
إدارة الشؤون اإلدارية والخدماتإدارة المالحة الجويةإدارة النقل الجويإدارة الشؤون القانونية

فرع الشؤون المالية

وح�ة االت�االت

م��ول األخال��ات

ق�� 
ال��مات ال��اس��ة

 م��� ال�قا�ة
ال�اخل�ة

مكتب التخطيط 
االستراتيجي

والتنسيق والشراكات

التخطيط االستراتيجي
وتنسيق الشؤون اإلقليمية

قسم الشراكات 
وتعبئة الموارد

قسم السياسات 
والتطويرالتنظيمي 

وتنمية الموظفين

قسم التوظيف والتصنيف
وإدارة الوظائف

قسم التوظيف
وإدارة شؤون الموظفين

نائب المدير،
اللغات والمطبوعات

وحدة إدارة الوثائق 
والتعاقد الخارجي

وحدة التدريب ودعم 
البرامج والدعم اإلداري

وحدة التحرير

وح�ة دع� 
ال����ة الع��م�ة 

وال��ل�

مدير فرع المعلومات/
نائب المدير لشؤون

خدمات إدارة المعلومات 

ق�� ت���ل�ج�ا
ال�عل�مات واالت�االت

قسم خدمات 
المؤتمرات واألمن
والخدمات العامة

قسم اإليرادات
وإدارة المنتجات

قسم العمليات
الميدانية

قسم شؤون 
الموظفين الميدانيين

نائب المدير،
إدارة ورصد السالمة

نائب المدير،
كفاءة وسعة

المالحة الجوية

نائب المدير
لشؤون سالمة الطيران 

قسم 
التحقيق في الحوادث

قسم طب الطيران

قسم السالمة التشغيلية

قسم سالمة البضائع 

قسم تنسيق
وتنفيذ البرامج

ق�� ت�ق�� 
مراقبة ال�المة 
وال�الحة ال���ة

وحدة دعم المراقبة

ق�� ال��ل�ل

ال���امل للطيران 

قسم عمليات المطارات
والهياكل األساسية

قسم إدارة
واالستخدام األمثل 

للمجال الجوي

قسم النظم
العالمية القابلة
للتشغيل البيني

وحدة التخطيط
المتكامل

نظم الطائراتُ
الموجهة عن بعد

هيكل األمانة العامة لاليكاو

۲٠۲۲/٩/۷

م��� األم�� العام

نائب المدير،
البيئة

قسم 
تغير المناخ

قسم القواعد 
القياسية البيئية

قسم اإلطار
التنظيمي االقتصادي

نائب المدير،
التنمية االقتصادية 

قسم بيانات 
وتحليالت الطيران

قسم التمويل 
المشترك 

نائب المدير،
أمن الطيران 
والتسهيالت 

قسم سياسات
أمن الطيران

قسم تدقيق 
أمن الطيران

قسم دعم التنفيذ
والتطوير (األمن) 

قسم التسهيالت

إدارة التعاون الفني

نائب المدير،
إدارة التعاون الفني

المكتب اإلقليمي، بانكوك
(APAC)

المكتب ا إلقليمي ا لفرعي،
(RSO ) بيجين

المكتب اإلقليمي، القاهرة
(MID)

المكتب اإلقليمي، داكار
(WACAF)

المكتب اإلقليمي، ليما
(SAM)

المكتب اإلقليمي، المكسيك
(NACC)

المكتب اإلقليمي، نيروبي
(ESAF)

المكتب اإلقليمي، باريس
(EUR/NAT)

قسم التدريب العالمي
على الطيران 

نائب المدير،
 االموارد البشرية

نائب المدير،
 الشؤون القانونية

والعالقات الخارجية

ق�� 
ال��مات ال�ال�ة

قسم االتصاالت 
والمالحة واالستطالع
وإدارة طيف الترددات

قسم دعم األعمال

قسم الدعم الفني
وضمان الجودة

قسم المشتريات

ق�� أم� ال�عل�مات
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