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  الموجز التنفيذي
التمثيل وتتضمن حالة  ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨و  ٢٠٠٧تقدم هذه الورقة عرضا لوضع القوى العاملة في االيكاو للسنوات 

الجغرافي العادل والمساواة بين الجنسين، وتحليال للتعيينات في الفئة التخصصية والفئات العليا وتأثيرها على التمثيل 
الجغرافي العادل والمساواة بين الجنسين، فضال عن بيانات الموارد البشرية بشأن السن ومدة الخدمة وتوقعات 

ى االحصاءات كما تبين االجراءات المقبلة التي ستتخذ بشأن تخطيط القوى وتقدم أيضا مالحظات قائمة عل.  التقاعد
  .العاملة والتمثيل الجغرافي العادل والمساواة بين الجنسين

  :أن تؤيد االجراءات المقبلة ذات الصلة بما يلييرجى من الجمعية العمومية  :االجراء
يط لتعاقب الموظفين والخطوط التوجيهية ذات تخطيط القوى العاملة بما في ذلك اعداد استراتيجيات التخط  )أ 

 الصلة؛

تعزيز عمليات الرصد الداخلي والمساءلة لتحقيق أهداف التنوع فيما يتعلق بالتمثيل الجغرافي العادل   )ب 
 ؛والمساواة بين الجنسين

   .استكشاف فرص التعلم والتطوير للمرشحين وكذا المرشحات من الدول غير الممثلة أو المنقوصة التمثيل  )ج 

 األهداف
  :ةاالستراتيجي

   . ٧ و   ٤ و   ١            دعم التنفيذ                                    رقة العمل هذه مرتبطة باستراتيجيات و

   .       ال تنطبق  :اآلثار المالية
 A37-WP/1  :المراجع
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 مقدمةال - ١

، يرصد مجلس االيكاو حالة تنوع القوى العاملة في ٣٧-٣٦و  ٢٠-٢٤عمال بقراري الجمعية العمومية  ١- ١
األمانة العامة عن طريق دراسة االحصاءات والتقارير السنوية عن قرارات التوظيف وأثرها على التمثيل الجغرافي العادل 

 .وكذلك على المساواة بين الجنسين

وتقدم .  ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨و  ٢٠٠٧شأن تشكيلة وحالة القوى العاملة للسنوات تقدم هذه الورقة معلومات ب ٢- ١
أيضا مالحظات قائمة على االحصاءات كما تبين االجراءات المقبلة التي ستتخذ بشأن تخطيط القوى العاملة والتمثيل 

 .الجغرافي العادل والمساواة بين الجنسين

 ووضعها تشكيلة القوى العاملة في االيكاو - ٢

وظيفة ممولة من مصادر خارج الميزانية  ١٩٤وظيفة و  ٥٧٦، بلغ عدد الوظائف الثابتة ٣١/١٢/٢٠٠٩في  ١- ٢
موظفا  ٢١٦موظفا يشغلون وظائف ثابتة و  ٥١٤وظيفة؛ كما كان هناك  ٧٧٠، ضمن مجموع كلي يقدر ب )مؤقتة(

)).  أ(انظر التذييل (موظفا  ٧٣٠ممولة من مصادر خارج الميزانية، مقابل مجموع كلي يقدر ب ) مؤقتة(يشغلون وظائف 
وفيما يتعلق بأنواع العقود التي يعمل بموجبها الموظفون، تبين االحصاءات زيادة مطردة في التعيينات غير الدائمة للموظفين 

) ٣١٢من  ١٦٧(في المائة  ٥٤الى  ٢٠٠٧في عام ) ٣١٠من  ١٤٢(في المائة  ٤٦من [من الفئة التخصصية والفئات العليا 
 . ، يقابلها انخفاض في عدد العقود الدائمة]٢٠٠٩في عام 

) وظيفة ٦٩٨( ٢٠٠٧حدث انخفاض عام في عدد الوظائف الثابتة الممولة من الميزانية فيما بين  :١المالحظة رقم 
وظيفة من  ٨٣(في المائة  ١١وزيادة في عدد الوظائف الممولة من موارد خارج الميزانية من ) وظيفة ٥٧٦( ٢٠٠٩  و

وقد يكون لالستخدام المتزايد .  ٢٠٠٩في ) وظيفة ٧٧٠وظيفة من  ١٩٤(في المائة  ٢٥الى  ٢٠٠٧في ) فةوظي ٧٨١
للوظائف الممولة من موارد خارج الميزانية، مقترنا بالزيادة في التعيينات غير الدائمة واالنخفاض في التعيينات الدائمة أثر 

 .واالحتفاظ بهم على قدرة االيكاو على اجتذاب موظفين من مستوى عال

موظفا يشغلون مناصب خاضعة للتمثيل  ٢٢٦موظفا من بين  ١٩٧، ٣١/١٢/٢٠٠٩وكان هناك في  ٢- ٢
، ١٩٠دولة من بين الدول األعضاء الـ  ٧٤الجغرافي العادل، وبلغ عدد الدول التي لديها موظفون يعملون في االيكاو 

هذه التفاصيل باالضافة ) ب(وترد في التذييل .  العادل من هؤالء الموظفين مناصب خاضعة للتمثيل الجغرافي ٧٢ويشغل 
وترد في .  في وظائف خاضعة للتمثيل الجغرافي العادل، حسب األقاليم ١٩٧الى ملخص اجمالي لتوزيع الموظفين الـ 

حسب مستويات الوظائف وحسب الدول  ٣١/١٢/٢٠٠٩تفاصيل شاملة عن الموظفين في األمانة العامة حتى ) ج(التذييل 
 .D-1)و  (D-2لمحة عن التمثيل حسب األقاليم والدول بالنسبة للمناصب الرئيسية ) د(وترد في التذييل .  واألقاليم

وحدث انخفاض طفيف في النسبة العامة للدول .  دولة ١٩٠، ظل عدد  الدول األعضاء ثابتا عند ٢٠٠٧منذ  :٢المالحظة رقم 
 .مثلة في األمانة العامة في وظائف خاضعة للتمثيل الجغرافي العادلغير الممثلة قابلته زيادة في عدد الدول الم

في المائة، وهي  ٣١,٥، بلغت النسبة االجمالية للنساء في الفئة التخصصية والفئات العليا ٣١/١٢/٢٠٠٩وفي  ٣- ٢
تزال  المنظمة ال، لكن )في المائة ٦٠( D-2وتحققت المساواة بين الجنسين على مستوى .  أعلى نسبة مئوية شهدتها االيكاو

وفي المستويات ).  في المائة ٢٨( P-4، و )في المائة ١٥( P-5و ) في المائة ٦( D-1متخلفة عن الركب في مستويات 
) في المائة ٤٢( P-3وتكاد تتحقق في مستوى ) في المائة ٦٥( P-2الدنيا، تحققت المساواة بين الجنسين أيضا على مستوى 

وفي المنظمات التابعة للنظام الموحد لألمم المتحدة، بلغ متوسط النسبة العامة للنساء الالئي يعملن في ). ١)ه(انظر التذييل (
  P-1في المائة، وذلك بالنظر إلى مستويات المساواة بين الجنسين المحرزة في الرتب ٤٠الفئة التخصصية والفئات العليا 

 ). ٢)ه(لتذييل انظر ا( P-2و

الزال التمثيل العام للمرأة في األمانة العامة لاليكاو في ازدياد مطرد، إال أنه دون الهدف  :٣المالحظة رقم  - ٣
 .بينما اقتربت النسبة من الهدف المحدد أو تجاوزته في المستويات األخرى P-4و  P-5و  D-1المنشود في المستويات 


