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1 

 رسالة المجلس بشأن ميزانية المنظمة 
 2022-2021-2020للسنوات 

التالي، أعطى المجلس األولوية لتمويل األهداف االستراتيجية بداًل من الدعم واألنشطة اإلدارية. وُأدرجت في مشروع الميزانية 
ئة والسالمة الجوية وسعة وكفاءة المالحة في مقترح الميزانية العادية وظائف جديدة تتعلق بأمن الطيران والتسهيالت وحماية البي

 الجوية، من أجل تلبية بعض، وليس كل، األولويات الجديدة والناشئة.
 الجوانب التالية: في اعتباره المجلس أخذوفي إطار إعداد مشروع الميزانية، 

خطة أعمال المنظمة على النحو المرغوب لتلبية  بشكل كاملأن تمّول انية البرنامج العادي لإليكاو ميز ل ال يمكن -1
جميع االحتياجات. فاألولويات تتزايد وسط المشهد المتغير على الدوام للطيران المدني الدولي، فيما تبقى الموارد 

ولتلبية احتياجات الدول األعضاء، سيتعين على اإليكاو مواصلة االعتماد على التمويل من مصادر خارج محدودة. 
 الميزانية، مثل الصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات والمساهمات الطوعية )المالية والعينية(.إطار 

فجوة التمويل بين خطة األعمال المنشودة وميزانية البرنامج العادي من خالل استحداث برامج اختيارية  يمكن تضييق -2
اللها تقديم المساعدة الفنية ودعم تنفيذ القواعد محددة المعالم ُتدار بشكل جيد وُيبلغ عنها بصورة شفافة، ليتسنى من خ

، ويمكن للدول األعضاء المهتمة وحتى الهيئات المعنية في القطاع المشاركة والمساهمة فيها، على والتوصيات الدولية
ريب برنامج المساعدة وبناء القدرات والتد أال يكون هدفها وضع قواعد وتوصيات دولية )من األمثلة الحالية على ذلك

 وبرنامج الجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران(. في إطار خطة كورسيا

حدد المجلس مبادرتين رئيسيتين تستدعيان اهتمامًا عاجاًل، ولكن ينبغي توضيح معالمهما على النحو المناسب  -3
 لزم األمر، وتتمثالن في ما يلي: وتقييمهما ومن ثم تمويلهما على وجه األولوية، من خالل الوفورات والتبرعات إذا

إجراء استعراض شامل لُنظم وعمليات اإلدارة المالية وأدوات اإلبالغ، لتحقيق تحسينات جوهرية  (أ 
 في مجاالت الرصد والشفافية والمساءلة في جميع جوانب الميزانية؛

دارتها للحد من مخاط (ب  ر الحوادث إدخال تحسينات جوهرية على إجراءات أمن المعلومات الحالية وا 
 المتعلقة بأمن المعلومات.

 2022-2021-2020وتثير زيادة مساهمة الصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات في ميزانية البرنامج العادي للفترة  -4
مخاطر جديدة بالنسبة للمنظمة، إذ تعزز اعتمادها على ُحسن أداء الصندوق. وسيتوقف فائض الصندوق في 

ية ألنشطة تحقيق اإليرادات. وهو ما يمكن التنبؤ به دون التيقن منه. وقد وّجه المجلس المستقبل على النتائج التشغيل
دارته على نحو يضمن عدم مطالبة الدول األعضاء بالتعويض  األمانة إلى رصد أداء الصندوق الفرعي عن كثب وا 

 عن أي نقص.

الخدمة مفتقرة إلى التمويل بشكل أساسي.  التأمين الصحي بعد انتهاءوتظل االلتزامات المالية للمنظمة في مجال    -5
فكما شّدد مراجعو الحسابات الخارجيون مرارًا، تشكل هذه المسألة همًا مشتركًا في منظومة األمم المتحدة، ولكنها تظل 
مصدر خطر محتمل للمنظمة بسبب التزاماتها المتزايدة في هذا المجال، حيث بلغ مجموع خصومها حتى 

 مليون دوالر كندي. 133.6مبلغ  31/12/2018

من اتفاقية الطيران  61على الجمعية العمومية، وفقًا للمادة  2022-2021-2020ويعرض المجلس مشروع ميزانية الفترة 
 المدني الدولي، من أجل النظر فيه واعتماده. 
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 لجمعية العموميةا قرار

 40/34القرار 

 2022-2021-2020ميزانيات السنوات 
 ما يلي: تالحظ، 2022-2021-2020ميزانية السنوات فيما يخص إن الجمعية العمومية،  -أ

مببببن االتفاقيببببة، قببببّدم المجلببببس ونظببببرت الجمعيببببة العموميببببة فببببي تقببببديرات الميزانيببببة السببببنوية  61بموجببببب المببببادة  -1 
مببن السببنوات  سببنة لبرنببامج التعبباون الفنببي  لكببل (AOSC)تكبباليف الخببدمات االداريببة والتشببغيلية الخاصببة ب ةاإلرشبباديتقببديرات ال]

 ؛2022-2021-2020المالية 

 من االتفاقية، توافق الجمعية العمومية على ميزانيات المنظمة. 61و)ه(  49وبموجب المادتين  -2 

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

ل  إذ تــدر   مببن رسببوم علببى تنفيببذ فببي المقببام األول أن تكبباليف الخببدمات االداريببة والتشببغيلية لبرنببامج التعبباون الفنببي تمببو 
غيرهبا مبن الحكومبات وبرنبامج األمبم المتحبدة االنمبائي و مثبل  للتنفيبذ مبن قببل مصبادر تمويبل خارجيبة يكباولبى اإلإمشاريع موكلبة 

 مصادر؛ال

ذ تــدر   ر الحكومببات المانحببة والبلببدان تقببرّ أن لببى إاون الفنببي ال يمكببن تحديببده بدرجببة عاليببة مبن الدقببة أن برنببامج التعب وا 
 المتلقية بشأن المشاريع ذات الصلة؛

ذ تــدر   داريببة والتشببغيلية لبرنببامج نوية الصببافية لتكبباليف الخببدمات اإلالببذكر، أن األرقببام السبب سببابقةفببي ضببوء الحالببة ال وا 
 :للميزانية ةإرشاديتقديرات سوى تمثل ال  2019و 2018و 2017ه بالدوالر الكندي للسنوات نة أدناالتعاون الفني المبيّ 

 2020 2021 2022 
 10 830 000 10 680 000 10 520 000 النفقات التقديرية 

ذ تدر    ؛وسالمته أداة هامة لتعزيز تنمية الطيران المدنيهو أن التعاون الفني  وا 
ذ تدر    تدابير؛التخاذ االستمرار في التعاون الفني في المنظمة وضرورة الظروف التي تواجه برنامج ا وا 
ذ تدر   حدى السنوات المالية بعجز مالي، ينبغي إدارية والتشغيلية في انتهت تكاليف الخدمات اإل ةأنه في حال وا 

الدعوة  كونمن الفائض المتراكم في الصندوق االحتياطي لتكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية وست الً تغطية هذا العجز أوّ 
 األخير. حلّ البمثابة للحصول على الدعم من ميزانية البرنامج العادي 

تعاون الفني دارية والتشغيلية لبرنامج اللميزانية 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
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 :لبرنامج العاديفيما يخص اإن الجمعية العمومية،  -ج
 :يتم نأ تقرر  

التي  ،بالدوالر الكنديالواردة المبالغ التالية  فإن ،2022-2021-2020لسنوات المالية فيما يخص امنفصل  بشكل -1
 رهناً للنظام المالي و  فقاً ذلك و على البرنامج العادي و  لألموال، قد جرى التفويض بإنفاقها مفصالً  تقتضي عرضاً 

 أحكام هذا القرار:ب

 

عتمادات الموافق عليها لكل سنة على حدة بالدوالر الكندي، وفقا ألحكام النظام المالي على النحو االمجموع تمويل  -2
 التالي:

  
 

  

المجموع202020212022
األهداف االستراتيجية )البرامج(

     97,267,000   33,218,000     32,459,000   31,590,000السالمة

     61,712,000   21,396,000     20,569,000   19,746,000سعة وكفاءة المالحة الجوية

     43,807,000   15,433,000     14,530,000   13,844,000األمن والتسهيالت

التنمية االقتصادية للنقل الجوي
5,111,000      5,103,000       5,096,000      15,310,000     

     17,243,000      6,539,000       5,539,000      5,165,000حماية البيئة

     41,120,000   14,919,000     13,303,000   12,898,000دعم البرنامج

     46,255,000   15,856,000     15,442,000   14,957,000التنظيم واالدارة

112,457,000  106,946,000 103,312,000مجموع االعتمادات الموافق عليها  322,715,000   

111,754,000  106,336,000 102,324,000تشغيل  320,414,000   

       2,301,000         703,000          610,000         988,000رأسمال

202020212022Total

101,058,000     95,577,000   91,969,000األنصبة المقررة على الدولأ(  288,605,000   

       3,606,000      1,202,000       1,202,000      1,202,000المبالغ المستردة من صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيليةب(

     28,946,000      9,648,000       9,648,000      9,649,000تحويالت من فائض الصندوق الفرعي لتحقيق اإليراداتج(

       1,558,000         548,000          519,000         491,000إيرادات متنوعةد(

112,457,000  106,946,000 103,312,000المجموع  322,715,000   
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 مقدمةال
 :ما يليميزانية وثيقة التشمل  -1

المببدني المنظمببة بموجببب اتفاقيببة الطيببران تببي تضببطلع بهببا ميزانيبة البرنببامج العببادي لتنفيببذ البببرامج واألنشببطة ال (1
 الدولي؛

 دارة برنامج التعاون الفني؛إل (AOSC)دارية والتشغيلية تكاليف الخدمات اإلصندوق ل ةرشاديالميزانية اإل (2
 ؛لاليرادات دّرةلجميع أنشطة المنظمة الم (ARGF)يرادات اإل تحقيقلصندوق الفرعي لالتوقعات المالية ل (3

األمانة العامة بمشاركة ممثلبين وخببراء مبن البدول  نفذهاالعمل واألنشطة التي ستد ميزانية البرنامج العادي برنامج تحدّ و  -2
 ، والتكاليف لتنفيذ البرامج واألنشطة.2022الى  2020في السنوات األعضاء 

الصببببندوق الفرعببببي لتحقيببببق اإليببببرادات و  (AOSC)صببببندوق تكبببباليف الخببببدمات اإلداريببببة والتشببببغيلية  تبببباد ميزاينتببببر  و  -3
(ARGF)  من هذه الوثيقة. "األموال من خارج الميزانية"في باب  2022-2020للفترة 

 اإلطار االستراتيجي
 لسبنواتل (5) ، بإقرار وتحديث بيانات الرؤية والرسبالة واألهبداف االسبتراتيجية الخمسبة196قام المجلس، خالل دورته  -4

( سببعة 2( السبالمة؛ )1: )2022-2021-2020والتبي سبتبقى ذات صبلة بالموضببوع خبالل السبنوات  2014-2015-2016
 ( حماية البيئة.5( التنمية االقتصادية للنقل الجوي؛ )4( األمن والتسهيالت؛ )3وكفاءة المالحة الجوية؛ )

هببوج المنصببوص والنُ  ات، علببى أنببه مببن شببأن التوجيهبب2016المنعقببدة فببي مببارس  207اتفببق المجلببس، خببالل دورتببه و  -5
 إلعداد ميزانية البرنامج العادي. مالئماً  تشكل إطاراً إليكاو أن لعمال األعليها في خطة 

 ةالعامبب( علببى منهجيببة لألمانببة 2017) 210اجتماعببه األول خببالل الببدورة أثنبباء باإلضببافة إلببى ذلببك، وافببق المجلببس و  -6
منفصبلة مقدمبة مبن معلومبات اإلرشبادات أربعبة عبروض  وأوجبزت. للبثالث سبنواتإلعداد ميزانية المنظمة  إرشاداتكانت بمثابة 

العموميببة الميزانيببة إلببى الجمعيببة مشببروع النهائيببة ل التقببديراتتقببديم  فأفضببت إلببىإلببى المجلببس، بترتيببب تسلسببلي، العامببة األمانببة 
األسبباس لميزانيببة البرنببامج شببكل خطببة العمببل لفتببرة الببثالث سببنوات القادمببة، والتببي تهببو أول هببذه العببروض وكببان للموافقببة عليهببا. 

 العادي.
تحبددد المنجبزات ومؤشبرات األداء الرئيسبية تشكل الخطة التشغيلية لإليكباو لخطبة األعمبال أساسبًا لتخصبيص المبوارد و و  -7

ج فبي الميزانيببة در  ومببع أن جميبع البببرامج فبي إطببار خطبة أعمببال اإليكباو تُبب. ةقعبلنتببائج المتو ل حبرزمتقيبيم التقببدم ال مّكبن مببنالتبي ت
  لمحدودية الموارد. وذلك نظراً  تهاومد هاونطاق هاحجممن حيث المقترحة وسيتم تنفيذها، فإنها تختلف 

لإلطببار  جميببع مجبباالت الطيببران المببدني، التببي تضببطلع بهببا المنظمببة وفقبباً  شببملالمجلببس برنببامج العمببل، الببذي ي أعببدّ و  -8
 :تشمل ما يلي نوعة من العواملمجموعة مت مع مراعاةفي خطة األعمال،  حّددالم

 المنصوص عليها في اتفاقية الطيران المدني الدولي؛محّددة حسب اللوائح و المسؤوليات وااللتزامات ال (1
 قرارات ومقررات الجمعية العمومية ومجلس المنظمة؛ (2
دة والخطببة العالميببة للسببالمة خطببة األعمببال المتجببدّ  منصببوص عليببه فببياألولويببات علببى الالقضببايا الناشببئة و  (3

 ؛(GANP) والخطة العالمية للمالحة الجوية (GASP)الجوية 
 لجنة حماية البيئة؛و  هيئات مثل لجنة المالحة الجويةغيرها من التوصيات الهيئات الدائمة و  (4
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 للطيران؛مثل منتدى اإليكاو العالمي منتديات مختلف الفي األعضاء الدول  ت عنهاربأعاألولويات التي  (5
 المبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب"؛  (6
غيرهبا مبن ألمبم المتحبدة و امنظمبات سبائر ، و الرئيسبية التبي تعقبدها المنظمبةستنتاجات وتوصيات المبؤتمرات ا (7

 .ما يتصل بذلك بمسائلطيران المدني و المعنية بالدولية الهيئات ال

العموميبة ( اجتماعات الجمعية 1يكاو لتحقيق أهداف عملها المعتادة في )اإل عين بهاتتمثل الوسائل الرئيسية التي تستو  -9
( إصبببدار 2ومجموعبببات الدراسبببة؛ و) فبببرق الخببببراءوالهيئبببات الدائمبببة والمبببؤتمرات واجتماعبببات األقسبببام واالجتماعبببات اإلقليميبببة و 

ن البدعم المتببادل ين الرئيسبيتين الوسبيلتياتهبتبوفر كبل واحبدة مبن والسياسبات. و القواعبد والتوصبيات الدوليبة الوثائق، بمبا فبي ذلبك 
إببالغ البدول ، ويبتم اً مسببق )والبدول(العامبة على أساس الوثائق التي أعدتها األمانة  عقد جميع االجتماعات تقريباً تُ ، حيث لألخرى

دراسبية وحلقببات سبتخدم االجتماعببات داخبل األقبباليم )مثبل الحلقببات الات. وتُ طبوعبباالجتماعبات عببن طريبق المهببذه نتبائج وقبرارات ب
ضبافة إلبى و والمسباعدة للبدول.  اتالتوجيهبقبديم الدوريبة( ألغبراض التنفيبذ وفبي ت ُكتُبب)مثل األدلبة التقنيبة والالمطبوعات العمل( و  ا 

 لتحقيق أهداف المنظمة. إليها ذلك، ُتستخدم المراسالت مع الدول والبعثات الرسمية 
واستنادًا إلى خطة األعمال لإليكاو، فإن هذه الميزانيبة تحبددد االسبتراتيجيات واألولويبات الالزمبة الالزمبة لتوجيبه أنشبطة  -10

المنظمببة مببن أجببل إقامببة شبببكة للنقببل الجببوي تتسببم بالسببالمة واألمببن والكفبباءة واالسببتدامة االقتصببادية ومراعبباة االعتبببارات البيئيببة. 
ز عشر )وتقّدم لمحة عن القضايا و  ( أولويات رئيسية للمضبي 10المخاطر الناشئة التي تواجهها اإليكاو في مجال الطيران. وتُبر 

( نتيجة ترتبط بأهبداف المنظمبة االسبتراتيجية الخمسبة، والموجهبة إلبى 15في تحقيق النتائج البمتوقعة البالغ عددها خمس عشرة )
( نتبائج متوقعببة أخببرى تبرتبط تحديببدًا بتحسببين مسببتوى 9ئج المتوقعببة بتسببع )البدول وشبببكة الطيببران العبالمي. ويببتم تعزيببز هبذه النتببا

 استراتيجيات دعم التنفيذ.  

  النتائجتحقيق الميزانية القائمة على 
كل بتكليف اليتم و البرامج. بحسب وفصلها  لألهداف االستراتيجية الخمسة لى النتائج وفقاً عالميزانية القائمة يتم تقسيم و  -11

األنشبطة الرئيسبية للمنظمبة، أمبا و/أو بقبرار مبن المجلبس. العموميبة برنامج بموجب األهداف اإلستراتيجية إما بقرار من الجمعية 
هيئبببات ببببدعم مبببن المكاتبببب اإلقليميبببة وال هبببا،يبببتم تنظيمفالنقبببل الجبببوي، إدارة المالحبببة الجويبببة أو إدارة تحبببت مسبببؤولية التبببي تقبببع 
 .ةستراتيجيمن األهداف االكجزء من دورة شاملة تهدف إلى تحقيق كل هدف برنامج بحسب الالوظيفية، 

األهبببداف  نة عامبببة عبببلمحببب؛ و ورسبببالة المنظمبببةرؤيبببة البيانبببات المتعلقبببة ب التاليبببة الرسبببم البيببباني فبببي الصبببفحةعبببرض وي -12
 دعم.ال؛ والوحدات الوظيفية في اطار استراتيجيات ما يوازيها من برامجاالستراتيجية و 

وببباب " بحســب الهــدف االســتراتيجي الســرد الويــفيوفيمببا يخببص كببل هببدف استراتيجي/اسببتراتيجية دعببم، يقببدم ببباب " -13
 ما يلي:" السرد الويفي بحسب استراتيجية الدعم"

 :لبدول لأكببر المنبافع  حققاإليكاو سبت برامج عملأن أولوية محّددة في خطة األعمال للتأكد من هي  األولوية الرئيسية
من القيام ببدور أكثبر فعاليبة  المنظمةتمكدن في الوقت نفسه سوشبكة الطيران المدني على المستوى العالمي و األعضاء 

 اكبة االحتياجات المتغيرة للدول.العمل على مو في معالجة القضايا الناشئة في مجال الطيران و 
 ف مبببن األهبببداف د. وينطبببوي كبببل هبببعلبببى األجبببل الطويبببل نتيجبببة أنشبببطة اإليكببباو األثبببر ( المتوقعـــة:لنـــواتج)ا نتيجـــةال

االسبببتراتيجية علبببى نتيجتبببين متبببوقعتين متميبببزتين مبببرتبطتين ببببه. أمبببا النتبببائج المتوقعبببة الخمسبببة األخبببرى فتبببرتبط بجميبببع 
 استراتيجيات الدعم.مستوى  بتحسين تحديداً نتائج متوقعة أخرى عشر بينما ترتبط  ،األهداف االستراتيجية
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 :أي تدابير تحقيق النجاح.  ،ةرجو التدابير المتخذة لتحديد تحقيق النتائج الم مؤشر األداء الرئيسي 
 :الموارد الالزمة للقيام باألنشطة.  الموارد الالزمة 

وكببل هيئببة مببن الهيئببات الوظيفيببة التببي تقببع  بببرامج الهببدف االسببتراتيجيمببن  برنببامجبالنسبببة لكببل باإلضببافة إلببى ذلببك، و  -14
 المعلومات التالية:تقّدم  أدناهأبواب السرد الوصفي فإن  ،استراتيجيات الدعمندرج ضمن أي من ت

 :( منجبببزات) ُمنجبببزالتبببي تبببؤدي إلبببى قيمبببة مضبببافة و/أو و اإلجبببراء )اإلجبببراءات( المتخبببذة  األنشـــطة الرئيســـية
 أي "ما نقوم به"؛المتوخاة من الموارد، ساس الغرض )األغراض( في األ تيحمحددة ت

  نشبطتنا، وهبي النتبائج التبي نبتحكم فيهببا ألالنتبائج المباشبرة  لكبل نشباط مبن األنشبطة الرئيسبية:بالنسببة النـواتج
 نببواتجالمكاتببب. وهبي المكتبب مبن قببدمها يأي "مبا ُننتجببه". وتشبمل النبواتج المنتجببات أو الخبدمات التبي  ،أكثبر

 أو الوحدة الداعمة. قررالملموسة المنبثقة بشكل مباشر عن البرنامج الم
 :ي ينبغي بلوغه من أجل تحقيق ذالالحّد األدنى القيمة المستهدفة لمؤشر األداء الرئيسي المعني، أي  الهدف

 النجاح.
ــق ويتضببمن  -15 جببدواًل يعببرض األهببداف االسببتراتيجية واألولويببات الرئيسببية والنتببائج الببوارد فببي نهايببة هببذه الوثيقببة  1المرف

 ك بالمنظمة. المتوقعة والبرامج مقابل الوحدة المسؤولة عن ذل
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 اإلطار العام االستراتيجي لإليكاو
 

GOVERNING BO  تحقيق نظام طيران مدني عالمي مستدامالرؤية: 

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

 األهداف االستراتيجية

 الخدمات المرتبطة بالبرامج
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   المؤتمرات واألمن والخدمات العامةخدمات      إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات

 الطباعة والتوزيع   العالقات  الخارجيةلخدمات القانونية و ا      خدمات اللغات 
 خدمات الشراء والسفر 

 حماية البيئة التنمية االقتصادية للنقل الجوي األمن والتسهيالت سعة وكفاءة المالحة الجوية السالمة

 دعم البرامج
 الدعم اإلداري للجنة المالحة الجوية    إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات

 االتصاالت    الجمعية العمومية والمجلسأمانة 
 التقييم والمراجعة الداخلية    المؤتمرات واألمن والخدمات العامةخدمات 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت     اإلدارة التنفيذية والقيادة
 والتنسيق والشراكاتالتخطيط االستراتيجي      خدمات اللغات

 التنظيم واإلدارة
 إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات
 ادارة الميزانية والشؤون المالية

 المؤتمرات واألمن والخدمات العامةخدمات 
 األخالقيات

 الموارد البشرية
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 والسياسة العامةاالستراتيجية  –1
سالمة الطيران والسالمة -2

 األرضية
التخطيط والدعم لألنشطة -3

 التنفيذية
 اإلشراف والتدقيق-4
 المكاتب اإلقليمية-5

 االستراتيجية والسياسة العامة-1
 االستخدام األمثل للمجال الجوي-2
والبنى االستخدام األمثل للمطارات -3

 األساسية
 التخطيط والدعم لألنشطة التنفيذية-4
 المكاتب اإلقليمية-5

 السياسة العامةاالستراتيجية و  –1
 سياسة أمن الطيران-2
 تدقيق أمن الطيران-3
 دعم التنفيذ والتطوير -4
 التسهيالت-5
برنامج تحديد هوية -6

 /وثيقة السفر المقرؤة آلياً ينالمسافر 
 المكاتب اإلقليمية-7

 السياسة العامةاالستراتيجية و  –1
 بيانات وتحليالت الطيران-2
 اإلطار التنظيمي االقتصادي-3
 المساعدة الفنية-4
 المكاتب اإلقليمية-5

 السياسة العامةاالستراتيجية و  –1
 تغير المناخ-2
 القواعد البيئية-3
 ودعم التنفيذالمساعدة -4

 المكاتب اإلقليمية-5

 استراتيجيات الدعم
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 لمحة مالية
 2022-2021-2020أبرز الجوانب في ميزانية السنوات 

إلبببى  2020الفتبببرة مبببن الميزانيبببة التوصبببيات التبببي أقرهبببا المجلبببس والتبببي تعكبببس اسبببتراتيجية ميزانيبببة  هبببذهتضبببمن ت -16
، C-DEC 216/8 انظبر مبوجز القبراراتوافبق عليهبا المجلبس )و لجنبة الماليبة الالتبي قبدمتها  اتبما فبي ذلبك حزمبة التوجيهب 2022
جميبع تضمين تم وقد . ةالعام ةاألمينالمقرر أن تطلقها معززة األولويات وتدابير ومبادرات اإلدارة السردت ( والتي 2019مارس 

لميزانيبة، وسيسبتمر إببالغ مجلبس اإلدارة بشبكل منفصبل عبن ا ههبذلجنبة الماليبة فبي توجيهبات الفبي حزمبة الواردة تدابير الميزانية 
 تنفيذ التدابير األخرى.

 مليون دوالر كندي:  322.7 2022-2021-2020ويبلغ إجمالي قيمة الميزانية لفترة الثالث سنوات  -17

 
يكاو، كما يتضح على الرغم من أن هناك زيادة في طلب الدول األعضاء على العمل واألنشطة المطلوبة من اإلو  -18

، فبإن 1مليبون دوالر كنبدي 532درت بمبلبغ والتي قُ تنفيذًا كاماًل  2022-2020األعمال للفترة من التكاليف الالزمة لتنفيذ خطة 
إلبى  2020الحال في الفترتين الثالثيتين األخيرتين، تستند ميزانية البرنامج للفتبرة مبن كان كما و التمويل المتاح للمنظمة محدود. 

يقبوم علبى أسباس بأنبه المجلبس مببدأ النمبو اإلسبمي الصبفري  عبّرفويالبدول. فبي اشبتراكات على النمبو االسبمي الصبفري  2022
للفتببرة الميزانيببة التببي تمببت الموافقببة عليهببا للفتببرة الثالثيببة الحاليببة. وبالتببالي، فقببد تحببّددت اشببتراكات الببدول أرقببام السببنة الثالثببة مببن 

 على مدى الثالث سنوات القادمة.  2019متوسط مستوى عام ، على أساس مليون دوالر كندي 288.6بمبلغ  2020-2022
وتقليبل التكباليف مبع  ف النبواحيلبة فبي مختالكفباءلتحقيبق  ةالعامب ةببذلها األمينبتالميزانية الجهود التي  هذهعكس تو  -19

لتركيز على الحفاظ على جميع األنشبطة اوالمكاتب اإلدارات ُطلب من عند إعداد الميزانية، و الحفاظ على جميع البرامج الحالية. 

                                                                 
 "2022-2021-2020بعنوان "مشروع خطة أعمال اإليكاو للسنوات  C-WP/14788ورقة العمل  1

 األهداف االستراتيجية
 $235.3  

73% 

 دعم البرامج
 $41.1  
13% 

 اإلدارة والتنظيم
 $46.3  
14% 

  2022-2020ميزانية الفترة 
 (الدوالرات الكندية بماليين)
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الوقبوف علبى أولويبات المبوارد و  ترتيبب إعبادةمبن أجبل التشبغيلية استعراض جميع الببرامج والعمليبات واإلجبراءات الحالية المهمة و 
النمبو فبي ضبوء تمويبل المفروضبة علبى اللقيبود ل نظبراً و الكفباءة والبحبث عبن وفبورات فبي التكباليف. المتحققبة مبن حيبث مكاسب ال

 لفترةاالشتراكات  ادتز كما  ،من أجل تنفيذ خطة أعمال موسعة ررعلى الدخل غير المق االسمي الصفري، تعتمد المنظمة أيضاً 
 الثالث سنوات.

 اأخبببذ هبببذو شبببامل لتقيبببيم االحتياجبببات مبببن المبببوارد لكبببل برنبببامج خبببالل عمليبببة إعبببداد الميزانيبببة. وُأجبببري اسبببتعراض  -20
القبببوى العاملبببة )تقاعبببد شببباغلي  وقعببباتتل؛ ب( اعمببب: أ( حالبببة كبببل نشببباط رئيسبببي فبببي خطبببة األه مبببا يلبببيفبببي اعتببببار سبببتعراض اال

ل اعمبوتوافر موارد من خارج الميزانية لسد الفجوة بين التكاليف المتوقعة لتنفيذ خطة األ(؛ والتناقص الطبيعي للموظفينالوظائف 
، الثابتببةفببي التكبباليف مثببل التضببخم وارتفبباع تكبباليف الرواتببب الحتميببة سببتيعاب الزيببادات والومقترحببات ميزانيببة البرنببامج العببادي. 

وظيفببة  16اسببتبعاد شببملت االسببتعراض المببذكورة و يببة مببن خببالل عملالتببي بببرزت بعببض التخفيضببات جببراء كانببت هنبباك حاجببة إل
توزيبع المبوظفين علبى وظبائف أخبرى مبن خبالل فبرص إعبادة  اتتعويضبالتكباليف تكببد بذل كل جهد ممكن لتجنب وسيُ موجودة. 

 داخل المنظمة.
ادمبة باالعتمباد وعالوة على ذلك، تم تضمين أنشبطة جديدة/موسبعة والتبي ُتعتببر ذات أولويبة فبي الفتبرة الثالثيبة الق -21

 على نهج تدريجي كي يمكن استيعاب أكبر عدد ممكن منها.

 األولويات )بما في ذل  األنشطة الجديدة والموّسعة(
 :الحاليها، في مقترح الميزانية اتلجنة المالية في حزمة توجيهالدرج األولويات التالية، كما أبرزتها وتُ  -22

خالل اإلدراج التدريجي ألربع وظائف ألمن الطيران. وبذلك  زيادة التركيز على األمن: ويتحقق ذلك من (أ 
 يمكن لصندوق أمن الطيران أن يتفرغ ألنشطة التنفيذ في المكاتب اإلقليمية؛

للطيران الدولي وخفضه في مجال الكربون التعويض عن توفير الموارد )وظيفتان من الفئة الفنية( لخطة  (ب 
 انظر موجز القرارات( والقرار الالحق الصادر عن المجلس )3-39)العمومية ( لتنفيذ قرار الجمعية كورسيا)

C-DEC 210/7؛) 
ُنُظم الطائرات الموجهة عن و الثقة باألنشطة الرئيسية الجديدة والموسعة، وهي إطار تتعلق إنشاء وظائف  (ج 

 فنية(؛من الفئة الوظائف  4ووقود الطيران المستدام ) برنامج تحديد هوية المسافرين/سهيالتوالت ُبعد
تتعلق تمويل الوظائف األساسية في ميزانية البرنامج العادي من خالل نقل تسع وظائف تؤدي أنشطة  (د 

 ،تحديد هوية المسافرينليكاو برنامج اإلالبضائع الخطرة، /باألهداف االستراتيجية، خاصة سالمة البضائع
: خمس وظائف من الفرعي لتحقيق اإليراداتالصندوق  من  وتحليل بيانات الطيران التي يجري تمويلها حالياً 

مليون  4مليون دوالر كندي في السنة أو  1.3الفئة الفنية وأربع وظائف من فئة الخدمات العامة )حوالي 
 دوالر كندي لفترة الثالث سنوات(؛

ذ تنفييتولى لرئيس مكتب أمن المعلومات  5-فدرجة تعزيز إدارة أمن المعلومات عن طريق إنشاء وظيفة ب (ه 
عداد خطة عمل لفترة الثالث سنوات القادمة؛  توصيات مراجعة الحسابات وا 

 1-مد درجة وظيفة بتسوية وضع من خالل  (LEB)الخارجية والعالقات القانونية تدعين إدارة الشؤون  (و 
 ( دون أي تأثير على إجمالي عدد الموظفين؛5-فبدرجة إلغاء وظيفة شاغرة وفي المقابل )
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من خالل التعاون مع األمم المتحدة )ما  اتلتحقيقمخصصة لخدمات تمويل توفير بتعزيز إطار األخالقيات  (ز 
 ( لتنفيذ قرار من المجلس؛3-ف وظيفة بدرجة يعادل تكلفة 

 بموجب عقود استشارية؛التعيين فيهما  حالياً يجري وظيفتين لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات تسوية وضع  (ح 
فتببرة الببثالث التببي قُببدمت خببالل نفسببها وفر الخببدمات اللغويببة تببأن يزانيببة الم هببذهالتعدديببة اللغويببة، يمكببن للضببمان و   -23

التببي أقرهببا المجلببس خببالل الببدورة التاليببة ، وأن يسببتمر تطبيببق تببدابير الكفبباءة احتببرام القببدرة المتفببق عليهبباسببنوات الحاليببة، شببريطة 
 :2022-2021-2020 الفترة ( في2016، مايو C-DEC 208/5للميزانية الحالية ) 208

لن تحصل لجنة المالحة الجوية على خدمات الترجمة الفورية إاّل في االجتماعات الكاملة للجنة وجلسات  (أ 
، وستجتمع مجموعات لجنة المالحة الجوية األخرى  (ANC-PDP)مناقشات القواعد والتوصيات الدولية 

استثناءات بشرط أال يتجاوز مجمل عدد االجتماعات سبعة باإلنجليزية فقط. ويمكن أن تكون هناك 
 ؛اجتماعات في األسبوع أثناء مرحلة اللجان ومرحلة المجلس

 كما هو الحال في اجتماعات اإليكاو األخرى؛فقط ستُقدم ورقات معلومات المجلس باللغة اإلنجليزية و  (ب 
 واثيق القانونية والميزانية والبيانات المالية؛باستثناء المالحق والمفقط ستبقى المرفقات باللغة اإلنجليزية و  (ج 
 سيكون باإلمكان توفير خدمات الترجمة التحريرية على النحو التالي:و (د 

* تتضبببمن البيانبببات البببواردة أعببباله ورقبببات المعلومبببات؛ وفبببي حالبببة تطبيبببق مبببا ورد فبببي النقطبببة الثانيبببة أعببباله، سبببتنخفض أعمبببال  
 ورقة عمل في كل دورة للمجلس. 11بحوالي الترجمة الالزمة 

ورقة عمل  300بالنسبة لالجتماعات األخرى في المنظمة، يمكن توفير خدمات الترجمة التحريرية لترجمة   (ه 
]فرق  3صفحات ولن توفر خدمات الترجمة التحريرية الليلية لالجتماعات من الفئة  4تتكون كل منها من 

 الخبراء واللجان والمجموعات .
سوف يعقد المجلس جلسات اإلحاطة غير الرسمية باللغة اإلنجليزية فقط إال عندما ال يتمكن المتحدث من و  (و 

تقديم هذه اإلحاطة باللغة اإلنجليزية، وفي هذه الحالة سيجري توفير الترجمة الفورية إلى اللغة اإلنجليزية 
الرسمية المقترحة في بعض الرئيس واألمانة العامة جلسات اإلحاطة غير . ولكن سيستعرض وحدها

المجاالت المحددة، على أساس كل حالة على حدة، لتحديد ما إذا كان ينبغي أو ال ينبغي تقديم خدمات 
جل تيسير مداوالت يكاو، ضمن السبع جلسات في األسبوع، من أالترجمة الفورية بجميع لغات عمل اإل

 . المجلس الالحقة

 

 هيئة التداول
عدد ورقات العمل في 

 كل دورة
عدد ورقات العمل في 

 عدد الكلمات في السنة السنة
 1 300 000 162 54 المجلس

 264 000 33 11 لجنة المالحة الجوية 
 74 000 9 3 لجنة النقل الجوي 

 24 000 3 1 اللجنة المالية
 48 000 6 2 لجنة التعاون الفني

 24 000 3 1 لجنة التدخل غير المشروع
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 المبادرات
التاليببة التببي مبببادرات ال، 216المجلببس فببي دورتببه وأقرهببا للجنببة الماليببة، ا ات التببي قببدمتهاحزمببة التوجيهببتضببمنت  -24

 :العامة إطالقها األمانةُيقترح على 

 ؛مراجعة ُنُظم وأدوات اإلدارة الماليةبخصوص اإلدارة المالية:  (أ 
صالح تكنولوجيا المعلومات والجوانب بخصوص تكنولوجيا المعلومات: إجراء  (ب  بوتيرة  اإللكترونيةاستعراض وا 

 أسرع؛
 السفر؛تحسين إدارة ومراقبة أسفار البعثات الرسمية: بخصوص  (ج 
طالق استراتيجية شاملة للموارد البشرية؛ لموارد البشريةبخصوص ا (د  تحديث السجل الشامل : وضع وا 

 مراجعة السياسة الحالية المتعلقة بالخبراء االستشاريين. ؛للوظائف
الميزانيبة  هذهشمل تال و . ضخمةإضافية مبالغ إلى  انمبادرات أن أول مبادرتين ستحتاجوكشف استعراض أولي لل  -25

خبالل فتبرة األولويبة األمانة العامبة هباتين المببادرتين ولي ستُ و القصوى.  تهماضرور  متطلبات هاتين المبادرتين، ولكنه يدرك تماماً 
ذا و تبرعببات. الو الوفببورات مببن خببالل لهمببا الببثالث سببنوات القادمببة مببع السببعي للحصببول علببى مصببادر التمويببل   وفببوراتالعجببزت ا 

على المجلس إجراء ما يلزم مبن تعبديل  العامةاألمانة  ستقترحن تمويل هذين المشروعين، عوالتبرعات خالل فترة الثالث سنوات 
 ، إذا كان هذا التعديل خارجًا عن سلطة األمينة العامة.موارد الميزانية على

 قليصالتكاليف والتالكفاءة وخفض 
 تبيوكفاءات في عملياتها طوال فترة الثالث سنوات األخيرة والحاليبة حيبث أن ميزانيوفورات األمانة العامة وحققت  -26

تحقيبق مكاسبب مبن حيبث يمكبن و الصبفري. االسبمي النمبو مظروف تمويبل يعتمبد علبى مببدأ بناًء على ضعتا وُ قد هاتين الفترتين 
الكفاءة التشغيلية وخفض التكلفة التشغيلية للمنظمة، علمبًا بأنبه يمكبن إجبراء تحديبد  كمبي لهبذا العنصبر الكفاءة من خالل تحسين 

 األخير من حيث المبالغ النقدية.
مليون دوالر كندي، في العديد من  3.2لكفاءة التشغيلية، والتي توفر للمنظمة حوالي لاألمثلة التالية تتحقق و  -27

ها ذاتالنتائج  حقيقخالل االستفادة من الموارد المتاحة واستخدام التكنولوجيا المتقدمة وبالتالي يتم ت مجاالت األمانة العامة من
 أو أقل:ذاتها الموارد باستخدام أو أكثر من حيث الجودة و/أو الكمية 

مت المزيد من أوراق العمل قدو العامة أعدت األمانة  - الهيئات الرئاسيةالمزيد من النواتج المقدمة إلى  (أ 
 .ذاتها المواردبواسطة الهيئات الرئاسية والتقارير واإلحاطات إلى 

الموارد البشرية من خالل جملة استغالل تحسين العامة تواصل األمانة  -للموارد الداخلية المشترك ستخدام اال (ب 
 للموظفين الحاليين؛االستغالل المشترك أمور من بينها 

 برامج الجديدة؛تخصيص الموارد لل (ج 
العمل وطريقة إنجاز أساليب سير إعادة تصميم العامة تواصل األمانة  -إعادة هندسة العمليات التجارية  (د 

 ؛كثيفةعمالة التي تتطلب  المجاالتالعمل في 
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المهام والخدمات اإلدارية المشتركة تحويل من أجل يكاو بذل جهود على نطاق اإلتُ  -مركزية المهام المشتركة  (ه 
عميم ، وتجميع وتبادل المعارف والمعلومات، وتةواحدجهة في إلى مهام وخدمات مركزية و/أو المشابهة 

 األعمال في جميع أنحاء المنظمة؛التحليل الذكي لمعلومات أدوات استخدام 
تطبيقات وأدوات تكنولوجيا مختلف تم تطوير  -إلى التشغيل اآللي المهام اإلدارية والروتينية تحويل  (و 

مثل إدخال أداة جديدة بشكل آلي بعض المهام اإلدارية والروتينية داخل المنظمة بهدف إجراء المعلومات 
مزيد تخصيص نيين وموظفي الدعم بفسمحت للموظفين الكان من شأنها أن ، 2018في أوائل عام لإلدارة 

لهذه  ةالتطوير والصيانة الداخليأعمال تطلب تباإلضافة إلى ذلك، و من الوقت للعمل المتعلق بالبرامج. 
مليون دوالر كندي  1.6توفيرًا قدره ، وهو ما يمثل مليون دوالر كندي سنوياً  1.4التطبيقات واألدوات حوالي 

 ؛االستعانة بجهات خارجية لالضطالع بهذه األعمالمقارنة بتكاليف تقريبًا 
بشكل متزايد العامة ، اعتمدت األمانة اتبعثفي لسفر لكبديل  -ر اإلنترنت االجتماعات عب ولاستخدام حل (ز 

الجهات المعنية عبر اإلنترنت لتوصيل المعلومات إلى الدول األعضاء و المصّورة على أداة عقد المؤتمرات 
 ؛يفور األخرى بشكل 

المجموعات اد على اجتماعات االعتميكاو في تابعة لإلأقاليم بدأت عدة  -إعادة هيكلة المجموعات اإلقليمية  (ح 
تبسيط فأثمر ذلك عن . ( RASGs والمجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية ) ( PIRGs)اإلقليمية للتخطيط والتنفيذ 

االزدواجية والقضاء على ، باإلضافة إلى عدد الهيئات الفرعية واالجتماعات واألنشطة؛ اتهيكل المجموع
المجموعات اإلقليمية لدعم العامة ألمانة التي تتحملها امن النفقات العامة الحد والتداخل بين االجتماعات؛ و 

 ؛للتخطيط والتنفيذ والمجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية
نية، بما فالتعاون الفني والمساعدة ال روعاتتم تبسيط تنفيذ مش -ني فنية والتعاون الفلمساعدة الاضمان جودة  (ط 

القضاء على ازدواجية الجهود ما أدى إلى في ذلك عملية ضمان الجودة، مع توضيح األدوار والمسؤوليات، 
جميع مراحل المشروع في ثابت على نحو جودة الضمان أنشطة وضمان توفير العامة داخل األمانة المبذولة 

 الثالث )التطوير والتنفيذ واإلنهاء(.
وتطبيقهببا فببي فتببرة الببثالث سببنوات  ،مليببون دوالر كنببدي 2.6البالغببة و التكبباليف فببي التاليببة  تخفيضبباتالتببم تحديببد   -28

 دون تقليص حجم برامج العمل: 2020-2021-2022

مليون دوالر كندي، باستثناء جميع برامج التدقيق  1.4خفض ميزانية السفر في البعثات الرسمية بمبلغ   (أ 
بشكل أكبر  ات الرسميةميزانية السفر للبعثتحسين استغالل )تدقيق السالمة واألمن( واألخالقيات. وسيزداد 

مدة كل بعثة قدر اإلمكان. تقليص وخفض عدد الموظفين و  اتلبعثلرحالت عدة عن طريق الجمع بين 
 20، تم تخفيض ما يقرب من 2019-2017الفترة بميزانية  مقارنةً و على اإلدارة العليا.  أيضاً ذلك ينطبق وس

للمكاتب اإلقليمية في جميع المجاالت، من الميزانية ذاتها في المائة  10في المائة من ميزانية السفر للمقر و
 التدقيق واألخالقيات.أنشطة باستثناء 

التحّول إلى استثمرت في قد مليون دوالر كندي. وبما أن المنظمة  0.9خفض تكاليف الطباعة والتوزيع بمبلغ  (ب 
الرئاسية هيئاتها لالموجهة عدد الوثائق المطبوعة من ورق، فمن المتوقع أن تقلل تدريجيًا عمل بدون بيئة 

ة الرقميالماكينات عالوة على ذلك، ستواصل المنظمة استبدال معدات طباعة األوفست التقليدية بو . فعالياتهاو 
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دوالر  300 000بنحو فورات في التكاليف ُتقّدر التحسين اإلنتاجية وزيادة اإلنتاج. و مما يعمل على الحديثة، 
 كندي في السنة.

دوالر كندي لفترة الثالث سنوات: يتم ذلك من خالل الحد من  150 000تكاليف االجتماعات بمبلغ خفض  (ج 
الواحدة تلو بالتعاقب فعاليات اعيد االجتماعات وتنظيم المع مراعاة تجميع مو  3اجتماعات الفئة معدل انعقاد 

 .3. سيتم أيًضا إلغاء نفقات الضيافة على اجتماعات الفئة األخرى
االتصال مليون دوالر كندي لفترة الثالث سنوات: تنفيذ خدمات  0.2خفض تكاليف التشغيل األخرى بمبلغ  (د 

مع وفورات فضي إلى جديدة لخدمات االتصاالت العامة ستاتفاقية توقيع عبر بروتوكول اإلنترنت و  الهاتفي
 دوالر كندي في السنة. 60000المقدرة: وفورات . الذاته جودة الخدمةاالحتفاظ بمستوى 

لعدد العباملين لبديها بهبدف تقيبيم مبا تحتباج إليبه مبن مبوارد، مبع مراعباة  أجرت جميع اإلدارات والمكاتب استعراضاً  -29
وستستمر عملية المراجعة هذه طبوال الفتبرة  قاعد الموظفين وشاغلي الوظائف والتناقص الطبيعي للموظفين.األولويات الجديدة وت

 . الثالثية
 

 2022-2021-2020 فترةتمويل ميزانية ال
اإلداريبة خبدمات الالدول األعضباء، ومبن المببالغ المسبددة مبن صبندوق تكباليف اشتراكات يجري تمويل الميزانية من  -30

، (ARGF، ومببببن التحببببويالت مببببن فببببائض الصببببندوق الفرعببببي لتحقيببببق اإليببببرادات )(AOSCF)برنببببامج التعبببباون الفنببببي والتشببببغيلية ل
 والتحويالت من خطة الحوافز لحساب المتأخرات المستحقة السداد منذ أمد بعيد ومن إيرادات متنوعة.  

 أدناه مقارنة لمصادر تمويل ميزانية البرنامج العادي بين فترتي السنوات الثالث. 1الجدول ويتضمن  -31
 1الجدول 

 

فببي االشببتراكات المقببررة علببى الببدول للسببنوات  ٪4.2أعبباله يبببين أن هنبباك زيببادة بنسبببة  1الجــدول بببالرغم مببن أن  -32
 وكما قبرر المجلبس،. 2019باالشتراكات المقررة لعام  ، ال توجد زيادة عند المقارنة2019-2017عند المقارنة بميزانية الثالث 
أضببببعاف  ةثالثبببببمعببببدل  2022-2020بالنسبببببة لميزانيببببة الفتببببرة لالشببببتراكات أقصببببى  اً يضببببع حببببدّ سببببمي الصببببفري النمببببو االفببببإن 

 . مليون دوالر كندي 288.6ما مجموعه ، أي 2019لعام االشتراكات 

201720182019

مجموع

2017-19

% of 

Total202020212022

مجموع

2020-22

٪ من 

الزيادة بالدوالراتالمجموع

٪ للزيادة 

/ النقصان

األنصبة المقررة على الدول 
89,343        91,540     96,182     277,065   92%91,969    95,577     101,058   288,605   89.4%11,540          4.2%

المبالغ المستردة من صندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية
1,202           1,202       1,202        3,606       1%1,202       1,202        1,202        3,606        1.1%-                 0.0%

تحويالت من فائض الصندوق الفرعي لتحقيق االيرادات
6,415           6,415       6,415        19,245     6%9,649       9,648        9,648        28,946     9.0%9,700            50.4%

خطة الحوافز
333              333           334           1,000       0%-            (1,000)           -100.0%

إيرادات متنوعة
348              378           410           1,136       0%491          519           548           1,558        0.5%422                37.1%

%6.8          20,662%100   322,715   112,457   106,946  103,312%100   302,052   104,543     99,868        97,641المجموع

مالحظة: قد يسفر التقريب عن وجود بعض الفروقات

تمويل ميزانية السنوات الثالث 2020-2021-2022 – مصادر ال

(بآالف الدوالرات الكندية)
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الصندوق ، والتحويالت من فائض الخدمات االدارية والتشغيليةصندوق تكاليف  المبالغ المسددة إلىأما  -33
تمويل ميزانية البرنامج العادي ومن ثم بشكل أكبر في لمساعدة ل، وااليرادات المتنوعة فهي ُتستخدم الفرعي لتحقيق اإليرادات

 على الدول المتعاقدة.المقررة  االشتراكاتتقليص مبالغ 
مليون  1.2في استرداد مبلغ سنوي قدره  تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية لصندوقوتتمثل المبالغ المسددة  -34

(، دون مراعاة أي تضخم. 2013، نوفمبر C-DEC 200/2 اتالقرار وجز م) 200دوالر كندي وافق عليه المجلس خالل دورته 
)موجز  216. وقد وافق المجلس خالل دورته ماليين دوالر كندي 3.6هو  2022-2020لمبلغ بالنسبة للفترة الثالثية ايبقى و 

( على المبلغ ٪2.5على أنه لن ينظر في مسألة تطبيق عامل زيادة التكلفة )بنسبة  (2019، مارس C-DEC 216/8القرارات 
 تضخم(. الميزانية على أساس النمو الفعلي الصفري، أي إذا تم تضمين الزيادات في التكلفة )وال تالسنوي المسترد إال إذا استند

الصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات المبالغ التي ينبغي المساهمة بها في ميزانية من فائض وتمثل التحويالت  -35
من فائض الصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات من تحويالت التزداد سالبرنامج العادي من الصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات. و 

 مليون دوالر كندي للفترة الثالثية القادمة، أي بزيادة قدرها 28.9مليون دوالر كندي في الفترة الثالثية الواحدة إلى  19.2
التحويالت من فائض الصندوق الفرعي . وتتألف هذه الزيادة في ٪50.4مليون دوالر كندي للفترة الثالثية أو بنسبة تبلغ  9.7

 مما يلي: لتحقيق اإليرادات

، أي مليون دوالر كندي سنوياً  6.8مليون دوالر كندي سنويًا إلى  6.4من للصندوق السنوية المساهمة  زيادة (أ 
 مليون دوالر كندي في السنة أو مليون دوالر كندي خالل الفترة الثالثية؛ 0.3بزيادة قدرها 

مليون دوالر كندي أثناء الفترة الثالثية من الفائض  4.7ويل ُيجرى مرة واحدة فقط بقيمة إجمالية تبلغ تح (ب 
 التراكمي للصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات؛

مليون دوالر  1.3نقل وظائف محددة يمولها الصندوق دون أن يكون لذلك تبعات على التكلفة، بقيمة تبلغ  (ج 
 .   دوالر خالل الفترة الثالثية مليون 4أو  في السنةكندي 

ال يمكبن ضبمان مليبون دوالر كنبدي،  9.7تبلبغ زيادة وفي ظل يزانية على االستدامة المالية للصندوق. تعتمد المو  -36
مصببدر تمويببل فببي هببذه المرحلببة ألنببه يببأتي مباشببرة مببن مكاسببب التبببادل المحققببة فببي عببامي كمليببون دوالر كنببدي فقببط  4.7 إال

ألنشبطة المبدرة للبدخل ل يةنتبائج التشبغيلاللبى توقعبات إمليبون دوالر كنبدي  24.25البباقي الببالغ المبلبغ . ويستند 2018و 2017
ضبببمانات و ، يجبببب تطبيبببق إرشبببادات الصبببندوقلتقليبببل المخببباطر المحتملبببة المرتبطبببة بزيبببادة مسببباهمة و للسبببنوات البببثالث المقبلبببة. 

 لتخفيف من المخاطر على األنشطة المدرة للدخل.ا
باسببتمرار باألنشببطة المببدرة للببدخل لتحقيببق هببدف الفببائض الصببافي ضببطالع االتؤكببد األمانببة مببن جديببد التزامهببا بو  -37

ألنشبطة العامبة بااألمانبة الضبطالع المجلبس البذي يقدمبه دعم المتواصبل البال يقل أهميبة عبن ذلبك و  .السنوي بأقصى ما تستطيع
 البرنامج العادي.المدرة للدخل بهدف ضمان استدامة المستوى المقترح لمساهمة الصندوق في ميزانية 

فبي ميزانيبة البرنبامج الصبندوق لزيادة مساهمة صافي الفائض هدف الفي حين سيتم بذل كل جهد ممكن لتحقيق و  -38
برنبامج العمبل والوفباء بالتزامبات المنظمبة اسبتمرار العادي على النحو المبين، هناك حاجة إلى مزيد من الضمانات للحفاظ علبى 

ذا و لببدول األعضبباء. إزاء ا فشببلت األنشببطة المببدرة للببدخل فببي توليببد فببائض صبباف  كبباف  لتحويببل المبلببغ المطلببوب إلببى ميزانيببة ا 
ذا العاملصندوق رأس المال من قبل هذا العجز تم تغطية البرنامج العادي، فسي ، فسبيتعين علبى البدول المبلغ غير كباف   ظل، وا 
 .العجزاألعضاء سد هذا 
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خطببببة الحببببوافز لحسبببباب المتببببأخرات ، ال يمكببببن اسببببتخدام 2022-2021-2020بالنسبببببة لفتببببرة الببببثالث سببببنوات  -39
وال ُيتوقع حدوث تراكم في  31/1/2018في مخصص ألنه ال يوجد فائض غير )خطة الحوافز(  المستحقة السداد منذ أمد بعيد

 .2019نهاية حتى  خصصالمالفائض غير 
لمتنوعبببة مبببن إيبببرادات االسبببتثمارات التبببي تشبببمل إيبببرادات الفوائبببد المتوقعبببة مبببن اسبببتثمار ويتبببألف معظبببم اإليبببرادات ا -40

عداد الميزانية، يجبب أن يقتصبر إعلى أّنه "في  23-26األموال في صندوق رأس المال العامل. وينص قرار الجمعية العمومية 
يرادات الفوائد التي ينتظبر أن تتحقبق مبن اسبتثمار األمبوال غيبر المسبتخدمة مبن صبندوق رأس المبال العامبل. إدراج الفوائد على إ

دراج أي دخبل مببن الفوائببد األخبرى التببي يعتمببد تحقيقهبا علببى توقيببت سبداد االشببتراكات مببن جانبب الببدول المتعاقببدة، إوينبغبي عببدم 
علبى  اً تزايبدالمتأتيبة مبن الفوائبد الفعلية لمنظمة". ولقد شهدت اإليرادات ذلك ألن توقيت دفع االشتراكات يخرج عن نطاق سيطرة ا

تشبببمل اإليبببرادات و . ذلبببكلبببتعكس  وبالتببالي تبببم تعبببديل التقبببديرات قلبببيالً  2016أسبببعار الفائبببدة منبببذ عبببام ارتفببباع مببر السبببنين بسببببب 
أرببباح بيببع الممتلكببات و تمويببل المشببترك؛ الببثالث سببنوات السببابقة، الرسببوم اإلداريببة مببن صببناديق العلببى غببرار المتنوعببة األخببرى، 

تقبببدر و . ُسبببددت عرضبببية أخبببرىمببببالغ األربببباح مبببن بيبببع البببورق المعببباد تبببدويره؛ و و واآلالت والمعبببدات واألصبببول غيبببر الملموسبببة؛ 
-2017للفترة مليون دوالر كندي، مقارنة بمبلغ مليون دوالر كندي  1.6بمبلغ  2022إلى  2020للفترة من اإليرادات المتنوعة 

2019 . 
 المساهمات الطوعية وميادر التمويل األخرى

واألمبن، والنقبل الجبوي، والبيئبة  سالمة الجوية،سيتواصل استخدام المساهمات الطوعية في الصناديق الخاصة بالو  -41
باإلضافة إلى ذلبك، . ممولة من ميزانية البرنامج العاديدة غير من أجل تقديم الدعم المرّكز ألنشطة محدّ وتنمية الموارد البشرية 

مبببن  45، يعمبببل 2019مبببايو حتبببى و . المقترحبببة معبببارين مبببن البببدول األعضببباء إلكمبببال الميزانيبببةمبببوظفين مبببن االسبببتعانة ب الببببدّ 
وباسبتثناء مبوظفين اثنبين، فبإن جميببع  ال تنبدرج تكباليفهم ضببمن ميزاينبة البرنبامج العبادي. حيبث فبي المنظمبة، ين الُمعبارينمبوظفال

تغطيهبا البدول األعضباء دون تحميبل المنظمبة أي فللمكتبب الفرعبي اإلقليمبي فبي الصبين الالزمبة المتطلبات المتبقيبة مبن المبوارد 
 تكلفة. 

تمويببل، لل بببديل مصببدركرح رح مفهببوم البببرامج االختياريببة واقتُببأثنبباء مناقشببات لجنببة الماليببة حببول هببذه الميزانيببة، طُبب -42
العامبة سبتنظر األمانبة و بالكامبل مبن ميزانيبة البرنبامج العبادي. تحصبل علبى تمويلهبا خاصة بالنسبة للبنبود ذات األولويبة التبي ال 

 تنفيذه خالل فترة الثالث سنوات.ستدرس إمكانية في هذا المفهوم و 
 

 هيكل الميزانية
بحسببب األهببداف االسببتراتيجية واسببتراتيجيات  د)بالصببفحة التاليببة( والشببكل أدنبباه توزيببع المببوار  2الجــدول يعببرض  -43

لعرضبببها ببببالتوازي مبببع  2019-2017سبببب البرنبببامج. وألغبببراض المقارنبببة، ُأضبببيفت الميزانيبببة المعتمبببدة للفتبببرة حذلك بكبببالبببدعم، و 
 .2022-2021-2020ميزانية 
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دارة ببببرامج ودعبببم الببببرامج واإلاللبببى إ، يبببتم تتقسبببيم تقبببديرات ميزانيبببة البرنبببامج العبببادي 4-4للقاعبببدة الماليبببة  وفقببباً و  -44

 وفبببببي حبببببين يتعلبببببق البرنبببببامج ببببببالموارد المخصصبببببة لألهبببببداف االسبببببتراتيجية، يتعلبببببق دعبببببم الببببببرامج واإلدارة والتنظبببببيم والتنظبببببيم.
 باسترتجيات الدعم. 

 86مليبون دوالر كنبدي، تبرتبط نسببة  322.7قيمبة تبدّعم أنشبطة خطبة األعمبال ب ومن أصل مجموع المبوارد التبي -45
 في المائة. 14.1بالبرامج )"البرامج"( و "دعم البرامج" في حين تمثل "اإلدارة والتنظيم" نسبة منها في المائة 

مليببون دوالر  235.3، يشبكل مجمبل المببوارد المخصصبة لألهبداف االسببتراتيجية الخمسبة معبًا "البببرامج"تحبت بنبد و  -46
مليبون دوالر كنبدي  41.1ويشبكل "دعبم الببرامج" في المائة من إجمبالي الميزانيبة المتاحبة ألنشبطة خطبة األعمبال.  73كندي أو 

 .المائة من إجمالي الميزانية المتاحة ألنشطة خطة األعمالفي  12.7أو 

 األهداف االستراتيجية )البرنامج( –هيكل الميزانية 

لكبببل هبببدف مبببن األهبببداف االسبببتراتيجية الخمسبببة برنامجبببه المحبببدد، فيمبببا ينطببببق برنامجبببان مشبببتركان علبببى جميبببع  -47
 األهداف االستراتيجية: المكاتب اإلقليمية والخدمات المتعلقة بالبرامج. 

وظائفهببا ع بتضببطلو لبرامجهببا الببدعم قببدم ألهببداف االسببتراتيجية وتجميببع اوتببوفر المكاتببب االقليميببة السبببعة الببدعم ل  -48
دارة اإلقليميبة تتولى المكاتبب بناًء عليه، و دارية. اإل وباسبتثناء مبا يتعلبق بتكباليف المبوظفين الفنيبين مبوارد. مبا يلزمهبا مبن تبوفير وا 

 وزيببعجميببع المببوارد األخببرى لتمقابببل تخصببيص ، تببم تطبيببق نسبببة بعينببه هببدف اسببتراتيجيبصببين توخبببراء المسبباعدة الفنيببة، المخ
أدق باسببتخدام نسبببة  خصببيصنسبببة ت. وفببي مقتببرح الميزانيببة الحاليببة، يجببري تطبيببق األهببداف االسببتراتيجية الخمسببةعلببى  اتكاليفهبب

 السالمة
30% 

 سعة وكفاءة المالحة الجوية
 األمن والتسهيالت 19%

14% 

التنمية االقتصادية للنقل  
 الجوي
5% 

 حماية البيئة
5% 

الهيئات   -دعم البرامج 
 الرئاسية
8% 

 التوجيه -دعم البرامج 
5% 

 اإلدارة والتنظيم
14% 

2022 -2020ميزانية الفترة    
 حسب الهدف األستراتيجي

 واستراتيجيات الدعم 
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ويمكبن االطببالع علببى المببوارد، حسببب كبل هببدف مببن األهببداف االسببتراتيجية، وبالنسبببة الخاصببة بكببل مكتببب إقليمببي.  خصبيصالت
 .السرد الويفي بحسب الهدف االستراتيجي"في باب " 4الجدول في  ،لكل مكتب من المكاتب اإلقليمية

"دعببم البببرامج" تحبت بنببد ، ُتعببرض ميزانيبة الخببدمات المتعلقببة بببالبرامج 2019-2018-2017فبي الفتببرة الثالثيببة و  -49
القانونيببة الشببؤون و ة؛ ويببلغوالخببدمات التتعلببق هببذه الخببدمات بتكنولوجيببا المعلومببات واالتصبباالت؛ و ضببمن "اسببتراتيجيات الببدعم". 

الطباعبة والتوزيبع. و المشبتريات والسبفر؛ و خدمات المؤتمرات واألمبن وغيرهبا مبن الخبدمات اإلداريبة العامبة؛ و الخارجية؛ العالقات و 
 مباشبراً  دعمباً ببداًل مبن اعتبباره بحت، الداري ذات الطابع اإلدعم الأنشطة من قبيل على أنه ذلك ما ُيساء تفسير  ومع ذلك، غالباً 

أكثبر فبإن الخدمات المرتبطة بالبرامج ليست منفصلة عبن الببرامج ذاتهبا. علبى سببيل المثبال، و . ةالفنيدارات اإلعمل لللبرامج، أي 
يببدعمون  ( ADB)الشببؤون اإلداريببة والخببدمات دارة إل ينتطببوير األدوات/التطبيقببات التببابعفببي مجببال مببن ربببع الخبببراء االستشبباريين 

غالبيبة خببدمات الترجمبة التحريريبة والشببفوية و بشبكل مباشبر األنشبطة الرئيسببية المختلفبة للببرامج فبي إطببار األهبداف االسبتراتيجية. 
، 2022-2021-2020مبببن الفتبببرة الثالثيبببة اعتببببارًا لتجنبببب هبببذا المفهبببوم الخببباط ، و . هببباواجتماعات مخصصبببة لوثبببائق الببببرامج

ويمكبن رؤيتهبا أدنباه وفبي  ،هبذه الببرامجدعمها التي تبرامج للهدف )األهداف( االستراتيجية خصص ميزانية الخدمات المتعلقة بالبتُ 
  .ذلكلتعكس  2019-2018-2017للفترة الثالثية جميع البيانات المقارنة . وتم تعديل 2الجدول 

 

 

ويتضببمن قسببم اسببتراتيجيات الببدعم الوصببف السببردي للخببدمات المتعلقببة بببالبرامج، إال أن المببوارد مقسببمة مببا بببين  -50
األهببداف االسببتراتيجية واسببتراتيجيات الببدعم كمببا هببو مبببين فببي التخصببيص الببوارد أعبباله، باسببتثناء فيمببا يخببص خببدمات الشببؤون 

 لكامل تحت بند األهداف االستراتيجية.  القانونية والعالقات الخارجية، التي تندرج مواردها با
 أيضًا االحتياجات من الموارد، مدرجة أيضًا بحسب النتائج المتوقعة.  3الجدول ويتضمن   -51
 تبلببغمليببون دوالر كنببدي،  235.3البالغببة و  3المبينببة فببي الجببدول  وفببي إطببار ميزانيببة تنفيببذ األهببداف االسببتراتيجية -52

مليبون  54.2لد وراء الركب"، المقدمة في كبل مبن المقبر الرئيسبي والمكاتبب اإلقليميبة وللبدول، بنحبو تكلفة مبادرة "عدم ترك أي ب
 . دوالر كندي

 

 

الخدمات المرتبطة بالبرامج

2020-2022
السالمة

سعة وكفاءة

 المالحة الجوية

األمن 

والتسهيالت

النمو االقتصادي

 للنقل الجوي
المجموعحماية البيئة

      5,693              417              371      1,059            1,493  2,353المؤتمرات واألمن والخدمات العامة

         719                 53                 47         134               189      297ادارة الخدمات االدارية

   14,259           1,044              928      2,654            3,739  5,894تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

      7,557              554              492      1,407            1,982  3,124العالقات القانونية والخارجية

      4,714              347              306         878            1,236  1,947الطباعة والتوزيع

      1,488              109                 97         277               390      615خدمات الشراء والسفر

   25,387           1,859           1,652      4,725            10,4946,657خدمات اللغات

   59,818           4,382           3,892   11,134          24,72415,686مجموع - الخدمات المرتبطة بالبرامج

(بآالف الدوالرات الكندية)
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 دعم )دعم البرامج واإلدارة والتنظيم(الاستراتيجيات  -هيكل الميزانية 

"جهببات هببي عمببل اللموظببف أو وحببدة نبباتج امببن "دعببم البببرامج" بوصببفه نفقببات حيببث تكببون الفئببة المسببتهدفة ُيعبرف  -53
 هببببيعمببببل اللموظببببف أو وحببببدة نبببباتج امببببن خارجيببببة"، فببببي حببببين تعتبببببر "اإلدارة والتنظببببيم" نفقببببات حيببببث تكببببون الفئببببة المسببببتهدفة 

 "جهات داخلية".
التكبباليف المطلوبببة الببذي يتضببمن " رئاسببيةالهيئببات ال –"دعببم البببرامج وسببيظل دعببم البببرامج يتببألف مببن عنصببرين:  -54

 .اإلدارة" –و"دعم البرامج  العمومية والمجلس وهيئاتهما الفرعية لدعم اجتماعات الجمعية
الهيئببات الرئاسببية  -لببدعم البببرامج  ٪37يجببري توزيببع تكبباليف الخببدمات اللغويببة علببى غببرار المتبببع فببي السببابق،  -55
 ترد تحت بند الخدمات المتعلقة بالبرامج في إطار األهداف االستراتيجية.  ٪63و

" فبي تيناإلدارة التنفيبذيالريبادة و المبوارد الالزمبة لمكتبب األمينبة العامبة ومكتبب البرئيس تحبت وظيفبة "وتندرج جميبع  -56
والتي تم تخصيصها إلبى "دعبم  2019" باستثناء ما يتعلق بالموارد المطلوبة للجمعية العمومية لعام اإلدارة - "دعم البرامجإطار 

 الهيئات الرئاسية". –البرامج 
والشبببراكات؛ واالتصببباالت  التخطبببيط االسبببتراتيجي والتنسببيقيجيات دعببم التقيبببيم والمراجعبببة الداخليببة؛ و وتظببل اسبببترات -57

 اإلدارة".  –ضمن "دعم البرامج 
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 2الجدول 

 

المجموع202020212022لبرامج

السالمة

           6,185          2,129          2,061         1,994          16,535 - االستراتيجية والسياسات

         15,580          5,360          5,196         5,024        214,720 - سالمة الطيران والسالمة األرضية

           3,534          1,211          1,178         1,144          33,151 - التخطيط والدعم لألنشطة التنفيذية

         13,862          4,754          4,625         4,483        412,654 - اإلشراف والتدقيق

         33,383       11,359       11,158       10,866        533,092 - المكاتب اإلقليمية

         24,724          8,405          8,240         8,079        625,266- الخدمات المرتبطة بالبرامج*

%30.1         97,267       33,218       32,459       31,590        95,417المجموع الفرعي للسالمة 

سعة شبكة المالحة الجوية وكفاءتها

           6,062          2,322          2,016         1,724          14,008 - االستراتيجية والسياسات

           5,388          1,849          1,799         1,740          27,348 - االستخدام األمثل للمجال الجوي

           5,059          1,741          1,689         1,629          34,804 - تحسين خدمات المطارات وبنيتها األساسية

           3,738          1,285          1,246         1,207          43,726 -  التخطيط ودعم التنفيذ

         25,780          8,786          8,597         8,396        525,177 - المكاتب اإلقليمية

         15,686          5,414          5,222         5,050        616,231- الخدمات المرتبطة بالبرامج*

%19.1         61,712       21,396       20,569       19,746        61,294المجموع الفرعي للمالحة الجوية وكفاءتها

األمن والتسهيالت

           3,631          1,249          1,210         1,172          13,199 - االستراتيجية والسياسات

           4,527          1,551          1,510         1,466          23,505 -  سياسة أمن الطيران

           7,073          2,425          2,360         2,288          35,300 - تدقيق أمن الطيران

           3,589          1,443          1,206             940          43,449 -  دعم التنفيذ والتطوير

           1,358             600             385             373          51,284 -  التسهيالت

           1,515             519             505             491             6543 - برنامج تحديد هوية المسافر/وثيقة السفر المقروءة آليًا

         10,981          3,741          3,666         3,573          79,543 - المكاتب اإلقليمية

         11,134          3,905          3,689         3,540          89,661- الخدمات المرتبطة بالبرامج*

%13.6         43,807       15,433       14,530       13,844        36,485المجموع الفرعي لألمن والتسهيالت

التنمية االقتصادية للنقل الجوي

           2,018             695             672             652          12,110 - االستراتيجية والسياسات

           3,553          1,227          1,185         1,140          22,883 -  بيانات وتحليالت الطيران

           2,672             829             893             951          31,937 - اإلطار التنظيمي االقتصادي

           1,064             337             355             372          41,101 - المساعدة الفنية

           2,111             718             703             689          51,758 - المكاتب اإلقليمية

           3,892          1,290          1,295         1,307          63,526- الخدمات المرتبطة بالبرامج*

%4.7         15,310          5,096          5,103         5,111        13,315 المجموع الفرعي التنمية االقتصادية للنقل الجوي

حماية البيئة

           2,578             886             859             832          12,526 - االستراتيجية والسياسات

           3,453          1,558          1,048             847          21,846 -  تغير المناخ

           2,411             927             755             729          32,239- القواعد البيئية

              918             317             305             296          41,028 - المساعدة ودعم التنفيذ

           3,502          1,196          1,165         1,140          53,160 - المكاتب اإلقليمية

           4,382          1,655          1,406         1,321          63,890- الخدمات المرتبطة بالبرامج*

%5.3         17,243          6,539          5,539         5,165        14,688 المجموع الفرعي حماية البيئة

%72.9      235,339       81,682       78,201       75,457     221,199مجموع األهداف االستراتيجية

األهداف االستراتيجية

ميزانية الفترة 2020-2022  بحسب األهداف االستراتيجية  واستراتيجيات الدعم

)بآالف الدوالرات الكندية(

٪ من 

المجموع

2017-2019

المجموع

يات الميزان
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 2الجدول 
 )تكملة(
 

 
  

المجموع202020212022استراتيجيات الدعم

برنامج الدعم

الهيئات الرئاسية

%0.6           1,793             616             598             578          1,754الجمعية العمومية والمجلس 

%0.7           2,277             773             758             747          2,330المؤتمرات واألمن والخدمات العامة

%0.3              959             329             320             309             842ادارة الخدمات االدارية

%0.7           2,376             816             792             768          1,972تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

%0.4           1,225          1,225              -              -          1,156القيادة التنفيذية واإلدارة - إدارة الجمعية العمومية

%0.4           1,131             392             377             362          1,070الدعم اإلداري للجنة المالحة الجوية

%4.6         14,910          5,119          4,978         4,814        15,155خدمات اللغات

%7.6         24,671          9,270          7,823         7,578        24,279 إلمجموع الفرعي لدعم البرامج - الهيئات الرئاسية

التوجيه

%1.1           3,404          1,168          1,133         1,103          3,201القيادة التنفيذية واإلدارة - مكتب الرئيس

%1.3           4,078          1,399          1,359         1,320          3,774القيادة التنفيذية واإلدارة - مكتب األمينة العامة

%1.2           3,882          1,334          1,293         1,255          3,677التقييم والمراجعة الداخلية

%0.9           3,030          1,043          1,009             978          1,177مكتب التخطيط االستراتيجي والتنسيق والشراكات

%0.6           2,055             706             686             663          2,124االتصاالت

%5.1         16,449          5,649          5,481         5,319        13,953 المجموع الفرعي لدعم البرامج - التوجيه

%12.7         41,120       14,919       13,303       12,898        38,232المجموع الفرعي لدعم البرامج

التنظيم واإلدارة

الخدمات المؤسسية

%1.1           3,416          1,159          1,137         1,120          3,495المؤتمرات واألمن والخدمات العامة

%1.0           3,115          1,070          1,039         1,006          2,736ادارة الخدمات االدارية

%0.4           1,318             437             456             425             484األخالقيات

%4.0         13,029          4,481          4,344         4,203        11,740ادارة الميزانية والشؤون المالية

%5.7         18,248          6,261          6,088         5,899        18,251الموارد البشرية

%2.2           7,129          2,447          2,377         2,305          5,917تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

%14.3         46,255       15,856       15,442       14,957        42,621 المجموع الفرعي  للتنظيم واإلدارة 

%27.1         87,375       30,775       28,746       27,855        80,854مجموع استراتيجيات دعم التنفيذ:

103,312  302,052مجموع الميزانية:       106,946  112,457  322,715   100%

مالحظة: ُأعيد بيان ميزاني الفترة 2017-2019 لعرضها بالتوازي مع ميزانية 2022-2021-2020.

*تشمل الخدمات المتعلقة بالبرامج المؤتمرات واألمن والخدمات اإلدارية العامة؛ وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ والشؤون القانونية والعالقات الخارجية؛ وخدمات المشتريات والسفر؛ وخدمات الطباعة والتوزيع واللغات.

2017-2019

المجموع

يات ٪ من الميزان

المجموع
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 3الجدول 
 

 
  

المجموع202020212022

       28,854         9,856              9,631         9,367 تحسين مستوى سالمة الطيران1

       38,537       13,168           12,861       12,507تعزيز القدرات التنظيمية2

       20,296         7,043              6,767         6,487 زيادة قدرة المالحة الجوية3

       19,116         6,601              6,374         6,141األداء األمثل لشبطة الطيران العالمية4

       19,432         6,794              6,478         6,160خفض المخاطر المتعلقة بأمن الطيران5

6
 تحسين الكفاءة فيما يخص عمليات التخليص الواضحة على 

الحدود
2,680         2,765              3,019         8,464         

         5,561         1,841              1,854         1,866خفض العراقيل التي تعوف عمليات النقل الجوي7

         5,561         1,841              1,854         1,866 زيادة استخدام الطيران كأداة للتنمية8

         7,091         2,734              2,259         2,098 تحسين أداء الطيران على مستوى البيئة9

         6,695         2,572              2,147         1,976 خفض اآلثار البيئية على المناخ العالمي10

 جودة البيانات وتحليلها 

والتنبؤ بها
       13,944         4,836              4,645         4,463 تحسين البيانات وتحليلها والتنبؤ بها 11

عدم ترك أي بلد وراء 

الركب
       54,230       18,760           18,068       17,402 تعزيز تنمية القدرات12

 التدريب وبناء القدرات 

في مجال الطيران *
 تعزيز مهارات المهنيين في مجال الطيران13

المساعدة الفنية والتعاون 

الفني *
 االستخدام األمثل للقدرات وتنفيذ المشاريع14

 تعزيز اإلطار القانوني 

الدولي
         7,557         2,615              2,497         2,446تعزيز سيادة القامون15

75,457      78,201           81,682      235,339    

استراتيجيات 

دعم التنفيذ *
       87,375       30,775           28,746       27,855تحسين استراتيجيات دعم التنفيذ وتحسين األداء

    322,715    112,457        106,946    103,312المجموع:

ويات األساسية ممولة من أموال خارج الميزانية هذه األول

نتائج المتوقعة فترة 2020-2022 بحسب ال ميزانية ال

األهداف 

االستراتيجية
ويات الرئيسية نتائج المتوقعةاألول ال

(بآالف الدوالرات الكندية)

السالمة

سعة شبكة المالحة 

الجوية وكفاءتها

أمن الطيران 

والتسهيالت

المجموع الفرعي:

جميع األهداف 

االستراتيجية

حماية البيئة
الطيران الذي يراعي 

االعتبارات البيئية

التنمية االقتصادية 

للنقل الجوي

التحسينات المستمرة 

للسالمة

 تحديث المالحة الجوية 

على المستوى العالمي

التحسينات المستمرة 

ألمن الطيران والتسهيالت

تعزيز دور الطيران 

ألغراض التنمية 

االقتصادية
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( وجميع التكاليف المؤسسية المتكبدة في المقبر الرئيسبي مثبل 49ة في الفقرة بينالخدمات المتعلقة بالبرامج )المأما  -58
عايبة إلى هيئات األمم المتحدة، والمساهمة في أنشطة األمبم المتحبدة المشبتركة، ور المبالغ المستحقة صيانة أماكن العمل، وسداد 

إلدارة الشببؤون الوظيفيببة التابعببة  جببزًء مببن المببوارد للجهببات تشببكلومببا إلببى ذلببك، فالمببوظفين، والتببدريب، وتكنولوجيببا المعلومببات، 
النسبببة أمببا لكببل مببن األهببداف االسببتراتيجية واسببتراتيجيات الببدعم.  الميزانيببات هببذه. وبالتببالي، يببتم تخصببيص اإلداريببة والخببدمات

 :فتكون على النحو التالي، همالمئوية المطبقة، بناًء على خبرة المديرين وأفضل تقديرات
 

 دارة الشؤون اإلدارية والخدمات  النسب المئوية لتوزيع موارد إ

 الهيئة الوظيفية

األهداف 
 االستراتيجية

 استراتيجيات الدعم

الخدمات المرتبطة 
 بالبرامج

 -دعم البرامج
 الهيئات الرئاسية

 اإلدارة والتنظيم

 15% 20% 65% (D/ADBإدارة الشؤون اإلدارية والخدمات )

   100%   (ACSأمانة الجمعية العمومية والمجلس )

 50% 20% 30% (CSGخدمات المؤتمرات واألمن والخدمات العامة )

   (HRالموارد البشرية )
 

100% 

 60% 10% 30% (ICTتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )

   63% 37% (LPBخدمات اللغات )

    

 عملة الميزانية وسعر اليرف

مببن أجببل تببوفير  لتقببدير االشببتراكاتنظببام مببزدوج العملببة وهببو ، بببالعملتينيكبباو مفهببوم نظببام االشببتراكات تطبببق اإل -59
البدول األعضباء بالبدوالر اشبتراكات ، يبتم تقيبيم من ثبمو من مخاطر تقلبات أسعار الصرف. والحد حماية طويلة األجل للميزانية ال

 هي الدوالر الكندي.اولة فالمتدالعملة أما يكاو. اإلفي  استخداماً األكثر  انوهما العملت ،األمريكي وبالدوالر الكندي
وهببو إعببداد تقببديرات الميزانيببة العاديببة بالببدوالر الكنببدي، باسببتخدام سببعر صببرف الميزانيببة يجببري ، السببابقكمببا فببي  -60

 الكندي.الدوالر ٪ من الميزانية ب65حوالي أمريكي. دوالر  1.00كندي يساوي دوالر  1.00
 

 ( IPSAS )آثار اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام 
أن تتم مقارنبة  ، التي تطبقها اإليكاو في إعداد البيانات المالية،وتستوجب المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام -61

التي يتم التي ترد في البيانات المالية. ولتيسير إجراء مقارنة نزيهة للمبالغ الفعلية في الميزانية، هذه الميزانيات مع المبالغ الفعلية 
علبى أسباس  أيضباً المنظمبة عداد ميزانيات إكما هو مطلوب في المعايير المحاسبية، يتم تراكمي، احتسابها وتقديمها على أساس 

 . وهذا ما يفترض باألخص في الموازنات:تراكمي
 تكون قائمة على أساس الخدمات المقدمة والسلع التي يتم تلقيها خالل السنة المالية؛أن  (أ 
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)يجب أن تتضمن الميزانية كامل تكلفة األصول( ميزانية رأسمالية  ،عند االقتضاء ،أن تتضمن على نحو مستقل  (ب 
والبنود اإلفرادية التي  (والبرمجيات وغيرهامركبات أي حيازة المعدات وال)األصول المادية وغير المادية تغطي 

دوالر كندي نظير تحسيم العقارات  25000)دوالر كندي على التوالي أو أكثر  5 000و  3 000تبلغ قيمتها 
. وتنص 2022-2020كما هو متوقع في الفترة المستأجرة واألصول غير المادة التي يجري تطويرها داخليًا( 

 ؛2022-2020انية الرأسمالية بالنسبة للفترة على تفاصيل الميز  2ج( من المرفق  13الفقرة 
واندثار الممتلكات والمنشآت والمعدات،  اإلهالكأن تتضمن على نحو مستقل، المصروفات غير النقدية مثل   (ج 

واعتمادات اإليجار المالي واألصول غير المادية وأي أصول أخرى والتي سيتم إضعافها وخفض أسعارها، 
ا دون تكلفة، والربح والخسارة عند التصّرف بالممتلكات والمنشآت والمعدات، والبضائع التي سيتم استالمه

واألصول غير المادية )عندما تكون كبيرة(، والتزايد المتوقع في النفقات والمطلوبات من اإلجازات السنوية، 
عانات العودة الى الوطن، والتأمين الصحي بعد الخدمة.  وا 

ماليببة المد ققببة بيببان المقارنببة بببين حسببابات الميزانيببة والحسببابات الفعليببة، الببذي يجببري اإليكبباو فببي بياناتهببا التببدرج و  -62
مقارنببة بببين المخصصببات المعتمببدة وبببين المبببالغ الفعليببة فببي الصببندوق العببام للبرنببامج العببادي. ويمكببن االطببالع فببي ورقببة عمببل 

شببرح الفروقببات الماديبببة بببين االعتمببادات األصبببلية المجلببس عببن البيانببات الماليبببة السببنوية علببى معلومبببات إضببافية بهببذا الشبببأن ت
 والنهائية وبين المبالغ الفعلية.

 (ASHI) التأمين اليحي بعد انتهاء الخدمة
. السببداد أواًل بببأولتفببي االيكبباو بالتزاماتهببا فيمببا يتعلببق بتمويببل التببأمين الصببحي للمببوظفين المتقاعببدين علببى أسبباس  -63
يكببباو فبببي للوفببباء بهبببذا االلتبببزام المبببالي طويبببل األجبببل، فبببإن التزامبببات اإل مليبببون دوالر كنبببدي حاليببباً  1.5ببببالرغم مبببن تخصبببيص و 

 هبببا تجببباهاألمبببم المتحبببدة مسببألة تمويبببل التزاماتهيئببات تواجبببه معظبببم و مليبببون دوالر كنببدي.  133.6ال تببزال تبلبببغ  31/12/2018
وفيمببا يتعلببق بإمكانيببة  التمويببل هببذه.مشببكلة المببوظفين بعببد انتهبباء الخدمببة، وقببد أوصببى المراجعببون الخببارجيون لاليكبباو بمعالجببة 

تمويبل هبذه االلتزامبات، فبإن األمانبة العامببة ستواصبل متابعبة التطبورات الجاريبة فبي هببذا الشبأن فبي إطبار منظومبة األمبم المتحببدة 
 لس.بذلك الى المج وسترفع تقريراً 
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()ُتركت هذه الصفحة فارغة عمداً   
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 سرد البرامج  
 حسب 

 األهداف االستراتيجية 
 

 

 

 السالمة
 

 سعة المالحة الجوية وكفاءتها
 

 أمن الطيران والتسهيالت
 

 التنمية االقتصادية للنقل الجو
 

 حماية البيئة
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 4الجدول 

 

السالمة

2020     20,725 1,683     1,897     1,700      1,091      1,381      1,277      1,835      31,590        

2021     21,301 1,744     1,971     1,722      1,194      1,364      1,292      1,871      32,459        

2022     21,859 1,764     2,006     1,808      1,207      1,358      1,309      1,906      33,218        

Total:    63,885 5,191     5,875     5,231      3,492      4,103      3,878      5,613      97,267        

سعة شبكة المالحة الجوية وكفاءتها

2020     11,350 1,589     860         1,439      634          1,179      1,475      1,219      19,746        

2021     11,972 1,647     892         1,455      716          1,157      1,494      1,237      20,569        

2022     12,610 1,668     910         1,533      725          1,177      1,512      1,262      21,396        

Total:    35,932 4,905     2,662     4,427      2,075      3,513      4,480      3,718      61,712        

أمن الطيران والتسهيالت

2020     10,270 553         662         331          299          598          471          659          13,844        

2021     10,864 573         685         328          330          604          475          670          14,530        

2022     11,692 579         698         355          334          614          481          681          15,433        

Total:    32,826 1,705     2,045     1,015      962          1,816      1,427      2,011      43,807        

التنمية االقتصادية للنقل الجوي

2020       4,422 45           127         120          40            34            85            238          5,111          

2021       4,400 47           131         122          48            30            83            242          5,103          

2022       4,378 47           133         128          49            31            84            246          5,096          

Total:    13,199 139         392         370          137          95            252          726          15,310        

حماية البيئة

2020       4,025 67           183         333          117          152          122          165          5,165          

2021       4,374 70           190         338          130          150          122          167          5,539          

2022       5,343 71           194         354          131          153          124          170          6,539          

Total:    13,742 208         567         1,024      378          455          368          501          17,244        

المجموع

202050,792   3,938     3,730     3,924      2,182      3,344      3,431      4,117      75,457        

202152,910   4,081     3,870     3,964      2,417      3,306      3,466      4,187      78,201        

202255,882   4,129     3,941     4,179      2,446      3,333      3,509      4,265      81,683        
     235,339    12,569    10,406      9,982      7,044    12,067   11,540   12,147 159,584المجموع

الميزانية العادية - االحتياجات من الموارد

الهدف 

االستراتيجي
Totalالسنة

ميزانية الفترة 2020-2022 بحسب الهدف االستراتيجي والمكتب اإلقليمي

آسيا 

والمحيط 

الهادئ

أفريقيا 

الشرقية 

والجنوبية

ا  أوروب

وشمال 

األطلنطي

الشرق 

األوسط

أمريكا 

الشمالية 

والوسطى 

بي والكاري

أمريكا

 الجنوبية

أفريقيا

الغربية

والوسطى

المقر 

الرئيسي

إجمالي التكلفة بآالف الدوالرات الكندية
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 السالمة
 تحسين سالمة الطيران المدني على الصعيد العالمي الوصف

 
 استباقي بشكل العمل يجب المقبلة، سنة 15 خالل الـ المتوقعة الجوية الحركة حجم مضاعفة ضوء في األساس المنطقي

في سع شبكة  الكبير التوسع إدارة يضمن بما بالسالمة المتعلقة والناشئة الحالية المخاطر معالجة على
. األساسية البنى مستوى وعلى التنظيمية االستراتيجية التحسينات إدخال خالل من بعناية ودعمها الطيران
 مجال في أولوياتها ومعالجة وتحديث ترتيب على منصب ا واألقاليم الدول تركيز  يبقى أن البد   عليه، وبناء

 .لديها الجوي النقل قطاع نطاق توسيع على التشجيع مواصلة مع السالمة
 تخطيط من البد باستمرار، المنسقة العالمية الجوية المالحة لتحديث السالمة تحسين مواكبة ولضمان
 اآلمن النمو أيضا ييس ر أن ذلك شأن ومن. والوطني واإلقليمي العالمي المستوى على الطيران سالمة

 وتتطلبها العالم عبر واالقتصادات المجتمعات تحقيقها تتوقع التي البيئية والريادة الكفاءة ويعزز والمستدام،
 .الطيران وقطاع الحكومية الطيران وكاالت
 المخاطر مستوى من الحد في تسهم أن االستراتيجي الهدف بهذا المتعلقة النتائج تحقيق شأن ومن

 الصعيد على المدني الطيران منظومة واستدامة كفاءة وتعزيز العالمي المستوى على بالسالمة المتعلقة
 .العالمي

 
 األساسية األولوية

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

 الركب وراء

تحسين سالمة الطيران: تعزيز قدرات الدول على إدارة المخاطر المرتبطة بأنشطة الطيران بحيث تبلغ  :1 النتيجة المنشودة رقم
 من األداء في مجال السالمة مقبوالا  ىمستو 

 سوى تحقق لم التي الدول سيما ال بمهامها، على االضطالع الدول قدرات تعزيز: التنظيمية القدرات تعزيز :2 النتيجة المنشودة رقم
 العالمية للقواعد الفعال التنفيذ من منخفضة مستويات

تحسين مستوى البيانات والتحليالت والتنبؤات: تعزيز قدرة الدول على استخدام وتحليل وتبادل البيانات  :11النتيجة المنشودة رقم 
األداء التشغيلي وقياس الجوانب المختلفة لتنمية المتعلقة بالطيران من أجل اتخاذ قرارات مدروسة وتحسين 

 الطيران المدني، والتنبؤ بها قدر اإلمكان

التي لها أوضاع  والبلدان النامية البلدان خاص بوجه الدول قدرات تعزيز: القدرات تنمية عملية تعزيز :12النتيجة المنشودة رقم 
 الربط ُسبل وتحسين العالمية والسياسات القواعد تنفيذ أجل منخاصة )عدم ترك أي بلد وراء الركب( 

 الجوي

 معدل الحوادث القاتلة ومجموع عدد الوفيات سنويا   ● مؤشرات األداء الرئيسية:
   من التنفيذ الفعال 60كما تم تحديده من قبل الخطة العالمية للسالمة الجوية )أن تتعدى جميع الدول ٪

 (2019-2016الخطة العالمية للسالمة الجوية  –عند التاريخ المستهدف 
 معدالت التنفيذ الفعال لنظم مراقبة سالمة وأمن الطيران؛ وفقاا لتقييم البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة 

  السالمة الجوية
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تخصصية

)IP( 

خدمات 

عامة 
)GS(

استشاريون

/مصادر خارجية
أخرىاجتماعاتسفر

1- االستراتيجية والسياسة العامة

20206.505.001,831           123               30             -             11              164         1,994          

20216.505.001,894           126               30             -             11              168         2,061          

20226.505.001,957           129               31             -             12              172         2,129          

          6,185المجموع

2- سالمة الطيران والسالمة األرضية

202018.5010.004,943           67                 15             -             -            81           5,024          

202118.5010.005,113           68                 15             -             -            83           5,196          

202218.5010.005,274           70                 16             -             -            86           5,360          

       15,580المجموع

3- التخطيط والدعم لألنشطة التنفيذية

20203.500.00814               67                 264           -             -            331         1,144          

20213.500.00840               68                 271           -             -            339         1,178          

20223.500.00864               70                 277           -             -            347         1,211          

          3,534المجموع

4- اإلشراف والتدقيق

202012.008.003,339           67                 970           4                 103           1,144      4,483          

202112.008.003,453           68                 994           4                 106           1,172      4,625          

202212.008.003,553           70                 1,018        4                 109           1,201      4,754          

       13,862المجموع
5- المكاتب اإلقليمية

202043.2131.479,199           39                 458           212            958           1,667      10,866       

202143.2131.479,615           40                 469           217            817           1,543      11,158       

202243.2131.479,753           41                 476           220            869           1,606      11,359       

Total:33,383       
6- الخدمات المرتبطة بالبرامج

202017.5718.015,350           869               21             37               1,803        2,729      8,079          

202117.4217.715,483           878               21             22               1,835        2,757      8,240          

202217.0717.295,530           877               22             37               1,939        2,875      8,405          

       24,724المجموع

إجمالي جميع البرامج

2020101.2872.4825,475         1,231            1,757        252            2,875        6,116      31,590       

2021101.1372.1826,397         1,249            1,801        243            2,769        6,062      32,459       

2022100.7871.7626,932         1,257            1,840        262            2,928        6,286      33,218       

إجمالي السنوات الثالث       97,267   18,464        8,572            758        5,398            3,736         78,804

الميزانية العادية - االحتياجات من الموارد

السالمة

السنةالبرنامج

موارد غير الوظائفموارد الوظائف

إجمالي التكلفة 

بآالف 

الدوالرات 

الكندية

سنوات عمل

إجمالي التكلفة 

بآالف الدوالرات 

الكندية

إجمالي التكلفة بآالف الدوالرات الكندية
موارد غير 

الوظائف 

بآالف 

الدوالرات 

الكندية
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 : االستراتيجية والسياسة العامة1البرنامج 

رقم النتيجة 
 الغاية الناتج النشاط الرئيسي الرقم المتوقعة

1 SAF.1.1 
 

وضع الخطة العالمية للسالمة الجوية 
 واإلشراف على تنفيذها وتحديثها

، (GASP)تنقيح الخطة العالمية للسالمة الجوية 

 المستويات اإلقليمية والوطنيةوتنفيذها على 

إقرار الخطة العالمية 
 (2022للسالمة الجوية )

الجمعية من جانب 
 العمومية

1 SAF.1.2 
 

االستجابة لألزمات قيادة وتنسيق 
التي تقع في المجالي الجوي والطوارئ 

والحاالت األخرى التي تتطلب تقديم 
 مساعدة عاجلة للدول

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

 خطط للطوارئ

 االستجابة المبدئية
ساعة في  24في غضون 

 ٪ من الحاالت60
 

11 SAF.1.3 
 

مراجعة مستويات السالمة واالستجابة 
 للمسائل األكثر إلحاحاا 

ة والمسائل السالمة مستويات استعراض  الملح 
 السالمة عن السنوي التقرير في المنشورة

نشر التقرير في الربع 
 كل عاممن الثاني 

 11و 2و 1
 12و

SAF.1.4 
 

ولجنة  والمجلس العمومية الجمعية دعم
 المجلس ولجانالمالحة الجوية 

 الخبراء ومجموعات

 دور وتولي الرئاسية؛ للهيئات المطلوبة الوثائق
 على والتعديالت الرئاسية؛ الهيئات أمانة

جراءات المالحق  الجوية المالحة خدمات وا 

 عمل ورقة 60 إصدار
 من٪ 54 سنوياا؛

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

11 SAF.1.6 
 

تبادل المعلومات الخاصة بالسالمة مع 
 مختلفةالدول ومع منظمات دولية 
 للتمك ن من تقييم المخاطر

زيادة في عدد الدول التي  البيانات والمعلومات الخاصة بالسالمة
 تتبادل المعلومات

1 SAF.1.7 
 

إعداد وتنفيذ نهج استباقي قائم على 
تقييم المخاطر إلدارة السالمة على 

 الصعيد العالمي

 الدول؛ السالمة في عن الموجزة التقارير
 مستوى لتحليل تيسيراا  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

 السالمة عن تقريراا  192
تطبيقات  10في الدول؛ 

 الدول من٪ 90 ؛جديدة
 بحلول باألدوات المرتبطة

 نشر ؛2022 عام
 الوقت  في البيانات
 أو سنوية) المناسب
 نوعية حسب فصلية
تاحة( الوثائق  من٪ 50 وا 
 المتوافرة البيانات

 SAF.1.8 2و 1
 

وضع اإليكاو وتنفيذها سياسات وأحكام 
لتقليل المخاطر التي تهدد أمن 

 اإللكترونيةالمعلومات 

  عالمية قواعد وسياسات

12 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

دعم إعداد تقرير ُيقدم 
 سنوياا إلى المجلس
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 سالمة الطيران والسالمة األرضية :2 البرنامج

رقم النتيجة 
 الغاية الناتج النشاط الرئيسي الرقم المتوقعة

 SAF.2.1 2و 1
 

إجراءات  إزاءالنهج التنظيمي  تنسيق
جهات التشغيل واالعتراف الموافقة على 

 (ANWP: ROI-02)بها 

 قواعد عالمية
 مواد إرشادية/ حلقات عمل

 سياسات/إرشادات 

 برامج عمل/بطاقات مهام 3

 SAF.2.2 2و 1

 
تحسين مستوى األداء في مجال السالمة 

داخل المطارات وفي محيطها 
(ANWP:ROI-04) 

 قواعد عالمية
 مواد إرشادية/ حلقات عمل

 سياسات/إرشادات

 برنامج عمل/بطاقة مهام 9

 SAF.2.3 2و 1

 
استيعاب الطائرات الموجهة عن تيسير 
  غير المعزولالمجال الجوي  بعد في

(ANWP:ROI-07) 

 قواعد عالمية
 مواد إرشادية/ حلقات عمل

 سياسات/إرشادات

 برامج عمل/بطاقات مهام 5

 SAF.2.4 2و 1

 
تحسين مستوى األداء في مجال السالمة 

 (ANWP:ROI-10)أثناء رحالت الطيران 
 قواعد عالمية

 مواد إرشادية/ حلقات عمل
 سياسات/إرشادات

 برنامج عمل/بطاقة مهام 7

 SAF.2.5 2و 1

 
 البشرياألداء 

(ANWP:ENB-HF) 

 قواعد عالمية
 مواد إرشادية/ حلقات عمل

 سياسات/إرشادات

 برنامج عمل/بطاقة مهام 1

 SAF.2.6 2و 1

 
 قواعد عالمية (ANWP:ENB-SM)إدارة السالمة 

 مواد إرشادية/ حلقات عمل
 سياسات/إرشادات

 مهامبرامج عمل/بطاقات  3

 SAF.2.7 2و 1
 

 :ANWP)التحقيق في الحوادث 

ENB-AIG) 
 قواعد عالمية

 مواد إرشادية/ حلقات عمل
 سياسات/إرشادات

 برامج عمل/بطاقات مهام 5

 SAF.2.8 11و 2و 1
 

 قواعد عالمية سالمة البضائع
 مواد إرشادية/ حلقات عمل

 سياسات/إرشادات

 عمل/بطاقات مهامبرامج  2

 SAF.2.10 2و 1
 

 قواعد عالمية طب الطيران 
 مواد إرشادية/ حلقات عمل

 سياسات/إرشادات

الترتيبات التعاونية لمنع تنفيذ 
انتشار األمراض السارية من 

خالل السفر الجوي 
(CAPSCA) 
 برنامج عمل1 
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 يةالتنفيذلألنشطة التخطيط والدعم  :3 البرنامج

رقم النتيجة 
 الغاية الناتج النشاط الرئيسي الرقم المتوقعة

دعم المكاتب اإلقليمية لإليكاو في تقديم  SAF.3.1 12و 2
 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
الفئة  لموظفي الموجه المتكرر التدريب

 اإلقليمية المكاتب في التخصصية

؛ 2022بحلول عام  24
 موظف 24 تدريب
 عام بحلول إقليمي
2022 

2 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 وبرامج التنمية
 الطائرات صالحية واستمرار التشغيلية
 والمنظمات ،COSCAPs للطيران
 ،ROOs الجوية السالمة لمراقبة اإلقليمية
 ومجموعات وبرامج AFI وخطة

 .أخرى إقليمية ومشروعات

 في األنشطة إلى المقدم المباشر الدعم
 البرامج اإلقليمية؛ المبادرات إطار

 الخطط مع المنسقة اإلقليمية والمشاريع
 العالمية

 2022بحلول  40

تعزيز قدرات مراقبة السالمة من خالل  SAF.3.3 12و 11و 2و 1
منح الدول مجموعة من الحلول التي 
تركز على نشاط يهدف إلى تمييز 

اإلقليمية لمراقبة السالمة  اتالمنظم
 ءةالتي تمتاز بالكفا الجوية

النظام العالمي لمراقبة السالمة دليل 
النظام ، وحلقات عمل عن ةيالجو 

، ةيالعالمي لمراقبة السالمة الجو 
النظام العالمي واجتماعات ألمانة 
)رهناا بقرار من  ةيلمراقبة السالمة الجو 
 الجمعية العمومية(

نشر الدليل في الربع 
، 2020من  األول

حلقتا عمل في السنة، 
جتماعات تقارير ال
النظام العالمي ألمانة 

 ةيلمراقبة السالمة الجو 

12 SAF.3.4  تنسيق شؤون شراكة اإليكاو من أجل
المساعدة على تنفيذ إجراءات سالمة 

دارة صندوق اإليكاو   ASIAPالطيران  وا 
 SAFEللسالمة 

تعزيز المستوى وزيادة عدد الشركاء في 
؛  وتطوير  ASIAPالتعاون مع شركاء 

وتقييم المشاريع الممولة من صندوق 
 SAFEاإليكاو للسالمة 

شركاء جدد بحلول  3
2022 

2 SAF.3.5  دعم التطوير الفني لمشروعات اإليكاو
 للتعاون الفني وتنفيذها

 2019بحلول عام  12 دعم مشروعات التعاون الفني

12 SAF.3.6  تنسيق برنامج الجيل القادم من المهنيين
 (NGAP)العاملين في مجال الطيران 

 وتعزيزه

اتفاق بشأن االستراتيجيات الخاصة 
بمعالجة أولويات برنامج الجيل القادم 
من المهنيين العاملين في مجال 

 ؛ (NGAP)الطيران 
برنامج وتنفيذ االستراتيجية العامة ل

الجيل القادم من المهنيين العاملين في 
، بما في ذلك  (NGAP)مجال الطيران 

 عقد اجتماعات قمة سنوية

تحديث االستراتيجية 
 سنوياا 
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12 SAF.3.7  تنسيق عمل برنامج اإليكاو لسالمة
 المدارج

تقييم التقدم المحرز لبرنامج اإليكاو 
لسالمة المدارج واتفاق بشأن الخطوات 

 المقبلة

إجراء تقييمات سنوية 
 2022بحلول 

12 SAF.3.8  تنسيق عملية إعداد وتحديث مجموعة
 أدوات التنفيذ الخاصة بالسالمة

تقييم سنوي للتحسينات  تحسينات على الُنُظم
 على الُنُظم

 12و 2

 
SAF.3.9  تنسيق ومتابعة عمل مجلس استعراض

 ((MARBالرصد والمساعدة 
 ينبغي التي اإلجراءات بشأن اتفاق

 المتعلقة الشواغل لمعالجة اتخاذها
مجلس  يستعرضها التي بالسالمة

استعراض الرصد والمساعدة 
(MARB)مجلس استعراض  تقرير ؛

  الرصد والمساعدة

دعم إعداد التقرير 
السنوي لمجلس 

استعراض الرصد 
 (MARBوالمساعدة )
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 اإلشراف والتدقيق :4 البرنامج

رقم النتيجة 
 الغاية الناتج النشاط الرئيسي الرقم المتوقعة

2 SAF.4.1  رصد تنفيذ الدول األعضاء للبرنامج
العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية من 

 (CMA)خالل نهج الرصد المستمر 

تقييم خطط العمل التصحيحية عند إحراز 
 ٪ 75نسبة تقد م تتعدى 

 التقييمات األولية لبرامج السالمة الوطنية

٪ من الخطط 90
الخاضعة للتقييم )دون 
تمويل إضافي يجب أن 

 تبلغ تقييمات 
خطط العمل التصحيحية 

30)% 
تعتمد التقييمات األولية 
لبرامج السالمة الوطنية  
على توافر الموارد من 

 خارج الميزانية
2 SAF.4.2  إدارة عمليات التدقيق في البرنامج العالمي

( USOAP)لتدقيق مراقبة السالمة الجوية 
لتحديد مستوى تنفيذ الدول الفعلي للقواعد 

وللعناصر الحاسمة في  الدوليةوالتوصيات 
 على السالمة  التدقيقنظام 

عمليات التدقيق في إطار البرنامج 
العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية 

 يق نهج الرصد المستمرعن طر 
(USQOP CMA) 

 كل عام 10

 ( ICVM)إدارة بعثات التحقق المنسقة  SAF.4.3 12و 1
التابعة لإليكاو وتنفيذ أنشطة تحقق ميدانية 

 للتأك د من التقدم الذي تحرزه الدول

 4بعثة كل عام ) 15 يكاوالتحقق المنسقة التابعة لإل اتبعث
 منها على نطاق أضيق(

2 SAF.4.4  لإليكاوإدارة أنشطة تحقق منسقة خارجية 
 للتأك د من التقدم الذي تحرزه الدول 

 نشاطاا كل عام 15  خارجيةتنفيذ أنشطة تحقق 

12 SAF.4.5  بالشواغل البارزة إدارة األنشطة ذات الصلة
 (SSCs) السالمةفي مجال 

تقييم اإلجراءات التصحيحية ذات الصلة 
السالمة في بالشواغل البارزة في مجال 
 حالة اإلبالغ عن إحراز تقدم

100٪ 

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

 وحلقات عمل

 ندوتان كل عام /حلقات عملندوات

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

 ISOالمنظمة الدولية لتوحيد المقاييسشهادة 

لضمان االلتزام بمبادئ البرنامج،  9001
ومن خالل تطبيق قواعد ثابتة وموضوعية 
 ومنهجية لتنفيذ أنشطة نهج الرصد المستمر

 ؛ISO 9001الحفاظ على شهادة 
حراز نسبة مرضية في استبيانات الدول و  ا 

التي تتضمن مردود أنشطة نهج الرصد 
 المستمر

 الحفاظ على شهادة
ISO 9001  وتحقيق نسبة
 ٪85رضا تبلغ 

2 SAF.4.8  إدارة تطوير منهجية وعمليات وأدوات
البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة 

 الجوية وفقاا لنهج الرصد المستمر
(USOAP CMA ) 

توصيات ومالحظات مجموعة تنفيذ 
الخبراء المعنية باالستعراض الهيكلي 

لنهج الرصد المستمر للبرنامج العالمي 
لتدقيق مراقبة السالمة الجوية 

(GEUSR )نشاء م ؛ جموعة دراسة وا 
لتعزيز تطو ر البرنامج العالمي لتدقيق 

مراقبة السالمة الجوية وفقاا لنهج الرصد 
 ( USOAP CMA)المستمر 

اإلبالغ عن حالة التنفيذ 
في التقرير السنوي 

لبرنامج العالمي لتدقيق ل
مراقبة السالمة الجوية 

يعتمد اإلنجاز على )
توافر موارد إضافية من 

 (خارج الميزانية
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  المكاتب اإلقليمية  :5 البرنامج

 آسيا والمحيط الهادئ 

رقم النتيجة 
 المتوقعة

المكتب 
 اإلقليمي

 الغاية الناتج النشاط الرئيسي

 .SAF 2و 1
APAC5.1 

تنفيذ السياسات  فيمساعدة الدول 
واألحكام من أجل معالجة المسائل 

 في مجال السالمة  الحاسمة

التنفيذ الفعال اإلقليمي مستوى تحسين 
السالمة وبرامج المتعلقة بسياسة لل

نشاء فريق خبراء السالمة الوطني ة، وا 
تقديم معني بخدمات البحث واإلنقاذ، و 

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

بلوغ نسبة التنفيذ الفع ال 
٪ بحلول 70اإلقليمي 
برامج ٪ من 90، و2020

ة من جانب السالمة الوطني
نشاء فريق  جميع الدول، وا 

خبراء معني بخدمات البحث 
واإلنقاذ إلقليم آسيا والمحيط 

من الدول ٪ 90الهادئ، 
لديها تنظيم محدد وفعال 
وجاهز للعمل في مجال 

ضمن خطة البحث واإلنقاذ 
خدمات البحث واإلنقاذ في 
إقليم آسيا والمحيط الهادئ 

 ؛2020بحلول نهاية عام 
وعقد حلقة عمل إقليمية 
بشأن ومشتركة بين األقاليم 

  2021بحلول عام تنسيق 

 .SAF 12و 2و 1
APAC5.2 

 قياسه بحسبالتقدم و  تطوير مستوى
األولويات اإلقليمية في مجال السالمة 

من خالل الخطط اإلقليمية والمجموعات 
 (RASGs)اإلقليمية للسالمة الجوية 

في تحديد حاالت التأخير المبادرة إلى 
أولويات السالمة المتفق عليها من  تنفيذ

خالل المجموعة اإلقليمية للسالمة 
 الجوية

 

في  األداء رصد مواصلة
 مجال السالمة؛ التقارير

 وتنفيذ السالمة؛ عن السنوية
 الردود) اإلجراءات من٪ 90
 المجموعة قرارات على

( الجوية للسالمة اإلقليمية
  سنوياا؛ تنفيذها يتعين التي
 

2و 1  
SAF. 

APAC5.3 
تنفيذ السياسات  فيمساعدة الدول 

من أجل تحسين أداء السالمة  واألحكام
  (ANWP :ROI-10)أثناء الطيران

وتحسين أداء السالمة في المطارات 
 (ANWP:ROI-04)  وبالقرب منها

تيسير دخول الطائرات الموجهة عن و 
بعد إلى المجال الجوي غير المخصص 

(ANWP :ROI-07) 

تقديم المساعدة للدول من خالل عقد 
حلقات عمل/حلقات دراسية استناداا إلى 

القواعد والتوصيات الدولية لإليكاو 
ومساعدة وموادها اإلرشادية المتاحة، 

 الدول على تشكيل أفرقة لسالمة المدارج
تدريب الدول ؛ وبرامج سالمة المدارج

 على تنفيذ متطلبات اعتماد المطارات

مل؛ ونجاح إجراء حلقتي ع
من الخبراء الحكوميين  30

حلقات  في في المشاركة
٪ من 100العمل، اعتماد 

المطارات الدولية بحلول 
2022 
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12و 2و 1  
SAF. 

APAC5.4 
رصد الدول األعضاء من خالل نهج 
الرصد المستمر  في إطار البرنامج 

العالمي لتدقيق مراقبة الطيران ومساعدة 
الدول في إعداد خطط عمل مكي فة مع 

 االحتياجات للتصدي للمخاطر. 

تقييم خطط اإلجراءات التصحيحية 
 بالتنسيق مع فرع الرصد

والمراقبة/ إدارة المالحة الجوية عند 
 نسبة الشروط المسبقة )تحقيق استيفاء
. المشاركة في ٪(75 نسبة تتجاوز تقدم

 بعثات التحقق المنس قة التابعة لإليكاو. 

من خطط  ٪95تقييم 
اإلجراءات التصحيحية لدى 

دولة في  30الدول؛ تجاوز 
إقليم آسيا والمحيط الهادئ 

المعدل العالمي للتنفيذ الفعال 
  ٪60البالغ 

12و 2و 1  
SAF. 

APAC5.5 
دعم االستجابة السريعة والمنسقة 

لألزمات والطوارئ والحاالت األخرى 
التي تتطل ب تقديم مساعدة عاجلة للدول 
ودعم الجهود المبذولة لتحقيق أهداف 
حملة عدم ترك أي بلد وراء الركب في 

 إطار الهدف المتعلق بالسالمة.

االستجابة لألزمات في الوقت المناسب؛ 
قد مة للدول؛ وتنسيق المساعدة الم

وخطط الطوارئ؛ وتقييم خطط 
اإلجراءات التصحيحية لمعالجة الشواغل 

 البارزة في مجال السالمة

االستجابة بصورة أولية لنسبة 
من األزمات في  99٪

ساعة؛ والنجاح  25غضون 
في حل المسألة المطروحة 

 من الوقت(٪ 90)

 إقليم أفريقيا الشرقية والجنوبية

رقم النتيجة 
 المتوقعة

المكتب 
 اإلقليمي

 الغاية الناتج النشاط الرئيسي

2و 1  
SAF. 

ESAF5.1 
مساعدة الدول في تنفيذ سياسات وأحكام 

لمعالجة القضايا الحاسمة المتعلقة 
جازة  بالسالمة من إدارة السالمة وا 

 العاملين، ومجاالت أخرى

الدول التي تلقت مساعدة في توقيع 
خدمات  خطابات اتفاق بارزة في مجال

ممارسات تنظيم البحث واإلنقاذ؛ و 
إقليمية متعددة األطراف والوكاالت 
والدول الختبار ُنظم البحث واإلنقاذ 
المعمول بها والتي تشمل أكبر عدد 
من  ممكن من وحدات البحث واإلنقاذ

أقاليم أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ 
 ؛والشرق األوسط

في المائة من الدول  100إبرام 
التفاقــــــات فــــــي مجــــــال البحــــــث 

ـــاذ بحلـــول نهايـــة  ؛ 2020واإلنق
تنظيم ما ال يقل عن ممارسـتين 

شــــتركتين فــــي مجــــال البحــــث م
واإلنقــــــــاذ تشــــــــارك فيهمــــــــا دول 
ــــــــــة   أفريقيــــــــــا الشــــــــــرقية والجنوبي
وممارســــة واحــــدة تشــــارك فيهــــا 

إقلـــــــــــــيم محيطـــــــــــــي دول مــــــــــــن 
بالتنسيق مع  لمعلومات الطيران

ــيم آســيا والمحــيط الهــادئإ أو  قل
قلـــــيم الشـــــرق األوســـــط بحلـــــول أ

2022 
 

12و 2و 1  
SAF. 

ESAF5.2 
 بحسب وقياسه التقدم مستوى تحسين

 السالمة مجال في اإلقليمية األولويات
 والمجموعات اإلقليمية الخطط خالل من

 (RASGs) الجوية للسالمة اإلقليمية

تنفيذ أهداف أبوجا  فيمساعدة الدول 
وخدمات لسالمة المنقحة المتعلقة با
من خالل برنامج عمل المالحة الجوية 

الخطة التنفيذية اإلقليمية الشاملة 
للسالمة الجوية في أفريقيا وأنشطة 
 –المجموعة اإلقليمية للسالمة الجوية 

 أفريقيا

٪ من 90تنفيذ الدول لنسبة 
لسالمة بحلول لأهداف أبوجا 

٪ 100؛ وتنفيذ 2022ديسمبر 
من اإلجراءات )الردود على 

رات المجموعة اإلقليمية قرا
للسالمة الجوية( التي يتعين 

 تنفيذها سنوياا 
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2و 1  
SAF. 

ESAF5.3 
تنفيذ السياسات  فيمساعدة الدول 

واألحكام من أجل تحسين أداء السالمة 
 (ANWP :ROI-10)أثناء الطيران 

وتحسين أداء السالمة في المطارات 
وتيسير  (ANWP:ROI-04) وبالقرب منها 

الطائرات الموجهة عن بعد إلى  دخول
 المجال الجوي غير المخصص

(ANWP :ROI-07) 

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

أداء السالمة أثناء الطيران؛ ومساعدة 
العمل على خفض معدل الدول على 

مرات حدوث تقارب بين طائرات 
ضعة تدريجياا في المجاالت الجوية الخا

٪ من 50لسيطرتها بنسبة ال تقل عن 
، من أجل 2017خط األساس لسنة 

الوصول إلى نسبة صفر من مرات 
التقارب بين الطائرات واإلبقاء على 

ذلك المعدل عن طريق خفض 
األخطاء المرتبطة بذلك؛ وتقديم 

 المساعدة للدول 
تشكيل أفرقة لسالمة المدارج؛ ل

إعداد إطار  فيومساعدة الدول 
جراءات تنظيمية من خالل تنظي مي وا 

عقد حلقات عمل/حلقات دراسية بشأن 
 الطائرات الموجهة عن بعد

 
 

حلقات عمل بنجاح  3إجراء 
 سنوياا، 

وجود أفرقة للسالمة التشغيلية 
٪ من 100للمدارج في 

بحلول  المطارات الدولية
٪ من 50وخفض ؛ 2022

األخطاء في التنسيق فيما بين 
وحدات خدمة الحركة الجوية 
سنوياا، تحسين تنظيم المجال 
جراءات لجنة النقل  الجوي وا 

في المائة  50الجوي بنسبة 
دول بصياغة  10سنوياا، قيام 
جراءات ومواد وتمرير لوائح  وا 

بشأن عمليات نظم رشادية إ
الطائرات الموجهة عن بعد 

 والدرونز
 
 

12و 2و 1  
SAF. 

ESAF5.4 
رصد الدول األعضاء من خالل نهج 
الرصد المستمر  في إطار البرنامج 

العالمي لتدقيق مراقبة الطيران ومساعدة 
الدول على إعداد خطط عمل مكي فة مع 

 االحتياجات للتصدي للمخاطر 

تقييم خطط اإلجراءات التصحيحية 
بالتنسيق مع فرع الرصد والمراقبة/ 

المالحة الجوية عند استيفاء إدارة 
تقدم  نسبة الشروط المسبقة )تحقيق

 ٪(75نسبة تتجاوز 

٪ من خطط 15تقييم 
موضع  اإلجراءات التصحيحية

وتحسين معدل التنفيذ  التقييم،
 الفعال على مستوى اإلقليم

12و 2و 1  
SAF. 

ESAF5.5 
 والمنسقة السريعة االستجابة دعم

 التي األخرى والحاالت والطوارئ لألزمات
 ودعم للدول عاجلة مساعدة تقديم تتطل ب
 حملة أهداف لتحقيق المبذولة الجهود
 إطار في الركب وراء بلد أي ترك عدم

 بالسالمة المتعلق الهدف

االستجابة لألزمات في الوقت 
المناسب؛ وتنسيق المساعدة المقد مة 

لدول؛ وخطط الطوارئ؛ وتقييم خطط ل
لمعالجة اإلجراءات التصحيحية 

 الشواغل البارزة في مجال السالمة

االستجابة بصورة أولية لنسبة 
٪ من األزمات في غضون 99
ساعة؛ والنجاح في حل  24

٪ من 90)المطروحة المسألة 
 الوقت(
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 إقليم أوروبا وشمال األطلنطي

 
رقم النتيجة 

 المتوقعة
 الغاية الناتج النشاط الرئيسي المكتب اإلقليمي

 .SAF 2و 1
EURNAT5.1 

مساعدة الدول في تنفيذ السياسات 
واألحكام من أجل معالجة المسائل 

 السالمة إدارة الحاسمة في مجال 

زيــادة مســتوى تنفيــذ السياســات فــي مجــال 
 السالمة ونظم إدارة السالمة؛

التنفيــذ الفعــال فــي مجــال مســتوى تحســين 
 ؛ خدمات البحث واإلنقاذ

في مجال تحسين التنفيذ الفعال اإلقليمي 
 ؛ (CE-3) 3العنصر الحاسم 

إتمام تحليل الفجوات في برامج السالمة 
الوطنية؛ وضع خطط لتنفيذ برامج 

السالمة الوطنية؛ تنفيذ برامج السالمة 
الوطنية؛ وضع خطة عمل لضمان أن 

٪ من دول أوروبا وشمال األطلنطي 80
لديها هامش إيجابي للسالمة؛ تحسين 

لألسئلة ضمن   التنفيذ الفعال لالمتثال
إطار البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة 

في مجال  (USOAPالسالمة الجوية )
خدمات البحث واإلنقاذ؛ إقامة مشروعات 

برنامج تقديم المساعدة الفنية محددة في 
عدم ترك بلد وراء الركب  في إطار مبادرة

داخل إقليم أوروبا وشمال األطلنطي؛ 
ثة إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وحدي

للحوادث الخطيرة والوقائع على المستوى 
قسم التحقيق في اإلقليمي؛ تنظيم 

لحلقات عمل )بشأن التشريع  الحوادث
؛ قسم التحقيق في الحوادثوالتنظيم في 

والعوامل والبشرية والمؤسسية في تحليل 
الحوادث والوقائع؛ وتوصيات السالمة؛ 

وحماية سجالت التحقيقات؛ ونشر 
 ية(التقارير النهائ

لدول التي انتهت من تحليل نسبة ا
الفجوات في برامج السالمة 

الوطنية، ووضعت خطط للتنفيذ 
وشرعت في تنفيذ برامج السالمة 

٪ من الدول ذات 80الوطنية )
 الهامش اإليجابي للسالمة(؛ 

٪ من دول إقليم 100تحقيق 
نسبة أوروبا وشمال األطلنطي ل

ذات ألسئلة ل االمتثال ٪ من 75
البحث واإلنقاذ بخدمات الصلة 
إطار البرنامج العالمي ضمن 

لتدقيق مراقبة السالمة الجوية 
(USOAP) 100؛ إحالة نسبة ٪

من إشعارات الحوادث إلى اإليكاو  
من الملحق  1-4بموجب المادة 

الثالث عشر، إجراء التحقيق في 
٪ من الحوادث، نشر 100
 ٪ من التقارير النهائية 100

 11و 2و 1
 12و

SAF. 
EUR/NAT5.2 

تحسين مستوى التقدم وقياسه بحسب 
األولويات اإلقليمية في مجال السالمة 

من خالل الخطط اإلقليمية 
والمجموعات اإلقليمية للسالمة 

 (RASGs)  الجوية

المبادرة إلى تحديد حاالت التأخير في 
تنفيذ أولويات السالمة المتفق عليها من 

خالل المجموعة اإلقليمية للسالمة الجوية 
 االستراتيجي التخطيطألوروبا ومجموعة 
؛ تقارير سنوية عن للشمال األطلنطي

 التقارير السنوية عن السالمةإتمام 
في أوروبا وشمال األطلنطي في 

إتمام تقارير ؛ ناسبالوقت الم
السالمة في أوروبا وشمال 
األطلنطي قبل االجتماعات 
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السالمة في أوروبا وشمال األطلنطي؛ 
خطط إقليمية لسالمة الطيران في أوروبا، 

ا في ذلك مبادرات تعزيز السالمة بم
المجموعات اإلقليمية المشتركة بين 
قليم أوروبا، لتحقيق  للسالمة الجوية وا 

األهداف اإلقليمية المتفق عليها في مجال 
السالمة وأهداف الخطة العالمية لسالمة 

 الطيران

للمجموعة األوروبية السنوية 
ومجموعة  لتخطيط نظم الطيران

التخطيط االستراتيجي لشمال 
األطلنطي؛ عدد الدول في إقليم 
أوروبا وشمال األطلنطي التي 
تشارك في إعداد تقارير سنوية 

ة الجوية عن تنفيذ أداء إدارة الحرك
المطلوب ومبادرات تحسين 

 السالمة في أوروبا

 11و 2و 1
 12و

SAF. 
EUR/NAT5.3 

رصد الدول األعضاء من خالل نهج 
الرصد المستمر  في إطار البرنامج 

العالمي لتدقيق مراقبة الطيران 
ومساعدة الدول في إعداد خطط عمل 

مكي فة مع االحتياجات للتصدي 
 للمخاطر

اإلجراءات التصحيحية تقييم خطط 
والمراقبة/ إدارة  بالتنسيق مع فرع الرصد

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

المشاركة في بعثات التحقق  ؛٪(75
، التنسيق اإلقليمي المنس قة التابعة لإليكاو

نهج الرصد المستمر في إطار ألنشطة 
دقيق مراقبة السالمة البرنامج العالمي لت

 5؛ المشاركة فيما ال يقل عن الجوية
أنشطة سنوياا؛ تقديم المساعدة الفنية 
للدول لوضع وتنفيذ خطط العمل 

دول على األقل سنوياا(؛  5التصحيحية )
في مجال حالياا الشواغل البارزة معالجة 
 السالمة

 

التنفيذ الفعال على متوسط تحسين 
مقارنةا بالسنوات  مستوى اإلقليم

أنشطة ضمن  5الخمس السابقة؛ 
البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة 

 طخط 5؛ تقييم السالمة الجوية
سنوياا؛  جراءات التصحيحيةلإل

٪ من دول أوروبا 100قيام 
جراءات اإل طخطبتحديث 

مرة واحدة سنوياا على  التصحيحية
األقل؛ عدد الشواغل البارزة في 

 مجال السالمة

 .SAF 12و 2و 1
EUR/NAT5.4 

دعم االستجابة السريعة والمنسقة 
لألزمات والطوارئ والحاالت األخرى 
التي تتطل ب تقديم مساعدة عاجلة 

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

 بالسالمة

االستجابة لألزمات في الوقت المناسب؛ 
نسيق المساعدة المقد مة للدول؛ وخطط وت

الطوارئ؛ وتقييم خطط اإلجراءات 
التصحيحية لمعالجة الشواغل البارزة في 

؛ مشروعات محددة في مجال السالمة
إطار برنامج المساعدة الفنية بمبادرة عدم 
ترك أي بلد وراء الركب في إقليم أوروبا 

وشمال األطلنطي؛ خطط الطوارئ 
 طوارئ الوطنيةاإلقليمية؛ خطط ال

االستجابة بصورة أولية لنسبة 
٪ من األزمات في غضون 99
ساعة؛ والنجاح في حل  24

٪ من 90المسألة المطروحة )
( تمرين الختبار 1؛ عدد )الوقت(

خطط الطوارئ في أوروبا وشمال 
مثل خط ة الطوارئ األطلنطي )

 تحديثبشأن الرماد البركاني(؛ و 
٪ من الدول لخطط وطنية 90
 ارئللطو 

 .SAF 12و 2و 1
EUR/NAT5.5 

مساعدة الدول في تنفيذ سياسات 
تحسين مستوى األداء في لوأحكام 

مجال السالمة أثناء رحالت الطيران 
(ANWP :ROI-10)  ؛ وتحسين مستوى

األداء في مجال السالمة داخل 

تنظيم أفرقة لسالمة المدارج للمساعدة في 
  RSTsتنفيذ برامج فرق سالمة المدارج 

؛ تنظيم المنتدى وبرنامج سالمة المدارج
اإلقليمي لسالمة المدارج سنوياا؛ تنفيذ 

يطرة أثناء فقدان السخطة عمل للحد من 

( أفرقة لسالمة المدارج 4عدد )
( منتدى/اجتماع 1سنوياا؛ عدد )

إقليمي لسالمة المدارج سنوياا؛ 
في   لسالمة المدارجتشكيل فرق 

٪( من المطارات 80نسبة )
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المطارات وفي محيطها 
(ANWP :ROI-04) وتيسير دخول ؛

الطائرات الموجهة عن بعد إلى 
المجال الجوي غير المخصص 

(ANWP :ROI-07) 

وارتطام الطائرات  (،LOC-I) الطيران
؛ (CFIT)باألرض وهي تحت السيطرة 

تقديم المساعدة للدول لدعم عمليات 
ُنُظم الطائرات الموجهة عن ُبعد الدرونز و 

(RPAS ) 

الدولية؛ الحد من عدد الحوادث 
ذات الصلة بسالمة المدارج والحد 

 فقدان السيطرة أثناء الطيرانمن 
وارتطام الطائرات باألرض وهي 

مقارنةا بالعام  تحت السيطرة
الماضي؛ تنظيم حلقتي عمل عن 

فقدان السيطرة أثناء الحد من 
ام الطائرات وارتط الطيران

؛ باألرض وهي تحت السيطرة
خفض عدد الحوادث المرتبطة 

فقدان السيطرة أثناء بالحد من 
وارتطام الطائرات  الطيران

؛ قيام باألرض وهي تحت السيطرة
٪ من دول أوروبا بتنفيذ 90

التدابير التنظيمية المالئمة لدعم 
عمليات الدرونز والتحضير 

 ُنظم الطائرات الموجهةالستيعاب 
في الطيران المدني عن ُبعد 
 .  2022بحلول 
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 إقليم الشرق األوسط

 
رقم النتيجة 

 المتوقعة
المكتب 
 الغاية الناتج النشاط الرئيسي اإلقليمي

 تنفيذ في الدول مساعدة SAF.MID5.1 2و 1
 لمعالجة وأحكام سياسات

الحاسمة المتعلقة  قضاياال
  السالمةب

 ؛للبحث واإلنقاذ خبراء فريقتشكيل 
متطلبات  تنفيذ في الدول مساعدة

/ إقليمية عمل حلقات البحث واإلنقاذ؛
 مع بالتنسيق ليماقاأل بين مشتركة
أفريقيا الشرقية ) المجاورة المناطق

 والجنوبية وآسيا والمحيط الهادئ
وتقديم  االقتضاء؛ حسب ،وأوروبا(

 تنفيذ مستوى زيادةالمساعدة للدول ل
للخطة  وفقاا  السالمة إدارةمتطلبات 

 استراتيجيةالعالمية للسالمة الجوية و 
السالمة الخاصة بمنطقة الشرق 

األوسط؛ وضع خطة إقليمية للبحث 
واإلنقاذ في الشرق األوسط؛ دعم 
الدول في وضعها لخطط وطنية 

للبحث واإلنقاذ لديها؛ تعزيز قدرات 
الدول على المراقبة في مجال خدمات 

 ذ البحث واإلنقا

عقد اجتماعين سنوياا لتناول إدارة 
 أو ندوات عملتنظيم حلقات  السالمة؛

مجموعة  طلب على بناء السالمة دارةإل
الشرق األوسط اإلقليمية للسالمة الجوية؛ 
عقد القمة اإلقليمية للسالمة في الشرق 

٪ من 70األوسط مرتين سنوياا؛ إرساء 
 دول الشرق األوسط لبرامج السالمة

 10؛ تحقيق 2022 عام لحلو الوطنية ب
 مستوى أداء السالمة المقبولدول ل
؛ وضع خطة إقليمية 2022 عام لبحلو 

للبحث واإلنقاذ في الشرق األوسط، 
 تنفيذ على مساعدةلل ين اثنتينبعثتإرسال 
سنوياا؛ قيام دولتين البحث واإلنقاذ  أحكام

بوضع خطة وطنية للبحث واإلنقاذ؛ 
عمل تنظيم ما ال يقل عن حلقة 

إقليمية/مشتركة بين األقاليم عن خدمات 
 فعالالتنفيذ البحث واإلنقاذ؛ تحسين ال

عقد  ؛٪20على المستوى اإلقليمي بنسبة 
اجتماع سنوياا لتناول خدمات البحث 

 واإلنقاذ.
 المحرز التقدم قياستحديد و  SAF.MID5.2 12و 2و 1

 السالمة أولويات ضوء في
 الخطط خالل من اإلقليمية
المجموعات و  اإلقليمية
الجوية  لسالمةل اإلقليمية

(RASGs) 

 لمدى البطء في تنفيذ المبكرتحديد ال
 من عليها المتفق السالمة أولويات
مجموعة الشرق األوسط  خالل

اإلقليمية للسالمة الجوية؛ تعزيز ودعم 
تنفيذ خطة اإليكاو العالمية للسالمة 

التقارير السنوية الجوية؛ دعم إعداد 
في الشرق األوسط؛  ن السالمةبشأ

توفير الدعم المالئم لتنفيذ مبادرات 
تحسين السالمة التي أطلقتها  

الجوية  لسالمةل اإلقليميةالمجموعات 
 في الشرق األوسط

 لسالمةل اإلقليميةأنشطة المجموعات 
الجوية في الشرق األوسط التي ُتجرى 

 الرصدوفقاا لبرنامج العمل المتفق عليه؛ 
 السالمة في مجال ألداءل المستمر

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

 ٪90بنسبة  األوقات المحددة

 تنفيذ في الدول مساعدة SAF.MID5.3 2و 1
واألحكام لتحسين  سياساتال

مستوى األداء في مجال 

بشأن المطارات  لدولل مساعدةتقديم ال
تشكيل أفرقة  خالل منوالمدارج 

 عمللسالمة المدارج وتنظيم حلقات 

 طلببناء على  العمل حلقاتتنظيم 
مجموعة الشرق األوسط اإلقليمية 

للسالمة الجوية؛ إيفاد ثالث بعثات إلى 
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السالمة أثناء رحالت الطيران 
(ANWP:ROI-10)   تحسين

مستوى األداء في مجال 
السالمة داخل المطارات وفي 

 (ANWP:ROI-04)محيطها 
وتيسير دخول الطائرات 

الموجهة عن بعد إلى المجال 
 الجوي غير المخصص

(ANWP :ROI-07) 

وندوات واجتماعات؛ تقديم المساعدة 
 وتوصيات قواعدللدول لتحسين تنفيذ 

تقديم  ؛يةرشادموادها اإلو  اإليكاو
المساعدة للدول فيما يخص سالمة 

مساعدة الدول في وضع المدارج؛ 
جراءات تنظيمية  إطار تنظيمي وا 

الدول تعالج مسائل المطارات وسالمة 
المدارج؛ إرسال فريق سالمة المدرج في 

 ؛(الدول طلبحسب ) سنوياا  بعثة واحدة
إعداد المواد اإلرشادية الالزمة بناء على 

ية مجموعة الشرق األوسط اإلقليم طلب
 حلقتي ؛ تنظيمللسالمة الجوية

/ندوتين عن ُنظم الطائرات الموجهة عمل
عن ُبعد؛ إيفاد بعثتي مساعدة للدول 
 تتناول ُنظم الطائرات الموجهة عن ُبعد

 من األعضاء الدولأداء  رصد SAF.MID5.4 12و 2و 1
نهج الرصد المستمر  خالل

(CMA)  في إطار البرنامج
العالمي لتدقيق أمن الطيران، 

 وضععلى  الدول ومساعدة
عمل مصممة خصيصاا  خطط

 طراخالم مواجهةل

 

 التصحيحية العمل خطط تقييم
قسم الرصد والمراقبة في  مع بالتنسيق

 يتمعندما إدارة المالحة الجوية 
إحراز نسبة ) المسبقة الشروط استيفاء
 في المشاركة ؛٪(75 من أكثر تقدم

 التحقق المنسقة التابعة لإليكاو بعثات
ICVMرصد الدول األعضاء من  ؛
نهج الرصد المستمر في إطار خالل 

البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة 
؛ مساعدة الدول على السالمة الجوية
 اإلجراءاتخطة وضع وتنفيذ 
وتعزيز قدراتها على  التصحيحية

 المراقبة

التنفيذ الفعال  من اإلقليمي المعدل زيادة
المشاركة في  ؛٪75 بحيث يتعدى نسبة

نهج الرصد المستمر في إطار أنشطة 
البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة 

، بناء على طلب من المقر، الجوية
دول ضمن  6وتنفيذ خطط العمل في 

 مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب"
 

 السريعة االستجابة دعم SAF.MID5.5 12و 2و 1
 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؛ إلىالمقد مة  المساعدة قينست

اإلجراءات  تقييم الطوارئ؛ خطط
 معالجةالرامية إلى  التصحيحية

الشواغل البارزة في مجال السالمة؛ 
تنفيذ مسارات/تدابير الطوارئ 

  الضرورية

 من٪ 99 ئياا لنسبةبداالستجابة م
من  ساعة 48 غضون في اتزماأل

في ) حاجوقوعها؛ وتسوية المسألة بن
فريق للتنسيق ؛ تفعيل (حاالتال من٪ 90

في الوقت المناسب؛  ارئفي حاالت الطو 
عقد اجتماعات خاصة للتنسيق حسب 

خطة الحاجة؛ المداومة على تحديث 
طوارئ اإليكاو الخاصة بإدارة الحركة 

 الجوية إلقليم الشرق الوسط
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 إقليم أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والكاريبي

 
رقم النتيجة 
 المتوقعة

المكتب 
 الغاية الناتج النشاط الرئيسي اإلقليمي

مساعدة الدول في تنفيذ سياسات  SAF.NACC5.1 2و 1
وأحكام لمعالجة القضايا الحاسمة 

 المتعلقة بإدارة السالمة 

زيادة مستوى تنفيذ سياسة السالمة 
 ونظم إدارة السالمة 

إقليم أمريكا بالنسبة الدول 
الشمالية وأمريكا الوسطى 

التي تتجاوز نسبة  والكاريبي
إجمالي مؤشر إرساء برنامج 

٪: 95السالمة الوطني بها 
االتفاق مع المكتب اإلقليمي في 
أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى 

على خطة  ومنطقة الكاريبي
لتنفيذ برامج السالمة الوطنية، 
وتلقي المساعدة الفنية على 
النحو الالزم لتنفيذ برامج 
؛ 2020السالمة الوطنية بحلول 

إقليم أمريكا بالنسبة الدول 
الشمالية وأمريكا الوسطى 

التي تبلغ نسبة إجمالي  والكاريبي
مؤشر إرساء برنامج السالمة 

٪: االتفاق مع 85الوطني بها 
أمريكا المكتب اإلقليمي في 

الشمالية وأمريكا الوسطى 
على خطة  ومنطقة الكاريبي

لتنفيذ برامج السالمة الوطنية، 
اعدة الفنية على وتلقي المس

النحو الالزم لتنفيذ برامج 
؛ 2021السالمة الوطنية بحلول 

إقليم أمريكا بالنسبة الدول 
الشمالية وأمريكا الوسطى 

التي تبلغ نسبة إجمالي  والكاريبي
مؤشر إرساء برنامج السالمة 

: االتفاق مع ٪75الوطني بها 
أمريكا المكتب اإلقليمي في 

الشمالية وأمريكا الوسطى 
على خطة  ومنطقة الكاريبي

لتنفيذ برامج السالمة الوطنية، 
وتلقي المساعدة الفنية على 
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النحو الالزم لتنفيذ برامج 
؛ 2022السالمة الوطنية بحلول 

المساعدة سنوياا في ضمان 
امتالك الدول لقدرات المراقبة 

على نظم إدارة السالمة وتنفيذها 
 في مجالها 

 في هوقياسالتقدم المحرز  تطوير SAF.NACC5.2 12و 2و 1
 اإلقليمية السالمة أولويات ضوء
 اإلقليمية الخطط خالل من
 لسالمةل قليميةالمجموعات اإلو 

 (RASGs)الجوية 

التحديد المبكر لمدى البطء في 
ضوء أولويات السالمة المتفق عليها 

في إطار المجموعات اإلقليمية 
(RASGs) 

الرصد المستمر لألداء في مجال 
السالمة/ إعداد تقرير سنوي 

٪ 90واحد عن السالمة؛ تنفيذ 
من اإلجراءات )استجابة لقرارات 
المجموعة اإلقليمية( كل عام؛ 

توفير الدعم الالزم لتنفيذ 
المجموعة مبادرات أمانة 

اإلقليمية للسالمة الجوية 
؛ زيادة عدد الدول األمريكيتينب

المجموعة اإلقليمية المشاركة في 
 األمريكيتينبللسالمة الجوية 

في المائة أو أكثر؛  30بنسبة 
إضفاء الطابع المؤسسي على 

المجموعة اإلقليمية مشاركة 
المجموعة  /للتخطيط والتنفيذ

اإلقليمية للتخطيط والتنفيذ 
في  للكاريبي وأمريكا الجنوبية

المجموعة اإلقليمية للسالمة 
عزيز قدرات ؛ تالجوية لألمريكتين

المنظمة اإلقليمية لمراقبة 
؛ إبرام اتفاق السالمة الجوية

المكاتب )مذكرة تفاهم( بين 
 اإلقليمية للتحقيق في الحوادث
في الكاريبي وأمريكا الوسطى؛ 
إبرام اتفاق )مذكرة تفاهم( بين 
المكاتب اإلقليمية للتحقيق في 

أمريكا الشمالية في  الحوادث
وأمريكا الوسطى ومنطقة 

ومكتب إقليمي واحد  الكاريبي
  للتحقيق في الحوادثعلى األقل 

 سياساتال تنفيذ في الدول مساعدة SAF.NACC5.3 2و 1
مستوى األداء واألحكام لتحسين 

في مجال السالمة أثناء رحالت 

تشكيل أفرقة لسالمة المدارج 
فرق للمساعدة في تنفيذ برامج 

وبرامج سالمة  سالمة المدارج

 فرق سالمة المدارجتنفيذ برامج 
سنوياا؛ وضع وتنفيذ عملية لتقييم 

؛ فرق سالمة المدارجتنفيذ برامج 
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  (ANWP:ROI-10)الطيران 
تحسين مستوى األداء في مجال 
السالمة داخل المطارات وفي 

 (ANWP:ROI-04)محيطها 
وتيسير دخول الطائرات الموجهة 
عن بعد إلى المجال الجوي غير 

 (ANWP :ROI-07) المخصص

المدارج؛ تنفيذ النظم التنظيمية 
والتشغيلية لدعم عمليات الدرونز 

 الموجهة عن ُبعدُنظم الطائرات و 

إجراء تقييم سنوي لفاعلية برامج 
٪ 90؛ تنفيذ فرق سالمة المدارج

من الدول للتدابير التنظيمية 
لدعم عمليات الدرونز المالئمة 

والتحضير لالستيعاب المبدئي 
ظم الطائرات الموجهة عن ُبعد لنُ 

في الطيران المدني بحلول 
2022 

 من األعضاء الدول رصد أداء SAF.NACC5.4 12و 2و 1
نهج الرصد  خالل

في إطار  (CMA)المستمر
لتدقيق أمن  العالمي البرنامج
على  الدول ومساعدة ،الطيران
عمل مصممة  خطط وضع

 .طراخالم مواجهةلخصيصاا 

 

 التصحيحية العمل خطط تقييم
قسم الرصد والمراقبة  مع بالتنسيق

 يتمفي إدارة المالحة الجوية عندما 
إحراز ) المسبقة الشروط استيفاء
 ؛٪(75 من أكثر تقدمنسبة 

 التحقق المنسقة بعثات في المشاركة
ICVM 

٪ من خطط العمل 100تقييم 
التصحيحية للدول؛ زيادة بنسبة 

العمل  خطط٪ سنوياا؛ تقييم 33
خصيصاا لكل دولة  المصممة

لضمان اتباع نهج قائم على 
 ؛ تحسين المستوىطراخالم
التنفيذ  من اإلقليميتوسط الم

٪؛ تنفيذ خطط 85إلى الفعال 
في المائة  100االستدامة في 
 ٪ سنوياا(33من الدول )

 والمنسقة السريعة االستجابة دعم SAF.NACC5.5 12و 2و 1
 والحاالت الطوارئو  ،اتلألزم

تقديم  تتطلب التي األخرى
 ودعم للدول عاجلة مساعدة
 أهداف تحقيق إلى الرامية الجهود

  عدم ترك أي بلد وراء الركب
NCLB السالمة هدف إطار في 

ات في وقت ألزمل الستجابةا
المقد مة  المساعدة قينست ؛مناسب

 تقييم الطوارئ؛ خطط الدول؛ إلى
الرامية  التصحيحيةخطط اإلجراءات 

الشواغل البارزة في  معالجةإلى 
  مجال السالمة

 

 من٪ 99 االستجابة لنسبة
 24 غضون ئياا فيبدم اتزماأل

من وقوعها؛ تسوية  ساعة
 من٪ 90في ) المسألة بنجاح

 (حاالتال
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 إقليم أمريكا الجنوبية
 

رقم النتيجة 
 المتوقعة

المكتب 
 الغاية الناتج النشاط الرئيسي اإلقليمي

 سياسات تنفيذ في الدول مساعدة SAF.SAM5.1 2و 1
الحاسمة  قضاياال لمعالجة وأحكام

 المتعلقة بإدارة السالمة 

 التفاعلأنشطة المساعدة من خالل 
 المبادرات عن تقاريرو  الدول؛ مع

المتعلقة  المنطقة في الراهنة
بالسياسات؛ تعزيز ومساعدة مراكز 

 التدريب على الطيران المدني

دولة؛ تنظيم ثالث  13مساعدة 
؛ 2022قات عمل بحلول حل

اإلبقاء على عدد الدول التي 
قسم تمتثل لقواعد وتوصيات 

  7عند  التحقيق في الحوادث
؛ مع 2022دول بحلول عام 

زيادة عدد الدول بمعدل دولة 
)بمعدل  2022واحدة بحلول 

اإلبقاء ٪(؛ 80تنفيذ أعلى من 
على عدد الدول التي تمتثل 

لقواعد وتوصيات إجازة العاملين 
دولة بحلول عام   11ند ع

؛ مع زيادة عدد الدول 2022
بمعدل دولة واحدة )بمعدل تنفيذ 

دول  3٪(؛ تنفيذ 80أعلى من 
٪ 50في إقليم أمريكا الجنوبية 

من نظم إدارة السالمة بحلول 
 2022عام 

مساعدة الدول في إدارة )النظم  SAF.SAM5.2  2و 1
اإلقليمية لمراقبة السالمة في إقليم 

 SRVSOPأمريكا الالتينية 

(LATAM RSOO) 

أنشطة المساعدة من خالل التفاعل 
 مع الدول 

مريكا سنوي إلقليم أإعداد تقرير 
 SRVSOPالالتينية 

 

 ضوء في هوقياسالتقدم المحرز  تطوير SAF.SAM5.3 12و 2و 1
 خالل من اإلقليمية السالمة أولويات
المجموعات و  اإلقليمية الخطط

 (RASGs)الجوية  لسالمةل قليميةاإل

التحديد المبكر لمدى البطء في ضوء 
أولويات السالمة المتفق عليها في 

 (RASGs)إطار المجموعات اإلقليمية 

الرصد المستمر لألداء في مجال 
السالمة؛ إعداد تقارير سنوية 

٪ من 90فيذ عن السالمة؛ وتن
اإلجراءات )قرارات المجموعة 

 اإلقليمية( كل عام
مساعدة الدول في تنفيذ سياسات  SAF.SAM5.4  2و 1

تحسين مستوى األداء في وأحكام ل
مجال السالمة أثناء رحالت الطيران 

(ANWP:ROI-10) استيعاب  تيسير، و
المجال  الطائرات الموجهة عن بعد في

-ANWP:ROI) غير المعزولالجوي 

تحسين مستوى األداء في ؛ و ، (07
مجال السالمة داخل المطارات وفي 

 (ANWP:ROI-04)محيطها 

في وضع إطار  الدول مساعدة
جراءات تنظيمية   خالل منتنظيمي وا 

ندوات بشأن الطائرات /  عملحلقات 
شكيل فرق وت ؛الموجهة عن بعد

 تنفيذ في للمساعدة رجاالمد لسالمة
 RSTs برامج فرق سالمة المدارج

 المدارج سالمة وبرنامج

تنظيم حلقتي عمل إقليميتين؛ 
نجاز و  خبيراا من خبراء  30-20ا 

؛ بنجاح عمل حلقات الدول
وتشكيل فريق واحد لسالمة 

 المدارج
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 خالل من األعضاء الدولأداء  رصد SAF.SAM5.5 12و 2و 1
في  (CMA)نهج الرصد المستمر 

إطار البرنامج العالمي لتدقيق أمن 
 وضععلى  الدول ومساعدةالطيران، 

عمل مصممة خصيصاا  خطط
 .طراخالم مواجهةل

 التصحيحية العمل خطط تقييم
قسم الرصد والمراقبة في  مع بالتنسيق

 يتمعندما  إدارة المالحة الجوية
إحراز نسبة ) المسبقة الشروط استيفاء
 في المشاركة ؛٪(75 من أكثر تقدم

 ICVM التحقق المنسقة بعثات

٪ من خطط العمل 50تقييم 
التصحيحية للدول؛ وتحسين 

على لتنفيذ الفعال توسط ام
٪ 4،5بنسبة  اإلقليميالمستوى 
 2022بحلول 

 والمنسقة السريعة االستجابة دعم SAF.SAM5.6 12و 2و 1
 األخرى والحاالت الطوارئو  ،اتلألزم
 عاجلة مساعدةتقديم  تتطلب التي
 تحقيق إلى الرامية الجهود ودعم للدول
  عدم ترك أي بلد وراء الركب أهداف
NCLB السالمة هدف إطار في 

 ؛ات في وقت مناسبألزمل الستجابةا
 الدول؛ إلىالمقد مة  المساعدة قينست

اإلجراءات  تقييم الطوارئ؛ خطط
 معالجةالرامية إلى  التصحيحية

 الشواغل البارزة في مجال السالمة
SSCs 

 من٪ 99 االستجابة لنسبة
 24 غضون ئياا فيبدم اتزماأل

من وقوعها؛ تسوية  ساعة
 من٪ 90في ) المسألة بنجاح

في المائة  100؛ تقييم (حاالتال
من خطط اإلجراءات 

الشواغل  عالجالتصحيحية التي ت
 البارزة في مجال السالمة 

 

 والوسطىأفريقيا الغربية 
 

رقم النتيجة 
 الغاية الناتج النشاط الرئيسي المكتب اإلقليمي المتوقعة

.SAF.WACAF5 2و 1
1 

 سياسات تنفيذ في الدول مساعدة
الحاسمة  قضاياال لمعالجة وأحكام

  السالمة إدارةبالمتعلقة 

أنشطة المساعدة من خالل التفاعل 
مع الدول؛ وتقارير عن المبادرات 

الراهنة في المنطقة؛ السياسية 
تشكيل فريق خبراء للبحث واإلنقاذ؛ 

مساعدة الدول، وحلقات 
عمل/ندوات عن تنفيذ أحكام 

البحث واإلنقاذ من خالل تنظيم 
حلقات عمل إقليمية بالتنسيق مع 

األقاليم المجاورة )إقليم أفريقيا 
الغربية والوسطى، إقليم آسيا 

قليم الشرق  والمحيط الهادئ، وا 
؛ وزيادة مستوى تنفيذ األوسط (

 سياسة السالمة ونظم إدارة السالمة

٪ من مقدمي الخدمات 90تنفيذ 
لبرامج السالمة الوطنية بحلول 

دولة في  48؛ مساعدة 2022
من  قليم أفريقيا والمحيط الهنديإ

خالل تنظيم أربع حلقات عمل 
أفريقيا الشرقية بالتنسيق مع 

؛ 2022بحلول نهاية  والجنوبية
٪ من الدول لبرامج 90تنفيذ 

؛ 2022السالمة الوطنية بحلول 
٪ من الدول تضع برامج وطنية 60

للبحث واإلنقاذ وتوقع خطابات 
اتفاق وتجري تمارين تشارك فيها 

عدة دول عن خدمات البحث 
٪ بحلول 100واإلنقاذ بنسبة 

2022 
.SAF.WACAF5 12و 2و 1

 في هوقياسالتقدم المحرز  تطوير 2
 من اإلقليمية مةالسال أولويات ضوء
المجموعات و  اإلقليمية الخطط خالل
 (RASGs)الجوية  لسالمةل قليميةاإل

التحديد المبكر لمدى البطء في 
ضوء أولويات السالمة المتفق 
عليها في إطار المجموعات 

 اإلقليمية

 قليميةتقرير المجموعات اإلنشر 
الجوية في أفريقيا والمحيط  لسالمةل

الهندي عن السالمة سنوياا؛ وتنفيذ 
٪ استنتاجات وقرارات 90

 المجموعة اإلقليمية كل عام
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مساعدة الدول في تنفيذ سياسات  SAF.WACAF5.3 2و 1
تحسين مستوى األداء في وأحكام ل

مجال السالمة أثناء رحالت 
، (ANWP:ROI-10)الطيران 

استيعاب الطائرات الموجهة  تيسيرو 
غير المجال الجوي  عن بعد في
؛ ، (ANWP:ROI-07) المعزول

تحسين مستوى األداء في مجال و 
السالمة داخل المطارات وفي 

 (ANWP:ROI-04)محيطها 

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

إلى القواعد والتوصيات الدولية 
شكيل وت ؛وموادها اإلرشاديةلإليكاو 

 في للمساعدة رجاالمد فرق لسالمة
 برامج فرق سالمة المدارج تنفيذ

RSTs في المدارج سالمة وبرنامج ،
سياق أنشطة اعتماد المطارات 

 وبالتنسيق معها

تنظيم ثالث حلقات عمل عن 
ارتطام الطائرات باألرض وهي 

وثالث  (CFITتحت السيطرة )
السيطرة فقدان حلقات عمل عن 

( بحلول LOC-I) أثناء الطيران
تشكيل فرق لسالمة ؛ 2022
(، 2019منها في  8) المدارج

فرقة واحدة على األقل في كل 
، اعتماد 2020دولة بحلول 

مطار دولي واحد على األقل في 
 2020كل دولة بحلول 

 من األعضاء الدولأداء  رصد SAF.WACAF5.4 12و 2و 1
نهج الرصد المستمر  خالل

(CMA)  في إطار البرنامج العالمي
 ومساعدةلتدقيق أمن الطيران، 

عمل  خطط وضععلى  الدول
 مواجهةلمصممة خصيصاا 

 طراخالم

 التصحيحية العمل خطط تقييم
قسم الرصد والمراقبة في  مع بالتنسيق

 يتمعندما إدارة المالحة الجوية 
إحراز نسبة ) المسبقة الشروط استيفاء
 ٪(75 من أكثر تقدم

٪ سنوياا من خطط 100تقييم 
العمل التصحيحية في جميع 

دول إقليم أفريقيا الغربية 
والوسطى التي حققت نسبة تقدم 

 2022٪ بحلول نهاية 75تفوق 

 والمنسقة السريعة االستجابة دعم SAF.WACAF5.5 12و 2و 1
 والحاالت الطوارئو  ،اتلألزم

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

 إطار في NCLB  وراء الركب
 السالمة هدف

 ؛ات في وقت مناسبألزمل الستجابةا
 الدول؛ إلىالمقد مة  المساعدة قينست

اإلجراءات  تقييم الطوارئ؛ خطط
 معالجةالرامية إلى  التصحيحية

 الشواغل البارزة في مجال السالمة
SSCs 

 من٪ 99 االستجابة لنسبة
 24 غضون ئياا فيبدم اتزماأل

من وقوعها؛ تقديم  ساعة
المساعدة للدول  لوضع واختبار 

خططها للطوارئ/األزمات؛ 
اإلبقاء على نسبة الشواغل 

البارزة في مجال السالمة عند 
الصفر؛ تسوية الشواغل الجديدة 

 خالل ستة أشهر 
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 وكفاءتها سعة شبكة المالحة الجوية

 
المالحة الجوية  تكنولوجيات: تعزيز قدرات الدول على الحصول على لمالحة الدوليةا شبكة سعة زيادة  :3النتيجة المنشودة رقم 

 وتطويرها وتنفيذها واستخدامها لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي

لوغ مستوى األداء األمثل للنظام العالمي للطيران: تعزيز قدرات الدول على تحقيق أقصى قدر من الفوائد ب :4النتيجة المنشودة رقم 
تكنولوجيات الفنية المتاحة، وزيادة العائد على االستثمار في القدرات والالناجمة عن استخدام القدرات 

 الفنية الجديدة. والتكنولوجيات

وى البيانات والتحليالت والتنبؤات: تعزيز قدرة الدول على استخدام وتحليل وتبادل البيانات تحسين مست :11النتيجة المنشودة رقم 
المتعلقة بالطيران من أجل اتخاذ قرارات مدروسة وتحسين األداء التشغيلي وقياس الجوانب المختلفة لتنمية 

 قدر اإلمكان والتنبؤ بهاالطيران المدني، 

 ذات األوضاع الخاصةتعزيز عملية تنمية القدرات: تعزيز قدرات الدول بوجه خاص البلدان النامية والبلدان  :12رقم  المنشودةالنتيجة 
 السياسات العالمية وتحسين ُسبل الربط الجوي)عدم ترك أي بلد وراء الركب( لتنفيذ القواعد القياسية و 

 ي منظومة الطيران لتنفيذها؛ والوضع الفعلي للتنفيذعدد الدول التي اختارت حزم التحسينات ف ● :ةالرئيسيات األداء مؤشر 
 )يقاس من خالل المجموعات اإلقليمية للتخطيط والتنفيذ(    
  تنفيذ مدرجات الهبوط اآللي المستخدمة للهبوط في المطارات الدولية مع إجراءات االقتراب     

  باإلرشاد الرأسي أو بالمالحة الجانبية فقط.: الهدف: اتجاه تصاعدي
 تنفيذ إدارة معلومات الطيران 

  
 كفاءتهاوتحسين  ةلطيران المدني العالميشبكة ا سعةزيادة  الوصف

  
شهدت المالحة الجوية بعض المستجدات الهامة في العقود األخيرة، حيث كانت الدول ومشغ لو الطيران  األساس المنطقي

اعتماد إجراءات متقد مة في إلكترونيات الطيران واإلجراءات القائمة على األقمار الصناعية. سب اقين في 
وبالرغم من أوجه التقد م الهام ة والمحلية هذه، فإن  جزءاا كبيراا من منظومة المالحة الجوية العالمية ما يزال 

ية المتوارثة من القدرة االستيعابية حبيس نهوٍج نظرية نشأت في القرن العشرين. وتحد  قدرات المالحة الجو 
لشبكة الحركة الجوية ونمو ها وهي مسؤولة عن انبعاثات الغازات غير الضرورية في فضائنا الجوي. 
وُتمث ل منظومٌة عالمية للمالحة الجوية تتسم بالتنسيق الكامل وتستند إلى إجراءات عصرية قائمة على 

ا لهذه الشواغل. وقد كان هذا الهدف حاضراا في أذهان المشرفين على التخطيط في االتصاالت  األداء حال 
ولم ا كانت التكنولوجيا تشهد تغيرات متجد دة  دارة الحركة الجوية لسنوات عديدة.   والمالحة واالستطالع وا 
باستمرار، فقد ثبت أنه من الصعب تطبيق هذا الحل  االستراتيجي على منظومٍة منس قة عالمياا من هذا 

ويكمن حل  هذه اإلشكالية في جوهر رسالة اإليكاو وقيمها. ولن يتأت ى إيجاد حل  قابل لالستمرار النوع. 
للمالحة الجوية في القرن الحادي والعشرين إال من خالل الجمع بين مختلف الدول والجهات المعنية من 

 كل  ركن من أركان أوساط الطيران.
ي مرونةا للدول األعضاء، من خالل اتباع نهٍج تشاوري وُيتيح العمل في إطار هذا الهدف االستراتيج

وتعاوني في التخطيط اإلقليمي، الختيار وتنفيذ الحلول التي تجلب أكبر االستفادة مع ضمان مواءمة 
أجزائها في المنظومة العالمية مع أجزاء اآلخرين. وسُيتيح ذلك لجميع الدول والجهات المعنية تحقيق 

السعة والكفاءة البيئية التي يتطل بها نمو  الحركة الجوية العصرية في كل  إقليم من  التنسيق العالمي وزيادة
 أقاليم العالم.

؛ حملة عدم ترك أي بلد الجودة عالية وتوقعات وتحليالت ا؛ بياناتعالمي المنسقةلمالحة الجوية اتحديث  األساسية األولوية
 وراء الركب
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تخصصية

)IP( 

خدمات 

عامة 
)GS(

استشاريون

/مصادر خارجية
أخرىاجتماعاتسفر

1- االستراتيجية والسياسة العامة

20205.504.501,601           90                 22               -              11               123             1,724          

20216.504.501,890           92                 23               -              11               126             2,016          

20227.504.502,193           94                 23               -              12               129             2,322          

          6,062المجموع

2- االستخدام األمثل للمجال الجوي

20206.004.001,636           67                 15               23               -              104             1,740          

20216.004.001,693           68                 15               23               -              107             1,799          

20226.004.001,739           70                 16               24               -              109             1,849          

          5,388المجموع

3- تحسين خدمات المطارات وبنيتها األساسية

20206.502.001,525           67                 15               23               -              104             1,629          

20216.502.001,582           68                 15               23               -              107             1,689          

20226.502.001,631           70                 16               24               -              109             1,741          

Total:5,059          

4- التخطيط والدعم لألنشطة التنفيذية

20204.001.00966               100               37               1                  103             241             1,207          

20214.001.001,000           102               38               1                  106             247             1,246          

20224.001.001,031           105               39               1                  109             253             1,285          

          3,738المجموع

5- المكاتب اإلقليمية

202030.1729.056,889           34                 407             188             879             1,507          8,396          

202130.1729.057,211           35                 417             192             742             1,386          8,597          

202230.1729.057,346           36                 422             195             788             1,440          8,786          

       25,780المجموع

6- الخدمات المرتبطة بالبرامج

202010.9811.263,344           543               13               23               1,127          1,706          5,050          

202111.0411.223,475           556               14               14               1,163          1,747          5,222          

202210.9911.143,562           565               14               24               1,249          1,852          5,414          

       15,686المجموع

إجمالي جميع البرامج

202063.1551.8115,961         900               509             257             2,120          3,785          19,746       

202164.2151.7716,850         922               522             254             2,022          3,720          20,569       

202265.1651.6917,503         940               529             267             2,157          3,893          21,396       

إجمالي السنوات الثالث       61,712       11,397          6,299             777          1,560           2,762         50,314

إجمالي التكلفة 

بآالف الدوالرات 

الكندية

إجمالي التكلفة بآالف الدوالرات الكندية

سعة شبكة المالحة الجوية وكفاءتها

الميزانية العادية - االحتياجات من الموارد

موارد غير 

الوظائف 

بآالف 

الدوالرات 

الكندية

السنةالبرنامج

موارد غير الوظائفموارد الوظائف

إجمالي التكلفة 

بآالف 

الدوالرات 

الكندية

سنوات عمل
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 االستراتيجية والسياسة العامة  :1 البرنامج

رقم النتيجة 
 الغاية الناتج النشاط الرئيسي الرقم المتوقعة

  CAP.1.1 12و 11و 4و 3

 
 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 والتقارير الجوية؛

 عن المالحة والعالمية اإللكترونية
تحديث إطار حزم الجوية؛ و 

التحسينات في منظومة الطيران 
طار اللبنات األساسية من خالل  وا 

العملية التي اعتمدتها لجنة 
المالحة الجوية في اجتماعها 

دعم من الدول الثالث عشر؛ 
بخصوص  والمنظمات الدولية

داء اعتماد النهج القائمة على األ
من  بشأن اختيار التكنولوجيا

خدمات المالحة  يمقدمجانب 
 ومستخدمي المجالي الجوي الجوية

الجمعية العمومية  تحديث 
العالمية للمالحة للخطة 
 (2022الجوية )

  CAP.1.2 12و 11و 4و 3

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

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

 السنة؛ في عمل ورقة 60
 من٪ 80 ونسبة

استجابة ) اإلجراءات
 التي( المجلس لقرارات
 سنوياا  تنفيذها ينبغي

  CAP.1.3 12و 11و 4و 3

 
المنضمة حديثاا  جهاتبرنامج يتعلق بالوضع 

إلى نظام المالحة الجوية العالمي )النقل 
التي ُتجرى عمليات الالتجاري في الفضاء و 

( والذي يتناول االستخدام ارتفاعات عالية على
( UAS)غير المأهولة  ائراتالمتزايد لنظم الط

 (RPAS) نظم الطائرة الموجهة عن ُبعدو 

 الترتيبات معنطاق توسيع 
المنظمات الدولية األخرى؛ دعم 

األطر التنظيمية وضع وتسريع 
لعمليات الطائرات بدون طيار 

 أعلى عمليات على مستوىالو 

؛ 2020فيها في  ءالبديتم 
ُتوضع األطر األولية 

 2022بحلول 

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

  2015لالتصاالت الراديوية لعام 
(ITU WRC-2015) 

 الطيران لقطاع المشترك الموقف
 الخطط الترددات؛ حماية بشأن

 موقف لدعم اإلقليمية واالتفاقات
 العمل وحلقات اإليكاو؛

 في الترددات طيف حماية
يعتمد ) ؛ الطيران مجال

اإلنجاز على توافر موارد 
إضافية من خارج 

 3وتنظيم  (الميزانية
 كل عامحلقات عمل 

3 CAP.1.5  في المجال االستجابة لألزمات قيادة وتنسيق
والطوارئ والحاالت األخرى التي الجوي 

 عاجلة للدولتتطلب مساعدة 

خطط ؛ خطط لألزمات
)تفاعلية/استباقية(؛ تقديم 

منسقة للدول؛ و مساعدات عاجلة 
 وضع خطط للطوارئ

 االستجابة األولية

ساعة في  24خالل 
 ٪ من الحاالت99
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تشكيل فريق خبراء؛ وضع  وضع إطار عمل للثقة CAP.1.6 12و 11و 4و 3
تحصين الشبكة  استراتيجية ل
دماجوضع اإللكترونية؛  نهج  وا 

إلدارة المخاطر المتعلقة بتحصين 
المواد توفير الشبكة اإللكترونية و 
 التدريبية ذات الصلة.

مجموعة الخبراء تقرير 
(؛ مشروع 2022)

(؛ 2022االستراتيجية )
 مشروع مواد التدريب

3 CAP.1.7  رصد أنشطة البحث والتطوير من أجل إدراج
 نواتجها في حزم تحسينات مستقبلية

تقييم الحلول الجديدة )بما في ذلك 
( التي تفضي إلى تعطيلالتقنيات 

الخطة العالمية إدراج حتمال ال
 للمالحة الجوية

االستعراض من جانب 
الخطة العالمية للمالحة 
الجوية؛ إنشاء مجموعة 

مكتب عمل مشتركة مع 
شؤون الفضاء الخارجي 

بشأن  التابع لألمم المتحدة
الفضاء التجاري بحلول 

؛ إنشاء مجموعة 2021
خبراء بشأن العمليات 
المنفذة فوق مستوى 

بحلول    FL600الطيران 
2021 

12 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

تقديم تقرير سنوي إلى 
 المجلس

إجراءات إعداد القواعد استعراض وتعزيز  CAP.1.8 12و 11و 4و 3
 يكاوالقياسية في اإل

إجراءات إعداد القواعد تحليل 
القياسية لتلبية متطلبات الوتيرة 
 المتالحقة للتطورات التكنولوجية

إتمام التحليل بحلول 
2022 
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 األمثل للمجال الجوياالستخدام  : 2 البرنامج

رقم النتيجة 
 الغاية الناتج النشاط الرئيسي الرقم المتوقعة

االستخدام األمثل للمجال الجوي وللمطارات  CAP.2.1 4و 3
من خالل تحقيق توازن بين الطلب وسعة 

 (ANWP: ROI-01شبكة المالحة الجوية )

القواعد القياسية والسياسات 
 / مواد إرشادية/ حلقاتالعالمية
 عمل

برنامج عمل / بطاقة  2
 مهام

تحسين كفاءة العمليات على مسارات  CAP.2.2 4و 3
المالحة الجوية من خالل توفير المسارات 

 ((ANWP: ROI-06المفضلة للمستخدمين 

القواعد القياسية والسياسات 
/ مواد إرشادية/ حلقات العالمية
 عمل

برنامج عمل / بطاقة  7
 مهام

معدالت مغادرة المطارات والوصول تحسين  CAP.2.3 4و 3
 جميع األحوال الجوية إليها في

ANWP: ROI-08)) 

القواعد القياسية والسياسات 
/ مواد إرشادية/ حلقات العالمية
 عمل

برامج عمل / بطاقات  3
 مهام

تحسين كفاءة عمليات منطقة المراقبة  CAP.2.4 4و 3
 ((ANWP: ROI-09 النهائية

والسياسات القواعد القياسية 
/ مواد إرشادية/ حلقات العالمية
 عمل

برامج عمل / بطاقات  6
 مهام

القواعد القياسية والسياسات  (ANWP: ENB-IM)إدارة المعلومات  CAP.2.5 4و 3
/ مواد إرشادية/ حلقات العالمية
 عمل

برامج عمل / بطاقات  5
 مهام
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 األساسيةتحسين خدمات المطارات وبنيتها   : 3 البرنامج

رقم النتيجة 
 الغاية الناتج النشاط الرئيسي الرقم المتوقعة

 سيما تحسين كفاءة العمليات األرضية، ال CAP.3.1 4و 3
 (ANWP: ROI-03في المطارات المزدحمة  )

القواعد القياسية والسياسات 
/ مواد إرشادية/ حلقات العالمية
 عمل

برامج عمل / بطاقات  3
 مهام

تحسين مستويات المرور عبر المطارات من  CAP.3.2 4و 3
تحسين التنسيق بين الجانب الجوي خالل 

 والجانب األرضي
ANWP: ROI-05)) 

القواعد القياسية والسياسات 
/ مواد إرشادية/ حلقات العالمية
 عمل

برنامج عمل / بطاقة  1
 مهام

( CNSاالتصاالت والمالحة واالستطالع ) CAP.3.3 4و 3
(ANWP: ENB-CNS) 

القواعد القياسية والسياسات 
/ مواد إرشادية/ حلقات العالمية
 عمل

برنامج عمل / بطاقة  17
 مهام

 األرصاد الجوية CAP.3.4 4و 3
ANWP:ENB-MET)) 

القواعد القياسية والسياسات 
/ مواد إرشادية/ حلقات العالمية
 عمل

برامج عمل / بطاقات  4
 مهام

 

 يةالتنفيذلألنشطة دعم الالتخطيط و    :4 البرنامج

رقم النتيجة 
 الغاية الناتج النشاط الرئيسي الرقم المتوقعة

المساعدة في اختيار وتنفيذ حزم التحسينات  CAP.4.2 11و 4
 (ASBUs)في منظومة الطيران 

لوحات التحك م اإلقليمية؛ الخطط 
للمالحة الجوية  اإللكترونية

(eANPs  ؛ واألدوات التفاعلية)
حزم التحسينات في لتقييم أداء 

 ( ASBUsمنظومة الطيران )

٪ من الدول تستخدم 90
 2022األدوات بحلول عام 

تقديم الدعم للمجموعات اإلقليمية للتخطيط  CAP.4.3 12و 11و 4و 3
 وتلقي التقارير منها (PIRGs)والتنفيذ 

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

 المقبلة الخطوات

صادر عن كل  واحد تقرير
 إقليم سنوياا 

التوافق بين الخدمات واألداء العالميين دعم  CAP.4.4 12و 11و 3
 من خالل التنسيق بين األقاليم

؛ والتعديالت على الخطط اإلقليمية
الخطط اإلقليمية والعالمية لتحسين 

 التوافق

تحديث الخطط اإلقليمية 
 سنوياا 

مساعدة الدول على تقييم آثار التحسينات  CAP.4.5 12و 11
 تقليل معدالت حرق الوقودلالتشغيلية 

 2022دول بحلول عام  30 توفير عمليات تقييم التأثير للدول

الدولية مساعدة الدول على اختيار الرموز  CAP.4-6 12و 11
 آليومحددات المسارات من خالل نظام 

وضع األدوات/إدارة الموقع 
 اإللكتروني

من المسارات الجديدة  90٪
ونقاط الطريق موضحة في 

 النظام خالل أسبوعين 
12 CAP.4-7  دعم التدريب المستمر والمتكرر للموظفين

 المتخصصين في المكاتب اإلقليمية
تدريب الموظفين في المكاتب 

 اإلقليمية
بحلول عام موظفاا  40

2022 
  



 الهدف االستراتيجي: سعة شبكة المالحة الجوية وكفاءتها

54 

 المكاتب اإلقليمية :5 البرنامج

 إقليم آسيا والمحيط الهادئ

رقم النتيجة 
 المتوقعة

المكتب 
 اإلقليمي

 الغاية الناتج النشاط الرئيسي

4 
CAP. 

APAC5.1 
تنفيذ  فيمساعدة الدول 

السياسات واألحكام المتعلقة 
باالتصاالت والمالحة 

 واالستطالع
(ANWP : ENB-CNS) 

االتفاقات والقرارات والتوصيات وضع السياسات و 
اإلقليمية الصادرة عن االجتماعات اإلقليمية 

)مجموعة الخدمة الثابتة للطيران ومجموعة إدارة 
 الترددات(

 

٪ من 75في العام، وتنفيذ  6
المنتقاة بحلول عام  B1وحدات 
2022 

4 
CAP. 

APAC5.2 
تنفيذ  فيمساعدة الدول 

السياسات واألحكام المتعلقة 
 : ANWP) بإدارة المعلومات

ENB-IM) 

االتفاقات والقرارات والتوصيات اإلقليمية الصادرة 
  عن االجتماعات اإلقليمية

 (دارة معلومات الطيران)فرقة عمل إ

٪ من وحدات 75في العام، و 3
B1  2022المنتقاة بحلول عام 

4 
CAP. 

APAC5.3 
تنفيذ  فيمساعدة الدول 

السياسات واألحكام المتعلقة 
 باألرصاد الجوية 

 (ANWP : ENB-MET) 

الصادرة اإلقليمية االتفاقات والقرارات والتوصيات 
المجموعة المعنية ) عن االجتماعات اإلقليمية

 (باألرصاد الجوية

 

٪ من وحدات 75في العام، و 5
B1  2022المنتقاة بحلول عام 

 11و 4
12و  

CAP. 
APAC5.4 

 وقياسه التقدم مستوى تحسين
المالحة الجوية  أولويات بحسب

اإلقليمية  الخطط خالل من
 للمالحة الجوية والمجموعات

 الجوية للسالمة اإلقليمية
(PIRGs) 

المجموعات اإلقليمية للتخطيط والتنفيذ 
 واجتماعات تنظيم أعمالها 

تنفيذ الخطط اإلقليمية في مجال 
للجدول  المالحة الجوية وفقاا 
؛ الحد من الزمني المتفق عليه

جونب القصور في خدمات 
٪ من 90المالحة الجوية؛ تنفيذ 

اإلجراءات سنوياا )االستجابات 
المجموعات اإلقليمية لقرارات 

 (للتخطيط والتنفيذ

4 
CAP. 

APAC5.5 
تنفيذ  فيمساعدة الدول 

السياسات واألحكام من أجل 
تحسين الكفاءة في العمليات 

أثناء الطريق ة النهائية بالمحط
من خالل إتاحة المسارات 
  المفضلة لدى المستخدم

(ANWP : ROI-06) 

تقديم المساعدة للدول وعقد حلقات عمل/حلقات 
جراءات االقتراب والمغادرة وضع إدراسية بشأن 

 المالحة القائمة على األداءفي 

حلقتا عمل/ حلقتان دراسي تان، 
جراءات من إ ٪50وتنفيذ 
 راب والمغادرةاالقت

4 
CAP. 

APAC5.6 
مساعدة الدول في تنفيذ 

السياسات واألحكام المتعلقة 
بتحسين الكفاءة في عمليات 

-ANWP : ROI)المنطقة النهائية 

09) 

تقديم المساعدة للدول وعقد حلقات عمل/ حلقات 
 ASBU BO-CDOدراسية عن تنفيذ وحدتي 

  BO-CCOو

حلقات عمل/ حلقات  3عقد 
في   75نسبة دراسية؛ وتنفيذ 

   B0-CCOالمائة من الوحدة رقم 
من حزمة   B0-CDOوالوحدة رقم 

 التحسينات في منظومة الطيران
 2022بحلول عام 
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4 CAP. 
APAC5.7 

تنفيذ  فيمساعدة الدول 
السياسات واألحكام من أجل 

تحسين استخدام المجال الجوي 
 والمطارات

(ANWP : ROI-01) 

لـدول وعقـد حلقـات عمل/حلقــات لتقـديم المسـاعدة 
فيمـــــا لتعـــــاون المـــــدني العســـــكري ادراســـــية بشـــــأن 

وعقـــد ، االســـتخدام المـــرن للمجـــال الجـــوييخـــص 
تنفيــذ للمســاعدة فــي حلقــات عمل/حلقــات دراســية 

دارة انسـياب و  اتخاذ القرارات التعاونية بالمطارات ا 
 الحركة الجوية

 

لقات دراسية، حلقات عمل/ ح 4
٪ من الدول لجميع 70تنفيذ 

عناصر التعاون المدني 
خطة إدارة تدفق في  والعسكري 

الحركة الجوية بسالسة من أجل 
، عقد إقليم آسيا والمحيط الهادئ

اتخاذ ورشات عمل عن  4
 القرارات التعاونية بالمطارات

دارة انسياب الحركة الجويةو   ا 

4و 3  CAP. 
APAC5.8 

المساعدة بشأن تنسيق وتنفيذ 
 إطار الثقة

تنفيــذ ُنُظــم وعمليــات إلدارة الحركــة الجويــة قــادرة 
 على مقاومة الهجمات اإللكترونية 

تضمين إطار الثقة في خطط 
 (2021العمل اإلقليمية )بحلول 

 

 أفريقيا الشرقية والجنوبيةإقليم 

رقم النتيجة 
 المتوقعة

المكتب 
 اإلقليمي

 الغاية الناتج النشاط الرئيسي

4 CAP. 
ESAF.5.1  تنفيذ  فيمساعدة الدول

السياسات واألحكام المتعلقة 
باالتصاالت والمالحة 

 واالستطالع
(ANWP : ENB-CNS) 

تقـــــــــــديم المســـــــــــاعدة للـــــــــــدول وعقـــــــــــد حلقـــــــــــات 
 عمل/حلقات دراسية بشأن:

  نظام مناولة رسائل خدمات تطبيق
 الحركة الجوية

 الوحدة عناصر تطبيق ASBU BO-

FICE؛ 
 الجوية المالحة لخدمات التحتية بالبنية االرتقاء

 (SADC VSAT وشبكة NAFISAT شبكة)

مناولة من الدول لنظام  ٪80تنفيذ 
 رسائل خدمات الحركة الجوية

مناولة رسائل وربطه مع ُنُظم 
في الدول  خدمات الحركة الجوية
؛ وأن 2021األخرى بحلول عام 

من أقاليم الطيران  ٪75يتم  في  
معلومات التي توجد فيها مراكز 
مراقبة المنطقة تنفيذ واجهة واحدة 
على األقل من االتصاالت 
المشتركة بين خدمات الحركة 
الجوية عن طريق البيانات مع 
مراكز مراقبة المناطق المجاورة؛ 

وشبكة  NAFISATوتحسين شبكة 
SADC VSAT  2022بحلول عام 

4 CAP. 
ESAF.5.2  مســـــــــاعدة الـــــــــدول علـــــــــى تنفيـــــــــذ

السياســــــــات واألحكــــــــام المتعلقــــــــة 
 : ANWP)  بــإدارة المعلومــات

ENB-IM) 

تقـــــديم المســـــاعدة للـــــدول وعقـــــد حلقـــــات عمـــــل/ 
 حلقات دراسية عن:

  نظام في الجودة إدارة نظام تنفيذ 
  التشغيل؛ التلقائي المعلومات

 )نظام اإلدارة )نظام الرصد السريع 
 المعلومات نظام من االنتقال 

 معلومات إلى إدارة التشغيل التلقائي
  الطيران؛

 الوحدة عناصر تطبيق ASBU 

B0&B1 – DATM 

من الدول لنظام إدارة  ٪8تنفيذ 
الجودة في نظام المعلومات 
التلقائي التشغيل/ نظام معلومات 

؛ 2022الطيران بحلول عام 
عداد  منها لخارطة طريق  ٪100وا 

وطنية لتنفيذ إدارة معلومات 
؛ وتنفيذ 2019الطيران بحلول عام 

من الدول لقاعدة البيانات  80٪
المتكاملة بشأن معلومات الطيران 

 2022بحلول عام 
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4 CAP. 
ESAF.5.3 

تنفيذ  فيمساعدة الدول 
السياسات واألحكام المتعلقة 

 باألرصاد الجوية 
(ANWP : ENB-MET) 

المســـــــــــاعدة للـــــــــــدول وعقـــــــــــد حلقـــــــــــات  تقـــــــــــديم
 عمل/حلقات دراسية عن:

 مجال في الجودة إدارة نظام تطبيق 
الجوية واالنتقال إلى  األرصاد

 ؛9001:2015إصدار األيزو 

 لخدمة ل الملفات نقل بروتوكول تنفيذ
 مونة لمعلومات بيانات الطيران.أالم

  معلومات األرصاد تبادل بيانات
 بصيغة رقمية  الجوية التشغيلية

  نشرة الظواهر الجوية الخطرةإصدار 
 عن طقس الفضاء

 

نظـام إدارة ٪ من الـدول ل80تطبيق 
الجــودة فــي مجــال األرصــاد الجويــة 
واالنتقــــــــال إلــــــــى إصــــــــدار األيــــــــزو 

٪ مـــــــن 95تنفيـــــــذ  ؛9001:2015
ــــــدول ل ــــــل الملفــــــات ال بروتوكــــــول نق

للخدمــة المأمونــة لمعلومــات بيانــات 
؛ إصـــــدار 2022بحلـــــول  الطيـــــران

نشـــــرة الظـــــواهر ٪ مـــــن الـــــدول ل40
 الجويــة الخطــرة عــن طقــس الفضــاء

 2022بحلول 

 .CAP 12و 11و 4
ESAF.5.4 

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

 اإلقليمية والمجموعات اإلقليمية
 (PIRGs) الجوية للسالمة

ــــــات تنفيــــــذ المســــــاعدة للــــــدول فــــــيتقــــــديم   أولوي
 المجموعــة مشــاريع خــالل مــن الجويــة المالحــة
والتنفيذ؛ ومساعدة الـدول فـي  للتخطيط اإلقليمية

خـــدمات المالحـــة ابوجـــا المنقحـــة لتنفيـــذ غايـــات 
ــــة اإلقليميــــة  ــــي إطــــار الخطــــة التنفيذي ــــة ف الجوي

 الشاملة للسالمة الجوية في أفريقيا

 خفــض أوجــه القصــور فــي خــدمات
 المالحة الجوية؛ 

مـــــن أهـــــداف خـــــدمات  ٪80تنفيـــــذ 
المالحـــــــــة الجويـــــــــة بحلـــــــــول عـــــــــام 

 ؛ 2022
في المائة مـن اإلجـراءات  90تنفيذ 

ـــــرارات  ـــــى ق ـــــردود عل المجموعـــــة )ال
( ســنوياا؛ اإلقليميـة للتخطــيط والتنفيــذ

٪ مـــــن المـــــدارج اآلليـــــة 75تطبيـــــق 
إلجــــراءات المالحـــــة القائمـــــة علـــــى 

ـــــــــراب مـــــــــن األداء ) ـــــــــات االقت عملي
 المطـــار األداء المالحـــي المطلـــوب

مليات في نطاق مالحة المنطقة وع
مليـــات عالمغـــادرة اآلليـــة القياســـية و 
( بحلــــول الوصــــول اآللــــي القياســــي

ـــــة  ٪ مـــــن 85؛ تطبيـــــق 2020نهاي
المـــدارج اآلليـــة إلجـــراءات المالحـــة 
ــــول نهايــــة  ــــى األداء بحل القائمــــة عل

؛ تنفيــذ جميــع خطــط العمــل 2022
حـــــــدات الوطنيـــــــة للـــــــدول بوجـــــــب و 

ASBU Block 1  فـــــي جميـــــع
 (2022-2019المناطق )
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4 CAP. 
ESAF.5.5 

تنفيذ  فيمساعدة الدول 
السياسات واألحكام من أجل 

تحسين الكفاءة في مواصلة 
العمليات أثناء الطريق من خالل  

إتاحة المسارات المفضلة لدى 
 المستخدم 

(ANWP: ROI-06) 

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

من خالل  المالحة الجوية القائمة على األداء
؛ مساعدة الدول مرن للمجال الجويالستخدام اال

بها  خدمات المالحة الجوية يمقدملضمان أن 
برنامج استعراض النظراء يشاركون بفعالية في 

الذي ينفذه مقدمو خدمات المالحة الجوية في 
ن مسارات الطرق القديمة؛ وتنفيذ تحسي أفريقيا؛

 ASBU BO-FRTOعناصر وحدة 

من المسارات المفضلة  ٪90تنفيذ 
؛ 2022لدى المستخدم بحلول عام 

من الدول في  ٪90ومشاركة 
وتنفيذ  برنامج استعراض النظراء

اإلجراءات التصحيحية بحلول 
2022 

4 CAP. 
ESAF.5.6 

تنفيذ  فيمساعدة الدول 
السياسات واألحكام المتعلقة 
بتحسين الكفاءة في عمليات 

 المنطقة النهائية 
(ANWP: ROI-09) 

 

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

CDO وBO-CCO 

تطبيق عمليات النزول 
المستمر/عمليات الصعود المستمر  

من المطارات الدولية/   ٪75في 
المناطق النهائية بحلول عام 

2022 

4 CAP. 
ESAF.5.7 

تنفيذ  فيمساعدة الدول 
السياسات واألحكام المتعلقة 

بتحسين استخدام المجال الجوي 
 والمطارات

 (ANWP: ROI-01) 

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

؛ وتقديم المساعدة للدول وعقد يللمجال الجو 
حلقات عمل/ حلقات دراسية عن تنفيذ عناصر 

 ASBU BO-ACDMالوحدة 

من الدول لالستخدام  ٪75تنفيذ 
المرن للمجال الجوي بحلول عام 

؛ وتطبيق عمليات محس نة 2022
من المطارات من خالل  ٪75في 

عمليات صنع القرار بشكل تعاوني 
 2022في المطارات بحلول عام 

 .CAP 4و 3
ESAF.5.8 

تنسيق وتنفيذ المساعدة بشأن 
 إطار الثقة

تنفيذ ُنُظم وعمليات إلدارة الحركة الجوية قادرة 
 على مقاومة الهجمات اإللكترونية

تضمين إطار الثقة في خطط 
 (2021)بحلول العمل اإلقليمية 

 
  



 الهدف االستراتيجي: سعة شبكة المالحة الجوية وكفاءتها

58 

 أوروبا وشمال األطلنطيإقليم 

 

رقم النتيجة 
 المتوقعة

المكتب 
 اإلقليمي

 الغاية الناتج النشاط الرئيسي

4 CAP. 
EURNAT.5.1  

 

مساعدة الدول في تنفيذ السياسات 
واألحكام من أجل تحسين معدالت 
المغادرة من المطارات/الوصول 
 إليها في جميع األحوال الجوية

(ANWP : ROI-08) 

٪ من الوحدتين 80تنفيذ  المالئمتين B1و B0تنفيذ الوحدتين 
بما في  B1و B0المختارتين 

عمليات االقتراب في ذلك 
األداء المالحي المطلوب في 
جميع أطراف مدارج الهبوط 

عمليات المغادرة اآللية ؛ اآللي
القياسية وعمليات الوصول 

 (SIDs/STARsاآللي القياسي )
المناطق النهائية في جميع 

عمليات الن كفاءة يتحس؛ الدولية
  يةرضاأل

4 
CAP. 

EURNAT.5.2  

 

مساعدة الدول في إعداد خطط 
االتصاالت إقليمية ووطنية بشأن 
 والمالحة واالستطالع

االتفاقات اإلقليمية والقرارات والتوصيات 
)مجموعة   الصادرة عن االجتماعات إلقليمية

الخدمة الثابتة للطيران ومجموعة إدارة 
ذاتا  B1و B0، تنفيذ الوحدتين الترددات(

إدراج موقف اإليكاو ؛ 2022األولوية بحلول 
في األعمال التحضيرية الوطنية للمؤتمر 

؛ عقد حلقات العالمي لالتصاالت الراديوية
موقف اإليكاو في  عمل/اجتماعات لتعزيز

 تصاالت الراديويةالمؤتمر العالمي لال

٪ من الوحدتين 80تنفيذ نسبة 
B0 وB1  56المختارتين، إبداء 

يكاو موقف اإلدولة للدعم ل
خالل المؤتمر العالمي 

لالتصاالت الراديوية لالتحاد 
؛ عدد حلقة الدولي لالتصاالت

 عمل واحدة/اجتماع واحد سنوياا 

4و 3  
CAP. 

EURNAT.5.3  

 

مســــــــــاعدة الــــــــــدول فــــــــــي تنفيــــــــــذ 
السياســــات واألحكــــام بشــــأن إدارة 

إدارة المعلومــــــــــــــــــــــات ونظــــــــــــــــــــــام 
 المعلومات على صعيد المنظومـة

(SWIM) (ANWP: ENB- 

IM) 

والقـــــرارات والتوصـــــيات االتفاقـــــات اإلقليميـــــة 
)فرقــــة الصــــادرة عــــن االجتماعــــات اإلقليميــــة 

جراء بعثات  عمل إدارة معلومات الطيران(؛ وا 
مجــال إدارة معلومــات الطيــران للمســاعدة فــي 

وعقـــد حلقـــة )أو حلقـــات( دراســـة ؛ إلـــى الـــدول
/حلقــــــة عمــــــل )حلقـــــــات عمــــــل( إقليميـــــــة أو 

إدارة المعلومـــات مشــتركة بـــين األقـــاليم بشـــأن 
إدارة المعلومــــــــــات علــــــــــى صـــــــــــعيد ونظــــــــــام 
دارة ؛ وضع وتنفيذ خارطـة طريـق إلالمنظومة

داخـل إقلـيم  المعلومات على صعيد المنظومة
 شمال األطلنطيأوروبا و 

 
 
 

٪ من الوحدتين 80تنفيذ نسبة 
B0 وB1 ،بحلول  المختارتين
 2022عام 
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4و 3  
CAP. 

EURNAT.5.4  
 

مساعدة الدول في تنفيذ السياسات 
 واألحكام المتعلقة باألرصاد الجوية

(ANWP: ENB-MET) 
 

االتفاقات اإلقليمية والقرارات والتوصيات 
 اإلقليمية الصادرة عن االجتماعات

 )المجموعة المعنية باألرصاد الجوية( 

اجتماعات في العام؛ وتنفيذ  4
المنتقاة  B0من وحدات  100٪

 2022بحلول عام 

 11و 4و 3
12و  

CAP. 
EURNAT.5.5  

 

تحسين مستوى التقدم وقياسه 
بحسب األولويات اإلقليمية في 

مجال السالمة من خالل الخطط 
اإلقليمية والمجموعات اإلقليمية 

 (PIRGs)للسالمة الجوية 

التقرير السنوي الشامل عن سالمة المالحة 
الجوية، بما في ذلك بيانات وكاالت الرصد 

الحركة  اإلقليمية وتحليل لتقارير وقائع إدارة
المنظمة األوروبية بالتعاون مع  الجوية

)يوروكونترول(؛  لسالمة المالحة الجوية
تنفيذ الخطة العالمية تقرير شامل عن 

للمالحة الجوية/حزمة التحسينات في 
بمشاركة جميع الدول  منظومة الطيران

تنفيذ الخطة تحسين مستوى  ،56وعددها 
ت العالمية للمالحة الجوية/حزمة التحسينا

؛ انتهاء جميع الدول من في منظومة الطيران
إلقليم أوروبا  في   Block 0تنفيذ أولويات

تدارك ؛ الخطة العالمية للمالحة الجوية
المدرجة  في المالحة الجويةجوانب القصور 

على قائمة أوروبا؛ مشروعات بعينها بموجب 
برنامج المساعدة في سياق مبادرة عدم ترك 

قليم أوروبا وشمال أي بلد وراء الركب بإ
 األطلنطي

٪ من جوانب 50إغالق 
 في المالحة الجويةالقصور 

 المدرجة على قائمة أوروبا؛

4و 3  
CAP. 

EURNAT.5.6  
 

مساعدة الدول في تنفيذ السياسات 
واألحكام من أجل تحسين الكفاءة 
في العمليات أثناء الطريق من 
خالل إتاحة المسارات المفضلة 

-(ANWP : ROI  لدى المستخدم

06) 

مستخدمي لدى تشغيل الطرق المفضلة 
القائمة على  اتالعملي)مثل  المجال الجوي

( م المجال الجوي الحرو مفهو  المسار
والمالحة القائمة على األداء في إقليم أوروبا 

 وشمال األطلنطي
 

٪ من الدول 100تشغيل 
مستخدمي لدى لطرق المفضلة ل

 اتالعملي)مثل  المجال الجوي
م و مفهو  ائمة على المسارالق

( وتنفيذ المجال الجوي الحر
المالحة القائمة على األداء في 

كامل إقليم أوروبا وشمال 
 2022األطلنطي بحلول 

4و 3  
CAP. 

EURNAT.5.7  
 

تنسيق وتنفيذ المساعدة بشأن 
 إطار الثقة

تنفيذ ُنُظم وعمليات إلدارة الحركة الجوية 
 اإللكترونيةقادرة على مقاومة الهجمات 

تضمين إطار الثقة في خطط 
العمل اإلقليمية )بحلول 

2021) 
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 إقليم الشرق األوسط

رقم النتيجة 
 المتوقعة

المكتب 
 اإلقليمي

 الغاية الناتج النشاط الرئيسيأو  المشروع

4 
CAP. 

MID.5.1 
مساعدة الدول في تنفيذ السياسات 

واألحكام المتعل قة باالتصاالت 
 واالستطالعوالمالحة 

(ANWP: ENB-CNS) 

تقديم المساعدة للدول في ما يتعل ق بتنفيذ 
سياسات وأحكام االتصاالت والمالحة 

واالستطالع واألحكام واألولويات اإلقليمية، 
وفقاا الستراتيجية المالحة الجوية في الشرق 

األوسط، من خالل عقد حلقات عمل/ 
جراء بعثات للمساعدة   حلقات دراسية، وا 

حلقات عمل/ حلقات  عقد
دراسية، على النحو الذي تُقر ه 
المجموعة اإلقليمية لتخطيط 
وتنفيذ المالحة الجوية في 

الشرق األوسط؛ وعقد اجتماعين 
في العام لتناول االتصاالت 
والمالحة واالستطالع؛ وتنفيذ 

بعثة مساعدة واحدة على األقل 
دول إلى  6في العام، انضمام 

لشبكة الخاصة مشروع ا
؛ االفتراضية اإلقليمي ة المشتركة
إعداد/تحديث المادة )المواد( 
اإلرشادية اإلقليمية الالزمة، 

على النحو الذي تطلبه 
المجموعة اإلقليمية لتخطيط 
وتنفيذ المالحة الجوية في 

 الشرق األوسط  

4 
CAP. 

MID.5.2 
تنفيذ السياسات  فيمساعدة الدول 

 المتعلقة بإدارة المعلومات  واألحكام
 (ANWP: ENB-IM) 

تقديم المساعدة للدول في ما يت صل بتنفيذ 
دارة  سياسات وأحكام إدارة المعلومات وا 

واألحكام المعلومات على صعيد المنظومة؛ 
واألولويات اإلقليمية، وفقاا الستراتيجية 

المالحة الجوية في الشرق األوسط، من 
قات دراسية، خالل عقد حلقات عمل/ حل

جراء بعثات للمساعدة وعقد اجتماعات ؛  وا 
دارة المعلومات معالجة  إدارة المعلومات وا 

 على صعيد المنظومة

عقد حلقات عمل/ حلقات 
دراسية على النحو الذي تُقر ه 
المجموعة اإلقليمية لتخطيط 
وتنفيذ المالحة الجوية في 

الشرق األوسط؛ وعقد اجتماعات 
دارة لمعالجة إدارة المعل ومات وا 

المعلومات على صعيد 
المنظومة؛ وتنفيذ بعثة مساعدة 
واحدة في العام؛ إعداد/تحديث 

المادة )المواد( اإلرشادية 
اإلقليمية الالزمة، على النحو 

الذي تطلبه المجموعة اإلقليمية 
لتخطيط وتنفيذ المالحة الجوية 

 في الشرق األوسط  

4 
CAP. 

MID.5.3 
 السياسات تنفيذ على الدول مساعدة
 المتعلقة باألرصاد الجوية  واألحكام

 (ANWP: ENB-MET) 

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

واألولويات اإلقليمية، وفقاا الستراتيجية 
المالحة الجوية في الشرق األوسط، من 

عقد حلقات عمل/ حلقات 
دراسية على النحو الذي تُقر ه 
المجموعة اإلقليمية لتخطيط 
وتنفيذ المالحة الجوية في 
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خالل عقد حلقات عمل/ حلقات دراسية، 
جراء بعثات للمساعدة وعقد اجتماعات  وا 

الشرق األوسط؛ وعقد اجتماعين 
في العام لتناول موضوع 

جراء بعثات  األرصاد الجوية؛ وا 
للمساعدة، على النحو المطلوب 

مكتب أوروبا  )بالتنسيق مع
وشمال األطلنطي(؛ 

إعداد/تحديث المادة )المواد( 
اإلرشادية اإلقليمية الالزمة، 

على النحو الذي تطلبه 
المجموعة اإلقليمية لتخطيط 
وتنفيذ المالحة الجوية في 

 الشرق األوسط  

 11و 4
 12و

CAP. 
MID.5.4 

 بحسب وقياسه التقدم مستوى تحسين
 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 الجوية؛ والمواظبة على تحديث 

في الشرق  المالحة الجوية اإللكترونية
األوسط؛ عقد االجتماعات وفقاا للجدول 

تعديل مقترحات لو الزمني المتفق عليه(؛ 
للشرق خط ة المالحة الجوية اإللكترونية 

؛ تحديد/تحديث في الوقت المناسباألوسط 
تحديث األولويات اإلقليمية للمالحة الجوية؛ 

خطة المالحة الجوية اإللكترونية في الشرق 
حة معلومات ؛ نشر/تحديث تقرير/لو األوسط

التحديد المالحة الجوية في الشرق األوسط؛ 
المبكر لمدى البطء في ضوء أولويات 

من خالل المتفق عليها المالحة الجوية 
المجموعة اإلقليمية لتخطيط وتنفيذ المالحة 

الجوية في الشرق األوسط؛ توفير الدعم 
الالزم لتنفيذ المتطلبات اإلقليمية للمالحة 

 الجوية  

االستراتيجية والخطط تنفيذ 
اإلقليمية في مجال المالحة 
الجوية وفقاا للجداول الزمنية 
المتفق عليها )تحقيق نسبة 

من األعمال في األوقات  90٪
المحددة(؛ االضطالع بأنشطة 
المجموعة اإلقليمية لتخطيط 
وتنفيذ المالحة الجوية في 

الشرق األوسط  وفقاا لبرنامج 
رير العمل المتفق عليه؛ نشر تق
المالحة الجوية في الشرق 

األوسط بشكل منتظم؛ تحديث 
 لوحة المعلومات بانتظام

4 
CAP. 

MID.5.5 
 السياسات تنفيذ في الدول مساعدة
من أجل تحسين الكفاءة في  واألحكام

العمليات أثناء الطريق من خالل 
إتاحة المسارات المفضلة لدى 

 (ANWP: ROI-06)المستخدمين 

ي وتحسين شبكة طرق إدارة المجال الجو 
خدمات الحركة الجوية من جانب الهيئات 
المساهمة في المجموعة اإلقليمية لتخطيط 
وتنفيذ المالحة الجوية في الشرق األوسط؛ 
استمرار تحسين شبكة طرق خدمات الحركة 

 الجوية في إقليم الشرق األوسط

اجتماعات تتناول إدارة  3عقد 
المجال الجوي وتحسين شبكة 

ات الحركة الجوية؛ طرق خدم
تحسين شبكة طرق خدمات 

 3من حيث  الحركة الجوية
واجهات لالستخدام )خفض 

 انبعاثات ثاني أكسيد الكربون(
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4 
CAP. 

MID.5.6 
مساعدة الدول في تنفيذ السياسات 
واألحكام من أجل تحسين معدالت 

المغادرة من المطارات/الوصول إليها 
 في جميع األحوال الجوية  

(ANWP: 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/ 

جراء بعثات للمساعدة؛ عقد  حلقات دراسية وا 
اجتماعين سنوياا لمعالجة المالحة القائمة 

ساعدة للدول في ما على األداء؛ تقديم الم
يتصل بتنفيذ المالحة القائمة على األداء؛ 

والعمليات أثناء جميع ظروف الطقس 
الجوي؛ تقديم المساعدة للدول في ما يتصل 

لنظم المتطورة لتوجيه ومراقبة الحركة بتنفيذ ا
  (ASMGCS)على سطح أرض المطار 

  (ACDM)صنع القرار التعاوني للمطارات و 

قتين قد حلقتي عمل/ حل
دراسيتين سنوياا؛ عقد اجتماعين 
سنوياا لمعالجة المالحة القائمة 
جراء بعثتين  على األداء؛ وا 
اثنتين للمساعدة في العام؛ 
نشاء برنامج إلجراءات  وا 

الطيران في الشرق األوسط 
وتنفيذ برنامج أعماله؛ عقد 

حلقات عمل/ حلقات دراسية 
على النحو الذي تُقر ه المجموعة 

لتخطيط وتنفيذ المالحة اإلقليمية 
الجوية في الشرق األوسط؛ 

وعقد اجتماعات لمعالجة إدارة 
دارة المعلومات  المعلومات وا 
على صعيد المنظومة؛ وتنفيذ 
بعثة مساعدة واحدة في العام؛ 
إعداد/تحديث المادة )المواد( 
اإلرشادية اإلقليمية الالزمة، 

على النحو الذي تطلبه 
يط المجموعة اإلقليمية لتخط
وتنفيذ المالحة الجوية في 

 الشرق األوسط  

4 
CAP. 

MID.5.7 
مساعدة الدول على تنفيذ السياسات 

من أجل تحسين استخدام  واألحكام
 المجال الجوي والمطارات

 (ANWP: ROI-01) 

تقديم المساعدة للدول من خالل إجراء 
زيارات ألفرقة الدعم المدني/ العسكري في 
الشرق األوسط وعقد حلقات عمل/ حلقات 

دراسية لتعزيز تنفيذ االستخدام المرن للمجال 
؛ إدارة انسياب الحركة الجويةالجوي؛ تنفيذ 

تقديم المساعدة للدول لتعزيز تنفيذ 
 االستخدام المرن للمجال الجوي

إدارة إنشاء فرقة عمل تختص ب
؛ وضع انسياب الحركة الجوية

إدارة انسياب وتنفيذ مفهوم 
في إقليم الشرق  الحركة الجوية

بعثات إلى الدول  5األوسط؛ 
إدارة انسياب لتناول مفهوم 
والتعاون المدني/  الحركة الجوية

 العسكري

4 CAP. 
MID.5.8 

مساعدة الدول على تنفيذ السياسات 
الكفاءة في من أجل تحسين  واألحكام

 عمليات المنطقة النهائية

وعقد حلقات عمل/  لتقديم المساعدة للدو 
-ASBU BOحلقات دراسية وتنفيذ وحدتي 

CDO  وBOCCO (SIDs, STARs, CCO 

and CDO ) 

حلقات عمل/ندوات؛ إجراء  3
بعثتين لمساعدة الدول على 

عمليات المنطقة معالجة تحسين 
 النهائية

 .CAP  4و 3
MID.5.9 

تنسيق وتنفيذ المساعدة فيما يخص 
 إطار الثقة

تنفيذ نظم وعمليات إدارة الحركة الجوية 
 المقاومة للهجمات اإللكترونية 

 حلقتا عمل وأربع اجتماعات 
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 أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والكاريبيإقليم 

 

رقم النتيجة 
 المتوقعة

 الغاية الناتج النشاط الرئيسي المكتب اإلقليمي

4 
CAP. 

NACC.5.1 
تنفيذ السياسات  فيمساعدة الدول 

واألحكام المتعلقة باالتصاالت 
 والمالحة واالستطالع 
(ANWP : ENBCNS) 

االتفاقات اإلقليمية والقرارات والتوصيات 
  الصادرة عن االجتماعات اإلقليمية

)مجموعة الخدمة الثابتة للطيران  
 ومجموعة إدارة الترددات(

 

اجتمــــــــاع واحــــــــد فــــــــي العــــــــام؛ 
: تنفيـــــــذ 2019وبحلـــــــول عـــــــام 

عقـــــــــــــد مـــــــــــــن خطـــــــــــــة  100٪
ـــــــابع التلقـــــــائي،  االســـــــتطالع الت
واالتصــال بــين المراقــب الجــوي 
 والطيـــار عبـــر وصـــلة البيانـــات

(B0-B1 TBO)80وتنفيـــذ  ؛٪ 
مــن خطــة التوصــيل البينــي فــي 

معالجة رسائل اإلقليمي لنظام ال
ــــــــــــة  خــــــــــــدمات الحركــــــــــــة الجوي

(AMHS ) مات خــــــــــــدوخطــــــــــــة
ــــــق  ــــــة عــــــن طري الحركــــــة الجوي

 B0-B1) ( AIDCالبيانات )

FICE ـــــــــــــــــوافر (؛ وضـــــــــــــــــمان ت
فــي الخــدمات ومســتوى جودتهــا 

 ECAR و MEVAشـــبكتي 

AFS (B0-B1FICE ؛)
المســاعدة فــي إبــرام اتفــاق واحــد 
ـــــــات  علـــــــى األقـــــــل لتبـــــــادل بيان

ــــي أنشــــطة  إذاعــــة المراقبــــة؛ تبن
 االســــــــتطالع التــــــــابع التلقــــــــائي

(B0-B1 ASUR, SURF ؛)
ضمان حسـن التوقيـت والفعاليـة 
فـــــــــي إدارة قـــــــــوائم تخصـــــــــيص 

 الترددات
4 CAP. 

NACC.5.2 
تنفيذ السياسات  فيمساعدة الدول 

 واألحكام المتعلقة بإدارة المعلومات
 (ANWP : ENB-IM) 

االتفاقات اإلقليمية والقرارات والتوصيات 
  الصادرة عن االجتماعات اإلقليمية

 (الطيراندارة معلومات )فرقة عمل إ 
 

إدارة معلومات تحقيق أهداف 
من المجلد الثالث من  الطيران

 B0-B1خطة المالحة الجوية )

ATMطبيق نظام إدارة (؛ ت
المعلومات على صعيد 

: بزيادة  (SWIM)المنظومة 
 B1٪ على األقل )20قدرها 

SWIM ؛  تقدير مدى فعالية)
الرصد السريع في إدارة نظام 

ل دو  3في  معلومات الطيران
 على األقل سنوياا 
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4 
CAP. 

NACC.5.3 
تنفيذ السياسات  فيمساعدة الدول 

 واألحكام المتعلقة باألرصاد الجوية 
 (ANWP : ENB-MET) 

االتفاقات اإلقليمية والقرارات والتوصيات 
  الصادرة عن االجتماعات اإلقليمية

 (المجموعة المعنية باألرصاد الجوية)

 

تنفيذ أهداف خدمات األرصاد 
الجوية من المجلد الثالث من 

 B0-B1خطة المالحة الجوية )

AMET ؛ تقييم واختبار)
أساليب قياس الرماد البركاني 
في دولتين اثنتين على األقل 
سنوياا؛ تقييم مدى فعالية نظام 
إدارة جودة خدمات األرصاد 

دول على األقل  3الجوية في 
 سنوياا 

12و 11و 4  
CAP. 

NACC.5.4 
 وقياسه تقدمال مستوى تحسين
 في اإلقليمية األولويات بحسب
 الخطط خالل من السالمة مجال

 اإلقليمية والمجموعات اإلقليمية
 (PIRGs) الجوية للسالمة

المجموعات اإلقليمية للتخطيط والتنفيذ 
 واجتماعات تنظيم أعمالها

زيادة عدد الدول المشاركة في 
تحسين مستوى "المجموعة 
 – اإلقليمية للسالمة الجوية

  (RASG-PA  )األمريكيتين"
٪ أو 30ومجموعاتها بنسبة 

أكثر؛ إجراء استعراض نصف 
مجموعة سنوي ألداء ال

اإلقليمية للتخطيط والتنفيذ 
في  للكاريبي وأمريكا الجنوبية
تنفيذ بلوغ األهداف والغايات؛ 

الخطط اإلقليمية في مجال 
المالحة الجوية وفقا للجدول 

فيذ ؛ تنالزمني المتفق عليه
٪ من اإلجراءات 90

)االستجابات لقرارات 
 للسالمة اإلقليمية المجموعات

الجوية( سنوياا؛ زيادة معالجة 
جوانب القصور في المالحة 

٪؛ ضمان 2الجوية: بمعدل 
إجراء أنشطة التعاون اإلقليمي 

الفعالة في التدريب على 
مستوى مراكز التدريب 

(CATC/WG) 

4 
CAP. 

NACC.5.5 
على تنفيذ السياسات  مساعدة الدول

واألحكام من أجل تحسين استخدام 
 المجال الجوي والمطارات

 (ANWP : ROI-01) 

تقديم المساعدة إلى الدول وعقد حلقات 
عمل/حلقات دراسية بشأن االستخدام 

 المرن للمجال الجوي

ضمان الفعالية وحسن التوقيت 
ارة في تنفيذ أنشطة تعزيز إد
-B0) انسياب الحركة الجوية

B1 NOPS ؛ ضمان حسن)
التوقيت واالنتظام في تنفيذ  

الطرق الجوية لخدمات نظام 
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-B0؛ تحسين )الحركة الجوية

B1: FRTO, APTA, CCO, 

CDO جراءات االقتراب ( وا 
التي ترتبط بذلك؛ تعزيز 

التحسينات المتعلقة 
بسالمة/كفاءة المطارات 

)القضاء على المخاطر التي 
ية، تهدد الطيور/الحياة البر 

تعبيد الطرق، الخ(؛ االستمرار 
في بدء بناء ما ال يقل عن 

 مطارات سنوياا  10

4و 3  CAP.NACC.5.6  تنسيق وتنفيذ المساعدة فيما يخص
 إطار الثقة 

تنفيذ نظم وعمليات إدارة الحركة الجوية 
 المقاومة للهجمات اإللكترونية

تضمين إطار الثقة في خطط 
العمل اإلقليمية )بحلول عام 

2021) 
 

  



 الهدف االستراتيجي: سعة شبكة المالحة الجوية وكفاءتها

66 

 الجنوبية أمريكا إقليم

 

رقم النتيجة 
 المتوقعة

 المكتب
 اإلقليمي

 الغاية الناتج النشاط الرئيسي

4 
CAP. 

SAM.5.1 
مساعدة الدول في تنفيذ السياسات 
واألحكام المتعل قة باالتصاالت 

 (CNS) والمالحة واالستطالع
(ANWP:ENB-CNS) 

االتفاقات اإلقليمية والقرارات والتوصيات 
  الصادرة عن االجتماعات اإلقليمية

)مجموعة الخدمة الثابتة للطيران ومجموعة  
 إدارة الترددات(

 

مجموعة التنفيذ اجتماعان ل
سنوياا  لدول أمريكا الجنوبية

 واجتماع واحد للمجموعات
الجوية  للسالمة اإلقليمية

تنفيذ  2022سنوياا؛ بحلول 
-B0٪ من 90ما يلي: 

FICE من 50؛ ٪B0-

ASUR من 20؛ ٪GBAS 

(B0- APTA) ؛B0-TBO 

(DATALINK) – 70 ٪
من المنطقة القارية البعيدة، 

٪ من المنطقة 100
٪ مناطق 10المحيطية ؛ 
 قارية أخرى  

4 
CAP. 

SAM.5.2 
تنفيذ السياسات  فيمساعدة الدول 

 واألحكام المتعلقة بإدارة المعلومات
 (ANWP: ENB-IM) 

والتوصيات االتفاقات اإلقليمية والقرارات 
 الصادرة عن االجتماعات اإلقليمية

تقديم (؛ دارة معلومات الطيران)فرقة عمل إ 
وعقد حلقات عمل/ حلقات  لالمساعدة للدو 

 ASBU عناصر وحدتيعن تنفيذ  دراسية

B0- DATM, B1-DATM, B1-SWIM؛ 
المتطلب الجديد المنصوص عليه التعديل 

على الملحق الخامس عشر  40رقم 
 .PANS-AIMوثيقة حدث من والنسخة األ

 

اجتماع واحد إلى اجتماعين 
٪ من 85في العام، وتنفيذ 

المنتقاة  بحلول  B0 وحدات
٪ 30وتنفيذ ؛ 2020عام 

المنتقاة   B1 من وحدات
٪ 50؛ 2022بحلول عام 

من المتطلب الجديد الذي 
 40نص عليه التعديل رقم 

إجراءات خدمات " ووثيقة
إدارة  -المالحة الجوية 
" بحلول معلومات الطيران

2022 

4 
CAP. 

SAM.5.3 
تنفيذ السياسات  فيمساعدة الدول 

 واألحكام المتعلقة باألرصاد الجوية 
 (ANWP: ENB-MET) 

االتفاقات اإلقليمية والقرارات والتوصيات 
  الصادرة عن االجتماعات اإلقليمية

تقديم (؛ المجموعة المعنية باألرصاد الجوية)
وعقد حلقات عمل/ حلقات  لالمساعدة للدو 

 ASBU B0-Amet تاتنفيذ وحدعن دراسية 
 B1-SWIM و B1-AMET و

 

اجتماع واحد إلى اجتماعين 
 BBBsوتنفيذ  ؛في العام

وتنفيذ ؛ 2020بحلول عام 
المنتقاة   B0 ٪ من وحدات90

وتنفيذ ؛ 2021بحلول عام 
المنتقاة   B1 ٪ من وحدات30

 2022بحلول عام 
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4 
CAP. 

SAM.5.4 
تنفيذ السياسات  فيمساعدة الدول 

واألحكام من أجل تحسين الكفاءة في 
العمليات أثناء الطريق من خالل   

إتاحة المسارات المفضلة لدى 
 (ANWP: ROI-06)المستخدم 

االتفاقات اإلقليمية والقرارات والتوصيات 
  الصادرة عن االجتماعات اإلقليمية

تحسين شبكة الطرق المجموعة المعنية ب)
الجوية لخدمات الحركة الجوية(؛ إدارة 
عداد طرق خدمات الحركة  المجال الجوي وا 

وتنفيذ الجوية من خالل الهيئات المساهمة؛ 
 ASBU BO-FRTOعناصر وحدة 

٪ 70تنفيذ اجتماعان سنوياا؛ 
بحلـول  B0 FRTOوحـدة من 

2022 

4 
CAP. 

SAM.5.5 
 مساعدة الدول على تنفيذ السياسات

واألحكام المتعلقة بتحسين الكفاءة في 
 عمليات المنطقة النهائية

 (ANWP: ROI-09) 

االتفاقات اإلقليمية والقرارات والتوصيات 
  الصادرة عن االجتماعات اإلقليمية

(؛ مجموعة التنفيذ في إقليم أمريكا الجنوبية)
تقديم المساعدة للدول وتوفير المواد 

تنفيذ اإلرشادية وحلقات العمل لدعم 
في المناطق  CDOو ASBU-BOعناصر 

 النهائية المحددة

٪ 70اجتماعان سنوياا؛ تنفيذ 
من المناطق النهائية التي 

تم تحديدها إلجراءات 
CCO/CDO  2022بحلول 

4 
CAP. 

SAM.5.6  مساعدة الدول على تنفيذ السياسات
واألحكام من أجل تحسين مستوى 

كفاءة عمليات األسطح، ال سيما في 
-(ANWP : ROIالمطارات المزدحمة 

03) 

تقديم المساعدة للدول وتوفير المواد 
اإلرشادية وحلقات العمل/الحلقات الدراسية 

 ASBU-BO-ACDMلدعم تنفيذ عناصر 
صنع )مشروع بشأن  في المطارات المحددة

-(A)القرارات بشكل تعاوني في المطارات 

CDM)  ؛ تقديم المساعدة للدول وتوفير
المواد اإلرشادية وحلقات العمل/الحلقات 
الدراسية بشأن تخطيط المطارات على 

المستويين المحلي والوطني )مشروع بشأن 
 تخطيط المطارات(

 

وضع مشروع مفهوم 
صنع بشأن  للعمليات
ت بشكل تعاوني في القرارا

؛ (A-CDM)المطارات 
٪ من المطارات 50انتهاء 

الدولية المختارة من تحسين 
من خالل عمليات المطارات 

تنفيذ العناصر األساسية من 
A-CDM  ؛ 2022بحلول

وضع خريطة طريق لتنفيذ 
أنشطة تخطيط المطارات 
على الصعيدين القطري 

؛ 2020والمحلي بحلول 
قليمية توفير مواد إرشادية إ

بحلول  ADPLANبشأن 
؛ تقديم التدريب 2021

لموظف مختص واحد على 
األقل في كل دولة بشأن 
تخطيط المطارات بحلول 

2022 

4 CAP.SAM.5.7  مساعدة الدول في تنفيذ السياسات
واألحكام المتعلقة بتحسين استخدام 

  المجال الجوي والمطارات
(ANWP: ROI-01) 

تقديم المساعدة للدول وتوفير المواد 
اإلرشادية وحلقات العمل لدعم تنفيذ 

في المناطق  ASBU-B0-NOPSعناصر 
النهائية المحددة /أقاليم معلومات الطيران 

 المحددة

المناطق  ٪ من90تنفيذ 
النهائية المحددة /أقاليم 

معلومات الطيران المحددة 
إدارة تدفق الحركة لخدمات 
 2022بحلول  الجوية
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12و 11و 4  
CAP. 

SAM.5.8 
 بحسب وقياسه التقدم مستوى تحسين

 مجال في اإلقليمية األولويات
 اإلقليمية الخطط خالل من السالمة

 للسالمة اإلقليمية والمجموعات
 (PIRGs) الجوية

وتقارير المجموعات اإلقليمية للتخطيط 
مجموعات التنفيذ؛ التعديالت على التقرير 

عملية التوفيق بين اإلقليمي لتحسين 
اإلجراءات؛ دعم الدول كي تضع خططها 
الوطنية للمالحة الجوية بما يتماشى مع 
الخطة اإلقليمية للمالحة الجوية والخطة 

 العالمية للمالحة الجوية

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

 اإلجراءات من٪ 90تنفيذ 
 قرارات على ودالرد)

 اإلقليمية المجموعات
سنوياا؛ ( الجوية للسالمة
دولة لخططها  12وضع 

الوطنية للمالحة الجوية 
 2022بحلول 

4و 3  CAP.SAM.5.9  تنسيق وتنفيذ المساعدة بشأن إطار
 الثقة

تنفيـــذ ُنُظـــم وعمليـــات إلدارة الحركـــة الجويـــة 
 قادرة على مقاومة الهجمات اإللكترونية 

الثقة في  تضمين إطار
خطط العمل اإلقليمية 

 (2021)بحلول 

 إقليم أفريقيا الغربية والوسطى

رقم النتيجة 
 المتوقعة

 الغاية الناتج النشاط الرئيسي المكتب اإلقليمي

4 CAP. 
WACAF.5.1 

تنفيذ السياسات  فيمساعدة الدول 
واألحكام المتعلقة باالتصاالت 

 والمالحة واالستطالع 
(ANWP : ENB-CNS) 

 

االتفاقات اإلقليمية والقرارات والتوصيات 
  الصادرة عن االجتماعات اإلقليمية

)مجموعة الخدمة الثابتة للطيران ومجموعة  
 إدارة الترددات(

 

تنفيذ دولة ب 24قيام 
 ةوحدعناصر منتقاة من 

ASBU B0 تعلق ت
باالتصاالت والمالحة 

 واالستطالع

4 CAP. 
WACAF.5.2 

السياسات  تنفيذ فيمساعدة الدول 
 واألحكام المتعلقة بإدارة معلومات

 الطيران
 (ANWP : ENB-IM) 

االتفاقات اإلقليمية والقرارات والتوصيات 
ومشاريع  الصادرة عن االجتماعات اإلقليمية

تها إدارة معلومات الطيران  التنفيذ التي أقر 

تنفيذ دولة ب 24قيام 
 ةوحدعناصر منتقاة من 

ASBU B0  بإدارة تتعلق
بحلول  الطيران معلومات

 2022عام 
4 CAP. 

WACAF.5.3 
تنفيذ السياسات  فيمساعدة الدول 

واألحكام المتعلقة باألرصاد 
 الجوية 

 (ANWP : ENB-MET) 

االتفاقات اإلقليمية والقرارات والتوصيات 
للتخطيط  اإلقليميةالتي اعتمدتها المجموعة 

 والتنفيذ في أفريقيا والمحيط الهندي
 

تنفيذ دولة ب 24قيام 
 ةوحدعناصر منتقاة من 

ASBU B0  تتعلق
بحلول  باألرصاد الجوية

 2022عام 
12و 11و 4  CAP. 

WACAF.5.4 
 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؛ ومساعدة الدول 
في تنفيذ أوليات المالحة الجوية من خالل 

للتخطيط والتنفيذ  اإلقليميةمشاريع المجموعة 
في أفريقيا والمحيط الهندي وتنفيذ غايات 
خدمات المالحة الجوية في إطار الخطة 

ملة للسالمة الجوية التنفيذية اإلقليمية الشا
 في أفريقيا

غايات خدمات تنفيذ 
المالحة الجوية وفقاا 

 للجدول الزمني المتفق عليه
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4 
CAP. 

WACAF.5.5 
تنفيذ السياسات  فيمساعدة الدول 

واألحكام من أجل تحسين الكفاءة 
في العمليات أثناء الطريق من 
خالل إتاحة المسارات المفضلة 

-ANWP : ROI)لدى المستخدم 

06) 

تقديم المساعدة للدول لتنفيذ عملية إعداد 
طرق خدمات الحركة الجوية المحددة التي 
يفضلها المستخدمون من خالل الهيئات 

 اإلقليميةلمجموعة المساهمة التابعة ل
 للتخطيط والتنفيذ في أفريقيا والمحيط الهندي

٪ من الطرق 75تنفيذ 
المحددة التي يفضلها 
 المستخدمون سنوياا 

4 
CAP. 

WACAF.5.6 
تنفيذ السياسات  فيمساعدة الدول 

واألحكام المتعلقة بتحسين الكفاءة 
 النهائية المناطقفي عمليات 

(ANWP : ROI-09) 

تقديم المساعدة للدور وعقد حلقات عمل/ 
 حلقات دراسية وتنفيذ وحدتي

ASBU B0-CDO وB0-CCO 

 و CDOإجراء إجراءات 
CDO  مطاراا بحلول  24في
 2022عام نهاية 

4 
CAP. 

WACAF.5.7 
تنفيذ السياسات  فيمساعدة الدول 

واألحكام المتعلقة بتحسين 
معدالت المغادرة من 

المطارات/الوصول إليها في جميع 
 األحوال الجوية

(ANWP : ROI-08) 

لدول في تنفيذ المالحة للمساعدة تقديم ا
 و CDOو إجراءات  القائمة على األداء

CDO  بموجب االستنتاجات والتوصيات
الصادرة عن مجموعة العمليات في جميع 

المجموعة اإلقليمية و  األحوال الجوية
 والمحيط الهندي للتخطيط والتنفيذ ألفريقيا

مطاراا دولياا بتنفيذ  24قيام 
مدارج تنتهي بإجراء 

عمليات االقتراب وفق 
األداء المالحي المطلوب 

RNP APCH  

4 CAP.WACAF.5.8   مساعدة الدول على تنفيذ
السياسات واألحكام من أجل 

تحسين استخدام المجال الجوي 
 (ANWP : ROI-01) والمطارات

تطبيق مفهوم االستخدام مساعدة الدول في 
 ( FUAالمرن للمجال الجوي )

 اا مركز  دول/ 18تطبيق 
لمفهوم  طقامراقبة المنل

االستخدام المرن للمجال 
 الجوي

4و 3  CAP.WACAF.5.9  تنسيق وتنفيذ المساعدة بشأن
 إطار الثقة

تنفيــــذ ُنُظــــم وعمليــــات إلدارة الحركــــة الجويــــة 
 قادرة على مقاومة الهجمات اإللكترونية 

تضمين إطار الثقة في 
خطط العمل اإلقليمية 

 (2021)بحلول 
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 أمن الطيران والتسهيالت

 المدني العالميتعزيز األمن والتسهيالت في الطيران  الوصف
  

أكثر أمناا من أي وقت مضى، ال تزال هناك جوانب  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 تعاوناا وتنسيقاا 
ضمان تحسين عملية وتواصالا منتظماا بين الدول واألوساط الدولية المعنية بالطيران. ومن األهمية بمكان 

ما يتيح نمو الحركة الجوية الخاصة بالمسافرين والشحن مالتسهيالت، و  األمنفي مجالي المتطلبات تنفيذ 
 بطريقة سلسة وضامنة لألمن.

وتتمثل الغاية النهائية من هذا الهدف االستراتيجي في تعزيز أمن الطيران المدني وتسهيالته في العالم 
د األدنى في الطيران المدني إلى الح 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 اإلجراءاتج( السعي إلى بلوغ الحد األقصى من الكفاءة في )الحدود، و

 تعزيز التجارة والسياحة والتنمية االقتصادية.
ن تحقيق النتائج المتعلق مستوى المخاطر التي تحدق بأمن ة بهذا الهدف االستراتيجي سيسهم في تقليل وا 

الطيران العالمي وسالمة الحدود، وسيسهل حركة البشر وحركة البضائع عبر الجو، ويعزز كفاءة واستدامة 
 الشبكة العالمية للطيران المدني.

 البيانات والتحليالت والتنبؤات؛ عدم ترك أي بلد وراء الركبجودة  لألمن والتسهيالت ةالمستمر  اتالتحسين األساسية األولوية

مخاطر أمن الطيران: تعزيز قدرات الدول على تقليل مستوى المخاطر التي تطرحها التهديدات الحالية تقليل  :5النتيجة المنشودة رقم 
التنفيذ العملي والناشئة ألمن الطيران المدني ولسالمة الحدود من خالل ، ومنها التهديدات اإللكترونية، والجديدة

 .الرقابة التنظيمية الفع الةردود، فضالا عن المضادة و التدابير والمستدام للقواعد العالمية وال

حركة البشر والبضائع جواا، ويشمل ذلك التجارة اإللكترونية واتباع أسلوب فريد في تحسين قدرات الدول على تيسير  :6النتيجة المنشودة رقم 
نفاذ القوانين.تحديد هوية األفراد،   بحد أدنى من التأخير وضمان الجودة العالية في تنفيذ التدابير األمنية وا 

درة الدول على استخدام وتحليل وتبادل البيانات المتعلقة تحسين مستوى البيانات والتحليالت والتنبؤات: تعزيز ق :11المنشودة رقم النتيجة 
الطيران المدني،  لتطويربالطيران من أجل اتخاذ قرارات مدروسة وتحسين األداء التشغيلي وقياس الجوانب المختلفة 

 والتنبؤ بها قدر اإلمكان
)مبادرة عدم ترك بلد ه خاص البلدان النامية وأقل البلدان نموا تعزيز عملية تنمية القدرات: تعزيز قدرات الدول بوج :12رقم  المنشودةالنتيجة 

 من أجل تنفيذ القواعد والسياسات العالمية وتحسين ُسبل الربط الجويوراء الركب( 

 .التاسعواألحكام المتعلقة باألمن الواردة في الملحق السابع عشر اتجاه مستوى تنفيذ قواعد الملحق  ● : مؤشرات األداء الرئيسية
  متوسط  التحسن في معدل االمتثال لقواعد الملحق السابع عشر من قبل الدول التي حصلت على مساعدة مباشرة

 من قبل اإليكاو
  زيادة عدد الدول التي تنفذ عناصر استراتيجية برنامج اإليكاو لتحديد هوية المسافرين، بما في ذلك دليل المفاتيح

 آليا. المقروءةلمراقبة اآللية على الحدود وجوازات السفر العامة والمعلومات المسبقة عن الركاب وا
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تخصصية

)IP( 

خدمات 

عامة 
)GS(

استشاريون

/مصادر خارجية
أخرىاجتماعاتسفر

1- االستراتيجية والسياسة العامة

20203.003.501,086           -                75              -            11            86               1,172            

20213.003.501,122           -                77              -            11            88               1,210            

20223.003.501,158           -                79              -            11            91               1,249            

            3,631المجموع

2- سياسة أمن الطيران

20204.753.001,324           14                 55              72              -           141             1,466            

20214.753.001,365           15                 57              73              -           145             1,510            

20224.753.001,402           15                 58              76              -           149             1,551            

            4,527المجموع

3- تدقيق أمن الطيران

20205.755.001,668           43                 568            9                -           619             2,288            

20215.755.001,725           44                 582            9                -           635             2,360            

20225.755.001,774           45                 597            9                -           651             2,425            

            7,073المجموع

4- دعم التنفيذ والتطوير

20202.752.00737               23                 109            71              -           203             940                

20213.752.00998               23                 112            73              -           208             1,206            

20224.752.001,229           24                 115            76              -           214             1,443            

            3,589المجموع

5- التسهيالت

20201.500.75334               -                26              13              -           39               373                

20211.500.75344               -                27              13              -           40               385                

20222.500.75559               -                28              14              -           42               600                

            1,358المجموع

6- برنامج تحديد هوية المسافر/وثيقة السفر المقروءة آليًا

20201.251.25393               43                 32              24              -           98               491                

20211.251.25404               44                 32              24              -           101             505                

20221.251.25415               45                 33              25              -           104             519                

            1,515المجموع

7- المكاتب اإلقليمية

202013.5710.702,965           14                 171            84              339          609             3,573            

202113.5710.703,096           15                 175            86              293          570             3,666            

202213.5710.703,148           15                 178            87              312          593             3,741            

          10,981المجموع
8- الخدمات المرتبطة بالبرامج

20207.707.892,344           381               9                16              790          1,196          3,540            

20217.807.932,455           393               10              10              821          1,234          3,689            

20227.938.032,569           407               10              17              901          1,336          3,905            

          11,134المجموع

إجمالي جميع البرامج
201740.2734.0910,852         518               1,046        289           1,139       2,992          13,844          

201841.3734.1311,509         533               1,072        290           1,126       3,021          14,530          

201943.5034.2312,254         551               1,097        306           1,225       3,179          15,433          

إجمالي السنوات الثالث          43,807          9,191       3,490           884        3,216           1,602         34,615

موارد غير الوظائف
موارد غير 

الوظائف 

بآالف 

الدوالرات 

الكندية

إجمالي التكلفة بآالف الدوالرات الكندية

أمن الطيران والتسهيالت

الميزانية العادية - االحتياجات من الموارد

السنةالبرنامج

موارد الوظائف

إجمالي التكلفة 

بآالف الدوالرات 

الكندية

سنوات عمل

إجمالي التكلفة 

بآالف الدوالرات 

الكندية
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 االستراتيجية والسياسة العامة :1 البرنامج

رقم النتيجة 
 الغاية الناتج النشاط الرئيسي الرقم المتوقعة

 SEC.1.1 12و 11و 6و 5

 

الخطة العالمية تحديث 
 (GASeP)للسالمة الجوية 

وتقييم مستوى أمن الطيران 
والتسهيالت وتنفيذ برنامج 
تحديد هوية المسافر ووثيقة 

السفر المقروءة آلياا 
TRIP/MRTD 

الخطة العالمية النسخة األحدث من 
)والتي تتضمن  (GASeP)للسالمة الجوية 

من بين جملة أمور األحكام المتعلقة 
؛ باألمن والتي ترد في الملحق التاسع(

 وثائق التنفيذ وتقييم المخاطر

 

الخطة النسخة األحدث من 
العالمية للسالمة الجوية؛ 

٪ من جميع جداول 90مراجعة 
 المخاطر سنوياا 

 

 SEC.1.2 12و 6و 5

 
تقديم الدعم للهيئات 

الرئاسية لإليكاو )الجمعية 
العمومية، والمجلس، 

واللجنة المعنية بالتدخل 
غير المشروع، ولجنة 

 الحركة الجوية( 

توفير الوثائق الالزمة للهيئات الرئاسية؛ 
 توفير خدمات األمانة للهيئات الرئاسية.

حاطة كل  19إعداد  ورقة وا 
٪ من اإلجراءات 90عام؛ تنفيذ 

)استجابة لقرارات المجلس( كل 
 عام

 SEC.1.3 6و 5

 
ضمان االعتراف بريادة 
اإليكاو، وتعزيز التعاون 
الدولي )بما في ذلك مع 
منظومة األمم المتحدة( 

 وتنسيق األنشطة اإلقليمية 

تحسين مستوى توفير الخدمات للدول من 
التنسيق والتعاون الفعالين؛ تعزيز خالل 

 API برامج التواصل مع الدول بشأن
التعاون مع منظمة من خالل  PNRو

، واتحاد النقل WCOالجمارك العالمية 
، ومنظومة األمم IATAالدوليالجوي 
 المتحدة

٪ من العناصر 90توفير 
 واإلسهامات في الوقت المحدد

12 SEC.1.4 

 
المساهمة في تنفيذ 

 استراتيجية تعبئة الموارد
عداد  تحديد الجهات المانحة المحتملة وا 
مشاريع محددة للصناديق و/ أو المنح 
الطوعية من أجل تقديم المساعدة الفنية 

 للدول 

 رفع تقرير سنوي إلى المجلس
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 سياسة أمن الطيران :2 البرنامج

رقم النتيجة 
 الغاية الناتج النشاط الرئيسي الرقم المتوقعة

5 SEC.2.1 

 

صقل وتنسيق إطار أمن الطيران العالمي 
 )شامالا وضع اإلرشادات وتحديثها(

تنفيذ اإلجراءات المطلوبة وفقاا للمؤتمر 
الرفيع المستوى بشأن أمن الطيران 

(HLCAS/2)  وقرارات الجمعية العمومية
؛ وضع القواعد والتوصيات ربعيناأل

 السابع عشرالدولية الالزمة للملحق 
" لمعالجة التهديدات الداخلية األمن"

؛ اعتماداا على نهج متعدد المستويات
تقديم الدعم لمجموعات العمل التابعة 

لفريق خبراء أمن الطيران وتنسيق 
مبادرات أمن الطيران ذات الصلة؛ إعداد 
مواد إرشادية جديدة ومنقحة، بما في ذلك 

 استجابة للتهديدات والمخاطر الجديدة

إجراءات  ٪ من75إكمال 
المتابعة بحلول الربع الرابع من 

؛ نشر القواعد 2022عام 
 والتوصيات الدولية في الملحق

 ابعد تحديثهالسابع عشر 

5 SEC.2.2 

 
سرعة االستجابة عند وقوع أحداث هامة، 

، (PoC)بما يشمل شبكة جهات االتصال 
والتخطيط لحاالت الطوارئ، واالستجابة 

 )القصيرة األجل عادة(

الريادة وتقديم الدعم إلى الدول في  تولي
التصدي لألحداث الهامة؛  تقديم 
المساعدة القصيرة األجل في هذه 

 الحاالت

توفير التنسيق المالئم وفي 
في  100الوقت المناسب بنسبة 
 المائة استجابة لألزمات

 SEC.2.3 11و 5

 
وضع أدوات محكمة للتعامل مع  وضع آليات لتبادل المعلومات

معلومات أمن الطيران؛ توفير معلومات 
مناسبة؛ إجراء اختبارات عالمية منتظمة 

 (PoC)لشبكة جهات االتصال 

اختبار شبكة جهات االتصال 
 شهراا  24-18كل 

 SEC.2.4 11و 5

 
التعامل مع التهديدات والمخاطر ومواطن 

 الضعف وتحليلها
إجراء تحديث سنوي لبيان سياق 

 (RCS)المخاطر 
نشر البيان المنقح لسياق 

 المخاطر مرة كل عام على األقل
5 SEC.2.5 

 

سياسة اإلطار العام لوضع وتنفيذ 
اإليكاو الخاصة بالتقليل من مخاطر 

 اإللكترونياألمن 

وضع إطار ومواد إرشادية لسياسة األمن 
 اإللكتروني

عامة لألمن قواعد قياسية  وضع)
دراسة ؛ (الطيران اإللكتروني ألنظمة

جدوى إلنشاء فريق خبراء لألمن 
 (HLCAS/2)وفقاا لتوصيات  اإللكتروني

اإلصدار المستمر لإلرشادات 
 ذات الصلة
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 تدقيق أمن الطيران :3البرنامج 

رقم النتيجة 
 الغاية الناتج النشاط الرئيسي الرقم المتوقعة

  SEC.3.1 12و 5

 

أنشطة نهج الرصد إجراء وتعزيز 
برنامج الالمستمر في إطار 

العالمي لتدقيق أمن الطيران 
(USAP-CMA ) 

وضع أنشطة نهج الرصد المستمر في 
إطار البرنامج العالمي لتدقيق أمن 

( بحيث تالئم USAP-CMAالطيران )
احتياجات أوضاع أمن الطيران في كل 
دولة؛ إعداد تقارير تدمج نتائج أنشطة 

 الرصد

 26إجراء ما ال يقل عن 
إعداد نشاطاا للرصد سنوياا؛ 

 60٪ من التقارير خالل 90
يوماا من تاريخ االنتهاء من 

الحصول على و  أنشطة الرصد
٪ من 90إيجابي من  رد

 الدول
  SEC.3.2 12و 5

 
إدارة عمليات استعراض خطط 
العمل التصحيحية واألنشطة 

 المتعلقة بالشواغل األمنية البارزة

التحقق من صحة خطط العمل 
التصحيحية لضمان أنها ُأعدت بشكل 
ُمرض؛ تقييم خطط العمل التصحيحية 
المتعلقة بالشواغل األمنية البارزة عند 

 تقديم التقدم المحرز

٪ من خطط 80استعراض 
 60العمل التصحيحية خالل 

يوماا من استالمها؛ االنتهاء 
٪ من الشواغل 100من تقييم 

 زةاألمنية البار 
  SEC.3.3 12و 5

 
بناء قدرات الدول من أجل 

االضطالع بمسؤوليات الرقابة عن 
 طريق تنظيم ندوات وحلقات عمل

بشأن  حلقات عمل إقليميةو  ندواتعقد 
 نهج الرصد المستمر

 سنوياا  2

نهج الرصد إدارة تطوير أسلوب  SEC.3.4 12و 5
برنامج الالمستمر في إطار 
الطيران العالمي لتدقيق أمن 

(USAP-CMA) 

تنفيذ التوصيات والمالحظات الصادرة 
مجموعة الدراسة التابعة لألمانة عن 

العامة والمعنية بالبرنامج العالمي لتدقيق 
وفقاا لنهج الرصد  (USAP)أمن الطيران 

المستمر؛ اإلبقاء على مجموعة الدراسة 
من أجل تطوير اإلطار المذكور بشكل 

 أكبر 

تضمين معلومات عن الوضع 
الراهن من حيث التنفيذ في 

برنامج الطار إلالتقرير السنوي 
 العالمي لتدقيق أمن الطيران

يعتمد اإلنجاز على توافر )
موارد إضافية من خارج 

 (الميزانية
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 دعم التنفيذ والتطوير :4 البرنامج

رقم النتيجة 
 الغاية الناتج النشاط الرئيسي الرقم المتوقعة

 SEC.4.1 12و 5

 

تحديث مساعدة الدول من خالل 
التي تعدها مواد التدريبية ال

وأنشطة اإليكاو عن أمن الطيران 
كز التدريب على أمن الطيران امر 
(ASTC) لدى اإليكاو 

حلقات عمل بهدف زيادة قدرة و  دورات تدريبية
الملحقين أحكام الدول األعضاء على تنفيذ 

 التدريب، مواد وتطوير ؛التاسعو السابع عشر 
البرامج/حلقات العمل التدريبية في  وتعزيز

على شبكة  اإلشرافالطيران؛ و  مجال أمن
( ASTCكز التدريب على أمن الطيران )امر 

 باإليكاو
 

٪ من المواد 75تحديث 
أشهر  6التدريبية خالل 
القواعد من مراجعة 

والتوصيات الدولية أو 
ذات  المادة اإلرشادية

الصلة؛ إتاحة المزيد من 
مواد التدريب بحلول الربع 

 2021األخير من 
 SEC.4.2 12و 5

 
مساعدة الدول على معالجة أوجه 

القصور الكبرى التي يحددها 
البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة 

ومساعدة  USAPالسالمة الجوية 
الدول في جهودها الرامية إلى 

تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية 
 السابع عشرفي الملحق الواردة 

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 
جراء اتصاالت  المخصصة ألغراض معينة وا 
مع سلطات الدولة؛ ووضع خطط منظمة لدول 

محددة لتحسين أمن الطيران؛ وتنسيق 
ات المساعدة على مستوى الدول و/أو مشروع

بالتعاون مع عدة  على المستوى اإلقليمي
 شركاء

سنوياا دول  6مساعدة 
تحسين الخطط  باستخدام
بدعم من  )المذكورة،
من خارج  الموارد
في تغير وال (الميزانية

مستوى التنفيذ الفعال في 
الدول التي تتلقى 

 المساعدة

تقديم الدعم لمبادرات التعاون  SEC.4.3 12و 5
اإلقليمي التي تسعى لتحسين 

مستوى االمتثال للقواعد 
والتوصيات الدولية في الملحق 

 السابع عشر

دعم البرامج الخاصة بكل منطقة من خالل 
 التنسيق مع الدول المانحة والهيئات اإلقليمية؛

تبادل المعلومات مع برنامج التعاون الفني 
(TCB)  بشأن المساعدات المقدمة إلى الدول

بموجب البرامج التعاونية ألمن الطيران 
(CASP) المعنية 

٪ من المبادرات 85إتمام 
اإلقليمية وفقاا للجدول 

بدعم ) الزمني الموضوع
من خارج  من الموارد 

 (الميزانية

تكثيف الدعم المقدم في مجال  SEC.4.4 12و 5
تنفيذ الخطة العالمية للسالمة 

 الجوية

أنشطة بناء القدرات بما يتوافق مع خريطة 
الطريق الموضوعة )وفقاا لتوصيات مؤتمر 

HLCAS/2) 

الهدف العالمي الطموح 
 80تحقق أن المتمثل في 

في المائة من الدول التي 
خضعت للتدقيق التنفيذ 

في  65الفعال بنسبة 
المائة كحد أدنى بحلول 

يعتمد ) 2020عام 
وارد اإلنجاز على توافر م
إضافية من خارج 

 (الميزانية



 الهدف االستراتيجي: أمن الطيران والتسهيالت

76 

 التسهيالت :5 البرنامج
 

رقم النتيجة 
 الغاية الناتج النشاط الرئيسي الرقم المتوقعة

6 SEC.5.1 

 

صقل إطار تسهيالت الطيران العالمي 
 ومواءمته

تنفيذ اإلجراءات المطلوبة وفقاا قرارات 
؛ في دورتها األربعينالجمعية العمومية 

الالزمة  والتدابيرالسياسات ووضع 
؛ وتقديم "التسهيالت" التاسعللملحق 
ومجموعات التسهيالت شعبة الدعم ل

 العمل التابعة لفريق الخبراء

 إجراءات٪ من 75إكمال 
المتابعة بحلول الربع الرابع 

نشر و ؛ 2022من عام 
النسخة المحد ثة من القواعد 

في والتوصيات الدولية 
حسب  التاسعإطار الملحق 

 بدعم من الموارد ) االقتضاء
 (من خارج الميزانية

 SEC.5.2 12و 6

 
وضع وتحديث محتوى المواد التدريبية 

 ذات الصلة بالتسهيالت 
إتاحة المواد التدريبية  إعداد مواد تدريبية إضافية

بحلول الربع الرابع من عام 
2021 

 SEC.5.3 12و 6

 
مساعدة الدول في جهودها الرامية إلى 
تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية في 

وبناء القدرات  التاسعإطار الملحق 
الالزمة، و رصد االمتثال للقواعد 
والتوصيات الدولية ذات الصلة في 

 التاسعإطار الملحق 

 

مساعدة حلقات عمل إقليمية للمساعدة؛ 
الدول في وضع برامج وطنية لتسهيالت 
النقل الجوي؛ وضع برامج إقليمية لتنسيق 

إنشاء برامج إقليمية لتنسيق التسهيالت؛ 
تنفيذ إجراءات لمتابعة  التسهيالت؛ 

الخاصة  اإللكترونيةالقائمة المرجعية 
؛ إدخال التاسعباالمتثال للملحق 

تعديالت على المسائل الخاصة بنهج 
المستمر للبرنامج العالمي لتدقيق الرصد 

في  USAP / USOAPأمن الطيران
البروتوكول بحيث تعكس أي أحكام 
جديدة أو معدلة تتعلق باألمن أو 

التاسع؛ تدقيق بالسالمة في الملحق 
الملحق التاسع )رهناا بقرار الهيئات 

 الرئاسية(

المواد التدريبية  تنسيق
حسب االقتضاء 

واالحتياجات التي تحظى 
نجاز و  باألولوية من  ٪75ا 

إجراءات المتابعة بحلول 
الرابع من عام  الفصل
 بدعم من الموارد) 2022

 (من خارج الميزانية
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 برنامج تحديد هوية المسافر/وثيقة السفر المقروءة آليا   :6 البرنامج

رقم النتيجة 
 الغاية الناتج النشاط الرئيسي الرقم المتوقعة

6 SEC.6.1 

 

تنفيذ استراتيجية برنامج تدعيم و 
 (TRIP)تحديد هوية المسافر 

 المراحلإعداد تقارير مرحلية عن 
الرئيسية الستراتيجية برنامج تحديد 

هوية المسافر؛ ومخطط وثيقة االمتثال 
؛ وخارطة طريق تطبيق وثائق 9303
  اإللكترونيةالسفر 

األعمال في ٪ من 90إنجاز 
 األوقات المحددة

6 SEC.6.2 

 
صياغة وتحديث مواصفات وثيقة 

عداد مواد و السفر إلى جانب  ا 
 إرشادية بشأن أدلة تحديد الهوية

 ووثائق السفر المقروءة آلياا 

(MTRD)ونظم وأدوات التفتيش ، 

إدخال تعديالت على مواصفات وثيقة 
 (9303السفر )الوثيقة 

الوثيقة نشر التعديالت على 
 حسب االقتضاء 9303

 SEC.6.3 12و 6

 
وضع وتحديث محتويات المواد 
التدريبية ذات الصلة ببرنامج 

 وثيقة السفر المقروءة آلياا 

لدورة امواد نسخة أحدث من إعداد 
التدريبية على برنامج وثيقة السفر 

 المقروءة آلياا 

المواد الخاصة تحديث 
بالدورة التدريبية حسب 

 االقتضاء
 SEC.6.4 12و 6

 
مساعدة الدول في إطار جهودها 
الرامية إلى بناء القدرات الالزمة 
لتنفيذ مشروعي وثائق السفر 
المقروءة آلياا ووثائق السفر 

 اإللكترونية

إقامة ندوات وحلقات دراسية إقليمية؛ 
تنفيذ مشروعات للمساعدة بتمويل من و 

 الجهات المانحة

تنظيم ندوة واحدة إقليمية 
دراسيتين إقليميتين  وحلقتين

كل عام؛ تنفيذ مشروع 
)مشروعات( للمساعدة وفقاا 

 للخطة الموضوعة
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 : المكاتب اإلقليمية7 البرنامج

 آسيا والمحيط الهادئ

رقم النتيجة 
 الغاية الناتج النشاط الرئيسي الرقم المتوقعة

دعم دول المنطقة في مساعيها  SEC.APAC.7.1 12و 6و 5
الرامية إلى تنفيذ القواعد 

الواردة في والتوصيات الدولية 
السابع عشر إطار الملحق 
 والملحق التاسع

والتي تشمل ؛ تنمية القدراتأنشطة 
المنتدى اإلقليمي للتنسيق في عقد 

مجال أمن الطيران في آسيا والمحيط 
وبالتنسيق مع  (RASCFالهادئ )

التعاون الفني في كل من إقليم إدارة 
 آسيا والمحيط الهادئ

ازدياد عدد الدول التي تمتثل 
 ةللقواعد والتوصيات الدولي

السابع في الملحق الواردة 
؛ عشر والملحق التاسع

رتفاع متوسط مستوى وا
 اإلقليم التنفيذ الفعال في 

الخطة العالمية للسالمة دعم تنفيذ  SEC.APAC.7.1a 12و 5
 الجوية 

تنفيذ الخطة العالمية للسالمة الجوية 
في إطار خريطة طريق لتنفيذ الخطة 

 على الصعيد اإلقليمي 

االمتثال لألهداف الطموحة 
للخطة العالمية للسالمة الجوية 
وخريطة الطريق إلقليم آسيا 

 والمحيط الهادئ
نهج الرصد تنفيذ الفعال لالدعم  SEC.APAC.7.2 12و 5

برنامج األمن المستمر في إطار 
 العالمي لتدقيق أمن الطيران

(USAP-CMA)  

التواصل قبل التدقيق والمشاركة في 
التدقيق، واتخاذ إجراءات المتابعة 
بعد التدقيق حسب االقتضاء على 

 أساس نتائج التدقيق

نهج الرصد إتمام أنشطة 
المستمر في إطار برنامج 
األمن العالمي لتدقيق أمن 

 لزمني حسب الجدول ا الطيران
دعم وتنسيق مراكز التدريب على  SEC.APAC.7.3 12و 5

التابعة  (ASTCs)أمن الطيران 
 لإليكاو 

 

مراكز التدريب توفير الدعم لعمل 
، باعتبارها مراكز على أمن الطيران

 تنسيق، في الوقت المناسب

مراكز ٪ من أنشطة 100دعم 
التي  التدريب على أمن الطيران

تدعمها اإليكاو حسب الجدول 
 الزمني 

تطوير تقديم المساعدة في مجال  SEC.APAC.7.4 12و 6و 5
مشروعات المساعدة في مجال 

والتسهيالت في دول أمن الطيران 
 اإليكاوبرنامج اإلقليم )بما في ذلك 

وثائق ين و المسافر  يةهو  يدلتحد
 (السفر المقروءة آليا

 

لمساعدة تنظيم بعثات خصيصاا 
الدول )وفقاا ألولويات اإليكاو 

؛ توفير الدعم واإلرشاد ومواردها(
الشواغل لمساعدة الدول على حل 
والتي تم  البارزة في مجال األمن

نهج الرصد المستمر في لتحديدها 
إطار برنامج األمن العالمي لتدقيق 

 أمن الطيران

٪ )من مشروعات 100دعم 
التسهيالت حسب الجدول 

القدر الذي يسمح به الزمني وب
 التمويل(

تمثيل اإليكاو في االجتماعات  SEC.APAC.7.5 6و 5
ذات الصلة بأمن الطيران 

 والتسهيالت

إبراز أولويات الدول واإليكاو في 
 السياسات الخارجية

التعبير عن أولويات وشواغل  
مناسب الوقت الاإليكاو في 

وأثناء المنتديات المالئمة وفق 
لمنظمات لالبرامج الزمنية 

 خرىواإلقليمية األدولية ال
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 أفريقيا الشرقية والجنوبية

رقم النتيجة 
 الغاية الناتج النشاط الرئيسي الرقم المتوقعة

دعم دول المنطقة في  SEC.ESAF.7.1 12و 6و 5
مساعيها الرامية إلى تنفيذ 
القواعد والتوصيات الدولية 

إطار الملحق الواردة في 
 السابع عشر والملحق التاسع

تنمية القدرات من خالل أنشطة 
التفاعل مع الدول كي تمتثل 

وتلك المتعلقة  17ألحكام الملحق 
باألمن والواردة في الملحق التاسع 

التنفيذ خطة عن طريق تطبيق 
اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران 
والتسهيالت في أفريقيا؛ إعداد 
تقارير حول المبادرات الحالية 
الخاصة بسياسة أمن وتسهيالت 

 الطيران في المنطقة

٪ لمستوى 85متوسط يبلغ 
للعناصر التنفيذ الفع ال 

في اإلقليم بحلول  الحاسمة
؛ 2022الربع األخير من 
 أحكام بما يتماشى مع 

إعالن ويندهوك ومقاصد 
 ؛ويندهوك

الخطة العالمية دعم تنفيذ  SEC.ESAF.7.1a 12و 5
 للسالمة الجوية 

تنفيذ الخطة العالمية للسالمة 
الجوية في إطار خريطة طريق 
لتنفيذ الخطة على الصعيد 

 اإلقليمي 

إدراج الغاية في خريطة 
 الطريق اإلقليمية

نهج الرصد الفعال لتنفيذ الدعم  SEC.ESAF.7.2 12و 5
المستمر في إطار برنامج األمن 
 العالمي لتدقيق أمن الطيران

(USAP-CMA)  

التواصل قبل التدقيق والمشاركة 
في التدقيق، واتخاذ إجراءات 
المتابعة بعد التدقيق حسب 
االقتضاء على أساس نتائج 

 التدقيق

قيام جميع الدول المؤهلة  
نهج الرصد المستمر في ل

برنامج األمن العالمي إطار 
بتوقيع  لتدقيق أمن الطيران

مذكرة التفاهم؛ إتمام أنشطة 
البرنامج المذكور حسب 

 الجدول الزمني 
دعم وتنسيق مراكز التدريب على  SEC.ESAF.7.3 12و 5

التابعة  (ASTCs)أمن الطيران 
 لإليكاو 

 

مراكز التدريب توفير الدعم لعمل 
، باعتبارها على أمن الطيران

 مراكز تنسيق، في الوقت المناسب

إتمام الدورات التدريبية 
بنجاح بحسب جدول التدريب 

مراكز التدريب على لدى 
كل عام؛ تقييم  أمن الطيران

مراكز التدريب واعتماد جميع 
في اإلقليم  على أمن الطيران
 من جانب اإليكاو

تطوير تقديم المساعدة في مجال  SEC.ESAF.7.4 12و 6و 5
مشروعات المساعدة في مجال 

والتسهيالت في أمن الطيران 
برنامج دول اإلقليم )بما في ذلك 

ين المسافر  يةهو  يدلتحد اإليكاو
 (السفر المقروءة آليا ائقوثو 
 

تنظيم بعثات خصيصاا لمساعدة 
الدول )وفقاا ألولويات اإليكاو 

؛ بناء قدرات الدول كي ومواردها(
المقروءة  السفر ائقوثُتصدر فقط 

؛ تطوير المشروعات لمساعدة آليا
 اإليكاوبرنامج الدول على تنفيذ 

 ينالمسافر  يةهو  يدلتحد

قيام األربعة وعشرون دولة 
 ائقوث فقطجميعها بإصدار 

المتوافقة  السفر المقروءة آلياا 
مع مواصفات اإليكاو؛ قيام 

٪ من الدول بتنفيذ 70
 اإليكاوبرنامج استراتيجية 

 ينالمسافر  يةهو  يدلتحد
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تمثيل اإليكاو في االجتماعات  SEC.ESAF.7.5 6و 5
ذات الصلة بأمن الطيران 

 والتسهيالت

إبراز أولويات الدول واإليكاو في 
 السياسات الخارجية

التعبير عن أولويات وشواغل  
مناسب الوقت الاإليكاو في 

وأثناء المنتديات المالئمة 
وفق البرامج الزمنية 

واإلقليمية دولية اللمنظمات ل
 خرىاأل

 أوروبا وشمال األطلنطي

رقم النتيجة 
 الغاية الناتج النشاط الرئيسي الرقم المتوقعة

 11و 6و 5
 12و

SEC.EUR/NAT.7.1  دعم دول المنطقة في
مساعيها الرامية إلى تنفيذ 
القواعد والتوصيات الدولية 

إطار الملحق الواردة في 
 السابع عشر والملحق التاسع

من موارد ُينفذ بدعم من )
 (خارج الميزانية

مساعدة الدول من خالل مبادرات 
متنوعة لتنمية القدرات )مثل ندوات 
عملية لمجموعات الدول، والتدريب 
الفردي للدول التي تتقدم بطلبات 

أو حسبما ُيعتبر ضرورياا، 
واجتماعات تنسيق سنوية 

لمجموعة خبراء أمن الطيران في 
 وأمريكا الشمالية، الخ(إقليم أوروبا 

زيادة عدد الدول التي تمتثل 
للقواعد والتوصيات الواردة 
في الملحق السابع عشر 

والملحق التاسع مقارنة بفترة 
الثالث سنوات السابقة؛ 
ارتفاع المتوسط اإلقليمي 

لمستوى التنفيذ الفعال مقارنةا 
 بفترة الثالث سنوات السابقة

الخطة العالمية دعم تنفيذ  SEC.EUR/NAT.7.1a 12و 5
من موارد ب ُينفذ)للسالمة الجوية 
 (خارج الميزانية

تنفيذ الخطة العالمية للسالمة 
الجوية في إطار خريطة طريق 

لتنفيذ الخطة على الصعيد 
 اإلقليمي 

إدراج الغاية في خريطة 
 الطريق اإلقليمية

نهج الرصد تنفيذ الفعال لالدعم  SEC.EUR/NAT.7.2 12و 5
المستمر في إطار برنامج األمن 

 العالمي لتدقيق أمن الطيران
(USAP-CMA) (موارد ب ُينفذ

 (من خارج الميزانية

التواصل قبل التدقيق والمشاركة 
في التدقيق، واتخاذ إجراءات 
المتابعة بعد التدقيق حسب 
االقتضاء على أساس نتائج 

 التدقيق

نهج الرصد إتمام أنشطة 
برنامج المستمر في إطار 

األمن العالمي لتدقيق أمن 
حسب الجدول  الطيران
 الزمني 

دعم وتنسيق مراكز التدريب  SEC.EUR/NAT.7.3 12و 5
 (ASTCs)على أمن الطيران 
من موارد ب ُينفذ)التابعة لإليكاو 
 (خارج الميزانية

 

مراكز التدريب توفير الدعم لعمل 
، باعتبارها على أمن الطيران
الوقت مراكز تنسيق، في 

المناسب؛ تقديم مزيد من خيارات 
التدريب ذات الجودة المحس نة في 
مجال أمن الطيران )بناء على 
 اإلمكانات والتنسيق مع المقر(

( دورات تدريبية 10عقد )
سنوياا برعاية اإليكاو؛ 

وصول عدد المشاركين الذي 
 200تلقوا التدريب إلى 

دولةا سنوياا؛  20مشارك من 
لمراكز  تقييمات 3إجراء 

التدريب على أمن الطيران 
سنوياا؛ إنشاء شبكة مستدامة 
من مراكز التدريب على أمن 

الطيران تمتثل 
لالختصاصات في إقليم 



 أمن الطيران والتسهيالت الهدف االستراتيجي:  

 

81 

 أوروبا وأمريكا الشمالية
تطوير تقديم المساعدة في مجال  SEC.EUR/NAT.7.4 12و 6و 5

مشروعات المساعدة في مجال 
والتسهيالت في أمن الطيران 

برنامج دول اإلقليم )بما في ذلك 
ين المسافر  يةهو  يدلتحد اإليكاو

 (السفر المقروءة آليا ائقوثو 
 (من خارج الميزانيةموارد ب ُينفذ)
 

تنظيم بعثات خصيصاا لمساعدة 
الدول )وفقاا ألولويات اإليكاو 

دليل المفاتيح ؛ تنفيذ ومواردها(
؛ إقامة مشروعات لإليكاوالعامة 

محددة في إطار برنامج المساعدة 
ضمن مبادرة عدم ترك أي بلد 
وراء الركب في إقليم أوروبا 

 وأمريكا الشمالية، حسب االقتضاء  

أنشطة للمساعدة  3إجراء 
سنوياا بمشاركة من المكتب 
اإلقليمي؛ زيادة مستويات 

دليل المفاتيح العامة تنفيذ 
الث لإليكاو مقارنةا بفترة الث
سنوات السابقة؛ زيادة 

مستويات االمتثال ألحكام 
اإليكاو مقارنةا بفترة الثالث 

 سنوات السابقة
تمثيل اإليكاو في االجتماعات  SEC. EUR/NAT.7.5 6و 5

ذات الصلة بأمن الطيران 
من موارد ب ُينفذ) والتسهيالت

 ( خارج الميزانية

في  إبراز أولويات الدول واإليكاو
السياسات الخارجية؛ تحسين 
 التنسيق اإلقليمي والدولي 

التعبير عن أولويات  
وقت الوشواغل اإليكاو في 

مناسب وأثناء المنتديات ال
المالئمة وفق البرامج الزمنية 

واإلقليمية دولية اللمنظمات ل
 خرىاأل

 الشرق األوسط 

رقم النتيجة 
 الغاية الناتج النشاط الرئيسي الرقم المتوقعة

 11و 6و 5
 12و

SEC.MID.7.1  دعــم دول المنطقــة فــي مســاعيها
الراميـــــــــة إلـــــــــى تنفيـــــــــذ القواعـــــــــد 

الــــواردة فــــي والتوصـــيات الدوليــــة 
الســـــــابع عشـــــــر إطـــــــار الملحـــــــق 
نصف هذا  ُينفذ) والملحق التاسع
من خارج  مواردب النشاط الرئيسي

 (الميزانية

أنشطة المساعدة من خالل 
التفاعل مع الدول؛ وتقارير عن 

المتعلقة المبادرات الراهنة 
؛ قليمفي اإلبسياسات أمن الطيران 

التحديد المبكر لمدى البطء في 
األمن والتسهيالت ضوء أولويات 

من خالل  المتفق عليها في إطار
الخطط اإلقليمية والمجموعة 

اإلقليمية ألمن الطيران 
والتسهيالت في الشرق األوسط؛ 
توفير الدعم الالزم لتنفيذ خطة 
األمن والتسهيالت في الشرق 

األوسط وخريطة الطريق المرتبطة 
 بها

زيادة عدد الدول التي تمتثل 
للقواعد والتوصيات الواردة 
في الملحق السابع عشر 

ق التاسع مقارنة بفترة والملح
الثالث سنوات السابقة؛ 
ارتفاع المتوسط اإلقليمي 

لمستوى التنفيذ الفعال؛ إجراء 
المجموعة اإلقليمية أنشطة 

ألمن الطيران والتسهيالت 
في الشرق األوسط وفقاا 

لبرنامج العمل المتفق عليه؛ 
وبما يتفق مع الغايات 

  اإلقليمية لألمن والتسهيالت

الخطــــــــة العالميــــــــة دعــــــــم تنفيــــــــذ  SEC.MID.7.1a 12و 5
نصف هـذا  ُينفذ)للسالمة الجوية 
من خارج  مواردب النشاط الرئيسي

 (الميزانية

تنفيذ الخطة العالمية للسالمة 
الجوية في إطار خريطة طريق 

لتنفيذ الخطة على الصعيد 
 اإلقليمي 

إدراج الغاية في خريطة 
 الطريق اإلقليمية
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نهج الرصــد تنفيــذ الفعــال لــالدعــم  SEC.MID.7.2 12و 5
المستمر في إطار برنـامج األمـن 
 العـــــالمي لتـــــدقيق أمـــــن الطيـــــران

(USAP-CMA) (نصــــــــف  ُينفــــــــذ
مــن  مــواردب هــذا النشــاط الرئيســي

 (خارج الميزانية

التواصل قبل التدقيق والمشاركة 
في التدقيق، واتخاذ إجراءات 
المتابعة بعد التدقيق حسب 

نتائج االقتضاء على أساس 
 التدقيق

نهج الرصد إتمام أنشطة 
المستمر في إطار برنامج 
األمن العالمي لتدقيق أمن 

حسب الجدول  الطيران
 الزمني

دعـــــم وتنســــــيق مراكـــــز التــــــدريب  SEC.MID.7.3 12و 5
 (ASTCs)علــــــى أمــــــن الطيــــــران 

نصـف هـذا  ُينفـذ)التابعة لإليكـاو 
من خارج  مواردب النشاط الرئيسي

 ة(الميزاني

مراكز التدريب توفير الدعم لعمل 
، باعتبارها على أمن الطيران

 مراكز تنسيق في الوقت المناسب؛ 

٪ من الدورات 80إتمام 
التدريبية سنوياا بنجاح وفقاا 
لجدول التدريب في مراكز 
 التدريب على أمن الطيران 

تطوير تقديم المساعدة في مجال  SEC.MID.7.4 12و 6و 5
مشروعات المساعدة في مجال 

والتسهيالت في أمن الطيران 
برنامج دول اإلقليم )بما في ذلك 

ين المسافر  يةهو  يدلتحد اإليكاو
 (السفر المقروءة آليا ائقوثو 
 نصف هذا النشاط الرئيسي ُينفذ)
 (من خارج الميزانية مواردب

تنظيم بعثات خصيصاا لمساعدة 
اإليكاو الدول )وفقاا ألولويات 

؛ تقديم المساعدة للدول ومواردها(
لوضع وتنفيذ سياسات اإليكاو 

وأحكامها الرامية إلى التخفيف من 
، األمن اإللكترونيعلى مخاطر ال

طار ومنهجية إلدارة المخاطر؛  وا 
تقديم المساعدة للدول لوضع خطة 

للتعامل مع األزمات/للطوارئ 
بهدف زيادة ما تتمتع به الدول من 

 مجال أمن الطيران  مرونة في

إجراء بعثتين إلى الدولة 
سنوياا في إطار مبادرة عدم 
ترك أي بلد وراء الركب؛ 
إجراء نشاط مساعدة واحد 

بمشاركة من المكتب 
اإلقليمي لوضع نظام إلدارة 
األمن اإللكتروني؛ عقد حلقة 

عمل إقليمية واحدة إلدارة 
المخاطر؛ عقد حلقة عمل 

أسلحة إقليمية واحدة عن 
الدفاع الجوي المحمولة على 

؛ وندوة إقليمية واحدة الكتف
 عن إدارة األزمات

تمثيـــل اإليكـــاو فـــي االجتماعـــات  SEC.MID.7.5 6و 5
ــــــــــأمن الطيــــــــــران  ذات الصــــــــــلة ب

نصـــــف هـــــذا  ُينفـــــذ) والتســــهيالت
من خارج  مواردب النشاط الرئيسي

 (الميزانية

في  إبراز أولويات الدول واإليكاو
السياسات الخارجية؛ تحسين 
 التنسيق اإلقليمي والدولي 

التعبير عن أولويات  
وقت الوشواغل اإليكاو في 

مناسب وأثناء المنتديات ال
المالئمة وفق البرامج الزمنية 

واإلقليمية دولية اللمنظمات ل
 خرىاأل

 مريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والكاريبيأ

رقم النتيجة 
 الغاية الناتج النشاط الرئيسي الرقم المتوقعة

دعم دول المنطقة في  SEC.NACC.7.1 12و 6و 5
مساعيها الرامية إلى تنفيذ 
القواعد والتوصيات الدولية 

إطار الملحق الواردة في 

أنشطة المساعدة من خالل 
التفاعل مع الدول؛ وتقارير عن 

المتعلقة المبادرات الراهنة 
؛ قليمفي اإلبسياسات أمن الطيران 

زيادة عدد الدول التي تمتثل 
للقواعد والتوصيات الواردة 

الملحق السابع عشر في 
مقارنة بفترة  والملحق التاسع
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خطة تقديم المساعدة في تنفيذ  السابع عشر والملحق التاسع
ضماناا لحسن  تحسين أمن الطيران

 توقيت التنفيذ 

الثالث سنوات السابقة؛ 
قليمي ارتفاع المتوسط اإل

لمستوى التنفيذ الفعال؛ 
أن ضمان لمساعدة الدول 

الخاضعة  من الدول٪ 90
للتقييم يبلغ مستوى التنفيذ 

 الفعال فيها 
؛ تقييم التنفيذ الفعال 80٪

إلدارة المخاطر على األقل 
 دول سنوياا  3في 

الخطة العالمية دعم تنفيذ  SEC.NACC.7.1a 12و 5
 للسالمة الجوية 

تنفيذ الخطة العالمية للسالمة 
الجوية في إطار خريطة طريق 

لتنفيذ الخطة على الصعيد 
 اإلقليمي 

إدراج الغاية في خريطة 
 الطريق اإلقليمية

نهج الرصد تنفيذ الفعال لالدعم  SEC.NACC.7.2 12و 5
المستمر في إطار برنامج األمن 

 العالمي لتدقيق أمن الطيران
(USAP-CMA)  

قبل التدقيق والمشاركة التواصل 
في التدقيق، واتخاذ إجراءات 
المتابعة بعد التدقيق حسب 
االقتضاء على أساس نتائج 

 التدقيق

نهج الرصد إتمام أنشطة 
المستمر في إطار برنامج 
األمن العالمي لتدقيق أمن 

حسب الجدول  الطيران
 الزمني

دعم وتنسيق مراكز التدريب  SEC.NACC.7.3 12و 5
 (ASTCs)على أمن الطيران 
 التابعة لإليكاو 

 

مراكز التدريب توفير الدعم لعمل 
، باعتبارها على أمن الطيران

 مراكز تنسيق في الوقت المناسب؛ 

إتمام الدورات التدريبية سنوياا 
بنجاح وفقاا لجدول التدريب 
في مراكز التدريب على أمن 

 الطيران 
تطوير تقديم المساعدة في مجال  SEC.NACC 7.4 12و 6و 5

مشروعات المساعدة في مجال 
والتسهيالت في أمن الطيران 

برنامج دول اإلقليم )بما في ذلك 
ين المسافر  يةهو  يدلتحد اإليكاو

 (السفر المقروءة آليا ائقوثو 
 

تنظيم بعثات خصيصاا لمساعدة 
الدول )وفقاا ألولويات اإليكاو 

  ومواردها(

أنشطة مساعدة  3إجراء 
سنوياا بمشاركة من المكتب 

اإلقليمي؛ وبالنسبة ألي 
شواغل بارزة جديدة في 

مجال األمن، الشروع من 
التخفيف من حدة هذه 

الشواغل فور تلقي اإلشعار 
الرسمي بها والقضاء عليها 

شهراا  18خالل مهلة قدرها 
من صدور هذه الشواغل؛ 

تقييم مدى فعالية مشروعات 
اعدة في برنامج تحديد المس

هوية المسافرين فيما ال يقل 
دول )بمعدل دولتين  6عن 

 سنوياا(
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تمثيل اإليكاو في االجتماعات  SEC.NACC.7.5 6و 5
ذات الصلة بأمن الطيران 

 والتسهيالت

إبراز أولويات الدول واإليكاو في 
السياسات الخارجية؛ تحسين 
 التنسيق اإلقليمي والدولي 

التعبير عن أولويات  
وقت الوشواغل اإليكاو في 

مناسب وأثناء المنتديات ال
المالئمة وفق البرامج الزمنية 

واإلقليمية دولية اللمنظمات ل
 خرىاأل

 أمريكا الجنوبية

رقم النتيجة 
 الغاية الناتج النشاط الرئيسي الرقم المتوقعة

دعم دول المنطقة في  SEC.SAM.7.1 12و 6و 5
مساعيها الرامية إلى تنفيذ 
القواعد والتوصيات الدولية 

إطار الملحق الواردة في 
 السابع عشر والملحق التاسع

نصف هذا النشاط  ُينفذ)
من خارج  مواردب الرئيسي
 (الميزانية

دعم دول المنطقة في مساعيها 
الرامية إلى تنفيذ القواعد 

الواردة في والتوصيات الدولية 
إطار الملحق السابع عشر 

 والملحق التاسع

زيادة عدد الدول التي تمتثل 
للقواعد والتوصيات الواردة 

الملحق السابع عشر في 
؛ ارتفاع والملحق التاسع

متوسط مستوى التنفيذ الفعال 
 في اإلقليم 

الخطة العالمية دعم تنفيذ  SEC.SAM.7.1a 12و 5
هذا نصف  ُينفذ)للسالمة الجوية 
من خارج  مواردب النشاط الرئيسي

 (الميزانية

تنفيذ الخطة العالمية للسالمة 
الجوية في إطار خريطة طريق 

لتنفيذ الخطة على الصعيد 
اإلقليمي؛ تضمين أولويات الدول 

 واإليكاو في الخطة المذكورة 

إدراج الغاية في خريطة 
 الطريق اإلقليمية

نهج الرصد الفعال لتنفيذ الدعم  SEC.SAM.7.2 12و 5
المستمر في إطار برنامج األمن 

 العالمي لتدقيق أمن الطيران
(USAP-CMA) (نصف  ُينفذ

من  مواردب هذا النشاط الرئيسي
 (خارج الميزانية

التواصل قبل التدقيق والمشاركة 
في التدقيق، واتخاذ إجراءات 
المتابعة بعد التدقيق حسب 
االقتضاء على أساس نتائج 

 التدقيق

نهج الرصد إتمام أنشطة 
المستمر في إطار برنامج 
األمن العالمي لتدقيق أمن 

حسب الجدول  الطيران
 الزمني

دعم وتنسيق مراكز التدريب  SEC.SAM.7.3 12و 5
 (ASTCs)على أمن الطيران 
نصف هذا  ُينفذ)التابعة لإليكاو 
من خارج  مواردب النشاط الرئيسي

 (الميزانية

مراكز التدريب توفير الدعم لعمل 
، باعتبارها على أمن الطيران

 مراكز تنسيق في الوقت المناسب؛ 

إتمام الدورات التدريبية سنوياا 
بنجاح وفقاا لجدول التدريب 
في مراكز التدريب على أمن 

 الطيران 

تطوير تقديم المساعدة في مجال  SEC.SAM.7.4 12و 6و 5
مشروعات المساعدة في مجال 

والتسهيالت في أمن الطيران 
برنامج دول اإلقليم )بما في ذلك 

تنظيم بعثات خصيصاا لمساعدة 
الدول )وفقاا ألولويات اإليكاو 

  ومواردها(

أنشطة مساعدة  3إجراء 
مشاركة من المكتب سنوياا ب

 اإلقليمي 
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ين المسافر  يةهو  يدلتحد اإليكاو
 (السفر المقروءة آليا ائقوثو 
 نصف هذا النشاط الرئيسي ُينفذ)
 (من خارج الميزانية مواردب

تمثيل اإليكاو في االجتماعات  SEC.SAM.7.5 6و 5
ذات الصلة بأمن الطيران 

نصف هذا  ُينفذ) والتسهيالت
من خارج  مواردب النشاط الرئيسي

 (الميزانية

إبراز أولويات الدول واإليكاو في 
السياسات الخارجية؛ تحسين 
 التنسيق اإلقليمي والدولي 

التعبير عن أولويات  
وقت الوشواغل اإليكاو في 

مناسب وأثناء المنتديات ال
المالئمة وفق البرامج الزمنية 

واإلقليمية دولية اللمنظمات ل
 خرىاأل

 أفريقيا الغربية والوسطى

رقم النتيجة 
 الغاية الناتج النشاط الرئيسي الرقم المتوقعة

دعم دول المنطقة في  SEC.WACAF.7.1 12و 6و 5
مساعيها الرامية إلى تنفيذ 
القواعد والتوصيات الدولية 

إطار الملحق الواردة في 
 السابع عشر والملحق التاسع

أنشطة المساعدة من خالل 
لالمتثال ألحكام  التفاعل مع الدول

الملحق السابع عشر وتلك 
المتعلقة باألمن والواردة في 

الملحق التاسع عن طريق تطبيق 
طة التنفيذ اإلقليمية الشاملة خ

ألمن الطيران والتسهيالت في 
 أفريقيا

 
 

زيادة في متوسط مستوى 
التنفيذ الفع ال في الدول 

٪ من الدول 100)تحقيق 
٪ للتنفيذ 70لمستوى يبلغ 

الفعال بحلول الربع األخير 
(؛ عدد وعمر 2022من 

الشواغل البارزة في مجال 
األمن )حل شاغل واحد من 

واغل هذه الش
القائمة/الشواغل الجديدة 
خالل ثالثة أشهر(؛ بما 

أحكام إعالن  يتماشى مع 
 ؛ويندهوك ومقاصد ويندهوك

الخطة العالمية دعم تنفيذ  SEC.WACAF.7.1a 12و 5
 للسالمة الجوية 

تنفيذ الخطة العالمية للسالمة 
الجوية في إطار خريطة طريق 

لتنفيذ الخطة على الصعيد 
اإلقليمي؛ تضمين أولويات الدول 

 واإليكاو في الخطة المذكورة 

إدراج الغاية في خريطة 
 الطريق اإلقليمية

نهج الرصد تنفيذ الفعال لالدعم  SEC.WACAF.7.2 12و 5
المستمر في إطار برنامج األمن 

 العالمي لتدقيق أمن الطيران
(USAP-CMA)  

التواصل قبل التدقيق والمشاركة 
في التدقيق، واتخاذ إجراءات 
المتابعة بعد التدقيق حسب 
االقتضاء على أساس نتائج 

 التدقيق

نهج الرصد إتمام أنشطة 
المستمر في إطار برنامج 
األمن العالمي لتدقيق أمن 

حسب الجدول  الطيران
 الزمني
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دعم وتنسيق مراكز التدريب  SEC.WACAF.7.3 12و 5
 (ASTCs)على أمن الطيران 
 التابعة لإليكاو 

 

مراكز التدريب توفير الدعم لعمل 
، باعتبارها على أمن الطيران

 مراكز تنسيق في الوقت المناسب؛ 

٪ من الدورات 90إتمام 
التدريبية سنوياا بنجاح وفقاا 
لجدول التدريب في مراكز 
 التدريب على أمن الطيران 

تطوير تقديم المساعدة في مجال  SEC.WACAF.7.4 12و 6و 5
مشروعات المساعدة في مجال 

والتسهيالت في أمن الطيران 
برنامج دول اإلقليم )بما في ذلك 

ين المسافر  يةهو  يدلتحد اإليكاو
 (السفر المقروءة آليا ائقوثو 

تنظيم بعثات خصيصاا لمساعدة 
الدول )وفقاا ألولويات اإليكاو 

  ومواردها(

دول  3لتقديم المساعدة 
 سنوياا 

تمثيل اإليكاو في االجتماعات  SEC.WACAF.7.5 6و 5
ذات الصلة بأمن الطيران 

 والتسهيالت

إبراز أولويات اإليكاو في سياسات 
 الدول والجهات المعنية الخارجية 

لتعبير عن أولويات ا
وقت الوشواغل اإليكاو في 

المنتديات  في  مناسبال
المالئمة وفق البرامج الزمنية 

 واإلقليمية دوليةاللمنظمات ل
 أخرى
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 التنمية االقتصادية للنقل الجوي
 

 تيسير وضع نظام للطيران المدني سليم وقابل للبقاء اقتصادياا  الوصف
منصفة يوفر نظام النقل الجوي السليم والقابل للبقاء اقتصادياا حرية السفر بأسعار معقولة، ويتيح فرصاا  األساس المنطقي

ومتساوية للدول ولمستخدمي النقل الجوي لالستفادة المالية، ويهيئ بيئة لألعمال يمكن من خاللها 
المي بطريقة مستدامة. وال بد من توحيد جهود للشركات أن تحقق مكاسب ويوفر قاعدة  لنمو االقتصاد الع

الدول والمجتمعات الدولية خارج قطاع الطيران المدني من أجل بلوغ الحد األقصى إلسهام قطاع الطيران 
 في التنمية االقتصادية. 

وتتمثل األغراض المرجوة من هذا الهدف االستراتيجي في نهاية المطاف في إزالة العوائق التي تحول دون 
. األولوية المنخفضة الممنوحة للطيران في التمويلحقيق االستدامة االقتصادية للنقل الجوي والتغلب على ت

إطار التنمية الوطنية /  صميمويمكن للدول أن تستخدم الطيران باعتباره أداة فعالة للتنمية من خالل إدماجه في 
ب( )الجو؛ مستوى الترابط عبر أ( تحسين )ي إلى اإلقليمية وتدفقات التمويل الدولي من أجل التنمية، ما يفض

ج( زيادة المنفعة التي تعود على المستهلك والخيارات المتاحة له؛ )خلق فرص عمل أكثر تنافسية في األسواق؛ 
 د( تقليل األعباء المالية والتكاليف أثناء أداء وظائف الرقابة التنظيمية.)وفي الوقت نفسه 

ن تحقيق النتائج  المنتظرة من هذا الهدف االستراتيجي من شأنه أن يسهم في نمو أنشطة الطيران وا 
 المدني وفي كفاءة نظام النقل الجوي، وبالتالي نمو االقتصاد العالمي وتوسيع انتشار التجارة والسياحة.

والتنبؤات؛ عدم ترك أي بلد وراء جودة البيانات والتحليالت  تعزيز دور الطيران في التنمية االقتصادية األساسية األولوية
 الركب

 
تقليل العوائق أمام عمليات النقل الجوي: تعزيز قدرات الدول على تحسين مستوى الترابط عبر الجو، وخلق  :7النتيجة 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

االستخدام المتزايد للطيران باعتباره أداة للتنمية: تعزيز قدرات الدول على استخدام الطيران كوسيلة فعالة  :8المنشودة رقم النتيجة 
تمويل لتطوير البنية األساسية للطيران لتحقيق التنمية االقتصادية، وال سيما زيادة إمكانية الحصول على ال

 .واالستثمار في مجال الربط الجوي
تحسين مستوى البيانات والتحليالت والتنبؤات: تعزيز قدرة الدول على استخدام وتحليل وتبادل البيانات  :11النتيجة المنشودة رقم 

وقياس الجوانب المختلفة لتنمية  المتعلقة بالطيران من أجل اتخاذ قرارات مدروسة وتحسين األداء التشغيلي
 قدر اإلمكان والتنبؤ بهاالطيران المدني، 

وتلك التي لديها وضع خاص بوجه خاص البلدان النامية و  ،تعزيز عملية تنمية القدرات: تعزيز قدرات الدول :12 النتيجة المنشودة رقم
 من أجل تنفيذ القواعد والسياسات العالمية وتحسين ُسبل الربط الجوي. )عدم ترك أي بلد وراء الركب(

 الطن الكيلوميتري اإليرادي الدولي. نمو  ● مؤشر األداء الرئيسي
 .مستويات المتوسط العالمي لمراعاة سياسات اإليكاو للنقل الجوي 
  المتاحة بفضل معدل استخدام فرص الربط من قبل الناقلين الجويين، ومقارنة عدد األسواق

 تحرير النقل الجوي بعدد األسواق التي لديها خدمات جوية بالفعل.
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تخصصية

)IP( 

خدمات 

عامة 
)GS(

استشاريون

/مصادر خارجية
أخرىاجتماعاتسفر

1- االستراتيجية والسياسة العامة

20201.900.60562               -                26               -              64               90               652                

20211.900.60579               -                27               -              66               93               672                

20221.900.60600               -                28               -              67               95               695                

            2,018المجموع

2- بيانات وتحليالت الطيران

20203.754.00993               113               16               19               -              148             1,140            

20213.754.001,034           115               16               20               -              151             1,185            

20223.754.001,072           118               16               21               -              155             1,227            

            3,553المجموع

3- اإلطار التنظيمي االقتصادي

20203.252.00913               -                16               22               -              37               951                

20212.882.00854               -                16               22               -              38               893                

20222.502.00789               -                16               23               -              40               829                

            2,672المجموع

4- المساعدة الفنية

20201.500.00269               28                 22               52               -              103             372                

20211.380.00249               29                 22               54               -              105             355                

20221.250.00229               30                 23               56               -              109             337                

            1,064المجموع

5- المكاتب اإلقليمية

20202.242.63519               3                   48               24               95               170             689                

20212.242.63545               3                   49               24               82               158             703                

20222.242.63555               3                   50               25               86               163             718                

            2,111المجموع

6- الخدمات المرتبطة بالبرامج

20202.842.91866               141               3                  6                  292             442             1,307            

20212.742.78862               138               3                  3                  288             433             1,295            

20222.622.65848               135               3                  6                  298             441             1,290            

            3,892المجموع

إجمالي جميع البرامج
202015.4812.144,122           285               131             123             451             989             5,111            

202114.8812.014,123           286               134             124             436             979             5,103            

202214.2611.884,093           286               137             130             451             1,003          5,096            

إجمالي السنوات الثالث          15,310          2,972          1,338             376             401               856         12,339

التنمية االقتصادية للنقل الجوي

الميزانية العادية - االحتياجات من الموارد

السنةالبرنامج

موارد الوظائف

إجمالي التكلفة 

بآالف الدوالرات 

الكندية

سنوات عمل

إجمالي التكلفة 

بآالف الدوالرات 

الكندية

موارد غير الوظائف
موارد غير 

الوظائف 

بآالف 

الدوالرات 

الكندية

إجمالي التكلفة بآالف الدوالرات الكندية
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 االستراتيجية والسياسة العامة: 1البرنامج 

رقم النتيجة 
 الغاية الناتج النشاط الرئيسي الرقم المتوقعة

تحديث مشروع وثيقة التخطيط  DEV.1.1 12و 8و 7
رصد وثيقة ، فضالا عن االستراتيجي

 القطاعحالة 

حد ثة من مشروع وثيقة النسخة الم
حسب ، التخطيط االستراتيجي
السنوي رصد االقتضاء، ووثيقة ال

 حالة القطاعل

تحديث مشروع وثيقة 
التخطيط االستراتيجي 
حسب االقتضاء بمجرد 
االنتهاء من العمل بشأن 
األدوات الممكنة لتحرير 

المتعدد المستويات؛ نشر  
ربع وثيقة حالة القطاع في ال

 الثالث من كل عام 
تقديم الدعم للهيئات الرئاسية لإليكاو  DEV.1.2 12و 8و 7

)الجمعية العمومية، والمجلس، ولجنة 
لجنة التمويل المشترك و  الحركة الجوية

 لخدمات المالحة الجوية(

توفير الوثائق الالزمة وفقاا 
للجداول الزمنية المقررة؛ توفير 

خدمات األمانة للهيئات الرئاسية؛ 
تقديم تقارير منتظمة عن نتائج و 

 األنشطة إلى المجلس

٪ من اإلجراءات 90تنفيذ 
)استجابة لقرارات المجلس( 

 كل عام

دعم وتعزيز دور اإليكاو في  DEV.1.3 8و 7
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 
الفعالين؛ اعتراف هيئات األمم 
المتحدة على نحو متزايد بدور 
اإليكاو في تحقيق األهداف 
اإلنمائية المستدامة؛ ضمان 
تناسب سياسات اإليكاو مع 

( NCLB)اإلطار العام لمبادرة 
 ومع أهداف التنمية المستدامة

ن المدخالت ٪ م90توفير 
واإلسهامات في الوقت 

 المحدد

12 DEV.1.4  المساهمة في تنفيذ استراتيجية تعبئة
 الموارد

وضع مشروعات محددة للصناديق 
و/أو المنح الطوعية؛ تحديد 
 الجهات المانحة المحتملة

رفع تقرير سنوي إلى 
 المجلس

 : بيانات وتحليالت الطيران2 البرنامج

رقم النتيجة 
 الغاية الناتج النشاط الرئيسي الرقم المتوقعة

 8و 7
 11و

DEV.2.1  جمع وتحليل ونشر
إطار في  بيانات/تحليالت الطيران
 (EDM) إدارة بيانات المؤسسة

 تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية األخرى
)بما فيها المجلس الدولي  والهيئات األكاديمية

ومنظمة السياحة العالمية  (ACI)للمطارات 
(UNWTO)  والبنك الدولي ومنظمة العمل

الدولية ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 

متوسط عدد األيام الالزمة 
)أقل من النماذج الهامة لمعالجة 

 يوم(  100
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(UNCTAD)  والمنتدى الدولي للنقل التابع
-OECDالتعاون االقتصادي والتنمية   لمنظمة

ITF  وICM من  وغيرها من الجهات المعنية
 أجل ترشيد إدارة البيانات وتقليل التكاليف؛

تحديث العمليات التجارية لبرنامج و 
نموذج معالجة ؛ تحديثاا شامالا  اإلحصاءات

  G1اإليكاو الجديد لإلبالغ عن النقل الجوي 
لجمع البيانات عن العاملين المجازين في  -

 مجال الطيران وتصنيفها بحسب الجنسين 
 8و 7
 11و

DEV.2.2  دارة حلول البيانات الكبيرة تنفيذ وا 
جراء  في مجال الطيران وا 

مشروعات مشتركة فيما يتعلق 
 ببيانات اإليكاو الكبيرة  

 المعلومات عن األسواق ياناتأشرطة بتحليل 
(MIDT)  ذاعة االستطالع التابع التلقائيو  ا 
(ABS-B)  وبيانات المعامالت التجارية؛

 تطبيقات تحليل البيانات الكبيرة 

إذاعة االستطالع معالجة بيانات 
 في الوقت الحقيقي التابع التلقائي

من خارج  بدعم من الموارد)
؛ معالجة البيانات (الميزانية

أشرطة السنوية المستخلصة من 
 المعلومات عن األسواق ياناتب

 بحلول الربع الثاني من كل عام
 8و 7
 11و

DEV.2.3  وضع أدوات لتحليل األعمال
التجارية بهدف زيادة المنفعة 

المستقاة من البيانات إلى أقصى 
 بالرؤيةحد ممكن 

إصدار أدوات جديدة ومحد ثة باستمرار؛ 
في إطار تطبيق فهرس بيانات األمم المتحدة 

(؛ iCADSحلول بيانات الطيران المدني )
 طبيق فهرس بيانات األمم المتحدةت

أدوات  5وضع أو تحديث 
لتحليل األعمال التجارية كل 

من خارج  بدعم من الموارد)*عام
 (الميزانية

 8و 7
 11و

DEV.2.4  تقييم المساهمة االقتصادية وتقدير
الطيران )بما  الفوائد التي تعود من

فيها تحسين السالمة والمالحة 
استخدام الجوية( من خالل 
 منهجيات محكمة

فرعي للطيران الحساب الترويج لمنهجيات ال
التي في الناتج اإلجمالي المحلي( الطيران )
اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة  تهاعتمدا

تقرير تقييم الفائدة  تحديث المنهجيات المعد ة؛
الفريق الرفيع المستوى الذي يعد ه االقتصادية 

من إدخال تحسينات لقطاع الطيران التي تعود 
 على السالمة والمالحة الجوية

زيادة عدد الدول التي تستخدم 
إصدار  ؛فرعي للطيرانالحساب ال

تقرير تقييم الفائدة االقتصادية 
الفريق الرفيع المستوى الذي يعد ه 

 كل سنتين لقطاع الطيران

 8و 7
 11و

DEV.2.5 تنبؤات على المدى تحديث ال
تنسيق قواعد البيانات الطويل، و 

من أجل دعم تنمية الطيران 
وتخطيط المالحة الجوية 

واألنشطة الخاصة باقتصاديات 
 البيئة

توفير تنبؤات محد ثة وحيدة ومنس قة للحركة 
الجوية على المدى الطويل؛ تقديم تنبؤات 

ألغراض تخطيط المالحة حسب االقتضاء 
الجوية؛ توفير قواعد بيانات منسقة لحركة 

طيران ومعلومات إحصائية ذات صلة بها ال
من أجل دعم عمل لجنة حماية البيئة في 

؛ توفير بيانات عن (CAEPمجال الطيران )
استهالك الوقود تمكن من إعداد تقرير عن 

لتقديمه  (CO2)انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
إلى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير 

 ؛UNFCCCالمناخ 
 

إصدار تنبؤات محدثة للحركة 
 على المدى الطويلالجوية 
؛ 2021من الثاني  الربعبحلول 

قياس دقة التنبؤات من خالل 
قسمة التغير الفعلي على التغير 
المتوق ع )إحراز معدل أقل من 

٪ في متوسط االنحراف عن 15
 معدل النمو(
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 8و 7
 11و

DEV.2.6 حديث التنبؤات المرتبطة بشروط ت
الحاصلين على شهادات الموظفين 
الجيل لدعم برنامج  الترخيص

القادم من المهنيين العاملين في 
 مجال الطيران

"تنبؤات العشرين سنة على الطبعة التالية من 
الطيارون  –المستويين العالمي واإلقليمي 

وموظفو الصيانة ومراقبو الحركة الجوية" 
(Doc 9956) ؛ التنبؤات المرتبطة بالموظفين

 مصنفة بحسب الجنس 

إصدار النسخة المحدثة من 
بحلول الربع  Doc 9956الوثيقة 

 2020األخير من 

 8و 7
 11و

DEV.2.7  تقديم وتعزيز نتائج التحليالت
االقتصادية للقضايا الجديدة 

والناشئة ذات األهمية العالمية 
وللجوانب المختلفة للنقل الجوي 

 ون مع منظمات دولية أخرىبالتعا
 

وضع مؤشرات محد ثة على المستوى العالمي 
أهداف األمم من  1-9الهدف لرصد تنفيذ 

المتحدة للتنمية المستدامة؛ إجراء دراسات 
لحدود قدرات المطارات، وحسابات التكلفة 
والمنفعة المرتبطة بحزم التحسينات في 

إجراء  ؛وما إلى ذلك ASBUمنظومة الطيران 
دراسات سنوية عن االختالفات اإلقليمية في 

اقتصاديات تشغيل الخطوط الجوية الدولية من 
أجل دعم النظام العالمي لحصص عائدات 
الخطوط الجوية؛ إعداد حسابات  سنوية 

لألسعار األساسية لنقل البريد الجوي وتقديمها 
؛ وضع (UPUلالتحاد البريدي العالمي )

البنك عاون مع بالت للربط الجويمؤشر جديد 
 الدولي 

العالمية تحديث المؤشرات 
من  1-9المرتبطة بالهدف 

أهداف األمم المتحدة للتنمية 
من األول بحلول الربع  المستدامة

كل عام؛ إصدار دراسات عن 
االختالفات اإلقليمية في 

اقتصاديات تشغيل الخطوط 
األسعار الجوية الدولية و 

األساسية لنقل البريد الجوي 
 الربع األول من كل عامبحلول 

 

 اإلطار التنظيمي االقتصادي :3 البرنامج

رقم النتيجة 
 الغاية الناتج النشاط الرئيسي الرقم المتوقعة

رشادات اتحديث وضع و  DEV.3.1 8و 7 لنقل سياسات وا 
الجوي بما يتماشى مع رؤية اإليكاو 
طويلة األجل لتحرير النقل الجوي 

بالتعاون المجتمع الدولي قيادة الدولي، و 
 قطاعي السياحة والتجارة مع 

وضع سياسات إرشادية محدثة )الوثيقتان 
9587 

( بحيث تعبر عن قرارات 9626و
؛ وضع ربعينالجمعية العمومية األ

مبادئ محدثة على مستوى رفيع لحماية 
؛ ووضع ، حسب االقتضاءالمستهلك

سياسات ضريبية محدثة )الوثيقة 
ومداخالت وبيانات ودراسات (؛ 8632

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

٪ من إجراءات 80إنجاز 
المتابعة بحلول الربع الرابع من 

الوثيقة نشر و ؛ 2022عام 
بعد إدراج أحدث  8632

 المستجدات حسب االقتضاء

اتفاق متعدد االنتهاء من مشروع  DEV.3.2 8و 7
األطراف بشأن االستثمار األجنبي في 

 شركات الطيران

متعدد األطراف جديد مشروع اتفاق 
  بشأن االستثمار األجنبي

بحلول  مشروع العملإبرام 
 2022من  األولالربع 
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توفير فهم أفضل لمزايا التحرير وما  DEV.3.3 8و 7
ينطوي عليه من تحديات والعقبات التي 

تحول دون فتح سبل الوصول إلى 
 األسواق

 األولالربع تقرير متاح في  تقرير مرحلي
 2022من 

تحديث السياسات واإلرشادات المتعلقة  DEV.3.4 8و 7
دارة المطارات ومقدمي باالقتصاد و  ا 

 الخدمات المالحة الجوي

ووضع سياسات محد ثة بشأن الرسوم 
( وأدلة اقتصادية Doc 9082)الوثيقة 

بشأن المطارات وخدمات المالحة الجوية 
 (Doc 9562و Doc 9161تان)الوثيق

النسختين المحدثتين من 
 Docو Doc 9161الوثيقتين 

بحلول الربع الثاني من  9562
2022 

رشادات لتحسين تحديث اإلوضع و  DEV.3.5 8و 7
وتطوير البنية األساسية وتمويل البنية 

األساسية للطيران وتمويل عمليات النقل 
 الجوي

ــــدة  وضــــع سياســــات ومــــواد إرشــــادية جدي
تحليـــل التكـــاليف والمنـــافع ودراســـة بشـــأن 

؛ الجــــــدوى وتحليــــــل اآلثــــــار االقتصــــــادية
أداة/تطبيق تحليل فعالية التكلفـة لمنشـ ت 

 حـزم التحسـيناتبالنسبة ل المالحة الجوية
ومنشـــ ت المالحـــة  فـــي منظومـــة الطيـــران

الجوية األخرى؛ تحديث المواد اإلرشـادية 
تمويـــــل وظـــــائف المراقبـــــة فـــــي المتعلقـــــة ب

مجـــــــــاالت الســـــــــالمة واألمـــــــــن والتنميـــــــــة 
االقتصادية، بما فيهـا وظـائف المنظمـات 

 ROOsاإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية 

توفير نسخة أحدث من 
بحلول اإلرشادات واألدوات 
 2018م االربع الثاني من ع

مواد إرشادية جديدة سياسات و وضع  DEV.3.6 8و 7
والتجارة خدمات الشحن الجوي بشأن 

  اإللكترونية

دراسة جديدة عن التجارة اإللكترونية مع 
عن مواد إرشادية جديدة إمكانية إعداد 

مع االتحاد  خدمات الشحن الجوي
؛ المساهمة في مبادرة البريدي الدولي

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 
(UNCTAD )  بعنوان "التجارة اإللكترونية

للجميع: إطالق إمكانات التجارة 
 اإللكترونية في الدول النامية."

بحلول إتاحة الدراسة الجديدة 
 2021من عام  ثانيالربع ال

توفير أدوات لتعزيز شفافية النقل الجوي  DEV.3.7 8و 7
 التنظيميوتنمية إطاره 

رسوم معلومات اإليكاو بصدد  تحديث
الوثيقة و الطيران الصادرة على اإلنترنت 

؛ تحديث وتنقيح قاعدة البيانات 7100
المتعلقة باتفاقات الخدمات الجوية في 

(؛ وتحديث الملخص WASAالعالم )
الواِف الصادر عن اإليكاو والمتاح على 
اإلنترنت بشأن السياسات والممارسات 

 التنافسية

االتفاقات الخاصة  مدى تغطية
بخدمات الطيران في اتفاقات 
الخدمات الجوية في العالم 

(WASA الذي يقاس بعدد ،)
المجموعات الثنائية للبلدان 

التي لديها اتفاقات مدرجة في 
WASA  مقسوم على عدد

المجموعات الثنائية للبلدان 
التي لديها حركة طيران 

(55)٪ 
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 المساعدة الفنية :4 البرنامج

رقم النتيجة 
 الغاية الناتج النشاط الرئيسي الرقم المتوقعة

رشاداتها  DEV.4.1 12و 8و 7 التوعية بسياسات اإليكاو وا 
المتعلقة بشؤون النقل الجوي ووضع خطط 

عمل للتنمية على مستوى الدول وعلى 
المستوى اإلقليمي، ومساعدة الدول في 

 تنفيذها

إقليمية للتنمية خطط عمل وضع وتحديث 
االقتصادية بالتعاون مع هيئات إقليمية؛ 

خطط العمل  وتحديث هاتوفير الدعم لتنفيذ
 حسب االقتضاء اإلقليمية

من الدول  ٪85تنفيذ 
سياسات اإليكاو الخاصة 

( Doc 9082بالرسوم )الوثيقة 
بحلول الربع الرابع من عام 

2021 
تيسير المفاوضات التي تجريها الدول  DEV.4.2 12و 8و 7

وتهيئة منتدٍى بشأن الخدمات الجوية 
لتبادل السياسات بين الدول والجهات 

المعنية بالطيران من أجل تقليل التكاليف 
 التنظيمية  

تعزيز فعالية اإليكاو للتفاوض بشأن 
الخدمات الجوية مثل مؤتمر اإليكاو 
للمفاوضات بشأن الخدمات الجوية 

(ICAN) بحيث يتضمن المجموعة الكاملة ،
تنظيم و لسلسلة توريدات النقل الجوي؛ 

؛ تنظيم فعاليات منتدى لتبادل السياسات
ندوة النقل الجوي التي النقل الجوي ومنها 

 تنظمها اإليكاو

العدد اإلجمالي للدول 
األعضاء التي تستفيد من 

 5بمعدل  ICANتسهيالت 
 دول كل عام

تسهيل حصول الدول على الموارد المالية،  DEV.4.3 12و 8و 7
 في الربط الجوي أجل االستثمار من

األساسية فضالا عن  ىنوتحسين البُ 
 التعامل مع المواقف الطارئة

طار خطة عمل توفير الدعم لتنفيذ إعالن و  ا 
؛ لتطوير البنية األساسية للطيران في أفريقيا
تعزيز تنويع مصادر التمويل وفقاا للبيان 

؛ منتدى اإليكاو العالمي للطيراني لالختام
التخطيط للطوارئ استجابةا ألحداث التي 

تؤثر على حماية المستهلك؛ توفير البيانات 
 االقتصادية في أنشطة اإلغاثة من الكوارث

٪ من خطة 90تنفيذ 
األعمال المرتبطة بالُبنى 
األساسية للطيران بحلول 

؛ تحديث الموقع 2022
بتمويل اإللكتروني المتعلق 

الُبنى األساسية وفرص 
االستثمار بحلول الربع 

األخير من كل عام؛ تقديم 
المعلومات/الردود خالل يوم 
واحد في أنشطة اإلغاثة من 

 الكوارث
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 المكاتب اإلقليمية :5 البرنامج

 آسيا والمحيط الهادئ

رقم النتيجة 
 الغاية الناتج النشاط الرئيسي الرقم المتوقعة

مساعدة دول المنطقة في تنفيذ سياسات   DEV.APAC.5.1 12و 8و 7
رشادات اإليكاو، وكذلك خطط العمل  وا 

اإلقليمية، ورصد التطورات المهمة 
المتعلقة بمسائل النقل الجوي واإلبالغ 

 عنها

نشر وتشجيع السياسات 
واإلرشادات، فضالا عن أنشطة 
المساعدة من خالل التفاعل مع 

عداد تقارير عن  الدول؛ وا 
المبادرات الحالية في مجال 

 النقل الجوي في المنطقة

زيادة عدد الدول التي تراعي إلى 
حد كبير سياسات اإليكاو 

 الخاصة بالنقل الجوي 

 11و 8و 7
 12و

DEV.APAC.5.2   في مجال  اإلقليمتقديم الدعم لدول
تنبؤات حركة الطيران المدني العالمية، 
والتخطيط االقتصادي واإلحصاءات 

 وتبادل البيانات/المعلومات

توفير الدعم إلى المقر في  اتءإقليمي لإلحصا جرد
 التوقيت المناسب حسب الطلب 

التعاون مع هيئات/منظمات الطيران   DEV.APAC.5.3 8و 7
المدني اإلقليمية من أجل تحقيق أقصى 
قدر من الت زر لضمان تقديم مساعدة 

للدول تتميز بالكفاءة والفعالية من حيث 
 التكلفة 

إدراج أولويات الدول واإليكاو 
في السياسات الخارجية؛ 

 اإلقليمتحديد االحتياجات في و 

التعبير عن أولويات وشواغل 
مناسب الوقت الاإليكاو في 

مالئمة حسب المنتديات الوخالل 
دولية المنظمات للالجدول الزمني 
 خرىواإلقليمية األ

 أفريقيا الشرقية والجنوبية 

رقم النتيجة 
 الغاية الناتج النشاط الرئيسي الرقم المتوقعة

في تنفيذ مساعدة دول المنطقة  DEV.ESAF.5.1 12و 8و 7
رشادات اإليكاو، وكذلك  سياسات وا 

خطط العمل اإلقليمية، ورصد 
التطورات المهمة المتعلقة بمسائل النقل 

 الجوي واإلبالغ عنها

نشر وتشجيع السياسات 
واإلرشادات، فضالا عن أنشطة 
المساعدة من خالل التفاعل 
عداد تقارير عن  مع الدول؛ وا 
المبادرات الحالية في مجال 

اإلقليم؛ تقديم لجوي في النقل ا
والجماعات المساعدة للدول 

 لتنفيذ  االقتصادية اإلقليمية
موحدة للنقل الجوي السوق ال

 األفريقي

زيادة عدد الدول التي تراعي 
إلى حد كبير سياسات اإليكاو 

وخطط الخاصة بالنقل الجوي 
العمل اإلقليمية؛ زيادة عدد 

موحدة السوق الدول التي تنفذ ال
 الجوي األفريقيللنقل 

 11و 8و 7
 12و

DEV.ESAF.5.2  في مجال  اإلقليم تقديم الدعم لدول
تنبؤات حركة الطيران المدني العالمية، 
والتخطيط االقتصادي واإلحصاءات 

؛ اتءإقليمي لإلحصا جرد
تنبؤات حركة الطيران تعديل 

اإلقليمية استناداا إلى تنبؤات 

زيادة عدد الدول التي تقدم 
فر ااستمارات إحصائية؛ وتو 

تنبؤات إقليمية لحركة الطيران 



 التنمية االقتصادية للنقل الجوي :الهدف االستراتيجي  

95 

في غضون عام واحد من  ران العالميةحركة الطي وتبادل البيانات/المعلومات
 مراجعة التنبؤات العالمية

التعاون مع هيئات/منظمات الطيران  DEV.ESAF.5.3 8و 7
المدني اإلقليمية من أجل تحقيق 

أقصى قدر من الت زر لضمان تقديم 
مساعدة للدول تتميز بالكفاءة والفعالية 

 من حيث التكلفة 

إدراج أولويات الدول واإليكاو 
في السياسات الخارجية؛ 

 اإلقليمتحديد االحتياجات في و 

التعبير عن أولويات وشواغل 
مناسب الوقت اليكاو في اإل

مالئمة المنتديات الوخالل 
حسب الجدول الزمني 

واإلقليمية دولية المنظمات لل
 خرىاأل

المشاركة بنشاط وتقديم المساعدة  DEV.ESAF.5.4 12و 8و 7
خطة للدول والشركاء لوضع وتنفيذ 

عمل لتطوير البنية األساسية للطيران 
 في أفريقيا

خطة عمل لتطوير وضع 
األساسية للطيران في  البنية
؛ حشد التمويل؛ وضع أفريقيا

وتنفيذ خطة لمعالجة الفجوات 
في البنية األساسية للطيران في 

 أفريقيا 

٪ من خطة العمل 90تنفيذ 
 2022بحلول الربع الرابع من 

 أوروبا وشمال األطلنطي

رقم النتيجة 
 الغاية الناتج النشاط الرئيسي الرقم المتوقعة

مساعدة دول المنطقة في تنفيذ  DEV.EUR/NAT.5.1 12و 8و 7
رشادات اإليكاو، وكذلك  سياسات وا 

خطط العمل اإلقليمية، ورصد 
التطورات المهمة المتعلقة بمسائل 

 النقل الجوي واإلبالغ عنها

االتساق في تنفيذ خطط 
اإليكاو اإلقليمية بشأن تنمية 

عداد تقارير النقل الجوي ؛ وا 
عن المبادرات الحالية في 
مجال النقل الجوي في 

 المنطقة

زيادة عدد الدول التي تراعي 
إلى حد كبير سياسات اإليكاو 

 الخاصة بالنقل الجوي 

 11و 8و 7
 12و

DEV.EUR/NAT.5.2  في مجال  اإلقليمتقديم الدعم لدول
تنبؤات حركة الطيران المدني 

العالمية، والتخطيط االقتصادي 
واإلحصاءات وتبادل 
 البيانات/المعلومات

؛ اتءإقليمي لإلحصا جرد
تنبؤات حركة الطيران تعديل 

اإلقليمية استناداا إلى تنبؤات 
؛ دعم حركة الطيران العالمية

إعداد تقارير سنوية عن 
تنبؤات الحركة الجوية على 

 مستوى اإلقليمي ال

زيادة عدد الدول التي تقدم 
فر ااستمارات إحصائية؛ وتو 

تنبؤات إقليمية لحركة الطيران 
في غضون عام واحد من 
 مراجعة التنبؤات العالمية

التعاون مع هيئات/منظمات الطيران  DEV.EUR/NAT.5.3 8و 7
المدني اإلقليمية من أجل تحقيق 

أقصى قدر من الت زر لضمان تقديم 
مساعدة للدول تتميز بالكفاءة والفعالية 

 من حيث التكلفة 

إدراج أولويات الدول واإليكاو 
في السياسات الخارجية؛ 

تحديد االحتياجات في و 
اإلقليم؛ تحسين التنسيق 

 ة بناء القدرات اإلقليمي ألنشط

أقصى مستويات التوفيق بين 
 سياسات اإليكاو واستراتيجياتها
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 الشرق األوسط

رقم النتيجة 
 الغاية الناتج النشاط الرئيسي الرقم المتوقعة

مساعدة دول المنطقة في تنفيذ  DEV.MID.5.1 12و 8و 7
رشادات اإليكاو، وكذلك  سياسات وا 

خطط العمل اإلقليمية، ورصد 
التطورات المهمة المتعلقة بمسائل 

 النقل الجوي واإلبالغ عنها

نشر وتشجيع السياسات 
واإلرشادات، فضالا عن 

أنشطة المساعدة من خالل 
عداد  التفاعل مع الدول؛ وا 

تقارير عن المبادرات الحالية 
في مجال النقل الجوي في 

 اإلقليم 

زيادة عدد الدول التي تراعي 
إلى حد كبير سياسات اإليكاو 

 الخاصة بالنقل الجوي 

 11و 8و 7
 12و

DEV.MID.5.2  في مجال  اإلقليمتقديم الدعم لدول
تنبؤات حركة الطيران المدني العالمية، 
والتخطيط االقتصادي واإلحصاءات 

 وتبادل البيانات/المعلومات

؛ اتءإقليمي لإلحصا جرد
نبؤات حركة الطيران تتعديل 

اإلقليمية استناداا إلى تنبؤات 
  حركة الطيران العالمية

زيادة عدد الدول التي تقدم 
فر ااستمارات إحصائية؛ وتو 

تنبؤات إقليمية لحركة الطيران 
في غضون عام واحد من 
 مراجعة التنبؤات العالمية

التعاون مع هيئات/منظمات الطيران  DEV.MID.5.3 8و 7
المدني اإلقليمية من أجل تحقيق 

أقصى قدر من الت زر لضمان تقديم 
مساعدة للدول تتميز بالكفاءة والفعالية 

 من حيث التكلفة 

إدراج أولويات الدول واإليكاو 
في السياسات الخارجية؛ 

 اإلقليم تحديد االحتياجات في و 

التعبير عن أولويات وشواغل 
مناسب الوقت اليكاو في اإل

مالئمة المنتديات الوخالل 
حسب الجدول الزمني 

واإلقليمية دولية المنظمات لل
 خرىاأل

 أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي

رقم النتيجة 
 الغاية الناتج النشاط الرئيسي الرقم المتوقعة

مساعدة دول المنطقة في تنفيذ  DEV.NACC.5.1 12و 8و 7
رشادات اإليكاو، وكذلك  سياسات وا 

خطط العمل اإلقليمية، ورصد 
التطورات المهمة المتعلقة بمسائل 

 النقل الجوي واإلبالغ عنها

نشر وتشجيع السياسات 
واإلرشادات، فضالا عن 

أنشطة المساعدة من خالل 
عداد  التفاعل مع الدول؛ وا 

تقارير عن المبادرات الحالية 
في مجال النقل الجوي في 

إلقليم؛ تقديم المساعدة لدول ا
اتفاق الجماعة الكاريبية لتنفيذ 

للخدمات  دولكاريكوم متعدد ال
الذي يعزز الربط  الجوية

الجوي والنمو في منطقة 
الكاريبي؛ تقديم المساعدة 

 امتفق عليهال قليميةاإلهداف األ
البلدان فيما يتعلق بإعالن 

(؛ زيادة )يحدد الحقاا ية مريكاأل
الوعي بالمراقبة الشهرية للنقل 
 عن الجوي وغيرها من التقارير 

 فوائد الطيران للدول األعضاء
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إعالن تعزيز للدول لتنفيذ 
الربط الجوي من خالل تنمية 
واستدامة شبكة النقل الجوي 

 يكيةفي منطقة البلدان األمر 
 11و 8و 7

 12و
DEV.NACC.5.2  في مجال  اإلقليمتقديم الدعم لدول

تنبؤات حركة الطيران المدني العالمية، 
والتخطيط االقتصادي واإلحصاءات 

 وتبادل البيانات/المعلومات

؛ اتءإقليمي لإلحصا جرد
تنبؤات حركة الطيران تعديل 

اإلقليمية استناداا إلى تنبؤات 
  حركة الطيران العالمية

زيادة عدد الدول التي تقدم 
فر ااستمارات إحصائية؛ وتو 

بؤات إقليمية لحركة الطيران تن
في غضون عام واحد من 
 مراجعة التنبؤات العالمية

التعاون مع هيئات/منظمات الطيران  DEV.NACC.5.3 8و 7
المدني اإلقليمية من أجل تحقيق 

أقصى قدر من الت زر لضمان تقديم 
مساعدة للدول تتميز بالكفاءة والفعالية 

 من حيث التكلفة 

إدراج أولويات الدول واإليكاو 
في السياسات الخارجية؛ 

 اإلقليم تحديد االحتياجات في و 

التعبير عن أولويات وشواغل 
مناسب الوقت الاإليكاو في 

مالئمة المنتديات الوخالل 
حسب الجدول الزمني 

واإلقليمية دولية المنظمات لل
 خرىاأل

 أمريكا الجنوبية

رقم النتيجة 
 الغاية الناتج النشاط الرئيسي الرقم المتوقعة

مساعدة دول المنطقة في تنفيذ  DEV.SAM.5.1 12و 8و 7
رشادات اإليكاو، وكذلك  سياسات وا 

خطط العمل اإلقليمية، ورصد 
التطورات المهمة المتعلقة بمسائل 

 النقل الجوي واإلبالغ عنها

نشر وتشجيع السياسات 
واإلرشادات، فضالا عن 

أنشطة المساعدة من خالل 
عداد  التفاعل مع الدول؛ وا 

تقارير عن المبادرات الحالية 
في مجال النقل الجوي في 

اإلقليم؛ تقديم المساعدة للدول 
إعالن تعزيز الربط لتنفيذ 

الجوي من خالل تنمية 
واستدامة شبكة النقل الجوي 

 ن األمريكيةفي منطقة البلدا

 امتفق عليهال قليميةاإلهداف األ
البلدان فيما يتعلق بإعالن 

  يةمريكاأل

 11و 8و 7
 12و

DEV.SAM.5.2  في مجال  اإلقليمتقديم الدعم لدول
تنبؤات حركة الطيران المدني العالمية، 
والتخطيط االقتصادي واإلحصاءات 

 وتبادل البيانات/المعلومات

؛ اتءإقليمي لإلحصا جرد
تنبؤات حركة الطيران تعديل 

اإلقليمية استناداا إلى تنبؤات 
  حركة الطيران العالمية

تقديم الدعم إلى المقر في 
 الوقت المناسب حسب الطلب 

التعاون مع هيئات/منظمات الطيران  DEV.SAM.5.3 8و 7
المدني اإلقليمية من أجل تحقيق 

أقصى قدر من الت زر لضمان تقديم 
مساعدة للدول تتميز بالكفاءة والفعالية 

 من حيث التكلفة 

إدراج أولويات الدول واإليكاو 
في السياسات الخارجية؛ 

تحديد االحتياجات في و 
اإلقليم؛ المشاركة في أنشطة 

أقصى مستويات التوفيق بين 
 سياسات اإليكاو واستراتيجياتها
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الطيران المدني ألمريكا لجنة 
ودعم اللجنة  الالتينية

الستراتيجية اإليكاو اإلقليمية 
 المتفق عليها مع الدول  

 أفريقيا الغربية والوسطى

رقم النتيجة 
 الغاية الناتج النشاط الرئيسي الرقم المتوقعة

مساعدة دول المنطقة في تنفيذ  DEV.WACAF.5.1 12و 8و 7
رشادات اإليكاو، وكذلك  سياسات وا 

خطط العمل اإلقليمية، ورصد 
التطورات المهمة المتعلقة بمسائل 

 النقل الجوي واإلبالغ عنها

نشر وتشجيع السياسات 
واإلرشادات، فضالا عن 

أنشطة المساعدة من خالل 
تقديم التفاعل مع الدول؛ 
الجماعات المساعدة للدول و 

لوضع  االقتصادية اإلقليمية
الخطط الرئيسية للطيران 

المدني التي تتناول سياسات 
النقل الجوي وتنميته، وكذلك 

السوق األفريقية الموحدة لتنفيذ 
 للنقل الجوي

زيادة عدد الدول والجماعات 
االقتصادية اإلقليمية التي لديها 

سياسات للنقل وخطط عمل 
؛ النسبة وطنية/إقليمية بالترتيب

الجماعات للدول و المئوية 
التي لديها  االقتصادية اإلقليمية

خطط رئيسية وطنية للطيران 
المدني وخطط عمل بحلول 

2022 

 11و 8و 7
 12و

DEV.WACAF.5.2  في مجال  اإلقليمتقديم الدعم لدول
تنبؤات حركة الطيران المدني العالمية، 
والتخطيط االقتصادي واإلحصاءات 

 وتبادل البيانات/المعلومات

برنامج مساعدة الدول لتنفيذ 
؛ مساعدة حصاءاتيكاو لإلاإل

تنبؤات الدول على إعداد 
حركة الطيران اإلقليمية 

استناداا إلى تنبؤات حركة 
 الطيران العالمية

زيادة عدد الدول المشاركة في 
 حصاءاتيكاو لإلبرنامج اإل

٪(؛ عدد التقارير السنوية 75)
التي تتضمن بيانات إحصائية 
عن الحركة الجوية اإلقليمية 
)تقريران على األقل بحلول 

 (2022الربع الرابع من 
التعاون مع هيئات/منظمات الطيران  DEV.WACAF.5.3 8و 7

المدني اإلقليمية من أجل تحقيق 
أقصى قدر من الت زر لضمان تقديم 

مساعدة للدول تتميز بالكفاءة والفعالية 
 من حيث التكلفة 

إدراج أولويات الدول واإليكاو 
في السياسات الخارجية؛ 

 اإلقليم تحديد االحتياجات في و 

التعبير عن أولويات وشواغل 
 فيمناسب الوقت الاإليكاو في 

المنتديات المالئمة وفق البرامج 
 دوليةاللمنظمات لالزمنية 
 أخرى واإلقليمية

المشاركة بنشاط وتقديم المساعدة  DEV.WACAF.5.4 12و 8و 7
خطة للدول والشركاء لوضع وتنفيذ 

عمل لتطوير البنية األساسية للطيران 
 أفريقيافي 

عمل لتطوير  طخطوضع 
البنية األساسية للطيران في 

؛ المساعدة في تعبئة أفريقيا
 التمويل 

عدد الدول التي تمت مساعدتها 
على إجراء تحليل للفجوات في 
مجال الُبنى األساسية للطيران 
وحشد التمويل بحلول الربع 

 2022الرابع من 
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 حماية البيئة
 

 ألنشطة الطيران المدني إلى الحد األدنىتقليص اآلثار البيئية الضارة   الوصف
يؤدي الطيران المدني دوراا رئيسياا 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 على 
فكلما تواصل التقدم التكنولوجي وتحقيق التحسينات التشغيلية، فإن معدل نمو الحركة الجوية البيئة. 

سيؤدي إلى زيادة واضحة في الضوضاء التي تحدثها الطائرات وفي االنبعاثات الناجمة عن الطيران، إن 
 لم تُتخذ تدابير إضافية في هذا المجال.

وتتمثل المقاصد النهائية لهذا الهدف االستراتيجي في تقليص عدد األشخاص المتضررين من ضوضاء 
غازات الدفيئة الطائرات، وتقليل أثر االنبعاثات التي يحدثها الطيران على نوعية الهواء المحلي وأثر 

المتحدة والمنتديات  المناخ العالمي. ونظراا لوجود العديد من هيئات األممالمنبعثة من الطيران على 
الحكومية الدولية المعنية بمناقشة قضايا البيئة، البد من اتخاذ تدابير شاملة ومتوازنة لتحقيق تلك 
األهداف على المستوى العالمي من خالل تعزيز التنسيق مع سياسات وممارسات منظومة األمم المتحدة 

ن حماية البيئة، وال سيما تغير المنا خ قضية واسعة بطبيعتها تؤثر على كافة قطاعات لحماية البيئة. وا 
 األنشطة العامة والخاصة.

ويعزز تحقيق النتائج المرجوة من هذا الهدف االستراتيجي المساهمة في االستدامة البيئية، ما يمكن أن 
 يفضي إلى كفاءة الشبكة العالمية للطيران المدني.

 ات والتحليالت والتنبؤات؛ عدم ترك أي بلد وراء الركبجودة البيان ؛طيران أكثر مراعاة للبيئة األولوية

دخال تحسينات  :9 النتيجة المنشودة رقم تحسين األداء البيئي للطيران: تعزيز قدرات الدول على تطبيق إجراءات متكاملة وا 
المتجدد، تكنولوجية وتشغيلية لمعالجة الضوضاء واالنبعاثات التي تحدثها الطائرات، واستخدام أنواع الوقود 

المستدامة في الطيران وخطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي ومنها أنواع الوقود 
 ( حسب االقتضاء كورسياخطة )

، تقليل اآلثار الضارة بالمناخ العالمي إلى الحد األدنى: تعزيز قدرات الدول على وضع وتنفيذ تدابير مالئمة :10النتيجة المنشودة رقم 
في حدود اإلطار الدولي لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي يحدثها الطيران وخصوصاا خطة كورسيا 

 .التنظيمي العالمي المنسق بما يتماشى مع سياسات وممارسات منظومة األمم المتحدة لحماية البيئة
تعزيز قدرة الدول على استخدام وتحليل وتبادل البيانات تحسين مستوى البيانات والتحليالت والتنبؤات:  :11النتيجة المنشودة رقم 

المتعلقة بالطيران من أجل اتخاذ قرارات مدروسة وتحسين األداء التشغيلي وقياس الجوانب المختلفة لتنمية 
 قدر اإلمكان والتنبؤ بهاالطيران المدني، 

ذات األوضاع الخاصة دول بوجه خاص البلدان النامية والبلدان تعزيز عملية تنمية القدرات: تعزيز قدرات ال :12رقم  المنشودةالنتيجة 
 من أجل تنفيذ القواعد والسياسات العالمية وتحسين ُسبل الربط الجوي)عدم ترك أي بلد وراء الركب( 

 لناجمـة االتنمية الناجحة وتنفيذ تدابير في إطار مجموعة التدابير لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربـون      ●   مؤشر األداء الرئيسي:
 عن الطيران الدولي.

 .عدد خطط عمل الدول المتعلقة بأنشطة خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مع وجود بيانات كمية 
  في الملحق السادس عشر. المواد اإلرشادية القواعد والتوصيات الدولية البيئية الموضوعة والمعتمدة

الموضوعة والمعتمدة لتحسين األداء البيئي للطيران )الضوضاء ونوعية الهواء المحلي وانبعاثات ثاني 
 أكسيد الكربون(.
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تخصصية

)IP( 

خدمات 

عامة 
)GS(

استشاريون

/مصادر خارجية
أخرىاجتماعاتسفر

1- االستراتيجية والسياسة العامة

20202.102.90795               -                28               -              9                  37               832                

20212.102.90821               -                29               -              9                  38               859                

20222.102.90847               -                30               -              9                  39               886                

            2,578المجموع

2- تغير المناخ

20204.000.00784               28                 19               16               -              63               847                

20214.750.00983               29                 19               16               -              65               1,048            

20226.750.001,491           30                 20               17               -              67               1,558            

            3,453المجموع

3- القواعد البيئية

20202.751.00644               28                 19               39               -              85               729                

20212.751.00667               29                 19               40               -              87               755                

20222.751.00687               29                 20               191             -              240             927                

            2,411المجموع

4- المساعدة ودعم التنفيذ

20201.000.00157               28                 35               77               -              139             296                

20211.000.00162               29                 36               79               -              143             305                

20221.000.00169               29                 36               81               -              147             317                

                918المجموع

5- المكاتب اإلقليمية

20203.814.15914               7                   61               28               130             226             1,140            

20213.814.15957               7                   63               29               111             209             1,165            

20223.814.15977               7                   63               29               119             219             1,196            

            3,502المجموع

6- الخدمات المرتبطة بالبرامج

20202.872.94875               142               3                  6                  295             446             1,321            

20212.973.02936               150               4                  4                  313             470             1,406            

20223.363.401,089           173               4                  7                  382             566             1,655            

            4,382المجموع

إجمالي جميع البرامج
202016.5310.994,168           233               165             165             433             997             5,165            

202117.3811.074,527           243               169             167             433             1,012          5,539            

202219.7711.455,261           268               174             326             510             1,278          6,539            

إجمالي السنوات الثالث          17,243          3,288          1,376             659             508               744         13,956

حماية البيئة

الميزانية العادية - االحتياجات  من الموارد

السنةالبرنامج

موارد الوظائف

إجمالي التكلفة 

بآالف الدوالرات 

الكندية

سنوات عمل

إجمالي التكلفة 

بآالف الدوالرات 

الكندية

موارد غير 

الوظائف 

بآالف 

الدوالرات 

الكندية

موارد غير الوظائف

إجمالي التكلفة بآالف الدوالرات الكندية
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 االستراتيجية والسياسة العامة :1 البرنامج

رقم النتيجة 
 الغاية الناتج النشاط الرئيسي الرقم المتوقعة

 10و 9
 12و

ENV.1.1  وضع  الخطة العالمية للبيئة في مجال
باالتساق مع إطار األمم  الطيران

 المتحدة للتنمية المستدامة

 ؛في مجال الطيران لبيئةلوضع الخطة العالمية 
مراجعة الخطة بانتظام، بما في ذلك إدخال و 

التعديالت الالزمة لمعالجة القضايا المستجدة 
 تنفيذ الخطة العالميةوالناشئة وأوجه القصور في 

االنتهاء من وضع الخطة 
العالمية للبيئة في مجال 

 الربعالطيران بحلول 
؛ 2021الرابع من عام 

بشكل لخطة وتحديث ا
 منتظم

تقديم الدعم للهيئات الرئاسية لإليكاو  ENV.1.2 10و 9
لجنة )الجمعية العمومية والمجلس و 

 الجويالنقل ولجنة المالحة الجوية 
المجموعة االستشارية المختصة بخطة و 

ية فنال االستشارية يئةهوال كورسيا
( فضالا عن لجنة المعنية بخطة كورسيا

 CAEPحماية البيئة في مجال الطيران 

إعداد الوثائق الالزمة وفقاا للجداول الزمنية المحددة؛ 
توفير خدمات األمانة للهيئات الرئاسية وللجنة حماية 

تقديم تقارير منتظمة عن و  الطيران؛البيئة في مجال 
 نتائج األنشطة إلى المجلس

٪ من 90تنفيذ 
اإلجراءات )استجابة 
لقرارات المجلس( كل 

من  إداري بدعم) عام
من خارج الموارد 
 (الميزانية

دعم وتعزيز االعتراف بريادة اإليكاو  ENV.1.3 10و 9
في مجال القضايا البيئية المتعلقة 

التعاون الدولي بالطيران الدولي، و 
)شامالا دعم مبادرات وأفرقة األمم 

أهداف التنمية و المتحدة المتعلقة بالبيئة 
( ومشاركة الدول في أنشطة المستدامة

البيئة في مجال الطيران في ضوء 
مبادرة عدم ترك أي بلد وراء الركب، 
والتعاون والتنسيق الدوليين لألنشطة 

 اإلقليمية

إبرام اتفاقات تحسين مستوى توفير الخدمات للدول؛ 
إدارة جديدة للتعاون مع المنظمات المختصة؛ 

يكاو في مبادرات وأفرقة األمم وتنسيق مساهمة اإل
المتحدة المعنية بحماية البيئة، وتقديم إسهامات في 
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير المناخ 

UNFCCC لدول األطراف وفي مؤتمرات اCOP 
 التعاونو بعة نتائج أهداف التنمية المستدامة؛ ومتا

مع هيئات األمم المتحدة، بما فيها منظمة  والمتابعة
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية الصحة العالمية و 

الدولية للطاقة وكالة الدولية وال بحريةمنظمة الالو 
 Sum4Allوبرنامج  والوكالة الدولية للطاقة المتجددة

األمم  –برنامج الموئل و  وبرنامج األمم المتحدة للبيئة
منتدى و  المنظمة الدولية لتوحيد المقاييسو  المتحدة

اللجنة و  جمعية مهندسي المحركاتو  االعتماد الدولي
قطع  يربطة إعادة تدو ار و  الكهربائية الفنية الدولية

 رابطة أنواع الوقود البيولوجي المتقد مةو  الطائرات
وما إلى ذلك؛ ، الشراكة العالمية للطاقة األحيائيةو 

التقارير والندوات وحلقات العمل المتعلقة بالبيئة، 
الهيئة التقارير الصادرة عن تقييمات واإلسهام في 

منشورات و الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 
؛ تعزيز المشاركة برنامج األمم المتحدة للبيئة

في ذلك المشاركة في أنشطة  والتعاون مع الدول بما

٪ من 90توفير 
المدخالت واإلسهامات 

في الوقت المحدد؛ 
وتنظيم فعالية واحدة 
 خاصة بالبيئة سنوياا 

من الموارد  إداري بدعم)
؛ (خارج الميزانية من

زيادة عدد الدول التي 
تواصل تنفيذ التدابير 

البيئية والتي تشارك في 
أنشطة اإليكاو في مجال 

 البيئة
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خطة كورسيا وأنشطة لجنة حماية البيئة في مجال 
 2050الطيران وخطط عمل الدول ورؤية اإليكاو 

 بشأن أنواع الوقود المستدامة 
اإلسهام في تنفيذ استراتيجية تعبئة  ENV.1.4 12و 10

وضع مشروعات ويتضم ن ذلك  الموارد
للمساعدة الخارجية في مجال البيئة 

 والرقابة عليها

عداد مشروعات  تحديد الجهات المانحة المحتملة وا 
محددة للصناديق الطوعية و/أو للحصول على منح 
من أجل توفير المساعدة الفنية للدول؛ إعداد وثائق 

من أجل صندوق البيئة المشروعات المطلوبة 
العالمي التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 األوروبيولمشروعات المساعدة الخاصة باالتحاد 

 

٪ مـــــن النتـــــائج 90تقـــــديم 
ـــــــــت  ـــــــــي الوق المتوقعـــــــــة ف

حسـبما يـرد ذكرهـا  المحدد
في وثائق المشـروع والتـي 
تلــزم مــن أجــل مشــروعات 
المســـــاعدة التـــــي يجريهــــــا 
صـــــندوق البيئـــــة العـــــالمي 
التـــــــــابع لبرنـــــــــامج األمـــــــــم 
المتحدة اإلنمائي واالتحاد 

ـــــــر األوروبـــــــي ؛ رفـــــــع تقري
ســـــــــنوي إلـــــــــى المجلـــــــــس 

بتمويـــــــــــل كامـــــــــــل مـــــــــــن )
الجهـــــــــــــــــــات المانحــــــــــــــــــــة 

 (للمشروع
 

 تغير المناخ :2 البرنامج

رقم النتيجة 
 الغاية الناتج النشاط الرئيسي الرقم المتوقعة

اإلرشادات واألدوات الالزمة  وضع ENV.2.1 10و 9
لتشغيل خطة التعويض عن 

الكربون وخفضه في مجال الطيران 
أنواع الوقود  -الدولي )كورسيا( 

 كورسيابموجب خطة المؤهلة 

بموجب خطة أنواع الوقود المؤهلة تحديد وتحديث 
والتي تندرج تحت عناصر تنفيذ خطة كورسيا، 
 كورسيا

إعداد وتحديث منشورات 
أنواع الوقود المؤهلة عن 

بموجب خطة كورسيا وفقاا 
للخطة التي اعتمدها 

 المجلس
اإلرشادات واألدوات الالزمة  وضع ENV.2.2 10و 9

لتشغيل خطة التعويض عن 
الكربون وخفضه في مجال الطيران 

وحدات  –الدولي )كورسيا( 
بموجب خطة المؤهلة االنبعاثات 

 كورسيا

بموجب المؤهلة وحدات االنبعاثات تحديد وتحديث 
والتي تندرج تحت عناصر تنفيذ خطة كورسيا، 
  خطة كورسيا

إعداد وتحديث منشورات 
وحدات االنبعاثات عن 

بموجب خطة المؤهلة 
كورسيا وفقاا للخطة التي 

  اعتمدها المجلس

السجل  الحفاظ علىنشر وتحديث و  ENV.2.3 10و 9
لتلقي كورسيا المركزي لخطة 

وتحليل المعلومات من الدول 
بداء و   التعليقات الالزمة إلى الدولا 

كورسيا قابالا السجل المركزي لخطة أن يكون 
 لالستخدام

السجل االنتهاء من 
كورسيا المركزي لخطة 

بحلول الربع الثاني من 
، مع تحديث 2020

معلومات السجل بانتظام 
وفقاا للخطة التي اعتمدها 

 المجلس
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لإلشراف على الوظيفة اإليكاو اإلداري هيكل إنشاء  استعراض خطة كورسيا بانتظام  ENV.2.4 10و 9
توصيات المجلس لتحسين العامة لخطة كورسيا؛ 

 خصائص خطة كورسياتصميم وتنفيذ 

وضع التوصيات لعرضها 
على الجمعية العمومية 
في دورتها األربعين في 

2022 
10 ENV.2.5  وضع السياسات واإلرشادات بشأن

 أنواع الوقود المستدامة 
وقود الطيران بشأن أنواع يكاو صياغة رؤية اإل

المستدام، من خالل عملية تقييم على النحو المتفق 
الطيران وأنواع الوقود الثاني بشأن مؤتمر العليه في 

تدابير التحليل التكاليف والفوائد لمختلف ؛ البديل
اإلطار تحديث الوقود البديل؛  اتسياسالقائمة بشأن 

 العالمي ألنواع الوقود البديلة للطيران

يقة عرض مشروع وث
الجمعية العمومية على 
المجلس بحلول الربع 

؛ 2022الثاني من عام 
تحديث اإلطار العالمي 
ألنواع الوقود البديلة 

الخاصة بالطيران مرة كل 
 عام؛

رشادات تتعلق  ENV.2.6 10و 9 وضع سياسات وا 
، بتأقلم الطيران مع تغير المناخ

والتي تشمل تعديل البنى األساسية 
نشاء  أخرى حديثة، الموجودة وا 

ومواءمة اإلجراءات التشغيلية 
 للتوافق مع أحداث المناخ

وضع إرشادات اإليكاو  وضع إرشادات جديدة بشأن التأقلم مع تغير المناخ
بشأن التأقلم مع تغير 

المناخ بحلول الربع الثاني 
يعتمد ) 2022من 

اإلنجاز على توافر موارد 
إضافية من خارج 

 (الميزانية
رصد العمل على تمويل األنشطة  ENV.2.7 10و 9

الخاصة بالمناخ بموجب عملية 
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 
المتعلقة بتغير المناخ وما إلى 

ذلك، واستكشاف مزيد من الفرص 
 لتمويل الطيران

مداخالت وبيانات ووثائق لضمان مراعاة أولويات 
 الدول األعضاء في اإليكاو في السياسات الخارجية

في المائة  90ر عن التعبي
من جوانب موقف اإليكاو 

 في المحافل المناسبة

10 ENV.2.8  تنفيذ مبادرة األمم المتحدة المتعلقة
بالمناخ المحايد )خطة اإليكاو 

 لتقليل االنبعاثات(

تعويض االنبعاثات من غازات وضع منهجية لدعم 
الدفيئة؛ وضع إرشادات لمنظومة األمم المتحدة 

؛ ووضع ممارسات مستدامة االنبعاثاتبشأن خفض 
 لمشتريات اإليكاو

اإلعالن عن الرصد 
المحد ث النبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون في الربع 

 الثالث من كل عام
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 البيئية قواعدال :3 البرنامج

رقم 
النتيجة 
 المتوقعة

 الغاية الناتج النشاط الرئيسي الرقم

9 ENV.3.1  القواعد السياسات و إعداد وتحديث
والمواد اإلرشادية والتوصيات الدولية 

بشأن الضوضاء الصادرة عن 
)الملحق السادس عشر  الطائرات

 المجلد األول(

؛ السادس عشرمن الملحق  األولتحديث المجلد 
)الدليل الفني الخاص  Doc 9501تحديث الوثيقة 

عداد القواعد والتوصيات الدولية بشأن بالبيئة(؛  وا 
الطائرات والمواد اإلرشادية المتعلقة بالضوضاء 

 ؛األسرع من الصوت
 ؛)النهج المتوازن( Doc 9829تحديث الوثيقة 

القواعد والتوصيات الدولية السياسات و إعداد 
الموضوعات الناشئة بشأن والمواد اإلرشادية 

والضوضاء المنبعثة )مثل الطائرات الكهربائية 
الدعم توفير و ؛ الطائرات غير المأهولة( من

لمجموعات عمل لجنة حماية البيئة في مجال 
 الطيران

نشر الوثائق والملحق 
بصيغته  السادس عشر

 المحد ثة حسب االقتضاء
من من الموارد  إداري بدعم)

 (خارج الميزانية

9 ENV.3.2  القواعد السياسات و إعداد وتحديث
بشأن نوعية  والتوصيات الدولية

)الملحق السادس  الهواء المحلي
 عشر المجلد الثاني(

السادس عشر من الملحق  الثانيتحديث المجلد 
)بحيث يشمل قاعدة قياسية بشأن الجسيمات 

 Docتحديث الوثيقة  (؛الدقيقة غير المتطايرة

ضع )الدليل الفني الخاص بالبيئة(؛ و  9501
االنبعاثات  القواعد والتوصيات الدولية بشأن

عداد وثائق إرشادي ة عن الطائرات األسرع من وا 
)دليل نوعية  Doc 9889تحديث الوثيقة الصوت؛ 

إعداد السياسات والقواعد  ؛الهواء في المطارات(
والتوصيات الدولية والمواد اإلرشادية بشأن 

 الموضوعات الناشئة )مثل الطائرات الكهربائية(؛
توفير الدعم لمجموعات عمل لجنة حماية البيئة و 

 في مجال الطيران 

نشر الوثائق والملحق 
بصيغته  السادس عشر

 المحد ثة حسب االقتضاء
من من الموارد  إداري بدعم)

 (خارج الميزانية

إعداد وتحديث القواعد والتوصيات  ENV.3.3 10و 9
 بشأن تغير المناخ الدولية

السادس من الملحق  الثالثتحديث المجلد 
)الدليل الفني  Doc 9501تحديث الوثيقة  ؛عشر

الخاص بالبيئة(؛ وضع القواعد والتوصيات 
ثاني أكسيد الكربون الدولية بشأن انبعاثات 

عداد وثائق إرشادية عن الطائرات األسرع من  وا 
إعداد السياسات والقواعد والتوصيات  الصوت؛

موضوعات الدولية والمواد اإلرشادية بشأن ال
 ؛الناشئة

توفير الدعم و ؛ 337وتحديث المنشور الدوري 
لمجموعات عمل لجنة حماية البيئة في مجال 

 الطيران

نشر الوثائق والملحق 
بصيغته  السادس عشر

 المحد ثة حسب االقتضاء
من من الموارد  إداري بدعم)

 (خارج الميزانية
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إعداد وتحديث القواعد والتوصيات  ENV.3.4 10و 9
خطة كورسيا )لمجلد الدولية بشأن 

 الرابع من الملحق السادس عشر(

 لمجلد الرابع من الملحق السادس عشرتحديث ا
 Docتحديث الوثيقة المتعلق بخطة كورسيا؛ 

)الدليل الفني الخاص بالبيئة(؛ وتوفير  9501
الدعم لمجموعات عمل لجنة حماية البيئة في 

  مجال الطيران

نشر الوثائق والملحق 
بصيغته  السادس عشر

 المحد ثة حسب االقتضاء
من من الموارد  إداري بدعم)

 (خارج الميزانية
9 ENV.3.5  مواد إرشادية بشأن إعداد وتحديث

المطارات األكثر مراعاة للبيئة 
عادة تدوير الطائرات و  ووضع ا 

منهجيات آليات التنمية النظيفة 
(CDMللطيران ) 

وضع مواد إرشادية بشأن المطارات األكثر 
إعادة شأن مراعاة للبيئة؛ إعداد مواد إرشادية ب

نشاء مجموعة متعددة  تدوير الطائرات؛ وا 
التخصصات داخل اإليكاو كي ُتعنى بإعادة 

وضع منهجيات تسمح تطوير الطائرات؛ 
لمشروعات الطيران بالتأهل للحصول على 

( CDMأرصدة بموجب آلية التنمية النظيفة )
المنبثقة عن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 

 UNFCCCالمتعلقة بتغير المناخ 

تقارير بشأن المطارات نشر 
عادة األكثر مراعاة للبيئة  وا 

تدوير الطائرات بحلول الربع 
يعتمد ) 2022الثاني من 

اإلنجاز على توافر موارد 
 (إضافية من خارج الميزانية

 10و 9
 11و

ENV.3.6  تحديث ورصد وتقييم األهداف
 واالتجاهات

تحديث أهداف التكنولوجيا الخاصة بمستوى 
الضوضاء؛ تحديث أهداف تكنولوجيا الحد من 

النيتروجين والغازات المنبعثة من حرق  أكاسيد
الوقود؛ رصد مستوى تحقيق األهداف البيئية؛ 
تحديث قواعد البيانات البيئية؛ تقييم جدوى 

 األهداف الطموحة العالمية؛

 العلميةمتابعة ومراجعة الجوانب 

)على سبيل المثال عمل الفريق  للطيران والبيئة
 (؛IPCCالحكومي الدولي المعني بتغير المناخ 

تقديم الدعم لمجموعات عمل لجنة حماية البيئة و 
  في مجال الطيران

تقرير عن االستعراض 
الشامل للخبراء المستقلين أو 
التقدم المحرز بحلول الربع 

؛ تحديث 2022الثاني من 
البيانات باستمرار قواعد 
 وبانتظام
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 المساعدة ودعم التنفيذ :4 البرنامج

رقم النتيجة 
 الغاية الناتج النشاط الرئيسي الرقم المتوقعة

مساعدة الدول على تنفيذ خطط العمل  ENV.4.1 12و 10
 التي وضعتها وبناء القدرات المطلوبة

حلقات عمل إقليمية بشأن وضع خطط 
التدابير وما إلى ذلك؛ العمل وتنفيذ 

تحديث اإلرشادات والربط عبر شبكة 
اإلنترنت؛ تقديم الدعم المباشر للدول 

الدخول و وتنفيذها؛  إلعداد خطط العمل
في شراكات من أجل الحصول على 

؛ إعداد مشروعات تجريبية في التمويل
العديد من األقاليم بحيث يمكن 

 استخدامها كنماذج للتنفيذ

من المنسقين  90تدريب أكثر من 
على الصعيد الوطني أو االتصال 

تقديم و المباشر بهم كل عام؛ 
دولة  25مساعدات مباشرة إلى 

سنوياا من أجل تنفيذ خطط العمل 
؛ تحديث اإلرشادات التي وضعتها

بشأن خطط عمل الدول )الوثيقة 
Doc 9988 2022( بحلول   

وبناء  المساعدة في تنفيذ خطة كورسيا ENV.4.2 12و 10
 القدرات المطلوبة

الدورات التدريبية والندوات اإلقليمية 
بما في ذلك المتعلقة بخطة كورسيا، 
الرصد واإلبالغ تدريب الدول على تنفيذ 

؛ إمكانية الوصول إلى السجل والتحقق
المركزي لخطة كورسيا، كيفية االستفادة 

بالمزايا التي يتيحها وقود الطيران 
كورسيا؛ تقديم  المستدام في إطار خطة

الدعم المباشر للدول وتيسير إبرام 
الشراكات في إطار برنامج األصدقاء 

والوصول إلى التمويل؛ النظر في وضع 
آليات لضمان امتثال الدول لمقتضيات 

ومتطلبات  الرصد واإلبالغ والتحقق
  التعويض ضمن خطة كورسيا  

اتجاه تصاعدي في عدد الدول التي 
شاركة في خطة تقبل طوعاا على الم
٪ 90؛ 2021كورسيا اعتباراا من 

من الدول تشارك طوعاا في خطة 
كورسيا وتطلب الدعم كي تتلقى 

 دعم بناء القدرات 

11 ENV.4.3  تحليل وتحديث أدوات تقييم آثار
 الطيران على البيئة

، أداة اإليكاو EBTأداة المنافع البيئية 
 لتقدير الوفورات في المحروقات

(IFSET) ، ومقياس الكربون ومقياس
تكلفة ؛ أداة االجتماعات المراعية للبيئة

تحديث ؛ (MAC) التخفيض الهامشي
أداة تقييم ثاني أكسيد الكربون واإلبالغ 

سنوياا بدعم من لجنة حماية البيئة  عنه
 في مجال الطيران

أدوات متعلقة بالبيئة أو  7وضع 
، نشر اإلصدارات تحديثها كل عام

أداة تقييم ثاني أكسيد الجديدة من 
التي يعتمدها  الكربون واإلبالغ عنه

 المجلس كل سنة

من  2، والمجلد 9889تحديث الوثيقة  تنفيذ ورصد إرشادات التقييم البيئي ENV.4.4 10و 9
APM ومواد مرجعية بشأن التعاون ،

والمشاركة المجتمعية، مع التركيز على 
 المالحة القائمة على األداء

محدثة بحيث تتضمن  إصدار مواد
على األقل أفضل الممارسات بشأن 

 إرشادات التقييم البيئي
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 المكاتب اإلقليمية :5 البرنامج

 آسيا والمحيط الهادئ

رقم النتيجة 
 الغاية الناتج النشاط الرئيسي الرقم المتوقعة

 .ENV 12و 10
APAC.5.1 

مساعدة الدول على وضع وتنفيذ خطط 
عمل بشأن أنشطة تقليل انبعاثات ثاني 

اإلقليم، فضالا عن أكسيد الكربون في 
 تنفيذ خطة كورسيا

تنظيم دورات تدريبية/ ندوات 
حول وضع خطط العمل وقياس 

تعزيز ؛ التنفيذ وما إلى ذلك
المشاركة والتعاون مع الدول، 

بما في ذلك المشاركة في خطة 
 كروسيا وخطط عمل الدول

خطط ل٪ من الدول 90تقديم 
عمل بحلول الربع الرابع من 

؛ عدد الدول التي 2022عام 
تواصل تنفيذ التدابير البيئية في 

 أنشطة اإليكاو البيئية

 11و 10و 9
 12و

ENV. 
APAC.5.2 

مساعدة دول المنطقة على تنفيذ 
واإلرشادات،  السادس عشرالملحق 

فضالا عن مساعدتها في تقييم الفوائد 
التي تعود على البيئة من تنفيذ 

 التحسينات التشغيلية 

نشر وتعزيز السياسات 
واإلرشادات، فضالا عن تنفيذ 
أنشطة المساعدة من خالل 

؛ التفاعل مع الدول
المساعدة/التدريب على استخدام 
أداة اإليكاو لتقدير الوفورات في 

 (IFSETت )المحروقا

ارتفاع عدد الدول التي تمتثل 
للقواعد والتوصيات الدولية في 

 السادس عشرإطار الملحق 

التعاون مع المنظمات اإلقليمية وتمثيل  ENV.APAC.5.3 10و 9
اإليكاو في االجتماعات ذات الصلة 

 بحماية البيئة
 

إدراج أولويات الدول واإليكاو 
تحديد و  في السياسات الخارجية؛
 االحتياجات في المنطقة

التعبير عن أولويات وشواغل 
من اإليكاو في وقت مناسب 

إدارة النقل خالل التنسيق مع 
وأثناء المنتديات المالئمة الجوي 

لمنظمات لوفق البرامج الزمنية 
 خرىواإلقليمية األدولية ال

 
 أفريقيا الشرقية والجنوبية

رقم النتيجة 
 الغاية الناتج النشاط الرئيسي الرقم المتوقعة

 .ENV 12و 10
ESAF.5.1 

مساعدة الدول على وضع وتنفيذ خطط 
عمل بشأن أنشطة تقليل انبعاثات ثاني 

اإلقليم، فضالا عن أكسيد الكربون في 
 تنفيذ خطة كورسيا

تنظيم دورات تدريبية/ ندوات حول 
وضع خطط العمل وقياس التنفيذ 

تنظيم دورات ؛ وما إلى ذلك
تنفيذ خطة  حولتدريبية/ ندوات 

كورسيا، بما في ذلك إنشاء نظام 
الرصد واإلبالغ والتحقق؛ تقديم 
المساعدة/التدريب على إنشاء 

ُنُظم بيئية للطيران من أجل الدول 
غير المشاركة في المشروع 

خطط ل٪ من الدول 90تقديم 
عمل بحلول الربع الرابع من 

 2022عام 
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المشترك بين اإليكاو واالتحاد 
 األوروبي

 11و 10و 9
 12و

ENV. 
ESAF.5.2 

مساعدة دول المنطقة على تنفيذ 
واإلرشادات،  السادس عشرالملحق 

فضالا عن مساعدتها في تقييم الفوائد 
التي تعود على البيئة من تنفيذ 

 التحسينات التشغيلية 

نشر وتعزيز السياسات 
واإلرشادات، فضالا عن تنفيذ 
أنشطة المساعدة من خالل 

؛ الدولالتفاعل مع 
المساعدة/التدريب على استخدام 
أداة اإليكاو لتقدير الوفورات في 

وأداة  (IFSETالمحروقات )
 المنافع البيئية

الدول ٪ من 90امتثال 
للقواعد والتوصيات الدولية 

السادس الملحق الواردة في 
بحلول الربع الرابع من  عشر

2022 

اإلقليمية وتمثيل التعاون مع المنظمات  ENV.ESAF.5.3 10و 9
اإليكاو في االجتماعات ذات الصلة 

 بحماية البيئة
 

إدراج أولويات الدول واإليكاو في 
تحديد و  السياسات الخارجية؛

 االحتياجات في المنطقة

التعبير عن أولويات وشواغل 
من اإليكاو في وقت مناسب 

إدارة النقل خالل التنسيق مع 
وأثناء المنتديات الجوي 

المالئمة وفق البرامج الزمنية 
واإلقليمية دولية اللمنظمات ل

 خرىاأل
 

 أوروبا وشمال األطلنطي

رقم النتيجة 
 الغاية الناتج النشاط الرئيسي الرقم المتوقعة

 .ENV 12و 10
EUR/NAT.5.1 

مساعدة الدول على وضع وتنفيذ خطط 
عمل بشأن أنشطة تقليل انبعاثات ثاني 

اإلقليم، فضالا عن أكسيد الكربون في 
 تنفيذ خطة كورسيا

تنظيم دورات تدريبية/ ندوات 
حول وضع خطط العمل وقياس 

تنظيم ؛ التنفيذ وما إلى ذلك
 دورات تدريبية/ ندوات حول

 تنفيذ خطة كورسيا

ل بتحديث ٪ من الدو 100قيام 
 خططها والشروع في التنفيذ 
بحلول الربع الرابع من عام 

؛ تحضير عدد من الدول 2022
والخبراء من خالل أنشطة بناء 
القدرات لدعم الدول في مرحلة 
 التنفيذ األولي لخطة كورسيا 

 .ENV 12و 11و 10و 9
EUR/NAT.5.2 

مساعدة دول المنطقة على تنفيذ 
الملحق السادس عشر واإلرشادات، 
فضالا عن مساعدتها في تقييم الفوائد 

التي تعود على البيئة من تنفيذ 
 التحسينات التشغيلية 

نشر وتعزيز السياسات 
واإلرشادات، فضالا عن تنفيذ 
أنشطة المساعدة من خالل 

؛ التفاعل مع الدول
المساعدة/التدريب على استخدام 
أداة اإليكاو لتقدير الوفورات في 

  (IFSETالمحروقات )

٪ من الدول لتقارير 100تقديم 
عن المنافع البيئية الناشئة عن 
التحسينات التشغيلية بحلول 

2022 

 .ENV 10و 9
EUR/NAT.5.3 

التعاون مع المنظمات اإلقليمية وتمثيل 
الصلة اإليكاو في االجتماعات ذات 

 بحماية البيئة
 

إدراج أولويات الدول واإليكاو 
تحديد و  في السياسات الخارجية؛
 االحتياجات في المنطقة

زيادة التنسيق والتعاون مع 
واإلقليمية دولية اللمنظمات ا

 إلى الحد األقصى خرىاأل
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 الشرق األوسط

رقم النتيجة 
 الغاية الناتج النشاط الرئيسي الرقم المتوقعة

 .ENV 12و 10
MID.5.1 

مساعدة الدول على وضع وتنفيذ خطط 
عمل بشأن أنشطة تقليل انبعاثات ثاني 

اإلقليم، فضالا عن أكسيد الكربون في 
 تنفيذ خطة كورسيا

تنظيم دورات تدريبية/ ندوات 
حول وضع خطط العمل وقياس 

تنظيم ؛ التنفيذ وما إلى ذلك
 دورات تدريبية/ ندوات حول

 تنفيذ خطة كورسيا

بحلول قيام الدول بتقديم خططها 
  2022الربع الرابع من عام 

 .ENV 12و 11و 10و 9
MID.5.2 

مساعدة دول المنطقة على تنفيذ 
الملحق السادس عشر واإلرشادات، 
فضالا عن مساعدتها في تقييم الفوائد 

التي تعود على البيئة من تنفيذ 
 التحسينات التشغيلية 

نشر وتعزيز السياسات 
واإلرشادات، فضالا عن تنفيذ 
أنشطة المساعدة من خالل 

؛ وضع التفاعل مع الدول
منهجية/أداة إقليمية للشرق 
األوسط لتقدير الفوائد البيئية 

( من 0الحزمة )الناشئة عن 
حزم التحسينات في منظومة 

؛ (ASBU Block 0)الطيران 
قياس وتقدير واإلبالغ عن 
الفوائد البيئية الناشئة عن 

( من حزم التحسينات 0زمة )الح
 (ASBUفي منظومة الطيران 

Block 0)  

التي تمتثل الدول زيادة عدد 
للقواعد والتوصيات الدولية 
الواردة في الملحق السادس 
عشر بحلول الربع الرابع من 

؛ االنتهاء من 2022
المنهجية/األداة في الموعد 
المقرر؛ إصدار تقرير عن 

 المنافع البيئية سنوياا 

 .ENV 10و 9
MID.5.3 

التعاون مع المنظمات اإلقليمية وتمثيل 
اإليكاو في االجتماعات ذات الصلة 

 بحماية البيئة
 

إدراج أولويات الدول واإليكاو 
تحديد و  في السياسات الخارجية؛
؛ متابعة االحتياجات في المنطقة

التطورات البيئية العالمية وتوفير 
المعلومات والدعم الالزمين 

 للدول

التعبير عن أولويات وشواغل  
اإليكاو في الوقت المناسب 

وأثناء المنتديات المالئمة وفق 
البرامج الزمنية للمنظمات 
 الدولية واإلقليمية األخرى

 
 أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي

رقم النتيجة 
 الغاية الناتج النشاط الرئيسي الرقم المتوقعة

 .ENV 12و 10
NACC.5.1 

مساعدة الدول على وضع وتنفيذ خطط 
عمل بشأن أنشطة تقليل انبعاثات ثاني 

اإلقليم، فضالا عن أكسيد الكربون في 
 تنفيذ خطة كورسيا

تنظيم دورات تدريبية/ ندوات 
حول وضع خطط العمل وقياس 

تنظيم ؛ التنفيذ وما إلى ذلك
 دورات تدريبية/ ندوات حول

ذلك بما في تنفيذ خطة كورسيا، 
إنشاء نظام الرصد واإلبالغ 

 والتحقق

٪ من الدول بتحديث 100قيام 
خططها والشروع في التنفيذ  
بحلول الربع الرابع من عام 

٪ من 100استعراض ؛ 2022
٪ كل 33خطط عمل الدول )

 عام(
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 .ENV 12و 11و 10و 9
NACC.5.2 

مساعدة دول المنطقة على تنفيذ 
الملحق السادس عشر واإلرشادات، 
فضالا عن مساعدتها في تقييم الفوائد 

التي تعود على البيئة من تنفيذ 
 التحسينات التشغيلية 

نشر وتعزيز السياسات 
واإلرشادات، فضالا عن تنفيذ 
أنشطة المساعدة من خالل 

التفاعل مع الدول؛ 
تخدام المساعدة/التدريب على اس

أداة اإليكاو لتقدير الوفورات في 
 (IFSETالمحروقات )

زيادة عدد الدول التي يجري 
في  33التواصل معها بمعدل 

والتوسع في المائة سنوياا؛ 
اإلبالغ عن الفوائد التي تعود 
على البيئة من التحسينات 

 التشغيلية

 .ENV 10و 9
NACC.5.3 

التعاون مع المنظمات اإلقليمية وتمثيل 
اإليكاو في االجتماعات ذات الصلة 

 بحماية البيئة
 

إدراج أولويات الدول واإليكاو 
تحديد و  في السياسات الخارجية؛
 االحتياجات في المنطقة

التعبير عن أولويات وشواغل  
اإليكاو في الوقت المناسب 

وأثناء المنتديات المالئمة وفق 
البرامج الزمنية للمنظمات 

 األخرىالدولية واإلقليمية 
 

 أمريكا الجنوبية

رقم النتيجة 
 الغاية الناتج النشاط الرئيسي الرقم المتوقعة

 .ENV 12و 10
SAM.5.1 

مساعدة الدول على وضع وتنفيذ خطط 
عمل بشأن أنشطة تقليل انبعاثات ثاني 

اإلقليم، فضالا عن أكسيد الكربون في 
تنفيذ خطة كورسيا، بما في ذلك إنشاء 

 واإلبالغ والتحققنظام الرصد 

تنظيم دورات تدريبية/ ندوات 
حول وضع خطط العمل وقياس 

تنظيم ؛ التنفيذ وما إلى ذلك
 دورات تدريبية/ ندوات حول

بما في ذلك تنفيذ خطة كورسيا، 
إنشاء نظام الرصد واإلبالغ 

 والتحقق

٪ من الدول بتحديث 90قيام 
خططها والشروع في التنفيذ  
بحلول الربع الرابع من عام 

٪ من الدول 70تنفيذ ؛ 2022
بحلول الربع لخطة كورسيا 
 2022الرابع من عام 

 .ENV 12و 11و 10و 9
SAM.5.2 

مساعدة دول المنطقة على تنفيذ 
الملحق السادس عشر واإلرشادات، 
فضالا عن مساعدتها في تقييم الفوائد 

التي تعود على البيئة من تنفيذ 
 التحسينات التشغيلية 

نشر وتعزيز السياسات 
واإلرشادات، فضالا عن تنفيذ 
أنشطة المساعدة من خالل 

التفاعل مع الدول؛ 
تخدام المساعدة/التدريب على اس

أداة اإليكاو لتقدير الوفورات في 
 (IFSETالمحروقات )

زيادة عدد الدول التي يجري 
في  33التواصل معها بمعدل 

والتوسع في المائة سنوياا؛ 
اإلبالغ عن الفوائد التي تعود 
على البيئة من التحسينات 

 التشغيلية

 .ENV 10و 9
SAM.5.3 

التعاون مع المنظمات اإلقليمية وتمثيل 
اإليكاو في االجتماعات ذات الصلة 

 بحماية البيئة
 

إدراج أولويات الدول واإليكاو 
تحديد و  في السياسات الخارجية؛
 االحتياجات في المنطقة

التعبير عن أولويات وشواغل  
اإليكاو في الوقت المناسب 

وأثناء المنتديات المالئمة وفق 
البرامج الزمنية للمنظمات 

 األخرىالدولية واإلقليمية 
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 أفريقيا الغربية والوسطى 

رقم النتيجة 
 الغاية الناتج النشاط الرئيسي الرقم المتوقعة

 .ENV 12و 10
WACAF.5.1 

مساعدة الدول على وضع وتنفيذ خطط 
عمل بشأن أنشطة تقليل انبعاثات ثاني 

اإلقليم، فضالا عن أكسيد الكربون في 
تنفيذ خطة كورسيا، بما في ذلك إنشاء 

 الرصد واإلبالغ والتحققنظام 

تنظيم دورات تدريبية/ ندوات 
حول وضع خطط العمل وقياس 

تنظيم ؛ التنفيذ وما إلى ذلك
 دورات تدريبية/ ندوات حول

بما في ذلك تنفيذ خطة كورسيا، 
إنشاء نظام الرصد واإلبالغ 

 والتحقق

٪ من الدول بتحديث 90قيام 
خططها والشروع في التنفيذ  
بحلول الربع الرابع من عام 

٪ من الدول 40انتهاء ؛ 2022
من تنفيذ خطط عملها؛ مشاركة 

٪ من الدول طوعاا في خطة 90
 2021من كورسيا اعتباراا 

 .ENV 12و 11و 10و 9
WACAF.5.2 

مساعدة دول المنطقة على تنفيذ 
شادات، الملحق السادس عشر واإلر 

فضالا عن مساعدتها في تقييم الفوائد 
التي تعود على البيئة من تنفيذ 

 التحسينات التشغيلية 

نشر وتعزيز السياسات 
واإلرشادات، فضالا عن تنفيذ 
أنشطة المساعدة من خالل 

التفاعل مع الدول؛ 
المساعدة/التدريب على استخدام 
أداة اإليكاو لتقدير الوفورات في 

 (IFSETالمحروقات )

زيادة عدد الدول التي تمتثل 
للقواعد والتوصيات الدولية 

السادس الواردة في الملحق 
والتوسع في اإلبالغ عن ؛ عشر

الفوائد التي تعود على البيئة من 
 التحسينات التشغيلية

 .ENV 10و 9
WACAF.5.3 

التعاون مع المنظمات اإلقليمية وتمثيل 
اإليكاو في االجتماعات ذات الصلة 

 بحماية البيئة

إدراج أولويات الدول واإليكاو 
تحديد و  في السياسات الخارجية؛
 االحتياجات في المنطقة

الترويج ألولويات/سياسات 
٪ من 100اإليكاو في 

 المنتديات التي يجري حضورها
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 سرد البرامج
 حسب

 استراتيجيات دعم التنفيذ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشؤون القانونية والعالقات الخارجية

 إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات

 الموارد البشرية

 خدمات اللغات

 إدارة المعلومات والخدمات اإلدارية العامة

 التقييم والمراجعة الداخلية

 إدارة الميزانية والشؤون المالية

 االتصاالت

 األخالقيات

 القيادة واإلدارة التنفيذية

 التخطيط االستراتيجي والتنسيق والشراكات
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 )ُتركت هذه الصفحة خالية عمداا(
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دعم البرامج - الهيئات الرئاسية

2020309      362       578           -           -         747           -      -             -         -           768               4,814     7,578      

2021320      377       598           -           -         758           -      -             -         -           792               4,978     7,823      

2022329      392       616           -           -         773           -      -             1,225     -         -           816               5,119     9,270      

    24,671  14,910           2,376           -         -     1,225             -      -        2,277         -           -        1,793    1,131      959المجموع

دعم البرامج - التوجيه

2020-        -            -           663        -      1,255         2,423     978        -           5,319      

2021-        -            -           686        -      1,293         2,493     1,009     -           5,481      

2022-        -            -           706        -      1,334         2,567     1,043     -           5,649      

    16,449         -                -           -     3,030     7,482         3,882      -            -     2,055           -            -        -المجموع

التنظيم واإلدارة

20201,006   -        -            4,203      -         1,120        425     -             -         -         5,899      2,305           -         14,957    

20211,039   -        -            4,344      -         1,137        456     -             -         -         6,088      2,377           -         15,442    

20221,070   -        -            4,481      -         1,159        437     -             -         -         6,261      2,447           -         15,856    

    46,255         -           7,129    18,248         -         -             -  1,318        3,416         -    13,029            -        -   3,115المجموع

المجموع- استراتيجيات الدعم

20201,315   362       578           4,203      663        1,867        425     1,255         2,423     978        5,899      3,074           4,814     27,855    

20211,359   377       598           4,344      686        1,894        456     1,293         2,493     1,009     6,088      3,170           4,978     28,745    

20221,399   392       616           4,481      706        1,932        437     1,334         3,792     1,043     6,261      3,263           5,119     30,775    

    87,375  14,910           9,506    18,248     3,030     8,707         3,882  1,318        5,693     2,055    13,029        1,793    1,131   4,074المجموع

1
استراتيجية الدعم: إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات

استراتيجية الدعم: إدارة المعلومات والخدمات اإلدارية العامة2

يشمل التحقيقات 3

يشمل إدارة الجمعية العمومية ومكتب الرئيس ومكتب األمينة العامة4

خدمات اللغات
الطباعة 

والتوزيع
المجموع

8,196               1,451            19,298          

8,475               1,495            19,852          

8,716               1,768            20,668          

25,387             4,714            59,818          

496                                              

                                           1,488                                   7,557                                 14,259                                      5,693                                          719المجموع

2022247                                          1,932                                      4,894                                   2,615                                   

496                                              

2021240                                          1,894                                      4,754                                   2,497                                   496                                              

2020232                                          1,867                                      4,610                                   2,446                                   

مالحظة: اعتبارا من الفترة الثالثية 2020-2022، لن تتضمن موارد استراتيجيات الدعم الموارد المخصصة للخدمات المتعلقة بالبرامج، حيث أدرجت هذه الموارد ضمن األهداف االستراتيجية على النحو المبين في 

الجدول 14 وفيما يلي

إدارة الشؤون اإلدارية والخدماتالخدمات المرتبطة بالبرامج
خدمات المؤتمرات واألمن والخدمات 

العامة
خدمات الشراء والسفرالعالقات القانونية والخارجيةتكنولوجيا المعلومات

استراتيجيات الدعم حسب البرنامج

المجموع

(التكلفة اإلجمالية بآالف الدوالرات الكندية)

الموارد 

البشرية

تكنولوجيا 

المعلومات2

خدمات 

اللغات

مكتب 

االتصاالت

خدمات 

المؤتمرات 

واألمن 

والخدمات 

العامة2

مكتب 

األخالقيات
3

التقييم 

والمراجعة 

الداخلية

اإلدارة 

التنفيذية 
4
واإلدارة

التخطيط 

االستراتيجي

 والتنسيق 

والشراكة

السنة

أمانة الجمعية 

العمومية 

والمجلس1

إدارة 

الميزانية 

والشؤون 

المالية

المتطلبات من الموارد

 استراتيجيات الدعم

إدارة 

الشؤون 

اإلدارية 

والخدمات1

الدعم 

اإلداري 

إلى لجنة 

المالحة 

الجوية
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تخصصية

)IP( 

خدمات 

عامة 
استشاريون

/مصادر خارجية
أخرىاجتماعاتسفر

إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات

20202.553.40914               77                  59               -              265             1,315            

20212.553.40948               79                  61               -              271             1,359            
20222.553.40978               80                  63               -              278             1,399            

            4,074             815              -             183                236           2,841المجموع:

الدعم اإلداري إلى لجنة المالحة الجوية

20201.500.50362               -                 -              -              -              362                

20211.500.50377               -                 -              -              -              377                
20221.500.50392               -                 -              -              -              392                

            1,131              -              -              -                 -           1,131المجموع:

أمانة الجمعية العمومية والمجلس

20202.002.00536               15                  -              27               -              578                

20212.002.00555               16                  -              28               -              598                
20222.002.00571               16                  -              28               -              616                

            1,793              -               83              -                  48           1,662المجموع:

ية والشؤون المالية إدارة الميزان

202010.0020.003,768           -                 10               -              425             4,203            

202110.0020.003,898           -                 11               -              435             4,344            
202210.0020.004,024           -                 11               -              446             4,481            

          13,029          1,307              -               32                 -         11,691المجموع:

االتصاالت

20202.001.00489               129                9                  2                  34               663                

20212.001.00508               132                9                  2                  35               686                
20222.001.00524               135                9                  2                  36               706                

            2,055             105                  6               27                396           1,520المجموع:

خدمات المؤتمرات واألمن والخدمات العامة

20200.503.50385               183                -              -              1,299          1,867            

20210.503.17376               187                -              -              1,331          1,894            
20220.503.00376               192                -              -              1,364          1,932            

            5,693          3,994              -              -                562           1,137المجموع:

األخالقيات

20200.600.00151               246                28               -              -              425                

20210.600.00156               246                55               -              -              456                
20220.600.00162               246                29               -              -              437                

            1,318              -              -             111                737               470المجموع:

التقييم والمراجعة الداخلية

20204.002.001,148           66                  41               -              1                  1,255            

20214.002.001,183           67                  42               -              1                  1,293            
20224.002.001,221           69                  43               -              1                  1,334            

            3,882                  3              -             126                202           3,551المجموع:

الميزانية العادية - االحتياجات من الموارد

السنةالوظيفة

موارد غير الوظائفموارد الوظائف
إجمالي التكلفة 

بآالف الدوالرات 

الكندية

سنوات عمل
إجمالي التكلفة 

بآالف الدوالرات 

الكندية

إجمالي التكلفة بآالف الدوالرات الكندية



 استراتيجيات دعم التنفيذ

 

116 

 
   

تخصصية

)IP( 

خدمات 

عامة 
)GS(

استشاريون

/مصادر خارجية
أخرىاجتماعاتسفر

القيادة واإلدارة التنفيذية

20206.003.002,095           -                 202             24               102             2,423            

20216.003.002,156           -                 207             25               105             2,493            
20226.003.002,222           -                 212             1,250          107             3,792            

            8,707             314          1,299             621                 -           6,473المجموع:

التخطيط االستراتيجي والتنسيق والشراكات

20204.000.00978               -                 -              -              -              978                

20214.000.001,009           -                 -              -              -              1,009            
20224.000.001,043           -                 -              -              -              1,043            

            3,030              -              -              -                 -           3,030المجموع:

الموارد البشرية

20208.0015.004,696           160                -              -              1,043          5,899            

20218.0015.004,855           164                -              -              1,069          6,088            
20228.0015.004,998           168                -              -              1,096          6,261            

          18,248          3,207              -              -                492         14,549المجموع:

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

20205.386.401,649           421                -              -              1,004          3,074            

20215.386.401,709           432                -              -              1,029          3,170            
20225.386.401,765           442                -              -              1,055          3,263            

            9,506          3,088              -              -            1,295           5,123المجموع:

202014.8013.694,372           442                -              -              -              4,814            

202114.8013.694,525           453                -              -              -              4,978            
202214.8013.694,655           464                -              -              -              5,119            

          14,910              -              -              -            1,358         13,552المجموع:

المجموع 

202061.3370.4921,543         1,737            349             53               4,172          27,855          

202161.3370.1622,256         1,775            384             55               4,277          28,746          
202261.3369.9922,929         1,813            367             1,281          4,384          30,775          

          87,375       12,833          1,389          1,100            5,325         66,728المجموع:

خدمات اللغات

الميزانية العادية - االحتياجات من الموارد

الوظيفة

موارد غير الوظائفموارد الوظائف

إجمالي التكلفة 

بآالف الدوالرات 

الكندية

سنوات عمل

إجمالي التكلفة 

بآالف الدوالرات 

الكندية

إجمالي التكلفة بآالف الدوالرات الكندية

السنة
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 **الشؤون القانونية والعالقات الخارجيةخدمات  استراتيجية دعم التنفيذ

 الدولي القانوني اإلطار تعزيز  األولوية الرئيسية

تسهيل التطوير التدريجي لقانون الجو الدولي وتدوينه، بما  الخارجية والعالقات القانونية الشؤون إدارة تتولى الوصف
عداد  قانون الجو مواثيق في ذلك إجراء دراسات خاصة بشأن البنود في برنامج عمل اللجنة القانونية، وا 

بخالف أنشطة التقنين في اإلدارة ساهم كما تالتصديق على هذه الصكوك؛ على تشجيع الالدولي، و 
صدارو القواعد القياسية األخرى المكلفة بوضع دارات داء المشورة لإلالمعاهدات من خالل إس كتب والاألدلة  ا 

 المشورة وتتولى اإلدارة أيضاا إسداء األخرى ذات األهمية القانونية الخاصة؛ رشاديةوالمواد اإلالدورية 
 والمكاتب اإلدارات سائرو  العامة واألمينة المجلس ورئيس الرئاسيتين والهيئتين األعضاء الدول إلى القانونية

األمانة للجمعية  خدمات وتقدم وغيرها؛ واإلجرائية واإلدارية والسياسية الدستورية بالشؤون يتعلق فيما
 فيما اإليداع بوظائف الدبلوماسية، واللجنة القانونية وسائر الهيئات القانونية؛ وتضطلع والمؤتمرات العمومية،

وتُقد م المساعدة للمجلس في حل النزاعات بين  الطيران؛ اتفاقات وتسجل الدولي؛ الجو قانون بمواثيق يتعلق
لى المنظمة إلى المساعدة وتقدم الداخلي؛ العدالة نظام إدارة في الدول؛ وتشارك  الوطنية الوفود أعضاء وا 

 المتحدة واألمم المضيفة الدولة مع التنسيق وتتولى والحصانات؛ باالمتيازات يتعلق فيما اإليكاو وموظفي
 .أدناهالمتوقعة الواردة  النتيجة تحقيق الوظائف هذه جميع أداء وسيستهدف. األخرى والمنظمات

 

تعزيز سيادة القانون: االرتقاء بقدرات الدول والجهات المعنية بحيث تتمكن من االمتثال على نحو أفضل  15النتيجة المتوقعة 
رشادات مشتركة لبناء عالقات متناسقة اللتزاماتها القانونية والتعاون في إطار قانوني  مشترك وا 

توفير الدعم القانوني في الوقت المناسب إلى الدول األعضاء والمنظمة من أجل تحقيق األهداف على   :مؤشر األداء الرئيسي
 النحو المنصوص عليه في برنامج خدمات الشؤون القانونية والعالقات الخارجية

 (.2022-2020)من أجل الفترة 

النتيجة 
 المتوقعة

 رقم

 الهدف الناتج النشاط الرئيسي الرقم

تقديم المشورة القانونية والمساعدة إلى الدول  1.1.1 15
األعضاء، والهيئتين الرئاسيتين للمنظمة، ورئيس 
المجلس، واألمينة العامة، واإلدارات والمكاتب 

  األخرى

  آراء وخدمات قانونية
 دقيقة وحسنة التوقيت

٪ من اآلراء ضمن 70صدور 
األهداف الزمنية التي حددتها 
إدارة الشؤون القانونية والعالقات 

 الخارجية

15 1.1.1a دعم فع ال إلجراءات  تيسير حل النزاعات المتعلقة بالطيران الدولي
 المجلس

المساعدة المتوافقة من حيث 
 اإلجراءات 

إجراء البحوث والدراسات في مجال قانون الجو  1.1.2 15
الدولي لتعزيز تقنينه وتطويره وتيسير إعداد صكوك 

 قانون الجو الدولي

تقارير ودراسات ذات 
جودة، نسخة منق حة من 

   Doc. 7782/2الوثيقة 
"قواعد اإليكاو لتسوية 

 الخالفات"

إقرار تقرير أو دراسة من جانب 
، ولكن قد الهيئة المختصة

يحدث تأخير في معالجة بند 
نامج عمل واحد أو بندين من بر 

 اللجنة القانونية
 



 استراتيجيات دعم التنفيذ

 

118 

وشؤون  تفاقية كيب تاونالعمل كجهة تنسيق ال 1.1.3 15
 السجل الدولي 

 اتفاقية كيب تاونتنفيذ 
والمهام اإلشرافية 

 بروتوكول الطائراتل
 بكفاءة وفعالية 

المساعدة المالئمة لالتفاقية 
وتنفيذ المهام التي يكلف بها 

 المجلس

توفير الدعم للهيئات الرئاسية وغيرها من الهيئات  1.1.4 15
)الجمعية العمومية، والمجلس، التابعة لإليكاو 

واللجنة القانونية، ولجنة المالحة الجوية، 
مجموعة عمل نظم والمؤتمرات الدبلوماسية، و 

، ولجنة العالقات مع البلد المضيف، اإلدارة والكفاءة
 الخ(

 استكمال جدول األعمال المسند الدعم الفع ال والتيسير
 %80بنسبة 

أداء مهام العالقات الخارجية، بما في ذلك  1.1.5 15
نظام األمم المتحدة العالقات مع الدول المضيفة، و 

، والمنظمات الدولية األخرى، وتقديم خدمات الموحد
 البروتوكول للوفود 

تقديم المساعدة الفع الة في 
 شؤون البروتوكول

٪ من اإلجراءات 75معالجة 
ضمن األهداف الزمنية التي 

إدارة الشؤون القانونية حددتها 
 والعالقات الخارجية

حاالت تأخير في تقديم  عمليات اإليداع والتسجيل أداء وظيفة اإليداع ووظيفة تسجيل المعاهدات  1.1.6 15
الخدمات مما يفضي إلى تراكم 

في التسجيل واحتمال عدم 
تصديق الالتيقن بشأن حالة 

 على مواثيق قانون الجو
المشاركة في نظام إقامة العدل فيما يتعلق  1.1.7 15

 بالمنازعات الخاصة بالتوظيف
المذكرات  % من90تقديم  المرافعات واإلجراءات

جراء جميع المرافعات ضمن  وا 
 اآلجال الزمنية 

موارد خدمات الشؤون القانونية والعالقات الخارجية تحت بند األهداف عرض ، يجري 2022-2021-2020** اعتباراا من الفترة 
  االستراتيجية )البرامج(، وذلك لكونها ضمن الخدمات المتعلقة بالبرامج. 
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 إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات استراتيجية دعم التنفيذ

 والفعالية الكفاءة تحسين  األولوية األساسية

دارتها واإلشراف عليها في مجالي اإلدارة  الوصف تتولى إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات التخطيط ألنشطة األمانة العامة وا 
والخدمات من أجل تعزيز الكفاءة والفعالية، وذلك لتقديم الدعم والمشورة االستراتيجية بشأن المسائل اإلدارية الخاصة 

مانة العامة، ولقيادة اللجان التشغيلية التابعة لألمانة العامة. وتقدمم خدمات بالهيئتين الرئاسيتين لإليكاو، وكذلك األ
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
 
 
 

تحسين استراتيجيات الدعم: تنظيم الموارد اإلدارية للمنظمة وخدماتها على نحو يتسم بالكفاءة والفعالية، بغية  :16 المتوقعة النتيجة
 تعزيز وتيسير تنفيذ األهداف االستراتيجية وأنشطة البرنامج لصالح الدول األعضاء ومجتمع الطيران المدني

 المقدم الدعم ومقدار تنفيذها تم التي المحدمثة اإلدارة ونظم األدوات عدد ● األداء الرئيسي امؤشر 
 النسبة المئوية للوثائق الداعمة الصادرة الجتماعات الهيئتين الرئاسيتين ضمن األطر الزمنية المحددة ● 

 والخدمات اإلدارية الشؤون إدارة البرنامج: 

النتيجة 
المتوقعة 

 رقم

 الهدف الناتج النشاط الرئيسي الرقم

تخطيط أنشطة إدارة الشؤون اإلدارية  1.1.1  16
 وتنظيمها واإلشراف عليها

تحديث العمليات اإلدارية والتنظيمية 
وأفضل الممارسات لضمان إدارة فعالة 

 لموارد المنظمة البشرية والمادية

أولويات اإلدارة والتنظيم مراعاة 
المحددة لتعزيز الفعالية 
تحديث والكفاءة، اإلشراف على 

وتحسين عمليات أو أنظمة 
 اآللية اإلدارة

تقديم الدعم والمشورة االستراتيجية بشأن  1.1.2  16
مسائل اإلدارة المختلفة المتعلقة 

بالجمعية العمومية والمجلس والموارد 
 ةالبشرية واللجان المالية وكذلك األمين

من اللجان التشغيلية  ذلك وغير ةالعام
 المنبثقة عن األمانة العامة.

إصدار أوراق العمل والتزويد بالمعلومات 
والوثائق األساسية بشأن مسائل إدارة 
الشؤون اإلدارية والخدمات في الوقت 

 المناسب وعلى نحو فعال.

٪ من الوثائق صادرة 75 نسبة
 الزمنية المقررة. المواعيدضمن 

التعاون مع المبادرات المشتركة بين  1.1.3  16
وكاالت األمم المتحدة دعماا 

لإلصالحات اإلدارية والتنظيمية الرامية 
إلى االرتقاء بالكفاءة والفعالية على 

نظام األمم لالتعاون مع وكاالت أخرى 
 يدار اإلطار اإلالمتحدة واعتماد 

أفضل  عن الصادرةنظم المناسب و ال
سات، من خالل المشاركة في الممار 

مبادرات وتنفيذ المشاركة في 
تعلق تلألمم المتحدة  كبرى
والممارسات التجارية قواعد بال

الشائعة، خاصة فيما يتعلق 
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ألمم لدى ا التواصل اتاجتماعات شبك المستوى التنظيمي.
 المتحدة

مجموعة عناصر أجر الموظفين 
المحليين والترتيبات التعاقدية 

في حدود الموارد   ذات الصلة
 المتاحة

تخطيط مشروعات على نطاق المنظمة  1.1.5  16
دارتها واإلشراف عليها  لالرتقاء  وا 
بالكفاءة والفعالية في إدارة الشؤون 

 اإلدارية والخدمات

 واستكمالأدوات إلكترونية آلية  نفيذت
 متابعةالولوحات  يةدار اإلنظم ال

دارة  اإلشراف على تنسيق وا 
شيا وتنفيذ إصالح نظم اإلدارة تم

المتفق مع الخطط التشغيلية 
على نطاق المنظمة عليها 

واألولويات المرتبطة باألهداف 
 االستراتيجية للمنظمة

 

 والمجلس العموميةأمانة الجمعية    البرنامج:

النتيجة 
المتوقعة 

 رقم
 الهدف الناتج النشاط الرئيسي الرقم

تقديم المساعدة التي توفرها األمانة  1.2.1  16
إلى المجلس والجمعية العامة 

العمومية، بما في ذلك إعداد قرارات 
ومحاضر اجتماعات المجلس وكذلك 

محاضر اجتماعات الجمعية 
 العمومية.

برنامج عمل المجلس وجداول األعمال 
وقرارات المجلس ومحاضر المجلس 

والمحاضر الحرفية وغيرها من الوثائق 
 المتعلقة بدورات الهيئتين الرئاسيتين.

 وفقاا للجداولالوثائق إصدار 
الزمنية المقررة وأقل من ثالثة 

تعديالت أو مراجعات في الدورة 
الواحدة فيما يتعلق بقرارات 

 ومحاضر المجلس.
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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
وأدوات للسياسات الرامية إلى اجتذاب واستبقاء القوى العاملة التي تتسم  هياكلوتضمن وجود ما يلزم من 

والمرونة، والقادرة على تحقيق النتائج المطلوبة بما يتماشى مع األهداف  والحماسبالكفاءة والتنوع 
الموظفين وتيسر اكتسابهم للمهارات قدرات جية لإليكاو. وتشجع إدارة الموارد البشرية تنمية االستراتي

والكفاءات الجديدة وتحديث معارفهم وتزود جميع القوى العاملة بخدمات المشورة فيما يتعلق بشؤون الموارد 
جراءاته ا، تواصل إدارة الموارد البشرية. ومن خالل مواصلة تعزيز سياسات الموارد البشرية وقواعدها وا 

 البشرية بناء ثقافة قائمة على األداء وتلبية جميع احتياجات المنظمة.

 
 

 لموارداالموظفين واستخدام من حتياجات المتغيرة في المنظمة اال تلبية: تحسين استراتيجيات دعم التنفيذ :17 المتوقعة النتيجة
 األداء على والقائمة النتائجتحقيق في دعم الثقافة الموجهة نحو  مثلاأل نحوالالبشرية على 

جراءات إدارة األداء لكل العاملين ألكثر من ثالثة أشهر من خالل إتمام تقرير   ● األداء الرئيسي: اتمؤشر  تنفيذ مبادئ وا 
  نظام تحسين األداء والكفاءة.

   ممثلة أو ممثلة بشكل ناقص في تمثيل جغرافي أوسع من خالل اختيار مرشحين من دول غير
 الوظائف المهنية المرهونة بالتمثيل الجغرافي العادل.

  رهناا بتوافر برامج التوعية االستباقية / األنشطة الترويجية لرفع الوعي بالمساواة بين الجنسين ،
  الموارد

  شغل الوظائف في الوقت المناسب 

 الموارد البشرية   البرنامج:

النتيجة 
المتوقعة 

 رقم

 الهدف الناتج النشاط الرئيسي رقمال

رسم سياسات إدارة الموارد البشرية  1.1.1 17
وتحسين الشفافية، والتوافر 

واالتساق في تنفيذ اللوائح والقواعد 
واإلجراءات الخاصة بالموظفين 
)بما في ذلك تفويض السلطة 

 (إلدارة الموارد البشرية

كي تواكب تحديث السياسات 
الناشئة حتياجات ووفقاا لالالمستجدات 

لمنظمة والممارسات المثلى لألمم ل
طار إدارة الموارد البشرية  المتحدة؛ وا 

االستراتيجي والمواد اإلرشادية؛ 
استراتيجية الموارد البشرية )استراتيجية 
 األفراد(؛ برنامج المساواة بين الجنسين

مراعاة األولويات المحددة 
لتلبية االحتياجات المتطورة 

دارة الموارد البشرية في إل
المنظمة، وضع سياسات 
جراءات ومواد  وقواعد وا 

جديدة أو منقحة إرشادية 
إلدارة الموارد البشرية وتقديم 
الخدمات االستشارية ذات 

 الصلة
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استقطاب الكفاءات لتلبية  1.1.2 17
االحتياجات التشغيلية لإليكاو، بما 
في ذلك توظيف الموارد البشرية 

المناسب من خالل في الوقت 
تخطيط القوى العاملة مع األخذ 
في االعتبار التوزيع الجغرافي 

 وتمثيل الجنسين.

التوظيف في الوقت المناسب )االلتزام 
بفترات التوظيف المحددة(؛ وتوسيع 
قاعدة التمثيل الجغرافي لموظفي 
اإليكاو؛ وتعزيز تمثيل المرأة في 

 فما أعلى الوظائف المهنية

من  ٪80اكتمال نسبة 
جميع عمليات التوظيف في 

 غضون المواعيد المحددة

االرتقاء بالمعارف ومهارات  1.1.3 17
الموظفين من أجل تلبية 

 االحتياجات المتنامية للمنظمة

المهارات/المواصفات الوظيفية؛ 
وبرنامج التدريب؛ وتنقل الموظفين على 

الصعيد الداخلي؛ مبادرات تخطيط 
 تعاقب الموظفين 

يوم تدريب في  500توفير 
 السنة

إدارة إطار تنظيم األداء تلبية  1.1.4 17
 الحتياجات المنظمة التشغيلية

جراءات   سياسة شاملة بشأن إدارة األداءإرساء  سياسات وا 
وتوجيهات وأدوات حديثة 
إلدارة األداء، ومتابعة 

الموظفين بما يمكنهم من 
استيفاء المطلوب منهم 

نظام تحسين األداء موجب ب
  (PACE)والكفاءة 

توفير خدمات الموارد البشرية في  1.1.5  17
الوقت المناسب من أجل إدارة 

شؤون الموظفين والعقود 
والمستحقات والضمان االجتماعي 
)بما في ذلك المعاش التقاعدي 
 والتأمينات( والخدمات الصحية

معدل الرضا من خالل  رضا العمالء
استبيان رضا العاملين؛ 
 ٪ 85الهدف: معدل رضا <

التحول نحو التشغيل اآللي في  1.1.6  17
وظائف الموارد البشرية وتدعيم 

دارة شؤون نظمها وتطبيقاتها )إ
الموظفين، وعمليات التعيين، 

دارة األداء، والتدريب، والمعاش  وا 
التقاعدي والخدمات الطبية وما 

( مما يعزز السرعة إلى ذلك
والشفافية والفعالية من حيث 

 التكلفة لتوفير الخدمات

تدفقات العمل اإللكترونية؛ تحويل 
الملفات إلى بيانات رقمية؛ نظام 

؛ eHARPتحسين األداء والكفاءة؛ 
 منصة التدريب؛ خصائص المهارات؛ 

لتوظيف، رهناا بتوافر إلكترونية لنظام 
 الموارد

مراعاة األولويات المحددة 
لتعزيز فعالية وكفاءة 

عمليات الموارد البشرية، 
تطوير أو تعزيز ما ال يقل 

وظائف أو عمليات  3عن 
 ، نوياا بشرية سالموارد للآلية 

 رهناا بتوافر الموارد
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 خدمات اللغات استراتيجية دعم التنفيذ

 اإليكاو بلغات الترجمة الفورية وخدمات والمنشورات الوثائق إنتاج ضمان إلى اللغات خدمات قسم يسعى الوصف
 البرامج ألنشطة دعماا  وذلك والجودة، وبالدقة التسليم مواعيد في باالنضباط يتسم نحو على الست الرسمية
 الموظفين من الداخلية الموارد على وباالعتماد المنظمة، اجتماعات من وغيرهما الرئاسيتين الهيئتين وأنشطة
 والفعالية. بالكفاءة يتسم نحو على الخارجية، بالموارد االستعانة وعلى

 
 

الخدمات التي تقدم بجميع اللغات الرسمية بكفاءة الكفاءة والفعالية في إتاحة  دعم:التحسين استراتيجيات  18النتيجة المتوقعة 
الحد األقصى من حيث وصولها إلى الدول فيما يتعلق بتنفيذ القواعد والتوصيات الدولية إلى  وفعالية

(SARPs)  وتيسير المناقشات خالل االجتماعات 

رضا العمالء لخدمات الترجمة الشفوية )حسب استبيان رضا العمالء لقياس المعايير مثل الدراية بالموضوع   األداء الرئيسي اتمؤشر 
 اللغة( السةالمحتوى وس والمصطلحات ودقة

الترجمات التي تم تقديمها داخل المهل الزمنية المحددة للهيئات التداولية والمكاتبات مع الدول وغيرها من  
 اجتماعات اإليكاو

 معيار اإلنتاجية اإلجمالي للترجمة

 خدمات اللغات البرنامج: 

النتيجة 
 الهدف الناتج النشاط الرئيسي الرقم المتوقعة رقم

توفير الترجمة الفورية في لغات  1.1.1  18
اإليكاو الست من أجل الهيئات 

التداولية واجتماعات اإليكاو األخرى 
وفقاا للقواعد واألنظمة المعمول بها، 

ويشمل ذلك توظيف العاملين 
على النحو  بشكل مؤقتالمستقلين 
  المطلوب

 

إتاحة الترجمة الفورية في جميع 
المعتمدة، بجميع االجتماعات المقررة 

  .لغات اإليكاو المطلوبة في آن واحد
جلسة في السنة  1334السعة: 

بجميع اللغات الست، مع عدد أقصاه 
اجتماعات أسبوعيا )االجتماع  7

 . جلسات( 6الواحد = 

 ٪90رضا العمالء بنسبة 

توفير خدمات الترجمة بلغات اإليكاو  1.1.2  18
الست للهيئات التداولية واالتصاالت 
بالدول وكذلك اجتماعات اإليكاو 
األخرى وفقاا للقواعد واألنظمة 

ترجمة المنشورات المعمول بها؛ 
تعيين مترجمين مستقلين  ؛والنشرات
مؤقت واالستعانة بمصادر بشكل 

لتقديم خدمات الترجمة خارجية 
 لبية، وكذلك لتتحريريةوالخدمات ال

 فترات الذروةفي الترجمة على طلب ال

التوزيع المتزامن لمطبوعات ووثائق 
اإليكاو وفقاا للمواعيد الزمنية المتفق 
عليها، واالمتثال لمعايير اإلنتاجية 

  المتفق عليها
 مليون كلمة في السنة 8،6السعة: 

من الترجمات  ٪90تسليم نسبة 
ضمن المهل المحددة إلى الهيئات 

التداولية واالتصاالت بالدول 
وغيرها من اجتماعات اإليكاو؛  
االلتزام بعدد الكلمات المطلوب 

 ٪90يومياا من كل مترجم بنسبة 
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إجراء إدارة الجودة فيما يخص أعمال  1.1.3  18
 الترجمة الخارجية

إدارة الجودة التي تطبق على 
الترجمات الخارجية والتي يحددها 
رؤساء أقسام الترجمة من خالل 
 ٪15الفحص االنتقائي المطبق على 

من الترجمات الخارجية، 
واالستعراض الكامل للجودة المطبق 

. من الترجمات الخارجية ٪15على 
أي سينخفض حجم الوثائق التي 

 تخضع لفحص الجودة

عن  ٪80مين بنسبة رضا المستخد
جودة اإلصدارات باللغات الصادرة 

 عن الترجمة الخارجية

إبرام عقود قصيرة المدة للمترجمين  مشروع تدريب المترجمين المبتدئين 1.1.4  18
المبتدئين من خالل مذكرات تفاهم 

مع الجامعات، وتدريبهم على 
الترجمة وهم في أثناء الدوام الوظيفي 

كبار موظفي وتوجيههم مستعينين ب
 الترجمة في اإليكاو

 قسم من أقسام الترجمةلكل  مترجم
)مقابل مترجمين اثنين في الفترة 

 الثالثية السابقة(

تنظيم خدمات الترجمة والترجمة  إدارة وتنظيم اللغات والمطبوعات 1.1.5  18
الفورية تنظيماا جيداا من خالل 

التحرير والمصطلحات والمراجع 
دارة الوثائق   والدعم اإلداريوا 

من الموارد  ٪80استخدام نسبة 
لتخفيض التكاليف إلى حدها 

األدنى وتحقيق أقصى قدر من 
 اإلنتاج
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 العامة اإلدارية والخدمات المعلومات إدارة استراتيجية دعم التنفيذ
 والفعالية الكفاءة تحسين  األولوية األساسية

عداد بتخطيط العامة اإلدارية والخدمات المعلومات إدارة تضطلع الوصف دارة المعلومات إدارة استراتيجية وتنفيذ وا   وا 
 األعمال احتياجات مختلف دعم بغية وفعالية بكفاءة واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا المركزية الخدمات
 دماتوالخ المعلومات إدارة وتوفر. برامجها وأنشطة االستراتيجية اإليكاو أهداف خالل من عنها المعبر
 واألمن السالمة إدارة وتنسق االجتماعات، فئات لجميع واللوجستي اإلداري الدعم خدمات العامة اإلدارية
تقوم للمنظمة، و  العامة والخدمات المباني إدارة وتوفر كندا، في األمن إلدارة المتحدة األمم ولنظام للمنظمة

 بتطوير وتسيير شؤون نظام إدارة القدرة التنظيمية.
المعزولة التي تعيش في من ثقافة تكنولوجيا المعلومات  (ICT)تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قسم ر تطو  

لإلدارات دعم المباشر تقديم الالتعاون و عجلة صومعة إلى نموذج وظيفي جديد لألعمال يركز على دفع 
موارد سبل تعزيز و  غالبية المصروفات الحاليةوتهدف الكفاءة. و البتكار على صعيد اتحقيق مكاسب ل

من أجل مباشر للبرامج الدعم إلى توفير الن( ين وخبراء استشارييموظفمن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )
دارة  اإلدارات الفنيةتحقيق األهداف االستراتيجية التنظيمية في  دارة النقل الجوي وا  )إدارة المالحة الجوية وا 

دارة النقل  تكنولوجياقسم مل ويعالتعاون الفني(.  المعلومات واالتصاالت بالتعاون مع إدارة المالحة الجوية وا 
دارة التعاون الفني  كي يتسنى لها  داراتتطوير التطبيقات التي تعتبر أدوات أساسية لهذه اإلمن أجل الجوي وا 

الدول األعضاء ال يتجزأ من أدوات التنفيذ المقدمة إلى  تشكل جزءاا التي تقديم منتجاتها بفعالية وكفاءة أو 
باإلضافة إلى الدعم و . رشاداتواإلالقواعد والتوصيات الدولية الرئيسية مثل اإليكاو لتسهيل تنفيذ منتجات 

زيادة موارد تكنولوجيا المعلومات المستهدفة من مجاالت التركيز األخرى تتمثل ، لإلداراتالمباشر 
وكذلك من الدعم والتعزيز كبير الذي يحظى بقدر برنامج أمن المعلومات في  طويرواالتصاالت ومبادرات الت

 تطوير أدوات تعزيز الكفاءة في جميع أنحاء المنظمة.في 
وتسعى إدارة المعلومات والخدمات اإلدارية العامة أيضا إلى تحقيق إيرادات من خالل توفير منتجات وخدمات 

جازة الممتلكات الثقافية لإليكاو وبيع مطبوعات  اإليكاو وكذلك توفير التدريب مع الحرص مثل الفعاليات، وا 
في الوقت ذاته على تعزيز االعتراف بالعالمة المميزة لإليكاو. ويتم توفير خدمات التوزيع دعماا ألنشطة 
البرنامج والدول األعضاء. باإلضافة إلى ذلك، تسعى إدارة المعلومات والخدمات اإلدارية العامة من خالل 

تاحتها وكذلك الخدمات المقدمة إلى ضمان  الحفاظ على نظم إدارة السجالت والوثائق على نطاق المنظمة وا 
 توزيع الكتب التي توجهها المنظمة إلى الدول وتتبعها وكذا النشرات اإللكترونية.

 

تاحة والفعالية بالكفاءة المتسمة واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا إدارة: التنفيذ دعم استراتيجيات تحسين 19 المتوقعة النتيجة  وا 
 إنتاجية تعزيز بغية العامة والخدمات واألمن المؤتمرات خدمات وتقديم واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا
 المدني الطيران ومجتمع األعضاء الدول بين للتفاعل وتيسيراا  االستراتيجية اإليكاو ألهداف دعماا  الموظفين
هدف مساهمة الصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات في تحقيق الجهتان.  هاتان به تضطلع الذي وللعمل

 ميزانية البرنامج العادي واستحداث منتجات وخدمات جديدة ومحس نة وتوفير خدمات فعالة تتعلق بالطباعة.
ــا المعلومــات واالتصــاالت االســتراتيجية المنشــعــد  م ● مؤشرات األداء الرئيسية ــع حســب المجــال لخطــة تكنولوجي  ودةل التنفيــذ الُمجمم

   للفترة الثالثية 
 أقل عدد لمرات التعطل  بالنسبة إلدارة المؤتمرات والمباني واألمن 
 دارة األمن إلى الحد األدنى  تخفيض حاالت االنقطاع في خدمات المؤتمرات والمبنى وا 
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 حيث المساهمة تقل ب المساهمة المالية للصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات بالمقارنة مع الهدف من 
 مستوى رضا المستخدم ومستوى كفاءة عمليات اإليداع والسجالت 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت البرنامج: 
 

النتيجة 
المتوقعة 

 رقم

 الهدف الناتج النشاط الرئيسي الرقم

وضع الخطة الرئيسية لتكنولوجيا  1.1.1  19
المعلومات وتحديثها ودعم لجنة إدارة 

واالتصاالت تكنولوجيا المعلومات 
في إطار التنسيق وتحديد األولويات 

فيما يخص أنشطة تكنولوجيا 
  المعلومات

وضع خطة رئيسية محدمثة خاصة 
دراج  بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وا 

خدمات تلك التكنولوجيا والمشروعات 
الحالية وكذلك الموارد المخصصة لتنفيذها 

وتحديثها؛ وثمة قائمة بالمشروعات 
اللجنة يسية والمبادرات المقدمة إلى الرئ

لتحديد األولويات  (IMCالبحرية الدولية )
مرتين في السنة كحد أدنى؛ واستدامة 

األدوات المستخدمة )من حيث الصيانة 
وتكاليف التشغيل العامة( المدفوعة قيمتها 

في نموذج تمويل التخطيط وتحديد 
األولويات وتكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت

د اجتماعين للجنة إدارة عق
طة المعلومات؛ إعداد خ

رئيسية سنوية لتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت 
وتقديمها إلى لجنة إدارة 

 المعلومات 

دعم أنشطة وحدات األعمال  1.1.2  19
من خالل تخطيط  الخاصة باإليكاو

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 بالخادم اإللكتروني ونظام 

 التشغيل

ية وتحديثها توسيع البنى األساسية الجوهر 
بشكل جيد. واستخدام معايير لقطاع 

الصناعة لتوحيد إدارة المعلومات وتصميم 
التكنولوجيا؛ ووضع مجموعة من السياسات 
والمعايير لضمان أن ُتول د االستثمارات في 
مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
قيمة في مجال األعمال. وتشمل مجاالت 

دارة  وعاتلمشر اهيكلة : التركيز الرئيسية وا 
نشاء مركز و المشروعات والحافظات؛  ا 

 امتياز الختبار البرمجيات وضمان الجودة

٪( من 85معدل التنفيذ )
خارطة الطريق المعتمدة 
لتطبيق البنى األساسية. 
وتجاوز مستويات رضا 

 ٪90المستخدم نسبة 

توفير خدمات دعم المستخدمين  1.1.3  19
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 

ة خدمات تكنولوجيا المعلومات معزز إلدار 
واالتصاالت؛ واعتماد نهج موجه نحو 

دارة ما يلي: خدمات  الخدمات في تطبيق وا 
الشبكة الداخلية )إنترانت(؛ وخدمات الشبكة 
الخارجية )إكسترانت(؛ وخدمات البوابات 
دارة المستخدمين المركزية  اإللكترونية وا 

معدل اعتماد اتفاق مستوى 
دمات ٪( للخ50الخدمة )

المدرجة؛ والنسبة المئوية 
٪( 90لطلبات الخدمة )

المحسومة ضمن فترة زمنية 
 متفق عليها أو مقبولة
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دارة برمجيات إدارة الموارد  1.1.4  19 عرض وا 
المالية والبشرية، وتوفير الدعم 

واألدوات الالزمة لتيسير وتبسيط 
استخدام األدوات اآللية في إجراءات 

ا في جميع العمل، وتعزيز شفافيته
 أنحاء المنظمة

 (ERP)برنامج تخطيط موارد المؤسسات 
ُمعد بشكل صحيح وأنظمة مرتبطة به 

 تعمل في حدود مقبولة

النسبة المئوية لتوافر نظام 
برنامج تخطيط موارد 

 ٪(90المؤسسات )

ودعم األدوات التي تحديث تطوير و  1.1.5  19
ستخدم كجزء ال يتجزأ من برامج تُ 
دوات واأليكاو مثل برامج التدقيق؛ اإل

عداد القواعد والتوصيات إلالمتكاملة 
السجالت التي تديرها و ؛ الدولية

التطبيقات األساسية و يكاو؛ اإل
المستخدمة إلعداد التقارير 

 ةاالقتصادي نميةاإلحصائية عن الت
؛ إدارة النقل الجويللنقل الجوي في 

الكربون لدعم انبعاثات وحاسبة 
لبيئة. التحسين المستمر برنامج ا

عادة  تطبيقات تصميم الوالتحديث وا 
دارة  القديمة لدى إدارة النقل الجوي وا 

دعم إطالق و . المالحة الجوية
 ناشئةتقنيات تكنولوجيا المعلومات ال

ومنصات التعاون الحديثة المستخدمة 
 ينالفنيالخبراء لتسهيل عمليات فرق 

م تقديم الخبرة والدع يكاو.التابعة لإل
للوحدات في كل أقسام اإليكاو في 
إطار اكتساب وتطوير ونشر تنفيذ 
األعمال األساسية بما في ذلك نظم 

تخطيط األعمال وقياس األداء 
دارة المعلومات وتوليد  واإلدارة، وا 

 الدخل الفرعي.

إدارة المعارف أو تنفيذ األعمال األساسية، 
ووضع الحلول وتطبيقها وفقاا ألولويات 

 المعتمدة المشروعات

النسبة المئوية لمشروعات 
تطوير تنفيذ تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت ضمن 
التكلفة والمواعيد المقبولة 

(85)٪ 

إدارة السجالت الرسمية للمنظمة  1.1.6  19
 وصورتها الرقمية

إدارة السجالت الرسمية للمنظمة، ويشمل 
لكتروني إلدارة الوثائق النظام اإلذلك 

 والسجالت

 ٪90بلوغ نسبة رضا العمالء 

تنفيذ نظام ألمن المعلومات يعتمد  1.1.7 19
 على درجة النضج األمني

استراتيجية وخريطة طريق ألمن المعلومات 
)بما في ذلك األمن اإللكتروني(؛ عمليات 
ذات طابع رسمي إلدارة المخاطر؛ التدريب 

 على الوعي األمني 

األنشطة المستمدة انتهاء من 
التدقيق من توصيات تقرير 
اختبار  ؛في الوقت المحدد

اختراق أمني واحد )تقييم 
؛ دورة توعية لمخاطر( سنوياا ل

 سنوياا إجراؤها أمنية واحدة يتم 
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 خدمات المؤتمرات واألمن والخدمات اإلدارية العامة البرنامج:
النتيجة 
المتوقعة 

 رقم

 الهدف الناتج النشاط الرئيسي الرقم

دارة و  ؛إدارة المؤتمرات والفعاليات 1.2.1  19 ا 
 ؛ إجراء الموارد الخاصة باالجتماعات

اإللكتروني لبرج مكتب  زالحج
األمانة العامة ومركز مؤتمرات 

خدمات التسجيل للمؤتمرات ؛ و اإليكاو
، اتباع فيما يتعلق باجتماعات اإليكاو

أساليب مستدامة في إدارة المواقع 
 والفعاليات 

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 

نظام إدارة الجودة ؛ الداخلية والخارجية
 ISO اتشهادمنح الذي أدى إلى 

 ISOو  ISO 14001:2015و 9001:2015

المواقع لخدمات إدارة   45001:2018
. الممارسات المستدامة فيما والفعاليات

  . يخص عقد جلسات الجمعية العمومية

٪ من 80تنفيذ نسبة 
التكنولوجيات الجديدة في مجال 
الخدمات اللوجستية والتنسيق 

استكمال و  ؛للفعاليات ياإلدار 
االجتماعات في إطار  ٪ من90

بارامترات الميزانية المخصصة 
؛ وتخفيض لالجتماعات

االضطرابات في أداة تسجيل 
( CRMإدارة عالقات العمالء )

 إلى الحد األدنى بحيث تقل
فترات االنتظار في منطقة 

ق؛ التسجيل عن عشر دقائ
 تسجيل وتجديد 

 ISOو ISO 9001:2015 اتشهاد

 ISOو  14001:2015

45001:2018   . 

وغرفة  لنظم الفنية في المجلسا ةإدار  1.2.2  19
 لجنة المالحة الجوية على نحو فعال

قاعات جميع نظم الدعم الفني لتشغيل 
؛ خطط جتماعات بكامل طاقتهااال

تحديث لتقوية النظام )ضمن نظام إدارة 
 الجودة(

 تعطيل حاالت 3أقل من 
المجلس أو  الجتماعات

اجتماعات لجنة المالحة الجوية 
 بسبب أوجه الخلل الفنية

توفير الخدمات العامة لألمانة العامة  1.2.3  19
دارة قوائم الجرد الخاصة لإليكاو؛ و  ا 
وتسليم البضائع  المنظمة؛بأصول 

 والمواد المتفرقة

ضمان التشغيل التام آللية االستجابة 
خدمات لالتصاالت الهاتفية في إطار 

دارة؛ و مكتب المساعدة نظام جرد  ا 
؛ وتوفير الخدمات الممتلكات المعمرة

الالزمة لرصيف التحميل والتشغيل 
 الوظيفي

الرد على االتصاالت الهاتفية 
العامة الموجهة إلى مكتب 

الخدمات التابع لقسم خدمات 
المؤتمرات واألمن والخدمات 

العامة، وتلبية ما هو مطلوب في 
 48ت في غضون هذه االتصاال

نجاز عملية جرد واحدة ساعة ؛ وا 
ألصول المنظمة في كل فترة 

 قاعدة البيانات وتحديث ثالثية

المباني مشروعات إدارة إدارة  1.2.4  19
 والتنسيق من أجل صيانة المباني

الخطط والمواصفات والبناء وتقديرات  
التنسيق مع وزارة األشغال و  ؛الميزانية

كومية في كندا، العامة والخدمات الح
 والعمالء الموردينو 

مشروعات من  ٪80 تكمالاس
البناء في الوقت المحدد وفي 

 حدود الميزانية

ضمان عمل حراس األمن بال توفير األمن للمقر الرئيسي وللمكاتب ألمانة لالسالمة واألمن ضمان  1.2.5  19
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والهيئات الرئاسية يكاو العامة لإل
مم المتحدة في كندا ألمنظومة اودعم 

 في مسائل السالمة واألمن

اإلقليمية؛ وضمان سير أعمال األمم 
 المتحدة على نحو آمن في كندا

انقطاع على مدار اليوم وفي كل 
؛ واستكمال خطط أيام األسبوع

٪؛ وتحقيق 90الطوارئ بنسبة 
٪ في عقد اجتماعات 90نسبة 

واستكمال  منفريق إدارة األ
السياسات وخطط الطوارئ التي 
يعدها والحصول على موافقة 

إدارة األمم المتحدة عليها من 
 منلشؤون السالمة واأل

إدارة قدرة المنظمة على معالجة  1.2.6 19
 الطوارئ؛ توفير التدريب واالختبار

الدعم الفني والتشغيلي إلدارة قدرة 
المنظمة على معالجة الطوارئ؛ توفير 

دريب واالختبار في مجال إدارة قدرة الت
 المنظمة على معالجة الطوارئ

٪ في االمتثال 90تحقيق نسبة 
لمتطلبات األمانة العامة لألمم 

 المتحدة

 
  



 استراتيجيات دعم التنفيذ

 

130 

 مكتب التقييم والمراجعة الداخلية استراتيجية دعم التنفيذ
 والفعالية الكفاءة تحسين  األولوية األساسية

( تقديم الضمانات إلى األمينة العامة والدول أ( فيما يلي: )EAOوالمراجعة الداخلية )يسهم مكتب التقييم  الوصف
األعضاء بأن عمليات الرقابة الداخلية الكافية قائمة وتجري على نحو فعال، وأن الموارد تنفق على نحو 

النتائج  من كل تحقيق عن( مساءلة المنظمة بيضمن المراعاة الواجبة لالقتصاد والكفاءة والفعالية؛ )
( االرتقاء بأداء المنظمة جالبرنامجية 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 20 المتوقعة النتيجة
 المالي؛ الطابع اتذ السلوك بسوء الخاصة االدعاءات في التحقيق وعمليات باإليكاو؛ الخاصة واألنشطة
 الخارجية الرقابة جهات مع والتنسيق

من أجل تحقيق األهداف على النحو المنصوص عليه في إجراء أنشطة التقييم والتدقيق في الوقت المناسب  :مؤشر األداء الرئيسي
 (2022-2020برنامج التقييم والمراجعة الداخلية )من أجل الفترة 

 مكتب التقييم والمراجعة الداخلية البرنامج: 

النتيجة 
 الرئيسية

 رقم

 الهدف الناتج النشاط الرئيسي رقمال

20 1.1.1 
 للبرامج مستقلة تقييم عمليات إجراء

 والمشروعات والسياسات
 سنوياا  التقييم إصدار تقريرين عن التقييم تقارير

20 1.1.2 
 الداخلية المراجعة عمليات إجراء

 المستقلة

 المراجعة تقارير
 الداخلية

تقارير عن المراجعة الداخلية سنوياا  7إصدار 
)منها تقرير عن المراجعة الداخلية وآخر عن 

 المراجعة المستمرة(

20  1.1.4 
 التفتيش بوحدة التنسيق جهةك العمل

 (JIU) المشتركة

عمل األمانة  خطط
العامة رداا على تقارير 
وحدة التفتيش المشتركة 

(JIU) 

 يتعلق فيما المنجزة العامة األمانة خطط عدد
 ) (JIU) المشتركة التفتيش وحدة بتقارير
 إلى المقدمة للتقارير المماثل العدد=  الهدف

 المجلس(

20  1.1.5 
 التوصيات جميع حالة ورصد تتبع

 بالرقابة الخاصة

إجراءات المتابعة 
المستمرة لتتبع والتحقق 
من حالة تنفيذ توصيات 

بة واجتماعات قرامال
المتابعة مع كبار 

 المديرين
 مع المتابعة اجتماعات

 المديرين كبار

إجراءات المتابعة المستمرة؛ اجتماعات رئيس 
مع كبار  الداخليةمكتب التقييم والمراجعة 

 المديرين )الهدف: اجتماعان سنوياا(
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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 التقارير وتقديم والرقابة باإلدارة االضطالع
 والمجلس؛ العمومية الجمعية لتوجيهات وكذلك واإلجراءات والسياسات المالي للنظام وفقاا  الصناديق جميع
 أفضل تحقيق أجل من التشغيليةو  البرنامجية الموارد تخصيص والمساعدة في المحاسبة؛ مهام وتولي

 اإلرشاد وتقديم(؛ والميزانية)التخطيط  المنظمة أولويات إلى استنادا المتاحة/أو و المتوقعة لألموال استخدام
دارة المنظمة أصول على للحفاظ الالزمة الحماية وتوفير مالية؛ اعتبارات لها التي السياسات شؤون في  وا 

 مع المساهمة، الجهات وتقارير السنوية المالية البيانات يشمل بما بشأنها، التقارير وتقديم المالية المعامالت
 .االستقرار لضمان الالزمة العمليات تول ي

 
 

 بالمجلس الخاصةو  المنظمة اإلجراءات التي تتبعها على اإلشرافالتنفيذ:  دعم استراتيجيات تحسين 21 المتوقعة النتيجة
دارة عمليات المنظمة التي يتوالها األمين العام ومديرو البرنامج بكفاءة  الجمعية العموميةو  بكفاءة وفعالية؛ وا 

 وفعالية.

 معدل دوران الحسابات المستحقة باأليام ●   مؤشر األداء الرئيسي
لة إلى ما دون   ●  ٪ من الميزانية المعتمدة10تقليص المبالغ الُمرح 
 

 والشؤون الماليةإدارة الميزانية    البرنامج:
 

النتيجة 
 الرئيسية

 رقم

 الهدف الناتج النشاط الرئيسي الرقم

إدارة النفقات في حدود الميزانية  1.1.1 21
 المعتمدة واألموال المتاحة

 بنسبة صفر٪الزائد اإلنفاق  الميزانية رالتقارير الشهرية وتقاري

21 1.1.2 

إصدار البيانات المالية وتقارير 
وغيرها من  الجهات المانحة
 التقارير المالية

 التقارير الماليةالبيانات المالية و 
 األخرى

التقارير في الوقت إصدار 
 ٪98المحدد بنسبة 

21 1.1.3 

تقديم الدعم للهيئات الرئاسية 
لإليكاو )الجمعية العمومية 

واللجنة المالية والمجلس 
 ومجموعات العمل وما إلى ذلك(

ت إعداد الوثائق الالزمة للهيئا
القيام بدور األمانة للهيئات الرئاسية؛ 
 الرئاسية 

التسليم في الوقت المحدد 
 ٪100بنسبة 

21 1.1.4 

عمليات الدفع الخاصة بالموظفين 
والخبراء في هذا المجال 

 واالستشاريين

 الرواتب لكشوف الشهري اإلصدار
في الوقت المحدد بنسبة 

100٪ 
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21 1.1.5 

في استثمار أموال المنظمة بأمان 
للحفاظ على  ةحدود السيولة المقبول

التدفق النقدي المطلوب وتحقيق 
 أقصى قدر من االستثمارات

 السيولة النقديةعن تقارير 
: النقدية السيولة نفاد حالة
 ٪صفر

21 1.1.6 

؛ مراعاة القيود البائعينسداد 
المصرفية الجديدة )الدول الموقعة 

 عليها عقوبات(

 عملأيام  5 خالل الفواتير تخليص

 المحدد الوقت في التخليص
؛ عدم إرسال ٪95 بنسبة

٪( إلى 0أي مدفوعات )
الدول الموقعة عليها 

 عقوبات 

إدارة االشتراكات والحسابات  1.1.7 21
 المستحقة األخرى

هة من المنظمة بشأن  ُكتب موج 
وضع االشتراكات غير المسددة، 
وكشوف الحساب؛ وورقات عمل 

 العموميةالمجلس والجمعية 

إصدار الوثائق في وقتها 
 ٪ 100بنسبة 

إعداد ميزانية المنظمة لفترة الثالث  1.1.8 21
 سنوات 

ورقات عمل المجلس، تقارير شفوية، 
ورقات عمل الجمعية العمومية، 
 وغير ذلك من الوثائق المطلوبة

التسليم في الموعد المحدد 
 ٪100بنسبة 

دعم أنشطة المراجعة وغيرها من  1.1.9 21
 المتطلبات 

االستجابة للمتطلبات والتوصيات 
المتعلقة بالمراجعة والصادرة عن 

اللجنة مراجع الحسابات الخارجي و 
مكتب و  االستشارية للتقييم والمراجعة
وحدة و  التقييم والمراجعة الداخلية

والجهات الخارجية  التفتيش المشتركة
األخرى؛ البيانات المالية التي يطلبها 

مجلس الرؤساء التنفيذيين في 
منظومة األمم المتحدة المعني 

، وشبكة األمم المتحدة بالتنسيق
 للمالية والميزانية، الخ 

تقديم المطلوب في موعده 
 ٪95بنسبة 

21 1.1.10 

متطلبات التوفير الخدمات المالية )
د واإلبالغ( الرصالمتعلقة ب
/المكاتب األخرى، وتنسيق لإلدارات

 طلبات المنح 

 

عداد التقارير لزيادة  مراقبة الميزانية وا 
من خارج المساهمات الطوعية 

الميزانية، بما في ذلك المنح؛ تقارير 
 مالية؛ تقديرات التكلفة

 

؛ ٪0تجاوز اإلنفاق بنسبة 
وقت الفي إحراز النتائج 

 ٪95محدد بنسبة ال
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 االتصاالت استراتيجية دعم التنفيذ
 والفعالية الكفاءة تحسين  األولوية األساسية

أمام العالم من خالل اإلشراف على متطلبات إدارة اإليكاو تضطلع وحدة االتصاالت بمسؤولية إبراز صورة    الوصف
بأولويات على مستوى القطاع على زيادة الوعي الوحدة كما تعمل واسم اإليكاو وشعارها. سمعة المنظمة 

نجازات  المنظمة باإلضافة إلى بعن كبار المسؤولين  نيابةا التي تُقدم من خالل الخطب والمقاالت اإليكاو وا 
ة األخرى لمنصات مظمنالبيانات اإلخبارية ورسائل ال عداداإلشراف على العالقات مع وسائل اإلعالم وا  

 ودورها. اإليكاويقد ر رسالة أن لجمهور ي يتسنى لك ـوسائل اإلعالم االجتماعية والتقليدية
____________________________________________________________________________________ 

 واألهداف اإليكاو بشأن الطيران مجتمع ووعي العام الوعي تعزيز: التنفيذ دعم استراتيجيات تحسين 22 المتوقعة النتيجة
 للمنظمة االستراتيجية

 بالنسبة لتواجد اإليكاو على مواقع التواصل االجتماعي  اتجاه تصاعدي للنتائج اإليجابية ● مؤشر األداء الرئيسي

 االتصاالت البرنامج: 

النتيجة 
 الرئيسية

 رقم

 الهدف الناتج النشاط الرئيسي الرقم

 اإليكاو برامج ترويج 1.1.1  22
 في ومنجزاتها وأولوياتها
 وبطريقة المناسب الوقت
 فعالة

النشرات اإلخبارية في نفس اليوم عن آخر التطورات؛ 
حي  وفع ال على شبكات التواصل االجتماعي جد او ت

؛ Instagramو Twitterو LinkedInو Facebookعبر 
عن الدوريات  بعيداا  لإليكاوتطوير المحتوى التحريري 

 " لزيادةة أوالا الرقميالصيغة المطبوعة ونحو نهج "
جودة تحسين انتظام و  ؛اإلمكانات الرقمية ذات الصلة

 يكاو؛العالقات اإلعالمية لإل

إصدار نشرات الرئيس واألمينة 
٪؛ 80العامة في اليوم نفسه بنسبة 

 عدد المتابعين على فيسبوكزيادة 
الرد على  ٪؛20بنسبة  تويترو 

مواقع الستعالمات عبر ٪ من ا100
 60التواصل االجتماعي في غضون 

؛ يقة خالل ساعات العمل العاديةدق
صدار و   اا صحفي اا نشرة أو بيان 52ا 

 سنوياا على األقل 

اسم وشعار تحسين  1.1.2  22
ضمان االتساق يكاو و اإل

 في استخدامهما 

في نفس اليوم لجميع  اسم اإليكاو وشعارهااعتماد 
حيث يجري تقديمهما  هاومبادراتفعاليات اإليكاو 

رشادات االتصاالتا وحدة متجيزهل ؛ توفير مواد وا 
بوابة الوحدة على من خالل تتعلق باالسم والشعار 

 الشبكة الداخلية للمنظمة 

٪ من مواد اإليكاو متسقة مع 100
 وشعارهااإليكاو اسم 

عداد التقارير  1.1.3 22 رصد وا 
سمعة اإليكاو بشأن 

 العالمية وتواجدها في
الجزء وسائل اإلعالم في 

تصاالت باال الخاص
الشبكة الداخلية على 

 (اإلنترانت)

يومي لوسائل اإلعالم التقليدية رصد إجراء 
واالجتماعية مع تقديم تقارير موجزة لكبار الموظفين 

ساعة؛ تعظيم عناصر األخبار اإليجابية  24كل 
تشكل التطورات التي قد تأثيرات األخبار  تقليصو 

 ها مخاطر على السمعةبالمرتبطة 

يكاو اإل% من أخبار 100عرض 
لضمان  يسعالمن خالل الرصد؛ 

السلبية إلى ما األخبار عدم تطور 
 اليوم الواحدبعد دورة أخبار 
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 األخالقيات استراتيجية دعم التنفيذ
 والفعالية الكفاءة تحسين  األولوية األساسية

األخالقيات الذي بدأ سريان مفعوله في بشأن العام إطار اإليكاو  193اعتمد المجلس في دورته  الوصف
القواعد التي تؤدي إلى التشغيل الكامل لوظيفة  وضعفي " العام . ويتمثل هدف هذا اإلطار1/1/2012

معايير لحد األدنى المقبول من األخالقيات داخل اإليكاو، التي صممت لضمان إدراك جميع الموظفين ل
لى المجلس، ويسدي المشورة واإلرشاد   السلوك." ويقدم مسؤول األخالقيات تقريراا  سنوياا إلى األمينة العامة وا 

خالقيات لجميع الموظفين، كما يوفر تدريباا إلزامياا وطوعياا في مسائل األخالقيات. كما أن في مسائل األ
؛ اومتابعتهمسؤول األخالقيات يتولى مسؤولية األمور التالية: تلقي جميع تقارير سوء السلوك واستعراضها 

دارة سياسة  دارة سياسة اإليكاو الخاصة بالحماية من االنتقام؛ وا  دارة التحقيقات الالحقة المرخص بها؛ وا  وا 
  اإليكاو الخاصة باإلفصاح المالي.

يعزز إطار أن من شأنه  اتفي لجنة التحقيقهني محقق ماالستعانة بوفقاا لإلطار المنقح لألخالقيات، فإن 
سيؤدي و عن الرئيس التنفيذي.  اتمن خالل ضمان استقالل سلطة بدء التحقيق يكاو،المساءلة الشامل لإل

وااللتزام بمعايير والحياد ستقاللية مزيد من االمهنيين خارجيين إلجراء التحقيقات إلى توفير االستعانة ب
 التميز لألمم المتحدة في إقامة العدل.

 

 الصعيد على وشريكاا  للمعايير واضعة جهة بوصفها اإليكاو سمعة تعزيز: التنفيذ دعم استراتيجيات تحسين 23 المتوقعة النتيجة
 به موثوقاا  األخالقي
  تحقيقات في جميع فئات سوء السلوك )بما في ذلك االنتقام( المحالة من قبل لجنة التحقيقاتالإجراء 

 مستوى قوة الثقافة األخالقية في اإليكاو مؤشر األداء الرئيسي:

 األخالقياتالبرنامج: 

النتيجة 
 الرئيسية

 الرقم

 الهدف الناتج النشاط الرئيسي الرقم

تقديم اإلرشاد والنصيحة إلى جميع  1.1.1 23
الموظفين بشأن المسائل المتعلقة 

 باألخالقيات

تقديم المنشورات التدريبية الخاصة باإليكاو، 
والمواد القائمة على االتصاالت؛ وتحديث 

الصلة؛ وتوفير دورات سياسات اإليكاو ذات 
تدريبية أساسية وتخصصية في مجال 

 األخالقيات

من  ٪95تلبية نسبة 
 7الطلبات في غضون 

٪ من 95نسبة  لق يتأيام؛ و 
الموظفين الجدد المعينين 

في مونتلاير اإلرشاد 
األساسي في  التعريفي

 األخالقيات

إدارة جميع التقارير المتعلقة بسوء السلوك  1.1.2 23
إلطار اإليكاو بشأن األخالقيات وفقاا 

 حتى بلوغ التحقيق وشموله

إدارة جميع االدعاءات التي تم اإلبالغ عنها 
 بشأن سوء السلوك

من  ٪90إدارة نسبة 
التقارير ضمن المواعيد 
المحددة التي وضعتها 

 P1/1.6اإليكاو في الوثيقة 
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إدارة سياسات اإليكاو المتعلقة  1.1.3 23
فيها سياسة الكشف باألخالقيات، بما 

 المالي وسياسة الحماية من االنتقام

تقديم التقرير إعداد التقارير بشأن االمتثال؛ و 
 السنوي إلى المجلس

بلوغ معدل امتثال 
الموظفين لمتطلبات 

 ٪100السياسات نسبة 

تحقيقات الالمشاركة كعضو في لجنة  1.1.4 23
 اتتحقيقمسؤول اليكاو )التي تضم اإلب

إدارة خالقيات وممثل عن األومسؤول 
(. وبهذه الصفة، ةالقانونيالشؤون 
ض المسائل التي يحيلها مسؤول ااستعر 

 تقييمتقديم ، و فيهالتحقيق لاألخالقيات 
المحالة لمدى استيفاء المسألة  وتحليل

ألدلة الظاهرة على سوء للحد األدنى ل
السلوك على النحو الذي حددته محكمة 

 المتحدة االستئناف التابعة لألمم

تقارير التقييم األولية الدعاءات استعراض 
سوء السلوك المقدمة من مكتب األخالقيات 

إجازة إجراء يكاو والمشاركة في قرار إلبا
 التحقيق

المشاركة في االجتماعات 
في الموعد المناسب 

تقارير التقييم واستعراض 
  األولية

تحقيقات في جميع فئات سوء الإجراء  1.1.5 23
السلوك )بما في ذلك االنتقام( المحالة من 

األمم لنظام  قبل لجنة التحقيقات وفقاا 
انظر تحقيقات )الد لمعايير الموح  المتحدة 

مكتب خدمات الذي أعده دليل التحقيقات 
لألمانة ( التابع OIOSالرقابة الداخلية )

يتم تقديم تقرير و لألمم المتحدة(. العامة 
األخالقيات  التحقيق إلى مسؤولعن سير 
بداء لمراجعته و  ه إلى شأنب اتالتوصيا 

 ةالعام ةاألمين

 ،في الوقت المناسب تقارير التحقيقتقديم 
بمعايير التميز هذه التقارير تفي على أن 
النظام الموحد لألمم بموجب المتوقعة 

المتحدة وتلتزم بالممارسات المحددة في دليل 
مكتب خدمات الرقابة الذي أعده التحقيقات 
 (OIOSالداخلية )

في  تقارير التحقيقتقديم 
على أن  ،الوقت المناسب

بمعايير هذه التقارير تفي 
بموجب التميز المتوقعة 

النظام الموحد لألمم 
المتحدة وتلتزم بالممارسات 
المحددة في دليل التحقيقات 

مكتب خدمات الذي أعده 
 (OIOSالرقابة الداخلية )
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 القيادة واإلدارة التنفيذية دعم التنفيذ ةاستراتيجي
 والفعالية الكفاءة تحسين  األولوية األساسية

بوضوح؛ وكذلك بوضع  وتوجهات للمنظمة بحيث تكون محددة أهداف بوضع واإلدارة التنفيذية تتعلق القيادة الوصف
 تشجعالبيئة  وخلق الرشيد كما تتعلق بالحكم المنظمة؛ وحدات ومتماسك لكي تعمل به جميع منسق نهج
  اإليكاو. وتشمل ما يلي: صوب تحقيق أهداف وتشحذ من هممهم للعمل الموظفين جميع

 والفكرية؛  والمادية والبشرية المالية سواء للموارد، الفعمالة اإلدارة 

  ترسيخ مفهوم الحكم الرشيد وأفضل الممارسات والحرص على االلتزام بها؛ 

  إنشاء إدارة للمخاطر وااللتزام بتفعيلها من أجل التخطيط والتشغيل التنظيمي؛ 

 والفعالية الكفاءة تحسين وااللتزام بتفعيلها بهدف المؤسسي لألداء إنشاء إدارة. 

_____________________________________________________________________________________ 

 وأهدافها وغاياتها ورسالتها رؤيتها إطار تحقيق لإليكاو في األمثل تحقيق األداء: األداء تحسين :24 المتوقعة النتيجة
 االستراتيجية.

 

 النسبة المئوية لجميع مؤشرات األداء المؤسسي الرئيسية ضمن الخطة التشغيلية/إحراز األهداف بنجاح  مؤشر األداء الرئيسي

 القيادة واإلدارة التنفيذية البرنامج: 

النتيجة 
 الرئيسية

 رقم

 الهدف الناتج النشاط الرئيسي رقمال

اإليكاو في ضوء توجيهات  قيادة 1.1.1 24
 تهرؤيالمجلس، في إطار تحقيق 

 هوغايات هوأهداف تهورسال
 االستراتيجية.

 نتائج البرنامج؛
 عملالخطة 

في الوقت المحدد إحراز النتائج 
أعمال خطة و الميزانية؛ وفي حدود 
 سنوات لكل ثالث

في  فعاليةإدارة موارد الميزانية ب 1.1.2 24
، وبمقتضى االعتماداتحدود 

المجلس اإلرشادات المعطاة من 
 والجمعية العمومية

دورية عن وضع تنفيذ  تقاريرإعداد 
 إلى المجلس ورفعها لميزانيةا

عدم اإلفراط في إنفاق الميزانية، مع 
لة إلى الحد  تقليل المبالغ الُمرحم

 األدنى

المنظمة ورسالتها ضمان أن  1.1.3 24
ها ستراتيجية وبرامجاال هاوأهداف
ها تعكس وخدمات هاومنتجات

يجابية باستمرار صورة قوية و  ا 
األطراف المعنية للدول األعضاء و 

 الجمهور.وعامة 

تحسين مستوى االعتراف باسم 
 اإليكاو

بيانات صحفية ومواقع إلكترونية، 
 واستراتيجية اتصاالت حيوية
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ضمان أن اإليكاو لديها أنظمة  1.1.4 24
وعمليات وضوابط مالئمة 

بأنشطتها ضطالع لتمكينها من اال
بطريقة اقتصادية وفعالة وقانونية 

 وأخالقية

مشفوع بتحفظ، التجاوب رأي غير  والتقييمالمراجعة تقارير 
الوقت مع توصيات المراجعة في 

 المناسب

ة الموارد لتعزيز إدار توفير القيادة  1.1.5 24
البشرية لجعلها أكثر توافقاا مع 

 المتطلبات التنظيمية االستراتيجية

بالقدر العاملون منتجون ومؤهلون 
 الكافي

إجراءات استقطاب وتوظيف تتسم 
وجود تنمية المهارات و بالكفاءة؛ 
لتعاقب لتدريب؛ والتخطيط لبرنامج 
 ؛ استيفاء متطلبات الموظفين

 نظام تحسين األداء والكفاءة

إدماج أولويات قطاع الطيران في  1.1.6 24
الخطط العالمية واإلقليمية 

والوطنية دعما لمبادرة اإليكاو 
"عدم ترك أي بلد وراء الركب" 

والمساهمة في نهاية المطاف في 
بلوغ أهداف األمم المتحدة للتنمية 

 .2030المستدامة وخط ة عام 

 اإليكاو العالمي للطيرانمنتدى عقد   منتدى اإليكاو العالمي للطيران
 سنوياا على نحو محس ن ومعزز
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 التخطيط االستراتيجي والتنسيق والشراكات استراتيجية دعم التنفيذ
 تحسين الكفاءة والفعالية  األـولوية األساسية

 يلي:يتولى قسم التخطيط االستراتيجي والتنسيق والشراكات التابع لمكتب األمينة العامة مسؤولية ما   الوصف
  تنسيق االستراتيجيات واألولويات الرفيعة المستوى واألولويات والشاملة للقطاعات فيما بين مختلف إدارات

 ومكاتب المنظمة، فضال عن أنشطة التنسيق بين مقر المنظمة ومكاتبها اإلقليمية؛

 طار إدارة األداء المؤسسي ومؤش رات األداء إعداد وتحديث خطة أعمال اإليكاو وخطتها التشغيلية وا 
المؤسسي الرئيسية وسجل المخاطر، وتشكل كلها أساس تخصيص الموارد وتساعد األمينة العامة على 
 رصد األمور المتعلقة بالمساءلة في المنظمة وأدائها فيما يخص تنفيذ قرارات الجمعية العمومية والمجلس؛

  عن تعبئة كافة الموارد المتاحة لدعم  تيسير عملية إقامة الشراكات االستراتيجية واالستفادة منها فضالا
التحسينات الالزمة لشبكات النقل الجوي لدى الدول األعضاء، بما يتوافق مع مبادرة عدم ترك أي بلد 

 وراء الركب؛

 .توفير مواجهة األزمات والحد من مخاطر الكوارث 
____________________________________________________________________________________ 

حسين استراتيجيات دعم التنفيذ: التخطيط االستراتيجي الفع ال والشراكات والتنسيق واألداء المحس نين من ت :25 المتوقعة النتيجة
 جانب اإليكاو في تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها االستراتيجية وغاياتها

التخطيط االستراتيجي  الرئيسية/األهداف الخاصة بالخطة التشغيلية لمكتبتحقيق جميع مؤشرات األداء  ● مؤشر األداء الرئيسي
 والتنسيق والشراكات بنجاح/التخفيف من حدة المخاطر تماماا 

  توفير عدد من االستجابات الفعالة للكوارث في الوقت المناسب 

  إبرام عدد من الشراكات االستراتيجية الجديدة المتسعة 

  ها صناديق اإليكاوحجم التبرعات التي تتلقا 

 
 التخطيط االستراتيجي والتنسيق والشراكات البرنامج: 

 
النتيجة 
 الرئيسية

 رقم

 الهدف الناتج النشاط الرئيسي رقمال

وضع وتحديث خطة أعمال  1.1.1 25
اإليكاو وخطتها التشغيلية للمقر 
والمكاتب اإلقليمية ورصد تنفيذهما 
وتقديم تقارير عن النتائج 

 التنظيمية في الوقت المناسب 

خطة أعمال اإليكاو لكل ثالث 
سنوات؛ الخطط التشغيلية السنوية 

أداة للمقر والمكاتب اإلقليمية؛ و 
 ( CMRTاإلدارة واإلبالغ المؤسسية )

التي يمكن لألمانة العامة والمجلس 
استخدامها لتتبع التقدم المحرز وتنفيذ 

 خطط اإليكاو التشغيلية 

لكل أعمال اإليكاو خطة إعداد 
٪ من 100؛ وضع ثالث سنوات

أداة الخطط التشغيلية، تحديث 
اإلدارة واإلبالغ المؤسسية 

(CMRT  ) شهرياا 

علقة تنسيق ورصد األنشطة المت 1.1.2 25
بالشؤون اإلقليمية والعمل 
المتشعب الذي تضطلع به 

 المنظمة والمكاتب اإلقليمية

التنسيق والدعم للمكاتب اإلقليمية 
والمقر فيما يخص جميع أنشطة 
اإليكاو المتشعبة؛ تحضير البرنامج 
السنوي الجتماعات اإليكاو؛ تحديث 

٪ من ورقات العمل 100تنسيق 
والتقارير وجلسات اإلحاطة 
واألنشطة فيما بين المقر والمكاتب 
اإلقليمية؛ عقد االجتماعات السنوية 
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للمقر والمكاتب اإلقليمية بما  دليل المكاتب اإلقليمية باستمرار
يتماشى مع أولويات اإليكاو 
واعتمادها من قبل المجلس؛ 
تحديث جدول فعاليات اإليكاو في 

٪؛ 100الوقت المحدد بنسبة 
مرة  دليل المكاتب اإلقليميةيث تحد

 واحدة على األقل سنوياا 

تحضير ورقات عمل المجلس  1.1.3 25
التي تؤثر على االستراتيجيات 
واألولويات المتشعبة، وتقديم 

فريق الدعم وخدمات األمانة ل
التنفيذ واالستراتيجية والتخطيط 

(ISPG ) 

تقديم مواد التحضير لالجتماعات 
التنفيذ واالستراتيجية فريق وتقارير 

إلى المجلس في  ( ISPGوالتخطيط )
األوقات المناسبة؛ إعداد تقارير 
األمينة العامة إلى المجلس وفقاا 
لرسائل الميثاق )ردود على رسائل 

وتقارير منتصف الفترة الميثاق، 
توفير الوثائق  (؛ وتقارير نهاية الفترة

الالزمة للهيئات الرئاسية؛ توفير 
 مانة للهيئات الرئاسيةخدمات األ

من الوثائق ضمن ٪ 100إصدار 
إصدار ؛ المواعيد الزمنية المقررة

ضمن المواعيد تقارير ٪ من ال100
 الزمنية المقررة

األمم المتحدة التعاون مع   1.1.4 25
المبادرات المشتركة بين وكاالت و 

مجلس لاألمم المتحدة دعماا 
اللجنة الرفيعة و  الرؤساء التنفيذيين

لمستوى المعنية بالبرامج واللجنة ا
 الرفيعة المستوى المعنية باإلدارة
بما في ذلك أهداف التنمية 

 المستدامة لألمم المتحدة

االضطالع بالمهام المطلوبة من 
مسؤولي األمم المتحدة رفيعي 

مجلس الرؤساء المستوى فيما يخص 
التنفيذيين واللجنة الرفيعة المستوى 
المعنية بالبرامج واللجنة الرفيعة 

أهداف و المستوى المعنية باإلدارة 
؛ التنمية المستدامة لألمم المتحدة

إصدار المواجيز ووثائق المعلومات 
 األساسية بكفاءة وفي الوقت المناسب

مجلس مرتان سنوياا لكل فاعلية )
التنفيذيين واللجنة الرفيعة الرؤساء 

المستوى المعنية بالبرامج واللجنة 
الرفيعة المستوى المعنية باإلدارة 
وأهداف التنمية المستدامة لألمم 

 (المتحدة

صدار تق 1.1.5 25 رير بشأن اإعداد وا 
إجراءات المتابعة التي تتخذها 
األمانة العامة تلبية للقرارات التي 

 يتخذها المجلس

المجلس بشأن ات إعداد قرار 
تاحتها  اإلجراءات الواجب اتخاذها وا 

أداة اإلدارة واإلبالغ المؤسسية عبر 
(CMRT ) 

 كل دورة للمجلس

وضــــــــع السياســــــــات واإلجــــــــراءات  1.1.6 25
واإلرشـــــــــادات لتنســـــــــيق اســـــــــتجابة 
اإليكـــــاو للطـــــوارئ العالميـــــة التـــــي 
تهــــــــــــدد ســـــــــــــالمة أو انتظـــــــــــــام أو 

 استمرارية عمليات الطيران

للتصدي اإليكاو سياسة تحديث 
للحد من  تهالألزمات واستراتيجي
ا؛ مبهااللتزام مخاطر الكوارث و 

اإلجراءات الموضوعة لدعم استجابة 
المنظمة لألزمات، بما في ذلك آليات 

مع  ةتب اإلقليمياالمكلدى تنسيق ال
توفير التدريب المناسب للموظفين؛ 
برنامج عمل تعاوني مع مكتب األمم 

يق الشؤون اإلنسانية المتحدة لتنس
من المطارات ما تتمتع به لتحسين 

والتأهب مرونة في وجه الكوارث 
 لهالالستجابة 

٪ من 100توفير االستجابة لنسبة 
والحد من مخاطر الكوارث األزمات 

نشر على النحو المطلوب؛ 
مواد إرشادية بشأن وتحديث 
لمواجهة الكوارث المطارات استعداد 

سنوياا ان ؛ اجتماعحسب االقتضاء
للتعاون مع مكتب األمم المتحدة 

 لتنسيق الشؤون اإلنسانية
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إعــــــداد ســــــجل اإليكــــــاو لمخــــــاطر  1.1.7 25
المنظمـــة ورصـــد تنفيـــذه فـــي المقـــر 

 الرئيسي والمكاتب اإلقليمية

آلية لتسهيل  تحديثإنشاء و 
التحديثات المستمرة لسجل مخاطر 

وتخفيف المخاطر الجديدة  منظمةال
أو الناشئة )الداخلية والخارجية( على 

تب امستوى المقر الرئيسي والمك
 اإلقليمي

سجل مخاطر يضم المخاطر 
المقر المحددة على مستوى 

ة وتقديم الرئيسي والمكاتب اإلقليمي
السجل إلى المجلس في كل دورة 

٪ من 100له؛ التخفيف من 
 المخاطر المحددة

تنميـــــة قـــــدرة اإليكـــــاو علـــــى تعبئـــــة  1.1.8  25
المســــــــاهمة فــــــــي تنفيــــــــذ المــــــــوارد و 

)علـى أن  استراتيجية تعبئة المـوارد
ل جـــــــزء مـــــــن هـــــــذا النشـــــــاط  ُيمـــــــو 
الرئيســـي بواســـطة مصـــادر أخـــرى 

 للتمويل(

االلتزام بسياسة اإليكاو لتعبئة 
الموارد، وتحديث الخطة االستراتيجية 
لتعبئة الموارد بالتعاون مع المقر 
الرئيسي والمكاتب اإلقليمية لضمان 
تنفيذها بشكل فع ال؛ إنشاء وتحديث 

مع المقر الرئيسي منبر بالتعاون 
لمساعدة الدول  والمكاتب اإلقليمية

هوض في تحديد وتأمين الموارد للن
قتصادي من خالل تطوير بالنمو اال
؛ بناء القدرات النقل الجويمنظومة 

أطرها كي ُتدرج الدول الطيران في 
الوطنية للتخطيط وذلك إليالء 
األولوية للطيران في الميزانيات 

 الوطنية واستراتيجيات المساعدة

اتجاه تصاعدي لتعبئة مساهمات 
لسياسة تعبئة  الطوعية وفقاا  اإليكاو

الموارد؛ االستعراض السنوي للخطة 
االستراتيجية لتعبئة الموارد؛ تحديث 
منصة تعبئة الموارد عند الضرورة؛ 
زيادة عدد خبراء الدولة المدربين 
على وضع خطط رئيسية للطيران 

)رهناا بتوافر مصادر أخرى  المدني
  للتمويل(

االســـــــــــــــتفادة مـــــــــــــــن الشــــــــــــــــراكات  1.1.9 25
لتطــوير النقــل الجــوي  االســتراتيجية
   المستدام بيئياا 

ل جـــــزء مـــــن هـــــذا  ـــــى أن ُيمـــــو  )عل
النشــاط الرئيســي بواســطة مصــادر 

 أخرى للتمويل(

ه الدعوة جهود من خالل  ذات التوج 
يكاو موقعها اإل تعززستراتيجي، اال

وتنفيذ وضع كشريك مفضل في 
استراتيجيات تهدف إلى إعطاء 
األولوية للطيران في أطر وآليات 

على الصعيد ومبادرات التنمية 
 دعيمالعالمي واإلقليمي والمحلي؛ ت

الشراكات الفعالة القائمة وتعزيز 
مساهمة  زيادةالتعاون االبتكاري ل

الطيران في دعم التنمية المستدامة 
براز فوائد   الموارد من أجلتعبئة وا 

القطاع واالستثمار فيه؛ تعميم 
عن طريق اإليكاو الشراكات داخل 

تطويرها وتعبئتها على بناء القدرات 
دارتها دعماا لمهمة المنظمة  وا 

تنفيذ استراتيجية الدعوة ورصدها 
وتحديثها بانتظام؛ زيادة عدد 
الشراكات المحسنة/الجديدة؛ رصد 
وتحديث إطار وأدوات الشراكة 

يكاو ي اإلبانتظام؛ عدد موظف
)رهناا بتوافر مصادر  المدربين

 أخرى للتمويل(
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 سرد البرامج
 حسب 

 األموال الخارجة عن الميزانية
 
 
 
 

 اإلدارية والتشغيليةصندوق تكاليف الخدمات 
 

 اإليرادات لتحقيقالصندوق الفرعي 
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 صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية الصندوق
 برنامج التعاون الفني

أنشئ صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية لتغطية التكاليف الكاملة لبرنامج التعاون الفني  الهدف
إلدارة المنظمة وتشغيلها ودعمها من أجل مساعدة الدول في تنفيذ معايير اإليكاو والممارسات 

لموارد وكذلك في إعداد البنى األساسية وا (ANPs)وخطط المالحة الجوية  (SARPs)الموصى بها 
 البشرية إلدارة الطيران المدني لديها وفقاا لألهداف العامة للمنظمة.

 
 النتيجة المتوقعة

 
 
 

 
تحقيق القدرة المثلى للدول وتنفيذ مشاريع إدارة التعاون الفني على النحو األمثل: تعزيز قدرات الدول 
على تطوير القدرة المطلوبة وتنفيذ المشاريع المتعلقة بالطيران على نحو يتوافق مع القواعد القياسية 

 ي أنحاء العالم. والسياسات العالمية للطيران ويساهم في سالمة وموثوقية النقل الجوي ف

 األنشطة الرئيسية:
  تحسين أداء المشروعات والرصد والتحكم عن طريق إجراء بعض الجوانب الممكنة في إدارة المشروع آلياا. 
  تطبيق نظام معتمد إلدارة الجودة. 
  إجراء مسوحات دورية لرضا العمالء عن مشاريع التعاون الفني ورفع تقرير بالنتائج إلى المجلس. 
  وتنفيذ استراتيجيات محسنة للتواصل والتوعية والدعاية لبرنامج التعاون الفني؛ وضع 
  ضمان التنسيق بين جميع أنشطة المساعدة التي تقدمها اإليكاو وتشجيع الدول، عند النظر في تطوير الطيران المدني

التدقيق الذي ُأجري بموجب البرنامج لديها من خالل إدارة التعاون الفني، على إيالء االعتبار الواجب لنتائج وتوصيات 
العالمي لتدقيق مراقبة السالمة والبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران لمساعدة الدول على معالجة أوجه القصور المحددة 

 لديها وحل شواغل السالمة البارزة في مجالي األمن والسالمة ضمن اإلطار الزمني المطلوب.
 

 2022 2021 2020 للسنواتدارية والتشغيلية المقدرة تكاليف الخدمات اإلميزانية 
 )ب الف الدوالرات الكندية(

 
 المجموع 2022 2021 2020 

تسيير الشؤون التنظيمية واإلدارية في 
 520 10 680 10 830 10 030 32 (TCB)إدارة التعاون الفني 

 
الخدمات اإلدارية والتشغيلية ألغراض التخطيط وعلى سبيل تكاليف صندوق يجري عرض تقديرات الميزانية فيما يتعلق ب مالحظة:

االضطالع. وسوف يتم استعراضها سنوياا وستعرض على المجلس للموافقة عليها إضافة إلى التنبؤات المحدثة لمستويات البرنامج في السنة 
متبادلة بين الميزانية مدفوعات الخدمات الاألرقام الواردة في هذه الوثيقة  وتتضمن المقبلة، وستنقح هذه التقديرات إذا اقتضى األمر ذلك.
إلى الميزانية العادية ألف دوالر كندي من  496، حيث يتم إجراء تحويل سنوي بقيمة العادية وصندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية

صندوق المن  ةسنوي تتحويال، كما يتم إجراء الفني إلى البرنامج العادي ر خدمات الشراء والسفر التي تقدمها إدارة التعاونيلصندوق نظا
( 2؛ لخدمات دعم البرنامج العادي إلدارة التعاون الفنيمليون دوالر كندي  1.2( تحويل بقيمة 1إلى الميزانية العادية على النحو التالي: 

ألف دوالر كندي لموظف اإليكاو المسؤول  100( تحويل بقيمة 3 ؛ةتب اإلقليميادعم المكدوالر كندي من أجل  210.000تحويل بقيمة 
 ٪(.40 بنسبة التكاليفعن مكتب األخالقيات )تقاسم 
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 2022 2021 2020تكاليف تنفيذ برنامج التعاون الفني المقدرة ألعوام 
 )ب الف الدوالرات األمريكية(

 

 المجموع 2022 2021 2020 

 352 000 119 000 118 000 115 000 تنفيذ برنامج التعاون الفني

 

البرنامج إن التنبؤات الخاصة ببرنامج التعاون الفني لفترة السنوات الثالث ال يمكن توقعها بدرجة عالية من الدقة ألن حجم تنفيذ  مالحظة:
مرهون بقرار حكومات البلدان المتلقية ومصادر التمويل فيما يخص متى وكم من برنامج التعاون الفني سينفذ في سنة معينة. ولذلك، إذا 

 1.3دوالر أمريكي =  1بسعر الصرف المعتمد في الميزانية البالغ  في المائة 6.0علمنا أن متوسط نسبة التكاليف اإلدارية العامة تبلغ 
دوالر أمريكي من مصادر أخرى، فإن األرقام الواردة أعاله تمثل التنفيذ السنوي  مليون 1.5، إضافة إلى دخل يقدر بمبلغ يدوالر كند

 لفترة السنوات الثالث المقبلة. (AOSC)المطلوب للتغطية الكافية لنفقات صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية 
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 الصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات واألنشطة المدّرة لإليرادات الصندوق

من خالل توليد إيرادات يمكن إعادة استثمارها في تطوير  دعم إحراز األهداف االستراتيجية لإليكاو الهدف
 بمبادرة عدم ترك أي بلد وراء الركب. يالملكية الفكرية للمنظمة وفي إثراء تميز الطيران الدول

 

مليون دوالر كندي في السنة لتمويل ميزانية البرنامج العادي على  29.1المساهمة المتوقعة بنحو  األهداف   
، ومواصلة تمويل عدة مناصب في اإلدارات التي تعمل 2021-2020مدى فترة السنوات الثالث 

 .على إحراز أهداف اإليكاو الشاملة
استحداث منتجات وخدمات جديدة تحقيق المساهمة المستهدفة للصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات،  19النتيجة المتوقعة 

 ومحس نة، توفير خدمات طباعة تمتاز بالكفاءة.
تحقيق المساهمة المالية المتفق عليها للصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات في ميزانية البرنامج العادي من  19النتيجة الرئيسية 

فضالا عن توفير ، يكاو وشعارهااألهداف االستراتيجية للمنظمة واسم اإلمنتجات وخدمات تدعم تقديم خالل 
 خدمات الطباعة بأسعار معتدلة وفي الوقت المناسب. 

 تقل ب المساهمة المالية للصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات بالمقارنة مع الهدف من حيث المساهمة. مؤشر األداء الرئيسي:
 

 الُمنجز/الناتج مجاالت اإلنتاج/األنشطة الرئيسية

طباعة مطبوعات اإليكاو ووثائقها؛ تقديم خدمات الطباعة للعمالء  خدمات الطباعة - 1
 الداخليين والخارجيين.

 بيع مطبوعات اإليكاو ومعلومات عنها. المطبوعات - 2

 تنظيم الفعاليات ورعايتها األحداث والندوات - 3

 دورات ومواد تدريبية التدريب - 4

 اإليكاو وخدماتهااالتفاقات التعاقدية من أجل استخدام منتجات  اإلجازات  - 5

 خدمات للوفود والمستأجرين خدمات المكاتب والمؤتمرات - 6

 إعداد منتجات جديدة تطوير واختبار منتجات جديدة في األسواق - 7

لتعظيم منتجات اإليكاو تعزيز الوعي وتسويق  - 8
، ودعم العالمة وتوسيع قاعدة العمالء، اإليرادات

 المميزة لإليكاو واالعتراف بها

 ترويجية وقاعدة بيانات خاصة بعمالء اإليكاوحمالت 
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 المالحق
 
 
 
 
 
 

 لبرامج واألهداف االستراتيجية ربط ا – 1الملحق 
 بهيكل المنظمة

 
 الميزانية العادية حسب  - 2الملحق 

 المنظمة وبنود اإلنفاقهيكل 

 
  الشكل التنظيمي لهيكل اإليكاو واألمانة العامة  – 3الملحق 
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 بهيكل المنظمةاألهداف االستراتيجية ربط البرامج و : 1الملحق 
 
 

 األولويات األساسية األهداف االستراتيجية
النتائج 
المنشود

 ة

 البرامج
 اإلدارة / المكتب

التحسين المستمر لسالمة  السالمة
 الطيران

1 

تعزيز قدرات الدول على إدارة  تحسين سالمة الطيران:
المخاطر المرتبطة بأنشطة الطيران بحيث تبلغ مستوى مقبوالا 

 من األداء في مجال السالمة

 االستراتيجية والسياسة العامة - 1
 سالمة الطيران والسالمة األرضية - 2
 التخطيط والدعم لألنشطة التنفيذية - 3
 اإلشراف والتدقيق - 4
 المكاتب اإلقليمية - 5
  رامجببالالخدمات المرتبطة  - 6
  خدمات المؤتمرات واألمن والخدمات اإلدارية

 العامة
 إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 خدمات اللغات 
 خدمات الشؤون القانونية والعالقات الخارجية 
 الطباعة والتوزيع 
  خدمات الشراء والسفر 

 

 إدارة المالحة الجوية
 المكاتب اإلقليمية

 إدارة الشؤون القانونية
إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات/ مدير 

 إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات
 إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات/

خدمات المؤتمرات واألمن والخدمات 
 العامة

 إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات/
 تكنولوجيا المعلومات

إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات/اللغات 
 طبوعاتوالم

إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات/قسم 
دارة المنتجات  اإليرادات وا 

 قسم المشتريات
 

2 

تعزيز قدرات الدول على االضطالع تعزيز القدرات التنظيمية: 
بمهامها، ال سيما الدول التي لم تحقق سوى مستويات 

 منخفضة من التنفيذ الفعال للقواعد العالمية
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 األولويات األساسية األهداف االستراتيجية
النتائج 
المنشود

 ة

 البرامج
 اإلدارة / المكتب

سعة شبكة المالحة 
 الجوية وكفاءتها

تحديث المالحة الجوية 
 المنسقة عالميا  

3 

تعزيز قدرات الدول على  يادة سعة شبكة المالحة الدولية:ز 
الحصول على تكنولوجيات المالحة الجوية وتطويرها وتنفيذها 

 واستخدامها لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي

 الستراتيجية والسياسة العامةا - 1
 للمجال الجوياالستخدام األمثل  - - 2
 تحسين خدمات المطارات وبنيتها األساسية - - 3
 التخطيط والدعم لألنشطة التنفيذية - - 4
 تب اإلقليميةالمكا - - 5
 رامجبالخدمات المرتبطة بال - 6
  خدمات المؤتمرات واألمن والخدمات اإلدارية

 العامة
 إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 خدمات اللغات 
 خدمات الشؤون القانونية والعالقات الخارجية 
 الطباعة والتوزيع 
  خدمات الشراء والسفر 

 

 إدارة المالحة الجوية
 المكاتب اإلقليمية

 إدارة الشؤون القانونية
إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات/ مدير 

 إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات
 إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات/

المؤتمرات واألمن والخدمات خدمات 
 العامة

 إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات/
 تكنولوجيا المعلومات

إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات/اللغات 
 والمطبوعات

إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات/قسم 
دارة المنتجات  اإليرادات وا 

 قسم المشتريات
 

4 

تعزيز  للطيران:بلوغ مستوى األداء األمثل للنظام العالمي 
قدرات الدول على تحقيق أقصى قدر من الفوائد الناجمة عن 
استخدام القدرات والتكنولوجيات الفنية المتاحة، وزيادة العائد 
 على االستثمار في القدرات والتكنولوجيات

 الفنية الجديدة.
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 األولويات األساسية األهداف االستراتيجية
النتائج 
المنشود

 ة

 البرامج
 اإلدارة / المكتب

 أمن الطيران والتسهيالت

التحسين المستمر لألمن 
 5 والتسهيالت

تعزيز قدرات الدول على تقليل تقليل مخاطر أمن الطيران: 
مستوى المخاطر التي تطرحها التهديدات الحالية والجديدة 
والناشئة ألمن الطيران المدني ولسالمة الحدود من خالل 
الرقابة الفعالة عبر األطر القانونية وتنفيذ تدابير مضادة وردود 

اإلطار المنسق تتناسب مع مستوى التهديدات، فضالا عن 
 لسياسة أمن الطيران العالمي.

 االستراتيجية والسياسة العامة  - 1
 سياسة أمن الطيران - 2
 تدقيق أمن الطيران - 3
 دعم التنفيذ والتطوير  - 4
 التسهيالت  - 5
برنامج تحديد هوية المسافر/وثيقة السفر المقروءة   - 6

 آلياا 
 المكاتب اإلقليمية  - 7
  بالبرامجالخدمات المرتبطة   - 8
  المؤتمرات واألمن والخدمات اإلدارية خدمات

 العامة
 إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 خدمات اللغات 
 خدمات الشؤون القانونية والعالقات الخارجية 
 الطباعة والتوزيع 
  خدمات الشراء والسفر 

 إدارة النقل الجوي
 المكاتب اإلقليمية

 إدارة الشؤون القانونية
إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات/ مدير 

 إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات
 إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات/

خدمات المؤتمرات واألمن والخدمات 
 العامة

 إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات/
 تكنولوجيا المعلومات

إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات/اللغات 
 والمطبوعات

دارية والخدمات/قسم إدارة الشؤون اإل
دارة المنتجات  اإليرادات وا 

 قسم المشتريات
 

 6 

تعزيز قدرة تحسين كفاءة تخليص اإلجراءات على الحدود: 
الدول على تسهيل حركة الناس والبضائع جواا بحد أدنى من 
التأخير التشغيلي، وضمان الجودة العالية في تنفيذ التدابير 

نفاذ القوانين.  األمنية وا 
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 األولويات األساسية األهداف االستراتيجية
النتائج 
المنشود

 ة

 البرامج
 اإلدارة / المكتب

التنمية االقتصادية للنقل 
 الجوي

تعزيز دور الطيران في 
 التنمية

 االقتصادية

7 

تعزيز قدرات الدول  تقليل العوائق أمام عمليات النقل الجوي:
على تحسين مستوى الترابط 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 -1
 يانات وتحليالت الطيرانب -2
 اإلطار التنظيمي االقتصادي -3
 المساعدة الفنية -4
 المكاتب اإلقليمية -5
  رامجبالخدمات المرتبطة بال -6

  خدمات المؤتمرات واألمن والخدمات اإلدارية
 العامة

 إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 خدمات اللغات 
  الشؤون القانونية والعالقات الخارجيةخدمات 
 الطباعة والتوزيع 
  خدمات الشراء والسفر 

 

 إدارة النقل الجوي
 المكاتب اإلقليمية

 إدارة الشؤون القانونية
إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات/ مدير 

 إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات
 إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات/

والخدمات  خدمات المؤتمرات واألمن
 العامة

 إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات/
 تكنولوجيا المعلومات

إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات/اللغات 
 والمطبوعات

إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات/قسم 
دارة المنتجات  اإليرادات وا 

 قسم المشتريات
 

8 

تعزيز االستخدام المتزايد للطيران باعتباره أداة للتنمية: 
قدرات الدول على استخدام الطيران كوسيلة فعالة لتحقيق 
التنمية االقتصادية، وال سيما زيادة إمكانية الحصول على 
التمويل لتطوير البنية األساسية للطيران واالستثمار في مجال 

 الربط الجوي.
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 األولويات األساسية األهداف االستراتيجية
النتائج 
المنشود

 ة

 البرامج
 اإلدارة / المكتب

 طيران أكثر مراعاة للبيئة حماية البيئة

9 

قدرات الدول على تعزيز تحسين األداء البيئي للطيران: 
دخال تحسينات تكنولوجية وتشغيلية  تطبيق إجراءات متكاملة وا 
لمعالجة الضوضاء واالنبعاثات التي تحدثها محركات 
الطائرات، واستخدام أنواع الوقود البديل المستدامة  في 
الطيران واتخاذ تدابير عالمية قائم على احتياجات السوق من 

 ضاء.أجل الطيران الدولي حسب االقت

 االستراتيجية والسياسة العامة -1
 تغير المناخ -2
 القواعد البيئية -3
 المساعدة ودعم التنفيذ -4
 المكاتب اإلقليمية -5
 رامجبالخدمات المرتبطة بال -6

  خدمات المؤتمرات واألمن والخدمات اإلدارية
 العامة

 إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 خدمات اللغات 
 خدمات الشؤون القانونية والعالقات الخارجية 
 الطباعة والتوزيع 
  خدمات الشراء والسفر 

 

 إدارة النقل الجوي
 المكاتب اإلقليمية

 إدارة الشؤون القانونية
إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات/ مدير 

 إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات
 إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات/

خدمات المؤتمرات واألمن والخدمات 
 العامة

 إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات/
 تكنولوجيا المعلومات

إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات/اللغات 
 والمطبوعات

إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات/قسم 
دارة المنتجات  اإليرادات وا 

 قسم المشتريات
 

10 

تعزيز  العالمي إلى الحد األدنى:تقليل اآلثار الضارة بالمناخ 
قدرات الدول على وضع وتنفيذ تدابير مالئمة لتقليل انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون التي يحدثها الطيران العالمي في حدود 
اإلطار التنظيمي العالمي المنسق بما يتماشى مع سياسات 

 وممارسات منظومة األمم المتحدة لحماية البيئة.
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 األولويات األساسية األهداف االستراتيجية
النتائج 
المنشود

 ة

 البرامج
 اإلدارة / المكتب

جميع األهداف 
 االستراتيجية

جودة البيانات والتحليالت 
 11 والتنبؤات

تعزيز قدرة تحسين مستوى البيانات والتحليالت والتنبؤات: 
الدول على استخدام وتحليل وتبادل البيانات المتعلقة بالطيران 
من أجل اتخاذ قرارات مدروسة وتحسين األداء التشغيلي 

المدني، والتنبؤ بها وقياس الجوانب المختلفة لتنمية الطيران 
  قدر اإلمكان.

 

 إدارة المالحة الجوية
 إدارة النقل الجوي

 إدارة الشؤون القانونية
إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات/ مدير 

 إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات
 إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات/

خدمات المؤتمرات واألمن والخدمات 
 العامة

 اإلدارية والخدمات/إدارة الشؤون 
 تكنولوجيا المعلومات

إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات/اللغات 
 والمطبوعات

إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات/قسم 
دارة المنتجات  اإليرادات وا 

 قسم المشتريات
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 األولويات األساسية األهداف االستراتيجية
النتائج 
المنشود

 ة

 البرامج
 اإلدارة / المكتب

 
عدم ترك أي بلد وراء 

 12 الركب

وبوجه  : تعزيز قدرات الدول، تعزيز عملية تنمية القدرات
األوضاع  البلدان النامية وأقل البلدان نمواا ذات خاص 

أجل تنفيذ  الخاصة، )عدم ترك أي بلد وراء الركب( من 
  الربط الجوي.  القواعد والسياسات العالمية وتحسين ُسبل 

 إدارة المالحة الجوية 
 إدارة النقل الجوي 
 المكاتب اإلقليمية

 إدارة الشؤون القانونية
ة والخدمات/ مدير إدارة الشؤون اإلداري

 إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات
 إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات/

خدمات المؤتمرات واألمن والخدمات 
 العامة

 إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات/
 تكنولوجيا المعلومات

إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات/اللغات 
 والمطبوعات

إدارة الشــــــــؤون اإلداريـــــــــة والخدمات/قســـــــــم 
دارة المنتجاتا  إليرادات وا 

 قسم المشتريات

 

التدريب وبناء القدرات في 
 13 مجال الطيران

قدرات الدول  : تعزيز تعزيز المهارات الفنية في مجال الطيران
توفير معايير  على مواءمة برامجها التدريبية من خالل 

جراءات كفء من أجل تطوير مراكز  التدريب على الطيران  وا 
دورات تدريبية تتناول أحكام  واالعتراف بها، وتنظيم المدني 

  اإليكاو وبرامجها.

 مكتب التدريب العالمي على الطيران
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 األولويات األساسية األهداف االستراتيجية
النتائج 
المنشود

 ة

 البرامج
 اإلدارة / المكتب

 
المساعدة الفنية والتعاون 

 14 الفني

الفني على  تحقيق القدرة المثلى وتنفيذ مشروعات إدارة التعاون 
المطلوبة تطوير القدرة  النحو األمثل: تعزيز قدرات الدول على 

بالطيران التي تتوافق مع قواعد  وتنفيذ المشروعات المتعلقة 
المدني الدولي وتساهم في سالمة وموثوقية  وسياسات الطيران 

   .الجوي حول العالم النقل 

 إدارة التعاون الفني

 
تعزيز اإلطار الدولي 

 15 القانوني

المعنية  تعزيز سيادة القانون: تعزيز قدرات الدول واألطراف 
القانونية والتعاون ضمن  على االمتثال بشكل أفضل اللتزاماتها 

طار قانوني    مشترك لبناء عالقات متناغمة. إرشادات وا 

 إدارة الشؤون القانونية

 

 

 

 

 

 16 تحسين الكفاءة والفعالية

 تحسين استراتيجيات الدعم: تنظيم الموارد اإلدارية للمنظمة
نحو يتسم بالكفاءة والفعالية، من أجل تعزيز  وخدماتها على 

االستراتيجية وأنشطة البرنامج لصالح  وتيسير تنفيذ األهداف 
  المدني. الدول األعضاء وأوساط الطيران 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات
 

 مكتب األمينة العامة
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 األولويات األساسية األهداف االستراتيجية
النتائج 
المنشود

 ة

 البرامج
 اإلدارة / المكتب

 

 استراتيجيات دعم التنفيذ

17 

تلبية االحتياجات المتغيرة في   تحسين استراتيجيات الدعم:
الموظفين واستخدام الموارد البشرية على النحو  المنظمة من 

النتائج والقائمة الموجهة نحو تحقيق  األمثل في دعم الثقافة 
  على األداء.

 
 الهيئات الرئاسية –دعم البرامج 

 أمانة الجمعية العمومية والمجلس 
  خدمات المؤتمرات واألمن والخدمات اإلدارية

 العامة 
 إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 خدمات اللغات 
 إدارة شؤون الجمعية العمومية 
 الدعم اإلداري للجنة المالحة الجوية 

 
 دعم البرامج

 اإلدارة
   الريادة واإلدارة التنظيميتان 
   لمراجعة الداخليةمكتب التقييم وا 
 مكتب التخطيط والتنسيق والشراكات 
 االتصاالت 
 
 

 
 إدارة المالحة الجوية

 

18 

تحسين استراتيجيات الدعم: توفير الخدمات المقدمة بجميع 
بكفاءة وفعالية لزيادة وصولها إلى جميع الدول  اللغات الرسمية 

والتوصيات الدولية وتيسير  فيما يخص تنفيذ القواعد 
  المناقشات خالل االجتماعات.
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 األولويات األساسية األهداف االستراتيجية
النتائج 
المنشود

 ة

 البرامج
 اإلدارة / المكتب

19 

إدارة تكنولوجيا المعلومات   الدعم:تحسين استراتيجيات 
تاحتها  بكفاءة وفعالية، وتقديم خدمات  واالتصاالت وا 

تعزيز إنتاجية  المؤتمرات واألمن والخدمات العامة بغية 
الموظفين دعماا ألهداف اإليكاو االستراتيجية وتيسيراا للتفاعل 

بين الدول األعضاء ومجتمع الطيران المدني وللعمل الذي  
الجهتان. وتحقيق هدف مساهمة الصندوق  ع به هاتان تضطل

ميزانية البرنامج العادي  الفرعي لتحقيق اإليرادات في 
خدمات  واستحداث منتجات وخدمات جديدة ومحس نة وتوفير 

  فعالة تتعلق بالطباعة.

 
 إدارة الشؤون اإلدارية والتنظيم 

  خدمات المؤتمرات واألمن والخدمات اإلدارية
 العامة

 إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات 
 األخالقيات 
 الميزانية واإلدارة المالية 
 الموارد البشرية 
  واالتصاالتتكنولوجيا المعلومات 

 
 

20 

تعزيز الضمان والمساءلة   تحسين استراتيجيات الدعم:
خالل التقييم المنهجي ومراجعة البرامج  التنظيمية واألداء من 

  باإليكاو؛  والمشاريع واألنشطة الخاصة 
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 األولويات األساسية األهداف االستراتيجية
النتائج 
المنشود

 ة

 البرامج
 اإلدارة / المكتب

21 

اإلشراف على تشغيل المنظمة   تحسين استراتيجيات الدعم:
بناء على توجيهات المجلس والجمعية  بكفاءة وفعالية 

المنظمة التي تتوالها األمينة  العمومية؛ واإلدارة مالياا لعمليات 
  العامة ومديرو البرنامج بكفاءة وفعالية.

22 

تعزيز الصورة والوعي لدى أوساط   تحسين استراتيجيات الدعم:
 .اإليكاو واألهداف االستراتيجية للمنظمة الطيران بشأن 
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 األولويات األساسية األهداف االستراتيجية
النتائج 
المنشود

 ة

 البرامج
 اإلدارة / المكتب

23 

تعزيز سمعة اإليكاو بوصفها جهة   تحسين استراتيجيات الدعم:
  الصعيد األخالقي موثوقاا به.للمعايير وشريكاا على  واضعة 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مكتب األمينة العامة
 

24 

اتباع اإليكاو للسلوك األمثل في   تحسين استراتيجيات الدعم:
 .رؤيتها ورسالتها وأهدافها االستراتيجية وغاياتها إطار تحقيق 

 

  
25 

تحسين األداء: التخطيط االستراتيجي الفع ال وتحسين التنسيق 
بشكل عام لتحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها  وأداء اإليكاو 

 .االستراتيجية وغاياتها
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 اإلنفاق بنود: ميزانية البرنامج العادي حسب هيكل المنظمة و 2الملحق 
 ، أي التوزيع حسب هيكل المنظمة. 2022إلى  2020يقدم هذا الملحق عرضاا إجمالياا لمتطلبات ميزانية اإليكاو للفترة الممتدة من  - 1

 ويرد فيما يلي وصف إلدارات المنظمة ومكاتبها الرئيسية ومسؤوليات هذه اإلدارات والمكاتب: - 2

زمام القيادة داخل المنظمة فيما يخص السالمة والمالحة الجوية. وتعمل هذه اإلدارة على الوظائف الفنية  إدارة المالحة الجويةتتولى  - 3
مة الجوية والخطة األساسية المنبثقة والية المنظمة المبينة في اتفاقية شيكاغو وكذلك على اإلدارة العامة للطيران بما يتماشى مع الخطة العالمية للسال

 الجوية. العالمية للمالحة

 وتشمل مهامها األساسية ما يلي: (أ 

 األمراض السارية والنزاعات اإلقليمية؛ ظهوراالستجابة لألزمات التي تحل بالطيران المدني الدولي، مثل الثوران البركاني و  (1)

دارة الحركة معالجة جميع الجوانب الفنية لسالمة الطيران والمالحة الجوية، بما في ذلك ما يلي: المطارات، والتحقيق بالحو  (2) ادث، وا 
دارة معلومات الطيران، واالتصاالت، واالستطالع، والمالحة، والعمليات،  الجوية، والطب الخاص بالطيران، واألرصاد الجوية، وا 

 ة الطائرات للطيران، والتدريب، وتراخيص الموظفين؛يوصالح

 وتشمل المهام المتعلقة بإدارة الطيران ما يلي:  (ب 

 الطيران العالمية واإلقليمية؛ رصد الصحة العامة لنظم (1)

تحديد وتحليل أوجه الخلل في التنفيذ، والثغرات في المعايير والممارسات الموصى بها التابعة للمنظمة، فضالا عن المشكالت الناشئة؛  (2)
 وصياغة االستراتيجيات والخطط لمعالجة المشكالت المبينة في التحليل؛

السالمة والحفاظ على هذه المستويات مع تحقيق نمو ثابت ومستدام في قطاع الطيران  مساعدة الدول في تحقيق مستويات عالية من (3)
 الدولي من خالل تزويد هذه الدول بمجموعات شاملة وكاملة من األدوات التنظيمية التي تشمل ما يلي:

 لضمان تطور الطيران على نحو آمن ومنسجم  (SARPs)مجموعة من المعايير والممارسات الدولية الموصى بها  (4)

  تراخيص الموظفين -1الملحق 

  قواعد الجو -2الملحق 

  خدمات األرصاد الجوية الخاصة بالمالحة الجوية الدولية -3الملحق 

  خرائط المالحة الجوية -4الملحق 

  وحدات القياس التي ينبغي استخدامها في العمليات الجوية واألرضية -5الملحق 

 عمليات الطائرات -6حق المل 

  جنسية الطائرات وعالمات التسجيل -7الملحق 

  صالحية الطائرات للطيران -8الملحق 

  اتصاالت الطيران -10الملحق 

  خدمات الحركة الجوية -11الملحق 

  البحث واإلنقاذ -12الملحق 

  حوادث الطائرات والتحقيق في الوقائع -13الملحق 
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  المطارات -14الملحق 

  خدمات معلومات الطيران -15الملحق 

  نقل البضائع الخطرة جواا بطريقة آمنة -18الملحق 

  إدارة السالمة -19الملحق 

والسياسات  (SARPs)مجموعة من األدلة وحلقات العمل وغير ذلك من اإلرشادات لضمان فهم المعايير والممارسات الموصى بها  (5)
 على نحو مالئم؛

والتحليالت وغير ذلك من المعلومات لمساعدة الدول في اتخاذ القرارات على الصعيدين اإلقليمي مجموعة من األدوات لتوفير البيانات  (6)
 ودون اإلقليمي؛ وأدوات لتتبع التنفيذ على الصعيد العالمي.

بتعزيز شبكة السالمة وموارد المالحة الجوية من  (ANB)وإلنجاز هذه المهام بطريقة تتسم بالكفاءة والفعالية، تقوم إدارة المالحة الجوية  (ج 
 خالل ما يلي:

 خبير من شتى أنحاء العالم يعملون في مجموعات وأفرقة دراسات وفرق عمل من أجل وضع األحكام الفنية؛ 600 أكثر من إدارة (1)

الرئيسية لنظام الطيران )الذي يتطور ويتنوع إجراء اتصاالت دائمة وتنسيقاا متواصل مع المنظمات الدولية التي تمثل جميع القطاعات  (2)
 بشكل متزايد(؛

القيام من ناحية أخرى برفع مستوى المهارات والخبرات لدى الدول والكيانات المعنية بالطيران من خالل إقامة شراكات لتوفير التدريب  (3)
 واألدوات وغير ذلك من األمور.

أهداف اإليكاو االستراتيجية الخاصة بأمن الطيران والتسهيالت، والتنمية االقتصادية  بأنشطة في إطار (ATB)إدارة النقل الجوي تضطلع  - 4
ة الحركة للنقل الجوي، وحماية البيئة. وهي مسؤولة عن توفير مساعدة الخبراء الالزمة للجمعية العمومية والمجلس ولجنة النقل الجوي ولجنة مراقب

واللجنة المعنية بحماية البيئة في مجال  (JSC)ولجنة الدعم المشترك لخدمات المالحة الجوية  (UIC) الجوية واللجنة المعنية بالتدخل غير المشروع
اإلدارة تتولى واجتماعات المؤتمر التخصصي واألقسام والمجموعات وأفرقة العمل المتعلقة بهذه األهداف االستراتيجية الثالثة. و  (،CAEP)الطيران 
، والسياسات واإلرشادات الخاصة بالنقل الجوي )مثل الئحة 17و 16و 9في المالحق  (SARPs)القواعد والتوصيات الدولية إعداد وتحديث مهمة 

، المواصفات الخاصة بوثائق السفر المقروءة آلياا ، و النقل الجوي واقتصاديات المطارات وخدمات المالحة الجوية، وتمويل البنى األساسية للطيران(
ن اإلدارة تنفذ استراتيجية اإليكاو الشاملة ألمن الطيران، التي تشمل البرنامج العالمي إكما . لسياسات والتدابير المتعلقة بالبيئةوضع افضالا عن 

خطة التدابير ، و رنامج اإليكاو لتحديد هوية المسافريناستراتيجية اإليكاو الخاصة بب، و (USAP-CMA) نهج الرصد المستمر – لتدقيق أمن الطيران
اإلدارة يزداد تركيز و  (.خطة كورسياخطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي )في صورة  لعالمية القائمة على آليات السوقا

تصحيح أوجه الخلل التي حددها البرنامج إطار في ، على سبيل المثال لدوللمساعدة على مبادرة عدم ترك أي بلد وراء الركب من خالل توفير ال
عداد وتنفيذ وخطة كورسيا المعنية بالنقل الجوي، واإلعالنات وتنفيذ السياسات ، (USAP-CMA) نهج الرصد المستمر – العالمي لتدقيق أمن الطيران وا 

تاحة الحصول عكما تقوم اإلدارة،  .خطط العمل الطوعية المعنية بأنشطة الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لى فضالا عن ذلك، بصون وا 
وتعمل اإلدارة مع المكاتب األخرى في المنظمة، بما في  والتنبؤات الخاصة بالطيران المدني.واألدوات والتحليالت االقتصادي البيانات/اإلحصاءات 
مم المتحدة وغيرها من ، وتقوم باالتصال والتنسيق فيما يتعلق بالقضايا المذكورة أعاله مع جميع هيئات األوالهيئات األكاديمية ذلك المكاتب اإلقليمية

والمنظمة  (UNWTO)ومنظمة السياحة العالمية  (UNFCCC)المنظمات الدولية، وخاصة مع اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير المناخ 
 والمنظمات اإلقليمية المعنية بالطيران المدني.  (WCO)العالمية للجمارك 

تسهيل التطوير التدريجي لقانون الجو الدولي وتدوينه، بما في ذلك إجراء  (LEB)إدارة الشؤون القانونية والعالقات الخارجية تتولى  - 5
عداد  كما التصديق على هذه الصكوك؛ على تشجيع القانون الجو الدولي، و مواثيق دراسات خاصة بشأن البنود في برنامج عمل اللجنة القانونية، وا 
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صدارو القواعد القياسية األخرى المكلفة بوضع دارات بخالف المعاهدات من خالل إسداء المشورة لإلأنشطة التقنين في اإلدارة ساهم ت كتب والاألدلة  ا 
سداء المشورة القانونية إلىو  األخرى ذات األهمية القانونية الخاصة؛ رشاديةوالمواد اإلالدورية  رئيس المجلس الدول األعضاء والهيئات الرئاسية، و  ا 

إلى خدمات األمانة وتوفر اإلدارات والمكاتب األخرى، فيما يخص الشؤون الدستورية والسياسية واإلدارية واإلجرائية وغيرها؛  واألمين العام، فضالا عن
إليداع فيما يتعلق بمواثيق قانون الجو واالضطالع بوظائف ا؛ واللجنة القانونية وغيرها من الهيئات القانونية والمؤتمرات الدبلوماسيةالعمومية الجمعية 

والمشاركة في  ؛ والمشاركة في إدارة نظام العدالة الداخلي؛وتقديم المساعدة للمجلس بشأن تسوية الخالفات بين الدولالدولي؛ وتسجيل اتفاقات الطيران 
عضاء الوفود الوطنية وموظفي اإليكاو فيما يتعلق وتقديم المساعدة إلى المنظمة وأ تنفيذ بعض جوانب سياسة اإليكاو الخاصة باألخالقيات؛

 –تحت بند األهداف االستراتيجية تندرج هذه اإلدارة و  باالمتيازات والحصانات؛ والتنسيق مع الدولة المضيفة واألمم المتحدة والمنظمات األخرى.
 . وظيفة الخدمات القانونية والعالقات الخارجيةفي إطار ، الخدمات المتعلقة بالبرامج

مسؤولة عن توفير الدعم اإلداري الذي تطلبه المنظمة فيما يتعلق بما يلي: الموارد البشرية؛  (ADB) إدارة الشؤون اإلدارية والخدماتتعد  - 6
دارة شبكة الويب واللغات والمطبوعات؛ وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والسجالت واألرشيف والتوزيع؛  والمؤتمرات واألمن والخدمات العامة؛؛ وا 

الخدمات  –وُيدرج كل مجال وظيفي تحت بند األهداف االستراتيجية وخدمات السفر؛ واألنشطة المدرة للدخل؛ وأمانة الجمعية العمومية والمجلس. 
 .دعم )دعم البرنامج واإلدارة والتنظيم(ال تياستراتيجيو  المتعلقة بالبرامج،

 :(OSG)لمكتب األمين العام وتتبع المكاتب التالية مباشرة  - 7

تعد المكاتب اإلقليمية السبعة )الواقعة في باريس وداكار ونيروبي وليما ومكسيكو وبانكوك والقاهرة( مسؤولة  :(RO)المكاتب اإلقليمية  (أ 
المنظمات المعنية، والهيئات اإلقليمية  في المقام األول عن الحفاظ على اتصال متواصل مع الدول التي يشملها اعتمادها ومع

للطيران المدني ووكاالت وبرامج األمم المتحدة. وتضمن هذه المكاتب التنسيق فيما بين األقاليم وتعزز دقة التوقيت والتناسق في تنفيذ 
نها توفر اإلرشاد الفني سياسات اإليكاو وقراراتها ومعاييرها وممارساتها الموصى بها وخططها الخاصة بالمالحة الجوية. كما أ

تابع للمكتب اإلقليمي آلسيا  إقليمي فرعيمكتب أول  2013وقد افتتح في شهر يونيو عام  وتساعد الدول في تنفيذ األنشطة.
 وتندرج المكاتب اإلقليمية تحت بند األهداف االستراتيجية.  .والمحيط الهادئ في بيجين، بالصين

أمام مكتب رئيس  أيضاا كما أنها مسؤولة مكتب األمين العام، ها إلى تقارير ترفع وحدة االتصاالت  :(COM)وحدة االتصاالت  (ب 
تضطلع وحدة االتصاالت بمسؤولية إبراز صورة اإليكاو أمام العالم من خالل اإلشراف على متطلبات إدارة سمعة المنظمة و . المجلس

نجازات على مستوى القطاع على زيادة الوعي الوحدة كما تعمل واسم اإليكاو وشعارها.  من خالل الخطب اإليكاو بأولويات وا 
البيانات  عدادالمنظمة باإلضافة إلى اإلشراف على العالقات مع وسائل اإلعالم وا  بعن كبار المسؤولين  نيابةا التي تُقدم والمقاالت 

 ودورها. اإليكاويقد ر رسالة أن لجمهور كي يتسنى ل ـية والتقليديةة األخرى لمنصات وسائل اإلعالم االجتماعمظمناإلخبارية ورسائل ال
 وتندرج هذه الوحدة تحت بند دعم البرامج في إطار وظيفة االتصاالت. 

يتولى هذا الفرع مسؤولية وضع وتطبيق السياسات واإلجراءات الخاصة بالميزانية والمحاسبة والشؤون  :(FIN) فرع الشؤون المالية (ج 
دارة المالية للميزانية الموافق عليها وفقاا للنظام المالي والقواعد المالية ولتوجيهات الجمعية العمومية والمجلس. ويتولى فرع المالية؛ واإل

الشؤون المالية معامالت المصارف واالستثمار الخاصة بأموال المنظمة. ويتولى رئيس فرع الشؤون المالية وظيفة أمين اللجنة 
فرع الشؤون المالية، بوصفه المسؤول المالي الرئيسي في المنظمة، عالقات وثيقة مع مراجع الحسابات الخارجي المالية. ويقيم رئيس 

ويصدق على جميع البيانات المالية. ويندرج فرع الشؤون المالية تحت سلطة اإلدارة واإلدارة العامة، ويضطلع بوظيفة إدارة الميزانية 
 والشؤون المالية.

يتولى هذا المكتب مسؤولية التقييم والتدقيق المنهجيين لبرامج اإليكاو ومشاريعها  (:EAO) مراجعة الداخليةالتقييم والمكتب  (د 
ية المرتبطة تنسيقاألعمال المسؤول عن ، و وأنشطتها،. وهذا المكتب مكلف أيضاا بأداء دور جهة تنسيق مع وحدة التفتيش المشتركة

مع المديرين  المراجع الخارجي ومتابعة حالة التوصيات المعلقة التي صدرت سابقاا إعداد خطة عمل األمانة لتنفيذ توصيات ب
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. (EAAC)ضافة إلى ذلك، يقدم المكتب خدمات األمانة إلى اللجنة االستشارية المعنية بالتقييم والتدقيق باإلالمسؤولين عن تنفيذها. و 
 ، ويتولى وظيفة التقييم والتدقيق الداخلي.مجضمن دعم البرا (EAO) الداخليةتقييم والمراجعة الويندرج مكتب 

يسدي هذا المكتب مشورة رسمية وغير رسمية في المسائل المتعلقة باألخالقيات. وهذا المكتب مستقل عن جميع  مكتب األخالقيات: (ه 
األخالقيات الدوائر األخرى وله اتصال رسمي وغير رسمي مع المجلس. ويمكن لجميع الموظفين الوصول إلى الموظف المعني ب

لإلبالغ عن حاالت االشتباه بسوء التصرف. ويتولى الموظف المعني باألخالقيات مسؤوليات أخرى تشمل توفير التدريب اإللزامي 
دارة سياسات اإليكاو فيما يخص الحماية من  والتجديدي في مسائل األخالقيات؛ ومعالجة جميع حاالت اإلبالغ عن سوء السلوك؛ وا 

سياسة اإليكاو الخاصة باإلفصاح المالي. ويندرج هذا المكتب تحت سلطة اإلدارة واإلدارة العامة، ويتولى وظيفة  االنتقام؛ وتطبيق
 ويندرج هذا المكتب تحت بند التنظيم واإلدارة لالضطالع بوظيفة األخالقيات.  األخالقيات

اإليكاو جميع أنشطة لتنسيق الدارة و اإلتخطيط و يتولى هذا المكتب المسؤولية عن ال :(GAT) على الطيرانالعالمي لتدريب امكتب  (و 
الذي يتسم بالكفاءة والسالسة لسياسة اإليكاو المعنية بالتدريب على الطيران المدني، ال التنفيذ الفعم ، ويضمن على الطيران يةالتدريب
ويعد  خرين.اآلشركاء الصناعة الطيران و وأوساط ات الدولية واإلقليمية، الدول األعضاء والمنظمية لدى الحتياجات التدريبوتلبية ا

ويتلقى  .مكتب اإليكاو للتدريب العالمي على الطيران بمثابة منسق االتصال المعني بجميع األنشطة التدريبية واألنشطة المرتبطة بها
 ن الميزانية. تمويله كامالا من الموارد الخارجة ع مكتب التدريب العالمي على الطيران

، ويتولى تحت إشراف مكتب األمين العاميضطلع هذا المكتب بأنشطته  :(SPCP)والشراكة التخطيط االستراتيجي والتنسيق مكتب  (ز 
بما في ذلك المكاتب اإلقليمية التابعة  المختلفة،واإلدارات بين المكاتب فيما شاملة التنسيق االستراتيجيات واألولويات رفيعة المستوى و 

طار إدارة أعمال اإليكاو، والخطة التشغيلية لإليكاو، و  خطةوتحديث عن تطوير وصيانة وهذا المكتب هو المسؤول تحديداا للمنظمة.  ا 
مساعدة األمانة شكل األساس لتخصيص الموارد و ، وسجل المخاطر، وهو ما يالرئيسية المؤسسية األداء المؤسسي، ومؤشرات األداء

 علىعلى مساعدة الدول األعضاء هذا المكتب أيضاا  لمساءلة فيما يتعلق بتنفيذ المبادرات. ويركزأداءها وخضوعها لمراقبة على 
لتكنولوجيا والخبرات، لونقل أموال الموارد لتأمين التمويل والمساعدة اإلنمائية في شكل حشد من خالل لديها تعزيز أنظمة النقل الجوي 

 واالستفادة من الشراكات االستراتيجية مع شركاء التنمية الرئيسيين.

 .3الملحق التنظيمي في شكل ويرد ال - 8

 حسب هيكل المنظمة. 2022إلى  2020توزيع ميزانية السنوات من  6الجدول يقدم  - 9

   

2017201720182019TOTAL202020212022TOTAL

% of

Total

ANB20,35418,56619,41319,74557,72419,307     20,188     21,042     60,538     18.8% إدارة المالحة الجوية 

ATB10,47910,52510,77111,58132,87712,548     13,247     14,563     40,359     12.5% إدارة النقل الجوي 

LEB2,2132,4372,3982,5427,3772,446       2,497       2,615       7,557       2.3% إدارة الشؤون القانونية 

RO26,34924,04323,89324,79372,73024,665     25,290     25,800     75,755     23.5% المكاتب اإلقليمية 

ADB33,87631,21232,26933,06796,54832,451     33,451     34,380     100,282   31.1% تنظيم الشؤون اإلدارية والخدمات 

OSG8,8558,6138,83310,25027,6959,947       10,281     11,792     32,021     9.9% مكتب األمين العام 

RGA1,1531,7511,7952,0685,6141,451       1,495       1,768       4,714       1.5% األنشطة المدرة لإليرادات 

%0.5       1,488           496           496           5384964964961,488496أمور أخرى2

103,817       97,642  99,868  104,543 302,053  103,312   106,946   112,457   322,715   100%

* بسعر الصرف داخل األمم المتحدة؛ يشمل ذلك النفقات الممولة بواسطة المخصصات غير المستغلة والُمرّحلة من العام السابق

1 يشمل ذلك مكتب الرئيس 

2 المبالغ المسددة إلدارة التعاون الفني

ميزانية الفترة 2017-2019 والميزانية المقدرة الخاصة بالفترة 2020-2022 حسب هيكل المنظمة

(بآالف الدوالرات الكندية)

الميزانيات نفقات* المخصصاتال



 2الملحق 

164 

حسب أغراض اإلنفاق الرئيسية، التي يشار إليها بمصطلح "حزم الميزانية".  2022إلى  2020توزيع الميزانية للسنوات من الجدول  ويقدم  -10
. وفي فئة "غير الوظائف"، يوجد ما يلي: النفقات (GS)ووظائف الخدمات العامة  (IP)وفي فئة الوظائف، هناك الوظائف التخصصية الدولية 

يف التقديرية المتعلقة بالموظفين، والنفقات التشغيلية، والمشاريع التنفيذية الخاصة الرأسمالية، واالستعانة باالستشاريين وبالمصادر الخارجية، والتكال
(SIP)،  في  80أدناها. تمثل الموارد الخاصة بالوظائف  12واالجتماعات، والسفر في مهمات، والضيافة. وترد تعاريف هذه المصطلحات في الفقرة

 إجمالي الوظائف. نالمائة تقريباا م

 

وظائف جديدة  أربعيسلط الجدول الضوء على زيادة و التغييرات في الوظائف حسب هيكل المنظمة وفئات الوظائف.  أدناهوترد في الجدول  -11
من في السابق مول كانت تُ سبع وظائف  ت تسوية أوضاعباإلضافة إلى ذلك، تمو . الشؤون اإلدارية الفنية ووظيفة إضافية واحدة في إدارةاإلدارات في 

العادي من صندوق أمن الطيران البرنامج وظيفة في ميزانية  13تم دمج ما مجموعه و تكنولوجيا المعلومات. قسم في  هاغلبأوفورات خالل ال
  وظيفة. 16نتيجة لعملية إعادة تحديد األولويات، سيتم إلغاء ما مجموعه و اإليرادات.  تحقيقوالصندوق الفرعي ل

المجموع2017201720182019

 من ٪

202020212022Totalالمجموع

 من ٪

المجموع

الوظائف

%61.8   199,391     69,290     66,456     63,645%61,10058,11758,85861,524178,49959.1وظائف الفئة التخصصية

%17.8     57,364     19,682     19,206     18,476%17,65717,63318,10918,55054,29218.0وظائف الخدمات العامة

Total Posts:78,75775,75076,96780,074232,79177.1%82,121     85,662     88,973     256,756   79.6%

غير الوظائف

%0.7        2,301           703           610           988%5671,0749467652,7840.9النفقات الرأسمالية

%1.1        3,437        1,172        1,144        1,121%1,5761,2261,2701,3183,8141.3التكاليف التقديرية المتعلقة بالموظفين

%0.2           635           217           212           207%2001921972025900.2المشاريع التنفيذية الخاصة

%2.7        8,604        2,939        2,867        2,797%4,5483,2643,4183,39710,0793.3االستعانة باالستشاريين 

%2.0        6,421        2,175        2,140        2,106%2,8191,7051,7931,8345,3331.8االستعانة بالمصادر الخارجية

%8.5     27,361        9,503        9,039        8,819%8,2908,8309,1599,77327,7629.2النفقات التشغيلية

%1.5        4,844        2,572        1,132        1,140%1,1721,1591,5262,4615,1461.7االجتماعات

%3.8     12,183        4,144        4,082        3,957%5,8534,3834,5294,65113,5634.5السفر في مهمات

%0.1           173             59             58             56%356064671910.1ضيافة

%20.4     65,959     23,484     21,284     21,191%25,05921,89322,90124,46869,26222.9المجموع، غير الوظائف

%100   322,715   112,457   106,946   103,312%103,81697,64299,868104,543302,053100.0المجموع

ملّخص ميزانية الفترة 2020-2022 بحسب حزم الميزانية )مجاالت اإلنفاق الرئيسية( 

يةالميزانية الميزان اإلنفاق*

بسعر الصرف داخل األمم المتحدة؛ يشمل ذلك النفقات الممولة بواسطة المخصصات غير المستغلة والُمرّحلة من العام السابق *
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بالنسبة إلى المقر الرئيسي في  2022-2020واستمراراا في التحليل حسب هيكل المنظمة، تبلغ الموارد المقترحة لفترة األعوام الثالثة  -12

، فيما يخص )2019-2017٪ بالنسبة إلى فترة 24.1٪ )23.5( بالمقارنة بنسبة 2019-2017٪ في فترة 75.9٪ )76.5ال ـمونتري
 .اإلقليمية المكاتب

يرد فيما يلي وصف عام لما يندرج في إطار أغراض اإلنفاق الرئيسية، حزم الميزانية كما هي محددة في نظام اإليكاو لتخطيط موارد و  -13
 .(ERP)المؤسسات 

 موارد الوظائف

في الفئة التخصصية،  األجور وغير ذلك من المستحقات التي يتلقاها الموظفون المندرجون :(IP) الوظائف التخصصية الدولية ( أ
وبخاصة المرتبات وتسوية مقر العمل، وبدالت اإلعالة، والتأمين الطبي، ومساهمة المنظمة في المعاشات التقاعدية، ومنح 
التعليم/السفر، واألسفار في إطار إجازة زيارة الوطن، ومستحقات التنظيف واالنفصال، مثل منح االنتداب، ومنح العودة إلى الوطن، 

نقل األمتعة، واإلجازات المستحقة ويندرج أيضاا في هذه الحزمة من حزم الميزانية التأمين الصحي في فترة ما بعد الحزمة  ونفقات
 )الحصة الخاصة بالمنظمة(، وبدالت التمثيل لرئيس المجلس واألمين العام.  (IP) للمتقاعدين من الوظائف التخصصية الدولية

األجور وغيرها من المستحقات التي يتلقاها الموظفون المندرجون في فئة الخدمات العامة، وبخاصة  وظائف الخدمات العامة: ( ب
المرتبات، وبدالت اإلعالة، وعالوات اللغات، والتأمين الطبي، ومساهمة المنظمة في المعاشات التقاعدية. ويندرج أيضاا في هذه 

 )حصة المنظمة(. (GS)بعد الخدمة للمتقاعدين في الخدمات العامة الحزمة من حزم الميزانية التأمين الصحي في فترة ما 

حد سواء. تم استخدام التكاليف القياسية في كل فئة من فئات الوظائف )التخصصية والخدمات العامة( في المقر الرئيسي وفي المكاتب الميدانية على 
 (ICSC)دولية وتتوافق مستحقات الموظفين مع نظام الموظفين الذي وافق عليه المجلس والذي يقوم على المعدالت التي تحددها لجنة الخدمة المدنية ال

 للنظام المشترك لألمم المتحدة.

ضافة إلى الزيادات السنوية في المرتبات، هناك زيادات إلزامية في تكاليف الوظائف ناجمة عن مراجعة المرتبات نتيجة للتضخم وغيره من العوامل  وا 
 التي تحددها لجنة الخدمة المدنية الدولية التابعة لألمم المتحدة.

وحزمة الميزانية المتعلقة بفئة  (IP)ائم تبين بنود اإلنفاق الرئيسية في إطار حزمة الميزانية المتعلقة بالوظائف التخصصية الدولية وترد فيما يلي قو 
 (:GS)الخدمات العامة 

إجماليدمجتسوية أوضاعإعادة هيكلةإلغاءجديد

)ANB(الجويةالمالحة1101-13-5-1022إدارة

)ATB(الجويالنقل32101170-592إدارة

)R.O.s 1171-1-172المكاتب اإلقليمية )

)LEB( 1.313.8-1.3-15إدارة الشؤون القانونية
إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات 

)ADB(149.51-7-15-2.1147.5

)OSG( 51.11.51.552.6مكتب األمين العام

1.67137.2555.8-16.3-548.65المجموع:

نقل الوظائف بحسب الهيكل التنظيمي 

 للفترة 

المعتمدة

معتمدة

2020-2022
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 *بسعر الصرف في األمم المتحدة وتشمل النفقات الممولة من ترحيل االعتمادات غير المستغلة من السنة السابقة

المجموع201720182019202020212022

الرواتب واألجور وغيرها من بنود الدفع

الرواتب واألجور

   95,307   33,173   31,628   30,506      31,802    30,315         28,715الفئة التخصصية

   41,319   14,188   13,846   13,284      13,317    13,004         12,332 فئة الخدمات العامة

   36,495   12,697   12,112   11,687      11,373    10,844         10,244تسويات مقر العمل - الفئة التخصصية

         864         295         288         282           303          296               256العالوة اللغوية - فئة الخدمات العامة

         629         216         211         201           198          193               159العمل اإلضافي - فئة الخدمات العامة

174,613   60,569   58,084   55,960      56,994    54,652         51,706المجموع، الرواتب واألجور وغيرها من بنود الدفع  

تكاليف الموظفين المشتركة

     8,795     3,001     3,126     2,667        2,652       2,750           3,718تكاليف التوظيف والنقل وإنهاء الخدمة

المساهمات في صندوق المعاشات التقاعدية للموظفين 

   26,419     9,185     8,769     8,466        8,156       7,767           8,993الفئة التخصصية

     6,718     2,300     2,241     2,176        2,115       2,060           2,517فئة الخدمات العامة

     8,150     2,934     2,730     2,486بدل الزوج/الزوجة - الوظائف التخصصية الدولية

بدل اإلعالة

     2,736         947         909         880           915          886           2,570الفئة التخصصية

     1,911         652         637         623           661          645               376فئة الخدمات العامة

     6,404     2,215     2,128     2,060        1,883       1,825           2,701منحة التعليم والسفر المرتبط بها

التأمين الطبي

   11,496     3,932     3,775     3,789        3,597       3,464           3,443الفئة التخصصية

     5,570     1,911     1,865     1,794        1,832       1,791           1,744فئة الخدمات العامة

     2,448         812         900         736           783          654               636السفر في إجازة زيارة الوطن - الفئة التخصصية

         665         227         222         216           227          222               135التنقل/المشقة - الفئة التخصصية

         831         288         276         267           259          250               218إعانة اإليجار - الفئة التخصصية

   82,142   28,404   27,578   26,161      23,080    22,314         27,051المجموع، تكاليف الموظفين المشتركة

256,756   88,973   85,662   82,121      80,074    76,967         78,757المجموع، تكاليف الموظفين  

بسعر الصرف داخل األمم المتحدة؛ يشمل ذلك النفقات الممولة بواسطة المخصصات غير المستغلة والمُرّحلة من العام السابق *

الميزانيات

تكاليف الموظفين

(بآالف الدوالرات الكندية)(بآالف الدوالرات الكندية)
Description

الميزانية اإلنفاق
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 موارد غير الوظائف

دوالر كندي والتي تبلغ مدة استعمالها أكثر من سنة واحدة.  5000شراء اللوازم التي تزيد قيمتها عن  النفقات الرأسمالية: (ج 
شتريات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات مثل الخواديم، واالعتمادات الخاصة بشراء المعدات مويشمل ذلك اعتمادات ال

ج في تكنولوجيا المعلومات مثل أجهزة االستنساخ واألجهزة السمعية البصرية، واللوازم المكتبية ر المكتبية التي ال تند
ت إلى استبدال المعدات المتقادمة والتي أصبحت غير والتجهيزات والسيارات. ويهدف معظم االعتمادات المتعلقة بالمشتريا

 :2022-2020صالحة لالستعمال. ومن المزمع شراء العناصر الرأسمالية التالية في الفترة 

 

 

تكاليف تدريب الموظفين ورعايتهم وضمان أمنهم وغير ذلك من التكاليف المتعلقة  التكاليف التقديرية المتعلقة بالموظفين: (د 
 الموارد البشرية. -(ADB)بالموظفين. وتجمع تقديرات الميزانية على نحو مركزي في إطار إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات 

 
 

202020212022

EURNAT 103مد كابالت جديدة، نقل الخوادم ومعدات تكنولوجيا المعلوماتأوروبا وشمال األطلنطي

16طابعة تتصل بالشبكات

102شراء وحدات جديدة للتدفئة/تكييف الهواء

)MID( 41مركباتإقليم الشرق األوسط

19نظام للمؤتمرات

11خادم

(NACC)  21ماكينات تصويرأمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي

41مركبات

62معدات للترجمة الفورية

31أجهزة سمعية وبصرية

)SAM( إقليم أمريكا الجنوبية)36تركيب نظام مقاومة الحرائق )رشاشات

21ماكينة تصوير

26تركيبات أسقف

)WACAF( إقليم أفريقيا الغربية والوسطى)49أثاث )تغيير العنوان

)CSG( 212121معدات مؤتمراتقسم خدمات المؤتمرات، واألمن والخدمات العامة

111212معدات سمعية وبصرية للمؤتمرات

)ICT( 528541557ترقية معداتتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

989609703المجموع:

2,300المجموعلفترةاألعوامالثالثة

بآالف الدوالرات الكندية
وصف المعدات الرأسماليةالمكتب

اإلنفاق*

المجموع201720182019202020212022

التكاليف التقديرية المتعلقة بالموظفين

B508A169         58         56         55             46           84                174التأمين على الموظفين       

B508B1,840       629       613       598           670         641                908التدريب العام   

B508D694       237       231       226           307           79                115رعاية الموظفين       

B508Eة بين الجنسين        282         96         94         92             80              -2                  70أنشطة المساوا

B508F305       102       100       103            -         121                114أمن الموظفين       

B508G147         50         49         48             42           75                195تكاليف أخرى متفرقة متعلقة بالموظفين       

   3,437   1,172   1,144   1,121       1,145         998             1,576المجموع، التكاليف التقديرية المتعلقة بالموظفين

بسعر الصرف داخل األمم المتحدة؛ يشمل ذلك النفقات الممولة بواسطة المخصصات غير المستغلة والمُرّحلة من العام السابق *

التكاليف التقديرية المتعلقة بالموظفين

يات الميزان

(بآالف الدوالرات الكندية)
الوصف

الميزانية المعتمدة

(بآالف الدوالرات الكندية)
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الموارد الالزمة لتنفيذ المشاريع الخاصة لغرض تقديم المشورة إلى الدول بشأن تنفيذ أجزاء  :(SIP)مشاريع التنفيذ الخاصة  (ه 
من الخطط اإلقليمية، لها تأثير كبير على السالمة والكفاءة. وتقدم خطط المشاريع إلى المجلس للموافقة عليها قبل البدء 

مكاتب اإلقليمية، فإن الجهة التي تديرها هي إدارة المالحة في تنفيذ المشروع. وعلى الرغم من أن هذه المشاريع تنفذ في ال
 الجوية. 

(؛ وأجور SSAاألجور التي تدفع للذين أبرموا اتفاقات خدمات خاصة ) االستعانة باالستشاريين وبالمصادر الخارجية: (و 
 قدية الخارجية.من الخدمات التعا االستعانة بمصادر خارجية متعلقة باللغات وتكنولوجيا المعلومات؛ وغير ذلك

 وتشمل عدة أمور منها ما يلي: النفقات التشغيلية: (ز 

تهدف االعتمادات المندرجة في هذا البند إلى اقتناء وصيانة ما يرتبط  برمجيات ومعدات تكنولوجيا المعلومات: (1)
معدات وبرمجيات تخص الحواسيب  وتوفيرالمكاتب  والتحول إلى االستخدام اآللي فيبتكنولوجيا المعلومات 

المكتبية، والبنى األساسية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات وتطبيقات النظم الرئيسية التي ال تطابق وصف العنصر 
الرأسمالي. ويهدف توفير المعدات بصورة رئيسية إلى استبدال المعدات المتقادمة. ويشمل توفير البرمجيات 

 صيانة، والتحديثات وعمليات االستبدال واقتناء البرمجيات األكثر حداثة.التراخيص السنوية وأجور ال

تكاليف الصيانة واألمن المتعلقة بمباني المقر الرئيسي في يشمل هذا البند  استئجار المباني وصيانتها وأمنها: (2)
التكميلي  وطبقاا لالتفاق تكاليف االستئجار والصيانة واألمن المتعلقة بمباني المكاتب اإلقليمية السبعة.مونترـيال و 

تسدد ، يتعين على اإليكاو أن 2016الذي يدخل حيز النفاذ اعتباراا من أول ديسمبر عام  مع الحكومة المضيفة
في المائة من قيمة التكاليف التشغيلية لمباني المقر الرئيسي. وتتحمل حكومة كندا، على  20إلى حكومة كندا 
. وتعتمد تكاليف التشغيل وجميع ضرائب الملكيةمن  ٪80اإليجار و في المائة من قيمة 100أساس سنوي، 

حكومة كندا. وتستند الميزانية إلى المعلومات الواردة من هذه تتكبدها لتكاليف التشغيلية على النفقات الحقيقية التي ا
 سيا والمحيط الهادئ، والمكتب اإلقليمي الفرعي آل(APAC)الحكومة. أما مباني مكاتب إقليم آسيا والمحيط الهادئ 

(APAC-RSOP،)  قليم الشرق األوسط قليم أفريقيا الغربية والوسطى  (MID)وا  وجزء من مباني إقليم  (WACAF)وا 
ستقدمها الحكومات المضيفة في كل إقليم من هذه األقاليم مجاناا، أي  (EUR/NAT)أوروبا وشمال األطلنطي 

ومصر والسنغال وفرنسا على التوالي. وأما تكاليف استئجار وصيانة مكتب إقليم أمريكا والصين حكومات تايالند 
ستتحمل جزءاا منها حكومة  (SAM) ومكتب إقليم أمريكا الجنوبية (NACC)الشمالية وأمريكا الوسطى والكاريبي 
 المكسيك وحكومة بيرو على التوالي.

خدمات و ، المحمولةويشمل ذلك االعتمادات الخاصة بخدمات الهواتف الثابتة والهواتف  االتصاالت:أدوات  توزيع (3)
 البيانات. واالتصاالت الهاتفية بالخارج عن طريقخدمات الفاكس رسوم ، و العمل عن بعد

كتبية، ويشمل ذلك توفير اللوازم الخاصة باالستنساخ والقرطاسية واللوازم الم اللوازم والخدمات الخاصة بالمكاتب: (4)
 وكذلك الطباعة الداخلية في المكاتب اإلقليمية.

تشارك اإليكاو في بعض الخدمات وتستفيد منها في الوقت  المساهمات في الخدمات المشتركة لألمم المتحدة: (5)
اليف هذه كنفسه، وهي خدمات تقدمها منظومة األمم المتحدة بصورة مشتركة. وتقوم المنظمات المشاركة بتقاسم ت

 على أساس صيغة متفق عليها لتقاسم التكاليف.الخدمات 

المكاتب و  ويشمل ذلك الموارد التي تحتاج إليها اإلدارات :(ARGF) الفرعي لتحقيق اإليراداتخدمات الصندوق  (6)
 .(RGA)لتوفير خدمات الطباعة والتوزيع استناداا إلى أنشطة تحقيق اإليرادات 
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الموارد الالزمة لالجتماعات الداخلية التي يمكن أن تشمل المرتبات والبدالت المتعلقة بالموظفين المؤقتين  االجتماعات: (ح 
بمن فيهم المترجمون الفوريون؛ وتكاليف سفر موظفي األمانة؛ وساعات العمل اإلضافي؛ واستئجار قاعات المؤتمرات 

 والضيافة؛ وغير ذلك من النفقات المتفرقة. والمعدات السمعية البصرية؛ ولوازم المكاتب واالستنساخ؛

 نفقات السفر وبدالت اإلقامة اليومية في األسفار الرسمية. ويشمل ذلك ما يلي: :رسمية السفر في مهمات (ط 

سداء المشورة والمساعدة،  (1) البعثات إلى الدول المتعاقدة فيما يتعلق بتنفيذ برنامج العمل، ويشمل ذلك المشاورات، وا 
 يق مع عمليات التدقيق الرقابية؛والعمل بالتنس

البعثات لحضور االجتماعات الحكومية أو غير الحكومية المتعلقة بموضوعات الطيران من أجل تقديم وجهة نظر  (2)
 اإليكاو أو البقاء على اتصال بما يجري من تطورات فنية؛

المتحدة والوكاالت المتخصصة وغيرها التي تعقدها األمم الالزمة ماعات تالبعثات الهادفة إلى تمثيل اإليكاو في االج (3)
 من المنظمات الدولية؛

 توفير االعتمادات الالزمة لنفقات الضيافة. الضيافة: (ي 
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ليست للبيع
طبعت في اإليكاو
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