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  والثالثون الثامنةالجمعیة العمومیة ـ الدورة 

 اللجنة التنفیذیة

  التقریر مشروع نص 
  عن

  من جدول األعمال ٢٣و  ٢٢ین البند
  

  .التنفیذیةعلى نظر اللجنة  اعرضهمن أجل  مقدمة من جدول األعمال ٢٣و ٢٢ین عن البند المادة المرفقة
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  ٢٢ البندتقریر عن  22-1

  
  من جدول األعمال: إدارة الموارد البشریة  ٢٢البند 
التي تورد المبادرات الجاریة حالیا لتحسین  A/38-WP/75نظرت اللجنة، في جلستها الخامسة، في ورقة العمل   ١-٢٢

  إدارة الموارد البشریة وتعزیز األخالقیات والكفاءة والشفافیة على نطاق المنظمة. 
زیادة تنقیح قانون الخدمة في تم  فقدوالحظت اللجنة أن إدارة الموارد البشریة في اإلیكاو استمرت في التحسن:   ٢-٢٢

؛ وتم تنفیذ إطار لإلیكاو بشأن األخالقیات؛ وتم استعراض النظام اإلداري للموظفین كیما یتسنى لإلیكاو مواكبة اإلیكاو
التطورات الحاصلة في منظومة األمم المتحدة واإلعراب عن التوجیه السیاسي المقدم من الدول األعضاء؛ وتم إصدار أو تعزیز 

ات لتنقل الموظفین، وٕادارة األداء، والتعلم وتنمیة مهارات الموظفین، فضال عن االتصال والتوظیف المحدد الهدف؛ سیاس
واستمر تحدیث عملیات إدارة موارد الموظفین، جنبا إلى جنب مع تنفیذ تحسینات االستخدامات اآللیة الرامیة إلى زیادة الكفاءة 

  واالستجابة لالحتیاجات البرنامجیة. 
  ، وتدعو الجمعیة العمومیة إلى: A/38-WP/75وأحاطت اللجنة التنفیذیة علما بالمنجزات الوارد ذكرها في الورقة   ٣-٢٢

اإلحاطة علما باإلصالحات الجاریة التي تضطلع بها المنظمة وما أحرزته من منجزات لتحسین إدارة   أ)
  موارد الموظفین؛ 

 واإلجراءات األخرى المحددة لزیادة التحسینات في إدارة الموارد ،األولویةالموافقة على المبادرات ذات و   ب)
  البشریة لفترة السنوات الثالث القادمة.
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  ٢٣ تقریر عن البند 23-1

  
  لوضع القائم فیما یخص القوى العاملة في اإلیكاوامن جدول األعمال:  ٢٣البند 

التي تتناول الوضع القائم فیما  A/38-WP/76نظرت اللجنة التنفیذیة، في جلستها الخامسة، في ورقة العمل   ١-٢٣
 ٢٠١٠ا یخص القوى العاملة في اإلیكاو للسنوات الورقة الوضع القائم فیمیخص القوى العاملة في اإلیكاو. وقدمت هذه 

باالقتران مع تحلیل للتعیینات التي  ،بین الجنسین المساواة، بما في ذلك مسألة التمثیل الجغرافي العادل و ٢٠١٢و  ٢٠١١ و
البشریة مثل العمر، وطول مدة الخدمة، وحاالت الموارد المتعلقة ببیانات الالعلیا، باإلضافة إلى الفئات و  فنیةتمت في الفئة ال

أیضا مالحظات تقوم على اإلحصاءات واإلجراءات المقبلة المحددة بشأن تخطیط القوى  الورقة التقاعد المتوقعة. وقدمت
  بین الجنسین.  المساواةتمثیل الجغرافي العادل، و العاملة، وال

أن عدد الدول األعضاء الممثلة في األمانة  ،یل الجغرافي العادلوالحظت اللجنة التنفیذیة، فیما یتعلق بالتمث  ٢-٢٣
تمثیل المرأة في بین الجنسین، رحبت اللجنة بالتدابیر االستباقیة الرامیة إلى تحسین  المساواةة قد ازداد. وفیما یتصل بالعام

ألمانة العامة والدول األطراف على حد العلیا في اإلیكاو. وجرى التسلیم بأن هذا هدف مشترك لالفئات نیة و وظائف الفئة الف
  یمكن أن تكون نموذجا لقطاع الطیران.  المضطلع بها مشتركةالجهود لسواء، وأن المنجزات التي تتحقق نتیجة ل

 ،وفیما یتصل بتخطیط القوى العاملة، أكدت اللجنة على أهمیة التخطیط المسبق لكفالة ملء الوظائف في حینها  ٣-٢٣
 من أجل زیادة الكفاءة، مع مراعاة جمیع االعتبارات ذات الصلة المتعلقة بالمیزانیة واإلدارة. 

  التي قدمتها الصین. WP/226وأحاطت اللجنة علمًا بالمعلومات الواردة في ورقة العمل   ٤-٢٣
وبغیة ضمان وجود قوة عاملة متنوعة، ومرنة، وقویة الدافع، واالحتفاظ بها، ومع إیالء االهتمام لتخطیط القوى   ٥-٢٣

بین  المساواةتحقیق  علىمع العمل  ،من التمثیل الجغرافي أكبر قدر ممكن المنظمة الرامیة إلى تأمین وجودالعاملة وأهداف 
  الجنسین، تدعو اللجنة التنفیذیة الجمعیة العمومیة إلى الموافقة على اإلجراءات المقبلة التالیة المحددة في ورقة العمل: 

ن تكاملها تخطیط القوى العاملة، بما یشمل وضع استراتیجیات وٕاجراءات التخطیط لتعاقب الموظفین، وضما  أ)
  ؛مع سیاسات تنقل الموظفین وتنمیة مهاراتهم

استراتیجیات إدارة المواهب التي ترمي إلى تحدید الكفاءات الصحیحة في الوقت الصحیح واستقطابها   ب)
واالحتفاظ بها، مع ضمان ترابط هذه االستراتیجیات مع االستراتیجیات والتدابیر األخرى للمنظمة الهادفة إلى 

  كرة المؤسسیة والمعارف الالزمة وتبادلها ونقلها؛ اكتساب الذا
  لتلبیة أهداف تنوع القوى العاملة؛  ،والمساءلة داخل المنظمة ،والرصد ،تعزیز سیاسة وٕاجراءات التوظیف  ج)
تعزیز فرص التوعیة وتنمیة المهارات الستقطاب مرشحین لوظائف الفئة الفنیة والفئات العلیا من الدول غیر   د)

 . واستقطاب مرشحات من اإلناث ،أو التي یقل تمثیلها عن المستوى المنشودالممثلة 


