اجمللس التنفيذي

الدورة اخلامسة عشرة بعد املائتني

215 EX/5.IV.B
Add.2
215م ت-5/رابعا-ابء
ضميمة 2
ابريس2022/10/7 ،
األصل :فرنسي

البند  5من جدول األعمال املؤقت
متابعة تنفيذ القرارات اليت اعتمدها
اجمللس التنفيذي واملؤمتر العام يف دوراهتما السابقة
اجلزء الرابع
املسائل املتعلقة ابملوارد البشرية
ضميمة 2
مالحظات نقابة موظفي اليونسكو
امللخص
ابء  -الشروط التعاقدية ملستشار شؤون األخالقيات
عمالً أبحكام الفقرة هاء ( )7من البند  2-9من دليل املوارد البشرية
لليونسكو ،تق ّدم نقابة موظفي اليونسكو مالحظاهتا بشأن التقرير الذي
قدمته املديرة العامة.

 - 1تعرب نقابة موظفي اليونسكو عن دهشتها من مشروع القرار الذي اقرتحت من خالله املديرة العامة تعديل مدة
تعيني مستشار شؤون األخالقيات من أربع سنوات إىل ست سنوات ،مبا يتوافق مع مدة تعيني مدير قسم خدمات اإلشراف
الداخلي ،على أن يدخل هذا التعديل حيز النفاذ فوراً .وال يرد يف الوثيقة 215م ت-5/رابعاً-ابء أي تعليل هلذا القرار
سوى ضرورة تنفيذ توصية اللجنة االستشارية املعنية ابإلشراف الواردة يف تقرير اللجنة السنوي لعام .2019
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 - 2وتود نقابة موظفي اليونسكو أن أتكد خلو تقرير اللجنة االستشارية املعنية ابإلشراف نفسه من أي حتليل أو
مسوغ يدعم تلك التوصية ،يف حني أنه من املنطقي التوقع أبن يقدم هذا التقرير إجاابت عن بعض األسئلة من قبيل
ما يلي:
•
•

ما مزااي التعيني ملدة  6سنوات مقارنةً مبدة  4سنوات؟
هل سيؤثر ذلك يف جودة اخلدمات اليت يقدمها مستشار اليونسكو لشؤون األخالقيات ويف استقالل تلك
اخلدمات؟

 - 3ونعرب عن أسفنا القتصار التحليل املوجز املقدم يف الوثيقة 215م ت-5/رابعاً-ابء بشأن املمارسات املعمول هبا
يف سائر املنظمات التابعة لألمم املتحدة على عرض احلقائق بال تقدمي أية إجابة عن هذه األسئلة.

 - 4فضالً عن ذلك ،تشك نقابة موظفي اليونسكو يف وجاهة دخول قرار متديد مدة تعيني مستشار شؤون األخالقيات
حيز النفاذ فوراً عوضاً عن اقرتاح دخول التعديل املقرتح حيز النفاذ اعتباراً من التعيني املقبل يف هذا املنصب ،علماً أبن مدة
التعيني احلالية يف هذا املنصب تبلغ أربع سنوات غري قابلة للتجديد.

 - 5ومن مَث ،يبدو لنا أن قرار املديرة العامة تعديل مدة تعيني مستشار شؤون األخالقيات اعتباطي وال مربر له.

طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه

