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                       إدارة الموارد البشرية :              من جدول األعمال    ١٩          البند رقم 
  

  إدارة الموارد البشرية
  )مجلس االيكاو مقدمة منورقة (
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  والثالثون السابعةالدورة  -الجمعية العمومية 
 التنفيذيةاللجنة 

                       إدارة الموارد البشرية :              من جدول األعمال    ١٩          البند رقم 
  

  إدارة الموارد البشرية
  )مجلس االيكاو مقدمة منورقة (

  الموجز التنفيذي
والكفاءة لتحسين مستوى إدارة الموارد البشرية للمنظمة وتعزيز أخالقيات العمل، تعرض ورقة العمل هذه المبادرات الجارية 

  .والشفافية في المنظمة ككل

  :تدعى الجمعية العمومية إلى القيام بما يلي :جراءإلا
إقرار التدابير التي تتخذها األمانة العامة والتوجيه المقدم من المجلس لمواصلة إدخال تحسينات على إدارة   )أ

  الموارد البشرية في المنظمة؛  
بالكفاءة والتنوع واالحتفاظ وتحفيزها، وتكون قادرة على تحقيق نتائج تأكيد أهمية استقطاب قوى عاملة تتسم   )ب

  على أرفع المستويات بواسطة التقييم الجاري واالعتراف بمساهمتها في تحقيق أهداف المنظمة؛
الطلب من األمانة العامة مواصلة بذل جهودها نحو تحديث سياساتها وإجراءاتها ونظمها المتعلقة بإدارة   )ج

البشرية التي تدعم إيجاد ثقافة تقوم على تحقيق النتائج بواسطة قياس األداء الفعال وتنمية قدرات الموارد 
  .الموظفين

 األهداف
  :ةاالستراتيجي

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

  غير منطبقة  :اآلثار المالية

 Doc 7350, The ICAO Service Code  :المراجع
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  المقدمة  -١
لى توصيات اتيجي إلدارة الموارد البشرية، يستند إإطار استروضع على  ٢٠٠٥وافق المجلس في عام   ١- ١

أيضا لجنة دائمة معنية بالموارد البشرية بغرض إسداء، المجلس ، أنشأ ٢٠٠٧وفي عام . اللجنة الدولية للخدمة المدنية
  .جميع جوانب سياسات الموارد البشرية  خصوصالمجلس ببالتعاون الوثيق مع األمين العام، المشورة إلى 

المحددة  ة لمواكبة أفضل الممارساتريت اإليكاو مجموعة من اإلصالحات على إدارة مواردها البشلأدخو  ٢- ١
 وترمي هذه اإلصالحات إلى مساعدة المنظمة على مواجهة التحديات التي تواجهها فيما.                                داخل منظومة األمم المتحدة برم تها

استقطاب قوى عاملة تتسم بالكفاءة والنشاط والتنوع واالحتفاظ بها وتحفيزها، وكذلك تعزيز النزاهة، والمساواة، يخص 
 .والسالمة، والكفاءة، والفعالية، والشفافية وأخالقيات العمل داخل المنظمة ككل

                        مدو نة الخدمة في اإليكاو  - ٢
لمبادئ العامة إلدارة الموارد البشرية لألمانة العامة، وشروط                                      نظرا ألن مدو نة الخدمة في اإليكاو تحدد ا  ١- ٢

الخدمة والحقوق والواجبات وااللتزامات األساسية ألعضاء األمانة العامة لإليكاو، أجرت األمانة العامة استعراضا شامال 
متعلقة بالتعيين والتوظيف                                                                                    لمدو نة الخدمة، وذلك بموجب إرشادات المجلس، مع التركيز في المقام األول على السياسات ال

  .والقضايا المتعلقة بأخالقيات العمل
                من مدو نة الخدمة ) أ(، على إدخال تنقيحات على المادة الرابعة بالتذييل ٢٠٠٨ووافق المجلس، في عام   ٢- ٢

إعالنات                           ُ            وفيما يخص أخالقيات العمل، أ درج في جميع .)D2( ٢- ومد) D1( ١-فيما يتعلق باختيار الوظائف ذات الرتب مد
. الوظائف الشاغرة واجب التقيد بقيم معايير األمم المتحدة لسلوك الخدمة المدنية الدولية التي اعتمدتها اإليكاو والترويج لها

، سياسات جديدة بشأن اإلفصاح عن المزايا الشخصية تلزم الموظفين، ممن تشمل ٢٠٠٨وقد نفذ األمين العام، في فبراير 
وما فوقها، بتقديم بيانات سنوية عن ) D1( ١- والمشتريات، وكذلك الموظفين من ذوي الرتب مد وظائفهم مسائل المالية

، وافق المجلس، من حيث المبدأ، على اعتماد ترتيبات ٢٠٠٩وفي عام . إقرارات الذمة المالية واإلعالن عن المصلحة
للخدمة المدنية وأقرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة، تعاقدية جديدة تقوم على إصالح العقود التي اقترحتها اللجنة الدولية 

والتي ترمي إلى تبسيط الترتيبات، وتعزيز مستوى النزاهة والمساواة فيما يخص معاملة الموظفين وتوطيد الروابط مع إدارة 
  .المسار المهني

كام الجديدة المرتبطة                                                                     وقد أدى االستعراض الشامل لمدو نة الخدمة في اإليكاو إلى تطبيق عدد من األح  ٣- ٢
بأخالقيات العمل، بما في ذلك مثال إعادة تأكيد المبادئ، واستخدام الممتلكات واألصول، والذمة المالية، واألنشطة الخارجية؛ 
وعملية منقحة للتعيين؛ وأحكام جديدة بشأن تقييم األداء والكفاءة، وبشأن المسار المهني وتنمية قدرات الموظفين؛ وأنواع 

  .من ترتيبات التعيين والترتيبات التعاقدية المتصلة بها جديدة
التاريخ الفعلي لتنفيذ الصيغة المنقحة لقانون الخدمة في اإليكاو، وكذلك  ٢٠١١ويتوقع أن يصبح شهر يناير   ٤- ٢

ف أجزاء ويجري حاليا إعداد إطار عام يصف ويوضح مختل .الصيغة المنقحة للنظام اإلداري للموظفين وتعليمات للموظفين
وستسعى اإليكاو إلى تعميم أخالقيات العمل في جميع أنشطتها المتعلقة باإلدارة .                                     هذه المدو نة ومهام المساءلة ذات الصلة

  .واالتصاالت والمراقبة

   استقطاب المواهب للحصول على قوى عاملة تتسم بالكفاءة والتنوع –التعيين   - ٣
 :ت وإجراءات التعيين، ال سيما ما يليركزت الجهود المبذولة على تحديث سياسا  ١- ٣


