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  والثالثون الثامنةالدورة  -لجمعیة العمومیة ا
  اللجنة التنفیذیة

  إدارة الموارد البشریة  :٢٢  الموضوع رقم

  إدارة الموارد البشریة

  )مجلس االیكاومقدمة من ورقة (

  الموجز التنفیذي
األخالقیات والكفاءة  تشجیع مفاهیمو المبادرات المتواصلة لتحسین إدارة الموارد البشریة في المنظمة تبرز هذه الورقة 

  والشفافیة.
إدارة  لتحسین وما حققته المنظمة من أعمالُتدعى الجمعیة العمومیة إلى اإلحاطة علمًا باإلصالحات المستمرة اإلجراء: 

خالل الفترة الثالثیة  إدارة الموارد البشریة المبادرات التي تحظى باألولویة واإلجراءات المقبلة في مجالوتأیید  الموارد البشریة
  .القادمة

األهداف 
  .البشریةمرتبطة باستراتیجیة دعم التنفیذ الخاصة بالتنظیم واإلدارة: الموارد ورقة العمل هذه   ستراتیجیة:اال

  نطبقتال   اآلثار المالیة:
  المراجع:

Doc 7350،  مدونة قواعد الخدمة في االیكاو  
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 مقدمةال - ١

 مع أفضل الممارسات هااإلیكاو في تنفیذ سلسلة إصالحات في مجال إدارة الموارد البشریة لتنسیق تشرع ١- ١
، وذلك في مجاالت مثل إدارة المواهب وٕادارة المتحدةمنظومة األمم مختلف المنظمات والوكاالت المتخصصة في المحددة في 

. وتهدف هذه اإلصالحات إلى مساعدة المنظمة على التصدي األداء والترتیبات التعاقدیة وتنقل الموظفین ومسألة األخالقیات
، وتعزیز توفیر الحوافز المناسبة لهاو  واالحتفاظ بهارنة وكفؤة للتحدیات التي تواجهها على صعید اجتذاب قوة عاملة متنوعة وم

اإلصالحات  ألهم والكفاءة والفعالیة والشفافیة واألخالقیات في المنظمة. ویرد أدناه ملخصاإلنصاف والمساواة والنزاهة 
  لتحسین إدارة الموارد البشریة. الجاریةوالمبادرات 

 والسیاسات األخرى المتعلقة مدونة قواعد الخدمة في اإلیكاو - ٢
  بإدارة الموارد البشریة

للموظفین الذي یضم شروط الخدمة والحقوق  األساسي النظاممن تتألف مدونة قواعد الخدمة في اإلیكاو  ١- ٢
للموظفین المبادئ العریضة إلدارة الموارد البشریة  األساسيالنظام  في األمانة. ویضموالواجبات وااللتزامات الرئیسیة لموظ

ویتعین إجراء عملیات استعراض مرحلیة لمدونة جمیع سیاسات الموارد البشریة. اس الذي تستند إلیه األسألمانة اإلیكاو ویشكل 
 قواعد الخدمة في اإلیكاو لضمان أن تعكس أحكامها أفضل الممارسات وتستجیب لالحتیاجات المتغیرة للمنظمة. 

، بهدف تعزیز الشفافیة ١/١/٢٠١١في  التاسعة لمدونة قواعد الخدمة في اإلیكاوالطبعة  صدرتوقد  ٢- ٢
، وأحكاما جدیدة بشأن األداء وتقییم الكفاءات، ١-مدیرو  ٢- مدیرواستحدثت إجراءات تعیین منقحة للوظائف من فئة والكفاءة، 

بشأن ، وأحكاما محدثة الموظفین، وأنواعا جدیدة من التعیینات والترتیبات التعاقدیةوتنمیة مهارات  الوظیفيوبشأن إدارة المسار 
بشأن األخالقیات واإلجراءات تطبیق إطار اإلیكاو في مجال األخالقیات من خالل وقد حدثت تطورات إضافیة  .العدل إقامة

للنظام اإلداري للموظفین  استعراض شامل آخر ٢٠١٣و ٢٠١٢في  وأجري. ١/١/٢٠١٢ابتداء من  بهذا الموضوع ذات الصلة
لمواصلة ترشید سیاسات وممارسات إدارة الموارد البشریة، وتعزیز تنسیق الوثائق التنظیمیة لإلیكاو مع  وتعلیمات الموظفین
 ات. وستُنفذ وثائق السیاسإجماالً الكفاءة التنظیمیة منظمات األمم المتحدة ومواصلة تحسین المتبعة في أفضل الممارسات 

 .٢٠١٤یة في عام المنقحة إلدارة الموارد البشر 

، وأّدت هذه ٢٠١١ین وفرادى المتعاقدین في نوفمبر یستشار وُنفذت كذلك سیاسة عامة بشأن االستعانة باال ٣- ٢
لتحقیق بعض جوانب هذه السیاسة تحسین السیاسة إلى تعزیز الكفاءة والشفافیة. واستنادًا إلى التجارب المكتسبة حتى اآلن، تم 

 الشفافیة والكفاءة. وسیستمر رصد هذه السیاسة لضمان استجابتها الفعالة للمتطلبات التنظیمیة لإلیكاو. المزید من

  تنقل الموظفین - ٣
التكلیف سیاسة لتنقل الموظفین، استجابًة لطلب من المجلس، تستند إلى نهج إعادة  ٢٠١٢ُوضعت في عام  ١- ٣

الطوعي وتركز بشكل أساسي على التنقل الوظیفي في مقر العمل نفسه. وتتمثل األهداف الرئیسیة لسیاسة تنقل الموظفین في 
تمكین المنظمة من تحقیق أهدافها االستراتیجیة ومتطلباتها التشغیلیة عن طریق تمكین الموظفین ذوي المهارات والمؤهالت 

حسب االقتضاء، وٕاتاحة الفرص أمام الموظفین ته أو االنتقال إلى مقر عمل آخر، المالئمة من التنقل ضمن مقر العمل ذا
لتمكینهم من اكتساب مهارات جدیدة وتحصیل المزید من الدرایة والخبرة ضمن المكاتب واإلدارات والوظائف التي تسهم في 

 . ٢٠١٤التطویر الوظیفي. وستُنفذ سیاسة تنقل الموظفین في عام 
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 إدارة األداء - ٤

إطار التدابیر المتخذة لتعزیز الثقافة المستندة إلى النتائج والقائمة على األداء من خالل قیاس األداء  في ١- ٤
تقییم تحدید و  لتحسین ٢٠١١في عام والمراجعة ، تم العمل على تعزیز آلیات التقییم بصورة فعالةالموظفین مهارات وتطویر 

نظام إلدارة األداء من خالل استحداث  ویجري العمل على زیادة تحسین النظام اإلجمالي إنجازات الموظفین وأدائهم وكفاءاتهم.
في قصور أوجه الأساسي جدید للموظفین ضمن مدونة قواعد الخدمة في اإلیكاو بشأن آلیات مكافأة األداء المتمیز ومعالجة 

لمنظمة. ومن خالل هذه التحسینات، نامج التدریبي لالبر األداء في الوقت ذاته. كما أضیف فصل تدریبي عن إدارة األداء ضمن 
تیح للموظفین التعلم والنمو بما یتمكینیة في المنظمة الثقافة الإدارة األداء في اإلیكاو بهدف إجمالي یتمثل في تعزیز تحسنت 

 واألداء وفقا للنتائج المنشودة.

 التعلم والتطور الوظیفي - ٥

تدعم المنظمة جهودهم لتحقیق هذه الغایة من خالل لموظفین تطویر مهاراتهم وخبراتهم، حیث من ا وُیتوخى ١- ٥
، تم توسیع نطاق ٢٠١٣- ٢٠١١فترة الثالثیة التوفیر أنشطة التعلم اإلداریة والفنیة ضمن البرنامج التدریبي لإلیكاو. وخالل 

للتدریب اإلداري والفني، بهدف تعزیز المهارات اإلداریة العامة  فرص التعلم والتدریب المتاحة للموظفین. واستمر إعطاء األولویة
، أتیح كذلك تدریب إلزامي عن ٢٠١٢للمدیرین ومساعدة الموظفین الفنیین على تلبیة المتطلبات الفنیة لوظائفهم. وبدءا من عام 

قلیمیة على السواء. وُأطلق كذلك في أخالقیات المهنة على جمیع المستویات وعلى نطاق المنظمة ككل، في المقر والمكاتب اإل
. وُتستخدم هذه ترنتناالُیتاح من خالله للموظفین متابعة فصول تدریبیة على " iLearnنظام للتعلم اإللكتروني " ٢٠١٢عام 

یز مهاراتهم األداة الجدیدة أیضا كنظام للتسجل في الدورات التدریبیة وتسمح بتسجیل ورصد الجهود التي یبذلها الموظفون لتعز 
مكتبة التعلم  لالطالع علىومعارفهم وكفاءاتهم. وٕاضافة إلى ذلك، تم التوصل إلى اتفاق مع مقر األمم المتحدة في نیویورك 

، وستوفر مجموعة كبیرة من الدورات التدریبیة اإللكترونیة لموظفي اإلیكاو في Skillsoftاإللكتروني المتاحة من خالل شركة 
 .٢٠١٣مواقع، ابتداًء من عام جمیع ال

 التوظیف - ٦

ال یزال تنوع القوى العاملة من حیث التمثیل الجغرافي العادل وتوزیع الجنسین في الوظائف من الفئة المهنیة  ١- ٦
في  استراتیجیة التوظیف وتحدیًا أساسیًا تواجهه اإلیكاو. وقد ازداد عدد الدول األعضاء الممثلةفي والفئات العلیا هدفًا رئیسیًا 

 بلغت نسبة، ٣١/١٢/٢٠١٢دولة عضوا. وفي  ٧٩دولة إلى  ٧١من  منذ انعقاد الدورة األخیرة للجمعیة العمومیة أمانة اإلیكاو
في المائة. وتلتزم األمانة بمواصلة وتعزیز جهودها الرامیة إلى اجتذاب  ٣٠,٤في الوظائف من الفئة الفنیة والفئات العلیا النساء 

دة لتشكیل قوة عاملة تتمیز بالكفاءة والتنوع. وتتضمن أمثلة هذه الجهود تعزیز سیاسة وٕاجراءات التوظیف، وكذلك مهارات جدی
الرصد والمساءلة الداخلیین لبلوغ أهداف التنوع، وتعزیز فرص التواصل والتطویر للمرشحین من الدول غیر الممثلة أو التي یقل 

ومراعاتها مرشحات المؤهالت، ووضع استراتیجیات وٕاجراءات لتخطیط تعاقب الموظفین تمثیلها عن المستوى المنشود، وكذلك لل
النشط مع الدول األعضاء لتشجیع المرشحین  تواصلها في األمانةوتستمر سیاسات تنقل الموظفین والتطویر الوظیفي. في 

ها عن المستوى المنشود، على التقدم للوظائف المعلن عنها في المؤهلین، خصوصا من الدول غیر الممثلة أو التي یقل تمثیل
 .الشباباإلیكاو واستكشاف سبل جدیدة لتطویر المهارات، من قبیل استحداث برامج تنمویة للمهنیین 

 التوعیة - ٧

لمساعدة على تحدید واجتذاب المرشحین المؤهلین لعمل اإلیكاو انشطة للتوعیة من أجل اُتخذت تدابیر  ١- ٧
المستقبلي، مع إیالء عنایة خاصة للمرشحین من الدول غیر الممثلة أو التي یقل تمثیلها عن المستوى المنشود، فضًال عن 

، بالتعاون جال الطیرانبرنامج المهنیین الشباب في م) استحداث ١(المرشحات المؤهالت. وتشمل بعض هذه التدابیر ما یلي: 
مطارات، ومن خالله یتسنى للمهنیین الشباب توسیع خبراتهم ومعارفهم یاتا) والمجلس الدولي للاألمع اتحاد النقل الجوي الدولي (
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شهرًا عن طریق العمل مباشرة في برامج الطیران والتركیز على العالقات بین األنشطة التنظیمیة وشركات  ١٢على مدى فترة 
بالتعاون مع الرابطة النسائیة الدولیة للطیران برنامج التدریب الداخلي المتعلق بالطیران ) إطالق ٢(ران والمطارات؛ الطی

)IAWA أشهر للنساء المؤهالت في  ٦و ٣)، التي ُتعرض من خاللها فصول تدریب داخلي غیر مدفوعة األجر لفترة تتراوح بین
من  ویكتسبالتكلفة، مع الرابطات المعنیة بالطیران تحمل على أساس االشتراك في  برنامج زمالة،تصمیم ) (٣مجال الطیران؛ 

في تقدیم المساعدة  خاللها المرشحون المؤهلون من الدول غیر الممثلة أو التي یقل تمثیلها عن المستوى المنشود خبرة عملیة
 . شهرا ١٢أشهر و ٦فترة تتراوح بین ل للدول في مجال الطیران

 الموارد البشریة االستخدامات اآللیة في مجال - ٨

الرامیة إلى ستخدامات اآللیة االفي تحسینات الإجراءات الموارد البشریة بالتزامن مع عملیة تحدیث استمرت  ١- ٨
في  متتابعةاألنشطة الالكفاءة واالستجابة لمتطلبات البرنامج. ومع استحداث نظام توظیف إلكتروني وما یرتبط به من  تعزیز
عملیة التقدم للوظائف والتواصل مع المرشحین وجمیع جوانب عملیة التعیین، وأّدى ذلك مقترنًا مع تسنى تبسیط ، ٢٠١١عام 

وُأجریت كذلك تحسینات إلى تقلیص الفترة الزمنیة للتعیین إجماال.  إلجراءاتااألخرى في السیاسات العامة و تحسینات ال
تقاریر الاإلجازات، وتسهیالت الخدمة الذاتیة للموظفین باإلضافة إلى إعداد  التحكم فيخرى من خالل توسیع نظام تكنولوجیة أ

وشاركت أقسام الموارد البشریة في تصمیم وٕاعداد نظام داخلي ذكي لتدفق العمل یهدف . وٕاصدارها بطریقة آلیة واإلحصاءات
من تكالیف الخدمة. ویتمثل الهدف الرئیسي لمبادرات التحدیث والتطویر التكنولوجي في الحد  إلى زیادة تبسیط اإلجراءات والحد

من الفترة الزمنیة التي تستغرقها معامالت الموارد البشریة بحیث یتسنى توفیر مستوى أكبر من الدعم االستشاري والموضوعي 
 .لمن یحتاجون إلیه

 اإلجراءات المقبلة - ٩

على  ٢٠١٦- ٢٠١٤فترة الثالثیة الاإلنجازات التي تحققت حتى اآلن، سیكون التركیز خالل  استنادًا إلى ١- ٩
ثقافة قائمة على المبادرات التالیة ذات األولویة لمواصلة تحسین إدارة الموارد البشریة والعمل على تحویل ثقافة المنظمة إلى 

 األداء:

إلبراز قیمة إجراءات الموارد البشریة العصریة ومدى  البشریةإعداد إطار استراتیجي لإلیكاو إلدارة الموارد  •
بوسعها أن تقدم مساهمة فعلیة للمنظمة  إدارة الموارد البشریةوتوضیح أن  تفاعلها مع بعضها البعض،

 ؛ وبرامجها

للمساعدة في تلبیة  وتنقل الموظفینمهارات التنمیة سیاسة استنادًا إلى تنفیذ نظام متكامل إلدارة األداء  •
 ؛فضًال عن فرص التعلم وتنمیة مهارات الموظفینها مجااالحتیاجات التشغیلیة للمنظمة وبر 

الجمع بین تخطیط القوى العاملة وتخطیط تعاقب الموظفین وٕادارة المواهب واستراتیجیات وسیاسات التنوع  •
 لبناء قوة عاملة مؤهلة ومرنة ومتنوعة؛

موارد البشریة بهدف تعزیز الكفاءة إلى الحد األقصى والمساعدة على تحویل مواصلة تحدیث إجراءات ال •
 إلى دور استشاري. معامالتدور إجراء الدور الموارد البشریة من 

 

 الخالصة -١٠

في تحسن إدارة الموارد البشریة إجماًال وتعزیز جملة وتفصیًال أسهم التقدم واإلنجازات المدرجة أعاله  ١-١٠
لفترة الثالثیة القادمة في زیادة لاألخالقیات والكفاءة والشفافیة على نطاق المنظمة ككل. وستفید المبادرات ذات األولویة المحددة 
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نظیمیة، وضمان بقاء اإلیكاو رب اإلیكاو على بلوغ أهدافها االستراتیجیة ومتطلباتها التتحسین إدارة الموارد البشریة ومساعدة 
 تحقیق أهداف وتحفیزها من أجل واالحتفاظ بهاعن طریق مواصلة تعزیز قدراتها على اجتذاب المهارات الالزمة مفضل عمل 

 . ظمةنالم

  –انتهـى  –


