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 ة والثالثونبعالدورة السا —الجمعية العمومية 

  ةتنفيذيلجنة اللا
  وفعاليتها زيادة كفاءة اإليكاو :من جدول األعمال ٢١ البند

  التقدم المحرز في أساليب عمل المنظمة –يتها فعالوزيادة كفاءة اإليكاو 
  )ورقة مقدمة من مجلس االيكاو(

  التنفيذي وجزالم
بناء على طلب الدورة السادسة يتها فعالويقدم المجلس هذا التقرير عن التقدم المستمر لتحسين مستوى كفاءة المنظمة 

ويحدد هذا التقرير اإلجراءات الرامية إلى تحسين مستوى كفاءة الجمعية العمومية، . والثالثين للجمعية العمومية
  .٢٠١٣-٢٠١١والمجلس واألمانة العامة ويحدد اإلجراءات الجارية خالل فترة الثالث سنوات 

، وكذلك وفعاليتها األخذ علما بالتقدم المحرز في تحسين مستوى كفاءة المنظمةإلى  ى الجمعية العموميةتدع: اإلجراء
  .٢٠١٣-٢٠١١فترة الثالث سنوات خالل الجهود المبذولة 

األهداف 
  :اإلستراتيجية

  .ةاالستراتيجيجميع األهداف ورقة العمل هذه مرتبطة ب

لفتـرة الـثالث   وفعاليتها مراعاة جميع األنشطة الرامية إلى تحسين مستوى كفاءة المنظمة  تتم  :اآلثار المالية
  .في الميزانية المقترحة للبرنامج العادي ٢٠١٣-٢٠١١سنوات 

 Doc 9902, Assembly Resolutions in Force (A31-2, A32-1)  :المراجع
Doc 9892, Report and Minutes of the Executive Committee of the 36th Session of the 
Assembly 
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  المقدمة  -١
الجمعية العموميـة فـي دورتهـا السادسـة      بناء على طلبطيلة فترة الثالث سنوات الحالية، اتخذ المجلس،   ١-١

اللجنة التنفيذية للـدورة السادسـة والثالثـين     محضر جلساتتقرير و، Doc 9892انظر (والثالثين في تقرير اللجنة التنفيذية 
وتقدم هذه الورقة معلومـات مسـتحدثة عـن    . وفعاليتها ، مبادرات مختلفة لزيادة تحسين كفاءة المنظمة)للجمعية العمومية

  .المقبلة ٢٠١٣-٢٠١١اإلجراءات المتخذة وتحدد المبادرات الخاصة بفترة الثالث سنوات 

  ةكفاءة الهيئات الرئاسي  -٢
مـن   ٢بموجب البنـد   خطاباتهامن أجل تقليص الوقت المخصص للجلسة العامة، شُجعت الوفود على تقديم   ١-٢

قبل افتتاح الدورة بعشرة أيـام  المجلس وذلك بمراسلة مكتب رئيس ) الدول المتعاقدة والمراقبينكلمات وفود (جدول األعمال 
  .هذه الخطابات وذلك للتمكين من نشر

. وطُبق أيضا نظام التصويت اإللكتروني لكي تستخدمه الجمعية العمومية لإليكاو في دورتها السابعة والثالثين  ٢-٢
وسيبسـط نظـام   . منظمة العمـل الدوليـة  المتبع في  خدام نظام التصويت اإللكترونياست) C-DEC 187/10(وقرر المجلس 

    .التصويت اإللكتروني عملية التصويت، ويحقق الدقة ويقلص الوقت الالزم للتصويت
فريقي عمـل  ) C-DEC 183/2(المجلس األعضاء في رئيس المجلس، بالتشاور مع مختلف ممثلي الدول  أأنش  ٣-٢

العامـل  الفريـق  ونتيجة لذلك، حّل المجلس  .لفريق العامل المعني بالكفاءةاو امل المعني باإلدارة والسياساتالفريق العهما 
وأي  والفريق العامل المعني باألهداف االستراتيجية ان الدائمةجي للالمعني باستعراض النظام الداخلي للمجلس والنظام الداخل

ويسعى الفريقان المذكوران إلـى تحسـين مسـتوى اإلدارة، والكفـاءة     . فريق عامل آخر أنشأه المجلس ألداء مهمة محددة
قبين فـي المجلـس، واسـتخدام    ال دور المرثوالفعالية المتعلقة بأساليب عمل المجلس والهيئات الفرعية وتناوال مواضيع م

  .ليمية ومواضيع عديدة أخرىالتصويت اإللكتروني، ودراسة المكاتب اإلق
صدر وقد أ. عمل كل دورة الحقة للمجلس استعرض الفريق العامل المعني بالكفاءة في الدورة الحالية برنامجو  ٤-٢

بشأن الكفاءة من خالل تحديد مواضيع يمكن توحيدها، وتأخير مواضـيع غيـر جـاهزة    إلى المجلس هذا الفريق توصيات 
سـاس  النظر فيها بفعالية علـى أ د تتطلب من المجلس أن ينظر فيها وتحديد مواضيع يمكن للمناقشة، وحذف مواضيع لم تع

تحسين مستوى كفاءة وفعالية المجلس فيما يخص استعراض وتنطوي هذه التوصيات على أثر . تعميمها رفق مذكرة الرئيس
 .القضايا المعروضة على نظره

 األمانة العامةفعالية   - ٣

العامة على تعزيز موقع المكاتب اإلقليمية من حيث تقديم الخدمـة والقـدرة علـى االسـتجابة     تركز األمانة   ١-٣
وقد تحدد هذا الهدف بوضوح من خالل دراسة أجراها الفريق العامل المعني بالكفاءة تضـمنت مسـحا   . الحتياجات الدول

إسـناد جوانـب    :ألساسية المحددة وهـي ااجراءات من االجراءات األمين العام على خمسة  ركزو. آلراء الدول األعضاء
برنامج التعاون الفني إلى المكاتب اإلقليمية؛ وإضافة الموارد لتعزيز موقع المكاتب اإلقليمية، وتحديث مواصفات الوظـائف  

معلومـات  لاآلن في صيغة إلكترونية؛ وتنفيذ النظام المتكامل لاستكماله للمديرين اإلقليميين، وتنقيح دليل المكاتب اإلقليمية و
. باإلضافة إلى ذلك، جرى تنفيذ نظم اإلدارة المحسنة وطرق االتصاالت المعـززة . الموارد في جميع المكاتب اإلقليميةعن 

ونتيجة لذلك أصبحت المكاتب اإلقليمية تتماشى على نحو وثيق مع أنشطة المقر الرئيسي وتستجيب أكثـر إلـى احتياجـات    
  .الدول
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يـات المعلومـات واالتصـاالت    المنظمة لتحسين مسـتوى تكنولوج على نطاق منسقة واعتُمدت استراتيجية   ٢-٣
، وجرى تعزيز وتحديث المنهاج الرئيسي الذي تستخدمه اإليكـاو . وفعاليتها تشكل جانبا هاما لزيادة كفاءة المنظمة بوصفها

مايكروسـوفت بوصـفه    برنامجوينت لواعتُمد نظام شير ب. مع الدول األعضاء تبادلهالإلبالغ عن المعلومات و نت، -ايكاو
وهو المنهاج المستخدم للجدول اإللكتروني والموقع الجديد للمجلس علـى   الشبكةالهيكل األساسي الجديد لمواقع اإليكاو على 

مع الهيئة  تبادلهاالمعلومات ووبفضل تطبيق هذه األدوات الجديدة، جرى تحسين مستوى كفاءة وفعالية اإلبالغ عن . الشبكة
  .ةرئاسيال
عد النظام المتكامل للمعلومات عن المـوارد ويجـري   كما أنه بالنسبة لتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت، ُأ  ٣-٣

ويقدم هذا النظام أدوات آلية بشأن منهاج مشترك فيمـا يتعلـق بـاإلدارة    . تنفيذه حاليا في المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية
فـي الوقـت   تبادلهـا  وهو ما يسهل الحصول على المعلومـات و . البشرية، وأنشطة المشترياتالمالية، ومبادرات الموارد 

المناسب في جميع أجزاء المنظمة وكذلك توحيد اإلجراءات اإلدارية، ومن ثم تمكين األمانة العامة من العمل باعتبار اإليكاو 
  ."منظمة واحدة"
فذت سياسات جديـدة بخصـوص   الميزانية، نُالتي تفرضها قيود المتطلبات اللغات المتزايدة، ضمن وللوفاء ب  ٤-٣

وجرى إعادة التأكيد علـى أهميـة مجلـس    . تقديم خدمات اللغات والنشر دعما لألنشطة البرنامجية وعمل الهيئات التداولية
. اإلدارات الفنيـة األولويات المعني بالمطبوعات باعتباره آلية على نطاق المنظمة لتخطيط وإدارة المطبوعات والتنسيق مع 

يمكن في خدمات اللغات والمطبوعات، واضحة واستخدام الموارد المتاحة على النحو األفضل الترتيبات الومن خالل وضع 
القواعـد  باإلضافة إلى ذلـك، جـرى تحـديث    . التي تأخرت ترجمتهاوثائق التقديم الخدمات في الوقت المناسب والحد من 

اإليكاو، وهي خطوة مهمة لنقل المنظمة إلـى   مطبوعاتع إدخال صيغة إلكترونية كأساس لاإليكاو، م مطبوعاتل التنظيمية
وقد أدت هذه التدابير إلى خفض إعداد الوثائق وتوزيعها وإجراء جـرد لهـا، وتعزيـز    . بيئة ال تستخدم الوثائق المطبوعة

  .توزيع الوثائق على الدول األعضاء في الوقت المناسب
وبعد إجراء استعراض معمق . ٢٠١٠في عام  لمحاسبية الدولية للقطاع العاملكامل للمعايير اوسيجري التنفيذ ا  ٥-٣

وسـيقوم مراجـع    .لتطبيقه على اإليكاو، ُأعدت المبادئ التوجيهية لكل معيار من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العـام 
تحقق من امتثالها للمعايير المحاسبية الدوليـة للقطـاع   الحسابات الخارجي باستعراض نصف سنوي للوثائق المالية لإليكاو لل

يعزز اعتماد المعايير المحاسبية و. وستمتثل ميزانية فترة الثالث سنوات المقبلة للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. العام
  .المانحة في اإليكاو جهاتثقة المما يقوي منظمات األخرى، الدولية للقطاع العام الشفافية وإمكانية المقارنة مع ال

وجرى استكشاف سبل جديدة لتقديم الخدمات اإلدارية مع التركيز على االستعانة بمصادر خارجية واالستعانة   ٦-٣
بمستشارين خارجيين، وذلك بغرض خفض التكاليف في الترجمة والخـدمات التحريريـة ودعـم تكنولوجيـا المعلومـات      

مع إعطاء أولوية إلـى   عمالءال إلىالمدرة لإليرادات أكثر فأكثر إلى اتباع نهج موجه  وقد أدى توحيد األنشطة. واالتصاالت
واالبقاء  إعداد مصادر الدخل الضروريةومسألة تقديم خدمات الدعم األساسية إلى المنظمة بطريقة فعالة من حيث التكاليف، 

وضع أو تحسين مسـتوى مهـارات إدارة المشـاريع    شددت هذه النماذج الجديدة لتقديم الخدمات على الحاجة إلى و .عليها
 .وقدرات األمانة العامة

األنشطة التي ينبغي اتخاذها خالل فترة   - ٤
 ٢٠١٣-٢٠١١الثالث سنوات 

جرت دراسات تحليل الجدوى والمنافع بشأن أدوات الترجمـة بمسـاعدة الحاسـوب ونظـام إدارة الوثـائق        ١-٤
وأوضحت حاجة اإليكاو إلى االستثمار في تكنولوجيات جديدة واالسـتفادة مـن التطـورات    المنظمة والسجالت على نطاق 

  .العادي المقترحة لزيادة تطوير هذا العملالبرنامج وقُدمت الموارد في ميزانية . التكنولوجية
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ت أيضا إعداد وصياغة استراتيجية شاملة واسـتباقية لالتصـاال   ٢٠١٣-٢٠١١فترة الثالث سنوات  ستشهدو  ٢-٤
وستُمعن هذه االستراتيجية النظر في تقرير مقدم من مستشار مسؤول عن تقيـيم أنشـطة اإليكـاو فـي مجـال       .لتوعيةاو

بغرض تعزيز صورة اإليكـاو فـي العـالم    والمعلومات العامة، وستسعى بفعالية إلى الحصول على آراء الدول  تاالتصاال
العمل مـع  تكثيف توخي مزيد من النهج االستباقي من حيث األسلوب ووسيكون الهدف هو . صاالت اإليكاووزيادة كفاءة ات

   .واسع لوصول إلى جمهور على نطاق عالميلالدول األعضاء 
وسيشمل ذلك إعادة تصـميم موقـع   . واالتصاالتوسيجري تقييم خيارات تقديم الدعم وتكنولوجيا المعلومات   ٣-٤

  .ومداخل اإليكاو على الشبكة
شامل عن كيفية تحسين مستوى اإلدارة لتقليص عبء العمل اإلداري للمنظمة، بما فـي ذلـك   سيجري تقييم و  ٤-٤

ة، وذلك باتباع نهج تدريجي، ومـع  توزيع الوثائق على الهيئات الرئاسيل" ال تُستخدم فيها وثائق مطبوعة"االنتقال إلى عملية 
  .٢٠١٢٪ في عام ٩٠ ونسبة ٢٠١١٪ في عام ٥٠بنسبة  في تعميم الوثائق تحقيق هدف التخفيض

. بشـكل سـليم   تطبيق اإلنفاق على بنود الميزانية بما يضمنوسيجري إعداد أداة لإلبالغ عن إدارة الميزانية   ٥-٤
وسيجري أيضا وضع المعايير ومؤشرات اإلنتاجية لتتبع التقدم المحرز بشأن البرامج والمشاريع بما في ذلك المخـاطر ذات  

ضل إشراك الموظفين على جميع المستويات في عملية األداء، سـتعزز المنظمـة المسـاءلة،    وأخيرا، وبف. الصلة بإنجازها
  .وتحسن مستوى األداء العام على المستويين التشغيلي واالستراتيجي مقابل المالقيمة مبدأ الوتثبت 

وسـيكون   ٢٠١١سينفذ التدريب المتخصص ألعضاء األمانة العامة فيما يخص إدارة المشاريع فـي عـام   و  ٦-٤
 .إلزاميا بالنسبة لجميع مديري اإليكاو

  الخالصة  -٥
واتخذت األمانـة العامـة   . وفعاليتها المجلس مجموعة من التوصيات التي حسنت مستوى كفاءة المنظمة أقر  ١-٥

وأعدت مزيدا من التدابير فيما يخص التخفيضات التبعيـة لعـبء العمـل وتحسـين     عديدة اإلجراء المالئم بشأن توصيات 
  .الكفاءة

  ـى ـانتهـ 


