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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  اللجنة اإلداریة

  ٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤المنظمة للسنوات  اتمیزانی :٥٠ الموضوع رقم

  لمنظمة امشروع میزانیة 
  ٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤للسنوات 

  )مجلس اإلیكاو(مقدمة من 

  الموجز التنفیذي
  . ٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤رة الثالثیة تتضمن هذه الورقة المیزانیة المقترحة للمنظمة للفت

هذه هي ثالث میزانیة قائمة على النتائج بالنسبة للمنظمة والمیزانیة الثانیة المعدة وفقا لشروط المعاییر المحاسبیة الدولیة 
ل الفترة للقطاع العام. وتشمل المیزانیة خمسة أهداف استراتیجیة للفترة الثالثیة القادمة وتستند إلى الدروس المستخلصة خال

الثالثیة الحالیة. ومن األهمیة بمكان مالحظة أنه تم التخلي عن أسلوب تحدید برنامج العمل من خالل المشاریع وبدأ وصف 
أنشطة المنظمة من خالل المهام التي تدیرها. وبناء على ذلك، توجد خمس مهام تحت كل هدف من األهداف االستراتیجیة. 

لهیكل المنظمة.  وترد تفاصیل عن المشاریع لكل مهمة من المهام توخیا للمزید من  ویعتبر هذا األسلوب أبسط وأقرب
  الشفافیة في األنشطة المنفذة والنتائج المتوقعة.

ملیون دوالر كندي إجماال وتراعى فیها االقتراحات والتوصیات الواردة في رسالة المیثاق  ٢٨٦,٥وتبلغ المیزانیة المقترحة 
ى األمین العام ونتائج دراسة المجلس لمختلف المیزانیات المقترحة من جانب األمین العام خالل الموجهة من المجلس إل

  . ١٩٩ الدورة
، على النحو الوارد في قرار ٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤ُیرجى من الجمعیة العمومیة إقرار میزانیة المنظمة للسنوات  اإلجراء:

  .٤الجمعیة العمومیة الوارد في الصفحة 
األهداف 

  . مرتبطة بجمیع األهداف االستراتیجیة وجمیع استراتیجیات دعم التنفیذورقة العمل هذه   الستراتیجیة:ا

اآلثار 
  المالیة:

ملیــون دوالر كنــدي للفتــرة الثالثیــة  ٢٨٦,٥إعطــاء الســلطة لألمــین العــام بالنســبة للمیزانیــة اإلجمالیــة بمقــدار 
  .٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤
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  رسالة إحالة
  ٢٠١٦- ٢٠١٥-٢٠١٤لمشروع  میزانیة المنظمة للفترة 

  من رئیس مجلس اإلیكاو
  إلى الدورة الثامنة والثالثین للجمعیة العمومیة

  
إلى الجمعیة  ٢٠١٦و  ٢٠١٥و  ٢٠١٤ع میزانیة المجلس العادیة للسنوات من االتفاقیة ، ترف ٦١وفقا للمادة   - ١

  العمومیة.
وهي تقدم عرضا ، في جملة أمور،  ٣إلى ١وترد رسالة المجلس بشأن میزانیة المنظمة في الصفحات من   - ٢

انیة المقترحة ونتائجها وتحدیاتها. للعناصر الهامة بالمیزانیة، بما فیها إطار المیزانیة االستراتیجي الجدید و عملیة إعداد المیز 
 ٢٠١٥و  ٢٠١٤حسب المهام للفترة تقدیرات المیزانیة حسب األهداف االستراتیجیة و  ١٠بالصفحة  ١وترد في الجدول 

  .٢٠١٦ و
یستند اقتراح المیزانیة هذا إلى الدروس المستفادة ویصحح ما ظهر من مشكالت في فترة السنوات الثالث   - ٣

ا یواصل هیكل المیزانیة اإلبقاء على الشكل القائم على النتائج، فإنه یبین بشكل افضل الطریقة التي تدار بها الحالیة. وبینم
المنظمة. وهو یدرج بیانات من المدققین القانونیین والمجلس ومن أصحاب المیزانیة من أجل تقدیم منتوج یسهم في قیاس 

  األداء.
  :ن اقتراح مشروع المیزانیة ما یليیبی  - ٤

  منظمة معاد هیكلتها قادرة قدرة كافیة على تحقیق الرؤیة والمهام الجدیدة واألهداف االستراتیجیة. •
  .وصفا افضل كیفیة تسییر اإلدارات والتكالیف المجمعة حسب المهام مما یصف •
في إقلیم اسیا والمحیط  ومكاتب إقلیمیة معززة بما في ذلك المساعدة الفنیة ومكتب إقلیمي فرعي جدید •

  الهادئ.
، والنظام العالمي للمالحة مثل نظم الطائرات المسیرة عن بعد، والبحث واإلنقاذوٕاعمال مبادرات جدیدة  •

  ر الصناعیة، والملحق التاسع عشر.باألقما
  وتعزیز مهام الموارد البشریة حسب ما أوصى به المدققون القانونیون. •
ین اإلقلیمیین في سالمة الجویة في أفریقیا ضمن المكتبوموارد إضافیة للخطة التنفیذیة اإلقلیمیة الشاملة لل •

  نیروبي و دكار.
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ال تنص المیزانیة المقترحة لفترة السنوات الثالث المقبلة على زیادة األنصبة المقررة للدول مستخدمة األنصبة   - ٥
للسنوات  ٢٠١٣متوسط عام  كأساس لوضعها. وبینما حدد مقترح المیزانیة سقف األنصبة المقررة عند ٢٠١٣المقررة لعام 

  ، بل یدرج أیضًا مبادرات إضافیة.ي على جمیع األنشطة القائمة وحسبالثالث المقبلة، فهو ال یبق
سیمول الصندوق الفرعي لتولید اإلیرادات خمسة في المائة من اقتراح المیزانیة هذا. وتدرك األمانة العامة أن   - ٦

االن تنفیذ تدابیر لتحسین الحالة من أجل تمكین الصندوق من  تحقیق هدف ویجري  ٢٠١٢اإلیرادات قد انخفضت في عام 
  ر لفترة السنوات الثالث المقبلة.ملیون دوال ١٥,٢إسهامه بمبلغ 

ووفقا لقرار المجلس فإن التعویض من صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة عن التكالیف التي تكبدها   - ٧
ملیون دوالر لفترة السنوات الثالث المقبلة. وسُتستحدث  ٣,٨م لبرنامج التعاون الفني قد حدد بمبلغ البرنامج العادي لتوفیر الدع

  .٢٠١٣فیها المجلس في خریف عام  الیة لتسویة عملیة التعویض هذه لكي ینظر
ما یرد بین ١٣١وُیعرض الصندوق الفرعي لتحقیق اإلیرادات تحت باب األموال الخارجة عن المیزانیة بالصفحة   - ٨

  .١٢٩نامج التعاون الفني بالصفحة صندوق تكالیف الخدمات ا إلداریة والتشغیلیة لبر 
  وٕانني ألتطلع إلى مناقشتنا لهذا الموضوع في الدورة القادمة للجمعیة العمومیة.  - ٩

  روبیرتو كوبیه غونزالیس

٥/٨/٢٠١٣  
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  رسالة المجلس 
  بشأن میزانیة المنظمة للسنوات 

٢٠١٦- ٢٠١٥-٢٠١٤  

  إطار المیزانیة االستراتیجي

، یسـر المجلـس ٦-٤من اتفاقیة الطیران المـدني الـدولي والقاعـدة المالیـة  ٦١وٕاذ ینفذ المجلس التزامه بموجب المادة   -١
ملیــون  ٢٨٦,٥إلــى الجمعیــة العمومیـة بمبلــغ  ٢٠١٦-٢٠١٥-٢٠١٤أن یحیـل التقــدیرات التالیــة المیزانیـة لفتــرة الســنوات الـثالث 

 دوالر كندي.

لمدني الدولي المتغیرة دوما من االیكاو الجمع بین رؤیة طویلـة األجـل ودرجـة مـن المرونـة وتقتضي طبیعة الطیران ا  -٢
من أجل ضمان تحقیق نظام طیران مدني عالمي مستدام، في الوقت الذي یـتم فیـه التكیـف مـع التحـدیات والمتطلبـات التـي تـؤثر 

 ، على بیان جدید للرؤیة والرسالة:على قطاع الطیران. ولذا فقد وافق المجلس، بالعمل مع األمانة العامة

  الرؤیة
  تحقیق النمو المستدام لنظام الطیران المدني العالمي

  الرسالة
إن منظمــة الطیــران المــدني هــي محفــل عــالمي للــدول مــن أجــل الطیــران المــدني الــدولي. وتضــع االیكــاو السیاســات 

الدراســات والتحالیــل وتقــدم المســاعدة وتبنــي والقواعــد القیاســیة كمــا تضــطلع بعملیــات تــدقیق بشــأن االمتثــال وتجــري 
 قدرات الطیران من خالل التعاون مع الدول األعضاء والجهات المعنیة.

وبغیــة تنــاول المجلــس بصــورة أفضــل للمســائل الناشــئة االســتراتیجیة واألولویــات الجدیــدة والتحــدیات والمتطلبــات التــي   -٣
عدد األهداف االسـتراتیجیة إلـى خمسـة أهـداف مـن أجـل تكملـة الرؤیـة الخاصـة تواجه الطیران المدني العالمي، فقد رفع المجلس 

 بالنمو المستدام للطیران المدني:

 السالمة: تعزیز سالمة الطیران المدني العالمي  أ)
 قدرات المالحة الجویة وكفاءتها: زیادة قدرات وكفاءة نظام الطیران المدني العالمي   ب)
 من الطیران المدني العالمي وتسهیالتهاألمن والتسهیالت: تعزیز أ  ج)
التنمیــة االقتصــادیة للنقــل الجــوي: تعزیــز تنمیــة نظــام الطیــران المــدني الســلیمة والقابلــة لالســتمرار مــن الناحیــة   د)

 االقتصادیة
 البیئة: التقلیل إلى أدنى حد ممكن من التأثیرات السلبیة على البیئة بسبب أنشطة الطیران المدني حمایة  )ه

تجمــع المیزانیــة الحالیــة التكــالیف المرصــودة بالمیزانیــة تحــت خمــس وظــائف ممــا یبــین بشــكل أفضــل كیفیــة وصــف و   -٤
 المنظمة ألنشطتها الرئیسیة وتمثل الطریقة التي تنفذ بموجبها االدارات عملها:

  : اإلدارة١الوظیفة 
  : السیاسات/التوحید القیاسي٢الوظیفة 
  ت: الرصد/التدقیق/البیانا٣الوظیفة 
  : التنفیذ/بناء القدرات/التدخل أثناء األزمات٤الوظیفة 
 : التحلیل/الدراسة/االستشراف٥الوظیفة 
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 عملیة اإلعداد والنتائج والتحدیات

 تتبع عملیة المیزنة نهجا یتكون من ثالث خطوات:  -٥

ررة علــى الــدول تثبیــت مظــروف اإلنفــاق علــى الصــعید العــالمي، مــع مراعــاة المــوارد المرتقبــة (األنصــبة المقــ  أ)
 والدخل غیر المقرر)؛

وتحدید الوفورات وأوجه الكفاءة التي یمكن تحقیقها من أجل الوفاء بمظروف اإلنفاق في الوقت الـذي یـتم فیـه   ب)
 تنفیذ برنامج العمل بأسره؛

دا وتحدیث أساس نظام إدارة األداء الواجب تنفیذه في أقـرب وقـت ممكـن، مـن أجـل رصـد النتـائج الفعلیـة رصـ  ج)
 مستمرا واتخاذ اإلجراءات لتحقیق األهداف.

وفـــي ســـیاق تحدیـــد المبلـــغ اإلجمـــالي، وافـــق المجلـــس علـــى مـــا یلـــي: (أ) ینبغـــي تثبیـــت المیزانیـــة عنـــد النمـــو اإلســـمي   -٦
، و(ج) ینبغـــي تحدیـــد النمـــو ٢٠١٣و(ب) ینبغـــي أن تكـــون ســـنة األســـاس للنمـــو الصـــفري اإلســـمي هـــي عـــام  (ZNG)الصـــفري 

، في المتوسط، ٢٠١٣ي وفقا ألنصبة الدول. وبعبارة أخرى ینبغي تحدید األنصبة المقررة للدول عند مستوى عام الصفري اإلسم
ملیون دوالر كندي خالل فترة السنوات الثالث. وبإضافة اإلیرادات المتأتیة من غیر مساهمات الـدول، وقـدرها  ٢٦٦,٥أي بمبلغ 

 ملیون دوالر كندي. ٢٨٦,٥جمالي في حدود ملیون دوالر كندي، یكون حجم المیزانیة اإل ٢٠

وقـد اسـتعرض المجلـس مصـدر إیـرادات المیزانیـة مـن غیـر مسـاهمات الـدول وال سـیما المسـاهمة المتأتیـة مـن أنشــطة   -٧
تولید الدخل. وأعرب المجلس عن قلقه لكون أنشطة تولید الدخل آخذة في االنخفاض. وأعرب األمین العام عن نفس القلق الذي 

ب المجلــس، وذكــر أنــه یعمــل مــن أجــل تقــویم الوضــع. ولــذا فــرغم أن المســاهمة المتأتیــة مــن أنشــطة تولیــد الــدخل ُأبقیــت عنــد ینتــا
، فقـــد الحـــظ المجلـــس أن هـــذا األمـــر سیقتضـــي الرصـــد والیقظـــة خـــالل فتـــرة الســـنوات الـــثالث لكفالـــة تلبیـــة ٢٠١٣مســـتوى عـــام 

 األهداف.

ة التــي طلبهــا المجلــس، فقــد بحــث األمــین العــام واســتعرض، فــي جملــة أمــور، وبغیــة تحدیــد الوفــورات وأوجــه الكفــاء  -٨
 المجاالت التالیة:

 دوالر كندي لفترة السنوات الثالث) ٦٠٠ ٠٠٠تقلیص مستحقات إجازة الوطن (وفورات بنحو   أ)
رح فــي المائــة فــي جمیــع أقســام المنظمــة بشــأن الســفر المقتــ ١٠والسیاســة الخاصــة بالســفر (تخفــیض بنســبة   ب)

 الصادر عن المقر)
 في المائة من التكالیف السابقة) ١٠واستخدام المستشارین (تخفیض بنسبة   ج)
 في المائة) ٪٦,٢إلى  ٪٤,٥ومعدل الشواغر (زیادة من   د)
 واالحتیاجات اللغویة  )ه
 األنشطة القدیمة والمنتهیة  و)
 وجدول التقاعد الحتیاجات التوظیف في المستقبل  ز)

 نفذت أوجه كفاءة على الفور. وفي حاالت عدیدة

وختاما، ووفقـا لتوصـیة المجلـس بشـأن اقتـراح المیزانیـة، فسـیبدأ فـي أقـرب وقـت ممكـن تنفیـذ مشـروع إدارة األداء، بمـا   -٩
في ذلك تحدید مجموعة رفیعة المستوى من الغایات والمؤشـرات واألهـداف لإلبـالغ عـن إدارة األداء بواسـطة األمـین العـام، وذلـك 

، والتــي ســیطلب مــن األمــین العــام أن یقــدم تقریــرا دوریــا بشــأنها إلــى المجلــس. ٢٠١٤تنفیــذها بصــورة تدریجیــة فــي عــام  مــن أجــل
 وینبغي أن یشمل نظام إدارة األداء هذا عملیة إبالغ مماثلة من جانب المدیرین إلى األمین العام. 
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 ى عرض المیزانیة الحالیة:یسر المجلس اإلشارة إلى عدد من التحسینات التي ُأدخلت عل  -١٠

 إدراج عدد الموظفین حسب اإلدارة والرتبة والسنة؛  أ)
 وجداول المیزانیة حسب طبیعة اإلنفاق؛  ب)
 والمیزانیة حسب الهدف االستراتیجي والوظیفة؛  ج)
والـذي وٕادراج مقاییس یمكن قیاسها وأهداف مرتبطة بالغایات، كأساس أولي لنظام إدارة األداء فـي المسـتقبل،   د)

 ینبغي تحسینه في المستقبل؛
 ومقارنة للمیزانیة المقترحة مع المیزانیة الحالیة والمصروفات الراهنة؛  )ه
 ووصف لألداء أثناء السنة الحالیة ولحاالت النجاح واإلخفاق واإلنجازات الراهنة.  و)

 ویعترف المجلس بأن تنفیذ هذه المیزانیة یتضمن تحدیات عدیدة:  -١١

 فیذ البرامج رغم سیاسة الموارد البشریة الشحیحة وتخفیض االحتیاجات لسفر البعثات واالستشارات؛مواصلة تن  أ)
 وزیادة معدل الشواغر الذي سیؤخر التعیینات بالوظائف الشاغرة؛  ب)
 ؛(ARGF)وتحسین نتائج الصندوق الفرعي لتحقیق االیرادات   ج)
 وتلبیة االحتیاجات اللغویة رغم تخفیض الموارد.  د)

 مفتاح النجاح

یتمثــل هــدف المیزانیــة فــي تحقیــق منظمــة قائمــة علــى األداء وتراعــي النتــائج وإلعمــال طرائــق عمــل جدیــدة بواســطة   -١٢
ضـمان اســتخدام المـوارد المحــدودة اسـتخداما یتســم بالكفـاءة والتــدبر.  ویــود المجلـس أن تــوفر المیزانیـة أساســا إلطـار إبــالغ یوحــد 

ألمـــوال والمـــوارد البشـــریة واألطـــر الزمنیـــة فـــي ســـبل متســـقة وفعالـــة لرصـــد النتـــائج وتقییمهـــا.  ویعتـــزم االســـتراتیجیات واألنشـــطة وا
المجلــس العمــل مــع األمــین العــام مــن أجــل التعامــل مــع المــوظفین علــى جمیــع الرتــب فــي عملیــة تحســین األداء، بواســطة إبــراز 

 قییم النتائج بصورة منتظمة.المسؤولیات، ومساءلة المدیرین عن أدائهم وبواسطة قیاس ورصد وت

  
  
  

   



 

4 
 

  مشروع قرار كي تعتمده الجمعیة العمومیة في دورتها الثامنة والثالثین

  ٥٠/١القرار 

  ٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤میزانیات السنوات 

  ما یلي: تالحظ، ٢٠١٣-٢٠١٢-٢٠١١، بالنسبة لمیزانیة السنوات إن الجمعیة العمومیة  -أ

قــّدم المجلـس ونظـرت الجمعیـة العمومیـة فــي تقـدیرات المیزانیـة السـنویة [تقـدیرات داللیــة  مـن االتفاقیـة، ٦١بموجـب المـادة   -١  
  ؛٢٠١٣و ٢٠١٢و ٢٠١١)] لكل سنة من السنوات المالیة AOSCلتكالیف الخدمات االداریة والتشغیلیة لبرنامج التعاون الفني (

  میة على میزانیات المنظمة.من االتفاقیة، توافق الجمعیة العمو  ٦١و(ه)  ٤٩وبموجب المادتین   -٢  

  :ببرنامج التعاون الفنيفیما یتعلق  إن الجمعیة العمومیة،  -ب

ل بصورة رئیسـیة مـن رسـوم علـى تنفیـذ مشـاریع موكلـة  إذ تدرك   أن تكالیف الخدمات االداریة والتشغیلیة لبرنامج التعاون الفني تموَّ
  ومات وبرنامج األمم المتحدة االنمائي ومصادر أخرى؛الى االیكاو للتنفیذ من قبل مصادر تمویل خارجیة، كالحك

أن برنـامج التعـاون الفنـي ال یمكـن تحدیـده بدرجـة عالیـة مـن الدقـة الـى حـین تقریـر الحكومـات المانحـة والبلـدان المتلقیــة  وٕاذ تـدرك  
  بشأن المشاریع ذات الصلة؛

ة لتكـالیف الخـدمات االداریـة والتشـغیلیة لبرنـامج التعـاون الفنـي في ضوء الحالة اآلنفة الذكر، أن األرقام السنویة الصافی وٕاذ تدرك  
  تمثل تقدیرات داللیة للمیزانیة فقط: ٢٠١٦و  ٢٠١٥و  ٢٠١٤المبینة أدناه بالدوالر الكندي للسنوات 

  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  
  ٨ ٥٠٠ ٠٠٠  ٨ ٤٠٠ ٠٠٠  ٨ ٣٠٠ ٠٠٠  النفقات التقدیریة 

  هامة لتعزیز تنمیة وسالمة الطیران المدني؛أن التعاون الفني یشكل أداة  وٕاذ تدرك  

  الظروف التي تواجه برنامج التعاون الفني في المنظمة وضرورة إتخاذ تدابیر مستمرة؛ وٕاذ تدرك  

أنه في حال انتهت تكالیف الخدمات االداریة والتشغیلیة في احدى السنوات المالیة بعجز مالي، ینبغي تغطیة هذا  وٕاذ تدرك  
الفائض المتراكم في الصندوق االحتیاطي لتكالیف الخدمات االداریة والتشغیلیة وسوف تكون الدعوة للحصول على الدعم العجز أوال من 

  من میزانیة البرنامج العادي المالذ األخیر.

فني تقوم على أساس الموافقة هذه على التقدیرات الداللیة لمیزانیة تكالیف الخدمات االداریة والتشغیلیة لبرنامج التعاون ال تقرر أن  
قا ألحكام أن تتحقق التعدیالت الالحقة على التقدیرات الداللیة للمیزانیة في إطار التقدیرات السنویة لتكالیف الخدمات االداریة والتشغیلیة، وف

  المادة التاسعة من النظام المالي.
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  :للبرنامج العاديبالنسبة  إن الجمعیة العمومیة،  -ج
  أن یتم:تقرر     
 المبالغ التالیة بالدوالر الكندي فإن كل على حدة، ،٢٠١٣و ٢٠١٢و ٢٠١١بالنسبة للسنوات المالیة لى نحو منفصل ع  -١  

أحكام ب رهناعلى البرنامج العادي وفقا للنظام المالي و  التي تقتضي عرضا مفصال لألموال، قد جرى التفویض بإنفاقها
  هذا القرار:

          2014 2015 2016 Total 
ألهداف ا

       االستراتیجیة

  72,037,000        24,721,000        24,097,000        23,219,000       السالمة 

  53,33,000        18,353,000        17,628,000        17,353,000       سعة وكفاءة المالحة الجویة 

  27,393,000        9,342,000           9,148,000           8,903,000          األمن والتسهیالت 

 
  9,850,000           3,534,000           3,178,000           3,138,000          التنمیة االقتصادیة للنقل الجوي

  14,160,000        5,129,000           4,557,000           4,474,000          حمایة البیئة 

  38,554,000        13,136,000        12,767,000        12,651,000       عم البرنامجد

  47,447,000        16,078,000        15,788,000        15,581,000       التنظیم واالدارة

  23,763,000        8,756,000           7,574,000           7,433,000          الهیئات الرئاسیة -التنظیم واالدارة 

      

 مجموع االعتمادات الموافق علیها
      92,752,000        94,737,000        99,049,000      286,539,000  

      
  284,988,000      98,625,000        94,139,000        92,224,000         تشغیل

  1,550,000           424,000              598,000              528,000               رأسمال

  

اإلعتمادات الموافق علیها لكل سنة على حدة بالدوالر الكندي، وفقا ألحكام النظام المالي على النحو مجموع تمویل   -٢  
 التالي:

2014 2015 2016 Total 

 266,550,000 92,355,000 88,075,000 86,120,000 األنصبة المقررة على الدول أ)

 ب)
تسدید مبالغ من صندوق تكالیف الخدمات التشغیلیة 

 3,782,000 1,291,000 1,260,000 1,231,000 واإلداریة

 15,246,000 5,082,000 5,082,000 5,082,000 االیرادات إلدرارتحویالت من فائض الصندوق الفرعي  ج)

 960,000 321,000 320,000 319,000 إیرادات متنوعة د)
 286,538,000 99,049,000 94,737,000 92,752,000 المجموع:
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  مقدمةال
  :ما یليمیزانیة وثیقة التشمل   -١

  میزانیة البرنامج العادي لتنفیذ البرامج واألنشطة المناطة بالمنظمة بموجب اتفاقیة الطیران المدني الدولي؛  )١
  ات االداریة والتشغیلیة الدارة برنامج التعاون الفني؛لتكالیف الخدم داللیةالمیزانیة ال  )٢
  ؛لالیرادات دّرةلصندوق الفرعي الدرار االیرادات لجمیع أنشطة المنظمة المالتوقعات المالیة ل  )٣
  .٢٠١٣-٢٠١٢-٢٠١١فترة السنوات الثالث لداء األتحدیث   )٤

حة التي ستقوم األمانة العامة للمنظمة بتنفیذها بمشـاركة ممثلـین تحدد میزانیة البرنامج العادي برنامج العمل واألنشطة المقتر   -٢
  ، والتكالیف التقدیریة لتنفیذ البرامج واألنشطة.٢٠١٦الى  ٢٠١٤في السنوات األعضاء وخبراء من الدول 

ا لإلطـار یقوم المجلـس بإعـداد برنـامج العمـل، الـذي یغطـي جمیـع مجـاالت الطیـران المـدني، التـي تضـطلع بهـا المنظمـة وفقـ  -٣
  الموضوع في خطة األعمال، آخذا في االعتبار مجموعة متنوعة من العوامل منها:

  المسؤولیات وااللتزامات النظامیة المنصوص علیها في اتفاقیة الطیران المدني الدولي؛  )١
  قرارات ومقررات الجمعیة العمومیة ومجلس المنظمة؛  )٢
طة خطـــة األعمـــال المتجـــددة والخطـــة العالمیـــة للســـالمة الجویـــة والخطـــة األولویـــات الناشـــئة علـــى النحـــو المحـــدد بواســـ  )٣

  العالمیة للمالحة الجویة؛
  توصیات الهیئات الدائمة وهیئات أخرى مثل لجنة المالحة الجویة؛  )٤
  في منتدیات متعددةاألعضاء الدول  أعلنت عنهااألولویات التي   )٥
للمالحـة الجویـة والمـؤتمر الثـاني عشـر تعقـدها المنظمـة (مثـل المـؤتمر الرئیسـیة التـي ستنتاجات وتوصیات المـؤتمرات ا  )٦

)، ومنظمــات أخــرى تابعــة لألمــم المتحــدة وهیئــات دولیــة أخــرى معنیــة بــالطیران المــدني العــالمي الســادس للنقــل الجــوي
  والمسائل المتصلة به.

اجتماعـــات الجمعیـــة العمومیـــة، ) ١(العـــادي وتشـــمل الوســـائل الرئیســـیة التـــي تســـتخدمها االیكـــاو لتحقیـــق أهـــداف برنامجهـــا   -٤
إصـدار ) ٢(والهیئات الدائمة، والمؤتمرات، واالجتماعات على مستوى الُشعب، واالجتماعات االقلیمیة، وفرق الخبراء ومجموعات الدراسة، و

ع االجتماعـات ُتعقـد علـى أسـاس الوثائق، بما فیها المطبوعات. وتدعم هاتان الوسیلتان بعضهما بعضا علـى نحـو متبـادل، فـي واقـع أن جمیـ
بوعـات. الوثائق التي تعّدها األمانة العامة مسبقا (والدول)، وأن النتائج والقرارات الصـادرة عـن االجتماعـات تُبلَّـغ الـى الـدول عـن طریـق المط

ة والتعــامیم) ألغــراض التنفیــذ وُتســتخدم االجتماعــات علــى صــعید المنــاطق (كالحلقــات الدراســیة وورش العمــل) والمطبوعــات (كالكتّیبــات الفنیــ
وفي تقدیم المشورة والمساعدة الى الدول. وباالضافة الى ذلـك، تسـتخدم المراسـالت والبعثـات الرسـمیة الـى الـدول أیضـا فـي تحقیـق األهـداف 

  في میداني المالحة الجویة والنقل الجوي.
سمي الصفري بالنسبة ألنصبة النمو االس على أسا ٢٠١٦الى عام  ٢٠١٤لقد ُوضعت المیزانیة البرنامجیة للفترة من عام   -٥

دت الدول. ویحدد المجلس النمو اإلسمي الصفري على أنه یقوم على السنة الثالثة من میزانیة السنوات الثالث المقررة الحالیة. ولذا فقد حد
للسنوات الثالث  ٢٠١٣وسط مستوى عام ملیون دوالر كندي. وبینما وضعت المیزانیة سقفا لألنصبة عند مت ٢٦٦,٥أنصبة الدول بمبلغ 
  ملیون دوالر كندي التبقي على جمیع األنشطة العامة القائمة وحسب بل تدرج أیضا مبادرات إضافیة. ٢٨٦,٥المقبلة، فإن میزانیة 

نـة العامـة عضـاء واألمااألدول الـفریق عامـل یتكـون مـن  أنشئین للجمعیة العمومیة، الثوالث السابعةبناء على توصیة الدورة   -٦
 . وقــد أوصــى هــذا الفریــق العامــل بالحفــاظ علــى الوضــع الــراهن فیمــا یخــصاحتســاب األنصــبة المقــررة فــيالســتعراض المنهجیــة المســتخدمة 

  .المنهجیة المتبعة
مـن األمـوال بـاب الصندوق الفرعـي لتحقیـق اإلیـرادات فـي ترد میزاینة صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة ومیزانیة   -٧

   من هذه الوثیقة. خارج المیزانیة
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 اإلطار االستراتیجي وهیكلیة البرنامج
علـى الجمـع بـین الرؤیـة طویلــة أن تعمـل االیكـاو مـن  یتطلـبلطیـران المـدني الـدولي الـذي یتسـم بـه االطـابع دائـم التطـور إن   -٨

تدامة، مـع الحـرص فـي الوقـت ذاتـه علـى مواكبـة التحـدیات مدني یتسم باالساألمد والتحلي بقدر من المرونة من أجل تحقیق نظام للطیران ال
وبعــد كتــاب  ٢٠١٣-٢٠١١لــى الـدروس المســتفادة مــن فتــرة الســنوات الــثالث الحالیــة إوالمتطلبـات التــي تــؤثر علــى قطــاع الطیــران. واســتنادا 

، بـإقرار ١٩٦، خـالل دورتـه سة وقـام المجلـهـداف االسـتراتیجیة الثالثـإلى األمین العـام، تـم اسـتعراض األالموجه من رئیس المجلس  المیثاق
سـعة ) ٢؛ (السـالمة) ١: (٢٠١٦-٢٠١٥-٢٠١٤هداف االسـتراتیجیة الخمسـة للفتـرة ؤیة والبعثة ومجموعة جدیدة من األوتحدیث بیانات الر 

  .حمایة البیئة) ٤؛ (التنمیة االقتصادیة للنقل الجوي) ٤؛ (األمن والتسهیالت) ٣؛ (وكفاءة المالحة الجویة
مراجعـي الحسـابات المجلـس فـي توصـیة  بحـثنشـطة والبـرامج. و وطریقـة تنظـیم األونظر المجلس أیضـا فـي هیكـل المیزانیـة   -٩

ة طریقـتشریح مصـطنع للمنظمـة وال یمثـل هو بمثابة ) برنامجا ٣٧سبعة وثالثین (الذي یغطي القانونیین ومفادها أن الهیكل الحالي للمیزانیة 
تنظــیم قــوى العمــل. وفــي الواقــع، یجــري توحیــد تنظــیم األنشــطة الرئیســیة للمنظمــة، تحــت مســؤولیة إدارة وال یســیة تســییر شــؤون اإلدارات الرئ

: ١المالحــة الجویــة أو إدارة النقــل الجــوي، حــول خمــس مهــام فــي إطــار دورة شــاملة مخصصــة لتحقیــق األهــداف االســتراتیجیة: المهمــة رقــم 
التنفیـــذ/بناء : ٤؛ المهمـــة رقـــم الرصـــد/التدقیق/البیانات: ٣؛ المهمـــة رقـــم وحیـــد المعـــاییر القیاســـیةالسیاســـة العامة/ت: ٢؛ المهمـــة رقـــم التوجیـــه

.  وبنــاء علیــه، تقــدم المیزانیــة المقترحــة لفتــرة الســنوات الــثالث التحلیل/الدراسة/التبصــر: ٥؛ المهمــة رقــم القدرات/التــدخل فــي حالــة األزمــات
  .إطار هذه المهام الخمسوصفا عن برنامج العمل في  ٢٠١٦-٢٠١٥-٢٠١٤
ضـافة وتشمل كل مهمة، بالنسـبة لكـل هـدف مـن األهـداف االسـتراتیجیة، أهـدافا محـددة، بغـرض تحقیـق بعـض النتـائج. وباإل  -١٠
لسرد قد ورد تفصیلها في باب االموازیة ومؤشرات األداء الرئیسي واألهداف المتوخاة واتج/المنجزات األنشطة الرئیسیة والنلى األهداف، فإن إ

  التفصیلي من هذه الوثیقة.
لألهــداف االسـتراتیجیة الثالثــة والبــرامج عرضـا  الملحــق األول. ویتضــمن مهـامویـتم عــرض المـوارد المطلوبــة علـى مســتوى ال  -١١

، ٢٠١٦-٢٠١٤األهـداف االسـتراتیجیة الجدیـدة للفتـرة مقابـل  ٢٠١٣-٢٠١٢برنامجا على النحو المبین فـي میزانیـة الفتـرة  ٣٧البالغ عددها 
تكـون المنظمـة قـادرة بما في ذلك اإلدارات والمكاتب (مركز التكلفة) المسؤولة ألغـراض اإلحالـة والمقارنـة. وفـي إطـار هـذه الهیكلـة الجدیـدة، 

ي فـ عیـوبأي تحدیـد هـذه الهیكلیـة  واصل) الهدف االستراتیجي. وت٣و( ؛مهمة) ال٢) مركز التكلفة؛ و(١(  على إدارة المیزانیة على أساس:
  .٢٠١٠-٢٠٠٨ادارة المیزانیة للفترة الثالثیة 

 تضـــطلع ببرنـــامج الـــدعم الخـــاص بهـــا ووظائفهـــا االداریـــة.ألهـــداف االســـتراتیجیة و لوتــوفر المكاتـــب االقلیمیـــة الســـبعة الـــدعم   -١٢
  ة الخاصة بها:وتنطوي الهیكلیة االقلیمیة الحالیة على األقالیم التالیة، التي یخدمها المقر الرئیسي والمكاتب االقلیمی

   في داكار، السنغال )WACAFتب إقلیم أفریقیا الغربیة والوسطى (ـ مك )AFIإقلیم أفریقیا والمحیط الهندي (  )١
  ) ، نیروبي، كینیاESAFإقلیم شرق أفریقیا والجنوب األفریقي (إقلیم أفریقیا والمحیط الهندي ـ مكتب   )٢
  ند) ـ في بانكوك، تایلAPACكتب آسیا والمحیط الهادئ (ـ م )ASIA/PAC( الهادئإقلیم آسیا والمحیط   )٣
  ـ مكتب أمریكا الجنوبیة في لیما، بیرو )CAR/SAMإقلیم البحر الكاریبي وأمریكا الجنوبیة (  )٤
  ) في باریس، فرنساEUR/NATـ مكتب أوروبا وشمال األطلسي ( وشمال األطلسي إقلیم أوروبا  )٥
  ب الشرق األوسط في القاهرة، مصرـ مكت )MIDإقلیم الشرق األوسط (  )٦
  ) في مكسیكو، المكسیكNACC) ـ مكتب أمریكا الشمالیة وأمریكا الوسطى والكاریبي (NAMإقلیم أمریكا الشمالیة (  )٧

 ٢٠١٣بیجـین بالصـین فـي یونیــه فــي مكتـب فرعـي إقلیمـي ُانشــئ ولتعزیـز حضـور االیكـاو فـي إقلــیم آسـیا والمحـیط الهـادئ،   -١٣
المكتـب الفرعـي اإلقلیمـي األول للمنظمـة ویعمـل تحـت مظلـة المكتـب یتعلـق األمـر ب). و C-DEC 194/6( سر صادر عـن المجلـبناء على قرا
 وستقدم الدول األعضاء دارة شؤون هذا المكتب؛ إل P-5سیا والمحیط الهادئ. وتم استحداث وظیفة من الفئة التخصصیة برتبة آاإلقلیمي في 

   تكالیف بالنسبة للمنظمة. دون أن تترتب على ذلك أي ىخر جمیع الموارد الالزمة األ
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؛ ویلقي نظرة عامـة علـى األهـداف االسـتراتیجیة وبیانات مهامهاعلى رؤیة المنظمة  ٢٤ یشتمل الرسم البیاني في الصفحة و   -١٤
  استراتیجیات دعم التنفیذ. في اطار؛ والوحدات الوظیفیة مهام الموازیة لهاوال

  لى النتائجالمیزانیة القائمة ع
مازالت المیزانیة توضح بالدوالر الكندي وهي ُتعّد في سیاق إطار قـائم علـى النتـائج، حیـث تجیـب المیزانیـة علـى السـؤال "مـا   -١٥

  جدل السؤال "أین توجد الموارد". هي وجهة استعمال الموارد"
  :التالیة العناصربالنسبة لكل هدف من األهداف االستراتیجیة، یقدم السرد التفصیلي   -١٦

صبو إلیها ولكن ال یمكن تحقیقها ن التغییرات "البارزة" التي هيالتغییرات طویلة األجل الناجمة عن تراكم النواتج. و  :اآلثار •
 حفزأهمیة العمل. وت األسباب وراء ساسي الذي یقوم علیه عملنا؛ وتوضح اآلثار الهدف األهذه مثل تو . بواسطة أنشطتها وحدها

 اهم فیها أنشطة هؤالء األشخاص.المستقبل تس معینة فيلعمل نحو فترة زمنیة على اخاص األش هذه اآلثار
في بلدان أو  هذه التغییراتتحدث یمكن أن النواتج. و  إنجازالتغییرات متوسطة األجل التي یمكن التنبؤ بها نتیجة  :النواتج •

هذه النواتج تبُعد ولو بخطوة  النواتج ألن فيیكاو بدرجة أقل اال تحكماألنشطة الرئیسیة. وتإنجاز فترة خالل  دة ما تتمعاأقالیم، 
التي نسعى لتحقیقها في  ملموسةالتغییرات ال غیر أنه من المهم العمل نحو تحقیق النواتج ألنها تمثلالنشاط.  واحدة عن

    نا.أنشطت
  األنشطة.ة لالضطالع بالزملموظفین الاغیر  منالموظفین و حتیاجات من اال :الموارد الالزمة •
" دعـم البـرامج"ا تحـت التي تقع إمـالتي تشكل البرنامج وكل هیئة من الهیئات الوظیفیة مهمة من المهام الخمس بالنسبة لكل   -١٧
  توفر أبواب السرد الوصفي الالحقة المعلومات التالیة:رئاسیة" الهیئات ال -دارة "التظیم واال، أو "التنظیم واالدارة" أو

 ؛/المهمة االستراتیجیةدعممهمة الموجز لوصف  الهدف/الوصف: •
النتـــائج الملموســـة التـــي ســـیتم تحقیقهـــا وتقـــوم بتعّقـــب فعالیـــة العمـــل والنـــواتج بمـــا فـــي ذلـــك قائمـــة ب  النتـــائج المتوقعـــة: •

 الملموسة الناشئة عن البرنامج المقرر مباشرة أو وحدة الدعم؛
قیمـة مضـافة و/أو نـاتج (نـواتج) محـددة ذة التـي تـؤدي إلـى متخـ) الجـراء (اإلجـراءاتاإل  :الرئیسیة المشاریع/األنشطة •

 أي "ما نقوم به"؛) األغراض( الغرضتوفر بشكل أساسي 
المترتبـة عـن أنشـطتنا، وهـي  النتـائج المباشـرةبالنسـبة لكـل نشـاط مـن األنشـطة الرئیسـیة:  المتوخاة النواتج/المنجزات •

 مل النواتج المنتجات أو الخدمات التي تقدمها المكاتب.النتائج التي نسیطر علیها أكثر أي "ما ُننتجه". وتش

  تدابیر المتخذة لتحدید تحقیق النتائج المنشودة أي تدابیر تحقیق النجاح.ال مؤشرات األداء الرئیسیة: •

القیمة المستهدفة لمؤشر األداء الرئیسي المعنـي، أي اإلشـارة إلـى العتبـة التـي ینبغـي بلوغهـا مـن أجـل تحقیـق   الهدف: •
 .لنجاحا

فـي  جهـات خارجیـةة عمـل مجموعـ المسـتهدف بالنسـبة لموظـف أو نـاتج جمهورال كونیفقات حیث نبوصفه  "دعم البرنامج" حّددیُ   -١٨
  .ةجهات خارجیعمل مجموعة المستهدف بالنسبة لموظف أو ناتج  جمهورال كونیتعتبر "إدارة التنظیم" من النفقات حیث  حین
فــي   –جــزءا مــن األهــداف االســتراتجیة الیــوم تكــالیف خــدمات اللغــات (الترجمــة التحریریــة) تشــكل ، وبنــاء علــى تعلیمــات المجلــس  -١٩

ف مــن األهــداف دبالنســبة لكــل هــ التحلیل/الدراسة/التبصــر: ٥والمهمــة رقــم  ر القیاســیةالسیاســة العامة/توحیــد المعــایی: ٢المهمــة رقــم  إطــار
تـدعم األهـداف أنهـا ، بحیـث والخـدمات اإلداریـةالشـؤون همـة إدارة م"دعـم البرنـامج". أمـا من أن تكون جزءا من تكالیف  بدأل –االستراتیجیة 
 –"اإلدارة والتنظـیم  بقـىا تكلفـة خاصـة بكـل هـدف مـن األهـداف االسـتراتیجیة. وتها علـى أنهـجار ة، فتم نقلها من دعم البرنامج وٕاداالستراتیجی

  .ماعات الجمعیة العمومیة والمجلس وهیئاته الفرعیةتعكس التكلفة الالزمة لدعم اجتلالهیئات الرئاسیة" 
وتقییمهـا. واألمانـة العامـة مكلفـة مـن المجلـس هـذه المیزانیـة  علـى رصـد مـلوإلدارة المیزانیة القائمـة علـى النتـائج بفعالیـة ینبغـي الع  -٢٠

) مؤشـرات على سبیل المثـال ولـیس الحصـر( استخدام، بإدارة األداءة حسب األهداف، مع ٢٠١٦-٢٠١٤بالقیام، خالل فترة الثالث سنوات 
) السیاسـة ٤) إیـرادات الصـندوق الفرعـي لتحقیـق اإلیـرادات؛ (٣الوظائف الشـاغرة؛ ( نسبة) ٢) تكالیف الموظفین؛ (١في المجاالت التالیة: (
  ) خدمات اللغات.٧الكفاءة؛ (مكاسب ) ٦) تكالیف السفر؛ (٥المتعلقة بالمستشارین؛ (
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  ٢٠١٦-٢٠١٥- ٢٠١٤نوات إطار المیزانیة للس
ح المیزانیة مع األخـذ فـي االعتبـار مجموعـة التوصـیات التـي وافـق علیهـا المجلـس والتـي تعكـس اسـتراتیجیة میزانیـة ُاعّد مقتر   -٢١

ـــه مـــن رئـــیس المجلـــس بالنیابـــة عـــن المجلـــس الـــى األمـــین العـــام بتـــاریخ ٢٠١٦الـــى  ٢٠١٤الفتـــرة مـــن  ، وتمشـــیا مـــع كتـــاب المیثـــاق الموجَّ
١٣/٣/٢٠١٢.  
الجهـود التـي یبـذلها األمـین العـام لخفـض التكـالیف وتحقیـق الكفـاءة عـن تعبیـر المیزانیـة مقتـرح رّدًا على كتـاب المیثـاق، فـإن   -٢٢

المبـادرات الجدیـدة الـواردة فـي خطـة األعمـال المتجـددة،  ٢٠١٦-٢٠١٤ُادرجت في مقترح المیزانیة لفترة السنوات الثالث و بالنسبة للمنظمة. 
والملحق التاسع عشر ضمن أمـور أخـرى.  النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعیة، و والبحث واإلنقاذ ،م الطائرة الموجهة عن بعدنظمثل 

أن تتصـرف بشـكل مسـؤول فـي حالـة  ، سـیتعین علـى المنظمـة فـي حـّد ذاتهـا أي مبالغ محددة لتمویل حاالت الطوارئعدم وجود وبالرغم من 
  اردها المتاحة.مو حدود األزمات ضمن 

  المجلس:وقرارات واعتمدت األمانة العامة التدابیر التالیة عمال بتوصیات   -٢٣
(للحصــول علــى مزیــد مــن التفاصــیل  ٢٠١٢ساســي لعــام وظیفــة، مقارنــة مــع الخــط األ ١٨ ـإلجمــالي لــاالصــافي خــض  •

 ؛)٣من المرفق  ٥ انظر الجدول 
مـوظفي الفئـة التخصصـیة  عـددمن الفئة التخصصیة وزیادة  ساسیینإلغاء وظائف مع زیادة التركیز على الموظفین األ •

 ؛مقارنة مع وظائف موظفي الخدمات العامة
 خفض االحتیاجات من أسفار البعثات والخدمات االستشاریة في المنظمة برمتها السیما في المقر الرئیسي؛ •
القائمـة المتعلقـة باسـتحقاقات السـفر مثـل  مواصلة تحقیق ادخارات في السفر من خالل القیام بتعدیالت على السیاسات •

 ؛عالي الموظفینإجازة زیارة الوطن وتعلیم مُ 
 ؛٢٠١٣نجلیزیة فقط اعتبارا من ینایر إصدار مجلة االیكاو باللغة اإل •
 ؛إلغاء الشحن الجوي بالنسبة للمطبوعات وكتب المنظمة •
جمیــع الوظــائف، ممــا فیمــا یخــص فــي المائـة  ٦,٢ نســبة فــي المائــة إلــى ٤,٥ نسـبة زیـادة معــدل الوظــائف الشــاغرة مــن •

 ؛تعیین موظفین مؤقتین إمكانیةیخفض 
 إلغاء األنشطة التي لم تعد مواكبة لالحتیاجات؛ •
) تعزیــز ٢ســیا والمحــیط الهــادئ؛ (آ) إنشــاء مكتــب فرعــي إقلیمــي فــي إقلــیم ١النهــوض بالمكاتــب اإلقلیمیــة مــن خــالل ( •

برنـامج التنفیـذ ) مواصـلة دعـم ٣( ؛خمس مكاتب جدیدةمن خالل توفیر لخمسة المساعدة الفنیة في المكاتب اإلقلیمیة ا
 في مكاتب نیروبي وداكار؛  فریقیا والمحیط الهنديإالشامل لخطة 

 ؛تعزیز مهمة الموارد البشریة بناء على توصیة مراجع الحسابات الخارجي •
  ة مجموعة من األهداف االستراتیجیة المشتركة.مواصلة تحقیق التكامل بین المكاتب اإلقلیمیة والمقر الرئیسي بواسط •

واألمــن والبیئــة مــن أجــل تــوفیر دعــم مرّكــز ألنشــطة ، (SAFE)ســالمة الطیــران  صــنادیقفــي  تبرعــاتال اســتخدام سیتواصــل  -٢٤
  .محددة لم تخصص لها اعتمادات بالمیزانیة

، كـان لـدى ٢٠١٣مام مقتـرح المیزانیـة. وحتـى أبریـل معارین من الدول األعضاء إلتستعانة باالالبد من باإلضافة إلى ذلك،   -٢٥
  .تكالیفهم میزانیة البرنامج العاديیعملون دون أن تتحمل موظفا  ٤٨المنظمة 

األهداف االستراتیجیة واستراتیجیات دعم التنفیذ. وألغراض المقارنـة، فقـد تفصیل الموارد حسب  ١والشكل  ١الجدول ویبّین   -٢٦
حســب األهــداف االســتراتیجیة الخمســة لفتــرة الســنوات الــثالث  ٢٠١٣-٢٠١١لألهــداف االســتراتیجیة الثالثــة للفتــرة  ُصــممت المیزانیــة المقــررة

أعــاله، فــإن حصــة خــدمات اللغــات (الترجمــة) لــدعم األهــداف االســتراتیجیة،  ١٩. وتجـدر اإلشــارة أنــه حســبما ورد فــي الفقــرة ٢٠١٦-٢٠١٤
. فمن مجموع الموارد التي تـدعم أنشـطة اآلن كجز من تكالیف األهداف االستراتیجیة، معروضة ٢٠١٦-٢٠١٤و  ٢٠١٣-٢٠١١للفترتین 

بالمائــة متصــل بــالبرامج ("البــرامج" و"دعــم البــرامج") فــي حــین أن "االدارة  ٧٥,١ملیــون دوالر كنــدي، هنــاك  ٢٨٦,٥خطــة األعمــال والبالغــة 
  بالمائة على التوالي. ٨,٣بالمائة و ١٦,٦ " تمّثل نسبةاالداریةالهیئات "والتنظیم" و"االدارة والتنظیم 
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  حسب األهداف االستراتیجیة واستراتیجیات دعم التنفیذ ٢٠١٦-٢٠١٤موجز تقدیرات المیزانیة للفترة : ١الجدول 
  (بآالف الدوالرات الكندیة)

  
  المیزانیة المعتمدة للفترة مةالمه الهدف االستراتیجي

رة مجموع الفت ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٦-٢٠١٤
٢٠١٦-٢٠١٤  

% من 
 المجموع

-٢٠١١الفترة 
مقابل الفترة  ٢٠١٣
٢٠١٦-٢٠١٤   

مج
برنا
 ال

  852                       833                        االتجاه العام -١ السالمة
                     
873                   2,558      

 السیاسة العامة/التوحید القیاسي -٢  
 

                 4,769                   5,239  
                 
4,979                  14,987      

  3,650                   3,603                    الرصد/تدقیق البیانات -٣  
                 
3,783                   11,035      

  
خل لحل التنفیذ بناء القدرات/التد -٤

  2,725                   2,645                    األزمات
                  
3,010                    8,381      

  1,444                    1,427                      التحلیل/الدراسات/التوقعات -  -٥  
                  
1,488                   4,359      

  13,910          13,275          49,646           (المقر الرئیسي) السالمة –الفرعي  المجموع
        
14,134          41,319  14.4% -16.8% 

  527                       515                         االتجاه العام -١ سعة ونجاعة
                     
540                    1,583      

  4,762                   4,782                    السیاسة العامة/التوحید القیاسي -٢ المالجة الجویة
                 
4,873                   14,417      

  756                       739                        الرصد/تدقیق البیانات -٣  
                      
781                   2,276      

  
التنفیذ بناء القدرات/التدخل لحل  -٤

  2,149                    2,100                     األزمات
                 
2,358                   6,607      

  368                       363                        التحلیل/الدراسات/التوقعات -٥  
                     
376                     1,107      

  ادارة المالحة الجویة  –المجموع الفرعي 
 %46.1 %9.1  25,991          8,929           8,563           8,500           17,785            (المقر الرئیسي)

  919                        900                        االتجاه العام -١ ن والتسهیالتاألم
                     
923                    2,741      

  1,766                    1,822                     السیاسة العامة/التوحید القیاسي -٢  
                  
1,737                   5,325      

  1,856                    1,687                     الرصد/تدقیق البیانات -٣  
                   
1,913                   5,456      

  
التنفیذ بناء القدرات/التدخل لحل  -٤

  1,588                    1,533                     األزمات
                  
1,658                   4,779      

  983                       973                        التحلیل/الدراسات/التوقعات -٥  
                     
996                   2,952      

  األمن  –المجموع الفرعي 
 %20.1- %7.4  21,253          7,226           7,112            6,915            26,615            (المقر الرئیسي)

  517                        506                        االتجاه العام -١ التنمیة االقتصادیة للنقل الجوي
                     
507                    1,530      

  769                       770                        العامة/التوحید القیاسيالسیاسة  -٢  
                     
979                    2,518      

  444                       444                        الرصد/تدقیق البیانات -٣  
                     
457                    1,345      

  
التنفیذ بناء القدرات/التدخل لحل  -٤

  234                       229                        األزمات
                     
345                       808      

  815                        801                         التحلیل/الدراسات/التوقعات -٥  
                      
831                   2,447      

التطورات االقتصادیة للنقل  –المجموع الفرعي 
  2,778           2,749           7,863             الجوي (المقر الرئیسي)

          
3,120           8,648  3.0% 10.0% 

  776                       764                        االتجاه العام -١ حمایة البیئة
                     
777                    2,317      

  1,012                     995                        السیاسة العامة/التوحید القیاسي -٢  
                  
1,466                   3,472      

  331                        321                         الرصد/تدقیق البیانات -٣  
                     
344                       996      

  
التنفیذ بناء القدرات/التدخل لحل  -٤

  387                       376                        األزمات
                     
407                     1,170      

  746                       739                        التحلیل/الدراسات/التوقعات -٥  
                     
778                   2,263      

  حمایة البیئة –المجموع الفرعي 
 %11.5- %3.6  10,219          3,772           3,252           3,195            11,546            (المقر الرئیسي)

  البرامج –المجموع الفرعي 
  35,616          34,635         113,456          (المقر الرئیسي)

        
37,180        107,431  37.5% -5.3% 

 السالمة
 

                 27,891                   9,944                   10,187  
                
10,588                  30,718  10.7% 10.1% 

 سعة ونجاعة المالحة الجویة
 

                24,465                   8,853                   9,065  
                 
9,425                 27,343  9.5% 11.8% 

 التسهیالتاألمن و 
 

                     6,116                    1,988                   2,036  
                   
2,116                    6,139  2.1% 0.4% 

 التنمیة االقتصادیة للنقل الجوي
 

                    1,835                       389                       399  
                      
414                    1,203  0.4% -34.5% 

 حمایة البیئة
 

                   3,058                    1,278                    1,305  
                  
1,357                   3,940  1.4% 28.8% 

  جمیع لبرامج –المجموع الفرعي 
 %9.4 %24.1  69,344         23,899         22,992         22,452         63,365           مكاتب االقلیمیة)(ال

          58,608         57,087         176,821          مجموع األهداف االستراتیجیة
61,080        176,775  61.6% 0.0% 

عم
 د

مج
رنا

الب
 

  3,151                     3,013                    9,462                    تمرات واألمن والخدمات العامةالمؤ  دعم البرنامج
                  
3,128                   9,292      

  300                       302                        والخدمات االداریةالشؤون ادارة   
                     
308                        910      

  3,132                    2,978                  9,721 تكنولوجیا المعلومات  
                 
3,043                    9,153      

  
خدمات العالقات الخارجیة داخل 

  2,329                   2,466                  6,682 االدارة القانونیة
                 
2,484                   7,278      

  1,864                    1,946                   5,498 االدارة التنفیذیة  
                   
1,919                   5,729      

  1,992                    1,945                   6,153 خدمات الطباعة والتوزیع  
                 
2,254                    6,190      

  12,767          12,651         37,516   البرامجدعم  –المجموع الفرعي 
        
13,136         38,554  13.5% 2.8% 

ظیم
لتن

وا
رة 

الدا
 ا

  1,891                     1,808                   3,514 من والخدمات العامةالمؤتمرات واأل التنظیم واالدارة
                  
1,877                   5,575      

  659                       640                      1,897 االتصاالت  
                     
678                    1,977      

  1,300                    1,311                     5,489 والخدمات االداریة الشؤونادارة   
                  
1,335                   3,945      

  1,136                     1,186                    3,087 التقییم والتدقیق الداخلي  
                  
1,045                   3,368      

  4,092                   4,207                  12,886 ادارة المیزانیة والشؤون المالیة  
                  
4,198                  12,497      

  5,032                   4,832                  12,113 الموارد البشریة  
                 
5,308                   15,172      

  1,566                    1,489                   5,362 تكنولوجیا المعلومات  
                  
1,522                   4,577      

  112                         108                         األخالقیات  
                       
115                       336      

  15,788          15,581         44,347   التنظیم واالدارة  –المجموع الفرعي 
        
16,078         47,447  16.6% 7.0% 

  497                       485                      1,422 أمانة الجمعیة العمومیة والمجلس االدارة والتنظیم
                      
512                    1,494      

  1,260                    1,205                   4,967 المؤتمرات واألمن والخدمات العامة الهیئات الرئاسیة
                   
1,251                    3,717      

      1,214  411       400                       403                        والخدمات االداریة لشؤوناادارة   

  522                       496                      756 تكنولوجیا المعلومات  
                     
507                    1,526      

  4,566                   4,520                  12,604 خدمات اللغات  
                 
4,658                  13,744      

  330                       322                      1,400 الدعم االداري للجنة المالحة الجویة  
                     
343  995      

    -                             -                          784 (الجمعیة العمومیة)االدارة التنفیذیة   
                  
1,073                    1,073      

الھیئات  –المجموع الفرعي للتنظیم واالدارة 
 %8.3 %8.3  23,763         8,756           7,574           7,433          21,933   الرئاسیة

 %5.8 %38.3  109,764        37,970         36,129          35,665        103,795   مجموع استراتیجیات دعم التنفیذ 

 
 %2.1 %100.0  286,538       99,049         94,737         92,752        280,616 :المجموع  

 
 تضمن ھذه الوثیقة فروقات ناتجة عن تقریب األرقاماألرقام: من المحتمل أن ت: مالحظة
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ــل األهــداف االســتراتیجیة الثالثــة مــا مجموعــه   -٢٧ ملیــون دوالر كنــدي مــن المــوارد أو نســبة  ١٧٦,٨ومــن ضــمن "البــرامج"، تمّث

بالمائــة  ١٣,٥ملیـون دوال كنـدي أو نسـبة  ٣٨,٦بالمائـة مـن اجمـالي المیزانیـة المتاحــة ألنشـطة خطـة األعمـال. ویمثّـل "دعــم البـرامج"  ٦١,٦
وتجـدر اإلشــارة إلـى أن حصــة خـدمات اللغــات (الترجمـة التحریریــة) التـي تــدعم األهـداف االســتراتیجیة تشــكل  المیزانیـة المتاحــة. مـن اجمــالي

  أعاله.  ١٩اآلن جزءا ال یتجزأ من تكالیف األهداف االستراتیجیة، على النحو المبین في الفقرة 
كندي للتنفیذ المباشر لألهداف االستراتیجیة، تصل التكلفـة التقدیریـة  ملیون دوالر ١٧٦,٨ وقدرهوفیما یخص مقترح المیزانیة   -٢٨

ملیون دوالر كندي. وقد تم  ٤٢,٠مكاتبها اإلقلیمیة، إلى مبلغفي  وأفي المقر الرئیسي سواء ، إلى الدول للمساعدة الفنیة التي تقدمها االیكاو
فیمــا  األزمــات حالــة التنفیــذ/بناء القدرات/التــدخل فــي: ٤فــة المهمــة رقــم حســاب هــذه التكلفــة التقدیریــة حســب مــا یلــي: (أ) أخــذ نســبة مــن تكل

كــل مكتــب مــن یخــص كــل هــدف مــن األهــداف االســتراتیجیة (بالنســبة للمقــر الرئیســي)؛ (ب) تطبیــق النســب المئویــة مــن الوقــت الــذي ُینفقــه 
  المكاتب.  هذه ن على المساعدة الفنیة، مقابل المیزانیة المقترحة لكل مكتب مالمكاتب اإلقلیمیة 

فـــإن معظـــم المكاتـــب االقلیمیـــة تـــوفر الـــدعم لجمیـــع األهـــداف االســـتراتیجیة. وعلیـــه فـــإن المـــوارد  ١٢وكمـــا ذكـــر فـــي الفقـــرة   -٢٩
وباســتثناء تكــالیف ،  توفیرهــا وٕادارتهــا مـن قبــل كــل مكتـب. ٢٠١٣-٢٠١١المخصصـة للمكاتــب االقلیمیـة ســیتم، كمــا هـو الشــأن فــي میزانیـة 

فــي  ٤٢: الخمســة قــد تــم تطبیــق نســبة مئویــة واحــدة مــن المــوارد لتحدیــد الحصــة التــي توازیهــا مــن األهــداف االســتراتیجیةفنیــین، فالمــوظفین ال
فـــي المائـــة للتنمیـــة  ٣فـــي المائـــة لألمـــن والتســـهیالت، و  ١٠فـــي المائـــة ولســـعة ونجاعـــة المالحـــة الویـــة، و ٤٠، و للســـالمة الجویـــة المائـــة

. وهـذه النســب المئویـة، المبنیـة علــى أسـاس أفضــل للنقـل الجــويلحمایــة البیئـة والتنمیــة المسـتدامة فـي المائـة   ٥واالقتصـادیة للنقـل الجــوي، 
(معّدل) التقدیرات االداریة عن الوقت الذي یتم تخصیصه لكل هدف استراتیجي، هي طریقـة مبّسـطة لكـن فعالـة فـي توزیـع تكـالیف المكاتـب 

ویــوّفر الســرد الــذي یتنــاول المكاتــب االقلیمیــة تفاصــیل عــن األهــداف األهــداف واألنشــطة الرئیســیة   ة.االقلیمیــة علــى األهــداف االســتراتیجی
  والنواتج ومؤشرات األداء الرئیسیة واألهداف والموارد بحسب كل هدف من األهداف االستراتیجیة ولكل مكتب من المكاتب.

25,1, السالمة %

,  سعة وكفاءة المالحة الجویة
18,6%

9,6, األمن والتسھیالت %

التنمیة االقتصادیة 
3,4, للنقل الجوي %

4,9, حمایة البیئة %

13,5, دعم البرنامج %

16,6, االدارة والتنظیم %

الھیئات  -االدارة والننظیم 
8,3, الرئاسیة %

حسب الهدف االستراتیجي واستراتیجیات دعم التنفیذ 2016-2013تقدیرات الفترة : 1الشكل 
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تب الرئیس تحت مهمة "اإلدارة التنفیذیة" ضمن "دعم البرامج" فیمـا ترد جمیع المتطلبات من الموارد لمكتب األمین العام ومك  -٣٠
  التي تم تخصیصها في نطاق "االدارة والتنظیم ـ الهیئات االداریة". ٢٠١٣عدا الموارد الالزمة للجمعیة العمومیة في عام 

، والتسـدیدات لهیئـات تابعـة لألمـم ، فإّن جمیع التكـالیف المؤسسـیة كاالیجـار٢٠١٣-٢٠١١وكما هو الشأن بالنسبة لمیزانیة   -٣١
المتحدة، والمساهمات في أنشطة مشتركة لألمم المتحدة، والرعایة، والتدریب، وتكنولوجیـا المعلومـات، وغیرهـا مـن التكـالیف تشـكل جـزءا مـن 

لنسـب المئویـة المطّبقـة، باالسـتناد الموارد التي ترد تحت دعم استراتیجیات التنفیذ ـ بخاصة الوحدات الوظیفیة تحت ادارة الشؤون االداریة. وا
  الى تجربة المدیرین وأفضل التقدیرات هي على النحو التالي:

  النسب المئویة المطّبقة على الموارد التي تقع تحت ادارة الشؤون االداریة

  البرامج  الوظیفة
  دعم البرامج

  االدارة والتنظیم
االدارة والتنظیم ـ 
  الهیئات المقررة

  ٪٢٠  ٪٦٥  ٪١٥    )D/ADBداریة والخدمات (إدارة الشؤون اال
  ٪١٠٠        )ACSأمانة الجمعیة العمومیة والمجلس (
  ٪٢٠  ٪٣٠  ٪٥٠    )CSG( المؤتمرات واألمن والخدمات العامة

    ٪١٠٠      )HRالموارد البشریة (
  ٪١٠  ٪٣٠  ٪٦٠    )ICTتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت (

  ٪٣٧    ٪٦٣    )LPBخدمات اللغات (

على المستویات العلیا فقط (على مستوى األهداف االستراتیجیة)  ٢٠١٣الى  ٢٠١١ن تقدیم عرض لبیانات المقارنة للفترة ویمك  -٣٢
ثین في بالنظر لواقع أنه توجد اآلن خمسة أهداف استراتیجیة (عوضا عن ثالثة) وال یوجد ارتباط مباشر بین المهام الخمس والبرامج السبعة والثال

عن النسب  ٢٠١٦-٢٠١٤. كما أّن النسبة المئویة المطبقة على الموارد ضمن بند الخدمات اإلداریة تختلف في میزانیة ٢٠١٣-٢٠١١ میزانیة
في الفترة الثالثیة  إلطار االستراتیجیة والمیزانیة على خریطة  ٢ والمرفق ١ المرفقویمكن اإلطالع في  . ٢٠١٣-٢٠١١المطبقة في میزانیة 

  .٢٠١٦-٢٠١٤طار االستراتیجي للفترة الثالثیة في مقابل اإل ٢٠١٣-٢٠١١
  ٢٠١٦-٢٠١٥-٢٠١٤تمویل میزانیة السنوات 

التعـاون الفنـي برنـامج یجري تمویل المیزانیة من أنصبة الدول األعضـاء، ومـن المبـالغ المسـددة مـن صـندوق تكـالیف خـدمات   -٣٣
  ، ومن إیرادات متنوعة. )ARGFعي لتحقیق اإلیرادات (، ومن التحویالت من فائض الصندوق الفر )AOSCFاإلداریة والتشغیلیة (

  ویتضمن الجدول أدناه مقارنة لمصادر تمویل میزانیة البرنامج العادي بین فترتي السنوات الثالث.  -٣٤
   ٢٠١٦-٢٠١٥-٢٠١٤ المقدرة للسنوات میزانیةال: مصادر أموال ٢الجدول 

  (بآالف الدوالرات الكندیة)
 (بآالف الدوالرات الكندیة) ٢٠١٣-٢٠١١یزانیة : مصادر أموال م٢الجدول 

 )الدوالرات الكندیة بآالف(
             
 مجموع 2013 2012 2011  

2011-13 
% of  
Total 

 موعمج 2016 2015 2014
2014-16 

% of  
Total 

$ 
incr. 

% 
incr. 

 %4.5  11,543 %93  266,550  92,355  88,075  86,120 %91  255,007  88,727  84,256  82,024  األنصبة المقررة على الدول

المبالغ المستردة من صندوق تكالیف 
 الخدمات االداریة والتشغیلیة

   1,712   1,758  1,841      5,311  2%   1,231  1,260    1,291      3,782  1% (1,529) -28.8% 

التحویالت من خطة الحوافز بالنسبة 
 أخر سدادهالحساب االشتراكات التي ت

    189  1,049    964  2,202  1%       (2,202) 100.0% 

تحویالت من فائض الصندوق الفرعي 
 الدرار االیرادات

4,370  4,688  5,082  14,140  5% 5,082  5,082  5,082  15,246  5% 1,106  7.8% 

 %75.7- (2,994) %0  960       320    321  319 %1  3,955    1,455  1,300  1,200 إیرادات متنوعة

  89,495  93,051  98,069  280,615  100% 92,752  94,737 99,049  286,538 100%  5,924  2.1% 

  مالحظة: اختالفات بسبب تقریب األرقام
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یزانیـــة وكمـــا قـــرر المجلـــس، فإّنـــه یتعـــین تطبیـــق ســـیناریو النمـــو اإلســـمي الصـــفري علـــى أنصـــبة الـــدول األعضـــاء بالنســـبة لم  -٣٥
میزانیـة  ، وٕالى صـیاغة ملیون دوالر كندي ٢٦٦,٥وقد أفضى هذا األمر إلى تحدید سقف مجموع األنصبة في مبلغ قدره  . ٢٠١٦-٢٠١٤

ًة بنسـبة زیـاد ٢كخـط أسـاس. ویظهـر الجـدول  ٢٠١٣ة وباستخدام األنصبة المقـررة لعـام ــــــــــــــذه األنصبـــــــالفترة الثالثیة وفق مبدأ عدم زیادة ه
  .  ٢٠١٣-٢٠١١بالمقارنة مع میزانیة  في المائة ٤,٥
، ومـن خطـة الحـوافز لحسـاب ARGF، ومن التحویالت من فائض صـندوق AOSCFأما التحویالت من المبالغ المسددة من   -٣٦

دة علـى تمویـل میزانیـة البرنـامج المتأخرات المستحقة السداد منذ أمـد بعیـد، ومـن االیـرادات المتنوعـة فهـي ُتسـتخدم فـي مواصـلة تقـدیم المسـاع
  .بة المقررة على الدول المتعاقدةالعادي ومن ثم التقلیص من مبالغ األنص

ملیون دوالر كنـدي وافـق علیـه المجلـس خـالل دورتـه  ١,٢في استرداد مبلغ سنوي قدره  AOSCFوتتمثل المبالغ المسددة من   -٣٧
وسیتم وضع آلیة لتـتم، حسـب االقتضـاء، في المائة.  ٢,٤نسبة تضخم سنویة قدرها . ویخضع هذا المبلغ إلى )C-DEC 197/2(القرار  ١٩٧

فـي هـذه  ٢٠١٣فـي خریـف  ٢٠٠خالل الفترة الثالثیة القادمة، وسینظر المجلس فـي دورتـه  AOSCتسویة المبلغ الذي سُیسترد من صندوق 
فــي   ٢٨,٨بنقصــان قــدره  ملیــون دوالر كنـدي، أي  ٣,٩فــي حــدود هـو  ٢٠١٦-٢٠١٤بالنســبة للفتــرة الثالثیــة  وهــذا المبلــغ المقـّدر اآللیـة.  

  .٢٠١٣-٢٠١١المائة بالمقارنة مع الفترة الثالثیة 
ملیـون  ١٤,١مـن  ٢٠١٦-٢٠١٤سـتزید لترتفـع فـي الفتـرة الثالثیـة  ARGFوتشیر التقدیرات إلى أّن التحـویالت مـن صـندوق   -٣٨

ــادة قــدر  ١٥,٢دوالر كنــدي إلــى  ــتقلص إیــرادات هــذا الصــندوق، فــإّن االســتمرار فــي زیــادة  ٧,٨ها ملیــون دوالر، أي یزی فــي المائــة. ونظــرا ل
اإلیـرادات المتوقعـة، ولـذلك فـإّن األمانـة العامـة بصـدد اتخـاذ  ٢٠١٢التحویالت منه سیكون أمـرا غیـر واقعـي. ولـم یحقـق الصـندوق فـي عـام 

  .٢٠١٣إجراءات لتحسین الوضع في عام 
ــه لــم یكــن هنــاك  -٣٩ ــه لــم یعــد باإلمكــان اســتخدام أي رصــید مــن ٣١/١٢/٢٠١٢فــائض نقــدي فــي  وحیــث أّن حســاب خطــة ، فإّن

  كمصدر من مصادر التمویل بالنسبة للمیزانیة. الحوافز لحساب المتأخرات المستحقة السداد منذ أمد بعید
لمتوقعــة مــن اســتثمار األمــوال فــي صــندوق رأس ویتــألف معظــم اإلیــرادات المتنوعــة مــن إیــرادات االســتثمارات التــي تشــمل إیــرادات الفوائــد ا  -٤٠

یقتصر ادراج الفوائد علـى ایـرادات الفوائـد التـي ینتظـر في اعداد المیزانیة، یجب أن  على أّنه " ٢٣-٢٦المال العامل. وینص قرار الجمعیة العمومیة 
ادراج أي دخل من الفوائد األخـرى التـي یعتمـد أن تتحقق من استثمار األموال غیر المستخدمة من صندوق رأس المال العامل. وینبغي عدم 

ولقـد ". تحقیقها على توقیت سداد االشتراكات من جانب الدول المتعاقدة، ذلك ألن توقیت دفع االشـتراكات یخـرج عـن نطـاق سـیطرة المنظمـة
قـد جـرى التقلـیص بشـكل كبیـر مـن شهدت اإلیرادات المتأتیة من الفوائد تقلصا على مدى السنوات بسـبب انخفـاض أسـعار الفائـدة، ومـن ثـم ف

والمنشـآت والمعـدات  . ومـن بـین اإلیـرادات المتنوعـة هنـاك أیضـا أربـاح مبیعـات الممتلكـات المسـتعملة٢٠١٦-٢٠١٤تقدیرات الفتـرة الثالثیـة 
ر؛ وغیـر ذلـك مـن اإلیـرادات العرضـیة. وتُقـدَّر اإلیـرادات المتواألصول غیر المادیة نوعـة بالنسـبة للفتـرة الثالثیـة ؛ وأرباح مبیعات الـورق المـدوَّ

  .٢٠١٣-٢٠١١ملیون دوالر كندي في الفترة الثالثیة  ٣,٩بمبلغ ملیون دوالر كندي، بعد أن كانت تبلغ  ٢٠١٦-٢٠١٤

  آثار اعتماد المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام على ممارسات وضع المیزانیة
) المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام CEBیذي لمنظومة األمم المتحدة (لقد اعتمدت األمم المتحدة ورئیس المجلس التنف  -٤١

وهذه المعـاییر هـي مجموعـة مـن المعـاییر الحسـابیة التـي تـم تطویرهـا بشـكل مسـتقل والتـي تسـتوجب  . ٢٠١٤لكي یطّبق تدریجیا وٕالى غایة 
  .١/١/٢٠١٠لمحاسبیة في االیكاو اعتبارا من إجراء المحاسبة على اساس تجمیع القیود. وقد ُطبِّق نظام المعاییر ا

ـــویــتم عــرض موازن  -٤٢  ات االیكــاو الموافــق علیهــا، والتــي تتضــمن موازنــات البرنــامج العــادي وبرنــامج التعــاون الفنــي (صــندوقـــ
TCB-AOSCییر الحسـابیة الدولیـة )، على الجمعیة العمومیة التي تتولى الموافقة علیها، وهـي لـذلك متاحـة للعمـوم وخاضـعة لمتطلبـات المعـا

). وتســتوجب المعــاییر المحاسـبیة أن تــتم مقارنــة هــذه المیزانیـات مــع المبــالغ الفعلیــة التـي یــتم احتســابها وتقــدیمها علــى IPSASللقطـاع العــام (
هـذا مـا یفتـرض أساس تجمیع القیود كما هو مطلوب في المعاییر المحاسبیة، یتم اعداد هـذه المیزانیـات أیضـا علـى أسـاس محاسـبي فعلـي. و 

  باألخص في الموازنات:
  أن تكون قائمة على أساس الخدمات المقدمة والسلع التي یتم تلقیها خالل السنة المالیة؛  أ)
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ـــازة   ب) ـــة، أي حی ـــة رأســـمالیة تغطـــي األصـــول المادیـــة وغیـــر المادی ـــد االقتضـــاء میزانی ـــى نحـــو مســـتقل عن أن تتضـــمن عل
دوالر كنـدي علـى التـوالي  ٥ ٠٠٠و  ٣ ٠٠٠لبنود اإلفرادیة التي تبلـغ قیمتهـا المعدات، واآللیات والبرمجیات وغیرها وا

مــن المرفــق الثالــث علــى تفاصــیل المیزانیــة  ج) ١٣. وتــنص الفقــرة ٢٠١٦-٢٠١٤أو أكثــر كمــا هــو متوقــع فــي الفتــرة 
  ؛٢٠١٦-٢٠١٤الرأسمالیة بالنسبة للفترة 

ل االهـــتالك وانـــدثار الممتلكـــات والمنشـــآت والمعـــدات، أن تتضـــمن علـــى نحـــو مســـتقل، المصـــروفات غیـــر النقدیـــة مثـــ  ج)
واعتمادات اإلیجار المالي واألصول غیر المادیة وأي أصول أخـرى والتـي سـیتم إضـعافها وخفـض أسـعارها، والبضـائع 
 التي سیتم استالمها دون تكلفة، والربح والخسارة عند التصّرف بالممتلكات والمنشآت والمعدات، واألصول غیر المادیـة
(عنــدما تكــون كبیــرة)، والتزایــد المتوقــع فــي النفقــات والمطلوبــات مــن اإلجــازات الســنویة، وٕاعانــات العــودة الــى الــوطن، 

  والتأمین الصحي بعد الخدمة.
 بأن تقسم تقدیرات میزانیة البرنامج العادي الـى بـرامج، ودعـم البـرامج، واالدارة والتنظـیم. وهـذا هـو ٤-٤ُتملي القاعدة المالیة   -٤٣

نفــس التصــنیف الــذي یســتخدم عنــد تقــدیم المیزانیــة الــى الجمعیــة العمومیــة للموافقــة علیهــا. ویختلــف هــذا النظــام مــن التصــنیف عــن النظــام 
المعتمــد بالنســبة للبیانــات المالیــة. فالبیانــات المالیــة تصــّنف البنــود علــى أســاس وجــوه اإلنفــاق (المرّتبــات، والســفر، وغیــر ذلــك). وتصـــّنف 

البنود حسب األهداف االستراتیجیة (السالمة، واألمن، وغیـر ذلـك). وتواصـل االیكـاو فـي الكشـف عـن المیزانیـة والمعلومـات الفعلیـة المیزانیة 
ققــة بیــان ٢٠١٠بمــا یتفــق مــع وثیقــة المیزانیــة. وقــد أصــبحت االیكــاو اعتبــارا مــن الســنة المالیــة  المقارنــة بــین  تــدرج فــي بیاناتهــا المالیــة المدَّ

، الــذي یجــري مقارنــة بــین المخصصــات المعتمــدة وبــین المبــالغ الفعلیــة فــي الصــندوق العــام للبرنــامج میزانیــة والحســابات الفعلیــةحســابات ال
تشـرح الفروقـات المادیـة بـین العادي. ویمكن االطالع في ورقة عمل المجلس عن البیانات المالیة السنویة على معلومات إضافیة بهذا الشـأن 

والنهائیة وبین المبالغ الفعلیة. ویتم أیضا عرض موازنات معتمدة ومتاحة للعمـوم فـي البیانـات المالیـة ألغـراض المقارنـة مـع  االعتمادات األصلیة
  .المبالغ الفعلیة كما هو مطلوب في المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام

  أهم البنود غیر النقدیة المتضمنة في المیزانیات
التــي ستحتســب مــن أجــل االمتثــال للمعــاییر المحاســبیة الدولیــة للقطــاع العــام  ٢٠١٦-٢٠١٤النقدیــة المتوقعــة للفتــرة  إن أهــم النفقــات غیــر  -٤٤

ن المؤهلـون تعود الى استحقاقات الموظفین؛: أ) اسـتحقاقات التـأمین الصـحي بعـد انتهـاء الخدمـة التـي یتحصـل علیهـا الموظفـون العـاملون وكـذلك المتقاعـدو 
الخدمـة؛ ج) اسـتحقاقات االعـادة الـى الـوطن، التـي تـدفع للمـوظفین ة؛ ب) اإلجـازة السـنویة التـي تـدفع عـادة للمـوظفین عنـد نهایـة أثناء سنوات الخدمـ

  ویمثل اهتالك/اندثار األصول المادیة وغیر المادیة أیضا مصروفات غیر نقدیة. الدولیین عند نهایة الخدمة. 
، فإن تكالیف التعهدات غیر الممولیة للتأمین الصحي بعد الخدمـة ٢٠١٣ام باالستناد الى احتساب تجمیع القیود في ع  أ)

 ٣ملیــون دوالر كنــدي ســنویا، وتكــالیف االجــازة الســنویة زیــادة بمبلــغ   ٣,٩ستشــهد زیــادة فــي الفتــرة الثالثیــة بمبلــغ قــدره 
نــاء الفتــرة الثالثیــة. وفیمــا ملیــون دوالر كنــدي ســنویا أث ٢مالیــین دوالر كنــدي واســتحقاقات االعــادة الــى الــوطن بمبلــغ 

یتعلق بإمكانیة تمویل هذه الخصوم فإن األمانة العامة ستواصل متابعة التطورات الجاریة بشأن هذه المسـألة فـي اطـار 
  منظومة األمم المتحدة وسترفع تقریرا بذلك الى المجلس.

ألصـول المادیـة وغیـر المادیـة للمنظمـة فـي ویتطلب نظـام المعـاییر المحاسـبیة الدولیـة للقطـاع العـام أیضـا أن تـنعكس ا  ب)
ــم تعــد تعتبــر  الحســابات. وهــذا یعنــي مــن وجهــة نظــر حســابیة أن الحیــازات مــن األصــول (المادیــة أو غیــر المادیــة) ل
كنفقات في الحسابات. ومن منظور المیزانیة، فإن األمـوال ال تـزال ضـروریة لشـراء األصـول، حتـى ولـو أن اإلنفـاق قـد 

، فــإن ٢٠١٥-٢٠١٤دة ســنوات فــي البیانــات المالیــة (عملیــة تعــرف بــاالهتالك). وبالنســبة لمیزانیــة تــم توزیعــه علــى عــ
النفقات ستتضمن انخفاض قیمة الملكیة والمنشآت والمعدات، واعتمادات االیجار المالیة، واألصول غیر المادیة. ومن 

. وال یتطلــب ١ســنة مــن ســنوات الفتــرة الثالثیــة ملیــون دوالر فــي كــل ١المقــّدر أن تبلــغ قیمــة االنــدثار/االهتالك حــوالي 
  االهتالك/االندثار تمویال بالنظر ألن بنود الرسملة التي احُتسب علیها االهتالك/االندثار، قد تم تمویلها عند الشراء.

روضـة هنـا مع ٢٠١٦-٢٠١٤والمصروفات غیر النقدیة الوارد ذكرها أعاله، التـي ال تحتـاج الـى تمویـل فـي میزانیـات الفتـرة   -٤٥
  الُمعّدة على سبیل العلم والنظر. على الجمعیة العمومیة كتقدیرات اضافیة للمیزانیات

                                                                 
  یشمل هذا الرقم قیمة اهتالك جمیع األصول التي تملكها االیكاو بقطع النظر عن مصدر التمویل.   ١
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  ٢٠١٢و  ٢٠١١تنفیذ میزانیة البرنامج العادي للسنتین 
، بدور االیكاو ٢٠١٣- ٢٠١١ملیون دوالر كندي للفترة الثالثیة  ٢٨٠,٦لقد أقّر المجلس، بعد موافقته على میزانیة بمبلغ   -١
ساسي لتوفیر اطار تنظیمي عالمي یمكن في اطاره للطیران الدولي أن یعمل، وأن یشجع هذا االطار النمو السلیم والمأمون والمسؤول األ

لمرونة بیئیا. وسّلم المجلس أیضا بأن المنظمة ینبغي أن تكون قادرة على التعامل مع االحتیاجات العالمیة المتغیرة بطریقة تتسم باالبتكار وا
ئمة ولذا فقد وضع توصیات هامة بشأن عملیة االدارة. وعند تنفیذ هذه التوصیات مجتمعة، فإن المجلس یعتقد اعتقادا راسخا بأن والمال

المنظمة ستتمكن في أثناء فترة السنوات الثالث من توفیر الرؤیة االستراتیجیة واالشراف الالزم لتنمیة الطیران المدني الدولي تنمیة 
  مستدامة.

وتتدّبر اإلنجازات والنتائج، زء من عملیة تخطیط المیزانیة ال بد ألي منظمة من أن تستعرض المنفذة حتى حینه، وكج  -٢
  وتدرج ضمن خططة للمستقبل التغییرات والدروس المستفادة .

أنه یمكن . وتسنى تحقیق وفورات في التكالیف عندما اتضح ٢٠١١في إدارة المیزانیة طوال عام  تم توخي نهج نشطوقد   -٣
) تستند إلى تكلیف من الجمعیة ١بالفعل تحقیقها واستخدمت في مجموعة من األنشطة غیر المحددة في المیزانیة والتي كانت إما (

) أنها إلزامیة أو أساسیة بالنسبة للمنظمة مثل األنشطة ٣) بموجب تكلیف صادر عن المجلس أو رسالة المیثاق؛ أو (٢العمومیة؛ أو (
 التالیة:

مشاریع في مجال السالمة: البنیة األساسیة العالمیة للمالحة الجویة والندوات العالمیة عن سالمة المدارج؛ والتعلم ال •
االلكتروني وجمع البیانات؛ وتوفیر الدعم إلدارة األزمات على المستوى العالمي وتجانس منظومة الطیران في المستقبل؛ 

 ة؛وعملیات التدقیق اإلضافیة في مجال السالم
 تحسین استراتیجیة االتصاالت؛ •
 إدارة جودة أعمال الترجمة المتعاقد علیها مع جهات خارجیة؛ •
 المساعدة المقدمة إلى هایتي بعد الزلزال؛ •
 إخالء المكتبین اإلقلیمیین في القاهرة وبانكوك وتغییر مواقع عمل الموظفین؛ •
 المسؤولون عن تقدیم المساعدة الفنیة في المكاتب اإلقلیمیة؛ •
المشاریع المتعلقة بتكنولوجیا المعلومات: "النظام االلكتروني إلدارة الوثائق والسجالت"؛ وٕاعادة تصمیم الموقع والبوابات  •

الخاصة باالیكاو على االنترنت؛ واسترجاع المعلومات في حالة حدوث الكوارث؛ والتعلیم االلكتروني؛ وتحسین تجهیزات 
 .تكنولوجیا المعلومات في قاعة المجلس

فقد  ٢٠١١ملیون دوالر كندي من الوفورات المرحلة من عام  ٢,٤بمبلغ  ٢٠١١ا االعتمادات غیر المستخدمة في عام أمّ   -٤
 ؛٢٠١٢اسُتخدمت في تمویل أنشطة البرنامج التالیة المستكملة بأي وفورات أخرى یمكن ایجادها فیما یخص التكالیف خالل عام 

مل بشأن موضوع "فقدان السیطرة"؛ وزیادة مستوى تنفیذ المالحة القائمة على األداء؛ المشاریع في مجال السالمة: بدء الع •
 وعملیات التدقیق اإلضافیة في مجال السالمة ؛

المشاریع المتعلقة بتغیر المناخ: األهداف العالمیة الطموحة للطیران الدولي؛ والتدابیر القائمة على آلیات السوق  –البیئة  •
 )؛(المتطلبات اإلضافیة

 تكالیف برنامج دلیل المفاتیح العامة؛ •
 التحسین المستمر في استراتیجیة االتصاالت؛ •
 متطلبات مكتب األخالقیات الجدید. •

. فقد تسنى تحدید وفورات في ٢٠١٢، اّتبعت المنظمة نهجا نشطا في إدارة المیزانیة طوال عام ٢٠١١وعلى غرار سنة   -٥
  لفعل تحقیقها واستخدامها في أنشطة غیر ممولة من المیزانیة من األنشطة التالیة:التكالیف عندما اتضح مجددا أنه یمكن با

)؛ Istars( النظام المتكامل لتحلیل اتجاهات السالمة واإلبالغ عنهاالمشاریع في مجال السالمة: توسیع نطاق برمجیة  •
في مجال السالمة على الدول؛ إجراء  )؛ تعمیم أحدث األدوات اإللكترونیةIkitsتطویر وتنفیذ مجموعة أدوات التأّهب (

 المزید من عملیات تدقیق السالمة؛
 المشاریع ذات الصلة بخدمات المؤتمرات؛ •
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 الدعم اإلضافي لبرنامج االیكاو اإلحصائي؛ •
 تحسین استراتیجیة االتصاالت؛ •
 موظفو المساعدة الفنیة في المكاتب اإلقلیمیة؛ •
برنامج هیكل وٕادارة بیانات المؤسسات؛ استضافة االیكاو العامة على المشاریع ذات الصلة بتكنولوجیا المعلومات:  •

 اإلنترنت ضمن إطار خطط استمراریة األعمال.

فقد  ٢٠١٢ملیون دوالر كندي من الوفورات المرحلة من عام  ٣,٣بمبلغ  ٢٠١٢أّما االعتمادات غیر المستخدمة في عام   -٦
 ؛٢٠١٣ستكملة بأي وفورات أخرى یمكن ایجادها فیما یخص التكالیف خالل عام اسُتخدمت في تمویل أنشطة البرنامج التالیة الم

، لجنة حمایة البیئة في مجال الطیرانالدعم اإلضافي المقّدم لالجتماعات، بما في ذلك اجتماعات اللجنة القانونیة، و  •
 )؛AT-Conf/6والمؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي (

 ؛نتشار األمراض الساریة من خالل السفر الجويالترتیبات التعاونیة لمنع ادعم  •
 موظفو المساعدة الفنیة في المكاتب اإلقلیمیة؛ •
 زیادة خدمات العالقات الخارجیة داخل اإلدارة القانونیة؛ •
  تعزیز أمن اإلیكاو؛ •
  ؛تعزیز موارد مكتب الموارد البشریة وفق ما أوصى به مراجعو الحسابات الخارجیین •
  لداخلیة؛ مكتب التقییم والمراجعة اف التقییم داخل إتاحة وظیفة أخرى لموظ •
 استیفاء متطلبات مكتب األخالقیات. •

 وكما ُأشیر آنفا، اتسمت إدارة المیزانیة بالمرونة واالبتكار لكي تتمكن من تمویل األنشطة غیر المتوقعة المشار إلیها أعاله.   -٧
، استخدم األمین العام السلطة المخولة له ٢٠١٠دِّدت معالمها في عام ولتغطیة تكالیف هذه األنشطة ضمن إطار مخصصات میزانیة حُ 

إلدخال تسویات على المبالغ التي خصصتها الجمعیة العمومیة لكل هدف استراتیجي ولكل  ٩-٥و  ٦-٥بموجب القاعدتین المالیتین 
  استراتیجیة من استراتیجیات دعم التنفیذ. وقد بذلك إدخال التعدیالت التالیة:

   

 /استراتیجیة دعم التنفیذالهدف االستراتیجي

 )-التحویالت (+/

2011 2012 
 بآالف الدوالرات الكندیة

  1,121  403 السالمة
  2,599-  2,410- األمن

  678-  135 حمایة البیئة والتنمیة المستدامة للنقل الجوي
-1,872  -2,156  

  1,029  1,088 دعم البرامج
  1,387  1,403 جدعم البرام

  260-  619- الهیئات الرئاسیة-التنظیم واالدارة
1,872  2,156  

 0 0 :المجموع

  
  .٣١/١٢/٢٠١٢وتبرز مجموعة الرسوم التالیة حالة تنفیذ البرامج بحسب األهداف االستراتیجیة لإلیكاو وذلك حتى   - ٨
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  :ا في ذلك المقر الرئیس والمكاتب اإلقلیمیةیبین الرسم أدناه حالة التنفیذ في اإلیكاو برمتها بم
  البرامج بحسب األهداف االستراتیجیة

 

 
 ٢الحالة الصحیة باأللوان األخضر واألصفر واألحمر

  مقارنة بالمیزانیة المقررة  لمجمل الفترة الثالثیة: ٣١/١٢/٢٠١٢ویبین الجدول الوراد أدنان النفقات الفعلیة حتى 

  ٣١/١٢/٢٠١٢یة مع أرقام النفقات حتى میزانیة الفترة الثالث

  
   

                                                                 
ي موعده؛ واللون األصفر یعني أّن البرنامج/المشروع متأّخر عن موعده ولكن غیر متعّطل (یمكن أن یلحق بموعده)؛ اللون األخضر یعني أّن البرنامج/المشروع ف   ٢

 واللون األحمر یعني أّن البرنامج/المشروع متعّطل ویتطلب مساعدة.

$51,472,000 

$22,534,000 $22,624,000 

$73 149 000 

$41 260 000 
$35 733 000 

 $-

 $10 000 000

 $20 000 000

 $30 000 000

 $40 000 000

 $50 000 000

 $60 000 000

 $70 000 000

 $80 000 000

السالمة األمن االستدامة/البیئة

االعتمادات المنفذة من میزانیة البرنامج مجموع میزانیة البرنامج

األخضر
94%

األصفر
6%

السالمة

األخضر
100%

األمن

األخضر
93%

األصفر
7%

االستدامة/البیئة
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یرجى اإلحاطة  . استراتیجيیتیح الرسم الوارد أدناه النظر عن قرب في تنفیذ البرامج وذلك بذكر حالة المشاریع المنفذة ضمن كل هدف 
فهي ترد في  ٢٠١٢حتى نهایة  علما بأّن المعلومات تخص المقر الرسمي دون غیره. أما قائمة المشاریع المدرجة في خانة اللونة األحمر

  .جدول یظهر في نهایة هذا الجزء
  

  
  

 
 البیئة األمن السالمة

 %91 %92 %85 األخضر
 %6 %8 %10 األصفر
 %3 %0 %5 األحمر
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مشاریع المقر الرسمي بحسب األھداف االستراتیجیة
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میة یقلكما توفر الرسوم الثالثة التالیة معلومات عن حالة تنفیذ المشاریع بحسب األهداف االستراتیجیة وذلك بالنسبة للمكاتب اإل
  السبعة:
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  مشاریع خانة اللون األحمر
 )٢٠١٢(حتى نهایة عام 

الهدف  عنوان المشروع
الجهة التي  اإلقلیم االستراتیجي

 إجراءات الحد من اآلثار دوافع التقییم تقود المشروع

األهداف والمعاییر القیاسیة الخاصة بنوعیة الهواء 
 المحلي

حمایة البیئة 
لمستدامة والتنمیة ا

 للنقل الجوي
المقر 
 الرئیسي

إدارة المالحة 
فرع  -الجویة

 شؤون البیئة

یتوقف اإلنجاز على التقدم والنتائج التي 
. أما ترخیص SAE-E31حققتها لجنة 

 اختبار المحركات فغیر ممول حالیا.

وصفا عن قرار لجنة حمایة البیئة بتأجیل وضع  C-WP/13759تقدم ورقة العمل 
دة تتعلق بترخیص الجسیمات الدقیقة من الجدول الزمني األصلي لالجتماع متطلبات جدی

إلى الدورة العاشر للجنة حمایة البیئة (من عام  ٢٠١٣التاسع للجنة حمایة البیئة في عام 
) ألن الدول والشركاء في قطاع الطیران لیست لدیها األموال ٢٠١٦إلى عام  ٢٠١٣

 الالزمة الختبار المحركات.
إلدماج السلیم لنظم الطائرات الموجهة عن بعد تمكین ا

من خالل وضع اإلطار التنظیمي لدعم العملیات في 
 المجال الجوي غیر المعزول وفي المطارات.

 السالمة
المقر 
 الرئیسي

إدارة المالحة 
إدارة  - الجویة 

 الحركة الجویة
ل الالزمة لهذه المبادرة ینبغي أن تشملها میزانیة فترة أبرز المجلس بوضوح أن األموا غیر ممول بالكامل من البرنامج العادي.

 السنوات الثالث المقبلة، وستعمل األمانة العامة على تحقیق ذلك.

خفض نسبة الحوادث بسبب فقدان السیطرة أثناء 
الطیران من خالل توفیر المتطلبات واإلجراءات 

 واإلرشادات المتعلقة بتدریب العاملین وٕاجازة العاملین.
 المةالس

المقر 
 الرئیسي

إدارة المالحة 
قسم –الجویة 

 عملیات الطیران
مسألة ناشئة غیر مدرجة  –أولویة السالمة 

 في میزانیة البرنامج العادي.
سیتم الحصول على التمویل الالزم لهذه األولویة بمجرد ما تضع األوساط المعنیة خطة 

 عمل مفصلة.

تنفیذ تحسین مستوى الوعي على المستوى العالمي ب
القواعد والتوصیات الدولیة من خالل توخي الشفافیة في 

نظام اإلبالغ اإللكتروني تقدیم مستوى امتثال الدول (
 )ختالفاتعن اال

 السالمة

المقر 
 الرئیسي

إدارة المالحة 
وحدة  -  الجویة

أدوات الدول 
  لسالمة الطیران

موارد اللغات المخصصة لترجمة 
 نظام اإلبالغوحدة في  ٢٠٠ ٠٠٠

اإللكتروني عن االختالفات إلى اللغة 
ة في میزانیة البرنامج درجنجلیزیة غیر ماإل

 العادي.

نظام تقوم فرقة العمل بشأن اإلبالغ عن االختالفات (فریق خبراء مكون من مستخدمي 
) بوضع الصیغة النهائیة لإلرشادات التي یمكن ختالفاتاإلبالغ اإللكتروني عن اال

یم المدخالت الدقیقة التي تؤثر على السالمة والكفاءة التشغیلیة، استخدامها من أجل تقی
 األمر الذي سیخفف من عبء العمل الذي تتحمله الترجمة.

تحسین مستوى تنفیذ التكنولوجیات والنظم الجدیدة من 
خالل مراعاة المسائل المتعلقة باألداء البشري خالل 

 مرحلة التصمیم.
المقر  السالمة

 الرئیسي

لمالحة إدارة ا
قسم  –الجویة 

 عملیات الطیران 
المسألة الناشئة غیر المدرجة في میزانیة 

 البرنامج العادي األصلیة.

زادت األمانة العامة من حجم الموارد المخصصة لمجاالت العوامل البشریة/األداء البشري 
ن من خالل االستعاضة عن وظیفة المسؤول الفني عن العملیات بوظیفة المسؤول الفني ع

األداء البشري، غیر أنه البد من تخصیص مزید من األموال لتحدید جمیع المنجزات 
 المتوخاة لالیكاو التي تشكل جزءا من المسار الحرج.

وضع إطار عام خاص بالنقل في الفضاء ألغراض 
 السالمة التجارة

المقــــــــــــــــــــر 
 الرئیسي

إدارة المالحة 
قسم  –الجویة 

 عملیات الطیران

یر المدرجة في میزانیة المسألة الناشئة غ
 البرنامج العادي األصلیة.

  البد من تخصیص الموارد وصنادیق التبرعات. 
 

معالجة خطر التدخل غیر المشروع في النقل الجوي من 
خالل استعراض النقل اإللزامي للمعلومات الحساسة 

 بشأن صالحیة الطائرات للطیران.
 السالمة

المقــــــــــــــــــــر 
 الرئیسي

إدارة المالحة 
قسم  – الجویة

 عملیات الطیران 

المسألة الناشئة غیر المدرجة في میزانیة 
 البرنامج العادي األصلیة.

 البد من تخصیص الموارد وصنادیق التبرعات.

االستخدام األفضل لقدرات المؤسسات العالمیة للبحث 
واإلنقاذ من خالل التنسیق الوثیق بین المتطلبات 

 والمنظمة البحریة الدولیة.
 السالمة

المقــــــــــــــــــــر 
إدارة المالحة  الرئیسي

إدارة  –الجویة 
 الحركة الجویة

 برنامج المقتطع من المیزانیة األخیرة.
 البد من تخصیص الموارد وصنادیق التبرعات.

الشاغل البارز في مجال تقدیم المساعدة على حل 
  السالمة . السالمة

المقــــــــــــــــــــر 
 الرئیسي

إدارة المالحة 
إدارة  - الجویة 

 ورصد السالمة
تم قدر المستطاع تحدید األموال الالزمة لدعم خطط العمل الخاصة بدول بعینها من  ممول بالكامل من البرنامج العادي. غیر

 الموارد من خارج المیزانیة بما فیها الصنادیق الطوعیة.
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  :٢٠١٣-٢٠١٢-٢٠١١میزانیة المنظمة للفترة ، Doc 9955 من الوثیقة ٥لواردة في المرفق التقدم المحرز في تنفیذ توصیات المجلس فیما یتعلق باألنشطة غیر البرنامجیة وافیما یلي موجز عن 

  ٣١/١٢/٢٠١٢موجز التقدم المحرز في تنفیذ األنشطة غیر البرنامجیة حتى 

 مدى التقدم في اتخاذ اإلجراءات   الموعد الزمني أو التاریخ المستهدف  اإلجراء  الموضوع

شبكة االیكاو لتبادل 
 (IKSN)المعارف 

تمت تجربتها بنجاح في إدارة المالحة  •
  الجویة.

    

تدریجیا في جمیع  IKSNشبكة  تطبیق •
اإلدارات الفنیة وكذلك في المكاتب 

  اإلقلیمیة.

  استكملت  ٢٠١١نهایة عام 

      سیتم توفیر التدریب •

  خطة األعمال

الثاني من  الربعمراجعة الخطة في  •  خطة األعمال المتجددة
  كل سنة

  نویامتواصل س

تقدیم الخطة إلى المجلس في الربع  •  
  الثالث من السنة

  العمل متواصل كل سنة •

  خدمات اللغات

  اسُتكملت •  ٢٠١١  إعادة الهیكلة التنظیمیة •
تطبیق أدوات الترجمة بمساعدة الحاسوب  •

(CATS)  
  بدأ التنفیذ •  ٢٠١٣إلى  ٢٠١١من 

 ضمان الجودة •

 بلوغ معاییر اإلنتاج المتوسطة المعتمدة في •
  األمم المتحدة

  بدء تطبیق إدارة الجودة وُوضعت اللمسات النهائیة على سیاسة التعاقد الخارجي •  ٢٠١٣إلى  ٢٠١١من 

  قید التنفیذ •  ٢٠١٣نهایة   بلوغ متوسط معاییر إنتاجیة األمم المتحدة •

تكنولوجیا المعلومات 
  واالتصاالت 

  (ServiceDesk) تم تطبیق برمجیة "مكتب الخدمات" •  }  تحسین نوعیة الخدمات. •

هیكل أساسي ذو خدمات متاحة في كل  •
  األوقات.

  انتهت المرحلة األولى من مشروع استرجاع المعلومات في حالة وقوع الكوارث •  }

توحید تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  •
  على مستوى االیكاو.

وحید تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت على تم دمج ستة مكاتب إقلیمیة تابعة لالیكاو في مفهوم "ت •  ٢٠١٣إلى  ٢٠١١} من 
  مستوى االیكاو".

  تم تحدیث موقع االیكاو العام على االنترنت. •  }  إدارة موقع المنظمة وٕادارة المحتویات. •
  النجاح في خفض تكالیف الخدمات االستشاریة. •  العمل مستمر (عملیة متواصلة)  االستعانة بمصادر خارجیة. •
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 مدى التقدم في اتخاذ اإلجراءات   الموعد الزمني أو التاریخ المستهدف  اإلجراء  الموضوع

  الموارد البشریة

  تم تنفیذ خطط العمل السنویة الخاصة بالموارد البشریة. •  ٢٠١٣إلى  ٢٠١٠من   ذ خطة عمل الموارد البشریةتنفی •

بدأ تنفیذ الترتیبات الجدیدة للتعیینات المؤقتة والتعیینات آلجال محددة. وبدأت مراجعة معاییر منح التعیینات  •  ٢٠١٣إلى  ٢٠١١من   ترتیبات تعاقدیة جدیدة •
  ا بحاجة إلى المزید من المراجعة.المتواصلة، ولكنه

  أعدت ونفذت سیاسة جدیدة لالستشاریین والمتعاقدین األفراد. •  ٢٠١٣إلى  ٢٠١١من   مراجعة عامة لمستوى الوظائف •

  صنیف.أحرز تقدم في عملیة المراجعة التي یجریها المدیرون لوظائف الخدمات العامة التي تحتاج إلى الت •  مستمرة (عملیة متواصلة)  التدریب •

معاییر نسبة وظائف الخدمات العامة  تحدید •
(GS)  إلى الوظائف الفنیة(P)  

  تم بالموازاة مع عملیة المیزاینة االنتهاء من عملیة مقارنة لهذه المعاییر مع مؤسسات األمم المتحدة األخرى. •  ٢٠١٣إلى  ٢٠١١من 

بیئة العمل الخالیة من 
  الورق

      یئات الرئاسیة خفض إنتاج وتوزیع الوثائق على اله

  استكملت •  ١/١/٢٠١١  ٪ (إلغاء الوثائق الورقیة للجان).٢٠بنسبة  •

  قید التنفیذ •  ٢٠١٣-٢٠١١من   ٪.٩٠تخفیضات إضافیة تصل إلى  •

  سیاسات السفر

تضاف اللوائح التنظیمیة المعدلة إلى نظام خدمة  •
  الموظفین المعدل

الموعد الفعلي لقواعد السفر المنقحة هو  •
١/١/٢٠١١  

  تكملتاس •

عملیة تقییم یجریها مكتب التقییم والمراجعة  •
  للسفر في بعثات (EAO)الداخلیة 

  استكملت •  ٢٠١١الربع األول من  •

الصندوق الفرعي 
إلدرار اإلیرادات 

(ARGF) 

دراسة بشأن الترتیبات األكثر فعالیة لمهام  •
 وأنشطة الصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات

دوق الفرعي للصناللجنة االستشاریة إنشاء  •
الفریق المعني بتطویر أعمال األنشطة المدرة و 

 لإلیرادات

  تحدید وتطویر منتجات وآلیات إنجاز جدیدة •

 استكملت  •  ٢٠١١نهایة یونیو 

 استكملت  •

  قید التنفیذ •

عملیات تقییم المخاطر والخطط اإلداریة  لخطة األعمال   إدارة المخاطر
  .٢٠١٢المتجددة لعام 

، ومنتصف ٢٠١١بتمبر نهایة یونیو ونهایة س
  (الموارد البشریة) ٢٠١٢

  استكملت •
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  البرنامجيالسرد 
  حسب

  األهداف االستراتیجیة
  
  
  
  

  السالمة

  سعة شبكة المالحة الجویة وكفاءتها

  أمن الطیران والتسهیالت

  التنمیة االقتصادیة للنقل الجوي

  حمایة البیئة
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 حسب الوظیفة (المقر) ملخص
 األھدااف االستراتیجیة لجمیع

 االحتیاجات التقدیریة من الموارد –العادیة  المیزانیة

 السنة الوظیفة

  الوظائف غیر الوظائف
إجمالي 
التكلفة 
بآالف 

الدوالرات 
 الكندیة

إجمالي  شخص/سنة
التكلفة 
بآالف 

الدوالرات 
 الكندیة

 ات الكندیةإجمالي التكلفة بآالف الدوالر

 التخصصیة الدولیة الفئة
(PI) 

 فئة
الخدمات 

 العامة
(GS) 

 االستعانة
باالستشاریین 
وبالمصادر 
 الخارجیة

أمور  االجتماعات السفر
 اللغة أخرى

                     اإلدارة - ١
  2014 9.50 13.25 3,117  110  250  - 42  - 3,518  
  2015 9.50 13.12 3,185  112  252  - 43  - 3,592  
  2016 9.50 12.25 3,203  115  259  - 44  - 3,621  

  10,730 المجموع:                    
               السیاسات/التوحید القیاسي - ٢

  2014 27.50 19.25 6,622  175  229  314  - 5,798  13,138  
  2015 27.50 19.25 6,799  146  235  485  - 5,882  13,548  
  2016 28.50 19.25 7,266  115  239  397  - 6,016  14,033  

 المجموع:                    
      
40,719  

               الرصد/التدقیق/البیانات -٣
  2014 20.50 20.42 5,161  206  1,357  69  - - 6,793  
  2015 20.50 19.75 5,242  211  1,583  0  - - 7,036  
  2016 20.50 19.75 5,442  216  1,620  0  - - 7,279  

  :المجموع                   
      
21,108  

           التنفیذ/بناء القدرات/التدخل في حاالت األزمات -٤
  2014 29.25 6.75 5,918  154  453  139  220  - 6,883  
  2015 29.25 6.75 6,070  157  464  166  225  - 7,083  
  2016 31.25 6.75 6,731  161  475  181  230  - 7,778  

  :المجموع                   
      
21,744  

             التحلیل/الدراسة/االستشراف -٥

  2014 10.75 2.50 2,069  222  105  8  - 1,899  4,303  
  2015 10.75 2.50 2,119  227  107  12  - 1,891  4,356  
  2016 10.75 2.50 2,208  224  113  9  - 1,916  4,470  

  13,129  :المجموع                   
               جمیع الوظائف المجموع،

  2014 97.50 62.16 22,887  866  2,394  530  261  7,697  34,635  
  2015 97.50 61.37 23,415  854  2,641  664  268  7,774  35,616  
  2016 100.50 60.50 24,850  832  2,707  587  274  7,932  37,180  

  107,431  23,402  803  1,780  7,742  2,552  71,152 المجموع، فترة السنوات الثالث
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 السالمة
  
 

  تعزیز سالمة الطیران المدني على الصعید العالمي  الوصف
  

في  تندرجاإلیكاو في هذا الشأن،  ستراتیجیة السالمة في مجال الطیران، وبالتالي استراتیجیةإن ا  األساس المنطقي
التي تخص السالمة جمیع المنجزات والنواتج  خضع). وتGASPالخطة العالمیة للسالمة الجویة (

ة مع الخطة العالمیة للسالمة الجوی كما أنها متماشیة اتاألولویلترتیب حسب هذه المیزانیة في 
)GASP سنویة استنادًا إلى المخاطر المتعلقة  تإجراء عملیات استعراض وتعدیال تجیز) التي

  بالسالمة.
  

یتمثل األثر العام المزمع تحقیقه في إطار الهدف االستراتیجي الخاص بالسالمة في إنجاز   اآلثار
ومستدام؛ فإن تخفیضات متواصلة في معدل الحوادث العالمي وٕاتاحة إقامة نظام للطیران آمن 

التحسینات التي تحقق في التوحید القیاسي والتعاون وتبادل المعلومات المتعلقة بالسالمة تتیح 
للدول األعضاء رفع مستویات تنفیذها لمعاییر اإلیكاو، جنبًا إلى جنب مع الجهات العالمیة 

ستثمار المعنیة بالطیران، ووضع نهج منسق وشفاف في مجال سالمة الطیران. كما أن اال
المتواصل في نظام الطیران یتیح إعداد وتنفیذ تكنولوجیات جدیدة وتحسینات إجرائیة ویتیح في 
الوقت نفسه توفیر تعلیم وتدریب لمهنیي الطیران في المستقبل من أجل ضمان اكتسابهم للمهارات 

المتواصل الالزمة لتشغیل نظام الطیران العالمي بما یضمن السالمة ویواكب تطور هذا النظام 
  وتوسعه في المستقبل.

في األجل القصیر: أن تحسن جمیع الدول األعضاء نضج نظمها الخاصة بمراقبة السالمة من   النواتج
) التي تصدرها اإلیكاو فیما یتعلق SARPsخالل تنفیذ المعاییر والممارسات الموصى بها (

اكات والشهادات والتراخیص. بالموافقة على مقدمي الخدمات في مجال الطیران ومنحهم االشتر 
وتتیح هذه اإلجراءات للدول الوفاء بالتزاماتها األساسیة فیما یتعلق بمراقبة السالمة وتمثل شروطًا 
أساسیة إلتاحة حدوث نمو آمن ومستدام للحركة الجویة. أما الدول التي لدیها نظم ناضجة لمراقبة 

  ارة السالمة في األجل القصیر.السالمة، فینبغي لها التركیز على مواصلة تنفیذ إد
) ونظم إدارة SSPsاألجل المتوسط: تحقیق التنفیذ الكامل لبرامج الدول الخاصة بالسالمة (في 

) على الصعید العالمي من أجل تسهیل اإلدارة االستباقیة للمخاطر المتعلقة SMSالسالمة (
ثال فقط إلى نهج یدیر شؤون بالسالمة. ویمثل ذلك االنتقال من نهج للمراقبة یقوم على االمت

  المخاطر بطریقة استباقیة من خالل تحدید مشكالت السالمة القائمة والناشئة والسیطرة علیها.
األجل الطویل: تنفیذ نظم استباقیة وتنبؤیة تضمن السالمة في الوقت الحقیقي، وٕاقامة بیئة في 

السالمة (العملیات القائمة على  تشاركیة التخاذ القرارات من خالل بناء قدرات متقدمة في مجال
المسار الكامل، على سبیل المثال) تنهض بالقدرات مع الحفاظ على هوامش السالمة التشغیلیة أو 
زیادة هذه الهوامش، التي ترد في استراتیجیة اإلیكاو الخاصة بحزم التحسینات في منظومة 

  ).ASBUsالطیران (
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 ریة من الموارداالحتیاجات التقدی –المیزانیة العادیة 

 السنة الوظیفة

 غیر الوظائف الوظائف
إجمالي 
التكلفة 
بآالف 

الدوالرات 
 الكندیة

  
إجمالي  شخص/سنة

التكلفة بآالف 
الدوالرات 
 الكندیة

 إجمالي التكلفة بآالف الدوالرات الكندیة

الفئة  
التخصصیة 

 )PIالدولیة (

فئة الخدمات 
 )GSالعامة (

االستعانة 
ریین باالستشا

وبالمصادر 
 الخارجیة

 اللغة أمور أخرى االجتماعات السفر

 اإلدارة - ١
         

 
2014 2,00 3,75 723 55 46 - 8 

 
833 

 
2015 2,00 3,75 740 56 47 - 9 

 
852 

 
2016 2,00 3,75 758 58 48 - 9 

 
873 

         
:المجموع  2558 

 السیاسات/التوحید القیاسي-٢
       

 
2014 10,00 8,00 2563 55 46 - - 2104 4769 

 
2015 10,00 8,00 2638 56 47 223 - 2275 5239 

 
2016 10,00 8,00 2735 58 48 4 - 2134 4979 

         
:المجموع  14987 

 الرصد/التدقیق/البیانات-٣
       

 
2014 11,00 9,58 2729 55 819 - - 

 
3603 

 
2015 11,00 9,00 2755 56 839 - - 

 
3650 

 
2016 11,00 9,00 2867 58 858 - - 

 
3783 

         
:المجموع  11035 

 التنفیذ/بناء القدرات/التدخل في حاالت األزمات  - ٤
     

 
2014 11,00 3,50 2373 55 92 15 110 

 
2645 

 
2015 11,00 3,50 2438 56 94 24 112 

 
2725 

 
2016 12,00 3,50 2737 58 97 4 115 

 
3010 

         
:المجموع  8381 

 التحلیل/الدراسة/االستشراف -٥
       

 
2014 4,00 0,00 696 55 46 - - 630 1427 

 
2015 4,00 0,00 714 56 47 - - 627 1444 

 
2016 4,00 0,00 744 58 48 - - 638 1488 

         
 4359 المجموع:

 المجموع، جمیع الوظائف
        

 
2014 38,00 24,83 9084 274 1049 15 118 2734 13275 

 
2015 38,00 24,25 9285 281 1074 247 121 2902 13910 

 
2016 39,00 24,25 9842 288 1100 8 124 2772 14134 

 
 41319 8408 363 270 3224 843 28211 المجموع، فترة السنوات الثالث:
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  اإلدارة   ١الوظیفة 

ها للتطورات الراهنة؛ وریادة المبادرات العالمیة المتعلقة بالسالمة الحفاظ على جدوى اإلیكاو ومواكبت  الهدف:
  المخاطر  وفقًا لمقتضیات

  زیادة الكفاءات المتعلقة بتنفیذ أعمال السالمة التي تضطلع بها المنظمة
تقلیص أوجه التداخل والتعارض بین األعمال التي تقوم بها جمیع الجهات المعنیة، بما فیها 

  ل السالمةالمنظمة، في مجا
 

 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج  األنشطة الرئیسیة
التقریر السنوي الخاص  دعم الجمعیة العمومیة والمجلس ولجان المجلس - ١

  بالسالمة
تحقیق أهداف السالمة في 

الخطة العالمیة للسالمة 
  )GASPالجویة (

اإلصدار في الربع الثاني 
 من كل عام

تحدیث عملیة إعداد  حة الجویة وأفرقة الخبراءدعم لجنة المال - ٢
المعاییر والممارسات 

  )SARPsالموصى بها (

مستوى النفقات اإلداریة 
المرتبطة بدعم أفرقة 

 الخبراء

تخفیض موارد اإلیكاو في 
٪ ٢٠هذا الشأن بنسبة 

 ٢٠١٣عن مستویات عام 
 ٢٠١٦بحلول عام 

 التعاون مع الجهات المعنیة لتكییف الموارد حسب - ٣
 التحدیات المشتركة في مجال السالمة

توقیع اتفاقات مع الجهات 
المعنیة بشأن التعاون في 
مجال األولویات الرئیسیة 
للخطة العالمیة للسالمة 

  )GASP(الجویة 

تنسیق المبادرات 
والمعلومات الخاصة 

بالسالمة وحضور الجهات 
المعنیة في األحداث التي 
تنظمها اإلیكاو في مجال 

 السالمة

٪ من ٩٠حقیق نسبة ت
التوافق مع أهداف 

 الجهات المعنیة الرئیسیة

استعراض مستویات السالمة واالستجابة ألهم  - ٤
 القضایا العاجلة

تقاریر المجلس المعني 
باستعراض الرصد 

  )MARBوالمساعدة (
البرنامج العالمي وتقاریر 

لتدقیق مراقبة السالمة 
  )USOAPالجویة (

عدد الشواغل البارزة 
السالمة بخصوص 

(SSCs)  التي یتم إصدارها
  وحلها

ضمان الفعالیة فیال تنفیذ 
الدول للمعاییر 

والممارسات الموصى بها 
)SARPs(  وللعناصر

 الحاسمة

إعداد جمیع الدول لنظم 
فعالة لمراقبة السالمة 

 ٢٠١٧بحلول عام 
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  السیاسات والتوحید القیاسي  ٢الوظیفة 
  رات الراهنةو ) ومواكبتها للتطGASPالمیة للسالمة الجویة (الحفاظ على جدوى الخطة الع  الهدف:

للتخفیف من مخاطر  عند االقتضاء) SARPsإعداد المعاییر والممارسات الموصى بها (
  السالمة المرتبطة بأولویات السالمة

 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة
میة للسالمة إدخال تعدیالت على الخطة العال -  ١

) وما یرتبط بها من سیاسات GASPالجویة (
عالمیة في مجال سالمة الطیران من أجل 

تحقیق تقلیصات قابلة للقیاس في المخاطر 
 المتعلقة بالسالمة التشغیلیة

تنقیح الخطة العالمیة للسالمة الجویة 
)GASP بما في ذلك إدخال التعدیالت ،(

الناشئة في لمعالجة القضایا الجدیدة و  الالزمة
مجال السالمة وأوجه الضعف في تنفیذ 

  )GASPالخطة العالمیة للسالمة الجویة (

تحقیق األهداف المتعلقة 
بالسالمة في الخطة 

العالمیة للسالمة الجویة 
)GASP(  

قبل موعد الجمعیة العمومیة بعام 
 واحد

إعداد المعاییر والممارسات الموصى بها  -  ٢
)SARPsحة الجویة ) وٕاجراءات خدمات المال
)PANSلضمان سالمة المدارج ( 

   ١٤الملحق 
) PANSإجراءات خدمات المالحة الجویة (

الصادرة عن قسم المطارات والطرق الجویة 
  ) AGAوالمساعدات األرضیة (

) PANSإجراءات خدمات المالحة الجویة (
  ) ATMالصادرة عن إدارة الحركة الجویة (

   ١٩الملحق 
   ٣الملحق 

) PANSالمالحة الجویة ( إجراءات خدمات
  ) METالصادرة عن قسم األرصاد الجویة (

مستوى التنفیذ الفعال 
للبروتوكوالت الصادرة عن 

البرنامج العالمي لتدقیق 
مراقبة السالمة الجویة 

)USOAP والمتعلقة (
  بسالمة المدارج

یتعین تحقیق الُمنجزات بحلول 
  ٢٠١٦و ٢٠١٤

  
التنفیذ الفعال على الصعید 

للبروتوكوالت الصادرة ي العالم
عن البرنامج العالمي لتدقیق 

مراقبة السالمة الجویة 
)USOAP(  بحلول ٦٠بنسبة ٪

 ٢٠١٧عام 

إعداد المعاییر والممارسات الموصى بها  -  ٣
)SARPs وٕاجراءات خدمات المالحة الجویة (
)PANS لضمان معالجة حاالت ارتطام (

 الطائرات بالتضاریس وهي تحت السیطرة

   ٣الملحق 
) PANSإجراءات خدمات المالحة الجویة (

  ) METالصادرة عن قسم األرصاد الجویة (
   ١٩الملحق 

) PANSإجراءات خدمات المالحة الجویة (
  )OPSالعملیات (قسم الصادرة عن 

مستوى التنفیذ الفعال 
للبروتوكوالت الصادرة عن 

البرنامج العالمي لتدقیق 
مراقبة السالمة الجویة 

)USOAPتعلقة ) والم
بمراقبة الطیران فوق 

  )CFITالتضاریس (

یتعین تحقیق الُمنجزات في عام 
٢٠١٦  

  
التنفیذ الفعال على الصعید 

للبروتوكوالت الصادرة العالمي 
عن البرنامج العالمي لتدقیق 

 )USOAP(مراقبة السالمة الجویة 
 ٢٠١٧٪ بحلول عام ٦٠بنسبة 

إعداد المعاییر والممارسات الموصى بها  -  ٤
)SARPs وٕاجراءات خدمات المالحة الجویة (
)PANS لمعالجة مشكلة فقدان السیطرة (

 أثناء الطیران

  )٢٠١٤( ١الملحق 
  )٢٠١٦( ٣الملحق 
 )٢٠١٤( ٦الملحق 

) PANSإجراءات خدمات المالحة الجویة (
) METالصادرة عن قسم األرصاد الجویة (

)٢٠١٦(  
) PANSإجراءات خدمات المالحة الجویة (

  )٢٠١٤فریق التدریب ( الصادرة عن

مستوى التنفیذ الفعال 
لإلجراءات المتعلقة بفقدان 

السیطرة أثناء الطیران 
)LOC-I(  

یتعین تحقیق الُمنجزات بحلول 
  ٢٠١٦و ٢٠١٤

  
التنفیذ الفعال على الصعید 

للبروتوكوالت الصادرة العالمي 
عن البرنامج العالمي لتدقیق 

مراقبة السالمة الجویة 
)USOAP(  بحلول ٦٠بنسبة ٪

 ٢٠١٧عام 
إعداد المعاییر والممارسات الموصى بها  -  ٥

)SARPs وٕاجراءات خدمات المالحة الجویة (
)PANS لمعالجة القضایا األخرى المتعلقة (

 بالسالمة والتي تشمل ما یلي:

) الصادرة عن إدارة PANSالمالحة الجویة (
  ) ATMالحركة الجویة (

   ١٨الملحق 
   ١٥الملحق 
   ١الملحق 

راءات خدمات المالحة الجویة الصادرة إج
  قسم العملیات عن

إجراءات خدمات المالحة الجویة 
)PANSالصادرة عن فریق التدریب(  

   ٨الملحق 
  ٦الملحق 

مستوى التنفیذ الفعال 
لجمیع البروتوكوالت 

الصادرة عن البرنامج 
العالمي لتدقیق مراقبة 

السالمة الجویة 
)USOAP(  

بحلول یتعین تحقیق الُمنجزات 
  ٢٠١٦و ٢٠١٤

  
التنفیذ الفعال على الصعید 

للبروتوكوالت الصادرة العالمي 
عن البرنامج العالمي لتدقیق 

مراقبة السالمة الجویة 
)USOAP(  بحلول ٦٠بنسبة ٪

 ٢٠١٧عام 

إجراء استعراض سنوي لألداء اإلقلیمي في  دعم المجموعات اإلقلیمیة للسالمة الجویة  -  ٦
 مجال السالمة

تحقق من مقدار ما 
األهداف اإلقلیمیة الخاصة 

بالسالمة التي أعدتها 
المجموعات اإلقلیمیة 

(الواردة للسالمة الجویة 
في لوحات المتابعة 
  اإللكترونیة اإلقلیمیة)

المجموعات اإلقلیمیة ستحددها 
 )RASGsللسالمة الجویة (

 )SARPsلمعاییر والممارسات الموصى بها (المخصص ل من خالل زیارة الموقع التاليلیة منافع تشغیما تقدمه من لتعدیالت و ایمكن االطالع على تفاصیل  مالحظة:
  http://www.icao.int/safety/air navigation لمواد اإلرشادیة:ول

   

http://www.icao.int/safety/air
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  الرصد/التدقیق/البیانات  ٣الوظیفة 

  صل لمستوى السالمةالرصد المتوا  الهدف:
  تحسین مستویات السالمة التي تقیسها اإلیكاو

  تحسین عملیة إدراج آخر المستجدات في البیانات التي تدیرها اإلیكاو في مجال السالمة

 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة
رصد أداء الدول األعضاء من خالل نهج الرصد  -  ١

) التابع للبرنامج العالمي لتدقیق CMAالمستمر (
   )USOAPمراقبة السالمة الجویة (

التحقق من خطط العمل 
التصحیحیة التي تنفذها الدول 

من أجل إزالة أوجه الخلل 
باستخدام اإلطار المتاح على 

اإلنترنت والقائم على نهج الرصد 
  )CMAالمستمر (

مستوى التنفیذ مقارنًة 
بالعناصر الحاسمة في 

مج العالمي لتدقیق لبرناا
مراقبة السالمة الجویة 

)USOAP(  

ضمن الجدول الزمني المحدد 
في مذكرة التفاهم الموقعة مع 
  كل دولة من الدول األعضاء

لبرنامج إدارة عملیات التدقیق التي یجریها ا  -  ٢
العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویة 

)USOAP(  من أجل تحدید مستوى التنفیذ الذي
المعاییر والممارسات ول في تطبیق تحققه الد

والعناصر الحاسمة  )SARPsالموصى بها (
 لمراقبة السالمة

في إطار  ،تنفیذ أنشطة تدقیق
) CMAنهج الرصد المستمر (

التابع للبرنامج العالمي لتدقیق 
مراقبة السالمة الجویة 

)USOAP ،(أوضاع  بما یالئم
  مراقبة السالمة في كل دولة 

 ١٠ -الرابع ربع/ال٢٠١٤ یق المنفذةعدد عملیات التدق
  دول 

 ١٠ –/الربع الرابع٢٠١٥
  دول

  دول ١٠-/الربع الرابع٢٠١٦
 

تنظیم بعثات تحقق منسقة تابعة لإلیكاو  -  ٣
)ICVM للتأكد من التقدم المحرز في كل دولة ( 

تنفیذ أنشطة متمثلة في بعثات 
تحقق منسقة تابعة لإلیكاو 

)ICVM ومقترنة بتنفیذ نهج (
) التابع CMAالمستمر (الرصد 

للبرنامج العالمي لتدقیق مراقبة 
)، USOAPالسالمة الجویة (
كل دولة  بما یالئم أوضاع

استنادًا إلى التقدم المحرز في 
  معالجة أوجه الخلل في السالمة

عدد ما ینفذ من بعثات 
تحقق منسقة تابعة لإلیكاو 

)ICVMs(  

 ١٥-/الربع الرابع٢٠١٤
  دولة

 ١٥-/الربع الرابع٢٠١٥
  دولة

 ١٥-/الربع الرابع٢٠١٦
 دولة 

إعداد وتنفیذ مجموعة من أدوات السالمة الالزمة  -  ٤
لحفظ معلومات السالمة (اإلخطار بوجود 

 اختالفات على سبیل المثال)

إعداد وتنفیذ االستمارة اإللكترونیة 
 المخصصة إلیداع االختالفات

النسبة المئویة لدول اإلیكاو 
 مةالتي تستخدم أدوات السال

  ٪٢٠-/الربع الرابع٢٠١٤
  ٪٤٠-/الربع الرابع٢٠١٥
  -/الربع الرابع٢٠١٦
٦٠٪  

إظهار ذلك في التقریر 
وفي  الخاص بالسالمة

 اإلطار المتاح على اإلنترنت
  

   



 الهدف االستراتیجي: السالمة

32 

  التنفیذ وبناء القدرات والتدخل في حاالت األزمات  ٤الوظیفة 
  ومن أوجه الخلل الخاصة بالسالمة (SSCs) المةزیادة عدد ما یتم حله من الشواغل البارزة بخصوص الس  الهدف:

  صیانة البیانات التشغیلیة بحیث تكون مواكبة آلخر المستجدات
  االستجابة ألوضاع األزمات في الوقت المناسب

  زیادة جاهزیة الدول والجهات المعنیة لتنفیذ إصدارات جدیدة من المعاییر والممارسات الموصى بها
مؤشرات األداء  ز/الناتجالُمنج األنشطة الرئیسیة

 الرئیسیة
 الهدف

، بالتعاون مع المكاتب مساعدة الدول -  ١
في إعداد خطة عمل مالئمة  اإلقلیمیة،

الحتیاجاتها من أجل التصدي 
للمخاطر (بما في ذلك توفیر المساعدة 

٪ أو أقل من ٦٠للدول التي تنفذ 
المعاییر والممارسات الموصى بها 

)SARPs( الصادرة عن اإلیكاو( 

خطة عمل مالئمة الحتیاجات 
 كل دولة

عدد الدول التي تجري 
 مساعدتها

 متواصل وفقًا للحاجة

تقدیم المساعدة من خالل إعداد خطة  -  ٢
طوارئ، لضمان توافر أعداد كافیة من 

المفتشین األكفاء المعنیین بمراقبة 
تلبیة االحتیاجات من أجل السالمة 

الناشئة عن التنامي المتواصل لنظام 
 ل الجويالنق

مستوى التنفیذ الفعال  طوارئ طخطوضع 
للبروتوكوالت المتعلقة 
بهذه المسألة والصادرة 
عن البرنامج العالمي 
لتدقیق مراقبة السالمة 

  )USOAPالجویة (

التنفیذ الفعال على الصعید العالمي 
للبروتوكوالت الصادرة عن البرنامج العالمي 

 )USOAPلتدقیق مراقبة السالمة الجویة (
 ٢٠١٧٪ بحلول عام ٦٠بنسبة 

تقییم المخاطر الخاصة بالسالمة  -  ٣
 المرتبطة بتشغیل الطائرات المتقادمة

إقلیمیة (حسب  حلقاتتنظیم 
 )الذي تقدمه الدول التمویل

معدل الحضور في 
 الحلقات

 حسب الطلب

إعداد مواد إرشادیة وأدلة ومواد تدریبیة  -  ٤
 تتناول سالمة المدارج

الطرق وثائق قسم المطارات و 
الجویة والمساعدات األرضیة 

)AGA (  
وثائق قسم األرصاد الجویة 

)MET (  
  )OPSوثائق قسم العملیات (

مستوى التنفیذ الفعال 
للبروتوكوالت الصادرة 
عن البرنامج العالمي 
لتدقیق مراقبة السالمة 

) USOAPالجویة (
والمتعلقة بسالمة 

  المدارج

 ٢٠١٤یتعین تحقیق الُمنجزات بحلول 
  ٢٠١٦و
  

التنفیذ الفعال على الصعید العالمي 
للبروتوكوالت الصادرة عن البرنامج العالمي 

 )USOAPلتدقیق مراقبة السالمة الجویة (
 ٢٠١٧٪ بحلول عام ٦٠بنسبة 

إعداد مواد إرشادیة وأدلة ومواد تدریبیة  -  ٥
تتناول مراقبة الطیران فوق التضاریس 

)CFIT( 

وثائق قسم األرصاد الجویة 
)MET (  
  )OPSثائق قسم العملیات (و 

مستوى التنفیذ الفعال 
للبروتوكوالت الصادرة 
عن البرنامج العالمي 
لتدقیق مراقبة السالمة 

) USOAPالجویة (
والمتعلقة بمراقبة الطیران 

  )CFIT(فوق التضاریس 

 ٢٠١٤یتعین تحقیق الُمنجزات بحلول 
  ٢٠١٦و
  

التنفیذ الفعال على الصعید العالمي 
الصادرة عن البرنامج العالمي للبروتوكوالت 

 )USOAPلتدقیق مراقبة السالمة الجویة (
  ٢٠١٧٪ بحلول عام ٦٠بنسبة 

إعداد مواد إرشادیة وأدلة ومواد تدریبیة  -  ٦
تتناول فقدان السیطرة أثناء الطیران 

)LOC-I( 

وثائق قسم األرصاد الجویة 
)MET (  

  ) OPSوثائق قسم العلمیات (
 وثائق إدارة الحركة الجویة

)ATM(  

مستوى التنفیذ الفعال 
لإلجراءات المتعلقة 

بفقدان السیطرة أثناء 
  )LOC-Iالطیران (

 ٢٠١٤یتعین تحقیق الُمنجزات بحلول 
  ٢٠١٦و
  

التنفیذ الفعال على الصعید العالمي 
للبروتوكوالت الصادرة عن البرنامج العالمي 

 )USOAPلتدقیق مراقبة السالمة الجویة (
  ٢٠١٧٪ بحلول عام ٦٠بنسبة 

إعداد مواد إرشادیة وأدلة ومواد تدریبیة  -  ٧
 تتناول قضایا السالمة األخرى

رة اجمیع الوثائق الصادرة عن إد
  )ANBالمالحة الجویة (

مستوى التنفیذ الفعال 
لجمیع البروتوكوالت 

الصادرة عن البرنامج 
العالمي لتدقیق مراقبة 

  السالمة الجویة

 ٢٠١٤یتعین تحقیق الُمنجزات بحلول 
  ٢٠١٦و
  

التنفیذ الفعال على الصعید العالمي 
للبروتوكوالت الصادرة عن البرنامج العالمي 

 )USOAPلتدقیق مراقبة السالمة الجویة (
  ٢٠١٧٪ بحلول عام ٦٠بنسبة 
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مؤشرات األداء  ز/الناتجالُمنج األنشطة الرئیسیة
 الرئیسیة

 الهدف

عقد حلقات عمل تركز على التهدیدات  -  ٨
القائمة والناشئة (بشأن سالمة المدارج 

 على سبیل المثال)

قل عقد ندوتین في السنة على األ
  بشأن سالمة المدارج

عقد حلقات عمل بشأن الرحالت 
ذات وقت التحویل الممتد 

)EDTO حلقات عمل بشأن/(
  الوقود (استرداد التكالیف)

عقد حلقات عمل بشأن نظم إدارة 
)/برنامج الدول SMSالسالمة (
) (استرداد SSPللسالمة (

التكالیف)، على افتراض أن 
الموارد الالزمة لهذه المهمة 

افرة وأن موظفي المكاتب متو 
  اإلقلیمیة قد تم تدریبهم

معدل الحضور في 
 حلقات العمل

 حسب الطلب

تبادل المعلومات على المستوى  -  ٩
العالمي بشأن مشروعات المساعدة 

الفنیة القائمة والمقترحة (شبكة 
 )دة التشاركیة في مجال السالمةالمساع

صیانة موقع شبكة المساعدة 
المة التشاركیة في مجال الس

)SCAN(  

عدد الدول والجهات 
 المعنیة المشاركة

 متواصل

تعزیز التعاون اإلقلیمي ودون اإلقلیمي  - ١٠
بشأن حل أوجه الخلل المتعلقة 

بالسالمة وغیر ذلك من األولویات 
(المنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة 

 الجویة على سبیل المثال)

الفعال  مستوى التنفیذ حل أوجه الخلل المتعلقة بالسالمة
مقارنًة بما تنص علیه 

لبروتوكوالت المتعلقة ا
 بهذه المسألة 

التنفیذ الفعال على الصعید العالمي 
للبروتوكوالت الصادرة عن البرنامج العالمي 

 )USOAPلتدقیق مراقبة السالمة الجویة (
 ٢٠١٧٪ بحلول عام ٦٠بنسبة 

االستعداد لتلبیة مساعدة الدول في  - ١١
ن حیث الموارد االحتیاجات المقبلة م

البشریة من خالل وضع أحكام تتعلق 
باحتیاجات مهنیي الطیران من حیث 

الكفاءات ومن خالل استشراف 
 االحتیاجات من حیث الموارد البشریة

  إصدار التقریر الخاص بالتدریب
  

عقد الندوة الثانیة للجیل القادم من 
المهنیین العاملین في مجال 

  )NGAPالطیران (

ي معدل الحضور ف
 الندوة

 ٪٥٠حضور الدول للندوة بنسبة 

مساعدة الدول في تنفیذ اختبارات اللغة  - ١٢
اإلنكلیزیة الجیدة في مجال الطیران 
ألغراض منح التراخیص من خالل 

تنفیذ خدمة طوعیة یستطیع من خاللها 
 مقدمو االختبارات تقییم اختباراتهم

  )٢٠١٤السیاسات/اإلجراءات (
ات التطبیق/نظام قاعدة البیان

)٢٠١٥( 

عدد الدول المشاركة في 
 البرنامج 

 ٪ من الدول غیر الممتثلة٥٠حضور 

صون المعلومات التشغیلیة البالغة  - ١٣
األهمیة في مجال السالمة (شهادات 
المشغلین الجویین، ورموز المواقع، 

 والتسمیات على سبیل المثال)

(في كل ربع من  ٨٥٨٥الوثیقة 
  السنة)

من (في كل ربع  ٧٩١٠الوثیقة 
  السنة)

 (سنویًا) ٨٦٤٣الوثیقة 

  )(في كل ربع من السنة ٨٥٨٥الوثیقة  توزیع البیانات 
  )(في كل ربع من السنة ٧٩١٠الوثیقة 
 (سنویًا) ٨٦٤٣الوثیقة 

إقامة تبادل للبیانات المتعلقة بالسالمة  - ١٤
عبر اإلنترنت إلتاحة التداول الفعال 

للمعلومات المتعلقة بالسالمة بین الدول 
كاو والجهات المعنیة، بحیث یكون واإلی

ذلك حافزًا یدفع أوساط الطیران إلى 
 وضع أدوات متعلقة بالسالمة

إعداد صیغة للتبادل المفتوح 
  للمعلومات المتعلقة بالسالمة

  
إنشاء مستودع للبیانات المتعلقة 

 بسالمة الطیران

عدد الدول والجهات 
المعنیة المشاركة في 

 مستودع البیانات

من الحركة  ٪٥٠لدول أكثر من أن تمثل ا
 الجویة

یمكن االطالع على تفاصیل التعدیالت وما تقدمه من منافع تشغیلیة من خالل زیارة الموقع التالي المخصص للمعاییر والممارسات  مالحظة:
   .navigation icao.int/safety/airhttp://www ) وللمواد اإلرشادیة:SARPsالموصى بها (
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  التحلیل والدراسة واالستشراف  ٥الوظیفة 

  تحدید المخاطر المتعلقة بالسالمة  الهدف:
تزوید المدیرین وصناع القرار المعنیین بالسالمة على الصعیدین اإلقلیمي والعالمي 

ي استخدام الموارد بالمعلومات اإلرشادیة المتعلقة بالسالمة والتي تتیح تحقیق الفعالیة ف
  المتعلقة بالسالمة وتطبیق األولویات فیها

  
 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة

تشاطر المعلومات المتعلقة بالسالمة مع  -  ١
الدول ومع منظمات دولیة مختارة إلتاحة 

 تقییم المخاطر

  تنسیق معدالت الحوادث (سنویًا)
المعاییر تعدیل السیاسات و 

والممارسات الموصى بها 
)SARPs وما یرتبط بها من (

إرشادات من أجل تیسیر زیادة 
  تبادل المعلومات المتعلقة بالسالمة

مؤتمر رؤساء الطیران  عدد الدول المشاركة
) المزمع DGCAالمدني (

 ٢٠١٥عقده في عام 

إعداد وتنفیذ نهج استباقي قائم على  -  ٢
لسالمة تقدیر المخاطر إلدارة شؤون ا

 على الصعید العالمي

وضع مفهوم تحلیلي لالستعالمات 
الخاصة بالسالمة ونموذج أولي 
تشغیلي إلثبات الجدوى والمنافع 
المرتبطة بها بالنسبة إلى اإلیكاو 

 )٢٠١٥الصناعة (قطاع والدول و 

عدد الدول والمنظمات اإلقلیمیة 
) RSOOs(لمراقبة السالمة الجویة 

قبة السالمة والنظم اإلقلیمیة لمرا
)RSOs ومشاریع التنمیة التعاونیة (

للسالمة التشغیلیة واستمرار 
صالحیة الطائرات للطیران 

)COSCAPs(،  التي تستخدم ما
نظام التحلیل  تیناسب من أدوا

المتكامل التجاهات السالمة 
  )iSTARSواإلبالغ (

مؤتمر رؤساء الطیران 
) المزمع DGCAالمدني (

 ٢٠١٥عقده في عام 

یر إدارة شؤون السالمة من خالل تیس -  ٣
تزوید الدول بالقدرة على إجراء تحلیالتها 
الخاصة بالسالمة (القدرات على التحلیل 

 المتكامل التجاهات السالمة واإلبالغ
)iSTARS(( 

تحدیث نظام التحلیل المتكامل 
التجاهات السالمة واإلبالغ 

)iSTARS(مرة في السنة) (  

میة عدد الدول والمنظمات اإلقلی
) RSOOs(لمراقبة السالمة الجویة 

والنظم اإلقلیمیة لمراقبة السالمة 
)RSOs ومشاریع التنمیة التعاونیة (

للسالمة التشغیلیة واستمرار 
صالحیة الطائرات للطیران 

)COSCAPs(،  التي تستخدم ما
نظام التحلیل  تیناسب من أدوا

المتكامل التجاهات السالمة 
 )iSTARSواإلبالغ (

ل الدول أكثر من أن تمث
 من الحركة الجویة ٪٥٠
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 سعة شبكة المالحة الجویة وكفاءتها
 

 
  زیادة قدرات النظام العالمي للطیران المدني وتحسین كفاءته  الوصف

  
في هذا  الطیران، وبالتالي استراتیجیة اإلیكاوفي مجال إن استراتیجیة المالحة الجویة   األساس المنطقي

جمیع الُمنجزات  تخضع). و GANPة العالمیة للمالحة الجویة (في الخط تندرج، الشأن
 كما أنها ألولویاتاترتیب حسب لالمالحة الجویة في هذه المیزانیة  التي تخص والنواتج
) التي تجیز إجراء عملیات استعراض GANPمع الخطة العالمیة للمالحة الجویة ( متماشیة

  على الصعید اإلقلیمي.وتعدیالت سنویة استنادًا إلى تقاریر األداء 
  

تحقیق ما یلي: نمو مستدام في النظام العالمي للطیران المدني، من خالل تحقیق االتساق الكامل   اآلثار
في النظام العالمي للمالحة الجویة استنادًا إلى التكنولوجیات واإلجراءات الحدیثة القائمة على 

نیة؛ ووضع إطار للتخطیط العالمي یتضمن األداء بطریقة متدرجة وفعالة من حیث التكلفة وتعاو 
جداول زمنیة للتحسینات المقبلة التي ینبغي أن تنفذها الدول وفقًا الحتیاجاتها؛ ووضع معاییر 
وممارسات موصى بها، ومتطلبات تنظیمیة، وٕاجراءات وتكنولوجیات مرتبطة بحزم التحسینات في 

صة باالتصاالت والمالحة واالستطالع )، تضاف إلیها خرائط طریق خاASBUsمنظومة الطیران (
)CNS ولإللكترونیات الخاصة بالطیران وٕادارة المعلومات، مع عملیات تحدیث دوریة لحزم (

) وخرائط الطریق على امتداد فترة تخطیط متواصلة ASBUsالتحسینات في منظومة الطیران (
األساسیة  ىاعة في البنتشمل خمسة عشر عامًا؛ وضمان الیقین الستثمارات الدول وقطاع الصن

  للطیران المدني وفي اإللكترونیات الخاصة بالطیران وفي أهداف البحوث والتطویر.
تعزیز القدرات وتحسین الكفاءة في النظام العالمي للطیران المدني مع الحفاظ على مستوى   النواتج

) ASBUsیران (السالمة أو تعزیزها. فمن خالل اعتماد إطار حزم التحسینات في منظومة الط
حسب األقالیم واألقالیم الفرعیة والدول، ستحدد أولویات المالحة الجویة لألعوام الخمسة عشر 
القادمة مع تحقیق االتساق وقابلیة التشغیل المتبادل من خالل تطبیق النظم على نحو متسق في 

  شتى األقالیم وفي العالم أجمع.
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 دیریة من الموارداالحتیاجات التق –المیزانیة العادیة 

 السنة الوظیفة

 غیر الوظائف الوظائف
إجمالي 
التكلفة 
بآالف 

الدوالرات 
 الكندیة

  
إجمالي  شخص/سنة

التكلفة بآالف 
الدوالرات 
 الكندیة

 إجمالي التكلفة بآالف الدوالرات الكندیة

الفئة  
التخصصیة 

 )PIالدولیة (

فئة الخدمات 
 )GSالعامة (

االستعانة 
شاریین باالست

وبالمصادر 
 الخارجیة

 اللغة أمور أخرى االجتماعات السفر

 اإلدارة - ١
         

 
2014 1,00 2,00 406 55 46 - 8 

 
515 

 
2015 1,00 2,00 416 56 47 - 9 

 
527 

 
2016 1,00 2,00 426 58 48 - 9 

 
540 

         
:المجموع  1583 

 السیاسات/التوحید القیاسي-٢
       

 
2014 10,00 7,25 2402 55 46 169 - 2110 4782 

 
2015 10,00 7,25 2463 56 47 128 - 2068 4762 

 
2016 10,50 7,25 2663 58 48 15 - 2089 4873 

         
:المجموع  14417 

 الرصد/التدقیق/البیانات-٣
       

 
2014 2,25 4,00 638 55 46 - - 

 
739 

 
2015 2,25 4,00 653 56 47 - - 

 
756 

 
2016 2,25 4,00 675 58 48 - - 

 
781 

         
:المجموع  2276 

 التنفیذ/بناء القدرات/التدخل في حاالت األزمات  - ٤
     

 
2014 9,75 0,00 1841 55 92 3 110 

 
2100 

 
2015 9,75 0,00 1886 56 94 - 112 

 
2149 

 
2016 10,25 0,00 2073 58 97 15 115 

 
2358 

         
:المجموع  6607 

 التحلیل/الدراسة/االستشراف -٥
       

 
2014 0,50 0,00 102 55 46 - - 160 363 

 
2015 0,50 0,00 105 56 47 - - 160 368 

 
2016 0,50 0,00 109 58 48 - - 161 376 

         
 1107 المجموع:

 المجموع، جمیع الوظائف
        

 
2014 23,50 13,25 5388 274 276 172 118 2271 8500 

 
2015 23,50 13,25 5523 281 283 128 121 2227 8563 

 
2016 24,50 13,25 5947 288 290 30 124 2250 8929 

 
 25991 6748 363 330 849 843 16858 المجموع، فترة السنوات الثالث:
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  اإلدارة  ١الوظیفة 

ة الجویة واألولویات التي تم تحدیدها في الخطة ضمان استمرار التوافق بین عمل المنظمة في مجال المالح  الهدف:
  )GANPالعالمیة للمالحة الجویة (

  زیادة الكفاءات المتعلقة بتنفیذ أعمال المنظمة في مجال المالحة الجویة 
تقلیص أوجه التداخل والتعارض بین أعمال المالحة الجویة التي تضطلع بها الجهات المعنیة، بما فیها 

  المنظمة
  

 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج الرئیسیةاألنشطة 
دعم الجمعیة العمومیة والمجلس ولجان  -  ١

 المجلس 
التقریر السنوي الخاص بالمالحة 

 الجویة
تحقیق أهداف السالمة في 

الخطة العالمیة للمالحة 
  )GANPالجویة (

مدرج في التقریر الخاص 
بالمالحة الجویة (الربع 

 الثاني من كل عام)
مستوى التكالیف اإلداریة  تحدیث أفرقة الخبراء دعم لجنة المالحة الجویة وأفرقة الخبراء -  ٢

العامة المرتبطة بدعم أفرقة 
 الخبراء

تخفیض موارد اإلیكاو في 
٪ عن ٢٠هذا الشأن بنسبة 

بحلول  ٢٠١٣مستویات عام 
 ٢٠١٦عام 

التعاون مع الجهات المعنیة من أجل تكییف  -  ٣
مع التحدیات المشتركة  الموارد بما یتماشى

 في مجال المالحة الجویة

توقیع اتفاقات مع الجهات المعنیة 
بشأن التعاون في العناصر 

الرئیسیة للخطة العالمیة للمالحة 
  )GANPالجویة (

تنسیق المبادرات والمعلومات 
  المتعلقة بالسالمة

  
حضور الجهات المعنیة في 

األحداث التي تنظمها 
حة اإلیكاو في مجال المال

 الجویة

٪ من ٩٠تحقیق نسبة 
التوافق مع أهداف الجهات 

 المعنیة الرئیسیة
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  السیاسات والتوحید القیاسي  ٢الوظیفة 

الحفاظ على جدوى اإلیكاو ومواكبتها آلخر المستجدات؛ وریادة المبادرات العالمیة الخاصة بالسالمة   الهدف:
  المخاطرالفرص واالحتیاجات و  التي تفرضها

حزم التحسینات من  ١) فیما یخص وحدات الحزمة SARPsلمعاییر والممارسات الموصى بها (إعداد ا
  (ASBUs) في منظومة الطیران

 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة
إجراء تحدیث كل ثالث سنوات لألولویات الخاصة  -  ١

ة بالمالحة الجویة من خالل الخطة العالمیة للمالح
 )GANPالجویة (

تنقیح الخطة العالمیة 
  )GANPللمالحة الجویة (

تحقیق أهداف الخطة 
العالمیة للمالحة الجویة 

)GANP وتنفیذ وحدات (
الحزمة صفر التي اختارتها 

المجموعات اإلقلیمیة 
  )PIRGs( للتخطیط والتنفیذ

قبل موعد الجمعیة العمومیة 
 بعام واحد

والدفاع  ت الطیراناإلبقاء على مخصصات طیف ترددا -  ٢
لعام  المؤتمر العالمي لالتصاالت الرادیویةفي  عنها

٢٠١٥ )ITU WRC-2015(  

الذي سُینقل موقف اإلیكاو 
المؤتمر العالمي إلى 

لعام  لالتصاالت الرادیویة
٢٠١٥ )ITU WRC-
2015(  

 الترددات عدم خسارة طیف الترددات عدم خسارة طیف

) SARPsى بها (إعداد المعاییر والممارسات الموص -  ٣
) من أجل PANSوٕاجراءات خدمات المالحة الجویة (
)/عملیات PBNتنفیذ المالحة القائمة على األداء (

 ) وعملیات النزول المستمرCCO( الصعود المستمر
)CDO( 

إجراءات خدمات المالحة 
) الصادرة PANSالجویة (

عن إدارة الحركة الجویة 
)ATM (  

   ١٠الملحق 
الحة إجراءات خدمات الم

) الصادرة PANSالجویة (
  ) OPSعن قسم العملیات (

   ٣الملحق 
إجراءات خدمات المالحة 

) الصادرة PANSالجویة (
عن قسم األرصاد الجویة 

)MET (  

تنفیذ المالحة القائمة على 
)/ عملیات PBNاألداء (

) CCO( الصعود المستمر
 وعملیات النزول المستمر

)CDO(  

تحقیق الُمنجزات بحلول 
  ٢٠١٦و ٢٠١٤

  
أن تكون جمیع األقالیم قد 

وضعت خطط تنفیذ وأخذت 
 في متابعة التقدم

) SARPsإعداد المعاییر والممارسات الموصى بها ( -  ٤
) من أجل PANSوٕاجراءات خدمات المالحة الجویة (

حزم التحسینات في  من ١تنفیذ وحدات الحزمة 
 (ASBUs) منظومة الطیران

   ١١الملحق 
   ١٠الملحق 
   ١٥الملحق 

إجراءات خدمات المالحة 
) الصادرة PANSالجویة (

عن إدارة معلومات الطیران 
)AIM (  

إجراءات خدمات المالحة 
-)PANSالجویة (

  المختصرات والرموز 
إجراءات خدمات المالحة 

) الصادرة PANSالجویة (
  ) OPSعن قسم العلمیات (

   ٣الملحق 

صفر  الحزمتینتنفیذ وحدات 
 ١و

تحقیق الُمنجزات بحلول 
  ٢٠١٦و ٢٠١٤

  
أن تكون جمیع األقالیم قد 

وضعت خطط تنفیذ وأخذت 
 في متابعة التقدم
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 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة
إجراءات خدمات المالحة 

) الصادرة PANSالجویة (
قسم األرصاد الجویة  عن

)MET (  
   ٦الملحق 

إجراءات خدمات المالحة 
) الصادرة PANSالجویة (

  ) OPSعن قسم العملیات (
لتكییف الموارد بما یتماشى التعاون مع الجهات المعنیة  -  ٥

 مع التحدیات المشتركة في مجال المالحة الجویة 

٪ من ٩٠تحقیق نسبة   
التوافق مع أهداف الجهات 

 المعنیة الرئیسیة

 یمكن االطالع على تفاصیل التعدیالت وما تقدمه من منافع تشغیلیة من خالل زیارة الموقع التالي المخصص للمعاییر والممارسات مالحظة:
  http://www.icao.int/safety/XXXXX ) وللمواد اإلرشادیة:SARPsالموصى بها (

  

http://www.icao.int/safety/XXXXX
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  الرصد والتدقیق والبیانات  ٣الوظیفة 

)/عملیات CCO)/عملیات الصعود المستمر (PBNرصد مستوى تنفیذ المالحة القائمة على األداء (  الهدف:
  )CDOل المستمر (النزو 

 التي اختارتها المجموعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ ١رصد تنفیذ وحدات الحزمة صفر والحزمة 
)PIRGs(  

  
  

 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة
زیادة الشفافیة بشأن حالة اختیار وتنفیذ حزم التحسینات  -  ١

من خالل لوحة  )ASBUs( في منظومة الطیران
المتابعة اإللكترونیة اإلقلیمیة ومن خالل صیانة خطط 
المالحة الجویة المتاحة على اإلنترنت (الخطة الرقمیة 

 ))eANPللمالحة الجویة اإلقلیمیة (

تنقیح خطط المالحة الجویة 
  مع تحسین سیر العمل

  

عدد الدول التي تستخدم 
الخطة الرقمیة للمالحة 

  )eANPالجویة اإلقلیمیة (

من  ٪٥٠أن تمثل الدول 
الحركة الجویة بحلول عام 

٢٠١٥ 

رصد أنشطة البحث والتطویر استعدادًا إلمكانیة  -  ٢
 إدراجها في حزم التحسینات المقبلة

الندوة المتعلقة بالعرض 
  الكامل للتكنولوجیا الجدیدة 

   ١الحدث المتعلق بالحزمة 
 ١تحلیل الفجوات في الحزمة 

من أجل وضع المعاییر 
لممارسات الموصى بها وا
)SARPs (  

 ٢٠١٦و ٢٠١٤في عامي  معدل الحضور في الحدث
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  التنفیذ وبناء القدرات والتدخل في حاالت األزمات  ٤الوظیفة 

التي من شأنها أن تحقق  ١قیام المجموعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ باختیار وحدات الحزمة صفر والحزمة   الهدف:
  ر في مجال البیئةأفضل عائدات االستثما

  زیادة استعداد الدول والجهات المعنیة لتنفیذ إصدارات جدیدة من المعاییر والممارسات الموصى بها 
  على نحو متزامن ومتكامل ومتسق ١تطبیق وحدات الحزمة صفر والحزمة 

  
 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة

) PIRGsیة للتخطیط والتنفیذ (دعم المجموعات اإلقلیم -  ١
 وتقدیم التقاریر بشأنها

 اختیار وحدات الحزمة صفر
 وتنفیذها

 متواصل الحزمة صفر وحدات تنفیذ

إعداد مواد إرشادیة وأدلة ومواد تدریبیة متعلقة بالمالحة  -  ٢
)/عملیات الصعود المستمر PBNالقائمة على األداء (

)CCO) عملیات النزول المستمر/(CDO( 

قسم المطارات والطرق  وثائق
الجویة والمساعدات األرضیة 

)AGA وٕادارة الحركة (
) وقسم ATMالجویة (

) وقسم OPSالعملیات (
اإلدارة المتكاملة للبنى 

   )IIM( األساسیة

تنفیذ المالحة القائمة على 
)/عملیات PBNاألداء (

الصعود المستمر 
)CCO عملیات النزول/(

  )CDOالمستمر (

بحلول تحقیق الُمنجزات 
  ٢٠١٦و ٢٠١٤

  
أن تكون جمیع األقالیم قد 

وضعت خطط تنفیذ وأخذت 
 في متابعة التقدم

إعداد مواد إرشادیة وأدلة ومواد تدریبیة متعلقة  -  ٣
 ١بالحزمتین صفر و

وثائق قسم المطارات والطرق 
الجویة والمساعدات األرضیة 

)AGA وٕادارة الحركة (
) وقسم ATMالجویة (

) وقسم OPSالعملیات (
إلدارة المتكاملة للبنى ا

  األساسیة
وثائق إدارة النقل الجوي و 
)ATP(  

تحقیق الُمنجزات بحلول  صفر ةتنفیذ وحدات الحزم
  ٢٠١٦و ٢٠١٤

  
أن تكون جمیع األقالیم قد 

اختارت وحدات الحزمة 
 صفر وبدأت بتنفیذها

 تحسینات تشغیلیةتنظیم حلقات عمل تركز على  -  ٤
(مثًال  ةلیااستثمار عمحددة من شأنها أن تقدم عائدات 

) وٕاذاعة PBNالمالحة القائمة على األداء (
 ))ADS-Bاالستطالع التابع التلقائي (

إنشاء أفرقة متنقلة تابعة 
لإلیكاو والتحاد النقل الجوي 

) ومعنیة IATAالدولي (
بالمالحة القائمة على األداء 

)PBN(  
عقد حلقات عمل بشأن 

المالحة القائمة على األداء 
)PBN/( عملیات الصعود

)/عملیات CCOالمستمر (
  )CDOالنزول المستمر (

تنفیذ المالحة القائمة على 
)/عملیات PBN(األداء 

الصعود المستمر 
)CCO عملیات النزول/(

 )CDOالمستمر (

 متواصل

التعاون مع الدول والشركاء بشأن تنفیذ آلیات لمساعدة  -  ٥
نقلة الدول من خالل "األفرقة المتنقلة" (األفرقة المت

) على PBNالمعنیة بالمالحة القائمة على األداء (
 سبیل المثال)

 بأكملهاالحزمة صفر 
(استرداد التكالیف مع 

  الجهات المعنیة األخرى)
تنظیم تدریب وفعالیات في 
مجال إدارة تدفق الحركة 
 الجویة (استرداد التكالیف)

 حسب الطلب صفر ةتنفیذ وحدات الحزم

خطط الطوارئ الصادرة عن  طوارئالخطط الخاصة بحاالت ال -  ٦
إدارة الحركة الجویة 

)ATM الموجزات الخاصة/(
  بالرماد البركاني، إلخ

 متواصل 

یمكن االطالع على تفاصیل التعدیالت وما تقدمه من منافع تشغیلیة من خالل زیارة الموقع التالي المخصص للمعاییر والممارسات  مالحظة:
     navigation http://www.icao.int/safety/air رشادیة:) وللمواد اإلSARPsالموصى بها (

http://www.icao.int/safety/air
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  التحلیل والدراسة واالستشراف  ٥الوظیفة 
  

  قیاس المنافع البیئیة الناجمة عن التحسینات التشغیلیة   الهدف:
)/عملیات الصعود PBN(تحدید مناطق مرشحة لتطبق فیها المالحة القائمة على األداء 

  )ATFM) و/أو إدارة تدفق الحركة الجویة (CDO)/عملیات النزول المستمر (CCOالمستمر(
لى البیانات التي إإصدار تقاریر حسب الطلب عن حالة المالحة الجویة ألي دولة أو منطقة استنادًا 

  تحتفظ بها اإلیكاو
  

 الهدف لرئیسیةمؤشرات األداء ا الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة
قیاس وتحلیل المنافع التي تم تحقیقها من خالل تنفیذ  -  ١

حزم التحسینات في منظومة الطیران (أداة اإلیكاو 
) على سبیل IFSETلتقدیر الوفورات في المحروقات (

 المثال)

تقدیر الوفورات في 
المحروقات المرتبطة بكل 

حالة من حاالت تنفیذ 
وحدات الحزمة صفر 

 ١والحزمة 

الدول التي تستخدم أداة  عدد
اإلیكاو لتقدیر الوفورات في 

  )IFSETالمحروقات (

قیام جمیع األقالیم باستخدام 
أداة اإلیكاو لتقدیر الوفورات 

 )IFSETفي المحروقات (
 أو أداة أخرى مماثلة

بالمالحة الجویة  الخاصة التقاریر اإلقلیمیة والعالمیة -  ٢
 والمتاحة على اإلنترنت

تابعة استحداث لوحة م
إلكترونیة إقلیمیة متاحة على 

 )٢٠١٤اإلنترنت (

عدد الدول التي تستخدم 
 لوحة المتابعة اإللكترونیة

قیام جمیع األقالیم باستخدام 
لوحات المتابعة اإللكترونیة 
لرصد التقدم (عوضًا عن 

التقاریر الورقیة) بحلول عام 
٢٠١٥ 
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 أمن الطیران والتسهیالت
 

  
  التسهیالت في الطیران المدني العالميتعزیز األمن و   الوصف

  
یبین هذا الهدف االستراتیجي ضرورة تولي اإلیكاو للریادة في مجال أمن الطیران والتسهیالت وما   األساس المنطقي

  .یرتبط ذلك من شؤون متعلقة بمراقبة الحدود
  

ران المدني وتسهیالته في العالم تتمثل الغایة النهائیة من هذا الهدف االستراتیجي في تعزیز أمن الطی  اآلثار
أجمع، ویعني ذلك الوصول إلى الحد األدنى في تخفیض عدد الحوادث المتمثلة في التدخل غیر القانوني 
وغیر ذلك من األحداث المتعلقة بأمن الطیان المدني، وضمان تقدیم االستجابات المالئمة عندما تقع هذه 

الطیران وسالمة الحدود، والسعي في الوقت نفسه إلى بلوغ الحد الحوادث، وتقلیل المخاطر المتعلقة بأمن 
األقصى من الكفاءة في عملیات التفتیش على الحدود، وتنمیة السیاحة إضافة إلى التنمیة االقتصادیة. 
وعلى الرغم من أن النظام العالمي للطیران المدني أصبح أكثر أمنًا من أي وقت مضى، ال تزال هناك 

ألمن الطیران المدني ولسالمة الحدود. وسوف یجري التصدي لهذه التحدیات من خالل  تهدیدات حقیقیة
جهود وقائیة متواصلة واستباقیة، تشمل تعاونًا وتنسیقًا أكثر انتظامًا بین الدول واألوساط الدولیة المعنیة 

مما یتیح نمو بالطیران ومن األهمیة بمكان الحفاظ على توازن بین التسهیالت والمتطلبات األمنیة، 
الحركة الجویة الخاصة بالمسافرین والشحن بطریقة سلسة وضامنة لألمن. وثمة أثر سلبي سینجم عن 
عدم قدرة المنظمة على تحقیق تقدم بالغ في أنشطة األمن والتسهیالت، ویشمل هذا األثر ما یلي: 

بهذه التدابیر وتنسیقها  مالءمة التدابیر الخاصة باألمن وسالمة الحدود، والتوحید القیاسي الخاص
وضمان اتساقها؛ وقدرات اإلیكاو والدول على تحدید ودعم الحلول الكفیلة بإزالة أوجه الخلل؛ ومستوى 
المخاطر التي تحدق بأمن الطیران العالمي وسالمة الحدود؛ وتوسیع انتشار التجارة والسیاحة عبر الجو؛ 

  ران المدني.وضمان الكفاءة واالستدامة للنظام العالمي للطی
  إن تحقیق النتائج المتعلقة بهذا الهدف االستراتیجي سیسهم في تحقیق النتائج التالیة:   النواتج

  إطار سیاسات مالئم ومستشرف لمستقبل أمن الطیران العالمي وتسهیالته؛ )١
 تحقیق التوحید واالتساق في تنفیذ التدابیر واالستجابات التي تعتمدها الدول للتصدي للتهدیدات )٢

  القائمة والجدیدة والناشئة في مجال الطیران المدني؛
والملحق  ٩) في الملحق SARPsاالرتقاء بمستوى تنفیذ المعاییر والممارسات الموصى بها ( )٣

  ، بما في ذلك العناصر الحاسمة لنظام مراقبة أمن الطیران؛١٧
والشواغل تحسین الحصول على المعلومات التي تقدمها الدول فیما یخص حوادث األمن،  )٤

  واالتجاهات المتعلقة بالتهدیدات، ونقل هذه المعلومات في الوقت المناسب؛
تعزیز قدرات الدول وٕامكاناتها، وزیادة الكفاءة والفعالیة في ضمان سالمة الحدود وأمن الطیران  )٥

  وعملیات الطیران؛
ودة العالیة تنفیذ عملیات التدقیق على الحدود بحد أدنى من التأخیر التشغیلي، وبضمان الج )٦

في تنفیذ التدابیر األمنیة وٕانفاذ القوانین، مما یسهل حركة البشر (السیاحة) وحركة البضائع 
  (التجارة) عبر الجو؛

تعزیز قدرات الدول على توحید طریقة تحدید هویة األفراد من خالل آلیات تحدد وتؤكد هویة  )٧
  المسافرین.
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 یة من الموارداالحتیاجات التقدیر  –المیزانیة العادیة 

 السنة الوظیفة

 غیر الوظائف الوظائف
إجمالي 
التكلفة 
بآالف 

الدوالرات 
 الكندیة

  
إجمالي  شخص/سنة

التكلفة بآالف 
الدوالرات 
 الكندیة

 إجمالي التكلفة بآالف الدوالرات الكندیة

الفئة  
التخصصیة 

الدولیة 
)IP( 

فئة الخدمات 
 )GSالعامة (

االستعانة 
یین باالستشار 

وبالمصادر 
 الخارجیة

 اللغة أمور أخرى االجتماعات السفر

 اإلدارة - ١
         

 
2014 2,92 2,33 798 - 93 - 9 

 
900 

 
2015 2,92 2,29 815 - 95 - 9 

 
919 

 
2016 2,92 2,00 817 - 97 - 9 

 
923 

         
:المجموع  2741 

 السیاسات/التوحید القیاسي-٢
       

 
2014 3,00 3,25 790 65 82 82 - 804 1822 

 
2015 3,00 3,25 811 34 84 71 - 767 1766 

 
2016 3,00 3,25 838 - 86 68 - 744 1737 

         
:المجموع  5325 

 الرصد/التدقیق/البیانات-٣
       

 
2014 4,50 4,25 1142 32 449 63 - 

 
1687 

 
2015 4,50 4,25 1171 33 651 0 - 

 
1856 

 
2016 4,50 4,25 1212 34 666 0 - 

 
1913 

         
:المجموع  5456 

 التنفیذ/بناء القدرات/التدخل في حاالت األزمات  - ٤
     

 
2014 5,75 2,50 1212 22 245 54 - 

 
1533 

 
2015 5,75 2,50 1242 23 251 72 - 

 
1588 

 
2016 5,75 2,50 1294 23 257 84 - 

 
1658 

         
:المجموع  4779 

 التحلیل/الدراسة/االستشراف -٥
       

 
2014 2,50 1,00 507 36 - - - 429 973 

 
2015 2,50 1,00 519 37 - - - 427 983 

 
2016 2,50 1,00 540 29 - - - 427 996 

         
 2952 المجموع:

 المجموع، جمیع الوظائف
        

 
2014 18,67 13,33 4449 155 870 199 9 1234 6915 

 
2015 18,67 13,29 4559 127 1080 143 9 1194 7112 

 
2016 18,67 13,00 4701 86 1106 152 9 1172 7226 

 
 21253 3599 27 495 3056 368 13708 المجموع، فترة السنوات الثالث:
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  اإلدارة  ١الوظیفة 

  توفیر خدمات األمانة العالیة الجودة للهیئات الرئاسیة؛  الهدف:
  سمة بالكفاءة والفعالیة من أجل تحقیق نتائج هذا الهدف؛ضمان اإلدارة المت
  قوي في القضایا المتعلقة بأمن الطیران والتسهیالت؛ يریاددور اضطالع اإلیكاو ب

  تعزیز الروابط والتعاون مع هیئات األمم المتحدة والمنظمات الدولیة.
  
  

 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة
توفیر الدعم للهیئات الرئاسیة (الجمعیة العمومیة  -  ١

والمجلس واللجنة المعنیة بالتدخل غیر المشروع 
)UIC) وهیئة مراقبة الحركة الجویة (ATC(( 

توفیر الوثائق الالزمة 
  للهیئات الرئاسیة؛

 توفیر خدمات األمانة
  لهیئات الرئاسیة؛ل

األنشطة العادیة/تقدیم 
 التقاریر عن النتائج إلى

 المجلس

وفقًا  المنتجة الوثائق نسبة
 للجداول الزمنیة المحددة

كل مرحلة من ٪ من ٩٠
 مراحل عمل اللجنة/المجلس

تنفیذ قرارات الهیئات  توفیر اإلدارة لشؤون األمن والتسهیالت -  ٢
  الرئاسیة؛

تولي الریادة واإلدارة 
  االستراتیجیین؛

خطط العمل الخاصة وضع 
 باألعمال والتشغیل

لعمل الخاصة وضع خطط ا
باألعمال والتشغیل 
 واستعراضها سنویاً 

 الربع األول من كل عام 

التعاون االضطالع بو  ،ضمان االعتراف بریادة اإلیكاو -  ٣
الدولي (بما في ذلك مع منظومة األمم المتحدة) 

 وتنسیق األنشطة اإلقلیمیة

تحسین توفیر الخدمات 
للدول من خالل التنسیق 

  والتعاون الفعالین؛
ستراتیجیة تعاون وضع ا

دولیة لوضع وتوزیع التدابیر 
 *األمنیة المالئمة

توفیر المدخالت واإلسهامات 
  في الوقت المناسب؛

  
 وضع خطة عمل سنویة

  في المائة ٩٠
  
  
  

 الربع األول من كل عام

یة اإلیكاو الشاملة ألمن استراتیجفي  ٧* یجري تمویل ذلك جزئیًا من مساهمات طوعیة تقدمها الدول (مجال التركیز االستراتیجي 
  الطیران).
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  السیاسات والتوحید القیاسي  ٢الوظیفة 
وضع االستجابات الفعالة للتهدیدات الجدیدة والقائمة التي یتعرض لها الطیران المدني، من خالل   الهدف:

  تقبل؛الحفاظ على جدوى أطر السیاسات العالمیة المتعلقة بأمن الطیران واالعتماد على استشراف المس
تدقیق على الحدود مع ضمان وٕادامة األمن العالي الجودة الضمان الفعالیة القصوى في عملیات 

  وٕانفاذ القوانین؛
مواصلة االطالع على أوجه التقدم التكنولوجي لتزوید الدول بقدرات أكبر فیما یخص اإلجراءات 

  الحدودیة وتدابیر أمن الطیران.
 

 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة جالُمنجز/النات األنشطة الرئیسیة
تحسین وتنسیق أطر السیاسات  -  ١

 العالمیة الخاصة بأمن الطیران
وضع اإلجراءات المطلوبة في إطار نتائج 
المؤتمر الرفیع المستوى بشأن أمن الطیران 

)HLCAS واإلجراءات المطلوبة في ،(
القرارات والنتائج األخرى الصادرة عن الجمعیة 

  والثالثین؛ العمومیة الثامنة
  

 ١٧إعداد التدابیر والسیاسات الالزمة للملحق 
  األمن؛ -
  
  
  

إطار المعاییر/اإلرشادات التي تراعي التدابیر 
القائمة على تقدیر المخاطر وعلى تحقیق 

  النتائج؛
تقدیم الدعم ألفرقة العمل التابعة لفریق الخبراء 

  المعني بأمن الطیران؛
  

المعنیة في  تنسیق مبادرات الشركاء والجهات
  مجال أمن الطیران؛

  
تنسیق الشؤون األمنیة المتعلقة بالشحن الجوي 

  وسلسلة التزوید باللوازم

في  النسبة المئویة المنجزة
  أعمال المتابعة

  
  
  
  

نشر النسخة المحّدثة من 
المعاییر والممارسات 

) في SARPsالموصى بها (
  ١٧إطار الملحق 

  إ
  صدار إرشادات محّدثة

  
  
  
  
  
  
  
  

اجتماعات إقلیمیة بشأن  عقد
أمن الشحن الجوي 

  *وتسهیالته

الربع في المائة بحلول  ٧٥
  ٢٠١٥الرابع من عام 

  
  
  
  

  الطلبحسب 
  
  
  
  

  ٢٠١٥الربع الرابع من عام 
  
  
  
  
  
  
  
  

 اجتماعان في كل عام

تحسین وتنسیق إطار السیاسات  -  ٢
 الخاص بالتسهیالت

اإلجراءات المطلوبة في إطار قرارات الجمعیة 
میة الثامنة والثالثین وغیر ذلك من العمو 

  النتائج؛
  

 ٩وضع التدابیر والسیاسات الالزمة للملحق 
  الخاص بالتسهیالت؛

  
  
  

تقدیم الدعم ألفرقة العمل التابعة لفریق الخبراء 
  المعني بالتسهیالت؛

  
إصدار دلیل جدید بشأن برامج التسهیالت 

 الوطنیة للنقل الجوي

في  النسبة المئویة المنجزة
  عمال المتابعةأ
  
  

نشر النسخة المحّدثة من 
المعاییر والممارسات 

) في SARPsالموصى بها (
 - ٩إطار الملحق 

  التسهیالت
  
  
  

دلة األأو  الجدید دلیلالنشر 
جدیدة وٕادخال تعدیالت ال

  على الدلیل

الربع في المائة بحلول  ٧٥
  ٢٠١٥الرابع من عام 

  
  

  الطلبحسب 
  
  
  
  
  
  
  

 ٢٠١٥الربع الرابع من عام 
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 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة جالُمنجز/النات األنشطة الرئیسیة
وضع وتعزیز المواصفات والمواد  -  ٣

اإلرشادیة المتعلقة بتحدید هویة 
المسافر بما یتماشى مع استراتیجیة 

اإلیكاو المبینة في برنامج تحدید 
 )TRIPهویة المسافر (

وضع مواصفات ومواد إرشادیة لإلدارة الشاملة 
  لمسألة تحدید الهویة (بما في ذلك األدلة التي 

  
وٕاصدار الوثائق ومراقبتها،  تثبت تحدید الهویة،

والنظم واألدوات الخاصة بالتفتیش، والتطبیقات 
  )؛المتبادلالقابلة للتشغیل 

  
ضع خارطة طریق لإلیكاو فیما یخص جواز و 

 السفر اإللكتروني

نشر نسخة محّدثة من 
  ٩٣٠٣الوثیقة 

  
التقاریر الفنیة وغیر ذلك من 

  المواد اإلرشادیة
  
  

استحداث إطار لخارطة 
ریق مع إقامة حوار فني الط

 مع الدول

  ٢٠١٤الربع الثالث من عام 
  
  

  تقریر في كل عام
  
  
  

  ٢٠١٥الربع األول من عام 

معالجة القضایا المتعلقة بالنظم  -  ٤
والتكنولوجیات الناشئة في مجال أمن 

 الطیران

استحداث وتنقیح مواد إرشادیة متعلقة 
  ه**بتكنولوجیات التفتیش وأسالیب

  
  
  
  
  

ت جدیدة بشأن إجراءات الجیل وضع إرشادا
 **الجدید لتفتیش المسافرین

الدعوة إلى عقد ندوة عن 
االبتكارات التكنولوجیة 
  المتعلقة بأمن الطیران؛

إدخال التحدیثات الرئیسیة 
على مضمون الموسوعة 
  الخاصة بأمن الطیران؛

  
 جدیدة الرشادات اإلنشر 

  ٢٠١٤الربع الرابع من عام 
  
  

  بوتیرة نصف سنویة 
  
  
  

 ٢٠١٦الربع الرابع من عام 

  * سیجري تنظیم ذلك بالتنسیق مع األنشطة المدرة للدخل.
ل جزئیًا من مساهمات طوعیة تقدمها الدول (مجال التركیز  ** سیجري تنفیذ ذلك عن طریق االستعانة بإعارة الموظفین و/أو سیموَّ

    استراتیجیة اإلیكاو الشاملة ألمن الطیران).في  ١االستراتیجي 
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  الرصد والتدقیق والبیانات  ٣الوظیفة 

  رفع مستوى تنفیذ العناصر الحاسمة في نظم مراقبة أمن الطیران؛ •  الهدف:
حاسمة لتیسیر عملیة تحسین نظم مراقبة أمن الطیران لدى الدول، مع تقدیم اآلراء المعلومات التوفیر  •

) واإلرشادات، وبشأن SARPs(القیمة التي جمعت بشأن إعداد المعاییر والممارسات الموصى بها 
  تقدیم المساعدة ذات الهدف المحدد والمالئمة لالحتیاجات؛

تحسین حصول الدول على المعلومات المتعلقة بالحوادث األمنیة والشواغل المتعلقة بالمخاطر  •
  واالتجاهات

  
 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة

إلى نهج الرصد المستمر استكمال االنتقال  -  ١
التابع للبرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران 

)USAP-CMA( 

تنفیذ الجدول الزمني لالنتقال إلى 
نهج الرصد المستمر التابع لبرنامج 
 األمن العالمي لتدقیق أمن الطیران

 )USAP-CMA(*  

استكمال مرحلة االختبار 
الخاصة بخطة االنتقال إلى 

تابع نهج الرصد المستمر ال
لبرنامج األمن العالمي 

  )لتدقیق أمن الطیران
 )USAP-CMA(  

 ٢٠١٥من عام  األولالربع 

تنفیذ نهج الرصد المستمر التابع لبرنامج األمن  -  ٢
  العالمي لتدقیق أمن الطیران

 )USAP-CMA( 

تصمیم أنشطة نهج الرصد المستمر 
التابعة للبرنامج العالمي لتدقیق أمن 

ث ) بحیUSAP-CMA( الطیران
تالئم احتیاجات أوضاع أمن 

  ؛*الطیران في كل دولة
  

إعداد تقاریر تضم معلومات عن 
   *المراقبة واالمتثال

في  ٨( رصدالتنفیذ أنشطة 
في عام  ٣٦، و٢٠١٤عام 

في عام  ٣٦و ٢٠١٥
  ؛٢٠١٦

  
  

نتاج التقاریر النسبة المئویة إل
المتعلقة بأنشطة نهج الرصد 

للبرنامج المستمر التابع 
لتدقیق أمن الطیران العالمي 

)USAP-CMA ( خالل
یومًا من إتمام أنشطة  ٦٠

 الرصد

في المائة من مؤشر  ٨٠
  األداء الرئیسي في كل عام

  
  
  
  

 في المائة ٩٠

تعزیز تبادل المعلومات المتعلقة بأمن الطیران  -  ٣
 بین الدول األعضاء 

تحسین األدوات الخاصة بتداول 
  المعلومات المتعلقة بأمن الطیران؛

یر المعلومات المالئمة المتعلقة توف
  بأمن الطیران؛

  
االختبار المنتظم عبر العالم لشبكة 

  جهات االتصال؛
  

إقامة شبكة لتبادل المعلومات 
والمعارف تتسم بالتطور والقابلیة 

للعمل ویمكن أن تستخدمها 
األوساط المعنیة بتحدید هویات 

 المسافر

المرحلة التالیة من البرنامج 
الموسوعة المشترك بین 

الخاصة بأمن الطیران وبیان 
  )RCSسیاق الخطر (

  
االستخدام و اختبار االستجابة 

  النشط
  

 شبكةال البدء بتشغیل
ن یالمسؤول وضمان مشاركة
 فیها وقطاع الصناعة

  مشاركة جیدة 

  الربع الرابع من كل عام 
  
  
  
  

  الربع الرابع من كل عام 
  
  

 ٢٠١٤الربع األول من عام 

ل جزئیًا من مساهمات طوعیة تقدمها الدول (مجال التركیز * سیجري تنفیذ  ذلك عن طریق االستعانة بإعارة الموظفین و/أو سیموَّ
  استراتیجیة اإلیكاو الشاملة ألمن الطیران).في  ٤االستراتیجي 
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  التنفیذ وبناء القدرات والتدخل في حاالت األزمات  ٤الوظیفة 

ألمن والتسهیالت من خالل تصحیح أوجه الخلل التي تكشف تحسین قدرات الدول في مجالي ا •  الهدف:
  )؛USAP-CMAباستخدام نهج الرصد المستمر التابع للبرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران (

تحقیق الزیادة والتوحید واالتساق في تنفیذ الدول للتدابیر المضادة العملیة من أجل التصدي للمخاطر  •
  ي تهدد الطیران المدني؛القائمة والجدیدة والناشئة الت

تعزیز قدرات الدول على كشف هویة األفراد بطریقة موحدة من خالل تزوید الدول بآلیات الدعم  •
  المالئمة لتحدید وتأكید هویة المسافرین؛

  إجراء االتصاالت واتخاذ القرارات السریعة والمالئمة استجابة لألزمات المتعلقة بأمن الطیران •
  
  

 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة لُمنجز/الناتجا األنشطة الرئیسیة
مساعدة الدول على االمتثال للمعاییر  -  ١

 )SARPsوالممارسات الموصى بها (
تنظیم دورات تدریبیة وحلقات 

  ؛*عمل
  

إعداد مواد تدریبیة وتحسین ما هو 
قائم من ملفات المواد التدریبیة 

  بشأن أمن الطیران/حلقات العمل؛
ز التدریب اإلشراف على شبكة مرك

  ؛*)ASTCعلى أمن الطیران (
  

إعداد برامج خاصة بكل دولة وكل 
منطقة من خالل التنسیق مع الدول 
المانحة والكیانات اإلقلیمیة من أجل 

  ؛*الترویج لنهج إقلیمي متناسق
  

تنفیذ مشاریع شاملة تساعد الدول 
  *في معالجة أوجه الخلل

في  ٥٠( إجراء تدریب
  السنة؛

  
مواد لل النسبة المئویة

التي یتم تحدیثها تدریبیة ال
أشهر من تاریخ  ٦خالل 

مراجعة الملحق/المادة 
  اإلرشادیة

  
استكمال الدورة الثالثة من 

عملیات التقییم التي یجریها 
مركز التدریب على أمن 

  )؛ASTCالطیران (
  

أنشطة المساعدة  عدد
  المحددة الهدف

  
  
  

في المائة من مؤشر  ٩٠
  عام  األداء الرئیسي في كل

  
  في المائة ٧٥
  
  

  ٢٠١٦الربع الرابع من عام 
  
  
   في السنة ٣
  
  
  
  
 في السنة ٣

تقدیم مساعدة تنفیذیة لصالح برامج الدول من  -  ٢
أجل تحدید هویات األفراد بطریقة موحدة بما 

یتماشى مع استراتیجیة اإلیكاو المبینة في 
 )TRIPبرنامج تحدید هویة المسافر (

ة بشأن عقد ندوات وحلقات إقلیمی
وثائق السفر المقروءة آلیًا 

)MRTDs(  واالستدالل البیومتري
  ؛**وأمن الحدود

تقییم بعثات ل وٕایفادتقدیم المساعدة 
االحتیاجات في مجال تحدید هویة 

  ؛*المسافر
تقدیم المساعدة إلى الدول من أجل 

تحقیق االمتثال الكامل للمعیار 
المتعلق بتنفیذ جوازات السفر  ٣,١٠

  ؛*)MRPsآلیًا ( المقروءة
تقدیم المساعدة إلى الدول للحد من 
عدد جوازات السفر غیر المقروءة 

تشرین  ٢٤آلیًا بعد تاریخ 
  ؛٢٠١٥الثاني/نوفمبر 

  
  

حلقات الندوات و العقد 
  قلیمیةاإل
  
  

ادرة عن عدد التقریر الص
  البعثات والمشاورات الفنیة

  
سفر الإصدار جوازات 

مقروءة آلیًا فقط (على ال
  الصعید العالمي)

  
 النسبة المئویة للمشورات

تقدم خالل شهر من الفنیة 
  تلقي الطلب

  
  
  

ندوة واحدة وحلقتان إقلیمیتان 
  في السنة

  
  
  تقاریر في السنة ٣
  
  

  ٢٠١٤ن عام الربع الثاني م
  
  
  

  في المائة ٨٠
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 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة لُمنجز/الناتجا األنشطة الرئیسیة
تقدیم المساعدة لتحسین عملیة 
تفتیش وثائق السفر باستخدام 

  اً عملیات مراقبة الحدود آلی

 ندوتان في السنة وٕاجراء مشاورات ندواتعقد 

االستجابة بسرعة عند وقوع أحداث هامة، بما  -  ٣
یشمل شبكة جهات االتصال، والتخطیط لحاالت 

 االستجابة (القصیرة األجل عادة)و الطوارئ، 

تولي الریادة وتقدیم الدعم إلى الدول 
  في التصدي لألحداث الهامة؛

األجل في تقدیم المساعدة القصیرة 
 هذه الحاالت 

توفیر االستجابات حسب 
(لكل حالة على  االقتضاء

 حدة)

 حسب الطلب

  
ل جزئیًا من مساهمات طوعیة تقدمها الدول. وستستند جمیع  * سیجري تنفیذ ذلك عن طریق االستعانة بإعارة الموظفین و/أو سیموَّ

استراتیجیة اإلیكاو الشاملة ألمن في  ٤مجال التركیز االستراتیجي مشاریع المساعدة إلى المساهمات الطوعیة التي تقدمها الدول (
  الطیران).

    ** سیجري تنظیم ذلك بالتنسیق مع األنشطة المدرة للدخل.
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  التحلیل والدراسة واالستشراف  ٥الوظیفة 

التكلفة وضع أسالیب فعالة من حیث و  كامنة وراء عدم االمتثال لإلطار الدولي؛هم األسباب التحسین ف  الهدف:
لمضي قدمًا في جداول أعمال السیاسات ولتطبیق نهج الرصد المستمر التابع للبرنامج العالمي ل

 ) وتوفیر المساعدةUSAP-CMAلتدقیق أمن الطیران (

 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة
معالجة وتحلیل التهدیدات والمخاطر وأوجه الضعف؛  -  ١

 بیان سیاق المخاطروتحدیث 
إعداد الوثائق المطلوبة لفریق 

العمل المعني بالتهدیدات 
) وٕاجراء TRWGوالمخاطر (

ما یطلب من بحوث وتحلیالت 
  ودراسات

لوثائق النسبة المئویة ل
وفقًا للجداول المنتجة 

 الزمنیة المحددة 

 في المائة ٩٠

والتسهیالت التي  تهتقییم فعالیة أمن الطیران وكفاء -  ٢
 ) ووثائق السفر المقروءة آلیاً FALها اإلیكاو (تقدم

إعداد مؤشرات الستخدامها في 
بعثات التقییم التي توفد إلى 

  الدول وغیر ذلك من األنشطة؛
تحدید أسباب عدم االمتثال 

للمعاییر والممارسات الموصى 
 ٩) في الملحق SARPsبها (

  ؛ ١٧والملحق 
تقییم االمتثال للمعاییر 

دة في وثیقة والمواصفات الوار 
  السفر؛

إجراء عملیات تحلیل للمخاطر 
من أجل دعم صنع القرارات 

  في مجال السیاسات

توافر المؤشرات 
  واستخدامها بشكل كامل

  
االستجابة لرسائل الدول 
  ولتحلیالت األمانة العامة

  
  

وضع آلیة لالمتثال للوثیقة 
٩٣٠٣  

  
إدخال تحدیثات على بیان 

 )RCS( سیاق المخاطر
فریق العمل عن طریق 

المعني بالتهدیدات 
 )TRWG( والمخاطر

   قبل موعد البعثة بشهر
  
  

  ٢٠١٦الربع الثاني من عام 
  
  
  

  ٢٠١٤الربع الثالث من عام 
  
  

 نهایة السنة

تحلیل نتائج األنشطة الخاصة بنهج الرصد المستمر  -  ٣
 نامج العالمي لتدقیق أمن الطیرانالتابع للبر 

)USAP-CMA( 

صد تحلیل نتائج نهج الر 
المستمر التابع للبرنامج 

 العالمي لتدقیق أمن الطیران
)USAP-CMA؛(  
  
  
  
  
  

تقدیم تقاریر إلى المجلس 
المعني باستعراض الرصد 

  )MARBوالمساعدة (

ث لنتائج إجراء تحلیل محدّ 
نهج الرصد المستمر التابع 

للبرنامج العالمي لتدقیق 
-USAPأمن الطیران (

CMA من خالل موقع (
من الخاص اإلنترنت اآل

لتدقیق  بالبرنامج العالمي
-USAPأمن الطیران (

CMA(  
تقدیم تقاریر منتظمة إلى 

المجلس المعني باستعراض 
الرصد والمساعدة 

)MARB(  

مواصلة التحدیث ابتداء من 
  ٢٠١٥عام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  في السنة ٣
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 التنمیة االقتصادیة للنقل الجوي
 

  
  م وقابل للبقاء اقتصادیاً تیسیر وضع نظام للطیران المدني سلی  الوصف

یبین هذا الهدف االستراتیجي ضرورة تولي اإلیكاو للریادة في تنسیق إطار النقل الجوي الذي یركز على   األساس المنطقي
السیاسات االقتصادیة ویدعم األنشطة. ویتمثل الهدف في تیسیر وضع نظام للطیران المدني (الخطوط 

مالحة الجویة، إلخ) یكون قابًال للبقاء اقتصادیًا، وتعزیز كفاءته الجویة والمطارات ومقدمو خدمات ال
االقتصادیة وشفافیته مع القیام في الوقت نفسه بتسهیل الحصول على التمویل من أجل البنى األساسیة 
للطیران وغیر ذلك من احتیاجات االستثمار، ونقل التكنولوجیا وبناء القدرات من أجل دعم نمو النقل الجوي 

  قیق مصلحة جمیع الجهات المعنیة.وتح

  یوفر نظام النقل الجوي السلیم والقادر على البقاء اقتصادیًا ما یلي:  اآلثار
  (أ) حریة السفر وٕاتاحة وسائل التنقل لذوي اإلعاقة بأسعار معقولة؛
  (ب) إتاحة فرص منصفة ومتساویة للدول ولمستخدمي النقل الجوي؛

  مستدامة على الصعیدین العالمي واإلقلیمي؛(جـ) دعم التنمیة االقتصادیة ال
  (د) تمكین قطاع صناعة النقل الجوي من تحقیق مردود بنسبة معقولة في األجل الطویل؛

(ه) االستخدام الفعال للموارد والتكنولوجیات القائمة والمقبلة. وینبغي أن یتیح هذا النظام نمو النقل الجوي 
تماعیًا. وٕان توفیر نقل جوي عالمي یتسم بالكفاءة وبأسعار معقولة یساعد بطریقة مستدامة تنظیمیًا وبیئیًا واج

في تحسین مستویات المعیشة، وانتشار الفوائد االجتماعیة والثقافیة، وتقدیم خدمات ومساعدات أفضل إلى 
قل الجمهور، وتحسین الوصول إلى المناطق النائیة وٕالى أقل المناطق نموًا. ویمثل تعزیز تنمیة نظام الن

الجوي القائم للبقاء اقتصادیًا الغایة المرجوة من هذا الهدف االستراتیجي، التي تشمل قضایا متنوعة بدءًا 
بتحسین الكفاءة االقتصادیة وشفافیة النقل الجوي من أجل تسهیل الحصول على التمویل لتعزیز البنى 

المنظمة على تحقیق تقدم بالغ في األساسیة للطیران وغیر ذلك من احتیاجات االستثمار. وٕان عدم قدرة 
سیؤدي إلى حدوث أثر سلبي على نمو أنشطة الطیران بالتنمیة االقتصادیة للنقل الجوي األنشطة المتعلقة 

المدني وعلى كفاءة نظام النقل الجوي واستدامته االقتصادیة، وبالتالي على إسهامه في االقتصاد العالمي 
  .وفي توسیع انتشار التجارة والسیاحة

  سیسهم تحقیق النتائج المتعلقة بهذا الهدف االستراتیجي في الحصول على النواتج التالیة:  النواتج
إطار تنظیمي عالمي متسق ومنسجم للنقل الجوي الدولي، مما یزیل العوائق التي تحول دون تحقیق  )١

  یة؛االستدامة االقتصادیة وبلوغ الحد األقصى في إسهام الطیران في التنمیة االقتصاد
ضمان وزیادة إمكانیات الحصول على التمویل لتعزیز البنى األساسیة للطیران ووظائف المراقبة  )٢

  لدى الدول، فضًال عن االستخدام الفعال للموارد والتكنولوجیات؛
حلول للتغلب على القیود التي تعاني منها البنى األساسیة وطاقة المجال الجوي وتعزیز القدرات  )٣

  ة والحوكمة على مستوى المنظمة؛التنظیمیة واإلداری
تحسین التعاون بین مجتمع الطیران وجمیع الجهات المعنیة بالطیران، وتحقیق التكیف السلس مع  )٤

  التغیرات التي تطرأ على الطیران المدني، وعلى بیئة األعمال واألسواق العالمیة؛
قة بالخدمات الجویة تمكن الدول من تحقیق وفورات كبیرة فیما یخص إجراء المفاوضات المتعل )٥

  وأداء المهام التنظیمیة؛
توافر بیانات دقیقة وموثوق بها ومترابطة عن الطیران بحیث تستفید منها الدول في صنع القرارات  )٦

وتحقیق المساءلة، وفي شفافیة العملیات تجاه جمیع األطراف المعنیة بالنقل الجوي واألسواق 
  الخاصة بهذا المجال؛

  بؤات الالزمة لقیاس والتنبؤ قدر اإلمكان بمختلف جوانب تنمیة الطیران المدني.وافر األدوات والتنت )٧
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 االحتیاجات التقدیریة من الموارد –المیزانیة العادیة 

 السنة الوظیفة

 غیر الوظائف الوظائف
إجمالي 
التكلفة 
بآالف 

الدوالرات 
 الكندیة

  
إجمالي  شخص/سنة

التكلفة بآالف 
الدوالرات 
 الكندیة

 إجمالي التكلفة بآالف الدوالرات الكندیة

الفئة  
التخصصیة 

الدولیة 
)IP( 

فئة الخدمات 
 )GSالعامة (

االستعانة 
باالستشاریین 
وبالمصادر 
 الخارجیة

 اللغة أمور أخرى االجتماعات السفر

 اإلدارة - ١
         

 
2014 1,42 2,08 469 - 28 - 8 

 
506 

 
2015 1,42 2,04 480 - 29 - 8 

 
517 

 
2016 1,42 1,75 469 - 30 - 8 

 
507 

         
:المجموع  1530 

 السیاسات/التوحید القیاسي-٢
       

 
2014 2,00 0,50 394 - 17 20 - 340 770 

 
2015 2,00 0,50 403 - 17 15 - 334 769 

 
2016 2,50 0,50 525 - 17 17 - 420 979 

         
:المجموع  2518 

 دقیق/البیاناتالرصد/الت-٣
       

 
2014 1,50 2,08 379 50 9 5 - 

 
444 

 
2015 1,50 2,00 384 51 9 - - 

 
444 

 
2016 1,50 2,00 396 52 10 - - 

 
457 

         
:المجموع  1345 

 التنفیذ/بناء القدرات/التدخل في حاالت األزمات  - ٤
     

 
2014 0,75 0,75 188 - 12 29 - 

 
229 

 
2015 0,75 0,75 193 - 12 29 - 

 
234 

 
2016 1,25 0,75 303 - 13 30 - 

 
345 

         
:المجموع  808 

 التحلیل/الدراسة/االستشراف -٥
       

 
2014 2,00 1,00 397 42 - 8 - 354 801 

 
2015 2,00 1,00 406 43 - 12 - 354 815 

 
2016 2,00 1,00 422 44 - 9 - 356 831 

         
 2447 المجموع:

 المجموع، جمیع الوظائف
        

 
2014 7,67 6,42 1828 92 66 62 8 693 2749 

 
2015 7,67 6,29 1866 94 68 56 8 688 2778 

 
2016 8,67 6,00 2115 96 70 56 8 776 3120 

 
 8648 2157 25 173 203 282 5809 المجموع، فترة السنوات الثالث:
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  اإلدارة  ١الوظیفة 

  نوعیة الخدمات التي تقدمها األمانة العامة إلى الهیئات الرئاسیة؛ تحسین  الهدف:
  إدارة األمور بكفاءة وفعالیة من أجل تحقیق نتائج هذا الهدف؛

  ضمان تولي اإلیكاو للریادة القویة في إنشاء إطار تنظیمي عالمي؛
  الطیران المدني.تحسین الكفاءات من خالل تفادي ازدواج األنشطة مع المنظمات اإلقلیمیة وهیئات 

  
  

 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة
تقدیم الدعم إلى الهیئات الرئاسیة (الجمعیة العمومیة  -  ١

 ))ATCوالمجلس ومراقبة الحركة الجویة (
الوثائق الالزمة توفیر 

  للهیئات الرئاسیة؛
 توفیر خدمات األمانة

  للهیئات الرئاسیة؛
قاریر عن النشاط تقدیم الت

  العادي إلى المجلس

 لوثائقالنسبة المئویة ل
وفقًا للجداول الزمنیة  المنتجة
  المحددة

مرحلة  في المائة لكل ٩٠
 عملمن مراحل 

 اللجنة/المجلس

تنفیذ قرارات الجمعیة  للنقل الجوي ةاالقتصادی الالزمة للتنمیةتوفیر اإلدارة  -  ٢
  العمومیة والهیئات الرئاسیة؛

یادة واإلدارة تولي الر 
  االستراتیجیتین؛

وضع الخطط الخاصة 
  باألعمال والتشغیل

وضع الخطط الخاصة 
باألعمال والتشغیل 
 واستعراضها سنویاً 

 الربع األول من كل عام

التعاون االضطالع بتعزیز االعتراف بریادة اإلیكاو، و  -  ٣
الدولي (بما في ذلك مع منظومة األمم المتحدة) 

 میةوتنسیق األنشطة اإلقلی

تحسین تقدیم الخدمات من 
خالل التنسیق والتعاون 

توزیع أكثر  لضمانالفعالین 
فعالیة للسیاسات االقتصادیة 
والمواد اإلرشادیة، فضًال عن 

 بیانات الطیران

لمدخالت النسبة المئویة ل
في المقدمة  واإلسهامات

 الوقت المناسب

 في المائة ٩٠
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  سيالسیاسات والتوحید القیا  ٢الوظیفة 

وضع إطار تنظیم عالمي متسق یسهم في إزالة العوائق أمام االستدامة االقتصادیة ویرفع  •  الهدف:
 إمكانات الطیران إلى الحد األقصى بوصفها محركًا للتنمیة االقتصادیة؛

وضع حلول غیر تقلیدیة للتغلب على قلة القدرات في مجال البنى األساسیة، وتحسین القدرة  •
 یة من أجل تیسیر الحصول على التمویل لالستثمارات الطویلة األجل؛التنظیمیة واإلدار 

عقد منتدى عالمي لمواجهة التحدیات التي تطرحها القضایا التنظیمیة الناشئة وضمان النمو  •
  كل جهة معنیة تشكل حلقة في سلسلة القیمة في مجال النقل الجوي.لالمستدام 

  
  

 الهدف األداء الرئیسیة مؤشرات الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة
إنشاء بیئة عالمیة مؤاتیة من خالل وضع سیاسات  -  ١

وٕارشادات بشأن التنظیم االقتصادي وٕادارة البنى 
األساسیة واقتصادیات أنشطة الطیران، بما في ذلك 

 الضرائب ورسوم المستخدم

توفیر اإلرشاد فیما یخص 
 ٩٥٨٧ یقتانالسیاسات (الوث

) تنفیذًا لقرارات ٩٦٢٦و
معیة العمومیة الثامنة الج

والثالثین، بما في ذلك نتائج 
المؤتمر العالمي السادس 

  ؛*للنقل الجوي
بشأن  دولیةعقد اتفاقات 

ملكیة الخطوط الجویة 
ومراقبتها، والشحن الجوي، 

  ودخول األسواق؛
وضع مبادئ رفیعة المستوى 

ومجموعة  حمایة المستهلكل
من السیاسات الخاصة 

  المنافسة؛ب
سیاسات الخاصة تحدیث ال

) ٨٦٣٢بالضرائب (الوثیقة 
والسیاسات الخاصة برسوم 

 )٨٦٣٢المستخدم (الوثیقة 
مع تنفیذ أعمال إضافیة قد 
تنجم عن التدابیر القائمة 

  ؛على األسواق*
تحدیث أدلة االقتصادیات 

الخاصة بالمطارات وخدمات 
المالحة الجویة (الوثیقتان 

  )٩٥٦٢و ٩١٦١

استكمال مشروع تحدیث 
رشادات الخاصة اإل

  بالسیاسات
  
  
  
  

إعداد مشروع االتفاق بحیث 
  یكون جاهزًا للتداول

  
  

  جدیدة الرشادیة اإلمواد النشر 
  
  
  

  محّدثةالسیاسات النشر 
  
  
  
  
  
  

 محّدثةالدلة األنشر 

 ٢٠١٤الربع الرابع من عام 
  )٩٥٨٧(بالنسبة إلى الوثیقة 
 ٢٠١٥الربع الرابع من عام 
(بالنسبة إلى الوثائق 

  ألخرى)ا
  
  

  ٢٠١٦الربع الثاني من عام 
  
  
  

  ٢٠١٥الربع األول من عام 
  
  
  

  ٢٠١٦الربع الثاني من عام 
  
  
  
  
  
  

 ٢٠١٦الربع الرابع من عام 

وضع سیاسات وٕارشادات لتسهیل الحصول على  -  ٢
التمویل من أجل البنى األساسیة للطیران وتمویل 

 عملیات النقل الجوي

مواد إرشادیة جدیدة  وضع
فیذ حزم التحسینات مالئمة لتن

  ؛*في منظومة الطیران
إرشادات متعلقة  وضع

  بتمویل عملیات النقل الجوي؛
التمویل إرشادات بشأن وضع 

المستدام لوظائف المراقبة 
على المستویین الوطني 

  واإلقلیمي*

  جدیدة الرشادیة اإلمواد النشر 
  
  
  

  جدیدة الرشادیة اإلمواد النشر 
  

  دة جدیالرشادیة اإلمواد النشر 

  ٢٠١٥الربع الرابع من عام 
  
  
  

  ٢٠١٦الربع الثاني من عام 
  

  ٢٠١٦الربع الثاني من عام 
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 الهدف األداء الرئیسیة مؤشرات الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة
تقدیم تقریر عن تحدید  تنسیق إطار سیاسات النقل الجوي -  ٣

(بما في  استراتیجیة مرنة
ذلك وضع رؤیة طویلة 

للتشجیع على تنسیق  األجل)
وتحدیث إطار تنظیمي 
  عالمي للنقل الجوي؛

نطاق  تقدیم تقریر عن
وتغطیة ملحق جدید محتمل 

  ؛*في شؤون النقل الجوي
ضمان إدراج سیاسات 

اإلیكاو في اإلطار العام 
للتنمیة المستدامة التابع 

  لألمم المتحدة 

  إصدار التقریر
  
  
  

  إصدار التقریر 
  
  
  
  

اإلصدار المنتظم للسیاسات 
 القائمة

  ٢٠١٥الربع األول من عام 
  
  
  

  ٢٠١٦الربع الثاني من عام 
  
  
  
  

 مرة في السنة

ل جزئیًا من مساهمات طوعیة تقدمها الدول.   * سیجري تنفیذ ذلك عن طریق االستعانة بإعارة الموظفین و/أو سیموَّ
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  الرصد والتدقیق والبیانات  ٣الوظیفة 
 تعزیز الشفافیة في نظام الطیران المدني من خالل نشر وتبادل السیاسات والممارسات فیما بین الدول  الهدف:

 بما یشمل اتفاقات الخدمات الجویة والرسوم والضرائب؛
إصدار بیانات دقیقة وموثوق بها ومتسقة فیما یخص الطیران من أجل دعم الدول في صنع القرارات 

  وتحقیق المساءلة وانفتاح العملیات على جمیع الجهات المعنیة واألسواق الخاصة بالنقل الجوي.
 

 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة تجالُمنجز/النا األنشطة الرئیسیة
رصد التطورات التنظیمیة والصناعیة في مجال النقل  -  ١

 الجوي الدولي (بما في ذلك التجارة في الخدمات)
تقدیم تقاریر عن تطور 
األعمال التي تقوم بها 
منظمة التجارة العالمیة 

)WTO والتي تؤثر في (
  شؤون النقل الجوي؛

تقدیم تقاریر عن األعمال 
ي تقوم بها منظمة الت

السیاحة العالمیة 
)UNWTO والتي تؤثر (

  في شؤون النقل الجوي؛
تقدیم تقاریر عن األعمال 

التي تقوم بها سائر الهیئات 
الدولیة والتي تؤثر في شؤون 

  *النقل الجوي

  إصدار التقاریر 
  
  
  
  

  إصدار التقاریر
  
  
  
  

  إصدار التقاریر

 تقریر واحد بعد كل مفاوضة
جارة العالمیة مع منظمة الت

)WTO(  
  
  

  تقریران في السنة
  
  
  
  

  تقریر في السنة

رصد تنفیذ الدول للسیاسات واإلرشادات الصادرة عن  -  ٢
 اإلیكاو

تقدیم تقاریر عن تنفیذ الدول 
للسیاسات واإلرشادات 

المتعلقة بتنظیم النقل الجوي 
وضرائبه، واقتصادیات النقل 

الجوي، وٕادارة البنى 
 *األساسیة

 ل الدول المتعلقةتوزیع رسائ
لسیاسات والمواد املحق ب

 اإلرشادیة 

 ٢٠١٦الربع األول من عام 

إنشاء آلیات لتبادل المعلومات من أجل تسهیل جمع  -  ٣
البیانات وتوزیعها مع تخفیض التكالیف المرتبطة بذلك 

 إلى الحد األدنى

وضع أداة معلومات مشتركة 
ومنسقة لحفظ بیانات الطیران 

  یكاو؛وتبادلها داخل اإل
 استكشاف إمكانیات عقد

شراكات بشأن تبادل البیانات 
مع المنظمات الدولیة 

األخرى (بما فیها المجلس 
 )ACI(الدولي للمطارات 

منظمة خدمات المالحة و 
) CANSOالجویة المدنیة (

واتحاد النقل الجوي الدولي 
)IATA ومنظمة السیاحة (

))، UNWTOالعالمیة (
یمیة والهیئات األكادیمیة اإلقل

  وغیرها من الجهات المعنیة

إتاحة قاعدة بیانات وحیدة 
  تابعة لإلیكاو

  
  

  عدد الشراكات المعقودة
  
  
 

  ٢٠١٦الربع الرابع من عام 
  
  
  على األقل ٣

تعزیز الشفافیة من خالل االحتفاظ بقواعد البیانات  -  ٤
  النقل الجوي الخاصة ب

تحدیث رسوم الطیران 
الصادرة عن اإلیكاو 

اإلنترنت في والمتاحة على 
  ؛٧١٠٠الوثیقة 

  

إجراء تحدیثات سنویة مع 
  توسیع نطاق التغطیة 

  
  
  

  الربع الثاني من كل عام 
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 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة تجالُمنجز/النا األنشطة الرئیسیة
تحدیث قاعدة بیانات اتفاقات 

الخدمات الجویة في العالم 
)WASA(*؛  

صیانة برنامج اإلحصاء 
التابع لإلیكاو لصالح الدول 

والمستخدمین الخارجیین 
  (األنشطة المدرة للدخل)

إجراء تحدیثات سنویة مع 
  نطاق التغطیةتوسیع 

  
إجراء تحدیث منتظم لقواعد 

البیانات واستكمال تنفیذ 
توصیات فریق الخبراء 

  المعني باإلحصاء

  الربع الثاني من كل عام 
  
  

  على نحو متواصل
  

  ٢٠١٦الربع الرابع من عام 

جمع ونشر بیانات الطیران دعمًا لرصد السالمة  -  ٥
  والعمل البیئي

ر دراسة محّدثة إصدا
ألغراض التخطیط فیما 

یخص متطلبات منح 
التراخیص للموظفین (الوثیقة 

  )؛٩٩٥٦
  

إصدار قواعد بیانات مالئمة 
في مجال الحركة الجویة وما 

یتصل بها من معلومات 
إحصائیة دعمًا ألعمال 

اللجنة المعنیة بحمایة البیئة 
في مجال الطیران 

)CAEP؛(  
توفیر بیانات عن استهالك 

تتیح إصدار تقاریر  الوقود
بشأن انبعاثات ثاني أكسید 
الكربون إلى اتفاقیة األمم 
المتحدة اإلطاریة المتعلقة 

  )UNFCCCبتغیر المناخ (

  استكمال جمع البیانات
  
  
  
  
  

إدخال المزید من التحسینات 
على نظام اإلیكاو لإلبالغ 

والتحلیل بشأن انبعاثات ثاني 
أكسید الكربون 

)ICORAS(  
  
  
التي  لبیاناتنسبة المئویة لال

  في الوقت المناسب توفر

  ٢٠١٦الربع الثاني من عام 
  
  
  
  
  

  ٢٠١٤الربع الرابع من عام 
  ٢٠١٥الربع الرابع من عام 

  
  
  
  
  

  في المائة ٩٠

  
ل جزئیًا من مساهمات طوعیة تقدمها الدول.   * سیجري تنفیذ ذلك عن طریق االستعانة بإعارة الموظفین و/أو سیموَّ
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  التنفیذ وبناء القدرات والتدخل في حاالت األزمات  ٤وظیفة ال

توسیع نطاق التوعیة ونشر المعارف المتعلقة بسیاسات اإلیكاو وٕارشاداتها التي تدعم الدول في التكیف مع   الهدف:
 طیران المدني واألسواق والبیئة العالمیة؛لالتغیرات في مجال ا

تحملها الدول في إجراء المفاوضات المتعلقة بالخدمات الجویة وزیادة تحقیق وفورات كبیرة في التكالیف التي ت
 تعدد األطراف في تبادل الحقوق التجاریة؛

  األزمات ألوضاعتوفیر االتصاالت والقرارات السریعة والمالئمة استجابة 
  

 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة
یكاو وٕارشاداتها المتعلقة سیاسات اإلب توعیة الدول -  ١

 بشؤون النقل الجوي 
تحدیث برامج التدریب القائمة 

  م اإللكتروني؛على التعلّ 
تنفیذ أنشطة ترویجیة من 

خالل المشاركة في 
  االجتماعات الدولیة؛

عقد ندوات وحلقات عمل 
إقلیمیة بالتشارك مع كیانات 

 خارجیة

النسبة المئویة للمواد 
خالل  هاتحدیثالتدریبیة التي 

أشهر من تاریخ مراجعة  ٦
  المواد اإلرشادیة

 في المائة ٧٥

وتوفیر تیسیر مفاوضات الدول بشأن الخدمات الجویة  -  ٢
منتدى للتبادل بین الدول من أجل ترویج نهوج تنظیمیة 

 أكثر توافقًا في مجال النقل الجوي الدولي 

عقد اجتماعات سنویة في 
إطار مؤتمر اإلیكاو 
لخدمات للمفاوضات بشأن ا

  )ICANالجویة (

عقد مؤتمر اإلیكاو 
لمفاوضات بشأن الخدمات ل

  )ICANالجویة (

 مرة في كل عام

تولي الریادة ودعم الدول في  التحرك بسرعة للتصدي لحاالت األزمات  -  ٣
االستجابة لألحداث الهامة 
كتلك التي تؤثر في حمایة 

  المستهلك؛
تقدیم المساعدة القصیرة 
 األجل في هذه الحاالت

تقدیم االستجابات حسب 
االقتضاء (في كل حالة على 

 حدة)

 حسب االقتضاء
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  التحلیل والدراسة واالستشراف  ٥الوظیفة 

 االستخدام الفعال للموارد والتكنولوجیات من خالل تطبیقات التحلیالت االقتصادیة؛  الهدف:
جوانب تطور الطیران المدني تحلیل القرارات وٕاجراء التنبؤات ووضع األدوات الالزمة لقیاس مختلف 

  والتنبؤ بمستقبله قدر اإلمكان
  
  

 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة
إجراء تحلیالت اقتصادیة وتقدیم نواتج إلى الدول وٕالى  -  ١

 لمستهلكین الخارجییناالمستخدمین الداخلیین و 
إجراء دراسات سنویة عن 

في  االختالفات اإلقلیمیة
اقتصادیات تشغیل الخطوط 
الجویة الدولیة من أجل دعم 

النظام العالمي لحصص 
  عائدات الخطوط الجویة؛

القیام سنویًا بحساب األسعار 
األساسیة لنقل البرید الجوي 

  لالتحاد البریدي العالمي

استكمال تحلیل العالقة بین 
  الدخل والتكالیف

  
  
  
  
  
  

  استكمال عملیة الحساب

ینایر من كل كانون الثاني/
  عام
  
  
  
  
  
  

 ر من كل عامیشباط/فبرا
فیما  إجراء تحلیل كمي ونوعي لتطور النقل الجوي -  ٢

 یخص القضایا الرئیسیة ذات االهتمام العالمي
تقدیم تقریر عن الوضع 

المالي لخدمات المطارات 
  ؛*والمالحة الجویة

وضع مؤشرات ودراسات 
رفیعة المستوى لتقییم األثر 

هات االقتصادي لالتجا
التنظیمیة/الصناعیة الهامة 

  ؛*في مجال النقل الجوي
إجراء تحلیل للعالقة بین 
التكالیف والفوائد المتعلقة 
بإمكانیات االتصال في 

 مجال النقل الجوي*

  إصدار التقریر
  
  

إصدار المؤشرات الكمیة 
  بشأن التحریر

  
  
  

  إصدار التقریر

  ٢٠١٥الربع الرابع من عام 
  
  

  عام الربع الثاني من كل 
  
  
  
  

 ٢٠١٥الربع الرابع من عام 

إعداد تنبؤات وتقدیم تحلیالت دعمًا لتخطیط النقل  -  ٣
الجوي، والتخطیط اإلقلیمي لتوفیر نظم المالحة الجویة 

))، PIRGs(المجموعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ (
 والحمایة البیئیة وتمویل البنى األساسیة

تقدیم تنبؤات للحركة الجویة 
تخطیط فیما ألغراض ال

یخص البنى األساسیة وفي 
إطار دعم القدرات والكفاءات 

  في المالحة الجویة؛
  

تقدیم تنبؤات بشأن حركة 
الشحن والمسافرین من أجل 
إعداد التنبؤات التي تصدرها 
اللجنة المعنیة بحمایة البیئة 

في مجال الطیران 
)CAEP(  لغرض التحلیل

  البیئي

إصدار تنبؤ في منتصف 
  المدة 
د اجتماعات األفرقة عق

اإلقلیمیة المعنیة بتنبؤات 
  )TFGsالحركة الجویة (

  
  إصدار تنبؤ طویل األجل

  الربع الثاني من كل عام 
  

  اجتماعان في السنة
  
  
  

  ٢٠١٦الربع األول من عام 

إجراء تقییم اقتصادي للتعدیالت المسبقة للمالحق ذات  -  ٤
 الصلة بهذا الموضوع 

إصدار تقریر تقییمي عن 
 *ر االقتصادياألث

 ٢٠١٦الربع الثاني من عام  إصدار التقریر

ل جزئیًا من مساهمات طوعیة تقدمها الدول.   * سیجري تنفیذ ذلك عن طریق االستعانة بإعارة الموظفین و/أو سیموَّ
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 حمایة البیئة
 

  
  إلى الحد األدنى ألنشطة الطیران المدني  تقلیص اآلثار البیئیة الضارة  الوصف

  
یعزز هذا الهدف االستراتیجي الدور الریادي لإلیكاو في جمیع األنشطة البیئیة المتعلقة بالطیران، كما أنه   منطقياألساس ال

  یتماشى مع سیاسات وممارسات اإلیكاو ومنظومة األمم المتحدة فیما یخص حمایة البیئة.
  

اعیة وثقافیة واقتصادیة وتجاریة مجتیؤدي الطیران المدني دورًا رئیسیًا في المجتمع ألنه یقدم منافع ا  اآلثار
وسیاسیة. ولكي یتمكن من مواصلة تقدیم هذه المنافع، یتعین أن یتواصل نمو الطلب على السفر 
الجوي؛ ولكن هناك حاجة إلى مراعاة اآلثار على البیئة. فكلما تواصل التقدم التكنولوجي وتحقیق 

سیؤدي إلى زیادة واضحة في الضوضاء التي التحسینات التشغیلیة، فإن معدل نمو الحركة الجویة 
تحدثها الطائرات وفي االنبعاثات الناجمة عن الطیران، إذا لم یتم اتخاذ تدابیر إضافیة في هذا 
المجال. وتدعو األهداف البیئیة لإلیكاو إلى تخفیض اآلثار الضارة بالبیئة إلى الحد األدنى 

المي) التي تحدثها أنشطة الطیران المدني العالمي. (الضوضاء، ونوعیة الهواء المحلي، والمناخ الع
ولتحقیق هذه األهداف، یتعین االستمرار في اتخاذ تدابیر شاملة ومتوازنة على الصعید العالمي. 
وفیما یخص تغیر المناخ، تم وضع هدف منشود على الصعید العالمي. وٕان عدم قدرة المنظمة على 

ة سیؤدي إلى حدوث أثر سلبي على االستدامة البیئیة للنقل تحقیق تقدم بالغ في مجال حمایة البیئ
الجوي، مع حدوث نقص في االنسجام بین األسالیب والنهوج المستخدمة في تناول القضایا البیئیة، 

  مما قد یؤدي إلى حدوث أوجه خلل في النظام العالمي للطیران المدني.
  الستراتیجي في الحصول على النواتج التالیة:سیسهم تحقیق النتائج المتعلقة بهذا الهدف ا  النواتج

  إطار تنظیمي عالمي للحد من اآلثار البیئیة التي یحدثها الطیران المدني الدولي؛ )١
  ؛١٦رفع مستوى التنفیذ المتعلق بالملحق  )٢
تحسینات تكنولوجیة وتشغیلیة لمعالجة الضوضاء واالنبعاثات التي یحدثها الطیران والتي  )٣

  ) وفي المناخ العالمي؛LAQء المحلي (تؤثر في نوعیة الهوا
ضمان أن تكون مصالح الطیران المدني وخصوصیاته، فضًال عن االلتزامات باإلسهام  )٤

في الحد من اآلثار البیئیة، مدرجة بصورة جیدة في المنتدیات الدولیة من خالل تعزیز 
  التنسیق مع األمم المتحدة وغیرها من المنظمات الدولیة؛

اآلراء بشأن القضایا الخالفیة على الصعید العالمي مثل التدبیر أو إقامة توافق في  )٥
  التدابیر القائمة على السوق؛

  وضع وتطبیق أنواع الوقود البدیلة المستدامة من أجل استخدامها في الطیران؛ )٦
قیام الدول على نحو تطوعي بإعداد وتنفیذ التدابیر المالئمة للحد من انبعاثات ثاني  )٧

  ) التي یصدرها الطیران الدولي؛CO2(أوكسید الكربون 
  توفیر المساعدة التقنیة والمالیة للدول وتحسین انتفاعها بهذه المساعدة؛ )٨
توافر بیانات وأدوات واتجاهات متینة من أجل اتخاذ قرارات مدروسة بشأن قیاس التقدم  )٩

  نحو تحقیق األهداف البیئیة الراسخة.
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 یریة من الموارداالحتیاجات التقد –المیزانیة العادیة 

 السنة الوظیفة

 غیر الوظائف الوظائف
إجمالي 
التكلفة 
بآالف 

الدوالرات 
 الكندیة

  
إجمالي  شخص/سنة

التكلفة بآالف 
الدوالرات 
 الكندیة

 إجمالي التكلفة بآالف الدوالرات الكندیة

الفئة  
التخصصیة 

الدولیة 
)PI( 

فئة الخدمات 
 )GSالعامة (

االستعانة 
اریین باالستش

وبالمصادر 
 الخارجیة

 اللغة أمور أخرى االجتماعات السفر

 اإلدارة - ١
         

 
2014 2,17 3,08 720 - 36 - 8 

 
764 

 
2015 2,17 3,04 734 - 34 - 8 

 
776 

 
2016 2,17 2,75 734 - 35 - 8 

 
777 

         
:المجموع  2317 

 السیاسات/التوحید القیاسي-٢
       

 
2014 2,50 0,25 473 - 38 44 - 439 995 

 
2015 2,50 0,25 484 - 40 48 - 439 1012 

 
2016 2,50 0,25 506 - 39 292 - 628 1466 

         
:المجموع  3472 

 الرصد/التدقیق/البیانات-٣
       

 
2014 1,25 0,50 273 15 33 - - 

 
321 

 
2015 1,25 0,50 279 15 37 - - 

 
331 

 
2016 1,25 0,50 292 15 37 - - 

 
344 

         
:المجموع  996 

 التنفیذ/بناء القدرات/التدخل في حاالت األزمات  - ٤
     

 
2014 2,00 0,00 304 22 12 38 - 

 
376 

 
2015 2,00 0,00 311 22 12 41 - 

 
387 

 
2016 2,00 0,00 323 23 13 48 - 

 
407 

         
:المجموع  1170 

 تشرافالتحلیل/الدراسة/االس -٥
       

 
2014 1,75 0,50 366 34 13 - - 326 739 

 
2015 1,75 0,50 375 35 13 - - 324 746 

 
2016 1,75 0,50 392 36 17 - - 333 778 

         
 2263 المجموع:

 المجموع، جمیع الوظائف
        

 
2014 9,67 4,33 2137 71 132 82 8 765 3195 

 
2015 9,67 4,29 2183 72 136 90 8 763 3252 

 
2016 9,67 4,00 2246 74 141 341 8 962 3772 

 
 10219 2490 25 513 409 216 6566 المجموع، فترة السنوات الثالث:
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  اإلدارة  ١الوظیفة 
 تحسین نوعیة الخدمات التي تقدمها األمانة العامة إلى الهیئات الرئاسیة؛  الهدف:

 تحقیق نتائج هذا الهدف؛إدارة األمور بكفاءة وفعالیة من أجل 
 ضمان دور ریادي قوي لإلیكاو في القضایا البیئیة المتعلقة بالطیران الدولي؛

  تعزیز الروابط والتعاون مع سائر هیئات األمم المتحدة والمنظمات الدولیة.
 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة

اسیة (الجمعیة العمومیة تقدیم الدعم إلى الهیئات الرئ -  ١
) ومراقبة ANCوالمجلس ولجنة المالحة الجویة (

 ))ATCالحركة الجویة (

إعداد الوثائق الالزمة 
  للهیئات الرئاسیة؛

توفیر خدمات األمانة 
  للهیئات الرئاسیة؛

تقدیم تقاریر األنشطة العادیة 
  إلى المجلس

 لوثائقالنسبة المئویة ل
ة وفقًا للجداول الزمنی المنتجة
  المحددة

في كل مرحلة من مراحل ٪ ٩٠
 عمل اللجنة/المجلس

تنفیذ قرارات الجمعیة  توفیر اإلدارة لحمایة البیئة -  ٢
العمومیة والهیئات الرئاسیة؛ 

وتولي الریادة واإلدارة 
  االستراتیجیتین؛

وضع الخطط الخاصة 
  باألعمال والتشغیل

إعداد الخطط الخاصة 
باألعمال والتشغیل 

 یاً واستعراضها سنو 

 الربع األول من كل عام

تعزیز االعتراف بریادة اإلیكاو، والتعاون الدولي (بما  -  ٣
في ذلك مع منظومة األمم المتحدة) وتنسیق األنشطة 

 اإلقلیمیة

زیادة التنسیق والتعاون 
اإلقلیمیین مما یؤدي إلى 

تحسین الخدمات المقدمة إلى 
الدول؛ وتسلیم منتجات 

  وخدمات ترویجیة؛
 ٢٠ئج قمة الریو+متابعة نتا

واإلسهام في منشورات 
برنامج األمم المتحدة للبیئة 

)UNEP وفي تقاریر (
التقییم التي یصدرها الفریق 

الحكومي الدولي المعني 
)؛ IIPCCبتغیر المناخ (

وتقدیم إسهامات في اتفاقیة 
األمم المتحدة اإلطاریة 
المتعلقة بتغیر المناخ 

)UNFCCC وفي (
  )COPمؤتمرات األطراف (

  نشر التقریر الخاص بالبیئة
  
  
  
  

  تنظیم الندوة الخاصة بالبیئة
  

لمدخالت النسبة المئویة ل
في  التي تقدم واإلسهامات

  موعدها

  ٢٠١٦الربع الثالث من عام 
  
  
  
  

  ٢٠١٦الربع الثاني من عام 
  

 في المائة ٩٠
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  السیاسات والتوحید القیاسي  ٢الوظیفة 

اسات من أجل معالجة انبعاثات الطیران التي تؤثر في نوعیة الهواء المحلي إجراء قیاسات فعالة للسی  الهدف:
)LAQ الطیران؛ ایصدره التي) والمناخ العالمي، فضًال عن تأثیر الضوضاء 

 صیاغة توافق آراء بشأن السیاسات العالمیة الرامیة إلى حل المنازعات، مثل التدابیر القائمة على األسواق
)MBMs(  

  
 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج یسیةاألنشطة الرئ

إعداد واستعراض سیاسات عالمیة للطیران  -  ١
والبیئة ودعم اللجنة المعنیة بحمایة  البیئة في 

 )CAEPمجال الطیران (

تنفیذ اإلجراءات التي طلبت في 
االجتماع التاسع للجنة المعنیة 
بحمایة البیئة بحمایة الطیران 

)CAEPعیة العمومیة ) وفي الجم
  الثامنة والثالثین؛

توفیر الدعم ألفرقة العمل التابعة 
للجنة المعنیة بحمایة البیئة بحمایة 

  )CAEPالطیران (

عمال أل النسبة المئویة
   المستكملة المتابعة

  
  
  
  

الربع في المائة بحلول  ٧٥
  ٢٠١٥الرابع من عام 

  
  
 

صون وتطویر المعاییر واإلرشادات الخاصة  -  ٢
 واالنبعاثات الصادرة عن الطائراتبالضوضاء 

 إلدراج(تحدیث الملحق  ١٦الملحق 
العناصر اإلضافیة المتمثلة في شدة 

الضوضاء واتساعها بحیث یشمل 
)* وٕانشاء PMذلك الجسیمات (

  معیار خاص بثاني أكسید الكربون؛
تحدیث الدلیل الخاص بتخطیط 

  المطارات*؛
إعداد مواد إرشادیة جدیدة بشأن 

واء المحلي وتقدیم تقاریر نوعیة اله
  عن حظر الطیران لیًال*

تقییم إدراج إدارة شؤون البیئة في 
  الجدید*؛ ١٩الملحق 

" الفضلى ممارسةللالتقییم البیئي "
فیما یخص التغییرات التشغیلیة 

  )*ATMإلدارة الحركة الجویة (

نشر التحدیثات المدخلة على 
  ١٦المحلق 

  
  
  

  منقحالدلیل النشر 
  

جدیدة الرشادیة اإلد مواالنشر 
  جدیدالتقریر الو 
  

  استكمال تقییم السیاسات
  

 "الفضلى ممارسةالنشر "

  ٢٠١٥الربع الرابع من عام 
  
  
  
  

  ٢٠١٥الربع الرابع من عام 
  

  ٢٠١٥الربع الرابع من عام 
  
  

  ٢٠١٥الربع الرابع من عام 
  

 ٢٠١٥الربع الرابع من عام 

وضع سیاسات خاصة بأنواع الوقود البدیلة  -  ٣
 )SUSTAFلمستدامة (ا

تقدیم توصیات بشأن أنواع الوقود 
البدیلة المستدامة إلى 

  المجلس/الجمعیة العمومیة*؛
صیانة اإلطار العالمي ألنواع 

الوقود البدیلة الخاصة بالطیران 
)GFAAF(  

تقدیم مشروع ورقة الجمعیة 
  العمومیة إلى المجلس

  
التحدیث المنتظم لإلطار 
لبدیلة العالمي ألنواع الوقود ا

  )GFAAF(الخاصة بالطیران 

  ٢٠١٦الربع الثاني من عام 
  
  

 مرة في السنة

إعداد أسالیب تشغیلیة/تنفیذیة للخطة العالمیة  -  ٤
  )MBMللتدابیر القائمة على األسواق (

إعداد إطار للتدابیر القائمة على 
  )؛MBMsاألسواق (

استكشاف إمكانیة وضع خطة 
عالمیة للتدابیر القائمة على 

  )*MBMsاق (األسو 

عقد اتفاق بشأن اإلطار 
  المذكور

  
عقد اتفاق بشأن الخطة 

  المذكورة 

یحدد ذلك في الجمعیة 
  العمومیة الثامنة والثالثین
یحدد ذلك في الجمعیة 

  العمومیة الثامنة والثالثین

ل جزئیًا من مساهمات طوعیة    تقدمها الدول. * سیجري تنفیذ ذلك عن طریق االستعانة بإعارة الموظفین و/أو سیموَّ
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  الرصد والتدقیق والبیانات  ٣الوظیفة 

 تعزیز التواصل فیما بین الدول واإلیكاو من خالل تبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات؛  الهدف:
ل علیها بقدر أكبر وبیانات متینة على الصعید العالمي فیما یخص التحلیل إصدار معلومات یعوَّ 
 البیئي ورسم السیاسات؛

 شؤون المناخ بطریقة غیر متناسبة.لتمویل أن ال یكون الطیران الدولي مصدرًا للدخل  ضمان
  

 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة
رصد خطط العمل التي تضعها الدول ألنشطة الحد  -  ١

 من انبعاثات ثاني أكسید الكربون
تدعیم المدخالت التي تقدمها 

  ر خطط العملالدول؛ وتفسی
نسخة جدیدة من خطط 

العمل المتاحة على موقع 
اإلنترنت الخاص بخطة 

العمل الرامیة إلى الحد من 
  )APERاالنبعاثات (

 ٢٠١٥الربع الثاني من عام 

تحدیث المعلومات الخاصة  رصد تحقیق األهداف البیئیة -  ٢
  باالتجاهات البیئیة العالمیة 

 ٢٠١٥ن عام الربع الرابع م إصدار اتجاهات محّدثة

شؤون المناخ في إطار تمویل رصد العمل المتعلق ب -  ٣
إجراءات اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة المتعلقة بتغیر 

 ) وغیرها من المنتدیات الدولیةUNFCCCالمناخ (

إدراج أولویات الدول في 
  السیاسات الخارجیة

شواغل النسبة المئویة ل
التي یتم اإلعراب اإلیكاو 

  دیات المالئمةفي المنتعنها 

  في المائة ٩٠

صیانة بنك البیانات الخاصة   قواعد البیانات المتعلقة بالبیئة ةصیان -  ٤
قاعدة البیانات باالنبعاثات و 

  الخاصة بالضوضاء؛
تحدیث قواعد البیانات 

الالزمة للتحلیل البیئي مثل 
نظام اإلبالغ والتحلیل بشأن 
انبعاثات ثاني أكسید الكربون 

)ICORAS(  

المنتظم لقواعد  التحدیث
  البیانات

  
إدخال المزید من التحسینات 
على نظام اإلبالغ والتحلیل 
بشأن انبعاثات ثاني أكسید 

  )ICORASالكربون (

  على نحو متواصل
  
  

  ٢٠١٤الربع الثالث من عام 
  ٢٠١٥الربع الرابع من عام 
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  التنفیذ وبناء القدرات والتدخل في حاالت األزمات  ٤الوظیفة 

مزید من الفرص للدول لتحدید تدابیر طوعیة لمعالجة انبعاثات ثاني أكسید الكربون، فضًال عن أي  إتاحة  الهدف:
 احتیاجات للمساعدة من أجل تنفیذ هذه التدابیر؛

 زیادة توافر الدعم الفني والمالي للدول وٕاتاحة الحصول على هذا الدعم؛
  والعملیات. تخفیض البصمة المناخیة للمنظمة في إدارة التجهیزات

  
 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة

تیسیر الحصول على المساعدة البیئیة والتمویل  -  ١
 في هذا المجال

تیسیر عملیة تحدید مصادر 
  المساعدة 

 شأناالتفاق 
  الدول/المنظمات المانحة

یحدد ذلك في الجمعیة 
 العمومیة الثامنة والثالثین

بشأن إعداد خطط  ندواتعقد  دة في تنفیذ خطط العمل الخاصة بالدول المساع -  ٢
العمل وقیاس مدى التنفیذ وما إلى 

  ذلك؛
إدخال تحدیثات على اإلرشادات 

وعلى الواجهة المتاحة على 
اإلنترنت؛ وتقدیم الدعم المباشر إلى 

الدول فیما یخص وضع خطط 
  العمل وتنفیذها*

  إقلیمیة ندواتعقد 
  
  

ید من التحسینات إدخال المز 
على موقع خطة العمل 

الرامیة إلى الحد من 
  )APERاالنبعاثات (

-٢٠١٤ندوات في عامي  ٨
٢٠١٥  

  
 ٢٠١٤الربع الثاني من عام 

دعم تنفیذ خطة عالمیة للتدابیر القائمة على  -  ٣
 )MBMاألسواق (

یحدد ذلك في الجمعیة العمومیة 
  الثامنة والثالثین

یحدد ذلك في الجمعیة 
  ة الثامنة والثالثینالعمومی

یحدد ذلك في الجمعیة 
  العمومیة الثامنة والثالثین

تنفیذ مبادرة األمم المتحدة المحایدة مناخیًا  -  ٤
  (خطة اإلیكاو للحد من االنبعاثات)

وضع منهجیة لدعم وقیاس إجراءات 
اإلیكاو للتعویض عن انبعاثات 

  غازات الدفیئة؛ 
تحسین األدوات (حاسب الكربون 

  جتماعات الخضراء)؛وحاسب اال
وضع خطة للحد من االنبعاثات من 

أجل دعم ممارسات الشراء 
  المستدامة في اإلیكاو

إصدار تحدیث لقائمة جرد 
  الكربون

  
توفیر أدوات محسنة لألمم 

  المتحدة 
  محّدثةالخطة النشر 

  الربع الثالث من كل عام
  
  

  الربع الثاني من كل عام
  

  الربع الثاني من كل عام

  
ل جزئیًا من مساهمات طوعیة تقدمها الدول.* سیجر    ي تنفیذ ذلك عن طریق االستعانة بإعارة الموظفین و/أو سیموَّ
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  التحلیل والدراسة واالستشراف  ٥الوظیفة 

إجراء تحلیل أكثر شموًال لمختلف العوامل المؤثرة في البیئة والناجمة عن الطیران الدولي، مما  •  الهدف:
الة من حیث التكلفة من أجل المضي قدمًا في جداول األعمال یؤدي إلى وضع أسالیب فع

 الخاصة بالسیاسات؛
الوقود بالنسبة إلى الدول بفضل اعتماد  استهالك إجراء دراسات تؤدي إلى تحسین كفاءة •

  التكنولوجیا والتدابیر التشغیلیة.
  

 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة
تحدیث تقییم جدوى األهداف البیئیة  دوى األهداف العالمیة المنشودةتقییم ج -  ١

  اإلضافیة؛
تقدیم تقاریر عن دراسات الجدوى 
  المتعلقة باألهداف المتوسطة األجل

  استكمال التقییم المحدث
  
  

 تسلیم نتائج الدراسة

  ٢٠١٥الربع الرابع من عام 
  

 ٢٠١٥الربع الرابع من عام 

تقییم المخاطر العالمیة بالنسبة إلى  ییف الطیراندراسة الخطة الدولیة لتك -  ٢
التسهیالت العالمیة الخاصة بالطیران 

  الدولي*

استكمال األعمال التحضیریة 
  الخاصة بالتكیف

 ٢٠١٦الربع الثاني من عام 

تحلیل وتحدیث أدوات تقییم آثار الطیران  -  ٣
 على البیئة

تحدیث أداة اإلیكاو لتقدیر الوفورات في 
) وحاسب الكربون IFSETالمحروقات (

من أجل تحلیل حزم التحسینات في 
  )؛ASBUs( منظومة الطیران

استعراض التكنولوجیا الخاصة باحتراق 
  الوقود وأكسید النتروجین والضوضاء؛

  
  

إجراء دراسة لفرص تحسین الكفاءة 
  الناجمة عن التدابیر التشغیلیة

إجراء تحدیثات دوریة 
  لألدوات

  
  

لجنة تقدیم التقریر إلى ال
المعنیة بحمایة البیئة في 

  )CAEPمجال الطیران (
  

تقدیم التقریر إلى اللجنة 
المعنیة بحمایة البیئة في 

  )CAEPمجال الطیران (

  الربع الرابع من كل عام 
  
  
  

  ٢٠١٦الربع األول من عام 
  
  
  

 ٢٠١٦الربع األول من عام 

متابعة واستعراض الجوانب العلمیة للطیران  -  ٤
الفریق الحكومي الدولي والبیئة في إطار 

  ) وغیرهIPCCالمعني بتغیر المناخ (

وضع مقاییس لآلثار غیر المرتبطة 
  بثاني أكسید الكربون؛

  
تقییم صرامة المعاییر والممارسات 

) مع التركیز SARPsالموصى بها (
  على الجسیمات؛

  
 ٢تحلیل ما یحدثه بلوغ الدرجة المئویة 

  حرارة الجو من آثار على الطیرانفي 

تقدیم التقریر إلى اللجنة 
المعنیة بحمایة البیئة في 

  )CAEPمجال الطیران (
تقدیم التقریر إلى اللجنة 
المعنیة بحمایة البیئة في 

  )CAEPمجال الطیران (
  

تقدیم التقریر إلى اللجنة 
المعنیة بحمایة البیئة في 

  )CAEPمجال الطیران (
  

  ٢٠١٦الربع األول من عام 
  
  

  ٢٠١٦ الربع األول من عام
  
  
  

  ٢٠١٦الربع األول من عام 

  
ل جزئیًا من مساهمات طوعیة تقدمها الدول.   * سیجري تنفیذ ذلك عن طریق االستعانة بإعارة الموظفین و/أو سیموَّ
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  ) (بانكوك، تایالند)APAC( إقلیم آسیا والمحیط الهادئ

  ) (نیروبي، كینیا)ESAF( نوب األفریقيإقلیم شرق أفریقیا والج

  ) (باریس، فرنسا)EURNAT(إقلیم أوروبا وشمال األطلنطي

  ) (القاهرة، مصر)MID ( إقلیم الشرق األوسط

   إقلیم أمریكا الشمالیة وأمریكا الوسطى والكاریبي
)NACC(مكسیكو، المكسیك) (  

  ) (لیما، بیرو)SAM(إقلیم أمریكا الجنوبیة

  ) (داكار، السنغال)WACAF(لغربیة والوسطىإقلیم أفریقیا ا
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  المكاتب اإلقلیمیة حسب الهدف االستراتیجي
  

 االحتیاجات التقدیریة من الموارد –المیزانیة العادیة 

الهدف 
 االستراتیجي

 السنة

إقلیم آسیا 
والمحیط 
الهادئ 

)APAC(  

إقلیم شرق 
أفریقیا 
والجنوب 
األفریقي 

)ESAF(  

 إقلیم أوروبا
وشمال األطلنطي 

)EURNAT(  

إقلیم الشرق 
األوسط 

)MID(  

إقلیم أمریكا 
الشمالیة 
وأمریكا 
الوسطى 
ومنطقة 
الكاریبي 

)NACC(  

إقلیم أمریكا 
الجنوبیة 

)SAM(  

إقلیم أفریقیا 
الغربیة 

والوسطى 
)WACAF(  

 المجموع

 إجمالي التكلفة بآالف الدوالرات الكندیة

 السالمة
       

 
2014 1724 1783 1609 854 1149 1370 1455 9944 

 
2015 1758 1820 1674 871 1189 1395 1479 10187 

 
2016 1817 1880 1759 899 1235 1430 1567 10588 

 
 30718 4502 4195 3574 2624 5043 5482 5299 :المجموع

 سعة شبكة المالحة الجویة وكفاءتها
      

 
2014 1179 1356 1592 983 1402 1113 1228 8853 

 
2015 1201 1382 1650 1003 1450 1133 1247 9065 

 
2016 1239 1427 1733 1037 1506 1158 1326 9425 

 
 27343 3801 3404 4358 3024 4974 4165 3618 :المجموع
 أمن الطیران والتسهیالت

       

 
2014 365 387 234 122 308 211 360 1988 

 
2015 373 395 247 124 318 214 366 2036 

 
2016 385 407 261 128 331 217 387 2116 

 
 6139 1113 642 958 374 742 1188 1123 :المجموع

 التنمیة االقتصادیة للنقل الجوي
     

 
2014 48 50 70 37 39 53 93 389 

 
2015 49 50 74 37 41 53 95 399 

 
2016 50 51 78 38 42 54 100 414 

 
 1203 288 160 122 112 223 151 147 :المجموع

 حمایة البیئة
      

 
2014 80 173 385 78 110 256 197 1278 

 
2015 81 177 393 80 113 261 200 1305 

 
2016 83 182 411 82 118 269 211 1357 

 
 3940 608 786 341 240 1189 533 245 :المجموع

 المجموع
         

 
2014 3396 3748 3890 2074 3009 3002 3332 22452 

 
2015 3461 3824 4038 2116 3111 3056 3386 22992 

 
2016 3574 3947 4242 2184 3232 3128 3592 23899 

 
 69344 10311 9186 9352 6374 12171 11519 10431 :المجموع
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  المكاتب اإلقلیمیة حسب بنود اإلنفاق
 موارداالحتیاجات التقدیریة من ال –المیزانیة العادیة 

 السنة المكتب

  
 غیر الوظائف الوظائف

إجمالي 
التكلفة بآالف 

الدوالرات 
 الكندیة

  
 شخص/سنة

إجمالي التكلفة 
بآالف الدوالرات 

 الكندیة

 إجمالي التكلفة بآالف الدوالرات الكندیة

  
الوظائف 

التخصصیة 
 الدولیة

فئة الخدمات 
 )GSالعامة (

االستعانة 
باالستشاریین 

صادر وبالم
 الخارجیة

 أمور أخرى االجتماعات السفر

               )APACإقلیم آسیا والمحیط الھادئ (

 
2014  13,00 10,50 2865 - 152 23 356 3396  

 
2015  13,00 10,50 2941 - 155 34 331 3461 

 
2016  13,00 10,50 3039 - 159 35 340 3574 

    
 10431 1028 92 466 - 8845 المجموع:

 )ESAFإقلیم شرق أفریقیا والجنوب األفریقي (
      

 
2014  13,00 11,00 2674 - 556 181 338 3748 

 
2015  13,00 11,00 2742 - 570 201 312 3824 

 
2016  13,00 11,00 2852  - 581 197 316 3947 

    
 11519 966 579 1707 - 8268 المجموع:

 )EURNATإقلیم أوروبا وشمال األطلنطي (
      

 
2014  9,00 15,25 3228 82 184 51 346 3890 

 
2015  9,00 15,00 3320 91 188 57 382 4038 

 
2016  9,00 15,00 3459 100 193 69 422 4242 

    
 12171 1149 177 565 273 10007 المجموع:

 )MIDإقلیم الشرق األوسط (
       

 
2014  9,00 10,00 1819 15 67 30 143 2074 

 
2015  9,00 10,00 1848 17 69 34 147 2116 

 
2016  9,00 10,00 1907 18 72 29 158 2184 

    
 6374 448 93 208 51 5574 المجموع:

 )NACCإقلیم أمریكا الشمالیة وأمریكا الوسطى ومنطقة الكاریبي (
     

 
2014  11,00 10,00 2549 - 92 48 320 3009 

 
2015  11,00 10,00 2630 - 94 54 333 3111 

 
2016  11,00 10,00 2718 - 97 65 352 3232 

    
 9352 1004 168 283 - 7897 المجموع:

 )SAMإقلیم أمریكا الجنوبیة (
       

 
2014  10,00 11,00 2546 7 79 84 286 3002 

 
2015  10,00 11,00 2611 7 81 69 287 3056 

 
2016  10,00 11,00 2695 8 83 65 277 3128 

    
 9186 850 218 244 22 7852 :المجموع

 )WACAFإقلیم أفریقیا الغربیة والوسطى (
      

 
2014  14,00  11,00 2811 - 134 40 348 3332 

 
2015  14,00 11,00 2891 - 137 70 289 3386 

 
2016  14,00 11,00 3003 - 140 85 364 3592 

    
 10311 1001 194 411 - 8705 المجموع:

 المجموع
          

 
2014 

 
79,00 78,75 18492 105 1263 455 2137 22452 

 
2015 

 
79,00 78,50 18982 115 1295 520 2080 22992 

 
2016 

 
79,00 78,50 19673 126 1325 546 2229 23899 

    
 69344 6447 1521 3883 346 57147 المجموع:
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  )تایلند) (بانكوك، APACقلیم آسیا والمحیط الهادئ (إ  الموقع
تقدیم المساعدة في تحقیق أهداف اإلیكاو، وتشجیع الدول المعتمد لدیها المكتب اإلقلیمي  آلسیا   الهدف

والمحیط الهادئ على تنفیذ سیاسات المنظمة وتوجیهاتها في میادین المالحة الجویة والنقل الجوي 
  والتعاون الفني.

  السالمة  الهدف االستراتیجي

تعزیز سالمة الطیران في أنحاء المنطقة التي یشملها اعتماد إقلیم آسیا والمحیط الهادئ، من خالل   الهدف:
إیفاد بعثات إلى الدول والتفاعل معها في إطار تطویر خطط العمل التصحیحیة إلزالة أوجه الخلل في 

  مراقبة السالمة الجویة.
  

 الهدف ئیسیةمؤشرات األداء الر  الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة
مساعدة الدول في وضع ما یالئمها من خطط  -  ١

عمل لمعالجة المخاطر (بما في ذلك توفیر 
% أو أقل ٦٠المساعدة للدول التي تحقق بنسبة 

من االمتثال للمعاییر والممارسات الموصى بها 
)SARPs(التابعة لإلیكاو ( 

 االضطالع بأنشطة مساعدة تشمل
ل تفاعالبعثات إلى الدول و  إیفاد
  معها

عدد الدول التي تحقق 
من االمتثال  مستوًى عالیاً 

للمعاییر والممارسات 
  )SARPsالموصى بها (

 ٢٠١٤الربع األول من عام 
إلى الربع الرابع من عام 

٢٠١٦  

دعم األنشطة التي تضطلع بها المجموعة  -  ٢
الجویة للسالمة اإلقلیمیة التابعة إلقلیم آسیا 

یئاتها ) وهSARG-APACوالمحیط الهادئ (
 الفرعیة في تحسین سالمة الطیران في اإلقلیم

تنفیذ برامج العمل التابعة لفریق 
إقلیم آسیا والمحیط الهادئ المعني 

)، APRASTبسالمة الطیران (
وهیئة التحقیق في الحوادث ومنع 

)، وفریق العمل AIGوقوعها (
)، وبرنامج AWGالمخصص (

السالمة وتقدیم التقاریر بشأنها 
)SRPتابع لفریق العمل ) ال

)، وهي برامج AWGالمخصص (
عمل وافقت علیها المجموعة 

اإلقلیمیة للسالمة الجویة 
)RASG التابعة إلقلیمي آسیا (

  )APACوالمحیط الهادئ (

عدد الحوادث داخل إقلیم 
آسیا والمحیط الهادئ 

)APAC(  

 ٢٠١٤الربع األول من عام 
إلى الربع الرابع من عام 

٢٠١٦ 

) CMAهج الرصد المستمر (دعم أنشطة ن -  ٣
التابع للبرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة 

  ها)، والمشاركة فیUSOAPالجویة (

استكمال أنشطة نهج الرصد 
  )CMAالمستمر (

وعدد نقص التنفیذ الفعال 
الحوادث في دول إقلیم آسیا 

  )APACوالمحیط الهادئ (

 ٢٠١٤الربع األول من عام 
ام إلى الربع الرابع من ع

٢٠١٦  
أو أكثر  ٪٦٠مساعدة الدول التي تحقق نسبة   -  ٤

من االمتثال للمعاییر والممارسات الموصى بها 
)SARPs التابعة لإلیكاو في تنفیذ برامجها (

) ونظم إدارة السالمة SSPsالخاصة بالسالمة (
)SMSلدیها (  

تنظیم دورات دراسیة بشأن برامج 
) SSPsالدولة الخاصة بالسالمة (

  )SMSرة السالمة (ونظم إدا

عدد الدول التي تتقید بأحكام 
  اإلیكاو

  ٢٠١٤الربع الثاني من عام 

نشر مواد اإلیكاو من خالل حلقات   مواد إرشادیة تتعلق بتنفیذ معاییر السالمةترویج  -  ٥
  العمل/الندوات

الحضور في حلقات 
العمل/الندوات والتنفیذ الفعال 

  على صعید الدولة

  ٢٠١٤الربع األول من عام 

إعداد خطة طوارئ إقلیمیة إلدارة الحركة الجویة  -  ٦
)ATM ومساعدة الدول في إعداد خطط (

  طوارئ وطنیة

وضع خطة طوارئ إقلیمیة وخطط 
  طوارئ وطنیة

عدد الدول التي وضعت 
  خطط طوارئ

  ٢٠١٤الربع الثالث من عام 
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  القدرة والكفاءة في المالحة الجویة  الهدف االستراتیجي
) داخل اإلقلیم من خالل تنفیذ أدوات تحسین إدارة الحركة الجویة ATMاألداء في إدارة الحركة الجویة (تحسین   الهدف:

)ATM) واستعراض هیكلیة طرق أداء خدمات الحركة الجویة ،(ATS.وٕاجراء فصل قائم على المراقبة (  
  

 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة
 ٢دول في االمتثال لمضمون المالحق مساعدة ال -  ١

وللخطط  ١٥و ١٤و ١٢و ١١و ١٠و ٤و ٣و
  )ANPاإلقلیمیة للمالحة الجویة (

االضطالع بأنشطة مساعدة تشمل 
إیفاد بعثات إلى الدول والتفاعل 

 معها

عدد الدول التي تحقق مستوًى عالیًا 
من االمتثال للمعاییر والممارسات 

) وللخطط SARPsالموصى بها (
  )ANPقلیمیة للمالحة الجویة (اإل

الربع األول من عام 
إلى الربع الرابع  ٢٠١٤

 ٢٠١٦من عام 

مساعدة الدول في تنفیذ أدوات تحسین إدارة  -  ٢
 ) من خالل مجموعةATMالحركة الجویة (

شؤون آسیا والمحیط الهادئ لتخطیط وتنفیذ  إقلیم
) وهیئاتها APANPIRGالمالحة الجویة (
تفاقات اإلقلیمیة، بما في ذلك الفرعیة، وفقًا لال

 )ATMالخطة السلسة إلدارة الحركة الجویة (

إجراء اختیار إقلیمي وعقد اتفاقات 
إقلیمیة بشأن الوحدات ذات األولویة 

في الحزمة صفر من حزم 
  التحسینات في منظومة الطیران

مستوى تنفیذ الوحدات المختارة من 
الحزمة صفر وتنفیذ البنود الواردة في 

طة السلسة إلدارة الحركة الجویة الخ
)ATM(  

 ٢٠١٦عام 

تعزیز تنفیذ أدوات االتصال في مجال الطیران  -  ٣
مثل من أجل دعم تعزیز السالمة والكفاءة (

بین دارات االتصال الخاصة بالبیانات المشتركة 
، واالتصال عبر تجهیزات خدمات الحركة الجویة

 األقمار الصناعیة لربط البیانات، إلخ)

الربع الرابع من عام  مستوى التنفیذ یذ وفقًا للخطط اإلقلیمیةالتنف
٢٠١٤ 

تیسیر االنتقال من خدمات معلومات الطیران  -  ٤
)AIS) إلى إدارة معلومات الطیران (AIM(  

تنفیذ إدارة معلومات الطیران 
)AIM(  

مستوى تنفیذ إدارة معلومات الطیران 
)AIM ؛ وٕاعداد خطط الدول إلدارة(

  )AIMن (معلومات الطیرا

  ٢٠١٦عام 

تنظیم حلقات عمل تركز على تكنولوجیات  -  ٥
محددة لتحسین األداء في إدارة الحركة الجویة 

)ATM(  

عقد حلقات عمل بشأن إدارة تدفق 
لنهج )/اATFMالحركة الجویة (

التشاركي في اتخاذ القرارات/ 
  )االستخدام المرن للمجال الجوي

ام الربع األول من ع  الحضور في حلقات العمل
٢٠١٤  

تشجیع وضع أحكام للتبادل الرقمي لبیانات  -  ٦
معلومات األرصاد الجویة التشغیلیة 

)OPMET ٣) الواردة في الملحق  

دعم التنفیذ اإلقلیمي لنموذج تبادل 
المعلومات الخاصة باألرصاد 

 ةقلیمیفي بنوك البیانات اإلالجویة 
الخاصة بمعلومات األرصاد الجویة 

  )RODBsالتشغیلیة (

لنموذج تبادل المعلومات ى تنفیذ مستو 
الخاصة باألرصاد الجویة 

)IWXXM في بنوك البیانات (
اإلقلیمیة الخاصة بمعلومات األرصاد 

   )RODBsالجویة التشغیلیة (

الربع األول من عام 
٢٠١٤  

تعزیز تنفیذ أدوات المراقبة وٕادماجها في النظام  -  ٧
). وتشجیع ATCاآللي لمراقبة الحركة الجویة (

ل البیانات الخاصة بالمراقبة عبر أقالیم تباد
  معلومات الطیران

مستوى تنفیذ إذاعة االستطالع التابع   التنفیذ وفقًا للخطة اإلقلیمیة
) وتبادل البیانات ADS-Bالتلقائي (

  الخاصة بالمراقبة

الربع الرابع من عام 
٢٠١٤  

مساعدة الدول في تحسین البنى األساسیة لخدمة  -  ٨
ن أجل دعم االنتقال إلى الطیران الثابتة م

البیانات القائمة على لغة الترمیز الموسعة 
)XML.(  

التنفیذ بما یتماشى مع المتطلبات 
  العالمیة

مستوى استخدام لغة الترمیز الموسعة 
)XML ( في البیانات الخاصة

بمعلومات األرصاد الجویة التشغیلیة 
)OPMET ( وخدمات معلومات الطیران
)AIS( الطیران /إدارة معلومات)AIM(  

الربع الرابع من عام 
٢٠١٦  

مساعدة الدول في االستعداد للمؤتمرات العالمیة  -  ٩
) التي یعقدها WRCلالتصاالت الرادیویة (

عزیز ) وتITUاالتحاد الدولي لالتصاالت (
اإلیكاو في بنود جداول األعمال التي تهم  موقف

الطیران المدني في المؤتمرات العالمیة 
  )WRCدیویة (لالتصاالت الرا

اإلیكاو في المؤتمرات  فدعم موق
العالمیة لالتصاالت الرادیویة 

)WRC(  

اإلیكاو في  فمستوى دعم موق
المؤتمرات العالمیة لالتصاالت 

  )WRCالرادیویة (

  ٢٠١٥عام 
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  أمن الطیران والتسهیالت  الهدف االستراتیجي

 ٩) في الملحق SARPsصى بها (التنفیذ المتسق والفعال للمعاییر والممارسات المو  •  الهدف:
 على مستوى اإلقلیم؛ ١٧ والملحق

تعزیز القدرات الخاصة بالمراقبة األمنیة لدى الدول التي تحتاج إلى تصحیح أوجه الخلل التي  •
)؛ وتعزیز أمن الطیران على المستوى USAPحددها البرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران (

  میة الخاصة باألمنالعالمي بدعم من المبادرات اإلقلی
  

 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة
سیاسات أمن الطیران مساعدة الدول في تنفیذ  -  ١

 في اإلقلیم والتسهیالت
االضطالع بأنشطة مساعدة 
من خالل إیفاد بعثات إلى 

  الدول والتفاعل معها

عدد الدول التي حققت 
ل مستوًى عالیًا من االمتثا

لمتطلبات اإلیكاو؛ وٕازالة 
القلق األمني البالغ 

)SSeC ؛ وضمان أال یكون(
هناك دول تقدم تقاریر 

متكررة إلى المجلس المعني 
باستعراض الرصد والمساعدة 

)MARB(  

 ٢٠١٦من عام  الرابعالربع 

 مساعدة الدول في وضع خطط عمل تصحیحیة -  ٢
)CAP( منیة إلزالة أوجه الخلل المتعلقة بالمراقبة األ 

االضطالع بأنشطة مساعدة 
من خالل إیفاد بعثات إلى 

 الدول والتفاعل معها

عدد الدول التي حققت 
مستوًى عالیًا من االمتثال 
لمتطلبات اإلیكاو؛ وٕازالة 

  )SSeCالقلق األمني البالغ (

وفقًا للجدول السنوي 
 للمساعدة

المستمر التابع للبرنامج  دعم االنتقال إلى نهج الرصد -  ٣
) وتنفیذه USAP-CMAلمي لتدقیق أمن الطیران (العا

 في اإلقلیم

االضطالع بأنشطة رصد 
مالئمة ألوضاع أمن الطیران 

في كل دولة من الدول 
  األعضاء

أداء الوظائف الواجبة التنفیذ 
(التدقیق التمهیدي 

واالتصاالت؛ والمشاركة في 
التدقیق؛ وٕاجراءات المتابعة 
  في مرحلة ما بعد التدقیق)

لخطط األنشطة السنویة  وفقاً 
لنهج الرصد المستمر التابع 
ن لبرنامج العالمي لتدقیق أم

  )USAP-CMA( الطیران

تنسیق عملیة توفیر التدریب الذي ترعاه اإلیكاو في  -  ٤
 )ASTCsمراكز التدریب على أمن الطیران (

دعم أعمال مراكز التدریب 
على أمن الطیران 

)ASTCs في الوقت (
ة المناسب  بوصفها جه

  تنسیق

استكمال الدورات التدریبیة 
 التي ترعاها اإلیكاو

وفقًا للجدول الزمني للتدریب 
الذي ینظمه مركز التدریب 

) ASTCعلى أمن الطیران (
  في كل عام

مساعدة الدول في تحسین أمن الطیران من خالل  -  ٥
  )RASCFالمنتدى اإلقلیمي لتنسیق أمن الطیران (

أنشطة اإلیكاو الخاصة 
   بالمساعدة

عدد الدول التي حققت 
مستوًى عالیًا من االمتثال 

  لمتطلبات اإلیكاو

وفقًا للجدول الزمني للمنتدى 
اإلقلیمي لتنسیق أمن الطیران 

)RASCF(  
تمثیل اإلیكاو في االجتماعات المتعلقة بأمن الطیران  -  ٦

  والتسهیالت
إدراج أولویات الدول واإلیكاو 

  في السیاسات الخارجیة
ت المناسب في الوق اإلعراب

اإلیكاو في  شواغلعن 
  المنتدیات المعنیة

وفقًا للجدول الزمني 
  للمنظمات الدولیة األخرى

االستجابة بسرعة عقب وقوع حدث هام یمكن أن یضر  -  ٧
بقدرة الدول على تحمل مسؤولیاتها في مجال أمن 

  الطیران

دعم الدول في اإلقلیم من 
  خالل توفیر استجابة أولیة 

حسب  تقدیم االستجابات
االقتضاء (في كل حالة على 

  حدة)

  فور وقوع أحداث متأزمة

تعزیز تبادل المعلومات الخاصة بأمن الطیران بین  -  ٨
  الدول األعضاء

توفیر المعلومات المالئمة 
المتعلقة بأمن الطیران 

)AVSEC؛(  
اختبار شبكة جهات 

  االتصال

اختبار االستجابة واالستخدام 
  النشط

  الربع الرابع من كل عام
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  التنمیة االقتصادیة للنقل الجوي  الهدف االستراتیجي

نشر الوعي والمعارف الخاصة بسیاسات اإلیكاو وٕارشاداتها التي تدعم الدول في التكیف مع التغیرات   الهدف:
  في الطیران المدني واألسواق والبیئة العالمیة

  
  

 دفاله مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة
مساعدة الدول في اتباع سیاسات اإلیكاو  -  ١

 وٕارشاداتها المتعلقة بشؤون النقل الجوي 
نشر وترویج السیاسات 
واإلرشادات من خالل 

  ندوات إقلیمیة

تحدیث البرامج لمواكبة أي 
تغیرات في المواد 

  اإلرشادیة 

وفقًا للجدول السنوي 
 لالجتماعات

  
  
  

  حمایة البیئة  الهدف االستراتیجي

إتاحة مزید من الفرص للدول من أجل تحدید التدابیر الطوعیة لمعالجة انبعاثات ثاني أكسید الكربون   دف:اله
  وتزویدها بما تحتاج إلیه من مساعدة لتنفیذ هذه التدابیر؛

اتخاذ تدابیر فعالة خاصة بالسیاسات لمعالجة انبعاثات الطیران التي تؤثر في نوعیة الهواء المحلي 
)LAQناخ العالمي، فضًال عن أثر الضوضاء التي یحدثها الطیران) وفي الم  

  
 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة

المساعدة في وضع وتنفیذ خطط العمل التابعة  -  ١
للدول بشأن األنشطة المتعلقة بالحد من انبعاثات 

 في اإلقلیم CO2ثاني أكسید الكربون 

بشأن  عقد حلقات إقلیمیة
قیاس وضع خطط العمل و 

  وما إلى ذلكتنفیذها 

وفقًا للجدول الزمني   عقد هذه الحلقات اإلقلیمیة
 السنوي لالجتماعات

مساعدة الدول في اتباع سیاسات اإلیكاو  -  ٢
 وٕارشاداتها المتعلقة بحمایة البیئة

ترویج السیاسات نشر و 
  واإلرشادات

زیادة عدد الدول الممتثلة 
 لسیاسات اإلیكاو

ربع الرابع من عام ال
٢٠١٦ 
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  (نیروبي، كینیا) (ESAF) إقلیم شرق أفریقیا والجنوب األفریقي  الموقع:
المساعدة في السعي إلى تحقیق أهداف اإلیكاو، وتشجیع الدول المعتمد لدیها المكتب اإلقلیمي تقدیم   الهدف:

السالمة  جیهاتها في میادینإلقلیم شرق أفریقیا والجنوب األفریقي على تنفیذ سیاسات المنظمة وتو 
  المالحة الجویة، والنقل الجوي، والتعاون الفني.و 

  السالمة  الهدف االستراتیجي   
تعزیز سالمة الطیران في المناطق التي یشملها اعتماد إقلیم شرق أفریقیا والجنوب األفریقي   الهدف:

)ESAF تطویر خطط العمل )، من خالل إیفاد بعثات إلى الدول والتفاعل معها في إطار
  التصحیحیة إلزالة أوجه الخلل في مراقبة السالمة الجویة.

 
 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة

توفیر المساعدة الفعلیة للدول من  -  ١
 أجل تعزیز السالمة.

التي یضطلع بها فریق السالمة   المهام
دول لمساعدة ال  (ROST) للمكتب اإلقلیمي 

تشریعات الطیران األساسیة  في مجاالت
)LEG( ) وتنظیم الطیرانORG الهبوط ) و

 ، والعملیات (PEL)  االضطراري االحترازي
(OPS) وصالحیة الطیران   ، (AIR) ،

) AIGوالتحقیق في الحوادث ومنع وقوعها (
والمساعدات  والمطارات والطرق الجویة 

، وخدمات المالحة  (AGA) األرضیة
  . (ANS)ةالجوی

٪ ٦٠عدد الدول التي تحقق نسبة 
  .  (EI) أو أكثر من التنفیذ الفعال

وعدد الدول التي تم إلغاؤها من 
قائمة المجلس المعني باستعراض 

  . (MARB) الرصد والمساعدة
  وعدد الشواغل األمنیة المهمة

(SSCs)التي تم حلها  

   الربع الرابع/
٢٠١٦-٢٠١٤ 

عقد ندوات/حلقات عمل بشأن  -  ٢
 لسالمة والقضایا الناشئة.ا

عقد ندوات/حلقات عمل حول برامج الدولة 
/نظم إدارة السالمة  (SSP)للسالمة 

(SMS)  وسالمة المدارج، وفقدان ،
السیطرة، ومراقبة الطیران فوق 

  . (SFIT)التضاریس

  عمل.الالمشاركة في حلقات 
عمل الندوات/حلقات الوٕاعداد 

  بفعالیة وفي الوقت المناسب.
 یق مع الشركاء.التنس

 الربع الرابع/ -الربع األول
٢٠١٦-٢٠١٤ 

دعم أنشطة نهج الرصد المستمر  -  ٣
)CMA التابع للبرنامج العالمي (

لتدقیق مراقبة السالمة الجویة  
)USOAPوالمشاركة فیها ( 

دعم أنشطة نهج الرصد المستمر 
)CMA التابع للبرنامج العالمي لتدقیق(

) USOAPمراقبة السالمة الجویة (
 والمشاركة فیها 

التنسیق مع إدارة المالحة الجویة 
)ANB والدول المعنیة بصورة (

  فعالة وفي الوقت المناسب.
عدد أنشطة نهج الرصد المستمر 

)CMA(  التابع للبرنامج العالمي
 الجویة لتدقیق مراقبة السالمة

(USOAP) . 

 الربع الرابع/ -الربع األول
٢٠١٦-٢٠١٤ 

المؤهلین، زیادة عدد الموظفین  -  ٤
واالرتقاء بمستوى المفتشین في 

قطاع الصناعة وبمستویات 
  اإلشراف من خالل التدریب؛

 في (EI) مستوى التنفیذ الفعال   تنفیذ برنامج التدریب المعتمد
المؤهالت الشخصیة والتدریب 

)CE-4(.   
مراكز تدریب مركز أو اعتماد 

لمفتشین الحكومیین المعنیین ا
  .(GSI) بالسالمة

  ع الرابع/الرب
٢٠١٦-٢٠١٤  

لدول في جهودها الرامیة إلى ادعم  -  ٥
إنشاء منظمات إقلیمیة لمراقبة 

 (RSOOs)  السالمة الجویة 
ووكاالت إقلیمیة للتحقیق في 

، وفي وضع (RAIAs) الحوادث
  برامج إقلیمیة للسالمة

التفاعل المنتظم مع المنظمات اإلقلیمیة 
،  (RSOOs)لمراقبة السالمة الجویة

توفیر من أجل اركة في االجتماعات والمش
  المطلوب. اإلرشاد

إنشاء المنظمات التشغیلیة اإلقلیمیة 
لمراقبة السالمة الجویة، والوكاالت 

  اإلقلیمیة للتحقیق في الحوادث.

  الربع الرابع/
٢٠١٦-٢٠١٤  

سالمة المدارج لوضع برنامج  -  ٦
وتنفیذه في إقلیم أفریقیا والمحیط 

  . (AFI)الهندي

مج سالمة المدارج اإلقلیمي إعداد برنا
)RRSP بسالمة  المعنیة األفرقة) بمشاركة

المدارج للحد من الحوادث والوقائع الخطیرة 

٪ من دول إقلیم شرق ٢٥اعتماد 
 أفریقیا والجنوب األفریقي 

(ESAF) على برنامج سالمة

  الربع الرابع/
٢٠١٦-٢٠١٤  



  األفریقي والجنوب أفریقیا إقلیم شرق -المكاتب اإلقلیمیة 
 

76 

 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة
  . (RRSP)المدارج اإلقلیمي  المتعلقة بذلك

 لحد من الحوادث والوقائع الخطیرةوا
  ٪٥٠نسبة ب

مساعدة الدول التي تحقق نسبة  -  ٧
أو أكثر من االمتثال  ٪٦٠

للمعاییر والممارسات الموصى بها 
)SARPs التابعة لإلیكاو (

ومقدمي الخدمات في تنفیذ برامج 
) ونظم إدارة SSPsالدولة للسالمة(

  )SMSs( السالمة

بشأن برنامج الدولة  دراسیة تنظیم دورات
ونظم إدارة   (SSP)للسالمة
  . (SMSs)السالمة

عدد الدول المنفذة لبرنامج الدولة 
    (SSP)للسالمة
 الذین ینفذونالخدمات مقدمي  وعدد

  ).SMSنظم إدارة السالمة (

  الربع الرابع/
٢٠١٥-٢٠١٤  

توفیر الدعم الفعلي للدول من أجل  -  ٨
أن تحصل على تراخیص 

  صالحیة المطارات.

٪ من المطارات في ٧٥ حصول  الحیة المطارات.وضع شروط لترخیص ص
دول إقلیم شرق أفریقیا والجنوب 

على ترخیص   (ESAF)األفریقي
  صالحیة المطارات.

  الربع الرابع/
٢٠١٥-٢٠١٤  

توفیر الدعم للجنة اإلفریقیة  -  ٩
 للطیران المدني (لجنة أفكاك) 

(AFCAC)  في تنفیذها لبرنامج
إقلیم أفریقیا والمحیط 

  . (AFI)الهندي

مساعدة دول إقلیم أفریقیا والمحیط 
في تنفیذ أنشطة مراقبة   (AFI)الهندي

السالمة الجویة بصورة فعالة، بما في ذلك 
للبرنامج   (EI)االرتقاء بمستوى التنفیذ الفعال

العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویة 
(USOAP)  الشواغل األمنیة ٕازالة ، و

  ، حسب االقتضاء. (SSCs)المهمة

رتقاء بمستوى التنفیذ الفعال اال
للبرنامج العالمي لتدقیق مراقبة 

 ٕازالة، و )USOAPالسالمة الجویة (
، )SSCsالشواغل األمنیة المهمة (

  حسب االقتضاء.

  الربع الرابع/
٢٠١٦-٢٠١٤  

توفیر دعم األمانة العامة إلقلیم  - ١٠
 (AFI) أفریقیا والمحیط الهندي 

وللمجموعات اإلقلیمیة للسالمة 
، بالتنسیق مع  (RASGs)ةالجوی

 إقلیم أفریقیا الغربیة والوسطى
(WACAF)   

االرتقاء بمستوى األداء المتعلق بالسالمة في 
  . (AFI)دول إقلیم أفریقیا والمحیط الهندي

تخفیض معدالت الحوادث فضًال 
 عن االرتقاء بمستوى التنفیذ الفعال 

(EI)  للبرنامج العالمي لتدقیق
 ة مراقبة السالمة الجوی

(USOAP)  الشواغل  وٕازالة
  األمنیة المهمة، حسب االقتضاء.

  الربع الرابع/
٢٠١٦-٢٠١٤  

  
  سعة شبكة المالحة الجویة وكفاءتها  الهدف االستراتیجي

  تعزیز أداء نظام المالحة الجویة  الهدف:
 

 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة
عملیة  مساعدة الدول في وضع -  ١

إدارة طیف الترددات الفعالة 
واإلبقاء علیها، بما في ذلك 

حاالت التداخالت  اإلبالغ عن
 .حلهاالضارة و 

 للعثور على ةالعالمی تنفیذ أداة اإلیكاو
الخاصة قاعدة البیانات وقائمة الترددات 

-e( الخطة الرقمیة للمالحة الجویة اإلقلیمیةب
ANP COM(  

التي عدد حاالت التداخل الضارة 
 جرت معالجتها.

  الرابع/ ربعال
٢٠١٦-٢٠١٤ 

االستعداد مساعدة الدول في  -  ٢
لمؤتمرات العالمیة لالتصاالت ل

التحاد التابعة ل (WRC) الرادیویة
 الدولي لالتصاالت 

الذي سُینقل موقف اإلیكاو وتعزیز  تنسیق
المؤتمر العالمي الخامس عشر إلى 

في ) ITU WRC-15(لالتصاالت الرادیویة 
تماعات فریق إدارة طیف ترددات الطیران اج

،  (AFI)في إقلیم أفریقیا والمحیط الهندي
بطیف الترددات  المعنیة حلقات العملوفي 

اإلقلیمیة، وفي اجتماعات االتحاد األفریقي  
  (ATU)  لالتصاالت

عدد الدول التي تدعم موقف اإلیكاو 
المؤتمر العالمي الذي سُینقل إلى 

ت الرادیویة الخامس عشر لالتصاال
)ITU WRC-15(.   

حمایة النطاق الترددي حل مشكلة 
  ).C-Bandسي (

  

  الربع الرابع/
٢٠١٥-٢٠١٤ 

 نظاَمي لدول في تنفیذامساعدة  -  ٣
 BO-FICEربط البیانات (

تحدیث وثیقة الربط العالمي للبیانات 
   (GOLD). التشغیلیة

ربط لنظاَمي عدد الدول المنفذة 
-BOو BO-FICE البیانات

  الربع الرابع/
٢٠١٦-٢٠١٤ 
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مساعدة الدول في تنفیذ عقد االستطالع  ).BO-TBOو

/االتصال بین  )ADS-Cلتلقائي (التابع ا
المراقب والطیار عبر وصلة البیانات 

)CPDLC.(  
إنشاء وكالة لرصد مساعدة الدول في تنفیذ 

  ربط البیانات اإلقلیمیةاألداء في مجال 

TBO؛  
عدد الدول المنفذة لعقد االستطالع 

/االتصال  (ADS-C)التابع التلقائي
بین المراقب والطیار عبر وصلة 

  ؛ (CPDLC)البیانات
رصد األداء في مجال إنشاء مرفق 

 ربط البیانات اإلقلیمیة
بنى وضع خطة تنفیذ إقلیمیة لل -  ٤

، وتوفیر المواد اإلرشادیة األساسیة
بشأن تنفیذ شبكة اتصاالت 

الطیران القائمة على بروتوكول 
وغیرها (ATN/IPS) نترنت اإل

-BOمن نظم االتصاالت (
FICE.(  

إقلیمیة متكاملة قائمة على تنفیذ  وضع خطة
البنى األساسیة لشبكة االتصاالت الخاصة 

  باإلنترنت.
المساعدة في تنفیذ نظام معالجة رسائل 

ودارات  (AMHS) خدمات الحركة الجویة
االتصال الخاصة بالبیانات المشتركة بین 

   (AIDC)خدمات الحركة الجویة تجهیزات

عدد الدول المنفذة لشبكة اتصاالت 
 الطیران القائمة على بروتوكول

  ؛(ATN/IPS) اإلنترنت
عدد الدول المنفذة لنظام معالجة 

 رسائل خدمات الحركة الجویة
(AMHS)؛  

التصال اعدد الدول المنفذة لدارات 
الخاصة بالبیانات المشتركة بین 

ة تجهیزات خدمات الحرك
   (AIDC)الجویة

-٢٠١٤الربع الرابع/
٢٠١٦  

تقدیم المساعدة للدول في تنفیذ  -  ٥
الحلول المقترحة في مجال المراقبة 

، BO-ASURالجویة للطیران (
  BO-ITP)، وBO-SNETو

مساعدة الدول في تنفیذ إذاعة االستطالع 
 تعددیةنظام و  (ADS-B) التابع التلقائي 

أنشطة من خالل    )MLATاألطراف (
  اعل وعقد حلقات عملتف

عدد الدول المنفذة إلذاعة 
  االستطالع التابع التلقائي 

(ADS-B) تعددیة نظام ول
 (MLAT)األطراف 

  

-٢٠١٤الربع الرابع/
٢٠١٦  

جمع بیانات السالمة الخاصة  -  ٦
 بإدارة الحركة الجویة 

(ATM) وتحلیلها لدعم عملیات
الحدود الدنیا المخفضة للفصل 

 وسالمة (RVSM) الرأسي 
المجال الجوي المنخفض في 

  حدوده الدنیا.

جمع البیانات الدقیقة وٕاخضاعها لالترویج 
في   )RMAsلوكاالت الرصد اإلقلیمیة (

. )AFIإقلیم أفریقیا والمحیط الهندي (
دعمًا تحلیل التوجهات  عملیاتوتنسیق 

خطار للحفاظ على مستوى لنمذجة األ
  ).TLSف (السالمة المستهد

  

نات الحدود الدنیا بیا /إتاحةتوفیر
 المخفضة للفصل الرأسي

(RVSM)   وكاالت لبشكل مستمر
وٕاتاحة  ).RMAsالرصد اإلقلیمیة (
السالمة الخاصة بتحلیل التوجهات 

التي تتخذ في هذا لدعم القرارات 
  .الشأن

الربع األول من عام 
إلى الربع الرابع  ٢٠١٤

  ٢٠١٦من عام 

في اكتساب  اإلقلیممساعدة دول  -  ٧
وتنفیذ على إصدار القدرة 

الموافقات التشغیلیة واإلشراف 
علیها من أجل دعم السالمة في 

استخدام إجراءات المالحة القائمة 
  . (PBN)على األداء

عقد ندوات وحلقات عمل إقلیمیة لتطویر 
  العملیاتالقدرة على الموافقة على 

عدد الدول القادرة على إصدار 
الموافقات التشغیلیة واتخاذ 

ت بشأن المالحة القائمة اإلجراءا
  (PBN)على األداء 

الربع األول من عام 
إلى الربع الرابع  ٢٠١٤

  ٢٠١٦من عام 

جمع تقاریر اإلخالل بالشروط  -  ٨
(UCRs)   المتعلقة بخدمات

 (ATS)الحركة الجویة 
        ها.متابعتواستعراضها و 

استعراض تقاریر اإلخالل بالشروط 
(UCRs)  فریق ها من خالل آلیة المتابعتو

  ؛(TAG)التقني االستشاري 
بعقد  (TAG)الفریق التقني االستشاري  قیام

االتصال المباشر مؤتمرات شهریة عن طریق 
  ؛بالصوت والصورة

تقدیم إرشادات بشأن حل المشكالت الواردة 
  . (UCRs)تقاریر اإلخالل بالشروط في
  

فیها  تمالنسبة المئویة للحاالت التي 
تقاریر  حل المشكالت الواردة في

 . (UCRs)اإلخالل بالشروط
الدول  لمساعدةتدخالت المعدل 
  أوفدت إلیهاالتي  البعثاتوعدد 

الربع األول من عام 
إلى الربع الرابع  ٢٠١٤

  ٢٠١٦من عام 

 مساراتالمساعدة الدول في تنفیذ  -  ٩
-BOو BO-FRTO( المعززة
TBO(  

عقد حلقة عمل واحدة على المستوى اإلقلیمي 
قتي عمل كل عام بغیة والتخطیط لعقد حل

خدمة دول معینة في إطار وضع مسارات 

لشامل على الصعید التنفیذ ا  -
لمسارات ذات كفاءة اإلقلیمي 

أسلوب المالحة تستند إلى 

  الربع الرابع/
٢٠١٥-٢٠١٤  
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تستند إلى المالحة القائمة على األداء 

(PBN) .واعتماد تلك المسارات  
  

 ؛(PBN)القائمة على األداء 
الخاصة التنفیذ تحسین خطط   -

  شبكة المسارات بإعداد
مساعدة الدول في تنفیذ إجراءات  - ١٠

المغادرة والوصول بمرونة وفعالیة 
(عملیات النزول المستمر 

)CDO عملیات الصعود/(
ومواصفات  ))،CCOالمستمر (

 ، وBO-CCO( نظم التواصل
BO-CDO، وBO-APTA.(  

التخطیط لعقد حلقتي عمل بالتعاون مع فرقة 
المالحة القائمة على ب المعنیةعالمیة الل عمال

  (PBN)األداء 

عملیات النزول زیادة نسبة تنفیذ 
)/عملیات الصعود CDOالمستمر (
) ونهوج المالحة CCOالمستمر (

  . (PBN)القائمة على األداء

الربع الرابع من عام  
٢٠١٤  

  
الربع الرابع من عام  

٢٠١٦  

التنفیذ المنسق مساعدة الدول على  - ١١
حزم التحسینات  وحداتل نسجموالم

 (ASBU) في منظومة الطیران
ببلوغ الحد األمثل في المتعلقة 
-BOلمجال الجوي (استغالل ا

CCOو ,BO-FRTOو ،BO-
TBOو ،BO-CDOو ،BO-

APTAو ،BO-ITP.(  

تستند إلى واجتماعات عقد حلقات عمل 
في  (PBN)المالحة القائمة على األداء 
خطیط والتنفیذ إطار المجموعة اإلقلیمیة للت

ُتدرج ، (APIRG)ألفریقیا والمحیط الهندي 
عملیات النزول  في اهتماماتها جوانب

)/عملیات الصعود المستمر CDOالمستمر (
)CCO.(  

العملیات و مسارات المنسق للتنفیذ ال
  المدّعمة بالمراقبة

  الربع الرابع/
٢٠١٥-٢٠١٤  

لدول في تعزیز التنسیق ادعم  - ١٢
(تنفیذ  ینسكری/العینوالتعاون المدنی
تصمیم الخاصة بخطط الدولة 

المجال الجوي، وٕادارة المجال 
الجوي، واالستخدام المرن للمجال 

  ).(FUA)الجوي 

تطبیق االستخدام المرن للمجال   عقد ندوة/حلقة عمل مدنیة/عسكریة.
  الجوي 

(FUA)؛  
 لتنسیق والتعاونلمنتدیات  عقد
ین الفعالین على /العسكریینالمدنی

  ولصعید الد

الربع األول من عام 
إلى الربع الرابع  ٢٠١٤

  ٢٠١٦من عام 

 ونشر مساعدة الدول في وضع - ١٣
في  (CPs)خطط الطوارئ  وتنفیذ

إطار إدارة الحركة الجویة 
(ATM)  

 مجالفي إلى الدول والتنسیق  تقدیم اإلرشاد
  (CPs)وضع خطط الطوارئ 

تضعها عدد خطط الطوارئ التي 
  الدول وتنفذها

ع من عام الربع الراب
٢٠١٤   

  

لمعاییر تنفیذ امساعدة الدول في  - ١٤
والممارسات الموصى بها 

(SARPs) وتلبیة احتیاجاتها ،
اإلقلیمیة، والتخلص من أوجه 

الخلل في مجال خدمات المالحة 
  الجویة 

المكتب اإلقلیمي والمجموعة اإلقلیمیة قیام 
للتخطیط والتنفیذ ألفریقیا والمحیط الهندي 

(APIRG) والتوصیاتاإلرشادات  بتقدیم 
 بشأن التخلص من أوجه الخلل إلى الدول

  لدیها

 یخص أوجه الخلل فیما تقلیص
في  خدماتالتجهیزات و ال ریتوف

  المالحة الجویة مجال

  الربع الرابع/
٢٠١٦-٢٠١٤  

مساعدة الدول في تنسیق  - ١٥
اجتماعاتها في إطار إدارة الحركة 

من خالل  (ATM)الجویة 
  التسهیالت المتاحة

قد االجتماعات التنسیقیة في إطار إدارة ع
والبحث واإلنقاذ  (ATM)الحركة الجویة 

(SAR)؛   
تیسیر التنسیق باللجوء إلى المراسالت 

  اإللكترونیة

  ؛تحسین آلیات التنسیق
إلجراءات المتعلقة با الرسائلعدد 

المبرمة بشأن المتخذة واالتفاقات 
 (ATM)إدارة الحركة الجویة 

  (SAR) والبحث واإلنقاذ

  الربع الرابع/
٢٠١٦-٢٠١٤  

مساعدة الدول من خالل عقد  - ١٦
ندوات/حلقات عمل في إطار تنفیذ 

خدمات معلومات الطیران 
(AIS) من  االنتقال، فضًال عن

تنفیذ خدمات معلومات الطیران 
(AIS)  إلى إدارة معلومات
  .(AIM)الطیران 

ندوات وحلقات عمل تتعلق بخدمات عقد 
وبإدارة معلومات  (AIS)معلومات الطیران 

  .(AIM)الطیران 

عدد الدول التي انتقلت بنجاح إلى 
  .(AIM)الطیران  إدارة معلومات

  الربع الرابع/
٢٠١٦-٢٠١٤  

رصد البراكین تحت تنفیذ نظم  - ١٧
 (IAVW)الطرق الجویة الدولیة 

عدد الدول التي نفذت اإلجراءات   إدارة حلقات عمل وعقد اجتماعات
  بنجاح

  الربع الرابع/
٢٠١٦-٢٠١٤  
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 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة
والرصد الدولي لألعاصیر المداریة 

(ITCW)  وظروف الظواهر
  .(SIGMETs)الحیویة الخطیرة 

النظام العالمي لتنبؤات  تنفیذ - ١٨
ما یرتبط به و ) WAFS( طقاالمن
  تطوراتمن 

الدول والتحقق من مستوى متابعة التنفیذ لدى 
  متثالاال

بتشغیل عدد الدول التي قامت 
توكول نقل برو من  الصیغة اآلمنة

الملفات في إطار نظام توزیع 
معلومات المالحة الجویة باألقمار 

 2G/Secure SADIS(الصناعیة 
FTP (.  

  الربع الرابع/
٢٠١٦-٢٠١٤  

 (QMS)تنفیذ نظم إدارة النوعیة  - ١٩
من أجل توفیر خدمات األرصاد 

  الجویة المتعلقة بالطیران.

طبقت نظم إدارة  عدد الدول التي  المناسبین. واإلرشادتوفیر الدعم 
  .(QMS)النوعیة 

  الربع الرابع/
٢٠١٦-٢٠١٤  

إدخال تحسینات على تبادل  - ٢٠
معلومات األرصاد الجویة 

) في OPMETالتشغیلیة (
  .اإلقلیم

بمعلومات  المعنیةعقد اجتماعات فرقة العمل 
) في OPMETاألرصاد الجویة التشغیلیة (

  ؛)AFIإقلیم أفریقیا والمحیط الهندي (
عمل بشأن معلومات األرصاد عقد حلقات 

  ).OPMETالجویة التشغیلیة (

عدد الدول التي تنفذ إجراءات تبادل 
معلومات األرصاد الجویة التشغیلیة 

)OPMET.بصورة مالئمة (  

  الربع الرابع/
٢٠١٦-٢٠١٤  

  أمن الطیران والتسهیالت  الهدف االستراتیجي:
 ١٧والملحق  ٩) في الملحق SARPsسات الموصى بها (المتسق والفعال للمعاییر والممار  التنفیذ  الهدف:

 على مستوى اإلقلیم؛
تعزیز القدرات الخاصة بالمراقبة األمنیة لدى الدول التي تحتاج إلى تصحیح أوجه الخلل التي حددها 

)؛ وتعزیز أمن الطیران على المستوى العالمي بدعم USAPالبرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران (
  ت اإلقلیمیة الخاصة باألمنمن المبادرا

 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة
في إطار تنفیذ  الدول مساعدة -  ١

سیاسات أمن الطیران والتسهیالت 
 في اإلقلیم.

ریر بشأن المبادرات الخاصة بأمن اإعداد تق
  الطیران والتسهیالت في اإلقلیم.

لمقرات نشر التقاریر وٕارسالها إلى ا
  الرئیسیة.

  سنویاً 

 دعم االنتقال إلى نهج الرصد -  ٢
المستمر التابع للبرنامج العالمي 

-USAPلتدقیق أمن الطیران (
CMAوتنفیذه في اإلقلیم ( 

االضطالع بأنشطة رصد مالئمة ألوضاع 
أمن الطیران في كل دولة من الدول 

  األعضاء

أداء الوظائف الواجبة التنفیذ 
التصاالت؛ (التدقیق التمهیدي وا

والمشاركة في التدقیق؛ وٕاجراءات 
  المتابعة في مرحلة ما بعد التدقیق)

وفقًا لخطط األنشطة السنویة 
الخاصة بنهج الرصد المستمر 
التابع للبرنامج العالمي لتدقیق 

 أمن الطیران
المساعدة و توفیر التدریب والتنسیق  -  ٣

للدول بشأن القضایا المتعلقة بأمن 
وفقًا لخارطة  الطیران والتسهیالت

عالن اإلتنفیذ لالطریق اإلقلیمیة 
أمن الطیران واستراتیجیة الخاص ب

اإلیكاو المتعلقة ببرنامج تحدید 
 ).TRIPهویة المسافر (

دعم عمل مراكز التدریب على أمن الطیران 
)ASTCs في الوقت المناسب بوصفها (

  ؛جهة تنسیق
حلقات إقلیمیة بشأن وثائق السفر  عقد

)، والوثائق ذات MRTDsیًا (المقروءة آل
  االستدالل البیومتري، وأمن الحدود

  بنجاح؛ الدورات التدریبیة استكمال
  
  

 قلیمیة.اإل الحلقات عقد

وفقًا للجدول الزمني  السنوي 
لالجتماعات والدورات التدریبیة 

التي ینظمها مركز التدریب 
  )ASTCعلى أمن الطیران (

تمثیل اإلیكاو في االجتماعات  -  ٤
علقة بأمن الطیران المت

  والتسهیالت.

إدراج أولویات الدول واإلیكاو في السیاسات 
  الخارجیة

في الوقت المناسب عن  اإلعراب
اإلیكاو في المنتدیات  شواغل
  المعنیة

للمنظمات  ةول الزمنیاوفقًا للجد
  الدولیة األخرى

 لعالقات المهنیةلشبكة إقامة  -  ٥
  في اإلقلیم. وصونها

تصال المعنیة بأمن شبكة جهات االتحدیث 
  في اإلقلیم. الطیران

  ٢٠١٦من عام  الربع الرابع  التحدیث المنتظم

وقوع حدث  عقباالستجابة بسرعة  -  ٦
هام یمكن أن یضر بقدرة الدول 

على تحمل مسؤولیاتها في مجال 
    أمن الطیران

دعم الدول في اإلقلیم من خالل توفیر 
  استجابة أولیة

ء تقدیم االستجابات حسب االقتضا
  (في كل حالة على حدة)

فور وقوع األحداث المتعلقة 
  باألزمات
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  لنقل الجويلالتنمیة االقتصادیة   الهدف االستراتیجي:

من خالل التعاون مع المنظمات اإلقلیمیة وتعزیز  وٕارشاداتهاتحسین تنفیذ سیاسات اإلیكاو   الهدف:
  االتصاالت في اإلقلیم

  
 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة

مساعدة الدول في تنفیذ سیاسات اإلیكاو وٕارشاداتها  -  ١
ما لدیها من المتعلقة بشؤون النقل الجوي، وفي عرض 
 بیانات وٕاحصاءات ومعلومات على اإلیكاو

 واإلرشاداتنشر السیاسات 
 وترویجها

ازدیاد عدد الدول التي تنفذ 
تقدم ما سیاسات اإلیكاو و 

 ةإحصائی استمارات لدیها من

 ٢٠١٦من عام  الربع الرابع

  
  حمایة البیئة  الهدف االستراتیجي:

حمایة فیما یخص الدول في اإلقلیم على تنفیذ المبادرات العالمیة التي تقوم بها اإلیكاو تعزیز قدرة   الهدف:
بعاثات ثاني خطط العمل التي تعتمدها الدول بشأن األنشطة المتعلقة بالحد من ان ، وتدعیمالبیئة

  ).CO2(أكسید الكربون 
  

 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة
خطط العمل بشأن وتنفیذ لدول في وضع امساعدة  -  ١

األنشطة المتعلقة بالحد من انبعاثات ثاني أكسید 
 ) في اإلقلیم.CO2(الكربون 

عقد ندوات إقلیمیة بشأن 
 تنفیذعمل و ال طوضع خط

  لخإ، لتدابیرا

  قلیمیة؛ اإلندوات ال عقد
خطط المتعلق بتقریر النشر 

عمل الدول في اإلقلیم 
وٕارساله إلى المقرات 

  الرئیسیة.

وفقًا للجدول السنوي 
 لالجتماعات

توفیر المساعدة لتنفیذ أنشطة التوعیة البیئیة في  -  ٢
اإلقلیم؛ وتمثیل اإلیكاو في االجتماعات المتعلقة 

 بحمایة البیئة.

د على یشددیم عرض تق
الدول  لدىاألولویات 
 واإلیكاو.

في الوقت المناسب  اإلعراب
اإلیكاو في  شواغلعن 

  المنتدیات المعنیة

 ةول الزمنیاوفقًا الجد
 للمنظمات الدولیة األخرى

مساعدة الدول في اإلقلیم على االمتثال للمعاییر  -  ٣
 ١٦) في الملحق SARPsوالممارسات الموصى بها (

 المتعلقة بحمایة البیئة. وٕارشاداتهاإلیكاو ولسیاسات ا

 واإلرشاداتنشر السیاسات 
  وترویجها.

ازدیاد عدد الدول التي تمتثل 
للمعاییر والممارسات 

) في SARPsالموصى بها (
  ١٦الملحق 

  ٢٠١٦من عام  الربع الرابع

مساعدة الدول في اإلقلیم على اكتساب المعارف  -  ٤
أداة اإلیكاو لتقدیر والمهارات التي تخّولها استخدام 

 مقدمي)، لتمكین IFSETالوفورات في المحروقات (
خدمات المالحة الجویة، ومستخدمي تلك الخدمات، 

والهیئات المنظمة، وغیرها من الجهات المعنیة 
 بالطیران من استخدامها بشكل فعال.

عقد ندوة بشأن استخدام أداة 
اإلیكاو لتقدیر الوفورات في 

 ).IFSETالمحروقات (

داة زیادة االستخدام الفعال أل
اإلیكاو لتقدیر الوفورات في 

)، IFSETالمحروقات (
وٕاعداد تقاریر دقیقة بهذا 

 الشأن

وفقًا الجدول السنوي 
 لالجتماعات

إلى مساعدة الدول في إعداد تقاریر فصلیة ترسل  -  ٥
إلیكاو بشأن الفوائد البیئیة الناجمة عن التحسینات ا

متفق علیها اللیات اآلستخدام االقائمة على التشغیلیة 
  إقلیمیًا.

فریق إشراك الدول من خالل 
العمل المعني بإقامة شبكة 

المالحة القائمة على  تطبیق
) في إطار PBNاألداء (

المجموعة اإلقلیمیة للتخطیط 
والتنفیذ ألفریقیا والمحیط 

  )APIRGالهندي (

فیما یخص تقدیم الوضع 
ة یالبیئ المنافعبشأن التقاریر 

ناجمة عن التحسینات ال
 التشغیلیة.

  

  ٢٠١٦من عام  الربع الرابع
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  إقلیم أوروبا وشمال األطلنطي (باریس، فرنسا)  الموقع:
تقدیم المساعدة في تحقیق أهداف اإلیكاو، وتشجیع الدول المعتمد لدیها المكتب اإلقلیمي على تنفیذ   :الهدف

  المالحة الجویة، والنقل الجوي، والتعاون الفني.سیاسات المنظمة وتوجیهاتها في میادین السالمة، و 

  السالمة  الهدف االستراتیجي   

المنطقة التي یشملها اعتماد إقلیم أوروبا وشمال األطلنطي أنحاء تعزیز سالمة الطیران في   الهدف:
)EUR/NAT من خالل إیفاد بعثات إلى الدول والتفاعل معها في إطار تطویر خطط العمل ،(

  إلزالة أوجه الخلل في مراقبة السالمة الجویة. التصحیحیة
  

 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة
 )EURتعزیز سالمة الطیران في إقلیم أوروبا ( -  ١

من خالل برنامج العمل التعاوني والتنسیقي 
الذي تقوم بتنفیذه المجموعة اإلقلیمیة للسالمة 

)، EURلیم أوروبا () في إقRASGsالجویة (
المشاركة التابعة لها  األفرقةباإلضافة إلى 

(فریق التنسیق التابع للفریق اإلقلیمي األوروبي 
)، وفریق RCOGالمعني بسالمة الطیران (

الخبراء اإلقلیمي األوروبي المعني بالسالمة 
)IE-REST األفرقة الفرعیة التابعة له)، و ،(

المالحة والفریق األوروبي المعني بتخطیط 
)، والمجموعة األطلنطیة EANPGالجویة (

 ).NAT SPGلتخطیط السالمة الجویة (

 تقدیم الدعم الفعال ألنشطة
المجموعة اإلقلیمیة للسالمة الجویة 

)RASG في إقلیم أوروبا (
)EUR وفریق التنسیق التابع ،(

للفریق اإلقلیمي األوروبي المعني 
)، وفریق RCOGبسالمة الطیران (

اإلقلیمي األوروبي المعني  الخبراء
ألنشطة ل)، و IE-RESTبالسالمة (

المتعلقة بالسالمة التي یقوم بتنفیذها 
الفریق األوروبي المعني بتخطیط 

) EANPGالمالحة الجویة (
والمجموعة األطلنطیة لتخطیط 

)، NAT SPGالسالمة الجویة (
(بما في ذلك تنسیق وكاالت الرصد 

  )).RMAsاإلقلیمیة (

عدد الحوادث الحد من 
  المتعلقة بالسالمة.

الربع األول من عام 
الربع الرابع من  -٢٠١٤

 ٢٠١٦عام 

أو أقل  ٪٦٠توفیر المساعدة للدول التي تنفذ  -  ٢
من المعاییر والممارسات الموصى بها 

)SARPsتنفیذ من أجل اإلیكاو  ) الصادرة عن
، بما لدیها )CAPخطط العمل التصحیحیة (

المالئمة إلیكاو اخطط عمل  إعدادفي ذلك 
 .الحتیاجات كل دولة ودعم تنفیذها

لدول إلى اتقدیم المساعدة   -
 المعنیة، حسب االقتضاء.

خطط عمل تطویر ودعم   -
المالئمة الحتیاجات كل إلیكاو ا

  دولة، حسب االقتضاء

نقص التنفیذ الفعال الحد من 
)LEI قیاس مدى التقدم) (

الذي حققته الدول في إطار 
مراقبة السالمة تطبیقها لنظام 

 الفعال).

 -٢٠١٤الفصل األول/
 ٢٠١٦الفصل الرابع/

) CMAدعم أنشطة نهج الرصد المستمر ( -  ٣
التابع للبرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة 

) ، بالتنسیق مع الدول USOAPالجویة (
التابعة إلقلیم أوروبا وشمال األطلنطي 

)EUR/NAT( 

دعم المسؤولین عن قسم الرصد   -
 ؛)CMOراف المستمرین (واإلش

الفریق الذي یقود المشاركة في   -
بعثات التحقق المنسقة التابعة 

) أو یشارك ICVMsلإلیكاو (
 ؛فیها

المشاركة في حلقات العمل التي   -
نهج الرصد المستمر  تتناول

)CMA التابع للبرنامج العالمي (
لتدقیق مراقبة السالمة الجویة 

)USOAP ترویج في ال)، و
 ألنشطة القائمة علىوغیره من ا

 )CMAنهج الرصد المستمر (

عدد ما ینفذ من أنشطة   -
في إطار بعثات التحقق 
المنسقة التابعة لإلیكاو 

)ICVMs وغیرها من (
نهج  القائمة علىاألنشطة 

) CMAالرصد المستمر (
بمشاركة المكاتب 

 ؛)ROاإلقلیمیة (
 عدد حلقات العمل التي  -

نهج الرصد  تتناول
التابع  )CMAالمستمر (

العالمي لتدقیق  جلبرنامل
مراقبة السالمة الجویة 

)USOAP(؛ 
نقص التنفیذ الحد من   -

 )LEIالفعال (

الربع  -٢٠١٤الفصل األول/
، ٢٠١٦الرابع من عام 

الجدول الزمني استنادًا إلى 
نهج الرصد المستمر ألنشطة 

)CMA.( 
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 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة
نظم  إنجاز اإلیكاو من خاللدعم تنفیذ أحكام  -  ٤

 ة الخاصة)، وبرامج الدولSMS( إدارة السالمة
)، والتحقیق في الحوادث ومنع SSPلسالمة (با

)، ونظام تقاریر بیانات الحوادث AIGوقوعها (
)/المركز األوروبي لتنسیق ADREPوالوقائع (

نظم اإلبالغ عن حوادث الطیران 
)ECCAIRS المتعلقة  األنشطة) وغیرها من

 بغیةبالسالمة، من حلقات عمل وندوات، 
ة التي تواجه السالمة یتصدي للمخاطر الرئیسال

  وللقضایا الناشئة.

حسب توفیر الوسائل التالیة 
: نظم إدارة الطلب/االقتضاء
)، وبرامج الدولة SMSالسالمة (
)، SSPلسالمة (الخاصة با

والتحقیق في الحوادث ومنع وقوعها 
)AIG ونظام تقاریر بیانات ،(

الحوادث والوقائع 
)ADREPوروبي )/المركز األ

لتنسیق نظم اإلبالغ عن حوادث 
)، وغیرها ECCAIRSالطیران (

المتعلقة بالسالمة، من  األنشطةمن 
دورات تدریبیة  وحلقات عمل 

وندوات (بما في ذلك المخاطر 
المتعلقة بسالمة المدارج، ومراقبة 

)، CFITالطیران فوق التضاریس (
وفقدان السیطرة أثناء الرحلة 

)LOC-I.((  

م الذي أحرزته مدى التقد
اإلیكاو  تنفیذ أحكامالدول في 

نقص التنفیذ الحد من (
  )).LEIالفعال (

الربع األول من عام 
الربع الرابع من  -٢٠١٤

  .٢٠١٦عام 

نتقال إلى خدمات المالحة االلدول في ادعم  -  ٥
(إطار  القائمة على األداء )ANSالجویة (

  )).RPFاألداء اإلقلیمي (

 ؛إنجاز إطار األداء  -
الق إطار األداء اإلقلیمي إط  -

)RPF بما في ذلك مجاالت ،(
الخاصة ) KPAاألداء الرئیسیة (

  السالمة.ب

عدد الدول التي ترفع التقاریر 
بموجب إطار األداء اإلقلیمي 

)RPF.(  

الربع األول من عام 
الربع الرابع من  -٢٠١٤

  ٢٠١٦عام 

أي ستعداد لمواجهة حدوث االلدول في امساعدة  -  ٦
في سالمة الرحالت وكفاءتها  اضطراب خطیر

(الرماد البركاني، مختلفة مخاطر من جراء 
  والسحب المشّعة، على سبیل المثال).

إجراء تدریبات منتظمة بغیة اختبار 
مختلف خطط الطوارئ، وتحسین 

إلى الدروس  استناداً الخطط هذه 
  ةالمستفاد

نسبة الدول المشاركة بنشاط 
  في التدریبات

 ٢٠١٤ الربع األول من عام
الربع الرابع من عام  -

٢٠١٦  
إلى  ضمن التقاریر المقدمة
المجموعات اإلقلیمیة 

  )PIRGsللتخطیط والتنفیذ (
نهج یتسم مساعدة الدول في إنشاء وصون  -  ٧

ویكون  بالكفاءة من حیث التصدي للمخاطر
تنفیذ متطلبات اإلیكاو للكفاءة استباقیًا في 

  )LPRIاللغویة (

ات داعمة وضع استراتیجیة وٕارشاد
 عقدإلى األدوات القائمة، و  استناداً 

حلقة عمل واحدة في السنة على 
اإلیكاو األقل لتنفیذ متطلبات 

  )LPRIلكفاءة اللغویة (ل

عدد الدول المنفذة لمتطلبات 
  اإلیكاو تنفیذًا كامًال.

 الربع -٢٠١٤األول/ الربع
  ٢٠١٦الرابع/
التقاریر المرحلیة  ضمن

الفریق  المقدمة عن طریق
األوروبي المعني بتخطیط 

  )EANPGالمالحة الجویة (
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  سعة شبكة المالحة الجویة وكفاءتها  الهدف االستراتیجي
  تعزیز نظام المالحة الجویة من خالل تحسین األداء  الهدف:

 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة
مساعدة الدول في إنشاء وصون  -١

  دارة التردداتعالة إلفعملیة 
شبكة  النظم التالیة المتكاملة المتاحة على تنفیذ

خدمات الطائرات الفرنسیة المزودة  :اإلنترنت
)، SAFIREبأدوات البحث الخاصة بالبیئة (

أداة اإلیكاو العالمیة للعثور على الترددات، و 
وقاعدة البیانات الخاصة بخطط المالحة الجویة 

)e-ANP COM(  

ت الهامة المتعلقة عدد الحاال
 بالتداخالت الضارة

 ٢٠١٥الربع الرابع من عام 

تنسیق تنفیذ التحسینات التشغیلیة، مع  -٢
التشغیل قابلیة التركیز على جوانب 

المحلي واإلقلیمي  متبادل على الصعیدال
  .يواألقالیم

في تنفیذ األنشطة بغیة  تحقیق االنسجام
  سلس التوصل إلى نظام

أدخلت عدد الدول التي 
  تحسینات تشغیلیة مماثلة

الربع األول من عام 
الربع الرابع من  -٢٠١٤

  ٢٠١٦عام 
  

مساعدة الدول في تنفیذ ربط البیانات  -٣
)BO-25و ،BO-40.(  

من وثیقة الربط العالمي  2.0اإلصدار إنجاز 
  )؛GOLD( التشغیلیة للبیانات

توفیر المواد اإلرشادیة المتعلقة بدارات االتصال 
ة بالبیانات المشتركة بین تجهیزات الخاص

  )؛AIDCخدمات الحركة الجویة (
إدخال تعدیالت على خطط المالحة الجویة 

)ANP اإلقلیمیة وعلى اإلجراءات اإلقلیمیة (
  ).SUPPsاإلضافیة (

  

نظاَمي نفذ تعدد الدول التي 
، BO-25 ربط البیانات

  .BO-40و

الربع األول من عام 
الربع الرابع من  -٢٠١٤

  ٢٠١٦م عا
التقاریر المرحلیة  ضمن

 المقدمة عن طریق
المجموعات اإلقلیمیة 

للتخطیط والتنفیذ 
)PIRGs.(  

مساعدة الدول في تطبیق المالحة   -٤
)/عملیات PBNالقائمة على األداء (

)/عملیات CDOالنزول المستمر (
، CCO) (BO-05الصعود المستمر (

  ).BO-65، وBO-10و

في إقلیم أوروبا  عقد اجتماعین لفرقة العمل
)EUR بشأن المالحة القائمة على األداء (
)PBN ،( ثالث حلقات عمل سنویًا بهذا و

  ؛الشأن
توفیر المواد اإلرشادیة الالزمة لیتسنى لدول 
شرق أوروبا الحصول على الموافقات فیما 

  ).PBNیتعلق بالمالحة القائمة على األداء (

 نظم نفذتعدد الدول التي 
،  BO-05ربط البیانات 

  .BO-10، وBO-65و

الربع األول من عام 
الربع الرابع من  -٢٠١٤

  ٢٠١٦عام 
التقاریر المرحلیة  ضمن

 المقدمة عن طریق
المجموعات اإلقلیمیة 

للتخطیط والتنفیذ 
)PIRGs.(  

مساعدة الدول في تنفیذ حلول   -٥
، BO-84( المعززة لمراقبة األرضیةا
  ).BO-86، وBO-85و

  ؛ لدعم التنفیذ مواد إرشادیة وضع
إدخال تعدیالت على خطة المالحة الجویة 

)ANP وعلى اإلجراءات اإلقلیمیة اإلضافیة (
)SUPPs.(  

 نظم نفذتعدد الدول التي 
، BO-84ربط البیانات (

  ).BO-86، وBO-85و

الربع األول من عام 
الربع الرابع من  -٢٠١٤

  ٢٠١٦عام 
التقاریر المرحلیة  ضمن

 المقدمة عن طریق
المجموعات اإلقلیمیة 

للتخطیط والتنفیذ 
)PIRGs.(  

لدول في تعزیز التنسیق ادعم  -٦
(بما في ذلك  ین/العسكریینوالتعاون المدنی

االستخدام المرن للمجال الجوي 
)FUA.((  

حلقات عمل وندوات  تنظیممساعدة الدول في 
  مدنیة/عسكریة

المشاركة في حلقات   -
 العمل؛

عدد ما ینفذ من   -
  تشغیلیة.تحسینات 

الربع األول من عام 
الربع الرابع من  -٢٠١٤

  ٢٠١٦عام 
  

حزم مساعدة الدول في تنفیذ وحدات   -٧
التحسینات في منظومة الطیران 

)ASBU ( مجاالتالمتفق علیها في 
-BO، وBO-80( األربعة األداءتحسین 

، BO-05، وBO-35، وBO-10، و20

عقد حلقات عمل خاصة بتنفیذ الحزمة   -
حزم التحسینات في منظومة الطیران من  صفر

)ASBU(؛ 
تطبیق النهج التشاركي في اتخاذ القرارات   -
)CDM إدارة تدفق الحركة الجویة/(

عدد التحسینات التشغیلیة   -
 ؛نفذةالم

التي  التعزیزاتعدد   -
نفذت عبر شبكة خدمات 

 )؛ATSالحركة الجویة (

 ٢٠١٤الربع األول من عام 
الربع الرابع من عام  –

٢٠١٦  
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)، وتنفیذ مفاهیم جدیدة BO-65و
طرق المجانیة في المجال (استخدام ال

الطیران المفضلة،  صیغالجوي، واستخدام 
  على سبیل المثال).

)ATFM؛( 
الطرق لتطویر شبكة  إعداد خطط التنفیذ  -

 ؛الجویة
  الطولي الجانبيالحد من الفصل   -

قدرة  الزیادة فينسبة   -
خدمات الحركة الجویة 

)ATS.(  

والمساعدة في أنشطة تطورات الدعم   -٨
غیر التابعة لإلیكاو  تنسیق المنتدیات

على سبیل المثال، سماء أوروبا منها ( و 
الواحدة في إطار المفوضیة األوروبیة 

)EC والمراقبة األوروبیة، ووكالة الدفاع ،(
)/منظمة حلف شمال EDAاألوروبیة (
)، واللجنة األوروبیة NATOاألطلنطي (

)، ولجنة ECACالمدني (للطیران 
الطیران المشتركة بین حكومات كومنولث 

  ))IACالدول المستقلة (

مساعدة الدول والتنسیق مع جمیع الجهات 
  المعنیة

اختالفات ما یودع من الحد م
  اإلیكاو عن أحكام

 ٢٠١٤الربع األول من عام 
الربع الرابع من عام  –

٢٠١٦  

مساعدة الدول في تطبیق معلومات   -٩
الكفاءة التي تدعم تعزیز رصاد الجویة األ

من  B0-105وحدة الالتشغیلیة والسالمة (
حزم التحسینات في منظومة الطیران 

)ASBUs(.(  

ألرصاد الجویة ة المعنیة باالفرعی المجموعةدعم 
وفرق العمل وأفرقة العمل التابعة لها في تنفیذ 

حزم التحسینات في من  B0-105وحدة ال
  )ASBUs(منظومة الطیران 

الربع األول من عام   عدد الدول المنفذة
الربع الرابع من  -٢٠١٤

  ٢٠١٦عام 
 إلى المقدمالتقریر  ضمن

المجموعات اإلقلیمیة 
للتخطیط والتنفیذ 

)PIRGs.(  
اعتماد طریقة مساعدة الدول في   - ١٠
تقاریر األحوال الجویة  تقدیم

METAR/SPECI  وTAF 
SIGMET باستخدام الترمیز الرقمي 

)XML/GML(على سبیل المثال ،  

دعم فریق إدارة البیانات في تنفیذ تبادل تقاریر 
 TAFو  METAR/SPECIاألحوال الجویة 

SIGMET رقميال باستخدام الترمیز  

تقاریر  تقدمعدد الدول التي 
األحوال الجویة 

METAR/SPECI  
 TAF SIGMETو

  رقميال باستخدام الترمیز

الربع األول من عام 
ع الرابع من الرب -٢٠١٤

  ٢٠١٦عام 
 إلى المقدمالتقریر  ضمن

المجموعات اإلقلیمیة 
للتخطیط والتنفیذ 

)PIRGs.(  
  

  أمن الطیران والتسهیالت  الهدف االستراتیجي

 ٩) في الملحق SARPsضمان االتساق والفعالیة في تنفیذ المعاییر والممارسات الموصى بها (  الهدف:
 على مستوى اإلقلیم؛ ١٧والملحق 

زیز أمن الطیران على الصعید العالمي من خالل توفیر الدعم لجمیع الدول في اإلقلیم مع التركیز تع
 ، وضمان فعالیةبشكل خاص على الدول التي لیست عضوًا في أیة منظمة أخرى غیر اإلیكاو

 ؛التعاون والتنسیق مع المنظمات اإلقلیمیة
تحدَّد من أوجه الخلل التي  تحتاج إلى تصحیح التيالدول المراقبة األمنیة لدى تحسین القدرة على 

  )؛USOAP) التابع للبرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران (CMAنهج الرصد المستمر ( خالل
 

 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة
مساعدة الدول في تنفیذ سیاسات أمن الطیران  -  ١

ل توفیر التدریب الالزم والتسهیالت في اإلقلیم من خال
باستخدام شبكة مركز التدریب على أمن  اإلقلیمفي 

 )ASTCالطیران (

توفیر الدعم في الوقت 
عمال مراكز أل المناسب

التدریب على أمن الطیران 
)ASTCs( ، جهة بوصفها

  تنسیق

إجراءات الدعم  استكمال
  بنجاح

وفقًا للجدول الزمني السنوي 
لدورات التدریبیة التي ل
مركز التدریب على نظمها ی

 )ASTCأمن الطیران (

لدول من خالل تنظیم اجتماع إلى اتقدیم المساعدة  -  ٢
إقلیمي سنوي منتظم بشأن أمن الطیران ودعم هذا 
التنظیم، فضًال عن عقد ندوات/حلقات عمل معنیة 

إیصال المعلومات حول 
األحداث في الوقت 

المناسب، وعقد اجتماعات 

إجراءات الدعم  استكمال
 بنجاح

 ٢٠١٤الربع األول من عام 
الربع الرابع من عام  –

٢٠١٦ 
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 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة
بمختلف الجوانب المتعلقة بأمن الطیران والتسهیالت، 

 ، وذلكر المقروءة آلیاً وبالمسائل المتعلقة بوثائق السف
 حسب االقتضاء وبالتنسیق مع المقر الرئیسي

وندوات بشأن أمن الطیران 
)AVSEC( على الصعید 

  اإلقلیمي
قدیم الدعم لالنتقال إلى نهج الرصد المستمر ت -  ٣

)CMA التابع للبرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران (
)USAP وتنفیذه، بالتنسیق مع إقلیم أوروبا وشمال (

) من أجل عقد ندوات والقیام EUR/NATاألطلنطي (
 ).CMOبأنشطة الرصد واإلشراف المستمرین (

دعم المقر الرئیسي في 
لتنفیذ الوقت المناسب 

األنشطة المقررة، مثل 
المشاركة في ندوات و/أو في 

 أنشطة التدقیق

وفقًا لخطط األنشطة السنویة  ذلك بنجاح استكمال
الخاصة بنهج الرصد 

) التابع CMAالمستمر (
للبرنامج العالمي لتدقیق أمن 

 )USAPالطیران (
) واللجنة األوروبیة EUالتعاون مع االتحاد األوروبي ( -  ٤

) والمنظمة األوروبیة المعنیة ECACلمدني (للطیران ا
ومنظمة  )Eurocontrol( بسالمة المالحة الجویة

) والمنظمات NATOحلف شمال األطلنطي (
فیما یتعلق بالقضایا ذات الصلة بأمن  ،الصناعیة
مع السعي في االجتماعات  المشاركةوتبادل الطیران، 

  تنظیم فعالیات مشتركةإلى 

إلى تقدیم أفضل دعم ممكن 
تفادي ازدواج  معلدول ا

األنشطة إلى أقصى حد 
  ممكن.

بنجاح،  تنظیم الفعالیات
في  المشاركةوتبادل 

تنظیم و/أو  االجتماعات
  فعالیات مشتركة

السنوي لموعد االجتماع وفقًا 
للمنظمات وللجداول الزمنیة 
  الدولیة األخرى

شبكة مراكز التدریب على والمشورة إلى تقدیم الدعم  -  ٥
) في إقلیم أوروبا وشمال ASTCsیران (أمن الط

الحفاظ على  من أجل)، EUR/NATاألطلنطي (
التقییمات  جراء، وإ لدى هذه المراكز مستوى الجودة

ة التي تقدمها طلبات الجدیدال دعم، و لها المناسبة
، وٕاجراء التقییمات األولیة ابشأنهوٕاسداء المشورة 

  االمتعلقة به

معاییر الجودة لدى اتساق   إجراء التقییمات بنجاح
مراكز التدریب على أمن 

 متطلبات اإلیكاومع الطیران 
)ASTCs ()ما یخص فی

  ))TORالصالحیات (

وفقًا لجدول التقییم السنوي 
لمراكز التدریب على أمن 

  )ASTCالطیران (

اإلیكاو المتعلقة بالترتیبات التعاونیة مقر دعم أنشطة  -  ٦
السفر الجوي لمنع انتشار األمراض الساریة من خالل 

)CAPSCA(،  في إقلیم أوروبا وشمال األطلنطي
)EUR/NAT.(  

في  المقررةدعم األنشطة 
  الوقت المناسب

  ٢٠١٦الربع الرابع من عام   ذلك بنجاح استكمال

  
  لنقل الجويلالتنمیة االقتصادیة   الهدف االستراتیجي

عاون مع المنظمات اإلقلیمیة تها من خالل التٕارشاداتنفیذ سیاسات اإلیكاو و  رفع مستوى  الهدف:
  اإلقلیموتعزیز االتصاالت في 

  
 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة

مساعدة الدول في اإلقلیم على اتّباع سیاسات اإلیكاو  -  ١
وٕارشاداتها المتعلقة بشؤون النقل الجوي وتقدیم البیانات 

 إلى اإلیكاوواإلحصاءات والمعلومات الخاصة بها 

نشر سیاسات اإلیكاو 
 وٕارشاداتها وترویجها

ازدیاد عدد الدول التي تتّبع 
سیاسات اإلیكاو وتقدم إلیها 

 استماراتها اإلحصائیة

 ٢٠١٦الربع الرابع من عام 

التعاون مع الهیئات/المنظمات اإلقلیمیة للطیران المدني  -  ٢
تزوید ضمن التي تر لتحقیق أكبر قدر من أوجه التآز 

فعالیة من حیث الكفاءة و المتسمة بالالمساعدة ب ولالد
 التكلفة

االضطالع بأنشطة تعاونیة 
مع الهیئات والمنظمات 

 اإلقلیمیة

وفقًا لالجتماع السنوي للهیئة  تحدید االحتیاجات في اإلقلیم
 اإلقلیمیة

ذات الصلة الصادرة عن المؤتمر  التوصیاتتنفیذ  دعم -  ٣
  )AT-Conf/6العالمي السادس للنقل الجوي (

مساعدة متابعة األنشطة و 
  التوصیاتالدول في تنفیذ 

النسبة المئویة للدول التي 
  تنفذ التوصیات

 ٢٠١٦الربع الرابع من عام 
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  حمایة البیئة  الهدف االستراتیجي

من  تعزیز قدرة الدول في اإلقلیم على تنفیذ مبادرات اإلیكاو العالمیة المتعلقة بحمایة البیئة والحد  الهدف:
تأثیر الطیران على البیئة (االنبعاثات، والضوضاء، ونوعیة الهواء، والتوفیر في استهالك الوقود، 

  لخ).إ
  

 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة
تنفیذ خطط عمل الدول بشأن وضع و  المساعدة في -  ١

األنشطة المتعلقة بالحد من انبعاثات ثاني أكسید 
 ) في اإلقلیمCO2ربون (الك

وضع خطط العمل الخاصة  التفاعل المنتظم مع الدول
 بالدول في اإلقلیم

 ٢٠١٦الربع الرابع من عام 

البیئیة المرتبطة بتنفیذ  المنافعمساعدة الدول في تقییم  -  ٢
 التحسینات التشغیلیة

ترویج األدوات (أداة اإلیكاو 
لتقدیر الوفورات في 

)، IFSETالمحروقات (
، سبیل المثال)على 

مساعدة الدول في وضع و 
خطط التنفیذ، وتقییم 

استمارات اإلبالغ الخاصة 
 )ANRFsبالمالحة الجویة (

استمارات زیادة عدد   -
اإلبالغ الخاصة بالمالحة 

التي ) ANRFsالجویة (
سنویًا بیانات فرع تدرج 

 )؛ENV( شؤون البیئة
زیادة عدد خطط عمل   -

 الدول داخل اإلقلیم
 

 ٢٠١٦رابع من عام الربع ال

مساعدة الدول في تنفیذ المالحة القائمة على األداء  -  ٣
)PBN) عملیات النزول المستمر/(CDO عملیات/(

، و BO-10، و CCO) (BO-05الصعود المستمر (
BO-65 مما یؤدي إلى الحد من تأثیر الطیران على ،(

 البیئة

فرق العمل لعقد اجتماعین 
) EURفي إقلیم أوروبا (

بشأن  وات سنویاً ندثالث و 
المالحة القائمة على األداء 

)PBN(  

التي تنفذ نظم عدد الدول 
، BO-05لبیانات ربط ا

  BO-10 ، وBO-65و

  ٢٠١٦الربع الرابع من عام 
التقاریر المرحلیة  ضمن

 المقدمة عن طریق
اإلقلیمیة  اتالمجموع

 )PIRGsللتخطیط والتنفیذ (
على الصعید  دعم الدول في تعزیز التنسیق والتعاون -٤

المدني/العسكري بإتاحة المجاالت الجویة بشكل أوسع 
الجوي وٕادارته،  تصمیم المجالل یةالتنفیذالدول (خطط 

))، وذلك للحد من FUAواالستخدام المرن للمجال الجوي (
 تأثیر الطیران على البیئة

مساعدة الدول في عقد 
 ندوات مدنیة/عسكریة

 ؛الندواتفي  الحضور -
لمنفذة عدد الدول ا 
 لتحسینات التشغیلیةل

وفقًا للجدول السنوي 
 لالجتماعات 

حزم  المتفق علیها من وحداتالمساعدة الدول في تنفیذ  -٥
المجاالت في  )ASBUs( التحسینات في منظومة الطیران

، BO-10، وBO-20، وBO-80تحسین األداء (لاألربعة 
)، وتنفیذ مفاهیم جدیدة BO-65، و BO-05، و BO-35و
استخدام الطرق المجانیة في المجال الجوي، واستخدام ثل م(

 الطیران المفضلة) للحد من تأثیر الطیران على البیئة صیغ
في استهالك الوقود والحد من التوفیر زیادة تحقیق  من خالل

 )CO2انبعاثات ثاني أكسید الكربون (

تطبیق النهج التشاركي  -
في اتخاذ القرارات 

)CDM إدارة تدفق/(
ة الجویة الحرك

)ATFM؛( 
إعداد خطط التنفیذ   -

الطرق لتطویر شبكة 
 ؛الجویة

الحد من الفصل    -
 الطوليالجانبي و 

عدد التحسینات التشغیلیة   -
 ؛المنفذة

عدد التعزیزات التي   -
فیما  في الدول نفذت
الطرق  شبكة یخص

خدمات الجویة التابعة ل
 ؛)ATSالحركة الجویة (

نسبة الزیادة في قدرات   -
حركة الجویة خدمات ال

)ATS( 

  ٢٠١٦الربع الرابع من عام 
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  (القاهرة، مصر) )MID( المكتب اإلقلیمي للشرق األوسط  الموقع:
  

تقدیم المساعدة في تحقیق أهداف اإلیكاو، وتشجیع الدول المعتمد لدیها المكتب اإلقلیمي على تنفیذ   الهدف:
  حة الجویة، والنقل الجوي، والتعاون الفني.سیاسات المنظمة وتوجیهاتها في میادین السالمة، والمال

  
  الهدف االستراتیجي

  
  السالمة

)، من خالل MIDتعزیز سالمة الطیران في أنحاء المنطقة التي یشملها اعتماد إقلیم الشرق األوسط (  الهدف:
 إیفاد بعثات إلى الدول والتفاعل معها في إطار تطویر خطط العمل التصحیحیة إلزالة أوجه الخلل

  في مراقبة السالمة الجویة.
  

 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة
تحسین سالمة الطیران في إقلیم الشرق  -  ١

األوسط من خالل برنامج عمل تعاوني 
ومنسق تتولى تنظیمه المجموعة اإلقلیمیة 

للسالمة الجویة التابعة إلقلیم الشرق 
ة فیها، ومن األوسط والهیئات المساهم

خالل تنفیذ مبادرات السالمة المعززة 
 وخطط التنفیذ المفصلة

عقد اجتماعات للمجموعة اإلقلیمیة  -
للسالمة الجویة التابعة إلقلیم الشرق 

) واللجنة RASG-MIDاألوسط (
  التوجیهیة لهذه المجموعة 

عقد أول قمة بشأن السالمة في إقلیم  -
  الشرق األوسط

د التقریر السنوي المساعدة في إعدا -
الخاص بالسالمة في إقلیم الشرق 

  األوسط

إصدار التقریر السنوي  -
  الخاص بالسالمة

دولة في  ١٣مشاركة  -
 القمة الخاصة بالسالمة

الربع -الربع األول
 ٢٠١٦-٢٠١٤الرابع/

دعم تنفیذ برامج الدول الخاصة بالسالمة  -  ٢
)SSP) ونظم إدارة السالمة ،(SMS (

نات الحوادث والوقائع ونظام تقاریر بیا
التابع للمركز األوروبي لتنسیق نظم اإلبالغ 

عن حوادث الطیران 
)ADREP/ECCAIRS( 

عقد حلقات عمل عن برامج الدول 
) ونظم إدارة SSPالخاصة بالسالمة (

السالمة ونظام تقاریر بیانات الحوادث 
والوقائع التابع للمركز األوروبي لتنسیق 

طیران نظم اإلبالغ عن حوادث ال
)ADREP/ECCAIRS(  

لدول المئویة لنسبة ال
والمنظمات التي نفذت برامج 

  خاصة بالسالمة

الربع -الربع األول
 ٢٠١٦-٢٠١٤الرابع/

) CMAدعم أنشطة نهج الرصد المستمر ( -  ٣
التابعة للبرنامج العالمي لتدقیق مراقبة 

) من خالل USOAPالسالمة الجویة (
مر في مساعدة المسؤولین المعنیین بهذا األ

قسم الرصد واإلشراف المستمرین الذین 
یقودون حلقات العمل الخاصة بنهج الرصد 

المستمر التابع للبرنامج العالمي لتدقیق 
-USOAPمراقبة السالمة الجویة (|

CMAأو یشاركون فیها ( 

دعم المسؤولین المعنیین بهذا األمر  -
  في قسم الرصد واإلشراف المستمرین 

ت التحقق المنسقة المشاركة في بعثا -
  )ICVMsالتابعة لإلیكاو (

دعم حلقات العمل التي ینظمها  -
البرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة 

  ) والمشاركة فیهاUSOAPالجویة (

عدد بعثات التحقق  -
المنسقة التابعة لإلیكاو 

)ICVMs أو غیرها من (
أنشطة نهج الرصد المستمر 

)CMA بمشاركة المكاتب (
  یةاإلقلیم

عدد حلقات العمل التي  -
تعقد بشأن نهج الرصد 
المستمر التابع للبرنامج 
العالمي لتدقیق مراقبة 

-USOAPالسالمة الجویة (
CMA(  

الربع -الربع األول
 ٢٠١٦-٢٠١٤الرابع/

استنادًا إلى الجدول الزمني 
ألنشطة نهج الرصد المستمر 

)CMA(  

دعم نشاط التقییم الذي تضطلع به وكالة  -  ٤
اإلقلیمیة في الشرق األوسط فیما الرصد 

یخص الحدود الدنیا المخفضة للفصل 
  )RVSMالرأسي (

عقد اجتماع المجلس الثالث عشر  -
لوكالة الرصد اإلقلیمیة في الشرق 

  األوسط
إجراء استعراض وتقدیم المساعدة في  -

إعداد تقریر رصد السالمة فیما یتعلق 
بالحدود الدنیا المخفضة للفصل الرأسي 

)RVSMفي إقلیم الشرق األوسط (  

نشر تقریر السالمة المتعلق 
بالحدود الدنیا المخفضة 

) RVSMللفصل الرأسي (
  في إقلیم الشرق األوسط

  

الربع -الربع األول
  ٢٠١٦-٢٠١٤الرابع/
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  سعة شبكة المالحة الجویة وكفاءتها  الهدف االستراتیجي
  سین األداءاالرتقاء بنظام المالحة الجویة من خالل تح  الهدف:

 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة
مواصلة دعم تنفیذ المالحة القائمة على األداء  -  ١

)PBN فیما یخص العملیات في مسار (
 الطائرات وفي مجال المحطة الجویة

عقد اجتماع فرقة العمل المعنیة 
بالمالحة القائمة على األداء 

)PBNالمي للمالحة )/النظام الع
  )GNSSبواسطة السواتل (

قیام فریق دعم المالحة القائمة  -
على األداء في إقلیم الشرق األوسط 

  بزیارتین لغرض الدعم

قیام دولتین بتنفیذ عناصر 
 المالحة القائمة على األداء

 ٢٠١٤الربع الرابع من عام 

نظام المقاییس، رصد أداء نظم المالحة الجویة ( -  ٢
للمالحة الجویة في إقلیم الشرق  والتقریر األول

األوسط (فرقة العمل المعنیة بإدارة الحركة 
، وتنفیذ حزم تحسینات ))ATM-Mالجویة (

 )، إلخ).ASBUsنظم الطیران (

اختیار الوحدات ذات األولویة في 
الحزمة صفر من حزم تحسینات 

) على ASBUsنظم الطیران (
الصعید اإلقلیمي وعقد اتفاقات في 

  نهذا الشأ

مستوى تنفیذ الوحدات 
  المختارة من الحزمة صفر 

الربع -الربع األول
 ٢٠١٨-٢٠١٥الرابع/

إعداد خطة طوارئ بشأن الرماد البركاني إلقلیم  -  ٣
 الشرق األوسط.

خطة الطوارئ بشأن الرماد  -
  البركاني إلقلیم الشرق األوسط

االجتماع الرابع للفریق الفرعي  -
التابع لقسم األرصاد الجویة 

)MET SG/4(  

عدد الدول التي تنفذ  -
  خطط الطوارئ

الربع -الربع األول
 ٢٠١٦-٢٠١٤الرابع/

تعزیز ودعم الدول في توطید التعاون بین  -  ٤
  المدنیین والعسكریین.

عقد ندوة للتنسیق بین المدنیین 
  والعسكریین

عدد الدول التي تشكل  -
لجانًا مشتركة بین المدنیین 

  والعسكریین
اءات زیادة عدد اإلجر  -

الخاصة باالستخدام المرن 
  )FUAللمجال الجوي (

  

الربع -الربع األول
  ٢٠١٦-٢٠١٤الرابع/

مواصلة دعم التنسیق اإلقلیمي وتنفیذ إذاعة  -  ٥
) وتعددیة ADS-Bاالستطالع التابع التلقائي (

  األطراف

  تنسیق التنفیذ -  عقد ندوات/حلقات عمل -
رفع مستوى التنفیذ  -

طالع إذاعة االست التكنولوجی
على نطاق  التابع التلقائي

 المجموعات المتعددة
  األطراف

الربع -الربع األول
  ٢٠١٦-٢٠١٤الرابع/

  أمن الطیران والتسهیالت  الهدف االستراتیجي
 ١٧) في الملحق SARPsضمان االتساق والفعالیة في تنفیذ المعاییر والممارسات الموصى بها (  الهدف:

درات الدول في مجال المراقبة األمنیة وتصحیح أوجه الخلل التي تم في اإلقلیم؛ وتعزیز ق ٩والملحق 
)؛ USAP-CMAتحدیدها في إطار نهج الرصد المستمر التابع للبرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران (

  وتعزیز أمن الطیران العالمي مع دعم المبادرات اإلقلیمیة المتعلقة باألمن
 الهدف شرات األداء الرئیسیةمؤ  الُمنجز/الناتج  األنشطة الرئیسیة

دعم االنتقال إلى نهج الرصد المستمر التابع  -  ١
-USAPللبرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران (

CMA وتنفیذه (بما في ذلك تقدیم المساعدة (
إلى الدول فیما یتعلق بتنفیذ خطط العمل 

 .))CAPsالتصحیحیة (

وفقًا لخطط األنشطة السنویة  في السنةأربع بعثات إیفاد   إیفاد بعثات للمساعدة والتحقق 
الخاصة بنهج الرصد 

) التابع CMAالمستمر (
للبرنامج العالمي لتدقیق أمن 

 )USAPالطیران (
دعم تنفیذ استراتیجیة اإلیكاو لبناء القدرات في  -  ٢

 مجال أمن الطیران
إیفاد بعثات لتقدیم المساعدة 
وفقًا المالئمة الحتیاجات الدول (

  او ومواردها)ألولویات اإلیك

تنفیذ ثالثة أنشطة للمساعدة 
في السنة بمشاركة المكاتب 

  اإلقلیمیة 

وفقًا لجدول المساعدات 
 السنوي
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 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة
أمن الطیران  سیاسات مساعدة الدول في تنفیذ -  ٣

 والتسهیالت في اإلقلیم
ول رفع مستوى الوعي لدى الد -

فیما یخص المعاییر والممارسات 
) SARPsالموصى بها (
  واإلرشادات

  
تقدیم إرشادات خاصة بالتنفیذ  -

  إلى الدول
  
  
تشكیل فریق معني بأمن الطیران  -

  والتسهیالت

إرسال تذكیرات إلى الدول  -
فیما یخص التغییرات التي 

تطرأ على المعاییر 
والممارسات الموصى بها 

)SARPs واإلرشادات (  
تقدیم ردود كتابیة على  -

جمیع استفسارات الدول 
وطلباتها فیما یتعلق بالمشورة 

  الفنیة 
  قلیمياإلفریق الإنشاء  -
  

  ٢٠١٦من عام  الربع الرابع
  
  
  
  

  ٢٠١٦من عام  الربع الرابع
  
  
  

  ٢٠١٤الربع الثاني من عام 

دعم تنفیذ برنامج الشرق األوسط التعاوني ألمن  -  ٤
  )CASP-MIDالطیران (

طیط وتنفیذ برنامج العمل تخ
الخاص ببرنامج الشرق األوسط 
التعاوني ألمن الطیران، وذلك 

  بالتعاون مع الدول

تنسیق األنشطة المشتركة 
بین برنامج الشرق األوسط 

التعاوني ألمن الطیران 
والمكاتب اإلقلیمیة؛ وتنفیذ 
  أنشطة مشتركة مع الدول 

  

  ٢٠١٦من عام  الربع الرابع

شامل للتدریب في مجال أمن تنفیذ برنامج  -  ٥
الطیران في اإلقلیم، بما في ذلك االستخدام 

الفعال لمراكز التدریب على أمن الطیران 
)ASTCs.(  

 ندواتتنظیم دورات وحلقات عمل و 
وفقًا في مجال أمن الطیران (

لالحتیاجات التدریبیة وخطط 
  التدریب وموارده)

  
تعزیز قدرات مراكز التدریب على 

في إقلیم الشرق ن الطیران أم
) (بما MID ASTCs( األوسط

  في ذلك التنسیق بین هذه المراكز)

تنظیم دورات وحلقات عمل 
مع جمع وفقًا للخطة وندوات 

اآلراء اإلیجابیة من المدربین 
  والطالب

  
قیام المكاتب اإلقلیمیة بتوفیر 

التدریب الفني االستباقي 
لمراكز التدریب على أمن 

) (مع ASTCsالطیران (
  عم من المقر الرئیسي)د

وفقًا للجدول السنوي 
   لالجتماعات

 
  
  

وفقًا للجدول الزمني السنوي 
لدورات التدریبیة التي ل

مركز التدریب على ینظمها 
  )ASTCأمن الطیران (

  
  التنمیة االقتصادیة للنقل الجوي  الهدف االستراتیجي

ل التعاون مع المنظمات اإلقلیمیة وتحسین رفع مستوى تنفیذ سیاسات اإلیكاو وٕارشاداتها من خال  الهدف:
  االتصال في اإلقلیم 

  
 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة

تقدیم المساعدة للدول في اإلقلیم في اتباع  -  ١
سیاسات اإلیكاو وٕارشاداتها المتعلقة بشؤون 

 النقل الجوي.

نشر السیاسات واإلرشادات 
  هاوترویج

عدد الدول التي تتبع  زیادة
 سیاسات اإلیكاو

 ٢٠١٦الربع الرابع من عام 

نشر وترویج سیاسات اإلیكاو وموادها اإلرشادیة  -  ٢
بشأن التنظیم االقتصادي للنقل الجوي الدولي 

ونموذج  ٩٦٢٦والوثیقة  ٩٥٨٧الوثیقة مثًال (
 )اتفاقات الخدمات الجویة

ترویج سیاسات اإلیكاو وتقدیم 
  دولالمساعدة إلى ال

النسبة المئویة للدول التي 
  تنفذ مبدأ تحریر النقل الجوي

 ٢٠١٦الربع الرابع من عام 

ترویج قاعدة بیانات اإلیكاو المتاحة على  -  ٣
اإلنترنت والخاصة باالتفاقات العالمیة المتعلقة 
بالخدمات الجویة وتشجیع الدول على تسجیل 
 اتفاقاتها المتعلقة بالخدمات الجویة لدى اإلیكاو

  رویج قاعدة بیانات اإلیكاوت
  

 ٢٠١٦الربع الرابع من عام   زیادة عدد االتفاقات المسجلة 

تعزیز إقبال الدول على تقدیم البیانات المتعلقة  -  ٤
باالستمارات اإلحصائیة إلى اإلیكاو، وال سیما 

) الشواغل المتزایدة فیما یخص النقص ١عن (

قیاس التقدم نحو تحقیق الكفاءة  -
المتمثلة في تخفیض استهالك 

  في المئة ٢الوقود سنویًا بنسبة 

ات التي زیادة عدد االستمار 
  إلیكاوإلى اتقدم 

  

 ٢٠١٦الربع الرابع من عام 



  الشرق األوسطإقلیم  -المكاتب اإلقلیمیة 
 

90 

 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة
) ٢في الموظفین المؤهلین في مجال الطیران؛ و(

(استهالك الطائرات للوقود وحركة  Mالستمارة ا
  الطائرات).

قیاس التقدم نحو الحفاظ على  -
انبعاثات ثاني أكسید الكربون 

)CO2 بالمستوى نفسه ابتداء من (
  ٢٠٢٠عام 

المؤتمر العالمي السادس  توصیاتدعم تنفیذ  -  ٥
  )ATConf/6للنقل الجوي (

القیام بأنشطة المتابعة والمساعدة 
  في تنفیذ التوصیات

النسبة المئویة للدول التي 
العالمي  التوصیاتتنفذ 

السادس للنقل الجوي 
)ATConf/6(  

  ٢٠١٦من عام  الربع الرابع

تقدیم الدعم في إعداد التنبؤات الخاصة بالحركة  -  ٦
الجویة فیما یخص إقلیم الشرق األوسط للفترة 

٢٠٣٢-٢٠١٢.  

اجتماع الفریق الفرعي المعني  -
  بتنبؤات الحركة الجویة

تغطي التي تنبؤات تحدیث ال -
  ٢٠٣٢-٢٠١٢الفترة 

عقد اجتماع الفریق الفرعي 
المعني بتنبؤات الحركة 

لجویة في إقلیم الشرق ا
األوسط وٕاصدار البیانات 

  الخاصة بالتنبؤات 

  ٢٠١٤الربع الرابع من عام 

  
  حمایة البیئة  الهدف االستراتیجي

تعزیز قدرات الدول في اإلقلیم على تنفیذ مبادرات اإلیكاو العالمیة فیما یخص حمایة البیئة والحد من   الهدف
  ت والضوضاء ونوعیة الهواء والوفورات في الوقود، إلخ)آثار الطیران على البیئة (االنبعاثا

  
 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة

تقدیم المساعدة  في وضع وتنفیذ خطط عمل  -  ١
األنشطة الخاصة بالحد من المتعلقة بالدول 

) في CO2انبعاثات ثاني أكسید الكربون (
 اإلقلیم

بشأن وضع عقد ندوات إقلیمیة 
  التنفیذ، إلخ. قیاسخطط العمل، و 

فیما یخص  ٪٥٠بلوغ نسبة 
عدد الدول التي تقدم خطط 

 عمل 

وفقًا للجدول السنوي 
 لالجتماعات
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  ) (مكسیكو، المكسیك)NACC( إقلیم أمریكا الشمالیة وأمریكا الوسطى والكاریبي  الموقع:
  

وتشجیع الدول المعتمد لدیها المكتب اإلقلیمي على تنفیذ  تقدیم المساعدة في تحقیق أهداف اإلیكاو،  :الهدف
  سیاسات المنظمة وتوجیهاتها في میادین السالمة، والمالحة الجویة، والنقل الجوي، والتعاون الفني.

  السالمة  الهدف االستراتیجي   

مالیة وأمریكا الوسطى تعزیز سالمة الطیران في أنحاء المنطقة التي یشملها اعتماد إقلیم أمریكا الش  الهدف:
)، من خالل إیفاد بعثات إلى الدول والتفاعل معها في إطار تطویر خطط العمل NACCوالكاریبي (

  التصحیحیة إلزالة أوجه الخلل في مراقبة السالمة الجویة.
  

 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة
مساعدة الدول على وضع خطط معّدة  -  ١

خصیصًا لمعالجة المخاطر (الدول التي تنفذ 
أو أقل من المعاییر والممارسات  ٪٦٠

) الصادرة عن SARPsالموصى بها (
 اإلیكاو)

تزویدها وضع خطط العمل للدول و 
 المساعدةب

عرض ست خطط عمل 
 مساعدةلل بعثاتست  ٕایفادو 

 ٢٠١٦الربع الرابع من عام 

تنظیم حلقات عمل یجري التركیز فیها على  -  ٢
 الناشئة التهدیدات

عقد حلقات عمل بشأن سالمة 
ٕادارة المخاطر الناجمة عن ، و المدارج
تعلم المصطلحات ، و البریة األحیاء
 لخإ ،اإلسبانیة

 ٢٠١٦الربع الرابع من عام  عقد حلقتي عمل في السنة

توفیر الدعم للمجموعة اإلقلیمیة للسالمة  -  ٣
 التقاریر الصادرة عنها تلّقيالجویة و 

ماعات، وٕاعداد مشاریع، عقد اجت
واالضطالع بمبادرات سالمة معززة 

)SEI ،(حلقات عمل  ظیموتن
، بشأن سالمة الطیران مؤتمرات قمةو 

 في هذا الشأن وٕاعداد تقاریر

، واستكمال اجتماعات ٣عقد 
مبادرات سالمة  /مشاریع ٣

 ٣ وعقد، )SEIsمعززة (
حلقات عمل/مؤتمرات قمة، 

سنوي التقریر الوٕاعداد 
موعة اإلقلیمیة للسالمة لمجل

 )RASG-PA( الجویة

 ٢٠١٦الربع الرابع من عام 

رصد الدول من خالل نهج الرصد المستمر  -  ٤
)CMA التابع للبرنامج العالمي لتدقیق (

 )USOAPمراقبة السالمة الجویة (

المالئمة القیام بأنشطة الرصد 
 في كل دولةالسالمة ألوضاع 

عرض تقریر بشأن االرتقاء 
متوسط اإلقلیمي لابمستوى 

الذي تضطلع لتنفیذ الفعال ل
 لدولبه ا

 األنشطةبموجب خطط 
لنهج الرصد  ةالسنوی

) التابع CMAالمستمر (
للبرنامج العالمي لتدقیق 
مراقبة السالمة الجویة 

)USOAP(  
تعزیز التعاون اإلقلیمي ودون اإلقلیمي في  -  ٥

أوجه الخلل المتعلقة بالسالمة  معالجة
رى (المنظمات اإلقلیمیة وباألولویات األخ

 لمراقبة السالمة الجویة، على سبیل المثال)

 عن معالجةإعداد تقریر  توفیر المساعدة للدول
 أوجه الخلل

 ٢٠١٦الربع الرابع من عام 

االستجابة لمتطلبات العناصر الخاصة  -  ٦
 التصدي لألزماتبالطیران وتنسیقها في إطار 

التنسیق مع الدول وتقدیم المساعدة 
  ا على الصعید اإلقلیمي؛هیلإ

 تؤثر فيالحد من االضطرابات التي 
 خالل األزمات ة النقل الجوياستمراری

حسب االستجابات  تقدیم
(على أساس كل  االقتضاء

 حالة على حدة)

 األزماتفور وقوع 

 سنویاً  نشر التقریر السالمةالخاص بتقریر الإعداد  إعداد تقریر إقلیمي سنوي بشأن السالمة  -  ٧
م المساعدة للدول في إطار تنفیذ برنامج تقدی -  ٨

 الخاص بكل دولة لسالمةا
إجراء تدریبات على برنامج الدولة 

 للسالمة
متعلق  حدث سنوي تنظیم

 ببرنامج الدولة للسالمة
 ٢٠١٦الربع الرابع من عام 

مساعدة الدول في الحصول على تراخیص  -  ٩
 صالحیة المطارات

ل و حصالعقد حلقات عمل تتعلق ب
 خیص صالحیة المطاراتعلى ترا

 وٕایفاد بعثات لهذا الغرض

سنوي یتناول حدث  تنظیم
الحصول على مسألة 

 تراخیص بناء المطارات،

 ٢٠١٦الربع الرابع من عام 
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 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة
للمساعدة سنویًا  وٕایفاد بعثتین

 في هذا المجال
نظم إدارة النوعیة مساعدة الدول في تنفیذ  - ١٠

)QMS(  إدارة معلومات الطیران في إطار
)AIM( 

نظم إدارة عقد حلقة عمل بشأن 
إدارة في إطار  )QMSالنوعیة (

 )AIMمعلومات الطیران (

نظم بحدث متعلق  تنظیم
في  )QMSإدارة النوعیة (

إدارة معلومات الطیران إطار 
)AIM( 

 ٢٠١٦الربع الرابع من عام 

نظم إدارة النوعیة  مساعدة الدول في تطبیق - ١١
)QMS(  ض األرصاد الجویة ألغرافي إطار

 )METالطیران (

نظم إدارة النوعیة عقد حلقة عمل بشأن 
)QMS(  األرصاد الجویة في إطار

 )METألغراض الطیران (

نظم إدارة تنظیم حدث متعلق ب
في إطار  )QMSالنوعیة (

األرصاد الجویة ألغراض 
 )METالطیران (

 ٢٠١٦الربع الرابع من عام 

المعاییر والممارسات مساعدة الدول في تنفیذ  - ١٢
) في حاالت الطوارئ SARPsلموصى بها (ا

  الخاصة بالصحة العامة

الترتیبات التعاونیة عقد اجتماع بشأن 
لمنع انتشار األمراض الساریة من 

)، CAPSCA( خالل السفر الجوي
وتدریب المستشار الفني، وٕاجراء 

  زیارات لغرض المساعدة

 في السنة زیارات ٣إجراء 
لغرض المساعدة، وعقد 

نظیم حدث اجتماع أو ت
  تدریبي في السنة

  ٢٠١٦الربع الرابع من عام 

  
  سعة شبكة المالحة الجویة وكفاءتها  الهدف االستراتیجي

حزم التحسینات في استخدام بتنفیذ الخطة العالمیة للمالحة الجویة على الصعیدین الوطني واإلقلیمي   الهدف:
  ).ASBUsمنظومة الطیران(

  
 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة اتجالُمنجز/الن األنشطة الرئیسیة

توفیر الدعم للمجموعة اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ  -  ١
)PIRG نهامالتقاریر  تلّقي) و 

حزم من اختیار وحدات الحزمة صفر 
التحسینات في منظومة الطیران 

)ASBUs(  على المستوى اإلقلیمي
  وعقد اتفاقات بهذا الشأن

عقد اجتماع والقیام بمراجعة 
 إلقلیمیةالخطة ا

 ٢٠١٦الربع الرابع من عام 

تنظیم حلقات عمل یجري التركیز فیها على  -  ٢
تكنولوجیات محددة یرافقها ارتفاع محتمل 

 االستثمار لعائدات

تنظیم حلقة عمل بشأن المالحة 
 بنود)، و PBN( القائمة على األداء

 الحزمة صفر أخرى من

تنظیم حلقة عمل واحدة في 
 السنة

 ٢٠١٦م الربع الرابع من عا

إیجاد آلیات  بشأن الشركاءالتعاون مع الدول و  -  ٣
المالحة القائمة  تطبیقتنفیذ لمساعدة الدول على 

 غیرها من المتطلباتو  )PBNعلى األداء (

 إعداد تقریر حول تنفیذ الدول توفیر المساعدة للدول
إجراءات لما هو مقرر من 

المالحة القائمة على األداء 
)PBN(  

 ٢٠١٦ام الربع الرابع من ع

حزم تنفیذ قیاس وتحلیل المنافع المجنیة من  -  ٤
 )ASBUsالتحسینات في منظومة الطیران (

(أداة اإلیكاو لتقدیر الوفورات في المحروقات 
)IFSET(على سبیل المثال ،( 

إعداد تقریر بشأن الحد من  إعداد تقاریر بشأن األداء
انبعاثات ثاني أكسید الكربون 

)CO2( والتأخیر الذي ،
جم عن ذلك، والتكالیف ین

  التي تترتب علیه

 ٢٠١٦الربع الرابع من عام 

بشأن المالحة  ةالسنوی ةریر اإلقلیمیاإصدار التق -  ٥
 الجویة

 سنویاً  نشر التقریر إصدار تقریر بشأن المالحة الجویة

  
  أمن الطیران والتسهیالت  الهدف االستراتیجي

بصورة متسقة  ٩و ١٧الملحقین الواردة في  )SARPsلمعاییر والممارسات الموصى بها (ا تنفیذ  الهدف:
  وفعالة في اإلقلیم؛

تعزیز القدرات الخاصة بالمراقبة األمنیة لدى الدول التي تحتاج إلى تصحیح أوجه الخلل التي حددها 
  )؛USAPالبرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران (

  من اإلقلیميدعم المبادرات المتعلقة باأل معتعزیز أمن الطیران العالمي 
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 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة
في تنفیذ السیاسات المتعلقة  الدول مساعدة -  ١

 بأمن الطیران والتسهیالت في اإلقلیم
إعداد تقاریر بشأن المبادرات الحالیة 

المتعلقة بسیاسة أمن الطیران 
 والتسهیالت في اإلقلیم

المقرات  التقاریر إلى تقدیم
 الرئیسیة

 سنویاً 

دعم االنتقال إلى نهج الرصد المستمر  -  ٢
)CMA(  التابع للبرنامج العالمي لتدقیق أمن

 وتنفیذه في اإلقلیم )USAP( الطیران

أمن ألوضاع مة ئرصد األنشطة المال
  في كل دولةالطیران 

الوظائف االضطالع ب
(التدقیق الواجبة األداء 

 المشاركةو ؛ تنسیقالمسبق وال
متابعة أنشطة في التدقیق؛ و 
 )ةالتدقیق الالحق

 ةالسنوی األنشطةوفقًا لخطط 
نهج الرصد المستمر الخاصة ب

)CMA التابع للبرنامج (
العالمي لتدقیق أمن الطیران 

)USAP(  
، فضًال هاتوفیر دورات تدریبیة وندوات وتنسیق -  ٣

لدول بشأن القضایا إلى اعن تقدیم المساعدة 
ران والتسهیالت، وفقًا المتعلقة بأمن الطی

لخارطة الطریق اإلقلیمیة لتنفیذ إعالن أمن 
الطیران واستراتیجیة اإلیكاو الخاصة ببرنامج 

 )TRIPتحدید هویة المسافر (

دعم عمل مركز تدریب على أمن 
في الوقت  )ASTCالطیران (
  المناسب؛

  
ندوات إقلیمیة بشأن وثائق  تنظیم

)، MRTDsالسفر المقروءة آلیًا (
لوثائق ذات االستدالل البیومتري، وا

  وأمن الحدود

الدورات التدریبیة  استكمال
  بنجاح؛

  
  
  

 قلیمیةاإلندوات العقد 

 السنوي وفقًا للجدول الزمني
تدریب على أمن اللمركز 

  )ASTCالطیران (
  

وفقًا للجدول الزمني السنوي 
  لالجتماعات 

تمثیل اإلیكاو في االجتماعات المتعلقة بأمن  -  ٤
 والتسهیالت الطیران

 فيأولویات الدول واإلیكاو  إدراج
 السیاسات الخارجیة

في الوقت المناسب  اإلعراب
اإلیكاو في  شواغلعن 

 المنتدیات المعنیة

وفقًا للجدول الزمني للمنظمات 
 الدولیة األخرى

الحفاظ على شبكة من االتصاالت المهنیة في  -  ٥
 اإلقلیم

) ألمن الطیران PoCتحدیث شبكة (
  یمفي اإلقل

 ٢٠١٦من عام  الربع الرابع بانتظامالتحدیثات إجراء 

االستجابة بسرعة عند وقوع أحداث هامة قد  -  ٦
على االضطالع  الدول تحد من قدرة
 أمن الطیران ها في مجالبمسؤولیات

حسب االستجابات تقدیم  لدول في اإلقلیمل ةأولی ةتوفیر استجاب
كل على أساس ( االقتضاء

 حالة على حدة)

 اتع األزمفور وقو 

 التقاریر وتلّقيلفریق اإلقلیمي إلى االدعم  تقدیم -  ٧
 بشأن أمن الطیران والتسهیالت منه الواردة

عقد اجتماعات، وتنظیم حلقات عمل، 
 وٕاعداد مشاریع

 الفعالیاتالحضور في 
والمشاركة في إعداد 

 المشاریع

وفقًا للجدول السنوي 
 لالجتماعات

  
  لنقل الجويلتصادیة التنمیة االق  الهدف االستراتیجي

تنفیذ سیاسات اإلیكاو وٕارشاداتها من خالل التعاون مع المنظمات اإلقلیمیة وتعزیز االتصاالت  زیادة  الهدف:
  في اإلقلیم

  
 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة

سیاسات  اتّباعمساعدة الدول في اإلقلیم على  -  ١
المتعلقة بشؤون النقل الجوي، اإلیكاو وٕارشاداتها 

البیانات واإلحصاءات والمعلومات الخاصة  وتقدیم
 اإلیكاو إلىبها 

نشر سیاسات اإلیكاو وٕارشاداتها 
 وترویجها

ازدیاد عدد الدول التي تتبع 
سیاسات اإلیكاو، وتقدم إلیها 

 استماراتها اإلحصائیة

 ٢٠١٦الربع الرابع من عام 

ت اإلقلیمیة للطیران التعاون مع الهیئات/المنظما -  ٢
التي ر المدني لتحقیق أكبر قدر من أوجه التآز 

كفاءة المتسمة بالالمساعدة ب تزوید الدولضمن ت
 فعالیة من حیث التكلفةالو 

الضطالع بأنشطة تعاونیة مع 
 الهیئات والمنظمات اإلقلیمیة

وفقًا لالجتماع السنوي للهیئة  تحدید االحتیاجات في اإلقلیم
 اإلقلیمیة
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  حمایة البیئة  الهدف االستراتیجي

 تعزیز قدرة الدول في اإلقلیم على تنفیذ مبادرات اإلیكاو العالمیة المتعلقة بحمایة البیئة وبخطط عمل  الهدف:
  )CO2الدول بشأن األنشطة المتعلقة بالحد من انبعاثات ثاني أكسید الكربون (

  
 الهدف لرئیسیةمؤشرات األداء ا الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة

المساعدة في وضع  وتنفیذ خطط عمل الدول  -  ١
بشأن األنشطة المتعلقة بالحد من انبعاثات ثاني 

 ) في اإلقلیمCO2أكسید الكربون (

تنظیم ندوات إقلیمیة بشأن وضع 
 لخإتدابیر، العمل، وتنفیذ الخطط 

  قلیمیة؛اإلندوات العقد 
خطط الخاص بتقریر ال وتقدیم

لیم إلى عمل الدول في اإلق
 المقرات الرئیسیة

وفقًا للجدول الزمني لالجتماع 
 السنوي

أنشطة التوعیة البیئیة في في تنفیذ المساعدة  -  ٢
اإلقلیم، وتمثیل اإلیكاو في االجتماعات المتعلقة 

 بحمایة البیئة

أولویات الدول  یبرز تقدیم عرض
 اإلیكاوو 

في الوقت المناسب  اإلعراب
اإلیكاو في  شواغلعن 
 ات المعنیةالمنتدی

وفقًا للجدول الزمني للمنظمات 
 الدولیة األخرى

سیاسات  اتّباعمساعدة الدول في اإلقلیم على  -  ٣
 اإلیكاو وٕارشاداتها المتعلقة بحمایة البیئة

نشر سیاسات اإلیكاو وتوجیهاتها 
 وترویجها

التي تمتثل ازدیاد عدد الدول 
 لسیاسات اإلیكاو.

 ٢٠١٦الربع الرابع من عام 
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  إقلیم أمریكا الجنوبیة (لیما، بیرو)  موقع:ال
تقدیم المساعدة في تحقیق أهداف اإلیكاو، وتشجیع الدول المعتمد لدیها المكتب اإلقلیمي على تنفیذ   الهدف:

  سیاسات المنظمة وتوجیهاتها في میادین السالمة، والمالحة الجویة والنقل الجوي والتعاون الفني.
  ةالسالم  الهدف االستراتیجي

)، من SAMتعزیز سالمة الطیران في أنحاء المنطقة التي یشملها اعتماد إقلیم أمریكا الجنوبیة (  الهدف:
خالل إیفاد بعثات إلى الدول والتفاعل معها في إطار تطویر خطط العمل التصحیحیة إلزالة أوجه 

  الخلل في مراقبة السالمة الجویة.
  

 الهدف ت األداء الرئیسیةمؤشرا الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة
تحسین االمتثال المعاییر والممارسات  -  ١

) التي تعدها SARPs(الموصى بها 
اإلیكاو، وذلك من خالل تطبیق 

استراتیجیات التدخل القائمة عل الرصد 
 )CMOواإلشراف المستمرین (

تدریب المكاتب اإلقلیمیة على أنشطة 
) CMOالرصد واإلشراف المستمرین (

بعثات التحقق المنسقة  والمشاركة في
) وفي نهج ICVMsالتابعة لإلیكاو (
  )CSAالنظم الشامل (

٪ ١٠٠ستتم الموافقة على اعتبار 
قلیمیین في إقلیم من الموظفین اإل

أمریكا الجنوبیة (في التخصصات 
المتعلقة بالسالمة) مدققین في 

ف امجال الرصد واإلشر 
٪ ٥٠)، وCMOالمستمرین (

ستوى منهم مدققین في مجال م
  )TLsالسالمة المستهدف (

 ٢٠١٦الربع الرابع من عام 

المساعدة في تنفیذ نظم إدارة السالمة  -  ٢
)SMS وبرامج الدول الخاصة بالسالمة (
)SSP(  

توفیر التدریب للدول على النهوض 
بمستوى تحلیل الفجوات في برامجها 

) ونظام SSPالخاصة بالسالمة (
التحلیل المتكامل التجاهات السالمة 

  )iSTARSواإلبالغ (

التوصل إلى قیام ست دول بتنفیذ 
عملیات فعالة وتفاعلیة واستباقیة 

في برامجها الخاصة بالسالمة 
)SSPs(  

  ٢٠١٦الربع الرابع من عام 

مواصلة االرتقاء بمستوى اللوائح   تنفیذ نظام مراقبة فعال في مجال السالمة -  ٣
الخاصة بالطیران في أمریكا الالتینیة 

د اجتماعات ألفرقة الخبراء من خالل عق
التابعة لمكتب تراخیص الموظفین 

)PEL) وٕادارة النقل الجوي (AIR (
) وقسم المطارات OPSوقسم العملیات (

والطرق الجویة والمساعدات األرضیة 
)AGA) وقسم البضائع الخطرة (DG (

  )ANSوقسم خدمات المالحة الجویة (

الحد من نقص التنفیذ الفعال 
)LEIیم أمریكا الجنوبیة ) في إقل

  ٢٠١٦٪ بحلول عام ٢٠بنسبة 

  ٢٠١٦الربع الرابع من عام 

تنفیذ أنشطة لمنح تراخیص متعددة  -  ٤
الجنسیات لمقدمي الخدمات واالضطالع 

  بالمراقبة 

منح الترخیص المتعددة الجنسیات 
لمقدمي الخدمات واالضطالع بالمراقبة. 

واعتماد ست منظمات في مجال 
خیص لمطارین، الصیانة، ومنح التر 

وقیام ثالثة من مقدمي خدمات المالحة 
الجویة بإعداد تقاریر للمراقبة. وٕاجراء 

ثالث عملیات تفتیش لشهادات المشغلین 
) فیما یخص البضائع AOCsالجویین (
  الخطرة

الحد من نقص التنفیذ الفعال في 
إقلیم أمریكا الجنوبیة بحیث 

٪ فیما ٣٠ینخفض إلى نسبة 
٪ ٣٠وٕالى  )CE4( ةیخص شهاد

  )CE7فیما یخص شهادة (

  ٢٠١٦الربع الرابع من عام 

المساعدة في العملیات اإلعالمیة  -  ٥
  االستجابیة المتعلقة بالسالمة

عقد ندوة إقلیمیة عن التحقیق في 
  )AIGالحوادث ومنع وقوعها (

تخفیض نقص التنفیذ الفعال في 
إقلیم أمریكا الجنوبیة فیما یخص 

 التحقیق في الحوادث ومنع
  ٪١٠) بنسبة AIGوقوعها (

  ٢٠١٦الربع الرابع من عام 

المساعدة في عملیة اتخاذ القرارات  -  ٦
  الرفیعة المستوى من أجل تحسین السالمة

إعداد التقریر السنوي عن السالمة 
الخاص بالمجموعة اإلقلیمیة للسالمة 

الجویة في عموم أمریكا. وعقد 
اجتماعات للجنة التوجیهیة التنفیذیة 

للمجموعة اإلقلیمیة للسالمة  التابعة

تحقیق توجه نحو تخفیض أوجه 
الخلل في السالمة أثناء السیر 
على المدرج. والمحافظة على 

توجه نحو االنخفاض في فقدان 
) LOC-Iالسیطرة أثناء الطیران (

  ٢٠١٦الربع الرابع من عام 
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 الهدف ت األداء الرئیسیةمؤشرا الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة
الجویة في عموم أمریكا وللفریق 

اإلقلیمي لعموم أمریكا المعني بسالمة 
  الطیران

فوق التضاریس ومراقبة الطیران 
)CFIT(  

إدراج نظم الطائرات المساعدة في  -  ٧
الموجهة عن بعد في المجال الجوي غیر 

  المفصول

عقد ندوات إقلیمیة عن نظم الطائرات 
الموجهة عن بعد وٕادراج مواد تنظیمیة 

في أمریكا  نفي اللوائح الخاصة بالطیرا
دة من الالتینیة، كلما توافرت نسخ جدی

المعاییر والممارسات الموصى بها 
)SARPs بشأن نظام الطائرات (

  الموجهة عن بعد

أخصائیًا من الدول  ٣٠تمكین 
بحیث یكونوا قادرین تمامًا على 

التخطیط لإلدراج السل لنظم 
الطائرات الموجهة عن بعد في 
  المجال الجوي غیر المفصول

  ٢٠١٦الربع الرابع من عام 

ئ اإلقلیمیة الخاصة تنفیذ خطة الطوار  -  ٨
  بالرماد البركاني في إقلیم أمریكا الجنوبیة

تنفیذ خطة الطوارئ اإلقلیمیة الخاصة 
  بالرماد البركاني

٪ في الدول التي ١٠٠بلوغ نسبة 
اإلقلیمیة تنفذ خطة الطوارئ 

الخاصة بالرماد البركاني وٕاعداد 
خطط وطنیة للطوارئ الخاصة 

  بالرماد البركاني

  ٢٠١٦ن عام الربع الرابع م

  
  سعة شبكة المالحة الجویة وكفاءتها  الهدف االستراتیجي

  تعزیز نظام المالحة الجویة اإلقلیمي مع تحسین السالمة أو المحافظة علیها على األقل  الهدف:
  

 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة
تنفیذ عملیة االرتقاء إلى الحد األمثل في  -  ١

المسارات التي تحدد في إطار خدمات 
) (وحدات الحزمة ATSالحركة الجویة (

و  B0-10صفر من حزم التحسینات: 
B0-05 وB0-20( 

وضع خطة إقلیمیة لتنفیذ عملیة االرتقاء 
إلى الحد األمثل في المسارات التي تحدد 

في إطار خدمات الحركة الجویة 
)ATS وٕاعادة تصمیم منطقة المراقبة (

  )TMAة (النهائی

االرتقاء إلى الحد األمثل في 
المسارات الجویة اإلقلیمیة 

)٦٠.(٪  
عدد الدول التي تنفذ المسارات 
المحسنة والمالحة القائمة على 

)/عملیات النزول PBNاألداء (
)/عملیات CTOالمستمر (

  )١٤) (CCOالصعود المستمر (

الربع -الربع األول
 ٢٠١٦-٢٠١٤الرابع/

حد األمثل في إجراءات تنفیذ عملیة بلوغ ال -  ٢
من الحزمة صفر  B0-65االقتراب (الوحدة 

 من حزم التحسینات)

تنفیذ نظام االقتراب المقترن بالتوجیه 
العمودي والقائم على المالحة العمودیة 

  البارومتریة

٪ من المطارات ١٠٠بلوغ نسبة 
الدولیة التي تحتوي مدارجها على 

أجهزة خاصة بنظام االقتراب 
لتوجیه العمودي والقائم المقترن با

على المالحة العمودیة 
  البارومتریة

 ٢٠١٦الربع الرابع من عام 

) ATFMتنفیذ إدارة تدفق الحركة الجویة ( -  ٣
 B0-35في إقلیم أمریكا الجنوبیة (الوحدة 

 من الحزمة صفر من حزم التحسینات)

تزود الدول في وحدة معنیة بإدارة تدفق 
  الحركة الجویة.

ة للدول التي تنفذ النسبة المئوی
إدارة تدفق الحركة الجویة 

)ATFM) (٦٠(٪  

  ٢٠١٦الربع الرابع من عام 

تنفیذ الشبكة اإلقلیمیة التصاالت الطیران  -  ٤
القائمة على بروتوكول اإلنترنت 

)ATN/PS الوحدتان) (B0-25 وB0-30 
  من الحزمة صفر من حزم التحسینات)

ران الثابتة توافر خدمة الطی  تنفیذ الشبكات اإلقلیمیة.
اإلقلیمیة في كل دولة من الدول 

  ٪)١٠٠المعنیة (

  ٢٠١٦الربع الرابع من عام 

األرضیة من -تنفیذ التطبیقات األرضیة -  ٥
شبكة اتصاالت الطیران (نظام معالجة 

)، AMHSرسائل خدمات الحركة الجویة (
ودارات االتصال الخاصة بالبیانات 

المشتركة بین تجهیزات خدمات الحركة 
من  B0-25)) (الوحدة AIDCیة (الجو 

  الحزمة صفر من حزم التحسینات)

إعداد وثائق تتضمن مبادئ توجیهیة 
  للتنفیذ على الصعید اإلقلیمي. 

عدد الروابط البینیة المنفذة بین 
نظام معالجة رسائل خدمات 

ودارات االتصال الحركة الجویة 
الخاصة بالبیانات المشتركة بین 

لجویة تجهیزات خدمات الحركة ا
)AIDC) (٣٠(  

  ٢٠١٦الربع الرابع من عام 
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 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة
تنفیذ ربط البیانات بین الجو واألرض  -  ٦

من الحزمة صفر من حزم  B0-40(الوحدة 
  التحسینات)

تنفیذ المبادئ التوجیهیة اإلقلیمیة فیما 
یخص االتصال بین المراقب والطیار 

) في CPTLCعبر وصلة البیانات (
  إطار االستطالع التابع التلقائي

 )ADS-C في منطقة المحیط (
األطلنطي والمناطق النائیة. وتنفیذ نظام 

D-ATIS  ونظامD-VOLMET  

النسبة المئویة ألقالیم معلومات 
الطیران في المحیط األطلنطي 
التي تنفذ االتصال بین المراقب 

والطیار عبر وصلة البیانات 
)CPTLC في إطار (

االستطالع التابع التلقائي 
)ADS-C) (٦٠.(٪  

 D-ATISعدد ما ینفذ من نظام 
  D-VOLMET  ونظام

  ٢٠١٦بع الرابع من عام ر ال

تنفیذ تبادل البیانات في إطار خطة المراقبة  -  ٧
والرحالت الجویة بین مراكز التحكم 

من  B0-84بالمناطق المتجاورة (الوحدة 
  الحزمة صفر من حزم التحسینات)

تنفیذ تبادل البیانات في إطار الخطة 
  لمراقبة والرحالت الجویة. اإلقلیمیة ل

عدد عملیات تنفیذ تبادل البیانات 
في إطار خطة المراقبة والرحالت 

  )٦الجویة (

  ٢٠١٦الربع الرابع من عام 

تنفیذ نظام المراقبة الجدید (إذاعة  -  ٨
) ATS-Bاالستطالع التابع التلقائي (
من  B0-84وتعددیة األطراف) (الوحدة 

  الحزمة صفر من حزم التحسینات)

إصدار مبادئ توجیهیة إقلیمیة خاصة 
بالتنفیذ. وتنفیذ نظام إذاعة االستطالع 

) وتعددیة ATS-Bالتابع التلقائي (
  األطراف.

إذاعة عدد ما ینفذ من نظم 
االستطالع التابع التلقائي 

)ATS-B وتعددیة األطراف (
)١٥(   

  ٢٠١٦الربع الرابع من عام 

المساعدة في اختیار الترددات، وتحدیث  -  ٩
اعدة البیانات اإلقلیمیة، وحل مشكلة ق

التداخل الضار بین الترددات والموقف في 
المؤتمر العالمي لالتصاالت الرادیویة التابع 

  )ITU-WRCلالتحاد الدولي لالتصاالت (

اختیار الترددات وتحدیث قاعدة البیانات 
  اإلقلیمیة الخاصة بالترددات.

الربع -الربع األول  وظیفة أساسیة
  ٢٠١٦-٢٠١٤الرابع/

  تنفیذ الترخیص للمطارات (الوحدة - ١٠
 B0-80  من الحزمة صفر من حزم

  التحسینات)

النسبة المئویة للمطارات التي   منح التراخیص للمطارات.
تمنح تراخیص في إطار التخطیط 

  ٪)٣٠التشغیلي للمطارات (

  ٢٠١٦الربع الرابع من عام 

) التابعة QMSتنفیذ نظم إدارة النوعیة ( - ١١
) (الوحدة AIMعلومات الطیران (إلدارة م
B0-30  من الحزمة صفر من حزم

  التحسینات)

تنفیذ منح التراخیص في إطار نظم إدارة 
) التابعة إلدارة معلومات QMSالنوعیة (
  )AIMالطیران (

النسبة المئویة لما ینفذ من نظم 
) التابعة QMSإدارة النوعیة (

) AIMإلدارة معلومات الطیران (
)١٠٠(٪  

  ٢٠١٦الرابع من عام الربع 

) التابع QMSتنفیذ نظام إدارة النوعیة ( - ١٢
  ) (الوحدة METلقسم األرصاد الجویة (

B0-105  من الحزمة صفر من حزم
  التحسینات)

) التابعة QMSتنفیذ نظم إدارة النوعیة (
  )METلقسم األرصاد الجویة (

٪ من تجهیزات خدمات ١٠٠قیام 
) METقسم األرصاد الجویة (

) QMSظم إدارة النوعیة (بتنفیذ ن
التابعة لقسم األرصاد الجویة 

)MET ومنح التراخیص لنسبة (
  ٪ منها٩٠

  ٢٠١٦الربع الرابع من عام 

تعزیز ما هو قائم في مجال توفیر خدمات  - ١٣
األرصاد الجویة لدعم عملیة اتخاذ القرارات 
االستراتیجیة والتكتیكیة التمهیدیة والتكتیكیة 

  الوحدة  التنفیذیة (بما في ذلك
B0-105  من الحزمة صفر من حزم

  التحسینات)

تمكین تجهیزات خدمات قسم األرصاد 
الجویة من الحصول على ما یقدمه قسم 

سهیالت ت) من METاألرصاد الجویة (
  لتوفیر الخدمات في هذا المجال

بیانات األحوال الجویة المستمدة 
من الرادارات واألقمار الصناعیة؛ 

تابعة لقسم والمحطات اآللیة ال
)، METاألرصاد الجویة (

وأجهزة مجال الرؤیة على 
  المدارج، إلخ.

  ٢٠١٦الربع الرابع من عام 

  
  أمن الطیران والتسهیالت  الهدف االستراتیجي

 ١٧ق ح) في الملSARPsضمان االتساق والفعالیة في تنفیذ المعاییر والممارسات الموصى بها (  :الهدف
  في اإلقلیم؛ ٩والملحق 

ز قدرات المراقبة األمنیة لدى الدول التي تحتاج إلى تصحیح أوجه الخلل التي تم تحدیدها في تعزی
  )؛USAP-CMAإطار نهج الرصد المستمر التابع للبرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران (

  تعزیز أمن الطیران على المستوى العالمي مع توفیر الدعم للمبادرات اإلقلیمیة الخاصة باألمن



  إقلیم أمریكا الجنوبیة – لمكاتب اإلقلیمیةا
 

98 

 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج شطة الرئیسیةاألن
مساعدة الدول في تنفیذ السیاسات  -  ١

الخاصة بأمن الطیران والتسهیالت في 
 اإلقلیم

إعداد تقاریر عن المبادرات الراهنة فیما 
یخص سیاسات أمن الطیران 

  والتسهیالت في إقلیم أمریكا الجنوبیة 

ى إصدار التقاریر وٕارسالها إل
 المقر الرئیسي

 سنویاً 

تنفیذ برامج الدول لتحسین أمن الطیران  -  ٢
في الدول التي تعاني من نقص شدید في 

 التنفیذ الفعال

) CAPتنفیذ خطط العمل التصحیحیة (
وال سیما الشواغل األمنیة المهمة 

)SSeCsالتي تم تحدیدها (  

تخفیض نقص التنفیذ الفعال 
)LEI في هذه الدول المختارة (

  ٪٣٥نسبة إلى 

 ٢٠١٦الربع الرابع من عام 

دعم االنتقال إلى نهج الرصد المستمر  -  ٣
التابع للبرنامج العالمي لتدقیق أمن 

) وتنفیذ هذا USAP-CMAالطیران (
 في اإلقلیم النهج

تدریب المسؤولین اإلقلیمیین عن أمن 
الطیران وٕاعادة منح الترخیص لمدققي 
البرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران 

)USAPفي اإلقلیم (  

تنفیذ ستة أنشطة دولیة في مجال 
نهج الرصد المستمر التابع 

للبرنامج العالمي لتدقیق أمن 
  الطیران 

)USAP-CMA(  في إقلیم
  أمریكا الجنوبیة 

وفقًا لخطط األنشطة السنویة 
الخاصة بنهج الرصد 

) التابع CMAالمستمر (
للبرنامج العالمي لتدقیق أمن 

 )USAPالطیران (

تنظیم اجتماعات ودورات دراسیة وندوات   تنفیذ اإلعالن الخاص بأمن الطیران -  ٤
إقلیمیة منتظمة سنویة فیما یخص أمن 
الطیران والتسهیالت، وتوفیر المساعدة 

  في قضایا أمن الطیران والتسهیالت

خبیر من  ٦٠٠إنجاز تدریب 
مختلف الدول في اإلقلیم، وتنظیم 

دورات دراسیة وندوات عن أمن 
  طیرانال
  

وفقًا للجدول الزمني السنوي 
لالجتماعات والتدریب 

  والمساعدة

الحفاظ على شبكة من العالقات المهنیة  -  ٥
  في اإلقلیم

تحدیث شبكة جهات االتصال المعنیة 
  بأمن الطیران في اإلقلیم

  ٢٠١٦الربع الرابع من عام   تحدیث قاعدة البیانات

إعداد وثیقة السفر اإللكترونیة المقروءة  -  ٦
  )e-MRTTیًا (آل

عقد ندوات إقلیمیة بشأن وثائق السفر 
) والمتسمة MRTTsالمقروءة آلیًا (

  بیومتريبخاصیة االستدالل ال

٪ فیما یخص دول ٧٠بلوغ نسبة 
اإلقلیم التي تمت مساعدتها في 

  هذا المجال

وفقًا للجدول السنوي 
  لالجتماعات

الحفاظ على نوعیة مراكز التدریب على  -  ٧
  )ASTCsأمن الطیران (

دعم الشبكة القائمة لمراكز التدریب على 
) في الوقت ASTCsأمن الطیران (

المناسب بوصفها جهة تنسیق وٕاجراء 
  عملیات تقییم في هذا المجال

إجراء ست عملیات تقییم لمراكز 
التدریب على أمن الطیران 

)ASTCs(  

وفقًا للجدول الزمني لدورات 
التدریبیة التي ینظمها مركز 

ى أمن الطیران التدریب عل
)ASTCوللتقییم السنوي (  

دعم ترتیبات اإلیكاو التعاونیة لمنع  -  ٨
انتشار األمراض الساریة من خالل السفر 

وٕاعداد تقریر  –) CAPSCAالجویة (
األمریكتین بشأن خطط الدول الخاصة 

  بطوارئ المطارات

اتخاذ تدابیر لتفادي انتشار األمراض 
  الساریة 

ذ خطط ٪ في تنفی١٠٠بلوغ نسبة 
الطوارئ الخاصة بالمطارات 

  الدولیة

  ٢٠١٦الربع الرابع من عام 

  
  التنمیة االقتصادیة للنقل الجوي  الهدف االستراتیجي

رفع مستوى تنفیذ سیاسات اإلیكاو وٕارشاداتها من خالل التعاون مع المنظمات اإلقلیمیة   الهدف:
  وتعزیز االتصال في اإلقلیم

  
 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الناتجالُمنجز/ األنشطة الرئیسیة

مساعدة الدول في اإلقلیم في متابعة  -  ١
سیاسات اإلیكاو وٕارشاداتها المتعلقة 
بشؤون النقل الجوي وتقدیم البیانات 
 واإلحصاءات والمعلومات إلى اإلیكاو

زیادة عدد الدول التي تتبع   توسیع وترویج السیاسات واإلرشادات
سیاسات اإلیكاو وعدد 

 ستمارات اإلحصائیة المقدمة اال

 ٢٠١٦الربع الرابع من عام 

التعاون مع الهیئات والمنظمات اإلقلیمیة  -  ٢
للطیران المدني من أجل االرتقاء بأوجه 

التآزر التي تضمن تقدیم المساعدة 
المتسمة بالكفاءة والفعالة من حیث التكلفة 

 إلى الدول

تنفیذ أنشطة تعاونیة مع الهیئات 
  قلیمیةوالمنظمات اإل

وفقًا لالجتماع السنوي للهیئة   تحدید االحتیاجات في اإلقلیم
 اإلقلیمیة
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  حمایة البیئة  الهدف االستراتیجي
تعزیز قدرات الدول في اإلقلیم على تنفیذ مبادرات اإلیكاو العالمیة المتعلقة بحمایة البیئة وخطط العمل   الهدف:

  )CO2بعاثات ثاني أكسید الكربون (الخاصة بالدول والمتعلقة بأنشطة الحد من ان
  

 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة
المساعدة في إعداد وتنفیذ خطط العمل الخاصة بالدول  -  ١

والمتعلقة بأنشطة الحد من انبعاثات ثاني أكسید 
 ) في اإلقلیمCO2الكربون (

عقد ندوات إقلیمیة عن إعداد 
یذ التدابیر، خطط العمل وتنف

  إلخ. 

تنفیذ خطط العمل الخاصة 
 بست دول 

وفقًا للجدول السنوي 
 لالجتماعات

المساعدة على تنفیذ أنشطة التوعیة البیئیة في اإلقلیم  -  ٢
 وتمثیل اإلیكاو في االجتماعات المتعلقة بحمایة البیئة

تقدیم عرض یبرز أولویات 
  الدول واإلیكاو

اإلعراب في الوقت المناسب 
غل اإلیكاو في عن شوا

  المنتدیات المالئمة

وفقًا للجداول الزمنیة 
 للمنظمات الدولیة األخرى

المساعدة في االمتثال للمعاییر والممارسات الموصى  -  ٣
واتباع سیاسات اإلیكاو وٕارشاداتها  ١٦بها في المحلق 

 المتعلقة بحمایة البیئة

نشر وترویج السیاسات 
 واإلرشادات

ثل زیادة عدد الدول التي تمت
للمعاییر والممارسات 

) في SARPsالموصى بها (
  ١٦الملحق 

  

  ٢٠١٦الربع الرابع من عام 



  إقلیم أفریقیا الغربیة والوسطى – لمكاتب اإلقلیمیةا
 

100 

  ) (داكار، السنغال)WACAF(  إقلیم أفریقیا الغربیة والوسطى  الموقع:
تقدیم المساعدة في تحقیق أهداف اإلیكاو، وتشجیع الدول المعتمد لدیها المكتب اإلقلیمي على تنفیذ   الهدف:

  .منظمة وتوجیهاتها في میادین السالمة والمالحة الجویة والنقل الجوي والتعاون الفنيسیاسات ال
  

  الهدف االستراتیجي
  

  السالمة
تعزیز سالمة الطیران في أنحاء المنطقة التي یشملها اعتماد إقلیم أفریقیا الغربیة   الهدف:

ي إطار تطویر خطط )، من خالل إیفاد بعثات إلى الدول والتفاعل معها فWACAFوالوسطى(
  العمل التصحیحیة إلزالة أوجه الخلل في مراقبة السالمة الجویة.

  
 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة

مساعدة الدول في تنفیذ خطط العمل التي  -  ١
وافقت علیها اإلیكاو نتیجة للبعثات التي قام 

 لیمي.بها فریق السالمة التابع للمكتب اإلق

تحسین المراقبة الفعالة لشؤون 
  السالمة لدى الدول

إزالة الشواغل البارزة بخصوص السالمة 
)SSCsفي دولتین؛ ( 

إزالة أي شواغل بارزة جدیدة بخصوص 
شهرًا في فترة  ١٢السالمة خالل فترة 
 السنوات الثالث؛

٪ ٦٠تحسین التنفیذ الفعال بحیث یصل إلى 
 في ست دول؛

٪ ٦٠فعال بحیث یصل إلى تحسین التنفیذ ال
 في سبع دول إضافیة.

٢٠١٤  
  

٢٠١٦  
  
  

٢٠١٥  
  

٢٠١٦ 

دعم الدول في جهودها الرامیة إلى بناء  -  ٢
القدرات في مجال مراقبة السالمة من خالل 

توفیر دورات تدریبیة للمفتشین الحكومیین 
  )GSIsالمعنیین بالسالمة (

توافر المفتشین المؤهلین في 
  مجال مراقبة السالمة 

افقة اإلیكاو على مركز واحد لتدریب مو 
المفتشین الحكومیین المعنیین بالسالمة 

)GSIs في إقلیم أفریقیا الغربیة والوسطى (
)WACAF( 

مفتشًا مدربًا ومؤهًال تحت تصرف  ٢٠ وضع
الدول والمنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة 

ومخطط المفتشیة  )RSOOsالجویة (
ریقیا والمحیط التعاونیة التابعة إلقلیم أف

  )AFI-CISالهندي (

٢٠١٤  
  
  
  

٢٠١٦  

تقدیم المساعدة عند الضرورة للمجموعة  -  ٣
اإلقلیمیة للسالمة الجویة التابعة إلقلیم أفریقیا 

) ولهیئاتها RASG-AFIوالمحیط الهندي (
  المساهمة في تحسین أمن الطیران

إنشاء أفرقة معنیة بسالمة 
  المدارج في المطارات الدولیة 

فریقًا معنیًا بسالمة المدارج في  ٢٤ إنشاء
 دولة ربع وعشرینمطارًا دولیًا تابعًا أل ٢٤

الوقائع/الحوادث المتعلقة بأمن  تخفیض
 ٪٥٠المدارج بنسبة 

٪ في ٢٥تخفیض إضافي بنسبة  تحقیق
  الوقائع/الحوادث المتعلقة بسالمة المدارج

٢٠١٤  
  

٢٠١٥  
  

٢٠١٦  

تیسیر تحقیق مطلب اتحاد النقل الجوي  -  ٤
)IATA فیما یخص منح الترخیص للخطوط (

الجویة التابعة إلقلیم أفریقیا الغربیة والوسطى 
)WACAFحسب الدول (  

تحسین االمتثال لتدقیق 
السالمة التشغیلیة في تشغیل 

الرحالت الجویة في إقلیم 
أفریقیا الغربیة والوسطى  

)WACAF(  

عدد الدول في إقلیم أفریقیا الغربیة والوسطى 
)WACAFتي تتطلب تدقیق السالمة ) ال

 التشغیلیة 
عدد الخطوط الجویة المسجلة في مجال 
تدقیق السالمة التشغیلیة في إقلیم أفریقیا 

  )WACAFالغربیة والوسطى (

٢٠١٦  
  
  

٢٠١٦  

مساعدة الدول في تنفیذ برامجها الخاصة  -  ٥
بالسالمة مع ما یقترن بذلك من تنفیذ لنظم 

  ) حسب المشغلینSMSإدارة السالمة (

توفیر التدریب فیما یخص 
برامج الدول الخاصة بالسالمة 

)SSPs ونظم إدارة السالمة (
)SMS من خالل عقد (

  ندوات/حلقات عمل 

امتثال خمس دول لمتطلبات برنامج الدولة 
 )SSPالخاص بالسالمة (

امتثال عشرة مشغلین (من الخطوط الجویة 
والمطارات ومقدمي خدمات المالحة الجویة) 

 )SMSنظم إدارة السالمة (لمتطلبات 
امتثال خمس دول إضافیة لمتطلبات برنامج 

)، مع اقتران SSPالدولة الخاص بالسالمة (
  ذلك بعشر مشغلین إضافیین

٢٠١٥  
  

٢٠١٥  
  
  

٢٠١٦  
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 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة
مساعدة الدول في تنفیذ نظم إدارة النوعیة  -  ٦

)QMS التابعة لقسم األرصاد الجویة (
)MET) وٕادارة معلومات الطیران (AIM(  

یذ نظم إدارة النوعیة تنف
)QMS وتوفیر التدریب من (

  خالل عقد ندوات/حلقات عمل

تنفیذ نظم إدارة النوعیة التابعة لقسم األرصاد 
) امتثاًال لمعاییر MET QMSالجویة (

) في ISOالمنظمة الدولیة للتوحید القیاسي (
 دولة ١٧

تنفیذ نظم إدارة النوعیة التابعة إلدارة 
) امتثاًال AIM QMS( الطیرانمعلومات 

لمعاییر المنظمة الدولیة للتوحید القیاسي 
)ISO دولة ١٥) في  

٢٠١٦  
  
  
  

٢٠١٦  

مساعدة الدول/مقدمي خدمات المالحة الجویة  -  ٧
  على إعداد خطط طوارئ إلدارة الحركة الجویة

وضع خطط طوارئ إقلیمیة 
  ووطنیة إلدارة الحركة الجویة

إعداد خطتي طوارئ اثنتین لتقدیمهما إلى 
  المجلس للموافقة علیهما في كل سنة

٢٠١٦  

 
  سعة شبكة المالحة الجویة وكفاءتها  الهدف االستراتیجي

  االرتقاء بمستوى  أداء نظام المالحة الجویة  الهدف:
  

 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة
دعم المجموعة اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ  -  ١

لیم أفریقیا والمحیط الهندي وتلقي التابعة إلق
هیئاتها المساهمة ، إضافة إلى التقاریر منها

 في العالقات مع الجهات المعنیة

اختیار وحدات الحزمة صفر 
من حزم التحسینات في 

) ASPUsمنظومة الطیران (
وعقد االتفاقات بشأنها على 

  الصعید اإلقلیمي

رفع مستوى التنفیذ لجمیع وحدات الحزمة 
  صفر:

 ٪ من الدول٧٥لدى  •
  ٪ من الدول٩٠لدى  •

  
الربع األول من عام 

٢٠١٤  
الربع الرابع من عام 

٢٠١٤ 
مساعدة الدول في تنفیذ المالحة القائمة على  -  ٢

) أثناء الرحالت الجویة مع PBNاألداء (
التركیز على العملیات الخاصة بمنطقة 

  المحطات الجویة 

عقد حلقة عمل بشأن المالحة 
داء القائمة على األ

)PBN عملیات الصعود/(
)/ عملیات CCOالمستمر (

 )CTOالنزول المستمر (
عقد حلقات عمل بشأن الحزمة 

  صفر

زیادة عدد المطارات التي تنشر إجراءاتها 
الخاصة بالمالحة القائمة على األداء 

)PBN خمسة في كل عام :(  

٢٠١٦  

دعم تنفیذ البنى األساسیة المالئمة في مجال  -  ٣
العملیات المتسمة بالسالمة  الطیران لتعزیز

والكفاءة (مثًال دارات االتصال الخاصة 
بالبیانات المشتركة بین تجهیزات خدمات 

)، واالتصاالت AITCالحركة الجویة (
الخاصة بربط البیانات المستمدة من األقمار 

  الصناعیة، إلخ)

تنفیذ البنى األساسیة المطلوبة 
في إطار خطة إقلیم أفریقیا 

  هنديوالمحیط ال

تقییم شبكة إقلیم أفریقیا والمحیط الهندي 
)AFISNET( 

زیادة عملیة تنفیذ واحدة لالتصال بین 
المراقب والطیار عبر وصلة البیانات 

)CPDLC التي یقوم بها إقلیم معلومات (
  الطیران

٢٠١٥  
  

٢٠١٦  

مساعدة الدول في عملیة االنتقال إلى خدمات  -  ٤
ومات معلومات الطیران التابعة إلدارة معل

  )AIS-AIMالطیران (

تنفیذ إدارة معلومات الطیران 
)AIM(  

 ١٥إعداد خطط انتقال وطنیة متوافقة في 
  دولة

٢٠١٦  

دعم الدول في تحدید األدوات المالئمة  -  ٥
للمراقبة استنادًا إلى كثافة الحركة الجویة وبما 

یتماشى مع استنتاجات المجموعة اإلقلیمیة 
محیط الهندي للتخطیط والتنفیذ ألفریقیا وال

)APIRG(  

تعدیل الجانب المتعلق بالمراقبة 
في خطة إقلیم أفریقیا والمحیط 

  )AFIالهندي (

إنجاز تعدیل الجانب الخاص بالمراقبة في 
  )AFIخطة إقلیم أفریقیا والمحیط الهندي (

٢٠١٥  

ترویج مواقف اإلیكاو المتعلقة بترددات  -  ٦
الطیران لدى الجهات المعنیة اإلقلیمیة 

ة الدول في االستعداد للمؤتمر العالمي لمساعد
) التابع لالتحاد WRCلالتصاالت الرادیویة (
  )ITالدولي لالتصاالت (

عدد مواقف اإلیكاو التي یتم ترویجها والتي   تأمین موقف اإلیكاو
تحظى بدعم المؤتمر العالمي لالتصاالت 

  )WRCالرادیویة (

٢٠١٥  
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 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة
 إعداد خطة إقلیم أفریقیا والمحیط الهندي -  ٧

)AFI لالنتقال إلى استخدام لغة الترمیز (
)، ومساعدة الدول في تنفیذ XMLالموسعة (

التبادل الرقمي لمعلومات األرصاد الجویة 
) وبیانات إدارة OPMATالتشغیلیة (

) وتحدیث البنى AIMمعلومات الطیران (
  )AFSاألساسیة لخدمة الطیران الثابتة (

إعداد خطة االنتقال باستخدام 
) XMLرمیز الموسعة (لغة الت

وتنفیذ نموذج تبادل المعلومات 
الخاصة باألرصاد الجویة 

)IWXXM بعنصریه (
)FIXIM)و (AIXM في (

  قاعدة البیانات المرجعیة

تنفیذ نموذج واحد لتبادل المعلومات الخاصة 
) بعنصریه IWXXMباألرصاد الجویة (

FIXIM  وAIXIM  في قاعدة البیانات
  المرجعیة

٢٠١٦  

الدول التي تقدم خدمات مكاتب  مساعدة -  ٨
مراقبة األحوال الجویة في تنفیذ تقاریر 

  الظواهر الجویة الخطیرة

تحسین توافر تقاریر الظواهر 
  الجویة الخطیرة

التزام ثمان دول من تسعة بالتزاماتها الخاصة 
  بتقدیم تقاریر الظواهر الجویة الخطیرة 

٢٠١٦  

مساعدة الدول في الحصول على تراخیص  -  ٩
  طاراتالم

زیادة عدد الدول التي تحصل 
  على تراخیص لمطاراتها

  ٢٠١٦  حصول ثالثة مطارات دولیة على تراخیص

  
  أمن الطیران والتسهیالت  الهدف االستراتیجي

 ٩) في المحلق SARPsضمان االتساق والفعالیة في تنفیذ المعاییر والممارسات الموصى بها (  الهدف:
  في اإلقلیم؛ ١٧والملحق 

قدرات المراقبة األمنیة لدى الدول التي تحتاج إلى تصحیح أوجه الخلل التي تم تحدیدها في تعزیز 
  )؛USAPلبرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران (اإطار 

  تعزیز أمن الطیران على المستوى العالمي مع توفیر الدعم للمبادرات اإلقلیمیة الخاصة باألمن
أمن الطیران بغیة تقلیص عدد أفعال التدخل غیر القانوني زیادة عدد الموظفین المؤهلین في مجال 
  في اإلقلیم أو القضاء على هذه األفعال

  
 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة

مساعدة الدول في تنفیذ السیاسات الخاصة  -  ١
بأمن الطیران والتسهیالت في اإلقلیم، من 

باستخدام شبكة  خالل توفیر التدریب الالزم
 )ASTCمركز التدریب على أمن الطیران (

زیادة عدد الموظفین المؤهلین 
في مجال أمن الطیران في دول 

إقلیم أفریقیا الغربیة والوسطى 
)WACAF(  

متدربًا مؤهًال (مفتشون،  ١٥٠
  ومحققون، إلخ)

وفقًا للجدول السنوي لمركز 
التدریب على أمن الطیران 

)ASTC( 

إعداد وتنفیذ خطط العمل  دعم الدول في -  ٢
التصحیحیة التابعة للبرنامج العالمي لتدقیق 

 )USAPأمن الطیران (

تحسین امتثال الدول لمتطلبات 
  أمن الطیران

إزالة القلق األمني البالغ في دولتین 
  معنیتین

في الدول األولى بحلول 
  ٢٠١٤الربع الثالث من عام 

وفي الدولة الثانیة بحلول 
 ٢٠١٤عام  الربع الرابع من

رهنًا بتحسین األمن الوطني 
 في جمهوریة أفریقیا الوسطى

إجراء دراسات استقصائیة ألمن الطیران في  -  ٣
) SIPالدول وٕاعداد خطط الدول التحسینیة (

 من أجل تنفیذها

إنشاء نظام متین ومستدام 
  ألمن الطیران في الدول

تنفیذ خطتین تحسینیتین في دولتین 
لغربیة والوسطى من دول إقلیم أفریقیا ا

)WACAF(  

األولى بحلول الربع األول 
  ٢٠١٤من عام 

والثانیة بحلول الربع الرابع 
  ٢٠١٤من عام 

دعم المنظمات اإلقلیمیة من خالل تقدیم  -  ٤
إسهام في الشؤون المتعلقة باألمن (عقد ندوة 

إقلیمیة عن نظم الدفاع الجوي التي یقدر على 
قتي حملها البشر، ومراقبة الحدود في منط

  الساحل والمغرب العربي)

مع الجماعة  ات إقلیمیةعقد ندو 
االقتصادیة لدول غرب أفریقیا 

)UCOWAS واللجنة (
األفریقیة للطیران المدني 

)AFCAC(؛  
إدراج أولویات الدول واإلیكاو 

في الندوات التي تعقد مع 
المنظمات األخرى بشأن 

  السیاسات الخارجیة؛

  عقد ندوتین؛
  

ت المناسب عما یشغل التعبیر في الوق
المنتدیات المالئمة لطرح في اإلیكاو 

إمكانیة تخفیض مخاطر ارتكاب أفعال 
  التدخل غیر القانوني في اإلقلیم 

  
  

وفقًا للجدول السنوي 
 ولالجدللالجتماعات و 

لمنظمات الدولیة ل الزمنیة
  األخرى 
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  التنمیة االقتصادیة للنقل الجوي  الهدف االستراتیجي
رتقاء بتنفیذ سیاسات اإلیكاو وٕارشاداتها من خالل التعاون مع المنظمات اإلقلیمیة ورفع اال  الهدف:

  مستوى االتصال في اإلقلیم
  

 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة
مساعدة الدول في اتباع سیاسات اإلیكاو  -  ١

 وٕارشاداتها المتعلقة بشؤون النقل الجوي
السیاسات واإلرشادات  نشر وترویج

وقیام الدول بتوفیر البیانات 
  واإلحصاءات والمعلومات.

زیادة عدد الدول التي تتبع 
سیاسات اإلیكاو وتقدم استمارات 

 اإلحصاءات الكاملة

 ٢٠١٦الربع الرابع من عام 

  حمایة البیئة  الهدف االستراتیجي
ت اإلیكاو الخاصة بحمایة البیئة على تعزیز قدرات الدول في اإلقلیم على تنفیذ مبادرا  الهدف:

المستوى العالمي وتنفیذ خطط العمل الخاصة بالدول والمتعلقة بأنشطة الحد من انبعاثات 
  )CO2ثاني أكسید الكربون (

  
 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة

تنفیذ خطط العمل و  وضع المساعدة على -  ١
متعلقة بأنشطة الحد من الخاصة بالدول وال

) في CO2انبعاثات ثاني أكسید الكربون (
 اإلقلیم

ندوات إقلیمیة خاصة بوضع خطط 
  ، إلخ.وقیاس التنفیذالعمل 

قلیمیة اإل الندوات اإلقلیمیةعقد 
وٕاصدار التقریر الخاص بخطط 

وتقدیمه  اإلقلیمعمل الدول في 
 إلى المقر الرئیسي

وفقًا لجدول االجتماعات 
 السنوي

قلیمیة وٕاصدار اإل الندواتعقد   إقلیمیة ندوات زیادة وعي الدول بأنواع الوقود البدیلة -  ٢
التقریر الخاص بخطط عمل 
الدول في اإلقلیم وتقدیمه إلى 

  المقر الرئیسي

عن أنواع الوقود  ندوة عقد
 ٢٠١٤البدیلة في عام 

مساعدة الدول في اإلقلیم على اكتساب المعارف  -  ٣
دام أداة اإلیكاو لتقدیر والمهارات بشأن استخ

  )IFSETالوفورات في المحروقات (

ندوة إقلیمیة عن استخدام أداة 
اإلیكاو في تقدیر الوفورات في 

  )IFSETالمحروقات (

زیادة االستخدام الفعال ألداة 
اإلیكاو لتقدیر وفورات المحروقات 

)IFSET وزیادة الدقة في (
التقاریر التي تقدمها الدول 

لمالحة الجویة ومقدمو خدمات ا
والمستخدمون والمنظمون وغیرهم 

  من الجهات المعنیة بالطیران

وفقًا لجدول االجتماعات 
  السنوي

مساعدة الدول في إعداد التقاریر عن المنافع  -  ٤
البیئیة الناجمة عن التحسینات التشغیلیة وتقدیم 

هذه التقاریر إلى اإلیكاو على أساس فصلي 
  ا في اإلقلیمباستخدام اآللیات المتفق علیه

ضمان مشاركة الدول عن طریق 
فریق العمل المعني بإعداد شبكة 
المسارات الجویة للمالحة القائمة 

) والتابع PBNعلى األداء (
للمجموعة اإلقلیمیة للتخطیط 

والتنفیذ ألفریقیا والمحیط الهندي 
)ABIRG(  

زیادة التقاریر المالئمة المتعلقة 
بالمنافع البیئیة الناجمة عن 

  لتحسینات التشغیلیة ا

  ٢٠١٦الربع الرابع من عام 
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  )تركت هذه الصفحة خالیة عمدا(
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  السرد البرنامجي

  حسب
  استراتیجیات دعم التنفیذ

  
  
  
  

  إدارة الشؤون اإلداریة والخدمات

  الدعم اإلداري للجنة المالحة الجویة

  أمانة الجمعیة العمومیة والمجلس

  المالیةإدارة المیزانیة والشؤون 

  االتصاالت

  العامة خدماتواألمن والالمؤتمرات 

  األخالقیات

  التقییم والتدقیق الداخلي

  اإلدارة التنفیذیة

  إدارة الموارد البشریة

  تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

  خدمات اللغات

  الخدمات القانونیة وخدمات العالقات الخارجیة
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  عمداً  تركت هذه الصفحة خالیة
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 حسب الوظیفة استراتیجیات دعم التنفیذ
 االحتیاجات التقدیریة من الموارد –المیزانیة العادیة 

االستراتیجیة  
 السنة الداعمة

إدارة الخدمات 
 اإلداریة

الدعم اإلداري 
للجنة المالحة 

  )ANCالجویة (

أمانة الجمعیة 
العمومیة 
 والمجلس

إدارة المیزانیة 
والشؤون 
 المالیة

تب مك
 االتصاالت

خدمات 
المؤتمرات وٕادارة 

 السجالت
 مكتب األخالقیات

تقییم البرامج 
والمراجعة 
الداخلیة 
 للحسابات

اإلدارة 
 التنفیذیة

الموارد 
 البشریة

تكنولوجیا 
 الخدمات اللغویة المعلومات

الخدمات 
القانونیة 
والعالقات 
 الخارجیة

الطباعة وخدمات 
 المجموع التوزیع

 إجمالي التكلفة بآالف الدوالرات الكندیة
                دعم البرامج

 
2014 302 - - - - 3013 - - 1946 - 2978 

 
2466 1945 12651 

 
2015 300 - - - - 3151 - - 1864 - 3132 

 
2329 1992 12767 

 
2016 308 - - - - 3128 - - 1919 - 3043 

 
2484 2254 13136 

 
 - 9153 - 5729 - - 9292 - - - - 910 المجموع

 
6190 38553 

               التنظیم واإلدارة

 
2014 1311 - - 4207 640 1808 108 1186 - 4832 1489 - - - 15581 

 
2015 1300 - - 4092 659 1891 112 1136 - 5032 1566 - - - 15787 

 
2016 1335 - - 4198 678 1877 115 1045 - 5308 1522 - - - 16078 

 
 - 4577 15172 - 3368 335 5575 1977 12497 - - 3945 المجموع

 
- 47446 

             الهیئات الرئاسیة –التنظیم واإلدارة 

 
2014 403 322 485 - - 1205 - - - - 496 4520 - - 7433 

 
2015 400 330 497 - - 1260 - - - - 522 4566 - - 7574 

 
2016 411 343 512 - - 1251 - - 1073 - 507 4658 - - 8756 

 
 13744 1526 - 1073 - - 3717 - - 1494 995 1214 المجموع

 
- 23763 

                 المجموع

 
2014 2016 322 485 4207 640 6026 108 1186 1946 4832 4964 4520 2466 1945 35665 

 
2015 1999 330 497 4092 659 6302 112 1136 1864 5032 5220 4566 2329 1992 36129 

 
2016 2053 343 512 4198 678 6256 115 1045 2992 5308 5072 4658 2484 2254 37970 

 
 109763 6190 7278 13744 15256 15172 6802 3368 335 18584 1977 12497 1494 995 6069 المجموع
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 االحتیاجات التقدیریة من الموارد –المیزانیة العادیة 

 السنة فةالوظی
  

 الوظائف
إجمالي  غیر الوظائف

التكلفة بآالف 
الدوالرات 
الكندیة

  
 شخص/سنة

إجمالي 
التكلفة بآالف 

الدوالرات 

 إجمالي التكلفة بآالف الدوالرات الكندیة
  

الوظائف 
فئة الخدمات 

)العامة (
االستعانة 

باالستشاریین 
 أمور أخرى االجتماعات السفر

               إدارة الشؤون اإلداریة والخدمات

 
2014 4,00 3,00 1134 307 36 - 539 2016 

 
2015 4,00 3,00 1160 314 37 - 488 1999 

 
2016 4,00 3,00 1194 322 38 - 500 2053 

    
 6069 1527 - 110 944 3488 المجموع:

                ) ANC( المالحة الجویة الدعم اإلداري للجنة

 
2014 1,50 0,50 322 - - - - 322 

 
2015 1,50 0,50 330 - - - - 330 

 
2016 1,50 0,50 343 - - - - 343 

    
 995 - - - - 995 المجموع:

                 أمانة الجمعیة العمومیة والمجلس

 
2014 2,00 2,00 472 14 - - - 485 

 
2015 2,00 2,00 483 14 - - - 497 

 
2016 2,00 2,00 498 14 - - - 512 

    
 1494 - - - 42 1452 المجموع:

               إدارة المیزانیة والشؤون المالیة

 
2014 12,00 22,00 3719 - 12 - 475 4207 

 
2015 11,00 22,00 3593 - 13 - 486 4092 

 
2016 11,00 22,00 3688 - 13 - 498 4198 

    
 12497 1459 - 38 - 11000 المجموع:

                 مكتب االتصاالت

 
2014 2,00 1,00 482 128 10 - 20 640 

 
2015 2,00 1,00 496 131 10 - 21 659 

 
2016 2,00 1,00 512 134 11 - 21 678 

    
 1977 63 - 31 393 1490 المجموع:

             خدمات المؤتمرات وٕادارة السجالت

 
2014 1,00 11,00 928 143 20 - 4935 6026 

 
2015 1,00 11,00 950 147 20 - 5184 6302 

 
2016 1,00 12,00 1060 156 21 - 5020 6256 

    
 18584 15139 - 61 446 2938 المجموع:

                   األخالقیات مكتب

 
2014 0,50 0,00 108 - - - - 108 

 
2015 0,50 0,00 112 - - - - 112 

 
2016 0,50 0,00 115 - - - - 115 

    
 335 - - - - 335 المجموع:

                 التقییم والتدقیق الداخلي

 
2014 4,50 2,00 1088 50 47 - 1 1186 

 
2015 4,08 2,00 1036 51 48 - 1 1136 

 
2016 3,50 2,00 952 54 39 - 1 1045 

    
 3368 3 - 134 155 3076 المجموع:

                 اإلدارة التنفیذیة

 
2014 4,00 3,00 1618 - 246 20 61 1946 

 
2015 2,00 2,00 1528 - 252 21 63 1864 

 
2016 2,00 2,00 1576 - 258 1095 64 2992 

    
 6802 189 1136 755 - 4723 المجموع:
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 موارداالحتیاجات التقدیریة من ال –المیزانیة العادیة 

 السنة الوظیفة

 غیر الوظائف الوظائف
إجمالي 

التكلفة بآالف 
الدوالرات 
 الكندیة

إجمالي التكلفة  شخص/سنة
بآالف 

الدوالرات 
 الكندیة

 إجمالي التكلفة بآالف الدوالرات الكندیة

الوظائف 
التخصصیة 
 الدولیة

فئة 
الخدمات 
العامة 

)GS( 

االستعانة 
باالستشاریین 
وبالمصادر 
 الخارجیة

 أمور أخرى االجتماعات السفر

                  الموارد البشریة

 
2014 9,00 15,00 3871 51 - - 910 4832 

 
2015 9,00 15,00 3969 52 - - 1010 5032 

 
2016 9,00 15,00 4088 54 - - 1166 5308 

    
 15172 3087 - - 157 11928 المجموع:

                 تكنولوجیا المعلومات
  2014 11,50 6,00 2406 1188 31 - 1340 4964 
  2015 11,50 6,00 2465 1195 31 - 1529 5220 
  2016 11,50 6,00 2562 1073 32 - 1404 5072 

    
 15256 4273 - 94 3456 7433 المجموع:

         ٣*الهیئات الرئاسیة -التنظیم واإلدارة  –الخدمات اللغویة 

 
2014 15,42 16,28 4089 428 3 - - 4520 

 
2015 15,11 16,28 4124 438 3 - - 4566 

 
2016 14,80 16,28 4207 449 3 - - 4658 

    
 13744 - - 8 1315 12421 المجموع:

            الخدمات القانونیة وخدمات العالقات الخارجیة 

 
2014 8,00 7,00 2186 - 56 220 3 2466 

 
2015 8,00 7,00 2247 - 47 31 3 2329 

 
2016 8,00 7,00 2319 - 49 113 3 2484 

    
 7278 9 364 152 - 6753 المجموع:

                 الطباعة وخدمات التوزیع

 
2014  

 
- - - - 1945 1945 

 
2015  

 
- - - - 1992 1992 

 
2016  

 
- - - - 2254 2254 

    
 المجموع:

    
6190 6190 

                 التنفیذ راتیجیات دعمالمجموع، است

 
2014 

  
22424 2310 460 241 10231 35665 

 
2015 

  
22495 2343 461 52 10777 36129 

 
2016 

  
23113 2255 462 1207 10932 37970 

    
 109763 31940 1500 1384 6908 68032 المجموع:

  

                                                                 
إطار األهداف االستراتیجیة). ویبین الجدول أدناه االحتیاجات التقدیریة  تستثني الخدمات اللغویة المذكورة أعاله الترجمة أي الحصة الخاصة بدعم البرنامج (المبینة في  *

  من الموارد فیما یتعلق بخدمات اللغات كافة.
 االحتیاجات التقدیریة من الموارد –المیزانیة العادیة 

 السنة  الوظیفة

 غیر الوظائف الوظائف
إجمالي 

التكلفة بآالف 
الدوالرات 
 الكندیة

لتكلفة إجمالي ا شخص/سنة
بآالف 

الدوالرات 
 الكندیة

 إجمالي التكلفة بآالف الدوالرات الكندیة

الوظائف 
التخصصیة 
 الدولیة

فئة 
الخدمات 
العامة 

)GS( 

االستعانة 
باالستشاریین 
وبالمصادر 
 الخارجیة

 أمور أخرى االجتماعات السفر

                  المجموع -خدمات اللغات 

 
2014 41,67 44,00 11052 1158 7 - - 12217 

 
2015 40,83 44,00 11147 1185 7 - - 12339 

 
2016 40,00 44,00 11370 1213 8 - - 12590 

    
 37147 - - 22 3555 33569 المجموع:
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 الوظیفة
 الوصف

 إدارة الشؤون اإلداریة والخدمات
یط وٕادارة ومراقبة أنشطة إدارة الشؤون اإلداریة والخدمات فیما یتعلق بإدارة الموارد البشریة؛ تكنولوجیا المعلومات تخط

واالتصاالت وٕادارة الموقع الشبكي، وخدمة اللغات والنشر؛ األنشطة المدرة لإلیرادات، أمانة المجلس والجمعیة العمومیة، 
  العامة؛ أنشطة التسجیل والتوزیع، وخدمات السفر.وخدمات المؤتمرات، واألمن والخدمات 

تقدیم الدعم وٕاسداء المشورة االستراتیجیة بشأن مختلف المسائل اإلداریة إلى الجمعیة العمومیة، والمجلس، ولجنة الموارد 
  إلداریة والخدمات.البشریة، ولجنة المالیة وٕالى األمین العام، واللجان التشغیلیة الرئیسیة لألمانة العامة في المجاالت ا

التعاون بشأن مبادرات األمم المتحدة المشتركة فیما بین الوكاالت لدعم اإلصالحات اإلداریة والتنظیمیة الرامیة إلى 
  تحسین مستوى الكفاءة والفعالیة التنظیمیة.

 
 األهداف:

 
یة والتنظیمیة باستخدام األدوات إدارة الموارد المادیة والبشریة بفعالیة وكفاءة من خالل تحدیث العملیات اإلدار  •

 اآللیة ونظم اإلدارة الحدیثة.
النهوض بالسیاسات والقواعد واإلجراءات المتعلقة بإدارة الموارد البشریة لمواجهة التحدیات المتغیرة للمنظمة  •

 والعمل على إنشاء أمانة عامة ذات طابع دولي ولدیها قدرات وحوافز رفیعة.
في الشؤون اإلداریة والخدمات بكفاءة من أجل تحقیق الدعم الفعال للمنظمة فیما یخص استخدام الموارد المتاحة  •

 تنفیذ أهدافها االستراتیجیة.
 

 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج النشاط الرئیسي
إعداد وتنفیذ میزانیة قائمة على النتائج وخطة عمل في  .١

 إدارة الشؤون اإلداریة والخدمات.
رة الفعالة للشؤون اإلدا

 اإلداریة والخدمات
نسبة استخدام المیزانیة 

 السنویة
٩٠٪ 

رفع مستوى قوى العمل  توجیه إدارة الموارد البشریة للمنظمة. .٢
 والموارد المادیة القائمة.

نسبة قوى العمل التي 
تستجیب تحصل على درجة "

بالكامل لتوقعات األداء" أو 
تفوقھا في نظام تعزیز األداء 

 فاءة.والك

٧٥٪ 

دعم المنظمة فیما یخص تنفیذ أهدافها االستراتیجیة  .٣
 باستخدام الموارد البشریة والمادیة.

دعم جمیع األهداف 
 االستراتیجیة بفعالیة وكفاءة.

عدد العملیات اإلداریة التي 
 تم تحدیثها.

 خالل فترة السنوات الثالث ٣

ي تقدیم الدعم وٕاسداء المشورة إلى الهیئات الرئاسیة ف .٤
جمیع المجاالت المتصلة بإدارة وتنظیم شؤون 

 المنظمة.

تقدیم ورقات العمل والوثائق 
في الوقت المناسب وبشكل 

 دقیق.

نسبة الوثائق المقدمة في 
 حینها.

٩٥٪ 

التعاون بشأن مبادرات األمم المتحدة المشتركة بین  .٥
 الوكاالت فیما یخص إدارة الشؤون اإلداریة والخدمات.

المتحدة مبادرات األمم 
إلصالح اإلدارة المعمول بها 

 في االیكاو.

عدد مبادرات األمم المتحدة 
إلصالح اإلدارة المنفذة في 

 االیكاو.

 خالل فترة السنوات الثالث ٣
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  الدعم اإلداري للجنة المالحة الجویة  الوظیفة
مني للدعم وتسجیل ) وضع جدول ز ANCیشمل الدعم اإلداري لتسییر شؤون لجنة المالحة الجویة (  الوصف

هذا الدعم وتنظیم شؤونه اإلجرائیة فضًال عن صیانة موقع اإلنترنت التابع للجنة المالحة الجویة 
)ANC .وتحسینه (  

  
  األهداف:   

 
 التخطیط الفعال الدوري والطویل األجل؛ •
 )؛ANCسجالت دقیقة الجتماعات لجنة المالحة الجویة ( •
 )؛ANCاعمة الجتماعات لجنة المالحة الجویة (ضمان الفعالیة في نشر الوثائق الد •
  ) وغیرها من الهیئات الرئاسیة واألمانة.ANCالتنسیق بین لجنة المالحة الجویة ( •

  
 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة

برنامج عمل لكل دورة من دورات  إعداد برامج العمل الخاصة بالدورات  -  ١
  )ANCة الجویة (لجنة المالح

النسبة المئویة لورقات العمل فیما 
یخص برنامج العمل المتاح 

أیام عمل قبل الجلسة  ٥خالل 
  الرسمیة للجنة المالحة الجویة.

٩٠٪ 

لجنة المالحة  جلساتإعداد محاضر  -  ٢
  )ANCالجویة (

ستكمال النسبة المئویة ال  تجلسامحاضر ال
المجموعة النهائیة من محاضر 

خالل  دوراتكل دورة من ال
  أسبوعین

٩٠٪  

ح الحالي للمیزانیة یدعم (المقتر 
محضرا من محاضر  ٢٥نحو 

 ٨الجلسات في السنة مع 
صفحات من المحاضر في كل 

  )جلسة
ت لجنة لخاصة بجلساإتاحة الوثائق ل -  ٣

  )ANCالمالحة الجویة (
النسبة المئویة لورقات عمل لجنة 
المالحة الجویة والوثائق المرجعیة 

لواردة في جدول األساسیة ا
أیام  ٥األعمال المتاحة خالل 

عمل قبل انعقاد الجلسة الرسمیة 
  )ANCلجنة المالحة الجویة (ل

توفیر الوثائق ضمن اآلجال 
  المحددة 

٩٠٪  

  

دعم غیر رسمي (مثال األفرقة الفرعیة  -  ٤
) ANCنة المالحة الجویة (التابعة للج

  التي تشمل)

الدعم من األمانة العامة خالل 
  جلساتهذه ال

عدد الجلسات التي تتطلب دعم 
  األمانة العامة

في كل بند من بنود برنامج  ١
  العمل

ورقات رسمیة اضافیة أو تقاریر رسمیة  -  ٥
بناء على طلب من لجنة المالحة الجویة 

  أو أفرقتها الفرعیة.

التقاریر الشفویة: حسب   عدد الصفحات/التقاریر  الورقات/التقاریر الرسمیة
  االحتیاجات

اریر المكتوبة: تقریران في التق
  السنة كحد أقصى 

التنسیق بین لجنة المالحة الجویة  -  ٦
)ANC وغیرها من الهیئات الرئاسیة (

واألمانة بشأن برامج العمل والجداول 
  الزمنیة لالجتماعات

برنامج عمل لجنة المالحة الجویة 
)ANC واإلسهام في برنامج ،(

عمل المجلس وفي الجداول 
لجنة المالحة  عاتجتماالزمنیة ال
  )ANCالجویة (

إتاحة المعلومات الخاصة ببرامج 
العمل والجداول الزمنیة 

 لالجتماعات وباالجتماعات ذاتها
في الوقت المناسب كي تعرض 

  على نظر المجلس.

٩٠٪  
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  أمانة الجمعیة العمومیة والمجلس  الوظیفة
إدارة الشؤون اإلداریة والخدمات، وتقدم خدمات تندرج وحدة دعم الجمعیة العمومیة والمجلس في إطار   الوصف

دعم إداري إلى الجلسات العامة واجتماعات اللجنة التنفیذیة للجمعیة العمومیة وٕالى اجتماعات 
  المجلس؛ كما أنها ترصد أعمال المتابعة المتعلقة بتنفیذ قرارات الجمعیة العمومیة والمجلس.

  
  األهداف:   

  
إعداد ونشر المعلومات المتعلقة بسیاسات وأنشطة الجمعیة  ضمان الفعالیة والسرعة في •

 العمومیة والمجلس.
  اإلعداد الفعال للوثائق الداعمة للجمعیة العمومیة والمجلس. •

  
 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة

إصدار القرارات والمحاضر وصحائف األعمال  -  ١
ارات الجمعیة المتعلقة بالمجلس ونشر قر 

العمومیة ومحاضر اجتماعات الجلسات العامة 
 واللجنة التنفیذیة في الوقت المناسب

اإلسراع في إصدار القرارات 
والمحاضر وصحائف األعمال 

المتعلقة بالمجلس والقرارات 
والمحاضر المتعلقة بالجمعیة 

  العمومیة

النسبة المئویة للوثائق الصادرة 
  ررةضمن الجداول الزمنیة المق

٩٥٪ 

رصد أعمال المتابعة المتعلقة بقرارات المجلس  -  ٢
  والجمعیة العمومیة

نشر ما یلي في الوقت 
المناسب: تقاریر الدورات عن 
التدابیر المتخذة لتنفیذ قرارات 
المجلس؛ وتقدیم التقاریر في 
منتصف مدة األعوام الثالثة 
التي تعدها اإلدارات المعنیة 
عن تنفیذ قرارات ومقررات 

  معیة العمومیةالج

المنشورة تقاریر النسبة المئویة لل
كل دورة من دورات بخصوص 

  المجلس في الوقت المناسب
  
  

لتقاریر المتعلقة النسبة المئویة ل
الثالث  سنواتبمنتصف مدة ال

في الوقت المناسب لكي ینظر 
  فیها المجلس

٩٥٪  
  
  
  
  
  

٩٥٪  
  
  
  

القیام في الوقت المناسب بإعداد المحاضر  -  ٣
الجتماعات المجلس ولجنة المالحة  الحرفیة

الجویة، ولجلسات العامة واجتماعات اللجنة 
التنفیذیة للجمعیة العمومیة، والجتماعات 

  الهیئات األخرى عند الطلب

استكمال المحاضر الحرفیة 
  بالسرعة الكلیة

المنجزة لمحاضر النسبة المئویة ل
  ضمن الجدول الزمني المقرر 

٩٥٪  
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  میزانیة والشؤون المالیةإدارة ال  الوظیفة
تقتضي هذه الوظیفة مشاركة الدوائر المعنیة بالشؤون المالیة والمحاسبة في جمیع عملیات المنظمة من خالل   الوصف

تولي اإلدارة والمراقبة وٕاعداد التقاریر فیما یخص أصول المنظمة والتزاماتها المالیة ودخلها ونفقاتها المتعلقة 
فقًا للنظام المالي والسیاسات واإلجراءات المالیة فضًال عن توجیهات الجمعیة بجمیع األموال، وذلك و 

العمومیة والمجلس؛ وضمان المساءلة؛ ودعم تخصیص موارد البرنامج والموارد التشغیلیة لتحقیق االستخدام 
)؛ وتقدیم اإلرشاد في األمثل لألموال المتوقعة و/أو المتوافرة استنادًا إلى أولویات المنظمة (التخطیط والمیزانیة

شؤون السیاسات التي لها اعتبارات مالیة؛ واإلشراف على التخطیط البرنامجي االستراتیجي وٕاعداد التقاریر 
عن األداء؛ وتنفیذ إدارة المخاطر المتعلقة بالمنظمة وٕادارة المعامالت المالیة وٕاعداد التقاریر عنها، بما في 

  ریر المساهمین والقیام في الوقت ذاته بتسییر العملیات المعتادة. ذلك البیانات المالیة السنویة وتقا
  

  األهداف:   
 

 الرأي غیر المشفوع بتحفظ لمراجع الحسابات الخارجي. •
اإلدارة المالیة وٕاعداد التقاریر المالیة وفقًا للنظام المالي والمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام  •

)IPSASیق والمشاریع حسب االقتضاء.) فیما یخص جمیع الصناد 
 متابعة شؤون المیزانیة والنفقات األخرى ضمن االعتمادات والمخصصات وأرصدة الصنادیق. •
 إصدار التقاریر والبیانات المالیة الدقیقة في الوقت المناسب. •
 إعداد میزانیة المنظمة وقیام الهیئات الرئاسیة بالموافقة علیها. •
لوقت المناسب إلى الموظفین والخبراء المیدانیین واالستشاریین ومقدمي تسدید المدفوعات الدقیقة في ا •

 اللوازم.
 ) في الوقت المناسب.FPPMتحدیث دلیل السیاسات واإلجراءات المالیة ( •
 إعداد سجال للمخاطر ورصد هذه السجالت وتقدیم التقاریر بشأنها على مستوى المنظمة. •
تقدیم التقاریر بشأنها خالل فترة األعوام الثالثة عن طریق كشف المشكالت الناشئة في الوقت المناسب و  •

 إجراءات خطة األعمال المتداولة.
تقدیم التقاریر الخاصة باألداء في الوقت المناسب إلى اإلدارة العلیا وٕالى الهیئات الرئاسیة عن طریق شبكة  •

 ).IKSNاإلیكاو لتبادل المعارف (
 الوقت المناسب.) في ICFتحدیث إطار المراقبة الداخلي ( •
  تقدیم دعم یتسم بالكفاءة والفعالیة للمشاریع المیدانیة الخاصة بالتعاون الفني. •

  
 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة

إدارة النفقات ضمن المیزانیة الموافق علیها  -  ١
 واألموال المتاحة.

تقاریر شهریة وتقاریر عن 
  المیزانیة

لم ُتسجل أي تجاوزات في   ت النفقاتمستویا
بنود المیزانیة ورصید األموال 

 المتاحة
إنتاج البیانات المالیة وتقاریر المانحین وغیرها  -  ٢

  من التقاریر المالیة.
أوراق عمل المجلس السنویة 

المتعلقة بالسنة المالیة؛ والتقاریر 
  الفصلیة للمساهمین

البیانات المالیة التي دقق فیها 
  حسابات الخارجيمراجع ال

  
االستجابة لطلبات المساهمین في 

  الوقت المناسب

  الربع الثاني من كل عام
  
  

  یوما بعد الطلبات ١٥ضمن 

إعداد تقدیرات المیزانیة الخاصة بفترة األعوام  -  ٣
  الثالثة

أوراق عمل المجلس وورقة عمل 
الجمعیة العمومیة بشأن میزانیة 

  فترة األعوام الثالثة

  ٢٠١٦الربع الرابع من عام   العمومیة للمیزانیة اعتماد الجمعیة 

ن ین والخبراء المیدانییموظفلتسدید المدفوعات ل -  ٤
  ن.یواالستشاری

  .إعداد كشوف المرتبات الشهریة
  

تسدید المدفوعات إلى الموظفین 
وغیرهم من العاملین في الوقت 

  المناسب

  سدادمن تاریخ ال ٪١٠٠
  

ضمن  استثمار أموال المنظمة بطریقة آمنة -  ٥
حدود سیولة مقبولة للحفاظ على التدفق النقدي 

المطلوب واالرتقاء بإمكانات االستثمار إلى 
  الحد األقصى.

  .تدفق نقدي  
  

  ضمان دخل آمن من الفوائد 

  الرصید النقدي اإلیجابي
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 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة
تحدیث خطة األعمال المتداولة   تحدیث خطة األعمال المتداولة -  ٦

  مرتین في السنة
الربع الرابع من الربع الثاني و   الناشئة اكلتحدید المش

  كل عام
تحدیث سجالت المخاطر مرتین   إدارة سجالت المخاطر -  ٧

في العام؛ وتخفیف المخاطر 
المعنیة وتقدیم التقاریر عن 

  األنشطة

الربع الثاني والربع الرابع من   تحدید المخاطر الرئیسیة ورصدها
  كل عام

) ودلیل ICFصیانة إطار المراقبة الداخلیة ( -  ٨
  )FPPMسیاسات واإلجراءات المالیة  (ال

دعم بیان المراقبة الداخلیة عن 
طریق إطار المراقبة الداخلیة 

)ICF ودلیل السیاسات (
  )FPPMواإلجراءات المالیة (

في  ةعدم وجود أوجه ضعف بالغ
  عملیات المراقبة المالیة

متواصل، مع عملیات 
مراجعة مرة في السنة على 
ن األقل، في الربع الرابع م

  كل عام
دعم المشاریع المیدانیة للتعاون الفني؛ وٕادارة  -  ٩

النقد، بما في ذلك فتح الحسابات المصرفیة 
وٕاغالقها، ومراقبة التوقیعات، وتجدید الموارد 

  وتسجیل النفقات ومراقبتها.

دفاتر الخزینة الشهریة والتسویات 
المصرفیة؛ وطلبات الخدمة التي 

  )ASRsتودعها الوكاالت (

في الوقت المناسب عن  اإلبالغ
النفقات الموافق علیها إلدراجها في 

  تقاریر المانحین.
  وضمان تدفق نقدي إیجابي.

والموافقة على التسویات المصرفیة 
  الشهریة.

  ربع سنوي
  
  

  شهري

تحدیث المعلومات المتعلقة   تقدیم التقاریر عن أداء المنظمة - ١٠
  بالبرنامج والشؤون المالیة واألداء

تحدیث المعلومات وتقدیمها   لمنظمةأداء اتقییم 
إلى المجلس في كل مرحلة 

  من مراحل عمل اللجنة
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  االتصاالت  الوظیفة
یندرج قسم االتصاالت في إطار مكتب األمین العام ویسعى إلى تعمیم اإلرشادات وتوعیة أوساط الطیران   الهدف:

قسم االتصاالت هذه األمور من خالل  بدور اإلیكاو والمجلس وباألهداف االستراتیجیة للمنظمة. وینجز
مجموعة واسعة جدًا من العالقات مع وسائل اإلعالم ومن أنشطة االتصاالت الخاصة بالمنظمة دعمًا 
لسلطات اإلیكاو التنفیذیة وٕاداراتها،، بما یشمل األمور التالیة دون أن یقتصر علیها: كتابة الخطابات وٕاصدار 

الصحفیة بشأن أهم التطورات، وتقدیم الردود على االستفسارات المباشرة  النشرات الصحفیة وعقد المؤتمرات
لوسائل اإلعالم، وٕاعداد مضامین مطبوعة ومرئیة للجهات المعنیة الداخلیة والخارجیة، واستخدام العالمة 

الصادرة التجاریة وغیرها من عملیات التنسیق للهویة المرئیة دعمًا للعدید من األدوات والمنتجات اإلعالمیة 
عن اإلدارات، وٕاجراء اتصاالت تسویقیة، والتنسیق مع الهیئات المحلیة وهیئات أوساط الطیران، وٕاجراء 

  عملیات استعراض للمنشورات، واالضطالع بالعدید من األنشطة األخرى
مي، من خالل تحسین االعتراف اإلیجابي وتكوین الصورة اإلیجابیة لإلیكاو على الصعیدین المحلي والعال  األهداف:

  أنشطة التعمیم والوصول إلى فئات الجمهور المستهدفة في األمم المتحدة وأوساط الطیران.
  

 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة
إعداد وتحسین العالقات مع وسائل اإلعالم  -  ١

 التعمیمیة والتجاریة.
تحسین إبراز صورة اإلیكاو 

لصعیدین وسمعتها على ا
  المحلي والعالمي

الصحف والمجالت ومواقع اإلنترنت 
 التي تشیر إلى تطورات اإلیكاو

كحد أدنى في  ٪١٠أكثر من 
 ٢٠١٢السنة مقارنة بعام 

بلوغ الحد األمثل في استغالل فرص التعاون مع  -  ٢
 الشركاء في الطیران

زیادة المبادرات واألنشطة 
  المشتركة

في السنة كحد مشروع واحد   المشاریع المنجزة
 أدنى

ترشید النهج الخاص بالهویة  إعداد عالمة تجاریة لإلیكاو أكثر تماسكًا  -  ٣
 المرئیة

  كل مشروع على حدة
  

عالمة تجاریة ومبادئ 
  ٢٠١٥توجیهیة جدیدة لعام 

إعداد التقاریر بشأن حضور   تنفیذ رصد وسائل اإلعالم -  ٤
اإلیكاو في وسائل اإلعالم 
  فیةعلى نحو أكثر تواترًا وشفا

تقدیم تقاریر كمیة ونوعیة عن 
  وسائل اإلعالم شهریاً 

تقریر واحد في الشهر، 
بشكل متواصل اعتبارا من 

١/١/٢٠١٤  
تكییف اتصاالت اإلیكاو على نحو أفضل مع  -  ٥

  البیئة اإلخباریة للقرن الحادي والعشرین
تحسین استخدام مواقع اإلنترنت 

والفیسبوك وتویتر؛ وٕاعداد 
 تسجیل مرئي جدید عن

  المنظمة

تزوید صفحة اإلنترنت الرئیسیة 
بعناصر فعالة تتمثل في إعالنات 
دوارة وٕاعالنات بارزة وغرف أخبار 

وصفحات التشبیك االجتماعي؛ 
  وٕاعداد تسجیل مرئي جدید أقصر

من أفرقة العمل   ٪١٠+ 
  الجامعة/السنة

من المشاركات على  ٪٢٥+ 
  موقع تویتر

الحركة على  من ٪٢٠+ 
 موقعي فیسبوك

)Facebook (
 Linkedih و

ضمان بلوغ الحد األقصى واألمثل في إبراز  -  ٦
  أحداث اإلیكاو الرئیسیة

تحسین الترویج التجاري 
ألحداث المنظمة؛ وٕاصدار 
معلومات ونشرات صحفیة 
بسیطة وواضحة؛ والمضي 

قدمًا في نشر المقاالت 
  االفتتاحیة، إلخ

تقییم كل حدث على حدة بحسب 
د لفترة السنوات الجدول الزمني الجدی

  الثالث

مشاركة جیدة في المؤتمرات 
  ٪١٠الصحفیة، زیادة بنسبة 

من التغطیة كحد أدنى 
  اإلعالمیة المحلیة/الدولیة

إقامة روابط أوثق تعزیز التعاون الشامل مع  -  ٧
  وكاالت األمم المتحدة

عقد اجتماعات ومؤتمرات عن 
بعد منظمة بشأن القضایا 

  الرئیسیة

یع التعاونیة مع المزید من المشار 
  الشركاء في األمم المتحدة

 UNإعداد وتنظیم ندوة 
COM 

تحسین االتصال مع اإلدارات بشأن المعاییر  -  ٨
  الجدیدة وغیر ذلك من التطورات

تحقیق المزید من السرعة في 
نشر الدعایات بشأن التطورات 

  المرتبطة بالموضوع

المقاالت في المجالت، والنشرات 
مة في مواقع الصحفیة، وذكر المنظ

  اإلنترنت

 عدد ٪١٥زیادة بنسبة 
   ٢٠١٢المقاالت مقارنة بعام 

العمل بالتعاون الوثیق مع قسم األنشطة المدرة  -  ٩
لإلیرادات على االتصاالت التسویقیة واألولویات 

  المتعلقة بالعالمة التجاریة 

تحسین الربط التجاري بین 
معلومات اإلیكاو والمنتجات 

  التجاریة

م معلومات اإلیكاو مراجعة تنظی
ومنتجاتها/خدماتها على موقع 

  اإلنترنت الموجه إلى الجمهور العام

تنقیح الموقع الشبكي ووضع 
الصیغة النهائیة للعالمة 

  التجاریة الجدیدة
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  خدمات المؤتمرات واألمن والخدمات العامة  الوظیفة
ظائف بواسطة قسم خدمات المؤتمرات واألمن تحت رعایة ادارة الشؤون اإلداریة والخدمات، تنفذ هذه الو   الوصف

والخدمات العامة، والذي یوفر الخدمات والتنظیم اإلداري واللوجیستي للمؤتمرات التي تنظمها االیكاو، ویدیر 
التجهیزات ومباني المكاتب واالتصاالت الالسلكیة ومخزون أصول المنظمة، ویقدم خدمات األمن الداخلي، 

لألمن والسالمة فضال عن إدارته لخطة استمراریة العمل واألنشطة ذات الصلة  وینسق الخدمات الخارجیة
للمنظمة. ویدیر القسم نظام إدارة السجالت بكامل أقسام المنظمة، ویحافظ على نظام إدارة المحتویات، ویوفر 

  توزیع موثوق وفعال من حیث التكلفة وفي الوقت المناسب للمنشورات وغیرها من الوثائق.

السیاسات واإلجراءات الموحدة والمعیاریة لخدمات المؤتمرات وخدمات المكاتب، والشؤون اإلداریة  •  داف:   األه
 .والتحسین المستمر لتجهیزات وخدمات المؤتمرات

 االستغالل األمثل ألماكن المكاتب وتوفیر خدمات ذات صلة وٕادارة فعالة لمخزون األصول. •
 ون مع الهیئات الحكومیة والبلدیة بالبلدان المضیفة.خدمات األمن الفعالة المقدمة بالتعا •
  تعزیز إمكانیة اإلطالع على المعلومات من خالل نظم إدارة المحتویات والسجالت. •

  
 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة

المحافظة على حداثة معدات تجهیزات المؤتمرات  -  ١
 .نظمةوتناسبها مع احتیاجات الم

تجهیزات رفیعة المستوى 
  للمؤتمرات 

النسبة المئویة الستغالل 
  تجهیزات المؤتمرات

٦٠٪ 

مواصلة اإلستغالل األمثل لمساحة المكاتب وتوفیر  -  ٢
  الخدمات ذات الصلة 

إعمال مساحات المكاتب 
  والخدمات المعیاریة

النسبة المئویة لمساحة 
  المكاتب المستخدمة

٩٠٪  

 ر المحاسبیة الدولیة للقطاع العامالمعاییتنفیذ وصیانة  -  ٣
  المتسقة والممتثلة لنظام مخزون األصول 

اإلمتثال التام لسیاسة 
  واجراءات مخزون األصول

عدد تقاریر المخزون العادیة 
  كل سنة 

  تقریر واحد في السنة

المحافظة على مستوى رفیع   توفیر خدمات أمن داخلي وخارجي فعالة للمنظمة -  ٤
  ارجيلألمن الداخلي والخ

  كل ثالث سنوات ١٠<  عدد حوادث األمن الهامة

تم تنفیذ نظام آلي إلدارة   توفیر خدمات فعالة إلدارة السجالت -  ٥
  السجالت

النسبة المئویة لتنفیذ 
إجراءات السجالت في 

  الوقت المناسب

٨٠٪  

ُوضع نظام إلدارة المعلومات   وضع خدمات فعالة إلدارة المحتویات -  ٦
  والمحتویات

یة للموظفین النسبة المئو 
المدربین على إدارة 

المحتویات بنهایة فترة 
  السنوات الثالث

٦٠٪  
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  األخالقیات  الوظیفة
ألخالقیات في اإلیكاو وكان تاریخ بدء نفاذه في العام لطار اإل ١٩٣اعتمد المجلس في دورته   الوصف

كامل ألخالقیات  في "توفیر معاییر تؤدي إلى تطبیقالعام . ویتمثل هدف هذا اإلطار ١/١/٢٠١٢
وظیفیة داخل اإلیكاو ترمي إلى كفالة فهم جمیع الموظفین ألدنى معاییر السلوك المقبول." ویقدم 
موظف شؤون األخالقیات تقریرًا سنویًا إلى األمین العام وٕالى المجلس، ویقوم بإسداء المشورة واإلرشاد 

اإللزامي والطوعي بشأن القضایا  بشأن القضایا األخالقیة إلى جمیع الموظفین ویتولى التدریب
األخالقیة. وموظف شؤون األخالقیات مسؤول أیضًا عن تلقي جمیع البالغات الخاصة بالمخالفات 
واستعراضها وٕادارة شؤونها؛ وٕادارة ما یتبع ذلك من تحقیقات یؤذن بها؛ وٕادارة سیاسة اإلیكاو الخاصة 

  اصة باإلفصاح المالي.بالحمایة من االنتقام؛ وٕادارة سیاسة اإلیكاو الخ

زیادة الكفاءة والفعالیة من خالل تطبیق المبادئ األخالقیة إلقامة مكان عمل منسجم وتحقیق  •  األهداف:   
 استدامة هذا المكان.

تخفیف المخاطر المحدقة بالمنظمة والناشئة عن تضارب المصالح، وعدم تطبیق قواعد اإلیكاو  •
 سلوك الخاصة باإلیكاو.ولوائحها، وعدم االمتثال لمعاییر ال

  تعزیز سمعة اإلیكاو بوصفها جهة واضعة للمعاییر وشریكًا أخالقیًا یعتد به. •
  

 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة
إعداد دورات تدریبیة إلزامیة وطوعیة لجمیع موظفي  -  ١

 اإلیكاو، وتجریب هذه الدورات وتسلیمها.

تخصصیة دورات أساسیة و 
  في مجال األخالقیات

موظفي اإلیكاو النسبة المئویة ل
ممن تلقوا العاملین في مونتلایر 

  في األخالقیات األساسیة. إرشادات
  

ساسیة األتدریبیة ال اتدور عدد ال
تخصصیة على اإلنترنت الدورات الو 

في مجال األخالقیات وٕاتاحة هذه 
في نظام إلى جمیع الموظفین الدورات 
مسمى "إنني أتعلم" اإلیكاو ال

)iLearrn.(  
  

النسبة المئویة للموظفین الذین تلقوا 
  األساسي المباشر. تدریبال

٩٥٪  
  
  
  
٥  
  
  
  
  
  
  

٩٠٪  
  
 

والمشورة لجمیع الموظفین في المسائل  توجیهتوفیر ال -  ٢
  المتعلقة باألخالقیات.

توفیر مطبوعات ومواد 
إعالمیة عن التدریب الذي 

  تجریه اإلیكاو.
  

اإلیكاو  تحدیث سیاسات
  في هذا الشأن.

النسبة المئویة للطلبات التي تلقت 
  ساعة. ٤٨ردودا خالل 

٩٥٪  

إدارة جمیع البالغات الخاصة بالمخالفات ضمن  -  ٣
إطار األخالقیات في اإلیكاو، بما یشمل إجراء 

  التحقیقات.

إدارة جمیع الشكاوى 
  المتعلقة بسوء السلوك.

النسبة المئویة للتقاریر التي ُاعّدت 
التواریخ المحددة في وثیقة ن ضم

  .)PI/1.6اإلیكاو (

٩٠٪  



  عم التنفیذد ةاستراتیجی
 

118 

 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة
تقریر عن االمتثال لمعاییر   إدارة سیاسة اإلیكاو الخاصة باإلفصاح المالي. -  ٤

اإلیكاو الخاصة بالتصریح 
  عن تضارب المصالح.

عدل امتثال الموظفین لمقتضیات م
  السیاسة العامة.

١٠٠٪ 

النسبة المئویة للتقاریر التي ُاعّدت   إدارة التقاریر.  نتقام.إدارة سیاسة اإلیكاو الخاصة بالحمایة من اال -  ٥
التواریخ المحددة في وثیقة ضمن 

   .)PI/1.6اإلیكاو (

٩٠٪ 

  ٪١٠٠  تقدیم التقاریر وفق الجدول الزمني  تقاریر سنویة  تقدیم تقریر سنوي إلى المجلس -  ٦
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  التقییم والتدقیق الداخلي  الوظیفة:
)، یتمثل EAO(لي لإلیكاو ولمیثاق مكتب تقییم البرامج والتدقیق والمراجعة اإلداریة وفقًا للنظام الما  الوصف

الهدف األساسي لمكتب التقییم والتدقیق الداخلي في تحسین الجانب االقتصادي والكفاءة والفعالیة في 
یعد مكتب عملیات اإلیكاو من خالل استكمال برنامج متفق علیه لعملیات التدقیق والتقییم الداخلیة. و 

) مسؤوًال أیضًا عن إجراء التحقیقات فیما یخص EAO(تقییم البرامج والتدقیق والمراجعة اإلداریة 
ادعاءات ارتكاب المخالفات. وفضًال عن ذلك، یضطلع هذا المكتب بدور جهة التنسیق الخاصة 

المكتب یسدي  ) ومراجع الحسابات الخارجي. كما أن هذاJIU(باإلیكاو في وحدة التفتیش المشتركة 
تولى تقدیم دعم األمانة العامة یو  المشورة إلى اإلدارة فیما یخص تحسین عملیات اإلیكاو وٕاجراءاتها

  ).EAAC(إلى اللجنة االستشاریة المعنیة بالتقییم والتدقیق 
  

  األهداف:
 
من  إجراء عملیات تدقیق داخلیة مستقلة قائمة على تقدیر المخاطر تقیم االمتثال لما هو راسخ •

سیاسات ولوائح وقواعد وٕاجراءات، كما تقوم بتحدید الفرص التي تتیح تحقیق مزید من االقتصاد 
 والكفاءة والفعالیة في العملیات؛

إجراء عملیات تقییم ذات تركیز استراتیجي وقائمة على تقدیر المخاطر ترمي إلى تقدیم إسهام  •
ألثر واالستدامة في برامج اإلیكاو في صنع القرار وتحسین الجدوى والفعالیة والكفاءة وا

 وسیاساتها ومشاریعها وٕاجراءاتها؛
 إجراء عملیات تحقیق شاملة وفي الوقت المناسب لتناول ادعاءات ارتكاب المخالفات؛ •
التنسیق الفعال ألعمال هیئات المراقبة الخارجیة (وحدة التفتیش المشتركة ومراجع الحسابات  •

 الخارجي)؛
  یات اإلیكاو وٕاجراءاتها من خالل إسداء المشورة إلى اإلدارة.اإلسهام في تحسین عمل •

  
 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة

إعداد برنامج متفق علیه لعملیات التدقیق الداخلیة  -  ١
) یحدد المخاطر وأوجه الضعف في المراقبة ١(

) ٢الداخلیة وأوجه النقص في الكفاءة التشغیلیة، (
ویقدم ضمانة إلى الهیئة اإلداریة یؤكد من خاللها 

) ویحدد ٣أن إطار المراقبة مالئم وفعال، (
 مصادر الوفورات المحتملة.

إعداد تقاریر تدقیق مستقلة قائمة 
  عل  تقدیر المخاطر

استكمال عملیات التدقیق المقررة في 
الخطط السنویة (شریطة أال یكون 
في  هناك طلبات خاصة، وال تغییرات
األولویات، وأن یتم الحفاظ على 

 مستوى الموارد).

٨٠٪ 

إعداد عملیات تقییم منظمة هیكلیًا ومالئمة للبرامج  -  ٢
  والسیاسات واإلجراءات والمشاریع.

استكمال عملیات التقییم المقررة في   إعداد تقاریر تقییم 
الخطط السنویة (شریطة أال یكون 

هناك طلبات خاصة، وال تغییرات في 
لویات، وأن یتم الحفاظ على األو 

  مستوى الموارد)

٦٠٪ 

استكمال التقاریر ضمن اآلجال   إعداد تقاریر التحقیق  إجراء التحقیقات التي یوجد تكلیف بإجرائها. -  ٣
  المقررة

١٠٠٪ 

االضطالع بدور جهة تنسیق في وحدة التفتیش  -  ٤
  )JIUالمشتركة (

استجابات اإلیكاو لوحدة التفتیش 
  )JIUالمشتركة (

االمتثال لطلبات وحدة التفتیش  معدل
) وللمواعید النهائیة JIUالمشتركة (

  المحددة.

١٠٠٪ 

االضطالع بدور جهة تنسیق مع مراجع الحسابات  -  ٥
  الخارجي

استجابات اإلیكاو لمراجع 
  الحسابات الخارجي

ال خطط العمل الخاصة بتقاریر ماستك
  التدقیق ورسائل اإلدارة.

١٠٠٪ 
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   فیذیةاإلدارة التن   الوظیفة
  تشمل مكتبْي الرئیس واألمین العام.  :الوصف

المجلس وهیئاته الفرعیة بما یلزم من الدعم والخدمات ألداء ما هو منوط بها من مسؤولیات قانونیة یزّود مكتب الرئیس   
  .ومهام أخرى بفعالیة

هوض بالمهام المنوطة بالمنظمة عبر تنفیذ األمانة العامة بالتوجیه االستراتیجي، وٕادارة عملیة النیزّود مكتب األمین العام   
  .السیاسات والتوجیهات وبرامج العمل التي تقرها الجمعیة العمومیة ویقرها المجلس

، وذلك بغیة تزوید ٢٠١٦٥وتندرج أیضا ضمن موارد اإلدارة التنفیذیة الموارد المخصصة لدورة الجمعیة العمومیة في عام   
  دعم والخدمات حتى تتمّكن من أداء مسؤولیاتها القانونیة وسائر المهام األخرى بفعالیةالجمعیة العمومیة بما یلزم من ال

  
  األهداف:

  
  المشاركة بفعالیة مع الدول األعضاء •
  تعزیز التعاون والتنسیق مع األمانة العامة. •

  
 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة

ون مع المجلس، في بلوغ رؤیتها قیادة االیكاو، بالتعا -١
 ومهمتها أهدافها ومقاصدها االستراتیجیة

تحقیق النتائج في الوقت المناسب وضمن   النتائج البرنامجیة
  حدود المیزانیة

 متواصل

إجراء االتصاالت والمشاورات الحوارات المنتظمة  -٢
 والجیدة  مع الدول األعضاء والقطاع 

الترویج لجدول أعمال االیكاو 
لدى الدول األعضاء؛ سیاسات 

  موحدة مشتركة ومقبولة

كتب للمنظمة، وعقد اجتماعات مباشرة مع 
مسؤولي الحكومات وممثلي المنظمات 

 الدولیة 

 متواصل

إدارة موارد المیزانیة بحذر ضمن المخصصات  -٣
 ووفق توجیها المجلس والجمعیة العمومیة

تقاریر دوریة مقدمة إلى المجلس 
  انیة عن حالة المیز 

عدم اإلفراط في صرف المیزانیة والتقلیص 
لة  إلى الحد األدنى من المبالغ المرحَّ

 متواصل

مجلس یتسم بمزید االستنارة  تمكین المجلس من أداء مهمته في اإلدارة  -٤
  والفعالیة

تقدیم المشورة والمعلومات إلى المجلس 
 وهیئاته 

 متواصل

دافها التأكد من أّن المنظمة ومهمتها وأه -٥
االستراتیجیة وبرامجها ونواتجها وخدماتها تقّدم باستمرار 
صورة قویة وٕایجابیة إلى الدول األعضاء والجهات 

  المعنیة والجمهور عامة.

التعرف بشكل أفضل على اسم 
  االیكاو

نشرات صحفیة، مواقع على اإلنترنت، 
  واستراتیجیة نشطة في مجال االتصال

  متواصل

یكاو لدیها النظم والعملیات التأكد من أّن اال -٦
والضوابط المناسبة لتنفیذ أنشطتها بشكل اقتصادي 

  وناجع وقانوني وأخالقي.

  متواصل  رأي غیر متحفظ من مراقب الحسابات  تقاریر التدقیق والتقییم

توفیر القیادة وٕادارة الموارد البشریة بهیكل تنظیمي  -٧
  فعال ومتین للمنظمة.

شكل موظفون منتجون ومؤهلون ب
  مناسب

إجراءات ناجعة في مجال استقدام 
الموظفین؛ برنامج لتطویر المهارات 

  والتدریب؛ التخطیط لتعاقب الموظفین

  متواصل

مراقبة الموارد من خارج المیزانیة، وتحدید الثغرات  -٨
في التمویل، ووضع استراتیجیات لجمع األموال، 

یقة واالتصال الممّولین، وٕادارة صنادیق التبرعات بطر 
  مسؤولة.

صندوق تكالیف الخدمات 
الصندوق و  االداریة والتشغیلیة

یظالن  الفرعي لتحقیق اإلیرادات
  یحققان األرباح.

  المانحون یواصلون تقدیم الدعم.

الصندوق و تنفیذ برامج إدارة التعاون الفني. 
یحّقق أرباحا.  الفرعي لتحقیق اإلیرادات

  وجمع التبرعات.

  متواصل
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   لموارد البشریةا   :الوظیفة
مواصلة تحسین سیاسات المنظمة ضمن إدارة الشؤون اإلداریة والخدمات، تضطلع بهذه المهمة أقسام الموارد البشریة.   :الوصف

وتلبیة واألداء وقواعدها وٕاجراءاتها في مجال إدارة الموارد البشریة وذلك من أجل إحالل ثقافة قائمة على تحقیق النتائج 
. وتقوم هذه االستراتیجیة على تخطیط القوى العاملة وتعاقب الموظفین، واستقدام ة المتغیرة من الموظفیناحتیاجات المنظم

الموظفین، واألجور وتنمیة قدرات الموظفین وتدریبهم، وٕادارة األداء بفعالیة، وتوفیر خدمات الموارد البشریة والمشورة 
بیئة عمل مواتیة من خالل سیاسات واضحة، وعالقات الوئام بین المهنیة إلى الموظفین والمدیرین بالمنظمة، وتهیئة 

  الموظفین، وتسویة النزاعات بفعالیة، ومعاملة كل الموظفین بإنصاف وعلى قدم المساواة.
المشاركة في اجتماعات منظومة األمم المتحدة وفي إجراء الدراسات واالستقصاءات فیما یتعلق بظروف العمل وقواعد   

  الموحد لألمم المتحدة. ولوائح النظام
  

  األهداف:
  
إدارة الموارد البشریة بنجاعة الستقطاب قوة عاملة ذات كفاءة وتنّوع واالحتفاظ بها وتحفیزها وذلك بغیة  •

  تلبیة االحتیاجات المتطورة للمنظمة
  بشریة.إدارة األداء بفعالیة، وتنمیة المهارات والكفاءات، وٕادارة المواهب، والتشغیل اآللي للموارد ال •

  
 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة

تحسین شفافیة اللوائح والقواعد واإلجراءات الخاصة  -  ١
بالموظفین وتوافرها واتساقها؛ وتطویر دلیل شامل للموارد 

 البشریة  

وضع سیاسات وٕاجراءات شاملة 
في مجال الموارد البشریة؛ 
 تزوید المنظمة بالمشورة

االستراتیجیة في مجال إدارة 
  الموارد البشریة 

وضع دلیل شامل للموارد 
  البشریة

 ٢٠١٥دیسمبر 

استقدام الموظفین في الوقت المناسب من خالل التخطیط  -  ٢
السنوي للقوى العاملة ومراعاة التوزیع الجغرافي العادل 

 وتمثیل الجنسین. 

استقدام الموظفین وتخطیط 
القوى العاملة على أساس 

لكفاءات؛ استقدام الموظفین في ا
التوزیع  الوقت المناسب ومراعاة

الجغرافي العادل وتمثیل 
   الجنسین

نسبة استقدام الموظفین 
 أشهر ٥تكتمل في غضون 

 في المائة ٨٠

تحسین معارف ومهارات الموظفین من أجل تلبیة  -  ٣
 االحتیاجات المتطورة للمنظمة.

تطبیق إطار كفاءات متكامل 
ص للتدریب یشتمل على فر 

  والتطویر

عدد التدریبات المقدمة 
 بحساب أیام العمل

یوم عمل في الفترة  ٧٠٠
 الثالثیة

نسبة االنتهاء من نظام   تطبیق نظام فعال إلدارة األداء تعزیز نظام إدارة األداء -  ٤
 تعزیز األداء والكفاءة

 في المائة ٨٠

توفیر خدمات ذات جودة عالیة في مجال الموارد البشریة،  -  ٥
ا في ذلك غدارة العقود واالستحقاقات وخدمات الضمان بم

  االجتماعي.

تزوید االیكاو بخدمات 
  للموظفین ذات جودة.

نسبة الردود على طلبات 
  الموظفین خالل أسبوع واحد

  في المائة ٧٠

تنفیذ نظام إدارة معلومات   التشغیل اآللي لمهام الموارد البشریة -  ٦
  الموارد البشریة 

من مهام عدد ما تم تحدیثه 
  الموارد البشریة 

  في الفترة الثالثیة ٣
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  تكنولوجیا المعلومات  الوظیفة
یضطلع بهذه الوظیفة قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، تحت إشراف إدارة الشؤون اإلداریة   :الوصف

تنفیذ  والخدمات، حیث یتولى تنفیذ الخطة االستراتیجیة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، وتنسیق
األنشطة ذات األولویة في هذا المجال على نطاق المنظمة ككل، وحمایة األصول المعلوماتیة للمنظمة وما 
یرتبط بها من خدمات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، ودعم برامج االیكاو وأنشطتها التنظیمیة من 

یقها وتوحیدها وصیانتها، بما في خالل التخطیط وتطویر البرمجیات واألنظمة المؤسسیة واختبارها وتطب
ذلك البنى التحتیة الالزمة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، بما یشمل البرید اإللكتروني والشبكة وتخزین 

  البیانات ومنصات اإلنترنت، وٕاتاحة إطار إلدارة البیانات وتوفیر خدمات دعم المستخدم.
  

  األهداف:
  
موحدة لتبادل البیانات لتمكین المنظمة من استحداث المعارف تهیئة بیئة متسقة تستخدم معاییر  •

 الالزمة وتبادلها وتطبیقها على نحو أكثر كفاءة وفعالیة؛
تحسین األنظمة واالستخدامات الشبكیة للمنظمة لتوفیر المعلومات الالزمة على نحو یكفل إدارة  •

 أنشطة البرامج بكفاءة وفعالیة؛
  والمعلومات وسهولة استخدامها ووثاقتها واستقرارها.تحسین سبل الوصول إلى األنظمة  •

  
 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة

صیاغة وتنفیذ السیاسات واالستراتیجیات والمعاییر  -  ١
الالزمة لضمان سهولة الوصول إلى المعلومات التي 

یتم تحصیلها وٕانتاجها وتبادلها، وضمان أمانها 
 ها.ونوعیت

استخدام معاییر القطاع لتوحید 
إدارة المعلومات وهندسة 

  التكنولوجیا؛
وضع مجموعة من السیاسات 

والمعاییر لضمان تحقیق القیمة 
التجاریة لالستثمارات في 

 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 

تنفیذ األجزاء المتوخاة  نسبة
من الخطة االستراتیجیة 

لتكنولوجیا المعلومات 
ت لفترة الثالث واالتصاال
 سنوات

٥٠٪ 

تطبیق نظام اإلیكاو الموحد إلدارة الموارد البشریة  -  ٢
والتخطیط والبنى التحتیة في مجال تكنولوجیا 

المعلومات واالتصاالت؛ وٕاعداد مشاریع تكنولوجیا 
 المعلومات لدعم البرامج واألنشطة اإلداریة

تطویر ونشر جمیع المشاریع 
 المطلوبة

نفذة ضمن نسبة المشاریع الم
التكلفة والجدول الزمني 

 المنشودین

٧٠٪ 

تحسین استخدام أدوات النشر واالتصال والتعاون  -  ٣
 القائمة على االنترنت

توفر مستوى رفیع ومالئم من 
 تكنولوجیات االنترنت المستخدمة 

عدد مرات الفشل الجسیم 
لخدمات اإلیكاو القائمة على 

 االنترنت في السنة

 في السنة ١٠أقل من 

توفیر خدمات دعم المستخدمین في سیاق جمیع أنظمة  -  ٤
ومشاریع تكنولوجیا المعلومات من خالل خدمة دعم 

المستخدمین، وتطبیق نظام جدید إلدارة خدمات 
  تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 

تهیئة بیئة لخدمات تكنولوجیا 
المعلومات واالتصاالت تتسم 

بالتجاوب وحس المسؤولیة وتعزیز 
ارة خدمات تكنولوجیا نظام إد

  المعلومات واالتصاالت

نسبة ردود خدمة دعم 
المستخدمین خالل فترات 

  زمنیة متفق علیها

٨٠٪  

صیانة البرمجیات والشبكة والنظام والبنیة التحتیة  -  ٥
  والموقع اإللكتروني وضمان توافرها وتطابقها

تحدیث جمیع األنظمة والمواقع 
اإللكترونیة؛ إنشاء بنیة تحتیة 

  بة ألحدث التطوراتمواك

  ٪٩٨  نسبة التوفر الرفیع المستوى

صیانة ودعم نظام التخطیط لموارد المنظمة وترشید  -  ٦
  اإلجراءات المؤسسیة

الحفاظ على نظام مكّیف بشكل 
سلیم ویعمل ضمن المعاییر 

  المعتمدة

نسبة ردود خدمة دعم 
المستخدمین خالل فترات 

  زمنیة متفق علیها

٨٠٪  

إلدارة البیانات، بما في ذلك خطة تنفیذ برنامج معزز  -  ٧
  رئیسیة لتوفیر البیانات وٕادارتها

تكییف نظام إدارة البیانات مع 
  احتیاجات العمل وٕادارة المعارف

نسبة بیانات اإلیكاو المدرجة 
  ضمن مستودع بیاناتها

في نهایة فترة  ٪٨٠
  الثالث سنوات
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  خدمات اللغات  الوظیفة
اإلداریة والخدمات، یضطلع بهذه الوظیفة فرع اللغات والتوزیع بغرض تقدیم  تحت إشراف إدارة الشؤون  الهدف:

خدمات اللغات المرتبطة بالترجمة الفوریة والترجمة التحریریة والنشر في اللغات الست المعمول بها في 
رنامج االیكاو (وهي اإلنجلیزیة والفرنسیة واإلسبانیة والروسیة والعربیة والصینیة) بالنسبة ألنشطة الب

والمجلس وهیئاته الرئاسیة ولجنة المالحة الجویة وغیرها من اجتماعات المنظمة باالستعانة بالموظفین 
  الداخلیین والخارجیین على السواء.

  
  األهداف:

  
إصدار ورقات العمل الخاصة باجتماعات االیكاو في الوقت المناسب على أساس التوزیع المتزامن  •

 مول بها في االیكاو.للوثائق باللغات الست المع
 تعمیم المطبوعات على الدول األعضاء في الوقت المناسب. •
 تحسین نوعیة خدمات الترجمة التحریریة والترجمة الفوریة. •
تعزیز الكفاءة من خالل تطبیق التكنولوجیات الجدیدة، بما في ذلك الترجمة باستخدام الحاسوب ونظم  •

   التعرف الصوتي.
  

 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة نجز/الناتجالمُ  األنشطة الرئیسیة

توفیر خدمات الترجمة الفوریة للهیئات الرئاسیة   -١
 ولجنة المالحة الجویة وغیرها من اجتماعات المنظمة.

رفع مستوى خدمات الترجمة 
  الفوریة المقدمة.

عدد الحصص المخصصة 
 للترجمة الفوریة في السنة.

 حصة في السنة. ١٥٠٠

ت الترجمة التحریریة للهیئات الرئاسیة توفیر خدما  -٢
 ولجنة المالحة الجویة واالجتماعات وأنشطة البرنامج.

رفع مستوى خدمات الترجمة 
  التحریریة المقدمة.

  عدد الكلمات المترجمة.
  

معاییر اإلنتاجیة بالمقارنة 
  مع معاییر األمم المتحدة.

ملیون كلمة مترجمة  ٩.١
  خالل فترة السنوات الثالث

  
كلمة للمترجم  ١٤٥٠مة ترج

 الواحد في الیوم

العناوین الجدیدة المحررة  تحریر وترجمة المطبوعات القابلة للبیع.  -٣
 والمترجمة.

عدد العناوین الجدیدة 
المحررة والمترجمة خالل فترة 

  السنوات الثالث.

٥٠  

تي المطبوعات والتعدیالت ال  إعداد المطبوعات غیر القابلة للبیع والتعدیالت.  -٤
  یتم إعدادها.

عدد المطبوعات غیر القابلة 
للبیع والتعدیالت التي یتم 

إعدادها خالل فترة السنوات 
  الثالث. 

٥٠  

استخدام النظام اآللي في عملیات خدمات   -٥
  اللغات.

الترجمة باستخدام الحاسوب 
زمنیة الفترات النظام تعیین و 
  .محددة لتجهیز الوثائقال

النسبة المئویة للموظفین 
  الذین یستخدمون هذه النظم.

مع نهایة فترة السنوات  ٪٨٠
  الثالث
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  الخدمات القانونیة وخدمات العالقات الخارجیة  الوظیفة:
تتضمن هذه الوظیفة إسداء المشورة القانونیة إلى اإلدارات والمكاتب األخرى للمنظمة، وٕالى الدول   الوصف:

واألمین العام، فیما یخص الشؤون الدستوریة األعضاء، والهیئات الرئاسیة، ورئیس المجلس، 
والسیاساتیة واإلداریة واإلجرائیة وغیرها؛ وتیسیر إعداد مواثیق قانون الجو الدولي؛ وتعزیز التصدیق 
على مواثیق قانون الجو الدولي، من خالل االضطالع بوظائف اإلیداع فیما یتعلق بمواثیق قانون 

مكرر من اتفاقیة شیكاغو؛  ٨٣و ٨٣ان عمًال بالمادتین الجو الدولي؛ وتسجیل اتفاقات الطیر 
والمشاركة في إدارة نظام العدالة الداخلي؛ وتقدیم المساعدة إلى المنظمة وأعضاء الوفود الوطنیة 
وموظفي اإلیكاو فیما یتعلق باالمتیازات والحصانات؛ والتنسیق مع الدولة المضیفة واألمم المتحدة 

  والمنظمات األخرى.
  

  داف:األه
 
 حمایة المصالح القانونیة لإلیكاو وضمان عمل المنظمة وفقًا ألرقى المعاییر والملكیة القانونیة. •
 ترتكز جمیع الوثائق الرسمیة على أساس قانوني فیما یخص األعمال المقترحة في هذه الوثیقة. •
 وص علیها.إسداء المشورة العالیة النوعیة في الوقت المناسب ضمن المواعید النهائیة المنص •
 وضع مشروع میثاق بشأن المسافرین المخالفین للقانون یعرض على مؤتمر دیبلوماسي.  •
 متابعة عملیات تصدیق الدول على مواثیق قانون الجو الدولي. •
 عالجة جمیع وثائق التصدیق المودعة ضمن سبعة أیام عمل ابتداء من تاریخ االستالم.مضمان  •
بإزالة حاالت تراكم االتفاقات التي تنتظر التسجیل، وجعل  القیام خالل فترة السنوات الثالث •

 عملیات التسجیل مواكبة لالتفاقات الواردة.
 معالجة طلبات االستئناف التي یقدمها الموظفون على وجه السرعة. •
 تفادي وقوع منازعات بین الدول في مجال الطیران المدني أو التخفیف من هذه المنازعات. •
 نازعات بین اإلیكاو والجهات المعنیة.وء منشتقلیل احتمال  •
  تقدیم المساعدة البروتوكولیة العالیة الجودة على وجه السرعة. •

  
 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة

تقدیم اآلراء أو وجهات  إسداء المشورة القانونیة لعمالء اإلیكاو -  ١
النظر القانونیة بدقة وفي 

  اسبالوقت المن

لطلبات النسبة المئویة ل
غضون  المعالجة في

  أسبوعین أو أقل

٨٠٪ 

تخطیط وتنظیم مؤتمر دیبلوماسي یتعلق بالمسافرین  -  ٢
  المخالفین للقانون 

توفیر خدمات األمانة، بما 
  في ذلك إعداد الوثائق 

توزیع مشروع میثاق قبل 
موعد المؤتمر بستة أشهر؛ 

وتنظیم المؤتمر وتسییر 
  و مالئمشؤونه على نح

   ٢٠١٤دیسمبر 

توفیر الخدمات البروتوكولیة   تقدیم المساعدة البروتوكولیة المنتظمة -  ٣
  للوفود في الوقت المناسب

 لمساعدةالنسبة المئویة ل
للحصول على  المقدمة

تأشیرة خالل ثالثة أیام 
  عمل.

٩٠٪  

عرض موقف اإلیكاو في   معالجة طلبات االستئناف وغیر ذلك من المنازعات -  ٤
االستئناف وتسویة  دعاوى

  المنازعات وحلها

النسبة المئویة لإلحاطات 
اإلداریة المقدمة إلى هیئات 

االستئناف قبل الموعد 
  النهائي

١٠٠٪  
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 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة الُمنجز/الناتج األنشطة الرئیسیة
ممارسة وظیفتي اإلیداع والتسجیل المتعلقتین  -  ٥

  بالمعاهدات واالتفاقات
االضطالع بإجراءات إیداع 

  االتفاقات وتسجیلها
لمواثیق النسبة المئویة ل

عة خالل سبعة أیام المود
  عمل. 

  
إزالة حاالت التراكم في 

  عملیات التسجیل

٩٥٪  
  
  
  

  ٢٠١٥الربع األول من عام 
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  )تركت هذه الصفحة خالیة عمدا(
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  السرد البرنامجي

  حسب 
  األموال الخارجة عن المیزانیة

  
  
  
  

  صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة
  

  یراداتالصندوق الفرعي لتولید اإل
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  )تركت هذه الصفحة خالیة عمداً (
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  صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة  الصندوق
  برنامج التعاون الفني

أنشئ صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة لتغطیة التكالیف الكاملة لبرنامج التعاون الفني   الهدف
شغیلها ودعمها من أجل مساعدة الدول في تنفیذ معاییر اإلیكاو والممارسات إلدارة المنظمة وت

) وكذلك في إعداد البنى األساسیة والموارد ANPs) وخطط المالحة الجویة (SARPsالموصى بها (
  البشریة إلدارة الطیران المدني لدیها وفقًا لألهداف العامة للمنظمة.

ن أجل إعداد برامجها الخاصة بالطیران المدني، بما في ذلك البنى تقدیم المساعدة إلى الدول م  :١ الهدف
األساسیة والموارد البشریة، بغیة تعزیز تنمیتها االقتصادیة وتحقیق االكتفاء الذاتي في میدان الطیران 

  المدني.
    األنشطة الرئیسیة

 نفیذ المشاریع الخاصة بالطیران المدني.التعاون مع الدول والجهات المعنیة في تحدید الموارد وصیاغتها وتعبئتها وت •
  استكشاف الموارد المحتملة لتمویل مشاریع المساعدة الفنیة والتعاون الفني في مجال الطیران المدني. •

) على ANPs() وخطط المالحة الجویة SARPsتنفیذ معاییر اإلیكاو والممارسات الموصى بها (  :٢ الهدف
اإلیكاو فیما یخص السالمة وسعة شبكة المالحة الجویة وكفاءتها  الصعید العالمي مع مراعاة أولویات

  واألمن وحمایة البیئة والتنمیة المستدامة للنقل الجوي.
    األنشطة الرئیسیة

تشجیع الدول لدى تنفیذ المشاریع الخاصة بالطیران المدني من خالل إدارة التعاون الفني، إلتاحة المراعاة الواجبة للبرنامج  •
) والبرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران CMA)، ونهج الرصد المستمر (USOAPلتدقیق مراقبة السالمة الجویة ( العالمي

)USAP ونتائج وتوصیات عملیات التدقیق، وذلك لتصحیح أوجه الخلل وٕازالة الشواغل البارزة بخصوص السالمة ضمن (
 الجدول الزمني المطلوب.

قیق وتحلیل الثغرات وتقاریر البعثات وخطط العمل التابعة لإلیكاو أو للدول وغیر ذلك من االستفادة من نتائج عملیات التد •
 المصادر لتحدید وٕاعداد المشاریع المحتملة مع موافقة الدولة التي یجري فیها التدقیق.

یر اإلیكاو، مع مراعاة مراعاة األهداف االستراتیجیة للمنظمة، مع تفضیل األنشطة التي تعزز التنفیذ المبكر والفعال لمعای •
االحتیاجات الخاصة ألقل البلدان نموًا والدول الجزریة الصغیرة النامیة واحتیاجات النقل الجوي الخاصة بأفریقیا، والمساهمة 

  بذلك في تحقیق األهداف اإلنمائیة لأللفیة التابعة لألمم المتحدة.

الحكومات واألمم المتحدة وغیرها من شركاء التنمیة تقدیم المساعدة السریعة في حاالت الطوارئ إلى   :٣ الهدف
  استجابة ألوضاع ما بعد النزاعات والكوارث الوطنیة وأوضاع النكبات الوطنیة في الدول.

 األنشطة الرئیسیة
 

 المشاركة في أنشطة االستجابة لحاالت الطوارئ على صعید المنظمة من أجل التصدي للكوارث الطبیعیة والنكبات الوطنیة •
  وأوضاع ما بعد النزاعات في الدول.
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  ٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤ للسنواتتكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة المقدرة 
  (بآالف الدوالرات الكندیة)

  
  المجموع  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  

تسییر الشؤون التنظیمیة واإلداریة 
  )TCBفي إدارة التعاون الفني (

٢٥ ٢٠٠  ٨٥٠٠  ٨٤٠٠  ٨٣٠٠  

  
عرض تقدیرات المیزانیة فیما یتعلق بتكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة ألغراض التخطیط وعلى سبیل  یجري مالحظة:

االضطالع. وسوف یتم استعراضها سنویًا وستعرض على المجلس للموافقة علیها إضافة إلى التنبؤات المحدثة لمستویات 
  ى األمر ذلك.البرنامج في السنة المقبلة، وستنقح هذه التقدیرات إذا اقتض

  

  ٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤تكالیف تنفیذ برنامج التعاون الفني المقدرة ألعوام 
  (بآالف الدوالرات األمریكیة)

  
  المجموعة  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  

تنفیذ برنامج التعاون 
  الفني

٣٩٨ ٠٠٠  ١٣٥ ٠٠٠  ١٣٣ ٠٠٠  ١٣٠ ٠٠٠  

  
ات الثالث ال یمكن توقعها بدرجة عالیة من الدقة ألن حجم إن التنبؤات الخاصة ببرنامج التعاون الفني لفترة السنو  مالحظة:

التنفیذ مرهون بقرار حكومات البلدان المتلقیة ومصادر التمویل فیما یخص متى وكم من برنامج التعاون الفني سینفذ في 
لى دخل یقدر بمبلغ في المئة، إضافة إ ٥.٧سنة معینة. ولذلك، إذا علمنا أن متوسط نسبة التكالیف اإلداریة العامة تبلغ 

ألف دوالر أمریكي من مصادر أخرى، فإن األرقام الواردة أعاله تمثل التنفیذ السنوي المطلوب للتغطیة الكافیة لنفقات  ٨٥٠
  ) لفترة السنوات الثالث المقبلة.AOSCصندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة (
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  إلیراداتا الصندوق الفرعي لتولید  الصندوق

الهدف من األنشطة المدّرة لإلیرادات، على غرار الصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات، هو االستفادة من   الهدف
إمكانیات االیكاو فیما یخص إدرار اإلیرادات من خالل إعداد وتعزیز المنتجات والخدمات التي تساعد 

لك تبسیط ومنهجــة اإلجراءات على تنفیذ األهداف االستراتیجیة وتوفّـر دعم البرنامج داخل االیكاو، وكذ
المتعلقة باألنشطة المدّرة لإلیرادات، وتحدید واستغالل اإلمكانیات التي قد تـتـیحها عملیة إدرار اإلیرادات 

  وفقا لمساعي المنظمة وأهدافها، إلى جانب تطویر الملكیة الفكریة لالیكاو والترویج لها وحمایتها.

ن دوالر كندي في السنة لتمویل میزانیة البرنامج العادي مع الحرص في الوقت ملیو  ٥,١التبرع بنحو  •  األهداف:   
 .ذاته على تمویل عدة وظائف، داخل اإلدارات، التي تسهم في األهداف العامة لالیكاو

  ٤٥  ٧٧٦.٠٠٠  ٢٠١٦- ٢٠١٤إجمالي اإلیرادات المتوقعة لفترة السنوات الثالث 
  ٣٠  ٥٣٠.٠٠٠  ٢٠١٦-٢٠١٤لثالث إجمالي النفقات المتوقعة لفترة السنوات ا

 ١٥  ٢٤٦.٠٠٠  تقدیم التبرعات لمیزانیة البرنامج العادي خالل فترة السنوات الثالث

زیادة اإلیرادات وتقلیص حجم النفقات لألنشطة المدّرة لإلیرادات من خالل وضع نموذج أعمال فعال  •
  .من حیث التكالیف

  
 الهدف مؤشرات األداء الرئیسیة تجالُمنجز/النا مجاالت اإلنتاج/األنشطة الرئیسیة

إعادة إنتاج مطبوعات  المنشورات المطبوعة -  ١
االیكاو وبیعها، بما في 

ذلك المالحق واألدلة 
وٕاجراءات خدمات المالحة 

  الجویة

 یحدد فیما بعد   اإلیرادات المحّققة

 الدوریات/المجالت  -  ٢

 (بما فیها مجلة االیكاو)    

التوزیع على نطاق واسع 
  ت المناسبوفي الوق

 یحدد فیما بعد  اإلیرادات المحّققة

إنتاج محتویات جدیدة  المواقع الشبكیة/المنتجات اإللكترونیة -  ٣
  وٕاتاحتها على اإلنترنت

 یحدد فیما بعد  اإلیرادات المحّققة

 یحدد فیما بعد  اإلیرادات المحّققة  الرعایة األحداث والندوات -  ٤

المواد التثقیفیة والدورات  التدریب -  ٥
  دریبیة والرعایةالت

 یحدد فیما بعد  اإلیرادات المحّققة

االتفاقات التعاقدیة  اإلجازات والشراكات في مجال اإلحصاءات -  ٦
والمنتجات في قواعد 

  البیانات/األدوات

 یحدد فیما بعد  اإلیرادات المحّققة

الخدمات المقدمة للوفود  خدمات المكاتب والمؤتمرات -  ٧
  والمستأجرین

 یحدد فیما بعد  ةاإلیرادات المحّقق

المنتجات الجدیدة التي یتم  المنتجات اإللكترونیة الجدیدة -  ٨
  إعدادها

 یحدد فیما بعد  اإلیرادات المحّققة
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  )تركت هذه الصفحة خالیة عمداً (
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  مخطط األهداف االستراتیجیة -  ١الملحق 
  األهدافوبرامج  ٢٠١٣- ٢٠١١للفترة 
  ٢٠١٦-٢٠١٤یجیة للفترة االسترات

  
  

  مخطط استراتیجیات دعم  – ٢الملحق 
  مقارنًة  ٢٠١٣-٢٠١١التنفیذ للفترة 

  ٢٠١٦-٢٠١٤باستراتیجیات دعم التنفیذ للفترة 
  
  

  المیزانیة العادیة حسب  -  ٣الملحق 
  المنظمة وبنود اإلنفاقهیكل 
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  ٢٠١٣- ٢٠١١مخطط األهداف االستراتیجیة للفترة 
  ٢٠١٦-٢٠١٤ألهداف االستراتیجیة للفترة ا وبرامج

 
 ٢٠١٦-٢٠١٤األهداف االستراتیجیة للفترة  ٢٠١٣-٢٠١١البرامج واألهداف االستراتیجیة للفترة 

الهدف 
 االستراتیجي

 اإلدارة/المكتب  الهدف االستراتیجي اإلدارة/المكتب البرنامج

 1 لسالمةا
المجال الجوي  –) ATMإدارة الحركة الجویة (

 )ANBإدارة المالحة الجویة ( سعة شبكة المالحة الجویة وكفاءتها  )ANBإدارة المالحة الجویة (  األمثل

 )ANBلمالحة الجویة (إدارة ا سعة شبكة المالحة الجویة وكفاءتها )ANBإدارة المالحة الجویة (  )PBNالمالحة القائمة على األداء (  2 السالمة

 )ANBإدارة المالحة الجویة ( السالمة )ANBإدارة المالحة الجویة ( تنفیذ إدارة السالمة 3 السالمة

 )ANBإدارة المالحة الجویة ( السالمة )ANBإدارة المالحة الجویة ( استمراریة صالحیة الطائرات للطیران 4 السالمة

 5 السالمة
اإلدارة على  - )ATMإدارة الحركة الجویة (

 )ANBإدارة المالحة الجویة ( سعة شبكة المالحة الجویة وكفاءتها )ANBإدارة المالحة الجویة ( الصعید العالمي

 )ANBإدارة المالحة الجویة ( السالمة )ANBإدارة المالحة الجویة ( األنشطة اإلقلیمیة المتعلقة بالسالمة 6 السالمة

 7 السالمة
لمدّرة للدخل (التمویل األنشطة ا - السالمة 
 )ANBإدارة المالحة الجویة ( السالمة )ANBإدارة المالحة الجویة ( الذاتي)

 )ANBإدارة المالحة الجویة ( السالمة  )RCCالمكتب اإلقلیمي للتنسیق واالتصاالت ( التنسیق اإلقلیمي لألنشطة المتعلقة بالسالمة  8 السالمة

 )ANBإدارة المالحة الجویة ( السالمة )ANBلمالحة الجویة (إدارة ا سالمة المطارات 9 السالمة

 )ANBإدارة المالحة الجویة ( السالمة )ANBإدارة المالحة الجویة ( التحقیق في الحوادث 10 السالمة

 )ANBإدارة المالحة الجویة ( السالمة )ANBإدارة المالحة الجویة ( التدقیق في مجال السالمة 11 السالمة

 )ANBإدارة المالحة الجویة ( سعة شبكة المالحة الجویة وكفاءتها )ANBإدارة المالحة الجویة ( التعاون المدني/العسكري 12 السالمة
 السالمة

) في SARPsالمعاییر والممارسات الموصى بها ( 13
  )ATMإطار إدارة الحركة الجویة (

 )ANBإدارة المالحة الجویة (
 )ANBإدارة المالحة الجویة ( سعة شبكة المالحة الجویة وكفاءتها

 14 السالمة
المنظمات اإلقلیمیة المعنیة بمراقبة السالمة 

 )ANBإدارة المالحة الجویة ( السالمة )ANBإدارة المالحة الجویة ( الجویة

 )ANBإدارة المالحة الجویة ( السالمة )ANBإدارة المالحة الجویة ( المهنیون المؤهلون في مجال الطیران 15 السالمة

 )ANBإدارة المالحة الجویة ( السالمة )ANBإدارة المالحة الجویة ( مواجهة المخاطر الكبیرة المتعلقة بالطیران 16 السالمة
المكاتب  -السالمة

 17 اإلقلیمیة
برنامج التنفیذ الشامل إلقلیم أفریقیا والمحیط 

  )ACIPالهندي (
) ESAFإقلیم شرق أفریقیا والجنوب األفریقي (

 السالمة  )WACAFم أفریقیا الغربیة والوسطى (وٕاقلی
) وٕاقلیم ESAFإقلیم شرق أفریقیا والجنوب األفریقي (

 )WACAFأفریقیا الغربیة والوسطى (

  )ATBإدارة الحركة الجویة ( أمن الطیران والتسهیالت )ATBإدارة الحركة الجویة ( أمن الطیران 18 األمن
 )ATBإدارة الحركة الجویة ( أمن الطیران والتسهیالت )RCCالمكتب اإلقلیمي للتنسیق واالتصاالت ( لمتعلقة باألمنالتنسیق اإلقلیمي لألنشطة ا 19 األمن

 )ATBإدارة الحركة الجویة ( أمن الطیران والتسهیالت )ATBإدارة الحركة الجویة ( التدقیق في مجال أمن الطیران 20 األمن

 )ATBإدارة الحركة الجویة ( أمن الطیران والتسهیالت )ATBة (إدارة الحركة الجوی التسهیالت 21 األمن

 22 األمن
) في مجال أمن ISDدعم التنفیذ والتنمیة (

 )ATBإدارة الحركة الجویة ( أمن الطیران والتسهیالت )ATBإدارة الحركة الجویة (  الطیران

 )ATBإدارة الحركة الجویة ( أمن الطیران والتسهیالت )ATBكة الجویة (إدارة الحر  إدارة وثائق السفر المقروءة آلیًا وتحدید الهویة 23 األمن

 )ATBإدارة الحركة الجویة ( حمایة البیئة )ATBإدارة الحركة الجویة (  التوعیة البیئیة 24 االستدامة

 )ATBلجویة (إدارة الحركة ا حمایة البیئة )ATBإدارة الحركة الجویة ( نوعیة الهواء المحلي -البیئة  25 االستدامة

 )ATBإدارة الحركة الجویة ( حمایة البیئة )ATBإدارة الحركة الجویة ( تغیر المناخ -البیئة  26 االستدامة

 )ATBإدارة الحركة الجویة ( حمایة البیئة )ATBإدارة الحركة الجویة ( الضوضاء -البیئة  27 االستدامة

 )ANBإدارة المالحة الجویة ( سعة شبكة المالحة الجویة وكفاءتها  )ANB(إدارة المالحة الجویة  ربط البیانات 28 االستدامة

 )ANBإدارة المالحة الجویة ( سعة شبكة المالحة الجویة وكفاءتها )ANBإدارة المالحة الجویة ( األرصاد الجویة 29 االستدامة

 30 االستدامة
)/طیف CNSاالتصاالت والمالحة واالستطالع (

 )ANBإدارة المالحة الجویة ( سعة شبكة المالحة الجویة وكفاءتها )ANBحة الجویة (إدارة المال  الترددات

 )ANBإدارة المالحة الجویة ( سعة شبكة المالحة الجویة وكفاءتها )ANBإدارة المالحة الجویة ( المعلومات الرقمیة الخاصة بالطیران 31 االستدامة

 32 االستدامة
خل (التمویل األنشطة المدّرة للد - االستدامة 

 )ATBإدارة الحركة الجویة ( التنمیة االقتصادیة في مجال النقل الجوي )ATBإدارة الحركة الجویة ( الذاتي)

 )ATBإدارة الحركة الجویة ( التنمیة االقتصادیة في مجال النقل الجوي )ATBإدارة الحركة الجویة ( تعزیز الشفافیة في مجال سیاسات الطیران 33 االستدامة

 )ATBإدارة الحركة الجویة ( التنمیة االقتصادیة في مجال النقل الجوي )ATBإدارة الحركة الجویة ( اإلحصائیات 34 الستدامةا

 )ATBإدارة الحركة الجویة ( التنمیة االقتصادیة في مجال النقل الجوي )ATBإدارة الحركة الجویة ( النقل الجوي المستدام 35 االستدامة

 36 االستدامة
مطارات/فعالیة خدمات المالحة الجویة من ال

 )ATBإدارة الحركة الجویة ( التنمیة االقتصادیة في مجال النقل الجوي )ATBإدارة الحركة الجویة ( حیث التكلفة

 37 االستدامة
األنشطة المتعلقة باالستدامة في إطار التنسیق 

 )RCCالمكتب اإلقلیمي للتنسیق واالتصاالت ( اإلقلیمي
اإلقلیمي للتنسیق واالتصاالت المكتب 

)RCC(   
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   ٢٠١٣-٢٠١١مخطط استراتیجیات دعم التنفیذ للفترة 
  ٢٠١٦- ٢٠١٤مقارنًة باستراتیجیات دعم التنفیذ للفترة 

 
 اإلدارة/المكتب استراتیجیة دعم التنفیذ اإلدارة/المكتب استراتیجیة دعم التنفیذ

 دعم البرامج   دعم البرامج
  

  

)/قسم ADBإدارة الشؤون اإلداریة والخدمات ( ؤتمراتخدمات الم 
  )COSالمؤتمرات والخدمات المكتبیة (

) /قسم المؤتمرات ADBإدارة الشؤون اإلداریة والخدمات ( خدمات المؤتمرات وٕادارة السجالت 
 )COSوالخدمات المكتبیة (

  )DADBتنظیم الخدمات اإلداریة ( إدارة الشؤون اإلداریة والخدمات          
)/ ADBإدارة الشؤون اإلداریة والخدمات ( تكنولوجیا المعلومات  

  )ICTتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت (
) /تكنولوجیا ADBإدارة الشؤون اإلداریة والخدمات ( تكنولوجیا المعلومات  

 )ICTالمعلومات واالتصاالت (
الخدمات القانونیة   

 والعالقات الخارجیة
قانونیة والعالقات الخارجیة إدارة الشؤون ال

)LEB(  
 )LEBإدارة الشؤون القانونیة والعالقات الخارجیة ( الخدمات القانونیة والعالقات الخارجیة  

)/فرع ADBإدارة الشؤون اإلداریة والخدمات ( الخدمات اللغویة  
  )LPBاللغات والمطبوعات (

 )/ فرع اللغاتADBإدارة الشؤون اإلداریة والخدمات (    
 )LPBوالمطبوعات (

  )OSGالرئیس + مكتب األمانة العامة ( اإلدارة التنفیذیة     )OSGالرئیس + مكتب األمین العام ( اإلدارة التنفیذیة  
الطباعة وخدمات   

التوزیع (األنشطة 
المدرة لإلیرادات 

)RGA((  

     
الطباعة وخدمات التوزیع (األنشطة المدرة 

 ))RGAلإلیرادات (

  

)/إدارة ADBإدارة الشؤون اإلداریة والخدمات ( ة السجالتإدار   
  )RDMالسجالت (

)/ قسم المؤتمرات ADBإدارة الشؤون اإلداریة والخدمات (    
  )COSوالخدمات المكتبیة (

) ADBإدارة الشؤون اإلداریة والخدمات( إدارة المكتبة الشبكیة  
)/إدارة ICT/تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت (

  )WLMتبة الشبكیة (المك

)/ تكنولوجیا ADBإدارة الشؤون اإلداریة والخدمات (    
 )ICTالمعلومات واالتصاالت (

   اإلدارة واإلدارة العامة  اإلدارة واإلدارة العامة

)/قسم ADBإدارة الشؤون اإلداریة والخدمات ( خدمات المؤتمرات  
 )COSالمؤتمرات والخدمات المكتبیة (

)/قسم المؤتمرات ADBإدارة الشؤون اإلداریة والخدمات ( مرات وٕادارة السجالتخدمات المؤت  
 )COSوالخدمات المكتبیة (

التنسیق واالتصاالت   
على الصعید 

 اإلقلیمي

  )COMمكتب االتصاالت ( مكتب االتصاالت   )RCCالمكتب اإلقلیمي للتنسیق واالتصاالت (

إدارة الشؤون اإلداریة   
 والخدمات

 )DADBتنظیم الخدمات اإلداریة ( إدارة الشؤون اإلداریة والخدمات   )DADBالخدمات اإلداریة (تنظیم 

التقییم والتدقیق   
 الداخلي

تقییم البرامج والتدقیق والمراجعة اإلداریة 
)EAO(  

 )EAOتقییم البرامج والتدقیق والمراجعة اإلداریة ( التقییم والتدقیق الداخلي  

ارة المیزانیة واإلد  
 المالیة

 )FINفرع الشؤون المالیة ( المیزانیة واإلدارة المالیة    )FINفرع الشؤون المالیة (

إدارة الشؤون اإلداریة والخدمات  الموارد البشریة  
)ADB/() الموارد البشریةHR(  

الموارد البشریة )/ADBإدارة الشؤون اإلداریة والخدمات ( الموارد البشریة  
)HR( 

)/ ADBإدارة الشؤون اإلداریة والخدمات ( المعلومات تكنولوجیا  
 )ICTتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت (

)/ تكنولوجیا ADBإدارة الشؤون اإلداریة والخدمات ( تكنولوجیا المعلومات  
 )ICTالمعلومات واالتصاالت (

إدارة الشؤون اإلداریة والخدمات  خدمات األمن  
)ADB) خدمات األمن/(ISEC(  

  )OSGمكتب األمین العام (    

)/إدارة ADBإدارة الشؤون اإلداریة والخدمات ( إدارة السجالت  
  )RDMالسجالت (

)/ قسم المؤتمرات ADBإدارة الشؤون اإلداریة والخدمات (    
 )COSوالخدمات المكتبیة (

)/ ADBإدارة الشؤون اإلداریة والخدمات ( إدارة المكتبة الشبكیة  
)/إدارة ICTعلومات واالتصاالت (تكنولوجیا الم

 )WLMالمكتبة الشبكیة (

)/ تكنولوجیا ADBإدارة الشؤون اإلداریة والخدمات (    
 )ICTالمعلومات واالتصاالت (

  )OSG)/مكتب األمین العام (ETHICSاألخالقیات ( مكتب األخالقیات          
         الهیئات الرئاسیة –التنظیم واإلدارة 

الجمعیة أمانة   
 العمومیة والمجلس

أمانة )/ADBإدارة الشؤون اإلداریة والخدمات (
  )ACSالجمعیة العمومیة والمجلس (

أمانة الجمعیة )/ ADBإدارة الشؤون اإلداریة والخدمات ( أمانة الجمعیة العمومیة والمجلس  
 )ACSالعمومیة والمجلس (

الدعم اإلداري للجنة   
المالحة الجویة 

)ANC (  

 )DANBالدعم اإلداري للجنة المالحة الجویة ( )ANCالدعم اإلداري للجنة المالحة الجویة (    )DANBم اإلداري للجنة المالحة الجویة (الدع

)/قسم ADBإدارة الشؤون اإلداریة والخدمات ( خدمات المؤتمرات  
 )COSالمؤتمرات والخدمات المكتبیة (

)/قسم المؤتمرات ADBوالخدمات ( إدارة الشؤون اإلداریة خدمات المؤتمرات  
 )COSوالخدمات المكتبیة (

)/ ADBإدارة الشؤون اإلداریة والخدمات ( تكنولوجیا المعلومات  
 )ICTتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت (

)/ تكنولوجیا ADBإدارة الشؤون اإلداریة والخدمات ( تكنولوجیا المعلومات  
 )ICTالمعلومات واالتصاالت (

)/فرع ADBإدارة الشؤون اإلداریة والخدمات ( مات اللغویةالخد  
 )LPBاللغات والمطبوعات (

)/فرع اللغات ADBإدارة الشؤون اإلداریة والخدمات ( الخدمات اللغویة  
 )LPBوالمطبوعات (

  )OSGالعامة ( مكتب األمانة اإلدارة التنفیذیة (الجمعیة العمومیة)    )OSGمكتب األمین العام ( اإلدارة التنفیذیة  
)/ إدارة ADBإدارة الشؤون اإلداریة والخدمات ( إدارة السجالت  

 )RDMالسجالت (

)/قسم المؤتمرات ADBإدارة الشؤون اإلداریة والخدمات (    
 )COSوالخدمات المكتبیة (

 )DADBتنظیم الخدمات اإلداریة ( إدارة الشؤون اإلداریة والخدمات          
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  اإلنفاق بنودنیة البرنامج العادي حسب هیكل المنظمة و میزا  :٣الملحق 
ومشابهًا للنموذج التقلیدي، أي التوزیع  ٢٠١٦إلى  ٢٠١٤یقدم هذا الملحق عرضًا إجمالیًا لمتطلبات میزانیة اإلیكاو للفترة الممتدة من   -  ١

  حسب هیكل المنظمة.
  مسؤولیات هذه اإلدارات والمكاتب:ویرد فیما یلي وصف إلدارات المنظمة ومكاتبها الرئیسیة و   -  ٢
زمام القیادة داخل المنظمة فیما یخص السالمة والمالحة الجویة. وتعمل هذه اإلدارة على الوظائف الفنیة  إدارة المالحة الجویةتتولى   -  ٣

تماشى مع الخطة العالمیة للسالمة الجویة األساسیة المنبثقة والیة المنظمة المبینة في اتفاقیة شیكاغو وكذلك على اإلدارة العامة للطیران بما ی
  والخطة العالمیة للمالحة الجویة.

  وتشمل مهامها األساسیة ما یلي:  ) أ
  األمراض الساریة والنزاعات اإلقلیمیة؛ ظهوراالستجابة لألزمات التي تحل بالطیران المدني الدولي، مثل الثوران البركاني و  )١(
ن والمالحة الجویة، بما في ذلك ما یلي: المطارات، والتحقیق بالحوادث، وٕادارة الحركة معالجة جمیع الجوانب الفنیة لسالمة الطیرا )٢(

الجویة، والطب الخاص بالطیران، واألرصاد الجویة، وٕادارة معلومات الطیران، واالتصاالت، واالستطالع، والمالحة، والعملیات، 
  ة الطائرات للطیران، والتدریب، وتراخیص الموظفین؛یوصالح

  المهام المتعلقة بإدارة الطیران ما یلي:  وتشمل  ) ب
  رصد الصحة العامة لنظم الطیران العالمیة واإلقلیمیة؛ )١(
تحدید وتحلیل أوجه الخلل في التنفیذ، والثغرات في المعاییر والممارسات الموصى بها التابعة للمنظمة، فضًال عن المشكالت  )٢(

  الت المبینة في التحلیل؛الناشئة؛ وصیاغة االستراتیجیات والخطط لمعالجة المشك
مساعدة الدول في تحقیق مستویات عالیة من السالمة والحفاظ على هذه المستویات مع تحقیق نمو ثابت ومستدام في قطاع  )٣(

  الطیران الدولي من خالل تزوید هذه الدول بمجموعات شاملة وكاملة من األدوات التنظیمیة التي تشمل ما یلي:
  ) لضمان تطور الطیران على نحو آمن ومنسجم SARPsرسات الدولیة الموصى بها (مجموعة من المعاییر والمما )٤(

 تراخیص الموظفین -١الملحق  •
 قواعد الجو -٢الملحق  •
 خدمات األرصاد الجویة الخاصة بالمالحة الجویة الدولیة -٣الملحق  •
 خرائط المالحة الجویة -٤الملحق  •
 ي العملیات الجویة واألرضیةوحدات القیاس التي ینبغي استخدامها ف -٥الملحق  •
 عملیات الطائرات -٦الملحق  •
 جنسیة الطائرات وعالمات التسجیل -٧الملحق  •
 صالحیة الطائرات للطیران -٨الملحق  •
 اتصاالت الطیران - ١٠الملحق  •
 خدمات الحركة الجویة - ١١الملحق  •
 البحث واإلنقاذ - ١٢الملحق  •
 عحوادث الطائرات والتحقیق في الوقائ - ١٣الملحق  •
 المطارات - ١٤الملحق  •
 خدمات معلومات الطیران - ١٥الملحق  •
 نقل البضائع الخطرة جوًا بطریقة آمنة - ١٨الملحق  •
 إدارة السالمة - ١٩الملحق  •

) SARPsمجموعة من األدلة وحلقات العمل وغیر ذلك من اإلرشادات لضمان فهم المعاییر والممارسات الموصى بها ( )٥(
  والسیاسات على نحو مالئم؛

وعة من األدوات لتوفیر البیانات والتحلیالت وغیر ذلك من المعلومات لمساعدة الدول في اتخاذ القرارات على الصعیدین مجم )٦(
  اإلقلیمي ودون اإلقلیمي؛ وأدوات لتتبع التنفیذ على الصعید العالمي.

) بتعزیز شبكة السالمة وموارد المالحة الجویة من ANBوإلنجاز هذه المهام بطریقة تتسم بالكفاءة والفعالیة، تقوم إدارة المالحة الجویة (  )ج
  خالل ما یلي:
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  خبیر من شتى أنحاء العالم یعملون في مجموعات وأفرقة دراسات وفرق عمل من أجل وضع األحكام الفنیة؛ ٦٠٠إدارة  )١(
ظام الطیران (الذي یتطور إجراء اتصاالت دائمة وتنسیقًا متواصل مع المنظمات الدولیة التي تمثل جمیع القطاعات الرئیسیة لن )٢(

  ویتنوع بشكل متزاید)؛
القیام من ناحیة أخرى برفع مستوى المهارات والخبرات لدى الدول والكیانات المعنیة بالطیران من خالل إقامة شراكات لتوفیر  )٣(

  التدریب واألدوات وغیر ذلك من األمور.
بأمن الطیران والتسهیالت، والتنمیة كاو االستراتیجیة الخاصة ) بأنشطة في إطار أهداف اإلیATBإدارة النقل الجوي (تضطلع   -  ٤

وهي مسؤولة عن توفیر مساعدة الخبراء الالزمة للجمعیة العمومیة والمجلس ولجنة النقل الجوي ولجنة االقتصادیة للنقل الجوي، وحمایة البیئة. 
) واللجنة المعنیة JSCة الدعم المشترك لخدمات المالحة الجویة () ولجنUICمراقبة الحركة الجویة واللجنة المعنیة بالتدخل غیر المشروع (

)، واجتماعات المؤتمر التخصصي واألقسام والمجموعات وأفرقة العمل المتعلقة بهذه األهداف CAEPبحمایة البیئة في مجال الطیران (
) في SARPsذ فیما یخص المعاییر والممارسات الموصى بها (االستراتیجیة الثالثة. وتساعد اإلدارة في عملیات اإلعداد والتحدیث وتعزیز التنفی

، والسیاسات واإلرشادات الخاصة بالنقل الجوي (مثل الئحة النقل الجوي واقتصادیات المطارات وخدمات المالحة الجویة، ١٧و ١٦و ٩المالحق 
آلیًا. وتتولى هذه اإلدارة أیضًا مهمة وضع السیاسات وتمویل البنى األساسیة للطیران) وكذلك  المواصفات الخاصة بوثائق السفر المقروءة 

). كما أن CO2والتدابیر المتعلقة بالبیئة ومساعدة الدول في إعداد وتنفیذ خطط عملها الخاصة بأنشطة الحد من انبعاثات ثاني أوكسید الكربون (
) ومساعدة الدول في تصحیح USAPلعالمي لتدقیق أمن الطیران (اإلدارة تنفذ استراتیجیة اإلیكاو الشاملة ألمن الطیران، التي تشمل البرنامج ا

)، كما أنها تنفذ استراتیجیة اإلیكاو الخاصة ببرنامج تحدید هویة المسافر USAPأوجه الخلل التي حددها البرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران (
)TRIPانات/اإلحصاءات والتنبؤات الخاصة بالطیران المدني. وتتولى ). وفضًال عن ذلك، تقوم هذه اإلدارة بصون وٕاتاحة الحصول على البی

مكاتب اإلدارة أیضًا الحفاظ على البیانات المتعلقة بأفعال التدخل غیر المشروع وحمایة البیئة (الضوضاء واالنبعاثات). وتعمل اإلدارة مع ال
سیق فیما یتعلق بالقضایا المذكورة أعاله مع جمیع هیئات األمم األخرى في المنظمة، بما في ذلك المكاتب اإلقلیمیة، وتقوم باالتصال والتن

) ومنظمة السیاحة العالمیة UNFCCCالمتحدة وغیرها من المنظمات الدولیة، وخاصة مع اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة المتعلقة بتغیر المناخ (
)UNWTO) والمنظمة العالمیة للجمارك (WCOة بالطیران المدني. ) والمنظمات اإلقلیمیة المعنی  
إسداء المشورة القانونیة إلى اإلدارات والمكاتب  مسؤولة عن األمور التالیة: )LEPإدارة الشؤون القانونیة والعالقات الخارجیة (تعد   -  ٥

ة والسیاساتیة واإلداریة األخرى للمنظمة، وٕالى الدول األعضاء، والهیئات الرئاسیة، ورئیس المجلس، واألمین العام، فیما یخص الشؤون الدستوری
ف واإلجرائیة وغیرها؛ وتیسیر إعداد مواثیق قانون الجو الدولي؛ وتعزیز التصدیق على مواثیق قانون الجو الدولي، من خالل االضطالع بوظائ

یة شیكاغو؛ والمشاركة في مكرر من اتفاق ٨٣و ٨٣اإلیداع فیما یتعلق بمواثیق قانون الجو الدولي؛ وتسجیل اتفاقات الطیران عمًال بالمادتین 
وتقدیم المساعدة إلى المنظمة وأعضاء الوفود الوطنیة وموظفي اإلیكاو فیما یتعلق باالمتیازات والحصانات؛ والتنسیق  إدارة نظام العدالة الداخلي؛

ذه اإلدارة في نطاق دعم البرنامج، وتؤدي وكما في فترة األعوام الثالثة الماضیة، تندرج ه مع الدولة المضیفة واألمم المتحدة والمنظمات األخرى.
  وظیفة الخدمات القانونیة والعالقات الخارجیة.

مسؤولة عن توفیر الدعم اإلداري الذي تطلبه المنظمة فیما یتعلق بما یلي: الموارد ) ATPإدارة الشؤون اإلداریة والخدمات (تعد   -  ٦
جیا المعلومات واالتصاالت وٕادارة شبكة الویب؛ والسجالت واألرشیف والتوزیع؛ وخدمات البشریة؛ والمؤتمرات واألمن والخدمات العامة؛ وتكنولو 

  السفر؛ واللغات والمنشورات؛ واألنشطة المدرة للدخل؛ وأمانة الجمعیة العمومیة والمجلس. 
  ):OSGلمكتب األمین العام (وتتبع المكاتب التالیة مباشرة   -  ٧

ب اإلقلیمیة السبعة (الواقعة في باریس وداكار ونیروبي ولیما ومكسیكو وبانكوك والقاهرة) تعد المكات ):ROالمكاتب اإلقلیمیة (  )أ 
مسؤولة في المقام األول عن الحفاظ على اتصال متواصل مع الدول التي یشملها اعتمادها ومع المنظمات المعنیة، والهیئات 

هذه المكاتب التنسیق فیما بین األقالیم وتعزز دقة التوقیت اإلقلیمیة للطیران المدني ووكاالت وبرامج األمم المتحدة. وتضمن 
والتناسق في تنفیذ سیاسات اإلیكاو وقراراتها ومعاییرها وممارساتها الموصى بها وخططها الخاصة بالمالحة الجویة. كما أنها 

  توفر اإلرشاد الفني وتساعد الدول في تنفیذ األنشطة. 
حدة بدعم اإلیكاو في تحقیق أهدافها االستراتیجیة وبرنامج عملها من خالل تعزیز تقوم هذه الو  ):COMوحدة االتصاالت (  )ب 

الوعي بمنجزاتها وسیاساتها لدى الجمهور العام، ووسائل اإلعالم التقلیدیة وغیر التقلیدیة، والمكونات االجتماعیة والسیاسیة 
  .االتصالإلدارة العامة وتضطلع بمهمة ذات النفوذ في العالم أجمع. وتخضع وحدة االتصاالت لسلطة اإلدارة وا

یتولى هذا الفرع مسؤولیة وضع وتطبیق السیاسات واإلجراءات الخاصة بالمیزانیة والمحاسبة  ):FINفرع الشؤون المالیة (  )ج 
ة العمومیة والشؤون المالیة؛ واإلدارة المالیة للمیزانیة الموافق علیها وفقًا للنظام المالي والقواعد المالیة ولتوجیهات الجمعی

والمجلس. ویتولى فرع الشؤون المالیة معامالت المصارف واالستثمار الخاصة بأموال المنظمة. ویتولى رئیس فرع الشؤون 
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المالیة وظیفة أمین اللجنة المالیة. ویقیم رئیس فرع الشؤون المالیة، بوصفه المسؤول المالي الرئیسي في المنظمة، عالقات 
الخارجي ویصدق على جمیع البیانات المالیة. ویندرج فرع الشؤون المالیة تحت سلطة اإلدارة  وثیقة مع مراجع الحسابات

  .إدارة المیزانیة والشؤون المالیةواإلدارة العامة، ویضطلع بوظیفة 
برامج یتولى هذا المكتب مسؤولیة التقییم والتدقیق المنهجیین ل ):EAOمكتب تقییم البرامج والتدقیق والمراجعة اإلداریة (  )د 

اإلیكاو ومشاریعها وأنشطتها، كما یتولى التحقیقات في االدعاءات الخاصة بسوء السلوك ذي الطبیعة المالیة. وهذا المكتب 
مكلف أیضًا بأداء دور جهة تنسیق مع وحدة التفتیش المشتركة ومع مراجع الحسابات الخارجي لتیسیر عملیات تدقیق األداء 

). EAACذلك، یقدم المكتب خدمات األمانة إلى اللجنة االستشاریة المعنیة بالتقییم والتدقیق (التي یقومان بها. وٕاضافة إلى 
التقییم ) تحت سلطة اإلدارة واإلدارة العامة، ویتولى وظیفة EAOویندرج مكتب تقییم البرامج والتدقیق والمراجعة اإلداریة (

  .والتدقیق الداخلي
رة رسمیة وغیر رسمیة في المسائل المتعلقة باألخالقیات. وهذا المكتب مستقل عن یسدي هذا المكتب مشو  مكتب األخالقیات:  )ه 

جمیع الدوائر األخرى وله اتصال رسمي وغیر رسمي مع المجلس. ویمكن لجمیع الموظفین الوصول إلى الموظف المعني 
یات مسؤولیات أخرى تشمل توفیر باألخالقیات لإلبالغ عن حاالت االشتباه بسوء التصرف. ویتولى الموظف المعني باألخالق

التدریب اإللزامي والتجدیدي في مسائل األخالقیات؛ ومعالجة جمیع حاالت اإلبالغ عن سوء السلوك؛ وٕادارة سیاسات اإلیكاو 
فیما یخص الحمایة من االنتقام؛ وتطبیق سیاسة اإلیكاو الخاصة باإلفصاح المالي. ویندرج هذا المكتب تحت سلطة اإلدارة 

  .األخالقیاتارة العامة، ویتولى وظیفة واإلد
  .٦المستند ویرد الهیكل التنظیمي الحالي في   -  ٨
  حسب هیكل المنظمة. ٢٠١٦إلى  ٢٠١٤توزیع میزانیة السنوات من  ٣الجدول یقدم   -  ٩

  

 حسب هیكل المنظمة ٢٠١٦-٢٠١٤والتقدیرات الخاصة بالفترة  ٢٠١٣-٢٠١١: میزانیة الفترة ٣الجدول 

  

 ف الدوالرات الكندیة)(بآال

 
  

 
 التقدیرات   االعتمادات *اإلنفاق

 

  

 
 المجموع 2016 2015 2014 المجموع 2013 2012 2011 2012 2011

٪ من 
 المجموع

               
 %19 53150 18383 17674 17093 51756 18089 17024 16643 19035 17472    إدارة المالحة الجویة 

 %11 31874 11209 10498 10168 32439 10919 10973 10546 10941 10097    إدارة النقل الجوي 
 %3 7278 2484 2329 2466 6682 2243 2268 2171 2353 2169    إدارة الشؤون القانونیة

 %24 69344 23899 22992  22452 69245 24377 23181 21686 20283 18386    المكاتب اإلقلیمیة 
 %33 93722 31791 31389 30542 92467 31301 30670 30496 31749 32422    تالشؤون اإلداریة والخدما إدارة

 مكتب األمین العام 
            

 
 %2 7137 3108 1976 2054 5903 2543 1700 1660 1956 1429 الرئیس/األمین العام/األخالقیات 

 537 376  وحدة االتصاالت   
    

640 659 678 1977 1% 

 

ج والتدقیق والمراجعة مكتب تقییم البرام
 %1 3368 1045 1136 1186 3087 1146 1090 851 994 716 اإلداریة 

 %4 12497 4198 4092 4207 12885 4435 4252 4198 3643 4097 فرع الشؤون المالیة   
 األنشطة المدرة لإلیرادات

 
1757 1603 1244 1892 3016 6153 1945 1992 2254 6190 2% 

  **أمور أخرى
 

496 496 
 الربح/الخسارة في أسعار الصرف         

 
184 

         
 

  
 

89416 93773 89495 93051 98069 280616 92752 94737 99050 286538 100% 

 
  

 
 أسعار الصرف في األمم المتحدة    *

       
 

  
 

 المدفوعات الخاصة بخدمات قسم المشتریات     *
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حسب أغراض اإلنفاق الرئیسیة، التي یشار إلیها بمصطلح "حزم  ٢٠١٦إلى  ٢٠١٤زیع المیزانیة للسنوات من تو  ٤الجدول ویقدم   - ١٠
). وفي فئة "غیر الوظائف"، یوجد ما GS) ووظائف الخدمات العامة (IPالمیزانیة". وفي فئة الوظائف، هناك الوظائف التخصصیة الدولیة (

الستشاریین وبالمصادر الخارجیة، والتكالیف التقدیریة المتعلقة بالموظفین، والنفقات التشغیلیة، والمشاریع یلي: النفقات الرأسمالیة، واالستعانة با
أدناها. وكما في  ١٣)، واالجتماعات، والسفر في مهمات، والضیافة. وترد تعاریف هذه المصطلحات في الفقرة SIPالتنفیذیة الخاصة (

ویمكن االطالع في المستندات على مزید من  إجمالي الوظائف. نفي المئة تقریبًا م ٧٦اصة بالوظائف المیزانیات السابقة، تمثل الموارد الخ
  التفاصیل لتقدیرات المیزانیة حسب اإلدارة/المكتب وبنود اإلنفاق.

  
 ٢٠١٦-٢٠١٤المیزانیة للسنوات  : المیزانیة المقدرة حسب حَزم٤الجدول 

 

  

 (بآالف الدوالرات الكندیة)

 
  

 التقدیرات االعتمادات الموافق علیھا *نفاقاإل
 

  
2011 2012 2011 2012 2013 Total 

٪ من 
 المجموع 2016 2015 2014 المجموع

٪ من 
 المجموع

 ٪
زیادة/نقص 

٢٠١٤ -
٢٠١٦ 
مقابل 
٢٠١٠  -
٢٠١٣  

 الوظائف
             

 

وظائف الفئة 
 %4 %57,8 165506 57093 54590 53823 %56,8 159389 55745  52965 50678 50411 46516 التخصصیة

 

وظائف الخدمات 
 %2- %18,1 51973 17706 17324 16942 %19,0 53232 18168 17751 17313 17342 17217 العامة

 %2 %75,9 217479 74799 71914 70765 %75,8 212620 73913 70716 67991 67753 63733 مجموع الوظائف:
 غیر الوظائف

             
 

 %33- %0,5 1551 424 598 528 %0,8 2313 584 690 1040 518 3411 قات الرأسمالیةالنف

 

التكالیف التقدیریة 
المتعلقة 

 %7- %1,1 3024 1145 989 890 %1,2 3266 1223 1118 925 816 933 بالموظفین

 

المشاریع التنفیذیة 
 %6 %0,2 675 230 225 220 %0,2 635 217 212 207 238 125 الخاصة

 

االستعانة 
باالستشاریین 

وبالمصادر 
 %15 %4,2 12046 3977 4059 4010 %3,7 10505 3510 3458 3537 7943 6154 الخارجیة

 
 %3- %11,8 33733 11565 11244 10925 %12,4 34891 12691 11408 10792 10715 10301 النفقات التشغیلیة

 
 %13 %1,7 4801 2340 1235 1225 %1,5 4231 1857 1245 1129 1049 773 االجتماعات

 
 %9 %4,5 13023 4498 4403 4122 %4,2 11912 3993 4124 3796 4508 3909 السفر في مھمات

 
 %15- %0,1 206 71 68 67 %0,1 242 83 81 79 49 78 الضیافة

 

الربح/الخسارة في 
 أسعار الصرف

 
184 

           

 

المجموع، غیر 
 %2 %24,1 69059 24250 22822 21987 %24,2 67996 24156 22335 21504 26020 25684 الوظائف

               
               
  

89416 93773 89495 93051 98069 280616 10% 92752 94737 99050 286538 100% 2% 
 بسعر الصرف في األمم المتحدة *

          
ب هیكل المنظمة وفئات الوظائف. ویبرز هذا الجدول زیادة عدد الوظائف التغییرات المقترحة في الوظائف حس ٥الجدول وترد في   - ١١

)) وعن مراجع RO) والمكاتب اإلقلیمیة (ANBبناء على توصیات صدر معظمها عن المجلس (وظائف إدارة المالحة الجویة ( ٢٣.٥بمقدار 
)). وللتماشي مع هذه الزیادات، یتعین إلغاء ADP-HRلخدمات (الحسابات الخارجي (وظائف الموارد البشریة التابعة إلدارة الشؤون اإلداریة وا

وظیفة (بصورة رئیسیة من خالل إلغاء وظائف شاغرة و/أو بطریقة التخفیض التدریجي لعدد الوظائف) ونقل وظیفتین إلى مصدر تمویل  ٣٩,٥
   آخر (المساهمات الطوعیة).
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 ٢٠١٦إلى عام  ٢٠١٣من عام  الوظائف حركة: ٥الجدول 

   السنة الحركة السنة    

إعادة  *2013 اإلدارة/المكتب
 الفرق الصافي 2016 تحویل التمویل جدیدة إلغاء تصنیف

 IP 60,0 1,0 (ANB)إدارة المالحة الجویة 
 

4,0 
 

65,0 5,0 

  GS 48,0 -1,0 9,0 
  

38,0 -10,0 

 IP + GS 108,0 0,0 9,0 4,0 0,0 103,0 -5,0 المجموع  
 IP 39,0 0,0 2,0 1,0 1,0 37,0 -2,0 (ATB)وي إدارة النقل الج

  GS 29,0 0,0 6,0 1,0 1,0 23,0 -6,0 

 IP + GS 68,0 0,0 8,0 2,0 2,0 60,0 -8,0 المجموع  

 IP 74,0 -1,0 0,0 6,0 المكاتب المیدانیة
 

79,0 5,0 

  GS 79,0 1,0 3,0 1,5 
 

78,5 -0,5 

 IP + GS 153,0 المجموع  
 

3,0 7,5 0,0 157,5 4,5 
 IP 9,0 0,0 1,0 0,0 (LEB)إدارة الشؤون القانونیة 

 
8,0 -1,0 

  GS 6,0 0,0 0,0 1,0 
 

7,0 1,0 

 IP + GS 15,0 0,0 1,0 1,0 0,0 15,0 0,0 المجموع  
تنظیم الشؤون اإلداریة 

 IP 69,5 1,0 7,0 4,0 (ADB)والخدمات 
 

67,5 -2,0 

  GS 84,5 -1,0 5,5 4,0 
 

82,0 -2,5 

 IP + GS 154,0 0,0 12,5 8,0 0,0 149,5 -4,5 موعالمج  
President/ مكتب األمین

 IP 22,0 2,0 4,0 1,0 (OSG)العام 
 

21,0 -1,0 

  GS 32,0 -2,0 2,0 0,0 
 

28,0 -4,0 

 IP + GS 54,0 0,0 6,0 1,0 0,0 49,0 -5,0 المجموع  

    
 IP 273,5 3,0 14,0 16,0 1,0 277,5 4,0 المجموع       

  GS 278,5 -3,0 25,5 7,5 1,0 256,5 -22,0 

    552,0 0,0 39,5 23,5 2,0 534,0 -18,0 
 .٢٠١١تمت مراجعة هذه األرقام لكي تبین حركة الموظفین داخل األمانة العامة بعد كانون الثاني/ینایر  *

  IP  الفئة التخصصیة؛ =GS فئة الخدمات العامة =     
  

بالنسبة إلى المقر الرئیسي في  ٢٠١٦-٢٠١٤یل حسب هیكل المنظمة، تبلغ الموارد المقترحة لفترة األعوام الثالثة واستمرارًا في التحل  - ١٢
، فیما یخص المكاتب ٢٠١٣-٢٠١١٪ بالنسبة إلى فترة ٢٢.٦٪ (٢٤,٢) بالمقارنة بنسبة ٢٠١٣-٢٠١١٪ في فترة ٧٧.٤٪ (٧٥,٨مونتلایر 
  المیدانیة.

لما یندرج في إطار أغراض اإلنفاق الرئیسیة، حزم المیزانیة كما هي محددة في نظام اإلیكاو لتخطیط موارد ویرد فیما یلي وصف عام   - ١٣
  ).ERPالمؤسسات (

  موارد الوظائف

األجور وغیر ذلك من المستحقات التي یتلقاها الموظفون المندرجون في الفئة التخصصیة،  ):IPالوظائف التخصصیة الدولیة (  ) أ
تسویة مقر العمل، وبدالت اإلعالة، والتأمین الطبي، ومساهمة المنظمة في المعاشات التقاعدیة، ومنح وبخاصة المرتبات و 

التعلیم/السفر، واألسفار في إطار إجازة زیارة الوطن، ومستحقات التنظیف واالنفصال، مثل منح االنتداب، ومنح العودة إلى 
رج أیضًا في هذه الحزمة من حزم المیزانیة التأمین الصحي في فترة ما الوطن، ونفقات نقل األمتعة، واإلجازات المستحقة ویند

) (الحصة الخاصة بالمنظمة)، وبدالت التمثیل لرئیس المجلس IPبعد الحزمة للمتقاعدین من الوظائف التخصصیة الدولیة (
  واألمین العام. 
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فون المندرجون في فئة الخدمات العامة، وبخاصة األجور وغیرها من المستحقات التي یتلقاها الموظ وظائف الخدمات العامة:  ) ب
المرتبات، وبدالت اإلعالة، وعالوات اللغات، والتأمین الطبي، ومساهمة المنظمة في المعاشات التقاعدیة. ویندرج أیضًا في هذه 

  حصة المنظمة).) (GSالحزمة من حزم المیزانیة التأمین الصحي في فترة ما بعد الخدمة للمتقاعدین في الخدمات العامة (

تم استخدام التكالیف القیاسیة في كل فئة من فئات الوظائف (التخصصیة والخدمات العامة) في المقر الرئیسي وفي  )١(
المكاتب المیدانیة على حد سواء. وتتوافق مستحقات الموظفین مع نظام الموظفین الذي وافق علیه المجلس والذي یقوم 

  ) للنظام المشترك لألمم المتحدة.ICSCدمة المدنیة الدولیة (على المعدالت التي تحددها لجنة الخ

وٕاضافة إلى الزیادات السنویة في المرتبات، هناك زیادات إلزامیة في تكالیف الوظائف ناجمة عن مراجعة المرتبات نتیجة  )٢(
  للتضخم وغیره من العوامل التي تحددها لجنة الخدمة المدنیة الدولیة التابعة لألمم المتحدة.

) وحزمة المیزانیة المتعلقة بفئة IPرد فیما یلي قوائم تبین بنود اإلنفاق الرئیسیة في إطار حزمة المیزانیة المتعلقة بالوظائف التخصصیة الدولیة (وت
  ):GSالخدمات العامة (
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  :التالیة لبنود اإلنفاق الرئیسیة في إطار حزم میزانیة الفئة التخصصیة وفئة الخدمات العامة القوائم
 تكالیف الموظفین

    
 التقدیرات  المیزانیة المعتمدة   *اإلنفاق

 TOTAL 2016 2015 2014  2013   2012 2011  الوصف

 بآالف الدوالرات الكندیة)(  بآالف الدوالرات الكندیة)( 

 ا من بنود الدفعالرواتب واألجور وغیره
          

 
 الرواتب واألجور

          
  

 خصصیةالفئة الت
 

21033 22481 
 

24841 
 

22919 23262       24 248        70 428  

  
 فئة الخدمات العامة

 
12759 12800 

 
13194 

 
12368 12637       12 913        37 918  

 
 الفئة التخصصیة - تسویات مقر العمل

 
11474 12994 

 
12601 

 
14038 14238 14848       43 124  

 
 فئة الخدمات العامة - العالوة اللغویة

 
300 290 

 
302 

 
300 306 313            919  

 
 فئة الخدمات العامة - العمل اإلضافي

 
147 165 

 
170 

 
186 191 195            573  

 
 ا من بنود الدفعالرواتب واألجور وغیرهالمجموع، 

 
45713 48730 

 
51108 

 
49811 50634 52518    152 962  

 تكالیف الموظفین المشتركة             
          

 
 تكالیف التوظیف والنقل وٕانهاء الخدمة

 
2531 2291 

 
4190 

 
3108 3370 3517         9 995  

 
  للموظفین صندوق المعاشات التقاعدیةالمساهمات في 

          
  

 الفئة التخصصیة
 

6237 7026 
 

7835 
 

7183 7292         7 611        22 087  

  
 فئة الخدمات العامة

 
2531 2574 

 
2649 

 
2415 2469         2 524          7 408  

 
 بدل اإلعالة

          
  

 الفئة التخصصیة
 

592 634 
 

802 
 

799 810            834          2 443  

  
 فئة الخدمات العامة

 
326 311 

 
612 

 
538 547            561          1 646  

 
 منحة التعلیم والسفر المرتبط بها

 
1474 1452 

 
1332 

 
1464 1485 1528         4 477  

 
 التأمین الطبي

          
  

 الفئة التخصصیة
 

2682 2810 
 

3078 
 

3123 3134         3 240          9 497  

  
 فئة الخدمات العامة

 
1010 1026 

 
1135 

 
1029 1067         1 090          3 185  

 
 الفئة التخصصیة - السفر في إجازة زیارة الوطن

 
304 506 

 
702 

 
730 532 786         2 047  

 
 الفئة التخصصیة - التنقل/المشقة

 
136 181 

 
353 

 
350 358 367         1 075  

 
 الفئة التخصصیة - إعانة اإلیجار

 
195 212 

 
119 

 
215 218 224            657  

 
 تكالیف الموظفین المشتركة المجموع،

 
18019 19023 

 
22805 

 
20955 21281 22282       64 517  

 217479 74800 71914 70765  73913  67753 63733  المجموع، تكالیف الموظفین
 بسعر الصرف في األمم المتحدة *
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  موارد غیر الوظائف
دوالر كندي والتي تبلغ مدة استعمالها أكثر من سنة واحدة. ویشمل  ٥٠٠٠یمتها عن شراء اللوازم التي تزید ق النفقات الرأسمالیة:  )ج 

شتریات المتعلقة بتكنولوجیا المعلومات مثل الخوادیم، واالعتمادات الخاصة بشراء المعدات المكتبیة التي ال مذلك اعتمادات ال
ة البصریة، واللوازم المكتبیة والتجهیزات والسیارات. ویهدف ج في تكنولوجیا المعلومات مثل أجهزة االستنساخ واألجهزة السمعیر تند

معظم االعتمادات المتعلقة بالمشتریات إلى استبدال المعدات المتقادمة والتي أصبحت غیر صالحة لالستعمال. ومن المزمع شراء 
 :٢٠١٦-٢٠١٤العناصر الرأسمالیة التالیة في الفترة 

 وصف المعدات الرأسمالیة المكتب 
2014 2015 2016 

 
 بآالف الدوالرات الكندیة

 
 الكامیرات ومنصات التحكم (APAC)إقلیم آسیا والمحیط الهادئ 

  
16 

 
 أجھزة اإلسقاط والمیكروفونات  

 
14 

 

 
 47 المركبات  

  

 
 36 آالت الطباعة الثقیلة (ESAF)شرق أفریقیا والجنوب األفریقي 

  
 

 32 األثاث (MID)إقلیم الشرق األوسط 
  

 
 المركبات  

  
32 

 
 المركبات والسخانات  

 
31 

 

 
إقلیم أمریكا الشمالیة وأمریكا الوسطى والكاریبي 

(NACC)  
 قاعة المؤتمرات

 
32 

 

 
 26 األثاث  

  

 
 المركبات  

  
44 

 
 37 مكان إیواء السیارات (SAM)إقلیم أمریكا الجنوبیة 

 
19 

 
 تجدید المكتب  

 
21 

 

 
 40 السالمة والتخزین (WACAF)لغربیة والوسطى إقلیم أفریقیا ا

  

 
 المركبات  

  
53 

 
 61 معدات المؤتمرات (DADB)تنظیم الخدمات اإلداریة 

  

 
لكتروني إلدارة الوثائق والسجالت اإلنظام ال  

(EDRMS) 
35 35 35 

 
CSG المركبات 

 
89 

 

 
 11 10 10 المعدات المكتبیة  

 
 40 40 40 تجدید الخادوم (ICT)صاالت تكنولوجیا المعلومات واالت

 
 50 تحدیث عملیات التخزین  

  

 
 استبدال أجھزة التخزین المتقادمة  

  
120 

 
 50 90 استبدال جدار الحمایة اإللكتروني المتقادم  

 

 
 25 25 25 تحدیث معدات الشبكات  

 
 تحدیث نظام المراسالت  

 
150 

 

 
 ترقیة مدیر قاعدة البیانات  

 
102 30 

 
 424 598 528 المجموع:  

  
 1550 المجموع لفترة األعوام الثالثة

  

تكالیف تدریب الموظفین ورعایتهم وضمان أمنهم وغیر ذلك من التكالیف المتعلقة بالموظفین.  التكالیف التقدیریة المتعلقة بالموظفین:  )د 
  الموارد البشریة.-)ADBداریة والخدمات (وتجمع تقدیرات المیزانیة على نحو مركزي في إطار إدارة الشؤون اإل
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 التكالیف التقدیریة المتعلقة بالموظفین  

    

   *اإلنفاق
المیزانیة 
 المعتمدة

 التقدیرات

 TOTAL 2016 2015 2014 2013  2012 2011  الوصف

 )بآالف الدوالرات الكندیة( )بآالف الدوالرات الكندیة( 

 بالموظفینالتكالیف التقدیریة المتعلقة 
 التأمین على الموظفین          
 

13 69 
 

36 40 43 46 129 
 التدریب العام 

 
727 537 

 
876 631 637 670 1938 

 التدریب على تكنولوجیا المعلومات 
     

- - - - 
 أنشطة المساواة بین الجنسین 

 
32 

  
75 77 79 80 236 

 أمن الموظفین 
  

33 
  

- - - - 
 تفرقة متعلقة بالموظفینتكالیف أخرى م 

 
24 47 

 
32 36 39 42 116 

 
 المجموع، التكالیف التقدیریة المتعلقة بالموظفین

 
933 816 

 
1223 890 989 1145 3024 

 بسعر الصرف في األمم المتحدة *
           

ة إلى الدول بشأن تنفیذ أجزاء من الموارد الالزمة لتنفیذ المشاریع الخاصة لغرض تقدیم المشور  ):SIPمشاریع التنفیذ الخاصة (  )ه 
الخطط اإلقلیمیة، لها تأثیر كبیر على السالمة والكفاءة. وتقدم خطط المشاریع إلى المجلس للموافقة علیها قبل البدء في تنفیذ 

  لجویة. المشروع. وعلى الرغم من أن هذه المشاریع تنفذ في المكاتب اإلقلیمیة، فإن الجهة التي تدیرها هي إدارة المالحة ا

)؛ وأجور االستعانة SSAاألجور التي تدفع للذین أبرموا اتفاقات خدمات خاصة ( االستعانة باالستشاریین وبالمصادر الخارجیة:  )و 
 من الخدمات التعاقدیة الخارجیة. بمصادر خارجیة متعلقة باللغات وتكنولوجیا المعلومات؛ وغیر ذلك

 

 االستعانة باالستشاریین وبالمصادر الخارجیة

    

   *اإلنفاق
المیزانیة 
 التقدیرات  المعتمدة

 المجموع 2016 2015 2014  2013   2012 2011  الوصف

 )بآالف الدوالرات الكندیة(  )بآالف الدوالرات الكندیة( 

 االستعانة باالستشاریین وبالمصادر الخارجیة
 االستشاریون           
 

3943 5114 
 

1405 
 

2805 2826 2714 8345 
 المصادر الخارجیة 

 
2211 2829 

 
2105 

 
1205 1233 1263 3701 

 المجموع، االستعانة باالستشاریین وبالمصادر الخارجیة
 

6154 7943 
 

3510 
 

4010 4059 3977 12046 
 بسعر الصرف في األمم المتحدة *

           

  وتشمل عدة أمور منها ما یلي: النفقات التشغیلیة:  )ز 

تهدف االعتمادات المندرجة في هذا البند إلى اقتناء وصیانة ما یرتبط بتكنولوجیا  نولوجیا المعلومات:برمجیات ومعدات تك )١(
المعلومات وأتمتة المكاتب من معدات وبرمجیات تخص الحواسیب المكتبیة، والبنى األساسیة المتعلقة بتكنولوجیا المعلومات 

الرأسمالي. ویهدف توفیر المعدات بصورة رئیسیة إلى استبدال وتطبیقات النظم الرئیسیة التي ال تطابق وصف العنصر 
المعدات المتقادمة. ویشمل توفیر البرمجیات التراخیص السنویة وأجور الصیانة، والتحدیثات وعملیات االستبدال واقتناء 

  البرمجیات األكثر حداثة.

الصیانة واألمن المتعلقة بمباني المقر الرئیسي في یشمل هذا البند تكالیف االستئجار و  استئجار المباني وصیانتها وأمنها: )٢(
مونتلایر ومباني المكاتب اإلقلیمیة السبعة. وطبقًا لالتفاق مع الحكومة المضیفة، یتعین على اإلیكاو أن تدفع إلى حكومة 

لى أساس سنوي، في المئة من قیمة اإلیجار والتكالیف التشغیلیة لمباني المقر الرئیسي. وتتحمل حكومة كندا، ع ٢٥كندا 
في المئة من قیمة اإلیجار وتكالیف التشغیل وجمیع ضرائب الملكیة. وتم تحدید مبلغ إیجار المباني، أما التكالیف  ٧٥
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التشغیلیة فتعتمد على النفقات الحقیقیة التي تدفها حكومة كندا. وتستند المیزانیة إلى المعلومات الواردة من هذه الحكومة. 
) وٕاقلیم أفریقیا الغربیة والوسطى MID) وٕاقلیم الشرق األوسط (APACلیم آسیا والمحیط الهادئ (أما مباني مكاتب إق

)WACAF) وجزء من مباني إقلیم أوروبا وشمال األطلنطي (EUR/NAT ستقدمها الحكومات المضیفة في كل إقلیم (
الي. وأما تكالیف استئجار وصیانة مكتب من هذه األقالیم مجانًا، أي حكومات تایالند ومصر والسنغال وفرنسا على التو 

) ستتحمل جزءًا منها SAM) ومكتب إقلیم أمریكا الجنوبیة (NACCإقلیم أمریكا الشمالیة وأمریكا الوسطى والكاریبي (
  حكومة المكسیك وحكومة بیرو على التوالي.

واتف الثابتة والهواتف الخلویة، خدمات ویشمل ذلك االعتمادات الخاصة بخدمات اله توزیع االتصاالت السلكیة والالسلكیة: )٣(
  المسافات البعیدة، وخدمات الفاكس وهواتف البیانات في المسافات الطویلة.

ویشمل ذلك توفیر اللوازم الخاصة باالستنساخ والقرطاسیة واللوازم المكتبیة، وكذلك  اللوازم والخدمات الخاصة بالمكاتب: )٤(
  الطباعة الداخلیة في المكاتب اإلقلیمیة.

تشارك اإلیكاو في بعض الخدمات وتستفید منها في الوقت نفسه، وهي  المساهمات في الخدمات المشتركة لألمم المتحدة: )٥(
الیف هذه الخدمات على أساس كخدمات تقدمها منظومة األمم المتحدة بصورة مشتركة. وتقوم المنظمات المشاركة بتقاسم ت

  صیغة متفق علیها لتقاسم التكالیف.

ویشمل ذلك الموارد التي تحتاج إلیها اإلدارات/المكاتب لتوفیر  ):ARGFندوق الفرعي لتولید اإلیرادات (خدمات الص )٦(
 ).RGAة المدرة لإلیرادات (طخدمات الطباعة والتوزیع استنادًا إلى األنش

  

ة بالموظفین المؤقتین بمن فیهم الموارد الالزمة لالجتماعات الداخلیة التي یمكن أن تشمل المرتبات والبدالت المتعلق االجتماعات:  )ح 
المترجمون الفوریون؛ وتكالیف سفر موظفي األمانة؛ وساعات العمل اإلضافي؛ واستئجار قاعات المؤتمرات والمعدات السمعیة 

  البصریة؛ ولوازم المكاتب واالستنساخ؛ والضیافة؛ وغیر ذلك من النفقات المتفرقة.

  امة الیومیة في األسفار الرسمیة. ویشمل ذلك ما یلي:نفقات السفر وبدالت اإلق السفر في مهمات:  )ط 

فیما یتعلق بتنفیذ برنامج العمل، ویشمل ذلك المشاورات، وٕاسداء المشورة والمساعدة، والعمل  األعضاءالبعثات إلى الدول  )١(
  بالتنسیق مع عملیات التدقیق الرقابیة؛

ة بموضوعات الطیران من أجل تقدیم وجهة نظر اإلیكاو البعثات لحضور االجتماعات الحكومیة أو غیر الحكومیة المتعلق )٢(
  أو البقاء على اتصال بما یجري من تطورات فنیة؛

ماعات ذات الصلة التي تعقدها األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة وغیرها تالبعثات الهادفة إلى تمثیل اإلیكاو في االج )٣(
  من المنظمات الدولیة؛

  الزمة لنفقات الضیافة.توفیر االعتمادات ال الضیافة:  ي)
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  المستندات

  
  
  
  
  
  

  الوظائف المقترح تمویلها  -١المستند 
  ٢٠١٤في إطار میزانیة عام 

  
  الوظائف المقترح تمویلها  -٢المستند 

  ٢٠١٥في إطار میزانیة عام 
  

  الوظائف المقترح تمویلها  -٣المستند 
  ٢٠١٦في إطار میزانیة عام 

  
  أغراض اإلنفاق تقدیرات النفقات حسب -٤المستند 

  
  تقدیرات النفقات  - (أ)٤المستند 

  المكاتب اإلقلیمیة  –حسب أغراض اإلنفاق 
  

  تقدیرات النفقات حسب أغراض اإلنفاق -(ب)٤المستند 
  ) ADBإدارة الشؤون اإلداریة والخدمات ( –
  

  تقدیرات النفقات حسب أغراض اإلنفاق - (ج)٤المستند 
  س)مكتب األمین العام (ومكتب الرئی –
  

  جدول المختصرات  -٥المستند 
  

  الهیكل التنظیمي – ٦المستند 
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  (تركت هذه الصفحة خالیة عمدًا)
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 ٢٠١٤الوظائف المقترح تمویلها في إطار میزانیة عام 
 

 اإلدارة/المكتب
    

 المجموع
الفئة 
التخصصیة 

)P(  )P( 

األمین 
العام 

)SG( 
 ٢م

)D2( 
 ١م

)D1( 
 ٥ت

)P5( 
 ٤ت

)P4( 
 ٣ت

)P3( 
 ٢ت

)P2(    

 المجموع
فئة 
الخدمات 
العامة 

)G( 
 ٧خ

)G7( 
 ٦خ

)G6( 
 ٥خ

)G5( 
 ٤خ

)G4( 
 ٣خ

)G3( 
 ٢خ

)G2( 
 ١خ

)G1(   المجموع 
 إدارة المالحة الجویة

          
 

           

   

المجموع، إدارة 
المالحة الجویة 

)ANB:(  
63,0   1,0 2,0 11,0 37,0 7,0 5,0    38,6 14,0 5,0 9,6 8,0 2,0    101,6 

     
  

      
 

       
   

 
 

 62,6    2,0 4,0 5,3 4,5 8,8 24,6    2,0 5,0 21,5 8,0 1,0 0,5   38,0  السالمة ،الھدف االستراتیجي

 

سعة شبكة المالحة ، الھدف االستراتیجي
  3,0 1,0 15,5 3,0 0,5 0,5   23,5 الجویة وكفاءتھا

 
12,5 4,8 0,5 3,3 4,0     36,0 

 

S.I.S. –  الدعم اإلداري للجنة المالحة الجویة
)ANC(  1,5   

 
0,5 

  
1,0 

 
   1,5 0,5 

 
1,0 

 
    3,0 

    
    

        
  

        
  

  
  ANB:( 63,0   1,0 2,0 11,0 37,0 7,0 5,0المجموع، إدارة المالحة الجویة (

 
38,6 14,0 5,0 9,6 8,0 2,0 

   
101,6 

             
 

 إدارة الحركة الجویة           
          

 
           

  
 

المجموع، إدارة 
 60,1      7,0 7,1 7,0 3,0 24,1    6,0 4,0 19,0 4,0 2,0 1,0   36,0 الحركة الجویة:

     
  

      
 

           

 
 32,0      6,0 1,3 4,7 1,3 13,3    2,0 3,0 9,3 3,0 1,0 0,3   18,7 ، األمنالھدف االستراتیجي

 

التنمیة االقتصادیة للنقل ، الھدف االستراتیجي
 0,3   7,7 الجوي

 
1,0 3,3 1,0 2,0  

 
6,4 0,3 1,7 4,4 

 
   

 
14,1 

 
 1,0 0,3   9,7 حمایة البیئة، الھدف االستراتیجي

 
6,3 

 
2,0    4,3 1,3 0,7 1,3 1,0      14,0 

  
  6,0 4,0 19,0 4,0 2,0 1,0   36,0 المجموع، إدارة الحركة الجویة:

 
24,1 3,0 7,0 7,1 7,0    

 
60,1 

             
 

 المكاتب اإلقلیمیة           
          

 
           

  
 

المجموع، المكاتب 
 157,8   2,0 4,0 12,0 25,0 9,5 19,0 7,3 78,8    7,0 7,0 50,0 8,0 7,0    79,0 اإلقلیمیة:

     
   

                 
     

   
                 

 
 69,0   0,8 1,7 5,0 10,1 4,4 7,7 2,8 32,6    2,9 4,2 22,7 3,5 3,0    36,3 السالمة ،الھدف االستراتیجي

 

سعة شبكة المالحة ، الھدف االستراتیجي
  2,8 2,7 19,9 2,8 2,6    30,8 الجویة وكفاءتھا

 
32,5 3,0 8,4 3,6 10,4 4,8 1,6 0,8 

 
63,3 



 ١المستند 

150 

 اإلدارة/المكتب
    

 المجموع
الفئة 
التخصصیة 

)P(  )P( 

األمین 
العام 

)SG( 
 ٢م

)D2( 
 ١م

)D1( 
 ٥ت

)P5( 
 ٤ت

)P4( 
 ٣ت

)P3( 
 ٢ت

)P2(    

 المجموع
فئة 
الخدمات 
العامة 

)G( 
 ٧خ

)G7( 
 ٦خ

)G6( 
 ٥خ

)G5( 
 ٤خ

)G4( 
 ٣خ

)G3( 
 ٢خ

)G2( 
 ١خ

)G1(   المجموع 

 
 4,3 0,9 0,8    6,6 ، األمنالھدف االستراتیجي

 
0,7  

 
7,4 0,6 1,6 0,7 2,7 1,2 0,4 0,2 

 
14,0 

 

التنمیة االقتصادیة للنقل ، الھدف االستراتیجي
 0,1 0,4 0,2    0,9 الجوي

 
0,2  

 
2,0 0,2 0,5 0,2 0,6 0,4 0,1 0,1 

 
2,9 

 
 8,7   0,1 0,2 0,6 1,3 0,6 0,8 0,6 4,2    0,4 0,1 3,2 0,4 0,4    4,4 حمایة البیئة، الھدف االستراتیجي

    
     

       
  

        
  

  
  7,0 7,0 50,0 8,0 7,0    79,0 المجموع، المكاتب اإلقلیمیة:

 
78,8 7,3 19,0 9,5 25,0 12,0 4,0 2,0 

 
157,8 

     
   

                 
     

   
                 

  
 

  
 APAC( 13,0    1,0 2,0 7,0 2,0 1,0والمحیط الھادئ (إقلیم آسیا 

  
10,5 1,0 3,0 0,5 4,0 2,0 

   
23,5 

  

إقلیم شرق أفریقیا والجنوب األفریقي 
)ESAF( 13,0    1,0 1,0 8,0 2,0 1,0 

  
11,0 1,0 4,0 1,0 3,0 1,0 1,0 

  
24,0 

  

إقلیم أوروبا وشمال األطلنطي 
)EURNAT( 9,0    1,0 1,0 7,0 

    
15,3 4,3 3,0 1,0 5,0 1,0 1,0 

  
24,3 

  
 MID( 9,0    1,0 1,0 5,0إقلیم الشرق األوسط (

 
2,0 

  
10,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 1,0 

  
19,0 

  

إقلیم أمریكا الشمالیة وأمریكا الوسطى 
 NACC( 11,0    1,0 1,0 8,0ومنطقة الكاریبي (

 
1,0 

  
10,0 

 
4,0 1,0 3,0 2,0 

   
21,0 

  
 SAM( 10,0    1,0 1,0 6,0 1,0 1,0م أمریكا الجنوبیة (إقلی

  
11,0 

 
3,0 2,0 3,0 1,0 1,0 1,0 

 
21,0 

  
 WACAF( 14,0    1,0 1,0 9,0 2,0 1,0إقلیم أفریقیا الغربیة والوسطى (

  
11,0 

 
1,0 2,0 5,0 2,0 

 
1,0 

 
25,0 

  

  
 157,8   2,0 4,0 12,0 25,0 9,5 19,0 7,3 78,8     7,0 7,0 50,0 8,0 7,0    79,0 المجموع، المكاتب اإلقلیمیة:

 إدارة الشؤون القانونیة                         
                     

  
 

المجموع، إدارة 
 15,0      2,0 3,0 1,0 1,0 7,0     1,0 2,0 3,0 1,0 1,0   8,0 الشؤون القانونیة:

     
  

   اإلداریة والخدماتإدارة الشؤون                   
                  

  
 

المجموع، إدارة 
الشؤون اإلداریة 

  )ADBوالخدمات (
69,2   1,0 3,0 10,0 32,9 17,3 5,0    81,0 14,0 22,0 31,0 13,0   1,0   150,2 

     
  

 2,0 1,0   4,0  إدارة الشؤون اإلداریة والخدمات                   
  

1,0 
 

   3,0  1,0 2,0       7,0 
  1,0  1,0      2,0 الجمعیة العمومیة والمجلس واألمانة العامة 

 
2,0  1,0 1,0     

 
4,0 

    1,0      1,0 خدمات المؤتمرات/إدارة السجالت 
 

11,0 2,0 1,0 4,0 3,0   1,0 
 

12,0 
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 اإلدارة/المكتب
    

 المجموع
الفئة 
التخصصیة 

)P(  )P( 

األمین 
العام 

)SG( 
 ٢م

)D2( 
 ١م

)D1( 
 ٥ت

)P5( 
 ٤ت

)P4( 
 ٣ت

)P3( 
 ٢ت

)P2(    

 المجموع
فئة 
الخدمات 
العامة 

)G( 
 ٧خ

)G7( 
 ٦خ

)G6( 
 ٥خ

)G5( 
 ٤خ

)G4( 
 ٣خ

)G3( 
 ٢خ

)G2( 
 ١خ

)G1(   المجموع 
 الموارد البشریة 

 
9,0     2,0 2,0 4,0 1,0  

 
15,0 3,0 3,0 6,0 3,0    

 
24,0 

  2,0 5,0 3,5 1,0     11,5 تكنولوجیا المعلومات 
 

6,0 2,0 2,0  2,0    
 

17,5 
 85,7      5,0 18,0 14,0 7,0 44,0    1,0 7,3 25,4 7,0 1,0    41,7   الخدمات اللغویة 

    
    

      
 

 
  

        
  

 

المجموع، إدارة الشؤون اإلداریة والخدمات 
)ADB(  69,2   1,0 3,0 10,0 32,9 17,3 5,0  

 
81,0 14,0 22,0 31,0 13,0   1,0 

 
150,2 

 مكتب الرئیس                         
                      

   
مكتب  المجموع،

 3,0               1,0 1,0         1,0         1,0 2,0 الرئیس:

   
                      

   
المجموع، مكتب 
 48,5      1,0 11,0 9,0 6,0 27,0    4,0 3,0 5,0 6,0 2,5  1,0  21,5 األمین العام:

     
 

 
 

     
 

 1,0   0,5  1,0  2,5 مكتب األمین العام            
  

   2,0 1,0  1,0       4,5 
 12,0 الشؤون المالیةإدارة المیزانیة و 

  
 1,0 3,0 1,0 3,0 4,0  

 
22,0 5,0 8,0 8,0 1,0    

 
34,0 

 4,5 لتقییم والتدقیق الداخليا 
  

 1,0 1,5 2,0 
  

 
 

2,0   2,0     
 

6,5 
 2,0 االتصاالت 

  
 

 
1,0 1,0 

  
 

 
1,0  1,0      

 
3,0 

      0,5   األخالقیات 
 

0,5                 0,5 

  
  4,0 3,0 5,0 6,0 2,5  1,0  21,5 المجموع، مكتب األمانة العامة:

 
27,0 6,0 9,0 11,0 1,0    

 
48,5 

 المجموع
          

 
           

   
 536,1   3,0 4,0 14,0 56,0 71,2 63,0 46,2 257,4    27,0 39,3 146,9 42,0 17,5 4,0 1,0 1,0 278,7 المجموع, الوظائف:
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 ٢٠١٥الوظائف المقترح تمویلها في إطار میزانیة عام 
 

 اإلدارة/المكتب
     

 المجموع
الفئة 
التخصصیة 

)P(  )P( 

األمین 
العام 

)SG( 
 ٢م

)D2( 
 ١م

)D1( 
 ٥ت

)P5( 
 ٤ت

)P4( 
 ٣ت

)P3( 
 ٢ت

)P2( 
 ١ت

)P1(   

 المجموع
فئة 
الخدمات 
العامة 

)G( 
 ٧خ

)G7( 
 ٦خ

)G6( 
 ٥خ

)G5( 
 ٤خ

)G4( 
 ٣خ

)G3( 
 ٢خ

)G2( 
 ١خ

)G1(   المجموع 
 إدارة المالحة الجویة

                     

   

المجموع، إدارة المالحة 
 ANB:(  63,0   1,0 2,0 11,0 37,0 7,0 5,0    38,6 14,0 5,0 9,6 8,0 2,0     101,6الجویة (

     
  

      
 

           
 

 2,0 4,0 5,3 4,5 8,8 24,6    2,0 5,0 21,5 8,0 1,0 0,5   38,0  السالمة ،الھدف االستراتیجي
  

  62,6 

 

سعة شبكة المالحة ، الھدف االستراتیجي
  3,0 1,0 15,5 3,0 0,5 0,5   23,5 الجویة وكفاءتھا

 
12,5 4,8 0,5 3,3 4,0 

    
36,0 

 

S.I.S. –  الدعم اإلداري للجنة المالحة الجویة
)ANC(  1,5   

 
0,5 

  
1,0 

 
   1,5 0,5 

 
1,0 

    
  3,0 

    
    

      
 

 
  

        
  

  
  ANB:( 63,0   1,0 2,0 11,0 37,0 7,0 5,0المجموع، إدارة المالحة الجویة (

 
38,6 14,0 5,0 9,0 8,0 2,0 

   
101,0 

             
 

 إدارة الحركة الجویة           
         

 
           

   

المجموع، إدارة الحركة 
 ATB(: 36,0   1,0 2,0 4,0 19,0 4,0 6,0    23,9 3,0 6,9 7,0 7,0      59,9الجویة (

     
  

      
 

           

 
 32,0      6,0 1,3 4,6 1,3 13,3    2,0 3,0 9,3 3,0 1,0 0,3   18,7 ، األمنتیجيالھدف االسترا

 

التنمیة االقتصادیة للنقل ، الھدف االستراتیجي
  2,0 1,0 3,3 1,0  0,3   7,7 الجوي

 
6,3 0,3 1,6 4,3     

 
14,0 

 
 6,3  1,0 0,3   9,7 حمایة البیئة، الھدف االستراتیجي

 
2,0    4,3 1,3 0,6 1,3 1,0      14,0 

  
   ATB(: 36,0  1,0 2,0 4,0 19,0 4,0 6,0( المجموع، إدارة الحركة الجویة

 
3,0 6,9 7,0 7,0     

 
59,9 

             
 

 المكاتب اإلقلیمیة           
          

 
           

   
 157,5   2,0 4,0 12,0 25,0 9,5 19,0 7,0 78,5    7,0 7,0 50,0 8,0 7,0    79,0 المجموع، المكاتب اإلقلیمیة:

                         
                         
 

 68,9   0,8 1,7 5,0 10,1 4,4 7,7 2,8 32,6    2,9 4,2 22,7 3,5 3,0    36,3 السالمة ،الھدف االستراتیجي

 

سعة شبكة المالحة ، الھدف االستراتیجي
  2,8 2,7 19,9 2,8 2,6    30,8 الجویة وكفاءتھا

 
32,4 2,9 8,4 3,6 10,4 4,8 1,6 0,8 

 
63,2 

 
 4,3 0,9 0,8    6,6 ، األمنالھدف االستراتیجي

 
0,7  

 
7,4 0,6 1,6 0,7 2,7 1,2 0,4 0,2 

 
14,0 
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 اإلدارة/المكتب
     

 المجموع
الفئة 
التخصصیة 

)P(  )P( 

األمین 
العام 

)SG( 
 ٢م

)D2( 
 ١م

)D1( 
 ٥ت

)P5( 
 ٤ت

)P4( 
 ٣ت

)P3( 
 ٢ت

)P2( 
 ١ت

)P1(   

 المجموع
فئة 
الخدمات 
العامة 

)G( 
 ٧خ

)G7( 
 ٦خ

)G6( 
 ٥خ

)G5( 
 ٤خ

)G4( 
 ٣خ

)G3( 
 ٢خ

)G2( 
 ١خ

)G1(   المجموع 

 

التنمیة االقتصادیة للنقل ، الھدف االستراتیجي
 0,1 0,4 0,2    0,9 الجوي

 
0,2  

 
2,0 0,2 0,5 0,2 0,6 0,4 0,1 0,1 

 
2,9 

 
 8,6   0,1 0,2 0,6 1,3 0,6 0,8 0,6 4,2    0,4 0,1 3,2 0,4 0,4    4,4 حمایة البیئة، الھدف االستراتیجي

    
     

     
 

 
  

        
  

  
  7,0 7,0 50,0 8,0 7,0    79,0 المجموع، المكاتب اإلقلیمیة:

 
78,5 7,0 19,0 9,5 25,0 12,0 4,0 2,0 

 
157,5 

                         
                         
  

 المكاتب اإلقلیمیة حسب الموقع

  
 APAC( 13,0    1,0 2,0 7,0 2,0 1,0إقلیم آسیا والمحیط الھادئ (

 
  10,5 1,0 3,0 0,5 4,0 2,0 

 
   23,5 

  

إقلیم شرق أفریقیا والجنوب األفریقي 
)ESAF( 13,0    1,0 1,0 8,0 2,0 1,0   11,0 1,0 4,0 1,0 3,0 1,0 1,0  

 
24,0 

  

إقلیم أوروبا وشمال األطلنطي 
)EURNAT( 9,0    1,0 1,0 7,0 

  
  15,0 4,0 3,0 1,0 5,0 1,0 1,0  

 
24,0 

  
 MID( 9,0    1,0 1,0 5,0إقلیم الشرق األوسط (

 
2,0   10,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 1,0  

 
19,0 

  

طى إقلیم أمریكا الشمالیة وأمریكا الوس
 NACC( 11,0    1,0 1,0 8,0ومنطقة الكاریبي (

 
1,0   10,0 

 
4,0 1,0 3,0 2,0 

 
 

 
21,0 

  
 SAM( 10,0    1,0 1,0 6,0 1,0 1,0   11,0إقلیم أمریكا الجنوبیة (

 
3,0 2,0 3,0 1,0 1,0 1,0 

 
21,0 

  
 WACAF( 14,0    1,0 1,0 9,0 2,0 1,0   11,0إقلیم أفریقیا الغربیة والوسطى (

 
1,0 2,0 5,0 2,0 

 
1,0   25,0 

  

  
 157,5   2,0 4,0 12,0 25,0 9,5 19,0 7,0 78,5   7,0 7,0 50,0 8,0 7,0    79,0 المجموع، المكاتب اإلقلیمیة:

 إدارة الشؤون القانونیة                         
                     

   

المجموع، إدارة الشؤون 
 15,0      2,0 3,0 1,0 1,0 7,0     1,0 2,0 3,0 1,0 1,0   8,0 القانونیة:

 إدارة الشؤون اإلداریة والخدمات                         
                    

   

المجموع، إدارة الشؤون 
 ADB(  68,3   1,0 3,0 10,0 31,3 18,0 5,0    81,0 14,0 22,0 31,0 13,0   1,0   149,3اإلداریة والخدمات (

                         
 

 7,0       2,0 1,0  3,0     1,0   2,0 1,0   4,0 إدارة الشؤون اإلداریة والخدمات
   1,0      2,0 2,0 الجمعیة العمومیة والمجلس واألمانة العامة 

 
2,0 2,0  1,0 1,0    

 
4,0 

   1,0      1,0 1,0 خدمات المؤتمرات/إدارة السجالت 
 

11,0 11,0 2,0 1,0 4,0 3,0 
 

0,1 
 

12,0 
 1,0 4,0 2,0 2,0     9,0 الموارد البشریة 

  
15,0 3,0 3,0 6,0 3,0    

 
24,0 
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 اإلدارة/المكتب
     

 المجموع
الفئة 
التخصصیة 

)P(  )P( 

األمین 
العام 

)SG( 
 ٢م

)D2( 
 ١م

)D1( 
 ٥ت

)P5( 
 ٤ت

)P4( 
 ٣ت

)P3( 
 ٢ت

)P2( 
 ١ت

)P1(   

 المجموع
فئة 
الخدمات 
العامة 

)G( 
 ٧خ

)G7( 
 ٦خ

)G6( 
 ٥خ

)G5( 
 ٤خ

)G4( 
 ٣خ

)G3( 
 ٢خ

)G2( 
 ١خ

)G1(   المجموع 
 5,0 3,5 1,0     11,5 11,5 تكنولوجیا المعلومات 

  
6,0 6,0 2,0 2,0 

 
2,0   

 
17,5 

 1,0 8,0 23,8 7,0 1,0    40,8  الخدمات اللغویة 
 

  44,0 7,0 14,0 18,0 5,0 
 

    84,8 

    
  

          
  

        
  

   

المجموع، إدارة الشؤون 
 ADB(  68,3   1,0 3,0 10,0 31,3 18,0 5,0اإلداریة والخدمات (

  
81,0 14,0 22,0 31,0 13,0   1,0 

 
149,3 

 مكتب الرئیس                         
 3,0               1,0 1,0         1,0         1,0 2,0 مكتب الرئیس: المجموع،                         

   
                      

   
المجموع، مكتب األمین 
 46,6      1,0 11,0 9,0 6,0 27,0    4,0 3,0 4,6 5,0 2,0  1,0  19,6 العام:

     
 

 1,0 2,0      1,0     1,0  2,0 مكتب األمین العام                    
 

1,0       4,0 
  4,0 3,0 1,0 2,0 1,0    11,0 الشؤون المالیةإدارة المیزانیة و 

 
22,0 5,0 8,0 8,0 1,0    

 
33,0 

    1,6 1,5 1,0    4,1 التقییم والتدقیق الداخلي 
 

2,0 
  

2,0     
 

6,1 
    2,0 االتصاالت 

 
1,0 1,0    

 
1,0 

 
1,0      

 
3,0 

     0,5  األخالقیات 
 

0,5       
 

                0,5 

  
  4,0 3,0 4,6 5,0 2,0  1,0  19,6 المجموع، مكتب األمانة العامة:

 
27,0 6,0 9,0 11,0 1,0    

 
46,6 

 المجموع
          

 
           

   
 532,3   3,0 4,0 14,0 56,0 70,5 62,9 46,0 256,4    27,0 40,0 144,9 41,0 17,0 4,0 1,0 1,0 275,9 المجموع, الوظائف:
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 ٢٠١٦الوظائف المقترح تمویلها في إطار میزانیة عام 
 

 اإلدارة/المكتب
    

 المجموع
الفئة 
التخصصیة 

)P(  )P( 

األمین 
العام 

)SG( 
 ٢م

)D2( 
 ١م

)D1( 
 ٥ت

)P5( 
 ٤ت

)P4( 
 ٣ت

)P3( 
 ٢ت

)P2( 
 ١ت

)P1(   

 المجموع
فئة 
الخدمات 
العامة 

)G( 
 ٧خ

)G7( 
 ٦خ

)G6( 
 ٥خ

)G5( 
 ٤خ

)G4( 
 ٣خ

)G3( 
 ٢خ

)G2( 
 ١خ

)G1(   المجموع 
 إدارة المالحة الجویة

                      

   

المجموع، إدارة 
المالحة الجویة 

)ANB:(  
65,0   1,0 2,0 11,0 39,0 7,0 5,0    38,0 14,0 5,0 9,0 8,0 2,0     103,0 

     
  

                  
 

 63,0     2,0 4,0 4,8 4,5 8,8 24,0    2,0 5,0 22,5 8,0 1,0 0,5   39,0  السالمة ،الھدف االستراتیجي

 

سعة شبكة المالحة ، الھدف االستراتیجي
  3,0 1,0 16,5 3,0 0,5 0,5   24,5 الجویة وكفاءتھا

 
12,5 4,8 0,5 3,3 4,0    

 
37,0 

 

S.I.S. –  الدعم اإلداري للجنة المالحة الجویة
)ANC(  1,5    0,5   1,0     1,5 0,5 

 
1,0       3,0 

    
    

      
 

 
  

     
  

 
  

  
  ANB:( 65,0   1,0 2,0 11,0 39,0 7,0 5,0المجموع، إدارة المالحة الجویة (

 
38,0 14,0 5,0 9,0 8,0 2,0   

 
103,0 

     
  

      
 

       
  

 إدارة الحركة الجویة  
  

  
      

 
       

  
  

   

المجموع، إدارة 
 60,0      7,0 7,0 6,0 3,0 23,0    6,0 4,0 20,0 4,0 2,0 1,0   37,0 الحركة الجویة:

     
  

      
 

      
   

  

 
 31,7      6,0 1,3 4,3 1,3 13,0    2,0 3,0 9,3 3,0 1,0 0,3   18,7 ، األمنالھدف االستراتیجي

 

التنمیة االقتصادیة للنقل ، الھدف االستراتیجي
 0,3   8,7 الجوي

 
1,0 4,3 1,0 2,0  

 
6,0 0,3 1,3 4,3 

 
   

 
14,7 

 
 1,0 0,3   9,7 حمایة البیئة، الھدف االستراتیجي

 
6,3 

 
2,0    4,0 1,3 0,3 1,3 1,0      13,7 

  
  6,0 4,0 20,0 4,0 2,0 1,0   37,0 المجموع، إدارة الحركة الجویة:

 
23,0 3,0 6,0 7,0 7,0    

 
60,0 

     
  

      
 

 یمیةالمكاتب اإلقل           
  

  
      

 
           

   

المجموع، المكاتب 
 157,5   2,0 4,0 12,0 25,0 9,5 19,0 7,0 78,5    7,0 7,0 50,0 8,0 7,0    79,0 اإلقلیمیة:

                         
 

 68,9   0,8 1,7 5,0 10,1 4,4 7,7 2,8 32,6   2,9 4,2 22,7 3,5 3,0    36,3 السالمة ،الھدف االستراتیجي

 

سعة شبكة المالحة ، الھدف االستراتیجي
 0,8 1,6 4,8 10,4 3,6 8,4 2,9 32,4   2,8 2,7 19,9 2,8 2,6    30,8 الجویة وكفاءتھا

 
63,2 
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 اإلدارة/المكتب
    

 المجموع
الفئة 
التخصصیة 

)P(  )P( 

األمین 
العام 

)SG( 
 ٢م

)D2( 
 ١م

)D1( 
 ٥ت

)P5( 
 ٤ت

)P4( 
 ٣ت

)P3( 
 ٢ت

)P2( 
 ١ت

)P1(   

 المجموع
فئة 
الخدمات 
العامة 

)G( 
 ٧خ

)G7( 
 ٦خ

)G6( 
 ٥خ

)G5( 
 ٤خ

)G4( 
 ٣خ

)G3( 
 ٢خ

)G2( 
 ١خ

)G1(   المجموع 

 
 0,2 0,4 1,2 2,7 0,7 1,6 0,6 7,4   0,7  4,3 0,9 0,8    6,6 ، األمنالھدف االستراتیجي

 
14,0 

 

صادیة للنقل التنمیة االقت، الھدف االستراتیجي
 0,1 0,1 0,4 0,6 0,2 0,5 0,2 2,0   0,2  0,1 0,4 0,2    0,9 الجوي

 
2,9 

 
 8,6   0,1 0,2 0,6 1,3 0,6 0,8 0,6 4,2   0,4 0,1 3,2 0,4 0,4    4,4 حمایة البیئة، الھدف االستراتیجي

    
     

     
    

        
  

  
 2,0 4,0 12,0 25,0 9,5 19,0 7,0 78,5   7,0 7,0 50,0 8,0 7,0    79,0 المجموع، المكاتب اإلقلیمیة:

 
157,5 

     
   

     
  

          
     

   
     

  
          

  
 

  
 APAC( 13,0    1,0 2,0 7,0 2,0 1,0   10,5 1,0 3,0 0,5 4,0 2,0     23,5إقلیم آسیا والمحیط الھادئ (

  

إقلیم شرق أفریقیا والجنوب األفریقي 
)ESAF( 13,0    1,0 1,0 8,0 2,0 1,0   11,0 1,0 4,0 1,0 3,0 1,0 1,0   24,0 

  

إقلیم أوروبا وشمال األطلنطي 
)EURNAT( 9,0    1,0 1,0 7,0     15,0 4,0 3,0 1,0 5,0 1,0 1,0   24,0 

  
 MID( 9,0    1,0 1,0 5,0  2,0   10,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 1,0   19,0إقلیم الشرق األوسط (

  

إقلیم أمریكا الشمالیة وأمریكا الوسطى 
 NACC( 11,0    1,0 1,0 8,0  1,0   10,0  4,0 1,0 3,0 2,0    21,0ومنطقة الكاریبي (

  
 SAM( 10,0    1,0 1,0 6,0 1,0 1,0   11,0  3,0 2,0 3,0 1,0 1,0 1,0  21,0إقلیم أمریكا الجنوبیة (

  
 WACAF( 14,0    1,0 1,0 9,0 2,0 1,0   11,0  1,0 2,0 5,0 2,0  1,0   25,0إقلیم أفریقیا الغربیة والوسطى (

  

  
 157,5   2,0 4,0 12,0 25,0 9,5 19,0 7,0 78,5   7,0 7,0 50,0 8,0 7,0    79,0 المجموع، المكاتب اإلقلیمیة:

             
  

 إدارة الشؤون القانونیة          
         

  
          

   

جموع، إدارة الم
 15,0      2,0 3,0 1,0 1,0 7,0    1,0 2,0 3,0 1,0 1,0   8,0 الشؤون القانونیة:
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 اإلدارة/المكتب
    

 المجموع
الفئة 
التخصصیة 

)P(  )P( 

األمین 
العام 

)SG( 
 ٢م

)D2( 
 ١م

)D1( 
 ٥ت

)P5( 
 ٤ت

)P4( 
 ٣ت

)P3( 
 ٢ت

)P2( 
 ١ت

)P1(   

 المجموع
فئة 
الخدمات 
العامة 

)G( 
 ٧خ

)G7( 
 ٦خ

)G6( 
 ٥خ

)G5( 
 ٤خ

)G4( 
 ٣خ

)G3( 
 ٢خ

)G2( 
 ١خ

)G1(   المجموع 
   إدارة الشؤون اإلداریة والخدمات

      
  

     
  

   

   

المجموع، إدارة 
الشؤون اإلداریة 

  )ADBوالخدمات (
67,5   1,0 3,0 10,0 30,5 18,0 5,0   82,0 15,0 22,0 31,0 13,0   1,0   149,5 

     
  

 7,0       2,0 1,0  3,0     1,0   2,0 1,0   4,0  إدارة الشؤون اإلداریة والخدمات                   

 4,0      1,0 1,0  2,0   1,0  1,0      2,0 الجمعیة العمومیة والمجلس واألمانة العامة 

 13,0  1,0   3,0 4,0 1,0 3,0 12,0     1,0      1,0 التخدمات المؤتمرات/إدارة السج 

 الموارد البشریة 
 

9,0     2,0 2,0 4,0 1,0   15,0 3,0 3,0 6,0 3,0     24,0 

 17,5     2,0  2,0 2,0 6,0   2,0 5,0 3,5 1,0     11,5 تكنولوجیا المعلومات 

 84,0      5,0 18,0 14,0 7,0 44,0    1,0 8,0 23,0 7,0 1,0    40,0   الخدمات اللغویة 

    
    

      
 

 
  

    
  

  
  

 ADB(  67,5   1,0 3,0 10,0 30,5 18,0 5,0   82,0 15,0 22,0 31,0 13,0   1,0  149,5المجموع، إدارة الشؤون اإلداریة والخدمات (

             
 

      
  

 مكتب الرئیس   
          

 
      

  
   

   
مكتب  المجموع،

 3,0             1,0 1,0        1,0         1,0 2,0 الرئیس:

   
          

 
      

  
   

   
المجموع، مكتب 
 46,0      1,0 11,0 9,0 6,0 27,0    4,0 3,0 4,0 5,0 2,0  1,0  19,0 األمین العام:

     
 

       
 

        
 

 4,0       1,0  1,0 2,0      1,0     1,0  2,0 مكتب األمین العام   

 33,0     1,0 8,0 8,0 5,0 22,0   4,0 3,0 1,0 2,0 1,0    11,0 الشؤون المالیةإدارة المیزانیة و 

 5,5      2,0   2,0     1,0 1,5 1,0    3,5 التقییم والتدقیق الداخلي 

 3,0       1,0  1,0     1,0 1,0     2,0 االتصاالت 

 0,5                     0,5     0,5   األخالقیات 

  
  4,0 3,0 4,0 5,0 2,0  1,0  19,0 المجموع، مكتب األمانة العامة:

 
27,0 6,0 9,0 11,0 1,0    

 
46,0 

 المجموع
          

 
        

 
  

   
 534,0   3,0 4,0 14,0 56,0 70,5 62,0 47,0 256,5    27,0 40,0 146,5 41,0 17,0 4,0 1,0 1,0 277,5 المجموع, الوظائف:



 ٤المستند 

158 

 
 ٢٠١٦- ٢٠١٤تقدیرات النفقات حسب أغراض اإلنفاق في الفترة 

 )بآالف الدوالرات الكندیة(
 إدارة المالحة الجویة

 المجموع 2016 2015 2014 الحساب حزمة المیزانیة     
 738 37 310 13 369 12 058 12 رواتب موظفي الفئة التخصصیة وظائف الفئة التخصصیة
 326 8 821 2 768 2 736 2 رواتب موظفي فئة الخدمات العامة وظائف الخدمات العامة

 675 230 225 220 المشاریع التنفیذیة الخاصة المشاریع التنفیذیة الخاصة
االستعانة باالستشاریین وبالمصادر 

 الخارجیة
 435 1 490 478 467  االستعانة باالستشاریین وبالمصادر الخارجیة

 252 86 84 82 عانة بأطراف ثالثة خارجیةاالست
 42 14 14 14 نفقات أخرى متفرقة النفقات التشغیلیة

 600 38 375 187 االجتماعات االجتماعات
 073 4 390 1 357 1 326 1 السفر في مهمات السفر في مهمات

 9 3 3 3 الضیافة الضیافة
 150 53 383 18 674 17 093 17   المجموع، إدارة المالحة الجویة

            
 إدارة النقل الجوي

 المجموع 2016 2015 2014 الحساب حزمة المیزانیة     
 084 21 415 7 918 6 751 6 رواتب موظفي الفئة التخصصیة وظائف الفئة التخصصیة
 000 5 647 1 689 1 663 1 رواتب موظفي فئة الخدمات العامة وظائف الخدمات العامة

االستشاریین وبالمصادر االستعانة ب
 الخارجیة

 709 202 240 267  االستعانة باالستشاریین وبالمصادر الخارجیة
 157 53 52 51 االستعانة بأطراف ثالثة خارجیة

 66 23 22 21 نفقات أخرى متفرقة النفقات التشغیلیة
 180 1 549 289 343 االجتماعات االجتماعات

 669 3 317 1 284 1 068 1 السفر في مهمات السفر في مهمات
 10 3 3 3 الضیافة الضیافة

 874 31 209 11 498 10 168 10   المجموع، إدارة النقل الجوي
            

 إدارة الشؤون القانونیة
 المجموع 2016 2015 2014 الحساب حزمة المیزانیة     

 288 5 821 1 758 1 709 1 رواتب موظفي الفئة التخصصیة وظائف الفئة التخصصیة
 465 1 498 489 477 رواتب موظفي فئة الخدمات العامة وظائف الخدمات العامة

 364 113 31 220 االجتماعات االجتماعات
 152 49 47 56 السفر في مهمات السفر في مهمات

 9 3 3 3 الضیافة الضیافة
 278 7 484 2 329 2 466 2   المجموع، إدارة الشؤون القانونیة

            
 (أ) المكاتب اإلقلیمیة

 المجموع 2016 2015 2014 الحساب حزمة المیزانیة     
 715 43 046 15 519 14 150 14 رواتب موظفي الفئة التخصصیة وظائف الفئة التخصصیة
 432 13 627 4 462 4 342 4 رواتب موظفي فئة الخدمات العامة وظائف الخدمات العامة

 478 164 97 217 المساهمة في صندوق رأس المال النفقات الرأسمالیة
االستعانة باالستشاریین وبالمصادر 

 الخارجیة
 332 121 110 101  االستعانة باالستشاریین وبالمصادر الخارجیة

 14 6 5 4 االستعانة بأطراف ثالثة خارجیة
 476 168 159 149 القرطاسیة واللوازم المكتبیة النفقات التشغیلیة

 107 21 51 35 ت االستنساخمعدا  
 195 67 62 66 معدات النقل  
 53 9 16 28 معدات المؤتمرات  
 45 38 4 4 معدات االتصاالت  
 413 139 129 145 معدات أخرى  
 713 248 238 227 رسوم االتصاالت  
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 137 48 46 43 رسوم التوزیع  
 786 271 262 253 استئجار المباني  
 917 321 306 290 ةالمنافع العام  
 391 1 493 468 429 صیانة المباني وتشغیلها وتغییرها  
 180 56 54 69 األثاث والتجهیزات  
   

 20 7 7 6 المبالغ المسددة لوكاالت األمم المتحدة األخرى 
 39 15 13 11 الدوریات والكتب واالشتراكات  
 134 48 44 42 معداتالمباني و ال -التأمین   

 386 131 131 124 األمن 
 114 41 38 35 نفقات أخرى متفرقة 
 33 12 11 10 المشتریات - تكنولوجیا المعلومات أجهزة 
 47 16 16 15 الرسوم المصرفیة 

  

تكالیف دعم الصنادیق األخرى لتغطیة نفقات التشغیل 
 376- 138- 125- 113- العامة

 521 1 546 520 455 االجتماعات االجتماعات
 883 3 325 1 295 1 263 1 السفر في مهمات ر في مهماتالسف

 160 55 53 52 الضیافة الضیافة
 344 69 899 23 992 22 452 22   المجموع، المكاتب اإلقلیمیة

 (أ) لالطالع على مزید من المعلومات٤(أ) انظر المستند 
   

  (ب)إدارة الشؤون اإلداریة والخدمات       
 المجموع 2016 2015 2014 الحساب حزمة المیزانیة   

 268 43 764 14 337 14 167 14 رواتب موظفي الفئة التخصصیة وظائف الفئة التخصصیة
 541 17 007 6 838 5 696 5 رواتب موظفي فئة الخدمات العامة وظائف الخدمات العامة

 073 1 261 501 311 المساهمة في صندوق رأس المال النفقات الرأسمالیة
 129 46 43 40 تأمین الموظفین قات التقدیریة المتعلقة بالموظفینالنف

 938 1 670 637 631 التدریب العام  
 605 307 192 106 رعایة الموظفین  
 236 80 79 77 أنشطة المساواة بین الجنسین  
 116 42 39 36 تكالیف أخرى متفرقة متعلقة بالموظفین  

در االستعانة باالستشاریین وبالمصا
 الخارجیة

 321 5 713 1 815 1 793 1  االستعانة باالستشاریین وبالمصادر الخارجیة
 279 3 118 1 092 1 068 1 االستعانة بأطراف ثالثة خارجیة

 315 107 105 102 القرطاسیة واللوازم المكتبیة النفقات التشغیلیة
 142 48 47 46 معدات االستنساخ  
 15 5 5 5 معدات النقل  
 31 11 10 10 معدات المؤتمرات  
 189 64 63 61 معدات االتصاالت  
 189 64 63 61 معدات أخرى  
 030 1 351 343 335 رسوم االتصاالت  
 1 0 0 0 رسوم التوزیع  
 273 8 494 2 923 2 855 2 استئجار المباني  
 702 4 818 1 480 1 404 1 صیانة المباني وتشغیلها وتغییرها  
 629 215 210 205 ثاث والتجهیزاتاأل  
 356 1 463 452 442 المبالغ المسددة لوكاالت األمم المتحدة األخرى  
 97 33 32 32 الدوریات والكتب واالشتراكات  
 126 43 42 41 معداتالمباني و ال -التأمین   
 63 21 21 20 نفقات أخرى متفرقة  
 258 1 429 419 410 المشتریات - تكنولوجیا المعلومات أجهزة  
 510 1 515 503 491 المشتریات -  برمجیات تكنولوجیا المعلومات  
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 288 98 96 94 السفر في مهمات السفر في مهمات
 4 1 1 1 الضیافة الضیافة

 722 93 791 31 389 31 542 30  إدارة الشؤون اإلداریة والخدماتالمجموع، 
       ید من المعلومات(ب) لالطالع على مز ٤(ب) انظر المستند 

    (ج)مكتب األمین العام (ومكتب الرئیس)      
 المجموع 2016 2015 2014 الحساب حزمة المیزانیة
 415 14 738 4 689 4 988 4 رواتب موظفي الفئة التخصصیة وظائف الفئة التخصصیة
 209 6 105 2 077 2 027 2 رواتب موظفي فئة الخدمات العامة وظائف الخدمات العامة

االستعانة باالستشاریین وبالمصادر 
 548 188 182 178 االستعانة باالستشاریین وبالمصادر الخارجیة الخارجیة

 142 48 47 46 دراسات متنوعة النفقات التشغیلیة
 659 220 220 220 تكالیف عملیات التدقیق الخارجیة  
 287 103 96 88 المبالغ المسددة لوكاالت األمم المتحدة األخرى  
 299 102 100 97 نفقات أخرى متفرقة  
 315 107 105 102 الرسوم المصرفیة  

 136 1 095 1 21 20 االجتماعات االجتماعات
 958 320 323 315 السفر في مهمات السفر في مهمات

 13 4 4 4 الضیافة الضیافة
    8 087 7 863 9 030 24 980 

 ع على مزید من المعلومات(ب) لالطال٤(ب) انظر المستند 
   

 )ألنشطة المدرة لإلیراداتخدمات الطباعة والتوزیع (ا      
 المجموع 2016 2015 2014 الحساب حزمة المیزانیة   

 190 6 254 2 992 1 945 1 الطباعة - الصندوق الفرعي لتولید اإلیراداتاالستعانة ب النفقات التشغیلیة
 190 6 254 2 992 1 945 1   لإلیراداتألنشطة المدرة االمجموع، 

      

 538 286 050 99 737 94 752 92   المجموع العام
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 المكاتب اإلقلیمیة – ٢٠١٦- ٢٠١٤تقدیرات النفقات حسب أغراض اإلنفاق في الفترة 
 )بآالف الدوالرات الكندیة(

 (بانكوك، تایالند) )APACإقلیم آسیا والمحیط الهادئ (
 المجموع 2016 2015 2014 الحساب میزانیةحزمة ال    

 7183 2472 2387 2324 رواتب موظفي الفئة التخصصیة وظائف الفئة التخصصیة
 1662 567 554 541 رواتب موظفي فئة الخدمات العامة وظائف الخدمات العامة

 76 16 14 47 المساهمة في صندوق رأس المال النفقات الرأسمالیة
 49 17 16 16 القرطاسیة واللوازم المكتبیة النفقات التشغیلیة

 10 3 3 3 معدات االستنساخ  
 22 8 7 7 معدات النقل  
 5 2 2 2 معدات المؤتمرات  
 6 2 2 2 معدات االتصاالت  
 76 26 25 25 معدات أخرى  
 53 18 18 17 رسوم االتصاالت  
 9 3 3 3 رسوم التوزیع  
 260 89 87 85 المنافع العامة  
 154 53 51 50 صیانة المباني وتشغیلها وتغییرها  
 3 1 1 1 األثاث والتجهیزات  
 1 0 0 0 الدوریات والكتب واالشتراكات  
 27 9 9 9 المباني والمعدات –التأمین   
 225 77 75 73 األمن  
 10 3 3 3 نفقات أخرى متفرقة  
 2 1 1 0 الرسوم المصرفیة  

 92 35 34 23 تاالجتماعا االجتماعات
 466 159 155 152 السفر في مهمات السفر في مهمات

 41 14 14 13 الضیافة الضیافة
 APAC(  3396 3461 3574 10431إقلیم آسیا والمحیط الهادئ (المجموع، 

      
 ) (نیروبي، كینیا)ESAF( إقلیم شرق أفریقیا والجنوب األفریقي      

 المجموع 2016 2015 2014 الحساب حزمة المیزانیة    
 6878 2368 2284 2226 رواتب موظفي الفئة التخصصیة وظائف الفئة التخصصیة
 1390 484 458 447 رواتب موظفي فئة الخدمات العامة وظائف الخدمات العامة

 36 0 0 36 المساهمة في صندوق رأس المال النفقات الرأسمالیة
 115 41 39 36 لمكتبیةالقرطاسیة واللوازم ا النفقات التشغیلیة

 10 3 3 4 معدات االستنساخ  
 78 26 23 29 معدات النقل  
 34 12 12 11 معدات أخرى  
 78 26 26 26 رسوم االتصاالت  
 49 16 17 15 رسوم التوزیع  

 306 107 102 97  استئجار المباني 
 50 16 17 16 المنافع العامة  
 19 6 6 6 اصیانة المباني وتشغیلها وتغییره  
 39 13 13 13 األثاث والتجهیزات  
 16 6 5 5 الدوریات والكتب واالشتراكات  
 112 37 39 36 األمن  
 8 3 3 3 نفقات أخرى متفرقة  
 4 1 1 1 الرسوم المصرفیة  

 579 197 201 181 االجتماعات االجتماعات
 1707 581 570 556 السفر في مهمات السفر في مهمات

 12 4 4 5 الضیافة ةالضیاف
 ESAF(  3748 3824 3947 11519( إقلیم شرق أفریقیا والجنوب األفریقيالمجموع، 
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 ) (باریس، فرنسا)EURNAT(إقلیم أوروبا وشمال األطلنطي
 المجموع 2016 2015 2014 الحساب حزمة المیزانیة
 542 5 908 1 840 1 793 1 رواتب موظفي الفئة التخصصیة وظائف الفئة التخصصیة
 465 4 550 1 480 1 435 1 رواتب موظفي فئة الخدمات العامة وظائف الخدمات العامة

االستعانة باالستشاریین وبالمصادر 
 273 100 91 82 االستعانة باالستشاریین الخارجیة

 62 23 20 18 القرطاسیة واللوازم المكتبیة النفقات التشغیلیة
 5 2 2 2 معدات النقل  
 5 2 2 2 معدات المؤتمرات  
 154 56 51 46 معدات أخرى  
 137 50 45 41 رسوم االتصاالت  
 24 9 8 7 رسوم التوزیع   
 239 88 79 72 المنافع العامة  
 684 251 227 205 صیانة المباني وتشغیلها وتغییرها   
 51 19 17 15 األثاث والتجهیزات  
 5 2 2 2 تالدوریات والكتب واالشتراكا  
 51 19 17 15 المباني والمعدات –التأمین   
 51 19 17 15 األمن  
 17 6 6 5 نفقات أخرى متفرقة  

 13 4 5 4  المشتریات -معدات تكنولوجیا المعلومات  
 24 9 8 7 الرسوم المصرفیة  

 376- 138- 125- 113-  تكالیف دعم الصنادیق األخرى لتغطیة نفقات التشغیل العامة 
 177 69 57 51 االجتماعات االجتماعات

 565 193 188 184 السفر في مهمات السفر في مهمات
 27 10 9 8 الضیافة الضیافة

 EURNAT( 3 890 4 038 4 242 12 171(إقلیم أوروبا وشمال األطلنطيالمجموع، 
     

 ) (القاهرة، مصر)MID  ( إقلیم الشرق األوسط
 المجموع 2016 2015 2014 الحساب حزمة المیزانیة    

 670 4 605 1 552 1 512 1 رواتب موظفي الفئة التخصصیة وظائف الفئة التخصصیة
 904 302 296 306 رواتب موظفي فئة الخدمات العامة وظائف الخدمات العامة

 94 32 31 32  المساهمة في صندوق رأس المال  النفقات الرأسمالیة
ادر االستعانة باالستشاریین وبالمص

 الخارجیة
 43 15 14 13  االستعانة باالستشاریین وبالمصادر الخارجیة

 8 3 3 2  االستعانة بأطراف ثالثة خارجیة
 49 17 16 15 القرطاسیة واللوازم المكتبیة النفقات التشغیلیة

 11 4 4 3  معدات االستنساخ  
 8 3 3 2 معدات النقل  
 21 5 5 10 معدات المؤتمرات  
 27 10 9 8 خرىمعدات أ  
 65 23 22 21 رسوم االتصاالت  
 24 9 8 7 رسوم التوزیع  
 8 3 3 2 المنافع العامة  
 39 14 13 12 صیانة المباني وتشغیلها وتغییرها  
 21 8 7 6 األثاث والتجهیزات  
 8 3 3 2 الدوریات والكتب واالشتراكات  
 14 5 5 4 المباني والمعدات –التأمین   
 14 5 5 4 مناأل  
 21 8 7 6 نفقات أخرى متفرقة  

 93 29 34 30 االجتماعات االجتماعات
 208 72 69 67 السفر في مهمات السفر في مهمات

 25 9 8 8 الضیافة الضیافة
 MID( 2 074 2 116 2 184 6 374 ( إقلیم الشرق األوسط المجموع،
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 (مكسیكو، المكسیك) )NACCإقلیم أمریكا الشمالیة وأمریكا الوسطى والكاریبي(
 المجموع 2016 2015 2014 الحساب حزمة المیزانیة    

 138 6 113 2 039 2 987 1 رواتب موظفي الفئة التخصصیة وظائف الفئة التخصصیة
 758 1 605 591 562 رواتب موظفي فئة الخدمات العامة وظائف الخدمات العامة

 101 44 32 26  رأس المالالمساهمة في صندوق   النفقات الرأسمالیة
 40 14 13 13 القرطاسیة واللوازم المكتبیة النفقات التشغیلیة

 4 2 1 1  معدات االستنساخ  
 19 6 6 6 معدات النقل  

 4 1 1 1  معدات االتصاالت 
 9 3 3 3 معدات أخرى  
 75 26 25 24 رسوم االتصاالت  
 13 5 4 4 رسوم التوزیع  

 479 164 160 156  استئجار المباني 
 28 9 9 9 المنافع العامة  
 116 40 39 38 صیانة المباني وتشغیلها وتغییرها  
 16 5 5 5 األثاث والتجهیزات  

 20 7 7 6 المبالغ المسددة لوكاالت األمم المتحدة األخرى 
 4 1 1 1 الدوریات والكتب واالشتراكات  
 17 6 6 6 المباني والمعدات –التأمین   
 20 7 7 6 ألمنا  
 6 2 2 2 نفقات أخرى متفرقة  

 16 5 5 5  المشتریات -معدات تكنولوجیا المعلومات  
 4 2 1 1  الرسوم المصرفیة 

 168 65 54 48 االجتماعات االجتماعات
 283 97 94 92 السفر في مهمات السفر في مهمات

 12 4 4 4 الضیافة الضیافة
 NACC( 3 009 3 111 3 232 9 352وأمریكا الوسطى والكاریبي(إقلیم أمریكا الشمالیة  المجموع،

 (لیما، بیرو) )SAMإقلیم أمریكا الجنوبیة(
 المجموع 2016 2015 2014 الحساب حزمة المیزانیة    

 461 5 879 1 814 1 768 1 رواتب موظفي الفئة التخصصیة وظائف الفئة التخصصیة
 391 2 816 797 779 ة الخدمات العامةرواتب موظفي فئ وظائف الخدمات العامة

 77 19 21 37  المساهمة في صندوق رأس المال  النفقات الرأسمالیة
االستعانة باالستشاریین وبالمصادر 

 الخارجیة
 16 5 5 5  االستعانة باالستشاریین وبالمصادر الخارجیة

 7 2 2 2  االستعانة بأطراف ثالثة خارجیة
 43 15 14 14 یة واللوازم المكتبیةالقرطاس النفقات التشغیلیة

 31 0 17 14  معدات االستنساخ  
 14 5 5 4 معدات النقل  

 3 0 3 0  معدات المؤتمرات 
 28 10 9 9 معدات أخرى 
 121 42 40 38 رسوم االتصاالت  
 11 4 4 3 رسوم التوزیع  
 125 44 42 40 المنافع العامة  
 280 98 93 89 صیانة المباني وتشغیلها وتغییرها  
 26 9 9 8 األثاث والتجهیزات  
 1 0 0 0 الدوریات والكتب واالشتراكات  
 13 4 4 4 المباني والمعدات –التأمین   
 15 5 5 5 األمن  
 13 4 4 4 نفقات أخرى متفرقة  

 24 9 8 8  الرسوم المصرفیة 
 218 65 69 84 االجتماعات االجتماعات

 244 83 81 79 ي مهماتالسفر ف السفر في مهمات
 24 8 8 8 الضیافة الضیافة
 SAM( 3 002 3 056 3 128 9 186إقلیم أمریكا الجنوبیة( المجموع،
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 (داكار، السنغال) )WACAFإقلیم أفریقیا الغربیة والوسطى(
 المجموع 2016 2015 2014 الحساب حزمة المیزانیة    

 843 7 701 2 604 2 538 2 ظفي الفئة التخصصیةرواتب مو  وظائف الفئة التخصصیة
 862 303 287 272 رواتب موظفي فئة الخدمات العامة وظائف الخدمات العامة

 93 53 0 40  المساهمة في صندوق رأس المال  النفقات الرأسمالیة
 118 42 39 36 القرطاسیة واللوازم المكتبیة النفقات التشغیلیة

 41 10 23 8  معدات االستنساخ  
 49 17 16 15 معدات النقل  

 18 0 4 14  معدات المؤتمرات 
 35 34 1 1  معدات االتصاالت 
 85 23 19 43 معدات أخرى 
 186 63 62 60 رسوم االتصاالت  
 7 3 2 2 رسوم التوزیع  
 207 72 69 67 المنافع العامة  
 98 32 38 28 صیانة المباني وتشغیلها وتغییرها  
 24 2 2 20 التجهیزاتاألثاث و   
 3 1 1 1 الدوریات والكتب واالشتراكات  
 12 5 4 4 المباني والمعدات –التأمین   
 5 2 2 2 نفقات أخرى متفرقة  

 194 85 70 40 االجتماعات االجتماعات
 411 140 137 134 السفر في مهمات السفر في مهمات

 19 6 6 6 الضیافة الضیافة
 WACAF( 3 332 3 386 3 592 10 311قیا الغربیة والوسطى(إقلیم أفری المجموع،

      
 344 69 899 23 992 22 452 22 المجموع، المكاتب اإلقلیمیة
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 المؤتمرات واألمن والخدمات العامة
 المجموع 2016 2015 2014 الحساب حزمة المیزانیة    

 593 206 196 192 رواتب موظفي الفئة التخصصیة وظائف الفئة التخصصیة
 345 2 854 754 736 رواتب موظفي فئة الخدمات العامة وظائف الخدمات العامة

 121 11 100 10 المساهمة في صندوق رأس المال النفقات الرأسمالیة
االستعانة باالستشاریین وبالمصادر 

 446 156 147 143 االستعانة باالستشاریین الخارجیة
 252 86 84 82 القرطاسیة واللوازم المكتبیة النفقات التشغیلیة

 142 48 47 46 معدات االستنساخ  
 15 5 5 5 النقل معدات  

 31 11 10 10  معدات المؤتمرات 
 31 11 10 10  معدات االتصاالت 
 189 64 63 61 معدات أخرى  
 629 215 210 205 رسوم االتصاالت  
 1 0 0 0 رسوم التوزیع  

 273 8 494 2 923 2 855 2  استئجار المباني 
 702 4 818 1 480 1 404 1 صیانة المباني وتشغیلها وتغییرها  
 629 215 210 205 األثاث والتجهیزات  
 126 43 42 41 المباني والمعدات –التأمین   

 61 21 20 20 السفر في مهمات السفر في مهمات
 6 026 6 302 6 256 18 584 

 الموارد البشریة
 المجموع 2016 2015 2014 الحساب حزمة المیزانیة    

 650 8 974 2 874 2 802 2 الفئة التخصصیة رواتب موظفي وظائف الفئة التخصصیة
 278 3 114 1 095 1 069 1 رواتب موظفي فئة الخدمات العامة وظائف الخدمات العامة

االستعانة باالستشاریین وبالمصادر 
 157 54 52 51 االستعانة باالستشاریین الخارجیة

التكالیف التقدیریة المتعلقة 
 129 46 43 40  التأمین على الموظفین  بالموظفین

 938 1 670 637 631  التدریب العام  
 605 307 192 106  رعایة الموظفین  
 236 80 79 77  أنشطة المساواة بین الجنسین  
 116 42 39 36  تكالیف أخرى متفرقة متعلقة بالموظفین  

 63 21 21 20 نفقات أخرى متفرقة النفقات التشغیلیة
 4 832 5 032 5 308 15 172 

  )ADB( إدارة الشؤون اإلداریة والخدمات - ٢٠١٦- ٢٠١٤تقدیرات النفقات حسب أغراض اإلنفاق في الفترة 
 )بآالف الدوالرات الكندیة(

  مكتب المدیر
 المجموع 2016 2015 2014 الحساب زمة المیزانیةح    

 853 2 979 948 927 رواتب موظفي الفئة التخصصیة وظائف الفئة التخصصیة
 635 215 213 207 رواتب موظفي فئة الخدمات العامة وظائف الخدمات العامة

 166 35 35 96  المساهمة في صندوق رأس المال  النفقات الرأسمالیة
ستشاریین وبالمصادر االستعانة باال

 944 322 314 307 االستعانة باالستشاریین الخارجیة
 356 1 463 452 442 المبالغ المسددة لوكاالت األمم المتحدة األخرى النفقات التشغیلیة
 110 38 37 36 السفر في مهمات السفر في مهمات

 4 1 1 1 الضیافة الضیافة
 2 016 1 999 2 053 6 069 

 یة العمومیة والمجلسأمانة الجمع
 المجموع 2016 2015 2014 الحساب حزمة المیزانیة    

 021 1 352 338 331 رواتب موظفي الفئة التخصصیة وظائف الفئة التخصصیة
 431 145 144 141 رواتب موظفي فئة الخدمات العامة وظائف الخدمات العامة

االستعانة باالستشاریین وبالمصادر 
 42 14 14 14 نة باالستشارییناالستعا الخارجیة

 485 497 512 1 494 
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 جیا المعلوماتتكنولو 
 المجموع 2016 2015 2014 الحساب حزمة المیزانیة    

 107 6 113 2 021 2 973 1 رواتب موظفي الفئة التخصصیة وظائف الفئة التخصصیة
 326 1 449 444 433 رواتب موظفي فئة الخدمات العامة وظائف الخدمات العامة

 786 215 367 205  المساهمة في صندوق رأس المال  النفقات الرأسمالیة
االستعانة باالستشاریین وبالمصادر 

 الخارجیة
 720 2 822 950 948  االستعانة باالستشاریین وبالمصادر الخارجیة

 736 251 245 240  االستعانة بأطراف ثالثة خارجیة
 63 21 21 20 القرطاسیة واللوازم المكتبیة النفقات التشغیلیة

 157 54 52 51  معدات االتصاالت  
 401 137 134 131 رسوم االتصاالت  
 97 33 32 32 الدوریات والكتب واالشتراكات  
 258 1 429 419 410 المشتریات -معدات تكنولوجیا المعلومات   
 510 1 515 503 491 المشتریات - برمجیات تكنولوجیا المعلومات   

 94 32 31 31 السفر في مهمات السفر في مهمات
 4 964 5 220 5 072 15 256 

      
 خدمات اللغات

 المجموع 2016 2015 2014 الحساب حزمة المیزانیة    
 043 24 141 8 960 7 942 7 رواتب موظفي الفئة التخصصیة وظائف الفئة التخصصیة
 527 9 229 3 187 3 110 3 رواتب موظفي فئة الخدمات العامة وظائف الخدمات العامة

ین وبالمصادر االستعانة باالستشاری
 الخارجیة

 013 1 345 338 329  االستعانة باالستشاریین وبالمصادر الخارجیة
 543 2 867 847 829  االستعانة بأطراف ثالثة خارجیة

 22 8 7 7  السفر في مهمات  السفر في مهمات
 12 217 12 339 12 590 37 147 
     

 722 93 791 31 389 31 542 30 إدارة الشؤون اإلداریة والخدمات المجموع، 
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  ومكتب الرئیس )OSG( مكتب األمین العام  - ٢٠١٦- ٢٠١٤تقدیرات النفقات حسب أغراض اإلنفاق في الفترة 
 )بآالف الدوالرات الكندیة(

  مكتب الرئیس
 المجموع 2016 2015 2014 الحساب حزمة المیزانیة    

 970 1 676 655 640 صیةرواتب موظفي الفئة التخص وظائف الفئة التخصصیة
 248 85 83 81 رواتب موظفي فئة الخدمات العامة وظائف الخدمات العامة

 315 107 105 102 السفر في مهمات السفر في مهمات
 533 2 867 842 823  المجموع، مكتب الرئیس

  مكتب األمین العام
 المجموع 2016 2015 2014 الحساب حزمة المیزانیة    

 052 2 661 640 750 رواتب موظفي الفئة التخصصیة ئة التخصصیةوظائف الف
 452 154 151 147 رواتب موظفي فئة الخدمات العامة وظائف الخدمات العامة

 189 64 63 61  نفقات أخرى متفرقة  النفقات التشغیلیة
 136 1 095 1 21 20  االجتماعات  االجتماعات

 440 150 147 143 السفر في مهمات السفر في مهمات
 269 4 125 2 022 1 123 1 المجموع، مكتب األمین العام

  مكتب االتصاالت
 المجموع 2016 2015 2014 الحساب حزمة المیزانیة    

 264 1 436 420 407 رواتب موظفي الفئة التخصصیة وظائف الفئة التخصصیة
 226 76 76 74 رواتب موظفي فئة الخدمات العامة وظائف الخدمات العامة

االستعانة باالستشاریین وبالمصادر 
 393 134 131 128 االستعانة باالستشاریین الخارجیة

 63 21 21 20  نفقات أخرى متفرقة  النفقات التشغیلیة
 31 11 10 10 السفر في مهمات السفر في مهمات

 977 1 678 659 640 المجموع، مكتب االتصاالت

 األخالقیاتمكتب 
 المجموع 2016 2015 2014 الحساب نیةحزمة المیزا    

 335 115 112 108 رواتب موظفي الفئة التخصصیة وظائف الفئة التخصصیة
 335 115 112 108 مكتب التقییم والتدقیق الداخلي المجموع، 

 مكتب التقییم والتدقیق الداخلي
 المجموع 2016 2015 2014 الحساب حزمة المیزانیة    

 667 2 813 899 955 رواتب موظفي الفئة التخصصیة صیةوظائف الفئة التخص
 409 140 136 133 رواتب موظفي فئة الخدمات العامة وظائف الخدمات العامة

االستعانة باالستشاریین وبالمصادر 
 155 54 51 50 االستعانة باالستشاریین الخارجیة

 134 39 48 47 السفر في مهمات السفر في مهمات
 3 1 1 1 ةالضیاف الضیافة

 368 3 045 1 136 1 186 1 مكتب التقییم والتدقیق الداخلي المجموع، 

 فرع الشؤون المالیة
 المجموع 2016 2015 2014 الحساب حزمة المیزانیة    

 127 6 037 2 962 1 128 2 رواتب موظفي الفئة التخصصیة وظائف الفئة التخصصیة
 874 4 651 1 631 1 592 1 الخدمات العامة رواتب موظفي فئة وظائف الخدمات العامة

 142 48 47 46 دراسات متنوعة  النفقات التشغیلیة
 659 220 220 220  تكالیف عملیات التدقیق الخارجیة  
 287 103 96 88 المبالغ المسددة لوكاالت األمم المتحدة األخرى  
 47 16 16 15  نفقات أخرى متفرقة  
 315 107 105 102  الرسوم المصرفیة  

 38 13 13 12 السفر في مهمات السفر في مهمات
 9 3 3 3 الضیافة الضیافة

 497 12 198 4 092 4 207 4 مكتب التقییم والتدقیق الداخلي المجموع، 
      

 OSG( 8 087 7 863 9 030 24 980(  مكتب األمین العام  المجموع، 
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  قائمة المختصرات
  

ACIP AFI Comprehensive Implementation Programme برنامج التنفیذ الشامل إلقلیم أفریقیا و المحیط الهندي 
ACS Assembly and Council Secretariat أمانة الجمعیة العمومیة والمجلس 
ADB Administration and Services Bureau إدارة الشؤون اإلداریة والخدمات 
ADS-B Automatic dependent surveillance - broadcast إذاعة االستطالع التابع التلقائي 
ADS-C Automatic dependent surveillance - contract عقد االستطالع التابع التلقائي 
AFCAC African Civil Aviation Commission اللجنة اإلفریقیة للطیران المدني (لجنة أفكاك(  
AFI Africa-Indian Ocean هنديإقلیم أفریقیا والمحیط ال 
AGA Aerodromes Section قسم المطارات والطرق الجویة والمساعدات األرضیة 
AMHS Aeronautical Message Handling System نظام معالجة رسائل خدمات الحركة الجویة 
ANB Air Navigation Bureau إدارة المالحة الجویة 
ANC Air Navigation Commission لجنة المالحة الجویة 
ANP Air Navigation Plans خطط المالحة الجویة 
ANSP Air Navigation Service Provider مقدم خدمات المالحة الجویة 
AOCs Air Operator Certificates شهادات المشغلین الجویین 
AOSC Administrative and Operational Services Costs تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة 
APAC Asia and Pacific إقلیم آسیا والمحیط الهادئ 
ARGF Ancillary Revenue Generation Fund الصندوق الفرعي لتولید اإلیرادات 
ASA Aviation Security Audit Section قسم تدقیق أمن الطیران 
ASBU Aviation System Block Upgrades حزم التحسینات في منظومة الطیران 
ASIA/PAC Asia and Pacific Region إقلیم آسیا والمحیط الهادئ 
ASTC Aviation Security Training Centre مركز التدریب على أمن الطیران 
ATB Air Transport Bureau إدارة النقل الجوي 
ATC Air Transport Committee مراقبة الحركة الجویة 
ATM Air Traffic Management  یةإدارة الحركة الجو 
AVSEC Aviation Security أمن الطیران 
CAD Canadian dollars دوالر كندي 
CAEP Committee on Aviation Environmental Protection اللجنة المعنیة بحمایة البیئة في مجال الطیران 
CAPSCA Cooperative Arrangement for the Prevention of Spread of 

Communicable Disease through Air Travel 
الترتیبات التعاونیة لمنع انتشار األمراض الساریة من خالل السفر 

 الجوي
CAR/SAM Caribbean and South American Region إقلیم الكاریبي وأمریكا الجنوبیة 
CATS Computer-Assisted Translation System أدوات الترجمة بمساعدة الحاسوب 
CBT Computer-based Training التدریب القائم على الحاسوب 
CCO Continuous Climb Operations عملیات الصعود المستمر 
CDO Continuous Descent Operations عملیات النزول المستمر 
CEB Chief Executives Board for Coordination مجلس الرؤساء التنفیذیین المعني بالتنسیق 
CFIT Controlled Flight into Terrain مراقبة الطیران فوق التضاریس 
CNS Communications, Navigation, and Surveillance قسم االتصاالت والمالحة واالستطالع 
COS Conference and Office Services Section قسم المؤتمرات والخدمات المكتبیة 
COSCAPS Cooperative Development of Operational Safety and 

Continuing Airworthiness Programmes 
برامج التنمیة التعاونیة للسالمة التشغیلیة واستمرار صالحیة 

 الطائرات للطیران
CPDLC Controller-pilot data link communications االتصال بین المراقب والطیار عبر وصلة البیانات 
DGCA Directors General of Civil Aviation مدیریة العامة للطیران المدنيال 
eANP Digital Regional Air Navigation Plan الخطة الرقمیة للمالحة الجویة اإلقلیمیة 
EAO Programmes Evaluation, Audit and Management Review مكتب تقییم البرامج والتدقیق والمراجعة اإلداریة 
ECAC European Civil Aviation Conference للجنة األوروبیة للطیران المدنيا 
EDTO Extended Diversion Time Operations الرحالت ذات وقت التحویل الممتد 
EDRMS Electronic Document and Record Management System نظام الكتروني إلدارة الوثائق والسجالت 
EMG Environment Management Group فریق اإلدارة البیئیة 
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ENV Environment Branch فرع شؤون البیئة 
ERP Enterprise Resource Planning تخطیط موارد المؤسسات 
ESAF Eastern and Southern African شرق أفریقیا والجنوب األفریقي 
EU European Union االتحاد األوروبي 
EUR/NAT European and North Atlantic إقلیم أوروبا وشمال األطلنطي 
FAL Facilitation التسهیالت 
FIC Finance Committee اللجنة المالیة 
FIN Finance فرع الشؤون المالیة 
GANP Global Air Navigation Plan الخطة العالمیة للمالحة الجویة 
GASP Global Aviation Safety Plan الخطة العالمیة للسالمة الجویة 
GFAAF Global Framework for Aviation Alternative Fuels بالطیران الخاصة البدیلة الوقود ألنواع العالمي اإلطار 
GHG Greenhouse Gas غازات الدفیئة 
GNSS Global Navigation Satellite System النظام العالمي للمالحة بواسطة السواتل 
GS General Service Category فئة الخدمات العامة 
HLCAS High-level Conference on Aviation Security المؤتمر الرفیع المستوى بشأن أمن الطیران 
HQ Headquarters المقر الرئیسي 
HRB Human Resources Branch فرع الموارد البشریة 
HRC Human Resources Committee اللجنة المعنیة بالموارد البشریة 
IAVW International Airways Volcano Watch رصد البراكین تحت الطرق الجویة الدولیة 
ICAN ICAO Air Services Negotiation Conferences مؤتمر اإلیكاو للمفاوضات بشأن الخدمات الجویة 
ICAO International Civil Aviation Organization ) اإلیكاومنظمة الطیران المدني الدولي( 
ICSC International Civil Service Commission لجنة الخدمة المدنیة الدولیة 
ICT Information and Communication Technology تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 
ICVM ICAO Coordinated Validation Missions بعثات التحقق المنسقة التابعة لإلیكاو 
IP International Professional Category الدولیة الفئة التخصصیة 
IFSET ICAO Fuel Savings Estimation Tool أداة اإلیكاو لتقدیر الوفورات في المحروقات 
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change الفریق الحكومي الدولي المعني بتغیر المناخ 
IPSAS International Public Sector Accounting Standards طاع العامالمعاییر المحاسبیة الدولیة للق 
ISD Implementation Support and Development دعم التنفیذ والتنمیة 
ISO International Organization for Standardization المنظمة الدولیة للتوحید القیاسي 
iSTARS Integrated Safety Trend Analysis and Reporting System مة واإلبالغنظام التحلیل المتكامل التجاهات السال 
IT Information Technology تكنولوجیا المعلومات 
ITCW International Tropical Cyclone Watch الرصد الدولي لألعاصیر المداریة 
ITU International Telecommunication Union االتحاد الدولي لالتصاالت 
JSC Joint Support Committee لجنة الدعم المشترك 
LAQ Local Air Quality نوعیة الهواء المحلي 
LEB Legal Bureau إدارة الشؤون القانونیة 
LOC-I Loss of Control in Flight فقدان السیطرة أثناء الطیران 
LPB Language and Publications Branch فرع اللغات والمطبوعات 
MARB Monitoring and Assistance Review Board ي باستعراض الرصد والمساعدةالمجلس المعن 
MBM Market-based Measure التدابیر القائمة على األسواق 
MET Aeronautical Meteorology قسم األرصاد الجویة 
MID Middle East إقلیم الشرق األوسط 
MLAT Multilateration تعددیة األطراف 
MAA Management and Administration  العامةاإلدارة واإلدارة 
MAA-GB Management and Administration – Governing Bodies الهیئات الرئاسیة – اإلدارة واإلدارة العامة 
MRP Machine Readable Passport جواز السفر المقروء آلیا 
MRTD Machine Readable Travel Document وثیقة السفر المقروءة آلیا 
NACC North American, Central American and Caribbean إقلیم أمریكا الشمالیة وأمریكا الوسطى والكاریبي 
NAM North American Region إقلیم أمریكا الشمالیة 
NAT North Atlantic Region إقلیم شمال األطلنطي 
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NGAP Next Generation of Aviation Professionals الطیران الجیل القادم من المهنیین العاملین في مجال 
OPMET Operational Meteorological معلومات األرصاد الجویة التشغیلیة 
PACE Performance and Competency Enhancement نظام تعزیز األداء و الكفاءة 
PANS Procedures for Air Navigation Services إجراءات خدمات المالحة الجویة 
PANS-ATM Procedures for Air Navigation Services – Air Traffic 

Management 
 إدارة الحركة الجویة-إجراءات خدمات المالحة الجویة

PANS-OPS Procedures for Air Navigation Services – Aircraft Operations قسم العملیات-إجراءات خدمات المالحة الجویة 
PBN Performance-based Navigation األداء المالحة القائمة على 
PIRG Planning and Implementation Regional Group مجموعة إقلیمیة للتخطیط والتنفیذ 
PKD Public Key Directory دلیل المفاتیح العامة 
PPE Property Plant and Equipment الممتلكات والمنشآت والمعدات 
PS Programme Support دعم البرامج 
RAIA Regional Accident Investigation Agencies الوكاالت اإلقلیمیة للتحقیق في الحوادث 
RASGs Regional Aviation Safety Groups المجموعات اإلقلیمیة للسالمة الجویة 
RBB Results-based Budgeting المیزانیة القائمة على النتائج 
RCS Risk Context Statement بیان سیاق المخاطر 
RMS Records Management Section قسم إدارة السجالت 
ROST Regional Office Safety Team فریق السالمة للمكتب اإلقلیمي 
RRSP Regional Runway Safety Programme المدارج لسالمة اإلقلیمي البرنامج 
RSOOs Regional Safety Oversight Organizations ةالمنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة الجوی 
RVSM Reduced Vertical Separation Minimum الحدود الدنیا المخفضة للفصل الرأسي 
SAM South American إقلیم أمریكا الجنوبیة 
SARPs Standard and Recommended Practices المعاییر والممارسات الموصى بها 
SCAN Safety Collaborative Assistance Network السالمة مجال في تشاركیةال المساعدة شبكة 
SIGMETS Significant Meteorological Condition تقاریر الظواهر الجویة الخطیرة 
SIPs Special Implementation Projects مشاریع التنفیذ الخاصة  
SMS Safety Management Systems نظم إدارة السالمة 
SSeCs Significant Security Concerns منیة المهمةالشواغل األ 
SSP State Safety Programme برنامج الدولة الخاص بالسالمة 
SSA Special Service Agreement فرع تدقیق السالمة واألمن 
TCB Technical Co-operation Bureau إدارة التعاون الفني 
TCP Technical Co-operation Programme برنامج التعاون الفني 
TLS Target level of safety مستوى السالمة المستهدف 
TMA Terminal control area منطقة المراقبة النهائیة 
TRIP Traveller Identification Programme برنامج تحدید هویة المسافر 
TRWG Threat and Risk Working Group فریق العمل المعني بالتهدیدات والمخاطر 
UIC Committee on Unlawful Interference اللجنة المعنیة بالتدخل غیر المشروع 
UN United Nations األمم المتحدة 
UNEP United Nations Environment Programme برنامج األمم المتحدة للبیئة 
UNWTO United Nations World Tourism Organization منظمة السیاحة العالمیة 
UPU Universal Postal Union د البریدي العالمياالتحا 
USAP Universal Security Audit Programme البرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران 
USD United States dollars دوالرات الوالیات المتحدة 
USOAP Universal Safety Oversight Audit Programme البرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویة 
WACAF Western and Central African إقلیم أفریقیا الغربیة والوسطى 
WAFS World Area Forecast System النظام العالمي لتنبؤات المنطقة 
WASA Database on the World’s Air Services Agreements قاعدة بیانات اتفاقات الخدمات الجویة في العالم 
WLM Web Library Management ة الشبكیةإدارة المكتب 
WTO World Trade Organization منظمة التجارة العالمیة 
XML Extensible Mark-up Language لغة الترمیز الموسعة 
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