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 تنفيذيالموجز ال

 (االيكاو) ليمنظمة الطيران المدني الدو  استعراض التنظيم واإلدارة في
JIU/REP/2019/1 

  

اســتعراض التنظــيم واإلدارة فــي منظمــة الطيــران  ٢٠١٨) لعــام JIUتضــمن برنــامج عمــل وحــدة التفتــيش المشــتركة (
المدني الدولي (اإليكاو) باعتبارها واحدة من مجموعة عمليات االستعراض للمنظمـات المشـاركة فـي وحـدة التفتـيش 

  المشتركة.
تقيـــيم مســـتقل للتنظـــيم واإلدارة فـــي منظمـــة الطيـــران المـــدني  إجـــراءهـــو هـــذه االســـتعراض  عمليـــةوكـــان الهـــدف مـــن 

؛ والهيكـــل التنظيمـــي، بمـــا فـــي ذلـــك التواجـــد اإلقليمـــي؛ واإلدارة الـــُنظم اإلداريـــةالـــدولي، مـــع التركيـــز علـــى مـــا يلـــي: 
لبشـــرية؛ وخـــدمات الـــدعم، بمـــا فـــي ذلـــك التنفيذيـــة؛ واإلدارة الماليـــة؛ واإلدارة القائمـــة علـــى النتـــائج؛ وٕادارة المـــوارد ا

)؛ وآليـــات الرقابـــة والمســـاءلة. ويعـــد االســـتعراض بمثابـــة متابعـــة للتقريـــر ICTتكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــاالت (
فــي دورتــه  ٢٠٠٧)، الــذي نظــر فيــه مجلــس اإليكــاو فــي عــام JIU/REP/2007/5الســابق لوحــدة التفتــيش المشــتركة (

لتي توصل إليها هذا التقرير صالحة وتم أخذها فـي االعتبـار حسـب االقتضـاء. وتـم . وال تزال بعض النتائج ا١٨٢
إيــالء االهتمــام لنمــوذج األعمــال الــذي تتبعــه اإليكــاو، وجهودهــا نحــو تحســين الكفــاءة التشــغيلية والفعاليــة والتوجــه 

  المنظمة.  االستراتيجي العام ورؤية ورسالة
خصصــة تابعــة لألمــم المتحــدة، أنشــأتها الــدول بموجــب اتفاقيــة الطيــران إن منظمــة الطيــران المــدني الــدولي وكالــة مت

دولـة  ١٩٢ وجـود مـعو تنظيم وحسن إدارة شـؤون الطيـران المـدني الـدولي. ضمان المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو) ل
مــن الــدول األطــراف فــي االتفاقيــة، وكــذلك مجموعــات الصــناعة، تعمــل المنظمــة علــى اعتمــاد معاهــدات الطيــران 

 يــةوالفعال الــذي يتســم بالســالمةلــدعم قطــاع الطيــران المــدني  الدوليــةوالسياســات  والتوصــيات القواعــدالمــدني الدوليــة 
  والمسؤول بيئيا. اقتصادياواآلمن والمستدام 

منــذ إصــدار التقريــر الســابق لوحــدة التفتــيش المشــتركة، قامــت المنظمــة بعــدد مــن مبــادرات اإلصــالح الراميــة إلــى و 
مــن بــين أمــور أخــرى، وضــعت خطــة عمــل شــاملة علــى مســتوى المنظمــة، و اتهــا اإلداريــة والتنظيميــة. تعزيــز عملي

 ةالداخليــ والمراجعــةميثــاق مكتــب التقيــيم  وقامــت بتحــديثاألداء وٕادارة المخــاطر،  لمتابعــة المؤسســيةونفــذت نظامــا 
لــــى تحســــين إدارة المــــوارد البشــــرية اللجنــــة االستشــــارية للتقيــــيم والمراجعــــة. كمــــا تــــم اتخــــاذ تــــدابير تهــــدف إ وشــــكّلت

وعمــل مكاتبهــا اإلقليميــة.  فنــيالمــؤتمرات وأنشــطة التعــاون الو  اتوتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت وخــدمات اللغــ
تحقيــق، وبــدأت فــي اســتعراض هيكلهــا التقــوم اإليكــاو حاليــا بتحــديث إطارهــا الخــاص باألخالقيــات وٕانشــاء وظيفــة و 

  التنظيمي.
موجهتــان يكــاو، وتوصــيتان عموميــة لإلجمعيــة الالريــر علــى خمــس توصــيات، إحــداها موجهــة إلــى التق هــذا يحتــويو 

 ٢٢علـــى التقريـــر باإلضـــافة إلـــى ذلــك، يحتـــوي و لألمـــين العـــام لإليكــاو.  موجهتـــان إلــى مجلـــس اإليكـــاو وتوصــيتان
  توصية غير رسمية، في شكل اقتراحات لتحسين سياسات وممارسات التنظيم واإلدارة.

  ج الرئيسية واالستنتاجاتالنتائ
  الُنظم اإلدارية



 iv  

  
اتفاقيـة شـيكاغو تعمـل منظمة الطيران المدني الدولي واحدة مـن أقـدم المؤسسـات فـي منظومـة األمـم المتحـدة، و تعد 

بــالنظر إلــى الطيــران فــي المســتقبل، والمضــاعفة المتوقعــة لحركــة الطيــران و . ١٩٤٤منــذ عــام  علــى خدمــة اإليكــاو
 يغيـب عـن البـالالمنظمة، ال ينبغـي أن  فيها التجاهات الناشئة والبيئة الديناميكية التي تعملسنة وا ١٥الجوي كل 

التـي ُأنشـئت جـاهزة ومناسـبة للغـرض و أنه، لهذه األغـراض، مـن الضـروري أن تكـون اإليكـاو منظمـة حديثـة وفعالـة 
  دوره. منها واضحة حيث يؤدي كل جزء من أجلها ولديها ُنظم إدارية

 واإلدارةمـن ناحيـة ى القضايا الرئيسية التي يجب مراجعتها في تحديد الخط الفاصل بين الُنظم اإلدارية تتمثل إحدو 
فــي بعــض األحيــان المنظمــة فــي الممارســة العمليــة، يعمــل مجلــس فاإليكــاو.  أنشــطةفــي  الفعليــة مــن ناحيــة أخــرى

المحــددة لإليكــاو، وال ســيما الجمعيــة  دارة، وذلــك أيضــا بســبب الطبيعــةتشــرف علــى اإلكهيئــة تنفيذيــة ولــيس كهيئــة 
ال يوجـــد فـــي بعـــض األحيـــان و . القائمـــةالعموميـــة الثالثيـــة والمجلـــس الـــدائم والمقـــيم، وأحكـــام االتفاقيـــة والممارســـات 

  الوظيفي. والتشغيلفي العمليات اليومية الفعلية تبدأ اإلدارة أين و  اإلشراف اإلداري بدأي ألينوضوح تام 
األمــين العــام ورئــيس و  العامــة مــا يتعلــق بتوزيــع األدوار والمســؤوليات بــين المجلــس واألمانــةالوضــوح في عــدميــؤدي و 

الفعاليــة، وقــد يــؤدي ذلــك إلــى عــدم  مســتوى تــأثير علــىالمســاءلة و  بعــض اإلشــكاليات مــن حيــث إثــارةالمجلــس إلــى 
  لمنظمة.على اتكاليف إضافية تحمل الكفاءة و 

راف اإلداري وأيــن تبــدأ اإلدارة الفعليــة أن يعــزز دور المجلــس والــدول فهــم واضــح أليــن يبــدأ اإلشــوجــود مــن شــأن و 
االسـتراتيجي والتوجيـه  اإلرشـادفي تـوفير  تؤديهبالتركيز على الدور الفريد والرئيسي الذي  ااألعضاء، مما يسمح له

ن األنســب أن مــكــون يقــد  نحــو  أمــور مســتوى بــدال مــن تحويــل جهــودهم وخبــراتهم وقــدراتال الرفيــعواإلشــراف العــام 
  .العامة األمانة تضطلع بها

تكــون أكثــر اســتجابة  ولكــيالترتيبــات والممارســات الحاليــة بهــدف تبســيطها  ولعلــه مــن مصــلحة المنظمــة أن تراجــع
  التطور.  سريعةالومرونة للعمل والتصدي لالتجاهات والتطورات الناشئة في صناعة الطيران الجوي 

فريق من الشخصيات البارزة السـتعراض هيكـل الـُنظم  فريقلعمومية مدعوة إلى ولتحقيق هذه الغاية، فإن الجمعية ا
اإليكــاو، بمــا فــي ذلــك تحديــد وتوزيــع المســؤوليات بــين األمانــة العامــة والمجلــس واألمــين العــام  المتبعــة فــي اإلداريــة

ور المجلــس وطريقــة ميزانيــة المنظمــة، ودلورئــيس المجلــس، وكــذلك اســتعراض الــدورة الثالثيــة للجمعيــة العموميــة و 
 بــذلك وأســاليب عملــه ولجانــه ومجموعــات العمــل والقضــايا األخــرى ذات الصــلة فيــه وعــبء العمــل تســيير أعمالــه

  ).١التوصية (
  اإلشراف

التحقيــق المهنــي.  مســؤوليةالمعمــول بــه، باســتثناء  اإلشــرافيإلطــار فــي الــدى اإليكــاو العديــد مــن العناصــر المهمــة 
، تـم إحـراز تقـدم فـي تعزيـز هيكـل الرقابـة فـي المنظمـة، بمـا ٢٠٠٧تفتيش المشـتركة لعـام في أعقاب تقرير وحدة الف

 ةفـــي ذلـــك عـــن طريـــق إنشـــاء اللجنـــة االستشـــارية للتقيـــيم والمراجعـــة، وزيـــادة قـــدرة مكتـــب التقيـــيم والمراجعـــة الداخليـــ
فــي عــام  اً أصــبح ســاري والــذياإليكــاو بشــأن األخالقيــات  عــام فــي، واعتمــاد إطــار ٢٠١٧وتحــديث ميثاقــه فــي عــام 

  لألخالقيات. مسؤولوتعيين  ٢٠١٢
ـــدم عـــدد مـــن االقتراحـــات لزيـــادة تعزيـــز إطـــار الرقابـــة ووظائفهـــا، بمـــا فـــي ذلـــك تحســـين توقيـــت جلســـات اللجنـــة  وُق

، للحســابات االستشــارية للتقيــيم والمراجعــة لتحســين تنســيق العمــل وتبــادل المعلومــات بــين اللجنــة والمراجــع الخــارجي
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  تنفيذ توصيات الرقابة.في إلى اإلسراع  والحاجة

كــان إطــار اإليكــاو بشــأن األخالقيــات، بمــا فــي ذلــك مهمــة التحقيــق، قيــد االســتعراض وقــت إعــداد هــذا التقريــر. و 
)، تـم تقـديم مقترحـات لتعـديل األحكـام C DEC 214/11( ٢٠١٨تمشـيا مـع القـرار الـذي اتخـذه المجلـس فـي يونيـو و 

اللجنــــة واختصاصــــات ألخالقيــــات ل العــــام طــــاراإلاإليكــــاو، أي  فـــي خدمــــةال قواعــــدمدونــــة  بــــذلك فــــيذات الصـــلة 
الترتيبـات الجديـدة لفتـرة تجريبيـة مـدتها سـنة واحـدة، وينبغـي إبــالغ  تنفيـذ هـذهينبغـي و لتقيـيم والمراجعـة. لاالستشـارية 

  المجلس بالتقدم المحرز في تنفيذها.
ل المجلس، عند اسـتعراض وتحـديث إطـار اإليكـاو لألخالقيـات بعد استعراض المقترحات الحالية، يوصى بأن يكفو 

أن إلـى المجلـس و  ويقدمـه تقريـر سـنويبإعـداد كبيـر المحققـين أو رئـيس مهمـة التحقيقـات  يقوم، أن ٢٠١٩في عام 
التحقيـق، حسـب بأنشـطة ثـارة أي مسـائل تتعلـق إللتقييم والمراجعـة تقـوم لاللجنة االستشارية ب االتصالله حق يكون 

  ).٢التوصية ( تواجهها لدى القيام بالمهام المطلوبةمعوقات أي قتضاء، ال سيما فيما يتعلق باستقاللها أو اال
أن تشـــمل  ٢٠١٩ينبغـــي أن يضـــمن المجلـــس عنـــد مراجعـــة وتحـــديث إطـــار اإليكـــاو بشـــأن األخالقيـــات فـــي عـــام و 

ة، بمـا يـمسـائل الرقابالدقيق والمراجعة جميع لجنة االستشارية للتالتي تضطلع بها ا واإلشرافية يةاالستشار  المسؤولية
ـــــة  ـــــك المتعلق ـــــك تل ـــــي ذل ـــــات.  بمهـــــامف ـــــات واألخالقي ـــــم التحقيق ـــــا ومـــــن ث ـــــة وفق ينبغـــــي تعـــــديل اختصاصـــــات اللجن

  ).٣  التوصية(  لذلك
ـــتوصـــيات الرقابالينبغـــي أن تقـــوم إدارة اإليكـــاو باســـتعراض جميـــع و  ة المعلقـــة وتنفيـــذها فـــي الوقـــت المناســـب بمـــا ي

ع التوجيهات المقدمة من اللجنة االستشارية للتقييم والمراجعة ومكتب التقييم والمراجعـة الداخليـة والمراجـع يتماشى م
  الخارجي للحسابات.

  الفعليةاإلدارة 
اعتمــدت اإليكــاو و . فــي المنظمــة للضــمان والرقابــة الداخليــة وٕادارة المخــاطرالعــام  طــاراإلتقــدم فــي تعزيــز ُأحــرز ال
إعداد بيانات الرقابة الداخلية وٕادراجها في البيانات المالية السنوية وتقارير المراجع الخـارجي. للمخاطر، وتم  سجال

األداة بواسـطة هـذه دار وتُـالمخـاطر واألداء.  لرصـدبشـكل مسـتمر واإلبالغ عنهـا  المؤسسيةدارة اإلتم تحسين أداة و 
  والمكاتب. مديري اإلداراتيثا، بالتعاون مع مكتب التخطيط االستراتيجي والتنسيق والشراكة الذي تم إنشاؤه حد

بــين أن هنــاك حاجــة إلــى مزيــد مــن التــدابير ي االســتعراضبينمــا أحــرزت اإليكــاو تقــدما فــي إدارة المخــاطر، فــإن و 
تطبيــق عمليــة تقيــيم المخــاطر علــى مســتوى المقــر فقــط، وال تشــارك  فيجــري اآلنة. يمخــاطر المؤسســاللتعزيــز إدارة 

ة والرقابة الداخلية يمخاطر المؤسسالال يزال مفهوم إدارة و في تحديد المخاطر الخاصة بمناطقها.  المكاتب اإلقليمية
عــالوة علــى و بعــض المخــاطر الرئيســية.  وتنقصــهفــي مرحلتــه األوليــة فــي اإليكــاو، وســجل المخــاطر غيــر مكتمــل 

و مـا يـؤثر علـى جـودة عمليـة ، وهـتـم تعيينـه لهـذا الغـرضلمخـاطر ل رفيـع المسـتوى ذلك، ليس لـدى اإليكـاو مسـؤول
والمســـاءلة عـــن عمليـــة إدارة المخـــاطر.  يةالمســـؤول ويحـــد مـــن عناصـــرإدارة المخـــاطر واالمتثـــال للمعـــايير المهنيـــة 

مخـاطر الللمخـاطر لقيـادة برنـامج إدارة  إداري رفيع المسـتوىلمعايير المهنية، ُيقترح تعيين مسؤول با التقيدلضمان و 
يشــمل  اإليكــاو، تقييمــا شــامال للمخــاطر فــي ٢٠٢٠لعــام أن يجــري، بحلــول نهايــة عــام ينبغــي لألمــين افة. يالمؤسســ

  ).٤التوصية من المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية ( كال
والميزانيــة  األعمــالأحــرزت اإليكــاو تقــدما فــي تنفيــذ اإلدارة القائمــة علــى النتــائج، وال ســيما مــن خــالل إعــداد خطــة و 



 vi  

  
ــــالغ عنهــــا.  اســــتحداثو  البرنامجيــــة وخطــــط التشــــغيل ــــد مــــن و أداة اإلدارة المؤسســــية واإلب مــــن المتوقــــع إجــــراء مزي

يــة لرصــد وتتبــع أداء المنظمــة وتحليــل أفضــل لــألداء الســابق ممــا عالالتحســينات، بمــا فــي ذلــك تنفيــذ طــرق أكثــر ف
عـام بغي وضع إطـار ينو سيساعد على تحسين إعداد الميزانية وخطة األعمال استنادا إلى البيانات واألدلة الفعلية. 

لألهــداف االســتراتيجية القابلــة للقيــاس للمكاتــب اإلقليميــة بمــا يتمشــى مــع األهــداف المحــددة واألهــداف الفرعيــة لكــل 
  .المذكورة  مكتب إقليمي، ورصدها الحقا، بما في ذلك من خالل األداة

مقترحـات لينظـر فيهـا ددا مـن التتضمن عـأعدت األمانة دراسة و بدأت اإليكاو في استعراض هيكلها التنظيمي. وقد 
تجميـع قـدر أكبـر مـن الكفـاءة والفعاليـة مـن حيـث التكلفـة مـن خـالل  لتـوفيرومن المتوقع أن تـوفر فرصـة  ،المجلس

 وأن تكـون قـادرةتحتاج اإليكـاو إلـى التكيـف و والقضاء على األنشطة المكررة.  المهام المتناسقة في وحدات مشتركة
وتــوفر قيمــة  منظمــة هامــةديناميكي مــن أجــل أن تظــل الــســريع التغيــر و ال الطيــرانمجــال علــى تقــديم الخــدمات فــي 

تبســيط هيكلهــا التنظيمــي وٕازالــة  االســتمرار فــيمتوقــع للــدول األعضــاء فيهــا. لــذلك مــن الضــروري الدعم الــمضــافة و 
األنشـــطة و  وضـــع القواعـــد القياســـيةأنشـــطة  بـــين تكامـــلالاالزدواجيـــة مـــن خـــالل تجميـــع المهـــام المتناســـقة وتحســـين 

  التنفيذية وأنشطة المكاتب اإلقليمية.
  إدارة الموارد البشرية

تتبع اإليكاو النظام الموحـد لألمـم المتحـدة فـي مجـال إدارة المـوارد البشـرية ونفـذت إطـار إدارة المـوارد البشـرية الـذي 
  ية بتكاليف الموارد البشرية.في المائة من الميزانية الحال ٧٨تعلق حوالي ويوضعته لجنة الخدمة المدنية الدولية. 

التــي  الهامــةأحــرزت اإليكــاو تقــدما فــي إدارة المــوارد البشــرية، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق تنفيــذ عــدد مــن التوصــيات و 
. ومـــع ذلـــك، ال تـــزال هنـــاك حاجـــة إلـــى مزيـــد مـــن ٢٠٠٧قـــدمتها وحـــدة التفتـــيش المشـــتركة فـــي استعراضـــها لعـــام 

غيــر المــوظفين والتمثيــل الجغرافــي ب واالســتعانةوالتخطــيط لتعاقــب المــوظفين العاملــة  ىالتحســينات فيمــا يتعلــق بــالقو 
تسـتفيد اإليكـاو مـن اعتمـاد اسـتراتيجية شـاملة إلدارة المـوارد البشـرية مـن ويمكـن أن العادل والمساواة بين الجنسـين. 

  .وشاملاستراتيجي بشكل أجل معالجة القضايا المذكورة أعاله 
بلـغ إجمـالي و المتعاقـدين والمـوظفين المعـارين. و  مـن غيـر المـوظفين، مثـل االستشـاريينعـدد كبيـر باإليكـاو  تسـتعين

 ٩٥متعاقــدا وأو  ايستشــار ا ٢٤٦( ٢٠١٧فــي عــام  ٣٤١عــددهم فــي كــل مــن المقــر الرئيســي والمكاتــب اإلقليميــة 
كل الخبــراء فــي المائــة ســنويا علــى الســنوات الــثالث الســابقة. وشــ ١٧)، بزيــادة فــي المتوســط بنســبة معــاراشخصــا 

فــي المائــة مــن إجمــالي القــوى العاملــة لإليكــاو.  ٣٣مــا يقــرب مــن  المعــارونالمتعاقــدون والموظفــون و  االستشــاريون
فـــي المائـــة مـــن إجمـــالي القـــوى العاملـــة مـــن غيـــر  ١٨، عنـــدما كـــان ٢٠١٠كانـــت هـــذه زيـــادة كبيـــرة مقارنـــة بعـــام و 

يجب توخي الحذر للتأكد مـن أن و . كإحدى المشكالتين االعتماد المفرط على غير الموظف اعتبارتم و الموظفين. 
طويلــة األجــل، وخاصــة علــى الــذاكرة المؤسســية وتخطــيط القــوى القصــيرة األجــل ال تفوقهــا اآلثــار الســلبية الالمنــافع 

ـــة.  ـــادئ األمـــم المتحـــدة ب التقيـــديجـــب ضـــمان و العامل سياســـات اإليكـــاو بشـــأن االستشـــاريين والمتعاقـــدين وكـــذلك مب
  .غير الموظفينب لالستعانةاألساسية 

على الرغم من اتخاذ تدابير لتحسين التمثيل الجغرافي العادل داخل المنظمة، تجـدر اإلشـارة إلـى أن غالبيـة الـدول و 
  إليكاو.لمانة العامة األفي المائة) ال تزال غير ممثلة في  ٥٥المتعاقدة (

 ٣٠سـوى تشـغل النسـاء ال عليـا تشـكل مصـدر قلـق، حيـث تزال المساواة بين الجنسين في الفئة الفنية والفئات الو ال 
. وهناك حاجـة إلـى بـذل المزيـد مـن الجهـود ٢٠١٧ديسمبر حسب الوضع السائد في في المائة من الوظائف الفنية 
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 التوعيــة لتحقيــق المســاواة بــين الجنســين فــي الفئــات المهنيــة، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل مواصــلة وتوســيع نطــاق بــرامج

  داخل.من الللمرشحات  من االعتباروٕايالء المزيد 
فــي المائــة بحلــول عــام  ٢٢و ٢٠١٩فــي المائــة مــن مــوظفي اإليكــاو بحلــول نهايــة عــام  ١٠ســوف يتقاعــد حــوالي و 

ـــول عـــام  ٣٤و ٢٠٢٢ ـــىيجـــب و . ٢٠٢٥فـــي المائـــة بحل ـــة  تســـريع وتيـــرة العمـــل عل تحليـــل اتجاهـــات القـــوى العامل
  من التدابير. ذلك وغيرالمطلوبة  الكفاءات وٕاعداد مواصفات والتوعيةوالتوظيف 

إدارة الموارد البشرية من حيـث في مجال تحديات التواجه عددا من هي لدى اإليكاو تركيبة خاصة للقوى العاملة و و 
علـى الـرغم و واالحتفـاظ بالمعـارف.  المـوظفين تخطـيط لتعاقـبالالتمثيل الجغرافي العادل، والمسـاواة بـين الجنسـين، و 

وبــدأت فــي  الالزمــة لهــاووضــعت البــرامج والسياســات والممارســات المحــددة القضــايا وعــة مــن مجممــن أنهــا عالجــت 
 إعــداد، إال أن المنظمــة تفتقــد إلــى نهــج اســتراتيجي وشــامل إلدارة المــوارد البشــرية. لــذلك يجــب علــى اإليكــاو هاتنفيـذ

مـن شـأن و صـر تحـت مظلـة واحـدة. واعتماد استراتيجية شاملة إلدارة الموارد البشرية من خالل وضع كـل هـذه العنا
لقــوى بــين اوضــمان المواءمــة االســتراتيجية  بهــذا المجــال هــذا اإلجــراء أن يســاعد فــي معالجــة المخــاطر ذات الصــلة

  ).٥التوصية احتياجات المنظمة (و العاملة لإليكاو 
صــلة للخبــراء والميزانيــة معــايير منفالعمــل بالتعــاون الفنــي بدرجــة عاليــة مــن االســتقاللية، بمــا فــي ذلــك  إدارةتمتــع وت

 اإلدارةفــي  الميــدانيين لمــوظفينا قواعــدتقــدم مــن خــالل مراجعــة قــدر مــن البينمــا تــم إحــراز و والمشــتريات والتوظيــف. 
تحـــديث دليـــل  خاصـــةالمصـــالح، إال أن هنـــاك حاجـــة إلـــى مزيـــد مـــن الخطـــوات،  اإلفصـــاح عـــن مفهـــوم واســـتحداث

، مــن أجــل تقليــل التعــرض اتالخاصــة وعقــود الخــدم اتات الخــدماتفاقــغــراض أل اتالتعليمــات اإلداريــة للمشــروع
  السمعة.المخاطر المتعلقة بللمخاطر التشغيلية و 

 وتحيدتعتمد على األداء واألقدمية والقرب من سن التقاعد. حيث الشخصية  اتلدى اإليكاو سياسة محدودة للترقيو 
مـن أجـل تحقيـق و هـا معظـم المنظمـات الدوليـة. أنهتهذه الممارسة عن الممارسـات الشـائعة فـي األمـم المتحـدة، وقـد 

ألمين العام أن يوقف ممارسة منح الترقيات الشخصـية فـي لالعدالة والشفافية فيما يتعلق بالتوظيف والترقية، ينبغي 
  .اإليكاو

  خدمات الدعم
زانيـــة فتـــرة فـــي المائـــة فـــي مي ١٦,٧تـــم تخفـــيض الميزانيـــة اإلجماليـــة المخصصـــة لخـــدمات المـــؤتمرات واللغـــات مـــن 

. ومــــع ذلــــك، ال تــــزال ٢٠١٩-٢٠١٧فــــي المائــــة فــــي ميزانيــــة الفتــــرة  ١٣,٦إلــــى  ٢٠١٠-٢٠٠٨الــــثالث ســــنوات 
  لمنظمة فيما يتعلق بدعم البرامج.انفقات من األكبر  بوضوح البند الخدمات اللغوية تمثل

زيـع والترجمـة الفوريـة، بمـا فـي لخفـض تكـاليف التشـغيل فيمـا يتعلـق بخـدمات الطباعـة والتو  مختلفـة تم تنفيذ تدابيرو 
أوراق والتعاقـد الخـارجي. أسـلوب العمـل بـدون ، مـع التركيـز علـى وتجديد المعداتاآللي  التوسع في االستخدامذلك 

وفقـا ينبغي لألمين العام أن يواصل بذل جهوده لخفض تكلفـة خـدمات اللغـات والنشـر مـع ضـمان جـودة الخـدمات و 
 لمستويات المتوقعة.ل

 

------------------------------ 
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 توصياتال

 ١التوصية 

ن الشخصيات البارزة كّون ممخبراء  دورتها األربعين فريق خاللإلى أن تنشئ العمومية الجمعية ُتدعى 
إليكاو وقدرتها على اتخاذ قرارات أكثر فاعلية وخاضعة للمساءلة والشفافية، الُنظم اإلدارية لالستعراض هيكل 

ورئيس المجلس،  ةالعام ةوالمجلس واألمينالعامة بين األمانة فيما وزيع المسؤوليات بما في ذلك تحديد وت
مّرة كل ثالث سنوات وما يضطلع به  ميزانية المنظمةٕاعداد و العمومية لجمعية ة ادور عقد وكذلك الستعراض 
كذلك ب عمل و أسالييتّبعه من ء العمل و اعبيتحّمله من أو ساليب تشغيلية وينهُجه من أر او المجلس من أد

العمومية المجلس إلى الجمعية  بواسطةم الفريق تقريره ينبغي أن يقدّ و . مجموعات العمل التابعة لهلجان و ال
  .دورتها العادية الحادية واألربعين خالل

  ٢التوصية 
، ينبغي على المجلس ضمان أن يقدم رئيس ٢٠١٩عند مراجعة وتحديث إطار األخالقيات في اإليكاو في 

ن أو رئيس وظيفة التحقيقات تقريرًا سنويًا إلى المجلس، وأن ُتتاح له إمكانية الوصول إلى اللجنة المحققي
االستشارية للتقييم والمراجعة لرفع أي قضايا تتعلق بعمل التحقيقات، حسب االقتضاء، ال سيما أي قيود تنال 

 من استقاللية الوظيفة أو عوائق تمنعها من االضطالع بمهامها.

  ٣ة التوصي
، ينبغي على المجلس ضمان أن مهام االستشارة ٢٠١٩عند مراجعة وتحديث إطار األخالقيات في اإليكاو في 

والرقابة التي تضطلع بها اللجنة االستشارية للتقييم والمراجعة تشمل جميع مسائل الرقابة، بما في ذلك تلك 
  صاصات اللجنة وفًقا لذلك.المرتبطة بوظائف التحقيقات واألخالقيات. كما ينبغي تحديث اخت

  ٤التوصية 
تقييمًا شامًال للمخاطر في اإليكاو، يغّطي كّل من المقّر  ٢٠٢٠ينبغي لألمينة العامة أن تجري بحلول نهاية 

  والمكاتب اإلقليمية. وينبغي تحديث سجّل المخاطر بناًء على ذلك، مع تضمينه اإلجراءات التخفيفية المتوخاة.
  ٥التوصية 
استراتيجية شاملة إلدارة الموارد البشرية تتضمن التمثيل  ٢٠٢٠مينة العامة أن تعد وتعتمد بحلول ينبغي لأل

الجغرافي والمساواة بين الجنسين والتطور المهني والتدريب والتخطيط لتعاقب الموظفين واالحتفاظ بالمعارف، 
  جية.وأن تقدم التقارير بصورة دورية إلى المجلس بشأن تنفيذ هذه االستراتي
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  مقدمةال -أوال 

منظمة دارة في تنظيم واإلالشؤون استعراض  ٢٠١٨نامج عملها لعام ) في بر JIU( "وحدة التفتيش المشتركة" أدرجت  -١
 االستعراض المماثلة لمؤسسات منظومة األمم المتحدة وفقاً عمليات سلسلة من في إطار  )اإليكاوالطيران المدني الدولي (

  ).A/66/34(المرفق األول من الورقة  حاالستراتيجي المنقّ عملها إلطار 
  الهدف والنطاق  - أ
، مع التركيز على المجاالت التالية: اإليكاودارة في تنظيم واإللشؤون االتقرير هو تقديم تقييم مستقل لهذا الهدف من   -٢

 واإلدارةستراتيجي؛ االتخطيط والاإلقليمي؛ حضور على المستوى إبراز الالهيكل التنظيمي، بما في ذلك و ؛ الُنظم اإلدارية
ولى يو قبة والمساءلة. مرإادارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ وآليات الو ة الموارد البشرية؛ ٕادار و مالية؛ الدارة واإلالتنفيذية؛ 

التشغيلية والفعالية الكفاءة مستوى مستمرة نحو تحسين  جهودما تبذله من إليكاو، و ا الذي تّتبعه االهتمام لنموذج األعمال
  رسالتها.و  رؤية المنظمةكذلك الغرض االستراتيجي العام و تحقيق و 
 عام الذي ُأجري في الفترة من الصادر عن "وحدة التفتيش المشتركة"لتقرير السابق امتابعة من االستعراض مّكن يو   -٣

  ١٨٢.١دورته  خالل ٢٠٠٧، والذي نظر فيه مجلس اإليكاو في عام (JIU/REP/2007/5) ٢٠٠٧ عام إلى ٢٠٠٦
أما مقرها الرئيسي ومكاتبها اإلقليمية. شمل رة) لإليكاو ويرّ شتراكات المقز التقييم على أنشطة البرنامج العادي (االيركّ و   -٤
غيرها ات الحكومات و اشتراكمن  اً ذاتيالممّولة مة للمنظمة و امن األنشطة اله تبرع، والتي تنامج التعاون الفني ومشاريع اإليكاوبر 

كلما اقتضى ن مع تقييم أنشطة البرنامج العادي، ا باالقترالم ُتستعرض بشكل معمّق وٕان تمت دراستهالجهات المانحة، من 
  األمر ذلك.

  خلفية الموضوع  - ب 
(اتفاقية  "اتفاقية الطيران المدني الدولي"صة تابعة لألمم المتحدة، أنشأتها الدول بموجب هي وكالة متخصّ  اإليكاو  -٥

  .لطيران المدني الدوليبغرض تسيير شؤون اإلدارة والُنظم اإلدارية لشيكاغو) 
القواعد والتوصيات معاهدات و الالعتماد  قطاع الطيرانفي االتفاقية ومجموعات  ادولة طرف ١٩٢تعمل اإليكاو مع و   -٦

لذي يتسم بالسالمة والكفاءة قطاع الطيران المدني اًا لدعموالسياسات المرتبطة في مجال الطيران المدني الدولي الدولية 
  ة.ئيبيية الوالمسؤول ةً ية االقتصادستدامواال
  العامة. والمجلس واألمانةالعمومية المنظمة من الجمعية وتتكّون   -٧
هي الهيئة العليا و دولة،  ١٩٢ن من ممثلين من جميع الدول المتعاقدة البالغ عددها ، التي تتكوّ العمومية الجمعية  -٨

. ثم ية المقبلةفترة الثالثللة للمنظمة العالميالعمة تضع السياسة و لإليكاو وتجتمع ما ال يقل عن مرة واحدة كل ثالث سنوات. 
 جاريةالأعمالها من أجل توجيه وذلك لى الهيئات األخرى لإليكاو والدول األعضاء فيها، الجمعية العمومية عنتائج عرض تُ 

  .من االتفاقية ٤٩على النحو المنصوص عليه في المادة وذلك ، ةوالمستقبلي
دولة من الدول األعضاء  ٣٦من  كّون، ويت٢العموميةم تقاريره إلى الجمعية يقدّ لمنظمة و لدائمة  هيئةٌ فهو المجلس أما   -٩

 : تنفيذ توجيهات الجمعيةما يلي وظائف عديدة من أبرزهابلمجلس يضطلع ا، و ٣لفترة ثالث سنوات العمومية تنتخبها الجمعية
                                                           

  .C-WP/13034نظر ورقة العمل ا   ١
  ."اتفاقية الطيران المني الدولي"أ) من ( ٥٠انظر المادة    ٢
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ويضمن المجلس، وٕادارة الشؤون المالية لإليكاو.  ها بموجب االتفاقية؛إلية سندالضطالع بالواجبات وااللتزامات الموا؛ العمومية

  .ل المنظمةاعمتصلة بأماستمرارية اإلرشادات ال، لإليكاو الهيئتين الرئاسيتين بوصفه إحدى
دورها الرئيسي كهيئة تنفيذية هو تنفيذ و أي واجبات محددة بموجب االتفاقية. االضطالع بب العامة ف األمانةال تكلّ و   - ١٠

  .والمجلس. وهي تنفذ برامج عمل المنظمةالعمومية قرارات الجمعية 
والبرنامج العادي لإليكاو الذي مليون دوالر كندي.  ٣٠٢غ تبلُ ف ٢٠١٩ - ٢٠١٧ يةفترة الثالثلميزانية اإليكاو لأما   - ١١

ومن ل التبرعات تمويل مشاريع التعاون الفني من خال. ويجري التعاون الفنيُتدير شؤونه إدارة برنامج التعاون الفني يكّمله 
مليون دوالر كندي في عام  ١٣١,٤ني فالتعاون الاريع بلغ مجموع الموارد المالية لمشوقد الميزانية. االشتراكات من خارج 

. وهناك اعتماد كبير على الموارد اإلضافية ٢٠١٧مليون دوالر كندي في عام  ٢٧٢,٤وبلغ إجمالي إيرادات اإليكاو  ٢٠١٧.٤
في المائة من إجمالي  ٨,٣ ي نسبةمليون دوالر كندي أ ٢٢,٥، والتي بلغت لإليراداتة ألنشطة المدرّ المتلقاة من خالل ا
  .٢٠١٧اإليرادات في عام 

، اضطلعت اإليكاواإلدارة في شؤون التنظيم و عن  الصادر عن "وحدة التفتيش المشتركة"منذ إصدار التقرير السابق و   - ١٢
وقامت المنظمة بعدة أمور من ضمنها رامية إلى تعزيز عملياتها اإلدارية والتنظيمية. المنظمة بعدد من مبادرات اإلصالح ال

وٕادارة  مؤسسيداء الاألدارة ًا إلنظام وضعتالمنظمة وميزانية قائمة على النتائج، و نطاق ل شاملة على اعمأطة وضع خ
قامت و . مراجعة"لتقييم والل اللجنة االستشارية"أت ، وأنشة"الداخليالتقييم والمراجعة مكتب "دت ميثاق المخاطر المؤسسية، وحدّ 

األخالقيات، وٕادارة المعلومات، وٕادارة الموارد البشرية، بما في ذلك إدارة األداء، ودليل بشأن بتحديث إطار عمل المنظمة 
  .المكاتب اإلقليمية

وٕاحراز  استعراضوالكفاءة، باإلدارية  مجموعة عمل الُنظمالسيما ومجموعات العمل التابعة له،  لجانالقام المجلس و و   - ١٣
ل اإليكاو اعمأإليكاو وخطة العام للضمانات لطار اإلالعمليات والسياسات اإلدارية، بما في ذلك مختلف م في زيادة تعزيز تقدّ 
 ة"الداخليعة مراجمكتب التقييم وال"اإليكاو وٕاطار األخالقيات وميثاق  اتنتائج وعملية صياغة سياسالميزانية القائمة على الو 
وٕادارة الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وٕادارة  مراجعة"اللجنة االستشارية للتقييم وال"اختصاصات تحديد و 

  .كفاءة وفعالية المنظمةمستوى إلى زيادة تحسين جميع هذه األعمال تهدف . و الوثائق
المكاتب اإلقليمية، أداء ، بما في ذلك تعزيز ٢٠٠٧يمي منذ عام عدد من التغييرات على هيكلها التنظ دخالتم إوقد   - ١٤

، المسؤول عن التنسيق الرفيع ات"مكتب التخطيط االستراتيجي والتنسيق والشراك"ين وٕانشاء يجوٕانشاء مكتب إقليمي فرعي في ب
تب، بما في ذلك المكاتب اإلقليمية. والمكا اإلداراتالمستوى والشاملة بين مختلف الرفيعة ولويات األستراتيجيات و الاو المستوى 

  تقرير.جاريًا وقت إعداد هذا المازال هيكلها التنظيمي الذي  استعراض، بدأت اإليكاو ب٢٠١٨في عام و 
 ١٤ بالغ عددهاواستعرض جميع التوصيات ال ٢٠٠٧في تقرير  لعام  ١٨٢دورته خالل نظر مجلس اإليكاو وقد   - ١٥

) ٣و ٢لم يتم قبول أو تنفيذ توصيتين (التوصيتان و جزئي فقط. بشكل وتنفيذها، بعضها التوصيات  أغلبتم قبول و  ٥.توصية
ق، لتنفيذ واألثر المحقّ لوضع القائم لم هذا االستعراض تقييمًا ليقدّ و المنظمة وجهة نظر مختلفة.  تبّنتاإليكاو، حيث  جانبمن 

  ذي الصلة بالموضوع. في السياق ٢٠٠٧واردة في تقرير لعام في هذا الشأن الوُيشار إلى التوصيات 

                                                                                                                                                                                           
  عضوا. ٤٠دورتها التاسعة والثالثين على زيادة عدد األعضاء إلى الل خ العموميةوافقت الجمعية    ٣
  .١٢-١، الصفحة ١اإلضافة رقم ، C-WP/14748انظر ورقة العمل    ٤
  .C-WP/13034انظر ورقة العمل    ٥
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الخامس المجلس االستراتيجي ُعقد اجتماع و بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين.  ٢٠١٩تحتفل اإليكاو في عام و   - ١٦
التأثير المحتمل للتغيرات التكنولوجية تمت دراسة االجتماع  وخاللتحت شعار "طيران المستقبل".  ٢٠١٨في عام خارج المقّر 
تحافظ على أدوراها أن اإليكاو لتأكد من االستراتيجيات التي قد تكون ضرورية ل نوقشتالطيران المدني، و مجال  السريعة في

الوتيرة السريعة مواكبة جديدة لأساليب عمل إيجاد المنظمة يتعين على س، االجتماعوبناء على استنتاجات  ٦.اعالميالقيادية 
م تقييمًا مستقًال ألداء ، ويهدف هذا التقرير، الذي يقدّ ٧للدول األعضاءالتزايد خذة في للتطور التكنولوجي واالحتياجات اآل

  المبذولة. المنظمة، إلى دعم اإليكاو في تلك الجهود
  المنهجية  - ج
والمبادئ التوجيهية الداخلية ل وٕاجراءات عملها، تضمنت المنهجية المستخدمة إلعداد هذا للقواعد القياسية  وفقاً   - ١٧

وفي  لمقرّ باأجريت مقابالت مع مسؤولي اإليكاو و . ةمعمق تومقابالت وتحليال ًا مؤسسياً واستبيان أولياً مكتبيًا  تعراضاً التقرير اس
مجلس اإليكاو ممثلي ن مممثًال  ١٥)، مع نطيومكتب أوروبا وشمال األطلالشرقية والجنوبية مكتبين إقليميين (مكتب أفريقيا 

السابق للجنة المالية، ورئيس لجنة الرئيس والكفاءة، والرئيس الحالي و لنظم اإلدارية امل مجموعة عورئيس المجلس ورئيس 
خارجي لإليكاو، ورئيس اللجنة االستشارية للتقييم والمراجعة حسابات اللإليكاو، ومراجع ال ةالعام ةالموارد البشرية، واألمين

اإلقليمي ونوابهم المكاتب  ثنين من مديريمديرين اين المظالم و ومسؤول األخالقيات ورئيس مكتب التقييم والمراجعة الداخلية وأم
  .تم السعي للحصول على تعليقات اإليكاو على مشروع التقرير وأخذها في االعتبارو وممثلي الموظفين. 

بين  فيماهذا التقرير بعد التشاور ت النسخة النهائية لضعمن النظام األساسي ل، وُ  ١١من المادة  ٢للفقرة  فقاً و و   - ١٨
  .لوحدةهذه اكمة الجماعية لالحِ فيما يخص المفتشين من أجل اختبار استنتاجاته وتوصياته 

اتخاذ التقرير وتنفيذ توصياته ورصده، يشير الجدول في المرفق الخامس إلى التوصيات التي تتطلب تناول لتسهيل و   - ١٩
  ة.العام ةإليكاو وتلك الموجهة إلى األمينالرئاسية لهيئات الجانب قرار من 

الذين شاركوا في السيما األشخاص إعداد هذا التقرير، على ساعده كّل من عرب عن تقديره لالمفتش أن يُ  يودّ و   - ٢٠
  .وخبرات معارفأبدوا استعدادًا للمساهمة بما لديهم من المقابالت واالستبيانات و 

    

                                                           
  .C-WP/14794انظر ورقة العمل    ٦
  .المرجع نفسه   ٧
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  اإلدارية الُنظم -ثانيًا 

ٕاحدى المهام المسندة إليها على وجه التحديد بموجب االتفاقية، والتي و يكاو. هي الهيئة العليا لإل العمومية الجمعية  - ٢١
ضمن أخرى  مسائلفي القدرة على التعامل مع أي تتمثل انتخاب أعضاء المجلس والموافقة على ميزانية المنظمة،  تشمل أيضاً 

ا القرارات المعتمدة من جانب الجمعية العمومية أممجلس بموجب االتفاقية. ًا إلى التحديدإسنادها ال يتم والتي مجال المنظمة 
اتخاذ إجراءات من إلى القرارات دعو في بعض الحاالت، تو هيئات اإليكاو. غيرها من و العامة المجلس واألمانة فيتولى تنفيذها 

عين مرة كل لمدة أسبو العمومية تجتمع الجمعية و جانب األمانة العامة، بما في ذلك بشكل غير مباشر من خالل المجلس. 
  ة.لالتفاقي وفقاً وذلك ثالث سنوات، 

من االتفاقية،  ٥٤ترد وظائفها اإللزامية في المادة و . العمومية م تقاريرها إلى الجمعيةدائمة تقدّ  المجلس هيئةً ويعتبر   - ٢٢
من االتفاقية، التي تنص  ٥١للمادة  ينتخب المجلس رئيسه وفقاً و . ةالعام ةن التنفيذيين، أي األمينسؤوليوتشمل تعيين كبير الم

المالحة لجنة عقد اجتماعات المجلس ولجنة النقل الجوي و دعو إلى يأن : (أ) ال سيما ما يليعلى واجبات الرئيس،  أيضاً 
  .نيابة عن المجلس المهام التي يسندها إليه المجلسبالينفذ أن للمجلس؛ (ج)  ممثالبوصفه يعمل أن الجوية؛ (ب) 

تستمر كل دورة حوالي ستة و لنظامه الداخلي الحالي.  فقاً ذلك عادة ثالث دورات في السنة، و لفي ايعقد المجلس و   - ٢٣
مكاتب  وجددائمة ومقيمة، وت المجلس هيئةٌ و أسابيع، بما في ذلك ثالثة أسابيع الجتماعات اللجان وثالثة أسابيع لدورة المجلس. 

  العامة. مقر األمانةبأعضاء المجلس 
 ٕادارةالنقل الجوي و  ٕادارةالمالحة الجوية و  إدارة: إداراتمن خمسة  كّونتتإليكاو و ة لعامّ ال ةمينعامة األوترأس األمانة ال  - ٢٤

 ومدير و المكاتب األخرى. كذلك ة والخدمات، و ياإلدار  ٕادارة الشؤونالشؤون القانونية والعالقات الخارجية و  ٕادارةالتعاون الفني و 
 ةإلى األمين همن تقارير رفعو السبعة ي ةإلقليميو المكاتب اب في المقر الرئيسي ومدير المكاترؤساء و  اإلداراتاإليكاو ورؤساء 

  ة.العام
. كما أنه افي بداية فترة واليته ةالعام ةإلى األمينالموجهة في رسالة ميثاق العامة د المجلس أولويات األمانة يحدّ و   - ٢٥
 ةالعام ة، فإن األمين٥/٤/٢٠١٨لرسالة الميثاق، التي كان آخرها في  وفقاً و ويوافق على الميزانية العادية.  عماله خطة األيوجّ 
 ة"مسؤولبالتالي فهي أمام المجلس" و  ةمسؤول ي(ح) من االتفاقية، وه ٥٤المادة فيما يخص  ين"التنفيذي كبيرة المسؤولين" يه

لتنفيذ برنامج العمل، وضمان  الميزانية حاتاقتر كذا ال المنظمة و اعمأخطة  عدادإعن و ، العامة عن التوجيه العام لعمل األمانة
 بّينالمبالشكل  اإلبالغالواجبات والمسؤوليات والتزامات وهذه نظام المالي للقواعد المالية وال وفقاً  اإلدارة المالية السليمة للمنظمة

ن األنشطة عالمحرز  متقارير إلى المجلس عن التقدّ بشكل دوري  ةالعام ةقدم األمينوت. "رسالة الميثاقإلى  اإلضافةفي 
  .الميثاق رسالةدة في والواجبات والمسؤوليات المحدّ 

  المسائل الرئيسية  -أ 
كل ثالث سنوات تنّظم مرة تعمل في إطار دورة العمومية حيث أن الجمعية متمّيزًا باإليكاو ُنظم إدارة هيكل ُيعتبر   - ٢٦

دائم ومختلف لجانه، ومجموعات العمل والمجموعات الفرعية كل ثالث سنوات، والمجلس اليجري إعدادها برنامج الوميزانية 
ينبغي التأكيد على أن اإليكاو ال تزال المنظمة الوحيدة داخل منظومة األمم المتحدة التي و جتمع عمليًا على مدار السنة. ت

  .كل ثالث سنواتمرة دورة عقد تحافظ على 
السابق عن اإليكاو جوانب النظم اإلدارية هذه وأوصت المجلس في تقريرها  "وحدة التفتيش المشتركة"استعرضت وقد   - ٢٧

وذلك مدة ال تزيد عن ثالثة أسابيع، خالل كل سنتين مّرة  العمومية الجمعيةدورات بأن ينظر في وضع خطة طويلة األجل لعقد 
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فعالة في اإليكاو؛ واعتماد ميزانية لتسهيل اتخاذ القرارات والنظم اإلدارية الو مع مؤسسات منظومة األمم المتحدة األخرى،  تمشياً 
ينظر المجلس في تبسيط عدد جلسات  ه ينبغي أنأن ٢رقم تها في توصيكما اقترحت تعزيز التخطيط. من اجل نتين لمدة س

  .األمانة العامة فيما يتعلق باالجتماعاتالُملقى على عاتق العبء اإلداري العام من تخفيف للالمجلس وهيئاته الفرعية 
التطورات التكنولوجية والمنهجية سريعة التطور في ظّل أنه في ذلك التقرير  "وحدة التفتيش المشتركة"الحظت  وقد  - ٢٨

 يحدّ العمومية بين اجتماعات الجمعية ويفصل ثالث سنوات ه متدو الطيران، يبدو أن الفاصل الزمني الحالي  قطاع التي يشهدها
كما دة لوضع الميزانيات والموافقة على االعتمادات. المجلس لديه صالحيات مقيّ  نا ألنظر ، السيما ةيفعالبمن اتخاذ القرارات 

قد ميزانية مدتها ثالث سنوات. و للدورة  في إطارواقع وتخطيط البرامج تي تستند إلى الالتوقعات اله من الصعب إجراء أن رأت
يسير تخطيط البرنامج وتمستوى ن م في تحسيأن تسهأقصر مّدتها دورة  ه من شأنأنإلى  "وحدة التفتيش المشتركة"ت خُلص

لمدة و كل ثالث سنوات فقط في ة واحدة ، التي تجتمع مرّ عمومية ن الجمعيةكما أأكثر واقعية لإليرادات والنفقات. إجراء توقعات 
من الورقة  ٢٤-١٩الفقرات  ، تتحمل عبء عمل كبير فيما يتعلق بالمسائل الجوهرية التي تواجه اإليكاو (انظراً أسبوعين تقريب

JIU/REP/2007/5.(  
(أ) و(ج) الواردة فيه، بشأن اعتماد  ٢ر عدم تنفيذ التوصية وقرّ  "وحدة التفتيش المشتركة"نظر المجلس في تقرير وقد   - ٢٩

يتم  ن لمإ تم النظر في الخيارات البديلة و و ). C DEC 183/3موجز القرارات كل سنتين (مرة وميزانية العمومية جمعية عقد دورة لل
للجمعية العمومية التي تنعقد مّرة كل أن "ترتيبات الدورات العادية  ١٣-١٦ رهاافي قر العمومية اتباعها. وأوضحت الجمعية 

  .الممارسة المعتادة للمنظمة"النظر إليها بوصفها ينبغي ثالث سنوات 
اءة وفعالية أساليب عمله وأساليب كفمستوى بل تحسين سُ  عن(ب)، أدرج المجلس مناقشات  ٢وفيما يتعلق بالتوصية   - ٣٠

خرى، بدأت العمل: (أ) مراجعة مشروع برنامج عملها األمبادرات المن و في جدول األعمال.  تواصلالهيئات الفرعية كبند م
التي لم تكن اضيع التي يمكن توحيدها؛ (ب) تأجيل المو  يعضاوبرنامج لجانها وبرنامج اجتماعات اإليكاو من خالل تحديد المو 

عمل النظم مجموعة قام المجلس، من خالل وقد . فيها نظرتحتاج إلى العد تالتي لم  اضيعلحذف المو  هزة للمناقشة؛ و(ج)جا
بوجه خاصة ذلت جهود بُ قد في مختلف المجاالت. و  النظم اإلداريةة و مؤسسيسياسات الالقضايا النظر في اإلدارية والكفاءة، ب

باستعراض  "التنفيذ واالستراتيجية والتخطيط فريق"قوم ير أن تقرّ كما اإليكاو.  اتاستعراض عملية صياغة سياسما يخص في
" وتقارير المكاتب اإلقليمية الركب أي بلد وراءعدم ترك بما في ذلك مبادرة "، ة بمسائل التنفيذ والمساعدةرتبطأوراق العمل الم

استعرض وقد لمناقشات. وذلك تيسيرًا لالمجلس، فيها  نظرأن يقبل وذلك  الطيران وتعبئة المواردفي مجال وأنشطة التدريب 
  ٨العمومية.  للجمعية ةل التحضيريعماالهيكل العام لألمستوى بل تحسين المجلس أيضا سُ 

مسألة تقسيم وتوزيع  ٢٠٠٧لعام  "وحدة التفتيش المشتركة"ومن الشواغل الرئيسية األخرى التي أثيرت في تقرير   - ٣١
قيمة، فقد هيئة دائمة ومُ  هوأن المجلس أوضحت "وحدة التفتيش المشتركة" ٕاذ و . ةالتنفيذيدارة إلدارية واإلالمسؤوليات بين النظم ا

المعلومات التي تم جمعها خالل المقابالت، كان هناك ميل واضح إلى أن يشارك المجلس استنادًا إلى أنه الحظت وفقًا للتقرير 
تي تضطلع بها األدوار والمسؤوليات الوضيح معالم أهمية ت تأبرز قد يذية. و في األمور التقليدية ضمن نطاق اإلدارة التنف

سهم في ز المساءلة ويُ شأنه أن يعزّ و ما من مؤسسات منظومة األمم المتحدة. وهل النظم اإلداريةاألطراف الرئيسية المشاركة في 
  ).JIU/REP/2007/5 من الورقة ٣١- ٢٨ر الفقرات العملية (انظهذه تجنب اآلثار السلبية في 

المناصب ة وترقي موظفين بتعيين ةالعام ةأن يأذن المجلس لألمينب "وحدة التفتيش المشتركة"في هذا السياق، اقترحت و   - ٣٢
مسبقة المشورة ال المنظمة، بما في ذلك مستويات المدير والمسؤول الرئيسي، دون التماسعلى جميع المستويات في المعتمدة 

                                                           
   .A39-WP/75 ورقة العمل ٣-٢-٢و ١-٢-٢انظر الفقرات  - ٨
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استعرض المجلس هذه و مؤسسات منظومة األمم المتحدة.  جانبالمقبولة من  قواعد القياسيةلقا لوذلك وفالمجلس، قبل من 

أن يطلب من  ٢-مد الرتبة و  ١-مد الرتبة بموجبها التعيينات في الوظائف ب قضينه حافظ على الممارسة التي تغير أالتوصية 
  المجلس. س وموافقة المجلس و/أو رئيسمشورة لجنة الموارد البشرية بالمجلة الحصول على العام ةاألمين
كما أوضح عدد من األشخاص الذين أجريت و أن تلك التحديات ال تزال قائمة. إلى االستعراض الحالي قد خُلص و   - ٣٣

كهيئة تنفيذية  اً عمل المجلس أحيانفمن الناحية العملية، يوأعضاء المجلس)،  العامة لإليكاومانة األ معهم مقابالت (مسؤولو
الجمعية دورة إليكاو، ال سيما الذي تتسم به ا دالمحدّ ابع نها الطضمأمور من  وُيعزى ذلك إلى عدةة، رئاسيكهيئة  وليس

 ولم يكن هناك فية. طور قيم، وأحكام االتفاقية والممارسات المتوالمجلس الدائم والمُ  تي تنعقد مرة كل ثالث سنواتالالعمومية 
  سيل العمل اليومية.اإلدارة في العمليات و أين تبدأ و الُنظم اإلدارية ي يحّدد أين تبدأ الخط الذ نعتام  وضوحٌ  بعض األحيان

لجان اإلدارة العليا المؤلفة من كبار غيرها من و  ة"اإلدارة العليا الكامل"مجموعة اإلدارة العليا ومجموعة باإلضافة إلى   - ٣٤
فّوضين مالتي أنشأها المجلس وتتألف من أعضاء المجلس ال مجموعات العملمديري األمانة العامة، هناك عدد من اللجان و 

أيضا، بل و رفيعة المستوى، االستراتيجية العامة الرشادات اإلبشأنها وتقديم  اتواتخاذ قرار ات السياسالمسائل المتعلقة بلمناقشة 
 ات،السياس مسائلرسم خط واضح بين  العمليةويتعّذر من الناحية ذات الطابع اإلداري أو التشغيلي.  مسائلما، بشأن ال إلى حدّ 

  ُمبهمة.الخطوط هذه أخرى، وفي بعض األحيان تصبح  ، من جهةاإلدارية والتشغيلية مسائلوال جهة، من
ما يشابهها جميع مذكرات التفاهم المقترحة لإليكاو و باستعراض وٕاقرار  "لجنة التعاون مع األطراف الخارجية" وقامت  - ٣٥
الخارجية، بما في ذلك مع الدول األعضاء ووكاالت األمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، ترتيبات مع األطراف من 

لتفاعالت مع ات اوفًقا لسياسو المقدمة من الدول األعضاء في اإليكاو.  ةاإلعار عمليات الترتيبات اإلدارية، مثل  زيادة وكذلك
  .بشأنها اتمجلس وتقدم تقاريرها إلى رئيس المجلس التخاذ قرار األطراف الخارجية، تتألف اللجنة من أربعة ممثلين في ال

وتقييم جميع الترتيبات مع  دراسةدة، بببعض اإلعفاءات المحدّ  تقوم لجنة التعاون مع األطراف الخارجية، رهناً و   - ٣٦
طابع الرتيبات ذات تالومنظمات األمم المتحدة، و  اإليكاواألطراف الخارجية، بما في ذلك مع الدول األخرى األعضاء في 

الجهة التي فيما يتعلق ب بتّ تقارير اللجنة إلى رئيس المجلس، الذي يتخذ القرار النهائي بالموافقة والبعد ذلك حال تُ و داري. اإل
، وقت، خارج نطاق الميزانيةما يكفي من الو هائلة تحتاج األمانة العامة إلى موارد و مذكرة التفاهم المحددة. على توقيع ا اليمكنه
الترتيبات وتحديد سلطة غيرها من جميع مذكرات التفاهم و  واستعراضل اللجنة، بما في ذلك اجتماعاتها األسبوعية؛ اعمألدعم 

أن الغرض من ذلك هو ومع التوقيع المذكورة أعاله؛ وتقديم توصيات إلى رئيس المجلس بشأن الموافقة وتحديد سلطة التوقيع. 
من الناحية أن السياسة المذكورة أعاله وتنفيذها فرضت  ل اإليكاو مع األطراف الخارجية، إالّ تبسيط االستعراض المنهجي لتفاع

مؤسسات منظومة المتبعة في ممارسات الالمزيد من القيود على ممارسة الوظائف التنفيذية في المنظمة وال تتماشى مع العملية 
على المبادئ للتعاون  ةج القائمو المبادئ التوجيهية بشأن النهنطاق أوسع من على  اتلسياسوتنطوي ااألمم المتحدة األخرى. 

" للمنظمة ولجنة التعاون ينالتنفيذي كبيرة المسؤولين"بوصفها وجود األمينة العامة ومن شأن بين األمم المتحدة وقطاع األعمال. 
نطوي على يأن األطراف الخارجية، تعلق بمشاركة فيما يمع األطراف الخارجية، التي تمارس مهام ذات طابع تشغيلي وٕاداري 

  .الغموض وعدم الكفاءةبعض 
مناصب في التعيينات خص اللدى لجنة الموارد البشرية بالمجلس بعض السلطات، إلى جانب رئيس المجلس، فيما يو   - ٣٧

وظائف توفير ن أالرغم من وب. يكاومدونة قواعد الخدمة في اإل، على النحو المنصوص عليه في ٢-مدالرتبة و  ١-مدمن الرتبة 
يندرج ل اعمخارج الميزانية) لتلبية احتياجات البرنامج العادي وخطة األمن لة من موارد الميزانية العادية والموارد جديدة (مموّ 
لموافقة المجلس تخضع تزال  على هذه المستويات الالتعيينات وذلك رهنا بتوافر األموال، فإن لطة األمينة العامة، ضمن س

تلك الوظائف المرشحين ل، تستعرض اللجنة تقارير اختيار يكاومدونة قواعد الخدمة في اإلمن  ١٢-٤لبند ل اً ووفق. و/أو رئيسه
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الذين استُبِعدوا قد المرشحين أن معايير االختيار و يستوفون  مختصرةفي القائمة الواردة أسماؤهم المرشحين الللتأكد من أن 
عن الممارسات الشائعة إلدارة  ختلفتقديم هذه التعيينات لموافقة المجلس و/أو رئيسه تالممارسة المتمثلة في و بإنصاف.  عوملوا

 ة، لتعيين جميع موظفي المنظمةمالئمينبغي منح األمينة العامة السلطة الكاملة، مع المساءلة الو الموارد البشرية لألمم المتحدة. 
تحد مشاركة المجلس من سلطة و . عن "وحدة التفتيش المشتركة"الصادر  لسابقاتقرير الالمقترح في  بالشكل، وٕانهاء خدمتهم

من التقرير  ٣١بفعالية (انظر الفقرة  المنظمة وٕادارتهاتصريف شؤون ة لتتسم بعدم الكفاءو تها مساءلخّفف من األمينة العامة وت
JIU/REP/2007/5.(  

س وتتألف من أعضاء المجلس، مثل عدد من مجموعات العمل والمجموعات الفرعية التي أنشأها المجل وهناك  - ٣٨
والتي ، "التنفيذ واالستراتيجية والتخطيط "فريق، وكذلك االفرعية التابعة له مجموعاتالنظم اإلدارية والكفاءة والمجموعة عمل 

، وفعالية المجلس ولجانه، مع اعتماد اتوالنظم اإلدارية، مثل عملية صياغة السياس اتالسياستتناول، من جهة، مسائل 
أخرى المشاركة عن كثب في صياغة  جهةوٕاطار األخالقيات)، ومن  يكاومدونة قواعد الخدمة في اإللسياسات الرئيسية (مثل ا

بطابع بعض المهام في هذه الحالة وتتسم سياسات جديدة ومناقشة واستعراض تفاصيل هذه السياسات ومراقبة تنفيذها عن كثب. 
إلى تلك مفّصلة تقارير  قدمادة باألعمال التمهيدية ثم تضطلع في العأفضل، والتي ت األمانة العامة بشكل تناولهاإداري وست

ستراتيجي النقاش اال(ومن ثم المجلس) في  مجموعات العمللى أساسها حيث ستشارك عالمجموعات والمجموعات الفرعية، 
  رشادات العامة.قدم اإلتتخذ القرارات و ترفيع المستوى، و ال

، والتي افي بداية فترة واليته ةالعام ةإلى األمينالموجهة ميثاق الفي رسالة العامة ولويات األمانة د المجلس أيحدّ و   - ٣٩
واإلرشادات وعمليات  توجيهاتال احتوعادة ما تمؤسسات منظومة األمم المتحدة األخرى. بتختلف عن الممارسات المتبعة 

هيئات والتي تطلبها ال ات والقراراتكالمقرر أدوات أخرى  عبرعضاء جانب الدول األمن  المستوى ةالرفيعو  ةاالستراتيجياإلشراف 
 المفصلة حكاماألأما هيئاتها اإلدارية. النظام الداخلي لألحكام ميثاق المنظمة أو النظام األساسي أو االتفاقية و  ة وفقاً رئاسيال

الذي يحّدد أين تنتهي الُنظم ضة والخط المفوّ لسلطة على توضيح معالم اه ذاتي الوقت العمل فميثاق دون عبر رسالة والمحددة 
 تقويضو  دارةواإل الُنظم اإلداريةالخط الفاصل بين إضفاء الغموض على يتمثل في  كامنا اخطر اإلدارة فتشكل بدأ اإلدارية وأين ت

  .المساءلة
لرئيس المجلس، والتي  ينعبر السنيمكن أن يتأثر عمل األمينة العامة في نهاية المطاف بالصالحيات الممنوحة كما   - ٤٠

، لوحظ خالل المقابالت أنه في بعض األحيان، لم ثالفمصعوبات حيثما ينبغي أن يكون هناك تعاون. نطوي على يمكن أن ت
يحتاج و األمينة العامة و/أو رئيس المجلس.  -اإليكاو خارجيًا  ةرسميبصفة مثل تيجب أن الجهة التي يكن من الواضح 

  .عراض وٕاعادة النظر في التعليمات الدائمة والسلطات المفوضة التي صدرت في الماضيأعضاء المجلس إلى است
لكل دورة، مع اجتماعات إضافية ومتكررة للجانه،  ايجتمع المجلس ثالث مرات في السنة لمدة ستة أسابيع تقريبو   - ٤١

ة على تكاليف الموارد اإلدارية ضغوًطا إضافيفرض ا يوهو م. سنةومجموعات العمل والمجموعات الفرعية على مدار ال
والبشرية. وكما أوضح بعض الذين أجريت معهم مقابالت، سيكون من المفيد تقسيم المسؤوليات بشكل أوضح فيما يتعلق بعمل 

أن تقوم بالمزيد من العمل التحضيري  مجموعات العملإليكاو و/أو أمانات اللجان و العامة لألمانة ليمكن و المجلس ولجانه. 
السياسات بدًال من مسائل االستراتيجية و  مسائلتسنى للمجلس وأعضاء مجموعات العمل التركيز بشكل أكبر على الحتى ي

إجراء مناقشات مطولة على التفاصيل الفنية أو المسائل التشغيلية. مع عدم وضوح توزيع األدوار والمسؤوليات، فقد تكون 
العامة إلى "اإلدارة الجزئية"، وعدم الكفاءة والتكاليف اإلضافية لألمانة المساءلة غير موجودة أيضا. قد يؤدي هذا الموقف 

  مجموعات العمل.والمجلس وأعضاء اللجان و 
  .تحتاج إلى حلالُنظم اإلدارية واإلدارة مع مراعاة ما ورد أعاله، من الواضح أن مشاكل تقسيم المسؤوليات بين و   - ٤٢
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  الصةالنظر والخ  -ب
، ١٩٤٤اتفاقية شيكاغو منذ عام تستخدم االيكاو ن أقدم المؤسسات في منظومة األمم المتحدة، و اإليكاو هي واحدة م  - ٤٣

يبدو أن بعض أحكام االتفاقية وغيرها من الوثائق القانونية المتعلقة بالُنظم اإلدارية واإلدارة التنفيذية قد تحتاج إلى غير أنه 
  .أو حتى إعادة صياغتها غييرتحديث أو تعديل أو ت

أن  إليكاويتعين على ا، ٢٠١٨لعام  خارج الموقعالخامس  االستراتيجيالمجلس اجتماع  ن فيو المشاركوضح كما أ  - ٤٤
تنفيذ  يسيروضع إطار تنظيمي لتقود عملية في المستقبل وينبغي أن تضطلع بدور استباقي فيما تّتبعه من نهج يتعلق بالطيران ت
  ٩.وية بالنقل الجرتبطالناشئة الم كنولوجياتالت
في دفع التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة. وهو يدعم بشكل مباشر  رئيسياً  النقل الجوي اليوم دوراً  ؤدييو   - ٤٥

تريليون دوالر أمريكي في الناتج المحلي اإلجمالي العالمي  ٢,٢مليون شخص، ويساهم بأكثر من  ٥٦,٦وغير مباشر توظيف 
تضاعف حجم الحركة الجوية العالمية كل وقد . اتريليون دوالر من البضائع سنوي ٥,٣يمة وبق راكبمليار  ٢,٩وينقل أكثر من 

على ويساعد نطاقا الرغم من دورات الركود األوسع بهذا النمو تحقق يو وستواصل القيام بذلك.  ١٩٧٧منذ عام  عاماً  ١٥
  ١٠.عاش االقتصاديتوضيح كيف يمكن أن يكون االستثمار في الطيران عامًال رئيسيًا يدعم االنت

 منظمة اإليكاو تكون البّد أن، األغراض لتحقيق هذه، أنه ننسى أن ينبغي ال، المستقبل في الطيران إلى وبالنظر  - ٤٦
 حيث مع التقيد بالُنظم اإلدارية الواضحة، الناشئة وتتسم بالكفاءة والفعالية وأن تكون على أهبة واستعدا لمواجهة التحديات حديثة

  من األجزاء دوره. ءجز  يضطلع كل
قد و . ة لديهاالتنفيذيإلدارة وا الُنظم اإلدارية من أجل مواجهة هذه التحديات، ستستفيد اإليكاو من التغييرات في هيكلو   - ٤٧
كي تصبح أكثر مواكبًة للتطورات الستعراض الترتيبات والممارسات الحالية بهدف تبسيطها بشكل جيد ة نظمالم ستخدمهات

 مراعاةفي هذا السياق، ينبغي و الطيران الجوي سريعة التطور.  قطاعوالتصدي لالتجاهات والتطورات الناشئة في ومرونًة للعمل 
  .ة المنظمة وهيكلها المحددة على النحو المنصوص عليه في اتفاقية شيكاغومهم
في تشغيل  تنظيماإلدارية وال تتمثل إحدى القضايا الرئيسية التي يتعين استعراضها في تحديد الخط الفاصل بين الُنظم  - ٤٨

وأداء اإليكاو. يؤدي االفتقار إلى الوضوح في توزيع األدوار والمسؤوليات بين المجلس واألمانة العامة، األمينة العامة ورئيس 
مة المجلس، إلى خلق قضايا مساءلة وتأثيرات على الفعالية وقد يؤدي إلى عدم الكفاءة وتكاليف إضافية لكل من األمانة العا

  .ومجلس
التي  العمومية دورة اجتماعات الجمعيةكما أن  أكثر من مرة كل ثالث سنوات.العمومية ينبغي أن تجتمع الجمعية و   - ٤٩

هيئاتها  حيث تعقدن الممارسات المتبعة في مؤسسات منظومة األمم المتحدة األخرى، تختلف عثالث سنوات تنعقد مرة كل 
مؤسسات منظومة األمم المتحدة  أغلبالميزانيات في تتم كل سنتين، وعادة ما مرة أو في السنة اجتماعاتها مرة التشريعية العليا 

تبدأ في اإليكاو، أما سنوي. بشكل ميزانية اعتماد البيقضي  ، اتخذت األمم المتحدة قراراً الً مثف. مرة في السنةكل سنتين أو مرة 
ت وقعاإعداد ت تعينمن الناحية العملية، يفأكثر من سنة، وبالتالي، ادها بقبل اعتم سنوات ثالثمرة كل ة ة الجديدالميزانيعملية 

أي أولويات أو احتياجات ناشئة مراعاة ما يجعل من الصعب توفير التقديرات المالية و هو الميزانية وتقديراتها قبل أربع سنوات، 
ساعد على أنه أن يُ العمومية مرة كل سنتين من ش اجتماعات الجمعيةدورة أو متغيرة. ويرى المفتش، في حالة اإليكاو، أن عقد 

غالبية تشكل األعضاء في المجلس، التي الدول  تمكين مّكن من عدة أمور من ضمنهاوي يةاتخاذ القرارات والُنظم اإلدارية بفعال
                                                           

  .٤، الفقرة ١، التنقيح ٢٨/٦/٢٠١٨"  بتاريخ التنفيذ واالستراتيجية والتخطيط فريق" الصادر عن  انظر التقرير الشفوي - ٩
  .٩-٨)، الصفحتان ٢٠١٣" (مونتلایر، كندا، ٢٠١٨-٢٠١٣انظر وثيقة اإليكاو "الخطة العالمية للمالحة الجوية:  - ١٠
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مرونة يسهم في  من شأنه أنو ما أكثر من مرة كل ثالث سنوات. وه اتالقرار  اتخاذفي عملية  ، من المشاركةالدول األعضاء
  .ةة ومدى مواكبتها للتطورات المستجدلمنظما

مجلسها، المتمثلة في  ة للمنظمةرئاسيفي معظم وكاالت األمم المتحدة األخرى، إن لم يكن جميعها، فإن الهيئة الو   - ٥٠
الُنظم ، على لرئاسيةوصفه هيئتها از مجلس اإليكاو، بينبغي أن يركّ و . كحد أقصى دورتين في السنةخالل دائمة وتجتمع غير 

لدول مّكن امن شأنه أن يو ما لى المسائل التشغيلية أو اإلدارية. وهالعامة بدال من التركيز ععلى األمانة  شرافواإل اإلدارية
وفقًا ( االستراتيجية العامةرشادات واإل اتالتوجيهزويد األمانة العامة بالتركيز على دورها الرئيسي المتمثل في تمن األعضاء 

ة دورات المجلس. . كما ينبغي إعادة النظر في مدّ بالنسبة لهذه الدول أفضل قيمة شكلهو ما ي) و العموميةقرارات الجمعية ل
ها إلى ثالثة أو أربعة أسابيع مدتعدد الدورات السنوية إلى دورتين بدًال من ثالث دورات، وتقليص  هناك اقتراح خفض، مثالً ف

  .فعاليةال زيادةوفورات في التكاليف و تحقيق إلى  ؤدي أيضاً ، مما قد ياسابيع بدًال من ستة
الحد من وكذلك المسؤوليات بين األمانة العامة والمجلس واألمينة العامة ورئيس المجلس ومن شأن زيادة توضيح   - ٥١

دوار والمسؤوليات غير ٕاذا كانت األو ز المساءلة والشفافية. يعزّ أن  أوجه القصورمستوى االزدواجية المحتملة في العمل وتحسين 
  .واضحة، فقد تتعرض المساءلة للخطر

من شأن ذلك أن و  ةأساسي داةً أ أما بلورة فهم واضح للخط الذي يحّدد أين تنتهي الُنظم اإلدارية وأين تبدأ اإلدارة فتشكل  - ٥٢
رشادات اإلزويد اإليكاو بلت هاموالا المتمّيز التركيز على دورهتمكينها من دور المجلس والدول األعضاء من خالل  يعّزز

يكون قد  مسائل بشأنتها اتها وقدر ا، بدًال من تحويل جهودها وخبر والتوجيهات االستراتيجية الرفيعة المستوى وعمليات اإلشراف
  العامة.ألمانة من األنسب أن تضطلع بها ا

قتضي سنتين سيكل  مرةنية المنظمة ميزاوضع و  العموميةدورة الجمعية نحو عقد يدرك المفتش أن التحول المقترح و   - ٥٣
هيئاتها أسلوب عمل و هيكل وتشكيلة  ودورة انتخاب أعضاء المجلس وكذلك الجتماعاتبعض التغييرات في نمط اإدخال أيضا 
  .الفرعية
 يعيراشامل لهذا النوع أن  ه ينبغي إلجراء استعراضألن نظراً و الحكم من صالحيات الدول األعضاء. ُنظم تعتبر و   - ٥٤
ة، فمن المقترح أن تنشئ الجمعية الجهات المعني تطلب إجراء مشاورات مستفيضة مع جميعيتغييرات المحتملة على االتفاقية و ال

، بالموضوع ذات الصلةمسائل إليكاو واللة يدار الُنظم اإلمن الشخصيات البارزة الستعراض هيكل  خبراء مكّون فريقالعمومية 
مؤهالت ما يلزم من ه ائأعضكون لدى ينبغي أن يف، الخبراء فريق شكيلةتما فيما يخص أة أعاله. واردبما في ذلك تلك ال

  .التمثيل الجغرافي العادل مع مراعاة لمعالجة المسائل المذكورة أعاله، 
  ة لدى اإليكاو.فعاليالو الُنظم اإلدارية والتنظيم ز التوصية التالية من المتوقع أن تعزّ و   - ٥٥

  ١التوصية رقم 
ن الشخصيات البارزة الستعراض هيكل كّون ممخبراء  دورتها األربعين فريق خاللإلى أن تنشئ العمومية جمعية الُتدعى 

إليكاو وقدرتها على اتخاذ قرارات أكثر فاعلية وخاضعة للمساءلة والشفافية، بما في ذلك تحديد وتوزيع الُنظم اإلدارية ل
لجمعية ة ادور عقد ورئيس المجلس، وكذلك الستعراض  ةالعام ةألمينوالمجلس واالعامة بين األمانة فيما المسؤوليات 

ساليب تشغيلية وينهُجه من أر او مّرة كل ثالث سنوات وما يضطلع به المجلس من أد ميزانية المنظمةٕاعداد و العمومية 
م الفريق غي أن يقدّ ينبو . مجموعات العمل التابعة لهلجان و كذلك الأساليب عمل و يتّبعه من ء العمل و اعبيتحّمله من أو 

    .دورتها العادية الحادية واألربعين العمومية خاللالمجلس إلى الجمعية  بواسطةتقريره 
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  الرقابة -ثالثاً 

 اإلطار العام للرقابة  أ 
تضطلع الدول األعضاء بمسؤولية شاملة عن الرقابة في اإليكاو. وهي  ُتوكل بعض سلطات الرقابة إلى األمانة    - ٥٦

اللجنة االستشارية للتقييم والمراجع الخارجي للحسابات و مكتب التقييم والمراجعة الداخلية، بما في ذلك العامة لإليكاو
 . أمين المظالمو مسؤول األخالقياتو والمراجعة

في و العديد من العناصر المهمة، باستثناء وظيفة التحقيق المهني. رقابة في اإليكاو لالعام لطار ويتضمن اإل  - ٥٧
تعزيز إطار المساءلة في المنظمة، بما في ذلك: على صعيد ، تم إحراز تقدم ٢٠٠٧ر وحدة التفتيش المشتركة لعام أعقاب تقري

؛ ٢٠١٧وتحديث ميثاقه في عام  ةالداخليالمراجعة (أ) إنشاء اللجنة االستشارية للتقييم والمراجعة؛ (ب) زيادة قدرة مكتب التقييم و 
ركز المراجع و ؛ و(د) تعيين مسؤول أخالقيات. ٢٠١٢، الذي أصبح نافذًا في عام يكاوفي اإل (ج) اعتماد إطار األخالقيات

األداء، مراجعة من عمليات  عدداً  يكاو على مراجعة البيانات المالية واإلدارة المالية، لكنه أجرى أيضاً حسابات في اإلالخارجي لل
عن  تتضمن تقارير المراجع الخارجي بياناً و األمم المتحدة. ي المطبقة في المنظمات األخرى فتماشى مع الممارسات الجيدة بما ي

للجنة التابعة لممارسات الجيدة، مثل إطار لجنة المنظمات الراعية والتي تتفق مع األمين العام، التي يطبقها االداخلية الضوابط 
 .تريدواي

للرقابة على المنظمات خارجية مستقلة  هيئةهي للرقابة من قبل وحدة التفتيش المشتركة، و  يكاو أيضاً تخضع اإلو   - ٥٨
رؤية مستقلة من خالل عمليات التفتيش والتقييم التي تهدف إلى تحسين طرح مكلفة بومن ثم فهي منظومة األمم المتحدة،  داخل

على الرغم من التقدم المحرز، هناك عدد من و األمم المتحدة. منظمات بين فيما اإلدارة وتحقيق قدر أكبر من التنسيق 
 من التحسين. اً المجاالت التي تتطلب مزيد

مكتب التقييم والمراجعة والمراجع الخارجي للحسابات و  اللجنة االستشارية للتقييم والمراجعةالتعاون بين   ب 
 الداخلية

 والمراجع الخارجي مراجعةمن حيث المبدأ بين اللجنة االستشارية للتقييم وال جيداً  في حين أن هناك تعاوناً   - ٥٩
فباستطاعة . بشكل أكبر همفيما بين تصاالتاالومكتب التقييم والمراجعة الداخلية، فقد الحظوا أنه يمكن تحسين  اتللحساب
ا لتجنب موالمعلومات المتعلقة بعملهلمراجعة الحسابات خطط السنوية بذل جهد أكبر لنشر الالرقابة الداخلية والخارجية  يفتيوظ

مراجعة تتمكن من الرقابة في المنظمة. على سبيل المثال، أشارت اللجنة إلى أنها لم وظيفة إرهاق تفادي أي تداخل محتمل و 
إلى اللجنة  أشارتاألمين العام. لذلك جانب قبل اعتمادها من  ٢٠١٧البيانات المالية للمنظمة وتقرير المراجع الخارجي لعام 

قبل للحسابات تقرير المراجع الخارجي بشأن ولية النتائج والمالحظات األعن ترحب بمزيد من المناقشات الموضوعية  هاأن
 .١١في ضوء اإلجراءات والممارسات الداخلية للمراجع الخارجي اً دائم اً عرضه على المجلس للنظر فيه، وهو ما لم يكن ممكن

اللجنة االستشارية للتقييم والمراجعة بالتشاور مع المراجع الخارجي جلسات يقترح المفتش مراجعة توقيت و  - ٦٠
خدمات عقد المؤتمرات لذلك، بما في ذلك عن طريق استخدام  ومكتب التقييم والمراجعة الداخلية وتنسيقها وفقاً سابات للح

تحسين تنسيق العمل وتبادل المعلومات بين اللجنة والمراجع الخارجي، للتمكين من ، وذلك مكانبالفيديو حسب االقتضاء واإل
 والبيانات المالية للمنظمة.ابات للحسذلك تقارير المراجع الخارجي ويشمل 

                                                           
 ٢٠١٧-٢٠١٦، وتقريرهـا لعـامي ٧-٥ص.  )،C-WP/14815 (ورقـة العمـل ٢٠١٨-٢٠١٧المراجعـة لعـامي انظر تقرير اللجنة االستشارية للتقييم و   ١١

  . ١-٥الفقرة  )C-WP/14679 (ورقة العمل
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 تعيين أعضاء اللجنة االستشارية للتقييم والمراجعةمدد   ج 
ال يتم تعويض و . إلى المجلس، الذي يعّين أعضاءها أيضاً  هاتقدم اللجنة االستشارية للتقييم والمراجعة تقارير  - ٦١

منظومة األمم المنظمات األخرى في م بدل إقامة يومي، على عكس معظال يحصلون على أعضاء اللجنة عن نفقات سفرهم و 
للمفتش، فإن هذا الترتيب له تأثير على ُشرح كما و أعضاء اللجنة جميع التكاليف. بدول المتحدة. وتتحمل الحكومات الراعية 

م عااألعضاء لاختيار عند . على سبيل المثال، ات المتوافرة فيهاخبر الو تشكيها للجنة، وعلى لالنضمام إلى المرشحين عدد 
 .مقاعد باللجنة، كان هناك سبعة مرشحين لشغل ستة ٢٠١٧
في اإليكاو التابعة  إطار األخالقياتالمعنية بالمجموعة الفرعية مؤخرًا  وقد استعرضت هذه القضية أيضاً  - ٦٢

المجلس  فقد كان مفهومًا من جانبلممارسة الحالية، ل اتباعاً أنه المجموعة الحظت  قد، و عمل نظم اإلدارة والكفاءةلمجموعة 
أنه وفًقا للصالحيات الحالية للجنة االستشارية للتقييم والمراجعة، يعمل األعضاء بصفتهم الشخصية ويكونون مستقلين عن 

في  اً تضاربتشكل وأي هيئة أخرى قد ُينظر إليها على أنها للحسابات وأعضاء المجلس والمراجع الخارجي العامة األمانة 
 .١٢حة ملزمة بدفع مصاريف سفر مرشحهاالدول المرشِّ فإن من اتفاقية شيكاغو،  ٦٣لمادة أنه عمًال باالمصالح، و 

عواقب بعيدة المدى تؤثر على التعيينات بخالف ُتعد مسألة متشعبة ذات أن هذه  ة إلىالفرعيوأشارت المجموعة  - ٦٣
بإيالء مزيد من االهتمام  ةعيالفر  ت المجموعة، أوصبناًء على ذلكأعضاء اللجنة االستشارية للتقييم والمراجعة. و تعيين 

الشؤون القانونية والعالقات المقدمة من قبل إدارة مشورة ال، بما في ذلك العامةبتحليل األمانة مع االسترشاد للموضوع، 
القاعدة العامة التي تنطبق على الحالة من من اتفاقية شيكاغو قد تسمح باستثناءات  ٦٣الخارجية، بشأن ما إذا كانت المادة 

 .١٣خاصة ألعضاء اللجنة، من أجل حماية استقاللهمال
يقترح المفتش إعادة النظر في هذه المسألة، مع مراعاة استقاللية اللجنة االستشارية للتقييم والمراجعة و  - ٦٤

 من اتفاقية شيكاغو. ٦٣وأحكام المادة  تهاميزانيالمفروضة على قيود الوأعضائها، فضًال عن 
من خالل تزويدها  في الوقت الحالي اللجنة االستشارية للتقييم والمراجعة ةالداخلي المراجعةمكتب التقييم و يدعم و  - ٦٥
 إضافياً  يشكل عبئاً أنه تضاربات محتملة في المصالح، كما من شأنه أن يؤدي إلى الترتيب إال أن هذا خدمات السكرتارية. ب

في إطار  تقديم هذا الدعم لإلدارة  مثالً ألولى قد يكون من اموارد. وبدًال من ذلك، يعاني من شحة العلى المكتب، الذي 
 والمجلس.العمومية الجمعية المقدمة إلى دعم الخدمات 

 مراجعة إطار األخالقيات في اإليكاو ووظيفة التحقيق   د 
النظر جرى قيد المراجعة. وفي هذا السياق،  ١٤يكاواإلفي  ألخالقياتاوقت إعداد هذا التقرير، كان إطار حتى  - ٦٦

 في ذلك الوقت.مهني بالمنظمة وظيفة تحقيق أو محقق هناك كن ت، حيث لم اإليكاوحقيق في في وظيفة الت
بشأن إطار  عمل نظم اإلدارة والكفاءةمجموعة في تقرير  ٢١٤، نظر المجلس في دورته ٢٠١٨في يونيو و  - ٦٧

  ١٥، من بين أمور أخرى:ما يليوقرر في اإليكاو األخالقيات 
 ؛العامة هي وظيفة "رئيس المحققين" استحداث وظيفة جديدة في األمانة 

                                                           
  .٤، الفقرة ٩٣/٢٠١٨نظر التقرير الذي قدمته المجموعة الفرعية المعنية بإطار اإليكاو بشأن األخالقيات إلى مجموعة عمل نظم اإلدارة والكفاءة، /ا ١٢
  المرجع نفسه. ١٣
. وقد دخل هذا اإلطار حيز النفاذ في )Doc 7350/9( بوثيقة "مدونة قواعد الخدمة في اإليكاو" ١يرد إطار اإليكاو بشأن األخالقيات حاليًا في المرفق  ١٤
  .  ١٩٣بعد أن أجازه المجلس في جلسته السادسة خالل الدورة  ١/١/٢٠١٢
  .٨قرة الف C-DEC 214/11انظر ورقة العمل  ١٥
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  ٣إنشاء لجنة للتحقيقات تكون لها سلطة بدء التحقيق، على أن تتألف لجنة التحقيقات من الموافقة على 

من إدارة الشؤون القانونية إما موظف من الفئة الفنية و ورئيس المحققين،  ،مسؤول األخالقيات(موظفين 
ن هيئة أخرى تابعة لمنظومة األمم المتحدة، على أن تراعي القرارات م والعالقات الخارجية أو موظف خارجي

النهائية في هذا الصدد اآلثار المقترنة بتوفير الموارد، وعلى أال يكون لرئيس مكتب األخالقيات أي دور في 
 ؛)هذه العملية

  هاتين الن وظيفة األخالقيات منفصلة عن وظيفة التحقيق، بحيث يكون الموظفان اللذان يشغتكون أن
مسؤولين أمام األمين العام كلٌّ على حدة، وبحيث يجري تعيين كل منهما بموجب عقد واحد غير  تينالوظيف

 قابل للتجديد ومحّدد المدة لفترة سبع سنوات يبدأ سريانه اعتبارًا من تاريخ التوظيف المقبل لشغل الوظيفتين؛
  لتلقي جميع االدعاءات بخصوص سوء السلوك العام مسؤول األخالقيات هو جهة االتصال  ظلفي حين سيأنه

وحاالت االنتقام واستعراض هذه االدعاءات استعراضًا مبدئيًا وتقييمها، ستقرر لجنة التحقيقات بناء على أغلبية 
 اآلراء كيفية معالجة االدعاءات التي تختلف في طبيعتها وما إذا كان ينبغي إجراء تحقيق أم ال؛

 ينبغي اعتماد إجراءات وترتيبات خاصة المنّقحيع موظفي المنظمة لإلطار األخالقي أنه في حين سيخضع جم ،
 كون األمين العام طرفًا فيها؛يادعاءات سوء السلوك التي للتعامل مع 

  ن أي دور في عملية التحقيق في حاالت سوء السلوك فيما عاللجنة االستشارية للتقييم والمراجعة  تنحيةأنه سيتم
العام أو مسؤول األخالقيات أو رئيس المحققين، وبالتالي، فإن اللجنة االستشارية للتقييم يخص األمين 

فيما يتعلق  والمراجعة ستواصل االضطالع بالوظيفة الحالية المتمثلة في الرقابة وتقديم المشورة إلى المجلس
 .بمسائل األخالقيات

والكفاءة استكمال مراجعة اآلثار المترتبة على طلب المجلس من مجموعة عمل نظم اإلدارة وفي هذا القرار،  - ٦٨
لمدونة قواعد على النصوص الحالية إدخالها المجموعة الفرعية التي تقترح القرارات المذكورة أعاله فيما يتعلق بالتعديالت 

وتقديم نتائج هذا  ،جعةاللجنة االستشارية للتقييم والمراصالحيات و في اإليكاو بما في ذلك إطار األخالقيات  الخدمة في اإليكاو،
الترتيبات الجديدة لفترة تجريبية مدتها إعمال وافق المجلس على ضرورة و . الدول مثليماالستعراض إلى الرئيس لتعميمه على 

 .١٦تقريرًا مرحليًا عن تنفيذ القرارات ٢١٥قدم إليه في دورته تأن مجموعة العمل وطلب إلى  ،سنة واحدة
وقت إعداد  ةالداخلياإلجازة محدثة من إطار األخالقيات وكانت الوثيقة في طور وافق المجلس على النسخة الو  - ٦٩

طلبت لجنة الموارد البشرية تعليق الوظيفة و . في اإليكاو الخدمةمدونة قواعد ب اوٕارفاقه ا، سيتم نشرهإجازتهابعد و هذا التقرير. 
في و . المراد االضطالع بهومات حول عبء العمل فر مزيد من المعلاتو يرئيس المحققين إلى أن وهي  استحداثها المقترح

 ١٧جميع التحقيقات على النحو الذي اقترحته اللجنة.تولي تم االستعانة بمصادر خارجية لتغضون ذلك، س
، مما سيزيد من في اإليكاوبالتقدم المحرز في تحديث وتعزيز إطار األخالقيات عن ترحيبه المفتش عرب يو  - ٧٠

خطوة مهمة نحو وفق الخطة الموضوعة يمثل وظيفة التحقيق كذلك فإن استحداث المنظمة. خل داوالمساءلة  الرقابةآليات 
وفي  ،األمم المتحدةداخل منظمات . وفي الوقت نفسه، عند مقارنة التعديالت المقترحة بالممارسات للرقابة إطار أكثر قوةإنشاء 

 يود تقديم المالحظات أدناه.فهو لصلة، ضوء التوصيات الواردة في تقارير وحدة التفتيش المشتركة ذات ا

                                                           
  المرجع نفسه.  ١٦
  .٥، الفقرة ١٤/١١/٢٠١٨و ١٣ال بكندا يومي ـللجنة االستشارية للتقييم والمراجعة التي انعقدت في مونتري ٢١انظر محضر الجلسة  ١٧
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يكون مسؤوًال وظيفة واحدة منفصلة لرئيس المحققين قضي بإنشاء ث، الذي يألخالقيات المحدّ اإطار كذلك فإن  - ٧١
يكون  ةعادففي المنظومة األمم المتحدة. المنظمات داخل في معظم المعمول بها عن الترتيبات يختلف األمين العام،  أمام

يكاو)، ال سيما وأن وظائف في اإل ةالداخليالمراجعة مكتب التقييم و قابل (أي ما ي ةالداخلي رقابةمن وظيفة ال ءاً المحققون جز 
عمليات وفقًا لمعترف به حيث يتم اتخاذ القرارات المستقلة بما يتماشى مع المعايير المهنية مهني بإطار تلتزم  ةالداخليرقابة ال

 ١٨اإلدارة العليا والهيئات التشريعية واضحة وراسخة.التسلسل اإلداري أمام السلطات و  ، وحيث تكونالجودةضمان ومراجعة 
موظف تكليف اقتراح كما إن . اإليكاومنظمة بحجم في محقق بدوام كامل وظيفة إنشاء  من غير المألوف أيضاً كذلك فإنه 

المعمول بها في سائر ممارسة روجًا عن اليعد خإجراء االستعراض األولي لالدعاءات وتقارير سوء السلوك بألخالقيات ا
 األمم المتحدة.منظمات 

األمم منظمات في  ةغير معتادُيعد مسألة التحقيق مباشرة تتمتع بسلطة  اتتحقيقللاقتراح إنشاء لجنة كذلك فإن  - ٧٢
رئيس المطاف ة التحقيق، وفي النهايوظيفة تولى تفي تلك المنظمات، و . يكون التحقيق فيها وظيفة منفصلةالمتحدة التي 

، مسؤولية وسلطة بدء التحقيق وفًقا للقواعد والسياسات واإلجراءات الخاصة بالتحقيقات وبدون موافقة الرئيس التنفيذي. المحققين
 . المتعلقة بالميزانيةتلك والمتطلبات التشغيلية و  التسلسل اإلداريالتحقيق، من حيث قسم يجب ضمان استقاللية كذلك 
طار المنقح أن يتيح اإلاألمين العام، من غير المتوقع أمام  مباشرةً يكون مسؤوًال المحققين  رئيسفي حين أن و  - ٧٣
لضمان استقاللية وظيفة التحقيق، يجب على رئيس و الوصول إلى اللجنة االستشارية للتقييم والمراجعة. إمكانية ألخالقيات ل

هيئة مستقلة أمام طرح أي قضايا تؤثر على وظيفة التحقيق عته باستطايكون البد أن تقديم تقرير سنوي إلى المجلس و المحققين 
 الهيئات المناسبة، حسب االقتضاء. أمام القضايا إلى أبعد من ذلكتصعيد و  ،مستقلةالموضوعية و المشورة اليمكنها تقديم 

 التحقيق.وظيفة وفعالية رقابة توقع أن تعمل التوصية الواردة أدناه على تعزيز إطار الويُ  - ٧٤

  ٢ية التوص
، ينبغي على المجلس ضمان أن يقدم رئيس المحققين أو ٢٠١٩عند مراجعة وتحديث إطار األخالقيات في اإليكاو في 

رئيس وظيفة التحقيقات تقريرًا سنويًا إلى المجلس، وأن ُتتاح له إمكانية الوصول إلى اللجنة االستشارية للتقييم والمراجعة 
، حسب االقتضاء، ال سيما أي قيود تنال من استقاللية الوظيفة أو عوائق تمنعها من لرفع أي قضايا تتعلق بعمل التحقيقات

 االضطالع بمهامها.

وقد ُأحيط علمًا مع إبداء القلق أنه وفًقا لقرار المجلس المذكور أعاله، فإن إطار األخالقيات المحّدث يستبعد  - ٧٥
تحقيق في حاالت سوء السلوك فيما يخص األمين العام أو مسؤول اللجنة االستشارية للتقييم والمراجعة من أي دور في عملية ال

. وُيعتبر هذا البند غير مألوف وال يتوافق مع أفضل الممارسات المعمول بها في األمم المتحدة ١٩األخالقيات أو رئيس المحققين
ظيفة التحقيقات إلى اللجنة أمر أو وحدة التفتيش المشتركة. وكما ذكر سابقًا، فإن إمكانية وصول رئيس المحققين أو رئيس و 

ضروري لضمان أن أي قضايا تتعلق بوظيفة التحقيق أو تؤثر عليها، ال سيما القضايا التي تنال من استقاللية الوظيفة، يمكن 
 رفعها إلى اللجنة، حسب االقتضاء.

 وُيتوقع أن تعمل التوصية الواردة أدناه على تعزيز إطار الرقابة في المنظمة. - ٧٦
 

                                                           
  . ٥-٢، الفقرة ٢٠١٨-٢٠١٧التقرير السنوي للجنة االستشارية للتقييم والمراجعة لعامي  ،C-WP/14815 انظر ورقة العمل ١٨
  . C-DEC 214/11(ز) من موجز القرارات  ٨ظر الفقرة ان ١٩
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  ٣ التوصية
، ينبغي على المجلس ضمان أن مهام االستشارة والرقابة التي ٢٠١٩عند مراجعة وتحديث إطار األخالقيات في اإليكاو في 

تضطلع بها اللجنة االستشارية للتقييم والمراجعة تشمل جميع مسائل الرقابة، بما في ذلك تلك المرتبطة بوظائف التحقيقات 
 اصات اللجنة وفًقا لذلك.واألخالقيات. كما ينبغي تحديث اختص

وفيما يتعلق بآلية تلقي االدعاءات والشكاوى، يشير اإلطار المنقح لألخالقيات، كما ذكر أعاله، إلى أنه ينبغي  - ٧٧
توجيه ادعاءات وبالغات سوء السلوك إلى مسؤول األخالقيات، الذي يتولى أيضًا إجراء االستعراض األولي لجميع المزاعم 

ك عن الممارسة المتبعة في معظم منظمات األمم المتحدة األخرى، حيث يتم تكليف وظيفة التحقيق والبالغات. ويختلف ذل
. وينبغي مراجعة هذا بتلقي ادعاءات سوء السلوك بينما يتعامل مكتب األخالقيات مع البالغات المتعلقة باالنتقام والمضايقات

تكليف وظيفة التحقيق بتلقي مزاعم سوء السلوك، كما يجب  البند في ضوء الممارسات العامة لألمم المتحدة. كما ينبغي
 وضع إجراءات لإلحالة إلى مكتب األخالقيات والعكس.

وسعيًا لمواءمة وظيفة التحقيق مع ممارسات األمم المتحدة وضمان االمتثال لمعايير وٕاجراءات التحقيق  -٧٨
قي وسير التحقيق وعملية متابعة نتائج التحقيق بمجرد من المهم وضع واعتماد إجراءات للتحقيق تغطي آلية التل المشتركة،

االنتهاء منه. وُيشار في هذا الصدد إلى تقارير وحدة التفتيش المشتركة التي تتناول وظيفة التحقيق ووظيفة األخالقيات 
 JIU/REP/2016/4و JIU/REP/2011/9و JIU/REP/2010/3 ومنع االحتيال وسياسات المبلغين عن المخالفات (انظر التقارير

 .)JIU/REP/2018/4و

ويؤيد المفتش االقتراح الداعي إلى وضع إجراءات وترتيبات خاصة للتعامل مع مزاعم سوء السلوك من جانب  - ٧٩
ويجب أن تكون هناك أيضًا إجراءات وترتيبات خاصة للتعامل مع ادعاءات سوء السلوك من قبل رؤساء وظيفة األمين العام. 

ين ورئيس مكتب التقييم والمراجعة الداخلية ومسؤول األخالقيات لألسباب نفسها. ويجب أن تأخذ الرقابة، أي رئيس المحقق
 تلك اإلجراءات والترتيبات في االعتبار أي مخاطر لوقوع تعارض محتمل في المصالح مما قد يؤثر على عملية التحقيق.

ت خدمات الرقابة الداخلية، التي تشمل العديد من منظمات األمم المتحدة، ُتدرج وظيفة التحقيق عادة تح وفي - ٨٠
المراجعة والتفتيش والتقييم والتحقيق. ومن شأن مثل هذا الترتيب أن يتيح ميزة رفع القضايا إلى رئيس مكتب المراجعة الداخلية، 

وله حق الوصول إلى  الذي، وفًقا لميثاق الرقابة أو الصالحيات، يتمتع باالستقاللية ويرفع تقاريره مباشرًة إلى الرئيس التنفيذي
اللجنة االستشارية للمراجعة والرقابة والهيئة اإلدارية في المنظمة. وثمة ميزة أخرى وهي إتاحة الدعم اإلداري والفني وأوجه 
التعاون، حيث أن موظفي مكتب المراجعة الداخلية يتقيدون بمعايير مهنية مماثلة، مثل الموضوعية والحياد والمهنية ومتطلبات 

 ة، ومن ثم يمكن االستفادة من الوظيفة، وخاصة في الوكاالت الصغيرة ذات الموارد المحدودة المتاحة لوظيفة التحقيق.السري

 مسائل أخرى  ه 
 ميثاق مكتب التقييم والمراجعة الداخلية

. وفي حين ُطلبت المشورة من المكتب ٢٠١٧قام المجلس بتنقيح ميثاق مكتب التقييم والمراجعة الداخلية في  - ٨١
للجنة االستشارية للتقييم والمراجعة خالل العملية، لم يؤخذ بجميع االقتراحات المقدمة. وقد أفضى ذلك إلى وثيقة نهائية ال وا

تمتثل امتثاًال تامًا للقواعد القياسية الخاصة بالتقييم الصادرة عن معهد المراجعين الداخليين. ويتمثل أحد الشواغل الرئيسية في 
ك حاجة لتغيير خطة العمل السنوية للمكتب، ينبغي أن يطلب المكتب موافقة المجلس، وذلك وفقًا للميثاق أنه عندما تكون هنا

 المعدل. وهذا البند قد يعرض استقاللية المكتب للخطر.



 15 

وُيقترح أنه في حالة اإلقدام على إجراء أي تنقيح أو تحديث مستقبلي لميثاق مكتب التقييم والمراجعة الداخلية  - ٨٢
اصات اللجنة االستشارية للتقييم والمراجعة أو إطار عمل األخالقيات أو السياسات األخرى المتعلقة بالرقابة، ينبغي أو اختص

وخصوصًا اللجنة ومكتب التقييم والمراجعة الداخلية وموظف األخالقيات وٕادارة الشؤون  –استشارة الهيئات ذات الصلة 
اتهم ومقترحاتهم في االعتبار لضمان االمتثال للمعايير الصادرة عن معهد وأخذ تعليق -القانونية والعالقات الخارجية 

 المراجعين الداخليين والتي أقرها فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم وغيرها من المعايير والممارسات الجيدة المقبولة.
 تنفيذ التوصيات المتعلقة بالرقابة

، كانت ٢٠١٨ال يزال عدد التوصيات المتأخرة مرتفعًا. فحتى يونيو  وفًقا للجنة االستشارية للتقييم والمراجعة، - ٨٣
في المائة من إجمالي عدد التوصيات المعلقة). وشددت اللجنة على أهمية قيام المديرين  ٣٥توصية متأخرة (أي  ٢٥هناك 

يات الحالية المتأخرة، وشرح باستعراض التوصيات التي يكونون مسؤولين عنها استعراضًا دقيقًا، والنظر في مدى أهمية التوص
  ٢٠أسباب التأخير متى أمكن وكيفية المضي في تنفيذ اإلجراءات المتفق عليها.

كذلك فإن طول عملية إجازة تقارير المراجعة والتقييم كان محل انتقادات متكررة من قبل اللجنة االستشارية للتقييم  - ٨٤
يًا بوضع إجراء تشغيلي قياسي نجح في زيادة اإللمام باألدوار والمسؤوليات والمراجعة. وقام مكتب التقييم والمراجعة الداخلية حال

واإلجراءات والجداول الزمنية فيما بين مديري اإليكاو. كما إن وجود وظيفة فعالة للمراجعة يتطلب أن تقوم اإلدارة بتنفيذ 
  ٢١التوصيات على الفور.

شأن إقدام اإلدارة على إغالق بعض توصياته دون أن وبالمثل، أعرب المراجع الخارجي للحسابات عن مخاوفه ب - ٨٥
يتسنى له إجراء أنشطة التقييم أو التحقق. فمن اختصاص المراجع الخارجي أن يقوم بتقييم ما إذا كانت اإلجراءات التي اتخذتها 

 اإلدارة كافية ووافية وأن يقرر هو إغالق توصيات الرقابة الصادرة عنه. 
ي أثارتها اللجنة االستشارية للتقييم والمراجعة والمراجع الخارجي للحسابات ويقترح ويؤيد المفتش الشواغل الت -٨٦

أن تقوم إدارة اإليكاو بمراجعة جميع توصيات الرقابة المعلقة بعناية، وتنفيذها في الوقت المناسب وبما يتماشى مع 
 .للحسابات الخارجي التوجيهات التي قدمتها اللجنة ومكتب التقييم والمراجعة الداخلية والمراجع

    

                                                           
  . ٢٠١٧من تقرير اللجنة االستشارية للتقييم والمراجعة لعام  ٥-٤-٢انظر الفقرة  ٢٠
  .٨-٤-٢المرجع السابق، الفقرة  ٢١
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  اإلدارة - رابعا

  اإلدارة التنفيذية - أ
 اإلدارات رؤساء أو اإليكاو مديرو ويقوم". التنفيذي األول المسؤول" وهو العام، األمين اإليكاو أمانة يرأس  - ٨٧

 يتمشى بما اإلقليمية المكاتب أو الرئيسي المقر وٕادارات اإليكاو مكاتب بإدارة اإلقليميون والمديرون الرئيسي المقرّ  في والمكاتب
  العام. األمين إلى مباشرة تقاريرهم ويرفعون. السلطة المفّوضة إليهم مع
 من المنظمة عمل في االستراتيجيين والتوجيه االتساق ضمان بهدف العليا اإلدارة مجموعة العام األمين ينشئ  - ٨٨

 وتجنب األنشطة وتنسيق الجهود وتجميع المعلومات تبادلو  البعض بعضهم مع للتخطيط المديرين لكبار إتاحة المجال خالل
 D/ADB( الخمس اإلدارات ومديري العام األمين من تتألف وهي. األهداف. المشتركة األهداف تحقيق نحو والعمل االزدواجية

). C/FINو H/SPCPو C/EAO( العام األمين لمكتب التابعة المكاتب ورؤساء) D/TCBو D/LEBوD/ATB و D/ANBو
  محّددة. خبرة تقتضي التي البنود مناقشة عند للمشاركة نواب المدراء دعوة ويمكن
المجموعة  أعضاء تضم التي الكاملة، العليا اإلدارة مجموعة هناك العليا، اإلدارة مجموعة إلى وباإلضافة  - ٨٩

 في العليا اإلدارة مجموعة قرارات نشروتُ . السنة في مرتين عادةً  وتجتمع اإلقليميين، المديرين جميع باإلضافة إلى المذكورة،
إطالع  ويتم. للمجموعة التالي االجتماع في المتخذة اإلجراءات حالة تلّقي تقارير المتابعة بشأن وُيتوقع اجتماعاتها، محاضر
 ورّيةإحاطات د اإلدارة وتجري. االقتضاء بحسب المجموعة، اجتماعات نتائج والمكاتب على اإلدارات مستوى على الموظفين
ما هو  وبحسب االقتضاء بحسب الكاملة، العليا اإلدارة ومجموعة العليا اإلدارة مجموعة اجتماعات نتائج بشأن للموظفين
  مطلوب.

 مجلس سيما ال اإلدارية، القضايا تعالج التي اإليكاو في األخرى العليا/  التنفيذية اإلدارة لجان من عدد وهناك  - ٩٠
  المشاريع. مراجعة ولجنة المعلومات دارةإ ولجنة اإليرادات استعراض

ومجموعات  اللجان من عدد هناك األمانة، مديري كبار من المؤلفة المجموعات أو اإلدارة لجان إلى وباإلضافة  - ٩١
 األطراف مع بالتعاون واللجنة المعنية البشرية الموارد لجنة مثل المجلس، أعضاء من وتتكّون المجلس أنشأها التي العمل
 حد إلى وأيًضا، بشأنها، قرار واتخاذ السياسات العامة قضايا بمناقشة وهي مكلفة ومجموعة عمل نظم اإلدارة والكفاءة، رجيةالخا
 في وُيشار. اإلدارية والقضايا السياسات العامة قضايا بين واضح خط رسم صعوبة من الرغم على اإلدارية، المسائل بشأن ما،
  أعاله. ١ لتوصيةوا الثاني الفصل إلى الصدد هذا
  اإلدارة المالية -ب
 أن إلى اإلشارة تجدر ذلك، ومع. ثالثية ثالث فترات من ألكثر الصفري اإلسمي النمو لميزانية اإليكاو خضعت  - ٩٢
 كمرجع، السابقة الثالثية الفترة من األخيرة السنة مع اعتماد األعضاء الدول اشتراكات على تطبيقه تم قد الصفري اإلسمي النمو
  ٢٠١٩-٢٠١٧ للفترة الثالثية العادي البرنامج وتبلغ ميزانية. سنوًيا المائة في ١,٩ بنحو فعلًيا تنمو كانت المنظمة ميزانية وأن

  .)١ الجدول انظر( كندي دوالر ٣٠٢ ٠٥٣ ٠٠٠
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  )١الجدول (
  (بآالف الدوالرات الكندية) ٢٠١٩٢٢حتى  ١٩٩٩ميزانية برنامج اإليكاو العادي من 
لثالثيةالفترة ا  متوّسط الزيادة السنوية (نسبة مئوية) المخصصات 

1999–2001 242 2760.9

2002–2004 269 1662.7

2005–2007 260 0404.2

2008–2010 245 543‐1.9

2011–2013 280 6164.8

2014–2016 286 5380.7

2017–2019 302 0531.8

  
 ،٢٠١٩ - ٢٠١٧ سنوات الثالث لفترة( من االشتراكات المقررة لميزانيةا من المائة في ٩٠ من أكثر تمويل يتم  - ٩٣
 من تحويالت من معظمها أخرى، مصادر خالل من المتبقي الجزء تمويل ويتم ٢٣،)المائة في ٩٣ االشتراكات المقررة تبلغ

 للتعاون والتشغيلية اإلدارية الخدمات تكاليف صندوق من والسداد) المائة في ٦( الفائض الصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات،
  ٢٤األخيرة. السنوات في المائة في ٩٢ حوالي تحصيل االشتراكات المقررة معدل وكان). المائة في ١( الفني
 وهو الفني البرنامج المذكور، التعاون وتدير إدارة لإليكاو، العادي البرنامج ويكّمل برنامج التعاون الفني للمنّظمة  - ٩٤
 الجمعية لقرار وفقاً  وٕاجراءاتها وسياساتها اإليكاو لوائح تنفيذ في األعضاء الدول ويدعم األولوية ذاتاإليكاو  أنشطة أحد

 ١٣١,٤و ٢٠١٦ عام في كندي دوالر مليون ١٢١،٤ الفني التعاون لمشاريع المخصصة الموارد وقد بلغت. ١٧-٣٦ العمومية
  ٢٠١٧.٢٥ عام في كندي دوالر مليون
 باتفاقات الخاصة المساهمات وكانت. كندي دوالر مليون ٢٧٢,٤ االيكاو إيرادات جماليإ بلغ ،٢٠١٧ عام وفي  - ٩٥

 مثلتا حيث لإليرادات، مصدرين أكبر) كندي دوالر مليون ١٠١,٠(المقّررة  واالشتراكات) كندي دوالر مليون ١٣٠,٤( المشاريع
  ٢٦.)٢ الجدول انظر( التوالي على اإليرادات، إجمالي من المائة في ٣٧,١و المائة في ٤٧,٩

    

                                                           
  كندية. بالدوالرات األمريكية وُحّولت إلى دوالرات ٢٠٠٧حتى  ١٩٩٩مالحظة: كانت االشتراكات للفترات الثالثية من  ٢٢
  .٢٠١٣-٢٠١١بالمائة للفترة الثالثية  ٩١، و٢٠١٦-٢٠١٤بالمائة للفترة الثالثية  ٩٣بلغت  ٢٣
  .I-6 الصفحة، Add. 1  اإلضافة، C-WP/14748انظر ورقة العمل  ٢٤
، المتـوّفرة علـى العنـوان ١٢-١ ، الصـفحات٣١/١٢/٢٠١٦انظر البيانات المالية وتقارير المراجع الخـارجي للحسـابات عـن السـنة الماليـة المنتهيـة فـي  ٢٥

  . www.icao.int/publications/Documents/10089_en.pdf: التالي
  .٢٤، الصفحة ١٨/٥/٢٠١٨، ٢٠١٧انظر تقرير المراجع الخارجي لحسابات منظمة الطيران المدني الدولي، تدقيق البيانات المالية لعام  ٢٦
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  )٢الجدول (

  (بآالف الدوالرات الكندية) ٢٠١٧حتى  ٢٠١٠إيرادات اإليكاو ونفقاتها من 
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 اإليرادات

 370 130 490 121 300 136 596 139 667 132 132 105 776 104 847 122 االشتراكات الخاصة باتفاقات المشاريع

 031 101 915 106 393 92 785 89 120 83 205 84 679 80 483 77 اكات المقّررةاالشتر 

 479 22 019 21 061 19 607 15 949 14 133 13 401 13 173 13 األنشطة األخرى لتحقيق اإليرادات

 281 13 996 14 912 10 442 12 215 8 755 6 339 8 976 5 المساهمات الطوعية األخرى

 160 2 959 307 182 182 211 16 الرسوم اإلدارية

 115 3 560 2 280 13 074 6 008 5 014 2 122 3 798 3 إيرادات أخرى

 436 272 939 267 253 272 686 263 141 244 450 211 333 210 277 223 المجموع

                 النفقات

 316 174 256 157 504 159 280 143 539 140 575 133 016 126 359 137 رواتب الموظفين واستحقاقات العاملين

 308 53 909 59 932 66 677 78 150 74 579 53 133 63 796 67 اللوازم والمواد االستهالكية وغيرها

 911 17 123 21 057 20 598 17 734 16 189 17 989 16 098 17 نفقات التشغيل العامة

 297 15 104 12 994 11 828 9 626 8 657 8 442 8 940 7 السفر

 611 1 339 2 774 1 894 1 273 2 162 1 865 128 2 االجتماعات

 944 2 857 2 294 3 269 3 083 2 553 2 020 1 173 1 التدريب

 798 5 850 4 248 6 867 3 516 2 241 2 498 1 595 1  نفقات أخرى

 185 271 438 260 803 269 413 258 921 246 956 218 963 217 089 235 المجموع

  المصدر: بيانات اإليكاو المالية وتقارير مراجع الحسابات الخارجي

الخارجي  المراجع يشر ولم. ٢٠١٠ عام ) فيIPSASالعام ( للقطاع الدولية المحاسبية المعايير اإليكاو طّبقت  - ٩٦
 الوضع بيان أن إلى تباهاالن الخارجي المراجع وّجه ذلك، ومع. لإليكاو المالية بالبيانات تتعلق مشاكل كبرى أي إلى وجود

 ١٤٦,٧ تأثير مبلغ إلى رئيسي بشكل ذلك ويعزى ،)دوالر كندي مليون ٦٥,٧-( سلبي أصول صافي أظهر ٢٠١٧ لعام المالي
 بعد الصحي التأمين سيما وال األمد، الموظفين الطويلة باستحقاقات المتعلقة الحالية غير االلتزامات من كندي دوالر مليون
 منذ المالية البيانات والملحوظة في المالية األوضاع في المسجلة ،)٢٠١٧ عام في كندي دوالر مليون ١٢٩,٣( الخدمة انتهاء
  ٢٧العام. للقطاع الدولية المحاسبية المعايير تطبيق مع ٢٠١٠ عام
 األداء ةمراجع تقرير الخارجي المراجع وقّدم. كثب عن وهي تراقبها المسائل تلك لمعالجة جهودا اإلدارة وبذلت  - ٩٧
. الخدمة انتهاء بعد الصحي التأمين التزامات لتقليل اإليكاو إدارة اتخذتها التي التدابير فعالية حول المجلس إلى ٢٠١٦ عام في

                                                           
وتقريــر المراجــع الخــارجي لحســابات منظمــة الطيــران المــدني الــدولي، ، II-4و I-2 ، الصــفحتينAdd. 1 ، اإلضــافةC-WP/14748 انظــر ورقــة العمــل ٢٧

  .٢٣-١٩والصفحات  ٩، الصفحة ١٨/٥/٢٠١٨، ٢٠١٧تدقيق البيانات المالية لعام 
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 الخارجي المراجع يزال ال ذلك، ومع. لإلدارة وفًقا األخريين التوصيتين وتنفيذ إحداها قبول تم توصيات، ثالث التقرير وتضّمن
 يناير من واعتباًرا. المقترحة التدابير تأثير رصد الخارجي المراجع ومستمرتان. ويواصل مفتوحتان التوصيتين تينها أن يعتبر
 المعيار محل يحل أن وينبغي النفاذ حّيز الدولية للقطاع العام المحاسبية المعايير من IPSAS 39 المعيار الجديد دخل ،٢٠١٨

IPSAS 25 .٢٨الخدمة. انتهاء بعد الصحي التأمين التزامات تمويل كيفية لةمسأ وما زال المجلس ينظر في  
 األفراد بين العام على التمييز للقطاع الدولية المحاسبية المعايير من IPSAS 20 المعيار من) أ( ٣٤ الفقرة تنّص   - ٩٨
 عن الخارجي المراجع وتقارير اولإليك المالية البيانات فإن ذلك، ومع. إليهم تقارير يقدمون الذين والمديرين المنظمة رأس على
 يضم لإليكاو، المالية والتقارير البيانات من ١- ٧ للمذكرة ووفقاً . تقم هذا التمييز لم ٣١/١٢/٢٠١٧ في المنتهية المالية السنة
 الشؤون ورئيس فرع المقر في والمديرين العام األمين تشمل التي لألمانة، العليا اإلدارة مجموعة أعضاء اإلدارة موظفي كبار
 المسؤولين من وغيره المجلس رئيس أيًضا الرئيسيون اإلدارة موظفو ويشمل. الداخلية والمراجعة التقييم ورئيس مكتب المالية

 المثال سبيل على المتحدة، األمم هيئات من عدد ويقّدم. العليا اإلدارة تتخذها التي القرارات على التأثير يمكنهم الذين الرئيسيين
 مزيداً  )،WFPالعالمي ( األغذية وبرنامج ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) )UPUالعالمي ( ريديالب االتحاد

 الرئيسيين اإلدارة موظفي من المختلفة الفئات عن معلومات أي ،IPSAS 20المعيار  مع تمشياً  المالية بياناتها في التفاصيل من
 تتبع بأن ويوصى. جيدة الممارسة هذه المشتركة التفتيش وحدة وتعتبر. المديرين كبار من وغيرهم المنتخبين المسؤولين مثل

  .مستقبالً  المالية البيانات إعداد عند IPSAS 20المعيار  قاعدة بتنفيذ المتعلقة الممارسة هذه اإليكاو
 عن عبارة واإلدارة. للمنظمة مهًما نشاًطا الفني التعاون إدارة تديرها التي الفني التعاون ومشاريع برامج وُتعد  - ٩٩

 لنفس تخضع عملياً  ال اإلدارة أن إلى مقابلتهم تمت الذين األشخاص بعض وقد أشار. منفصل هيكل له ذاتي التمويل مكتب
 وقد بوشر. شامل استعراض تستحق فإنها وبالتالي بانتظام الممولة األنشطة له تخضع الذي والرقابة المالي اإلشراف مستوى
 والتعاون التنفيذ أنشطة دمج لتحسين مقترحات يتضمن والذي ،)أدناه (واو) القسم انظر( لألمانة التنظيمي الهيكل راضاستع
 المالئمين واإلشراف بالرقابة المتعلقة المسائل إدراج ينبغي أنه المفتش ويرى. لإليكاو العادية الميزانية أنشطة ضمن الفني
  .أعاله المذكور االستعراض ضمن الفني التعاون وٕادارة الفني التعاون بأنشطة يتعلق فيما
 كندي دوالر مليون ٢٢,٥ بلغت والتي اإليرادات، درّ  أنشطة خالل من المتلقاة الموارد على كبير اعتماد هناك  -١٠٠
 نأ إلى مقابلتهم تمت الذين األشخاص من عدد وأشار. المنظمة إيرادات إجمالي من المائة في ٨,٣ أو ٢٠١٧ عام في

 لآلراء ووفًقا. المستقبل في للمنظمة المالي الوضع على خطورة يشّكل وقد ينطوي على مخاطر األنشطة هذه مثل على االعتماد
 بشكل تشارك أال وينبغي األساسية وأنشطتها واليتها إلى أكبر بشكل تركيزها تحّول أن للمنظمة ينبغي عنها، اإلعراب تم التي

 مكتب وقد استعرض. األساسية األنشطة عن االنتباه تصرف وقد قصور أوجه تؤّدي إلى والتي ت،اإليرادا درّ  أنشطة في مكثف
 تكاليف وصندوق النشر خدمات المثال، سبيل على اإليرادات، درّ  أنشطة وجوانب مجاالت بعض الداخلية والمراجعة التقييم

 بحسب االعتبار، في اإليرادات درّ  أنشطة عن الناتجة ليةوالتشغي المالية المخاطر أخذ وينبغي. والتشغيلية اإلدارية الخدمات
  .المخاطر وسجل المنظمة في المخاطر إدارة عملية سياق في االقتضاء،

 تمشياً  والشراكات، والتنسيق االستراتيجي التخطيط مكتب إطار في للشراكات، شامل توجيهي إطار وضع يجريو  -١٠١
 لتعليمات وتحديثات المنظمة، مستوى على بيانات قاعدة ذلك ويشمل. الخارجية افاألطر  مع التفاعل بشأن اإليكاو سياسة مع

 الشركاء، مع التفاعل طرائق بشأن محّددة وٕارشادات المماثلة، والترتيبات التفاهم ومذكرات االتفاقات بشأن العامة األمانة

                                                           
 والصـفحات ٩، الصـفحة ١٨/٥/٢٠١٨، ٢٠١٧بات منظمـة الطيـران المـدني الـدولي، تـدقيق البيانـات الماليـة لعـام انظر تقرير المراجع الخـارجي لحسـا ٢٨
  .II-4و  I-17، الصفحتينAdd. 1 ، اإلضافةC-WP/14748وورقة العمل  ٢٣-١٩
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 االستراتيجية الشراكات تعزيز في المبادرات هذه عدتسا أن المتوقع ومن. المستفادة الدروس على والبناء النتائج، عن واإلبالغ

  .وتقويتها االستراتيجية وأهدافها االيكاو أعمال خطة تدعم التي
  اإلطار العام للضمانات والضوابط الداخلية  - ج

 هذه وتشمل. الداخليين الحسابات مراجعي معهد وضعه الذي "الدفاع الثالثة خطوط" نموذج اإليكاو اعتمدت  -١٠٢
 إدارة في تتخصص أو تشرف التي الوظائف) ب(و المخاطر؛ تملك التي التشغيلية اإلدارة) أ: (بحسب الترتيب الثالثة، طالخطو 

  الداخلي. التدقيق وهي مستقلة، ضمانة توّفر التي الوظائف) ج(و االمتثال؛ مثل المخاطر،
 لنظام الرئيسية األهداف لتحقيق والهيكل نضباطاال وتوفير المراقبة بيئة تهيئة عن مسؤولة العليا اإلدارة مجموعة  -١٠٣

في  المؤسسية واإلطار العام للضمانات المخاطر بسجل المعنية الفرعية المجموعة مع المجموعة وتتعاون. الداخلية المراقبة
طريقة  بشأن األمانة إلى اإلرشادات لتقديم المجلس أنشأها التي مجموعة عمل نظم اإلدارة والكفاءة، إشراف تحت اإليكاو،
 وتقييم تحديد كيفية حول وكذلك المستقبل في للضمانات واإلطار العام لاليكاو المؤسسية المخاطر سجل مالءمة مدى معالجة
  ٢٩للمنظمة. العامة والعمليات والمشاريع البرامج بتنفيذ المرتبطة المخاطر ورصد
اإلطار العام للضمانات "ال وصيانة  إعدادفإن  المذكورة أعاله، الفرعية المجموعة نصادر ع لتقريرووفقاً   -١٠٤

على أنها تكلفة  العام للضماناتإلطار لُينظر إلى الموارد واألنشطة المخصصة و . ٣٠يوليان األهمية المناسبة" حاليًا في اإليكاو
مستويات مناسبة  فلكي الضماناتالداخلية و  للضوابط متينأكثر من كونها وسيلة إلدارة المخاطر الرئيسية والحفاظ على إطار 

  ٣١من المساءلة والشفافية.
 البيان ويوفر. الخارجي المراجع وتقارير المالية البيانات في وارد الداخلية، الضوابط بشأن بياناً  اإليكاو اعتمدت  -١٠٥

 اخليةالد التدقيق عمليات من كل في المحدد النحو على للمخاطر والتعرض الداخلية، الضوابط حالة تغطي قيمة معلومات
 مخرجات عن جميع العامة المسؤولية وتقع ٣٢.المذكورة الضعف أوجه من للتخفيف اإلدارة تتخذها التي والتدابير والخارجية،

  المهمة.  هذه في العام األمين والشراكات والتنسيق االستراتيجي التخطيط مكتب ويدعم. العام األمين عاتق على اإليكاو أمانة
 ذلك في بما لوحظ، فقد الصحيح، االتجاه في خطوة يمثل “الدفاع الثالثة خطوط” نموذج اعتماد أن حين وفي  -١٠٦
 هذه لطريقة عمل أفضل فهم خالل من العامة اإلدارة تحسين يمكن أنه والمراجعة، للتقييم االستشارية للجنة السابقة التقارير في

 في الثالثة الدفاع خطوط حول إعالمية جلسة اإلدارة تنظم أن ُيقترح الصدد، هذا وفي. العملية الممارسة في الثالثة الخطوط
 نموذج الطريقة التي تّم فيها تصميم لتوضيح العليا، اإلدارة لمجموعة كامل اجتماع سياق في المثال سبيل على اإليكاو،

  .االيكاو في وتشغيله وتملكه" الثالثة الدفاع خطوط"
  إدارة المخاطر  -د

". الدفاع الثالثة خطوط" نموذج مع تمشيا المخاطر إلدارة عملية اإليكاو اعتمدت أعاله، على النحو المشار إليه  -١٠٧
 لنظام األساسية األهداف لتحقيق والهيكل االنضباط وتوفير الضوابط بيئة إنشاء عن المسؤولة هي العليا اإلدارة ومجموعة
 بالمدخالت يتعلق فيما اإلدارات مع التنسيق عن مسؤول والشراكات والتنسيق االستراتيجي التخطيط ومكتب. الداخلية المراقبة

                                                           
. الوثيقـة متـوفرة علـى الموقـع I-15 ، الصـفحة٣١/١٢/٢٠١٦انظر البيانات المالية وتقارير المراجع الخارجي للحسابات عن السنة المالية المنتهية في  ٢٩

  . www.icao.int/publications/Documents/10089_en.pdf: التالي
  .V5 كاو التابعة لمجموعة عمل نظم اإلدارة والكفاءةالمجموعة الفرعية المعنية بسجل المخاطر المؤسسية واإلطار العام للضمانات في اإلي ٣٠
  المرجع نفسه. ٣١
  المرجع نفسه. ٣٢
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على نحو يتسم  عملها ضمان عن والمسؤول المخاطر إدارة عملية مالك أنه كما. المؤسسية المخاطر سجل في والتغييرات
  بالفعالية.

. بانتظام للمرجعةتخضع  حية كوثيقة وُيعامل واإلبالغ المؤسسية اإلدارة أداة في المخاطر بسجل االحتفاظ يتم  -١٠٨
 اإلبالغ ويجري الناشئة، القضايا جانب إلى والخارجية الداخلية التغييرات من كل عكس إلى المخاطر الُمشار إليها فيه وتهدف

 أيًضا بها واالحتفاظ المجلس إلى تقديمها يتم التي المرحلية العام األمين تقارير خالل من عن أّي تغييرات جوهرية تلحق به
  ة.األدا على
 والتعليق التخفيف عمليات وجودة العمل نتائج على اإلشراف في المخاطر بإدارة يتعلق فيما المجلس دور يتمثل  -١٠٩
  .المؤسسية للمخاطر النهائية ويقوم المجلس بإقرار القائمة. فيها للنظر المعروضة عليه المخاطر ومعالجة عليها،
 تقديم يلزم والمراجعة، للتقييم االستشارية اللجنة الحظت وكما. خاطرالم إدارة عملية جودة تحسين مواصلة ينبغي  -١١٠
 المخاطر سجالت بين والتفاعل المنتظمة المخاطر سجل استعراض عمليات بجودة يتعلق فيما والضمانات األدلة من مزيد

 مثل واالتصاالت، المعلومات بتكنولوجيا المتعلقة المخاطر مجال في المثال، سبيل على. وتلك الخاّصة باإلدارات المؤسسية
 مراقبة في الضعف أوجه على جيًدا مثاالً  والمراجعة الداخلية التقييم لمكتب اإللكتروني األمن تقرير ُيعد اإللكتروني، األمن

 المخاطر في في عملية إدارة بالكامل دمجها يتم لم ولكن المنظمة بالنسبة إلى مخاطر وّلدت التي المعلومات تكنولوجيا
  ٣٣ظمة.المن

 المؤسسية المخاطر لمعايير المتكافئ غير التطبيق الخارجي المراجع أشار إليها التي األخرى المسائل بين ومن  -١١١
 المقر في المخاطر تقييم عملية تطبيق يتم الحاضر، الوقت ففي ٣٤.اإلقليمية المكاتب في المخاطر لتقييم عمليات وجود وعدم
بأقاليمها والتي  الخاصة المخاطر تحديد في تشارك ال إّال أّنها المخاطر سجالت بوجود اإلقليمية على علم والمكاتب. فقط

 اإلقليمية المكاتب جميع في المخاطر إلدارة مماثلة إقامة عملية الخارجي المراجع واقترح. برامجها تنفيذ على بإمكانها التأثير
  .عليها والرد بها والتنبؤ عنها تنجم قد محتملة أضرار المختلفة وأي المخاطر فهم من لتمكينها
 جميع في للمخاطر شاملة عمليات تقييم بإجراء التزامها إلى العامة األمينة أشارت الشواغل، هذه ضوء وفي  -١١٢

 ومساءلة اإليكاو كافة أنشطة على مستوى للمخاطر جميع أوجه التعرض مراعاة لضمان اإليكاو وعمليات اإلقليمية المكاتب
  ٣٥اإلدارة.
 من المخاطر سجل تنسيق في النهج الذي ينطلق من القمة إلى القاعدة المتبع حالياً  بشأن شواغل أثيرت وقد  -١١٣
 بسجالت المكتب بتزويد اإلقليمية اإلدارات والمكاتب تقوم بأن وأوصي. مكتب التخطيط االستراتيجي والتنسيق والشراكات جانب

 أجل من جماعي، بشكل المخاطر بتقييم تابعة للمكتب تركيز لمجموعة ماحللس موّحد شكل في الفردية الخاّصة بها المخاطر
  ٣٦األكبر. األثر لها يكون أن المحتمل من التي لتلك األولوية ومنح" مشتركة مخاطر موضوعات" في تنظيمها

                                                           
  المرجع نفسه. ٣٣
. الوثيقـة متـوفرة علـى الموقـع I-16 ، الصـفحة٣١/١٢/٢٠١٥انظر البيانات المالية وتقارير المراجع الخارجي للحسابات عن السنة المالية المنتهية في  ٣٤

انظر أيضًا البيانات المالية وتقارير المراجع الخارجي للحسابات عن السنة المالية . www.icao.int/publications/Documents/10067_en.pdf: التالي
  .I-16–18 ، الصفحات٣١/١٢/٢٠١٦المنتهية في 

  .٧-١-٢، الفقرة ٢٠١٧للتقييم والمراجعة لعام انظر تقرير اللجنة االستشارية  ٣٥
  المرجع نفسه. ٣٦
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 اللجنة عربتأ المخاطر، إدارة من حيث والمجلس اإلدارة بين والمسؤوليات لألدوار العام بالتوزيع يتعلق وفيما  -١١٤

 إلزالة سلطته من متأكد يظل غير والشراكات والتنسيق االستراتيجي التخطيط مكتب ألن قلقها عن والمراجعة للتقييم االستشارية
  ٣٧السجل، بما أّن المجلس هو َمن يقّر قائمة المخاطر النهائية. المخاطر التي سبق أن اُتفق عليها من

 إلى وأشاروا المخاطر، بإدارة يتعلق فيما إضافية شواغل مقابالت معهم ريتأج الذين األشخاص من عدد وأثار  -١١٥
 بعض وغابت عنه مكتمل غير المخاطر سجل وأن اإليكاو في األولية مرحلته في يزال ال المؤسسية المخاطر إدارة مفهوم أن

 جودة على أثر المخاطر موظفي يروظيفة كب وجود وعدم الناضجة المؤسسية المخاطر إدارة لغياب وكان. الرئيسية المخاطر
 إدارة عملية عن والمساءلة كما أّدى ذلك إلى تخفيف المسؤوليات المهنية للمعايير االمتثال وعلى المخاطر إدارة عملية

  المخاطر.
 في للمخاطر الشامل التقييم ودعم لتوجيه المخاطر إدارة في الخبرة ذوي من خارجي باستشاري اقُترحت االستعانة  -١١٦

 لضمان وذلك العامة، األمينة جانب من المتوخى النحو على اإلقليمية، والمكاتب الرئيسي المقر من كلّ  يغّطي بما اإليكاو،
 شأن ذلك ومن. المتوخاة التخفيف تدابير مع مراعاة ذلك، بناًء على المخاطر سجل تحديث وينبغي. المهنية المعايير استيفاء

 الفعلي للتعرض أكمل وأدقّ  صورة وٕاعطاء المعيارية الممارسات مع متسقاً  المنظمة يف المخاطر سجل جعل على المساعدة
  المنظمة. في للمخاطر

وتوّلي  المخاطر للقيام بوظيفة كبير موظفي أحد كبار المديرين تعيين ُيقترح المهنية، للمعايير االمتثال لضمان  -١١٧
 للمدير الوظيفي الوصف ضمن اإلضافية المسؤولية هذه إدراج نبغيوي. المؤسسية في المنظمة المخاطر إدارة برنامج قيادة
  ضمن اختصاصاته. أو

  من المتوّقع أن تؤّدي التوصية التالية إلى تعزيز برنامج إدارة المخاطر المؤسسية في المنظمة.  -١١٨
  ٤التوصية 

يكاو، يغّطي كّل من المقّر والمكاتب تقييمًا شامًال للمخاطر في اإل ٢٠٢٠ينبغي لألمينة العامة أن تجري بحلول نهاية 
  اإلقليمية. وينبغي تحديث سجّل المخاطر بناًء على ذلك، مع تضمينه اإلجراءات التخفيفية المتوخاة.

  اإلدارة القائمة على النتائج  - ه
النتائج،  ، أحرزت اإليكاو تقدمًا في تطبيق اإلدارة القائمة على٢٠٠٧منذ تقرير وحدة التفتيش المشتركة لعام   -١١٩

  السّيما من خالل إعداد خّطة األعمال والميزانية البرنامجية والخطط التشغيلية.
نهج ) ٢٠١٩-٢٠١٧للفترة الثالثية الحالية (تتبع كّل من الميزانية القائمة على النتائج وخطة أعمال اإليكاو   -١٢٠

ة والموارد والعمليات والقياسات من أجل تحسين عملية وتدمج في ذلك بين العناصر االستراتيجي ،اإلدارة القائمة على النتائج
صنع القرار وتعزيز الشفافية والمساءلة. ويرّكز هذا النهج على تحقيق النتائج من خالل إطار إدارة األداء المؤسسي الذي يتألف 

وسجّالت المخاطر،  من جميع عناصر خطة أعمال اإليكاو، بما في ذلك خطط التشغيل، ومؤشرات األداء المؤسسي الرئيسية
تواصل اإليكاو من خاللها القيام برصد وتعزيز أدائها وخضوعها للمساءلة فيما يتعلق بتنفيذ توجيهات الجمعية العمومية، سالتي 

                                                           
  .٤، الصفحة ٢٠١٨، تقرير اللجنة االستشارية للتقييم والمراجعة لعام C-WP/14815 انظر ورقة العمل ٣٧
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ة ويجري حاليًا إعداد خّطة األعمال والميزانية البرنامجية للفترة الثالثي ٣٨األمر الذي يزيد بالتالي من كفاءة اإليكاو وفعاليتها.
  باتباع نهج اإلدارة القائمة على النتائج. ٢٠٢٢-٢٠٢٠
الوثيقة األساسية للمنّظمة وتراعي جميع األنشطة المقررة التي  ٢٠٢٢-٢٠٢٠تمّثل خّطة األعمال للفترة الثالثية   -١٢١

نتائج وتستخدم ينبغي أن تضطلع بها اإليكاو، بصرف النظر عن مصدر التمويل. وتتبع الخّطة نهج اإلدارة القائمة على ال
الهيكلية عينها المستخدمة في خّطة األعمال الحالية، أي البناء على رؤية المنّظمة ومهّمتها وأهدافها االستراتيجّية الخمسة، 
باإلضافة إلى األولويات العشر الرئيسية التي توازيها بغرض التقّدم نحو تحقيق النتائج الخمس عشرة المتوقعة والتي ُتعزى إلى 

  ف االستراتيجية، فضًال عن النتائج العشر المتوقعة والتي ُتعزى إلى االستراتيجيات الداعمة.األهدا
 خمسة إلى النتائج القائمة على اإليكاو البرنامجّية ميزانية تنقسم باإليكاو، األعمال الخاّصة خطة إلى استناداً   -١٢٢
 متوقعة واحدة نتيجة واستراتيجية هدف كل ويتضّمن. مالاألع على غرار خطة داعمة، استراتيجيات وعشر استراتيجية أهداف
 في البياني الرسم ويوضح. االستراتيجية مستوى وعلى هدف لكل البرنامج مستوى على التمويل تخصيص ويتم. األقل على

  أعاله. المذكورة العناصر بين الصلة الوثيقة بهذه الثاني المرفق
 االستراتيجية األهداف مختلف تنفيذ حالة لرصد ُتستخدم التي المؤسسية، الغواإلب اإلدارة أداة اإليكاو استحدثت  -١٢٣

بالنسبة إلى  األداء عن عامة لمحة واإلدارة للمجلس ويوّفر ذلك. المجلس إلى النتائج بتلك تقرير ورفع الداعمة واالستراتيجيات
 الذي والشراكات، والتنسيق االستراتيجي لتخطيطا مكتب قبل من ورصدها وعناصرها األداة إدارة وتجري. واستراتيجية هدف كل
 اإلقليميين المديرين لمساعدة بها الخاصة العمل خطط تنسيق خالل من اإلقليمية والمكاتب المقر بين الجهود بتنسيق أيًضا يقوم
  االتساق. لضمان المجلس المرفوعة إلى التقارير إعداد في

لى النتائج من خالل إعداد مؤشرات األداء المؤسسي الرئيسية. وتشكل هذه وُأحرز تقّدم باتجاه اإلدارة القائمة ع  -١٢٤
أعلى مستوى من النتائج المنشودة المنصوص عليها في خطة أعمال اإليكاو وتهدف إلى قياس مدى فعالية اإليكاو المؤشرات 

سهيالت، والتنمية االقتصادية للنقل من حيث األهداف االستراتيجية (أي السالمة، وسعة وكفاءة المالحة الجوية، واألمن والت
الجوي، وحماية البيئة) فضال عن أداء المنظمة فيما يخص استراتيجيات الدعم (أي الموارد البشرية والمالية، والتعاون الفني 

  ٣٩.والمساعدة الفنية، والخدمات اللغوية، وٕادارة شؤون الجهات المعنية)
 أداةألداء المؤسسي الرئيسية، أُدرجت لوحات لمتابعة األداء في ولرصد التقدم المحرز في مجال مؤشرات ا  -١٢٥
أُعّدت لوحات عامة لمتابعة االتجاھات إلظھار تطور مؤشرات األداء المؤسسي  ،٢٠١٨المؤسسية. وفي عام  واإلبالغ اإلدارة

ً على مدى خمس سنوات. وتظھر ھذه اللوحات في أداة اإلدارة واإلبالغ المؤسسي ً الرئيسية سنويا  ذلك، على وعالوة .ة أيضا
  ٤٠نواتجها. حالة بشأن يتضّمن آخر المعلومات السنة مدار على بهم الخاصة البرامج ألداء ذاتًيا تقييًما المديرون يقدم
، أجرى فريق التنفيذ واالستراتيجية والتخطيط تحليًال لمؤشرات األداء المؤسسي الرئيسية، بناًء ٢٠١٨وفي عام   -١٢٦

لتحسين اإلجراءات والجداول الزمنية  ، وأوصى بسلسلة من التدابير لكي ينظر فيها المجلس بشأن طرق٤١على طلب المجلس

إنشاء خط اتصاالت بين الفريق . واقترح الفريق، في جملة أمور أخرى، ما يلي: (أ) لتحديث مؤشرات األداء المؤسسي الرئيسية
من اللجان، حسب االقتضاء، لتسهيل ما تضطلع به هذه اللجان من  ورؤساء اللجنة المالية ولجنة الموارد البشرية وغيرهما

أنشطة منتظمة لرصد وتقييم األداء؛ (ب) استخدام مؤشرات األداء المؤسسي الرئيسية ولوحات متابعتها كمصدر معلومات هامة 

                                                           
  .٢-٦-٢، الفقرة A39-WP/75 انظر ورقة عمل الجمعية العمومية ٣٨
  .٢، الصفحة C-WP/14787 انظر ورقة العمل ٣٩
  .٣-٢-٣ع نفسه المرج ٤٠
  .C-DEC 213/3 انظر موجز قرارات المجلس ٤١
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لس والجمعية العمومية بتأييد أو مؤشرات بعد قيام المجالأثناء صياغة ميزانية الفترة الثالثية القادمة؛ (ج) استعراض وتعديل 

مراجعة الخطط العالمية لإليكاو؛ (د) تتبع مؤشرات األداء المؤسسي الرئيسية في الزمن الحقيقي وبوتيرة التحديث المطبقة على 
  ٤٢كل مؤشر منها في أداة اإلدارة واإلبالغ المؤسسية.

 اإلدارة مبادئ مع تمشيا المنظمة أداء وتتبع صدلر  فعالة طريقة ستوفر إذ أنها المقترحات، هذه المفتش يدعم  -١٢٧
 بناءً  في المستقبل األعمال وخطط الميزانيات إعداد تحسين على أيًضا الماضي األداء تحليل وسيساعد. النتائج على القائمة
  ٤٣المجلس. في القرارات اتخاذ عملية وتسهيل مرتدة معلومات حلقة مع إنشاء واألدلة، البيانات على
 ليسا الرئيسية إذ أشار إلى أّنهما األداء مؤشرات ورصد تعريف بشأن للحسابات شواغل الخارجي المراجع رأثا  -١٢٨
 واألهداف األهداف حيث من إقليمي مكتب كل والية تختلف قد التحديد، وجه فعلى. اإلقليمية في الوقت الراهن للمكاتب مثاليين
 وال فضفاضة جدًا، اإلقليمية للمكاتب الحالية المؤشرات واعتُبر أنّ . تحديداً  رأكث مؤشرات إنشاء يقتضي قد ما المحددة، الفرعية
 ورغم. مئوية كنسبة إقليم لكل واألمن السالمة لتدابير الفّعال التنفيذ مستوى متوسط أساس على إالّ  اإلقليمي المكتب أداء تقّيم
 لألهداف أفضل إطار إنشاء ينبغي المحددة، إّال أّنه يميةاإلقل االحتياجات على بناءً  تختلف معين إقليمي مكتب أي مهمة أنّ 

 كيفية يحدد الحق داخلي إجراء وينبغي وضع اإلقليمية، والمكاتب الرئيسي المقر بين عليها واالتفاق للقياس القابلة االستراتيجية
 مستقل مكتب وجود المؤشرات رصد وسيقتضي. والجهة التي تقوم بذلك الرئيسية، األداء مؤشرات خالل من األهداف هذه رصد

 لألهداف إطار على المقر مع االتفاق ينبغي. المحددة األهداف تحقيق بشأن والنوعية الكمية البيانات جمع عن مسؤول
 مع يتماشى بما محددة رئيسية أداء مؤشرات وضع كما ينبغي اإلقليمية، خاص بالمكاتب للقياس القابلة االستراتيجية

أداة اإلدارة واإلبالغ  خالل من ذلك في بما والقيام فيما بعد برصدها، إقليمي، مكتب لكل المحددة فرعيةال واألهداف األهداف
  المؤسسية.

  الهيكل التنظيمي  - و
يرفع مدراء ورؤساء إدارات اإليكاو ومكاتبها في المقّر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية تقاريرهم مباشرًة إلى األمين   -١٢٩

ط التنظيمي الوارد في الملحق األول بهذه الوثيقة خطوط التسلسل اإلداري والمساءلة في المقّر الرئيسي العام. ويوضح المخط
  والمكاتب اإلقليمية.

، ُأدخل عدد من التغييرات على هيكل ٢٠٠٧ومنذ االستعراض الذي أجرته وحدة التفتيش المشتركة في عام   -١٣٠
عبر  ٢٠١٣وقد ُعززت إدارة المالحة الجوّية وٕادارة النقل الجوي في عام  اإليكاو، كما ينعكس ذلك في الهيكل التنظيمي.

استحداث ثالث وظائف من رتبة نائب مدير في كّل إدارة. وُأدمج مكتب العالقات الخارجية التابع للمنّظمة ضمن إدارة الشؤون 
راتيجيات واألولويات العامة والشاملة بين مختلف القانونية. وُأنشئ مكتب التخطيط االستراتيجي والتنسيق والشراكات لتنسيق االست

اإلدارات والمكاتب، بما في ذلك المكاتب اإلقليمية. وُعززت المكاتب اإلقليمية لإليكاو كما ُأنشئ مكتب إقليمي فرعي في بيجين. 
 سّيما من خالل وضع إجراءات وتّم توطيد أوجه التآزر بين اإلدارات، بما في ذلك إدارة التعاون الفّني، والمكاتب اإلقليمية، ال

  تشغيلية للمكاتب اإلقليمية توّفر اإلرشادات والتدابير التنسيقية المتعّلقة بالمساعدة الفنّية والتنسيق الفني.
وكانت إحدى المسائل المثارة تتعّلق بالتحديد الواضح لألدوار والمسؤوليات فيما يخّص تنفيذ األنشطة، ال سّيما   -١٣١

رئيسي والمكاتب اإلقليمية. وُتعتبر المكاتب اإلقليمّية الذراع التنفيذية لإليكاو في األقاليم، ويكمن تفويضها الرئيسي بين المقّر ال
في التنفيذ وتوفير الدعم للدول المعتمدة. كما أّنها تمّثل األمين العام على المستوى اإلقليمي وتحافظ على االتصاالت المتواصلة 

                                                           
  .٤-٣، الصفحتان C-WP/14787 انظر ورقة العمل ٤٢
  .C-WP/14592 انظر ورقة العمل ٤٣
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لمعنية. وقد لوحظ أّن الخطوط الفاصلة تصبح غير واضحة في بعض األحيان إذ أّن بعض اإلدارات في مع الدول في األقاليم ا
المقّر الرئيسي تشارك أيضًا في أنشطة التنفيذ، على سبيل المثال، في مجال القضايا البيئية. ومن حيث المبدأ، ُيعهد إلى المقّر 

إلقليمية بالقيام بأنشطة التنفيذ والتواصل مع الدول في األقاليم. وقد شّكل رسم بوضع القواعد القياسية واإلرشادات وٕالى المكاتب ا
الحدود الفاصلة تفاديًا الزدواجية الجهود موضوع نقاش مستمّر منذ فترة طويلة. وأشار عدد من األشخاص الذين تّمت مقابلتهم 

األدوار وتوضيحها. ومن شأن تفادي ازدواجية األدوار  في المقر وفي المكاتب اإلقليمية إلى أّنه قد يكون من المجدي استعراض
  وتحسين التنسيق في تنفيذ البرامج تحرير الموارد التي يمكن عندئٍذ استخدامها لتعزيز المقّر والمكاتب اإلقليمية.

ع به المكاتب وفي هذا السياق، ُأثيرت مسألة المستوى المالئم من القدرة االستيعابية والموارد الذي ينبغي أن تتمتّ   -١٣٢
اإلقليمية لتوفير أنشطة التنفيذ والدعم للدول األعضاء. فعلى سبيل المثال، منح أحد المكاتب اإلقليمية تفويضًا لدعم أكثر من 

دولة في المسائل المتعّلقة بالبيئة أو األمن فيما لديه فقط خبير واحد أو خبيران في المجال المعني يطرح صعوبًة فعلّية.  ٢٥
ض الدول األعضاء توّقعات تفوق ما يمكن للمكاتب اإلقليمية توفيره لدعمها. وهناك منّظمات إقليمّية أخرى قوّية وجّيدة ولدى بع

الموارد تعنى أيضًا بمسائل الطيران، ما يؤّدي إلى قيام بيئة صعبة ومعّقدة على الصعيدين التشغيلي والسياسي. وفي حين أّن 
تي لديها تفويض في مجال الطيران المدني الدولي، إّال أّن هناك نقاش مستمّر ضمن الرابطات اإليكاو هي المنّظمة الوحيدة ال

والمجموعات اإلقليمية األخرى التي لدى بعضها موافق سياسّية بالغة التشّدد بشأن دور المكاتب اإلقليمية ضمن األقاليم على 
ّدة للتكّيف وتوفير الخدمات في هذه البيئة سريعة التغّير والديناميكية وجه العموم. وكما ُأشير آنفًا، ينبغي لإليكاو أن تكون مستع

للحفاظ على مالءمتها لواقع الحال وتوفير القيمة المضافة والخدمات التي تتوقعها دولها األعضاء والجهات المعنية األخرى في 
  األقاليم.
الفني وٕادماجها ضمن التنفيذ العام للبرامج. وقد ُأحرز كما تّم أيضًا التطّرق إلى مسألة التعاون مع إدارة التعاون   -١٣٣

تقّدم، بما في ذلك من خالل عمل مكتب التخطيط االستراتيجي والتنسيق والشراكات وتحديث المكاتب اإلقليمية، يتيح إرشادات 
، وتحسين التعاون فضلى وأكثر تفصيًال. إّال أّنه ما زال هناك حاجة إلى دمج اإلدارة بطريقة فضلى ضمن هيكل األمانة

واالتصاالت وتوضيح أدوار ومسؤوليات اإلدارات والمكاتب من حيث تنفيذ األنشطة. وكما ُأشير إلى ذلك في تقييم ُأجري في 
" السائدة في المنّظمة والتنافس على منعزلة معاداخل صو  العمل، هناك مشكلة مرّدها إلى "ثقافة البيروقراطية و ٢٠١٦عام 

  ٤٤التعاون وبالتالي التنسيق عبر اإلدارات أقّل جدوى. الموارد، مما يجعل
لقد قامت األمانة العامة، نزوًال عند طلب المجلس، بإعداد تقرير عن استعراض هيكل األمانة العامة، لمناقشته   -١٣٤

دعم الذي توفره ال ولزيادة ةتكرر م تكونأي وظائف قد  وحّددت الدراسة الفرص المتاحة لترشيد ٢١٥.٤٥في المجلس أثناء دورته 
الفنية. ومن المتوّقع أن  والمساعدة الفنيلتعاون االتي تجريها في مجال  األنشطة، من خالل للجوانب التنفيذيةالمنظمة حاليًا 

في  المتماثلةالوظائف  تجميعمزيد من الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة من خالل ال لتحقيقفرصة  المقّدمة المقترحات تتيح
  ٤٦األنشطة المتكررة. وٕالغاء مكان واحد

األنشطة المتعلقة باستدامة  وكلّ  القياسية القواعد لوضعفي مكتب واحد  التقنينمهام  كلتجميع  واقترح التقرير  -١٣٥
ًا . كما اقترح أيضالتنفيذ إدارة وكّل أنشطة التنفيذ ضمن إدارة ُتدعى المستدام الجوي النقل إدارة باسم إدارةالنقل الجوي في إطار 

  ٤٧.ةالعام ةمباشرة إلى األمين تقاريرهيرفع  إنشاء مكتب مشترك لرصد ورقابة الطيران

                                                           
٤٤  EVA/2016/1 ٨، مكتب التقييم والمراجعة الداخلية، تقرير بشأن تقييم احتياجات الدول األعضاء وتوقعاتها، الصفحة.  
  .C-WP/14786 انظر ورقة العمل ٤٥
  .٥-١إلى  ٣-١المرجع نفسه، الفقرات  ٤٦
  .٧-٣إلى  ٢-٣المرجع نفسه، الفقرات  ٤٧
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في هيكل األمانة العامة على أساس الخطوط الوظيفية، على النحو  التدريجيل تحوّ المن شأن وبحسب الدراسة،   -١٣٦

التنسيق الرفيع المستوى ب الذي يسمح األفقي يدار اإل العملالمبين أعاله، أن يزيد موارد المنظمة إلى الحد األقصى من خالل 
 عبرومن شأن هذا التحول أن يعزز المشاركة القوية والتعاون . منعزلة معاداخل صو  العملعن عقلية  واالبتعادبين المديرين 
المتوقع أن ن م. وستستفيد بعض المجاالت اإلدارية أيضًا من إدخال بعض التعديالت على موقعها التنظيمي. و أقسام المنظمة

 مكانتها تتبّوأ كيفي المستقبل  اإليكاو رسالةمع  توافقاً أكثر  العامةألمانة اهيكل  جعليؤدي االقتراح المذكور أعاله إلى 
الظروف المتغيرة  لمواكبةلهيكل مرونة أكبر اوستوفر التنقيحات المقترح إدخالها على  .منتدى عالمي للطيران المدني الدوليك
في تركيز جهود تعبئة الموارد لتصبح أكثر استجابة لالحتياجات كما أّنها ستساعد . نحو أفضل للقضايا الناشئة االستجابة علىو 

  ٤٨.المتطورة للدول األعضاء
الكثير من المسائل المذكورة آنفًا والتي ُسّلط عليها الضوء في دراسة األمانة العامة ُطرحت أيضًا على نظر   -١٣٧

ي االستعراض الذي أجرته، على النحو الُمشار إليه أعاله. وتّم على وجه الخصوص ذكر الحاجة وحدة التفتيش المشتركة ف
إلى توضيح األدوار والمسؤوليات بين اإلدارات والمكاتب وأيضًا بين المقّر والمكاتب اإلقليمية بوصفه مجال يقتضي المزيد 

عزيز االندماج ما بين إدارة التعاون الفني والمكاتب من التحسين. ومن شأن إضفاء المزيد من الوضوح في هذا المجال ت
اإلقليمية على مستوى التنفيذ العام للبرامج، وتحسين التنسيق والتعاون بين أقسام المنّظمة وتحقيق الكفاءات. وتجدر 

تنظيمي لإليكاو استعراض الهيكل ال ٢٠٠٧اإلشارة إلى أّن وحدة التفتيش المشتركة كانت قد اقترحت أيضًا في تقريرها لعام 
  وترشيده باالستناد إلى تقييم شامل.

  المسائل األخرى  -ز
 حّيز وتخصيص إيجاد في صعوبات تواجه األمانة العامة بأن المشتركة التفتيش وحدة ُأبلغت االستعراض، خالل  -١٣٨

 ومن. دام عدد من المكاتبالمجلس استمّروا باستخ في سابقين أعضاء إذ أنّ  اإليكاو، مقر في الجدد المجلس لمكاتب أعضاء
  .الوضع تفاقم إلى عضوا ٤٠ إلى ٣٦ من المجلس أعضاء عدد في المقترحة الزيادة تؤدي أن المرّجح
 إلى لتقديمها المجلس ألعضاء مكتبي حيز لتخصيص إجراءات بإعداد العامة األمينة تقوم أن المفتش يقترح  -١٣٩

  .فيها المجلس كي ينظر

    

                                                           
  .١-٥إلى  ٨-٣المرجع نفسه، الفقرات  ٤٨
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  البشريةإدارة الموارد  -خامسا
في المائة من الميزانية  ٧٨منظمة. وترتبط حوالي ال من أرصدة تمثل القوى العاملة لدى اإليكاو رصيدا أساسيا  -١٤٠

  ٤٩الحالية بتكاليف الموارد البشرية.
عدته في مجال إدارة الموارد البشرية وٕاطار إدارة الموارد البشرية الذي أ الموحد ألمم المتحدةا تتبع المنظمة نظام  -١٤١

العامة جمعية الاإليكاو مع القرارات الصادرة عن  الموظفين في وتتسق مدونة خدمة .)(ICSC"اللجنة الدولية للخدمة المدنية" 
 ألمم المتحدةام نظا وتعممها على )(ICSC"اللجنة الدولية للخدمة المدنية" التي تحددها وتنشرها الخدمة لألمم المتحدة وشروط 

  .الموحد
المنظمة وقدمت عددا من التوصيات المرتبطة بإدارة حالة  ٢٠٠٧ت وحدة التفتيش المشتركة في عام استعرض  -١٤٢

 نالرواتب وترقية الموظفيوجداول ال سيما بالنسبة إلى المساواة بين الجنسين والتمثيل الجغرافي العادل والتدريب  ،الموارد البشرية
الرواتب مع النظام الموحد لألمم المتحدة جداول مثل اتساق  ،ن هذه التوصياتنفذت اإليكاو عددا مو . وتنمية قدراتهم وتدريبهم

  وسجلت تقدما في المسائل األخرى.
ال  ،مجاالتالعديد من العلى الرغم من التقدم المذكور أعاله، تحتاج المنظمة إلى مزيد من التحسينات في و   -١٤٣

لين غير الموظفين والتمثيل الجغرافي والمساواة بين الجنسين وٕاجراءات سيما في القوى العاملة والتخطيط للتعاقب وتوظيف العام
الموارد البشرية على إلدارة ستستفيد اإليكاو إذا ما اعتمدت استراتيجية و . وتنمية قدراتهم وتدريبهمالتوظيف وترقية الموظفين 

  ملة.شاو  استراتيجيةمعالجة المسائل المذكورة أعاله بطريقة  من أجل مستوى المنظمة
 استراتيجية إدارة الموارد البشرية   - أ

منذ ين العاملفي عدد  زيادةبشكل عام تظهر  .شخصاً  ١ ٠٣٩، بلغت القوى العاملة لدى اإليكاو ٢٠١٧في عام   -١٤٤
ازداد عدد ، هنفس . وفي الوقت٢٠١٧في عام  ٦٩٨إلى  ٢٠١٠في عام  ٧٢٣. وقد انخفض عدد الموظفين من ٢٠١٠

، ٢٠١٧. وفي عام ٢٠١٧في عام  ٣٤١إلى  ٢٠١٠في عام  ١٦٣فارتقى عددهم من ، زيادة ملحوظة وظفينالعاملين غير الم
  ٥٠في المكاتب اإلقليمية. يعملون موظفا) ١٧٨حوالي ثلث الموظفين (كان 
دد عمجموع وبلغ المتعاقدين والمعارين. و  من العاملين غير الموظفين مثل المستشارينكبيرا توظف اإليكاو عددا   -١٤٥

 مجموعبمعارا)، مقارنة  ٩٥متعاقدا وو  مستشارا ٢٤٦( ٢٠١٧عامال في عام  ٣٤١في المقر وفي المكاتب اإلقليمية هؤالء 
، وبناء عليه ٥١).٣في المائة بالسنة) (انظر الجدول  ١٧زيادة بنسبة معدل (أي  ٢٠١٦في عام  ٣٠٧و ٢٠١٥في عام  ٣٤٦
دوالرا  ٥ ٥٤٠ ١٣١بلغت دوالرا كنديا، بعد أن  ٨ ٤٧٩ ٦٨٤المتعاقدين إلى و  ينالنفقات السنوية المرتبطة بالمستشار  تارتفع

في  ٣٣نحو المتعاقدون والمعارون و  . ويمثل المستشارون٢٠١٦في عام  اكندي ادوالر  ٧ ١١١ ٨٩١و ٢٠١٥كنديا في عام 
 نو المستشار شكل حين  ٢٠١٠عام أرقام زيادة كبيرة مقارنة مع ذلك  يمثلو مجمل القوى العاملة في اإليكاو. تقريبا من المائة 

  في المائة من مجموع القوى العاملة  ١٨نسبة  في المائة) ٢ن (و في المائة) والمعار  ١٦ن (و المتعاقدو 
  

  ٣الجدول 

                                                           
 ٢، صفحة C-WP/14789انظر ورقة عمل المجلس  ٤٩
 ٢-٢، الفقرة C-WP/14754انظر ورقة عمل المجلس  ٥٠
 .٢٠١٦في عام  ١ ٤٨٣و ٢٠١٥في عام  ١ ١٧٣مقارنة مع  ٢٠١٧شهر في عام  ١ ٧٧٠قد ارتفع عدد أشهر عمل المستشارين والمعارين إلى  ٥١
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  يكاوالقوى العاملة لإل

 ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ مجموع القوى العاملة

 698 684 676 676 675 698 700 723  الموظفون

 246 221 183 88 104 103 161 144 نو المتعاقدو  نو المستشار 

 95 86 63 42 25 28 28 19 نو المعار 

 039 1 991 922 806 804 829 889 886 المجموع

  العمومية ورقة عمل الجمعيةو ؛)٢٠١٢-٢٠١٠(الوضع فيما يتعلق بالقوى العاملة في اإليكاو  ،A38-WP/76 المصدر: ورقة عمل الجمعية العمومية
A39-WP/73، ورقة عمل المجلسو ؛)٢٠١٥-٢٠١٣(الوضع فيما يتعلق بالقوى العاملة في اإليكاو C-WP/14754  الوضع فيما يتعلق بالقوى العاملة في اإليكاو

)٢٠١٧-٢٠١٥(  

  مثيل الجغرافيتال
ل الجغرافي العادل ، بلغ إجمالي عدد الموظفين في الوظائف التي تخضع لمبدأ التمثي٣١/١٢/٢٠١٧بحلول   -١٤٦
دولة عضو ممثلة في أمانة  ٩٢). وباإلجمال، كانت ٤في المائة (انظر الجدول  ٣٨,٥، أو ٦٩٨موظفا من أصل  ٢٦٩

دولة ممثلة  ٨٦على التوالي)، من بينها  ٢٠١٦و ٢٠١٥ يفي عام ٨٧و ٢٠١٥دولة في عام  ٩٠اإليكاو العامة (مقارنة مع 
في المائة)  ٢٥( الدول الممثلةغالبية  كانتومن المجموعات اإلقليمية الممثلة،  ٥٢العادل.للتمثيل الجغرافي  خاضعة في وظائف

غير  في المائة على التوالي). وبقيت نسبة األقاليم والدول ١٩و ٢١أمريكا الشمالية وأفريقيا (إقليما من اإلقليم األوروبي يليه 
  ٢٠١٥.٥٣منذ  الماضيةالثالث في السنوات كافيا مستقرة  التمثي الممثلة
باإلشارة إلى أن غالبية  يجدر لتحسين التمثيل الجغرافي العادل ضمن المنظمة، المتخذة على الرغم من التدابير  -١٤٧

ينبغي بذل المزيد من الجهود لتحسين مستوى لذا، أمانة اإليكاو العامة. في في المائة) بقيت غير ممثلة  ٥٥الدول األعضاء (
  في األمانة.الفنية  من الفئة التوزيع الجغرافي لوظائف

  ٤الجدول 
  ٣١/١٢/٢٠١٧ فياستعراض التوزيع الجغرافي 

 الوظائف الخاضعة للتمثيل الجغرافي العادل
٢٠١٧ ٢٠١٥٢٠١٦ 

No.%No. % No. % 

 269 252256 الوظائف الخاضعة للتمثيل الجغرافي العادل

 233 232232 الوظائف شاغلو الموظفون

 70 162 69 16270161  )محدودة المدةغير دائمة (تعيينات  عقودبالموظفون 

 192 191191 عدد الدول المتعاقدة غير الممثلة

 55 106 57 10555108 غير ممثلة  ) أ

 45 86 43 864583 *ممثلة

 10 20 9 16817  غير الممثلة تمثيال كافيا الدول  ) ب

 19 36 21 452440  في المستوى المرغوبالممثلة ج) الدول 

 16 30 14 251326 فوق المستوى المرغوبالممثلة د) الدول 

                                                           
 المرفق (د)  ،C-WP/14754انظر ورقة العمل  -٥٢
 ، والمرفق (د)٣-٣-٣إلى  ١-٣-٣من الفقرة  C-WP/14754انظر ورقة العمل  ٥٣
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  المساواة بين الجنسين
في ) من الوظائف ٣٣٩من  ١٠٣في المائة ( ٣٠شغلت المرأة ، الفئة الفنية والفئات العليا في وظائف  -١٤٨
في المائة. أما في فئة  ٣١ بنسبة كانت المرأة ممثلة في ،٢٠١٥و ٢٠١٦). في عامي ٥(انظر الجدول  ٣١/١٢/٢٠١٧

في  ٧٦) من الوظائف مقارنة مع ٣٥٩من  ٢٧٥في المائة ( ٧٧تشغل ، ٣١/١٢/٢٠١٧في  ،كانت المرأةف، الخدمات العامة
  .٢٠١٥في المائة في عام  ٧٧و ٢٠١٦المائة في عام 

 تسجيل ة على الرغم منمن الشواغل المذكور شاغال الفئة الفنية والفئات العليا ما زال يشكل تمثيل المرأة في   -١٤٩
في المائة). أما في  ١٨( بشكل خاص غير ممثالت بما فيه الكفاية فهناللواتي يشغلن وظائف فنية النساء بعض التقدم. أما 

في المائة. وكانت الحالة أفضل في  ٢٥ ممثلة بنسبة مثلت المرأةفقد الوظائف القانونية الفنية وفي وظائف المبيعات والتسويق، 
ويرتبط عدد طلبات التوظيف الواردة  في المائة على التوالي). ٦٢و ٤٨المرتبطة بالخدمات اللغوية (تلك غير الفنية و  الوظائف

(انظر الفنية بلغ عدد الطلبات  باإليكاو. من النساء بحسب الفئات المهنية ارتباطا وثيقا بتوزيع النساء في وظائف الفئة الفنية
  الرابع).المرفق 
  ٥الجدول 

  ع الجنسين بحسب الجنسين ومستوى المصنف للوظائف في الفئات الفنية والعلياتوزي

 ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ اإلحصاءات الجنسانية

 339 327 322  الفنية والفئات العليا ةموظفو الفئ

 % .No. % No. % No العلياالفئات الفينة و  ةمجموع النساء في الفئ
99 30.7 100 30.6 103 30.4 

 % No. Total % No. Total % No. Total مستوى الوظيفةلنساء بحسب عدد ونسبة ا

 100 1 1 100 1 1 100 1 1 األمينة العامة

 0 5 0 0 5 0 0 4 0 ٢-دم

 6 18 1 5 19 1 5 19 1 ١-دم

 31 54 17 28 50 14 25 53 13 ٥-ف

 24 155 37 24 142 34 24 139 33 ٤-ف

 43 77 33 44 78 34 47 77 36 ٣-ف

 48 29 14 50 32 16 52 29 15 ٢-ف

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ١-ف

  ، المرفق (ه)C-WP/WP14754 المصدر: ورقة العمل

بين الجنسين. وفي القرار  ة، أكدت مجددا جمعية اإليكاو العمومية بشدة التزامها بتعزيز المساوا٢٠١٦في عام   -١٥٠
مج للمساواة بين الجنسين على أن يكون هدفه األساسي تسهيل ، كلفت الجمعية العمومية األمينة العامة بإعداد برنا٣٠- ٣٩

، السيما في ٢٠٣٠ عام وتنسيق البرامج والمشاريع الموجهة لتعزيز التقدم المحرز نحو بلوغ هدف المساواة بين الجنسين بحلول
  لعالمي).الوظائف من الفئة الفنية والفئات العليا داخل اإليكاو (وضمن الدول األعضاء وقطاع الطيران ا

، واستجابة لهذا الطلب، أطلقت األمينة العامة برنامج اإليكاو للمساواة بين الجنسين ٢٠١٧في شهر سبتمبر   -١٥١
وخطة التنفيذ لتفعيل البرنامج. ويهدف برنامج المساواة بين الجنسين إلى بناء القدرات وتعزيز التوعية للمساواة بين الجنسين 

في المائة من عدد النساء المؤهالت في الفئة ت الفنية  ٥٠ن خالل السعي إلى الزيادة بنسبة والنهوض بالتمثيل الجنساني م
والفئات العليا على جميع المستويات وتعزيز المساءلة، وذلك من خالل جعل جميع الموظفين في اإليكاو في الوظائف اإلدارية 

حقول العمل. وتتضمن خطة التنفيذ عناصر محددة، بما في مسؤولين عن ضمان المشاركة المتساوية للنساء والرجال في جميع 
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ذلك هندسة جنسائية وآلية رصد وموارد بشرية وبناء القدرات والتدريب واالتصاالت والمشاركة المساوية للنساء في نشاطات 

المراجع التي يقتدى بها اإليكاو وبيانات إحصائية تستجيب للقضايا الجنسانية وثقافة المنظمة واقامة الشبكات للتواصل وتحديد 
بين الجنسين. وتم تشكيل  ةواإلرشاد وتقديم التمويل والشراكات باإلضافة إلى الفعاليات التي من شأنها أن تعزز الوعي بالمساوا

لجنة استشارية بشأن المساواة بين الجنسين تترأسها األمينة والعامة وتشتمل على كبار الموظفين في األمانة، والهدف منها 
واإلرشاد في العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين. وتقدم األمانة العامة تقاريرها السنوية بشأن التدابير المنفذة  الريادةفير تو 

  والتقدم المحرز في هذا المجال.
زال تم بذل الجهود وتحقيق قسط من التقدم في بلوغ المساواة بين الجنسين والترويج لها داخل اإليكاو. ولكن، ما  -١٥٢

التدابير اآليلة الى لتصويب عدم التوازن  تضمنتحقيق المساواة بين الجنسين في شغل الوظائف الفنية يمثل مشكلة. وت
للمساواة بين الجنسين في مجال  الجنساني تعزيز استخدام برامج التواصل والتوعية مع الخارج، على غرار عقد القمة العالمية

اإليكاو أو قيام  برنامج المهنيين الشباب في مجال الطيرانودعم برامج التنمية مثل  ٢٠١٨بجنوب أفريقيا في أغسطس  الطيران
وعلى الرغم من التحسن المستدام الملحوظ في . بتقديم الزماالت للنساء في مجال الطيران واالتحاد الدولي للنساء في الطيران

فئة الفنية انخفاضا تدريجيا في السنوات الثالث الماضية. وفي النسبة المئوية اإلجمالية لعدد النساء في القد شهدت السابق، 
  ).٧ مقابل ٩يكاو أعلى من عدد المنضمات اليها (، كان عدد الموظفات الالتي غادرن اإل٢٠١٦عام 

  ٢٠١٧٥٤إلى  ١٩٩٣ عام نسبة النساء في الوظائف الفنية من

  
  ، المرفق (ه)C-WP/WP14754 المصدر: ورقة العمل

إليكاو بأن ثمة افتقار إلى عدد النساء اللواتي ُيقدمن طلبات شغل الوظائف الفنية واعتبرتها مشكلة قائمة. أقّرت ا  -١٥٣
في المائة. في الواقع، إن تمثيل  ١٥سوى  ٢٠١٦فمثال، لم تشكل الطلبات المقدمة من النساء لشغل الوظائف الفنية في عام 

ي جميع منظمات األمم المتحدة ذات الطبيعة الفنية، مثل االتحاد الدولي المرأة على مستويات غير كافية هو ظاهرة سائدة ف
لالتصاالت والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد أُدعي بأن هذا الحال يعزى الى التمثيل المنخفض للمرأة في عدد من فروع العلوم 

اديميات. ويظهر ذلك أيضا في التقرير الذي الطبيعية والهندسة والتكنولوجيا، وينطبق ذلك على القطاع الخاص وعلى األك
بشأن حالة النساء في منظومة األمم المتحدة  هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأةعن  ٢٠١٦صدر في عام 

  ٥٥عليا.في المائة من الموظفين في الفئة الفنية والفئات ال ٤٠والذي تتّضمن اإليكاو كهيئة تمثل فيها المرأة أقل من 

                                                           
  ي)الموظفين المعارين(الصندوق االئتمان ٢٠١٤تتضمن االحصاءات المتاحة لغاية عام  ٥٤
  انظر موقع االمم المتحدة  ٥٥
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تواجه اإليكاو تحديات أخرى في بذلها الجهود للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة المنظور الجنساني،   -١٥٤
 فترد التحديات كالتالي: (أ) تشكيل القوى العاملة الحالية والثقافة التاريخية في اإليكاو، حيث كان الرجال يهيمنون على الوظائ

رية العليا في األمانة، باإلضافة إلى الهيئة الحاكمة واللجان الدائمة؛ و(ب) الحاجة إلى الوفاء بالهدفين الفنية والوظائف اإلدا
بين الجنسين عند تعيين  ةالمتمايزين المتساويين في األهمية، اال وهما تعزيز التمثيل الجغرافي بشكل عام ومراعاة المساوا

في اإليكاو)؛ و(ج)  مدونة خدمة الموظفينمن  ١- ٤لفئات العليا (انظر المادة وترقيتهم في وظائف الفئة الفنية وا الموظفين
  االفتقار إلى البرامج الشاملة لتعزيز اإلرشاد والتدريب والتوجيه والريادة لدى النساء.

اة من على الرغم من التحديات المذكورة أعاله، ينبغي لاليكاو ان تقوم بأكثر من ذلك، وتسعى الى تحقيقي المساو   -١٥٥
خالل مواصلة تنفيذ برامج التواصل مع الخارج وتوسيعها وتعزيز مراعاة المرشحات من الداخل والطلب إلى الدول األعضاء 

بذل جهودها  ،على سبيل األولويةببذل جهودها للتواصل والتوعية وتبادل اإلعالنات عن الوظائف. وينبغي لإليكاو أن تواصل، 
  وازن جنساني أكبر ضمن قواها العاملة، السيما على مستويات الفئات الفنية والعليا.في هذا المجال من أجل تحقيق ت

  الموظفين للتعاقب التخطيط
 سيتقاعدعاما. باإلضافة إلى ذلك،  ٥٥ سن تجاوز أو لغبفي المائة من مجمل موظفي اإليكاو  ٣٠ان أكثر من   -١٥٦

، وفقا ٢٠٢٥في المائة بحلول  ٣٤، و٢٠٢٢ي المائة بحلول ف ٢٢، و٢٠١٩في المائة من الموظفين في نهاية  ١٠حوالى 
  ).٦للتوقعات الخاصة ببيانات التقاعد (انظر جدول 

  ٦الجدول 
  ٥٦الموظفين بحسب الفئة والمكان تقاعدالخاصة ببيانات  التوقعات

٢٠٢٥ ٢٠٢٢ ٢٠١٩ 
No%No% No % 

 12 84 264548 ١-دمإلى  ١-ف المقر

 13 91 274619 الخدمات العامة

 25 175 53811517 المجموع

 5 38 112254 ١-دمإلى  ١-ف المكاتب اإلقليمية

 3 22 20101 الخدمات العامة

 9 60 132355 المجموع

 34 235 661015022 مجموعلا

  (ك) ، المرفقC-WP/WP14754 المصدر: ورقة العمل

ة إلى خبرة رفيعة المستوى، من غير المفاجئ أن يكون عدد كبير من نظرا للطبيعة الفنية للمنظمة والحاج  -١٥٧
  المنظمة في حالة صعبة بالنسبة للقوى العاملة والتخطيط لتعاقب الموظفين.الوضع الموظفين من كبار السن. يضع هذا 

القوى العاملة من  تاهااتخذت اإليكاو التدابير لتعزيز التخطيط لتعاقب الموظفين، بما في ذلك إجراء التحليل التج  -١٥٨
، وذلك عن طريق ضمان المساءلة عن وضع مواصفات الكفاءة للمجموعات المهنية الرئيسيةخالل التوظيف التواصل والتوعية و 

                                                                                                                                                                                           
-2016-system-nations-united-the-in-women-of-/sections/library/publications/2016/status/media/headquarters/attachments-www.unwomen.org/

en.pdf?la=en&vs=2511  
. وتظهـر هـذه األرقـام األعـداد التراكميـة. فمـثال، ان إجمـالي عـدد المـوظفين الـذي مـن ٢-لم تشمل اإلحصاءات األمينة العامة والمـديرين مـن مرتبـة مـد ٥٦

 .٣١/١٢/٢٠١٩و ٣١/١٢/٢٠١٧، يتضمن الذين تم ب تحديد المواعيد الزمنية لتقعاهدم في ما بين ٣١/١٢/٢٠١٩قاعدوا بحلول المتوقع أن يت
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تبادل المعلومات ونقل المعارف ومن خالل توسيع وتحسين أدوات خطة العمل اإللكترونية للموارد البشرية. وقد ُبذلت الجهود 

ر استبيانات "المالحظات الخاصة نقل المعارف" والتي أصبحت من االستبيانات اإللزامية الموجهة للموظفين أيضا في تطوي
  المغادرين بهدف تسجيل المعارف بطريقة منتظمة وتسهيل نقلها بشكل سلس وفّعال والمحافظة عليها.

  والمتعاقدون والمعارون) ناستخدام العاملين غير الموظفين (المستشارو
من مجموع القوى تقريبا في المائة  ٣٣ المتعاقدون والمعارون)و  (المستشارونيشكل العاملون غير الموظفين   -١٥٩

  أعاله). ٣بشكل مستدام في السنوات السابقة (انظر الجدول  عددهم العاملة لدى اإليكاو. وقد ازداد
أن هذه اإلجراءات توفر لها المرونة من توظيف عدد كبير من العاملين غير الموظفين، إذ  المنظمة ستفيدت   -١٦٠

وااللتزامات على المدى الطويل. وفي الوقت  للمسؤولياتوتتيح لها امكانية الحصول على خبرات متخصصة والحد من تعرضها 
في  نفسه، تنطوي هذه االجراءات على سلبيات، مثل المسائل المرتبطة باالستمرارية وعدم امكانية تنمية الخبرات الالزمة الفنية

  األمانة والذاكرة المؤسسية واالحتفاظ بالمعارف.
لدى اإليكاو إطار وسياسات لتوظيف العاملين غير الموظفين وٕادارتهم. ولكن، قام المدققون الخارجيون   -١٦١

لمنظمة والداخليون بتقديم عدد من المالحظات والتوصيات لتحسين االمتثال لهذه السياسات وتحديثها من أجل تلبية الحتياجات ا
  على نحو أفضل.

  المعارون
. ويتوقع ٢٠١٧في عام  ٩٥إلى  ٢٠١٥في عام  ١٩تضاعف عدد المعارين تقريبا خمسة أضعاف، فنما من   -١٦٢

من المعارين أن يعملوا في اإليكاو لفترة زمنية تتراوح من ثالثة إلى ستة أعوام. وتم تمديد تلك الفترة لعدد من المعارين مرات 
في المائة من  ٧٠إلى  ٣٨تماد كبير على المعارين في بعض اإلدارات والمكاتب حيث إنهم يمثلون تقريبا عديدة. وثمة اع

  ٥٧إجمالي الموظفين في عدد من اإلقسام والوحدات، ال سيما في إدارة المالحة الجوية.
تفتقر إلى التفاصيل الكافية، لم يتم ترشيد عدد الوثائق التي ترعى استخدام المعارين بطريقة مناسبة، ويتبين انها   -١٦٣

، ٢٠١٦مما يزيد من مخاطر عدم االمتثال لهذا الشروط التي ترعى توظيفهم ويقلص من جدوى اإلدارة التشغيلية. وفي يونيو 
وافق المجلس على سياسة اإليكاو لإلعارة التي شددت على أهمية الشفافية في إطار الفرص المتاحة لإلعارة وضمان أن 

التي تدعم تنفيذ هذه السياسة، على  التعليمات اإلدارية بشأن اإلعاراتعلى أساس سد احتياجات المنظمة. وٕان  اإلعارات تتم
  . ٢٠١٧المجلس، قد تم تنقيحها في شهر ديسمبر  اعتمدها فيهالنحو التي 

  المستشارون والمتعاقدون
ستخدم العديد من المستشارين والمتعاقدين )، يُ ٢٠١٧في عام  ٢٤٦باإلضافة إلى العدد المرتفع من المستشارين (  -١٦٤

لفترات ممتدة من الزمن. وٕان االستخدام المستمر للمستشارين بطريقة تتجاوز األحكام المنصوص عليها في التعليمات اإلدارية 
 المذكورة أعاله قد أصبح من الممارسات االعتيادية المطبقة في اإليكاو، ال سيما في مجال تكنولوجيا المعلومات

توظيفهم  يتم لكي إعفاء على نو المستشار أن يحصل  ينبغي. وعلى الرغم من السياسات التي تنص على أنه ٥٨واالتصاالت
بعقود تتراوح مدتها من  ٢٠١٧مستشارا ُاستخدموا في عام  ٢٤٦من أصل  ٥٩شهرا، لقد تبين أنه على األقل  ٣٣لفترة تتخطى 

في المائة من جميع المستشارين قد تم توظيفهم لفترة تراكمية تجاوزت  ٢٥تقريبا  شهرا. ومما تقدم أعاله، يبدو أنه ٧٢إلى  ٣٦
                                                           

 .IA/2017/4 انظر تقرير التدقيق الداخلي الستخدام المعارين، ٥٧
٥٨

 ٢، صفحة IA/2015/5 لمقر الرئيسي لإليكاواألفراد في اوالمعارين بشأن توظيف االستشارييـــن والمتعاقدين  انظر تقرير التدقيق الداخلي 
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. ٢٠١٥٥٩لعام  مكتب التقييم والمراجعة الداخليةفي المائة التي تم تحديدها في تقرير  ٢١شهرا، وهذا يمثل زيادة عن نسبة  ٣٣
ت كموظفين عاديين من االجراءات غير المتسقة ويعتبر توظيف العاملين غير الموظفين لالضطالع بنفس المهام والمسؤوليا

  مع سياسات اإليكاو والممارسات الفضلى في األمم المتحدة.
عن االستخدام المكثف للمستشارين والمتعاقدين والتمديد المتكرر لعقودهم والحاالت التي ينتقل منها  يترتب  -١٦٥

ن انعكاسات على المنظمة، بما في ذلك التأثير على توافر المستشارون المتعاقدون إلى االضطالع بدور الموظفين العاديي
التوازن المناسب بين عدد الموظفين والعاملين غير الموظفين وطبيعة األعمال التي يكلف بها العاملون غير الموظفين، ومسائل 

  ٦٠التوظيف وٕادارة العقود وٕادارة المعارف واالستمرارية ومخاطر فقدان المعارف المؤسسية.
د ُأثيرت بعض المسائل المرتبطة باالمتثال للفترة الفاصلة اإللزامية المفروضة على المستشارين عند تقديمهم ق  -١٦٦

مستشارين ُاستخدموا في الفترة من  ٢٠٦الطلبات لشغل وظائف خاصة بالموظفين. وعلى سبيل المثال، قد تبين أنه من أصل 
حالة من تلك الحاالت، لم يطلب  ١٩تالي من موظفي اإليكاو. وفي منهم قد أصبحوا بال ٢٣، ٢٠١٥إلى مايو  ٢٠١٤يناير 

من المستشارين المختارين لشغل الوظائف التقيد بفترة فاصلة، وذلك بسبب جانب فني مرتبط بتاريخ اإلعالن عن الوظيفة 
  ٦١الشاغرة.
 نالمستشاريتمديد عقد اإلعفاءات و  اجراءات منح لضمان أن موحدة إجراءات يقترح المفتش بأنه ينبغي وضع  -١٦٧

تحديث  ينبغيو  القاعدة السارية.تصبح ال  ،حكام المنصوص عليها في التعليمات اإلداريةلأل ابشكل منتظم، وهو أمر مناف 
التعليمات اإلدارية بشأن عقود المستشارين والمتعاقدين لكي تصبح متسقة مع سياسات األمم المتحدة في مجال إدارة 

"استخدام أفراد من . وقد تمت اإلشارة المرجعية إلى تقرير وحدة التفتيش المشتركة بشأن سليمةمارسات الالموارد البشرية والم
، الذي يتيح مزيدا من (JIU/REP/2014/8) غير الموظفين وطرائق التعاقد ذات الصلة في مؤسسات منظومة األمم المتحدة"

  االقتراحات المفيدة في هذا اإلطار.
  دريبوالت التطوير المهني

واشتمل عدد من الشواغل التي حددت في الدراسة االخيرة التي ُأجريت الستقصاء آراء الموظفين، على التقدم   -١٦٨
الوظيفي، حيث تم التشديد على أن العديد من الموظفين في اإليكاو غير راضين عن اإلمكانيات المتاحة لتطورهم المهني 

ألكثر شيوعا لعدم الرضا ل باالفتقار إلى الوظائف المتوافرة المتناسبة مع السبب ا وقد ارتبط٦٢وترقيتهم ضمن المنظمة. 
  مؤهالتهم ومهارتهم وخبراتهم، إلى جانب االفتقار إلى فرص التدريب المشتركة بين الوظائف.

مستوى اعتبار التمويل العام لبرامج التدريب في ال على الرغم من لقد أقترح أثناء المناقشات مع اإليكاو بأنه،  -١٦٩
االعتيادي نسبيا مقارنة مع الميزانيات المخصصة للتدريب في منظمات األمم المتحدة، يمكن إدخال مزيد من التحسينات لجهة 
تخصيص الموارد ألغراض تنمية مهارات الموظفين وتدريبهم. وبشكل عام، إن الميزانية المخصصة للتدريب تعتبر مناسبة 

  ، وذلك يظهر أيضا في طلبات الموظفين لتحقيق مزيد من التحسينات في هذ المجال.ولكنها ليست على المستويات المثلى
لتنفيذ برنامج المنظمة للتعلم والتنمية. وٕان ُبذلت الجهود بالنسبة الى القوى العاملة والتخطيط لتعاقب الموظفين،   -١٧٠

على النهوض بمهارتهم ومؤهالتهم بصورة  تزويد الموظفين بالمستوى المطلوب من التعلم وفرص التنمية سيجعلهم قادرين
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مستمرة، مما يسمح لهم بتحسين أدائهم في أدوارهم الحالية واكتساب مهارات ومؤهالت جديدة تمكنهم من التطور لالضطالع 

  بأدوار جديدة داخل المنظمة.
لتنمية مهارات يدعم المفتش هذه الجهود ويقترح بأن تقوم لإليكاو بتخصيص الموارد المالية الالزمة   -١٧١

من أجل  منظمات األمم المتحدة األخرىمراعاة أولويات المنظمة للنفقات والممارسات التي تتبعها  معالموظفين وتدريبهم، 
  . توفير الموارد المالية

  المقاربة االستراتيجية للتخطيط للقوى العاملة وٕادارة الموارد البشرية
 تواجهقوى العاملة، اذ ظهر بعدد مرتفع من العاملين غير الموظفين. و في اإليكاو تشكيلة فريدة من نوعها لل  -١٧٢

اإليكاو التحديات بخصوص التمثيل الجغرافي والمساواة بين الجنسين والتخطيط لتعاقب الموظفين واالحتفاظ بالمعارف. وفي 
ارسات لهذا الغرض، مثال برنامج حين أن المنظمة قد عالجت المسائل المذكورة أعاله، وقد بدأت بتنفيذ برامج وسياسات ومم

اإليكاو للمساواة بين الجنسين وخطة التنفيذ ذات الصلة، لكنها تفتقر إلى مقاربة استراتيجية إلدارة الموارد البشرية تغطي جميع 
  المجاالت الرئيسية المتعددة المذكورة أعاله.

تجمع كل العناصر الرئيسية المنفصلة تلك وتضمها تحتاج اإليكاو إلى استراتيجية شاملة إلدارة الموارد البشرية   -١٧٣
تحت مظلة واحدة تتضمن التخطيط لتعاقب الموظفين والمساواة بين الجنسين والتمثيل الجغرافي العادل واستخدام العاملين غير 

ن الجنسين والتمثيل الموظفين. وسيساعد ذلك في تعزيز الفهم لمدى الترابط بين السياسات والبرامج المتعددة، مثل المساواة بي
الجغرافي. وسيضمن ذلك تحسين االتساق االستراتيجي للقوى العاملة في اطار االحتياجات التشغيلية للمنظمة. وسيساهم ذلك 

فراط في ، فإن اإل٦٣في التخفيف من المخاطر المرتبطة بالعناصر المذكورة أعاله. وكما ذكر مكتب التقييم والمراجعة الداخلية
العاملين غير الموظفين قد ُاعتبر من المشاكل الحرجة في اإليكاو. وينبغي االهتمام بضمان أن المنافع المحققة  االعتماد على

على المدى القصير ال تغطيها اآلثار السلبية على المدى الطويل، ال سيما االستمرارية، وتشكيل القوى العاملة واالحتفاظ 
  بالخبرات والمعارف والذاكرة المؤسسية.

ينبغي أن تتضمن استراتيجية إدارة الموارد البشرية خطة تنفيذ تعتمد على إجراءات محددة وقابلة للقياس، كما   -١٧٤
كان الحال بالنسبة لبرنامج اإليكاو للمساواة بين الجنسين. وسيساهم ذلك في رصد التقدم المحرز واستعراض االستراتيجية 

. أما التقارير الدورية المقدمة الى المجلس بشأن تشكيل القوى العاملة، فينبغي أن وتحديثها بشكل متواصل ومتابعة كيفية تنفيذها
  تتضمن المعلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية إدارة الموارد البشرية على مستوى المنظومة.

  يتوقع أن تحسن التوصية التالية إدارة الموارد البشرية.  -١٧٥

  ٥التوصية 

استراتيجية شاملة إلدارة الموارد البشرية تتضمن التمثيل الجغرافي  ٢٠٢٠لعامة أن تعد وتعتمد بحلول ينبغي لألمينة ا
وأن تقدم التقارير بصورة  ،والمساواة بين الجنسين والتطور المهني والتدريب والتخطيط لتعاقب الموظفين واالحتفاظ بالمعارف

  .إلى المجلس بشأن تنفيذ هذه االستراتيجية دورية

  

                                                           
 ٢١، صفحة IA/2015/5األفراد في المقر الرئيسي لإليكاووالمعارين بشأن توظيف االستشارييـــن والمتعاقدين  انظر تقرير التدقيق الداخلي ٦٣
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  مسائل أخرى   -ب
 يتسم اإلطار التنظيمي والممارسات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية بعدد من السمات الخاصة.  -١٧٦

 ٢-ود ١- التعيينات في الوظائف بدرجة مدير د
يجوز لألمين العام أن يقرر إدخال تعديالت على الهيكل التنظيمي وتوزيع الوظائف لتلبية األولويات  -١٧٧

بشكل أفضل، وذلك في حدود موارد الميزانية. كذلك فإن استحداث وظائف جديدة (بتمويل من الميزانية  واالحتياجات الناشئة
العادية والموارد الخارجة عن الميزانية) لتلبية احتياجات كل من البرنامج العادي وخطة األعمال يقع ضمن سلطة األمينة 

خاضعة لموافقة المجلس  ٢-ود ١-تعيينات في الوظائف بدرجة مدير دالعامة، رهنًا بتوافر األموال الالزمة. ومع ذلك، تظل ال
من مدونة قواعد الخدمة، تتولى لجنة الموارد البشرية استعراض تقارير  ١٢-٤و/أو رئيسه. وعالوة على ذلك، عمًال بالمادة 

م يستوفون معايير االختيار وأن للتأكد من أن المرشحين الذين يتم اختياره ٢-ود ١-االختيار الخاصة بالوظائف بدرجة مدير د
 جميع الذين اسُتبعدوا في إطار العملية قد عوملوا بإنصاف.  

إلى المجلس للموافقة  ٢-ود ١-إال أن هذه الممارسة المتمثلة في إحالة التعيينات في الوظائف بدرجة مدير د -١٧٨
مم المتحدة. وينبغي إعطاء األمين العام السلطة عليها ُتعد خروجًا عن الممارسات الشائعة إلدارة الموارد البشرية داخل األ

التامة، في ظل المساءلة المالئمة، لتعيين وٕانهاء خدمة جميع موظفي المنظمة، حسبما يقترح تقرير وحدة التفتيش المشتركة لعام 
ءلته، عالوة . أما هذه الممارسة التي تنطوي على إشراك المجلس فهي تحّد من سلطة األمين العام، وتضعف من مسا٢٠٠٧

 ).٣١، الفقرة JIU/REP/2007/5على كونها ممارسة غير فعالة تعرقل إدارة المنظمة وتسييرها بشكل فّعال (انظر التقرير 
التي تقضي  ٢٠٠٧من تقرير وحدة التفتيش المشتركة لعام  ٣ويود المفتش أن يعيد التأكيد على التوصية  -١٧٩

وترقية المناصب المعتمدة على جميع المستويات في المنظمة، بما في ذلك  بأن المجلس يجب أن يأذن لألمين العام بتعيين
وكما  درجة مدير، دون التماس المشورة المسبقة من قبل المجلس، تماشيًا مع المعايير المقبولة في منظمات األمم المتحدة.

لمجلس يمكن أن تؤدي إلى تأخير كبير أظهرت التجربة األخيرة عند تعيين المدير المالي، فإن مثل هذه المشاركة من جانب ا
 في عملية التوظيف وملء الوظائف الهامة.

 إدارة التعاون الفني: النظام األساسي للموظفين الميدانيين وتعيين العاملين
هناك متطلبات محددة يجب توافرها لدى الموظفين الميدانيين بمكتب التعاون الفني، نظرًا لطبيعة مشروعاتهم  -١٨٠

عد إجراء تحليل مقارن للنظام األساسي للموظفين الميدانيين باإلدارة ومدونة قواعد الخدمة في اإليكاو وقواعد الميدانية. فب
الموظفين، تمت مراجعة النظام األساسي للموظفين الميدانيين، ومراجعة إجراءات التوظيف وتحديثها، وأضيف بيان عن 

وعات الموظفين على الصعيد الوطني ودليل التعليمات اإلدارية تضارب المصالح. وتجري حاليًا عملية تحديث دليل مشر 
 للمشروعات المرتبطة باتفاقات الخدمات الخاصة وعقود الخدمات. 

، فإن ٦٤وكما يبرز تقرير المراجعة ذو الصلة بهذا الموضوع والصادر عن مكتب التقييم والمراجعة الداخلية -١٨١
ع أقسام المنظمة يصبح موضع تساؤل بالنظر إلى أن إدارة التعاون الفني تتمتع التطبيق الشامل لسياسة الموارد البشرية في جمي

بدرجة عالية من االستقاللية، بما في ذلك من حيث الخبراء المنفصلين والميزانية والمشتريات ومعايير التوظيف. فمن الواضح 
ي باقي أقسام المنظمة، على الرغم من أن بعض أن اإلدارة ُتعّين مئات المرشحين باستخدام طريقة مختلفة عن تلك المطبقة ف

 هؤالء المرشحين يمكنهم بعد ذلك االنضمام إلى كوادر الموظفين الدائمين باإليكاو خالل مسيرتهم المهنية. 

                                                           
   عن تعيين الخبراء والموظفين اآلخرين في مشروعات إدارة التعاون الفني.  IA/2016/3 انظر التقرير ٦٤
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وكما أشار مكتب التقييم والمراجعة الداخلية في ذلك التقرير، تعتمد إدارة التعاون الفني بشكل شبه كلي على  -١٨٢

في عملية التوظيف واالختيار، دون أن تطلب بنفسها أي معلومات إضافية عن المرشح الجاري تعيينه. ويبدو الدول األعضاء 
أن اإلدارة ال تبذل سوى جهد رمزي، وهو مجرد التأكد من أن السيرة الذاتية للمرشح تتطابق مع الوصف الوظيفي للوظيفة 

 الشاغرة، ومن توافر أموال في الميزانية للتعيين.
المشروعات، كالمشروعات اإلقليمية أو تلك التي تقدم المساعدة إلى الدول األعضاء في شؤون الطيران،  وبعض -١٨٣

موظفًا فقط يعملون بعقود  ٣٩، كان هناك ٣١/١٢/٢٠١٥ال تتولى إدارة التعاون الفني تنفيذها مباشرًة أو اإلشراف عليها. وفي 
ن مباشرًة أمام اإلدارة. أما الموظفون الباقون على النطاق الوطني فكانوا محددة المدة على الصعيد الوطني، ما يجعلهم مسؤولي

يعملون بعقود إما في صورة اتفاقات للخدمات الخاصة أو عقود خدمات ولم تكن اإلدارة طرفًا في أي منهما. وقامت إدارة 
دم االمتثال لقوانين التوظيف المحلية، والتي الشؤون القانونية والعالقات الخارجية بإجراء تغييرات تعاقدية للتخفيف من مخاطر ع

قد تؤدي إلى تبعات قانونية وتحّمل اإلدارة عمًال إضافيًا. وُبذلت جهود للتأكيد على استخدام عقود الخدمات لتقليل العالقة 
 التعاقدية بين اإليكاو والفرد، ولربط الموظف بالمشروع وليس باإليكاو. 

ن الفني التي تستعين بموظفين ال يتبعون اإلدارة وال يخضعون لسيطرتها مباشرًة كذلك فإن مشروعات إدارة التعاو  -١٨٤
حتمًا يعرضون اإليكاو لمخاطر متزايدة المستوى. لذلك من المهم التأكد من عدم استمرار هذه األنواع من المشروعات إلى أجل 

 دولة المعنية. غير مسمى وأن هناك خطة واضحة لنقل مسؤولية إدارة الموظفين إلى سلطات ال
دليل التعليمات اإلدارية و الوطني على المستوى دليل مشروع الموظفينأن يتم تحديث  المفتشويقترح  -١٨٥

بما يتماشى مع التوصيات الواردة في التقارير الصادرة  وعقود الخدمات، المرتبطة باتفاقات الخدمات الخاصة للمشروعات
وينبغي إلدارة التعاون الفني وضع وتنفيذ ضوابط إضافية من . ٦٥ة الداخليةبشأن هذا الموضوع عن مكتب التقييم والمراجع

أجل تعزيز رقابتها على عملية التوظيف بالنسبة لموظفي المشروعات على الصعيد الوطني، خاصًة أولئك الذين ُيمنحون 
 عقود محدد المدة وبالتالي يعتبرون من موظفي اإليكاو.

 موظفو المكاتب اإلقليمية
موظفو اللجنة األوروبية للطيران المدني في باريس، والتي تقتسم مقرها مع مكتب اإليكاو إلقليم أوروبا  ُيعيَّن -١٨٦

 وشمال األطلنطي، بعقود من اإليكاو بالرغم من انهم ال يعملون لدي اإليكاو. وهذه مسالة البد من معالجتها.
ختلف عن وضع موظفي المنظمات ولوحظ أيضًا أن وضع موظفي اإليكاو في بعض المكاتب اإلقليمية ي -١٨٧

األخرى التابعة لألمم المتحدة. فعلي سبيل المثال، بموجب االتفاق مع البلد المضيف لمكتب أوروبا وشمال األطلنطي، يعامل 
موظفو هذا المكتب معاملة مختلفة عن الموظفين العاملين لدي اليونسكو أو منظمة التعاون والتنمية في المجال االقتصادي، 

يث اإلقامة واالمتيازات الحصانات. لذا قد يكون من المفيد استعراض مختلف اتفاقات البلدان المضيفة للمكاتب اإلقليمية من ح
 التابعة للمنظمة لمعرفة ما إذا كانت تتماشي مع الممارسة الحالية ومع ممارسات وكاالت األمم المتحدة األخرى.

 الترقيات الشخصية
للترقية الشخصية تعتمد على األداء واألقدمية والقرب من سن التقاعد. يعني ذلك  تطبق اإليكاو سياسة محدودة -١٨٨

أنه يمكن ترقية الموظفين دون منافسة أو تغيير في مسؤولياتهم. وقد أصبحت الترقيات الشخصية ممارسة سنوية وفقًا لتقدير 
 ة للمنظمة. إدارة اإليكاو، على الرغم من عدم ذكرها صراحًة في سياسات الموارد البشري

                                                           
  المرجع نفسه. ٦٥
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تمشيًا مع التوصيات السابقة الصادرة عن وحدة التفتيش المشتركة والمتعلقة بالترقيات الشخصية، ينبغي وقف و  -١٨٩
هذه الممارسة في اإليكاو، لكونها ال تتوافق مع معايير وممارسات منظومة األمم المتحدة بشأن إدارة الموارد البشرية والترقيات. 

معايير مبدأ التنافسية والشفافية واإلنصاف في نظام التوظيف والترقية. وهو يشكل أيضًا خروجًا  كما يتعارض هذا النظام مع
 عن ممارسات النظام الموّحد باألمم المتحدة، وقد أوقفت معظم المنظمات الدولية بالفعل العمل بهذه الممارسة. 

ة في اإليكاو، وذلك حرصًا على ويقترح المفتش أن توقف األمينة العامة ممارسة منح الترقيات الشخصي -١٩٠
 النزاهة والشفافية في نظام التوظيف والترقية. 
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  خدمات الدعم -سادسا
 خدمات المؤتمرات والخدمات اللغوية - أ

يتولى قسم اللغات والمنشورات في اإليكاو مسؤولية توفير الخدمات اللغوية وٕانتاج وثائق ومنشورات اإليكاو  -١٩١
لرسمية، وفقًا لمعايير الجودة المطبقة. وتشمل المسؤوليات الرئيسية للقسم: الترجمة الفورية بجميع لغات األمم المتحدة ا

والتحريرية؛ وتحرير المنشورات، وٕاعداد المراجع؛ والبحث عن المصطلحات والتعاقدات الخارجية؛ ومعالجة النصوص وتصحيح 
 التجارب المطبعية.

إليكاو مسألة ضرورية من الناحية السياسية والتشغيلية. فالمنظمة ويشكل الحرص على االلتزام بتعدد اللغات في ا -١٩٢
تتعامل مع األطر والقواعد التنظيمية في مجال الطيران المدني، ومن المهم أن تتسم الترجمات المقدمة لمختلف الدول األعضاء 

مية والمجلس ولجنة المالحة الجوية بالدقة. ويتم توفير خدمات الترجمة الفورية بست لغات وذلك في اجتماعات الجمعية العمو 
 ومؤتمرات النقل الجوي والمؤتمرات الدبلوماسية والندوات.

وتم تخفيض الميزانية اإلجمالية المخصصة لخدمات المؤتمرات واللغات منذ التقرير السابق لوحدة التفتيش  -١٩٣
في المائة من ميزانية فترة الثالث  ١٦,٧ المشتركة. فبينما كانت النسبة المئوية المخصصة للمنشورات بمختلف اللغات تمثل

 .٢٠١٩٦٧-٢٠١٧في المائة في الميزانية األخيرة لفترة الثالث سنوات  ١٣,٦انخفضت النسبة إلى  ،٢٠١٠٦٦-٢٠٠٨سنوات 
، كما ٢٠٠٧-٢٠٠٥في المائة التي كانت مخصصة في ميزانية فترة الثالث سنوات  ٢١,٥وذلك يتباين بشدة مع النسبة البالغة 

. ومع ذلك، فإن الخدمات اللغوية ال تزال تشكل أكبر )JIU/REP/2007/5( ٢٠٠٧في تقرير وحدة التفتيش المشتركة لعام ورد 
دوالر كندي لفترة الثالث سنوات  ٤ ٦٩١ ٠٠٠نفقات المنظمة بال منازع فيما يتعلق بدعم البرامج، بميزانية إجمالية قدرها 

٢٠١٩-٢٠١٧. 
- ٢٠١٧خدمات الدعم، كما ورد في خطة أعمال اإليكاو الحالية لفترة الثالث سنوات وتم إحراز تقدم فيما يتعلق ب -١٩٤

 ٢٤، شهدت اإليكاو زيادة في حجم خدمات الترجمة التحريرية والشفوية، على الرغم من خفض ٢٠٠٨. ومنذ عام ٢٠١٩
الجودة، وتحقيق مكاسب من حيث وظيفة من فئة الخدمات العامة. وتم إجراء تدريب على تحسين  ٢٣وظيفة من الفئة الفنية و

الكفاءة من خالل تكليف المترجمين الفوريين بأعمال الترجمة عندما يكون ذلك ممكنًا. وُيتوخى تحقيق مكاسب إضافية في 
 .٦٨الكفاءة من خالل تطوير مشروع نظام إدارة خدمات اللغات واعتماد إجراءات جديدة للتعجيل بالتعيينات قصيرة األجل

اليف التشغيل خالل فترة الثالث سنوات السابقة فيما يتعلق بخدمات الطباعة والتوزيع والترجمة وتم تخفيض تك -١٩٥
الفورية. أما بالنسبة للطباعة وأتمتة المعدات وتحديثها، باالقتران مع زيادة االتجاه إلى التخلي عن استخدام الورق، فقد أدى ذلك 

فترة الثالث سنوات السابقة. كما أن التخلي عن استخدام الورق عاد  دوالر كندي سنويًا خالل ٣٥٠ ٠٠٠إلى توفير حوالي 
دوالر كندي سنويًا خالل فترة الثالث  ١٠٠ ٠٠٠بالنفع أيضًا على تكاليف التوزيع، وكان من المتوقع أن توفر المنظمة حوالي 

                                                           
يمكن االطالع عليها من خالل . )Doc 9895(" ٢٠١٠- ٢٠٠٨المنظمة للسنوات  ميزانيةوثيقة " ٦٦

www.icao.int/publications/Documents/9895_en.pdf .  
 ع عليها من خاللمكن االطالي. )Doc 10074( "٢٠١٩- ٢٠١٧ للسنوات لمنظمةاميزانية "وثيقة  ٦٧

www.icao.int/publications/Documents/10074_en.pdf   
efficiency-enhancing-strategies-implementation-2017/Pages/supporting-report-www.icao.int/annual- انظر٦٨ 

services.aspx-language   
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ى الترجمة التحريرية والفورية. ففي عام وجرى االعتماد على التعاقدات الخارجية لتلبية الزيادة في الطلب عل .٦٩سنوات السابقة
في  ٥٢، شكلت الترجمات التي تمت من خالل التعاقدات الخارجية الجزء األكبر من إجمالي المادة المترجمة (٢٠١٧
. وبدأت اإليكاو أيضًا في استخدام برامج وأدوات اللغات والترجمة المدعومة بواسطة تكنولوجيا المعلومات. ومع ذلك، ٧٠المائة)

ينبغي تقييم تلك الجهود المبذولة لخفض التكاليف مقابل أي خسائر محتملة في ضمان الجودة والذاكرة المؤسسية للمنظمة، ال 
 سيما بالنظر إلى الطبيعة التقنية والدقيقة للمواد التي يتم ترجمتها.

المستويات المتوقعة ُيقترح أن تواصل األمينة العامة جهودها لخفض تكلفة خدمات اللغات والنشر مع ضمان  -١٩٦
 لجودة الخدمات.

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -ب
، شمل ذلك ٢٠٠٧أحرزت اإليكاو تقدمًا في مجال تكنولوجيا المعلومات منذ تقرير وحدة التفتيش المشتركة لعام  -١٩٧

 إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتحسين ُنُظمها. 
سلطة األمين العام كجزء من إطار إدارة تكنولوجيا المعلومات لتكون بمثابة تم إنشاء لجنة إدارة المعلومات تحت  -١٩٨

الذراع المعني بالسياسة العامة والرقابة واإلجراءات في كل ما يخص إدارة المعلومات. وهي مسؤولة عن توجيه السياسات 
 لء منصب كبير موظفي أمن المعلومات. واإلدارة الشاملة لمبادرات إدارة المعلومات. كما أن اإليكاو بصدد اختيار موظف لم

إحدى القضايا التي أثارتها تقارير الرقابة هي أن اإليكاو تعاني من عدم االنتظام والتكرار بل والتناقض في  -١٩٩
إرشادًا. وفي حين توجد استراتيجية لتكنولوجيا المعلومات  ٦٠إرشادات أمن المعلومات لديها، والتي يزيد عددها على 

ري تحديثها مرة كل خمس سنوات، فقد أبرزت تقارير الرقابة مشكالت مرتبطة بإدارة وتنفيذ هذه اإلرشادات تنفيذًا واالتصاالت يج
 .٧١صحيحاً 
وبالنسبة لعدم وجود استراتيجية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فيما يخص األمن اإللكتروني، فقد شكل ذلك  -٢٠٠

  ع مالحظة أن وظيفة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت غير متوافقة معمصدر قلق آخر، وفقًا لنتائج مراجعة حديثة، م
ISO 27001  (المعيار بشأن ُنُظم إدارة أمن المعلومات)، كما أنها تفتقر إلى ضمان معقول ضد مخاطر األمن اإللكتروني في

ديد التكاليف والجداول الزمنية لذا فاإليكاو بحاجة إلى خطة عمل أقوى في مجال إدارة أمن المعلومات، مع تح .٧٢المستقبل
 والمخاطر التنظيمية وتعيين المسؤوليات بوضوح. 

وتم إدخال عدد من أنظمة وأدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت األخرى منذ تقرير وحدة التفتيش المشتركة  -٢٠١
) لتخطيط موارد المؤسسات Agresso، مما أدى إلى تحقيق مكاسب في الكفاءة، مثل بدء العمل ببرنامج أغريسو (٢٠٠٧لعام 

، وأداة اإلدارة واإلبالغ المؤسسية، ونظام إدارة الوثائق. ومن المتوقع إجراء مزيد من التحسينات، بما في ذلك ٢٠١٠في عام 
  وحلول إدارة عمليات األعمال بإدارة التعاون الفني. Agressoترقية نظام 

                                                           
 ل). يمكن االطالع عليها من خال٢٠١٦انظر خطة أعمال اإليكاو، الطبعة األولى (  ٦٩

2019.pdf-www.icao.int/Meetings/a39/Documents/Business%20Plan%202017    
  C-WP/14755تقرير عن المطبوعات، ورقة العمل  ٧٠
  . IA/2018/1 الداخلية، الوثيقة والمراجعة التقييممكتب  ٧١
  المرجع نفسه ٧٢
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  الثانيالملحق 
 عملية التخطيط في اإليكاو
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 لملحق الثالثا
 ٧٣ توزيع إجمالي الوظائف والموظفين

 
 ٣١/١٢/٢٠١٧٧٤إجمالي عدد الوظائف والعاملين حتى  -١
 

 ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ توزيع إجمالي الوظائف
 % العدد % العدد % العدد

وظائف ثابتة ضمن ميزانية البرنامج العادي  –الفئة الفنية فما أعلى 
 لتشغيليةوصندوق تكاليف الخدمات اإلدارية وا

291 
 

84 
 

295 
 

82 
 

308 
 

81 

 19 71 18 65 16 57 وظائف مؤقتة (جميع الصناديق) –الفئة الفنية فما أعلى 

 379  360  348  المجموع الفرعي

وظائف ثابتة ضمن ميزانية البرنامج العادي وصندوق  –فئة الخدمات العامة 
 تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية

288 75 288 74 289 75 

 25 95 26 100 25 94 وظائف مؤقتة (جميع الصناديق) –فئة الخدمات العامة 

 384  388  382  المجموع الفرعي

 763  748  730 المجموع:

 
 

 الوظائف إجمالي توزيع
 

٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ 
 % العدد % العدد % العدد

 لعاديا البرنامج ميزانية ضمن ثابتة وظائف – أعلى فما الفنية الفئة
 والتشغيلية اإلدارية الخدمات تكاليف وصندوق

265 
 

82 
 

262 
 

80 
 

268 
 

79 

 21 71 20 65 18 57 الصناديق) جميع( مؤقتة وظائف – أعلى فما الفنية الفئة

 339  327  322  الفرعي المجموع

 العادي البرنامج ميزانية ضمن ثابتة وظائف – العامة الخدمات فئة
 والتشغيلية اإلدارية ماتالخد تكاليف وصندوق

260 73 257 72 264 74 

 26 95 28 100 27 94 الصناديق) جميع( مؤقتة وظائف – العامة الخدمات فئة

 359  357  354  الفرعي المجموع

 698  684  676  :المجموع

 
 

 ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ الوظائف الشاغرة

 40 33 26 أعلى فما الفنية الفئة

 25 31 28  فئة الخدمات العامة

 65 64 54 المجموع

 
  

                                                           
 .C-WP/14754 ، ورقة العمل٢٠١٧الراهن للقوة العاملة في اإليكاو لعام  لوضعا ٧٣
 .االستشاريينالخبراء باستبعاد الموظفين المعارين و  ٧٤
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 ٣١/١٢/٢٠١٧عدد الخبراء االستشاريين/المتعاقدين والموظفين المعارين في -٢

 المكاتب

٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ 

الخبراء 
  االستشاريون
 /المتعقدون

الموظفون 
المعارون (بال 

 أجر)

الموظفون 
المعارون 
(الصندوق 
 االستئماني)

الخبراء 
  االستشاريون
 /المتعاقدون

الموظفون 
  المعارون

 (بال أجر) 

الموظفون 
المعارون 
(الصندوق 
 االستئماني)

الخبراء 
  االستشاريون
 /المتعاقدون

الموظفون 
  المعارون

 (بال أجر) 

الموظفون 
المعارون 
(الصندوق 
 االستئماني)

 14 58 234 14 47 210 11 38 172 المقر 

 1 2 1 1 - 1 - - - مكتب األمينة العامة

يم والمراجعة مكتب التقي
 - 1 2 - 1 1 - - 1 الداخلية

 - - 6 - - 3 - - 4 فرع الشؤون المالية

 - 1 5 - 2 10 - 2 14 التدريب العالمي على الطيران

 5 30 44 5 24 33 2 20 20 إدارة المالحة الجوية

 8 18 35 7 14 39 8 11 36 إدارة النقل الجوي

إدارة الشؤون اإلدارية 
 - 4 130 - 5 114 - 5 91 والخدمات

إدارة الشؤون القانونية 
 - 2 2 - 1 - - - 1 والعالقات الخارجية

 - - 9 1 - 9 1 - 5 إدارة التعاون الفنية

 2 21 12 3 22 11 2 12 11 المكاتب اإلٌقليمية

 1 11 1 1 17 1 - 11 1 مكتب آسيا والمحيط الهادئ

مكتب أفريقيا الشرقية 
 - 1 2 - - 2 - - - والجنوبية

مكتب أوروبا وشمال 
 - 3 2 - 4 2 - 1 2 األطلنطي

 - - 2 - - - - - - مكتب الشرق األوسط

مكتب أمريكا الشمالية وأمريكا 
 - 1 1 1 1 - 1 - 2  الوسطى ومنطقة الكاريبي

 - 1 2 - - 5 - - 4 مكتب أمريكا الجنوبية

مكتب أفريقيا الغربية 
 1 4 2 1 - 1 1 - 2 والوسطى

 16 79 246 17 69 221 13 50 183 المجموع

          النوع االجتماعي

 9 61 145 13 51 135 11 37 118 الذكور

 اإلناث
 الموظفات (%)

65 
36 

13 
26 

2 
15 

86 
39 

18 
26 

4 
24 

101 
41 

18 
23 

7 
44 

 9 21 47 9 12 47 7 12 40 عدد الدول الممثلة

   770 1 - - 483 1 - - 173 1 عدد أشهر العمل

اق السنوي على الخبراء اإلنف
االستشاريين/المتعاقدين 

  (دوالر كندي)
5 540 131 - - 7 111 891 - - 

8 479 
6
8
4 

  

 ٣١/١٢/٢٠١٧توقعات تقاعد الموظفين بحسب الفئة في  - ٣
  ٢٠٢٥ ٢٠٢٢ ٢٠١٩ 
 النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد  

 12 84 8 54 4 26 ١-إلى د ١-ف المقر
 13 91 9 61 4 27 الخدمات العامة 

 25 175 17 115 8 53 المجموع
 5 38 4 25 2 11 ١-إلى د ١-ف المكاتب اإلقليمية

 3 22 1 10 0 2 الخدمات العامة 
 9 60 5 35 2 13 المجموع

 34 235 22 150 10 66 المجموع
). واألرقام الواردة أعاله تراكمية. على سبيل المثال، فإن عدد الموظفين الذين ٢-صب مديري اإلدارات (دمالحظة: ال تشمل اإلحصاءات أعاله منصب األمين العام ومنا

    .  ٣١/١٢/٢٠١٨و ٣١/١٢/٢٠١٧يشمل المحالين إلى التقاعد في  ٣١/١٢/٢٠١٩سُيحالون إلى التقاعد في 
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  المرفق الرابع

 ٧٥النوع االجتماعي والتمثيل الجغرافي

 نوع الجنس والدرجة الوظيفية  توزيع الموظفين بحسب - ١
 

 ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ إحصاءات نوع الجنس
 339 327 322 الوظائف من الفئة الفنية فما أعلى 

إجمالي اإلناث (في الوظائف الفنية فما 
 أعلى)

No. % No. % No. % 

99 30.7% 100 30.6% 103 30.4% 

عدد اإلناث ونسبتهن المئوية بحسب 
 % المجموع العدد % المجموع العدد % المجموع العدد الفئة

 100 1 1 100 1 1 100 1 1 األمين العام

 0 5 0 0 5 0 0 4 0 ٢-د

 6 18 1 5 19 1 5 19 1 ١-د

 31 54 17 28 50 14 25 53 13 ٥-ف

 24 155 37 24 142 34 24 139 33 ٤-ف

 43 77 33 44 78 34 47 77 36 ٣-ف

 48 29 14 50 32 16 52 29 15 ٢-ف

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ١-ف

 359 357 354 الموظفون في وظائف الخدمات العامة 

 % .No. % No. % No  إجمالي الذكور (الخدمات العامة)

274 77.4% 273 76.5% 275 76.6% 

عدد اإلناث ونسبتهن المئوية بحسب 
 % المجموع العدد % المجموع العدد % المجموع العدد الفئة

 82 74 61 80 65 52 83 65 54 ٧-خ ع

 78 89 69 81 95 77 80 88 70 ٦-خ ع

 76 107 81 77 112 86 78 107 83 ٥-خ ع

 85 68 58 83 65 54 85 74 63 ٤-خ ع

 43 14 6 33 12 4 33 12 4 ٣-خ ع

 0 5 0 0 6 0 0 5 0 ٢-خ ع

 0 2 0 0 2 0 0 3 0 ١-خ ع

 ال تشمل هذه اإلحصاءات الموظفين المعارين

  

                                                           
 .C-WP/14754، ورقة العمل ٢٠١٧الوضع الراهن للقوة العاملة في اإليكاو لعام  ٧٥
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  ٣١/١٢/٢٠١٧في  بحسب الفئات المهنية الرئيسيةلجنسين التوازن بين ا - ٢

 

 ٣١/١٢/٢٠١٧نظرة عامة على التوزيع الجغرافي في  - ٣
 

 ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ الوظائف الخاضعة للتمثيل الجغرافي العادل
 % العدد % العدد%العدد

 269 252256 الوظائف الخاضعة للتمثيل الجغرافي العادل

 233 232232  الموظفون في وظائف

 70 162 69 16270161 الموظفون ذوو العقود غير الدائمة في وظائف

 192 191191 عدد الدول المتعاقدة 

 55 106 57 10555108 غير ممثلة (أ)

 45 86 43 864583  ممثلة*

 10 20 9 16817 (ب) دول ذات تمثيل منخفض

 19 36 21 452440 (ج) الدول ذات تمثيل عند المستوى المالئم 

 16 30 14 251326 (د) دول ذات تمثيل أعلى من المستوى المالئم

لموظفون في وظائف خاضعة للتمثيل الجغرافي العادل بحسب ا
 233 232 232  اإلقليم

 19 44 19 441945 أفريقيا

 14 32 13 321429 المحيط الهادئ - آسيا 

 25 59 25 562457 أوروبا

 4 10 3 837 الشرق األوسط

 16 38 16 341536 الكاريبي -أمريكا الالتينية 

 21 50 25 582558 أمريكا الشمالية

       حالة األقاليم

 د ب د أفريقيا
 ب ب ب المحيط الهادئ - آسيا 
 ب ب ب أوروبا

 ب ب ب الشرق األوسط
 د د د الكاريبي -أمريكا الالتينية 
 د د د أمريكا الشمالية

  بالترتيب. ٢٠١٧و ٢٠١٦و ٢٠١٥في  ٩٢و ٨٧و ٩٠موع عدد الدول الممثلة في األمانة العامة لإليكاو بلغ *مج

36

40

23

2

1

169

44

14

6

3

18%

%48

62%

25%

%25

160 130 100 70 40 10 20 50 80 110 140

 الوظائف الفنية التقنية

 الوظائف الفنية غير التقنية
 الوظائف في شعب اللغات
 وظائف الشؤون القانونية

 وظائف المبيعات والتسويق

 التوازن بين الجنسين بحسب الفئات المهنية الرئيسية

ناثإ % ذكور
 إناث
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  المرفق الخامس
 نظرة عامة على اإلجراءات التي يتعين على المنظمات المشاركة اتخاذها بناء على توصيات وحدة التفتيش المشتركة 

JIU/REP/2019/1 
 

 

األثر المرجو
 

 
د ح ت م ل ا م  م أل ها ج م ا ر ب و ا  ه ق ي د ا ن ص و ري اة  ذ ل ا ة  ق ا ط ل ل ة  ي ل و د ل ا ة  ل ا ك و ل ا و ة  ص ص خ ت م ل ا ت  ال ا ك و ل  ةا

س الرؤساء التنفيذيين في 
مجل

منظومة األمم المتحدة المعني 
بالتنسيق

األمم المتحدة* 
 

برنامج األمم المتحدة المشترك 
ص المناعة 

المعني بفيروس نق
البشرية واإليدز

 
مؤتمر األمم المتحدة للتجارة 

والتن
مية

 

مركز التجارة الدولية
 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 

برنامج األمم المتحدة للبيئة
صندوق األمم المتحدة للسكان 

 

موئل األمم المتحدة
المفوضية السامية لألمم  
المتحدة لشؤون الالجئين

صندوق األمم المتحدة للطفولة 
مكتب األمم المتحدة المعني  

بالمخدرات والجريمة
 

مكتب األ
مم المتحدة لخدمات 

المشاريع
األونروا 
 

هيئة األمم المتحدة للمرأة
برنامج األغذية العالمي 
منظمة األغذية والزراعة 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

منظمة الطيران المدني الدولي 
 

منظمة العمل الدولية
المنظمة البحرية الدولية 

االتحاد الدولي لالتصاالت 
 

اليونسكو
 

منظمة األمم 
المتحدة للتنمية 

الصناعية ،
 

منظمة السياحة العالمية
االتحاد البريدي العالمي 
منظمة الصحة العالمية 
المنظمة العالمية للملكية  

الفكرية
 

المنظمة العالمية لألرصاد 
الجوية

 

رير
تق

 

       التخاذ إجراء

  للعلم
          

           ش                   ط  ١التوصية 

 ٢التوصية 
  ه

    
          

 
 

 
           ش

 ٣التوصية 
           ه

 
 

 
            ش

 ٤التوصية 
  ه

    
          

 
 

 
           ف

 ٥التوصية 
  و

    
          

 
 

 
           ف

  

 :  توصية باتخاذ إجراء من قبل رئيس تنفيذي ف  قرار من طرف هيئة تشريعية: توصية باتخاذ ش المفتاح:
   التوصية ال تتطلب اتخاذ إجراء من قبل هذه المنظمة :

تعزيز الكفاءة   ح. وفورات مالية ضخمة    ز.تحسين الفعالية     و.تعزيز المراقبة واالمتثال    ه.تعزيز االتساق والمواءمة    د. تحسين التنسيق والتعاون    ج.تعميم الممارسات الجيدة/المثلى  ب. زيادة الشفافية والمساءلة األثر المرجو: أ. 
  غير ذلك ط.
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