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  والرموز المختصرات
 

ACCs Aviation Carbon Calculators آليات حساب الكربون الناجم عن الطيران 
ADB Bureau of Administration and Services إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات 
AFI SECFAL Aviation Security and Facilitation in Africa أمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا  
AFI Africa-Indian Ocean إقليم أفريقيا والمحيط الهندي 
AFSG 
AIDC

Aeronautical Fixed Services Group 
ATS Inter-facility Data Communication

  
االتصاالت المشتركة بين خدمات الحركة الجوية عن طريق 

  ناتالبيا
AIG Accident Investigation التحقيق في الحوادث 
AMHS Aeronautical Message Handling System نظام معالجة رسائل الطيران 
ANB Air Navigation Bureau إدارة المالحة الجوية 
ANC Air Navigation Commission لجنة المالحة الجوية 
ANP Air Navigation Plan  الجويةخطة المالحة 
AOCs Air Operator Certificates شهادات المشغلين الجويين 
AOSC Administrative and Operational Services Costs تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية 
AOSCF Administrative and Operational Services Cost 

Fund 
  صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية

APAC Asia and Pacific إقليم آسيا والمحيط الهادئ 
APAC-RSO  
APIRG 

Asia and Pacific Regional Sub-Office  
AFI Planning and Implementation Regional 
Group 

  قسم عمليات المطارات وقابلية التشغيل البيني
المجموعة اإلقليمية للتخطيط والتنفيذ في إفريقيا والمحيط 

 الهندي
ARGF Ancillary Revenue Generation Fund الصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات 
ASA Aviation Security Audit Section قسم تدقيق أمن الطيران 
ASBU  
ASHI 

Aviation System Block Upgrades  
After Service Health Insurance 

  حزمة التحسينات في منظومة الطيران
 الخدمةالتأمين الصحي في فترة ما بعد 

ASIA/PAC Asia and Pacific Region منطقة آسيا والمحيط الهادئ 
ASIAP Aviation Security Implementation Assistance 

Partnership 
الشراكة من أجل تقديم المساعدة على تنفيذ أنشطة السالمة 

 الجوية
ASTC Aviation Security Training Centre رانمركز التدريب على أمن الطي 
ATB Air Transport Bureau إدارة النقل الجوي 
ATC  
ATFM 

Air Transport Committee  
Air Traffic Flow Management 

  لجنة النقل الجوي
 إدارة انسياب الحركة الجوية

ATM Air Traffic Management إدارة الحركة الجوية 
AVSEC  
AWOG 

Aviation Security  
All Weather Operations Group 

  أمن الطيران
 المجموعة المعنية بالعمليات في جميع األحوال الجوية

CAD Canadian dollars الدوالرات الكندية 
CAEP Committee on Aviation Environmental Protection لجنة حماية البيئة في مجال الطيران 
CAPS Civil Aviation Purchasing Service لمدنيخدمة مشتريات الطيران ا 
CAR/SAM Caribbean and South American Region إقليم الكاريبي وأمريكا الجنوبية 
CASP Cooperative Aviation Security Programme البرنامج التعاوني ألمن الطيران 
CCO  
CDFA 

Continuous Climb Operations  
Council Decision for Action 

  عمليات الصعود المستمر
 جلس باتخاذ إجراءاتقرار الم

CDO Continuous Descent Operations عمليات النزول المستمر 
CEB  
CEs 

Chief Executives Board for Coordination  
Critical Elements 

  مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق
 العناصر الحاسمة



  

 

CMA Continuous Monitoring Activities أنشطة الرصد المستمر 
CNS Communications, Navigation, and Surveillance االتصاالت والمالحة واالستطالع 
COM Communications االتصاالت 
COSCAPs Cooperative Development of Operational Safety 

and Continuing Airworthiness Programmes 
صالحية  برامج التنمية التعاونية للسالمة التشغيلية واستمرار

 الطائرات للطيران
CPMF Corporate Performance Management Framework إطار إدارة األداء المؤسسي 
CSG Conference, Security and General Services قسم خدمات المؤتمرات واألمن والخدمات العامة 
eANP  
EANPG 

Digital Regional Air Navigation Plan  
European Air Navigation Planning Group 

  خطة المالحة الجوية اإللكترونية
 المجموعة األوروبية لتخطيط المالحة الجوية

EAO  
ECAC  
EDM 

Evaluation and Internal Audit Office 
European Civil Aviation Conference  
Enterprise Data Management 

  مكتب التقييم والمراجعة الداخلية
  للطيران المدنياللجنة األوروبية 

 إدارة بيانات المؤسسات
EDRMS Electronic Document and Record Management 

System 
  النظام اإللكتروني إلدارة الوثائق والسجالت

 
eFOD  

 
Electronic Filing of Difference نظام اإلبالغ اإللكتروني عن االختالفات 

EI  
EIF 

Effective Implementation  
Enhanced Integrated Framework 

  التنفيذ الفعال
 اإلطار المتكامل المحسن

ENV Environment Branch فرع شؤون البيئة 
ERP Enterprise Resource Planning تخطيط الموارد في المؤسسة 
ESAF Eastern and Southern African إقليم أفريقيا الشرقية والجنوبية 
EU European Union  وبياالتحاد األور 
EUR/NAT European and North Atlantic إقليم أوروبا وشمال األطلنطي 
FAL Facilitation التسهيالت 
FIC Finance Committee اللجنة المالية 
FIN  
FIR  
FMG  
FUA 

Finance  
Flight Information Region  
Frequency Management Group  
Flexible use of Airspace 

  الشؤون المالية
  يم معلومات الطيرانإقل

  مجموعة إدارة الترددات
 استخدام مرن للمجال الجوي

GANP  
GASeP 

Global Air Navigation Plan  
Global Aviation Security Plan 

  الخطة العالمية للمالحة الجوية
 الخطة العالمية ألمن الطيران

GASP  
GAT 

Global Aviation Safety Plan  
Global Aviation Training 

  الخطة العالمية للسالمة الجوية
 التدريب العالمي على الطيران

GFAAF Global Framework for Aviation Alternative Fuels اإلطار العالمي ألنواع الوقود البديلة للطيران 
GHG Greenhouse Gas غازات الدفيئة 
HQ Headquarters المقر الرئيسي 
HR Human Resources  يةالموارد البشر 
HRC Human Resources Committee لجنة الموارد البشرية 
HRM  
IAID  
IAS  

  
IATA 

Human Resources Management  
Integrated Aeronautical Information Database  
Information Management and General 
Administrative Services  
International Air Transport Association 

  ارد البشريةإدارة المو 
  قاعدة البيانات المتكاملة لمعلومات الطيران
  إدارة المعلومات والخدمات اإلدارية العامة

 اتحاد النقل الجوي الدولي
ICAN ICAO Air Services Negotiation Conference للمفاوضات بشأن الخدمات الجوية يكاومؤتمر اإل 
ICAO International Civil Aviation Organization منظمة الطيران المدني الدولي 
ICSC International Civil Service Commission لجنة الخدمة المدنية الدولية 
ICT Information and Communication Technology تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 



  

  

ICVM ICAO Coordinated Validation Mission اوبعثة التحقق المنسقة التابعة لإليك 
IFSET ICAO Fuel Savings Estimation Tool أداة اإليكاو لتقدير وفورات الوقود 
ILO International Labor Office مكتب العمل الدولي  
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ  
IPSAS International Public Sector Accounting Standards المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام 
ISO International Organization for Standardization المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس 
iSTARS Integrated Safety Trend Analysis and Reporting 

System 
 النظام المتكامل لتحليل اتجاهات السالمة واإلبالغ عنها

ITU International Telecommunication Union االتحاد الدولي لالتصاالت 
IWAF ICAO World Aviation Forum منتدى اإليكاو العالمي للطيران 
JSC Joint Support Committee لجنة الدعم المشترك 
KPIs Key Performance Indicators مؤشرات األداء الرئيسية 
LDC Least Developed Countries البلدان األقل نموا 
LEB Legal Affairs and External Relations الشؤون القانونية والعالقات الخارجية 
LP  
MAA 

Language and Publications  
Management and Administration 

  اللغات والمطبوعات
 اإلدارة والتنظيم

MARB Monitoring and Assistance Review Board  استعراض الرصد والمساعدةمجلس 
MBM Market-based Measure التدابير القائمة على آليات السوق 
MET Aeronautical Meteorology األرصاد الجوية ألغراض الطيران 
METG Meteorology Group المجموعة المعنية باألرصاد الجوية  
MID  
MIDANPIRG 

Middle East  
Middle East Air Navigation Planning and 
Implementation Regional Group 

  إقليم الشرق األوسط
المجموعة اإلقليمية لتخطيط وتنفيذ المالحة الجوية في الشرق 

  األوسط
MRTD Machine Readable Travel Document وثائق السفر المقروءة آليا  
NACC North American, Central American and 

Caribbean 
  ة وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبيأمريكا الشمالي

NAM North American Region إقليم أمريكا الشمالية  
NAT North Atlantic Region إقليم شمال األطلنطي  
NCLB No Country Left Behind عدم ترك أي بلد وراء الركب  
NGAP Next Generation of Aviation Professionals العاملين في مجال الطيران الجيل القادم من المهنيين 
NGO Non-governmental Organization منظمة غير حكومية  
PANS Procedures for Air Navigation Services إجراءات خدمات المالحة الجوية  
PANS-ATM Procedures for Air Navigation Services – Air 

Traffic Management 
  إدارة الحركة الجوية –إجراءات خدمات المالحة الجوية 

PANS-OPS Procedures for Air Navigation Services – Aircraft 
Operations 

  عمليات الطائرات –إجراءات خدمات المالحة الجوية 
PBN Performance-based Navigation المالحة القائمة على األداء  
PIRG Planning and Implementation Regional Group ة اإلقليمية للتخطيط والتنفيذالمجموع  
PoC Point of Contact network شبكة جهات االتصال 
PPE Property Plant and Equipment الممتلكات والمنشئات والمعدات  
PQs  
PRO 

Protocol Questions  
Procurement 

  أسئلة البروتوكول
  المشتريات

PS Programme Support دعم البرامج  
QM Quality Management إدارة الجودة  
RASGs Regional Aviation Safety Groups المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية  
RBB Results-based Budgeting الميزانية القائمة على النتائج  
RCS Risk Context Statement بيان بشأن سياق المخاطر  
RGA Revenue Generating Activities راداتأنشطة تحقيق اإلي  



  

 

RHCC Relations with Host Country Committee لجنة العالقات مع البلد المضيف  
RPAS Remotely Piloted Aircraft System نظام الطائرة الموجهة عن بعد  
RSOOs Regional Safety Oversight Organizations المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية  
RSTs Runway Safety Teams أفرقة سالمة المدارج  
SAAQs State Aviation Activity Questionnaires استبيانات نشاط الدولة في مجال الطيران  
SADC Southern African Development Community اتحاد التنمية في الجنوب األفريقي  
SADIS  
SAFE 

Satellite Distribution System  
Safety Fund 

  ومات المالحة الجوية باألقمار الصناعيةنظام توزيع معل
  صندوق سالمة الطيران

SAM  
SAR 

South American  
Search and Rescue 

  إقليم أمريكا الجنوبية
  البحث واإلنقاذ

SARPs Standard and Recommended Practices القواعد والتوصيات الدولية  
SDGs Sustainable Development Goals لمستدامةأهداف التنمية ا  
SIP Special Implementation Project  مشروع تنفيذ خاص  
SIS Supporting Implementation Strategy استراتيجية دعم التنفيذ  
SMS Safety Management Systems نظم إدارة السالمة  
SOs  
SPCP  

 

Strategic Objectives  
Strategic Planning, Coordination and Partnership 
Office 

  األهداف االستراتيجية
  والشراكات تب التخطيط االستراتيجي والتنسيقمك

SPGs Strategy Planning Groups مجموعات التخطيط االستراتيجي  
SRVSOP  

 
Regional System for Cooperation on Operational 
Safety Oversight 

  الجهاز اإلقليمي للتعاون في مراقبة السالمة
SSA Special Service Agreement اتفاق الخدمات الخاصة  
SSCs Significant Safety Concerns الشواغل الهامة بشأن السالمة  
SSeCs Significant Security Concerns الشواغل الهامة بشأن األمن  
SSP State Safety Programme برنامج السالمة الوطني  
SWIM System Wide Information Management إدارة المعلومات على صعيد المنظومة  
TCB Technical Cooperation Bureau إدارة التعاون الفني  
TCP Technical Cooperation Programme برنامج التعاون الفني  
TMA Terminal control area منطقة المراقبة النهائية  
TRIP Traveller Identification Programme  المسافرينبرنامج تحديد هوية  
UIC Committee on Unlawful Interference اللجنة المعنية بالتدخل غير المشروع  
UN United Nations األمم المتحدة  
UNCTAD  

 
United Nations Conference on Trade and 
Development  

 

 مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية

UNDSS United Nations Department of Safety and 
Security 

  إدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن
UNEP  
UNFCCC 

United Nations Environment Programme  
United Nations Framework Convention on 
Climate Change 

  برنامج األمم المتحدة للبيئة
  اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

UNWTO United Nations World Tourism Organization منظمة السياحة العالمية  
UPU Universal Postal Union االتحاد البريدي العالمي  
USAP Universal Security Audit Programme البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران  
USD United States dollars دوالرات الواليات المتحدة األمريكية  
USOAP   
VACP  
VSAT 

Universal Safety Oversight Audit Programme  
Volcanic Ash Contingency Plan  
Very Small Aperture Terminal 

  البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية
  خطة الطوارئ الخاصة بالرماد البركاني

  محطة ذات فتحات صغيرة جدا
WACAF Western and Central African  غرب ووسط أفريقياإقليم  
WASA  Database on the World’s Air Services قاعدة بيانات االتفاقات العالمية للخدمات الجوية  
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WCO World Customs Organization منظمة الجمارك العالمية  
WHO World Health Organization منظمة الصحة العالمية  
WMU Web Management Unit دارة شؤون اإلنترنتوحدة إ  
WTO World Trade Organization منظمة التجارة العالمية  
ZNG Zero Nominal Growth النمو االسمي الصفري  
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  رسالة المجلس بشأن ميزانية المنظمة 
  ٢٠١٩-٢٠١٨-٢٠١٧للسنوات 

  المقّدمة واإلطار االستراتيجي العام

من النظام المالي، يسّر المجلس  ٦-٤ية الطيران المدني الدولي والمادة من اتفاق ٦١امتثاًال لاللتزام بموجب المادة  -١
مليون دوالر  ٣٠٢,١بمبلغ  ٢٠١٩- ٢٠١٨-٢٠١٧أن ُيقّدم إلى الجمعية العمومية تقديرات الميزانية للفترة الثالثية 

 كندي.
ولويات واالحتياجات ويرى المجلس أن األهداف االستراتيجية الحالية لإليكاو تستجيب على النحو الواجب لأل -٢

والتحديات التي يواجهها الطيران المدني العالمي، بينما يضمن في نفس الوقت تحقيق التنمية المستدامة لهذا 
القطاع. ولكي تستجيب األهداف االستراتيجية للرؤية الطويلة المدى لإليكاو وتسمج للمنظمة بأن تؤّدي دورًا أكثر 

تي يواجهها الطيران، فضًال عن مواكبة االحتياجات المتغّيرة للدول المتعاقدة، تّم نشاطًا في حّل المشاكل الناشئة ال
 :٢٠١٩-٢٠١٨-٢٠١٧تحديد االولويات التالية للفترة الثالثية 

: ضمان تحقيق التحسينات المستمّرة في مجال السالمة من خالل التحسينات المستمّرة في مجال السالمة  )أ 
ستويات العالمية اإلقليمية والوطنية وباستخدام عمليات صنع القرار المبنية التخطيط ألنشطة الطيران على الم

 على البيانات؛
: ضمان تحديث المالحة الجوية العالمية بصورة منّسقة مع تحديث المالحة الجوية العالمية بصورة منّسقة  )ب 

 التخطيط ألنشطة الطيران على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية؛
: تعزيز أمن الطيران المدني والتسهيالت في جميع حسينات المستمّرة في أمن الطيران والتسهيالتتحقيق الت  )ج 

 أنحاء العالم مع تحقيق التوازن األمثل بين متطّلبات التسهيالت واألمن؛
: تعزيز القدرة على تطوير شبكة نقل جوي سليمة وقادرة تعزيز دور الطيران في تحقيق التنمية االقتصادية  )د 

 الصمود من الناحية االقتصادية؛على 
: الحّد أو الخفض من عدد األشخاص المتأّثرين بضوضاء الطائرات المرتفعة، وتأثير الطيران المراعي للبيئة  )ه 

انبعاثات الطيران على نوعية الهواء المحّلي وانبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن الطيران على المناخ 
 العالمي؛

: التشجيع على توافر البيانات الكاملة والشاملة والموثوقة الية والتحليل والتنبؤاتالبيانات ذات الجودة الع  )و 
 وتحليلها؛

: تعزيز قدرات الدول وال سيما البلدان النامية وأقّل البلدان نموًا على تنفيذ القواعد عدم ترك أي بلد وراء الركب  )ز 
تدامة لالقتصادات المحلية والعالمية. وينبغي والسياسات العالمية وتحسين الترابط الجوي لتحقيق التنمية المس

أن ُتراعى في هذه المبادرة العناصر التالي: التدريب وبناء القدرات؛ والمساعدة الفنية والتعاون الفني؛ وتعبئة 
 الموارد؛

هة : إعداد مواثيق قانون الجو الدولية والتشجيع على تطبيقها، والقيام بمهام جتعزيز اإلطار القانوني الدولي  )ح 
 اإليداع وتسوية الخالفات المرتبطة بها، وتسجيل اتفاقات الطيران وٕاعداد التشريعات النموذجية.

ومن أجل تحسين كفاءة وفعالية وتأثير أعمال المنظمة من أجل تحقيق النتائج المنشودة، تّم تحديد مجموعة من  -٣
 المجاالت التي ينبغي التركيز عليها: 
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، عن طريق تعزيز عناصر المسؤولية والمساءلة بالنسبة لمكاتب اإليكاو اوتعزيز التواجد اإلقليمي لإليك  )أ 
 اإلقليمية بحيث تقوم بالعمل والتنسيق المباشر مع الدول؛

، من أجل تحسين عملية إعداد القواعد والتوصيات الدولية والسياسات العامة التي تضعها اإليكاو  )ب 
 ا على نحو فّعال؛االستجابة الحتياجات الدول والصناعة تيسير تنفيذه

. ستعمل المنّظمة على تحقيق التقّدم في المسائل البرنامجية تعزيز الشراكات مع الدول والمنظمات اإلقليمية  )ج 
 ذات االهتمام المشترك، مع تفادي ازدواج العمل وتحقيق االستخدام األمثل للموارد؛

ة النظم اإلدارية والترتيبات التشغيلية ، من خالل آليات منتظمة لمراجعتحسين الُنُظم اإلدارية في اإليكاو  )د 
 وعناصر اإلدارة والتنظيم وسياسات الموارد البشرية والممارسات المالية وآليات التمويل؛

، عن طريق تأسيس ُنُظم كفاءة األداء وٕادارة المخاطر بوصفها تحسين األداء المؤّسسي وٕادارة المخاطر  )ه 
 عليها؛ عناصر رئيسية في أسلوب عمل اإليكاو والتشجيع

، عن طريق تأسيس آليات مالئمة إلدارة انشطة كفاءة االستجابة لحاالت الطوارئ في قطاع الطيران  )و 
  االستجابة لحاالت الطوارئ.

  

 الرئيسية وتحدياتها ونتائجها الميزانية عملية إعداد

 االستراتيجية األهداف نفيذت يتضمن النتائج، تحقيق نحو وموجهاً  األداء على قائماً  نهجًا متماسكاً  الميزانية تعتمد -٤
خالل الفترة  الناشئة المرتبطة بالقضايا األنشطة من وغيرها الركب"، مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء وكذلك الخمسة،
 .٢٠١٩-٢٠١٧ الثالثية

 :الميزانية، اضطلع المجلس بما يلي وضع إطار عملية وفي -٥

 العادي؛ البرنامج ميزانية ديراتتق من أجل وضع ممكنة للميزانية سيناريوهات خمسة درس  )أ

واإليرادات األخرى  األعضاء اشتراكات الدول( المتوقعة اإليرادات مراعاة مع للميزانية، النفقات العامة وحدد  )ب
 ؛)المصدر هذا الواردة من غير

 بأكملها األعمال خطة تنفيذ أجل من التي يمكن تحقيقها، الكفاءة مكاسب أو/و التكاليف في وحدد الوفورات  )ج
 العام؛ ضمن حدود مخصصات اإلنفاق

 تم التي والكفاءات والوفورات تبيان الموارد مع الشامل، العمل برنامج يستوعب للميزانية سيناريو على واتفق  )د
 .تحديدها

 يتعلق فيما الصفري االسمي على خط أساس قائم على النمو اتفق المجلس العام، وعند تحديد مخصصات اإلنفاق -٦
المستوى الذي  األعضاء على أبقيت اشتراكات الدول أخرى، وبعبارة. ٢٠١٦لعام  األعضاء ات الدولاشتراكب

وبإضافة إيرادات اإليكاو الواردة  .كلها الثالثية مليون دوالر كندي للفترة ٢٧٧,١بمقدار  أي ،٢٠١٦ بلغته في عام
مليون دوالر  ٣٠٢,١إلى مبلغ قدره  زانيةيصل إجمالي المي دوالر كندي، مليون ٢٥,٠والبالغة  أخرى، مصادر من

 .كندي

 :الميزانية المقترح التي انطوى عليها مشروع والكفاءات التالية التحسينات على شديدتتم ال وبعد ذلك، -٧



  

3 

 من اثنين ونقل جديدة وظيفة ١٢ للبرامج وٕانشاء أفضل تنفيذ خالل من اإلقليمية، أنشطة المكاتب تعزيز  )أ
 اإلقليمية؛ المكاتب ىإل المقر من الموظفين

 أجل من الجوي النقل إلى إدارة البشرية الموارد وظيفة من وظائف ونقل الداخلي التدقيق دور جرى أيضًا تعزيز  )ب
 التحسينات؛ وغير ذلك من اإللكتروني، األمن قضايا معالجة

 كندي، دوالر مليون ٢,٠ إضافي قدره توفير مبلغ خالل من المعلومات، لتكنولوجيا األساسية البنية تحسين  )ج
األجهزة  باستبدال المتعلقة النفقات الستيعاب واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا بوصفه إنفاقًا رأسماليًا من ميزانية

 وغير ذلك من األمور؛ حياتها، في نهاية دورة

 ؛٪٦,٢ بنسبة اغرالشو  معدل ويبقى الموظفين، حصة التشغيلية، وال في التكاليف في تخفيضات أي ال ُتقترح  )د

 الرواتب على اختالف فئاتها؛ تكلفة دوالر كندي في مليون ١,٣قدره  تحقيق خفض إجمالي  )ه

تحقيق وفورات قدرها  الثالثية الفترة خالل االقتراح يتضمن ،٪٢,٥ للتضخم قدره استنادًا إلى معدل سنوي مرّكب  )و
المضيف  البلد لالتفاق التكميلي الجديد المبرم مع ةنتيج( اإليجار إزالة نفقات خالل من ماليين دوالر كندي ٦

 أسعار تعديالت خالل تم الحصول عليه من كندي دوالر مليون ٧,٩ ، إضافة إلى مبلغ)مقر المنظمة بشأن
 .الصرف

في  التالية التخفيضات وشمل ذلك مليون، ٣,٥الحصول على مبلغ  الكفاءات التي تم الوقوف عليها وأتاحت  )ز
  ، في جملة أمور أخرى.واألجور السفر ونفقات والتوزيع، الطباعة كاليفت: التكاليف

 خدماتوتشمل إجراءات توخي الكفاءة من خالل خفض توفير الخدمات اللغوية في جملة أمور أخرى توفير   ح)
 سللمجل الرسمية غير اإلعالمية واإلحاطات فقط الجوية المالحة أفرقة لجنة جلسات إلى بعض الشفوية الترجمة

 وغير ذلك من ،ات باإلنكليزية فقطمرفقالو  معلوماتال ورقات إصدار عن فضالً  ،على أساس كّل حالة على حدة
 .األمور

) إلى ARGFاإليرادات ( لتحقيق الفرعي الصندوق فائض من المقبلة، الثالثية الفترة خالل زيادة نقل االعتمادات،  )ط
 صندوق تكاليف الخدمات من وخفض سداد النفقات الر كندي،مليون دو  ٤,٠بمقدار  العادي البرنامج ميزانية
 .كندي دوالر مليون ٢,٧ قدرها بحيث تقتصر على قيمة صافية) AOSC( والتشغيلية اإلدارية

 وخفض والفعالية الكفاءة من أعلى تتسم بمستوى ومحسنة جديدة عمليات خالل من مستمرة تحسينات إدخال  )ي
 االستفادة هندسة العمليات بغية وٕاعادة والوظائف؛ التنظيمية الهياكل ادة دراسةسُتجرى من أجلها إع التكاليف،

تحظى  أن يحتمل أخرى وأقسام) LP( والمطبوعات اللغات فرع في الجديدة واإلجراءات التكنولوجيات من
 بالتعزيز؛

 وعات؛والمطب اللغات فرع في الجودة وٕادارة للتعاقب التخطيط في تحسينات ويشمل ذلك أيضاً   )ك

 بتعديل المجلس أذن المناسب، الوقت في المتوقعة النتائج وتحقيق للمنظمة الرئيسية األولويات تنفيذ ولغرض  )ل
 لزيادة) العمومية في الدورة التاسعة والثالثين للجمعية بتأكيد هذا التعديل رهناً ( المالي النظام من ٩- ٥المادة 
 بحيث ُترفع النسبة التي يتحكم بها من االستراتيجية األهداف بين فيما االعتمادات نقل على العام األمين قدرة
  ٪.٢٠ إلى٪ ١٠

، يمكن تحقيق المزيد من الوفورات عبر الخفض اإلضافي للتكلفة ٢٠١٩-٢٠١٨-٢٠١٧في الفترة الثالثية   م)
مبالغ المرّحلة ال، باإلضافة إلى معّدل التضّخم المؤاتي و يكاومقر اإل تصميموتعزيز الكفاءات من خالل إعادة 

الناتجة عن المخصصات غير المستخدمة، والتقّلب في معّدل الشغور وسعر الصرف، وارتفاع العائدات المتفّرقة 
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بنتيجة االرتفاع في معّدالت الفائدة، في جملة أمور أخرى، والموارد التي يمكن في أي حال استخدامها لدعم 
 (ج). ٨الية األنشطة والبرامج المشار إليها في الفقرة الت

 :منها ما يلي التحديات، هناك بعض تزال فال العمل، برنامج متطلبات ستلبي المقترحة الميزانية أن ومع -٨

اإليرادات  لتحقيق الفرعي الصندوق رأسها وعلى الميزانية، الخارجة عن الموارد على كبيرة بدرجة االعتماد  )أ
)ARGF؛( 

 ٤٠٠  ٠٠٠التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة. ولكن ُأضيف حوالى  بشأن تمويل تعويضاتأحكام  لم يتم إدراج  )ب
تكاليف نهج المدفوعات الجارية للتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة. وباإلضافة  ازدياد دوالر كندي سنويا لتغطية

اء إلى ذلك، اعتمد المجلس تدابير أخرى الحتواء التكلفة بغرض خفض كلفة تعويضات التأمين الصحي بعد انته
سنة، باإلضافة إلى تقديم حوافز للمتقاعدين  ٦٥إلى  ٦٢الخدمة كما يلي: رفع سن تقاعد الموظفين من 

 خطة التأمين واالستعاضة عنها بالخطط الصحية التي ترعاها الدولة؛ لالنسحاب من

 والنقل اللغات بخدمات قيتعل والبرامج، وال سيما فيما األنشطة لدعم القادمة الثالثية إضافية للفترة موارد تحديد  )ج
 والبيئة؛ الجوي

 ).واإلعارات التبرعات( المتعاقدة خارج إطار الميزانية الذي تقدمه الدول الدعم مستوى  )د

 العادية لكي تنظر فيه الجمعية العمومية وتوافق عليه في دورتها الحالي الميزانية مشروع يقدم المجلس فإن وأخيرا، -٩
 :يلي ما ذا المشروع علىه ويحتوي التاسعة والثالثين،

  ٢٠١٩-٢٠١٧ الميزانية المقّدرة للفترة ملخص  )١(

 المباشرة وغير المباشرة التكاليف بحسب الميزانية ملخص  )٢(

 والبرامج المتوقعة النتائج بحسب األهداف االستراتيجية ميزانية ملخص  )٣(

 )الرئيسية اإلنفاق أوجه( الميزانية أبواب الميزانية بحسب ملخص  )٤(

 "عدم ترك أي بلد وراء الركب" لمبادرة المقترحة الميزانية تقديرات  )٥(

  الميزانية في المدرجة الوظائف  )٦(
 

 الخالصة

 األهداف تتسق مع مليون دوالر كندي ٣٠٢,١إن الميزانية المقترحة القائمة على تحقيق النتائج والبالغة  - ١٠
 األداء مؤشرات ستمكن اإليكاو، إلى جانب التي منقحة،ال األعمال المدرجة في خطة واألولويات االستراتيجية

 لتلبية الجديدة واألولويات المقررة البرامج تنفيذ من وغير ذلك من العناصر، المنظمة مخاطر وسجل الرئيسية
 االمتثال وتعزيز ألدائها مستمر رصد إجراء أيضاً  وستتيح للمنظمة. بالمصداقية تتسم بطريقة الناشئة االحتياجات

 .الجمعية العمومية عن الصادرة رشاداتلإل
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  العمومية الجمعية قرار

  ٣٩/٣٧القرار 

  ٢٠١٩و ٢٠١٨و ٢٠١٧ميزانيات السنوات 

  ، تالحظ ما يلي:٢٠١٩-٢٠١٨-٢٠١٧ميزانية السنوات فيما يخص إن الجمعية العمومية،   -أ

فــــي تقــــديرات الميزانيــــة الســــنوية مــــن االتفاقيــــة، قــــّدم المجلــــس ونظــــرت الجمعيــــة العموميــــة  ٦١بموجــــب المــــادة   -١  
مــن الســنوات  ســنة لبرنــامج التعــاون الفنــي] لكــل )AOSC(تكــاليف الخــدمات االداريــة والتشــغيلية الخاصــة ب ةاإلرشــاديتقــديرات ال[

  ؛٢٠١٩و ٢٠١٨و ٢٠١٧المالية 

  .من االتفاقية، توافق الجمعية العمومية على ميزانيات المنظمة ٦١و(ه)  ٤٩وبموجب المادتين   -٢  

  إن الجمعية العمومية، فيما يتعلق ببرنامج التعاون الفني:  -ب

مــن رســوم علــى تنفيــذ فــي المقــام األول أن تكــاليف الخــدمات االداريــة والتشــغيلية لبرنــامج التعــاون الفنــي تمــوَّل  إذ تــدرك  
غيرهـا مـن المتحـدة االنمـائي و الحكومـات وبرنـامج األمـم مثـل  للتنفيـذ مـن قبـل مصـادر تمويـل خارجيـة يكـاولـى اإلإمشاريع موكلـة 

  مصادر؛ال

ر الحكومــات المانحــة والبلــدان تقــرّ أن لــى إأن برنــامج التعــاون الفنــي ال يمكــن تحديــده بدرجــة عاليــة مــن الدقــة  وٕاذ تــدرك  
  المتلقية بشأن المشاريع ذات الصلة؛

داريــة والتشــغيلية لبرنــامج دمات اإلنوية الصــافية لتكــاليف الخــالــذكر، أن األرقــام الســ ســابقةفــي ضــوء الحالــة ال وٕاذ تــدرك  
  :للميزانية ةإرشاديتقديرات سوى تمثل ال  ٢٠١٩و ٢٠١٨و ٢٠١٧نة أدناه بالدوالر الكندي للسنوات التعاون الفني المبيّ 

  ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٧  
  ٩ ٩٣٠ ٠٠٠  ٩ ٧٠٠ ٠٠٠  ٩ ٥٦٠ ٠٠٠  النفقات التقديرية 

  ؛وسالمته تنمية الطيران المدنيأداة هامة لتعزيز هو أن التعاون الفني  وٕاذ تدرك  

  تدابير؛التخاذ االستمرار في التعاون الفني في المنظمة وضرورة الظروف التي تواجه برنامج ا وٕاذ تدرك  

حدى السنوات المالية بعجز مالي، ينبغي إدارية والتشغيلية في انتهت تكاليف الخدمات اإل ةأنه في حال وٕاذ تدرك  
الدعوة  كونالفائض المتراكم في الصندوق االحتياطي لتكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية وستمن  الً تغطية هذا العجز أوّ 

  األخير. حلّ البمثابة للحصول على الدعم من ميزانية البرنامج العادي 
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ن الفني دارية والتشغيلية لبرنامج التعاو لميزانية تكاليف الخدمات اإل ةرشاديالموافقة هذه على التقديرات اإل تقرر أن  
يرات السنوية لتكاليف الخدمات للميزانية في إطار التقد ةرشاديتقوم على أساس أن تتحقق التعديالت الالحقة على التقديرات اإل

  .المادة التاسعة من النظام الماليألحكام  فقاً ذلك و دارية والتشغيلية، و اإل

  :لبرنامج العاديفيما يخص اإن الجمعية العمومية،   -ج
  :يتم نأ تقرر    
بالدوالر الواردة المبالغ التالية  فإن ،٢٠١٩و ٢٠١٨و ٢٠١٧لسنوات المالية فيما يخص امنفصل  بشكل  -١  

 فقاً ذلك و على البرنامج العادي و  لألموال، قد جرى التفويض بإنفاقها مفصالً  تقتضي عرضاً التي  ،الكندي
  أحكام هذا القرار:ب رهناً للنظام المالي و 

  

إلعتمادات الموافق عليها لكل سنة على حدة بالدوالر الكندي، وفقا ألحكام النظام المالي على النحو امجموع تمويل   - ٢  
  التالي:

 

المجموع201720182019
األھداف االستراتيجية

       22,962,000السالمة  23,181,000      24,008,000      70,151,000      

ة        14,627,000سعة وكفاءة المالحة الجوي  15,116,000      15,320,000      45,063,000      

         8,773,000األمن والتسھيالت  8,878,000        9,173,000        26,824,000      

ل الجوي التنمية االقتصادية للنق
3,112,000           3,181,000        3,494,000        9,787,000        

ة          3,432,000حماية البيئ  3,484,000        3,883,000        10,799,000      

       30,957,000دعم البرنامج  31,774,000      34,076,000      96,807,000      

       13,779,000لتنظيم واالدارة  14,253,000      14,589,000      42,621,000      

       97,642,000مجموع االعتمادات الموافق عليھا  99,867,000      104,543,000   302,052,000    

       96,568,000تشغيل  98,921,000      103,778,000   299,267,000    

         1,074,000رأسمال  946,000           765,000           2,785,000        

المجموع201720182019
a)89,344,000األنصبة المقررة على الدول         91,540,000      96,181,000      277,065,000    

b)1,202,000تسديد مبالغ من صندوق تكاليف الخدمات التشغيلية واإلدارية           1,202,000        1,202,000        3,606,000        

c)6,415,000التحويالت من فائض الصندوق الفرعي لتحقيق االيرادات           6,415,000        6,416,000        19,246,000      

d)333,000التحويالت من خطة الحوافز التابعة لحساب المتأخرات               333,000           334,000           1,000,000        

e)348,000إيرادات متنوعة               378,000           410,000           1,136,000        

       97,642,000المجموع  99,868,000      104,543,000   302,053,000    
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  مقدمةال
  :ما يليميزانية وثيقة التشمل   -١

المنظمــة بموجــب اتفاقيــة الطيــران المــدني تــي تضــطلع بهــا ميزانيــة البرنــامج العــادي لتنفيــذ البــرامج واألنشــطة ال  )١
  الدولي؛

  دارة برنامج التعاون الفني؛إل) AOSC(دارية والتشغيلية تكاليف الخدمات اإلصندوق ل ةرشاديالميزانية اإل  )٢
  ؛لاليرادات دّرةلجميع أنشطة المنظمة الم) ARGF(يرادات اإل تحقيقلصندوق الفرعي لالتوقعات المالية ل  )٣

األمانـة العامـة بمشـاركة ممثلـين وخبـراء مـن  نفذهاتـي سـتد ميزانية البرنامج العادي برنـامج العمـل واألنشـطة التحدّ و   -٢
  ، والتكاليف لتنفيذ البرامج واألنشطة.٢٠١٩الى  ٢٠١٧في السنوات األعضاء الدول 

لإلطـار  جميع مجاالت الطيران المدني، التي تضـطلع بهـا المنظمـة وفقـاً  شملالمجلس برنامج العمل، الذي ي أعدّ و   -٣
  :تشمل ما يلي مجموعة متنوعة من العوامل مراعاة معفي خطة األعمال،  حّددالم

  المنصوص عليها في اتفاقية الطيران المدني الدولي؛محّددة حسب اللوائح و المسؤوليات وااللتزامات ال  )١
  قرارات ومقررات الجمعية العمومية ومجلس المنظمة؛  )٢
دة والخطــة العالميــة للســالمة متجــدّ خطــة األعمــال ال منصــوص عليــه فــياألولويــات علــى الالقضــايا الناشــئة و   )٣

  ؛)GANP( والخطة العالمية للمالحة الجوية) GASP(الجوية 
  لجنة حماية البيئة؛و  هيئات مثل لجنة المالحة الجويةغيرها من التوصيات الهيئات الدائمة و   )٤
  المي للطيران؛مثل منتدى اإليكاو العمنتديات مختلف الفي األعضاء الدول  ت عنهاربأعاألولويات التي   )٥
  المبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب"؛   )٦
غيرهـا مـن ألمـم المتحـدة و امنظمـات سـائر ، و الرئيسـية التـي تعقـدها المنظمـةستنتاجات وتوصيات المـؤتمرات ا  )٧

  .ما يتصل بذلك بمسائلطيران المدني و المعنية بالدولية الهيئات ال
اجتماعــــات الجمعيــــة ) ١(يكــــاو لتحقيــــق أهــــداف برنامجهــــا العــــادي اإلوســــائل الرئيســــية التــــي تســــتخدمها وتشــــمل ال  -٤

الخبـراء ومجموعـات  ةفرقـأالعمومية، والهيئات الدائمة، والمؤتمرات، واالجتماعات على مستوى الُشعب، واالجتماعـات االقليميـة، و 
علـى نحـو متبـادل،  بعضالـلتان بعضـهما وتـدعم هاتـان الوسـي قواعد والتوصيات الدولية.إصدار الوثائق، بما فيها ال) ٢(الدراسة، 
النتـائج والقـرارات الصـادرة ٕابـالغ (والدول)، و  لفاً الوثائق التي تعّدها األمانة العامة ساستنادًا إلى جميع االجتماعات عقد من حيث 

حلقـــات ة و (كالحلقـــات الدراســـي مســـتوى األقـــاليم المطبوعـــات. وُتســـتخدم االجتماعـــات علـــى بواســـطةلـــى الـــدول إعـــن االجتماعـــات 
ضـافة الـى ذلـك، باإلالمشـورة والمسـاعدة. زويـد الـدول ب) ألغراض التنفيذ وفي تكتب الدوريةالفنية والدلة لعمل) والمطبوعات (كاألا
  لى الدول في تحقيق األهداف.إالمراسالت والبعثات الرسمية أيضًا ستخدم تُ 
- ٢٠١٧استندت الميزانية البرنامجية للفترة ، ٢٠١٦-٢٠١٤على غرار ميزانية البرنامج العادي للفترة الثالثية و   -٥

إلى مبدأ النمو اإلسمي الصفري في اشتراكات الدول. ويرى المجلس أن مبدأ النمو اإلسمي الصفري يأخذ بأرقام السنة  ٢٠١٩
مليون  ٢٧٧,١الدول بمبلغ دت اشتراكات ، فقد تحدّ بالتاليالثالثة من الميزانية التي تمت الموافقة عليها للفترة الثالثية الحالية. و 

الميزانية  فإنبالنسبة للسنوات الثالث المقبلة،  ٢٠١٦األقصى لالشتراكات عند متوسط أرقام عام  وضع الحدّ دوالر كندي. ومع 
تكاليف األنشطة معمول بها فحسب، بل ستغطي على جميع األنشطة الهامة اللن تحافظ مليون دوالر  ٣٠٢,١ المحّددة في مبلغ

  .ةيتراكمال
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الصــــندوق الفرعــــي لتحقيــــق اإليــــرادات و ) AOSC(صــــندوق تكــــاليف الخــــدمات اإلداريــــة والتشــــغيلية  تــــاد ميزاينتــــرِ و   -٦
)ARGF ( من هذه الوثيقة "األموال من خارج الميزانية"باب في  ٢٠١٩-٢٠١٧للفترة.    

  الميزانية اإلطار االستراتيجي وهيكل
 )٥( هـــداف االســـتراتيجية الخمســـةواأل ةرســـالؤيـــة واليث بيانـــات الر ، بـــإقرار وتحـــد١٩٦، خـــالل دورتـــه سقـــام المجلـــ  -٧
) الســـالمة؛ ١(: ٢٠١٩-٢٠١٨-٢٠١٧ســـتبقى ذات صـــلة بالموضـــوع خـــالل الســـنوات والتـــي  ٢٠١٦-٢٠١٥-٢٠١٤ لســـنواتل
  ئة.) حماية البي٥) التنمية االقتصادية للنقل الجوي؛ (٤) األمن والتسهيالت؛ (٣) سعة وكفاءة المالحة الجوية؛ (٢(
ج المنصـوص و هـوالنُ  ات، على أنه مـن شـأن التوجيهـ٢٠١٦المنعقدة في مارس  ٢٠٧اتفق المجلس، خالل دورته و   -٨

  إلعداد ميزانية البرنامج العادي. مالئماً  إطاراً  إليكاو أن تشكللعمال األا في خطة عليه
دِّد المنجـــزات ومؤشـــرات األداء تحـــأساســـًا لتخصـــيص المـــوارد و لخطـــة األعمـــال إليكـــاو التشـــغيلية لخطـــة الوتشـــكل   -٩

ج فــي درَ ومــع أن جميــع البــرامج فــي إطــار خطــة أعمــال اإليكــاو تُــ .ةقعــلنتــائج المتو ل حــرزمتقيــيم التقــدم ال مّكــن مــنالرئيســية التــي ت
جميـع ومـع أن  لمحدوديـة المـوارد. وذلـك نظـراً  تهاومـد هـاونطاق هـاحجممـن حيـث الميزانية المقترحـة وسـيتم تنفيـذها، فإنهـا تختلـف 

مــن حيــث ج فــي الميزانيــة المقترحــة وســيتم تنفيــذها، فإنهــا تختلــف درَ تُــلخطــة األعمــال إليكــاو التشــغيلية لخطــة الالبــرامج فــي إطــار 
ـل فـي خطـة اإليكـاو التشـغيلية التـي تمثـل  قعةد النتائج المتو وترِ  لمحدودية الموارد. وذلك نظراً  تهاومد هاونطاق هاحجم بشكل مفصَّ

   دة زمنيًا. لبرنامج المحدّ أنشطة ومشاريع ا
  النتائجتحقيق الميزانية القائمة على 

  ال يزال يجري تحديد هذه الميزانية بالدوالرات الكندية وٕاعدادها في سياق إطار يقوم على تحقيق النتائج.   -١٠
لتوجيــه الالزمــة لالزمــة دِّد االســتراتيجيات واألولويــات ااســتنادًا إلــى خطــة األعمــال لإليكــاو، فــإن هــذه الميزانيــة تحــو   -١١

العتبــارات مراعــاة اأنشــطة المنظمــة مــن أجــل إقامــة شــبكة للنقــل الجــوي تتســم بالســالمة واألمــن والكفــاءة واالســتدامة االقتصــادية و 
أولويـات رئيسـية ) ١٠(ز عشـر بـرِ اإليكاو في مجال الطيـران. وتُ  ههام لمحة عن القضايا والمخاطر الناشئة التي تواجالبيئية. وتقدّ 

أهـــداف المنظمـــة االســـتراتيجية الخمســـة، تـــرتبط ب) نتيجـــة ١٥البـــالغ عـــددها خمـــس عشـــرة (ة متوقعالــــللمضـــي فـــي تحقيـــق النتـــائج 
 تحديــداً تــرتبط أخــرى متوقعــة نتــائج ) ٩( تســعبالمتوقعــة ز هــذه النتــائج يــتم تعزيــالــدول وشــبكة الطيــران العــالمي. و  وجهــة إلــىوالم
     .فيذاستراتيجيات دعم التنمستوى تحسين ب

النتــائج المتوقعــة حســب بوتوزيعهــا  لألهــداف االســتراتيجية الخمســة لــى النتــائج وفقــاً عالميزانيــة القائمــة يــتم تقســيم و   -١٢
ب قــرار صــادر عــن جــالبــرامج. وكــل برنــامج مــن البــرامج المدرجــة فــي إطــار األهــداف االســتراتيجية منصــوص عليــه بمو وكــذلك 

األنشــطة الرئيســية للمنظمــة، تحــت مســؤولية إدارة المالحــة الجويــة أو إدارة  نظــيمري تجــويالجمعيــة العموميــة و/أو عــن المجلــس. 
  .األهداف االستراتيجيةكل هدف من صصة لتحقيق دورة شاملة مخحسب البرنامج في إطار بالنقل الجوي، 

  " ما يلي:السرد الوصفي/استراتيجية دعم، يقدم باب "وفيما يخص كل هدف استراتيجي  -١٣
 حققاإليكـاو سـت بـرامج عمـلأن لتأكـد مـن جب أن تشير إلى األولوية المحـّددة فـي خطـة األعمـال لي الرئيسية: األولوية 

مــن  المنظمــةتمكِّن فــي الوقــت نفســه ســلــدول األعضــاء وشــبكة الطيــران المــدني علــى المســتوى العــالمي و لأكبــر المنــافع 
 اكبة االحتياجات المتغيرة للدول.العمل على مو الطيران و  القيام بدور أكثر فعالية في معالجة القضايا الناشئة في مجال

 :فعاليــة تتّبــع مــدى وصــف مــوجز لوظيفــة الــدعم، بمــا فــي ذلــك قائمــة بالنتــائج الملموســة التــي ينبغــي تحقيقهــا و  الوصــف
 أو الهيئة الداعمة؛ قرروالمنجزات الملموسة المنبثقة بشكل مباشر من البرنامج الماألعمال؛ 
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 ف مـــن األهـــداف دوينطـــوي كـــل هـــعلـــى األجـــل الطويـــل نتيجـــة أنشـــطة اإليكـــاو.  األثـــر ) المتوقعـــة:تجلنـــوا(ا نتيجـــةال
االســتراتيجية الخمســة علــى نتيجتــين متــوقعتين متميــزتين مــرتبطتين بــه. أمــا النتــائج المتوقعــة الخمســة األخــرى فتــرتبط 

 استراتيجيات الدعم.مستوى  بتحسين  تحديداً بينما ترتبط تسع نتائج متوقعة أخرى  ،بجميع األهداف االستراتيجية
 نتائج تحقيق النواتج. :الرئيسية النتيجة 
 :االحتياجات المطلوبة من الموظفين وغير الموظفين للقيام باألنشطة،  الموارد الالزمة  
ي تقـع  وكل هيئة من الهيئـات الوظيفيـة التـ برامج الهدف االستراتيجيمن  برنامجبالنسبة لكل باإلضافة إلى ذلك، و   -١٤
  المعلومات التالية:تقّدم  أدناهأبواب السرد الوصفي فإن  أي من استراتيجيات الدعمندرج ضمن ت

 :ُمنجــــزاإلجــــراء (اإلجــــراءات) المتخــــذة التــــي تــــؤدي إلــــى قيمــــة مضــــافة و/أو  المشاريع/األنشــــطة الرئيســــية 
 "ما نقوم به"؛أي المتوخاة من الموارد، ساس الغرض (األغراض) في األ تيح) محددة تمنجزات(

  نشـطتنا، وهـي النتـائج التـي ألالنتـائج المباشـرة  بالنسـبة لكـل نشـاط مـن األنشـطة الرئيسـية:(النـواتج) المنجزات
المكاتــب. مكتــب مــن قــدمها يأي "مــا ُننتجــه". وتشــمل النــواتج المنتجــات أو الخــدمات التــي  ،نــتحكم فيهــا أكثــر

 أو الوحدة الداعمة. قررالبرنامج الموهي المنجزات الملموسة المنبثقة بشكل مباشر عن 
 :أي تدابير تحقيق النجاح.  ،ةرجو التدابير المتخذة لتحديد تحقيق النتائج الم مؤشرات األداء الرئيسية 
 :ي ينبغـــي بلوغـــه مـــن أجـــل ذالـــالحـــّد األدنـــى القيمـــة المســـتهدفة لمؤشـــر األداء الرئيســـي المعنـــي، أي   الهـــدف

  تحقيق النجاح.
 الملحـــق األوليتضـــمن امج. و نــة وكـــذلك علــى مســـتوى البر متوقعــحســب النتـــائح البارد المطلوبـــة يــتم عـــرض المــو و   -١٥

عليــه،  المنظمــة. وبنــاءً لوحــدة المســؤولة فــي ل وفقــاً ة والبــرامج متوقعــواألولويــات الرئيســية والنتــائج اللألهــداف االســتراتيجية  عرضــاً 
  ) التكاليف.٣) البرنامج؛ (٢) الهدف االستراتيجي؛ (١( س:الميزانية على أساشؤون على إدارة  تهابقدر المنظمة تحتفظ 

تضـــطلع ببرنـــامج الـــدعم الخـــاص بهـــا ووظائفهـــا ألهـــداف االســـتراتيجية و لوتـــوفر المكاتـــب االقليميـــة الســـبعة الـــدعم   -١٦
  االقليمية الخاصة بها: وتنطوي الهيكلية االقليمية الحالية على األقاليم التالية، التي يخدمها المقر الرئيسي والمكاتب االدارية.

   في داكار، السنغال )WACAFتب إقليم أفريقيا الغربية والوسطى (مك - )AFIإقليم أفريقيا والمحيط الهندي (  )١
  ) ، نيروبي، كينياESAFإقليم شرق أفريقيا والجنوب األفريقي (مكتب  -) AFI(والمحيط الهندي إقليم أفريقيا   )٢
  ند) ـ في بانكوك، تايلAPACمكتب آسيا والمحيط الهادئ ( - )ASIA/PAC( الهادئإقليم آسيا والمحيط   )٣
  مكتب أمريكا الجنوبية في ليما، بيرو - )CAR/SAMإقليم البحر الكاريبي وأمريكا الجنوبية (  )٤
  ) في باريس، فرنساEUR/NATمكتب أوروبا وشمال األطلسي ( - وشمال األطلسي إقليم أوروبا  )٥
  مكتب الشرق األوسط في القاهرة، مصر - )MIDوسط (إقليم الشرق األ  )٦
) فـي مكسـيكو، NACC) ـ مكتـب أمريكـا الشـمالية وأمريكـا الوسـطى والكـاريبي (NAMإقلـيم أمريكـا الشـمالية (  )٧

  المكسيك
بيجـين فـي  إقليمـيٌ  فرعـيٌ  مكتـبٌ  ٢٠١٣فـي يونيـه ُانشـئ يكاو في إقلـيم آسـيا والمحـيط الهـادئ، ولتعزيز حضور اإل  -١٧
 ٕالــىســيا والمحــيط الهــادئ. و آللمنظمــة ويعمــل تحــت مظلــة المكتــب اإلقليمــي فــي  المكتــب الفرعــي اإلقليمــي الوحيــدهــو الصــين. و ب

تتعلـق أخـرى مـن الفئـة الفنيـة وظيفـة  ُأدِرجـتإلدارة شؤون هـذا المكتـب الفرعـي،  ٥-وظيفية واحدة من الفئة الفنية برتبة فجانب 
تقـّدم الـدول األعضـاء  ال تـزالو مكتـب التقيـيم والمراجعـة الداخليـة. مـن على توصـية  ، وذلك بناءً هذهالميزانية في بالسالمة والتنفيذ 

    تكاليف بالنسبة للمنظمة. دون أن تترتب على ذلك أي خرىجميع الموارد الالزمة األ
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تراتيجية فـي بـاب المتعلقـة بكـل هـدف مـن األهـداف االسـتلـك تم إدراج الخطة التشـغيلية للمكاتـب اإلقليميـة ضـمن و   -١٨
ـــيح هـــو مـــا ". و حســـب الهـــدف االســـتراتيجيب وصـــفيالســـرد ال" النتـــائج الرئيســـية واألنشـــطة الرئيســـية  معلومـــات مفصـــلة عـــنيت

  األداء الرئيسية. مؤشرات/األهدافوالمنجزات/النواتج، و 
األهــداف  نمــة عــة عالمحــ؛ و ورســالة المنظمــةرؤيــة البيانــات المتعلقــة ب ٢١ الرســم البيــاني فــي الصــفحةعــرض يو   -١٩

  دعم.الاستراتيجيات  في اطار؛ والوحدات الوظيفية ما يوازيها من برامجاالستراتيجية و 

  ٢٠١٩-٢٠١٨- ٢٠١٧اإلطار العام لميزانية الفترة 
مجموعة التوصيات التي وافق عليها المجلـس والتـي تعكـس ة أعمال اإليكاو، و خط مراعاةمع هذه الميزانية ت ُاعدّ   -٢٠

هـكـذلك وفقـًا لرسـالة ، و ٢٠١٩الـى  ٢٠١٧زانيـة الفتـرة مـن استراتيجية مي لـى ، إالمجلـسسـم با ،مـن رئـيس المجلـس ةالميثـاق الموجَّ
  .٢/٤/٢٠١٥بتاريخ  ةالعام ةاألمين
ســاس أهــداف اإليكــاو االســتراتيجية والمبــادرات علــى أ،  ميزانيــةالفــي إطــار الــرّد علــى رســالة الميثــاق، تــم إعــداد و   -٢١

الميزانيــة  نباإلضــافة إلــى ذلــك، فــإ ي خطــة األعمــال، بمــا فــي ذلــك المبــادرة "عــدم تــرك أي بلــد وراء الركــب".الجديــدة المحــددة فــ
عكــس الجهــود المبذولــة مــن األمينــة العامــة لخفــض التكــاليف والســعي إلــى تحقيــق الكفــاءة للمنظمــة. وُكّلفــت اإلدارات والمكاتــب ت

اســب فــي التكــاليف ومكوفــورات الراءات المتعلقــة باألعمــال مــن أجــل تحديــد اإلقليميــة باســتعراض جميــع البــرامج والعمليــات واإلجــ
    .الكفاءة قبل إعداد الميزانية

تحقيـــق اشـــتراكات الـــدول، كـــان علـــى المنظمـــة االعتمـــاد علـــى المطّبـــق علـــى النمـــو اإلســـمي الصـــفري وفـــي ضـــوء   -٢٢
وهنـــاك مهـــام حساســـة تـــرتبط غيلية موســـعة. الكفـــاءات والوفـــورات والـــدخل غيـــر المقـــّرر مـــن أجـــل تنفيـــذ خطـــة تشـــمكاســـب فـــي 

باالستجابة للقضايا الناشئة وغير المتوقعة في مجال الطيران العالمي مثل البحث واإلنقـاذ، والمخـاطر التـي تهـدد الطيـران المـدني 
ضــافة إلــى باإل. ٢٠١٩-٢٠١٧فــي الميزانيــة للفتــرة الثالثيــة منــاطق النــزاع واألمــن اإللكترونــي، ضــمن أمــور أخــرى، ُأدرجــت ي فــ

وظيفــة مــن افئــة الفنيــة وتحويــل المــوارد المتعلقــة باألســفار مــن المقــر  ١٤ذلـك، تــم تعزيــز دور المكاتــب اإلقليميــة مــن خــالل زيــادة 
أن ، سـيتعين علـى المنظمـة في حّد ذاتهـا أي مبالغ محددة لتمويل حاالت الطوارئعدم وجود الرغم من إللى المكاتب اإلقليمية. و 
  مواردها المتاحة.حدود األزمات ضمن  مواجهةفي  تتصرف بشكل مسؤول

في عدد الموظفين في المقر الرئيسي من خالل إعادة ترتيب بجميع البرامج الحالية دون زيادة الميزانية  وتحتفظ هذه   - ٢٣
في هذه  ءة التاليةالتحسينات ومكاسب الكفا األولويات فيما يخص الموارد، إضافة إلى المبادرات والمقتضيات الجديدة. وتم إدراج

  الميزانية:
. يعود الفضل في ذلك إلى حكومة كندا وما تجود به من سخاء، وهو ما تعزيز دور المكاتب اإلقليمية  )أ 

مليون دوالر كندي سنويًا من رسوم اإليجار. وسُتستخدم هذه الوفورات  ٢،٠ جعل المنظمة توّفر مبلغ
، في كل مكتب من ٤-المساعدة الفنية برتبة فموظفين فنيين يعملون في مجال السالمة و  ٧لتمويل 

ية ــــذ اإلقليمــــــطة التنفيــفيما يخص خ ٤-بة فـــــــــالن برتـــــــــية، وموظفين اثنين يعمــــالمكاتب اإلقليم
) في مكتب غرب ووسط AFI SECFAL Planيا (ــــريقـــــتسهيالت في أفـــــة ألمن الطيران والـــــالشامل

ُتضاف وظيفتان من الفئة الفنية برتبة لى ذلك، سعة عالو يقيا ومكتب أفريقيا الشرقية والجنوبية. أفر 
(األمن)، بالنسبة لمكتب إقليم ومكتب إقليم مكتب امريكا الجنوبية ومكتب إقليم آسيا والمحيط  ٤-ف

رات المستحقة خطة الحوافز لحساب المتأخالهادئ من أجل تمويلها من خالل المساهمة اإلضافية من 
لموظفين  ٤-ونقل وظيفتين من الفئة الفنية برتبة ف و)) ٢٣(الفقرة الفرعية   السداد منذ أمد بعيد

كما أن هناك وظيفة من  من المقر الرئيسي إلى المكاتب اإلقليمية.فنيين في مجالي األمن والمساعدة 
بيجين، بناء على توصية مراجعي سُتضاف إلى المكتب الفرعي اإلقليمي في  ٤-الفئة الفنية برتبة ف
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 لصندوق الفرعي لتحقيق اإليراداتالحسابات الداخليين، وسيتم تمويله بواسطة المساهمة اإلضافية ل
  م)). ٢٣(انظر الفقرة الفرعية 

في المائة من ميزانية السفر من  ١٠مواصلة تعزيز قدرات المكاتب اإلقليمية من خالل تحويل نسبة   )ب 
 المكاتب اإلقليمية.المقر الرئيسي إلى 

توفير المهام األكثر حساسية في مجاالت البحث واإلنقاذ واألرصاد الجوية والتدخل في حاالت   )ج 
 الطوارئ بنفس العدد الحالي من الموظفين.

خفض ميزانية السفر في البعثات الرسمية في مختلف إدارات المنظمة، مع التركيز أكثر على المقر   )د 
 ؛ة في المكاتب اإلقليميةالرئيسي نتيجة تزايد القدر 

. وسُتستخدم هذه الموارد البشرية إلى إدارة النقل الجوي فرع من ٣-نقل وظيفة من الفئة الفنية برتبة ف  )ه 
 الوظيفة في مجال األمن اإللكتروني؛

خطة الحوافز لحساب المتأخرات المستحقة السداد مليون دوالر كندي من  ١,٠مساهمة إضافية بمبلغ   )و 
 .منذ أمد بعيد

مليون دوالر كندي. يتم توفير تمويل إضافي  ٢،٠تحسين الُبنى األساسية لتكنولوجيا المعلومات بمبلغ   )ز 
) الستيعاب النفقات المرتبطة ICTإلى الميزانية المخصصة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (

يانات المستخدم في بعمليات االستبدال والتمويل طوال دورة حياة الُبنى األساسية الحساسة في مركز الب
أنشطة برامج اإليكاو، والتي ينبغي تحقيقها خالل الفترة الثالثية المقبلة. ويشمل ذلك تكنولوجيا تخزين 
البيانات وسُبل الحصول عليها؛ وبرامج حماية الحواسيب والشبكة اإللكترونية وتشغيل التطبيقات؛ 

وكذلك  (Cloud)والقائم على  التقنية السحابية  والُبنى األساسية المتعلقة بالخادوم االفتراضي والمحلي
 االرتقاء بمستوى قدرات االتصاالت المتكاملة للمكاتب اإلقليمية.

 ٥-توفير التمويل الالزم لوظيفة مسؤول األخالقيات برتبة فأيضًا تم و تعزيز دور مكتب األخالقيات.   )ح 
  كي يعمل بشكل متفرغ.

شؤون التقييم) في في (خبير متخصص  ٤-برتبة ف تسوية وضع أحد الموظفين من الفئة الفنية  )ط 
  .تقييم والمراجعة الداخليةمكتب ال

   رئيس.مكتب الفي  ٢-تسوية وضع أحد الموظفين من الفئة الفنية برتبة ف  )ي 
دوالر كندي في السنة) لخدمات الشراء والسفر التي توفرها  ٤٩٦ ٠٠٠مليون دوالر كندي ( ١,٥مبلغ   )ك 

  .).٢٠١٥، نوفمبر C-DEC 206/1مجلس (ال  بناء على قرار امج العادي إدارة التعاون الفني للبرن
في جميع المكاتب مشاريع التعاون الفني التعاون الفني، سيجري ضمان جودة  اريعتحسين نوعية مش  )ل 

ُتحّمل على صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية تكلفة سنوية بمقدار وبالتالي س اإلقليمية
  ي لكل مكتب إقليميدوالر كند ٣٠ ٠٠٠

في  ٢٦في الميزانية العادية بنسبة للميزانية العادية ) ARGFالصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات (دعم   )م 
دوالر كندي خالل الفترة  ١٥,٢المائة خالل الفترة الثالثية المقبلة. وستزيد هذه المساهمة من مبلغ 

  ؛رة الثالثية المقبلةدي خالل الفتدوالر كن ١٩,٢الثالثية الحالية إلى مبلغ 
). لم تقّدم أي ASHIااللتزامات والخيارات المتعلقة بالتأمين الصحي في فترة ما بعد الخدمة (  )ن 

مبلغ  نحومخصصات لتمويل التزامات التأمين الصحي في فترة ما بعد الخدمة. ومع ذلك، أضيف 
ترة ما بعد الخدمة على دوالر كندي سنويا الستيعاب زيادة تكاليف التأمين الصحي في ف ٤٠٠ ٠٠٠
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أساس "سداد االستحقاقات أوال بأول"، وُيعزى ذلك إلى  زيادة عدد المتقاعدين مقارنًة بالفترة الثالثية 
  السابقة وأثر تضخم التكاليف الطبية.

سيتم تحقيق هذا الخفض التراكمي من مليون دوالر كندي لتكاليف المرتبات.  ١,٣خفض شامل بمبلغ   )س 
فيما يخص رفع سّن تقاعد بعض التكاليف المتعلقة بنهاية الخدمة والتعيين خالل تأجيل بعض 

  سنة، مع مراعاة أولويات المنظمة واحتياجاتها. ٦٥الموظفين إلى 
وتحديث  . سمح االستخدام اآلليمليون دوالر كندي ١,٠بمبلغ  خفض تكاليف الطباعة والتوزيع  )ع 

الطباعة. باإلضافة إلى ذلك، خفضت المنظمة المعدات بخفض عدد العاملين الذين يوفرون خدمات 
أسلوب العمل بدون باتباع عدد الوثائق المطبوعة الموجهة إلى هيئاتها الرئاسية والمؤتمرات  تدريجياً 
دوالر  ١,٠تحقيق وفورات تتجاوز بسمح هو ما الوثائق المطبوعة بشكل كبير. و  معدلانخفض ـ و أوراق

 أمريكي.
عدد العاملين لديها استعراضا لاإلدارات والمكاتب جميع  جرتأوظفين. استعراض االحتياجات من الم  )ف 

بهدف تقييم ما تحتاج إليه من موارد، مع مراعاة األولويات الجديدة وتقاعد الموظفين وشاغلي 
  ؛مراجعة هذه طوال الفترة الثالثيةالوظائف والتناقص الطبيعي للموظفين. وستستمر عملية ال

يل الحالي لفرع اللغات والمطبوعات، غير أن خدمات اللغات ستتحسن في الحفاظ على مستوى التمو   )ص 
سيتسنى . إطار التطبيق الكامل لمشروع المترجمين المبتدئين وضمان الجودة دون زيادة التمويل

ل كامل في اإلجراءات المتبعة من بدايتها إلى نهايتها بدءا بإعداد الوثائق تحقيق ذلك بفضل تحوّ 
في الطلب مع الحفاظ  دارةإل النهائي. وستَُنفذ مجموعة من التدابير التوزيعإلى غاية ومرورا بالترجمة 

  ؛على نوعية خدمات اللغاتالوقت ذاته 
  .٪٦,٢معدل ضمن الوظائف الشاغرة  لالحفاظ على معد  )ق 

والبيئـة وي، والنقل الج ،واألمن سالمة الجوية، السيتواصل استخدام المساهمات الطوعية في الصناديق الخاصة بو   -٢٤
مــن  البــدّ باإلضــافة إلــى ذلــك، دة غيــر مدرجــة فــي الميزانيــة. مــن أجــل تقــديم الــدعم المرّكــز ألنشــطة محــدّ وتنميــة المــوارد البشــرية 

ين مــوظفمــن ال ٣٣ يعمــل، ٢٠١٦لــى غايــة مــايو إ و . المقترحــة ميزانيــةكمــال المعــارين مــن الــدول األعضــاء إلمــوظفين ســتعانة باال
     .البرنامج العاديميزاينة ال تندرج تكاليفهم ضمن  حيث ،ةفي المنظم الُمعارين

حسـب بحسـب األهـداف االسـتراتيجية واسـتراتيجيات الـدعم، وكـذلك بللمـوارد  تقسـيماً  ١لشكل وا ١الجدول عـرض وي  -٢٥
ف االسـتراتيجية، علـى مسـتوى األهـدا ٢٠١٦-٢٠١٥-٢٠١٤د الميزاينـة المعتمـدة للفتـرة الثالثيـة المقارنة، تـرِ  ألغراضالبرنامج. و 

حسـب البرنـامج. وتجـدر بولـيس  ٢٠١٦-٢٠١٥-٢٠١٤حسـب الوظـائف بالنسـبة للفتـرة بألنـه تـم تخصـيص الميزانيـة  نظـراً وذلك 
قــّدم تُ  األهـداف االسـتراتيجيةم ـــــالتـي تدعّ (الترجمــة التحريريـة) أدنـاه، فــإن خـدمات اللغـات  ٣١اإلشـارة إلـى أنــه كمـا جـاء فــي الفقـرة 

التكلفــة المتعلقــة ميزانيــة، فــإن لل. غيــر أنــه بالنســبة خــالل الفتــرة الثالثيــة الســابقة لألهــداف االســتراتيجية مباشــرةيف علــى أنهــا تكــال
مليـون  ٣٠٢,١م أنشـطة خطـة األعمـال بمبلـغ صل مجموع الموارد التي تـدعّ أ. ومن بخدمات اللغات ُتصّنف ضمن دعم البرنامج

 ١٤,١و "دعـم البرنـامج" فـي حـين تمثـل "اإلدارة والتنظـيم" نسـبة امج") ن("البر  امجنالبر في المائة ب ٨٥,٩ترتبط نسبة دوالر كندي، 
  .في المائة

(تكـاليف البرنـامج) التكـاليف المباشـرة ذلـك كامـل، بمـا فـي  اسـتيعابح موارد البرنامج على أسـاس يوضّ  ٢الجدول   -٢٦
  لتنظيم).دعم البرنامج واإلدارة واتكاليف غير المباشرة (وتخصيص التكاليف 

  حسب النتائج المتوقعة.ب ٢٠١٩-٢٠١٨-٢٠١٧يوضح الميزانية للفترة  ٣الجدول   -٢٧
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  استراتيجيات دعم التنفيذ/حسب األهداف االستراتيجيةب ٢٠١٩-٢٠١٧لفترة ا ميزانية  :١الجدول 
  الف الدوالرات الكندية)(بآ

 

  
    

الميزانيةالھدف االستراتيجي

النسبة للمجموع2016201720182019‐2014*البرامج

السالمة
        12,115 ‐ االستراتيجية والسياسات  2,169        2,252        6,535           2.2%

        24,770 ‐ سالمة الطيران والسالمة األرضية  4,873        5,077        14,720         4.9%
التخطيط والدعم لألنشطة التنفيذية ‐ 31,013        1,067      1,071        3,151           1.0%

        44,112 ‐ اإلشراف والتدقيق  4,203        4,338        12,654         4.2%

      510,952 ‐ المكاتب اإلقليمية  10,869      11,270      33,092         11.0%
    24,008    23,181      22,962        63,630المجموع الفرعي للسالمة   70,151         23.2%

سعة شبكة المالحة الجوية وكفاءتھا
        11,296 ‐ االستراتيجية والسياسات  1,327        1,384        4,008           1.3%

        22,317 ‐ االستخدام األمثل للمجال الجوي  2,562        2,469        7,348           2.4%

        31,492 ‐ تحسين خدمات المطارات وبنيتھا األساسية  1,718        1,594        4,804           1.6%

        41,199 ‐  التخطيط ودعم التنفيذ  1,233        1,294        3,726           1.2%

        58,323 ‐ المكاتب اإلقليمية  8,275        8,579        25,177         8.3%
    15,320    15,116      14,627        46,586المجموع الفرعي للمالحة الجوية   45,064         14.9%

األمن والتسھيالت
        11,039 ‐ االستراتيجية والسياسات  1,061        1,099        3,199           1.1%

        21,139 ‐  سياسة أمن الطيران  1,166        1,199        3,505           1.2%

        31,723 ‐ تدقيق أمن الطيران  1,764        1,813        5,300           1.8%

        41,117 ‐  دعم التنفيذ والتطوير  1,146        1,186        3,449           1.1%

           5418 ‐  التسھيالت  426           441           1,284           0.4%

 ً            6177 ‐ برنامج تحديد ھوية المسافر/وثيقة السفر المقروءة آليا  181           184           543               0.2%

        73,159 ‐ المكاتب اإلقليمية  3,133        3,250        9,543           3.2%
      9,173      8,878        8,773        23,793المجموع الفرعي لألمن  26,825         8.9%

التنمية االقتصادية للنقل الجوي
           1686 ‐ االستراتيجية والسياسات  700           725           2,110           0.7%

           2903 ‐  بيانات وتحليالت الطيران  928           1,051        2,883           1.0%

           3595 ‐ اإلطار التنظيمي االقتصادي  660           682           1,937           0.6%

           4365 ‐ المساعدة الفنية  317           419           1,101           0.4%

           5564 ‐ المكاتب اإلقليمية  577           617           1,758           0.6%
      3,494      3,181        3,112           7,694المجموع الفرعي لحماية البيئة  9,788           3.2%

حماية البيئة
           1820 ‐ االستراتيجية والسياسات  838           868           2,526           0.8%

           2598 ‐  تغير المناخ  612           636           1,846           0.6%

           3688‐ القواعد البيئية  705           846           2,239           0.7%

           4281 ‐ المساعدة ودعم التنفيذ  290           456           1,028           0.3%

        51,045 ‐ المكاتب اإلقليمية  1,039        1,077        3,160           1.0%
      3,883      3,484        3,432        11,668المجموع الفرعي التنمية االقتصادية للنقل الجوي  10,798         3.6%

       153,372مجموع األھداف االستراتيجية:  52,906        53,841      55,877      162,625       53.8%

أعيدت اإلشارة إلى ميزانية 2014‐2016، بحسب االقتضاء، ألغراض المقارنة  *

ميزانية الفترة 2017‐ 2019 حسب األھداف االستراتيجية/استراتيجيات دعم التنفيذ

الكندية) الدوالرات (بآالف

المجموع الميزانية
بالنسبة 
المئوية
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الميزانية

النسبة للمجموع2016201720182019‐2014*

دعم البرامج
الھيئات الرئاسية

            1,494الجمعية العمومية والمجلس   569             583           602           1,754           0.6%

            3,717المؤتمرات واألمن والخدمات العامة  738             789           802           2,330           0.8%

            1,214ادارة الخدمات االدارية  280             287           274           842               0.3%

            1,526تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  631             661           680           1,972           0.7%

            1,073إدارة الجمعية العمومية  ‐              ‐            1,156        1,156           0.4%

               995الدعم اإلداري للجنة المالحة الجوية  347             357           366           1,070           0.4%

         10,019 إلمجموع الفرعي لدعم البرامج ‐ الھيئات الرئاسية  2,566          2,677        3,880        9,124           3.0%

خدمات اللغات
         13,744الھيئات الرئاسية  4,930          5,039        5,186        15,155         5.0%

         23,403البرامج  8,394          8,580        8,831        25,805         8.5%

         37,147 إلمجموع الفرعي لدعم البرامج ‐ خدمات اللغات  13,324        13,619      14,018      40,961         13.6%

التوجيه
            2,533مكتب الرئيس  1,041          1,065        1,094        3,201           1.1%

            3,196مكتب األمين العام  1,159          1,185        1,216        3,560           1.2%

            3,368التقييم والمراجعة الداخلية  1,195          1,219        1,262        3,677           1.2%

           451مكتب التخطيط االستراتيجي والتنسيق والشراكات  463           477           1,391           0.5%

            1,977االتصاالت  691             705           728           2,124           0.7%

         11,074 المجموع الفرعي لدعم البرامج :  4,538          4,637        4,777        13,953         4.6%

 الخدمات المرتبطة بالبرامج
            9,292المؤتمرات واألمن والخدمات العامة  1,846          1,972        2,006        5,824           1.9%

               910ادارة الخدمات االدارية  210             215           206           631               0.2%

            9,153تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  3,789          3,964        4,082        11,835         3.9%

            7,278العالقات القانونية والخارجية  2,437          2,398        2,542        7,377           2.4%

            6,190الطباعة والتوزيع  1,751          1,795        2,068        5,614           1.9%

           496خدمات الشراء والسفر  496           496           1,488           0.5%

         32,823المجموع الفرعي لدعم البرامج (الخدمات المرتبطة بالبرامج) :  10,529        10,840      11,400      32,769         10.8%

         91,063المجموع الفرعي لدعم البرامج  30,957        31,774      34,075      96,806         32.0%

التنظيم واإلدارة
الخدمات المؤسسية

            5,575المؤتمرات واألمن والخدمات العامة  1,108          1,183        1,204        3,495           1.2%

            3,945ادارة الخدمات االدارية  912             933           891           2,736           0.9%

               336األخالقيات  157             160           166           484               0.2%

         12,497ادارة الميزانية والشؤون المالية  3,800          3,915        4,025        11,740         3.9%

         15,172الموارد البشرية  5,909          6,080        6,262        18,251         6.0%

            4,577تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  1,894          1,982        2,041        5,917           2.0%

         42,102 المجموع الفرعي لإلدارة والتنظيم  13,779        14,253      14,589      42,621         14.1%

       133,165مجموع استراتيجيات دعم التنفيذ:  44,736        46,027      48,664      139,427       46.2%

       286,538مجموع الميزانية:  97,644        99,869      104,542   302,052       100%

أعيدت اإلشارة إلى ميزانية 2014‐2016، بحسب االقتضاء، ألغراض المقارنة  *

استراتيجيات دعم التنفيذ

المجموع الميزانية
بالنسبة 
المئوية

(بآالف الدوالرات االكندية)

ميزانية الفترة 2017‐ 2019  حسب األھداف االسترتيجية/استراتيجيات الدعم
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  يف المباشرة/التكاليف غير المباشرةحسب التكالب ٢٠١٩- ٢٠١٧يزانية الفترة مموجز ل: ٢الجدول 

  

201720182019

مجموع
‐2017

2019

201720182019

مجموع
‐2017

2019

201720182019
مجموع

2017‐2019

of %

Total

السالمة
    1,788    6,535    2,252    2,169    12,115 ‐ االستراتيجية والسياسات  1,854      1,961      5,603      3,903          4,022         4,212         12,138      

يران والسالمة األرضية     4,033  14,720    5,077    4,873    24,770 ‐ سالمة الط  4,166      4,422      12,621    8,803          9,038         9,499         27,340      

دعم لألنشطة التنفيذية ط وال        856    3,151    1,071    1,067    31,013 ‐ التخطي  912         933         2,701      1,869          1,980         2,003         5,852        

دقيق     3,477  12,654    4,338    4,203    44,112 ‐ اإلشراف والت  3,593      3,778      10,849    7,590          7,796         8,116         23,502      

ة     9,261  33,092  11,270  10,869  510,952 ‐ المكاتب اإلقليمي  9,292      9,815      28,368    20,213       20,161      21,086      61,460      

 19,416  70,151  24,008  23,181  22,962المجموع الفرعي للسالمة   19,817   20,909   60,142    42,378       42,998      44,916      130,293    43.1%

ة وكفاءتھا سعة شبكة المالحة الجوي
    1,096    4,008    1,384    1,327    11,296 ‐ االستراتيجية والسياسات  1,135      1,206      3,436      2,392          2,462         2,590         7,444        

    1,959    7,348    2,469    2,562    22,317 ‐ االستخدام األمثل للمجال الجوي  2,190      2,150      6,299      4,276          4,753         4,619         13,647      

ارات وبنيتھا األساسية     1,262    4,804    1,594    1,718    31,492 ‐ تحسين خدمات المط  1,469      1,388      4,119      2,754          3,187         2,982         8,923        

ط ودعم التنفيذ     1,014    3,726    1,294    1,233    41,199 ‐  التخطي  1,054      1,127      3,195      2,213          2,287         2,421         6,920        

ة     7,038  25,177    8,579    8,275    58,323 ‐ المكاتب اإلقليمي  7,074      7,472      21,584    15,361       15,349      16,051      46,761      

 12,369  45,063  15,320  15,116  14,627المجموع الفرعي للمالحة الجوية  12,922   13,342   38,633    26,996       28,038      28,663      83,696      27.7%

يران والتسھيالت أمن الط
       879    3,199    1,099    1,061    11,039 ‐ االستراتيجية والسياسات  907         957         2,743      1,918          1,968         2,056         5,942        

يران        963    3,505    1,199    1,166    21,139 ‐  سياسة أمن الط  997         1,044      3,005      2,102          2,163         2,244         6,509        

يران     1,457    5,300    1,813    1,764    31,723 ‐ تدقيق أمن الط  1,508      1,579      4,544      3,180          3,273         3,391         9,844        

       944    3,449    1,186    1,146    41,117 ‐  دعم التنفيذ والتطوير  980         1,033      2,957      2,061          2,126         2,219         6,407        

       353    1,284        441        426        5418 ‐  التسھيالت  364         384         1,101      771             790            825            2,386        

 ً ا        150        543        184        181        6177 ‐ برنامج تحديد ھوية المسافر/وثيقة السفر المقروءة آلي  155         161         466         327             336            345            1,009        

ة     2,671    9,543    3,250    3,133    73,159 ‐ المكاتب اإلقليمي  2,678      2,831      8,181      5,831          5,812         6,081         17,724      

    7,418  26,824    9,173    8,878    8,773المجموع الفرعي لألمن  7,590      7,989      22,997    16,191       16,468      17,161      49,820      16.5%

ة االقتصادية للنقل الجوي التنمي
       580    2,110        725        700        1686 ‐ االستراتيجية والسياسات  598         632         1,809      1,265          1,298         1,357         3,920        

يران        764    2,883    1,051        928        2903 ‐  بيانات وتحليالت الط  794         916         2,473      1,667          1,722         1,967         5,356        

       503    1,937        682        660        3595 ‐ اإلطار التنظيمي االقتصادي  564         594         1,662      1,098          1,224         1,277         3,599        

اعدة الفنية        309    1,101        419        317        4365 ‐ المس  271         365         944         674             587            783            2,045        

ة        477    1,758        617        577        5564 ‐ المكاتب اإلقليمي  494         537         1,507      1,041          1,071         1,154         3,265        

    2,632    9,789    3,494    3,182    3,113 المجموع الفرعي التنمية االقتصادية للنقل الجوي  2,720      3,043      8,396      5,745          5,902         6,538         18,185      6.0%

ة حماية البيئ
       694    2,526        868        838        1820 ‐ االستراتيجية والسياسات  716         756         2,165      1,514          1,554         1,623         4,691        

اخ        506    1,846        636        612        2598 ‐  تغير المن  523         554         1,582      1,103          1,135         1,189         3,428        

ة د البيئي        582    2,239        846        705        3688‐ القواع  603         737         1,921      1,269          1,308         1,584         4,161        

اعدة ودعم التنفيذ        238    1,028        456        290        4281 ‐ المس  248         397         883         519             539            854            1,911        

ة        883    3,160    1,077    1,039    51,045 ‐ المكاتب اإلقليمي  888         938         2,709      1,928          1,926         2,014         5,869        

    2,902  10,798    3,883    3,484    3,432 المجموع الفرعي حماية البيئة  2,978      3,381      9,261      6,333          6,462         7,264         20,059      6.6%

52,906  53,841  55,877  162,625 44,737   46,027   48,664   139,428  97,642       99,868      104,543    302,053    100.0%

الھدف 
االستراتيجي

البرنامج

مجموع التكاليفالتكاليف غير المباشرةالتكاليف المباشرة
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  حسب النتائج المتوقعةب ٢٠١٩-٢٠١٨-٢٠١٧الميزانية للفترة  - ٣الجدول 

  

المجموع201720182019

        7,121 تحسين مستوى سالمة الطيران1  7,172          7,447          21,740        

        9,260تعزيز القدرات التنظيمية2  9,374          9,701          28,335        

        5,035 زيادة قدرة المالحة الجوية3  5,272          5,284          15,591        

        4,840األداء األمثل لشبطة الطيران العالمية4  5,073          5,076          14,990        

        4,020خفض المخاطر المتعلقة بأمن الطيران5  4,075          4,207          12,301        

6
 تحسين الكفاءة فيما يخص عمليات التخليص الواضحة على 

الحدود
1,627          1,637          1,694          4,958          

        1,130خفض العراقيل التي تعوف عمليات النقل الجوي7  1,164          1,271          3,565          

        1,130 زيادة استخدام الطيران كأداة للتنمية8  1,164          1,271          3,565          

        1,368 تحسين أداء الطيران على مستوى البيئة9  1,393          1,556          4,316          

        1,359 خفض اآلثار البيئية على المناخ العالمي10  1,380          1,513          4,252          

 جودة البيانات وتحليلھا 
والتنبؤ بھا

        3,180 تحسين البيانات وتحليلھا والتنبؤ بھا 11  3,231          3,429          9,840          

عدم ترك أي بلد وراء 
الركب

      12,835 تعزيز تنمية القدرات12  12,906        13,431        39,172        

 التدريب وبناء القدرات 
في مجال الطيران *

 تعزيز مھارات المھنيين في مجال الطيران13

المساعدة الفنية والتعاون 
الفني *

 االستخدام األمثل للقدرات وتنفيذ المشاريع14

 تعزيز اإلطار القانوني 
الدولي

        2,437تعزيز سيادة القامون15  2,398          2,542          7,377          

55,343       56,239       58,419       170,001     

استراتيجيات 
دعم التنفيذ *

      42,299تحسين استراتيجيات دعم التنفيذ وتحسين األداء  43,629        46,123        132,052     

     97,642المجموع:  99,868       104,543     302,053     

ھذه األولويات األساسية ممولة من أموال خارج الميزانية
استبعاد خدمات الشؤون القانونية والعالقات الخارجية ‐ المقدمة في إطار النتائج المتوقعة الـ 15: تعزيز سيادة القانون * 

سعة شبكة المالحة 
الجوية وكفاءتھا

 تحديث المالحة الجوية 
على المستوى العالمي

أمن الطيران 
والتسھيالت

التحسينات المستمرة 
ألمن الطيران 
والتسھيالت

التنمية االقتصادية 
للنقل الجوي

تعزيز دور الطيران 
ألغراض التنمية 
االقتصادية

حماية البيئة
الطيران الذي يراعي 
االعتبارات البيئية

جميع األھداف 
االستراتيجية

المجموع الفرعي:

السالمة
التحسينات المستمرة 

للسالمة

 الجدول 3 :  الميزانية للفترة 2017‐ 2019 بحسب النتائج المتوقعة

األھداف 
االستراتيجية

النتائج المتوقعةاألولويات الرئيسية
(بآالف الدوالرات الكندية)
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، أي مليــون دوالر كنــدي مــن المــوارد ١٦٢,٦ل األهــداف االســتراتيجية الثالثــة مــا مجموعــه ـامج"، تمثّــنــوضــمن "البر   -٢٨

، أي مليـون دوال كنـدي ٩٦,٨امج" نـحة ألنشطة خطة األعمال. ويمّثل "دعـم البر جمالي الميزانية المتاإالمائة من في  ٥٣,٨نسبة 
   جمالي الميزانية المتاحة.إمن  في المائة ٣٢نسبة 
ة عمـــل وحـــدبالنســـبة لموظـــف أو نـــاتج  ةالمســـتهدف فئـــةكـــون الت"دعـــم البرنـــامج" بوصـــفه نفقـــات حيـــث  ويـــتم تحديـــد   -٢٩

ة عمـل وحـدبالنسبة لموظـف أو نـاتج  ةالمستهدف فئةكون التحيث  ،لتنظيم" من النفقاتاو دارة اإلفي حين تعتبر " "،جهات خارجية"
  ."ةداخليجهات "

مــن أجــل الهيئــات اإلداريــة" وتبقــى كــذلك  –اإلدارات الرئاســية" إلــى "دعــم البرنــامج  –تــم تغييــر "اإلدارة والتنظــيم و   -٣٠
  ة.فرعيالمجلس وهيئاتهما اللدعم اجتماعات الجمعية العمومية و  مطلوبةإبراز التكاليف ال

علــــى تكــــاليف  ٪٦٣بنســــبة  تكــــاليف خــــدمات اللغــــات، تــــم توزيــــع ٢٠١٦-٢٠١٥-٢٠١٤ الفتــــرة الثالثيــــة خــــاللو   -٣١
خـدمات اللغـات الموجهـة للهيئـات الرئاسـية. وتـم إدراج الجـزء المـرتبط بـالبرامج ضـمن  –على دعم البرنامج  ٪٣٧البرنامج ونسبة 

فيمــا يخــص ميزانيــة اللغــات، ولكــن  ٪٣٧-٪٦٣ســيتم اإلبقــاء علــى التقســيم ، ةالحاليــ ي إطــار للميزانيــةفــ. و األهــداف االســتراتيجية
دعــم "ضــمن كــل هــدف مــن األهــداف االســتراتيجية، يــِرد المبلــغ بشــكل منفصــل فــي إطــار  ٪٦٣بــدال مــن إدراج التكــاليف بنســبة 

  ."لغاتال –البرنامج 
لتنفيــذ المباشــر لألهــداف االســتراتيجية، فيمــا يخــص اون دوالر كنــدي مليــ ١٦٢,٦مــن أصــل مبلــغ الميزانيــة وقــدره و   -٣٢

فـــي المقـــر الرئيســـي مقدمـــة المليـــون دوالر كنـــدي التكلفـــة التقديريـــة للمبـــادرة "عـــدم تـــرك أي بلـــد وراء الركـــب، و  ٣٩,٢يشـــكل مبلـــغ 
  .   ، إلى الدولمكاتب اإلقليميةوال
فــإن  ،يميــة تــوفر الــدعم لجميــع األهــداف االســتراتيجية. وعليــهقلفــإن معظــم المكاتــب اإل ،١٦فــي الفقــرة  جــاءوكمــا   -٣٣

مـن  ، توفيرهـا وٕادارتهـا مـن قبـل كـل مكتـب٢٠١٦-٢٠١٤ الفتـرة ميزانيـة علـى غـرارقليميـة سـيتم، المخصصة للمكاتـب اإل الموارد
تــم تطبيــق االســتراتيجي،  المخصصــين للهــدف، وخبــراء المســاعدة الفنيــة باســتثناء مــا يتعلــق بتكــاليف المــوظفين الفنيــين. و المكاتــب

فــي المائــة للســالمة  ٤٢: الخمســة األهــداف االســتراتيجيةعلــى  اليفهمتكــوزيــع لتاألخــرى المــوارد جميــع علــى المخصصــات نســبة 
فـي المائـة للتنميـة االقتصـادية للنقـل  ٣؛ فـي المائـة لألمـن والتسـهيالت ١٠؛ ويـةجالمالحـة ال كفاءةفي المائة لسعة و  ٤٠؛ الجوية
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) توســطأفضــل (متــي تســتند إلــى فــي المائــة  لحمايــة البيئــة والتنميــة المســتدامة للنقــل الجــوي. وهــذه النســب المئويــة، ال ٥ ؛الجــوي
فـي توزيـع ان يتسـم بالكفـاءة كـأسـلوب مبّسـط وٕان داريـة عـن الوقـت الـذي يـتم تخصيصـه لكـل هـدف اسـتراتيجي، هـي التقديرات اإل

حســــب كــــل هــــدف مــــن األهــــداف ، المــــوارديمكــــن االطــــالع علــــى و  .تراتيجيةتكــــاليف المكاتــــب االقليميــــة علــــى األهــــداف االســــ
  ."حسب الهدف االستراتيجيب وصفيالسرد الفي باب " ٥الجدول  اإلقليمية في كل مكتب من المكاتب، وبالنسبة لاالستراتيجية

"دعـــم فـــي  لتنفيذيـــة"تنـــدرج جميـــع المـــوارد الالزمـــة لمكتـــب األمينـــة العامـــة ومكتـــب الـــرئيس تحـــت وظيفـــة "اإلدارة او   -٣٤
الهيئـات  –والتي تم تخصيصـها إلـى "دعـم البرنـامج  ٢٠١٩وارد المطلوبة للجمعية العمومية لعام مالبرنامج" باستثناء ما يتعلق بال

  الرئاسية".
تحـت دعـم البرنـامج تنـدرج اآلن  تأصـبحأما االستراتيجيات المتعلقة بدعم االتصاالت والتقييم والمراجعة الداخلية ف  -٣٥
إلبـراز  ١فـي الجـدول الـواردة  ٢٠١٦-٢٠١٤تصـويب جميـع البيانـات المقارنـة الخاصـة بـالفترة تـم وقد  من اإلدارة والتنظيم. بدالً 

  ذلك.
، والتســديدات لهيئــات تابعــة لألمــم المتحــدة، مثــل أعمــال الصــيانة الخاصــة بالمبــانيإّن جميــع التكــاليف المؤسســية   -٣٦

م المتحدة، والرعاية، والتدريب، وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من التكاليف تشكل جزءا من والمساهمات في أنشطة مشتركة لألم
. والنســب والخــدمات داريــةدارة الشــؤون اإلإالمــوارد التــي تــرد تحــت دعــم اســتراتيجيات التنفيــذ ـ بخاصــة الوحــدات الوظيفيــة تحــت 

  يرات هي على النحو التالي:المئوية المطّبقة، باالستناد الى تجربة المديرين وأفضل التقد

  النسب المئوية المطّبقة على الموارد التي تقع تحت ادارة الشؤون االدارية

    المكتب/الوحدة
  دعم البرامج

  االدارة والتنظيم
االدارة والتنظيم ـ 
  الهيئات المقررة

  ٪٦٥  ٪٢٠  ٪١٥    )D/ADBإدارة الشؤون االدارية والخدمات (
    ٪١٠٠      )ACSلمجلس (أمانة الجمعية العمومية وا

  ٪٣٠  ٪٢٠  ٪٥٠    )CSG( المؤتمرات واألمن والخدمات العامة
  ٪١٠٠        )HRالموارد البشرية (

  ٪٣٠  ٪١٠  ٪٦٠    )ICTتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (
    ٪٣٧  ٪٦٣    )LPBخدمات اللغات (

فقط (على ى أعلى على مستو  ١في الجدول  ٢٠١٦لى إ ٢٠١٤بيانات المقارنة للفترة لويمكن تقديم عرض ل  - ٣٧
والوظائف الخمسة في ميزانية  ههذميزانية النه ال يوجد أي رابط مباشر بين البرامج في أل امستوى األهداف االستراتيجية) لنظر 

عم وبالنسبة الستراتيجيات دعم التنفيذ (داألهداف االستراتيجية الخمسة نفسها. أنه تم االحتفاظ ب، باستثناء ٢٠١٦-٢٠١٤الفترة 
  ألغراض المقارنة.   ٢٠١٦-٢٠١٤البرنامج واإلدارة والتنظيم)، تم تصويب أرقام الفترة 

  
  ٢٠١٩-٢٠١٨- ٢٠١٧ فترةتمويل ميزانية ال

اإلداريـة خـدمات الالـدول األعضـاء، ومـن المبـالغ المسـددة مـن صـندوق تكـاليف اشـتراكات يجري تمويل الميزانية من   -٣٨
، )ARGF، ومـــن التحــــويالت مــــن فـــائض الصــــندوق الفرعـــي لتحقيــــق اإليــــرادات ()AOSCFي (التعـــاون الفنــــبرنــــامج والتشـــغيلية ل

   ومن إيرادات متنوعة. والتحويالت من خطة الحوافز لحساب المتأخرات المستحقة السداد منذ أمد بعيد 
  ثالث.أدناه مقارنة لمصادر تمويل ميزانية البرنامج العادي بين فترتي السنوات ال ٤ الجدولويتضمن   -٣٩
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   ٢٠١٩-٢٠١٨-٢٠١٧ للسنوات ميزانيةال: مصادر أموال ٤الجدول 

  (بآالف الدوالرات الكندية)

  

المقــررة علــى الــدول للســنوات  االشــتراكاتفــي  ٪٣,٩بنســبة  أعــاله يبــين أن هنــاك زيــادة ٤الجــدول  مــن أنبــالرغم   -٤٠
المقـــررة لعـــام باالشـــتراكات زيـــادة عنـــد المقارنـــة  د، ال توجـــ٢٠١٦-٢٠١٤عنـــد المقارنـــة بميزانيـــة الفتـــرة  ٢٠١٩-٢٠١٨-٢٠١٧
 ٢٠١٩-٢٠١٧بالنسـبة لميزانيـة الفتـرة اشـتراكات لـاليضع الحّد األقصـى سمي الصفري النمو االفإن  وكما قرر المجلس،. ٢٠١٦
  . مليون دوالر كندي ٢٧٧,١مبلغ ب، أي ٢٠١٦لعام اشتراكات  مرات كثالث
اليف اأمــا التحــويالت مــن   -٤١ ندوق تك غيليةص ة والتش دمات االداري الصــندوق ، ومــن التحــويالت مــن فــائض لخ

، ومن خطـة الحـوافز لحسـاب المتـأخرات المسـتحقة السـداد منـذ أمـد بعيـد، ومـن االيـرادات المتنوعـة فهـي الفرعي لتحقيق اإليرادات
علــى الــدول  االشــتراكاتمبــالغ  ُتســتخدم فــي مواصــلة تقــديم المســاعدة علــى تمويــل ميزانيــة البرنــامج العــادي ومــن ثــم التقلــيص مــن

  المتعاقدة.
في اسـترداد مبلـغ سـنوي  )AOSCF( صندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية وتتمثل المبالغ المسددة من  -٤٢

، دون )٢٠١٣، نـوفمبر C-DEC 200/2 اتالقـرار محضـر ( ٢٠٠مليـون دوالر كنـدي وافـق عليـه المجلـس خـالل دورتـه  ١,٢قـدره 
٪ ٤,٧ماليــين دوالر كنــدي، أي زيــادة بنســبة  ٣,٦و هــ ٢٠١٩-٢٠١٧بالنســبة للفتــرة الثالثيــة  لمبلــغ المقــّدرم. وامراعــاة أي تضــخ

  .٢٠١٣-٢٠١١٪ مقارنة بالفترة الثالثية ٣٢,١وانخفاض بنسبة  ٢٠١٦-٢٠١٥-٢٠١٤مقارمة بالفترة الثالثية 
التـي ينبغـي المسـاهمة بهـا فـي ميزانيـة البرنـامج  المبـالغ وتمثل التحويالت إلـى الصـندوق الفرعـي لتحقيـق اإليـرادات  -٤٣

العادي من الصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات. ومن المتوقع أن تزداد تحويالت فائض الصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات لتبلـغ 
مليـون دوالر  ٤ة مليـون دوالر كنـدي، أي بزيـاد ١٥,٢، بعدما كانت تبلغ ٢٠١٩-٢٠١٧مليون دوالر كندي للفترة الثالثية  ١٩,٢

  .٪٢٦,٢، أو بزيادة نسبتها كندي للفترة الثالثية
دوالر كنـــدي فـــي حســـاب الحـــوافز لتســـوية االشـــتراكات المتـــأخرة  ١,٠تـــم تســـجيل فـــائض غيـــر مخصـــص بنحـــو و  -٤٤

قعـة . وتـم تحديـد هـذا الحسـاب بغـرض تمويـل المشـاريع الجديـدة أو غيـر المتو ٣١/١٢/٢٠١٥(صندوق الحوافز) وذلك إلى غايـة 
المرتبطـــة بســـالمة الطيـــران وأمـــن و/أو تعزيـــز تطبيـــق بـــرامج اإليكـــاو بكفـــاءة. وقـــد وافـــق المجلـــس علـــى اســـتخدام الفـــائض غيـــر 

. وبناًء عليه، فإن هذه المساهمة ستستخدم لتمويـل )٢٠١٦ ويوني، C-DEC 208/11( المخصص إلضافة موارد المكاتب اإلقليمية
  أمريكا الجنوبية.إقليم ف، في مكتب إقليم آسيا والمحيط الهادئ ومكتب   -٤بة وظيفتين إضافيتين في مجال األمن برت

ويتـــألف معظـــم اإليـــرادات المتنوعـــة مـــن إيـــرادات االســـتثمارات التـــي تشـــمل إيـــرادات الفوائـــد المتوقعـــة مـــن اســـتثمار   -٤٥
ي اعـــداد الميزانيـــة، يجـــب أن فـــ علـــى أّنـــه " ٢٣-٢٦األمـــوال فـــي صـــندوق رأس المـــال العامـــل. ويـــنص قـــرار الجمعيـــة العموميـــة 

201420152016

مجموع
2014‐16

٪ من 
201720182019المجموع

مجموع
2017‐19

٪ من 
المجموع

الزيادة 
بالدوالرات

٪ للزيادة 
/ النقصان

   89,344%266,55093     92,355     88,075        86,120األنصبة المقررة على الدول   91,540      96,181      277,065    92%10,515    3.9%

     1,202%1     3,782       1,291       1,260          1,231المبالغ المستردة من صندوق تكاليف الخدمات االدارية والت  1,202        1,202        3,606        1%(176)        ‐4.7%

     6,415%5  15,246       5,082       5,082          5,082تحويالت من فائض الصندوق الفرعي لتحقيق االيرادات  6,415        6,415        19,246      6%4,000      26.2%

         333خطة الحوافز  333            333            1,000        0%1,000      100.0%

         348%0        960          321          320             319إيرادات متنوعة  378            410            1,136        0%176          18.3%

92,752        94,737     99,049     286,538100%97,643     99,868      104,542    302,053    100%15,515    5.4%

مالحظة: قد يسفر التقريب عن وجود بعض الفروقات

2017‐2018‐2019 ‐ مصادر التمويل الثالث للسنوات الميزانية 
(بآالف الدوالرات الكندية)
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يقتصر ادراج الفوائـد علـى ايـرادات الفوائـد التـي ينتظـر أن تتحقـق مـن اسـتثمار األمـوال غيـر المسـتخدمة مـن صـندوق رأس المـال 
العامــل. وينبغــي عــدم ادراج أي دخــل مــن الفوائــد األخــرى التــي يعتمــد تحقيقهــا علــى توقيــت ســداد االشــتراكات مــن جانــب الــدول 

، ذلك ألن توقيت دفع االشتراكات يخرج عـن نطـاق سـيطرة المنظمـة". ولقـد شـهدت اإليـرادات المتأتيـة مـن الفوائـد تقلصـا المتعاقدة
على مدى السنوات بسبب انخفاض أسعار الفائدة،. ومن بين اإليرادات المتنوعة هناك أيضا أرباح مبيعات الممتلكات المستعملة 

ة؛ وأربـاح مبيعـات الـورق المـدوَّر؛ وغيـر ذلـك مـن اإليـرادات العرضـية. وُتقـدَّر اإليـرادات والمنشآت والمعدات واألصول غير المادي
مليـون دوالر كنـدي فــي  ١,٠مليـون دوالر كنــدي، بعـد أن كانـت تبلــغ  ١,١بمبلـغ  ٢٠١٩-٢٠١٧المتنوعـة بالنسـبة للفتـرة الثالثيــة 

االنخفـاض فـي دوالر كندي في االساس للتعويض عن  ١٧٦ ٠٠٠وُتستخدم الزيادة المقدرة بمبلغ  .٢٠١٦-٢٠١٤الفترة الثالثية 
  صندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية خالل الفترة الثالثية.المساهمة من 

  الميزانية المتبعة في إعدادممارسات العلى ) IPSAS(آثار اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام 
) CEB( المعنـــي بالتنســـيق منظومـــة األمـــم المتحـــدةين فـــي التنفيـــذيجلـــس الرؤســـاء ملقـــد اعتمـــدت األمـــم المتحـــدة و   -٤٦

المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وهذه المعايير هي مجموعة من المعايير الحسابية التي تم تطويرها بشكل مستقل والتـي 
  ,١/١/٢٠١٠اعتبارا من  يكاور المحاسبية في اإلتستوجب إجراء المحاسبة على اساس تجميع القيود. وقد ُطبِّق نظام المعايي

الموافــق عليهــا، والتــي تتضــمن موازنــات البرنــامج العــادي وبرنــامج التعــاون الفنــي  يكــاوات اإلــــــويــتم عــرض موازن  -٤٧
للعمــوم  )، علــى الجمعيــة العموميــة التــي تتــولى الموافقــة عليهــا، وهــي لــذلك متاحــةصــندوق تكــاليف الخــدمات االداريــة والتشــغيلية(

). وتســــتوجب المعــــايير المحاســـبية أن تــــتم مقارنــــة هــــذه IPSASوخاضـــعة لمتطلبــــات المعــــايير الحســـابية الدوليــــة للقطــــاع العـــام (
الميزانيات مع المبالغ الفعلية التي يتم احتسابها وتقديمها على أساس تجميع القيود كما هـو مطلـوب فـي المعـايير المحاسـبية، يـتم 

  أيضا على أساس محاسبي فعلي. وهذا ما يفترض باألخص في الموازنات: اعداد هذه الميزانيات
  أن تكون قائمة على أساس الخدمات المقدمة والسلع التي يتم تلقيها خالل السنة المالية؛  أ)

أن تتضمن على نحو مستقل عند االقتضاء ميزانية رأسمالية تغطي األصول المادية وغير المادية، أي حيـازة   ب)
دوالر كنـــدي  ٥ ٠٠٠و  ٣ ٠٠٠واآلليـــات والبرمجيـــات وغيرهـــا والبنـــود اإلفراديــة التـــي تبلـــغ قيمتهـــا المعــدات، 

علــى  ٢رفــق مــن الم ج) ١٣. وتــنص الفقــرة ٢٠١٩-٢٠١٧علــى التــوالي أو أكثــر كمــا هــو متوقــع فــي الفتــرة 
  ؛٢٠١٩-٢٠١٧تفاصيل الميزانية الرأسمالية بالنسبة للفترة 

المصــــروفات غيــــر النقديــــة مثــــل االهــــتالك وانــــدثار الممتلكــــات والمنشــــآت أن تتضــــمن علــــى نحــــو مســــتقل،   ج)
والمعدات، واعتمادات اإليجار المالي واألصول غير المادية وأي أصول أخرى والتـي سـيتم إضـعافها وخفـض 
أســعارها، والبضــائع التــي ســيتم اســتالمها دون تكلفــة، والــربح والخســارة عنــد التصــّرف بالممتلكــات والمنشــآت 

دات، واألصول غير المادية (عندما تكون كبيرة)، والتزايد المتوقع في النفقات والمطلوبات من اإلجـازات والمع
  السنوية، وٕاعانات العودة الى الوطن، والتأمين الصحي بعد الخدمة.

واالدارة م تقــــديرات ميزانيــــة البرنــــامج العــــادي الــــى بــــرامج، ودعــــم البــــرامج، يتقســــ، يــــتم ت٤-٤لقاعــــدة الماليــــة وفقــــا ل  -٤٨
والتنظيم. وهذا هو نفس التصنيف الـذي يسـتخدم عنـد تقـديم الميزانيـة الـى الجمعيـة العموميـة للموافقـة عليهـا. ويختلـف هـذا النظـام 
من التصنيف عن النظام المعتمد بالنسبة للبيانات المالية. فالبيانـات الماليـة تصـّنف البنـود علـى أسـاس وجـوه اإلنفـاق (المرّتبـات، 

فـي  يكـاوحسـب األهـداف االسـتراتيجية (السـالمة واألمـن وغيـر ذلـك). وتواصـل اإلبير ذلك). وتصّنف الميزانية البنـود والسفر، وغ
 ٢٠١٠اعتبــارا مــن الســنة الماليــة  يكــاوالكشــف عــن الميزانيــة والمعلومــات الفعليــة بمــا يتفــق مــع وثيقــة الميزانيــة. وقــد أصــبحت اإل

ان المقارنـة بـين حسـابات الميزانيـة والحسـابات الفعليـة، الـذي يجـري مقارنـة بـين المخصصـات تدرج فـي بياناتهـا الماليـة المدَّققـة بيـ
المعتمدة وبين المبالغ الفعلية في الصندوق العام للبرنامج العـادي. ويمكـن االطـالع فـي ورقـة عمـل المجلـس عـن البيانـات الماليـة 

يــة بــين االعتمــادات األصــلية والنهائيــة وبــين المبــالغ الفعليــة. ويــتم تشــرح الفروقــات المادالســنوية علــى معلومــات إضــافية بهــذا الشــأن 
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أيضا عرض موازنات معتمدة ومتاحة للعموم في البيانات المالية ألغراض المقارنة مع المبـالغ الفعليـة كمـا هـو مطلـوب فـي المعـايير 
  .المحاسبية الدولية للقطاع العام

  
  

  نياتأهم البنود غير النقدية المتضمنة في الميزا
التـي ستحتسـب مـن أجـل االمتثـال للمعـايير المحاسـبية  ٢٠١٩-٢٠١٧إن أهم النفقات غير النقدية المتوقعة للفترة   -٤٩

الدوليــة للقطــاع العــام تعــود الــى اســتحقاقات المــوظفين؛: أ) اســتحقاقات التــأمين الصــحي بعــد انتهــاء الخدمــة التــي يتحصــل عليهــا 
المؤهلون أثناء سنوات الخدمة؛ ب) اإلجازة السـنوية التـي تـدفع عـادة للمـوظفين عنـد نهايـة  الموظفون العاملون وكذلك المتقاعدون

ويمثــل اهتالك/انــدثار األصــول  الخدمــة؛ ج) اســتحقاقات االعــادة الــى الــوطن، التــي تــدفع للمــوظفين الــدوليين عنــد نهايــة الخدمــة. 
  المادية وغير المادية أيضا مصروفات غير نقدية.

 إلـىاسـتنادا  )ASHIلتأمين الصحي في فترة مـا بعـد الخدمـة (ل غير الممولةااللتزامات نة تقدير يتم في كل س  أ)
صافي التغير نظرا ألن حجـم االلتزامـات يتـأثر بعـدد كبيـر مـن المتغيـرات . ومن الصعب التنبؤ بأكتواريتقييم 

والتشــكيلة  ،لتزامــاتاال راســعأ خفــضلوســعر الفائــدة المســتخدم  ،غيــر المتوقعــة مثــل تضــخم التكــاليف الطبيــة
وفيمــــا يتعلــــق بإمكانيــــة تمويــــل هــــذه  .ينوطــــول عمــــر المتقاعــــد ،تقاعــــدينمالديمغرافيــــة لمجمــــوع المــــوظفين ال

طــار منظومــة األمــم فــي إشــأن فــي هــذا الفــإن األمانــة العامــة ستواصــل متابعــة التطــورات الجاريــة  لتزامــات،اال
  المتحدة وسترفع تقريرا بذلك الى المجلس.

طلـــب نظـــام المعـــايير المحاســـبية الدوليـــة للقطـــاع العـــام أيضـــا أن تـــنعكس األصـــول الماديـــة وغيـــر الماديـــة ويت  ب)
للمنظمـــة فـــي الحســـابات. وهـــذا يعنـــي مـــن وجهـــة نظـــر حســـابية أن الحيـــازات مـــن األصـــول (الماديـــة أو غيـــر 

تــزال ضــرورية لشــراء  الماديــة) لــم تعــد تعتبــر كنفقــات فــي الحســابات. ومــن منظــور الميزانيــة، فــإن األمــوال ال
األصول، حتى ولو أن اإلنفاق قد تم توزيعه على عدة سنوات في البيانات المالية (عملية تعرف باالهتالك). 

، فــــإن النفقــــات ستتضــــمن انخفــــاض قيمــــة الملكيــــة والمنشــــآت والمعــــدات، ٢٠١٩-٢٠١٧وبالنســــبة لميزانيــــة 
 ١,٤المقّدر أن تبلـغ قيمـة االنـدثار/االهتالك حـوالي واعتمادات االيجار المالية، واألصول غير المادية. ومن 

د الرسـملة تمـويال بـالنظر ألن بنـو  االسـتهالك. وال يتطلـب ١مليون دوالر في كل سنة من سنوات الفترة الثالثية
  .، قد تم تمويلها عند الشراءالتي احُتسب عليها االستهالك

 ٢٠١٩-٢٠١٧تــي ال تحتــاج الــى تمويــل فــي ميزانيــات الفتــرة المصــروفات غيــر النقديــة الــوارد ذكرهــا أعــاله، الأمــا   -٥٠
  والنظر.حاطة الُمعّدة على سبيل اإل تقديرات اضافية للميزانياتبوصفها على الجمعية العمومية فُتعرض 

                                                                 
  يشمل هذا الرقم قيمة استهالك جميع األصول التي تملكها االيكاو بغض النظر عن مصدر التمويل.   ١
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  اإلطار العام االستراتيجي لإليكاو
تحقيق نظام طيران مدني عالمي مستدامالرؤية: 

للتحقق من مستويات االمتثال وتجري الدراسات والتحاليل وتقدم طلع بعمليات التدقيق : منظمة الطيران المدني الدولي هي المحفل العالمي للطيران المدني الدولي. وتقوم اإليكاو بإعداد السياسات والقواعد القياسية كما تضالمهمة
  المساعدة وتعمل علي بناء القدرات في مجال الطيران من خالل التعاون مع الدول األعضاء والجهات المعنية

  األهداف االستراتيجية

 استراتيجيات دعم التنفيذ

 حماية البيئة القتصادية للنقل الجويالتنمية ا  األمن والتسهيالت سعة وكفاءة المالحة الجوية السالمة

 الهيئات الرئاسية
  الجمعية العمومية والمجلسأمانة 
  المؤتمرات واألمن والخدمات خدمات

  العامة
 إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 إدارة الجمعية العمومية 
 خدمات اللغات 

  الخدمات المرتبطة بالبرامج
  

  المؤتمرات واألمن والخدمات العامةخدمات  
 إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
  العالقات  الخارجيةالخدمات القانونية و 
 توزيعالطباعة وال 
 خدمات الشراء والسفر 

  الخدمات المؤسسية
  

 إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات 
 ادارة الميزانية والشؤون المالية 
  من والخدمات العامةالمؤتمرات واألخدمات 
 األخالقيات 
 الموارد البشرية 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 العامةوالسياسة االستراتيجية  –١
سالمة الطيران والسالمة - ٢

  األرضية
التخطيط والدعم لألنشطة - ٣

  التنفيذية
  اإلشراف والتدقيق- ٤
 المكاتب اإلقليمية- ٥

  االستراتيجية والسياسة العامة- ١
  االستخدام األمثل للمجال الجوي- ٢
االستخدام األمثل للمطارات والبنى - ٣

  األساسية
  التخطيط والدعم لألنشطة التنفيذية- ٤
 المكاتب اإلقليمية- ٥

 السياسة العامةاالستراتيجية و  –١
  سياسة أمن الطيران- ٢
  الطيران تدقيق أمن- ٣
  دعم التنفيذ والتطوير - ٤
  التسهيالت- ٥
برنامج تحديد هوية - ٦

  /وثيقة السفر المقرؤة آلياً ينالمسافر 
 المكاتب اإلقليمية- ٧

 السياسة العامةاالستراتيجية و  –١
  بيانات وتحليالت الطيران- ٢
  اإلطار التنظيمي االقتصادي- ٣
  المساعدة الفنية- ٤
 المكاتب اإلقليمية- ٥

 السياسة العامةاالستراتيجية و  –١
  تغير المناخ- ٢
  القواعد البيئية- ٣
  المساعدة ودعم التنفيذ- ٤

 المكاتب اإلقليمية- ٥

 التوجيه

 مكتب الرئيس 
 ةالعام ةمكتب األمين 
 تقييم والمراجعة الداخليةال 
 مكتب التخطيط االستراتيجي والتنسيق 

 االتصاالت 

 التنظيم واإلدارة دعم البرامج
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  (تركت هذه الصفحة خالية عمدا)
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  سرد البرامج
  حسب

  األهداف االستراتيجية
  
  
  
  

  السالمة

  سعة شبكة المالحة الجوية وكفاءتها

  أمن الطيران والتسهيالت

  التنمية االقتصادية للنقل الجوي

  حماية البيئة
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السالمة

2017    12,010 1,625     1,864     1,687      1,200       1,328       1,424       1,825       22,962        

2018    12,312 1,616     1,883     1,709      1,185       1,325       1,410       1,740       23,181        

2019    12,737 1,678     1,935     1,794      1,233       1,369       1,442       1,820       24,008        

Total:   37,059 4,920     5,682     5,189      3,618       4,021       4,276       5,385       70,151        

سعة شبكة المالحة الجوية وكفاءتها

2017      6,304 1,536     950        1,439      744          1,132       1,237       1,286       14,627        

2018      6,841 1,528     980        1,465      736          1,131       1,225       1,211       15,116        

2019      6,741 1,587     998        1,539      766          1,167       1,251       1,271       15,320        

Total:   19,886 4,651     2,928     4,443      2,245       3,429       3,712       3,768       45,064        

أمن الطيران والتسهيالت

2017      5,613 540        570        229         294          588          368          570          8,773           

2018      5,745 537        575        236         290          584          365          546          8,878           

2019      5,922 558        592        249         302          605          373          571          9,173           

Total:   17,281 1,635     1,738     714         886          1,776       1,106       1,687       26,825        

التنمية االقتصادية للنقل الجوي

2017      2,548 44          96          115         37            31            47            194          3,112           

2018      2,604 44          98          116         37            32            64            186          3,181           

2019      2,878 46          101        122         38            33            83            195          3,494           

Total:      8,029 134        295        352         112          96            193          575          9,788           

حماية البيئة

2017      2,387 66          166        263         128          147          113          161          3,432           

2018      2,445 66          169        266         127          147          112          152          3,484           

2019      2,806 68          173        279         132          152          114          159          3,883           

Total:      7,638 201        508        808         387          446          339          472          10,798        

المجموع

201728,862   3,812     3,646     3,733      2,403       3,225       3,189       4,035       52,906        

201829,947   3,792     3,707     3,791      2,374       3,219       3,175       3,835       53,841        

201931,084   3,937     3,800     3,983      2,470       3,325       3,263       4,016       55,877        

Total:89,893   11,541   11,152   11,507    7,247       9,769       9,627       11,887     162,625      

أمريكا الجنوبية
أفريقيا الغربية 
المجموعوالوسطى

إجمالي التكلفة بآالف الدوالرات الكندية

الجدول 5:  الميزانية للفترة 2017‐2019 حسب الھدف االستراتيجي والمكتب اإلقليمي

الميزانية العادية ‐ االحتياجات المقدرة من الموارد

الهدف 
االستراتيجي

السنة
المقر 
الرئيسي

آسيا 
والمحيط 
الهادئ

أفريقيا 
الشرقية 
والجنوبية

أوروبا 
وشمال 
األطلنطي

الشرق 
األوسط

أمريكـا الشـمالية 

والوسطى 

ــاريبي والكـ



 السالمةالهدف االستراتيجي: 
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 السالمة
  

  تحسين سالمة الطيران المدني على الصعيد العالمي  الوصف
  

 معالجة على استباقي بشكل العمل يجب المقبلة، سنة ١٥ خالل الـ المتوقعة الجوية الحركة حجم مضاعفة ضوء في  األساس المنطقي
 من بعناية ودعمها في سع شبكة الطيران الكبير التوسع إدارة يضمن بما بالسالمة المتعلقة والناشئة الحالية المخاطر
 تركيز  يبقى أن البدّ  عليه، وبناء. األساسية البنى مستوى وعلى التنظيمية االستراتيجية التحسينات إدخال خالل
 توسيع على التشجيع مواصلة مع السالمة مجال في أولوياتها ومعالجة وتحديث ترتيب على منصّبا واألقاليم الدول
  .لديها الجوي النقل قطاع نطاق

 سالمة تخطيط من البد باستمرار، المنسقة العالمية الجوية المالحة لتحديث السالمة تحسين مواكبة ولضمان
 ويعزز والمستدام، اآلمن النمو أيضا ييّسر أن ذلك شأن ومن. والوطني واإلقليمي العالمي المستوى على الطيران
 الحكومية الطيران وكاالت وتتطلبها العالم عبر واالقتصادات المجتمعات تحقيقها تتوقع التي البيئية والريادة الكفاءة
  .الطيران وقطاع

 بالسالمة المتعلقة المخاطر مستوى من الحد في تسهم أن االستراتيجي الهدف بهذا المتعلقة النتائج تحقيق شأن ومن
  .العالمي الصعيد على المدني الطيران منظومة واستدامة كفاءة وتعزيز العالمي المستوى على

  األساسية األولوية
  

  الركب وراء بلد أي ترك عدم عالية الجودة؛ وتوقعات وتحليالت بيانات الطيران، لسالمة المستمر التحسين

  
تحسين سالمة الطيران: تعزيز قدرات الدول على إدارة المخاطر المرتبطة بأنشطة الطيران بحيث تبلغ   :١ النتيجة المنشودة رقم

  من األداء في مجال السالمة مقبوالً  ىمستو 
  )١٩رامج السالمة (أحكام الملحق رفع مستويات تنفيذ الدول األعضاء لب  :١رقم  ةالرئيسي لنتيجةا

 السالمة مراقبة لتدقيق العالمي البرنامج نتائج من المستمدة( السالمة إدارة أحكام تنفذ التي الدول عدد  مؤشر األداء الرئيسي:
  )االختالفات عن اإللكتروني اإلبالغ ونظام االمتثال، مدى مراجعة وقوائم البروتوكول، وأسئلة الجوية،

 سوى تحقق لم التي الدول سيما ال بمهامها، على االضطالع الدول قدرات تعزيز: التنظيمية القدرات تعزيز  :٢ نشودة رقمالنتيجة الم
  العالمية للقواعد الفعال التنفيذ من منخفضة مستويات

  األعضاء الدول بين فيما السالمة لمراقبة الفعالة النظم تنفيذ  :٢رقم  ةالرئيسي النتيجة
 الخاصة )CEs( الحاسمة للعناصر )EI( الفعال التنفيذ من %٦٠ من أعلى نسبة تحقق التي الدول عدد  رئيسي:مؤشر األداء ال

 وأسئلة الجوية، السالمة مراقبة لتدقيق العالمي البرنامج نتائج من المستمدة( الدول في السالمة مراقبة بنظم
  )االختالفات عن كترونياإلل اإلبالغ ونظام االمتثال، مدى مراجعة وقوائم البروتوكول،

تحسين مستوى البيانات والتحليالت والتنبؤات: تعزيز قدرة الدول على استخدام وتحليل وتبادل البيانات   :١١النتيجة المنشودة رقم 
المتعلقة بالطيران من أجل اتخاذ قرارات مدروسة وتحسين األداء التشغيلي وقياس الجوانب المختلفة لتنمية 

  والتنبؤ بها قدر اإلمكانالطيران المدني، 
  تحسين نوعية وكمية البيانات المتعلقة بالطيران وتحليلها، بما في ذلك تبادل التنبؤات واألدوات مع الدول  :١١النتيجة الرئيسية رقم 

  عدد التحليالت التي تستخدم البيانات والتحليالت والتنبؤات الصادرة عن اإليكاو   مؤشر األداء الرئيسي:
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 تنفيذ أجل من نموا البلدان وأقل النامية البلدان خاص بوجه الدول قدرات تعزيز: القدرات تنمية عملية تعزيز  :١٢نشودة رقم النتيجة الم
  الجوي الربط ُسبل وتحسين العالمية والسياسات القواعد

  الركب وراء بلد أي ترك في إطار حملة عدم اإليكاو مبادرات تنفيذ  :١٢النتيجة الرئيسية رقم 
 واألمن السالمة مجالي في البارزة الشواغل وعدد الطيران؛ وأمن سالمة مراقبة لنظم الفعال التنفيذ معدالت  األداء الرئيسي: مؤشر

  بعد ُتعالج لم التي
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تخصصية

(IP) 
خدمات 
عامة 

استشاريون/مصا
در خارجية

أخرىاجتماعاتسفر
مكتب التدريب 
العالمي على 
الطيران

التكاليف غير 
المباشرة

1- االستراتيجية والسياسة العامة

20177.504.251,872           136              96              ‐              10              1,788          3,903             

20187.504.251,920           140              99              ‐              11              1,854          4,022             

20197.504.251,996           144              101            ‐              11              1,961          4,212             

Total:12,138           

2- سالمة الطيران والسالمة األرضية

201719.009.504,650           72                48              ‐              ‐             4,033          8,803             

201819.009.504,750           74                49              ‐              ‐             4,166          9,038             

201919.009.504,951           76                51              ‐              ‐             4,422          9,499             

Total:27,340           

3- التخطيط والدعم لألنشطة التنفيذية

20173.000.00650              72                96              4                 96              95            856             1,869             

20183.000.00662              74                99              38               98              96            912             1,980             

20193.000.00689              76                101            4                 101            100          933             2,003             

Total:5,852             

4- اإلشراف والتدقيق

201711.0010.003,091           72                950            ‐              ‐             3,477          7,590             

201811.0010.003,156           74                974            ‐              ‐             3,593          7,796             

201911.0010.003,264           76                998            ‐              ‐             3,778          8,116             

Total:23,502           

5- المكاتب اإلقليمية

201744.7432.849,253           40                497            224             938            9,261          20,213           

201844.7032.849,198           43                524            235             869            9,292          20,161           

201944.6632.849,564           47                541            243             876            9,815          21,086           

Total:61,460           

إجمالي جميع البرامج

201785.2456.5919,517         391              1,687        229             1,044         95            19,416        42,378           

201885.2056.5919,686         404              1,744        273             978            96            19,817        42,998           

201985.1656.5920,464         417              1,791        247             987            100          20,909        44,916           

      5,222           1,213         59,667إجمالي السنوات الثالث:  749             3,009         291          60,142        130,293        

  70,151إجمالي التكاليف  

النتائج المنشودة
التحسين المستمر لسالمة الطيران

      17,121- تحسين سالمة الطيران  7,172          7,447         21,740    

      29,260- تعزيز القدرات التنظيمية  9,374          9,701         28,335    

جودة البيانات والتحليالت والتنبؤات
          11900- تحسين مستوى البيانات والتحليالت والتنبؤات:  921             958            2,779      

عدم ترك أي بلد وراء الركب
      125,681- تعزيز عملية تنمية القدرات  5,714          5,902         17,297    

    22,962المجموع:  23,181       24,008      70,151    

TOTAL

السالمة
الميزانية العادية - االحتياجات من الموارد

السنةالبرنامج

موارد غير الوظائفموارد الوظائف
إجمالي التكلفة 

بآالف الدوالرات 
الكندية

إجمالي التكلفة سنوات عمل
بآالف الدوالرات 

الكندية

إجمالي التكلفة بآالف الدوالرات الكندية

األولويات األساسية
201720182019
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  : االستراتيجية والسياسة العامة١البرنامج 

النتيجة الرئيسية 
مؤشر األداء   الناتج  المشروع/النشاط الرئيسي  الرقم  رقم

  ي/الغايةالرئيس
١  SAF.1.1 

 
وضع الخطة العالمية للسالمة الجوية 

  واإلشراف على تنفيذها وتحديثها
إقرار الخطة العالمية   )GASP(تنقيح الخطة العالمية للسالمة الجوية 

 )٢٠١٩للسالمة الجوية (
الجمعية من جانب 
  العمومية

١  SAF.1.2 

 
إدارة االستجابة السريعة والمنسقة 

ئ والحاالت األخرى لألزمات والطوار 
التي تتطلب تقديم مساعدة عاجلة 

للدول، وٕادارة وتنسيق الجهود المبذولة 
عدم ترك أي بلد حملة لتحقيق أهداف 

في إطار الهدف وراء الركب 
  االستراتيجي الخاص بالسالمة

خطط (تفاعلية/استباقية) لالستجابة لألزمات؛ 
وضع و وتقديم مساعدات عاجلة منسقة للدول؛ 

لطوارئ؛ وتقييم اإلجراءات خطط ل
التصحيحية؛ ووضع خطط لمعالجة الشواغل 

  البارزة في مجال السالمة

 االستجابة المبدئية
ساعة في  ٤٨في غضون 

 ٪ من الحاالت؛٩٩
 والنجاح في حل
٪ من ٩٠المشكالت (في 

  الحاالت)

١١  SAF.1.3 

 
مراجعة مستويات السالمة واالستجابة 

  للمسائل األكثر إلحاحاً 
 الملّحة والمسائل السالمة مستويات راضاستع

  السالمة عن السنوي التقرير في المنشورة
نشر التقرير في الربع 

 ٢٠١٧األول من 
  ٢٠١٩و ٢٠١٨و

 ١١و ٢و ١
  ١٢و

SAF.1.4 

  
 ولجان والمجلس العمومية الجمعية دعم

  الخبراء ومجموعات المجلس
 دور وتولي الرئاسية؛ للهيئات المطلوبة الوثائق
 على والتعديالت الرئاسية؛ لهيئاتا أمانة

  الجوية المالحة خدمات وٕاجراءات المالحق

 عمل ورقة ١٠٠ إصدار
 من٪ ٩٠ سنويًا؛

 على الردود( اإلجراءات
 التي) المجلس قرارات
  .سنوياً  تنفيذها ينبغي

١٢  SAF.1.5 

 
التعاون مع الجهات المعنية من أجل 

 المخصصةالموارد  التنسيق بين
  السالمةتركة في مجال التحديات المشو 

اتفاقات بحلول عام  ٥قد عَ   اتفاقات مع الجهات المعنية
٢٠١٩  

١١  SAF.1.6 

 
تبادل المعلومات الخاصة بالسالمة مع 

 مختلفةالدول ومع منظمات دولية 
  للتمّكن من تقييم المخاطر

م جهات (تقدّ  ٥مشاركة   البيانات والمعلومات الخاصة بالسالمة
 البيانات) بحلول عام

٢٠١٩  
١  SAF.1.7 

 
إعداد وتنفيذ نهج استباقي قائم على 
تقييم المخاطر إلدارة السالمة على 

  الصعيد العالمي

 الدول؛ السالمة في عن الموجزة التقارير
 مستوى لتحليل تيسيراً  للدول الموجهة األدوات
 المتكامل النظام تحليل قدرات( لديها السالمة
 ؛)عنها واإلبالغ السالمة اتجاهات لتحليل
 عن المعلومات لتحديث السالمة أدوات

 عن اإللكتروني اإلبالغ نظام مثال( السالمة
 الجوي، المشغل شهادة وسجل االختالفات،
  )المواقع ومحددات ومؤشرات

 للدول موجزا تقريراً  ١٩١
 حسب السالمة عن

 جديدة؛ مرفقات ٥/الطلب
 المرتبطة الدول من٪ ٨٠

 عام بحلول باألدوات
  في البيانات نشر ؛٢٠١٩
 أو سنوية( المناسب الوقت
 نوعية حسب فصلية
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 من٪ ٥٠ وٕاتاحة) الوثائق
 إلكترون نسق في البيانات
  ٢٠١٩ عام بحلول

 SAF.1.8  ٢و ١

  
وضع اإليكاو وتنفيذها سياسات وأحكام 

لتقليل المخاطر التي تهدد أمن 
  المعلومات االلكترونية

تيجية االتفاق على االسترا  عالمية قواعد وسياسات
 )٢٠١٨(بحلول عام 

١٢  SAF.1.9 

 
اإلسهام في تنفيذ استراتيجية تعبئة 

  الموارد
 ووضع المحتملة المانحة الجهات تحديد

 المنح أو/و األموال لتقديم محددة مشروعات
  الدول إلى الفنية المساعدة لتوفير الطوعية

مراجعة خطة المشروع في 
  الفصل األول من كل عام
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  مة الطيران والسالمة األرضيةسال  :٢ البرنامج
النتيجة 
  مؤشر األداء الرئيسي/الغاية  الناتج  المشروع/النشاط الرئيسي  الرقم  الرئيسية رقم

 SAF.2.1  ٢و ١

 
إجراءات  إزاءالنهج التنظيمي  تنسيق

جهات التشغيل الموافقة على 
  )ANIWP: ROI‐02(واالعتراف بها 

قواعد وسياسات عالمية/ مواد إرشادية/ 
  قات عملحل

 حلقة/واحد دليل/تعديالت ٤
  المدربين لتدريب واحدة عمل

 SAF.2.2  ٢و ١

  
تحسين مستوى األداء في مجال 

السالمة داخل المطارات وفي 
  (ANIWP:ROI‐04)محيطها 

قواعد وسياسات عالمية/ مواد إرشادية/ 
  حلقات عمل

 حلقة /واحد دليل /تعديالً  ١٢
  المدربين لتدريب واحدة عمل

 SAF.2.3  ٢و ١

  
استيعاب الطائرات الموجهة تيسير 

غير المجال الجوي  عن بعد في
   المعزول

(ANIWP:ROI‐07) 

قواعد وسياسات عالمية/ مواد إرشادية/ 
  حلقات عمل

 حلقتا /واحد دليل /تعديالً  ٣٠
  المدربين لتدريب عمل

 SAF.2.4  ٢و ١

  
تحسين مستوى األداء في مجال 

السالمة أثناء رحالت الطيران 
(ANIWP:ROI‐10)  

قواعد وسياسات عالمية/ مواد إرشادية/ 
  حلقات عمل

 حلقة /واحد دليل /تعديالت ٤
  المدربين لتدريب واحدة عمل

 SAF.2.5  ٢و ١

  
  البشرياألداء 

(ANIWP:ENB‐HF) 
قواعد وسياسات عالمية/ مواد إرشادية/ 

  حلقات عمل
 حلقتا /واحد دليل /تعديالت ٤

  المدربين لتدريب عمل
 SAF.2.6  ٢و ١

  
وضع قواعد وسياسات عالمية/ مواد  (ANIWP:ENB-SM)إدارة السالمة 

  إرشادية/ تنظيم حلقات عمل
  ٣/أدلة  ٨/تعديالت ١٠

  المدربين لتدريب عمل حلقات
 SAF.2.7  ٢و ١

 
 القياسية القواعد وتقديم وضع

 لمعالجة العالمية والتوصيات
 سالمة يخص الشواغل البارزة فيما

 الحوادث، في قيقوالتح الشحن،
 وطب واإلنقاذ، البحث وعمليات
 من وغيرها العاملين وٕاجازة الطيران،
  .المجاالت

/ إرشادية مواد/ عالمية وسياسات قواعد
  عمل حلقات

 حلقات  ٤/أدلة ٨ /تعديال ١٤
  المدربين لتدريب عمل

 SAF.2.8  ١١و ٢و ١

 
ع الرحالت العالمية والمخاطر تتبّ 

  اتعالتي تطرحها مناطق النزا
قواعد وسياسات عالمية/ مواد إرشادية/ 

  حلقات عمل
 حلقة /واحد دليل /واحد تعديل
  المدربين لتدريب واحدة عمل
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  يةالتنفيذلألنشطة التخطيط والدعم   :٣ البرنامج
النتيجة الرئيسية 

مؤشر األداء   الناتج  المشروع/النشاط الرئيسي  الرقم  رقم
  الرئيسي/الغاية

المكاتب اإلقليمية لإليكاو في تقديم دعم  SAF.3.1  ١٢و ٢
 المساعدة للدول من أجل تحسين

وضع وتنفيذ خطط  بما يشملالسالمة 
  لمساعدة الفنيةاعمل ومشروعات ال

 مستوى لتحسين العمل خطط تنفيذ
 الفنية المساعدة مشروعات السالمة؛
 السالمة؛ تحسين بعمليات المرتبطة
 لموظفي الموجه المتكرر التدريب

 المكاتب في التخصصيةالفئة 
  اإلقليمية

خطط عمل لجميع الدول 
التي تحقق نسبة أقل من 

% من التنفيذ الفعال ٤٠
 للعناصر الحاسمة بحلول

تحديد  ؛٢٠١٩ عام
مشاريع المساعدة الفنية 
لكل الدول ذات األولوية 
في إقليم آسيا والمحيط 

الهادئ بحلول عام 
 ٤٠ ؛ تدريب٢٠١٩
 عام بحلول إقليمي موظف
٢٠١٩  

٢  SAF.3.2  مع السالمة مجموعات أعمال تنسيق 
 وتقديم العالمية واألولويات االستراتيجيات

 المجموعات إلى فنية خبرة من يلزم ما
 ،RASGs الجوية للسالمة اإلقليمية

 للسالمة التعاونية التنمية ومشروعات
 الطائرات صالحية واستمرار التشغيلية
 ميةاإلقلي والمنظمات ،COSCAPs للطيران
 AFI وخطة ،ROOs الجوية السالمة لمراقبة
 متعلقة أخرى إقليمية ومشروعات وبرامج

  .بالسالمة

 األنشطة إلى المقدم المباشر الدعم
 اإلقليمية؛ المبادرات إطار في

 المنسقة اإلقليمية والمشاريع البرامج
  العالمية الخطط مع

االستجابة لكل الطلبات 
  الواردة للحصول على دعم

١٢  SAF.3.3   تنسيق شؤون شراكة اإليكاو من أجل
المساعدة على تنفيذ إجراءات سالمة 

 ASIAP الطيران

 الشركاء عدد وزيادة المستوى تعزيز
 ؛ASIAP شركاء مع التعاون في

 من الممولة المشاريع وتقييم وتطوير
 SAFE للسالمة اإليكاو صندوق

أعضاء من إقليم آسيا  ٥
بحلول والمحيط الهادئ 

 ١٠؛ تمويل ٢٠١٩عام 
مشاريع جديدة من 

 SAFEصندوق 

٢  SAF.3.4  اإليكاو لمشروعات الفني التطوير دعم 
  وتنفيذها الفني للتعاون

االستجابة لكل الطلبات   الفني التعاون مشروعات دعم
  الواردة للحصول على دعم

١٢  SAF.3.5   تنسيق برنامج الجيل القادم من المهنيين
 (NGAP)العاملين في مجال الطيران 

تنسيق عمل برنامج اإليكاو لسالمة و 
  المدارج

 الخاصة االستراتيجيات بشأن اتفاق
 الجيل برنامج أولويات بمعالجة
 في العاملين المهنيين من القادم
 وتقييم ؛)NGAP( الطيران مجال
 اإليكاو لبرنامج المحرز التقدم
 بشأن واتفاق المدارج لسالمة

  المقبلة الخطوات

ل دمج خطوات خطة تشغي
 من القادم الجيل برنامج
 في العاملين المهنيين
بحلول عام  الطيران مجال
٢٠١٩  
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١٢  SAF.3.6   تنسيق عملية إعداد وتحديث مجموعة
 أدوات التنفيذ الخاصة بالسالمة

اإلبالغ بشأن نتائج أداء   أدوات للتنفيذ اتمجموع
االستطالع المطلوب لدى 

بحلول عام  يكاواإل
٢٠١٩  

 ١٢و ٢
  

SAF.3.7 نسيق ومتابعة عمل مجلس استعراض ت
  )(MARBالرصد والمساعدة 

 ينبغي التي اإلجراءات بشأن اتفاق
 المتعلقة الشواغل لمعالجة اتخاذها
مجلس  يستعرضها التي بالسالمة

استعراض الرصد والمساعدة 
(MARB)مجلس استعراض  تقرير ؛

   الرصد والمساعدة

تقارير  ٣اجتماعات و ١٠
بحلول عام للمجلس 
٢٠١٩  
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  اإلشراف والتدقيق  :٤ البرنامج
  

النتيجة 
  مؤشر األداء الرئيسي/الغاية  الناتج  المشروع/النشاط الرئيسي  الرقم  الرئيسية رقم

٢  SAF.4.1  رصد تنفيذ الدول األعضاء للبرنامج العالمي
لتدقيق مراقبة السالمة الجوية من خالل نهج 

  )CMA(الرصد المستمر 

ية تقييم خطط العمل التصحيح
عند إحراز نسبة تقّدم تتعدى 

٧٥٪  

٩٠٪  

٢  SAF.4.2   إدارة عمليات التدقيق في البرنامج العالمي
لتحديد  )USOAP(لتدقيق مراقبة السالمة الجوية 

مستوى تنفيذ الدول الفعلي للقواعد والتوصيات 
 التدقيقوللعناصر الحاسمة في نظام  الدولية

  على السالمة 

عمليات التدقيق في إطار 
برنامج العالمي لتدقيق مراقبة ال

السالمة الجوية عن طريق نهج 
  الرصد المستمر

)USQOP CMA(  

  كل عام ١٠

التابعة  ) ICVM(إدارة بعثات التحقق المنسقة   SAF.4.3  ١٢و ١
لإليكاو وتنفيذ أنشطة تحقق ميدانية للتأّكد من 

  التقدم الذي تحرزه الدول

  عام بعثة كل ١٥  إجراء بعثات التحقق المنسقة

٢  SAF.4.4   للتأّكد  يكاولإلإدارة أنشطة تحقق منسقة خارجية
  من التقدم الذي تحرزه الدول 

  نشاطًا كل عام ١٥  تنفيذ أنشطة تحقق ميدانية 

١٢  SAF.4.5   بالشواغل البارزة في إدارة األنشطة ذات الصلة
  )SSCs( مجال السالمة

تقييم اإلجراءات التصحيحية ذات 
بارزة في الصلة بالشواغل ال

مجال السالمة في حالة عدم 
  اإلبالغ عن إحراز تقدم

١٠٠٪  

٢  SAF.4.6   بناء قدرات الدول على االضطالع بمسؤوليات
  اإلشراف من خالل تنظيم ندوات 

  ندوتان كل عام  ندوات

٢  SAF.4.7   في  األعضاءاالحتفاظ بثقة الجمهور والدول
  نواتج البرنامج عن طريق الحفاظ على 

 ISOنظمة الدولية لتوحيد المقاييسشهادة الم
لضمان االلتزام بمبادئ البرنامج، ومن  9001

خالل تطبيق قواعد ثابتة وموضوعية ومنهجية 
  لتنفيذ أنشطة نهج الرصد المستمر

  ؛ISO 9001الحفاظ على شهادة 
ٕاحراز نسبة مرضية في و 

استبيانات الدول التي تتضمن 
مردود أنشطة نهج الرصد 

  المستمر

  على شهادةالحفاظ 
ISO 9001  وتحقيق نسبة
  ٪٨٥رضا تبلغ 
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  المكاتب اإلقليمية :٥ البرنامج
 

النتيجة الرئيسية 
 رقم

المكتب 
  مؤشر األداء الرئيسي/الغاية الناتج المشروع/النشاط الرئيسي اإلقليمي

 .SAF ٢و ١
APAC.1 

تنفيذ السياسات واألحكام  فيمساعدة الدول 
في  اسمةالحمن أجل معالجة المسائل 

مجال السالمة التي تتعلق بإدارة السالمة 
 والبحث واإلنقاذ ومجاالت أخرى

تشكيل فريق خبراء معني بخدمات 
تقديم المساعدة و البحث واإلنقاذ؛ 

حلقات  لدول وعقد حلقات عمل/ل
دراسية تتناول متطلبات خدمات 
البحث واإلنقاذ من خالل حلقات 
عمل إقليمية بالتنسيق مع األقاليم 

تحسين التنفيذ الفعال و لمجاورة؛ ا
اإلقليمي في مجال العنصر الحاسم 

٣ )CE‐3( ؛ وزيادة مستوى تنفيذ
السالمة ونظام المتعلقة بسياسة ال

  )SMS(إدارة السالمة 

تشكيل فريق خبراء معني 
بخدمات البحث واإلنقاذ في 
إقليم آسيا والمحيط الهادئ؛ 

وعقد حلقة عمل إقليمية بشأن 
واإلنقاذ؛ خدمات البحث 

الحفاظ على المستويات و 
لنسبة ل )٢٠٠٥الحالية (لعام 

لدول التي لديها من االمئوية 
فعالة وعملية في منظمة 
خدمات البحث مجال 

جميع الدول  نفيذواإلنقاذ؛ وت
نظام إدارة السالمة بنسبة ل

بحلول  ٪٢٠و ١٠تتراوح بين 
  ٢٠١٩عام 

  .SAF ١٢و ٢و ١
APAC.2 

 قياسه بحسبو التقدم  مستوى تحسين
األولويات اإلقليمية في مجال السالمة من 

خالل الخطط اإلقليمية والمجموعات 
 (RASGs)اإلقليمية للسالمة الجوية 

تحديد حاالت التأخير المبادرة إلى 
أولويات السالمة المتفق  في تنفيذ

عليها من خالل المجموعة اإلقليمية 
  للسالمة الجوية

 

في  األداء رصد مواصلة
 التقارير/السالمةمجال 
 وتنفيذ السالمة؛ عن السنوية

 الردود( اإلجراءات من٪ ٥٠
 المجموعة قرارات على

) الجوية للسالمة اإلقليمية
   سنويًا؛ تنفيذها يتعين التي

٢و ١  SAF.  
APAC.3 

 تنفيذ السياسات واألحكام فيمساعدة الدول 
من أجل تحسين أداء السالمة أثناء 

وتحسين أداء   (ANIWP :ROI‐10)الطيران
  السالمة في المطارات وبالقرب منها

(ANIWP:ROI‐04) 

تقديم المساعدة للدول من خالل عقد 
حلقات عمل/حلقات دراسية استنادًا 

إلى القواعد والتوصيات الدولية 
 لإليكاو وموادها اإلرشادية المتاحة

عقد حلقة عمل واحدة؛ ونجاح 
من الخبراء  ٢٠إلى  ١٠

 في ركةالحكوميين في المشا
 حلقات العمل

١٢و ٢و ١  SAF.  
APAC.4 

رصد الدول األعضاء من خالل نهج 
الرصد المستمّر في إطار البرنامج العالمي 
لتدقيق مراقبة الطيران ومساعدة الدول في 
إعداد خطط عمل مكّيفة مع االحتياجات 

للتصدي للمخاطر. بناء قدرات الدول على 
ل أداء مسؤوليات مراقبة السالمة من خال

 عقد حلقات دراسية وحلقات عمل

تقييم خطط اإلجراءات التصحيحية 
  بالتنسيق مع فرع الرصد

والمراقبة/ إدارة المالحة الجوية عند 
 استيفاء الشروط المسبقة (تحقيق

. ٪)٧٥ نسبة تتجاوز تقدم نسبة
المشاركة في بعثات التحقق المنّسقة 

  التابعة لإليكاو. عقد حلقات
 عمل/ حلقات دراسية

من خطط  ٪٤٠تقييم 
اإلجراءات التصحيحية لدى 

الدول؛ والحفاظ على 
المستويات الحالية (لعام 

) في معدل التنفيذ ٢٠١٥
الفعال العام في دول آسيا 

والمحيط الهادئ الذي يتجاوز 
  ٪٦٠نسبة 

١٢و ٢و ١  SAF.  
APAC.5 

االستجابة بصورة أولية لنسبة االستجابة لألزمات في الوقت دعم االستجابة السريعة والمنسقة لألزمات 
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تي تتطّلب والطوارئ والحاالت األخرى ال
تقديم مساعدة عاجلة للدول ودعم الجهود 

المبذولة لتحقيق أهداف حملة عدم ترك أي 
بلد وراء الركب في إطار الهدف المتعلق 

 بالسالمة.

المناسب؛ وتنسيق المساعدة المقّدمة 
للدول؛ وخطط الطوارئ؛ وتقييم 
خطط اإلجراءات التصحيحية 

واغل البارزة في مجال لمعالجة الش
 السالمة

من األزمات في  ٪٩٩
ساعة؛ والنجاح  ٢٤غضون 

في حل المسألة المطروحة 
 من الوقت)٪ ٩٠(
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 إقليم أفريقيا الشرقية والجنوبية

 

النتيجة الرئيسية 
 رقم

المكتب 
 سي/الغايةمؤشر األداء الرئي الناتج المشروع/النشاط الرئيسي اإلقليمي

٢و ١  SAF. 
ESAF.1 

تنفيذ  فيمساعدة الدول 
السياسات واألحكام المتعلقة 

 بالبحث واإلنقاذ

 تشكيل فريق خبراء معني بخدمات
لدول لالمساعدة  تقديمو ؛ البحث واإلنقاذ

وعقد حلقات عمل/حلقات دراسية 
تتناول متطلبات خدمات البحث واإلنقاذ 

يق من خالل حلقات عمل إقليمية بالتنس
فريقيا أمع األقاليم المجاورة؛ (إقليم 

الغربية والوسطى وٕاقليم آسيا والمحيط 
  الهادئ وٕاقليم الشرق األوسط)

تشكيل فريق خبراء معني بخدمات 
البحث واإلنقاذ في إقليم أفريقيا والمحيط 

واحدة الهندي؛ وعقد حلقة عمل إقليمية 
أن تكون بشأن خدمات البحث واإلنقاذ؛ و 

الدول منظمة فعالة ٪ من ٤٠لدى 
خدمات البحث واإلنقاذ  مجال وعملية في

 ٢٠١٩بحلول نهاية عام 

١٢و ٢و ١  SAF. 
ESAF.2 

 وقياسه التقدم مستوى تحسين
 في اإلقليمية األولويات بحسب
 خالل من السالمة مجال
 والمجموعات اإلقليمية الخطط
 الجوية للسالمة اإلقليمية
(RASGs) 

داف أبوجا تنفيذ أه فيمساعدة الدول 
لسالمة من خالل برنامج عمل الخطة ل

التنفيذية اإلقليمية الشاملة للسالمة 
الجوية في أفريقيا وأنشطة المجموعة 

 أفريقيا –اإلقليمية للسالمة الجوية 

٪ من ٧٠إلى  ٦٠تنفيذ الدول لنسبة 
لسالمة بحلول ديسمبر لأهداف أبوجا 

٪ من اإلجراءات ٥٠؛ وتنفيذ ٢٠١٧
رارات المجموعة اإلقليمية (الردود على ق

للسالمة الجوية) التي يتعين تنفيذها 
 سنوياً 

٢و ١  SAF. 
ESAF.3 

تنفيذ  فيمساعدة الدول 
السياسات واألحكام من أجل 

تحسين أداء السالمة أثناء 
 (ANIWP :ROI‐10)الطيران 

وتحسين أداء السالمة في 
 المطارات وبالقرب منها 

(ANIWP:ROI‐04)  وتيسير
طائرات الموجهة عن ال دخول

بعد إلى المجال الجوي غير 
  المخصص

(ANIWP :ROI‐07) 

لدول من خالل عقد لتقديم المساعدة 
حلقات دراسية تتناول  حلقات عمل/

أداء السالمة أثناء الطيران؛ ومساعدة 
الدول على تشكيل أفرقة لسالمة 

إعداد  فيالمدارج؛ ومساعدة الدول 
من إطار تنظيمي وٕاجراءات تنظيمية 

خالل عقد حلقات عمل/حلقات دراسية 
 بشأن الطائرات الموجهة عن بعد

وجود أفرقة للسالمة التشغيلية للمدارج 
٪ من المطارات الدولية؛ وعقد ٦٠في 

أو حلقتي عمل؛ واحدة حلقة عمل 
 الخبراءمن  ٣٠إلى  ٢٠ونجاح 

حلقات  في المشاركةفي  الحكوميين
 العمل

١٢و ٢و ١  SAF. 
ESAF.4 

ول األعضاء من رصد الد
خالل نهج الرصد المستمّر في 
إطار البرنامج العالمي لتدقيق 
مراقبة الطيران ومساعدة الدول 
على إعداد خطط عمل مكّيفة 

مع االحتياجات للتصدي 
للمخاطر. بناء قدرات الدول 
على أداء مسؤوليات مراقبة 

ءات التصحيحية تقييم خطط اإلجرا
بالتنسيق مع فرع الرصد والمراقبة/ إدارة 

المالحة الجوية عند استيفاء الشروط 
نسبة تقدم تتجاوز  نسبة المسبقة (تحقيق

٪). المشاركة في بعثات التحقق ٧٥
المنّسقة التابعة لإليكاو. عقد حلقات 

 عمل/ حلقات دراسية

٪ من خطط اإلجراءات ١٠تقييم 
وتحسين  كل عاملدى الدول  التصحيحية

 معدل التنفيذ الفعال على مستوى اإلقليم
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السالمة من خالل عقد حلقات 
 دراسية وحلقات عمل

١٢و ٢و ١  SAF. 
ESAF.5 

 السريعة االستجابة دعم
 والطوارئ لألزمات والمنسقة
 تتطّلب التي األخرى والحاالت

 للدول عاجلة مساعدة تقديم
 لتحقيق المبذولة الجهود ودعم
 بلد أي ترك عدم حملة أهداف
 الهدف إطار في الركب وراء
 بالسالمة متعلقال

االستجابة لألزمات في الوقت 
المناسب؛ وتنسيق المساعدة المقّدمة 

لدول؛ وخطط الطوارئ؛ وتقييم خطط ل
اإلجراءات التصحيحية لمعالجة 

 الشواغل البارزة في مجال السالمة

٪ من ٩٩االستجابة بصورة أولية لنسبة 
ساعة؛ والنجاح  ٢٤األزمات في غضون 

٪ من ٩٠(حة المطرو في حل المسألة 
 الوقت)

  
 إقليم أوروبا وشمال األطلنطي

  
النتيجة 
 مؤشر األداء الرئيسي/الغاية الناتج المشروع/النشاط الرئيسي المكتب اإلقليمي الرئيسية رقم

مساعدة الدول في تنفيذ السياسات SAF. EURNAT.1 ٢و ١
واألحكام من أجل معالجة المسائل 
الحاسمة في مجال السالمة التي 

علق باألداء البشري والبحث واإلنقاذ تت
 ومجاالت أخرى

تحسين التنفيذ الفعال في مجال خدمات 
تحسين التنفيذ الفعال ؛ و البحث واإلنقاذ

 ٣اإلقليمي في مجال العنصر الحاسم 
)CE‐3( 

٪ من التنفيذ ٦٠تحقيق نسبة 
الفعال في مجال خدمات 

البحث واإلنقاذ بحلول عام 
٪ ٥٠حقيق نسبة ت؛ و ٢٠١٩

ن التنفيذ الفعال اإلقليمي في م
 ٣مجال العنصر الحاسم 

 ٢٠١٩بحلول عام 
تحسين مستوى التقدم وقياسه بحسب SAF. EURNAT.2 ١٢و ٢و ١

األولويات اإلقليمية في مجال السالمة 
من خالل الخطط اإلقليمية 

والمجموعات اإلقليمية للسالمة 
  (RASGs)  الجوية

ر في المبادرة إلى تحديد حاالت التأخي
تنفيذ أولويات السالمة المتفق عليها من 

خالل المجموعة اإلقليمية للسالمة الجوية 
 االستراتيجي التخطيطألوروبا ومجموعة 
 للشمال األطلنطي

مواصلة رصد األداء في 
التقارير  مجال السالمة/

السنوية عن السالمة؛ وتنفيذ 
٪ من اإلجراءات (الردود ٥٠

على قرارات المجموعة 
مية للسالمة الجوية) التي اإلقلي

 يتعين تنفيذها سنوياً 
رصد الدول األعضاء من خالل نهج SAF. EURNAT.3 ٢و ١

الرصد المستمّر في إطار البرنامج 
العالمي لتدقيق مراقبة الطيران 

ومساعدة الدول في إعداد خطط عمل 
مكّيفة مع االحتياجات للتصدي 

 للمخاطر

تقييم خطط اإلجراءات التصحيحية 
  التنسيق مع فرع الرصدب

والمراقبة/ إدارة المالحة الجوية عند 
استيفاء الشروط المسبقة (تحقيق نسبة 

٪). المشاركة في ٧٥تقدم تتجاوز نسبة 
 بعثات التحقق المنّسقة التابعة لإليكاو

٪ من خطط ٥٠تقييم 
اإلجراءات التصحيحية لدى 
الدو، وتحسين التنفيذ الفعال 

 على مستوى اإلقليم

دعم االستجابة السريعة والمنسقة SAF. EURNAT.4 ١٢و ٢و ١
لألزمات والطوارئ والحاالت األخرى 

التي تتطّلب تقديم مساعدة عاجلة 
للدول ودعم الجهود المبذولة لتحقيق 

االستجابة لألزمات في الوقت المناسب؛ 
سيق المساعدة المقّدمة للدول؛ وخطط وتن

الطوارئ؛ وتقييم خطط اإلجراءات 
التصحيحية لمعالجة الشواغل البارزة في 

االستجابة بصورة أولية لنسبة 
٪ من األزمات في ٩٩

ساعة؛ والنجاح  ٢٤غضون 
في حل المسألة المطروحة 
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أهداف حملة عدم ترك أي بلد وراء 
الركب في إطار الهدف المتعلق 

 بالسالمة

 ٪ من الوقت)٩٠( مجال السالمة

مة في المطارات تحسين أداء السالSAF. EURNAT.5 ٢و ١
 (ANIWP :ROI‐04) وبالقرب منها 

تنظيم أفرقة لسالمة المدارج يمكن إيفادها 
على وجه السرعة لمساعدة أفرقة سالمة 

 المدارج وتنفيذ برنامج سالمة المدارج

 في العام ١

  
 إقليم الشرق األوسط

  
النتيجة 
  الرئيسية رقم

المكتب 
  مؤشر األداء الرئيسي/الغاية  الناتج  المشروع/النشاط الرئيسي  اإلقليمي

 تنفيذ في الدول مساعدة  SAF.MID.1  ٢و ١
 لمعالجة وأحكام سياسات

الحاسمة المتعلقة  قضاياال
 إدارة فيما يخص السالمةب

 واإلنقاذ والبحث السالمة
  المجاالت األخرىو 

 ؛للبحث واإلنقاذ خبراء فريقتشكيل 
أحكام البحث  تنفيذ في الدول مساعدة
 مشتركة/ إقليمية عمل قاتحل واإلنقاذ؛

 المناطق مع بالتنسيق ليماقاأل بين
 زيادةو  االقتضاء؛ حسب المجاورة،
 وفقاً  السالمة إدارةأحكام  تنفيذ مستوى

السالمة الخاصة بمنطقة  الستراتيجية
للخطة العالمية و  الشرق األوسط

  للسالمة الجوية 

في  واإلنقاذ للبحث خبراءتشكيل فريق 
ين بعثت؛ وٕارسال سطاألو  الشرق منطقة
البحث  أحكام تنفيذ على مساعدةلل اثنتين

تنظيم حلقة  ؛٢٠١٩ عام بحلولواإلنقاذ 
إما إقليمية أو  البحث واإلنقاذعمل عن 

 ؛٢٠١٩ عام بحلولمشتركة بين األقاليم 
من أجل  وضع خطة/مواد إرشادية

في منطقة الشرق  البحث واإلنقاذ
األوسط؛ وجود تنظيم محدد وفعال 

٪ ٥٠جاهز للعمل لدى  واإلنقاذ حثللب
عقد  ؛٢٠١٩ عام نهايةحلول بمن الدول 
 للنظر في مسألة سنوياً واحد  اجتماع

 سنوياً واحد  اجتماع؛ عقد البحث واإلنقاذ
 دارةإل أو ندوات عملحلقات  تناولي

مجموعة الشرق  طلب على بناء السالمة
٪ ٥٠األوسط اإلقليمية للسالمة الجوية؛ 

األوسط التي لديها نسبة من دول الشرق 
 تنفيذتستكمل  ٪ ٦٠تفوق  تنفيذ فعال

 عام لالوطنية بحلو  برامج السالمة
من دول الشرق األوسط  ٪٨٠؛ ٢٠١٩

 ٪ ٦٠تفوق  تنفيذ فعالالتي لديها نسبة 
لديها إجراءات محددة لقبول نظم إدارة 

 خدمات مقدميالسالمة من جانب  
 ؛٢٠١٨ عام بحلول قائمين بذاتهم

من األعمال في ٪ ٧٠ ق نسبةتحقيو 
  .٢٠١٨ عام بحلول األوقات المحددة

 في مجال ألداءل المستمر الرصد لمدى البطء في تنفيذ المبكرتحديد ال المحرز التقدم قياستحديد و  SAF.MID.2  ١٢و ٢و ١
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 السالمة أولويات ضوء في
 الخطط خالل من اإلقليمية
المجموعات و  اإلقليمية
الجوية  لسالمةل اإلقليمية

)RASGs(  

 من عليها لمتفقا السالمة أولويات
مجموعة الشرق األوسط  خالل

  اإلقليمية للسالمة الجوية

 السالمة أهدافلمستوى تحقيق و  السالمة
سنوي عن  تقريرإعداد  اإلقليمية؛
األعمال في  تحقيقو  ؛كل عام السالمة

  ٪٧٠بنسبة  األوقات المحددة

 يذتنف في الدول مساعدة SAF.MID.3  ٢و ١
واألحكام لتحسين  سياساتال

مستوى األداء في مجال 
السالمة أثناء رحالت الطيران 

(ANIWP:ROI‐10)   تحسين
مستوى األداء في مجال 

السالمة داخل المطارات وفي 
  (ANIWP:ROI‐04)محيطها 

تنظيم حلقات  خالل من الدول مساعدة
 قواعد أساس علىندوات /  عمل

واد موال المتاحة اإليكاو وتوصيات
 شكيل فرق لسالمةوت ؛يةرشاداإل
برامج فرق  تنفيذ في للمساعدة رجاالمد

 سالمة وبرنامج RSTs سالمة المدارج
  المدارج

بناء على  العمل حلقات من ٪٧٠تنظيم 
مجموعة الشرق األوسط اإلقليمية  طلب

للسالمة الجوية؛ إرسال فريق سالمة 
حسب ( سنوياً  المدرج في بعثة واحدة

 حلقات من٪ ٧٠ تنظيم ؛)الدول طلب
الندوات التي تطلبها مجموعة /  العمل

خبراء  ١٠قيام ما بين  الشرق األوسط؛
 باستكمال حلقات الدولمن  راً يخب ٢٠و

   عمل
 من األعضاء الدولأداء  رصد  SAF.MID.4  ١٢و ٢و ١

نهج الرصد المستمر  خالل
)CMA(  في إطار البرنامج

العالمي لتدقيق أمن الطيران، 
 وضععلى  الدول ومساعدة
عمل مصممة خصيصًا  خطط

 .طراخالم مواجهةل
من أجل  الدول قدرات بناءو 

 الرقابة مسؤولياتاالضطالع ب
 ندوات تنظيم عن طريق

  ملحلقات عو 
  

 التصحيحية العمل خطط تقييم
قسم الرصد والمراقبة في  مع بالتنسيق

 يتمعندما إدارة المالحة الجوية 
از نسبة إحر ( المسبقة الشروط استيفاء
 في المشاركة ؛٪)٧٥ من أكثر تقدم

 التحقق المنسقة التابعة لإليكاو بعثات
ICVMندواتال/  عملال وفي حلقات ؛  

 فيتقييم خطط العمل التصحيحية للدول 
 من إعدادها؛ االنتهاء بعد ينهر ش حدود
 التنفيذ الفعال من اإلقليمي المعدل زيادة

 عام بحلول٪ ٦٥ بحيث يتعدى نسبة
 عن قلت ال نسبة دول ٨حقيق ت ؛٢٠١٩

 عام بحلولالتنفيذ الفعال  من ٪٦٠
 ،التحقق المنسقة بعثات دعم ؛٢٠١٩

% ٧٠ تحقيقو  ،ممكن حد أقصى إلى
  المحددة األوقات في األعمال من

 السريعة االستجابة دعم SAF.MID.5  ١٢و ٢و ١
 الطوارئو  اتلألزم والمنسقة
 تتطلب التي األخرى والحاالت

 للدول عاجلة مساعدةتقديم 
 إلى الرامية الجهود ودعم
عدم ترك أي  أهداف تحقيق

 إطار في  بلد وراء الركب
  السالمة هدف

 ؛ات في الوقت المحددألزمل الستجابةا
 الدول؛ إلىالمقّدمة  المساعدة قينست

اإلجراءات  تقييم الطوارئ؛ خطط
 معالجةالرامية إلى  التصحيحية

 الشواغل البارزة في مجال السالمة
SSCs 

 من٪ ٩٩ ئيًا لنسبةبداالستجابة م
من  ساعة ٢٤ غضون في اتزماأل

في ( حاجوقوعها؛ وتسوية المسألة بن
  )حاالتال من٪ ٩٠
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 والكاريبي الوسطى وأمريكا الشمالية إقليم أمريكا  

  
النتيجة 
  الرئيسية رقم

المكتب 
  ةمؤشر األداء الرئيسي/الغاي  الناتج  المشروع/النشاط الرئيسي  اإلقليمي

مساعدة الدول في تنفيذ سياسات  SAF.NACC.1  ٢و ١
إدارة السالمة وأحكام 

(ANIWP:ENB-SM) 

زيادة مستوى تنفيذ سياسة السالمة 
 SMSونظم إدارة السالمة 

٪ في ٣٠تحقيق الدول نسبة 
تنفيذ نظم إدارة السالمة بحلول 

  ؛٢٠١٩عام 
دولة المرحلتين األولى  ١٩تنفيذ 

   ٢٠١٩والثانية بحلول عام 
 في هوقياسالتقدم المحرز  تطوير  SAF.NACC.2  ١٢و ٢و ١

 اإلقليمية السالمة أولويات ضوء
 اإلقليمية الخطط خالل من
 لسالمةل قليميةالمجموعات اإلو 

  )RASGs(الجوية 

التحديد المبكر لمدى البطء في ضوء 
أولويات السالمة المتفق عليها في 

  )RASGs(إطار المجموعات اإلقليمية 

المستمر لألداء في مجال الرصد 
  السالمة/

إعداد تقارير سنوية بشأن 
٪ من ٨٠السالمة؛ وتنفيذ 

اإلجراءات (استجابة لقرارات 
  المجموعة اإلقليمية) كل عام

مساعدة الدول في تنفيذ سياسات   SAF.NACC.3  ٢و ١
تحسين مستوى وأحكام من شأنها 

األداء في مجال السالمة داخل 
المطارات وفي محيطها 

(ANIWP:ROI‐04)  

تنظيم فرق سالمة المدارج للمساعدة 
في تنفيذ برامج فرق سالمة المدارج 

RSTs وبرنامج سالمة المدارج  

  برنامج واحد سنوياً 

 من األعضاء الدول رصد أداء  SAF.NACC.4  ١٢و ٢و ١
 )CMA(نهج الرصد المستمر خالل

لتدقيق  العالمي البرنامجفي إطار 
 دولال ومساعدة ،أمن الطيران

عمل مصممة  خطط وضععلى 
 .طراخالم مواجهةلخصيصًا 

من أجل  الدول قدرات بناء
 منالرقابة  مسؤولياتاالضطالع ب

  عملحلقات و  ندوات تنظيم خالل

 التصحيحية العمل خطط تقييم
قسم الرصد والمراقبة  مع بالتنسيق

 يتمفي إدارة المالحة الجوية عندما 
إحراز ( المسبقة الشروط استيفاء

 المشاركة ؛٪)٧٥ من أكثر تقدمبة نس
 ؛ICVM التحقق المنسقة بعثات في

  ندواتال/  عملال وفي حلقات

٪ من خطط العمل ٨٠تقييم 
التصحيحية للدول؛ تحسين 

 من اإلقليميتوسط الم المستوى
٪ إلى ٦٩من التنفيذ الفعال 

  ٢٠١٩ عام بحلول ٪٧٥

 ةوالمنسق السريعة االستجابة دعم  SAF.NACC.5  ١٢و ٢و ١
 والحاالت الطوارئو  ،اتلألزم

 مساعدةتقديم  تتطلب التي األخرى
 الرامية الجهود ودعم للدول عاجلة
عدم ترك أي  أهداف تحقيق إلى

 إطار في NCLB  بلد وراء الركب
  السالمة هدف

 ؛ات في وقت مناسبألزمل الستجابةا
 الدول؛ إلىالمقّدمة  المساعدة قينست

اإلجراءات  تقييم الطوارئ؛ خطط
 معالجةالرامية إلى  التصحيحية

 الشواغل البارزة في مجال السالمة
SSCs 

 

 من٪ ٩٩ االستجابة لنسبة
 ٢٤ غضون ئيًا فيبدم اتزماأل

   من وقوعها. ساعة
٪ ٩٠في ( تسوية المسألة بنجاح

  )حاالتال من
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 الجنوبية إقليم أمريكا

  
النتيجة 
  الرئيسية رقم

المكتب 
  مؤشر األداء الرئيسي/الغاية  الناتج  ئيسيالمشروع/النشاط الر   اإلقليمي

 سياسات تنفيذ في الدول مساعدة SAF.SAM.1  ٢و ١
الحاسمة  قضاياال لمعالجة وأحكام

المتعلقة بإدارة السالمة وٕاجازة العاملين 
  ومجاالت أخرى

 التفاعلأنشطة المساعدة من خالل 
 المبادرات عن تقاريرو  الدول؛ مع

  ؛ ةالمنطق في الراهنة السياسية

دول؛ تنظيم حلقة  ٧مساعدة 
عمل واحدة؛ زيادة عدد الدول 
التي تمتثل لقواعد وتوصيات 

دول (أكثر  ٥إلى إجازة العاملين 
؛ ٢٠١٩٪) بحلول عام ٦٠من 

دول في إقليم أمريكا  ٥وتنفيذ 
٪ من نظم إدارة ١٠٠الجنوبية 

  ٢٠١٩السالمة بحلول عام 
النظم مساعدة الدول في إدارة (  SAF.SAM.2   ٢و ١

اإلقليمية لمراقبة السالمة في إقليم 
 SRVSOPأمريكا الالتينية 

)LATAM RSOO(  

أنشطة المساعدة من خالل التفاعل 
  مع الدول 

  SRVSOPإعداد تقرير 

 ضوء في هوقياسالتقدم المحرز  تطوير  SAF.SAM.3  ١٢و ٢و ١
 خالل من اإلقليمية السالمة أولويات
 قليميةالمجموعات اإلو  اإلقليمية الخطط

  )RASGs(الجوية  لسالمةل

التحديد المبكر لمدى البطء في ضوء 
أولويات السالمة المتفق عليها في 

  )RASGs(إطار المجموعات اإلقليمية 

الرصد المستمر لألداء في مجال 
  السالمة/

إعداد تقارير سنوية بشأن 
٪ من ٥٠السالمة؛ وتنفيذ 

اإلجراءات (قرارات المجموعة 
  ماإلقليمية) كل عا

مساعدة الدول في تنفيذ سياسات   SAF.SAM.4   ٢و ١
استيعاب الطائرات  تيسيروأحكام ل

المجال الجوي  الموجهة عن بعد في
   غير المعزول

(ANIWP:ROI‐07 تحسين مستوى ، و
األداء في مجال السالمة أثناء رحالت 

تحسين و ؛  (ANIWP:ROI‐10)الطيران 
مستوى األداء في مجال السالمة داخل 

‐ANIWP:ROI)ارات وفي محيطها المط

04)  

في وضع إطار  الدول مساعدة
 خالل منتنظيمي وٕاجراءات تنظيمية 

 ؛RAPSندوات بشأن /  عملحلقات 
 للمساعدة رجاالمد شكيل فرق لسالمةوت
 برامج فرق سالمة المدارج تنفيذ في

RSTs المدارج سالمة وبرنامج  

تنظيم حلقتي عمل إقليميتين؛ 
ًا من خبراء خبير  ٣٠-٢٠ٕانجاز و 

؛ بنجاح عمل حلقات الدول
وتشكيل فريق واحد لسالمة 

  المدارج

 خالل من األعضاء الدولأداء  رصد  SAF.SAM.5  ١٢و ٢و ١
في إطار  )CMA(نهج الرصد المستمر 

البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران، 
 خطط وضععلى  الدول ومساعدة

 مواجهةلعمل مصممة خصيصًا 
 .طراخالم

 التصحيحية العمل خطط تقييم
قسم الرصد والمراقبة في  مع بالتنسيق

 يتمعندما  إدارة المالحة الجوية
إحراز نسبة ( المسبقة الشروط استيفاء
 في المشاركة ؛٪)٧٥ من أكثر تقدم

وفي  ؛ICVM التحقق المنسقة بعثات

٪ من خطط العمل ٨٠تقييم 
التصحيحية للدول؛ وتحسين 

 من اإلقليميتوسط الم مستوى
  ٪١٠بنسبة التنفيذ الفعال 
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من أجل االضطالع  الدول تقدرا بناء
 تنظيم عن طريق الرقابة مسؤولياتب

  ملحلقات عو  ندوات

  ندواتال/  عملال حلقات

 والمنسقة السريعة االستجابة دعم  SAF.SAM.6  ١٢و ٢و ١
 األخرى والحاالت الطوارئو  ،اتلألزم
 عاجلة مساعدةتقديم  تتطلب التي
 تحقيق إلى الرامية ودالجه ودعم للدول
  عدم ترك أي بلد وراء الركب أهداف
NCLB السالمة هدف إطار في  

 ؛ات في وقت مناسبألزمل الستجابةا
 الدول؛ إلىالمقّدمة  المساعدة قينست

اإلجراءات  تقييم الطوارئ؛ خطط
 معالجةالرامية إلى  التصحيحية

 الشواغل البارزة في مجال السالمة
SSCs 

 من٪ ٩٩ االستجابة لنسبة
 ٢٤ غضون ئيًا فيبدم اتزماأل

   من وقوعها. ساعة
٪ ٩٠في ( تسوية المسألة بنجاح

  )حاالتال من

 
 أفريقيا الغربية والوسطى

  
النتيجة 
  مؤشر األداء الرئيسي/الغاية  الناتج  المشروع/النشاط الرئيسي  المكتب اإلقليمي  الرئيسية رقم

 ساتسيا تنفيذ في الدول مساعدة SAF.WACAF.1  ٢و ١
الحاسمة  قضاياال لمعالجة وأحكام

 السالمة إدارة من السالمةالمتعلقة ب
  مجاالت أخرىو  ،ٕاجازة العاملينو 

 التفاعلأنشطة المساعدة من خالل 
 المبادرات عن تقاريرو  الدول؛ مع

؛ تشكيل المنطقة في الراهنة السياسية
فريق خبراء للبحث واإلنقاذ؛ مساعدة 

ن تنفيذ الدول، وحلقات عمل/ندوات ع
أحكام البحث واإلنقاذ من خالل تنظيم 

حلقات عمل إقليمية بالتنسيق مع 
األقاليم المجاورة (إقليم أفريقيا الغربية 

والوسطى، إقليم آسيا والمحيط الهادئ، 
وٕاقليم الشرق األوسط )؛ وزيادة مستوى 

تنفيذ سياسة السالمة ونظم إدارة 
  السالمة

زيادة عدد الدول التي تمتثل 
عد وتوصيات؛ تشكيل فريق لقوا

خبراء واحد للبحث واإلنقاذ في 
إقليم أفريقيا والمحيط الهندي؛ 

٪ ٨٠تنظيم حلقة عمل واحدة؛ 
تنظيم محدد من الدول لديها 

وجاهز للعمل في مجال وفعال 
بحلول نهاية عام البحث واإلنقاذ 

٪ من مقدمي ٥٠؛ وتنفيذ ٢٠١٧
الخدمات نظم إدارة السالمة 

الدول برامج  ٪ من٥٠وتنفيذ 
السالمة الوطنية بحلول نهاية 

  ٢٠١٩عام 
 في هوقياسالتقدم المحرز  تطوير  SAF.WACAF.2  ١٢و ٢و ١

 من اإلقليمية السالمة أولويات ضوء
 اإلقليمية الخطط خالل

 لسالمةل قليميةالمجموعات اإلو 
  )RASGs(الجوية 

التحديد المبكر لمدى البطء في ضوء 
عليها في أولويات السالمة المتفق 

  إطار المجموعات اإلقليمية

الرصد المستمر لألداء في مجال 
السالمة/ إعداد تقارير سنوية 

٪ من ٨٠بشأن السالمة؛ وتنفيذ 
اإلجراءات (قرارات المجموعة 

  اإلقليمية) كل عام
مساعدة الدول في تنفيذ سياسات   SAF.WACAF.3  ٢و ١

استيعاب الطائرات  تيسيروأحكام ل
المجال الجوي  في الموجهة عن بعد
   غير المعزول

(ANIWP:ROI‐07 تحسين مستوى ، و
األداء في مجال السالمة أثناء 

؛  (ANIWP:ROI‐10)رحالت الطيران 

في وضع إطار  الدول مساعدة
 خالل منتنظيمي وٕاجراءات تنظيمية 

 ؛RAPSندوات بشأن /  عمل حلقات
 للمساعدة رجاالمد شكيل فرق لسالمةوت
 برامج فرق سالمة المدارج تنفيذ في

RSTs المدارج سالمة وبرنامج  

تنظيم حلقتي عمل إقليميتين؛ 
 الدولخبيرًا من خبراء  ٣٠ٕانجازو 

 ٨؛ وتشكيل بنجاح عمل حلقات
  فرق لسالمة المدارج
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تحسين مستوى األداء في مجال و 
السالمة داخل المطارات وفي 

  (ANIWP:ROI‐04)محيطها 
 من األعضاء ولالدأداء  رصد  SAF.WACAF.4  ١٢و ٢و ١

 )CMA(نهج الرصد المستمر  خالل
في إطار البرنامج العالمي لتدقيق 

على  الدول ومساعدةأمن الطيران، 
عمل مصممة  خطط وضع

 .طراخالم مواجهةلخصيصًا 
من أجل  الدول قدرات بناء

عن  الرقابة مسؤولياتاالضطالع ب
  ملحلقات عو  ندوات تنظيم طريق

 التصحيحية العمل خطط تقييم
قسم الرصد والمراقبة في  مع بالتنسيق

 استيفاء يتمعندما  إدارة المالحة الجوية
 تقدمإحراز نسبة ( المسبقة الشروط
 بعثات في المشاركة ؛٪)٧٥ من أكثر

 وفي حلقات ؛ICVM التحقق المنسقة
  ندواتال/  عملال

٪ من خطط العمل ٩٠تقييم 
التصحيحية في جميع دول إقليم 

سطى التي أفريقيا الغربية والو 
٪؛ ٧٥حققت نسبة تقدم تفوق 

توسط الم وتحسين مستوى
  التنفيذ الفعال من اإلقليمي

 والمنسقة السريعة االستجابة دعم  SAF.WACAF.5  ١٢و ٢و ١
 والحاالت الطوارئو  ،اتلألزم

 مساعدةتقديم  تتطلب التي األخرى
 الرامية الجهود ودعم للدول عاجلة
عدم ترك أي بلد  أهداف تحقيق إلى

 هدف إطار في NCLB  وراء الركب
  السالمة

 ؛ات في وقت مناسبألزمل الستجابةا
 الدول؛ إلىالمقّدمة  المساعدة قينست

اإلجراءات  تقييم الطوارئ؛ خطط
 معالجةالرامية إلى  التصحيحية

 الشواغل البارزة في مجال السالمة
SSCs 

 من٪ ٩٩ االستجابة لنسبة
 ٢٤ غضون ئيًا فيبدم اتزماأل

   وقوعها. من ساعة
٪ ٩٠في ( تسوية المسألة بنجاح

  )حاالتال من
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 وكفاءتها سعة شبكة المالحة الجوية

  
المالحة الجوية  تكنولوجيات: تعزيز قدرات الدول على الحصول على لمالحة الدوليةا شبكة سعة زيادة   :٣ النتيجة المنشودة رقم

  وتطويرها وتنفيذها واستخدامها لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي
والمواد اإلرشادية  )SARPs(إلى القواعد والتوصيات الدولية  في الوقت المناسب تحسين إمكانية الوصول  : ٣النتيجة الرئيسية رقم 

  تكنولوجياتالالزمة لتنفيذ واستخدام 
  لقواعد والتوصيات الدولية والمواد اإلرشاديةالمتزامنة لنشر ال عدد عمليات   مؤشر األداء الرئيسي:

من الفوائد  تعزيز قدرات الدول على تحقيق أقصى قدر لوغ مستوى األداء األمثل للنظام العالمي للطيران:ب  :٤النتيجة المنشودة رقم 
تكنولوجيات الفنية المتاحة، وزيادة العائد على االستثمار في القدرات والالناجمة عن استخدام القدرات 

  الفنية الجديدة. والتكنولوجيات
  والتنسيق على المستويين المحلي واإلقليمي الجدوى دراساتن استخدام يحست  : ٤النتيجة الرئيسية رقم 

  علنةالم نشرالخطط  عدد   مؤشر األداء الرئيسي:

تحسين مستوى البيانات والتحليالت والتنبؤات: تعزيز قدرة الدول على استخدام وتحليل وتبادل البيانات   :١١النتيجة المنشودة رقم 
المتعلقة بالطيران من أجل اتخاذ قرارات مدروسة وتحسين األداء التشغيلي وقياس الجوانب المختلفة لتنمية 

  قدر اإلمكان تنبؤ بهاوالالطيران المدني، 
  تحسين نوعية وكمية البيانات المتعلقة بالطيران وتحليلها، بما في ذلك تبادل التنبؤات واألدوات مع الدول  :١١النتيجة الرئيسية رقم 

  كفاءتهاوتحسين  ةلطيران المدني العالميشبكة ا سعةزيادة   الوصف

    

ن سّباقين في شهدت المالحة الجوية بعض المستجدات الهامة في العقود األخيرة، حيث كانت الدول ومشّغلو الطيرا  األساس المنطقي
اعتماد إجراءات متقّدمة في إلكترونيات الطيران واإلجراءات القائمة على األقمار الصناعية. وبالرغم من أوجه التقّدم 
الهاّمة والمحلية هذه، فإّن جزءًا كبيرًا من منظومة المالحة الجوية العالمية ما يزال حبيس نهوٍج نظرية نشأت في 

المالحة الجوية المتوارثة من القدرة االستيعابية لشبكة الحركة الجوية ونمّوها وهي  القرن العشرين. وتحّد قدرات
مسؤولة عن انبعاثات الغازات غير الضرورية في فضائنا الجوي. وُتمّثل منظومٌة عالمية للمالحة الجوية تتسم 

. وقد كان هذا الهدف حاضرًا في بالتنسيق الكامل وتستند إلى إجراءات عصرية قائمة على األداء حّالً لهذه الشواغل
أذهان المشرفين على التخطيط في االتصاالت والمالحة واالستطالع وٕادارة الحركة الجوية لسنوات عديدة.ّ ولّما 
كانت التكنولوجيا تشهد تغيرات متجّددة باستمرار، فقد ثبت أنه من الصعب تطبيق هذا الحّل االستراتيجي على 

ن هذا النوع. ويكمن حّل هذه اإلشكالية في جوهر رسالة اإليكاو وقيمها. ولن يتأّتى إيجاد منظومٍة منّسقة عالميًا م
حّل قابل لالستمرار للمالحة الجوية في القرن الحادي والعشرين إال من خالل الجمع بين مختلف الدول والجهات 

  المعنية من كّل ركن من أركان أوساط الطيران.

دف االستراتيجي مرونًة للدول األعضاء، من خالل اتباع نهٍج تشاوري وتعاوني في وُيتيح العمل في إطار هذا اله
التخطيط اإلقليمي، الختيار وتنفيذ الحلول التي تجلب أكبر االستفادة مع ضمان مواءمة أجزائها في المنظومة 

لعالمي وزيادة السعة العالمية مع أجزاء اآلخرين. وسُيتيح ذلك لجميع الدول والجهات المعنية تحقيق التنسيق ا
  .والكفاءة البيئية التي يتطّلبها نمّو الحركة الجوية العصرية في كّل إقليم من أقاليم العالم

؛ حملة عدم ترك أي بلد وراء الجودة عالية وتوقعات وتحليالت ا؛ بياناتعالمي المنسقةلمالحة الجوية اتحديث   األساسية األولوية
  الركب
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  عدد التحليالت التي تستخدم البيانات والتحليالت والتنبؤات الصادرة عن اإليكاو  مؤشر األداء الرئيسي:

تعزيز عملية تنمية القدرات: تعزيز قدرات الدول بوجه خاص البلدان النامية وأقل البلدان نموا من أجل تنفيذ   :١٢رقم  ةالمنشودالنتيجة 
 القواعد والسياسات العالمية وتحسين ُسبل الربط الجوي

  تنفيذ مبادرات اإليكاو في إطار حملة عدم ترك أي بلد وراء الركب  :١٢النتيجة الرئيسية رقم 
معدالت التنفيذ الفعال لنظم مراقبة سالمة وأمن الطيران؛ وعدد الشواغل البارزة في مجالي السالمة واألمن   داء الرئيسي:مؤشر األ

  التي لم ُتعالج بعد
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  ة العامةالبرنامج: االستراتيجية والسياس
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تخصصية
(IP) 

خدمات 
عامة 

استشاريون/مصادر 
خارجية

أخرىاجتماعاتسفر
مكتب التدريب 
ـالمي علـى  الع

التكاليف غير 
المباشرة

1- االستراتيجية والسياسة العامة
20174.003.251,113         100           72           -          10                         1,096       2,392         
20184.003.251,140         103           74           -          11                         1,135       2,462         
20194.003.251,192         106           76           -          11                         1,206       2,590         

7,444         

2- االستخدام األمثل للمجال الجوي
20179.504.502,174         72             48           23            -                       1,959       4,276         
20189.504.502,226         74             49           214          -                       2,190       4,753         
20199.504.502,318         76             51           24            -                       2,150       4,619         

13,647       

3- تحسين خدمات المطارات وبنيتها األساسية
20175.504.001,349         72             48           23            -                       1,262       2,754         
20185.504.001,382         74             49           214          -                       1,469       3,187         
20195.504.001,443         76             51           24            -                       1,388       2,982         

8,923         

4- التخطيط والدعم لألنشطة التنفيذية
20174.001.00875           107           120         1              96                         1,014       2,213         
20184.001.00894           110           123         7              98                         1,054       2,287         
20194.001.00953           113           126         1              101                       1,127       2,421         

6,920         

5- المكاتب اإلقليمية
201729.6431.426,705         38             473         214          893                       7,038       15,361       
201829.6031.426,683         41             499         224          827                       7,074       15,349       
201929.5631.426,954         45             515         231          834                       7,472       16,051       

46,761       

إجمالي جميع البرامج
201752.6444.1712,216      389           762        261         999                      12,369    26,996       
201852.6044.1712,324      402           795        658         936                      12,922    28,038       
201952.5644.1712,860      415           818        281         946                      13,342    28,663       

Total triennium:37,401      1,207        2,375      1,200      2,881                   38,633    83,696       
    45,064إجمالي التكاليف المباشرة:

النتائج المنشودة
تحديث المالحة الجوية المنسقة عالمياً 

      15,591                    5,284       5,272      35,035- زيادة سعة شبكة المالحة الدولية

      14,990                    5,076       5,073      44,840- بلوغ مستوى األداء األمثل للنظام العالمي للطيران

جودة البيانات والتحليالت والتنبؤات
       4,437                    1,523       1,463      111,451- تحسين مستوى البيانات والتحليالت والتنبؤات:

عدم ترك أي بلد وراء الركب
      10,045                    3,437       3,307      123,301- تعزيز عملية تنمية القدرات

    45,064                 15,320    15,116    14,627المجموع:

المجموع

سعة شبكة المالحة الجوية وكفاءتها
الميزانية العادية - االحتياجات من الموارد

السنةالبرنامج

إجمالي التكلفة موارد غير الوظائفموارد الوظائف
بآالف الدوالرات 

الكندية

إجمالي التكلفة سنوات عمل
بآالف الدوالرات 

الكندية

إجمالي التكلفة بآالف الدوالرات الكندية

األولويات األساسية
201720182019
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  االستراتيجية والسياسة العامة :١ البرنامج

النتيجة الرئيسية 
مؤشر األداء   الناتج  ط الرئيسيالمشروع/النشا  الرقم  رقم

  الرئيسي/الغاية
 ١١و ٥و ٤و ٣

  ١٢و
CAP.1.1  

 
 إلدارة العالمي النظام وتحديث تنسيق دعم

 الخطة تنفيذ تطوير خالل من الجوية الحركة
 وتحديثها )GANP( الجوية للمالحة العالمية

  تنفيذها على واإلشراف

 للمالحة العالمية الخطة تنقيح
 اإلقليمية روالتقاري الجوية؛

 المالحة وتقارير اإللكترونية
  العالمية الجوية

إقرار الجمعية العمومية 
للخطة العالمية للمالحة 

، والتقرير )٢٠١٩الجوية (
السنوي وتحديث الموقع 

اإللكتروني كل ثالثة 
  أشهر

  CAP.1.2  ١٢و ١١و ٤و ٣

  
 العمومية الجمعية دعم على الحصول
 ولجان الجوية المالحة ولجنة والمجلس
  الخبراء وأفرقة المجلس

 للهيئات المطلوبة الوثائق
 أمانة دور وتولي الرئاسية؛
 على والتعديالت الرئاسية؛ الهيئات
 خدمات وٕاجراءات المالحق
  الجوية المالحة

 السنة؛ في عمل ورقة ٢٠
 من٪ ٩٠ ونسبة

استجابة ( اإلجراءات
 التي) المجلس لقرارات
  سنوياً  تنفيذها ينبغي

  CAP.1.3  ١٢و ١١و ٤و ٣

 
التعاون مع الجهات المعنية من أجل تنسيق 

الموارد بما يتماشى مع التحديات المشتركة في 
  السالمةمجال 

  ٢٠١٩ عام بحلول ٥  االتفاقات

٣  CAP.1.4   اإلبقاء على مخصصات طيف ترددات
في المؤتمر العالمي  والدفاع عنها الطيران

   ٢٠١٥لالتصاالت الراديوية لعام 
)ITU WRC‐2015(  

 الطيران لقطاع المشترك الموقف
 الخطط الترددات؛ حماية بشأن

 موقف لدعم اإلقليمية واالتفاقات
  العمل وحلقات اإليكاو؛

 في الترددات طيف حماية
؛وتنظيم  الطيران مجال

  كل عامحلقتي عمل 

٣  CAP.1.5  دعم االستجابة السريعة والمنسقة لألزمات
تتطلب  والطوارئ والحاالت األخرى التي

مساعدة عاجلة للدول، وٕادارة وتنسيق الجهود 
في إطار  NCLBالمبذولة لتحقيق أهداف 

الهدف االستراتيجي الخاص بسعة شبكة 
  المالحة الجوية وكفاءتها

 خطط لألزمات والطوارئ والتأهب
  لها

 االستجابة األولية
ساعة في  ٤٨خالل 
  ٪ من الحاالت٩٩

٣  CAP.1.6  ير من أجل إدراج رصد أنشطة البحث والتطو
 مستقبلية تحسينات نواتجها في حزم

 الجديدة الحلول تقييم عمليات
 الخطط في إدراجها إلمكانية
  الجوية للمالحة العالمية

نشرها في التقرير السنوي 
للخطة العالمية للمالحة 

  الجوية
١٢  CAP.1.7 المحتملة المانحة الجهات تحديد  المساهمة في تنفيذ استراتيجية تعبئة الموارد 

 محددة مشروعات وتطوير
 للحصول أو/و الطوعية للصناديق

 توفير اجل من منح على
  للدول الفنية المساعدة

استعراض خطة 
المشروعات خالل الفصل 

  األول من كل عام
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  : االستخدام األمثل للمجال الجوي٢ البرنامج

  

النتيجة الرئيسية 
  شر األداء الرئيسي/الغايةمؤ   الناتج  المشروع/النشاط الرئيسي  الرقم  رقم

االستخدام األمثل للمجال الجوي وللمطارات  CAP.2.1  ٤و ٣
من خالل تحقيق توازن بين الطلب وسعة 

  )ANIWP: ROI‐01(شبكة المالحة الجوية 

القواعد القياسية والسياسات 
/ مواد إرشادية/ حلقات العالمية
  عمل

ة أدلة/ دور  ٣/ تعديل واحد
  ندريب المدربيواحدة لت

تحسين كفاءة العمليات على مسارات   CAP.2.2  ٤و ٣
المالحة الجوية من خالل توفير المسارات 

  )(ANIWP: ROI‐06المفضلة للمستخدمين 

القواعد القياسية والسياسات 
/ مواد إرشادية/ حلقات العالمية
  عمل

ة / دور دليالن/ تعديالً  ٢٠
  دريب المدربينواحدة لت

مغادرة المطارات والوصول تحسين معدالت   CAP.2.3  ٤و ٣
 جميع األحوال الجوية إليها في

ANIWP: ROI‐08)(  

القواعد القياسية والسياسات 
/ مواد إرشادية/ حلقات العالمية
  عمل

ة / دور دليالن/ تعديال ٣٥
  دريب المدربينواحدة لت

تحسين كفاءة عمليات منطقة المراقبة   CAP.2.4  ٤و ٣
  )(ANIWP: ROI‐09 النهائية

القياسية والسياسات  القواعد
/ مواد إرشادية/ حلقات العالمية
  عمل

ة / دور يالن/ دلتعديالت ١٠
  تدريب المدربينل واحدة

القواعد القياسية والسياسات   (ANIWP: ENB‐IM)إدارة المعلومات   CAP.2.5  ٤و ٣
/ مواد إرشادية/ حلقات العالمية
  عمل

 ٧أدلة/  ٤/ تعديل واحد
  تدريب المدربينلدورات 
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  تحسين خدمات المطارات وبنيتها األساسية  : ٣ البرنامج

  

النتيجة الرئيسية 
  مؤشر األداء الرئيسي/الغاية  الناتج  المشروع/النشاط الرئيسي  الرقم  رقم

 تحسين كفاءة العمليات األرضية، ال CAP.3.1  ٤و ٣
في المطارات المزدحمة   سيما

)ANIWP: ROI‐03(  

القواعد القياسية والسياسات 
/ مواد إرشادية/ الميةالع

  حلقات عمل

دورة /  دليالن/ تعديالت ١٠
  تدريب المدربينواحدة ل

تحسين مستويات المرور عبر   CAP.3.2  ٤و ٣
تحسين التنسيق المطارات من خالل 

  بين الجانب الجوي والجانب األرضي
ANIWP: ROI‐05)(  

القواعد القياسية والسياسات 
/ مواد إرشادية/ العالمية

  لحلقات عم

  تعديل واحد/ دليل واحد

االتصاالت والمالحة واالستطالع   CAP.3.3  ٤و ٣
)CNS ((ANIWP: ENB‐CNS)  

القواعد القياسية والسياسات 
/ مواد إرشادية/ العالمية

  حلقات عمل

 دورة واحدة/ دليالن/ تعديالً  ١٨
  تدريب المدربينل

  األرصاد الجوية  CAP.3.4  ٤و ٣
ANIWP:ENB‐MET)(  

اسية والسياسات القواعد القي
/ مواد إرشادية/ العالمية

  حلقات عمل

دورة / دليل واحد/ تعديالً  ١٨
  تدريب المدربينل واحدة
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  يةالتنفيذلألنشطة دعم الالتخطيط و  :٤ البرنامج

  

النتيجة الرئيسية 
  مؤشر األداء الرئيسي/الغاية  الناتج  المشروع/النشاط الرئيسي  الرقم  رقم

١٢  CAP.4.1  لضمان الجهات المعنية التعاون مع
الموارد حسب التحديات  تنسيق

  المشتركة في مجال السالمة

مع أصحاب  عقد اتفاقات
  المصلحة

اتفاقات بحلول عام  ٥
٢٠١٩  

حزم  المساعدة في اختيار وتنفيذ  CAP.4.2  ١١و ٤
التحسينات في منظومة الطيران 

(ASBUs)؛ 

 الخطط اإلقليمية؛ التحّكم لوحات
 الجوية حةللمال االلكترونية

)eANPs(التفاعلية واألدوات ؛ 
 في التحسينات حزم أداء لتقييم

 وضع ؛)ASBUs( الطيران منظومة
 تنفيذ على للمساعدة تطوير برامج
  ١ والحزمة صفر الحزمة

 الدول من٪  ٨٠ربط 
 عام بحلول باألدوات
 عام بحلول ١٠؛ و٢٠١٩
٢٠١٩  

قليمية تقديم الدعم للمجموعات اإل  CAP.4.3  ١٢و ١١و ٤و ٣
وتلقي  (PIRGs)للتخطيط والتنفيذ 

  التقارير منها

 اإلقليمية المجموعات تقارير
 عن تقييم إجراء والتنفيذ؛ للتخطيط
 بشأن واالتفاق المحرز التقدم

  المقبلة الخطوات

صادر عن كل  واحد تقرير
  إقليم سنوياً 

التوافق بين الخدمات واألداء دعم   CAP.4.4  ١٢و ١١و ٣
خالل التنسيق بين العالميين من 

  األقاليم

؛ والتعديالت على الخطط اإلقليمية
الخدد اإلقليمية والعالمية لتحسين 

  التوافق

تحديث الخطط اإلقليمية 
  سنويًا 

مساعدة الدول على تقييم آثار  CAP.4.5  ١٢و ١١
تقليل معدالت لالتحسينات التشغيلية 

  حرق الوقود

  ٢٠١٩ل بحلول عام دو  ١٠  توفير عمليات تقييم التأثير للدول

مساعدة الدول على اختيار الرموز  CAP.4‐6  ١٢و ١١
الدولية ومحددات المسارات من خالل 

  آلينظام 

وضع األدوات/إدارة الموقع 
  اإللكتروني

تستخدم من الدول  ٪٨٠
  ٢٠١٩األدوات بحلول عام 

١٢  CAP.4‐7  دعم التدريب المستمر والمتكرر
للموظفين المتخصصين في المكاتب 

  اإلقليمية

تدريب الموظفين في المكاتب 
  اإلقليمية

بحلول عام موظفًا  ٢٠
٢٠١٩  
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  المكاتب اإلقليمية :٥ البرنامج

 

  إقليم آسيا والمحيط الهادئ

النتيجة 
 الرئيسية رقم

المكتب 
 مؤشر األداء الرئيسي/الغاية الناتج المشروع/النشاط الرئيسي اإلقليمي

٤ APACالمشاريع/ األنشطة الرئيسية في سعة المالحة الجوية وكفاءتها اعتمادًا شديدًا على عمل  مالحظة: تعتمد العديد من
 المكتب الفرعي اإلقليمي بكامل طاقته، وهذا أمٌر ال يتحّقق إال بمواصلة إتاحة الدول لموارد من خارج الميزانية

٤ CAP. 
APAC.1 

تنفيذ  فيمساعدة الدول 
السياسات واألحكام المتعلقة 

تصاالت والمالحة باال
  واالستطالع

(ANIWP : ENB‐CNS)

االتفاقات اإلقليمية والقرارات والتوصيات 
  الصادرة عن االجتماعات اإلقليمية 

(مجموعة الخدمة الثابتة للطيران ومجموعة 
  إدارة الترددات)

٪ ٣٠إلى  ٢٠في العام، وتنفيذ ٤
المنتقاة بحلول عام  B0من وحدات 

٢٠١٩ 

٤ CAP. 
APAC.2 

تنفيذ  فياعدة الدول مس
السياسات واألحكام المتعلقة 

  بإدارة المعلومات
(ANIWP : ENB‐IM)

االتفاقات اإلقليمية والقرارات والتوصيات 
   الصادرة عن االجتماعات اإلقليمية

 )دارة معلومات الطيران(فرقة عمل إ

٪ ٣٠إلى  ٢٠في العام، وتنفيذ ٢
المنتقاة بحلول عام  B0من وحدات 

٢٠١٩ 

٤ CAP. 
APAC.3 

تنفيذ  فيمساعدة الدول 
السياسات واألحكام المتعلقة 

  باألرصاد الجوية 
 (ANIWP : ENB‐MET) 

االتفاقات اإلقليمية والقرارات والتوصيات 
  الصادرة عن االجتماعات اإلقليمية

 )المجموعة المعنية باألرصاد الجوية(

٪ ٥٠إلى  ٤٠في العام، وتنفيذ ٣
لول عام المنتقاة بح B0من وحدات 

٢٠١٩ 

١٢و ١١و ٤  CAP. 
APAC.4 

 وقياسه التقدم مستوى تحسين
 في اإلقليمية األولويات بحسب
 الخطط خالل من السالمة مجال

 اإلقليمية والمجموعات اإلقليمية
 (PIRGs) الجوية للسالمة

المجموعات اإلقليمية للتخطيط والتنفيذ 
  واجتماعات تنظيم أعمالها 

ي مجال تنفيذ الخطط اإلقليمية ف
المالحة الجوية وفقا للجدول 

 الزمني المتفق عليه

٤ CAP. 
APAC.5 

تنفيذ  فيمساعدة الدول 
السياسات واألحكام من أجل 
تحسين الكفاءة في العمليات 

أثناء الطريق من خالل إتاحة 
المسارات المفضلة لدى 

  المستخدم
 (ANIWP : ROI‐06) 

تقديم المساعدة للدول وعقد حلقات 
ت دراسية بشأن إعداد مسارات عمل/حلقا

 المالحة الجوية القائمة على األداء

حلقة عمل/ حلقة دراسّية واحدة، 
من المسارات  ٪٥٠إلى  ٤٠وتنفيذ 

 المفّضلة لدى المستخدم

٤ CAP. 
APAC.6 

تنفيذ  فيمساعدة الدول 
من أجل السياسات واألحكام 

تحسين الكفاءة في عمليات 
أثناء المنطقة النهائية والعمليات 

  الطريق
(ANIWP : ROI‐09)

تقديم المساعدة للدول وعقد حلقات 
عمل/حلقات دراسية بشأن تنفيذ إدارة تدفق 

  الحركة الجوية
  )ASBU B0‐NOPS(وحدة 

 

حلقة عمل واحدة أو اثنتان/ حلقة 
 دراسية واحدة أو اثنتان في عام
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٤ CAP. 
APAC.7 

تنفيذ  فيمساعدة الدول 
جل السياسات واألحكام من أ

تحسين استخدام المجال الجوي 
  والمطارات

(ANIWP : ROI‐01)

لدول وعقد حلقات لتقديم المساعدة 
عمل/حلقات دراسية بشأن االستخدام المرن 

 للمجال الجوي

حلقات عمل/ حلقات  ٣إلى  ٢
إلى  ٣٠دراسية كل عام؛ وتنفيذ 

من الدول لالستخدام المرن  ٪٤٠
 للمجال الجوي

  
  قية والجنوبيةأفريقيا الشرإقليم 

  
النتيجة 
 الرئيسية رقم

المكتب 
 مؤشر األداء الرئيسي/الغاية الناتج المشروع/النشاط الرئيسي اإلقليمي

٤ CAP. 
ESAF.1 

تنفيذ  فيمساعدة الدول 
السياسات واألحكام المتعلقة 

باالتصاالت والمالحة 
  واالستطالع

(ANIWP : ENB‐CNS) 

تقديم المساعدة للدول وعقد حلقات 
نظام ل/حلقات دراسية بشأن تطبيق عم

؛ معالجة رسائل خدمات الحركة الجوية
؛ ASBU BO‐FICE وتطبيق عناصر الوحدة

واالرتقاء بالبنية التحتية لخدمات المالحة 
 )SADC VSATوشبكة  NAFISATشبكة الجوية (

من حلقات العمل/  ٢إلى  ١
إلى  ٢٥الحلقات الدراسية؛ وتنفيذ 

الجة من الدول لنظام مع ٪ ٣٠
رسائل خدمات الحركة الجوية 
وربطه مع ُنُظم معالجة رسائل 

خدمات الحركة الجوية في الدول 
؛ وأن ٢٠١٩األخرى بحلول عام 

من أقاليم  ٪٣٠إلى  ٢٥يتّم في  
الطيران معلومات التي توجد فيها 
مراكز مراقبة المنطقة تنفيذ واجهة 
واحدة على األقل من االتصاالت 

الحركة  المشتركة بين خدمات
الجوية عن طريق البيانات مع 
مراكز مراقبة المناطق المجاورة 

؛ وٕاتمام تحسين ٢٠١٩بحلول عام 
 SADCوشبكة  NAFISATشبكة 

VSAT  ٢٠١٩بحلول عام 
٤ CAP. 

ESAF.2 
مساعدة الدول على تنفيذ 

السياسات واألحكام المتعلقة 
  بإدارة المعلومات

(ANIWP : ENB‐IM) 

ل وعقد حلقات عمل/ تقديم المساعدة للدو 
حلقات دراسية عن تنفيذ نظام إدارة الجودة في 

نظام المعلومات التلقائي التشغيل؛ واالنتقال من 
نظام المعلومات التلقائي التشغيل إلى إدارة 
معلومات الطيران؛ وتطبيق عناصر الوحدة 

ASBU BO‐DATM  

حلقة عمل/ حلقة دراسية واحدة في 
ن م ٪٣٠إلى  ٢٥العام؛ وتنفيذ 

الدول لنظام إدارة الجودة في نظام 
المعلومات التلقائي التشغيل/ نظام 

إلى  ٢٥معلومات الطيران؛ وتنفيذ 
منها إلدارة معلومات الطيران  ٪٣٠

على الصعيد الوطني. إعداد 
خّطة/ خارطة طريق بحلول عام 

من  ٪٣٠إلى  ٢٥؛ وتنفيذ ٢٠١٩
الدول لقاعدة البيانات المتكاملة 

لطيران بحلول عام بشأن معلومات ا
٢٠١٩ 

٤ CAP. 
ESAF.3 

حلقتا عمل/ حلقتان دراسيتان في تقديم المساعدة للدول وعقد حلقات عمل/ تنفيذ  فيمساعدة الدول 
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السياسات واألحكام المتعلقة 
  باألرصاد الجوية 

(ANIWP : ENB‐MET) 

حلقات دراسية عن تطبيق نظام إدارة الجودة 
في مجال األرصاد الجوية؛ وتنفيذ بروتوكول 

معلومات المالحة الجوية  نقل الملفات لتوزيع
 باألقمار الصناعية.

من  ٪٣٠إلى  ٢٥العام؛ وتنفيذ 
الدول لنظام إدارة الجودة في مجال 

األرصاد الجوية بحلول عام 
من  ٪٣٠إلى  ٢٥؛ وتنفيذ ٢٠١٩

الدول لخدمة البّث باألقمار 
لتوزيع معلومات  2Gالصناعية 

األقمار الصناعية المالحة الجوية ب
أو خدمة بروتوكول النقل المأمون 
للملّفات لتوزيع معلومات المالحة 
الجوية باألقمار الصناعية لحلول 

  ٢٠١٩عام 
 .CAP ١٢و ١١و ٤

ESAF.4 
 وقياسه التقدم مستوى تحسين
 في اإلقليمية األولويات بحسب
 الخطط خالل من السالمة مجال

 اإلقليمية والمجموعات اإلقليمية
 (PIRGs) الجوية للسالمة

تقديم المساعدة للدول: تنفيذ أولويات المالحة 
الجوية من خالل مشاريع المجموعة اإلقليمية 

للتخطيط والتنفيذ؛ وتنفيذ غايات خدمات 
المالحة الجوية في إطار الخطة التنفيذية 
 اإلقليمية الشاملة للسالمة الجوية في أفريقيا

من غايات  ٪٣٠إلى  ٢٥تنفيذ 
مات المالحة الجوية بحلول عام خد

٢٠١٩  

٤ CAP. 
ESAF.5 

تنفيذ  فيمساعدة الدول 
السياسات واألحكام من أجل 
تحسين الكفاءة في العمليات 

أثناء الطريق من خالل  إتاحة 
المسارات المفضلة لدى 

  المستخدم 
(ANIWP: ROI‐06) 

تقديم المساعدة للدول وعقد حلقات عمل/حلقات 
مسارات المالحة الجوية  دراسية بشأن إعداد
؛ وتنفيذ عناصر وحدة القائمة على األداء
ASBU BO‐FRTO 

حلقة عمل/ حلقة دراسية واحدة؛ 
من المسارات  ٪٤٠إلى  ٣٠وتنفيذ 

المفضلة لدى المستخدم بحلول عام 
 ٪٤٠إلى  ٣٠؛ وعدم تنفيذ ٢٠١٩

من المسارات المطلوبة بسبب 
المجاالت الجوية العسكرية 

  ٢٠١٩ل عام المعزولة بحلو 
٤ CAP. 

ESAF.6 
تنفيذ  فيمساعدة الدول 

السياسات واألحكام المتعلقة 
بتحسين الكفاءة في عمليات 

  المنطقة النهائية 
(ANIWP: ROI‐09)  

 

تقديم المساعدة للدول وعقد حلقات عمل/ 
‐ASBU BOحلقات دراسية عن تنفيذ وحدتي 

CDO وBO‐CCO 

عقد حلقة عمل / حلقة دراسية 
نفيذ عمليات الوصول واحدة؛ وت

االعتيادي اآللي/ المغادرة 
االعتيادية اآللية استنادًا إلى 

المالحة القائمة على األداء في 
من المطارات  ٪٣٠إلى  ٢٠

الدولية/ المناطق النهائية بحلول 
. وتطبيق عمليات ٢٠١٩عام 

النزول المستمر/عمليات الصعود 
من   ٪٣٠إلى  ٢٥المستمر  في 
ة/ المناطق النهائية المطارات الدولي

 ٢٠١٩بحلول عام 
٤ CAP. 

ESAF.7 
تنفيذ  فيمساعدة الدول 

السياسات واألحكام المتعلقة 
بتحسين استخدام المجال الجوي 

  والمطارات

لدول وعقد حلقات عمل/حلقات لتقديم المساعدة 
؛ دراسية بشأن االستخدام المرن للمجال الجوي

دول وعقد حلقات عمل/ وتقديم المساعدة لل
 ASBUحلقات دراسية عن تنفيذ عناصر الوحدة 

حلقتا عمل/ حلقتان دراسيتان؛ 
من الدول  ٪٣٠إلى  ٢٠وتنفيذ 

لالستخدام المرن للمجال الجوي 
؛ وتطبيق ٢٠١٩بحلول عام 
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(ANIWP: ROI‐01)BO‐ACDM  ٣٠إلى  ٢٠عمليات محّسنة في٪ 
من المطارات من خالل عمليات 

صنع القرار بشكل تعاوني في 
 ٢٠١٩المطارات بحلول عام 
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 أوروبا وشمال األطلنطيإقليم 

 
النتيجة 
 الرئيسية رقم

المكتب 
 مؤشر األداء الرئيسي/الغاية الناتج المشروع/النشاط الرئيسي اإلقليمي

٤ CAP. 
EURNAT.1  

 

تعزيز موقف اإليكاو في المؤتمر 
 العالمي لالتصاالت الراديوية

ل/ اجتماعان في حلقتا عم حلقات عمل/ اجتماعات
العام؛ وٕادراج موقف اإليكاو في 

األعمال التحضيرية الوطنية 
للمؤتمر العالمي لالتصاالت 

 الراديوية
٤CAP. 

EURNAT.2  
 

مساعدة الدول في إعداد خطط 
 إقليمية ووطنية للطوارئ

خطٌط إقليمية للطوارئ؛ وخطٌط وطنية 
 للطوارئ

خطط شمال األطلنطي 
وارئ للطوارئ (مثل خّطة الط

بشأن الرماد البركاني)؛ وٕاعداد 
من الدول لخطط وطنية  ٪٩٠

 للطوارئ
٤CAP. 

EURNAT.3  
 

مساعدة الدول في تنفيذ السياسات 
واألحكام من أجل تحسين معدالت 

المغادرة من المطارات/الوصول 
إليها في جميع األحوال الجوية 

(ANIWP : ROI‐08) 

 القرارات والتوصيات الصادرة عن مجموعة
 (AWOG)العمليات في جميع األحوال الجوية 

وفرقة عمل تنفيذ المالحة الجوية القائمة 
  على األداء

اجتماع واحد في العام؛ وتنفيذ 
من عمليات االقتراب في  ٪٥٠

األداء المالحي المطلوب في 
جميع أطراف مدارج الهبوط 

 ٢٠١٩اآللي بحلول عام 
٤CAP. 

EURNAT.4  
 

ذ مساعدة الدول في تنفي 
السياسات واألحكام من أجل 
تحسين الكفاءة في عمليات 

  المنطقة النهائية 
(ANIWP : ROI‐09) 

 

القرارات والتوصيات الصادرة عن مجموعات 
 (AWAG)العمليات في جميع األحوال الجوية 

وفريق إدارة الحركة الجوية في الجزء الشرقي 
من إقليم اإليكاو؛ وفرقة عمل تنفيذ المالحة 

  على األداءالقائمة 

اجتماعان في العام؛ وتنفيذ 
من عمليات المغادرة  ٪٣٠

اآللية المعتادة/ وعمليات 
الوصول اآللية المعتادة في 

جميع المناطق النهائية الدولية 
 ٢٠١٩بحلول عام 

٤CAP. 
EURNAT.5  

 

مساعدة الدول في تنفيذ السياسات 
واألحكام من أجل تحسين الكفاءة 

سيما في  في عمليات السطح، وال
 :ANIWP)المطارات المزدحمة 

ROI‐03) 

القرارات والتوصيات الصادرة عن مجموعة 
العمليات في جميع األحوال الجوية وفريق 
إدارة الحركة الجوية في الجزء الشرقي من 

  إقليم اإليكاو

 اجتماع واحد في العام؛ 

٤CAP. 
EURNAT.6  

 

تنفيذ السياسات  فيمساعدة الدول 
االتصاالت تعلقة بالم واألحكام

   والمالحة واالستطالع
(ANIWP: ENB‐CNS) 

 

 والتوصيات والقرارات اإلقليمية االتفاقات
   اإلقليمية االجتماعات عن الصادرة

(مجموعة الخدمة الثابتة للطيران ومجموعة 
  إدارة الترددات)

اجتماعان في العام، وتنفيذ 
المنتقاة  B0 من وحدات ٪٤٠

 ٢٠١٩بحلول عام 

٤CAP. 
EURNAT.7  

 

تنفيذ السياسات  فيمساعدة الدول 
  المتعلقة بإدارة المعلومات واألحكام

 (ANIWP : ENB‐IM) 

 والتوصيات والقرارات اإلقليمية االتفاقات
  اإلقليمية االجتماعات عن الصادرة

(فرقة عمل إدارة معلومات الطيران)؛ وٕاجراء 
بعثات للمساعدة في مجال إدارة معلومات 

إلى الدول؛ وعقد حلقة (أو حلقات) الطيران 

اجتماعان في العام، وتنفيذ 
المنتقاة  B0 من وحدات ٪٥٠

؛ وٕاجراء ٢٠١٩بحلول عام 
مهمة واحدة في العام؛ وعقد 
ليم حلقة عمل مشتركة بين األقا
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دراسة إقليمية أو مشتركة بين األقاليم/ وحلقة 
عمل (حلقات عمل) بشأن إدارة المعلومات 

 على صعيد المنظومة

أو إقليمية واحدة بحلول عام 
٢٠١٩ 

 
٤CAP. 

EURNAT.8  
 

 السياسات تنفيذ في الدول مساعدة
 المتعلقة باألرصاد الجوية  واألحكام

 (ANIWP : ENB‐MET) 

 والتوصيات والقرارات اإلقليمية االتفاقات
  اإلقليمية االجتماعات عن الصادرة

 )المجموعة المعنية باألرصاد الجوية( 
 

ماعات في العام وتنفيذ  اجت ٤
المنتقاة  B0 من وحدات ٪٨٠

 ٢٠١٩بحلول عام 

 .١٢CAPو١١و٤
EURNAT.9  

 

 وقياسه التقدم مستوى تحسين
 في اإلقليمية األولويات بحسب
 الخطط خالل من السالمة مجال

 اإلقليمية والمجموعات اإلقليمية
 (PIRGs) الجوية للسالمة

تنفيذ وال للتخطيط اإلقليمية المجموعات
 المالحة لتخطيط األوروبية (المجموعة

النظم لشمال  الجوية ومجموعة تخطيط
 األطلنطي) واجتماعات تنظيم أعمالها

من الخطط  ٪٥٠تنفيذ 
اإلقليمية في مجال المالحة 
الجوية وفقا للجدول الزمني 

 المتفق عليه 

٤CAP. 
EURNAT.10  

 

تحسين الكفاءة في العمليات أثناء 
ل إتاحة المسارات الطريق من خال

  المفّضلة لدى المستخدم
(ANIWP : ROI‐06) 

إدارة المجال الجوي وٕاعداد طريق خدمات 
الهيئات المساهمة الحركة الجوية عن طريق 

في الجزء الشرقي  –فريق إعداد الطرق في 
إدارة التنفيذ وفريق  (RDGE)من إقليم أوروبا 

في شمال األطلنطي؛ وتوسيع نطاق استخدام 
  ات الطيران الحرعملي

من الخطط  ٪٥٠تنفيذ 
اإلقليمية في مجال المالحة 
الجوية وفقا للجدول الزمني 

 المتفق عليه

٤CAP. 
EURNAT.11  

 

تحسين استخدام المجال الجوي 
 (ANIWP : ROI‐01)والمطارات 

إدارة المجال الجوي وٕاعداد طريق خدمات 
الهيئات المساهمة الحركة الجوية عن طريق 

في الجزء الشرقي  –إعداد الطرق  فريق في
إدارة التنفيذ وفريق  (RDGE)من إقليم أوروبا 

في شمال األطلنطي؛ وتوسيع نطاق استخدام 
 عمليات الطيران الحر

من الخطط  ٪٥٠تنفيذ 
اإلقليمية في مجال المالحة 
الجوية وفقا للجدول الزمني 

 المتفق عليه
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 إقليم الشرق األوسط

النتيجة 
 قمالرئيسية ر 

المكتب 
 مؤشر األداء الرئيسي/الغاية الناتج النشاط الرئيسيأو  المشروع اإلقليمي

٤CAP. MID.1 مساعدة الدول في تنفيذ السياسات
واألحكام المتعّلقة باالتصاالت 

  والمالحة واالستطالع
(ANIWP: ENB‐CNS) 

تقديم المساعدة للدول في ما يتعّلق بتنفيذ 
والمالحة سياسات وأحكام االتصاالت 

واالستطالع واألحكام واألولويات اإلقليمية، 
وفقًا الستراتيجية المالحة الجوية في الشرق 

األوسط، من خالل عقد حلقات عمل/ 
حلقات دراسية، وٕاجراء بعثات للمساعدة 

 وعقد اجتماعات

من أهداف األداء  ٪٨٠تحقيق 
المتعّلقة باالتصاالت والمالحة 

واالستطالع المدرجة في 
اتيجية المالحة الجوية في استر 

الشرق األوسط؛ وعقد حلقات 
عمل/ حلقات دراسية، على 
النحو الذي تُقّره المجموعة 

اإلقليمية لتخطيط وتنفيذ المالحة 
الجوية في الشرق األوسط؛ 
وعقد اجتماع واحد في العام 
يتناول االتصاالت والمالحة 

واالستطالع؛ وتنفيذ بعثة 
ريها مساعدة واحدة في العام يج
موّظف إقليمي في مجال 

االتصاالت والمالحة 
 واالستطالع

٤CAP. MID.2 تنفيذ السياسات  فيمساعدة الدول
  المتعلقة بإدارة المعلومات  واألحكام

 (ANIWP: ENB‐IM) 

تقديم المساعدة للدول في ما يّتصل بتنفيذ 
سياسات وأحكام إدارة المعلومات وٕادارة 

واألحكام مة؛ المعلومات على صعيد المنظو 
واألولويات اإلقليمية، وفقًا الستراتيجية 

المالحة الجوية في الشرق األوسط، من 
خالل عقد حلقات عمل/ حلقات دراسية، 
 وٕاجراء بعثات للمساعدة وعقد اجتماعات

من أهداف األداء  ٪٨٠تحقيق 
المّتصلة بإدارة المعلومات 

المدرجة في استراتيجية المالحة 
األوسط؛ الجوية في الشرق 

وعقد حلقات عمل/ حلقات 
دراسية على النحو الذي تُقّره 
المجموعة اإلقليمية لتخطيط 

وتنفيذ المالحة الجوية في 
الشرق األوسط وعقد اجتماع 
واحد في العام يتناول إدارة 

المعلومات وٕادارة المعلومات 
على صعيد المنظومة؛ وتنفيذ 
بعثة مساعدة واحدة في العام 

اإلقليمي  يجريها الموّظف
المعني بإدارة الحركة الجوية في 

 إدارة معلومات الطيران.
٤CAP. MID.3السياسات تنفيذ على الدول مساعدة 

  المتعلقة باألرصاد الجوية  واألحكام
 (ANIWP: ENB‐MET) 

تقديم المساعدة للدول في ما يّتصل بتنفيذ 
سياسات وأحكام األرصاد الجوية؛ واألحكام 

قليمية، وفقًا الستراتيجية واألولويات اإل
المالحة الجوية في الشرق األوسط، من 

من أهداف األداء  ٪٧٠تحقيق 
المتصلة باألرصاد الجوية 

المدرجة في استراتيجية المالحة 
الجوية في الشرق األوسط؛ 
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خالل عقد حلقات عمل/ حلقات دراسية، 
 وٕاجراء بعثات للمساعدة وعقد اجتماعات

 وعقد حلقات عمل/ حلقات
دراسية على النحو الذي تُقّره 
المجموعة اإلقليمية لتخطيط 

وتنفيذ المالحة الجوية في 
الشرق األوسط؛ وعقد اجتماع 
واحد في العام يتناول موضوع 

األرصاد الجوية؛ وٕاجراء بعثات 
للمساعدة، على النحو المطلوب 

(بالتنسيق مع مكتب أوروبا 
 وشمال األطلنطي)

١١و٤
 ١٢و

CAP. MID.4بحسب وقياسه التقدم مستوى سينتح 
 مجال في اإلقليمية األولويات
 اإلقليمية الخطط خالل من السالمة

 الجوية للسالمة اإلقليمية والمجموعات
(PIRGs) 

والتنفيذ  للتخطيط اإلقليمية المجموعات
واجتماعات تنظيم أعمالها؛ وتحديد/تحديث 

األولويات اإلقليمية في مجال السالمة 
خطة واظبة على تحديث الجوية؛ والم

في الشرق  المالحة الجوية اإللكترونية
 األوسط

تنفيذ االستراتيجية والخطط 
اإلقليمية في مجال المالحة 
الجوية وفقًا للجداول الزمنية 
المتفق عليها (تحقيق نسبة 

من األعمال في األوقات  ٪٦٥
المحددة)؛ عقد اجتماعات وفقًا 
للجدول الزمني المتفق عليه؛ 

ل خّطة المالحة الجوية وتعدي
 اإللكترونية في الوقت المناسب

٤CAP. MID.5السياسات تنفيذ في الدول مساعدة 
من أجل تحسين الكفاءة في  واألحكام

العمليات أثناء الطريق من خالل 
إتاحة المسارات المفضلة لدى 

 (ANIWP: ROI‐06)المستخدمين 

إدارة المجال الجوي وتحسين شبكة طرق 
حركة الجوية امن جانب الهيئات خدمات ال

المساهمة في المجموعة اإلقليمية لتخطيط 
 وتنفيذ المالحة الجوية في الشرق األوسط

اجتماعات يتناوالن ترشيد إدارة 
المجال الجوي وشبكة طرق 

خدمات الحركة الجوية، بحلول 
 ٢٠١٩عام 

٤CAP. MID.6 مساعدة الدول في تنفيذ السياسات
حسين معدالت واألحكام من أجل ت

المغادرة من المطارات/الوصول إليها 
  في جميع األحوال الجوية  

(ANIWP: ROI‐08) 

تقديم المساعدة للدول في ما يتصل بتنفيذ 
المالحة القائمة على األداء، من خالل 

إنشاء برنامج إلجراءات الطيران في الشرق 
األوسط وعقد اجتماعات وحلقات عمل/ 

 ثات للمساعدةحلقات دراسية وٕاجراء بع

من أهداف  ٪٧٥تحقيق نسبة 
األداء المتصلة بالمالحة القائمة 

على األداء الواردة في 
استراتيجية المالحة الجوية في 
الشرق األوسط؛ وعقد حلقات 

عمل/ حلقات دراسية على النحو 
الذي تقّره المجموعة اإلقليمية 

لتخطيط وتنفيذ المالحة الجوية 
بعثة في الشرق األوسط؛ وٕاجراء 
واحدة للمساعدة في العام؛ 
وٕانشاء برنامج إلجراءات 

الطيران في الشرق األوسط 
وتنفيذ برنامج أعماله وفقًا 
 للجدول الزمني المتفق عليه

٤CAP. MID.7 عقد حلقات عمل/ حلقات اعدة للدول من خالل إجراء تقديم المسمساعدة الدول على تنفيذ السياسات
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من أجل تحسين استخدام  واألحكام
  المجال الجوي والمطارات

 (ANIWP: ROI‐01) 

زيارات ألفرقة الدعم المدني/ العسكري في 
الشرق األوسط وعقد حلقات عمل/ حلقات 

دراسية لتعزيز تنفيذ االستخدام المرن للمجال 
 الجوي

دراسية على النحو الذي تقتضيه 
المجموعة اإلقليمية لتخطيط 

وتنفيذ المالحة الجوية في 
ألوسط؛ إجراء زيارات الشرق ا

لفريق الدعم المدني/ العسكري 
على النحو الذي تقتضيه الدول؛ 

من الدول لمفهوم  ٪٣٠وتنفيذ 
االستخدام المرن للمجال الجوي 

 ٢٠١٨بحلول عام 
 

   



 الهدف االستراتيجي: سعة شبكة المالحة الجوية وكفاءتها
 

62 

 إقليم أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والكاريبي
 

النتيجة 
 الرئيسية رقم

المكتب 
 مؤشر األداء الرئيسي/الغاية الناتج يسيالمشروع/النشاط الرئ اإلقليمي

٤ CAP. 
NACC.1 

تنفيذ السياسات  فيمساعدة الدول 
واألحكام المتعلقة باالتصاالت 

  والمالحة واالستطالع 
(ANIWP : ENB‐CNS) 

االتفاقات اإلقليمية والقرارات والتوصيات 
   الصادرة عن االجتماعات اإلقليمية

ومجموعة  (مجموعة الخدمة الثابتة للطيران 
  إدارة الترددات)

 

اجتماع واحد في العام؛ 
: تنفيذ ٢٠١٩وبحلول عام 

  من وحدة ٪٥٢,٥
BO‐TBO من  ٪٢٩,٤؛ وتنفيذ

 ٪٣٨,٥؛ وتنفيذ BO‐Surfوحدة 
  من وحدة
BO‐ASUR من  ٪٨؛ وتنفيذ

؛ وتنفيذ BO‐ACASوحدة 
  من وحدة ٪٥١,٢

BO‐FICE  
٤ CAP. 

NACC.2 
تنفيذ السياسات  فيمساعدة الدول 

  األحكام المتعلقة بإدارة المعلوماتو 
 (ANIWP : ENB‐IM) 

االتفاقات اإلقليمية والقرارات والتوصيات 
   الصادرة عن االجتماعات اإلقليمية

  )دارة معلومات الطيران(فرقة عمل إ 
 

اجتماع واحد في العام؛ عدم 
التسبب في أي تأثير على 
االجتماع، والمساهمة في 

ة من تنفيذ وحد ٪٢٧,٦تحقيق 
BO‐DATM  ٢٠١٩بحلول عام 

٤ CAP. 
NACC.3 

تنفيذ السياسات  فيمساعدة الدول 
  واألحكام المتعلقة باألرصاد الجوية 

 (ANIWP : ENB‐MET) 

االتفاقات اإلقليمية والقرارات والتوصيات 
   الصادرة عن االجتماعات اإلقليمية

 )المجموعة المعنية باألرصاد الجوية(
 

عدم اجتماع واحد في العام؛ 
التسبب في أي تأثير على 
االجتماع، والمساهمة في 

من تنفيذ وحدة  ٪٧١تحقيق 
BO‐AMET  ٢٠١٩بحلول عام  

١٢و ١١و ٤  CAP. 
NACC.4 

 بحسب وقياسه التقدم مستوى تحسين
 السالمة مجال في اإلقليمية األولويات

 اإلقليمية الخطط خالل من
 الجوية للسالمة اإلقليمية والمجموعات

(PIRGs) 

لمجموعات اإلقليمية للتخطيط والتنفيذ ا
 واجتماعات تنظيم أعمالها

تنفيذ الخطط اإلقليمية في 
مجال المالحة الجوية وفقا 
 للجدول الزمني المتفق عليه

٤ CAP. 
NACC.5 

مساعدة الدول على تنفيذ السياسات 
واألحكام من أجل تحسين استخدام 

  المجال الجوي والمطارات
 (ANIWP : ROI‐01) 

ديم المساعدة إلى الدول وعقد حلقات تق
عمل/حلقات دراسية بشأن االستخدام المرن 

 للمجال الجوي

عقد عدد من حلقات العمل/ 
الحلقات الدراسية؛ وعقد حلقة 

عمل/ حلقة دراسية واحدة؛ 
من الدول لمفهوم  ٪٥٠وتنفيذ 

االستخدام المرن للمجال الجوي 
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  الجنوبية أمريكا إقليم
 
 النتيجة

 رقم ئيسيةالر 
 المكتب
 اإلقليمي

 مؤشر األداء الرئيسي/الغاية الناتج الرئيسي النشاط/المشروع

٤ CAP. 
SAM.1 

مساعدة الدول في تنفيذ السياسات 
واألحكام المتعّلقة باالتصاالت 

(CNS) والمالحة واالستطالع

(ANIWP:ENB‐CNS) 

االتفاقات اإلقليمية والقرارات والتوصيات 
   ماعات اإلقليميةالصادرة عن االجت

(مجموعة الخدمة الثابتة للطيران ومجموعة  
  إدارة الترددات)

٪ من ٢٥في العام، وتنفيذ  ١
المنتقاة  بحلول  B0وحدات 

 ٢٠١٩عام 

٤ CAP. 
SAM.2 

تنفيذ السياسات  فيمساعدة الدول 
  واألحكام المتعلقة بإدارة المعلومات

 (ANIWP: ENB‐IM) 

ارات والتوصيات االتفاقات اإلقليمية والقر 
  الصادرة عن االجتماعات اإلقليمية

  )دارة معلومات الطيران(فرقة عمل إ 

٪ ٢٥في العام، وتنفيذ   ١ 
المنتقاة   B0 من وحدات
 ٢٠١٩بحلول عام 

٤ CAP. 
SAM.3 

تنفيذ السياسات  فيمساعدة الدول 
  واألحكام المتعلقة باألرصاد الجوية 

 (ANIWP: ENB‐MET) 

ليمية والقرارات والتوصيات االتفاقات اإلق
   الصادرة عن االجتماعات اإلقليمية

 )المجموعة المعنية باألرصاد الجوية(

٪ ٢٥في العام، وتنفيذ   ١
المنتقاة   B0 من وحدات
 ٢٠١٩بحلول عام 

٤ CAP. 
SAM.4 

تنفيذ السياسات  فيمساعدة الدول 
واألحكام من أجل تحسين الكفاءة في 

من خالل   العمليات أثناء الطريق 
إتاحة المسارات المفضلة لدى 

 (ANIWP: ROI‐06)المستخدم 

إدارة المجال الجوي وٕاعداد طرق خدمات 
الحركة الجوية من خالل الهيئات المساهمة؛ 

 وتوسيع استخدام عمليات الطيران الحر

٪ من الخطط ٦٠تنفيذ 
اإلقليمية في مجال المالحة 
الجوية وفقا للجدول الزمني 

 المتفق عليه

٤ CAP. 
SAM.5 

مساعدة الدول على تنفيذ السياسات 
واألحكام المتعلقة بتحسين الكفاءة في 

  عمليات المنطقة النهائية
 (ANIWP: ROI‐09)

تقديم المساعدة للدول وعقد حلقات العمل/ 
 حلقات دراسية عن تنفيذ عناصر وحدتي

ASBU‐BO‐CDO وBO‐CCO 

حلقة عمل/حلقة دراسية 
 واحدة 

٤ CAP. SAM
6 

تحسين الكفاءة في عمليات السطح، 
 وال سيما في المطارات المزدحمة

(ANIWP : ROI‐03) 

 حلقات عقد خالل من للدول المساعدة تقديم
 القواعد إلى استناداً  دراسية حلقات/عمل

 اإلرشادية وموادها لإليكاو الدولية والتوصيات
 المتاحة

حلقة عمل/حلقة دراسية 
 واحدة

٤ CAP. 
SAM.7 

مساعدة الدول على تنفيذ السياسات 
واألحكام من أجل تحسين استخدام 

  المجال الجوي والمطارات
 (ANIWP: ROI‐01) 

تقديم المساعدة إلى الدول وعقد حلقات 
عمل/حلقات دراسية بشأن االستخدام المرن 

تقديم المساعدة إلى الدول ؛ و للمجال الجوي
عن تنفيذ  وعقد حلقات عمل/حلقات دراسية

 ASBU BO‐ACDMصر حزم عنا

عقد حلقة عمل/ حلقة دراسية 
واحدة؛ وتنفيذ المطارات 

من عمليات  ٪٢٥الدولية لـ
المطارات المحّسنة من خالل 

عمليات صنع القرار بشكل 
 تعاوني في المطارات

 
١٢و ١١و ٤  CAP. 

SAM.8 
 بحسب وقياسه التقدم مستوى تحسين

 السالمة مجال في اإلقليمية األولويات
 اإلقليمية الخطط لخال من

المجموعات اإلقليمية للتخطيط والتنفيذ 
 واجتماعات تنظيم أعمالها

تنفيذ الخطط اإلقليمية في 
مجال المالحة الجوية وفقا 
 للجدول الزمني المتفق عليه
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 الجوية للسالمة اإلقليمية والمجموعات
(PIRGs) 

 

  إقليم أفريقيا الغربية والوسطى
  

النتيجة 
 الرئيسية رقم

مكتب ال
 مؤشر األداء الرئيسي/الغاية الناتج المشروع/النشاط الرئيسي اإلقليمي

٤ CAP. 
WACAF.1 

تنفيذ السياسات  فيمساعدة الدول 
واألحكام المتعلقة باالتصاالت 

  والمالحة واالستطالع 
(ANIWP : ENB‐CNS) 

 

االتفاقات اإلقليمية والقرارات والتوصيات 
   يةالصادرة عن االجتماعات اإلقليم

(مجموعة الخدمة الثابتة للطيران ومجموعة  
  إدارة الترددات)

٪ من ٧٥في العام، وتنفيذ  ٢
المنتقاة  بحلول  B0وحدات 

 ٢٠١٩عام 

٤ CAP. 
WACAF.2 

تنفيذ السياسات  فيمساعدة الدول 
  واألحكام المتعلقة بإدارة المعلومات

 (ANIWP : ENB‐IM) 

صيات االتفاقات اإلقليمية والقرارات والتو 
ومشاريع  الصادرة عن االجتماعات اإلقليمية

 التنفيذ التي أقّرتها إدارة معلومات الطيران

عقد حلقة عمل/ حلقة دراسية 
واحدة عن تنفيذ إدارة 

معلومات الطيران؛ وتنفيذ 
  من وحدات ٪٧٥

BO‐DATM  المنتقاة بحلول
  ٢٠١٩عام 

٤ CAP. 
WACAF.3 

تنفيذ السياسات  فيمساعدة الدول 
  كام المتعلقة باألرصاد الجوية واألح

 (ANIWP : ENB‐MET) 

االتفاقات اإلقليمية والقرارات والتوصيات التي 
للتخطيط والتنفيذ  اإلقليميةاعتمدتها المجموعة 

  في أفريقيا والمحيط الهندي
 

ستة دول في العام؛ وتنفيذ 
  من عناصر ٪٦٠

BO‐AMET  بحلول عام
٢٠١٩  

١٢و ١١و ٤  CAP. 
WACAF.4 

 بحسب وقياسه التقدم مستوى تحسين
 السالمة مجال في اإلقليمية األولويات

 اإلقليمية الخطط خالل من
 الجوية للسالمة اإلقليمية والمجموعات

(PIRGs) 

المجموعات اإلقليمية للتخطيط والتنفيذ 
واجتماعات تنظيم أعمالها؛ ومساعدة الدول 
في تنفيذ أوليات المالحة الجوية من خالل 

للتخطيط والتنفيذ  اإلقليميةموعة مشاريع المج
في أفريقيا والمحيط الهندي وتنفيذ غايات 
خدمات المالحة الجوية في إطار الخطة 

التنفيذية اإلقليمية الشاملة للسالمة الجوية في 
 أفريقيا

تنفيذ الخطط اإلقليمية في 
مجال المالحة الجوية وفقا 
 للجدول الزمني المتفق عليه

من غايات  ٪٧٥وتحقيق 
خدمات المالحة الجوية في 
إقليم أفريقيا والمحيط الهندي 

 ٢٠١٩بحلول عام 

٤ CAP. 
WACAF.5 

تنفيذ السياسات  فيمساعدة الدول 
واألحكام من أجل تحسين الكفاءة في 

العمليات أثناء الطريق من خالل 
إتاحة المسارات المفضلة لدى 

 (ANIWP : ROI‐06)المستخدم 

طرق خدمات  إدارة المجال الجوي وٕاعداد
الحركة الجوية من خالل الهيئات المساهمة؛ 
 وتوسيع نطاق استخدام عمليات الطيران الحر

تنفيذ الخطط اإلقليمية في 
مجال المالحة الجوية وفقا 
 للجدول الزمني المتفق عليه

٤ CAP. 
WACAF.6 

تنفيذ السياسات  فيمساعدة الدول 
واألحكام المتعلقة بتحسين الكفاءة في 

  المنطقة النهائية عمليات
(ANIWP : ROI‐09) 

تقديم المساعدة للدور وعقد حلقات عمل/ 
 حلقات دراسية وتنفيذ وحدتي

ASBU BO‐CDO وBOCCO 

عقد حلقة عمل/ حلقة دراسية 
واحدة في العام؛ وبلوغ نسبة 

من عمليات والصعود  ٪٧٠
المستمر في المطارات 

  ٢٠١٩بحلول نهاية عام 
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٤ CAP. 
WACAF.7 

تنفيذ السياسات  فيالدول مساعدة 
واألحكام المتعلقة بتحسين معدالت 

المغادرة من المطارات/الوصول إليها 
  في جميع األحوال الجوية

(ANIWP : ROI‐08) 

القرارات والتوصيات الصادرة عن مجموعة 
العمليات في جميع األحوال الجوية وفرقة 
 عمل تنفيذ المالحة الجوية القائمة على األداء

من  ٪٧٠ت؛ وتنفيذ مطارا ٧
عمليات االقتراب في األداء 

المالحي المطلوب في جميع 
أطراف مدارج الهبوط اآللي 

 ٢٠١٩بحلول عام 
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 أمن الطيران والتسهيالت
 

  تعزيز األمن والتسهيالت في الطيران المدني العالمي  الوصف
    

كثر أمنًا من أي وقت مضى، ال تزال هناك جوانب أ تللطيران المدني أصبح ةالعالمي الشبكةرغم أن   األساس المنطقي
من الدول في جميع  كبيرعدد  تؤثر علىضعف وتهديدات حقيقية ألمن الطيران المدني ولسالمة الحدود 

المناطق. وينبغي التصدي لهذه التحديات من خالل جهود وقائية متواصلة واستباقية، تشمل تعاونًا وتنسيقًا 
توازن الول واألوساط الدولية المعنية بالطيران. ومن األهمية بمكان الحفاظ على وتواصًال منتظمًا بين الد

ما يتيح نمو الحركة الجوية الخاصة بالمسافرين والشحن بطريقة مبين التسهيالت والمتطلبات األمنية، 
  سلسة وضامنة لألمن.

المدني وتسهيالته في العالم وتتمثل الغاية النهائية من هذا الهدف االستراتيجي في تعزيز أمن الطيران 
في الطيران المدني إلى الحد األدنى  المشروعأ) تقليل مخاطر حوادث التدخل غير (أجمع، ويعني ذلك 

ب) تقليل المخاطر المتعلقة بسالمة (الحوادث عندما تقع، ولهذه المالئم  التصدي على النحووضمان 
على الحدود من أجل  تخليص اإلجراءاتءة في ج) السعي إلى بلوغ الحد األقصى من الكفا(الحدود، و

  تعزيز التجارة والسياحة والتنمية االقتصادية.
مستوى المخاطر التي تحدق بأمن وٕان تحقيق النتائج المتعلقة بهذا الهدف االستراتيجي سيسهم في تقليل 

كفاءة واستدامة  الطيران العالمي وسالمة الحدود، وسيسهل حركة البشر وحركة البضائع عبر الجو، ويعزز
  الشبكة العالمية للطيران المدني.

  جودة البيانات والتحليالت والتنبؤات؛ عدم ترك أي بلد وراء الركب التحسين المستمر لألمن والتسهيالت  األساسية األولوية

  
لتي تطرحها التهديدات الحالية والجديدة مخاطر أمن الطيران: تعزيز قدرات الدول على تقليل مستوى المخاطر اتقليل   :٥النتيجة المنشودة رقم 

نفيذ تدابير مضادة الرقابة الفعالة عبر األطر القانونية وتوالناشئة ألمن الطيران المدني ولسالمة الحدود من خالل 
  وردود تتناسب مع مستوى التهديدات، فضًال عن اإلطار المنسق لسياسة أمن الطيران العالمي.

  موحدة ومتسقة. وحلولفيذ إجراءات مضادة تن  :٥النتيجة الرئيسية رقم 
 برنامج األمن العالمي لتدقيق أمن الطيرانمستوى التنفيذ الفعال (حسبما ُيالحظ وفقًا لنهج الرصد المستمر في إطار   مؤشر األداء الرئيسي:

)USAP-CMA((  

  الجودة العالية في تنفيذ التدابير األمنية وٕانفاذ القوانين.على الحدود بحد أدنى من التأخير وضمان  تخليص اإلجراءات  :٦النتيجة المنشودة رقم 
  تسهيل إجراءات عبور الحدود وتعزيز آليات التحقق من هوية المسافرين وتأكيدها.  :٦النتيجة الرئيسية رقم 

  الدول) تمألهاالقوائم المرجعية لالمتثال التي خالل (من  ٩مستوى تنفيذ الملحق    مؤشر األداء الرئيسي:

تحسين مستوى البيانات والتحليالت والتنبؤات: تعزيز قدرة الدول على استخدام وتحليل وتبادل البيانات المتعلقة   :١١تيجة المنشودة رقم الن
بالطيران من أجل اتخاذ قرارات مدروسة وتحسين األداء التشغيلي وقياس الجوانب المختلفة لتنمية الطيران المدني، 

  قدر اإلمكان والتنبؤ بها
  تحسين نوعية وكمية البيانات المتعلقة بالطيران وتحليلها، بما في ذلك تبادل التنبؤات واألدوات مع الدول  :١١لنتيجة الرئيسية رقم ا
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  عدد التحليالت التي تستخدم البيانات والتحليالت والتنبؤات الصادرة عن اإليكاو   مؤشر األداء الرئيسي:

تنمية القدرات: تعزيز قدرات الدول بوجه خاص البلدان النامية وأقل البلدان نموا من أجل تنفيذ القواعد  تعزيز عملية  :١٢رقم  المنشودةالنتيجة 
 والسياسات العالمية وتحسين ُسبل الربط الجوي

  تنفيذ مبادرات اإليكاو في إطار حملة عدم ترك أي بلد وراء الركب  :١٢النتيجة الرئيسية رقم 
لتنفيذ الفعال لنظم مراقبة سالمة وأمن الطيران؛ وعدد الشواغل البارزة في مجالي السالمة واألمن التي لم معدالت ا  مؤشر األداء الرئيسي:

  ُتعالج بعد

  من خارج الميزانيةلموارد لفر المستمر ااألنشطة الرئيسية المدرجة في كل برنامج من خالل التو و  يمكن تنفيذ العديد من المشاريعمالحظة: 
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تخصصية
(IP) 

خدمات 
عامة 
(GS)

استشاريون/
مصادر 
خارجية

أخرىاجتماعاتسفر
مكتب التدريب 
العـالمي علـى 
الطيران

التكاليف غير 
المباشرة

1- االستراتيجية والسياسة العامة
20172.803.00935           -      95           -         9           879          1,918         
20182.803.00954           -      98           -         9           907          1,968         
20192.803.00989           -      100         -         10          957          2,056         

5,942         
2- سياسة أمن الطيران

20173.753.00991           13        70           65           -        963          2,102         
20183.753.001,014         14        72           67           -        997          2,163         
20193.753.001,046         14        74           66           -        1,044       2,244         

6,509         
3- تدقيق أمن الطيران

20173.755.001,138         40        538         7            -        1,457       3,180         
20183.755.001,164         41        551         8            -        1,508       3,273         
20193.755.001,198         42        565         8            -        1,579       3,391         

9,844         
4- دعم التنفيذ والتطوير

20173.752.00872           21        136         64           -        24         944          2,061         
20183.752.00891           22        142         67           -        24         980          2,126         
20193.752.00926           22        147         66           -        25         1,033       2,219         

6,407         
5- التسهيالت

20171.500.75373           -      33           11           -        353          771            
20181.500.75381           -      34           12           -        364          790            
20191.500.75395           -      35           11           -        384          825            

2,386         
6- برنامج تحديد هوية المسافر/وثيقة السفر المقروءة آلياً 

20170.250.2575             40        40           22           -        150          327            
20180.250.2577             41        41           23           -        155          336            
20190.250.2579             42        42           21           -        161          345            

1,009         
7- المكاتب اإلقليمية

201712.918.932,679         10        194         53           223        2,671       5,831         
201812.908.932,659         10        201         56           207        2,678       5,812         
201912.898.932,768         11        205         58           209        2,831       6,081         

17,724       

إجمالي جميع البرامج
201728.7122.937,063        124      1,107     223        232       24        7,418      16,191       
201828.7022.937,140        128      1,138     232        216       24        7,590      16,468       
201928.6922.937,401        132      1,167     230        218       25        7,989      17,161       

       49,820    22,997        73       667        685     3,411      384      21,604إجمالي السنوات الثالث:
26,825إجمالي التكاليف المباشرة:  

النتائج المنشودة
التحسين المستمر لألمن والتسهيالت

   12,301     4,207      4,075      54,020- تقليل مخاطر أمن الطيران

    4,958     1,694      1,637      61,627- تحسين كفاءة تخليص اإلجراءات على الحدود

جودة البيانات والتحليالت والتنبؤات
       796        273         265         11259- تحسين مستوى البيانات والتحليالت والتنبؤات:

عدم ترك أي بلد وراء الركب
    8,768     2,999      2,902      122,867- تعزيز عملية تنمية القدرات

26,825    9,173     8,878     8,773المجموع:  

المجموع

أمن الطيران والتسهيالت
الميزانية العادية - االحتياجات من الموارد

السنةالبرنامج

موارد غير الوظائفموارد الوظائف
إجمالي التكلفة 
بآالف الدوالرات 

الكندية

إجمالي التكلفة سنوات عمل
بآالف الدوالرات 

الكندية

إجمالي التكلفة بآالف الدوالرات الكندية

األولويات األساسية
201720182019
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  االستراتيجية والسياسة العامة :١ البرنامج
  

النتيجة الرئيسية 
  مؤشر األداء الرئيسي/الغاية  الناتج  المشروع/النشاط الرئيسي  الرقم  رقم

 SEC.1.1  ١٢و ١١و ٦و ٥

 

وضع الخطة العالمية للسالمة الجوية 
(GASeP)  وتقييم مستوى أمن الطيران

والتسهيالت وتنفيذ برنامج تحديد هوية 
لسفر المقروءة آليًا االمسافر ووثيقة 

TRIP/MRTD 

إقرار وثيقة الخطة العالمية 
؛ (GASeP)للسالمة الجوية 

 وثائق التنفيذ وتقييم المخاطر
  

إقرار الخطة العالمية للسالمة 
الجوية بحلول الفصل الرابع من 

٪ من ٩٠؛ وٕانجاز ٢٠١٨عام 
جميع جداول  مراجعةعملية 

 المخاطر سنوياً 
  

 SEC.1.2  ١٢و ٦و ٥

  

م الدعم للهيئات الرئاسية لإليكاو تقدي
(الجمعية العمومية، والمجلس، واللجنة 
المعنية بالتدخل غير المشروع، ولجنة 

 الحركة الجوية) 

توفير الوثائق الالزمة للهيئات 
الرئاسية؛ توفير خدمات 
  األمانة للهيئات الرئاسية.

ورقة وٕاحاطة كل  ١٩إعداد 
٪ من اإلجراءات ٩٠عام؛ تنفيذ 

بة لقرارات المجلس) كل (استجا
  عام

 SEC.1.3  ٦و ٥

  

ضمان االعتراف بريادة اإليكاو، وتعزيز 
التعاون الدولي (بما في ذلك مع 
منظومة األمم المتحدة) وتنسيق 

  األنشطة اإلقليمية 

تحسين مستوى توفير 
الخدمات للدول من خالل 
التنسيق والتعاون الفعالين؛ 
تعزيز التواصل مع الدول 

من  PNRو API برامج بشأن
التعاون مع منظمة خالل 

، WCOالجمارك العالمية 
واتحاد النقل الجوي 

، ومنظومة األمم IATAالدولي
  المتحدة

٪ من العناصر ٩٠توفير 
  واإلسهامات في الوقت المحدد

١٢  SEC.1.4 

  

المساهمة في تنفيذ استراتيجية تعبئة 
  الموارد

تحديد الجهات المانحة 
ع المحتملة وٕاعداد مشاري

محددة للصناديق و/ أو المنح 
الطوعية من أجل تقديم 
  المساعدة الفنية للدول 

استعراض خطة المشروعات في 
  الفصل األول من كل عام
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  سياسة أمن الطيران  :٢ البرنامج

  

النتيجة 
  مؤشر األداء الرئيسي/الغاية  الناتج  المشروع/النشاط الرئيسي  الرقم  الرئيسية رقم

٥  SEC.2.1 

 
تنسيق إطار أمن الطيران العالمي صقل و 

  (شامًال وضع اإلرشادات وتحديثها)
تنفيذ اإلجراءات المطلوبة وفقًا للمؤتمر 

الرفيع المستوى بشأن أمن الطيران 
وقرارات الجمعية العمومية التاسعة 

والثالثين؛  وضع القواعد والتوصيات 
األمن؛  - ١٧الدولية الالزمة للملحق 
العمل التابعة  تقديم الدعم لمجموعات

لفريق خبراء أمن الطيران وتنسيق 
مبادرات أمن الطيران ذات الصلة؛ إعداد 
مواد إرشادية جديدة ومنقحة، بما في ذلك 

  استجابة للتهديدات والمخاطر الجديدة

٪ من إجراءات ٧٥إكمال 
المتابعة بحلول الربع الرابع من 

؛ نشر القواعد ٢٠١٩عام 
ق والتوصيات الدولية في الملح

  ابعد تحديثه ١٧

٥  SEC.2.2 

  

سرعة االستجابة عند وقوع أحداث هامة، 
، PoCبما يشمل شبكة جهات االتصال 

والتخطيط لحاالت الطوارئ، واالستجابة 
  (القصيرة األجل عادة)

تولي الريادة وتقديم الدعم إلى الدول في 
التصدي لألحداث الهامة؛  تقديم 
المساعدة القصيرة األجل في هذه 

  االتالح

توفير التنسيق المالئم وفي 
في  ١٠٠الوقت المناسب بنسبة 
  المائة استجابة لألزمات

 SEC.2.3  ١١و ٥

  

وضع أدوات محكمة للتعامل مع   وضع آليات لتبادل المعلومات
معلومات أمن الطيران؛ توفير معلومات 
مناسبة؛ إجراء اختبارات عالمية منتظمة 

  (PoC)لشبكة جهات االتصال 

بكة جهات االتصال اختبار ش
  شهراً  ٢٤-١٨كل 

 SEC.2.4  ١١و ٥

  

التعامل مع التهديدات والمخاطر ومواطن 
  الضعف وتحليلها

إجراء تحديث سنوي لبيان سياق 
  (RCS)المخاطر 

نشر البيان المنقح لسياق 
  المخاطر مرة كل عام على األقل

٥  SEC.2.5 

 

وضع وتنفيذ سياسة اإليكاو الخاصة 
  اإللكترونياألمن  بالتقليل من مخاطر

وضع إطار ومواد إرشادية لسياسة األمن 
  اإللكتروني

قواعد قياسية عامة لألمن  وضع(
  )الطيران اإللكتروني ألنظمة

اإلصدار المستمر لإلرشادات 
؛ ووجود إدارة لألمن ذات الصلة

اإللكتروني بحلول الربع الرابع 
   ٢٠١٩من عام 
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  تدقيق أمن الطيران  :٣البرنامج 

  

نتيجة الرئيسية ال
  مؤشر األداء الرئيسي/الغاية  الناتج  المشروع/النشاط الرئيسي  الرقم  رقم

  SEC.3.1  ١٢و ٥

 

أنشطة نهج الرصد المستمر  تصميم
برنامج العالمي لتدقيق الفي إطار 

   )USAP‐CMA(أمن الطيران 

وضع أنشطة نهج الرصد المستمر في 
إطار البرنامج العالمي لتدقيق أمن 

بحيث تالئم  )USAP‐CMA( الطيران
احتياجات أوضاع أمن الطيران في كل 
دولة؛ إعداد تقارير تدمج نتائج أنشطة 

أنشطة إضافية للرصد من الرصد؛ 
خالل عمليات التدقيق الميدانية والقائمة 

  على الوثائق

٪ من أنشطة ٨٠إكمال 
تتولى المكاتب الرصد المقررة (

نشاط  ٢٣اإلقليمية سنويًا دعم 
شطة المقررة فضًال من األن

)؛ إعداد أنشطة إضافية ٣عن 
 ٦٠٪ من التقارير خالل ٩٠

يومًا من تاريخ االنتهاء من 
الحصول على و  أنشطة الرصد

٪ من ٩٠إيجابي من  رد
  الدول

  SEC.3.2  ١٢و ٥

  

أنشطة نهج  تحليالت دورية  لنتائج تحليل نتائج أنشطة الرصد
الرصد المستمر في إطار البرنامج 

  لتدقيق أمن الطيران العالمي
)USAP‐CMA(  

رفع تقرير سنوي للمجلس 
المعني باستعراض الرصد 

  MARBوالمساعدة 

  SEC.3.3  ١٢و ٥

  
تنفيذ أنشطة داعمة في مناطق 

  اإليكاو
حلقات عمل إقليمية، ودورات و  ندوات

تدريبية للمدققين، وٕاجراء بعثات لدعم 
  هيئات األمم المتحدة األخرى

  ة هادفةأنشطة داعم ٣تنفيذ 
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  دعم التنفيذ والتطوير :٤ البرنامج
  

النتيجة الرئيسية 
مؤشر األداء   الناتج  المشروع/النشاط الرئيسي  الرقم  رقم

  الرئيسي/الغاية
 SEC.4.1  ١٢و ٥

 

تحديث مساعدة الدول من خالل 
كز امواد التدريبية وأنشطة مر ال

التدريب على أمن الطيران 
)ASTC(  

مل بهدف زيادة قدرة حلقات عو  دورات تدريبية
الملحقين أحكام الدول األعضاء على تنفيذ 

(يتعين تنظيمها مع تخفيض عدد  ؛٩و ١٧
 مواد تطويرو  %)؛٢٥المدربين الدوليين بنسبة 

البرامج/حلقات العمل  وتعزيز التدريب،
 اإلشرافالطيران؛ و  التدريبية في مجال أمن

كز التدريب على أمن الطيران اعلى شبكة مر 
)ASTC(  
  

  

٪ من المواد ٧٥تحديث 
أشهر  ٦التدريبية خالل 

أو  من مراجعة الملحق
  المادة اإلرشادية

 SEC.4.2  ١٢و ٥

  

مساعدة الدول على معالجة أوجه 
القصور الكبرى التي يحددها 

البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة 
ومساعدة  USAPالسالمة الجوية 

الدول في جهودها الرامية إلى 
التوصيات الدولية تنفيذ  القواعد و 

  ١٧في الملحق 

تنفيذ مشروعات شاملة لمساعدة الدول على 
(في مجاالت التنمية  معالجة أوجه القصور

والتنفيذ والرصد)؛ وتقديم اإلرشادات والمشورة 
للدول لدعم اإلجراءات التي تتخذها لتنفيذ 

من خالل البعثات  الدوليةالقواعد والتوصيات 
من خالل المخصصة ألغراض معينة أو 

إجراء اتصاالت مع سلطات الدولة؛ ووضع 
خطط منظمة لدول محددة لتحسين أمن 

الطيران؛ وتنسيق مشروعات المساعدة على 
 مستوى الدول و/أو على المستوى اإلقليمي

  بالتعاون مع عدة شركاء

سنويًا دول  ٦مساعدة 
تحسين الخطط  باستخدام

الوطنية، بالتنسيق مع 
تغير لوا؛ المكاتب اإلقليمية

مستوى التنفيذ الفعال في 
في الدول التي تتلقى 

  المساعدة

تقديم الدعم لمبادرات التعاون   SEC.4.3  ١٢و ٥
اإلقليمي التي تسعى لتحسين 

مستوى االمتثال للقواعد 
والتوصيات الدولية في الملحق 

١٧  

دعم البرامج الخاصة بكل منطقة من خالل 
 قليمية؛التنسيق مع الدول المانحة والهيئات اإل

تبادل المعلومات مع برنامج التعاون الفني 
(TCB)  بشأن المساعدات المقدمة إلى الدول

بموجب البرامج التعاونية ألمن الطيران 
)CASP( المعنية  

إحراز تقدم في تنفيذ 
 المبادرات اإلقليمية

بالتنسيق مع المكاتب 
 اإلقليمية
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  التسهيالت :٥ البرنامج
  

النتيجة 
مؤشر األداء   الناتج  المشروع/النشاط الرئيسي  الرقم  مالرئيسية رق

  الرئيسي/الغاية
٦  SEC.5.1 

 

صقل إطار تسهيالت الطيران العالمي 
  ومواءمته

تنفيذ اإلجراءات المطلوبة وفقًا للمؤتمر 
الرفيع المستوى بشأن أمن الطيران 
وقرارات الجمعية العمومية التاسعة 

 والثالثين؛ ووضع القواعد والتوصيات
التسهيالت؛  -  ٩الدولية الالزمة للملحق 

وتقديم الدعم لمجموعات عمل فريق 
ٕاصدار دليل بشأن و التسهيالت؛ خبراء 

  برامج التسهيالت الوطنية للنقل الجوي

 إجراءات٪ من ٧٥إكمال 
المتابعة بحلول الربع الرابع 

نشر و ؛ ٢٠١٩من عام 
النسخة المحّدثة من القواعد 

في والتوصيات الدولية 
حسب  ٩طار الملحق إ

  االقتضاء

 SEC.5.2  ١٢و ٦

  

وضع وتحديث محتوى المواد التدريبية 
  ذات الصلة بالتسهيالت 

إتاحة المواد التدريبية   إعداد مواد تدريبية إضافية
بحلول الربع الرابع من عام 

٢٠١٨  
 SEC.5.3  ١٢و ٦

  

مساعدة الدول في جهودها الرامية إلى 
ولية في تنفيذ القواعد والتوصيات الد

وبناء القدرات الالزمة،  ٩إطار الملحق 
و رصد االمتثال للقواعد والتوصيات 
 ٩الدولية ذات الصلة في إطار الملحق 

  

مساعدة الدول في وضع برامج وطنية 
لتسهيالت النقل الجوي؛ وضع برامج 

إقليمية لتنسيق التسهيالت؛ تنفيذ 
إجراءات لمتابعة  القائمة المرجعية 

 ٩الخاصة باالمتثال للملحق االلكترونية 
؛ إدخال تعديالت على المسائل الخاصة 
بنهج الرصد المستمر للبرنامج العالمي 

في  USAP / USOAPلتدقيق أمن الطيران
البروتوكول بحيث تعكس أي أحكام 

جديدة أو معدلة تتعلق باألمن أو 
  ٩بالسالمة في الملحق 

المواد التدريبية  تنسيق
حسب االقتضاء 

اجات التي تحظى واالحتي
من  ٪٧٥ٕانجاز و  باألولوية

إجراءات المتابعة بحلول 
الرابع من عام  الفصل
٢٠١٩  
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  برنامج تحديد هوية المسافر/وثيقة السفر المقروءة آلياً  :٦ البرنامج

  

النتيجة الرئيسية 
  مؤشر األداء الرئيسي/الغاية  الناتج  المشروع/النشاط الرئيسي  الرقم  رقم

٦  SEC.6.1 

 

يذ استراتيجية برنامج تحديد هوية تنف
 (TRIP)المسافر 

إعداد تقارير مرحلية عن 
الرئيسية الستراتيجية  المراحل

برنامج تحديد هوية المسافر؛ 
ومخطط وثيقة االمتثال 

؛ وخارطة طريق تطبيق ٩٣٠٣
  وثائق السفر االلكترونية 

األعمال في ٪ من ٩٠إنجاز 
  األوقات المحددة

٦  SEC.6.2 

  

حديث مواصفات وثيقة صياغة وت
إعداد مواد والسفر إلى جانب 

 إرشادية بشأن أدلة تحديد الهوية
، (MTRD) ووثائق السفر المقروءة آلياً 

 ونظم وأدوات التفتيش

إدخال تعديالت على مواصفات 
  )٩٣٠٣وثيقة السفر (الوثيقة 

نشر التعديالت على الوثيقة 
  حسب االقتضاء ٩٣٠٣

 SEC.6.3  ١٢و ٦

  

محتويات المواد  وضع وتحديث
التدريبية ذات الصلة ببرنامج وثيقة 

  السفر المقروءة آلياً 

إعداد مواد جديدة للدورة 
التدريبية على برنامج وثيقة 

  السفر المقروءة آلياً 

إتاحة المواد الخاصة بالدورة 
  التدريبية حسب االقتضاء

 SEC.6.4  ١٢و ٦

  

مساعدة الدول في إطار جهودها 
لقدرات الالزمة الرامية إلى بناء ا

لتنفيذ مشروعي وثائق السفر 
المقروءة آليًا ووثائق السفر 

  االلكترونية

إقامة ندوات وحلقات دراسية 
تنفيذ مشروعات و إقليمية؛ 

للمساعدة بتمويل من الجهات 
  المانحة

تنظيم ندوة واحدة إقليمية وحلقتين 
دراسيتين إقليميتين كل عام؛ 

تنفيذ مشروع (مشروعات) 
  وفقًا للخطة الموضوعةللمساعدة 
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  : المكاتب اإلقليمية٧ البرنامج

  جميع المكاتب اإلقليمية

النتيجة 
  مؤشر األداء الرئيسي/الغاية  الناتج  المشروع/النشاط الرئيسي  الرقم  الرئيسية رقم

 SEC.7.1  ١٢و ٦و ٥

 

دعم دول المنطقة في مساعيها 
الرامية إلى تنفيذ القواعد 

في  (SARPs)والتوصيات الدولية 
  ٩والملحق  ١٧إطار الملحق 

تنفيذ أنشطة المساعدة من خالل 
ٕاعداد تقارير حول و التفاعل مع الدول؛ 

المبادرات الحالية الخاصة بسياسة أمن 
  الطيران في المنطقةوتسهيالت 

ازدياد عدد الدول التي تمتثل 
في  ةللقواعد والتوصيات الدولي

؛ ٩والملحق  ١٧الملحق 
وى التنفيذ رتفاع متوسط مستوا

التنفيذ اإلقليم لخطة الفعال في 
اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران 

  والتسهيالت في أفريقيا
 SEC.7.2  ١٢و ٥

  

نهج الرصد دعم التنفيذ الفعال ل
المستمر في إطار برنامج األمن 

  العالمي لتدقيق أمن الطيران
)USAP‐CMA(  

الدعم والتواصل قبل التدقيق؛ المشاركة 
تنفيذ إجراءات و  تدقيق؛في عملية ال

  للمتابعة عقب التدقيق. 

الرصد إنجاز أنشطة نهج 
المستمر في إطار برنامج األمن 

  العالمي لتدقيق أمن الطيران
)USAP‐CMA(  وفقًا للجدول

  الزمني المحدد
 SEC.7.3  ١٢و ٥

  

دعم وتنسيق مراكز التدريب على 
 التابعة لإليكاو  (ASTCs)أمن الطيران 

لالزم لعمل مراكز التدريب تقديم الدعم ا
على أمن الطيران في الوقت المناسب، 

  باعتبارها جهات للتنسيق

إكمال الدورات التدريبية بنجاح 
وفقًا للجدول الزمني الذي يضعه 
مركز التدريب على أمن الطيران 

ASTC كل عام  
 SEC.7.4  ١٢و ٦و ٥

  

تقديم المساعدة في مجال تنمية أمن 
  الطيران

صيصًا لمساعدة الدول تنظيم بعثات خ
  (وفقًا ألولويات اإليكاو ومواردها)

أنشطة للمساعدة سنويًا  ٣تنفيذ 
  بمشاركة المكتب اإلقليمي

 SEC.7.5  ٦و ٥

  

تمثيل اإليكاو في االجتماعات ذات 
  الصلة بأمن الطيران والتسهيالت

إدراج أولويات الدول واإليكاو في 
  السياسات الخارجية

اسب عن التعبير في الوقت المن
أولويات اإليكاو وشواغلها في 
المنتديات المعنية وفقًا للجدول 

  الزمني للمنظمات الدولية األخرى
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 التنمية االقتصادية للنقل الجوي
 

  تيسير وضع نظام للطيران المدني سليم وقابل للبقاء اقتصادياً   الوصف
    

منصفة قاء اقتصاديًا حرية السفر بأسعار معقولة، ويتيح فرصًا يوفر نظام النقل الجوي السليم والقابل للب  األساس المنطقي
ومتساوية للدول ولمستخدمي النقل الجوي لالستفادة المالية، ويهيئ بيئة لألعمال يمكن من خاللها 
للشركات أن تحقق مكاسب ويوفر قاعدة  لنمو االقتصاد العالمي بطريقة مستدامة. وال بد من توحيد جهود 

ات الدولية خارج قطاع الطيران المدني من أجل بلوغ الحد األقصى إلسهام قطاع الطيران الدول والمجتمع
  في التنمية االقتصادية. 

وتتمثل األغراض المرجوة من هذا الهدف االستراتيجي في نهاية المطاف في إزالة العوائق التي تحول دون 
. ية المنخفضة الممنوحة للطيران في التمويلاألولو تحقيق االستدامة االقتصادية للنقل الجوي والتغلب على 

إطار التنمية الوطنية /  صميمويمكن للدول أن تستخدم الطيران باعتباره أداة فعالة للتنمية من خالل إدماجه في 
ب) (الجو؛ مستوى الترابط عبر أ) تحسين (اإلقليمية وتدفقات التمويل الدولي من أجل التنمية، ما يفضي إلى 

ج) زيادة المنفعة التي تعود على المستهلك والخيارات المتاحة له؛ (أكثر تنافسية في األسواق؛ خلق فرص عمل 
  د) تقليل األعباء المالية والتكاليف أثناء أداء وظائف الرقابة التنظيمية.(وفي الوقت نفسه 

الطيران وٕان تحقيق النتائج المنتظرة من هذا الهدف االستراتيجي من شأنه أن يسهم في نمو أنشطة 
  المدني وفي كفاءة نظام النقل الجوي، وبالتالي نمو االقتصاد العالمي وتوسيع انتشار التجارة والسياحة.

جودة البيانات والتحليالت والتنبؤات؛ عدم ترك أي بلد وراء  تعزيز دور الطيران في التنمية االقتصادية  األساسية األولوية
  الركب

  
ل العوائق أمام عمليات النقل الجوي: تعزيز قدرات الدول على تحسين مستوى الترابط عبر الجو، وخلق تقلي  :٧النتيجة المنشودة رقم 

فرص عمل أكثر تنافسية في األسواق، وزيادة المنفعة التي تعود على المستهلك والخيارات المتاحة له، 
  وتقليل األعباء المالية والتكاليف أثناء أداء وظائف الرقابة التنظيمية

  وتوافقه مع قطاعات اقتصادية أخرى.وضع إطار تنظيمي عالمي متسق ومنسجم للنقل الجوي العالمي   :٧تيجة الرئيسية رقم الن
تحقيق شركات النقل الجوي معدل استفادة من فرص التوافق من خالل مقارنة عدد األسواق المتاحة نتيجة    مؤشر األداء الرئيسي:

  لتي توجد بها خدمات جوية بالفعللتحرير النقل الجوي بعدد األسواق ا

االستخدام المتزايد للطيران باعتباره أداة للتنمية: تعزيز قدرات الدول على استخدام الطيران كوسيلة فعالة   :٨النتيجة المنشودة رقم 
لتحقيق التنمية االقتصادية، وال سيما زيادة إمكانية الحصول على التمويل لتطوير البنية األساسية للطيران 

  واالستثمار في مجال الربط الجوي
  تعزيز إمكانية الحصول على الموارد المالية واالستثمارات من أجل تنمية الطيران  :٨النتيجة الرئيسية رقم 

  عدد الدول التي تدرج الطيران في خطة التنمية الوطنية  مؤشر األداء الرئيسي:
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الت والتنبؤات: تعزيز قدرة الدول على استخدام وتحليل وتبادل البيانات تحسين مستوى البيانات والتحلي  :١١النتيجة المنشودة رقم 
قدر  والتنبؤ بهاالمتعلقة بالطيران من أجل اتخاذ قرارات مدروسة وتحسين األداء التشغيلي وقياس الجوانب المختلفة لتنمية الطيران المدني، 

  اإلمكان
  المتعلقة بالطيران وتحليلها، بما في ذلك تبادل التنبؤات واألدوات مع الدول تحسين نوعية وكمية البيانات  :١١النتيجة الرئيسية رقم 

  عدد التحليالت التي تستخدم البيانات والتحليالت والتنبؤات الصادرة عن اإليكاو   مؤشر األداء الرئيسي:

النامية وأقل البلدان نموا من أجل تنفيذ  تعزيز عملية تنمية القدرات: تعزيز قدرات الدول بوجه خاص البلدان  :١٢رقم  المنشودةالنتيجة 
 القواعد والسياسات العالمية وتحسين ُسبل الربط الجوي

  تنفيذ مبادرات اإليكاو في إطار حملة عدم ترك أي بلد وراء الركب  :١٢النتيجة الرئيسية رقم 
الشواغل البارزة في مجالي السالمة واألمن  معدالت التنفيذ الفعال لنظم مراقبة سالمة وأمن الطيران؛ وعدد  مؤشر األداء الرئيسي:

  التي لم ُتعالج بعد

  من خارج الميزانيةاألنشطة الرئيسية المدرجة في كل برنامج من خالل التوفير المستمر لموارد  يمكن تنفيذ العديد من المشاريع/مالحظة: 
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تخصصية
(IP) 

خدمات 
عامة 

استشاريون/
مصادر 

أخرىاجتماعاتسفر
مكتب التدريب 
العـالمي علـى 

التكاليف غير 
المباشرة

1- االستراتيجية والسياسة العامة
20172.001.10593           -      33            -          60            580          1,265         
20182.001.10604           -      34            -          61            598          1,298         
20192.001.10627           -      35            -          63            632          1,357         

3,920         

2- بيانات وتحليالت الطيران
20172.754.00763           104      20            16            -          764          1,667         
20182.754.00785           106      20            17            -          794          1,722         
20193.254.00905           109      21            17            -          916          1,967         

5,356         

3- اإلطار التنظيمي االقتصادي
20172.381.00553           -      20            22            -          503          1,098         
20182.751.00623           -      20            17            -          564          1,224         
20192.751.00645           -      21            17            -          594          1,277         

3,599         

4- المساعدة الفنية
20171.380.00262           27        28            49            -          309          674            
20181.000.00211           27        28            50            -          271          587            
20191.500.00312           28        29            50            -          365          783            

2,045         

5- المكاتب اإلقليمية
20172.032.02442           3          35            16            67            477          1,041         
20182.132.02458           3          37            17            62            494          1,071         
20192.222.02495           3          39            17            63            537          1,154         

3,265         

إجمالي جميع البرامج
201710.538.122,614        133      136         102         127         2,632      5,745         
201810.638.122,681        137      140         101         123         2,720      5,902         
201911.728.122,983        140      144         101         126         3,043      6,538         

       18,185      8,396         376         304         421      411        8,278إجمالي السنوات الثالث:

      9,789إجمالي التكاليف المباشرة:

النتائج المنشودة
تعزيز دور الطيران في التنمية االقتصادية
       3,565       1,271       1,164       71,130- تقليل العوائق أمام عمليات النقل الجوي

       3,565       1,271       1,164       81,130- االستخدام المتزايد للطيران باعتباره أداة للتنمية
جودة البيانات والتحليالت والتنبؤات

       1,175          426          380          11370- تحسين مستوى البيانات والتحليالت والتنبؤات:
عدم ترك أي بلد وراء الركب

       1,484          526          474          12483- تعزيز عملية تنمية القدرات
      9,789      3,494      3,182      3,113المجموع:

المجموع

التنمية االقتصادية للنقل الجوي
الميزانية العادية - االحتياجات من الموارد

السنةالبرنامج

إجمالي التكلفة موارد غير الوظائفموارد الوظائف
بآالف الدوالرات 

الكندية

إجمالي التكلفة سنوات عمل
بآالف الدوالرات 

الكندية

إجمالي التكلفة بآالف الدوالرات الكندية

األولويات األساسية
201720182019
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  االستراتيجية والسياسة العامة: ١البرنامج 
النتيجة الرئيسية 

مؤشر األداء   الناتج  المشروع/النشاط الرئيسي  مالرق  رقم
  الرئيسي/الغاية

وضع االستراتيجية /الخطة العالمية  DEV.1.1  ١٢و ٨و ٧
للتنمية االقتصادية للنقل الجوي، فضًال 

 عن رصد حالة القطاع

  وضع الخطة العالمية؛ 
مراجعة الخطة بصورة منتظمة، و 

شاملة إدخال التعديالت الالزمة 
قضايا المستجدة لمعالجة ال

والناشئة وأوجه القصور في تنفيذ 
  الخطة العالمية

االنتهاء من وضع الخطة 
العالمية للسالمة الجوية 
بحلول الفصل الرابع من 

نشر حالة و ؛ ٢٠١٧عام 
الرابع  الفصلالقطاع في 
  من كل عام

تقديم الدعم للهيئات الرئاسية لإليكاو   DEV.1.2  ١٢و ٨و ٧
والمجلس، ولجنة (الجمعية العمومية، 

 الحركة الجوية)

توفير الوثائق الالزمة وفقًا 
للجداول الزمنية المقررة؛ توفير 

خدمات األمانة للهيئات الرئاسية؛ 
تقديم تقارير منتظمة عن نتائج و 

  األنشطة إلى المجلس

٪ من اإلجراءات ٩٠تنفيذ 
(استجابة لقرارات المجلس) 

  كل عام

يكاو في دعم وتعزيز دور اإل  DEV.1.3  ٨و ٧
المجتمعات العالمية واإلقليمية، والمالية 

واالقتصادية من أجل دعم مبادرة 
بعدم ترك أي بلد وراء اإليكاو الخاصة 

لإلسهام في تحقيق  )NCLB( الركب
أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة 

)SDGs(  

تحسين مستوى توفير الخدمات 
للدول من خالل التنسيق والتعاون 

اعتراف هيئات األمم  الفعالين؛
المتحدة على نحو متزايد بدور 

اإليكاو في تحقيق األهداف 
اإلنمائية المستدامة؛ ضمان 
تناسب سياسات اإليكاو مع 

ومع  )NCLB(اإلطار العام لمبادرة 
  أهداف التنمية المستدامة

٪ من المدخالت ٩٠توفير 
واإلسهامات في الوقت 

  المحدد

١٢  DEV.1.4  ذ استراتيجية تعبئة المساهمة في تنفي
  الموارد

وضع مشروعات محددة للصناديق 
و/أو المنح الطوعية؛ تحديد 
  الجهات المانحة المحتملة

مراجعة خطة المشروعات 
  في الربع األول من كل عام
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  : بيانات وتحليالت الطيران٢ البرنامج
  

النتيجة 
  داء الرئيسي/الغايةمؤشر األ  الناتج  المشروع/النشاط الرئيسي  الرقم  الرئيسية رقم

جمع وتحليل ونشر  DEV.2.1  ١١و ٨و ٧
 بيانات/تحليالت الطيران

 تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية األخرى
(بما فيها المجلس الدولي  والهيئات األكاديمية

ومنظمة السياحة العالمية  )ACI(للمطارات 
)UNWTO(  والبنك الدولي ومنظمة العمل

المتحدة للتجارة والتنمية  الدولية ومؤتمر األمم
)UNCTAD(  والمنتدى الدولي للنقل التابع

-OECDالتعاون االقتصادي والتنمية   لمنظمة
ITF  وICM من  وغيرها من الجهات المعنية ،

 أجل ترشيد إدارة البيانات وتقليل التكاليف؛
تحديث وٕاعادة تصميم العمليات التجارية و 

رة بموجب إطار إدا اإلحصاءاتلبرنامج 
؛ الحصول على )EDM(بيانات المؤسسة 

  موافقة اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة

متوسط عدد األيام الالزمة 
 ٢٠٠لمعالجة البيانات (أقل من 

االنتهاء من إعادة تصميم و يوم)؛ 
العملية التجارية بحلول الربع 

  ٢٠١٨الرابع من عام 

وضع أدوات لتحليل األعمال   DEV.2.2  ١١و ٨و ٧
ية بهدف زيادة المنفعة التجار 

المستقاة من البيانات إلى أقصى 
 بالرؤيةحد ممكن 

إصدار أدوات جديدة ومحّدثة باستمرار؛ 
  تطبيق فهرس بيانات األمم المتحدة 

أدوات  ٣وضع أو تحديث 
  لتحليل األعمال التجارية كل عام

تقييم المساهمة االقتصادية وتقدير   DEV.2.3  ١١و ٨و ٧
 د منالفوائد التي تعو 

األنشطة/المشروعات ذات الصلة 
بالطيران (بما فيها تحسين السالمة 

والمالحة الجوية) من خالل 
  استخدام منهجيات محكمة

إنشاء حساب فرعي للطيران (في الناتج 
اإلجمالي المحلي)؛ اعتماد اللجنة اإلحصائية 

 ٕاعداد تقريرو  لألمم المتحدة المنهجيات المعّدة؛
 ؛تصادي للطيرانسنوي عن اإلسهام االق

ٕاعداد تقارير لتقييم الفائدة االقتصادية التي و 
تعود من إدخال تحسينات على السالمة 

  والمالحة الجوية

الحصول على موافقة اللجنة 
اإلحصائية لألمم المتحدة بحلول 

؛ ٢٠١٨الربع الثاني من عام 
ٕاصدار التقرير بحلول الربع و 

  الرابع من كل عام

تنسيق تنبؤات محّدثة، و  وضع  DEV.2.4  ١١و ٨و ٧
قواعد البيانات من أجل دعم تنمية 
الطيران وتخطيط المالحة الجوية 
واألنشطة الخاصة باقتصاديات 

  البيئة

توفير تنبؤات محّدثة وحيدة ومنّسقة للحركة 
الجوية على المدى الطويل؛ تقديم تنبؤات 

ألغراض تخطيط المالحة حسب االقتضاء 
الحتياجات ثة الجوية؛ تقديم تنبؤات محدّ 

  )٩٩٥٦الموظفين المرخصين (الوثيقة 
  

توفير قواعد بيانات منسقة لحركة الطيران 
ومعلومات إحصائية ذات صلة بها من أجل 

دعم عمل لجنة حماية البيئة في مجال 
؛ توفير بيانات عن استهالك )CAEP(الطيران 

الوقود تمكن من إعداد تقرير عن انبعاثات 

إصدار تنبؤات محدثة طولية 
 الربعاألمد للحركة الجوية بحلول 

الرابع من كل عام؛ قياس دقة 
التنبؤات من خالل قسمة التغير 

الفعلي على التغير المتوّقع 
٪ في ١٥(إحراز معدل أقل من 
معدل  متوسط االنحراف عن

  النمو)
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لتقديمه إلى اتفاقية  )CO2(ثاني أكسيد الكربون 
األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 

UNFCCC؛  
تقديم وتعزيز نتائج التحليالت  DEV.2.5  ١١و ٨و ٧

االقتصادية للقضايا الجديدة 
والناشئة ذات األهمية العالمية 

وللجوانب المختلفة للنقل الجوي 
  بالتعاون مع منظمات دولية أخرى

(سيجري تمويل هذه األنشطة 
 ٢٠١٧جزئيًا، خالل عامي 

الصندوق الفرعي من  ٢٠١٨و
  )اإليراداتلتحقيق 

وضع مؤشرات محّدثة على مستوى الدول 
والمستوى العالمي لرصد تنفيذ أهداف األمم 
المتحدة للتنمية المستدامة؛ إجراء دراسات 
لحدود قدرات المطارات، وحسابات التكلفة 

والمنفعة المرتبطة بحزم التحسينات في 
إجراء  ؛وما إلى ذلك ASBUمنظومة الطيران 

ختالفات اإلقليمية في دراسات سنوية عن اال
اقتصاديات تشغيل الخطوط الجوية الدولية من 

أجل دعم النظام العالمي لحصص عائدات 
الخطوط الجوية؛ إعداد حسابات  سنوية 

لألسعار األساسية لنقل البريد الجوي وتقديمها 
؛ وضع )UPU(لالتحاد البريدي العالمي 

مؤشرات جديدة للشحن الجوي بالتعاون مع 
ألمم المتحدة للتجارة والتنمية مؤتمر ا

UNCTAD إعداد دراسات حول الصلة بين ؛
النقل الجوي والصحة وأثرهما االقتصادي 

بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية؛ وٕاجراء 
تحليل اقتصادي لفعالية اللوائح وأثرها 

االجتماعي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية 
ك)؛ (السالمة والصحة واألمن، وما إلى ذل

دراسة الجوانب االقتصادية لآلثار البيئية 
  واالجتماعية

تحديث المؤشرات بحلول الربع 
الرابع من كل عام؛ إصدار 

دراسات عن االختالفات 
اإلقليمية في اقتصاديات تشغيل 

األسعار الخطوط الجوية الدولية و 
األساسية لنقل البريد الجوي 

؛ بحلول الربع األول من كل عام
واحدة أو تقرير  ٕاصدار دراسةو 

واحد بحلول الربع الرابع من كل 
  عام
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  اإلطار التنظيمي االقتصادي :٣ البرنامج
  

النتيجة 
  مؤشر األداء الرئيسي/الغاية  الناتج  المشروع/النشاط الرئيسي  الرقم  الرئيسية رقم

تحديث وتنسيق اإلطار التنظيمي للنقل  DEV.3.1  ٨و ٧
ية الجوي العالمي بما يتماشى مع رؤ 

اإليكاو طويلة األجل لتحرير النقل الجوي 
الدولي ، وحث المجتمع الدولي على 
  إدماجها في قطاعي السياحة والتجارة 

وضع سياسات إرشادية محدثة 
  ٩٥٨٧(الوثيقتان 

) بحيث تعبر عن قرارات ٩٦٢٦و
الجمعية العمومية التاسعة والثالثين؛ 

وضع مبادئ محدثة على مستوى 
هلك؛ ووضع رفيع لحماية المست

سياسات ضريبية محدثة (الوثيقة 
)؛ ومداخالت وبيانات ٨٦٣٢

ودراسات لضمان إدراج أولويات 
الدول األعضاء في اإليكاو في 

السياسات السياحية من خالل منظمة 
السياحة العالمية وفي مباحثات 

التجارة في قطاع الخدمات من خالل 
  منظمة التجارة العالمية

المتابعة ٪ من إجراءات ٧٥إنجاز 
بحلول الربع الرابع من عام 

بعد  ٨٦٣٢نشر الوثيقة و ؛ ٢٠١٩
إدراج أحدث المستجدات حسب 

  االقتضاء

عقد اتفاقات دولية لتحرير النقل الجوي،  DEV.3.2  ٨و ٧
والحصول على الدعم الالزم وٕادارة عملية 

 التنفيذ حسب االقتضاء

عقد اتفاق دولي جديد لتحرير النقل 
تصل به من الجوي ووضع ما ي

  بروتوكوالت

إعداد الصيغة النهائية لالتفاق 
بحلول الربع الرابع من عام 

٢٠١٧  
وضع سياسات وٕارشادات لتحسين  DEV.3.3  ٨و ٧

وتطوير البنية األساسية وتمويل البنية 
األساسية للطيران وتمويل عمليات النقل 

 الجوي

وضع سياسات ومواد إرشادية جديدة 
سينات في مالئمة لتنفيذ حزم التح

وضع سياسات و  منظومة الطيران؛
) بشأن الرسوم ٩٠٨٢محّدثة (الوثيقة 

وأدلة اقتصادية لتمويل  وظائف 
المراقبة في مجاالت السالمة واألمن 

والتنمية االقتصادية، بما فيها 
وظائف المنظمات اإلقليمية لمراقبة 

 ROOsالسالمة الجوية 

إصدار الوثيقتين المنقحتين 
لول الربع بح ٩٥٦٢و ٩١٦١

  ٢٠١٨الثاني من عم 

وضع مواد إرشادية جديدة لخدمات  DEV.3.4  ٨و ٧
الشحن الجوي للبضائع وتأجير الطائرات 

وخدمات الطيران الخاصة برجال 
 األعمال 

إصدار المواد اإلرشادية الجديدة 
  لخدمات الشحن الجوي

إدراج المواد اإلرشادية الخاصة 
بخدمات الشحن الجوي في الوثيقة 

بحلول الربع الثالث من  ٩٦٢٦
  ٢٠١٩عام 

توفير أدوات لتعزيز شفافية النقل الجوي  DEV.3.5  ٨و ٧
 وتنمية إطاره التنظيمي

معلومات اإليكاو بصدد  تحديث
رسوم الطيران الصادرة على اإلنترنت 

؛ تحديث وتنقيح ٧١٠٠الوثيقة و 
قاعدة البيانات المتعلقة باتفاقات 

؛ )WASA(الخدمات الجوية في العالم 

االتفاقات الخاصة  مدى تغطية
بخدمات الطيران في اتفاقات 

الخدمات الجوية في العالم 
)WASA( الذي يقاس بعدد ،

المجموعات الثنائية للبلدان التي 



  التنمية االقتصادية للنقل الجوي :الهدف االستراتيجي

83 

وتحديث الملخص الواِف الصادر 
عن اإليكاو والمتاح على اإلنترنت 

بشأن السياسات والممارسات 
  التنافسية

 WASAفي لديها اتفاقات مدرجة 
مقسوم على عدد المجموعات 

الثنائية للبلدان التي لديها حركة 
  ٪)٥٠طيران (
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  المساعدة الفنية :٤ البرنامج
  

النتيجة 
  مؤشر األداء الرئيسي/الغاية  الناتج  المشروع/النشاط الرئيسي  الرقم  الرئيسية رقم

التوعية بسياسات اإليكاو وٕارشاداتها  DEV.4.1  ١٢و ٨و ٧
بشؤون النقل الجوي ووضع خطط المتعلقة 

عمل للتنمية على مستوى الدول وعلى 
المستوى اإلقليمي، ومساعدة الدول في 

  تنفيذها

خطط عمل إقليمية للتنمية وضع 
االقتصادية بالتعاون مع هيئات إقليمية؛ 

خطط العمل  توفير الدعم لتنفيذ وتحديث
االضطالع بأنشطة ترويجية من و اإلقليمية؛ 

عات والفعاليات الدولية خالل االجتما
  ووسائل التواصل االجتماعي

من الدول  ٪٦٦تنفيذ 
سياسات اإليكاو الخاصة 

) ٩٠٨٢بالرسوم (الوثيقة 
بحلول الربع الرابع من عام 

٢٠١٩  

تيسير المفاوضات التي تجريها الدول   DEV.4.2  ١٢و ٨و ٧
وتهيئة منتدٍى بشأن الخدمات الجوية 

الجهات لتبادل السياسات بين الدول و 
المعنية بالطيران من أجل تقليل التكاليف 

 التنظيمية  

تعزيز فعالية اإليكاو للتفاوض بشأن 
الخدمات الجوية مثل مؤتمر اإليكاو 
، )ICAN(للمفاوضات بشأن الخدمات الجوية 

بحيث يتضمن المجموعة الكاملة لسلسلة 
تنظيم منتدى لتبادل و توريدات النقل الجوي؛ 

ة النقل الجوي التي السياسات (مثل ندو 
  تنظمها اإليكاو)

العدد اإلجمالي للدول 
األعضاء التي تستفيد من 

 ١٠بمعدل  ICANتسهيالت 
  دول كل عام

تسهيل حصول الدول على الموارد المالية،   DEV.4.3  ١٢و ٨و ٧
 )ODA(مثل المساعدة اإلنمائية الرسمية 

أجل االستثمارات ولتحسين الربط  من
اسية وتعزيز اإلجراءات الجوي والبنية األس

 الرامية إلى التخفيف من حدة الفقر
فضًال عن أهداف التنمية المستدامة 

  األخرى

موجهة لصناع القرار  وضع أدوات تنظيمية
من أجل التخفيف من حدة الفقر وتعزيز 

تحليل الموارد المالية و ؛ )ESCI( الربط الجوي
وتيسير  )ODA(الالزمة لتنمية النقل الجوي 

عليها الحقًا، ووضع إطار  الحصول
لمساعدة البلدان  )EIF( ومحسنمتكامل 

  في مجال التجارة )LDC(األقل نموًا 

 ESCIإعداد مقترح لخطة 
بحلول الربع الرابع من عام 

؛ تحديث الموقع ٢٠١٧
لتنمية النقل  اإللكتروني

الجوي بحلول الربع الرابع 
  من كل عام
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  المكاتب اإلقليمية :٥ البرنامج

  المكاتب اإلقليميةيع جم

النتيجة 
  مؤشر األداء الرئيسي/الغاية  الناتج  المشروع/النشاط الرئيسي  الرقم  الرئيسية رقم

مساعدة دول المنطقة في تنفيذ سياسات  DEV.5.1  ١٢و ٨و ٧
وٕارشادات اإليكاو، وكذلك خطط العمل 

اإلقليمية، ورصد التطورات المهمة 
بالغ المتعلقة بمسائل النقل الجوي واإل

  عنها

نشر وتشجيع السياسات 
واإلرشادات، فضًال عن أنشطة 
المساعدة من خالل التفاعل مع 

الدول؛ وٕاعداد تقارير عن 
المبادرات الحالية في مجال النقل 

  الجوية في المنطقة

زيادة عدد الدول التي تراعي إلى 
حد كبير سياسات اإليكاو الخاصة 

بالنقل الجوي وخطط العمل 
  اإلقليمية

 ١١و ٨و ٧
  ١٢و

DEV.5.2   تقديم الدعم لدول المنطقة في مجال
تنبؤات حركة الطيران المدني العالمية، 

والتخطيط االقتصادي واإلحصاءات 
  وتبادل البيانات/المعلومات

إقليمي لإلحصائيات؛  جرد
مواءمة تنبؤات حركة الطيران 
اإلقليمية استنادًا إلى تنبؤات 

  حركة الطيران العالمية

د الدول التي تقدم زيادة عد
توفر تنبؤات و استمارات إحصائية؛ 

إقليمية لحركة الطيران في غضون 
عام واحد من مراجعة التنبؤات 

  العالمية
التعاون مع هيئات/منظمات الطيران   DEV.5.3 ٨و ٧

المدني اإلقليمية من أجل تحقيق أقصى 
قدر من التآزر لضمان تقديم مساعدة 

الية من حيث للدول تتميز بالكفاءة والفع
  التكلفة 

إدراج أولويات الدول واإليكاو في 
تحديد و السياسات الخارجية؛ 

  االحتياجات في المنطقة

التعبير عن أولويات وشواغل 
اإليكاو في وقت مناسب وخالل 
منتديات مالئمة حسب الجدول 
الزمني الذي تضعه منظمات 

  دولية أخرى
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 حماية البيئة
 

  ية الضارة  ألنشطة الطيران المدني إلى الحد األدنىتقليص اآلثار البيئ  الوصف
    

يؤدي الطيران المدني دورًا رئيسيًا في المجتمع ألنه يقدم منافع اجتماعية وثقافية واقتصادية وتجارية   األساس المنطقي
وسياسية. ولكي يتمكن القطاع من مواصلة تقديم هذه المنافع، البد من مراعاة اآلثار التي يخلفها 

ى البيئة. فكلما تواصل التقدم التكنولوجي وتحقيق التحسينات التشغيلية، فإن معدل نمو الحركة عل
الجوية سيؤدي إلى زيادة واضحة في الضوضاء التي تحدثها الطائرات وفي االنبعاثات الناجمة عن 

  الطيران، إن لم تُتخذ تدابير إضافية في هذا المجال.
هدف االستراتيجي في تقليص عدد األشخاص المتضررين من وتتمثل المقاصد النهائية لهذا ال

غازات ضوضاء الطائرات، وتقليل أثر االنبعاثات التي يحدثها الطيران على نوعية الهواء المحلي وأثر 
المناخ العالمي. ونظرًا لوجود العديد من هيئات األمم المتحدة الدفيئة المنبعثة من الطيران على 

دولية المعنية بمناقشة قضايا البيئة، البد من اتخاذ تدابير شاملة ومتوازنة والمنتديات الحكومية ال
لتحقيق تلك األهداف على المستوى العالمي من خالل تعزيز التنسيق مع سياسات وممارسات 
منظومة األمم المتحدة لحماية البيئة. وٕان حماية البيئة، وال سيما تغير المناخ قضية واسعة بطبيعتها 

  كافة قطاعات األنشطة العامة والخاصة.تؤثر على 
ويعزز تحقيق النتائج المرجوة من هذا الهدف االستراتيجي المساهمة في االستدامة البيئية، ما يمكن 

  يفضي إلى كفاءة الشبكة العالمية للطيران المدني.أن 

  ك أي بلد وراء الركبجودة البيانات والتحليالت والتنبؤات؛ عدم تر  ؛طيران أكثر مراعاة للبيئة  األولوية

  
تحسين األداء البيئي للطيران: تعزيز قدرات الدول على تطبيق إجراءات متكاملة وٕادخال تحسينات   :٩ النتيجة المنشودة رقم

تكنولوجية وتشغيلية لمعالجة الضوضاء واالنبعاثات التي تحدثها محركات الطائرات، واستخدام أنواع الوقود 
يران واتخاذ تدابير عالمية قائم على احتياجات السوق من أجل الطيران الدولي البديل المستدامة  في الط

  حسب االقتضاء
تحديد مدى الفائدة التي تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية وٕاجراءات الحد من اآلثار البيئية، ووضع أدوات ل  :٩النتيجة الرئيسية رقم 

  تعود منها
  متثل للقواعد والتوصيات الدولية ذات الصلة بالبيئةعدد الدول التي ت  مؤشر األداء الرئيسي:

  تقليل اآلثار الضارة بالمناخ العالمي إلى الحد األدنى: تعزيز قدرات الدول على وضع وتنفيذ تدابير مالئمة  :١٠النتيجة المنشودة رقم 
ظيمي العالمي لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي يحدثها الطيران العالمي في حدود اإلطار التن

  المنسق بما يتماشى مع سياسات وممارسات منظومة األمم المتحدة لحماية البيئة
تعزيز قيام الدول على نحو طوعي بإعداد وتنفيذ التدابير المالئمة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون   : ١٠النتيجة الرئيسية رقم 

  التي يصدرها الطيران الدولي
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عدد خطط العمل الخاصة بأنشطة تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تضعها الدول وتقدمها إلى   مؤشر األداء الرئيسي:
اإليكاو، وعدد جهات التنسيق الوطنية التي تتلقى تدريبًا في هذا الصدد، وعدد الدول التي تحصل على 

  مساعدة من أجل إعداد خطط عمل وتنفيذها

وى البيانات والتحليالت والتنبؤات: تعزيز قدرة الدول على استخدام وتحليل وتبادل البيانات تحسين مست  :١١النتيجة المنشودة رقم 
قدر  والتنبؤ بهاالمتعلقة بالطيران من أجل اتخاذ قرارات مدروسة وتحسين األداء التشغيلي وقياس الجوانب المختلفة لتنمية الطيران المدني، 

  اإلمكان
  وعية وكمية البيانات المتعلقة بالطيران وتحليلها، بما في ذلك تبادل التنبؤات واألدوات مع الدولتحسين ن  :١١النتيجة الرئيسية رقم 

  عدد التحليالت التي تستخدم البيانات والتحليالت والتنبؤات الصادرة عن اإليكاو   مؤشر األداء الرئيسي:

ول بوجه خاص البلدان النامية وأقل البلدان نموا من أجل تنفيذ تعزيز عملية تنمية القدرات: تعزيز قدرات الد  :١٢رقم  المنشودةالنتيجة 
 القواعد والسياسات العالمية وتحسين ُسبل الربط الجوي

  تنفيذ مبادرات اإليكاو في إطار حملة عدم ترك أي بلد وراء الركب  :١٢النتيجة الرئيسية رقم 
وأمن الطيران؛ وعدد الشواغل البارزة في مجالي السالمة واألمن  معدالت التنفيذ الفعال لنظم مراقبة سالمة  مؤشر األداء الرئيسي:

  التي لم ُتعالج بعد

  من خارج الميزانيةيمكن تنفيذ العديد من المشاريع/األنشطة الرئيسية المدرجة في كل برنامج من خالل التوفير المستمر لموارد مالحظة: 
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تخصصية
(IP) 

خدمات 
عامة 

استشاريون/مصا
در خارجية

أخرىاجتماعاتسفر
مكتب التدريب 
ـالمي علـى  الع

التكاليف غير 
المباشرة

1- االستراتيجية والسياسة العامة
20172.202.90777           -           36            -          8              694          1,514         
20182.202.90793           -           37            -          8              716          1,554         
20192.202.90821           -           38            -          9              756          1,623         

4,691         

2- تغير المناخ
20172.750.00531           27             24            16            -          506          1,103         
20182.750.00544           27             24            17            -          523          1,135         
20192.750.00566           28             25            17            -          554          1,189         

3,428         

3- القواعد البيئية
20172.751.00601           26             24            37            -          582          1,269         
20182.751.00615           26             24            39            -          603          1,308         
20192.751.00636           27             25            158          -          737          1,584         

4,161         

4- المساعدة ودعم التنفيذ
20171.000.00147           26             44            65            -          238          519            
20181.000.00152           26             45            67            -          248          539            
20192.000.00318           27             46            66            -          397          854            

1,911         

5- المكاتب اإلقليمية
20173.683.79842           5               59            27            112          883          1,928         
20183.683.79840           5               62            28            103          888          1,926         
20193.673.79874           6               64            29            104          938          2,014         

5,869         

إجمالي جميع البرامج
201712.387.692,898        83             186         145         120         2,902      6,333         
201812.387.692,943        85             193         151         112         2,978      6,462         
201913.377.693,215        87             198         270         113         3,381      7,264         

       20,059      9,261         345         566         576           255        9,056إجمالي السنوات الثالث:
    10,798إجمالي التكاليف المباشرة

النتائج المنشودة
طيران أكثر مراعاة للبيئة

       4,316       1,556       1,393       91,368- تحسين األداء البيئي للطيران
       4,252       1,513       1,380       101,359- تقليل اآلثار الضارة بالمناخ العالمي إلى الحد األدنى

جودة البيانات والتحليالت والتنبؤات
          652          249          202          11201- تحسين مستوى البيانات والتحليالت والتنبؤات:

عدم ترك أي بلد وراء الركب
       1,577          565          508          12504- تعزيز عملية تنمية القدرات

    10,798      3,883      3,484      3,432المجموع:

المجموع

حماية البيئة
الميزانية العادية - االحتياجات من الموارد

السنةالبرنامج

إجمالي التكلفة موارد غير الوظائفموارد الوظائف
بآالف الدوالرات 

الكندية

إجمالي التكلفة سنوات عمل
بآالف الدوالرات 

الكندية

إجمالي التكلفة بآالف الدوالرات الكندية

األولويات األساسية
201720182019
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  االستراتيجية والسياسة العامة :١ البرنامج

 النتيجة
مؤشر األداء   الناتج  المشروع/النشاط الرئيسي  الرقم  الرئيسية رقم

  الرئيسي/الغاية
 ١٠و ٩
  ١٢و

ENV.1.1 /خطة عالمية أو  وضع  استراتيجية
إعداد تقرير عالمي لحماية البيئة 
باالتساق مع إطار األمم المتحدة 

 للتنمية المستدامة

 مراجعة الخطة و  وضع الخطة العالمية لحماية البيئة؛
بانتظام، بما في ذلك إدخال التعديالت الالزمة 

لمعالجة القضايا المستجدة والناشئة وأوجه القصور في 
  تنفيذ الخطة العالمية

االنتهاء من وضع 
الخطة العالمية لحماية 

 الربعالبيئة بحلول 
؛ ٢٠١٧الرابع من عام 

ٕاجراء مراجعة منتظمة و 
للخطة في الربع الرابع 

  من كل عام
تقديم الدعم للهيئات الرئاسية لإليكاو   ENV.1.2  ١٠و ٩

لجنة (الجمعية العمومية والمجلس و 
الجوي) النقل ولجنة المالحة الجوية 

فضًال عن لجنة حماية البيئة في مجال 
 CAEPالطيران 

إعداد الوثائق الالزمة وفقًا للجداول الزمنية المحددة؛ 
ية توفير خدمات األمانة للهيئات الرئاسية وللجنة حما

تقديم تقارير منتظمة عن و  البيئة في مجال الطيران؛
  نتائج األنشطة إلى المجلس

٪ من ٩٠تنفيذ 
اإلجراءات (استجابة 
لقرارات المجلس) كل 

  عام

دعم وتعزيز االعتراف بريادة اإليكاو   ENV.1.3  ١٠و ٩
في مجال القضايا البيئية المتعلقة 
بالطيران الدولي، والتعاون الدولي 

لتعاون مع منظومة األمم (شامًال ا
المتحدة) وتنسيق األنشطة الدولية 
فضًال عن دور اإليكاو في دعم 

مبادرات وأفرقة األمم المتحدة المتعلقة 
بالبيئة بما في ذلك أهداف التنمية 

  المستدامة

تحسين مستوى توفير الخدمات للدول من خالل 
التنسيق والتعاون الفعالين؛ إدارة وتنسيق مساهمة 

او في مبادرات وأفرقة األمم المتحدة المعنية يكاإل
بحماية البيئة، وتقديم إسهامات في اتفاقية األمم 

وفي  UNFCCCالمتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير المناخ 
بعة نتائج أهداف ومتا  COPمؤتمرات الدول األطراف 

التنمية المستدامة؛ التعاون مع هيئات األمم المتحدة، 
المنظمة العالمية حة العالمية، و بما فيها منظمة الص

لألرصاد الجوية، ومنظمة الهجرة الدولية، والهيئة 
الدولية للطاقة الذرية، والوكالة الدولية للطاقة 

ومتابعة الجهود التي تؤثر المتجددة، وما إلى ذلك؛ 
واإلسهام في منشورات  على الطيران الدولي والبيئة؛
  )UNEP(برنامج األمم المتحدة للبيئة 

٪ من ٩٠توفير 
المدخالت واإلسهامات 

في الوقت المحدد؛ 
وتنظيم فعالية واحدة 
  خاصة بالبيئة سنوياً 

اإلسهام في تنفيذ استراتيجية تعبئة  ENV.1.4  ١٢و ١٠
وضع مشروعات ويتضّمن ذلك  الموارد

للمساعدة الخارجية في مجال البيئة 
  والرقابة عليها

مشروعات  تحديد الجهات المانحة المحتملة وٕاعداد
محددة للصناديق الطوعية و/أو للحصول على منح 
من أجل توفير المساعدة الفنية للدول؛ إعداد وثائق 

من أجل صندوق البيئة العالمي المشروعات المطلوبة 
التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ولمشروعات 

 المساعدة الخاصة باالتحاد األوروبي
  

وضع المشروعات 
يًا بحلول وتنقيحها سنو 

الربع األول من كل 
٪ من ٩٠تقديم و عام 

النتائج المتوقعة في 
  الوقت المحدد
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  تغير المناخ :٢ البرنامج
النتيجة 
  مؤشر األداء الرئيسي/الغاية  الناتج  المشروع/النشاط الرئيسي  الرقم  الرئيسية رقم

إعداد أساليب تشغيلية/تنفيذية للخطة  ENV.2.1  ١٠و ٩
ير القائمة على آليات العالمية للتداب

 )MBM(السوق 

وضع قواعد وتوصيات دولية جديدة في 
النظم ؛ إرساء هياكل ١٦إطار الملحق 

وٕارشادات  MRV؛ وضع قواعد اإلدارية
بأرصدة الكربون المقبولة (التي   خاصة

حددتها الجمعية العمومية التاسعة 
تنظيم دورات تدريبية و والثالثين)؛ 

قدرات من أجل وحلقات دراسية لبناء ال
وضع وتنفيذ التدابير العالمية القائمة 

(التي من  MBMعلى آليات السوق 
المزمع أن تحددها الجمعية العمومية 

  التاسعة والثالثين)

إصدار القواعد والتوصيات 
 ١٦الدولية في إطار الملحق 

المعدلة حسب  ابصيغته
  االقتضاء

لق وتحديث سجل اإليكاو المتع إعداد  ENV.2.2  ١٠و ٩
بالتدابير العالمية القائمة على آليات 

الشروع على نطاق صغير في  السوق
نشر إطار التدابير العالمية القائمة على 

 آليات السوق الذي وضعته اإليكاو

وضع نظام للسجل المتعلق بالتدابير 
العالمية القائمة على آليات السوق 
(تحدده الجمعية العمومية التاسعة 

ة رائدة لتجريبها وضع خطو  والثالثين)
على نطاق محدود (تحدده الجمعية 

  العمومية التاسعة والثالثين)
  

توافر نظام السجل حسب 
االقتضاء (وفقًا للموارد)؛ 

والشروع في الخطة الرائدة 
 حسب االقتضاء (وفقًا للموارد)

  

وضع سياسات خاصة بأنواع الوقود   ENV.2.3  ١٠و ٩
ووضع  )SUSTAF(البديلة المستدامة 

رشادات من أجل تنسيق البنية األساسية إ
للطيران وٕاجراءات الطيران مع تغير 

  المناخ

تقديم توصيات بشأن أنواع الوقود 
إلى  )SUSTAF(البديلة المستدامة 

المجلس/الجمعية العمومية؛ تحليل أطر 
السياسات المعمول بها من أجل وضع 

سياسات خاصة؛ صيانة اإلطار 
ديلة الخاصة العالمي ألنواع الوقود الب

تقييم المخاطر ؛ و )GFAAF(بالطيران 
العالمية على تسهيالت الطيران؛ ووضع 
إرشادات جديدة بشأن التكيف مع تغير 

  المناخ

عرض مشروع وثيقة الجمعية 
العمومية على المجلس بحلول 

؛ ٢٠١٩الربع الثاني من عام 
اإلطار العالمي ألنواع تحديث 

الوقود البديلة الخاصة 
مرة كل  )GFAAF(بالطيران 

 ٕانجاز العمل التحضيري؛ و عام
بحلول الربع الثاني من عام 

٢٠١٩  

رصد العمل على تمويل األنشطة  ENV.2.4 ١٠و ٩
الخاصة بالمناخ بموجب عملية اتفاقية 
األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير 
المناخ وما إلى ذلك، واستكشاف مزيد 

  من الفرص لتمويل الطيران

بيانات ووثائق لضمان مداخالت و 
أولويات الدول األعضاء في  مراعاة

  اإليكاو في السياسات الخارجية 

٪ من جوانب ٩٠التعبير عن 
 المحافلموقف اإليكاو في 

  مناسبةال

١٠  ENV.2.5  تنفيذ مبادرة األمم المتحدة المتعلقة
مناخ المحايد (خطة اإليكاو لتقليل بال

  االنبعاثات)

إطار  وضع منهجية لدعم إصدار
اإليكاو لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة؛ 

اإلسهام من خالل مواد إرشادية في 

اإلعالن عن الرصد المحّدث 
النبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
  في الربع الثالث من كل عام
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نظام األمم المتحدة لتقليل االنبعاثات؛ 
وضع ممارسات مستدامة لمشتريات و 

  اإليكاو 
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  البيئية دقواعال :٣ البرنامج
النتيجة 
الرئيسية 

  رقم
  مؤشر األداء الرئيسي/الغاية  الناتج  المشروع/النشاط الرئيسي  الرقم

٩  ENV.3.1  إعداد وتحديث القواعد
والتوصيات الدولية بشأن 
الضوضاء الصادرة عن 

 الطائرات

؛ تحديث الوثيقة ١٦من الملحق  ١تحديث المجلد 
حديث الوثيقة (الدليل الفني الخاص بالبيئة)؛ ت ٩٥٠١
(النهج المتوازن) التي تعالج المجاالت الناشئة  ٩٨٢٩

(على سبيل المثال الموجات فوق الصوتية، 
؛ الطائرات غير المأهولة والضوضاء المنبعثة من

توفير الدعم لمجموعات عمل لجنة حماية البيئة في و 
  مجال الطيران

 ١٦نشر الوثائق والملحق 
بصيغته المحّدثة حسب 

  االقتضاء

٩  ENV.3.2   إعداد وتحديث القواعد
بشأن  والتوصيات الدولية

 نوعية الهواء المحلي

(بحيث يشمل  ١٦من الملحق  ٢تحديث المجلد 
 ٩٥٠١تحديث الوثيقة  )؛PMالجسيمات الدقيقة 

 ٩٨٨٩(الدليل الفني الخاص بالبيئة)؛ وتحديث الوثيقة 
توفير الدعم و  ؛(دليل نوعية الهواء في المطارات)

  وعات عمل لجنة حماية البيئة في مجال الطيران لمجم
  

 ١٦نشر الوثائق والملحق 
بصيغته المحّدثة حسب 

  االقتضاء

إعداد وتحديث القواعد   ENV.3.3  ١٠و ٩
بشأن تغير  والتوصيات الدولية

  المناخ

تحديث الوثيقة  ؛١٦من الملحق  ٣تحديث المجلد 
(الدليل الفني الخاص بالبيئة)؛ وتحديث  ٩٥٠١

توفير الدعم لمجموعات عمل و ؛ ٣٣٧نشور الدوري الم
  لجنة حماية البيئة في مجال الطيران

 ١٦نشر الوثائق والملحق 
بصيغته المحّدثة حسب 

  االقتضاء

٩  ENV.3.4  مواد إرشادية إعداد وتحديث
بشأن المطارات األكثر مراعاة 

للبيئة و وتقييم السياسات 
الخاصة بإعادة تدوير 

جيات ووضع منهالطائرات 
) CDM(آليات التنمية النظيفة 

  للطيران

وضع مواد إرشادية بشأن المطارات األكثر مراعاة 
للبيئة؛ تقييم السياسات الخاصة بإعادة تدوير 

وضع منهجيات تسمح لمشروعات الطيران ؛ و الطائرات
أرصدة بموجب آلية التنمية بالتأهل للحصول على 

م المتحدة المنبثقة عن اتفاقية األم )CDM(النظيفة 
  UNFCCCاإلطارية المتعلقة بتغير المناخ 

إعداد تقارير بشأن 
الممارسات ذات الصلة 
بإعادة تدوير الطائرات 
وتقديمها إلى المجلس 

والجمعية العمومية بحلول 
الربع الثاني من عام 

وضع منهجية ؛ و ٢٠١٩
لية التنمية النظيفة آل ديدةج

بحلول الربع الرابع من عام 
٢٠١٩  

 ١٠و ٩
 ١١و

ENV.3.5   تحديث ورصد وتقييم األهداف
  واالتجاهات

تحديث أهداف التكنولوجيا الخاصة بمستوى 
 أكاسيدالضوضاء؛ تحديث أهداف تكنولوجيا الحد من 

النيتروجين والغازات المنبعثة من حرق الوقود؛ رصد 
مستوى تحقيق األهداف البيئية؛ تحديث قواعد البيانات 

 اف الطموحة العالمية؛البيئية؛ تقييم جدوى األهد
 متابعة ومراجعة الجوانب العلمية

(على سبيل المثال عمل الفريق  للطيران والبيئة
تقديم و  )؛IPCCالحكومي الدولي المعني بتغير المناخ 

إصدار تقارير عن األهداف 
بحلول الربع الثاني من عام 

ٕاجراء تحديث و ؛ ٢٠١٩
منتظم ومستمر لقواعد 

  البيانات
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الدعم لمجموعات عمل لجنة حماية البيئة في مجال 
   الطيران
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  المساعدة ودعم التنفيذ :٤ البرنامج
النتيجة 
  مؤشر األداء الرئيسي/الغاية  الناتج  المشروع/النشاط الرئيسي  الرقم  الرئيسية رقم

مساعدة الدول على تنفيذ خطط  ENV.4.1  ١٢و ١٠
العمل التي وضعتها وبناء القدرات 

  المطلوبة
ويل هذه األنشطة (سيجري تم

 ٢٠١٧جزئيًا، خالل عامي 
  من المساهمات الطوعية) ٢٠١٨و

حلقات عمل إقليمية بشأن وضع خطط 
العمل وتنفيذ التدابير وما إلى ذلك؛ 

تحديث اإلرشادات والربط عبر شبكة 
اإلنترنت؛ تقديم الدعم المباشر للدول 

الدخول في و وتنفيذها؛  إلعداد خطط العمل
  صول على التمويلشراكات من أجل الح

من المنسقين  ٩٠تدريب أكثر من 
على الصعيد الوطني أو االتصال 

تقديم و المباشر بهم كل عام؛ 
دولة  ١٥مساعدات مباشرة إلى 

سنويًا من أجل تنفيذ خطط العمل 
  التي وضعتها. 

١١  ENV.4.2   تحليل وتحديث أدوات تقييم آثار
 الطيران على البيئة

EBTر الوفورات في ، أداة اإليكاو لتقدي
، ومقياس الكربون (IFSET) المحروقات

  ومقياس االجتماعات المراعية للبيئة

أدوات متعلقة بالبيئة أو  ٧وضع 
  تحديثها كل عام

من  ٢، والمجلد ٩٨٨٩تحديث الوثيقة   تنفيذ ورصد إرشادات التقييم البيئي  ENV.4.3  ١٠و ٩
APM ومواد مرجعية بشأن التعاون ،

عية، مع التركيز على والمشاركة المجتم
  المالحة القائمة على األداء

إصدار مواد محدثة بحيث تتضمن 
على األقل أفضل الممارسات بشأن 

  إرشادات التقييم البيئي
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  المكاتب اإلقليمية :٥ البرنامج
النتيجة الرئيسية 

  مؤشر األداء الرئيسي/الغاية  الناتج  المشروع/النشاط الرئيسي  الرقم  رقم

مساعدة الدول على وضع وتنفيذ خطط  ENV.5.1 ١٢و ١٠
عمل بشأن أنشطة تقليل انبعاثات ثاني 

  أكسيد الكربون في المنطقة

تنظيم دورات تدريبية/ ندوات 
حول وضع خطط العمل وقياس 

  التنفيذ وما إلى ذلك

٪ من الدول خطط ٦٠تقديم 
عمل بحلول الربع الرابع من 

  ٢٠١٩عام 
نطقة على تنفيذ مساعدة دول الم ENV.5.2 ١٢و ٩

واإلرشادات، فضًال عن  ١٦الملحق 
مساعدتها في تقييم الفوائد التي تعود 

على البيئة من تنفيذ التحسينات 
  التشغيلية 

نشر وتعزيز السياسات 
واإلرشادات، فضًال عن تنفيذ 
أنشطة المساعدة من خالل 

؛ التفاعل مع الدول
المساعدة/التدريب على استخدام 

دير الوفورات في أداة اإليكاو لتق
  )IFSET(المحروقات 

ارتفاع عدد الدول التي تمتثل 
للقواعد والتوصيات الدولية في 

؛ (SARPs)١٦إطار الملحق 

الفوائد  التوسع في اإلبالغ عنو 
التي تعود على البيئة من 

 التحسينات التشغيلية

التعاون مع المنظمات اإلقليمية وتمثيل  ENV 5‐3 ١٠و ٩
ماعات ذات الصلة اإليكاو في االجت

  بحماية البيئة
  

إدراج أولويات الدول واإليكاو 
تحديد و  في السياسات الخارجية؛
  االحتياجات في المنطقة

التعبير عن أولويات وشواغل 
اإليكاو في وقت مناسب وأثناء 
المنتديات المالئمة وفق البرامج 
  الزمنية لمنظمات دولية أخرى
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  سرد البرامج
  حسب

 استراتيجيات دعم التنفيذ
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات

  إدارة الميزانية والشؤون المالية

 االتصاالت

 األخالقيات

 التقييم والمراجعة الداخلية

 القيادة واإلدارة التنفيذية

 الموارد البشرية

 امةالع اإلدارية والخدمات المعلومات إدارة

 خدمات اللغات

 الشؤون القانونية والعالقات الخارجية
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  )تركت هذه الصفحة خالية عمداً (

  

 



 

 
99 

  
   

الميزانية العادية ‐ االحتياجات من الموارد

دعم البرامج ‐ الھيئات الرئاسية

2017280      347       569           ‐           ‐         738           ‐     ‐              ‐          ‐          ‐            631                4,930      ‐            ‐              ‐              7,496        

2018287      357       583           ‐           ‐         789           ‐     ‐              ‐          ‐          ‐            661                5,039      ‐            ‐              ‐              7,716        

2019274      366       602           ‐           ‐         802           ‐     ‐              1,156      ‐          ‐            680                5,186      ‐            ‐              ‐              9,067        

            ‐     ‐        2,330         ‐           ‐        1,754    1,070      842المجموع:  1,156      ‐          ‐            1,972            15,155   ‐              ‐              24,279      

دعم البرامج

2017210      ‐        ‐            ‐           691        1,846        ‐     1,195          2,200      451         ‐            3,789            8,394      2,437       1,751          496             23,461      

2018215      ‐        ‐            ‐           705        1,972        ‐     1,219          2,250      463         ‐            3,964            8,580      2,398       1,795          496             24,058      

2019206      ‐        ‐            ‐           728        2,006        ‐     1,262          2,311      477         ‐            4,082            8,831      2,542       2,068          496             25,008      

        3,677     ‐        5,824     2,124           ‐            ‐        ‐      631المجموع:  6,761      1,391      ‐            11,835          25,805   7,377       5,614          1,488          72,527      

التنظيم واإلدارة

2017912      ‐        ‐            3,800      ‐         1,108        157    ‐              ‐          ‐          5,909       1,894            ‐          ‐            ‐              ‐              13,780      

2018933      ‐        ‐            3,915      ‐         1,183        160    ‐              ‐          ‐          6,080       1,982            ‐          ‐            ‐              ‐              14,253      

2019891      ‐        ‐            4,025      ‐         1,204        166    ‐              ‐          ‐          6,262       2,041            ‐          ‐            ‐              ‐              14,589      

Total:2,736   ‐        ‐            11,740    ‐         3,495        484    ‐              ‐          ‐          18,251     5,917            ‐          ‐            ‐              ‐              42,622      

المجموع
20171,402   347       569           3,800      691        3,692        157    1,195          2,200      451         5,909       6,315            13,324   2,437       1,751          496             44,737      

20181,436   357       583           3,915      705        3,944        160    1,219          2,250      463         6,080       6,606            13,619   2,398       1,795          496             46,027      

20191,370   366       602           4,025      728        4,012        166    1,262          3,466      477         6,262       6,804            14,018   2,542       2,068          496             48,664      
        3,677    484      11,649     2,124    11,740        1,754    1,070   4,209المجموع:  7,916      1,391      18,251     19,725          40,961   7,377       5,614          1,488          139,428    

1 برنامج: إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات

2 برنامج: إدارة المعلومات والخدمات اإلدارية العامة

3 برنامج: القيادة واإلدارة التنفيذية

استراتيجيات دعم التنفيذ حسب البرنامج

السنة

إدارة 
الشؤون 
اإلدارية 

والخدمات1

الدعم 
اإلداري 
إلى لجنة 
المالحة 

أمانة الجمعية 
العمومية 
والمجلس1

إدارة 
الميزانية 
والشؤون 
المالية

مكتب 
االتصاالت

خدمات 
المؤتمرات 

واألمن 
والخدمات 

مكتب 
األخالقيات

التقييم 
والمراجعة 
الداخلية

خدمات 
الطباعة 
والتوزيع

خدمات 
المجموعالشراء والسفر

إجمالي التكلفة بآالف الدوالرات الكندية

اإلدارة 
التنفيذية3

التخطيط 
االستراتيجي 
والتنسيق 
والشراكة3

الموارد 
البشرية

تكنولوجيا 
المعلومات2

خدمات 
اللغات

خدمات الشؤون 
القانونية 
والعالقات 
الخارجية
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تخصصية
(IP) 

خدمات 
عامة 

استشاريون/مصا
در خارجية

أخرىاجتماعاتسفر

إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات
20172.004.00792             205             101           ‐            304             1,402           

20182.004.00809             210             104           ‐            312             1,436           
20192.004.00835             108             107           ‐            320             1,370           

           936            ‐           313             523          2,437المجموع:  4,209           

الدعم اإلداري إلى لجنة المالحة الجوية

20171.500.50347              ‐                ‐              ‐              ‐              347                

20181.500.50357             ‐              ‐            ‐            ‐              357              

20191.500.50366              ‐                ‐              ‐              ‐              366                

            ‐                ‐           1,070المجموع:  ‐              ‐              1,070             

أمانة الجمعية العمومية والمجلس

20172.002.00501              14                  ‐              54                ‐              569                

20182.002.00514             15               ‐            55              ‐              583              

20192.002.00530              15                  ‐              57                ‐              602                

                44           1,544المجموع:  ‐              166             ‐              1,754             

إدارة الميزانية والشؤون المالية

20179.0021.003,379           ‐                13                ‐              407             3,800             

20189.0021.003,468           ‐                14                ‐              433             3,915             

20199.0021.003,552           ‐                14                ‐              460             4,025             

              41                ‐         10,399المجموع:  ‐              1,300          11,740           

االتصاالت

20172.001.00521              137               11                ‐              22                691                

20182.001.00531              141               11                ‐              23                705                

20192.001.00548              144               12                ‐              23                728                

              34               423           1,600المجموع:  ‐              68                2,124             

خدمات المؤتمرات واألمن والخدمات العامة

20171.508.50914              288               ‐              ‐              2,490          3,692             

20181.508.50939              300               ‐              ‐              2,706          3,944             

20191.508.50963              312               ‐              ‐              2,737          4,012             

            ‐               900           2,816المجموع:  ‐              7,933          11,649           

األخالقيات

20170.600.00142              ‐                15                ‐              ‐              157                

20180.600.00144              ‐                16                ‐              ‐              160                

20190.600.00150              ‐                16                ‐              ‐              166                

              47                ‐              436المجموع:  ‐              ‐              484                

التقييم والمراجعة الداخلية

20174.002.001,079           64                  51                ‐              1                  1,195             

20184.002.001,100           66                  53                ‐              1                  1,219             

20194.002.001,140           67                  54                ‐              1                  1,262             

           158               197           3,319المجموع:  ‐              3                  3,677             

اإلإدارة التنفيذية

20175.003.001,782           ‐                264             23                132             2,200             

20185.003.001,821           ‐                271             23                135             2,250             

20195.003.001,871           ‐                277             1,179          139             3,466             

           812                ‐           5,474المجموع:  1,225          406             7,916             

الميزانية العادية ‐  االحتياجات من الموارد

السنةالوظيفة

موارد غير الوظائفموارد الوظائف
إجمالي التكلفة 

بآالف الدوالرات 
الكندية

إجمالي التكلفة سنوات عمل
بآالف الدوالرات 

الكندية

التكلفة بآالف الدوالرات الكندية إجمالي
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تخصصية
(IP) 

خدمات 
عامة 

استشاريون/مصا
در خارجية

أخرىاجتماعاتسفر

(SPCP) مكتب التخطيط االستراتيجي والتنسيق والشراكة

20172.001.00451              ‐                ‐              ‐              ‐              451                

20182.001.00463              ‐                ‐              ‐              ‐              463                

20192.001.00477              ‐                ‐              ‐              ‐              477                

            ‐                ‐           1,391المجموع:  ‐              ‐              1,391             

الموارد البشرية

20179.0015.004,631           133               ‐              ‐              1,145          5,909             

20189.0015.004,744           149               ‐              ‐              1,187          6,080             

20199.0015.004,873           156               ‐              ‐              1,233          6,262             

            ‐               438         14,248المجموع:  ‐              3,565          18,251           

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

201711.005.502,531           1,180            ‐              ‐              2,604          6,315             

201811.005.502,598           1,332            ‐              ‐              2,676          6,606             

201911.005.502,678           1,376            ‐              ‐              2,749          6,804             

            ‐            3,888           7,807المجموع:  ‐              8,029          19,725           

201742.0047.0011,994         1,330            ‐              ‐              ‐              13,324           

201842.0047.0012,272         1,347            ‐              ‐              ‐              13,619           

201942.0047.0012,653         1,365            ‐              ‐              ‐              14,018           

            ‐            4,042         36,919المجموع:  ‐              ‐              40,961           

خدمات الشؤون القانونية والعالقات الخارجية

20178.007.002,260           ‐                50                123             3                  2,437             

20188.007.002,312           ‐                51                32                3                  2,398             

20198.007.002,389           ‐                53                97                3                  2,542             

           154                ‐           6,961المجموع:  251             10                7,377             

خدمات الطباعة والتوزيع

2017‐               ‐                ‐              ‐              1,751          1,751             

2018‐               ‐                ‐              ‐              1,795          1,795             

2019‐               ‐                ‐              ‐              2,068          2,068             

        5,614المجموع:  5,614             

خدمات الشراء والسفر

2017‐               496               ‐              ‐              ‐              496                

2018‐               496               ‐              ‐              ‐              496                

2019‐               496               ‐              ‐              ‐              496                

            ‐            1,488المجموع:  1,488             

مجموع استراتيجيات دعم التنفيذ

201731,324         3,848            506             199             8,860          44,737           

201832,072         4,055            519             110             9,271          46,027           

201933,025         4,040            533             1,333          9,734          48,664           

        1,558          11,943         96,422المجموع:  1,642          27,865        139,428        

خدمات اللغات ‐ دعم البرامج ‐ الھيئات الرئاسية

الموارد العادية ‐  االحتياجات من الميزانية

السنةالوظيفة

موارد غير الوظائفموارد الوظائف
إجمالي التكلفة 

بآالف الدوالرات 
الكندية

إجمالي التكلفة سنوات عمل
بآالف الدوالرات 

الكندية

التكلفة بآالف الدوالرات الكندية إجمالي
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  إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات  استراتيجية دعم التنفيذ

  والفعالية الكفاءة تحسين    األولوية األساسية

ألنشطة األمانة العامة وٕادارتها واإلشراف عليها في مجالي تتولى إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات التخطيط   الوصف
اإلدارة والخدمات من أجل تعزيز الكفاءة والفعالية، وذلك لتقديم الدعم والمشورة االستراتيجية بشأن المسائل 

ة لألمانة اإلدارية الخاصة بالهيئتين الرئاسيتين لإليكاو، وكذلك األمانة العامة، ولقيادة اللجان التشغيلية التابع
العامة. وتقدَّم خدمات الدعم الجتماعات الهيئتين الرئاسيتين لإليكاو، وهما المجلس والجمعية العمومية، من 
أجل تيسير عمل الدول األعضاء، وال سيما الدول المنتخبة في المجلس بغية عقد االجتماعات بكفاءة 

  وفعالية
  
  

تنظيم الموارد اإلدارية للمنظمة وخدماتها على نحو يتسم بالكفاءة  تحسين استراتيجيات الدعم:  :١٦ المتوقعة النتيجة
والفعالية، بغية تعزيز وتيسير تنفيذ األهداف االستراتيجية وأنشطة البرنامج لصالح الدول األعضاء 

 ومجتمع الطيران المدني

ة من خالل أدوات ونظم إدارية تقديم مجموعة كاملة من خدمات التنظيم اإلداري إلى المنظم  :(أ) ١٦النتيجة الرئيسية 
  محدَّثة ومؤتمتة، بما في ذلك إدارة األداء المؤسسي

  المقدم الدعم ومقدار تنفيذها تم التي المحدَّثة اإلدارة ونظم األدوات عدد  مؤشر األداء الرئيسي:

ن ضمان الفعالية في أداء المهام تمكين الهيئتين الرئاسيتين لإليكاو (المجلس والجمعية العمومية) م  (ب): ١٦النتيجة الرئيسية 
  المسندة إليهما في الفصلين الثامن والتاسع من اتفاقية الطيران المدني الدولي

النسبة المئوية للوثائق الداعمة الصادرة الجتماعات الهيئتين الرئاسيتين ضمن األطر الزمنية   مؤشر األداء الرئيسي:
  المحددة

  خدماتوال اإلدارية الشؤون البرنامج: إدارة

النتيجة 
الرئيسية 

 رقم
 مؤشر األداء الرئيسي/الهدف الناتج المشروع/النشاط الرئيسي الرقم

تخطيط أنشطة إدارة الشؤون اإلدارية  1.1.1  (أ) ١٦
 وتنظيمها واإلشراف عليها

تحديث العمليات اإلدارية والتنظيمية 
وأفضل الممارسات لضمان إدارة فعالة 

 ماديةلموارد المنظمة البشرية وال

 (على األقل) يةنظم إدار  ٣تنفيذ 

تقديم الدعم والمشورة االستراتيجية بشأن  1.1.2 (أ) ١٦
مسائل اإلدارة المختلفة المتعلقة 

بالجمعية العمومية والمجلس والموارد 
 ةالبشرية واللجان المالية وكذلك األمين

من اللجان التشغيلية  ذلك وغير ةالعام

إصدار أوراق العمل والتزويد بالمعلومات 
والوثائق األساسية بشأن مسائل إدارة 
الشؤون اإلدارية والخدمات في الوقت 

 المناسب وعلى نحو فعال.

٪ من الوثائق صادرة ٧٥ نسبة
 الزمنية المقررة. المواعيدضمن 
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 ة.المنبثقة عن األمانة العام
التعاون مع المبادرات المشتركة بين  1.1.3 (أ) ١٦

ة دعمًا وكاالت األمم المتحد
لإلصالحات اإلدارية والتنظيمية الرامية 

إلى االرتقاء بالكفاءة والفعالية على 
 المستوى التنظيمي.

نظام األمم لالتعاون مع وكاالت أخرى 
 يدار اإلطار اإلالمتحدة واعتماد 

أفضل  عن الصادرةنظم المناسب و ال
الممارسات، من خالل المشاركة في 

ألمم خدمات عديدة ل اتاجتماعات شبك
 المتحدة

 ٣المشاركة في ما ال يقل عن 
لألمم المتحدة  كبرىمبادرات 
  .وتنفيذها

تنفيذ نظام متكامل قائم على النتائج  1.1.4 (أ) ١٦
 إلدارة األداء على مستوى المنظمة

إنجاز نظام إدارة األداء ولوحة المتابعة 
 على مستوى المنظمة

تطبيق النظام بحلول نهاية الفترة 
 الثالثية

تخطيط مشروعات على نطاق المنظمة  1.1.5  (أ) ١٦
وٕادارتها واإلشراف عليها  لالرتقاء 
بالكفاءة والفعالية في إدارة الشؤون 

  اإلدارية والخدمات

 واستكمالأدوات إلكترونية آلية  نفيذت
  متابعةالولوحات  يةدار اإلنظم ال

بحلول نهاية تم تنفيذها أدوات  ٣
  فترة األعوام الثالثة
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  والمجلس العموميةأمانة الجمعية البرنامج: 

النتيجة 
الرئيسية 

  رقم
 مؤشر األداء الرئيسي/الهدف الناتج المشروع/النشاط الرئيسي الرقم

تقديم المساعدة التي توفرها األمانة  1.2.1 (ب) ١٦
العامة إلى المجلس والجمعية 

العمومية، بما في ذلك إعداد قرارات 
س وكذلك ومحاضر اجتماعات المجل

محاضر اجتماعات الجمعية 
 العمومية.

برنامج عمل المجلس وجداول األعمال 
وقرارات المجلس ومحاضر المجلس 

والمحاضر الحرفية وغيرها من الوثائق 
 المتعلقة بدورات الهيئتين الرئاسيتين.

 وفقًا للجداولالوثائق إصدار 
الزمنية المقررة وأقل من ثالثة 
لدورة تعديالت أو مراجعات في ا
الواحدة فيما يتعلق بقرارات 

 ومحاضر المجلس.

إعداد وٕاصدار تقرير بشأن إجراءات  1.2.2 (ب) ١٦
المتابعة التي تتخذها األمانة العامة 
 تلبية للقرارات التي يتخذها المجلس

الخاص بقرارات المجلس بشأن  التقرير
  اإلجراءات الواجب اتخاذها

في غضون أربعة  إصدارها
تتام الدورة أشهر عقب اخ

  المعنية
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  إدارة الميزانية والشؤون المالية   استراتيجية دعم التنفيذ
  تحسين الكفاءة والفعالية      األولوية األساسية:

: يلي ما خالل من المنظمة عمليات جميع يخص فيما ومحاسبية مالية خدمات المالية الشؤون فرع يقدم  الوصف
 في والنفقات واإليرادات وخصومها، المنظمة بأصول يتعلق فيما لتقاريرا وتقديم والرقابة باإلدارة االضطالع

 والمجلس؛ العمومية الجمعية لتوجيهات وكذلك واإلجراءات والسياسات المالي للنظام وفقاً  الصناديق جميع
 أفضل تحقيق أجل من والتشغيلية البرنامجية الموارد تخصيص والمساعدة في المحاسبة؛ مهام وتولي

 اإلرشاد وتقديم)؛ والميزانية(التخطيط  المنظمة أولويات إلى استنادا المتاحة/أو و المتوقعة لألموال استخدام
 وٕادارة المنظمة أصول على للحفاظ الالزمة الحماية وتوفير مالية؛ اعتبارات لها التي السياسات شؤون في

 مع المساهمة، الجهات وتقارير السنوية ليةالما البيانات يشمل بما بشأنها، التقارير وتقديم المالية المعامالت
  .االستقرار لضمان الالزمة العمليات توّلي

  

 بالمجلس الخاصةو  المنظمة اإلجراءات التي تتبعها على اإلشرافالتنفيذ:  دعم استراتيجيات تحسين  :٢١ المتوقعة النتيجة
ها األمين العام ومديرو البرنامج بكفاءة بكفاءة وفعالية؛ وٕادارة عمليات المنظمة التي يتوال الجمعية العموميةو 

  وفعالية.
  بالمنظمة الخاصة األصول على الحفاظ مع وتنظيم بسالسة العمليات إجراءضمان     :٢١ النتيجة الرئيسية

  المالي الطابع ذات المسائل بسبباألعمال  تعطل عدم  مؤشر األداء الرئيسي:

  إدارة الميزانية والشؤون الماليةالبرنامج: 

تيجة الن
  الرئيسية
 رقم

مؤشر األداء  الناتج المشروع/النشاط الرئيسي الرقم
 الرئيسي/الهدف

إدارة النفقات في حدود الميزانية  1.1.1 ٢١
 المعتمدة واألموال المتاحة

 بنسبة صفر٪الزائد اإلنفاق  الميزانية رالتقارير الشهرية وتقاري

إصدار البيانات المالية وتقارير  1.1.2 ٢١
المانحة وغيرها من  الجهات

 التقارير المالية

التقارير في الوقت إصدار  التقارير المالية
 ٪٩٨المحدد بنسبة 

دعم اللجنة المالية والجمعية  1.1.3 ٢١
 العمومية

ورقات عمل المجلس وورقات عمل 
 الجمعية العمومية والتقارير الشفوية

التسليم في الوقت المحدد 
 ٪١٠٠بنسبة 

الدفع الخاصة بالموظفين عمليات  1.1.4 ٢١
والخبراء في هذا المجال 

 واالستشاريين

في الوقت المحدد بنسبة  الرواتب لكشوف الشهري اإلصدار
١٠٠٪ 

استثمار أموال المنظمة بأمان في  1.1.5 ٢١
للحفاظ على  ةحدود السيولة المقبول

التدفق النقدي المطلوب وتحقيق 
 أقصى قدر من االستثمارات

: النقدية السيولة نفاد حالة ولة النقديةالسيعن تقارير 
 ٪صفر

 المحدد الوقت في التخليص  عملأيام  ٥ خالل الفواتير تخليص البائعينسداد  1.1.6 ٢١
 ٪٩٥ بنسبة
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  االتصاالت  استراتيجية دعم التنفيذ
  والفعالية الكفاءة تحسين    :األـولوية األساسية

  في العام الجمهور وتوعية ومنجزاتها اإليكاو أولويات على ضوءال تسليط مسؤولية االتصاالت قسم يتولى  : الوصف
  العالم أنحاء كل في ودورها المنظمة لرسالة وتقدير فهم هناك يكون أن ضمان مع الشأن، هذا

  
  

 واألهداف اإليكاو بشأن الطيران مجتمع ووعي العام الوعي تعزيز: التنفيذ دعم استراتيجيات تحسين :٢٢ المتوقعة النتيجة
  للمنظمة الستراتيجيةا

  به تضطلع الذي والعمل اإليكاو بشأن العام بالوعي االرتقاء  :(أ) ٢٢النتيجة الرئيسية 
  االستجابة وسريعة دينامية باستمرار اإليكاو بها تظهر التي الصورة تكون أن ضمان  :(ب) ٢٢النتيجة الرئيسية 
 متطلبات من وغيرها لإليكاو المميزة بالعالمة يتعلق فيما ؤسساتالم بين واالتساق المعرفة تحسين  :(ج) ٢٢النتيجة الرئيسية

  الرئيسية العامة المراسالت
 أنشطتها على ومنتظم سريع نحو على الضوء بتسليط الدولي الصعيد على اإليكاو بصورة االرتقاء  :(د) ٢٢ النتيجة الرئيسية

  ومنجزاتها
  بفعالية ذلك ومعالجة سمعتها وبمستوى باإليكاو العام االعتراف مستوى رصد  :(ه) ٢٢ النتيجة الرئيسية
  فعال بشكل ذلك ومعالجة سمعتها وبمستوى باإليكاو العام االعتراف مستوى رصد  :(و) ٢٢ النتيجة الرئيسية

 البرنامج: االتصاالت

النتيجة 
 الرئيسية
 رقم

المشروع/النشاط  الرقم
 مؤشر األداء الرئيسي/الهدف الناتج الرئيسي

(أ)  ٢٢
 ٢٢و

(ب) 
(د) ٢٢و
 ٢٢و

 (ه)

 اإليكاو برامج ترويج 1.1.1
 في ومنجزاتها وأولوياتها
 وبطريقة المناسب الوقت
 فعالة

إصدار النشرات اإلخبارية بشأن آخر المستجدات في 
اليوم نفسه؛ االهتمام بمدونتي الرئيس واألمينة العامة 

وٕاتاحة إمكانية تشاطر المعلومات والصور عبر 
ماعي؛ ضمان مزيد من وسائل التواصل االجت

الحضور المباشر والدينامي والملتزم على مواقع 
تثبيت شاشات عرض عامة التواصل االجتماعي؛ و 

اإليكاو  لحضوردائمة في منطقة مونتلایر تعزيزًا 
والتأكد من أن جميع ؛ وللدور الذي تضطلع به

المعلومات المتاحة على موقع اإليكاو العام على 
؛ ومحدَّثة ةجيد بطريقة شبكة اإلنترنت معروضة

وضمان بقاء مجلة اإليكاو مالئمة وجيدة العرض 
ومنشورة وفقًا لجدولها الزمني المحدد؛ وتحسين 
 انتظام وجودة عالقات اإليكاو بوسائل اإلعالم

النسبة المئوية لنشرات الرئيس 
واألمينة العامة الصادرة في اليوم 

 ؛عدد المتابعين على فيسبوكنفسه؛ و 
والنسبة  ؛تابعين على تويتروعدد الم

المئوية لالستعالمات عبر وسائل 
التواصل االجتماعي التي تم الرد 

دقيقة خالل  ٦٠عليها في غضون 
 ١٢؛ وٕادراج ساعات العمل العادية

 إعدادهامقالة تحريرية كحد أدنى أو 
 ؛المعنية التجارية مع وسائل اإلعالم

 اً صحفي اً نشرة أو بيان ٥٢ٕاصدار و 
عن التطورات التي تطرأ  في السنة

 على اإليكاو
مواد اإليكاو متسقة مع  ٪ من ٩٠مع مبادئ  )اإلنترانت( الشبكة الداخلية موقع علىتحسين العالمة التجارية  1.1.2(أ)  ٢٢
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 ٢٢و
 (ج)

لإليكاو وتنفيذ برمجيتها 
المتسقة بشأن مواد 

 اإليكاو

توجيهية وضمانات (ملفات خاصة بالشعار، وما إلى 
 التجارية ذلك) وتفسير العالمة

 عالمة اإليكاو التجارية

رصد وٕاعداد التقارير  1.1.3 (و) ٢٢
سمعة اإليكاو بشأن 

 العالمية وتواجدها في
الجزء وسائل اإلعالم في 

تصاالت باال الخاص
الشبكة الداخلية على 

 )اإلنترانت(

إعداد تقارير يومية بشأن ما يذكر عن اإليكاو مع 
 رير شهرية جامعة بشأن موقعوتقا الهامةروابط ال

؛ (اإلنترانت) الداخلية الشبكةعلى تصاالت قسم اال
 WinLeger مقياسضمان المشاركة السنوية في و 

  ؛العالمي للمنظمات غير الحكومية

اإليكاو  النتيجة التي تحققهاتحسين 
غير  اتالمنظمضمن قائمة 

 الحكومية عامًا بعد عام
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  خالقياتاأل  :استراتيجية دعم التنفيذ

  والفعالية الكفاءة تحسين    األولوية األساسية:
بشأن األخالقيات الذي بدأ سريان مفعوله في العام إطار اإليكاو  ١٩٣اعتمد المجلس في دورته   :الوصف

القواعد التي تؤدي إلى التشغيل الكامل لوظيفة  وضعفي " العام . ويتمثل هدف هذا اإلطار١/١/٢٠١٢
معايير لحد األدنى المقبول من او، التي صممت لضمان إدراك جميع الموظفين لاألخالقيات داخل اإليك

السلوك." ويقدم مسؤول األخالقيات تقريرًا سنويًا إلى األمينة العامة وٕالى المجلس، ويسدي المشورة واإلرشاد  
القيات. كما أن خالقيات لجميع الموظفين، كما يوفر تدريبًا إلزاميًا وطوعيًا في مسائل األخفي مسائل األ

؛ ومتابعتهامسؤول األخالقيات يتولى مسؤولية األمور التالية: تلقي جميع تقارير سوء السلوك واستعراضها 
وٕادارة التحقيقات الالحقة المرخص بها؛ وٕادارة سياسة اإليكاو الخاصة بالحماية من االنتقام؛ وٕادارة سياسة 

  اإليكاو الخاصة باإلفصاح المالي.
  

 الصعيد على وشريكاً  للمعايير واضعة جهة بوصفها اإليكاو سمعة تعزيز: التنفيذ دعم استراتيجيات تحسين :٢٣ توقعةالم النتيجة
  به موثوقاً  األخالقي

 وعدم اإليكاو وأنظمة قواعد تطبيق وعدم المصالح تضارب عن الناشئة التنظيمية المخاطر من التخفيف  :٢٣النتيجة الرئيسية 
  باإليكاو الخاصة لوكالس لقواعد االمتثال

  مستوى قوة الثقافة األخالقية في اإليكاو  مؤشر األداء الرئيسي:

  البرنامج: األخالقيات

النتيجة 
 الرئيسية
 الرقم

 األداء مؤشر الناتج المشروع/النشاط الرئيسي الرقم
 /الهدفالرئيسي

تقديم اإلرشاد والنصيحة إلى جميع  1.1.1 ٢٣
قة الموظفين بشأن المسائل المتعل

 باألخالقيات

تقديم المنشورات التدريبية الخاصة باإليكاو، 
والمواد القائمة على االتصاالت؛ وتحديث 

سياسات اإليكاو ذات الصلة؛ وتوفير 
دورات تدريبية أساسية وتخصصية في 

 مجال األخالقيات

من  ٪٩٥تلبية نسبة 
 ٤٨الطلبات في غضون 

٪ ٩٥نسبة  لّقيتساعة؛ و 
من الموظفين الجدد 

معينين في مونتلایر ال
األساسي  التعريفياإلرشاد 

 في األخالقيات
إدارة جميع التقارير المتعلقة بسوء السلوك  1.1.2 ٢٣

وفقًا إلطار اإليكاو بشأن األخالقيات 
 حتى بلوغ التحقيق وشموله

إدارة جميع االدعاءات التي تم اإلبالغ 
 عنها بشأن سوء السلوك

من  ٪٩٠إدارة نسبة 
ن المواعيد التقارير ضم

المحددة التي وضعتها 
 P1/1.6اإليكاو في الوثيقة 

إدارة سياسات اإليكاو المتعلقة  1.1.3 ٢٣
باألخالقيات، بما فيها سياسة الكشف 
 المالي وسياسة الحماية من االنتقام

تقديم إعداد التقارير بشأن االمتثال؛ و 
 التقرير السنوي إلى المجلس

بلوغ معدل امتثال 
تطلبات الموظفين لم

 ٪١٠٠السياسات نسبة 
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  مكتب التقييم والمراجعة الداخلية  :استراتيجية دعم التنفيذ

  والفعالية الكفاءة تحسين    األولوية األساسية:
) تقديم الضمانات إلى األمينة العامة والدول أ) فيما يلي: (EAOيسهم مكتب التقييم والمراجعة الداخلية (  الوصف

ابة الداخلية الكافية قائمة وتجري على نحو فعال، وأن الموارد تنفق على نحو األعضاء بأن عمليات الرق
النتائج  كل من تحقيق عن) مساءلة المنظمة بيضمن المراعاة الواجبة لالقتصاد والكفاءة والفعالية؛ (

نظمة ) االرتقاء بأداء المجالبرنامجية والتشغيلية التي اتفقت عليها مع الدول األعضاء ومع الشركاء؛ (
  لتحقيق النتائج المذكورة أعاله.

  

 والمشروعات البرامج ومراجعة المنهجي التقييم خالل من واألداء التنظيمية والمساءلة الضمان تعزيز  :٢٠ المتوقعة النتيجة
 المالي؛ الطابع اتذ السلوك بسوء الخاصة االدعاءات في التحقيق وعمليات باإليكاو؛ الخاصة واألنشطة
  الخارجية الرقابة هاتج مع والتنسيق

   التشغيلية والوحدات والبرامج المشروعاتفعالية و كفاءة  تحسين  :(أ) ٢٠النتيجة الرئيسية 
  الداخلية الرقابة وتعزيز فعال نحو على المخاطر إدارة  :(ب) ٢٠ النتيجة الرئيسية
  التكاليف في الوفورات تحقيق  :(ج) ٢٠ النتيجة الرئيسية
  التنظيمي التعلم تعزيز  :(د) ٢٠ النتيجة الرئيسية

  البرنامج: مكتب التقييم والمراجعة الداخلية

النتيجة 
  الرئيسية
 رقم

 مؤشر األداء الرئيسي/الهدف الناتج المشروع/النشاط الرئيسي رقمال

(أ)  ٢٠
 (د) ٢٠و

 للبرامج مستقلة تقييم عمليات إجراء 1.1.1
 والمشروعات والسياسات

 المنجزة التقييم ريرتقا مشروعات عدد التقييم تقارير
 )٢=  الهدف( السنوي التقييم عن والصادرة

(أ)  ٢٠
(ب)  ٢٠و
 (ج) ٢٠و

 الداخلية المراجعة عمليات إجراء 1.1.2
 المستقلة

 المراجعة تقارير
 الداخلية

 الداخلية المراجعة تقارير مشروعات عدد
  )٥=  الهدف( سنوياً  للمراجعة والمقدمة المعدة

(ب)  ٢٠
 (ج) ٢٠و

 إلى والمقدمة المنجزة التحقيق تقارير نسبة التحقيق تقارير تحقيق عمليات إجراء 1.1.3
 الزمنية األطر ضمن األخالقيات موظف
 )٪١٠٠ نسبة=  الهدف( المحدد للهدف

(أ)  ٢٠
(ج)  ٢٠و
 (د) ٢٠و

 التفتيش بوحدة التنسيق جهةك العمل 1.1.4
  )JIU( المشتركة

عمل األمانة  خطط
رير العامة ردًا على تقا

وحدة التفتيش المشتركة 
)JIU( 

 يتعلق فيما المنجزة العامة األمانة خطط عدد
  ) (JIU) المشتركة التفتيش وحدة بتقارير
 إلى المقدمة للتقارير المماثل العدد=  الهدف

 المجلس)
(أ)  ٢٠
(ب)  ٢٠و
 (ج) ٢٠و

 التوصيات جميع حالة ورصد تتبع 1.1.5
 بالرقابة الخاصة

 مع المتابعة اجتماعات
 المديرين كبار

 والمراجعة التقييم لمكتب المتابعة اجتماعات
 الخاصة المعلقة التوصيات بشأن الداخلية
 المديرين كبار من المعنيين مع بالرقابة

 السنة) في اجتماعات ٣=  الهدف(
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  اإلدارة التنفيذيةالقيادة و   :استراتيجية دعم التنفيذ

  اليةوالفع الكفاءة تحسين    األولوية األساسية:
بوضوح؛ وكذلك بوضع  وتوجهات للمنظمة بحيث تكون محددة أهداف بوضع واإلدارة التنفيذية تتعلق القيادة  الوصف

 البيئة تشجع وخلق الرشيد كما تتعلق بالحكم المنظمة؛ وحدات ومتماسك لكي تعمل به جميع منسق نهج
   تشمل ما يلي:. و يكاواإل صوب تحقيق أهداف وتشحذ من هممهم للعمل الموظفين جميع

والفكرية؛ وترسيخ مفهوم الحكم الرشيد وأفضل الممارسات  والمادية والبشرية المالية سواء للموارد، الفعَّالة اإلدارة
 والحرص على االلتزام بها؛ وٕانشاء إدارة للمخاطر وااللتزام بتفعيلها من أجل التخطيط والتشغيل التنظيمي؛ وٕانشاء إدارة

  والفعالية. الكفاءة تحسين تزام بتفعيلها بهدفواالل المؤسسي لألداء
  

  

وأهدافها وغاياتها  ورسالتها رؤيتها إطار تحقيق في يكاولإل األمثل تحقيق األداء: األداء تحسين  :٢٤ المتوقعة النتيجة
 االستراتيجية.

  مستوى أدائها األمثل ويكاتتأثر الدول وأوساط الطيران إيجابيًا ببلوغ األمانة العامة لإل    :٢٤النتيجة الرئيسية 

  البرنامج: القيادة واإلدارة التنفيذية

النتيجة 
  الرئيسية
 رقم

 مؤشر األداء الرئيسي/الهدف الناتج المشروع/النشاط الرئيسي رقمال

في ضوء توجيهات  يكاواإل قيادة 1.1.1 ٢٤
 تهرؤيالمجلس، في إطار تحقيق 

 هوغايات هوأهداف تهورسال
 االستراتيجية.

  رنامج؛نتائج الب
 عملالخطة 

في الوقت المحدد إحراز النتائج 
خطة تنفيذ الميزانية؛ وفي حدود 

لكل أعمال خطة لكل سنة؛ و أعمال 
 ثالث سنوات

في  فعاليةإدارة موارد الميزانية ب 1.1.2 ٢٤
، وبمقتضى االعتماداتحدود 

المجلس اإلرشادات المعطاة من 
 والجمعية العمومية

ع تنفيذ دورية عن وض تقاريرإعداد 
 إلى المجلس ورفعها لميزانيةا

عدم اإلفراط في إنفاق الميزانية، مع 
لة إلى الحد  تقليل المبالغ الُمرحَّ

 األدنى

إدارة األداء انتهاج أسلوب  1.1.3 ٢٤
 يكاواإلالمؤسسي في 

المؤسسية؛ ورفع  دارةلإلإنشاء إطار 
تقارير دورية عن األداء المؤسسي؛ 

 لمساءلة،والخضوع لاألداء وترسيخ 
 والتعاون والعمل بروح الفريق

ة إطار إدارة األداء إنشاء أدا
المؤسسي؛ وربط هذا اإلطار بتقييم 
أداء فرادى العاملين؛ ورفع تقارير 

 إدارة األداءسنوية عن 

 تقاريررفع إنشاء مصفوفة المخاطر.  يكاواإلإدارة المخاطر في  1.1.4 ٢٤
االستعانة إدارة المخاطر؛ دورية عن 

إنشاء مصفوفة المخاطر. تحديثات 
رفع منتظمة لمصفوفة المخاطر؛ 
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إدارة المخاطر في التخطيط ب
 التنظيميالتشغيل و 

 تقارير سنوية عن إدارة المخاطر

الموارد  حشدقيادة أنشطة  1.1.5 ٢٤
الخارجة واإلشراف على الموارد 

 الميزانيةعن 

يظل  لموارد؛لحشد ا آليةاستحداث 
ات اإلدارية تكاليف الخدمصندوق 
الفرعي لتحقيق والصندوق  والتشغيلية
مربحين؛ تواصل الجهات  اإليرادات

؛ يكاواإلالمانحة دعمها لمهام 
جهات مانحة جديدة التعرف على 

والنجاح في إشراكها في دعم مهام 
 يكاواإل

لحشد آلية االنتهاء من وضع 
؛ تنفيذ مشاريع التعاون الفني الموارد

صندوق بشكل فعَّال؛ تحقيق ال
؛ لربحيةل الفرعي لتحقيق اإليرادات

 جمع تبرعات طوعية

المنظمة ورسالتها ضمان أن  1.1.6 ٢٤
ها ستراتيجية وبرامجاال هاوأهداف
ها تعكس وخدمات هاومنتجات

ٕايجابية باستمرار صورة قوية و 
األطراف المعنية للدول األعضاء و 

 الجمهور.وعامة 

تحسين مستوى االعتراف باسم 
 يكاواإل

انات صحفية ومواقع إلكترونية، بي
 واستراتيجية اتصاالت حيوية

لديها أنظمة  يكاوضمان أن اإل 1.1.7 ٢٤
وعمليات وضوابط مالئمة 

بأنشطتها ضطالع لتمكينها من اال
بطريقة اقتصادية وفعالة وقانونية 

 وأخالقية

مشفوع بتحفظ، التجاوب رأي غير  والتقييمالمراجعة تقارير 
الوقت عة في مع توصيات المراج

 المناسب

توفير القيادة وٕادارة الموارد البشرية  1.1.8 ٢٤
ة تنظيميجعل البنية ال من خالل

 رصينةو  ةالفعَّ  بنية يكاولإل

بالقدر العاملون منتجون ومؤهلون 
 الكافي

إجراءات استقطاب وتوظيف تتسم 
وجود تنمية المهارات و بالكفاءة؛ 

لتعاقب لتدريب؛ والتخطيط لبرنامج 
 وظفينالم
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  لموارد البشريةا  :استراتيجية دعم التنفيذ
  والفعالية الكفاءة تحسين    األولوية األساسية:

ستراتيجي لمساعدة اإلدارات والمكاتب في تنفيذ برامج عملها. االشريك التؤدي إدارة الموارد البشرية دور   :الوصف
جتذاب واستبقاء القوى العاملة التي تتسم وأدوات للسياسات الرامية إلى ا هياكلوتضمن وجود ما يلزم من 

والمرونة، والقادرة على تحقيق النتائج المطلوبة بما يتماشى مع األهداف  والحماسبالكفاءة والتنوع 
الموظفين وتيسر اكتسابهم للمهارات قدرات االستراتيجية لإليكاو. وتشجع إدارة الموارد البشرية تنمية 

فهم وتزود جميع القوى العاملة بخدمات المشورة فيما يتعلق بشؤون الموارد والكفاءات الجديدة وتحديث معار 
البشرية. ومن خالل مواصلة تعزيز سياسات الموارد البشرية وقواعدها وٕاجراءاتها، تواصل إدارة الموارد 

  البشرية بناء ثقافة قائمة على األداء وتلبية جميع احتياجات المنظمة.
  
  

 لموارداالموظفين واستخدام من حتياجات المتغيرة في المنظمة اال تلبية: ين استراتيجيات دعم التنفيذتحس  :١٧ المتوقعة النتيجة
  األداء على والقائمة النتائجتحقيق في دعم الثقافة الموجهة نحو  مثلاأل نحوالالبشرية على 

 بإدارة الخاص التنظيمي اإلطار وتطبيق لبشرية،ا الموارد االستراتيجي في مجالالدعم االستشاري  توفير  :(أ) ١٧النتيجة الرئيسية 
  بالكفاءة تتسم التي الموظفين شؤون إدارة خدمات وتأمين ومتسق، فعال نحو على البشرية الموارد

 حديثة دولية لمنظمة انعكاساً  تكون بحيث المحدَّثة، البشرية بالموارد الخاصة واإلجراءات السياسات نشر  مؤشر األداء الرئيسي:
  الجيدين العمل أرباب إليها يستند التي والممارسات المبادئ مع تتماشى

  العمل برنامج لتنفيذ الالزمة بالكفاءات وتتمتع ومرنة متنوعة عاملة قوى على الحصول  :(ب) ١٧النتيجة الرئيسية 
 المستمر االرتقاءو  فين،الموظونوعية برنامج تنمية قدرات  التوظيف،التي تستغرقها عملية  فترةال طول  مؤشر األداء الرئيسي:

  العالية األخالقية القواعد ثقافة ونشر الفنية والمهارات بالكفاءات

  البرنامج الموارد البشرية

النتيجة 
الرئيسية 

 رقم
مؤشر األداء  الناتج المشروع/النشاط الرئيسي رقمال

 الرئيسي/الهدف

(أ)  ١٧
 ١٧و

 (ب)

رسم سياسات إدارة الموارد البشرية  1.1.1
الشفافية، والتوافر  وتحسين

واالتساق في تنفيذ اللوائح والقواعد 
واإلجراءات الخاصة بالموظفين 

(بما في ذلك تفويض السلطة 
  )إلدارة الموارد البشرية

والتعليمات النظام اإلداري تحديث 
وفقًا لتطور  يكاولموظفي اإلاإلدارية 

احتياجات المنظمة والممارسات المثلى 
إدارة الموارد لألمم المتحدة؛ وٕاطار 

 البشرية االستراتيجي والمواد اإلرشادية

 ٣تنفيذ ما ال يقل عن 
تحديثات/تعديالت سنوية 

و/أو  النظام اإلداريفي 
لموظفي التعليمات اإلدارية 

واإلجراءات والمواد  يكاواإل
 إرشادية

(أ)  ١٧
 ١٧و

 (ب)

استقطاب الكفاءات لتلبية  1.1.2
ما االحتياجات التشغيلية لإليكاو، ب
في ذلك توظيف الموارد البشرية 
في الوقت المناسب من خالل 

التوظيف في الوقت المناسب (االلتزام 
بفترات التوظيف المحددة)؛ وتوسيع 

قاعدة التمثيل الجغرافي لموظفي 
في  اإليكاو؛ وتعزيز تمثيل المرأة

من  ٪٨٠اكتمال نسبة 
جميع عمليات التوظيف في 

 غضون المواعيد المحددة
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تخطيط القوى العاملة مع األخذ 
في االعتبار التوزيع الجغرافي 

 وتمثيل الجنسين.

  الوظائف المهنية

(أ)  ١٧
 ١٧و

 (ب)

االرتقاء بالمعارف ومهارات  1.1.3
الموظفين من أجل تلبية 

 االحتياجات المتنامية للمنظمة

المهارات/المالمح الوظيفية؛ وبرنامج 
التدريب؛ وتنقل الموظفين على الصعيد 

 داخليال

يوم تدريب في  ٥٠٠توفير 
 السنة

(أ)  ١٧
 ١٧و

 (ب)

تعزيز وٕادارة إطار تنظيم األداء  1.1.4
تلبية الحتياجات المنظمة 

 التشغيلية

لموظفي شامالن نظام إداري إرشادات و 
 بشأن إدارة األداء يكاواإل

النظام تنفيذ اإلرشادات و 
 يكاواإلداري لموظفي اإل

  ٣١/١٢/٢٠١٧بحلول 
(أ)  ١٧
 ١٧و

 (ب)

توفير خدمات الموارد البشرية في  1.1.5
الوقت المناسب من أجل إدارة 

شؤون الموظفين والعقود 
والمستحقات والضمان االجتماعي 

(بما في ذلك المعاش التقاعدي 
 والتأمينات) والخدمات الصحية

اإلجراءات المتخذة ضمن  رضا العمالء
 ٥أيام و ٣مدة تتراوح بين 

 الطلب أيام من تاريخ تسلُّم

(أ)  ١٧
 ١٧و

 (ب)

استمرار التحول نحو االستخدام  1.1.6
اآللي في مهام الموارد البشرية 
وتدعيم نظمها وتطبيقاتها مما 

يعزز السرعة والشفافية والفعالية 
من حيث التكلفة لتوفير خدمات 

 الموارد البشرية.

إجراء تحديثات أساسية لبرنامج تخطيط 
 بما يتماشى مع موارد المؤسسات

عمليات تغيير النظام الموحد لألمم 
 المتحدة

تحديث نظام برنامج تخطيط 
  )ERP(موارد المؤسسات 
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  العامة اإلدارية والخدمات المعلومات إدارة  :استراتيجية دعم التنفيذ
  والفعالية الكفاءة تحسين    األولوية األساسية:

 وٕادارة المعلومات إدارة استراتيجية وتنفيذ وٕاعداد تخطيطب العامة اإلدارية والخدمات المعلومات إدارة تضطلع    :الوصف
 عنها المعبر األعمال احتياجات مختلف دعم بغية وفعالية بكفاءة واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا المركزية الخدمات

 خدمات امةالع اإلدارية والخدمات المعلومات إدارة وتوفر. برامجها وأنشطة االستراتيجية اإليكاو أهداف خالل من
 إلدارة المتحدة األمم ولنظام للمنظمة واألمن السالمة إدارة وتنسق االجتماعات، فئات لجميع واللوجستي اإلداري الدعم
  للمنظمة العامة والخدمات المباني إدارة وتوفر كندا، في األمن

  
  

 وٕاتاحة والفعالية بالكفاءة المتسمة واالتصاالت اتالمعلوم تكنولوجيا إدارة :التنفيذ دعم استراتيجيات تحسين  :١٩ المتوقعة النتيجة
 إنتاجية تعزيز بغية العامة والخدمات واألمن المؤتمرات خدمات وتقديم واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا
 المدني الطيران ومجتمع األعضاء الدول بين للتفاعل وتيسيراً  االستراتيجية اإليكاو ألهداف دعماً  الموظفين
  الجهتان هاتان به تضطلع الذي وللعمل

 اإليكاو بمهام المتعلقة األنشطة لدعم والمستدامة الحديثة واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا نظم توفير يتم  :(أ) ١٩ الرئيسية النتيجة
  وبرنامجها

 مبادئ مع قيتف وبما حديثة دولية البشرية، بما يعكس روح منظمة الموارد وٕاجراءات تسيد سياسات  مؤشر األداء الرئيسي:
  الجيد. العمل رب وممارسات

 إلى إضافة للمنظمة، واألمن السالمة متطلبات وتلبية والفعاليات، للمؤتمرات بالكفاءة المتسمة اإلدارة توفير  :(ب) ١٩ الرئيسية النتيجة
 لةمتواص تحسينات وٕاجراء األزمات، حاالت في المنظمة األساسية األعمال لتسيير الالزمة العمليات تأمين
 والجهات األعضاء والدول البرامج أنشطة لمصلحة تحقيقاً  للمباني األساسية والبنى المكاتب مساحات في

  المدني الطيران مجال في المعنية
  تخفيض حاالت االنقطاع في خدمات المؤتمرات والمباني وٕادارة األمن إلى الحد األدنى  مؤشر األداء الرئيسي:

الحفاظ على سجالت اإليكاو الرسمية وٕاتاحتها لتحقيق قدر أكبر من الكفاءة في استرجاع المعلومات  ضمان  :(د) ١٩النتيجة الرئيسية 
  وكذلك رقمنة الوثائق دعمًا لبرامج العمل األساسية

  والسجالتمستوى رضا المستخدم ومستوى كفاءة عمليات اإليداع   مؤشر األداء الرئيسي:

  البرنامج: تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

النتيجة 
الرئيسية 

 رقم
 مؤشر األداء الرئيسي/الهدف الناتج المشروع/النشاط الرئيسي الرقم

وضع الخطة الرئيسية لتكنولوجيا  1.1.1 (أ) ١٩
المعلومات وتحديثها ودعم لجنة إدارة 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
في إطار التنسيق وتحديد األولويات 

وضع خطة رئيسية محدَّثة خاصة 
لومات واالتصاالت، وٕادراج بتكنولوجيا المع

خدمات تلك التكنولوجيا والمشروعات 
الحالية وكذلك الموارد المخصصة لتنفيذها 

خطة رئيسية سنوية لتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت 
قدمتها وراجعتها اللجنة 

. )IMC(البحرية الدولية 
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فيما يخص أنشطة تكنولوجيا 
لومات؛ وضمان أن تكون المع

معلومات اإليكاو المسجلة أو 
المتولدة أو المتبادلة صالحة 

ومضمونة وذات جودة عالية ويمكن 
الوصول إليها بسهولة من خالل 

صياغة وتنفيذ سياسات واستراتيجيات 
ومعايير وفقًا ألفضل الممارسات في 

 قطاع الطيران

وتحديثها؛ وثمة قائمة بالمشروعات 
اللجنة الرئيسية والمبادرات المقدمة إلى 

لتحديد األولويات  )IMC(البحرية الدولية 
مرتين في السنة كحد أدنى؛ وتحديد النظم 

ئيسية وما تم نشره مما سبق الجديدة الر 
التحقق منه على نحو مستقل لالمتثال 

لقطاع الصناعة المعني أو لمعايير أمن 
المعلومات المعترف بها دوليًا؛ واستدامة 
األدوات المستخدمة (من حيث الصيانة 

وتكاليف التشغيل العامة) المدفوعة قيمتها 
في نموذج تمويل التخطيط وتحديد 

جيا المعلومات األولويات وتكنولو 
 واالتصاالت

٪) في ٩٠ونسبة اإلنجاز (
أمن المعلومات وتقرير تقييم 
االستدامة فيما يتعلق بجميع 

 النظم الرئيسية الجديدة

ل دعم أنشطة وحدات األعما 1.1.2 (أ) ١٩
الخاصة باإليكاو من خالل تخطيط 
وتحليل وحيازة ونشر البنى األساسية 

لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
بما في ذلك البريد اإللكتروني وشبكة 
اإلنترنت وشبكة االتصاالت الهاتفية 
وتخزين البيانات وكذلك المشهد العام 

فيما يتعلق بالخادوم اإللكتروني 
 ونظام التشغيل

نى األساسية الجوهرية وتحديثها توسيع الب
بشكل جيد. واستخدام معايير لقطاع 

الصناعة لتوحيد إدارة المعلومات وتصميم 
التكنولوجيا؛ ووضع مجموعة من السياسات 
والمعايير لضمان أن ُتوّلد االستثمارات في 

مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 قيمة في مجال األعمال

 ٪) من٨٥معدل التنفيذ (
خارطة الطريق المعتمدة 
لتطبيق البنى األساسية. 
وتجاوز مستويات رضا 

 .٪٩٠المستخدم نسبة 

توفير خدمات دعم المستخدمين  1.1.3 (أ) ١٩
وتقديم واألدوات اآللية المكتبية 

الحديثة وأدوات التعاون بما في ذلك 
توافر شبكة إنترنت حديثة وبوابات 
للجهات المعنية باإليكاو الداخلية 

 منها والخارجية

لخدمات سريعة االستجابة ومسؤولة بيئة 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ونظام 

معزز إلدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت؛ واعتماد نهج موجه نحو 

الخدمات في تطبيق وٕادارة ما يلي: خدمات 
الشبكة الداخلية (إنترانت)؛ وخدمات الشبكة 

)؛ وخدمات البوابات الخارجية (إكسترانت
 اإللكترونية وٕادارة المستخدمين المركزية

معدل اعتماد اتفاق مستوى 
) للخدمات ٪٥٠الخدمة (

المدرجة. والنسبة المئوية 
٪) ٩٠لطلبات الخدمة (

المحسومة ضمن فترة زمنية 
  متفق عليها أو مقبولة

عرض وٕادارة برمجيات إدارة الموارد  1.1.4 (أ) ١٩
، وتوفير الدعم المالية والبشرية

واألدوات الالزمة لتيسير وتبسيط 
استخدام األدوات اآللية في إجراءات 

العمل، وتعزيز شفافيتها في جميع 
 أنحاء المنظمة

 )ERP(برنامج تخطيط موارد المؤسسات 
ُمعد بشكل صحيح وأنظمة مرتبطة به 

 تعمل في حدود مقبولة

النسبة المئوية لتوافر نظام 
 برنامج تخطيط موارد

  )٪٩٠المؤسسات (

تقديم الخبرة والدعم للوحدات في كل  1.1.5 (أ) ١٩
أقسام اإليكاو في إطار اكتساب 

وتطوير ونشر تنفيذ األعمال 

إدارة المعارف أو تنفيذ األعمال األساسية، 
ول وتطبيقها وفقًا ألولويات ووضع الحل

 المشروعات المعتمدة

النسبة المئوية لمشروعات 
تطوير تنفيذ تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت ضمن 
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األساسية بما في ذلك نظم إدارة 
األداء واالحتفاظ بالمعارف وٕادارة أو 

 توليد الدخل التكميلي

التكلفة والمواعيد المقبولة 
)٨٥(٪ 

إدارة السجالت الرسمية للمنظمة  1.1.6  (د) ١٩
  وصورتها الرقمية

إدارة السجالت الرسمية للمنظمة، ويشمل 
لكتروني إلدارة الوثائق م اإلالنظاذلك 

  والسجالت

بلوغ نسبة رضا العمالء 
٩٠%  

  خدمات المؤتمرات واألمن والخدمات اإلدارية العامة البرنامج:

النتيجة 
الرئيسية 

 رقم
 مؤشر األداء الرئيسي/الهدف الناتج المشروع/النشاط الرئيسي الرقم

ٕادارة و  ؛إدارة المؤتمرات والفعاليات 1.2.1  (ب) ١٩
؛ موارد الخاصة باالجتماعاتال

اإللكتروني لبرج  زالحج وعمليات
مكتب األمانة العامة ومركز 

خدمات التسجيل ؛ و مؤتمرات اإليكاو
للمؤتمرات فيما يتعلق باجتماعات 

  اإليكاو

التخطيط الفعال في جميع مجاالت إدارة 
توزيع ورصد مخصصات و  فعاليات؛ال

 زحجوعمليات  االجتماعات؛ ميزانية
 ؛الخدمة الذاتية عن بعد بطريقة غرفال
تسجيل المشاركين في االجتماعات و 

 الداخلية والخارجية

٪ من ٨٠تنفيذ نسبة 
التكنولوجيات الجديدة في مجال 

الخدمات اللوجستية والتنسيق 
استكمال و  ؛للفعاليات ياإلدار 
االجتماعات في إطار  ٪ من٩٠

بارامترات الميزانية المخصصة 
؛ وتخفيض لالجتماعات

االضطرابات في أداة تسجيل 
) CRMإدارة عالقات العمالء (

 إلى الحد األدنى بحيث تقل
فترات االنتظار في منطقة 
 التسجيل عن عشر دقائق

وغرفة  لنظم الفنية في المجلسا ةإدار  1.2.2 (ب) ١٩
 على نحو فعال لجنة المالحة الجوية

جميع نظم الدعم الفني تشغيل 
بكامل  الجتماعات الغرف التي تعمل

 طاقتها

 تعطيل حاالت ٣أقل من 
المجلس أو  الجتماعات

اجتماعات لجنة المالحة الجوية 
 بسبب أوجه الخلل الفنية

توفير الخدمات العامة لألمانة العامة  1.2.3 (ب) ١٩
ٕادارة قوائم الجرد الخاصة لإليكاو؛ و 
وتسليم البضائع  المنظمة؛بأصول 

 والمواد المتفرقة

م آللية االستجابة ضمان التشغيل التا
لالتصاالت الهاتفية في إطار خدمات 

نظام جرد  ٕادارة؛ و مكتب المساعدة
؛ وتوفير الخدمات المعمرةالممتلكات 

الالزمة لرصيف التحميل والتشغيل 
 الوظيفي

الرد على االتصاالت الهاتفية 
العامة الموجهة إلى مكتب 

الخدمات التابع لقسم خدمات 
ات المؤتمرات واألمن والخدم

العامة، وتلبية ما هو مطلوب في 
 ٤٨هذه االتصاالت في غضون 

؛ وٕانجاز عملية جرد واحدة ساعة
ألصول المنظمة في كل فترة 

 قاعدة البيانات وتحديث ثالثية
مشروعات إدارة البناء والتنسيق من  1.2.4 (ب) ١٩

 أجل صيانة المباني
الخطط والمواصفات والبناء وتقديرات  

نسيق مع وزارة األشغال التو  ؛الميزانية
مشروعات من  ٪٨٠ تكمالاس

البناء في الوقت المحدد وفي 
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العامة والخدمات الحكومية في كندا، 
  والعمالء الموردينو 

 حدود الميزانية

ألمانة العامة لالسالمة واألمن توفير  1.2.5 (ب) ١٩
مم المتحدة في ألفروع ايكاو ودعم لإل

 كندا في مسائل السالمة واألمن

فير األمن للمقر الرئيسي وللمكاتب تو 
اإلقليمية؛ وضمان سير أعمال األمم 

 المتحدة على نحو آمن في كندا

ضمان عمل حراس األمن بال 
انقطاع على مدار اليوم وفي كل 

؛ واستكمال خطط أيام األسبوع
٪؛ وتحقيق ٩٠الطوارئ بنسبة 

فريق ٪ في اجتماعات ٩٠نسبة 
ورسم سياساته  إدارة األمن

مال خطط الطوارئ التي استكو
يعدها والحصول على موافقة 

إدارة األمم المتحدة عليها من 
 لشؤون السالمة واألمن

    



 استراتيجيات دعم التنفيذ
 

118 

  خدمات اللغات  :استراتيجية دعم التنفيذ
 بلغات الترجمة التحريرية والفورية وخدمات والمنشورات الوثائق إنتاج ضمان إلى اللغات خدمات قسم يسعى  :الوصف

 ألنشطة دعماً  وذلك والجودة، وبالدقة التسليم مواعيد في باالنضباط يتسم نحو على لستا الرسمية يكاواإل
 من الداخلية الموارد على وباالعتماد المنظمة، اجتماعات من وغيرهما الرئاسيتين الهيئتين وأنشطة البرامج

  .والفعالية بالكفاءة يتسم نحو على الخارجية، بالموارد االستعانة وعلى الموظفين
  
  

الحد إلى  الخدمات التي تقدم بجميع اللغات الرسمية بكفاءة وفعاليةإتاحة  تحسين استراتيجيات دعم التنفيذ:  :١٨النتيجة المتوقعة 
وتيسير  )SARPs(األقصى من حيث وصولها إلى الدول فيما يتعلق بتنفيذ القواعد والتوصيات الدولية 

  جالت ووثائق المنظمةالمناقشات خالل االجتماعات وكذلك حفظ وٕاتاحة س
تيسير عملية التواصل المتعددة اللغات خالل االجتماعات باللغات الرسمية للمنظمة، مما يؤدي إلى تفعيل   :(أ) ١٨النتيجة الرئيسية 

  حوار خصب بين الجهات المعنية في الفرص التي تمثل حالة مثلى
  دمات المقدمةمستوى رضا الجهات المعنية مع نوعية الخ  مؤشر األداء الرئيسي:

ضمان توافر االتصاالت األساسية الخاصة بسالمة وأمن الطيران على نحو واسع، والمعايير، والممارسات   :(ب) ١٨النتيجة الرئيسية 
  الموصى بها من خالل إصدار الوثائق والمنشورات في اللغات الست الرئيسية لإليكاو في الوقت المناسب

  لجهات المعنية عن جودة الخدمات المقدمة وتسليمها في الوقت المناسبمستوى رضا ا  مؤشر األداء الرئيسي:
  

النتيجة 
 مؤشر األداء الرئيسي/الهدف الناتج المشروع/النشاط الرئيسي الرقم الرئيسية رقم

توفير الترجمة الفورية في لغات  1.1.1 (أ) ١٨
اإليكاو الست من أجل الهيئات 

األخرى  يكاوالتداولية واجتماعات اإل
 فقًا للقواعد واألنظمة المعمول بها. و 

 

إتاحة الترجمة الفورية في جميع 
االجتماعات المقررة المعتمدة، بجميع 
لغات اإليكاو المطلوبة في آن واحد. 

 ١,٤٣٣وتبلغ طاقة الترجمة الفورية 
 الست. يكاوجلسة سنويًا للغات اإل

 ٪٩٠رضا العمالء بنسبة 

بلغات اإليكاو  توفير خدمات الترجمة 1.1.2 (ب) ١٨
الست للمطبوعات والهيئات التداولية 

واالتصاالت بالدول وكذلك اجتماعات 
اإليكاو األخرى وفقًا للقواعد واألنظمة 

 المعمول بها.

التوزيع المتزامن لمطبوعات ووثائق 
اإليكاو، وفقًا للجدول الزمني. وتبلغ 

مليون  ٨,٦طاقة الترجمة التحريرية 
  كلمة سنويًا.

من الترجمات  ٪٩٠بة تسليم نس
ضمن المهل المحددة إلى الهيئات 

التداولية واالتصاالت بالدول 
وغيرها من اجتماعات اإليكاو؛ 

من الترجمات  ٪٨٠وتسليم نسبة 
 ضمن المهل المحددة للنشر

إدارة الجودة فيما يخص أعمال  1.1.3 (ب) ١٨
 الترجمة الخارجية

إدارة الجودة التي تطبق على 
رجية والتي يحددها الترجمات الخا

رؤساء أقسام الترجمة من خالل 
 ٪٢٥الفحص االنتقائي المطبق على 

من الترجمات الخارجية، 

عن  ٪٩٠رضا المستخدمين بنسبة 
جودة اإلصدارات باللغات الصادرة 

 عن الترجمة الخارجية
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واالستعراض الكامل للجودة المطبق 
 من الترجمات الخارجية ٪٢٥على 

إبرام عقود قصيرة المدة للمترجمين  وع تدريب المترجمين المبتدئينمشر  1.1.4 (ب) ١٨
المبتدئين  من خالل مذكرات تفاهم 

مع الجامعات، وتدريبهم على 
الترجمة وهم في أثناء الدوام الوظيفي 

وتوجيههم مستعينين بكبار موظفي 
 الترجمة في اإليكاو

ضمان نقل المعرفة واستمرارية 
 الخدمة؛ والتخطيط لتعاقب

 الموظفين

 ١٨(أ) و ١٨
 (ب)

تنظيم خدمات الترجمة والترجمة   إدارة وتنظيم اللغات والمطبوعات 1.1.5
الفورية تنظيمًا جيدًا من خالل 

التحرير والمصطلحات والمراجع 
 وٕادارة الوثائق والدعم اإلداري

من الموارد  ٪٩٠استخدام نسبة 
لتخفيض التكاليف إلى حدها 
من األدنى وتحقيق أقصى قدر 

 اإلنتاج
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  خدمات الشؤون القانونية والعالقات الخارجية  استراتيجية دعم التنفيذ:
  الدولي القانوني اإلطار تعزيز    األولوية الرئيسية:

 والهيئتين األعضاء الدول إلى القانونية المشورة إسداء الخارجية والعالقات القانونية الشؤون إدارة تتولى  :الوصف
 الدستورية بالشؤون يتعلق فيما والمكاتب اإلدارات وسائر العامة واألمينة مجلسال ورئيس الرئاسيتين
 سيما وال الدراسات، وٕاجراء الدولي الجو قانون مواثيق إعداد وتيسر وغيرها؛ واإلجرائية واإلدارية والسياسية

الجمعية  ذلك في بما الهيئات األمانة لمختلف خدمات وتقدم القانونية؛ اللجنة عمل برنامج بنود بشأن
 الدولي، الجو قانون مواثيق على التصديق الدبلوماسية؛ وتعزز والمؤتمرات القانونية، اللجنة العمومية،
 بالمادتين عمالً  الطيران اتفاقات وتسجل الدولي؛ الجو قانون بمواثيق يتعلق فيما اإليداع بوظائف وتضطلع

 المنظمة إلى المساعدة وتقدم الداخلي؛ العدالة امنظ إدارة في وتشارك شيكاغو؛ اتفاقية من مكرر ٨٣و ٨٣
 الدولة مع التنسيق وتتولى والحصانات؛ باالمتيازات يتعلق فيما اإليكاو وموظفي الوطنية الوفود أعضاء وٕالى

المتوقعة  النتيجة تحقيق الوظائف هذه جميع أداء وسيستهدف. األخرى والمنظمات المتحدة واألمم المضيفة
  الواردة أدناه

  

االرتقاء بقدرات الدول والجهات المعنية بحيث تتمكن من االمتثال على نحو أفضل تعزيز سيادة القانون:   :١٥النتيجة المتوقعة 
  اللتزاماتها القانونية والتعاون في إطار قانوني مشترك وٕارشادات مشتركة لبناء عالقات متناسقة

ت البروتوكول وغيرها من ترتيبات العمل في الوقت المناسب وبجودة عالية؛ توفير المشورة القانونية وخدما  :١٥النتيجة الرئيسية 
وٕاسناد كل قرار أو إجراء متخذ إلى أساس قانوني، وتفاعل األطراف المعنية في إطار قانوني مالئم ووفقًا 

  لهذا اإلطار

  البرنامج: خدمات الشؤون القانونية والعالقات الخارجية

النتيجة 
 الرئيسية رقم

 الناتج المشروع/النشاط الرئيسي الرقم
مؤشر األداء 
 الرئيسي/الهدف

تقديم المشورة القانونية والمساعدة إلى الدول األعضاء، والهيئتين  1.1.1 ١٥
الرئاسيتين للمنظمة، ورئيس المجلس، واألمينة العامة، واإلدارات 

  والمكاتب األخرى

 ٤٠٠٠  آراء قانونية

مجال قانون الجو الدولي لتعزيز تقنينه وتطويره البحوث والدراسات في  1.1.2 ١٥
 وتيسير إعداد صكوك قانون الجو الدولي

تقارير 
 ودراسات

٥ 

خدمات األمانة العامة المقدمة إلى اللجنة القانونية، والمؤتمرات  1.1.3 ١٥
الدبلوماسية، واللجنة التنفيذية، ولجنة الشؤون القانونية، ولجنة العالقات 

 ، وبعض الهيئات أو المجموعات األخرىمع البلد المضيف

حضور 
 االجتماعات

٥٠ 

أداء مهام العالقات الخارجية، بما في ذلك العالقات مع الدول المضيفة،  1.1.4 ١٥
، والمنظمات الدولية األخرى، وتقديم خدمات نظام األمم المتحدة الموحدو 

  البروتوكول للوفود 

تقديم المساعدة 
في شؤون 

  البروتوكول

١٠٥٠ 

عمليات   أداء وظيفة اإليداع ووظيفة تسجيل المعاهدات  1.1.5 ١٥
اإليداع 
  والتسجيل

١٨٠و ١٠٥  

المشاركة في نظام إقامة العدل فيما يتعلق بالمنازعات الخاصة  1.1.6 ١٥
  بالتوظيف

المرافعات 
  واإلجراءات

١٨ 
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  حسب 
  موال الخارجة عن الميزانيةاأل
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  الصندوق الفرعي لتوليد اإليرادات
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  صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية  الصندوق
  برنامج التعاون الفني

الخدمات اإلدارية والتشغيلية لتغطية التكاليف الكاملة لبرنامج التعاون أنشئ صندوق تكاليف   الهدف
الفني إلدارة المنظمة وتشغيلها ودعمها من أجل مساعدة الدول في تنفيذ معايير اإليكاو 

) وكذلك في إعداد البنى ANPs) وخطط المالحة الجوية (SARPsوالممارسات الموصى بها (
  ارة الطيران المدني لديها وفقًا لألهداف العامة للمنظمة.األساسية والموارد البشرية إلد

مساعدة الدول من أجل إعداد برامجها الخاصة بالطيران المدني، بما في ذلك البنى األساسية   :١الهدف
والموارد البشرية، بغية تعزيز تنميتها االقتصادية وتحقيق االكتفاء الذاتي في ميدان الطيران 

  المدني.
التعاون مع الدول والجهات المعنية في تحديد الموارد وصياغتها وتعبئتها وتنفيذ    ئيسيةاألنشطة الر 

 المشاريع الخاصة بالطيران المدني.
 واألموال األخرى المقدمة  يكاوتحقيق االستخدام األمثل للمساهمات الطوعية المقدمة لإل

  الفني.لتمويل مشاريع المساعدة الفنية والتعاون من الشركاء اإلنمائيين 
) على ANPs() وخطط المالحة الجوية SARPs(وتوصياتها الدولية  يكاوقواعد اإلتنفيذ تعزيز   :٢الهدف

  .، مع مراعاة األهداف االستراتيجية للمنظمةالصعيد العالمي
المشاريع الخاصة بالطيران المدني من خالل إدارة التعاون التي تنفذ تشجيع الدول    األنشطة الرئيسية:

إلتاحة المراعاة الواجبة للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية  الفني،
)USOAP) ونهج الرصد المستمر ،(CMA والبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران (
)USAP ونتائج وتوصيات عمليات التدقيق، وذلك لتصحيح أوجه الخلل وٕازالة الشواغل (

 ي المطلوب.البارزة بخصوص السالمة ضمن الجدول الزمن
  االستفادة من نتائج عمليات التدقيق وتحليل الثغرات وتقارير البعثات وخطط العمل

التابعة لإليكاو أو للدول وغير ذلك من المصادر لتحديد وٕاعداد المشاريع المحتملة مع 
 موافقة الدولة التي يجري فيها التدقيق.

 طة التي تعزز التنفيذ المبكر مراعاة األهداف االستراتيجية للمنظمة، مع تفضيل األنش
والفعال لمعايير اإليكاو، مع مراعاة االحتياجات الخاصة ألقل البلدان نموًا والدول 
الجزرية الصغيرة النامية واحتياجات النقل الجوي الخاصة بأفريقيا، والمساهمة بذلك في 

  تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية التابعة لألمم المتحدة.
م المساعدة السريعة في حاالت الطوارئ إلى الحكومات واألمم المتحدة وغيرها من شركاء تقدي  :٣الهدف

التنمية استجابة ألوضاع ما بعد النزاعات والكوارث الوطنية وأوضاع النكبات الوطنية في 
  الدول.

لتصدي المشاركة في أنشطة االستجابة لحاالت الطوارئ على صعيد المنظمة من أجل ا  األنشطة الرئيسية:
  للكوارث الطبيعية والنكبات الوطنية وأوضاع ما بعد النزاعات في الدول.
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  ٢٠١٩و ٢٠١٨و ٢٠١٧ للسنواتتكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية المقدرة ميزانية 
  (بآالف الدوالرات الكندية)

  
  المجموع  ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٧  

تسيير الشؤون التنظيمية واإلدارية 
  )TCBني (في إدارة التعاون الف

٢٩,١٩٠  ٩,٩٣٠  ٩,٧٠٠  ٩,٥٦٠  

  
تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية ألغراض التخطيط وعلى صندوق يجري عرض تقديرات الميزانية فيما يتعلق ب مالحظة:

سبيل االضطالع. وسوف يتم استعراضها سنويًا وستعرض على المجلس للموافقة عليها إضافة إلى التنبؤات المحدثة لمستويات 
األرقام الواردة في هذه الوثيقة آلية تمويل  وتتضمن برنامج في السنة المقبلة، وستنقح هذه التقديرات إذا اقتضى األمر ذلك.ال

ألف دوالر  ٤٩٦، حيث يتم إجراء تحويل سنوي بقيمة متبادلة بين الميزانية العادية وصندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية
، كما ر خدمات الشراء والسفر التي تقدمها إدارة التعاون الفني إلى البرنامج العادييلصندوق نظإلى ادية الميزانية العاكندي من 
مليون دوالر كندي  ١,٢) تحويل بقيمة ١إلى الميزانية العادية على النحو التالي: صندوق المن  ةسنوي تتحوياليتم إجراء 

  ،لخدمات دعم البرنامج العادي إلدارة التعاون الفني
ألف دوالر كندي لموظف  ١٠٠) تحويل بقيمة ٣، ةتب اإلقليميادعم المكدوالر كندي من أجل  ٢١٠,٠٠٠) تحويل بقيمة ٢
  ٪).٤٠ بنسبة التكاليفالمسؤول عن مكتب األخالقيات (تقاسم  يكاواإل
  

  ٢٠١٩و ٢٠١٨و ٢٠١٧تكاليف تنفيذ برنامج التعاون الفني المقدرة ألعوام 
  مريكية)(بآالف الدوالرات األ

  
  المجموعة  ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٧  

تنفيذ برنامج التعاون 
  الفني

٣٨٠ ٠٠٠  ١٢٩ ٠٠٠  ١٢٦ ٠٠٠  ١٢٥ ٠٠٠  

  
إن التنبؤات الخاصة ببرنامج التعاون الفني لفترة السنوات الثالث ال يمكن توقعها بدرجة عالية من الدقة ألن حجم  مالحظة:

لقية ومصادر التمويل فيما يخص متى وكم من برنامج التعاون الفني سينفذ في مرهون بقرار حكومات البلدان المتالبرنامج تنفيذ 
 ٨٠٠، إضافة إلى دخل يقدر بمبلغ المائةفي  ٥,٧سنة معينة. ولذلك، إذا علمنا أن متوسط نسبة التكاليف اإلدارية العامة تبلغ 
السنوي المطلوب للتغطية الكافية لنفقات صندوق  ألف دوالر أمريكي من مصادر أخرى، فإن األرقام الواردة أعاله تمثل التنفيذ

  ) لفترة السنوات الثالث المقبلة.AOSCتكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية (
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  اإليرادات واألنشطة المدّرة لإليرادات تحقيقالصندوق الفرعي ل  الصندوق
ن إعادة استثمارها في من خالل توليد إيرادات يمك يكاودعم إحراز األهداف االستراتيجية لإل  الهدف

تطوير الملكية الفكرية للمنظمة وفي إثراء تميز الطيران الدولى بمبادرة عدم ترك أي بلد وراء 
  الركب.

مليون دوالر كندي في السنة لتمويل ميزانية البرنامج  ١٩,٣المساهمة المتوقعة بنحو   األهداف:   
اصلة تمويل عدة مناصب ، ومو ٢٠١٩-٢٠١٧العادي على مدى فترة السنوات الثالث 

  .الشاملة يكاوفي اإلدارات التي تعمل على إحراز أهداف اإل
تحقيق المساهمة المستهدفة للصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات، استحداث منتجات وخدمات جديدة   :١٩النتيجة المتوقعة 

  ومحّسنة، توفير خدمات طباعة تمتاز بالكفاءة.
ق المساهمة المالية المتفق عليها للصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات في ميزانية البرنامج العادي من تحقي  :)ج( ٩١النتيجة الرئيسية 

خالل استحداث منتجات وخدمات جديدة تدعم إنشاء ملكية فكرية، وتدعم االعتراف بالعالمة التجارية، وتدر 
مناسب ألنشطة البرامج واألطراف إيرادات، باإلضافة إلى توفير خدمات طباعة بأسعار معقولة وفي الوقت ال

  المعنية في قطاع الطيران.
  تقّلب المساهمة المالية للصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات بالمقارنة مع الهدف من حيث المساهمة.  مؤشر األداء الرئيسي:

  
  
  

 الُمنجز/الناتج مجاالت اإلنتاج/األنشطة الرئيسية
ثائقها؛ تقديم خدمات الطباعة وو  يكاوطباعة مطبوعات اإل خدمات الطباعة - ١

  للعمالء الداخليين والخارجيين.
  ومعلومات عنها. يكاوبيع مطبوعات اإل المطبوعات - ٢
  تنظيم الفعاليات ورعايتها األحداث والندوات - ٣
  دورات ومواد تدريبية التدريب - ٤
 يكاواالتفاقات التعاقدية من أجل استخدام منتجات اإل اإلجازات والشراكات - ٥

  وخدماتها
  خدمات للوفود والمستأجرين  خدمات المكاتب والمؤتمرات - ٦
  إعداد منتجات جديدة تطوير واختبار منتجات جديدة في األسواق - ٧
لتعظيم  يكاومنتجات اإلتعزيز الوعي وتسويق  - ٨

، ودعم العالمة وتوسيع قاعدة العمالء، اإليرادات
  واالعتراف بها يكاوالمميزة لإل

  يكاوصة بعمالء اإلحمالت ترويجية وقاعدة بيانات خا
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  المالحق

  
  
  
  
  
  

   األهداف االستراتيجيةلبرامج و ا ربط – ١الملحق 
  بهيكل المنظمة

 
  
  
  

  الميزانية العادية حسب  - ٢الملحق 
  المنظمة وبنود اإلنفاقهيكل 
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  بهيكل المنظمةاألهداف االستراتيجية البرامج و  ربط: ١الملحق 
  
  

اإلدارة / المكتب البرامجالنتائج المنشودةاألولويات األساسية  األهداف االستراتيجية

 
 

 السالمة

 

التحسين المستمر 
 لسالمة الطيران

١ 
لمرتبطة بأنشطة تعزيز قدرات الدول على إدارة المخاطر ا تحسين سالمة الطيران:
 من األداء في مجال السالمة مقبوالً  ىالطيران بحيث تبلغ مستو 

 االستراتيجية والسياسة العامة - ١

 سالمة الطيران والسالمة األرضية - ٢

 يةالتنفيذلألنشطة التخطيط والدعم  - ٣

 اإلشراف والتدقيق - ٤

 المكاتب اإلقليمية - ٥

 
 

إدارة المالحة 
/ المكاتب  الجوية

 ٢  ميةاإلقلي
 الدول سيما ال بمهامها، على االضطالع الدول قدرات تعزيز: التنظيمية القدرات تعزيز
 العالمية للقواعد الفعال التنفيذ من منخفضة مستويات سوى تحقق لم التي

 
 

سعة شبكة المالحة 
 الجوية وكفاءتها

 
لمالحة الجوية اتحديث 

 اً عالمي المنسقة

 

٣ 

 تكنولوجياتتعزيز قدرات الدول على الحصول على  الحة الدولية:لما شبكة سعة يادةز 
 المالحة الجوية وتطويرها وتنفيذها واستخدامها لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي

 

 االستراتيجية والسياسة العامة - ١

 االستخدام األمثل للمجال الجوي - ٢

 تحسين خدمات المطارات وبنيتها األساسية - ٣

 يةالتنفيذلألنشطة عم التخطيط والد - ٤

 المكاتب اإلقليمية - ٥

 
 

إدارة المالحة 
/ المكاتب  الجوية

 اإلقليمية  

٤ 
تعزيز قدرات الدول على تحقيق  لوغ مستوى األداء األمثل للنظام العالمي للطيران:ب

تكنولوجيات الفنية المتاحة، وزيادة والأقصى قدر من الفوائد الناجمة عن استخدام القدرات 
 الفنية الجديدة. والتكنولوجياتائد على االستثمار في القدرات الع

 
 
 
 
 

أمن الطيران 
 والتسهيالت

 
 
 

التحسين المستمر لألمن 
 والتسهيالت

 
 
 

٥ 

تعزيز قدرات الدول على تقليل مستوى المخاطر التي تطرحها تقليل مخاطر أمن الطيران: 
طيران المدني ولسالمة الحدود من خالل التهديدات الحالية والجديدة والناشئة ألمن ال

نفيذ تدابير مضادة وردود تتناسب مع مستوى الرقابة الفعالة عبر األطر القانونية وت
 التهديدات، فضًال عن اإلطار المنسق لسياسة أمن الطيران العالمي.

 
 االستراتيجية والسياسة العامة - ١

 سياسة أمن الطيران - ٢

 تدقيق أمن الطيران - ٣

 عم التنفيذ والتطويرد - ٤

 التسهيالت - ٥

 برنامج تحديد هوية المسافر/وثيقة السفر المقروءة آلياً  - ٦

 المكاتب اإلقليمية - ٧

 
  
  
  
 

/  الجوينقل إدارة ال
 المكاتب اإلقليمية

 

٦ 

تعزيز قدرة الدول على تسهيل حركة : على الحدود تحسين كفاءة تخليص اإلجراءات
وضمان الجودة العالية في تنفيذ التشغيلي، أدنى من التأخير بحد الناس والبضائع جوًا 

 التدابير األمنية وٕانفاذ القوانين.
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التنمية االقتصادية 
 للنقل الجوي

 
 
 

تعزيز دور الطيران في 
 التنمية االقتصادية

 
٧ 

ط تعزيز قدرات الدول على تحسين مستوى التراب تقليل العوائق أمام عمليات النقل الجوي:
عبر الجو، وخلق فرص عمل أكثر تنافسية في األسواق، وزيادة المنفعة التي تعود على 
المستهلك والخيارات المتاحة له، وتقليل األعباء المالية والتكاليف أثناء أداء وظائف 

 .الرقابة التنظيمية

 
 

 االستراتيجية والسياسة العامة - ١

 بيانات وتحليالت الطيران - ٢

 يمي االقتصادياإلطار التنظ - ٣

 المساعدة الفنية - ٤

 المكاتب اإلقليمية - ٥

 الجوينقل إدارة ال
/ المكاتب 
 اإلقليمية

  
٨ 

تعزيز قدرات الدول على استخدام االستخدام المتزايد للطيران باعتباره أداة للتنمية: 
على الطيران كوسيلة فعالة لتحقيق التنمية االقتصادية، وال سيما زيادة إمكانية الحصول 

 .التمويل لتطوير البنية األساسية للطيران واالستثمار في مجال الربط الجوي

 
اإلدارة / المكتب البرامجالنتائج المنشودةاألولويات األساسية  األهداف االستراتيجية

طيران أكثر مراعاة للبيئة حماية البيئة

٩  

يق إجراءات متكاملة وٕادخال تعزيز قدرات الدول على تطبتحسين األداء البيئي للطيران: 
تحسينات تكنولوجية وتشغيلية لمعالجة الضوضاء واالنبعاثات التي تحدثها محركات 
الطائرات، واستخدام أنواع الوقود البديل المستدامة  في الطيران واتخاذ تدابير عالمية قائم 

  .على احتياجات السوق من أجل الطيران الدولي حسب االقتضاء

 
 

 يجية والسياسة العامةاالسترات - ١

 تغير المناخ - ٢

 البيئية قواعدال - ٣

 المساعدة ودعم التنفيذ - ٤

 المكاتب اإلقليمية - ٥

 الجوينقل إدارة ال
/ المكاتب 
 اإلقليمية

١٠  

تعزيز قدرات الدول على وضع تقليل اآلثار الضارة بالمناخ العالمي إلى الحد األدنى:
اثات ثاني أكسيد الكربون التي يحدثها الطيران العالمي فيلتقليل انبع وتنفيذ تدابير مالئمة

حدود اإلطار التنظيمي العالمي المنسق بما يتماشى مع سياسات وممارسات منظومة األمم
  .المتحدة لحماية البيئة

جميع األهداف 
 االستراتيجية

جودة البيانات 
  ١١ والتحليالت والتنبؤات

تعزيز قدرة الدول على استخدام وتحليل والتنبؤات: تحسين مستوى البيانات والتحليالت 
وتبادل البيانات المتعلقة بالطيران من أجل اتخاذ قرارات مدروسة وتحسين األداء التشغيلي 

  .قدر اإلمكان والتنبؤ بهاوقياس الجوانب المختلفة لتنمية الطيران المدني، 

 

إدارة المالحة 
/ إدارة  الجوية

 النقل الجوي

بلد وراء  عدم ترك أي
  ١٢ الركب

تعزيز قدرات الدول بوجه خاص البلدان النامية وأقل البلدان تعزيز عملية تنمية القدرات: 
  .نموا من أجل تنفيذ القواعد والسياسات العالمية وتحسين ُسبل الربط الجوي

إدارة المالحة 
/ إدارة  الجوية

النقل الجوي / 
المكاتب اإلقليمية

ت التدريب وبناء القدرا
  ١٣ في مجال الطيران

الدول على مواءمة برامجها  تعزيز قدرات: تعزيز المهارات الفنية في مجال الطيران
تطوير مراكز التدريب على كفء من أجل توفير معايير وٕاجراءات  التدريبية من خالل

  اإليكاو وبرامجها.دورات تدريبية تتناول أحكام واالعتراف بها، وتنظيم الطيران المدني 

التدريب كتب م
العالمي على 

 الطيران
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المساعدة الفنية والتعاون 
  ١٤ الفني

على الدول  تعزيز قدرات: على النحو األمثل عاريالمشالمثلى وتنفيذ قدرة تحقيق ال
  الة من حيث التكلفة.تطوير القدرة المطلوبة وتنفيذ المشاريع المتعلقة بالطيران بطريقة فعَّ 

إدارة التعاون 
  الفني

زيز اإلطار الدولي تع
  ١٥ القانوني

على االمتثال بشكل أفضل األطراف المعنية و  تعزيز قدرات الدولتعزيز سيادة القانون: 
ٕاطار قانوني مشترك لبناء عالقات إرشادات و  ضمنلتزاماتها القانونية والتعاون ال

 اإلدارة القانونية

  
استراتيجيات دعم 

 التنفيذ
اإلدارة / المكتب البرامج النتائج المنشودة   األولويات األساسية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 –دعم البرامج 
الهيئات 
  الرئاسية

 
 
 
 
 

دعم 
 البرامج

 
 
 
 

تحسين الكفاءة 
 والفعالية

نحو تنظيم الموارد اإلدارية للمنظمة وخدماتها على  تحسين استراتيجيات الدعم:  ١٦
تعزيز وتيسير تنفيذ األهداف االستراتيجية  أجلمن يتسم بالكفاءة والفعالية، 

 الطيران المدني. أوساطوأنشطة البرنامج لصالح الدول األعضاء و 

  الهيئات الرئاسية –دعم البرامج  
  الجمعية العمومية والمؤتمراتأمانة 
 ة العامة ياإلدار والخدمات  خدمات المؤتمرات واألمن
 الشؤون اإلدارية والخدمات إدارة 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 خدمات اللغات 
 إدارة شؤون الجمعية العمومية 

  دعم البرامج
  مكتب الرئيس 
 مكتب األمينة العامة 
   مكتب التقييم والمراجعة الداخلية 
 مكتب التخطيط والتنسيق والشراكات 
 االتصاالت 

  الخدمات المرتبطة بالرامج
 رات واألمن والخدمات اإلدارية العامةخدمات المؤتم 
 إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 خدمات اللغات 
 خدمات الشؤون القانونية والعالقات الخارجية 
 الطباعة والتوزيع 
  خدمات الشراء والسفر 

 إدارة الشؤون اإلدارية والتنظيم 
 إلدارية العامةخدمات المؤتمرات واألمن والخدمات ا 
 إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات 
 االخالقيات 
 الميزانية واإلدارة المالية 
 الموارد البشرية 

  
إدارة الشؤون 

اإلدارية 
 والخدمات

  
فرع اللغات 
  والمطبوعات

  
مكتب األمينة 

  العامة
  
 

من ات المتغيرة في المنظمة حتياجاال تلبية تحسين استراتيجيات الدعم:  ١٧
في دعم الثقافة الموجهة  مثلاأل نحوالالبشرية على  لموارداالموظفين واستخدام 

 .األداء على والقائمة النتائجتحقيق نحو 

بجميع اللغات الرسمية  مقدمةالخدمات ال توفير تحسين استراتيجيات الدعم:  ١٨
نفيذ القواعد خص تول فيما يالدجميع وصولها إلى  زيادةلبكفاءة وفعالية 

والتوصيات الدولية وتيسير المناقشات خالل االجتماعات وحفظ وٕاتاحة 
 .سجالت ووثائق المنظمة

وٕاتاحتها  واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا إدارة تحسين استراتيجيات الدعم:  ١٩
 تعزيز بغية العامة والخدمات واألمن المؤتمرات خدمات وفعالية، وتقديم بكفاءة
 بين للتفاعل وتيسيراً  االستراتيجية اإليكاو ألهداف دعماً  الموظفين إنتاجية
 هاتان به تضطلع الذي وللعمل المدني الطيران ومجتمع األعضاء الدول

لصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات في تحقيق هدف مساهمة او . الجهتان
ومحّسنة وتوفير  ميزانية البرنامج العادي واستحداث منتجات وخدمات جديدة

 خدمات فعالة تتعلق بالطباعة.

 من واألداء التنظيمية والمساءلة الضمان عزيزت تحسين استراتيجيات الدعم:  ٢٠
 باإليكاو؛ الخاصة واألنشطة اريعوالمش البرامج ومراجعة المنهجي التقييم خالل

 الطابع اتذ السلوك بسوء الخاصة االدعاءات في تحقيق عملياتٕاجراء و 
  .الخارجية الرقابة جهات مع والتنسيق المالي؛
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فريق اإلدارة 
 والشؤون اإلدارية

بكفاءة وفعالية بناء  المنظمةتشغيل  على اإلشراف تحسين استراتيجيات الدعم:  ٢١
عمليات المنظمة ماليًا لدارة اإلة؛ و الجمعية العموميو  المجلسعلى توجيهات 

 ومديرو البرنامج بكفاءة وفعالية. ةالعام ةتوالها األمينتالتي 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 

 

  
  
 

 بشأن أوساط الطيران تعزيز الصورة والوعي لدى تحسين استراتيجيات الدعم:  ٢٢
 للمنظمة االستراتيجية واألهداف اإليكاو

 للمعايير واضعة جهة بوصفها اإليكاو سمعة تعزيز تحسين استراتيجيات الدعم:  ٢٣
 به. موثوقاً  األخالقي الصعيد على وشريكاً 

٢٤  
لوك األمثل في إطار تحقيق اإليكاو للس تباعا ت الدعم:تحسين استراتيجيا
 وأهدافها االستراتيجية وغاياتها رؤيتها ورسالتها

  
 

  
  



  ٢الملحق 
_________________________________________________________________________________ 

134 

  اإلنفاق بنود: ميزانية البرنامج العادي حسب هيكل المنظمة و ٢الملحق 

  
ومشابهًا للنموذج التقليدي، أي  ٢٠١٩لى إ ٢٠١٧يقدم هذا الملحق عرضًا إجماليًا لمتطلبات ميزانية اإليكاو للفترة الممتدة من   - ١

  التوزيع حسب هيكل المنظمة.

  ويرد فيما يلي وصف إلدارات المنظمة ومكاتبها الرئيسية ومسؤوليات هذه اإلدارات والمكاتب:  - ٢

دارة على الوظائف زمام القيادة داخل المنظمة فيما يخص السالمة والمالحة الجوية. وتعمل هذه اإل إدارة المالحة الجويةتتولى   - ٣
ة الفنية األساسية المنبثقة والية المنظمة المبينة في اتفاقية شيكاغو وكذلك على اإلدارة العامة للطيران بما يتماشى مع الخطة العالمي

  للسالمة الجوية والخطة العالمية للمالحة الجوية.

  وتشمل مهامها األساسية ما يلي:  ) أ

  األمراض السارية والنزاعات اإلقليمية؛ ظهورن المدني الدولي، مثل الثوران البركاني و االستجابة لألزمات التي تحل بالطيرا )١(

معالجة جميع الجوانب الفنية لسالمة الطيران والمالحة الجوية، بما في ذلك ما يلي: المطارات، والتحقيق بالحوادث، وٕادارة  )٢(
معلومات الطيران، واالتصاالت، واالستطالع، الحركة الجوية، والطب الخاص بالطيران، واألرصاد الجوية، وٕادارة 

  ة الطائرات للطيران، والتدريب، وتراخيص الموظفين؛يوالمالحة، والعمليات، وصالح

  وتشمل المهام المتعلقة بإدارة الطيران ما يلي:   ) ب

  رصد الصحة العامة لنظم الطيران العالمية واإلقليمية؛ )١(

ت في المعايير والممارسات الموصى بها التابعة للمنظمة، فضًال عن تحديد وتحليل أوجه الخلل في التنفيذ، والثغرا )٢(
  المشكالت الناشئة؛ وصياغة االستراتيجيات والخطط لمعالجة المشكالت المبينة في التحليل؛

مساعدة الدول في تحقيق مستويات عالية من السالمة والحفاظ على هذه المستويات مع تحقيق نمو ثابت ومستدام في  )٣(
  ران الدولي من خالل تزويد هذه الدول بمجموعات شاملة وكاملة من األدوات التنظيمية التي تشمل ما يلي:قطاع الطي

  ) لضمان تطور الطيران على نحو آمن ومنسجم SARPsمجموعة من المعايير والممارسات الدولية الموصى بها ( )٤(

  تراخيص الموظفين -١الملحق 

  قواعد الجو -٢الملحق 

  ألرصاد الجوية الخاصة بالمالحة الجوية الدوليةخدمات ا -٣الملحق 

  خرائط المالحة الجوية -٤الملحق 

  وحدات القياس التي ينبغي استخدامها في العمليات الجوية واألرضية -٥الملحق 

  عمليات الطائرات -٦الملحق 

  جنسية الطائرات وعالمات التسجيل -٧الملحق 

  صالحية الطائرات للطيران -٨الملحق 
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  اتصاالت الطيران -١٠الملحق 

  خدمات الحركة الجوية -١١الملحق 

  البحث واإلنقاذ -١٢الملحق 

  حوادث الطائرات والتحقيق في الوقائع -١٣الملحق 

  المطارات -١٤الملحق 

  خدمات معلومات الطيران -١٥الملحق 

  نقل البضائع الخطرة جوًا بطريقة آمنة -١٨الملحق 

  إدارة السالمة -١٩الملحق 

) SARPsن األدلة وحلقات العمل وغير ذلك من اإلرشادات لضمان فهم المعايير والممارسات الموصى بها (مجموعة م )٥(
  والسياسات على نحو مالئم؛

مجموعة من األدوات لتوفير البيانات والتحليالت وغير ذلك من المعلومات لمساعدة الدول في اتخاذ القرارات على  )٦(
  دوات لتتبع التنفيذ على الصعيد العالمي.الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي؛ وأ

) بتعزيز شبكة السالمة وموارد المالحة الجوية ANBجـ) وإلنجاز هذه المهام بطريقة تتسم بالكفاءة والفعالية، تقوم إدارة المالحة الجوية (
  من خالل ما يلي:

ات وفرق عمل من أجل وضع األحكام خبير من شتى أنحاء العالم يعملون في مجموعات وأفرقة دراس ٦٠٠ أكثر من إدارة )١(
  الفنية؛

إجراء اتصاالت دائمة وتنسيقًا متواصل مع المنظمات الدولية التي تمثل جميع القطاعات الرئيسية لنظام الطيران (الذي  )٢(
  يتطور ويتنوع بشكل متزايد)؛

طيران من خالل إقامة شراكات القيام من ناحية أخرى برفع مستوى المهارات والخبرات لدى الدول والكيانات المعنية بال )٣(
  لتوفير التدريب واألدوات وغير ذلك من األمور.

) بأنشطة في إطار أهداف اإليكاو االستراتيجية الخاصة بأمن الطيران والتسهيالت، والتنمية ATBإدارة النقل الجوي (تضطلع   - ٤
خبراء الالزمة للجمعية العمومية والمجلس ولجنة النقل الجوي االقتصادية للنقل الجوي، وحماية البيئة. وهي مسؤولة عن توفير مساعدة ال

) واللجنة JSC) ولجنة الدعم المشترك لخدمات المالحة الجوية (UICولجنة مراقبة الحركة الجوية واللجنة المعنية بالتدخل غير المشروع (
ألقسام والمجموعات وأفرقة العمل المتعلقة بهذه )، واجتماعات المؤتمر التخصصي واCAEPالمعنية بحماية البيئة في مجال الطيران (

، ١٧و ١٦و ٩) في المالحق SARPs(القواعد والتوصيات الدولية إعداد وتحديث مهمة اإلدارة تتولى األهداف االستراتيجية الثالثة. و 
لمالحة الجوية، وتمويل البنى والسياسات واإلرشادات الخاصة بالنقل الجوي (مثل الئحة النقل الجوي واقتصاديات المطارات وخدمات ا

كما أن اإلدارة . وضع السياسات والتدابير المتعلقة بالبيئة، فضًال عن المواصفات الخاصة بوثائق السفر المقروءة آلياً ، و األساسية للطيران)
، )USAP-CMA( الرصد المستمر نهج – تنفذ استراتيجية اإليكاو الشاملة ألمن الطيران، التي تشمل البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران

. وال يفتأ عمل اإلدارة يتزايد في تركيزه على مبادرة عدم ترك أي بلد لتحديد هوية المسافرين يكاورنامج اإلالخاصة بب يكاواستراتيجية اإلو 
مج العالمي لتدقيق أمن تصحيح أوجه الخلل التي حددها البرناإطار في ، على سبيل المثال لدوللمساعدة وراء الركب من خالل توفير ال

وتنفيذ السياسات المعنية بالنقل الجوي، واإلعالنات، وٕاعداد وتنفيذ خطط العمل )، USAP-CMA( نهج الرصد المستمر – الطيران
فضًال عن ذلك، بصون وٕاتاحة الحصول على كما تقوم اإلدارة،  .الطوعية المعنية بأنشطة الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

وتعمل اإلدارة مع المكاتب األخرى في المنظمة، بما في ذلك المكاتب  والتنبؤات الخاصة بالطيران المدني.واألدوات نات/اإلحصاءات البيا
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، وتقوم باالتصال والتنسيق فيما يتعلق بالقضايا المذكورة أعاله مع جميع هيئات األمم المتحدة وغيرها من والهيئات األكاديمية اإلقليمية
) UNWTO) ومنظمة السياحة العالمية (UNFCCCالدولية، وخاصة مع اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير المناخ ( المنظمات

  ) والمنظمات اإلقليمية المعنية بالطيران المدني. WCOوالمنظمة العالمية للجمارك (

الدول األعضاء والهيئات  إسداء المشورة القانونية إلى مسؤولة عن )LEBإدارة الشؤون القانونية والعالقات الخارجية (تعد   - ٥
اإلدارات والمكاتب األخرى، فيما يخص الشؤون الدستورية والسياسية واإلدارية  الرئاسية، ورئيس المجلس واألمين العام، فضًال عن

؛ وتوفر في برنامج عمل اللجنة القانونيةالبنود الواردة تختص بدراسات وٕاجراء إعداد مواثيق قانون الجو وتسهيل واإلجرائية وغيرها؛ 
وتعزيز التصديق على مواثيق ؛ والمؤتمرات الدبلوماسيةالعمومية واللجنة القانونية الجمعية  خدمات األمانة لمختلف الهيئات بما في ذلك

الطيران وترتيبات يل اتفاقات ن خالل االضطالع بوظائف اإليداع فيما يتعلق بمواثيق قانون الجو الدولي؛ وتسجمقانون الجو الدولي، 
والمشاركة في تنفيذ بعض جوانب سياسة  مكرر من اتفاقية شيكاغو؛ والمشاركة في إدارة نظام العدالة الداخلي؛ ٨٣و ٨٣عمًال بالمادتين 

االمتيازات والحصانات؛ وتقديم المساعدة إلى المنظمة وأعضاء الوفود الوطنية وموظفي اإليكاو فيما يتعلق ب اإليكاو الخاصة باألخالقيات؛
وكما في فترة األعوام الثالثة الماضية، تندرج هذه اإلدارة في نطاق دعم  والتنسيق مع الدولة المضيفة واألمم المتحدة والمنظمات األخرى.
  البرنامج، وتؤدي وظيفة الخدمات القانونية والعالقات الخارجية.

سؤولة عن توفير الدعم اإلداري الذي تطلبه المنظمة فيما يتعلق بما يلي: م )ADBإدارة الشؤون اإلدارية والخدمات (تعد   - ٦
 والمؤتمرات واألمن والخدمات العامة؛؛ وٕادارة شبكة الويب واللغات والمطبوعات؛ وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالموارد البشرية؛ 

  وأمانة الجمعية العمومية والمجلس. والسجالت واألرشيف والتوزيع؛ وخدمات السفر؛ واألنشطة المدرة للدخل؛ 

  ):OSGلمكتب األمين العام (وتتبع المكاتب التالية مباشرة   - ٧

تعد المكاتب اإلقليمية السبعة (الواقعة في باريس وداكار ونيروبي وليما ومكسيكو  ):ROالمكاتب اإلقليمية (  )أ 
واصل مع الدول التي يشملها اعتمادها وبانكوك والقاهرة) مسؤولة في المقام األول عن الحفاظ على اتصال مت

ومع المنظمات المعنية، والهيئات اإلقليمية للطيران المدني ووكاالت وبرامج األمم المتحدة. وتضمن هذه المكاتب 
التنسيق فيما بين األقاليم وتعزز دقة التوقيت والتناسق في تنفيذ سياسات اإليكاو وقراراتها ومعاييرها وممارساتها 

 ا وخططها الخاصة بالمالحة الجوية. كما أنها توفر اإلرشاد الفني وتساعد الدول في تنفيذ األنشطة.الموصى به
تابع للمكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ في  إقليمي فرعيمكتب أول  ٢٠١٣وقد افتتح في شهر يونيو عام 

  .بيجين، بالصين

في تحقيق أهدافها االستراتيجية وبرنامج عملها من خالل تقوم هذه الوحدة بدعم اإليكاو  ):COMوحدة االتصاالت (  )ب 
، واألطراف تعزيز الوعي بمنجزاتها وسياساتها لدى  الجمهور العام، ووسائل اإلعالم التقليدية وغير التقليديةالعمل على 

مكتب األمين لى ها إتقارير وسائل اإلعالم حسب االقتضاء. وترفع وحدة االتصاالت المعنية األخرى من الجهات العامة و 
 .يكاوعلى االتصاالت الخارجية لإلعليا أمام مكتب رئيس المجلس، الذي لديه السلطة ال أيضاً كما أنها مسؤولة العام، 

يتولى هذا الفرع مسؤولية وضع وتطبيق السياسات واإلجراءات الخاصة بالميزانية  ):FINفرع الشؤون المالية (  )ج 
ة المالية للميزانية الموافق عليها وفقًا للنظام المالي والقواعد المالية ولتوجيهات الجمعية والمحاسبة والشؤون المالية؛ واإلدار 

العمومية والمجلس. ويتولى فرع الشؤون المالية معامالت المصارف واالستثمار الخاصة بأموال المنظمة. ويتولى رئيس 
الشؤون المالية، بوصفه المسؤول المالي الرئيسي في فرع الشؤون المالية وظيفة أمين اللجنة المالية. ويقيم رئيس فرع 

المنظمة، عالقات وثيقة مع مراجع الحسابات الخارجي ويصدق على جميع البيانات المالية. ويندرج فرع الشؤون المالية 
  تحت سلطة اإلدارة واإلدارة العامة، ويضطلع بوظيفة إدارة الميزانية والشؤون المالية.
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يتولى هذا المكتب مسؤولية التقييم والتدقيق المنهجيين لبرامج اإليكاو  ):EAO( عة الداخليةالتقييم والمراجمكتب   )د 
ومشاريعها وأنشطتها، كما يتولى التحقيقات في االدعاءات الخاصة بسوء السلوك ذي الطبيعة المالية. وهذا المكتب 

إعداد خطة ية المرتبطة بتنسيقاألعمال ال مسؤول عن، و مكلف أيضًا بأداء دور جهة تنسيق مع وحدة التفتيش المشتركة
مع المديرين  عمل األمانة لتنفيذ توصيات المراجع الخارجي ومتابعة حالة التوصيات المعلقة التي صدرت سابقاً 

ضافة إلى ذلك، يقدم المكتب خدمات األمانة إلى اللجنة االستشارية المعنية بالتقييم والتدقيق باإلالمسؤولين عن تنفيذها. و 
)EAAC ( الداخليةتقييم والمراجعة ال). ويندرج مكتبEAO (ويتولى وظيفة التقييم والتدقيق الداخلي.ضمن دعم البرامج ،  

يسدي هذا المكتب مشورة رسمية وغير رسمية في المسائل المتعلقة باألخالقيات. وهذا المكتب مستقل  مكتب األخالقيات:  )ه 
ر رسمي مع المجلس. ويمكن لجميع الموظفين الوصول إلى الموظف عن جميع الدوائر األخرى وله اتصال رسمي وغي

المعني باألخالقيات لإلبالغ عن حاالت االشتباه بسوء التصرف. ويتولى الموظف المعني باألخالقيات مسؤوليات أخرى 
لسلوك؛ وٕادارة تشمل توفير التدريب اإللزامي والتجديدي في مسائل األخالقيات؛ ومعالجة جميع حاالت اإلبالغ عن سوء ا

سياسات اإليكاو فيما يخص الحماية من االنتقام؛ وتطبيق سياسة اإليكاو الخاصة باإلفصاح المالي. ويندرج هذا المكتب 
 تحت سلطة اإلدارة واإلدارة العامة، ويتولى وظيفة األخالقيات.

جميع لتنسيق الدارة و اإليط و تخطيتولى هذا المكتب المسؤولية عن ال :(GAT) على الطيرانالعالمي لتدريب امكتب   )و 
المعنية  يكاوالذي يتسم بالكفاءة والسالسة لسياسة اإلال التنفيذ الفعَّ ، ويضمن على الطيران يةالتدريب يكاواإلأنشطة 

وأوساط الدول األعضاء والمنظمات الدولية واإلقليمية، ية لدى الحتياجات التدريببالتدريب على الطيران المدني، وتلبية ا
للتدريب العالمي على الطيران بمثابة منسق االتصال المعني  يكاوويعد مكتب اإل خرين.اآلشركاء الالطيران و صناعة 

 .بجميع األنشطة التدريبية واألنشطة المرتبطة بها

تحت إشراف مكتب األمين يضطلع هذا المكتب بأنشطته  :(SPCP) والشراكةالتخطيط االستراتيجي والتنسيق مكتب   )ز 
بما في  المختلفة،واإلدارات بين المكاتب فيما شاملة التنسيق االستراتيجيات واألولويات رفيعة المستوى و ى ، ويتولالعام

أعمال  خطةوتحديث عن تطوير وصيانة وهذا المكتب هو المسؤول تحديدًا ذلك المكاتب اإلقليمية التابعة للمنظمة. 
، وسجل المخاطر، الرئيسية المؤسسية المؤسسي، ومؤشرات األداء ٕاطار إدارة األداء، و يكاو، والخطة التشغيلية لإليكاواإل

لمساءلة فيما يتعلق بتنفيذ أداءها وخضوعها لمراقبة على شكل األساس لتخصيص الموارد ومساعدة األمانة وهو ما ي
حشد خالل  منلديها تعزيز أنظمة النقل الجوي  علىعلى مساعدة الدول األعضاء هذا المكتب أيضًا  المبادرات. ويركز

لتكنولوجيا والخبرات، واالستفادة من الشراكات لونقل أموال الموارد لتأمين التمويل والمساعدة اإلنمائية في شكل 
  االستراتيجية مع شركاء التنمية الرئيسيين.

  .٦المستند ويرد الهيكل التنظيمي الحالي في   - ٨

  حسب هيكل المنظمة. ٢٠١٩إلى  ٢٠١٧توزيع ميزانية السنوات من  ٦الجدول يقدم   - ٩
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المجموع201720182019المجموع20142015201420152016
٪ من 
المجموع

ة      ANB16,74219,68717,09317,67418,38353,15018,566 إدارة المالحة الجوي  19,413      19,745      57,724      19.1%

إدارة النقل الجوي   ATB10,29810,91510,16810,49811,20931,87410,525      10,771      11,581      32,877      10.9%

إدارة الشؤون القانونية   LEB2,2152,1672,4662,3292,4847,2782,437        2,398        2,542        7,377        2.4%

ة      RO21,22124,39722,45222,99223,89969,34424,043 المكاتب اإلقليمي  23,893      24,793      72,730      24.1%

ة والخدمات      ADB30,69535,66030,54231,38931,79193,72231,212 تنظيم الشؤون اإلداري  32,269      33,067      96,548      32.0%

ام  OSG مكتب األمين الع
ام/األخالقيات رئيس/األمين الع       2,0522,4852,0541,9763,1087,1372,927ال  2,993        4,235        10,155      3.4%

         COM4714116406596781,977691 وحدة االتصاالت   705           728           2,124        0.7%

ة ة الداخلي       EAO1,1741,3091,1861,1361,0453,3681,195 مكتب التقييم والمراجع  1,219        1,262        3,677        1.2%

ة        FIN3,6463,7344,2074,0924,19812,4973,800 فرع الشؤون المالي  3,915        4,025        11,740      3.9%

رادات  درة لإلي       RGA1,3411,4571,9451,9922,2546,1901,751 األنشطة الم  1,795        2,068        5,614        1.9%

         3535496أمور أخرى**  496           496           1,488        0.5%

89,893         102,257     92,752  94,737    99,050    286,538   97,643      99,868      104,542   302,053   100%

اسعار الصرف في األمم المتحدة *

المدفوعات الخاصة بخدمات قسم المشتريات**

الخاصة بالفترة 2017‐2019 حسب ھيكل المنظمة والميزانية 2016‐2014 الفترة ميزانية :6 الجدول
ة) دوالرات الكندي (بآالف ال

الميزانيةالميزانيةاإلنفاق*



٢الملحق   

_________________________________________________________________________________  

139 

حسب أغراض اإلنفاق الرئيسية، التي يشار إليها بمصطلح  ٢٠١٩إلى  ٢٠١٧توزيع الميزانية للسنوات من  ٧الجدول ويقدم   - ١٠
"، ). وفي فئة "غير الوظائفGS) ووظائف الخدمات العامة (IP"حزم الميزانية". وفي فئة الوظائف، هناك الوظائف التخصصية الدولية (

 يوجد ما يلي: النفقات الرأسمالية، واالستعانة باالستشاريين وبالمصادر الخارجية، والتكاليف التقديرية المتعلقة بالموظفين، والنفقات
)، واالجتماعات، والسفر في مهمات، والضيافة. وترد تعاريف هذه المصطلحات في الفقرة SIPالتشغيلية، والمشاريع التنفيذية الخاصة (

وترد المزيد من  تقريبًا م إجمالي الوظائف. المائةفي  ٧٧اها. وكما في الميزانيات السابقة، تمثل الموارد الخاصة بالوظائف أدن ١٣
 المستندات. فصل/ اإلدارة وتفاصيل أوجه اإلنفاق في  تفاصيل الميزانية الصادرة عن المكتب

  
نظمة وفئات الوظائف. ويبرز هذا الجدول زيادة عدد الوظائف التغييرات في الوظائف حسب هيكل الم ٨الجدول وترد في   - ١١

دارة النقل الجوي إلى إتم نقل وظيفتين من فقد صورة رئيسية في المكاتب اإلقليمية. وباإلضافة إلى ذلك، حيث تأتي الزيادة ب ١٤,٦بمقدار 
تم نقل ثالث وظائف فقد داخل مكتب األمين العام، أما وي. دارة النقل الجإلى إوظيفة واحدة من الموارد البشرية ونقل  ،المكاتب اإلقليمية

  .٢٠١٥ي أنشئ في عام ذال والشراكةالتخطيط االستراتيجي والتنسيق الشؤون المالية إلى مكتب من 

    

المجموع20142015201420152016
٪ من 
المجموع201720182019المجموع

٪ من 
المجموع

الوظائف
    58,117%52,57060,30453,82354,59057,093165,50657.8وظائف الفئة التخصصية  58,858      61,524      178,499    59.1%

    17,633%16,32918,51316,94217,32417,70651,97318.1وظائف الخدمات العامة  18,109      18,550      54,292      18.0%

    75,750%68,89978,81770,76571,91474,799217,47975.9مجموع الوظائف:  76,967      80,074      232,791    77.1%

غير الوظائف
مالية ات الرأس       1,074%3771,1725285984241,5510.5النفق  946            765            2,784        0.9%

الموظفين ة المتعلقة ب       1,226%1,1659988909891,1453,0241.1التكاليف التقديري  1,270        1,318        3,814        1.3%

          192%1861432202252306750.2المشاريع التنفيذية الخاصة  197            202            590            0.2%

      3,264%2,9943,2132,8052,8262,7148,3452.9االستعانة باالستشاريين   3,418        3,397        10,079      3.3%

ة       1,705%1,4232,0321,2051,2331,2633,7011.3االستعانة بالمصادر الخارجي  1,793        1,834        5,333        1.8%

غيلية       8,830%9,76110,23610,92511,24411,56533,73311.8النفقات التش  9,159        9,773        27,762      9.2%

      1,159%1,4261,3801,2251,2352,3404,8011.7االجتماعات  1,526        2,461        5,146        1.7%

      4,383%3,6204,2194,1224,4034,49813,0234.5السفر في مھمات  4,529        4,651        13,563      4.5%

            60%42476768712060.1ضيافة  64              67              191            0.1%

    21,893%20,99423,44021,98622,82224,25069,05924.1المجموع، غير الوظائف  22,901      24,468      69,262      22.9%

    97,643%89,893102,25792,75294,73799,050286,538100.0المجموع  99,868      104,542    302,053    100%

دة * م المتح بسعر الصرف في األم

الجدول 7: الميزانية حسب حَزم الميزانية للسنوات 2017‐2019 (مجاالت اإلنفاق الرئيسية)

الميزانيةالميزانيةاإلنفاق*
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  ٢٠١٩إلى عام  ٢٠١٦من عام  الوظائف حركة: ٨الجدول 

  
  ٢٠١٤*تم تنقيحه ليعكس التحركات داخل األمانة العامة بعد يناير 

بالنسبة إلى المقر  ٢٠١٩-٢٠١٧واستمرارًا في التحليل حسب هيكل المنظمة، تبلغ الموارد المقترحة لفترة األعوام الثالثة   - ١٢
، )٢٠١٦-٢٠١٤٪ بالنسبة إلى فترة ٢٤,٢٪ (٢٤,١) بالمقارنة بنسبة ٢٠١٦-٢٠١٤٪ في فترة ٧٥,٨٪ (٧٥,٩ال ـالرئيسي في مونتري

  .اإلقليميةفيما يخص المكاتب 

ويرد فيما يلي وصف عام لما يندرج في إطار أغراض اإلنفاق الرئيسية، حزم الميزانية كما هي محددة في نظام اإليكاو لتخطيط   - ١٣
  ).ERPموارد المؤسسات (

  موارد الوظائف

األجور وغير ذلك من المستحقات التي يتلقاها الموظفون المندرجون في الفئة  ):IPالوظائف التخصصية الدولية (  ) أ
خصصية، وبخاصة المرتبات وتسوية مقر العمل، وبدالت اإلعالة، والتأمين الطبي، ومساهمة المنظمة في المعاشات الت

السنة

Bureau/Office *2016صافي التغير2019محولةجديدة

NB) إدارة المالحة الجويةIP66.0‐1.065.0‐1.0

GS37.037.0

Total IP + GS103.0‐1.0102.0‐1.0

(ATB) إدارة النقل الجويIP36.0‐1.035.0‐1.0

GS24.024.0

Total IP + GS60.0‐1.059.0‐1.0

(R.O.s) المكاتب اإلقليميةIP79.012.02.093.014.0

GS78.50.579.00.5

Total IP + GS157.512.52.0172.014.5

LEB) إدارة الشؤون القانونيةIP8.08.0

GS7.07.0

Total IP + GS15.015.0

إدارة الشؤون اإلدارية 

(ADB) والخدماتIP68.5‐1.067.5‐1.0

GS81.01.082.01.0

Total IP + GS149.51.0‐1.0149.5

مكتب الرئيس/األمين العام 

(President/OSG)IP21.01.11.023.12.1

GS28.028.0

Total IP + GS49.01.11.051.12.1

IP278.513.1291.613.1المجموع

GS255.51.5257.01.5

534.014.6548.614.6

* Revised to reflect m

الجدول 8: حركة الوظائف من عام 2016 إلى عام 2019

السنةالحركة
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التقاعدية، ومنح التعليم/السفر، واألسفار في إطار إجازة زيارة الوطن، ومستحقات التنظيف واالنفصال، مثل منح االنتداب، 
واإلجازات المستحقة ويندرج أيضًا في هذه الحزمة من حزم الميزانية التأمين  ومنح العودة إلى الوطن، ونفقات نقل األمتعة،

) (الحصة الخاصة بالمنظمة)، وبدالت IPالصحي في فترة ما بعد الحزمة للمتقاعدين من الوظائف التخصصية الدولية (
  التمثيل لرئيس المجلس واألمين العام. 

تحقات التي يتلقاها الموظفون المندرجون في فئة الخدمات العامة، األجور وغيرها من المس وظائف الخدمات العامة:  ) ب
وبخاصة المرتبات، وبدالت اإلعالة، وعالوات اللغات، والتأمين الطبي، ومساهمة المنظمة في المعاشات التقاعدية. ويندرج 

) GSفي الخدمات العامة (أيضًا في هذه الحزمة من حزم الميزانية التأمين الصحي في فترة ما بعد الخدمة للمتقاعدين 
  (حصة المنظمة).

تم استخدام التكاليف القياسية في كل فئة من فئات الوظائف (التخصصية والخدمات العامة) في المقر الرئيسي وفي المكاتب الميدانية 
الت التي تحددها لجنة على حد سواء. وتتوافق مستحقات الموظفين مع نظام الموظفين الذي وافق عليه المجلس والذي يقوم على المعد

  ) للنظام المشترك لألمم المتحدة.ICSCالخدمة المدنية الدولية (

وٕاضافة إلى الزيادات السنوية في المرتبات، هناك زيادات إلزامية في تكاليف الوظائف ناجمة عن مراجعة المرتبات نتيجة للتضخم وغيره 
  لتابعة لألمم المتحدة.من العوامل التي تحددها لجنة الخدمة المدنية الدولية ا

) وحزمة الميزانية IPوترد فيما يلي قوائم تبين بنود اإلنفاق الرئيسية في إطار حزمة الميزانية المتعلقة بالوظائف التخصصية الدولية (
  ):GSالمتعلقة بفئة الخدمات العامة (
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  غير المستغلة من السنة السابقةتشمل النفقات الممولة من ترحيل االعتمادات *بسعر الصرف في األمم المتحدة و 

الميزانية

المجموع201420152016201720182019

الرواتب واألجور وغيرھا من بنود الدفع
الرواتب واألجور

   29,630         23,706الفئة التخصصية  24,248      29,442    30,315    31,802    91,560    

   13,337         11,841 فئة الخدمات العامة  12,913      12,679    13,004    13,317    38,999    

   11,150         12,448تسويات مقر العمل ‐ الفئة التخصصية  14,848      10,534    10,844    11,373    32,751    

         261              263العالوة اللغوية ‐ فئة الخدمات العامة  313            289         296         303         888         

         121              107العمل اإلضافي ‐ فئة الخدمات العامة  195            188         193         198         580         

   54,499         48,365المجموع، الرواتب واألجور وغيرھا من بنود الدفع  52,518      53,132    54,652    56,994    164,778  

تكاليف الموظفين المشتركة
     3,937           3,229تكاليف التوظيف والنقل وإنھاء الخدمة  3,517         3,461      2,750      2,652      8,863      

المساھمات في صندوق المعاشات التقاعدية للموظفين 
     8,687           7,321الفئة التخصصية  7,611         7,544      7,767      8,156      23,467    

     2,505           2,422فئة الخدمات العامة  2,524         2,006      2,060      2,115      6,181      

بدل اإلعالة
         771              655الفئة التخصصية  834            865         886         915         2,667      

         432              381فئة الخدمات العامة  561            629         645         661         1,935      

     2,152           1,656منحة التعليم والسفر المرتبط بھا  1,528         1,780      1,825      1,883      5,488      

التأمين الطبي
     3,337           3,079الفئة التخصصية  3,240         3,426      3,464      3,597      10,487    

     1,684           1,066فئة الخدمات العامة  1,090         1,725      1,791      1,832      5,348      

         498              447السفر في إجازة زيارة الوطن ‐ الفئة التخصصية  786            722         654         783         2,159      

         140                86التنقل/المشقة ‐ الفئة التخصصية  367            216         222         227         666         

         175              192إعانة اإليجار ‐ الفئة التخصصية  224            244         250         259         753         

   24,318         20,534المجموع، تكاليف الموظفين المشتركة  22,282      22,619    22,314    23,080    68,013    

   78,817         68,899المجموع، تكاليف الموظفين  74,800      75,750    76,967    80,074    232,791  

بسعر الصرف في األمم المتحدة *

الموظفين تكاليف

الميزانيةاإلنفاق*

الوصف
(بآالف الدوالرات الكندية)(بآالف الدوالرات الكندية)
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  موارد غير الوظائف

دوالر كندي والتي تبلغ مدة استعمالها أكثر من سنة  ٥٠٠٠شراء اللوازم التي تزيد قيمتها عن  النفقات الرأسمالية:  )ج 
شتريات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات مثل الخواديم، واالعتمادات الخاصة مواحدة. ويشمل ذلك اعتمادات ال

ج في تكنولوجيا المعلومات مثل أجهزة االستنساخ واألجهزة السمعية ر راء المعدات المكتبية التي ال تندبش
البصرية، واللوازم المكتبية والتجهيزات والسيارات. ويهدف معظم االعتمادات المتعلقة بالمشتريات إلى استبدال 

زمع شراء العناصر الرأسمالية التالية في المعدات المتقادمة والتي أصبحت غير صالحة لالستعمال. ومن الم
 :٢٠١٩-٢٠١٧الفترة 

  
تكاليف تدريب الموظفين ورعايتهم وضمان أمنهم وغير ذلك من التكاليف  التكاليف التقديرية المتعلقة بالموظفين:  )د 

ات المتعلقة بالموظفين. وتجمع تقديرات الميزانية على نحو مركزي في إطار إدارة الشؤون اإلدارية والخدم
)ADB( -.الموارد البشرية 

   

201720182019

	(APAC	) 35المركباتإقليم آسيا والمحيط الھادئ

28تجديد مبنى المؤتمرات

16معدات المؤتمرات

	(ESAF	) 19آالت طباعةإقليم شرق أفريقيا والجنوب األفريقي

37المركبات

	(MID	) 3127األثاث والتجھيزاتإقليم الشرق األوسط

23المركبات

4031معدات تكنولوجيا المعلومات

18معدات أخرى
9معدات سمعية بصريةإقليم أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى

37األثاث والتجھيزات

35المركبات

	(SAM	) 10نظام الھاتف الجديدإقليم أمريكا الجنوبية

19نظام تكييف الھواء

37المركبات

	(WACAF	) 115ماسح من أجل االمتثال للمعايير الدنيا لألمن التشغيليإقليم أفريقيا الغربية والوسطى

31معدات لالئتمار عبر الفيديو (فيديوكونفرنس)

23معدات أخرى

31مشروع األمم المتحدة العالمي لتكنولوجيا المعلومات 

38المركبات

	(CSG	) 95المركباتقسم خدمات المؤتمرات، واألمن والخدمات العامة

	(ICT	) 650666683إحالل البنية األساسيةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

1,073947764المجموع:

2,784المجموع لفترة األعوام الثالثة

وصف المعدات الرأسماليةالمكتب
بآالف الدوالرات الكندية
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  التكاليف التقديرية المتعلقة بالموظفين

  
*بسعر الصرف في األمم المتحدة وتشمل النفقات الممولة من ترحيل االعتمادات غير المستغلة من السنة 

  السابقة

إلى الدول بشأن الموارد الالزمة لتنفيذ المشاريع الخاصة لغرض تقديم المشورة  ):SIPمشاريع التنفيذ الخاصة (  )ه 
تنفيذ أجزاء من الخطط اإلقليمية، لها تأثير كبير على السالمة والكفاءة. وتقدم خطط المشاريع إلى المجلس 
للموافقة عليها قبل البدء في تنفيذ المشروع. وعلى الرغم من أن هذه المشاريع تنفذ في المكاتب اإلقليمية، فإن 

  وية. الجهة التي تديرها هي إدارة المالحة الج

)؛ SSAاألجور التي تدفع للذين أبرموا اتفاقات خدمات خاصة ( االستعانة باالستشاريين وبالمصادر الخارجية:  )و 
من الخدمات التعاقدية  وأجور االستعانة بمصادر خارجية متعلقة باللغات وتكنولوجيا المعلومات؛ وغير ذلك

 الخارجية.

  ي:وتشمل عدة أمور منها ما يل النفقات التشغيلية:  )ز 

تهدف االعتمادات المندرجة في هذا البند إلى اقتناء وصيانة ما  برمجيات ومعدات تكنولوجيا المعلومات: )١(
معدات وبرمجيات تخص  وتوفيرالمكاتب  والتحول إلى االستخدام اآللي فييرتبط بتكنولوجيا المعلومات 

تطبيقات النظم الرئيسية التي ال تطابق الحواسيب المكتبية، والبنى األساسية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات و 
وصف العنصر الرأسمالي. ويهدف توفير المعدات بصورة رئيسية إلى استبدال المعدات المتقادمة. ويشمل 
توفير البرمجيات التراخيص السنوية وأجور الصيانة، والتحديثات وعمليات االستبدال واقتناء البرمجيات 

  األكثر حداثة.

تكاليف الصيانة واألمن المتعلقة بمباني المقر الرئيسي يشمل هذا البند  يانتها وأمنها:استئجار المباني وص )٢(
 تكاليف االستئجار والصيانة واألمن المتعلقة بمباني المكاتب اإلقليمية السبعة. وطبقًا لالتفاقيال و ـفي مونتر
، يتعين على ٢٠١٦ر عام الذي يدخل حيز النفاذ اعتبارًا من أول ديسمب مع الحكومة المضيفةالتكميلي 

من قيمة التكاليف التشغيلية لمباني المقر الرئيسي. وتتحمل  المائةفي  ٢٠إلى حكومة كندا تسدد اإليكاو أن 

الميزانية 
المعتمدة

المجموع201420152016201720182019

التكاليف التقديرية المتعلقة بالموظفين
08A84            36التأمين على الموظفين            46             48          51          54          153       

08B641          718التدريب العام          670           697       725       754       2,175    

08D79          220رعاية الموظفين            307           251       257       265       774       

08E2            43أنشطة المساواة بين الجنسين‐              80             83          86          89          259       

08F121            96أمن الموظفين          ‐            104       106       109       319       

8G75            52تكاليف أخرى متفرقة متعلقة بالموظفين            42             43          45          47          135       

        998      1,165المجموع، التكاليف التقديرية المتعلقة بالموظفين  1,145        1,226    1,270    1,318    3,814    
* بسعر الصرف في األمم المتحدة

بالموظفين المتعلقة التقديرية التكاليف

الميزانيةاإلنفاق*

الوصف
(بآالف الدوالرات الكندية)(بآالف الدوالرات الكندية)
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تكاليف التشغيل وجميع من  ٪٨٠من قيمة اإليجار و المائةفي  ١٠٠حكومة كندا، على أساس سنوي، 
حكومة كندا. وتستند الميزانية تتكبدها فقات الحقيقية التي لتكاليف التشغيلية على الن. وتعتمد اضرائب الملكية

، والمكتب )APACإلى المعلومات الواردة من هذه الحكومة. أما مباني مكاتب إقليم آسيا والمحيط الهادئ (
) وٕاقليم أفريقيا MIDوٕاقليم الشرق األوسط ( )،APAC-RSOPاإلقليمي الفرعي آلسيا والمحيط الهادئ (

) ستقدمها EUR/NAT) وجزء من مباني إقليم أوروبا وشمال األطلنطي (WACAFطى (الغربية والوس
الحكومات المضيفة في كل إقليم من هذه األقاليم مجانًا، أي حكومات تايالند ومصر والسنغال وفرنسا على 

) NACCالتوالي. وأما تكاليف استئجار وصيانة مكتب إقليم أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والكاريبي (
  ) ستتحمل جزءًا منها حكومة المكسيك وحكومة بيرو على التوالي.SAMومكتب إقليم أمريكا الجنوبية (

، المحمولةويشمل ذلك االعتمادات الخاصة بخدمات الهواتف الثابتة والهواتف  االتصاالت:أدوات  توزيع )٣(
  البيانات. ج عن طريقواالتصاالت الهاتفية بالخار خدمات الفاكس رسوم ، و العمل عن بعدخدمات و 

ويشمل ذلك توفير اللوازم الخاصة باالستنساخ والقرطاسية واللوازم  اللوازم والخدمات الخاصة بالمكاتب: )٤(
  المكتبية، وكذلك الطباعة الداخلية في المكاتب اإلقليمية.

ا في تشارك اإليكاو في بعض الخدمات وتستفيد منه المساهمات في الخدمات المشتركة لألمم المتحدة: )٥(
الوقت نفسه، وهي خدمات تقدمها منظومة األمم المتحدة بصورة مشتركة. وتقوم المنظمات المشاركة بتقاسم 

  اليف هذه الخدمات على أساس صيغة متفق عليها لتقاسم التكاليف.كت

 موارد التي تحتاج إليها اإلداراتويشمل ذلك ال ):ARGFخدمات الصندوق الفرعي لتوليد اإليرادات ( )٦(
 ).RGA( أنشطة تحقيق اإليراداتاتب لتوفير خدمات الطباعة والتوزيع استنادًا إلى المكو 

  

الموارد الالزمة لالجتماعات الداخلية التي يمكن أن تشمل المرتبات والبدالت المتعلقة بالموظفين  االجتماعات:  )ح 
ل اإلضافي؛ واستئجار المؤقتين بمن فيهم المترجمون الفوريون؛ وتكاليف سفر موظفي األمانة؛ وساعات العم

قاعات المؤتمرات والمعدات السمعية البصرية؛ ولوازم المكاتب واالستنساخ؛ والضيافة؛ وغير ذلك من النفقات 
  المتفرقة.

  نفقات السفر وبدالت اإلقامة اليومية في األسفار الرسمية. ويشمل ذلك ما يلي: :رسمية السفر في مهمات  )ط 

يتعلق بتنفيذ برنامج العمل، ويشمل ذلك المشاورات، وٕاسداء المشورة  البعثات إلى الدول المتعاقدة فيما )١(
  والمساعدة، والعمل بالتنسيق مع عمليات التدقيق الرقابية؛

البعثات لحضور االجتماعات الحكومية أو غير الحكومية المتعلقة بموضوعات الطيران من أجل تقديم  )٢(
  تطورات فنية؛ وجهة نظر اإليكاو أو البقاء على اتصال بما يجري من

التي تعقدها األمم المتحدة والوكاالت الالزمة ماعات تالبعثات الهادفة إلى تمثيل اإليكاو في االج )٣(
  المتخصصة وغيرها من المنظمات الدولية؛

  توفير االعتمادات الالزمة لنفقات الضيافة. الضيافة:  )ي 



  ٢الملحق 
_________________________________________________________________________________ 
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  (تركت هذه الصفحة خالية عمدا)
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  المستندات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حسب فات اإلنفاق والموقع ٢٠١٩-٢٠١٧تقديرات ميزانية    ١لمستند ا
  

   ٢٠١٧وظائف الميزانية المقترحة في عام    ٢المستند 
  

   ٢٠١٨وظائف الميزانية المقترحة في عام   ٣المستند 
  

  ٢٠١٩وظائف الميزانية المقترحة في عام   ٤المستند 
  

    حسب فئة اإلنفاق ٢٠١٩-٢٠١٧ميزانية ال  ٥المستند 
  

  المكاتب اإلقليمية  -حسب فئة اإلنفاق  ٢٠١٩-٢٠١٧ميزانية ال  (أ) ٥المستند 
  

  المكاتب اإلدارية -حسب فئة اإلنفاق  ٢٠١٩-٢٠١٧ميزانية ال  (ب) ٥المستند 
  

  مكتب األمينة العامة  -حسب فئة اإلنفاق  ٢٠١٩-٢٠١٧ميزانية ال  (ج) ٥المستند 
  (ومكتب الرئيس)                                                        

  
    الشكل التنظيمي  ٦المستند 
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المستند 1

تخصصية
(IP) 

خدمات 
عامة 

استشاريون/مصاد
ر خارجية

أخرىاجتماعاتسفر

المقر الرئيسي

2017196.60178.0055,829         4,873              3,124          625             9,150          73,600           

2018196.60178.0057,129        5,107           3,205        966           9,568          75,975         

2019198.60178.0059,419        5,120           3,288        1,883        10,038        79,749         

Total:172,377      15,100            9,617          3,473          28,755        229,323        

إقليم آسيا والمحيط الھادئ

201716.0011.003,344           ‐                  133             27                308             3,812             

201816.0011.003,318          ‐                136           28              310             3,792           

201916.0011.003,461          ‐                139           29              308             3,937           

Total:10,123         ‐                  409             84                925             11,541           

إقليم أفريقيا الشرقية والجنوبية

201715.0011.002,911           ‐                  285             169             281             3,646             

201815.0011.002,887           ‐                  313             180             327             3,707             

201915.0011.003,007           ‐                  302             181             309             3,800             

Total:8,805           ‐                  900             530             917             11,152           

إقليم أوروبا وشمال األطلنطي

201710.0015.003,029           81                    199             56                369             3,733             

201810.0015.003,035           87                    213             60                397             3,791             

201910.0015.003,169           94                    229             64                427             3,983             

Total:9,233           262                 640             180             1,192          11,507           

إقليم الشرق األوسط

201711.0010.002,113           8                      66                30                186             2,403             

201811.0010.002,105           9                      74                33                153             2,374             

201911.0010.002,191           10                    84                38                148             2,470             

Total:6,409           27                    224             100             487             7,247             

إقليم أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي

201713.0010.002,779           ‐                  103             51                293             3,225             

201813.0010.002,774           ‐                  105             52                287             3,219             

201913.0010.002,877           ‐                  117             55                277             3,325             

Total:8,430           ‐                  325             157             857             9,769             

إقليم أمريكا الجنوبية

201712.0011.002,750           7                      103             72                256             3,189             

201812.0011.002,741           7                      105             74                248             3,175             

201912.0011.002,855           8                      108             75                217             3,263             

Total:8,346           22                    316             221             721             9,627             

إقليم أفريقيا الغربية والوسطى

201716.0011.002,995           ‐                  369             130             540             4,035             

201816.0011.002,978           ‐                  377             134             347             3,835             

201916.0011.003,094           ‐                  385             137             400             4,016             

Total:9,067           ‐                  1,132          401             1,287          11,887           

المجموع
2017289.60257.0075,750         4,969              4,383          1,159          11,382        97,643           

2018289.60257.0076,967         5,211              4,529          1,526          11,636        99,868           

2019291.60257.0080,074         5,232              4,651          2,461          12,124        104,542        

          15,411      232,791المجموع  13,563        5,146          35,142        302,053        

الميزانية للفترة 2017‐2019 حسب فئة اإلنفاق ‐  المكاتب اإلقليمية
الميزانية العادية ‐ االحتياجات من الموارد

السنةالوظيفة

موارد غير الوظائفموارد الوظائف
إجمالي التكلفة 

بآالف الدوالرات 
الكندية

إجمالي التكلفة سنوات عمل
بآالف الدوالرات 

الكندية

إجمالي التكلفة بآالف الدوالرات الكندية
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المستند 2

اإلدارة/المكتب

المجموع 
الفئة 

التخصصية

(P)(P)

األمين 
العام

(SG)
م2
(D2)

م1
(D1)

ت5
(P5)

ت4
(P4)

ت3
(P3)

ت2
(P2)

المجموع

فئة الخدمات 
العامة

(G)
خ7
(G7)

خ6
(G6)

خ5
(G5)

خ4
(G4)

خ3
(G3)

خ2
(G2)

خ1
(G1)المجموع

إدارة المالحة الجوية

ANBANB) إدارة المالحة الجوية	65.01.03.013.031.010.07.037.015.05.07.010.0102.0المجموع:

40.50.52.09.021.05.52.523.810.02.85.55.564.3الھدف االستراتيجي -	السالمة

23.00.50.54.010.03.54.512.85.01.81.54.535.8الھدف االستراتيجي -	سعة شبكة المالحة الجوية و

1.50.51.00.50.52.0استراتيجية دعم التنفيذ -	الدعم اإلداري للجنة المال

ANB) إدارة المالحة الجوية	65.01.03.013.031.010.07.037.015.05.07.010.0102.0المجموع:

إدارة الحركة الجوية

ATB(ATB) إدارة الحركة الجوية	33.01.03.07.013.03.06.024.07.04.08.05.057.0المجموع:

15.80.41.04.07.42.01.014.03.83.03.24.029.8الھدف االستراتيجي -	األمن

8.50.31.02.02.33.06.11.51.03.614.6الھدف االستراتيجي -	التنمية االقتصادية للنقل الجو

8.70.41.01.03.41.02.03.91.71.21.012.6الھدف االستراتيجي -	حماية البيئة

(ATB) إدارة الحركة الجوية	33.01.03.07.013.03.06.024.07.04.08.05.057.0المجموع:

المكاتب اإلقليمية

ROالمكاتب اإلقليمية	93.07.08.065.011.51.579.07.021.014.021.011.03.02.0172.0المجموع:

44.72.93.131.36.51.032.82.19.16.28.74.61.30.877.6

29.62.53.419.63.70.531.43.27.95.58.44.41.20.861.1الھدف االستراتيجي -	السالمة

12.91.01.010.20.70.18.91.22.41.32.51.10.30.221.8الھدف االستراتيجي -	سعة شبكة المالحة الجوية و

2.00.20.11.60.20.02.00.10.70.40.30.30.10.14.1الھدف االستراتيجي -	األمن

3.70.50.42.40.40.03.80.40.90.61.10.60.20.17.5الھدف االستراتيجي -	التنمية االقتصادية للنقل الجو

الھدف االستراتيجي -	حماية البيئة
93.07.08.065.011.51.579.07.021.014.021.011.03.02.0172.0المجموع:	المكاتب اإلقليمية

	(APAC	) 16.01.02.012.01.011.01.04.04.02.027.0إقليم آسيا والمحيط الھادئ

	(ESAF	) 15.01.01.010.02.01.011.01.04.01.03.01.01.026.0إقليم أفريقيا الشرقية والجنوبية

	(EURNAT	) 10.01.01.08.015.03.04.02.05.01.025.0إقليم أوروبا وشمال األطلنطي

	(MID	) 11.01.01.07.01.50.510.02.01.04.03.021.0إقليم الشرق األوسط

CC	) 13.01.01.010.01.010.04.04.02.023.0إقليم أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي

	(SAM	) 12.01.01.08.02.011.03.01.04.01.01.01.023.0إقليم أمريكا الجنوبية

	(WACAF	) 16.01.01.010.04.011.01.02.05.02.01.027.0إقليم أفريقيا الغربية والوسطى

93.07.08.065.011.51.579.07.021.014.021.011.03.02.0172.0المجموع:	المكاتب اإلقليمية

إدارة الشؤون القانونية

LEBEB) إدارة الشؤون القانونية	8.01.03.02.02.07.01.01.04.01.015.0المجموع:

إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات

ADBإدارة الشؤون اإلدارية والخدم	67.51.03.010.031.518.04.082.015.022.037.07.01.0149.5المجموع:

DB2.01.01.04.01.01.02.06.0إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات

AS2.02.02.0إدارة المعلومات والخدمات اإلدارية العامة

CS2.01.01.02.01.01.04.0أمانة الجمعية العمومية والمجلس

SG1.50.51.06.52.00.53.01.08.0المؤتمرات واألمن والخدمات العامة

HR9.01.02.03.03.015.03.04.07.01.024.0الموارد البشرية

CT11.00.51.03.55.01.05.52.01.51.01.016.5تكنولوجيا المعلومات

PB42.01.07.023.09.02.047.07.014.021.05.089.0خدمات اللغات

67.51.03.010.031.518.04.082.015.022.037.07.01.0149.5المجموع:	إدارة الشؤون اإلدارية والخدم

مكتب الرئيس

Presمكتب الرئيس	3.01.01.01.01.01.04.0المجموع:

مكتب األمين العام

#OSGمكتب األمين العام	20.11.02.05.16.04.02.027.08.011.08.047.1المجموع:

SG2.01.01.02.01.01.04.0مكتب األمين العام

IN9.01.02.01.03.02.021.06.09.06.030.0إدارة الميزانية والشؤوون المالية

AO4.01.01.02.02.01.01.06.0التقييم والمراجعة الداخلية

M2.01.01.01.01.03.0االتصاالت

AT0.50.50.5مكتب التدريب العالمي على الطيران

rat2.01.01.01.01.03.0

CS0.60.60.6مكتب اإلخالقيات

20.11.02.05.16.04.02.027.08.011.08.047.1المجموع:	مكتب األمين العام

المجموع

289.61.01.04.018.046.1149.548.521.5257.053.065.078.044.011.03.03.0546.6المجموع، الوظائف:

لة في إطار ميزانية عام 2017 الوظائف الُمَموَّ

Regional Offices by Location

التخطيط االستراتيجي والتنسيق والشراكة
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2017

اإلدارة/المكتب

المجموع 
الفئة 

التخصصية
(P)(P)

األمين 
العام
(SG)

م2
(D2)

م1
(D1)

ت5
(P5)

ت4
(P4)

ت3
(P3)

ت2
(P2)

المجموع
فئة الخدمات 

العامة
(G)

خ7
(G7)

خ6
(G6)

خ5
(G5)

خ4
(G4)

خ3
(G3)

خ2
(G2)

خ1
(G1)المجموع

إدارة المالحة الجوية

ANB(ANB) إدارة المالحة الجوية	65.01.03.013.031.010.07.037.015.05.07.010.0102.0المجموع:

40.50.52.09.021.05.52.523.810.02.85.55.564.3الھدف االستراتيجي -	السالمة

23.00.50.54.010.03.54.512.85.01.81.54.535.8الھدف االستراتيجي -	سعة شبكة المالحة الجوية وكفاءتھا

1.50.51.00.50.52.0استراتيجية دعم التنفيذ -	الدعم اإلداري للجنة المالحة الجوية

(ANB) إدارة المالحة الجوية	65.01.03.013.031.010.07.037.015.05.07.010.0102.0المجموع:

إدارة الحركة الجوية

ATB(ATB) إدارة الحركة الجوية	33.01.03.07.013.03.06.024.07.04.08.05.057.0المجموع:

األمن

15.80.41.04.07.42.01.014.03.83.03.24.029.8الھدف االستراتيجي -	األمن

8.50.31.02.02.33.06.11.51.03.614.6الھدف االستراتيجي -	التنمية االقتصادية للنقل الجوي

8.70.41.01.03.41.02.03.91.71.21.012.6الھدف االستراتيجي -	حماية البيئة

(ATB) إدارة الحركة الجوية	33.01.03.07.013.03.06.024.07.04.08.05.057.0المجموع:

المكاتب اإلقليمية

ROالمكاتب اإلقليمية	93.07.08.065.012.01.079.07.021.014.021.011.03.02.0172.0المجموع:

المكاتب اإلقليمية

44.72.93.131.26.70.832.82.19.16.28.74.61.30.877.5الھدف االستراتيجي -	السالمة

29.62.53.419.63.90.331.43.27.95.58.44.41.20.861.0الھدف االستراتيجي -	سعة شبكة المالحة الجوية وكفاءتھا

12.91.01.010.10.88.91.22.41.32.51.10.30.221.8الھدف االستراتيجي -	األمن

2.10.20.11.70.22.00.10.70.40.30.30.10.14.1الھدف االستراتيجي -	التنمية االقتصادية للنقل الجوي

3.70.50.42.40.43.80.40.90.61.10.60.20.17.5الھدف االستراتيجي -	حماية البيئة

93.07.08.065.012.01.079.07.021.014.021.011.03.02.0172.0المجموع:	المكاتب اإلقليمية

	(APAC	) 16.01.02.012.01.011.01.04.04.02.027.0إقليم آسيا والمحيط الھادئ

	(ESAF	) 15.01.01.010.02.01.011.01.04.01.03.01.01.026.0إقليم أفريقيا الشرقية والجنوبية

	(EURNAT	) 10.01.01.08.015.03.04.02.05.01.025.0إقليم أوروبا وشمال األطلنطي

	(MID	) 11.01.01.07.02.010.02.01.04.03.021.0إقليم الشرق األوسط

	(NACC	) 13.01.01.010.01.010.04.04.02.023.0إقليم أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي

	(SAM	) 12.01.01.08.02.011.03.01.04.01.01.01.023.0إقليم أمريكا الجنوبية

	(WACAF	) 16.01.01.010.04.011.01.02.05.02.01.027.0إقليم أفريقيا الغربية والوسطى

93.07.08.065.012.01.079.07.021.014.021.011.03.02.0172.0المجموع:	المكاتب اإلقليمية

إدارة الشؤون القانونية

LEB(LEB) إدارة الشؤون القانونية	8.01.03.02.02.07.01.01.04.01.015.0المجموع:

إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات

ADB إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات	67.51.03.010.031.518.04.082.015.022.037.07.01.0149.5المجموع:

DB2.01.01.04.01.01.02.06.0إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات

AS2.02.02.0إدارة المعلومات والخدمات اإلدارية العامة

CS2.01.01.02.01.01.04.0أمانة الجمعية العمومية والمجلس

SG1.50.51.06.52.00.53.01.08.0المؤتمرات واألمن والخدمات العامة

HR9.01.02.03.03.015.03.04.07.01.024.0الموارد البشرية

CT11.00.51.03.55.01.05.52.01.51.01.016.5تكنولوجيا المعلومات

PB42.01.07.023.09.02.047.07.014.021.05.089.0خدمات اللغات

67.51.03.010.031.518.04.082.015.022.037.07.01.0149.5المجموع:	إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات 

مكتب الرئيس

Presمكتب الرئيس	3.01.01.01.01.01.04.0المجموع:

مكتب األمين العام

#OSGمكتب األمين العام	20.11.02.05.16.04.02.027.08.011.08.047.1المجموع:

SG2.01.01.02.01.01.04.0مكتب األمين العام

FIN9.01.02.01.03.02.021.06.09.06.030.0إدارة الميزانية والشؤوون المالية

AO4.01.01.02.02.01.01.06.0التقييم والمراجعة الداخلية

OM2.01.01.01.01.03.0االتصاالت

AT0.50.50.5مكتب التدريب العالمي على الطيران

rat2.01.01.01.01.03.0

CS0.60.60.6مكتب اإلخالقيات

20.11.02.05.16.04.02.027.08.011.08.047.1المجموع:	مكتب األمين العام

المجموع

289.61.01.04.018.046.1149.549.021.0257.053.065.078.044.011.03.03.0546.6المجموع، الوظائف:

لة في إطار ميزانية عام 2018 الوظائف الُمَموَّ

المكاتب اإلقليمية حسب موقعھا

التخطيط االستراتيجي والتنسيق والشراكة

المستند 3
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المستند 4

2017
2017

اإلدارة/المكتب

المجموع
الفئة 

التخصصي
ة
(P)(P)

األمي
ن 
العام
SG)
(

م2
(D2)

م1
(D1)

ت5
(P5)

ت4
(P4)

ت3
(P3)

ت2
(P2)

المجموع
فئة 

الخدمات 
العامة
(G)

خ7
(G7)

خ6
(G6)

خ5
(G5)

خ4
(G4)

خ3
(G3)

خ2
(G2)

خ1
(G1)المجموع

إدارة المالحة الجوية

ANB(ANB) إدارة المالحة الجوية	65.01.03.013.031.014.03.037.015.05.07.010.0102.0المجموع:

40.50.52.09.021.07.01.023.810.02.85.55.564.3الھدف االستراتيجي -	السالمة

23.00.50.54.010.06.02.012.85.01.81.54.535.8الھدف االستراتيجي -	سعة شبكة المالحة الجوية وكفاءتھا

1.50.51.00.50.52.0استراتيجية دعم التنفيذ -	الدعم اإلداري للجنة المالحة الجو

(ANB) إدارة المالحة الجوية	65.01.03.013.031.014.03.037.015.05.07.010.0102.0المجموع:

إدارة الحركة الجوية

ATB(ATB) إدارة الحركة الجوية	35.01.03.07.013.04.07.024.07.04.08.05.059.0المجموع:

15.80.41.04.07.42.01.014.03.83.03.24.029.8الھدف االستراتيجي -	األمن

9.50.31.02.02.31.03.06.11.51.03.615.6الھدف االستراتيجي -	التنمية االقتصادية للنقل الجوي

9.70.41.01.03.41.03.03.91.71.21.013.6الھدف االستراتيجي -	حماية البيئة

(ATB) إدارة الحركة الجوية	35.01.03.07.013.04.07.024.07.04.08.05.059.0المجموع:

المكاتب اإلقليمية

ROالمكاتب اإلقليمية	93.07.08.065.012.01.079.07.021.014.021.011.03.02.0172.0المجموع:

44.72.93.131.26.70.832.82.19.16.28.74.61.30.877.5الھدف االستراتيجي -	السالمة

29.62.53.419.53.90.331.43.27.95.58.44.41.20.861.0الھدف االستراتيجي -	سعة شبكة المالحة الجوية وكفاءتھا

12.91.01.010.10.88.91.22.41.32.51.10.30.221.8الھدف االستراتيجي -	األمن

2.20.20.11.80.22.00.10.70.40.30.30.10.14.2الھدف االستراتيجي -	التنمية االقتصادية للنقل الجوي

3.70.50.42.40.43.80.40.90.61.10.60.20.17.5الھدف االستراتيجي -	حماية البيئة

93.07.08.065.012.01.079.07.021.014.021.011.03.02.0172.0المجموع:	المكاتب اإلقليمية

	(APAC	) 16.01.02.012.01.011.01.04.04.02.027.0إقليم آسيا والمحيط الھادئ

	(ESAF	) 15.01.01.010.02.01.011.01.04.01.03.01.01.026.0إقليم أفريقيا الشرقية والجنوبية

	(EURNAT	) 10.01.01.08.015.03.04.02.05.01.025.0إقليم أوروبا وشمال األطلنطي

	(MID	) 11.01.01.07.02.010.02.01.04.03.021.0إقليم الشرق األوسط

	(NACC	) 13.01.01.010.01.010.04.04.02.023.0إقليم أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي

	(SAM	) 12.01.01.08.02.011.03.01.04.01.01.01.023.0إقليم أمريكا الجنوبية

	(WACAF	) 16.01.01.010.04.011.01.02.05.02.01.027.0إقليم أفريقيا الغربية والوسطى

93.07.08.065.012.01.079.07.021.014.021.011.03.02.0172.0المجموع:	المكاتب اإلقليمية

إدارة الشؤون القانونية

LEB(LEB) إدارة الشؤون القانونية	8.01.03.02.02.07.01.01.04.01.015.0المجموع:

إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات

ADB إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات	67.51.03.010.031.518.04.082.015.022.037.07.01.0149.5المجموع:

DB2.01.01.04.01.01.02.06.0إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات

AS2.02.02.0إدارة المعلومات والخدمات اإلدارية العامة

CS2.01.01.02.01.01.04.0أمانة الجمعية العمومية والمجلس

SG1.50.51.06.52.00.53.01.08.0المؤتمرات واألمن والخدمات العامة

HR9.01.02.03.03.015.03.04.07.01.024.0الموارد البشرية

CT11.00.51.03.55.01.05.52.01.51.01.016.5تكنولوجيا المعلومات

PB42.01.07.023.09.02.047.07.014.021.05.089.0خدمات اللغات

67.51.03.010.031.518.04.082.015.022.037.07.01.0149.5المجموع:	إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات 

مكتب الرئيس

Presمكتب الرئيس	3.01.01.01.01.01.04.0المجموع:

مكتب األمين العام

#OSGمكتب األمين العام	20.11.02.05.16.04.02.027.07.012.08.047.1المجموع:

2.01.01.02.01.01.04.0مكتب األمين العام#

FIN9.01.02.01.03.02.021.06.09.06.030.0إدارة الميزانية والشؤوون المالية

AO4.01.01.02.02.01.01.06.0التقييم والمراجعة الداخلية

OM2.01.01.01.01.03.0االتصاالت

AT0.50.50.5مكتب التدريب العالمي على الطيران
rat2.01.01.01.01.03.0

CS0.60.60.6مكتب اإلخالقيات

20.11.02.05.16.04.02.027.08.011.08.047.1المجموع:	مكتب األمين العام

المجموع

291.61.01.04.018.046.1149.554.018.0257.053.065.078.044.011.03.03.0548.6المجموع، الوظائف:

المكاتب اإلقليمية حسب موقعھا

التخطيط االستراتيجي والتنسيق والشراكة

لة في إطار ميزانية عام 2019 الوظائف الُمَموَّ
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المستند 5

إدارة المالحة الجوية

المجموع201720182019الحسابحزمة الميزانية
13,35213,64314,27341,268رواتب موظفي الفئة التخصصيةوظائف الفئة التخصصية

2,7702,8432,9008,513رواتب موظفي الخدمات العامةوظائف الخدمات العامة

15161647نفقات أخرى متفرقةالنفقات التشغيلية

5147354578االجتماعاتاالجتماعات

1,4791,5161,5544,548السفر في مھماتالسفر في مھمات

55516الضيافةالضيافة

192197202590المشاريع التنفيذية الخاصةالمشاريع التنفيذية الخاصة

5485645801,692االستعانة باالستشارييناالستعانة باالستشاريين

154158162473االستعانة بالمصادر الخارجيةاالستعانة بالمصادر الخارجية

18,56619,41319,74557,724المجموع: إدارة المالحة الجوية

إدارة النقل الجوي

المجموع201720182019الحسابحزمة الميزانية
6,8406,9897,60921,439رواتب موظفي الفئة التخصصيةوظائف الفئة التخصصية

1,7721,8181,8535,443رواتب موظفي الخدمات العامةوظائف الخدمات العامة

747678227نفقات أخرى متفرقةالنفقات التشغيلية

3743834961,254االجتماعاتاالجتماعات

1,1401,1701,2013,512السفر في مھماتالسفر في مھمات

33411الضيافةالضيافة

267273280820االستعانة باالستشارييناالستعانة باالستشاريين

565859173االستعانة بالمصادر الخارجيةاالستعانة بالمصادر الخارجية

10,52510,77111,58132,877المجموع: إدارة النقل الجوي

إدارة الشؤون القانونية

المجموع201720182019الحسابحزمة الميزانية
1,7571,7961,8625,416رواتب موظفي الفئة التخصصيةوظائف الفئة التخصصية

5035165261,545رواتب موظفي الخدمات العامةوظائف الخدمات العامة

1233297251االجتماعاتاالجتماعات

505153154السفر في مھماتالسفر في مھمات

33310الضيافةالضيافة

2,4372,3982,5427,377المجموع: إدارة الشؤون القانونية

المكاتب اإلقليمية(أ)

المجموع201720182019الحسابحزمة الميزانية
15,98315,78116,39648,161رواتب موظفي الفئة التخصصيةوظائف الفئة التخصصية

3,9384,0564,25912,253رواتب موظفي الخدمات العامةوظائف الخدمات العامة

18181955الرسوم المصرفيةالنفقات التشغيلية

164170179513رسوم االتصاالت

35151667معدات المؤتمرات

434650139رسوم التوزيع

404044124األثاث والتجھيزات

444649138التأمين ‐ المباني والمعدات

9101130أجھزة تكنولوجيا المعلومات ‐ المشتريات

4574835121,452صيانة المباني وتشغيلھا وتغييرھا

424549135نفقات أخرى متفرقة

106112118337معدات أخرى

‐360‐129‐120‐111تكاليف دعم الصناديق األخرى لتغطية نفقات التشغيل العامة

78823الدوريات والكتب واالشتراكات

55616المبالغ المسددة لوكاالت األمم المتحدة األخرى

233245270747استئجار المباني

16171851معدات االستنساخ

123132140396األمن

110113121344القرطاسية واللوازم المكتبية

34411معدات االتصاالت

516262175معدات النقل

267281300848المرافق والمنافع العامة

5345605791,672االجتماعاتاالجتماعات

1,2591,3241,3633,946السفر في مھماتالسفر في مھمات

434648137الضيافةالضيافة

42418581690المساھمة في صندوق رأس المالالنفقات الرأسمالية

104106109319أمن الموظفينالتكاليف التقديرية المتعلقة بالموظفين

8894102284االستعانة باالستشارييناالستعانة باالستشاريين

891027االستعانة بالمصادر الخارجيةاالستعانة بالمصادر الخارجية

24,04323,89324,79372,730المجموع: المكاتب اإلقليمية
 انظر المستند 5(أ) لالطالع على مزيد من المعلومات(أ)

ميزانية الفترة 2017‐2019 حسب أغراض اإلنفاق
(بآالف الدوالرات الكندية)
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المستند 5
إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات(ب)

المجموع201720182019الحسابحزمة الميزانية

14,86615,20915,75445,829رواتب موظفي الفئة التخصصيةوظائف الفئة التخصصية

6,4986,6676,77819,943رواتب موظفي الخدمات العامةوظائف الخدمات العامة

0000الرسوم المصرفيةالنفقات التشغيلية

3403403521,032رسوم االتصاالت

21212365معدات المؤتمرات

0001رسوم التوزيع

225236247708األثاث والتجھيزات

454750142التأمين ‐ المباني والمعدات

5135255381,576أجھزة تكنولوجيا المعلومات ‐ المشتريات

1,0281,0521,0813,161برمجيات تكنولوجيا المعلومات ‐ المشتريات

1,9061,9982,0956,000صيانة المباني وتشغيلھا وتغييرھا

383940116نفقات أخرى متفرقة

687174213معدات أخرى

11211952الدوريات والكتب واالشتراكات

303311318932المبالغ المسددة لوكاالت األمم المتحدة األخرى

515356159معدات االستنساخ

414345129األمن

121126132379القرطاسية واللوازم المكتبية

445356152معدات االتصاالت

17171852معدات النقل

545557166االجتماعاتاالجتماعات

101104107313السفر في مھماتالسفر في مھمات

1124الضيافةالضيافة

6507616832,094المساھمة في صندوق رأس المالالنفقات الرأسمالية

838689259أنشطة المساواة بين الجنسينالتكاليف التقديرية المتعلقة بالموظفين

434547135تكاليف أخرى متفرقة متعلقة بالموظفين

485154153التأمين على الموظفين

251257265774رعاية الموظفين

6977257542,175التدريب العام

2,1592,2802,2246,664االستعانة باالستشارييناالستعانة باالستشاريين

9911,0731,1083,171االستعانة بالمصادر الخارجيةاالستعانة بالمصادر الخارجية

31,21232,26933,06796,548المجموع: إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات
 انظر المستند 5(ب) لالطالع على مزيد من المعلومات(ب)

مكتب األمين العام (ومكتب الرئيس)(ج)

المجموع201720182019الحسابحزمة الميزانية

5,3195,4395,62916,388رواتب موظفي الفئة التخصصيةوظائف الفئة التخصصية

2,1522,2092,2346,595رواتب موظفي الخدمات العامةوظائف الخدمات العامة

110113116338الرسوم المصرفيةالنفقات التشغيلية

161181201542تكاليف عمليات المراجعة الخارجية

170175179524نفقات أخرى متفرقة

798183244المبالغ المسددة لوكاالت األمم المتحدة األخرى

373839114دراسات متنوعة

23231,1791,225االجتماعاتاالجتماعات

3553643731,091السفر في مھماتالسفر في مھمات

44513الضيافةالضيافة

202207212620االستعانة باالستشارييناالستعانة باالستشاريين

8,6138,83310,25027,695المجموع: مكتب األمين العام (ومكتب الرئيس)
 انظر المستند 5(ج) لالطالع على مزيد من المعلومات(ج)

خدمات الطباعة والتوزيع (األنشطة المدرة لإليرادات)

المجموع201720182019الحسابحزمة الميزانية

1,7511,7952,0685,614االستعانة بالصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات ‐ الطباعةالنفقات التشغيلية

1,7511,7952,0685,614المجموع: األنشطة المدرة لإليرادات

خدمات الشراء والسفر (إدارة التعاون الفني)

المجموع201720182019الحسابحزمة الميزانية

4964964961,488االستعانة بالمصادر الخارجيةاالستعانة بالمصادر الخارجية

4964964961,488المجموع: خدمات الشراء والسفر (إدارة التعاون الفني)

97,64399,868104,542302,053المجموع العام
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5a المستند

إقليم آسيا والمحيط الھادئ (APAC)	(بانكوك، تايلند)

المجموع201720182019الحسابحزمة الميزانية
2,7962,7572,8678,420رواتب موظفي الفئة التخصصيةوظائف الفئة التخصصية

5485615941,703رواتب موظفي الخدمات العامةوظائف الخدمات العامة

0001الرسوم المصرفيةالنفقات التشغيلية

13141542رسوم االتصاالت

رات 55514معدات المؤتم

ع 44413رسوم التوزي

يزات 1112األثاث والتجھ

دات اني والمع أمين ‐ المب 77722الت

اني وتشغيلھا وتغييرھا 495052151صيانة المب

33310نفقات أخرى متفرقة

20212263معدات أخرى

دوريات والكتب واالشتراكات 0001ال

3338معدات االستنساخ

636568195األمن

وازم المكتبية 13131439القرطاسية والل

1113معدات االتصاالت

76618معدات النقل

افع العامة رافق والمن 747780231الم

27282984االجتماعاتاالجتماعات

133136139409السفر في مھماتالسفر في مھمات

10111132الضيافةالضيافة

الالنفقات الرأسمالية 35281679المساھمة في صندوق رأس الم

(APAC) إقليم آسيا والمحيط الھادئ	3,8123,7923,93711,541المجموع:

إقليم أفريقيا الشرقية والجنوبية (ESAF)	(نيروبي، كينيا)

المجموع201720182019الحسابحزمة الميزانية
2,4712,4362,5317,438رواتب موظفي الفئة التخصصيةوظائف الفئة التخصصية

4404514761,367رواتب موظفي الخدمات العامةوظائف الخدمات العامة

33410الرسوم المصرفيةالنفقات التشغيلية

20202161رسوم االتصاالت

ع 10101131رسوم التوزي

يزات 44513األثاث والتجھ

اني وتشغيلھا وتغييرھا 45514صيانة المب

55616نفقات أخرى متفرقة

16171750معدات أخرى

دوريات والكتب واالشتراكات 3338ال

اني 102111125338استئجار المب

3339معدات االستنساخ

354043119األمن

وازم المكتبية 23212569القرطاسية والل

16271860معدات النقل

افع العامة رافق والمن 15171950الم

169180181530االجتماعاتاالجتماعات

285313302900السفر في مھماتالسفر في مھمات

44513الضيافةالضيافة

الالنفقات الرأسمالية 1937055المساھمة في صندوق رأس الم

(ESAF) إقليم أفريقيا الشرقية والجنوبية	3,6463,7073,80011,152المجموع:

 ميزانية الفترة 2017‐2019 حسب أغراض اإلنفاق ‐ المكاتب اإلقليمية
(بآالف الدوالرات الكندية)
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المستند 5aإقليم أوروبا وشمال األطلنطي (EURNAT)	(باريس، فرنسا)
المجموع201720182019الحسابحزمة الميزانية

1,7761,7521,8245,352رواتب موظفي الفئة التخصصيةوظائف الفئة التخصصية

1,2531,2831,3463,881رواتب موظفي الخدمات العامةوظائف الخدمات العامة

غيلية 34411الرسوم المصرفيةالنفقات التش

404447131رسوم االتصاالت

رات 2225معدات المؤتم

ع 78823رسوم التوزي

يزات 15161849األثاث والتجھ

دات اني والمع أمين ‐ المب 15161849الت

ات ‐ المشتريات 55616أجھزة تكنولوجيا المعلوم

اني وتشغيلھا وتغييرھا 231249268748صيانة المب

15161849نفقات أخرى متفرقة

464953147معدات أخرى

‐360‐129‐120‐111تكاليف دعم الصناديق األخرى لتغطية نفقات التشغيل العامة

دوريات والكتب واالشتراكات 2225ال

وازم المكتبية 18202159القرطاسية والل

2225معدات النقل

افع العامة رافق والمن 717682229الم

566064180االجتماعاتاالجتماعات

199213229640السفر في مھماتالسفر في مھمات

89926الضيافةالضيافة

818794262االستعانة باالستشارييناالستعانة باالستشاريين

(EURNAT) إقليم أوروبا وشمال األطلنطي	3,7333,7913,98311,507المجموع:

إقليم الشرق األوسط (MID)	(القاھرة، مصر)

المجموع201720182019الحسابحزمة الميزانية
1,8051,7901,8585,453رواتب موظفي الفئة التخصصيةوظائف الفئة التخصصية

308315334957رواتب موظفي الخدمات العامةوظائف الخدمات العامة

غيلية 891026رسوم االتصاالتالنفقات التش

رات 55616معدات المؤتم

ع 9101232رسوم التوزي

يزات 67822األثاث والتجھ

دات اني والمع أمين ‐ المب 1113الت

اني وتشغيلھا وتغييرھا 19222465صيانة المب

10111334نفقات أخرى متفرقة

55615معدات أخرى

دوريات والكتب واالشتراكات 1113ال

2225معدات االستنساخ

891026األمن

وازم المكتبية 55616القرطاسية والل

44514معدات النقل

افع العامة رافق والمن 33714الم

303338100االجتماعاتاالجتماعات

667484224السفر في مھماتالسفر في مھمات

891027الضيافةالضيافة

مالية الالنفقات الرأس 944927171المساھمة في صندوق رأس الم

2227االستعانة باالستشارييناالستعانة باالستشاريين

ة ةاالستعانة بالمصادر الخارجي 67821االستعانة بالمصادر الخارجي

(MID) إقليم الشرق األوسط	2,4032,3742,4707,247المجموع:
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المستند 5aإقليم أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (NACC)	(مكسيكوسيتي، المكسيك)
المجموع201720182019الحسابحزمة الميزانية

2,2952,2652,3556,916رواتب موظفي الفئة التخصصيةوظائف الفئة التخصصية

4845095211,514رواتب موظفي الخدمات العامةوظائف الخدمات العامة

غيلية 1114الرسوم المصرفيةالنفقات التش

21212365رسوم االتصاالت

ع 44513رسوم التوزي

يزات 55615األثاث والتجھ

دات اني والمع أمين ‐ المب 55615الت

ات ‐ المشتريات 44513أجھزة تكنولوجيا المعلوم

اني وتشغيلھا وتغييرھا 31313496صيانة المب

2225نفقات أخرى متفرقة

3338معدات أخرى

دوريات والكتب واالشتراكات 1113ال

دة األخرى ددة لوكاالت األمم المتح الغ المس 55616المب

اني 130134145409استئجار المب

1114معدات االستنساخ

56617األمن

وازم المكتبية 11111234القرطاسية والل

1113معدات االتصاالت

55616معدات النقل

افع العامة رافق والمن 881025الم

515255157االجتماعاتاالجتماعات

103105117325السفر في مھماتالسفر في مھمات

55514الضيافةالضيافة

مالية الالنفقات الرأس 4635081المساھمة في صندوق رأس الم

(NACC) إقليم أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي	3,2253,2193,3259,769المجموع:

إقليم أمريكا الجنوبية (SAM)	(ليما، بيرو)

المجموع201720182019الحسابحزمة الميزانية
2,1282,1032,1846,415رواتب موظفي الفئة التخصصيةوظائف الفئة التخصصية

6236386711,931رواتب موظفي الخدمات العامةوظائف الخدمات العامة

غيلية 66617الرسوم المصرفيةالنفقات التش

12131338رسوم االتصاالت

رات 210021معدات المؤتم

ع 3339رسوم التوزي

يزات 55516األثاث والتجھ

دات اني والمع أمين ‐ المب 11121235الت

اني وتشغيلھا وتغييرھا 98101103303صيانة المب

55516نفقات أخرى متفرقة

0000معدات أخرى

دوريات والكتب واالشتراكات 0001ال

1112معدات االستنساخ

77720األمن

وازم المكتبية 88925القرطاسية والل

55514معدات النقل

افع العامة رافق والمن 424344129الم

727475221االجتماعاتاالجتماعات

103105108316السفر في مھماتالسفر في مھمات

33310الضيافةالضيافة

مالية الالنفقات الرأس 3037066المساھمة في صندوق رأس الم

55516االستعانة باالستشارييناالستعانة باالستشاريين

ة ةاالستعانة بالمصادر الخارجي 2226االستعانة بالمصادر الخارجي

(SAM) إقليم أمريكا الجنوبية	3,1893,1753,2639,627المجموع:
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المستند 5aإقليم أفريقيا الغربية والوسطى (WACAF)	(داكار، السنغال)
المجموع201720182019الحسابحزمة الميزانية

2,7122,6782,7788,168رواتب موظفي الفئة التخصصيةوظائف الفئة التخصصية

284300316900رواتب موظفي الخدمات العامةوظائف الخدمات العامة

غيلية 44412الرسوم المصرفيةالنفقات التش

495052151رسوم االتصاالت

رات 44412معدات المؤتم

ع 66619رسوم التوزي

يزات 4227األثاث والتجھ

دات اني والمع أمين ‐ المب 55515الت

اني وتشغيلھا وتغييرھا 25252676صيانة المب

2225نفقات أخرى متفرقة

17171852معدات أخرى

دوريات والكتب واالشتراكات 1112ال

88824معدات االستنساخ

66618األمن

وازم المكتبية 333435101القرطاسية والل

2225معدات االتصاالت

13142148معدات النقل

افع العامة رافق والمن 555758170الم

130134137401االجتماعاتاالجتماعات

3693773851,132السفر في مھماتالسفر في مھمات

55515الضيافةالضيافة

مالية الالنفقات الرأس 199038237المساھمة في صندوق رأس الم

ة بالموظفين اليف التقديرية المتعلق 104106109319أمن الموظفينالتك

(WACAF) إقليم أفريقيا الغربية والوسطى	4,0353,8354,01611,887المجموع:

24,04323,89324,79372,730المجموع:	المكاتب اإلقليمية
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5b المستند

مكتب المدير

المجموع201720182019الحسابحزمة الميزانية
4925025221,516رواتب موظفي الفئة التخصصيةوظائف الفئة التخصصية

300308313920رواتب موظفي الخدمات العامةوظائف الخدمات العامة

303311318932المبالغ المسددة لوكاالت األمم المتحدة األخرىالنفقات التشغيلية

101104107313السفر في مھماتالسفر في مھمات

1124الضيافةالضيافة

0000المساھمة في صندوق رأس المالالنفقات الرأسمالية

205210108523االستعانة باالستشارييناالستعانة باالستشاريين

1,4021,4361,3704,209المجموع:	مكتب المدير

أمانة الجمعية العمومية والمجلس

المجموع201720182019الحسابحزمة الميزانية
3543633781,095رواتب موظفي الفئة التخصصيةوظائف الفئة التخصصية

147151152449رواتب موظفي الخدمات العامةوظائف الخدمات العامة

545557166االجتماعاتاالجتماعات

14151544االستعانة باالستشارييناالستعانة باالستشاريين

5695836021,754المجموع:	أمانة الجمعية العمومية والمجلس

(IAS) إدارة المعلومات والخدمات اإلدارية العامة

المجموع201720182019الحسابحزمة الميزانية
139142146427رواتب موظفي الخدمات العامةوظائف الخدمات العامة

139142146427المجموع:	إدارة المعلومات والخدمات اإلدارية العامة

(IAS) خدمات المؤتمرات واألمن والخدمات العامة

المجموع201720182019الحسابحزمة الميزانية
308317327952رواتب موظفي الفئة التخصصيةوظائف الفئة التخصصية

4674794901,436رواتب موظفي الخدمات العامةوظائف الخدمات العامة

0000الرسوم المصرفيةالنفقات التشغيلية

21212365معدات المؤتمرات

0001رسوم التوزيع

225236247708األثاث والتجھيزات

454750142التأمين ‐ المباني والمعدات

1,9061,9982,0956,000صيانة المباني وتشغيلھا وتغييرھا

15161647نفقات أخرى متفرقة

687174213معدات أخرى

515356159معدات االستنساخ

414345129األمن

103107113323القرطاسية واللوازم المكتبية

17171852معدات النقل

9595المساھمة في صندوق رأس المالالنفقات الرأسمالية

247257268772االستعانة باالستشارييناالستعانة باالستشاريين

414345128االستعانة بالمصادر الخارجيةاالستعانة بالمصادر الخارجية

3,5543,8023,86611,222المجموع:	خدمات المؤتمرات واألمن والخدمات العامة

(ADB) إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات	ميزانية الفترة 2017-2019 حسب أغراض اإلنفاق -
(بآالف الدوالرات الكندية)
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(IAS) 5تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتb المستند
المجموع201720182019الحسابحزمة الميزانية

2,1142,1702,2436,528رواتب موظفي الفئة التخصصيةوظائف الفئة التخصصية

4174284351,280رواتب موظفي الخدمات العامةوظائف الخدمات العامة

غيلية 3403403521,032رسوم االتصاالتالنفقات التش

ات ‐ المشتريات 5135255381,576أجھزة تكنولوجيا المعلوم

ات ‐ المشتريات 1,0281,0521,0813,161برمجيات تكنولوجيا المعلوم

دوريات والكتب واالشتراكات 11211952ال

وازم المكتبية 18191957القرطاسية والل

445356152معدات االتصاالت

مالية الالنفقات الرأس 6506666832,000المساھمة في صندوق رأس الم

9941,0821,1093,186االستعانة باالستشارييناالستعانة باالستشاريين

ة ةاالستعانة بالمصادر الخارجي 186250267703االستعانة بالمصادر الخارجي

6,3156,6066,80419,725المجموع:	تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

الموارد البشرية

المجموع201720182019الحسابحزمة الميزانية
3,0503,1233,2219,393رواتب موظفي الفئة التخصصيةوظائف الفئة التخصصية

1,5811,6221,6524,855رواتب موظفي الخدمات العامةوظائف الخدمات العامة

غيلية 22232469نفقات أخرى متفرقةالنفقات التش

ة بالموظفين اليف التقديرية المتعلق اواة بين الجنسينالتك 838689259أنشطة المس

434547135تكاليف أخرى متفرقة متعلقة بالموظفين

أمين على الموظفين 485154153الت

251257265774رعاية الموظفين

ام دريب الع 6977257542,175الت

133149156438االستعانة باالستشارييناالستعانة باالستشاريين

5,9096,0806,26218,251المجموع:	الموارد البشرية

خدمات اللغات

المجموع201720182019الحسابحزمة الميزانية
8,5478,7349,06226,344رواتب موظفي الفئة التخصصيةوظائف الفئة التخصصية

3,4473,5383,59110,575رواتب موظفي الخدمات العامةوظائف الخدمات العامة

5655675691,701االستعانة باالستشارييناالستعانة باالستشاريين

ة ةاالستعانة بالمصادر الخارجي 7657807962,341االستعانة بالمصادر الخارجي

13,32413,61914,01840,961المجموع:	خدمات اللغات

(ADB) إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات	31,21232,26933,06796,548المجموع:
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5C المستند

مكتب الرئيس

المجموع201720182019الحسابحزمة الميزانية
8548739002,627رواتب موظفي الفئة التخصصيةوظائف الفئة التخصصية

دمات العامةوظائف الخدمات العامة 777979236رواتب موظفي الخ

110113116338السفر في مھماتالسفر في مھمات

1,0411,0651,0943,201المجموع:	مكتب الرئيس

مكتب األمين العام

المجموع201720182019الحسابحزمة الميزانية
6987117312,140رواتب موظفي الفئة التخصصيةوظائف الفئة التخصصية

دمات العامةوظائف الخدمات العامة 153157161471رواتب موظفي الخ

غيلية 132135139406نفقات أخرى متفرقةالنفقات التش

23231,1791,225االجتماعاتاالجتماعات

154158162474السفر في مھماتالسفر في مھمات

1,1591,1852,3724,716المجموع:	مكتب األمين العام

مكتب االتصاالت

المجموع201720182019الحسابحزمة الميزانية
4434514701,364رواتب موظفي الفئة التخصصيةوظائف الفئة التخصصية

دمات العامةوظائف الخدمات العامة 777979236رواتب موظفي الخ

غيلية 22232368نفقات أخرى متفرقةالنفقات التش

11111234السفر في مھماتالسفر في مھمات

137141144423االستعانة باالستشارييناالستعانة باالستشاريين

6917057282,124المجموع:	مكتب االتصاالت

مكتب التقييم والمراجعة الداخلية

المجموع201720182019الحسابحزمة الميزانية
9189359732,826رواتب موظفي الفئة التخصصيةوظائف الفئة التخصصية

دمات العامةوظائف الخدمات العامة 161165167493رواتب موظفي الخ

515354158السفر في مھماتالسفر في مھمات

1113الضيافةالضيافة

646667197االستعانة باالستشارييناالستعانة باالستشاريين

EAO	Total1,1951,2191,2623,677

مكتب األخالقيات

المجموع201720182019الحسابحزمة الميزانية
142144150436رواتب موظفي الفئة التخصصيةوظائف الفئة التخصصية

15161647السفر في مھماتالسفر في مھمات

157160166484المجموع:	مكتب األخالقيات

فرع الشؤون المالية

المجموع201720182019الحسابحزمة الميزانية
1,7651,8121,8765,453رواتب موظفي الفئة التخصصيةوظائف الفئة التخصصية

دمات العامةوظائف الخدمات العامة 1,6141,6561,6764,946رواتب موظفي الخ

غيلية 110113116338الرسوم المصرفيةالنفقات التش

ة ة الخارجي 161181201542تكاليف عمليات المراجع

16171751نفقات أخرى متفرقة

دة األخرى ددة لوكاالت األمم المتح الغ المس 798183244المب

373839114دراسات متنوعة

13141441السفر في مھماتالسفر في مھمات

33310الضيافةالضيافة

3,8003,9154,02511,740المجموع:	فرع الشؤون المالية

مكتب التدريب العالمي على الطيران

المجموع201720182019الحسابحزمة الميزانية
118120125364رواتب موظفي الفئة التخصصيةوظائف الفئة التخصصية

118120125364المجموع:	مكتب التدريب العالمي على الطيران

التخطيط االستراتيجي والتنسيق والشراكة

المجموع201720182019الحسابحزمة الميزانية
3813914041,177رواتب موظفي الفئة التخصصيةوظائف الفئة التخصصية

دمات العامةوظائف الخدمات العامة 697173214رواتب موظفي الخ

4514634771,391المجموع:	التخطيط االستراتيجي والتنسيق وحشد الموارد

8,6138,83310,25027,695المجموع:	مكتب األمين العام

ميزانية الفترة 2017-2019 حسب أغراض اإلنفاق -	مكتب األمين العام (OSG)	ومكتب الرئيس
(بآالف الدوالرات الكندية)



 

 
163 

  

  




