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 بشأن ١رسالة
 ٢٠٠٧-٢٠٠٦-٢٠٠٥الميزانية البرنامجية للسنوات 

 مقدمة

ـ     الجمعية العمومية    اعتمدت من اتفاقية الطيران المدني الدولي،       ٦١طبقا للمادة    -١ ن يفي دورتها الخامسة والثالث
 .9صفحة الميزانية البرنامجية في الملخص رد يو . ٢٠٠٧-٢٠٠٦-٢٠٠٥البرنامجية للسنوات المالية ة ميزانيال

 مجموعـة  ،لقد وضعت االيكاو لنفسها، بوصفها وكالة من الوكاالت المتخصصة لدى منظومة األمم المتحـدة      -٢
 مـن  ٤٤وتحدد هذه الجوانب المادة  . واسعة من الغايات واألهداف التي تشمل تقريبا كل جانب من جوانب الطيران المدني            

وتنطـوي البيئـة التكنولوجيـة واالقتصـادية         . ات الجمعية العمومية   والتي صيغت فيما بعد بموجب قرار      اتفاقية شيكاغو 
 الطيران المدني على فرص وتحديات جديدة، يتعين على المنظمـة أن            في اطارها  والتي يعمل     المتغيرة باستمرار  والسياسية

 االستراتيجية للمنظمـة،   وان خطة العمل   . تواجهها بشكل مستمر بغية االستجابة لتطلعات الدول المتعاقدة وتظل ذات أهمية          
الواردة في الملحق الثالث، والتي تأخذ باالعتبار التطورات التي يعرفها مجال الطيران المدني وما يتصل بذلك من تحديات،                  

 .لتبرز األهداف االستراتيجية واألنشطة المخطط لها الرئيسية المعتزمة من أجل تحقيق هذه األهداف

.  نوعه لبناء توافق اآلراء بشأن األولويات العالمية المتعلقـة بـالطيران المـدني      فريدا من  منبرتشكل االيكاو    -٣
 تجاه الدول، فانها تواصل التركيز علـى األولويـات،          التزاماتهاولكي تتمكن االيكاو من الوفاء بواليتها بفعالية ومن تعزيز          

وبطبيعة الحال، وبالنظر الـى      . لضرورة الى ذلك  وتحسين التنسيق، وزيادة فعالية التكاليف والحد من التداخل، كلما دعت ا          
 الدعم الكامل من جميع الدول     يبقى من االيكاو االضطالع بها،      ب المهمة والمعقدة فنيا التي يتوقع ويطل      لوظائفلالعدد الهائل   

 . ضرورياأمراالمتعاقدة 

 عملية الميزانية البرانامجية 

 وهي تدعم المبادرة التي يتخذها مجلس االيكاو فيما يتعلق بالميزانيـة  مية،العمو للجمعية   والثالثينان الدورة الثالثة     -٤
 : منها ما يلي،البرنامجية العادية، تأخذ علما بجملة أمور

في اجراء مالحظاته المتصلة بالميزانية في وقت مبكر ويستحسن فـي غضـون         المجلس بنشاط    شروع )أ 
 .تمر فترة طويلة على اختتامهاسنة من انعقاد دورة الجمعية العمومية التي لم 

 التخطيط الثالثي للميزانية أداء المنظمة في السابق واحتياجاتها في المسـتقبل مـا بعـد الفتـرة         مراعاة )ب 
 .الثالثية القادمة

، وبعـد اجـراء     ٢٠٠٢ المجلس في النظر في المسائل المتعلقة بالميزانية في نوفمبر           أوبناء على ذلك، فقد بد     -٥
نشأ مجموعة عمل الستعراض تصور االيكـاو  أ، ٢٠٠٣ها األمين العام في مارس م خيارات الميزانية التي قد استعراض أهم 

. على المدى البعيد وآفاقها فيما يخص البرامج الرئيسية، فضال عن التنبؤات الخاصة بالميزانية بالنسبة للفترة الثالثية القادمة                
 فيه الدول المتعاقدة بالتنبؤات الخاصة بالميزانية وطلبـت منهـا           أفادت ٢٠٠٣ووفقا لهذا، أصدرت المنظمة كتابا في يونيه        

 . عن قضايا مختلفة تتعلق بالميزانيةوآراء ابداء تعليقات أيضا
                                            

 وقرارات الدورة الخامسة والثالثـين      ٢٠٠٧-٢٠٠٦-٢٠٠٥الة على أساس رسالة المجلس بشأن الميزانية البرنامجية للسنوات          أعدت هذه الرس    1
 .للجمعية العمومية
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وبمراعاة مختلف اآلراء التي عبرت عنها الدول المتعاقدة في ردها علـى كتـاب االيكـاو وادارة المجلـس،         -٦
. ٢٠٠٣ في سـبتمبر     ٢٠٠٧-٢٠٠٦-٢٠٠٥مشروع الميزانية البرنامجية للسنوات     عرض األمين العام على نظر المجلس       

 األمور التاليـة    أخذوقد شرع المجلس ومختلف الهيئات الفرعية على الفور في استعراض مشروع الميزانية البرنامجية مع               
 :باالعتبار

يكـاو الرئيسـية فيمـا يتعلـق      على المدى البعيد لبرامج اال    وتوفيره   االستقرار   علىالحاجة الى الحفاظ     )أ 
 االقتصـادية بالسالمة الجوية، واألمن الجوي، والبيئة، والمالحة الجويـة، باالضـافة الـى القضـايا               

 .لتنظيميةاو

 حديثا  أدامة على المدى البعيد واالستقرار للبرنامج العالمي لمراقبة السالمة الجوية الذي أنش           ستتوفير اال  )ب 
من والية االيكاو الرئيسية، وذلـك مـن        ال يتجزأ   لتي تعتبر اآلن كجزء     وخطة عمل السالمة الجوية، ا    

خالل ادراجها تدريجيا في الميزانية البرنامجية العادية كلما كانت متطلبات الموارد متاحـة فـي اطـار      
 .لبرامج التقليدية الرئيسية الواردة أدناهلسياق قيود التمويل ومع المراعاة الواجبة 

 المنظمة الى جميع الدول المتعاقدة فيما يخص قضايا النقل الجوي جميعها من خـالل               يتم ادارة وصول   )ج 
 .نشطة البرامج في المقر الرئيسي والمكاتب االقليميةألكثر فعالية أتركيز وتنسيق 

 .الحاجة المستمرة الى وضع اجراءات لزيادة تحسين انتاجية وفعالية المنظمة )د 

 .االشتراكات المقررة للدول المتعاقدةف بهدف تخفيض تقليص الزيادات في التكالي )ه 

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦-٢٠٠٥العوامل المؤثرة في الميزانية البرنامجية للسنوات 

مع تزايد وتعزيز الطلبات على خدمات المنظمة، فان الموارد المتاحة للمنظمة وقدرة الدول المتعاقـدة علـى                  -٧
ت الصعوبة في الموارد المتوازنة الالزمة والموارد المتاحة بسبب العوامل          وقد تفاقم . تمويل برنامج عملها ما تزال محدودة     

 .المبينة في الفقرات التالية

ـ  ٧٥ األمريكي، في حين أن      رتخضع ميزانية المنظمة للدوال    –اتية  أسعار صرف غير مؤ    -٨  المائـة مـن     ي ف
وفي الفترات  .  المكاتب االقليمية  تستخدمها أخرى   و غير مباشر بالدوالر الكندي وعمالت     أالنفقات الفعلية تتاثر بشكل مباشر      

الكندي وعمـالت   الدوالر  عموما قيمة صرف الدوالر األمريكي مقابل       ، ارتفعت   ٢٠٠٤ و   ١٩٩٠الثالثة الخمس بين عامي     
ر وعلى سبيل المثال، أثناء هذه الفترة، ارتفعت قيمة الدوالر األمريكـي مقابـل الـدوال            . أخرى تستخدم في وضع الميزانية    

وقـد  .  دوالر كندي، مما ساهم في انخفاض متطلبات الموارد بالدوالر األمريكـي ١,٥٤ دوالر كندي الى   ١,١٦الكندي من   
وفي الواقـع  . المؤاتي في ايجاد توازن للزيادات في التكاليف واالشتراكات المقررة على الدول المتعاقدة   ساعد سعر الصرف    

 كانت أقل انخفاضا منها في الفترة الثالثية        ٢٠٠١-١٩٩٩اقدة خالل الفترة الثالثية     فان االشتراكات المقررة على الدول المتع     
١٩٩٨-١٩٩٦. 
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 سنة، ونظرا لالنخفاض العام في قيمة الدوالر األمريكـي، تعتبـر أسـعار              ١٥ومع ذلك وللمرة األولى منذ       -٩
ع التي تستخدمها المكاتب االقليمية أعلى      الصرف المستخدمة في الميزانية بالدوالر الكندي وخمس عمالت من العمالت السب          

فعلى سبيل المثال فان سعر الصرف المستخدم بالنسبة للدوالر الكندي          . بكثير مما كان عليه الوضع في الفترة الثالثية السابقة        
غ سـعر   دوالر كندي مقارنة بالدوالر األمريكي، في حين يبل١,٥٤ وصل الى ٢٠٠٤-٢٠٠٢للفترة  البرنامجية  في الميزانية   

 ١٤,٢٩ وهو انخفاض للقيمة بنسـبة       ،كندي دوالر   ١,٣٢ ،٢٠٠٧-٢٠٠٥ للفترة   الصرف المستخدم في الميزانية البرنامجية    
ونتيجة لذلك فان المتطلبات من الموارد بالدوالر األمريكي بالنسبة للفترة الثالثية القادمة أعلى مـن المتطلبـات                  . ئةافي الم 

لية ويعتبر أثر هذه الزيادة على االشتراكات المقررة على الدول المتعاقدة بالـدوالر األمريكـي               بكثير من الفترة الثالثية الحا    
ومع ذلك فان األثر الفعلي على الدول المتعاقدة سيتفاوت طبقا للتغيير النسبي الحاصل في قيمة عمالتها          . مناوئا بشكل مماثل  

 .مقابل الدوالر األمريكي
مريكي، واعداد الميزانية بالـدوالر     ألنوعة شملت التقييم بالعملة المحلية والدوالر ا      نظر المجلس في تدابير مت      -١٠

نه بالنظر الى الحالة الراهنة لنظام االدارة المالية والحاجـة    أغير  . كثر ثباتا أالكندي كوسيلة لحماية المنظمة وجعل ميزانيتها       
، مريكـي ألا بالـدوالر مارسة الراهنة وهي اعداد الميزانيـة  الى تحضير االعتمادات المالية، قرر المجلس االستمرار في الم 

عيد المجلس النظر في هذه المسالة فـي        يوس. المؤاتيةسعار الصرف   أوحماية قيمة الميزانية المعتمدة بالشراء اآلجل للعملة ب       
 .الفترة الثالثية الالحقة

ـ ـم الفائض النقااستخد: م الفائض النقـدي  ااستخد -١١  ٢٠٠١-١٩٩٩ثيتـين  فتـرتين الثال م فـي ال ـدي المتراك
 العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية، وكذلك لتمويل جزء من البرنامج العـادي   لبرنامج لتمويل جزء من ا    ٢٠٠٤-٢٠٠٢و

في المائة مـن     ٦,١ مليون دوالرن أي     ١٠،٧، استخدم الفائض النقدي ومجموعه      ٢٠٠٤-٢٠٠٢وفي الفترة الثالثية    . نفسه
وكانـت   . )USOAP( والبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة        المالية، لتمويل ميزانية البرنامج العادي     مجموع االعتمادات 

 مليون دوالر في نهايـة      ٠,٢ره   قد  متواضعا النتيجة أن استهلك ذلك الفائض النقدي، وسجلت المنظمة في الواقع عجزا نقديا           
 . ٢٠٠٣ سنة
ن جميع الفوائض النقدية تمثل     اغير   . ٢٠٠٣ مليون دوالر في نهاية      ١٤,٤بلغ الفائض المتراكم في المنظمة       -١٢

 مليون دوالر، ولذلك فان هذا المبلغ ال يمثـل نقـدا      ١٤,٦اشتراكات متأخرة ومستحقة التحصيل من الدول المتعاقدة، قيمتها         
ـ يقة ر في وثـف الذكـا سلـوكم . دام هذا الفائضـع المنظمة استخـوبالتالي ال تستطي   . راـحاض   العموميـة ةـالجمعي
تقريبـا طـوال السـنوات القليلـة      هنفس، ظل مستوى االشتراكات المتأخرة على المستوى A35-WP/21, EX/5, AD/3رقم 

 الجمعية العمومية تدابير اضافية لتحسين مستوى تحصيل هذه المتأخرات وبالتالي فان الضرورة اآلمـرة     واعتمدت. الماضية
عاقدة جميع المستحقات المتأخرة بحيث تتسلمها المنظمة في وقت مبكر بما يسـفر عـن تحسـين       تقضي بأن تدفع الدول المت    

 .قدرتها المالية
استمر الطلب على خدمات المنظمة في االزدياد على النحو المعبر عنـه فـي            : ازدياد الطلبات على الخدمات    -١٣

 ، وهما مؤتمر النقل الجوي ومؤتمر المالحة الجوية     اهما مؤخر المنابر التقليدية مثل المؤتمرين الرئيسيين اللذين اختتمت أعمال       
وهذا الطلب ال يقتصر على البرامج التقليدية بـل  . باالضافة الى فرق الخبراء ومختلف مجموعات التخطيط والتنفيذ االقليمية        

 .من الطيرانأيضا الى مبادرات جديدة وخصوصا في مجالي مراقبة السالمة الجوية ومراقبة أيمتد 
لم يدرج في الفترة : التمويل الثابت للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية وخطة عمل أمن الطيران -١٤

 سوى جزء من برنامج تدقيق السالمة في البرنامج العادي، وتم تمويل جزئه اآلخـر مـن الفـائض          ٢٠٠٤-٢٠٠٢الثالثية  
 أن يضمن A33-8ولذلك طلبت الجمعية العمومية في قرارها . لمتعاقدةوظل هذا البرنامج يعتمد على تبرعات الدول ا       . النقدي

 . نقل جميع أنشطته الى ميزانية البرنامج العادي في الوقت المناسبتلتدقيق وأن ل األجلالمجلس استمرارية التمويل طويل 
مجلس على خطـة  ، وافق مؤتمر وزاري رفيع المستوى كما وافق ال   المأساوية سبتمبر   ١١ حداثأعقاب  أوفي   -١٥

.  التمويل بتبرعات من الدول المتعاقـدة يكونمن الطيران، وهي تشمل البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران، على أن     أعمل  
 . وقد طلبت بعض الدول المتعاقدة ضم جزء كبير من هذه الخطة في ميزانية البرنامج العادي
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 األساسـية  الدول األعضاء اآلن جزءا مـن الصـالحيات          ن حظيا بدعم قوي من    ان اللذ ان البرنامج ا هذ يعتبر -١٦
 الطويل باعطائهما موارد جديـدة      األجللاليكاو، وال بد من ضمهما الى ميزانية البرنامج العادي لضمان ثبات التمويل على              

 .٢٣ ورقم ١٩وهذه المسالة مذكورة في الفقرتين رقم . ولويات جديدة واعادة توزيع الموارد الراهنةأأو 
 في المائة تقريبا من الميزانية من تكاليف الموظفين مما يعبر عـن طبيعـة   ٨٤يتكون : الزيادات في التكاليف  -١٧

 عوامـل   أساسوباالضافة الى العالوات السنوية في الرواتب، وازدياد التكاليف بسبب تنقيح الرواتب على             .  المنظمة أنشطة
لمدنية الدولية في األمم المتحدة، وهي عوامل ال مناص منها وليسـت            التضخم والعوامل األخرى التي تحددها لجنة الخدمة ا       

 مستويات الرواتب التي كانت سائدة    أساس على   ٢٠٠٤-٢٠٠٢وقد أعدت الميزانية البرنامجية للفترة      . تحت سيطرة المنظمة  
تويات الرواتب السائدة    مس أساس فقد حسبت على     ٢٠٠٧-٢٠٠٥أما الميزانية البرنامجية للفترة الثالثية      . ٢٠٠١في سبتمبر   

 الخبرة المكتسـبة    أساس، وعلى   ٢٠٠١، والتي تضمنت التنقيحات التي أدخلت على الرواتب منذ سبتمبر           ٢٠٠٤ سبتمبرفي  
وقد حسب معدل زيـادة  .  في المائة٢,٥في السابق، ومع احتساب الزيادات المحتملة في التكاليف والتي يبلغ معدلها السنوي       

 .سنويا للتكاليف غير المتعلقة بالموظفين تحسبا الزدياد التكاليف حسب االقتضاء في المائة ٢,٥قدره 

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦-٢٠٠٥الميزانية البرنامجية للسنوات 
وشـملت هـذه    .  مليـون دوالر  ١٧٤,٨ الى   ٢٠٠٤-٢٠٠٢وصلت قيمة الميزانية البرنامجية للفترة الثالثية        -١٨

تدقيق مراقبـة السـالمة وتوسـيع       العالمي ل برنامج  القدي وتستخدم لمواصلة     مليون دوالر تأخذ من الفائض الن      ٣,٨٨القيمة  
 لوضع الميزانية، وبعد احتساب زيادات التكـاليف، كـان   أساسا ٢٠٠٤-٢٠٠٢وباعتبار الميزانية البرنامجية للفترة    . نطاقه

 الصرف الراهنة، مما كان     اربأسع مليون دوالر    ٢١٦,٧ الى   ٢٠٠٧-٢٠٠٥المفروض أن تصل قيمة ميزانية الفترة الثالثية        
 مليون دوالر مـن هـذه الزيـادة         ٢١,٦ وكان المفروض أن     . في المائة  ٢٤,٠ مليون دوالر أي     ٤١,٩سيمثل زيادة قدرها    

 . الصرفأسعار مليون دوالر سيعزى الى تقلبات ٢٠,٣يف، و لسيعزى الى ارتفاع التكا
 . مليـون دوالر   ١٩٧ تبلـغ    ٢٠٠٧-٢٠٠٥ الثالثيـة     أن الميزانية البرنامجيـة للفتـرة      9يتبين من الصفحة     -١٩

 أدرجتتدقيق مراقبة السالمة في صبي ميزانية البرنامج العادي،         العالمي ل برنامج  الوبصرف النظر عن استيعاب احتياجات      
مبـاني   مليون دوالر في الميزانية البرنامجية لدفع نفقات التجديدات والتحسينات الضـرورية ل            ٠,٧اعتمادات اضافية قدرها    

 . ثالثة مكاتب اقليمية

ميزانيـة الفتـرة    بقيمـة    مقارنة ٢٠٠٧-٢٠٠٥وصلت الزيادة العامة في الميزانية البرنامجية للفترة الثالثية          -٢٠
 ٧ أنهـا غير أنه اذا نظرنا الى الزيادة السنوية لوجدنا .  في المائة١٢,٧ أي مليون دوالر، ٢٢,٢ الى  ٢٠٠٤-٢٠٠٢الثالثية  

 .٢٠٠٧ في المائة لسنة ١,١ و ٢٠٠٦ في المائة لسنة ١,٨، في حين كانت ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤تين في المائة للسن

 األمـين  وخصوصا ازدياد قيمة االشتراكات المقررة على الدول المتعاقدة، قام     أعالهعوامل المذكورة   لل مراعاة -٢١
قتصاد في الصرف باالضـافة الـى تقلـيص    العام والمجلس بدراسة مستفيضة لتحديد امكانيات التوفير بتحسين الكفاءة وباال      

وأسفرت هذه الجهـود     .  أولوية بدون اضعاف البرامج الرئيسية للمنظمة      األقل األنشطةالتكاليف عن طريق ارجاء أو ازالة       
 مليون دوالر، األمر الذي قلل الى أدنى حد احتمال ازدياد الميزانية، وقد             ١٧,٢عن وفورات وتقليصات بلغت في مجموعها       

وباالضافة الى ذلك، قامت الجمعيـة العموميـة بتخفـيض           . ت هذه الوفورات عند اعداد مشروع الميزانية البرنامجية       طبق
 والتنسيق والجهود   األفضلومن المتوقع أن تؤدي عدة عوامل مثل التنظيم         .   مليون دوالر  ٢,٥٥الميزانية البرنامجية بمقدار    

.  الذي سينجم عن هذه التخفيضات     التأثير استخدام التكنولوجيا بكفاءة الى تقليل       االضافية لتحسين الكفاءة واالقتصاد من خالل     
 . بعض المجاالت سوف يقل أو يتأخرلكن تنفيذ بعض الخدمات في

 ، فان جزءا كبيرا من الوفورات أو      من مجموع التكاليف  تقريبا   في المائة    ٨٤لما كانت تكاليف الموظفين تمثل       -٢٢
وفـي نهايـة سـنة     . عقود بعضهمأو انهاء  وبعدم تجديد  ،ة الحال ع الموظفين من الخدمة بطبي    التخفيضات سيتحقق بخروج  

 موظفا في فئة الخـدمات العامـة        ٣٥١و  موظفا في الفئة التخصصية    ٢٧٠ بالمنظمة الموظفين اجمالي عدد  سيكون   ٢٠٠٧
وص عليهم في الميزانية البرنامجيـة      عامة المنص الخدمات   فئة ال  في ا موظف ٣٧٦ و    الفئة التخصصية  في موظفا   ٢٨٩مقابل  
 الخـدمات  موظفين من فئة ٦و  من الفئة التخصصية موظفين ٤وهذا المستوى الذي سينخفض يشمل اضافة        . ٢٠٠٤لسنة  

 وظيفـة   ١٩قـدره    الـذي    وسيؤدي الخفـض الصـافي     . العامة للعمل في البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية        
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 غيـر ان  ،  ١٩٩٣دمات عامة الى عودة مستوى التوظيف في المنظمة الى ما كان عليه في سنة                وظيفة خ  ٢٥ تخصصية و 
 مليون دوالر في الميزانية البرنامجية،    ٢,٥٥  ويتطلب التخفيض االضافي الذي قدره        .عام المنظمة ازدادت منذ ذلك ال     أنشطة

تصبح شاغرة  ساضافية   وظائف خدمات عامة     ٧واضافية   وظائف تخصصية    ٤ شغل أعاله، عدم    ٢١المشار اليه في الفقرة     
 .انتهاء الخدمة بسبب التقاعد أو ، وارجاء تعيين موظفين في وظائف معينة تخلوالثالثيةفي الفترة 

وتمـول حاليـا    .  تعتبر جزءا من البرامج الرئيسة للمنظمة      أصبحت خطة امن الطيران     أن أعالهسلف الذكر    -٢٣
 أنوبالنظر الى الزيادة الملحوظة في الميزانيـة، يـرى المجلـس    . ذه الخطة بالتبرعات جميع المبادرات الجديدة في اطار ه     
 أجـزاء من الطيران على مدى الفترة الثالثية المقبلة، مع ايالء االعتبـار لضـم       أعمل   تستمر طريقة التمويل الراهنة لخطة    

تنفيذ خطة عمل أمـن     لل الميزانية التقديرية    وتص . ٢٠١٠-٢٠٠٨كبيرة من مبادرات هذه الخطة في ميزانية الفترة الثالثية          
ـ  "وقد وردت هذه الميزانية بوصـفها     . مليون دوالر  ٢٠,٠٥ الى   ٢٠٠٧-٢٠٠٥يران في الفترة    الط  ة عـن مـوارد خارج

 . في اطار مختلف البرامج التي ستنفذ هذه الخطة من خاللها" الميزانية

الملتـزم   من االعتمادات المالية غير A33-24رها   مليون دوالر بموجب قرا    ٣,٦خصصت الجمعية العمومية     -٢٤
 صندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصـاالت لغـرض االسـتثمار فـي تكنولوجيـا              أرصدة في السنوات السابقة، ومن      بها

فـي وثيقـة   غير أنه كما سـلف الـذكر   .  مليون دوالر لتحديث النظم المالية٢,٥ تم تخصيص    المبلغومن هذا   . المعلومات
 .  من نظـام االدارة الماليـة  األساسية األجزاء، لن يكفي هذا المبلغ حتى لشراء        A35-WP/32, AD/14العمومية رقم   الجمعية  

 مليـون  ٢,٠ على تحويل مبلـغ    الجمعية العمومية  وافقتمع ذلك    و . توجد اعتمادات اضافية لهذا الغرض في الميزانية       وال
وذلك من األموال المتراكمة في صندوق الشؤون االدارية والخدمات         ،   تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   دوالر الى صندوق  

خطـة الحـوافز لتسـوية    "فـي حسـاب   والمناسبة الموجـودة  األموال المتاحة التشغيلية التابع لبرنامج التعاون الفني ومن       
 ".االشتراكات التي طال تأخرها

 الموارد المطلوبة 
 وتقـدر قيمـة   . ات المتفرقة واالشتراكات المقررة على الدول المتعاقدةتمول ميزانية البرنامج العادي بااليراد   -٢٥

 مليـون دوالر لسـنة   ٥,٧، و ٢٠٠٦ مليون دوالر لسـنة  ٥,٤، و ٢٠٠٥ مليون دوالر لسنة  ٥,٢االيرادات المتفرقة بنحو    
 مليون دوالر في   ١٣,٣ية   هذه االيرادات التقدير   وبلغت .  مليون دوالر للفترة الثالثية    ١٦,٣، بما يعطي في المجموع      ٢٠٠٧

 .ومن المتوقع أن تأتي هذه الزيادة من بيع المطبوعات. ٢٠٠٤-٢٠٠٢الفترة الثالثية 
 مليـون دوالر  ٥٩,٥يتبين من الجدول التالي أن صافي التمويل المطلوب، باستثناء االيرادات المتفرقة، يبلـغ    -٢٦

 مليون ١٨٠,٧، بما يعطي في المجموع ٢٠٠٧لسنة والر  د مليون   ٦٠,٨ و ٢٠٠٦ مليون دوالر لسنة     ٦٠,٤، و   ٢٠٠٥لسنة  
 .دوالر للفترة الثالثية

 )معبرا عنها بآالف الدوالرات األمريكية(
 ٢٠٠٧-٢٠٠٥ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤-٢٠٠٢ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 

 ١٩٧ ٠٠٠ ٦٦ ٥١١ ٦٥ ٨٢٠ ٦٤ ٦٦٩ ١٧٤ ٧٨٣ ٦٠ ٤٥٦ ٥٧ ٥٨٤ ٥٦ ٧٤٣ الميزانية

 )١٦ ٢٩٨( )٥ ٧٢٣( )٥ ٤١٣( )٥ ١٦٢( )١٣ ٣٢٥( )٤ ٣٢٧( )٤ ٤٥٤( )٤ ٥٤٤( االيرادات المتفرقة: ناقص

 ١٨٠ ٧٠٢ ٦٠ ٧٨٨ ٦٠ ٤٠٧ ٥٩ ٥٠٧ ١٦١ ٤٥٨ ٥٦ ١٢٩ ٥٣ ١٣٠ ٥٢ ١٩٩ صافي الميزانية

         :اشتراكات من الدول المتعاقدة

 - - - - ١٠ ٦٨٨ ٥ ٦٢٩ ٢ ٨٠٠ ٢ ٢٥٩  فائض نقدي-

 ١ ٠٠٠ - - ١ ٠٠٠ - - - -  حساب خطة الحوافز-

 ١٧٩ ٧٠٢ ٦٠ ٧٨٨ ٦٠ ٤٠٧ ٥٨ ٥٠٧ ١٥٠ ٧٧٠ ٥٠ ٥٠٠ ٥٠ ٣٣٠ ٤٩ ٩٤٠  االشتراكات المقررة-

 ١٨٠ ٧٠٢ ٦٠ ٧٨٨ ٦٠ ٤٠٧ ٥٩ ٥٠٧ ١٦١ ٤٥٨ ٥٦ ١٢٩ ٥٣ ١٣٠ ٥٢ ١٩٩  االشتراكاتمجموع

الزيادة في االشتراكات مقارنة  ١٩ ٢٤٤ ٣٨١ ٩٠٠ ٣ ٣٧٨ ١١ ٠٤٥ ٢ ٩٩٩ ٩٣١ ٧٤٢ $
 ١١,٩ ٠,٦ ١,٥ ٦,١ ٧,٣ ٥,٦ ١,٨ ١,٤ % الفترة الثالثية السابقة/بالسنة
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، أن الميزانية البرنامجية العادية قد مولت من الفـائض          ٢٠٠٤-٢٠٠٢وجدير بالمالحظة خالل الفترة الثالثية       -٢٧
 وينتمـي الفـائض النقـدي        . مليـون  ١٥٠,٨ هـا  ومجموع  مليون دوالر واالشتراكات المقـررة     ١٠,٧النقدي ومجموعه   

وعليه، فان التمويل االجمالي من الـدول المتعاقـدة يبلـغ           . المتعاقدة واستخدم للحد من حجم عمليات التقييم المباشرة        لدولل
 . مليون دوالر١٦١,٥

غير أنه،  . االشتراكات المقررة  من   للتخفيض يستخدم   أنكما سبق الذكر الى ذلك، ال يوجد تضخم نقدي يمكن            -٢٨
 المجلس بأن يسـتخدم مبلـغ مليـون    توصيةعلى  الجمعية العمومية وافقت في متطلبات التمويل،   ونظرا الى الزيادة الكبيرة   

 رصيد األموال في خطة الحوافز لحساب االشتراكات التي طال تأخرها، التي وضعت أوال بموجب قرار الجمعية                 من دوالر
ونتيجة لذلك وصل    . ة على الدول المتعاقدة    لخفض االشتراكات المقرر   ٢٠٠٧-٢٠٠٥، في الفترة الثالثية     A32-27العمومية  

، ٢٠٠٥ مليـون دوالر لسـنة       ٥٨,٥عن طريق االشتراكات المقررة الى      مباشرة  مبلغ الموارد التي تطلبها الدول المتعاقدة       
 . للفترة الثالثية دوالر مليون١٧٩,٧ ما مجموعه أي ،٢٠٠٧ مليون دوالر لسنة ٦٠,٨ و٢٠٠٦ مليون دوالر لسنة ٦٠,٤و

 الـذي يصـل الـى    ٢٠٠٧-٢٠٠٥الـدول المتعاقـدة للفتـرة الثالثيـة      ومجموع متطلبات المـوارد مـن        -٢٩
ومقارنة .  في المائة  ١١,٩ أي مليون دوالر،    ١٩,٢لغ  ب بم ٢٠٠٤-٢٠٠٢دوالر يفوق متطلبات الفترة الثالثية       مليون١٨٠,٧
 هـي  ٢٠٠٦ الـى سـنة   ٢٠٠٥من سنة  في المائة، و٦,١ هي ٢٠٠٥ الى سنة ٢٠٠٤ سنوي، فان الزيادة من سنة       بأساس

وبالرغم من وجود وفورات ضرورية وتخفيضـات       .  في المائة  ٠,٦ هي   ٢٠٠٧ الى سنة    ٢٠٠٦في المائة، ومن سنة      ١,٥
 نقدي لدعم البرنـامج العـادي اقتضـى زيـادة فـي      فائض أيرف غير المواتية وعدم اتاحة ص ال أسعارفي التكاليف، فان    

 . االشتراكات المقررة

  الرئيسيةالبرامج
تم تنظيم برامج عمل الميزانية البرنامجية العادية للمنظمة، كما هو الشأن في السنوات السـابقة، فـي اطـار                 -٣٠

وترد األهداف والنتائج المتوقعة لمختلف البرامج في كل برنامج من البـرامج الرئيسـية بشـكل                . الثمانيةالبرامج الرئيسية   
 . تقدم الفقرات التالية وصفا موجزا للبرامج التي تحظى بأولويات قصوىو. تفصيلي في الميزانية البرنامجية

برنامج حاسم في متابعة أهداف المنظمة، على النحو المبين فـي            المالحة الجوية    –البرنامج الرئيس الثاني     -٣١
وتقـوم  . حة الجوية الدولية، ال سيما فيما يتعلق بتعزيز سالمة عمليات الطيران في مجال المال          اتفاقية شيكاغو  من   ٤٤المادة  

 بـة  لجنة المالحة الجوية والمجلس الرامية الـى المواظ      أعمالدير هذا البرنامج الرئيسي، بدعم      تادارة المالحة الجوية، التي     
 أساسوهذا البرنامج يضمن أن     ، مالحة الجوية االقليمية لل خطط  ال و  ذات الصلة   مالحق اتفاقية شيكاغو والوثائق    ثعلى تحدي 

 المطلوبة على شكل تجهيزات وخـدمات مـا زالـت تناسـب     األساسية الدولي لجميع مسائل المالحة الجوية والبنية   التنظيم
االحتياجات المتطورة بما يضمن أن النظام العالمي للمالحة الجوية يشبع احتياجات سكان العالم الـى نقـل جـوي مـأمون         

 .ومنتظم وكفء واقتصادي

. ت العالية والمتعلقة بالسالمة فهي تجمع تحت مظلة الخطة العالمية للسالمة الجوية     ولوياأل المبادرات ذات ا   أما -٣٢
انظر البرنامج الرئيسي   (وفي اطار هذا البرنامج       .ومن أبرز هذه المبادرات البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية         

هجية ومنسقة للسالمة الجوية، وتتعهد الدول بسد أوجه القصور         ، تجري المنظمة عمليات تدقيق منتظمة والزامية ومن       )الثامن
، تقدما جيدا في تنفيذ خطط العمل التصحيحية التـي وضـعتها لسـد أوجـه      الدول المتعاقدة، عموما وقد أحرزت . المكتشفة

نية ألنها لم تتمكن من   في المائة من الدول المع     ٢٥ومع ذلك فان هذا التقدم لم يحرزه حوالي          . القصور التي اكتشفها التدقيق   
.  استراتيجية موحدة لمعالجة هـذا الوضـع       توقد وضع . سد أوجه القصور، وقد تبين ذلك من خالل أعمال بعثات المتابعة          

 الحلول المناسبة وتنفيذ    وايجاد الجذرية   أسبابهاوتنص هذه االستراتيجية على اتباع نهج الشراكة في تحديد المشكالت وتحليل            
 لهذه االستراتيجية هـي   األساسيةوالمبادئ  . على مستوى الدول   أو االقليمي   دون على المستوى االقليمي أو       المعالجة أساليب

 .في مجال مراقبة السالمة الجويةزاماتها تالمزيد من الشفافية والتعاون والمساعدة بهدف تمكين الدول من الوفاء بال
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 وهي تحت السيطرة    بالتضاريسادث ارتطام الطائرات    وهناك مبادرة أخرى عالية األولوية هي منع وقوع حو         -٣٣
 هذه المبادرة، باالضافة الى وضع وتنفيذ المواد االرشادية لمنع الحوادث           تهدف خفض حوادث االقتراب والهبوط و     مجناوبر

قيـق خفـض   ، الى تح  وما يرتبط بها من قواعد االيكاو القياسية وأساليب عملها الموصى بها واجراءاتها وموادها االرشادية             
 .سنوي لوقوع هذا النوع من الحوادثأكبر في المعدل ال

 اعداد القواعد القياسية  ب يتضمن القيام بصورة مستمرة   فيما يتعلق باالنتظام والكفاءة فان هذا البرنامج الرئيسي          -٣٤
الت والمالحـة واالسـتطالع    الموصى بها والمواد االرشادية الفنية الالزمة لعناصر نظم االتصا         الفنية  وأساليب العمل  الفنية

 ٢٠٠٣أقر المؤتمر الحادي عشر للمالحة الجوية فـي عـام           .  الدارة الحركة الجوية   متصل عالمي   اقامة نظام الالزمة لدعم   
 وبعد ذلك وافق المجلس على التوصـيات        أعد بارشاد من لجنة المالحة الجوية      الدارة الحركة الجوية     ا عالميا تشغيليمفهوما  

وينص المفهوم التشغيلي الجديد على طائفة من التغيرات في المفهوم بالنسبة للنظام العـالمي الدارة               . المفهومالتي تؤيد ذلك    
 عاما وأن تخدم بمثابة رؤيـا تسـمح للـدول    ٢٥وال بد أن تتطور تلك التغيرات المفهومية على مدى فترة          . الحركة الجوية 

 بهدف أن يكون هناك نظام عالمي الدارة الحركة الجويـة مبنـي علـى               ولألقاليم بتحقيق التناغم في عمليات التخطيط لديها      
ادارة الحركة الجوية التي تتيح زيادة في الطاقة االستيعابية مع التحسين           /األداء تدعمه نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع     

 .في الوقت ذاته لمستوى السالمة
أن ) ١: ( ضمان ما يلـي    ما عمل االيكاو ألمن الطيران ه     والهدفان الرئيسيان لعنصر المالحة الجوية في خطة       -٣٥

 جـراءات ايأخذ بنظر االعتبار النواحي األمنية كل من الملحق السادس عشر الذي في اطار مسؤولية ادارة المالحة الجوية و        
ة يجري تنسـيقها    أن مبادرات السالمة واألمن الخاصة بالمنظم     ) ٢( المرتبطة به والمواد االرشادية،      خدمات المالحة الجوية  

 .على النحو المالئم لتحقيق أفضل تناغم بين الجانبين
يعكس ذلك البرنامج التطور المستمر بما يتماشى مع خطة العمـل  . البرنامج الرئيسي الثالث ـ النقل الجوي  -٣٦

للمسائل المتصلة بالتسـهيالت    ، وأيضا   )انظر الفقرة التالية  (االستراتيجية، استجابة للشواغل المتزايدة المتعلقة بأمن الطيران        
، واالستجابة كذلك للشـواغل     )بما فيها عملية تعزيز الجانب األمني لوثائق السفر المقروءة آليا باضافة المقاييس البيومترية            (

 وظهور الكتل التجاريـة والتنظيميـة   ،البيئية المرتبطة بالطيران، وزيادة العولمة واضفاء الطابع عبر الوطني على األسواق        
 والتغيرات التي تجري فـي تقـديم   ، وعملية التحرير في مجال السيطرة االقتصادية ،لى المستويين االقليمي ودون االقليمي    ع

ويرغب المجلس في الوفاء بمتطلبات هذه النشاطات ذات األولوية مع االحتفاظ           . خدمات المطارات وخدمات المالحة الجوية    
قل الجوي الهامة مثل التنبؤ والتخطيط االقتصـادي، واالرشـادات المتعلقـة            بنشاطات أساسية في غير ذلك من مجاالت الن       

 ).ISDB( وتقديم االحصاءات مع االستفادة المثلى من قاعدة البيانات االحصائية المتكاملة الجديدة ،بالسياسة بشأن الرسوم
تترتب على الدور الرئيسي    ويتضمن البرنامج الرئيسي أيضا مبادرات ذات أولوية عالية تتصل بأمن الطيران             -٣٧

وفي اطار البرنـامج العـالمي      . ٢٠٠٢الدارة النقل الجوي في تنفيذ خطة عمل أمن الطيران التي اعتمدها المجلس في عام               
 دولة متعاقدة فـي السـنة،   ٤٠ تدقيق أمن الطيران بمعدل يقرب من       الذي أنشئ مؤخرا، سوف تجري عمليات      لتدقيق األمن 

وخطة العمل تنص أيضا علـى مسـاعدة قصـيرة       . ٢٠٠٧-٢٠٠٥ا جميعا في نهاية الفترة الثالثية       بهدف اجراء التدقيق له   
وفي الفترة الثالثية الحالية، جـرى تمويـل        .  التدقيق اتاألجل ومساعدة عاجلة في اصالح أوجه القصور التي حددتها عملي         

 الدول عبر آلية أمن الطيران المعززة وسوف   الكثير من عمل المنظمة بشأن أمن الطيران من خالل االسهامات الطوعية من           
 .٢٠٠٧-٢٠٠٥يستمر ذلك في الفترة الثالثية 

، اعتبره المجلس ذا أولوية عالية، وهو يضمن اعداد وتـدوين  البرنامج الرئيسي الرابع ـ الشؤون القانونية  -٣٨
ء اطار قانوني يتصل بنظم االتصـاالت       ، وبحث انشا  ١٩٥٢بما في ذلك تحديث اتفاقية روما لعام        تشريعات الطيران الدولية    

األفعال أو االساءات   و،  ارة الحركة الجوية بما في ذلك النظام العالمي للمالحة باألقمار االصطناعية          اد/والمالحة واالستطالع 
 .ة ولم تشملها صكوك قانون الجو القائمة، وفقا لبرنامج العمل العام للجنة القانونيالتي تشغل مجتمع الطيران الدولي
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 سوف تنشـط مكاتـب االيكـاو    ،ـ البرامج االقليمية والبرامج األخـرى  البرنامج الرئيسي الخامسضمن   -٣٩
لوبة لدعم الطيران المدني    االقليمية في مساعدة الدول على تحديد التسهيالت والخدمات المط        االقليمية السبعة ومكتب الشؤون     

االيكاو وما يرتبط بها من قواعد قياسية وأساليب عمل موصى بها وذلـك          ، بما يسمح باعطاء القيمة الحقيقية لمالحق        الدولي
أما أوجه القصور في مجال المالحة الجوية التي لها تأثير سلبي على مسـتويات  . من خالل تنفيذ الدول لها على نطاق واسع   

ة السالمة، فتعتبـر المكاتـب   وفيما يتعلق بتعزيز مراقب  .السالمة فسوف يجري البحث عنها باصرار من أجل القضاء عليها 
للصعوبات التـي تشـهدها الـدول        وهي بمثابة ذراع تشغيلية لاليكاو، في موقف يسمح لها بتحديد العلل المسببة              ،االقليمية

في المجاالت التي اعتمدت تلك المكاتب بخصوصها كما ستضطلع المكاتب بدور قيادي في اعداد الحلول للمشـكالت                  وذلك
 .المشتركة والمحددة

االقليمية بالمزيد   وست من مجموعات التخطيط والتنفيذ        والمكاتب االقليمية   الشؤون االقليمية  يقوم مكتب سوف   -٤٠
وستتعاون المجموعات  . كما ستسعى بنشاط في تنفيذ تلك الخطط      ) ANPs (من تطوير خطط االيكاو االقليمية للمالحة الجوية      

وسوف تستخدم اآللية االقليمية لكـي   . ت دون االقليمية في مجال مراقبة السالمة      االقليمية للتخطيط والتنفيذ كذلك مع المنظما     
يتسنى ضمان مراعاة كل المسائل الخاصة بالتواجه بهدف التحرك اقترابا بمقدار خطوة أخرى من النظام العالمي المتصـل                  

 .الدارة الحركة الجوية
والمجموعات االقليمية للتخطيط والتنفيذ ضمان     القليمية   المكاتب ا  كفاءة وفعالية من شأن العمل الجاري لزيادة       -٤١

 .في اطار بيئة تنخفض فيها المواردفعالة من حيث التكاليف امكانية المضي في تلك المبادرات الشاملة بصورة 
الخدمة مـن  كد المجلس مجددا على أن تساوي يؤ، الدعم االداري ـبالبرنامج الرئيسي السادس  فيما يتعلق و -٤٢

 A/50/L لغات عمل االيكاو هي الهدف المستمر للمنظمة وفقا لقرار الجمعية العامـة لألمـم المتحـدة                  تها بجميع ودحيث ج 
يوصي المجلس بضرورة تحقيق أكبـر      و .  بشأن قواعد العمل باللغات في منظمات األمم المتحدة        ٤/١١/١٩٩٥الصادر في   

ل االستخدام بصورة أفضل لتكنولوجيا االتصاالت مـع الـدول          المنظمة من خال   كن من الكفاءة والفعالية في عمليات     قدر مم 
ومـن شـأن االتصـاالت      . المتعاقدة والمنظمات المالئمة وجهة تقديم الخدمة والصناعة اضافة الى استخدامها داخل األمانة           

 .بع والتوزيعاألسرع من خالل الشبكة واالنترنيت تقليل استخدام النسخ الورقية وسوف تتحقق الوفورات في تكاليف الط

يـزال   ، ال)USOAP(للبرنامج الرئيسي الثامن ـ البرنامج العالمي لتدقيق مراقبـة السـالمة    أما بالنسبة  -٤٣
 تدقيق تغطي المالحق األول والسـادس     وفي المراحل المبدئية، أجريت عمليات       . المجلس يعطي أولوية عالية لذلك البرنامج     

وعلى أساس هـذه الخبـرة       .  عملية متابعة تدقيق   ١٦٤، يتوقع استكمال    ٢٠٠٤عام   وبنهاية    دولة متعاقدة  ١٨١والثامن في   
ومن أجل المزيد من التعزيز لبرنامج المراقبة هذا، يقترح وضع نهج شامل جديد خاص بالنظم يغطي األحكام ذات العالقـة               

ـ  ـ الجمعي ةـر وثيق ـ انظ  .٢٠٠٥ارا من عام    ـتبك اع ـة وذل ـق ذات الصل  ـع المالح ـة في جمي  ـبالسالم  ةـة العمومي
 .A35-WP/7, EX3رقم 
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 ٢٠٠٧-٢٠٠٦-٢٠٠٥الميزانية البرنامجية للفترة 
  النفقاتلخصم

 )معبرا عنها بآالف الدوالرات األمريكية(

 الميزانية العادية
 ٢٠٠٧-٢٠٠٥  

 المجموع ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥  الرئيسيةالبرامج
  االعتمادات 

 درالموا
 الخارجة عن
 الميزانية

 ٣ ٩٠٤ ١ ٧٠٨ ١ ١١٤ ١ ٠٨٢ السياسة العامة والتوجيه -١
 ٧٢٢ ٢٧ ٦٦٤ ٩ ٤١٣ ٩ ٢٢٧ ٩ ٠٢٤ المالحة الجوية -٢
 ٢٠ ٦٥٧ ١٦ ٢١٣ ٥ ٤٨٥ ٥ ٤٠٣ ٥ ٣٢٥ النقل الجوي -٣
 ٤٤٠ ٣ ٣٤٥ ١ ٠٦٣ ١ ١١٩ ١ ١٦٣ الشؤون القانونية -٤
 ٤٩ ٥٦١ ١٦ ٢٤٠ ١٦ ٣٥٥ ١٦ ٩٦٦ البرامج االقليمية والبرامج األخرى -٥
 ٧٧ ٠٢٢ ٢٦ ٠٢٩ ٢٥ ٧٣١ ٢٥ ٢٦٢ الدعم االداري -٦
 المالية، والعالقات الخارجية واالعالم، -٧

 ١١ ٦٥٨ ٣ ٩٧٤ ٣ ٨٤٤ ٣ ٨٤٠ وتقييم البرامج والتدقيق والمراجعة االدارية 
 ٧ ٦٣٣ ٢ ٥٩٩ ٣ ٠٢٧ ٢ ٠٠٧ برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية -٨

 ٢١ ١٥٧ ١٩٧ ٠٠٠ ٦٦ ٥١١ ٦٥ ٨٢٠ ٦٤ ٦٦٩ لميزانية العاديةمجموع االعتمادات ل
 ١٨ ٣٤٣     التعاون الفني -١٠

 ٤٠ ١٦٢ ١٩٧ ٠٠٠ ٦٦ ٥١١ ٦٥ ٨٢٠ ٦٤ ٦٦٩ مجموع االعتمادات
 

 الموارد الخارجة عن الميزانية
 ١٨ ٣٤٣  ٥ ٩٩٣ ٦ ٠٥١ ٦ ٢٩٩ التعاون الفني 
 ١ ٧٦٨  ٦٠١ ٥٩١ ٥٧٦ أنشطة التمويل المشترك 
 ٢٠ ٠٥١  ٦ ٧٦٠ ٦ ٧٠٠ ٦ ٥٩١ مل أمن الطيرانخطة ع 

 ٤٠ ١٦٢  ١٣ ٣٥٤ ١٣ ٣٤٢ ١٣ ٤٦٦ مجموع الموارد الخارجة عن الميزانية

 ملخص الموارد
 )معبرا عنها بآالف الدوالرات األمريكية(

 الميزانية العادية
 البرامج الرئيسية ٢٠٠٧-٢٠٠٥

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ 
 المجموع

 ١٧٩ ٧٠٢ ٦٠ ٧٨٨ ٦٠ ٤٠٧ ٥٨ ٥٠٧ على الدولأنصبة االشتراكات المقررة 

 ١٦ ٢٩٨ ٥ ٧٢٣ ٥ ٤١٣ ٥ ١٦٢ ايرادات متفرقة

 ١ ٠٠٠ - - ١ ٠٠٠ حساب مخطط الحوافز

 ١٩٧ ٠٠٠ ٦٦ ٥١١ ٦٥ ٨٢٠ ٦٤ ٦٦٩ المجموع

 . الميزانية مماثلة للميزانية الواردة أعالهالخارجة عنيقدر أن الموارد  :مالحظات
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 برنامج التعاون الفني

في التركيز بصورة أكبر على      ٢٠٠٤-٢٠٠٢لمنظمة في فترة السنوات الثالث      ل ظلت نشاطات التعاون الفني    -٤٤
التنفيذ العالمي للقواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها وخطط المالحة الجوية، بحيث تعبر عن التغيرات الكبيرة التـي                  

 برنامج األمم المتحدة االنمائي أو من الصـناديق         تمويل المقدم من  طرأت على فرص تمويل مشاريع التعاون الفني، سواء ال        
التنميـة  حـدود  الطيران المدني في لحقيقة أن التعاون الفني في تطوير    ادراكا  نه  اغير   . االئتمانية التي تقدمها الدول بنفسها    

امي الـى تحقيـق التنميـة االقتصـادية         فقد جرى االحتفاظ بالهدف الر     ،للبلدان ال يزال مطلبا هاما    االقتصادية واالجتماعية   
ولقد جرى ادخال المزيد من االجراءات لترشيد النشاطات داخل          . باعتباره مكونا هاما في تنفيذ سياسة التعاون الفني الجديدة        

ادارة التعاون الفني والتي تعد متسقة مع نشاطات البرنامج العادي، وللحصول على دعم فني واداري من بـرامج المنظمـة               
 .ألخرىا

التقدم المحرز في تنفيذ سياسة التعاون الفني الجديدة بما فيها  A33-WP/50, EX/12 الوثيقةعرض المجلس في  -٤٥
 مليـون  ٤٠وتقترح هذه السياسة الجديدة برنامج تعاون فني عند حده األدنى بميزانيـة تبلـغ           . عناصر سياسة جديدة محدثة   

 موظفـا  ٤٠ مليـون دوالر و  ٢٥لتنفيذها بدال من موظفا  ٥٠ يبلغ األساسيينن دوالر سنويا قد تحتاج الى عدد من الموظفي       
. برنـامج أكبـر  لحالة وجـود    وسوف يتم تعيين موظفين اضافيين حسب الضرورة بالنسبة         .  من قبل  على النحو الذي تحدد   

اليـة وشـؤون المـوظفين     فرع الشؤون الم في في الوقت الحالي موظفا يعملون١٥ أيضا قرار المجلس بنقل   الوثيقةوتبرز  
نه بسـبب محدوديـة     اغير   .  تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية بالميزانية البرنامجية العادية بأسلوب متدرج         يمولون من 

 ولن يكـون  ٢٠٠٤-٢٠٠٢الميزانية، لم يتسن استيعاب أي من العاملين في الميزانية البرنامجية العادية خالل الفترة الثالثية            
 أن تعطـي  يجبالتأكيد على أن االيكاو جرى  ذلك وباالضافة الى . ٢٠٠٧-٢٠٠٥قيام بذلك خالل الفترة الثالثية  باالمكان ال 

الـذي  راقبة السـالمة     ببرنامج االيكاو العالمي لتدقيق م     والتي تتعلق   هذه موارد لالجراءات التصحيحية  المناسبة و الولوية  األ
وسـوف    .ن أدوات االيكاو في مساعدة الدول في تلك االجـراءات التصـحيحية            باعتباره أداة م   ستنفذه ادارة التعاون الفني   

يتضمن ذلك دورا اضافيا في ممارسة مهام مراقبة الجودة من أجل االشراف على المشروعات التي تنظمهـا الـدول فـي                     
 .مجاالت المتابعة التصحيحية في البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة

 لية وزيادة العائداتتحسين الكفاءة والفعا

نتج من جهة عن زيادة الطلب على الموارد نتيجة الضافة نشاطات أو توسيع نشاطات قائمة أو الزيادات فـي        -٤٦
ومن جهة أخرى، يدرك المجلس أن طاقة ورغبـة الـدول    .  ميزانيات تتزايد من عام الى آخر      ،التكلفة التي ال يمكن تجنبها    

وذلك االختالل بين احتياجات المنظمة وبين الموارد المتاحة قد ظل قائما كمسألة           . ات محدودة المتعاقدة في تمويل تلك الزياد    
أن يستمر االستعراض والمراقبة على النحو المالئم        )١( : ولذلك من الحتمي أن يجري ما يلي      . مطروحة على مر السنوات   

طات الجديدة التي تضاف الـى الميزانيـة البرنامجيـة    لبرامج والنشالأن يكون هناك مبرر كاف  )٢(كلفة جميع العمليات،    لت
أن تتحـدد   )٣(أن تحظى بدعم واسع وأن تكفل لها الدول المتعاقـدة التمويـل،   وذلك في سياق األهداف الرئيسية للمنظمة و 

 .وتستخدم موارد التمويل البديلة دون التأثير على طابع المنظمة

ولقد بذلت مجهودات   . نجاز لبرامج المنظمة ونشاطاتها عملية متواصلة     يعتبر تحسين فعالية وكفاءة التنفيذ واال      -٤٧
. كبيرة من خالل المجلس واألمانة لتحقيق أوجه االقتصاد والكفاءة في كافة القطاعات لتعميق استخدام المـوارد المحـدودة                 

 الجمعية العموميـة    وثيقةواضافة الى ذلك جرى وضع الخطوط العريضة لالجراءات التي اتخذت أو بدأ اتخاذها وذلك في                
وسوف يظل المجلس يرصد المبادرات التي يجري اتخاذها ويستكشف المزيد مـن االجـراءات               . A35-WP/35, EX/8رقم  

 .حسبما تقضيه الضرورة
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 ونظم للرصد لتضمن أن برامج العمـل مركـزة          واضافة الى ذلك، تخطط األمانة لوضع خطط أعمال شاملة         -٤٨
وهذا المجهود يتوقع له أيضا أن يؤدي الـى   . تبة أولوياتها وتنفذ لتحقيق األهداف البرنامجية المحددة   مالئم ومر العلى النحو   

سيما في المجاالت متعددة القطاعات التي ترتبط بها ادارات المقر           المزيد من الترشيد والتنسيق والتعزيز بتنفيذ البرنامج وال       
 .والمكاتب االقليمية

 المعلومات واالتصاالت سوف تقوم بدور متزايد األهمية في جميـع مجـاالت             لوجيا تكنو ويدرك المجلس أن   -٤٩
ولقد خولت الجمعية العمومية بموجـب       .  المزيد من التحسين للفعالية وأوجه الكفاءة التشغيلية       ا تحقيق المنظمة وأن بمقدوره  

الحوافز من أجل حساب المتأخرات التـي   المجلس استخدام مليون دوالر والفوائد على ذلك المبلغ من مخطط   A34-1قرارها  
خرا بتخصـيص مليـون   وقام المجلس مؤ . بقيت فترة طويلة دون سداد وذلك من أجل تعزيز االنجاز الفعال لبرامج االيكاو      

 من أجل المزيد من التحسينات وتطوير الهياكل األساسية لتكنولوجيا المعلومـات لـدى المنظمـة وكـذلك      دوالر من المبلغ  
 .للتدريب

ومن أجل تحقيق المزيد من    . ال يزال الدخل من مبيعات المطبوعات هو المصدر الرئيسي لاليرادات المتفرقة           -٥٠
النمو في العائدات وتقليل االعتماد على األنصبة المقررة على الدول المتعاقدة من االشتراكات، فمـن الحتمـي أن تسـعى                     

واألمانة تتخذ اجراءات التاحة قطاع أوسع من مطبوعاتها         . ونشاطاتهاالمنظمة الى مصادر بديلة للتمويل الخاص ببرامجها        
  نطـاق والمنتجات األخرى الخاصة بالمعلومات وذلك بالوسائط االلكترونية للدول المتعاقدة وهي تستخدم تلك العملية لتوسيع         

جراء أيضا لتسـويق المزيـد مـن        وباالضافة الى ذلك، يجري اتخاذ اال      . العمالء الذين يدفعون أجرا مقابل الخدمات     قاعدة  
المنتجات والخدمات بالشراكة مع المنظمات المهتمة األخرى والقطاع الخاص من أجل جعل منتجاتها متاحة بصورة أكبـر                 

وسيظل كل من المجلس واألمانة يقومان باستكشاف وسائل أخرى لزيادة العائدات        . ومن أجل زيادة العائدات في الوقت ذاته      
 .ترداد التكاليفبما في ذلك اس

 استنتاج

ويـرى   . تشكل العولمة ويشكل النمو في الحركة تحديات متزايدة أمام الطيران المدني علـى نطـاق العـالم     -٥١
والـدول   . المجلس أن االيكاو بحاجة الى القيام بدور رئيسي في مساعدة دولها المتعاقدة على التغلب على تلـك التحـديات                  

 سوف يعتمد على دعمها للميزانية      حديات وخدمة مصالح الطيران الدولي     االيكاو في الوفاء بالت    المتعاقدة سوف تقر بأن نجاح    
والدول المتعاقدة يجب أن تـدفع أنصـبتها    . البرنامجية المقترحة على أن يتلو ذلك سداد سريع ألنصبة االشتراكات المقررة      

 . عام يبدأ في أول أيام ينايرمن االشتراكات المقررة في بداية العام المالي لدى االيكاو وهو

- - - - - - - - - - 
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 :A35-22  الجمعية العموميةقرار

 ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ميزانيات السنوات 

 تحيط علمـا   الجمعية العمومية، فان٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ بالميزانية البرنامجية للسنوات     فيما يتعلق  )أ
 :يلي بما

للميزانية  من اتفاقية شيكاغو، تقديرات سنوية       ٦١ية، وفقا للمادة    المجلس قد قدم الى الجمعية العموم     أن   -١
 ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٥السنوات الماليـة    كل من   ل)  لبرنامج التعاون الفني   ارشادية لتكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية    تقديرات  (
 .، وأن الجمعية العمومية قد نظرت فيها٢٠٠٧ و

 .االتفاقية من ٦١و ) ه (٤٩ المنظمة وفقا للمادتين يميزانيتأقرت  -٢

 :ان الجمعية العمومية ببرنامج التعاون الفني، فيما يتعلق )ب

أن تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية لبرنامج التعاون الفني تمول أساسا بايرادات محصلة من تنفيـذ                اذ تدرك 
برنامج األمم المتحدة االنمائي ومصادر وت المشروعات المسند تنفيذها الى المنظمة من مصادر تمويل خارجية مثل الحكوما

 .أخرى

 أنه ال يمكن تحديد برنامج التعاون الفني بدرجة عالية من الدقة الى أن تبت حكومات البلدان المانحـة                   واذ تدرك 
 .والبلدان المستفيدة في المشروعات ذات الصلة

 السنوية المبينـة     لبرنامج التعاون الفني   شغيلية أن القيمة الصافية لميزانية تكاليف الخدمات االدارية والت        واذ تدرك 
 : ال تمثل في ضوء الصعوبات المذكورة أعاله سوى تقديرات ارشادية٢٠٠٧  و٢٠٠٦  و٢٠٠٥أدناه للسنوات 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ 

٥ ٩٩٣ ٠٠٠ ٦ ٠٥١ ٠٠٠ ٦ ٢٩٩ ٠٠٠ 

 . وسالمته أن التعاون الفني وسيلة ال غنى عنها لتعزيز تنمية الطيران المدنيواذ تدرك

 . الظروف التي تواجه برنامج التعاون الفني للمنظمة وضرورة اتخاذ تدابير متواصلةواذ تدرك

عجز مالي فـي أي سـنة مـن       الخدمات االدارية والتشغيلية عن     تكاليف  أن يسفر تشغيل     أنه في حالة     واذ تدرك 
وق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية وسـيكون  ينبغي أوال سد هذا العجز من الفائض المتراكم في صند    ،السنوات المالية 

 .الذ األخيرمهو المن ميزانية البرنامج العادي م عطلب الد
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 :ان الجمعية العمومية العادي، برنامجفيما يتعلق بال )ج

 أن زيادة الطلب على الموارد نتيجة الضافة بعض األنشطة أو توسيع نطاقها والزيادات التي ال مفر منها  اذ تدرك 
في التكاليف قد أدت من ناحية الى زيادة الميزانيات من سنة الى سنة، ومن الناحية الثانية أن قدرة الدول المتعاقـدة علـى                  

 .تمويل هذه الزيادات ليست بدون حدود

وجـود  ) ٢(يستمر استعراض تكاليف كل العمليات واالشراف عليها على نحـو سـليم،             ) ١: ( ما يلي  واذ تدرك 
افة برامج أو أنشطة جديدة في الميزانية البرنامجية في اطار المستويات المحددة في الميزانية، وسـياق                مبررات كافية الض  

تحديـد  ) ٣( من الدول المتعاقـدة،      ااألهداف الرئيسية للمنظمة وأن تحصل على تأييد واسع النطاق ويكون تمويلها مضمون           
 .نظمةواستخدام مصادر بديلة للتمويل بدون التأثير على طابع الم

 :تقرر

 ي، يرخص بانفاق المبالغ التالية على البرنامج العاد       ٢٠٠٧  و ٢٠٠٦  و ٢٠٠٥بالنسبة للسنوات المالية     -١
 : من السنوات المذكورةحدة وطبقا ألحكام هذا القرار، وذلك لكل سنة على ي المالوفقا للنظام

 
 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ 

 ١ ٧١٨ ٠٠٠ ١ ١١٨ ٠٠٠ ١ ٠٩٠ ٠٠٠ السياسة العامة والتوجيه -١
 ٩ ٥٢١ ٠٠٠ ٩ ٣١٤ ٠٠٠ ٩ ١٣٨ ٠٠٠ المالحة الجوية -٢
 ٥ ٥٦١ ٠٠٠ ٥ ٤٦٨ ٠٠٠ ٥ ٣٦٣ ٠٠٠ النقل الجوي -٣
 ١ ٠٦٩ ٠٠٠ ١ ١٢٣ ٠٠٠ ١ ١٧١ ٠٠٠ الشؤون القانونية -٤
 ١٦ ٣٩٢ ٠٠٠ ١٦ ٤٩٣ ٠٠٠ ١٧ ١٢٠ ٠٠٠ البرامج االقليمية والبرامج األخرى -٥
 ٢٦ ٤٠١ ٠٠٠ ٢٦ ٠٤٧ ٠٠٠ ٢٥ ٦٤٦ ٠٠٠ الدعم االداري -٦
المالية، والعالقات الخارجية واالعـالم، وتقيـيم       -٧

 ٤ ١٠١ ٠٠٠ ٤ ٠٨١ ٠٠٠ ٣ ٩٨٤ ٠٠٠ البرامج والتدقيق والمراجعة االدارية
 ٢ ٥٩٩ ٠٠٠ ٣ ٠٢٧ ٠٠٠ ٢ ٠٠٧ ٠٠٠ البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية -٨

    
شطة السـالمة   على أال يؤثر سلبا على أن     (تخفيض  

واألمن وحماية البيئة على كل من مسـتوى المقـر    
 )٨٥١ ٠٠٠( )٨٥١ ٠٠٠( )٨٥٠ ٠٠٠( )الرئيسي والمستوى االقليمي

    
 ٦٦ ٥١١ ٠٠٠ ٦٥ ٨٢٠ ٠٠٠ ٦٤ ٦٦٩ ٠٠٠ االعتمادات المصرح بهامجموع 
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 :يلنظام المالوفقا لي يمول مجموع االعتمادات المصرح بها لكل سنة على حدة، على النحو التال -٢

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ 
باشتراكات تقرر على الـدول      )أ

المتعاقدة وفقا لقـرار جـدول      
 ٦٠ ٧٨٨ ٠٠٠ ٦٠ ٤٠٧ ٠٠٠ ٥٨ ٥٠٧ ٠٠٠ أنصبة االشتراكات

 ٥ ٧٢٣ ٠٠٠ ٥ ٤١٣ ٠٠٠ ٥ ١٦٢ ٠٠٠ بايرادات متفرقة )ب
بمبلغ محول من خطة الحوافز      )ج

   ١ ٠٠٠ ٠٠٠ لحساب المتأخرات القديمة
 ٦٦ ٥١١ ٠٠٠ ٦٥ ٨٢٠ ٠٠٠ ٦٤ ٦٦٩ ٠٠٠ موعالمج

 الرئيسية،  ميزانية البرنامج العادي حسب البرامج    ل نقحةيقوم األمين العام بابالغ جميع الدول المتعاقدة باالعتمادات الم         -٣
 .٢٠٠٤  مليون دوالر قبل نهاية عام٢,٥٥والتي تأخذ بعين االعتبار التخفيض المقترح البالغ 
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 الطيران المدني الدولي منظمة
 الميزانية البرنامجية للسنوات

 ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥

 مقدمة

 :تشتمل الميزانية البرنامجية لاليكاو على ما يلي -١

الميزانية البرنامجية العادية لتنفيذ برامج وأنشطة المنظمة الموكلة اليها بموجب اتفاقيـة الطيـران المـدني              )١(
تمول الميزانية من االيرادات المتفرقة واشتراكات الدول المتعاقـدة     العمومية،  كما أقرت الجمعية    و.  الدولي

 على النحو الذي وافقت عليه الجمعية       االشتراكات التي طال تأخرها   حساب  لطة الحوافز   خ من   مبلغ محول و
 .العمومية

وتمـول  .  اون الفنـي  الميزانية االرشادية لصندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية الدارة برنامج التع          )٢(
ميزانية صندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية أساسا من دخل الرسوم االدارية على المشاريع المنفذة              

ويمول برنامج التعاون الفني بأكملـه مـن الصـناديق غيـر المرتبطـة             .  في اطار برنامج التعاون الفني    
 .بالميزانية

الميزانية المقترح تنفيذها في مجال أمـن الطيـران مـن خـالل             تقديرات الميزانية لألنشطة الخارجة عن       )٣(
 .المساهمات الطوعية

تحدد الميزانية البرنامجية العادية برنامج العمل المقترح واألنشطة التي سوف تنفذها أمانـة المنظمـة، بمشـاركة              -٢
 .درة لتنفيذ البرامج واألنشطة، والتكاليف المق٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥ممثلي الدول المتعاقدة وخبراء منها، خالل السنوات 

يضع المجلس برنامج العمل، الذي يغطي جميع جوانب الطيران المدني التي تقوم بها المنظمة عقب االطار الوارد                  -٣
 :في خطة العمل االستراتيجية مع األخذ في االعتبار عدة عوامل، بما في ذلك

 .المدني الدوليالمسؤوليات وااللتزامات المنصوص عليها في اتفاقية الطيران  )١(
 .مقررات وقرارات الجمعية العمومية والمجلس )٢(

 .توصيات الهيئات القائمة والهيئات األخرى مثل لجنة المالحة الجوية )٣(

 .األولويات المحددة التي تعبر عنها الدول المتعاقدة في العديد من المحافل )٤(

لتي تعقدها المنظمة، والمنظمات    االستنتاجات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات واالجتماعات الرئيسية ا        )٥(
األخرى التابعة لمنظومة األمم المتحدة، والهيئات الدولية األخرى المعنية بالطيران المدني والشـؤون ذات              

 .الصلة
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ويوجد في كل برنامج رئيسي هيكل تراتبي لعناصر البـرامج          .  يشتمل البرنامج العادي على ثمانية برامج رئيسية       -٤
وتسـاهم مجموعـات    .  وصمم كل برنامج بأهداف محددة بغية التوصل لبعض النتائج        .  رامج العادية والبرامج الفرعية والب  

وتشتمل عناصر البرنـامج فـي   .  البرامج الفرعية ذات األهداف المحددة في احراز األهداف والنتائج على مستوى البرنامج     
وبينمـا تكـون بعـض    .  قيق النتائج واألهـداف كل برنامج فرعي على أنشطة من شأنها أن تؤدي الى ناتج، يساهم في تح     

 .عناصر البرامج ذات طبيعة متكررة، يوجد تاريخ واضح للبدء وآخر لالنتهاء لعناصر أخرى

وترد بعض التكاليف المشـتركة مثـل تكـاليف شـراء     .  تقدم تقديرات التكلفة بصفة عامة على مستوى البرنامج    -٥
يمكن أن تعزى الى برامج محددة، في اطار برنـامج االدارة والتنسـيق لكـل         األجهزة وتكاليف السفر ذات الصلة، التي ال        

 .برنامج رئيسي

اضافة الى األهداف، ترد في اطار كل برنامج النتائج المتوقع التوصل اليها ومؤشرات األداء التي يمكن بواسطتها                  -٦
داء، كما يتم في المنظمـات األخـرى التابعـة      وال زالت عملية وضع الميزانية استنادا الى النتائج وقياس األ         .  قياس النتائج 

ويرتبط الكثير من العمل الذي تقوم به المنظمـة بوضـع   .  لمنظومة األمم المتحدة، في مراحلها البدائية وتستمر في التطور       
خـرى  القواعد واالرشادات عن الشؤون الفنية المرتبطة بالسالمة واألمن والشؤون االقتصادية وشؤون البيئة والشـؤون األ              

وبنـاء علـى ذلـك،    .  الدول المتعاقدة مسؤولة عن تنفيذ هذه القواعد واالرشـادات  و.  المشابهة المرتبطة بالطيران المدني   
يستدعي قياس نتائج أعمال المنظمة، اذا ما أمكن قياسها بشكل مالئم، تجميع البيانات وتحليلها بتكلفة باهظة، تكـون غيـر                    

 .ممكنة نظرا لألولويات والموارد الحالية

اجتماعات الجمعيـة العموميـة     : اكاو لبلوغ أهداف عملها العادي هم     عملهما االي ان الوسيلتين الرئيسيتين اللتين تست     -٧
، واصـدار   لدراسـة والهيئات الدائمة والمؤتمرات واالجتماعات العالمية واالجتماعات االقليمية وفرق الخبراء ومجموعات ا          

 جميع االجتماعات تعقد بعد أن تكـون  ، بمعنى أن تين الوسيلتين الرئيسيتين األخرى   وتدعم كل من ها     .الوثائق والمطبوعات 
، وبعد ذلك ترسل النتائج والقرارات التي أسفرت عنها هذه االجتماعات           قد أعدت لها الوثائق   ) والدول(او  األمانة العامة لاليك  

عـات  والمطبو) مثل الحلقات الدراسية والندوات   ( كما ان االجتماعات التي تعقد في األقاليم          . شكل مطبوعات  فيالى الدول   
اضافة الى ذلـك توجـد        .م االرشادات والمساعدة الى الدول    هي وسائل التنفيذ وتقدي   ) مثل المراجع الفنية والكتب الدورية    (

 وسائل تستخدم لبلوغ األهداف الموضـوعة للمالحـة الجويـة       ي وه ليها مراسلة الدول وايفاد البعثات الرسمية ا      وسائل مثل 
 . والشؤون القانونيةيوالنقل الجو

 الوارد فيما يلي وتقارير المجلس السنوية عـن  ٢٠٠٧-٢٠٠٥بغي الربط بين مشروع الميزانية البرنامجية للفترة    ين -٨
 الخلفيـة السـليمة عـن       ي ألن التقارير السنوية تصف المنجزات الملموسة وتعط        .السنوات التي سبقت هذه الفترة مباشرة     

 .األنشطة المعتزمة

، سـوف   يةالثالثفترة  ال ي فف  . تحديد طريقة ومعدل التنفيذ    ي درجة من الحرية ف     لمجلس االيكاو   النظام المالي  يترك -٩
 والشـؤون   ي مجال المالحة الجوية والنقـل الجـو       يتتفاوت السرعة ودرجة التركيز الخاصة بكل نشاط أو كل تخصص ف          

 الـى د المجلس، مـن آن       وسيحد  .رات التكنولوجية والعوامل األخرى   القانونية حسب تفاوت احتياجات الدول وسرعة التغي      
، مع مراعاة االعتبـارات   أنشطة جديدةيك امكانية الشروع ف ذلي، بما ف   لبعض األنشطة  ، األولوية التي ينبغي اعطاؤها    آخر

 .المالية
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 ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥الميزانية البرنامجية للسنوات 

 ملخص النفقات
 )معبرا عنها بآالف الدوالرات األمريكية(

 ةالميزانية العادي
 ٢٠٠٧-٢٠٠٥  

 المجموع ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥  الرئيسيةالبرامج
  االعتمادات 

 درالموا
الخارجة 

 عن
 الميزانية

  ٣ ٩٠٤ ١ ٧٠٨ ١ ١١٤ ١ ٠٨٢ السياسة العامة والتوجيه -١
 ٧٢٢ ٢٧ ٦٦٤ ٩ ٤١٣ ٩ ٢٢٧ ٩ ٠٢٤ المالحة الجوية -٢
 ٢٠ ٦٥٧ ١٦ ٢١٣ ٥ ٤٨٥ ٥ ٤٠٣ ٥ ٣٢٥ النقل الجوي -٣
 ٤٤٠ ٣ ٣٤٥ ١ ٠٦٣ ١ ١١٩ ١ ١٦٣ لشؤون القانونيةا -٤
  ٤٩ ٥٦١ ١٦ ٢٤٠ ١٦ ٣٥٥ ١٦ ٩٦٦ البرامج االقليمية والبرامج األخرى -٥
  ٧٧ ٠٢٢ ٢٦ ٠٢٩ ٢٥ ٧٣١ ٢٥ ٢٦٢ الدعم االداري -٦
 المالية، والعالقات الخارجية واالعالم، -٧

  ١١ ٦٥٨ ٣ ٩٧٤ ٣ ٨٤٤ ٣ ٨٤٠ وتقييم البرامج والتدقيق والمراجعة االدارية 
  ٧ ٦٣٣ ٢ ٥٩٩ ٣ ٠٢٧ ٢ ٠٠٧ برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية -٨

  ١٩٧ ٠٠٠ ٦٦ ٥١١ ٦٥ ٨٢٠ ٦٤ ٦٦٩ مجموع االعتمادات للميزانية العادية
 ١٨ ٣٤٣     التعاون الفني -١٠

 ٤٠ ١٦٢ ١٩٧ ٠٠٠ ٦٦ ٥١١ ٦٥ ٨٢٠ ٦٤ ٦٦٩ مجموع االعتمادات 
      

 موارد الخارجة عن الميزانيةال
 ١٨ ٣٤٣  ٥ ٩٩٣ ٦ ٠٥١ ٦ ٢٩٩ التعاون الفني 
 ١ ٧٦٨  ٦٠١ ٥٩١ ٥٧٦ أنشطة التمويل المشترك 
 ٢٠ ٠٥١  ٦ ٧٦٠ ٦ ٧٠٠ ٦ ٥٩١ خطة عمل أمن الطيران 

 ٤٠ ١٦٢  ١٣ ٣٥٤ ١٣ ٣٤٢ ١٣ ٤٦٦ مجموع الموارد الخارجة عن الميزانية
 

 الموارد  الميزانية العادية
الخارجة  المجموع ٢٠٠٧-٢٠٠٥ 

 عن
 الميزانية  ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥  البرنامج الرئيسي–المجموع 

   )بسنوات العمل الفردي(
 ٨٥ ٨١٢ ٢٦٨ ٢٧٠ ٢٧٤ موظفو الفئة التخصصية

 ٣٩ ١ ٠٤٣ ٣٤٤ ٣٤٧ ٣٥٢ موظفو فئة الخدمات العامة
   )بآالف الدوالرات األمريكية(

 ١١ ٨٧٠ ١١٩ ٥٠٨ ٤٠ ٢١١ ٣٩ ٩٤١ ٣٩ ٣٥٧ موظفو الفئة التخصصية
 ١ ٦٢٣ ٤٢ ٨٧٣ ١٤ ٥٩٩ ١٤ ٢٣٠ ١٤ ٠٤٥ موظفو فئة الخدمات العامة

 



I - 1 

  السياسة العامة والتوجيه- ي برنامج رئيس-١

  السياسة العامة والتوجيه- تكلفة البرنامج الرئيسى -الجدول األول 

 الميزانية العادية
 ٢٠٠٧-٢٠٠٥  

 المجموع ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ البرامج
  )بآالف الدوالرات األمريكية( 

د رالموا
الخارجة عن 

 الميزانية

       
  ٥٧٩ ٥٧٩   موميةالجمعية الع ١-١
  ١ ٦٣٦ ٥٥٥ ٥٤٨ ٥٣٣ المجلس وهيئاته الفرعية ٢-١
  ١ ٦٨٩ ٥٧٤ ٥٦٦ ٥٤٩ التوجيه واالدارة ٣-١
      

  ٣ ٩٠٤ ١ ٧٠٨ ١ ١١٤ ١ ٠٨٢  البرنامج الرئيسي–المجموع 

 
 الموارد  الميزانية العادية

 الخارجة عن المجموع ٢٠٠٧-٢٠٠٥ 
 الميزانية  ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥  البرنامج الرئيسي–المجموع 

   )بسنوات العمل الفردي(
  ٩ ٣ ٣ ٣ موظفو الفئة التخصصية

  ٦ ٢ ٢ ٢ موظفو فئة الخدمات العامة
   )بآالف الدورات األمريكية(

  ٢ ٦٩٢ ٩١٦ ٩٠٠ ٨٧٦ موظفو الفئة التخصصية
  ٣٣٨ ١١٥ ١١٣ ١١٠ موظفو فئة الخدمات العامة
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 ةمقدم
 من اتفاقية الطيران المدني الدولي، تتمثل أهداف وأغراض منظمة الطيران المدني الدولي في وضع المبـادئ                 ٤٤وفقا ألحكام المادة    

 نمو الطيـران المـدني      في جملة أمور  ضمن  يوالتقنيات للمالحة الجوية الدولية والنهوض بتخطيط النقل الجوي الدولي وتطويره بما            
 . في كافة أنحاء العالمبأمان وانتظامالدولي 

يلي ضـمن   دية مرة كل ثالث سنوات الجراء ما   ان الجمعية العمومية هي السلطة ذات السيادة في االيكاو، وهي تنعقد في دورات عا             
انتخاب الدول المتعاقدة التي تمثل في المجلس، ووضع السياسات والتوجيهات ألعمال المنظمة، واعتماد برنامج العمـل                : جملة أمور 

ث سنوات التالية، وتحديد االشتراكات المقررة على الدول المتعاقدة لتمويل الميزانيـة، واسـتعراض التقـارير                والميزانية لفترة الثال  
والتوصيات المقدمة من المجلس واتخاذ اجراءات مناسبة بصددها، واستعراض النفقات والموافقة على الحسابات المدققة عن الـثالث               

 .سنوات المنقضية
.   دولة متعاقدة تنتخبها الجمعية العمومية لمدة ثـالث سـنوات  ٣٦أمام الجمعية العمومية، وهو يتكون من  المجلس هيئة دائمة مسؤولة     

ويضطلع المجلس بالمهام وااللتزامات وفقا لما ورد في اتفاقية شيكاغو، وهو مسؤول عن تنفيذ توجيهات الجمعية العمومية واالشراف               
 .يره وتوصياته على نظر الجمعية العموميةويعرض المجلس تقار.  على برنامج عمل المنظمة

لجنة المالحة الجوية، ولجنة النقل الجوي، واللجنة المالية، ولجنة التمويـل             :يستعين المجلس في أداء أعماله بالهيئات الفرعية التالية       
 .المشترك، ولجنة التعاون الفني، واللجنة المعنية بأفعال التدخل غير المشروع

 وتشمل واجبات الرئيس عقد اجتماعات المجلـس وهيئاتـه الفرعيـة،     . اتفاقية شيكاغو، ينتخب المجلس رئيسا له      من ٥١وفقا للمادة   
 .وتمثيل المجلس، والنيابة عن المجلس في المهام التي يسندها اليه المجلس

مسؤول  أعلى موظف تنفيذي في المنظمة    بصفته  األمين العام   و .  من اتفاقية شيكاغو، يقوم المجلس بتعيين األمين العام        ٥٤وفقا للمادة   
 .عن التوجيه العام ألعمال األمانة العامة للمنظمة، ويعمل أمينا للمجلس

 ملخص البرنامج الرئيسي األول
 الميزانية العادية

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 المعتمدةالميزانية  الميزانية الفعلية الميزانية المعتمدة

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
مجموع ال

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

٣ ٩٠٤ ١ ٧٠٨ ١ ١١٤ ١ ٠٨٢ ١ ٤٢٨ ١ ٠١٢ ٤ ١٦٣ ١ ٤٣٧ ٨٨٨ ١ ٨٣٨ 
 

 أخذ زمام القيادة في تطوير وتنفيذ األنشطة الرئيسية :العالقة باألنشطة الرئيسية في خطة العمل االستراتيجية
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 ةالجمعية العمومي :برنامج ١-١
 مسـؤولياتها ووظائفهـا     أن تؤدي بكفـاءة   تقديم ما يلزم من دعم وخدمات لتمكين الجمعية العمومية من            األهداف

 .في النظام األساسياألخرى المنصوص عليها 

 الميزانية العادية
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 المعتمدةالميزانية  الميزانية الفعلية الميزانية المعتمدة

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
مجموع ال

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

- - ٥٧٩ ٥٧٩ - - ٢٦ - ٥٢٦ ٥٢٦ 
 
 المجلس وهيئاته الفرعية :برنامج ٢-١

 مسـؤولياته ووظائفـه األخـرى       ؤدييمن أن   تقديم ما يلزم من دعم وخدمات للمجلس وهيئاته الفرعية           األهداف
 .ام األساسيفي النظالمنصوص عليها 

 الميزانية العادية
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 المعتمدةالميزانية  الميزانية الفعلية الميزانية المعتمدة

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
مجموع ال

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

١ ٦٣٦ ٥٥٥ ٥٤٨ ٥٣٣ ٤٢٣ ٤١٤ ١ ٣١٦ ٤٤٩ ٤٣٨ ٤٢٩ 
 
 التوجيه واالدارة :مجبرنا ٣-١

 وادارة تنفيذ مهام المنظمة من خالل تنفيذ السياسات والتوجيهات       العامة تقديم التوجيه االستراتيجي لألمانة    األهداف
 .وبرامج العمل التي اعتمدتها الجمعية العمومية والمجلس

 الميزانية العادية
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 المعتمدةالميزانية  الميزانية الفعلية ةالميزانية المعتمد

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
مجموع ال

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

١ ٦٨٩ ٥٧٤ ٥٦٦ ٥٤٩ ٩٧٩ ٥٩٨ ٢ ٣٢١ ٤٦٢ ٤٥٠ ١ ٤٠٩ 
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 المالحة الجوية: البرنامج الرئيسي الثاني

 المالحة الجوية –تكلفة البرنامج الرئيسي : الثانيالجدول 
 الميزانية العادية

 ٢٠٠٧-٢٠٠٥  
 المجموع ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ البرامج

     
  )بآالف الدوالرات األمريكية( 

الموارد 
الخارجة عن 

 الميزانية

      
      
 ٧٢٢ ٤ ٩٤١ ١ ٦٧٥ ١ ٦٣٣ ١ ٦٣٣ التنسيق والدعماالدارة و ١-٢
 المطارات والطرق الجوية والمساعدات ٢-٢

  ١ ٨٤٨ ٦٣١ ٦١٥ ٦٠٢ )AGA(األرضية  
  ٢ ٠٣٣ ٦٩٠ ٦٨٠ ٦٦٣ )AIG(التحقيق في الحوادث ومنع وقوعها  ٣-٢
 خدمات معلومات الطيران وخرائط الطيران ٤-٢

 )AIS/MAP( 
٣ ٢٧١ ١ ١١٩ ١ ٠٩١ ١ ٠٦١  

  - - - - )ANB(ادارة المالحة الجوية  ٥-٢
  ٣ ١٢٤ ١ ٠٦٢ ١ ٠٤٤ ١ ٠١٨ )ATM(ادارة الحركة الجوية  ٦-٢
  ٣ ٠٩٧ ١ ٠٦٢ ١ ٠٤٤ ٩٩١ )CNS(االتصاالت والمالحة واالستطالع  ٧-٢
  ٦١٤ ٢٠٩ ٢٠٦ ١٩٩ )MED(طب الطيران  ٨-٢
  ١ ٦٢٧ ٥٥٣ ٥٤٤ ٥٣٠ )MET(األرصاد الجوية للطيران  ٩-٢
 صالحية الطائرات للطيران/ عمليات ال ١٠-٢

 )OPS/AIR( 
٣ ٨٤٠ ١ ٣٠٧ ١ ٢٧٥ ١ ٢٥٨  

جوانب أمن الطيران التي تخص اجازة العاملين،  ١١-٢
والسالمة الجوية والعوامل البشرية، والتدريب، 

والمالحة الجوية، والمساعدات السمعية والبصرية 
)PEL/TRG( ٣ ١٢٨ ١ ٠٥٨ ١ ٠٤٨ ١ ٠٢٢  

ات متعددة التخصصات أو غير المحددة في االجتماع ١٢-٢
  ١٤١ ٤٧ ٤٧ ٤٧ مجال المالحة الجوية

      

 ٧٢٢ ٢٧ ٦٦٤ ٩ ٤١٣ ٩ ٢٢٧ ٩ ٠٢٤  البرنامج الرئيسي–المجموع 

 
 الموارد  الميزانية العادية

 الخارجة عن المجموع ٢٠٠٧-٢٠٠٥ 
 الميزانية  ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥  البرنامج الرئيسي–المجموع 

   )ت العمل الفرديبسنوا(
 ٤,٥٠ ١٤٤ ٤٨ ٤٨ ٤٨ موظفو الفئة التخصصية

 - ١٢٧ ٤٢ ٤٢ ٤٣ موظفو فئة الخدمات العامة
   )بآالف الدوالرات األمريكية(

 ٦٤٥ ٢١ ٠٣٥ ٧ ١٤٧ ٧ ٠٤٢ ٦ ٨٤٦ موظفو الفئة التخصصية
 - ٥ ٢٩٤ ١ ٨١١ ١ ٧٤٧ ١ ٧٣٦ موظفو فئة الخدمات العامة
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 مقدمـة
 الجوية كمـا حـددتها      السالمةة المطلوب غير كاف لدعم جميع مبادرات المنظمة في مجال           مستوى الميزاني  -١

 رتبـت المهـام     ،ولذلك وضمانا للصرف بما فيه أفضل مصالح السالمة الجوية         .  والثالثون للجمعية العمومية   الثالثةالدورة  
، وأصبحت المبالغ تشـمل     وظائف خفضا طفيفا   وقد خفض عدد ال     . فنتج عن ذلك برنامج العمل الوارد أدناه       أولوياتهاحسب  

 .اقتضى تكامال أوثق بين أعمال المقر الرئيسي وأعمال المكاتب االقليمية، األمر الذي للغايةتمويل بعثات محدودة 
 وتتمثل أهدافـه فـي وضـع         . من اتفاقية االيكاو   ٤٤ و   ٣٧دتين  ينبثق هذا البرنامج الرئيسي عن أحكام الما       -٢

 .تخطيط وتطوير النقل الجوي الدولي، وتعزيز ليب للمالحة الجوية الدوليةاألساالمبادئ و
 : من تلك االتفاقية، وهي مسؤولة عما يلي٤٤  و٣٧مادتين تمارس ادارة المالحة الجوية المهام الناشئة عن ال -٣

ات المقبولة  التدقيق في مدى تطبيق القواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها واالجراءات والممارس            )أ
 .ددت في الجمعية العمومية والمجلسفي قطاع الطيران كما ح

األمانة العامة الى الجمعية العمومية والمجلس ولجنة المالحة الجوية         جهة  من  من الخبراء   تقديم مساعدة    )ب
 المالحةوفرق الخبراء ومجموعات العمل واالجتماعات االقليمية للمالحة الجوية وغيرها من اجتماعات            

 .الجوية
 . لتنظر فيها لجنة المالحة الجويةاعداد دراسات ووثائق )ج
اعداد تعليقات على التوصيات الصادرة من اجتماعات المالحة الجوية بشأن القواعد القياسـية الدوليـة                )د

 . وعرضها على لجنة المالحة الجوية،جراءات وأساليب العمل الموصى بهاواال
 .ديالت المعتمدةلالزمة للتعاعداد النصوص ا )ه
 .وطنية والقواعد القياسية الدوليةاعداد قائمة باالختالفات الموجودة بين القواعد والممارسات ال )و
 من األمور التـي تنـال مـن المسـائل      المتعلقة بالمالحة الجوية    حماية مصالح الطيران المدني الدولي       )ز

 .الحساسة في مجال السالمة الجوية
 .جوية واعداد الوثائق الالزمة لهاعات المالحة الالتخطيط لعقد اجتما )ح
 .خرى في مجاالت االهتمام المشتركالتعاون مع الهيئات الدولية األ )ط
 .ذ تجهيزات وخدمات المالحة الجويةتقديم الدعم الالزم الدارة التعاون الفني لتخطيط وتنفي )ي
 .تقوم بالتمويلات التي تقديم المشورة الفنية والتشغيلية بشأن التجهيزات والخدم )ك
، وتنسيق هذا العمل مـع      ة واالجراءات االقليمية االضافية   المساعدة على وضع وتحديث الخطط االقليمي      )ل

 .ئق اجراءات خدمات المالحة الجويةوضع القواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها ووثا
جوية وفقا للقواعد القياسـية وأسـاليب العمـل    تسهيل التخطيط والتنفيذ العالمي لنظم وقدرات المالحة ال     )م

 األقـاليم   الموصى بها الصادرة عن االيكاو ، مع توفير الخبرات الختيار التكنولوجيات وتبادلهـا فـي              
 .والدول ومجموعات الدول

تشجيع الدول على تزويد المنظمة بالمعلومات الحديثة عن مدى التقدم المحرز فـي مشـاريع البحـث                  )ن
 .م االيكاوي تهاالنمائي الت
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وثائق اجراءات خـدمات  وضمان أن المالحق الستة عشر الداخلة في نطاق مسؤولية هذا البرنامج، هي        )س
المالحة الجوية والمواد االرشادية تتضمن اعتبارات األمن، وأن أنشطة السالمة الجوية وأمن الطيـران              

 .فل بينهاالتي تمارسها المنظمة تنسق على الوجه السليم لبلوغ أقصى تكا
العمل وفـي توجيـه    ويقوم نائب المدير بالمساعدة في تنسيق         .جوية أمينا للجنة المالحة الجوية    يعمل مدير ادارة المالحة ال    

 .موظفي االدارة
يضم برنامج عمل االدارة مهام متواصلة مشتركة بين فروع االدارة ككل، ومشاريع محددة ال ينتظر التحرك                 -٤

 من االتفاقيـة،    ٣٤ و   ٣٧وفي مجال تنفيذ المهام الوظيفية التي ترتبت على المادتين          .  رة الثالثية التالية  بشأنها اال خالل الفت   
ومن أجل مواكبة النمو التشغيلي والتغيرات التكنولوجية في الطيران المدني تتطلب االدارة نشاطات فنية مسـتمرة قصـيرة                

تعقيد المتزايد والعالقة المتشابكة الخاصة بالتطورات الفنيـة وكـذا   وسوف يتطلب كل من ال.  األمد وعلى أساس حالة بحالة 
 . بل والدراسات المتعمقة في أغلب األحياندالمشكالت المرتبطة بكل ذلك الرص

ـ               -٥ ة لـم تكـن   ال مفر خالل كل فترة ثالثية من أن تواجه هذه االدارة تطورات فنية غير مرتقبة أو مشاكل فني
  . اتخاذ اجراءات استثنائية بشـأنها لمنظمة أن تحصل بشأنها على تحليل فني شامل أو أن تنظر في    ا اطالقا في الحسبان وتود   

ات المالحـة  ، أو انقطاع في خدم  وضاع اجتماعية أو سياسية مستعصية    ، أو أ  عادة عن ظواهر طبيعية    وتنجم هذه التطورات  
 وتأخذ هذه التطورات شكال رسميا مـن   .ى مفاجئةالجوية ألسباب مختلفة، أو حوادث طيران، أو وقائع، أو أي أحداث أخر   

، وتطـوير عناصـر خطـة       تغيير أهداف لجنة المالحة الجوية    خالل التنقيحات التي تدخل على خطة العمل االستراتيجية و        
 .)المؤتمر الحادي عشر للمالحة الجويةمثل (ماعات والتوصيات الصادرة عن االجتاو العالمية للسالمة الجوية االيك

 الثاني البرنامج الرئيسي ملخص
 الميزانية العادية

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 عتمدةالميزانية الم الميزانية الفعلية الميزانية المعتمدة

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

٢٧ ٦٦٤ ٩ ٤١٣ ٩ ٢٢٧ ٩ ٠٢٤ ٨ ٥٢٨ ٧ ٧٧٦ ٢٥ ٦٤١ ٨ ٧٦٥ ٨ ٦٤٠ ٨ ٢٣٦ 

  عن الميزانيةالموارد الخارجة
 )بآالف الدوالرات األمريكية(خطة عمل أمن الطيران 

 ةعتمدالميزانية الم الميزانية الفعلية الميزانية المعتمدة

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

٧٢٢ ٢٤٤ ٢٤٢ ٢٣٦ ٢ ١٨ ١ ٤١٨ ٤٤٠ ٥٨٠ ٣٩٨ 
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 االدارة والتنسيق والدعم :برنامج ١-٢

 المسائل
 والتحديات

تطوير التجهيزات والخدمات الدولية للنهوض بالنمو      . النهوض بسالمة الطيران في المالحة الجوية الدولية      
ر وتوجيـه  مواكبة التكنولوجيا سريعة التطـو  . للطيران المدني الدولي عبر أنحاء العالم  والمأمون  المنتظم  

تحديث القواعد والتوصيات الدولية واالجـراءات واالرشـادات        . تطبيقها بأمان في مجال الطيران المدني     
. نظـم الطيـران  والمتعلقة بها في ضوء التطورات التكنولوجية الراهنة والمتوقعة في مجـال الطـائرات    

لمية للسالمة الجوية التي تمثل أفضل      المتعلقة بالسالمة على مبادرات الخطة العا     االيكاو   أنشطة   فيالتركيز  
تقـديم  . معدالت وقوع الحوادث في جميع أنحـاء العـالم       تخفيض   من حيث تقليل عدد الحوادث و      مكاسب

 الجمعية العمومية والمجلس ولجنة المالحة الجوية وفرق خبرائها ومجموعات العمل           ىالمساعدة االدارية ال  
 .حة الجوية، وغيرها من اجتماعات المالحة الجويةالتابعة لها، واالجتماعات االقليمية للمال

  
مـا فـي ذلـك تقـديم أعمـال      بتخطيط وتطوير وتنسيق ومراقبة تنفيذ وادارة برنامج المالحة الجويـة،         األهداف

في احتياجات الطيران المدني الدولي الـى المـواد التنظيميـة واالرشـادات        مواكبة الزيادة    . السكرتارية
 .دةوالمحدالموارد حدود  الداعمة، وذلك في

 
 ، ز، حهأ، ب، ج، د،  :العالقة باألنشطة الرئيسية في خطة العمل االستراتيجية

 
 مؤشرات األداء  ٢٠٠٧عام نهاية النتائج المتوقعة بحلول  
المزيد من التقدم في تخطيط وتطـوير ومراقبـة          )أ 

 .أنشطة المالحة الجوية
حتـرام المهـل    مراقبة الجودة، وزيادة االنتاجيـة، وا      

 .الزمنية
مراقبة الجودة، وزيادة االنتاجيـة، واحتـرام المهـل           .لجنة المالحة الجويةمن مواصلة تقديم الدعم  )ب 

 .الزمنية
مواصلة تقديم الـدعم والتقـارير الـى الهيئـات           )ج 

 . والتفاوضيةالرئاسية
ارتياح أعضاء الهيئات المعنيـة، ومراقبـة الجـودة،          

 .واحترام المهل الزمنية
مزيد من ادماج األنشطة حسب االقتضاء في داخل         )د 

المنظمة وال سيما المكاتب االقليمية وادارة التعاون       
 .الفني

اقتصــاديات التعــاون، وعــدد النــدوات االقليميــة،  
والعروض والبعثات الموفدة بدعم من المقر الرئيسـي        

 وتوافق مشاريع التعاون الفني مـع       ،وبدون هذا الدعم  
 .وليةاالحتياجات الد

المحافظة على عالقات وثيقة مع المنظمات الرائدة        )ه
 .في مجال الطيران

 .زيادة االنتاجية وتقليل ازدواج األنشطة 

 .زيادة االنتاجية  .المزيد من االستخدام اآللي )و 
مدى المشاركة في ندوات الطيران المـدني الـدولي،           .تحسين مستوى وحداثة الخبرات )ز 

 .زة، وتقارير تقييم األداءودورات التدريب المنج
 .استقصاءات مدى االرتياح الى العمل  .مزيد من التحفيز للموظفين )ح 
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 الميزانية العادية
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 المعتمدةالميزانية  الميزانية الفعلية الميزانية المعتمدة

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
مجموع ال

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
مجموع ال

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

٤ ٩٤١ ١ ٦٧٥ ١ ٦٣٣ ١ ٦٣٣ ١ ٣٣٨ ١ ٠١٠ ٤ ٤٥٩ ١ ٥٢٦ ١ ٤٩٧ ١ ٤٣٦ 

  عن الميزانيةالموارد الخارجة
 )بآالف الدوالرات األمريكية (خطة عمل أمن الطيران

 المعتمدةالميزانية  الميزانية الفعلية  المعتمدةالميزانية

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

٧٢٢ ٢٤٤ ٢٤٢ ٢٣٦ ٢ ١٨ ١ ٤١٨ ٤٤٠ ٥٨٠ ٣٩٨ 
 
 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
 A نشاط مستمر  شبكة محلية وتطبيقات  االستخدام اآللي -١

       

 )AGA(ألرضية المطارات والطرق الجوية والمساعدات ا :برنامج ٢-٢

 المسائل 
 والتحديات

المطارات في جميع أنحـاء العـالم بمـا يضـمن     تعزيز التطوير المنسق والموحد لتجهيزات وخدمات  
 مـن اتفاقيـة     ٣٧ و ٢٨السالمة واالنتظام والكفاءة في عمليات الطائرات، مع توخي أهداف المـادتين            

 .A33-14ية العمومية الجمعقرار ب) ف(و) ه(و) أ(شيكاغو وما ورد في المرفقات 
  

القيام بدراسات  . التحديث المستمر للمجلدين األول والثاني من الملحق الرابع عشر والوثائق ذات الصلة            األهداف
 عمليـات   اعداد الجزء المتعلق بتخطـيط    . وتقديم المشورة بشأن مواقع المطارات وتصميمها وتشغيلها      

تقديم المساعدة الى الدول حسب  . ديله حسب االقتضاء  المطارات في خطط المالحة الجوية، ورصده وتع      
 .االقتضاء

 الذي أنشأته االيكـاو   " الطيور اتنظام المعلومات عن صدم   " ملف    :تجديد ملف واحد في الكمبيوتر هو     
 . مفرد١٠٠ ٠٠٠وأصبح يحتوي اآلن أكثر من 

 
، ٣-، د١-، د٢-، ب١- ب،٥-، أ٤-، أ١-أ :العالقة باألنشطة الرئيسية في خطة العمل االستراتيجية

 ٦-ه، ١-ه
 
 مؤشرات األداء  ٢٠٠٧ عام بحلول نهايةالنتائج المتوقعة  

تحديث مواصفات المجلدين األول والثاني للملحـق        )أ 
 .للمحافظة على حداثتهاالرابع عشر 

 .امتثالها ألحكام الملحق الرابع عشرمدى ردود الدول و 
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 مؤشرات األداء  ٢٠٠٧ عام بحلول نهايةالنتائج المتوقعة  

شر لمواكبة  تحسين األدلة المتصلة بالملحق الرابع ع      )ب 
 .التطورات في قطاع الصناعة

توفير ارشادات أفضل وأحدث لمساعدة الـدول علـى          
 .تنفيذ القواعد القياسية والتوصيات

ادخال مواصفات جديدة لتحسين مسـتوى السـالمة         )ج 
 .التشغيلية للمطارات

 .تحسين سالمة المطارات في جميع أنحاء العالم 

حسين قـدرات   استعراض المواصفات الحالية بغية ت     )د 
 .المطار دون المساس بالسالمة

 .تحسين قدرات المطارات دون تدهور مستوى السالمة 

رصد االتجاهات الرامية الى خصخصة المطارات،       )ه
 .الرشاد الدول الى ضمان سالمة العمليات

قدرة الدول على ضمان السالمة في مطاراتها والوفـاء      
اتفاقيـة  بالتالي بالتزاماتها المنصـوص عليهـا فـي         

 .شيكاغو

 الميزانية العادية

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 المعتمدةالميزانية  الميزانية الفعلية الميزانية المعتمدة

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
مجموع ال

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

١ ٨٤٨ ٦٣١ ٦١٥ ٦٠٢ ٣٩٧ ٣٧١ ١ ٤٩٤ ٥١٢ ٤٩٨ ٤٨٤ 
 ادارة البرنامج ١-٢-٢

ذا وتنسيق المسائل االدارية المتعلقة بتنفيذ ه    .  تخطيط واعداد ومراقبة تنفيذ البرنامج      :األهـداف
 .وعي باالتجاهات والتطورات الفنيةوالسهر على استمرار ال. البرنامج وبشؤون العاملين فيه

 استكمال المالحق والوثائق ذات الصلة بها ٢-٢-٢

دى كفاية أحكام الملحق الرابع عشر والوثائق ذات الصلة به، والشـروع            تحليل م   :األهـداف
، وتحليـل   الءمتها مع أحكـام المالحـق األخـرى       في التعديل في الوقت المناسب، وضمان م      

 .والتوصيات االختالفات الواردة بشأن تنفيذ القواعد القياسية
 

 ولويةاأل المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
تعديالت للمجلدين األول والثاني من    تحديث الملحق الرابع عشر -١

  الرابع عشرالملحق
 A ٢٠٠٧الربع األول  

تحليل االختالفات بين القواعـد      -٢
 الوطنية والقواعد القياسية الدولية

اضافات للمجلدين األول والثاني من    
 الملحق الرابع عشر

 A ٢٠٠٧الربع األخير  

 A ٢٠٠٨الربع الثالث   تعديالت الوثائق ذات الصلة  ث الوثائق ذات الصلةتحدي -٣
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 تصميم المطارات ٣-٢-٢
 .تنسيق أنشطة ادارة المالحة الجوية المتعلقة بازدحـام المطـارات والمجـاالت الجويـة               :األهـداف

تها، مـع  ومواصلة الدراسات بشأن مواصفات تصميم المطارات من أجل تحسين سالمة المطارات وسع       
 .التشديد بصفة خاصة على احتياجات الطائرات الكبيرة الجديدة

 
 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
المجلـد األول مـن     ، و متابعةال  تصميم المطارات -١

 الملحق الرابع عشر
 A نشاط مستمر 

تأثير الطائرات الكبيرة الجديدة على أحكام  -٢
مجلد األول من الملحق الرابع عشر، ووثيقة ال

 العمليات
 )AGA-8603مهمة لجنة المالحة الجوية رقم (

تعديالت للمجلد األول من الملحق  
" العمليات  " الرابع عشر ولوثيقة    

(Doc 8168) 
 A ٢٠٠٧الربع األخير  

 االقالع من تقاطع المدارج مع الممرات  -٣
 )AGA-9204مهمة لجنة المالحة الجوية رقم (

تعديالت للملحق الرابع وللمجلد     
 األول من الملحق الرابع عشر

 A ٢٠٠٤الربع األخير  

 ترخيص المطارات -٤
 )AGA-9801مهمة لجنة المالحة الجوية رقم (

تعديالت للمجلد األول من الملحق  
 الرابع عشر، ووضع وثيقة جديدة

 A ٢٠٠٧الربع األخير  

 المساعدات البصرية ٤-٢-٢
استعراض وتحديث مواصفات المساعدات البصرية للمالحة الجوية الواردة في المجلـد             :ألهـدافا

 .األول من الملحق الرابع عشر، مع مراعاة التقدم المحرز مؤخرا حول هذا الموضوع
 

 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
تعـديالت للمجلـد األول     و. رصد  جويةالمساعدات البصرية للمالحة ال -١

 مـن الملحق الرابع عشر
 A نشاط مستمر 

 المساعدات البصرية لعمليات الهبوط واالنتظار -٢
 )AGA-9802 مهمة لجنة المالحة الجوية رقم(

ـــن   ــد األول م تعــديالت للمجل
 الملحق الرابع عشر 

 B ٢٠٠٧الربع األخير  

 مواصفات انارة المطارات -٣
 )AGA-9803 جنة المالحة الجوية رقممهمة ل(

ـــن   ــد األول م تعــديالت للمجل
 الملحق الرابع عشر

 B ٢٠٠٧الربع األخير  

اعتمادية نظم  / تصميم ورصد النظم الكهربائية    -٤
 انارة المطارات 

 )AGA-9804 مهمة لجنة المالحة الجوية رقم(

ـــن   ــد األول م تعــديالت للمجل
 الملحق الرابع عشر وتنقيح الباب    

ــميم   ــل تص ــن دلي ــامس م الخ
 المطارات

 A ٢٠٠٧الربع األخير  

العالمات العاكسـة   / عالمات ساحة الوقوف     -٥
 للضوء

 )AGA-9805 مهمة لجنة المالحة الجوية رقم(

ـــن   ــد األول م تعــديالت للمجل
 الملحق الرابع عشر 

 B ٢٠٠٧الربع األخير  

 تعديل تشكيل أنوار االقتراب  -٦
 )AGA-9806  الجوية رقممهمة لجنة المالحة(

ـــن   ــد األول م تعــديالت للمجل
 الملحق الرابع عشر

 A ٢٠٠٧الربع األخير  

 مييز العوائق وانارتهات -٧
 )AGA-0302 مهمة لجنة المالحة الجوية رقم(

ـــن   ــد األول م تعــديالت للمجل
 الملحق الرابع عشر

 A ٢٠٠٧الربع األخير  

لضوء فـي   استخدام تكنولوجيا الديود الباعث ل     -٨
 المساعدات البصرية

 )AGA-0303 مهمة لجنة المالحة الجوية رقم(

ـــن   ــد األول م تعــديالت للمجل
، وتحـديث   الملحق الرابع عشـر   

الباب الرابع من دليـل تصـميم       
 المطارات

 B ٢٠٠٧الربع األخير  

  انارة العتبة المزيحة -٩
 )AGA-0304 مهمة لجنة المالحة الجوية رقم(

ــد  ـــن تعــديالت للمجل  األول م
 الملحق الرابع عشر

 A ٢٠٠٧الربع األخير  
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  على األرضاتحركت ومراقبة التوجيهنظم  ٥-٢-٢

 توجيـه حسين المواصفات والمواد االرشادية فيما يتعلق بـنظم         لتمواصلة الدراسات     :األهـداف
 . على األرض، مع التركيز بصفة خاصة على المساعدات البصريةاتحركتومراقبة ال

 
 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  صر البرنامجعنا 
والمجلد األول من الملحق    . رصد  توجيه ومراقبة التحركات على األرض -١

 الرابع عشر
 A نشاط مستمر 

 على  اتحركت ومراقبة ال  لتوجيهالنظم المتقدمة    -٢
 األرض

 )AGA-9202 مهمة لجنة المالحة الجوية رقم(

الملحق  جلد األول من  تعديالت للم  
 الرابع عشر 

 A ٢٠٠٧الربع األخير  

 مطارات الهليكوبتر والطائرات قصيرة االقالع والهبوط ٦-٢-٢

وضع المواصفات الالزمة الختيار الموقع والتصميم والمساعدات البصرية وغيرها من            :األهـداف
 والهبوط ومنصـات الهليكـوبتر      التجهيزات الالزمة لمطارات الهليكوبتر والطائرات قصيرة االقالع      

 .المرتفعة
 

 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
المجلد الثاني مـن    و .متابعة  الخصائص المادية لمطارات الهليكوبتر -١

 الملحق الرابع عشر
 B نشاط مستمر 

الخصــائص الماديــة والمســاعدات البصــرية  -٢
 قصيرة االقالع والهبوطلمطارات الطائرات 

المجلد األول مـن    و .متابعة 
 الملحق الرابع عشر

 B نشاط مستمر 

المساعدات البصرية لعمليات االقالع والهبـوط       -٣
 العمودية

 )AGA-9807 مهمة لجنة المالحة الجوية رقم(

تعديالت للمجلد الثاني مـن      
 الملحق الرابع عشر

 A ٢٠٠٧الربع األخير  

ث المجلد الثاني من الملحق الرابع   مراجعة وتحدي  -٤
 عشر 

 )AGA-0301 مهمة لجنة المالحة الجوية رقم(

لمجلد الثـاني مـن     اتعديل   
 الملحق الرابع عشر

 A ٢٠٠٧الربع األخير  

 على الطائراتوالحيوانات البرية خطر الطيور  ٧-٢-٢

، يوانات البريـة  والح وضع مقترحات بشأن الوسائل الكفيلة بتقليل خطر الطيور         :األهـداف
 . بالطائراتوالحيوانات البرية وتحسين االبالغ عن صدمات الطيور

 
 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 

والمجلـد األول مـن    . متابعة  تقليل خطر الطيور -١
 الملحق الرابع عشر

 A نشاط مستمر 

يور نظام االيكاو لالبالغ عن صدمات الط -٢
)IBIS( 

تحليل سنوي لحاالت تصادم      
 الطيور بالطائرات

 B نشاط مستمر 

خطر الطيور والحيوانات البرية على أراضي  -٣
 المطارات وحولها

 )AGA-0101 مهمة لجنة المالحة الجوية رقم(

ــد لتعــديل   مــن األول لمجل
 الملحق الرابع عشر

 A ٢٠٠٧الربع األخير  
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 المعلومات التشغيلية ٨-٢-٢

وضع اجراءات وأساليب لالبالغ عن بيانات المطارات، مع توجيه عناية خاصة الى االبالغ عـن           :ألهـدافا
 .قوة الرصف وخواص االحتكاك على المدارج

 
 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 

والمجلـد األول مـن     . متابعة  خواص االحتكاك على المدارج -١
 حق الرابع عشرالمل

 A نشاط مستمر 

والمجلـد األول مـن     . متابعة  أجهزة قياس االحتكاك -٢
 الملحق الرابع عشر

 B نشاط مستمر 

 الغ عن قوة الرصفاالب -٣
 )AGA-9301مهمة لجنة المالحة الجوية رقم (

تعديالت للمجلـد األول مـن       
 الملحق الرابع عشر 

 B ٢٠٠٧الربع األخير  

 دارجأسطح المعدم استـواء  -٤
 )AGA-9501مهمة لجنة المالحة الجوية رقم (

تعديالت للمجلـد األول مـن       
 الملحق الرابع عشر

 B ٢٠٠٧الربع األخير  

 االنقاذ واطفاء الحرائق ٩-٢-٢

 .وضع مواصفات لتحسين كفاءة معدات واجراءات االنقاذ واطفاء الحرائق  :األهـداف
 

 األولوية المواعيد المستهدفة  عالنواتج والمراج  عناصر البرنامج 
المجــــلد األول و .متابعــة   االنقاذ واطفاء الحرائق -١

 الملحق الرابع عشر من
 A نشاط مستمر 

 كميات مواد االطفاء الرئيسية -٢
 )AGA-8902مهمة لجنة المالحة الجوية رقم (

تعديالت للمجــلد األول مـن       
 الملحق الرابع عشر 

 A ٢٠٠٧الربع األخير  

تصنيف المطارات الى فئات ألغراض االنقـاذ        -٣
 واطفاء الحرائق 

 )AGA-8903مهمة لجنة المالحة الجوية رقم (

تعديالت للمجــلد األول مـن       
 الملحق الرابع عشر 

 A ٢٠٠٧الربع األخير  

وضع مواصفات لمركبـات االنقـاذ واطفـاء         -٤
 الحرائق

 )AGA-9401 مهمة لجنة المالحة الجوية رقم(

الت للمجــلد األول مـن      تعدي 
 الملحق الرابع عشر

 B ٢٠٠٧الربع األخير  

 الخطط االقليمية للمالحة الجوية ١٠-٢-٢

 .تقديم المساعدة العداد وتعديل خطط المالحة الجوية االقليمية  :األهـداف
 

 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
خطـط  لتعديالت واجتماعـات      التخطيط االقليمي -١

 المالحة الجوية
 A نشاط مستمر 

 B نشاط مستمر   خطط المالحة الجويةرصد  متابعة التطورات االقليمية  -٢
 بشـأن   تقديم الدعم الى الـدول      دعم التنفيذ -٣

 خطط المالحة الجوية
 B نشاط مستمر 



II - 10 

 الدعم الفني ١١-٢-٢

األخرى في المنظمـة،     والمنظمات الدولية والمكاتب     توفير الدعم الفني الى الدول      :األهـداف
 .بها وضبط االتصال

 
 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 

 A نشاط مستمر  مشورة ومساعدة  تقديم الدعم الفني الى الدول -١

تقديم الدعم الفني الى األقسام األخرى  -٢
 بادارة المالحة الجوية

 A نشاط مستمر  شورة ومساعدةم 

تقديم الدعم الفني الى ادارة التعاون الفني  -٣
 واالدارات األخرى بااليكاو

 B نشاط مستمر  مشورة ومساعدة 

تقديم الدعم الفني الى مكتب الشؤون  -٤
 االقليمية بالمقر والى المكاتب االقليمية

 B نشاط مستمر  مشورة ومساعدة 

ظمات الدولية وغيرها ضبط االتصال بالمن -٥
 من الوكاالت

 A نشاط مستمر  تنسيق 

 B نشاط مستمر   التنفيذعلىمساعدة   تخطيط وعقد حلقات دراسية وعملية -٦

 )AIG(التحقيق في الحوادث ومنع وقوعها  :برنامج ٣-٢
 المسائل 

 والتحديات
 هذا الهدف في الخطة العالمية للسالمة وقد وضع. ان الهدف األعلى لهذا البرنامج هو منع وقوع حوادث الطائرات

الجوية ضمن أهداف تقليل عدد الحوادث وعدد والوفيات في جميع أنحاء العالم بصرف النظر عن حجم الحركة                 
توسيع برنـامج االيكـاو     أن  هذا فضال عن    . الجوية، وال سيما في األقاليم التي مازالت فيها هذه الحوادث كثيرة          

يقتضي دعما من   ) الملحق الثالث عشر  (مجال التحقيق في الحوادث     لسالمة الجوية ليشمل    العالمي لتدقيق مراقبة ا   
 .التحقيق في الحوادث ومنع وقوعهاقسم 

توفير اآلليات والتوجيهات الالزمة لتسهيل التعاون الدولي على التحقيق في الحوادث والوقـائع، وعلـى تحديـد        
 .نشرا فعاالأسبابها، واعداد توصيات بشأن السالمة ونشرها 

النهوض بالوعي بالسالمة في جميع أنحاء العالم، وذلك بتسهيل تبادل واستخدام معلومات الطيران بطريقة فعالة،               
ويقصد بها المعلومات المأخوذة من موارد أخرى غير عمليات التحقيق في الحوادث، وذلك مع حماية مصادر هذه 

 .المعلومات
 . السالمة الجوية، والتوصية باالجراءات التصحيحيةتقوضن أن تحديد عناصر نظام الطيران التي يمك

لتلبية االحتياجات الى المعلومات الموقوتة والشاملة، ) ADREPنظام (تحسين نظام تقارير بيانات الحوادث والوقائع 
 .وللتعامل مع الحجم المتزايد من التقارير عن الحوادث والوقائع

  
 األهداف

 
 .ودليل التحقيق في حوادث ووقائع الطائراتلملحق الثالث عشر المواظبة على تحديث ا

 .تقديم المساعدة الى الدول لتنفيذ وتطبيق القواعد والتوصيات الدولية الواردة في الملحق الثالث عشر
 . وجمع البيانات عن أفضل الممارسات ونشرها على الدول. رصد تطور مبادئ وتقنيات التحقيق

 .لى التحقيق في الحوادث، وتزويد الدول باالرشادات بشأن تنظيم عمليات التحقيقتنظيم ندوات تدريبية ع
المساعدة على تطوير الجوانب التي تخص الملحق الثالث عشر في توسيع برنامج التدقيق، والبرامج التدريبية في          

 .مجال التحقيق في الحوادث
 . مواقع حوادث الطائراتاعداد المواد االرشادية والتدريبية التي تتعلق باألخطار في

 .دراسة الحلول الممكنة لتمويل عمليات التحقيق في الحوادث الكبيرة
 .تحسين الشروط الموضوعة لمسجالت الرحالت الجوية بحيث يتسنى استخدامها في عمليات التحقيق

 .وضع مؤشرات للسالمة الجوية تساعد على تحديد مجاالت المشاكل واتجاهات السالمة
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االستعانة بمؤشرات السالمة لوضع برامج لمنع وقوع الحوادث بالتعاون مع الدول وصناعة الطيران، تسـتهدف                األهداف
 .فئات معينة من الحوادث

 .رصد التطورات المستجدة في مفاهيم سالمة النظم وممارساتها للمواظبة على تحديث برنامج منع وقوع الحوادث
متعلقة بالتحقيق في الحوادث ومنع وقوعها في خطة االيكاو العالميـة           العمل على مزيد من التقدم في الجوانب ال       

 .للسالمة الجوية
 .تسهيل تدفق معلومات السالمة من خالل اجراءات تهدف الى حماية مصادر هذه المعلومات

 .االضطالع بدراسات وتقديم االرشادات بشأن مسائل منع وقوع الحوادث
خرى التي تنفذها االيكاو، وتخفيض حوادث االرتطام بالمرتفعات وحوادث    االسهام في مشاريع السالمة الجوية األ     

 .االقتراب والهبوط، وتضمين أحكام االيكاو اعتبارات العوامل البشرية
 . تنظيم ندوات عن منع وقوع الحوادث

 .دليل منع وقوع الحوادثالمواظبة على تحديث 
 ٣١ ٥٠٠، الذي يتضـمن اآلن حـوالي   )ADREP(ائع  تشغيـل وتجـديد نظـام تقاريـر بيانات الحوادث والوق      

 .سجل
 ١٠٠ تقرير عن الحوادث والوقائع في كل سنة من التقارير التي ترد من الدول، والرد على ١٠٠٠تجهيز حوالي   

 . استفسار من الجمهور١٠٠، والرد على أكثر من ADREP عن معلومات في قاعدة بيانات اراستفس
االنترنت حتى يتسنى للدول أن تقدم تقاريرها الكترونيا وأن تنشر االيكـاو قاعـدة           اعداد نظام بيانات على شبكة      

 .على الدول ADREPبيانات 
 .ADREPبيانات النشر موجز للتقارير الواردة الى قاعدة 

 .ADREPنظام اصدار االحصاءات السنوية عن 
 .ADREPنظام  الىتجديد دليل تقديم التقارير 
 .ونية تشمل التقارير النهائية عن الحوادثاعداد وتجديد مكتبة الكتر

 .هامنع وقوعالتحقيق في الحوادث وفتح صفحة على شبكة االنترنت وتجديدها بشأن موضوع 
 .اعداد فهرس عالمي لقواعد بيانات الطيران

 
 ١-ه، ٢-، ب١-، ب٤-، أ٣-أ :العالقة باألنشطة الرئيسية لخطة العمل االستراتيجية

 
 شرات األداءمؤ  ٢٠٠٧ عام بحلول نهايةالنتائج المتوقعة  
 .اعداد التعديالت في حينها، وعرض وثائقها مباشرة  .تحديث الملحق الثالث عشر )أ

 .ارتياح الدول لنوعية هذه الندوات  .حوادثالتنظيم ندوات التحقيق في  )ب
مستوى الطلب على هـذا  . رشاديةارتياح الدول للمواد اال    . الطائراتعدليل التحقيق في حوادث ووقائتحديث  )ج

 .الدليل
مستوى الطلب على هـذا  . ارتياح الدول للمواد االرشادية    .دليل منع وقوع الحوادثتحديث  )د

 .الدليل
مواكبة هذا الدليل للتطورات الفنية المستجدة فـي نظـام            .ADREP نظامتحديث دليل  )ه

 .التقارير عن الحوادث والوقائع
حق االطـالع   . هذا النظام للتطورات التكنولوجية   مواكبة    .ADREP تحديث نظام )و

ـ المراقب على هذا النظام من خـالل شـبكة االنترن        . تي
 .تشغيل واستخدام المكتبة االلكترونية

 .ارتياح الدول لنوعية هذه الندوات  .تنظيم ندوات منع وقوع الحوادث )ز
 . هذه الندواتارتياح الدول لنوعية  .ADREP تنظيم ندوات لنظام )ح
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 شرات األداءمؤ  ٢٠٠٧ عام بحلول نهايةالنتائج المتوقعة  
 واتصـالها   ارتياح هيئات االيكاو لنوعية هذه المعلومات       .تقديم معلومات سنوية عن السالمة الجوية )ط

 .بالموضوع
 .مدى استخدام هذه المؤشرات في االيكاو  .نشر مؤشرات السالمة الجوية )ك
 . معلومات االحاطة بالسالمةل لتوقيت ونوعيةارتياح الدو  .تقديم معلومات وارشادات عن اتجاهات الحوادث والوقائع )ل
تقديم المشورة والدعم الى الـدول والمنظمـات الدوليـة           )م

 .وهيئات االيكاو األخرى
 .ارتياح الدول لمدى تواتر هذه المعلومات وتوقيتها ودقتها 

 الميزانية العادية
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 المعتمدةالميزانية  ية الفعليةالميزان الميزانية المعتمدة

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
مجموع ال

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

٢ ٠٣٣ ٦٩٠ ٦٨٠ ٦٦٣ ٦٣٤ ٦١٦ ١ ٦٣٩ ٥٦١ ٥٤٦ ٥٣٢ 

 ادارة البرنامج ١-٣-٢

 بتنفيذ هـذا     تنسيق المسائل االدارية المتعلقة    .البرنامجهذا  تخطيط واعداد ومراقبة تنفيذ       :األهداف
 .والسهر على استمرار الوعي باالتجاهات والتطورات الفنية. البرنامج وبشؤون العاملين فيه

 تحديث المالحق والوثائق ذات الصلة بها ٢-٣-٢

تحليل مدى كفاية أحكام الملحق الثالث عشر والوثائق ذات الصلة به، والشـروع فـي        :األهـداف
ضمان اتساق أحكام هذا الملحق مع أحكام المالحق األخـرى،          ادخال التعديالت حسب االقتضاء، و    

 . الدوليةوتحليل االختالفات التي ترد من الدول بشأن تنفيذ القواعد والتوصيات
 

 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
 تحديث الملحق الثالث عشر -١

 )AIG-9202 وية رقمجمهمة لجنة المالحة ال(
تعديالت للملحق الثالـث     

 عشر
 A نشاط مستمر 

تحليل االختالفات بين النظم الوطنية والقواعـد        -٢
 الدولية

لملحق الثالـث   ل اتاضاف 
 عشر 

 A نشاط مستمر 

تعديالت للوثائق المتعلقـة       الثالث عشرتحديث الوثائق المتعلقة بالملحق -٣
 بالملحق 

 A نشاط مستمر 

 جالت الحوادث سدراسة عن سرية -٤
  )AIG-9902مهمة لجنة المالحة الجوية رقم (

للملحق مقترحة  تعديالت   
 الثالث عشر

 A ٢٠٠٧الربع األخير  

لتنفيذ وتطبيق أحكـام    تقديم المساعدة الى الدول      -٥
الملحق الثالث عشر، ورصد مدى تطبيق مبادئ       
وتقنيات التحقيق، وتقديم ارشادات بشأن اجـراء     

 عمليات التحقيق

 A نشاط مستمر  مساعدة الدول 
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 التحقيق في الحوادث ٣-٣-٢

 تطبيق مبـادئ التحقيـق    مدى الملحق الثالث عشر، ورصدأحكامتقديم المساعدة الى الدول حول تطبيق         :األهـداف
غ الدول ابال. ذات الصلةوأساليبه، وتقديم المساعدة الى الدول عن طريق تحديث الملحق الثالث عشر والمواد االرشادية 

استعراض الوضع الراهن . بتقارير الحوادث المنشورة في الدول األخرى ألغراض التحقيق في الحوادث ومنع وقوعها
لتكنولوجيا مسجالت الطيران بهدف اعداد تعديالت ألحكام االيكاو المناسبة بما يتمشى وأهداف التحقيق في الحـوادث         

واستعراض وتعديل شكل التقرير . لية للمالحة الجوية ومنع وقوع الحوادثواالعتبارات التشغيلية وأهداف النظم المستقب
). Doc 6920 (دليل التحقيق في حوادث الطائراتالختامي الوارد في المرفق بالملحق الثالث عشر، ومراجعة وتحديث  

 .قع حوادث الطائراتاوممواد خطرة المتواجدة في وجود دراسة المسائل المتعلقة ب
 

 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  رنامجعناصر الب 
رصد التطـورات المسـتجدة فـي تقنيـات          -١

وممارسات التحقيق في الحـوادث، وتقـديم       
 االرشاد الجراء عمليات التحقيق

 A نشاط مستمر  مساعدة الدول 

 تطورات مسجالت الطيران  -٢
 )AIG-9201مهمة لجنة المالحة الجوية رقم (

 ت للملحــق الســادستعــديال 
 وتحديث المواد االرشادية 

 A ٢٠٠٦الربع األخير  

 تحديث دليل التحقيق في حوادث الطائرات  -٣
 )AIG-9202مهمة لجنة المالحة الجوية رقم (

 Doc 6920تعديالت للوثيقة  
 

 A ٢٠٠٧الربع األول  

ملخصات سنوية لنخبـة مـن        اعداد ملخص حوادث الطائرات -٤
ل عـن حـوادث     تقارير الـدو  

 الطائرات 
 ٢٠قرار المجلس في الجلسة     (

 )٨٦من دورته 

 A نشاط مستمر 

 التحقيـق فـي   حلقات دراسية اقليمية عـن       -٥
 الحوادث

 التحقيـق،   علىتسهيل التعاون    
ــواد  ــق، ولوم ــال التحقي تص

 وحــل صــعوبات ،بــالخبراء
 التحقيق 

ـ  ( ة العموميـة   ـقرار الجمعي
A21-20    واجتماعات برنـامج ،

ق في الحـوادث ومنـع      التحقي
 )١٩٩٩ و١٩٩٢وقوعها عامي 

 A نشاط مستمر 

فـي  المواد الخطرة   وجود  اجراء دراسة عن     -٦
 ادثوالحمواقع 

 )AIG-0003مهمة لجنة المالحة الجوية رقم (

وجـود  مواد ارشادية بشـأن      
 واقـع المواد الخطـرة فـي م     

 ادث والح

 A ٢٠٠٦الربع األخير  

ء علـى نتـائج     دراسة الحلول الممكنة بنـا     -٧
  الكبيرةالتحقيق في الحوادث

التحقيق في  مواد ارشادية بشأن     
   الكبيرةالحوادث

 C ٢٠٠٧الربع األخير  

استعراض مـدى مشـاركة دول شـركات         -٨
 الطيران التي تتقاسم الرموز وتتحالف فـي      

  والوقائعالتحقيق في الحوادث

مواد ارشادية بشأن مشـاركة      
 ادثالتحقيق في الحو  الدول في   

  والوقائع

 C ٢٠٠٧الربع األخير  

 منع وقوع الحوادث ٤-٣-٢

تنسيق تطبيق مفهوم منع وقوع الحوادث والمبادئ واألساليب الفنية المتبعة في العمل الفني الدارة   :األهـداف
 .المالحة الجوية، ومساعدة هيئات الطيران وصناعة الطيران في الدول على تنفيذ برامج منع وقوع الحوادث     

وتخطيط وتنفيذ حلقات دراسية عـن   .واعداد ونشر المواد المالئمة في وثائق االيكاو عن كيفية منع الحوادث 
 .منع وقوع الحوادث مع التركيز على العوامل البشرية
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 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
 السالمة الجوية ومنع وقوع الحوادث -١

 )AIG-9002 جنة المالحة الجوية رقممهمة ل(
تعزيز برنامج االيكـاو للسـالمة       

الجوية ومنـع وقـوع الحـوادث       
 )ANC-128-1 & 12انظر (

 A نشاط مستمر 

معلومات عن منع وقوع الحوادث،   ندوات اقليمية عن منع وقوع الحوادث -٢
 ،شرائح مصـورة  وبحوث فنية،   و
 أفالم فيديو وملصقاتو

 A نشاط مستمر 

ة العالمية  خطجوانب منع وقوع الحوادث في ال      -٣
 الجويةلسالمة ل
 )AIG-9002 مهمة لجنة المالحة الجوية رقم(

تطور أهداف الخطـة العالميـة        
 للسالمة الجوية

 A نشاط مستمر 

 مؤشرات للسالمة الجويةتحديث  -٤
 )AIG-9803 مهمة لجنة المالحة الجوية رقم(

 A شاط مستمرن  مؤشرات حديثة للسالمة الجوية 

تسهيل وتحسين انسياب معلومات الطيران في       -٥
  الطيرانصناعة

تصنيفات موحدة لتبادل معلومات     
 السالمة الجوية

الربع األخير من  
٢٠٠٧ 

B 

التعاون مع الدول وصناعة الطيـران علـى         -٦
وضع برامج لمنع وقوع أنـواع معينـة مـن        

 الحوادث

معلومات للبرامج التي وضـعتها      
وصناعة الطيـران لمنـع     الدول  

 وقوع الحوادث

 B نشاط مستمر 

وضع سياسات وارشـادات مناسـبة لتعزيـز        -٧
وعـن  االبالغ الطوعي عن الوقائع المتكررة      

وسائل حماية المعلومات ومصـادر البيانـات       
 حماية مالئمة

معلومات لمؤسسة السالمة الجوية     
الشبكة العالمية لمعلومات ألنشطة و

 الطيران

 Aِ مرنشاط مست 

 (ADREP)نظام االبالغ عن الحوادث والوقائع  ٥-٣-٢

لمعلومات السالمة الجوية، يعتمد على النظام الحالي لالبالغ عن         على الخط    اعداد نظام متكامل     :األهـداف
متوفرة لـدى  وعلى أحدث تكنولوجيا لقواعد البيانات عن وقائع الطيران    ) ADREP(حوادث ووقائع الطيران    

) ADREP(تشغيل وتحديث وتحسين نظام االبالغ عن حوادث ووقائع الطيـران            .مات األخرى الدول والمنظ 
منع وقوع الحوادث والتحقيق فيها، ودعم بـرامج        الدول ل بهدف تقديم معلومات واضحة وكاملة لدعم أنشطة        

كتبـة  انشـاء م  . )ADREP(وضع مرحلة على شبكة االنترنيت لنظـام        . العمل الفني الدارة المالحة الجوية    
  علـى مساعدة الدول حسب االقتضـاء    . الجويةانشاء قاعدة بيانات لتوصيات السالمة      . على الخط الكترونية  

المساهمة في الجهود الدولية الرامية الى توحيد شكل تبادل المعلومات، واستعراض ما وقع من حوادث على                
  ).ADREP(دث ووقائع الطيران  نظام االبالغ عن حواالبيانات المخزونة فيالمسرح العالمي من واقع 

 
 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
 لالبالغ عن حوادث ووقـائع      ٢٠٠٠نظام سنة    -١

 ADREP 2000الطيران 
 AIG-9804 مهمة لجنة المالحة الجويـة رقـم      (

 )AIG -9802ورقم 

. تحــديث المــواد االرشــادية 
 وحدةوادراج تصنيفات جديدة م

 A نشاط مستمر 

تشغيل وتحديث نظام االبالغ عن حوادث ووقائع         -٢
 )ADREP(الطيران 

 )AIG -9804 مهمة لجنة المالحة الجوية رقم(

تحسين التشغيل الكلي للنظـام      
 حسب التطورات التكنولوجية

 ) ١١-٧٠لجنة المالحة الجوية (

 A نشاط مستمر 
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 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
 )ADREP(نظام في تلقيم البيانات تحسين  -٣

 )AIG -9804 مهمة لجنة المالحة الجوية رقم(
اجتمـاع  (تلقيم فوري للبيانات     

شعبة التحقيق فـي الحـوادث      
 ))١٩٩٩(ومنع وقوعها 

 A نشاط مستمر 

بيانات في نظام االبالغ عن حوادث ووقائع       نشر   -٤
 )ADREP(الطيران 

 )AIG -9804 مهمة لجنة المالحة الجوية رقم(

ــام    )ADREP(تقـــارير نظـ
 ملخصات تصدر كل شهرين 

 A نشاط مستمر 

نظام االبالغ عن حوادث ووقـائع      مراقبة جودة    -٥
 )ADREP(الطيران 

 )AIG -9804 مهمة لجنة المالحة الجوية رقم(

نظـام  مـن   معلومات دقيقـة     
)ADREP( 

 A نشاط مستمر 

نظـام  طلبات من الدول للحصول على بيانـات         -٦
 )ADREP(ن االبالغ عن حوادث ووقائع الطيرا

 )AGA-9804 مهمة لجنة المالحة الجوية رقم(

 ودراساتتقارير واحصاءات  
 

 A نشاط مستمر 

 على )ADREP (ظامنصيانة خدمة االطالع على  -٧
 شبكة االنترنيت

 )AIG -9804 مهمة لجنة المالحة الجوية رقم(

نظـام  االطالع المباشر علـى      
)ADREP (شبكة االنترنيتفي  

 A نشاط مستمر 

ـ انشاء مكتبة الكترونية للتقارير الختاميـة        -٨ ن ع
 الحوادث الكبيرة

 )AIG -0005 مهمة لجنة المالحة الجوية رقم(

للتقارير حديثة  مكتبة الكترونية    
 الحوادث الكبيـرة   عن   الختامية

 )١٩٩٩اجتماع الشعبة، (

 A نشاط مستمر 

 الدعم الفني ٦-٣-٢

ل والمنظمات الدولية واألقسام األخرى في المنظمة وضـبط     تقديم الدعم الفني الى الدو      :األهـداف
 .االتصال بها

 
 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
 A نشاط مستمر  مشورة ومساعدة  تقديم الدعم الفني الى الدول  -١

تقديم الدعم الفني الى األقسام والمكاتب  -٢
  الجويةاألخرى بادارة المالحة

 A نشاط مستمر  مشورة ومساعدة 

تقديم الدعم الفني الى ادارة التعاون الفني  -٣
 واالدارات األخرى في المنظمة

 A نشاط مستمر  مشورة ومساعدة 

تقديم الدعم الفني الى مكتب الشؤون االقليمية  -٤
 والمكاتب االقليمية

 A نشاط مستمر  مشورة ومساعدة 

نظمات الدولية والوكاالت ضبط االتصال بالم -٥
 األخرى

 الدراسات ومبادرات تنسيق 
 السالمة الجوية

 A نشاط مستمر 

 األحكام ذات المساعدة على تنفيذ  تخطيط وعقد الحلقات الدراسية والعملية -٦
 الصلة في الملحق الثالث عشر

 A نشاط مستمر 

فريق العمل المعني بمنع ارتطام الطائرات  -٧
  السيطرة باألرض وهي تحت

 )OPS-9103مهمة لجنة المالحة الجوية رقم (

من ودراسات تقارير واحصاءات  
نظام االبالغ عن حوادث ووقائع 

 )ADREP(الطيران 

 A نشاط مستمر 

 A نشاط مستمر  مساعدة وارشادات تخصصية  دعم عمليات طائرات األمم المتحدة -٨
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 )AIS/MAP(طيران خدمات معلومات الطيران وخرائط ال :برنامج ٤-٢

 المسائل 
 والتحديات

تحديث نصوص القواعد والتوصيات الدولية الواردة في الملحقين الرابع والخامس عشر، والمواد بتقضي الحاجة 
تقديم ى لعاالرشادية المتعلقة بهما، وذلك على ضوء التطورات التكنولوجية الراهنة والمتوقعة، والطلب المتزايد 

ومن شأن التبادل العالمي لمعلومات . عية عالية دعما للنظام العالمي الدارة الحركة الجويةمعلومات الطيران بنو
الخرائط والمعلومات االلكترونية عن التضاريس من خالل نظام كمبيوتر لخدمات معلومات الطيران،          والطيران  

 أي وقت وفي أي مكان، وأن فع فيوعية العالية وتقديمها الى أي منتأن يسهل تحديث معلومات الطيران ذات الن
يمكن الدول والمنتفعين اآلخرين من االطالع على معلومات الطيران على شكل نصوص أو رسوم في نفس وقت 

والتحدي الرئيسي هو تعزيز تطوير نظام عالمي من هذا القبيل على أساس القواعد والتوصيات الدولية                . طلبها
 . جميع أنحاء العالم في الجديدة، والتحضير لتنفيذ هذا النظام

 الهيكل األساسي العالمي للتجهيزات والخدمات على أساس مفهوم ومقتضيات تشغيلية تصلح ذيفينبغي تخطيط وتن
والتجهيزات والخدمات التي يجب لنظام عالمي متكامل الدارة الحركة الجوية، وذلك يعني اعداد مقتضيات النظم 

 .تشمل خطط المالحة الجوية االقليمية جميعا بحيث حة الجويةأن تقدمها الدول، وادراجها في خطة المال
 

مختصرات ورموز  –اجراءات خدمات المالحة الجوية مواصلة تحديث الملحقين الرابع والخامس عشر، ووثيقة  األهداف
  والوثائق ذات الصلة، وذلك باعداد التعديالت الالزمة لهذين الملحقـين والوثـائق ذات             (PANS-ABC) االيكاو
واجراء دراسات وتقديم االرشاد بشأن خدمات معلومات الطيران والخرائط، وقواعد بيانات الطيـران              . الصلة

، ونظم الجودة، والتـدريب علـى معلومـات الطيـران           ١٩٨٤والتضاريس، والنظام الجيوديسي العالمي لعام      
الخبرة الفنية بشأن معلومات الطيران وتقديم . والخرائط، والمسائل األخرى المتعلقة بمعلومات الطيران والخرائط

 . والخرائط الى الجمعية العمومية والمجلس ولجنة المالحة الجوية
النهوض بتجديد وتبادل معلومات الطيران االلكترونية الجيدة، بما في ذلك الخرائط والبيانات االلكترونية عـن               

 .دمات معلومات الطيرانالتضاريس، وذلك بانشاء وتنفيذ شبكة عالمية بالكمبيوتر لنظام خ
وضمان تقديم . تجديد وتحديث مواد تخطيط المالحة الجوية، بما في ذلك الخرائط واالجراءات االقليمية االضافية

خدمات تخطيط المالحة الجوية وخدمات الخرائط في حينها الى المكاتـب االقليميـة واالجتماعـات والـدول                 
. طالع المباشر على بيانات تخطيط المالحة الجوية والخرائط الجيدةواألطراف األخرى المعنية، وذلك باتاحة اال

أو تدابير التخطيط االقليمي المحدد في /االستمرار في تقديم خرائط مفصلة للتدابير الطارئة التي تتخذها االيكاو و
 بيانات خصائص  االستمرار في تجديد قاعدة .اطار الحاالت السياسية المعقدة وغيرها من حاالت السالمة الجوية

المطارات، وتحديد وتجديد عالمات تمييز طرز الطائرات، والشفرات ثالثية الحـروف واألرقـام االرشـادية               
للهواتف الالسلكية، ومؤشرات األماكن، وخدمات معلومات الطيران التي تقـدمها الـدول، وكتـالوج خـرائط           

دريب االقليمية، وتقديم المراجع الفنية وخدمة مكتبة  االستمرار في تقديم الدعم الى الندوات ودورات الت .الطيران
البحوث على أساس أدلة الطيران والخرائط التي تصدرها الدول، وتحليل أدلة طيران الدول واالختالفات المبلغة 

 .عن قواعد الملحقين الرابع والخامس عشر
يران ألنها تدعم تحضـير وتخطـيط   االستمرار في تجديد وتطوير قاعدة بيانات معلومات الطيران وخرائط الط          

تقديم خدمة شبكة االنترنت للتطبيقات التالية التي تسـتخدم شـبكة            . وثائق الخدمات المذكورة في الفقرة أعاله     
، وقاعدة بيانـات خصـائص المطـارات،        ١٩٨٤النظام الجيوديسي العالمي لعام     : االنترانت وشبكة االنترنت  

ت وكاالت تشغيل الطائرات، وسلطات وخدمات الطيران، ومؤشـرات  وعالمات تمييز طرز الطائرات، وعالما    
المواقع، والتسميات المكونة من خمسة أحرف، ووثائق خطط المالحة الجوية ووثائق تنفيذ التجهيزات والخدمات  

 .وما يتعلق بذلك من خرائط
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، ٣-، د١-، د٢-، ب١-، ب٥-، أ٤-، أ٣-أ :العالقة باألنشطة الرئيسية لخطة العمل االستراتيجية

، ٤-، ح٣-، ح٥- ز،٩-ه ،٧- ه،٦-ه ،١-ه
 ٨-، ح٧-، ح٥-ح

 
 مؤشرات األداء  ٢٠٠٧ عام بحلول نهايةالنتائج المتوقعة  
حينهـا  عمل من نوعيـة جيـدة وفـي      وثائق  انتاج   )أ

وثيقـة  تحديث الملحقين الرابع والخـامس عشـر و     ل
 .االيكاورموز وختصرات م

. حينهـا مل المقدمة فـي     العوثائق  النسبة المئوية من     
 أعضاء المجلس ولجنة المالحة الجويـة كمـا         ارتياح

 .يتضح من تعليقاتهم
اتفاق على شبكة عالمية بالكمبيوتر لنظـام خـدمات         )ب

معلومات الطيران، واتفاق على توحيد طريقة تبادل       
 .بيانات الطيران

وخدمة محسـنة   . هذا االتفاق ارتياح مجتمع الطيران ل    
 .ات الطيران الى المنتفعينلتقديم معلوم

المواد االرشادية والمشورة الفنية   وكمية  تحسين نوعية    )ج
 ات معلومـات الطيـران    المتاحة للدول في صدد خدم    

 . الطيرانخرائطو

 انتاج المواد االرشادية والمساعدات التدريبيـة       يادزدا 
 .بنوعية جيدة

تحسين قاعدة بيانات معلومات الطيـران وخـرائط         )د
على شبكة االنترنـت لتسـهيل تحضـير        ان  الطير

تخطيط المالحـة  الضرورية ل بيانات  الوتجديد وتقديم   
الجوية، بما في ذلـك الخـرائط الالزمـة لجميـع           

 .المنتفعين المعنيين

النسبة المئوية لمواد تخطيط المالحة الجوية التي تقدم         
في الوقت المناسـب حسـب موعـد االجتماعـات          

 .لمنتفعين حسب تعليقاتهموارتياح جميع ا. المعتزمة

فر وثـائق التخطـيط     اتحسين توقيت واستخدام وتو    )ه
 خدمات معلومـات  صدرها التي تاتوالخدماالقليمي  
 . الطيرانخرائطوالطيران 

 الى مركز   المعتزمةنسبة الوثائق المقدمة في التواريخ       
 عدد الوثـائق التـي توضـع علـى          .مراقبة الوثائق 

 .CD-ROMعلى أقراص و االنترنت
على سبيل المثـال    (زيادة كمية ونطاق انتاج الخرائط        .فر خدمات الخرائطاية وفائدة وتوكمزيادة  )و

 واألشـكال   CD-ROMالخرائط الحائطية وأقـراص     
 .)الصالحة لالستعمال على الشبكة العالمية

 الميزانية العادية
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 المعتمدةالميزانية  زانية الفعليةالمي الميزانية المعتمدة

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
 المجموع

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
 المجموع

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

٣ ٢٧١ ١ ١١٩ ١ ٠٩١ ١ ٠٦١ ٨٠٢ ٧٣٣ ٢ ٥٥٧ ٩٠٠ ٨٧٤ ٧٨٣ 

 ادارة البرنامج ١-٤-٢

تعلقة بتنفيذ البرنـامج    تنسيق المسائل االدارية الم   . تخطيط واعداد ومراقبة تنفيذ البرنامج      :األهداف
 .السهر على استمرار الوعي باالتجاهات والتطورات الفنية . وبشؤون العاملين فيه
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 تحديث الملحق الرابع والوثائق ذات الصلة به ٢-٤-٢

 التعـديل حسـب     اجراءات بدء    .دى كفاية أحكام الملحق الرابع والوثائق ذات الصلة       ـتحليل م   :األهداف
ع المالحق األخرى ذات الصلة وتحليل االختالفات المبلغ عنها فـي صـدد   ـ م توافقان ال ـضم. االقتضاء

 .التنفيذ
 

 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
 A نشاط مستمر  تعديالت للملحق الرابع  تحديث الملحق الرابع -١

 تحليل االختالفات بين القواعد الوطنية والقواعد -٢
 الدولية

 A نشاط مستمر  اضافات للملحق الرابع 

 تعديالت للوثائق المتعلقة بالملحق   الرابعتحديث الوثائق المتعلقة بالملحق -٣
 الرابع

 A نشاط مستمر 

مقصورة القيادة لخرائط الطيران االلكترونية  -٤
 )AIS-9801لجنة المالحة الجوية رقم  مهمة(

 A ٢٠٠٧بع األخير الر  تعديالت للملحق الرابع  

م خرائط مالحة المنطقة واالجراءات رس -٥
 تندة الى األداء المالحي المطلوبالمس

 )AIS-9804مهمة لجنة المالحة الجوية رقم (

 A ٢٠٠٧الربع األخير   لملحق الرابع ل تتعديال 

 خرائط عوائق المطار -٦
 )AIS-9805مهمة لجنة المالحة الجوية رقم (

 A ٢٠٠٧الربع األخير   الرابع لملحق ل تتعديال 

 خدمات خرائط الطيران ٣-٤-٢

مساعدة . نشر دليل ارشادي يتعلق بالملحق الرابع. تقديم المشورة الى الدول عن مسائل الخرائط  :األهـداف
تقديم المشورة بشأن الخرائط، وذلـك بانشـاء        . هالديخرائط الطيران   برامج  الدول بالتحليل النقدي لتحسين     

خطط الالزمة لنتاج الخرائط بما فيها الخرائط التقديم خدمة . بصريةالسمعية و المساعدات  الللخرائط و مكتبة  
 .الطوارئ

 
 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
 A نشاط مستمر  مساعدة  تقديم المشورة والمساعدة الى الدول -١

 تحديث دليل خرائط الطيران -٢
 )Doc 8697  رقمالوثيقة(

 A نشاط مستمر  Doc 8697تعديالت للوثيقة رقم  

 A نشاط مستمر  تحليل نقدي  الحكوميةخرائط الطيران لاعداد تحليالت نقدية  -٣

 A نشاط مستمر  مكتبة محدثة  تحديث مكتبة الخرائط -٤

 الوثيقة رقـم  (تحديث كتالوج خرائط الطيران      -٥
Doc 7101( 

 C معلق حاليانشاط   Doc 7101لوثيقة رقم تعديالت ل 

 تقديم خدمة انتاج الخرائط، بما فيها تطبيقات        -٦
الخرائط على الشـبكة العالمية، الى مختلـف       
مكاتب وأقسام االيكـاو ومكاتبهـا االقليميـة        

 للمالحة الجوية وغيرها من االجتماعات

 A نشاط مستمر  خرائط 
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 الوثائق ذات الصلة بهتحديث الملحق الخامس عشر و ٤-٤-٢
تحليل مدى كفاية أحكام الملحق الخامس عشر والوثائق ذات الصلة به، والشروع في ادخال ما   :األهـداف

 وضمان تمشي أحكام هذا الملحق مع أحكام المالحق األخرى، وتحليل االختالفات          ،يلزم من تعديالت عليها   
 .والتوصيات الدوليةة التي ترد الى االيكاو بشأن تطبيق القواعد القياسي

 
 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
 A نشاط مستمر   عشر تعديالت للملحق الخامس  تحديث الملحق الخامس عشر  -١

نشر االختالفات بين القواعد الوطنية والقواعد       -٢
  الواردة في الملحق الخامس عشرالدولية

 A نشاط مستمر   الخامس عشراضافات للملحق 

 تعديالت للوثائق المتعلقة بالملحق      الخامس عشرتحديث الوثائق المتعلقة بالملحق -٣
 الخامس عشر

 A نشاط مستمر 

 قواعد بيانات الطيران -٤
 )AIS-9401مهمة لجنة المالحة الجوية رقم (

 A ٢٠٠٦الربع األخير   تعديالت للملحق الخامس عشر  

 الكترونية عن التضاريسبيانات  -٥
 )AIS-9802مهمة لجنة المالحة الجوية رقم (

 A ٢٠٠٦الربع األخير   تعديالت للملحق الخامس عشر  

 التبادل االلكتروني لمعلومات الطيران  -٦
 )AIS-9806مهمة لجنة المالحة الجوية رقم (

 A ٢٠٠٦الربع األخير   تعديالت للملحق الخامس عشر  

 لقائية لمعلومات الطيران اعداد نظم ت -٧
 )AIS-0001مهمة لجنة المالحة الجوية رقم (

 A ٢٠٠٦الربع األخير   تعديالت للملحق الخامس عشر  

 )AIS(خدمات معلومات الطيران  ٥-٤-٢

وتقديم خـدمات البحـوث     ). AIS( الدول بشأن خدمات معلومات الطيران       ىتقديم المشورة ال    :األهـداف
نظمة والمنتفعين الخارجيين عن المسائل التي تتعلق بخدمات معلومات الطيـران، مـع     والمعلومات الى الم  

 الصادرة  ، والكتب الدورية  )نوتام(، واعالنات الطيارين    الحكوميةاالستناد في ذلك الى مكتبة أدلة الطيران        
 .عن االيكاو

 
 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
مشورة فنية بخصوص الملحـق       قديم المشورة الفنية الى الدولت -١

 الخامس عشر
 A نشاط مستمر 

ة الوثيق(تحديث دليل خدمات معلومات الطيران  -٢
 )Doc 8126 رقم

 A نشاط مستمر  Doc 8126  رقمتعديالت للوثيقة 

ان طيـر التحليل نقـدي وأدلـة        الحكوميةاعداد تحليالت نقدية عن أدلة الطيران  -٣
 الحكومية

 A نشاط مستمر 

تحديث خدمات الدول لمعلومات الطيران  -٤
  )Doc 7383 ة رقمالوثيق(

طبعة جديدة من الوثيقـة رقـم        
Doc 7383 

 C نشاط مستمر 

تحديث دليل النظام الجيوديسي العالمي لعام  -٥
١٩٨٤) WGS-84) (ة رقمالوثيق Doc 9674( 

 A ط مستمرنشا   Doc 9674 رقمتعديالت للوثيقة  

 دورة لتدريب العاملين على خدمة اعداد -٦
 معلومات الطيران وانتاج خرائط الطيران

 A نشاط مستمر  )جديدة(وثيقة  

 A نشاط مستمر  مكتبة محدثة  تحديث مكتبة خدمات معلومات الطيران -٧
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 وعالمات الموقع وعالمات النداءااليكاو مختصرات ورموز  ٦-٤-٢
 ونشر المختصرات والرموز وعالمات الموقع وعالمات النداء تجهيز وتطوير وتحديث وتحليل  :األهـداف
 .اتاحتها على الشبكة العالمية، لتستخدمها االيكاو في وثائقها وتستخدمها الدول في عملياتها الدوليةوالقياسية، 

 
 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
اجـراءات خـدمات المالحـة    " وثيقة تحديث   -١

 "  االختصارات والرموز-الجوية 
)PANS-ABC) ( الوثيقة رقمDoc 8400( 

 A نشاط مستمر  Doc 8400تعديالت للوثيقة رقم  

 تحديث رموز الموقع  -٢
 )Doc 7910الوثيقة رقم (

طبعة جديدة مـن الوثيقـة رقـم         
Doc 7910     واتاحتها على الشـبكة 

 العالمية

 A ستمرنشاط م 

تحديث الرموز الدالة على وكـاالت تشـغيل         -٣
الطائرات وعلى سلطات وخـدمات الطيـران     

 )Doc 8585الوثيقة رقم (

طبعة جديدة مـن الوثيقـة رقـم         
Doc 8585     واتاحتها على الشـبكة 
 العالمية 

 A نشاط مستمر 

تحديث الرموز الدالة على طـرز الطـائرات         -٤
 )Doc 8643الوثيقة رقم (

جديدة مـن الوثيقـة رقـم       طبعة   
Doc 8643     واتاحتها على الشـبكة 

 العالمية

 A نشاط مستمر 

ـ  ـدة بي ـديث قاع ـتح -٥ ـ  ـانات رم اط ـوز نق
 المالحة المهمة

خدمة مباشرة على الخط متاحـة       
 على الشبكة العالمية

 A نشاط مستمر 

 
 الخطط االقليمية للمالحة الجوية واالجـراءات االقليميـة االضـافية          ٧-٤-٢

 ادارة الحركة الجوية/والتخطيط لنظم االتصاالت والمالحة واالستطالع
تقديم المساعدة بشأن اعداد وتعديل الخطط االقليمية للمالحة الجوية واالجراءات االقليميـة              :األهـداف

 .االضافية، بما في ذلك نشر الخطط على الشبكة العالمية
 

 األولوية يد المستهدفةالمواع  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
 تعديالت واجتماعات  التخطيط االقليمي -١

خطط المالحة الجوية الوثيقة رقم     
Doc 7030 

 A نشاط مستمر 

 A نشاط مستمر  رصد خطط المالحة الجوية  رصد التطورات االقليمية -٢
 A نشاط مستمر  دعم خطط المالحة الجوية للدول  دعم التنفيذ -٣

ديث خطط المالحة الجوية ووثائق استكمال وتح -٤
 تنفيذ التجهيزات والخدمات

 تعديالت لخطط المالحة الجوية 
  ورقـم  Doc 7474 الوثائق رقـم  

Doc 8733 ورقم  Doc 7754 ورقم  
Doc 8755   ورقم Doc 9634 ورقم 
Doc 9635ورقــــم  Doc 9673 ،

 واتاحتها على الشبكة العالمية

 A نشاط مستمر 

  قليمية االضافيةتحديث االجراءات اال -٥
 )Doc 7030 رقمالوثيقة (

تعديالت لالجـراءات االقليميـة      
 )Doc 7030الوثيقة (االضافية 

 A نشاط مستمر 

تحديث الخطة العالميـة لـنظم االتصـاالت         -٦
 ادارة الحركة الجوية/والمالحة واالستطالع

 A نشاط مستمر  تعديالت للخطة العالمية 

 مطاراتقاعدة بيانات خواص ال ٨-٤-٢
وضع برامج وقواعد بيانات للكمبيوتر باالضافة الى ممارسة األنشطة الجارية للمساعدة علـى       :األهـداف

 .رصد تنفيذ خطط المالحة الجوية االقليمية
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 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
جمع وتحليل وتحديث البيانات المنشورة عـن        -١

 مطاراتخواص ال
 تقارير قاعدة البيانات  

خدمة مباشرة على الخط من قاعدة 
 علـى الشـبكة     المتاحـة البيانات  

 العالمية

 B نشاط مستمر 

 B نشاط مستمر  رصد  رصد التطورات المستجدة -٢
تطوير قاعدة البيانات وادماجها فـي قاعـدة         -٣

 بيانات الطيران النتاج خطط المالحة الجوية
 B نشاط مستمر   البياناتتحسينات لقاعدة 

 الدعم الفني ٩-٤-٢

تقديم الدعم الفني الى الدول والمنظمات الدولية واألقسام األخرى في المنظمة، وضـبط     :األهــداف 
 .بها االتصال

 
 

 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
 A نشاط مستمر  دةمشورة ومساع  تقديم الدعم الفني الى الدول -١

تقديم الدعم الفني الى األقسام األخرى بـادارة         -٢
 المالحة الجوية

 A نشاط مستمر  مشورة ومساعدة 

تقديم الدعم الفني الى ادارة التعـاون الفنـي          -٣
 واالدارات األخرى بااليكاو

 A نشاط مستمر  مشورة ومساعدة 

ة تقديم الدعم الفني الى مكتب الشؤون االقليمي       -٤
 بالمقر والى المكاتب االقليمية

 A نشاط مستمر  مشورة ومساعدة 

ضبط االتصال بالمنظمات الدولية وغيرها من       -٥
 الوكاالت

 A نشاط مستمر  تنسيق 

 A نشاط مستمر  مساعدة على التنفيذ  تخطيط وعقد حلقات دراسية وعملية -٦

 )ANB(ادارة المالحة الجوية  :برنامج ٥-٢
 .االدارة والتنسيق والدعم: ١-٢علقة بالشؤون االدارية أدرجت في البرنامج العناصر المت

 )ATM (ادارة الحركة الجوية :برنامج ٦-٢

 المسائل 
 والتحديات

 للمحافظة على حيوية الطيران المدني هي ضمان السالمة واألمن والكفاءة والصالحية           ةان احدى السبل الرئيسي   
ويشارك قسم ادارة الحركـة الجويـة       . لى المستوى العالمي واالقليمي والوطني    البيئية لنظام المالحة الجوية ع    

والجهد الرئيسي واالستراتيجية طويلـة     . مشاركة عميقة في معالجة هذه المسائل واستمرار نمو الطيران المدني         
تطورات الفنية الاألجل هما ضمان تنفيذ ادارة الحركة الجوية بطريقة تضمن أقصى استخدام للقدرات التي تتيحها 

 النظام التقليدي الدولي على االنتقال من وهذا أمر يساعد بدوره مجتمع الطيران المدني. في الجو وعلى األرض  
 في القرن العشرين الى نظام متكامل وتعاوني الدارة الحركـة الجويـة يفـي          ذي ساد الالجوية  مراقبة الحركة   ل

 .بأهداف الطيران في القرن الحادي والعشرين
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وهذا عمل يشمل اعداد وصف للطريقة التي . دة أهداف لحل التحديات والمسائل المذكورة أعالهال بد من بلوغ ع ألهدافا
وتحديـد  ينبغي أن يعمل بها نظام ادارة الحركة الجوية الجديد والمستقبلي، واعداد القواعد القياسية واالجراءات      

ادارة الحركة  /يذ تكنولوجيا االتصاالت والمالحة واالستطالع    مقتضيات ادارة الحركة الجوية الالزمة لتوجيه تنف      
وهناك عدة مسائل تتعلق    . جوية يتسم بالشفافية ويصلح لجميع النظم     الحركة  الدارة  ال يسفر عن نظام     ماالجوية ب 

حاء باألداء والسالمة يجب التقدم بها في اطار الجهد العام الرامي الى تحسين ادارة الحركة الجوية في جميع أن                 
العالم، وهذا يشمل اعداد المواد االرشادية بشأن متطلبات اتقان اللغة وادارة السالمة وتطوير مفهوم أداء النظام               

وتشمل األهداف األخرى تحديث نصـوص      . الكلي المطلوب، وتنفيذ حملة توعية وتثقيف بشأن سالمة المدارج        
ة بها، وال سيما وثيقة اجراءات خدمات المالحـة         المالحق الثاني والحادي عشر والثاني عشر والوثائق المتصل       

 ادارة الحركة الجوية، واجراء الدراسات وتقديم االرشادات بشأن المسائل المتعلقة بقواعد الجو وتنظيم       –الجوية  
واستعراض وتنسيق االقتراحـات  . وممارسة واجراءات وتنفيذ خدمات الحركة الجوية، وخدمات البحث واالنقاذ    

عديل خطط المالحة الجوية االقليمية واالجراءات االقليمية االضافية، واالستعداد بخطط طـوارئ            الرامية الى ت  
الدارة خدمات الحركة الجوية والتعامل مع األزمات في وقتها، والمحافظة على االتصال بالمنظمـات الدوليـة                

 .األخرى

 
 ٦-ه، ٧-، د٥- د،٣-، د١-ب :العالقة باألنشطة الرئيسية في خطة العمل االستراتيجية

 
 مؤشرات األداء  ٢٠٠٧ عام بحلول نهايةالنتائج المتوقعة  
تعديالت للملحقين الثاني والحـادي عشـر ووثيقـة          )أ

ادارة الحركـة    -اجراءات خدمات المالحة الجويـة      
الجوية، وذلك في ضوء تغير التكنولوجيا واالجراءات 

 .الجديدة ومجموعة مقتضيات ادارة الحركة الجوية

النجاح في انجاز المؤتمر الحادي عشر للمالحة الجوية في عام   
، واختتامه بقبول المفهـوم التشـغيلي الدارة الحركـة          ٢٠٠٣
 انجاز النصوص بشأن تطبيقات وصلة بيانات خدمات        .الجوية

تحديث دليل اجراءات خدمات الحركة الجوية،      . الحركة الجوية 
ودليل نظام توجيـه    االقتراب اآللي المتزامن والمتوازي   ودليل

 .ومراقبة التحركات على األرض
اعداد متطلبات ادارة الحركة الجوية لعدة أمور مـن          )ب

 .نها االتصاالت والمالحة واالستطالعيب
مؤتمر الحادي عشر للمالحة الجوية في عام الالنجاح في انجاز   

، واختتامه بقبول أو تأييـد المفهـوم التشـغيلي الدارة           ٢٠٠٣
ية والموافقة على الحاجة الى وضـع متطلبـات         الحركة الجو 

مجموعة جاهزة مـن متطلبـات ادارة       . الدارة الحركة الجوية  
المضي قدما في تحسين مفاهيم األداء المقرر       . الحركة الجوية 

لالتصاالت، واألداء المالحـي المطلـوب، واألداء المقـرر         
 .لالستطالع

مة في  اعداد النصوص الالزمة لتنفيذ نظم ادارة السال       )ج
ادارة الحركة الجوية، ونهج سالمة النظم الذي يجب        

مساعدة الدول  . تطبيقه في نظم ادارة الحركة الجوية     
على تنفيذ نظم ادارة السالمة الجوية، وذلك من خالل       

 .الندوات والحلقات العملية

 واتباع نهج النظم فـي الـدول  الجوية تنفيذ نظم ادارة السالمة    
 .الدارة الحركة الجوية

المضي قدما في العمل على وضع مفهوم األداء الكلي  )د
المطلوب للنظم، وذلك بتحديد أهـداف ألداء النظـام      
المستقبلي الدارة الحركة الجوية، بما في ذلك السالمة        

 .الجوية

النجاح في انجاز المؤتمر الحادي عشر للمالحة الجوية في عام   
ات ألداء  ، واختتامه بقبول الحاجة الى وضـع مقتضـي        ٢٠٠٣

مفهوم األداء  تشجيع  النظام المستقبلي الدارة الحركة الجوية، و     
واعداد وسائل وقياسات تتعلق بقيـاس      .  للنظم  المطلوب الكلي

 .األهداف المقررة لألداءمدى بلوغ 
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 مؤشرات األداء  ٢٠٠٧ عام بحلول نهايةالنتائج المتوقعة  
عقد مجموعة من الندوات عـن سـالمة المـدارج، واعـداد              .جتنفيذ حملة توعية وتثقيف بشأن سالمة المدار )ه

 .ة وثائق عن سالمة المدارجمجموع
تعديالت للملحق الثاني عشر وتعديل لدليل البحـث واالنقـاذ            .التنسيق الدولي لألحكام المتعلقة بالبحث واالنقاذ )و

 .الدولي في الجو والبحر
التخطيط السريع لطوارئ مراقبة الحركـة الجويـة         )ز

 .خطط الطوارئوتنفيذ 
 .حسب االقتضاءخطط للطوارئ معتمدة وتنفذ بنجاح  

 النصوص الصـادرة    تقديم المشورة الى الدول بشأن     )ح
 .االيكاوعن 

 .ارتياح الدول للردود على استفساراتها 

 الميزانية العادية
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 المعتمدةالميزانية  الميزانية الفعلية الميزانية المعتمدة

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
 المجموع

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
 المجموع

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

٣ ١٢٤ ١ ٠٦٢ ١ ٠٤٤ ١ ٠١٨ ١ ٠٢٧ ١ ٠٠٥ ٢ ٨٧٠ ٩٨٢ ٩٥٥ ٩٣٣ 

 ادارة البرنامج ١-٦-٢

، وتنسيق المسائل االدارية المتصلة بتنفيذ البرنامج وبشؤون    ط واعداد ومراقبة تنفيذ البرنامج     تخطي  :األهـداف
 .تمر باالتجاهات والتطورات الفنيةعي المس وضمان توفير الو،العاملين فيه

 التحديث المستمر للمالحق والوثائق ذات الصلة ٢-٦-٢

 بما فيها ،حق الثاني والحادي عشر والثاني عشر والوثائق ذات الصلة تحليل مدى كفاية أحكام المال :األهـداف
 في ادخال ما يلزم مـن تعـديالت         والشروعادارة الحركة الجوية،     - اجراءات خدمات المالحة الجوية   وثيقة  

 أحكام هذه المالحق مع أحكام المالحق األخرى، وتحليل االختالفات التي ترد بشأن تنفيذ توافقعليها، وضمان   
 في ضوء البيانات الواردة نتيجة لعمليات تدقيق مراقبة السالمة الجوية على أساس              الدولية والتوصيات القواعد

 .دارة الحركة الجويةالملحق الحادي عشر ووثيقة ا

 
 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
حق الثاني والحادي عشر والثاني تحديث المال -١

 Doc 4444  والوثيقة رقمعشر
تعـديل المالحـق الثاني  

والحـادي عشـر والثاني عشر 
 Doc 4444 والوثيقة رقم

 A نشاط مستمر 

تالفات بين القواعد الوطنية والقواعد تحليل االخ -٢
 القياسية الدولية

اضـافات للمالحق الثاني  
 والحادي عشر والثاني عشر

 Doc 4444 والوثيقة رقم

 A نشاط مستمر 

 بهـذه   المرتبطـة تعديل الوثـائق       بهذه المالحقرتبطةتحديث الوثائق الم -٣
 المالحق

 A نشاط مستمر 
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 الحركة الجوية المطلوبة الدارة حة واالستطالعاالتصاالت والمال شروط ٣-٦-٢
ويصلح للتشغيل البيني على أسـاس       الدارة الحركة الجوية     موحددعم التطوير المطرد لنظام عالمي        :األهـداف

. ادارة الحركة الجوية  / واالستطالع بهدف تحقيق الفوائد المتوقعة من تنفيذ نظم االتصاالت والمالحة        مفهوم موحد،   
لبات وظيفية وتشغيلية لنظام عالمي موحد الدارة الحركة الجوية، وذلك متابعة لنتائج المؤتمر الحـادي    واعداد متط 

 وتوصيات واجراءات وارشـادات  ضع قواعداالستناد الى متطلبات ادارة الحركة الجوية لو   .عشر للمالحة الجوية  
األداء الكلي المطلوب "وتطوير مفهوم  . لمستقبليالجديد وانظام ادارة الحركة الجوية وتنفيذ انشاء للتعامل مع دولية 
 .الحركة الجوية باألهداف المحددة طبقا لتوقعات مجتمع الطيرانادارة بما يضمن وفاء نظام " للنظم

 
 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 

 ادارة الحركة الجوية العالمية -١
 )ATM-9202  رقمةويجمهمة لجنة المالحة ال(

 للملحقين الثاني والحادي    تتعديال 
 Doc 4444عشر والوثيقـة رقـم      

  Doc 9750والوثيقة رقم 

 A ٢٠٠٧الربع األخير  

م ادارة ا احتياجــات نظــوضــع   
 المفهوم  الحركة الجوية بناء على   

الدارة الحركـة   العالمي   التشغيلي
 الجوية

  ٢٠٠٦الربع األخير  

ل بنظم متعـددة وتحقيـق التكامـل        قابلية التشغي  -٢
الوظيفي في عمليات الطيران وخدمات الحركـة       
الجوية وادارة انسياب الحركة الجويـة واالدارة       

 التكتيكية للمجـاالت الجـوية 
 )ATM-9510مهمة لجنة المالحة الجوية رقم (

تعديل للملحقين الثاني والحـادي      
 Doc 4444عشر والوثيقة رقم 

 A ٢٠٠٧الربع األخير  

 م الكلي المطلوباأداء النظ -٣
 )ATM-9501مهمة لجنة المالحة الجوية رقم (

 مشروع بيان بالسياسات 
 بارامترات األداء
 ومقاييس األداء 

 ٢٠٠٥الربع الثالث  
 نشاط مستمر

A 

ـ دارة الحر شـروط االتصـاالت المطلوبة ال    -٤ ة ك
 الجوية

 )ATM-9502مهمة لجنة المالحة الجوية رقم (

لمالحق الثاني والسادس   ل تيالتعد 
والحادي عشـر والوثيقـة رقـم       

Doc 4444. 
وضع مجموعـة مـن الشـروط       

 الدارة الحركة الجوية

  ٢٠٠٦الربع األخير  
 
 

 نشاط مستمر

A 

أرض فـي   -استخدامات وصالت البيانات جـو     -٥
 خدمات الحركة الجوية 

 )ATM-9102 مهمة لجنة المالحة الجوية رقم(

الحـادي عشـر    لملحق  ل تتعديال 
 والوثيقة Doc 4444والوثيقـة رقم  

  Doc 9694رقم 

 A ٢٠٠٥الربع الثالث  

 الحركةلخدمات التلقائية تبادل البيانات بين النظم      -٦
 الجوية

 )ATM-9103مهمة لجنة المالحة الجوية رقم (

لملحق الحـادي عشـر     ل تتعديال 
  Doc 4444والوثيقة رقم 

 A ٢٠٠٥الربع الثالث  

ـ دارة الحر وط المالحـة المطلوبـة ال    شـر -٧ ة ك
 الجوية

 )ATM-9503مهمة لجنة المالحة الجوية رقم (

لمالحق الثاني والسادس   ل تتعديال 
والحادي عشـر والوثيقـة رقـم       

Doc 4444 

 A  ٢٠٠٦الربع األخير  

وضع مجموعـة مـن الشـروط          
 الدارة الحركة الجوية

  نشاط مستمر 

دارة الحركـة   ال شروط االسـتطالع المطلوبـة     -٨
 الجوية

 ) ATM-9504مهمة لجنة المالحة الجوية رقم (

تعديل المالحق الثاني والسـادس      
والحادي عشـر والوثيقـة رقـم       

Doc 4444  

 A  ٢٠٠٦الربع األخير  

وضع مجموعـة مـن الشـروط          
 الدارة الحركة الجوية

  نشاط مستمر 
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 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
دور اذاعات االستطالع التـابع التلقـائي فـي          -٩

حالة الحركة في البيئة المحيطة وضمان      ب وعيةالت
 المحمولة على الطائرات بالمعدات الفصل 

 )ATM-0002مهمة لجنة المالحة الجوية رقم (

 الحـادي عشـر   لملحق  ل تتعديال 
 Doc 4444والوثيقة 

 A ٢٠٠٥الربع الثالث  

لجهاز المجيب  با الطائرات   تزويدشروط  مراجعة   -١٠
نوي وجهـاز تفـادي     على الرادار الباحث الثـا    

 التصادم 

ق الحادي عشر   ـالت للملح ـتعدي 
 Doc 4444والوثيقة 

 B نشاط مستمر 

 (ASM) ادارة الفضاء الجوي ٤-٦-٢

 مستويات السـالمة    تحسينوتسهيل االستخدام األمثل للفضاء الجوي وتنظيمه بما يزيد كفاءة الخدمة             :األهداف
رشادات دولية لضمان تصميم المجاالت الجوية بما يضمن سالمة وضع قواعد وتوصيات واجراءات وا  .الراهنة

الطائرات في كل مرحلة من مراحل الطيران، بما في ذلك الطيران في المسـار المقـرر، وتفـادي العوائـق،         
 .النظم ومستويات السالمة الجويةوالمحافظة على الحدود الدنيا للفصل، ومراعاة قدرات 

 
 األولوية المواعيد المستهدفة  المراجعالنواتج و  عناصر البرنامج 
 تخطيط البنية األساسية الالزمة للفضاء الجوي  -١

 )ATM-9505مهمة لجنة المالحة الجوية رقم (
 مواد ارشادية  

 
 A ٢٠٠٦الربع الثالث  

 الفصل بين الطائرات  -٢
 )ATM-6301مهمة لجنة المالحة الجوية رقم (

تعديل المالحق الثاني والسـادس      
والحادي عشـر والوثـائق رقـم       

Doc 4444ورقم Doc 7030   ورقم
Doc 9574   ورقم Doc 9613  ورقم 
Doc 9689 

 A نشاط مستمر 

تحديث وتنسيق حـدود الفصـل الـدنيا بـين       -٣
الطائرات في االجراءات االقليمية االضـافية      

اجراءات "وادراجها حسب االقتضاء في وثيقة      
 "ة الجوية  الحركادارة/خدمات المالحة الجوية

 Doc 4444تعديل الوثيقتين رقـم      
 Doc 7030ورقم 

 A ٢٠٠٤الربع الثاني  

دة بـين المـدارج اآلليـة       الحد األدنى للمباع   -٤
 المتوازية

 )ATM-9001مهمة لجنة المالحة الجوية رقم (

تعــديل الملحــق الرابــع عشــر  
ــم  ــوثيقتين رقـ  Doc 4444والـ

والكتاب الدوري   Doc 8168 ورقم
 ٢٠٧رقم 

 C نشاط مستمر 

 )ATS(خدمات الحركة الجوية  ٥-٦-٢

 .الحركة الجويـة  خدمات  وكفاءة  توافق  تسهيل  وضع قواعد وتوصيات دولية واجراءات وارشادات ل        :األهـداف
المطلوبة لتنفيذ تطبيقات وصلة بيانات الحركة الجوية، وال سيما االستطالع التابع التلقائي واذاعته             اعداد األحكام   

بشأن نظم ادارة السالمة الجوية  لدعم الدول اعداد ارشادات  .ل بين المراقب والطيار عبر وصلة البياناتواالتصا
شن حملة  . من أجل تنفيذ برامج السالمة الجوية بطريقة منهجية وسليمة تضمن أعلى مستويات السالمة في العالم              

 .تثقيف وتوعية بشأن سالمة المدارج
 

 األولوية المواعيد المستهدفة   والمراجعالنواتج  عناصر البرنامج 
 تنقيح األحكام المتعلقة بخدمات الحركة الجوية -١

ــ( ـــمهم ـــة لجن ـــة المالح ة ـة الجوي
 )ATM-6901 رقم

تعديل الملحقين الثاني والحـادي      
 Doc 4444رقم  عشر والوثيقة

 A نشاط مستمر 
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 األولوية المواعيد المستهدفة   والمراجعالنواتج  عناصر البرنامج 
العمليات المتزامنة على مدرجين متقـاطعين       -٢

 درجعلى نفس الم
 )ATM-9203 مهمة لجنة المالحة الجوية رقم(

دليل جديـد وتعـديالت للوثيقـة        
 Doc 4444 رقم

 A ٢٠٠٤الربع الثالث  

 نظم واجراءات االستطالع التابع التلقائي -٣
 )ATM-9506 مهمة لجنة المالحة الجوية رقم(

تعديل الملحقين األول والحـادي      
 Doc 4444رقم عشر والوثيقة 

 B ٢٠٠٤ير الربع األخ 

النظم المتقدمة لتوجيه ومراقبة التحركات على       -٤
 األرض

 )ATM-9703 مهمة لجنة المالحة الجوية رقم(

حـق  دليل جديـد وتعـديل المال      
واالجراءات الخاصـة بخـدمات     

 المالحة الجوية

 A ٢٠٠٤الربع الثالث  

استعراض ورصــد االجـراءات الوطنيـة        -٥
لمشـورة  لخدمات الحركة الجوية، وتقـديم ا      

 حسب االقتضاء

 A نشاط مستمر  مراسالت 

 اقتحام المدارج -٦
 )ATM-0101 مهمة لجنة المالحة الجوية رقم(

تعديالت للملحقين الثاني والحادي     
. Doc 4444 والوثيقة رقـم     عشر

 وحملة تثقيف وتوعية

 A ٢٠٠٤الربع الثاني  

 A ٢٠٠٤لربع األخير ا  دليل جديد  وضع دليل لتطبيقات خدمة الحركة الجوية -٧
 التي   خطة الطيران النموذجية   استمارةتحديث   -٨

مهمة لجنة المالحة الجويـة     (وضعتها االيكاو   
 )ATM-0301 رقم

 A ٢٠٠٦ األخيرالربع   Doc 4444تعديالت الوثيقة رقم  

 ادارة الحركة الجويةنظام ترخيص السالمة ل -٩
 )ATM-0402 مهمة لجنة المالحة الجوية رقم(

 A ٢٠٠٦ الثانيالربع   لملحق الحادي عشرا 

  ادارة السالمة في ادارة الحركة الجوية -١٠
 )ATM-0403 مهمة لجنة المالحة الجوية رقم(

الوثيقة رقم  الملحق الحادي عشر و    
Doc 4444 ودليل جديد 

 A ٢٠٠٧الربع األخير  

  الجويةادارة انسياب الحركة ٦-٦-٢
 والسعة بما يضمن    الموازنة بين الطلب  تسهيل   واجراءات وارشادات دولية ل    وضع قواعد وتوصيات    :األهـداف

 .مراقبة الحركة الجويةالعالمي لنظام ال قدرةأمثل انسياب للحركة الجوية، مع مراعاة 

 
 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
  نظم واجراءات ادارة انسياب الحركة الجوية -١

 )ATM-9509مهمة لجنة المالحة الجوية رقم (
لملحقين الثاني والحادي   ل تتعديال 

 Doc 4444رقم  عشر والوثيقة
 C ٢٠٠٧الربع األخير  

 األزماتسيطرة على خطط الطوارئ وال ٧-٦-٢
في األزمات  سيطرة على   الطوارئ وال حاالت   مراقبة الحركة الجوية في      لتخطيطتقديم الدعم الفني      :األهـداف

 . وتنسيق تنفيذ اجراءات الطوارئعند حدوث األزمات،، ضمانا لسالمة العمليات الدولية حينها

 
 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
لمراقبي الحركة الجوية فـي حالـة       اجراءات   -١

 الطوارئ على متن الطائرات
 )ATM-0401مهمة لجنة المالحة الجوية رقم (

 الملحق الحـادي عشـر      تالتعدي 
 Doc 9426رقم والوثيقة 

 A ٢٠٠٦ األخيرالربع  
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 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
تقديم الدعم الفني الفوري في حاالت الطوارئ        -٢

 في مجال مراقبة الحركة الجوية
  ومساعدة مشورة 

 لملحق الحادي عشرل تتعديال(
 )Doc 9426 والوثيقة رقم

 A نشاط مستمر 

لملحق الحـادي عشـر     ا .تنسيق  تنفيذ اجراءات الطوارئ -٣
 Doc 9426قم والوثيقة ر

 A نشاط مستمر 

  (SAR) البحـث واالنقـاذ ٨-٦-٢

وتعديالت تبعية لخطط المالحة الجوية االقليمية واالجـراءات  اعداد تعديالت للملحق الثاني عشر     :األهـداف
كتابة الكتاب الدوري الصادر عـن االيكـاو   اعادة . االضافية االقليمية، وتنقيح مفاهيم البيانات الواجب توثيقها   

اعداد تعـديالت   . بخصوص البحث واالنقاذ لتضمينه المعدات واالجراءات العصرية المناسبة للجو واألرض         
مواصلة حملة التثقيف لتحقيق مزيد من االمتثال لشروط        . شاملة لدليل البحث واالنقاذ الدولي في الجو والبحر       

تقديم المساعدة الى لجنة الطيران المدني .  الموقع وتسجيل معلومات هذا الجهاز   حمل جهاز االرسال الذي يبين    
 .لتتمكن من تشغيل مشروع طويل األجل العادة خدمات البحث واالنقاذ في القارة األفريقية) أفكاك(األفريقي 

 
 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
 تحديد موقـع الطـوارئ      شروط حمل معدات   -١

 وأجهزة االتصاالت ألغراض البحث واالنقاذ
 )ATM-9402 مهمة لجنة المالحة الجوية رقم(

لملحقين العاشر والثاني   ل تتعديال 
 Doc 9731عشر والوثيقـة رقـم      

 ١٨٥والكتاب الدوري رقم 

 C ٢٠٠٤الربع الثالث  

التوفيق بين اجـراءات االيكـاو واجـراءات         -٢
ية الدولية فـي مجـال البحـث    المنظمة البحر 

 واالنقاذ
 )ATM-0202 مهمة لجنة المالحة الجوية رقم(

 A ٢٠٠٤الربع الثالث   Doc 9731الوثيقة رقم تعديل  

 الخطط االقليمية للمالحة الجوية واالجراءات االقليمية االضافية ٩-٦-٢
 .، واالجراءات االقليمية االضـافية    المساعدة على وضع وتعديل الخطط االقليمية للمالحة الجوية         :األهـداف

اجراءات خدمات   "االجراءات عن طريق تعديل وثيقة      تبسيط شكل االجراءات االقليمية االضافية وترشيد هذه        
بحيث تشمل جميع أحكام االجراءات االقليمية االضافية القابلة للتطبيق       "  ادارة الحركة الجوية   –المالحة الجوية   

 .الجويةالمالحة جراءات االقليمية االضافية التي أدرجت في وثائق اجراءات خدمات العالمي، وبحيث تحذف اال
 

 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
خطــط لتعــديالت واجتماعــات   التخطيط االقليمي -١

 ،المالحة الجوية
  Doc 7030رقم الوثيقة 

 A نشاط مستمر 

 A نشاط مستمر   المالحة الجويةرصد خطط   القليميةرصد التطورات ا -٢
 تقديم الدعم الى الدول  دعم التنفيذ -٣

 المالحة الجويةخطط 
 A نشاط مستمر 

 يـالدعـم الفن ١٠-٦-٢
ألقسام األخرى فـي المنظمـة، وضـبط    الدول والمنظمات الدولية و  الى ا توفير الدعم الفني      :األهـداف

 .االتصال بها
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 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  برنامجعناصر ال 
 A نشاط مستمر  مشورة ومساعدة  تقديم الدعم الفني الى الدول -١

تقديم الدعم الفني الى األقسام األخرى بـادارة         -٢
 المالحة الجوية

 A نشاط مستمر  مشورة ومساعدة 

تقديم الدعم الفني الى ادارة التعاون الفنــي         -٣
الدارات األخرى بااليكاو وخاصة فيما يتعلق وا

 باالتفاق االيسلندي للتمويل المشترك

 A نشاط مستمر  مشورة ومساعدة 

تقديم الدعم الفني الى مكتب الشؤون االقليمية        -٤
 بالمقر والى المكاتب االقليمية

 A نشاط مستمر  مشورة ومساعدة 

االتصال بالمنظمات الدوليـة وغيرهـا مـن         -٥
 االتالوك

 A نشاط مستمر  تنسيق 

 A نشاط مستمر  مشورة ومساعدة   وعمليةتخطيط وعقد حلقات دراسية -٦
 

 )CNS(االتصاالت والمالحة واالستطالع  :برنامج ٧-٢

 المسائل 
 والتحديات

 ان سرعة التطورات التكنولوجية وتأثيرها المحتمل على نظام الطيران آخذان في االزدياد في ظل تنوع الـنظم         
الجاري تسويقها بناء على المنافسة الحرة والصالحية االقتصادية أكثر مما يجري تسويقها على أساس احتيـاج                

وفي حين يمكن أن يسهم تنوع وتكرار النظم في توفير خدمة قوية            . التنويع لضمان أداء النظام واتاحة الخدمات     
ويقتضي األمر .  مختلف المناطق الجغرافية  ومستمرة، هناك حاجة الى ضمان تقديم الخدمات بطريقة سلسة عبر         

وال داعـي ألن    . تحديد النظم الجديدة التي تستحق من االيكاو قواعد جديدة، وتحديد موعد اصدار هذه القواعد             
 .تشمل القواعد والتوصيات الدولية مواصفات فنية تفصيلية لهذه النظم، ألن التوحيد القياسي في الصناعة كاف

الطلب على طيف الترددات الالسلكية، وبسبب المنافسة العنيفة من جانـب الخـدمات غيـر       بالنظر الى ازدياد    
المتعلقة بالطيران، ال بد من تأمين وحماية الطيف الكهرمغنطيسي المتاح لألجل الطويل والمخصص التصاالت              

لراديوية العالميـة  وهذا يقتضي دعما من الدول لموقف االيكاو في المؤتمرات ا  . الطيران والمالحة واالستطالع  
 .التي ينظمها االتحاد الدولي لالتصاالت

 
 

واجراء دراسات واعداد اقتراحات بشأن المفـاهيم       . المواظبة على تحديث الملحق العاشر والوثائق ذات الصلة        األهداف
المواظبة على تحـديث األجـزاء التـي تخـص        . الجديدة لالتصاالت والمالحة واالستطالع، ونظمها ومهامها     

، واالجراءات االقليمية االضافية، ومختلف األدلـة       االستطالع في خطط المالحة الجوية    االتصاالت والمالحة و  
االقليمية بشأن جميع المسائل التـي  التنسيق مع االتحاد الدولي لالتصاالت وهيئات االتصاالت    . والكتب الدورية 

تخص طيف الترددات الكهرمغنطيسية المخصصة التصاالت الطيران والمالحة الجويـة واالسـتطالع، وادارة       
التنسيق مع هيئات األمم المتحدة األخرى ومنظمات الصناعة بشأن المسائل التـي تهـم   . استخدام هذه الترددات  

وتة واقتصادية باحتياجات اتصاالت المالحة ومتطلبات االستطالع الالزمة الطرفين بما يضمن الوفاء بطريقة موق
بشأن االحتياج اآلخذ في االزدياد الى وضع قواعد قياسية بشأن التوافق    دراسات  اجراء  . للطيران المدني الدولي  

 .الكهرمغنطيسي فيما يتعلق بتصميم نظم الطيران وصنعها وتشغيلها
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 ٦-ه، ٤-ه، ٥-، د٤-، د١-، د٢-، ب١-ب : في خطة العمل االستراتيجيةالعالقة باألنشطة الرئيسية
 
 مؤشرات األداء  ٢٠٠٧ عام بحلول نهايةالنتائج المتوقعة  

  ومواصـفات فنيـة    وضع قواعد قياسية وتوصيات    )أ
لتنفيذ نظم االتصاالت والمالحة واالسـتطالع فـي        

  .جميع أنحاء العالم

 .ق ذات الصلةلوثائلملحق العاشر وااتعديالت اتمام  

نفيـذ القواعـد القياسـية      وضع مـواد ارشـادية لت      )ب
 .والتوصيات

 .نفيذ القواعد القياسية والتوصياتتحسن في ت 

وضع معايير لتخصيص الطيـف الكهرمغنطيسـي        )ج
 أنحاء العـالم، وحمايتـه      للطيران المدني في جميع   

 .وتحديثه

مي قبول موقف االيكاو في المؤتمر الراديوي العـال        
 . ينظمه االتحاد الدولي لالتصاالت الذي٢٠٠٧لعام 

استعراض االحتياجات التنظيمية الفنية الدولية بشأن       )د
التوافق الكهرمعنطيسي فيما يتعلق بنظم االتصاالت      

 .والمالحة واالستطالع التي تخص الطائرات

افظة على التوافق الكهرمغنطيسـي فـي نظـم       المح 
 .الطيران

دة لوضع وتعديل خطط المالحة الجوية      تقديم المساع  )ه
 .االقليمية واالجراءات االقليمية االضافية

ـ      ة واالجـراءات االقليميـة     تحديث خطـط المالح
 .االضافية

تقديم الدعم الفني الى الدول والمنظمات الدولية لتنفيذ         )و
 .نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع

 .اتهال لردود المنظمة على استفسارارتياح الدو 

وضع ارشادات بشأن حماية تجهيـزات وخـدمات         )ز
 .الكهرمعنطيسيالطيران من ضرر التداخل 

 .زيادة توافر نظم وخدمات الطيران 

 الميزانية العادية

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 المعتمدةالميزانية  الميزانية الفعلية الميزانية المعتمدة

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
 المجموع

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

٣ ٠٩٧ ١ ٠٦٢ ١ ٠٤٤ ٩٩١ ١ ٠٤٣ ٩٦٧ ٢ ٨٤٦ ٩٧٥ ٩٤٧ ٩٢٤ 

  ادارة البرنامج ١-٧-٢

جوانب هذا البرنامج متعددة التخصصـات مـع        تخطيط واعداد ومراقبة تنفيذ البرنامج، وتنسيق         :األهداف
 فيـه،   البرنامج وبشـؤون العـاملين    هذا   االدارية المتعلقة بتنفيذ     المسائلاألقسام واالدارات األخرى، تنظيم     

 .، ضبط االتصال بالمنظمات الدولية األخرى ذات الصلةالوعي باالتجاهات والتطورات الفنيةالمحافظة على 
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 التحديث المستمر للمالحق والوثائق ذات الصلة ٢-٧-٢

اشر والوثائق ذات الصلة به، والشروع في ادخال التعـديالت          كفاية أحكام الملحق الع   حداثة و  تحليل مدى     :األهداف
أحكام هذا الملحق مع أحكام المالحق األخرى، وتحليل االختالفات التي ترد من توافق عليه حسب االقتضاء، وضمان 

 ووضـع اسـتراتيجية     ،واستعراض هيكل وتصميم الملحق العاشر      . الدولية الدول بشأن تطبيق القواعد والتوصيات    
وافية الرشادية  االمواد  ال و  والمواصفات الفنية  توصياتالو قواعدالريقة عمل لترشيده وتبسيطه، مع ضمان اصدار        وط
 .حينهافي 

 
 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
تحليل االختالفات بين القواعد الوطنية والقواعد       -١

 الدولية 
 A نشاط مستمر  راضافات للملحق العاش 

 A ٢٠٠٧الربع األخير   تعديالت للملحق العاشر  تحديث الملحق العاشر -٢

 C ٢٠٠٧الربع األخير   تعديالت للوثائق ذات الصلة به  ) وما اليهااألدلة(تحديث الوثائق ذات الصلة  -٣

 االتصـاالت ٣-٧-٢

طيران الراهنة والمقبلة بطريقـة منسـقة        تطوير ومتابعة وتعزيز خطط تنفيذ نظم اتصاالت ال         :األهـداف
 وارشادات دولية بشأن نظم االتصاالت  ومواصفات فنية اعداد قواعد وتوصيات  . ومتوافقة واقتصادية عالميا  

أرض وبشأن بروتوكوالت الربط الشبكي والتطبيق لشبكة اتصاالت        -أرض وأرض -بالصوت والبيانات جو  
لطيران المدني الى الترددات الالسلكية، وضمان استخدام طيف ضمان الوفاء باحتياجات ا . (ATN)الطيران 

مراجعة الشروط التنظيمية والفنيـة الدوليـة بشـأن القـدرة       . الترددات المخصص للطيران استخداما جيدا    
اعداد وتنسيق وتمديد موقف االيكـاو ازاء  . الكهرومغنطيسية لنظم المالحة الجوية واالتصاالت واالستطالع  

صلة بنظم االتصاالت والمالحة واالستطالع على جدول أعمال مؤتمر االتصاالت الراديويـة            البنود ذات ال  
 .العالمي الذي ينظمه االتحاد الدولي لالتصاالت

 
 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
 االيكـاو   وثائق صادرة عـن      العالميةالراديويةاألنشطة المتعلقة بالمؤتمرات  -١

 ومشاركة االيكاو
 A نشاط مستمر 

التحديث المستمر لدليل االيكاو عـن التـرددات         -٢
 الالسلكية

تعـديالت لسياسـات االيكــاو    
ــرددات  ــف الت ــة بطي المتعلق

 الالسلكية

 A نشاط مستمر 

استخدام الطيران لشـبكة االنترنيـت المفتوحـة        -٣
 للجمهور

 )CNS-0301 مهمة لجنة المالحة الجوية رقم(

 A ٢٠٠٥الربع الثاني   مواد ارشادية جديدة 

 أرض علـى    - جـو     الرقميـة  وصلة البيانات  -٤
 )VDL(الترددات العالية جدا 

 )CNS-9102 مهمة لجنة المالحة الجوية رقم(

ــر   ــق العاش ــديالت للملح تع
 والوثائق ذات الصلة به

 A ٢٠٠٧الربع األخير  

 وصلة البيانات على الترددات العالية -٥
 )CNS-9602 مهمة لجنة المالحة الجوية رقم(

ــر   ــق العاش ــديالت للملح تع
 والوثائق ذات الصلة به

 A ٢٠٠٧الربع األخير  
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 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
 وضع اجراءات لخدمة اتصاالت الطيران الثابتة -٦

 )CNS-8101 مهمة لجنة المالحة الجوية رقم(
ــر   ــق العاش ــديالت للملح تع

 والوثائق ذات الصلة به
 A ٢٠٠٧الربع األخير  

 اجراءات خدمة اتصاالت الطيران المتحركة -٧
 )CNS-7402 مهمة لجنة المالحة الجوية رقم(

ــر   ــق العاش ــديالت للملح تع
 والوثائق ذات الصلة به

 A ٢٠٠٧الربع األخير  

 اختبار تجهيزات االتصـاالت -٨
 )CNS-9402 مهمة لجنة المالحة الجوية رقم(

ــر  ــق العاش ــديالت للملح  تع
 الصلة بهوالوثائق ذات 

 A ٢٠٠٧الربع األخير  

 الطيف الكهرمغنطيسي المخصص للطيران -٩
 )CNS-7002 مهمة لجنة المالحة الجوية رقم(

ــر  ــق العاش ــديالت للملح  تع
 والوثائق ذات الصلة به

 A ٢٠٠٧الربع األخير  

 شبكـة اتصاالت الطيـران -١٠
 )CNS-9403 مهمة لجنة المالحة الجوية رقم(

ــ  ــديالت للملح ــر تع ق العاش
 والوثائق ذات الصلة به

 A ٢٠٠٧الربع األخير  

نظم األقمار الصـناعية مـن الجيـل الجديـد           -١١
 التصاالت الطيران المتحركة باألقمار الصناعية

 )CNS-9902 مهمة لجنة المالحة الجوية رقم(

ــر   ــق العاش ــديالت للملح تع
 والوثائق ذات الصلة به

 A ٢٠٠٧الربع األخير  

 أرض ـ الشبكة الفرعيـة   –بيانات جو وصلة ال -١٢
 لالتصاالت المتحركة باألقمار الصناعية

 )CNS-8702 مهمة لجنة المالحة الجوية رقم(

ــديال  ــرتتع ــق العاش   للملح
 والوثائق ذات الصلة به

 A ٢٠٠٧الربع األخير  

 دراسات تخطيط خدمة اتصاالت الطيران الثابتة -١٣
 )CNS-7001 مهمة لجنة المالحة الجوية رقم(

ــدي  ــر التتع ــق العاش  للملح
 والوثائق ذات الصلة به

 A ٢٠٠٧الربع األخير  

 أرض لدعم المالحة الجوية –وصلة البيانات جو   -١٤
 واالستطالع

 )CNS-9603 مهمة لجنة المالحة الجوية رقم(

ــدي  ــر التتع ــق العاش  للملح
 والوثائق ذات الصلة به

 A ٢٠٠٧الربع األخير  

 مغنطيسي في نظم االتصاالتالتوافق الكهر -١٥
 )CNS-0001 مهمة لجنة المالحة الجوية رقم(

ــديالت  ــرتع ــق العاش   للملح
 والوثائق ذات الصلة به

 A ٢٠٠٧الربع األخير  

 الحماية من التداخل الكهرمغنطيسي -١٦
 )CNS-0401 مهمة لجنة المالحة الجوية رقم(

 A ٢٠٠٧الربع األخير   ارشادات جديدة 

 حـةالمال ٤-٧-٢

باألقمـار  مالحة  متابعة وتعزيز الخطط لالنتقال من نظم المالحة التقليدية الى نظم ال          و اعداد    :األهـداف
 ومـواد    ومواصفات فنية  وضع قواعد وتوصيات   . اقتصادية ومتوافقة و   عالميا منسقةبطريقة  الصناعية  
ناعية، حسبما يتطلبـه دعـم   ار الصظام العالمي للمالحة باألقم النالمالحة التقليدية و  نظم  لتحسين  ارشادية  

توجيـه   بما فيها عمليات االقتراب الـدقيق والهبـوط والمغـادرة، و     ،المالحة في جميع مراحل الطيران    
ضمان احترام شروط استخدام تـرددات الطيـران المـدني           . اتومراقبة التحركات على أرض المطار    

 اعـداد    .دام الطيف المخصـص للطيـران     ، وضمان الكفاءة في استخ    ةللوفاء باحتياجات المالحة الجوي   
وتنسيق وتحديد موقف االيكاو بشأن البنود التي تمس المالحة الجوية في جدول األعمال الـذي وضـعه              

 . العالميالراديوياالتحاد الدولي لالتصاالت للمؤتمر 
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 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
 A نشاط مستمر  وثائق ومشاركة في المؤتمرات  بالمؤتمرات الراديوية العالميةأنشطة تتعلق  -١

ادماج المساعدات المالحية التقليدية فـي النظـام         -٢
 العالمي المتطور للمالحة باألقمار الصناعية

 )CNS-0402 مهمة لجنة المالحة الجوية رقم(

 A ٢٠٠٦الربع األخير   مواد ارشادية جديدة 

 (GNSS)  الصناعيةباألقمار للمالحة لعالميا النظام -٣
 )CNS-9401 مهمة لجنة المالحة الجوية رقم(

ــر  ــق العاش ــديالت للملح  تع
 والوثائق ذات الصلة به

 A ٢٠٠٧الربع األخير  

 اختبار تجهيزات المالحة  -٤
 )CNS-9402 مهمة لجنة المالحة الجوية رقم(

ــر   ــق العاش ــديالت للملح تع
 بهوالوثائق ذات الصلة 

 A ٢٠٠٧الربع األخير  

 الطيف الكهرمغنطيسي المخصص للطيران -٥
 )CNS-7002 مهمة لجنة المالحة الجوية رقم(

ــدي  ــرالتتع ــق العاش   للملح
 والوثائق ذات الصلة به

 A ٢٠٠٧الربع األخير  

 توافق الكهرمغنطيسي لنظم المالحة الجوية ال -٦
 )CNS-0001 مهمة لجنة المالحة الجوية رقم(

ــديت  ــرالتع ــق العاش   للملح
 والوثائق ذات الصلة به

 A ٢٠٠٧الربع األخير  

ــدي  تعزيز نظم المالحة الجوية التقليدية -٧ ــرالتتع ــق العاش   للملح
 والوثائق ذات الصلة به

 A ٢٠٠٧الربع األخير  

 حمايـة نظـم المالحــة الجويـة مـن التــداخل     -٨
 الكهرمغنطيسي

 )CNS-0401 مهمة لجنة المالحة الجوية رقم(

 A ٢٠٠٧الربع األخير   ارشادات جديدة 

 االستطالع ٥-٧-٢

 اعداد ومتابعة وتعزيز الخطط لتنفيذ النظم التقليدية لالستطالع التابع التلقائي بطريقة منسقة عالميـا               :األهـداف
الع ونظم  بشأن نظم االستط  دولية  ومواد ارشادية   ومواصفات فنية   وتوصيات    قواعد اعداد . ومتوافقة واقتصادية 

الحركة الجوية، بما في ذلك خدمة االستطالع التابع التلقائي واذاعـات  ادارة منع التصادم، حسب مقتضيات دعم  
ضمان التـرددات الالسـلكية المخصصـة      .  ومراقبة التحركات على األرض    توجيهاالستطالع التابع التلقائي و   

، وضمان الكفاءة في استخدام الطيف المخصـص  العخدمات االستطللوفاء باحتياجات   والالزمة  للطيران المدني   
واعداد وتنسيق وتحديد موقف االيكاو بشأن البنود التي تمس خدمات االستطالع في جدول األعمال الذي  .للطيران

 . العالميلراديويوضعه االتحاد الدولي لالتصاالت للمؤتمر ا

 
 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
وثائق صادرة عن االيكاو    العالمية الراديويةاألنشطة المتعلقة بالمؤتمرات  -١

 ومشاركة االيكاو
 A نشاط مستمر 

ادخال تحسينات على الرادار الباحث الثانوي       -٢
 Sالمشغل بالطريقة 

 )CNS-9601مهمة لجنة المالحة الجوية رقم (

 قاثتعديالت للملحق العاشر والوث    
  بهصلةذات ال

 A ٢٠٠٧الربع األخير  

 اذاعات االستطالع التـابع التلقائي -٣
 )CNS-9601مهمة لجنة المالحة الجوية رقم (

 قاثتعديالت للملحق العاشر والوث    
 ذات الصلة به

 A ٢٠٠٧الربع األخير  
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 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
النظام المحمول على متن الطائرات لضـمان        -٤

 الفصل بينها 
 ) CNS-9701 مهمة لجنة المالحة الجوية رقم(

تعديالت للملحق العاشر والوثائق  
  بهذات الصلة

 A ٢٠٠٧الربع األخير  

تخصيص عنـاوين للطائرات تتكـون مـن        -٥
 بت  ٢٤

تعديالت للملحق العاشر والوثائق     
  بهذات الصلة

 A ٢٠٠٧الربع األخير  

 الطيف الكهرمغنطيسي المخصص للطيران  -٦
 )CNS-7002مهمة لجنة المالحة الجوية رقم (

تعديالت للملحق العاشر والوثائق     
  بهذات الصلة

 A ٢٠٠٧الربع األخير  

 توافق الكهرمغنطيسي لنظم االستطالعال -٧
 )CNS-0001مهمة لجنة المالحة الجوية رقم (

تعديالت للملحق العاشر والوثائق     
  بهذات الصلة

 A ٢٠٠٧الربع األخير  

 اختبار تجهيزات االستطالع  -٨
 )CNS-9402ة لجنة المالحة الجوية رقم مهم(

تعديالت للملحق العاشر والوثائق     
 ذات الصلة

 A ٢٠٠٧الربع األخير  

 نظم منع التصادم  -٩
 )CNS-7901 مهمة لجنة المالحة الجوية رقم(

 والوثائق  تعديالت للملحق العاشر   
 ذات لصلة

 A ٢٠٠٧الربع األخير  

ــة  -١٠ ــتطالعحماي ــم االس ــداخنظ ــن الت ل  م
 الكهرمغنطيسي

 )CNS-0401مهمة لجنة المالحة الجوية رقم (

 A ٢٠٠٧الربع األخير   ارشادات جديدة 

 الخطط االقليمية للمالحة الجوية واالجراءات االقليمية االضافية ٦-٧-٢

تقديم المساعدة والمشورة لوضع وتعديل الخطط االقليمية للمالحـة الجويـة واالجـراءات               :األهـداف
 .ة االضافيةاالقليمي

 
 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
خطط المالحة  واضافات ل تعديالت    التخطيط االقليمي -١

واالجــراءات االقليميــة الجويـة  
 االضافية

 A نشاط مستمر 

 تحـديث نظـم     –التقرير السنوي     رصد التطورات االقليمية  -٢
 المالحة الجوية

 A مستمرنشاط  

 A نشاط مستمر  األقاليم ودعم للدول  دعم التنفيذ -٣

 
 الدعم الفني ٧-٧-٢

والمنظمات الدولية ولألقسام األخرى في المنظمة،      واألقاليم  توفير الدعم الفني للدول      : األهـداف
 .بها وضبط االتصال

 
 

 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
 A نشاط مستمر  مشورة ومساعدة  توفير الدعم الفني للدول -١
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 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
توفير الدعم الفني لألقسام األخـرى بـادارة         -٢

 المالحة الجوية
 A نشاط مستمر  مشورة ومساعدة 

توفير الدعم الفنـي الدارة التعـاون الفنـي          -٣
 ولالدارات األخرى بااليكاو

 A نشاط مستمر  مشورة ومساعدة 

 الفني لمكتب الشؤون االقليميـة      توفير الدعم  -٤
 بالمقر وللمكاتب االقليمية

 A نشاط مستمر  مشورة ومساعدة 

 بالمنظمـات الدوليـة      الفنـي  ضبط االتصال  -٥
 وغيرها من الوكاالت

 C نشاط مستمر  تنسيق 

 C نشاط مستمر  مساعدة على التنفيذ  تخطيط وعقد حلقات دراسية وعملية -٦

ت الالزمـة لـنظم     دعم لتخصيص التـرددا    -٧
 االتصاالت والمالحة واالستطالع

 B نشاط مستمر  مساعدة على التنفيذ 

 )MED(طب الطيران  :برنامج ٨-٢

 المسائل 
 والتحديات

ان انتشار األمراض السارية في الدول بسبب السفر الجوي يشكل تهديدا حقيقيا للصحة العامة وقد يسفر              
وكذلك على االقتصاد الوطني في     . دولي والمطارات الدولية  عن عواقب وخيمة على شركات الطيران ال      

 وقد تم تنفيذ تدابير وقائية مالئمة في بعض المطـارات الدوليـة لمكافحـة انتشـار                  .المناطق المعنية 
، ولكن المزيد من التدابير مطلوب حتى يكون التصدي متناسبا مـع  (SARS)االلتهاب الرئوي الالنمطي    
 .ي مرض سار آخر جديدخطر تكرار هذا المرض وأ

 الطـائرات األكبـر التـي تتسـع         من المتوقع للسنوات المقبلة أن يسفر نمو الطيران المدني واستخدام         
  .متزايد من الركاب وتقطع مسافات أطول عن زيادة العبء الجسماني على طاقم القيادة والركـاب         لعدد

 .ة على صحة الركاب وراحتهمومن المرجح أن تزداد الطوارئ الطبية ما لم يتم التركيز بقو
 سنة، األمر الـذي يقتضـي       ٦٥ سنة الى    ٦٠وقد يزداد الحد الموضوع لتقاعد الطيارين التجاريين من         

 .النظر من جديد في الشروط الطبية للطيارين في ضوء التطورات التكنولوجية
  

 .يراناجراء تقييم مستمر لجميع الجوانب الطبية والبيولوجية لسالمة الط األهداف
تقييم الظروف البيئية لعمل طاقم القيادة وغيره من العاملين في الطيران، وكذلك المسـائل البيولوجيـة                

 .والنفسانية المتعلقة بصحة الركاب وطواقم القيادة وراحتهم
 والوثائق ذات   اجازة العاملين  –المواظبة على تحديث األحكام المتعلقة بطب الطيران في الملحق األول           

 .الصلة
 

 ١-ب :العالقة باألنشطة الرئيسية في خطة العمل االستراتيجية
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 مؤشرات األداء  ٢٠٠٧ عام بحلول نهايةالنتائج المتوقعة  

دليل طب الطيران   اصدار طبعة ثالثة منقحة من       )أ
 بجميع اللغات) Doc 8984الوثيقة  (المدني

تطبيق موحد لقواعد وتوصيات االيكاو في جميع أنحـاء          
 لمالعا

اصدار سياسة واعالن بشـأن صـحة وراحـة      )ب
 الركاب

وقلـة  . شـكاوى ارتياح الركاب بما يؤدي الـى قلـة ال         
وقلة االنحراف عـن    . اء الطيران نثالطوارئ الطبية في أ   

 المسار بسبب الطوارئ الطبية
اصدار قواعد وتوصيات دولية بشأن التـدابير        )ج

الرامية الى مناهضة األمراض السـارية فـي        
 طارات الدوليةالم

ولم تصل أي   . وى عال من االستعداد في المطارات     مست 
اشارة من منظمة الصحة العالمية تفيد بأن السفر الجوي         
أسهم في نشر األمراض المعدية التي تدخل فـي عـداد           

 .الطوارئ الصحية العامة التي تثير القلق الدولي

 الميزانية العادية

 )يةبآالف الدوالرات األمريك(الموارد 
 المعتمدةالميزانية  الميزانية الفعلية الميزانية المعتمدة

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
مجموع ال

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

٦١٤ ٢٠٩ ٢٠٦ ١٩٩ ١٩٤ ١٧٨ ٤٨٧ ١٦٧ ١٦٣ ١٥٧ 

 ادارة البرنامج ١-٨-٢

 هيق المسـائل االداريـة المتعلقـة بتنفيـذ    البرنامج، وتنسهذا تخطيط واعداد ومراقبة تنفيذ       :األهداف
 .وبشؤون العاملين فيه، والسهر على استمرار الوعي باالتجاهات والتطورات الفنية

 دراسات فنية عن المشاكل الطبية المتعلقة بالطيران المدني ٢-٨-٢

 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
 ذات الصلة لتحديث المـواد      تحليل المعلومات  -١

التنظيمية واالرشادية بشأن طواقم الطـائرات      
 ومراقبي الحركة الجوية

لفصلين األول والسادس   لتعديالت   
 من الملحق األول

 A ٢٠٠٤الربع األخير  

تحليل المعلومات ذات الصلة لتحديث المـواد        -٢
التنظيمية واالرشادية بشأن الركاب وطـواقم      

 مقصورة الركاب

 والملحق  عديالت للملحق السادس  ت 
 التاسع 

 B ٢٠٠٧الربع األخير  

 B ٢٠٠٧الربع األخير   تعديالت للملحق السادس  االسعافات األولية ووسائل النجاة -٣
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 منع تعاطي المخدرات في مكان العمل ٣-٨-٢

 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
ومات ذات الصلة لتحديث المـواد      تحليل المعل  -١

 التنظيمية واالرشادية 
ملحـق األول والثـاني   للتعديالت   

ــادس  ــم  والس ــوثيقتين رق ولل
Doc 8984 ورقم Doc 9654 

 B ٢٠٠٧الربع األخير  

 الجوانب الطبية في اجهاد طواقم قيادة الطائرات ٤-٨-٢

 ولويةاأل المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
تحليل المعلومات ذات الصلة لتحديث المـواد        -١

 التنظيمية واالرشادية 
وللوثيقة السادس  ملحق  للتعديالت   

 Doc 8984رقم 
 B ٢٠٠٧الربع األخير  

 قيادة أعضاء طواقم ال تقاعدسن ٥-٨-٢

 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
علومات عن الخبرة الراهنة في جمع وتحليل الم -١

الدول، وتقييم صحة األحكام الراهنة ووضـع       
 أحكام جديدة حسب االقتضاء 

ملحق األول وللوثيقـة    للتعديالت   
 Doc 8984رقم 

 B ٢٠٠٧الربع األخير  

  الطبيةاألحكاماستعراض  ٦-٨-٢

 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
حديث األحكام الطبية الراهنة فـي الملحـق        ت -١

 األول
 A ٢٠٠٥الربع األخير   ملحق األول للتعديالت  

 الدعم الفني ٧-٨-٢

 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
توفير الدعم الفني للدول والمنظمات الدوليـة        -١

وأقسام االيكاو األخرى بشأن مسـائل طـب        
 رانالطي

 A نشاط مستمر  مشورة ومساعدة 

 )MET(األرصاد الجوية ألغراض الطيران  :برنامج ٩-٢
 المسائل

 والتحديات
ولذلك فمـن المهـم      . وقع عدد من الحوادث الخطيرة للطائرات بسبب الزوابع الهوائية العنيفة والجليد          

جـات النظـام العـالمي لتنبـؤات     استبانة الزوابع والجليد والتنبؤ بخوارزمياتها حتى يتسنى تحسين منت    
ادارة الحركـة   /المنطقة بما يفي باالحتياجات التشغيلية في بيئة نظم االتصاالت والمالحة واالسـتطالع           

كما ان مرور الطائرات عن غير قصد عبر الرماد البركاني قد أسفر عن عدد من الحـوادث                  . الجوية
ستبانة الرماد البركاني حتـى يتسـنى اصـدار          وبالتالي من الضروري التبكير با      .الخطيرة للطائرات 

 . التحذيرات واالخطارات في حينها
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والقيام بدراسات وتقديم المشورة بشـأن       . حق الثالث والوثائق ذات الصلة به     المواظبة على تحديث المل    األهداف
 ورصد وتحديث الجزء الخاص باألرصاد الجويـة فـي الخطـط        .األرصاد الجوية ألغراض الطيران   

. عداد وتحديث أدلة األرصـاد الجويـة      قليمية للمالحة الجوية وفي االجراءات االقليمية االضافية، وا       اال
ادارة الحركة  / واالستطالع ووضع أحكام للجزء الخاص باألرصاد الجوية في نظم االتصاالت والمالحة         

ومراقبة البـراكين   (WAFS) النظام العالمي لتنبؤات المنطقة تطوير وادارة وتنسيق ، بما في ذلك     الجوية
 من األرض الى الجـو ومـن    بالغ عن األرصاد الجوية   والتشغيل اآللي لال  تحت الطرق الجوية الدولية     

األحوال الجوية وابالغها والتنبـؤ  رصد ضع أحكام ل  و.  عبر وصلة بيانات االتصاالت    الجو الى األرض  
 في ذلـك تقيـيم الـنظم التلقائيـة     بما، ي المنطقة النهائية وفي المطاراتقص الريح فبها هي وظاهرة    

مـن   وتنسيق ووضع اتفاقات دولية الصدار التحذيرات الى الطائرات        . لألرصاد الجوية في المطارات   
، وتحذيرات مـن  لنشاط البركاني تحت الطرق الجوية سحاب الرماد البركاني في اطار المراقبة الدولية ل       

ووضـع   .  الجو في أعقاب الحوادث الصناعية     نطلق الى المواد الكيميائية المشعة والمواد السمية التي ت      
 واعداد مواد ارشادية بشـأن     ،في صيغة بيانية  ر الجوية الخطيرة    معلومات الظواه أحكام تخص نشرات    

وضبط االتصال بالمنظمة العالمية لألرصاد الجويـة        . ادارة مستوى الجودة لمعلومات أرصاد الطيران     
 وذلـك اسـتجابة للمتطلبـات       لجوية الى الطيران المدني الـدولي      ا فيما يتعلق بتقديم خدمات األرصاد    

 .التشغيلية لاليكاو
 

، ١-ه، ٧-، د٥-، د٣-، د١-أ، ب، د :العالقة باألنشطة الرئيسية في خطة العمل االستراتيجية
 ٦-ه

 
 مؤشرات األداء  ٢٠٠٧ عام بحلول نهايةالنتائج المتوقعة  

ـ تحسين مستمر في توقيت ونوعيـة و       )أ  العمـل   ائقث
 .والتقارير المتعلقة باألرصاد الجوية

 العمل والتقارير المتعلقة باألرصـاد      وثائقالنسبة المئوية ل   
 أعضـاء   ارتياح  .الجوية التي قدمت في المواعيد المقررة     

المجلس ولجنة المالحة الجوية والدول أعضاء مجموعـات        
ـ    األرصاد الجوية الدراسة والعمليات المعنية ب    ن  كما تبين م

 .تعليقاتهم
ن التنسيق الفعال مع مكاتب االيكـاو       يوتحسمواصلة   )ب

المسائل االقليمية بما يضمن أن األقاليم تعلم تمام العلم  
األرصـاد الجويـة    التي تعالجها المنظمة في مجال      

حتـى  الطيران فـي جميع أنحاء العـالم،       ألغراض  
" برنامج األرصاد الجوية ألغراض الطيـران     " يستفيد
 استفادة تامة من خبـرة      نفذ في المقر الرئيسي   الذي ي 

فـي المكاتـب    العـاملين   مسؤولي األرصاد الجوية    
 .االقليمية

ارتياح مديري االيكاو االقليميين والمسؤولين االقليميين عن        
 .األرصاد الجوية كما تبين تعليقاتهم

 

المواظبة على التنسيق مع المنظمة العالمية لألرصاد        )ج
 هذا التنسيق كلما أمـكن ذلك، حسب     الجوية، وتعزيز 

الوثيقـة رقـم    (الترتيبات العملية بـين المنظمتـين       
Doc 7475(      بما يوفر للدول تأكيدا تاما بأن اقتراحات ،

تعديل الملحق الثالث واالجراءات االقليمية االضافية      
والخطط االقليمية تفي باالحتياجات التشـغيلية التـي        

التي تفي باالحتياجات   حددتها االيكاو وتوفر الوسائل     
 .التي حددتها المنظمة العالمية لألرصاد الجوية

ارتياح الدول للتنسيق الفعـال بين االيكاو والمنظمة العالمية  
 .لألرصاد الجوية
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 مؤشرات األداء  ٢٠٠٧ عام بحلول نهايةالنتائج المتوقعة  

انجاز أعمال المتابعة التـي أوصـى بهـا اجتمـاع            )د
في عـام   (األرصاد الجوية الذي عقدته االيكاو       شعبة

٢٠٠٢.( 

 ولجنة المالحة الجوية والدول للتوصـيات       ارتياح المجلس  
 .التي يصدرها االجتماع العالمي

 الميزانية العادية
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 المعتمدةالميزانية  الميزانية الفعلية الميزانية المعتمدة

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
 المجموع

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

١ ٦٢٧ ٥٥٣ ٥٤٤ ٥٣٠ ٤٦٨ ٣٩٥ ١ ٤٢٠ ٤٧٦ ٤٥٩ ٤٨٥ 

 ادارة البرنامج ١-٩-٢

تخطيط واعداد ومراقبة تنفيذ البرنامج، وتنسيق المسائل االدارية المتعلقة بتنفيـذ البرنـامج            :األهداف
 .السهر على استمرار الوعي باالتجاهات والتطورات الفنيةووبشؤون العاملين فيه، 

 
 على تحديث المالحق والوثائق ذات الصلة بهاالمواظبة  ٢-٩-٢

 ادخـال مـا      تحليل مدى كفاية أحكام الملحق الثالث والوثائق ذات الصلة به، والشروع في             :األهداف
، وضمان اتساق أحكام هذا الملحق مع أحكام المالحـق األخـرى، وتحليـل              يلزم من تعديالت عليها   

 .الدوليةتوصيات االختالفات التي ترد بشأن تنفيذ القواعد وال
 

 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
 في البرامج   مذكورة   للملحق الثالثتعديل  تحديث الملحق الثالث  -١

 الفرعية ذات الصلة
A 

تحليل االختالفات بـين القواعـد الوطنيـة         -٢
 والقواعد الدولية

 A ٢٠٠٥ير الربع األخ   للملحق الثالثةاضاف 

تعديالت للوثائق المتعلقة بالملحق      تحديث الوثائق المتعلقة بالملحق الثالث  -٣
 الثالث 

 في البرامج   مذكورة 
 الفرعية ذات الصلة

A 

 Doc 8896تعديالت للوثيقة رقـم        
دليل ممارسات األرصاد الجويـة     

 Doc 9377، وللوثيقة رقم للطيران
دليل التنسيق بين خدمات الحركة     
الجوية وخدمات معلومات الطيران 
 وخدمات األرصاد الجوية للطيران

 ٢٠٠٥الربع األول  
 ٢٠٠٧ ثالثالربع ال

B 

 Doc 7488تعديالت للوثيقة رقـم        
االيكـاو للغـالف الجـوي      دليل  

ــة  ــي لغاي ــومترا ٨٠القياس  كيل
 ) قدم٢٦٢ ٥٠٠(

 C ٢٠٠٧ ثالثالربع ال 
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 ادارة الحركة الجوية/صاالت والمالحة واالستطالععنصر األرصاد الجوية في نظم االت ٣-٩-٢
ادارة الحركة الجوية بمعلومات عن األرصاد الجوية /التخطيط لدعم نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع  :األهـداف

 التخطـيط التطوير وواجراء . المطلوبة بما يضمن تقديم خدمة عالمية شفافة وبال حدود لصالح المالحة الجوية الدولية        
.  بما في ذلك استخدام ثالث اذاعات مباشرة باألقمار الصناعية         المنطقةلنظام العالمي لتنبؤات    لتنفيذ وتشغيل ا  والرصد  

استحداث طريقة تقديم معلومات األرصاد الجوية التشغيلية الى الطائرات في مرحلة أثناء الطريـق وفـي المنطقـة                  
، بما في ذلك عرض المعلومات برسوم بيانية في مقصورة قيادة         النهائية، وذلك عن طريق االتصال بوصالت البيانات      

ووضع نصوص بشأن تقديم التقارير الجوية بطريقة تتسم بالكفاءة والموقوتية، وبما يشمل االبـالغ عـن                . الطائرات
واعـداد  . بيانات الريح ودرجات الحرارة واالضطرابات والرطوبة، وذلك باستخدام االتصال عبر وصالت البيانـات          

 .تحذيرات واضحة في حينها للتنبيه الى االضطرابات بحيث تسلك الطائرة أفضل الطرق الجوية
 
 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
 تخطيط وتنفيذ النظام العالمي لتنبؤات المنطقة -١

 )MET-8202مهمة لجنة المالحة الجوية رقم (
لـث ومــواد   تعديالت للملحـق الثا    

 ارشـادية
  A 

  ٢٠٠٧الربع األول   قة عمل للمجلسثيو   
العاشـر والحـادي عشـر     االجتماع     

 لمجموعة عمليات نظام    والثاني عشر 
 توزيع المعلومات باألقمار الصناعية

، ٢٠٠٥الربع الثـاني     
، ٢٠٠٦الربع الثـاني    

 ٢٠٠٧الربع الثاني 

 

تعديالت لدليل استخدام نظام توزيـع         
 المعلومات باألقمار الصناعية

، ٢٠٠٥الربع الثالـث     
، ٢٠٠٦الربع الثالـث    

 ٢٠٠٧الربع الثالث 

 

 لمجموعة  الثاني والثالث  اناالجتماع   
العمل الخاصة المعنية بالنظام العالمي 

 لتنبؤات المنطقة

ــع األول   ، ٢٠٠٥الرب
 ٢٠٠٦الربع الثالث 

 

لنظام العالمي لتنبؤات ل التشغيل الناجح  ات المنطقةالعالمي لتنبؤتشغيل النظام رصد وتنسيق  -٢
 المنطقة

 A نشاط مستمر 

تجديد موقع مجموعة نظـام توزيـع المعلومـات          -٣
باألقمار الصناعية وموقع مجموعة النظام العـالمي   

 لتنبؤات المنطقة على االنترنيت

 A نشاط مستمر   

 وصلة نقل معلومات األرصاد الجوية التشغيلية الى       -٤
 الطائرات في الجو

  تعديالت للملحق الثالث 
 وثيقة عمل للمجلس

 A ٢٠٠٧الربع األول  

االجتماعان الثامن والتاسع لمجموعة      )MET-9301مهمة لجنة المالحة الجوية رقم ( 
العمل الخاصة المعنية بوصلة بيانات     

 األرصاد الجوية
دليـل  ،  Doc 9694تعديل للوثيقة رقم    
ت خدمات الحركة تطبيقات وصلة بيانا

 الجوية

ــع األول   ، ٢٠٠٥الرب
 ، ٢٠٠٦الربع الثالث 

 
 ٢٠٠٧الربع األول 

 

 االبالغ الجوي التلقائي -٥
 )MET-9101مهمة لجنة المالحة الجوية رقم (

  تعديالت للملحق الثالث 
 وثيقة عمل للمجلس

االجتماعان الثامن والتاسع لمجموعة    
العمل الخاصة المعنية بوصلة بيانات     

 األرصاد الجوية
دليـل   Doc 8896تعديل للوثيقة رقـم     

 ممارسات األرصاد الجوية للطيران

 ٢٠٠٧الربع األول  
 

ــع األول  ، ٢٠٠٥الرب
 ، ٢٠٠٦الربع الثالث 

 
 ٢٠٠٧الربع الثالث 

A 

اصدار تحذيرات عند حدوث االضطرابات في الجو       -٦
 الصحو

 )MET-9801مهمة لجنة المالحة الجوية رقم (

  للملحق الثالثتعديالت 
 وثيقة عمل للمجلس

لمجموعة االجتماعان الثامن والتاسع    
العمل الخاصة المعنية بوصلة بيانات     

 األرصاد الجوية
دليـل   Doc 8896تعديل للوثيقة رقـم     

 ممارسات األرصاد الجوية للطيران

 ٢٠٠٧الربع األول  
 

ــع األول  ، ٢٠٠٥الرب
 ، ٢٠٠٦الربع الثالث 

 
 ٢٠٠٧الربع الثالث 

A 

تجديد موقع المجموعة الخاصة المعنيـة بوصـلة         -٧
 على شبكة االنترنيت بيانات األرصاد الجوية

 A نشاط مستمر   
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 الكيميائية السامة في الجوالمواد الرماد البركاني والمواد المشعة و ٤-٩-٢
حت الطرق الجوية النشاط البركاني ت برنامج االيكاو لمراقبة تطوير وتخطيط ورصد تنفيذ وتشغيل  :األهـداف
 الكيميائيـة   والسـحب والمخلفات المشعة   بهدف اصدار تحذيرات الى الطائرات من الرماد البركاني         الدولية،  

 .السامة
 

 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
 اصدار تحذيرات من الرماد البركاني  -١

 )MET-8201 مهمة لجنة المالحة الجوية رقم(
  للملحق الثالثلتعدي 

 قة عمل للمجلسثيو
 A ٢٠٠٧الربع األول  

ــ    ــاني  انواالجتماع ــثوالالث  ثال
الخاصة المعنيـة   العمل  لمجموعة  

بمراقبة البراكين تحـت الطـرق      
ــة  ــة الدولي ــبكة الجوي ــى ش عل

 االنترنيت
دليـل    Doc 9691تعديل الوثيقـة  

الرماد البركاني والمواد المشـعة     
 ميائية السامة الكيالسحبو

، ٢٠٠٥الربع الثالث    
 ،٢٠٠٧الربع األول 

 
 
 

 ٢٠٠٧الربع الثاني 

 

رصد وتنسيق عمليات نظام االيكاو لمراقبـة        -٢
 ةالنشاط البركاني تحت الطرق الجوية الدولي

 لنظام رصد النشاط التشغيل الناجح 
 البركاني تحت الطرق الدولية

 A نشاط مستمر 

 Doc 9766تعديل للوثيقة رقم    
دليل مراقبة البراكين تحت الطرق     

ــة ــة الدولي ــراءات : الجوي االج
 التشغيلية وقائمة ضباط االتصال

، ٢٠٠٥الربع الثاني    
 ،٢٠٠٦الربع الثاني 
 ٢٠٠٧الربع الثاني 

 

رصد سحاب النفايات المشعة والمواد الكيميائية  -٣
 تحذيرات الى الطائرات الالسامة وارسال 

 )MET-8801  الجوية رقممهمة لجنة المالحة(

 تعديالت للملحق الثالث  
 قة عمل للمجلسثيو

 A ٢٠٠٧الربع األول  

االجراءات والترتيبات الدولية مع       
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية    

 والوكالة الدولية للطاقة الذرية
 ،Doc 9691تعديالت للوثيقة رقم 

د البركـاني والمـواد     دليل الرما 
 ة السامةلكيميائيب االمشعة والسح

  ٢٠٠٧الربع الثاني  

المعنيـة  العمل الخاصة   تجديد موقع مجموعة     -٤
بمراقبة البراكين تحت الطرق الجوية الدوليـة       

 على شبكة االنترنيت

 A نشاط مستمر   

 التقارير والتنبؤات الخاصة باألرصاد الجوية لدعم عمليات المطارات والمناطق النهائية ٥-٩-٢

 وتعديل الشروط التشغيلية الواردة في الملحق الثالث بشأن الرصدات والتقارير اآللية عن           مراجعة  :األهـداف
رصـد  . تنبؤات المطـارات رسائل األرصاد الجوية في المطارات، بما في ذلك تقنيات االستشعار، ومضمون  

روط ـدة في الش  ـ الجدي ادراج التطورات . الدراسات التي تجريها الدول عن التنبؤ بمدى الرؤية على المدارج         
 . مجموعة تخطيط المالحة الجوية األوروبيةأعمالج ـحسب نتائ التشغيلية

 
 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
 وفي المنطقة اترصد األحوال الجوية في المطار -١

 واالبالغ عنها والتنبؤ بها النهائية 
 )MET-9206جوية رقم مهمة لجنة المالحة ال(

 ،تعديالت للملحق الثالث 
  عمل للمجلس ووثيقة

 A ٢٠٠٧الربع األول  
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 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
الخــامس والســادس  اناالجتماعــ   

 لمجموعة الدراسة المعنيـة بـنظم     
 األرصاد الجوية في المطارات

لدليل اسـتخدام  ) جار اعداده(تعديل  
 نظم الرصدات الجوية في المطارات

، ٢٠٠٥الربع الثاني    
 ، ٢٠٠٦األخير  عالرب

 
 ٢٠٠٧الربع الثاني 

A 

  Doc 9328تعديل للوثيقة رقم    
دليل ممارسات االبالغ عن رصدات  

 مدى الرؤية على المدارج

  ٢٠٠٧الربع الثاني  

 ادارة نوعية معلومات األرصاد الجوية -٢
 )MET-0102مهمة لجنة المالحة الجوية رقم (

 تعديل للملحق الثالث 
 لسوثيقة عمل للمج

 A ٢٠٠٧الربع األول  

 رصد مدى الرؤية المائل واالبالغ عنه  -٣
 )MET-8601مهمة لجنة المالحة الجوية رقم (

 ووثيقـة   تعديالت للملحق الثالـث    
 –اجراءات خدمات المالحة الجوية     

ادارة الحركة الجوية، ووثيقة عمل     
 للمجلس

 C ٢٠٠٧الربع األول  

ألرصـاد  تجديد موقع مجموعة دراسـة نظـم ا        -٤
 على شبكة االنترنيت الجوية في المطارات

 A نشاط مستمر   

 ظاهرة قص الريح والظواهر الخطرة األخرى في المنطقة النهائية ٦-٩-٢

مراقبة التطورات التكنولوجية في مجال رصد ظاهرة قص الريح وغيرها من الظواهر الخطـرة               :األهـداف
النهائية، والتنبؤ بها، واالبالغ عنها، وتعديل األحكـام طبقـا لهـذه            في المنطقة   ) ومناطق الدوامات الهوائية  (

 .التطورات
 

 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
 ظاهرة قص الريح في المنطقة النهائية -١

 )MET-6201مهمة لجنة المالحة الجوية رقم (
 تعديالت للملحق الثالث 

 وثيقة عمل للمجلس
 A ٢٠٠٧الربع األول  

 ،Doc 9817تعديل الوثيقة رقم    
 دليل ظاهرة قص الريح

  ٢٠٠٧الربع الثالث  

العمل الخاصـة المعنيـة     تجديد موقع مجموعة     -٢
 على شبكة االنترنيتبظاهرة قص الريح 

 A نشاط مستمر   

 )السجمت(تحسين اجراءات رسائل الظواهر الجوية الخطيرة  ٧-٩-٢
وضع معايير رقمية للظواهر الجوية الخطرة بما يسهل استخدام التنبؤات الرقمية باألحوال الجوية            :األهـداف

 على شكل رسوم هاووضع شكل واجراءات نشرات السجمت للشروع في اصدار . عند اصدار رسائل السجمت
 .بيانية عبر وصلة البيانات

 
 األولوية فةالمواعيد المستهد  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
مهمة  (اعداد معلومات الظواهر الجوية الخطيرة     -١

 )MET-9601لجنة المالحة الجوية رقم 
 تعديالت للملحق الثالث 

 وثيقة عمل للمجلس
 C ٢٠٠٧الربع األول  

  الجوية ألغراض الطيرانألرصادا عرض بيانات ورموز ٨-٩-٢
التي تتبعهـا المنظمـة العالميـة    (خدام الرموز الرقمية بما يتيح است أحكام الملحق الثالث  تعديل  :األهــداف 

الرسال تقارير األرصاد الجوية وتنبؤات المطارات وتحديد طريقة عرض هذه المعلومـات            ) لألرصاد الجوية 
 .على المستفيدين
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 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
ويـة  رمـوز األرصـاد الج    عرض بيانات و   -١

 ألغراض الطيران 
 )MET-0101مهمة لجنة المالحة الجوية رقم (

 تعديالت للملحق الثالث 
 وثيقة عمل للمجلس

 A ٢٠٠٧الربع األول  

تعديالت لوثيقة اجراءات خدمات       
 ادارة الحركـة    –المالحة الجوية   

 ،)Doc 4444  الوثيقة رقم(الجوية 
اجراءات خدمات المالحة الجوية    

 كة الجوية ادارة الحر—

  ٢٠٠٧الربع األول  

 د الجوية للمالحة الجوية الدوليةالتطورات المؤسسية والتكنولوجية المستجدة في مجال تقديم خدمة األرصا ٩-٩-٢

تقديم خدمات األرصاد الجوية الى المالحة الجوية الدولية، الملحق الثالث الخاصة باستعراض شروط   :األهـداف
 الـدول والمنظمـات   ئل تفسيرية فيسامالمؤسسية والتكنولوجية الجديدة التي أثارت وذلك على ضوء التطورات  

 المنصوص عليها فـي قواعـد       الدولية، وال سيما حقوق االطالع واسترداد التكاليف واذاعات األقمار الصناعية         
لمالحة الجويـة،  ، وضمان الجودة ومراقبة الجودة في تجهيزات وخدمات األرصاد الجوية التي تقدم الى ا      االيكاو

 . فيها هذه الخدمات الى شركات القطاع الخاصالتي أسندتوخصوصا في الحاالت 
 

 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
أثر التطورات المؤسسية الجديدة على تقـديم        -١

خدمات األرصاد الجوية الى المالحة الجويـة       
 الدولية

 )MET-9205 الحة الجوية رقممهمة لجنة الم(

 تعديالت للملحق الثالث  
 ة عمل للمجلسوثيق

 B ٢٠٠٧الربع األول  

دليل  Doc 8896 تعديل الوثيقة رقم   
ــة   ــاد الجوي ــات األرص ممارس

 للطيران

  ٢٠٠٧الربع الثالث  

 الخطط االقليمية للمالحة الجوية واالجراءات االقليمية االضافية ١٠-٩-٢
الحة الجوية االقليميـة واالجـراءات االقليميـة        ـل خطط الم  ـوير وتعدي ـدة على تط  ـمساعال  :األهـداف
 .االضافية

 
 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
تعديالت لخطط المالحة الجويـة       التخطيط االقليمي -١

ــم  ــة رقـ ، Doc 7030 والوثيقـ
 االجراءات االقليمية االضافية

 عم فني لالجتماعات االقليميةد

  A 

 A   تعديالت لخطط المالحة الجوية  رصد التطورات االقليمية -٢
دعم للـدول وتعـديالت لخطـط         دعم التنفيذ -٣

 المالحة الجوية
  A 

 التنسيق مع المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ١١-٩-٢
ية بشأن تقديم خدمات األرصاد الجوية للطيـران        ضبط االتصال بالمنظمة العالمية لألرصاد الجو      : فاألهـدا

 . تنسيق اعداد وتعديل االرشادات المشتركة.لشروط التشغيلية التي وضعتها االيكاول وفقاالمدني الدولي 
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 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
التنسيق مع المنظمة العالمية لألرصاد الجوية       -١

  بعنـوان  Doc 7475 الوثيقة رقم ستناد الى   باال
ترتيبات العمل المتفق عليهـا بـين منظمـة         
الطيران المدني الدولي والمنظمـة العالميـة       

 رصاد الجويةألل

وثائق عمل الجتماعات المنظمـة      
العالمية لألرصاد الجوية وحضور    

 هذه االجتماعات

  A 

 لجنة األرصاد الجويـة للطيـران        
(CAeM)  

، ٢٠٠٥ألخير الربع ا 
 ٢٠٠٦الربع الثالث 

 

  ٢٠٠٧الربع الثاني   اتجاهات التنبؤات   
فريـق خبـراء ترحيـل بيانـات        

 رصدات الطائرات
، ٢٠٠٥الربع الثالث    

، ٢٠٠٦الربع الثالث   
 ٢٠٠٧الربع الثالث 

 

الفريق المعنـي بتـوفير بيانـات          
 األرصاد الجوية

  ٢٠٠٥الربع الثاني  

   ٢٠٠٦الربع األخير   ألساسيةلجنة النظم ا   

تنسيق واعداد دليل جديـد لـنظم          
 ادارة الجودة

 A ٢٠٠٥الربع األول  

تنسيق تعـديالت الوثيقـة رقـم          
Doc 9680   قـديم  ت دليـل  بعنوان

خدمة األرصاد الجوية الى عمليات 
 الهليكوبتر الداخلية

 C ٢٠٠٧الربع الثالث  

 الدعم الفني ١٢-٩-٢

فير الدعم الفني للدول والمنظمات الدولية واألقسام األخرى في المنظمة بشأن المسـائل      تو  :األهـداف
 .التي تتعلق باألرصاد الجوية، بما في ذلك عقد الندوات والحلقات الدراسية والعملية

 
 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
 A نشاط مستمر  مشورة ومساعدة  تقديم الدعم الفني الى الدول -١

تقديم الدعم الفني الى األقسام األخرى بـادارة         -٢
 المالحة الجوية

 A نشاط مستمر  مشورة ومساعدة 

تقديم الدعم الفني الى االدارات األخرى فـي         -٣
 االيكاو

 A نشاط مستمر  مشورة ومساعدة 

تقديم الدعم الفني الى مكتب الشؤون االقليمية        -٤
 المكاتب االقليمية والى 

 A نشاط مستمر  مشورة ومساعدة 

ضبط االتصال بالمنظمات الدولية والوكاالت       -٥
 األخرى

 A نشاط مستمر  تنسيق 

مساعدة على التنفيذ، بما في ذلك        تخطيط وعقد ندوات دراسية وعملية -٦
  العمل والتقاريرثائقاعداد و

 A نشاط مستمر 
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 )OPS/AIR(ية الطائرات صالح/العمليات :برنامج ١٠-٢
 المسائل 

 والتحديات
تقتضي التطورات التكنولوجية تحسين شروط صالحية الطائرات للطيران، من أجل تلبية الطلب على المزيد من   

 وينبغي أن نحافظ على توازن حذر بين ما هو ممكن وبين ما هـو ضـروري،                  .السالمة واألمن في الطيران   
 .ول الفنية والشروط التشغيليةحسب الصالحية االقتصادية للحل

بلغت السالمة الجوية مستويات ال مثيل لها في السابق، ولكنها مازالت تحتاج الى التعزيز من أجل تخفيض عدد        
وان منـع وقـوع حـوادث        . الحوادث والوفيات بصرف النظر عن االزدياد المتوقع في حجم الحركة الجوية          

ض حوادث االقتراب والهبوط، يمثالن تحديا ألنهما يتطلبان النظـر          االرتطام باألرض على وجه التحديد وتخفي     
بامعان في مسائل تشغيل الطائرات بل وأيضا في مسائل أخرى مثل اجراءات الطيران اآللي والعوامل البشرية                

 .والتجهيزات والخدمات الداعمة
وأحدث التطورات فـي هـذا   . ةيجري اآلن اعداد اجراءات للطيران اآللي بسبب ازدياد تطبيقات مالحة المنطق  

وتقتضـي هـذه     .  نظام تقويم االشارات باألقمار الصناعية، واجراءات االقتراب بالتوجيه الرأسي         يالمجال ه 
التطبيقات تدخال بشريا أقل، وتجعل من الضروري والمهم للمحافظة على مستوى السالمة الرفيع سالمة عملية               

 .وضع االجراءات
ن حل الثغرات التي حددها البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية، من المهـم           ، بشأ A33-9تلبية للقرار   

للغاية أن نوافي الدول بالمزيد بالمعلومات الفنية والخبرات والمساعدات لدعم مفهوم السالمة االقليمية الذي وافق 
وستكتمل هذه  .  للسالمة الجوية  ومواكبة أهداف الخطة العالمية   ) ١٦١ من الدورة    ١٣في الجلسة   (عليه المجلس   

 .العناصر في اطار برنامج تعزيز السالمة الجوية
ولـذلك   . ان المسائل البيئية تزيد من القيود المفروضة على عمليات الطائرات وال سيما بالقرب من المطارات             

ام التفضيلي للمدارج، ينبغي اعتبار السالمة الجوية أعلى أولوية في اجراءات االقتراب والهبوط اآللي، واالستخد
 .واجراءات المغادرة، ألن هذه األولوية ال يصح أن تقوض بالتدابير التي تتخذ لتبديد المخاوف البيئية

يقتضي النقل اآلمن للبضائع الخطرة بطريق الجو انتباها متواصال وتحـديثا للشـروط فـي ضـوء الشـروط        
 .المفروضة على وسائط النقل األخرى

  
اعد نموذجية لتتبعها الدول في تشريعاتها الوطنية التي تنظم عمليات الطيران وصـالحية الطـائرات               وضع قو  األهداف

 .للطيران
ان األنشطة المتعلقة بتخفيض ضوضاء الطائرات وانبعاثات محركات الطائرات من أجل حماية البيئـة تشـكل                

 .A33-7جاء في قرار الجمعية العمومية أولوية، فقد طلب المجلس استطالع الخيارات الفنية واالقتصادية حسبما 
وضع شروط جديدة لالجراءات اآللية لالقتراب والهبوط والمغادرة، مع مراعاة قدرات المالحة الجوية للطائرات 

 .الراهنة والمقبلة، وذلك استنادا الى نظم األقمار الصناعية والنظم األرضية لتوجيه المالحة
عالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية، وذلك من خالل برنامج تعزيز السالمة     سد الثغرات التي حددها البرنامج ال     

 .الجوية
وثيقة عمليات المواظبة على تحديث المالحق الخامس والسادس والسابع والثامن والسادس عشر والثامن عشر و            

 .الوثائق ذات الصلةالطائرات و
  

، ٥-ه، ١-ه، ٢-، ب١-، ب٤-، أ٣-أ :ةالعالقة باألنشطة الرئيسية في خطة العمل االستراتيجي
 ٨-، ح٧-، ح٥-ز
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 مؤشرات األداء  ٢٠٠٧ عام بحلول نهايةالنتائج المتوقعة  
دليـل القواعـد   وضع مواد ارشادية محدثة فـي     )أ

النموذجية للسـيطرة الوطنيـة علـى عمليـات         
 الطائرات واستمرار صالحية الطائرات للطيران    

(Doc 9388). 

 .الحديثة للدولتوافر االرشادات  

المواظبة على تحديث المجلدين األول والثاني من        )ب
 .الملحق السادس عشر

ردود الدول والتزامها بأحكام المجلدين األول والثاني        
 .من الملحق السادس عشر

تدابير حماية البيئة في مجال      بشأن   مواد ارشادية  )ج
 .الطيران

 .توافر االرشادات للدول 

 تحديث نصوص المجلـدين األول      المواظبة على  )د
والثاني من وثيقة اجـراءات خـدمات المالحـة         

 عمليات الطائرات، لمواكبة تطـورات      –الجوية  
 .صناعة الطيران

 .توافر ارشادات محدثة للدول 

انشاء برنامج تعزيز السـالمة الجويـة لتـوفير          )ه
االرشادات للدول التي تحتاج الى المساعدة لسـد        

 .في مجال السالمةالثغرات المكتشفة 

سد الثغرات المكتشفة من خالل البرنـامج العـالمي          
 .لتدقيق مراقبة السالمة الجوية

المواظبة على تحديث المالحق الخامس والسادس       )و
والسابع والثامن والسادس عشر والثـامن عشـر        
والوثائق ذات الصلة ووثيقة اجـراءات خـدمات        

 . عمليات الطائرات-المالحة الجوية 

ود الدول والتزامها بالمالحق وبوثيقـة اجـراءات        رد 
 . عمليات الطائرات-خدمات المالحة الجوية 

 الميزانية العادية
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 المعتمدةالميزانية  الميزانية الفعلية الميزانية المعتمدة

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
مجموع ال

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
لمجموع ا

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

٣ ٨٤٠ ١ ٣٠٧ ١ ٢٧٥ ١ ٢٥٨ ١ ٢٧٣ ١ ٢٥٦ ٣ ٩١٢ ١ ٣٣٩ ١ ٣٠٣ ١ ٢٧٠ 

 ادارة البرنامج ١-١٠-٢

تخطيط واعداد ومراقبة تنفيذ البرنامج، وتنسيق المسائل االدارية المتعلقة بتنفيـذ البرنـامج            :األهداف
 .لتطورات الفنيةوبشؤون العاملين فيه، والسهر على استمرار الوعي باالتجاهات وا

 تشغيل الطائرات ٢-١٠-٢

تحليل مدى كفاية أحكام الملحق السادس والوثائق ذات الصلة به، والشروع في ادخال مـا                 :األهداف
يلزم من تعديالت عليها، وضمان اتساق أحكام هذا الملحق مع أحكام المالحـق األخـرى، وتحليـل                 

 .سية وأساليب العمل الموصى بهااالختالفات التي ترد بشأن تنفيذ القواعد القيا
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ــة مراجعــة -١  القواعــد والتوصــيات المتعلق
 بالعمليات ممتدة المدى

 )OPS-0006مهمة لجنة المالحة الجوية رقم (

تعديالت للجزءين األول والثـاني      
 من الملحق السادس 

 A ٢٠٠٨ربع األخير ال 

 زيادة سعة المطارات  -٢
 )OPS-0007مهمة لجنة المالحة الجوية رقم (

تعديالت لوثيقـة قواعـد الجـو        
ــة    ــة الجوي ــدمات الحرك وخ

)Doc 4444 (  ــات ــة عملي ووثيق
 ) Doc 8168(الطائرات 

 A ٢٠٠٧الربع األخير  

اجراءات العمليات المشغلة في جميع األحوال       -٣
 الجوية 

 )OPS-0008لجنة المالحة الجوية رقم مهمة (

للجزء األول من الملحق    تعديالت   
 السادس

 A ٢٠٠٥الربع األخير  

 اجـراءات كتـم الضوضـاء  -٤
 )OPS-0009 مهمة لجنة المالحة الجوية رقم(

وثيقـة  للمجلد األول من    تعديالت   
 )Doc 8168(عمليات الطائرات 

 A ٢٠٠٥الربع األخير  

وفتـرات  والمأموريـات   يران   الط دحدود مد  -٥
 الراحة

 )OPS-0010مهمة لجنة المالحة الجوية رقم (

تعديالت للجزءين األول والثـاني      
 من الملحق السادس 

 A ٢٠٠٨الربع األخير  

العمليات التجارية المشغلة بطائرات وحيـدة       -٦
  اآلليالمحرك بقواعد الطيران 

 )OPS-0011 مهمة لجنة المالحة الجوية رقم(

عديالت للجزءين األول والثالـث     ت 
 من الملحق السادس 

 A ٢٠٠٥الربع األخير  

  الطياروحيدةعمليات الطائرات  -٧
 )OPS-0012مهمة لجنة المالحة الجوية رقم (

تعديالت للجزءين األول والثالـث      
 من الملحق السادس 

 A ٢٠٠٥الربع األخير  

 مسائـل تشغيـل الهليكوبتـر  -٨
 )OPS-0003الحة الجوية رقم مهمة لجنة الم(

تعديالت للجزء الثالث من الملحق      
 السادس 

 A ٢٠٠٥الربع األخير  

عمليات الطائرات ذات الدوار القابل لالمالة       -٩
 )OPS-0004مهمة لجنة المالحة الجوية رقم (

 A ٢٠٠٩  تعديالت للملحقين السادس والثامن  

ر تحديث ارشادات كيفية اعداد دليـل الطيـا        -١٠
 )Doc 9516(لتشغيل الطائرات الخفيفة 

 B ٢٠٠٦الربع األخير    لتعديلهاDoc 9516مراجعة الوثيقة  

 C ٢٠٠٧الربع األخير    لتعديلهاDoc 9408مراجعة الوثيقة   )Doc 9408(تحديث دليل األشغال الجوية  -١١
تحديث ارشادات عمليات الطائرات األسـرع       -١٢

 )١٢٦قم الكتاب الدوري ر(من الصوت 
 ١٢٦مراجعة الكتاب الدوري رقم      

 لتعديله
 C ٢٠٠٧الربع األخير  

 A نشاط مستمر     دراسية وعمليةتخطيط وتنظيم ندوات -١٣

 )CFIT (منع وقوع حوادث ارتطام الطائرات باألرض وهي تحت السيطرة ٣-١٠-٢

 .تحت السيطرةادارة برنامج منع وقوع حوادث ارتطام الطائرات باألرض وهي   :األهـداف
 

 األولوية المواعيد المستهدفة   النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
رصد معـدل وقـوع حـوادث ارتطـام          -١

ــت  ــاألرض وهــي تح الطائــــرات ب
السيطرة، في جميع أنحاء العـالم، وتقـديم    

 التوصيات حسب االقتضاء

تقييم التقدم والنجاح المحرزين فـي       
ـ    ام برنامج منع وقوع حـوادث ارتط

الطائرات بـاألرض وهـي تحـت       
 . السيطرة

 االجراءات الالزمةبتوصيات 

 A نشاط مستمر 
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تنسيق التنفيذ الدولي للتوصيات الصـادرة       -٢

عن فريق العمل المعنـي بمنـع حـوادث         
ارتطام الطائرات باألرض وهـي تحـت       
 السيطرة وخفض حوادث االقتراب والهبوط

حق الثـاني والثالـث     الت للم تعديال 
، والجزءين األول والثاني من     عوالراب

 والملحق العاشـر،    الملحق السادس، 
 والمجلـدين   والملحق الخامس عشر،  

األول والثاني من وثيقة العمليـات،      
ووثيقة ادارة الحركة الجوية، واألدلة     

 ذات الصلة التي أصدرتها االيكاو

 A نشاط مستمر 

مواصلة وضع قواعد وتوصيات وارشادات     -٣
طائرات باألرض وهي تحت    لمنع ارتطام ال  

 السيطرة وحوادث االقتراب والهبوط 

تعديالت للمالحق ووثائق االجراءات     
 واألدلة المرتبطة بها 

 A نشاط مستمر 

وضع قواعد قياسية وتوصيات السـتخدام       -٤
 رالبصعرض المعلومات في مستوى 

 والمجلـد تعديالت للملحق السـادس      
األول من وثيقة عمليات الطـائرات،      

 األدلة ذات الصلةو

 A ٢٠٠٨الربع األخير  

وضع قواعد قياسية وتوصيات للعمل بنظم       -٥
 الرؤية األوضح

 والمجلـد تعديالت للملحق السـادس      
األول من وثيقة عمـليات الطائرات،     

 واألدلة ذات الصلة

 A ٢٠٠٨الربع األخير  

تقديم المساعدة الى الدول حسب االقتضاء        -٦
ث ارتطـام   لخفض معـدل وقـوع حـواد      

الطائرات باألرض وهي تحـت السـيطرة       
 وخفض حوادث االقتراب والهبوط

 A نشاط مستمر  مشورة ومساعدة 

تخطيط وتنسيق ندوات دراسية وعملية عن       -٧
منع وقوع حـوادث ارتطـام الطـائرات        

 باألرض وهي تحت السيطرة

 مشاركة في ندوات السالمة الجوية 
 حلقات عملية ودراسية

 A نشاط مستمر 

 عمليات الطيران اآللي ٤-١٠-٢
وضع اجراءات تشغيلية وشروط ألجهزة مقصورة القيادة في الطائرات التـي تسـتخدم الـنظم                : األهـداف

تحسين سالمة المعـايير وعمليـة   .  وضع وتجديد معايير الجراءات الطيران  . المستقبلية للمالحة واالتصاالت  
 وثيقة عمليات الطائرات وبمقتضيات نظم المالحة الجديدة عند  تحسين وعي الدول بأحدث معايير في     . التصميم

 .اعداد أدوات أولية لمساعدة واضعي االجراءات. وضع االجراءات
 
 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 

وضع اجراءات للمالحـة بمعـدات مالحـة         -١
هوم المنطقة والمالحة باألقمار الصناعية وبمف    

 األداء المالحي المطلوب 
 )OPS-8502مهمة لجنة المالحة الجوية رقم (

جلدين األول والثـاني    تعديالت للم  
عمليـات الطـائرات    وثيقـة   من  

(Doc 8168) 

 A ٢٠٠٦الربع األخير  

وضع معايير للخلوص من العوائق بالطيـران  -٢
 الرأسـي 

 )OPS-9803مهمة لجنة المالحة الجوية رقم (

جلدين األول والثـاني    ت للم تعديال 
عمليـات الطـائرات    وثيقـة   من  

(Doc 8168) 

 A ٢٠٠٦الربع األخير  

معايير الخلوص من العوائـق بنظـام       وضع   -٣
 الهبوط الميكروويفي واجراءات الطيران اآللي 

 )OPS-8106مهمة لجنة المالحة الجوية رقم (

جلدين األول والثـاني    تعديالت للم  
ئرات عمليـات الطـا   وثيقـة   من  

(Doc 8168) 

 A ٢٠٠٨الربع األخير  
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وضع شروط لسالمة قاعدة بيانات االجراءات       -٤

 اآللية 
 )OPS-9802 مهمة لجنة المالحة الجوية رقم(

للمجلدين األول والثاني مـن     تعديالت   
  )Doc 8168(وثيقة عمليات الطائرات 

 A ٢٠٠٦الربع األخير  

 ات حل مسائل تنفيذ وثيقة عمليات الطائر -٥
 )OPS-8210مهمة لجنة المالحة الجوية رقم (

للمجلدين األول والثاني مـن     تعديالت   
 )Doc 8168(وثيقة عمليات الطائرات 

 A ٢٠٠٦الربع األخير  

استعراض اجراءات وثيقة خدمات المالحة الجوية       -٦
 )Doc 8168الوثيقة رقم ( عمليات الطائرات –
 )OPS-9804مهمة لجنة المالحة الجوية رقم (

للمجلدين األول والثاني مـن     تعديالت   
 )Doc 8168(وثيقة عمليات الطائرات 

 A ٢٠٠٦الربع األخير  

تحديث دليل وضع اجـراءات الطيـران اآللـي          -٧
 )Doc 9368الوثيقة رقم (

 A ٢٠٠٧الربع األخير   Doc 9368تعديالت للوثيقة رقم  

 وثيقـة  دراسية وعملية عـن      ندواتتخطيط وعقد    -٨
  الطائراتياتعمل

 مالحـة   اجـراءات وضـع   ندوة عن    
 المنطقة

 A نشاط مستمر 

مدى كفاية المنطقة الحالية من العوائق للطـائرات     -٩
 الجديدة األكبر

 )OPS-9801مهمة لجنة المالحة الجوية رقم (

جلدين األول والثاني مـن     تعديالت للم  
 (Doc 8168)عمليات الطائرات وثيقة 

 A ٢٠٠٦الربع األخير  

حل مشاكل  : مشاكل تنفيذ وثيقة عمليات الطائرات     -١٠
 الخرائط

 )OPS-8210مهمة لجنة المالحة الجوية رقم (

 تعديل للملحق الرابع 
 ودليل الخرائط

 A ٢٠٠٦الربع األخير  

 تجديد هيكل وثيقة عمليات الطائرات -١١
 )OPS-9804مهمة لجنة المالحة الجوية رقم (

الثاني مـن   جلدين األول و  تعديالت للم  
 (Doc 8168)عمليات الطائرات وثيقة 

 A ٢٠٠٦الربع األخير  

تحديث نموذج التصادم لتقييم عوائـق االقتـراب         -١٢
  الدقيق

 )OPS-0301مهمة لجنة المالحة الجوية رقم (

 A ٢٠٠٨  تعديل نموذج التصادم 

مسائل تخفيض الضوضاء عند وضع اجـراءات        -١٣
 الطيران اآللي

 )OPS-0302مالحة الجوية رقم مهمة لجنة ال(

تعـديل وثيقــة عمليـات الطــائرات    
(Doc 8168) 

 ٢٠٠٨ A 

 اعتماد برمجيات وضع االجراءات -١٤
 )OPS-0303مهمة لجنة المالحة الجوية رقم (

ــات وضــع   ــل العتمــاد برمجي دلي
 االجراءات

 A ٢٠٠٦الربع األخير  

 ارشادات تدريبية لواضعي االجراءات -١٥
 )OPS-0304لمالحة الجوية رقم مهمة لجنة ا(

 A ٢٠٠٦الربع األخير   دليل ارشادات التدريب 

منع وقوع حوادث ارتطام الطائرات باألرض وهي  -١٦
مهمة لجنة المالحة الجويـة رقـم   ( تحت السيطرة 

9103( 

 تعديالت لوثيقة عمليات الطائرات 
(Doc 8168) 

 A ٢٠٠٦الربع األخير  

رات الهليكوبتر ومطارات   االجراءات اآللية لطائ   -١٧
مهمة لجنة المالحة الجويـة رقـم       ( الهليكوبتر

OPS-0201( 

وضع معايير للمجلد الثاني من الملحق   
 الحادي عشر

معايير الجراءات المغادرة والتوجيـه     
الرأسي واالنتظار بأجهزة استشـعار     
غير النظام العالمي للمالحة باألقمـار    

 الصناعية

 A ٢٠٠٦الربع األخير  

تحديث نموذج دليل اجراءات االنتظـار وعكـس         -١٨
  (Doc 9371)االتجاه والطيران في المسار

 Doc 9371مراجعــة الوثيقــة رقــم  
 لتعديلها

 C ٢٠٠٧الربع األخير  
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 صالحية الطائرات للطيران ٥-١٠-٢

ها الواردة تحسين وتوسيع نطاق المواصفات الخاصة باستمرار صالحية الطائرات للطيران بصيغت  :األهـداف
). Doc 9760الوثيقة رقم (الملحق الثامن وفي الدليل الفني لصالحية الطائرات للطيران        و  الملحق السادس  في

ومواصلة رصد المسائل المتعلقة بترخيص الطائرات وبصالحية الطائرات، بما فيها ترخيص الـنظم اآلليـة،          
 .يكاو حسب االقتضاءووضع تعديالت لوثائق االوتحليل االختالفات المبلغ عنها، 

 
 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 

 استمرار صالحية الطائرات للطيران  -١
 )OPS-7801مهمة لجنة المالحة الجوية رقم (

ــادس   ــين الس ــديالت للملحق تع
 والثامن

 A ٢٠٠٧الربع األخير  

صـالحية  ـ اسـتعراض الملحـق الثـامن      -٢
 ات للطيرانالطائر

 )OPS-9805مهمة لجنة المالحة الجوية رقم (

 A ٢٠٠٥الربع األخير   تعديالت للملحق الثامن 

دليـل صـالحية     تجديد هيكـل    )Doc 9760(دليل صالحية الطائرات للطيران  -٣
وادخـال   ،الطائرات للطيـران  

 على الدليل تعديالت

 A ٢٠٠٦الربع األخير  

عد الوطنية والقواعد   نشر االختالفات بين القوا    -٤
 الدولية الواردة في الملحق الثامن 

 A نشاط مستمر  اضافات للملحق الثامن 

ادراج سمات األمن في تصـميم الطـائرات         -٥
 )OPS-8904مهمة لجنة المالحة الجوية رقم (

دلـة  األتعديالت للملحق الثامن و    
 )Doc 9760الوثيقة رقم (

 A ٢٠٠٧الربع األخير  

 ات التسجيلعالم ٦-١٠-٢

 حسب االقتضاء بما يضمن تتعديالوالشروع في اعداد ال  تحليل مدى كفاية أحكام الملحق السابع،        : األهـداف
 .اتساق أحكامه مع أحكام المالحق األخرى، ونشر االختالفات التي ترد بشأن تنفيذه

 
 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
 A ٢٠٠٦الربع األخير   تعديالت للملحق السابع  يث الملحق السابعتحد -١
نشــر قائمــة عالمــات جنســية الطــائرات  -٢

 والشعارات الوطنية والعالمات المشتركة
 )ب( اضافة للملحق السابع، الجزء 

 عالمات جنسـيات الطـائرات      ـ
والشعارات الوطنية والعالمـات    

 المشتركة

 A نشاط مستمر 

فات بين القواعد الوطنية والقواعد     نشر االختال  -٣
 الدولية الواردة في الملحق السابع

 )أ( اضافة للملحق السابع، الجزء    
  االختالفاتـ

 A نشاط مستمر 

 وحدات القياس التي يجب استخدامها في العمليات الجوية واألرضية ٧-١٠-٢

حسب االقتضـاء  التعديالت اد والشروع في اعدتحليل مدى كفاية أحكام الملحق الخامس،        : األهـداف
 المالحق األخرى، ونشر االختالفات المبلغ عنهـا بـين القواعـد            أحكاممع  أحكامه  ضمن اتساق   بما ي 

 .الوطنية والقواعد القياسية والتوصيات
 



II - 50 

 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
 A ٢٠٠٦الربع األخير   لخامساتعديالت للملحق   الخامستحديث الملحق  -١
 االختالفات القائمة بين القواعد الوطنيـة     نشر   -٢

والقواعد القياسية الدولية الواردة في الملحـق       
 الخامس

 A نشاط مستمر  الخامساضافة للملحق  

  السالمة الجويةتعزيزبرنامج  ٨-١٠-٢

 الخبراء بشأن ترخيص ومراقبة المشغلين      توفير أمثلة عامة على مواد االجراءات الفنية ومشورة        : األهـداف
 .الجويين ومؤسسات الصيانة

 
 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
توفير أمثلة عامة على مـواد االجـراءات        -١

الفنية ومشورة الخبراء بشـأن تـرخيص       
ومراقبة المشغلين الجـويين ومؤسسـات      

 .الصيانة

والتوصـيات  واعـد   االلتزام بالق  
 قـرار الجمعية العمومية    .الدولية

A33-9 

 A نشاط مستمر 

 وشبه االقليمية في الندوات االقليمية  المشاركة   -٢
لمساعدة الدول على اتباع األمثلة العامـة       

 .على االجراءات

 A نشاط مستمر   مشورة ومساعدة 

تقديم ارشادات دورية الى الدول لتسهيل تنفيذ        -٣
 مراقبـة    التصحيحية بعد تـدقيق    خطط العمل 

 السالمة الجوية

مساعدة على االمتثـال للقواعـد       
  الدوليةوالتوصيات

 A نشاط مستمر 

 البضائع الخطرة ٩-١٠-٢

ووضع اجراءات للنقل الجوي اآلمـن  . دعم أعمال فريق الخبراء الدائم المعني بالبضائع الخطرة      :األهـداف
وسائط النقل األخرى و االجراءات مع أحكام المنظمات الدولية األخرى للبضائع الخطرة، مع ضمان اتساق هذه

 .الساريةالممارسات و
 

 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
دعم أعمال فريق الخبراء المعنـي بالبضـائع         -١

 الخطرة
توصيات مـن فريـق الخبـراء        

 المعني بالبضائع الخطرة
 ملحق الثامن عشرتعديالت لل

 A نشاط مستمر 

 A ٢٠٠٦الربع األخير   تعديالت للملحق الثامن عشر  تحديث الملحق الثامن عشر  -٢
تحديث التعليمات الفنية للنقل اآلمـن للبضـائع         -٣

وارشـادات  ) Doc 9284(الخطرة بطريق الجو    
التصدي للطوارئ الناجمة عن حـوادث نقـل        

 )Doc 9481(البضائع الخطرة 

 Doc 9284للوثيقتين رقم عديالت  ت 
 Doc 9481والوثيقة رقم 

 A نشاط مستمر 

ضبط االتصال باألمم المتحدة والوكالة الدولية        -٤
للطاقة الذرية واالتحاد البريدي العالمي واالتحاد 

 الدولي للنقل الجوي

 تنسيق 
الوثيقة رقم   ،الملحق الثامن عشر  

Doc 9284 

 A نشاط مستمر 
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 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
ديث برنامج التدريب علـى نقـل البضـائع         تح -٥

 ) Doc 9375(الخطرة 
 A ٢٠٠٤ األخيرالربع   Doc 9375رقم لوثيقة لتعديالت  

 معـايير  التدريب على اسـتخدام     دراسية وعمليةندواتتخطيط وعقد  -٦
الوثيقـة  و الملحق الثامن عشر،  

 واضافاتها Doc 9284رقم 

 A نشاط مستمر 

للبضائع الخطرة وادراجها   انشاء قاعدة بيانات     -٧
 في موقع االيكاو على شبكة االنترنيت

 A ٢٠٠٦الربع الثاني    تنسيق 

 Doc 9284تعديالت للوثيقة رقـم     اعداد مواد ارشادية للنقل اآلمن للبضائع الخطرة -٨
 Doc 8973والوثيقة رقم 

 A ٢٠٠٤الربع الثاني  

 حماية البيئة في مجال الطيران ١٠-١٠-٢

اتخاذ االجراءات الالزمة ازاء االقتراحات التي تقدمها اللجنة المعنية بحماية البيئـة فـي               : فاألهـدا
 المتعلقـة   واالرشـادات مجال الطيران لتعديل الملحق السادس عشر والوثائق ذات الصلة به واألحكام            

حية  مواصلة رصد األمور التي تتعلق بالترخيص فـي مجـال صـال     . في مجال الطيران   بحماية البيئة 
 .الطائرات للطيران، واعداد تعديالت حسب االقتضاء لوثائق االيكاو المتعلقة بالبيئة

 
 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
 ترخيص الطائرات حسب ضوضائها  -١

 )OPS-6801مهمة لجنة المالحة الجوية رقم (
تعديالت للمجلد األول من الملحق  

 ادس عشرالس
 A ٢٠٠٥الربع األخير  

 انبعاثات محركات الطائرات  -٢
 )OPS-7701 مهمة لجنة المالحة الجوية رقم(

تعديالت للمجلد الثاني من الملحق  
السادس عشر والمواد االرشادية    

 ذات الصلة 

 A ٢٠٠٥الربع األخير  

تحديث الجـزء الثـاني مـن دليـل تخطـيط            -٣
ألراضي ومراقبة المطارات، وهو عن استخدام ا

وتقييم التقدم التكنولـوجي     . )Doc 9184(البيئة  
المحرز في خفض ضوضاء الطائرات النفاثـة       

الكتـاب  (دون الصوتية واألسرع من الصوت      
رقم دوري  الكتاب  ال تجديد). ١٥٧الدوري رقم   

 عن الفرص التشغيلية لخفض ضوضـاء       ٣٠٣
اصدار كتـاب دوري جديـد عـن        . الطائرات

 االقالع والهبوط لتقييم األثـر     استخدام ترخيص 
اصدار وثيقة جديدة عن تقييم فوائـد       . التشغيلي

 .االجراءات التشغيلية التي تخفض الضوضاء

ـ  تجديد الدليل   وثيقتين رقـم   وال
Doc 9501 ورقـــم Doc 9184 

 ١٥٧ رقم ي الدوروالكتاب

 A ٢٠٠٤الربع الثاني  

الدليل الفني للبيئة عن تطبيق اجراءات      تحديث   -٤
الوثيقـة  (رخيص الطائرات حسب ضوضائها     ت

 )Doc 9501رقم 

 B ٢٠٠٤الربع الثاني   Doc 9501رقم تعديل للوثيقة  

قاعدة بيانـات االيكـاو عـن عـوادم         تحديث    -٥
 )Doc 9646الوثيقة رقم (المحركات 

 C نشاط مستمر  Doc 9646رقم  للوثيقة تتعديال 
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 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
د تحديث المنهجيـة الموصى بها لحساب حـدو       -٦

الكتاب الـدوري   (الضوضاء حول المطـارات    
 )٢٠٥رقم 

تعديـالت للكتـاب الــدوري     
 ٢٠٥رقم 

 C ٢٠٠٤الربع الثاني  

 الواردة في   المعلومات عن مسائل البيئة   تحديث    -٧
 .CNS/ATMخطة نظم 

 C نشاط مستمر  تنسيق 

 مواد ارشادية لسد الثغرات في مجال السالمة الجوية ١١-١٠-٢

تحديث دليل االيكاو بشأن القواعد النموذجية للمراقبة الوطنية علـى عمليـات الطيـران               : األهـداف
 ).Doc 9388الوثيقة رقم (واستمرار صالحية الطائرات للطيران 

 
 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
دعم أعمال مجموعة الدراسة المعنية بالقواعد       -١

 لعمليـات الطيـران والصـالحية       النموذجية
 للطيران

تحديث الوثيقـة   لمشورة ومساعدة    
 Doc 9388 رقم

 A نشاط مستمر 

من   للطبعة المنقحة  ة أولي مراجعة  Doc 9388 الوثيقة رقمتعديل  -٢
  Doc 9388الوثيقة

 A ٢٠٠٥الربع األخير  

 الدعم الفني ١٢-١٠-٢

ات الدولية واألقسام األخرى في المنظمة بشأن األمـور       توفير الدعم الفني للدول والمنظم      :األهـداف
التي تتعلق بعمليات الطائرات، وصالحية الطائرات للطيران، وانبعاثات محركات الطائرات، والنقـل            
اآلمن للبضائع الخطرة، ومنع وقوع حوادث ارتطام الطائرات باألرض وهي تحت السيطرة وخفـض        

اس، وعالمات جنسية الطائرات، وتحسين مراقبـة السـالمة      القي اتحوادث االقتراب والهبوط، ووحد   
 .الجوية

 

 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
 A نشاط مستمر  مشورة ومساعدة  تقديم الدعم الفني الى الدول -١

تقديم الدعم الفني الى جميع قطاعات األمانـة         -٢
 العامة بااليكاو

 A نشاط مستمر  اعدةمشورة ومس 

ضبط االتصال بالمنظمات الدولية والوكاالت       -٣
 األخرى

 A نشاط مستمر  تنسيق  

 A نشاط مستمر  مساعدة على التنفيذ  تخطيط وعقد حلقات دراسية وعملية -٤
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جوانب أمن الطيران التي تخص اجازة العاملين، والسالمة الجويـة والعوامـل البشـرية،               :برنامج ١١-٢
 )PEL/TRG(تدريب، والمالحة الجوية، والمساعدات السمعية والبصرية وال

 المسائل 
 والتحديات

ولذلك ال بد من ضمان تحديث  . تعتمد السالمة الجوية وكفاءتها اعتمادا شديدا على أداء االختصاصيين بالطيران
هم من فنيي الطيران، وذلك شروط اجازة العاملين والتدريب الموضوعة للطيارين ومراقبي الحركة الجوية وغير

 .حسب أحدث عمليات الطائرات وصيانة الطائرات وادارة الحركة الجوية ومنهجيات وتكنولوجيات التدريب
تقضي الحاجة بفهم اآلليات التي تشجع األداء البشري الجيد واالستعانة بها في وضع التدابير المضادة لألخطاء                

وينطوي دور االيكاو على تشجيع البحوث وتعزيـز تنفيـذ        .  السالمة التشغيلية، وذلك في اطار نهج نظم ادارة      
التدابير المتعلقة بالعوامل البشرية، وذلك بتنظيم الندوات وتقديم المواد االرشادية، واعداد القواعد والتوصـيات              

 .الدولية حسب االقتضاء
ة لدعم السالمة الجوية، والعكـس      تتضارب أحيانا التدابير الضرورية لدعم أمن الطيران مع التدابير الضروري         

ولذلك ينبغي تنسيق األعمال الرامية الى تطوير أحكام السالمة واألمن حتى يتسنى بلوغ أفضل         . بالعكس صحيح 
 . تكافل بين هذين التخصصين

  
كفاءة، وأن األهداف الموضوعة لقسم اجازة العاملين وتدريبهم هي ضمان تقديم نواتج هذا البرنامج في حينها وب             األهداف

يواكب هذا القسم التطورات المستجدة في مجال مسؤوليته لكي يقدم المشورة حسب االقتضاء الى االدارة العليا                
 المواظبة على تحديث الملحـق األول والوثائــق          :وتشمل هذه األهداف ما يلي     . والهيئات التنفيذية للمنظمة  

تنسيق برنامج االيكاو للسـالمة الجويـة والعوامـل         . يكاوالمرتبطة به وال سيما دليل التدريب الصادر عن اال        
وبرامج االيكاو التي وافقت عليها الدول لتدريب مفتشي السالمة  ،ادارة برنامـج ترينير التابع لاليكاو .البشريـة

تصميم وانتاج مساعدات التدريب السمعية والبصرية الالزمة لتنفيذ القواعـد القياسيــة والتوصـيات           . الجوية
 تنسيق أنشطة أمن الطيران في مجال المالحة الجوية وال سيما مع .لسياسات واالجراءات الصادرة عن االيكاووا

 تقديم المشورة الى الدول والـى الهيئـات         ،جزء المالحة الجوية في برنامج أمن الطيران الذي وضعته االيكاو         
ى بشأن المسائل المتعلقة باجازة العاملين، وتدريب التنفيذية لاليكـاو واالدارة العليـا واألقسام واالدارات األخر     

تخطـيط  أمن الطيران في مجال المالحـة الجويـة و    العاملين، والسالمة الجوية والعوامل البشرية، واحتياجات       
 نشـر    . دعم أنشطة اجازة العاملين وتدريبهم في اطار برنامج تدقيق مراقبة السالمة الجوية             .الموارد البشرية 

 . الذي تصدره االيكاوعلى الطيران  مؤسسات التدريب دليل عناوين
 

، ٥-، د٢-، د١-، د٢-، ب١-، ب٣-أ :العالقة باألنشطة الرئيسية في خطة العمل االستراتيجية
 ٨-، ح٥-، ز٤-، ز٣-، ز٢-ه، ١-ه

 

 مؤشرات األداء  ٢٠٠٧النتائج المتوقعة بحلول نهاية عام  

 داعمة دقيقـة    قواعد وتوصيات دولية ومواد ارشادية     )أ
 .فنيا ومحدثة تحت مسؤولية القسم

 والـدول المتعاقـدة     ارتياح أعضاء لجنة المالحـة الجويـة       
 .وصناعة الطيران

، وارتياح أعضاء لجنة المالحة المغتنمةعدد الفرص التدريبية   .دراية الموظفين بالتطورات الفنية )ب
 .الجوية وفرق الخبراء ومجموعات الدراسة

يق بكبار المسؤولين في هيئـات الطيـران        اتصال وث  )ج
 .المدني وصناعة الطيران

 .عدد االتصاالت بهيئات الطيران المدني وصناعة الطيران 
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 مؤشرات األداء  ٢٠٠٧النتائج المتوقعة بحلول نهاية عام  

أسـباب تحـت   عدد حاالت التأخير التي تعزى الى   انخفاض    . القسم في حينها برنامج عملاصدار منتجات )د
 .القسمسيطرة 

محتملة والفعلية في   حاالت االختناق ال  المبكر ل تحديد  ال )ه
 .االنتاج التخاذ االجراءات التصحيحية

 أسـباب تحـت   عدد حاالت التأخير التي تعزى الى  انخفاض   
 .القسمسيطرة 

تحسين السالمة الجوية عن طريـق تنفيـذ القواعـد           )و
 .القياسية والتوصيات

 .تنفيذ القواعد القياسية والتوصيات في عدد من الدول 

 الميزانية العادية
 )بآالف الدوالرات األمريكية(لموارد ا

 المعتمدةالميزانية  الميزانية الفعلية الميزانية المعتمدة

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
مجموع ال

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

٣ ١٢٨ ١ ٠٥٨ ١ ٠٤٨ ١ ٠٢٢ ١ ٢٣٧ ١ ١٧٤ ٣ ٧٣٨ ١ ٢٧٥ ١ ٢٦٦ ١ ١٩٧ 

 ادارة البرنامج ١-١١-٢

تنسيق الجوانب االدارية المتعلقة بتنفيذ البرنامج وشـؤون        .   تخطيط وتطوير ومراقبة تنفيذ البرنامج      :هدافاأل
 .تجديد الوعي باالتجاهات والتطورات الفنية. العاملين فيه

 تحديث المالحق والوثائق المرتبطة بها ٢-١١-٢

 حسـب  ت التعديالاعدادبطة به، والشروع في   تحليل مدى كفاية أحكام الملحق األول والوثائق المرت :األهداف
االقتضاء، وضمان اتسـاق نصـوص هذا الملحق مع المالحق األخرى، وتحليل االختالفات الواردة بشـأن               

 . الدوليةتنفيذ القواعد القياسية والتوصيات
 

 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
قواعد جديدة الجازة طواقم القيادة       ولتحديث الملحق األ -١

 ) للملحق األول١٦٦التعديل رقم (
 A ٢٠٠٦الربع األول  

 القواعد القياسية الخاصة    مراجعة   
 الحركـة الجويـة     يباجازة مراقب 

 ) للملحق األول١٦٧التعديل رقم (

 A ٢٠٠٧الربع األخير  

تحليل االختالفات القائمة بين القواعد الوطنية       -٢
 واعد الدوليةوالق

 ٢٠٠٥ األولالربع   للملحق األول اضافات 
 ٢٠٠٧ األولالربع 

A 

 السالمة الجوية والعوامل البشرية ٣-١١-٢

تحسين مستوى السالمة بجعل الدول أكثر وعيا واستجابة ألهمية العوامل البشـرية فـي الطيـران            :األهداف
 .المدني
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 األولوية اعيد المستهدفةالمو  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
الدوليـة   القواعد والتوصيات    ومراجعةوضع   -١

 اجراءات خدمات المالحة الجويةو
ــة   ــوص المتعلق ــة النص مراجع

بالعوامل البشرية فـي المالحـق      
ووثائق اجراءات خدمات المالحة    
الجوية ووضع أحكام جديدة حسب     
االقتضاء لمواكبة خطة العوامـل     

 ٢٠٠٩-٢٠٠٥البشرية للفترة 

 A ٢٠٠٦الربع األول  

رصد توافق القواعد والتوصيات        
الجديدة في جميع مجاالت المالحة     

 الجوية مع مبادئ العوامل البشرية

 A نشاط مستمر 

 االرشادات الالزمـة لهـذه      اعداد  وضع مواد ارشادية -٢
الفترة الثالثية على أساس خطـة      
العوامل البشرية والسالمة الجوية    

 ٢٠٠٩-٢٠٠٥للفترة 

 ٢٠٠٥الربع الثالث    
 ٢٠٠٧ و٢٠٠٦و

B 

اعداد استراتيجيات للسيطرة على       
أخطاء طـواقم القيـادة وطـواقم      
مقصورة الركاب ومراقبي الحركة    
الجوية ومهندسي صيانة الطائرات    

 ومسؤولي ترحيل الطائرات

 A ٢٠٠٥الربع الثالث  

تحسين مستويات السالمة عن طريـق زيـادة         -٣
 بأهمية العوامل البشرية في     درجة وعي الدول  
  استجابتها لهاوضرورةالطيران المدني 

تنظيم الندوة العالميـة الخامسـة       
 للسالمة الجوية والعوامل البشرية

 B ٢٠٠٥الربع الثالث  

تنظيم ندوة واحـدة علـى األقـل        
 للسالمة الجوية والعوامل البشرية

 ٢٠٠٥الربع الثاني    
 ٢٠٠٧ و٢٠٠٦و

A 

  العامليناجازة ٤-١١-٢

 .تجديد وتطوير المواد االرشادية المتعلقة بالملحق األول:  األهداف
 
 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
اعداد وثيقة عن التدريب ضـمن        اعداد مواد ارشادية بشأن اجازة العاملين -١

وثائق اجراءات خدمات المالحـة     
 الجوية

 A ٢٠٠٦ل الربع األو 

تعديل دليل اجراءات انشاء وادارة        
النظام الحكومي الجازة العـاملين     

 )Doc 9379 الوثيقة رقم(

 A ٢٠٠٦الربع األول  

اعداد المواد االرشادية المطلوبـة        
لدعم القواعـد الجديـدة الجـازة       

 ةقياداقم الوط

 A ٢٠٠٦الربع األول  
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 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
الرشادية المطلوبـة   اعداد المواد ا     

 الجديـدة الجـازة     م القواعـد  لدع
  الحركة الجويةيمراقب

 A ٢٠٠٧الربع األخير  

 A ٢٠٠٦الربع األول   قواعد اتقان اللغة  رصد تنفيذ قواعد اجازة العاملين -٢

 تدريب العاملين ٥-١١-٢

تحسين وتوحيد نوعية التدريب على أعمال الطيران في جميع أنحاء العالم، وذلك بتنسـيق               : األهداف
تطبيـق ممارسـات      تقديم المشورة واالرشاد الفنيين للشروع في       ذلك بما في  ،وير شبكة ترينيـر  وتط

 .وضع مواد ارشادية للتدريب وتخطيط الموارد البشرية. التدريب العصرية والتكنولوجيات الجديدة
 
 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
ــد  برنامج ترينير -١ ــويررص ــال تط   وادارة أعم

 برنامج ترينير
 A نشاط مستمر 

اصدار الطبعة الثالثة من ارشادات    
 تطوير التدريب

 A ٢٠٠٥الربع األخير  

تنفيذ حلقة دراسية عن نظام تأمين         
 النوعية في مجال التدريب

 B ٢٠٠٥الربع األخير  

 العالمية مرة كل  ترينيرتنظيم ندوة   
 ثالث سنوات

 A ٢٠٠٦بع الثالث الر 

تنظيم ست بعثات في كـل سـنة           
 فـي برنـامج    لمركز التصـاريح  

 ترينير

 A نشاط مستمر 

       

الـدورة  ( ٥ - ث الباب ب  ـتحدي  دعم التدريب -٢
) ة للطيارين التجـاريين   ـالمتكامل

ـ (دريب  ـمـن دليل الت   ة ـالوثيق
 )Doc 7192رقم 

 A ٢٠٠٦الربع األخير  

دليـل  يـدة مـن     اعداد أجزاء جد     
مراقبي الحركـة الجويـة     تدريب  

 )Doc 7192 الوثيقة رقم(

 A ٢٠٠٧الربع األخير  

ــل     ــاوين االيكــاو لنشــر دلي عن
  الطيرانمؤسسات تدريب

 ٢٠٠٥الربع األخير    
 ٢٠٠٧ و٢٠٠٦و

B 

ادارة نظام المشاركة في الدورات        
التي ال تتبع البـرامج التدريبيـة       

 القياسية

 A نشاط مستمر 

       

برنامج االيكاو العالمي الذي أيدته الحكومـات     -٣
 لتدريب مفتشي السالمة الجوية

دعم فني للمراكز االقليمية وشـبه       
االقليمية التي اعتمدتها الحكومات    

 لتدريب مفتشي السالمة الجوية

 A نشاط مستمر 
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 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
دعم فني العداد البرامج التدريبية        

 القياسية لمفتشي السالمة الجويـة    
الحكوميين الجدد، ودعم البـرامج     

 )التاريخ المستهدف (الراهنة

 ٢٠٠٥الربع األخير    
 )مطارات(

 ٢٠٠٦الربع األخير   
ــة ( ــة الحرك مراقب

 )الجوية

A 

 تخطيط الموارد البشرية -٤
 )PEL-9601رقم لجنة المالحة الجوية مهمة (

دعم فني لمكاتب االيكاو االقليمية      
ومجموعات التخطـيط والتنفيـذ     

 القليميةا

 A نشاط مستمر 

عقد دورات منتظمة عن تخطـيط         
 الموارد البشرية

 ٢٠٠٥الربع األخير    
 ٢٠٠٧ و٢٠٠٦و

B 

 المساعدات السمعية والبصرية ٦-١١-٢

مساعدة الدول على تنفيذ القواعد القياسية والتوصيات الصادرة عن االيكاو، وذلك باعداد وانتـاج                :األهداف
 لمـوظفي االيكـاو الـذين       ة الالزم ة والبصري ة السمعي الموادة وبصرية، واعداد    ـية سمع ـمساعدات تدريبي 

 .ون في المؤتمرات والحلقات الدراسية واالجتماعات والحلقات العمليةـيشارك
 

 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
اعداد مساعدات تدريبيـة سـمعية وبصـرية        -١

 سين وتحديث المساعدات الراهنةجديدة، وتح
انتاج شرائط فيديو للتدريب حسب      

طلب ودعم المؤسسات الصـغيرة     
 والمتوسطة

 C نشاط مستمر 

اعداد ملصقات تدريبيـة حسـب         
ــغيرة   ــات الص ــب المؤسس طل

 والمتوسطة

 A نشاط مستمر 

انتاج أقراص متضامنة وشـرائط        
DVD للكمبيــوتر حســب طلــب 

 لمتوسطةالمؤسسات الصغيرة وا

 A نشاط مستمر 

انتاج مسـاعدات سـمعية وبصـرية تشـمل          -٢
ــؤتمرات  ــائط للم ــددة الوس ــروض متع الع
واالجتماعات الدوليـة والجمعيـة العموميـة       

  والحلقات العمليةوالندوات الفنية

 انتاج عروض متعـددة الوسـائط      
 حسب االقتضاء

 C نشاط مستمر 

انتــاج شــرائط فيــديو قصــيرة    
 قتضاء حسب االوعروض

 C نشاط مستمر 

تقديم المساعدة والدعم بشأن المسائل المتعلقة       -٣
بالمواد السمعية والبصرية الى مكتب رئـيس       
المجلس ومكتـب األمـين العـام واالدارات        

 األخرى

تسجيل الخطابات علـى شـرائط       
فيديو وانتـاج عـروض حسـب       

 االقتضاء

 C نشاط مستمر 

 الدعم الفني ٧-١١-٢
 الدعم الفني الى الدول والمنظمات الدولية وادارات المنظمة وضبط االتصال بالدول والمنظمات تقديم:  األهداف

 .الدولية
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 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
 A نشاط مستمر  مشورة ومساعدة  تقديم الدعم الفني الى الدول -١

 A نشاط مستمر  مشورة ومساعدة   العامة لاليكاوتقديم الدعم الفني الى األمانة -٢

 A نشاط مستمر  تنسيق ومشورة  االتصال بالمنظمات الدولية والوكاالت األخرى -٣

المساعدة علـى تنفيـذ حلقتـين        تخطيط وتنظيم حلقات دراسية وعملية -٤
 دراسيتين في كل سنة

 B نشاط مستمر 

  المالحة الجويةتنسيق أنشطة أمن الطيران في مجال ٨-١١-٢

نسيق أنشطة أمن الطيران في مجال المالحة الجوي وعلى األخص الجزء الخاص بالمالحة             ت  :األهداف
 .الجوية في برنامج االيكاو ألمن الطيران

 
 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
مساهمة ادارة المالحة الجوية في خطة عمـل         -١

 لطيرانأمن ا
 ٢٠٠٥الربع األخير     تحديث الخطة 

 ٢٠٠٧ و٢٠٠٦و
A 

متابعة قـرارات لجنـة المالحـة         
الجوية والمجلس في مجال أمـن      

 الطيران

 A نشاط مستمر 

تنســيق أنشــطة ادارة المالحــة    
 الجوية في مجال أمن الطيران

 A نشاط مستمر 

 A نشاط مستمر  المشاركة في أنشطة الفريق  فريق خبراء أمن الطيران -٢
تستعرض الالزمة ل اعداد الوثائق      

لجنة المالحة الجوية تقارير فريق     
 خبراء أمن الطيران

 A نشاط مستمر 

 االجتماعات متعددة التخصصات أو غير المحددة في مجال المالحة الجوية : برنامج ١٢-٢

 الميزانية العادية

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 المتعمدةالميزانية  الميزانية الفعلية عتمدةالميزانية الم

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
مجموع ال

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

١٤١ ٤٧ ٤٧ ٤٧ ١١٥ ٧١ ٢١٩ ٥٢ ١٣٢ ٣٥ 
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 النقل الجوي: البرنامج الرئيسي الثالث

  النقل الجوي–تكلفة البرنامج الرئيسي : الجدول الثالث

 الميزانية العادية
٢٠٠٧-٢٠٠٥ 

 البرامج ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥
 )بآالف الدوالرات األمريكية(

 المجموع
الموارد 

الخارجة عن 
 الميزانية

       
 ٧٧٠ ٣ ٦٩٦ ١ ٢٦٧ ١ ٢٢٤ ١ ٢٠٥ االدارة والتنسيق والدعم ١-٣
  ١ ٨٤٧ ٦٢٥ ٦١٥ ٦٠٧ )ECP(السياسة االقتصادية  ٢-٣
  ٢ ٢٣١ ٧٦٠ ٧٤٧ ٧٢٤ )FEP( التنبؤ والتخطيط االقتصادي ٣-٣
  ١ ٤٨٥ ٥٠٤ ٤٩٧ ٤٨٤ )ARFM( ادارة تجهيزات المطارات والطرق الجوية ٤-٣
 ١ ٧٦٨ - - - - )JF(التمويل المشترك  ٥-٣
  ١ ١٤١ ٣٨٧ ٣٨١ ٣٧٣ )ENV(حماية البيئة  ٦-٣
  ٢ ٤٩٠ ٨٣٣ ٨١٨ ٨٣٩ )STA(االحصاءات  ٧-٣
 ٩٦٢ ١ ١١٧ ٣٧٩ ٣٧٤ ٣٦٤ )FAL(التسهيالت  ٨-٣
 ٨ ٦٢٠ ٢ ٢٠٦ ٧٣٠ ٧٤٧ ٧٢٩ )AVSEC( أمن الطيران ٩-٣
 ٨ ٥٣٧ - - - - (USAP)البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران  ١٠-٣

 ٢٠ ٦٥٧ ١٦ ٢١٣ ٥ ٤٨٥ ٥ ٤٠٣ ٥ ٣٢٥  البرنامج الرئيسي–المجموع 
 

 واردمال  الميزانية العادية
 الخارجة عن المجموع ٢٠٠٧-٢٠٠٥ 

 الميزانية  ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥  البرنامج الرئيسي–المجموع 
   )بسنوات العمل الفردي(

 ٧٨ ٨١ ٢٧ ٢٧ ٢٧ موظفو الفئة التخصصية
 ٣٦ ٧٣ ٢٤ ٢٤ ٢٥ موظفو فئة الخدمات العامة

   ) األمريكيةاتالدوالربآالف (
 ١٠ ٩٠٢ ١٢ ٠٦٣ ٤ ١٠١ ٣ ٠٣٨ ٣ ٩٢٤ موظفو الفئة التخصصية

 ١ ٥٠٥ ٣ ٢٧١ ١ ٠٩٨ ١ ٠٦٩ ١ ١٠٤ موظفو فئة الخدمات العامة
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 مقدمة
 اتفاقية الطيران المدني الدوليتمارس المنظمة أنشطتها في مجال النقل الجوي انطالقا من المادة الرابعة واألربعين من       -١

 ، والمادتين الرابعة والخمسين والخامسة والخمسين اللتين عرفتا وظـائف المجلـس االلزاميـة          دت أهداف وأغراض المنظمة   التي حد 
عشـرة   واالشرافية، والمادة الخامسة عشرة التي عرفت سياسات فرض رسوم المطارات والمالحة الجوية، والمواد العاشرة والثالثـة       

 مجال شرين الى المادة الرابعة والعشرين التي أعطت سلطة القيام باألعمال المتعلقة بالتسهيالت فيالثانية والعالمادة  و،والرابعة عشرة
النقل الجوي الدولي، والمواد السابعة والثالثين والثامنة والثالثين والتسعين التي أرست القاعدة الالزمة لوضع وابالغ القواعد القياسية             

، والمادة الثامنـة    ابالغ التقارير االحصائية وغيرها   الطيران، والمادة السابعة والستين بشأن      واالجراءات في مجالي التسهيالت وأمن      
 .ل تجهيزات وخدمات المالحة الجويةبشأن توفير وتموي) الفصل الخامس عشر(والستين الى المادة السادسة والسبعين 

 :ان ادارة النقل الجوي هي المسؤولة عن األعمال التالية -٢
 واللجنة المعنية بالتدخل غير   ، ولجنة النقل الجوي   ، والمجلس ،المساعدة التخصصية الى الجمعية العمومية    تقديم   )أ

 وفـرق   ، واالجتماعـات العالميـة    ، والمؤتمرات ، ولجنة التمويل المشترك لخدمات المالحة الجوية      ،المشروع
 .  ومجموعات العمل التي تعقد في مجال النقل الجوي،الخبراء

 وال سـيما الـى   ،مشورة االقتصادية والتخطيط االقتصادي الى الهيئات واالدارات األخرى في المنظمة  تقديم ال  )ب
 ومجموعات التخطيط والتنفيذ ، وادارة التعاون الفني، وادارة المالحة الجوية،اللجنة المعنية بحماية بيئة الطيران

 . االقليمية والمكاتب االقليمية
 .٢٠٠٢ة عمل االيكاو ألمن الطيران التي اعتمدها المجلس في يونيو تنفيذ الكثير من مشاريع خط )ج
 . تحضير الدراسات ووضع التوصيات بشأن االرشادات السياسية في المجاالت المعنية )د
 والملحق السابع عشر الصادر     ،"التسهيالت  " تحضير الوثائق االجرائية لتعديل الملحق التاسع الصادر بعنوان          )ه

 .  ووضع قوائم باالختالفات التي تبلغها الدول المتعاقدة،اتفاقية شيكاغو من مالحق ،"ن األم" بعنوان 
 وتعريفـات تجهيـزات     ، واقتصاديات خدمات المالحة الجوية    ،تحضير وتنقيح أدلة عن اقتصاديات المطارات      )و

  وبرنـامج  ،والتسـهيالت  ، والتنبؤ بالحركة الجوية   ، والتوجيه االقتصادي للنقل الجوي الدولي     ،المالحة الجوية 
 . أمن الطيرانللتدريب على وعدة برامج قياسية ،وأمن الطيران  االيكاو،احصاءات

 وذلك مـن  ،برنامج النقل الجويالتي أعدت في اطار التشجيع على تنفيذ مالحق االيكاو وسياساتها وارشاداتها    )ز
 . لدورات التدريبية وا،خالل ايفاد البعثات وعقد االجتماعات االقليمية غير الرسمية

 التمويل المشترك المعقودين مع الدانمرك وايسلندا لتقديم بعض خدمات المالحة الجوية فوق شمال              يادارة اتفاق  )ح
 باالضافة الى تقديم خدمات    ، وادارة اتفاق التمويل المشترك لنظام رصد العلو فوق شمال األطلنطي          ،األطلنطي

نظـام  (يف نظام األقمار الصناعية لتوزيع معلومات المالحـة الجويـة          الدعم بموجب اتفاق المشاركة في تكال     
SADIS(،وكذلك تقديم الدعم الفني في األمور المتعلقة بالتمويل  وبموجب التسهيل المالي الدولي للسالمة الجوية 

 . المشترك لخدمات المالحة الجوية
مدني، وقاعدة بيانات اتفاقات النقل الجوي الثنائية، تجديد قواعد البيانات مثل قاعدة بيانات احصاءات الطيران ال  )ط

 .وقاعدة بيانات أفعال التدخل غير المشروع، وتوفير امكانيات االطالع عليهاوقاعدة بيانات التنظيم االقتصادي، 
 .تنبؤات وواحصاءات، ، عن تعريفات تجهيزات المطارات والمالحة الجويةاتتحضير مطبوع )ي
 عالم الطيران المـدني  والكتاب الدوري الذي يصدر بعنوان التقرير السنوي للمجلس  من  تحضير الفصل األول     )ك

 . ويقدم عرضا عالميا للتطورات المستجدة في مجال الطيران المدني الدولي
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لجنة أفكاك التي تقـدم     (التنسيق بين برامج النقل الجوي التابعة لاليكاو وأعمال لجنة الطيران المدني األفريقية              )ل
 ولجنة أمريكا الالتينية    ،)لجنة ايكاك ( ولجنة الطيران المدني األوروبي      ،)ادارة النقل الجوي خدمات الدعم     هاالي

 . )لجنة الكاك(للطيران المدني 
 ،حماية البيئةأمن الطيران، ووال سيما فيما يتعلق ب(األمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية بضبط االتصال  )م

 وتقـديم الـدعم     ،في مجال برامج النقل الدولي    اليها   وتقديم المعلومات    ،)شؤون التسهيالت  و ،وادارة الخدمات 
 . لمشاريع التعاون الدولية

مع التطور المستمر وخطة العمل يتوافق  حتى ،٢٠٠٧-٢٠٠٥امج الرئيسي للنقل الجوي للفترة الثالثية نأعيد تنظيم البر -٣
 وظهـور تكـتالت تجاريـة    ،وازدياد تدويل األسواق وجعلها عبر وطنيـة اء أمن الطيران     ويبدد المخاوف المزدادة از    ،ةاالستراتيجي

 . راكا واستجابة للمخاوف البيئية وكذلك اد، وفك القيود التنظيمية االقتصادية،ي االقليمشبه ويوتنظيمية على المستوى االقليم
 :لتركيز أو يزداد المواضيع التي يزداد عليها الطلب ويتواصل عليها ايترد فيما يل -٤

 مراقبة السالمة الجويةتدقيق  ( وأمن الطيرانالجوانب االقتصادية والتنظيمية للمبادرات المتعلقة بالسالمة الجوية )أ
 بما في ذلك تطبيق أحكام الفصل الخامس عشر مـن           ،وثغرات السالمة الجوية وأمن الطيران     وأمن الطيران، 
 .)اتفاقية شيكاغو

 ي وضمان معالجـة أ    ،المستوى العام لالمتثال للقواعد القياسية الخاصة باألمن والتسهيالت       العمل على تحسين     )ب
 .مشاكل بطريقة سليمة وبكفاءة

بالدرجة األولى عن طريق تقديم االحصاءات والتنبؤات       (الدعم االقتصادي لتخطيط وتنفيذ نظم المالحة الجوية         )ج
 . )ذات الصلة وارشادات التخطيط

خـدمات  لترخيص أو تشغيل الطـائرات والمطـارات و   الالزمة  والحلول  الفنية  قتصادي لالحتياجات   التقييم اال  )د
بالدرجة األولى عن طريق دراسة العالقة بين التكاليف والمنافع أو عن الفاعلية االقتصـادية              (المالحة الجوية   

التصـاالت والمالحـة    وال سيما فيمـا يتعلـق باالنتقـال الـى اسـتخدام نظـم ا      ،التجاريةحاالت  ال دراسةو
 .)الجوية ادارة الحركة/واالستطالع

، بما فـي ذلـك       خدمات المطارات والمالحة الجوية    التقييم االقتصادي والتنظيمي وتقديم المشورة بشأن توفير       )ه
. الجوانب المتعلقة بخصخصة هذه الخدمات وتشغيلها بطريقة تجارية وتنفيذ نظام عـالمي للمالحـة الجويـة               

 وتطبيق مبـدأ اسـترداد      ،اتفاقية شيكاغو ن االحترام التام ألحكام المادة الخامسة عشرة من         وخصوصا لضما (
 .)التكاليف بانصاف

 .االقتصاديةفك القيود التنظيمية االرشادات السياسية بشأن وتنفيذ وضع  )و

  . اللجنة المعنية بحماية البيئة في مجال الطيرانتقديم الدعم الى )ز
ا المعلومات لنشر االحصاءات والسياسات واالرشادات التي وضعتها المنظمة في مجال النقل       استخدام تكنولوجي  )ح

 .الجوي واتاحتها فورا للدول
سام التي تحمـل  ، وهى األققسام التابعة الدارة النقل الجوي   ان معظم البرامج المشروحة أدناه تدخل ضمن مسؤولية األ         -٥

، وكثيرا ما تكون الموارد التي تشكل جزءا من أى برنـامج   ملحوظ من التباين والمرونةى قدر ومع ذلك سيتوخ    .نفس تسمية البرامج  
 تعمل عليها عـدة  ٣-٣-٣ الواردة تحت البرنامج الفرعي عالم الطيران المدنيمثال نشرة  (تابعة ألحد األقسام وتقدم الى أقسام أخرى        

 هذا فضال عن أن بعض  .)عدة مهام واردة تحت عناوين أخرىالسهام في ، ويقوم قسم االحصاءات باسام بالتنسيق المالئم فيما بينهاأق
، وهـى  بأنشطة حمايـة البيئـة   مكاتب وأقسام ادارة النقل الجوي تسهم في الجوانب االقتصادية والسياسات والتنسيق الدولي الخاصة              

تجهيزات المطارات والطـرق  ، وقسم ادارة ديى قسم التنبؤ والتخطيط االقتصا، وهذه األقسام ه٦-٣ألنشطة المشروحة في البرنامج  ا
 وهكذا فان الموارد المطلوبة ألى برنامج لن تكون بالضرورة في أحيان كثيرة مسـجلة باسـم القسـم              .الجـوية، وقسم االحصاءات  

 .يالمعن
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لى البرنـامج  بالنظر الى دور ادارة النقل الجوي في تنفيذ خطة عمل االيكاو ألمن الطيران، أدخلت بعض التعديالت ع   -٦
وتم تمويل خطة أمن الطيـران منـذ   ".  البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران "١٠-٣، وأدرج برنامج جديد برقم "أمن الطيران  "٩-٣

وهذا .  ٢٠٠٧-٢٠٠٥ بتبرعات قدمتها الدول الى آلية أمن الطيران الموسعة، وسيستمر هذا التمويل في الفترة ٢٠٠٢نشأتها في يونيو    
، مثل تطوير وثائق "التسهيالت "٨-٣، وعلى أنشطة أخرى في مجال أمن الطيران ضمن البرنامج ١٠-٣ و٩-٣ البرنامجين يؤثر على

 .السفر المقروءة آليا
النجاز درجة من توحيد الموارد في هذا المجال، ونقلـت          " وحدة البيئة  "٢٠٠٤نشأت في ادارة النقل الجوي منذ يناير         -٧

وبالتالي تم  .   النقل الجوي  – المالحة الجوية الى البرنامج الرئيسي الثالث        – من البرنامج الرئيسي الثاني      لهذا الغرض بعض الموارد   
 .حماية البيئة: ٦-٣تجديد هيكل البرنامج 

 عن تغييرات اضافية في هذا البرنـامج الرئيسـي   ٢٠٠٧-٢٠٠٥تعبر أيضا الميزانية البرنامجية المعروضة للسنوات      -٨
.   لتحقيق الوفورات، ومعظم هذه الوفورات سينجز من خالل تخفيض عدد الموظفين مع خروجهم الطبيعي مـن الخدمـة        الثالث توخيا 

وفي االمكان نقل الموظفين بين األقسام، ألن تخفيض عددهم بخروج بعضهم بطبيعة الحال من الخدمة سيؤثر على بعض البرامج أكثر   
ادارة  "٤-٣، والبرنـامج    "االدارة والتنسيق والـدعم    "١-٣ التقليصات شملت البرنامج     ونذكر على سبيل المثال أن أكبر     .  من غيرها 

أما ".  السياسات االقتصادية  "٢-٣وكذلك الى حد أقل البرنامج      ، "االحصاءات "٧-٣، والبرنامج   "المطارات وتجهيزات الطرق الجوية   
 .يصالبرامج التي لها صلة وثيقة بخطة أمن الطيران فلم تتعرض ألي تقل

أنشأت االدارة مكتبا لشؤون األمريكتين بأن نقلت المسؤول االقليمي عن النقل الجوي في مكتب المكسيك الـى المقـر               -٩
ومازالت االدارة تدرس فوائد انشاء مناصب في مونتريال للمزيد من مسؤولي النقل الجوي في المكاتب االقليمية األخرى،                 .  الرئيسي

 .ع هيئات الطيران المدني االقليميةوتحقيق المزيد من التنسيق م
وفقا للطريقة الموحدة لعرض وادارة البرامج الرئيسية، وهي الطريقة التي أعدت خالل الفترات الثالثية السابقة، ستقدم           -١٠

نامج عمل المنظمة  تقارير دورية عن تنفيذ بر٢٠٠٧ – ٢٠٠٥ادارة النقل الجوي الى األمين العام والهيئات الرئاسية في الفترة الثالثية 
 .وستواظب ادارة النقل الجوي على االلتزام باجراءات المساءلة الداخلية الراهنة بل وقد تعززها.  في مجال النقل الجوي
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. مهام جديدة عاجلـة تنفيذ من ثالثية ال مناص في كل فترة ف ،يتغير بسرعة في جميع أنحاء العالمالنقل الجوي لما كان    -١١
 . ٢٠٠٧-٢٠٠٥ في الفتـرة الثالثيـة     أموال لمهام البرامج الواردة أدناه     لم تدرج    ،ياد القيود المفروضة على الموارد    وبالنظر الى ازد  
 .ي حسب الحاجة من خالل التعديالت المعتزم ادخالها على برامج العمل أو على األولويات في مجال النقل الجوالمهاموستستوعب هذه 

 ملخص البرنامج الرئيسي الثالث
 ميزانية العاديةال
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 المعتمدةالميزانية  الميزانية الفعلية الميزانية المعتمدة

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

المجموع  ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢
٢٠٠٧-٢٠٠٥ 

١٦ ٢١٣ ٥ ٤٨٥ ٥ ٤٠٣ ٥ ٣٢٥ ٤ ٥٢٥ ٤ ٤٤٥ ١٣ ٨٦٣ ٤ ٧٥٠ ٤ ٦٢٢ ٤ ٤٩١ 

  عن الميزانيةد الخارجةالموار
 )بآالف الدوالرات األمريكية (خطة عمل أمن الطيران

 المعتمدةالميزانية  الميزانية الفعلية  المعتمدةالميزانية

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

١٨ ٨٨٩ ٦ ٣٦٨ ٦ ٣١٤ ٦ ٢٠٧ ٢ ٤٩٨ ١ ٠٣١ ١٥ ٤٥٠ ٦ ٠٥٥ ٤ ٨٥٤ ٤ ٥٤١ 
 

 )بآالف الدوالرات األمريكية (أنشطة التمويل المشترك
 المعتمدةالميزانية  الميزانية الفعلية الميزانية المعتمدة

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

المجموع  ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢
٢٠٠٧-٢٠٠٥ 

١ ٧٦٨ ٦٠١ ٥٩١ ٥٧٦ ٤٨١ ٤٢٢ ١ ١٣٧ ٣٩٠ ٣٧٩ ٣٦٨ 

 االدارة والتنسيق والدعم :برنامج ١-٣
ــائل  المســ

 والتحديات
 لتطويره حسب تغير التركيز في مجال        واالشراف عليه  اعداده و  هذا البرنامج الرئيسي للنقل الجوي     العناية بتخطيط 

 .النقل الجوي
ج الحاجة الى تعاون أوثق مع هيئات الطيران المدني االقليمية بما يضمن اتباع نهج عالمي منسـق وتفـادي ازدوا                 

 .الجهود
 .الفرصة المتاحة لتحسين الكفاءة بزيادة االستخدام اآللي واتباع التكنولوجيات الجديدة وما يقتضيه ذلك من تنسيق

 .دراسات ومعلومات أخرىعلى شكل المنظمة وازدياد مستوى الدعم الذي تطلبه الدول 
 .نسيق أنشطته مع أنشطة البرامج الرئيسية األخرىتخطيط واعداد ومراقبة وتنسيق تنفيذ برنامج النقل الجوي، وت األهداف

 
 ٨-، ح٧-، ح٦-ح، ٢-، ح١-ح :خطة العمل االستراتيجيةفي العالقة باألنشطة الرئيسية 
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 داءمؤشرات األ  ٢٠٠٧ بحلول نهاية عام النتائج المتوقعة 
مراقبـة  احراز مزيد من التقدم في تخطيط وتطوير و        )أ

 خالل تحسين الموارد    ، وذلك من  أنشطة النقل الجوي  
 .البشرية والتعاون مع مكاتب االيكاو األخرى

، الجـودة احترام المهل الزمنية ومراقبـة     زيادة االنتاجية و   
 .وادارة األداء

تقـديم  ووالتفاوضية   رئاسيةالدعم المستمر للهيئات ال    )ب
 . هايلاالتقارير 

 اتتوقعتنفيذ األعمال بالجودة المطلوبة وفي حينها لما فيه          
 .أعضاء الهيئات المعنية

 . واالتصاالتزيادة االنتاجية  . وتعزيز نظم المعلوماتستخدام اآللياالزيادة  )ج
 ، حسـب االقتضـاء    األنشـطة مزيد من التكامل بين      )د

ال سـيما   مع المكاتـب األخـرى و     باالتصال الوثيق   
 .المكاتب االقليمية

 ،عـروض  و ،االقليميةالندوات   وعدد   ،اقتصاديات التعاون  
، وتفـادي   بدونـه  المقر الرئيسي أو  من  ومهام منفذة بدعم    

 .ازدواج العمل، وتحسين الموارد البشرية
 مع هيئـات   وتعاون أفضلةقيالحفاظ على عالقات وث   )ه

 . والمنظمات الدوليةالطيران المدني االقليمية
ية،  ومقدار تقاسم المهام االقليمازدواج األنشطةمقدار تفادي  

 .الى تقييم المساعدات والتعاونباالضافة 
، وادارة  تقارير تقييم األداء  اعداد   دورات التدريب و   انجاز  .والكفاءة  الخبرة وحداثةتحسين مستوى )و

 .األداء
ارتيـاح  استقصـاءات لمـدى     تحسين الموارد البشـرية و      .نللموظفي التحفيز مزيد من )ز

، ووضع المـوظفين فـي المناصـب        ن ألعمالهم وظفيمال
 .سليمةال

 الميزانية العادية

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 المعتمدةالميزانية  الميزانية الفعلية الميزانية المعتمدة

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
مجموع ال

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
مجموع ال

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

٣ ٦٩٦ ١ ٢٦٧ ١ ٢٢٤ ١ ٢٠٥ ١ ١٧٣ ١ ١١٨ ٢ ١٣٨ ٧٣٠ ٧١٣ ٦٩٥ 

  عن الميزانيةارد الخارجةالمو
 )بآالف الدوالرات األمريكية (خطة عمل أمن الطيران

 المعتمدةالميزانية  الميزانية الفعلية  المعتمدةالميزانية

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

٧٧٠ ٢٥٧ ٢٥٧ ٢٥٦ ١٥٦ ٢ ١ ١٥٣ ٢٧٨ ٢٨٧ ٥٨٨ 
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المالية وادارة الشؤون   الشؤون  تتضمن الموارد الخارجة عن الميزانية الواردة في هذا البرنامج الدعم االداري من فرع                :مالحظة
 .١٠-٣ و ٩-٣ بالنسبة للبرنامجين وال سيمااالدارية والخدمات لخطة عمل أمن الطيران، 

 ادارة البرنامج ١-١-٣

المساعدة الى الدول علـى أسـاس       وتقديم    ،رنامج الرئيسي اقبة تنفيذ هذا الب   تخطيط واعداد ومر    :األهداف
 ءخبـرا الفي المنظمـة ولجانهـا وفـرق        الرئاسية  الدعم الفني واالداري لمداوالت الهيئات      تقديم  .  اقليمي

اجتماعات النقل  تشغيل  و عقد وتنظيم  . وغير ذلك من اجتماعات النقل الجوي     التابعة لها    العمل   اتومجموع
  تقديم الدعم علـى  .التعاون مع البرامج الرئيسية األخرى عموما     . ها وتحضير وثائق  ،ان وأمن الطير  الجوي

 .شكل أعمال السكرتارية

 البرنامجتنسيق  ٢-١-٣

مع االدارات األخرى، تنسيق الجوانب االدارية المتعلقة بتنفيذ      متعددة التخصصات   تنسيق المسائل     :األهداف
التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية والوكاالت المتخصصة .  الطيرانالبرنامج الرئيسي بما فيه خطة أمن 

تنسيق الترتيبات العملية مع هيئات الطيـران المـدني   .  التابعة لألمم المتحدة في مجاالت االهتمام المشترك     
 والدعم التنسيق.  سيما لتقديم بعض خدمات الدعم الى لجنة أفكاك االقليمية، ومساعدتها حسب االقتضاء، وال

، الفنيـة المحافظة على مستويات عالية من الخبرة       .  لصالح بعض المكاتب االقليمية في مجال النقل الجوي       
 .والوعي بالتطورات الفنية واتجاهات الصناعة

 

 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
 A   تنسيق  التنسيق العام -١
لعملية مع هيئات الطيـران     تنسيق الترتيبات ا   -٢

المدني االقليمية وتقديم خدمات الـدعم للجنـة    
 األفريقية للطيران المدني

 A   تنسيق، ومشورة، ودعم فني 

تقديم الدعم في مجال النقل الجوي الى بعض         -٣
 المكاتب االقليمية

ني، يشمل ايفاد بعثات النقل     فدعم   
 الجوي

  A 

 قل الجويادارة النلي في التشغيل اآل ٣-١-٣

تحليل احتياجات ادارة النقل الجوي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ووضع وتنفيـذ خطـط               :األهداف
اعداد واقتراح ميزانية للتشغيل اآللي ومسوغاتها حسب .  قصيرة األجل وطويلة األجل لتلبية هذه االحتياجات

االنترنت وتنفيذ مشاريع فتح هذه المواقـع،       تحليل مدى الحاجة الى فتح مواقع على شبكة         .  الخطط الراهنة 
تخطيط وادارة التدريب .  والتشاور مع هيئات استشارية خارجية حول فتح قواعد بيانات على شبكة االنترنت

ضمان التكامل الى الحد الممكن بين النظم       .  على االستخدام اآللي حسب األولويات المقررة وتوافر األموال       
 من أجل االستفادة الى أقصى حد من الموارد والتقليل الى أدنـى حـد مـن ازدواج       الراهنة والنظم الجديدة  

ادارة جميع قواعد بيانات ادارة النقل الجوي وتنظيم االطالع عليها ومراقبة اسـتخدامها وأدائهـا،    .  الجهود
 .للمنتفعين المباشرينوتقديم الدعم الالزم بالمعدات والبرمجيات 

 
 األولوية المواعيد المستهدفة  تج والمراجعالنوا  عناصر البرنامج 

نظم مطورة، وتطبيقات، ومواقـع       التشغيل اآللي -١
على شـبكة االنترنـت، ودعـم       

  A 
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 األولوية المواعيد المستهدفة  تج والمراجعالنوا  عناصر البرنامج 
 للمنتفعين

 )ECP( السياسة االقتصادية :برنامج ٢-٣

ــائل  المســـ
 والتحديات

سـتفادة  اوالـدولي  لنقل الجوي المشاركة الفعالة والمستمرة في ا  .انشاء وتطوير بيئة تنظيمية للتحرير والضمانات     
تحرير حق دخول أسواق النقل الجوي الدولي بطريقة مرنة، مـع احتـرام السـيادة    .  من هذا المجال   جميع الدول 
تطبيق مفاهيم تجـارة    . تقديم ضمانات وافية وفعالة للمحافظة على المنافسة الشريفة       . تكافؤ الفرص مبدأ  الوطنية و 

الرسوم المالية،  على الطيران المدني بسبب     ال داعي له    العبء الذي   . وي الدولي الخدمات ومبادئها على النقل الج    
 .للطيران المدنيالتي تقدم تكاليف التجهيزات والخدمات المقدار الالزم السترداد تتجاوز بما فيها الرسوم التي 

  
لعام (مر العالمي الخامس للنقل الجوي تشجيع نتائج المؤت. تحرير النقل الجويالدول على تسهيل وتشجيع ومساعدة  األهداف

تقـديم  . تعزيز رصد وتحليل االتجاهات والتطورات المتعلقة بسياسة النقل الجوي وبالمسائل التنظيميـة           ). ٢٠٠٣
توفير الدعم الفني داخـل االيكـاو       . مصدر رئيسي للمعلومات عن التحرير االقتصادي     ارشادات السياسة وتوفير    

 .سات االقتصاديةوخارجها بشأن مسائل السيا
 

 ١-و :خطة العمل االستراتيجيةفي العالقة باألنشطة الرئيسية 
 

 مؤشرات األداء  ٢٠٠٧ عام بحلول نهايةالنتائج المتوقعة  
 اتسياسعن تحسين الدعم والمساعدة للدول بارشادات  )أ

 .قتصاديالتحرير اال
ارتيـاح الـدول    طلبات الحصول على الدعم والمساعدة، و      

 .لس ولجنة النقل الجويوالمج
 ات وارشـادات   استفادة الدول من سياس    مقدار ومدى زيادة    .كاوااليوارشادات  اتتنفيذ سياسازدياد  )ب

 .االيكاو
 القواعـد وتطـورات   اتجاهـات   التقارير عـن    تحسين   )ج

 .التنظيمية
تغطية أكثر شموال للتطورات الرئيسية ونشر المعلومات في         

 .الوقت المناسب
    
قواعـد  ( واالطالع عليهـا     اعد البيانات فائدة قو تحسين   )د

وقواعـد للبيانـات التنظيميـة      االتفاقات الثنائية   بيانات  
 .)األخرى

الجويـة،  الخطـوط   اتفاقات  ايداع  قيام الدول ب  مدى  تحسين   
 التي تقدم على أقـراص      معلوماتال بهذهن  فعيتنارتياح الم و

ات التنظيمية األخرى الكمبيوتر، ومقدار استخدام قواعد البيان
 .على شبكة االنترنت

بشـأن فـرض    زيادة الوضوح في تنفيذ سياسة االيكاو        )ه
 .الضرائب على النقل الجوي الدولي

 .سياساتها الضريبيةتقارير عن زيادة عدد الدول التي تقدم  

 الميزانية العادية

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 المعتمدةالميزانية  انية الفعليةالميز الميزانية المعتمدة

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

١ ٨٤٧ ٦٢٥ ٦١٥ ٦٠٧ ٥٤٢ ٤٩١ ١ ٧٩٣ ٦٠٤ ٦١٥ ٥٧٤ 
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 ادارة البرنامج ١-٢-٣

 وبشؤون هتعلقة بتنفيذوتنسيق المسائل االدارية الم . البرنامجهذا تخطيط واعداد ومراقبة تنفيذ    :األهــداف 
تقديم الـدعم   . المحافظة على المستويات العالية من الخبرة الفنية والوعي بتطورات الصناعة  . العاملين فيه 

 .على شكل أعمال سكرتارية

 ارشادات السياسةوتطوير يل تحل ٢-٢-٣

 .واجهة التحديات الرئيسيةتحسين الدعم والمساعدة المقدمين للدول لتعديل قواعد النقل الجوي لم      :األهـداف
 التنظيميـة  اتمسائل الرئيسية المتعلقة بالسياسبشأن الفي الوقت المناسب توصيات الدراسات وتقديم  الاجراء  

 بما في ذلك تطبيق قواعد ومبادئ النقل الجوي الدولي المدرجة في االتفاق العام         ،واالقتصادية الرشاد الدول  
 . والتجارة االلكترونية في النقل الجوي،االقتصاديةلتنظيمية  وفك القيود ا،بشأن تجارة الخدمات

 

 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
 واعـداد ارشـادات     تحليل تجارة الخـدمات    -١

 السياسة
توصـيات  والمنظمة،  رسائل من    

 وتقاريرومواد ارشادية 
 A ٢٠٠٦الربع الثالث  

رشـادات عـن المسـائل      اعداد مزيد من اال    -٢
التنظيمية، بمـا فـي ذلـك مبـادئ الملكيـة         
والسيطرة، واالستمرارية، والمنافسة الشريفة،    

 والمفاوضات بين األقاليم

 ٢٠٠٥الربع األول   عمل وتقاريروثائق  
 ٢٠٠٦الربع الثالث 
 ٢٠٠٧الربع األول 

A 
A 
A 

وضع وتحسـين االرشـادات بشـأن الـنص         -٣
ط الجوية ودراسـة    النموذجي التفاقات الخطو  

تأثير التحرير على السـالمة الجويـة وأمـن         
 الطيران

 A ٢٠٠٧الربع الثالث   المنظمة ومواد ارشاديةرسائل من  

دراسة تأثير التحرير على السـالمة الجويـة         -٤
 وأمن الطيران

 A ٢٠٠٥الربع الثاني   عمل وتقاريروثائق  

 B ٢٠٠٥الربع األخير   عمل وتقاريروثائق   قواعد االيكاو لنظم الحجز اآلليمراجعة  -٥

دراسة جدوى قيام االيكاو بدور غرفة تبـادل         -٦
 حقوق دخول األسواق

 B ٢٠٠٧الربع الثاني   عمل وتقاريروثائق  

التحرير االقتصادي  اعداد دراسات أخرى عن      -٧
 ومصالح المستهلكين

 C   تقاريرعمل ووثائق  

 تنفيذها ورصدها : السياسات ٣-٢-٣

توثيق التطورات  و ،تحليلالرصد و ال تحسين   . تشجيع وتسهيل تنفيذ ارشادات السياسة االقتصادية      :األهـداف
تقـارير  الوتقـديم     في مجال تنظيم النقل الجوي     المستجدة لدى صناعة الطيران والمنظمات الدولية األخرى      

 .عنها
 

 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
 تنفيـذ االرشـادات الخاصـة       تسهيلشجيع و ت -١

ونموذجي اتفاقـات   بسياسة التنظيم االقتصادي    
 الخطوط الجوية

ــورة    ــدوات، ومش ــات، ون بعث
 ومساعدة للدول

  A 
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 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
، ياسة االيكاو بشأن تجـارة الخـدمات      تنفيذ س  -٢

 مراقبة التطورات في منظمة التجارة العالمية     و
 وضبط االتصال بها

 A   تقارير، ومشورة ومساعدة للدول 

انشاء  . الصناعية والتنظيميةمراقبة التطورات  -٣
 الكترونية عـن الملكيـة    اعد بيانات وقوتجديد  

والسيطرة، واعداد دراسات عـن الخبـرات       
 المكتسبة من التحرير والخصخصة والتحالفات

 A   قواعد بيانات، وكتب دورية 

متابعة تطورات مصالح المسـتهلكين وتقـديم        -٤
 التقارير عنها

 B ٢٠٠٦الربع الثاني   تقارير 

 B ٢٠٠٦الربع الثاني   عملوثائق   ندوات عالمية عن تحرير النقل الجوي الدولي -٥

 ةلسياسنشر ارشادات ا ٤-٢-٣

الدول عن طريق جمع ونشر االرشادات والمعلومات عن السياسـة          الذي يقدم الى    دعم  الزيادة    :األهـداف
مـل االقليميـة    الدول من خالل حلقـات الع     الى  مساعدة  تقديم ال  .  حينها دية والمسائل التنظيمية في   االقتصا

 . االقتصاديةاتوالندوات عن السياس
 

 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
 A   وتقاريروارشادات وثائق وندوات   عقد حلقات دراسية وعملية اقليمية -١

 بيانات اتفاقات النقل قاعدةتعزيز وتجديد ونشر  -٢
فتح االطالع االلكتروني عليها    الجوي الثنائية و  

 )Doc 9511الوثيقة رقم (

أقراص كمبيـوتر   قاعدة بيانات و   
 بذاكرة للقراءة فقط

 ٢٠٠٥األول  الربع   
 ٢٠٠٧  و٢٠٠٦ و

A 

 A ٢٠٠٧الربع األخير   )ورقات على حدة(تنقيحات   دليل تنظيم النقل الجوي الدوليمراجعة  -٣

مراجعة ارشادات وسياسات التنظيم االقتصادي  -٤
 للنقل الجوي الدولي

 A ٢٠٠٥الربع األول   Doc 9587تنقيح للوثيقة رقم  

 قل الجوي الدولينسياسات االيكاو بشأن فرض الضرائب على ال ٥-٢-٣

والتعدد ضريبي  الالسفر والتجارة الدوليين عن طريق الغاء االزدواج        النمو والتوسع في    تعزيز    :األهـداف
 .Doc 8632الضريبي في مجال النقل الجوي الدولي باتباع السياسات المشروحة في الوثيقة رقم 

 

 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
 االيكـاو بشـأن فـرض       اترصد تنفيذ سياس   -١

الضرائب، والتطورات المستجدة في فـرض      
 )Doc 8632الوثيقة رقم  (الضرائب

 A   مشورة للدول وتقارير 

 B ٢٠٠٦الربع األخير   عمل وتقاريروثائق    الضرائببشأنمراجعة سياسات االيكاو  -٢
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 الدعم الفني ٦-٢-٣

  . توفير االرشاد والدعم داخل المنظمة وخارجها بشأن السياسات االقتصادية والمسائل التنظيمية  :األهـداف
 

 األولوية المواعيد المستهدفة  ج والمراجعالنوات  عناصر البرنامج 
 A   مشورة ومساعدة  التعاون الفني -١

أعمال لصالح مكتـب العالقـات الخارجيـة         -٢
 واالعالم، ومكتب الشؤون االقليمية، الخ

 A   مشورة ومساعدة ونشرات اخبارية 

الربع /الربع األول  تقرير  مواد للتقرير السنوي الذي يقدمه المجلس -٣
، ٢٠٠٥ األخير

 ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ و

A 

 )FEP (التنبؤ والتخطيط االقتصادي :برنامج ٣-٣
ــائل  المســ

 والتحديات
 وكذلك التغيرات التي رى االقليمية أو العالميةالتطورات السياسية الرئيسية المتعلقة باالقتصاد الكلي والتطورات األخ
 ومـن ؤات واجراءات التخطيط االقتصـادي      اعترت صناعة الطيران، ألن كل هذه العوامل تزيد من صعوبة التنب          

 .مستوى عدم التيقن
للمزيد من هـذه  بما في ذلك القدرة المالية لمقدمي الخدمات ضمانا   (لطيران  وافية ل  هياكل   المخاوف من مدى توافر   

 .للتعامل مع األحجام المتزايدة من الحركة الجوية) قتضاءحسب االالهياكل 
 .ادارة الحركة الجوية/ت والمالحة واالستطالعتنفيذ نظم وخدمات االتصاالضرورة 
 .وحماية البيئة  تنفيذ تدابير حماية أمن الطيرانضرورة

حتى يقل اعتمادها على األمانة     الجوية  تنبؤات الحركة   المعنية ب التابعة لاليكاو و  مجموعات  الحاجة الدول الى تعزيز     
 المنـاطق  حسـب مختلف تصورات نمو الحركـة      بيمية  االقلوالتنفيذ  العامة وتستمر في موافاة مجموعات التخطيط       

 . الطرق الجويةحسبو
والمسـتوى  العالم على مستوى الركاب والبضائع والطائرات عن حركة تطورات النقل الجوي، و عن  اعداد تنبؤات    األهداف

هـذه  ر فـي    تؤثالطرق الجوية، بما في ذلك تحليل العوامل االقتصادية وغيرها التي           االقليمي ومستوى مجموعات    
الحاالت التجارية وتحليل األوضاع المالية     طرق دراسة   تقديم االرشادات الى الدول حسب الطلب عن          .االتجاهات

بمـا فيهـا نظـم االتصـاالت والمالحـة          (لتسهيل تخطيط وتنفيذ نظم المالحة الجوية وما يرتبط بها من خدمات            
 للطيران المدني، ومسائل التنبؤات والتخطيط االقتصـادي        ، والتأثير االقتصادي  )ادارة الحركة الجوية  /واالستطالع

الماليـة  االحتياجـات  تقديم االرشادات الى الدول بشأن الفاعلية االقتصادية لمختلف تدابير األمن، وتقييم          .األخرى
فـي  وذلك  ، واعداد دراسات تجارية،      الطيران لسد الثغرات األمنية، واعداد خطوط ارشادية لمشاريع أمن       الالزمة  

 الحركـة االقليميـة ومجموعـات       اتتنبؤالمعنية ب مجموعات  الالى  دعم  تقديم ال   .من الطيران االيكاو أل  خطة   اطار
داخـل  الدعم الفنـي    تقديم   و ،االقليمية لمالحة الجوية ا في آلية تخطيط     ةمساهمحسب ما تقتضيه ال   التخطيط والتنفيذ   

تحليل االختالفات االقليمية في   . المطارات والمجاالت الجويةما يتعلق بتخفيض ازدحامسيما في وال هاخارجوااليكاو 
ات الطيران الدولية، واعداد قاعدة بيانات لتوزيع التكاليف، ووضـع اجـراءات للتوزيـع              كاقتصاديات تشغيل شر  

ج تشكل التنبؤات والتخطيط االقتصادي أيضا جزءا كبيرا من برنام     :  مالحظة . التناسبي اليرادات شركات الطيران   
 .٦-٣حماية البيئة الذي أدرجت موارده في البرنامج 

 
 ٥-، ز١-، و٢-ه، ٧-، د٥-د :خطة العمل االستراتيجيةفي العالقة باألنشطة الرئيسية 

 
 مؤشرات األداء  ٢٠٠٧ عام بحلول نهايةالنتائج المتوقعة  
 مجتمع الطيران عضاءزيادة وعي مسؤولي الحكومات وأ )أ

ين بالتطورات الدولية واالقليمية اآلخرالدولي المدني 
الحديثة الخاصة بقطاع عريض من أمور النقل الجوي 

االقتصـادية  تشرح االتجاهـات    التي  الكتب الدورية   شـر  ن 
، ومدى  الدولية واالقليمية، وتطورات وتنبؤات النقل الجوي     

 .ى طلب هذه الكتب الدوريةاالقبال عل
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 مؤشرات األداء  ٢٠٠٧ عام بحلول نهايةالنتائج المتوقعة  
 العوامل االقتصادية وشرحوتنبؤات الحركة الجوية 

 .والعوامل األخرى
ت الطيران هيئااالداريين في  وتعريف العاملين الفنيين )ب

 المطارات  نظمالمدني بتنبؤات الحركة الجوية وتخطيط
 ،دراسة اآلثار االقتصاديةوالمالحة الجوية ومنهجيات 

 .النتائجتبسيط و

نشر األدلة والكتب الدورية ومدى االقبال عليها، ومشاركة         
الدول في الندوات االقليمية التي تعقد حول التنبؤات        ممثلي  

 .والتخطيط االقتصادي

الجوانب االقتصادية الخاصـة  بمعلومات عن دعم الدول   )ج
 المالحة الجويـة والخـدمات ذات       نظمبتخطيط وتنفيذ   

ــا  ــا فيه ــلة، بم ــم الص ــة نظ ــاالت والمالح االتص
 . باألقمار الصناعيةادارة الحركة الجوية/واالستطالع

تطبيق الدول للدراسات التجارية والتحاليل المالية الالزمـة         
لتخطيط وتنفيـذ مكونـات نظـم االتصـاالت والمالحـة           

 ادارة الحركة الجوية/واالستطالع

زيادة وعي الدول باآلثار االقتصادية للتـدابير األمنيـة          )د
 .الجديدة

الوثائق التي تتضمن نتـائج عمليـات تقيـيم اآلثـار           نشر   
 .ية، ومدى االقبال على هذه الوثائقاالقتصاد

تقديم الدعم الى الدول لتقييم مدى الفاعليـة االقتصـادية     )ه
 .لتنفيذ التدابير الرامية الى سد الثغرات األمنية

تطبيق الدول المعنية لنتائج عمليات التقييم وتحليل الفاعليـة     
االقتصادية، واعداد دراسات عن الحاالت التجارية حسـب        

 .االقتضاء
تنبــؤات الحركـة    المعنيـة ب  مجموعات  الدعم قدرات    )و

ت نمو تصوراالجوية لتوفر لمجموعات التخطيط والتنفيذ    
خـدمات  (اطق والطرق الجويـة   الحركة الجوية في المن   

 .)الطائراتة وتحركات نتظمالركاب الم

التخطيط والتنفيذ  المعنية ب مجموعات  التي تقدمها ال  بيانات  ال 
المطارات (في المستقبل النقل الجوي ت عن احتياجات عمليا

خطط المالحـة   التي يجب ادراجها في     ) ة الجوي توالمجاال
 .الجوية االقليمية

شـركات الطيـران    التناسبي اليـرادات    توزيع  التسهيل   )ز
اعتمادا على االختالفات االقليمية في اقتصاديات شركات    

 .واجراءات توزيع التكاليفالدولية الطيران 

 .كالة التوزيع التناسبيارتياح و 
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 الميزانية العادية
 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 المعتمدةالميزانية  الميزانية الفعلية الميزانية المعتمدة

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

٢ ٢٣١ ٧٦٠ ٧٤٧ ٧٢٤ ٦٧٣ ٦٦٩ ٢ ٠٠٣ ٦٨٦ ٦٦٧ ٦٥٠ 

 ادارة البرنامج ١-٣-٣

  وبشؤونهوتنسيق المسائل االدارية المتعلقة بتنفيذ . البرنامجهذا تخطيط واعداد ومراقبة تنفيذ   : األهــداف 
والمحافظة على المستويات العالية من الخبرة التخصصية وتقديم الدعم على شـكل أعمـال               . العاملين فيه 

 .سكرتاريةال
 ؤاتـالتنب ٢-٣-٣

وحسب الطرق الجوية، لحركة الجوية العالمية واالقليمية عن ااعداد مجموعة تنبؤات طويلة األجل   :فاألهـدا
 الستخدامها في تخطيط المطارات ونظم المالحة الجوية وفي األنشطة التخطيطيـة            ،تحركات الطائرات عن  و

 العالمية، وتحليل العالقة    رصد واستعراض تطورات النقل الجوي االقليمية باالضافة الى التطورات         . األخرى
اعـداد   .  وايرادات الناقلين الجويين والطلب على الحركة الجوية       الترابطية بين األنشطة االقتصادية التجميعية    

استكمال قائمة التنبؤات الصادرة عن أكبر المؤسسات  .  الماليةالمسائلتنبؤات متوسطة األجل للحركة الجوية و
 .خطيط االقتصاديالعاملة في مجال التنبؤ والت

 
 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 

وضع تنبؤات متوسطة األجل للحركة الجويـة       -١
 والجوانب المالية

 ٢٠٠٥ الثانيالربع    كتاب دوري سنوي 
 ٢٠٠٧  و٢٠٠٦ و

A 

ثـالث  كتاب دوري يصدر كـل        وضع تنبؤات طويلة األجل للحركة الجوية -٢
  عن آفاق النقل الجويتسنوا

 A ٢٠٠٦ األخيرالربع  

 البحوث واالرشادات ٣-٣-٣

وتحليل تطورات النقل الجوي الدولي واالقليمي في قطـاع كبيـر مـن مسـائل      رصد ومراجعة     :األهـداف
لدول القيام ببحوث واعداد دراسات محددة لتوفير المواد االرشادية ل . ، وتقديم التقارير عنهاالتخطيط االقتصادي

 المالحة الجويـة والخـدمات ذات   نظم من أجل تخطيط وتنفيذ التجاريةحاالت دراسات الحسب االقتضاء عن   
، واآلثار االقتصـادية للطيـران     )ادارة الحركة الجوية  /بما فيها نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع     (الصلة  

للتنبؤ والتخطـيط وتـوفير خدمـة    جيات منهتطوير  .  األخرىاالقتصاديالتخطيط  مسائل  المدني والتنبؤات و  
حلقات عمل اقليمية وندوات حول التنبؤ والتخطيط       عقد   توفير المساعدة للدول من خالل       .معلومات تنبؤ حديثة  

تقييم االحتياجات المالية لتنفيذ االجـراءات      : من الطيران أل  االيكاو   القيام بما يلي في اطار خطة       .االقتصادي
واعداد دراسات عن  ن الطيران، وتحليل فاعلية تكاليف هذه االجراءات التصحيحية،         التصحيحية لسد ثغرات أم   

 .الحاالت التجارية حسب االقتضاء، وتقييم اآلثار االقتصادية للتدابير األمنية الجديدة
 

 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
 A   ة بياناتقاعد   قاعدة بيانات اقتصاديةاعداد -١

 ٢٠٠٥الربع الثالث     سنويكتاب دوري   عالم الطيران المدنيمجلة  -٢
 ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ و

B 
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 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
عن نظم االتصاالت والمالحـة     مالية  دراسات   -٣

وضـعها  ادارة الحركة الجوية و   /واالستطالع
 على شبكة االنترنت

 A   تحاليل على شبكة االنترنت 

 A   وارشادات وتقارير عمل وثائق  اقليميةحلقات عملية /ندواتعقد  -٤

 B   عمل وتوصياتووثائق مذكرات   دراسات عن التخطيط االقتصادي -٥

ياجات تمويل االجراءات التصحيحية    تتقييم اح  -٦
لسد الثغرات األمنية، وتحليل فاعلية تكـاليف       
هذه االجراءات التصحيحية، واعداد دراسات      

على أساس  (للحاالت التجارية حسب االقتضاء     
 ) تدقيق أمن الطيراننتائج

 B    عمل ووثائق أخرىووثائقتقارير  

 B   وتوصيات عملوثائق و تقارير  اآلثار المالية للتدابير األمنية الجديدة -٧

       

 تحليل اقتصاديات تشغيل شركات الطيران ٤-٣-٣

لمسافة  حسب ا والتكاليفات ذلك االيراد، بما فيقتصادي لعمليات الناقلين الجويينالقيام بتحليل ا : األهـداف
ءات  ووضـع اجـرا    ،توفير قاعدة بيانات خاصة بتوزيع التكاليف      . اقليم ومنطقة في كل   مع الجغرافي   والتج

 االقتصادية واألمور ات السياساتتطبيق الدراسات على تطور . شركات الطيرانللتوزيع التناسبي اليرادات    
 . حسب االقتضاء،األخرى

 

 األولوية المواعيد المستهدفة  نواتج والمراجعال  عناصر البرنامج 

 ٢٠٠٥الربع األول      سنويةتناسبيةعوامل   ١التناسبي لاليراداتتوزيع للضع اجراءات و -١
 ٢٠٠٧  و٢٠٠٦ و

A 

اسات االختالفات االقليمية في اقتصـاديات      در -٢
 ٢تشغيل شركات الطيران 

 A ٢٠٠٦الربع الثالث   ة كل سنتين يصدر مركتاب دوري 

 التعاون الفني ٥-٣-٣

االقليمية كة الجوية االقليمية ومجموعات التخطيط والتنفيذ       رمجموعات تنبؤات الح  مساهمة  دعم    :األهـداف
المشورة والمعلومات والمواد  تزويد البرامج األخرى في المنظمة ب.  تخطيط المالحة الجوية االقليمية  في آلية 

لبـرامج  امج المالحة الجوية وا   نبر، وال سيما لصالح     االقتصادي والتخطيط   اتالتنبؤمسائل  الالزمة لعرض   
ادارة الحركة / واالستطالعفيما يتعلق بنظم االتصاالت والمالحةوخصوصا  ،  التعاون الفني برنامج   و ةاالقليمي
 .الجوية

 

                                                             
 .من وكالة توزيع الحصص التناسبية هذا العنصر ممول بالكامل ١
 . الحصص التناسبية من وكالة توزيعجزئياهذا العنصر ممول  ٢
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 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
ـ   ميـة   االقليمجموعات  الخدمة   -١ التنبؤ المعنيـة ب

واعـداد تنبـؤات بتحركـات      بالحركة الجويـة    
الطائرات حسب كل شبكة من الطـرق الجويـة        
والمطارات، وتنبؤات بأنماط تدفق الحركة الجوية 

 في فترات الذروة

 A   عمل وتقاريروثائق  

 A   مشورة ومساعدة  التعاون الفني  -٢
جنـة  لوالعمل لحساب ادارة المالحـة الجويـة،       -٣

 مجموعات التخطيط والتنفيذ  والمالحـة الجوية،   
 والمكاتـب   ،مكتب الشؤون االقليمية  و،  االقليمية
 االقليمية

 A   مشورة ومساعدة 

 A   صحفيةنشرات ومشورة ومساعدة   العمل لحساب مكتب العالقات الخارجية واالعالم -٤
مـواد ارشـادية،     عمـل، و   وثائق  التقرير السنوي للمجلستحرير االسهام في  -٥

 رير اتقو
 ألخيرا أو  الربع األول  

 ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥
 ٢٠٠٧ و

A 

 )ARFM(ادارة تجهيزات المطارات والطرق الجوية  :برنامج ٤-٣

ــائل  المســـ
 والتحديات

 .نظم وخدمات المطارات والمالحة الجويةتوفير أهمية وضع ترتيبات فعالة السترداد التكاليف والتنظيم من أجل 
ق والخصخصة لمشغلي المطارات ومقدمي خدمات المالحة الجوية، والخطر الكامن في قلة الـوعي        ازدياد التسوي 

 .بااللتزامات والقواعد الدولية
المستقلة التي تقدم هيئات الالمطارات المستقلة و قيام وما يسفر عنه من صعاب في مجال  تباطؤ نمو الحركة الجوية   

 . الماليةهااستثمارات وهااسترداد تكاليفبخدمات الحركة الجوية 
 .تفاوت رسوم االنتفاع بين مختلف فئات المنتفعين

ادارة الحركة الجوية /تنفيذ مفهوم تشغيلي عالمي الدارة الحركة الجوية وتنفيذ نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع
 .ة األطراف االقليمي والقطري، وتطبيق مختلف الترتيبات التعاونية متعددشبهعلى المستوى االقليمي و

  
في وتوصياتها االيكاو رصد مدى االمتثال ألحكام المادة الخامسة عشرة من اتفاقية شيكاغو، ومدى تطبيق سياسات  األهداف

رصد الوضع االقتصـادي لتجهيـزات المطـارات          .مجال استرداد تكاليف خدمات المطارات والمالحة الجوية      
وضع وتحديث سياسة االيكاو  .  المرتبطة بها، وتقديم تقارير عن ذلكوخدمات المالحة الجوية وأثر رسوم االنتفاع

، واعداد األدلة الالزمة وغيرها من االرشادات عن اقتصاديات وادارة المطارات )Doc 9082الوثيقة (بشأن الرسوم 
 نظـم االتصـاالت والمالحـة        مكونـات  وخدمات المالحة الجوية، بما في ذلـك المسـائل التنظيميـة وتنفيـذ            

تقديم المشورة ووضع االرشادات بشـأن        .، وتنفيذ نظام عالمي للمالحة الجوية     ادارة الحركة الجوية  /االستطالعو
الرامية الى تقديم التجهيزات والخدمات متعددة الجنسـيات للمالحـة           تنظيموالتمويل  ترتيبات ال استرداد التكاليف و  

وأمـن  ن تصويب تدابير السالمة الجوية      أ الجوية، وبش  ، وبشأن المشاريع المشتركة لتشغيل خدمات المالحة      الجوية
الطيران، واعداد وعقد دورات تدريبية بنظام استرداد التكاليف لزيادة الوعي والدراية لـدى هيئـات المطـارات           

تقديم الدعم الفني فـي      و . صة وهيئات خدمات المالحة الجوية بسياسات االيكاو بشأن الرسوم        خالتجارية والمخص 
او وخارجها عن المسائل المتعلقة بادارة المطارات وخدمات المالحة الجوية، وعن المسـائل األخـرى      داخل االيك 

تقديم الدعم الفني الى المنظمة والى الهيئات األخرى بشـأن          .االقتصادية والمالية لخطط المالحة الجوية االقليمية     
ن المسائل االقتصادية والمالية لخطط المالحـة       المطارات وخدمات المالحة الجوية، وبشأ     المسائل المتعلقة بادارة  

 .الجوية االقليمية
تشكل ادارة المطارات وتجهيزات الطرق الجوية جزءا أيضا من برنامج حماية البيئة الذي أدرجت لـه          :  مالحظة

 .٦-٣الموارد في البرنامج 
 

 ٥-، ز٢-، و٤-د :خطة العمل االستراتيجيةفي العالقة باألنشطة الرئيسية 
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 مؤشرات األداء  ٢٠٠٧ عام بحلول نهايةالنتائج المتوقعة  
تحسين المعلومات المرتدة عن مـدى تطبيـق الـدول           )أ

لسياسات االيكاو بشأن الرسوم، وازدياد عدد الدول التي        
 .تلتزم بهذه السياسات

نشر هذه المعلومات المتعلقة بالدول فـي اضـافة للوثيقـة         
Doc 9082. 

    
بمدى تنفيذ سياسات االيكاو بشأن رسـوم       زيادة الوعي    )ب

 .المطارات وخدمات المالحة الجوية
وكذلك عدد الهيئات التي أصبحت تشغل تجاريا     ،عدد الدول  

أو أصبحت تابعة للقطاع الخاص، التي تتبع مبادئ االيكاو         
 .، والى أي مدىالتكاليفالسترداد 

 لمطـارات ل ةع المالي اوضمعلومات أفضل عن األ   توفير   )ج
، وعــن أثــر التســويق وخــدمات المالحــة الجويــة

 .والخصخصة

الـدول  في عدد مـن      الدراسات التي أجرتها االيكاو      مدى 
 .المالحة الجويةالمطارات وهيئات تقديم خدمات و

بشـأن مختلـف    زيادة الوعي وتطبيق ارشادات االيكاو       )د
لمطـارات  المسائل المتعلقـة بتسـويق أو خصخصـة ا        

 .يةوخدمات المالحة الجو

التي المالحة الجوية وهيئات المطارات وخدمات   عدد الدول    
 بشأن التنظـيم االقتصـادي وقيـاس        ارشادات االيكاو تتبع  
 .األداء

زيادة الوعي بالمواقف التي يكون التعاون فيها بين الدول          )ه
وانشاء المشاريع المشتركة هما أفضـل خيـار لتـوفير          

 .خدمات المالحة الجوية

لتي يكون فيها التعاون بين الـدول وانشـاء         الحاالت ا عدد   
فيها مساعدة  المفضل وتكون   المشاريع المشتركة هما الخيار     

 .االيكاو مطلوبة
زيادة الدراية لدى الهيئات الوطنية والهيئـات المسـتقلة          )و

بسياسات المالحة الجوية لتشغيل المطارات وتقديم خدمات 
الجارية في  وارشادات االيكاو، وبالخبرات والممارسات     

 .الدول األخرى

والدورات في الندوات االقليمية،    ) والدول(عدد المشاركين    
 .سيما من الهيئات المستقلة والالتدريبية 

الرد على طلبات االستفسار عن البرامج، من أجل تقـديم    )ز
معلومات عن الجوانب التنظيمية واالقتصادية للمطارات      

 .وخدمات المالحة الجوية

الهيئات األخرى الدول والمجلس والهيئات االقليمية وتعليقات  
 .عن مدى وفاء ارشادات االيكاو باحتياجاتها

 .تعليقات الدول والهيئات االقليمية  .مؤسسات تعاونية متعددة الجنسيات تتميز بالكفـاءة )ح

 الميزانية العادية

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 المعتمدةالميزانية  زانية الفعليةالمي الميزانية المعتمدة

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

١ ٤٨٥ ٥٠٤ ٤٩٧ ٤٨٤ ٤٦١ ٥٤٢ ١ ٣٠٦ ٤٤٧ ٤٣٥ ٤٢٤ 
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 ادارة البرنامج ١-٤-٣

دارية المتعلقـة بتنفيـذه      تنسيق المسائل اال   . تخطيط واعداد ومراقبة تنفيذ هذا البرنامج الرئيسي        :األهداف
وبشؤون العاملين فيه، والمحافظة على المستويات العالية من الخبرة التخصصية، وتقديم الدعم على شـكل               

 .أعمال السكرتارية

  السياساتواعداداستعراض األوضاع  ٢-٤-٣

ـ      ودراسة  رصد    :األهداف ات أساليب العمل التي تتبعها الدول في فـرض الرسـوم وفـي تطبيـق السياس
رصـد األوضـاع    . وتقديم المشورة بشأن الرسوم واسترداد التكـاليف     .  االيكاو التوصيات الصادرة عن  و

 .االقتصادية للمطارات وخدمات الحركة الجوية وأثر رسوم االنتفاع المطبقة عليها، واعداد دراسات عنها
 

 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
 أساليب العمل التي تتبعها الدول      ودراسة رصد -١

 ومدى اتباعهـا لسياسـات      في فرض الرسوم  
 االيكاو بشأن فرض الرسوم

ــدول   ــى ال ــة ال رســائل موجه
واجراءات أخرى لضمان االمتثال    

، والمـادة   Doc 7300الوثيقة رقم   (
 من اتفاقية شيكـاغو، والوثيقة  ١٥

 )Doc 9082رقم 

  A 

رسـوم واسـترداد    وضع سياسـة لفـرض ال      -٢
 التكاليف

عمل وتوصيات  ووثائق  دراسات،   
 )Doc 9082الوثيقة رقم (

  A 

خدمات لمطارات ولرصد األوضاع االقتصادية  -٣
 علـى  المالحة الجوية وأثر رسـوم االنتفـاع      

  عن ذلك ات واعداد دراسـ،المنتفعين

عمـل  ووثائق  تقارير، ودراسات،    
 )Doc 9082الوثيقة رقم (

  C 

 الجويةالمالحة  خدماتارشادات بشأن ادارة المطارات و ٣-٤-٣

اعداد أدلة جديدة وتحديث األدلة الراهنة وغيرها من الوثائق التي تتضمن ارشادات لصالح الدول   :األهـداف
تقديم المشورة واعداد التوجيهات بشأن التسويق  . الجويةخدمات المالحة بشأن اقتصاديات وادارة المطارات و

تقديم المشورة واعداد االرشادات بشأن     .  ، بما في ذلك تحديد المراحل األساسية ومقاييس األداء        والخصخصة
متعددة  الترتيبات التنظيمية واسترداد التكاليف والترتيبات المالية الالزمة لتجهيزات وخدمات المالحة الجوية           

ية وعدة مكونات من نظم االتصـاالت  الجنسيات، بما في ذلك تنفيذ مفهوم تشغيلي عالمي الدارة الحركة الجو     
عقد حلقات  موقع االيكاو على شبكة االنترنت و     تقديم المساعدة الى الدول عن طريق       .  والمالحة واالستطالع 

 . الجويةخدمات المالحةعن ادارة المطارات ووحلقات تدريب اقليمية وندوات عملية 
 

 األولوية دفةالمواعيد المسته  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
خصخصة المطارات وخدمات المالحة الجوية      -١

 وتشغيلها تجاريا
 A   مشورة ومساعدة ومواد ارشادية 

تنفيــذ نظـــم االتصـــاالت والمالحـــة   -٢
الترتيبـات  ادارة الحركة الجوية و   /واالستطالع

التنظيمية الالزمة للتجهيزات والخدمات متعددة   
 الجنسيات

 A   مشورة ومساعدة ومواد ارشادية 

 Doc 9562(   A الوثيقة رقم(تعديالت   دليل اقتصاديات المطارات -٣

 Doc 9161(   Aالوثيقة رقم (تعديالت   دليل اقتصاديات خدمات المالحة الجوية -٤

  سنوية اتطبع  المالحة الجويةخدمات تعريفات المطارات و -٥
 )Doc 7100الوثيقة رقم (

 ٢٠٠٥الربع الثالث    
 ٢٠٠٧  و٢٠٠٦ و

A 
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 األولوية دفةالمواعيد المسته  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
وحلقـات تـدريب    حلقات عملية   و  ندوات قدع -٦

 اقليمية
 A   عمل، وارشادات وتقاريروثائق  

دراسات نوعية وارشـادات بشـأن مختلـف         -٧
 خدمات المالحةجوانب اقتصاديات المطارات و

 الجوية

الوثيقة رقـم    (وتوصيات دراسات 
Doc 9562  ــم ــة رقـ ، والوثيقـ
Doc 9161( 

  A 

 الدعم الفني ٤-٤-٣

، مالحـة الجويـة والبـرامج االقليميـة    ويد البرامج األخرى في المنظمة، بما فيها برنامج ال    تز  :األهـداف
وخصوصا مجموعات التخطيط، بالمشورة والمعلومات والوثائق عـن الجوانـب التنظيميـة واالقتصـادية            

ـ   وسائل مراقبة السالمة الجوية وسدذلك ، بما في المالحة الجويةخدمات للمطارات و  ال  الثغـرات فـي مج
 .رتهاوتقديم الدعم لوضع المشاريع التعاونية والمشاريع المشتركة وادا . المالحة الجوية

 
 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 

 A   مشورة ومساعدة  التعاون الفني -١

العمل لحساب مكتـب العالقـات الخارجيـة         -٢
 واالعالم

 A   مشورة ومساعدة 

 ،يم المساعدة الى لجنة المالحـة الجويـة       تقد  -٣
 ومكتـب الشـؤون     ،وادارة المالحة الجويـة   

 ومجموعـات   ، والمكاتب االقليميـة   ،االقليمية
 التخطيط االقليمية

 A   مشورة ومساعدة وارشادات 

مشــورة ومســاعدة وارشــادات   انشاء مشاريع تعاونية وادارتها  -٤
 وتقارير

  A 

 ٢٠٠٥الربع األول     تقرير  لمجلساالسهام في التقرير السنوي ل  -٥
 ٢٠٠٧  و٢٠٠٦ و

A 

عـالم الطيـران    " الدوري   الكتاباالسهام في     -٦
 "المدني

 ٢٠٠٥الربع األول     تقرير 
 ٢٠٠٧  و٢٠٠٦ و

B 
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 )JF(التمويل المشترك  :برنامج ٥-٣

ــائل  المســـ
 والتحديات

ترتيبـات   افية للتمويل المشـترك أو    تيبات اض  وامكانية اعداد تر   اتفاقية شيكاغو تطبيق الفصل الخامس عشر من      
 .ها وتمويلوتجديدها المالحة الجويةتجهيزات وخدمات تعاونية أخرى بشأن تقديم 

 الدانمركي وااليسلندي، والترتيبات التمويلية المشـتركة  ناالتفاقا(ادارة وتحديث ترتيبات التمويل المشترك الراهنة   
، وذلـك  )باألقمار الصناعيةالمالحة الجوية يع معلومات توزنظام المشاركة في تكاليف   لنظام رصد العلو، واتفاق     

 .منطلق االلتزامات التعاهديةمن 
التخطيط االقليمية بمفهوم التمويل المشترك بوصفه وسيلة لتمويل تجهيـزات          المعنية ب مجموعات  التعريف الدول و  

 .المالحة الجويةوخدمات 
 وأاقتصـادية    وأشترك في الحاالت التي تستحق ذلك ألسباب فنية         الترويج للمزيد من تطبيقات مفهوم التمويل الم      

 .سياسية، مثل الترتيبات متعددة الجنسيات
  

، مثل العمل بعناصر اضافية مـن   التمويل المشتركاالستجابة للتغيرات الفنية واالقتصادية التي تؤثر على ترتيبات   األهداف
 . ، والتقلبات القوية في الحركة الجويةركة الجويةالحادارة /نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع

 .تحديث وتطوير االرشادات الراهنة في مجال التمويل المشترك
تقديم المساعدة الضرورية بكاملها وتقديم المشورة الى الدول ومجموعات التخطيط االقليمية بشأن المسـائل التـي     

 .يم وصياغة مشاريع االتفاقات وما الى ذلك عمليات التقي اجراءتخص التمويل المشترك، بما في ذلك
 

 ٢-، و٦-د :خطة العمل االستراتيجيةفي العالقة باألنشطة الرئيسية 
 

 مؤشرات األداء  ٢٠٠٧ عام بحلول نهايةالنتائج المتوقعة  
فعالة التفاقي التمويل المشترك المعقودين مـع       الدارة  اال )أ

همـا حسـب    وملحقاتهما  الدانمرك وأيسلندا وتحديثهما    
 .الحاجة

احترام المهل الزمنية السـنوية المنصـوص عليهـا فـي            
مقدمـة  ارتياح الحكومات المتعاقـدة والـدول       االتفاقين، و 

 التمويلوأعضاء مجلس االيكاو ولجنة     الخدمات والمنتفعين   
 .المشترك

 رصـد   فعالة لترتيبات التمويل المشترك لنظام    الدارة  اال )ب
 .ةوتحديثها حسب الحاج،  شمال األطلنطيالعلو فوق

 .والمنتفعينارتياح الحكومات المتعاقدة  

قديم خدمات الدعم الفعالة الدارة اتفاق المشـاركة فـي     ت )ج
األقمـار  توزيع معلومات المالحة الجوية ب    تكاليف نظام   

 .، واسترداد تكاليف هذه الخدماتالصناعية

دمات، مقدمة الخ ارتياح الحكومات المتعاقدة المعنية والدولة       
ونسبة تكاليف نظام توزيع المعلومات باألقمار الصـناعية        

 .المحصلة في حينها من أطراف االتفاق
ني داخل االيكاو   توفير المعلومات الضرورية والدعم الف     )د

لدول المتعاقدة ومجموعات التخطيط    لوخاصة  (وخارجها  
تجهيزات ل التمويل المشترك  عن مسائل )  االقليمية والتنفيذ
 .ة الجويةالمالح

حسبما يتبـين مـن     الدعم الفني   طالبي المعلومات و  ارتياح   
والتطبيقات الجديدة التي قد تسفر عنها المشاريع       . همتعليقات

 .المشتركة

  عن الميزانيةالموارد الخارجة
 )بآالف الدوالرات األمريكية (أنشطة التمويل المشترك

 المعتمدة ةالميزاني الميزانية الفعلية المعتمدة الميزانية

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

١ ٧٦٨ ٦٠١ ٥٩١ ٥٧٦ ٤٨١ ٤٢٢ ١ ١٣٧ ٣٩٠ ٣٧٩ ٣٦٨ 
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 ادارة البرنامج ١-٥-٣
 وبشـؤون   هتنسيق المسائل االدارية المتعلقـة بتنفيـذ       . البرنامجهذا  د ومراقبة تنفيذ    تخطيط واعدا   :األهـداف

يم الدعم المحافظة على المستويات العالية من الخبرة التخصصية والوعي بتطورات الصناعة وتقد . لعاملين فيها
 .سكرتاريةالعلى شكل أعمال 

 ادارة اتفاقي التمويل المشترك الدانمركي وااليسلندي ٢-٥-٣
وتنسـيق   . االضافيةاالستثمارية  ية والنفقات   تحليل التكاليف التقدير   . اعداد تحليل موجز للتكاليف     :األهـداف
تقييم الجوانب   . اجعي الحسابات عن أي مشكلة محددة     تقديم المعلومات لمر   . التكاليف الفعلية حسابات  مراجعة  

مدفوعات الى  الالرسال  الترتيب   .  االنتفاع  اشتراكات الدول ورسوم   تحديد . قدمةالمالية والفنية لالقتراحات الم   
 . تحديث مرفقات االتفاقين   .  اليفاد بعثات للتفتيش في الموقع      الترتيب  .استثمار األموال  . الدول وتحصيلها منها  

 .ات لجنة التمويل المشترك والمجلستقديم الخدمات الى اجتماع
 

 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
تحليل التكاليف الفعلية ومراجعتها والموافقـة       -١

 عليها
ــل ثــائق و  عمــل للجنــة التموي

المشترك، وتقارير مقدمـة الـى      
 المجلس

  A 

تحليل واعتماد التكاليف التقديريـة السـنوية         -٢
 وغيرهاالمقترحة النفقات الرأسمالية االضافية و

ــل ثــائقو   عمــل للجنــة التموي
المشترك وتقـارير مقدمـة الـى       

 المجلس

  A 

ــل عمــلثــائق و  تقييم المسائل المالية والفنية -٣  للجنــة التموي
المشترك وتقـارير مقدمـة الـى       

 المجلس

  A 

ــل ثــائقو  تحديد االشتراكات السنوية ورسوم االنتفاع -٤  عمــل للجنــة التموي
المشترك وتقـارير مقدمـة الـى       

 حساباتكشوف المجلس و

  A 

المدفوعات الى الدول مقدمة الخدمات     ارسال   -٥
 وتحصيل المدفوعات من الحكومات المتعاقدة

وكشوف رسائل موجهة الى الدول      
 حسابات

  A 

ــل ثــائق و  ايفاد البعثات واجراء التفتيش في الموقع -٦ عمــل للجنــة التموي
المشترك وتقـارير مقدمـة الـى       

 المجلس

  A 

ــل و  تعديل مرفقات اتفاقي التمويل المشترك -٧ ثــائق عمــل للجنــة التموي
تقـارير مقدمـة الـى      المشترك و 
 اقات لالتفةثمحدالحق المجلس وم

  A 

تقديم الخدمات الى لجنة التمويل المشترك والى  -٨
 المجلس

وثائق ورسائل موجهة الى الدول      
 بشأن قرارات المجلس

  A 

 التطوير والمهام الخاصةمهام  ٣-٥-٣

وضع اجراءات ومنهجيات جديدة لتوزيع تكاليف التجهيزات والخدمات التي تقدمها الـدانمرك              :األهـداف
، وتقديم المساعدة   تحضير الوثائق  . يل المشاكل المتعلقة بالمسائل االقتصادية والفنية واالدارية       تحل  .وايسلندا

 .ى المجموعات الدراسية والمؤتمراتال
 

 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
ــل  عمــل للجنــة التوثــائق وضع اجراءات ومنهجيات جديـدة لتوزيـع         -١  A حسب الحاجة موي
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 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
المشترك وتقـارير مقدمـة الـى        التكاليف

 المجلس
التحضير لعقـد المـؤتمرات والمجموعـات        -٢

 الدراسية وتقديم المساعدة اليها
 A حسب الحاجة  عمل وتقاريروثائق  

ــا -٣ ــلندياالتفاق ــدانمركي وااليس ــد ن ال  وعق
 المؤتمرات الدبلوماسية

 A حسب الحاجة   عمل وتقاريروثائق 

 طلنطية ترتيبات التمويل المشترك لنظام رصد العلو فوق شمال األادار ٤-٥-٣

النيابة عن الحكومات المتعاقدة في ادارة ترتيبات التمويل المشترك لنظام رصد العلو فوق شمال   :األهـداف
 .األطلنطي الضرورية للعمل بالحدود الدنيا المخفضة للفصل الرأسي في اقليم شمال األطلنطي

 
 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  نامجعناصر البر 

التكـاليف  كشـوف    تحضير   .جمع المعلومات  -١
 ورسـوم   ، وحساب التقديرية والتكاليف الفعلية  

 ، المـدفوعات   وادارة ،االنتفاع والمـدفوعات  
 اجتماعات وعقد

 A   عمل وتقاريروثائق  

نظام (األقمار الصناعية بتكاليف نظام توزيع معلومات المالحة الجوية  تقديم خدمات الدعم الدارة اتفاق المشاركة في         ٥-٥-٣
SADIS( 

تقديم خدمات الدعم الالزمة الدارة آلية المشاركة في تكاليف تقديم وتشـغيل وصـيانة نظـام                  :األهـداف
SADIS   د وعة االدارية المعنيـة باسـتردا   تقديم الخدمات الى اجتماعات المجم.حسب موافقة مجلس االيكاو

 .SADIS نظام تكاليف
 

 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
تقديم خدمات الدعم الى المجموعة االداريـة         -١

 . SADISالمعنيـة باسـترداد تكـاليف نظــام    
تحضير كشوف التكاليف التقديرية والتكـاليف      

حساب االشتراك السنوي المقرر على     . الفعلية
 اركةكل دولة مش

 A   عمل وتقارير ثائق و 

 الدعم الفني ٦-٥-٣

سـيما   بما فيها برنامج المالحة الجويـة والبـرامج االقليميـة ال          (تزويد البرامج األخرى في المنظمة        :األهـداف
والدول المتعاقدة والمنظمات الدولية األخرى بالمشورة والمعلومـات والمـواد   )  االقليميةمجموعات التخطيط والتنفيذ 

 .االيضاحية عن المسائل المتعلقة بالتمويل المشترك
 
 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 

تقديم المسـاعدة الى مجموعـات التخطيـط      -١
ال سيما مجموعة التخطيط الخاصة لشـمال       (

 )ومجموعاتها الفرعيةاألطلنطي 

 A    عملووثائقارشادات  
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 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
ـ ـالعمـل لحس  -٢ ة الجويـة،  ـاب ادارة المالح

واالدارة القانونية، ومكتب العالقات الخارجية     
 واالعالم، ومكتب الشؤون االقليمية، وغيرها

 A   ارشادات ومساعدة 

 ٢٠٠٥الربع األخير     تقرير  االسهام في التقرير السنوي للمجلس -٣
 ٢٠٠٧  و٢٠٠٦ و

A 

تقديم المساعدة الى الدول والمنظمات الدولية       -٤
 خرىاأل

 A   ارشادات ومساعدة 

 )ENV(حماية البيئة  :برنامج ٦-٣
المســــــائل 

 والتحديات
 . الناجمة عن ضوضاء الطائراتلالشواغ
) تغير المناخ وما الى ذلك    ( الناجمة عن تأثير انبعاثات محركات الطائرات على الغالف الجوي العالمي            لالشواغ

 ).حلية وما الى ذلكنوعية الهواء في المناطق الم(ذلك على األرض كو
 .وما ينطوي عليه من فوائدفي المستقبل لنقل الجوي االحاجة الى توخي توازن مالئم بين هذه المخاوف ونمو 

  
تقديم الدعم االداري للجنة حماية البيئة لتسهيل أعمالها على مسائل ضوضاء الطـائرات وانبعاثـات محركـات                 األهداف

.  تصادية واالحصائية والتنبؤات والبيانات األخرى الالزمة للجنة حمايـة البيئـة    تقديم المعلومات االق  .  الطائرات
غازات  تخفيض انبعاثات  بشأنضبط االتصال بهيئات صنع القرار التابعة التفاقية األمم المتحدة بشأن تغير المناخ

المشاكل البيئية المرتبطة   د  المعنية بتحدي األخرى  االتصال بالمنظمات الدولية     ضبط    .الدفيئة من الطيران الدولي   
ات الصادرة عن االيكاو بشأن البيئة، ونشرها دشار  تجديد اال. بشأنهاصنع القرار وببانبعاثات محركات الطائرات

 . حماية البيئةعلىل األمانة العامة اعمأ تنسيق  .تشجيع الوعي باألنشطة البيئية التي تمارسها االيكاو.  على الدول
 

 ٥-ه :خطة العمل االستراتيجيةفي ة الرئيسية العالقة باألنشط
 

 مؤشرات األداء  ٢٠٠٧ عام بحلول نهايةالنتائج المتوقعة  
مستوى مالئم من الدعم الذي تقدمه األمانة العامة الـى           )أ

 .لجنة حماية البيئة
 .ارتياح أعضاء لجنة حماية البيئة في اجتماعها السابع 

ـ     )ب ة الجويـة وأسـاطيل   تقديم معلومات منقحة عن الحرك
 .الطائرات الى لجنة حماية البيئة

توفير المعلومات في حينها لالجتماع السابع للجنة حمايـة          
 .البيئة

التنسيق األوثق مع اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشـأن        )ج
تغير المناخ، بما في ذلك تقديم تقارير منتظمة عن أنشطة 

 .طائراتااليكاو في مجال انبعاثات محركات ال

 .عدد التقارير الصادرة في هذه الفترة الثالثية 

مساعدة عملية اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغير         )د
المناخ على تحديد كميات انبعاث غازات الدفيئـة مـن          

 .الطائرات

ملية اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشـأن تغيـر         ارتياح ع  
 .المناخ

 الميزانية العادية
 )بآالف الدوالرات األمريكية(ارد المو

 المعتمدةالميزانية  الميزانية الفعلية الميزانية المعتمدة

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 

المجموع 
٢٠٠٢-

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠٤ 

المجموع 
٢٠٠٥-

٢٠٠٧ 
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١ ١٤١ ٣٨٧ ٣٨١ ٣٧٣ - - ٦٦٥ ٢٢٨ ٢٢٢ ٢١٥ 
 ادارة البرنامج والتنسيق بين االدارات ١-٦-٣

تنسيق الجوانب متعددة التخصصـات مـع االدارات األخـرى    .  تخطيط واعداد ومراقبة تنفيذ البرنامج     :فاألهـدا
المحافظة على .  الجوانب االدارية المتعلقة بتنفيذ هذا البرنامج وشؤون موظفيهتنسيق .  والسيما ادارة المالحة الجوية

وتقديم الدعم علـى شـكل أعمـال        .  جدة في الصناعة  مستويات عالية من الخبرة المهنية والوعي بالتطورات المست       
 .السكرتارية

 تقديم الدعم والمعلومات الى لجنة حماية البيئة ٢-٦-٣

االسـهام فـي   .  تقديم قواعد البيانات االحصائية والتنبؤات.  تقديم الدعم االداري الى لجنة حماية البيئة       :األهـداف
 .ية المتعلقة بالضوضاء وبانبعاثات المحركاتتحليل اآلثار االقتصادية للخيارات السياس

 
 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 

 A نشاط مستمر  توفير أمين للجنة حماية البيئة  الدعم االداري -١

تنبؤات محدثة بالحركـة الجويـة        تطوير قواعد البيانات والتنبؤات -٢
رير وأساطيل الطـائرات، وتقـا    

مقدمة الى االجتماع السابع للجنة     
 حماية البيئة

، نشــاط مســتمر  
واالجتمـاع السـابع   

 للجنة حماية البيئة

A 

 A نشاط مستمر  الحاجةاالسهامات، حسب   قتصادية لخيارات السياساتال ااآلثار -٣

 ضوضاء الطائرات ٣-٦-٣

: راج في الملحـق السـادس عشـر، المجلـد األول    تحديد القواعد والتوصيات الدولية التي تستحق االد     :األهـداف
ضوضاء الطائرات، وتنسيق تجهيز هذه المواد مع ادارة المالحة الجوية، وذلك على أساس أعمال لجنة حماية البيئة                 

نشر ارشادات االيكاو من .  تجديد ارشادات سياسات االيكاو بشأن ضوضاء الطائرات.  في مجال ضوضاء الطائرات
 . عن اعادة ترخيص الطائراتحلقات عملية عن النهج المتوازن للسيطرة على الضوضاء و عمليةحلقاتخالل عقد 

 
 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
تعديالت للمجلد األول من الملحق       قواعد وتوصيات دولية -١

 السادس عشر
 A ٢٠٠٥الربع األخير  

سياسـات بشـأن الـنهج      تجديد ارشـادات ال    -٢
 )Doc 9829(المتوازن 

بعد االجتماع السابع     نصوص محدثة حسب االقتضاء 
 للجنة حماية البيئة

A 

 B ندوتان في كل سنة  حلقات عملية  نشر ارشادات االيكاو -٣

 انبعاثات محركات الطائرات ٤-٦-٣

انبعاثات : في الملحق السادس عشر، المجلد الثاني     تحديد القواعد والتوصيات الدولية التي تستحق االدراج          :األهـداف
محركات الطائرات، وتنسيق تجهيز هذه المعلومات مع ادارة المالحة الجوية، وذلك على أساس أعمال لجنة حماية البيئة 

القيام بالبحوث والتحاليل عن التدابير القائمة علـى آليـات السـوق لخفـض     .  في مجال انبعاثات محركات الطائرات   
 عن حلقات عمليةنشر ارشادات االيكاو عن طريق عقد .    تجديد ارشادات سياسات االيكاو بشأن االنبعاثات.نبعاثاتاال

 .التدابير التشغيلية
 
 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
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 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
تعديالت للمجلد الثاني من الملحق       قواعد وتوصيات دولية -١

 رالسادس عش
 A ٢٠٠٥الربع األخير  

تحليل وبحوث بشأن التدابير القائمة على آليات  -٢
 السوق

 A   وثائق ومشورة ومساعدة 

بعد االجتماع السابع     الحاجةنصوص محدثة حسب   تجديد ارشادات السياسة بشأن التدابير الطوعية -٣
 للجنة حماية البيئة

A 

 B  في كل سنةقةحل  حلقات عملية  نشر ارشادات االيكاو -٤

 الدعم الفني ٥-٦-٣

برامج المنظمة األخـرى     الخاصة بحماية البيئة، ل    تقديم المشورة والمعلومات والمواد الالزمة للعروض       :األهـداف
ضبط االتصال بالهيئات المسؤولة عن أهم أعمال التقييم العلمي عن تغير المناخ وطبقة             .  والدول والمنظمات الدولية  

سيما الى عمليـة   تعلق بتأثير انبعاثات محركات الطائرات، وتقديم الدعم الى عمليات صنع القرار، وال          األزون فيما ي  
 .تشجيع الوعي بمشاركة االيكاو في حماية البيئة.  اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ

 
 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
 B   مشورة ومساعدة  التعاون الفني -١

أعمال لصالح ادارة المالحة الجويـة واالدارة     -٢
القانونية ومكتب العالقات الخارجية واالعالم     

 ومكتب الشؤون االقليمية وغيرها

 B   ارشادات ومساعدة 

 ٢٠٠٥الربع األخير     تقرير  تقديم معلومات لتقرير المجلس السنوي -٣
 ٢٠٠٧  و٢٠٠٦ و

A 

ضبط االتصال بالهيئات العلمية التابعة لألمـم     -٤
 المتحدة وهيئات صنع القرار

تقارير مقدمة الى هيئـات األمـم        
المتحدة حسب الطلب، ومشـورة     
مقدمة الى اتفاقية األمم المتحـدة      
االطارية بشأن تغير المناخ حول     

 تحديد كميات انبعاثات الطائرات

  A 

 B   مشورة ومساعدة  ةضبط االتصال بالهيئات الصناعي -٥

 B   عروض ومقاالت  تشجيع الوعي -٦
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  )STA(االحصاءات  :برنامج ٧-٣

ــائل  المســـ
 والتحديات

لصالح الدول والمنظمة، من أجل تسهيل وتحسين اجراءات         في حينها وباستمرار     على الخط ضمان توافر البيانات    
 .التخطيط وصنع القرار

مثـل  ( الدول والمنظمة    احتياجات برنامج احصاءات االيكاو وتتعلق بتغير       تجديد المعلومات التي تجمع من خالل     
 ).المسائل األمنية

 تشغيل شركات الطيران والمطارات وتجهيزات المالحة الجوية من الحكومات الـى الهيئـات   مسؤوليةازدياد نقل  
الى االيكاو طبقا ألحكـام  المستقلة أو المخصخصة يجعل من األصعب على بعض الدول تقديم التقارير االحصائية  

 . من اتفاقية شيكاغو٦٧والمادة ) ج (٥٥والمادة ) ط (٥٤المادة 
 قواعدها لو كانتالتشجيع على استخدام قاعدة البيانات االحصائية الشاملة لتستعملها الدول والمنظمات االقليمية كما 

 .ء برامج خاصة بها لجمع البياناتانشابسبب قلة الموارد هي، ال سيما الدول والمنظمات التي ال تستطيع 
بطريقـة  التي تقدم الى الدول، وذلك بانشاء وتنفيذ اجراءات تلقائية لتقييم البيانات            النقل الجوي   ءات  تحسين احصا 

 . الهيئات التي تقدم تقاريرها في مواعيد متأخرة والهيئات التي ال تستطيع تقديم تقاريرهالمساعدةتقديرية 
  

المطارات الدولية وخدمات شركات الطيران التجارية ون في حينها عاحصاءات عالمية تجهيز ونشر ليل وجمع وتح األهداف
.  احصائية الهيئات التي ال تقدم تقارير    تقديرية نيابة عن    بيانات  اعداد  . المالحة الجوية والطائرات المدنية المسجلة    

ادارة وتجديد قاعدة البيانات االحصـائية الشـاملة   . االنترنتشبكة على   ااحصاءات الطيران المدني الكتروني   نشر  
 عن احصاءات  بتقديم تقارير مؤقتة على االستفساراتالرد. الجديدة، وفتحها بطريقة مراقبة الطالع الدول المتعاقدة

سئلة استخدام قاعدة البيانات االحصائية الشاملة الجديدة للرد على األ .، وذلك بهدف زيادة االيراداتالطيران المدني
تقديم الدعم الى الدول والناقلين الجويين ومقدمي الخدمات . عن قياس األداءالطيران المتزايدة التي ترد من مجتمع 

من أجل تقييم الفوائد االقتصادية لالقتراحات التي تستجد في عدة مجاالت مثل أمن الطيران، والمالحـة الجويـة،     
دعم الفني الى مكاتب االيكاو وخارج المنظمة بشأن احصاءات الطيران     تقديم ال . حماية البيئة ووالتخطيط االقليمي،   

 .المدني
 

 ٥-، ز١-، و٥-ه ،٢-ه، ١-ه ،١-، د١-ب :خطة العمل االستراتيجيةفي العالقة باألنشطة الرئيسية 
 

 مؤشرات األداء  ٢٠٠٧ عام بحلول نهايةالنتائج المتوقعة  
 في المائـة مـن جميـع النمـاذج          ٨٠من  مأخوذة  بيانات    . حينهاتوافر البيانات االحصائية على الخط في )أ

االحصائية للنقل الجوي تصبح جاهزة علـى الخـط فـي           
 . يوم عمل من استالمها٢١غضون 

اطالع الدول المتعاقدة على احصاءات االيكـاو       تحسين   )ب
 .مباشرةعلى الخط 

تحسين توقيت الحصول على البيانات االحصائية من الدول         
 .قدةالمتعا

ثالثة  في غضون     في المائة من االستفسارات    ٨٠الرد على     .الرد على االستفسارات الخارجيةاالسراع في  )ج
 .أيام عمل

 .زيادة مشاركة الدول في برنامج االيكاو االحصائي  .زيادة وعي الدول ببرنامج االيكاو االحصائي )د
عموم ى االيكاو االحصائي علزيادة الوعي العام ببرنامج  )ه

 .الجمهور
من األطراف ) اليراداتوا(زيادة عدد االستفسارات الخاصة  

 .األخرى
 الميزانية العادية

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 المعتمدةالميزانية  الميزانية الفعلية الميزانية المعتمدة
المجموع  ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢

ع المجمو ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢-٢٠٠٢
٢٠٠٥-



III - 26 

٢٠٠٧ ٢٠٠٤ 
٢ ٤٩٠ ٨٣٣ ٨١٨ ٨٣٩ ٨٠٨ ٧٨٠ ٢ ٩٨٥ ١ ٠٢٧ ٩٨٩ ٩٦٩ 

 ادارة البرنامج ١-٧-٣
هـي  تشجيع المزيد من مشاركة الدول فيه وقيامهـا         . تخطيط واعداد ومراقبة تنفيذ هذا البرنامج       :األهداف

لمسائل تنسيق ا. حينهابتقديم المعلومات في  وناقليها الجويين ومطاراتها ومقدمي خدمات المالحة الجوية فيها         
المحافظة على المستويات العالية من التخصص       .  وبشؤون العاملين فيه    هذا البرنامج  االدارية المتعلقة بتنفيذ  

 .سكرتاريةاليم الدعم على شكل أعمال تقد . لتطورات الفنية واتجاهات الصناعةالفني والوعي با

 احصاءات عن الناقلين الجويين ٢-٧-٣
 .نشطة الناقلين الجويين التجاريينالجة وتحليل وتصنيف ونشر احصاءات عالمية عن أ مع :األهداف

 
 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 

  قاعدة البيانات االحصائية المتكاملة  الحركة الجوية -١
 التقرير السنوي للمجلس

 
الكتاب الدوري السنوي بعنـوان     

 ن المدنيعالم الطيرا

  
 ٢٠٠٥الربع الثاني 

 ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ و
 ٢٠٠٥الربع الثاني 

 ٢٠٠٧  و٢٠٠٦ و

A 

       

  قاعدة البيانات االحصائية المتكاملة  الشؤون المالية -٢
 التقرير السنوي للمجلس

 
الكتاب الدوري السنوي بعنـوان     

 عالم الطيران المدني
 

  
 ٢٠٠٥الربع الثاني 

 ٢٠٠٧  و٢٠٠٦ و
 ٢٠٠٥ي الربع الثان

 ٢٠٠٧  و٢٠٠٦ و

A 

  قاعدة البيانات االحصائية المتكاملة  األساطيل والعاملون -٣
الكتاب الدوري السنوي بعنـوان     

 عالم الطيران المدني

  
 ٢٠٠٥الربع الثاني 

 ٢٠٠٧  و٢٠٠٦ و

A 

 A   قاعدة البيانات االحصائية المتكاملة  الحركة الجوية حسب مراحل الطيران -٤

  قاعدة البيانات االحصائية المتكاملة  جوية ومقصدهامنشأ الرحالت ال -٥
الكتاب الدوري السنوي بعنـوان     

 عالم الطيران المدني

  
 ٢٠٠٥الربع الثاني 

 ٢٠٠٧  و٢٠٠٦ و
 

A 
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 احصاءات عن المطارات وتجهيزات طرق المالحة الجوية ٣-٧-٣
 .خدمات المالحة الجويةمعالجة وتحليل وتصنيف ونشر احصاءات عالمية عن المطارات و  :األهـداف

 
 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 

  قاعدة البيانات االحصائية المتكاملة   في المطاراتالحركة الجوية -١
 التقرير السنوي للمجلس

 
الكتاب الدوري السنوي بعنـوان     

 عالم الطيران المدني

  
 ٢٠٠٥الربع الثاني 

 ٢٠٠٧  و٢٠٠٦ و
 ٢٠٠٥الربع الثاني 

 ٢٠٠٧  و٢٠٠٦ و

A 

 A    قاعدة البيانات االحصائية المتكاملة  ة المطاراتمالي -٢

تجهيـزات  الحركة الجوية المستفيدة مـن       -٣
 المالحة الجوية

 A    قاعدة البيانات االحصائية المتكاملة 

 A    قاعدة البيانات االحصائية المتكاملة  مالية خدمات المالحة الجوية -٤

 أنشطة الطيران الوطنية ٤-٧-٣
 معالجة وتحليل وتصنيف ونشر احصاءات عالمية عن معدالت سالمة الطيران والطائرات المدنية :األهـداف

  . المسجلة
 

 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
 التقرير السنوي للمجلس   السالمة الجوية -١

 
سنوي بعنـوان   الكتاب الدوري ال  

 عالم الطيران المدني

 ٢٠٠٥الربع الثاني    
 ٢٠٠٧  و٢٠٠٦ و

 ٢٠٠٥الربع الثاني 
 ٢٠٠٧  و٢٠٠٦ و

A 

 A   قاعدة البيانات االحصائية المتكاملة  الطائرات المدنية المسجلة -٢
تشجيع الدول المتعاقدة على تقديم البيانات الى        -٣

 السجل الدولي للطائرات المدنية
 A   رسائل 

 خدمات المعلومات االحصائية ٥-٧-٣

 . ت أخـرى التحديث المستمر لمكتبة احصاءات الطيران الصادرة عـن االيكـاو وعـن جهـا       :األهـداف
االسهام في ادرار ايرادات متفرقـة مـن    . واستكمال وتحديث موقع احصاءات االيكاو على الشبكة العالمية     

اعداد مواد احصائية لحسـاب  .  األطراف األخرىحقوق االطالع على االحصاءات على الخط ودفع حقوق   
 .شعبة االحصاءات في األمم المتحدة

 
 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 

 A   سجالت الكترونية  حصاءات االيكاو عن شبكة انترنتوضع ا -١

 في األمم   ءاتاعداد احصاءات لشعبة االحصا    -٢
  المتحدة

الشهرية الصادرة عن األمم النشرة  
 المتحدة

الكتاب االحصائي السنوي لألمـم     
 المتحدة

 كل ربع سنة 
 

 كل سنة

A 

 عن احصـاءات الطيـران   مؤقتةتقديم تقارير    -٣
 المدني ردا على االستفسارات

ــكات  ــارير، وديس ــوترتق ،  كمبي
 وسجالت الكترونية

  B 
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 األنشطة االحصائية تعديل وتنسيق ٦-٧-٣

التأكد من أن برنـامج   . نقيح برنامج احصاءات االيكاو بمساعدة من فريق خبراء االحصاءات    ت  :األهـداف
االيكاو االحصائي منسق بما فيه الكفاية مع البرامج المشابهة في الهيئات األخرى التابعة لألمم المتحدة وفي                

 .االياتا والمجلس الدولي للمطارات والمنظمات الدولية األخرى
 
 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  امجعناصر البرن 

 A —   عمل، وتقريروثائق  )حسب االحتياج (فريق خبراء االحصاءات -١

التعاون مع المنظمات الدولية األخـرى فـي         -٢
 مجال االحصاءات

 A   مشورة ومساعدة ومواد ارشادية 

 ارشادات بشأن احصاءات الطيران ٧-٧-٣

وبذل جهود متواصلة ومنتظمة لتحسين نوعية       . حديث دليل برنامج االيكاو االحصائي    تنقيح وت   :األهـداف
احصاءات الطيران في الدول المتعاقدة، وتشجيع االستخدام السليم لتلك االحصاءات، وذلك عن طريق عقـد       

 .حلقات دراسية اقليمية واجتماعات أخرى غير رسمية لمساعدة المكاتب االقليمية

 
 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  مجعناصر البرنا 

 A   ومواد ارشادية عمل وثائق   اقليميةحلقات عملية/ندواتعقد  -١

 التطبيقات التكنولوجية ٨-٧-٣

الترويج لقاعـدة البيانـات     .  تقديم بيانات دقيقة وفي حينها ومتاحة على الخط للدول والمنظمة           :األهـداف
اتاحة المزيد .  لكي تستخدم ملفاتها المرجعية في قواعد بيانات أخرى التي أعدتها االيكاو االحصائية المتكاملة

النقل التلقائي للمواد االحصائية بين مقدمي البيانات .  من االطالع المباشر على هذه القاعدة للدول والمنظمات
 .والمنتفعين باالحصاءات الجاهزةواألمانة العامة 

 
 األولوية المواعيد المستهدفة  لنواتج والمراجعا  عناصر البرنامج 

تجديد المراجع االلكترونية لقاعـدة البيانـات        -١
 االحصائية المتكاملة 

 —   A 

على احصاءات االيكاو   اطالع الدول المتعاقدة     -٢
 مباشرة على الخط

البيانــات لــى قاعـدة  اطـالع ع  
 االحصائية المتكاملة

  A 

ير والبيانات التي    وتنفيذ مزيد من التقار    اعداد -٣
 تنشر على أشـكال الكترونية، ومراقبة جودة      

 البرنامج االحصائي

أقــراص وسـجالت الكترونيــة،   
متضامة بذاكرة القـراءة فقـط،       

  كمبيوترديسكاتو

  A 

لالستفسـارات  (استحداث تطبيقـات جديـدة       -٤
والتجارة االلكترونية واعداد احصاءات تقديرية 

ال تقـدم   للهيئـات التـي     محل االحصـاءات    
لدعم قاعدة البيانات االحصـائية     ) احصاءاتها

 المتكاملة

 C   تطبيقات كمبيوتر 
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 م الفنيالدع ٩-٧-٣

توفير المشورة والمعلومات ومواد العروض عن المسائل االحصائية لبرامج المنظمة والـدول              :األهـداف
 . ورابطات شركات الطيرانوالمنظمات الدولية األخرى بما فيها هيئات الطيران المدني االقليمية

 
 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 

 A   مشورة ومساعدة  التعاون الفني -١

العمل لحساب ادارة النقـل الجـوي ومكتـب        -٢
العالقات الخارجية واالعالم ومكتب الشـؤون      

 االقليمية وغيرها

ــرات   ــاعدة، ونش ــورة ومس مش
 اخبارية

  A 

 ٢٠٠٥الربع الثاني   ريرتق  االسهام في التقرير السنوي للمجلس -٣
 ٢٠٠٧  و٢٠٠٦ و

A 

 مـن   ٢٤مساعدة في تنفيذ المادة       العمل مع االدارة القانونية -٤
توحيد بعض قواعد النقـل     اتفاقية  
 )١٩٩٩مونتريال  (الدوليالجوي 

  A 

ـ      -٥ ات الطيـران  تقديم المساعدة الى الدول وهيئ
ياتا والرابطات االقليميـة    واألالمدني االقليمية   
 لشركات الطيران

 A   مشورة ومسـاعدة ومواد ارشادية 

 )FAL(التسهيالت  :برنامج ٨-٣
ــائل  المســـ

 والتحديات
برنامج التسهيالت، تتضمن اعداد   في  عناصر جديدة   ادراج  ) ٩المشروع رقم   (تقتضي خطة االيكاو ألمن الطيران      

ت التقييمية الستكمال األعمال التي تمت في اطار برنامج أمن الطيران، والمشاركة األدلة والبرامج التدريبية واألدوا
 .الفعالة أيضا في المشاريع المشتركة بين التسهيالت وأمن الطيران

يرتبط بـذلك   وما -الزيادة الكبيرة في مطالبة الدول المتعاقدة باعداد أدوات لتحسين أمن وسالمة وثائق السفر      ان  
 .وثائق السفر المقروءة آليابشأن رشادات االلمواصفات وااعداد المزيد من  أصبحت تقتضي –ود انهاء الحدمن 

بالنظر الى التحديات العالمية في مجال أمن الحدود، والترابط الوثيق بين كفاءة نظم تخليص البضـاعة الجويـة                  
ات التعاون الدولي الراهنة للمواظبـة  االستمرار في دعم مستويال بد من    القدرة االقتصادية للدول النامية،      تحسنو

 .على تحديث الملحق التاسع والوثائق ذات الصلة
 

 ."اوثائق السفر المقروءة آلي " Doc 9303، والوثيقة "التسهيالت" وتجديد نصوص الملحق التاسع مراجعة  األهداف
ات الدولية الواردة في الملحق التاسع انشاء نظام شامل لضمان الجودة، من أجل تقييم ومتابعة تنفيذ القواعد والتوصي

 .والمواصفات الموضوعة لوثائق السفر المقروءة آليا
اظهار االيكاو بوصفها المدافع عن مصالح الطيران المدني فيما يتعلق بانهاء اجراءات الحدود التي تباشرها الدول        

 .والمنظمات الدولية األخرى
 

 ٨-ه، ٦-ه، ٣-ه، ٢-ه، ٢-، ب١-، ب٥-، أ٢-أ :االستراتيجيةخطة العمل في العالقة باألنشطة الرئيسية 
 
 مؤشرات األداء  ٢٠٠٧ عام بحلول نهايةالنتائج المتوقعة  
انجاز دورة واحدة أو أكثر من دورات تحديث وتعـديل           )أ

 .الملحق التاسع
 .نشر تعديل كبير أو طبعة جديدة للملحق التاسع 
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 مؤشرات األداء  ٢٠٠٧ عام بحلول نهايةالنتائج المتوقعة  
ر المقروءة آليـا  تحديث وتعديل مواصفات جوازات السف    )ب

 .ووثائق السفر الرسمية
، Doc 9303نشر طبعة جديدة من الجزء الثالث من الوثيقـة    

وانجاز مسودة طبعة جديدة من الجزء األول مـن الوثيقـة           
Doc 9303تم اعداد معظمها . 

انجاز العمل على دليـل التسـهيالت وأدوات ضـمان           )ج
 .الجودة

 . المساعداتاستخدامبنشر دليل التسهيالت، وقيام الدول  

تنظيم ندوات وحلقات عملية ودعم دورات التدريب على         )د
 .أمن الطيران والتسهيالت

 وتقييمها لها على أنها مفيدة مشاركة الدول في هذه الدورات  
 .جدا

الحصول على التزام عالمي بتنفيذ وثائق السفر المقروءة         )ه
 .آليا، وتقديم العون الى الدول حسب االقتضاء

تصـدر   ٪٩٥ و ٪٩٠ تتراوح بين    الدول المتعاقدة من   نسبة 
جوازات سفر مقروءة آليا أو تصبح بصدد شراء المعـدات         

 .٢٠٠٧ نهاية عام  في موعد أقصاهالالزمة الصدارها
اعداد دراسات منهجية لتقييم مدى تنفيذ الدول للملحـق          )و

 .التاسع
الدوليـة  دراسات فنية لتقييم مدى تنفيذ القواعد والتوصيات         

 .المتعلقة باألمن، وذلك في نخبة من الدول التي تتطوع بذلك
 الميزانية العادية

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 المعتمدةالميزانية  الميزانية الفعلية الميزانية المعتمدة

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

١ ١١٧ ٣٧٩ ٣٧٤ ٣٦٤ ٢٨٢ ٢٤٦ ٩٣٣ ٣٣٠ ٣٠٥ ٢٩٨ 
  عن الميزانيةالموارد الخارجة

 )بآالف الدوالرات األمريكية (خطة عمل أمن الطيران
 المعتمدة الميزانية الفعليةالميزانية   المعتمدةالميزانية

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

٩٦٢ ٣٢٧ ٣٢٢ ٣١٣ ٦٥ ٢٤ ٣٨٦ ١١٨ ١١٤ ١٥٤ 

 ادارة البرنامج ١-٨-٣

تخطيط واعداد ومراقبة تنفيذ هذا البرنامج، وتنسيق المهام االدارية المتعلقـة بتنفيـذه وبشـؤون               :األهداف
المحافظة على المستويات العالية من التخصص الفني والوعي بالتطورات الفنية واتجاهـات             . العاملين فيه 

 .سكرتاريةالتقديم الدعم على شكل أعمال  . عةالصنا

  واالجراءات الدوليةظمن الوثائق والتطوير ٢-٨-٣

تطوير مواصفات وثائق السفر المقروءة آليـا والـنظم         .  لملحق التاسع مالئمة ل  التتعدياعداد    :األهـداف
 .ييماصدار تقارير فنية جديدة وأدلة وبرامج تدريبية وأدوات التق.  المرتبطة بها

 

 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
التسـهيالت،  خبراء  تقارير فريق     اعداد التعديالت المناسبة للملحق التاسع -١

 لملحق التاسعاتنقيح و
 ٢٠٠٦الربع الثالث    

 ٢٠٠٧ و
A 
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 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
 وثائق السفر المقروءة آليـا    تحديث مواصفات    -٢

 والنظم المرتبطة بها
ــ  ــة طبع ــن الوثيق ــدة م ات جدي

Doc 9303وتقارير فنية  
 ٢٠٠٥الربع األخير  

 ٢٠٠٧الربع الثالث 
A 

في أمن الطيران، ومناهضـة     التسهيالت  دور   -٣
  وتزييف وثائق السفرالهجرة غير القانونية

تنقيح الملحق التاسـع والوثيقـة        
Doc 9303       وما يتعلق بهمـا مـن 

 مواد ارشادية

، ٢٠٠٦الربع األول  
 ٢٠٠٧األخير الربع 

A 

اعداد أدلة وبـرامج تدريبيـة وأدوات تقيـيم          -٤
 للملحق التاسع

،  ومواد مرجعيـة   ،قائمة مراجعة  
 ومواد ارشادية

 ٢٠٠٥الربع الثالث  
 ٢٠٠٧ و

B 

اعداد أدلة وبرامج تدريبية وأدوات تقييم للوثيقة  -٥
 Doc 9303رقم 

،  ومواد مرجعيـة   ،قائمة مراجعة  
 ومواد ارشادية

 ٢٠٠٥لث الربع الثا 
 ٢٠٠٧ و

B 

  واضافته ومواصفات وثائق السفر المقروءة آلياالملحق التاسعتجديد  ٣-٨-٣

تنفيذ قاعدة بيانات اليداع .   واعدادها للنشرDoc 9303تعديالت الملحق التاسع والوثيقة رقم تجهيز   :األهداف
 .يلها ونشرهابالغات الدول عن اختالف قواعدها الوطنية عن قواعد الملحق التاسع وتحل

 

 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
 ونشر االختالفات عن أحكام الملحـق        متابعة -١

 التاسع
 A الحاجةحسب   اضافات للملحق التاسع 

االبالغ االلكتروني عن االختالفات عن أحكام       -٢
 الملحق التاسع

 B ٢٠٠٦الربع األخير   قاعدة بيانات 

تنسيق مشروع االيكاو للتوقيع الرقمي علـى         -٣
 وثائق السفر المقروءة آليا

 3A ٢٠٠٦الربع األخير   تقرير فني، وبرنامج 

تنسيق االجراءات مـع المنظمـات الدوليـة         -٤
 األخرى

أو اجـراءات مشـتركة     /وثائق و  
 حديثةوسياسة 

  B 

 وتقديم المساعدة الفنية اليها لدولا تشجيع ٤-٨-٣

مساعدة الدول على تنفيذ القواعد والتوصيات والمواصفات الدولية، عن طريق عقـد النـدوات      :األهـداف
وتقييم ضمان الجودة وتوزيع المعلومات عبر موقع االيكاو على شبكة االنترنت وغيرها من أدوات االتصال           

سـهام فـي    الترويج لمذهب التسهيالت الذي وضعته االيكاو، وذلك عن طريق المشاورات واال          .  العصرية
 .مبادرات الدول والمنظمات األخرى ووسائل العالقات العامة

 

 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
 وتقييم هذا تنفيذ أحكام الملحق التاسع في الدول -١

 التنفيذ
وتقـارير،   ، ومشاورات ات،ارشاد 

 وتوصيات
 ♦B نشاط مستمر 

ئق السفر المقـروءة آليـا      تنفيذ مواصفات وثا   -٢
وتقديم المساعدة للعمل بالنظم البيومترية فـي       

 الدول

وتقـارير،   ، ومشاورات ات،ارشاد 
 وتوصيات

نشاط مستمر، حسب    
 الحاجة

B♦ 

برنامج ضمان الجودة وسالمة النظم النتـاج        -٣
 وثائق السفر المقروءة آليا

وتقـارير،   ، ومشاورات ات،ارشاد 
 وتوصيات

، ٢٠٠٦الربع األخير  
 لحاجةحسب ا

B♦ 

 عقد اجتماعات وندوات اقليميـة للتسـهيالت       -٤
ــران   ــن الطي ــتركة ألم ــروعات مش ومش

للملحـق   وتحسـينات    ،اجاتاستنت 
التاسع والوثيقة الصادرة بعنـوان     

الربع الثاني والربع  
 ٢٠٠٥األخير 

B♦ 

                                                             
 .الدول المستفيدة هي التي تمول هذا البرنامج ٣
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 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
 ٢٠٠٧  و٢٠٠٦ و وثائق السفر المقروءة آليا والتسهيالت

 .رعات من خارج الميزانية تقدم الى آلية أمن الطيران الموسعةتمول هذه األنشطة بتب ♦

 الدعم الفني ٥-٨-٣
تزويد االيكاو والجهات الخارجية بالخبرة وبالمواد الالزمة لعرض المسائل التـي تخـص               :األهـداف
 .التسهيالت

 

 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
 A   مشورة ومساعدة  يالتعاون الفن -١
العمل لحساب مكتب الشؤون االقليمية، ومكتب     -٢

العالقات الخارجية واالعالم، وادارة المالحة      
 الجوية، وغيرها

 A   مشورة ومساعدة 

 ٢٠٠٥الربع األخير   تقرير  االسهام في التقرير السنوي للمجلس -٣
 ٢٠٠٧  و٢٠٠٦ و

A 

 )AVSEC( أمن الطيران :برنامج ٩-٣
ــا ئل المســـ

 والتحديات
 التي تسـتهدف    التهديداتاعداد قواعد وتوصيات دولية ومواد ارشادية دولية جديدة لمواجهة األشكال الجديدة من             

 .الطيران المدني
 حسب التطـورات    ،تحديث الملحق السابع عشر وارشادات االيكاو والمواد التدريبية التي وضعتها         المواظبة على   

 . عمليات التدقيق التي جرت في اطار برنامج االيكاو العالمي لتدقيق أمن الطيرانالدروس المستفادة منوالجديدة 
تدقيق أمـن الطيـران،   لانتهاء بعثات التدقيق التي أوفدتها االيكاو     فور  مساعدة الدول من خالل آلية أمن الطيران        

 .وتنسيق مشاريع أمن الطيران طويلة األجل مع ادارة التعاون الفني
لتقارير عن االختالفـات    الحرص على وصول ا   ، و  على نطاق أوسع   لملحق السابع عشر  اتنفيذ  ى  الدول عل تشجيع  
 .بانتظام

ضمان التنسيق الوثيق والتكافل بين برنامج أمن الطيران وبرنامج التسهيالت في عدة مجـاالت مثـل القياسـات                  
 .وتذليل الصعوبات التي تواجه الركابالبيولوجية ووثائق السفر 

، واتباع نهج مستمر سواء     يركز على االهتمام بمسائل أمن الطيران بعد وقوع الحوادث الكبيرة          اه الذي تغيير االتج 
  .في الدول أو في االيكاو

  
شطة المنظمة في مجـال أمـن       وتخطيط وتطوير وتنسيق أن   . تحديث الملحق السابع عشر والوثائق ذات الصلة به        األهداف

لمعلومات المتوفرة عن تنفيذ تدابير األمـن،       المواظبة على تحديث ا    . الطيران وتنفيذ خطة االيكاو ألمن      الطيران
، بالمكاتـب االقليميـة   ضبط االتصـال      . متابعة البحوث االنمائية واالبتكارات التكنولوجية     . وتحديث االرشادات 

مشـورة  على شكل ول تقديم المساعدة الى الد   .الوقائع التي حدثت مؤخرا ومتابعة اجراءات االبالغ عنها       ليل  وتح
عن تنظيم أمن الطيران وتقنياته، واجراء دراسات وتقييمات سرية، وتنسيق احتياجات التدريب، وتخطيط وتنفيـذ               

 تقدم تبرعات لدول والمنظمات التي يحتمل أن باضبط االتصال .  فرعيةة اقليمية واقليميةعمليوعقد ندوات وحلقات 
البحث عن تبرعات مالية وفنية  . ل والتنسيق معها، والتفاوض معها على التموي األطرافة أو اقليمية أو متعددةثنائي األهداف

وتقـديم المسـاعدة    تطوير وتحديث برنامج االيكاو للتدريب على أمن الطيران، وتخطيط           . هذا البرنامج لومادية  
اللجنة المعنية  المجلس، و تقديم خدمات الدعم الى     . لتدريب موظفي أمن الطيران الحكوميين وغيرهم من الموظفين       

مجموعة االختصاصيين المؤقتـة المعنيـة بالكشـف عـن     ، و وفريق خبراء أمن الطيران،بالتدخل غير المشروع  
تقديم الدعم الى ادارة التعاون الفني وادارة   . الهيئات الفنية األخرى  ، و لمتفجراتل واللجنة الفنية الدولية     ،المتفجرات
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ضبط االتصال والوثيق بالهيئات الدولية، وذلك من خالل تبادل المواظبة على  . خرىالمالحة الجوية واالدارات األ   
 .والمعلومات المشورة

 
 ٣-، ز٢-، ز٢-ه، ٢-، ب١-، ب٥-أ :خطة العمل االستراتيجيةفي العالقة باألنشطة الرئيسية 

 

 مؤشرات األداء  ٢٠٠٧ عام بحلول نهايةالنتائج المتوقعة  

النسبة المئوية للقواعد القياسية التي تم تنفيذها في الدول كما    . الملحق السابـع عشروتوصيات تحسين تنفيذ قواعد )أ
والتي ينبغي  (تقارير تدقيق أو تقييم أمن الطيران       ظهر من   ت
 .) في المائة سنويا١٥ و ١٠ن تزيد بنسبة تتراوح بين أ

موظفي أمـن الطيـران   وخبرات وتجديد معلومات   دعم   )ب
 .والمساعدةوالتطوير  مجاالت التدريب الدائمين في

 ذات األولوية   لزاميةالنسبة المئوية ألنشطة أمن الطيران اال      
موظفو التي يديرها مباشرة وينسقها     طويلة األجل   أو  العالية  

أمن الطيران ذوي موظفي والنسبة المئوية ل. العاديالبرنامج 
 االيكـاو أنشطة برنـامج  جميع التدريب المناسب على أداء    

 في  ٧٥الى  تصل هاتان النسبتان    ينبغي أن   (من الطيران   أل
 .)المائة

بهدف تحسين فهم   المرجعية  تحسين وثائق أمن الطيران      )ج
 .وتنفيذ الملحق السابع عشر على أساس اقليمي

كل الوثائق المرجعية والتدريبية والمواد االرشـادية       اعطاء   
مكـان  الخاصة بأمن الطيران الصبغة االقليمية حسـب اال       

وترجمة . وتحديثها والمحافظة على دقتها في كل فترة ثالثية    
 .مواد أمن الطيران الى لغات االيكاو

جراءات اال العمل والتقارير ووثائقتحسين توقيت وجودة  )د
 .الداخلية والمنشورات الخارجية

والتقارير والمنشورات الخارجية التي لوثائق  النسبة المئوية ل   
في االجـراءات   لها  المحددة  لمهل الزمنية   انتهاء ا قدم قبل   ت

 .) في المائة١٠٠الى هذه النسبة ينبغي أن تصل (الداخلية 
ـ بـين بر  وثق  تنسيق أ  )ه برنـامج  امج أمـن الطيـران و     ن

 التسهيالت
زيادة الندوات المشتركة وحلقات العمل والنشر المشـترك         

 .لوثائقل

 الميزانية العادية

 )مريكيةبآالف الدوالرات األ(الموارد 
 المعتمدةالميزانية  الميزانية الفعلية الميزانية المعتمدة

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

٢ ٢٠٦ ٧٣٠ ٧٤٧ ٧٢٩ ٥٨٥ ٥٩٩ ٢ ٠٤٠ ٦٩٨ ٦٧٦ ٦٦٦ 
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 موارد الخارجة عن الميزانيةال

 )األمريكيةبآالف الدوالرات  (خطة عمل أمن الطيران
 المعتمدة الميزانية  الفعليةالميزانية  المعتمدةالميزانية

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

٨ ٦٢٠ ٢ ٩٠٣ ٢ ٨٨١ ٢ ٨٣٦ ١ ٠٥٠ ٦٦٧ ٩ ٧٤٢ ٣ ٦٠٥ ٣ ٣٩٣ ٢ ٧٤٤ 

 ادارة البرنامج ١-٩-٣

وتنسيق المسائل االدارية المتصلة بتنفيذه وبشؤون       . ة تنفيذ هذا البرنامج   تخطيط واعداد ومراقب    :األهـداف
والمواظبة علـى متابعـة االتجاهـات        . والمحافظة على المستويات العالية من الخبرة الفنية       . العاملين فيه 

 .سكرتاريةالوتقديم الدعم على شكل أعمال   .والتطورات الفنية

 التفاوضيةهيئات الدعم  ٢-٩-٣

 وتقديمها الى المجلس واللجنة المعنية بالتدخل غيـر         ،تحاليل وتقارير ودراسات  اعداد بحوث و    :هـدافاأل
المشروع وفريق خبراء أمن الطيران ومجموعة االختصاصيين المؤقتة المعنية بالكشـف عـن المتفجـرات       

لى لجنة المالحـة الجويـة،      واللجنة الفنية الدولية المعنية بالمتفجرات والمجموعات الفنية األخرى، وكذلك ا         
 .والقيام بأعمال السكرتارية الضرورية لهيئات المداوالت

 

 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
تقديم الدعم لهيئات االيكاو بشأن المسائل التي        -١

تخص أمن الطيران، بما في ذلـك المسـاعدة     
 ةعلى تمويل وتنفيذ برامج المساعد

الملحق ( ومساعدة   ، ودعم ،تحليل 
، والوثيقــة رقــم الســابع عشــر

Doc 8973(   ،ووثـائق ، ومذكرات 
 وكتب من المنظمة    عمل وتقارير 

 الى الدول

  A 

 تحديث المالحق والوثائق ذات الصلة بها ٣-٩-٣
لى تنسيق   الفرعية، والحاجة ا   هتحديث الملحق السابع عشر مع مراعاة مداوالت المجلس وهيئات          :األهـداف

اسـتالم ونشـر     . أساليب العمل واالجراءات مع األساليب واالجراءات المتبعة في الهيئات الدولية األخرى          
أحكـام  التوافق بـين   وتنسيق .  بين القواعد الوطنية وقواعد الملحق السابع عشراالختالفاتالمعلومات عن  

 الى مجموعة العمل التابعة لفريق خبراء أمن تقديم المساعدة .  الملحق السابع عشر وأحكام المالحق األخرى     
 .الطيران والمعنية بتعديل الملحق السابع عشر

 

 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
تعديالت للملحـق السابع عشـر       تحديث الملحق السابع عشر -١

 والمالحق األخرى
  A 

ـ   تنسيق القواعـد     -٢ مـع  ة  والتوصـيات الدولي
 الهيئات الدولية األخرىممارسات واجراءات 

 A   شروط أصح 

 التي  استالم وتحليل المعلومات عن االختالفات     -٣
 تخص الملحق السابع عشر

 A   نشر االختالفات 
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 االبالغ عن الوقائع وتحليلها ٤-٩-٣

وتحديث قاعدة بيانات عن جميع أفعال التدخل غير المشروع، على النحو المقرر  االبالغ  ضمان  :األهـداف
نشر المعلومات على الدول والمنظمات  . ذلكتبعا ل تعديل األنشطة    حتى يتسنى    الوقائعتحليل   . أمن الطيران 

 تحليل األشكال الجديدة التي تستهدف الطيران المدني، ومساعدة مجموعة العمل التابعـة             .الدولية والصناعة 
 .اتلفريق خبراء أمن الطيران والمعنية بالتهديد

 

 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
 A   تقارير من الدول  ضبط االتصال بالمكاتب االقليمية -١

قاعدة بيانات االيكـاو     المعلومات ل  جمع وتحديث  -٢
 عن تقارير الوقائع

 ٢٠٠٥الربع األخير      للوقائعمصنفةاحصاءات  
 ٢٠٠٧  و٢٠٠٦ و

A 

تحليــل، ومــذكرات، وأنشطـــة،   انات وتعديل األنشطةتحليل البي -٣
 ورسائل موجهة الى الدول

  A♦ 

 .تمول هذه األنشطة بتبرعات من خارج الميزانية تقدم الى آلية أمن الطيران الموسعة ♦

 االرشادات ٥-٩-٣
، وتلبيـة   خراالتي حدثت مؤ  تحليل أنشطة أمن الطيران في العالم، وصعوبات التنفيذ، والوقائع            :األهـداف

 . طلبات المجلس ولجنة المالحة الجوية واللجان وفرق الخبراء ومجموعات الدراسـة والـدول والصـناعة              
  ضبط االتصال ببرنـامج االيكـاو        .جميع االرشادات ووضعها تحت تصرف الدول     المواظبة على تحديث    

انشاء .  م االيكاو باصدار االرشادات   فيما يتعلق بنتائج التدقيق التي تستوجب قيا       العالمي لتدقيق أمن الطيران   
 . قاعدة بيانات لمعلومات أمن الطيران

 

 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
المواصفات الواردة في وثائق االيكـاو      مراجعة   -١

حماية الطيران المدني الدولي من أفعال التدخل       ل
 غير المشروع

ــادات ال  ــد االرش ــدة أو تحدي جدي
الوثيقة (االرشادات الواجب تعديلها    

 ) وغيرهاDoc 8973رقم 

  A 

الوثيقة رقـم   (تعديالت لالرشادات      الراهنةتحديث االرشادات -٢
Doc 8973وغيرها ( 

  A 

ارشادات بشأن التهديدات الجديـدة       اعداد ارشادات جديدة -٣
والمجموعات الجديـدة المسـتهدفة     

 والمتطلبات الجديدة

 ٢٠٠٥األخير  الربع   
 ٢٠٠٧  و٢٠٠٦ و

A♦ 

 .تمول هذه األنشطة بتبرعات من خارج الميزانية تقدم الى آلية أمن الطيران الموسعة ♦

 اعداد برنامج التدريب على أمن الطيران ٦-٩-٣
تحديث جميـع أجـزاء       .اعداد البرامج التدريبية القياسية كجزء ال يتجزأ من برنامج التدريب           :األهـداف

احتياجات ومالحظات الدول المستفيدة من     الخاص بأمن الطيران لتعبر أيضا عن       ج التدريبي القياسي    البرنام
هذه البرامج والتطورات التكنولوجية في مجال األمن واالتجاهات والتطورات التي تستجد في مجال التدخل              

عالمية لمراكز الشبكة ر التقوية وتطوي.  اعداد وتنظيم ندوات ألمن الطيران حسب االقتضاء      . غير المشروع 
مواكبة أحدث تكنولوجيات التدريب والتعليم المتاحة واستخدامها علـى         . أمن الطيران على  لتدريب  لااليكاو  

 .النحو السليم
 
 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
تحديث مواد التدريبب الراهنـة علـى أمـن          -١

 الطيران 
ريبية قياسية على أمـن     برامج تد  

 الطيران
 ٢٠٠٥الربع األخير    

 ٢٠٠٧  و٢٠٠٦ و
A 
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 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
رسائل موجهة  مساعدات تدريبية،     أمن الطيرانعلى تدريب جديدة لل مواد اعداد -٢

  موادوتوزيعاعتماد ، الى الدول
  A♦ 

عالمية لمراكز االيكاو   الشبكة  تطوير وتجديد ال   -٣
  أمن الطيران علىلتدريبل

دولية واجـراءات   مذكرة تفـاهم    
 تشغيل قياسية

  A 

أمـن الطيـران    على  تدريب  الجعل كل مواد     -٤
 اقليمية

، مراكز تدريب على  المواد الحالية  
 أمن الطيران تابعة لاليكاو

  A♦ 

 .تمول هذه األنشطة بتبرعات من خارج الميزانية تقدم الى آلية أمن الطيران الموسعة ♦

 حالة التكنولوجيا ومفعولها ٧-٩-٣

 الـدول   يهـا تجديد المعلومات عن معدات األمن المتاحة، وعن البحوث االنمائيـة التـي تجر             : األهـداف
الى الدول والصـناعة بشـأن شـراء        بها  تقديم المشورة   لوضع مواصفات فنية لمعدات األمن       . والصناعة

 . ف عن المتفجرات  رصد التطورات المستجدة في أجهزة الكش      . المعدات وبشأن البحوث والتطبيقات الجديدة    
  التنسيق مع برنـامج التسـهيالت ألغـراض القياسـات     .دراسة آثار هذه التطورات على الموارد البشرية 

 .البيولوجية ووثائق السفر المقروءة آليا
 

 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
فق مشورة وارشادات للدول ومرا     وضع مواصفات فنية -١

دليـل األمـن،    (التدريب االقليمية 
 )ومواد التدريب، وارشادات محددة

  A♦ 

ــوظفين   ية على أمن الطيران امل البشرورصد الع -٢ ــار الم ــايير الختي  مع
دليـل  (واجازتهم وتحديد أدائهـم     

األمن، ومواد التدريب، والكتـب     
 )الدورية، والوثائق األخرى

  A♦ 

معلومات من الدول، وتنسيق مـع      ن الطيران رصد البحوث االنمائية في مجال أم -٣
ــات  ــامج التســهيالت والهيئ برن

دليـل األمـن    (والمنظمات الفنية   
 )وغيره من الوثائق

  A♦ 

 .تمول هذه األنشطة بتبرعات من خارج الميزانية تقدم الى آلية أمن الطيران الموسعة ♦

 برنامج تنفيذ أمن الطيران ٨-٩-٣

.   الطيران مع التركيز على تحسين مستوى تنفيذ الدول ألحكام الملحق السابع عشرادارة آلية أمن  :األهـداف
ضبط االتصال بالبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران وبادارة التعاون الفني بشأن االجراءات السليمة لسـد               

 .الثغرات األمنية المكتشفة من خالل التدقيق
 

 األولوية اعيد المستهدفةالمو  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
دعم جميع بعثات التدريب والمساعدة الموفدة        -١

 من آلية أمن الطيران 
مــع الــدول والمكاتــب تنســيق  

 الدول المانحةاالقليمية و
  A 

مساعدة الدول المتعاقدة في مجال التدريب على  -٢
 أمن الطيران

مراكز تدريب، وخدمات خبـراء      
ألجل قصير، ومسؤولون اقليميون    

 ن أمن الطيرانع

  A♦ 
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 األولوية اعيد المستهدفةالمو  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
مجـاالت أمـن    ة فـي    مساعدة الدول المتعاقد   -٣

 الطيران األخرى غير التدريب 
نتائج تدقيق أمن الطيران، وخبراء      

ألجل قصير، ومسؤولون اقليميون    
 عن أمن الطيران 

  A♦ 

 .تمول هذه األنشطة بتبرعات من خارج الميزانية تقدم الى آلية أمن الطيران الموسعة ♦

  أمن الطيرانالمسؤولون االقليميون عن ٩-٩-٣
أمن لمسؤولي  رصد توزيع المسؤولين، وتحديد السياسات واالرشادات، ومراقبة األنشطة الفنية            :األهـداف

 . االقليميينالطيران
 

 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
لـى  توزيع مسؤولي أمن الطيران االقليميين ع      -١

 جميع األقاليم الكبيرة
قرار المجلس في الجلستين األولى      

 ١٦٧ والثانية من دورته
  A♦ 

  مسؤولين اقليميين٣   
  مسؤولين اقليميين٤

 ٢٠٠٥ األخيرالربع  
 ٢٠٠٦ األخيرالربع 

 

تنسيق األنشطة الفنية لجميع مسـؤولي أمـن         -٢
 الطيران االقليميين

    A 

مشورة ومساعدة وتدريب لصالح      ن في االقليمدعم جميع أنشطة أمن الطيرا -٣
الدول، ومعلومات مرتـدة الـى      

 االيكاو 

  A♦ 

 .تمول هذه األنشطة بتبرعات من خارج الميزانية تقدم الى آلية أمن الطيران الموسعة ♦

 الدعم الفني ١٠-٩-٣

ج األخرى في المنظمة    البرامالى  تقديم المشورة والمعلومات ومواد العروض عن أمن الطيران           :األهـداف
 .والى الدول والمنظمات الدولية األخرى

 

 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
 A   مشورة ومساعدة  التعاون الفني -١

مكتب ، وشؤون االقليميةالعمل لحساب مكتب ال    -٢
، وادارة المالحة   العالقات الخارجية واالعالم  

 ا، وغيرهالجوية

 A   مشورة ومساعدة 

 ٢٠٠٥لربع األخير ا  تقرير  االسهام في التقرير السنوي للمجلس -٣
 ٢٠٠٧  و٢٠٠٦ و

A 

 (USAP)البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران  :برنامج ١٠-٣

ــائل  المســـ
 والتحديات

 .الدول المتعاقدة في أنشطة التدقيقتعاون ومشاركة ضمان استمرار 
 .تدقيق أمن الطيرانالعالمي للبرنامج لن وتوظيفهم لضمان التنفيذ الفعال تحديد األفراد المالئمي

 .البرنامجلموظفي اعداد وتطوير المهارات الفنية 
 .ضمان الحماية المالئمة لوثائق التدقيق الحساسة

 . برنامج لضمان الجودة والتحاليلنفيذاعداد وت
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نحاء العالم، وذلك بتقييم    أن الطيران هو تعزيز أمن الطيران في جميع         الهدف الرئيسي للبرنامج العالمي لتدقيق أم      األهداف

في الـنظم الحكوميـة ألمـن       ، وتحديد الثغرات، ان وجدت،      ستمراتقييما م مدى تنفيذ قواعد الملحق السابع عشر       
قدة لدى االيكاو، وتقديم التوصيات المالئمة لسدها بما يؤدي الى تنفيذ أفضل للقواعد الدولية في الدول المتعا الطيران

واذا استطاعت االيكاو أن تنجح في مواجهة هذه التحديات والمسائل التي تعترض . والتنسيق العالمي للتدابير األمنية
 اجراء التدقيق األولي فـي جميـع   ٢٠٠٨تنجز بحلول عام  تدقيق أمن الطيران فمن المتوقع أن       العالمي ل برنامج  ال

، تهم واجـاز  هم وتدريب همواختيارالمدققين   وسيجري ذلك عن طريق توظيف       . دولة ١٨٨الدول المتعاقدة وعددها    
 .تدقيقا تقريبا في كل سنة في غضون هذه الفترة الثالثية ٤٠وتنفيذ عمليات التدقيق بمعدل 

 
 ٢-ه، ٢-أ :خطة العمل االستراتيجيةفي العالقة باألنشطة الرئيسية 

 
 شرات األداءمؤ  ٢٠٠٧ عام بحلول نهايةالنتائج المتوقعة  
تحديد عدد كاف من مدققي أمـن الطيـران واجـازتهم            )أ

 .ألغراض القيام بعمليات التدقيق
عدد مدققي أمن الطيران المدربين والمجازين لالنضمام الى     

 .عضوية فرق التدقيق التابعة لاليكاو
انجاز بعثات تدقيق أمن الطيران التي توفدها االيكاو الى         )ب

 .قدةجميع الدول المتعا
 .عدد بعثات التدقيق المنجزة 

تأكيد جهود الدول المتعاقدة الرامية الى تحسين ومواصلة    )ج
تنفيذ أحكام الملحق السابع عشر، وذلك من خالل ايفـاد          

 .بعثات تدقيق أولي وبعثات تدقيق الحق

ـ               اعدد الدول التي جـرى فيهـا التـدقيق وقـدمت خطط
 .خططهذه العد تصحيحية، وعدد الدول التي نفذت فيما ب

أنحاء العالم من خالل    النهوض بأمن الطيران في جميع       )د
 .التدقيق في الدول المتعاقدة

ارتفاع مستوى تنفيذ جميع الدول المتعاقدة لقواعد الملحـق          
 .السابع عشر

 الموارد الخارجة عن الميزانية
 )بآالف الدوالرات األمريكية (خطة عمل أمن الطيران

 المعتمدة الميزانية  الفعليةالميزانية مدة المعتالميزانية

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

٨ ٥٣٧ ٢ ٨٨١ ٢ ٨٥٤ ٢ ٨٠٢ ١ ٢٢٧ ٣٣٨ ٤ ١٦٩ ٢ ٠٥٤ ١ ٠٦٠ ١ ٠٥٥ 
 وهي ممولة بتبرعات من خارج الميزانية تقدم الى آلية أمن خطة أمن الطيرانأمن الطيران ترد في لتدقيق جميع جوانب البرنامج العالمي :  مالحظة

 .الطيران الموسعة

 ادارة البرنامج ١-١٠-٣

تنسيق المسائل االدارية المتعلقة بتنفيذه، بما في ذلك        .  تخطيط واعداد ومراقبة تنفيذ هذا البرنامج     :  األهداف
التدقيق ورؤسائها، وضـمان التوحيـد      اعداد وتحديث جدول التدقيق السنوي واختيار وتكليف أعضاء فرق          

 .تقديم الدعم على شكل أعمال السكرتارية.  القياسي وجودة جميع نتائج تدقيق أمن الطيران
 

 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
 A    تدقيقا في كل سنة٤٠  تخطيط وتطوير ومراقبة تنفيذ البرنامج -١

 A   ضمان انجاز األهداف الموضوعة  ئل االدارية المتعلقة بتنفيذ البرنامجتنسيق المسا -٢

 Aالربع الثالث من كل   جدول سنوي للتدقيق  اعداد وتحديث جدول التدقيق السنوي -٣
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 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
 سنة

 A   تكليف فرق التدقيق  اختيار فرق التدقيق وتكليفها -٤

ضمان التوحيد القياسي وجودة نتائج البرنامج       -٥
 تدقيق أمن الطيرانالعالمي ل

 A   تقارير متخصصة عالية النوعية 

 تقديم الدعم الى الهيئات الرئاسية ٢-١٠-٣

تقديم الدعم حسب االقتضاء الى الهيئات الرئاسية بالبحوث والتحاليل واعداد وعرض وثائق عمل           :  األهداف
 .مجموعات العمل الفنية األخرىالمجلس واللجنة المعنية بالتدخل غير المشروع وفريق خبراء أمن الطيران و

 

 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
وثائق عمل وتقارير، والوثيقتان رقم   تقديم الدعم الى الهيئات الرئاسية -١

Doc 9807  ــم  Doc 8973ورقـــ
 والملحق السابع عشر

  A 

اعداد وعرض وثائق للمجلس، واللجنة المعنية       -٢
تدخل غير المشروع، وفريق خبـراء أمـن        بال

الطيران، ومجموعات العمل الفنية األخـرى،      
 حسب االقتضاء

وثائق عمل وتقـارير، والوثيقتـان     
 Doc 8973ورقـم    Doc 9807رقم  

 والملحق السابع عشر

  A 

 تجديد وثائق التدقيق ٣-١٠-٣

الوثيقة رقم (دليل المرجعي لتدقيق أمن الطيران اعداد وتجديد الوثائق المتعلقة بالتدقيق، بما فيها ال       : األهداف
Doc 9807 Restricted(. 

 
 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 

وثائق عالية النوعيـة يسـتخدمها        اعداد وتجديد الوثائق المتعلقة بالتدقيق -١
 المدققون والدول

  A 

 تدريب المدققين واجازتهم ٤-١٠-٣

تنظيم التدريب األولي والتدريب المتكرر لمدققي أمن الطيران، واجازة أعضاء ورؤسـاء فـرق              :  ألهدافا
 .التدقيق

 

 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
تنظيم التدريب األولـي والتـدريب المتكـرر         -١

لمدققي أمن الطيران، واجازة أعضاء ورؤساء      
 فرق التدقيق

 دورات تدريب في كـل سـنة        ٤ 
وأعضاء تخصصـيين   .  للمدققين
 لفرق التدقيقمؤهلين 

  A 

 تنفيذ التدقيق ٥-١٠-٣

 لتحديد مدى تنفيذها ألحكـام الملحـق        المتعاقدةايفاد بعثات تدقيق أمن الطيران الى جميع الدول         :  األهداف
.  تحضير تقارير سرية عن التدقيق.  اقدةالسابع عشر وتحديد احتياجات وثغرات أمن الطيران في الدول المتع

 .تحليل مدى كفاية خطط العمل التصحيحية التي قدمتها الدول
 

 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
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 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
ايفاد بعثات تدقيق أمن الطيران الـى جميـع          -١

 الدول المتعاقدة
 A    تدقيقا في كل سنة٤٠ 

 A   تقارير كاملة   السرية عن التدقيقاعداد التقارير -٢

تحليل مدى كفاية خطط العمل التصحيحية التي     -٣
 قدمتها الدول

خطـط  .  اجراءات واقعية ومفيدة   
 لسد الثغرات األمنية

  A 

 التحليل وضمان الجودة ٦-١٠-٣

وممارسة المهـام   العالم،  في  دولة واقليم و  كل  تحديد وتحليل احتياجات وثغرات أمن الطيران في        :  األهداف
  .الالزمة لضمان جودة أنشطة هذا البرنامج

 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
تحديد وتحليل احتياجات وثغرات أمن الطيران       -١

في الدولة واالقليم والعالم، وممارسة المهـام       
 .الالزمة لضمان جودة أنشطة هذا البرنامج

 A    ومحللة، وتوصياتنتائج مسجلة 

 الندوات االقليمية ٧-١٠-٣

للتوعية بأهداف البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران  االقليمية الحلقات العمليةأو حضور /وتنظيم :  األهداف
 .في مجال الطيران المدنيلدول وبااللتزامات الوطنية ل

 

 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
 اقليمية عن تـدقيق   وحلقات عملية تنفيذ ندوات  -١

 أمن الطيران
ترويج للبرنامج العالمي لتـدقيق      

أمن الطيران، وتسهيل اجـراءات     
 هذا التدقيق

  B 

 والحلقـات   تقديم الخبرة الفنية الى النـدوات      -٢
  التي تعقدها مكاتب أو منظمات أخرىالعملية

وعي مزداد ومزيد من المعرفـة       
برنامج العالمي لتـدقيق أمـن      بال

 الطيران 

  B 

 الدعم الفني ٨-١٠-٣

تقديم الدعم الى الدول والمنظمات الدولية والمجموعات االقليمية وشبه االقليمية وضبط االتصال            :  األهداف
تقديم المشورة والمعلومات ومواد العروض الى البـرامج        .  بها بشأن البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران      

 التعاون مع البرامج الرئيسية األخرى حسب االقتضاء.  ألخرى في المنظمةا
 

 األولوية المواعيد المستهدفة  النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
 A   مشورة ومساعدة  تقديم الدعم الفني الى الدول -١

ضبط االتصال بالدول والمنظمـات الدوليـة        -٢
 والمنظمات األخرى

المي لتـدقيق   ترويج للبرنامج الع   
 أمن الطيران

  A 

 A   مشورة ومساعدة  تقديم الدعم الفني الى برامج المنظمة -٣

الربع األخير من كل   تقرير سنوي  االسهام في التقرير السنوي للمجلس -٤
 سنة

A 
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  الشؤون القانونية-الرابع رئيسي البرنامج ال

  الشؤون القانونية– تكلفة البرنامج الرئيسي – الرابعالجدول 

 الميزانية العادية
٢٠٠٧-٢٠٠٥ 

 البرامج ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥
 )بآالف الدوالرات األمريكية(

 المجموع
د رالموا

الخارجة عن 
 الميزانية

      
      
 ٤٤٠ ٣ ٠٣١ ١ ٠٣٢ ١ ٠١٤ ٩٨٥ التنسيق والدعماالدارة و ١-٤
  - - - - المشورة القانونية ٢-٤
  ٣١٤ ٣١ ١٠٥ ١٧٨ يتطوير وتقنين تشريع الجو الدول ٣-٤
  - - - - ة والتشريعات الوطنيةاالتفاقات الدولي ٤-٤
ومعالجـة مسـائل     زعات الطيران المدني  انمسوية  ت ٥-٤

 التحكيم والتقاضي
- - - -  

 ٤٤٠ ٣ ٣٤٥ ١ ٠٦٣ ١ ١١٩ ١ ١٦٣ وع ـ البرنامج الرئيسيالمجم

 
 الميزانية العادية

 ٢٠٠٧-٢٠٠٥ 
 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥  البرنامج الرئيسي–المجموع 

 المجموع
 الموارد

 الخارجة عن
 الميزانية

   )بسنوات العمل الفردي(
 موظفو الفئة التخصصية

 موظفو فئة الخدمات العامة
٥ 
٤ 

٥ 
٤ 

٥ 
٤ 

١٥ 
١٢ 

٢,٢٥ 
٣ 

   )ات األمريكيةالربآالف الدو(
 موظفو الفئة التخصصية

 موظفو فئة الخدمات العامة
٧٩٦ 
١٦٩ 

٨١٩ 
١٧٢ 

٨٣٧ 
١٧٦ 

٢ ٤٥٢ 
٥١٧ 

٣٢٣ 
١١٨ 
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 مقدمة
ومختلف هيئات المنظمة والدول األعضـاء     األمين العام   يقدم هذا البرنامج الرئيسي المشورة القانونية والمساعدة الى          
والقانون التجاري وقانون العمل  وقانون الجو    المسائل الدستورية واالدارية واالجرائية، وعن مشكالت القانون الدولي          في المنظمة عن  

والدراسات في مجال قانون الجو الدولي العام والخاص حسب بنود          وهو يشمل القيام بالبحوث     .  والقانون الضريبي والقوانين األخرى   
نونية، وتحضير الوثائق للجنة القانونية، والمؤتمرات الدبلوماسية، والمجلس وهيئاته الفرعية، والجمعيـة            برنامج العمل العام للجنة القا    

 .وغيرها من المنظمات الدولية فيما يتعلق باألنشطة القانونيةوهو يشمل أيضا التعاون والتنسيق مع األمم المتحدة .  العمومية

 الرئيسي الرابعملخص البرنامج 

 اديةالميزانية الع

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 المعتمدةالميزانية  الميزانية الفعلية الميزانية المعتمدة

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

٣ ٣٤٥ ١ ٠٦٣ ١ ١١٩ ١ ١٦٣ ٩٠١ ٧٨١ ٢ ٤١٢ ٨١٠ ٨١٦ ٧٨٦ 

  عن الميزانيةالموارد الخارجة
 )بآالف الدوالرات األمريكية (خطة عمل أمن الطيران

 المعتمدةالميزانية  الميزانية الفعلية الميزانية المعتمدة

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

٤٤٠ ١٤٩ ١٤٧ ١٤٤ ١٥ - ٢٤٩ ٥ ٦٦ ١٧٨ 
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 االدارة والتنسيق والدعم :برنامج ١-٤

ــائل  المســـ
 والتحديات

 . نسبياالمحدودةالموارد الواجب تقديمها بالطلب المتزايد على الخدمات القانونية التعامل مع 

  
 .توفير الدعم القانوني الوافي لجميع برامج االيكاو األهداف

 
 .م. غ :خطة العمل االستراتيجيةفي العالقة باألنشطة الرئيسية 

 
 داءمؤشرات األ  ٢٠٠٧ية عام النتائج المتوقعة بحلول نها

في حينها الـى األمـين      والدعم  تقديم المشورة القانونية     )أ
 ،األمانـة العامـة   العليا في   مكاتب  الدارات و االالعام، و 

ومختلف هيئات المنظمة، والدول المتعاقدة، والمنظمات      
واعداد مسودات مواثيق قانون الجو الـدولي        .  الدولية
  .الجديدة

دارات اال األمين العام وارتياحمواعيد المحددة، و االلتزام بال  
األمانة العامة ومختلف هيئات المنظمة     العليا في   مكاتب  الو

 والدول المتعاقدة والمنظمات الدولية

 العاديةالميزانية 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 *المعتمدةالميزانية  *الميزانية الفعلية المعتمدةالميزانية 

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
مجمــوع ال

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
مجموع ال

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

٣ ٠٣١ ١ ٠٣٢ ١ ٠١٤ ٩٨٥ ٨٨١ ٧٧٦ ٢٤٨ ٨٥ ٨٣ ٨٠ 
 .٥-٤ و ٤-٤ و ٢-٤تتضمن النفقات الفعلية والميزانية التقديرية بالنسبة للبرامج  *

  عن الميزانيةالموارد الخارجة
 )رات األمريكيةبآالف الدوال (خطة عمل أمن الطيران

 المعتمدةالميزانية  الميزانية الفعلية الميزانية المعتمدة

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

٤٤٠ ١٤٩ ١٤٧ ١٤٤ ١٥ - ٢٤٩ ٥ ٦٦ ١٧٨ 
 

 األولوية ةد المستهدفيعاالمو  والمراجعالنواتج عناصر البرنامج 
 A اط مستمرنش — — 
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 المشورة القانونية :برنامج ٢-٤
ــائل  المســـ

 والتحديات
 .قانونية وبدون منازعات قانونية أو تحديات قانونية أخرىحسب األصول الضمان تشغيل االيكاو بفاعلية 

 :سيتأثر هذا البرنامج بالتطورات الجديدة مثل ما يلي
 .الطيران جوية وتنفيذ برنامج االيكاو لتدقيق أمنبرنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة المواصلة  -
 .تطور أنشطة ادارة المالحة الجوية -
 .ازدياد أنشطة ادارة التعاون الفني -
 ).مثل الوكالة األوروبية للسالمة الجوية(ظهور المؤسسات فوق الوطنية  -
 .لطيران المدنيالبنية األساسية لازدياد خصخصة  -

 
األمانة العليا في   مكاتب  الدارات و ال واألمين العام وا   الهيئات الرئاسية للمنظمة   الى   الوافية القانونية   تقديم المشورة  األهداف

  .، حسب االقتضاءوالدول المتعاقدة، العامة
 

 .م. غ :خطة العمل االستراتيجيةفي العالقة باألنشطة الرئيسية 
 

 داءمؤشرات األ  ٢٠٠٧النتائج المتوقعة بحلول نهاية عام 
المشـورة  الحصول على   تعزيز القدرة على تلبية طلبات       )أ

 .القانونية
 وهيئاتها والدول المتعاقدة لـديها    وقاية المنظمة   النجاح في    

 .من المنازعات القانونية
 .المواعيد المحددةب اللتزاماو

 الميزانية العادية
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 *المعتمدةالميزانية  *ة الفعليةالميزاني الميزانية المعتمدة

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجمــوع 

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

١ ٣٤٨ ٤٦٢ ٤٤٩ ٤٣٧ - - - - - - 
-٢٠٠٥ والميزانيـة التقديريـة للفتـرة        ٢٠٠٣-٢٠٠٢االدارة والتنسيق والدعم، النفقات الفعلية للفترة       :  ١-٤يتضمن البرنامج    *

٢٠٠٧. 

   والمسائل القانونية األخرى لاليكاويالمشورة القانونية بشأن قانون الجو الدول ١-٢-٤
تقديم المشورة القانونية والخدمات القانونية الى المجلس وهيئاته الفرعيـة والجمعيـة العموميـة                :األهداف

 .واألمانة العامة للمنظمة والدول المتعاقدة
 

 األولوية ةد المستهدفيعالموا  والمراجعالنواتج عناصر البرنامج 
المشورة القانونية بشأن قـانون      -١

الجو الدولي والمسائل القانونيـة     
 األخرى لاليكاو

ــفهية   ــورة ش ــذكرات ومش م
  ومراسالت

 A نشاط مستمر

 المشورة القانونية بشأن الشؤون االدارية ٢-٢-٤
وتقديم المشـورة   .  المكاتب االقليمية المنظمة، و في   القانونية الى االدارات األخرى      الفتاوىتقديم    :األهداف

 .القانونية بشأن العالقات مع الدول المضيفة
 

 األولوية ةد المستهدفيعاالمو  والمراجعالنواتج عناصر البرنامج 
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 A نشاط مستمر مذكرات ومشورة شفهية  الشؤون االدارية العامة -١

 يتطوير وتقنين تشريع الجو الدول :برنامج ٣-٤
ــائل  المســـ

 تحدياتوال
 .تكييف وتحديث قانون الجو الدولي حسب احتياجات مجتمع الطيران المدني الدولي

 C-DECر القرارات ـر محضـانظ(ة ـدة للمالحة الجويـم الجديـة في النظـب القانونيـراض الجوانـاستع
167/10.( 

  
سيما فيما يتعلق بنظم     المدني الدولي، وال  تطوير قانون الجو الدولي حسب االحتياجات المتغيرة لمجتمع الطيران           األهداف

 .١٩٥٢وتحديث اتفاقية روما لعام ، (CNS/ATM)ادارة الحركة الجوية /االتصاالت والمالحة واالستطالع
 

 ٢-ج، ١-ج :خطة العمل االستراتيجيةفي العالقة باألنشطة الرئيسية 
 

 داءمؤشرات األ  ٢٠٠٧النتائج المتوقعة بحلول نهاية عام 
 . دوليبحاث وتحسين اعداد تشريع جويمزيد من األ ) أ

انجاز العمل على تطوير بنود برنامج العمل العام للجنة        ) ب
 .القانونية

ارتياح اللجنة القانونية والمؤتمرات الدبلوماسية والمجلـس        
 .وهيئاته الفرعية والجمعية العمومية

 الميزانية العادية

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 المعتمدةالميزانية  الميزانية الفعلية الميزانية المعتمدة

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجمــوع 

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

٣١٤ ٣١ ١٠٥ ١٧٨ ٢٠ ٥ ٤٩٢ ١٥٢ ١٧٦ ١٦٤ 

 بحث ودراسة الموضوعات المدرجة في برنامج العمل العام للجنة القانونية ١-٣-٤

واعداد الوثائق للجنـة القانونيـة   .  مج العمل العام للجنة القانونيةداد دراسات تتعلق ببنود برنا  اع  :األهداف
وتوفير خدمات السـكرتارية لتلـك   .  ئاته الفرعية والجمعية العمومية   والمؤتمرات الدبلوماسية والمجلس وهي   

 .االجتماعات
 

 ولويةاأل المواعيد المستهدفة  والمراجعالنواتج عناصر البرنامج 
 B نشاط مستمر دراسات وورقات عمل وتقارير األبحاث والدراسات -١
 برنامج العمل العام للجنة القانونية ٢-٣-٤

 .تنفيذ برنامج العمل العام للجنة القانونية  :األهداف
 

 األولوية المواعيد المستهدفة النواتج والمراجع عناصر البرنامج 
،  وضع اطار قـانوني    يالنظر ف  -١

ــنظم اال ــةل ــاالت والمالح  تص
اجــراءات قانونيــة لتنفيــذ نظــم 

/ االتصاالت والمالحة واالستطالع  
 A ٢٠٠٧الربع األخير 
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ادارة الحركــة /واالســتطالع
، بما فيها النظام العـالمي      الجوية

ــناعية  ــار الص للمالحــة باألقم
)GNSS.( 

ادارة الحركة الجوية بما فيها النظام   
العالمى للمالحة باألقمار الصناعية    

)GNSS(حسب االقتضاء ،. 

ـ     -٢  تقلـق   ياألفعال أو الجرائم الت
 ولـم   يمجتمع الطيـران الـدول    

تشــملها وثــائق قــانون الجــو 
 .الراهنة

صياغة آراء االيكاو بشـأن مـدى       
الحاجة الى تعديل اتفاقية طوكيـو      

 أو اتخــاذ خطــوات ١٩٦٣لعــام 
 .أخرى

 A ٢٠٠٦الربع الثاني 

ــة للمعــدات  -٣ الضــمانات الدولي
 . )معدات الطائرات(كة المتحر

 A ٢٠٠٥الربع الثاني  .االشراف على انشاء سجل دولي

ــديث  -٤ ــي تح ــر ف ــة النظ اتفاقي
األضرار التي تلحقها الطـائرات     

نبية بأطراف ثالثة على سطح   األج
، الموقعة في روما فـي      األرض

٧/١٠/١٩٥٢. 

 A ٢٠٠٥الربع األخير  .تحديث اتفاقية رومااعداد نص ل

يق على  سألة التصد استعراض م  -٥
 .مواثيق قانون الجو الدولي

اجراءات للتصديق على مواثيـق     
 .الجو الدولي قانون

 B نشاط مستمر

اتفاقية األمـم المتحـدة لقـانون        -٦
، ان وجـدت ، آثارهـا  ـ  البحار

على تطبيـق اتفاقيـة شـيكاغو       
قها وغيرها مـن مواثيـق     ومالح

 . الدوليقانون الجو

ــأن  ــاو بش ــياغة آراء االيك ص
لجوانب التي تخص الطيران في     ا

 .اتفاقية قانون البحار

 B نشاط مستمر

 والتشريعات الوطنيةاالتفاقات الدولية  :برنامج ٤-٤
ــائل  المســـ

 والتحديات
-A31القـرار   ( مهام جهة االيداع     وأداءالتعامل مع ازدياد تسجيل اتفاقات الطيران ومواثيق قانون الجو الدولي           

  .)ياليكاو المستمرة في المجال القانونبيان موحد عن سياسات ا: 15
  

 .قانون الجو الدوليمهام جهة ايداع مواثيق وأداء تقديم خدمات تسجيل اتفاقات الطيران،  األهداف
 .ضمان تسجيل اتفاقات الطيران وأداء مهام جهة االيداع في حينها مع االستعانة باالجراءات اآللية

تعلق بمواثيق قانون الجو الدولي التي تعد االيكاو جهة ايداعها، وابالغ الـدول           تقديم خدمات تتميز بالكفاءة فيما ي     
 .بوسائل معالجة البيانات وقواعد البيانات االلكترونيةبحالة كل ميثاق منها مع االستعانة 

 
 .م. غ :خطة العمل االستراتيجيةفي العالقة باألنشطة الرئيسية 

 

 داءمؤشرات األ  ٢٠٠٧النتائج المتوقعة بحلول نهاية عام 

باالسـتخدام  المعاهـدات   تحسين توقيت تسجيل وايداع      )أ
 .اآللي

يـران  التسجيل وااليداع في التوقيت المناسب التفاقات الط       
 .مواثيق قانون الجو الدوليو

 الميزانية العادية
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 *المعتمدةانية الميز *الميزانية الفعلية الميزانية المعتمدة
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٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجمــوع 

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

١٤٠ ٤٨ ٤٧ ٤٥ - - - - - - 
 .٢٠٠٧-٢٠٠٥ والميزانية التقديرية للفترة ٢٠٠٣-٢٠٠٢االدارة والتنسيق والدعم، النفقات الفعلية للفترة :  ١-٤يتضمن البرنامج  *

 األولوية المواعيد المستهدفة  والمراجعلنواتجا عناصر البرنامج 
 A نشاط مستمر — — 

 ومعالجة مسائل التحكيم والتقاضي زعات الطيران المدنيانمسوية ت :برنامج  ٥-٤
ــائل  المســ

 والتحديات
من اتفاقية شـيكاغو لتسـوية الخالفـات    ) ن (٥٤الطلبات التي تقدمها الدول المتعاقدة الى المجلس بموجب المادة  

 من اتفاقية شيكاغو، والمزيد من الطلبات غير الرسمية التي تقدم الى رئيس المجلس واألمـين                ٨٤بموجب المادة   
 . القضائيةالعام ومدير االدارة القانونية، والمنازعات

  
 .تقديم المشورة الى الدول المتعاقدة والهيئات الداخلية التابعة للمنظمة األهداف

 
 .م. غ :خطة العمل االستراتيجيةفي  يسيةالعالقة باألنشطة الرئ

 
 داءمؤشرات األ  ٢٠٠٧النتائج المتوقعة بحلول نهاية عام 

الحاالت اآلخذ عددها في     على تلبية احتياجات     أقوىقدرة   )أ
 .االزدياد

 . المجلس والدول المتعاقدةارتياح 

 الميزانية العادية
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 *المعتمدةالميزانية  *الميزانية الفعلية ية المعتمدةالميزان

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجمــوع 

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

١٨٤ ٦٣ ٦١ ٦٠ - - - - - - 
 .٢٠٠٧-٢٠٠٥ للفترة  والميزانية التقديرية٢٠٠٣-٢٠٠٢االدارة والتنسيق والدعم، النفقات الفعلية للفترة :  ١-٤يتضمن البرنامج  *

  من اتفاقية شيكاغو٨٤تسوية منازعات الطيران المدني بموجب المادة :  )١( يفرعالبرنامج ال ١-٥-٤

 من اتفاقية   ٨٤أداء جميع مهام السكرتارية للمجلس لالجراءات الرسمية التي تتخذ بموجب المادة              :األهداف
 .شيكاغو
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 األولوية عيد المستهدفةالموا  والمراجعالنواتج عناصر البرنامج 
 الى المجلس  خدمات األمانة تقديم   -١

 المتعاقدةوالمشورة الى الدول 
مذكرات ووثائق عمل، ودراسـة     
ــديم   ــة، وتق ــذكرات القانوني الم
ــداد  ــادة، واع المــذكرات المض

 المراسالت وقرارات المجلس

 B نشاط مستمر

 سميةتسوية االختالفات غير الر : )٢(عي فرالبرنامج ال ٢-٥-٤

 .تقديم المشورة الى المجلس واألمين العام وتقديم الدعم الضروري لألمانة العامة  :األهداف
 

 األولوية المواعيد المستهدفة  والمراجعالنواتج عناصر البرنامج 
تقديم المشـورة الـى المجلـس        -١

 واألمين العام والدول المتعاقدة
ــذكرا ــفهية، تم ــورة ش ، ومش

 جلسومراسالت وقرارات الم
 B نشاط مستمر

   الدفاع عن المنظمة في حاالت التحكيم والتقاضي :)٣( يفرعالبرنامج ال ٣-٥-٤

 . المهام التي يقتضيها الدفاع عن المنظمة في حاالت التحكيم والتقاضيأداء جميع  :األهداف
 

 األولوية المواعيد المستهدفة  والمراجعالنواتج عناصر البرنامج 
لى مجلس الطعـون   اتقديم الدعم    -١

وتمثيل األمين العام أمام مجلس     
الطعون والمحكمة االدارية لألمم    

 المتحدة وهيئات التحكيم

مشورة قانونية لمجلس الطعـون،     
ومحاضر الجلسـات، وتعليقـات     
بالنيابة عن األمين العام، ودعاوى     

 واثباتات ومراسالت

 B نشاط مستمر
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 ∗البرامج االقليمية والبرامج األخرى:  الخامسرئيسي البرنامج ال
 برامج االقليمية والبرامج األخرى ال– تكلفة البرنامج الرئيسي – الخامسالجدول 

 الميزانية العادية
٢٠٠٧-٢٠٠٥ 

 البرامج ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥
 )كيةبآالف الدوالرات األمري(

 المجموع
د رالموا

الخارجة عن 
 الميزانية

       
  ٤ ٥٦٩ ١ ٥٥٨ ١ ٥٣٠ ١ ٤٨١ االدارة والتنسيق والدعم ١-٥
العالقات مع الـدول والمنظمـات الدوليـة         ٢-٥

 ٥ ٢٥٣ ١ ٧٠٩ ١ ٦٧٠ ١ ٨٧٤  والهيئات االقليمية
 

تقديم الدعم والمساعدة الى هيئات الطيـران        ٣-٥
 ٧٧٧ - ٣٣٤ ٤٤٣  المدني االقليمية

 

  ٩ ٨١٨ ٣ ٣٠٥ ٣ ٢٦٧ ٣ ٢٤٦ ية االقليميةتخطيط المالحة الجو ٤-٥
  ١٢ ٧١٦ ٤ ٢٦٥ ٤ ١٨٥ ٤ ٢٦٦ تنفيذ األنشطة في مجال المالحة الجوية ٥-٥
  ١ ١٣٤ ٣٨٨  ٣٨٢ ٣٦٤ األنشطة االقليمية في مجال النقل الجوي ٦-٥
  ١ ٣٥٠ ٤٦٠ ٤٥٣ ٤٣٧ السالمة الجوية وأمن الطيران ٧-٥
  ١٣ ٤٥٧ ٤ ٣٨٩ ٤ ٣٧٢ ٤ ٦٩٦ الدعم االداري ٨-٥
  - - - - التعاون الفني ٩-٥
  ٤٨٧ ١٦٦ ١٦٢ ١٥٩  مشاريع التنفيذ الخاصة ١٠-٥

  ٤٩ ٥٦١ ١٦ ٢٤٠ ١٦ ٣٥٥ ١٦ ٩٦٦  البرنامج الرئيسي–المجموع 
 
 

 الميزانية العادية
 ٢٠٠٧-٢٠٠٥ 

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥  البرنامج الرئيسي–المجموع 
 المجموع

 الموارد
 الخارجة عن

 الميزانية
   )بسنوات العمل الفردي(

  ٢١٧ ٧٠ ٧٢ ٧٥ موظفو الفئة التخصصية
  ٢٤٣ ٨١ ٨١ ٨١ موظفو فئة الخدمات العامة

   )رات األمريكيةالبآالف الدو(
  ٣١ ٠٨١ ١٠ ١٩١ ١٠ ٣٩٩ ١٠ ٤٩١ موظفو الفئة التخصصية

  ٨ ٨٤٠ ٣ ١٠٣ ٢ ٩٤٩ ٢ ٧٨٨ موظفو فئة الخدمات العامة

                                                             
 . تم تجديد هيكل هذا البرنامج الرئيسي ∗
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 مقدمة
 المساعدة على بلوغ أهداف االيكاو، وتشجيع الدول علـى تنفيـذ السياسـات           هيلمكاتب االقليمية   ل ساسية األ مهامال -١

والتوجيهات الصادرة عن المنظمة في مجاالت المالحة الجوية والنقل الجوي والتعاون الفني والشؤون القانونيـة واألمـور األخـرى      
ولهذا الغرض تواظب المكاتب االقليمية على ضبط االتصال بالدول التي  .  تضاءالعامة، ومساعدتها على انجاز هذه المهمة حسب االق       

وتجري هـذه األعمـال     .   قرارات ومتطلبات االيكاو   ها على تنفيذ  اعتمدت هذه المكاتب لديها وبالمنظمات المختصة، من أجل تشجيع        
 االقليميـين ومـوظفي مكاتـب       مديري االيكاو ند زيارة   عبالمراسلة بين المكاتب االقليمية والدول التي اعتمدت هذه المكاتب لديها، و          

رسمية والمشاركة في المناقشات الجارية بين الدول حول المسائل المتعلقـة  الجتماعات غير المن خالل اوااليكاو االقليمية الى الدول،     
ندوات وحلقات عمليـة    م المكاتب االقليمية    تنظوبالتنسيق مع المقر الرئيسي لاليكاو      .   بتنفيذ متطلبات خطط المالحة الجوية االقليمية     

وتقدم المكاتـب االقليميـة     .  خبة من المجاالت  لتبادل اآلراء واحاطة موظفي الطيران المدني في الدول علما بأحدث التطورات في ن            
 خـدمات  أيضـا تقدم هي و  .المساعدة الى هيئات الطيران المدني االقليمية، وذلك بتقديم الدعم االداري الالزم لها حيثما احتاجت اليه 

التي أنشئت لمساعدة الدول على تخطيط وتنسيق وتنفيذ خطط المالحة          ومجموعاتها الفرعية   السكرتارية لمجموعات التخطيط االقليمية     
 .الجوية االقليمية

ـ : يشمل موظفو المكاتب االقليمية أفرادا متخصصين في مسائل معينة ومسائل عامة تشمل المجاالت التالية              -٢ دمات خ
الحركة الجوية، واالتصاالت، واألرصاد الجوية، وخدمات معلومات الطيـران، والمطـارات والمسـاعدات األرضـية، وعمليـات                 

وتقدم المكاتب االقليمية أيضا المشورة الى الدول حول المسائل المتعلقة باحتياجاتها فـي             .  الطائرات، والنقل الجوي، والتعاون الفني    
هذا فضال عن أن المكاتب االقليمية      .  كثير منها يتعلق مباشرة بتنفيذ خطط المالحة الجوية االقليمية        ومختلفة،  ال  التعاون الفني  مجاالت

 فهي تحدد هذه المشاريع وتحضرها وتشرف عليها وتتابعهـا حسـبما اعتمـدها        في انجاز مشاريع التنفيذ الخاصة،     تؤدي دورا حيويا  
 .المجلس

في المقر الرئيسي بتنسيق أعمال المكاتب االقليمية وتقديم الدعم اليها في المجالين الفني  يقوم مكتب الشؤون االقليمية      -٣
 .  وهو ينسق أيضا المسائل المتعلقة بالبرنامج االقليمي بين ادارات المنظمة. البرنامج هذاواالداري المتعلقين بتنفيذ

 في ميزانية الفترة الثالثية     مما كان مقررا   أعلى    مالي استبدأ بعض المكاتب االقليمية الفترة الثالثية الجديدة على أس         -٤
 بنيت على أسعار صـرف افتراضـية جعلـت قيمـة     ٢٠٠٤-٢٠٠٢ ميزانية الفترة الثالثية أنوالسبب في هذا هو    .  ٢٠٠٤-٢٠٠٢

ار الصرف السائدة في الفترة      أسع لكن.   بالمقارنة بميزانية الفترة الثالثية األسبق      بالدوالر األمريكي أصغر   البرنامج الرئيسي الخامس  
 علـى   الصرفمن  فلم تتمكن هذه المكاتب      المكاتب االقليمية    في الميزانية واعتمادات   المفترضأقل من   كانت   ٢٠٠٤-٢٠٠٢الثالثية  

وأسفر األمر عن خفـض عـام       .  ٢٠٠٤-٢٠٠٢ الفترة    المذكورة في ميزانية   التي تبين أنها أعلى من المستويات     مستويات التوظيف   
ولذلك فان انجاز األنشطة المقررة في هذا البرنامج الرئيسـي            .في الموارد البشرية المتاحة للبرنامج االقليمي     في المائة    ١٣,٩بة  بنس

 .ةتنفيذ المهام بالموارد المتاح سيرتهن بقدرة المنظمة على ٢٠٠٧-٢٠٠٥للفترة الثالثية 
 علـى وجـه التقـدير      ٢٠٠٧-٢٠٠٥ ميزانية الفترة    ستشكل،  ن التي ال تتعلق بالموظفي     المحلية نفقاتفيما يتعلق بال   -٥

  .ئة عن ميزانية الفترة الثالثية الراهنةا في الم٥,٦قدره حوالي  انخفاضا

 سماخ ال الرئيسيملخص البرنامج
 ة العاديالميزانية

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 مدةالمعتالميزانية  الميزانية الفعلية الميزانية المعتمدة

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

٤٩ ٥٦١ ١٦ ٢٤٠ ١٦ ٣٥٥ ١٦ ٩٦٦ ١٥ ٢٦٥ ١٤ ٧٦٤ ٤٥ ٢٤١ ١٥ ٤١١ ١٥ ٠٦٩ ١٤ ٧٦١ 
 االدارة والتنسيق والدعم  :برنامج ١-٥

ــائل  المســـ
 والتحديات

 .لخطط االقليميةتنسيق جميع أنشطة المنظمة التي تسهم في تخطيط وتنفيذ ا
 . الى هيئات االيكاو الرئاسية بشأن المسائل االقليميةتقديم خدمات السكرتارية

 .المحافظة على مستوى مقبول من الخدمات في اطار ميزانية أقل
 .تحسين الكفاءة في تحضير وتنظيم اجتماعات المنظمة، وال سيما اجتماعات مجموعات التخطيط والتنفيذ االقليمية
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 .تعزيز عملية سد الثغرات المكتشفة وحترام الشديد ألحكام خطة االيكاو العالمية للسالمة الجويةضمان اال
 .ضمان التحضير بالقدر الكافي لتنفيذ مفاهيم وقواعد السالمة الجوية وادارة النوعية

 .، وتنسيق أعمالها الجويةتعزيز انشاء مجموعات اقليمية معنية بالسالمة
 . الى الموارد البشريةلمكاتب االقليميةان احتياجات وضع مجموعة أساسية م

يد هذه المكاتب بـنظم     تعزيز االنتاجية واألداء في المكاتب االقليمية بتوظيف المسؤولين المناسبين وتدريبهم وتزو          
 .الدعم المتقدمة

  
 :وضع وتنفيذ برامج فعالة في اطار الموارد المحدودة من أجل ما يلي األهداف

وتعزيز التنفيذ الموحد للقواعـد  .  ات وضع خطط اقليمية جوية فعالة في اطار مفهوم السماء الواحدة    دعم عملي  •
والتوصيات الدولية الصادرة عن االيكاو في جميع أنحاء العالم، وذلك في اطار خطة االيكاو العالمية للسالمة                

اليكاو والمتعلقة بالنقل الجوي الـدولي      الجوية، وتعزيز تنفيذ جميع الخطوط التوجيهية السياسية الصادرة عن ا         
 .في ظل تطور التكنولوجيا واالقتصاد والسياسة والبيئة

 دولة متعاقدة من حيث الحصول على المساعدة من أجل تطوير وتقدم النقـل الجـوي،                ١٨٨اشباع احتياجات    •
أو المخصصة للتنمية في /بالرغم من االختالف الشاسع في درجات تطوير النقل الجوي وفي الموارد المتاحة و       

 .مختلف األقاليم والبلدان
تعزيز التعاون والتنسيق على المستوى االقليمي والمستوى شبه االقليمي لتطوير النقل الجوي الدولي بطريقـة                •

 .منسقة
 .، تركز على االحتياجات العالمية والمحليةكل مكتب اقليميل برامج عمل تفصيلية وضع

 
 ح الى أ :يسية في خطة العمل االستراتيجيةالعالقة باألنشطة الرئ

 
 داءمؤشرات األ  ٢٠٠٧ بحلول نهاية عام لنتائج المتوقعةا

ات الدول، وتوزيع عبء العمل التنظيمي على       ـاحتياج   المكاتب االقليمية لتقدم خدمات أفضل الى الدولزيادة انتاجية  )أ
  وتحديد تكاليف هذا التوزيعةالمكاتب االقليمي

دول لخطط المالحة الجوية االقليمية، ـوى ارتياح الـمست   الشامل التخطيط االقليمي اجراءاتزيد من الكفاءة في م )ب
ات المجموعـات  ـوتنفيذها بالطريقة التي تحددها اجتماع  

 .االقليمية للتخطيط والتنفيذ
 أعمـال  ضمن اقليمية، وعروض تقدم تخطيط شبه مناهج     زيادة التركيز على تخطيط المالحة الجوية شبه االقليمية )ج

خطـط  اطار  مجموعات التخطيط والتنفيذ االقليمية وفي      
 المالحة الجوية االقليمية

 الجودة، واحترام   ومراقبةارتياح أعضاء الهيئات المعنية،       مواصلة تقديم الدعم والتقارير الى الهيئات الرئاسية )د
 المهل الزمنية

 انخفاض في عدد الثغرات المبلغ عنها  العالمية للسالمة الجويةاحترام أحكام خطة االيكاو  )ه
المشاركة في دورات التدريب علـى الطيـران المـدني             تحسين مستوى وحداثة الخبرات )و

 الدولي

 الميزانية العادية
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 المعتمدةالميزانية  الميزانية الفعلية الميزانية المعتمدة
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٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

٤ ٥٦٩ ١ ٥٥٨ ١ ٥٣٠ ١ ٤٨١ ١ ٤٦٦ ١ ٤٢٨ ٤ ٣٥٠ ١ ٥١٩ ١ ٤٧٦ ١ ٣٥٦ 
 

 ادارة وتنسيق أعمال المكاتب االقليمية ١-١-٥

يشمل تنسيق أعمـال سـبعة   تخطيط وتطوير وتنفيذ البرنامج الرئيسي الخامس بكفاءة وفاعلية، وهو        :األهداف
 . أعمالها مكتب الشؤون االقليميةتب اقليمية تابعة لاليكاو يتابعمكا

 
 األولوية المواعيد المستهدفة النواتج والمراجع عناصر البرنامج 

ادارة األنشطة االقليمية بفاعلية وكفـاءة       -١
تنفيذا ألهـداف االيكـاو االسـتراتيجية       

 امسالمحددة للبرنامج الرئيسي الخ

أنشطة اقليمية توفر مستوى مالئما من      
المشاركة والدعم في أعمال المنظمـة      

 في جميع المجاالت
 ) السنوية المجلستقارير(

 A نشاط مستمر

تخطيط وادارة وتنسيق مهـام المكاتـب        -٢
 االقليمية

تخطيط وتوجيـه أنشـطة المكاتـب       
 االقليمية

 A نشاط مستمر

 مـع   تنسيق أعمال المكاتـب االقليميـة      -٣
أعمال مختلف االدارات والمكاتب فـي      

 المقر الرئيسي

ازدياد انتاجية المكاتب االقليمية مـن      
 حيث الخدمات التي تقدم الى الدول

 )تقارير المجلس السنوية(

 A نشاط مستمر

 أهداف  التي تدعم ادارة وتنسيق األنشطة     -٤
 االيكاو

أنشطة دعم مخططة وموجهة تقـدمها      
 المكاتب االقليمية

 A ط مستمرنشا

     

ــدة  -٥ ــدول المتعاق ــال بال ــبط االتص ض
بشـأن  األخرى ذات الصلة    والمنظمات  

 المسائل ذات األهمية العالية أو السرية

 A الحاجةحسب  اتصاالت وبعثات

 A نشاط مستمر ازدياد فاعلية المكاتب االقليمية وضع خطة العمل المنسقة ورصد تنفيذها -٦

  ل والمنظمات الدولية والهيئات االقليميةالعالقات مع الدو :برنامج ٢-٥

ــائل  المســـ
 والتحديات

 . من اتفاقية الطيران المدني الدولي٢٨تهيئة جو حفاز للدول المتعاقدة لتصريف مسؤولياتها المقررة في المادة 
ي تؤديهـا  مساعدة الدول على تعزيز المنافسة والمهارات في الموارد البشرية المطلوبة لدعم األعمال واألنشطة الت  

 .مجموعات التخطيط والتنفيذ االقليمية وهيئاتها الفرعية وكذلك الهيئات االقليمية
 لتسهيل عمليات النقل الجوي بطريقة مأمونة وتتميز بالكفاءة واالقتصـاد            األقاليم المختلفة  تشجيع التنسيق بين دول   

 .عبر الحدود االقليمية
 .قليمية الخاصة بالطيران المدنياالسهام في التشغيل الفعال لنظم التدريب اال

االجـراءات  اتخـاذ  التنسيق مع هيئات الطيران المدني شبه االقليمية من أجل تخطيط المالحة الجوية وتنفيـذها و           
 .التصحيحية المطلوبة لسد الثغرات

 .المحافظة على اتصاالت عالية المستوى مع الدول والمنظمات الدولية
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 .تخدام تكنولوجيا الفضاء في مجال المالحة الجويةتنسيق أعمال الدول المتعلقة باس
 .أنشطة االيكاو، االقليمية والعالميةجميع تحفيز الدول على تحسين دعمها ل

تحفيز الدول على ابداء ارادتها السياسية المتجددة، واتخاذ االجراءات التصحيحية الضـرورية الزالـة الثغـرات                
 .ما يتصل بها من أنشطةالمكتشفة في اجراءات التخطيط االقليمية و

 .بشأن المسائل الفنية الى هيئات الطيران المدني االقليمية  حسب االقتضاءتقديم المشورة واالرشاد
 . والدعم المالي الى هيئات الطيران المدني االقليمية حسب االقتضاء الدعم االداري وأعمال السكرتاريةتقديم

  
اقدة التي اعتمدت المكاتب االقليمية لديها، والمواظبة على ضبط االتصال الوثيـق             الدول المتع  تقديم الخدمات الى   األهداف

بالدول غير المتعاقدة وباألقاليم والمنظمات الدولية والمنظمات االقليمية والهيئات شبه االقليميـة حيثمـا وجـدت،           
تخطيط وتطوير نظام النقل     برامج العمل من أجل تفادي ازدواج الجهود، وضمان التنسيق في             الترابط بين  وتنسيق

 .الجوي الدولي بأسره
 

 ، ح٥-ز، ١-ه، د، ١-ب، ٥-أ، ٤-أ، ٣-أ :العالقة باألنشطة الرئيسية في خطة العمل االستراتيجية
 

 مؤشرات االداء  ٢٠٠٧ بحلول نهاية عام لنتائج المتوقعةا
مزيد من المساعدات المقدمة الـى الـدول لتنفيـذ سياسـات             )أ

  اووقرارات االيك
حالة تنفيذ خطط المالحة الجوية االقليميـة واحتـرام          

 القواعد والتوصيات الدولية
مزيد من التفاعل مع المنظمات الدولية المشاركة فـي النظـام      )ب

 )GNSS(العالمي للمالحة باألقمار الصناعية 
 تواتر التفاعل مع المنظمات الدولية المختصة 

هيئات االقليمية والهيئـات شـبه   التعاون الوثيق بين االيكاو وال     )ج
  االقليمية

 تخطيط أفضل وتوافق اقليمي 

تقديم خدمات أفضل الى الدول عن طريق تخطيط االجتماعات          )د
 بطريقة تتسم بالكفاءة والفاعلية

مستوى ارتياح الدول حسبما تعبر عنه في اجتماعـات          
 مجموعات التخطيط االقليمية

 

 الميزانية العادية

 )آالف الدوالرات األمريكيةب(الموارد 
 المعتمدةالميزانية  الميزانية الفعلية الميزانية المعتمدة

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

٥ ٢٥٣ ١ ٧٠٩ ١ ٦٧٠ ١ ٨٧٤ ١ ٥٧١ ١ ٥٣٠ ٤ ٦٥٣ ١ ٥٥١ ١ ٥٠٦ ١ ٥٩٧ 
 
 ة والمنظمات األخرى ذات الصلةضبط االتصال بالدول المتعاقد ١-٢-٥

 .تقديم المشورة والمساعدة الى الدول من أجل تنفيذ سياسات وقرارات االيكاو تنفيذا منسقا :األهداف
 
 األولوية المواعيد المستهدفة النواتج والمراجع عناصر البرنامج 
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 األولوية المواعيد المستهدفة النواتج والمراجع عناصر البرنامج 
التنسيق مع الدول المتعاقدة لتنفيذ أحكام       -١

 االيكاو
 A  مستمرنشاط اتصاالت وبعثات

عقد اجتماعات رفيعة المستوى لرؤسـاء      -٢
 الطيران المدني

 A الحاجةحسب  تقارير عن االجتماعات واقتراحات

 A الحاجةحسب  .أنشطة تحت المتابعة، ووثائق، الخ التنسيق مع المنظمات الدولية -٣

تقرير المجلس، وتقارير مجموعـات       متابعة الكتب الدورية وكتب المنظمة -٤
 طيط االقليميةالتخ

 A نشاط مستمر

تقديم الـدعم مـن المكاتـب االقليميـة          -٥
ومشاركة هذه المكاتب في تحقيق أهداف      

 الخطة االستراتيجية

نواتج اقليمية مذكورة فـي البرنـامج       
 الرئيسي الثاني

 )انظر البرنامج الرئيسي الثاني(

 A نشاط مستمر

عقد اجتماعات تنسيقية غير رسمية بـين       -٦
 الدول

، وتنفيذ عناصر   تفاقات، ونقاط انتقال  ا
خطط المالحة الجوية لحـل المسـائل       

 المكتشفة

 A الحاجةحسب 

مساعدة الدول علـى تنميـة المـوارد         -٧
البشرية المطلوبة لتنفيذ الـنظم الجديـدة      

 ونظم التدريب االقليمي

 في مجـال المـوارد      مهام تخصصية 
 البشرية

 A الحاجةحسب 

ارات الـواردة   الرد على بعض االستفس    -٨
 من الدول والمنظمات

 B نشاط مستمر بحوث ورد على االستفسارات

تشجيع الدول على تصديق مواثيق قانون       -٩
الجو الدولي، وتسجيل االتفاقات الثنائية،     

  وقواعد  قوانين  نسخ من  والحصول على 
الجو، والمعلومات عن األحكام القضائية     

 الصادرة في شؤون الطيران

لمواثيــق، وعــدد التصــديق علــى ا
االتفاقات المسجلة واألحكام القضـائية     

 المبلغة

 B الحاجةحسب 

المشاركة واالسـهام فـي االجتماعـات       -١٠
االقليمية األخرى والمؤتمرات والندوات    
والحلقات العملية التي تنـاقش مسـائل       

 المالحة الجوية

 B الحاجةحسب  اجتماعات محددة

خـرى  التعاون مع الهيئات الدوليـة األ      -١١
  الجوية للمالحة عالمي النشاء نظام مدني  
 باألقمار الصناعية

 C الحاجةحسب  تنفيذ النظم الجديدة

  تقديم الدعم والمساعدة الى هيئات الطيران المدني االقليمية :برنامج ٣-٥

ــائل  المســـ
 والتحديات

 .المحافظة على مستوى مقبول من الدعم االداري والمالي في ظل ميزانية مقلصة
 .ن والتنسيق والتجانس في مجال برامج العمل تفاديا الزدواج الجهودالتعاو
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 .وضع أحكام بشأن تقاسم تكاليف التجهيزات والخدمات المشتركة
  

 الى هيئات الطيران المدني االقليمية وشبه االقليمية مـن أجـل            سكرتاريةتقديم الدعم االداري والمالي وبأعمال ال      األهداف
 .ون االقليميينتعزيز التخطيط والتعا

تقديم الدعم والمساعدة الى هيئات الطيران المدني االقليمية لتعزيز األهداف العالمية التفاقيـة الطيـران المـدني                 
لدول التعاون وتنسيق مسائل النقل الجـوي التـي         ل في اطار يتيح   وتسهيل التنمية على المستوى االقليمي       ،الدولي

 .تخص الصالح المشترك

 
 ٥-ز، ٢-ز، ١-و :شطة الرئيسية في خطة العمل االستراتيجيةالعالقة باألن

 
 داءمؤشرات األ  ٢٠٠٧ بحلول نهاية عام لنتائج المتوقعةا

 حسب المبين في التقرير السنوي للمجلس   التعاون بين االيكاو وهيئات الطيران المدني االقليمية )أ
حتاجة الى النظر بعين التعاطف في طلبات الهيئات االقليمية الم       )ب

 المساعدة في مسائل النقل الجوي التي تخص األقاليم
حسب المبين في تقارير اللجان االقليميـة للطيـران          

 المدني
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 الميزانية العادية
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 المعتمدةالميزانية  الميزانية الفعلية الميزانية المعتمدة

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

٧٧٧ - ٣٣٤ ٤٤٣ ٥٢٢ ٤٩٦ ١ ٥٣٩ ٥٢٨ ٥١٥ ٤٩٦ 

 
 األولوية المواعيد المستهدفة النواتج والمراجع عناصر البرنامج 

التعاون مع هيئات الطيـران المـدني        -١
 االقليمية وشبه االقليمية

رصد األنشـطة واعـداد الوثـائق      
 لكوالعروض وما الى ذ

 A نشاط مستمر

 والدعم المالي   سكرتاريةتقديم خدمات ال   -٢
الى اللجان االقليمية للطيـران المـدني    

  المجلسهاحسبما يقرر

كلمــا نشـاط مسـتمر    تقارير
 اقتضاه األمر

B 

المشاركة في االجتماعـات والنـدوات       -٣
 والحلقات العملية

 B الحاجةحسب  تقرير الهيئات االقليمية

 لتقديم المشورة واالرشادات    ايفاد بعثات  -٤
 الى الدول حسب طلبها

 B الحاجةحسب   تقارير البعثات

 تخطيط المالحة الجوية االقليمية :برنامج ٤-٥

ــائل  المســـ
 والتحديات

والمشـتركة بـين    ان الزيادة المتوقعة في نمو الطيران المدني على المستويات الوطنية وشبه االقليمية واالقليمية              
ين طريقة استخدام الفضاء الجوي، وذلك بوضع هيكل جديد لمجموعة الطرق الجوية الراهنة،             قتضي تحس ت األقاليم

 .وفتح طرق جوية جديدة بطريقة منسقة
للوفاء بالطلبات المتزايدة، وضمان السالمة ) تجهيزات وخدمات(تقديم بنية أساسية مالئمة وموثوقة للمالحة الجوية       

 .ثلى لدى مقدمي الخدمات والمنتفعين بهذه الخدماتواألمن في النقل الجوي، والكفاءة الم
 تواصـل  مجال جوي عالمي واحد بطريقة منسقة وبما يقتضيه مـن            للجمع بين المجاالت الجوية في    تمهيد السبيل   

 .على مختلف المستويات
 المكتشفة فـي  والتصدي بفاعلية واقتصاد لسد الثغرات .  التقليل الى أدنى حد من تأثير الطيران المدني على البيئة         

مجالي السالمة واألمن في نظام المالحة الجوية، وذلك باجراءات وطنية واقليمية وشبه اقليمية تشمل انشاء هيئـة                 
 .اقليمية مختصة بالسالمة الجوية

 البنية األساسية للمالحة الجوية طبقا لخطط التنفيذ وبما يضمن السالمة والكفاءة االقتصـادية              تجديدضمان انشاء و  
 .نتظام في الطيران المدنيواال

 . في الدول المتعاقدة على المستويات الوطنية وشبه االقليمية واالقليمية واألقاليميةالمتعارضةتنسيق االحتياجات 
ادارة الحركة الجوية على المستويات االقليمية وشبه االقليمية /التنفيذ المنسق لنظم االتصاالت والمالحة واالستطالع 

عاة االحتياجات واالحصاءات المتاحة والتنبؤات والبارامترات االقتصادية المتعلقـة بـالتخطيط           والقطرية مع مرا  
 .االقليمي

 بين ق التخطيطية، ومعالجة مسائل التواصلتقديم الدعم الفعال الجراءات التخطيط االقليمية، وتجديد وتحديث الوثائ  
 .األقاليم، وازالة الثغرات المكتشفة

 .قليمية وتقديم التسهيالت اليهاتخطيط االجتماعات اال
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اعداد وتحديث خطة مالحة جوية اقليمية تتضمن التجهيزات والخدمات التي يجب أن توفرها الدول عمال بالمـادة                 األهداف
 . من اتفاقية شيكاغو٢٨

 
-ز، ٢-ز، ٩-ه، ٧-ه، ٤-ه، د، ٢-ج ،٤- أ،٣-أ :العالقة باألنشطة الرئيسية في خطة العمل االستراتيجية

 ٢-ح، ٥-، ز٣
 

 مؤشرات االداء  ٢٠٠٧ بحلول نهاية عام لنتائج المتوقعةا
قليميـة باعـداد     الدول المتعاقدة ومجموعات التخطيط اال     قيام )أ

خطط مالحة اقليمية تفي باالحتياجات المتزايدة في مجال النقل         
  الجوي

خطط مالحة جوية تفي باالحتياجات المتزايـدة للنقـل         
 .الجوي

تنسـيق  ام الدول المتعاقدة ومجموعات التخطيط االقليميـة ب       قي )ب
خطط المالحة الجوية وتنفيذها فـي حينهـا وارسـاء البنيـة            

 األساسية المتعلقة بها 

بنية أساسية مخططة للمالحة الجويـة وجـاهزة وذات      
 ومجموعة جديدة مـن الطـرق الجويـة         ،هيكل جديد 

 .المفتوحة طبقا لخطة تنفيذ منسقة
 الطيـران   الجوية وأمن الطيران واقتصاديات   السالمة  تحسين   )ج

 المدني
حالة تنفيذ خطط المالحة الجويـة االقليميـة ومـدى           

 .االلتزام بالقواعد والتوصيات الدولية
 .انخفاض عدد الثغرات الى أدنى حد  قيام الدول المتعاقدة بسد الثغرات في حينها )د

 الميزانية العادية
 )رات األمريكيةبآالف الدوال(الموارد 

 المعتمدةالميزانية  الميزانية الفعلية الميزانية المعتمدة

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

٩ ٨١٨ ٣ ٣٠٥ ٣ ٢٦٧ ٣ ٢٤٦ ٢ ٩٢٢ ٢ ٨٤٥ ٨ ٦٦٦ ٢ ٩٨٤ ٢ ٩٢٥ ٢ ٧٥٧ 

 خطط المالحة الجوية ١-٤-٥

 لتمكين الدول المتعاقدة واجتماعات المالحة الجوية االقليميـة         سكرتارية الفني وأعمال ال   توفير الدعم  :األهداف
 .ومجموعات التخطيط االقليمية من وضع وتنفيذ خطط المالحة الجوية

تجديد هيكل الطرق الجوية الراهنة وفتح طرق جديدة وتجهيز البنية األساسية الالزمة لها بما يفي باحتياجـات      
 .قدة وبما يراعي الحاجة الى تسهيل النمو المتوقع في النقل الجويالدول المتعا

 .تحقيق أمثل استخدام للفضاء الجوي
 .تعزيز السالمة الجوية وأمن الطيران

 . بين أقاليم المالحة الجوية من أجل بلوغ سماء واحدة عالميةالمالئم التواصلانشاء 
الخدمات والمنتفعين بها، مع مراعاة أثر التنمية علـى         ضمان الكفاءة االقتصادية في الخدمات لصالح مقدمي        

 .البيئة
 . الثغرات القائمةسدقيام الدول بلتنفيذ خطة عمل وجدول زمني من خالل المكاتب االقليمية 

 
 األولوية المواعيد المستهدفة النواتج والمراجع عناصر البرنامج 

 A نشاط مستمرتعديالت لخطـط المالحـة الجويـة       خطة لتحسين الكفاءة العامـة لتخطـيط        -١
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 األولوية المواعيد المستهدفة النواتج والمراجع عناصر البرنامج 
االقليمية، وتقـارير مـن مجموعـات         وآليات تنفيذهاالمالحة الجوية

االقليميـة، وتقـارير   والتنفيذ التخطيط  
 البعثات، ونشر خطط المالحة الجوية

رصد تنفيذ خطط المالحة، وتقديم تقارير       -٢
دورية عن التقدم المحرز الـى الـدول        

 االقليمية  المتعاقدة ومجموعات التخطيط  
 ولجنة المالحة الجوية والمجلس

 مجموعات التخطيط   مقدمة الى تقارير  
االقليمية ولجنة المالحة الجوية    والتنفيذ  

 والمجلس

 A نشاط مستمر

تقديم االرشاد الفني الى الدول المتعاقـدة    -٣
لوضع خطط منسـقة الرسـاء البنيـة        
األساسية الالزمة للمالحة الجوية وتنفيذ     

 ة الجوية االقليميةخطط المالح

مساعدات محددة تقـدم الـى الـدول        
المتعاقدة الرسـاء البنيـة األساسـية       

 للمالحة الجوية

 A نشاط مستمر

تنقيح هياكل الطرق الجوية الراهنة التي       -٤
 تقدم اليها خدمات الحركة الجوية

 A نشاط مستمر طرق أقصر وأكثر اقتصادا

 A نشاط مستمر قوائم بالثغرات المكتشفة ةمتابعة وتعزيز تنفيذ الخطط االقليمي -٥

وضع وتجهيز اقتراحات لتعديل وتغييـر       -٦
 الخطط وتنفيذها

 A الحاجةحسب  خطة المالحة الجوية

اعداد مسودة اقتراح بالتعديالت الالزمة      -٧
 لالجراءات االقليمية االضافية

 A الحاجةحسب  اجراءات اضافية

لجويـة  تنفيذ النظام الجديـد للمالحـة ا       -٨
 وخدماته

 A نشاط مستمر ارتياح المنتفعين

رصد أعمال المتابعة لتحديـد الثغـرات        -٩
  بطريقة منسقةوحلها

 A نشاط مستمر قائمة الثغرات المكتشفة

مواد ارشادية اقليمية وقواعد بيانـات       -١٠
 ونظم للمعلومات

 A الحاجةحسب  اعداد وتحديث

ط اتخاذ تدابير خاصة لتشجيع تنفيذ خط  -١١
 المالحة الجوية

اجتماعات غير رسـمية، ودورات     
تدريب وندوات وحلقات عملية وما     

 الى ذلك

 A نشاط مستمر
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 تقديم الدعم الى مجموعات التخطيط والتنفيذ االقليمية ٢-٤-٥
تعزيز وتسهيل أعمال مجموعات التخطيط والتنفيذ االقليمية والدول المتعاقـدة وتقـديم المسـاعدة                :األهداف

تخطيط وتنسيق وتركيب البنية األساسية للمالحة الجوية على النحو السـليم وبمـا يضـمن التنفيـذ                 ل زمةالال
 .الموقوت لخطط المالحة الجوية المعتمدة

 
 األولوية المواعيد المستهدفة النواتج والمراجع عناصر البرنامج 

ادارة وتنسيق ودعم وتشغيل مجموعات      -١
وهيئاتهـا  االقليميـة   التخطيط والتنفيذ   

 الفرعية

 لجنة المالحـة     مقدمة الى  تقارير
 الجوية والمجلس

 A نشاط مستمر

التصدي المستمر لتحديد ثغرات السالمة    -٢
في مجال المالحة الجويـة، واقتـراح       

 االجراءات التصحيحية

تخفيض عـدد الثغـرات التـي       
حـددتها مجموعــات التخطــيط  
ــارير  ــة، وتق ــذ االقليمي والتنفي

اءات المتخـذة   مرحلية عن االجر  
 لسد الثغرات

 A نشاط مستمر

استضافة وترتيب اجتماعات مجموعات     -٣
التخطيط والتنفيذ االقليمية واجتماعـات     

 هيئاتها الفرعية واالجتماعات االقليمية

 لجنة المالحـة     مقدمة الى  تقارير
مـن  الجوية والمجلس، وتقارير    

مجموعات التخطـيط والتنفيـذ     
ـ  االقليمية، وتقـارير   ات اجتماع

 المالحة الجوية االقليمية

حســـب المواعيـــد 
 المناسبة

A 

ـ  ـتق -٤ م ألنشـطة مجموعـات     ـديم الدع
ا ـة وغيره ـذ االقليمي ـالتخطيط والتنفي 

ـ    ة ـمن الهيئات االقليمية وشـبه االقليمي
 المختصة بالطيران المدني

اجتماعات، ووثائق، وتقـارير،    
 واجراءات المتابعة

 A نشاط مستمر

 والحلقات العمليةالندوات  ٣-٤-٥
ومـن   . تشجيع وتسهيل تنفيذ أحكام االيكاو وتوفير الوسائل التثقيفية لبلوغ األهـداف المقترحـة              :األهداف

زم عقد الندوات حول مواضيع مختلفة في اطار كل تخصص، وعقد حلقات عمليـة بشـأن مسـائل                  ـالمعت
 .محددة

 
 األولوية فةالمواعيد المستهد النواتج والمراجع عناصر البرنامج 

تنظيم النـدوات والحلقـات، واعـداد        الندوات وحلقات العمل -١
وثائق العمل، وتقديم العروض، وتقديم     
التقارير الى لجنة المالحـة الجويـة       

 والمجلس

حسب جدول مواعيـد    
 االجتماعات التفصيلي

A 

 تنفيذ األنشطة في مجال المالحة الجوية :برنامج ٥-٥

ــائل  المســـ
 والتحديات

ضمان حداثة وتنفيذ خطط المالحة الجوية االقليمية حسب احتياجات المنتفعـين، وتـوفير اطـار عمـل لتنفيـذ                   
 .التكنولوجيات واالجراءات العصرية تنفيذا سليما الشباع االحتياجات المتزايدة لنظم المالحة الجوية

ادارة الحركـة الجويـة     /عحة واالستطال تقديم الدعم الى الدول لتنتقل بسالسة الى استخدام نظم االتصاالت والمال          
 .طرادية واقتصاديةبطريقة ا

تنسيق أعمال الدول على تخطيط المالحة االقليمية وشبه االقليمية، وال سيما استخدام تكنولوجيا الفضاء في مجـال         
 .المالحة الجوية
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ذ االجـراءات التصـحيحية   ، واتخاية، بما في ذلك قياس ورصد األخطاءنظم ادارة السالمة والنوعادخال وتشغيل  
 .التبعية

االستثمارات الخاطئة والثغرات في نظم المالحة الجوية       تفادي  اتخاذ االجراءات الالزمة لتشجيع خفض التكاليف و      
 .في كل اقليم، واتخاذ االجراءات التصحيحية الالزمة

يران المدني، وال سيما من جـراء     متابعة المخاوف المزدادة من اآلثار الضارة بالبيئة والتي قد تكون مرتبطة بالط           
 .ضوضاء الطائرات وانبعاثات محركات الطائرات

 .تخطيط وتنفيذ االجتماعات االقليمية
 .متابعة تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية واألحكام الواردة في وثائق اجراءات خدمات المالحة الجوية

 .اعداد تدابير احتياطية للحركة الجوية
  

قواعـد  ال تنفيـذ  ها علـى ة الدول على تنفيذ الخطط االقليمية واالجراءات االقليميـة االضـافية، وتشـجيع       مساعد األهداف
 .االيكاووالتوصيات واالجراءات الصادرة عن 

 
 ح الى أ :العالقة باألنشطة الرئيسية في خطة العمل االستراتيجية

 
 داءمؤشرات األ  ٢٠٠٧ بحلول نهاية عام لنتائج المتوقعةا

وحيد األنظمة والقواعد واالجـراءات والطـرق التنظيميـة         ت )أ
  المتعلقة بالعاملين على الطائرات وخدمات المساعدة

 نظام أفضل للمالحة الجوية 

ة اقليمية في مجال المالحة الجوية ومجال النقل الجوي         ـأنشط )ب
 ا تستدعيها نتائج البرنامجين الرئيسيين الثاني والثالثـحسبم

سليمة من البرنامجين الرئيسيين الثـاني      مؤشرات أداء    
 والثالث

المساعدة على تطوير وتعديل خطط المالحة الجوية االقليميـة          )ج
 االجراءات االضافيةوثائق و

 خطط مالحة جوية واجراءات اضافية حديثة 

مزيد من التقـدم فـي تنفيـذ نظـم االتصـاالت والمالحـة               )د
 ادارة الحركة الجوية/واالستطالع

العناصر الجديدة من نظم االتصاالت والمالحـة       نسبة   
ادارة الحركة الجوية التي تدرج في خطط       /واالستطالع

 المالحة الجوية االقليمية
  أوجه القصورتقليل  ادخال وتشغيل نظم ادارة السالمة والنوعية )ه
دود الدنيا المخفضة للفصل الرأسي بـين       ـذ الح ـتنفي  استخدام أفضل للفضاء الجوي )و

 .الطائرات
 والنظـام   )ATN(التنفيذ المنسق لشبكة اتصـاالت الطيـران         )ز

 واالسـتطالع   )GNSS(العالمي للمالحة باألقمار الصـناعية      
 )ADS(التابع التلقائي 

تحسين االتصاالت بالبيانـات والصـوت، والمالحـة         
 واالستطالع

 الميزانية العادية
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 المعتمدةالميزانية  الميزانية الفعلية نية المعتمدةالميزا

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

١٢ ٧١٦ ٤ ٢٦٥ ٤ ١٨٥ ٤ ٢٦٦ ٣ ٨١٣ ٣ ٧١٣ ١١ ٣٠٩ ٣ ٨٨١ ٣ ٧٧٦ ٣ ٦٥٢  
 )AGA(المطارات والطرق الجوية والمساعدات األرضية  ١-٥-٥

 .قديم المشورة واالرشاد الى الدول من أجل تنفيذ متطلبات الملحق الرابع عشر واألدلة المرتبطة بهت :األهداف
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 األولوية المواعيد المستهدفة النواتج والمراجع عناصر البرنامج 
دول ومساعدتها علـى تقـديم      تشجيع ال  -١

الثغرات الموجودة لديها، ان    تقارير عن   
 وجدت

 A مرنشاط مست اضافات للمالحق

دعم الدول ومساعدتها على تنفيذ القواعد       -٢
 والتوصيات الدولية ذات الصلة

مهام محددة فـي مجـال المطـارات        
 والطرق الجوية والمساعدات األرضية

 B نشاط مستمر

ايفاد بعثات لتقديم المشورة واالرشاد الى       -٣
 الدول

 B نشاط مستمر تقارير البعثات

 مالئمة  اتهاهياكل مطار دعم الدول لجعل     -٤
 للطائرات الجديدة األكبر

ام نوعية في مجـال المطـارات       ـمه
 والطرق الجوية والمساعدات األرضية

 C الحاجةحسب 

تقديم المعلومات الى خبـراء التعـاون        -٥
 والمتعاقدينالفني واالستشاريين 

 C الحاجةحسب  تقارير االستشاريين

 )ATM(ادارة الحركة الجوية  ٢-٥-٥
ديم المشورة واالرشاد الى الدول من أجل تنفيذ أحكام الملحق الثـاني والملحـق الحـادي عشـر          تق :األهداف

ضمان تنفيذ نظام ادارة الحركة الجوية الذي يوفر أفضل استخدام للقدرات المحسنة            .  والوثائق المرتبطة بهما  
 . التطورات الفنية، سواء في الجو أو على األرضبفضل

 
 األولوية المواعيد المستهدفة ج والمراجعالنوات عناصر البرنامج 

تنفيذ أحكام الملحـق الثـاني والملحـق         -١
الحادي عشر ومتطلبات األدلة المرتبطة     

 بهما

ــيي ادارة  ــددة الختصاص ــام مح مه
 الحركة الجوية

 A نشاط مستمر

تنقيح البنية األساسية للطرق التي تقـدم        -٢
 اليها خدمات الحركة الجوية

 A نشاط مستمر اكثر اقتصادطرق جوية أقصر وأ

ايفاد البعثات لتقديم المشورة واالرشـاد       -٣
 الى الدول

 A نشاط مستمر تقارير البعثات

ــاركة  -٤ ــاء المش ــب االقتض ــي حس ف
، الجتماعات والندوات وحلقات العمـل    ا

وتحضير وثائق العمل والتقارير وما الى      
 ذلك

 A الحاجةحسب  تقارير االجتماعات

ئ الحركة الجوية في حالة     تدابير لطوار  -٥
انقطاع خدمات الحركة الجوية والخدمات  

 المرتبطة بها

 A الحاجةحسب  االجراءات التي يتطلبها األمر

تشجيع الدول ومساعدتها علـى تقـديم        -٦
 تقارير عن االختالفات، ان وجدت

 A نشاط مستمر للمالحقاضافات 

تقديم المعلومات الى خبـراء التعـاون        -٧
 والمتعاقدينستشاريين الفني واال

 C نشاط مستمر تقارير االستشاريين

 )CNS(االتصاالت والمالحة واالستطالع  ٣-٥-٥
.  تقديم المشورة واالرشاد الى الدول من أجل تنفيذ أحكام الملحق العاشر والوثـائق المرتبطـة بـه                 :األهداف

عبر مختلـف المنـاطق الجغرافيـة،       ضمان توفير تجهيزات االتصاالت والمالحة واالستطالع بطريقة سلسة         
 .ترددات الالسلكيةطيف اللومعالجة مسألة استخدام الطيران 
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 األولوية المواعيد المستهدفة النواتج والمراجع عناصر البرنامج 
ــيي   تنفيذ أحكام الملحق العاشر -١ ــددة الختصاص ــام مح مه

 االتصاالت والمالحة واالستطالع
 A نشاط مستمر

 لتقديم المشورة واالرشاد الى     ايفاد بعثات  -٢
 الدول

 A نشاط مستمر تقارير البعثات

ماعات في االجت حسب االقتضاء   المشاركة   -٣
، واعداد وثائق   والندوات والحلقات العملية  

 العمل والتقارير وما الى ذلك

 A الحاجةحسب  تقارير االجتماعات

ها علـى تقـديم     تشجيع الدول ومسـاعدت    -٤
 ات، ان وجدتاالختالفتقارير عن 

 A نشاط مستمر اضافات للمالحق

قاعدة بيانات ادارة التـرددات الالسـلكية      -٥
 للطيرانالمخصصة 

 A الحاجةحسب  تحديث وتجديد

تقديم المعلومات الى خبراء التعاون الفني       -٦
 والمتعاقدينواالستشاريين 

 C الحاجةحسب  تقارير االستشاريين

 )AIS(خدمات معلومات الطيران  ٤-٥-٥

تقديم المشورة واالرشاد الى الدول من أجل تنفيذ أحكام الملحق الرابع والملحق الخـامس عشـر                  :األهداف
 .والوثائق المرتبطة بهما

 
 األولوية المواعيد المستهدفة النواتج والمراجع عناصر البرنامج 
مساعدة الدول على تقديم معلومات طيران       -١

 دقيقة وفي حينها
 A نشاط مستمر دمات الحركة الجويةمهام محددة لخ

 A نشاط مستمر انشاء وتجديد قواعد بيانات لنظم المالحة الجوية -٢

ماعات في االجت حسب االقتضاء   المشاركة   -٣
، واعداد وثائق   والندوات والحلقات العملية  

 العمل والتقارير وما الى ذلك

 A الحاجةحسب  تقارير االجتماعات

تها على تقديم تقارير    تشجيع الدول ومساعد   -٤
 االختالفات، ان وجدتعن 

 A نشاط مستمر اضافات للمالحق

لبعثات لتقديم المشورة واالرشاد الى     ايفاد ا  -٥
 لدولا

 B نشاط مستمر تقارير البعثات

تقديم المعلومات الى خبراء التعاون الفنـي        -٦
 والمتعاقدينواالستشاريين 

 C الحاجةحسب  تقارير االستشاريين

 )MET(األرصاد الجوية  ٥-٥-٥

تقديم المشورة واالرشاد الى الدول من أجل تنفيذ أحكام الملحق الثالث والوثـائق المرتبطـة بـه،                   :األهداف
 .وشرح وتفسير الوثائق ذات الصلة لصالح الدول

 
 األولوية المواعيد المستهدفة النواتج والمراجع عناصر البرنامج 

 A نشاط مستمر مهام محددة في مجال األرصاد الجوية لثتنفيذ أحكام الملحق الثا -١
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ــاركة  -٢ ــاء المش ــب االقتض ــي حس ف
، ماعات والندوات والحلقات العملية   االجت

واعداد وثائق العمل والتقارير وما الـى       
 ذلك

 A الحاجةحسب  تقارير االجتماعات

دول ومساعدتها علـى تقـديم      تشجيع ال  -٣
 االختالفات، ان وجدتتقارير عن 

 A نشاط مستمر ضافات للمالحقا

ايفاد بعثات لتقديم المشورة واالرشاد الى       -٤
 الدول

 B نشاط مستمر تقارير البعثات

تقديم المعلومات الى خبـراء التعـاون        -٥
 الفني واالستشاريين والمتعاقدين

 C الحاجةحسب  تقارير االستشاريين

 )OPS/AIR( وصالحية الطائرات للطيران  الطيرانعمليات ٦-٥-٥
مساعدة الدول على تنفيذ أحكام المالحق الخامس والسادس والسابع والثامن والسادس عشر والوثائق         :األهداف

 .ذات الصلة
 
 األولوية المواعيد المستهدفة النواتج والمراجع عناصر البرنامج 

تنفيذ أحكام المالحـق األول والسـادس        -١
 والثامن والثالث عشر والثامن عشر

عية الختصاصـيي العمليـات     مهام نو 
 وصالحية الطائرات للطيران

 A نشاط مستمر

دول ومساعدتها علـى تقـديم      تشجيع ال  -٢
 االختالفات، ان وجدتتقارير عن 

 A نشاط مستمر اضافات للمالحق

ايفاد البعثات لتقديم المشورة واالرشـاد       -٣
 الى الدول

 B نشاط مستمر تقارير البعثات

ــاركة  -٤ ــب االقالمش ــاء حس ــي تض ف
، ات والندوات والحلقات العملية   االجتماع

واعداد وثائق العمل والتقارير وما الـى       
 ذلك

 C الحاجةحسب  تقارير االجتماعات

تقديم المعلومات الى خبـراء التعـاون        -٥
 والمتعاقدينالفني واالستشاريين 

 C الحاجةحسب  تقارير االستشاريين
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 لنقل الجوياألنشطة االقليمية في مجال ا :برنامج ٦-٥

ــائل  المســـ
 والتحديات

 .انشاء بيئة تنظيمية متحررة لتطوير النقل الجوي الدولي بطريقة مستقرة
 من جهة    والمحافظة على نوعية البيئة     من جهة  تحقيق مزيد من التوافق بين تطوير الطيران المدني بأمان وانتظام         

 .أخرى
 . واألمان واالستمراريةضمان انشاء وتنسيق نظام نقل جوي اقليمي يتميز بالكفاءة

 . واالسهام فيهالنجاح في تنفيذ التسهيل المالي الدولي للسالمة الجوية
 .التشجيع على قبول وتنفيذ وثائق السفر المقروءة آليا

  
 انشاء وتجديد عالقات وثيقة مع السلطات المختصة في الهيئات الوطنية التي تتعامل مع تنظيم النقل الجوي الدولي               األهداف

 .واقتصادياته واحصاءاته وأمن الطيران والتجهيزات
 

، ٢-ز، و، ٧-ه، ٦-ه، ٣-ه، ١-ه، ٦-د، ١-د، ب، أ :العالقة باألنشطة الرئيسية في خطة العمل االستراتيجية
 ح، ٥-ز

 
 داءمؤشرات األ  ٢٠٠٧ بحلول نهاية عام لنتائج المتوقعةا

النقل الجوي التي األنشطة االقليمية في مجالي المالحة الجوية و   )أ
  تقتضيها نتائج البرنامجين الرئيسيين الثاني والثالث

مؤشرات أداء مالئمة من البرنامجين الرئيسيين الثاني        
 والثالث

 الميزانية العادية
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 المعتمدةالميزانية  الميزانية الفعلية الميزانية المعتمدة

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
لمجموع ا

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

١ ١٣٤ ٣٨٨ ٣٨٢ ٣٦٤ ٣٣٩ ٣٣١ ١ ٠٠٧ ٣٥٣ ٣٤٢ ٣١٢ 

 االحصاءات، والتنبؤات والتخطيط االقتصادي  ١-٦-٥

تعزيز اعداد االحصاءات وتنبؤات الحركة الجوية والتخطيط االقتصادي، واسترعاء انتباه الدول الى             :األهداف
 .د الوثائق ذات الصلة التي أعدتها االيكاوفوائ

 
 األولوية المواعيد المستهدفة النواتج والمراجع عناصر البرنامج 

تشجيع الدول ومقدمي خدمات الطيران      -١
ـ  المشاركةالمدني على    فـي   ة االيجابي

برنامج االيكاو االحصائي واالسـتفادة     
الى أقصى حد مـن قواعـد البيانـات     

لة الموجـودة لـدى     االحصائية المتكام 
 االيكاو

 C الحاجةحسب  دعم من الدول

تشجيع الدول علـى انشـاء القـدرات         -٢
كـل فـي     ،وتطوير الموارد المالئمة  

 C الحاجةحسب مزيد من المشـاركة مـن      
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لدعم األنشـطة فـي مجـال       اقليمها،  
 التنبؤات والتخطيط االقتصادي

 جانب الدول

تــوفير االحصــاءات والتنبــؤات    -٣
ــارامت ــيط والب ــادية لتخط رات االقتص

ذ نظـم االتصـاالت والمالحـة       ـوتنفي
ادارة الحركة الجوية علـى   /واالستطالع

 الصعيد االقليمي

تقارير مجموعـات التخطـيط     
 والتنفيذ االقليمية

 C الحاجةحسب 

مساعدة الدول علـى تخطـيط القـدرة         -٤
الالزمة لنظم المالحة الجوية المناسـبة      

، وعلـى   لها، وعلى استرداد التكـاليف    
وضع الترتيبات التنظيمية لتوفير خدمات  

 المطارات والمالحة الجوية

تقارير مجموعـات التخطـيط     
 والتنفيذ االقليمية

 C الحاجةحسب 

 التنظيم االقتصادي  ٢-٦-٥

 .تعزيز تحرير خدمات النقل الجوي الدولي، وتنفيذ ارشادات االيكاو :األهداف
 
 األولوية المواعيد المستهدفة النواتج والمراجع عناصر البرنامج 

تشجيع الدول على تنفيذ ارشادات االيكاو       -١
 بشأن التحرير

 B نشاط مستمر تنفيذ االرشادات

 التسهيالت  ٣-٦-٥

 والوثـائق  Doc 9303  رقمتقديم المشورة واالرشاد الى الدول لتنفيذ أحكام الملحق التاسع والوثيقة  :األهداف
 .المرتبطة بهما

 
 األولوية المواعيد المستهدفة النواتج والمراجع لبرنامجعناصر ا 

تنفيذ أحكام الملحق التاسـع ونصـوص        -١
والوثـائق ذات   Doc 9303  رقـم الوثيقة
 الصلة

 B نشاط مستمر مهام نوعية في مجال النقل الجوي

 أنشطة النقل الجوي األخرى ٤-٦-٥

 .لجويتقديم المشورة الى الدول بشأن مسائل النقل ا :األهداف
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 األولوية المواعيد المستهدفة النواتج والمراجع عناصر البرنامج 
تشجيع الدول وتقديم المشورة اليها فيمـا        -١

يتعلق بالمسائل المرتبطة بالتسهيل المالي     
 الدولي للسالمة الجوية

تنفيذ واستخدام التسهيل المالي الدولي     
 للسالمة الجوية

 A نشاط مستمر

ة الى الدول بشأن المسـائل     تقديم المشور  -٢
 المتعلقة بحماية البيئة

 B نشاط مستمر 

قديم المشورة واالرشـاد    ايفاد البعثات لت   -٣
 الى الدول

 C نشاط مستمر تقارير البعثات

تقديم المعلومات الى خبـراء التعـاون        -٤
 والمتعاقدينالفني واالستشاريين 

 C الحاجةحسب  تقارير االستشاريين

 مة الجوية وأمن الطيرانالسال :برنامج ٧-٥

ــائل  المســـ
 والتحديات

العمل على تزويد جميع المطارات بنظم السالمة الجوية وأمن الطيران، وتسهيل التدفق السلس للركاب والطـواقم              
 .والبضائع والبريد

 .دعم جهود الدول الرامية الى تنسيق واقرار مجموعة من القواعد واالجراءات لمراقبة السالمة التشغيلية
 احتياجات الموارد البشرية، الناجمة عن توسيع نطاق برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة               مسألة معالجة
تحقيق حـوادث ووقـائع   ـ  والملحق الثالث عشر  خدمات الحركة الجويةـ يشمل الملحق الحادي عشر  لالجوية 

 .٢٠٠٤ اعتبارا من عام المطارات والملحق الرابع عشر ـ الطائرات
 .االستمرارية المالية على األجل الطويل لبرنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجويةضمان 

 .نقل أنشطة برنامج تدقيق مراقبة السالمة الجوية نقال تدريجيا الى البرنامج العادي
 .تطبيق وتنفيذ مفاهيم ادارة السالمة والنوعية، وتنفيذ قواعدها القياسية

 . عمل االيكاو ألمن الطيرانتنفيذ خطة
 .التشجيع على المشاركة في التسهيل المالي الدولي للسالمة الجوية

 .تنسيق وتقديم الدعم لألنشطة غير المتوقعة، بما فيها األنشطة الناجمة عن المنازعات

  
 الجوية وتدقيق أمن الطيران     تشجيع ومساعدة وتعجيل أعمال الرصد والمتابعة لجميع مسائل تدقيق مراقبة السالمة           األهداف

 .طبقا لسياسات وقواعد وتوصيات واجراءات االيكاو
 

 ٥-ز، ٢-ز، ١-ه، ١-د، ٤-أ، ٣-أ، ٢-أ، ١-أ :العالقة باألنشطة الرئيسية في خطة العمل االستراتيجية
 

 مؤشرات االداء  ٢٠٠٧ بحلول نهاية عام لنتائج المتوقعةا
مة الجوية ووحدة تدقيق أمـن      النتائج يحددها قسم مراقبة السال     )أ

  الطيران
حسبما يحدده قسم مراقبة السالمة الجوية ووحدة تدقيق         

 أمن الطيران

 الميزانية العادية
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 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 المعتمدةالميزانية  الميزانية الفعلية الميزانية المعتمدة

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

١ ٣٥٠ ٤٦٠ ٤٥٣ ٤٣٧ ٤٠٣ ٣٩٢ ١ ١٩٦ ٤١٨ ٤٠٦ ٣٧٢ 

 عمليات التدقيق والمتابعة لبرنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية ١-٧-٥

 .تنسيق ومتابعة تنفيذ برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية :األهداف
 
 األولوية المواعيد المستهدفة النواتج والمراجع رنامجعناصر الب 

 مسـتواها ادارة السالمة الجوية، وقياس      -١
 وتخطيط االجراءات التصحيحية

تقارير مجموعات التخطـيط والتنفيـذ     
 االقليمية

 A نشاط مستمر

تنسيق ومتابعة تنفيذ البرنـامج العـالمي        -٢
 لتدقيق مراقبة السالمة الجوية

 A نشاط مستمر اتخفض عدد الثغر

ايفاد البعثات لتقديم المشورة واالرشـاد       -٣
 الى الدول

 A نشاط مستمر تقارير البعثات

 أمن الطيران وأنشطة المتابعة ٢-٧-٥

 .تنسيق ومتابعة تنفيذ برنامج االيكاو العالمي لتدقيق أمن الطيران :األهداف
 

 األولوية المواعيد المستهدفة النواتج والمراجع عناصر البرنامج 
 أمـن الطيـران واتخـاذ       قياس مستوى  -١

 االجراءات التصحيحية
تقارير مجموعات التخطـيط والتنفيـذ     

 االقليمية
 A نشاط مستمر

تنسيق ومتابعة تنفيـذ برنـامج االيكـاو         -٢
 العالمي لتدقيق أمن الطيران

 A نشاط مستمر  المجلس تقدم الىتقارير

ء اعداد الترتيبـات التحضـيرية الجـرا     -٣
عمليات تدقيق أمن الطيران في الـدول       
حسب المقرر في برنامج تـدقيق أمـن        

 الطيران

 A نشاط مستمر تقارير التدقيق

 أمـن  تـدقيق مساعدة الدول التـي تـم        -٤
  على رصد أنشطة المتابعة فيهاالطيران

تقارير مجموعات التخطـيط والتنفيـذ     
 االقليمية

 A نشاط مستمر

     

م المشورة واالرشاد الى    ايفاد بعثات لتقدي   -٥
 الدول

 A الحاجةحسب  تقارير البعثات
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 الدعم االداري :برنامج ٨-٥

ــائل  المســـ
 والتحديات

 علـى أعلـى مسـتويات الـدعم     التي وضعتها صناعة الطيران، والمحافظة الراهنة القياسيةضمان تنفيذ القواعد  
 .االداري والخدمات اللغوية

 .تقديم ترتيبات الطوارئ حسب االقتضاء
 .تخطيط وتنفيذ الميزانية ثالثية السنوات

 تكاليف البـرامج مـن أجـل وضـع       لطرق استرداد مراعاة البيئة العملية المقبلة لاليكاو، واجراء تحاليل متعمقة         
 .استراتيجية سياسية واجراءات ثابتة السترداد التكاليف

 .ادارة شؤون الموظفين

  
اتب حسب االقتضاء، بما في ذلك تخصيص الموارد المالية للمكاتب االقليمية، تقديم خدمات ادارية عامة ودعم للمك     األهداف

وتنفيذ سياسات شؤون الموظفين، وتعيين وترقية الموظفين، وتوفير نظـم تكنولوجيـا االتصـاالت والمعلومـات                
 .والخدمات اللغوية للمكاتب االقليمية

 
 ح :العالقة باألنشطة الرئيسية في خطة العمل االستراتيجية

 
 داءمؤشرات األ  ٢٠٠٧ بحلول نهاية عام لنتائج المتوقعةا

 تقارير المدققين، وارتياح المقر الرئيسي   تحسين الدعم االداري العام للمكاتب االقليمية )أ
 تقارير شهرية  تحسين الكفاءة التشغيلية للمكاتب االقليمية )ب

 الميزانية العادية

 )كيةبآالف الدوالرات األمري(الموارد 
 المعتمدةالميزانية  الميزانية الفعلية الميزانية المعتمدة

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

١٣ ٤٥٧ ٤ ٣٨٩ ٤ ٣٧٢ ٤ ٦٩٦ ٤ ٠٦٦ ٣ ٩٥٨ ١٢ ٠٤٥ ٤ ٠١٦ ٣ ٩٦٥ ٤ ٠٦٥ 

 ةاماالدارة وتخطيط الميزانية والشؤون االدارية الع ١-٨-٥

 .تنفيذ وادارة البرنامج االداري العام :األهداف
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 األولوية المواعيد المستهدفة النواتج والمراجع عناصر البرنامج 

 العمليات االدارية   وتجديدتخطيط وتنفيذ    -١
والمالية بما في ذلك الميزانيـة ثالثيـة        

 السنوات

 A نشاط مستمر تقارير المدققين

 A نشاط مستمر تقارير المدققين المهام العامة للمشتريات -٢

 A نشاط مستمر تقارير شهرية شهريةالتقارير الاعداد  -٣

شؤون العاملين  متابعة  صيانة المباني، و   -٤
 الدوليين بالعالقة الى الحكومة المضيفة

 A الحاجةحسب  من اختصاص البلد المضيف

ترتيبات البعثات والسفر، بما فـي ذلـك     -٥
  عند السفرتقديم مدفوعات مسبقة

 A نشاط مستمر تقارير المدققين

، النظـاميين تجديد سجالت المـوظفين      -٦
وتعيين الموظفين المؤقتين، وقياس األداء     

 وما الى ذلك

 A نشاط مستمر تقارير المدققين

توفير قناة للحوار بين المقـر الرئيسـي         -٧
 وموظفي المكاتب االقليمية

 A ستمرنشاط م تقارير تقدم الى األمين العام

طباعة وتصوير الوثـائق لالجتماعـات       -٨
 والندوات

 A الحاجةحسب  تقارير المدققين

 A الحاجةحسب  تقارير المدققين النقل العام -٩

 B نشاط مستمر  المجلس يقدم الىتقرير االستفسار من الدول والمنظمات الدولية -١٠

اعداد المقـاالت للمنشـورات الدوريـة        -١١
ن، والقاء المحاضرات،   المختصة بالطيرا 

والترويج لموقع االيكـاو علـى شـبكة        
ــى   ــرد عل ــة، وال ــت العالمي االنترني

 استفسارات الصحافة وما الى ذلك

 B الحاجةحسب  نشر المقاالت

 B الحاجةحسب  تقارير وحدة التفتيش المشتركة ضبط االتصال بمنظمات األمم المتحدة -١٢

بيع مطبوعـات االيكـاو الـى الـدول          -١٣
المنظمات الدولية، واالشـراف علـى      و

 شؤون المكتبات ومراقبة المخزون

 C نشاط مستمر مبيعات
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 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ٢-٨-٥

 . مع المقر الرئيسيبالتنسيقتنفيذ وتجديد نظام لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات   :األهداف
 
 األولوية تهدفةالمواعيد المس النواتج والمراجع عناصر البرنامج 

تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات فـي       -١
 المكاتب االقليمية

 A نشاط مستمر حسب كل مكتب

 الخدمات اللغوية ٣-٨-٥

 .تقديم الخدمات اللغوية حسب االقتضاء :األهداف
 
 األولوية المواعيد المستهدفة النواتج والمراجع عناصر البرنامج 

وية تقــديم خــدمات الترجمــة الشــف -١
والتحريرية بجميـع لغـات االيكـاو       

 كل اقليمل المقررةالرسمية 

 B نشاط مستمر تقارير ووثائق عمل ووثائق ذات صلة

 التعاون الفني :برنامج ٩-٥

ــائل  المســـ
 والتحديات

 التعاون الفني في البرنامج وادماج.  تقديم المساعدة االقليمية الى الدول بشأن مسائل التعاون الفني حسب االقتضاء        
 .لعاديا

  
المحافظة على عالقات عملية فعالة مع سلطات الطيران المدني في دول كل اقليم، والتشاور وتقديم المشورة حسب      األهداف

 .االقتضاء بشأن احتياجات الدول الى التعاون الفني، وتزويد الدول باالرشادات حسب االقتضاء
 

 ٥-ز، ١-ز، ١-ه، ٣-د، ١-د، ٣-أ :جيةالعالقة باألنشطة الرئيسية في خطة العمل االستراتي
 

 داءمؤشرات األ  ٢٠٠٧ بحلول نهاية عام لنتائج المتوقعةا
مزيد من المساعدة االقليمية التـي تقـدم الـى الـدول             )أ

  بخصوص مسائل التعاون الفني
مستوى مشاركة المكاتب االقليميـة فـي أنشـطة          

 التعاون الفني

 الميزانية العادية

 )الدوالرات األمريكيةبآالف (الموارد 
 المعتمدةالميزانية  الميزانية الفعلية الميزانية المعتمدة

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

- - - - - - - - - - 
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 تحديد المشاريع الجديدة  ١-٩-٥

 .يذ في اطار برنامج التعاون الفنيتحديد المشاريع الجديدة التي تستحق التنف :األهداف
 
 األولوية المواعيد المستهدفة النواتج والمراجع عناصر البرنامج 

 B الحاجةحسب  مشاريع تديرها ادارة التعاون الفني تحديد المشاريع الجديدة -١
ايفاد البعثات لتقديم المشورة واالرشـاد       -٢

 الى الدول بناء على طلبها
 B الحاجةحسب  تقارير البعثات

  آلليـة برنـامج  دعم التطوير التعـاوني    -٣
سـتمرار صـالحية    السالمة التشغيلية و  ا

 الطائرات للطيران، حسب االقتضاء

تنفيذ آلية برنامج اسـتمرار صـالحية     
 الطائرات للطيران

 B نشاط مستمر

امج العادي سوف تمول من ميزانية تكـاليف        البعثات واألنشطة األخرى التي تديرها ادارة التعاون الفني بموظفين من البرن          : ملحوظة
 . حسب الحاجةلخدمات االدارية والتشغيليةا

 تنفيذ المشاريع الفنية ٢-٩-٥

 .تشجيع برنامج التعاون الفني :األهداف
 
 األولوية المواعيد المستهدفة النواتج والمراجع عناصر البرنامج 

مساعدة ادارة التعـاون الفنـي علـى      -١
طة التعاون الفنـي    االشراف على أنش  

 في كل اقليم حسب الطلب

 B عند الطلب مشاريع تديرها ادارة التعاون الفني

ايفاد البعثات لتقديم المشورة واالرشـاد       -٢
 الى الدول بناء على طلبها

 B عند الطلب تقارير البعثات

  آلليـة برنـامج  دعم التطوير التعـاوني    -٣
لسالمة التشغيلية واسـتمرار صـالحية      ا

 رات للطيران، حسب االقتضاءالطائ

تنفيذ آلية برنامج السالمة التشغيلية     
واســتمرار صــالحية الطــائرات 

 للطيران

 B عند الطلب

تقديم المعلومات الى خبـراء التعـاون        -٤
 والمتعاقدينالفني واالستشاريين 

ــاريين  ــراء واالستش ــارير الخب تق
 والمتعاقدين

 B الحاجةحسب 

يف الخـدمات  ألخرى التي تديرها ادارة التعاون الفني بموظفين من البرنامج العادي سوف تمول من ميزانيـة تكـال  البعثات واألنشطة ا   :ملحوظة
 . حسب الحاجةاالدارية والتشغيلية
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 مشاريع التنفيذ الخاصة :برنامج ١٠-٥

ــائل  المســـ
 والتحديات

 .مساعدة الدول على التغلب على الصعوبات المتعلقة بتنفيذ الخطط االقليمية

  
مساعدة الدول على التغلب على مشاكل التنفيذ التي قد تؤثر تأثيرا ضارا على سالمة وانتظام وكفـاءة الطيـران                    ألهدافا

تقديم المساعدة الى الـدول لتنفيـذ       .  المدني الدولي والتي قد تتجاوز احتياجاتها الموارد العادية المتوفرة للمنظمة         
 .ةالقواعد والتوصيات الدولية والخطط االقليمي

 
 ٢-د، ح :العالقة باألنشطة الرئيسية في خطة العمل االستراتيجية

 
 داءمؤشرات األ  ٢٠٠٧ بحلول نهاية عام لنتائج المتوقعةا

 انخفاض عدد الثغرات المحددة  تنفيذ الخطط االقليمية )أ

 الميزانية العادية

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 المعتمدةالميزانية  ية الفعليةالميزان الميزانية المعتمدة

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

٤٨٧ ١٦٦ ١٦٢ ١٥٩ ١٦٤ ٧١ ٤٧٤ ١٦٢ ١٥٨ ١٥٤ 
 
 األولوية المواعيد المستهدفة النواتج والمراجع عناصر البرنامج 

تكليف الخبراء بمشاريع التنفيـذ الخاصـة        -١
اعتمدها المجلس، والقيـام باألنشـطة      التي  

 االستشارية األخرى

تقارير عن مشاريع التنفيذ الخاصـة      
وتوصيات مطلـوب تنفيـذها فـي       

 المكاتب االقليمية

 A الحاجةحسب 

ادارة مشاريع التنفيذ الخاصة للتغلب علـى        -٢
مشاكل التنفيذ التي تتجاوز الموارد العادية      

اطـار  للمنظمة والتي تعذرت معالجتها في      
 األنشطة الروتينية

مزيد من تنفيـذ عناصـر الخطـط        
تقارير مجموعات التخطيط   (االقليمية  

 ، وتقارير البعثات)والتنفيذ االقليمية

 A حسبما يقرره المجلس
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 يالدعم االدار  :السادسرئيسي البرنامج ال
  الدعم االداري– تكلفة البرنامج الرئيسي – السادسالجدول 

 الميزانية العادية
٢٠٠٧-٢٠٠٥ 

 البرامج ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥
 )بآالف الدوالرات األمريكية(

 المجموع
د رالموا

الخارجة عن 
 الميزانية

       
       
  ١ ٤١٤ ٤٨٨ ٤٦٥ ٤٦١ سيق والدعماالدارة والتن ١-٦
  ١ ٠٨٨ ٣٧٠ ٣٦٥ ٣٥٣ (ACS)س أمانة الجمعية العمومية والمجل ٢-٦
  ١ ٢٤٤ ٤٢٣ ٤١٤ ٤٠٧ (WLA)شبكة االنترنت والمكتبة والمحفوظات  ٣-٦
  ٨ ٠٦٣ ٢ ٧٢٢ ٢ ٦٨٨ ٢ ٦٥٣ )PER(شؤون الموظفين  ٤-٦
  ٤٢ ٥٤٢ ١٤ ٣٠٩ ١٤ ٢٤٩ ١٣ ٩٨٤ (LPB)اللغات والنشر  ٥-٦
  ١١ ٠٨٩ ٣ ٧٣٠ ٣ ٧٠٣ ٣ ٦٥٦ (COS) خدمات المؤتمرات والمكاتب ٦-٦
  ٦ ٠٦٩ ٢ ٠٧٤ ٢ ٠٢٤ ١ ٩٧١ (RDS)  التسجيل والتوزيع والمبيعات ٧-٦
 (ICT) تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ٨-٦

٥ ٥١٣ ١ ٩١٣ ١ ٨٢٣ ١ ٧٧٧ 
 

  ٧٧ ٠٢٢ ٢٦ ٠٢٩ ٢٥ ٧٣١ ٢٥ ٢٦٢  البرنامج الرئيسي–المجموع 
 
 

 الميزانية العادية
 ٢٠٠٧-٢٠٠٥ 

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥  البرنامج الرئيسي–المجموع 
 المجموع

 الموارد
 الخارجة عن
 الميزانية

   )بسنوات العمل الفردي(
  ٢٧٤ ٩٠ ٩٢ ٩٢ موظفو الفئة التخصصية

  ٤٩٠ ١٦١ ١٦٣ ١٦٦ موظفو فئة الخدمات العامة
   )رات األمريكيةالبآالف الدو(

  ٣٩ ٠٤٧ ١٣ ١٨٥ ١٣ ٠٨٧ ١٢ ٧٧٥ الفئة التخصصيةموظفو 
  ٢٠ ٤٠٦ ٦ ٨٥٦ ٦ ٧٨٢ ٦ ٧٦٨ موظفو فئة الخدمات العامة
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 ةـمقدم
وأمانة المجلـس، وفـرع     الجمعية العمومية    وهو يشمل    –هذا البرنامج الرئيسي الدعم االداري الذي تحتاجه المنظمة         يقدم   -١

تكنولوجيـا  المؤتمرات والخدمات المكتبية، والسجل، والتوزيـع والمبيعـات، وقسـم           شؤون الموظفين، وفرع اللغات والنشر، وقسم       
 .المعلومات واالتصاالت

 السادسالرئيسي ملخص البرنامج 

 الميزانية العادية
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 المعتمدةالميزانية  الميزانية الفعلية الميزانية المعتمدة

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
ع المجمو
٢٠٠٢-

٢٠٠٤ 
٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 

المجموع 
٢٠٠٥-

٢٠٠٧ 
٧٧ ٠٢٢ ٢٦ ٠٢٩ ٢٥ ٧٣١ ٢٥ ٢٦٢ ٢٢ ٠٨٥ ٢١ ٠٩٨ ٦٦ ٢٩٣ ٢٢ ٧٢٦ ٢٢ ٠٣٩ ٢١ ٥٢٨ 

 

ــائل  المســ
 والتحديات

تحسين ادارة الموارد البشرية، بما في ذلك تعجيـل اجـراءات   .  ضمان أكبر كفاءة وفاعلية لتسهيل أعمال المنظمة   
تحسين ادارة .  الترقية والتدريب وتقييم األداء بهدف المحافظة على أمانة عامة دولية على أعلى مستوى           التوظيف و 

خدمات االنترنـت   و لياآلاالستخدام  الدول وفي داخل األمانة العامة، ونشر المزيد من         مع   تالمعلومات واالتصاال 
 .ها ونشرهاوتبادلالمعلومات لجمع 

  
شـؤون  وجميع ادارات ومكاتب األمانة العامة في مجـاالت          الجمعية العمومية والمجلس،     الىداري  تقديم الدعم اال   األهداف

التسجيل والتوزيع والمبيعات، وتكنولوجيا المعلومات     وخدمات المؤتمرات والمكاتب،    واللغات والنشر،   والموظفين،  
 . القيود الماليةدودفي ح العمل  معالكفاءة واالنتاجية والنوعيةمستويات تحسين .  واالتصاالت

 
 ٨-ح، ٧-ح، ٦-ح، ٤-ح، ٣-ح، ٢-ح، ١-ح : العمل االستراتيجيةفي خطةالعالقة باألنشطة الرئيسية 
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 االدارة والتنسيق والدعم :نامجبر ١-٦

ــائل  المســ
 والتحديات

رة الشـؤون    الشفافية في ادا   توخي.  ي تحتاجه المنظمة  ذ وتنسيق الدعم االداري ال    مراقبة و وتطويرتحسين تخطيط   
 .مدرة لاليراداتالجديدة النشطة األاستطالع .  االدارية والخدمات

  
تخطيط .  أو الموارد البشرية  ضبط خطة ادارة الموارد حسب األهداف االستراتيجية للمنظمة، بدون زيادة التكاليف             األهداف

ة، وتكنولوجيـا المعلومـات    ادارة المـوارد البشـري  مجـاالت ة فـي  التشغيليوتطوير خطط عمل لبلوغ األهداف      
 .لمتعاقدةالى الدول االخدمات تقديم الجودة، وتنظيم واالتصاالت، و

 
 ٧-ح، ٦-ح، ٤-ح، ٣-ح، ٢-ح :خطة العمل االستراتيجية في العالقة باألنشطة الرئيسية

 
 داءمؤشرات األ  ٢٠٠٧ة عام  بحلول نهايالنتائج المتوقعة

ات والوثائق في   تحسين اعداد ومعالجة وتوزيع المنشور     )أ 
 .حينها

 .المتعاقدةوالدول رئاسية  أعضاء الهيئات الارتياح 

 والمندوبين المتعاقدةوالدول الرئاسية  أعضاء الهيئات  ارتياح  .توفير خدمات المقر والمؤتمرات والمكاتب في حينها )ب 
 . المؤتمراتمرافقتأجير يرادات زيادة ا.  الجمهورو

 .الهيئات الرئاسيةو االدارات األخرى ارتياح  .خدمات الموظفين قديم التوظيف وتاجراءاتتحسين  )ج 
 لمعلومـات والوثـائق   نقـل ا  تحسين الكفاءة العمليـة ل     )د 

 . الكترونيا
 .المتعاقدة  االدارات والدولارتياح 

 .طبوعاتبيع المايرادات زيادة   .بيع المطبوعات ازدياد )ه

 . الوطنية االدارات األخرى والوفودارتياح  .التسجيلالمحفوظات وحسين خدمات المكتبة وت )و
 

 الميزانية العادية
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 المعتمدةالميزانية  الميزانية الفعلية الميزانية المعتمدة

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

١ ٤١٤ ٤٨٨ ٤٦٥ ٤٦١ ٣٨١ ٤٩٨ ٦٠٨ ٢٠٨ ٢٠٢ ١٩٨ 
 
 )ACS( سأمانة الجمعية العمومية والمجل :برنامج ٢-٦

ــائل  المســـ
 والتحديات

الكفـاءة  مسـتويات   تحسـين   و.  مواصلة تقديم الخدمات التي تقدم حاليا الى الجمعية العمومية والمجلـس          
 .أو الموارد البشريةواالنتاجية والنوعية بدون زيادة التكاليف 
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راقبة وتنسيق أنشطة الدعم االداري التي تقدم الى اجتماعات المجلس وتنطوي على تحضير القـرارات   تخطيط وم  األهداف
وتحضير المحاضر الحرفية لهذه االجتماعات، واعداد الوثائق والتقارير األخرى  .   االجراءاتووثائقوالمحاضر  

 .الخاصة بالمجلس

 
 ١-ح :جية العمل االستراتيفي خطةالعالقة باألنشطة الرئيسية 

 
 داءمؤشرات األ  ٢٠٠٧ بحلول نهاية عام النتائج المتوقعة

راءات المجلس في   ـر واج ـرارات ومحاض ـاصدار ق  )أ 
 .حينها

 .قررة المة الزمنيالمهلفر الوثائق في اتومدى  

جتماعات المجلـس ولجنـة     الحرفية ال ضر  امحالاعداد   )ب 
خرى في حينهـا    األهيئات  الالمالحة الجوية واجتماعات    

 .ناء على الطلببو

 .قررة المة الزمنيالمهل المحاضر في نجازا 

  .تقديم الوثائق والتقارير في حينها  .خرى في حينهااألتقارير الوثائق والاعداد  )ج 

 الميزانية العادية

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 المعتمدةالميزانية  الميزانية الفعلية الميزانية المعتمدة

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

١ ٠٨٨ ٣٧٠ ٣٦٥ ٣٥٣ ٢٨٢ ٢١١ ٨٩٧ ٣٠٨ ٢٩٨ ٢٩١ 
 

 األولوية المواعيد المستهدفة النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
اعـداد  (األنشطة المستمرة للـدعم االداري       -١

القرارات والمحاضر واالجراءات وجـدول     
مال ومحاضر الجلسات وبرامج العمـل      األع

 عمـل المجلـس األخـرى       ثائقالدورية وو 
 )داريةاالشؤون الالمرتبطة ب

 A مستمرنشاط  

من  ٣والمرفق   من الفصل العاشر     ١القسم   -٢
  التقرير السنوي للمجلس

 ٢٠٠٥الربع األول  
 ٢٠٠٧  و٢٠٠٦ و

A 

بدءا من  (قرارات الجمعية العمومية السارية      -٣
 )٢٠٠٤أكتوبر 

 A ٢٠٠٥الربع األول  

 A ٢٠٠٥الربع الثاني    الجلسات العامة– ٣٥مجلد محاضر الدورة  -٤

 اجتماعـات   – ٣٥مجلد محاضر الـدورة      -٥
 اللجنة التنفيذية

 A ٢٠٠٥الربع الثاني  
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 )WLA( شبكة االنترنت والمكتبة والمحفوظات :برنامج ٣-٦

ــائل  المســـ
 والتحديات

معلومـات  ما تحتاجـه مـن      تتيح للدول المتعاقدة االطالع بسهولة على        (eICAO)لاليكاو  شبكة الكترونية   انشاء  
.  توفير قاعدة معلومات يسهل االطالع عليها وتحتوي جميع المواد المرجعية المحدثة التي تخص المنظمة.  ووثائق

 .تجديد المحفوظات للمحافظة على الوثائق الضرورية
  

وموقع التسويق  (ICAO-NET)او على شبكة االنترنت المفتوحة للجمهور، وعلى الشبكة الداخلية تجديد مواقع االيك األهداف
المتعاقدة اتاحة االطالع المباشر بسهولة للحصول على المعلومات والوثائق التي تهم الدول            .  (eSHOP)التجاري  

جمع المعلومـات   .  رات الرسمية مسك وتجديد مجموعة الملفات والوثائق والمنشو     .  في االيكاو وعموم الجمهور   
تقـديم خـدمات المراجـع    .  ات الدورية والوثائق التي تخص الطيران والمواضيع المتصلة به        طبوعالكتب والم و

الترقيم الدولي القياسي للكتب اعداد .  والمعلومات والتوثيق لألمانة العامة لاليكاو وللوفود الوطنية ولعموم الجمهور
 .قات التمييز لمطبوعات االيكاو القابلة للبيعوبطا) ISSNو ISBNموز ر(

 
 ٧-ح : العمل االستراتيجيةفي خطةالعالقة باألنشطة الرئيسية 

 
 داءمؤشرات األ  ٢٠٠٧ بحلول نهاية عام النتائج المتوقعة

تجديد وتطوير مواقع االيكـاو الرئيسـية علـى شـبكة         )أ 
الشبكة المفتوحة للجمهور والشبكة الداخليـة      : االنترنت

 .نت -يكاوا

أكبر من المعلومات والوثائق المتاحـة علـى مواقـع          قدر   
 .االيكاو، وعدد مزداد من المنتفعين

المتاحـة  خدمات االلكترونية   المنتجات و التوسيع نطاق    )ب 
 .)ICAO eSHOP(تجاريا 

 .eSHOPمزيد من االيرادات عن طريق الموقع التجاري  

احـة فـي    انشاء مستودع لمعلومات ووثائق االيكاو المت      )ج 
 . ووضعه على شبكة االنترنتالمكتبة والمحفوظات

تقـديم  تقليل وقت االطالع بتحسين الذاكرة المؤسسـية، و        
 تتميز بالكفاءة فيما يتعلق بمعلومات ووثائق الطيران        ةخدم

 .المدني
باألرقـام الدوليـة    تمييز مطبوعات االيكاو القابلة للبيع       )د 

 .)ISSN وISBN(القياسية المخصصة للكتب 
لجميـع  وبطاقات التمييز    ISSN و ISBN تخصيص أرقام  

 .مطبوعات االيكاو القابلة للبيع
-CD)ر بذاكرة للقراءة فقـط      ـراص كمبيوت ـاج أق ـانت )ه

ROMs). 
أقراص كمبيوتر بذاكرة للقراءة فقط معدة ومطبوعة وعليها       

المالحق واالضافات، وقرص كمبيوتر بذاكرة للقراءة فقط       
 ."الحركة الجوية ادارة"عليه وثيقة 

 
 العاديةالميزانية 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 المعتمدةالميزانية  الميزانية الفعلية الميزانية المعتمدة

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

١ ٢٤٤ ٤٢٣ ٤١٤ ٤٠٧ ٣٣٩ ٣٤٩ ١ ٠٠٠ ٣٤٢ ٣٣٤ ٣٢٤ 
 

 ادارة موقع االيكاو على الشبكة العالمية ١-٣-٦

سهولة اطالع  .  )نت -ايكاو(تجديد موقع االيكاو المفتوح للجمهور على شبكة االنترنيت وموقعها الداخلي           :  األهداف
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بيع مطبوعات االيكاو وخدمات المعلومات عن طريـق        .  الدول المتعاقدة وعموم الجمهور على المعلومات والوثائق      
 .من خالل االشتراكات السنوية eSHOPالتجاري الموقع 

 
 األولوية المواعيد المستهدفة النواتج والمراجع عناصر البرنامج 

تجديد موقع االيكاو المفتوح للجمهور علـى        -١
 شبكة االنترنيت

تجديد المعلومات والوثائق علـى     
 ملـف   ٤٠٠٠تجديـد   .  الموقع
 سنويا

 A نشاط مستمر

مالحق اتفاقيـة شـيكاغو     تجديد   نت -او الداخلي ايكاوتجديد موقع االيك -٢
ــف٢٠٠( ــبكة   مل ــى ش  عل

زيادة عدد الـدول    .  )االنترنيت
المتعاقدة التي تطلع على الموقع     

 نت -ايكاو

 A نشاط مستمر

 تجديد موقع المبيعات التجارية التابع لاليكـاو    -٣
eSHOP  

تجديد الخدمات األربع المعروضة 
ــع ــذا الموق ــى ه ــادة.  عل  زي

 االيرادات

 A نشاط مستمر

 (CD-ROM)انتاج أقراص كمبيوتر بذاكرة للقراءة فقط  ٢-٣-٦

الطيـران  اصدار وبيع أقراص كمبيوتر للقراءة فقط وعليها جميع المالحق واالضافات الصادرة التفاقيـة        :  األهداف
 .، ووثائق ادارة الحركة الجويةالمدني الدولي

 
 األولوية المواعيد المستهدفة راجعالنواتج والم  عناصر البرنامج 

مالحق اتفاقيـة  : أقراص كمبيوتر للقراءة فقط   -١
 الطيران المدني الدولي

 A نشاط مستمر قرص في كل سنة

ادارة الحركة  : ر للقراءة فقط  ـأقراص كمبيوت  -٢
 الجوية

 A نشاط مستمر قرص في كل سنة

 المكتبة ٣-٣-٦

تقديم خدمات  .  جالت الدورية والوثائق عن الطيران والمواضيع المرتبطة به       الكتب والم وجمع المعلومات   :  األهداف
 .الوفود الوطنية والمشاركين في االجتماعاتوالمراجع والمعلومات والوثائق الى األمانة العامة لاليكاو 

 
 األولوية المواعيد المستهدفة النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 

 للوفود الوطنية الحاالتواتقديم خدمة المراجع  -١
واألمانة العامة لاليكـاو والمشـاركين فـي        

 االجتماعات

احاالت سـليمة بشـأن     مراجع و 
ــدني   ــران الم ــات الطي معلوم

والرد علـى   .  ومصادر الوثائق 
  استفسار في كل سنة١٠٠٠

 A نشاط مستمر

ادارة الدراسات المخصصة ووثائق االيكـاو       -٢
 والمطبوعات الدورية

ق ومطبوعـات   دراسات ووثـائ  
.  منظمة ومصففة في مجموعـات  

 اصـدار دوري    ٤٠٠٠وتصنيف  
 . ملفا٢٥٠و

 A نشاط مستمر
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 األولوية المواعيد المستهدفة النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
تجديد كتالوج المكتبـة بصـيغتيه الداخليـة         -٣

 والمنشورة على الخط
عدد متزايد من الملفات المسجلة     

 وتجديد الملفات الراهنة
 A نشاط مستمر

  المحفوظات ٤-٣-٦

مال االيكاو عن طريق جمع وتجهيز وخزن وحفظ مطبوعات االيكاو وملفات قسـم          مسك سجل تاريخي بأع   : األهداف
.  وذلك بتصويرها على ميكروفيلم أو بالمسـح االلكترونـي        ) الدائمة فقط (التسجيل وملفات شؤون الموظفين والمالية      

 .وتقديم خدمة المراجع
 

 األولوية المواعيد المستهدفة النواتج والمراجع عناصر البرنامج 
ــى   ١٠٠٠ جمع وتجهيز وخزن وثائق وملفات االيكاو -١ ــاف ال ــة تض  وثيق

 المحفوظات
 A نشاط مستمر

تصوير وثائق وملفات االيكاو على ميكروفيلم       -٢
 أو بالمسح االلكتروني

 صفحة تسجل علـى     ١٠٠ ٠٠٠
 ميكروفيلم أو بالمسح االلكتروني

 A نشاط مستمر

ـ        -٣ ة تقديم خدمة المراجع فيما يتعلـق بمجموع
 وثائق المحفوظات

 استفسارا بشـأن    ١٢٠الرد على   
الوثائق، واعارة الوثائق ردا على   

  طلب٢٠٠

 A نشاط مستمر

 ISSN وISBNتخصيص رموز  ٥-٣-٦

 . لمطبوعات االيكاو القابلة للبيعلتمييزوبطاقات ا ISSNو  ISBNاعداد رموز :  األهداف
 

 األولوية ستهدفةالمواعيد الم النواتج والمراجع عناصر البرنامج 
 فـي كنـدا     ISSNالتنسيق مع مكتب رموز      -١

 وتخصيص هذه الرموز لمطبوعات االيكاو
 مخصصة لمطبوعات   ISSNرموز  
 القابلة للبيعااليكاو 

 A نشاط مستمر

 وبطاقـات   ISBNتخصيص واعداد رمـوز      -٢
 بشريط رموز الكمبيوتر لمطبوعات االيكاو

 مخصصة لمطبوعات   ISBNرموز  
 لقابلة للبيعاااليكاو 

 A نشاط مستمر

 )PER( شؤون الموظفين :برنامج ٤-٦

ــائل  المســـ
 والتحديات

.  تحسين ادارة الموارد البشرية لالستفادة من أفضل الممارسات التي تتبعها منظمـات األمـم المتحـدة األخـرى                 
سي يشمل أيضا نظام االدارة بنموذج للمقر الرئي عن شؤون الموظفينالراهنة  االستغناء عن قاعدة البيانات التلقائية      

  .المالية الجديد
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  عند تخطيط واعداد وتنسيق وتنفيـذ بـرامج        الموظفينتحسين طرق تقديم المشورة الى االدارة العليا عن شؤون           األهداف

تحسين ضبط االتصال بالمنظمات األخرى في أسرة األمم المتحدة فيما يتعلق باصالح طـرق تنظـيم                .  المنظمة
تحسين نوعية وتوقيت الوثائق والخدمات التي تقدم الى المجلس واللجنة المالية واللجنة المعنية             .  بشريةالموارد ال 

النموذج الجديد ب العمل.   التعيينات والترقياتيومجلس) لجنة الكوباد(بتجهيز طلبات التوظيف في مناصب المديرين 
، وادخال التحسـينات     الموارد البشرية  رةدااوذلك لتسهيل     النظام الجديد لالدارة المالية    في حدود للموارد البشرية   

على وجه الخصوص في مدى دقة توقعات تكاليف الموظفين، والمساعدة على تخطيط احتياجات الموارد البشرية               
تعزيـز  .  طريقة ادارة الموارد البشرية، بما في ذلك من جوانب تتعلق بالتأمين االجتماعي           تبسيط  .  طويلة األجل 

اقتراح السياسـات  .  التدريب لتلبية احتياجات تنمية الموارد البشرية ومواكبة التغير في احتياجات المنظمة      برنامج  
 .الالزمة لترشيد اجراءات العمل بما يقلل الى أدنى حد من مقدار التأخير في التوظيف

 
 ٨-ح، ٦-ح، ٤-ح، ٣-ح، ٢-ح، ١-ح : العمل االستراتيجيةفي خطةالعالقة باألنشطة الرئيسية 

 
 داءمؤشرات األ  ٢٠٠٧ بحلول نهاية عام النتائج المتوقعة

فز لألمانـة العامـة   حواعلى أعلى مستوى و   المحافظة   )أ
 .الدولية

ارتياح االدارة العليا .  تحسين رضاء الموظفين عن أعمالهم 
 .والمشرفين والموظفين

تحسين سياسات ادارة الموارد البشـرية واجراءاتهـا         )ب
 .ملهاوأساليب ع

ارتياح المجلس واللجنة المالية ولجنة ترشيحات المـديرين         
تحسـين الكفـاءة    .  وأعضاء مجلسي التعيينات والترقيات   

وازالة أي ازدواج، وذلك باالسـتعانة بنمـوذج العوامـل          
 .البشرية في النظام الجديد لالدارة المالية

نشـطة ذات  األ المطلوبة لـدعم    تحديد الموارد البشرية   )ج
 .لوية العاليةاألو

 .الموارد البشريةتنمية تخطيط ورصد  

تخصيص الموارد البشـرية بطريقـة حركيـة تفـي           )د
 .بالتحديات الجديدة

 . الوظيفيواالرتقاءمزيد من التدريب  

 الميزانية العادية
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 دةالمعتمالميزانية  الميزانية الفعلية الميزانية المعتمدة

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

٨ ٠٦٣ ٢ ٧٢٢ ٢ ٦٨٨ ٢ ٦٥٣ ٢ ٢٨١ ١ ٩٨٨ ٦ ١٣٠ ٢ ٠٨٠ ٢ ٠٢٤ ٢ ٠٢٦ 

 ادارة البرنامج ١-٤-٦

ة ديناميـة    لتوزيع موارد التوظيف في المنظمة بطريق      تحسين تخطيط وتطوير وتنسيق وتنفيذ هذا البرنامج        :األهداف
الدوليـة والوكـاالت   والمصادر لمنظمات  باتعزيز التعاون فيما بين الوكاالت واالتصال        . للتصدي للتحديات الجديدة  

تحسـين  .  دارة الموارد البشرية واالداريةاترتبط بالمسائل التي ألمم المتحدة حول    الموحد ل م  اظالنالمتخصصة داخل   
.  بشأن التخطيط طويل األجل واجراءات الميزانيـة      ليا حول شؤون الموظفين     توفير المشورة واالرشادات لالدارة الع    

 تحسين نوعية ودقة التقارير وأوراق العمـل        . المساعدة على الحفاظ على العالقات التعاونية بين الموظفين واالدارة        
 المقدمة الـى اللجنـة       تحسين نوعية ودقة الخدمات     .المقدمة الى المجلس والى اللجنة المالية حول شؤون الموظفين        

بما يحسن الموظفين االستخدام اآللي الجراءات شؤون  تطوير  . التعيين والترقياتمجلستعيين المديرين والى المعنية ب
 .ل ادارة الموارد البشريةسهيالدقة والكفاءة و
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 األولوية المواعيد المستهدفة النواتج والمراجع عناصر البرنامج 

ن الوكاالت بشأن   تصال بي االضبط  التعاون و  -١
 الموارد البشرية

توصـيات  .   المهـام  نتقارير ع 
لالصــالح االداري وادخــال  
ــات   ــى ممارس ــديالت عل تع

 الموظفينشؤون واجراءات 

 A نشاط مستمر

تقديم المشورة الى االدارة العليا حول سياسة        -٢
 الموظفين وادارة الموارد البشرية

 A نشاط مستمر يةمذكرات ومشورة شفو

ادخال عمليات الموظفين في أنظمة الكمبيوتر       -٣
 .تحقات واالجازات واالدارية، الخوكذلك المس

الحتياجات اعد بيانات تستجيب    وق
 المنظمة

 A نشاط مستمر

 نخدمـات الموظفي ٢-٤-٦

النظـام  وااليكـاو   في  الموظفين وتطبيق أحكام قوانين الخدمة      شؤون  تبسيط ادارة   لتوحيد اجراءات العمل    : األهداف
الخدمة والمسـتحقات   بشروط  لموظفين وتعليمات شؤون الموظفين والتوجيهات االدارية األخرى المرتبطة         األساسي ل 

 تعزيـز   .تلبية احتياجات المنظمـة لتطوير برامج التدريب   .شؤون الموظفيناألخرى المرتبطة بوالبدالت والمسائل  
المـوظفين التـي   اشعارات اجراءات شؤون دقة توقيت وحسين  ت .لمنظمةصالح موظفي ا لاالجتماعيالضمان  ادارة  

 .جدول المرتباتتنشر ألغراض 
 

 األولوية  المستهدفةالمواعيد النواتج والمراجع عناصر البرنامج 
شـروط  الموظفين وتنفيذ   شؤون  تبسيط ادارة    -١

 الخدمة والمستحقات
 النظام األساسي للموظفين
 تعليمات شؤون الموظفين

 الموظفينشؤون اشعارات 

 A نشاط مستمر

ــوظفين -٢ ــدريب الم ــة : ت ــطة المنتظم األنش
 والمستمرة

 ندوات
 حلقات عمل

 تقارير
 احصاءات

 A نشاط مستمر

 A نشاط مستمر  األنشطة المنتظمة والمستمرة: الموظفينرفاه  -٣

  والدراساتجدول الوظائفالتعيين و ٣-٤-٦

، الشـاغرة اصدار اعالنات الوظـائف     توقيت   تحسين    .أخير في التعيين  اجراءات العمل لتقليص الت    تبسيط :األهداف
 ومجلـس   السكرتارية للجنـة تعيـين المـديرين       وتوفير خدمات    ،ختباراتاالمقابالت و ال، واجراء   الترشيحاتوتقييم  

عزيز تطوير  تلالوظائف  بنشر  االتصال بالمقر الرئيسي لألمم المتحدة فيما يرتبط        ضبط  وزيادة   . التعيينات والترقيات 
وتحسين   .الموظفينسجالت  وتحديث  مزيد من االستخدام اآللي لتجديد        .الموظفين وزيادة تحركات الموظفين   جهاز  

موظفي االيكاو وتعليمـات شـؤون   النظام األساسي لتعديل توقيت  وتحسين  .االستجابة الى طلبات تصنيف الوظائف    
شؤون بخصوص   عمل المجلس    ووثائقاءات واعداد التقارير    االحصترشيد   .  واشعارات شؤون الموظفين   الموظفين

 .التعيين
 

 األولوية المستهدفةالمواعيد  النواتج والمراجع عناصر البرنامج 
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 األولوية المستهدفةالمواعيد  النواتج والمراجع عناصر البرنامج 
 اعالنات الوظائف الشاغرة المنظمةالتعيين في ن تلبية احتياجات يتحس -١

 اختيار المرشحيناجراءات 
  والترقية التعيينمجلس

 المحاضر
 القراراتمقتطفات من 

 التعييناشعارات 

 A نشاط مستمر

 A نشاط مستمر ، واالحصاءاتلمجلسلعمل وثائق  التوزيع الجغرافي العادلمرحلي عن تقرير  -٢

 المرأة فـي األمانـة      مرحلي عن حالة  تقرير   -٣
 العامة لاليكاو

 A نشاط مستمر حصاءاتال، والمجلسلعمل وثائق 

 فـي   لعامـة اجات األمانة ا  تيحان تلبية   يتحس -٤
 مجال تصنيف رتب الوظائف

ـ مواصـفات  استعراض   ف، ائالوظ
ــنيف  ــائفتص ــابالت ، الوظ المق

الشخصية بشأن درجات الوظائف،    
 احصاءات

 A نشاط مستمر

الترجمة الفورية بالعربية والصينية واالنجليزية والفرنسية والروسية       :  )LPB( نشراللغات وال  :برنامج ٥-٦
 ئق، والمصطلحات والمراجع والتوثيق، والطباعةواالسبانية، ومراقبة الوثا

ــائل  المســـ
 :والتحديات

 بالنسـبة الموظفين النظاميين   قليل من   عدد  المنظمة وب عمل   بجميع لغات     الطباعة تشملوافية  لغوية  توفير خدمات   
 . حجم العملزديادال

  
والمجلس وجميع االجتماعـات المقـررة      مومية  الجمعية الع لصالح اجتماعات   التحريرية والفورية   القيام بالترجمة    :األهداف

تقديم خدمات الترجمة التحريرية والمراجعة والطباعة وتصـحيح النصـوص والتوضـيب والتحريـر        .  لمنظمةل
 .واالستنساخ لمطبوعات االيكاو ووثائق العمل وغيرها من الوثائق

 

 دعم جميع األنشطة الرئيسية : العمل االستراتيجيةخطةبأهداف العالقة 
 

 داءمؤشرات األ  ٢٠٠٧ بحلول نهاية عام النتائج المتوقعة
ارتياح المجلس والمندوبين المشاركين فـي االجتماعـات          تحسين نوعية الترجمة التحريرية والفورية )أ

 طرافوالدول األ
الكفاءة باستخدام التكنولوجيا الجديدة، بما فـي       تحسين   )ب

ام نظم الكتابة   ، واستخد الكمبيوترذلك الترجمة بمساعدة    
 بالصوت والترجمة عن بعد

زيادة الناتج من حيث عدد وحدات الصـفحات المترجمـة           
 ثائق الصادرةوعدد الو

زيادة بيع المطبوعات، بما في ذلك المطبوعات الجاهزة  )ج
بالوسائط االلكترونية بسبب تحسـين نوعيـة وعـدد         

 المطبوعات المجهزة

 بيع المطبوعاتايرادات من  

 ية العاديةالميزان
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 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 المعتمدةالميزانية  الميزانية الفعلية الميزانية المعتمدة

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

٤٢ ٥٤٢ ١٤ ٣٠٩ ١٤ ٢٤٩ ١٣ ٩٨٤ ١٢ ٣١٥ ١١ ٨٢٦ ٣٧ ٦٦٨ ١٢ ٩٧٥ ١٢ ٥١٨ ١٢ ١٧٥ 
 
 ادارة البرنامج ١-٥-٦

تخطيط وتطوير ومراقبة تنفيذ البرنامج، وتنسيق الجوانب االدارية المتعلقة بتنفيذ البرنامج والمسائل المتعلقة        :األهداف
 .بشؤون الموظفين

 
 األولوية المواعيد المستهدفة النواتج والمراجع عناصر البرنامج 

االستمرار في توفير خـدمات الترجمـة        -١
 الهيئــات الرئاســيةلــدورات الفوريــة 

المقر الرئيسي  في  واالجتماعات المنعقدة   
 وخارجه

 A سنويا يوم عمل موظف ٢ ٠٠٠

االستمرار في توفير خـدمات الترجمـة        -٢
واالجتماعات وأنشـطة     الرئاسية للهيئات
 البرامج

 ، وحدة صفحة ترجمـة    ٢٥ ٦٠٠
قسـم  شغلة في    ٦ ٩٠٠ وتجهيز

 مراقبة الوثائق

 A سنويا

واصدار المطبوعـات   حرير والترجمة   الت -٣
 للبيعالقابلة 

 A سنويا  عنوانا ٥٥

 للبيـع القابلـة   غيـر   المطبوعات  انتاج   -٤
 وتعديالتها

 A سنويا عنوانا ٦٥

أخرى للمنظمة  ومواد  اصدار مطبوعات    -٥
  الخارجيينالعمالءو

  صفحة مطبوعة مليون ٨٠
 ةصفحة مطبوع مليون ٧٠
 صفحة مطبوعة مليون ٦٠

 ٢٠٠٥ة سن
 ٢٠٠٦سنة 
 ٢٠٠٧سنة 

A 

 من الفصل العاشر من التقريـر       ٧القسم   -٦
 السنوي للمجلس

  ٢٠٠٢الربع األول  
 ٢٠٠٤ و٢٠٠٣و

A 

التقرير السنوي المقدم الى المجلس حول       -٧
 المطبوعات

 ٢٠٠٢الربع الثاني  ورقة عمل للمجلس
 ٢٠٠٤ و٢٠٠٣ و

A 

الجوي، واللجنة الماليـة، ولجنـة التمويـل        س، ولجنة النقل    المجل(تقديم الدعم الى أجهزة صنع القرار        ٢-٥-٦
 )المشترك، ولجنة التعاون الفني ولجنة التدخل غير المشروع، ولجنة المالحة الجوية

تقديم خدمات الترجمة الفورية الجتماعات الهيئات الرئاسية، والترجمة التحريرية لوثائق العمل ومراجعتها              :األهداف
 .ونشرهاوطباعتها وتصحيحها 

 
 األولوية المواعيد المستهدفة النواتج والمراجع عناصر البرنامج 

 A سنويا موظف يوم عمل ٨٩٠ الترجمة الفورية -١
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 األولوية المواعيد المستهدفة النواتج والمراجع عناصر البرنامج 
 A سنويا  وحدة صفحة مترجمة٧١٠٠ الترجمة التحريرية -٢

 A سنويا  شغلة١١٠٠ مراقبة الوثائقعمليات  -٣

التي يقـدمها قسـم التوثيـق       خدمة المراجع    -٤
 والمراجع 

 A سنويا  شغلة٩٠٠

الجمعية العمومية، والمـؤتمرات، واالجتماعـات العالميـة،     (دعم االجتماعات    ٣-٥-٦
 )واجتماعات فرق خبراء المالحة الجوية، والنقل الجوي

ئق العمل ومراجعتهـا    تقديم خدمات الترجمة الفورية الجتماعات المنظمة، والترجمة التحريرية لوثا          :األهداف
 .وطباعتها وتصحيحها ونشرها بلغات االجتماعات

 
 

 األولوية المواعيد المستهدفة النواتج والمراجع عناصر البرنامج 
 A سنويا موظف يوم عمل ١ ١٠٠  لجميع االجتماعاتالترجمة الفورية -١
 A سنويا  وحدة صفحة مترجمة٦ ١٠٠ الترجمة التحريرية -٢
 A سنويا  شغلة١ ٠٥٠ لوثائقمراقبة ا -٣
 A سنويا  شغلة٨٤٠ خدمة المراجع -٤

المطبوعات، ورسائل المنظمة الموجهة الى جميع الـدول المتعاقـدة،          (دعم أنشطة البرامج     ٤-٥-٦
 )والمذكرات، ومواد مراقبة السالمة الجوية وأمن الطيران، ومجلة االيكاو

، وترجمة المواد المتعلقة بأنشطة المنظمة، بما فـي ذلـك مجلـة             يعج مطبوعات االيكاو القابلة للب    انتا :األهداف
 .االيكاو، باللغات المقررة

 
 األولوية المواعيد المستهدفة النواتج والمراجع عناصر البرنامج 

 A سنويا وحدة صفحة مترجمة ١٢ ٤٠٠ لتحريريةالترجمة ا -١

 A سنويا  شغلة٤ ٦٠٠ مراقبة الوثائق -٢

 A سنويا  شغلة٣ ٤٠٠ عخدمة المراج -٣
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 )COS( المكاتبوالمؤتمرات خدمات  :برنامج ٦-٦

ــائل  المســـ
 والتحديات

.  توفير الخدمات الفنية واالدارية لدعم المنظمة واجتماعاتها بدون أي زيادة في عدد الموظفين والموارد الراهنـة               
 .االيكاوفي عهدة الد ادارة ومراقبة نظام جرعمليات تكثيف .  تحسين النظم الراهنة لالتصاالت

  

.   وميزانيتـه  دعم برنامج االجتماعـات   ووتنسيق وادارة   .  الى المنظمة المؤتمرات والمكاتب   خدمات  الدعم ب تقديم   األهداف
 وعمليـات   ، وادارة المبنـى   ، ومراقبة الجرد  ،الخدمات المكتبية و ، ونظم الهاتف  ،المؤتمرات مرافقادارة وتنسيق   

 .وقوف السيارات بما يؤدي الى تشغيل المنظمة بكفاءةواألمن ومرافق  ،ةالخدم

 

 وخـدمات   االمدادات، والـدعم االداري   المؤتمرات، و  : العمل االستراتيجيةفي خطةالعالقة باألنشطة الرئيسية 
 لألنشطة الرئيسيةالالزمة المكاتب 

 
 داءمؤشرات األ  ٢٠٠٧ بحلول نهاية عام النتائج المتوقعة

 المحافظة على المرونة في توزيع أموال االجتماعات  يا ببرنامج اجتماعات منسق واقتصاديتزويد االدارة العل )أ 
 تحسين ايجار تجهيزات المؤتمرات  زيادة االيرادات الالزمة لتشغيل مركز المؤتمرات )ب 
 ة المحصلة من نظام الهاتفالتشغيليزيادة االيرادات   تحسين نظام الهاتف  )ج 
 مزيد من الكفاءة في خدمة االجتماعات  ؤتمراتتحسين نظام التسجيل في الم )د 

 
 الميزانية العادية

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 المعتمدةالميزانية  الميزانية الفعلية الميزانية المعتمدة

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

١١ ٠٨٩ ٣ ٧٣٠ ٣ ٧٠٣ ٣ ٦٥٦ ٣ ٢٦٥ ٢ ٩٦٢ ١٠ ١٩٣ ٣ ٤٥١ ٣ ٣٩٩ ٣ ٣٤٣ 
 

 ادارة برنامج االجتماعات ١-٦-٦

وتقدير تكاليف جميع االجتماعـات  اعداد جدول مواعيد االجتماعات السنوية واجتماعات السنوات الثالث،          :األهداف
واالمـدادات الالزمـة    تقديم الدعم مثل القيام بأعمـال التسـجيل واألمـن           .  التي تعقد في المقر الرئيسي وخارجه     

والمشورة الى المكاتب االقليمية ومختلف االدارات بشأن تخطيط اجتماعاتهـا وحسـاب           تقديم االرشاد   .  لالجتماعات
تجديد قائمة الفنادق التي ترسل رفق كتـب       .  لالجتماعات الرئيسية " معلومات للوفود "اعداد كتيب   .  تكاليفها التقديرية 

مسك ومراقبة حسابات االنفاق على برنامج االجتماعات التي تعقد في المقـر       .  المتعاقدةالمنظمة الموجهة الى الدول     
 .الرئيسي وفي جميع المكاتب االقليمية

 
 األولوية  المستهدفةالمواعيد النواتج والمراجع عناصر البرنامج 

 A نشاط مستمر موثوقية والدقةالمحافظة على الوحساب اعداد الجداول الزمنية لالجتماعات      -١
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 التقديريةتكاليفها 
تنسيق وتخطيط وتنفيذ عمليات التسـجيل       -٢

الخدمات اللوجيستية واالداريـة    واألمن و 
 وخدمات الدعم الالزمة لالجتماعات

 A نشاط مستمر المحافظة على جودة الخدمة

التنسيق بين المقـر الرئيسـي والمكاتـب         -٣
 موال الالزمة ألاالقليمية فيما يتعلق بتقديم ا    

 .لدعم برنامج االجتماعات

 A نشاط مستمر الكفاءة في ادارة الميزانية البرنامجية

 عمليات تأجير مركز المؤتمرات ٢-٦-٦

 األخرى، وال   والخدمات الالزمة للمؤتمرات وتنسيقها لصالح الوكاالت الخارجية والمنظمات       توفير األماكن    :األهداف
اعداد اتفاقات تأجير قاعـات  .  والمحلية ومدينة مونتريال والهيئات األخرى  سيما األمم المتحدة والحكومتين االتحادية      

حسـاب تكـاليف جميـع      .  تنسيق تأجير قاعات االجتماعات لعقد االجتماعات الخارجيـة       .  االجتماعات والمعدات 
رصد وتجديد  .  ماالجتماعات الخارجية واعداد فواتيرها، بما في ذلك اعداد قائمة الموظفين المؤقتين المطلوب تعيينه            

تقارير االيرادات المتفرقة المحصلة من تأجير مركز المؤتمرات، وتنظيم وتنسيق جميع األنشطة االدارية واللوجستية              
 .والفنية مع منظمي االجتماعات الخارجية

 
 األولوية المواعيد المستهدفة النواتج والمراجع عناصر البرنامج 

 A نشاط مستمر ارتفاع نسبة االستخدام وقيمة االيرادات راتادارة عمليات تأجير مركز المؤتم -١

اعداد عقود تـأجير مركـز المـؤتمرات         -٢
 للهيئات الخارجية

 A نشاط مستمر 

رصد وتحديث تقـارير ايـرادات تـأجير      -٣
 مركز المؤتمرات

 A نشاط مستمر 

الـدعم  تنظيم وتنسيق جميـع متطلبـات        -٤
 االدارية واللوجستية والفنية

 A نشاط مستمر فظة على مستوى الخدمة العاليالمحا

  واالجتماعاتلمؤتمراتالدعم الفني ل ٣-٦-٦

 توفير خدمات المؤتمرات وتقديم التنسيق والدعم اللوجيستي لجميع االجتماعات المنعقدة في المقر الرئيسـي       :األهداف
الترجمـة الفوريـة    معـدات   لالفنية  يانة  صالتشغيل و ال  .وخارجه واالتصال بالدولة المضيفة في هذه الحالة األخيرة       

الشبكة صيانة وتشغيل ، واتالبصرية للمؤتمرو وادارة المساعدات السمعية     ،الصوت والتسجيل وتجهيزات  والتحريرية  
 . واللوازمالمعداتب تجهيزهاقاعات المؤتمرات واعداد   .السمعية لمركز المؤتمراتالمتابعة الهاتفية التي توفر خدمة 

 
 األولوية المواعيد المستهدفة النواتج والمراجع لبرنامجعناصر ا 

محطـة   ١٢٣٠الفنـي الـى     تقديم الدعم    -١
 استماع في مركز المؤتمرات

 A نشاط مستمر المحافظة على متانة المعدات

     

 A نشاط مستمر توفير مستوى عال من الخدمة  مقصورة ترجمة فورية٣٨صيانة  -٢

جتماعات، بما في صيانة وتشغيل قاعات اال -٣
ذلك الصيانة الفنية لقاعة المجلس وقاعـدة    

 A نشاط مستمر 
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 األولوية المواعيد المستهدفة النواتج والمراجع لبرنامجعناصر ا 
 لجنة المالحة الجوية

 ادارة نظام الهاتف ٤-٦-٦

اليكاو، وتركيب وصيانة واصالح خطـوط  في ا الهاتف والفاكس يتقديم الدعم الفني واالداري الدارة نظام     :األهداف
 .اجراء التقييم الفني وتقييم تكاليف المكالمات الدولية.  فاعداد وتنسيق جميع فواتير الهات.  الهاتف

 
 األولوية المواعيد المستهدفة النواتج والمراجع عناصر البرنامج 

 A نشاط مستمر توفير نظام متين وخال من المشاكل  هاتف١٣٠٠الدعم االداري والفني بشأن  -١

 A نشاط مستمر  ادارة وتنظيم شبكة الهاتف في االيكاو -٢

تقريبـا  خارجي  استفسار ١٢٠٠الرد على   -٣
 في كل سنة

 A نشاط مستمر 

واردة تقريبـا    مكالمـة    ٢٥ ٠٠٠توصيل   -٤
 وصادرة في كل سنة

 A نشاط مستمر 

  تقريبا فاتورة هاتف١٢ ٠٠٠اعداد وادارة  -٥
 في السنة

 A نشاط مستمر تصدر في حينهاهاتف فواتير 

 نيالمباوتأجير عمليات خدمة  ٥-٦-٦

ـ المتعلقـة   فيما يخص جميع المسائل ةلحكومة المضيفلالمباني التابعة التام بهيئة   االتصال   ضبط  :األهداف المبنى أو ب
 صـحة هـذا   ر الرئيسي والتحقق منااليجار السنوي وتكلفة التشغيل والصيانة للمقاعداد حساب  . ريجأبالموقع أو بالت  

ادارة جميـع الجوانـب     .  االيكـاو جاراج   ومراقبة   ادارة.  ماكن للوفود  جميع عقود تأجير األ    اعداد وادارة  . الحساب
الميزانيات اعداد كل و ، وذلك بالتنسيق مع الحكومة المضيفة،في اتفاقية المقرالمنصوص عليها الخاصة بخدمات المبنى 

ألمانة العامة والوفـود  للفنية  تقديم خدمات النجارة والخدمات ا     .  المباني صيانةوالتأجير وتشغيل   التي تتعلق ب   يةالتقدير
، واألمور الخاصـة    كمبيوترالخطط بال اعداد  ، بما في ذلك     المكاتب وادخال التعـديالت عليها   الوطنية من أجل صيانة     

 .، والتحسيناتمفاتيح واألقفال، واصالح األثاثبال
 

 األولوية المواعيد المستهدفة النواتج والمراجع عناصر البرنامج 
ال بالحكومــة المضــيفة ضــبط االتصــ -١

والتنسيق معها بخصوص جميع المسـائل      
 المتعلقة بالمبنى

تشغيل المبنى وصيانته علـى مسـتوى       
 مقبول

 A نشاط مستمر

اعداد وادارة جميع عقود التأجير المبرمة       -٢
 مع الوفود

 A نشاط مستمر 

تنسيق وادارة األمن في المقـر الرئيسـي         -٣
مسـائل  وتقديم المشورة بشأنه وبشـأن ال     

 المتصلة به

مواصلة ضبط االتصال بهيئات الحكومة     
 المضيفة

 A نشاط مستمر
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 تباالمكولوازم خدمات  ٦-٦-٦

 األمانـة لوازم  و) االستنساخ والفاكس الخ  معدات  (توفير الدعم الفني والتقييم عند شراء تجهيزات المكاتب          :األهداف
 مراقبـة األدوات المكتبيـة       .ومراقبة القرطاسية  ادارة    .يكاووالخدمات لال وشراء المعدات واللوازم    انتقاء  .  العامة

 .اللوازموالمعدات والمواد واألثاث و
 

 األولوية المواعيد المستهدفة النواتج والمراجع عناصر البرنامج 
معاملة مالية لشراء  ٣٥٠٠  الىتقديم الدعم  -١

 ألدوات المكتبيةا
 A نشاط مستمر 

 عـام واعـداد      استفسار ٥٥٠٠الرد على    -٢
  في كل سنةلشراءطلبيات ل

 A نشاط مستمر 

 مراقبة العهدة ادارة ٧-٦-٦

 .ر الرئيسي وفي المكاتب االقليمية سجالت جميع المعامالت الخاصة بالعهدة في المقتجديدتسجيل و :األهداف
 

 األولوية المواعيد المستهدفة النواتج والمراجع عناصر البرنامج 
نظيم وادارة العهدة في المقر العمل كبؤرة لت -١

 الرئيسي
 A نشاط مستمر سجالت حديثة ودقيقة لمراقبة العهدة

تجديد وتسجيل المعامالت التـي تخـص        -٢
 العهدة في جميع المكاتب االقليمية

 A نشاط مستمر 

 )RDS( التسجيل والتوزيع والمبيعات :برنامج ٧-٦

المســــــائل 
 والتحديات

تنفيذ التمويل الذاتي .  القسمهذا قات تكنولوجيا المعلومات وتقديم الدعم لجميع أنشطة ضمان التنفيذ المنهجي لتطبي
تحسين توزيع .  تحسين تجهيزات ومعدات التوزيع الداخلي والخارجي     .  الجزئي بااليرادات الناجمة عن األنشطة    

ادارة .  التسويقية والترويجيةبرنامج مطبوعات االيكاو من خالل األنشطة الدعاية ل.  المطبوعات ونظام المبيعات  
 النجاح في حقوق التأليف المحفوظة للمنظمة، مع التركيز على المحافظة على أصول وسالمة المطبوعات وضمان

 .توزيعها تجاريا
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التوزيـع  .  سـجالت  وذلك بتقديم خدمات مركزية لتنظيم ال      الرئيسية لمنظمة ا  برامج جميعلتقديم الدعم االداري     األهداف

لـدول  الى ا  تقديم خدمات التوزيع الخارجي       .االجتماعاتو والوفود الوطنية ألمانة العامة   على ا لوثائق  لخلي  الدا
بيـع   ادارة  .لمكاتـب االقليميـة  الى ا الحقيبة الدبلوماسية ارسال، بما في ذلك مجتمع الطيران المدني و المتعاقدة

 .حقيق أقصى ايرادات طبقا لقواعد مطبوعات االيكاو، وذلك لتلمطبوعاتاتوزيع و
 

 هذه الخدمة تخص جميع البرامج الرئيسية : العمل االستراتيجيةفي خطةالعالقة باألنشطة الرئيسية 
 

 داءمؤشرات األ  ٢٠٠٧ بحلول نهاية عام النتائج المتوقعة
يمها بأدنى قدر تسجيال سليما وتسلالمراسالت الواردة تسجيل   وتوزيعها في حينهاالمراسالت الواردة جميع تجهيز  )أ 

 تأخيرمن ال
منظمة في الالصيانة والمراقبة المالئمة للسجالت الحالية   )ب 

 بالصيغتين الورقية وااللكترونية
استخراج  والقدرة على ،الحاليةللملفات ودقة رعة الرجوع بس 

 المعلومات التاريخية واالستداللية
مطبوعات ووثائق  التوزيع الداخـلي السريع والدقيق لل     )ج 

 العمل
والوفـود الوطنيـة    العامـة    المجلس واألمانة    كفاءة أعمال  

 واالجتماعات المختلفة التي تنعقد في المقر
وتجهيز ارسالها هي لمطبوعات لالتحضير السريع والدقيق  )د 

ومجتمـع الطيـران    المتعاقدة  وكتب المنظمة الى الدول     
 المدني

 مستوى االنفاق على التوزيع، وارتياح المنتفعين 

 مـن بيـع     المتفرقـة في االيـرادات    الزيادة  ار  استمر )ه
 المطبوعات

 مستوى االيرادات المحصلة من المبيعات 

 هـا توزيعالنجاح فـي     وثائق المنظمة و   أصولالحفاظ على     الطبع الخاصة بالمنظمةالتأليف وحماية حقوق  )و
 التجاري

 الميزانية العادية
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 المعتمدةالميزانية  الميزانية الفعلية  المعتمدةالميزانية

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

٦ ٠٦٩ ٢ ٠٧٤ ٢ ٠٢٤ ١ ٩٧١ ١ ٦٦٨ ١ ٨٥٤ ٥ ١٧٠ ١ ٧٧٣ ١ ٧٢٦ ١ ٦٧١ 
 
 ادارة البرامج ١-٧-٦

تنسيق المسائل االداريـة ومسـائل شـؤون        .  واالشراف عليه البرنامج  هذا  تخطيط وتنظيم ومراقبة تنفيذ      :األهداف
المسائل الخاصة  ادارة  .  اعداد الميزانيات ومراقبة االعتمادات الموزعة على عمليات تنفيذ هذا البرنامج         .  الموظفين
  اسداء المشـورة بشـأن تطـوير وتسـعير     .ما في ذلك التفاوض على االتفاقاتللمنظمة بالتأليف المحفوظة  بحقوق  

علـى شـكل أعمـال       الدعم   تقديم . االستخدام اآللي احتياجات القسم الى     تحديد   .  المنتجات واختيار قنوات التوزيع   
 .التابعة للقسملوحدات االى سكرتارية 

 
 األولوية المواعيد المستهدفة النواتج والمراجع عناصر البرنامج 

 A نشاط مستمر دعم اداري متين وكفء وجيد النوعيةتقديم الدعم االداري الى جميع البـرامج        -١
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 األولوية المواعيد المستهدفة النواتج والمراجع عناصر البرنامج 
 المنظمةالرئيسية في 

االدارة الفعالة لحقوق التأليف المحفوظـة       -٢
 للمنظمة

ايرادات من حقوق التأليف، وحمايـة      
 أصول وسالمة مطبوعات االيكاو

 A نشاط مستمر

تقديم الدعم االداري الى جميع الوحـدات        -٣
 اتالتابعة لقسم التسجيل والتوزيع والمبيع

 A نشاط مستمر دعم اداري متين وجيد النوعية

  التسجيل واالتصاالت ٢-٧-٦

 بما في ذلك اجـراءات التـدوين       ،، وتجهيز البريد الرسمي    العامة مراقبة الملفات المركزية لألمانة    و مسك  :األهداف
ي اللكترونـي والفاكسـيميل   البريـد ا  تشمل   اتصاالت مركزية    ةخدمتقديم    . والمتابعة التي يتخذها المتلقون    والتسجيل

تدريب الموظفين الجدد في االيكاو     تنظيم   .  في مبنى االيكاو    توصيل الرسائل   .تكساالتصال عن طريق شركة سيتا    و
 .على اجراءات التسجيل

 

 األولوية المواعيد المستهدفة النواتج والمراجع عناصر البرنامج 
التجهيز والتوزيع اليومي السريع للبريـد       -١

 ارد والرسائل االلكترونيةوالمو
 ٢٥٠ ٠٠٠تجهيـز ما يقـرب مــن      

 رسـالة   ٦٠ ٠٠٠ و  بريد وارد  مظروف
 الكترونية سنويا

 A نشاط مستمر

 رسالة صـادرة فـي    ١٠٠ ٠٠٠حوالي   الصادرةلرسائل اتجهيز  -٢
  السنة

 A نشاط مستمر

 A نشاط مستمر  ملف سنويا١١٠ ٠٠٠حوالي  ملفات قسم التسجيلوخدمة تجهيز  -٣

 التوزيع الداخلي ٣-٧-٦

 العمل الى الدول  ارسال جميع وثائق     . الوفود الوطنية ألمانة العامة و  للبريد على ا   التوزيع الداخلي اليومي    :األهداف
 . وبيع المطبوعات مباشرةالوثائقتلبية احتياجات االجتماعات الى   .األعضاء

 

 األولوية دفةالمواعيد المسته النواتج والمراجع عناصر البرنامج 
التجهيز والتوزيع اليومي السـريع لكـل        -١

 الوثائق الجاهزة
 A نشاط مستمر سنوياوثيقة  ١٠ ٠٠٠ما يقرب من 

 الجتماعات الى الدول اعمل  ارسال وثائق    -٢
 األعضاء

 A نشاط مستمر في السنةوثيقة  ٣٢٠ما يقرب من 

 ٠٠٠  قـدره  ايراد سنوي من المبيعات     مباشرةبيع مطبوعات االيكاو -٣
  أمريكي دوالر٣٠

 A نشاط مستمر
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 األولوية دفةالمواعيد المسته النواتج والمراجع عناصر البرنامج 
في االجتماعـات  للوثائق التوزيع المباشر   -٤

 في المقر الرئيسيالرئيسية المعقودة 
تمرات وفرق  المؤالجمعيات العمومية و  

 . الخالخبراء،
 A نشاط مستمر

 التوزيع الخارجي ٤-٧-٦

ارسال البريد .  المطبوعاتالمحافظة على مجموعة   .لشحنا وانتقاء أنسب طرق للوثائقالتوزيع الخارجي   :األهداف
للموظفين الشخصية  متلكاتالمارسال وتلقي على  المساعدة  .للوفود الوطنيةالممتاز بريد الخدمات  الصادر عن طريق

 .يغادرونهاالذين يلتحقون بخدمة المنظمة أو 
 

 ةاألولوي المواعيد المستهدفة النواتج والمراجع عناصر البرنامج 
المطبوعات فـي   تحضير وتعبئة وارسال     -١

 طرود شهرية كبيرة الحجم الـى الـدول       
 األعضاء

 A نشاط مستمر رام في السنةج كيلو٤٥ ٠٠٠حوالي 

مطبوعـات  اعداد وتعبئة وارسال شحنات      -٢
الى األطراف األخرى بما في ذلك جمهور       

 المشترين

 A نشاط مستمر  طرد في السنة ١٥ ٠٠٠ما يقرب من 

 A نشاط مستمر انخفاض حجم االنفاق لشحن أنسب طرق اانتقاء  -٣

المـواد  واليكـاو   مجلـة ا  تغليف وارسال    -٤
 البريدية ذات الحجم الكبير

 A نشاط مستمر سنوياطرد  ٢٠٠ ٠٠٠ من ما يقرب

وشـحنات البريـد    الصادر  تجهيز البريد    -٥
 لوفود الوطنيةالممتاز لصالح ا

 A ط مستمرنشا ارسال يومي ٥٠ما يقرب من 

تشغيل خدمة الحقيبة الدبلوماسية بين المقر       -٦
 المكاتب االقليميةوالرئيسي 

لجميع المكاتـب   منتظمة  حقائب دبلوماسية   
 االقليمية 

 A نشاط مستمر

 بيع الوثائق ٥-٧-٦

رنـامج  ، بما في ذلك االشراف علـى ب       في جميع أنحاء العالم   السمعية البصرية   التدريب  مساعدات  توزيع    :األهداف
واصـدار دليـل   واعداد المعلومات الالزمة لتحديد األسـعار،     ،  القابلة للبيع المنتجات  عهدة  الحصة المجانية، وادارة    

 . الشهريةهالمطبوعات ومالحق
 

 األولوية المواعيد المستهدفة النواتج والمراجع عناصر البرنامج 
، الواردةللطلبيات  الدقيق  التجهيز السريع و   -١

للعمالء أصحاب   اتت الطلب سجالتجديد  و
 الحسابات

 سـنويا  طلبيـة    ٢٠ ٠٠٠ما يقرب من    
  حساب ايداع ٤٠٠و

 A نشاط مستمر

،  األعضاء لدولتوزيع المطبوعات على ا    -٢
ــك  ــي ذل ــا ف ــهمحصبم ــة ص  المجاني

وملفـات  العنـاوين   وتجديد  ،  المبيعـاتو

 A نشاط مستمر ملف طلبيات ٤٠٠ من ما يقرب
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 األولوية المواعيد المستهدفة النواتج والمراجع عناصر البرنامج 
 الطلبيات

موقع االيكاو التجاري علـى   يد  وتجدادارة   -٣
 االنترنتشبكة 

متابعـة المـدفوعات    لطلبيات و اتجهيز  
 التي تقدم للعمالءالخدمات وتحسين 

 A نشاط مستمر

جميـع  مـن   صدار طبعـات اقتصـادية      ا -٤
 وتجديد المخزون بمـا     ،االيكاومطبوعات  

 المساعدات التدريبية    توريد في ذلك طلب  
 البصريةوالسمعية 

 A نشاط مستمر  سنوياةعاملم ١٠٠ما يقرب من 

 الشهريةه  مالحقدليل المطبوعات و  اعداد   -٥
 والمعلومات الالزمة لنشره

ـ من الـدليل و   سنوية  ال اتطبعال  همالحق
 شهريةال

 A نشاط مستمر

والمنتجـات  أسعار المطبوعـات    حساب   -٦
 ، وتقديم المعلومات الالزمة األخرى

 مـن   اتايرادو،  تكاليف االنتاج استرداد  
 لمبيعاتا

 A نشاط مستمر

 A نشاط مستمر اشتراك ١٠ ٠٠٠ حوالي اليكاومجلة ااشتراكات لتسعير ادارة  -٧

 صدار كتب المنظمةال يةمكتبالخدمات ال ٦-٧-٦

 . للمراسالت الرسمية للمنظمةالكفءسريع والتجهيز ال  :األهداف
 

 ةاألولوي المواعيد المستهدفة النواتج والمراجع عناصر البرنامج 

 A نشاط مستمر عنوان ٥٠٠حوالي   العناوين الرسمية وسجالت الطلبتجديد -١

تي يقتضيها كل استصدار طبعات باللغات ال -٢
  حسب المرسل اليهمموضوع و

  جميع كتابا من المنظمة الى    ١٣٠حوالي  
 الدول في السنة

 A نشاط مستمر

 A نشاط مستمر  في العملواالقتصاد ضمان الدقة  امتثال سياسة التوزيعمدى رصد  -٣

 )ICT( تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت :برنامج ٨-٦
ــائل  المســـ

 والتحديات
بيئة عمل تكفل أكبـر  توفير واألمان، و تزويد االيكاو بهيكل عام لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات يتميز بالكفاءة          

 الدولمع ق أفضل الدارة المعلومات واالتصاالت  في أعمال االيكاو، وتوفير طرائ    قدر ممكن من الكفاءة والفاعلية      
 والمنظمات األخرى ومقدمي الخدمات وصناعة الطيران، مع مراعاة التغير الدائب في المكونات الفنيـة               المتعاقدة

 .لهذا الهيكل العام
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وضـع  .  ب االقليميـة ت في المقر الرئيسي والى حد ما في المكات    التخطيط وادارة تكنولوجيا المعلومات واالتصا     األهداف

تصميم وتنفيذ  .  وتجديد قواعد ومبادئ توجيهية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل تحسين الكفاءة واألمن           
االطـالع  باب  وفتح  االلكتروني  رسال  وتشغيل هيكل عام للمعلومات واالتصاالت يتميز بالكفاءة لتقديم خدمات اال         

تقديم الدعم والمسـاعدة الفنيـة الـى االدارات         .   وتسهيل تبادل الدرايات   ،على المعلومات في جميع أنحاء العالم     
 تطوير وتجديـد سياسـة    .األخرى والى حد ما الى الوفود الوطنية فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  

وجيـة علـى   تـوفير المراقبـة التكنول  .  خطط التدريب اعداد  التدريب على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، و     
 .المنتجات الجديدة، وتقييم مدى صالحيتها لاليكاو

 
 ٧-ح، ٦-ح : العمل االستراتيجيةفي خطةالعالقة باألنشطة الرئيسية 

 
 داءمؤشرات األ  ٢٠٠٧ بحلول نهاية عام النتائج المتوقعة 

تـوفير هيكــل عــام مالئـم لتكنولوجيــا المعلومــات    )أ
 واالتصاالت دعما للتطبيقات العملية

تمويل مستقر ومستمر لشراء المعدات والبرمجيات وتحسينها        
 .ك ضمان أمن المعلومات واالتصاالتوتبديلها، بما في ذل

 للدول المتعاقدة والوفود الوطنيةمزيد من االطالع المباشر 
مــدى عمــر الخطــة الرئيســية لتكنولوجيــا المعلومــات   تحسين طرق ادارة نظم المعلومات )ب

 .خطةى نوعية هذه الواالتصاالت، ومد
 هندسة المعلوماتوتنفيذ تطوير 

األدوات والتقنيات واالجراءات الالزمة لالستخدام اآللي في  )ج
المكاتب، بما في ذلك التدريب على تكنولوجيا المعلومات         

 واالتصاالت

،  التي يبلغ عنها مسـتخدمو الكمبيـوتر    مشاكلالعدد أقل من     
لوجيـا المعلومـات     تكنو وارتفاع مستوى مهارات مـوظفي    

 واالتصاالت

 الميزانية العادية
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 المعتمدةالميزانية  الميزانية الفعلية الميزانية المعتمدة

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

٥ ٥١٣ ١ ٩١٣ ١ ٨٢٣ ١ ٧٧٧ ١ ٥٥٤ ١ ٤١٠ ٤ ٦٢٧ ١ ٥٨٩ ١ ٥٣٨ ١ ٥٠٠ 

 ادارة البرنامج ١-٨-٦
 .واعداد استراتيجية المعلومات واالتصاالت.   تخطيط وتطوير ومراقبة تنفيذ هذا البرنامج :األهداف

 التخطيط والبنية األساسية ٢-٨-٦

 األولوية المواعيد المستهدفة النواتج والمراجع عناصر البرنامج 
تجهيــزات مركزيــة حديثــة تشــمل  خدام اآلليتوفير قواعد وهياكل االست -١

 المعدات والبرمجيات
 A نشاط مستمر

تقيــيم احتياجــات العمــل لتكنولوجيــا  -٢
 المعلومات واالتصاالت

خطة رئيسية لتكنولوجيـا المعلومـات     
 واالتصاالت

 A نشاط مستمر

تحديث سياسات واجـراءات وقواعـد       -٣
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

راءات وقواعـد قياسـية     سياسات واج 
 لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 A نشاط مستمر

تجديد خطة االستمرارية التجارية واألمن  -٤
ــال ــي مج ــاف ــات  تكنولوجي  المعلوم

المعلومـات  تكنولوجيا  سياسات ألمن   
 واالتصاالت ووعي بهذا األمن

 A نشاط مستمر
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 األولوية المواعيد المستهدفة النواتج والمراجع عناصر البرنامج 
 واالتصاالت

 A نشاط مستمر معلومات مثلى وهندسة سليمة للنظم اتهندسة البيانات وادارة قواعد البيان -٥

 تقديم الخدمات والدعم ٣-٨-٦

شـراء واعـداد    .  تقديم خدمات تتسم بالكفاءة والفاعلية لحل مشاكل الكمبيوتر التي يعرضها مستخدموه            :األهداف
راء استقصـاء سـنوي     اج.  وضع وتجديد سياسة التدريب على الكمبيوتر     .  وتركيب المعدات والبرمجيات الجديدة   

 أداء عمليات بالكمبيوتر .  الحتياجات التدريب وتقديم التدريب والتثقيف في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 .تقديم خدمات التطبيقات وتطوير النظم.  المركزي

 
 األولوية المواعيد المستهدفة النواتج والمراجع عناصر البرنامج 

ومشورة لمستخدمي الكمبيوتر   مساعدة   مكتب الخدمة -١
 وكذلك الى حد ما الى الوفود الوطنية

اعادة أجهزة الكمبيوتر الى العمل بعد      
 كل انقطاع

 A نشاط مستمر

تحديد التوزيع الداخلي لمعدات الكمبيـوتر       -٢
 وتسليم المعدات والبرمجيات

االستعاضة عـن المعـدات الراهنـة     
 وتحسين البرمجيات

 A نشاط مستمر

ث وتنفيـذ خطـط التـدريب علـى         تحدي -٣
 الكمبيوتر

سياسات وخطة وبرنامج للتدريب على 
 الكمبيوتر

 A نشاط مستمر

شراء معدات كمبيوتر وبرمجيـات الدارة       -٤
 الشؤون االدارية

مشورة ومساعدة للمكاتـب التابعـة      
 الدارة الشؤون االدارية

 A نشاط مستمر

ـ     عمليات الكمبيوتر -٥ ات مخزون احتيـاطي مـن المعلوم
.  واعادة تشغيل مصادر المعلومـات    

 تقديم تقارير عن الكمبيوتر

 A نشاط مستمر

دعم استخدام الكمبيوتر في الشؤون المالية       -٦
 والحسابات وجدول المرتبات

 A نشاط مستمر تطبيقات وعمليات حديثة
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 المالية، والعالقات الخارجية واالعالم، :السابعالبرنامج الرئيسي 
 وتقييم البرامج والتدقيق والمراجعة االدارية 

 ة، والعالقات الخارجية واالعالم، المالي–تكلفة البرنامج الرئيسي : الجدول السابع
 وتقييم البرامج والتدقيق والمراجعة االدارية

  الميزانية العادية
 المجموع ٢٠٠٧-٢٠٠٥ 

  ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ البرامج
  )بآالف الدوالرات األمريكية( 

 درالموا
لخارجة عن ا

 الميزانية

      
      
  ٦ ٤٣٧ ٢ ١٧٩ ٢ ١٥٧ ٢ ١٠١ المالية ١-٧
  ٣ ٢٩٥ ١ ١٧٩ ١ ٠٧١ ١ ٠٤٥ العالقات الخارجية واالعالم ٢-٧
  ١ ٩٢٦ ٦١٦ ٦١٦ ٦٩٤ تقييم البرامج والتدقيق والمراجعة االدارية ٣-٧

  ١١ ٦٥٨ ٣ ٩٧٤ ٣ ٨٤٤ ٣ ٨٤٠  البرنامج الرئيسي–المجموع 
 
 

 الموارد  الميزانية العادية
 الخارجة عن المجموع ٢٠٠٧-٢٠٠٥ 

 الميزانية  ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥  البرنامج الرئيسي–المجموع 
   )بسنوات العمل الفردي(

  ٤٤ ١٥ ١٤ ١٥ موظفو الفئة التخصصية
  ٦٣ ٢١ ٢١ ٢١ ة الخدمات العامةموظفو فئ

   ) األمريكيةالدوالراتبآالف (
  ٦ ٦٨٦ ٢ ٣٢٥ ٢ ١٦٤ ٢ ١٩٧ موظفو الفئة التخصصية

  ٢ ٨٦٠ ٩٧٧ ٩٥١ ٩٣٢ موظفو فئة الخدمات العامة
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 مقدمة
 الخارجيـة   يقدم هذا البرنامج الرئيسي الخدمات المتخصصة التي قررتها المنظمة، وهي تشمل الماليـة، والعالقـات               -١

 .واالعالم، وتقييم البرامج والتدقيق والمراجعة االدارية

 ملخص البرنامج الرئيسي السابع
 الميزانية العادية

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 المعتمدةالميزانية  الميزانية الفعلية الميزانية المعتمدة

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
مجموع ال

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

١١ ٦٥٨ ٣ ٩٧٤ ٣ ٨٤٤ ٣ ٨٤٠ ٣ ١٤٤ ٢ ٩٩١ ١٠ ٣١٩ ٣ ٤٧٩ ٣ ٤٦٨ ٣ ٣٧٢ 

 )FIN( المالية :برنامج ١-٧
قدم المعلومات المالية والدعم لجميـع مكاتـب        وهو ي .  لخدمات المالية والمحاسبية لجميع عمليات المنظمة     ايقدم فرع الشؤون المالية     

ـ   .  الشؤون المالية للمنظمة  وتنظيم  و، والمجلس، والجمعية العمومية، فيما يرتبط بادارة        اليكاالعامة ل مانة  األ  علـى   هوتشـتمل خدمات
 وصناديق التمويل المشترك، وصندوق تكاليف الخـدمات االداريـة          ،) العامل الصندوق العام وصندوق رأس المال    (البرنامج العادي   

 ،السـالمة الجويـة  مراقبـة  مج التعاون الفني، وصناديق أمن الطيران، وصناديق والتشغيلية، وحسابات وصناديق جميع مشاريع برنا     
التي الخدمات  هذا فضال عن    .  معية العمومية والمجلس واألمين العام    الجيفتحها كل من    التي  والصناديق والحسابات الخاصة األخرى     

 .الكاك لجنةايكاك ولجنة أفكاك ولجنة مدني هي الطيران للالى ثالث هيئات يقدمها 
  المسائل

 والتحديات
 نظام جديد لالدارة الماليـة  وتركيب العمليات واالجراءات الحالية تجديد هيكليتعين    — تحديث االدارة المالية  

 ٢٠٠٣الذي بـدأ فـي عـام     الجهد  وهذا   . العامة لفرع المالية  علية  ابأجهزة الكمبيوتر بغية تحسين الكفاءة والف     
ومن المتوقع أن يخصص فرع المالية جهدا كبيرا لذلك مع االسـتمرار فـي             . التاليةالفترة الثالثية   سيستمر في   

المخصص لها ال يتجـاوز  مبلغ بمثابة تحد كبير ألن الوسوف يكون النجاح في أداء هذه المهمة  . تقديم الخدمات 
تمـول  ين  موظفألن العمل يجري ب    مليون دوالر أمريكي من صندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت و         ٢,٥

 . البرنامج العاديتكاليفهم من ميزانية
لعديد اومجلس وبرنامج التعاون الفني     التي يتطلبها ال    المتزايدة على الخدمات المالية والمحاسبية     الطلباتتلبية  

سالمة الجوية وبـرامج    من الصناديق والحسابات األخرى الخاصة مثل برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة ال           
 .من المتوقع أن يستمر وهذا تحد  دون زيادة مماثلة في الموارديرانأمن الط

  
سبية وفقا للنظام المالي، والقرارات الصادرة عن الجمعية العموميـة وقـرارات            اتوفير الخدمات المالية والمح    األهداف

 علية في االكفاءة والف لتحقيق  ألمم المتحدة وأفضل الممارسات األخرى      في ا طبقة  نالمجلس والقواعد المحاسبية الم   
 األمين العام ومديري البـرامج    قيام   )٢(عمليات المنظمة     بمراقبة المجلس والجمعية العمومية   قيام )١(: ما يلي 

 .بادارة عمليات المنظمة
اآللـي  االستخدام  الستفادة المثلى من    للمعامالت ل الداخلية  االجراءات  تحسين  وتنفيذ نظام االدارة المالية الجديد      

 .وتحقيق أقصى وفوراتوض بجودة الخدمات المالية والمحاسبية للنه
 

  ودعم جميع األنشطة الرئيسية٨- الى ح٢-ح :خطة العمل االستراتيجية في العالقة باألنشطة الرئيسية
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 مؤشرات األداء  ٢٠٠٧ عام بحلول نهايةالنتائج المتوقعة  

م وفقـا للنظـا   حسب االقتضاء   مالية  التقارير  تقديم ال  )أ
جميـع الصـناديق    عـن   المالي والقواعد المحاسبية    

 ، حسب االقتضاءوالمشاريع

جميع المقتضـيات التنظيميـة والمقتضـيات       الوفاء التام ب   
 األخرى المرتبطة بتقديم التقارير

 الميزانيات البرنامجيـة واالقتراحـات      اعداد مشاريع  )ب
 وعرضـها علـى     مناسبةوالمراجع ال المالية األخرى   

 دارية والتشريعيةالجهات اال

مشاريع الميزانية البرنامجيـة واالقتراحـات      اعداد وتقديم    
  حسب االقتضاء،المالية األخرى

ادارة الموارد المالية والعمليات الخاصـة بالمنظمـة         )ج
 وفقا للنظام الماليبكفاءة و

وفقا للنظام المالي والميزانيـة  تدار  الموارد المالية للمنظمة     
 مدة والسياسات األخرىالبرنامجية المعت

لنظام متكامل لالدارة الماليـة،     اعداد نماذج أساسية     )د
 سـريع   في العمليات واطالع   من الكفاءة    ايتيح مزيد 

 لى معلومات االدارة الماليةع

  الماليةتقاريرالمالية والدارة االلنظام نماذج أساسية  

 ومشورةمحاسبية   و تقارير مالية العليا ب دارة  تزويد اال  )ه
 جيدة وفي حينها

 تقارير مالية وأي مشورة أخرى حسب االقتضاء 

 الميزانية العادية
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 المعتمدةالميزانية  الميزانية الفعلية الميزانية المعتمدة

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
 المجموع

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

٦ ٤٣٧ ٢ ١٧٩ ٢ ١٥٧ ٢ ١٠١ ١ ٨١٢ ١ ٥٧٠ ٥ ١٤٩ ١ ٧٦٢ ١ ٧١٩ ١ ٦٦٨ 

 ادارة البرنامج ١-١-٧

تقديم المشورة واالرشـادات بشـأن       . مج المالية والمحاسبة والميزانية   وضع وتوجيه وتنسيق ورصد برا      :األهداف
لماليـة مـع سياسـات      تنسيق سياسات المنظمة واجراءاتهـا ا      . ي تنطوي على اعتبارات مالية    المسائل السياسية الت  

استحداث نظام   .  في اآللية المشتركة بين الوكاالت    واجراءات منظمات األمم المتحدة األخرى عن طريق المشاركة         
تحسـين    .ت وتسهيل استخدام األموال بكفـاءة      ميزانيات واضحة وكاملة االعتمادا    العدادلمراقبة الميزانية واالنفاق    
 .رصد الميزانية البرنامجية لتسهيل نظام المحاسبة في المنظمة
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 مراقبة الميزانية واالنفاق ٢-١-٧

توفير الدعم الـالزم لضـمان    . مع التركيز على جدوى التكاليف التي تتحملها المنظمة     واالنتاجيةزيادة الكفاءة     :األهداف
 . والمرونة في الميزانية وتقديم الخدمات الى جميع المستويات التنظيميةواالنتاجيةالكفاءة 

 
 األولوية المواعيد المستهدفة النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 

 وتنسـيق   يةثالثال ات التقديرية لميزانيااعداد   -١
 الميزانية البرنامجية للمنظمة

 A ٢٠٠٥الربع الثالث  مشروع الميزانية البرنامجية

االعتمادات والميزانيـة   من  مراقبة االنفاق    -٢
 المقررة

 سعمل المجلوثائق 
 عتمادات لالتوقعات سنوية

 A نشاط مستمر

اسداء المشورة لالدارة العليا بشأن المسائل       -٣
الخاصة بالميزانية ومسائل السياسـات ذات      

 اآلثار المالية

 A نشاط مستمر مذكرات ومشورة شفوية

 المالية واالداريةالمحاسبة  ٣-١-٧

ا الى األمانة العامة والهيئات الرئاسية واألطراف األخـرى         تقديم خدمات محاسبية ومالية دقيقة وفي حينه        :األهداف
 .تنفيذ النظام الجديد للمحاسبة وترشيد االجراءات.  التي وضعت االيكاو معها ترتيبات مالية

 
 األولوية المواعيد المستهدفة النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 

تسجيل جميع المعامالت المحاسبية وتقـديم       -١
 . المالية في حينهاالتقارير

سـبوع  األتقارير محاسبية فـي     
 الثاني من كل شهر

 A نشاط مستمر

عمـل المجلـس والجمعيـة      وثـائق   انتاج   -٢
 العمومية في حينها

 A نشاط مستمر هاديعاالعمل في مووثائق م يتسل

الـدعم المحاسـبي والمـالي حسـب        تقديم   -٣
  للجنة التعاون الفنياالقتضاء

نشطة لجنـة   دعم فني في حينه أل    
 التعاون الفني

 B نشاط مستمر

جـراءات  االوالجديد  محاسبي  النظام  التنفيذ   -٤
 جديدةالمحاسبية ال

 A ٢٠٠٥الربع األخير  النظام المحاسبي الجديدتشغيل 

ـ     -٥ وأفضـل  المـالي   م  ارصد االمتثـال للنظ
 الممارسات المالية في المراقبة الداخلية

العامـة بحـاالت    اخطار األمانة   
 االمتثالعدم 

 B نشاط مستمر

 جدول المرتبات ٤-١-٧

 .تنفيذ نظام عصري ومتكامل لدفع المرتبات  :األهداف
 

 األولوية المواعيد المستهدفة النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
 A ٢٠٠٧ نظام جديد لدفع المرتبات دعم النظام الجديد لدفع المرتبات -١

تحقـق  حساب جميع عناصر المرتبات وال     -٢
 من صحتها

مــدفوعات شــهرية لمــوظفي 
 المنظمة

 A نشاط مستمر

 الخزانة ٥-١-٧



VII - 5 

 

 .تنفيذ نظام عصري ومتكامل للخزانة  :األهداف
 

 األولوية المواعيد المستهدفة النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
 A ٢٠٠٧ نظام خزانة جديد دعم نظام آلي للخزانة -١

ات بشـأن دفـع األمـوال       تعليم استالم ودفع األموال -٢
 وايداعها

 A نشاط مستمر

  نشاط مستمر أقصى ايرادات من أسعار الفائدة استثمار األموال -٣

 (EPO) العالقات الخارجية واالعالم :برنامج ٢-٧

  المسائل
 والتحديات

معتمـدين لـدى     ال هاوثيقة مع الدول المتعاقدة سواء بصفة مباشرة أو من خالل ممثلي          العالقات  المحافظة على ال  
 الترويج لوجهة نظر االيكـاو ونشـرها علـى جميـع          .  الدول غير المتعاقدة والمنظمات الدولية    مع  االيكاو، و 

 .بدرجة عالية من الجودةمجلة االيكاو اصدار   االستمرار في .المعنيين
 

وغير الحكومية وأسـرة األمـم      تمثيل المنظمة وادارة عالقاتها الخارجية بالمنظمات األخرى الدولية الحكومية           األهداف
 . وضمان بقاء هذه العالقات بناءة ومفيدة للطيران المدني الدولي.المتحدة ووسائل االعالم

 
 ح :خطة العمل االستراتيجية في العالقة باألنشطة الرئيسية

 
 مؤشرات األداء  ٢٠٠٧ عام بحلول نهايةالنتائج المتوقعة  

سب في االجتماعات الدوليـة     تمثيل االيكاو على النحو المنا     )أ
 المالئمة

 الدعوات بما يضمن االستجابة في   اجراءات قبول ادارة   
 الوقت المناسب لحضور االجتماعات المهمة

 تغطية أنشطة االيكاو في مختلف وسائل االعالم  نشر آراء االيكاو وتوزيعها على مختلف وسائل االعالم )ب
 المحافظة على الجودة التحريرية لمجلة االيكاو  درجة عالية من الجودةعلى " مجلة االيكاو"مواصلة اصدار  )ج

 الميزانية العادية
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 المعتمدةالميزانية  الميزانية الفعلية الميزانية المعتمدة

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
 المجموع

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

٣ ٢٩٥ ١ ١٧٩ ١ ٠٧١ ١ ٠٤٥ ٩٥٩ ٩٢٤ ٣ ١٠٩ ١ ٠١٢ ١ ٠٦١ ١ ٠٣٦ 

 ادارة البرنامج ١-٢-٧

تخطيط واعداد ومراقبة تنفيذ البرنامج، وتنسيق جوانبه االدارية المتعلقة بتنفيذه وبشؤون العـاملين فيـه،                 :األهداف
 .وتقديم خدمات األمانة لهيئات الجمعية العمومية والمجلس

 
 األولوية المواعيد المستهدفة لنواتج والمراجعا  مجعناصر البرنا 
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تقديم خدمات األمانة للجنة التنفيذية للجمعية       -١
 العمومية

 A ٢٠٠٧الربع الثالث  تقرير

تقديم خدمات األمانة للجنـة جـائزة ادوارد        -٢
 وارنر التابعة للمجلس

وثيقة عمل المجلس، وحفلة تسليم     
 الجائزة

 A ٢٠٠٧الربع الثالث 

 العالقات الخارجية ٢-٢-٧

تعزيز أهداف وأغراض المنظمة بالمحافظة على عالقات بناءة ومنسجمة مع الدول والحكومات المضـيفة       :األهداف
 والمجتمـع المـدني والقطـاع       ومنظمات أسرة األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى الحكومية وغير الحكومية         

 .الخاص
 

 األولوية المواعيد المستهدفة النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
رصد التطورات السياسية وتقديم المشـورة       -١

السياسية الى رئيس المجلس واألمين العـام       
واالدارة العليا بشأن التطورات التي قد تؤثر      

 على االيكاو

 A نشاط مستمر مذكرات ورسائل

االشراف على جمع وتوزيع المعلومات عن       -٢
 يران المدني الوطنيةهيئات الط

 قاعـدة   Doc 7604الوثيقة رقـم    
 البيانات المفتوحة على الخط

 A نشاط مستمر

ــوجز   تنظيم وادارة دورات التعريف بالمنظمة -٣ ــائل وم ــذكرات ورس م
 محاضرات

 ٢٠٠٥الربع الثالث 
 ٢٠٠٦الربع الثالث 

A 
A 

تنسيق تمثيل االيكاو في االجتماعات الدولية،   -٤
ربـع سـنوية عـن هـذه       واعداد تقـارير    

 االجتماعات وتقديمها الى المجلس

الربع األول والثاني    وثائق عمل للمجلس
ــع  ــث والراب والثال

 ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٥
  ٢٠٠٧و

A 

 التنسيق مع أسرة األمم المتحدة ٣-٢-٧

لتـي  المحافظة على تنسيق التعاون الوثيق لضمان اطالع االيكاو فورا وباستمرار على جميع التطورات ا             :  األهداف
 تؤثر على أنشطة االيكاو، وضمان قيام الهيئات المناسبة بمراعاة سياسـات     ويرجح أن تستجد في أسرة األمم المتحدة      

 .االيكاو وخبرتها ومصالحها



VII - 7 

 

 
 األولوية المواعيد المستهدفة النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 

 في االجتماعات التي تعقد علـى      المشاركة -١
مم المتحدة لتنسيق وتخطيط    مستوى أسرة األ  

البرامج بهدف تجنب االزدواجية في العمـل    
وضمان االتساق في أنشطة وبرامج أسـرة       

 األمم المتحدة

 A نشاط مستمر وتقاريرمذكرات 

ــى    -٢ ــاو عل ــداد ردود االيك ــيق واع تنس
االستفسارات العديدة المتزايدة التي ترد من      

 أسرة األمم المتحدة

 A مستمرنشاط  وتقاريرمذكرات 

 ضبط االتصال وخدمات البروتوكول ٤-٢-٧

 .ثالثة مستويات في الحكومة المضيفةالمحافظة على عالقات وثيقة مع   :األهداف
 

 األولوية المواعيد المستهدفة النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
تقديم االرشادات والمشورة السياسـية عـن        -١

صـانات  المسائل التي تتعلق بالمزايـا والح     
الممنوحة للمنظمة والوفود الوطنية وأعضاء     

 األمانة العامة

 A نشاط مستمر رسائلومذكرات 

ضبط االتصـال بقسـم البروتوكـول فـي          -٢
واليـة  وحكومة  وتاوا  بأ الفيدراليةحكومة  ال

ــك  ــةوكيبي ــوص بلدي ــال بخص  مونتري
 االمتيازات والحصانات

 A نشاط مستمر رسائلمذكرات و

 االعالم ٥-٢-٧

 وقائعية فنية وغير فنية عن معلوماتبالمختصة ووسائل االعالم تزويد الدول األعضاء والمنظمات الدولية     :هدافاأل
 .االسهام في توعية الجمهور بدور االيكاو . االيكاوتخص مسائل الطيران المدني التي 

 

 األولوية المواعيد المستهدفة النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
المعلومـات المناسـبة علـى وسـائل     نشر   -١

 االعالم وعموم الجمهور حسب االقتضاء
 A نشاط مستمر رسائل بالفاكس وبريد الكتروني

 A نشاط مستمر  نشرة تقريبا في السنة٢٠ اصدار النشرات الصحفية كل سنة -٢

 A نشاط مستمر خطب اعداد خطب األمين العام ورئيس المجلس -٣

ــا  -٤ ــم االدارة العلي ــب دع ــير الخط بتحض
 والمحاضرات

 A نشاط مستمر خطب

 A نشاط مستمرمحاضــرات وزيــارات لمبنــى  تنظيم المحاضرات التي تلقى على الزوار -٥
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 األولوية المواعيد المستهدفة النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
 االيكاو

ــاب   -٦ ــية للكت ــابالت الشخص ــب المق ترتي
 والصحفيين

ــاالت   ــحفية ومق ــات ص تحقيق
 لمختلف وسائل االعالم

 A نشاط مستمر

 مجلة االيكاو ٦-٢-٧

تقديم تقارير وافية عن أنشطة االيكاو، وعرض المعلومات االضافية التي تهم الـدول المتعاقـدة وعـالم                   :األهداف
 .الطيران الدولي

 
 األولوية المواعيد المستهدفة النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 

 مواصلة نشر مجلـة االيكـاو باالنجليزيـة        -١
 والفرنسية واالسـبانية، ونشـر ملخصـات      

 ا بالروسيةفصلية منه

باالنجليزيـة  (أعداد في السنة     ٦
 )والفرنسية واالسبانية

 )بالروسية(أعداد في السنة  ٤

 نشاط مستمر
 

 نشاط مستمر

A 
 
A 
 

 (EAO) تقييم البرامج والتدقيق والمراجعة االدارية :برنامج ٣-٧

  المسائل
 والتحديات

ع مستويات المنظمة ومن تنفيذ سياسة ومنهجية     التأكد من وضع مجموعة من الضوابط الداخلية الفعالة على جمي         
 . العلياتوصيات الى االدارةو اتتقارير وتقييموابداء آراء واالطار التنظيمي للتقييم الذاتي 

  
األساسـي  نظـام   ال وقرارات المجلس ذات الصـلة و      A32-1 ورقم   A31-2 نفيذ قراري الجمعية العمومية رقم    ت األهداف

اجراء عمليات تقييم وتدقيق ومراجعة الجراءات المنظمة وتقديم تقارير عن النتائج الى             وذلك ب  ،لتدقيق الداخلي ل
األمين العام والمجلس ولجان المجلس حتى يتسنى النهوض بكفاءة وفاعلية ببرامج المنظمة وأنشطتها االداريـة               

امة للمنظمـة وسياسـاتها     مع اقامة االعتبار الواجب لالقتصاد والكفاءة في استخدام الموارد حسب األهداف الع           
 .المقررة وخططها ونظمها وقواعدها وتوجيهاتها

 وتجـري المراجعـات     . وتقييم البرامج والتدقيق الداخلي    ،يتكون هذا البرنامج من ثالثة برامج فرعية هي ادارة البرامج          :مالحظة
 .ظروف كل مهمةاالدارية حسب االقتضاء اما في اطار التقييم واما في اطار التدقيق الداخلي حسب 

يقدم المكتب برنامج عمله الى المجلس في كل سنة لتحديد أولويات كل مهمة بعد التشاور مع األمين العام ومـع مراعـاة احتياجـات     
 .المجلس وأعمال مراجع الحسابات الخارجي ووحدة التفتيش المشتركة ووفقا للمعايير األخرى

 
 ٣-ح :ستراتيجيةخطة العمل اال في العالقة باألنشطة الرئيسية

 
 مؤشرات األداء  ٢٠٠٧النتائج المتوقعة بحلول نهاية عام  
تائج المتوقعة نظام اداري يتسم بالكفاءة والفاعلية لبلوغ الن      )أ

 واألهداف المتوخاة
دقيق تاالنتهاء في الوقت المناسب من أنشطة التقييم وال        

توصيات المالئمة لتنفذها   بطريقة تخصصية مع تقديم ال    
 دارةاال

 ومنهجيـة   ارتياح من شاركوا في صياغة السياسـات        التنظيمي للتقييم الذاتيالطار اتنفيذ سياسة ومنهجية  )ب
 للتقييم الذاتيتنظيمي الطار اال
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 مؤشرات األداء  ٢٠٠٧النتائج المتوقعة بحلول نهاية عام  
نظام من الضوابط االدارية الفعالة لضمان بلـوغ        وضع   )ج

ظم والقواعـد  األهداف وفقا للسياسـات والخطـط والـن     
 والتوجيهات االدارية

العليـا   االدارة   وارتياحكمال األنشطة في موعدها     است 
 .واألمين العام والمجلس

تقـديم  وحالة تنفيذ التوصيات المعتمـدة      لمتابعة موقوتة    )د
 الى األمين العام والمجلسعنها تقارير 

مكتـب العالقـات    مستوى عال من تنفيـذ توصـيات         
 الخارجية واالعالم

 ووحـدة   ، الخـارجي  المراجع: يةنشطة االشراف األتنسيق   )ه
االشـرافية  هيئـات   العالقات مـع    وال ،التفتيش المشتركة 

  األمم المتحدةفي أسرةخرى األ

  حينهافيالمعتزمة استكمال أنشطة المتابعة  

 الميزانية العادية

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 المعتمدةالميزانية  الميزانية الفعلية الميزانية المعتمدة

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
 المجموع

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

١ ٩٢٦ ٦١٦ ٦١٦ ٦٩٤ ٣٧٣ ٤٩٧ ٢ ٠٦١ ٧٠٥ ٦٨٨ ٦٦٨ 

 ادارة البرنامج ١-٣-٧

تخطيط واعداد ومراقبة وتنسيق تنفيذ برنامج التقييم والتدقيق والمراجعـة االداريـة، وتنسـيق األنشـطة          :األهداف
 .ريها الهيئات الخارجية مع جميع ادارات المنظمة ومكاتبها العليااالشرافية التي تج

 

 األولوية المواعيد المستهدفة النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
تحضير برنامج العمل السنوي وتقديمه الـى    -١

 األمين العام والمجلس
 وميزانيـة   عمل المجلـس  وثائق  

 برنامجية
 ٢٠٠٥الربع األخير 
 ٢٠٠٦الربع األخير 
 ٢٠٠٧الربع األخير 

A 
A 
A 

     
تحضير تقارير عن األنشـطة البرنامجيـة        -٢

 وتقديمها الى األمين العام والمجلس
 ٢٠٠٥الربع األول   للمجلسورقات عمل

 ٢٠٠٦الربع األول 
 ٢٠٠٧الربع األول 

A 
A 
A 

     
مـع مراجـع    االشـرافية   نشـطة   األتنسيق   -٣

ــيش  ــدة التفت ــارجي ووح ــابات الخ الحس
 المشتركة

 ٢٠٠٥الربع األول  
 ٢٠٠٦الربع األول 
 ٢٠٠٧الربع األول 

A 
A 
A 
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 األولوية المواعيد المستهدفة النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
تنسيق األنشطة االشرافية التـي تمارسـها        -٤

وحدة التفتيش المشتركة مع ادارات االيكاو      
ومكاتبها العليا، ومتابعة حالة تنفيذ توصيات      

 وحدة التفتيش المشتركة

 A نشاط مستمر مذكرات ووثائق عمل للمجلس

     
رصد التطورات التـي لهـا تـأثير علـى           -٥

الضوابط الداخلية ووضع األولويات ألنشطة     
التقييم والتدقيق، أو تقديم تقارير خاصة الى       

 األمين العام 

تغييرات فـي برنـامج العمـل       
 وتقارير موجهة الى األمين العام

 A نشاط مستمر

 التقييم ٢-٣-٧

التقييم في المنظمة للتحقق من صحة األنشطة والبرامج ونتائجها وأثرها حسـب              توفير بؤرة لتنفيذ أعمال       :األهداف
موارد وتحديـد االجـراءات     ، وادماج نتائجها في أعمال التخطيط لبرامج المستقبل وتوزيع ال         طط الموضوعة لها  الخ

 .االدارية

 

 األولوية المواعيد المستهدفة النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 
قييم متعمق لنخبـة مـن البـرامج        اجراء ت  -١

 واألنشطة حسب برنامج العمل السنوي
تقارير عـن التقييم توجـه الـى     

 األمين العام واالدارة العليا
 A نشاط مستمر

     

متابعة حالة تنفيذ التوصيات الناجمـة عـن         -٢
 التقييم

 A نشاط مستمر تقارير موجهة الى األمين العام

     

يـرة فـي السياسـات      وضع اللمسات األخ   -٣
والمنهجية الالزمة لوضع اطـار تنظيمـي       

 للتقييم الذاتي

 A ٢٠٠٥الربع الثاني  سياسة التقييم واالجراءات العامة

     

اعداد تقرير عن تنفيذ االطـار التنظيمـي         -٤
 للتقييم الذاتي 

تقارير عن تقييم نخبة من البرامج    
 واألنشطة

  نشاط مستمر

     
عات التي يطلبهـا المجلـس      اجراء المراج  -٥

 واألمين العام
 الى األمين العـام     ةرير موجه اتق

 والمجلس
 A حسب خطة العمل

 التدقيق الداخلي ٣-٣-٧

 : يلـي  ى جميع مستويات المنظمة لضمان مـا        التأكد من وضع مجموعة من الضوابط الداخلية الفعالة عل          :األهداف
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هات االدارية، والمساءلة عن االستخدام السليم واالقتصـادي والفعـال          االمتثال للسياسات واللوائح والقواعد والتوجي    
 .للموارد وفقا لألهداف التنظيمية وأفضل الممارسات المنطبقة

 
 األولوية المواعيد المستهدفة النواتج والمراجع  عناصر البرنامج 

تدقيق نخبة من أنشطة المقر الرئيسي حسب        -١
 برنامج العمل السنوي

 التدقيق موجهة الـى     تقارير عن 
  واالدارة العليااألمين العام

 A نشاط مستمر

     
 تقارير موجهة الى األمين العـام      في كل سنةاقليميين التدقيق في مكتبين  -٢

 واالدارة العليا
 A نشاط مستمر

     
لجنـة  الصادرة عن    ةالمالياعتماد البيانات    -٣

 أفكاك ولجنة ايكاك ولجنة الكاك
 ٢٠٠٥الربع الثاني  قارير التدقيقتشهادات و

 ٢٠٠٦الربع الثاني 
 ٢٠٠٧الربع الثاني 

A 
A 
A 

     
المخالفات واالنتهاكـات التـي     التحقيق في    -٤

  وأنظمتها وتوجيهاتهاتمس بقواعد المنظمة
تقارير عن التدقيق موجهة الـى      

 األمين العام
 A الحاجةحسب 

     
ـ تطوير النظم المحاسبية و   مراجعة   -٥ ياغة ص

ــديم   ــة، وتق ــد المالي ــات القواع المعلوم
 الضرورية

تقارير عن التدقيق موجهة الـى      
  واالدارة العليااألمين العام

 A نشاط مستمر

     
خاصة بناء ومراجعات اجراء عمليات تدقيق   -٦

 على طلب األمين العام
تقارير عن التدقيق موجهة الـى     

 ،عمـل ووثـائق   األمين العـام،    
 حسب االقتضاء

 A الحاجةسب ح

     
اصدار آراء بشأن مواضيع شتى، بناء على        -٧

 طلب االدارة العليا
مذكرات وتقارير موجهـة الـى      

 األمين العام واالدارة العليا
 A نشاط مستمر

     
تقارير دورية موجهة الى األمين      متابعة حالة تنفيذ توصيات التدقيق -٨

العام، وتقرير سنوي يقـدم الـى       
 المجلس

 A ط مستمرنشا

     
اعداد تقريـر عـن مـدى تنفيـذ االيكـاو          -٩

 لتوصيات مراجع الحسابات الخارجي
تقرير سنوي موجه الى األمـين      

 العام وحسابات
 ٢٠٠٥ األخيرالربع 
 ٢٠٠٦ األخيرالربع 
 ٢٠٠٧ األخيرالربع 

A 
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  السالمة الجويةرنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة ب – الثامنرئيسي البرنامج ال

  – تكلفة البرنامج الرئيسي –الجدول الثامن 
 برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية

 الميزانية العادية
٢٠٠٧-٢٠٠٥ 

 البرامج ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥
 )بآالف الدوالرات األمريكية(

 المجموع
د رالموا

الخارجة عن 
 الميزانية

      
      
  ٧ ٦٣٣ ٢ ٥٩٩ ٣ ٠٢٧ ٢ ٠٠٧ برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية ١-٨

  ٧ ٦٣٣ ٢ ٥٩٩ ٣ ٠٢٧ ٢ ٠٠٧  البرنامج الرئيسي–المجموع 
 
 

 الميزانية العادية
 ٢٠٠٧-٢٠٠٥ 

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥  البرنامج الرئيسي–المجموع 
 المجموع

 الموارد
 الخارجة عن
 الميزانية

   )بسنوات العمل الفردي(
  ٣٠ ١٠ ١٠ ١٠ موظفو الفئة التخصصية

  ٣٠ ١٠ ١٠ ١٠ موظفو فئة الخدمات العامة
   )رات األمريكيةالبآالف الدو(

  ٤ ٤٥٢ ١ ٥٠٩ ١ ٤٩١ ١ ٤٥٢ موظفو الفئة التخصصية
  ١ ٣٤٨ ٤٦٣ ٤٤٧ ٤٣٨ موظفو فئة الخدمات العامة
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 مقدمة
بانشاء برنامج عالمي لتـدقيق مراقبـة السـالمة     A32-11الجمعية العمومية من قرار   السالمة الجوية   نشأت أنشطة مراقبة     -١

ـ الجمعية العمومية يتألف من عمليات تدقيق منتظمة والزامية ومنهجية ومنسقة تجريها االيكاو، وطلبت       الجوية   دم في ذلك القرار أن يق
وتتضـمن  .  اقتراحا ضمن جملة أمور بكيفية تمويل هذا البرنامج على األجل الطويل          ) ٢٠٠١سنة  (المجلس اليها في دورتها الالحقة      

على أن التدقيق يجب أن يشمل جميع المجاالت المتعلقة     " السالمة الجوية تدقيق  "أن يظل مستمرا، وتدل عبارة      صالحيات هذا البرنامج    
وأيد المجلس هذه المعلومة في عدة مداوالت وعدة قـرارات اتخـذت فـي دورات    المالحة الجوية  وقد أيدت لجنة     . بالسالمة الجوية 

 .مختلفة

األنشـطة األساسـية لبرنـامج    ضمن من المتوقع لعمليات تدقيق مراقبة السالمة الجوية، بوصفها برنامجا نظاميا، أن تظل            -٢
بـالنهج التجميعـي    السالمة الجوية    عندما تستهل االيكاو تدقيق مراقبة       ٢٠٠٤بعد سنة   وية  السالمة الج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة     

 .الشامل الذي سيطبق على أساس جميع األحكام المتعلقة بالسالمة الجوية في مالحق اتفاقية شيكاغو

قدة على تحديـد مسـتوى السـالمة    سيساعد االيكاو والدول المتعا السالمة الجوية   ان النهج التجميعي الشامل لتدقيق مراقبة        -٣
  .العامة في جميع الدول المتعاقدة، وعلى خفض تكاليف التدقيق على األجل الطويل

 مناث ال الرئيسيملخص البرنامج

 الميزانية العادية

 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 المعتمدةالميزانية  الميزانية الفعلية الميزانية المعتمدة

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

٧ ٦٣٣ ٢ ٥٩٩ ٣ ٠٢٧ ٢ ٠٠٧ ١ ١٤٠ ٧٦٤ ٢ ٩٧٤ ١ ٠١٦ ٩٩٠ ٩٦٨ 

 موارد من الفائض النقدي
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 المعتمدةالميزانية  الميزانية الفعلية الميزانية المعتمدة

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

٨٣٠ ٣٥٥ ٣ ٨٧٧ ٢ ٠٦٢ ١ ٠٥٢ ٧٦٣ - - - - 
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ــائل  المســـ
 والتحديات

السالمة الجوية هي ضمان قدرة الدول المتعاقدة التي يتصدى لها برنامج تدقيق مراقبة   أكبر المسائل والتحديات    ان  
 ن التقيد بالمالحق المحددة التي يجري التدقيق على أساسها، أي ضـمان قـدرتها             بدوالسالمة الجوية   على مراقبة   

ثالثة مالحق فقط في مـرة  (وقد تم التدقيق حتى اآلن بطريقة جزئية      .  على مراقبة أنشطة الطيران المدني عموما     
من، فانه لم يف بعد وان كان هذا التدقيق قد أوفى بالغرض من حيث تنفيذ المالحق األول والسادس والثا         .  )واحدة

فيها نصوص مترابطة تخص السالمة الجوية، ولذلك فـان         بالغرض في المجاالت األخرى، ألن مختلف المالحق        
 يحد من أهداف برنامج االيكـاو        بدون االلتفات الى نظام مراقبة السالمة بأسره       التدقيق على أساس مالحق معينة    

فان التحدي هو اعداد وتنفيذ برنامج شامل ومنهجي لتدقيق مراقبة تالي وبال.  العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية  
المالحة خدمات السالمة الجوية يشمل جميع النصوص ذات الصلة بالسالمة الجوية في المالحق ووثائق اجراءات             

 .والمواد االرشاديةالجوية 
  

ل المتعاقدة تدقيقا مستمرا لتحديد مدى تنفيـذ الـدول   النهوض بالسالمة الجوية العالمية عن طريق التدقيق في الدو       األهداف
والمـواد االرشـادية    المالحـة الجويـة     المتعاقدة لقواعد وتوصيات االيكاو ونصوص ووثائق اجراءات خدمات         

السـالمة  والممارسات المتعلقة بالسالمة الجوية، والتحقق بالتالي من التنفيذ الفعال للعناصر الحرجة من مراقبـة               
تحديد واقتـراح الحلـول     .  حليل نتائج التدقيق واالختالفات القائمة بين القواعد الوطنية وقواعد االيكاو         ت.  الجوية

بعد التدقيق الذي أجرته االيكاو، والمساعدة على تنفيذ هذه         السالمة الجوية   الالزمة لألمور التي أثارت القلق على       
ادارة  ووعن طريق اعداد المواد االرشادية ذات الصـلة  لسالمة الجوية   مراقبة ا الحلول العالجية من خالل ندوات      

 .السالمة الجويةوتنظيم عموم برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة 
 
 

 ١-أ : العمل االستراتيجيةفي خطةالعالقة باألنشطة الرئيسية 
 
 

 داءمؤشرات األ  ٢٠٠٧النتائج المتوقعة بحلول نهاية عام 
مائة من الـدول المتعاقـدة       في ال  ٥٠انجاز التدقيق في     ) أ

 في المائة   ٨٠وتحليل  .  بموجب النهج التجميعي الشامل   
  على األقل من التقارير الجاهزة

، ومـواد    وحلقـات عمـل    عن التدقيق، ونـدوات   تقارير   
 على عمليات   الدول المتعاقدة تعليقات  ارشادية، وتدريب، و  

 ، وتقديم الدعمالتدقيق
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 االيرادات المتفرقة –  التاسعيرئيسالبرنامج ال

 : محسوبة بآالف الدوالرات٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥للسنوات فيما يلي االيرادات المتفرقة التقديرية  -١

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ 

١٥ ٧٢٣ ١٥ ٤١٣ ١٥ ١٦٢ 
 
 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ):بآالف الدوالرات(يشمل هذا الرقم المبالغ التالية  ١
 ٤ ٠٠٠ ٣ ٨٠٠ ٣ ٦٠٠ عاتبيع المطبو )أ 
 ٤٢٥ ٤٠٠ ٣٧٥ النشرحقوق  )ب 
 ٤٠٠ ٣٢٠ ٣٠٠ اتيرادات االستثمارا )ج 
 ٥٨٠ ٥٧٥ ٥٦٩ )المقر الرئيسي(تأجير األماكن  )د 
 ٨٨ ٨٨ ٨٨ مجلة االيكاو -ايرادات الدعاية  )ه 
 ١٣٠ ١٣٠ ١٣٠ التمويل المشتركايرادات  )و 
 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ االيرادات األخرى )ز 
 
.   االشتراكات المقررة على الـدول المتعاقـدة       فتنخفض بمقدارها تستخدم االيرادات المتفرقة لتمويل الميزانية العادية،        -٢

 . االيرادات التقديرية هذهوترد أدناه تفاصيل

 ٠٠٠ دوالر والى ٢ ٩١٠ ٠٠٠ الى ٢٠٠٣ و٢٠٠٢ في السنتين  المبيعةوصلت قيمة المطبوعات - بيع المطبوعـات   -٣
وبنـاء علـى   .   مطبوعات جديدة كثيرة في تلك السنةنشر الى ٢٠٠٣ ايرادات سنة  فيعزى الزيادة   وت.  ى التوالي ر عل  دوال ٣ ٨٣٠

 ٠٠٠ بمبلغ   وأن يزداد  ٢٠٠٥ مليون دوالر في سنة      ٣,٦ المطبوعات   يدر بيع  يقدر أن    ،االتجاهات الراهنة وسياسات التسعير الجديدة    
 وعـدد  ،تنـوع العمـالء  مـدى  ، واتجاهات السوق الراهنة هذه التقديرات على أساس  ترضتافوقد  .   دوالر في السنة الالحقة    ٢٠٠

ال ، ف )انظر أدناه  (النشرااليكاو تستطلع بصفة مستمرة وسائل زيادة الدخل من المطبوعات ومن حقوق            ان كانت   و.  المنتجات المتاحة 
 .يمكن التنبؤ في الوقت الراهن بتأثير هذه الجهود على االيرادات

 مستحقة التحصيل بموجـب اتفـاق       النشرحقوق  ) ١: ( تشمل االيرادات التقديرية في هذا البند ما يلي        - النشرقوق  ح -٤
معقود بين االيكاو واالتحاد الدولي للنقل الجوي بشأن استخدام التعليمات الفنية الصادرة عن االيكاو بشـأن النقـل اآلمـن للبضـائع                

 . االيكاوقدمتها من مختلف الهيئات لقاء استخدام معلومات وبيانات محددة المحصلةااليرادات ) ٢. (الخطرة

 من استثمار أموال    ا المتوقع الحصول عليه   األموال  من االستثمارات  يرادات التقديرية ال تشمل ا  -  االستثمارات اتايراد -٥
 .صرفه الى حين موعد امؤقتيستثمر صندوق رأس المال العامل وأي نقد آخر 

 . تأجير المكاتب للدول والهيئات األخرىمن هذا الدخل يتعلق بما تحصله االيكاو - نير األماكتأج -٦

 على أساس اصدار ستة أعداد من مجلـة          من الدعاية  يرادات التقديرية ال حسبت ا  - الدعاية في مجلة االيكاو   ايرادات   -٧
 .االيكاو في كل سنة

اليكاو لقاء الخدمات  االتي تحصلهاوفات غير المباشرة   المصر هذه االيرادات تساوي قيمة    – التمويل المشترك ايرادات   -٨
 .واأليسلنديتلك التي تقدمها التفاقي التمويل المشترك الدانمركي مثال  التي تقدمها، ومنها

المقدمة الستئجار مكتـب أفريقيـا الشـمالية وأمريكـا الوسـطى            في الفترات الثالثية السابقة كانت الهبات الحكومية         -٩
وتوخيا .  ة الواردة من اللجنة األوروبية للطيران المدني لقاء المصروفات التشغيلية، تسجل في االيرادات المتفرقة              والحص والكاريبي،
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  .تعامل على أنها استرداد لنفقـات  ٢٠٠٧-٢٠٠٥الفترة الثالثية   فيلالتساق مع المعامالت األخرى المشابهة، أصبحت هذه االيرادات 
 .بقيمة هذه االيراداتعتمادات الميزانية لهذه النفقات ات المتفرقة وافيض قيمة االيرادوبالتالي تم تخ
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 التعاون الفني: العاشرالبرنامج الرئيسي 

 ةخلفيال

انبثقت أنشطة التعاون الفني لاليكاو ومهام ادارة التعاون الفني من مجموعـة قـرارات أصـدرها المجلـس                   -١
. االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة، والجمعية العامة لألمم المتحدة، والجمعية العموميـة لاليكـاو، ومجلـس االيكـاو         

القـرار الـذي   :  بصفة أساسية على القرارات التاليـة الفنيز األساس الدستوري لمشاركة االيكاو في أنشطة التعاون     ويرتك
 بتأييد قرار المجلس االقتصـادي واالجتمـاعي لألمـم          ١٩٤٩ في دورته الثامنة المعقودة في ديسمبر        االيكاواتخذه مجلس   
 الفنية للتنمية االقتصـادية، والقـرار       او في البرنامج الموسع للمساعدة    ك، معتمدا بذلك مشاركة االي    )٩-د (٢٢٢المتحدة رقم   

A4-20         بالتصديق على قرار المجلس المـذكور أعـاله، واالتفـاق           ١٩٥٠ الذي اتخذته الجمعية العمومية لاليكاو في عام 
برنـامج  نشطة التعاون الفني لبشأن أبرنامج األمم المتحدة االنمائي و بين االيكاو ١٩٧٥ي المعقود في عام  نموذجاألساسي ال 

 .االنمائي مع الحكوماتاألمم المتحدة 

 المقدمة

وقد وضعت هـذه  .   الميزانية التقديرية لتكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية  العاشريتضمن البرنامج الرئيسي     -٢
بـؤات الموضـوعة   لتنمـع تحـديث ل  سوف تستعرض سنويا  التقديرات ألغراض التخطيط، وهي مجرد تقديرات ارشادية 

 العاشروتتعلق بعض تكاليف هذا البرنامج الرئيسي     .  اذا طلب ذلك  ، وسوف تنقح    الالحقةسنة  ال عنلمستويات هذا البرنامج    
  عمـل العـاملين فـي      ونواتجولما كانت أنشطة    .  البرنامج العادي يؤدون خدمات الى برنامج التعاون الفني       من  بموظفين  
 األهداف المرتبطة باألعمال التي يؤديها هـؤالء الموظفـون          انطرة ادارة التعاون الفني، ف    العادي خارجة عن سي   البرنامج  

 .المتعلق بالمضمونولكنها أدرجت ضمن البرنامج الرئيسي أغفلت في هذا البرنامج الرئيسي 

 ي أكدتـه  مـر الـذ   ل التعاون الفني للسنوات الثالث، ينبغي أال يغيب عن البال األ          اعمأعند النظر في برنامج      -٣
ال يمكن تحديد وبالتالي .   أن االيكاو ال تقدم التمويل لبرنامج التعاون الفني التابع لها        وهو ، السابقة  الجمعية العمومية  دورات
، وفقـا ألولوياتهـا،     والجهات الممولة بقدر كبير من الدقة اال بعد أن تقرر حكومات البلدان المستفيدة             هذا البرنامج تكاليف  

فان ال يمكن تحديد حجم البرنامج مقدما وبالتالي        ونظرا لهذه الصعوبات    .  المدني الطيرانستخصصها لمشاريع   المبالغ التي   
 . هي حتما مجرد أرقام ارشادية٢٠٠٧-٢٠٠٥االيرادات السنوية التقديرية للسنوات 

 المسائل 
 والتحديات

،  في الـدول الجتماعية الداخلية االيكاو مع برامج التنمية امنالمساعدات   ما تتطلبه الدول من      يتوافق
 . ذات األولوية بالضرورة مع تنفيذ برامج االيكاوتوافقوقد ال ي

 :الدول في األجل الطويل وهياحتياجات تؤثر على قد هناك مسائل وتطورات أخرى 
الجديدة في مجال أمن الطيران، بما في ذلك تدريب خبراء األمن وشراء معدات أمن          االحتياجات   )أ

 .الطيران
ادارة الحركة الجوية علـى المسـتويات االقليميـة         /تنفيذ نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع     )ب

 .واالقليمية الفرعية والقطرية
 .خصخصة المطارات )ج
 . الى هيئات تجاريةة الخدمات الحكوميميهيئات تقدتحويل  )د
 .تضرورة االستجابة بسرعة الحتياجات األقاليم التي مزقتها النزاعا )ه
 .ادراك المخاوف البيئية وتبديدها )و
 .الظروف التي تحد من قدرة الهياكل األساسية للمطارات والمجاالت الجوية )ز
تطوير وتمويل مشاريع التعاون    هناك سعي متزايد من جهة القطاع الخاص في طلب المساعدة ل           )ح

 . تنفيذا مشتركاوتنفيذهاالفني 
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وخصوصا لكي تبلغ الدول مرحلـة االكتفـاء        نمية االجتماعية واالقتصادية للدول،     تقديم المساعدة للت   هدافاأل

 .الذاتي في مجال الطيران المدني
تنفيذا عالميا وموحدا، وتنفيـذ االجـراءات    االيكاووتوصيات مواصلة تقديم المساعدات لتنفيذ قواعد     

مـن تنفيـذا    األالمة وبرنامج   لسد الثغرات المكتشفة من خالل برنامج تدقيق مراقبة الس        التصحيحية  
 .فعاال

 االقليمية لتقديم مساعدات التعاون الفنـي،     ودونضبط االتصال بالدول والمنظمات االقليمية      مواصلة  
 .قتضاء على التفاوض لتمويل المشاريع حسب االتهابما في ذلك مساعد

 موجز النفقات التقديرية للتعاون الفني
 )بآالف الدوالرات األمريكية(

  التقديريةنية تكاليف الخدمات االدارية والتشغيليةميزا
 المجموع ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ البرامج

 ٤ ١٢٩ ١ ٣١٢ ١ ٢٦٩ ١ ٥٤٨ االدارة والتنسيق والدعم ١-١٠
 ٤ ٢٤٦ ١ ٢٤٦ ١ ٤٧٩ ١ ٥٢١ اعداد المشاريع وتنفيذها ٢-١٠
 ٥ ٧٩٥ ٢ ٠٦٢ ١ ٨٩٠ ١ ٨٤٣ دعم الخدمات الميدانية ٣-١٠
 ١ ١٥٠ ٤٠١ ٣٨١ ٣٦٨ انيات المشاريعادارة ميز ٤-١٠
 ٩٣٣ ٣١٨ ٣٠٦ ٣٠٩ *برنامج ترينير ٥-١٠
 ٢ ٠٩٠ ٦٥٤ ٧٢٦ ٧١٠ نيالموظفشؤون المالية والشؤون  ٦-١٠

 ١٨ ٣٤٣ ٥ ٩٩٣ ٦ ٠٥١ ٦ ٢٩٩ مجموع النفقات التقديرية
 ١٧ ٢٨٣ ٥ ٤٤٥ ٥ ٧٦٣ ٦ ٠٧٥ االيرادات التقديرية ٧-١٠

 )١ ٠٦٠( )٥٤٨( )٢٨٨( )٢٢٤( مقدرة مقارنة بالنفقاتال االيرادات في )العجز(الفائض 

 .١/١/٢٠٠٥جرى ترحيله الى ادارة التعاون الفني اعتبارا من  *

 
  التقديريةميزانية تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية

 المجموع ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ 
 **)سنوات العمل(

 ٦٥ ١٩ ٢٣ ٢٣ موظفو الفئة التخصصية
 ١٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ العامةموظفو فئة الخدمات 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(
 ١٠ ١٥٥ ٣ ٢٠٧ ٣ ٣٤٤ ٣ ٦٠٤ موظفو الفئة التخصصية

 ٦ ٨٧٠ ٢ ٣٦١ ٢ ٢٩٢ ٢ ٢١٧ موظفو فئة الخدمات العامة
 ١٧ ٠٢٥ ٥ ٥٦٨ ٥ ٦٣٦ ٥ ٨٢١ مجموع تكاليف الموظفين

يعملون فـي فـرع     )  من فئة الخدمات العامة     موظفا ١٤موظف واحد من الفئة التخصصية و     ( موظفا   ١٥ في ذلك    نبم **
 .المالية وفرع شؤون الموظفين ويقدمون خدماتهم الى برنامج التعاون الفنيشؤون ال
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  االدارة والتنسيق والدعم:برنامج ١-١٠
 

 المسائل 
 والتحديات

مائـة  الفي   ٣انخفاض التمويل األساسي الوارد من برنامج األمم المتحدة االنمائي ومقداره حوالي            
من مجموع برنامج التعاون الفني الممول حاليا من خالل التمويل األساسي مـن برنـامج األمـم              

 .المتحدة االنمائي
تنفيذ برنامج التعاون الفني يتوقف على التمويل الذي تتيحه الدول المتعاقدة ويتيحه شركاء التنميـة      

 .ولويات الوطنية والداخليةلصالح مشاريع الطيران المدني وهي األموال التي تخصص طبقا لأل
مـانحين   بعض الحاالت للمتطلبات الخاصـة بال      يجب أن يستجيب تنفيذ برنامج التعاون الفني في       

 .والدول المتلقية كجهات لتقديم التمويل
  

التخطيط والتطوير واالشراف فيما يخص النشاطات الشاملة من أجل اعداد وتنفيذ برنامج االيكاو               األهداف
 .تعاون الفنيالخاص بال

 .تقديم الدعم االداري للتعاون الفني
ايجاد موارد تمويلية جديدة والنهوض بها من أجل التعاون الفنـي وذلـك مـن خـالل تنظـيم                    

ـ          واعـداد البـرامج     ةاالجتماعات وحلقات العمل والمؤتمرات والمشاركة فيها وتحديث ومراجع
 .والكتيبات لتعكس أهداف ونشاطات التعاون الفني

 
 ٨-، ح٧-، ح٢-، ح١-، ز٤-، أ٣-أ :خطة العمل االستراتيجية في القة باألنشطة الرئيسيةالع

 
 مؤشرات األداء  ٢٠٠٧النتائج المتوقعة بحلول نهاية عام  
تحسين استجابة ادارة التعاون الفني الحتياجات البلـدان         )أ 

 .النامية
ارتياح البلدان النامية للخدمات التي قـدمتها ادارة التعـاون           

 .الفني
 تنفيـذ  فـي  والتوصياتقواعد لل تحقيق المزيد من التنفيذ  )ب 

 .مشاريع التعاون الفني
 .انجاز أهداف المشاريعمدى رصد  

بين النفقات التقديريـة    للتباين   لتنفيذ البرنامج و   الرصد الوثيق   . مراقبة أكثر فاعلية على تنفيذ البرامج والنفقاتتحقيق )ج 
 .والنفقات الفعلية

لتفاوت في حجم البرنامج بين األقسام الجغرافيـة        تقليل ا  )د 
 .األربعة

آسـيا  اقلـيم   أفريقيـا و  اقليم  زيادة في حجم البرنامج لصالح       
 .والمحيط الهادئ

 . العمل والتقاريرلورقاتمتابعة االنتاج الموقوت   .اصدار وثائق المجلس واللجان في حينها )ه
االدارية مواصلة تحسين طريقة عرض ميزانية التكاليف        )و 

 .والتشغيلية والتقارير ذات الصلة
 .تعليقات المجلس االيجابية 

تعديل االجراءات والقواعد المالية حسب االمكان لكـي         )ز 
في  المانحين شروطب تلتزميتسنى الدارة التعاون الفني أن 

 . التعاون الفنيمشروعات تمويل

 .المانحينب المتطلبات الخاصةالقدرة على تلبية  

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(د الموار

تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية ميزانية 
ميزانية تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية  الميزانية الفعلية المعتمدة

 التقديرية

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
مجموع ال

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

٤ ١٢٩ ١ ٣١٢ ١ ٢٦٩ ١ ٥٤٨ ٩٣٣ ١ ٠٥٢ ٣ ١٤٣ ١ ٠٠٩ ١ ١٢١ ١ ٠١٣ 
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 ادارة البرامج ١-١-١٠

.  التخطيط والتطوير واالشراف فيما يخص النشاطات الشاملة من أجل اعداد وتنفيذ برنامج االيكاو للتعاون الفنـي            :األهداف
عاون الفني بتنظيم االجتماعات    واعداد مصادر التمويل الجديدة والنهوض بها لصالح الت       .  وتقديم الدعم االداري للتعاون الفني    

 والمشاركة فيها وتحديث ومراجعة وتحضير النشرات والكتيبات لـتعكس أهـداف ونشـاطات               والمؤتمرات وحلقات العمل 
 .التعاون الفني

 التشغيل اآللي لبرنامج التعاون الفني ٢-١-١٠

حل لنظام التشغيل اآللـي لبرنـامج التعـاون         التخطيط واالعداد واالشراف فيما يخص التنفيذ والتشغيل على مرا        :  األهداف
وتقديم مدخالت في التخطيط واالعداد لنظام مالي جديد لاليكاو يفي أيضا بمتطلبات الميزانية فيما يخـص برنـامج                  .  الفني

 بالتشـغيل  تقديم الدعم الفني والعون للمكونات الخاصة.  تدريب العاملين بادارة التعاون على تشغيل البرنامج.  التعاون الفني 
 .اآللي في المشروعات الميدانية

 ترتيبات السفر ٣-١-١٠
تحقيـق  .  تقديم خدمات السفريات من أجل المنظمة ومن أجل وكاالت األمم المتحدة األخـرى فـي مونتريـال                  :األهداف

هيكل أجور  التحري بخصوص   .  التخفيض في تكاليف السفر ومراجعة أذونات السفر لمعرفة االستحقاقات على نحو صحيح           
 . ورد القيمة الجزئياعادة السداد  لعملياتفحص فواتير وكيل السفر والترتيب.   ألن يسري أدنى مستوى منهافر ضماناالس

 اعداد المشاريع وتنفيذها :برنامج ٢-١٠

 المسائل 
 والتحديات

جهة الـدول    حينها من     األموال واتخاذ القرارات في    بتوافرارتباطا مباشرا   تنفيذ المشاريع   يرتبط  
 .المتلقية

مع ، من أجل تمويل مستلزمات التعاون الفني       الحاجة الى زيادة التمويل من المصادر غير التقليدية       
 . لصالح أقل البلدان نمواايالء اعتبار خاص

 .الوفاء بمختلف االحتياجات الجديدة للدول في مجال الطيران المدني
 

 :عاون الفني لتحقيق ما يليزيادة عنصر التدريب في مشاريع الت األهداف
 .التدريبيةالمزيد من التدريب بالمنح 

 .التدريب في موقع العمل، في اطار عنصر المشتريات، على أن يتم التدريب في موقع المنتجين
 .التدريب في داخل البلد عن طريق االستعانة بالخبراء الدوليين

 وذلـك  ،األمـن السالمة وبرنامج تـدقيق    محاولة سد الثغرات التي اكتشفها برنامج تدقيق مراقبة         
 .سالمة وأمن الطيران واالستعانة بالخبرات الدولية الخاصة بشراء المعدات المالئمةب

فيما يتعلـق بسـالمة    االقليمي عند تقديم التعاون الفني       ودون النهج االقليمي    تعزيزاالستمرار في   
 . والبرامج األخرى ذات األولوية في االيكاوالطيران

م خدمات ضمان الجودة على أساس استرداد التكاليف، لتقييم ومراقبة المشاريع التـي تنفـذها           تقدي
 . برنامج االيكاو للتعاون الفني اطار خارجالثوالثاألطراف 

 
 ٨-، ح٤-، ز٣-، ز١-ز :خطة العمل االستراتيجية في العالقة باألنشطة الرئيسية
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 ؤشرات األداءم  ٢٠٠٧النتائج المتوقعة بحلول نهاية عام  
ارتياح البلدان النامية للخـدمات التـي قـدمتها أقسـام             تحسين قدرة االستجابة الحتياجات البلدان النامية )أ 

 العمليات

 النسبة المئوية للنمو  توسيع برنامج التدريب )ب 

برنامج التعاون الفني علـى المسـتوى       حجم  زيادة   )ج 
 االقليمي

 النسبة المئوية للنمو 

 تنفيذ البرنامج الكلي المعتمدل النسبة المئوية  برنامج التعاون الفنيزيادة تنفيذ  )د 

نمو األموال الواردة من المصادر غيـر       ل النسبة المئوية   زيادة التمويل الوارد من المصادر غير التقليدية )ه
 التقليدية

مزيد من مشاركة المكاتب االقليمية في اعداد برنامج      )و 
 التعاون الفني وتنفيذه

 رير عن أنشطة المكاتب االقليميةتقا 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

ميزانية تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية 
ميزانية تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية  الميزانية الفعلية المعتمدة

 التقديرية

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
مجموع ال

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
موع المج

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

٤ ٢٤٦ ١ ٢٤٦ ١ ٤٧٩ ١ ٥٢١ ١ ٥٣٨ ١ ٧٠٢ ٣ ٣٩٦ ١ ١٩٠ ١ ٠٧٦ ١ ١٣٠ 

 المشروعاتادارة  ١-٢-١٠

 . النشاطات المرتبطة باعداد وتنفيذ برنامج التعاون الفني الخاص بااليكاولمجملوالتوجيه التخطيط واالشراف   :األهداف

 اعداد مشروعات جديدة ٢-٢-١٠

وتطوير االتصاالت بمصادر التمويـل واالحتفـاظ       .  روعات التعاون الفني الجديدة وتأمين التمويل لها      اعداد مش :  األهداف
 .وتطوير وحفظ المواد االرشادية للمساعدة في تطوير المشروعات.  بالمعلومات بشأن اجراءات التمويل الخاصة بها

 ادارة نشاطات المشروعات ٣-٢-١٠

وتبـادل  .  وتنسيق نشاطات المشروعات مع مصـادر التمويـل       .  ة للمشروعات الميدانية  ادارة النشاطات اليومي    :األهداف
واالحتفاظ ببيانات حديثة في قاعدة بيانات الميزانيـة        .  ومراجعة وتحرير التقارير الميدانية   .  االحاطة مع العاملين الميدانيين   

 .البرنامجية
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 دعم الخدمات الميدانية :برنامج ٣-١٠

 المسائل 
 حدياتوالت

 . وتجنيدهمبالمهمةللتكليف  تأهيال  الخبراءأكثر نث عبحال
 المشتريات  في اجراء قدرات الدولة   ومستوى  المحددة  الحاجة الى استيعاب واستكمال االحتياجات      

مويليـة عنـدما تلجـأ      تيفرضها المانحون أو المؤسسات ال    قد  الخاصة التي   الشروط  حسب  داخليا  
الخارجية، مع المحافظة على جميع الضوابط الضرورية وضمان        الحكومات الى مصادر التمويل     

 .شفافية االجراءات
 .تعاون أفضل مع مؤسسات التدريب

  
 . الخبراء تأهيال لتكليفهم بالمهمةبأفضل الحكومة ديزوت األهداف

ـ ل المالية الالزمة    الترتيبات لحشد الموارد المالية والتفاوض على       تقديم المساعدة   المعـدات   راءش
 .الكبيرة

 .حصول على المنح الدراسيةواليبات تدريبية أفضل تتوفير تر
 . الجودة بأفضل سعر من أجل المشروعات الميدانيةعاليةضمان الحصول على المعدات 

 

 ٦-، ح١-ز :خطة العمل االستراتيجية في العالقة باألنشطة الرئيسية
 

 اءمؤشرات األد  ٢٠٠٧النتائج المتوقعة بحلول نهاية عام  
قائمـة الخبـراء   ب  قاعدة البيانـات الخاصـة    تحسين )أ 

 الميدانيين
اضافة ضمان   و بصفة دورية المرشحين  استعراض قائمة    

 جددالمؤهلين المرشحين ال
مهـام  الذين جندوا ل  تحسين نوعية الخبراء الميدانيين      )ب 

 ميدانية
للخبراء الذين وقع عليهم االختيـار      البلدان النامية   ارتياح   

 م تم تجنيدهمبالقائمة ث
متابعة الوقت الذي يمضي منذ اصدار طلـب التعيـين             الخبراء الميدانيينلتجنيدتخفيض الوقت الالزم  )ج 

 العملمقر  وصول الخبير الى غايةلو
 وتعديل أقسـامه حسـب       قانون المشتريات  مراجعة )د 

 االقتضاء
 منقح حسب االقتضاءاصدار قانون مشتريات  

لميـدان  ل عدات المشـتراة  ونوعية الم تحسين أسعار    )ه
 والمقر

 المعدات المشتراةونوعية مقارنة أسعار  

 سنواتعدة لالمقارنة   ة المصدرديتخفيض عدد المشتريات وح )و 
 الشـراء  لطلبـات    بصورة متساوية تحسين التوزيع    )ز 

  السنةخاللالصادرة 
 كل ثالثة أشهر الصادرة الشراء عدد طلبات صدر 

  مهلة قصيرةبعد التدريبيةالقدرة على تقديم المنح   تدريبية في الموعدصدار المنح الاستعملية تحسين  )ح 
 المقدمة لمراكز التـدريب     التدريبيةزيادة عدد المنح     )ط 

 في البلدان النامية
  سنواتبعدةمقارنة ال 

 التدريبيةمقارنة تكاليف المنح   التدريبيةتخفيض متوسط تكلفة المنح  )ي 
 عدة سنواتلمقارنة ال  الدراسيةزيادة عدد المنح  )ك 
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 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

ميزانية تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية 
ميزانية تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية  الميزانية الفعلية المعتمدة

 التقديرية

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
مجموع ال

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
جموع الم

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

٥ ٧٩٥ ٢ ٠٦٢ ١ ٨٩٠ ١ ٨٤٣ ١ ٥٨٤ ١ ٤٦١ ٤ ٣٦٠ ١ ٤٦٥ ١ ٣٩٩ ١ ٤٩٦ 
 

 تجنيد العاملين المدانيين وادارة شؤونهم ١-٣-١٠
 تجنيد العاملين الميدانيين -١

 .اعداد الئحة واالحتفاظ بها بحيث تضم الخبراء والمرشحين المختارين والترتيب لتجنيدهم في مناصب ميدانية  :األهداف
 

 ادارة شؤون العاملين المدانيين -٢

واالحتفاظ بسجالت العاملين الميدانيين والتحضـير لـدفع        .  اعداد واصدار وادارة العقود مع العاملين الميدانيين        :األهداف
 .أو الموافقة على ذلك الدفع/لهم من استحقاقات و ما
 

 شراء المعدات والخدمات ٢-٣-١٠
 المشتريات -١

 التسليم وبمتابعة التركيب ودخول مجال الخدمة للمعدات والخدمات من أجل االيكاو            وطلبيار وشراء   القيام باالخت   :األهداف
 للمشـاريع   سـجالت الجـرد   واالحتفـاظ ب  . الشراءات  والتغلب على المشكالت الناتجة عن اجراء     .  ومشروعاتها الميدانية 

 .الميدانية
 

  الناحية الفنية–راء شدعم ال -٢
واالحتفاظ بالمواصفات الفنية القياسية وبالمواد االرشـادية مـن   .  الفني في شراء المعدات والخدمات    تقديم الدعم     :األهداف

 .الفنيةت المؤلفاأجل العاملين الميدانيين بشأن تكاليف المعدات وشراء 
 

 عمليات تقديم المنح التدريبية وادارتها ٣-٣-١٠

حفظ المعلومات حول التـدريب علـى الطيـران    .  صد تنفيذهااختيار وتنسيق التدريب وتقديم المنح التدريبية ور :  األهداف
 .المدني

 
 ادارة ميزانيات المشاريع :برنامج ٤-١٠

 المسائل 
 والتحديات

الضـوابط الموازنيـة    الحاجة الى ممارسة    مقابل   حجم برنامج التعاون الفني      الزيادة المحتملة في  
بعة ميزانيات مشروعات التعـاون الفنـي      واالحتفاظ بحسن التوقيت والدقة في اعداد ومتا       والمالية

 .وميزانية تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية
 . وتطويره وتنفيذه نظام مالي جديد في االيكاومعالمتحديد تقديم المساعدة في 
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اعداد ميزانيات في الوقت المالئم للبرنامج االنمائي لألمم المتحدة وللصندوق االئتمـاني والتفـاق        األهداف

 .لخدمات االدارية ولتكاليف الخدمات االدارية والتشغيليةا
وضع نظام واجراءات الحتساب الخصوم غير المباشرة وفقا للتكاليف المقدرة القريبة من التكاليف             

 .الفعلية بدال من النسب المئوية التقديرية
 .تحسين التوقيت والدقة في تقديم المعلومات المالية وما يتصل بها من وثائق

ستمرار في ممارسة المراقبة الموازنية والمالية على مشروعات التعاون الفني وعلى ميزانيـة             اال
 .تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية

 
 ٥-، ح٤-ح :خطة العمل االستراتيجية في العالقة باألنشطة الرئيسية

 
 مؤشرات األداء  ٢٠٠٧النتائج المتوقعة بحلول نهاية عام  
تحضـير ميزانيـات    فـي   دقـة   ال و توقيتالتحسين   )أ 

 المشاريع
 علـى النحـو     ارتياح المانحين وأقسام العمليات الميدانية     

 الذي ينعكس في تعليقاتهم
 المواظبة على تحديث أرصدة الميزانيات  تحسين توقيت ودقة تأكيد توافر األموال )ب 
 متابعةيساعد على   سوف   ان ادخال نظام مالي جديد     )ج 

تكـاليف الخـدمات    ولمشاريع  لالنفقات ل يرادات و الا
 تحضـير الميزانيـات   علـى   االدارية والتشغيلية، و  

 والتقارير

 وتحديث  في الشبكة االلكترونية  توافر المعلومات المالية     
 البيانات فورا، وتوافر التقارير

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

ميزانية تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية 
ميزانية تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية  يزانية الفعليةالم المعتمدة

 التقديرية

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
مجموع ال

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

١ ١٥٠ ٤٠١ ٣٨١ ٣٦٨ ٢٠٥ ٢٣٦ ٧٣١ ٢٨٨ ٢٢٤ ٢١٩ 

 ادارة البرامج ١-٤-١٠
اصة بالموازنة واالنفاق فيما يخص ميزانيات المشـروعات الميدانيـة          التخطيط واالعداد وممارسة الضوابط الخ    :  األهداف

تقديم المشورة الى أقسام ادارة التعاون الفنـي األخـرى بشـأن القواعـد الماليـة      و.  وتكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية   
اعداد   .ذلك من وكاالت التمويل والتنظيمية والممارسات واالجراءت الخاصة بااليكاو وبرنامج األمم المتحدة االنمائي وغير           

 .تقارير مالئمة خاصة بالميزانية

 ميزانيات المشروعات وميزانيات تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية ٢-٤-١٠
اعداد ومراقبة ميزانيات خاصة ببرنامج األمم المتحدة االنمائي وبالصندوق االئتماني وباتفاق الخدمات االداريـة              :  األهداف

.  ومتابعة االجراءت والممارسات الموازنية والمالية داخـل ادارة التعـاون الفنـي           .  الخدمات االدارية والتشغيلية  وبتكاليف  
والتنسيق مع فرع المالية بشأن المحاسبة والرواتب وخدمات الخزانة التـي        .  واعداد تقارير وبيانات موازنية وادارية دورية     

 .يقدمها الفرع الى ادارة التعاون الفني
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 ترينير :برنامج ٥-١٠

 المسائل 
 والتحديات

وهناك بالتالي حاجة الى ضمان أن      .  تعتمد سالمة الطيران على أداء عاملين مدربين بدرجة جيدة        
 من التطور   اعاملين المهنيين في مجال الطيران مستوى عالي      دريب الخاصة بال  تعكس مقتضيات الت  

 .لحركة الجوية ومنهجيات وتقنيات التدريبفيما يتصل بعمليات الطائرات وصيانتها وادارة ا
  

 التدريب على الطيران والتوحيد القياسي له على النطاق العالمي من خـالل              جودة تحسين مستوى  األهداف
 .تنسيق واعداد شبكة لترينير
بما في ذلك تشغيل النظـام الخـاص        ) STPs (ةقياسيال يةبرامج التدريب الادارة مجمع التشارك في     

 .ومراقبة الجودةبالشبكة 
وتقـديم المشـورة    .   برنامج فعال لتطوير مسـتوى المعلمـين       تشغيلارشاد مراكز التدريب في     

 .واالرشاد التقنيين بشأن ادخال ممارسات وتقنيات تدريبية حديثة
 .اعداد مواد ارشادية خاصة بالتخطيط للتدريب وللموارد البشرية

 
 ٤-، ز٣-، ز١-، ز٤-أ :االستراتيجيةخطة العمل  في العالقة باألنشطة الرئيسية

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 التقديريةميزانية تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية 
 المجموع ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥

٢٠٠٧-٢٠٠٥ 
٩٣٣ ٣١٨ ٣٠٦ ٣٠٩ 

 
 مؤشرات األداء  ٢٠٠٧النتائج المتوقعة بحلول نهاية عام  
 السـنوية لمسـاعدة مراكـز       زيادة البعثات الفنية   )أ

 التدريب في اعداد برامج التدريب الموحدة
 عدد البعثاتحسب قياسها يتم النتائج التي ينتظر أن  

التخطيط النضمام مراكز تدريبيـة جديـدة الـى          )ب
 برنامج ترينير

عدد مراكز التدريب الجديدة التي تنضم الـى برنـامج           
 ترينير

 للقـائمين باعـداد     الترتيب لحلقات دراسية سنوية    )ج
 الدورات

 تعقد سنويا 

 ٢٠٠٧عقد في عام يتوقع أن ت  الترتيب لعقد مؤتمر تنسيق خاص بترينير )د
تنظيم عدد من بعثات تقيـيم المشـاركة الخاصـة          )ه

 بترينير
 تقاس النتائج من خالل عدد البعثات 

زيادة الجهد في تقديم الدعم الفني في اعداد برامج          )و
جديدة حكومية لمفتشـي السـالمة       موحدةتدريب  

 واالحتفاظ بما هو قائم منها

 ينتظر أن يجري ذلك أثناء الفترة الثالثية 
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 )ميزانية تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية( الشؤون المالية وشؤون الموظفين :برنامج ٦-١٠

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 والتشغيلية ميزانية تكاليف الخدمات االدارية
ميزانية تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية  الميزانية الفعلية المعتمدة

 التقديرية

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
مجموع ال

٢٠٠٢-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
المجموع 

٢٠٠٥-
٢٠٠٧ 

٢ ٠٩٠ ٦٥٤ ٧٢٦ ٧١٠ ٥٨٣ ٥١٠ ١ ٦٦٦ ٥٦٩ ٥٥٦ ٥٤١ 
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 ادارة التعاون الفني

 لواردة بالميزانية بمجموعات النفقاتمقارنة التكاليف ا
 )بآالف الدوالرات األمريكية(

 

 السنوات البرنامج
مجمل تكاليف 

 العاملين
نفقات التشغيل 

 المعدات السفريات العامة
التكاليف 
 المجموع األخرى

        
 ٢٠٠٤-٢٠٠٢ االدارة والتنسيق والدعم ١-١٠

٢٠٠٧-٢٠٠٥ 
٢ ٣٧٥ 
٣ ٣٣٨ 

٤٢٤ 
٤٠٤ 

٢٤٦ 
٢٥٨ 

٩٨ 
٩٧ 

-- 
٣٢ 

٣ ١٤٣ 
٤ ١٢٩ 

 ٢٠٠٤-٢٠٠٢ المشروعات وتنفيذاعداد  ٢-١٠
٢٠٠٧-٢٠٠٥ 

٣ ٢٠٠ 
٣ ٧١٩ 

-- 
-- 

-- 
-- 

-- 
-- 

١٩٦ 
٥٢٧ 

٣ ٣٩٦ 
٤ ٢٤٦ 

 ٢٠٠٤-٢٠٠٢ دعم الخدمات الميدانية ٣-١٠
٢٠٠٧-٢٠٠٥ 

٤ ٣٦٠ 
٥ ٧٩٥ 

-- 
-- 

-- 
-- 

-- 
-- 

-- 
-- 

٤ ٣٦٠ 
٥ ٧٩٥ 

 ٢٠٠٤-٢٠٠٢ المشروعات ادارة ميزانية ٤-١٠
٢٠٠٧-٢٠٠٥ 

٧٣١ 
١ ١٥٠ 

-- 
-- 

-- 
-- 

-- 
-- 

-- 
-- 

٧٣١ 
١ ١٥٠ 

 ٢٠٠٤-٢٠٠٢ ترينير ٥-١٠
٢٠٠٧-٢٠٠٥ 

-- 
٩٣٣ 

-- 
-- 

-- 
-- 

-- 
-- 

-- 
-- 

-- 
٩٣٣ 

 ٢٠٠٤-٢٠٠٢ شؤون الموظفينالشؤون المالية و ٦-١٠
٢٠٠٧-٢٠٠٥ 

١ ٦٦٦ 
٢ ٠٩٠ 

-- 
-- 

-- 
-- 

-- 
-- 

-- 
-- 

١ ٦٦٦ 
٢ ٠٩٠ 

 ٢٠٠٤-٢٠٠٢ المجموع 
٢٠٠٧-٢٠٠٥ 

١٢ ٣٣٢ 
١٧ ٠٢٥ 

٤٢٤ 
٤٠٤ 

٢٤٦ 
٢٥٨ 

٩٨ 
٩٧ 

١٩٦ 
٥٥٩ 

١٣ ٢٩٦ 
١٨ ٣٤٣ 
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 االيرادات من برنامج التعاون الفني :برنامج ٧-١٠

ـ         يتحصل االيكاو ايرادات من المشاريع الت      ١-٧-١٠ تتكبـدها   ي تنفذها، وتستخدم هذه االيرادات لتغطية التكـاليف الت
 ادات تمثل بصفة عامة وحسب كل مشروع بعينه، نسبة ثابتة مـن مجمـوع             وتلك االير   . تنفيذ هذه المشاريع   المنظمة من 

 تم تنفيـذه    ي الذ ي سنة يتعلق مباشرة بحجم برنامج التعاون الفن       ي أ يلذلك فان مجموع هذه االيرادات ف       .تكاليف المشروع 
ون اتفاقات الخدمات االداريـة     من المانحين الذين يعقد   و  االئتماني دوق ومن الصن  يبتمويل من برنامج األمم المتحدة االنمائ     

 ال يمكن التنبؤ بحجـم برنـامج التعـاون          X-1 من الصفحة    ٢-٢ الفقرة   يولألسباب المذكورة ف    .المانحين اآلخرين من  و
 ،اال أنه باالستناد الى المشاريع القائمة والمشاريع الجديدة المحتملـة   . بدرجة عالية من الدقة قبل تنفيذه بعدة سنوات      يالفنـ
 مليـون  ١٠١,٣ و،٢٠٠٥  سنةي مليون دوالر ف   ١٠٧,١  بالتقريب  سيبلغ يالتقديرات المتحفظة بأن برنامج التعاون الفن     تفيد  

 مليون ٧١,٢ كان مستوى هذا البرنامج ،وعلى سبيل المقارنة  .٢٠٠٧ سنة ي مليون دوالر ف   ٩٥,٥ ،٢٠٠٦ سنة   يدوالر ف 
 .٢٠٠٤ مليون دوالر في عام ١٩٣,٨ ويقدر أن يكون ،٢٠٠٣ مليون دوالر في عام ١٢٠,٢ و ،٢٠٠٢ دوالر في عام

 تحسب علـى أسـاس      ،ان المبالغ التي تدفع الى االيكاو لقاء تكلفة ادارة وتشغيل أنشطة برنامج التعاون الفني              ٢-٧-١٠
اد مـن   أمـا نسـبة االسـترد       .ه ويقاس هذا التنفيذ بمقدار االنفاق على مشاريع       ،برنامجكل  نسبة مئوية مما تم تنفيذه من       

ر مجلس ادارة ذلك  اقر على   بناء ١٩٩٦ في المائة حتى عام      ١٣ كانتالمشاريع التي يمولها برنامج األمم المتحدة االنمائي ف       
 في المائة تقريبا تطبـق      ١٠وال تزال نسبة      .١٩٩٧ في المائة اعتبارا من عام       ١٠ لكن هذه النسبة تغيرت الى        .البرنامج

لف المكونات بموجب اتفاقـات    في المائة على مخت    ١٠وتطبق معدالت متفاوتة ال تتجاوز       .ةعلى أنشطة الصناديق االئتماني   
 نسـبة   اء من دتبا ، خدمة مشتريات الطيران المدني فهي متغيرة ومتناقصة       ، أما المعدالت التي تطبق على     االدارية الخدمات

 وتنخفض بعـد  ، دوالر أمريكي  ١٠٠ ٠٠٠ي و    دوالر أمريك  ١٠ ٠٠٠في المائة ألوامر الشراء التي تتراوح قيمتها بين          ٦
 وتفرض رسوم اضافية أيضا على الخدمات األخـرى         . دوالر أمريكي  ١٠٠ ٠٠٠ذلك كلما ازداد حجم أوامر الشراء على        

  . مثل خدمات فحص المعدات واعداد المواصفات التفصيلية وما الى ذلك،التي تؤديها خدمة مشتريات الطيران المدني
 في المائة تقريبا    ٨٠يرادات التقديرية من تنفيذ المشاريع الميدانية بافتراض أن نسبة التنفيذ ستظل            حسبـت اال  ٣-٧-١٠

 الفائض المتـراكم فـي صـندوق        استثمارات أما االيرادات التقديرية من      . وهذا هو مستوى السنوات السابقة     ،من البرنامج 
فـي المائة فـي السـنة خـالل         ٢,٠ ر فائدة يبلغ حوالي   سعأساس  لى  تحسب ع فهي  تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية     

 .٢٠٠٧ ـ ٢٠٠٥السنوات الثالث 
 ايرادات تنفيذ المشاريع الميدانيـة واسـتثمار األمـوال غيـر      تكفيال يقدر أ،استنادا الى االفتراضات السابقة    ٤-٧-١٠

 ٢٠٠٦للسـنتين   ت االداريـة والتشـغيلية      فورية لتغطية الميزانية التقديرية لتكاليف الخـدما      المصروفات  الالمطلوبة لدفع   
 ولذلك يتعين تمويل أي عجز في االيرادات من الفائض المتراكم في صندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية                 .٢٠٠٧و

 .وسيكون طلب الدعم من ميزانية البرنامج العادي هو المالذ األخير

ن قـد   ين والحادية والثالثين والثانيـة والثالثـي      اسعة والعشر جدير بالمالحظة أن دورات الجمعية العمومية الت       ٥-٧-١٠
ميزانية البرنامج العادي الـدعم المـالي الـالزم    قدم بموجبها ت، و ٢٠٠١ الى   ١٩٩٣وافقت على التدابير االنتقالية للسنوات      

 فـي عـامي     ذي حدث ة ال الخدمات االدارية والتشغيلي  لكن العجز في ميزانية تكاليف      .  السنوات هذهلبرنامج التعاون الفني ل   
 .A29-29الدعم بموجب قرار الجمعية العمومية يقدم البرنامج العادي جعل  ١٩٩٥  و١٩٩٣

في حالة حدوث أي عجز في الميزانيات علـى أن تواصـل           وافقت الدورة الثالثة والثالثون للجمعية العمومية        ٦-٧-١٠
دعم برنامج التعـاون الفنـي    ل وذلك من المشاريع    لتي تم اكتسابها  الداعمة ا ميزانية البرنامج العادي زيادة ايرادات التكاليف       

 .٢٠٠٤ و٢٠٠٣ و٢٠٠٢طبقا لالقتراح الوارد في الميزانية البرنامجية للمنظمة للسنوات 
 :فيما يلي التقديرات االرشادية لميزانية تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية للفترة الثالثية المقبلة ٧-٧-١٠
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 ن الفنيادارة التعاو
 تكاليف الخدمات االدارية والتشغيليةتقديرات ميزانية 

٢٠٠٧ – ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥ 

 )بآالف الدوالرات األمريكية( 
 تقديرات ارشادية التقديرية الفعلية الفعلية 

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ االيرادات
 ٥ ١٩٥ ٥ ٥١٣ ٥ ٨٢٥ ٦ ٨٤٣ ٥ ٢٤٣ ٤ ٠١٤ ايرادات تنفيذ المشاريع الميدانية

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٩٠ ١٨٧ رسوم وكاالت السفر
 ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٠٠ ٧١ ١٢٧ ايرادات االستثمارات

 ٥ ٤٤٥ ٥ ٧٦٣ ٦ ٠٧٥ ٧ ٠٤٣ ٥ ٥٠٤ ٤ ٣٢٨ مجموع االيرادات

 ٥ ٩٩٣ ٦ ٠٥١ ٦ ٢٩٩ ٦ ٧١٨ ٤ ٨٤٣ ٤ ٩٦١ النفقات
 )٥٤٨( )٢٨٨( )٢٢٤( ٣٢٥ ٦٦١ )٦٣٣(  في االيرادات مقارنة بالنفقات)العجز(أو الفائض 

 -- -- -- -- ٥٤٥ -- *بند غير معتاد
 )٥٤٨( )٢٨٨( )٢٢٤( ٣٢٥ ١١٦ )٦٣٣( في االيرادات مقارنة بالنفقات) العجز(صافي الفائض 
 تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية الفائض المتراكم في صندوق يمول منسعجز االيرادات 

 )٥٤٨( )٢٨٨( )٢٢٤( -- -- -- ادي هو المالذ األخيروسيكون طلب الدعم من ميزانية البرنامج الع

 فيتنام وذلك على أساس اجـراءات تحكـيم ابتـدأت    حكومة بين جهة تعاقد وبين االيكاو و٢٠٠٢ دوالر أمريكي باتفاق تسوية وقع في نوفمبر ٥٤٥ ٠٠٠يتصل البند غير المعتاد ومقداره      *
 الـى  ١٩٩٣خالل الفترة أمريكي  دوالر ١ ٨٤٥ ٠٠٠وتحملت االيكاو التكاليف ذات الصلة البالغة     .  في فيتنام ) CAPS(المدني   واتصلت بمشروع خدمات مشتريات الطيران       ١٩٩٢ عام

لى صندوق تكاليف  دوالر أمريكي ع٥٤٥ ٠٠٠وجرى تحميل العجز البالغ .   من تكاليف التسويةحددتهمن أجل ما أمريكي  مليون دوالر ١,٣وسددت حكومة فيتنام لاليكاو مبلغ  . ٢٠٠٢
 .٢٠٠٣الخدمات االدارية والتشغيلية في عام 

 



 

 

 )١(المرفق 
 ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ للسنواتالميزانية البرنامجية العادية 
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 مقدمة -١

) أنواع(أغراض ، مقسمة حسب   ٢٠٠٧ الى   ٢٠٠٥للسنوات من   يتضمن هذا المرفق ميزانية البرنامج العادي        ١-١
 .النفقات

 أسعار الصرف -٢

ات األمريكية، مـن المقـدر أن تـؤثر الـدوالرات الكنديـة            على الرغم من أن الميزانية قد أعدت بالدوالر        ١-٢
 في المائة وأن تؤثر العمالت األخرى التـي تسـتخدمها           ٦٢المستخدمة في المقر الرئيسي على الميزانية بنسبة تقترب من          

 لـذلك، فـان   وتبعا.   في المائة وذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة١٨المكاتب االقليمية على الميزانية بنسبة تقترب من  
لفتـرة  اوتستند ميزانية .  أسعار الصرف المستخدمة في اعداد الميزانية لها أثر ملحوظ على الميزانية بالدوالرات األمريكية       

 ٢٠٠٤ سـبتمبر  على أسعار الصرف التشغيلية المتبعة في األمم المتحدة والسارية المفعول لشهر             ٢٠٠٧ – ٢٠٠٥الثالثية  
 .د فيما بعدوالتي تر

 مة بالدوالرات االمريكيةالقي 
 ميزانية 

2002-2004 
 تقديرات

2005-2007 
 ميزانية  

2002-2004 
 تقديرات

2005-2007 
       

 539.82 749.00 فرنك أفريقي  1.32 1.54 دوالر كندي
 41.42 45.67 بات تايلندي  0.82 1.14 يورو

 11.36 9.10 بيزو مكسيكي  6.18 3.92 جنيه مصري
 81.00 79.00 شلن كيني  3.38 3.49 سول بيرو

بالمقارنة مع أسعار الصرف المستخدمة في الميزانية خالل الفترة الثالثية الماضية، فقد زادت قيمة الـدوالر                 ٢-٢
 عمالت أخـرى مقابـل الـدوالر        ثالثوبالمثل، زادت قيمة    .  في المائة في مقابل الدوالر األمريكي      ١٤,٢٩ الكندي بنسبة 

وبالتبعية فان هذه التغييرات تـؤثر علـى      .  وقد انخفضت قيمة عملة واحدة فقط بصورة ملحوظة        .األمريكي بصورة بارزة  
 . الميزانية

 زيادات التكاليف -٣

وجود التمويل  لزيادة التكاليف المتوقعة خالل السنوات الثالث وذلك لضمان         مالئم  من الضروري رصد مبلغ      ١-٣
ان زيادات التكاليف، التي تؤثر على انفاق المنظمة، عادة مـا  . العموميةدورات الجمعية   بين  المنظمة  المستقر لبرنامج عمل    

ن مؤشـر  اغيـر   .  في المائة٢,٥ متوسط زيادة تكلفة سنوي يبلغ      ٢٠٠٤-٢٠٠٢لفترة  اوتضمنت ميزانية   . يسببها التضخم 
ائة في الفترة من يناير الـى        في الم  ٣,٩سعر المستهلك الذي يستخدم كمقياس لزيادات التكلفة في كندا، قد شهد زيادة قدرها              

ويؤثر مؤشر سعر المستهلك في كندا بنسبة حوالي  . ٢٠٠٣ في المائة من يناير الى يونيو        ١,٤ وزيادة قدرها    ٢٠٠٢ديسمبر  
 وبالمثل، تتأثر الميزانية أيضا بزيادات التكلفة في سبع بلـدان تتواجـد فيهـا المكاتـب            .في المائة على انفاق المنظمة     ٦٢

 في المائة من الميزانية، تتأثر بعوامل أخرى يمكـن         ٨٤ فضال عن ذلك فان تكاليف الموظفين والتي تمثل حوالي            .االقليمية
، ال توجـد معـايير واضـحة أو       القتصاد العالمي وبالنظر الى اهتزاز ا    . أن تسفـر عـن تنقيحـات في الرواتب والمنافع      

وفي ضوء مـا  .  ٢٠٠٧ و٢٠٠٥  أن تواجهه المنظمة في الفترة بينأساس واضح للتنبـؤ بمعدل زيادات التكلفة الذي يمكن    
 في المائة سـنويا لكـل       ٢,٥ سبق ذكره والخبرة السابقة، يعد من الحرص بمكان مواصلة النص على زيادات التكلفة بنسبة             

 .٢٠٠٤-٢٠٠٢التكاليف كما حدث في الفترة الثالثية 



(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)

المجموعالمجموع
2002200320042004-2002200220032005200620072007-2005

              734 2         201 1           724           809              736              496            523 3       121 1         738             664 1 االجتماعات

          611 165       803 55       157 55      651 54         149 48         155 45       439 141     562 48     099 47          778 45 تكاليف الموظفين

            027 28         341 9         705 9        981 8           899 7           858 7         332 25       549 8       467 8            316 8 النفقات التشغيلية العامة

                628            167            233           228              232              121             612          162          228               222  االعتمادات المالية األخرى

          000 197       511 66       820 65      669 64         016 57         630 53       906 170     394 58     532 56          980 55 المجموع

استخدام الفائض النقدي:
 البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية

                       -                 -                 -                -            830              355            877 3       062 2       052 1              763   المتبقي من مواصلة البرنامج وتوسيع نطاقه

          000 197       511 66       820 65      669 64         846 57         985 53       783 174     456 60     584 57          743 56 المجموع

 53 630       57 016      
ا *   ال يشمل هذا الرقم الزيادة البالغة ٠٠٠ ٢١٥ ١ دوالر في اعتمادات سنة ٢٠٠٢ والتي وافق عليها  المجلس بموجب القاعدة المالية ٥-٢ واالعتمادات المرحلة.

ا**  تحسب النفقات بسعر الصرف في ميزانية ٢٠٠٢-٢٠٠٤ وهو ١,٥٤ دوالر كندي مقابل دوالر واحد أمريكي وتستثنى منها النفقات الممولة بموجب القاعدة المالية ٥-٢.
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الميزانيات الميزانيات*

 المیزانیة المعتمدة 2007-2005 

الجدول ١

ملخص الميزانيات والنفقات
(حسب وجه االنفاق)

(بآالف الدوالرات األمريكية)

 المیزانیة المعتمدة 2004-2002 

النفقات الفعلية**
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ة مبنى المقر الرئيسي، استخدمت المعدالت المرتفعة التي        بالنسبة لجزء من التأمين الصحي للموظفين وصيان       ٢-٣
 في المائة لكل منهما على التوالي استنادا على الخبـرات السـابقة وااللتزامـات        ٣ وحده و    ٢٠٠٥ في المائة لعام     ٥بلغت  

 .التعاقدية

ا أثر مركب كما يـرد      الميزانية تعد لفترة ثالث سنوات ينبغي مالحظة أن زيادات التكلفة السنوية له           وبما أن    ٣-٣
 :شرحه فيما يلي

 2005 2006 2007 

 %2.5 %2.5 %2.5 معدل الزيادات السنوية المتوقعة

    )٢٠٠٣ من العام األساسي معدل الزيادة (بركمعامل الال

   1.025 ٢٠٠٥التكلفة في 

  1.051  ٢٠٠٦التكلفة في 

 1.077   ٢٠٠٧التكلفة في 

 الحاالت الطارئة -٤

حال في الماضي، وبغض النظر عن االعتمادات الموضوعة لزيادات التكلفة المتوقعة، ال تتضمن            مثلما كان ال   ١-٤
 وفي الماضي كـان األثـر    . اعتمادات ألي تكاليف غير متوقعة ذات طبيعة طارئة       ٢٠٠٧-٢٠٠٥تقديرات ميزانية الفترة    

رة الثالثية يصل الى حده األدنى جزئيـا عـن          السلبي المحتمل ألي تذبذب معاكس للعملة على استقرار الميزانية خالل الفت          
نفـس  واصل تو.  طريق الشراء المسبق للدوالرات الكندية بما يقترب من نفس سعر الصرف المستخدم في وضع الميزانية           

 .٢٠٠٧-٢٠٠٥العملية في الفترة الثالثية 

 ملخص الميزانية حسب البنود الرئيسية -٥
 .النفقات الرئيسية) أنواع(غراض لميزانية حسب أل ملخصا ١يتضمن الجدول رقم  ١-٥

 .تتضمن الفقرات التالية تفاصيل بشأن كل من األغراض الرئيسية لالنفاق ٢-٥

 االجتماعات -٦

. تعد االجتماعات جزءا ال يتجزأ من عمل المنظمة وفي معظم الحاالت تعتبر حاسمة لتحقيق أهداف البرنامج                ١-٦
والبيئـة  الجـوي،   واألمـن   الجوية،  ني ذات الصلة بالسالمة      المد مجموعة واسعة من قضايا الطيران    وتناقش االجتماعات   

لطيـران  تنميـة ا   وتساعد على وضع سياسات واجراءات       . والمراقبة ،التظيم االقتصادي مالحة الجوية، و  وتنفيذ ال تخطيط  و
 .بكفاءة لصالح األسرة الدوليةالمدني 

 البـالغ د اجمـالي المبلـغ المطلـوب        ويسـتن .   الميزانية لكل االجتماعات الرئيسـية     ٢يظهر الجدول رقم     ٢-٦
 .٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥ دوالر الى برنامج االجتماعات المقرر لألعوام ٢ ٧٣٤ ٠٠٠
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(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)

المجموعالمجموع
2005-2002200220032005200620072007-2002200320042004البيان

االجتماعات

                 579        579            26                   -               526      526  الجمعية العمومية

  495      503      395     1 393               71              115          68          70          58          196                 

               244 1       414        414        416          209            187                        -           -           -          -اجتماعات المالحة الجوية - بالمكاتب االقليمية

  154      173      165      492                 151            114          147        135        119        401                 

  45        52        25        122                 5                20            178        105        31          314                 

                        -             -             -             -        252              82                 990        10        10      970  اجتماعات أخرى

               734 2     201 1       724        809          736            496               523 3   121 1     738    664 1 مجموع االجتماعات

ا  *  تحسب النفقات بسعر الصرف في ميزانية ٢٠٠٢-٢٠٠٤ وهو ١,٥٤ دوالر كندي مقابل دوالر واحد أمريكي وتستثنى منها النفقات الممولة بموجب القاعدة المالية ٥-٢.

اجتماعات النقل الجوي
اجتماعات الشؤون القانونية

   
   

   
 A

N
N

E
X

 I

(بآالف الدوالرات األمريكية)

اجتماعات المالحة الجوية - بالمقر الرئيسي

 - 
4 

-
الجدول ٢

االجتماعات

الميزانيات

REVISED DRAFT PROGRAMME BUDGET  2005-2007

 المیزانیة المعتمدة 2004-2002 

النفقات الفعلية* الميزانيات

المیزانیة المعتمدة 2007-2005 



اللغات
200520062007اداريفني كتابيتحریريمترجم فوريالهیئة***المدةالمكان200520062007

                    HQ (1)11  6      3       38           21         579الجمعیة العمومیةالجمعیة العمومیة
                    579                          -                       -مجموع فرعي

6 Panels6 Panels6 PanelsHQ12  1       37                    37                      37                      
HF SymposiumRegion3  1       21                  

TRAINAIR Conf.Region5  1       23                    
Council TechHQ12  1       11                      
Committee

ALLPIRGHQ3  1       2                    

APANPIRGAPANPIRGAPANPIRGRegion5  1       8                      8                        8                        
APIRGAPIRGAPIRGRegion9  1       37                    37                      37                      
EANPGEANPGEANPGRegion5  1       21                    21                      21                      
GREPECASGREPECASGREPECASRegion5  1       37                    37                      37                      
MIDANPIRGMIDANPIRGMIDANPIRGRegion5  1       8                      8                        8                        
NAT SystemsNAT SystemsNAT SystemsRegion5  1       7                      7                        7                        
Other RPGs/SGsOther RPGs/SGsOther RPGs/SGsRegion5  1       107                  107                    107                    

Imp. MeetingsImp. MeetingsImp. MeetingsRegion5  1       81                    81                      81                      

Seminars/Seminars/Seminars/Region5  1       107                  107                    107                    
WorkshopsWorkshopsWorkshops

                    461                    473                  473  مجموع فرعي

2 Panels2 Panels2 PanelsHQ5  1       14                    14                      14                      
AH-DEAH-DEHQ5  1       5                      5                      -                           
AVSEC PanelAVSEC PanelHQ5  1       11                    11                    -                           
AVSEC/FAL Sem.AVSEC SeminarAVSEC Seminar**Region5  1       13                    13                      6                        
IETCIETCHQ3  1       5                      5                      -                           
TAG MRTDTAG MRTDTAG MRTDHQ3  1       2                      2                        2                        
Workshops/Sem.Workshops/Sem.Workshops/Sem.Region5  1       62                    50                      62                      
FAL AreaFAL AreaFAL AreaRegion5  1       16                    16                      16                      
REG TFGREG TFGREG TFGRegion12  1       19                    19                      19                      

                    119                    135                  147  مجموع فرعي

Dipl. Conference*HQ12  1       129                
Legal CommitteeHQ5  2       105                  

Legal Sub-Comm.HQ5  1       49                  
Legal SeminarRegion4  1       31                      

                      31                    105                  178  مجموع فرعي

                      11                      11                    11  غير محددةغير محددةغير محددةاجتماعات أخرى

                      11                      11                    11  مجموع فرعي

                  201 1                   724                  809   مجموع

أ*    هذه التقديرات تكفي لهيئة واحدة. وفي حالة توافر تمويل اضافي من وفورات المساهمات الخارجية عن الميزانية فيشمل االجتماع هيئتين.  ويقدر المبلغ االضافي المطلوب لهذا الغرض ٠٠٠ ١٧٧ دوالر.
ا**   يجب توفير موارد تمويل اضافية لعقد الندوة.  ويقدر المبلغ االضافي المطلوب لعقد الندوة  ٠٠٠ ٦ دوالر.

***  تقرر الهیئة المعنیة أو المكتب المسؤول عن عقد اجتماع بعینه عدد اللغات التي  تستخدم في كل اجتماع على أساس الموارد المتاحة.
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 اجتماعات 
الشؤون 
القانونية

البیان

الجدول ٢-١
االجتماعات ٢٠٠٥ - ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧

 اجتماعات 
المالحة الجوية

 اجتماعات 
النقل الجوي

المیزانیة

(بآالف الدوالرات األمریكیة)

موظفر االیكاو (السفر)مؤقتون



 - 6 - ANNEX I 

 

موظفي واالعاشة ل األجور وبدالت الموظفين المؤقتين، وتكاليف السفر       تتضمن الموارد المطلوبة لالجتماعات      ٣-٦
، وخـدمات االتصـاالت،     وامدادت المكاتـب والطباعـة    معدات،  مصاريف نقل الوثائق وال   أجر العمل االضافي و   واألمانة  

 .ومصاريف الضيافة، والمصروفات المتفرقة

تخطط االجتماعات بأسلوب يسمح بتحقيق أقصى استخدام للموارد الداخلية وخفـض التكـاليف الـى حـدها        ٤-٦
و المنتظمين وتقليل الحاجة الى   وعلى وجه الخصوص، توضع خطط لتحقيق الحد األقصى من توزيع موظفي االيكا             .األدنى

ولكـن بالنسـبة لالجتماعـات     . تعيين موظفي دعم مؤقتين في اللغات ومجاالت أخرى يتوافقون مع حجم وهيكل االجتماع         
الكبيرة أو عندما يكون من الضروري عقد أكثر من اجتماع في نفس الوقت، يصبح تعيين موظفي دعـم ومـوظفي لغـات            

 .مؤقتين أمرا ضروريا

يستخدم مقر االيكاو، الى أقصى   ،  عناصر التكلفة المتعددة  تأثيرا كبيرا على    يؤثر  انعقاد االجتماع   بما أن مكان     ٥-٦
واذا عقدت هذه االجتماعات في مكان آخر فمن المعتـاد أن تتحمـل         .حد ممكن، كمكان لعقد االجتماعات الكبيرة والعالمية      

أن وفي هذه الحاالت جرت العادة علـى         . قات التقديرية لعقد االجتماع بالمقر    الدولة المستضيفة التكاليف التي تربو على النف      
لالجتماع وكل تجهيزات المؤتمر المطلوبة وخدمات اللغات والنقل وتكاليف        المكان الالزم    ة توفير ستضيفالمدولة  يطلب من ال  

فـي السـنوات الماضـية      الكبيرة  عات  الجتمالبيد أن عدد الدول التي استطاعت أن توفر ذلك          . الدعمالسفر لبعض موظفي    
الحلقات الدراسية ومجموعات  الندوات و  مثل اجتماعات مجموعات التخطيط و     -أما االجتماعات االقليمية الصغيرة      . تضاءل

مـن مـوارد    فبوسع المكاتب االقليمية عادة أن تقدم معظم ما يلزمها من عـاملين ومعـدات                -الدراسة واجتماعات التنفيذ    
 .العاديةميزانياتها 

وهـذه  .   تفاصيل االجتماعات التي طرحت في اطار عدة بـرامج وتكاليفهـا التقديريـة             ١-٢يقدم الجدول    ٦-٦
االجتماعات التي تخطط قبل انعقادها بسنتين الى أربع سنوات، تخضع لعوامل ومتغيرات عديدة قد ال تكون تحت سـيطرة                    

 .لمرتبطة بها ينبغي أن ينظر اليها على أنها مؤقتة وأنها خاضعة للتغييروبالتالي، فان عدد االجتماعات والتكاليف ا. المنظمة

لمـوظفي   ٢٠٠٢ وأدرج في ميزانية عام       دوالر ٩٦٥ ٠٠٠خصص مبلغ    ٢٠٠٤-٢٠٠٢في الفترة الثالثية     ٧-٦
الذي خصص في   الهدف من هذا المبلغ     كان  قد  و . لالجتماعات الرئيسية ) تحريريينالفوريين و المترجمين  ال(اللغات المؤقتين   

وتحمل األموال غير المستخدمة من عام الى العام التـالي          . ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ هو تغطية متطلبات أعوام      ٢٠٠٢عام  
وبالنسبة للفتـرة الثالثيـة الحاليـة، قـدرت هـذه             .من النظام المالي   ٦-٥في اطار السلطة التي فوضت بموجب القاعدة        

 . ل برامج محددة تعقد من أجلها االجتماعاتالمتطلبات وقدمت على أساس سنوي في مقاب

 نيالموظفتكاليف  -٧
 : الى ما يليالميزانيةوتستند .  اجمالي تكاليف الموظفين في الميزانية٣ الجدول يظهر ١-٧

موظفـا   ٣٤٧,٥٣ الفئة التخصصية و  من   موظفا   ٢٧٠,٦٩أي   (وياموظفا سن  ٦١٨,٢٢بلـغ  متوسط ي  )أ
الفئـة  مـن    ٢٨٧,٩٧أي  ( موظفا في السـنة      ٦٦٤,٤٧ط بلغ   رنة بمتوس مقا) فئة الخدمات العامة  من  

 .٢٠٠٤-٢٠٠٢كانت مقررة للفترة ) فئة الخدمات العامةمن  ٣٧٦,٥٠التخصصية و 
 ٢,٥ واعتمادات زيادات التكاليف المتوقعة البالغة       ٢٠٠٤ سبتمبرجداول الرواتب والبدالت السارية في       )ب

واستندت تكاليف الموظفين للفترة الثالثيـة    . ٢٠٠٧  و ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٥ خالل الفترة      في المائة سنويا  
 .٢٠٠١ سبتمبر الى معدالت الرواتب والبدالت السارية في ٢٠٠٤-٢٠٠٢



Annex F

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)

المجموعالمجموع

2002200320042004-2002200220032005200620072007-2005

               P 20 412      21 045        21 657       63 114              20 499            20 734             20 286        20 521        20 782        61 589المرتبات

GS 8 440        8 796          9 016         26 252              8 857               9 383                10 180        10 312        10 593        31 085               

               P 2 117        2 184          2 247         6 548                1 740               2 931                6 406          6 477          6 540          19 423غالء المعيشة

                   GS  180           185             190            555                   187                  190                   302             304             308             914عالوة اللغات

                   GS  90             93               96              279                   101                  90                     108             111             118             337ساعات العمل االضافیة

  341           352             360           1 053                 398                  399                   525             561             642            1 728                 

                 055 8          486 2          652 2          917 2                709 1               439 1                072 6         167 2          794 1        111 2  تكاليف التعيين والنقل ونهاية الخدمة

               P 5 511        5 688          5 855         17 054              5 281               5 584                6 129          6 206          6 283          18 618 اشتراك الصندوق المشترك للمعاشات التعاقدية

GS 1 667        1 737          1 781         5 185                1 737               1 832                1 981          2 014          2 070          6 065                 

                 P  579           592             610           1 781                 489                  494                   531             533             538            1 602بدل االعالة

GS  362           372             381           1 115                 319                  339                   495             499             506            1 500                 

                 999 2          010 1            997             922                   979                  929                 120 3         071 1          037 1        012 1  منح التعليم والسفر

                 P 1 593        1 641          1 689         4 923                1 634               1 876                2 077          2 118          2 155          6 350 التأمين الطبي

GS  612           632             649           1 893                 686                  797                   849             862             878            2 589                 
                 P  449           641             475           1 565                 597                  523                   545             656             555            1 756 السفر الى الوطن

                     74               25               25               24                     21                    20                     67              23               22             22  التأمين على الموظفين

                   P  87             89               91              267                   73                    77                     93               93               94               280اعانة االيجار

                   648             220             216             212                   191                  169                   596            204             199           193  تدريب ورفاهية الموظفين

             611 165        803 56        157 55        651 54             149 48            155 45            439 141       562 48        099 47      778 45  مجموع تكاليف الموظفين

ا  *  تحسب النفقات بسعر الصرف في ميزانية ٢٠٠٢-٢٠٠٤ وهو ١,٥٤ دوالر كندي مقابل دوالر واحد أمريكي وتستثنى منها النفقات الممولة بموجب القاعدة المالية ٥-٢.

 المیزانیة المعتمدة 2002-2004  المیزانیة المعتمدة 2007-2005 

REVISED DRAFT PROGRAMME BUDGET  2005-2007
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 الخبراء االستشاريون/الخدمات التعاقدية

 الرواتب وبنود الدفع األخرى

الميزانياتالميزانيات النفقات الفعلية*

الجدول ٣

تكاليف الموظفين
(بآالف الدوالرات األمريكية)
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الدرجة الفعلية والراتب ومتوسط مستويات المربوط لكل عام، بما في ذلك الزيادات السنوية الطبيعيـة                )ج
 .٢-٧داخل الدرجة كما يرد في الفقرة 

السنوية للموظفين الحاليين في كل من الفئتين التخصصية والخدمات العامـة علـى أسـاس               تحسب التكاليف    ٢-٧
وتجـرى    .ويشمل الحساب الزيادات السنوية داخل اطار المربوط وزيادات التكلفـة المتوقعـة           .  متوسط المربوط السائد  

تكلفـة  لمثـال التـالي حسـاب     ويظهر فـي ا  .حسابات منفصلة لكل عام بشأن موظفي المقر الرئيسي وكل مكتب اقليمي 
 استنادا الـى سـعر صـرف الـدوالر          ٢٠٠٥لعام  الخدمات العامة في المقر الرئيسي      موظفي  ين و يالموظفين التخصص 

 : دوالر كندي١,٣٢ األمريكي الذي يساوي

  ٢٠٠٥لعام الرئيسي مقر الفي   الفئة التخصصيةن منلموظفيل التقديرية السنوية اليفالتك

 IV/D VI/PO IIV/5-P VIII/4-P VI/3-P VII/2-P 
 05 578 59 117 37 255 48 837 98 960 410 096 المرتب الصافي

 134 16 858 18 368 23 063 27 568 31 207 33 عالوة غالء المعيشة
       

 859 14 501 17 152 22 043 26 679 30 671 32 اشتراكات صندوق المعاشات
 927 1 927 1 927 1 927 1 927 1 927 1 بدل االعالة

 380 4 048 5 177 6 130 7 292 8 716 8 الصحيالتأمين 
 554 7 554 7 554 7 554 7 554 7 554 7 التعاقدتكاليف التعيين والنقل وانهاء 

 977 1 977 1 977 1 977 1 977 1 977 1 السفر الى الوطن
 893 3 893 3 893 3 893 3 893 3 893 3 والسفرالمنح الدراسية 

      373        373        373        373        373        373 نة االيجاراعا
 110 639 611 212 401 046 601 761 518 187 419 377 المجموع 

 ٢٠٠٥لعام   فئة الخدمات العامة في المقر الرئيسين منموظفيلالتكاليف التقديرية السنوية ل

 X/9-G IX/8-G X/7-G IX/6-G IX/5-G VII/4-G IX/3-G IX/2-G 
 430 21 407 23 839 23 927 27 505 30 451 34 397 36 094 41 المرتب الصافي

         

 918 918 918 918 918 918 918 918 اللغة

 180 4 566 4 650 4 448 5 951 5 750 6 150 7 115 8 اشتراكات صندوق المعاشات

 175 1 175 1 175 1 175 1 175 1 175 1 175 1 175 1 بدل االعالة

 158 2 262 2 285 2 500 2 635 2 851 2 959 2 219 3 التأمين الصحي

 233 233 233 233 233 233 233 233 قيمة االجازات المتراكمة

      231      251      255      298      324      365      385      334 العمل االضافي

 30 325 32 812 33 553 83 499 14 741 46 743 94 217 55 187 المجموع 

تتضمن الفقرات التالية تفاصيل أكثر عن بعض العناصر البـارزة فـي تكـاليف المـوظفين الـواردة فـي               ٣-٧
تسدد مستحقات الموظفين وفقا للنظام المالي الذي اعتمده المجلس ويستند الى المعدالت التي قررتها اللجنة               و  ).٣( الجدول

 .ة بالنسبة للنظام العام لألمم المتحدةالدولية للخدمة المدني
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.   يمثل المرتب الصافي المدفوع الى الموظفين بعد خصم اشتراكات المـوظفين            —صافي المرتب األساسي     ١-٣-٧
 الى الدرجة الحالية ومتوسط المربوط باالضافة الى الزيادات العادية السنوية في اطار المربوط في سنوات                الميزانيةوتستند  

 .ات التكلفة المتوقعةمتتالية وزياد

 كتكملة لصافي المرتب األساسي لكل المـوظفين مـن الفئـة التخصصـية              تدفع  —عالوة غالء المعيشة     ٢-٣-٧
 ويقرر المبلغ، الذي يحدد في صورة نسبة مئوية من المرتـب             .لتعويض الفروق في تكلفة المعيشة المحلية في مقر العمل        

 اللجنة الدولية للخدمة المدنية استنادا الى متغيرات تشـمل مؤشـرات            بصفة شهرية بواسطة  ) عوامل المضاعفة (األساسي  
 استنادا  ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ السنوات ميزانياتوفيما يلي    . تكلفة المعيشة وحركات أسعار الصرف بالنسبة لمقر العمل       

 :٢٠٠٤الى عوامل المضاعفة المطبقة في سبتمبر 
 عالوة غالء المعيشة  عالوة غالء المعيشة 
 20.6 القاهرة 31.9 قر الرئيسيالم

 33.8 المكسيك 37.3 داكار
 26.4 ليما 46.7 باريس
 24.1 نيروبي 22.2 بانكوك

وبينما يتم تعويض العمـل  .  تدفع البدالت عنه الى موظفي فئة الخدمات العامة فقط   —أجر العمل االضافي     ٣-٣-٧
 الى عبء العمل المتزايد يصبح من الضـروري تقـديم     االضافي عن طريق منح االجازات كلما أمكن ذلك، اال أنه بالنظر          

 . ساعة عمل اضافي سنويا٤٤٠٠ حوالي ٢٠٠٧ – ٢٠٠٥ العمل االضافي للفترة الثالثية ميزانيةوتتضمن . تعويض نقدي

تشمل بصفة رئيسية اعتمادات للترجمة التعاقدية للوثـائق والمسـاعدة المؤقتـة       —لخبراء االستشاريونا ٤-٣-٧
عادة عندما تكون الخبرة الالزمة ألداء بعض المهام التي         اآلخرين  يجري التعاقد مع الخبراء االستشاريين       . لخدمات اللغات 

 .تقتضي تخصصا عاليا غير متوفرة في األمانة العامة لاليكاو

 تستحق هذه التكاليف عندما يعين الموظفون أو ينقلون الى مقـار            — تكاليف التعيين والنقل ونهاية الخدمة     ٥-٣-٧
 الـى   الميزانيـة وتستند   . ٢٠٠٧-٢٠٠٥وتظهر فيما بعد تفاصيل التكاليف التقديرية للفترة        .  يدة أو تنهى خدمتهم   عمل جد 

) د( يشمل البند  و . الخبرات السابقة وتحليل فترات خدمة كل الموظفين الذين يقتربون من سن المعاش وجداول االستحقاقات             
تراكمة عند نهاية الخدمة لكل الموظفين باالضافة الى منحة العـودة الـى   التعويض الممنوح في مقابل العطالت السنوية الم      

 .الوطن للموظفين المعينين دوليا باالضافة الى المدفوعات التي يمكن أن تكون تعويضية

 2005 2006 2007 

 000 255 000 268 000 260 سفر الموظفين وعائالتهم )أ

 000 370 000 409 000 396 نقل األثاث )ب

منحة االستقرار وبدل الحركة وبدل قسوة       )ج
 المعيشة

686 000 658 000 663 000 

 – Pمدفوعات نهاية الخدمة  )د
GS - 

1 203 000 
000 237      

1 235 000 
000 28      

1 114 000 
000 48      

 2 864 000 2 526 000 2 179 000 المجموع

 المنظمة الـى صـندوق      ا هذه مبالغ تدفعه   —موظفين  اشتراكات الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لل      ٦-٣-٧
 من الرواتب الداخلـة      في المائة  ١٥,٨المستحقين بنسبة تبلغ    األمم المتحدة المشترك للمعاشات التقاعدية عن جميع العاملين         

 االشتراكات الى الجداول الحالية للرواتب المستحقة في حساب المعـاش مـع   ميزانيةوتستند   .في حساب المعاش التقاعدي 
 . في المائة سنويا تحسبا لزيادات الجداول٢,٥اضافة 
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ين الدوليين لسداد جزء من التكـاليف   تدفع هذه المنحة الى الموظف     —منحة التعليم وبدل السفر المرتبط بها        ٧-٣-٧
 . من الخبرة الحالية على أساس متوسط نصيب الفرد من المبالغ المدفوعةزانيةالميحسب ت و .المستحقة عليهم لتعليم أوالدهم

يستحق الموظفون المعينون بصفة دولية ومن يعولوهم الحصول على مبـالغ             —قضاء االجازة في الوطن      ٨-٣-٧
 التـي   انيةالميزوتختلف   . ويستحق الموظفون في نيروبي السفر مرة كل عام        . تغطي تكاليف السفر للوطن مرة كل عامين      

تستند على الخبرات السابقة والتكاليف الحالية من عام الى عام اعتمادا على عدد الموظفين المسـتحقين الجـازات السـفر                    
 .للوطن

عمل جديد وذلك لتكملـة أي       الى مقر    وا هي مبلغ يدفع للموظفين المعينين دوليا الذين يصل        — اعانة االيجار  ٩-٣-٧
 وتقتصر اعانة السكن في مقر المنظمة ومكتب باريس على           .وارد في الراتب العادي   تكلفة لاليجار تتجاوز عنصر السكن ال     

. السنوات السبع األولى وذلك وفقا لجدول مستمر االنخفاض بينما تكون اعانة السكن للمكاتب االقليمية األخرى سمة دائمـة                 
 . الى الخبرة الحالية للمنظمةالميزانيةستند تو

 يقدم التدريب للموظفين في مجال اللغات واالسـتخدام اآللـي فـي             — اهيةتدريب الموظفين وخدمات الرف    ٤-٧
وتقدم خدمات الرفاهية للموظفين، ضمن أمور أخـرى، خـدمات االستشـارات             . المكاتب والتدريب اآلخر المتعلق بالعمل    

 .الطبية والفحص الطبي السابق على التعيين واالمدادات الطبية الطارئة

 2005 2006 2007 

    : االعتمادات التاليةالتقديراتتتضمن 
 000 160 000 157 000 154 تدريب الموظفين )أ

   60 000   59 000   85 000 رفاهية الموظفين )ب

 202 000 216 000 212 000 المجموع 

 تقدم االيكاو دعما مباشرا لهيئتين اقليميتـين للطيـران المـدني            —لهيئات الطيران المدني االقليمية      الدعم ٥-٧
. ٢٠٠٧  ومن المقترح تخفيض الدعم تدريجيا حتى يمكن وقفه بالكامل بحلول عـام             .A27-17لقرار الجمعية العمومية     وفقا

 :وفيما يلي التكاليف التقديرية للموظفين في المكاتب االقليمية العاملين في تقديم الدعم المباشر لهذه الهيئات
 المجموع 2007 2006 2005 

 000 458 0 000 172 286.000 )أفكاك(طيران المدني اللجنة األفريقية لل

    193 000 0 261 000  571 000 )الكاك(لجنة أمريكا الالتينية للطيران المدني 

 777 000 0 433 000 344 000 المجموع 

 مصروفات التشغيل العامة -٨

مـة لتحسـين الوضـوح      النفقات الواردة في اطار المصروفات التشغيلية العا      ) أنواع(أعيد تصنيف أغراض     ١-٨
 اعتمادات لكل من المقر الرئيسي والمكاتب االقليمية والتي عرضـت فيمـا سـبق    الميزانيةفضال عن ذلك تشمل     . والتوافق

 وفقا للتصـنيف الجديـد لتيسـير        ٢٠٠٤-٢٠٠٢فترة  والنفقات الفعلية لل  ميزانية  ال ووفقا لذلك أعيد وضع       .بصورة مستقلة 
 .المقارنة

وتقدم الفقرات التاليـة معلومـات      .  في الميزانية  اجمالي المصروفات التشغيلية العامة      ٤يظهر الجدول رقم     ٢-٨
 .٤أخرى عن كل المصروفات البارزة الواردة في الجدول رقم 



Annex G

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)

المجموعالمجموع
2002200320042004-2002200220032005200620072007-2005

  897        928         952        2 777             659               777               857       829         926         2 612            

 2 729     2 789      2 815      8 333            2 696            3 002            3 523    3 266      3 206       9 995            

            422 3       154 1      141 1    127 1            041 1            135 1            729 3      274 1      245 1     210 1 االتصاالت

            736 1         548         531       657               364               316             665 1        509         561        595  المعدات واألثاث والمركبات

  314        318         322         954               267               328               254       261         265          780             

  749        766         773        2 288             765               737               675       755         745         2 175            

 1 291     1 318      1 347      3 956            1 356            1 185            1 167    2 181      1 730       5 078            

             643          218         215       210               194               136               362         123         121        118  التدقيق الخارجي للحسابات

  163        167         173         503               170               211               226       231         238          695             

             891          311         295       285                 60               360               765         261         254        250  متفرقات

          027 28       341 9      705 9    981 8            899 7            858 7          332 25      549 8      467 8     316 8 المجموع

ا    *  تحسب النفقات بسعر الصرف في ميزانية ٢٠٠٢-٢٠٠٤ وهو ١,٥٤ دوالر كندي مقابل دوالر واحد أمريكي وتستثنى منها النفقات الممولة بموجب القاعدة المالية ٥-٢.
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 مصروفات التشغيل العامة

الميزانيات النفقات الفعلية*الميزانيات

الجدول ٤
مصروفات التشغيل العامة

(بآالف الدوالرات األمريكية)

 المیزانیة المعتمدة 2002-2004  المیزانیة المعتمدة 2007-2005 

السفر في مهام رسمية

 االشتراكات في خدمات األمم المتحدة العامة

 تكنولوجيا المعلومات/التشغيل اآللي بالمكاتب

 ايجار المباني وصيانتها وتأمينها

خدمات ااالعالم

 امدادات وخدمات المكاتب والطباعة
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 األجهزة اآللية المكتبية/تكنولوجيا المعلومات ٣-٨

األجهـزة  / المعلومات وضعت االعتمادات في اطار هذا البند لشراء المعدات والبرمجيات الخاصة بتكنولوجيا           ١-٣-٨
اآللية في المكاتب وصيانتها وذلك بما يتضمن الحاسبات اآللية المكتبية والبنية األساسية لتكنولوجيا المعلومـات وتطبيقـات      

ويهدف تقديم المعدات بصفة رئيسية الى استبدال المعدات القديمة التي لم تعد تصلح للخدمة وال تتوافق مع                 . النظم الرئيسية 
ويشمل تقديم البرمجيات رسوم الترخيص والصيانة السنوية والتحـديثات واالسـتبداالت فـي بعـض                .  الحالية المتطلبات

 وسوف تستخدم االعتمادات المقدمة لتكنولوجيـا المعلومـات وفقـا            .الحاالت والحصول على البرمجيات األكثر معاصرة     
ومات في المنظمة وذلـك للقيـام       عزيز بيئة تكنولوجيا المعل   للخطة الرئيسية لتكنولوجيا المعلومات عامة وأينما أمكن ذلك لت        

 :يلي بما

 .تحسين كفاءات وانتاجية بيئة العمل )أ 

تعزيز االتصاالت االلكترونية مع الدول المتعاقدة والوفود الوطنية واألطراف الخارجية األخـرى عـن               )ب 
 مناسـب باسـتخدام     طريق تقديم شبكات اتصاالت مؤمنة تتيح االطالع على معلومات أكثر في توقيت           

 .التقنيات المعتمدة على شبكة االنترنت

 .تعزيز وتحديث خدمات االنترنت )ج 

 ).التجارة االلكترونية(تيسير االطالع على صفحات االنترنت على المطبوعات القابلة للبيع  )د 

 .تقليص عدد المواد المطبوعة )ه

 : الواردة في اطار هذا البندالميزانيةفيما يلي  ٢-٣-٨

 2005 2006 7200 
 575 593 739 512 902 528 شراء وتركيب المعدات

 354 311 927 295 306 308 شراء وتركيب البرمجيات

   21 334   19 834   19 834 االمدادات

 269 263 288 005 578 042 المجموع

 ايجار المباني وصيانتها وتأمينها ٤-٨

 لمبنى المقر الرئيسي فـي مونتريـال ومبـاني    يشمل هذا البند تكاليف ايجار المبنى وصيانته وتأمينه بالنسبة     ١-٤-٨
 . المكاتب االقليمية السبعة

 في المائة من    ٢٥وفقا التفاق الحكومة المستضيفة مع حكومة كندا، يطلب من االيكاو أن تسدد لحكومة كندا                ٢-٤-٨
 فـي  ٧٥ سـداد  وتضطلع حكومة كندا بالمسؤولية على أساس سنوي عن . تكاليف االيجار والتشغيل لمباني المقر الرئيسي   

وقد جرى تثبيت مبلغ ايجار المبنى ولكـن تسـتند تكـاليف        . المائة من تكاليف االيجار والتشغيل وكل ضرائب الممتلكات       
 .وتستند الميزانية الى المعلومات الواردة من حكومة كندا . التشغيل على المصروفات الفعلية التي تدفعها حكومة كندا

بل المكاتب االقليمية التالية وهي آسيا والمحيط الهـادئ والشـرق األوسـط            تقدم الدول المستضيفة بدون مقا     ٣-٤-٨
 . وأفريقيا الغربية والوسطى وجزء من مكتب أوروبا وشمال األطلنطي وهي حكومات تايلند ومصـر والسـنغال وفرنسـا             
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 والكـاريبي ومكتـب   وتقدم حكومتا المكسيك وبيرو اعانة جزئية لتكاليف ايجار وصيانة مكتب أمريكا الشمالية والوسـطى    
 .وعلى عكس الفترة الثالثية السابقة، تتضمن الميزانية التكاليف الفعلية فقط بعد خصم كل االعانات الواردة .أمريكا الجنوبية

 :فيما يلي تفاصيل تكاليف االيجار والصيانة للمباني ٤-٤-٨

 2005 2006 2007 
    االيجار

 000 817 1 000 817 1 000 817 1 المقر الرئيسي
 000 96 000 96 000 96  الشرقية والجنوبيةافريقيامكتب 

 211 108 276 104 833 100 مكتب أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي
        8 000        7 000        7 000 مكتب أمريكا الجنوبية

 2 029 211 2 024 276 2 020 833 المجموع
    

    صيانة المباني وتعديالتها
 000 788 000 764 000 741 ر الرئيسيالمق

 839 23 505 23 024 309 مكتب أفريقيا الغربية والوسطى
 675 109 136 107 615 104 مكتب آسيا والمحيط الهادئ

 000 4 000 4 000 4 مكتب أفريقيا الشرقية والجنوبية
 000 158 000 254 000 152 مكتب أوروبا وشمال األطلنطي

 504 13 196 13 881 12 مكتب الشرق األوسط
 547 37 129 37 877 35 مكتب أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي

 42 000 39 000 431 000 مكتب أمريكا الجنوبية
 1 617 655 1 124 669 1 250 397 المجموع

 3 205 767 3 662 242 3 523 230 مجموع تكاليف االيجار والصيانة

 االتصاالت ٥-٨

 :تقديرات الواردة في اطار هذا البندفيما يلي تفاصيل ال ١-٥-٨

 2005 2006 2007 
 542 370 757 378 839 402 االتصاالت الالسلكية

    378 038    627 721 247 391 التوزيع

 1 531 580 1 411 478 1 271 230 المجموع

 المعدات واألثاث والمركبات ٦-٨

وصيانة المعدات غير تلك التي تخـص مكتـب         تشمل التقديرات في اطار هذا البند اعتمادات لشراء وايجار           ١-٦-٨
وتخصـص معظـم   . تكنولوجيا المعلومات مثل أجهزة النسخ واألجهزة الصوتية والمرئية وأثـاث المكاتـب والمركبـات           

 .االعتمادات المتعلقة بعمليات الشراء وااليجار الستبدال البنود القديمة أو غير الصالحة لالستخدام

 2005 2006 2007 

 634 547 920 530 037 657 ألثاث والمركباتالمعدات وا
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 2005 2006 2007 
 000 109 000 106 000 103 لجنة الخدمة المدنية الدولية

 000 22 000 21 000 21 الرؤساء التنفيذيين للتنسيقمجلس 
 000 14 000 14 000 13 لجنة تنسيق نظم المعلومات

 000 52 000 50 000 49 وحدة التفتيش المشتركة
 000 10 000 10 000 10 كلية موظفي منظومة األمم المتحدة

    13 000    03 000    30 000 مكتب منسق األمن لألمم المتحدة
 382 000 123 000 622 000 المجموع

 متفرقات ١١-٨

 :تشمل التقديرات في اطار هذا البند اعتمادات لكل مما يلي ١-١١-٨

 2005 2006 2007 
 063 29 923 28 567 28 الضيافة
 677 45 608 44 746 41 التأمين

 000 62 000 61 000 59 الرسوم المصرفية
 924 59 390 50 736 48 اتهاكتب المكتبة ودوري

 411 767 101 199 610 767 نفقات أخرى
 113 431 952 120 842 816 المجموع

 االعتمادات األخرى في الميزانية -٩

وتقـدم  .  اجمالي تقديرات الميزانية في اطار بند االعتمادات األخـرى فـي الميزانيـة           ٥يظهر الجدول رقم     ١-٩
 .تمادات الرئيسيةالفقرات التالية معلومات أخرى عن االع

 مشاركا من الدول المتعاقـدة فتـرة        ١٨وفقا لهذا البرنامج يقضي حوالي       —برنامج التعرف على المنظمة      ٢-٩
تقترب من ثالثة أسابيع في مقر االيكاو ومكاتبهم االقليمية ذات الصلة للتعرف على كل جوانب سياسة االيكـاو وأنشـطتها       

 ٢٠٠٦  و ٢٠٠٥وتتضمن ميزانية أنشطة البرامج في عام       . خصصاتهم الخاصة ومواصلة دراسات عمل االيكاو المتعلقة بت     
 .دفع بدل يومي للمشاركين والمصاريف العامة األخرى للقيام بالبرنامج

 يوضع االعتماد في اطار هذا البند لتنفيذ المشاريع الخاصـة ألغـراض تقـديم            —مشاريع التنفيذ الخاصة     ٣-٩
تقدم خطط المشـاريع     . لخطط االقليمية والتي لها أثر ملحوظ على السالمة والكفاءة        المشورة للدول بشأن تنفيذ أجزاء من ا      

وتنفذ المكاتب االقليمية المشاريع باستخدام موظفيهـا التخصصـيين العـاديين         . للمجلس العتمادها قبل البدء في المشروع     
 .والخبراء المؤقتين

 القليميةتوزيع الميزانية بين المقر الرئيسي للمنظمة والمكاتب ا -١٠

 . ملخصا لتوزيع الميزانية بين المقر الرئيسي والمكاتب االقليمية٦يقدم الجدول رقم  ١-١٠
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 خدمات المعلومات العامة ٧-٨

وتصدر تسع نشرات سنويا     . تتضمن الميزانية في اطار هذا البند بصفة رئيسية تكاليف اصدار نشرة االيكاو            ١-٧-٨
 تكـاليف  تشـمل  . باالضافة الى ملخص ربع سنوي للنشرة يصـدر بالروسـية        . باللغات االنجليزية والفرنسية واالسبانية   

االصدار أعمال التصميم الفني والتصوير والترجمة والتصميم والترتيـب الطبـاعي والمراجعـة التحريريـة والطباعـة                 
 دوالر يضـاف الـى االيـرادات        ٨٨ ٠٠٠ويصل الدخل الوارد من االعالنات في النشرة الى ما يقرب مـن             . واالعالن
 .المتفرقة

 امدادات وخدمات المكاتب والطباعة ٨-٨

 : عتمادات في اطار هذا البند لشراء االمدادات المستهلكة وبعض الخدمات المرتبطة بذلك مثلتوضع اال ١-٨-٨

 2005 2006 2007 
 360 471 759 473 186 429 امدادات وخدمات الطباعة
 274 039 281 507 452 067 امدادات المكاتب وغيرها

 745 399 557 266 674 892 المجموع

 السفر في المهام الرسمية ٩-٨

 :يشمل السفر في المهام الرسمية ما يلي ١-٩-٨

تقـديم   المشـورة و   واسـداء  ، والتي تشمل االستشارات   ،تنفيذ برنامج العمل  ل  الى الدول المتعاقدة   بعثات )أ 
 .عمليات تدقيق السالمةب المتعلق، والعمل المساعدة

يكـاو  وجهة نظر اال  لتقديم  مواضيع الطيران   تخص  غير حكومية    وأحضور اجتماعات حكومية    ل بعثات )ب 
 . التقنيةالتطوراتللحفاظ على التواصل مع أو 

األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة والمنظمـات      ذات الصلة في     لتمثيل االيكاو في االجتماعات      بعثات )ج 
 .الدولية األخرى

 االشتراكات في خدمات األمم المتحدة العامة ١٠-٨

ويتم . مة األمم المتحدة بصورة مشتركةتشارك المنظمة وتنتفع من بعض الخدمات التي تقدمها منظمات منظو    ١-١٠-٨
ويوضـع  . تقاسم تكاليف هذه الخدمات بواسطة كل المنظمات المشاركة على أساس صيغة تقاسم تكاليف تبادلية متفق عليها            

 :االعتماد في اطار هذا البند لنصيب االيكاو المقدر فيما يخص ما يلي
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(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)

المجموعالمجموع
2002200320042004-2002200220032005200620072007-2005

             138              -         70         68              67              50              138                -         70          68   برنامج التعرف على المنظمة

                 3            1            1           1                   -                 -               2             1             1   الهبات

             487        166         162        159            165              71              472         161         157        154  مشاريع التنفيذ الخاصة

  222        228         162         612              121            232            228        233         167        628             

ا    *  تحسب النفقات بسعر الصرف في ميزانية ٢٠٠٢-٢٠٠٤ وهو ١,٥٤ دوالر كندي مقابل دوالر واحد أمريكي وتستثنى منها النفقات الممولة بموجب القاعدة المالية ٥-٢.

الجدول ٥

مخصصات الميزانية األخرى
(بآالف الدوالرات األمريكية)

 المیزانیة المعتمدة 2002-2004  المیزانیة المعتمدة 2007-2005 

REVISED DRAFT PROGRAMME BUDGET  2005-2007

 المجموع

النفقات الفعلية*
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الميزانيات الميزانيات
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(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)

المجموعالمجموع
2002200320042004-2002200220032005200620072007-2005

        964 150      462 51      639 50    863 48           421 43           036 40           866 133      488 46      937 43        441 43 المقر الرئيسي*

            473 6        842 1        983 1      648 2             058 2             767 1              192 5        767 1        728 1          697 1 مكتب أفريقيا الغربية والوسطى

 2 764          2 847        2 941        8 552              3 016             3 356             3 511      3 532        3 377        10 420          

 1 770          1 839        1 884        5 493              2 086             1 900             2 267      2 274        2 462        7 003            

 1 465          1 505        1 549        4 519              1 154             1 222             1 554      1 581        1 611        4 746            

 1 763          1 805        1 835        5 403              1 950             1 787             1 959      2 002        2 043        6 004            

 1 977          2 051        2 099        6 127              2 110             2 126             2 116      2 023        1 901        6 040            

 1 866          1 872        1 893        5 631              1 866             1 976             1 751      1 786        1 813        5 350            

        000 197      511 66      820 65    669 64           846 57           985 53           783 174      456 60      584 57        743 56 المجموع

  ا*  تشمل هذه التقديرات اجتماعات اقليمية تتكلف حوالي ٠٠٠ ٢٩٥ دوالر في كل سنة في الفترة الثالثية ٢٠٠٥-٢٠٠٧، وحوالي ٠٠٠ ١٦٢ في السنة لمشاريع التنفيذ الخاصة، و ٠٠٠ ٧١٧ دوالر
       في السنة لمكتب الشؤون االقليمية.

ا **  تحسب النفقات بسعر الصرف في ميزانية ٢٠٠٢-٢٠٠٤ وهو ١,٥٤ دوالر كندي مقابل دوالر واحد أمريكي وتستثنى منها النفقات الممولة بموجب القاعدة المالية ٥-٢.
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الميزانيات الميزانيات

 المیزانیة المعتمدة 2002-2004  المیزانیة المعتمدة 2007-2005 

النفقات الفعلية**

الجدول ٦

ملخص الميزانيات والنفقات
(حسب الموقع)

(بآالف الدوالرات األمريكية)

REVISED DRAFT PROGRAMME BUDGET  2005-2007

مكتب أمريكا الجنوبية

مكتب أفريقيا الشرقية والجنوبية

مكتب أوروبا وشمال األطلنطي

مكتب آسيا والمحيط الهادئ

مكتب الشرق األوسط

مكتب أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي
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 االيرادات المتفرقة -١١

وأعيد تصنيف االيرادات المتفرقة     .  االيرادات المتفرقة التقديرية للفترة الثالثية القادمة      ٧يتضمن الجدول رقم     ١-١١
وبناء على ذلك وبغية تيسـير المقارنـة    ". االيرادات األخرى"ي السابق في اطار لتعكس بالتفصيل االيرادات التي وردت ف  

 .أعيد ترتيب األرقام المقارنة الواردة في الميزانية الخاصة بالفترة الثالثية السابقة

الـى   ٢٠٠٣و   ٢٠٠٢ ي وصل الدخل الفعلي من مبيعات المطبوعـات فـي عـام           —مبيعات المطبوعات    ٢-١١
وجود  باألساس الى    ٢٠٠٣وتعزى الزيادة في االيرادات لسنة       .  دوالر على التوالي   ٣ ٨٣٠ ٠٠٠ و    دوالر ٢ ٩١٠ ٠٠٠

واستنادا على التوجهات الحالية وسياسات التسعير الجديدة، من المقـدر أن           .  الجديدة خالل تلك السنة    المطبوعاتالعديد من   
 دوالر سنويا بعد ٢٠٠ ٠٠٠ وأن يزداد بحوالي ٢٠٠٥ مليون دوالر في عام      ٣,٦ يزداد الدخل من مبيعات المطبوعات الى     

. ويستند هذا التقدير الى افتراض أن توجهات السوق الحالي وخليط العمالء وعدد المنتجات المتوافرة سوف يسـتمر                . ذلك
ذه  ه بأثر  التنبؤ في هذه المرحلة   وال يمكن  . وتستكشف المنظمة باستمرار سبل زيادة المطبوعات والدخل من حقوق الملكية         

 .الجهود على الدخل

 يستند اعتماد دخل الفوائد على النقد التقديري المتوافر لالسـتثمارات المؤقتـة انتظـارا               —دخل االستثمار    ٣-١١
 .الستخدامها وصندوق رأس المال العامل

 يرتبط الدخل الوارد من ايجار المباني بايجار المساحات للـدول باالضـافة الـى الهيئـات      —ايجار المباني  ٤-١١
 فـي المائـة مـن    ٢٥(ي مقر المنظمة ويتمثل في الفرق بين المبالغ المقدرة التي تسددها االيكاو لحكومة كنـدا             األخرى ف 

 ). في المائة١٠٠(والمبالغ المقدرة المفروضة على تلك الدول والهيئات بمعدل غير متمتع بدعم ) االيجار

على أساس سـتة اصـدارات      مقدر  كاو  الدخل الوارد من الدعاية في مجلة االي       — مجلة االيكاو    —الدعاية   ٥-١١
 .السنة في

 ان هذا الدخل المساوي لتكلفة المصروفات العامة وارد في اعتماد الخدمات مثل اتفاقي              —التمويل المشترك    ٦-١١
 .التمويل المشترك الدانمركي واآليسلندي

 القديمـة    الدخل مـن مبيعـات المعـدات       ٢٠٠٧-٢٠٠٥ يشمل التقدير للفترة الثالثية      —االيرادات األخرى    ٧-١١
 .والخردة والنفايات الورقية واسترداد رسوم خدمات معينة

في الفترة الثالثية السابقة وردت المنح الحكومية اليجار المكتب االقليمـي ألمريكـا الشـمالية والوسـطى                  ٨-١١
وبغيـة   .  متفرقة المدني في صورة ايرادات    للطيرانوالكاريبي ونصيب المصروفات التشغيلية الواردة من اللجنة األوروبية         

الحفاظ على التوافق مع العمليات المالية المشابهة لها، عومل هذا الدخل علـى أنـه اعـادة سـداد للنفقـات فـي الفتـرة                         
ووفقا لذلك، انخفض مبلغ االيرادات المتفرقة باالضافة الى مخصصات الميزانية المرتبطة به لهذه              . ٢٠٠٧-٢٠٠٥ الثالثية
 .النفقات
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(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)

المجموعالمجموع
2005-2002200220032005200620072007-2002200320042004البيان

     400 11         000 4        800 3        600 3        830 3        910 2       436 8       812 2      812 2      812 2  مبيعات المنشورات

       200 1           425           400           375          557          582        100 1        375         375         350   حقوق الطبع

       020 1           400           320           300          235          328        212 1        290         416         506  دخل االستثمار

       724 1           580           575           569          457          387        164 1        388         388         388  ايجار المباني

         264              88             88             88          105          121         375         125         125         125  الدعاية - مجلة االيكاو

         390            130           130           130          130          130         300         100         100         100  التمويل المشترك

         300            100           100           100          271          202         100           25           25          50   االيرادات األخرى

                -                 -                -               -        113          133         300         100         100         100  المنح الحكومية - ايجار المباني

   113         113         112         338         120          107        -               -                -                 -                

     298 16         723 5        413 5        162 5        805 5        913 4     325 13       327 4      454 4      544 4 المجموع

أ* محسوبة على أساس سعر الصرف الساري في األمم المتحدة.

االيرادات الفعلية*

الجدول ٧

االيرادات المتفرقة
(بآالف الدوالرات األمريكية)

الميزانياتالميزانيات

 المیزانیة المعتمدة 2005-2007  المیزانیة المعتمدة 2004-2002 

REVISED DRAFT PROGRAMME BUDGET  2005-2007
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 ادارة التعاون الفني

 ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥الميزانية التقديرية االرشادية للسنوات 

 مقدمة
 تكاليف الموظفين

 مصروفات التشغيل العامة
 السفر في المهام الرسمية

 المعدات
  الخاصةةنشطة الفنياأل
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 ةمقدم -١
وتتضـمن   ،موال مـن خـارج الميزانيـة   يتضمن هذا المرفق بنود الميزانية التقديرية التي تمول نفقاتها بـأ         ١-١

 ويمثل هذا المبلـغ     .على أساس صاف  حسب بند االنفاق،     ، دوالر ١٨ ٣٤٣ ٠٠٠ موجزا للتقديرات التي تبلغ      (2) الصفحة
 كما هو وارد فـي  ، دوالر١ ٠٦٠ ٠٠٠وقدره العجز في الدخل  وسيمول مبلغ .مجموع تكاليف أنشطة ادارة التعاون الفني     

تكـاليف  صـندوق   الفائض المتراكم في    ، من   دارةال ا عمليات في المائة من مجموع تكاليف       ٥,٨يمثل   الذي   ،X-2الصفحة  
 . األخيرهو المالذ ويكون طلب الدعم من ميزانية البرنامج العادي الخدمات االدارية والتشغيلية

 تكاليف الموظفين -٢
 دوالر في كـل سنــة مـن        ٥ ٦٧٥ ٠٠٠في المتوسـط   الذي يمثل   ان هذا الجزء من الميزانية التقديرية        ١-٢

-A32وتلبية لقرار الجمعية العمومية   .(4)و  (3) الصفحتينل الوظائف الوارد في  يستند الى جدو   ،٢٠٠٧-٢٠٠٥الفتـرة  
 بالموافقة على التوصيـة التـي قـدمها        ، في اطار التنفيذ المطرد الدماج ادارة التعاون الفني في المنظمة          ، قام المجلس  21

تحميل الميزانية البرنامجية العادية تدريجيا تكاليف موظفي فرع الشؤون المالية وفرع شؤون الموظفين الـذين     األمين العام ب  
فـي ميزانيـة الفتـرة      على أن يتم دمج بعض الموظفين        ،تمول مرتباتهم من صندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية       

نه بسبب الصعوبات المالية لم يتسن نقل أي موظـف      اغير    .حقةعدد آخر في الفترة الثالثية الال     و ،٢٠٠٤-٢٠٠٢الثالثية  
ات  ولذلك فان التقـدير    .٢٠٠٧-٢٠٠٥ في الفترة الثالثية     نقل أي موظفين  لم يكن ممكنا    و ٢٠٠٤-٢٠٠٢في الفترة الثالثية    

خـدمات   وظيفة من فئة ال    ٥٠، و وظيفة من الفئة التخصصية    ٢٣( وظيفة مشغولة    ٧٣المعروضة اآلن حسبت على أساس      
 ٢٠٠٧ وظيفـة فـي عـام       ٦٩ و   ،٢٠٠٦ و   ٢٠٠٥ فـي عـامي      ) وظيفة في البرنامج العـادي     ١٥العامة، بما في ذلك     

 .) وظيفة في البرنامج العادي١٤ بما في ذلك ، وظيفة من فئة الخدمات العامة٥٠وظيفـة من الفئـة التخصصيـة و  ١٩(

 العامةمصروفات التشغيل  -٣
 دوالر في كل سنة للصـرف علـى         ١٣٥ ٠٠٠عب في المتوسط    قديرية يستو ان هذا الجزء من الميزانية الت      ١-٣

 . وتوريد سلع وخدمات متفرقة،خدمات االتصاالت وبعض أعمال صيانة معدات المكاتب

 السفر في المهام الرسمية -٤

 دوالر سنويا وتخصص للصرف على السفر فـي         ٨٦ ٠٠٠يبلغ متوسط تقديرات المصروفات في هذا البند         ١-٤
 .ة دعما لتطوير برنامج التعاون الفني وتنفيذهالمهام الرسمي

 المعدات -٥
 دوالر في كل سنة للصرف على األثاث والمعدات الثابتة وأجهزة الكمبيوتر التي ٣٢ ٠٠٠هذه التقديرات متوسط  يبلغ   ١-٥

 .ال يوفرها البرنامج العادي

 أنشطة الدعم الفني الخاصة -٦
 دوالر في كـل سـنة لوضـع المشـاريع           ١٨٦ ٠٠٠ط  لمتوسان هـذا الجزء من الميزانية التقديرية يستوعب في ا         ١-٦

 .وتنفيذها
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 التعاون الفني
 ملخص االلتزامات والميزانية التقديرية االرشادية

 )بالدوالرات األمريكية(
 

 التقديرات االرشادية  االلتزامات 
       تقديريةال الفعلية فعليةال 
 جموعالم 2007 2006 2005  المجموع 2004 2003 2002 بيان
 000 025 17 000 568 5 000 636 5 000 821 5  000 391 15 000 203 6 000 609 4 000 579 4 تكاليف الموظفين

 000 404 000 138 000 135 000 131  000 275 000 128 000 71 000 76  العامةمصروفات التشغيل

 000 258 000 88 000 86 000 84  000 369 000 132 000 86 000 151 السفر في المهام الرسمية

 000 97 000 33 000 32 000 32  000 116 000 102 000 8 000 6 المعدات

 000 559 000 166 000 162 000 231  000 371 000 153 000 69 000 149 أنشطة الدعم الفني الخاصة

 000 343 18 000 993 5 000 051 6 000 299 6  000 522 16 000 718 6 *000 843 4 000 961 4 المجموع

 .X-13 دوالر والوارد في الصفحة ٥٤٥ ٠٠٠على البند غير المعتاد وقدره هذا المبلغ ال يشتمل  *
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  التعاون الفنيادارة
 األمانة العامة

 2006  و2005 لعامي
  وظائف فئة الخدمات العامة  وظائف الفئة التخصصية 

 المجموع
 G-8 G-7 G-6 G-5 المجموع  D P-O P-5 P-4 P-3 P-2 المجموع الموحد

 ادارة التعاون الفني 
              

  1 3  4   3    1 4 8 مكتب المدير
  2  1 3  1  1    2 5 وحدة الميزانية البرنامجية

               قسم العمليات الميدانية
 1    1  1  1    2 3 أوروبا والشرق األوسط

 1  1  2    1 1   2 4 أفريقيا
 1    1  1  1 1   3 4 ريكتاناألم

 1  1  2    1    1 3 آسيا والمحيط الهادئ
  1 1  2         2 وحدة المنح التدريبية

 2 6 1  9  1 1  1   3 12 قسم شؤون الموظفين الميدانيين
 2 6  2 10    1 1   2 12  الميدانيةقسم المشتريات

  1   1    1    1 2 قسم مشتريات البرنامج العادي
 1    1    2    2 3 وحدة ترينير

               
 9 17 7 3 36  4 4 9 4 - 1 22 58 التعاون الفني مجموع الوظائف في ادارة

               

         مكتب األمين العام
 

     
 1 5 4 2 12  1      1 13 فرع الشؤون المالية

                

ــة   ادارة الشــؤون االداري
         خدماتوال

 

     
 1   1 2         2 فرع شؤون الموظفين

 2 5 4 3 14  1 - - - - - 1 15 مجموع الوظائف خارج ادارة التعاون الفني

               

 11 22 11 6 50  5 4 9 4 - 1 23 73 المجموع الكلي
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  التعاون الفنيادارة 
 األمانة العامة

 2007 لعام
  وظائف فئة الخدمات العامة  التخصصيةوظائف الفئة  

 المجموع
 G-8 G-7 G-6 G-5 المجموع  D P-O P-5 P-4 P-3 P-2 المجموع الموحد

 ادارة التعاون الفني 
              

  1 3  4   3    1 4 8 مكتب المدير
  2  1 3  1  1    2 5 البرنامجيةوحدة الميزانية 

               قسم العمليات الميدانية
 1    1  1      1 2 أوروبا والشرق األوسط

 1  1  2    1 1   2 4 أفريقيا
 1    1     1   1 2 األمريكتان

 1  1  2    1    1 3 آسيا والمحيط الهادئ
  1 1  2        - 2 وحدة المنح التدريبية

 2 6 1  9   1 1 1   3 12 قسم شؤون الموظفين الميدانيين
 2 6  2 10    1 1   2 12  الميدانيةاتقسم المشتري

  1   1    1    1 2 قسم مشتريات البرنامج العادي
 1    1    2    2 3 وحدة ترينير

               
 9 17 7 3 36  2 4 8 4 - 1 19 55 التعاون الفني مجموع الوظائف في ادارة

               

         مكتب األمين العام
 

     
 1 5 4 2 12        - 12 الشؤون الماليةفرع 

                

ــة   ادارة الشــؤون االداري
         والخدمات

 

     
                1   1 2        - 2 فرع شؤون الموظفين

 2 5 4 3 14  - - - - - - - 14 مجموع الوظائف خارج ادارة التعاون الفني
               

 11 22 11 6 50  2 4 8 4 - 1 19 69 المجموع الكلي
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 أهداف وأنشطة
 خطة العمل االستراتيجية
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 منظمة الطيران المدني الدولي

 خطة العمل االستراتيجيةأهداف وأنشطة 

  لاليكاواالستراتيجية هدافاأل -١
طيران  سالمة ال وتعزيزاتفاقية الطيران المدني الدوليلمبادئ الواردة في اتتبع ترويج  االستراتيجية االيكاو أهـداف ان ١-١

 : بما يليااليكاو ولهذا الغرض ستقوم .  في اطار القرن الحادي والعشرينالمدني الدولي وأمنه وكفاءته

 الصادرة عن االيكاو على أوسع نطاق ممكن في جميع أنحاء والتوصيات الدوليةتعزيز تطبيق القواعد  :)أ(الهدف االستراتيجي 
 .العالم

 في الوقت المناسب ،، جديدة أو معدلة، وما يرتبط بها من وثائقوتوصيات دولية قواعد رواصدااعداد  :)ب(الهدف االستراتيجي 
 .لتلبية االحتياجات المتغيرة

 .لطيران المدنيلتدعيم االطار القانوني  :)ج(الهدف االستراتيجي 

وتهيئة االطار الالزم لتنفيذ  ،، وتعزيز تنفيذها وتنسيقهاضمان تحديث خطط المالحة الجوية االقليمية :)د(الهدف االستراتيجي 
 .مالحة الجوية الجديدة بكفاءةالنظم وخدمات 

مدني وتشغيله بسالمة وأمن التصدي في الوقت المناسب للتحديات الرئيسية التي تواجه تطوير الطيران ال :)ه(الهدف االستراتيجي 
 .يئة الكامن في الحد من تأثير الطيران على الب باالضافة الى التحدي،وكفاءة

 .ضمان تحديث وفعالية االرشادات والمعلومات بشأن التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي :)و(الهدف االستراتيجي 

 .تجهيزات الطيران المدني وخدماتهل الموارد البشرية والفنية والمالية على حشدالمساعدة  :)ز(الهدف االستراتيجي 

  .كن من الكفاءة والفعالية في عمليات المنظمةضمان أكبر قدر مم :)ح(الهدف االستراتيجي 

  تحقيق األهداف االستراتيجيةاجراءات -٢
 األولويات اجراءات لتحديد من بهوما يقترن المنظمة برنامج عمل عجلة   لدفع االستراتيجيةوضعت أهداف االيكاو ١-٢

 النشاطات الرئيسية الالزمة لبلوغ الهدف ة الواردة أعالهلكل من األهداف االستراتيجية الثمانيوقد حدد المجلس  . ووضع الميزانيات
 :١األوسع لكل منها

                                                   
 وكل هدف استراتيجي  . التسلسل المنطقيلم ترتب األهداف االستراتيجية والنشاطات الرئيسية ذات الصلة حسب األولوية بل، وضعت حسب ١

وعدة نشاطات رئيسية تتعلق بعمل أكثر من هيئة رئاسية في االيكاو وأكثر من برنامج رئيسي في الميزانية أو أكثر من ادارة أو قسم في 
امج االقليمية والتعاون الفني ترتبط أساسا مثال ذلك أن ادارة المالحة الجوية، وادارة النقل الجوي، واالدارة القانونية، والبر.  األمانة العامة

أما برامج الدعم االداري، والمالية، والعالقات الخارجية واالعالم فهي تقدم   .بأهداف استراتيجية معينة، ولكنها تسهم أيضا في أهداف أخرى
 .الدعم الالزم لجميع األهداف االستراتيجية الثمانية



 - 2 - ANNEX III 

 

 الصادرة عن االيكاو على أوسع نطاق ممكن في جميع أنحاء والتوصيات الدوليةز تطبيق القواعد يتعز ):أ(الهدف االستراتيجي 
  العالم

 والذي يشمل جميع المالحق التي مراقبة السالمة الجويةقيق  العالمي لتدبرنامجل شامل لنظاميتنفيذ نهج  :١-)أ(النشاط الرئيسي 
 .وردت فيها أحكام تخص السالمة

 لتقييم مدى تنفيذ الدول المتعاقدة لدى االيكاو ألحكام  العالمي لتدقيق األمنبرنامجالتنفيذ واستمرار  :٢-)أ(النشاط الرئيسي 
 .الملحق السابع عشر وأحكام االيكاو األخرى الخاصة باألمن

 وأمن مساعدة الدول على وضع خططها التنفيذية، وذلك بتحديد األسباب العميقة لثغرات السالمة الجوية :٣-)أ(النشاط الرئيسي 
 .، ووضع الخطط الالزمة لدعم جميع الموارد واآلليات المتاحةالطيران

 .الطيران وأمن تنفيذ استراتيجية موحدة تسد ثغرات السالمة الجوية :٤-)أ(النشاط الرئيسي 
 .تنفيذ آليات المتابعة التي ترصد باستمرار مدى تقدم الدول في تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية :٥-)أ(النشاط الرئيسي 

، في الوقت أو معدلة، وما يرتبط بها من وثائق ، جديدةوتوصيات دولية قواعد واصداراعداد  ):ب(الهدف االستراتيجي 
 متغيرة لتلبية االحتياجات الالمناسب

تحدد الثغرات الراهنة والمحتملة في القواعد والتوصيات الدولية، وذلك بالرصد المستمر التجاهات  :١-)ب(النشاط الرئيسي 
السالمة الجوية، وتهديدات األمن، والتكنولوجيات الناشئة ذات الصلة، وطلبات نظام الطيران، واتجاهات 

 .عدم االمتثال
واد ـجراءات في حينها بما يضمن أن المالحق، ووثائق اجراءات خدمات المالحة الجوية، والماتخاذ اال :٢-النشاط الرئيسي ب

 .ن والبيئة والتسهيالت التي تؤثر على الطيران الدوليـم مسائل السالمة واألمـاالرشادية تعالج أه

 لطيران المدني الدوليلتدعيم االطار القانوني  ):ج(الهدف االستراتيجي 
 .وضع مواثيق جديدة حسب االقتضاء لقانون الجو الدولي :١-)ج(ي النشاط الرئيس

 . الحالية الدولي قانون الجومواثيقتشجيع الدول على التصديق على  :٢-)ج(النشاط الرئيسي 

فيذ وتهيئة االطار الالزم لتن ، وتعزيز تنفيذها، وتنسيقهاضمان تحديث خطط المالحة الجوية االقليمية ):د(الهدف االستراتيجي 
 بكفاءة  المالحة الجوية الجديدة وخدماتنظم

 .مواصلة اعداد وتحديث وتعديل خطط المالحة الجوية االقليمية ضمانا لحداثتها :١-)د(النشاط الرئيسي 
 .اتخاذ التدابير الالزمة لتعزيز الكفاءة العامة لمجموعات التخطيط والتنفيذ االقليمية :٢-)د(النشاط الرئيسي 

العمل مع الدول واألقاليم على اعداد األحكام الضرورية لتحقيق التشغيل البيني والتوافق في البنية  :٣-)د(ي النشاط الرئيس
 .األساسية للمالحة الجوية العالمية

رى لالسهام في انشاء نظام عالمي للمالحة المرئية باألقمار ـة األخـاون مع الهيئات الدوليـالتع :٤-)د(النشاط الرئيسي 
 .الصناعية

وضع القواعد والتوصيات الدولية، ووثائق اجراءات خدمات المالحة الجوية، واالرشادات،  :٥-)د(النشاط الرئيسي 
ات ادارة الحركة الجوية، واطار األداء، واالستراتيجيات االنتقالية، بما يتيح التنفيذ الموقوت ـومقتضي

نفس االجراءات انطالقا من المفهوم لنظام عالمي الدارة الحركة الجوية يصلح للتشغيل البيني وب
 .التشغيلي الذي وضعته االيكاو الدارة الحركة الجوية في العالم

ادارة ترتيبات التمويل المشترك في اطار تقديم تجهيزات وخدمات المالحة الجوية والمحافظة عليها  :٦-)د(النشاط الرئيسي 
 .وتمويلها

 .ة الدارة المالحة الجوية، وذلك من خالل التنسيق االقليمي وبين األقاليمتنفيذ الخطة العالمي :٧-)د(النشاط الرئيسي 
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التصدي في الوقت المناسب للتحديات الرئيسية التي تواجه تطوير الطيران المدني وتشغيله بسالمة  :)ه(الهدف االستراتيجي 
 ة، باالضافة الى التحدي الكامن في الحد من تأثير الطيران على البيئوكفاءة وأمن

المواظبة على تحديث الخطة العالمية للسالمة الجوية، التي حددت أهداف السالمة التي من شأنها تقليل  :١-)ه(النشاط الرئيسي 
 .معدل وقوع الحوادث في جميع أنحاء العالم

تنفيذ خطة عمل أمن الطيران، بما في ذلك اجراء عمليات تدقيق منتظمة ووضع اجراءات فعالة للتصدي  :٢-)ه(النشاط الرئيسي 
عالميا للتهديدات الناشئة، واعداد تدابير أمنية وافية، واتخاذ االجراءات المطلوبة لمعالجة المسائل األمنية 

 .المتعلقة بنقاط مراقبة الحدود وبالتسهيالت
وضع وتجديد القواعد القياسية والمواصفات واالرشادات للنظم العصرية التي تسهل انهاء اجراءات  :٣-)ه(النشاط الرئيسي 

 .األشخاص والبضائع عبر شكليات الحدود وضوابط أمن الطيران
 اتخاذ االجراءات الالزمة لضمان اتاحة طيف الترددات الالزم لدعم احتياجات مجتمع الطيران المدني :٤-)ه(النشاط الرئيسي 

 .الدولي في الحاضر والمستقبل
وضع القواعد والتوصيات الدولية وتقديم االرشادات الى الدول بهدف الحد من ضوضاء الطائرات وتأثير  :٥-)ه(النشاط الرئيسي 

 ).المحلي والعالمي(انبعاثات محركات الطائرات 
ام الطيران المدني أن يخفف من حدة تأثير وضع قواعد وتوصيات دولية جديدة واجراءات تتيح لنظ :٦-)ه(النشاط الرئيسي 

 .ازدحام المطارات والمجاالت الجوية ويرفع باستمرار في الوقت ذاته المستوى العام للسالمة واألمن
التنفيذ الموقوت والفعال للتدابير الالزمة لضمان استمرار خدمة المالحة الجوية الدولية كلما تعرضت  :٧-)ه(النشاط الرئيسي 

 .ة لتهديدات األحداث الطبيعية أو المفتعلةهذه الخدم
وضع الخطط الالزمة لمنع انتشار األمراض المعدية عن طريق النقل الجوي، والتقليل الى أدنى حد من  :٨-)ه(النشاط الرئيسي 

 .حاالت انقطاع الخدمة بسبب الطوارئ الصحية المثيرة للقلق الدولي
 .مكان  الجودة ألي منتفع في أي وقت وأير التاحة معلومات الطيران موثوقةوضع الخطط والمعايي :٩-)ه(النشاط الرئيسي 

 ضمان تحديث وفعالية االرشادات والمعلومات بشأن التنظيم االستراتيجي للنقل الجوي الدولي ):و(الهدف االستراتيجي 
ثير التحرر من القيود التنظيمية على تزويد الدول باالرشادات بشأن التنظيم االقتصادي، وال سيما تأ :١-)و(النشاط الرئيسي 

 .انطباق مفهوم االتجار بالخدمات
ضمان انشاء نظام دولي فعال السترداد التكاليف، وكفاءة الترتيبات التنظيمية لتقديم خدمات المطارات  :٢-)و(النشاط الرئيسي 

 .والمالحة الجوية وحسن تلبيتها الحتياجات الدول والمنتفعين

 تجهيزات الطيران المدني وخدماتهل الموارد البشرية والفنية والمالية على حشدالمساعدة  ):ز (الهدف االستراتيجي
تطوير وتشجيع برنامج التعاون الفني لمساعدة الدول على الوفاء بمسؤولياتها المنصوص عليها في  :١-)ز(النشاط الرئيسي 

 .اتفاقية شيكاغو
ستفادة التامة من أمن الطيران بما يحول دون وقوع أفعال التدخل غير تشجيع المشاركة في اال :٢-)ز(النشاط الرئيسي 

 .المشروع
تعزيز تدريب اختصاصيي الطيران من خالل التعاون األفضل مع برنامج ترينير ومراكز التدريب  :٣-)ز(النشاط الرئيسي 

 .االقليمية
 .قات العملية بنخبة من الندوات والحل٣-)ز(استكمال النشاط  :٤-)ز(النشاط الرئيسي 
تعزيز الجهود الرامية الى وضع أدوات عملية لمساعدة الدول على تقييم الموارد البشرية والفنية والمالية  :٥-)ز(النشاط الرئيسي 

 .المطلوبة لدعم تجهيزات وخدمات الطيران المدني
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 ظمةضمان أكبر قدر ممكن من الكفاءة والفعالية في عمليات المن ):ح(الهدف االستراتيجي 
 . والمجلس وهيئاته الفرعيةالجمعية العموميةتحسين اجراءات وأساليب عمل  :١-)ح(النشاط الرئيسي 
االصالح االداري والتنظيمي لألمانة العامة من خالل تحسين التنسيق وتبسيط المهام وتعزيز كفاءة  :٢-)ح(النشاط الرئيسي 

 .المنظمة
 طويل األجل ووضع الميزانيات، وذلك بالربط بين الخطة االستراتيجية، وخطة تحسين عملية التخطيط :٣-)ح(النشاط الرئيسي 

 .األعمال والميزانية البرنامجية وتقييم البرامج واألنشطة االشرافية
عن التكاليف مع . تطوير طريقة العداد الميزانية البرنامجية ثالثية السنوات لتحقيق النتائج والمساءلة :٤-)ح(النشاط الرئيسي 

 .ين تحديد األولويات واألهداف والنتائج المتوخاة ومؤشرات األداء لكل برنامجتحس
تحسين تخطيط األعمال باستخدام منهجية لوضع األولويات في جميع مكاتب المنظمة، تفيد في جملة  :٥-)ح(النشاط الرئيسي 

لتمويل والميزنة أمور، منها تحديد المهام حسب الموارد المحددة والمهل الزمنية، وتطوير مصادر ا
لضمان تحمل المنظمة باستمرار للضغوط المتزايدة على مواردها والمحافظة على مسؤولياتها ازاء 

 .الدول
تحسين طريقة ادارة الموارد البشرية وفاعلية التوظيف وتطوير قدرات العاملين، والتدريب، وتقييم األداء،  :٦-)ح(النشاط الرئيسي 

 .وى وانتاجية وأداء وتحفيز لألمانة العامة الدوليةبهدف المحافظة على أعلى مست
تعزيز تكنولوجيا االتصال بالدول والمنظمات المالئمة ومقدمي الخدمات وصناعة الطيران، وكذلك  :٧-)ح(النشاط الرئيسي 

االتصاالت فيما بين مكاتب األمانة العامة، وذلك من خالل استعمال االرسال االلكتروني وخدمات 
 .االنترنت

 األطراف المعنية من مجتمع الطيران، بما في  المنظمات أوانشاء شراكات أو عالقات أخرى مالئمة مع :٨-)ح(النشاط الرئيسي 
 .ذلك هيئات تقديم الخدمات وصناعة الطيران

 
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 



 

 

 )٤(المرفق 

 تقرير اللجنة االدارية بشأن
 ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥الميزانية البرنامجية للسنوات 
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 الميزانيات :٣٩البند 
 ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥الميزانية البرنامجية للسنوات  :١-٣٩البند 
 تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية للتعاون الفني :٢-٣٩البند 
، ٢ورقـم  ) E, F, S, R & A (١ مع التصـويبين رقـم   A35-WP/20, AD/2ة الوثيقة كان أمام اللجنة االداري ١:٣٩

، التي قدمها المجلس،    ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٥، المتعلقة بمشروع الميزانية البرنامجية للمنظمة للسنوات        ١واالضافة رقم   
من مشـروع الميزانيـة البرنامجيـة    وأربع وثائق بشأن قضايا الميزانية والشؤون المالية والتمويل، وهي توزيع الموارد ض      

، واضـفاء  )A35-WP/133, EX/53, AD/15الوثيقة ( وتعزيز المكاتب االقليمية ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥للمنظمة للسنوات 
الوثيقة (، والترتيبات االقليمية ومفهوم الالمركزية في الميزانية )A35-WP/185, AD/16الوثيقة (الصفة االقليمية على السالمة 

A35-WP/213, AD/18 ١ مع التصويب رقم) E, R, A & C( واستقرار التمويل الطوعي ،) الوثيقةA35-WP/257, AD/19.( 

 الميزانيـة  مشـروع قدم رئـيس المجلـس      ، ٣٠/٩/٢٠٠٤د في   ولمعقا،  للجنة االدارية  خالل االجتماع األول   ٢:٣٩
 وقدم الرئيس عرضا شامال للعوامـل التـي   ،)A35-WP/20,AD/2 (٢٠٠٧  و٢٠٠٦ و ٢٠٠٥البرنامجية للمنظمة للسنوات   

وأن هـذا   ، الصرف ألسعار   الكبيرةية  بشدد على اآلثار السل   ، وبوجه خاص  .  الميزانية البرنامجية  مشروع اعداد   علىأثرت  
أن ، )١ رقـم  االضـافة  ( كتاب االحالةفياليه  مشار كما هو  ،ر الرئيس أيضا اللجنة   وذكّ . العامل يخرج عن ارادة المنظمة    

 . الميزانية البرنامجيةتحفظت في موقفها على مشروعناك ست دول متعاقدة ه
 بأن حجم مشروع الميزانية التقديرية للبرنامج العادي للمنظمة المقدم في الوثيقة            علمااالدارية  وأحاطت اللجنة    ٣:٣٩

A35-WP/20, AD/2    ١نه في االضافة رقـم  وأ.   مليون دوالر١٦٩,٩٩ قد بلغ ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥ للسنـوات المالية ،
لمراعـاة  ،  مليـون دوالر   ٢,٥٦وهي زيادة صافية بمبلغ     ،  مليون دوالر  ١٩٩,٥٥نقحت الميزانية التقديرية لتصل الى مبلغ       

وشكلت التقـديرات المقترحـة والبـالغ       .  المعلومات األخيرة المتاحة بشأن عوامل زيادة التكاليف وأسعار صرف العمالت         
 زيـادة   ٢٠٠٤-٢٠٠٢ مقارنة بالميزانية المعتمدة للفترة الثالثية       ٢٠٠٧-٢٠٠٥ر للفترة الثالثية     مليون دوال  ١٩٩,٥٥قدرها  
 مليون دوالر في الزيـادة يعـزى الـى          ١٩ويقدر أن نحو    .   في المائة  ١٤,٢ مليون دوالر، أي زيادة بنسبة       ٢٤,٧٧بمبلغ  

 .أسعار صرف العمالت التي لم تكن مؤاتية
ا بأنه نتيجة للزيادة الكبيرة في الميزانية المقترحة وكذلك النقص في الفـائض النقـدي،   كما أحاطت اللجنة علم   ٤:٣٩

 . مليون دوالر١٨٢,٢٥وستصل االشتراكات الالزمة من الدول المتعاقدة لتمويل الميزانية المقترحة الى مبلغ 
 بينها التضخم فـي التكـاليف       أحاطت اللجنة علما بأن الزيادة في الميزانية المقترحة تعزى الى عوامل، من           و ٥:٣٩

وأحاطت اللجنة علما أيضا بالجهود التي بذلها األمـين         .  والتقلبات السلبية في سعر الصرف، التي تخرج عن ارادة المنظمة         
 .العـام والمجلس في اجراء تخفيضات على الميزانية التقديرية

ل مع ذلك بالنسـبة لمجموعـة مـن الـدول           وأحاطت اللجنة علما بأن المستوى المقترح للميزانية غير مقبو         ٦:٣٩
وأدلي ببيانات مفادها أنه ينبغي أن تصل الميزانية الى مستوى معقول، مـع             .  المتعاقدة، ال سيما بعض كبار الدول الممولة      

 وذُكر أيضا أنـه بـالنظر  .  وقدمت اقتراحات لزيادة تخفيض الميزانية الى مستويات مقبولة.  مراعاة قدرة الدول على الدفع    
وفي هذا  .  الى حدوث زيادة في الميزانية فال ينبغي أن تتأثر األنشطة األساسية للمنظمة في مجاالت السالمة واألمن والبيئة                

السياق، تم االعتراف بالدور الهام الذي تضطلع به المكاتب االقليمية وخدمات اللغات في األنشطة المتعلقة بالسالمة واألمـن       
 .والبيئة في المنظمة
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طلب من مجموعة عمل الميزانية التي شكلتها اللجنة االدارية أن تحدد الوفورات التـي يمكـن تحقيقهـا وأن              ٧:٣٩
 .تقترح حال تقبله جميع الدول المتعاقدة

 .A35-WP/285, AD/23, Revisedوقدمت مجموعة عمل الميزانية تقريرها في الوثيقة  ٨:٣٩

 :ت ونظرت في خيارات مختلفة منها ما يليوعقدت مجموعة عمل الميزانية ثالث اجتماعا ٩:٣٩
 مليون دوالر، بالنظر الى التخفيضـات التـي         ١٩٩,٥٥االبقاء على الميزانية البرنامجية على مستوى        )أ 

جرت بالفعل، وقدرة المنظمة على تحقيق أهدافها بالموارد المخفضة، والعوامل الخارجيـة المسـؤولة            
 .عن الزيادات في التكاليف

الـدعم االداري،  :  في المائة سنويا على ميزانية البرنامج الرئيسـي السـادس        ٣خفيض بنسبة   تطبيق ت  )ب 
المالية، والعالقات الخارجية واالعالم، وتقييم البرامج والتدقيق والمراجعـة        : نامج الرئيسي السابع  والبر

االدارية، وينطلق ذلك من اعتبار أن الموارد المخصصة للوظائف االدارية كانـت مفرطـة مقارنـة                
 .بأنشطة البرنامج الرئيسية

 . في الميزانية لكل سنة من السنوات الثالث في المائة على التقديرات١تطبيق تخفيض شامل بنسبة  )ج 
 .عدم تأثير أي تخفيض في الميزانية على األنشطة المتعلقة بالسالمة واألمن والبيئة )د 

وكان رأي عدد من أعضاء مجموعة عمل الميزانية أن حصة الموارد المخصصة للوظائف االدارية مفرطـة                ١٠:٣٩
األمانة العامة شددت على أن أي تخفيضات كبيرة أخرى في البـرامج الرئيسـية     غير أن   .  ويقتضي األمر بالتالي تخفيضها   

 .، ستؤدي الى نتائج سلبية خطيرة على مستوى الخدمات المقدمة لمختلف أنشطة المنظمة) ب٩:٣٩المذكورة في الفقرة 
 :يلي انية بالقيام بمابعد اجراء مناقشة مطولة، بغية التوصل الى توافق في اآلراء أوصت مجموعة عمل الميز ١١:٣٩

ـ         )أ   مليـون دوالر الـى      ٢,٥٥ر قـدره    تخفيض تقديرات الميزانية البرنامجية للسنوات الثالث بمبلغ آخ
 .مليون دوالر ١٩٧

 .تطبيق هذا التخفيض بالتساوي على مدى السنوات الثالث )ب 
مالئمة دون التأثير سلبا على     اعطاء المرونة لألمين العام في اجراء هذا التخفيض بالطريقة التي يراها             )ج 

 .األنشطة المتعلقة بالسالمة واألمن والبيئة، على كل من مستوى المقر الرئيسي والمستوى االقليمي
نتيجة للتخفيضات المذكورة أعاله، ستصل اشتراكات الدول المتعاقدة في ميزانية البرنامج العادي الـى مبلـغ              ١٢:٣٩
 . مليون دوالر١٧٩,٧
لجنة االدارية التوصيات الصادرة عن مجموعة عمل الميزانية بشأن مسـتوى الميزانيـة البرنامجيـة       وتؤيد ال  ١٣:٣٩

 :وفيما يلي التقديرات المنقحة للميزانية البرنامجية.  ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥للسنوات 
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  البرامج الرئيسية—ملخص التكاليف 
 

 تقديرات 
٢٠٠٥ 

 تقديرات
٢٠٠٦ 

 تقديرات
٢٠٠٧ 

 المجموع
٢٠٠٧-٢٠٠٥ 

 )بآالف الدوالرات األمريكية( 

     ميزانية البرنامج العادي

 ٣ ٩٢٦ ١ ٧١٨ ١ ١١٨ ١ ٠٩٠ السياسة العامة والتوجيه -١
 ٢٧ ٩٧٣ ٩ ٥٢١ ٩ ٣١٤ ٩ ١٣٨ المالحة الجوية -٢
 ١٦ ٣٩٢ ٥ ٥٦١ ٥ ٤٦٨ ٥ ٣٦٣ النقل الجوي -٣
 ٣ ٣٦٣ ١ ٠٦٩ ١ ١٢٣ ١ ١٧١ الشؤون القانونية -٤
 ٥٠ ٠٠٥ ١٦ ٣٩٢ ١٦ ٤٩٣ ١٧ ١٢٠ االقليمية والبرامج األخرىالبرامج  -٥
 ٧٨ ٠٩٤ ٢٦ ٤٠١ ٢٦ ٠٤٧ ٢٥ ٦٤٦ الدعم االداري -٦
المالية، والعالقات الخارجية واالعالم، وتقييم      -٧

 ١٢ ١٦٦ ٤ ١٠١ ٤ ٠٨١ ٣ ٩٨٤ البرامج والتدقيق والمراجعة االدارية
 ٧ ٦٣٣ ٢ ٥٩٩ ٣ ٠٢٧ ٢ ٠٠٧ ويةالجالبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة  -٨
     

على أال يؤثر سـلبا علـى أنشـطة         (تخفيض  
السالمة واألمن وحماية البيئة على كـل مـن         

 )٢ ٥٥٢( )٨٥١( )٨٥١( )٨٥٠( )مستوى المقر الرئيسي والمستوى االقليمي
     

 ١٩٧ ٠٠٠ ٦٦ ٥١١ ٦٥ ٨٢٠ ٦٤ ٦٦٩ المجموع
     

 ١٦ ٢٩٨ ٥ ٧٢٣ ٥ ٤١٣ ٥ ١٦٢ االيرادات المتفرقة -٩

 مبلغ محول من حساب خطة الحوافز -
 ١ ٠٠٠ -    -    ١ ٠٠٠ )لتخفيض اشتراكات الدول(

 ١٧٩ ٧٠٢ ٦٠ ٧٨٨ ٦٠ ٤٠٧ ٥٨ ٥٠٧ مجموع الميزانية التقديرية
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لمنقحة فـي ميزانيـة   وتوصي اللجنة االدارية بأن يقوم األمين العام بابالغ جميع الدول المتعاقدة باالعتمادات ا  ١٤:٣٩
مليون دوالر وفقا للفقـرة   ٢,٥٥بار التخفيض المقترح البالغ البرنامج العادي حسب البرامج الرئيسية، والتي تأخذ بعين االعت        

 .٢٠٠٤ أعاله، قبل نهاية عام ١١:٣٩

كاليف الخـدمات  ونظرت اللجنة االدارية ومجموعة عمل الميزانية أيضا في التقديرات االرشادية في ميزانية ت         ١٥:٣٩
االدارية والتشغيلية لبرنامج التعاون الفني ووافقت على أن توصي الجمعية العمومية باقرارها بشرط أن تتم تغطية أي عجز                  
مالي قد يحدث في هذه الميزانية في نهاية أي سنة من السنوات المالية من الفائض المتراكم في الصندوق الخاص بهـا وأال                      

 .من ميزانية البرنامج العادي اال كآخر حليتم اللجوء للمساعدة 

من مشروع القرار المتعلق بتمويل تحديث النظم المالية الواردة في          ) ولم تنظـر اللجنة االدارية في الجزء ب       ١٦:٣٩
، حيث أن مضـمون    )A35-WP/20, AD/2 الوثيقة( من رسالة المجلس بشأن الميزانية البرنامجية        ١٥ والصفحة   ١٤الصفحة  

 ).44/1مشروع القرار  (A35-WP/32, AD/14وضوع يرد في الوثيقة المنقحة هذا الم

 A35-WP/133, EX/53, AD/15وأخذت اللجنـة في االعتبار خالل مداوالتها اآلراء الـواردة فـي الوثـائق     ١٧:٣٩
ـ الو(وأحيلـت الوثيقـة بشـأن استقـرار التمويـل الطـوعي        .  A35-WP/213, AD/18 و A35-WP/185, AD/16و ة ـثيق

A35-WP/257, AD/19 (الى اللجنة التنفيذية التخاذ اجراء بشأنها. 

وتوصي اللجنة االدارية أن تقر الجمعية العمومية التقرير وأن تعتمد مشروع القرار المنقح التـالي المتعلـق                  ١٨:٣٩
ني وميزانية البرنامج العادي للمنظمـة  بالتقديرات االرشادية لميزانية تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية لبرنامج التعاون الف    

 ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥للسنوات 



 الميزانية البرنامجية للسنوات

٢٠٠٧-٢٠٠٦-٢٠٠٥ 

 المستندات



(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)

المجموعالمجموع
2002200320042002-2004200220032005200620072005-2007

                904 3              708 1              141 1              082 1              428 1              012 1                163 4             437 1               888               838 1 السياسة العامة والتوجيه١-

              664 27              413 9              227 9              024 9              528 8              776 7              641 25             765 8             640 8              236 8 المالحة الجوية٢-

              213 16              485 5              403 5              325 5              524 4              445 4              863 13             750 4             622 4              491 4 النقل الجوي٣-

                345 3              063 1              119 1              163 1                901                 781                 412 2               810                816                 786  الشؤون القانونية٤-

              561 49            240 16            355 16            966 16            265 15            764 14              241 45           411 15           069 15            761 14 البرامج االقليمية والبرامج األخرى٥-

              022 77            029 26            731 25            262 25            085 22            098 21              293 66           726 22           039 22            528 21 الدعم االداري٦-

المالية ، والعالقات الخارجية٧-
واالعالم ،

وتقييم البرامج والتدقيق
              658 11              974 3              844 3              840 3              144 3              991 2              319 10             479 3             468 3              372 3 والمراجعة االدارية

                633 7              599 2              007 2              007 2              140 1                764                 974 2             016 1               990                 968  البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية٨-

               693                 355                 475 2               904                808                 763  البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية - الفائض النقدي٨-

               137                 402 1             158 1               244  البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية - الفائض النقدي٩-

            000 197            511 66            820 65            669 64            845 57            986 53             783 174           456 60           584 57            743 56  المجموع

  ا*  ال تشمل الزيادة في االعتمادات الموافق عليها من المجلس بموجب القاعدة المالية ٥-٢ واالعتمادات المرحلة.
ا **  تحسب النفقات بسعر الصرف في ايزانية ٢٠٠٢-٢٠٠٤ وهو ١,٥٤ دوالر كندي مقابل دوالر واحد أمريكي وتستثنى منها النفقات الممولة بموجب القاعدة المالية ٥-٢.
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الميزانية
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 -

النفقات الفعلية**الميزانية*

ملخص المیزانیات والنفقات
(حسب البرامج الرئيسية)

الميزانية المعتمدة 2007-2005 

(بآالف الدوالرات األمريكية)

 الميزانية المعتمدة 2004-2002 



ANNEX B

مجموع الفترةمجموع الفترة
2002200320042004-2002200220032005200620072007-2005

السياسة العامة والتوجيه١-
%0.3               579             579               26 %0.3              526            526 الجمعية العمومية١-١
%0.8             636 1            555             548             533             423             414 %0.8            316 1           449            438            429 المجلس والهيئات الفرعية١-٢
%0.9             689 1            574             566             549             979             598 %1.3            321 2           462            450          409 1التوجيه واالدارة١-٣

%2.0             904 3          708 1          114 1          082 1          428 1          012 1%2.4            163 4         437 1           888          838 1 مجموع السياسة العامة والتوجيه

المالحة الجوية٢-
%2.5             941 4          676 1          633 1          633 1          338 1          010 1%2.6            459 4         526 1         497 1         436 1االدارة والتنسيق والدعم٢-١
%0.9             848 1            631             615             602             397             371 %0.9            494 1           512            498            484 المطارات والطرق الجوية والمساعدات األرضية٢-٢
%1.0             033 2            690             680             663             634             616 %0.9            639 1           561            546            532 التحقيق في الحوادث ومنع وقوعها٢-٣
%1.7             271 3          119 1          091 1          061 1            802             733 %1.5            557 2           900            874            783 خدمات معلومات الطيران وخرائط الطيران٢-٤
%0.0                     -                  -                 -                  -                  -%0.0                   -                 -                 -                -ادارة المالحة الجوية٢-٥
%1.6             124 3          062 1          044 1          018 1          027 1          005 1%1.6            870 2           982            955            933 ادارة الحركة الجوية٢-٦
%1.6             097 3          062 1          044 1            991           043 1            967 %1.6            846 2           975            947            924 نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع٢-٧
%0.3               614             209             206             199             194             178 %0.3              487            167            163            157 طب الطيران٢-٨
%0.8             627 1            553             544             530             468             395 %0.8            420 1           476            459            485 األرصاد الجوية لخدمة الطيران٢-٩

%1.9             840 3          307 1          275 1          258 1          273 1          256 1%2.2            912 3         339 1         303 1         270 1عمليات الطائرات / صالحية الطائرات٢-١٠
%1.6             128 3          058 1          048 1          022 1          237 1          174 1%2.1            738 3         275 1         266 1         197 1اجازة العاملين والتدريب والمساعدات السمعية والمرئية٢-١١
%0.1               142               47               47               47             115               71 %0.1              219              52            132              35 االجتماعات متعددة التخصصات أو اجتماعات المالحة الجوية غير المحددة٢-١٢

%14.0           664 27          413 9          227 9          024 9          528 8          776 7%14.7          641 25         765 8         640 8         236 8 مجموع المالحة الجوية

النقل الجوي٣-
%1.9             696 3          267 1          224 1          205 1          173 1          118 1%1.2            138 2           730            713            695 االدارة والتنسيق والدعم٣-١
%0.9             847 1            625             615             607             542             491 %1.0            793 1           604            615            574 السياسة االقتصادية٣-٢
%1.1             231 2            760             747             724             673             669 %1.1            003 2           686            667            650 التنبؤ والتخطيط االقتصادي٣-٣
%0.8             485 1            504             497             484             461             542 %0.7            306 1           447            435            424 ادارة تجهيزات المطارات والطرق الجوية٣-٤
%0.0                     -                  -                 -                  -                  -                  -%0.0                   -التمويل المشترك٣-٥
%0.6             141 1            387             381             373                   -                  -%0.4              665            228            222            215 حماية البيئة٣-٦
%1.3             490 2            833             818             839             808             780 %1.7            985 2         027 1           989            969 االحصاءات٣-٧
%0.6             117 1            379             374             364             282             246 %0.5              933            330            305            298 التسهيالت٣-٨
%1.1             206 2            730             747             728             585             599 %1.2            040 2           698            676            666 أمن الطيران٣-٩

                     -                  -                 -                  -البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران٣-١٠
%8.2           213 16          485 5          403 5          325 5          524 4          445 4%7.9          863 13         750 4         622 4         491 4 مجموع النقل الجوي

الشؤون القانونية٤-
%1.5             031 3          032 1          014 1            985             881             776 %0.1              248              85              83              80 االدارة والتنسيق والدعم٤-١
%0.0                     -                  -                 -                  -                  -                  -%0.8            348 1           462            449            437 المشورة القانونية٤-٢
%0.2               314               31             105             178               20                 5 %0.3              492            152            176            164 وضع وتقنين التشريع الجوي الدولي٤-٣
%0.0                     -                  -                 -                  -                  -                  -%0.1              140              48              47              45 االتفاقات الدولية والتشريعات الوطنية٤-٤
%0.0                     -                  -                 -                  -                  -                  -%0.1              184              63              61              60 تسوية نزاعات الطيران المدني٤-٥

%1.7             345 3          063 1          119 1          163 1            901             781 %1.4            412 2           810            816            786  مجموع الشؤون القانونية

  ا*  تحسب النفقات بسعر الصرف في ميزانية ٢٠٠٢-٢٠٠٤وهو ١,٥٤ دوالر كندي مقابل دوالر واحد أمريكي وتستثنى منها النفقات الممولة بموجب القاعدة المالية ٥-٢.

 الميزانية المعتمدة 2004-2002 
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المستند ٢
ملخص الميزانيات والنفقات حسب البرامج الرئيسية والبرامج المنبثقة عنها

المیزانیات

الميزانية المعتمدة 2007-2005 
(بآالف الدوالرات األمريكية)

النفقات الفعلیة*

 - 
2 

-



مجموع الفترةمجموع الفترة
2002200320042004-2002200220032005200620072007-2005

 الميزانية المعتمدة 2004-2002 
المیزانیات

الميزانية المعتمدة 2007-2005  النفقات الفعلیة*

البرامج االقليمية والبرامج األخرى٥-
%10%9%2.3             569 4          558 1          530 1          481 1          379 1          343 1%2.3            093 4         427 1         389 1         277 1االدارة والدعم والتنسيق٥-١
%10%11%2.7             253 5          709 1          670 1          874 1          586 1          544 1%2.7            697 4         565 1         516 1         616 1العالقة مع الدول والمنظمات الدولية والهيئات الدولية٥-٢
%2%3%0.4               777                   -            334             443             522             496 %0.9            539 1           528            515            496 الدعم والمساعدة لهيئات الطيران المدني االقليمية٥-٣
%21%20%5.0             818 9          305 3          267 3          246 3          964 2          886 2%5.0            791 8         027 3         965 2         799 2تخطيط المالحة الجوية االقليمية٥-٤
%26%26%6.5           716 12          265 4          185 4          266 4          839 3          738 3%6.5          384 11         906 3         799 3         679 3أنشطة التنفيذ في مجال المالحة الجوية٥-٥
%2%2%0.6             134 1            388             382             364             342             333 %0.6            016 1           355            347            314 أنشطة التنفيذ االقليمية في مجال النقل الجوي٥-٦
%3%3%0.7             350 1            460             453             437             408             397 %0.7            209 1           421            411            377 السالمة الجوية وأمن الطيران٥-٧
%27%29%6.8           457 13          389 4          372 4          696 4          063 4          956 3%6.9          038 12         020 4         969 3         049 4الدعم االداري٥-٨
%0%0%0.0                     -                  -                 -                  ---%0.0-                 ---التعاون الفني٥-٩

%0.2               487             166             162             159             164               71 %0.3              474            162            158            154 مشاريع التنفيذ الخاصة٥-١٠
%25.2           561 49        240 16        355 16        966 16        265 15        764 14%25.9          241 45       411 15       069 15       761 14 مجموع البرامج االقليمية والبرامج األخرى

14 111       14 396       14 721       14 197        14 579        16 454        15 926        16 153        48 533           24.6%
الدعم االداري٦-
%0.7             414 1            488             465             461             381             498 %0.3              608            208            202            198 االدارة والتنسيق والدعم٦-١
%0.6             088 1            370             365             353             282             211 %0.5              897            308            298            291 أمانة الجمعية العمومية والمجلس٦-٢
%0.6             244 1            423             414             407             339             349 %0.6            000 1           342            334            324 شبكة االنترنت والمكتبة والمحفوظات٦-٣
%4.1             063 8          722 2          688 2          653 2          281 2          988 1%3.5            130 6         080 2         024 2         026 2شؤون الموظفين٦-٤
%21.6           542 42        309 14        249 14        984 13        315 12        826 11%21.6          668 37       975 12       518 12       175 12اللغات والنشر٦-٥
%5.6           089 11          730 3          703 3          656 3          265 3          962 2%5.8          193 10         451 3         399 3         343 3المؤتمرات وخدمات المكاتب٦-٦
%3.1             069 6          074 2          024 2          971 1          668 1          854 1%3.0            170 5         773 1         726 1         671 1التسجيل والتوزيع والبيع٦-٧
%2.8             513 5          913 1          823 1          777 1          554 1          410 1%2.6            627 4         589 1         538 1         500 1تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت٦-٨

%39.1           022 77        029 26        731 25        262 25        085 22        098 21%37.9          293 66       726 22       039 22       528 21 مجموع الدعم االداري

المالية، والعالقات الخارجية واالعالم، وتقييم البرامج والتدقيق والمراجعة االدارية٧-
%3.3             437 6          179 2          157 2          101 2          812 1          570 1%2.9            149 5         762 1         719 1         668 1المالية٧-١
%1.7             295 3          179 1          071 1          045 1            959             924 %1.8            109 3         012 1         061 1         036 1العالقات الخارجية واالعالم٧-٢
%1.0             926 1            616             616             694             373             497 %1.2            061 2           705            688            668 تقييم البرامج والتدقيق والمراجعة االدارية٧-٣

%5.9           658 11          974 3          844 3          840 3          144 3          991 2%5.9          319 10         479 3         468 3         372 3 مجموع المالية، والعالقات الخارجية واالعالم، وتقييم البرامج والتدقيق والمراجعة االدارية

%3.9             633 7          599 4          027 3          007 2          140 1            764 %1.7            974 2         016 1           990            968 البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية٨-

%100.0         000 197        511 66        820 65        669 64        015 57        631 53%97.8        906 170       394 58       532 56       980 55 مجموع البرنامج العادي

الممول بالفائض النقدي

%0.0            693             355 %1.4            475 2           904            808            763  بقیة استمرار البرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویة٨-
%0.0            137                   -%0.8            402 1         158 1           244                 - توسیع نطاق البرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویة٩-

%0.0            830             355 %2.2            877 3         062 2         052 1           763  المجموع

%100.0         000 197        511 66        820 65        669 64        845 57        986 53%100.0        783 174       456 60       584 57       743 56 المجموع العام

  ا*  تحسب النفقات بسعر الصرف في ميزانية ٢٠٠٢-٢٠٠٤ وهو ١,٥٤ دوالر كندي مقابل دوالر واحد أمريكي وتستثنى منها النفقات الممولة بموجب القاعدة المالية ٥-٢.
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EXHIBIT 3 - 4 -

المستند ٣
خطة االجتماعات للسنوات ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧

اجتماعات 
سنة ٢٠٠٥

المجموعالتكالیف األخرىاألجر االضافيبدل االغترابالسفربدل االغترابالسفرالرواتب
000 37 000 0005 19––––000 13المقر٦ فرق خبراء

000 21 500 300 200 7003 15––300 1اقلیمندوة العوامل البشرية
000 2 500 500 1–––––المقرالمجموعة االقليمية الشاملة للتخطيط والتنفيذ

المجموعة االقليمية للتخطيط والتنفيذ في آسيا 
000 8 200 500 000 3001 6–––اقلیموالمحيط الهادئ *

المجموعة االقليمية للتخطيط والتنفيذ في 
000 37 000 0003 0002 0006 00011 0002 0002 11اقلیمأفريقيا والمحيط الهندي*

000 21 000 0002 0001 0001 1––000 16اقلیم مجموعة تخطيط المالحة الجوية األوروبية *
المجموعة االقليمية للتخطيط والتنفيذ في 

000 37 600 600 000 0008 3008 5002 0002 15اقلیمأمريكا الجنوبية والكاريبي *
المجموعة االقليمية للتخطيط والتنفيذ في 

000 8 500 5001 000 0001 5–––اقلیمالشرق األوسط *
000 7 000 0001 4––––000 2اقلیممجموعة نظم شمال األطلنطي *

مجموعات التخطيط األخرى والمجموعات 
000 107 000 0003 0005 00017 00017 0006 00010 49اقلیمالخاصة *

000 81 000 0006 0003 00013 16–000 0003 40اقلیماجتماعات التنفيذ *
000 107 000 0009 0004 00021 00017 0005 0005 46اقلیمالندوات والحلقات *

000 14 000 0003 6––––000 5المقرفريقان
000 5 000 7001 2––––300 1المقرفريق خبراء كشف المتفجرات

000 11 000 0002 7––––000 2المقرفريق خبراء أمن الطيران
000 13 ––500 5001 4––000 7اقلیمندوات أمن الطيران والتسهيالت

000 5 400 3001 2––––300 1المقراللجنة الفنية الدولية للمتفجرات
000 2 000 0001 1–––––المقرفريق خبراء وثائق السفر المقروءة آليا

000 62 000 0002 0001 0004 20––000 35اقلیمندوات وحلقات النقل الجوي
000 16 ––000 5005 8––500 2اقلیمالتسهيالت االقليمية

000 19 500 1–000 5004 13–––اقلیم مجموعتان اقليميتان لتنبؤات الحركة الجوية
000 129 000 00023 26––000 0003 0006 71المقرمؤتمر دبلوماسي**

000 49 000 0007 4––000 0001 0005 32المقرلجنة قانونية فرعية
000 11 ––000 0005 6–––اجتماعات غير محددة

350 40033 50019 300149 50090 70091 40074 200809 000

*   نفقات هذه االجتماعات االقليمية تقديرية ومحسوبة على أساس متوسط نفقاتها المتكررة.  
     وتتفاوت النفقات من سنة الى أخرى حسب مقدار االحتياجات والتكاليف الراهنة في السوق.

** هذه النفقات التقديرية للمؤتمر الدبلوماسي ال تكفي اال لعقد هيئة فقط.  وفي حالة توافر تمويل اضافي من وفورات الميزانية ووفورات الموارد الخارجة عن الميزانية سيشمل هذا االجتماع هيئتين.  ويقدر 
     هذا التمويل االضافي بحوالي ٠٠٠ ١٧٧ دوالر.

موظفو االیكاو

المجموع

المساعدة المؤقتة
البیان
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المستند ٣
خطة االجتماعات للسنوات ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧

اجتماعات 
سنة ٢٠٠٦

المساعدة المؤقتة

المجموعالتكاليف األخرىاألجر االضافيبدل االغترابالسفربدل االغترابالسفرالرواتب
000 37 000 0005 19––––000 13المقر٦ فرق خبراء

000 23 500 500 000 0007 15–––اقليممؤتمر "ترينير"
المجموعة االقليمية للتخطيط والتنفيذ في آسيا 

000 8 200 500 000 3001 6–––اقليموالمحيط الهادئ *
المجموعة االقليمية للتخطيط والتنفيذ في 

000 37 000 0003 0002 0006 00011 0002 0002 11اقليمأفريقيا والمحيط الهندي*

000 21 000 0002 0001 0001 1––000 16اقليم مجموعة تخطيط المالحة الجوية األوروبية*                               
المجموعة االقليمية للتخطيط والتنفيذ في 

000 37 600 600 000 0008 3008 5002 0002 15اقليمأمريكا الجنوبية والكاريبي *
المجموعة االقليمية للتخطيط والتنفيذ في 

000 8 500 5001 000 0001 5–––اقليمالشرق األوسط *

000 7 000 0001 4––––000 2اقليممجموعة نظم شمال األطلنطي * 
مجموعات التخطيط األخرى والمجموعات 

000 107 000 0003 0005 00017 00017 0006 00010 49اقليمالخاصة *

000 81 000 0006 0003 00013 16–000 0003 40اقليماجتماعات التنفيذ * 

000 107 000 0009 0004 00021 00017 0005 0005 46اقليمالندوات والحلقات * 

000 14 000 0003 6––––000 5المقرفريقان

000 5 000 7001 2––––300 1المقرفريق خبراء كشف المتفجرات

000 11 000 0002 7––––000 2المقرفريق خبراء أمن الطيران

000 13 ––500 5001 4––000 7اقليمندوات أمن الطيران والتسهيالت

000 5 400 3001 2––––300 1المقراللجنة الفنية الدولية للمتفجرات

000 2 000 0001 1–––––المقرفريق خبراء وثائق السفر المقروءة آليا

000 50 000 0003 0001 0003 18––000 25اقليمندوات وحلقات النقل الجوي 

000 16 ––000 5005 8––500 2اقليمالتسهيالت االقليمية

000 19 500 1–000 5004 13–––اقليم مجموعتان اقليميتان لتنبؤات الحركة الجوية                            

000 105 000 00013 4––000 00012 00012 64المقراللجنة القانونية
000 11 000 0002 0002 6–––000 1اجتماعات غير محددة

301 10034 50027 300140 80094 50066 10059 700724 000

*   نفقات هذه االجتماعات االقليمية تقديرية ومحسوبة على أساس متوسط نفقاتها المتكررة.  
    تتفاوت النفقات من سنة الى أخرى حسب مقدار االحتياجات والتكاليف الراهنة في السوق.

موظفو االيكاو

المجموع

البيان
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المستند ٣
خطة االجتماعات للسنوات ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧

اجتماعات 
سنة ٢٠٠٧

المساعدة المؤقتة

المجموعالتكاليف األخرىاألجر االضافيبدل االغترابالسفربدل االغترابالسفرالرواتب
000 000579 00036 54––000 00077 000118 294المقرالجمعية العمومية

000 00037 0005 19––––000 13المقر٦ فرق خبراء
000 00011 0001 7––––000 3المقراللجنة الفنية التابعة للمجلس

المجموعة االقليمية للتخطيط والتنفيذ في آسيا 
000 2008 500 000 3001 6–––اقليموالمحيط الهادئ *

المجموعة االقليمية للتخطيط والتنفيذ في 
000 00037 0003 0002 0006 00011 0002 0002 11اقليمأفريقيا والمحيط الهندي *

000 00021 0002 0001 0001 1––000 16اقليم مجموعة تخطيط المالحة الجوية األوروبية *                                
المجموعة االقليمية للتخطيط والتنفيذ في 

000 60037 600 000 0008 3008 5002 0002 15اقليمأمريكا الجنوبية والكاريبي *
المجموعة االقليمية للتخطيط والتنفيذ في 

000 5008 5001 000 0001 5–––اقليمالشرق األوسط *
000 0007 0001 4––––000 2اقليممجموعة نظم شمال األطلنطي * 

مجموعات التخطيط األخرى والمجموعات 
000 000107 0003 0005 00017 00017 0006 00010 49اقليمالخاصة *

000 00081 0006 0003 00013 16–000 0003 40اقليماجتماعات التنفيذ *  
000 000107 0009 0004 00021 00017 0005 0005 46اقليمالندوات والحلقات * 

000 00014 0003 6––––000 5المقرفريقان
000 3006 –700 0001 4–––اقليمندوة أمن الطيران **  

000 1002 400 ––––500 1المقرفريق خبراء وثائق السفر المقروءة آليا
000 00062 0002 0001 0004 20––000 35اقليمندوات وحلقات النقل الجوي  

000 16––000 5005 5008 2اقليمالتسهيالت االقليمية
000 50019 1–000 5004 13–––اقليم مجموعتان اقليميتان لتنبؤات الحركة الجوية                            

000 00031 0002 0001 0005 16––000 7اقليمندوة شؤون قانونية
000 00011 0002 0002 6–––000 1اجتماعات غير محددة

541 000140 50092 300143 30093 700111 00079 2001 201 000

  *   نفقات هذه االجتماعات االقليمية تقديرية ومحسوبة على أساس متوسط نفقاتها المتكررة.  
      تتفاوت النفقات من سنة الى أخرى حسب مقدار االحتياجات والتكاليف الراهنة في السوق.

ا**  يجب توفير موارد تمويل اضافية لعقد الندوة.  ويقدر المبلغ االضافي المطلوب لعقد الندوة  ٠٠٠ ٦ دوالر.

موظفو االيكاو

المجموع

البيان
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PGSPGSPGSPGSPGSPGS
السياسة العامة والتوجيه١-

الجمعية العمومية١-١
             12              12              12              12              12              12              12              12              12             12             12             12 المجلس والهيئات الفرعية١-٢
             12              24              12              24              12              24              12              24              12             24             12             24 التوجيه واالدارة١-٣

             24              36              24              36              24              36              24              36              24             36             24             36  مجموع السياسة العامة والتوجيه

المالحة الجوية٢-
             72              84              72              84              84              84             102              84             102             84            102             84 االدارة والتنسيق والدعم٢-١
             48              36              48              36              48              36              48              36              48             36             48             36 المطارات والطرق الجوية والمساعدات األرضية٢-٢
             24              48              24              48              24              48              24              48              24             48             24             48 التحقيق في الحوادث ومنع وقوعها٢-٣
            108              60             108              60             108              60             108              60             108             60            108             53 خدمات معلومات الطيران وخرائط الطيران٢-٤
ادارة المالحة الجوية٢-٥
             48              72              48              72              48              72              48              84              48             84             48             84 ادارة الحركة الجوية٢-٦
             48              72              48              72              38              72              48              84              48             84             48             84 نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع٢-٧
             12              12              12              12              12              12              12              12              12             12             12             12 طب الطيران٢-٨
             24              36              24              36              24              36              24              39              24             39             24             36 األرصاد الجوية لخدمة الطيران٢-٩

             72              84              72              84              77              84              96             108              96            108             96            108 عمليات الطائرات / صالحية الطائرات٢-١٠
             48              72              48              72              48              72              84             102              84            102             84            101 اجازة العاملين والتدريب والمساعدات السمعية والمرئية٢-١١
االجتماعات متعددة التخصصات أو اجتماعات المالحة الجوية غير المحددة٢-١٢

            504             576             504             576             511             576             594             657             594            657            594            646  مجموع المالحة الجوية

النقل الجوي٣-
             56              56              56              56              56              56              29              40              29             40             29             40 االدارة والتنسيق والدعم٣-١
             12              48              12              48              15              48              25              50              25             50             25             50 السياسة االقتصادية٣-٢
             32              54              32              54              32              54              43              56              43             56             43             56 التنبؤ والتخطيط االقتصادي٣-٣
             23              33              23              33              23              33              14              37              14             37             14             37 ادارة تجهيزات المطارات والطرق الجوية٣-٤
             21              25              21              25              21              25              16              18              16             18             16             18 حماية البيئة٣-٦
             96              36              96              36             108              36             122              63             122             63            122             63 االحصاءات٣-٧
             12              24              12              24              12              24              12              24              12             24             12             24 التسهيالت٣-٨
             36              48              36              48              36              48              60              48              60             48             60             48 أمن الطيران٣-٩

                -                 -                 -                 -                 -                 -البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران٣-١٠
            288             324             288             324             303             324             321             336             321            336            321            336  مجموع النقل الجوي

الشؤون القانونية٤-
             48              60              48              60              48              60                4                6                4               6               4               6 االدارة والتنسيق والدعم٤-١
             28              36              28             36             28             36 المشورة القانونية٤-٢
               7              10                7             10               7             10 وضع وتقنين التشريع الجوي الدولي٤-٣
               9                2                9               2               9               2 االتفاقات الدولية٤-٤
               6               6               6 تسوية نزاعات الطيران المدني٤-٥

             48              60              48              60              48              60              48              60              48             60             48             60  مجموع الشؤون القانونية

البرامج االقليمية والبرامج األخرى٥-
             48              36              48              36              48              36              48              48              48             48             48             48 االدارة والتنسيق والدعم٥-١
            132             108             132             120             132             144             180             144             180            144            180            144 أفريقيا الغربية والوسطى٥-٢
            144             144             144             132             144             137             156             132             156            132            156            132 اسيا والمحيط الهادئ٥-٣
            108             108             108             108             108             108             120             132             120            132            120            132 أفريقيا الشرقية والجنوبية٥-٤
            175             127             175             139             175             139             231             145             231            145            231            145 أوروبا والمحيط األطلنطي٥-٥
            120             108             120             108             120             108             132             108             132            108            132            108 الشرق األوسط٥-٦
            108             108             108             108             108             108              96             108              96            108             96            108 أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي٥-٧
            132              96             132             108             132             116             144             132             144            132            144            132 أمريكا الجنوبية٥-٨
برنامج االجتماعات ذات الطابع االقليمي٥-٩

مشاريع التنفيذ الخاصة٥-١٠
            967             835             967             859             967             896           107 1            949           107 1           949          107 1           949  مجموع البرامج االقليمية والبرامج األخرى

الدعم االداري٦-
             24              12              24              12              24              12              12              12              12             12             12             12 االدارة والتنسيق والدعم٦-١
             24              24              24              24              24              24              36              24              36             24             36             24 أمانة الجمعية العمومية والمجلس٦-٢
             60              12              62              12              63              12 شبكة االنترنت والمكتبة والمحفوظات٦-٣
            192              72             198              72             198              75             180              84             180             84            180             90 شؤون الموظفين٦-٤
          111 1            807           137 1            826           162 1            829           272 1            888           272 1           876          272 1           876 اللغات والنشر٦-٥
            156              12             156              12             156              12             180              12             180             12            180             12 المؤتمرات وخدمات المكاتب٦-٦
            264              48             264              48             271              48             300              36             300             36            300             36 التسجيل والتوزيع والبيع٦-٧
             96              92              96              92              96              92             132             114             132            114            132            114 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت٦-٨

          927 1          079 1          961 1          098 1          994 1          104 1          112 2          170 1          112 2         158 1         112 2         164 1 مجموع الدعم االداري

المالية، والعالقات الخارجية واالعالم، وتقييم البرامج والتدقيق والمراجعة ٧-
االدارية

            156              96             156              96             156              96             156              96             156             96            156             96 المالية٧-١
             60              48              60              36              60              36              60              42              60             42             60             42 العالقات الخارجية واالعالم٧-٢
             36              36              36              36              36              46              48              48              48             48             48             48 تقييم البرامج والتدقيق والمراجعة االدارية٧-٣

 مجموع المالية، والعالقات الخارجية واالعالم، وتقييم البرامج والتدقيق والمراجعة 
            252             180             252             168             252             178             264             186             264            186            264            186 االدارية

            120             120             120             120             120             120              48              72              48             72             48             72 البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية٨-

          130 4          210 3          164 4          241 3          219 4          294 3          518 4          466 3          518 4         454 3         518 4         449 3 مجموع البرنامج العادي

:الممول بالفائض النقدي
362436243624 بقية استمرار البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية٨-

24824 توسيع نطاق البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية٩-

362436268448 المجموع

          130 4          210 3          164 4          241 3          219 4          294 3          566 4          550 3          544 4         490 3         542 4         485 3 المجموع العام

المستند ٤

200520062007

الميزانية البرنامجية العادية حسب شهور عمل الموظفين
الميزانية المعتمدة 2007-2005

200220032004

الميزانية المعتمدة 2004-2002
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المستند ٥
جدول وظائف األمانة العامة لسنة ٢٠٠٥ *

البرنامج العادي

وظائف الخدمات العامةالوظائف التخصصیة

G-9G-8G-7G-6G-5G-4G-3G-2G-1المجموع SGDPOP-5P-4P-3P-2P-1المجموع

برنامج رئيسي - السياسة العامة والتوجيه
  

1.001.001.001.00المجلس والهيئات الفرعية
2.001.001.001.001.00التوجيه واالدارة

المجموع - السياسة العامة
     -       -         -         -         -       -       -2.002.00   -       -2.00        -      -      -    -5.003.001.00             والتوجيه

برنامج رئيسي - المالحة الجوية

7.001.001.001.001.003.007.001.001.004.001.00االدارة والتنسيق والدعم
3.001.002.004.001.001.001.001.00المطارات والطرق الجوية والمساعدات األرضية

4.001.003.002.001.001.00التحقيق في الحوادث ومنع وقوعها
 خدمات معلومات الطيران

5.001.002.001.001.009.005.002.001.001.00  وخرائط الطيران
6.001.005.004.001.001.002.00ادارة الحركة الجوية

نظم االتصاالت والمالحة
6.001.005.004.001.001.002.00  واالستطالع
1.001.001.001.00طب الطيران

3.001.002.002.001.001.00االرصاد الجوية في مجال الطيران
7.001.006.007.001.001.002.003.00عمليات الطائرات/صالحية الطائرات

اجازات العاملين والتدريب
6.002.002.001.001.005.001.001.002.001.00  والمساعدات السمعية المرئية

     -       -11.002.006.0015.0011.00     -45.00   -1.001.0010.0028.003.005.00    -93.0048.00مجموع - المالحة الجوية

برنامج رئيسي - النقل الجوى

4.671.000.671.002.004.672.002.000.67االدارة والتنسيق والدعم
4.001.002.001.001.250.251.00السياسة االقتصادية

4.501.002.501.002.671.000.671.00التنبؤ والتخطيط االقتصادي
2.751.001.751.920.921.00ادارة تجهيزات المطارات والطرق الجوية

2.080.331.751.750.751.00حماية البيئة
3.001.001.001.009.001.006.002.00االحصاءات
2.001.001.001.001.00التسهيالت

4.001.003.003.001.002.00أمن الطيران

     -       -3.003.0010.258.001.00     -25.25   -1.001.007.0015.002.001.00    -52.2527.00مجموع - النقل الجوى

     -       -         -1.002.001.00       -     -4.00   -       -1.001.001.001.001.00    -9.005.00برنامج رئيسي - الشؤون القانونية

برنامج رئيسي - البرامج االقليمية والبرامج األخرى

4.001.003.004.002.002.00االدارة والتنسيق والدعم

المكاتب االقلیمیة
11.421.002.004.422.002.0011.002.002.004.002.001.00أفريقيا الغربية والوسطى

11.421.001.006.422.001.0012.001.002.001.005.002.001.00آسيا والمحيط الهادئ
9.001.001.005.001.001.009.003.001.003.001.001.00أفريقيا الشرقية والجنوبية
11.581.001.308.281.0015.221.305.007.321.000.60أوروبا وشمال األطلنطي

9.001.001.005.002.0010.003.001.003.002.001.00الشرق األوسط
9.001.001.005.001.001.009.003.001.003.002.00أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي

9.581.002.002.583.001.0011.003.003.002.001.002.00أمريكا الجنوبية

مجموع - البرامج االقليمية
4.3023.009.0027.3211.003.003.60       -     -81.22   -8.009.3039.7011.007.00    -    -156.2275.00           والبرامج األخرى

برنامج رئيسي - الدعم االداري 

1.001.002.001.001.00االدارة والتنسيق والدعم
1.001.005.301.001.000.303.00االنترنت والمكتبة والمحفوظات

2.001.001.003.001.002.00أمانة الجمعية العمومية والمجلس
6.251.002.002.001.2516.503.005.004.004.000.50شؤون الموظفين

70.081.009.0040.6716.423.0097.832.0013.007.4218.0035.4215.007.00اللغات والنشر
1.001.0014.004.001.003.004.002.00المؤتمرات وخدمات المكاتب

4.001.003.0023.581.002.005.009.002.002.002.58التسجيل والتوزيع والبيع
7.701.002.004.708.004.001.003.00تكنولوجيا المعلومات واالتصال

مجموع - الدعم 
170.222.0023.0020.4232.0058.7222.509.002.58   -1.002.0015.0045.6720.678.70    -263.2593.03             االداري

برنامج رئيسي - المالية ، والعالقات الخارجية 
  واالعالم ، وتقييم البرامج 

   والتدقيق والمراجعة االدارية

8.001.002.002.003.0013.003.004.005.001.00  المالية
4.001.003.005.001.002.001.001.00العالقات الخارجية واالعالم

تقييم البرامج والتدقيق
4.001.002.001.003.002.001.00  والمراجعة االدارية

مجموع - المالية والعالقات الخارجية
  واالعالم وتقييم البرامج والتدقيق

     -       -         -4.006.008.003.00     -21.00   -3.002.007.003.001.00    -    -37.0016.00  والمراجعة االدارية 

برنامج رئیسي - برنامج االیكاو العالمي 
     -       -3.003.00         -4.00       -     -10.00   -1.00       -1.008.00      -    -    -20.0010.00  لتدقیق مراقبة السالمة الجویة

358.694.0041.0040.7281.2597.7264.8220.005.583.60   -635.72277.031.004.0016.0045.30144.3742.6723.70المجموع الكلى

* یجوز لألمین العام أن یعدل جدول الوظائف حسب االقتضاء.



          EXHIBIT 5 - 9 -

المستند ٥
جدول وظائف األمانة العامة لسنة ٢٠٠٦ *

البرنامج العادي

وظائف الخدمات العامةالوظائف التخصصیة

G-9G-8G-7G-6G-5G-4G-3G-2G-1المجموع SGDPOP-5P-4P-3P-2P-1المجموع

برنامج رئيسي - السياسة العامة والتوجيه
  

1.001.001.001.00المجلس والهيئات الفرعية
2.001.001.001.001.00التوجيه واالدارة

المجموع - السياسة العامة
      -     -       -       -       -       -       -       -2.002.00   -       -2.00        -      -      -    -5.003.001.00             والتوجيه

برنامج رئيسي - المالحة الجوية

7.001.001.001.001.003.006.001.001.003.001.00االدارة والتنسيق والدعم
3.001.002.004.001.001.001.001.00المطارات والطرق الجوية والمساعدات األرضية

4.001.003.002.001.001.00التحقيق في الحوادث ومنع وقوعها
 خدمات معلومات الطيران

5.001.002.001.001.009.005.002.001.001.00  وخرائط الطيران
6.001.005.004.001.001.002.00ادارة الحركة الجوية

نظم االتصاالت والمالحة
6.001.005.004.001.001.002.00  واالستطالع
1.001.001.001.00طب الطيران

3.001.002.002.001.001.00االرصاد الجوية في مجال الطيران
7.001.006.007.001.001.002.003.00عمليات الطائرات/صالحية الطائرات

اجازات العاملين والتدريب
6.002.002.001.001.005.001.001.002.001.00  والمساعدات السمعية المرئية

      -     -       -11.002.006.0014.0011.00     -44.00   -1.001.0010.0028.003.005.00    -92.0048.00مجموع - المالحة الجوية

برنامج رئيسي - النقل الجوى

4.671.000.671.002.004.672.002.000.67االدارة والتنسيق والدعم
4.001.002.001.001.001.00السياسة االقتصادية

4.501.002.501.002.671.000.671.00التنبؤ والتخطيط االقتصادي
2.751.001.751.920.921.00ادارة تجهيزات المطارات والطرق الجوية

2.080.331.751.750.751.00حماية البيئة
3.001.001.001.009.001.006.002.00االحصاءات
2.001.001.001.001.00التسهيالت

4.001.003.003.001.002.00أمن الطيران

      -     -       -3.003.0010.008.001.00     -25.00   -1.001.007.0015.002.001.00    -52.0027.00مجموع - النقل الجوى

      -     -       -       -1.002.001.00       -     -4.00   -       -1.001.001.001.001.00    -9.005.00برنامج رئيسي - الشؤون القانونية

برنامج رئيسي - البرامج االقليمية والبرامج األخرى

4.001.003.004.002.002.00االدارة والتنسيق والدعم

المكاتب االقلیمیة
10.001.002.004.001.002.0011.002.002.004.002.001.00أفريقيا الغربية والوسطى

11.001.001.006.002.001.0012.001.002.001.005.002.001.00آسيا والمحيط الهادئ
9.001.001.005.001.001.009.003.001.003.001.001.00أفريقيا الشرقية والجنوبية
11.581.001.308.281.0015.221.305.007.321.000.60أوروبا وشمال األطلنطي

9.001.001.005.002.0010.003.001.003.002.001.00الشرق األوسط
9.001.001.005.001.001.009.003.001.003.002.00أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي

9.001.002.002.003.001.0011.003.003.002.001.002.00أمريكا الجنوبية

مجموع - البرامج االقليمية
4.3023.009.0027.3211.003.003.60       -     -81.22   -8.009.3038.2810.007.00    -    -153.8072.58           والبرامج األخرى

برنامج رئيسي - الدعم االداري 

1.001.002.001.001.00االدارة والتنسيق والدعم
1.001.005.171.001.000.502.67االنترنت والمكتبة والمحفوظات

2.001.001.003.001.002.00أمانة الجمعية العمومية والمجلس
6.001.002.002.001.0016.503.005.004.004.000.50شؤون الموظفين

69.801.009.0039.8017.003.0095.751.0813.007.0018.0034.6715.007.00اللغات والنشر
1.001.0014.004.001.003.004.002.00المؤتمرات وخدمات المكاتب

4.001.003.0023.003.005.009.002.002.002.00التسجيل والتوزيع والبيع
7.701.002.004.708.004.001.003.00تكنولوجيا المعلومات واالتصال

مجموع - الدعم 
      -167.421.0822.0021.0032.0058.1722.179.002.00   -1.002.0015.0044.8021.008.70    -259.9292.50             االداري

برنامج رئيسي - المالية ، والعالقات الخارجية 
  واالعالم ، وتقييم البرامج 

   والتدقيق والمراجعة االدارية

8.001.002.002.003.0013.003.004.005.001.00  المالية
4.001.003.005.001.002.001.001.00العالقات الخارجية واالعالم

تقييم البرامج والتدقيق
4.001.002.001.003.002.001.00  والمراجعة االدارية

مجموع - المالية والعالقات الخارجية
  واالعالم وتقييم البرامج والتدقيق

      -     -       -       -4.006.008.003.00     -21.00   -3.002.007.003.001.00    -    -37.0016.00  والمراجعة االدارية 

      -     -       -3.003.00       -4.00       -     -10.00   -1.00       -1.008.00      -    -    -20.0010.00برنامج رئیسي - برنامج االیكاو العالمي 
  لتدقیق مراقبة السالمة الجویة

354.643.0840.0041.3081.0096.1764.4920.005.003.60   -628.72274.081.004.0016.0045.30142.0842.0023.70المجموع الكلى

* یجوز لألمین العام أن یعدل جدول الوظائف حسب االقتضاء.



- 10 - EXHIBIT 5          

المستند ٥
جدول وظائف األمانة العامة لسنة ٢٠٠٧ *

البرنامج العادي

وظائف الخدمات العامةالوظائف التخصصیة

G-9G-8G-7G-6G-5G-4G-3G-2G-1المجموع SGDPOP-5P-4P-3P-2P-1المجموع

برنامج رئيسي - السياسة العامة والتوجيه
  

1.001.001.001.00المجلس والهيئات الفرعية
2.001.001.001.001.00التوجيه واالدارة

المجموع - السياسة العامة
     -     -       -       -       -       -       -       -2.002.00   -       -2.00        -      -      -    -5.003.001.00             والتوجيه

برنامج رئيسي - المالحة الجوية

7.001.001.001.001.003.006.001.001.003.001.00االدارة والتنسيق والدعم
3.001.002.004.001.001.001.001.00المطارات والطرق الجوية والمساعدات األرضية

4.001.003.002.001.001.00التحقيق في الحوادث ومنع وقوعها
 خدمات معلومات الطيران

5.001.002.001.001.009.005.002.001.001.00  وخرائط الطيران
6.001.005.004.001.001.002.00ادارة الحركة الجوية

نظم االتصاالت والمالحة
6.001.005.004.001.001.002.00  واالستطالع
1.001.001.001.00طب الطيران

3.001.002.002.001.001.00االرصاد الجوية في مجال الطيران
7.001.006.007.001.001.002.003.00عمليات الطائرات/صالحية الطائرات

اجازات العاملين والتدريب
6.002.002.001.001.005.001.001.002.001.00  والمساعدات السمعية المرئية

     -     -       -11.002.006.0014.0011.00     -44.00   -1.001.0010.0028.003.005.00    -92.0048.00مجموع - المالحة الجوية

برنامج رئيسي - النقل الجوى

4.671.000.671.002.004.672.002.000.67االدارة والتنسيق والدعم
4.001.002.001.001.001.00السياسة االقتصادية

4.501.002.501.002.671.000.671.00التنبؤ والتخطيط االقتصادي
2.751.001.751.920.921.00ادارة تجهيزات المطارات والطرق الجوية

2.080.331.751.750.751.00حماية البيئة
3.001.001.001.009.001.006.002.00االحصاءات
2.001.001.001.001.00التسهيالت

4.001.003.003.001.002.00أمن الطيران

     -     -       -3.003.0010.008.001.00     -25.00   -1.001.007.0015.002.001.00    -52.0027.00مجموع - النقل الجوى

     -     -       -       -1.002.001.00       -     -4.00   -       -1.001.001.001.001.00    -9.005.00برنامج رئيسي - الشؤون القانونية

برنامج رئيسي - البرامج االقليمية والبرامج األخرى

4.001.003.004.002.002.00االدارة والتنسيق والدعم

المكاتب االقليمية
9.001.001.004.001.002.0011.002.002.004.002.001.00أفريقيا الغربية والوسطى

12.001.001.007.002.001.0012.001.002.001.005.002.001.00آسيا والمحيط الهادئ
9.001.001.005.001.001.009.003.001.003.001.001.00أفريقيا الشرقية والجنوبية
10.581.001.307.281.0015.221.305.007.321.000.60أوروبا وشمال األطلنطي

9.001.001.005.002.0010.003.001.003.002.001.00الشرق األوسط
9.001.001.005.001.001.009.003.001.003.002.00أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي

8.001.001.002.003.001.0011.003.003.002.001.002.00أمريكا الجنوبية

مجموع - البرامج االقليمية
4.3023.009.0027.3211.003.003.60       -     -81.22   -8.007.3038.2810.007.00    -    -151.8070.58           والبرامج األخرى

برنامج رئيسي - الدعم االداري 

1.001.002.001.001.00االدارة والتنسيق والدعم
1.001.005.001.001.001.002.00االنترنت والمكتبة والمحفوظات

2.001.001.003.001.002.00أمانة الجمعية العمومية والمجلس
6.001.002.002.001.0016.003.005.004.003.500.50شؤون الموظفين

68.251.008.2539.0017.003.0093.581.0013.007.0018.0032.5815.007.00اللغات والنشر
1.001.0014.004.001.003.004.002.00المؤتمرات وخدمات المكاتب

4.001.003.0023.003.005.009.002.002.002.00التسجيل والتوزيع والبيع
7.701.002.004.708.004.001.003.00تكنولوجيا المعلومات واالتصال

مجموع - الدعم 
     -164.581.0022.0021.0032.0056.0821.509.002.00   -1.002.0014.2544.0021.008.70    -255.5390.95             االداري

برنامج رئيسي - المالية ، والعالقات الخارجية 
  واالعالم ، وتقييم البرامج 

   والتدقيق والمراجعة االدارية

8.001.002.002.003.0013.003.004.005.001.00  المالية
4.001.003.005.001.002.001.001.00العالقات الخارجية واالعالم

تقييم البرامج والتدقيق
4.001.002.001.003.002.001.00  والمراجعة االدارية

مجموع - المالية والعالقات الخارجية
  واالعالم وتقييم البرامج والتدقيق

     -     -       -       -4.006.008.003.00     -21.00   -3.002.007.003.001.00    -    -37.0016.00  والمراجعة االدارية 

برنامج رئيسي - برنامج االيكاو العالمي 
     -     -       -3.003.00       -4.00       -     -10.00   -1.00       -1.008.00      -    -    -20.0010.00  لتدقيق مراقبة السالمة الجوية

622.33270.531.004.0016.0042.55141.2842.0023.70351.803.0040.0041.3081.0094.0863.8220.005.003.60المجموع الكلى

* يجوز لألمين العام أن يعدل جدول الوظائف حسب االقتضاء.



هيكل األمانة العامة لاليكاو 

خط المسؤولية 

خط المسؤولية لألمور التى تتعلق بالسياســة

األمين العام 

قسم تدقيق 
أمن الطيران 

٢٠٠٤ مايو  ١في   

٦المستند   

قسم االتصاالت 
والمالحة واالستطالع 

قسم
االرصاد الجوية 

قسم تدقيق 
مراقبة السالمة 

قسم العمليات 
وصالحية الطائرات 

ترينير
الوحدة المركزية 

وحدة المساعدات 
السمعية البصرية 

قسم
اجازة العاملين والتدريب  

قسم
ادارة الحركة الجوية  

قسم التحقيق فى  
الحوادث ومنع وقوعها  

قسم المطارات والطرق  
الجوية والمساعدات األرضـية 

وحدة 
لرسومات   ا

وحدة 
معلومات الطيران 

قسم معلومات 
وخرائط الطيران 

قسم
طب الطيران 

نائــب     
المدير  

ادارة
المالحة الجوية 

قسم
السياسات االقتصادية 

قسم
االحصاء   

قسم التنبؤ 
والتخطيط االقتصادى 

قسم ادارة المطارات  
وتسهيالت الطريق 

قسم
التمويل المشترك 

وحدة البيئة 

نائــب     
المديــر    

وحدة الدعم  

وحدة التطوير  

وحدة المساعدة  
لمراقبة       وا

قسم
أمن الطيران  

قسم
لتسهيالت      ا

فرع أمن الطيران  
والتسهيالت      

ادارة
النقل الجوى 

قسم العمليات الميدانية  
أوروبا والشرق األوسط  

قسم العمليات الميدانية  
أفريقيا  

قسم العمليات الميدانية  
األمريكتان   

قسم العمليات الميدانية  
آسيا والمحيط الهادئ  

وحدة 
المنح التدريبية 

قسم اعداد 
لمشروعات    ا

وحدة التوظيف 
الميدانى   

وحدة ادارة 
الموظفين الميدانيين 

قسم شؤون 
الموظفين الميدانيين 

وحدة 
المشتريات  

وحدة الدعم الفنى  
للمشتريات 

قسم المشتريات 
الميدانية    

قسم مشتريات 
البرنامج العادي 

نائب   
ـر     المدـي

وحدة الميزانية 
لبرنامجية     ا

ادارة
التعاون الفنى 

وحدة الضمان 
االجتماعي والرعاية 

قسم خدمات 
شؤون الموظفين 

قسم التوظيف 
والمالك والدراسات 

فرع  
شؤون الموظفين  

وحدة الخدمات 
لعامة    ا

قسم المؤتمرات 
والخدمات المكتبية 

وحدة السجالت 
واالتصاالت  

وحدة بيع 
لمطبوعات     ا

وحدة التوزيع 
الداخلى   

وحدة التوزيع 
لخارجى    ا

قسم التسجيل 
ـع  والتوزيع والبـي

قسم تكنولوجيا 
المعلومات واالتصال  

سكرتارية الجمعية العمومية  
والمجلس   

الشبكة  
والمكتبة والمحفوظات 

وحدة 
التحرير  

قسم اللغة 
االنجليزية والنشر 

وحدة 
التحرير  

وحدة معالجة 
لنصوص    ا

القسم  
لفرنسى   ا

وحدة 
التحرير  

وحدة معالجة 
لنصوص    ا

القسم  
االسبانى 

وحدة 
التحرير  

وحدة معالجة 
لنصوص    ا

القسم  
الروسى 

وحدة 
التحرير  

وحدة معالجة 
لنصوص    ا

القسم  
العربى 

القسم  
الصينى  

قسم الترجمة 
الفورية   

قسم المصطلحات 
والمراجع والوثائق 

مراقبة   
الوثائق 

وحدة 
االنتاج  

وحدة 
الجمع   

وحدة 
التوضيب  

قســـم
لطباعـــة     ا

فرع  
اللغات والنشر 

ادارة
الشؤون االدارية والخدمات  

االدارة
القانونية      

قســم
الحسابات  

قسم
الخدمات المالية 

مكتـــب 
الشؤون االقليمية 

فرع  
الشؤون المالية 

مكتب العالقات الخارجية  
واالعالم 

مكتب تقييم البرامج والتدقيق   
والمراجعة االدارية 

مكتب آسيا والمحيط الهادئ   
بانكوك 

مكتب أفريقيا الشرقية والجنوبية   
نيروبى

مكتب أوروبا وشمال االطلنطى   
باريس

مكتب الشرق األوسط  
لقاهرة   ا

مكتب أمريكا الشمالية والوسطى   
لمكسيك      - والكاريبى   ا

مكتب أمريكا الجنوبية  
ليما 

مكتب أفريقيا الغربية والوسطى   
داكار 

مكتب 
األمين العام 



 - 12 - EXHIBIT 7 

 

 ٧المستند 

 معجم المصطلحات

 الميزانية العادية

يـرادات  االمقررة و الشتراكات  العتمادات تمول با  ها السلطة التشريعية بالمنظمة ا    الميزانية التي تشمل األنشطة التي خصصت ل      
 .خرىاألمصادر التي تمول من  وهي أنشطة مستقلة عن األنشطة ال،خرىاأل

 انخفاض التكاليفأو ارتفاع 

 ،االرتفاع أو االنخفاض الذي يحدث في تكاليف أحد البنود في سنة الميزانية بسبب تغير التكاليف واألسعار وأسـعار الصـرف                   
 .ويجعلها مختلفة باالرتفاع أو االنخفاض عن تكاليف سنة الميزانية السابقة

 النتائج المتوقعة

 . المعـدل بالقيمة أو   بأو  بمعيار كمي أو نوعي      ا، ويعبر عنه  النهائيالتي تعود على المنتفع     فوائد  المتوخاة، وهي تشمل ال   ج  ئانتال
 . وتؤدي الى تحقيق هدف ماللنواتج التي تتحقق،  ةالمباشراآلثار التبعية والنتائج هي 

 موارد من خارج الميزانية

 . ر موارد الميزانية العادية غي،جميع الموارد التي تديرها المنظمة

 البرنامج الرئيسي

 . المنظمة لبلوغ هدف محدد أو أكثرتؤديها رئيسية وظيفة 

 وجه االنفاق

 . تصنيف المصروفات حسب طبيعة المواد والخدمات المعنية

 الهدف

 ،مـراد تحقيقـه   الجمـالي   اال نجازاالالميزانية البرنامجية   سياق  في  يعني  المصطلح  وهذا   . الشيء المراد تحقيقه أو المستهدف    
يمكـن تحقيـق     و . مدة زمنيـة محـددة    في غضون   نهائيين محددين   منتفعين   ويهدف الى تلبية احتياجات      ،ويشمل عملية تغيير  

 .بانجاز نتائج معينةاألهداف 
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 الناتج

 . النهائيللمنتفع برنامج أو برنامج فرعي أي ا ميقدمهاللذين  أو الخدمة النهائية  النهائيالمنتج

 مؤشر األداء

 ويتطابق مؤشر األداء بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع النتـائج المتوقعـة   . النتائج المتوقعةانجاز سمة أو صفة لقياس مدى      
 .األداءمؤشر يطبق عليها التي 

 البرنامج

 .مجموعة من األنشطة موجهة لبلوغ هدف محدد أو أكثر )أ

 .الرئيسي في بلوغ هدف أو أهداف ذلك البرنامج البرنامج الرئيسي يسهمهيكل أول تفرع من  )ب

 عنصر البرنامج

 وهـو أول تفـرع مـن        . )مشروع أو نشاط محدود الزمن أو نشاط متواصل له ناتج ملموس          (البرنامج  هيكل  أصغر مكونات   
 . البرنامج الفرعي يسهم في بلوغ هدف أو أهداف ذلك البرنامج الفرعي

 نقصان البرنامجأو زيادة 

 .ادة أو نقصان حجم أنشطة البرنامجي الموارد ينشأ من زيأي تغير ف

 البرنامج العادي

 . أنشطة المنظمة التي تمول من الميزانية العادية

 )فئات األنشطة(البرنامج العادي 

  المنظمة وسياستهاادارة
 . سياستهاتنفيذيا وتضع المنظمة تدير الوحدات التنظيمية التي 

 البرامج
 . برنامجكل األولى توفير النواتج المباشرة الضرورية لتحقيق أهداف وظيفتها لتي تعتبر الوحدات التنظيمية ا
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 دعم البرامج
 . وتقييم برامج المنظمةتنفيذ وصياغة واستحداث الوحدات التنظيمية التي تعتبر مهمتها األولى دعم 

 ادارة المنظمة
 . مكانتهاالمنظمة وة هوياألولى الحفاظ على تعد وظيفتها الوحدات التنظيمية التي 

 البرنامج الفرعي
 . البرنامج يسهم في بلوغ هدف أو أهداف ذلك البرنامجهيكل  تفرع من لأو

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
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 ٨المستند 
 قائمة االختصارات

 
AN المالحة الجوية 

 AGA المطارات والطرق الجوية والمساعدات األرضية 
 AIG وقوعها الحوادث ومنع يالتحقيق ف 
 AIS/MAP خدمات معلومات الطيران وخرائط الطيران 
 ATM ادارة الحركة الجوية 
 CNS االتصاالت والمالحة واالستطالع 
 MED طب الطيران 
 MET األرصاد الجوية ألغراض الطيران 
 OPS/AIR صالحية الطائرات للطيران/عمليات الطائرات 
 PEL/TRG اجازة العاملين وتدريبهم 

 
AT يالنقل الجو 

 ECP ياسة االقتصاديةالس 
 FEP يالتنبؤ والتخطيط االقتصاد 
 ARFM ادارة تجهيزات المطارات والطرق الجوية 
 JF التمويل المشترك 
 ENV حماية البيئة 
 STA  االحصاءات 
 FAL التسهيالت 
 AVSEC أمن الطيران 
 USAP البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران 

 
LE الشؤون القانونية 

WACAF لغربية والوسطىأفريقيا ا 
APAC آسيا والمحيط الهادئ 
ESAF أفريقيا الشرقية والجنوبية 

EUR/NAT يطنلطأوروبا وشمال األ 
MID الشرق األوسط 

NACC يأمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والكاريب 
SAM أمريكا الجنوبية 

 



 - 16 - EXHIBIT 8 

AD الشؤون االدارية والخدمات 

 ACS أمانة الجمعية العمومية والمجلس 

 WLA النترنت والمكتبة والمحفوظاتا 

 PER شؤون العاملين 

 LPB اللغات والنشر 
  DOC مراقبة الوثائق 
  TRD المصطلحات والمراجع والوثائق 
  INT الترجمة الفورية 
  EPS اللغة االنجليزية والمطبوعات 
  FR يالقسم الفرنس 
  SP يالقسم االسبان 
  RU يالقسم الروس 
  AR يالقسم العرب 
  CH يالقسم الصين 
  INP  الطباعةقسم 

 
 COS خدمات المؤتمرات والمكاتب 
 RDS التسجيل والتوزيع والمبيعات 
 ICT تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 
FIN المالية 

EPO العالقات الخارجية واالعالم 
EAO تقييم البرامج والتدقيق والمراجعة االدارية 

TC يالتعاون الفن 
USOAP المي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية البرنامج الع 

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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 ٩ المستند
 ١قائمة الوثائق

 رقم الوثيقة  العنوان
   

   المالحة الجوية

 الملحق األول  )٢٠٠١ –الطبعة التاسعة (اجازة العاملين 

 الملحق الثاني  )١٩٩٠ –الطبعة التاسعة (قواعد الجو 

 الملحق الثالث  )٢٠٠١ – عشرة الرابعةالطبعة (جوية الدولية خدمة األرصاد الجوية للمالحة ال

 *الملحق الرابع  )٢٠٠١ – العاشرةالطبعة (خرائط الطيران 
  وحدات القياس الواجب استعمالها في العمليات الجوية واألرضية

 )١٩٧٩ –الطبعة الرابعة (

 الملحق الخامس 

 الملحق السادس  تشغيل الطائرات

 الجزء األول  )٢٠٠١ – الثامنةالطبعة ( الطائرات -لتجاري الدولي النقل الجوى ا

 الجزء الثاني  )١٩٩٨ –الطبعة السادسة ( الطائرات -الطيران العام الدولي 

 الجزء الثالث  )٢٠٠١ – الخامسةالطبعة ( طائرات الهليكوبتر -العمليات الدولية 

 الملحق السابع  )٢٠٠٣ – الخامسةالطبعة (عالمات جنسية وتسجيل الطائرات 

 الملحق الثامن  )٢٠٠١ –الطبعة التاسعة (صالحية الطائرات للطيران 

 الملحق العاشر  اتصاالت الطيران

 المجلد األول  )١٩٩٦ -الطبعة الخامسة (المساعدات المالحية الالسلكية 

  الجوية  المالحة خدماتاجراءات االتصال بما فيها االجراءات التي لها صفة اجراءات
 )١٩٩٥ –الطبعة الخامسة (

 المجلد الثاني 

 المجلد الثالث  نظم االتصاالت

 الجزء األول  )١٩٩٥ -الطبعة األولى ( م االتصال بالبيانات الرقمية نظ

 الجزء الثاني  )١٩٩٥ -الطبعة األولى ( نظم االتصاالت الصوتية 

 المجلد الرابع  )١٩٩٨ –نية الطبعة الثا( التصادم ينظم رادار االستطالع وتفاد

 المجلد الخامس  )١٩٩٦ -الطبعة األولى (استخدام طيف الترددات الالسلكية المخصصة للطيران 

 الملحق الحادي عشر  )٢٠٠١ -عشرة الثالثة الطبعة (خدمات الحركة الجوية 

 الملحق الثاني عشر  )٢٠٠٤  -الثامنة الطبعة (البحث واالنقاذ 

                                                        
تبين حالـة   المستند  في هذا   الواردة   ويالحظ أن المعلومات      .لتعديالت واعادة الطبع  راجع كتالوج مطبوعات االيكاو لالطالع على المعلومات التي تتعلق با          ١

 .٣٠/٦/٢٠٠٤الوثائق في 
 . طبعة جديدة قيد االعداد أووثيقة جديدة *
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 رقم الوثيقة  العنوان
   

 الملحق الثالث عشر  )٢٠٠١ –التاسعة الطبعة (ادث ووقائع الطائرات التحقيق في حو

 الملحق الرابع عشر  المطارات

 *المجلد األول  )١٩٩٩ -الطبعة الثالثة (تصميم المطارات وتشغيلها 

 المجلد الثاني  )١٩٩٥ -الطبعة الثانية (مطارات الهليكوبتر 

 الملحق الخامس عشر  )٢٠٠٣ -ة الحادية عشرالطبعة (خدمات معلومات الطيران 

 الملحق السادس عشر  حمايـة البيئـة

 المجلد األول  )١٩٩٣ -الطبعة الثالثة (ضوضاء الطائرات 

 المجلد الثاني  )١٩٩٣ -الطبعة الثانية (عوادم محركات الطائرات 

 ن عشرالملحق الثام  )٢٠٠١ – الثالثةالطبعة (النقل اآلمن للبضائع الخطرة بطريق الجو 

 ) PANS-ATM(  الحركة الجويةادارة -اجراءات خدمات المالحة الجوية 
 )٢٠٠١ - عشرة الرابعةالطبعة (

 Doc 4444 

 PANS-OPS(  Doc 8168( تشغيل الطائرات -اجراءات خدمات المالحة الجوية 

 المجلد األول  )١٩٩٣ -الطبعة الرابعة (اجراءات الطيران 

 المجلد الثاني  )١٩٩٣ -الطبعة الرابعة (صري واآللي وضع اجراءات الطيران الب

) PANS-ABC(  االختصارات والرموز المستعملة في االيكاو-اجراءات خدمات المالحة الجوية 
 )١٩٩٩ -الطبعة الخامسة (

 Doc 8400 

Doc 6920  )١٩٧٠ -الطبعة الرابعة (دليل التحقيق في حوادث الطائرات 
* 

 Doc 7030  )١٩٨٧ -الطبعة الرابعة (الضافية االجراءات االقليمية ا

 Doc 7192  )١٩٨٥ - ١٩٧٥الطبعة األولى ) ( أجزاء٦(دليل التدريب 

   B-5الجزء  )١٩٨٥ -الطبعة األولى ( المجلدان األول والثاني ،دورة متكاملة للطيارين التجاريين

 D-1 الجزء   )٢٠٠٣ –لثانية الطبعة ا() للفنيين والمهندسين والميكانيكيين(صيانة الطائرات 
 D-3 الجزء   )١٩٩٨ –الطبعة الثانية ( الطائرات يمرحلو عمليات الطيران يدليل التدريب لمسؤول

 E-1 الجزء   )١٩٩٦ -الطبعة الثانية (دليل تدريب المضيفين على السالمة 

  F-1الجزء   )٢٠٠٢ –األولى الطبعة  (األرصاد الجوية لمراقبي الحركة الجوية والطيارين

 Doc 7383  )٢٠٠٤  -الثانية والتسعون الطبعة (خدمات المعلومات المالحية التي تقدمها الدول 

 Doc 7474  )٢٠٠٠ -الطبعة السابعة والعشرون (خطة المالحة الجوية االقليمية ألفريقيا والمحيط الهندي 

   )٢٠٠٣ –الطبعة األولى (المجلد األول 

   )٢٠٠٣ –عة األولى الطب(المجلد الثاني 

                                                        
 . طبعة جديدة قيد االعداد أووثيقة جديدة *
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 رقم الوثيقة  العنوان
   

 -الطبعـة الثالثـة     )) ( قدم ٢٦٢ ٥٠٠( كيلومترا   ٨٠الموسع حتى   ( القياسي   يدليل الغالف الجو  
١٩٩٣( 

 Doc 7488 

 Doc 7754  )١٩٩٨ -الطبعة الرابعة والعشرون (خطة المالحة الجوية االقليمية ألوروبا 

   )٢٠٠١ –الطبعة األولى (المجلد األول 

   )٢٠٠١ –الطبعة الثانية (المجلد الثاني 

 Doc 7910  )٢٠٠٤ - ١١٢الطبعة (رموز الموقع 

 Doc 8071  دليل اختبار المساعدات الالسلكية للمالحة

   )٢٠٠٠ –الطبعة الرابعة (الجزء األول 
   )٢٠٠١ –الطبعة األولى ( *الجزء الثاني

   )١٩٩٨ -الطبعة األولى * (الجزء الثالث
 Doc 8126  )٢٠٠٣  -السادسة الطبعة (مات المالحية دليل خدمات المعلو

 Doc 8259  )١٩٩١ -الطبعة الخامسة (دليل تخطيط وهندسة شبكة اتصاالت الطيران الثابتة 

 دليل اجراءات التفتيش والترخيص والمعاينة المستمرة في مجال العمليات 
 )١٩٩٥ –الطبعة الرابعة (

 Doc 8335 

  تشغيل الطائرات ولسلطات المالحة الجوية ولخدمات الطيراناألسماء المعينة لوكاالت
 )٢٠٠٤ – ١٢٨الطبعة (

 Doc 8585 

 Doc 8643 *  )٢٠٠٤  -  الثانية والثالثونالطبعة(ء المعينة لطرز الطائرات األسما

 * Doc 8697  )١٩٨٧ -الطبعة الثانية (دليل خرائط الطيران 

 Doc 8733 *  ي وأمريكا الجنوبية خطة المالحة الجوية االقليمية للكاريب

   )٢٠٠٠ –الطبعة األولى ( خطة المالحة الجوية األساسية –المجلد األول 
   )٢٠٠٠ –الطبعة األولى ( وثيقة التسهيالت وتنفيذ الخدمات –المجلد الثاني 

 خطة المالحة الجوية االقليمية لشمال األطلنطي وأمريكا الشمالية والمحيط الهادئ 
 )١٩٩٠ -بعة الثالثة عشرة الط(

 Doc 8755 

 * Doc 8896  )١٩٩٧ -الطبعة الخامسة (دليل أساليب األرصاد الجوية للطيران 

 * Doc 8984  )١٩٨٥ -الطبعة الثانية (دليل طب الطيران المدني 

 Doc 8937  دليل خدمات المطارات
 لالجزء األو  )١٩٩٠ -الطبعة الثالثة (االنقاذ واطفاء الحريق 

 الجزء الثاني  )٢٠٠٢  - الرابعةالطبعة (حالة أسطح المساحات المرصوفة 

 الجزء الثالث  )١٩٩١ -الطبعة الثالثة (مكافحة الطيور وخفض أعدادها 

                                                        
 . طبعة جديدة قيد االعداد أووثيقة جديدة *
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 رقم الوثيقة  العنوان
   

 الجزء الخامس  )١٩٩٦ -الطبعة الثالثة (ازاحة الطائرات المعطلة 

 الجزء السادس  )١٩٨٣ -الطبعة الثانية (الخلوص من العوائق 

 الجزء السابع  )١٩٩١ -الطبعة الثانية (تخطيط التصدي لحاالت الطوارئ 

 الجزء الثامن  )١٩٨٣ -الطبعة األولى (الخدمات التشغيلية في المطارات 

 الجزء التاسع  )١٩٨٤ -الطبعة األولى (أساليب صيانة المطارات 

 Doc 9150  )١٩٩١ -انية الطبعة الث) (STOL(دليل مطارات الطائرات قصيرة االقالع والهبوط 

 * Doc 9156  )١٩٨٧ -الطبعة الثانية (دليل االبالغ عن الحوادث والوقائع 

 Doc 9157  دليل تصميم المطارات

 * الجزء األول  )١٩٨٤ -الطبعة الثانية (المدارج 
 * الجزء الثاني  )١٩٩١ -الطبعة الثالثة ( وساحات االنتظار ،الممرات وساحات وقوف الطائرات

 الجزء الثالث  )١٩٨٣ -الطبعة الثانية (المناطق المرصوفة 
 الجزء الرابع  )٢٠٠٤  - الرابعةالطبعة (المساعدات البصرية 

 الجزء الخامس  )١٩٨٣ -الطبعة األولى (النظم الكهربائية 
 * الجزء السادس   نكسارالقابلية ا

 Doc 9184  دليل تخطيط المطارات
 الجزء األول  )١٩٨٧ -بعة الثانية الط(التخطيط العام 

 الجزء الثاني  )٢٠٠٢  -الثالثة الطبعة (استعماالت األراضي ورصد البيئة 
 الجزء الثالث  )١٩٨٣ -الطبعة األولى (خدمات البناء / ارشادات للخبراء االستشاريين 

 Doc 9261  )١٩٩٥ -الطبعة الثالثة (دليل مطارات الهليكوبتر 
 Doc 9274  )١٩٨٠ – األولىالطبعة (نموذج خطر التصادم لعمليات جهاز الهبوط اآللي دليل استعمال 

 * Doc 9284  )٢٠٠٤-٢٠٠٣طبعة ( للبضائع الخطرة بطريق الجو اآلمنتعليمات فنية للنقل 
 * Doc 9284  )٢٠٠٤-٢٠٠٣طبعة (لتعليمات الفنية لاضافة 

 Doc 9328  )٢٠٠٠ -الطبعة الثانية (غ عنها دليل رصد مدى الرؤية على المدرج وأساليب االبال
 Doc 9332  )١٩٨٩ -الطبعة الثالثة () IBIS( دليل نظام االيكاو لالبالغ عن صدمات الطيور

 * Doc 9365  )١٩٩١ –الطبعة الثانية (جميع األحوال الجوية دليل العمليات في 

  Doc 9368  )٢٠٠٢ – الثانيةالطبعة (دليل وضع اجراءات الطيران اآللي 

                                                        
 .عداد طبعة جديدة قيد االأووثيقة جديدة  *
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 Doc 9371  )١٩٨٦ -الطبعة الثانية (وعكس االتجاه واجراءات المطار دليل نماذج اجراءات االنتظار 

  ٤ ورقم ٣ ورقم ٢ ورقم ١ الكتاب رقم –برنامج التدريب بشأن البضائع الخطرة 
 )١٩٩٣ -الطبعة الثالثة (

 Doc 9375 * 

 * Doc 9376  )١٩٩٧ -الطبعة الثانية (تحضير دليل العمليات 
  وخدمات األرصاد الجوية ألغراض الطيران يدليل التنسيق بين خدمات النقل الجو

 )٢٠٠١ –الطبعة الثانية (

 Doc 9377 

 * Doc 9379  )١٩٨٣ –الطبعة األولى (دليل اجراءات انشاء وادارة نظام حكومي الجازة العاملين 

 ات الطيران واستمرار صالحية الطائرات دليل األنظمة النموذجية للمراقبة الوطنية لعملي

 )١٩٨٧ –الطبعة الثانية (
 Doc 9388 

 Doc 9401  )١٩٨٣ –الطبعة األولى (دليل انشاء وتشغيل مراكز التدريب على الطيران 

 Doc 9408  )١٩٨٤ –الطبعة األولى  (األشغال الجويةدليل 

 * Doc 9422  )١٩٨٤ –الطبعة األولى (الحوادث منع وقوع دليل 

 * Doc 9426  )١٩٨٤ –) مؤقتة(الطبعة األولى (دليل تخطيط خدمات الحركة الجوية 

 Doc 9432  )١٩٩٠ –الطبعة الثانية (دليل الهاتف الالسلكي 
 Doc 9433  )١٩٩٠ –الطبعة الثانية (دليل اعتراض الطائرات المدنية 

 Doc 9476  )١٩٨٦ -ألولى الطبعة ا(دليل االرشادات ونظم المراقبة للحركة على السطح 

 ارشادات التصدي للطوارئ عند حدوث وقائع للطائرات التي تنقل بضائع خطرة 
 )٢٠٠٤-٢٠٠٣طبعة (

 Doc 9481 * 

تم تحديثها  ) (٢٠٠٤ –ة  لثالطبعة الثا  (الطائراتترخيص ضوضاء   جراءات  الفني  البيئي  الدليل  ال
موقـع  لوضعها على   ) ٢٠٠٤ فبراير(ي مجال الطيران     للجنة حماية البيئة ف    السادساالجتماع  في  

 ) في شبكة االنترنتااليكاو

 Doc 9501 * 

 Doc 9516  )١٩٩١ –الطبعة األولى (ارشاد بشأن تحضير دليل الطيارين لقيادة الطائرات الخفيفة 
دليل اجراءات السالمة المتعلقة باألنشطة العسكرية التي يحتمل أن تشكل خطـرا علـى رحـالت        

 )١٩٩٠ -الطبعة األولى (لطائرات المدنية ا

 Doc 9554 

                                                        
 . طبعة جديدة قيد االعدادأووثيقة جديدة  *
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 FL 290بين مستوى الطيـران  )  قدم١٠٠٠( متر ٣٠٠دليل تطبيق الفصل الرأسـي بحـد أدنى 
 )٢٠٠٢ - الثانيةالطبعة  (FL 410ومستوى الطيران 

 Doc 9574 

 Doc 9613  )١٩٩٩ -الطبعة الثانية ) (RNP(دليل األداء المالحي المطلوب 
 Doc 9625 *   )٢٠٠٣ – الثانيةالطبعة (ليل معايير قبول محاكيات الطيران د

 Doc 9634  )١٩٩٥ -طبعة تجريبية (خطة المالحة الجوية االقليمية لشمال األطلنطي 

 Doc 9635  )١٩٩٥ -طبعة تجريبية (وثيقة تنفيذ التجهيزات والخدمات في اقليم شمال األطلنطي 

 يد ومنع تكونه على الطائرات في أرض المطار دليل عمليات اذابة الجل
 )٢٠٠٠ -الطبعة الثانية (

 Doc 9640 

 دليل العمليات المتزامنة على المدارج المتوازية أو شبه المتوازية المجهزة للطيران اآللي 
 )٢٠٠٤ –الطبعة األولى (

 Doc 9643 

موقـع  موجودة اآلن على ) (١٩٩٥ -الطبعة األولى ( عن انبعاثات الطائرات قاعدة بيانات االيكاو 
 )على االنترنت" لجنة حماية البيئة في مجال الطيران "

 Doc 9646 * 

 دليل منع االستعمال الخطر للمواد المؤثرة في العقل في قطاع الطيران 
 )١٩٩٥ -الطبعة األولى (

 Doc 9654 

 Doc 9673  )١٩٩٦ – األولىالطبعة (خطة المالحة الجوية االقليمية آلسيا والمحيط الهادئ 

 Doc 9674  )٢٠٠٢  -الثانية الطبعة  (١٩٨٤دليل النظام الجيوديسي العالمي لعام 

دليل االيكاو والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية بشأن تقديم خدمة األرصاد الجوية الى العمليـات              
 )١٩٩٦ -الطبعة األولى (الدولية لطائرات الهليكوبتر 

 Doc 9680 

 Doc 9683  )١٩٩٨  -الطبعة األولى (ريب للعوامل البشرية دليل التد

 * Doc 9684  )١٩٩٨ –الطبعة الثانية (دليل نظم الرادار الباحث الثانوي 

 * Doc 9688  )١٩٩٧ –الطبعة األولى ) (S(دليل بشأن الخدمات المحددة للرادار المشغل بالطريقة 

 Doc 9689  )١٩٩٨ –الطبعة األولى (دنى للفصل دليل طرق تخطيط المجال الجوي لتحديد الحد األ

 دليل اصدار التحذيرات من الرماد البركاني والنفايات النووية والسحاب الكيميائي السام 
 )٢٠٠١ -الطبعة األولى(

 Doc 9691  

  Doc 9694  )١٩٩٩ –الطبعة األولى (دليل تطبيقات وصلة البيانات في خدمات الحركة الجوية 

                                                        
 . طبعة جديدة قيد االعدادأووثيقة جديدة  *
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 * Doc 9705  )١٩٩٩ –الطبعة الثانية (ود الفنية لشبكة اتصاالت الطيران دليل البن

 Doc 9708  )١٩٩٩ –الطبعة األولى ( منطقة الشرق األوسط –خطة المالحة الجوية 

دليل بشأن اشتراطات مجال الذبذبة للطيران المدني بما في ذلك بيان بسياسات االيكـاو المعتمـدة              
 )٢٠٠٠ –الطبعة الثانية (

 Doc 9718 * 

 Doc 9731  الجو والبحرالدولي في دليل بشأن البحث واالنقاذ 

   )١٩٩٨ –الطبعة األولى  ( التنظيم واالدارة–المجلد األول 
   )١٩٩٩ – األولىالطبعة  ( تنسيق المهام–المجلد الثاني 
   )١٩٩٨ –األولى الطبعة  ( التجهيزات المتحركة–المجلد الثالث 
 Doc 9734  السالمةدليل مراقبة 

   )١٩٩٩ –الطبعة األولى ( وضع وادارة نظام مراقبة السالمة في الدولة –الجزء أ 
 Doc 9739   )٢٠٠٠ –الطبعة األولى (دليل شامل بشأن شبكة اتصاالت الطيران 

 Doc 9741  )٢٠٠٠ –الطبعة األولى (دليل بشأن وصلة البيانات باستخدام الترددات العالية 

 ادارة الحركة الجوية / لمالحة الجوية العالمية لنظم االتصاالت والمالحة واالستطالعخطة ا
 ) ٢٠٠٢ –الثانية الطبعة (

 Doc 9750  

 Doc 9758  دليل ارشادات العامل البشري ألنظمة ادارة الحركة الجوية

 * Doc 9760  )٢٠٠١الطبعة األولى ـ (دليل صالحية الطائرات للطيران 
    التنظيم واالجراءات–ول المجلد األ

    ترخيص التصميم واستمرار صالحية الطائرات للطيران –المجلد الثاني 

 Doc 9774  )٢٠٠١الطبعة األولى ـ (دليل اصدار تراخيص المطارات 

 * Doc 9756  دليل التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات
  ولالجزء األ  )٢٠٠٠ –الطبعة األولى  (التنظيم والتخطيط

 الجزء الثاني  االجراءات وقوائم التحقق
 الجزء الثالث  التحقيق
 الجزء الرابع  )٢٠٠٣ –الطبعة األولى  (االبالغ

 Doc 9735  )٢٠٠٠ –الطبعة األولى  (دليل تدقيق مراقبة السالمة الجوية

 Doc 9776  )٢(الترددات العالية جدا بالطريقة المستخدمة على الرقمية دليل وصلة البيانات 

                                                        
 . طبعة جديدة قيد االعدادأووثيقة جديدة  *
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 Doc 9804   أرض لخدمات الحركة الجوية–دليل توصيل وارسال االشارات الصوتية أرض 

 *وثيقة جديدة   )٤(باستخدام الترددات العالية جدا بالطريقة الرقمية دليل وصلة البيانات 

 Doc 9805  )٣(الترددات العالية جدا بالطريقة المستخدمة على الرقمية دليل وصلة البيانات 

 Doc 9808  )٢٠٠٢ –الطبعة األولى (العوامل البشرية في عمليات أمن الطيران المدني 

 *وثيقة جديدة   دليل األداء المالحي المطلوب لعمليات االقتراب والهبوط والمغادرة

 Doc 9824  )٢٠٠٣ –الطبعة األولى  (خطوط توجيهية بشأن العوامل البشرية في صيانة الطائرات

 Doc 9803  )٢٠٠٢ –الطبعة األولى  (يق السالمة التشغيلية للخطوطدليل تدق

 Doc 9806  )٢٠٠٢ –الطبعة األولى  (خطوط توجيهية بشأن العوامل البشرية في عمليات تدقيق السالمة الجوية

 Doc 9829  ارشادات بشأن النهج المتوازن للسيطرة على ضوضاء الطائرات

 Doc 9830  )٢٠٠٤ –الطبعة األولى (راقبة التحركات على األرض دليل النظم المتقدمة لتوجيه وم

  *Doc 9835  دليل تنفيذ شروط اتقان اللغة

 *وثيقة جديدة   دليل النظم التلقائية لرصد األحوال الجوية في المطارات

 *وثيقة جديدة   دليل ادارة السالمة لخدمات الحركة الجوية

يلية لوكاالت الرصد االقليمية بمناسبة استخدام الفصل الرأسـي        دليل االجراءات والممارسات التشغ   
  FL 290فوق مستوى الطيران )  قدم١٠٠٠( متر ٣٠٠بحد أدنى 

 *وثيقة جديدة  

 *وثيقة جديدة   المفهوم التشغيلي الدارة الحركة الجوية العالمية

 * وثيقة جديدة   دليل السالمة على المدارج

 قوانين صالحية الطائرات والتي تستخدمها مختلـف  - القائمة بالخدمة   استمرار صالحية الطائرات  
أو مـا   ( وطرق خدمة الطائرات وتبادل المعلومات بشأن توجيهات لصـالحية الطـائرات             ،الدول

طال والعيوب وسوء   علدول بشأن االبالغ عن معلومات األ     وتفاصيل النظم المستعملة في ا    ) يعادلها
 )٢٠٠٤ – السابعةالطبعة (األداء 

 ** ٩٥الكتاب الدوري  

   

   

   
                                                        

 . طبعة جديدة قيد االعدادأووثيقة جديدة  *
 .وثيقة ستحدث أو تصدر على شكل دليل **



EXHIBIT 9 - 25 - 

 رقم الوثيقة  العنوان
   

 ١٢٦الكتاب الدوري   )١٩٧٥(مواد ارشادية بشأن عمليات طائرات النقل األسرع من الصوت 

المحرز في تخفيض ضوضاء الطائرات النفاثـة دون الصـوتية وفـوق     التكنولوجي  تقييم التقدم   
 )١٩٨١(ية الصوت

 ١٥٧الكتاب الدوري  

 ١٨٥الكتاب الدوري   )١٩٨٦(عانة باألقمار الصناعية ـ نظام كوسباس ـ سارسات البحث واالنقاذ باالست

 **١٨٦الكتاب الدوري   )١٩٨٧(قص الريح 

 ٢٠٥الكتاب الدوري   ) ١٩٨٨(حساب حدود الضوضاء حول المطارات الطريقة الموصى بها ل
* 

 مـوارد مقصـورة القيـادة   ادارة :  تدريب طاقم قيادة الطائرة - ٢ملخص العوامل البشرية العدد   
 )١٩٨٩ (-والتدريب على الطيران على خط محدد 

 ٢١٧الكتاب الدوري  

 -  )٢٠٠٣ (خصائص المطاراتقاعدة بيانات 

 ٢٢٦الكتاب الدوري   االستطالع التابع التلقائي

 ٢٣٢الكتاب الدوري   )٣٢العدد  (١٩٨٥ملخص حوادث الطائرات لعام 

 المالبسات التشغيلية لالستخدام اآللي في مقصورات القيادة التي         -٥ملخص العوامل البشرية العدد     
 )١٩٩٢(تستخدم التكنولوجيا الحديثة 

 ٢٣٤الكتاب الدوري  

 ٢٤٠الكتاب الدوري   )١٩٩٣( التحقيق في العوامل البشرية في الحوادث والوقائع -٧ملخص العوامل البشرية العدد 

 ٢٤١الكتاب الدوري   )١٩٩٣(امل البشرية في مراقبة الحركة الجوية  العو– ٨ملخص العوامل البشرية العدد 

 ٢٤٥الكتاب الدوري   )٣٣العدد  (١٩٨٦ملخص حوادث الطائرات لعام 

 ٢٤٧الكتاب الدوري   )١٩٩٣( العوامل البشرية واالدارة والتنظيم - ١٠ملخص العوامل البشرية العدد 

 البشـرية فـي نظـم االتصـاالت والمالحـة            العوامـل  - ١١ملخص العوامل البشرية العـدد      
 )١٩٩٤(ادارة الحركة الجوية /واالستطالع

 ٢٤٩الكتاب الدوري  

 ٢٥٣الكتاب الدوري    العوامل البشرية في صيانة الطائرات والتفتيش عليها- ١٢ملخص العوامل البشرية العدد 

 ٢٥٩الكتاب الدوري   )٣٤العدد  (١٩٨٧ملخص حوادث الطائرات لعام 

 ٢٦٠الكتاب الدوري   )٣٥العدد  (١٩٨٨لخص حوادث الطائرات لعام م

 ٢٦١الكتاب الدوري    الثابتةدليل التخطيط للتطوير التدريجي للقسم الخاص بتبادل البيانات من خدمة معلومات الطيران

   

                                                        
 . طبعة جديدة قيد االعدادأووثيقة جديدة  *

 .ة ستحدث أو تصدر على شكل دليلوثيق **
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 ٢٦٢الكتاب الدوري   )٣٦العدد  (١٩٨٩ملخص حوادث الطائرات لعام 

 ٢٦٣الكتاب الدوري   )٣٧العدد  (١٩٩٠عام ملخص حوادث الطائرات ل

 **٢٦٧الكتاب الدوري   خطوط توجيهية للعمل بالنظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية

 *٢٧٦الكتاب الدوري   ١٩٩٨ – احصاءات سنوية -) ADREP(االبالغ عن الحوادث والوقائع 

عة لاليكاو بشأن البرنامج العالمي لتدقيق  اجراءات الندوة الراب– ١٤ العدد ،ملخص العوامل البشرية
 )١٩٩٩ ابريل ، شيلي،سانتياغو(مراقبة السالمة والعوامل البشرية 

 ٢٧٧الكتاب الدوري  

 ٢٨٢ري والكتاب الد  )١٩٩٩(االحصاءات السنوية عن الحوادث والوقائع المبلغ عنها 

 ٢٨٥دوري الكتاب ال  حايا حوادث الطائرات وأسرهمضارشادات بشأن مساعدة 

 ٢٨٩الكتاب الدوري   )٢٠٠٠(االحصاءات السنوية عن الحوادث والوقائع المبلغ عنها 

 ٢٩٠الكتاب الدوري   )٣٨العدد  (١٩٩١ملخص حوادث الطائرات في عام 

 ٢٩٤الكتاب الدوري   )٢٠٠١(االحصاءات السنوية عن الحوادث والوقائع المبلغ عنها 

 ٢٩٦الكتاب الدوري   )٣٩العدد  (١٩٩١عام ملخص حوادث الطائرات في 

 ٢٩٧الكتاب الدوري   )٢٠٠٢(االحصاءات السنوية عن الحوادث والوقائع المبلغ عنها 

 ٢٩٨الكتاب الدوري   ارشادات لتدريب محققي حوادث الطائرات

 ٣٠٠لدوري الكتاب ا  )٢٠٠٣( وسالمة مقصورة القيادة – العوامل البشرية – ١٥ملخص العوامل البشرية، العدد 

 ٣٠٢الكتاب الدوري   )٢٠٠٤( عوامل تعدد الثقافات في مجال السالمة الجوية – ١٦ملخص العوامل البشرية، العدد 

 ٣٠٣الكتاب الدوري   )٢٠٠٤(الفرص التشغيلية لتقليل استخدام الوقود وخفض انبعاثات المحركات 

 ٣٠٥تاب الدوري الك  تشغيل الطائرات الجديدة األكبر في المطارات الراهنة

                                                        
 .وثيقة جديدة أو طبعة جديدة قيد االعداد *

 .وثيقة ستحدث أو تصدر على شكل دليل **
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 النقل الجوي

 الملحق التاسع  )٢٠٠٢ - الحادية عشرةالطبعة (التسهيالت 

 - ، والمجلـد الثـاني    )١٩٩٣ –الطبعة الثالثة   ( ضوضاء الطائرات    –حماية البيئة، المجلد األول     
 )١٩٩٣ – ةالطبعة الثاني(الطائرات محركات انبعاثات 

 الملحق السادس عشر 

 الملحق السابع عشر  )٢٠٠٢ –ة لسابعاالطبعة  (-األمن 

  Doc 7100  )٢٠٠٣(تعريفات المطارات وتجهيزات المالحة الجوية سلسلة 

  الدولييبشأن فرض الضرائب على النقل الجوسياسة االيكاو 
 )٢٠٠٠ –الطبعة الثالثة (

 Doc 8632 
 تهاواضاف

 Doc 8973  )٢٠٠٢ –ة ادسالطبعة الس(روع دليل األمن لحماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المش
 )مقيدة التوزيع(

* Doc 8991  )١٩٨٥ -الطبعة الثانية (دليل اعداد تنبؤات الحركة الجوية 
 

 * Doc 9082  )٢٠٠١ -الطبعة السادسة ( رسوم المطارات وخدمات المالحة الجوية بشأنسياسات االيكاو 

 * Doc 9161  )١٩٩٧ -طبعة الثالثة ال(دليل اقتصاديات خدمات المالحة الجوية 
 Doc 9303  وثائق السفر المقروءة آليا

 الجزء األول  )٢٠٠٣ – الخامسةالطبعة (جوازات السفر المقروءة آليا 
 الجزء الثاني  )١٩٩٤ –الطبعة الثانية (تأشيرات السفر المقروءة آليا 

 الجزء الثالث   )٢٠٠٢ - الثانيةالطبعة ) (٢ (والحجم) ١(وثائق السفر الرسمية المقروءة آليا من الحجم 
  Doc 9511  )٢٠٠٤(في العالم  يالجوخطوط النقل اتفاقات قاعدة بيانات 

على قـرص كمبيـوتر     (
 )بذاكرة للقراءة فقط

 * Doc 9562  )١٩٩١ -الطبعة األولى (دليل اقتصاديات المطارات 

 المعدلـة  بصـيغته ) ١٩٥٦( في غرينالنـد  لجوية التمويل المشترك لبعض خدمات المالحة ا     اتفاق
 ١٩٨٢بموجب بروتوكول مونتريال لعام 

 Doc 9585 

بصيغته المعدلة بموجب ) ١٩٥٦(اتفاق التمويل المشترك لبعض خدمات المالحة الجوية في ايسلندا   
 ١٩٨٢بروتوكول مونتريال لعام 

 Doc 9586 

 Doc 9587  )١٩٩٩ -الطبعة الثانية ( الدولي يلنقل الجواالقتصادي لتنظيم السياسات وارشادات بشأن 
 * Doc 9626  )١٩٩٦ -الطبعة األولى (دليل تنظيم النقل الجوى الدولي 

 -  Doc 9807  الدليل المرجعي لتدقيق أمن الطيران
 مقيدة التوزيع

 * ٢٥٧الكتاب الدوري   اقتصاديات خدمات المالحة الجوية المعتمدة على األقمار الصناعية 
 * ٢٨١الكتاب الدوري   ٢٠١٠ظرة عامة على النقل الجوي حتى العام ن

                                                        
 . طبعة جديدة قيد االعدادأووثيقة جديدة  *
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 رقم الوثيقة  العنوان
   

 * ٢٩٢الكتاب الدوري   اسهام الطيران المدني في االقتصاد
 *٢٩٣الكتاب الدوري   ١٩٩٩ و١٩٩٨االختالفات االقليمية في اقتصاديات تشغيل شركات الطيران الدولية، 

 * ٢٩٩دوري الكتاب ال  ٢٠٠٥  - ٢٠٠٢ ،عالم الطيران المدني

 الشؤون القانونية

 Doc 6685  قواعد تسجيل االتفاقات والترتيبات المتعلقة بالطيران لدى االيكاو

 Doc 7300  )٢٠٠٠ -الطبعة الثامنة (اتفاقية الطيران المدني الدولي 

 Doc 7364  اتفاقية بشأن األضرار التي تلحقها الطائرات األجنبية بأطراف ثالثة على سطح األرض

 Doc 8364  اتفاقية بشأن الجرائم وبعض األفعال األخرى التي ترتكب على متن الطائرات
 Doc 9463   جداول االتفاقات والترتيبات المسجلة لدى المنظمة-االتفاقات والترتيبات المتعلقة بالطيران 

 ـ انتهى ـ

                                                        
 . طبعة جديدة قيد االعدادأووثيقة جديدة  *



 
  
  
  

Doc 9842 

 الميزانية البرنامجية للمنظمة
 ٢٠٠٧ - ٢٠٠٦ - ٢٠٠٥للسنوات 

 ة والثالثونمساخاعتمدتها الدورة ال
 للجمعية العمومية

 ٢٠٠٤ أكتوبر —مونتريال، سبتمبر 

 نشرت بموجب سلطة األمين العام

 NOT FOR SALE منظمة الطيران المدني الدولي
1/05, A/P1/70 
Printed in ICAO 
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