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٢٢ البندتقرير عن  22-1  

  
  من جدول األعمال: إدارة الموارد البشرية  ٢٢البند 
التي تورد المبادرات الجارية حاليا لتحسين  A/38-WP/75نظرت اللجنة، في جلستها الخامسة، في ورقة العمل   ١- ٢٢

  إدارة الموارد البشرية وتعزيز األخالقيات والكفاءة والشفافية على نطاق المنظمة. 
زيادة تنقيح قانون الخدمة في تم  فقدوالحظت اللجنة أن إدارة الموارد البشرية في اإليكاو استمرت في التحسن:   ٢- ٢٢

؛ وتم تنفيذ إطار لإليكاو بشأن األخالقيات؛ وتم استعراض النظام اإلداري للموظفين كيما يتسنى لإليكاو مواكبة اإليكاو
التطورات الحاصلة في منظومة األمم المتحدة واإلعراب عن التوجيه السياسي المقدم من الدول األعضاء؛ وتم إصدار أو تعزيز 

ات لتنقل الموظفين، وٕادارة األداء، والتعلم وتنمية مهارات الموظفين، فضال عن االتصال والتوظيف المحدد الهدف؛ سياس
واستمر تحديث عمليات إدارة موارد الموظفين، جنبا إلى جنب مع تنفيذ تحسينات االستخدامات اآللية الرامية إلى زيادة الكفاءة 

  واالستجابة لالحتياجات البرنامجية. 
  ، وتدعو الجمعية العمومية إلى: A/38-WP/75وأحاطت اللجنة التنفيذية علما بالمنجزات الوارد ذكرها في الورقة   ٣- ٢٢

اإلحاطة علما باإلصالحات الجارية التي تضطلع بها المنظمة وما أحرزته من منجزات لتحسين إدارة   أ)
  موارد الموظفين؛ 

 واإلجراءات األخرى المحددة لزيادة التحسينات في إدارة الموارد ،األولويةالموافقة على المبادرات ذات و   ب)
  البشرية لفترة السنوات الثالث القادمة.
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  ٢٣ تقرير عن البند 23-1

  
  لوضع القائم فيما يخص القوى العاملة في اإليكاوامن جدول األعمال:  ٢٣البند 

التي تتناول الوضع القائم فيما  A/38-WP/76نظرت اللجنة التنفيذية، في جلستها الخامسة، في ورقة العمل   ١- ٢٣
 ٢٠١٠ا يخص القوى العاملة في اإليكاو للسنوات الورقة الوضع القائم فيميخص القوى العاملة في اإليكاو. وقدمت هذه 

باالقتران مع تحليل للتعيينات التي  ،بين الجنسين المساواة، بما في ذلك مسألة التمثيل الجغرافي العادل و ٢٠١٢و  ٢٠١١  و
البشرية مثل العمر، وطول مدة الخدمة، وحاالت الموارد المتعلقة ببيانات الالعليا، باإلضافة إلى الفئات و  فنيةتمت في الفئة ال

أيضا مالحظات تقوم على اإلحصاءات واإلجراءات المقبلة المحددة بشأن تخطيط القوى  الورقة التقاعد المتوقعة. وقدمت
  بين الجنسين.  المساواةتمثيل الجغرافي العادل، و العاملة، وال

أن عدد الدول األعضاء الممثلة في األمانة  ،يل الجغرافي العادلوالحظت اللجنة التنفيذية، فيما يتعلق بالتمث  ٢- ٢٣
تمثيل المرأة في بين الجنسين، رحبت اللجنة بالتدابير االستباقية الرامية إلى تحسين  المساواةة قد ازداد. وفيما يتصل بالعام

ألمانة العامة والدول األطراف على حد العليا في اإليكاو. وجرى التسليم بأن هذا هدف مشترك لالفئات نية و وظائف الفئة الف
  يمكن أن تكون نموذجا لقطاع الطيران.  المضطلع بها مشتركةالجهود لسواء، وأن المنجزات التي تتحقق نتيجة ل

 ،وفيما يتصل بتخطيط القوى العاملة، أكدت اللجنة على أهمية التخطيط المسبق لكفالة ملء الوظائف في حينها  ٣- ٢٣
 من أجل زيادة الكفاءة، مع مراعاة جميع االعتبارات ذات الصلة المتعلقة بالميزانية واإلدارة. 

وبغية ضمان وجود قوة عاملة متنوعة، ومرنة، وقوية الدافع، واالحتفاظ بها، ومع إيالء االهتمام لتخطيط القوى   ٤- ٢٣
بين  المساواةتحقيق  علىمع العمل  ،من التمثيل الجغرافي أكبر قدر ممكن المنظمة الرامية إلى تأمين وجودالعاملة وأهداف 

  الجنسين، تدعو اللجنة التنفيذية الجمعية العمومية إلى الموافقة على اإلجراءات المقبلة التالية المحددة في ورقة العمل: 
ن تكاملها تخطيط القوى العاملة، بما يشمل وضع استراتيجيات وٕاجراءات التخطيط لتعاقب الموظفين، وضما  أ)

  ؛مع سياسات تنقل الموظفين وتنمية مهاراتهم
استراتيجيات إدارة المواهب التي ترمي إلى تحديد الكفاءات الصحيحة في الوقت الصحيح واستقطابها   ب)

واالحتفاظ بها، مع ضمان ترابط هذه االستراتيجيات مع االستراتيجيات والتدابير األخرى للمنظمة الهادفة إلى 
  كرة المؤسسية والمعارف الالزمة وتبادلها ونقلها؛ اكتساب الذا

  لتلبية أهداف تنوع القوى العاملة؛  ،والمساءلة داخل المنظمة ،والرصد ،تعزيز سياسة وٕاجراءات التوظيف  ج)
تعزيز فرص التوعية وتنمية المهارات الستقطاب مرشحين لوظائف الفئة الفنية والفئات العليا من الدول غير   د)

 . واستقطاب مرشحات من اإلناث ،أو التي يقل تمثيلها عن المستوى المنشودالممثلة 


