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  والثالثون ةثامنالالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  التنفیذیةاللجنة 

 زیادة كفاءة وفعالیة االیكاو  :٢٤الموضوع رقم 

  االیكاو وفعالیة   كفاءة زیادة 

  تحسین إدارة المعلومات -
  االیكاو)(ورقة مقدمة من مجلس 

  الموجز التنفیذي
تتضمن ورقة العمل هذه تقریرا عن االنجازات والتقدم الذي أحرزته الهیئات الرئاسیة واألمانة العامة من أجل تحسـین 
كفـــاء  وفعالیـــة المنظمـــة.  وهـــي تعـــرض أیضـــا االجـــراءات الجاریـــة وتبـــین التـــدابیر التـــي ینبغـــي اتخاذهـــا لمواصـــلة 

  .٢٠١٦-٢٠١٥-٢٠١٤الثالثیة التحسینات خالل الفترة 

الجمعیة العمومیة مدعوة الى االحاطة علما بالتقدم المحرز في تحسین كفاءة وفعالیة المنظمة والى تأیید : اإلجراء
   .٢٠١٦-٢٠١٥-٢٠١٤التدابیر التي ینبغي اتخاذها لمواصلة التحسینات خالل الفترة الثالثیة 

األهداف 
  االستراتیجیة:

  بجمیع األهداف االستراتیجیة.ورقة العمل هذه مرتبطة 

روعیـــت جمیـــع األنشـــطة الرامیـــة الـــى تحســـین فعالیـــة وكفـــاءة المنظمـــة خـــالل الفتـــرة الثالثیـــة   اآلثار المالیة:
  في میزانیة البرنامج العادي المقترحة. ٢٠١٦-٢٠١٥-٢٠١٤

)٢٠١٠(ابتداء من اكتوبر  یةالسار  الجمعیة العمومیة قرارات ،  المراجع: Doc 9958 
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 المقدمة  -١

من المبادرات من أجل تحسین الكفاءة والفعالیة لتلبیة  الثالثیة عدداً اتخذت المنظمة طوال هذه الفترة  ١- ١
االحتیاجات المتطورة للمنظمة في أوقات شهد فیها مجتمع الطیران صعوبات مالیة.  وتتضمن هذه الورقة معلومات عن التقدم 

 .٢٠١٦- ٢٠١٥- ٢٠١٤المحرز حتى اآلن وتبین المبادرات التي ینبغي اتخاذها لمواصلة التحسینات خالل الفترة الثالثیة 

  فعالیة المنظمة - ٢

 تركز االیكاو جهودها على تحقیق الكفاءة والفعالیة في عدة مجاالت منها المجاالت التالیة. ١- ٢

 تحسین التواصل مع الدول األعضاء من خالل تعمیم المعلومات على نطاق واسع ٢- ٢

حدثت زیادة كبیرة في شفافیة المعلومات المقدمة إلى الهیئات الرئاسیة مما سمح للمجلس بتركیز مناقشاته على   ١- ٢- ٢
القرارات الالزمة حیثما تطلب األمر ذلك.  وفي مجالي السالمة والمالحة الجویة، اشتملت هذه الجهود على تنظیم جلسة شاملة 

ن دورات المجلس وتوفیر المعلومات الالزمة عن السالمة على المستوى غیر رسمیة عن موضوع السالمة خالل كل دورة م
  ونشر تقریر السالمة وتقریر المالحة الجویة في كل سنة. اإلنترنتلالیكاو على  اإللكترونیةمن خالل المواقع  واإلقلیميالعالمي 

سع، بشأن مختلف المشاریع التي أو من تعمیم المعلومات بشكل أسرع وعلى نطاق الدول األعضاء  استفادت  ٢- ٢- ٢
مجموعات أدوات االستعداد للتنفیذ  وٕاعداد ،(iSTARS)مثل توسیع نطاق برنامج ساهمت في تنفیذ القواعد والتوصیات الدولیة 

(iKITS)،  والقیام بالمزید من عملیات التدقیق في مجال السالمة. ،الجدیدة في مجال السالمة اإللكترونیةوبدأ تنفیذ األدوات  

لتحقیق ما  اإلقلیمیةوالمكاتب وأصبح هناك اآلن تكامل بین نظم تكنولوجیا المعلومات بین المقر الرئیسي   ٣- ٢- ٢
المفتوحة للجمهور  ةاإللكترونیید تصمیم مواقع وبوابات االیكاو االتصاالت و المعلومات لالیكاو الواحدة.  وأعُ  بتكنولوجیایسمى 

الذي تمتلكه  اإللكترونيذلت جهود كبیرة أیضا من أجل توحید ونقل المضمون داة متینة وموثوقة.  وبُ أوتحسینها من أجل توفیر 
لك، تسّنى ونتیجة لذ .اإلقلیمیةللمكاتب  اإللكترونیةالمنظمة وتعرضه للجمهور في اطار هذا النموذج، بما في ذلك المواقع 

وسمحت هذه  جمیع مكونات المنظمة، منالتواصل على نحو فعال ومنتظم مع الدول األعضاء بغرض مّدها بالمعلومات 
جدید في العمل بالنسبة ألنشطة المنظمة من أجل تحقیق التجانس في طریقة  أسلوبوتطبیق  بإعدادللمنظمة  أیضاً  المبادرة

   .مستوى االیكاوعلى  الدول األعضاءعلى  عرض المضمون

خذ من حیث تقدیم الخدمات واالستجابة الحتیاجات الدول األعضاء، اتُ  اإلقلیمیةعلى تقویة المكاتب  وعمالً   ٤- ٢- ٢
".  وحققت االیكاو اإلقلیمي خالل الفترة الثالثیة الماضیة من أجل تطبیق "سیاسة االیكاو بشأن التعاون اإلجراءاتالمزید من 

على حد سواء لتقدیم المساعدة والمشورة وأي شكل  اإلقلیمیةاالستخدام األمثل لمواردها على مستوى المقر الرئیسي والمكاتب 
أثناء الدول األعضاء  إلىالمقدمة من أشكال الدعم األخرى في المجاالت الفنیة والسیاسیة في الطیران المدني الدولي 

وهیئات الطیران  اإلقلیمیةمن خالل الشراكات الوثیقة مع المنظمات  اإلقلیميبمسؤولیاتها.  وتم تشجیع التعاون  ااضطالعه
  .اإلقلیمیةالمدني 

  وأدوات تكنولوجیا المعلومات االستخدام اآلليالعمل بفضل  وٕاجراءاتتحسین أسالیب   ٣- ٢

وفریق عمل  اإلدارةوالكفاءة، الذي تشكل عن طریق دمج فریق عمل نظم  اإلدارةیواصل فریق عمل نظم   ١- ٣- ٢
المجلس لتحقیق  إلىالكفاءة، مراجعة برنامج عمل المجلس ولجانه وبرنامج اجتماعات االیكاو من أجل تقدیم التوصیات الالزمة 
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 إلىبعض المواضیع التي لم تصل  الكفاءة عن طریق تحدید المواضیع التي یمكن مناقشتها أو تجمیعها، أو عن طریق تأجیل
أن یناقشها المجلس. كما أن هذا الفریق قد  إلىالمواضیع التي لم تعد هناك حاجة  وٕالغاءالمرحلة الكافیة من النضج لمناقشتها، 

 عملیات مراجعة لعدة أمور منها الخدمات اللغویة الالزمة في المنظمة وآلیات إجراءساعد المجلس في مداوالته عن طریق 
  التشاور مع الدولة المضیفة بشأن امتیازات وحصانات االیكاو والعدید من األمور المرتبطة بالجمعیة العمومیة.

ومن أجل خفض حجم األوراق والموارد المرتبطة بذلك والمطلوبة لغرض استخدامها في دورات المجلس ولجنة   ٢- ٣- ٢
وتم تحسین التجهیزات المرتبطة بها من أجل توزیع الوثائق  رنتاإلنتلكترونیة متخصصة على إالمالحة الجویة، أعدت مواقع 

في  ٩٠.  وبفضل هذه الجهود، تحقق انخفاض بنسبة اإللكترونیةالالزمة ونشر جداول االجتماعات وجداول العمل بالوسائل 
  دي في السنة.  المائة في توزیع وثائق الهیئات الرئاسیة، وبلغت الوفورات الناجمة عن ذلك حوالي ملیون دوالر كن

التي ینبغي  لإلجراءاتلكترونیة لتنظیم تدفق العمل من أجل توزیع قرارات المجلس بالنسبة إأداة  إعدادوسمح   ٣- ٣- ٢
تقاریر مختلف دورات المجلس بشأن تنفیذ قراراته بتحقیق زیادة كبیرة في الكفاءة والفعالیة.   وإلصدارأن تتخذها األمانة العامة 

  لتقاریر عن كل دورة بدال من تعمیمها في أوراق مطبوعة في تحقیق مفهوم عمل االیكاو بدون أوراق.وساهم نشر هذه ا
النتخابات المجلس خالل الجمعیة العمومیة من أجل ترشید  اإللكترونيوسیستمر استخدام نظام التصویت   ٤- ٣- ٢

للتصویت، والذي سیكون  اإللكترونينظام عملیة التصویت.  وٕان هذا ال إلجراءاالنتخاب وخفض الوقت الالزم  إجراءات
  استخدامه بجمیع لغات االیكاو الرسمیة الست، سییسر ویعجل عملیة التصویت.  باإلمكان

في قاعة المجلس لتیسیر عملیات اتخاذ القرار التي تقتضي التصویت من  اإللكترونيوتوجد وحدة للتصویت   ٥- ٣- ٢
  جانب المجلس.

على األنشطة المرتبطة بتخطیط القوى العاملة  إیجابيالموارد البشریة" الشاملة تأثیر  وكان لمبادرة "خطط عمل  ٦- ٣- ٢
الهیكلة التنظیمیة في البرامج والمكاتب الرئیسیة، وأعید ترتیب األولویات  إعادةفي المنظمة.  وتضافرت الجهود بفضل عملیة 

آلیات التقییم المستخدمة في نظام  تقویةوتم   االستراتیجیة. بالنسبة للموارد وأصبح هناك اآلن تركیز جدید على تحقیق األهداف
األداء في المنظمة في تحسین قدرات  إدارة.  ویساعد هذا التحسن في اإلنترنتالموجود على  (PACE)"تعزیز األداء والقدرات" 

  ومهارات الموظفین من أجل بناء وتقویة قدراتهم وقدرات المنظمة. 
، االستخدام اآللي واستمرت عملیة تحدیث أنشطة الموارد البشریة بالتوازي مع التحسینات المدخلة على مستوى   ٧- ٣- ٢

والخدمات الذاتیة للموظفین، مما ساعد على تقدیم الخدمات في وقت مناسب واالستجابة  االلكترونيتوظیف البما في ذلك نظام 
وتم اطالق نظام   .من حوالي سبعة أشهر إلى خمسة اجات برنامج عمل المنظمة وخفض متوسط الفترة الالزمة للتوظیفالحتی

لكترونیة متاحة للموظفین، األمر الذي ییسر األمر على الموظفین لتحسین إمن خالل دورات  اإلنترنتعلى  اإللكترونيللتعلم 
  مهاراتهم ومعارفهم وقدراتهم.

ت استراتیجیة االیكاو الواحدة في مجال تكنولوجیا المعلومات لالستفادة من التجهیزات المتوفرة في هذا فذونُ   ٨- ٣- ٢
المجال في مختلف أنحاء المنظمة وخفض التكالیف.  وبذلت الجهود لتشكیل فریق عام لتقدیم خدمات تكنولوجیا المعلومات 

تمّخض و  خدمات ذات جودة عالیة لفترات ممتدة.في هذا المجال وتوفیر  للسماح للمنظمة باالستفادة من مواردها البشریة القائمة
هذا الجهد عن تقلیص تكالیف الخدمات االستشاریة في مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصال حیث تم توفیر قدر أكبر من 

 اإلقلیمیةوأصبح لدى معظم المكاتب  .الموارد لمساعدة اإلدارات في صوغ المشاریع وتوفیر خدمات الدعم لألنشطة البرنامجیة
ذلك، بدأ  إلى وباإلضافة .اآلن القدرة على االستفادة بشكل میسر من مختلف خدمات تكنولوجیا المعلومات التي توفرها المنظمة

  استخدام خدمات االتصاالت العصریة لتحسین التعاون بین الموظفین وخفض تكالیف السفر.
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حد كبیر البحث عن  إلى وییسركل السجالت الورقة تقریبا  بإلغاءالسجالت" یسمح  إلكتروني إلدارةد "نظام وأعُ   ٩- ٣- ٢
.  وٕان تطبیق هذا النظام في المقر اإلقلیمیةلكتروني بالنسبة للمقر الرئیسي والمكاتب إالسجالت واالطالع علیها في شكل 

  حد كبیر في الجهود المبذولة لتحقیق مفهوم العمل بدون أوراق. إلىیساهم  اإلقلیميالرئیسي والمكتب 
 مجموعات من األدوات والمعلومات التفاعلیة فیما یسمى (USB) ةمحمول بطاقة إلكترونیةفي وُقدمت   ١٠- ٣- ٢

(iKits)  جمیع الوثائق الالزمة لالجتماعات والوصالت للوثائق المرجعیة الهامة وغیر ذلك من المعلومات المفیدة  تتضمنو
مي السادس للنقل الجوي ولجنة لجمیع المشاركین في االجتماعات مثل المؤتمر الثاني عشر للمالحة الجویة والمؤتمر العال

ذلك، كانت جمیع وثائق  إلى وباإلضافةالعمل بدون أوراق.   مفهوم إلىفي انتقال المنظمة  األسلوبحمایة البیئة.  وساهم هذا 
الموجودة في الجدیدة مع االستفادة من القدرات الالسلكیة  اإلنترنتمن مواقع مخصصة على  إلنزالهاالمؤتمرات متاحة أیضا 

 الیكاو.  ا

الداخلیة لتنظیم حجوزات القاعات بكفاءة داخل مباني المقر  اإلنترنتدت أداة جدیدة على شبكة وأعُ   ١١- ٣- ٢
.  وتم تحسین إجراءات التسجیل للمشاركین في االجتماعات وسمح ذلك بتسریع الوتیرة إلى حد كبیر بالنسبة إلجراءات الرئیسي

 تطبیق نظام المؤتمرات اإللكترونیة على صعید المنظمة برمتهاكما أن ل االجتماعات.  التسجیل الفعلي في المنظمة ذاتها خال
  .المیزانیات المقررةضمن األنشطة البرنامجیة  ألغراضللمنظمة عقد اجتماعات  قد أتاحاالجتماعات  تكالیف تسییرخفض و 

ورصد هذه لإلبالغ عن المعلومات المرتبطة بالسفر في بعثات رسمیة  قائم على األداء د نظام موحدوأعُ   ١٢- ٣- ٢
فر ویتعین تبریر جمیع أنشطة السفر في بعثات رسمیة من حیث تحقیق نتائج ملموسة وجعلها تقتصر على الس .المعلومات

 إلىسكایب حیثما أمكن ذلك.  وأدى ذلك  وبرنامجعقد المؤتمرات عن بعد عن طریق الفیدیو  إمكانیاتالضروري واستخدام 
  تحقیق فوائد من حیث خفض االنبعاثات الكربونیة نتیجة لخفض السفر فضال عن تقلیل المواد المطبوعة.

  ٢٠١٦-٢٠١٥-٢٠١٤خالل الفترة الثالثیة  االضطالع بهااألنشطة التي ینبغي   - ٣

  في المجاالت التالیة: تحسین كفاءة وفعالیة المنظمة الرامیة إلىالجهود  ستتواصلخالل الفترة الثالثیة القادمة،   ١- ٣

  مع الدول األعضاء التواصل تحسین  ٢- ٣

تعمیم المعلومات بالوسائل االلكترونیة بغرض تحسین التواصل مع الدول األعضاء سیستمر تحسین عملیة   ١- ٢- ٣
على االتساق بین السیاسات  االنترنتوتیسیر الوصول إلى معلومات االیكاو على نطاق أوسع. كما ستركز الجهود في مجال 
النظام وتوسیعها لتشمل الشبكات  والعملیات واالجراءات وعلى تعزیز الخدمات المعروضة حالیًا من خالل تحسین وظائف

سرع وأوسع نطاقًا، وهو ما ستفادة من تعمیم المعلومات بشكل أالداخلیة والخارجیة. وسُتمكن هذه الجهود الدول األعضاء من اال
  ساعد في تطبیق القواعد والتوصیات الدولیة. سوف یُ 

الدول األعضاء. كما سیتم استخدام مواقع  التواصل مع لتحسینسیجري تعزیز أدوات االتصال االلكترونیة   ٢- ٢- ٣
للتعریف  مواءمةصبحت األدوات أكثر االیكاو وأ أعمالعب الجمهور المعني ما استو لالتواصل االجتماعیة على نحو أفضل ك

. وسینّصب التركیز أیضا على ضمان االتساق الضروري على العالمة الممیزة للمنظمة في جمیع المواد األعمال هبهذ
مسألة تواصل االیكاو میة ومواقع التواصل كافة تعزیزًا لحضور االیكاو واالعتراف بها محلیًا ودولیًا. وسیجري استعراض عالاإل

بحیث تجعل رسائل االیكاو متوافقة بشكل أفضل مع أدوات القرن الحادي والعشرین،  وضبطهاعالم وسائل اإلمع المؤسسات و 
  .لوقت أطول امجلب االهتمت وجعلهااإلخباریة  واألنشطة
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  تحسین أسالیب واجراءات العمل  ٣- ٣

 إلدارةشامال  اً لكترونیإ اً بحیث یصبح "نظام (ERM)موارد المؤسسات"  إدارةسیجري توسیع نطاق مشروع "  ١- ٣- ٣
 اإلجراءاتالمعلومات.  وستكون  إلدارةطار العام كون هناك تكامل تام بینه وبین اإلوسی (EDRMS)الوثائق والسجالت" 

 یالكترونإتوزیعها  إلىووصوال  إعدادهاابتداء من عملیة التألیف والتعاون في  اإللكترونیةالمرتبطة بالوثائق مبنیة على التدفقات 
    .، مما سُیحقق وفورات كبیرة في الوقت والورق والموارد األخرىبصورة آلیة

طار ز علیها في مجال الموارد البشریة عملیة مراجعة وتعدیل اإلوسیظل من األنشطة الرئیسیة التي یتم التركی  ٢- ٣- ٣
نظام متوازن هذا فضال عن  التكنولوجیة الالزمة،، مع استخدام األدوات التنظیمي لمعالجة شؤون الموارد البشریة في المنظمة

الموارد البشریة في هذا المجال الذي تزداد صعوبته  إدارةفي مجال  أي صعوباتیمكن االیكاو من مواجهة لطات تفویض الس
  ة.سوتشتد فیه المناف

معارف  إلى" لیتسنى تحویل البیانات المؤسسةمعروف باسم "مخزن بیانات ویجري اآلن بناء ما هو   ٣- ٣- ٣
على المشاریع"  إدارةوسیستمر تطور مفهوم "  .القراركأدوات مساعدة في صنع  بشكل منتظم على صعید المنظمة الستخدامها

خالل المشاریع، ومن  إلدارةطار العام في سیاق اإل وٕاجراءاتمن سیاسات وعملیات  ما ینطبق علیهمن خالل صعید المنظمة 
دارة إفي  جراءات الحدیثةوسُیتیح ذلك االستخدام المنتظم للتقنیات واإل .المعتمدة واألدوات لمنهجیاتل المتناسق تطبیقال

  .، لزیادة الفعالیة والكفاءة في تنفیذ المشاریعاالیكاو المشاریع، على صعید

  الخالصة- ٤

الالزمة التي سمحت بتحسین  اإلجراءاتمجموعة من التوصیات واتخذت األمانة العامة بتأیید المجلس  قام  ١- ٤
- ٢٠١٥- ٢٠١٤لهذه الفترة الثالثیة  اإلجراءاتعدت مجموعة أخرى من المنظمة طوال هذه الفترة الثالثیة.  وأُ  وفعالیةكفاءة 
  والعملیات مع ما ینجم عن ذلك من تحسینات في الكفاءة. اإلجراءاتمن خالل تطویر  ٢٠١٦

  

  - انتهى -


