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  والثالثونالسادسةالجمعية العمومية ـ الدورة 

  تقرير اللجنة التنفيذية
  عن

  القسم العام للجنة التنفيذية
   من جدول األعمال٧البند و

  )التنفيذيةمقدم من رئيس اللجنة (

 ٧وافقت اللجنة التنفيذية على التقرير المرفق عن القسم العام للجنة التنفيذية وعن البند 
  .٧/١ وتوصي بأن تعتمد الجلسة العامة القرار ،من جدول األعمال
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   المقدمتقرير اللجنة التنفيذية
  الى الجمعية العمومية

  معلومات عامة
جلسات خالل القترة مـن     ... الثالثين   و السادسةعقدت اللجنة التنفيذية التابعة للجمعية العمومية في دورتها           -١

كوبيه غونزاليس، رئيس المجلس، الجلسة األولى وعقدت بقية الجلـسات          وقد رأس السيد روبرتو     . ٢٨/٩/٢٠٠٧  إلى    ١٨
  .، رئيس الجمعية العمومية)الواليات المتحدة(برئاسة السيد جيفري شاين 

  وفود الدول ووفود المراقبين الممثلة
  :، ترد أسماؤها أدناه، جميع جلسات اللجنة أو بعضها دولة متعاقدة١٧٩حضر ممثلون عن   -٢

   أفغانستان
   ألبانيا

  الجزائر 
  ندورا أ
  نغوال أ

  أنتيغوا وبربودا
   األرجنتين

   أرمينيا
  ستراليا أ

  النمسا 
  اذربيجان 

  جزر البهاما 
  البحرين 

  بنغالديش 
  بربادوس 

  بلجيكا 
  بليز 
  بنن 

  بوليفيا 
  البوسنة والهرسك 

  بوتسوانا 
  البرازيل 

  بروني دار السالم 
  بلغاريا 

  و صبوركينا فا
  بوروندي 
  كمبوديا 

  كاميرون ال
  كندا 

   األخضرالرأس 
   الوسطى أفريقياجمهورية 

  تشاد 
  شيلى 

  الصين 
  كولومبيا 

  جزر القمر 
  الكونغو 

  جزر كوك 
  كوستاريكا 

  كوت ديفوار 
  كرواتيا 

  كوبا 
  قبرص 

   ةالجمهورية التشيكي
 جمهورية الكونغو الديمقراطية

  رك الدانم
   ةالجمهورية الدومينيكي

  اكوادور 
  مصر 

  السلفادور 
   االستوائيةغينيا 

  اريتريا 
  استونيا 
  اثيوبيا 

   يفيج
  فنلندا 
  فرنسا 
  غابون 

  غامبيا 
   ألمانيا
  غانا 

  اليونان 
  غرينادا

  غواتيماال 
  غينيا 
  بيساو- غينيا

  غيانا 
  هايتي 

  هندوراس 
  هنغاريا 
  ايسلندا 
  الهند 

  اندونيسيا 
  سالمية يران اإلاجمهورية 

  العراق 
  دا ايرلن

   إسرائيل
  ايطاليا 
  جامايكا 
  اليابان 
   األردن

  كازاخستان 
  كينيا 

   كيريباتي
  الكويت 

  قيرغيزستان 
  الشعبية ةالو الديمقراطيجمهورية 
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  التفيا 
  لبنان 

  ليسوتو 
  ليبريا 

  الجماهيرية العربية الليبية 
  ليتوانيا 
  رغ ولكسمب

  مدغشقر 
  ماليزيا 
  ملديف 
  مالي 
   ةمالط

  جزر مارشال 
  موريتانيا 

  موريشيوس 
  المكسيك 

   واليات ميكرونيزيا الموحدة
  موناكو 
  منغوليا 
  المغرب 

  موزمبيق 
  ميانمار 
  ناميبيا 
  نيبال 

  هولندا 
  نيوزيلندا 

  وا غنيكارا
  النيجر 
  نيجيريا 
  النرويج 

  عمان 

  باكستان 
  باالو 
  بنما 

  بابوا غينيا الجديدة
  باراغواي 

  بيرو 
  الفلبين 
  بولندا 

  رتغال الب
  قطر 

  جمهورية كوريا 
   مولدوفاجمهورية 
  رومانيا 

  االتحاد الروسي 
  رواندا 

  سانت كيتس ونيفس
  سانت لوسيا 

  سانت فنسنت وغرينادين 
  ساموا 

  سان مارينو 
  سان تومي وبرينسيبي

  السعودية 
  سنغال ال

  صربيا 
  سيشيل 

  سيراليون 
  سنغافورة 
  سلوفاكيا 
  سلوفينيا 

  جزر سليمان 
   فريقياأجنوب 

  اسبانيا 
  سري النكا 

  السودان 
  سوازيلند 

  السويد 
  سويسرا 

  الجمهورية العربية السورية 
  تايلند 

 جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية
   السابقة
   ليشتي -تيمور 
  توغو 
  تونغا 

  ترينيداد وتوباغو 
  تونس 
  تركيا 

  تركمانستان 
   أوغندا

   وكرانياا
   العربية المتحدة اإلمارات

   المتحدة ةكالممل
  جمهورية تنزانيا المتحدة 

  الواليات المتحدة 
  اوروغواى 

   وزبكستانا
  فانواتو 
  فنزويال 

  فيتنام 
  اليمن 
  زامبيا 

  زمبابوي
  :لجنةلات اة أو أكثر من جلسلس جالمنظمات الدولية التاليةن راقبون موحضر م  -٣

  للطيران المدني ة األفريقياللجنة 
   األفريقياالتحاد 

   ومدغشقر أفريقيا سالمة المالحة الجوية في وكالة
  المجلس الدولي للمطارات 

  العربية للطيران المدنيهيئة ال
  الفريق العامل المعني بالطيران



 A36-WP/340 
 - 3 - P/48 

 

   الوسطى لخدمات المالحة الجوية أمريكاهيئة 
   ةخدمات المالحة الجوية المدنيمنظمة 

  )ساالكومي (السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب األفريقي
  جماعة شرق أفريقيا

   الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا
  المدني المؤتمر األوروبي للطيران

  الجماعة األوروبية 
  وروبية لسالمة المالحة الجوية  األةالمنظم

  الجوية االتحاد الدولي للمالحة
  مؤسسة سالمة الطيران 

   البريد السريعرابطة 
  لفضاء لطيران واطب ا الدولية لةاألكاديمي

   الدولي يرابطة النقل الجو
   )أياتا(االتحاد الدولي للنقل الجوي 

   المالحة الرابطة الدولية لمعاهد
    األعمالطيراني للدولامجلس ال

  التحالف الدولي للطيران المستدام 
   مجلس التنسيق الدولي لرابطات الصناعات الفضائية

   نات والطياريطائرالالكي مرابطات المجلس الدولي ل
   االتحاد الدولي لرابطات طياري الخطوط الجوية
   االتحاد الدولي لرابطات مراقبي الحركة الجوية

  سالمة الحركة الجوية رابطات الكترونيات االتحاد الدولي ل
  منظمة العمل الدولية 
  رابطة القانون الدولي 

   المتنقلة المنظمة الدولية لالتصاالت الساتلية
  النقل االتحاد الدولي لعمال 

   الجوي االتحاد الدولي لشركات التأمين
   طيران المشتركة بين الدوللجنة ال

  والكاريبيمريكا الالتينية ألرابطة النقل الجوي 
   الالتينية لقانون الجو والفضاء أمريكارابطة 

   المدني لجنة أمريكا الالتينية للطيران
  منتدى جزر المحيط الهادئ 

  كاريبي اإلقليمي لل سالمة الطيران قبةارمنظام 
  الجوية خدمات االتصاالت والمعلومات العالمية للخطوط

   المتحدة للبيئة األممبرنامج 
    لغرب أفريقيااالتحاد االقتصادي والنقدي

  البنك الدولي 
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 منظمة السياحة العالمية

ـ . الـسيدة ل  وعملـت   .  جميع جلـسات اللجنـة      في ، الطيب شريف  الدكتور،  األمين العام  شارك  -٤ ، وافيرب
ـ .الدكتور ر ، و لجنةة ل مينأ،  واإلعالم العالقات الخارجية    مكتب ةرئيس هـوبي  . جالـسيدة  أنتـونيني و  . د والـسيد    يأبيراتن

زوزاك الـسيدة   غـورجي و  . السيد ه اللميري و . السيد م هيغيس تيسين و  . ج. ر السيدوايفانز  . الدكتور أ بيغالن و . ب السيدو
وسجل محاضـر   . أمناء مساعدين رايداوت  . كديالو والسيدة   .  أ السيدباركس و .  و سيدالالمبو و . السيد ر بالي و . السيد ه و

  .كوبر. السيدة دبالك و. س ةالجلسات اآلنس
  …-A36-Min.EX/1لسات بالرمز جمحاضر الوتنشر   -٥

  جدول األعمال
  :لى اللجنة التنفيذية للنظر فيهاإالبنود التالية أحالت الجلسة العامة   -٦

 رير مرحلي عن تنفيذ برنامج االيكاو لالستراتيجية الموحدةتق : ١٢البند 

  تقرير مرحلي عن تنفيذ برنامج اإليكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية بموجب النهج التجميعي الشامل : ١٣البند 
   )االيفاس (الدولي لسالمة الطيرانسهيل المالي الت : ١٤البند 
  من الطيران أبرنامج  : ١٥البند 
  البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران : ١٦البند 
   البيئة ةحماي : ١٧البند 
  صحة الركاب والطواقم ومنع انتشار األمراض السارية : ١٨البند 
أنشطة وسياسات التعاون الفني المقدمة في إطار برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومن خالل ترتيبات الصناديق   :١٩البند 

  ٢٠٠٦- ٢٠٠٤ الفترة االئتمانية في
  االنتقال إلى السياسة الجديدة بشأن التعاون الفني : ٢٠البند 
   انتهاء سريانهاعالنإو ها أتوحيدالتي يجب قرارات الجمعية   :٢١البند 
   ةخرأ االشتراكات المت :٢٢البند 
  يكاونتاجية االإتحسين   :٢٣البند 
  ئيس المجلسوضع حد أقصى لمدد عمل األمين العام ور  :٢٤البند 
  ريقياأففي جوية سالمة اللشاملة لة القليمي التنفيذية اإلخطةال تقرير االجتماع الرفيع المستوى بشأن  :٦٢البند 

معية العمومية عـن    لجة الى ا  السنوي المجلس   تقارير (٧في اطار البند     من ورقات العمل     ددكما نظرت اللجنة التنفيذية في ع     
 عـالن إو ها أتوحيـد التي يجب قرارات الجمعية  (٩ن البند أ بشWP/28ورقة العمل و) ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ و   ٢٠٠٤السنوات  

هذا التقريـر  وترد في المرفق ب. ةالعامجلسة ليها من الالمحالة إ )  األخرى  اللجنة التنفيذية واللجان   انتهاء سريانها وإحالتها إلى   
  .األعمالبنود جدول يب ترت العمل التي نظرت فيها اللجنة حسب اتقورجميع الوثائق وقائمة ب
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  ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤تقارير المجلس السنوية الى الجمعية العمومية عن السنوات   : من جدول األعمال٧لبند ا

  يذ مبدأ التمثيل الجغرافي العادلااللتزام بتنف
  في وظائف أمانة االيكاو

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

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

حظيت باالهتمام األكبر، في الوقت الذي تستمر فيه مراعاة مبدأ التمثيل الجغرافي العادل والعامل الخاص بالتمثيل اإلقليمـي             
 وظيفـة مـشغولة تخـضع     وسبعين جنسية في مائتيالثنتينوفي وقت إنجاز التقرير كان هناك تمثيل   .  في عملية االختيار  

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

وتم ".  ممثلة بأقل من المستوى المستصوب  "ومن بلدان   " غير ممثلة "األساسي السنوي لتعيين المرشحين الخارجيين من بلدان        
 فـي  ٦٠، التي بلغت النسبة فيهـا  ٢٠٠٥ في المائة، وسنة ٥٨,٣، التي بلغت النسبة فيها      ٢٠٠٤وز هذا الهدف في سنة      تجا

 موظفا ١١وأشار األمين العام أيضا الى تعيين       .   في المائة  ٣٧,٩ وبقي عند نسبة     ٢٠٠٦ولم يتحقق الهدف في سنة      .  المائة
  .ن من بين هؤالء الموظفين أربعة موظفين من بلدان غير ممثلة في األمانة وكا٢٠٠٦جديدا من البلدان المستهدفة في سنة 

يحتاج تحقيق الهدف العام، المتمثل في وجود قوة عمل تتسم بالكفاءة والتنوع، الى دعم متواصل من الدول                   ٤-٧
  .المتعاقدة في تحديد المرشحين المؤهلين وتشجيعها لهم على التقدم للوظائف الشاغرة

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

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

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

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

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

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

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

  .وظائف المديرين
.   هيئة استشارية معنية بالمـساواة واإلنـصاف بـين الجنـسين           ٢٠٠٦ذكر األمين العام أنه شكّل في سنة          ٩-٧

مـن   إطار لسياسة تتعلق بالمساواة وتعميم المنظور الجنساني وتضمنت عددا ٢٠٠٧وقدمت هذه الهيئة االستشارية في يناير     
ولكن أعرب األمين العام عن سروره      .  وجرى استعراض جميع التوصيات   .  التوصيات التي وزعت على أعضاء المجلس     

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

 إعداد قرار للجمعية العمومية بشأن برنامج المساواة بـين الجنـسين            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
وقد زاد عدد المرشحات الالتي تم تعيينهن في وظائف فنيـة           .  ء في الفئة التخصصية والفئات األعلى     في مجموع عدد النسا   

 وظيفـة،   ٥٣، من بين التعيينات التي تمت وعددها        ٢٠٠٦وفي سنة   .  ، على وجه الخصوص   خالل تلك الفترة  ثالث مرات   
 فـي  ٢٠٠٦لى ذلك، تم تعيين امرأة في سنة       عالوة ع .   امرأة منهن  ١٧اختيرت مرشحات ألربع وعشرين وظيفة تم تعيين        

 تم تعيين ثالث نساء في وظائف مـديرة إدارة المالحـة   ٢٠٠٧وفي سنة   .  وظيفة مدير إقليمي ألول مرة في تاريخ االيكاو       
  .الجوية ومديرة إدارة النقل الجوي ومديرة الشؤون اإلدارية والخدمات

امة االلتزام باستراتيجية النظام الموحد لألمم المتحـدة فـي   شملت جهود تحسين وضع المرأة في األمانة الع     ١٢-٧
وعقدت حلقات عمل لتناول مسائل الجنسين على وجه التحديد وانطلقت عملية إدراج مسائل             .  تنفيذ تعميم المنظور الجنساني   

.  حديد النساء المـؤهالت وجرى االتصال مع جميع الدول المتعاقدة التماسا لتعاونها في ت.  الجنسين في جميع برامج التدريب  
  .وتم تكثيف أنشطة التواصل مع المنظمات التي كان من بين أعضائها نساء يعملن في مجال الطيران
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قدمت اللجنة تعليقات كثيرة اتسمت باإليجابية وأعربت عن التقدير للتقدم الرائع الذي تحقـق علـى مـدار                    ١٣-٧
وء على وجه الخصوص على تعيين ثالث نساء من أقاليم مختلفة فـي             وسلط الض .  السنوات الثالث ونصف السنة الماضية    

والـذي سـيكون مكمـال    ) د(مناصب مديرات وصدرت مالحظات مؤيدة للقرار المقترح بشأن مسائل الجنسين في المرفق          
تابعـة لألمـم    ولكن أعيد الى األذهان أن االيكاو، بوصفها وكالة متخصصة          .  للقرار الراهن بشأن التمثيل الجغرافي العادل     

ولهذا قُدم اقتراح عن اإلشارة على نحو مالئم الى إعالن الجمعية العامـة   .  المتحدة، ينبغي أن تلتزم بسياسات النظام الموحد      
  :وتبعا لذلك يبدأ القرار باقتباس من اإلعالن نصه على النحو التالي.  لألمم المتحدة بشأن القضاء على التمييز ضد المرأة

ف إعالنات واتفاقيات األمم المتحدة التي تطالب الدول بالقضاء على التمييـز ضـد المـرأة                 بمختل إذ تذكر "
وتدعو، ضمن جملة أمور، الى النهوض بالمرأة في جميع المجاالت وتطالب الدول على وجه الخصوص بأن تكفل مشاركة                  

 الوظائف العامة على جميع المـستويات       المرأة في صياغة السياسات الحكومية وتنفيذها وشغل المناصب العامة وأداء جميع          
  ."الحكومية

  :ومع الوعي بدور المجلس، صدر اقتراح آخر بإضافة فقرة الى المنطوق في نهاية القرار نصها كالتالي  ١٤-٧
الهيئـات   وأ  واالجتماعات  الدول على تعيين المرأة كممثلة لها في الجمعية العمومية والمجلس          تشجع  ) ٣"

  ."األخرى في المنظمة
.  أبدت اللجنة تأييدا واسع النطاق، بدا كأنه باإلجماع، على إدراج هذه اإلضـافات المقترحـة الـى القـرار       ١٥-٧

  .وأحيط علما أيضا بضرورة تمتع المرشحات بالمؤهالت بطبيعة الحال
لعامة وأن  قدمت تعليقات على حقيقة حدوث انخفاض مفاجئ في عدد الموظفين من إقليم أفريقيا في األمانة ا                 ١٦-٧

لتقدم لشغل الوظائف في االيكاو كي   على ا  سيما النساء، الذين يتصفون بالكفاءة     وال ،الدول األفريقية ينبغي أن تشجع العاملين     
وتم حث األمين العام على مواصـلة تعيينـه للمرشـحين ذوي       .  يتسنى تيسير جهود األمانة العامة في معالجة هذه المسألة        

وأحيط علما بأن وظائف كثيـرة  .  الممثلة بمستوى أقل من المستصوبمن الدول دول غير الممثلة والمؤهالت الرفيعة من ال 
ولكن كان هناك اقتراح بأن تعيين بعـض األشـخاص          .  تستلزم سنوات من الخبرة تبلغ عشر سنوات أو خمس عشرة سنة          

ح بأن يقوم فريق عامل معنـي بـالموارد         وقدم اقترا .   قد يكون مفيدا   P-3 و   P-2األصغر سنا من الموهوبين على مستويي       
  .البشرية بتحديد سبل تنفيذ التعيينات بما يخدم المنظمة على أفضل نحو على األجل الطويل

وطُلب من الدول أيضا تشجيع مواطنيها على التقدم لشغل الوظائف، مع تذكر النسبة المئويـة المنخفـضة                   ١٧-٧
شارت اللجنة الى ثقتها في اتخاذ خطوات أخـرى لتحـسين المـساواة بـين     عالوة على ذلك، أ.  نسبيا للمرشحات للوظائف 

الجنسين ووضع المرأة في التوقيت المالئم استنادا على توصيات الهيئة االستشارية لألمين العام بشأن المساواة واإلنـصاف                 
  .بين الجنسين

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

  .أن تؤيد اإلجراءات التي اتخذها األمين العام بناء على طلب المجلس  )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

ن إقرارها وتقديرها للتطورات اإليجابية الكثيرة التي حدثت وأن تكلف المجلس واألمانة العامـة         أن تعل   )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

  بين الجنسينالمساواة  :٧/١القرار 

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

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

  .الحكومية

  :ن الدورة الخامسة والثالثين للجمعية العمومية قد أبإذ تذكر 

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

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

  .منظومة األمم المتحدة

  .ج للعمل االيجابي على غرار البرنامج الخاص بالتمثيل الجغرافي العادلكلفت األمين العام بإعداد برنام  )ج

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

  .ة ويضع السياسات الصديقة لألسرة في سياق األمانة العامة لاليكاوكلفت األمين العام بأن يدرس بعناي  )ھ

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

  .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    ٢الالتي تم تعيينهن في مناصب فنية قـد ارتفـع مـن             عدد النساء    أن   وإذ تالحظ 
  .٪ في مجموع التعيينات المنفذة٣٥٪ إلى ٢٢، بما يمثل زيادة من ٣١/١٢/٢٠٠٦و

إلنصاف بين الجنسين، وأنه فـي       وا 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 ي إيجاد   طلبا لتعاونها ف   ةجميع الدول المتعاقد  ه قد تم االتصال ب    أنتالحظ  وإذ  
  .التقدم بطلبات لشغل الوظائف في أمانة االيكاو

  :بناء عليه

  :تقرر ما يلي  )١

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

  .واإلنصاف بين الجنسين

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

جل تحقيق هـدف    أوضع برامج من    على  ،  على غرار االيكاو   ، المتحدة 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       ةمع مراعا " برنامج المساواة بين الجنسين   "عاد تسميته ليصبح    يجب أن ت  

 .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   ا القوي بالمساواة بين الجنسين واإلنصاف بين الجنسين،         التزامه 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

الهيئات األخرى   وأ  واالجتماعات مرأة كممثلة لها في الجمعية العمومية والمجلس       الدول على تعيين ال    تشجع  )٣
 .في المنظمة

  ـ انتهى ـ




