع العلم أن ھذه النسبة تختلف مع اختالف فئات  42,2% من الموظفین، في حین یمثل الذكور  58,8اإلناث یمثلون   -5

 الموظفین.
 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

 الجزائر  1 1 المغرب 1 1
 األرجنتین   2 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  1
 جورجیا  3 المملكة العربیة السعودیة   1
 ألمانیا  1 2 سیشیل   2
 غانا 1  إسبانیا  20 12
 ھنغاریا   1 سویسرا 1 

 إندونیسیا  1  المملكة المتحدة  1
 إیطالیا 2 4 الوالیات المتحدة األمریكیة  1 

 لبنان  1 أوروغواي   1
 لیتوانیا  1  أوزبكستان  1 

    المجموع بحسب الفئة 37 53
    إجمالي عدد الموظفین  90 



 
 

CE/117/3(d) 
 

Page 5 of 10 
 

 2022 سبتمبر/أیلول 1بتاریخ : توزیع الموظفین بحسب الفئة 4 الجدول
 

 الفئة العمریة فئة الخدمة العامة وما فوق الفئة الفنیة  المجموع

17 13 4 30 – 39  
37 19 18 40 – 49 
16 10 6 50 – 54  
11 5 6 55 – 59  
1 1 0 60 
1 1 0 61 
أو ما فوق 62 3 2 5  
 المجموع 37 51 88

 

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

كانون   1، تم تنفیذ مخطط جدید اعتبارا من  103كما سبق وذكر في تقریر الموارد البشریة إلى المجلس التنفیذي في دورتھ   -7
للنظام    2016الثاني/ینایر   الخاضعین  غیر  على    األساسيللمستخدمین  وذلك  المنظمة،  في  التوصیات أللموظفین  ساس 

وطرائق التعاقد في منظمة منظومة األمم  ام المستخدمین غیر الموظفین  "إستخد  الواردة في تقریر وحدة التفتیش المشتركة
الجدول  )JIU/REP/2014/8المتحدة" ( التنفیذي في  المجلس  إلى  أدناه معلومات عن عدد حاملي   6والجدول    5. ویقدم 

  أیلول/سبتمبر   1الجنس والجنسیة والعمر، بتاریخ  عقود الخدمة الذین یشملھم ھذا المخطط، فیشار إلى توزیعھم من حیث  
2022. 

 
 2022 سبتمبر/أیلول 1بتاریخ بحسب الفئة والجنسیة  حاملي عقود الخدمة: توزیع 5 الجدول

 
 البلد  إناث ذكور  البلد  إناث ذكور 

 أذربیجان  1 الیابان  1
 بیالروس  1  كینیا  1 1
 بلجیكا   2 لبنان 3 
 بوسنة والھرسكال  1 مالیزیا  1 
 كندا 1  المكسیك   1
 شیلي  1 نیجر   1
 الصین   1 مقدونیا الشمالیة  1 
 كولومبیا   1 الفلیبین 3 
 إكوادور 1  البرتغال 2 
 مصر 3 3 رومانیا  2 

 إثیوبیا  1  سلوفینیا  2 11
 فرنسا 2  إسبانیا  20 
 جورجیا 1 1 الجمھوریة العربیة السوریة 1 1
 الیونان  1 طاجیكستان   1
 جمھوریة إیران اإلسالمیة  1  المملكة المتحدة 2 2
 إیطالیا 2 3 أوروغواي  1 
 أیرلندا 1  أوزبكستان   1
    فنزویال   1
      
    المجموع 55 34

    حاملي عقود الخدمةإجمالي  89

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/050/47/PDF/G1505047.pdf?OpenElement


 
 

CE/117/3(d) 
 

Page 6 of 10 
 

 2022 أیلول/سبتمبر 1بتاریخ  العمربحسب  حاملي عقود الخدمة: توزیع 6 الجدول
 

 
 العمر

 حاملو 
 عقود الخدمة

 18 أو أقل  29
30 – 39 45 
40 – 49 24 
50 – 54 2 
55 – 59 - 
60 – 61 - 
 - أو أكثر 62

 89 المجموع

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

 العام األمین قرارات

فئة المن  ،  للدائرة اإلقلیمیة للقارة األمریكیةمنصب مدیر    في)  األرجنتین(  غوستابو سانتوسالسید    قرر األمین العام تعیین  -  9
في  و.  5الفنیة   سانتوس  للسید  الواسعة  والخبرة  المعرفة  ضوء  في  الترشیح  ھذا  والحاجة    اإلقلیمیأتي  لملء   الماسةوأنشطتھ 

أنشطة   لتعزیز  األمریكیةالمنصب  القارة  لذلك،  إقلیم  ونتیجة  النظام    )(ج)1( 33المادة    على  استثناء  أجري.   األساسي من 
 سن التقاعد اإللزامي. تجاوز الذيتعیین السید سانتوس  إلتاحةللموظفین 

 
الموظفین بالعمل من المنزل منذ   إلى بعض، أوصي  19-كوفید    وباء، في ضوء  112كما أُعلن للمجلس التنفیذي في دورتھ   -10

دة.  منظومة األمم المتح  منظمات أخرى في  ، بما یتماشى مع توصیات الحكومة المضیفة وممارسات2020آذار / مارس  
نظًرا لالنخفاض التدریجي لمعدالت اإلصابة، یستمر إجراء وتم تقدیم مجموعة واسعة من الدعم للموظفین للعمل عن بعد. و

 على صحة ورفاھیة جمیع الموظفین. الحرصمنظمة، مع ال مبنىالعودة المختلطة إلى 
 

 عملیات اختیار الموظفین 
 

 تم ملء المناصب التالیة:إعالنات الشواغر،  إصداربعد  -11
 
 

إسم الموظف   الوظیفة والدائرة والدرجة  رمز الوظیفة الشاغرة 
 وجنسیتھ

 مقر العمل 

UNWTO/HHRR/VAC/40/ICTC/2021   مساعد كبیر، تكنولوجیا
 الت االمعلومات واإلتص 
 ) 7(خدمات عامة 

فرناندو    السید
 أغویرا

 )إسبانیا(

 مدرید
 (إسبانیا)

UNWTO/HHRR/VAC/39/IEID/2021 اإلبتكار  برنامج، دائرة  منسق
 والتعلیم واإلستثمار 

 ) 4(ف 

لویس  السید  
 نیكوالس باریوس 

 )إسبانیا(

 الریاض 
(المملكة العربیة  

 السعودیة) 
UNWTO/HHRR/VAC/38/TMIC/2021 دائرة استطالع  منسق برنامج ،

 األسواق والتنافسیة 
 ) 4(ف 

أنطونیو  السید  
 لوبث دي أبیال 

 (إسبانیا)

 الریاض 
(المملكة العربیة  

 السعودیة) 
UNWTO/HHRR/VAC/43/BDFN/2021  مساعد كبیر، المیزانیة والمالیة 

 ) 7(خدمات عامة 
 أوالیا الندیتا السیدة 

 (فرنسا)
 مدرید

 (إسبانیا)
 
 

عملیات   إصدار بعد   -12 نتائج  عن  اإلبالغ  وسیتم  التالیة.  للوظائف  واالختیار  التعیین  عملیة  حالیا  تجري  الشواغر،  إعالنات 
 االختیار في تقریر الحق للموارد البشریة.

 
 مدرید، إسبانیا ، P-5 ((UNWTO/HHRR/VAC/06/OFSG/2022)( 5، من الفئة الفنیة عالقات خارجیةمدیر،  )أ(
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) P-3(  3من الفئة الفنیة  تكنولوجیا المعلومات واإلتصاالت،، دائرة مدیر )ب(
(UNWTO/HHRR/VAC/21/ICTC/2019)  ، مدرید، إسبانیا 

 
،  (UNWTO/HHRR/VAC/02/LGCO/2022) مكتب المستشار القانوني، )P-2( 2، من الفئة الفنیة موظف قانوني )ج(

 مدرید، إسبانیا 
 

،  (UNWTO/HHRR/VAC/05/IEID/2022)، اإلبتكار والتعلیم واإلستثمار، )P-2( 2من الفئة الفنیة ، موظف برنامج )د(
 المملكة العربیة السعودیة، الریاض

 

 العملیات اإلداریة الداخلیة وأدوات الموارد البشریة

الداخلیة من خالل تنفیذ نظام إلكتروني لتكنولوجیا  كما سبق اإلعالن عنھ في تقاریر سابقة،   -13 یجري تحسین كفاءة الموارد 
للعمالء وحلول تعتمد    تستجیبالمعلومات، مما یسمح للمنظمة بتوفیر عملیة أكثر كفاءة موجھة لخدمة العمالء، واتصاالت  

ویتوقع أن ینجز    على البیانات، مما یساھم في اتباع نھج أكثر استدامة تتماشى مع أھداف التنمیة المستدامة لألمم المتحدة.
 . 2022تنفیذ ھذا النظام بالكامل بنھایة 

 
 المنظور الجنساني والتنوع 

العالمیة  لتزام منظمةال  تعزیزا -14 الجنساني، واصلت    السیاحة  المنظور  تنفیذ  البتعمیم مراعاة  العمل على منظمة  إطار خطة 
إطار خطة العمل على نطاق  تنفیذ  . والمعروف أن  نطاق منظومة األمم المتحدة لتعمیم المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة

ھو آلیة مساءلة أقرھا مجلس التنسیق للرؤساء التنفیذیین    منظومة األمم المتحدة لتعمیم المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة
 في منظومة األمم المتحدة. 

 
على مستوى منظومة األمم المتحدة بشأن التكافؤ بین   المعلوماتفي لوحة  2021تشارك منظمة السیاحة العالمیة منذ عام و -15

 األمم المتحدة.  منظومة في كجزء من جھودھا للحرص على الشفافیة في المنظمة كما ،الجنسین
 

 قامت بھا لجنة الخدمة المدنیة الدولیةالتي ستقصائیة حول تكلفة المعیشة إلدراسة انتیجة ال

الدورة   -16 في  ذكر  التنفیذي  116كما  الدولیةللمجلس  المدنیة  الخدمة  لجنة  أجرت  عام   ،  نھایة  استقصائیة   2021في  دراسة 
لموظفین في الفئة  سر  لمواقع العمل بغرض تحدید تسویة مقر العمل وتقییم أنماط اإلنفاق وغیرھا من خصائص المعیشیة أل

كل خمس سنوات في مرة  الفنیة وما فوقھا مقارنة بتكلفة المعیشة في نیویورك. ویتم إجراء الدراسة االستقصائیة المذكورة  
 مراكز العمل بالمقر. 

 
تنفیذھا  أقرت   -17 لیتم  الرابعة والتسعین،  المعیشة في دورتھا  لتكالیف  الدراسة االستقصائیة  نتائج  الدولیة  المدنیة  لجنة الخدمة 

 بطریقة قد أجریت    الدراسة اإلستقصائیةأن جمیع جوانب عملیة    وتجدر اإلشارة إلى.  2022آب/أغسطس    1اعتباًرا من  
 تعاونوا مع لجنة الخدمة المدنیة الدولیة في كل مرحلة.  قدواتحادات الموظفین ممثلي المنظمات  إن، حیث تماًما ةشفاف

 
  % 4.8أسفرت عن تغییر إیجابي في صافي األجر وصافي األجر المنزلي بنسبة  قد  و  ،في مدرید  الدراسةتم إصدار نتائج   -18

 . %، تعاطفا5.6و
 

لجنیف، حیث   2021، تم إجراء مقارنة أیًضا بین المضاعف المستمد من مسح تكلفة المعیشة لعام 2022أغسطس آب/في  -19
. وبما 73.6والذي كان    ،السائد  2022أغسطس  أب/، ومضاعف  77.6یوجد مكتب لمنظمة السیاحة العالمیة، والذي كان  

ذ نتائج الدراسة االستقصائیة المرجعیة لمراكز العمل من الفئة  أن األول كان أعلى، وفقا للقواعد التشغیلیة المعمول بھا لتنفی
أدى إلى زیادة   2021. وھذا یعني أن مسح تكلفة المعیشة لعام  77.6األولى، فقد تم تحدید المضاعف الجدید لجنیف عند  

جر إذا لم یتم بالدوالر األمریكي لجنیف، مقارنة بما كان سیحصل علیھ صافي األ  %2.3حقیقیة في صافي األجر بنحو  
 تنفیذ نتیجة المسح. 

 
 .2022أیلول/سبتمبر -أغسطس اعتبارا من أب/الرواتب المعدلة بالعمل ب المنظمة تقوم -20

 والنظام اإلداري للموظفین  األساسي تعدیالت على النظام

للمادة   -21 ا  (ب)33وفقا  النظام  "  ساسيألمن  العالمیة،  السیاحة  منظمة  تعدیل لموظفي  أو  استكمال  التنفیذي  للمجلس  یجوز 
 النظام اإلداري للموظفین طالما أن ھذه التعدیالت تتماشى مع النظام األساسي للموظفین".
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 لموظفین.ل النظام اإلداري، یقترح األمین العام عدة تعدیالت على 117 ورةبالنسبة للد  -22
 

 منحة اإلستقرار  –من النظام اإلداري   )2(13المادة 
 

عندما یسافر الموظف على نفقة المنظمة عند التعیین أو النقل إلى مركز عمل آخر لفترة خدمة    اإلستقرارتُدفع حالیا منحة    -23
لمواءمة یُتوقع أن تكون سنة واحدة على األقل. تھدف المنحة إلى تغطیة التكالیف اإلضافیة لإلقامة في مركز العمل الجدید.  

منحة   استبدال  یتم  التعویضات،  وحزمة  المتحدة  األمم  لمنظومة  التابعة  األخرى  المنظمات  سیاسات  مع  المنظمة  سیاسات 
عضو  جدیدة تعادل ثالثین یوًما من بدل اإلقامة الیومي المحلي للموظفین، وخمسة عشر یوًما لكل    إقامةبمنحة    اإلستقرار

إلیھ تسویة مقر العمل   تضاف  ،مبلغ إجمالي یعادل شھًرا واحدًا من صافي المرتب األساسيمع    مرافقة،السرة  مؤھل في األ
 .المطبقة

 
 ممارسة وظیفة أعلى بدل  -من النظام اإلداري للموظفین  )9(13 المادة

 
یمكن    ى رتبھم على نحون الذین یُدعون إلى تحمل الواجبات والمسؤولیات الكاملة لوظیفة برتب أعلى من مستووالموظف -24

التقاعدي  ال  ،بدل وظیفة خاصیجوز منحھم  التعرف علیھ بوضوح،   المعاش  الشھر    ،یدخل في حساب  اعتبارا من بدایة 
تقلیص  ب  للقیامالسابع   یُقترح  األخرى،  المتحدة  األمم  الممارسات مع مؤسسات  أعلى. ولزیادة مواءمة  الخدمة في مستوى 

 .إلى أربعة أشھر بدالً من سبعة ممارسة وظیفة أعلىفترة األھلیة لدفع بدل 
 
 

 النص الحالي 
 

 الجدید المقترح النص  
 

 ) 2(13المادة 
 منحة اإلستقرار 

 

 ) 2(13المادة 
 اإلقامة منحة 

 
منحة  (أ)   الحصول على  للموظف  المنظمة    استقراریحق  تدفع  عندما 

نفقات سفره األولیة إلى مركز عملھ لمھمة لمدة سنة واحدة على األقل،  
وفقًا   منحة  1(  21  للمادة وذلك  تُدفع  من   اإلستقرار).  فرد  لكل  أیًضا 

ھذا   أسرة  نفقة   الموظفأفراد  على  العمل،  مركز  في  إلیھ  ینضم 
 . المنظمة، لمدة ال تقل عن ستة أشھر

 
(ب) یُحسب مبلغ المنحة على أساس معدل بدل اإلقامة الیومي المطبق 
المسؤول.  أسرة  أفراد  أحد  أو  المسؤول  یوم وصول  العمل  مركز  في 

 : تكون معادلة لثالثین یوًماو
 
 الكامل للمسؤول؛ بالمبلغ) 1(
 .لكل فرد من أفراد أسرتھ المبلغبنصف ) 2(
 

 .بعملة مركز العمل اإلستقرار(ج) تُدفع منحة 
 

بموجب    اإلستقرار(د) إذا تم إنھاء خدمة الموظف الذي تُدفع لھ منحة  
من المنظمة بمبادرة منھ قبل إتمام سنة واحدة على األقل من   المادةھذه 

ال العمل  المنحة، قد یطلب منھالخدمة في مركز  تُدفع عنھ  األمین    ذي 
 . سداد المنحة كلھا أو جزء منھا العام

 
أسرة   أفراد  أحد  بقي  إذا  من ستة    الموظف (ھـ)  أقل  العمل  مركز  في 

منحة   أي  فإن  أجر   استقرارأشھر،  من  تُخصم  بھ  یتعلق  فیما  مدفوعة 
أمًرا   ، الموظف ھناك  أن  اعتبر  أو  بمغادرتھ  العام  األمین  أذن  إذا  إال 
 . تبریر ذلكلاستثنائیًا  

منحة  (أ)   على  الحصول  للموظف  تدفع    إقامة  استقراریحق  عندما 
لمھمة   عملھ  مركز  إلى  األولیة  سفره  نفقات    أو المنظمة 

وفقًا    تعیین وذلك  األقل،  على  واحدة  سنة    21  للمادةلمدة 
بمبلغ معقول   الموظفإلى تزوید    اإلقامةتھدف منحة  ).  1(

نتیجة التعیین    یتكبدھا  التي  التكالیف  بدل   الوظیفةفي بدایة  
أیًضا لكل فرد من أفراد   اإلستقراردفع منحة  تُ   .الوظیفةأو  

نفقة    الموظفأسرة ھذا   العمل، على  إلیھ في مركز  ینضم 
 المنظمة، لمدة ال تقل عن ستة أشھر. 

 
(ب) یُحسب مبلغ المنحة على أساس معدل بدل اإلقامة الیومي المطبق 
المسؤول.  أسرة  أفراد  أحد  أو  المسؤول  یوم وصول  العمل  مركز  في 

 تكون معادلة لثالثین یوًما: و
 
 الكامل للمسؤول؛ بالمبلغ) 1(
 لكل فرد من أفراد أسرتھ. المبلغ) بنصف 2(
 
 :من جزأین اإلقامةتتكون منحة ) ب(
 
 :) بدل اإلقامة الیومي، الذي یعادل1(
 

الیومي   - بالمعدل  یوما  ثالثین  لمدة  الیومي  اإلقامة  بدل 
 المطبق في مركز العمل یوم وصول المسؤول؛

 
بنصف  و - یوًما  ثالثین  لمدة  الیومي  اإلقامة    المعدل بدل 

فرد من أفراد األسرة المستحقین المرافقین لھ   لكلالیومي  
المنظمة   ونینضم  نالذی دفعت  الذي  العمل  مركز  في  إلیھ 

 ). 2(21 المادةنفقات السفر لھ بموجب 
 
 
من  )  2( واحد  شھر  أساس  على  یحسب  الذي  اإلجمالي،  المبلغ  جزء 

، وعند االقتضاء، تسویة مقر العمل للمسؤولصافي المرتب األساسي  
 . مركز العمل الذي انتدب فیھفي 

 
(ج) یدفع جزء بدل اإلقامة الیومي لمنحة اإلقامة من منحة االستقرار 

العمل؛  )  1(بموجب (ب) مركز  المقطوع    ویدفعبعملة   ظل   فيالمبلغ 
 .) أعاله بعملة قابلة للتحویل2(ب)(
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كان   إذا  منحة    المسؤول(د)  لھ  تُدفع  بموجب   اإلقامة  االستقرارالذي 

قد تم فصلھ عن المنظمة بمبادرة منھ قبل إتمام سنة واحدة    دة الماھذه  
على األقل من الخدمة في مركز العمل الذي تُدفع عنھ المنحة، یجوز 

 كلیا أو جزئیا.  سداد المنحة علیھ یفرضلألمین العام أن 
 
أقل من ستة  ( العمل  المسؤول في مركز  أفراد أسرة  إذا بقي أحد  ھـ) 

تُخصم من ھذا المجال    فيمدفوعة    إقامة  استقرارأشھر، فإن أي منحة  
إال إذا كان األمین العام قد أذن بمغادرتھ أو اعتبر أن    المسؤول، أجر  

 . ھناك مبرًرا استثنائیًا لذلك
 

العودة  على  الجدید  التعیین  أو  العمل  مركز  تغییر  ینطوي  عندما  (و) 
فیھ   یعمل  كان  الذي  المكان  الكامل    المسؤولإلى  المبلغ  فإن  سابقًا، 

عن ذلك المكان في    ال یُدفع إال في حالة غیاب المسؤول  اإلقامةلمنحة  
األقل.    لمدة على  المبلغ  وسنة  یكون  أن  أقصر،  لمدة  الغیاب  حالة  في 

ل أشھر بد   تترتبالمستحق عادةً ھو تلك النسبة من المنحة الكاملة التي  
 . واحدة سنة فيالغیاب المكتملة 

 ) 9(13المادة  
 بدل الوظیفة الخاص 

 

 ) 9(13المادة  
 بدل الوظیفة الخاص 

 
أن   المسؤولین  من  یُتوقع  عملھم    یقوموا(أ)  من  عادي  كجزء  مؤقتًا، 

الوظائف   ومسؤولیات  بواجبات  إضافي،  تعویض  وبدون  المعتاد 
 . المصنفة على مستوى أعلى من مستوى وظائفھم في میزانیة المنظمة

 
) ھي  9(14  المادة(ب) دون اإلخالل بالمبدأ القائل بأن الترقیة بموجب  

العادیة   الواضحة،  الوسیلة  والقدرة  المتزایدة  بالمسؤولیات  لالعتراف 
یُدعى إلى تولي  في حاالت استثنائیة، أن یمنح    یجوز،  المسؤول الذي 

یمكن  أعلى  منصب  في  للوظیفة  الكاملة  والمسؤولیات  الواجبات 
بوضوح مستواه  التعرف  من  أعلى  مستوى  في  أنھ  بدل وظیفة  على   ،

التقاعد المعاش  حساب  في  یدخل  ال  عن   ، يخاصة  تزید  مؤقتة  لفترة 
أشھر   المستوى    اعتباراستة  في  الخدمة  من  السابع  الشھر  بدایة  من 

 . األعلى
 

في  (بما  المرتب  لزیادة  معادالً  الخاص  الوظیفة  بدل  مبلغ  یكون  (ج) 
ذلك تسویة مقر العمل وبدالت اإلعالة، إن وجدت) التي كان الموظف 

 . یمارسھاسیتقاضاھا لو تمت ترقیتھ إلى رتبة الوظیفة التي 

أن   المسؤولین  من  یُتوقع  عملھم    یقوموا(أ)  من  عادي  كجزء  مؤقتًا، 
الوظائف   ومسؤولیات  بواجبات  إضافي،  تعویض  وبدون  المعتاد 
 المصنفة على مستوى أعلى من مستوى وظائفھم في میزانیة المنظمة. 

 
) ھي  9(14  المادة(ب) دون اإلخالل بالمبدأ القائل بأن الترقیة بموجب  

وا المتزایدة  بالمسؤولیات  لالعتراف  العادیة  الواضحة،  الوسیلة  لقدرة 
یُدعى إلى تولي    یجوز،  في حاالت استثنائیة، أن یمنح المسؤول الذي 

یمكن  أعلى  منصب  في  للوظیفة  الكاملة  والمسؤولیات  الواجبات 
بدل وظیفة   مستواه،  من  أعلى  في مستوى  أنھ  على  بوضوح  التعرف 

التقاعدي المعاش  حساب  في  یدخل  ال  عن   ، خاصة  تزید  مؤقتة  لفترة 
أشھر   الشھر    عتبارااستة  بدایة  في    الرابع  السابعمن  الخدمة  من 

 المستوى األعلى.
 

في  (بما  المرتب  لزیادة  معادالً  الخاص  الوظیفة  بدل  مبلغ  یكون  (ج) 
ذلك تسویة مقر العمل وبدالت اإلعالة، إن وجدت) التي كان الموظف 

 . یمارسھاسیتقاضاھا لو تمت ترقیتھ إلى رتبة الوظیفة التي 
 
 

 والرفاه  الصحة
 

أعقاب    ذي،التنفی  للمجلس  116  الدورة  إلى   البشریة  الموارد  تقریر  في  ذكر  كما -25 في    أدخلت،  19-كوفید  وباءفي  المنظمة 
النفسالوظیفة    ھذهتھدف  و،  التنفیذ  حیزوظیفة مستشار الموظفین    2022یولیو  /تموز ة واالجتماعیة انیإلى توفیر الخدمات 

اإلجھاد.  مع  إیجابي  بشكل  للتعامل  احتیاجاتھم  مع  تتكیف  التي  األدوات  على  وتدریبھم  العالمیة،  السیاحة  منظمة  لموظفي 
 ستقدم المنظمة المزید من التدریبات لمواصلة حمایة صحة ورفاه موظفیھا. و

 
لشھر األمم المتحدة العالمي  في مبادرة على نطاق منظومة األمم المتحدة    المشاركة  المنظمة  تنوي  سابقة،  سنوات  في  وكما -26

 . والرفاه بالصحة صلة  ذات مواضیع حولمعلومات وموارد  تقدم، حیث للصحة العقلیة
 

 وأنشطتھا  المتحدة األمم مبادرات في المشاركة
 

ال -27 األمم  منظومة  نطاق  على  والمشاریع  االستعراضات  مختلف  في  المنظمة  العقلیة شاركت  بالصحة  المتعلقة  متحدة 
واإلجازات   الصحي،  التأمین  واستدامة خطط  المساءلة،  وأطر  المرنة،  العمل  وترتیبات  العنصري،  والتمییز  والعنصریة 

 المرضیة، والدعم النفسي واالجتماعي.
 

 السیاسات 

لضمان المواءمة المستمرة للسیاسات مع منظمات النظام الموحد األخرى لألمم المتحدة مع ضمان اإلدارة الفعالة للموارد،   -28
التوظیف   مجاالت  في  سیما  وال  تنقیحھا،  أو  السیاسات  من  العدید  وضع  والتطویر،  الموظفین  واختیاریجري  والتعلم   ،

الموظفین. كما تعمل المنظمة على تطویر   غیر  المستخدمین  معوآلیات التعاقد  اإلجازات األبویة،  و  ،وترتیبات العمل المرنة
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الجنسي واالستغالل   التحرش  السیاسات    .المعاملة  وسوء  الجنسيسیاساتھا في مجاالت  لتحدید  توجیھات  أنھا ستضع  كما 
 الجنسانیة.

 
 باإلعارة  الموظفون

 تسمح  بحیث  المنظمة،  تتیحھا  التي  القدرات  بناء  إمكانیة  إطار  في  األعضاء  الدول  جانب  من  متزایدٌ   اھتمامٌ ھناك    ، 2022  في -29
 في   یشاركواوذلك لكي    التكالیف،  ردّ   دون  من  اإلعارة  أساس  على  عضو،  دولةٍ   قبل  من  السیاحة  ومسؤولي  خبراء  بإرسال
. والدول األعضاء مدعوة بشكل خاص  تفاھم  مذكرة  خالل  من  رسمیًا  الترتیب  ھذا  ویُنفَّذ.  محدَّدة   زمنیة  لفترةٍ   األمانة  أنشطة

الذي   الجدید  اإلقلیمي  للمكتب  البشریة  الموارد  المزید من  توفیر  الحرص على  إلى  بالنظر  الخیار، السیما  لإلفادة من ھذا 
 أنشأتھ المنظمة للشرق األوسط، في الریاض، المملكة العربیة السعودیة.

 

 المبتدئون  الفنیون الموظفون

.  المبتدئین  الفنیین  الموظفین  برنامج  إدارة  بشأن  اإلنمائي  المتحدة   األمم  برنامج  مع  اتفاقا  العالمیة  السیاحة  منظمة  أبرمت -30
 المنصب  تمویل  طریق  عن  سنوات  3-1  لمدّة  المنظمة  في  للعمل  الشباب  موظفیھا  إرسال  المھتمة  األعضاء  الدول  لكل  یمكن

 . اإلطاري اإلتفاق ھذا خالل من المعني
 

*** 
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