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  والثالثون السابعةالدورة  -الجمعية العمومية 

  ةذيفيتناللجنة ال

  زيادة كفاءة االيكاو وفعاليتها :من جدول األعمال ٢١ البند

  زيادة كفاءة وإنتاجية االيكاو

  )من المملكة العربية السعودية دمةمقورقة (

  الموجز التنفيذي
، تقوم ضولتحقيق هذا الغر. يتسم بالكفاءة والفعالية القيام بمهامها على نحومنذ إنشائها، على االيكاو، دأبت 

الطيـران  التطورات في عالم الداخلية بما يمكنها من مواكبة  المنظمة بصفة مستمرة بتطوير أساليب عملها
فـي مجـال اإلدارة   وفي خالل السنوات األخيرة، تالحقت بشكل سريع التطورات العالمية . المدني الدولي

أطـر   بأن تقوم، على سبيل المثال، بتحسـين ما على االيكاو أن تلحق بتلك التطورات وأصبح لزا. والرقابة
بعض جوانـب أسـاليب العمـل    وتقدم هذه الورقة  . لموارد البشريةلاستراتيجيات ووضع الرقابة الداخلية 

  .الداخلية لإليكاو التي تتطلب إدخال تحسينات عليها، كما تقدم مقترحات بشأن هذه التحسينات
  : القيام بما يليإلى الجمعية العمومية  تُدعى: جراءاإل

في مـا يتعلـق    مجلس االيكاو بالنظر في التحسينات المطلوبةتدعى الجمعية العمومية إلى تكليف   ) أ
  . وتنفيذ هذه التحسينات بلجنة الموارد البشرية

األهداف 
  : اإلستراتيجية

 . تتعلق ورقة العمل هذه باستراتيجيات دعم التنفيذ

 . يوجدال   :ثار الماليةاآل
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 المقدمة - ١

متنوعة داخل هيكلها التنظيمي لضمان تنفيذ مهامها وأهدافها على  وإشرافيةمستويات رقابية  تتوفر لإليكاو ١- ١
 ،ومجلس المنظمة ،الجمعية العموميةتشريعية ورقابية وتنفيذية، وهي  ،رئاسيةهيئات لدى المنظمة ثالث ف. نحو سليم

وللمنظمة أيضا . تقييم والمراجعة الداخليةالاليكاو مكتب األمانة العامة ليوجد داخل وباإلضافة إلى ذلك، . واألمانة العامة
، (AGEA)شاري المعني بالتقييم والمراجعةالفريق االست، قام المجلس بتشكيل ٢٠٠٨ وفي سنة .مراجع خارجي للحسابات

عن طريق  تقديم المشورة واإلرشاد للمجلس بشأن سبل تحسين أداء المنظمةويقوم الفريق ب. مستقلينمن خبراء  الذي يتألف
، ٢٠٠٨وفي مارس . إجراءات تتسم بالكفاءة والفعالية في إدارة المخاطر والرقابة الداخليةالقيام، على سبيل المثال، بتنفيذ 

بهدف تقديم المشورة إلى المجلس بشأن طرق تحسين  (WGOE)فاءة أنشأ المجلس الفريق العامل التابع للمجلس والمعني بالك
 .عملها أساليبإلى تحسين كفاءة وإنتاجية المنظمة وترشيد وهذه التدابير تهدف كلها . كفاءته وفعاليته

بعض أوجه ال تزال هناك مستويات الرقابة والجهات التي تقدم اقتراحات التحسين،  تنوعوعلى الرغم من  ٢- ١
وهي األمن والسالمة وحماية البيئة  للمنظمة،تحقيق األهداف اإلستراتيجية يلزم مواجهتها وحلها من أجل  التيالقصور 

ن من أن يحسعلى النحو المقترح تتناول الفقرات التالية بعض الثغرات التي من شأن عالجها وس. واستدامة النقل الجوي
 .د إجراءاتهاأساليب عمل المنظمة ويرشِّ

 المناقشة - ٢

 وارد البشرية الم ١- ٢

منظمة تنظيم واإلدارة في ال"تحت عنوان ، ٢٠٠٧تضمن تقرير أصدرته وحدة التفتيش المشتركة في سنة  ١-١- ٢
سلسلة وحدة التفتيش المشتركة عن اإلدارة ’حسب ما لوحظ في : "، مالحظة نصها كالتالي)االيكاو(الطيران المدني الدولي 

فإن قبول نهج اإلدارة القائمة على النتائج يفترض ، ‘ويض السلطة والمسؤوليةتف: األمم المتحدةمن أجل النتائج في منظومة 
ولتيسير هذه العملية، يعتقد المفتش أنه ينبغي إعطاء األمين العام السلطة . مسبقا تخويل السلطة اإلدارية التامة لألمين العام

ويشارك المجلس حاليا في تعيين موظفي الفئة . ة، مع المساءلة المالئمة، لتعيين وإنهاء خدمة جميع موظفي المنظمالتامة
ولكن مجموعة عمل تابعة للمجلس قدمت مؤخرا توصية بأن يشارك المجلس أيضا في  ،(D-2) ٢ -من الرتبة مد  الفنية

وستتيح هذه التوصية . في األمم المتحدة )D-1( ١-الرتبة مد  تعيين الموظفين على مستوى المسؤول الرئيسي، الذي يعادل
 .١"ساسا للمجلس المزيد من الدخول في مسؤوليات اإلدارة التي ستتجاوز بوضوح نطاق تفويضهأ

 (HRC)، أنشأ المجلس لجنة الموارد البشرية التي أبدتها وحدة التفتيش المشتركة على الرغم من المالحظة ٢-١- ٢
فية في عمليات االيكاو وإجراءاتها في مجال الموارد البشرية ولتحقيق الشفا، بغرض تدعيم وتقوية سياسات ٢٠٠٧في سنة 

ولم يكن هناك دليل للموارد  ،إلى تعديلفي اإليكاو في حاجة ، كان قانون الخدمة وفي ذلك الوقت. تعيين كبار الموظفين
حدى اللجان الدائمة للمجلس واتسعت إفقد أصبحت ، مؤقتةبدال من أن تكون لجنة الموارد البشرية لجنة  غير أنه. البشرية

وقد ُأقرت فيما بعد . )D-2( ٢- مد  الرتبةبعد أن كانت مقتصرة على  )D-1( ١ -مد  الرتبة فيالتعيين  لواليتها لتشم
على قرار  كتابةًمن الواجب الموافقة  أصبح، ٢٠٠٩منذ مطلع عام … "ضوابط إضافية على قرارات التعيين حيث إنه 

 .٢"وما فوقها) P-4( ٤ -ف  من الرتبة موظفي الخدمة المدنيةخذ من جانب رئيس المجلس فيما يخص التعيين المت

                                                        
 استعراض التنظيم واإلدارة في منظمة الطيران المدني الدولي "، المعنون JIU/REP/2007/5 من تقرير وحدة التفتيش المشتركة ٣٠الفقرة      ١
  )".االيكاو(

ورقة .ة إلى تكليف مجلس االيكاو بالنظر في التحسينات المطلوبة في ما يتعلق بلجنة الموارد البشرية وتنفيذ هذه التحسيناتتدعى الجمعية العمومي ٢
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سرعتها أن يزيد من من قيمة عملية التعيين و يعززأن الذي تم إنشاؤه التعيينات والترقيات  لمجلسيمكن  ٣-١- ٢
لكلتا الرقابية إلغاء التداخل بين األدوار وإذا تم   ،)P(البشرية في عملية التعيين في الفئة الفنية عندما ال تتدخل لجنة الموارد 

فإن عمل لجنة الموارد البشرية بالشكل الحالي يستهلك الكثير من باإلضافة إلى ذلك، . )D (بالرتبة مد الهيئتين فيما يتعلق 
المعطاة إلدارة الموارد  األولوية من أكبرالتي تقدم الدعم اإلداري لعمل اللجنة وتعطيه أولوية األمانة العامة جهد ووقت 

بسبب جدول  التعييناتالتعيينات بشكل تفصيلي إلى تأخر عملية وفي بعض األحيان، أدى تدخل اللجنة في . البشرية
 .ات اللجنةاجتماع

اشتراط و D-2و D-1الرتبتين التدخل التفصيلي للجنة الموارد البشرية في تعيين الموظفين من  أدى ٤-١- ٢
اتخاذ مستوى  تقليصإلى  P-5و P-4 الرتبتينابية من رئيس المجلس على تعيين الموظفين من الكت الموافقةالحصول على 

المسؤولية المنوطة تقلصت ونتيجة لذلك، . وظائف الرتب العلياباختيار المعينين لفي ما يتعلق األمين العام القرار ومسؤولية 
 .عما قام به من اختياراتكانية مساءلته أمام المجلس إمباألمين العام، والخيارات التي يمكنه القيام بها، فضال عن 

تابعة ، ليست هناك حاجة إلى أن تواصل لجنة الموارد البشرية عملها كلجنة دائمة تقدمبناء على ما  ٥-١- ٢
، تكون من حيث تشكيلها على غرار مجلس (Ad Hoc)مؤقتة أو مخصصة بيد أنه يمكن لها أن تستمر كلجنة . للمجلس

والفريق االستشاري المعني بالتقييم والمراجعة  (Audit Results Review Board ARRB)دقيق مراجعة نتائج الت
(Advisory Group on Evaluation and Audits AGEA) ،وتوفير والمجلس األمانة العامة تواصل بين بما يضمن تحقيق ال

 يمكن للجنة المؤقتة أو المخصصة كما . ائيةفيما يخص بعض التعيينات التي قد تشوبها عيوب إجروإشرافية وظيفة رقابية 
  .سياسة الموارد البشريةبوضع األمانة العامة  لدى قياموالدعم لألمانة العامة  واآلراءتقديم المشورة 

 اإلجراء - ٣

أعاله،  ٥-١- ٢تنفيذ االقتراح الوارد في الفقرة تدعى الجمعية العمومية إلى تكليف المجلس بالنظر في   ١- ٣
  . لى إيجاد بديل للجنة الموارد البشرية، وهي حاليا إحدى اللجان الدائمة التابعة للمجلسوالذي يسعى إ

  — انتهى —


