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  ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤السنوات تقارير المجلس السنوية الى الجمعية العمومية عن   : من جدول األعمال٧لبند ا

  يذ مبدأ التمثيل الجغرافي العادلااللتزام بتنف
  في وظائف أمانة االيكاو

 التي تضمنت تقريرا عن الجهـود       A36-WP/44نظرت اللجنة التنفيذية في جلستها السابعة في ورقة العمل            ١-٧
 بخصوص االلتزام بتنفيذ مبدأ التمثيـل  ٢٠-٢٤ومية التي بذلها المجلس واإلجراءات التي اتخذها في تنفيذ قرار الجمعية العم    

  .٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤الجغرافي العادل في وظائف أمانة االيكاو وتطبيقه للسنوات 
  تأمين أعلى مستويات الكفاءة واالختـصاص والنزاهـة        الحاجة الى قدم األمين العام الورقة وأشار الى أن          ٢-٧

التمثيل اإلقليمـي  ب  الخاصعاملالتمر فيه مراعاة مبدأ التمثيل الجغرافي العادل و     ، في الوقت الذي تس    حظيت باالهتمام األكبر  
 وظيفـة مـشغولة تخـضع       مائتي جنسية في    تمثيل الثنين وسبعين   هناك   وفي وقت إنجاز التقرير كان    .  يارفي عملية االخت  

  .للتمثيل الجغرافي العادل
 الهـدف    في المائة بوصـفها    ٥٠لعمومية قد حددت نسبة      الجمعية ا  أعاد األمين العام الى األذهان أيضا أن        ٣-٧

وتم ".  ممثلة بأقل من المستوى المستصوب  "ومن بلدان   " غير ممثلة "األساسي السنوي لتعيين المرشحين الخارجيين من بلدان        
ـ  النسبةبلغتالتي ، ٢٠٠٥، وسنة  في المائة ٥٨,٣  فيها  النسبة بلغتالتي  ،  ٢٠٠٤تجاوز هذا الهدف في سنة        فـي  ٦٠ ا فيه

 موظفا ١١وأشار األمين العام أيضا الى تعيين       .   في المائة  ٣٧,٩ وبقي عند نسبة     ٢٠٠٦ولم يتحقق الهدف في سنة      .  المائة
  . من بلدان غير ممثلة في األمانة موظفين وكان من بين هؤالء الموظفين أربعة٢٠٠٦جديدا من البلدان المستهدفة في سنة 

متواصل من الدول   ، الى دعم     المتمثل في وجود قوة عمل تتسم بالكفاءة والتنوع        ،العاميحتاج تحقيق الهدف      ٤-٧
  . على التقدم للوظائف الشاغرةلهمالمتعاقدة في تحديد المرشحين المؤهلين وتشجيعها 

 بدعوة الجمعية العمومية الى تأييـد     أن توصي  ووافقت على    A36-WP/44أحاطت اللجنة علما بورقة العمل        ٥-٧
 التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة في تنفيذ مبدأ التمثيل الجغرافي العادل عـن    والىلذي اتخذه المجلس    اإلجراء ا 

طريق مواصلة تطبيق جميع قرارات الجمعية العمومية الماضية ذات الصلة وقواعد الموظفين الواردة في المادة الرابعة من                 
  .ن العام أن يقدم تقريرا الى الدورة العادية المقبلة للجمعية العموميةقانون الخدمة في االيكاو وأن تطلب الى األمي
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  تقرير عن توظيف النساء ووضع المرأة في االيكاو

 التي تضمنت تقريـرا عـن توظيـف         WP/149نظرت اللجنة التنفيذية في جلستها السابعة في ورقة العمل            ٦-٧
وإذ أخذ المجلس بعين االعتبار القرارات التاريخية       .  ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤النساء ووضع المرأة في االيكاو في السنوات        

 تـاريخ   حتـى ، فقد طلب أن يشمل التقرير بيانـات         اتمديرال بتعيين ثالث نساء في مناصب       ٢٠٠٧ في سنة    صدرتالتي  
٣٠/٦/٢٠٠٧.  

ـ       ٧-٧ رار سياسـات  قدم األمين العام الورقة ولفت انتباه اللجنة الى إعداد برنامج عمل إيجابي للجنسين علـى غ
.  ، وذلك استجابة لطلبات الدورة الخامسة والثالثـين للجمعيـة العموميـة           التمثيل الجغرافي العادل وسياسات صديقة لألسرة     

 الى المجلـس، بحيـث       المقدمة  من قانون الخدمة، وفقا لتعليمات الجمعية العمومية       ١-٤عالوة على ذلك، تم تعديل القاعدة       
  .عند دراسة تعيين الموظفين وترقيتهم" مثيل العادل للجنسينالت"تعكس ضرورة ضمان إتباع 

 المجلـس االستـشاري    ، عضوة في  ٢٠٠٦ في يونيو     حسب طلب المجلس   ، إحدى كبار الموظفات   تم تعيين   ٨-٧
 طلبـات شـغل   دراسـة  عضوات المجلس في لجنة إحدى إضافة الى تمثيل  ،المشترك للطعون ومجلس التعيينات والترقيات    

  .ينوظائف المدير
.   هيئة استشارية معنية بالمـساواة واإلنـصاف بـين الجنـسين           ٢٠٠٦ في سنة    شكّلذكر األمين العام أنه       ٩-٧

 مـن  ار الجنساني وتضمنت عددوسياسة تتعلق بالمساواة وتعميم المنظل إطار ٢٠٠٧وقدمت هذه الهيئة االستشارية في يناير     
ولكن أعرب األمين العام عن سروره      .   جميع التوصيات  اضوجرى استعر .  التوصيات التي وزعت على أعضاء المجلس     

 على صفحة االيكاو الجديدة المتعلقـة بالجنـسين        كامالعندما ذكر أن بيان الرؤية المدرج في وثيقة إطار السياسة قد وضع             
  .على شبكة االنترنت التي يجري إعدادها حاليا

ة العمومية بشأن برنامج المساواة بـين الجنـسين          إعداد قرار للجمعي   ٢٠٠٧طلب المجلس أيضا في يونيو        ١٠-٧
  .لتعتمده الدورة السادسة والثالثون للجمعية العمومية

كشفت اإلحصاءات التي جرت على مدار السنوات الثالث ونصف السنة الماضية عن وجود زيادة مطـردة          ١١-٧
مرشحات الالتي تم تعيينهن في وظائف فنيـة        وقد زاد عدد ال   .   والفئات األعلى  التخصصيةفي مجموع عدد النساء في الفئة       

 وظيفـة،   ٥٣ا  ، من بين التعيينات التي تمت وعـدده       ٢٠٠٦وفي سنة   .   ذلك الحين، على وجه الخصوص     فيثالث مرات   
 فـي  ٢٠٠٦عالوة على ذلك، تم تعيين امرأة في سنة        .   امرأة منهن  ١٧رين وظيفة تم تعيين      وعش اختيرت مرشحات ألربع  

 إدارة المالحـة  ة تم تعيين ثالث نساء في وظائف مـدير ٢٠٠٧وفي سنة   .  ي ألول مرة في تاريخ االيكاو     وظيفة مدير إقليم  
  . الشؤون اإلدارية والخدماتة إدارة النقل الجوي ومديرةالجوية ومدير

 فـي  الستراتيجية النظام الموحد لألمم المتحدةبا االلتزامشملت جهود تحسين وضع المرأة في األمانة العامة           ١٢-٧
 وانطلقت عملية إدراج مسائل      على وجه التحديد    مسائل الجنسين  لتناولوعقدت حلقات عمل    .   تعميم المنظور الجنساني   تنفيذ

.  وجرى االتصال مع جميع الدول المتعاقدة التماسا لتعاونها في تحديد النساء المـؤهالت .  الجنسين في جميع برامج التدريب  
  .منظمات التي كان من بين أعضائها نساء يعملن في مجال الطيرانالتواصل مع الوتم تكثيف أنشطة 
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 اللجنة تعليقات كثيرة اتسمت باإليجابية وأعربت عن التقدير للتقدم الرائع الذي تحقـق علـى مـدار                  قدمت  ١٣-٧

فة فـي   لط الضوء على وجه الخصوص على تعيين ثالث نساء من أقاليم مختل           وس.  السنوات الثالث ونصف السنة الماضية    
والـذي سـيكون مكمـال    ) د(لقرار المقترح بشأن مسائل الجنسين في المرفق     مؤيدة ل مناصب مديرات وصدرت مالحظات     

ولكن أعيد الى األذهان أن االيكاو، بوصفها وكالة متخصصة تابعـة لألمـم             .  للقرار الراهن بشأن التمثيل الجغرافي العادل     
 اإلشارة على نحو مالئم الى إعالن الجمعية العامـة  عنولهذا قُدم اقتراح  .  لموحدسياسات النظام ا  تلتزم ب المتحدة، ينبغي أن    

  :وتبعا لذلك يبدأ القرار باقتباس من اإلعالن نصه على النحو التالي.  المرأةلألمم المتحدة بشأن القضاء على التمييز ضد 
القضاء على التمييـز ضـد المـرأة         بمختلف إعالنات واتفاقيات األمم المتحدة التي تطالب الدول ب         إذ تذكر "

 الى النهوض بالمرأة في جميع المجاالت وتطالب الدول على وجه الخصوص بأن تكفل مشاركة               ، ضمن جملة أمور   ،وتدعو
المرأة في صياغة السياسات الحكومية وتنفيذها وشغل المناصب العامة وأداء جميع الوظائف العامة على جميع المـستويات                 

  ".ةيالحكوم
  :دور المجلس، صدر اقتراح آخر بإضافة فقرة الى المنطوق في نهاية القرار نصها كالتاليب الوعيومع   ١٤-٧

 الدول على تعيين المرأة كممثلة لها في الجمعية العمومية والمجلـس والهيئـات األخـرى فـي        تشجع) ٣"
  ."المنظمة

.  ج هذه اإلضـافات المقترحـة الـى القـرار     على إدرا، بدا كأنه باإلجماع، واسع النطاقاأبدت اللجنة تأييد   ١٥-٧
  .بطبيعة الحالوأحيط علما أيضا بضرورة تمتع المرشحات بالمؤهالت 

أن ليم أفريقيا في األمانة العامة و     الموظفين من إق   حقيقة حدوث انخفاض مفاجئ في عدد        على تعليقات   قدمت  ١٦-٧
 للتقدم لشغل الوظائف التحديد،، بما في ذلك المرأة على وجه       اءةالذين يتصفون بالكف  الدول األفريقية ينبغي أن تشجع العاملين       

وتم حث األمين العام علـى مواصـلة تعيينـه          .  في االيكاو كي يتسنى تيسير جهود األمانة العامة في معالجة هذه المسألة           
يط علما بأن وظـائف  وأح.  للمرشحين ذوي المؤهالت الرفيعة من الدول غير الممثلة والممثلة بمستوى أقل من المستصوب   

 تعيـين بعـض   بـأن ولكن كان هنـاك اقتـراح   .  كثيرة تستلزم سنوات من الخبرة تبلغ عشر سنوات أو خمس عشرة سنة  
معنـي   اقتراح بأن يقوم فريق عامل       وقدم.   قد يكون مفيدا   P-3 و   P-2األشخاص األصغر سنا من الموهوبين على مستويي        

  .تعيينات بما يخدم المنظمة على أفضل نحو على األجل الطويلموارد البشرية بتحديد سبل تنفيذ البال
النسبة المئويـة المنخفـضة     تذكر  وطُلب من الدول أيضا تشجيع مواطنيها على التقدم لشغل الوظائف، مع              ١٧-٧

 اتخاذ خطوات أخـرى لتحـسين المـساواة بـين     في أشارت اللجنة الى ثقتها ،عالوة على ذلك.  نسبيا للمرشحات للوظائف 
الجنسين ووضع المرأة في التوقيت المالئم استنادا على توصيات الهيئة االستشارية لألمين العام بشأن المساواة واإلنـصاف                 

  .بين الجنسين
ودعت الجمعية العموميـة الـى القيـام        .  WP/149في أعقاب المناقشة، أحاطت اللجنة علما بورقة العمل           ١٨-٧
  :يلي بما

  .اتخذها األمين العام بناء على طلب المجلسأن تؤيد اإلجراءات التي   )أ
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أن تشجع المجلس على مواصلة رصد الخطوات المتخذة والتدابير التي ستعتمد في تنفيذ برنامج العمل                 )ب
  .اإليجابي بشأن توظيف النساء ووضع المرأة في االيكاو

 المجلس واألمانة العامـة  لفتكأن تعلن إقرارها وتقديرها للتطورات اإليجابية الكثيرة التي حدثت وأن           )ج
  .بإحراز مزيد من التقدم في توظيف النساء ووضع المرأة في االيكاو

  .٧/١أن تعتمد القرار   )د
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  قرار صاغته اللجنة التنفيذية وتوصي

  الجمعية العمومية باعتماده

  برنامج المساواة بين الجنسين :٧/١القرار 

  :إن الجمعية العمومية
ت واتفاقيات األمم المتحدة التي تطالب الدول بالقضاء على التمييز ضـد المـرأة وتـدعو،          بمختلف إعالنا  إذ تذكر 

ضمن جملة أمور، الى النهوض بالمرأة في جميع المجاالت وتطالب الدول على وجه الخصوص بأن تكفل مشاركة المـرأة                   
 العامـة علـى جميـع المـستويات         في صياغة السياسات الحكومية وتنفيذها وشغل المناصب العامة وأداء جميع الوظائف          

  .الحكومية

  :بان الدورة الخامسة والثالثين للجمعية العمومية قد إذ تذكر 

الحظت أن المجلس سيواصل رصد الخطوات المتخذة لتنفيذ األهداف وخطة العمل لتوظيف النساء ووضـع                 )أ
  .المرأة في االيكاو

مات والوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، مثـل        الحظت أن األمين العام لألمم المتحدة قد حث المنظ          )ب
 في المائة لتمثيل اإلنـاث فـي        ٥٠االيكاو، على وضع البرامج من أجل الوصول الى النسبة المثالية وقدرها            

  .منظومة األمم المتحدة

  .افي العادلكلفت األمين العام بإعداد برنامج للعمل االيجابي على غرار البرنامج الخاص بالتمثيل الجغر  )ج

 من قانون الخدمة في االيكاو ليعكس برنامج العمل االيجابي الذي تـدعو  ١-٤كلفت المجلس أن يعدل القاعدة    )د
  .الحاجة اليه بإلحاح حسبما طلب أمين عام األمم المتحدة

  .يكاوكلفت األمين العام بأن يدرس بعناية ويضع السياسات الصديقة لألسرة في سياق األمانة العامة لال  )ھ

 مـن  ١-٤ اإلجراءات التي اتخذها األمين العام بالفعل وفقا لهذه التوجيهات، وخصوصا تعديل القاعـدة    وإذ تالحظ 
يجب تأمينه أيضا عند النظر في تعيين الموظفين وترقيتهم، وأنه          " التمثيل المتساوي للجنسين  "قانون الخدمة ليعكس حقيقة أن      

  .قد تم تعيين نساء في هيئات استشارية

  .٢٠٠٦ ألول مرة في سنة  تعيين امرأة في منصب مدير إقليميوإذ تالحظ

 زيـادة مـستوى   إلـى  ىدأ ، مما ٢٠٠٧ سنةفي المقر في  مدير بدرجة تعيين ثالث نساء في مناصب  تالحظوإذ  
  . ٪٦٠ إلى ٪ صفرمن  مديرالمناصب بدرجة على مستوى نساء تمثيل ال
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 ٣١/١٢/٢٠٠٤  بـين  ٦ إلـى    ٢م تعيينهن في مناصب فنية قد ارتفع مـن          الالتي ت عدد النساء    إلى أن    وإذ تالحظ 
  .٪ في مجموع التعيينات المنفذة٣٥٪ إلى ٢٢، بما يمثل زيادة من ٣١/١٢/٢٠٠٦و

واإلنصاف بين الجنسين، وأنه فـي        بشأن المساواة    ة العام هيئة استشاري    أنشأ األمين  ٢٠٠٦أنه في سنة    وإذ تالحظ   
تـي  ، وال ة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتعميم هذه السياسة       ساسيإطار ال  ة وثيقة االستشارييئة  هذه اله قدمت   ٢٠٠٧يناير  

  . الموجهة إلى األمين العامعددا من التوصياتشملت 

، وتـشجيعهن علـى     النساء المؤهالت طلبا لتعاونها في إيجاد      ةجميع الدول المتعاقد  ه قد تم االتصال ب    أنتالحظ  وإذ  
  .لشغل الوظائف في أمانة االيكاوالتقدم بطلبات 

  :بناء عليه

  :تقرر ما يلي  )١

يكـاو  فـي اال  المتخذة بالعالقة الى تحسين المساواة بين الجنسين        الخطوات  وتأييد  يواصل المجلس رصد    أن    )أ
 يدعم اقتراحات األمين العام المقدمة عمال بتوصيات الهيئة االستشارية المعنيـة بالمـساواة               أن وعليه أيضا 

  .نصاف بين الجنسينواإل

الكامـل  متثـال   بين الجنسين مع اال   واإلنصاف  جل تحقيق المساواة    أمن  جهود  بذل كل ال   االيكاو   صلأن توا   )ب
 المتحدة قد حث المنظمات الدولية      لمنظومة األمم  العام   األمينن  ل، مع مراعاة أ   لمبدأ التمثيل الجغرافي العاد   

جل تحقيق هـدف    أوضع برامج من    على  ،  على غرار االيكاو   ،ة المتحد لألمم التابعة   ةوالوكاالت المتخصص 
 .تمستوياالجميع على التوازن التام بين الجنسين 

الـذي  برنامج العمل االيجـابي  أن يواصل المجلس واألمين العام جهودهما إلحراز التقدم في األعمال بشأن         )ج
ألمـم  االتطورات المـستمرة فـي       ةاعامع مر " برنامج المساواة بين الجنسين   "يجب أن تعاد تسميته ليصبح      

 .ينالجنسساواة بين المتحدة وخاصة فيما يتعلق بتعميم الم

 .ويكا األمانة العامة لالسياق لألسرة الجاري وضعها وذلك ضمن الصديقةتطوير السياسات االستمرار في   )د

 كـل   وغايات هدافأتمشيا مع   التزامها القوي بالمساواة بين الجنسين واإلنصاف بين الجنسين،          تؤكد مجددا   )٢
 االيكاو، وتطلب إلى المجلس أن يرفـع تقريـرا إلـى    ومجلس العمومية لاليكاو   جمعية وال  المتحدة من األمم 

  .الدورة القادمة للجمعية العمومية عن التطورات في هذا الخصوص

 . األخرى في المنظمة الدول على تعيين المرأة كممثلة لها في الجمعية العمومية والمجلس والهيئاتتشجع  )٣

  ـ انتهى ـ




