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 المنظمةرسالة المجلس بشأن ميزانية 
  ٢٠٢٥1-٢٠٢٤-٢٠٢٣للسنوات 

من النظام المالي، يسر المجلس أن يقدم  6-4 الحادية والستين من اتفاقية الطيران المدني الدولي والمادة  امتثااًل للمادة -1
 .2025-2024-2023إلى الجمعية العمومية الميزانية التقديرية للفترة الثالثية 

 ة.ديلميزانية العااط المجلس الضوء على مجاالت التركيز التالية في إعداد يسلّ و  -2
: يتركز تمويل األعمال األساسية للمنظمة على القواعد والتوصيات الدولية وأنشطة المراقبة ترتيب األولويات 2-1

مة، وسعة وكفاءة المالحة الجوية، ودعم التنفيذ. وال يزال تمويل أعمال المنظمة فيما يخص األهداف االستراتيجية الخمسة )السال
واألمن والتسهيالت، والتنمية االقتصادية للنقل الجوي، وحماية البيئة( يشكل األولوية. وباإلضافة إلى األنشطة األساسية للمنظمة، 

-2024-2023أضيف إلى خطة األعمال والميزانية كّل من االبتكار والتحّول التنظيمي باعتباره من أولويات الفترة الثالثية 
2025 . 

: يشير مجال التركيز هذا إلى ضرورة قيام المنظمة بالبحث المستمر عن زيادة الكفاءة رؤية واحدة لإليكاو 2-2
والوفورات في التكاليف عن طريق ترشيد األنشطة في المقر، ومواصلة تحسين أوجه التآزر بين المقر والمكاتب اإلقليمية، وبين 

 المكاتب اإلقليمية نفسها.
: ال يمكن للميزانية العادية لإليكاو أن تمّول بالكامل خطة أعمال المنظمة. فقد ازدادت الطلبات بئة المواردتع 2-3

على أعمال المنظمة نتيجة للطبيعة الدائمة التطور للطيران المدني الدولي، وهي تتنافس على الموارد المحدودة. ولتلبية احتياجات 
تكّثف جهودها الرامية إلى تعبئة موارد بديلة من قبيل المساهمات الطوعية وإعارة الموظفين الدول األعضاء، يجب على اإليكاو أن 

-2023وغير ذلك من مصادر اإليرادات من أجل تغطية األنشطة غير الممولة وغير الممّولة جزئيًا في خطة األعمال للسنوات 
 حويلي تنفيذًا كاماًل.، بما في ذلك التمويل اإلضافي الالزم لتنفيذ الهدف الت2024-2025

. وتشمل 2025-2024-2023: الهدف التحويلي هو عنصر هام في خطة األعمال للسنوات الهدف التحويلي 2-4
النواتج التحويلية المختارة تكاليف جديدة ال غنى عنها وال يمكن السيطرة عليها، وال سيما النفقات الخاصة المتعلقة بتنفيذ إطار 

طريق أمن المعلومات. وقد أدى إدخال مبادرات الهدف التحويلي ذات األولوية إلى تخصيص زيادة األخالقيات الجديد وخريطة 
-2023مليون دوالر كندي، توّزع على الفترة الثالثية  15لمرة واحدة على اشتراكات الدول األعضاء في الميزانية العادية بلغت 

ال ُيضاف إلى قيمة االشتراكات  اً شتراكات الدول األعضاء مبلغوينبغي أن تعتبر هذه الزيادة لمرة واحدة في ا. 2024-2025
. وقد 2028-2027-2026خط األساس الذي سيستخدم إلعداد تقديرات ميزانية الفترة الثالثية ولن يشكل جزءًا من  األصلية

 ُأدرج نص بهذا المعنى في قرار الجمعية العمومية.

ذلك التمويل التكميلي للهدف التحويلي إضافة إلى الموارد من خارج  وفي حين أنه ينبغي للميزانية العادية، بما في -3
 ، ال يزال هناك بعض المخاطر والتحديات من بينها ما يلي:2025-2024-2023الميزانية، أن تفي بمتطلبات الفترة الثالثية 

به الذي سببته  والوضع العالمي الذي ال يمكن التكهن 2022إن االرتفاع الكبير في معدالت التضخم في عام  3-1
جائحة فيروس كورونا، شكال مخاطر جديدة على المنظمة من خالل زيادة عدم التيقن فيما يتعلق بالقدرة على تمويل وتنفيذ جميع 

                                                                 
كي تعتمدها الجمعية العمومية لإليكاو  5202-2023ُأرفقت هذه الرسالة بورقة العمل المقدمة للجمعية العمومية والتي أوردت مشروع الميزانية للفترة  1

 (.A41-WP/35أثناء دورتها الحادية واألربعين )
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األنشطة المقررة بشكل كامل. ويتعين على المنظمة أن تراقب هذه العوامل باستمرار. ويجب على األمانة العامة أن تقّدم تقريرًا 
 لس إذا كان النعكاساتها تأثير كبير على قدرة المنظمة على تنفيذ األنشطة.إلى المج

ال تزال اشتراكات الدول األعضاء، باإلضافة إلى مصادر التمويل األخرى مثل مساهمة الصندوق الفرعي  3-2
تترك فجوة في التمويل ناجمة لتحقيق اإليرادات والمبالغ المستردة من تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية واإليرادات المتنوعة، 

عن التعديل الكبير في االفتراض المتعلق بالتضخم في الفترة الثالثية التالية والتمويل الالزم للهدف التحويلي الذي ال يغطى 
اطي بالكامل من الزيادة اإلضافية لمرة واحدة في اشتراكات الدول األعضاء. ويؤمل سّد هذه الفجوة في التمويل من خالل االحتي

التي ينبغي إقرارها في ، كما هو مبين في اإلجراءات 2022-2021-2020التشغيلي الذي أنشأه المجلس أثناء الفترة الثالثية 
 ورقة عمل الجمعية العمومية.

تحددت "مساهمة الصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات" في الميزانية العادية عند المستويات المعمول بها في الفترة  3-3
. ويعتمد أي فائض في هذا الصندوق على النتائج التشغيلية ألنشطة المنظمة في تحقيق 2022-2021-2020 الثالثية

اإليرادات، التي ال يمكن التنبؤ بها على نحو أكيد. وبالتالي، فإن المساهمة المتوقعة للصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات في 
 المنظمة في أنشطة تحقيق اإليرادات. الميزانية العادية تعتمد بشكل كبير على نجاح أداء

، تظل التزامات المنظمة للتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة 2022-2021-2020وبشكل مماثل للفترة الثالثية  3-4
غالبًا بدون تمويل. وتعتبر مسألة االلتزامات تجاه التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة مشكلة مشتركة على مستوى منظومة األمم 

وحسب الوضع السائد في تاريخ ولكنها ال تزال تشكل خطرًا محتماًل على المنظمة بالنظر إلى تزايد هذه االلتزامات.  المتحدة،
 مليون دوالر أمريكي. 160.7، بلغ مجموع االلتزامات 31/12/2021

بوقت كبير،  2028-2027-2026وخلص المجلس إلى أنه خالل الفترة الثالثية القادمة، وقبل إعداد ميزانية السنوات  -4
سوف يتعين على المجلس أن ينظر في الخيارات المتعلقة بضمان استدامة المنظمة واستمراريتها على المدى البعيد، ولتحقيق هذه 

 الغاية، ستؤمن له األمانة العامة الدعم لالضطالع بمهامه.
 .عمومية للنظر فيها وإقرارهاإلى الجمعية ال 2025-2024-2023ويقدم المجلس مشروع الميزانية هذا للسنوات  -5
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 الحادية واألربعين لجمعية العموميةاقرار  
 :٤1/٢8القرار 

 ٢٠٢٥-٢٠٢٤-٢٠٢٣ميزانيات السنوات 
 ما يلي: تالحظ، 2025-2024-2023ميزانية السنوات فيما يخص إن الجمعية العمومية،  -( أ)
تقببديرات و  للميزانيببة العبباديببة تقببديراتالمن االتفبباقيببة، قببّدم المجلس ونظرت الجمعيببة العموميببة في  61بموجببب المببادة  -1 

من السنوات  سنة لبرنامج التعاون الفني لكل (AOSC)تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية صندوق الخاصة ب ةاإلرشاديالميزانية 
 ؛2025-2024-2023المالية 

 الجمعية العمومية ميزانيات المنظمة. تقرّ من االتفاقية،  61و)ه(  49وبموجب المادتين  -2 
 :بالميزانية العاديةإن الجمعية العمومية، فيما يتعلق  -( ب)

 بأهمّية الهدف التحويلي الجديد ومبادراته؛ تقرو 
دوالر كندي لصبببببالح مبادرات الهدف التحويلي  14 977 000أن التمويل الوارد من اشبببببتراكات الدول بقيمة  وتّوضححح 

إنما يشببببّكل مسبببباهمًة اسببببتثنائيًة لمرة واحدة ويجب  2025-2024-2023المحددة العالية األولوية في الفترة الثالثية 
ن يشكِّل جزءًا من خط األساس المستخدم إلعداد تقديرات أن ُتعتَبر مبلغًا ال ُيضاف إلى قيمة االشتراكات األصلية ول

 2028-2027-2026الميزانّية للفترة الثالثية 
 ما يلي: تقرر 

 2023المبالغ المبّينة في الجدول التالي، بالدوالر الكندي، للسنوات المالية القرار بإنفاق صرَّح بموجب هذا يُ  -1
 وبما يخضع ألحكام هذا القرار:وفقا ألحكام النظام المالي،  2025و 2024و

 
 
 

المجموع202320242025

ي  اتيج  الهدف االستر

    101,884,000      34,881,000      34,178,000      32,825,000السالمة

      66,331,000      22,630,000      22,241,000      21,460,000سعة وكفاءة المالحة الجوية

      46,461,000      16,064,000      15,491,000      14,906,000األمن والتسهيالت

      15,321,000         5,256,000         5,113,000         4,952,000التنمية االقتصادية للنقل الجوي

      21,211,000         7,351,000         6,983,000         6,877,000حماية البيئة

      18,009,000         5,326,000         4,642,000         8,041,000الهدف التحويلي

اتيجية       44,522,000      16,215,000      14,398,000      13,909,000دعم األهداف االستر

      43,821,000      15,101,000      14,658,000      14,062,000التنظيم واإلدارة

حة     357,560,000    122,824,000    117,704,000    117,032,000إجمالي االعتمادات المقتر

    355,754,000    122,225,000    117,116,000    116,413,000التشغيلية

         1,806,000            599,000            588,000            619,000الرأسمالية

ة 2025-2024-2023  انية الفتر ز  مت 

)ألف دوالر كندي(
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 وفقا ألحكام النظام المالي: على النحو المبّين في الجدول التالي،المصرح بها ل مجموع االعتمادات ُيموَّ  -2

 

 تكاليف الخدمات االدارية والتشححليليةالخاصببببة بصببببندوق ة اإلرشبببباديتقديرات الميزانية بإن الجمعية العمومية، فيما يتعلق  -ج( )
 :التعاون الفني لبرنامج

ل  إذ تدرك  تنفيذ  منرسببببببببببوم المن في المقام األول أن تكاليف الخدمات االدارية والتشببببببببببغيلية لبرنامج التعاون الفني تموَّ
 مصادر؛غيرها من الالحكومات و مثل  من مصادر تمويل خارجيةباستخدام أموال ها لتنفيذ يكاولى اإلإمشاريع موكلة 

تدرك  الحكومببات المببانحببة والبلببدان  تبببتأن لى إأن برنببامج التعبباون الفني ال يمكن تحببديببده بببدرجببة عبباليببة من الببدقببة  وإ
 ؛وحجم المبالغ التي تتوفر في أي سنة بعينهاالمشاريع مختلف  فيالمتلقية 

التشغيلية لبرنامج التعاون دارية و نوية الصافية لتكاليف الخدمات اإلالذكر أن األرقام الس سابقةفي ضوء الحالة ال وتدرك 
 :للميزانية ةإرشاديتقديرات سوى تمثل ال  2025و 2024و 2032 نة أدناه بالدوالر الكندي للسنوات الفني المبيّ 

 ٢٠٢٥ ٢٠٢٤ ٢٠٢٣ 
 9 780 000 9 570 000 9 300 000 النفقات التقديرية 

 الطيران المدني؛ وكفاءة واستدامةللنهوض بسالمة وأمن أداة هامة هو أن التعاون الفني  تدركو  
 ؛إدارية بشكل مستمر تخاذ تدابيرالتعاون الفني في المنظمة وضرورة برنامج ا هاواجهيالظروف التي  تدركو  
محددة مالية  سنة أيدارية والتشغيلية في تكاليف الخدمات اإلإحدى العمليات الممولة من انتهت  ةأنه في حال تدركو  

 النداء كون يوس ،من الفائض المتراكم في صندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية الً تغطية هذا العجز أوّ بعجز مالي، ينبغي 
 األخير. حلّ البمثابة  ةميزانية العاديالمن  التمويلللحصول على 

 تكون أيدارية والتشغيلية لبرنامج التعاون الفني على أن لميزانية تكاليف الخدمات اإل ةرشاديالتقديرات اإل إقرارتقرر  
 فقاً ذلك و دارية والتشغيلية، و تكاليف الخدمات اإل ميزانيةيرات للميزانية في إطار تقد ةرشاديتعديالت الحقة على التقديرات اإل

 .الماليالمادة التاسعة من النظام ألحكام 

المجموع202320242025

   318,151,000   109,665,000   104,566,000   103,920,000األنصبة المقررة عىل الدولأ(

تحويالت من فائض الصندوق الفرعيب(

 لتوليد اإليرادات
8,082,000        8,082,000        8,081,000        24,245,000      

        7,092,000        2,364,000        2,364,000        2,364,000االحتياطي التشغيىليج(

د(
دة من صندوق تكاليف المبالغ المستر

 الخدمات اإلدارية والتشغيلية
1,829,000        1,856,000        1,877,000        5,562,000        

        2,340,000           780,000           780,000          780,000إيرادات متنوعةه(

           170,000              57,000              56,000             57,000خطة الحوافزو(

   357,560,000   122,824,000   117,704,000   117,032,000المجموع:

ة 2023-2024-2025 )ألف دوالر كندي( مصادر التمويل للفتر
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 المقدمة
 

 المعلومات األساسية

أيضا الميزانية العادية(  ُتسّمى) 2025-2024-2023للسنوات  على تحقيق النتائجتشمل ميزانية المنظمة القائمة  -1
للفترة الثالثية  ند في ذلك إلى خطة أعمال اإليكاوتوتس عدد من استراتيجيات الدعم،و  خمسة أهداف استراتيجية وهدف تحويلي واحد

 ذاتها.
إلى جانب الموارد المالية والبشرية الالزمة القائمة  صعوباتواألولويات وال نواتجتقدم وثيقة ميزانية المنظمة وصفا للو  -2

صندوق تكاليف الخدمات  بشأنوثيقة ميزانية إرشادية ال. كما تتضمن استراتيجيات الدعملتحقيق األهداف االستراتيجية والتحويلية و 
، ووصفا عن الصندوق الفرعي 2025و 2024و 2023إلدارة والتشغيلية )التابع لبرنامج التعاون الفني لكل من السنوات الثالث ا

( المسؤول عن أنشطة تحقيق اإليرادات في المنظمة. وتكمل المرفقات وثيقة الميزانية وتقدم تفاصيل ARGF) لتحقيق اإليرادات
 ومعلومات مالية أيضا.إضافية عن الهيكل التنظيمي 

 موجز القرارات انظر، 2017عملية إعداد وثيقة الميزانية واستعراضها المنهجية الُمعتمدة من المجلس ) اتبعتو  -3
C-DEC 210/1.) 

 ترتيب األولوياتو اإلطار االستراتيجي 

يلية لفترة ثالث سنوات وخطة تشغ عاما إطارا استراتيجيا 2025-2024-2023خطة أعمال اإليكاو للفترة الثالثية  تحدد -4
 اإلطار االستراتيجي لإليكاو برؤيته ومهمته واألهداف االستراتيجية التي صدق عليها المجلس: ويتحددرصد األداء. ل اوإطار 

 اإلطار االستراتيجي لإليكاو - 1الشكل 
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( واستراتيجيات TO) حديثاً  واحد تقرر( وهدف تحويلي SOتتضمن خطة أعمال اإليكاو خمسة أهداف استراتيجية )و  -5
تبقى ميزانية المنظمة مصدر و وأنشطة بصرف النظر عن مصدر التمويل.  ينبغي تحقيقها نواتج( وما يرتبط بها من SSدعم )ال

 مجاالت ذات األولية.لل وُتخصصالتمويل الرئيسي لخطة األعمال 
على نطاق المنظمة لألنشطة  مراجعة عامة قبل وضع اللمسات النهائية على خطة أعمال اإليكاو، أجرت األمانة العامةو  -6

( حددت اإلدارة العليا األولويات أوالً )ُأجري هذا الترتيب على مرحلتين: و إلى معايير ُمتفق عليها،  باالستنادألولويات ابهدف ترتيب 
مدى األولويات بناء على ه التحقق من هذأجرت اإلدارة التنفيذية العليا تحليال مؤسسيا من أجل ( ثانياً و)المجاالت،  مختلففي 

ترتيب األولويات التي تضطلع  عمليةتم النظر في أنشطة الخطة التشغيلية في سياق و المخاطر واألهمية. مستويات االتساق و 
المؤتمر الرفيع المستوى بشأن جائحة فيروس كورونا  في توصيات مساري السالمة والتسهيالت( و ANCبها لجنة المالحة الجوية )

(HLCC )في الميزانية العادية التمويل المتوفر وحجم. 
المسائل الناشئة واألولويات واألنشطة  تشملوثيقة حية قابلة للتعديل، ويمكن تحديثها بحيث اإليكاو ُتعد خطة أعمال و  -7

لفترة الثالثية خالل ا تنفيذهايتعين لها  خطةأي أنشطة جديدة غير سيجري تقييم الجديدة التي قد تنشأ خالل الفترة الثالثية، و 
 إضافتها إلى الخطة التشغيلية. قبل 2023-2024-2025

 جائعلى تحقيق النتاإلدارة القائمة 

تنقسم و ( في التخطيط ووضع الميزانية والرصد واإلبالغ. RBMالنتائج ) تحقيق تتبع اإليكاو نهج اإلدارة القائمة على -8
والتي تنقسم والهدف التحويلي واستراتيجيات الدعم،  ةاالستراتيجية الخمسالنتائج إلى األهداف  تحقيقالميزانية القائمة على هذه 

التوفيق تحول التركيز من و . 2022-2021-2020برامج الفترة الثالثية ينبغي تحقيقها بدال من التي  نواتجال إلىأيضا بدورها 
 لتخصيص الموارد.محددة  نواتجتحقيق إلدارة القائمة على اوهو كثر مالءمة األنهج المالهيكل التنظيمي إلى و الميزانية  بين

مسبوقة، تتمحور خطة أعمال غير السعيا لدعم دولها األعضاء على النحو األمثل في سبيل التعافي من هذه األزمة و  -9
موحة واإلبالغ الط نواتجال تحقيقالتحول واالبتكار والكفاءة والفعالية في  حول اعتبارات 2025-2024-2023اإليكاو للسنوات 

المؤتمر الرفيع المستوى بشأن  نتائجعنها، وفي ذات الوقت، استخالص الدروس المستفادة من جائحة فيروس كورونا والبناء على 
 (.HLCC 2021جائحة فيروس كورونا )

واالحتياجات  صعوباتمن وثيقة الميزانية لمحة مالية عامة ومؤشرات األداء الرئيسية واألوليات وال ية"السرد"قسام األتقدم و  -10
 .لكل هدف من األهداف االستراتيجية والهدف التحويليبالنسبة  نواتجوالفرص الناشئة ووصفا لل

نيان التاليان لمحة عامة عن األهداف االستراتيجية الخمسة والهدف التحويلي واستراتيجيات الدعم ايتضمن الرسمان البيو  -11
 المتصلة بها. نواتجوال
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 عامة على األهداف االستراتيجية والهدف التحويلي واستراتيجيات الدعمنظرة  – ٢الشكل 
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 إطار اإليكاو العام للنتائج - ٣الشكل 

 
قد يحذف بعض نواتج األهداف االستراتيجية ، وبالتالي، التي تساهم بشكل مباشر في الميزانية العادية وتمولها نواتجحظة: يركز الرسم البياني على المال

 الممولة من موارد خارج الميزانية. يكاوعم المدرجة في خطة عمل اإلواستراتيجيات الد
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 ٢المعلومات المالية األساسية

 لمحة عامة عن الميزانية

 نظرة سريعة على الميزانية - ٤الشكل 

 

من حيث القيم االسمية، تظهر الميزانية للفترة الثالثية الخاصة باألهداف االستراتيجية واستراتيجيات الدعم زيادة تبلغ  -12
(. ولكن من حيث القيم الحقيقية، ٪5.2) 2022-2020الميزانية الُمعتمدة للفترة الثالثية بمليون دوالر كندي مقارنة  16.8

(، ٪6.2)دوالر كندي مليون  22.4تأثير االنخفاض البالغ  2025-2024-2023الميزانية العادية للفترة الثالثية  ستوعبفت
كانت التي  مليون دوالر كندي( 4.7واحدة من فائض الصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات )لمرة مساهمة ال استثناءالناجم عن 

ها أو التأثير عليها فيلتضخم فضال عن التكاليف الجديدة التي ال يمكن التحكم وتأثير ا 2022-2020متاحة في الفترة الثالثية 
 من خالل إجراءات تتخذها اإلدارة.

مليون دوالر 17.3وظيفة، إلى جانب انخفاض بلغ  26لب الصافي الخفض في الفعلي للميزانية االنخفاض ينعكس تأثير و  -13
االنخفاض  ويؤدي. 2022-2021-2020بالمقارنة مع الميزانية الُمعتمدة للسنوات المرتبطة بالموظفين غير تكاليف الكندي في 

في التي قد يلزم دفعها تعويضات للفي الميزانية  ة الزمةإضافي أموالالحاجة إلى إلى نشوء الحالية الثابتة الصافي في الوظائف 
عدم ملء الوظائف الشاغرة والموظفين  عن طريقائف الوظ عدد، والتي جرى تقليلها عن طريق خفض حالة إنهاء خدمة الموظفين

مليون دوالر  18بين الوظائف الحالية. باإلضافة إلى ذلك، تضم الميزانية مبلغ  أعمالهمأو االستقاالت أو نقل الذين يتقاعدون 
تنظيمية. ويرد أدناه تفصيل االستثمار في إجراء التحسينات ال من أجلالمتعلقة بالهدف التحويلي  نواتجال تمويلكندي الغرض منه 

 بحسب األهداف االستراتيجية والهدف التحويلي واستراتيجيات الدعم. 2025-2024-2023ميزانية الفترة الثالثية 

                                                                 
 .قد تتباين المبالغ بسبب تدوير األرقام في مختلف أجزاء هذه الوثيقة 2
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 موجز الميزانية بحسب األهداف/االستراتيجيات – 5الشكل 

 

 ٢٠٢٥-٢٠٢٤-٢٠٢٣تمويل الميزانية للسنوات 

تكاليف تكملها المبالغ المسددة من صندوق و الدول األعضاء  علىالمقررة االشتراكات تمول الميزانية بشكل رئيسي من  -14
 يحتياطي التشغيلاالو  وخطة الحوافز الصندوق الفرعي لتحقيق اإليراداتوالتحويل من فائض  الخدمات اإلدارية والتشغيلية

 .يتينالثالث نفترتيالأدناه مقارنة بين مصادر تمويل الميزانية العادية بين  1لجدول يقدم او واإليرادات المتنوعة. 

 مصادر التمويل - 2025-2024-2023الميزانية للفترة  – 1الجدول 

 

 

المجموع

2020-22

% من 

المجموع
202320242025

المجموع

2023-25

% من 

المجموع

%89.0       318,151  109,665  104,566  103,920%89.4      288,605األنصبة المقررة عىل الدول

تحويالت من فائض الصندوق الفرعي

 لتوليد اإليرادات
28,946         9.0%8,082       8,082       8,082       24,245          6.8%

%2.0            7,091       2,364       2,364       2,364%0.0               -االحتياطي التشغيىلي

دة من صندوق تكاليف المبالغ المستر

 الخدمات اإلدارية والتشغيلية
3,606           1.1%1,830       1,856       1,877       5,563            1.6%

%0.7            2,340          780          780          780%0.5           1,558إيرادات متنوعة

%0.0               170             57             57             57%0.0               -خطة الحوافز

%100       357,560  122,824  117,704  117,032%100      322,715المجموع

)ألف دوالر كندي(

مصادر التمويل

التقديراتالمعتمد



 المعلومات المالية
_____________________________________________________________________________________ 

11 

 الدولاالشتراكات التي تدفعها 

الصادرة  اإلرشاداتالدول األعضاء مصدر التمويل الرئيسي للميزانية العادية. وبحسب االشتراكات التي تدفعها تظل  -15
خط األساس، بوصفها  2022عام  اشتراكات( باستخدام ZNGعن المجلس، أُعدت الميزانية باتباع نهج النمو االسمي الصفري )

الدول األعضاء  اشتراكاتإلى جانب ذلك، تتضمن و مليون دوالر كندي.  303.2الدول األعضاء  اشتراكاتوالتي بلغت بموجبه 
يصبح بذلك و مليون دوالر كندي من أجل تمويل مبادرات الهدف التحويلي العالية األولوية،  15بلغ تة واحدة مساهمة إضافية لمر 

 مليون دوالر كندي. 318.2الدول األعضاء  اشتراكاتإجمالي 

 ويل من فائض الصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات التح

مليون  24.2ُيتوقع الحفاظ على التحويل من فائض الصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات إلى الميزانية العادية بمبلغ  -16
-2020خالل الفترة الثالثية الذي تم مليون دوالر كندي  4.7لفائض بمبلغ اتحويل لم يعد و دوالر كندي خالل الفترة الثالثية. 

للصندوق الفرعي لتحقيق بالنسبة . ونظرا الستمرار القيود المالية المتوقعة 2025-2024-2023متاحا في الفترة الثالثية  2022
تمويل الالتضخم، مما يعني عمليا انخفاض مع زيادة هذه المساهمة  تزداداإليرادات بسبب الحالة االقتصادية السائدة عالميا، لن 

 التضخم.الناجمة عن  الميزانية العادية ألّن المساهمة ال يمكنها مواكبة الزيادات

لفائض بأفضل لالسنوي صافي الهدف ال لبلوغتحقيق اإليرادات أنشطة  ن جديد التزامها بمواصلةالعامة متؤكد األمانة و  -17
المستوى  استمراربهدف ضمان  العامة من قبل األمانةتحقيق اإليرادات أنشطة دعم المجلس المستمر لتسيير ويكتسي ما تستطيع. 

 .نفس القدر من األهمية في الميزانية العاديةالصندوق الفرعي هذا المقترح لمساهمة 

، أهداف الفائض الصافي لزيادة المساهمة في الميزانية العادية على النحو المبين لبلوغ ممكن بينما سُيبذل كل جهدو  -18
 وإن تعذر علىالتزامات المنظمة تجاه الدول األعضاء. هناك حاجة لمزيد من الضمانات للحفاظ على برنامج العمل والوفاء ب

ض، توليد فائض صاٍف كاٍف لتحويل المبلغ المطلوب إلى الميزانية العاديةتحقيق اإليرادات أنشطة  هذا النقص من خالل  فسُيعوَّ
 .فسيتعين على الدول األعضاء سد هذا النقص، وإذا كان ال يزال غير كافٍ ، صندوق رأس المال العامل

 االحتياطي التشغيلي

األموال  وضع قدر مناحتياطي تشغيلي ليكون بمثابة اآللية المتاحة من أجل  توفير، أقر المجلس 223خالل الدورة  -19
اتضح أن ثمة (. وخالل عملية وضع الميزانية، 2021، يونيو C-DEC 223/11نفاقها في السنوات المقبلة )موجز القرارات جانبًا إل

في  النقص مبادرات الهدف التحويلي. وسعيا لسد هذ وإضافة المتوقع في التمويل، نتج باألساس عن التضخم المتزايد نقصاً 
إلى  2022و 2021و 2020سنوات المستخدمة في غير المليون دوالر كندي من االعتمادات  7.1تحويل مبلغ  ُيقترحالتمويل، 

 .2025-2024-2023لفترة الثالثية لإضافي )وجديد( للميزانية العادية كمصدر تمويل  ُيستخدماالحتياطي التشغيلي، كي 

 استرداد المبالغ من صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية

مليون دوالر  1.2السنوي البالغ  السداديستند استرداد المبالغ من صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية إلى مبلغ  -20
(، وذلك مقابل الخدمات اإلدارية التي ُتقدم إلدارة 2013نوفمبر ، C-DEC 200/2) 200س خالل الدورة كندي الذي أقره المجل

مليون  3.6ثابتا على  2025-2024-2023أي تضخم. ويظل المبلغ الخاص بالفترة الثالثية  مراعاة( دون TCBالتعاون الفني )
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ينظر في مسألة لن ( على أنه 2019، مارس C-DEC 216/8)موجز القرارات  216المجلس خالل الدورة  واتفقدوالر كندي. 
 صفري.الحقيقي النمو العلى  ةقائم المقترحة الميزانية العادية تإذا كان إالالسنوي  السدادمبلغ على التكلفة  زيادةتطبيق عامل 

( في شهر ديسمبر ADBالخدمات )الشؤون اإلدارية و إلى إدارة  ( من إدارة التعاون الفنيPROالمشتريات ) قسمقل نُ و  -21
-2023سنوات عادية للميزانية الالالمشتريات في  قسمكافة تكاليف  ُأدرجت(، وعليه، C-DEC 222/8موجز القرارات  انظر) 2021
من صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية إضافي مليون دوالر كندي  2ذلك، يتوقع استرداد مبلغ ناًء على وب .2024-2025

مقابل الخدمات  المبلغ المستردضافة إلى باإلاستنادا إلى تقدير الجهود وحجم الخدمات،  المشترياتخدمات  مقابلوالتشغيلية 
 .3مليون للفترة الثالثية 5.6من الصندوق  ةالمسترد ةجمالياإل األموال بلغوبذلك تاإلدارية، 

 الحوافز ةخطمتنوعة و اليرادات اإل

شمل إيرادات الفوائد المتوقعة من استثمار األموال في وت اتمن دخل االستثمار  معظمهاتتكون اإليرادات المتنوعة في  -22
دراج الفوائد إيجب أن يقتصر ، في إعداد الميزانيةأنه " على 23-26قرار الجمعية العمومية  وينصصندوق رأس المال العامل. 

على ايرادات الفوائد التي ينتظر أن تتحقق من استثمار األموال غير المستخدمة من صندوق رأس المال العامل. وينبغي عدم 
دراج أي دخل من الفوائد األخرى التي يعتمد تحقيقها على توقيت سداد االشتراكات من جانب الدول المتعاقدة، ذلك ألن توقيت إ

الرسوم ، السابقة يةفترات الثالثال مثل، تشمل اإليرادات المتنوعة األخرى و  "رج عن نطاق سيطرة المنظمة.دفع االشتراكات يخ
أرباح بيع و أرباح بيع الممتلكات واآلالت والمعدات المستعملة واألصول غير الملموسة و اإلدارية من صناديق التمويل المشترك 

مليون دوالر  1.6بنحو  2025-2024-2023للفترة  ةالمتنوعاإليرادات وُتقّدر األخرى.  والعائدات النثريةالورق المعاد تدويره 
 .2022-2021-2020الحال في الفترة الثالثية  كان عليهكما ، كندي

مليون دوالر كندي  0.7باإلضافة إلى اإليرادات المتنوعة من االستثمارات والرسوم، سوف تشهد الفترة الثالثية المقبلة  -23
 اللجنة األوروبية للطيران المدنيبعد فصل ف(. ECAC) اللجنة األوروبية للطيران المدني اإليجار منإضافي من إيرادات كمبلغ 

( تم توقيع عقد إيجار بينهما، بحيث تؤّمن اإليكاو المساحة المطلوبة من حيز C-DEC 221/8موجز القرارات  انظر)عن اإليكاو 
ويستند المبلغ إلى  .في المكتب اإلقليمي ألوروبا وشمال األطلنطي األوروبية للطيران المدني للجنةالمكاتب وقاعات االجتماعات 

. وبذلك يصل المبلغ اإلجمالي لإليرادات المتنوعة 2025اتفاق اإليجار القائم، مع افتراض أن تستمر هذه الترتيبات حتى عام 
 مليون دوالر كندي في الفترة الثالثية. 2.3إلى 

الحوافز(، والُمستحدث من أجل  خطةمليون في إطار الحوافز الخاصة بحساب المتأخرات القديمة ) 0.2بلغ م وسُيحّول -24
 ليكون أحد مصادر التمويل. 2025-2024-2023تمويل أي مشاريع جديدة أو غير ُمتوقعة، إلى الميزانية العادية للفترة الثالثية 

                                                                 
ى القسم من المعلومات عن ترتيبات أخرى للتمويل المتبادل بين صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية والميزانية العادية، يرجى الرجوع إللمزيد   3

 السردي والمالحق المتعلقة باألموال من خارج الميزانية.
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 االفتراضات

 التضخم

تخفيف ال ونظرا لضرورةالعالمية التي ال يمكن التنبؤ بها.  واألوضاعالتضخم  معدلتقلب بلقد تأثر وضع الميزانية بشدة  -25
 2023لعام  ٪4.1مقياس متدرج للتضخم للسنوات الثالث: إلى الميزانية  استندتفي ظل التعديالت المحتملة، حدة التأثير من 

 .2025لعام  ٪2.5و 2024لعام  ٪3.0و

 الصرفعمالت الميزانية ومعدالت سعر 

كافة األرقام التي تظهر في وثيقة الميزانية، ويتم  وُتعرض( العملة التي تعتمدها اإليكاو، CADُيعد الدوالر الكندي ) -26
دوالر  وهوالميزانية ب خاصبالدوالر الكندي باستخدام سعر صرف العادية الميزانية وأُعدت  .اإلبالغ عنها الحقا، بالدوالر الكندي

دولها األعضاء، وهو نظام من أجل  شتراكاتالعملتين بالنسبة التطبق اإليكاو مفهوم و  .الواحد مريكياألدوالر لل واحدكندي 
العملتان وهما  –بالدوالر الكندي والدوالر األمريكي اشتراكاتها الدول تدفع وفقا لذلك، و سعر الصرف.  تقلبالتقليل من مخاطر 

 من الميزانية هي بالدوالر الكندي. ٪65 ، علمًا بأناألكثر استخداما من جانب اإليكاو

 الموظفين العناصر التي تؤثر على تكلفة

اللجنة الدولية والممارسات التي تحددها اإلرشادات  ُتعد اإليكاو وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة، وبالتالي تتبع -27
لموظفين في المنظمة. وفي حين أن اإليكاو لوالمزايا والمستحقات التي ُتدفع  بالرواتمستوى فيما يخص ( ICSCللخدمة المدني )

األساسي يكمن في الخبراء المتخصصين في مجال الطيران، لذلك فإّن معظم ميزانيتها  رأسمالها، غير أّن فنيمنظمة ذات طابع 
 (.٪79.8مخصصة لتكاليف الموظفين )

 التكاليف الجديدة

الواردة أدناه وقد أضيفت التكاليف المنظمة. نطاق سيطرة من التكاليف الجديدة التي تخرج عن  اً عددالميزانية  تتضمن -28
 الميزانية:في 

مليون دوالر كندي(: بحسب االتفاق التكميلي  SS-6 - 1.5 استراتيجية الدعمالتكاليف مع حكومة كندا ) تقاسمترتيبات  -29
من التكاليف التشغيلية العادية  ٪20بنسبة ُيطلب من اإليكاو المساهمة  ،2016في عام  الذي وقعت عليه حكومة كندا واإليكاو

 ٪20في بمبنى المقر الرئيسي. ومنذ نشأة االتفاق التكميلي، طالبت كندا اإليكاو بسداد  ةالرأسماليغير واإلصالحات الرئيسية 
 2022-2020و 2019-2017في ميزانيتي الفترتين لهذا العنصر وورد المبلغ التقديري ادية فقط. تيعمن التكاليف التشغيلية اال

عات الجارية و دفم، وإضافة إلى ال2023، أبلغت حكومة كندا اإليكاو بأنه اعتبارا من عام 2021وفقا لذلك. وفي شهر يوليو 
مليون  0.57المقدرة بمبلغ رأسمالية غير الللتكاليف التشغيلية، سوف ُيطلب إلى اإليكاو سداد نصيبها من تكاليف اإلصالحات 

وهذا هو الوضع مليون للفترة الثالثية. وبالرغم من أّن هذه المسألة قيد التفاوض مع حكومة كندا ) 1.7دوالر كندي سنويا، أي 
 .SS-6 النتيجةمليون دوالر كندي بصورة مؤقتة في الميزانية العادية كجزء من  1.5مبلغ ورد (، 2022مايو  الذي كان سائدا في
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 الصيغةمليون دوالر كندي(: مع تنفيذ  TO-2 - 1.3 الهدف التحويلي) ومعالجتهاسوء السلوك  تآلية اإلبالغ عن حاال -30
 تأسيستحقيق من ضمن منظومة األمم المتحدة بغرض  مع هيئةاإليكاو  تعاقدتالمنقحة من إطار اإليكاو العام لألخالقيات، 

مع مكتب األمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية المبرمة وفقا للترتيبات ف. ومعالجتهاإلبالغ عن كافة حاالت سوء السلوك اآلية 
(OIOS ،)إليكاو ورئيس لعام المين األالتي تشمل موظفي اإليكاو و  القضاياخدمات التحقيق المستقل في  تحصل المنظمة على

لموردين العاملين مع اإليكاو. وُتقدر التكاليف اإلضافية ل المحظورة بالنسبةممارسات المجلسها، إلى جانب االدعاءات بخصوص 
مليون دوالر كندي، وجرى إدراجها في مخصصات الميزانية  1.3لغ ببممكتب األمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية  للتعاقد مع

 .TO-2 الهدف التحويليالعادية كجزء من 

 هامةاعتبارات 

 أوضحته، على النحو الذي فيها خالل الفترة الثالثية سُينظرفيما يلي مجاالت التركيز التي ُأدرجت في الميزانية أو ترِّد  -31
 :والمجلس اللجنة المالية

المنظمة، بالتركيز على إعداد القواعد التي تضطلع بها الرئيسية عمال أللتخصص األموال بحيث  ترتيب األولويات (أ
 قبللألهداف االستراتيجية األموال تخصيص و لتوصيات الدولية( وأنشطة المراقبة ودعم التنفيذ القياسية )القواعد وا
 لميزانية العادية.في امخصصات التحديد  معاألولويات  تحديد، والنظر في استراتيجيات الدعم

التكاليف عن طريق تحقيق المزيد من الكفاءة وتوفير مّكن المنظمة من االستمرار في الذي ي "واحدةالإليكاو "ا منهج (ب
 التآزر فيما بين المقر والمكاتب اإلقليمية، وفيما بين المكاتب اإلقليمية نفسها. وزيادةتبسيط األنشطة في المقر، 

ن على ألهداف التحويلية سيكو اممكن، مع اإلقرار بأّن تمويل ال بالقدرفي الميزانية وردت  تكاليف الهدف التحويلي (ج
لمرة واحدة لالستثمار في إجراء تحسينات في المنظمة، وال ينبغي أن يتداخل مع أنشطة المنظمة الجارية. وسوف 

األنشطة  تميلجمعها في صندوق مخصص جديد بهدف  يجري تواصل اإليكاو بحثها عن مصادر تمويل بديلة، س
 المتعلقة باألهداف التحويلية.

على الميزانية، بما في ذلك نتائج الدراسات بشأن تكاليف المعيشة التي تؤثر  ةعدد من التكاليف اإلضافي ُيضاف (د
تعمل اللجنة الدولية للخدمة المدنية حاليا على تحليل البيانات في هذا المجال، وسُيعلن عن النتائج و والرواتب. 

الفترة  ضمن ميزانيةال. وبذلك، من الممكن أن تقوم المنظمة بإعادة ترتيب مخصصات 2022نهاية عام  بحلول
أن تتجاوز  ةعات المستحقة للموظفين. وفي حالو دفمالسداد الثالثية كي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية و 

من خالل إعادة ترتيب  محاولة إيجاد وفورات( 1) بما يلي: تقديرات الميزانية، ستقوم األمانة العامةاألموال الالزمة 
في الوظائف الشاغرة، والتوقف عن القيام ببعض األنشطة، عمليات التعيين األنشطة، وتجميد ضمن ولويات األ

 بخصوص ذلك. اتالدول األعضاء لتقديم اإلرشاد مخاطبة( 2)أو 

بصورة متأنية لدى التخطيط لدورة الميزانية  هاوالنظر فيإعداد الميزانية  عمليةمن  الدروس المستفادةتحليل  سيجري  (ه
 .2028-2026لفترة الثالثية الخاصة با
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 والوفوراتترتيب األولويات 

ن إحيث الفترات  هذه طوال في عملياتها والتوفيرحرصت األمانة العامة خالل الفترات الثالثية السابقة على االقتصاد  -32
الدروس  بفضل وتحققت الوفورات .النمو االسمي الصفري  إجمالي يشكل خفضاً صافياً مبنيًا على أُعدت بناء على تمويل هاميزانيات

 العمليات وخفض التكاليف التي تتكبدها المنظمة. ةتحسين كفاءالتي أدت إلى المستفادة من جائحة فيروس كورونا، و 

في العديد من المجاالت في المنظمة عن طريق االستفادة من  تحققتالتشغيلية التي  الوفوراتفيما يلي أمثلة عن و  -33
، استخدام ذات الموارد أو أقلببالتالي تحقيق ذات النتائج أو أكثر أمكن حة واالستعانة بالتكنولوجيا المتطورة، و الموارد الحالية المتا

 أو االثنين معًا: من حيث الجودة أو الكم وذلك
 الموارد،قل من أبقدر للهيئات الرئيسية واألعمال مزيد من الدعم تقديم  (أ

زيادة االعتماد على الموارد البشرية الداخلية ومواصلة االستفادة من الخبرات االستخدام الشامل للموارد الداخلية:  (ب
 الحالية إلى الحد األمثل،

إعادة هيكلة األعمال: مواصلة إجراء تحسينات للعميات بهدف تقوية الضوابط وتقديم مستوى جودة أفضل والتقليل  (ج
 طاء و/أو االعتماد على الموارد الفردية،األخ في تسببلل عرضة كثراألمن االعتماد على المهام اليدوية 

مواصلة االعتماد على االجتماعات المختلطة والتدريب وترتيبات السفر: تم االستعاضة عن االجتماعات بالحضور  (د
 عملي، هو وبقدر ماالشخصي والتدريب والسفر باتباع أساليب تقوم على شبكة اإلنترنت إلى الحد الممكن 

، تهدف المنظمة إلى الحفاظ على مستويات على اإلنترنتالمنشورات  ادة عددزيمع  خفض الحاجة إلى الطباعة: (ه
إرساء بيئة ذكية من حيث األوراق و أثناء جائحة فيروس كورونا، موجودة لتي كانت تلك االطباعة لمن مشابهة 

 .يهاواالعتماد عل المواد المطبوعةاستخدام والتقليل من ضرورة 

 مراعاةعدد موظفيها، وذلك بهدف تقييم الموارد الالزمة، مع هيكلها التنظيمي و بمراجعة اتب المكو  قامت جميع اإلدارات -34
 هذه خالل الفترة الثالثية. المراجعةعملية  تستمرسوف و الطبيعي. وتناقصهم األولويات الجديدة وتقاعد الموظفين 

 هيكل الميزانية

، ينبغي أن ُتقسم الميزانية العادية إلى أهداف استراتيجية واستراتيجيات من النظام المالي 4-4المادة  ما تنص عليهبحسب  -35
خطة في  نواتجال تحقيق ترتبط بهيكل اإلدارة القائمة على أخرى  استراتيجيةأي أو  آخر دعم، ويمكن أن تتضمن أي هدفال

، وذلك "الهدف التحويلي"ة ية العاد، تتضمن الميزاني2025-2024-2023األعمال. وكإجراء جديد في ميزانية الفترة الثالثية 
 .اإليكاو خطة أعمالل المنقح هيكلال بناًء على

 األهداف االستراتيجية
. ولكل التي ينبغي تحقيقها بالنسبة لكل هدف منها نواتجالميزانية بحسب كل هدف من األهداف االستراتيجية وال عرضتُ  -36

نشطة اإلقليمية، أي الموارد المخصصة لكل من المكاتب ألمخصصة لهدف من األهداف االستراتيجية الخمسة نتيجة واحدة 
ويمكن االطالع على الموارد، بحسب كل هدف من األهداف االستراتيجية المرتبطة بها لكل مكتب من  .اإلقليمية المرتبطة بها

 .هامن لكل هدف القسم السرديالمكاتب اإلقليمية في جدول يرد تحت 
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الخدمات المرتبطة ب "الميزانية لكل هدف من األهداف االستراتيجية مخصصات لإضافة إلى ذلك، تتضمن  -37
تساهم مباشرة في تحقيق األهداف و  المحددة ستراتيجيةاالتمول أنشطة  التكاليف التي إدراجمن أجل  ، وذلك"باالستراتيجيات

 2023-2022-2021للفترة الثالثية  عتمدةالعادية الم الميزانيةفي  وما كان يقابل ذلك. التقديريةاالستراتيجية استنادا إلى الجهود 
؛ والعالقات القانونية والمطبوعات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ واللغاتهي هذه الخدمات و . "بالبرامج الخدمات المرتبطة" هو

يمكن االطالع و ت؛ والطباعة والتوزيع. الخارجية؛ وتنظيم المؤتمرات، واألمن، والخدمات اإلدارية العامة األخرى؛ والمشترياالشؤون و 
 :وتمولها الخدماتالتي ترتبط بها هذه  ستراتيجيةاالاألهداف بحسب مخصصات توزيع العلى  ٢جدول الفي 

 الخدمات المرتبطة باالستراتيجيات - 2الجدول 

 
 .الدعماستراتيجيات ب ي الخاصقسم السردالفي  "الخدمات المرتبطة باالستراتيجيات"يرد وصف و  -38

 الهدف التحويلي
خالل ُيقترح تحقيقها  تكون من ست نواتج وي، 2025-2024-2023ُأدخل الهدف التحويلي في خطة أعمال السنوات  -39

تنفيذ النسخة المنقحة من وهي التمويل، سوف تغطي الميزانية العادية جزئيا ثالثة من هذه النواتج  نقصالفترة الثالثية. وبسبب 
 بالهدف التحويلي السردي الخاصالقسم رد في وتاإلطار العام لألخالقيات والتحويل الرقمي وخريطة طريق أمن المعلومات. 

ومؤشرات األداء  نواتجواالحتياجات والفرص الناشئة، إلى جانب وصف ال صعوباتلمحة مالية عامة ووصفا مفصال واألولويات وال
 الرئيسية.

 استراتيجيات الدعم

العامة )التي  الخدمات المرتبطة باالستراتيجيات( 1باستراتيجيات الدعم إلى ثالثة مكونات: ) الخاصةتنقسم الميزانية  -40
األهداف االستراتيجية المساعدة على تحقيق ( 2)واألهداف االستراتيجية(،  التي تنطوي عليها عملياتالعمل و التساهم مباشرة في 

يرد المزيد و واإلدارة.  التنظيم( 3)واألهداف االستراتيجية(،  التي تنطوي عليها عملياتالو عمل التساهم بشكل غير مباشر في أي )
 .استراتيجيات الدعمب الخاص القسم السرديمن المعلومات المفصلة بخصوص كل استراتيجية من استراتيجيات الدعم في 

( وجميع التكاليف المؤسسية المتكبدة في المقر مثل 37موضحة في الفقرة ال) الخدمات المرتبطة باالستراتيجياتوإن  -41
 والتدريب ورعاية الموظفين والمساهمة في أنشطة األمم المتحدة المشتركة وسداد التكاليف لهيئات األمم المتحدة صيانة المباني

فإن ، والخدمات. وبالتاليالشؤون اإلدارية التابعة إلدارة  للوحداتالمخصصة من الموارد  اً جزءتشكل إلخ. ، وتكنولوجيا المعلومات
، النسبة المئوية المطبقةفيما يلي  دوترِّ . استراتيجيات الدعمستراتيجية و كل من األهداف االموزعة على الميزانية المخصصات في 

اتيجيات السالمةالخدمات المتعلقة باالستر
سعة وكفاءة 

المالحة الجوية
األمن والتسهيالت

التنمية االقتصادية 

للنقل الجوي
المجموعحماية البيئة

                  8,617                     728                     526                  1,594                 2,275                 3,495الخدمات القانونية

                  3,209                     271                     196                     593                    847                 1,301الخدمات اإلدارية

ية                    3,699                     312                     226                     684                    977                 1,500خدمات الموارد البشر

               25,686                  2,169                  1,567                  4,751                 6,782              10,417خدمات اللغات والمطبوعات

                  6,374                     538                     389                  1,179                 1,683                 2,585خدمات المؤتمرات واألمن والخدمات العامة

يات                   4,287                     362                     261                     793                 1,132                 1,739خدمات المشتر

               13,310                  1,124                     812                  2,462                 3,514                 5,398خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

اتيجيات                65,181                  5,504                  3,975               12,055              17,211              26,435مجموع الخدمات المتعلقة باالستر

)ألف دوالر كندي(
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 بناًء على خبرة المديرين وأفضل التقديرات:

 والخدماتالشؤون اإلدارية التابعة إلدارة للوحدات  المئوية المطبقة – 3الجدول 

 

توزيع الموارد بحسب األهداف االستراتيجية والهدف التحويلي واستراتيجيات الدعم، وفي أقسام فرعية  ٤الجدول يبين  -42
واستراتيجيات والهدف التحويلي  الوارد في نهاية هذه الوثيقة رسما بيانيا لألهداف االستراتيجية الملحق ويعرضبحسب النواتج. 

 ة عنها.تب المسؤولاالمكو  التنظيمية اتالدعم بحسب الوحد

  

البيئةالتنميةاألمنالسعةالسالمة

)ADB (100%49.0%14.0%3.1%2.3%6.8%9.8%15.0إدارة التنظيم وإدارة الخدمات%

)ACS( 100%100.0دعم الجمعية العمومية والمجلس%

)CSG( 100%30.0%20.0%4.2%3.0%9.2%13.2%20.3خدمات المؤتمرات واألمن والخدمات العامة%

)HR( ية %100%73.0%9.0%1.5%1.1%3.3%4.8%7.3الموارد البشر

)ICT( 100%30.0%10.0%5.1%3.7%11.1%15.8%24.3تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت%

)LP( 100%37.0%5.3%3.8%11.7%16.6%25.6اللغات والمطبوعات%

)PRO( يات %100%8.4%6.1%18.5%26.4%40.6خدمات المشتر

التنظيم واإلدارة
الجهة العاملة

اتيجية اتيجيات الدعماألهداف االستر استر

المجموع اتيجيات دعم األهداف الخدمات المتعلقة باالستر

اتيجية االستر
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 االستراتيجيات/بحسب األهداف 2025-2024-2023الميزانية للفترة  – 4الجدول 

 

اتيجية  األهداف االستر
السالمة

SAF 116,456           5,611           5,555           5,290القواعد القياسية والتوصيات الدولية         

SAF 22,091              723              701              667إدارة السالمة           

SAF 32,676              925              897              854التنسيق اإلقليمي           

SAF 4نامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية          12,913           4,450           4,312           4,150التر

SAF 5ي النقل الجوية بعد الجائحة
 
           2,689              931              903              855تعاف

SAF 64,119           1,390           1,367           1,361دعم التنفيذ           

SAF 734,505         11,755         11,634         11,116تحسي   السالمة عىل المستوى اإلقليمي         

اتيجيات*          26,435           9,095           8,809           8,531الخدمات المتعلقة باالستر

%28.5      101,883         34,881         34,178         32,825         97,833المجموع الفرعي للسالمة:

سعة وكفاءة المالحة الجوية

CAP 115,053           5,091           5,095           4,867القواعد القياسية والتوصيات الدولية         

CAP 2630              218              212              200ابتكارات السالمة والمالحة الجوية              

CAP 3185                 64                 62                 59الفوائد البيئية              

CAP 4ددات المحمي            2,177              752              729              695طيف التر

CAP 5ان ي مجال الطت 
 
              337              115              113              109إطار الثقة ف

CAP 63,792           1,267           1,261           1,263دعم التنفيذ           

CAP 726,947           9,201           9,034           8,712زيادة السعة عىل المستوى اإلقليمي         

اتيجيات*          17,211           5,921           5,735           5,554الخدمات المتعلقة باالستر

%18.6         66,331         22,630         22,241         21,460         62,278المجموع الفرعي لسعة وكفاءة المالحة الجوية:

األمن والتسهيالت

SECF 1ي مجال األمن
 
           5,154           1,781           1,726           1,647القواعد والتوصيات الدولية واالبتكارات ف

SECF 23,806           1,322           1,273           1,212التسهيالت واالبتكارات           

SECF 3ان نامج العالمي لتدقيق أمن الطت             7,216           2,492           2,416           2,309التر

SECF 4ان            2,453              847              820              786تنسيق األمم المتحدة بشأن أمن الطت 

SECF 54,894           1,697           1,638           1,558دعم التنفيذ           

SECF 610,883           3,778           3,602           3,503األمن والتسهيالت عىل المستوى اإلقليمي         

اتيجيات*          12,055           4,148           4,017           3,891الخدمات المتعلقة باالستر

%13.0         46,461         16,064         15,491         14,906         43,807المجموع الفرعي لألمن والتسهيالت:

التنمية االقتصادية للنقل الجوي

DEV 11,103              382              369              351السياسات           

DEV 21,546              534              518              494االبتكار           

DEV 31,103              382              369              351الفوائد االجتماعية واالقتصادية           

DEV 41,893              658              634              601تحليل البيانات           

DEV 51,580              551              529              500حلول البيانات الضخمة           

DEV 61,558              540              523              495دعم التنفيذ           

DEV 72,564              841              847              876الجدوى االقتصادية عىل المستوى اإلقليمي           

اتيجيات*            3,975           1,368           1,325           1,283الخدمات المتعلقة باالستر

%4.3         15,321           5,256           5,113           4,952         15,311المجموع الفرعي للتنمية االقتصادية للنقل الجوي:

حماية البيئة

ENV 12,945           1,073              906              967القواعد القياسية والتوصيات الدولية           

ENV 2179                 61                 60                 58االبتكار              

ENV 35,101           1,736           1,676           1,690خطة كورسيا           

ENV 4405              142              136              127التأقلم مع تغت  المناخ              

ENV 5ان            2,191              761              733              697تنسيق األمم المتحدة بشأن أمن الطت 

ENV 6735              254              246              236دعم التنفيذ              

ENV 74,151           1,431           1,393           1,327االستدامة البيئية عىل المستوى اإلقليمي           

اتيجيات*            5,504           1,894           1,834           1,776الخدمات المتعلقة باالستر

%5.9         21,212           7,351           6,983           6,877         17,243المجموع الفرعي لحماية البيئة

اتيجية: %70.3      251,209         86,183         84,007         81,019      236,471مجموع األهداف االستر

)ألف دوالر كندي(

اتيجية الهدف/االستر

انية ز مت 

2020-2022

المعتمدة

المجموع202320242025
% من 

المجموع
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 )يتبع( االستراتيجيات/بحسب األهداف 2026-2024-2023الميزانية للفترة  – 4الجدول 

 

الهدف التحويلي
الهدف التحويلي 

TO 1 ية اتيجية الموارد البشر                -               -               -               -               -استر

TO 2 3,176           1,069           1,060           1,047               -تقوية االمتثال والقيم           

TO 3 اتيجية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت            9,668           1,220           2,162           6,286               -استر

TO 4 5,165           3,037           1,420              708               -خارطة طريق أمن المعلومات           

TO 5 اإلدارة المالية-               -               -               -               -               

TO 6 اتيجية                -               -               -               -               -اإلصالحات المؤسسية االستر

%5.0         18,009           5,326           4,642           8,041               -مجموع األهداف التحّولية

اتيجيات الدعم استر
اتيجية دعم األهداف االستر

SS 21,214                425                400                389                959 الخدمات اإلدارية            

SS 32,069                719                694                656             1,793 خدمات األمانة العامة إىل الهيئات الرئاسية            

SS 4ية             1,849                633                617                599                    -   خدمات الموارد البشر

SS 515,085             5,156             4,998             4,931          14,910 الخدمات المتعددة اللغات         

SS 62,550                872                852                826             2,277 خدمات المؤتمرات واألمن والخدمات العامة            

SS 73,959             1,372             1,325             1,261             3,882 خدمات الرقابة الداخلية            

SS 102,194                761                734                698             2,055 الخدمات اإلعالمية            

SS 11اكة وتعبئة الموارد             3,400             1,181             1,139             1,080             3,030 خدمات التخطيط والشر

SS 129,364             4,112             2,684             2,568             8,707 اإلدارة التنفيذية            

SS 14620                215                208                197             1,318 تعزيز المبادئ والقيم األخالقية               

SS 152,218                770                745                704             2,376 خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت            

اتيجية %12.5         44,521         16,214         14,398         13,909         41,307المجموع الفرعي لدعم األهداف االستر

التنظيم واإلدارة

SS 24,249             1,488             1,399             1,362             3,115 الخدمات اإلدارية            

SS 4ية          14,911             5,056             5,022             4,833          18,248 خدمات الموارد البشر

SS 63,824             1,308             1,278             1,238             3,416 خدمات المؤتمرات واألمن والخدمات العامة            

SS 814,180             4,940             4,722             4,518          13,029 الخدمات المالية         

SS 156,655             2,309             2,235             2,111             7,129 خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت            

%12.3         43,820         15,100         14,657         14,063         44,937المجموع الفرعي للتنظيم واإلدارة:

اتيجيات الدعم: %24.7         88,341         31,314         29,055         27,972         86,244مجموع استر

%100.0     357,559     122,823     117,704     117,032     322,715المجموع

* تشمل الخدمات المتعلقة باالستراتيجيات: الخدمات القانونية، الخدمات اإلدارية، خدمات الموارد البشرية، خدمات اللغات والمطبوعات، خدمات المؤتمرات واألمن والخدمات العامة، خدمات المشتريات، خدمات تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت

مالحظة: ُأجريت التعديالت التالية للتوفيق بين طريقة عرض ميزانية 2020-2022 المعتمدة والميزانية التقديرية للفترة 2023-2025: أ( ُنقل الدعم اإلداري المقدم إلى لجنة المالحة الجوية من استراتيجيات الدعم إلى 

األهداف االستراتيجية، ب( ُدمجت خدمات الطباعة والتوزيع مع الخدمات اإلدارية في SS-2، ج( SS-14 ُنقل تعزيز المبادئ والقيم األخالقية من التنظيم واإلدارة إلى دعم األهداف االستراتيجية، د( ُوّزعت مبالغ  التأمين 

الصحي بعد انتهاء الخدمة بموجب SS-4 ما بين األهداف االستراتيجية واستراتيجيات الدعم، بحسب االقتضاء.

)ألف دوالر كندي(

انية ز مت 

2020-2022

المعتمدة

المجموع202320242025
% من 

المجموع
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 القيود

تأثرت المنظمة وكذلك الدول األعضاء باألزمة العالمية األخيرة التي سببتها جائحة فيروس كورونا، والتي خلفت آثارا  -43
 فاقم . وتعلى تنفيذ جميع األنشطة المقررةاإليكاو في قطاع الطيران وعدم قدرة والوضع السائد جسيمة على االقتصاد العالمي 

تأثيره السلبي على  يستمر، األمر الذي نتيجة لألزمات اإلقليمية واالرتفاع الهائل لألسعارالصعب الوضع االقتصادي العالمي 
 ر الصرف، مما يستلزم مراقبة وثيقة.اسعأالتضخم و 

، بغض النظر عن مصادر تمويلها. وبالرغم من أّن الميزانية العادية محددة تتضمن خطة أعمال اإليكاو نواتج وأنشطةو  -44
لتمويل الرئيسي لخطة األعمال، من الواضح أنها ليست قادرة على تغطية كافة المجاالت ذات األولوية للمنظمة ُتعد مصدر ا

ممولة غير الالمساهمات الطوعية لألنشطة كالعالية، وبذلك، ينبغي تكثيف الجهود الرامية إلى البحث بنشاط عن موارد بديلة 
لحاجة إلى تمويل الهدف التحويلي، حيث تظل العديد من المبادرات والممولة جزئيا. وُيعد هذا األمر هاما خصوصا في ضوء ا

التنفيذ وزيادة التكاليف وتقليل  في تأخيرإلى الالهدف التحويلي الممول وقد يؤدي عدم تمويل سواء جزء من أنشطة   غير ممولة.
 الفوائد.

 وبينماخطة أعمال ُمعرضة للتغيير.  بأنها تستند إلىعلما ، ثالث سنوات ُمسبقافترة ميزانية الفترة الثالثية األموال ل وتؤكد -45
 الميزانية محدودة في هذا الشأن. في مرونةتظل الجديد، لمراعاة أي واقع يمكن تعديل خطة األعمال 

، 2021في نهاية عام كندا  " فياستقصاء تكلفة المعيشة"أجرت لجنة الخدمة المدنية الدولية التابعة لألمم المتحدة وقد  -46
على الرغم من أن افتراض التضببببببببببببببخم المعدل و في الميزانية العادية.  ُتراَع هذه النتائجوبالتالي لم ، كن نتائجه متاحة بعدولم ت

الناجمة عن هذه التكلفة المتزايدة التي ال  فإن النتائج الفعلية قد تزيد من اتسبببببببببببببباع فجوة التمويل، تأثير المتوقعسببببببببببببببيخفف من ال
 ها الجمعيةعتمدالتي ت ةجمالياإلفي الميزانية العادية ، حسببببببب مدى التأثير، تحملها قد يتسببببببنىوالتي ، تخضببببببع لسببببببيطرة المنظمة

 خطة األعماللتحقيق النتائج المبينة في خفض الميزانية العادية المتاحة في شببببببببببكل مع ما يترتب على ذلك من تأثير ، العمومية
أن يوافق على  التي تنص على أنه "... يجوز للمجلس ظام الماليمن الن 5.2المادة  يلجأ إلىأو بدعم من المجلس الذي قد /و

 هذه المادة من حتى نسبببة معينة محددة في نفس "التي أقرتها الجمعية العمومية ألي سببنة مالية تتجاوز قيمة الميزانية اعتمادات 
 .النظام المالي

على و بالتزاماتها فيما يتعلق بتمويل التأمين الصحي للموظفين المتقاعدين على أساس الدفع أوال بأول.  يكاوتفي اإلو  -47
حسب الوضع فإن التزامات اإليكاو ، األجل الطويلللوفاء بهذا االلتزام المالي  اً مليون دوالر كندي حالي 1.5الرغم من تخصيص 

يواجه عدد من و مليون دوالر كندي(.  133.6: 2018في دوالر كندي ) مليون  160.7 تبلغ 31/12/2021السائد في تاريخ 
مؤسسات األمم المتحدة نفس المشكلة المتعلقة بتمويل التزامات الموظفين بعد انتهاء الخدمة. وفيما يتعلق بالتمويل المحتمل لهذه 

بأحدث  المجلس وستبلغطار منظومة األمم المتحدة لهذه المسألة في إ ةالجاري اتمتابعة التطور العامة ستواصل األمانة ، االلتزامات
 .المعلومات
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 لمحة عن األهداف االستراتيجية
 )الجداول واألشكال( لمحة عن األهداف االستراتيجية -6الشكل 

 

 

 

 

%101,88340.6          34,881          34,178           32,825          97,833السالمة

%66,33126.4          22,630          22,241           21,460          62,278سعة وكفاءة المالحة الجوية

%46,46118.5          16,064          15,491           14,906          43,807األمن والتسهيالت

%15,3216.1             5,256             5,113             4,952          15,311التنمية االقتصادية للنقل الجوي

%21,2128.4             7,351             6,983             6,877          17,243حماية البيئة

اتيجية %100        251,209          86,183          84,007          81,019         236,471 مجموع األهداف االستر

ي كل سنة
ز
ي ف اتيج  ة 2023-2025 بحسب الهدف االستر انية  للفتر ز المت 

)ألف دوالر كندي(

ي اتيج  الهدف االستر
انية ز مت 

2020-2022

المعتمدة

202320242025
المجموع

2023-2025

% من 

المجموع

ي اتيج  زالموظفونالهدف االستر المجموعغت  الموظفي 

        101,883          14,748          87,135السالمة

          66,331             9,294          57,037سعة وكفاءة المالحة الجوية

          46,461             6,989          39,473األمن والتسهيالت

          15,321             2,116          13,205التنمية االقتصادية للنقل الجوي

          21,212             3,347          17,864حماية البيئة

اتيجية         251,209          36,494        214,715مجموع األهداف االستر

 ) ز ي )الموظفون وغت  الموظفي  اتيج  ة 2023-2025 بحسب الهدف االستر انية  للفتر ز المت 

)ألف دوالر كندي(

ي اتيج  يالهدف االستر
المجموععامفنز

      128.9        48.2         80.8السالمة

         88.5        36.7         51.8سعة وكفاءة المالحة الجوية

         59.4        25.3         34.2األمن والتسهيالت

         20.7          9.8         11.0التنمية االقتصادية للنقل الجوي

         24.3          8.2         16.1حماية البيئة

اتيجية       321.9      128.1       193.8مجموع األهداف االستر

اتيجيات ي الخدمات المتعلقة باالستر
ال يشمل الوظائف ف 

ي اتيج  ة 2023-2025 بحسب الهدف االستر ي الفتر
ز
عدد الوظائف ف

)لمحة عامة لسنة 2025، شخص-السنوات(
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 بحسب الهدف االستراتيجي والموقع 2025-2023 -2023الميزانية للفترة  :5 الجدول

 

السالمة

2023 21,7091,7732,3361,7491,2691,0471,3161,62732,825

2024 22,5431,8692,4481,8161,2221,1031,3811,79634,178

2025 23,1261,9032,5101,8441,2111,1351,3121,84034,881

       101,883     5,263     4,009     3,285     3,701    5,409    7,293    5,544   67,378المجموع

سعة وكفاءة المالحة الجوية

2023 12,7471,6397291,5518691,4991,2701,15621,460

2024 13,2071,7296691,6118871,5821,2651,29122,241

2025 13,4291,7616601,6369001,6231,2981,32322,630

         66,331     3,770     3,833     4,704     2,656    4,799    2,058    5,128   39,384المجموع

األمن والتسهيالت

2023 11,40357955138736350847763814,906

2024 11,89061156739838353740370315,491

2025 12,28662158140239255051271916,064

         46,461     2,061     1,393     1,595     1,138    1,187    1,698    1,811   35,579المجموع

التنمية االقتصادية للنقل الجوي

2023 4,076501862214951862324,952

2024 4,266521162295253912555,113

2025 4,41553932345355922605,256

         15,321        747        269        158        154       685       395       156   12,758المجموع

حماية البيئة

2023 5,550751865361071331361556,877

2024 5,590791935591121401371746,983

2025 5,921801985701151441461787,351

         21,213        506        419        416        334    1,664       577       234   17,061المجموع

المجموع

202355,4854,1163,9884,4442,6563,2383,2863,80781,019

202457,4974,3403,9924,6132,6563,4143,2774,21884,007

202559,1774,4184,0414,6872,6713,5073,3604,32186,184

172,16012,87412,02113,7437,98410,1589,92312,346251,209المجموع:

إقليم أفريقيا 

الغربية 

والوسىط

المجموع

)ألف دوالر كندي(

الهدف 

ي 
ز
/ف ي اتيج  االستر

السنة

مقر المنظمة

آسيا 

والمحيط

 الهادئ

أفريقيا 

قية  الشر

والجنوبية

ا  أوروب

وشمال

 األطلنىطي

ق الشر

 األوسط

أمريكا 

الشمالية

 وأمريكا 

الوسىط 

ومنطقة 

ي الكارين 

أمريكا 

لجنوبية
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 السالمة
 الموارد المطلوبة للسالمة: 6الجدول 

 السنوات، المبالغ: بآالف الدوالرات الكندية( -)الوظائف: األشخاص 

  

SAF 1 - القواعد والتوصيات الدولية

202317.09.24,993       234                31              22               10              296           5,290           

202416.99.05,258       232                32              23               10              297           5,555           

202516.68.25,312       232                33              23               10              298           5,611           

15,564     698                96              68               30              891           16,456         

SAF 2 - إدارة السالمة

20232.21.2636          -                31              -              -             31             667              

20242.21.2669          -                32              -              -             32             701              

20252.21.2690          -                33              -              -             33             723              

1,995       -                96              -              -             96             2,091           

SAF 3 - التنسيق اإلقليمي

20233.10.8823          -                31              -              -             31             854              

20243.10.8865          -                32              -              -             32             897              

20253.10.8893          -                33              -              -             33             925              

2,580       -                96              -              -             96             2,676           

ي النقل الجوية بعد الجائحة
 

SAF 5- تعاف

20232.91.0824          -                31              -              -             31             855              

20242.91.0871          -                32              -              -             32             903              

20252.91.0899          -                33              -              -             33             931              

2,593       -                96              -              -             96             2,689           

SAF 6 - دعم التنفيذ

20234.91.21,249       -                -             -              113            113           1,361           

20244.61.21,251       -                -             -              116            116           1,367           

20254.61.11,271       -                -             -              119            119           1,390           

3,770       -                -             -              349            349           4,119           

SAF 7- تحسي   السالمة عىل المستوى اإلقليمي

202342.430.79,797       22                  347            211             738            1,319        11,116         

202441.830.310,189     23                  358            218             847            1,445        11,634         

202541.130.010,274     24                  367            223             868            1,481        11,755         

30,260     69                  1,071         652             2,453         4,245        34,505         

اتيجيات الخدمات المتعلقة باالستر

202319.818.86,616       573                20              29               1,294         1,916        8,531           

202419.318.66,841       589                21              30               1,328         1,968        8,809           

202518.118.67,066       603                21              31               1,374         2,029        9,095           

20,522     1,765             63              90               3,996         5,913        26,435         

المجموع - جميع النواتج

2023102.669.128,096     933                1,364         273             2,159         4,729        32,825         

2024101.167.929,233     951                1,405         282             2,307         4,945        34,178         

202598.966.729,806     969                1,440         289             2,376         5,074        34,881         

87,135   2,853           4,209        844            6,842        14,748    101,883     

المجموع الفرعي

المجموع

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

غت  ذلكاالجتماعاتالسفر
تكلفة غت  
ز الموظفي 

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

الناتج/السنة

زالموظفون غت  الموظفي 

مجموع التكلفة
عامةفنية

تكلفة
ز  الموظفي 

االستشاريون
/التعاقدات 
الخارجية



 السالمة -األهداف االستراتيجية
____________________________________________________________________________________ 

25 

 تحسين سالمة الطيران المدني على الصعيد العالمي
وتعمل . ي واألسببباسبببي لإليكاو في إدارة وتحسبببين سبببالمة نظام النقل الجوي العالمياإلرشبببادالهدف االسبببتراتيجي يتمثل  -1

 :المنظمة باستمرار على معالجة وتعزيز سالمة الطيران على الصعيد العالمي من خالل األنشطة المنسقة التالية
 السياسة العامة وتوحيد المقاييس؛ (أ

 السالمة الرئيسية؛ رصد اتجاهات ومؤشرات (ب
 تحليل السالمة؛ (ج
 وضع برامج محددة لمعالجة قضايا السالمة؛  (د
 .دعم التنفيذ (هب

لتحديد أولويات السببببببالمة الجوية وتحسببببببينها  الدعم ةاسببببببتراتيجي( GASP) وتقدم خطة اإليكاو العالمية للسببببببالمة الجوية -2
التي تهدف إلى تحسين ( SEIs)المبادرات الرئيسية لتعزيز السالمة  عطي نبذة عنوتحدد الخطة األهداف والغايات وت. باستمرار

المتعلقة بالسبببببالمة ومخاطر السبببببالمة  الصبببببعوباتوباإلضبببببافة إلى معالجة . السبببببالمة على الصبببببعيد العالمي واإلقليمي والوطني
لتحتية الالزمة لدعم توفير الخدمات للخطة العالمية للمالحة الجوية التي تتناول البنية االتشببببببببببببببغيلية، تدعم الخطة التنفيذ اآلمن 

 .األساسية
 بيان النواتج

، من "وما بعده 2030صفر وفيات بحلول عام "الطيران لتحقيق الهدف الطموح المتمثل في  أوساطمواصلة العمل مع  -3
الفعال لبرامج  ؛ وتعزيز قدرات الدول على مراقبة السبببالمة والتنفيذ2025خالل تخفيض مخاطر السبببالمة التشبببغيلية، بحلول عام 

 . السالمة الحكومية؛ وزيادة التعاون على الصعيد اإلقليمي ومع القطاع
 مؤشرات األداء الرئيسية 

 معدل الحوادث 
   معدل الحوادث المميتة 
 تنفيذ الفعالالنسبة المئوية للدول التي حققت أهداف الخطة العالمية للسالمة الجوية المتمثلة في تحسين درجة ال 
  استنادا إلى مستويات النضج المحددة في تقييم اإليكاو "انشط"تملك برنامج سالمة حكوميا النسبة المئوية للدول التي ،

 لتنفيذ برنامج سالمة حكومي
 ولوياتاأل 
لبدعم أهبداف وغبايبات الخطبة العبالميبة للسببببببببببببببالمبة الجويبة، ومببادرة عبدم ترك أي بلبد خلف الركبب، تتمثبل األولويبات   -4

 : لإليكاو فيما يليالرئيسية 
المضببببببببي في زيادة سببببببببالمة الطيران المدني على الصببببببببعيد العالمي، مع تبني ودمج تدابير جديدة ومتطورة لسببببببببالمة  (أ

الجدد إلى المجال الجوي، والتكنولوجيات وعمليات االبتكار الجديدة، وكذا االتجاهات في  وافدينالصببببببببببحة العامة، وال
 لرقابة؛نماذج الملكية واألعمال والتشغيل وا

تدقيق مراقبة تحديث وتحسببببببببين عملية وضببببببببع وصببببببببيانة اإلطار التنظيمي العالمي العتيد للطيران المدني، وبرنامج  (ب
مواصبببلة نمو نظام عالمي آمن من أجل  ما يسببباعد في دعم إجراءات الدولة والقطاعبذي الصبببلة،  السبببالمة الجوية

 الدول األعضاء المتعلقة باالقتصاد واالستدامة؛  في إطار تطلعاتوتطويره ومرن للمالحة الجوية 
لة إعطاء األولوية لجهود توحيد المقاييس والتنفيذ على النحو المتفق عليه بين الدول والقطاع في الخطة  (ج مواصبببببببببببببب

العالمية للسببالمة الجوية؛ والحصببول على ثقة المجتمع العالمي لتقديم المشببورة وقيادة التنسببيق والتشبباور والتعاون مع 
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في مجال السببببببببببببببالمة، مع التركيز على توحيد المقاييس في الوقت المناسببببببببببببببب وعلى التنفيذ  الجهات المعنيةجميع 
والميسببببببر بالنسبببببببة للدول والقطاع؛ وتعزيز التعاون اإلقليمي؛ وتضببببببييق الفجوات بين  تصبببببباعديالمنسببببببق والفعال وال

 الدول؛ 
لتعزيز قدرة القواعد مشبببباركة والمسبببباهمة في عملية وضببببع بال للجهات المعنيةتوفير اإلطار التنظيمي الذي سببببيسببببمح  (د

 . لتحسين السالمة بشكل مستدام محددة األهدافاإليكاو على تقديم حلول 
 واالحتياجات والفرص الناشئة الصعوبات

 خلفأصبحت مبادرة عدم ترك أي بلد قد و . بتعافي قطاع الطيران من الجائحة مطروحةالرئيسية ال الصعوباتتتعلق  -5
ولطالما . الركب أكثر أهمية من أي وقت مضى ألن الجائحة ساعدت في زيادة تسليط الضوء على أوجه عدم المساواة بين الدول

. مدفوعة من الدول األعضاء التي تملك الموارد الالزمة لدعم أفرقة خبراء اإليكاو القواعد والتوصيات الدولية كانت عملية وضع
. ومساهمتها ة على عقد اجتماعات افتراضية ومختلطة تنطوي على إمكانية زيادة مشاركة جل الدولومع ذلك، فإن قدرتنا المعزز 

للمخاطر  بسهولة أكبر، مقارنة بغيرها، لتصديمن أجل ااستطاعت التكيف  اورأينا أيضا أن الدول التي تملك برنامج سالمة حكومي
بناء ة بالنسبة لف المهم الذي تنص عليه الخطة العالمية للسالمة الجويأيضا أهمية التقدم في تنفيذ هذا الهد برزالجديدة، مما ي

خبراء والقدرات تكريس ما يلزم من الالمجال الجوي إلى  ن الجددوافديال تعين علىوعالوة على ذلك، سي. القدرة على الصمود
 . لتوجيه أشكال التكنولوجيا واالبتكار الجديدة، وتطوير متطلبات نموذج الرقابة

الرصد المستمر للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة جد فرص لتحسين رصد أداء الدول عن طريق تطوير وتو  -6
 تتزايد كون أهمية التعاون اإلقليمي  ما فتئتو . للمعلومات المتعلقة بأداء الدول وتعزيز الطابع المحدث (USOAP CMA)الجوية
مواءمة الجهود المبذولة على الصعيد اإلقليمي  ومن شأن .اقتصادية هائلة خالل فترة التعافي من الجائحة صعوباتتواجه الدول 

 . بيئة تشغيلية مستقرة لهذا القطاع وفيرتأن يدعم 
بهدف  الفرص التي تتيحها الدروس المستفادة، سيتواصل بذل جهود محددة لدعم التعافي من الجائحة اعتمادا علىو  -7

المهمة ويجري االعتراف بتطوير وتقديم الدعم للتنفيذ كعنصرين مهمين من عناصر . شبكة الطيرانل قوة ومرونةأكثر  ةرقاب تعزيز
 .في إنشاء آليات لتحديد أولويات هذا العمل وتمويله الصعوباتوخالل فترة الثالث سنوات القادمة، سيتمثل أحد . اإليكاوالمنوطة ب

 السالمة نواتج
SAF 1:  القواعد والتوصيات الدوليةتعزيز (SARPs ) باستمرار السالمة الجويةإعدادها بما يحسن عملية و 

. في المخاطر التنظيمية وهي أداتنا األساسية للتحكم. اإليكاوالقواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن تتطور باستمرار  -8
الجديدة والعمليات العابرة للحدود، بما في ذلك عمليات تبادل النماذج التجارية  وال يزال طابع الرقابة المعقد يتفاقم بسبب عدد من

سبل جديدة لتعزيز عملية وضع  إيجادبالموارد، يجب على اإليكاو أيضا  ونظرا للتحديات المرتبطة. الطائرات على المدى القصير
، 2025-2023وخالل الفترة . مخاطر السالمة حدة ف منلتخفيلوفعالة  محّدثةو  مجديةلضمان بقائها القواعد والتوصيات الدولي 

( 3)آليات االستفادة من الخبرات المتاحة؛ و (2)إطار رقابة قائم على التعاون؛ و (1: )سينصب التركيز على وضع ما يلي
والتوصيات الدولية القواعد ( 4)؛ و "عدم ترك أي بلد خلف الركب"إجراءات تنسيق قوية وشاملة لمعالجة مقترحات التعديل لضمان 

وستساعد المعلومات المستقاة من أنشطة البرنامج العالمي . القائمة على األداء حيثما كان ذلك عمليا وفعاال من حيث التكلفة
بشكل  الصادرة عن اإليكاوالقواعد والتوصيات الدولية على تحديد المجاالت التي ال تنفذ فيها ( USOAP)السالمة  مراقبة لتدقيق

 . مجديةوستستعرض أسئلة البروتوكول وتحديثها لتظل  .جيد
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SAF 2 : الطيران على إدارة سالمة الطيران بشكل استباقي أوساطتعزيز قدرة 
استراتيجيات موثوقة ب ستعانةويكمن مفتاح إدارة هذه التغييرات بأمان في اال. العالمي بفترة تغيير شديد شبكة الطيرانمر ت -9

وتعد المنهجيات المتقدمة والمناسبة لألنظمة االجتماعية . التحقيق في الحوادث والوقائع وإدارة السالمةلتحسين السالمة، مثل 
جديدة وزيادة األتمتة والتصدي لالضطرابات التي  تجاريةاعتماد تقنيات جديدة ونماذج مسألة والتقنية المعقدة ضرورية لمعالجة 

 القواعد والتوصيات الدولية، ستركز اإليكاو على 2025-2023وبالنسبة للفترة  .جائحة فيروس كوروناال يمكن التنبؤ بها مثل 
وتكامال  ؤاوتنب انهج أكثر استباق لتطبيقاألدوات الالزمة وضع وجمع األمثلة العملية وتبادلها و المواد اإلرشادية التكميلية  وضعو 

محتوى إضافي  وضعأيضا  يجري كفاءات جديدة، سالطيران من  أوساطحتاجه تبما  إقراراو  .قدرة على الصمودإلدارة المخاطر وال
وستشمل مجاالت التركيز التحقيق في (. iPacks)التدريب واألدوات وحزم التنفيذ دورات للندوات عبر اإلنترنت وورش العمل و 

  .السالمة، واألداء البشري  معلوماتتقييم المخاطر، وإدارة التغيير، و المتقدمة لمنهجيات الالحوادث، و 
 

SAF 3 :الرقابة التنظيمية مجال زيادة التنسيق والتعاون اإلقليميين في 
فرض وضمان  الصادرة عن اإليكاووالتوصيات الدولية  لقواعدلكافح من أجل التنفيذ السليم تزال العديد من الدول تال  -10

وعلى . باستمرار وظهور تكنولوجيات جديدة تطور القطاعكفاية الموارد و ، بسبب عدم الخدمات داخلهاعلى مقدمي  الرقابة الكافية
، ينبغي لإليكاو أن تدعم أشكاال 2021رفيعة المستوى لعام المؤتمر وتوصيات  موميةالنحو المعترف به في قرارات الجمعية الع

، (RSOOs)إلقليمية لمراقبة السالمة اإلقليمي، وال سيما المنظمات ا صعيدمختلفة من التعاون بشأن قضايا السالمة على ال
 صالحية واستمرار التشغيلية للسالمة التعاونية برامج التنمية، و (RAIOs) وقائعوالمنظمات اإلقليمية للتحقيق في الحوادث وال

الدول،  القيمة المضافة للمنظمات اإلقليمية في مساعدة جائحة فيروس كوروناوقد أثبتت تجارب (. COSCAPs) للطيران الطائرات
، ستدعم اإليكاو المنظمات 2025-2023وبالنسبة للفترة . ا القطاعاإلقليمية، وتهيئة بيئة تشغيلية مستقرة لهذ ومواءمة التدابير

( 2، وGASOS النظام العالمي لمراقبة السالمة الجوية تقييمعمليات ( 1 :اإلقليمية واآلليات األخرى من خالل برامج وأنشطة مثل
لمساعدة التقنية للدول عندما تكون المنظمات ا ساهمة فيالم( 3، وRAIOمنظمات و  RSOO لمنظمات التعاونيةالمنصات 

 .موجودةاإلقليمية 
SAF 4:  السالمة وتنفيذ إدارة  بشأن مراقبةالمعلومات تحديث وتعزيز  الرصد التي تضطلع بها اإليكاوتحسين وظيفة

 واألقاليمالدول  صعيدالسالمة على 
لسالمة مراقبة اة تتناول حدثنة ومستمعلومات محسّ توفير من خالل بشكل أفضل جهود التخطيط وتحديد األولويات  ُتخدم -11

القواعد القياسية وضع ب وظائف اإليكاو المتعلقةبالنسبة ل ضروريةوهذه المعلومات . واألقاليمالدول  صعيدوتنفيذ إدارة السالمة على 
تنفيذ إجراءات تصحيحية تعالج أوجه من أجل حالة هذه المسؤوليات لخط أساس  وجود من الضروري كما أنه . المساعدةوتقديم 

الرئيسية تحسين وظيفة الرصد التي تضطلع التغيير وتشمل استراتيجية . مسؤولياتها المتعلقة بالسالمةب تسمح بالرقيأو /القصور و
لبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة لية باالستعراض الهيكلي عن طريق تنفيذ توصيات مجموعة الخبراء المعن اإليكاوبها 

 (USOAP-AG)للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية والفريق االستشاري  (GEUSRلنهج الرصد المستمر )وفقا  الجوية
لبرنامج ايسعى إجراء أنشطة و . هص بخاالمجلس، فضال عن التحسينات الذاتية التي أدخلها نظام الجودة ال كما اتفق على ذلك

هذه اإلجراءات  نواتج فضيوست. إلى تحديث بياناته باستمرار الرصد المستمر وفقا لنهج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية
 الحصول على معلومات أفضل يؤدي إلىبما  الرصد المستمر وفقا لنهج لبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجويةاإلى تعزيز 

 . الدولة واإلقليم صعيدالسالمة وتنفيذ إدارة السالمة على  بشأن مراقبة
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SAF 5 : تحسين أحكام اإليكاو استنادا إلى الدروس  شملالذي ي جائحة فيروس كورونا منمواصلة دعم تعافي النقل الجوي
 المستفادة

وتضطلع . االقتصادية اوجدواه افي عملياته ةشديد تاضطرابا الطيران شبكةواجه ت، جائحة فيروس كورونامنذ بداية أزمة  -12
ويمكن . شبكة الطيران تعافيوالتعاون من أجل  تنسيقالطيران لتطوير وتعزيز جهود ال شمل أوساطلّم اإليكاو بدور قيادي في 

وبالنسبة للفترة . وتحديثها باستمرار امتابعتهتحقيق ذلك من خالل تنفيذ استراتيجيات التخفيف من المخاطر المتعددة الطبقات و 
التركيز على تحديد وتعديل وتحسين وتطوير محتوى المبادرات الرامية إلى دعم الدول األعضاء في  ، سينصبّ 2023-2025

ذات  اإلرشادية الموادو  الصادرة عن اإليكاوالقواعد والتوصيات الدولية  ُتراجعوباإلضافة إلى ذلك، س. تعافياإليكاو خالل عملية ال
وسيشمل ذلك . صموداأكثر  صبحتل شبكة الطيراندعم بهدف  جائحة فيروس كوروناتعكس الدروس المستفادة من كي الصلة ل

تدابير التخفيف ب ودعمه( بما في ذلك مخاطر األداء البشري )وضع إطار عالمي مشترك لتقييم المخاطر والتخفيف من حدتها 
وسيشمل ذلك أيضا . جائحة فيروس كوروناالمعني ب رفيع المستوى  لمؤتمرالسالمة الصادرة عن االمناسبة وفقا لتوصيات مسار 

عملية لتخفيف من انتقال األمراض، و ا توجيهاتوالتراخيص وغيرها من الشهادات، و  ،أحكاما تتعلق بتجديد وتمديد التقييمات الطبية
 . عدالرقابة عن بُ  بأنشطة االضطالع توجيهاتالتخفيفات، و /منح ورفع اإلعفاءات

 
SAF 6: يلبي احتياجات الدول ذات األولويةالذي  في مجال السالمة الجويةتنفيذ الدعم  زيادة فرص 

دارة البرامج والمشاريع واألنشطة التي تدعم وتساعد جهود التنفيذ إل التي تتخذها اإليكاوجراءات اإليشير دعم التنفيذ إلى  -13
 نواتج أخرى  يتولى دعُم التنفيذ جمع المحتويات والمواد المولدة ضمنو . توفير المنتجات والخدمات من خاللالتي تبذلها الدول 

. تقديم الدعم إلى الدول المحتاجة ضمانع المسؤوليات بين الجهات الفاعلة، و توزيالتمويل لتلك األنشطة، و  توفير، و تتعلق بالسالمة
كما تحديد أولويات النشر ( 2)وتطوير ونشر دعم التنفيذ،  عندعلى االحتياجات  اعتماد نهج قائم( 1): ويكفل هذا الناتج ما يلي

مساءلة المالية و الشفافية ال اعتمادو ( 5)و ،تنسيق الدعم( 4)واستخدام منهجية مشتركة في جميع أشكال دعم التنفيذ، ( 3)و، ينبغي
 . جهات الفاعلةجميع الل بالنسبة

 

SAF 7: اإلقليمي صعيدتعزيز سالمة الطيران المدني على ال 
أهمية زيادة امتثال مدى تؤكد من جديد هي أمور  جائحة فيروس كورونا ناجمة عنتطور الحركة الجوية والتحديات ال -14

وبهذا المعنى، تهدف الجهود . دارة السالمةإل هاالسالمة للمتطلبات العالمية واستدامة التدابير التي تتخذها الدول لضمان إطار 
وأحكام الخطط العالمية وتوجيهات  القواعد والتوصيات الدوليةالتي تعتمدها المكاتب اإلقليمية إلى تعزيز قدرة الدول على تنفيذ 

 . المجلس واألمانة العامة بطريقة مستدامة وقابلة للقياس
 

عن طريق زيادة التنفيذ الفعال لنظم الرقابة الحكومية  مةسالوستواصل المكاتب اإلقليمية دعم الدول لتعزيز مستويات ال -15
وتقديم المساعدة الالزمة لتنفيذ عمليات ( وفقا لنهج الرصد المستمر USOAPعن طريق برنامج صحتها  يجري التحقق منالتي )

الناشئة  الصعوباتول في تحديد وباإلضافة إلى ذلك، ستساعد المكاتب اإلقليمية الد. إدارة السالمة، من خالل أنشطة بناء القدرات
وقياس التقدم المحرز في تنفيذ  الجهات المعنيةتعزيز التعاون بين  وكذاالالزمة،  السالمةالسالمة وتنفيذ تحسينات في مجال 

 . لمجموعات اإلقليمية لسالمة الطيرانواألولويات اإلقليمية، من خالل ا العالمية للسالمة الجويةخطة ال
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 : مؤشرات السالمة7الجدول 

 

  

 (االفتراضات)واألساس المنطقي  وضوع القياسم المؤشرات/المؤشر الناتج 

SAF 1 

( SARPs) القواعد والتوصيات الدوليةتعزيز 
السالمة الجوية إعدادها بما يحسن عملية و 

 باستمرار
 

القواعد والتوصيات النسبة المئوية 
فيها النهج القائم روعي التي الدولية 

 عملية اإلعدادفي إطار على األداء 

نهج ال راعى فيهايقيس هذا المؤشر عدد المرات التي ي
 القواعد والتوصيات الدوليةتجاه والمتبع قائم على األداء ال

 القواعد والتوصياتوضع هذه أثناء عملية 

SAF 2 
الطيران على إدارة سالمة  أوساطتعزيز قدرة 

 الطيران بشكل استباقي

القواعد والتوصيات النسبة المئوية 
 البرنامج الوطنيالتي ترتبط ب الدولية

أمثلة أو أدوات  3 ملكوتللسالمة 
عملية على األقل منشورة على موقع 

 (SMI)تنفيذ إدارة السالمة 

عبر  متقاسمةيقيس هذا المؤشر المعلومات واألدوات ال
 إدارة السالمة بشكل استباقي بشأن الطيران أوساط

SAF 3 
مجال  زيادة التنسيق والتعاون اإلقليميين في

 الرقابة التنظيمية
نجزت أُ التي  البروتوكوالت ما هو عدد

 ؟من أجل تعزيز التنسيق اإلقليمي

االضطالع يقيس هذا المؤشر تحسين قدرة الدول على 
 وقائع،السالمة والتحقيق في الحوادث وال بأنشطة مراقبة

 ومواءمتها

SAF 4 

 اإليكاوتحسين وظيفة الرصد التي تضطلع بها 
 مراقبةالمعلومات المتعلقة ب تحديثوتعزيز 

 الدولة السالمة وتنفيذ إدارة السالمة على صعيد
 واإلقليم

 
 
 

بها  اضطلععدد األنشطة التي ‘1’
مراقبة السالمة  البرنامج العالمي لتدقيق

الجوية وفقا لنهج الرصد المستمر 
 مراقبةمعلومات معززة تتعلق بوتوفر 

 السالمة وتنفيذ إدارة السالمة على
 الدولة واإلقليم  صعيد

فيما محدث بوضع  تتمتعيقيس المؤشر عدد الدول التي 
فيما مستويات نضج بلغت أو /و يتعلق بالتنفيذ الفعال

 يتعلق ببرنامجها الحكومي للسالمة

لتحسينات المنفذة لالنسبة المئوية ‘2’
الطابع المحدث لنواتج تعزيز بهدف 

وفقا لنهج الرصد  USOAPبرنامج 
 المستمر، وموثوقيتها وقيمتها

 يقيس المؤشر التقدم المحرز في تطور البرنامج

SAF 5 

جائحة  منمواصلة دعم تعافي النقل الجوي 
الذي يشمل تحسين أحكام اإليكاو  فيروس كورونا

 إلى الدروس المستفادة استنادا

المؤتمر الرفيع المستوى عدد توصيات 
 المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المعني

 اإليكاوالموجهة إلى و  سالمةمسار الب

 جائحة فيروس كوروناجهود اإليكاو لدعم التعافي من 
المؤتمر استنادا إلى الدروس المستفادة وفقا لتوصيات 

 بجائحة فيروس كورونارفيع المستوى المعني 

SAF 6 

 الجويةسالمة في مجال التنفيذ الزيادة فرص دعم 
 الذي يلبي احتياجات الدول ذات األولوية

الببدول )النسببببببببببببببببببة المئويببة للببدول النبباميببة 
الجزرية الصبببببببببببغيرة النامية، وأقل البلدان 

( نموا، والبلدان النامية غير السببببببببببببببباحلية
التي نفببذت نشبببببببببببببببباطببا واحببدا على األقبل 

 لدعم التنفيذ في مجال السالمة

 يقيس المؤشر تغطية برامج دعم التنفيذ

SAF 7 
 صعيدتعزيز سالمة الطيران المدني على ال

 اإلقليمي  

التنفيذ الفعال للبرنامج العالمي ‘1’
 مراقبة السالمة تدقيقل

تدقيق يقيس هذا المؤشر التنفيذ الفعال للبرنامج العالمي ل
 مراقبة السالمة

 البرنامج الوطنيمستوى تنفيذ ’ 2’
 (SSP)سالمة لل
 

 للسالمة البرنامج الوطنييقيس هذا المؤشر مستوى تنفيذ 
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 سعة وكفاءة شبكة المالحة الجوية
 الموارد المطلوبة لسعة وكفاءة المالحة الجوية: 8الجدول 

 
  

CAP 1 - القواعد والتوصيات الدولية

202316.17.54,596             208         31                22                10                271              4,867           

202416.07.24,816             214         32                23                10                279              5,095           

202515.37.04,805             220         33                23                10                286              5,091           

14,217           642         96                68                30                835              15,053         

CAP 2- ابتكارات السالمة والمالحة الجوية

20230.60.0169                -          31                -               -               31                200              

20240.60.0180                -          32                -               -               32                212              

20250.60.0186                -          33                -               -               33                218              

534                -          96                -               -               96                630              

CAP 3 - الفوائد البيئية

20230.10.028                  -          31                -               -               31                59                

20240.10.030                  -          32                -               -               32                62                

20250.10.031                  -          33                -               -               33                64                

89                  -          96                -               -               96                185              

ددات المحمي CAP 4- طيف التر

20232.31.0664                -          31                -               -               31                695              

20242.31.0698                -          32                -               -               32                729              

20252.31.0720                -          33                -               -               33                752              

2,081             -          96                -               -               96                2,177           

ان ي مجال الطت 
CAP 5- إطار الثقة ف 

20230.00.978                  -          31                -               -               31                109              

20240.00.981                  -          32                -               -               32                113              

20250.00.983                  -          33                -               -               33                115              

242                -          96                -               -               96                337              

CAP 6 - دعم التنفيذ

20234.01.41,119             -          31                -               113              144              1,263           

20243.71.41,113             -          32                -               116              148              1,261           

20253.61.21,115             -          33                -               119              152              1,267           

3,348             -          96                -               349              444              3,792           

CAP 7-   زيادة السعة عىل المستوى اإلقليمي

202330.927.37,538             20           305              188              662              1,174           8,712           

202430.126.67,746             20           314              193              760              1,288           9,034           

202529.926.67,881             21           322              198              779              1,320           9,201           

23,165           60           940              579              2,202           3,782           26,947         

اتيجيات الخدمات المتعلقة باالستر

202312.912.34,307             373         13                19                842              1,247           5,554           

202412.612.14,454             383         14                20                865              1,281           5,735           

202511.812.14,600             393         14                20                894              1,321           5,921           

13,361           1,149      41                59                2,602           3,850           17,211         

202366.850.218,500           601         504              229              1,627           2,960           21,460         

202465.449.119,117           618         519              236              1,752           3,124           22,241         

202563.648.819,420           633         532              241              1,803           3,210           22,630         

57,037         1,852     1,555          706             5,182          9,294          66,331       

المجموع الفرعي

BB3:K58المجموع

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

غت  ذلكاالجتماعاتالسفر
تكلفة غت  
ز الموظفي 

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

)الوظائف: أشخاص-السنة، المبالغ: ألف دوالر كندي(

الناتج/السنة

زالموظفون غت  الموظفي 

مجموع التكلفة
زعامةفنية تكلفة الموظفي 

االستشاريون/

التعاقدات 

الخارجية
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 اتهوتحسين كفاء المدني العالمي شبكة الطيران سعةزيادة 
الطيران على  شبكةالضوء عل أهمية قدرة  2020في عام  جائحة فيروس كوروناسلطت األزمة التي خلفتها  -16

كمنتدى عالمي  الصمود، ليس كشرط يتعلق باألداء فحسب وإنما أيضا كمبدأ أساسي لالستدامة االقتصادية. وتعمل اإليكاو
يضم مجتمع الطيران لتحديد استراتيجية مشتركة لتطوير النظام العالمي للمالحة الجوية بهدف تحسين السعة والكفاءة في 

 الخطة العالمية للمالحة الجوية.إطار 
ضمن ولدعم تطوير النظام العالمي للمالحة الجوية، تضع اإليكاو أحكاما عالمية وُتحّدث األحكام الموجودة. وت -17

في تنفيذ التحسينات التشغيلية. وعلى الصعيد اإلقليمي،  ايتعين إشراكه تيال الجهات المعنيةاإليكاو أيضا األدوات وتحدد 
تنسق اإليكاو عملية مراجعة وتحديث الخطط اإلقليمية للمالحة الجوية. وتنسق اإليكاو أيضا أنشطة المجموعات اإلقليمية 

الوطني، تيسر اإليكاو الحصول على الموارد والمساعدة التقنية وتعزز بناء القدرات في  للتخطيط والتنفيذ. وعلى الصعيد
 ، ستقوم اإليكاو بما يلي:2025-2023مجاالت خبرة مختلفة. وخالل الفترة 

 تحسينها؛ أو جديدةلوضع أحكام  مبتكرة طرق  البحث عن (أ
 حماية البيئة؛ توفير إطار عمل عام لتعزيز نظام المالحة الجوية بما يساهم في (ب
 دمج االبتكار وتوفير إمكانية وصول جميع المستخدمين إلى نظام المالحة الجوية؛ (ج
 حماية طيف الترددات الراديوية الالزم لخدمات الطيران؛ (د

 الجوي؛ شبكة الطيرانبتطوير  وضع إطار ثقة للسماح (ه
 .واالستفادة من الخبرة المتاحةدعم التنفيذ تحسين آليات  (و

 

 بيان النواتج
القدرة و  ،والوصول واإلنصاف ،واألمن ،الطيران لتحسين السالمة أوساط، مواصلة العمل مع 2025نهاية عام  حتى -18

 عن طريق، الخطة العالمية للمالحة الجوية لألداء التي تتضمنها 11 بطموحات الالتحقيق  من أجلوالبيئة،  على الصمود،
، تشغيليةتحسينات  بهدف إدخالالناشئة  كنولوجياتتوفير الخدمات األساسية للطيران المدني الدولي، واستخدام أحدث الت

نظام قابل للتشغيل البيني يدعمه ضمن كل هذا و لتسهيل وتشجيع االبتكار؛  مراقبةتطوير وتنفيذ أطر تنظيمية وآليات  وكذا
 .ثقة فعال للطيران الدوليإطار 
 ت األداء الرئيسيةمؤشرا
 بخدمات المالحة الجويةالخطيرة المرتبطة  وقائعوال خدمات المالحة الجويةب رتبطةعدد الحوادث الم  
 أداء النظام  فيالتي تعطل تقديم الخدمة وتؤثر بشكل كبير  معيقةعدد األحداث ال 
  القدرة على الطيران ولم يتم استيعابهم في النظام يملكون عدد أعضاء مجتمع الطيران الذين 
 نبعاثات النسبة المئوية الCO2  خدمات المالحة الجويةعدم الكفاءة الناجمة عن أوجه بسبب 

 ولوياتاأل 
، وطموحات أداء الخطة العالمية للمالحة الجوية، لسعة وكفاءة شبكة المالحة الجويةلهدف االستراتيجي ادعم ل -19

 :فيما يلي لإليكاو، تتمثل األولويات الرئيسية أي بلد خلف الركب عدم تركومبادرة 
الجدد إلى المجال الجوي والتكنولوجيا الجديدة  وافدينودمج ال تبنيلمالحة الجوية، مع العالمي لنظام التحسين كفاءة أداء  (أ

 واالبتكار؛
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مواصلة من أجل في دعم إجراءات الدولة والقطاع ما يساعد بتطوير اإلطار التنظيمي العالمي للطيران المدني والحفاظ عليه،  (ب
في إطار تطلعات الدول األعضاء المتعلقة باالقتصاد وتطويره  وقادر على الصمود آمن ومرن  نمو نظام عالمي للمالحة الجوية

 واالستدامة؛

مواصلة إعطاء األولوية لجهود توحيد المقاييس والتنفيذ على النحو المتفق عليه بين الدول والقطاع في الخطة العالمية للسالمة  (ج
في  الجهات المعنيةالجوية؛ والحصول على ثقة المجتمع العالمي لتقديم المشورة وقيادة التنسيق والتشاور والتعاون مع جميع 

، مع التركيز على توحيد المقاييس في الوقت المناسب وعلى التنفيذ المنسق والفعال ة الجويةقدرات وكفاءة المالحمجال 
 والتصاعدي والميسر بالنسبة للدول والقطاع؛ وتعزيز التعاون اإلقليمي؛ وتضييق الفجوات بين الدول؛

لتعزيز قدرة اإليكاو على  قواعدبالمشاركة والمساهمة في عملية وضع ال للجهات المعنيةتوفير اإلطار التنظيمي الذي سيسمح ( د
 .المالحة الجوية وكفاءتها اتلتحسين قدر  حددة األهدافتقديم حلول م

 واالحتياجات والفرص الناشئة الصعوبات
لمدى الحركة الجوية على ا يتواصل نموومن المتوقع أن . الصعوباتالطيران مجموعة متنوعة من  قطاعواجه ي -20

شبكة الطلبات الجديدة على  ال تفضي مسائلوفي الوقت نفسه، . قدرته على الصمودالطويل وينبغي ضمان استدامة النظام و 
جديدة  صعوبات ر إلى ظهورالبشري المتغي رالتجارية والدو والتكنولوجيات الناشئة والطرق المبتكرة لممارسة األعمال  الطيران

مواصلة بالطيران لقطاع  يسمحلمالحة الجوية العالمي لنظام الإلى تحول عاجل في  للدعوةأيضا فرصا  تيحفحسب، بل ت
تحولها سالتالية و  الصعوبات، ستعالج اإليكاو 2025-2023وخالل الفترة . تعزيز الرفاه االجتماعي في جميع أنحاء العالم

 :إلى فرص
 جديدةالطلب الاستيعاب الطلب المتزايد وأنواع  (أ

 الجديدة ت واالبتكاراتناغم للتكنولوجياالتكامل المت (ب

 المتقدمة تكنولوجياتاستخدام ال (ج

 القدرات واإلمكانات البشرية (د

 نماذج األعمال الناشئة والجديدة والمكيفة (ه

 .الطيران أوساط طلعاتت (و

 
 سعة وكفاءة شبكة المالحة الجوية نواتج

CAP 1 : القواعد والتوصيات الدوليةتعزيز (SARPs ) المالحة الجوية  نظملزيادة الكفاءة التشليلية ل اإلعدادعملية و
 تهامواءممدى لتشليل البيني و ل تهاوقابلي

والسبب في ذلك هو . تنفيذا فعاال الصادرة عن اإليكاوالقواعد والتوصيات الدولية دول كثيرة من أجل تنفيذ  صارعت -21
ترتفع تكلفة استخدامها الخبرة الالزمة، أو انخفاض فرص الحصول على التكنولوجيات الجديدة التي  نقصالفهم، أو  نقص

وينبغي . هاستخدمأو تطور الدولة التي ت/تتوقف على مستوى نضج و ألنها فائدة واضحةأن تتحقق دون  أحيانا ارتفاعا كبيرا
التكنولوجيات  استخدام تسريع وتيرةبتصاعدي يسمح لتوفير نهج  وليةالقواعد والتوصيات الدن عملية تطوير هذه لإليكاو أن تحسّ 

 ستخداماالفي قليمي أن يساعد اإلتنسيق زيادة توطيد الومن شأن . الجديدة ومفهوم العمليات في سيناريوهات تشغيلية مختلفة
ها ية على األداء يمكن تطبققائم قواعد، ستدعم اإليكاو وضع 2025-2023وفي الفترة . على الصعيدين اإلقليمي والوطني

 .  جويةحركة الالالنضج وكثافة ب فيما يتعلقمستويات مختلفة  التي بلغتالدول من 
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CAP 2:  توالتكنولوجياوافدين الجدد ال يشمل بما ،ودمجها تعزيزهابوابة تلقي مبادرات االبتكار ومراجعتها و تحسين 
   الجديدة والعمليات

تزداد  المجال الجوي االسببببببببببببببتفادة من بوتيرة سببببببببببببببريعة جدا، وأعداد الطائرات التي تطلب يتطورون الجدد  وافدون ال -22 
الخدمات الجديدة الالزمة إلدارة هذا الجزء  نطاقتحتاج الدول إلى تنفيذ لوائح جديدة، وتوفير الرقابة، وتحديد نوع و و . باطراد

جوي المجال ال في الطائرات الموجهة عن ُبعد استيعابتسهيل  ينضاف إلى عمليةو  ستقلوهذا النشاط م. من الطيران بأمان
 أن يضبببببببطروا إلى ولضبببببببمان حصبببببببول صبببببببانعي القرار في اإليكاو على المعلومات المتعلقة باالبتكارات قبل. المنعزلغير 

وفي إطار . مةللمنظ جرى تحديدها بالنسبةعلى مستوى السياسات، تحتاج اإليكاو إلى مواكبة جميع االبتكارات التي  تناولها
إلى مجموعات دراسبببببة الخطة العالمية المعلومات  سبببببترسبببببلم االبتكارات على مسبببببتوى عال و هذا الجزء من البرنامج، سبببببتقيّ 

الخطة العالمية للمالحة الجوية ل هذا الناتج اآلليات القائمة في كمّ ويُ . للمالحة الجوية أو الخطة العالمية للسببببببببببببببالمة الجوية
 .  لتحديد االبتكارات المتصلة بمجاالت كل منهمامة الجوية والخطة العالمية للسال

 
CAP 3 : اإليكاو تحقيقها من خالل تنفيذ أحكام  لممكناو لمنافع البيئية المحتملة ا المتعلقة بتحديد كمّ  اإلرشاداتتحسين

 جديدةال

. الرئيسببببببببببببببيببة، بمببا في ذلبك البيئببةمجبباالت األداء مختلف  يؤثر فيمتبباح للتنفيببذ  مفهوم عمليبباتأو  كنولوجيببات أي -23 
على  2025-2023وبالنظر إلى أهمية مجال األداء الرئيسبببببببببي للبيئة في المناقشبببببببببات العالمية، سبببببببببتركز اإليكاو في الفترة 

 وضبببببعهامفاهيم العمليات التي يجري من الفوائد البيئية من التكنولوجيا الجديدة أو  تحقيقبشبببببأن كيفية  اإلرشببببباداتتحسبببببين 
 . وتنفيذها

 

CAP 4 : الالزم لخدمات الطيرانالمحمي و  ات الراديويةترددالطيف 

من خالل عملية الترددات تنظيم طيف الدولة المعنية بسببببببببلعة قيمة ومحدودة تديرها سببببببببلطات هو طيف الترددات  -24 
العملية ذروتها في وتبلغ هذه . الدولي لالتصببببببببباالت التي يعقدها االتحاد( WRC)المؤتمرات العالمية لالتصببببببببباالت الراديوية 

في المائة من  15رب االطيران ما يقيسببببتخدم قطاع و . المؤتمرات العالمية لالتصبببباالت الراديوية التي تعقد كل أربع سببببنوات
 مسببببتخدميمن  ليس إال واحداللسببببالمة، وهو  الضببببرورية االتصبببباالت والمالحة والمراقبة الطيف األكثر قيمة لتوفير وظائف

تمثل واإليكاو . الذين يشبببباركون جميعا في عملية المؤتمر العالمي لالتصبببباالت الراديوية على قدم المسبببباواة  العديدين الطيف
 العالمي وتجري حاليا األعمال التحضبببببيرية للمؤتمر. منسبببببقين مشبببببتركين جدول عملصبببببوتا و  تيحالطيران وتقطاع مصبببببالح 

WRC-23 (2023ديسبببمبر -نوفمبر)العالمي ، الذي سبببيتبعه المؤتمر WRC-27 (2027) . تتألف كل دورة من دورات المؤتمر و
 : ربع سنوات من األنشطة الرئيسية التاليةأل التي تمتدالعالمي لالتصاالت الراديوية 

 
 لالتصاالت الراديوية المقبلالعالمي  للمؤتمر بالنسبة عليه وافقيو  المجلس يعده الذي اإليكاوموقف  (أ 
 ITU-R في قطاع االتصاالت الراديوية دعم الدراسات والتحضيرات التقنية (ب 
الدفاع عن موقف اإليكاو وشروط الطيران في األنشطة التحضيرية وخالل المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية،  (ج 

 .لضمان نتائج إيجابية ال تنطوي على آثار سلبية بالنسبة لقطاع الطيران
CAP 5: التحتية تهاخدمات المالحة الجوية وبني لمجال الطيران من أجل ثقة دوليإطار  وضعقدم في الت 

 فإنه يتعين، التواصببببببببل باسببببببببتخدام بروتوكوالت اإلنترنتنحو المزيد من األتمتة والرقمنة و يتجه الطيران الن قطاع  -25 
 تحقيق ذلكويمكن . لكترونيعمليات في الفضبباء اإل الناجمة عنة لكترونيللهجمات اإل الحد من نقاط الضببعف التي ُتعّرض

ولكي يحدث . ويمكن الوثوق بالرسببببببببببببببائل المتبادلة الجهات المعنيةجميع  يحّددمن خالل العمل في بيئة أكثر تحكما حيث 
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 ثقةإطار  الهدف من وضببعو  .ذلك، يجب وضببع إطار لضببمان سببرية المعلومات وسببالمتها وتوافرها أثناء تخزينها أو عبورها
 : ، ستوفر اإليكاو ما يلي2025-2023وفي الفترة . البيئة هذهتوفير  هومجال الطيران في دولي 

 مفهوما للعمليات (أ
سبببببة مكرّ  IPv6أمن المعلومات، بما في ذلك أحكام بشبببببأن أمن المعلومات، وكتلة من عناوين إطارا لضبببببمان ( ب

 للطيران ونهج متكامل ألمن وسالمة المعلومات
 .الطيران وساطشهادات مخصصة أللتقديم السياسة  (ج 

 
CAP 6: المالحة الجوية الذي يلبي احتياجات الدول ذات األولويةفي مجال تنفيذ الدعم  زيادة فرص 

في إدارة البرامج والمشاريع واألنشطة التي تدعم وتساعد جهود التنفيذ التي  اإليكاويشير دعم التنفيذ إلى إجراءات  -26 
 نواتج أخرى  يتولى دعُم التنفيذ جمع المحتويات والمواد المولدة ضببببببببببمنو . تبذلها الدول من خالل توفير المنتجات والخدمات

 ضمانع المسؤوليات بين الجهات الفاعلة، و توزيالتمويل لتلك األنشطة، و  توفير، و تتعلق بسعة وكفاءة شبكة المالحة الجوية
 : ما يلي لناتجيضمن هذا او . تقديم الدعم إلى الدول المحتاجة

 اعتماد نهج قائم على االحتياجات عند وضع دعم التنفيذ وتقديمه (أ 
 إعطاء األولوية الكافية لعملية تقديم الدعم (ب 
 التنفيذدعم  مراحلجميع في  مشتركة منهجية استخدام (ج 
 تنسيق الدعم (د 
 .الفاعلين بالشفافية المالية وإخضاعهم للمساءلة تحلي جميع (ه 

 

CAP 7 :على الصعيد اإلقليمي  سعةتعزيز الكفاءة وزيادة ال 

 علىجوية المالحة التصبببال وإدارة بالنسببببة لال قابلة للتشبببغيل البيني أطروضبببع تطوير مجال جوي سبببلس و  يتوقف -27
والدور القيادي للمكاتب اإلقليمية في تعزيز تكامل جهود التخطيط، . بين األقاليماإلقليم و على صببببببببببببعيد التعاون والتنسببببببببببببيق 

ودعم التخطيط السببببببليم  ،خطط المالحة الجوية بطريقة منظمةتنفيذ الدول تمشببببببيا مع األحكام العالمية، أسبببببباسببببببي لضببببببمان 
 . وبناء القدرات ،واالستثمار

 
 اوتطويرها وتنفيذها واسببببتخدامه التكنولوجياتاالسببببتفادة من وسببببتدعم المكاتب اإلقليمية الدول لتعزيز قدراتها على  -28

وباإلضافة . تنفيذ سياسات اإليكاو وأحكامهافي تلبية الطلبات الحالية والمستقبلية والمساعدة بهدف في نظم المالحة الجوية 
. في المجال الجوي  ألزمات وحاالت الطوارئ ل تصبببببببببببديالعملية ادة وتنسبببببببببببيق إلى ذلك، سبببببببببببتواصبببببببببببل المكاتب اإلقليمية قي

الدول  شببببببببغيل، رصببببببببد تالمجموعات اإلقليمية للتخطيط والتنفيذوسببببببببتواصببببببببل المكاتب اإلقليمية، من خالل الدعم المقدم إلى 
 يات اإلقليمية، واإلبالغ عنواألولو العالمية للسببببالمة الجوية خطة ضببببرورية، ولللمرافق وخدمات وإجراءات المالحة الجوية ال

 . ، من أجل التحسين المستمر والقابل للتشغيل البيني والمنسق لنظم المالحة الجويةحالة تشغيلها
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 سعة وكفاءة شبكة المالحة الجوية مؤشرات -9الجدول 
 (االفتراضات)واألساس المنطقي  وضوع القياسم المؤشرات/المؤشر الناتج 

CAP 1 

 
 القواعد والتوصيات الدوليةتعزيز 

لزيادة الكفاءة  عملية اإلعدادو 
التشغيلية لنظم المالحة الجوية 

مدى التشغيل البيني و  تهاوقابلي
 تهامواءم

 

 إدارةعناصر برنامج عمل ل النسبة المئوية
الخبراء التي قدمها  المالحة الجوية

 عالجتها اإليكاوو  المختصون 

تكفل اإليكاو توافر أحكامها في الوقت المناسب من خالل 
ويقيس هذا المؤشر قدرة . للمالحة الجوية فنيبرنامج عملها ال

 . إجراء المعالجةاإليكاو على 

CAP 2 

 
 المتعلقة بتحديد كمّ  اإلرشاداتتحسين 

التي يمكن و لمنافع البيئية المحتملة ا
اإليكاو  تحقيقها من خالل تنفيذ أحكام

 الجديدة
 

عدد مجاالت التركيز وأهداف األداء 
دومؤشرات األداء الرئيسية ال داخل  تي تحدَّ

  مجاالت األداء الرئيسية للبيئة
 

المحققة يقيس هذا المؤشر الموارد المتاحة لقياس الفوائد البيئية 
 من التحسينات التشغيلية

 

CAP 3 

 ،تلقي مبادرات االبتكار تحسين بوابة
الجدد والتكنولوجيا يشمل الوافدين بما 

ومراجعتها الجديدة،  والعمليات
 ودمجها تعزيزهاو 

 

 جديدة أو مستفيضة مواد توجيهية‘1’
 تتيحها اإليكاو لتناولودورات تدريبية 

أو إدارة  غير المأهولةنظم الطائرات 
نقل الجوي لأو ا هذه الطائراتحركة 
 المتقدم

 

لدعم حاجتها إلى تنظيم إضافية  امواد رتطلب الدول باستمرا
 مستفيضةاحسب عدد الوثائق الجديدة أو ال)الجدد  وافدينال

شبكة على  ةغير المأهول ائراتلطاالتي نضيفها إلى موقع 
 بالتعاون مع عدهااإلنترنت، فضال عن الدورات التدريبية التي ن

المتاح عدد الهذا المؤشر  يحددسو (. التدريب العالمي للطيران
 ستفيضةالوثائق الجديدة أو الممن 

 

عدد االبتكارات التي حددتها ‘2’
 يغطيها عمل أفرقة الخبراء الو  اإليكاو

 تغطية كاملة
 

ضبببببببببمان حصبببببببببول صبببببببببانعي القرار في اإليكاو على معلومات ل
على مسببببتوى السببببياسببببات،  بدء معالجتهامتعلقة باالبتكارات قبل 

بالنسبببة  ُحددتتحتاج اإليكاو إلى مواكبة جميع االبتكارات التي 
تغطيبببة  اتوعبببدم تغطيبببة عمبببل فريق الخبراء لالبتكبببار . للمنظمبببة

 .الهدفنخطئ  أننا قد من شأنه أن يبينكاملة 
 

CAP 4 
 الراديويةترددات الطيف 

الالزم لخدمات و المحمي 
 الطيران

 المنفذة بنجاح من النسبة المئوية
المحدد مسبقا، /برنامج العمل المطلوب

للحفاظ على طيف ترددات الطيران 
جل خدمات سالمة أمن وحمايته 

 انظر.  االتصاالت والمالحة والمراقبة
دورة من بشأن ) A38-6القرار 

 (دورات االتحاد الدولي لالتصاالت

ألنشطة الداخلية والخارجية لأربع نسب مئوية سنوية 
قطاع االتصاالت الراديوية، )المدعومة و  حددةالم

 والنواتج النهائية لحماية موارد ،...(االتصاالت اإلقليمية
 للسالمة االتصاالت والمالحة والمراقبة الضروريةطيف 

المؤتمرات العالمية لالتصاالت الراديوية كل أربع  --
 ...(WRC-27و WRC-23)سنوات 

 االتصاالت الراديويةاألنشطة التحضيرية لقطاع  --
 األنشطة التحضيرية لمنظمات االتصاالت اإلقليمية --
 لإليكاواألنشطة التحضيرية للمكاتب اإلقليمية  --
 توفير ورش عمل للزمالء في مجال الطيف الجوي  --
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 (االفتراضات)واألساس المنطقي  وضوع القياسم المؤشرات/المؤشر الناتج 

CAP 5 
دولي  ثقة إطار تقدم في وضعال

خدمات من أجل لطيران لمجال ا
 التحتية تهاالمالحة الجوية وبني

ارتباطا بإطار الثقة  المنفذة النواتج عدد
   الدولي لمجال الطيران

يقيس المؤشر التقدم الذي أحرزته اإليكاو فيما يتعلق بوضع 
 :وتشمل النواتج ما يلي. للطيراندولي ثقة إطار 

 لعملياتل امفهوم -
أمن المعلومات، بما في ذلك أحكام بشأن أمن إطارا لضمان  -

مكرسة للطيران، ونهج  IPv6المعلومات، وكتلة عناوين 
 متكامل ألمن وسالمة المعلومات،

 .الطيران وساطمخصصة ألشهادات سياسة لتقديم ال -
 
 
 
 

CAP 6 

 
 

مجال في تنفيذ الزيادة فرص دعم 
المالحة الجوية الذي يلبي احتياجات 

 األولويةالدول ذات 

البببدول )النسبببببببببببببببببببة المئويبببة للبببدول النببباميبببة 
الجزريببة الصبببببببببببببببغيرة النبباميببة، وأقببل البلببدان 

التي ( نموا، والبلدان النامية غير السببببببباحلية
تنفيذ النفذت نشبباطا واحدا على األقل لدعم 

 المالحة الجويةفي مجال 
 

 يقيس المؤشر تغطية برامج دعم التنفيذ

CAP 7 
RO 

على  سعةالتعزيز الكفاءة وزيادة 
 الصعيد اإلقليمي

متوسط النسبة المئوية اإلقليمية ‘1’
للخطة  ASBUنظام عناصر /لوحدات

التي تنفذها العالمية للسالمة الجوية، 
لخطة اإلقليمية للسالمة الدول وفقا ل

 .الجوية

في  ASBUنظبام نضبببببببببببببببج تنفيبذ مبدى يقيس هبذا المؤشبببببببببببببببر 
نظام لطبق نلتنفيذ الممتوسببببببببط ايقيس هذا المؤشببببببببر و . األقاليم

ASBU ويشبببببببببببببببير . لخطببة العببالميببة للسبببببببببببببببالمبة الجويبةعلى ا
 .المشاركون إلى الدول

المالحة  مجال عدد أوجه القصببببببببور في‘2’
 الجوية

 

المالحة مجال يقيس هذا المؤشر عدد أوجه القصور في 
 الجوية
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 تاألمن والتسهيال

الموارد المطلوبة لألمن والتسهيالت  -10جدول ال

 

ي مجال األمن
القواعد والتوصيات الدولية واالبتكارات ف   -SECF 1

20234.83.51,510             23          39               75              -            137              1,647              

20244.83.51,585             23          41               78              -            142              1,726              

20254.83.51,636             24          42               79              -            145              1,781              

4,730             70          122             232            -            424              5,154              

SECF 2 - التسهيالت واالبتكارات

20233.91.71,058             49          41               63              -            154              1,212              

20243.91.71,114             51          42               65              -            158              1,273              

20253.91.71,159             52          44               67              -            162              1,322              

3,331             152        127             195            -            475              3,806              

ان نامج العالمي لتدقيق أمن الطت  SECF 3 - التر

20236.05.01,898             28          373             10              -            410              2,309              

20246.05.01,993             29          384             10              -            423              2,416              

20256.05.02,059             29          393             10              -            433              2,492              

5,950             86          1,150          31              -            1,266           7,216              

ان SECF 4- تنسيق األمم المتحدة بشأن أمن الطت 

20231.92.0718                -         54               -             14             68                786                 

20241.92.0750                -         55               -             15             70                820                 

20251.92.0775                -         57               -             15             72                847                 

2,243             -         165             -             45             210              2,453              

SECF 5 - دعم التنفيذ

20235.22.81,459             11          78               10              -            100              1,558              

20245.22.81,535             12          80               11              -            103              1,638              

20255.22.81,592             12          82               11              -            105              1,697              

4,586             35          239             32              -            307              4,894              

SECF 6- األمن والتسهيالت عىل المستوى اإلقليمي

202312.510.53,001             8            133             82              279           502              3,503              

202412.010.43,055             9            137             85              317           547              3,602              

202512.510.23,217             9            140             87              325           561              3,778              

9,273             26          409             254            921           1,610           10,883            

اتيجيات الخدمات المتعلقة باالستر

20239.08.93,017             261        9                 13              590           874              3,891              

202423.920.93,120             269        10               14              606           898              4,017              

202523.920.83,222             275        10               14              627           925              4,148              

9,359             805        29               41              1,822        2,697           12,055            

202343.234.412,661           381        726             255            883           2,245           14,906            

202457.646.313,151           392        748             262            938           2,340           15,491            

202558.146.013,661           401        767             269            967           2,404           16,064            

المجموع          46,461          6,989       2,788           786        2,241    1,174         39,473

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

غت  ذلكاالجتماعاتالسفر
تكلفة غت  
ز الموظفي 

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

)الوظائف: أشخاص-السنة، المبالغ: ألف دوالر كندي(

الناتج/السنة

زالموظفون غت  الموظفي 

مجموع التكلفة
زعامةفنية تكلفة الموظفي 

االستشاريون
/التعاقدات 
الخارجية
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 تحسين األمن والتسهيالت فيما يتعلق بالطيران المدني العالمي
للطيران المدني بات أكثر أمنا من ذي قبل، ال تزال ثمة ثغرات وتهديدات تعترض من أن النظام العالمي على الرغم  -29

يجب معالجتها من  الصعوباتوسالمة الحدود وتؤثر في دول كل المناطق. ومثل هذه  لكترونيأمن الطيران المدني واألمن اإل
المنهجي بين الدول والقطاع والمنظمات الدولية. خالل جهود وقائية متواصلة واستباقية، بما في ذلك التعاون والتنسيق والتواصل 

وال بد من ضمان تحسين تنفيذ شروط األمن والتسهيالت على حد سواء للسماح بزيادة عدد المسافرين جوا وحركة البضائع على 
 نحو أمن وسلس وكفء وقابل للصمود.

يل النقل الجوي عبر العالم من خالل تطوير والهدف من هذا الهدف االستراتيجي هو تحسين أمن الطيران المدني وتسه -30
باالستناد إلى نتائج  جائحة فيروس كورونااإلطار التنظيمي على نحو يلبي االحتياجات المتطورة ومراعاة الدروس المستفادة من 

إلى أقصى حد (. ويتحقق هذا الهدف عن طريق )أ( التقليل HLCC 2021) جائحة فيروس كوروناالمؤتمر رفيع المستوى المعني ب
من خطر التدخل غير المشروع في الطيران المدني وضمان توفير إجابات مناسبة عند حدوث وقائع؛ و)ب( التقليل إلى أقصى 
حد من مخاطر سالمة الحدود؛ و)ج( الرفع إلى أقصى حد من كفاءة عمليات مراقبة الحدود لتعزيز التجارة والسياحة والتنمية 

 االقتصادية.
 لكترونيتائج هذا الهدف االستراتيجي سيساهم في الحد من مستوى مخاطر أمن الطيران العالمي واألمن اإلوتحقيق ن -31

 .  ةالمدني العالمي شبكة الطيرانوسالمة الحدود، بما يسّهل نقل األشخاص والبضائع عبر الجو، وتحسين نجاعة 
 بيان النواتج

، جائحة فيروس كورونامن آثار  الحركة الجوية تعافىأكثر أمنا، وست، ستكون إدارة الطيران والحدود 2025بحلول عام  32
 برنامج تحديد هوية المسافرينو  الخطة العالمية ألمن الطيرانو  القواعد والتوصيات الدوليةتنفيذ في مستويات عالية تسجيل  مع

ون مراقبتها األمنية أكثر كفاءة وفعالية، ستكو  ،المزيد من الدول سياسات وأطر تنظيمية محسنة تملكوس .لكترونيخطة األمن اإلو 
 . أكثر فأكثراالتصال التماسي  ستصبح خالية منل تجربة الركاب و هّ ُتسسو 
 

 مؤشرات األداء الرئيسية

  التغير في مستوى التنفيذ الفعال(EI )للملحق السابع عشر والملحق  والتوصيات الدولية القواعدو لعناصر الحاسمة ل
في الدول التي من ألاالبرنامج العالمي لتدقيق نتائج  منالمستمدة بما في ذلك مؤشرات االستدامة واالمتثال  - التاسع

 تتلقى المساعدة
 ستخدم نظام المعلومات المسبقة عن الركابعدد الدول التي ت  
  ّللتحقق من الوثائق اإللكترونيةمن دليل المفاتيح العامة معلومات الل عدد الدول التي تنز 
  ركاب سجل أسماء ال تطبقعدد الدول التي 
  

 ولوياتاأل 
نقل، يتطلب من تكوسيلة لل هأو باستخدام بمهاجمته لطيران المدني، سواءفي اغير المشروع  دخللتاخطر تواصل إن  -33

 عن طريقفي الدول،  لكترونيتسليط الضوء على أمن الطيران، بما في ذلك أمن الحدود واألمن اإلمزيد جهودها ل تكثيفاإليكاو 
لحدود من خالل ل والالتالمسيالعبور السلس  يحتاجوعلى العكس من ذلك، . مكافحة اإلرهاب أوساطمنظومة األمم المتحدة و 

 :ةالتالي جراءاتوستعطي اإليكاو األولوية لإل. إلى مزيد الدعم والتشجيعفي مجال التسهيالت  المعايير واآلليات واألدواتتعزيز 
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 مساعدة الدول على وضع لوائح فعالة وقابلة للتطبيق؛ للتوسع في قواعدنوعية عملية وضع ال تحسين( أ

والخطة ، (TRIP)استراتيجية برنامج تحديد هوية المسافرين )تطوير وتنسيق إدارة برامج وخطط التنفيذ والمساعدة ( ب
 ؛()PKD( اتيح العامةالمف ودليل، (CyAP) لكترونيوخطة األمن اإل، (GASeP) العالمية ألمن الطيران

 .المتصلة باألمنللقواعد تنفيذ الدول لالمستمرين  مراقبةتأمين الموارد وتحسين عمليات الرصد وال( ج
 والفرص الناشئة واالحتياجات الصعوبات

والقيود المفروضة على السفر وقدرات اإلدارة  راقبةبين تدابير الم فوارق الضوء على ال جائحة فيروس كوروناطت سلّ  -34
بالتنسيق الوثيق مع منظمة الصحة  نظموضع نهج استراتيجي عالمي وم ال بد منو . المعمول بها في مختلف المناطق والدول

يجب السعي إلى تعزيز القدرات لضمان كما . ومأمون  كفءآمن و  بشكلالنقل الجوي العادية عمليات  العودة إلىالعالمية لضمان 
غيرها من ببطوارئ الصحة العامة أو  فيما يتعلقالمستقبلية، سواء  الصعوباتأمام قدرة إدارة الحدود الدولية على الصمود 

عن  تالمسدون بزيادة دعم وتعزيز القدرات المحسنة لتسهيل عبور الحدود بسالسة و  ، في إطار هذا العمل،ويلزم. الصعوبات
لطيران المدني، سواء في اغير المشروع  التدخلخطر وتواصل . في مجال التسهيالت المعايير واآلليات واألدواتتعزيز  طريق

جهودها لتسليط الضوء على أمن الطيران، بما في ذلك أمن  تكثيفمهاجمته أو استخدامه كوسيلة للنقل، يتطلب من اإليكاو ب
العالمي لتنسيق مكافحة اإلرهاب والجهود االمم المتحدة في الدول، من خالل دورها النشط في ميثاق  لكترونيالحدود واألمن اإل

 .المتعددة األطراف لمكافحة اإلرهاب

 HLCC) بجائحة فيروس كوروناستعطي اإليكاو األولوية لدعم الدول في تنفيذ توصيات المؤتمر الرفيع المستوى المعني    -35

ومع ذلك، فإن . على نحو قابل للصمودوتطويره بسرعة على النحو الذي أقره المجلس لضمان تعافي نظام النقل الجوي ( 2021
الجهود المبذولة لتنفيذ التوصيات مثل دعم الدول في اإلصدار الرقمي لألدلة الصحية  قّوضالقيود المفروضة على الميزانية ست

. تجديدة مثل االبتكار في مجال التسهيالالمؤسسية الولويات األب أيضا تنفيذ وسيكون من الصع. تمويل خصص لهي ال يذال
استغالل أوجه التآزر وضمان بهدف هذه األنشطة الشاملة لعدة قطاعات  بخصوصويجب السعي إلى تحقيق المواءمة التنظيمية 

جديدة في المجاالت ذات  خرى وتطوير أ موجودةلالحتفاظ باألنشطة ال إيجاده ، وسيتعينوالتمويل الخارجي ضروري . الكفاءة
 .األولوية

 
 تاألمن والتسهيال واتجن

SECF 1: التي  المواد اإلرشاديةو القواعد والتوصيات الدولية ،ال الحصر ذكرعلى سبيل ال ذلك، سياسات بما فيتعزيز ال
 .مع مراقبة االبتكار في هذه المجاالت لكترونيتهدف إلى تحسين أمن الطيران المدني وإدارة الحدود واألمن اإل 

اسببببببببببببببتمرار البنية التحتية للطيران المدني في جميع أنحاء العالم، إلى جانب التي تسببببببببببببببتهدف تثبت الهجمات المختلفة  -36 
ال ، أن الطيران المدني الدولي وتزايد قدرتها على القيام بذلك سببببببببتغالل نقاط ضببببببببعف النظامفي التخطيط الالجماعات اإلرهابية 
تكون اتخاذ تدابير يقتضببببي غير المشببببروع  دخلوحماية الطيران المدني من أعمال الت. سببببباب متعددة وشببببتىيزال هدفا رئيسببببيا أل

ويجب أن تسببتمر هذه التدابير . تكون قادرة على االسببتجابة بسببرعة للتهديدات الجديدة والناشببئةو ، في الوقت ذاته مرنةو  اسببتباقية
إلى المساعدة في ضمان  يهدف هذا الناتجو . مستوى مقبوال من األمن بغض النظر عن بيئة التهديدمع مرور الوقت، وأن توفر 

 : ما يلي
وضع التدابير القائمة على المخاطر وتنفيذها لكي تعكس المشهد المتطور  األعضاء هاودولاإليكاو  كفلتأن  (أ

 ؛للتهديدات
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وضع  عند كما يجب يراعىرصدا دقيقا و  لكترونيد االبتكار في مجالي أمن الطيران واألمن اإلرَص أن يُ  (ب
 ؛لمواد اإلرشاديةاو  والتوصيات الدولية القواعدو وتحديث السياسات 

ومجموعات خبرائها فيما يتعلق بتحديد التشببببببببببباورية أن تتاح لإليكاو باسبببببببببببتمرار القدرات الالزمة لدعم هيئاتها ( ج
مواطن الضببببببببببببعف عن طريق بذل كل الجهود الممكنة التهديدات والتصببببببببببببدي للمخاطر وإدارتها، وللحد من 

 لخلق نظام مستدام ألمن الطيران؛
أن يتواصل تنفيذ نهج منسق وشامل فيما يتعلق بجميع عناصر قطاع الطيران، أي السالمة والمالحة الجوية ( د

  .نوالتسهيالت ومكافحة اإلرهاب لالستفادة من تقاسم المعارف وتظافر الجهود وتحسين أمن الطيرا
 

SECF 2: بطرق منها، تحديدا فريداألشخاص والبضائع، وتحديد هوية األفراد الجوية ل الحركة تعزيز قدرات الدول على تسهيل 
 المستقبلية الصعوبات أمامما يؤدي إلى تحسين الكفاءة في عمليات إدارة الحدود وزيادة القدرة على الصمود بتنفيذ االبتكارات، 

منسببببببببقا ألفضببببببببل  اعتماداتنظيما وطنيا فعاال و يقتضببببببببي  األشببببببببخاص والبضببببببببائع جو ا بحركة فيما يتعلقتحقيق الكفاءة  -37 
ما ب القياماإليكاو التي تضبببطلع بها  تالتسبببهيالوتشبببمل أنشبببطة . عمليات عبر الحدودالتسبببهيل بهدف الممارسبببات والتكنولوجيات 

الهياكل والمرافق والقدرات الوطنية وصببببببببيانتها على النحو  تاحةالالزمة لضببببببببمان إ واإلرشبببببببباداتالمواد التنظيمية توفير ( أ: )يلي
سببببفر أكثر سببببالسببببة؛ ال لكي يكون  اعتماد قدرات متوائمة تسببببهيللالالزمة تقنية الرشببببادات اإلمواصببببفات و وضببببع ال( ب)والمالئم؛ 

 ه اإلجراءات مجتمعة، تسببببببمحوهذ. تقديم الدعم في مجالي التنفيذ وبناء القدرات لضببببببمان التنمية الشبببببباملة للقدرات العالمية( ج)و
التكيف مع الظروف المتغيرة بمرور الوقت واالسبببببببتفادة من االبتكارات والتطورات التشبببببببغيلية والتقنية الجديدة مع ضبببببببمان بللدول 

ز اإليكاو على النهوض بإطارها التنظيمي ، سبببببببببببببتركّ 2025 عام إلى 2023 عام وفي الفترة من. عدم تخلف أي بلد عن الركب
نتائج المؤتمر الرفيع  السببببتفادة منوا جائحة فيروس كورونامراعاة الدروس المسببببتفادة من  وبخاصببببةاالحتياجات المتطورة، لتلبية 

على جعل عمليات لدول ا، مع االسبببتفادة من االبتكارات وتطوير المواصبببفات ومسببباعدة بجائحة فيروس كوروناالمسبببتوى المعني 
 . تالمسدون بو  السفر سلسة

SECF 3:  الملحق التاسع  وقواعد السابع عشر لحقالم وااللتزام بقواعدبة أمن الطيران قرام علىتعزيز قدرات الدول األعضاء
  لبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران وفقا لنهج الرصد المستمراالمتصلة باألمن من خالل االضطالع بأنشطة 

نهج الرصد المستمر هو البرنامج العالمي الوحيد الذي يقيس أداء ل وفقاأمن الطيران برنامج اإليكاو العالمي لتدقيق   -38
 وقواعدالملحق السابع عشر  وتحديد مؤشر مدى االلتزام بقواعدالدول في مجال أمن الطيران، بما في ذلك استدامة هذه النظم 

وفعالية النظام العالمي ألمن الطيران من  إلى المساعدة في تحسين استدامة يهدف هذا الناتجو . الملحق التاسع المتصلة باألمن
 : خالل

 تمكين الدول من تنفيذ اإلجراءات التصحيحية في الوقت المناسب لمعالجة أوجه القصور المحددة؛ (أ
الخطة األمنية الشاملة ألمن الطيران أنشطة المساعدة وتشغيل البرامج اإلقليمية والعالمية، مثل  بتوجيهالسماح  (ب

 ؛أمن الطيرانالبرنامج العالمي لتدقيق بيانات قيا والخطة العالمية ألمن الطيران، الذي يستند إلى والتسهيالت في أفري
نهج الرصد أمن الطيران وفقا لج( وضع سياسة عتيدة مبنية على التجربة المباشرة لمدققي البرنامج العالمي لتدقيق 

أمن ، يتوقع زيادة عدد أنشطة البرنامج العالمي لتدقيق 2025-2023المستمر. وبالنسبة لفترة الثالث سنوات 
 الطيران 
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التي يمكن أن تضطلع بها اإليكاو، مع الحفاظ على نوعية تقارير التدقيق ومواصلة تحسين  نهج الرصد المستمروفقا ل -39
 منهجية التدقيق.

 

SECF 4 : على الصعيد العالمي، بالشراكة  توالتسهيال لكترونيفي مجال أمن الطيران واألمن اإل  ومهمتهاتعزيز قيادة اإليكاو
 مع هيئات األمم المتحدة األخرى والمنظمات الدولية

في إطار اسببببببببتراتيجية األمم المتحدة العالمية لمكافحة اإلرهاب وقرارات مجلس األمن ذات الصببببببببلة بمكافحة اإلرهاب،  -40 
للوفاء ( وغيرها من المنظمات الدولية)سببببببتواصببببببل اإليكاو التعاون مع مكاتب األمم المتحدة ومديرياتها ووكاالتها المتخصببببببصببببببة 

التعاون وتبادل  حسببببببببببببببينزيادة تعزيز وت من أجل المتحدة العالمية لمكافحة اإلرهاببااللتزامات المحددة في اسببببببببببببببتراتيجية األمم 
وسببببببببببببببتعمل اإليكاو أيضبببببببببببببببا مع منظمات األمم المتحدة . أمن الطيران ومكافحة اإلرهابو المعلومات فيما يتعلق بإدارة الحدود 

المسببتقبلية في مجال الطيران، مثل تلك المتعلقة األزمات معالجة والمنظمات الدولية األخرى لوضببع أطر شبباملة متعددة األبعاد ل
، على أسببببباس تعاوني لوثائق واألدواتاوسبببببيشبببببمل التعاون بين اإليكاو واألمم المتحدة تنفيذ أنشبببببطة مشبببببتركة وإعداد . بالصبببببحة

. ن الجودةأكبر قدر م لدول األعضببببببباءكي تبلغ النواتج المتاحة لل أحسبببببببن اسبببببببتغالل الموارد سبببببببتغاللواالسبببببببتفادة من الخبرات وا
وترتبط هذه األنشببببببببطة بأمن الطيران وتسببببببببهيله، والسببببببببيما فيما يتعلق بالهوية، وإدارة مراقبة الحدود على النحو المبين في قرارات 

، (2017) 2341، و(2016) 2309، و(2014) 2178، و(2005) 1624، و(2001) 1373مجلس األمن لألمم المتحدة 
 (.  2019) 2482، و(2017) 2396، و(2017) 2395و
 

SECF 5 -  الذي يلبي احتياجات الدول ذات األولويةو  تتسهيالالأمن الطيران المدني و التنفيذ فيما يتعلق بزيادة فرص دعم 

ال تزال ثمة ثغرات وتهديدات تعترض  أكثر أمنا من أي وقت مضى، تالمدني أصبح شبكة الطيرانعلى الرغم من أن  -41
أمن الطيران وسببببالمة الحدود وتؤثر في دول كل المناطق. وال بد من ضببببمان تحسببببين تنفيذ شببببروط األمن والتسببببهيالت على حد 

يجب معالجتها من خالل  الصعوباتسواء للسماح بزيادة عدد المسافرين جوا وحركة البضائع على نحو أمن وكفء. ومثل هذه 
إلى تعزيز أمن  يهدف هذا الناتجو ئية نشببببببطة، بما في ذلك التعاون والتنسببببببيق والتواصببببببل المنهجي بين الدول والقطاع. جهود وقا
غير المشببببروع مع ضببببمان  خطر التدخل ى حد منقصببببالتقليل إلى أ( أ) :في جميع أنحاء العالم عن طريق تتسببببهيالالالطيران و 

الزيادة إلى أقصببى حد ( ج)وحد من مخاطر سببالمة الحدود،  قصببىقليل إلى أالت( ب)واالسببتجابات المناسبببة عند وقوع حوادث، 
 :  نتائج من خاللسيفضي إلى وهذا الناتج . ألشخاص والبضائعالجوية لحركة الكفاءة عمليات مراقبة الحدود لتعزيز من 

 مشاريع وبرامج المساعدة وبناء القدرات (أ
 برامج التدريب (ب
 بين الشركاءالبرامج اإلقليمية والتعاون ( ج
  أنشطة دعم تنفيذ الخطة العالمية ألمن الطيران واستراتيجية برنامج تحديد هوية المسافرين( د
 

SECF 6: اإلقليمي   صعيدالطيران المدني على ال تتعزيز أمن وتسهيال 

بعض وزيببادة الربط الجوي في السببببببببببببببنوات القببادمببة  جببائحببة فيروس كورونببالطيران من قطبباع ايطرح التعببافي المتوقع ل -42
. إدارة المخاطر األمنية والتخفيف من حدتها، دون التأثير على سببببببرعة اشببببببتغال قطاع الطيران المدني الصببببببعوبات فيما يخص 
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لية واإلقليمية وبهذا المعنى، يقتضبببي تنفيذ تدابير األمن والتسبببهيالت من المكاتب اإلقليمية خلق روابط مع مختلف الكيانات الدو 
الدول  تنفيذ الشببببروط العالمية وقدرات ضببببمان االلتزام السببببياسببببي باسببببتمرار من أجل الجهات المعنيةوالوطنية لدعم التعاون بين 

 .  التقنية على تنفيذها
التي جرى التأكد من )للقواعد والتوصببببببببيات الدولية وسببببببببتواصببببببببل المكاتب اإلقليمية دعم الدول لتحسببببببببين التنفيذ الفعال  -43 

بطريقة مسبببببببببببببتدامة، مع الحفاظ على نهج متوازن قائم على إدارة المخاطر من األالبرنامج العالمي لتدقيق صبببببببببببببحتها عن طريق 
وقياس التقدم  الجهات المعنيةوسببببتتولى المكاتب اإلقليمية تعزيز التعاون بين . ومراعاة نمو الحركة الجوية للمسببببافرين والبضببببائع

ببببأمن الطيران نفيبببذ الخطبببة العبببالميبببة ألمن الطيران واألولويبببات اإلقليميبببة، عن طريق األفرقبببة اإلقليميبببة المعنيبببة المحرز في ت
وباإلضبببافة إلى ذلك، سبببتنسبببق المكاتب اإلقليمية مع المقر الرئيسبببي لمنظمة الطيران المدني الدولي لتوفير أنشبببطة  والتسبببهيالت.

 . على أمن الطيران من أجل تقديم دورات تدريبية في مجال أمن الطيران والتسهيالتبناء القدرات ودعم مراكز اإليكاو للتدريب 
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 : مؤشرات األمن والتسهيالت11الجدول 
 (االفتراضات)واألساس المنطقي  وضوع القياسم المؤشرات/المؤشر الناتج 

SECF 
1 

 
بما في ذلك على  ،تعزيز السياسات

القواعد  ،ال الحصر ذكرسبيل ال
( SARPS) والتوصيات الدولية

التي تهدف إلى  المواد اإلرشاديةو
تحسين أمن الطيران المدني وإدارة 

مع  لكترونيالحدود واألمن اإل
 .مراقبة االبتكار في هذه المجاالت

 

لحق عدد التعديالت التي أدخلت على الم
والسياسات  اإلرشاداتووثائق السابع عشر 

 (جديدة أو محدثة)إعدادها  جرى التي 
 

 ،عدد االجتماعات التي تنظمها األمانة العامة
لدعم تعزيز سياسات  ،أو بالتنسيق معها/و

 لكترونيواألمن اإل( إدارة الحدود)أمن الطيران 
 
 

 
ومواءمة  تنقيحيقيس هذا المؤشر قدرة اإليكاو على مواصلة 

، بما في ذلك السياسة العالمية ألمن الطيران واإلطار التنظيمي
مع التهديدات والمخاطر ومواطن  السريعآليات التكيف 

 .الضعف الجديدة والمتطورة
 
هذا المؤشر مستوى أنشطة التوعية المصممة لزيادة  قدموي

 لكترونيواألمن اإل( إدارة الحدود)تعزيز سياسات أمن الطيران 
 .وتنفيذها تنفيذا فعاال

 

SECF 
٢ 

 
 تسهيلتعزيز قدرات الدول على 

ألشخاص الجوية لحركة ال
والبضائع، وتحديد هوية األفراد 

تنفيذ  بطرق منها، افريد تحديدا
ما يؤدي إلى تحسين باالبتكارات، 

الكفاءة في عمليات إدارة الحدود 
 أماموزيادة القدرة على الصمود 

 المستقبلية الصعوبات

والقواد عدد وثائق السياسة العامة ‘1’
ووثائق المواصفات الفنية والوثائق والتوصيات 

 الجاري وضعها تية المتعلقة بالتسهيالاإلرشاد
 في فترة زمنية محددة هاأو تحديث/و

لحفاظ على المواد التسهيلية ل اإليكاو اتيقيس هذا المؤشر قدر 
 سريعبتغير يالتنظيمية واإلرشادية وتطويرها في مجال 

 التدريب علىعدد الدول المشاركة في ‘2’
، أو األحداث اإليكاوه تالذي نظم التسهيالت

ها اإليكاو فيما تالدولية أو اإلقليمية التي نظم
في فترة زمنية محددة،  تيتعلق بالتسهيال

من حجم التعليقات المقدمة فضال عن متوسط 
 المشاركين في هذه األحداث

المتعلقة يقيس هذا المؤشر مشاركة الدول في أنشطة اإليكاو 
 .قيمة هذه األنشطة في عملها عنومستوى رضاها  بالتسهيالت

دليل المفاتيح عدد الدول المشاركة في ‘3’
وعدد المشاركين النشطين في هذا العامة 

 الدليل

يقيس هذا المؤشر عدد الدول التي استثمرت في الجهود 
المجتمعية الرامية إلى تبادل البيانات المرتبطة بوثائق السفر 

التنسيق العالمي وقابلية التشغيل البيني تعزيز لاإللكترونية 
 للطيران ةالدولي توتعزيز التسهيال

 

SECF 
٣ 

تعزيز قدرات الدول األعضاء على 
 وااللتزام بقواعدمراقبة أمن الطيران 

الملحق وقواعدالملحق السابع عشر 
التاسع المتصلة باألمن من خالل 

لبرنامج ااالضطالع بأنشطة 
يران وفقا أمن الطالعالمي لتدقيق 

  لنهج الرصد المستمر
 

 يقيس هذا المؤشر حجم األنشطة عدد األنشطة المضطلع بها‘1’
 

لتقارير المنتجة ضمن لالنسبة المئوية ‘2’
 محددة زمنية آجال

 التدقيقبرنامج  واتجيقيس هذا المؤشر ن
 

 يقيس هذا المؤشر مستوى رضا الدول مراقبةمستوى رضا الدول عن أنشطة ال‘3’

SECF 
٤ 

 
 ومهمتهاتعزيز قيادة اإليكاو 

في مجال أمن الطيران واألمن 
على  توالتسهيال لكترونياإل

الصعيد العالمي، بالشراكة مع 
هيئات األمم المتحدة األخرى 

 والمنظمات الدولية
 

عدد األنشطة المضطلع بها مع هيئات 
األمم المتحدة والمنظمات الدولية، والتي 

تبادل أعمال اإليكاو  يجري خاللها
وإنجازاتها في مجال أمن الطيران واألمن 

 وتسهيل النقل الجوي  لكترونياإل
 

يقيس هذا المؤشر مستوى أنشطة التوعية التي تضطلع بها 
بإنجازات اإليكاو وقيادتها في  قرارلتعزيز اإل العامة األمانة

 وتسهيل النقل الجوي  لكترونيمجاالت أمن الطيران واألمن اإل

SECF 
٥ 

 
التنفيبببببذ فيمبببببا زيبببببادة فرص دعم 

أمن الطيران المببببببببدني يتعلق ببببببببب
الببببببببذي يبببلبببببببي و  تتسبببببببببببببببببهبببيبببالالبببو 

  احتياجات الدول ذات األولوية

 عن طريقعدد الدول التي تلقت المساعدة 
 سنويا لية خطة تعزيز أمن الطيرانعم

خطط تحسببين )يقيس هذا المؤشببر مسببتوى أنشببطة المسبباعدة 
 (أمن الطيران
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 (االفتراضات)واألساس المنطقي  وضوع القياسم المؤشرات/المؤشر الناتج 

SECF 6 
ROs 

 

 
الطيران  تتعزيز أمن وتسهيال

 اإلقليمي صعيدالمدني على ال

البرنامج العالمي التنفيذ الفعال في إطار ‘1’
 USAP لمراقبة أمن الطيران

يقيس هذا المؤشر نتائج التنفيذ الفعال في إطار البرنامج 
 لمراقبة السالمةالعالمي 

 
 
عدد الدول التي أنشئت فيها لجان وطنية ‘2’

  (NATFC)لتسهيل النقل الجوي 
 

يقيس هذا المؤشر عدد ونسبة الدول التي أنشأت لجانا وطنية 
 لتسهيل النقل الجوي 
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 التنمية االقتصادية

 الموارد المطلوبة للتنمية االقتصادية :12الجدول 

 

DEV 1 - السياسات

20231.01.0322                -          10                19                -               30                351                 

20241.01.0339                -          11                20                -               31                369                 

20251.01.0350                -          11                21                -               32                382                 

1,010             -          32                60                -               92                1,103              

DEV 2 - التنمية االقتصادية واالبتكارات

20231.41.0466                -          17                -               11                28                494                 

20241.41.0489                -          18                -               11                29                518                 

20251.41.0505                -          18                -               11                30                534                 

1,459             -          54                -               33                87                1,546              

DEV 3 - الفوائد االجتماعية واالقتصادية

20231.01.0322                -          10                19                -               30                351                 

20241.01.0339                -          11                20                -               31                369                 

20251.01.0350                -          11                21                -               32                382                 

1,010             -          32                60                -               92                1,103              

DEV 4 - تحليل البيانات

20231.82.0500                68           14                19                -               101              601                 

20241.82.0529                70           14                20                -               105              634                 

20251.82.0551                72           15                21                -               107              658                 

1,580             210         43                60                -               313              1,893              

DEV 5- حلول البيانات الضخمة

20231.82.0500                -          -               -               -               -               500                 

20241.82.0529                -          -               -               -               -               529                 

20251.82.0551                -          -               -               -               -               551                 

1,580             -          -               -               -               -               1,580              

DEV 6 - دعم التنفيذ

20231.80.0428                10           17                39                -               67                495                 

20241.80.0454                11           18                40                -               69                523                 

20251.80.0470                11           18                41                -               70                540                 

1,352             32           54                120              -               206              1,558              

DEV 7- الجدوى االقتصادية عىل المستوى اإلقليمي

20232.83.2741                2             36                23                73                134              876                 

20242.43.1698                2             37                24                86                149              847                 

20252.32.8688                2             38                25                89                153              841                 

2,127             5             111              72                248              436              2,564              

اتيجيات الخدمات المتعلقة باالستر

20233.02.8995                86           3                  4                  195              288              1,283              

20242.92.81,029             89           3                  5                  200              296              1,325              

20252.72.81,063             91           3                  5                  207              305              1,368              

3,086             265         9                  14                601              889              3,975              

202314.413.04,273             166         109              125              279              679              4,952              

202414.012.94,404             171         112              129              297              709              5,113              

202513.712.64,528             175         115              132              307              729              5,256              

13,205         513        335             386             882             2,116          15,321          

المجموع الفرعي

المجموع

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

غت  ذلكاالجتماعاتالسفر
تكلفة غت  
ز الموظفي 

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

)الوظائف: أشخاص-السنة، المبالغ: ألف دوالر كندي(

الناتج/السنة

زالموظفون غت  الموظفي 

مجموع التكلفة
زعامةفنية تكلفة الموظفي 

االستشاريون

/التعاقدات 

الخارجية
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 ومجد اقتصاديا عتيدتعزيز تطوير نظام طيران مدني 
يتيح نظام طيران مدني عتيد ومجد اقتصببببببببببباديا حرية السبببببببببببفر بأثمان معقولة، وفرصبببببببببببة عادلة ومنصبببببببببببفة أمام الدول  -44

، وأسبباسببا للتنمية االقتصببادية على صببعيد ومسببتخدمي النقل الجوي لالسببتفادة ماليا، وبيئة أعمال تسببمح للشببركات بتحقيق أرباح
وعالوة على قطاع . سبببببببببيتوّقف على تعافي قطاع الطيران جائحة فيروس كورونااالقتصببببببببباد الوطني والدولي من  وتعافي. العالم

د جهود الدول  ينبغي إذن أن تبلغ مسبببببباهمة قطاع الطيران في االقتصببببببادات حدها األقصببببببى الطيران المدني، واألسبببببباط وأن توحَّ
 . الدولية

لنقل الجوي تحقيق اإزالة العقبات التي تحول دون هو  في نهاية المطاف هذا الهدف االسببببببببببببببتراتيجيوالمقصببببببببببببببد من  -45
لدول الطيران كأداة أن تسببببببببتخدم اويمكن . التمويلمن حيث لطيران لقطاع ا المنخفضببببببببة ولويةاأل رفعالسببببببببتدامة االقتصببببببببادية و ل

التدفقات اإلقليمي و /ئي الوطنياإلطار اإلنما لبالطيران في صبببببقطاع جهود التحرير ووضبببببع  مواصبببببلةإنمائية فعالة عن طريق 
خلق فرص تجارية أكثر تنافسببببية في السببببوق؛ ( ب)وتحسببببين الربط الجوي؛ ( أ)ما يؤدي إلى بلتنمية، الدولية للتمويل من أجل ا

المرتبطة تخفيف العبء المالي والتكاليف ( د) ، علىفي الوقت نفسببببهالعمل، لمسببببتهلك؛ و والخيارات المتاحة لفوائد الزيادة ( ج)و
ائمة على البيانات، قتخاذ قرارات التنبؤ التحليل و الجيدة و البيانات الوتسببببببببببببببتند هذه الجهود إلى . وظائفها الرقابية التنظيمية بأداء

 .وتحسين العمليات، والتنبؤ قدر اإلمكان بمختلف جوانب تطوير الطيران المدني
بناء ل، و فيروس كوروناظومة الطيران من أزمة هذا الهدف االسبببببببببتراتيجي ضبببببببببروريا لتعافي من نواتجوسبببببببببيكون تحقيق  -46

قتصببببببباد نمو االلمسببببببباهمة في نمو أنشبببببببطة الطيران المدني وكفاءة النقل الجوي، وبالتالي لقدرتها على الصبببببببمود بعد التعافي، و 
 .توسيع التجارة والسياحةلالعالمي، و 
 بيان النواتج

االقتصببببببببببببببادية، والكفاءة إلى دوره المتمثل في تعزيز الجدوى  قد عادالنقل الجوي  سببببببببببببببيكون ، 2025بحلول نهاية عام  -47
أكثر  تجاريةفرص  خلقالجوي، و  ربطوالعمل كمحرك رئيسببببببي لتنمية االقتصببببببادات في جميع أنحاء العالم، من خالل تحسببببببين ال

لتطوير البنية  مةالمسببببببتدا الت ورؤوس األموالالمزيد من التمويتوفير لمسببببببتهلكين، و والخيارات المتاحة لفوائد التنافسببببببية، وزيادة 
 .تخاذ قرارات مستنيرةالالتحتية، مع االستفادة من بيانات الطيران المتقدمة والقدرات التحليلية 

 
 مؤشرات األداء الرئيسية

 في مجال النقل الجوي  وموادها اإلرشادية اإليكاوسياسات  متثلالنسبة المئوية للدول التي ت 
  للتنميةزيادة استخدام الطيران كأداة 
  في اإليكاومن جانب الدول األعضاء عن إحصائيات الطيران الرسمية مستوى تغطية اإلبالغ 
  (2019) جائحة فيروس كوروناالنسبة المئوية للمسافرين جوا مقارنة بمستويات ما قبل 

 ولوياتاأل 

والخطط . مستقبالمستعدة ألي تحوالت كبيرة قد تحدث اآلن و  المتطور للطيران المدني أن تكون اإليكاو ابعستلزم الطي -48
( ج)وخلق فرص تجارية أكثر تنافسية في السوق؛ ( ب)وتحسين الربط الجوي؛ ( أ): السياسية الطويلة األمد للدول، بما في ذلك

إزالة العقبات التي تحول ( ه)وية؛ تشجيع زيادة استخدام الطيران كأداة للتنم( د)ولمستهلكين؛ والخيارات المتاحة لفوائد الزيادة 
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وستعطي اإليكاو . جهودا متواصلة وشاملة ومنسقة من جانب الدول والمجتمعات الدوليةتقتضي  ،دون استدامة النقل الجوي 
 :األولوية لعملها على النحو التالي

 النقل الجوي المتعلقة باألطر التنظيمية االقتصادية؛ توجيهاتوتحديث سياسات و  وضع (أ

 اللمسات األخيرة على مشروع اتفاقية متعددة األطراف بشأن االستثمار األجنبي في شركات الطيران؛وضع  (ب

 االقتصادية للطيران باستخدام منهجيات منقحة؛والفوائد تقييم المساهمة  (ج

 ؛(EDM) شركاتإحصاءات الطيران في إطار إدارة بيانات ال/جمع وتحليل ونشر بيانات (د

الطيران وتخطيط قطاع على المدى الطويل وتنسيق قواعد البيانات لدعم تطوير  يةالجو  حركةالتحديث توقعات  (ه
 االقتصاد البيئي؛ عملالمالحة الجوية و 

مشاريع مشتركة تتعلق بالبيانات الضخمة  إنجازالطيران و قطاع تنفيذ وإدارة حلول البيانات الضخمة المتعلقة ب (و
 ألعمال؛ا استخبارات، بما في ذلك لوحات معلومات لإليكاو

في  الجهات المعنيةدول و بين ال راءتسهيل مفاوضات الدول بشأن الخدمات الجوية وتوفير منتدى لتبادل اآل (ز
 خفض التكاليف التنظيمية؛بهدف مجال الطيران 

فرقة عمل المجلس إلنعاش ، بما في ذلك متابعة وتنفيذ توصيات فيروس كورونالتعافي من أزمة ل لدولدعم ا (ح
سياسات اإليكاو ، وكذا التوعية ببجائحة فيروس كوروناالمعني  المؤتمر رفيع المستوى وإعالن  قطاع الطيران

 .إقليمية/ووضع خطط عمل حكومية ،في مجال النقل الجوي  وإرشاداتها
 والفرصالناشئة واالحتياجات  الصعوبات

ما يهدد قدرته على وهو الطيران في جميع أنحاء العالم،  قطاعتأثير اقتصادي مدمر على  جائحة فيروس كوروناكان ل -49
توازن النظام اإليكولوجي للطيران،  فييؤثر تدهور الجدوى االقتصادية المحتملة للقطاع في المستقبل  قدو . البقاء واستدامته المالية

في قطاع  الجهات المعنيةب على لذلك، يجو . على جميع المستويات كبرى أثر بعيد المدى على االقتصادات ال ذلكقد يكون لو 
. المالي والتخفيف من تأثير النقص الهائل في اإليرادات االطيران اتخاذ خطوات جريئة وفورية على وجه السرعة لتعزيز وضعه

؛ لدعمهو  متردي على تحقيق االستقرارالطيران ال مساعدة قطاعومن المهم أيضا بنفس القدر أن تتخذ الدول اإلجراءات المناسبة ل
عجلة االقتصاد الوطني، ودعم فرص العمل، بدفع ال، و لربطدوره المحوري في توفير العب لطيران مواصلة قطاع ايمكن ل هكذاو 
واالحتياجات  الصعوبات جرى تحديدوفي سياق األزمة الحالية، . االقتصادي الشامل تعافيفي ال يكعامل تمكينلعب دوره و 

 .والفرص التالية في إطار الهدف االستراتيجي

جائحة فيروس في أعقاب و . فيروس كورونا جائحة لطيران في مرحلة ما بعدقطاع ااالقتصادي ل تعافيقيادة ال (أ
، ستكون إعادة الجدوى االقتصادية للنقل الجوي أمرا حيويا لتحقيق فوائده االجتماعية واالقتصادية بطريقة كورونا

وسيتم تحقيق ذلك من خالل جدول األعمال التنظيمي والتحليلي للهدف االستراتيجي وكذلك . مستدامة وواعية بيئيا
واإلعالن الوزاري الصادر عن المؤتمر فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران من خالل متابعة وتنفيذ توصيات 

 .بجائحة فيروس كوروناالرفيع المستوى المعني 
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رقمنة الشحن الجوي وسلسلة التوريد العالمية إزاء متعدد القطاعات و تنفيذ نهج متكامل : الرقمي للشحن الجوي التحول  (ب
 .تعزيز التجارة العالميةلسرعة القطاع وسالمته وأمنه وكفاءته و  لرفع منل

بدور القطاع  المتنوعة، من خالل االرتقاء التمويلتعزيز مصادر : التحتية ونظامه الطيرانبنية قطاع تمويل   (ج
 جيدطيران  نظام/بنيةتطوير وتحديث  بهدفالتنمية الدولية،  تالخاص واالستخدام الفعال للموارد المحلية وتمويال

 .لإليكاوستند إلى الخطط العالمية يو  جويةحركة الالتناسب مع مستوى النمو المتوقع في ي

لتحسين  تحريرهاالقيمة المحتملة للبيانات الضخمة و االستفادة من : لطيرانقطاع اتحليالت البيانات الضخمة ل (د
سياسات أكثر استنارة، وتعزيز و قرارات  صنعب قطاعلطيران، والسماح للدول والقطاع االسالمة والكفاءة التشغيلية ل

 .مع العمالء تزاماتلعالقة واالال
 التنمية االقتصادية نواتج

DEV 1: التنظيمية  مراقبةتعزيز قدرات الدول على تحسين الربط الجوي، وتهيئة بيئة أعمال تنافسية، وأداء وظائف ال
 االقتصادية 

واالقتصاد بشكل عام من خالل  الجهات المعنيةالتحرير المستمر للنقل الجوي الدولي يعود بالنفع على جميع  مواصلة -50 
لتجارة والسبببياحة بشبببكل فعال، وخلق فرص كبيرة للمواطنين المحليين والشبببركات والمنتجين توفير الربط الجوي المسبببتدام، ودعم ا

المحسببببببنة المسببببببتهلكون من مزيد الخيارات  إطارها خلق بيئة أعمال تنافسببببببية يسببببببتفيد في ، وكذاللوصببببببول إلى األسببببببواق األجنبية
ح كل تحقيق توازن مناسب بين مصال ضرورةالتركيز على  والتعافي منها، سينصبّ  جائحة فيروس كوروناوفي سياق . والحماية

 . األسواق أو المساس بالتزامات السالمة واألمن والبيئة وإمكانية دخولدون المساس بالمنافسة العادلة  جهة

فهم فوائد  زيادةإلى تعزيز الدور األسببببببببباسبببببببببي الذي تضبببببببببطلع به اإليكاو في هذا المجال من خالل  ناتجويهدف هذا ال -51 
النقل الجوي المتصلة بالنقل  توجيهاتالتحرير وتحدياته، وتعزيز تبادل المعلومات وممارسات الدول، ووضع وتحديث سياسات و 

الجوي، ووضببببببع الصببببببيغة النهائية لمشببببببروع اتفاقية متعددة األطراف بشببببببأن االسببببببتثمار األجنبي في شببببببركات الطيران، ووضببببببع 
 .اإللكترونية، وقيادة التعاون مع المجتمع الدولي في هذا المجالتوجيهات جديدة بشأن الشحن الجوي والتجارة 

 

DEV 2 : ومجد اقتصاديا بما في ذلك معالجة  عتيدتعزيز قيادة اإليكاو لمعالجة المواضيع المتعلقة بتطوير نظام طيران
 الجوانب االقتصادية والتنظيمية لالبتكار في مجال الطيران 

دعم الدول بهدف  تحدثقد  مهمةمسبببببببببببتعدة ألي تغييرات  اإليكاوالدينامي للطيران المدني أن تكون  ابعالط يقتضبببببببببببي -52 
تطوير النقل الجوي المسببببتدام، بما يتماشببببى مع أهداف السببببياسببببة الوطنية واإلقليمية ومبادرة ل المدني دعما فعاال شبببببكة الطيرانو 

المجموعة الموسعة من  وكذا، واعتمادها تكنولوجيات والعمليات المبتكرةالوتيرة الكبيرة لمختلف الو . عدم ترك أي بلد خلف الركب
اإليكبباو مواكبببة التقببدم المحرز  حتم علىتأمور  ،النظببام اإليكولوجي للطيران في مجموعالمبتكرين التقليببديين وغير التقليببديين، 

 . يكون ممكناقة عالميا حيثما ينطبق ذلك و هج منسّ ورصد التطورات ووضع نُ 
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وعالوة على ذلك، يعتمد تحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية المسببببببببببببببتدامة على التقدم المحرز في مجال النقل الجوي  -53
ترتبط العديد من أهداف التنمية المسبببتدامة بشبببكل مباشبببر وغير مباشبببر بالنقل و . محركا للتنمية المسبببتدامة عتبرالمسبببتدام الذي ي
دعم الدول في التطوير االسبببببتراتيجي للنقل الجوي على المسبببببتويات الوطنية واإلقليمية  ويهدف هذا الناتج إلى. الجوي المسبببببتدام

والزيادة في الطلب  تعافيلبشببببكل آمن وكفء ل السببببتجابةاالجتماعية واالقتصببببادية من خالل االقطاع إمكانات  حقيقوالعالمية لت
في هذا الصببببببببدد، سببببببببتواصببببببببل اإليكاو العمل عن كثب مع و . من األفكار والحلول المبتكرة كلياعلى الحركة الجوية واالسببببببببتفادة 

المنظمات الدولية األخرى لتقديم وتعزيز نتائج التحليالت االقتصبببببببادية بشبببببببأن القضبببببببايا الناشبببببببئة ذات األهمية العالمية ومختلف 
 . جوانب النقل الجوي 

 

 DEV 3:  تعزيز قدرات الدول على استخدام الطيران كوسيلة فعالة لتحقيق التنمية االقتصادية، وال سيما زيادة إمكانية
 للطيران وتحسين الربط الجوي  بنية التحتيةلتطوير الواألموال الحصول على التمويل 

يران وتجسببببيدها في خطط الدول الطيران، ينبغي إدماج أولويات قطاع الط حد منأقصببببى  كي يسببببتفيد االقتصبببباد إلىل -54 
، بما في ذلك مبادرات التخطيط المتعدد الوسببببببببائط متوازن  على نحوالنقل  أسبببببببباليبللتنمية االقتصببببببببادية واالجتماعية مع تطوير 

وباإلضببببافة إلى ذلك، ينبغي للدول أن تدعم التمويل المسببببتدام وأن تتخذ تدابير عملية لبناء مناخ اسببببتثماري شببببفاف . والحضببببري 
ويهدف هذا الناتج . يسببهم بدوره في التنمية االجتماعية واالقتصببادية وهو ماللطيران،  بنية التحتيةتطوير الل قابل للتنبؤومسببتقر و 

بلوغ القطاعات االقتصببادية، ودعم باقي االجتماعية واالقتصببادية، وطبيعته الشبباملة، وروابطه المتعددة ب الطيرانإلى تعزيز فوائد 
بسبببببببببببياسبببببببببببات اإليكاو  تقيدتعزيز ال طرق منهاطيران، بجيدة لللتطوير وتحديث بنية تحتية المنشبببببببببببود  ألموالتمويل واال مسبببببببببببتوى 

 . ، وتنويع مصادر التمويل، واالرتقاء بدور القطاع الخاصةالمتعدد الجهات المعنية، وإشراك وإرشاداتها

DEV 4:  اإلحصاءات المتعلقة بالطيران والتنبؤات الطويلة /فائدة البياناتمن  أن تزيد إلى أقصى حدتعزيز قدرات الدول على
 لحركة الجويةلاألجل 

مكونات بالطيران األسببباس الذي تسبببتند إليه الدول و  فيما يتعلقتشبببكل البيانات والتحليالت والتنبؤات الشببباملة والموثوقة  -55 
ن وهي تمكّ . التخاذ قرارات مسببببببببببببببتنيرة ومواءمة النظم التنظيمية والتمويلية مع النمو المتوقع للطلب على الحركة الجوية القطاع

م اليقين، ورصبببببببببد التقدم المحرز اعدانالدول من العمل بشبببببببببكل اسبببببببببتباقي لتجنب أوجه القصبببببببببور والعوائق، والحد من المخاطر و 
وفي إطار هذا الناتج، سببببببببببتواصببببببببببل اإليكاو عملها . ، وتعزيز تمويل تنمية النقل الجوي واألداء، وتقييم العائد على االسببببببببببتثمارات

، ومواءمة قواعد البيانات جل للحركة الجويةالمكثف بشببببببببأن بيانات وإحصبببببببباءات الطيران، وأدوات التحليل، والتنبؤات الطويلة األ
وباإلضببببببافة إلى ذلك، سببببببتواصببببببل اإليكاو جهودها . يدعم تطوير الطيران، وتخطيط المالحة الجوية، والعمل االقتصببببببادي البيئل

 . الرامية إلى وضع منهجيات ومصادر بيانات لوضع مؤشر عالمي للقدرة التنافسية في مجال الطيران
 

DEV 5:  تعزيز مهارات الدول لتنفيذ وإدارة حلول البيانات الضخمة المتعلقة بالطيران وتقييم االبتكارات لدعم السياسات
 البيانات القائمة على

تطور سبببرعة وكم البيانات و  بفضبببل زيادةلبيانات لتحول عملية  بات قاب قوسبببين أو أدنى من أن يشبببهدالطيران قطاع  -56 
، تحتاج الدول إلى تحسببببببببببببببين القدرات واإلمكانات إلدارة لقطاعوبالتوازي مع وتيرة تطور ا. التقنيات الجديدة لتحليل هذه البيانات

ويهدف هذا الناتج . المعلومات واسبببتخدام التحليالت المتقدمة لجني قيمة هائلة من وضبببع اسبببتراتيجيات قائمة على البيانات تلةك
. معالجة واعتماد التكنولوجيات والحلول الناشببئة لوضببع سببياسببات واسببتراتيجيات قائمة على البياناتب ما يتعلقإلى توجيه الدول في
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المشباريع ذات  نجازلتحليل األعمال، وتنفيذ وإدارة حلول البيانات الضبخمة المتعلقة بالطيران، وإومن خالل توفير أدوات متقدمة 
، سببتعزز اإليكاو موقفها في مسبباعدة الدول والمسبباهمة في فيروس كورونا جائحة بشببأنالصببلة، بما في ذلك التحليالت المتقدمة 

 . جهودها
 

DEV 6:  الذي يلبي احتياجات الدول ذات األولويةو التنمية االقتصادية المتعلق بتنفيذ الزيادة فرص دعم 

لى الموارد الكافية لتطوير وتحسين جميع جوانب النقل الجوي، بما في ذلك تعزيز عصول حالمن الضروري   -57
الثنائية والمتعددة وباإلضببببببببببافة إلى ذلك، تؤدي اإليكاو دورا محوريا في تعزيز العالقات . االسببببببببببتعداد لالسببببببببببتجابة لألزماتمدى 

ويهدف هذا الناتج إلى تعزيز دور اإليكاو في هذا المجال عن طريق إذكاء الوعي . في مجال النقل الجوي  الجماعيةاألطراف و 
القائمة واستحداث سياسات وتوجيهات جديدة، وتوفير أدوات لتعزيز شفافية اإلطار التنظيمي للنقل الجوي،  وإرشاداتها هابسياسات

 األخرى  والجهات المعنية، ومسببببباعدة الدول و تبادل اآلراء فاوضبببببات الدول بشبببببأن الخدمات الجوية من خالل منتدياتوتسبببببهيل م
 . على معالجة قضايا أخرى 

 

DEV 7:  اإلقليمي صعيدعلى ال قدرته على الصمودتعزيز الجدوى االقتصادية للطيران المدني و 

، دعم التنمية المسبببتدامة لنظام طيران مدني إليكاوالوثيق مع المقر الرئيسبببي لسبببتواصبببل المكاتب اإلقليمية، بالتنسبببيق  -58 
وعالوة على ذلك، سبببيعزز المكتب . يةاإلرشبببادمجد اقتصببباديا وتحرير النقل الجوي، من خالل تعزيز سبببياسبببات اإليكاو ومبادئها 

التي ييسرها المقر  استخبارات األعمالل توفير جميع األهداف االستراتيجية لإليكاو من خالفي دعم الدول  عل ااإلقليمي قدراته
 . الرئيسي للمنظمة
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 مؤشرات التنمية االقتصادية -13الجدول 
 (االفتراضات)واألساس المنطقي  وضوع القياسم المؤشرات/المؤشر الناتج 

DEV 1 

 
 
 
 

تعزيز قدرات الدول على تحسين 
وتهيئة بيئة أعمال الربط الجوي، 

 مراقبةتنافسية، وأداء وظائف ال
 التنظيمية االقتصادية

التقيد  لمتوسط المستويات العالمية‘1’
 الجوي  النقل بسياسات

الدول  تقيدلمتوسط المستويات العالمية يقيس هذا المؤشر 
، المواد اإلرشاديةفي مجال النقل الجوي و اإليكاوبسياسات 

، من خالل 8632والوثيقة  9626والوثيقة  9587أي الوثيقة 
 .الدراسات االستقصائية التي تجرى مرة كل ثالث سنوات

 

زيبببادة عبببدد اتفببباقبببات الخبببدمبببات الجويببة ‘2’
والمسببببببببجلة  االنتقالية والمحررة تحريرا كامال

اتفببباقبببات  ببببالتنببباسببببببببببببببببببب مع لبببدى اإليكببباو،
  الخدمات الجوية

يقيس هذا المؤشبببببببببببببببر عدد اتفاقات الخدمات الجوية االنتقالية 
 التناسبببببببب معب اإليكاو،والمحررة تحريرا كامال والمسبببببببجلة لدى 

ويقبببدم تحليال . جميع اتفببباقبببات الخبببدمبببات الجويبببة المسبببببببببببببببجلبببة
اتجاهات التحرير ويرصببببد التفاقات الخدمات الجوية المسببببجلة 

 في اتفاقات الخدمات الجوية
 

DEV 2 

 
تعزيز قيادة اإليكاو لمعالجة 

المواضيع المتعلقة بتطوير نظام 
ومجد اقتصاديا بما  عتيدطيران 

في ذلك معالجة الجوانب 
االقتصادية والتنظيمية لالبتكار 

  في مجال الطيران

التعاون والتنسيق المستمرين مع األمم المتحدة 
وكالة وصاية على باعتبارها  اإليكاو جانبمن 

تنمية المستدامة لألمم المتحدة مؤشر أهداف ال
9-1-2 

 من أجلمع األمم المتحدة  ينالتعاون والتنسيق المستمر 
-1-9تحقيق مؤشر األمم المتحدة ألهداف التنمية المستدامة 

البيانات والتقارير األخرى إلى  قديميقيس هذا المؤشر تو . 2
األمم المتحدة من أهداف  2-1-9هدف الدعم لاألمم المتحدة 

 .لتنمية المستدامةل

DEV 3 

 
تعزيز قدرات الدول على استخدام 

الطيران كوسيلة فعالة لتحقيق 
التنمية االقتصادية، وال سيما 
زيادة إمكانية الحصول على 

بنية لتطوير الواألموال التمويل 
للطيران وتحسين الربط  التحتية
  الجوي 

العمل على أن يستفيد االقتصاد الوطني ‘1’
 الطيرانقطاع  ممكن منإلى أقصى حد 

الطيران في الناتج المحلي قطاع يقيس هذا المؤشر مساهمة 
عدد الوظائف )الوظائف في و ( القيمة المالية)اإلجمالي 
 العالمي واإلقليمي صعيدينعلى ال( المدعومة

 

 وإرشاداتهامستوى تنفيذ سياسات اإليكاو ‘2’
 المتعلقة بإدارة البنية التحتية للطيران

 تنفيذيقيس هذا المؤشر المتوسط العالمي لمستويات 
، أي الوثيقة وموادها اإلرشادية اإليكاوسياسات لالدول 
، في مجال النقل 9161والوثيقة  9562والوثيقة  9082

 .الجوي، ومستويات التقيد بها

DEV 4 

 
أن تزيد تعزيز قدرات الدول على 

فبببببببائبببببببدة من  إلى أقصبببببببببببببببى حبببببببد
اإلحصببببببببببببببباءات المتعلقة /البيانات

بالطيران والتنبؤات الطويلة األجل 
  لحركة الجويةل

عن  في اإليكاوالدول األعضاء  إبالغمستوى 
 إحصاءات الطيران الرسمية 

توفير اإلحصاءات الرسمية والدراسات مدى قيس هذا المؤشر ي
لجميع الدول األعضببببببببباء  اإليكاووأدوات تحليل بيانات وتنبؤات 

 رارات قائمة على البياناتاتخاذ قمن أجل 

DEV 5 

 
تعزيز مهببارات الببدول لتنفيببذ 
وإدارة حببببلببببول البببببببببيببببببببانببببببببات 
الضببببببخمة المتعلقة بالطيران 
وتقييم االبتكببببببببارات لببببببببدعم 
السببببببببببببياسببببببببببببات القائمة على 

 البيانات

تحليالت البيببببانببببات الضبببببببببببببببخمببببة جعببببل ‘1’
والمنهجيات ذات الصلة في متناول لإليكاو 

  الدول على أساس سنوي 

 
توفير تحليالت البيانات الضببببببببببببخمة مدى يقيس هذا المؤشببببببببببببر 

والمنهجيات ( ADS-B, MIDT)لمنظمة الطيران المدني الدولي 
 في مجال الطيران والجهات المعنيةللدول األعضاء و 

 

 إشراك الدول في وضع واعتماد مؤشر‘2’
في مجال لإليكاو  التنافسية العالمي

 الطيران 

لتنافسية ايقيس هذا المؤشر مساهمة الدول في وضع مؤشر 
فريق  مؤشر جديد طلبه)واعتماده عند توافره  لإليكاوالعالمي 

يقيس هذا و (. ADAP/3خبراء بيانات وتحليالت الطيران 
 تقدم المؤشر وتنفيذه في نهاية المطاف/المؤشر تطور
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 (االفتراضات)واألساس المنطقي  وضوع القياسم المؤشرات/المؤشر الناتج 

DEV 6 

 
المتعلق تنفيذ الزيادة فرص دعم 

الذي يلبي و قتصادية التنمية االب
  احتياجات الدول ذات األولوية

معدل االستفادة من الفرص التي تتيحها 
تنفيذ الاإليكاو لتسهيل الحصول على دعم 

 التنمية االقتصاديةالمتعلق ب

 المنخرطةيقيس هذا المؤشر النسبة المئوية للدول المشاركة و 
الفرص التي تتيحها منتديات تبادل اآلراء وباقي بفعالية في 

التنمية المتعلق بتنفيذ الدعم االستفادة من اإليكاو لتسهيل 
 االقتصادية

DEV 7 
ROs 

تعزيز الجدوى االقتصادية 
قدرته على للطيران المدني و 

  اإلقليمي صعيدعلى ال الصمود

مستوى اإلبالغ عن إحصاءات الطيران 
الرسمية من جانب الدول األعضاء إلى منظمة 

 المدني الدولي على المستوى اإلقليميالطيران 

يقيس هذا المؤشر النسبة المئوية للدول التي تقدم بيانات 
 لإليكاوالنقل الجوي المطلوبة حسب المنطقة اإلحصائية 
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 حماية البيئة

 الموارد المطلوبة لحماية البيئة: 14الجدول 

 

ENV 1 - القواعد والتوصيات الدولية

20232.91.0800                23                  18                126              -               167              967                 

20242.41.0734                24                  18                130              -               172              906                 

20252.41.0759                24                  19                271              -               314              1,073              

2,292             71                  54                528              -               653              2,945              

ENV 2 - االبتكار

20230.00.0-                23                  18                17                -               58                58                   

20240.00.0-                24                  18                18                -               60                60                   

20250.00.0-                24                  19                18                -               61                61                   

-                71                  54                54                -               179              179                 

ENV 3 - خطة كورسيا

20236.50.81,608             47                  18                17                -               82                1,690              

20246.00.81,592             48                  18                18                -               84                1,676              

20256.00.81,649             49                  19                18                -               86                1,736              

4,849             145                54                54                -               253              5,101              

ENV 4- التأقلم مع تغت  المناخ

20230.60.0109                -                -               17                -               17                127                 

20240.60.0118                -                -               18                -               18                136                 

20250.60.0124                -                -               18                -               18                142                 

352                -                -               54                -               54                405                 

ان ENV 4- تنسيق األمم المتحدة بشأن أمن الطت 

20232.31.5628                23                  18                17                11                69                697                 

20242.31.5662                24                  18                18                11                71                733                 

20252.31.5689                24                  19                18                11                73                761                 

1,979             71                  54                54                33                212              2,191              

ENV 6 - دعم التنفيذ

20230.40.8178                23                  18                17                -               58                236                 

20240.40.8186                24                  18                18                -               60                246                 

20250.40.8193                24                  19                18                -               61                254                 

557                71                  54                54                -               179              735                 

ENV 7- االستدامة البيئية عىل المستوى اإلقليمي

20234.54.31,144             4                    47                28                104              183              1,327              

20244.54.21,193             4                    49                29                118              200              1,393              

20254.54.21,226             4                    50                30                121              205              1,431              

3,563             12                  146              87                344              588              4,151              

اتيجيات الخدمات المتعلقة باالستر

20234.13.91,377             119                4                  6                  269              399              1,776              

20244.03.91,424             123                4                  6                  277              410              1,834              

20253.83.91,471             126                4                  6                  286              422              1,894              

4,273             367                13                19                832              1,231           5,504              

202321.212.25,844             261                140              247              385              1,033           6,877              

202420.112.15,909             269                144              255              406              1,074           6,983              

202519.912.16,111             276                148              399              419              1,241           7,351              

المجموع          21,212          3,347          1,209             901             431               806         17,864

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

غت  ذلكاالجتماعاتالسفر
تكلفة غت  
ز الموظفي 

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

)الوظائف: أشخاص-السنة، المبالغ: ألف دوالر كندي(

الناتج/السنة

زالموظفون غت  الموظفي 

مجموع التكلفة
زعامةفنية تكلفة الموظفي 

االستشاريون
/التعاقدات 

الخارجية
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 التقليل إلى أدنى حد من اآلثار البيئية الضارة ألنشطة الطيران المدني
المناخ، السببببببببببببببيما في ظل آخر األدلة العلمية المقدمة من الهيئة الحكومية وأزمة  جائحة فيروس كورونافي ضببببببببببببببوء  -59

الدولية المعنية بتغير المناخ، ينبغي أن تّتخذ جميع القطاعات اآلن إجراءات سببببببببببريعة للحد من انبعاثات ثاني أكسببببببببببيد الكربون 
مسببببببباهمة في معالجة تغير المناخ من ويعتبر تحديد أهداف طموحة لقطاع الطيران ورصبببببببد تحقيقها بهدف ال. البشبببببببرية المنشبببببببأ

والجهات تخذ جميع توبالنسبببببببببببببببة لقطاع الطيران، يجب أن . وينبغي توفير وسببببببببببببببائل وعمليات طموحة لتحقيق ذلك. األولويات
ومن المهم جدا أن تحافظ اإليكاو على قيادتها للتصببببببدي على . إجراءات مهمة وضببببببمان عدم ترك أي بلد خلف الركب المعنية

 .   الدولي على المناخ آثار الطيران
 بيان النواتج

القواعد األخضر والسياسات المتقدمة و تحولمسارات التحديد وبدء تنفيذ الطيران العالمي  تولى، سي2025بحلول عام  -60
وتحقيق نتائج بيئية طموحة، من خالل  ،االبتكارات الخضبببببببراء/كنولوجياتاألدوات لتشبببببببمل الت/واإلرشبببببببادات والتوصبببببببيات الدولية

التركيز على الطاقة بالطيران قطاع لخطط عمل الدول بشببببببببببببببأن تدابير الحد من ثاني أكسببببببببببببببيد الكربون في المقدم تعزيز الدعم 
الكربون عن تعويض ال لخطة نشببببببيطوالتنفيذ ال ،مشبببببباركات الدولزيادة توسببببببيع ، و ()SAF(مثل وقود الطيران المسببببببتدام )النظيفة 

آلية لرصببد وتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف العالمية الطموحة الجماعية مع توفير لطيران الدولي، في مجال افضببه وخ
 . لإليكاو

 
 مؤشرات األداء الرئيسية

  (من خالل خطط عملها الحكومية)زيادة عدد الدول التي أبلغت عن مبادرات وقود الطيران المستدام 
  لطيران الدولي في مجال االكربون وخفضه عن تعويض الزيادة عدد الدول التي تطوعت للمشاركة في خطة(CORSIA) 
  زيادة عدد خطط عمل الدول بشأن أنشطة خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مع تحديد هدف طويل األجل لخفض

 .انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
 

 ولوياتاأل 
 ةمهمإجراءات  تتخذفي مجال الطيران أن  والجهات المعنيةتعزيز حماية البيئة والنهوض بها، يجب على جميع  بهدف -61

والقواعد منسقة عالميا الطر األومن األهمية بمكان أن تحافظ اإليكاو على ريادتها في وضع وتنفيذ سياسات و  .بشكل تعاوني
وسيلعب التقدم التكنولوجي واالبتكار دورا حاسما في بناء . ناخية للطيران الدوليوتوجيهات لمعالجة اآلثار الم والتوصيات الدولية

التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف العالمية عن كثب ، وسيرصد قادر على الصمودمسارات التحول األخضر لقطاع طيران دولي 
 :وستعطي اإليكاو األولوية للعمل على النحو التالي. الطموحة

 ؛ثاني أكسيد الكربون البيئة وتقييم خفض انبعاثات  بنى على احتراماالبتكارات التي ترصد  (أ

حلول إيجاد  لتسهيل وإرشاداتها وقواعدها وتوصياتها الدوليةوأطرها القانونية  اإليكاووضع وتحديث سياسات  (ب
ام ومصادر الطاقة النظيفة، الوقود المستداستخدام التحسينات التشغيلية و إجراء مبتكرة لتكنولوجيات الطائرات و 

 تحقيق األهداف الجماعية الطموحة من جانب الدول؛ بهدف

 ؛(CORSIA)طيران الدولي في مجال الالكربون وخفضه عن تعويض الضمان التنفيذ المستمر لخطة  (ج
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بشأن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في  هاوخرائط طريق هاتشجيع ودعم الدول على وضع خطط عمل (د
وتنفيذها، في ضوء االبتكارات الخضراء الجديدة واألهداف العالمية الطموحة  بانتظام لطيران وتحديثهامجال ا
 ؛لإليكاو

، فضال عن على الصمود البنية التحتية قدرةمعالجة مجاالت أخرى مهمة وناشئة، مثل التكيف مع المناخ و  (ه
 إعادة التدوير واالقتصاد الدائري؛

 .معالجة جميع القضايا البيئية المتعلقة بالطيرانيتعلق بفيما تعزيز قيادة اإليكاو  (و
 والفرص الناشئة واالحتياجات الصعوبات

إلى نوعية الهواء المحلي،  ضوضاءمن ال)البيئة موضوع سريع التطور من حيث المجاالت واالبتكارات الناشئة الجديدة  -62
، رهنا لإليكاويوفر أيضا فرصا  هلكن الصعوباتبعض يطرح ، وهو أمر (إلى تغير المناخ، والطاقة النظيفة، والتكيف مع المناخ

قطاع بشكل كبير على  جائحة فيروس كورونا توفروفي حين . هج منسقة عالميابالموارد المتاحة، لمواكبة التقدم المحرز ووضع نُ 
ول األخضر، واستيعاب أحدث االبتكارات لتحتحقيق االطيران، فإنها توفر أيضا فرصا للنظر في وسائل إعادة البناء بشكل أفضل ل

، وتطوير المسارات التي توجه القطاع إلى مستقبل خال من الكربون، وخلق (الخضراء الجديدة كنولوجيات، اعتماد التمثل)البيئية 
 .التمويل األخضراالستفادة من أسس صلبة لالستثمارات وتسهيل 

 CORSIAخطة ، من خالل زيادة مشاركة الدول طوعا في وذلك، مثال أيضا فرصة أخرى لتعزيز قيادة اإليكاو،ثمة و  -63
من قبل جميع الدول، فضال عن تعزيز  خطةللوالتنفيذ القوي ( 2022دول حتى اآلن في عام  107، و2021دولة في عام  88)

التمويل لى ع صول الدولحتسهيل  عن طريقخطط عمل الدول للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مجال الطيران 
 توافر من حيثكبيرة  صعوباتتواجه مختلف المجاالت الناشئة والمتطورة و . نقل التكنولوجياعملية األخضر ودراسات الجدوى و 

، CORSIA خطة ، وبناء قدراتالبيئة، وأدوات (SAP)وخطط عمل الدولة  ،(LTAG)الموارد، مثل الهدف الطموح طويل األجل 
 .والتكيف مع المناخ

وضببع وتحديث المجلد األول من وعلى وجه الخصببوص، سببيتأثر عمل اإليكاو بشببأن ضببوضبباء الطائرات، بما في ذلك  -64
اإليكاو لوضع عمل في مجموع وسيؤثر ذلك أيضا . ل اإليكاو بشأن الطائرات األسرع من الصوتاعمأ ، و لحق السادس عشرالم

 .واالنبعاثات ائرات، نظرا لترابط العمل بين ضوضاء الطشرالقواعد والتوصيات المتعلقة بالبيئة في الملحق السادس ع
 

 حماية البيئة نواتج
ENV 1 :الحلول المبتكرة  الدول لتنفيذ واإلرشادات القواعد والتوصيات الدوليةسياسات اإليكاو المتقدمة واألطر القانونية و
 تحقيق األهداف الطموحة الجماعية من أجل

ما  الدراسات ووضعإجراء ألهداف الطموحة الجماعية، ستضطلع اإليكاو بأنشطة مختلفة، مثل التسهيل تحقيق الدول  -65 
التكنولوجيات الخضبببببببببراء المبتكرة الجديدة، مثل ارتباطا ب وتوجيهات تتعلق بالبيئةوقواعد وتوصبببببببببيات دولية سبببببببببياسبببببببببات  يلزم من

، سبببببيتم وضبببببع رؤية اإليكاو CAAF/2 ران وأنواع الوقود البديلةمؤتمر الطي ووفقا لنتائج. والثورية متجددةتكنولوجيات الطائرات ال
، CAAF/3 الطيران وأنواع الوقود البديلة من خالل عملية تقييم وعقد مؤتمر( SAF)بشببببأن وقود الطيران المسببببتدام  2050لعام 

 اسببتخدامهو ان المسببتدام وقود الطير لتسببهيل تطوير وتوجيهات اإليكاو ذات الصببلة وسببياسببات  2050عام محددة الكم لمع أهداف 
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مع منظمات خارجية لتسبببهيل التمويل الالزم لتنفيذ تدابير  في إطار شبببراكات البيئيةمشببباريع للمسببباعدة  تنظموسببب. من قبل الدول
، فضببال وقود الطيران المسببتدام/الطاقة النظيفةاسببتخدام حد من ثاني أكسببيد الكربون في مجال الطيران، والسببيما بهدف المحددة 

 اإليكاو ة أدا الحفاظ على أدوات اإليكاو وتعزيزها، مثل من أيضببببببببببببببا  ال بدو . أنشببببببببببببببطة وأدوات بناء القدرات مكين الدول منعن ت
التدريب القائم على األدلة ، و IFSETأداة اإليكاو لتقدير وفورات الوقود مثل )انبعاثات الكربون وغيرها من األدوات لحسببببببببببببببباب 

EBT يد الكربون واإلبالغ عنه أداة اإليكاو لتقييم ثاني أكسبببببببببب، وCERT )السببببببببببتجابة الحتياجات الدول والجمهور، بما في بهدف ا
القواعد والتوصيات وستواصل اإليكاو تحديث . ذلك تعزيز الشفافية بشأن األداء البيئي، وتطوير أدوات جديدة، حسب االقتضاء

لحق الم) لطائراتمن اكربون الثاني أكسبببيد انبعاثات و الهواء المحلي  المتصبببلة بضبببوضببباء الطائرات ونوعية واإلرشبببادات الدولية
 (. البيئي، المجلد األول والثاني والثالث، وما إلى ذلك تقني، المجلد األول والثاني والثالث، والدليل الالسادس عشر

 

ENV 2: البيئة وتقييم معلومات الحد من ثاني أكسيد الكربون  قوم على احترامتعزيز رصد االبتكارات التي ت  

 وضبببببببببببببع طرق منهامن المهم أن تعزز اإليكاو رصبببببببببببببد التقدم العالمي المحرز في تحقيق األهداف الطموحة للمناخ، ب -66 
 اتتقييمإجراء  اوكذالطيران، وعمليات ووقود تكنولوجيات ب وترتبطالبيئة  على احترام قومالبتكارات التي ترصبببد اأدوات متكاملة ل

قوم على من االبتكارات التي تانطالقا الطيران  قطاعمعلومات خفض ثاني أكسبببببببببيد الكربون في  بشبببببببببأنسبببببببببنوية لجمع البيانات 
المقدمة  عمل الدولتقييم مسببباهمات خطط عن طريق دعم أنشبببطة الرصبببد هذه أيضبببا وسبببتُ . هاتنفيذسبببرعة وبشبببأن البيئة احترام 

قطاع متابعة واسببتعراض الجوانب العلمية لمسبباهمة وعن طريق الطيران،  قطاعي أكسببيد الكربون في بشببأن أنشببطة الحد من ثان
وتنفيذ  ينبغي وضببع لتحقيق األهداف المناخيةو (. مثل الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ)الطيران في المناخ العالمي 

من الطيران الدولي وتسهيل تكافؤ  ثاني أكسيد الكربون ز وتوسع نطاق العمل لمعالجة انبعاثات السياسات ذات الصلة التي تحفّ 
ضطلع بها تأيضا الدعم لألعمال التقنية ذات الصلة التي العامة وستقدم األمانة . الطاقة والتمويل األخضراالستفادة من فرص 

للمجلس وهيئبباتببه الببدائمببة فيمببا يتعلق بتقييم األهببداف العببالميبة  تحببديثببات منتظمببة كببذلببك، و لجنببة حمببايببة البيئببة في مجببال الطيران
 . لإليكاوالطموحة 

 

ENV 3 : (خطة كورسيا)طيران الدولي في مجال الالكربون وخفضه عن تعويض الالتنفيذ المتقدم لخطة 

األعضبببباء، للحفاظ الدول من  نشببببطة ، مع مشبببباركةخطة كورسببببيال جديمن األهمية بمكان المضببببي قدما في التنفيذ ال -67
خطة  الدعم لتشبببببجيع زيادة عدد الدول التي تشبببببارك فيتقديم تغير المناخ، بما في ذلك  في مجال إليكاوعلى القيادة المسبببببتمرة ل

ملحق ال) خطة كورسبببياالمتعلقة ب واإلرشبببادات، القواعد والتوصبببيات الدوليةوسبببتقوم اإليكاو بتحديث . على أسببباس طوعي كورسبببيا
كورسببيا ذات الصببلة مثل أداة  خطة كورسببيا ، وعناصببر تنفيذ(والدليل التقني البيئي، المجلد الرابع ،المجلد الرابع، السببادس عشببر

النبعاثات المؤهلة، خطة كورسبببببيا ل، ووحدات ة في خطة كورسبببببياالوقود المؤهلأنواع و  ه،تقدير ثاني أكسبببببيد الكربون واإلبالغ عنل
وباإلضببافة إلى ذلك، . TAB الهيئة االسببتشببارية الفنيةو  CAEPن البيئة في مجال الطيرا إلى لجنة حمايةدعم تقديم البما في ذلك 

دعم أي اسبببببببتعراض الحق  رضتنفيذ وتقييم اآلثار االقتصبببببببادية والفوائد البيئية للمخطط، بغالاألمانة العامة رصبببببببد  واصبببببببلسبببببببت
مبادرة اإليكاو لبناء  عن طريقكورسببببببيا  طةخم الدعم المسببببببتمر إلى الدول من أجل تنفيذ وسببببببيقدّ . للمخطط، حسببببببب االقتضبببببباء
، بما في ذلك شببببببببببببببراكات (كورسببببببببببببببياخطة من أجل  يةالتدريبالدورات المسبببببببببببببباعدة وبناء القدرات و ) القدرات الالزمة لتنفيذ الخطة

 .خطة كورسيااألصدقاء فيما بين الدول، والحلقات الدراسية التدريبية، ومواد التوعية، وتحديث الموقع الشبكي ل
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ENV 4 : على  البنية التحتية قدرةة والناشئة مثل التكيف مع تلير المناخ و مهمالمجاالت البيئية الباقي زيادة التركيز على
 الصمود

ر اإليكاو تبادل أفضببببببل الممارسببببببات بشببببببأن لمعالجة المجاالت البيئية الناشببببببئة، مثل التكيف مع تغير المناخ، سببببببتيسببببببّ  -68 
مع تغير المناخ، مثل الحلقات الدراسبببببببببببببية وحلقات العمل، بالتعاون مع مجال الطيران تكيف بشبببببببببببببأن  التي تنفذها الدول تدابيرال

 . هيئات األمم المتحدة األخرى والمنظمات الدولية
لعمليات بالنسببببببة لتكيف مع تغير المناخ الالالزمة للدول من أجل وضبببببع وتنفيذ تدابير  اإلرشببببباداتوسبببببتضبببببع اإليكاو  -69 

مشببببببببباريع  نجزوسبببببببببت. برنامج حماية البيئة في مجال الطيران، بما في ذلك دعم عمل لتحتية على الصبببببببببمودقدرة البنية او  الجوية
لتنفيذ تدابير محددة لتكيف  هاوتمويلالدول تسبببببهيل بناء قدرات بهدف شبببببراكات مع منظمات خارجية إطار في البيئية للمسببببباعدة 

لمجاالت الناشببئة األخرى ذات الصببلة لالالزمة  اإلرشبباداتضببع تسببدراسببات و سببتجري اإليكاو  كما أن. مناخالمع مجال الطيران 
 . ، مثل االقتصاد الدائري، وممارسات إدارة البيئة، واحتجاز الكربون وتخزينهبالبيئة

ENV 5 :  لطيرانقطاع امعالجة جميع القضايا البيئية لفيما يتعلق ب اإليكاوتعزيز قيادة 
مواد  وضعالطيران، ستعمل اإليكاو بنشاط على  لقطاعمعالجة جميع القضايا البيئية ب ما يتعلقلتعزيز قيادة اإليكاو في -70 

على وتوزيعها ( مثل التقارير البيئية، والنشببرات اإلخبارية، والندوات، والحلقات الدراسببية)عن أنشببطتها وإنجازاتها في مجال البيئة 
عملية اتفاقية األمم المتحدة  عن كثباإليكاو  تابعسبتكما . ابالطيران، والمجتمع المدني، وممثلي الشبب قطاعالدول األعضباء، و 

قضببايا ذات صببلة ب المتعلقةواألحداث الجانبية  سببهاماتالبيانات واإلبما فيها ، عززها بمسبباهماتتسببو  اإلطارية بشببأن تغير المناخ
تعزيز التعاون مع هيئات وكذا ب، (كورسبببببيا، وخطط عمل الدول، وتمويل المناخخطة مثل األهداف المناخية، و )بالطيران الدولي 

وسبببببتقوم . اإليكاو في مؤتمراتها وفعالياتها سببببباهماتاألمم المتحدة األخرى ذات الصبببببلة والمنظمات الدولية، بما في ذلك توفير م
مم مثل مؤتمرات قمة األ)اإليكاو أيضببببببا بإدارة وتنسببببببيق مسبببببباهمتها في المبادرات والمجموعات البيئية على نطاق األمم المتحدة 

أداة بما في ذلك اسببببببببببببببتخدام ( إلدارة البيئية، ومبادرة األمم المتحدة للحياد المناخيالمعني باالمتحدة للمناخ، وفريق األمم المتحدة 
 . لكربون وغيرها من األدواتاإليكاو لحساب ا

 

ENV 6 : وتحديث وتنفيذ خطط عمل الدولة وخرائط الطريق، في ضوء االبتكارات الخضراء الجديدة  وضعتعزيز الدعم ل
 لإليكاوواألهداف العالمية الطموحة 

اإليكاو وأدواتها  توجيهاتتحديث  طرق منهاسبببتقدم اإليكاو دعما معززا لوضبببع خطط عمل الدول وتحديثها وتنفيذها، ب -71 
كي وتحديثها  ط عمل الدولخط وضبعحلقات دراسبية وتبادل أفضبل الممارسبات لدعم نظيم تالصبلة، و ات ذ ةقعها اإللكترونياومو 

شراكات مع منظمات خارجية لتسهيل إطار في  البيئيةمشاريع للمساعدة  ُتنَجزوس. خضراء جديدة تشمل ابتكارات وخرائط طريق
توفير أنشببببببببطة وأدوات بناء وكذا لحد من انبعاثات ثاني أكسببببببببيد الكربون في مجال الطيران، عينة للالتمويل الالزم لتنفيذ تدابير م

ثاني أكسبببببيد الكربون في مجال الطيران  انبعاثات المقدمة بشبببببأن أنشبببببطة الحد من عمل الدولتقييم خطط  أنكما . لدولاقدرات 
 . لإليكاوالعالمية الطموحة البيئة وتحقيق األهداف  تقوم على احترامرصد االبتكارات التي سيدعم 

 

ENV 7: اإلقليمي صعيدتعزيز االستدامة البيئية للطيران المدني على ال 
على اعتماد الدول تدابير سببببببليمة بيئيا للوفاء باالتفاقات  أكثر فأكثرفي األقاليم  شبببببببكة الطيرانيعتمد النمو المسببببببتدام ل -72 

 اتإجراء اإليكاواتخاذ ستقتضي تلبية االحتياجات العالمية بشأن  41 بببببال العمومية ونتائج الجمعية. العالمية وااللتزامات الوطنية
 .  ةيفنوال ةالسياسي في المسائلإلشراك الدول  ةوفعال ةمنسق
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، احتياجات الدول لتنفيذ أحكام اإليكاو إليكاووسببببببببببببببتحدد المكاتب اإلقليمية، بالتنسببببببببببببببيق الوثيق مع المقر الرئيسببببببببببببببي ل -73 
خطة وسبببببياسببببباتها المتعلقة بالبيئة وتسبببببهيل توفير أنشبببببطة بناء القدرات المطلوبة، بما في ذلك دعم الدول لالنضبببببمام طوعا إلى 

لمتطلبات وغيرها من ا كورسببيا خطة وباإلضببافة إلى ذلك، سببتدعم المكاتب اإلقليمية الدول في تنفيذ. في مراحلها األولى كورسببيا
ما  بشبببأن خفض انبعاثات ثاني أكسبببيد الكربون، وتنفيذ للدولة إشبببراكها في عملية وضبببع وتحديث خطط عملها وكذاالمسبببتقبلية، 

 . تختاره من تدابير تخفيف
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 : مؤشرات حماية البيئة15الجدول 
 (االفتراضات)موضوع القياس واألساس المنطقي  المؤشرات/المؤشر الناتج 

ENV 1 

سياسات اإليكاو المتقدمة واألطر 
القواعد والتوصيات القانونية و

لتنفيذ الدول  واإلرشادات الدولية
الحلول المبتكرة من أجل تحقيق 

  األهداف الطموحة الجماعية

عدد سياسات اإليكاو وأطرها القانونية 
 وإرشاداتها وقواعدها وتوصياتها الدولية

 الجاري وضعها وتحديثها

يقيس هذا المؤشر مستوى دعم األمانة العامة 
إلجراءات وضع وتحديث سياسات اإليكاو 

 وقواعدها وتوصياتها الدوليةوأطرها القانونية 
 وإرشاداتها

ENV 2 

تعزيز رصد االبتكارات التي تقوم 
على احترام البيئة وتقييم معلومات 

  الحد من ثاني أكسيد الكربون 
التي تقوم على  لالبتكاراتالتراكمي  العدد

 اإليكاو احترام البيئة وتتبعها

يقيس هذا المؤشر مستوى دعم األمانة العامة 
لرصد االبتكارات القائمة على احترام البيئة 

وجمع المعلومات المتعلقة بالحد من انبعاثات 
 ثاني أكسيد الكربون 

ENV 3 

 
التنفيذ المتقدم لخطة التعويض عن 
الكربون وخفضه في مجال الطيران 

 (خطة كورسيا)الدولي 

   تطوعتالتي الدول  عدد زيادة‘1’
الكربون في خطة التعويض عن  للمشاركة

في مجال الطيران الدولي  وخفضه
(CORSIA) 

يقيس هذا المؤشر مستوى انخراط الدول في 
ني أكسيد خطة كورسيا والحد من انبعاثات ثا

 الكربون والسالمة البيئية للخطة. 
في خطة  المتطوعة للدول النسبة المئوية’2’

  القدرات الدعم لبناء تتلقىكورسيا التي 
 

يقيس هذا المؤشر مستوى الدعم المقدم من 
 األمانة العامة لتنفيذ خطة كورسيا

ENV 4 

زيادة التركيز على باقي المجاالت 
والناشئة مثل التكيف البيئية المهمة 

مع تغير المناخ وقدرة البنية التحتية 
  على الصمود

زيادة عدد الدول التي تنفذ تدابير التكيف مع 
تغير المناخ فيما يتعلق بالعمليات الجوية 

 والبنية التحتية

يقيس هذا المؤشر زيادة عدد الدول التي تنفذ 
تدابير التكيف مع تغير المناخ فيما يتعلق 

 بالعمليات الجوية والبنية التحتية

ENV 5 

 
فيما يتعلق  تعزيز قيادة اإليكاو

بمعالجة جميع القضايا البيئية 
 لقطاع الطيران

 التي نظمتهبببا واألحبببداثاالجتمببباعبببات  عبببدد
الدولية  والمنظمات األمم المتحدة هيئاتباقي 

 اإليكبببببباو ويبلَّغ من خاللهبببببا عن أنشببببببببببببببطبببببة
وإنجازاتها فيما يتعلق بالقضبببببايا البيئية لمجال 

 الطيران 
 

يقيس هذا المؤشر مستوى أنشطة توعية األمانة 
العامة لتحسين اإلقرار بإنجازات اإليكاو وقيادتها 

 فيما يتعلق بالقضايا البيئية لمجال الطيران 

ENV 6 

 
 
 
 

تعزيز الدعم لوضبببع وتحديث وتنفيذ 
الطريق، خطط عمل الدولة وخرائط 

في ضببببببببببببوء االبتكارات الخضببببببببببببراء 
الجديدة واألهداف العالمية الطموحة 

 لإليكاو

زيادة عدد خطط العمل الحكومية ’ 1’
)الجديدة والمحدثة( المتعلقة بأنشطة الحد من 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والمقدمة من 
 الدول األعضاء إلى اإليكاو

 

 يقيس هذا المؤشر مستوى الدعم المقدم من
األمانة العامة لوضع خطط العمل الحكومية 

 وتحديثها

زيبببادة عبببدد خطط العمبببل الحكوميبببة ‘2’
بشببببببببأن أنشببببببببطة الحد من انبعاثات ثاني 
أكسببببببيد الكربون، مع إتاحة كم معين من 
البيانات بشبببببببببأن مسببببببببباهماتها في تحقيق 

 أهداف اإليكاو الطموحة العالمية

يقيس هذا المؤشر مستوى المساهمة الطوعية 
للدول في تحقيق أهداف اإليكاو الطموحة 

 العالمية، المدرجة في خطط العمل الحكومية

ENV 7 

 
 
 

تعزيز االستدامة البيئية للطيران 
 المدني على الصعيد اإلقليمي

عدد الدول التي وضعت خطط عمل ‘1’
 حكومية 

يقيس هذا المؤشر عدد الدولة التي وضعت 
 خطط عمل حكومية

 تطوعت  التي زيادة عدد الدول ‘2’ 
الكربون خطة التعويض عن  في للمشاركة

في مجال الطيران الدولي  وخفضه
(CORSIA) 

 

يقيس هذا المؤشر مدى انخراط الدول في خطة 
كورسيا ومستوى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد 

 الكربون ومستوى السالمة البيئية لخطة كورسيا. 

 



 

60 

 

 

 

  

 السرد حسب
 هداف التحويليةاأل 
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 الهدف التحويلي في لمحة
 لمحة سريعة عن الهدف التحويلي )الجداول واألشكال( 7الشكل 

 
 

 

 
  

TO 1ية اتيجية الموارد البشر               -             -          -          -استر

TO 23,176       1,069      1,060      1,047تقوية االمتثال والقيم       

TO 3اتيجية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت        9,668       1,220      2,162      6,286استر

TO 45,165       3,037      1,420         708خارطة طريق أمن المعلومات       

TO 5ز اإلدارة المالية               -             -          -          -تحسي 

TO 6اتيجية               -             -          -          -اإلصالحات المؤسسية االستر

    18,009        5,326        4,642        8,041 المجموع

الميزانية للفترة 2023-2025 بحسب نواتج الهدف التحويلي في كل سنة
)ألف دوالر كندي(

المجموع202320242025الهدف التحويلي

ي
الموظفونعامفنز

غت  
ز الموظفي 

المجموع

TO 1ية اتيجية الموارد البشر           -          -          -          -          -استر

TO 23,176      2,400         776          -           1.0تقوية االمتثال والقيم      

TO 3اتيجية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت       9,668      7,810      1,858          -          -استر

TO 45,165      5,165          -          -          -خارطة طريق أمن المعلومات      

TO 5ز اإلدارة المالية           -          -          -          -          -تحسي 

TO 6اتيجية           -          -          -          -          -اإلصالحات المؤسسية االستر

 1.0              -              2,634      15,375    18,009    
انية تكلفة الموظفي   ئ الدوام الكامل رغم مت  

ي األساس، لذا ال تظهر قيمة مكاف 
ي 2023-2024 ف 

*تنحرص الحاجة إىل الموظفي   ف 

حة بحسب نواتج  الهدف التحويلي ة 2023-2025 والوظائف المقتر انية  للفتر ز المت 

)الوظائف: لمحة عامة لسنة 2025، شخص-السنوات، المبالغ: ألف دوالر كندي(

الهدف التحويلي

الوظائف

)شخص-السنوات(
المبلغ

المجموع
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 وصفال

الطيران  شبكةأولويات ينبغي تحقيقها ضمن لنتائج الرئيسية التي ل اً تجسيد تشكل لإليكاوهداف االستراتيجية األ ال تزال -1
عددا من مبادرات إدارة التغيير واالبتكار  اإليكاو، هناك حاجة ملحة ألن تقود المهمةالمدني. ومع ذلك، لالستمرار في تنفيذ هذه 

قد أصبح من الواضح أن تنفيذ و دها. الكفاءة في المنظمة إلدارة عملياتها وموار على صعيد المؤسسي للحصول على مكاسب 
. ولهذا السبب تم لهذه األغراض اهتماما مركزا وموارد مخصصة انيتطلببالقدرات الالزمة  وضمان تمتع اإليكاواإلصالحات 

أنشطة اإلصالح هذه ولمراعاة التحوالت الالزمة للتطور نحو ب للقياملي مؤسسي جديد في خطة األعمال يهدف تحو  ُأضيف
 شفافية.والمساءلة ورفع مستوى ال ب عمل داخلية فعالةأسالي

ا من البنود ذات األولوية العالية دوبهذا المعنى، فإن الهدف التحويلي يشكل تكملة الستراتيجيات الدعم التي تحدد عد -2
التحول في  حققدارة وتعلى أساليب التخطيط واإل وتركزتعزز التحسينات في المنظمة ، إذ إنها لتغييرل يةعوامل تمكين ُتعدالتي و 

تواصل مع الشركاء والجهات المانحة. تو لديها المواهب البشرية شرك توفر ُنظم تكنولوجية موثوقة وآمنة وتُ كما الثقافة التنظيمية، 
الصادرة عن عمليات التدقيق توصيات الو  العامة المجلس إلى األمانة المهمة التي أوكلهاالهدف التحويلي  نواتج وُتراعَى في

  اإلقليمية. هاومكاتب إدارات اإليكاولموظفين وسجل المخاطر وكذلك األولويات التي حددتها ل ئيةستقصاالدراسات االو 

تنجح إال بالتخصيص المناسب للموارد والتي لن  بأكملها، مشاركة على مستوى المنظمةالسيتطلب الهدف التحويلي و  -3
 المكاتب اإلقليمية.ت و اإلداراوإشراك جميع 

 األولويات

 يشمل الهدف التحويلي األولويات التالية: -4

 لموارد ا في مجالالنتائج تحقيق  من خالل تنفيذ استراتيجية تركز على التنظيميين تحسين الثقافة واألداء
 ؛ثقافة الثقة والعمل الجماعي واألداء المتميز لتعميمالداخلي  التواصلبما في ذلك تحسين  ،البشرية

  ممارسات التعزيز تقيد الموظفين بالمبادئ والقيم األخالقية وامتثالهم لها، مع إيالء االعتبار الواجب ألفضل
 المنظمات األخرى في منظومة األمم المتحدة؛المتبعة في 

  ؛وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت استراتيجيةتحسين 

 ؛تعزيز ُنظم أمن المعلومات 

  مالية؛الدارة اإلآليات تحسين 

 النتائج والتخطيط االستراتيجي وإدارة المخاطر المؤسسية تحقيق قائمة على  قوية تنفيذ إدارة جيدة من خالل إدارة
الشراكات  توطيدعن  مناسب، فضالالتنظيمي الهيكل البرامج تتسم بكفاءة وفعالية و الوإطار سليم للمساءلة وإدارة 

 .وجهود تعبئة الموارد

  الصعوبات واالحتياجات والفرص الناشئة

والمكاتب اإلقليمية في تنفيذ األنشطة المتعلقة بالهدف التحويلي مع الطلب  اإلداراتالمشاركة الضرورية لمختلف  تأتي -5
ها تعلى إنجاز األنشطة األساسية التي حدد الموارد البشرية والمالية المتاحة، والتي تركزعلى الخدمات الموفرة من خالل الحالي 

لمواهب البشرية ل ةالمزيد من التكيف والتدريب بالنسبتخصيص الموارد ومسألة تتطلب الصعوبات اإلدارية و األهداف االستراتيجية. 
 منظمة.لتحقيق عدد من األمور ومنها تحسين قدرات الالكفيلة وتحسين العمليات واألنشطة والمشاركة في الشراكات 

 تنفذ بها العمليات في قطاع الطيرانستستمر القضايا الناشئة والتكنولوجيات الجديدة في التأثير على الطريقة التي و  -6
على الطريقة التي يتعين بها وفي نهاية المطاف  ساسيةلموظفين المعنيين وأولويات االستثمار في بنيته األلخبرة المجاالت على و 

ني تحديث لوائحها وعملياتها لتلبية احتياجات الصناعة المتطورة واالستجابة لها في الوقت المناسب. سلطات الطيران المد على
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تنمية القطاع وتعزيز التحول على متطلبات الدول واالستجابة لالوسائل الالزمة لمساعدة  اإليكاو توفروفي هذا الصدد، ينبغي أن 
 .الالزمة تقديم المساعدةلوتحسينها، و واإلرشادات  القياسيةالقواعد  إعداد سريع وتيرةتلمستوى المنظمة 

 هيئاتومن  في القطاعشركاء بينهم وبين ال لخبراتتبادل او بين الدول األعضاء  تنشأ الفرص الرئيسية من التفاعالتو  -7
فريق المنظمة.  أفرادت وخبرات المقدمة من مختلف خلفياالعناصر الدولية األخرى، فضال عن االستفادة من  والهيئاتاألمم المتحدة 

التنوع  يكون  أن تضمن أن اإليكاو، يجب على فيما بينهم أعضائها تفاعللنتيجة  تأتيبما أن ثقافة أي منظمة و وبهذا المعنى، 
 سليمةتظهر هذه الفرصة ما دامت المنظمة توفر بيئة عمل و أحد نقاط قوتها الرئيسية وليس عنصرا من عناصر االختالف. 

 .ةمساءلة قوية وموثوقالحيث تكون المسؤوليات الفردية والمشتركة واضحة و  وآمنة،

لهدف التحويلي، مع المبادرات المتبقية الثالثة ل النواتجتركز الميزانية العادية بشكل أساسي على المبادرات التالية ضمن و  -8
 :وفقا لما ُيتاح لها من تمويل، ال يزال يتعين تنفيذهاالتي 

  تعزيز تقيد الموظفين بالمبادئ والقيم األخالقية وامتثالهم لها، مع إيالء االعتبار الواجب ألفضل 2الناتج :
 المؤسسات األخرى في منظومة األمم المتحدة؛ المتابعة في ممارساتال

 اإليكاو؛التحول الرقمي الشامل بما يؤدى إلى تحسين وتحديث عمليات تحقيق : 3 الناتج 

 معايير شهادة األيزو رقم المستهدف بناء على  2.5أمن المعلومات لتحقيق المستوى وضع  تعزيز: 4 الناتج
( في نهاية تنفيذ خريطة طريق أمن المعلومات CMMIونموذج تكامل نضج القدرات ) 2013لعام  27001

 ثالث سنوات.التي تمتد على 

 

 TO 2– تعزيز االمتثال والقيم 

بالمبادئ والقيم األخالقية وامتثالهم لها، مع إيالء االعتبار الواجب ألفضل ممارسات المؤسسات األخرى في منظومة تعزيز تقيد الموظفين 
 األمم المتحدة

باستخدام  والمساعيناتج الهدف التحويلي هذا جهود المنظمة عن طريق الشروع في مجموعة من التغييرات  سيسرِّع -9
الحاجة إلى تعزيز وتبسيط برنامج أنشطة اإليكاو فيما يتعلق بالمبادئ والقيم األخالقية.  معالجةالموارد الحالية واإلضافية بهدف 

دورا رئيسيا  تؤديالتي  اإليكاوفي  المعنيةأنشطة جميع الجهات  مواءمةستستثمر المنظمة في تحسين التنسيق وتعزيز التعاون و و 
آليات غير رسمية أقوى لحل النزاعات من يد المنظمة وموظفوها بشكل كبير ستستفو . يهاالمبادئ والقيم األخالقية ف إعالء شأنفي 

 اإلرشادلدعم و لحصول على اإلى مصادر مختلفة ل اللجوءبالعمل، بما في ذلك من خالل  ةالمتعلق اتلسماح بحل مبكر للنزاعل
سفراء أخالقيين، وخدمات و  في مكان العملم مختصين فيه المسائل المتعلقة باالحترا نخبراء استشارييمثل أمين المظالم وتعيين 

 إرشاد الموظفين.

أيضا بتقييم التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة المتعلقة بمعالجة ادعاءات سوء السلوك، بما في ذلك كفاءة  اإليكاوستقوم و  -10
 .الطعون القواعد اإلجرائية لمجلس  في ةالمبيناإلجراءات اإلضافية وكذلك فعالية  اإليكاوالتحقيق إلى  هيئةقدمها تالخدمات التي 

للنهوض تنفيذ خطة أنشطة التدريب والتوعية في مجالي التواصل والتدريب لعزز هذا الهدف التحويلي استراتيجية قوية وي -11
، بما في ذلك المنظمةمبادئ وقيم أخالقيات  فيفهم الموظفين وتطبيق القيم واإلجراءات والخصائص الشخصية الالزمة بمستوى 

 األخالقية.بحيث يكونوا قدوة لآلخرين فيما يخص المبادئ  مستوى اإلدارة العلياتصرف المسؤولين على 
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TO 3 - استراتيجية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 يكاووتحديث عمليات اإل تحسيندى إلى بما يؤ شامل الرقمي التحول الق يتحق

المنظمة ومستقبلها،  رسالةيتضمن تقييما شامال لو يشمل التحول الرقمي جميع جوانب عمل المنظمة وأنشطتها وعملياتها.  -12
أيضا لالنتقال إلى المستوى التالي، ليس فقط من حيث كفاءة أو فعالية عملياتها ولكن  الضروريةتغييرات الاليوم و  عملها يةوكيف

الخطوة األولى في سلسلة  هذه هي ألننظرًا من الضروري أن نبدأ اآلن و . ف الجهات المعنيةلمختلتقديم قيمة دائمة  من حيث
في ظل خلفية األولويات المتنافسة والضغوط و من اإلجراءات الالزمة لتحسين الشفافية وتحديث المنظمة وضمان استمرار أهميتها. 

دعمها للدول نطاق الستفادة من الفرص البديلة مع توسيع على الموارد المتاحة، فإن تحديث المنظمة سيسهل قدرتها على ا
عامل الناشئة والعمل ك كنولوجياتمن مواكبة التطور التكنولوجي واعتماد الت أيضا المنظمة وسُيمكِّن. ذاته األعضاء في الوقت

 لفهم ومتابعة مسارها.للجهات المعنية محفز 

عملها بشكل كبير في المنظمة وتقبلها لالعتماد على التكنولوجيا وأدوات التعاون  في مستوى استعداد تغيروقد حدث  -13
في حالة  أسرعبشكل نتيجة لذلك، يمكن تحقيق نتائج و الدروس المستفادة من العمل عن بعد أثناء الجائحة.  نتيجةنحو األفضل 

سد يجب هناك نقص كبير على مستوى التكنولوجيات و فالتركيز على إدارة التغيير. درجة حتى مع تقليل  وجود الدعم المناسب،
ويقتضي األمر تنفيذ عدة مشاريع التخطيط األولي لقدرات العمل.  انتهت اآلن عمليةفي العديد من المجاالت، ولكن هذا النقص 

شاريع الرئيسية اعتماد تشمل العناصر والمو الموارد الكافية. في نفس الوقت من خالل مكتب مسؤول عن إدارة المشاريع تتوفر فيه 
( باإلضافة المستقبلية، وتنفيذ بنية األعمال )على نطاق أوسع خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتفي ة يالسحاب التكنولوجيا

 جديدة.المؤسسية الُنظم الدوات و األإلى 

 

 TO 4– خريطة طريق أمن المعلومات 

ونموذج تكامل  ٢٠1٣لعام  ٢٧٠٠1المستهدف بناء على معايير شهادة األيزو رقم  ٢.٥ق المستوى يحقلتوضع أمن المعلومات تعزيز 
 ثالث سنوات الممتدة لفترة( في نهاية تنفيذ خريطة طريق أمن المعلومات CMMIنضج القدرات )

من خالل استراتيجية شاملة ألمن  ةاألمنيقدراتها على تعزيز  اإليكاوعلى مدى السنوات الثالث الماضية، عملت  -14
النضج، وتغطي كال من األمن التنظيمي واألمن التشغيلي. ولتحقيق  مستوى  المخاطر ومستندة إلى تقييم المعلومات قائمة على
زو كحد أدنى بناء على معايير شهادة األي 2.5المستوى المستهدف وهو اتصل القدرات األمنية للمنظمة إلى هذه الغاية، يجب أن 

 27001على معايير شهادة األيزو رقم تستوفي إلى أن  اإليكاوتهدف و (. CMMIونموذج تكامل نضج القدرات ) 27001رقم 
 ثالث سنوات. الممتدة لفترةتنفيذ خريطة طريق أمن المعلومات عملية مبادراتها الخاصة بأمن المعلومات في نهاية  في
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 الهدف التحويليمؤشرات  16الجدول 

رمححححححححححححححححححز 
 ما يقيسه واألساس المنطقي )االفتراضات( المؤشر/المؤشرات الناتج الناتج

TO 2 

تعزيز تقيد الموظفين بالمبادئ 
والقيم األخالقية وامتثالهم لها، مع 
إيالء االعتبار الواجب ألفضل 
ممارسات المؤسسات األخرى في 

 .منظومة األمم المتحدة

( النسبة المئوية للموظفين 1
يع الدورات المدربين في جم

 .التدريبية المتعلقة باألخالقيات

النسبة المئوية للموظفين المدربين في جميع الدورات 
التدريبية المتعلقة باألخالقيات حيث من المتوقع أن 
تكون جميع الدورات التدريبية المتعلقة باألخالقيات 

 .إلزامية

وجود آليات غير رسمية لحل ( 2
الموارد النزاعات بما في ذلك 

 .المطلوبة

المطلوبة  الوظائفاتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحديد 
 اإليكاو.في اآلليات غير الرسمية لحل النزاعات في 

نسبة القضايا في كل سنة من ( 3
بين ادعاءات سوء السلوك التي 
عولجت في غضون اآلجال 
الزمنية المحددة في مذكرة التفاهم 

 .الموقعة مع هيئة التحقيق

ادعاءات  لمعالجةالتحقيق  هيئةمع  التواصلكفاءة 
 .سوء السلوك

TO 3 

التحول الرقمي الشامل بما ق يتحق
وتحديث يؤدى إلى تحسين 

 يكاوعمليات اإل

عمليات تمتثل التنفيذ الكامل و ( 1
 تفاقيات مستوى الخدمةال

(SLA)  واألدوات للُنظم
 .المؤسسية الالزمة

وُنظم  أدواتيقيس هذا المؤشر مدى نجاح تنفيذ 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الضرورية للتحول 

تعكس  وهي. على النحو المقررالرقمي وتشغيلها 
قدرة المنظمة على تحقيق أهداف التحول الرقمي 

. وهي تشمل يةورقمإلكترونية  عمليات العمل  لجعل
العمل ن قدرات ال يتجزأ م اً الُنظم التي تعتبر جزء

األساسية وكذلك  يكاواإلالتي تنطوي عليها رسالة 
احتياجات العمل المشتركة لجميع  تلبيتلك التي 

ال يمكن تحسين استخدام الموارد و الوحدات التنظيمية. 
وتتبع الجهود بدون التنفيذ والتشغيل الكاملين لهذه 

 .الُنظم

السحابية  التكنولوجيااعتماد ( 2
تكنولوجيا المعلومات خدمات في 

 .واالتصاالت الرئيسية

 استفادتهايقيس هذا المؤشر مدى تبنى المنظمة أو 
من الخدمات السحابية بما يتماشى مع استراتيجية 

ة، حيثما كان ذلك مناسبا يالسحاب التكنولوجيااعتماد 
 .وضروريا ويقدم أفضل قيمة لألعمال

تحسين العمليات التجارية من ( 3
األعمال لألعمال  بنيةأجل )أ( 

األساسية لإليكاو، والعمليات 
مستوى الخدمة  اتتفاقيال الممتثلة

)ب( مواءمة وتكامل البيانات 
المرجعية المستخدمة عبر مشهد 

ألغراض التطبيقات، بما في ذلك 
التقارير )مع لوحات المعلومات( 

 .عبر مشهد التطبيقات

ملة )وإدارة( شا يقيس هذا المؤشر مدى وجود نظرة
لهيكل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المطلوب 

 خريطة بنيةتحدد و . يكاولجميع قدرات العمل لإل
وُنظم تكنولوجيا المعلومات  أدواتاألعمال المرجعية 

األساسية في  يكاوواالتصاالت لمهام وأنشطة اإل
الوضع المرغوب في يعد فهم و . خطة هيكلية

مهما للتحول الرقمي  والفجوات الحالية أمراالمستقبل 
. كما أنه يساعد على له وبرنامج التغيير المصاحب

ضمان مواءمة أنشطة تكنولوجيا المعلومات 
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وأوجه التآزر  ةواالتصاالت مع أهداف المنظم
الممكنة وتحديد األولويات المناسبة لتمويل تكنولوجيا 

 .المعلومات واالتصاالت

TO 4 

وضع أمن المعلومات تعزيز 
المستهدف   2.5المستوى ق يحقلت

 ISO بناء على معيار الصناعة

ونموذج تكامل   2013 :27001
في   (CMMI) نضج القدرات

نهاية خريطة طريق أمن 
ثالث  الممتدة لفترةالمعلومات 

 سنوات

فيما تنفيذ التقيد بمواعيد ال( 1
المحددة في مراحل يخص ال

 .خريطة طريق أمن المعلومات

في الرئيسية بلوغ المراحل مدى يقيس هذا المؤشر 
خريطة طريق أمن المعلومات. انظر العرض المقدم 

 .إلى المجلس بشأن خريطة طريق أمن المعلومات

نموذج  مستويات( تحقيق 2
المستوى بتكامل نضج القدرات 

 .المستهدف

نموذج تكامل نضج  يقيس هذا المؤشر مستوى 
 .القدرات الذي تم تحقيقه نحو المستوى المستهدف

عدد أو مستوى المخاطر ( 3
اإللكترونية المتعلقة بالتهديدات 

 .الداخلية

يقيس هذا المؤشر عدد المبادرات لتقليل المخاطر 
لعامل البشري المتعلقة الناجمة عن ااإللكترونية 

 ".استراتيجية جدار الحماية البشري " بب
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Meena, Dina 

 السرد حسب
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 استراتيجيات الدعم في لمحة
 نظرة سريعة على استراتيجيات الدعم )جداول وأشكال(: 8الشكل 

 
 
 

 
 
 

 
  

المجموع202320242025

SS 18,617           2,981          2,883          2,754          7,557الخدمات القانونية              

SS 28,672           3,037          2,856          2,779          4,793الخدمات اإلدارية              

SS 32,069              719             694             656          1,793خدمات األمانة العامة إل الهيئات الرئاسية              

SS 4ية            20,459           6,954          6,874          6,631       18,248خدمات الموارد البشر

SS 540,771        13,934       13,509       13,328       40,297خدمات اللغات والمطبوعات           

SS 612,748           4,359          4,261          4,128       11,386خدمات المؤتمرات واألمن والخدمات العامة           

SS 73,959           1,372          1,325          1,261          3,882خدمات الرقابة الداخلية              

SS 814,180           4,940          4,722          4,518       13,029الخدمات المالية           

SS 9يات               4,287           1,480          1,435          1,372          1,488خدمات المشتر

SS 102,194              761             734             698          2,055الخدمات اإلعالمية              

SS 11اكة وتعبئة الموارد               3,400           1,181          1,139          1,080          3,030خدمات التخطيط والشر

SS 129,364           4,112          2,684          2,568          8,707اإلدارة التنفيذية              

SS 13*4,714الخدمات الُمدّرة لإليرادات          -              -              -                 -                     

SS 14620              215             208             197          1,318تعزيز المبادئ والقيم األخالقية                 

SS 1522,183           7,695          7,451          7,037       23,764خدمات تكنولوجيا المعلومات           

         153,522         53,740         50,775         49,007      146,061المجموع

ة الثالثية 2025-2023 ي الفتر
اتيجية SS-2 ف  *مدرجة ضمن االستر

ي كل سنة
ز
اتيجية الدعم ف ة 2023-2025 بحسب استر انية للفتر ز المت 

)ألف دوالر كندي(

اتيجيات الدعم استر

انية ز مت 

2020-2022

المعتمدة

انية التقديرية ز المت 

المجموع202320242025

 59,817         21,035       21,720       22,425      $65,181

 41,307         13,909       14,398       16,214      $44,521

 44,937         14,063       14,657       15,100      $43,820

  153,522       53,740       50,775       49,007     146,061المجموع

اتيجيات الخدمات المتعلقة باالستر

اتيجية دعم األهداف االستر

التنظيم واإلدارة

يجية الدعم في كل سنة ية للفترة 2023-2025 بحسب فئة استرات الميزان

)ألف دوالر كندي(

الفئة

انية ز مت 

2020-2022

المعتمدة

انية التقديرية ز المت 

ي
الموظفونعامفنز

غت  
ز الموظفي 

المجموع

SS 18,617             544          8,073              5.0              8.0الخدمات القانونية             

SS 28,672          4,166          4,506              4.0              4.0الخدمات اإلدارية             

SS 32,069             144          1,925              2.0              2.0خدمات األمانة العامة إل الهيئات الرئاسية             

SS 4ية            20,459          3,584       16,875            16.0              8.0خدمات الموارد البشر

SS 540,771          2,428       38,343            33.0            38.0خدمات اللغات والمطبوعات           

SS 612,748       10,164          2,584              5.0              2.0خدمات المؤتمرات واألمن والخدمات العامة           

SS 73,959              -          3,959              2.0              4.0خدمات الرقابة الداخلية             

SS 814,180          1,240       12,941            20.0            10.0الخدمات المالية           

SS 9يات              4,287               55          4,232              7.0              3.0خدمات المشتر

SS 102,194             385          1,809              1.0              2.0الخدمات اإلعالمية             

SS 11اكة وتعبئة الموارد              3,400              -          3,400              -              4.0خدمات التخطيط والشر

SS 129,364          2,442          6,922              3.0              6.0اإلدارة التنفيذية             

SS 14620               85             534              -              0.6تعزيز المبادئ والقيم األخالقية                

SS 1522,183          9,713       12,471            15.0            12.0خدمات تكنولوجيا المعلومات           

 103.6           113.0          118,572     34,950       153,522        

ة الثالثية 2025-2023 ي الفتر
اتيجية SS 2 ف  درجت  ضمن االستر

ُ
ة لإليرادات أ SS 13 - األنشطة الُمدرّ

المجموع

ية( يجية الدعم )الوظائف والميزان ية للفترة 2023-2025 والوظائف بحسب استرات الميزان

)الوظائف: لمحة عامة لسنة 2025، شخص-السنوات، المبالغ: ألف دوالر كندي(

اتيجيات الدعم استر

الوظائف

)شخص-السنوات(

انية ز المت 

)ألف دوالر كندي(
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 وصفال

تحقيق العوامل المساعدة على لية يإلى جانب األهداف االستراتيجية واألهداف التحو  أُعدت التي استراتيجيات الدعم توفر -1
 .2025و 2024و 2023للمنّظمة لألعوام  ةالبرامج واألهداف العام

من أجل تسريع وتيرة  للمنظمة التمكينيةلعناصر التي توفرها مختلف ااستراتيجيات الدعم المساهمات الُمحّددة  وتحدد -2
 أولوّيات اإليكاو الرفيعة المستوى. في العمل على تقّدمال

طريقة عملها وتنظيمها لالمنظمة  سبل تحويلوتسّلط الضوء على المتغيرة العوامل عن  استراتيجيات الدعم ناتجةً ر ُتعتبو  -3
 والكفاءة والقدرة على الصمود في ظروف مختلفة. تنّوع القدراتالشفافّية والمساءلة و على التشغيلية و اإلجراءات مع التركيز على 

 تحقيقعلى  ةقائمالإعداد الميزانية و النتائج  تحقيق متين قائم علىعام إطار  وجودم استراتيجيات الدعتنفيذ  ويقتضي -4
 .المتاحة النتائج وإدارة المخاطر مع مواكبة التهديدات الناشئة والتوّجهات والفرص

للمنظمة، بما طريقة عمل أفضل وأكثر تنسيقًا وأقوى للمكّونات التشغيلية المختلفة باستراتيجيات الدعم المنظمة  وتزّود -5
الحلول  والتمكن من إيجادوالسياسات الداخلية واإلجراءات بهدف تحقيق االبتكار  وعناصر المساءلة مختلف النظم في ذلك كفاءة

 الجديدة أو المحّسنة.

استراتيجيات الدعم اتساق البرامج والموارد مع أفضل الممارسات في قطاع الطيران ومؤسسات منظومة ويعّزز تنفيذ  -6
استراتيجيات الدعم التغييرات التي تنطبق على الجميع مم المتحدة. وعلى ضوء الدروس المستفادة والحاجات الناشئة، تعّزز األ

والعناصر المحّدثة واإليجابية في مختلف مجاالت العمل اإلدارية في المنظمة، بما في ذلك إدارة الموارد البشرية وتكنولوجيا 
 أمن المعلومات وخدمات اللغات والمؤتمرات وإدارة المبنى واألمن، إلخ. االتصاالت والمعلومات وإدارة

واحدة من استراتيجيات الدعم، ُيتوقَّع ومع مشاركة مختلف الجهات المعنية األخرى في تنفيذ األنشطة الُمحّددة ضمن كل  -7
تحقيق األهداف المحددة ضمن أولوياتها ، أن تكون المنظمة على المسار الصحيح من أجل تحقيق النتائج المرجّوة، وإلى حّد كبير

البرامجية والرفيعة المستوى، والتي تأتي معها نتائج ملموسة كاالبتكارات ونماذج األعمال الجديدة والنظم المتكاملة والسياسات 
 المحّسنة والحديثة.

 الصعوبات والحاجات الناشئة والفرص المتاحة

تراتيجيات الدعم. ونظرًا إلى وضع فيروس كورونا الحالي، من البديهي أن وقوع اسقد تؤّثر عدة عوامل سلبًا على تنفيذ  -8
أزمة عالمية بشكل مفاجئ يقتضي تعديالت جذرّية في األولويات وتنفيذ األعمال. وقد تبرز الحاجة إلى استثمارات إضافّية، 

يفرض اكتساب مهارات جديدة أو تنويع المعارف  باإلضافة إلى الموارد المتوّفرة. كما أن المهارات المطلوبة قد تتبّدل، مّما
 واإلمكانّيات.

وُيعتبر التقييم المنَتظم للنظم واإلجراءات والسياسات الداخلّية أساسيًّا من أجل ضمان قابلّية التطبيق واالتساق مع  -9
 الحاجات والتوّجهات الناشئة.

والدروس المستفادة وظهور الفرص المحتملة الناتجة ومن الضروري  أيضًا بالنسبة إلى المنظمة مواصلة تقييم التجارب  -1٠
والظروف التي يشوبها عدم اليقين. وقد تبرز الحاجة إلى تغيير هياكل العمل واألولوّيات أو تدعيمها عن األزمات غير المتوّقعة 

أخرى النتهاء الخدمة  مراعاة عدة أمور أخرى من ضمنها معّدل تغيير الموّظفين بسبب االستقاالت وألسباببشكل أكبر، مع 
استراتيجيات الدعم، فإن المنظمة جديدة للقيام بما يلزم من أعمال. ومن خالل واالعتماد على مناهج ومفاهيم ناشئة ونظم وأدوات 

 .من حاالت عدم يقينفي قدرتها على الصمود دائمًا وبأّنها مجّهزة تمامًا لمواجهة أي أزمة أو أي حالة على ثقة 
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 استراتيجيات الدعم نتائج

 الخدمات القانونية - 1 استراتيجية الدعم

 والعالقات الدولية المتناغمة على أساس سيادة القانون  النظم اإلداريةتعزيز اإلطار القانوني المشترك و 
في الطيران تعمل على إعالء شببببببأن سببببببيادة القانون بمجمل األعمال القانونية للمنظمة. فهي اإلدارة القانونية تضببببببطلع  -11

المدني الدولي وتوفر مجموعة كاملة من خدمات االسببتشببارة القانونية والموارد القانونية لهيئات اإليكاو الرئاسببية ورئاسببة المجلس 
هي جهة اإليداع لمعاهدات اإليكاو اإلدارة القانونية واألمانة العامة وغيرها من اإلدارات والدوائر وكذا للدول األعضببببببباء. كما أن 

وباإلضافه إلى ذلك، وتتولى اإلدارة اإلجراءات الخاصة بالنظام لفت مؤخرا بتنظيم عملية تعيين المراجع الخارجي للحسابات. وك
إقامة العدل داخل المنظمة وتضبببببببببطلع بمهام العالقات الخارجية والبروتوكول للحفاظ على عالقات فعالة ومتناغمة مع الحكومة 

دارة المسؤولة عن تقديم خدمات السكرتارية الشاملة الالزمة لإلجراءات الرسمية لتسوية اختالفات واإلالمضيفة والدول األعضاء. 
ومن المتوقع أن تركز اإلدارة في الفترة من اتفاقية شبببببببببيكاغو، والتي يزيد عددها اآلن مقارنة بالسبببببببببابق.  84عمال بأحكام المادة 

لإللكتروني والبيانات والحركة اآللية د المتعددة القطاعات في ميادين األمن الثالثية القادمة على التكنولوجيات الناشببببببببببببببئة والجهو 
والسبببببفر عبر الفضببببباء، وكذا على الدعم القانوني لباقي األولويات السبببببياسبببببية لإليكاو، وتسبببببوية النزاعات بين الدول األعضببببباء، 

العاملين )من الموظفين المتخصبببصبببين للنقص الحالي في التأثير المتوقع اإلدارة القانونية إلدارة الوثائق. غير أن وتحديث نظام 
ولكن أيضببا في األنشببطة األسبباسببية لإلدارة واالسببتشبباريين وموظفي الدعم اإلداري( ليس فقط في مجاالت ناشببئة ومتطورة شببتى 

يد في ما يخص نظام وسببببائل تفاقم الوضببببع نتيجة للطلب المتزاهو تأثير كبير. في األعمال التي توفرها لمختلف فروع المنظمة 
إقامة العدل داخل المنظمة، وهو مجال ال يزال يعاني من نقص كبير في التمويل علما بأنه من األولويات العليا التي تقتضببببببببببي 

اإلدارة القانونية وفي الدعم نظم إدارة سببببليمة. وهو ما من شببببأنه أن يقوض عمل اإليكاو وسببببمعتها وأن يؤثر في مدى اسببببتجابة 
 ألمانة العامة والمجلس والدول األعضاءالمقدم إلى ا

 الخدمات اإلدارية - ٢استراتيجية الدعم 

 بخدمات إدارية تتسم بالكفاءة والفعالية والشفافية واالستجابة، مما ييسر تنفيذ االستراتيجية  تزويد األمانة
ر التنظيم داخل  -12 المنظمة، سببببواء تعلق األمر بالموارد مجاالت العمل التابعة للخدمات اإلدارية هي بمثابة عناصببببر تيسببببّ

البشرية، أو الخدمات اللغوية، أو تكنولوجيا المعلومات أو االتصاالت وأمن المعلومات، أو خدمات المؤتمر والخدمات العامة، أو 
مسببببببائل اإلدارة  اسببببببتمرارية األعمال واألمن، أو اإليرادات، أو إدارة المنتجات، أو تقديم الدعم والمشببببببورة االسببببببتراتيجية فيما يخص

لتوجيه أعمال اللجان العملية للمنظمة. والنجاح في للهيئات الرئاسبببية لإليكاو ولألمانة العامة. والخدمات اإلدارية ضبببرورية أيضبببا 
  .تقديم خدمات إدارية محددة تحديدا جيدا ضروري لتنفيذ األهداف االستراتيجية

 
 



 استراتيجيات الدعم
 

71 

 الهيئات الرئاسية إلىخدمات األمانة المقدمة  - ٣استراتيجية الدعم 

الكفاءة والفعالية في إدارة خدمات األمانة المقدمة إلى الهيئات الرئاسية لإليكاو، بما في ذلك دعم رئيس المجلس، بما ييسر 
 المناقشات والقرارات المتعلقة بتنفيذ األهداف االستراتيجية

إجرائيا ولوجيسبببببببببببببتيا، وهو ضبببببببببببببروري لسبببببببببببببير عمل تقدم األمانة العامة للجمعية العمومية والمجلس دعما جوهريا و  -13
اجتماعات الهيئات الرئاسببببية، بما في ذلك الجمعية العمومية والمجلس، بشببببكل سببببلس. وتقديم أداء جيد في مجال العمل هذا 
ضببروري ألنه يسبباهم في تحقيق تطلعات الدول األعضبباء بشببأن إعداد وثائق دورات الهيئات الرئاسببية، مثل موجزات القرارات 

(C-DECs)  والمحاضر الحرفية الموجزة لالجتماعات(C-MINs)وقرارات الجمعية العمومية السارية، ونشرها بشكل سريع ، . 
 

 خدمات الموارد البشرية - ٤استراتيجية الدعم 

الجلرافي العادل النتائج، والتعلم المستمر، والشفافية، والمساءلة، وكذا المساواة بين الجنسين والتمثيل  تحسين التركيز على
 بالنسبة للموظفين

يركز هذا الناتج على إدارة الموارد البشرية. وهو يغطي وضع استراتيجية حديثة للموارد البشرية وكذا تنفيذ ممارسات  -14
النزاهة ابتكارية في هذا المجال بهدف تمكين المنظمة من أن تستقطب قوة عاملة متميزة ومتنوعة، تتمتع بأكبر قدر ممكن من 

تنمية قدرات الموظفين وأن تحتفظ بها كونها ضرورية لتنفيذ األهداف االستراتيجية لإليكاو. وإدارة الموارد البشرية تشجع على 
وتيسر امتالك مهارات وكفاءات جديدة، وتتيح السياسات واألدوات الضرورية لتحسين الشفافية والمساءلة وإدارة األداء، وهي 

ء ثقافة التركيز على النتائج. كما أن إدارة الموارد البشرية تدعم تنفيذ استراتيجية المنظمة بشأن المساواة أمور تساهم في بنا
 . بين الجنسين والتمثيل الجغرافي العادل من خالل تخطيط أفضل للقوة العاملة

 خدمات تعدد الللات - ٥ استراتيجية الدعم

وتعطي األولوية لتوفير خدمات الللات والنشر الجيدة بكفاءة وفي الوقت المناسب تنفيذ استراتيجية شاملة تتعلق بتعدد الللات 
 القواعد والتوصيات الدوليةاإليكاو الست، وتيسر الحوار والتواصل، فضال عن دعم تنفيذ /بللات األمم المتحدة

، عن طريق تنفيذ استراتيجية توفير خدمات اللغات والنشر الجيدة بكفاءة وفي الوقت المناسب بلغات اإليكاو الست -15
على المسببتوى الدولي بشببأن مسببائل الطيران شبباملة تتعلق بتعدد اللغات، ضببروري لتيسببير الحوار والتواصببل على نحو سببلس 

المدني، وأسببباسبببي لتوفير خدمات لغوية جيدة وتواصبببل فعال باللغات الرسبببمية السبببت، وللتعبئة وإقامة الشبببراكات. وفي إطار 
ة الخدمات اللغوية، سببببببيكون السببببببتخدام أفضببببببل ممارسببببببات األمم المتحدة وتكنولوجياتها االبتكارية )أدوات مشببببببروع نظام إدار 

 .الترجمة بمساعدة الحاسوب والذكاء االصطناعي( دور رئيسي في هذا الصدد
 وستغطي استراتيجية تعدد اللغات المجاالت التالية: -16
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المعتمدة، وكذا معالجة وتقديم يكفل هذا الناتج الترجمة الشفوية الفورية لالجتماعات  – توفير الخدمات الللوية (أ
 ؛وثائق ومنشورات جيدة في الوقت المناسب لتحقيق األهداف االستراتيجية لإليكاو

 العامة؛االستفادة إلى أقصى حد من المهارات اللغوية لموظفي األمانة  – الموارد البشرية (ب
 التواصل بين اإليكاو وباقي العالم باللغات الرسمية الست؛ تحسين - التواصل ج(
 تعزيز تعدد اللغات باعتباره قيمة عالمية، بطرق منها الشراكات؛ – التعبئة د(

من خالل التنسيق بين األمانة العامة والمجلس والدول األعضاء. وفيما يتعلق بالميزانية  – مسؤولية التنظيم ه(
  تبسيط الوثائق وتحقيق الكفاءة وجعل الخدمات اللغوية أقل استهالكا للموارد.ل سيتطلب ذلك اتخاذ إجراءات

 خدمات المؤتمرات واألمن والخدمات العامة – 6 استراتيجية الدعم

تتاح حلول ذات كفاءة وفعالية فيما يتعلق بخدمات المؤتمرات والخدمات العامة وتستفيد من األدوات واالتجاهات والتكنولوجيات 
الناشئة، وهو ما يدعم األمن والسالمة، واستمرارية األعمال والشمولية، وزيادة مشاركة الدول األعضاء ومجتمع الطيران 

 المدني
الجهات المعنية في المهمة المنوطة باإليكاو. واالجتماعات ضرورية لجمع  تقع الفعاليات واالجتماعات في صميم -17

وسينصب التركيز على األدوات المتعلقة بخدمات المؤتمرات والخدمات رارات الحكوميين. اإليكاو، من الخبراء إلى صناع الق
فيروس المؤمنة واستمرارية العمل، والسيما التجربة المستفادة من جائحة العامة التي تستفيد من االتجاهات والتكنولوجيات 

 .كورونا

 خدمات الرقابة الداخلية - ٧ استراتيجية الدعم

 استخدام نتائج خدمات الرقابة وتوصياتها من أجل تعزيز اإلدارة والتعلم التنظيمي وتحسين البرامج والمساءلةتحسين 
للمهمة المنوطة بها، تقديم الضمانات والمشورة والمعلومات والتوقعات المستقلة ستواصل هيئة الرقابة الداخلية، وفقا  -18

جراء عمليات تدقيق داخلية وعمليات تقييم وغير ذلك من خدمات الرقابة. والموضبببببببببببببوعية لألمين العام والمجلس عن طريق إ
النظم اإلدارية وإدارة المخاطر وعمليات المراقبة، والمشاركة وفي هذا السياق، ستتولى هيئة الرقابة الداخلية تقييم مدى تحسن 

م ومنضبببببببط. وفي فترة السببببببنوات الثالث، فيها؛ وسببببببتشببببببارك في تحسببببببين إدارة البرنامج وتحقيق النتائج، باسببببببتخدام نهج منتظ
عمليات تقييم. والهيئة، لضمان أن تكون تقاريرها المتعلقة بالمراقبة  6عملية تدقيق و 18ستضطلع هيئة الرقابة الداخلية بببببببببببب 

المعني جيدة ومفيدة، سبببببببببتلتزم بمعايير اإلطار المهني الدولي لممارسبببببببببة أعمال التدقيق الداخلي ومعايير فريق األمم المتحدة 
بالتقييم؛ وسبببتسبببتخدم أدلة وتوجيهات الرقابة وسبببتنفذ توصبببيات التقييم الخارجي للجودة واسبببتعراض األقران. والهيئة، لتحسبببين 

الجهات المعنية وبناء اسبببتخدام عملها المتعلق بالرقابة، سبببتتولى متابعة تنفيذ توصبببيات الرقابة وتنظيم مناقشبببات منتظمة مع 
  .المعنية، متى كان ذلك ضروريا الجهاتقدرات الموظفين و
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 الخدمات المالية - 8 استراتيجية الدعم

اإلدارة المثلى للموارد المالية للمنظمة من خالل توفير الخدمات المالية والمحاسبية ووضع الميزانية بطريقة شفافة وتعزيز 
 اإلبالغ المالي

يؤدي فرع الشببببببببؤون المالية دورا رئيسببببببببيا في المحافظة على الموارد المالية ومراقبة اسببببببببتخدامها المناسببببببببب، وتعزيز  -19
يؤدي أعماال واسبببعة تشبببمل، على سببببيل الذكر ال الحصببر، االمتثال المتواصبببل لمعايير المحاسببببة الدولية للقطاع العام. وهو 

المالية، وإعداد التقارير المالية  واإلرشببببباداتت المحاسببببببة، ووضبببببع السبببببياسبببببات وضبببببع الميزانية واإلدارة المالية، وتوفير خدما
التشبببببببببغيلية، وتقديم الدعم  اإلرشببببببببباداتالقانونية والمتخصبببببببببصبببببببببة، وتجهيز المعامالت ومراقبتها، وإسبببببببببداء المشبببببببببورة، وتوفير 

 . للمكاتب/اإلدارات )اإلقليمية( بشأن مجاالت الميزانية واإلدارة المالية الرئيسية

 خدمات المشتريات - 9 استراتيجية الدعم

تعزيز خدمات المشتريات المقدمة بفعالية وكفاءة لجميع عمليات المنظمة من أجل الحصول، بطريقة عادلة وشفافة، على 
 أفضل قيمة مقابل المال

بالقواعد واللوائح  ستضطلع المنظمة باألنشطة التي ستعزز جهود التقيد الصارم بمدونة قواعد مشتريات اإليكاو وكذا -20
أصحاب االعتمادات في المنظمة لتنفيذ خطة المشتريات الفردية بالنسبة لجميع المالية لإليكاو. وسيتم التعاون االستباقي مع 

المشببببتريات المهمة بهدف التخطيط المبكر ألنشببببطة المشببببتريات. وسببببتتم مواءمة وثائق طلب العروض مع أفضببببل ممارسببببات 
، والسببببيما تلك المتعلقة باالسببببتدامة. كما سببببتدعو اإليكاو إلى التعاون مع باقي منظمات األمم المتحدة منظومة األمم المتحدة

ز هذا  من خالل اسببببتخدام االتفاقات المشببببتركة على المدى الطويل و/أو المشببببتريات المشببببتركة، ضببببمن أمور أخرى. وسببببيعزِّ
من مبادرات األمم المتحدة اإلصببببببببالحية، التي سببببببببّرعت وتيرة  األمر تعاون اإليكاو في إطار مفهوم "توحيد األداء" وغير ذلك

جهود كيانات األمم المتحدة من أجل التآزر والتعاون فيما يتعلق بإدارة سببببببلسببببببلة التوريد، بما في ذلك المشببببببتريات. وسببببببتعزز 
  .  ةاإليكاو أيضا مراقبة أداء البائعين لضمان أن يسعى موردو اإليكاو جاهدا لتقديم أعلى الخدمات جود

 خدمات االتصاالت - 1٠ استراتيجية الدعم

 على الصعيد العالمي زيادة التعاون مع القطاع والجماهير
سبببببببببتواصبببببببببل اإليكاو اعتماد التكنولوجيات والقدرات الجديدة واالسبببببببببتفادة منها لزيادة اطالع عموم الناس على دورها  -21

الجماهيرية على مواقع التواصببببببببل االجتماعي والمنصببببببببات الرقمية وتقديرهم له، ولتنويع عروض محتوياتها وتوسببببببببيع قاعدتها 
بشبكل مسبتمر. كما سبتسبعى بنشباط إلى إقامة شبراكات بين باقي وكاالت األمم المتحدة ومجموعات القطاع والجهات المعنية 

دها المتضبببببببافرة من المجتمع المدني العالمي كلما سبببببببنحت الفرصبببببببة أن تسبببببببتفيد أولويات اإليكاو المتعلقة بالرسبببببببائل من جهو 
ومشاركتها. وسيتواصل الترويج لماركة اإليكاو بفعالية ومواءمتها مع الجهات المعنية الداخلية والخارجية. وستخضع لمراجعة 
وتحديث فترة العشببببببر سببببببنوات خالل فترة الثالث سببببببنوات الجارية. والمنتجات الجديدة سببببببتعلن بشببببببكل سببببببريع ومهني عن كل 

الرسببببببببببببببمية والتحديثات، رهنا بالمهمة المسببببببببببببببتمرة المنوطة بألمين العام ورئيس المجلس والمراقبة إنجازات اإليكاو والبيانات 
   .المتواصلة من وسائل اإلعالم ودعم وسائل اإلعالم وعالقاتها الفعالة
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  خدمات التخطيط والشراكات وتعبئة الموارد - 11 استراتيجية الدعم

الهيئات الرئاسية ومكتب األمين العام وتعزيز االبتكار والمساواة بين الجنسين تنسيق الجهود المشتركة بين المنظمات لدعم 
وسياسات وأطر وإرشادات في تقارير ووثائق  ةوالطيران كعامل محفز ألهداف التنمية المستدامة، فضال عن تسهيل المساهم

 الجهات المعنيةاألمم المتحدة و 
مسبببؤوليات مكتب التخطيط االسبببتراتيجي والتنسبببيق والشبببراكات ألنه يدعم التنسبببيق على نطاق المنظمة متأصبببل في  -22

النظم اإلدارية مكتب األمين العام مباشبببببببببرة فيما يتعلق بمجموعة من المواضبببببببببيع. وييسبببببببببر المكتب تنظيم وسبببببببببير عمل لجنة 
يسبببببببتوجب إدارة ومراقبة  والمجموعة المصبببببببغرة للمجلس المعنية باالبتكار والمجموعة المصبببببببغرة المعنية بنوع الجنس، وهو ما

مختلف اإلجراءات والمسببببببباهمات المناسببببببببة على صبببببببعيد المنظمة. وهذا التنسبببببببيق ضبببببببروري لزيلدة فعالية إجراءات المجلس 
وقراراته. ومكتب التخطيط االستراتيجي والتنسيق والشراكات نشط جدا أيضا في تنظيم العمل وفي جمع المساهمات المنسقة 

و جيد في منتجات وأدوات مختلفة لتحفيز مسبببؤوليات المنظمة فيما يتعلق باالبتكار والمسببباواة بين والمتشببباور بشبببأنها على نح
ق المكتب جهود اإليكاو لوضببببببببع اإليكاو ومجال  الجنسببببببببين، وهما مجاالن ينطويان على أهمية كبيرة. وعالوة على ذلك ينسببببببببّ

المعنية وكذا في المنتجات والتقارير ذلت الصبببببلة الرامية الجهات الطيران في موقع مثالي في المناقشبببببات مع األمم المتحدة و
 .إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وغيرها من اآلليات وجداول األعمال والبرامج العالمية التي تقودها األمم المتحدة

 

 اإلدارة التنفيذية - 1٢ استراتيجية الدعم

وإدارتها وأدائها للمساهمة في تحقيق رؤية اإليكاو ورسالتها وأهدافها العامة األمانة النظم اإلدارية المتبعة في تحسين 
 االستراتيجية

يتحمل مكتب األمين العام مسبؤولية إدارة األمانة العامة بشبكل فعال وناجع. وسبيحافظ المكتب على السبمعة الجيدة  -23
طيران المدني. وسبببببيشبببببجع المكتب على لإليكاو وسبببببيعززها من خالل تقديم خدمات ومنتجات جيدة لخدمة مصبببببالح مجتمع ال

اعتماد ثقافة تنظيمية تتمثل في الشفافية والنزاهة والمساءلة. وسيشجع على اعتماد ثقافة تقوم على مفهوم إدارة التغيير بهدف 
مانة لألعمال التي تقوم بها األتحديث أسببباليب عمل المنظمة والسبببماح بمواكبة االبتكار. والمكتب مسبببؤول عن التوجيه العام 

العامة. وهو مسبببببببببببؤول عن وضبببببببببببع وتحديث خطة أعمال المنظمة وإعداد مقترحات الميزانية لتنفيذ برنامج العمل، وضبببببببببببمان 
الوفورات داخل األمانة العامة سببوف يسببعى المكتب إلى إيجاد االسببتخدام الناجع والشببفاف والفعال للموارد المالية للمنظمة. و

  في إطار األهداف التحويلية.
 

 خدمات المبادئ والقيم األخالقية - 1٤ راتيجية الدعماست

 تعزيز المبادئ والقيم األخالقية وتحسينها بشكل متزايد
للمهمة المنوطة به، مسببببببؤولية إسببببببداء المشببببببورة السببببببرية بشببببببأن المسببببببائل المتصبببببلة يتحمل مكتب األخالقيات، وفقا  -24

لإلدارة العليا والموظفين. وسببيسبباعد مكتب األخالقيات األميَن العام والمجلس على إعالء شببأن ثقافة األخالقيات باألخالقيات 
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االعتبارات األخالقية في السببببياسببببات والممارسببببات والعمليات، وكذا من خالل  اإلرشببببادات لمراعاةوالمسبببباءلة من خالل تقديم 
تعزيز وتحسبببين التوعية األخالقية وثقافة "التعبير عن الرأي" عن طريق التدريب وأنشبببطة التوعية العامة. وسبببيسببباعد ذلك في 

قت ذاته، سببببيسببببمح لجميع موظفي اإليكاو تفادي الخالفات المحتملة والحقيقية فيما بين الموظفين وتسببببويتها بسببببرعة. وفي الو 
معرفة جيدة للتقيد بمعايير السلوك العليا، بما في ذلك )بغض النظر عن نوع عقودهم ومدتها( بمعرفة ما هو السلوك المتوقع 

 .  فيما يتعلق بتضارب المصالح وبالتعبير عن رأيهم دون الخوف من االنتقام
 

 تكنولوجيا المعلوماتخدمات  - 1٥ استراتيجية الدعم

 تعزيز خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي تتوافق مع أفضل ممارسات القطاع واألمم المتحدة
تؤدي تكنولوجيببا المعلومببات دورا محوريببا في جميع جوانببب عمببل المنظمببة. واإليكبباو، لتحقيق أهببدافهببا التنظيميببة،  -25

مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، على أن تتراوح آثار ذلك بين زيادة يجب أن تضطلع بعمليات ومشاريع أساسية في 
اإلنتاجية والكفاءة وتخفيض تكاليف التشببببغيل. وبالنسبببببة لفترة السببببنوات الثالث وما بعدها، يخطط فرع  تكنولوجيا المعلومات 

األعمال المحّددة للمنظمة. النسبببببببببة لكل في مجال التحول الرقمي بواالتصبببببببباالت ألن تعبر خدماته عن المبادرات واألهداف 
وتكنولوجيا المعلومات واالتصبببببببببببببباالت تتطور باسببببببببببببببتمرار وتعدل عملياتها لمراعاة التحوالت النوعية القادمة فيما يتعلق بتقديم 

الت خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصببباالت والتكنولوجيات والبحث عن الزدوات وجعل فرع تكنولوجيا المعلومات واالتصبببا
            . شريكا لتحقيق التنمية المستدامة داخل المنظمة
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 : مؤشرات استراتجيات الدعم17الجدول 
 (االفتراضات)واألساس المنطقي  سايموضوع الق المؤشرات/المؤشر الناتج 

SS 1 -  
المشترك والنظم اإلدارية 

والعالقات الدولية المتناغمة على 
 أساس سيادة القانون 

المئوية للمشورة والخدمات القانونية النسبة 
ها تالزمنية التي حدد جالالمقدمة في إطار اآل

 اإلدارة القانونية

يقيس هذا المؤشببببر النسبببببة المئوية للمشببببورة والخدمات 
ها تالزمنية التي حدد جالالقانونية المقدمة في إطار اآل

يتمثل  اإلدارة القانونيةالزمني  واألجل. اإلدارة القانونية
أيام عمل؛  10٪ من اآلراء في غضبببون 80 نشبببر في

 لإلدارةالزمنيببة المحببددة  جببالومع ذلببك، قببد تختلف اآل
إلى حببد بنبباء على نوع المنتج أو الخببدمببة، و  يببةالقببانون

 في عمليبببببة اإلدارة القبببببانونيبببببةتحكم  مبببببدى ، علىمبببببا
 .االنتهاء في اآلجال

SS 2 -  

تزويد األمانة بخدمات إدارية 
والفعالية تتسم بالكفاءة 

والشفافية واالستجابة، مما 
 ييسر تنفيذ االستراتيجية

معالم/أهداف من النسبة المئوية المحققة سنويا 
مؤشرات األداء الرئيسية إلطار رصد األداء 

  إدارة الشؤون اإلدارية والخدماتتحت إشراف 

إدارة الشؤون اإلدارية يقيس هذا المؤشر األداء العام ل
في تحقيق مؤشرات األداء الرئيسية في  والخدمات

وتندرج كل هذه . اإطار رصد األداء تحت إشرافه
 SS3و TO4و TO3و TO1المؤشرات تحت 

ويقيس المؤشر . SS9و SS6و SS5و SS4و
إدارة الشؤون النسبة المئوية للمؤشرات الخاصة ب

أهدافها المحددة  نتائجهاالتي تحقق  اإلدارية والخدمات
 سنويا

SS 3 -  

الكفاءة والفعالية في إدارة 
خدمات األمانة المقدمة إلى 

الهيئات الرئاسية لإليكاو، بما 
في ذلك دعم رئيس المجلس، 
بما ييسر المناقشات والقرارات 

المتعلقة بتنفيذ األهداف 
 االستراتيجية

إعداد ب ما يتعلقالنسبة المئوية لالمتثال في
ها وإصدار وثائق الدورة وما قبلها وما بعد
النظام وفقا للجداول الزمنية المشار إليها في 

للمجلس والجمعية العمومية.  الداخلي
 (.C230و C229و C228)الدورات 

يقيس هذا المؤشر االمتثال في إصدار الوثائق 
وتداولها وفقا لمؤشرات الجدول الزمني المبينة في 

عمليات  تهدفو . النظام الداخلي للهيئات الرئاسية
تحسين األداء مقابل  إلى الموافقة المنقحة مؤخرا

-2023المؤشر المحدد خالل فترة الثالث سنوات 
عند مقارنتها على وجه الخصوص بالفترة  2025
2020-2021. 

SS 4-  

تحسين التركيز على النتائج، 
والتعلم المستمر، والشفافية، 

والمساءلة، وكذا المساواة بين 
الجلرافي  الجنسين والتمثيل

 العادل بالنسبة للموظفين

عمليات التوظيف التي لالنسبة المئوية ‘ 1’
 ُأنجزت خالل الجداول الزمنية المحددة

يقيس هذا المؤشر كفاءة عملية التوظيف، والوقت 
اإلجمالي المستغرق إلتمام عملية التوظيف من تاريخ 

اإلعالن عن الوظيفة الشاغرة إلى تاريخ اتخاذ قرار 
وملء الوظائف في الوقت المناسب والتزام . فالتوظي

التقيد بالجداول الزمنية )الفعالية في عملية التوظيف 
 هما تدبيران مهمان للمساءلة( للتوظيف

عدد الدول األعضاء غير الممثلة في ‘ 2’
الوظائف الخاضعة لوضع التمثيل الجغرافي 

 (EGR)العادل 

رصد التمثيل الجغرافي األوسع نطاقا لموظفي ل
اإليكاو، يقيس هذا المؤشر عدد الدول األعضاء غير 

الممثلة في الوظائف الخاضعة لوضع التمثيل 
 (EGR)الجغرافي العادل 

النسبة المئوية للوظائف الفنية والعليا التي ‘ 3’
 تشغلها النساء

تمثيل  من المهم تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز
ويقيس هذا  .المرأة في الوظائف الفنية والوظائف العليا

المؤشر النسبة المئوية للوظائف الفنية والوظائف العليا 
 التي تشغلها النساء

النسبة المئوية لتقارير تقييم األداء والكفاءة ‘ 4’
 31األشهر الثالثة لدورة األداء )بحلول  خالل

 مارس(  

يقيس هذا المؤشر النسبة المئوية لتقارير تقييم األداء 
ما يعكس بوالكفاءة المكتملة بعد نهاية دورة األداء، 

مشاركة اإلدارة والموظفين في العملية الرسمية 
 لتخطيط وتقييم األداء

النسبة المئوية للنساء اللواتي يشغلن ‘ 5’
فما فوق ويخضعن  4-وظائف من الرتبة ف

 ة محددة األهدافلتدريب قياد

يشغلن  يقيس هذا المؤشر النسبة المئوية للنساء اللواتي
ويخضبببببببببببعن لتدريب  فما فوق  4-وظائف من الرتبة ف

براز وهبببذا أمر مهم إل. على تنميبببة المهبببارات القيببباديبببة
بيئببة عمببل صبببببببببببببببحيببة ودينبباميكيببة ومركزة على  تحقيق
 وإخضبببباع القيادات النسببببائية على وجه التحديد .النتائج

 .للتدريب على اإلدارة يعزز المساواة بين الجنسين
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 (االفتراضات)واألساس المنطقي  سايموضوع الق المؤشرات/المؤشر الناتج 

SS 5  

تنفيذ استراتيجية شاملة تتعلق 
بتعدد الللات وتعطي األولوية 
لتوفير خدمات الللات والنشر 
الجيدة بكفاءة وفي الوقت 

المناسب بللات األمم 
المتحدة/اإليكاو الست، وتيسر 

الحوار والتواصل، فضال عن دعم 
 والتوصيات الدوليةالقواعد تنفيذ 

النسبة المئوية لرضا العمالء عن الترجمة ‘ 1’
الفورية المتاحة لجميع االجتماعات المقررة 

 المعتمدة، بجميع لغات اإليكاو المطلوبة. 

يقيس هذا المؤشبببببببر رضبببببببا العمالء عن خدمة الترجمة 
الفورية المتاحة لجميع االجتماعات المقررة المعتمدة، 

ويدل المؤشبببببببببببببببر على . المطلوبةبجميع لغات اإليكاو 
نوعية الخدمة المقدمة ويسبببببببببببببببتند إلى القدرة السبببببببببببببببنوية 

. لجلسببببببببببببببببات الترجمبة الفوريبة بجميع اللغبات السبببببببببببببببت
 1,344 وبالنسببببة لالجتماعات الشبببخصبببية، تبلغ القدرة

مع سبعة اجتماعات شخصية في  جلسة ترجمة فورية،
وبالنسبببببببببببببببببة لالجتمباعات . األسببببببببببببببببوع كحبد أقصبببببببببببببببى

جلسبببببببببببببببة، مع خمس  960 تبلغ القدرةاالفتراضبببببببببببببببية، 
 .جلسات في األسبوع كحد أقصى

النسبة المئوية للترجمات المقدمة في ‘ 2’
للهيئات غضون الجدول الزمني المحدد 

التداولية، وللبالغات المرسلة إلى الدول ولباقي 
 اجتماعات اإليكاو. 

يقيس هذا المؤشبببببببر النسببببببببة المئوية للترجمات المقدمة 
في غضبببببببببون الجدول الزمني المحدد للهيئات التداولية 
وللبالغببات المرسبببببببببببببببلببة إلى الببدول ولببباقي اجتمبباعببات 

ماليين  8,6اإليكبباو. والقببدرة السبببببببببببببببنويببة للترجمببة تبلغ 
 كلمة في السنة. 

  –مشاركة الموظفين في مبادرات االبتكار ‘ 3’
معايير للتقيد بيقيس هذا المؤشر النسبة المئوية 

في  1500اإلنتاجية المحددة للموظفين الداخليين )
 اليوم(.

SS 6 

 
تتاح حلول ذات كفاءة وفعالية 
فيما يتعلق بخدمات المؤتمرات 
والخدمات العامة وتستفيد من 

األدوات واالتجاهات 
والتكنولوجيات الناشئة، وهو ما 

والسالمة، يدعم األمن 
واستمرارية األعمال والشمولية، 
وزيادة مشاركة الدول األعضاء 

 ومجتمع الطيران المدني

دت وما يرتبط بها دّ التي جُ  ISOعدد شهادات 
 من مشاريع منفذة. 

دت دّ التي جُ  ISOيقيس هذا المؤشببببببببر عدد شببببببببهادات 
 .وعدد المشببببببببببببببباريع المنفذة التي تسببببببببببببببباهم في الكفاءة

. تؤكبد فعباليبة العمليات ISOوشبببببببببببببببهبادات نظبام إدارة 
وتنفيذ تكنولوجيات جديدة للتنسبببيق اللوجسبببتي واإلداري 

؛ والتجديد السبببببببنوي (في السبببببببنة/مشببببببباريع 4)لألحداث 
 :ISO 14001و ISO 9001 :2015 للشببببببببببببهادات

 .ISO 45001 :2018و 2015

SS7 

تحسين استخدام نتائج خدمات 
الرقابة وتوصياتها من أجل تعزيز 

والتعلم التنظيمي وتحسين اإلدارة 
  البرامج والمساءلة

النسبة المئوية لتوصيات التقييم والتدقيق ‘ 1’
ويمكن أن يكون هذا جزءا  -التي تنفذها اإلدارة 

 من خطة العمل المتعلقة باإلدارة الجيدة
 

 عمليات التقييم والتدقيقيقيم هذا المؤشر استخدام 
من تنفيذ  مكتب الرقابة الداخليةفيها يتحقق  التي

 التوصيات عن طريق التحقق من معايير اإلغالق

النسبة المئوية للعمالء الراضين عن مدى ‘ 2’
فائدة وجودة وحسن توقيت عمليات التقييم 

 والتدقيق التي يجريها مكتب الرقابة الداخلية

وقد وضبببببببع مكتب . يقيس هذا المؤشبببببببر رضبببببببا العمالء
الرقابة الداخلية مؤشبببببببببببببرا لرضبببببببببببببا العمالء باسبببببببببببببتخدام 

إحداهما فور االنتهاء من )الدراسبببببتين االسبببببتقصبببببائيتين 
لتقييم فبببائبببدة ( التقييم واألخرى بعبببد ذلبببك بعبببام/التبببدقيق

تحسبببببببين بهدف أعمال الرقابة وجودتها وحسبببببببن توقيتها 
 .تخطيطها أنشطة الرقابة واضطالعها بها

 

SS8  

المثلى للموارد المالية اإلدارة 
للمنظمة من خالل توفير 

الخدمات المالية والمحاسبية 
ووضع الميزانية بطريقة شفافة 

 وتعزيز اإلبالغ المالي

يقدم هذا المؤشر ضمانات خارجية معقولة بشأن دقة  البيانات المالية غير المؤهلة‘ 1’
 البيانات المالية

النسبة المئوية لمعدل الميزانية البرنامجية  ‘2’
يمكن أن يكون ذلك جزءا من خطة  -العادية 

 العمل المتعلقة باإلدارة الجيدة

يشير هذا المؤشر إلى نفقات السنة بأكملها كنسبة 
. مئوية من موارد الميزانية العادية المتاحة للسنة

نفقات السنة الكاملة من الموارد العادية : البسط
الموارد العادية المتاحة : المقام(. ستحقاق المعدلاال)

 للسنة
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 النسبة المئوية لمعدل جمع التقييمات.‘ 3’

يقدم هذا المؤشر معلومات مهمة إلى اإلدارة والهيئات 
حسب الرئاسية بشأن معدل جمع التقييمات. وهو يُ 

كمجموع التقييمات المجمعة )البسط( مقارنة بمجموع 
المطلوبة للسنة الجارية )المقام( المقدم التقييمات 

 كنسبة مئوية

SS9  

تعزيز خدمات المشتريات المقدمة 
بفعالية وكفاءة لجميع عمليات 
المنظمة من أجل الحصول، 
بطريقة عادلة وشفافة، على 
 أفضل قيمة مقابل المال

 يقيس هذا المؤشر الوقت الفاصل بين الموافقة على عدد األيام إلعداد عقد‘ 1’
 المنح وتقديم العقد للمورد من أجل التوقيع عليه

النسبة المئوية لعمليات الشراء ‘ 2’
لبرامج المنجزة وفقا للجداول الزمنية 

 المشتريات الفردية

يقيس هذا المؤشر عمليات الشراء المنجزة وفقا 
 للجداول الزمنية لبرامج المشتريات الفردية

 يقيس هذا المؤشر معدل رضا العمالء النسبة المئوية لرضا العمالء‘ 3’

SS 10  

تعزيز ما هي الجهة التي ينبلي 
البروز فيها والتعاون معها؟ 

ر على الصعيد القطاع والجماهي
 العالمي

إليكاو ل القاعدة الجماهيرية معدل نمو‘ 1’
      المواقععلى جميع 

يقيس هذا المؤشر العدد اإلجمالي لمتابعي اإليكاو 
، مما يشير إلى موقعومشتركيها، بالنسبة لكل 

المستوى األساسي لالهتمام العام والقطاعي بتطورات 
التي سيجري  المواقعومن المنتظر تحديد . اإليكاو

 رصدها لغرض هذا المؤشر  

 المشاركة في وسائل التواصل االجتماعي‘ 2’

هببذا المؤشبببببببببببببببر عببدد المشببببببببببببببببباهببدات والتعليقببات يقيس 
وعمليات النقر، بالنسبببببببببة لكل منشببببببببور من منشببببببببورات 

المشتركين وغيرهم على حد /اإليكاو، من قبل المتابعين
ويمكن لبعض المشبباركات الحصببول على مئات . سببواء

ربمبببا  يتبببابعهبببا فيهبببا مواقعآالف التفببباعالت، لكن على 
 عشرات اآلالف فقط

المثلى لتحسين فرص الشراكة 
مدى وصول أنشطة اإليكاو في 

 مجال الدعوة والرسائل
 عدد الشراكات الجديدة التي تقام سنويا

حمالت مشتركة على وسائل التواصل االجتماعي؛ 
وبيانات مشتركة بشأن أولويات الرسائل المناسبة؛ 

في األمم المتحدة أو الجهات المعنية األخرى موافقة و 
األطراف  وموافقةة عن اإليكاو؛ لتواصل نيابلالقطاع 

 لإليكاو بالوصول إلى جماهيرها الثالثة على السماح
 لتحسين مدى وصول رسائل اإليكاو  ومواقعها

تحسححححين الرصححححد واإلبالغ بشححححأن 
في وسححائط اإلعالم  وجود اإليكاو

 والمخاطر التي تهدد سمعتها

عدد أيام السبببببببببببببببنة التي يرصبببببببببببببببدها مورد ‘ 1’
 السنة التي يرصدها مورد مختصعدد أيام  مختص

النسبة المئوية لأليام التي يكون فيها ‘ 2’
في الخدمة  3-أخصائي إعالمي من الفئة ف

 التقارير لكبار الموظفين وتعد فيها

النسبة المئوية لأليام التي يكون فيها أخصائي إعالمي 
في الخدمة وتعد فيها تقارير لكبار  3-ف من الفئة

 الموظفين

 إليكاوا ماركةتحسين إدارة وتنفيذ 

النسبة المئوية لمواد اإليكاو ومنتجاتها  ‘1’
 تهاوخدماتها الخارجية التي تتفق مع عالم

لألحكام الخاصة النسبة المئوية للمواد المطابقة 
 باستخدام ماركة اإليكاو

حق النسبة المئوية للموافقات الفورية على ‘ 2’
لعدم عرقلة أو تأخير عمليات استخدام الماركة 

 أعمال اإليكاو وجداولهم الزمنيةالمسؤولين عن 

النسبة المئوية للتعليقات أو الموافقات المقدمة في 
 عمالاألللمسؤولين عن نفس اليوم 

SS 11 

تنسيق الجهود المشتركة بين 
المنظمات لدعم الهيئات الرئاسية 

ومكتب األمين العام وتعزيز 
والمساواة بين الجنسين االبتكار 

والطيران كعامل محفز ألهداف 
التنمية المستدامة، فضال عن 
تسهيل المساهمة في تقارير 

وسياسات  وإرشادات ووثائق
الجهات وأطر األمم المتحدة و 

 المعنية

عدد الدول األكثر تعرضا للكوارث ‘ 1’
الطبيعية التي يمكنها الحصول على إلى 

 دثةاإلرشادات واألدوات المستح

يقيس هذا المؤشر النشاط االستباقي لإليكاو للتنسيق 
الجهات في مجال الطيران و  الجهات المعنيةبين 

تنفيذ  ه جارفي المجال اإلنساني، ويبين أن المعنية
 .اإلرشادات

النسبة المئوية لجميع إجراءات تخفيف ‘ 2’
المخاطر بحلول التواريخ المقررة لذلك في سجل 

 مخاطر الشركات

وسيقوم مقياس إلدارة . يقيس هذا المؤشر التزام اإلدارة
المخاطر برصد النسبة المئوية إلجراءات تخفيف 

 لذلك ةالمخاطر حسب التواريخ المقرر 
منتجات وخدمات اإليكاو التي  َمحافظعدد ‘ 3’

 هاإليكاو ودولاتسهل التفاعل بين المبتكرين و 
 األعضاء؛

الداخلي بالعمل على  يقيس هذا المؤشر التزام اإليكاو
 مبادرات االبتكار

النسبة المئوية للموظفين المشاركين في  ‘4’
 االبتكارات

يقيس هذا المؤشبببببببببببببببر تصبببببببببببببببور الموظفين لالبتكار في 
 المنظمة
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النسببببببببببببة المئوية المتثال وثيقة اإليكاو  ‘5’

 هل يمكننا شرح ذلك؟ - 8146
يقيس هذا المؤشر كفاءة وفعالية الدعم المقدم إلى 

 ؟  وغيرها من األفرقة العاملةمجموعة تنسيق البرنامج
النسبة المئوية لخطة تنفيذ برنامج اإليكاو ‘ 6’

 –( 2024-2022)للمساواة بين الجنسين 
 إدارة الشؤون اإلدارية والخدماتباالشتراك مع 

 والموارد البشرية؟

فيما يقيس هذا المؤشر التزام األمانة بمسؤولياتها 
تنفيذ برنامج اإليكاو للمساواة بين الجنسين ب يتعلق

 وتحقيق النتائج

مستوى تنفيذ خطة العمل على نطاق  ‘7’
منظومة األمم المتحدة بشأن المساواة بين 

أهداف /والنسبة المئوية لمعالم. الجنسين
رصد األداء مؤشرات األداء الرئيسية إلطار 

 سنويا

يقيس هذا المؤشر مستوى تنفيذ اإليكاو لخطة العمل 
على نطاق منظومة األمم المتحدة بشأن المساواة بين 

 الجنسين

SS 12  

النظم اإلدارية المتبعة تحسين 
األمانة العامة وإدارتها في 

وأدائها للمساهمة في تحقيق 
رؤية اإليكاو ورسالتها وأهدافها 

 االستراتيجية

مساهمة إيرادات الصندوق الفرعي  قدارم
لتحقيق اإليرادات في إيرادات الميزانية 

على أن تؤكد ذلك )البرنامجية العادية سنويا 
 (ميزانية فترة الثالث سنوات

 النسبة المئوية لمنشورات اإليكاو المحمية

يقيس هذا المؤشر مقدار مساهمة إيرادات الصندوق 
ميزانية البرنامجية الفرعي لتحقيق اإليرادات في ال

على أن تؤكد ذلك ميزانية فترة الثالث )العادية سنويا 
 .آثار الجائحة على توليد اإليرادات ضعيفةو (. سنوات

SS 14   تعزيز تنفيذ المبادئ والقيم
 األخالقية

 استعراض متسق لطلبات الحماية من االنتقام
ضمن يقيس هذا المؤشر تنفيذ أحد المجاالت الخمسة 

إدارة السياسة )مكتب األخالقيات المنوطة ب المهمة
 (المتعلقة بالحماية من االنتقام

بالذمة إلقرار السنوي لبرنامج الإطالق ورصد 
 جرى إطالقه ورصدهالذي ( FDP) ةالمالي

ضمن يقيس هذا المؤشر تنفيذ أحد المجاالت الخمسة 
إدارة برنامج )مكتب األخالقيات المهمة المنوطة ب

 (بالذمة الماليةاإلقرار 

إنشاء اتصاالت داخلية مستهدفة والتوعية 
 بالقضايا األخالقية

ضمن يقيس هذا المؤشر تنفيذ أحد المجاالت الخمسة 
المنع والتوعية )مكتب األخالقيات المهمة المنوطة ب

 (من خالل التدريب واالتصاالت الداخلية
طلبات المشورة على مستوى المنظمة التي ُتلّبى 

في غضون اآلجال الزمنية المحددة لها 
والطلبات األخرى التي يتم الرد عليها خالل 

 أيام عمل 10

يقيس هذا المؤشر مستوى التنفيذ في مجال لين من 
المجاالت الخمسة التي تقع تحت مسؤولية مكتب ال 

تقديم المشورة واإلرشاد و)ب( أخالقيات: )أ( تقديم 
لمجلس بشأن السياسات المشورة إلى األمين العام وا

 واإلجراءات المتعلقة به المسائل األخالقية
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SS 15  

تعزيز خدمات تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت التي 
تتوافق مع أفضل ممارسات 

 القطاع واألمم المتحدة

خطة /النسبة المئوية المنفذة من استراتيجية
اإليكاو لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لمدة 

 سنوات 5

وقد حددت . الخطةتنفيذ يقيس هذا المؤشر نسبة 
والقدرة . االستراتيجية والخطة النواتج والجداول الزمنية

على تحقيق أهداف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
لإليكاو وأهداف نضج مجاالت تكنولوجيا المعلومات 

 :واالتصاالت المحددة
 واالستراتيجية النظم اإلدارية• 
 يةاإلدارة المال• 
 إدارة الموارد البشرية• 
 تخطيط وهيكل الخدمات• 
 البنية التحتية والعمليات• 
 البيانات وذكاء األعمال• 
 التطبيقات• 
 الهيكل المؤسسي• 
 إدارة المشاريع والَمحافظ• 
إدارة مخاطر عمليات تكنولوجيا المعلومات  •

 واالتصاالت
واستراتيجية اعتماد  (Cloud)الكالود إطار اعتماد • 

 (Cloud)الكالود 
 

يتمثل افتراض رئيسي في توافر الدعم اإلداري 
 والتمويل
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 صناديق األموال الخارجة عن الميزانية 

 صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية الصندوق 
 

إلدارة تكاليف برنامج اإليكاو للتعاون الفني، الذي  4أنشببببببببئ صببببببببندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشببببببببغيلية  الوصف
يحصببببل على الدخل من مشبببباريع التعاون الفني التي ينفذها. ويمّول الصببببندوق أسبببباسببببًا من النفقات اإلدارية 

 العامة على مشاريع التعاون الفني.
 

 ٢٠٢٥-٢٠٢٤-٢٠٢٣ للفترةتكاليف الخدمات اإلدارية والتشليلية  تقديرات صندوق : 18الجدول 

 )بآالف الدوالرات الكندية(
 المجموع 2025 2024 2023 

تسيير الشؤون التنظيمية واإلدارية في إدارة 
 300 9 570 9 780 9 650 28 (TCB)التعاون الفني 

ُتعرض تقببديرات الميزانيببة فيمببا يتعلق بصببببببببببببببنببدوق تكبباليف الخببدمببات اإلداريببة والتشببببببببببببببغيليببة ألغراض التخطيط، وهي  -1
. وسببتخضببع هذه التقديرات لالسببتعراض سببنويًا، وسببتقدم للمجلس للموافقة عليها جنبًا إلى جنب مع التوقعات 5لالسببترشبباد فحسببب

المحدثة لمسبببببتويات البرنامج في السبببببنة المقبلة، وسبببببتكون عرضبببببة للتنقيح إن  اقتضبببببى األمر. وتتضبببببمن األرقام الواردة هنا آلية 
 العادية وصندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية:بين الميزانية  المتبادلالتمويل 

دوالر كندي من الميزانية العادية إلى صببببببببببببببندوق تكاليف الخدمات اإلدارية  226 000أ(  تحويل سببببببببببببببنوي قدره 
 والتشغيلية لخدمات السفر التي تقدمها إدارة التعاون الفني للبرنامج العادي

 الميزانية العادية الخاصة بما يلي: ب( التحويالت السنوية من هذا الصندوق إلى
 1.2 .مليون دوالر كندي مخصصة للخدمات اإلدارية إلى إدارة التعاون الفني 
 652000 دوالر كندي مخصصة لخدمات المشتريات إلى إدارة التعاون الفني 
 0000 210  دوالر كندي مخصصة لدعم المكاتب اإلقليمية السبعة إلى إدارة التعاون الفني لشؤون

 لمساعدة الفنيةا
 000 100 ( إلى مكتب مسؤول األخالقيات.40دوالر كندي مخصصة لتقاسم التكاليف )٪ 

ويصببل إجمالي المبالغ المسببددة من صببندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشببغيلية إلى الميزانية العادية لخدمات الدعم   -2
، وُيبّين ذلك بوصبببببببببفه أحد مصبببببببببادر 2025-2024-2023الثية مليون دوالر كندي للفترة الث 5.6)اإلدارة والمشبببببببببتريات( إلى 

 تمويل الميزانية العادية.

                                                                 
 ُأنشئ الصندوق بموجب المادة التاسعة من النظام المالي لإليكاو 4
مليون دوالر  88حجم تنفيذ برنامج التعاون الفني السنوي المطلوب لتغطية نفقات صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية، تغطيًة كافيًة، زهاء يبلغ " 5

لميزانية في المائة، بحسب سعر الصرف المدرج في ا 7بناًء على متوسط معدل نفقات إدارية عامة بنسبة  2025-2023أمريكي في الفترة الثالثية 
مليون دوالر كندي تقريًبا من مصادر أخرى )بما  2إلى  1.6دوالر كندي، باإلضافة إلى دخل إضافي يتراوح ما بين  1.27دوالر أمريكي =  1البالغ 

 ( ".iPacks مجموعات التنفيذ''في ذلك 
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 برنامج التعاون الفني
 
 األهبببداف، يكون برنبببامج التعببباون الفني مسببببببببببببببؤواًل عن 2025-2024-2023للفترة  يكببباوللربط بخطبببة أعمبببال اإل  -3

 التالية: نواتجالة و االستراتيجي
 

 الهدف اإلستراتيجي نواتجال 
SAF 9-  التنفيذ المعزز والميسببببور والفعال لمشبببباريع وأنشببببطة المسبببباعدة الفنية والتعاون

 السالمة الفني  في مجال الطيران المدني فيما يتعلق بالسالمة

CAP 9 -   التنفيذ المعزز والميسببور والفعال لمشبباريع وأنشببطة المسبباعدة الفنية والتعاون
 سعة وكفاءة المالحة الجوية الفني في مجال الطيران المدني فيما يتعلق بالمالحة الجوية

SECF 8 - -  التنفيذ المعزز والميسببببببببور والفعال لمشبببببببباريع وأنشببببببببطة المسبببببببباعدة الفنية
 األمن والتسهيالت الطيران المدني فيما يتعلق باألمن والتسهيالتوالتعاون الفني في مجال 

DEV 9 -  التنفيذ المعزز والميسبببور والفعال لمشببباريع وأنشبببطة المسببباعدة الفنية والتعاون
 التنمية االقتصادية الفني  في مجال الطيران المدني فيما يتعلق بالتنمية االقتصادية للنقل الجوي 

ENV 9 -  المعزز والميسبببور والفعال لمشببباريع وأنشبببطة المسببباعدة الفنية والتعاون التنفيذ
 حماية البيئة الفني  في مجال الطيران المدني فيما يتعلق بحماية البيئة

 
من خالل برنامجها للتعاون الفني،  بتوجيه الدول األعضبببباء ودعمها في تنفيذ المشبببباريع واألنشببببطة لبناء قدراتها ، سببببتقوم اإليكاو -4

( PANS( و إجراءات خدمات المالحة الجوية )SARPsالمؤسسية وتعزيزها حتى تتمكن من االمتثال الكامل للقواعد والتوصيات الدولية )
ز المساعدة من خالل استحداث منتجات وخدمات تنفيذية جديدة تهدف إلى التلبية الشاملة الحتياجات الدول  ةالصادر  عن اإليكاو. وسُتعزَّ

في جميع المشاريع واألنشطة. عالوة على ذلك، سيتحقق  نواتج. وسُيضَمن ازدياد االنسجام والمالءمة واالتساق في الستمراربا التي تتطور
وإدارة تحسين الفعالية والكفاءة في التخطيط والتنفيذ من خالل االستفادة من التكنولوجيا وتوحيد العمليات وتبسيطها وتعزيز العناية الواجبة 

ر من خالل تعزيز التعاون مع اإلدارات والمكاتب اإلقليمية إلى زيادة المخاطر. وسببببببي ؤدي التخصببببببيص األمثل للموارد الذي سببببببوف يتيسببببببّ
 إمكانية الحصول على دعم اإليكاو والقدرة على تحمل تكاليفه وزيادة ما يحّققه من قيمة مضافة.
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 (ARGFالصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات )

 (ARGFالفرعي لتحقيق اإليرادات )الصندوق  الصندوق 
 

لتسبببببجيل جميع اإليرادات والنفقات المتعلقة بأنشبببببطة التمويل الذاتي.  2006تأسبببببس هذا الصبببببندوق في عام  وصف
وتسببتكشببف أنشببطة هذه الصببندوق فرص اإليكاو التي تحقق اإليرادات وتعمل على االسببتفادة منها من خالل 

في ذلببك التببدريببب العببالمي على الطيران التببابع لإليكبباو وبرنببامج  تطوير المنتجببات والخببدمببات وتعزيزهببا، بمببا
 تنمية الملكية(، مما يسبببببببهل تنفيذ أهداف واسبببببببتراتيجيات خطة األعمال داخل اإليكاو؛ و TPPترينير المتقدم )

 وتعزيزها وحمايتها. يكاوالفكرية لإل
 
مليون دوالر كندي  24.2تبلغ المساهمة المتوقعة للصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات في الميزانية العادية ما مجموعه  -5

، فإن أنشطة 2025-2024-2023. وفيما يتعلق باالرتباط بخطة أعمال اإليكاو لألعوام 2025-2024-2023للفترة الثالثية 
 التالية: نواتجالو  استراتيجيات دعم التنفيذو  اتيجيةهذه الصندوق هي المسؤولة عن األهداف االستر 

نواتجال   الهدف اإلستراتيجي/ 
دعم التنفيذ استرتاتيجية   

SAF 8 -  تببدريببب اإليكبباو المعزز والمتبباح والموجببه في مجببال السبببببببببببببالمببة للببدول
األعضبببببببباء لتحقيق كفاءة موظفي الطيران والحفاظ عليها امتثاال "لسببببببببياسببببببببة اإليكاو 

 للتدريب في مجال الطيران المدني"
 السالمة 

CAP 8 -  تدريب اإليكاو المعزز والمتاح والموجه في مجال المالحة الجوية للدول
األعضبببببببباء لتحقيق كفاءة موظفي الطيران والحفاظ عليها امتثاال "لسببببببببياسببببببببة اإليكاو 

 للتدريب في مجال الطيران المدني"
 سعة وكفاءة المالحة الجوية

SECF 7-  األمن والتسبببببببببببببهيالت تدريب اإليكاو المعزز والمتاح والموجه في مجال
للدول األعضببببببببباء لتحقيق كفاءة موظفي الطيران والحفاظ عليها امتثاال "لسبببببببببياسبببببببببة 

 اإليكاو للتدريب في مجال الطيران المدني"
 والتسهيالت األمن

ENV 8 -  تدريب اإليكاو المعزز والمتاح والموجه في مجال التنمية االقتصبببببببببببببادية
للدول األعضببببببببباء لتحقيق كفاءة موظفي الطيران والحفاظ عليها امتثاال "لسبببببببببياسبببببببببة 

 اإليكاو للتدريب في مجال الطيران المدني"
 االقتصادية التنمية

ENV 8-  البيئببة للببدول تببدريببب اإليكبباو المعزز والمتبباح والموجببه في مجببال حمببايببة
األعضبببببببباء لتحقيق كفاءة موظفي الطيران والحفاظ عليها امتثاال "لسببببببببياسببببببببة اإليكاو 

 للتدريب في مجال الطيران المدني"
 حماية البيئة

SS 13 –  إنجاز غايات إدرار الدخل المحددة في ميزانية الصببببببببندوق الفرعي لتحقيق
 خدمات تحقيق اإليرادات اإليرادات والخطة التشغيلية وحماية الملكية الفكرية للمنظمة
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 الهدف االستراتيجي
بتوجيه ودعم فرص التدريب والتعلم المتاحة  ، سبببتقوم اإليكاو25-40 حسبببب التكليف الوارد في قرار الجمعية العمومية  -6

للدول لضببمان الجودة والتوحيد القياسببي وإمكانية الوصببول والفعالية وكفاءة النتائج. وسببتقوم بذلك من خالل تطوير أنشببطة التعلم 
القائم على الكفاءة، باسببببتخدام التدريب  يكاو( وبرامج اإلSARPsفي مجال السببببالمة التي تدعم تنفيذ القواعد والتوصببببيات الدولية )

(، ومن خالل االسببببببتفادة من أحدث التقنيات واألسبببببباليب المبتكرة. كما سببببببتدعم اإليكاو تنفيذ ISDونهج تصببببببميم الُنظم التعليمية )
 األداء البشري واستراتيجيات إدارة المواهب من خالل توسيع الشراكات االستراتيجية الخاصة بالتدريب. استراتيجيات

 
 عمدالاستراتيجية 

(. وُتغّطى المساهمة المالية ARGFيتولى قسم اإليرادات وإدارة المنتجات إدارة الصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات ) -7
الفكرية  تنمية الملكيةللصندوق الفرعي في الميزانية العادية من خالل المنتجات والخدمات المدّرة لإليرادات التي تعمل على 

تراتيجية، وتحقيق اإليرادات. باإلضافة إلى ذلك، ُتقدم خدمات الطباعة ميسورة التكلفة وفي الوقت وتعزيزها، ودعم األهداف االس
 في مجال الطيران. للجهات المعنيةالمناسب لألنشطة البرنامجية و 
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 )تركت هذه الصفحة خالية عمدا(



 

87 

Meena, Dina 

 الملحق

 
 
 



 الملحق
 

88 

 الملحق: ميزانية البرنامج العادي حسب هيكل المنظمة

 هيكل المنظمة.حسب موّزعة ، 2022إلى  2020يقدم هذا الملحق عرضًا إجماليًا لمتطلبات ميزانية اإليكاو للفترة الممتدة من  - 1
األهداف ، مع إيجاز الصبببببلة بين ويرد فيما يلي وصبببببف إلدارات المنظمة ومكاتبها الرئيسبببببية ومسبببببؤوليات هذه اإلدارات والمكاتب - 2

 على مستوى هيكل المنظمة. االستراتيجية والهدف التحويلي واستراتيجيات الدعم
 ةهيكل المنظم علىتوزيع األهداف واالستراتيجيات  19الجدول 

 
زمام القيادة داخل المنظمة فيما يخص السببببببالمة والمالحة الجوية. وتعمل هذه اإلدارة على الوظائف  إدارة المالحة الجويةتتولى  - 3

المنظمة المبينة في اتفاقية شبببببببيكاغو وكذلك على اإلدارة العامة للطيران بما يتماشبببببببى مع المهمة المنوطة بن ع الفنية األسببببببباسبببببببية المنبثقة
 العالمية للسالمة الجوية والخطة العالمية للمالحة الجوية.الخطة 

 وتشمل مهامها األساسية ما يلي: (أ
 األمراض السارية والنزاعات اإلقليمية؛ ظهوراالستجابة لألزمات التي تحل بالطيران المدني الدولي، مثل الثوران البركاني و  (1)

اتيجيات ي هيكل المنظمةالنواتجاألهداف/االستر
ز
المكتب المسؤولالوحدة ف

SAF 1 - SAF 6 إدارة المالحة الجوية

SAF 7المكاتب اإلقليمية

CAP 1 - CAP 6 إدارة المالحة الجوية

 CAP 7المكاتب اإلقليمية

SECF 1 - SECF 5 إدارة النقل الجوي

SECF 6المكاتب اإلقليمية

DEV 1 - DEV 6 إدارة النقل الجوي

DEV 7المكاتب اإلقليمية

ENV 1 - ENV 6 إدارة النقل الجوي

ENV 7المكاتب اإلقليمية

  TO 2ية الموارد البشر

 TO 3تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  TO 4التنظيم وإدارة الخدمات

SS 2التنظيم وإدارة الخدمات

 SS 4 ية الموارد البشر

 SS 5فرع اللغات والمطبوعات

  SS 6قسم خدمات المؤتمرات واألمن والخدمات العامة

 SS 15 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  SS 3خدمات الجمعية العمومية والمجلس

 SS 7مكتب الرقابة الداخلية

SS 10المكتب اإلعالمي

 SS 11اكات ي والتنسيق والشر اتيجر مكتب التخطيط االستر

 SS 12مكتب رئيس المجلس ومكتب األمي   العام

 SS 14مكتب األخالقيات

SS 2التنظيم وإدارة الخدمات

  SS 4ية الموارد البشر

  SS 6قسم خدمات المؤتمرات واألمن والخدمات العامة

SS 15تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

SS 8فرع الشؤون الماليةمكتب األمي   العام

اإلدارة والتنسيق
إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات

الهدف التحويلي

إدارة الشؤون اإلدارية والخدماتالهدف التحويلي

اتيجيات الدعم استر

اتيجية دعم األهداف االستر

إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات

مكتب األمي   العام

اتيجية األهداف االستر

السالمة

اتيجيات: الخدمات المتعلقة باالستر

التنظيم وإدارة الخدمات

خدمات المؤتمرات واألمن والخدمات العامة

ية الموارد البشر

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

اللغات والمطبوعات

يات والسفر خدمات المشتر

الخدمات القانونية

سعة وكفاءة المالحة الجوية

األمن والتسهيالت

التنمية االقتصادية للنقل الجوي

حماية البيئة
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الحوادث، في معالجة جميع الجوانب الفنية لسببببببببببببببالمة الطيران والمالحة الجوية، بما في ذلك ما يلي: المطارات، والتحقيق  (2)
وإدارة الحركة الجوية، وطب الطيران، واألرصبببببباد الجوية، وإدارة معلومات الطيران، واالتصبببببباالت، واالسببببببتطالع، والمالحة، 

 ؛إجازة العاملينوالتدريب، وة الطائرات للطيران، يوالعمليات، وصالح
 وتشمل المهام المتعلقة بإدارة الطيران ما يلي:  (ب

 رصد الصحة العامة لنظم الطيران العالمية واإلقليمية؛ (1)
التابعة للمنظمة، فضبببببببببباًل عن المشببببببببببكالت  القواعد والتوصببببببببببيات الدوليةتحديد وتحليل أوجه الخلل في التنفيذ، والثغرات في  (2)

 الناشئة؛ وصياغة االستراتيجيات والخطط لمعالجة المشكالت المبينة في التحليل؛
مسببببباعدة الدول في تحقيق مسبببببتويات عالية من السبببببالمة والحفاظ على هذه المسبببببتويات مع تحقيق نمو ثابت ومسبببببتدام في  (3)

 بمجموعات شاملة وكاملة من األدوات التنظيمية التي تشمل ما يلي:قطاع الطيران الدولي من خالل تزويد هذه الدول 
  ومنتظم( لضمان تطور الطيران على نحو آمن SARPs) "القواعد والتوصيات الدولية"مجموعة من  (4)

  إجازة العاملين -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 

  الطائرات تشغيل -6الملحق 

  عالمات جنسية وتسجيل الطائرات -7الملحق 

  صالحية الطائرات للطيران -8الملحق 

  اتصاالت الطيران -10الملحق 

  الجويةخدمات الحركة  -11الملحق 

  البحث واإلنقاذ -12الملحق 

  التحقيق في حوادث ووقائع الطيران -13الملحق 

  المطارات -14الملحق 

  خدمات معلومات الطيران -15الملحق 

  النقل اآلمن للبضائع الخطرة بطريق الجو -18الملحق 

  إدارة السالمة -19الملحق 

 لضمان مراعاة االتساق في تنفيذ القواعد القياسية والتوصيات الدولية: "إجراءات خدمات المالحة الجوية"مجموعة من  (5)

 ( "إدارة الحركة الجوية"Doc 4444) 

 ( "عمليات الطائرات"Doc 8168) 

 ( "مختصرات رموز اإليكاو"Doc 8400) 

 ( "التدريب"Doc 9868) 

 ( "المطارات"Doc 9981) 
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 ( "إدارة معلومات الطيران"Doc 10066 ) 

( والسببياسببات SARPs) القواعد والتوصببيات الدوليةمجموعة من األدلة وحلقات العمل وغير ذلك من اإلرشببادات لضببمان فهم  (6)
 على نحو مالئم؛

مجموعببة من األدوات لتوفير البيببانببات والتحليالت وغير ذلببك من المعلومببات لمسبببببببببببببببباعببدة الببدول في اتخبباذ القرارات على  (7)
 ؛ وأدوات لتتبع التنفيذ على الصعيد العالمي.الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي

( بتعزيز شببببببكة السبببببالمة وموارد المالحة الجوية ANB( وإلنجاز هذه المهام بطريقة تتسبببببم بالكفاءة والفعالية، تقوم إدارة المالحة الجوية )ج
 من خالل ما يلي:

خبير من شببببببتى أنحاء العالم يعملون في مجموعات وأفرقة دراسببببببات وفرق  600 أكثر منتنسببببببيق العمل الذي يقوم به  (1)
 عمل من أجل وضع األحكام الفنية؛

 شبببكة الطيرانفي مع المنظمات الدولية التي تمثل جميع القطاعات الرئيسببية  إجراء اتصبباالت دائمة وتنسببيقًا متواصببالً  (2)
 تنوع بشكل متزايد(؛تتطور و تي ت)ال

أخرى برفع مسببتوى المهارات والخبرات لدى الدول والكيانات المعنية بالطيران من خالل إقامة شببراكات القيام من ناحية  (3)
 لتوفير التدريب واألدوات وغير ذلك من األمور.

( بأنشبببطة في إطار أهداف اإليكاو االسبببتراتيجية الخاصبببة بأمن الطيران والتسبببهيالت، والتنمية ATBإدارة النقل الجوي )تضبببطلع  - 4
قتصبببادية للنقل الجوي، وحماية البيئة. وهي مسبببؤولة عن توفير مسببباعدة الخبراء الالزمة للجمعية العمومية والمجلس ولجنة النقل الجوي اال

( واللجنة JSC( ولجنة الدعم المشببببترك لخدمات المالحة الجوية )UICولجنة مراقبة الحركة الجوية واللجنة المعنية بالتدخل غير المشببببروع )
(، واجتماعات المؤتمر التخصببببببببصببببببببي واألقسببببببببام والمجموعات وأفرقة العمل المتعلقة بهذه CAEPحماية البيئة في مجال الطيران )المعنية ب

، 17و 16و 9( في المالحق SARPs)القواعد والتوصبببببببببببببيات الدولية إعداد وتحديث مهمة اإلدارة تتولى األهداف االسبببببببببببببتراتيجية الثالثة. و 
بالنقل الجوي )مثل الئحة النقل الجوي واقتصبببباديات المطارات وخدمات المالحة الجوية، وتمويل البنى  والسببببياسببببات واإلرشببببادات الخاصببببة

ن اإلدارة إكما . وضع السياسات والتدابير المتعلقة بالبيئة، فضاًل عن المواصفات الخاصة بوثائق السفر المقروءة آلياً ، و األساسية للطيران(
، واسبببتراتيجية نهج الرصبببد المسبببتمروفقًا ل ألمن الطيران، التي تشبببمل البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيرانتنفذ اسبببتراتيجية اإليكاو الشببباملة 

خطة التعويض عن في صورة  خطة التدابير العالمية القائمة على آليات السوق ، و رنامج اإليكاو لتحديد هوية المسافريناإليكاو الخاصة بب
ويزداد تركيز اإلدارة على مبادرة عدم ترك أي بلد وراء الركب من خالل توفير  (.خطة كورسيالي )الكربون وخفضه في مجال الطيران الدو 

نهج الرصببببببد وفقًا  تصبببببببحيح أوجه الخلل التي حددها البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيرانإطار في ، على سببببببببيل المثال لدوللمسببببببباعدة ال
نقل الجوي، وخطة كورسبيا وإعداد وتنفيذ خطط العمل الطوعية المعنية بأنشبطة الحد من وتنفيذ السبياسبات واإلعالنات المعنية بال، المسبتمر

والتحليالت فضبببببببببباًل عن ذلك، بصببببببببببون وإتاحة الحصببببببببببول على البيانات/اإلحصبببببببببباءات كما تقوم اإلدارة،  .انبعاثات ثاني أكسببببببببببيد الكربون 
 رة مع المكاتب األخرى في المنظمة، بما في ذلك المكاتب اإلقليميةوتعمل اإلدا والتنبؤات الخاصببببة بالطيران المدني.االقتصببببادي واألدوات 

، وتقوم باالتصببببال والتنسببببيق فيما يتعلق بالقضببببايا المذكورة أعاله مع جميع هيئات األمم المتحدة وغيرها من المنظمات والهيئات األكاديمية
( والمنظمة UNWTO( ومنظمة السببببببياحة العالمية )UNFCCCناخ )الدولية، وخاصببببببة مع اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير الم

 ( والمنظمات اإلقليمية المعنية بالطيران المدني. WCOالعالمية للجمارك )
تسبببببهيل التطوير التدريجي لقانون الجو الدولي وتدوينه، بما في ذلك  (LEBإدارة الشحححؤون القانونية والعالقات الخارجية )تتولى  - 5

التصديق على هذه على تشجيع القانون الجو الدولي، و مواثيق إجراء دراسات خاصة بشأن البنود في برنامج عمل اللجنة القانونية، وإعداد 
القواعد األخرى المكلفة بوضبببببع دارات داء المشبببببورة لإلبخالف المعاهدات من خالل إسبببببأنشبببببطة التقنين في اإلدارة سببببباهم كما تالصبببببكوك؛ 

الدول  إسبببببداء المشبببببورة القانونية إلىو  األخرى ذات األهمية القانونية الخاصبببببة؛ رشببببباديةوالمواد اإلكتب الدورية والاألدلة  إصبببببدارو القياسبببببية 
تب األخرى، فيما يخص الشببببببببؤون الدسببببببببتورية اإلدارات والمكا األعضبببببببباء والهيئات الرئاسببببببببية، ورئيس المجلس واألمين العام، فضبببببببباًل عن
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واللجنة القانونية وغيرها من  والمؤتمرات الدبلوماسبببببيةالعمومية الجمعية إلى خدمات األمانة وتوفر والسبببببياسبببببية واإلدارية واإلجرائية وغيرها؛ 
وتقديم المساعدة للمجلس اتفاقات الطيران  واالضطالع بوظائف اإليداع فيما يتعلق بمواثيق قانون الجو الدولي؛ وتسجيلالهيئات القانونية؛ 

والمشببباركة في تنفيذ بعض جوانب سبببياسبببة اإليكاو الخاصبببة  ؛ والمشببباركة في إدارة نظام العدالة الداخلي؛بشبببأن تسبببوية الخالفات بين الدول
تيازات والحصبببببانات؛ والتنسبببببيق مع وتقديم المسببببباعدة إلى المنظمة وأعضببببباء الوفود الوطنية وموظفي اإليكاو فيما يتعلق باالم باألخالقيات؛

الخدمات المرتبطة بالبرامج، في  –وتندرج هذه اإلدارة تحت بند األهداف االسببتراتيجية  الدولة المضببيفة واألمم المتحدة والمنظمات األخرى.
 إطار وظيفة الخدمات القانونية والعالقات الخارجية. 

ة عن توفير الدعم اإلداري الذي تطلبه المنظمة فيما يتعلق بما يمسبببببببببببؤولال (ADBإدارة الشحححححححؤون اإلدارية والخدمات ) تقع على - 6
 والمؤتمرات واألمن والخدمات العامة؛؛ وإدارة شبببكة الويب واللغات والمطبوعات؛ وتكنولوجيا المعلومات واالتصبباالتيلي: الموارد البشببرية؛ 

وُيدرج ؛ واألنشببطة المدرة للدخل؛ وأمانة الجمعية العمومية والمجلس. ، وخدمات المشببترياتوالسببجالت واألرشببيف والتوزيع؛ وخدمات السببفر
 سترتاتيجيةدعم األهداف اال –الدعم  تياستراتيجيالخدمات المرتبطة باالستراتيجيات، و  –كل مجال وظيفي تحت بند األهداف االستراتيجية 

 .واإلدارة
التنوع، وإشببراك ها من بين أموراً  (HRإدارة الموارد البشببرية ) مجال في (ADB) أ( تشببمل أولويات إدارة الشببؤون اإلدارية والخدمات

الموظفين، وثقافة األداء العالي، وتخطيط القوى العاملة والتعاقب، والتركيز على المواهب، والتعلم والتطوير، وواجب الرعاية، 
 تقدم إدارة الشببؤون اإلداريةإلضببافة إلى ذلك، السببياسببات. با، والعمليات و ومنتجات وعمليات الموارد البشببرية الحديثة والمبتكرة

من خالل المسبباهمة في األنشببطة المتعلقة بآليات حل النزاعات اإليكاو دعًما حاسببًما في تعزيز االمتثال والقيم في والخدمات 
 في القياتخاألالرسببببببببببببببمية وغير الرسببببببببببببببمية، والتدريب والتوعية لتعزيز فهم الموظفين وتطبيق القيم واإلجراءات لدعم مبادئ 

 المنظمة.
ا خدمات لغوية ومنشببببورات عالية الجودة بلغات اإليكاو السببببت، من خالل تنفيذ  توفر إدارة الشببببؤون اإلدارية والخدماتب(  أيضببببً

مسببببائل الطيران  بسببببالسببببة فيتسببببهل األنشببببطة في هذا المجال الحوار الدولي والتواصببببل و . للتعدد اللغوي اسببببتراتيجية شبببباملة 
التواصببل الفعال بجميع اللغات الرسببمية السببت والتعبئة ضببرورة توفير خدمات لغوية عالية الجودة، و  على ويقوم ذلكالمدني، 

 والشراكات.
من خالل توفير خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصببببببببباالت أيضبببببببببًا عمل المنظمة  وتدعم إدارة الشبببببببببؤون اإلدارية والخدماتج( 

تتطور عمليات تكنولوجيا و . في اإليكاو األعمالالمحددة للقيام ب قدراتالمبادرات الرقمنة لجميع  تجسببببببببببببداألسبببببببببببباسببببببببببببية التي 
وأفضببببببببل ممارسببببببببات األمم المتحدة التي تضببببببببع تكنولوجيا  قطاع الطيرانالمعلومات واالتصبببببببباالت باسببببببببتمرار لتتماشببببببببى مع 

 المعلومات واالتصاالت كشريك للنمو المستدام داخل المنظمة.
مسببببببؤولية إدارة أمن المعلومات في المنظمة لتعزيز وضببببببع أمن  ة الشببببببؤون اإلدارية والخدماتتتولى إدار د( باإلضببببببافة إلى ذلك، 

في  نضببببببببببجالونموذج  ISO 27001 اإليزو الخاص بقطاع الطيرانبناًء على معيار  5-2 مسببببببببببتوى الغايةالمعلومات لتحقيق 
 (.CMMI) "تكامل نموذج نضج القدراتبرنامج "

عمليات المنظمة من خالل تحقيق أفضل  تدعم إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات(، PROزة )من خالل خدمات الشراء المعز و هببب( 
، والنظام المالي والقواعد المالية في اإليكاومشببببببتريات القيمة مقابل المال في جميع أنشببببببطة المشببببببتريات التي تتم وفًقا لقواعد 

 االستدامة.المتعلقة بجوانب الفي  ال سيماالمتحدة، األمم منظومة في  المعمول بها ، واتباع أفضل الممارساتيكاولإل
ا  وتقدم إدارة الشبببببببببؤون اإلدارية والخدماتو(  من إدارة ، (CSGحلواًل شببببببببباملة للمؤتمرات واألمن والخدمات العامة )لإليكاو أيضبببببببببً

مراقبة الممتلكات، إلى ، والخدمات األمنية، وإدارة استمرارية األعمال، وخدمات السفر، يواالجتماعات، وإدارة المبان الفعاليات
هذه الخدمات الرئيسبببية لدعم العمليات اليومية للمنظمة، ال سبببيما في إدارة مركز  وُتقّدم. التموينوالخدمات اللوجسبببتية، وإدارة 
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في اإليكاو، من  الجهات المعنيةاجتماعات مهمة تجمع  لعقد باعتبارها أماكنمؤتمرات اإليكاو والمنصببببببببببببببات االفتراضببببببببببببببية 
 الخبراء إلى صانعي القرار الحكوميين.

، من خالل الرئاسية في اإليكاولهيئات لبدور مركزي في تقديم خدمات السكرتارية  ( وتضطلع إدارة الشؤون اإلدارية والخدماتز
جتماعات الهيئات الرئاسبببية، بما في ذلك الجمعية العمومية الدعم الفني واإلجرائي واللوجسبببتي الضبببروري للتشبببغيل السبببلس ال

، الرئاسببيةفي هذا المجال إعداد ونشببر الوثائق لجلسببات الهيئات إدارة الشببؤون اإلدارية والخدمات تشببمل مسببؤولية و والمجلس. 
العموميببة قرارات الجمعيببة  عالوة على(، C-MINsجتمبباعببات )وموجزات محبباضببببببببببببببر اال( C-DECsالقرارات ) موجزاتمثببل 
 .النافذة

للمجاالت الشبببببببببببباملة لعمليات تقدمها الخدمات الواسببببببببببببعة النطاق التي  لمدى والخدماتوبحكم إدراك إدارة الشببببببببببببؤون اإلدارية  ح(
 .ككلتنظيمي يبقي اإليكاو على المسار الصحيح لتحقيق أهدافها وبرامجها  تمكينٍ  عاملَ  فإنها تمثلالمنظمة، 

 (:OSGلمكتب األمين العام )وتتبع المكاتب التالية مباشرة  - 7
تعد المكاتب اإلقليمية السبببببببببببببببعة )الواقعة في باريس وداكار ونيروبي وليما ومكسببببببببببببببيكو وبانكوك  (:ROالمكاتب اإلقليمية ) (أ

المنظمات المعنية،  والقاهرة( مسؤولة في المقام األول عن الحفاظ على اتصال متواصل مع الدول التي يشملها اعتمادها ومع
والهيئات اإلقليمية للطيران المدني ووكاالت وبرامج األمم المتحدة. وتضببببببببمن هذه المكاتب التنسببببببببيق فيما بين األقاليم وتعزز 

وخططها الخاصبببة بالمالحة الجوية.  وقواعدها وتوصبببياتها الدوليةدقة التوقيت والتناسبببق في تنفيذ سبببياسبببات اإليكاو وقراراتها 
إقليمي مكتب أول  2013وقد افتتح في شببببببهر يونيو عام  توفر اإلرشبببببباد الفني وتسبببببباعد الدول في تنفيذ األنشببببببطة.كما أنها 

وتندرج المكاتب اإلقليمية تحت جميع األهداف  .تابع للمكتب اإلقليمي آلسبببببببببببيا والمحيط الهادئ في بيجين، بالصبببببببببببين فرعي
 االستراتيجية باعتبارها ُمخرجًا ممّيزا. 

. مكتب رئيس المجلسل كما تقدم الدعم التنفيذي أيضببببببببببببباً مكتب األمين العام،  مسبببببببببببببؤولة أمام (:COMاالتصححححححححاالت )وحدة  (ب
وتضطلع وحدة االتصاالت في المقام األول بمسؤولية إبراز صورة اإليكاو أمام العالم من خالل اإلشراف على متطلبات إدارة 

بأولويات على مسببببببببببببببتوى القطاع على زيادة الوعي الوحدة كما تعمل اإليكاو.  ماركةإعالم المنظمة الجماهيري وسببببببببببببببمعتها و 
المنظمة باإلضبببببافة إلى اإلشبببببراف على بعن كبار المسبببببؤولين  نيابةً التي ُتقدم من خالل الخطب والمقاالت اإليكاو وإنجازات 

وسببائل اإلعالم االجتماعية والتقليدية  اقعلمو ة األخرى مظمنالبيانات اإلخبارية ورسببائل ال عدادالعالقات مع وسببائل اإلعالم وإ 
دعم األهداف  –وتندرج هذه الوحدة تحت بند إسبببببببببببتراتيجيات الدعم  ودورها. اإليكاويقّدر رسبببببببببببالة أن لجمهور كي يتسبببببببببببنى ل

بتقديم خدمات االتصببببببباالت، ولكنها تؤدي الوظائف والواجبات المعروفة على نحو أكثر شبببببببيوعًا في منظومة  سبببببببترتاتيجيةاال
 مم المتحدة بب"اإلعالم الجماهيري". األ

يتولى هذا الفرع مسببؤولية وضببع وتطبيق السببياسببات واإلجراءات الخاصببة بالميزانية والمحاسبببة  (:FINفرع الشؤون المالية ) (ج
العمومية واإلدارة المالية للميزانية الموافق عليها وفقًا للنظام المالي والقواعد المالية ولتوجيهات الجمعية  والشببببببببببببببؤون المالية

والمجلس. ويتولى فرع الشببؤون المالية معامالت المصببارف واالسببتثمار الخاصببة بأموال المنظمة. ويتولى رئيس فرع الشببؤون 
المالية وظيفة أمين اللجنة المالية. ويقيم رئيس فرع الشببؤون المالية، بوصببفه المسببؤول المالي الرئيسببي في المنظمة، عالقات 

إسببببببتراتيجيات لخارجي ويصببببببدق على جميع البيانات المالية. ويندرج فرع الشببببببؤون المالية تحت وثيقة مع مراجع الحسببببببابات ا
 المالية.ويقدم الخدمات  والتنظيم،اإلدارة  -الدعم 

يتولى هذا المكتب مسببؤولية التقييم والتدقيق المنهجيين لبرامج اإليكاو ومشبباريعها وأنشببطتها.  (:OIO) الرقابة الداخليةمكتب  (د
ية المرتبطة تنسببببيقاألعمال المسببببؤول عن ، و تنسببببيق مع وحدة التفتيم المشببببتركةالوهذا المكتب مكلف أيضببببًا بأداء دور جهة 

مع المديرين  حالة التوصيات المعلقة التي صدرت سابقاً  إعداد خطة عمل األمانة لتنفيذ توصيات المراجع الخارجي ومتابعةب
 ، ويتولى وظيفة التقييم والتدقيق الداخلي.ضمن إستراتيجيات الدعممكتب الالمسؤولين عن تنفيذها. ويندرج 
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يز السلوك تعز ية عن أمور من بينها مسؤولال، الذي يعمل وفًقا لمبادئ االستقاللية والحياد والسرية، مكتب األخالقيات يتولى  (ه
األخالقي واتخاذ القرارات من قبل جميع موظفي اإليكاو، بغض النظر عن نوع العقد ومدته. وفي هذا السبببببببببببياق، يقدم مكتب 

يسببببباعد مكتب و السبببببرية بشبببببأن المسبببببائل المتعلقة باألخالقيات إلى القيادة العليا والموظفين.  والنصبببببيحةاألخالقيات المشبببببورة 
ا األمين الع والشببببفافية والمسبببباءلة من خالل توفير إرشببببادات تعكس  ياتام والمجلس في رعاية ثقافة األخالقاألخالقيات أيضببببً

، والتشبببببجيع الوعي األخالقي وتحسبببببيناالعتبارات األخالقية في السبببببياسبببببات والممارسبببببات والعمليات وكذلك من خالل تعزيز 
المكتب أيضا سياسة اإليكاو بشأن الحماية من  من خالل أنشطة التدريب والتوعية العامة. ويديرعلى "الخروج من الصمت" 

في إطار دعم هذا المكتب  ويندرجالمالي واإلعالن عن تضببببببببارب المصببببببببالح.  باإلفصبببببببباحاالنتقام وبرامج اإليكاو الخاصببببببببة 
 األهداف اإلستراتجية.

، مكتب األمين العامتحت إشراف يضطلع هذا المكتب بأنشطته  :(SPCP)والشراكة التخطيط االستراتيجي والتنسيق مكتب  (و
بما في ذلك المكاتب  المختلفة،واإلدارات بين المكاتب فيما شاملة التنسيق االستراتيجيات واألولويات رفيعة المستوى و ويتولى 

أعمال اإليكاو، والخطة  خطةوتحديث عن تطوير وصببببببببببببيانة وهذا المكتب هو المسببببببببببببؤول تحديدًا اإلقليمية التابعة للمنظمة. 
شببببكل ، وسببببجل المخاطر، وهو ما يالرئيسببببية المؤسببببسببببية إطار إدارة األداء المؤسببببسببببي، ومؤشببببرات األداءيكاو، و التشببببغيلية لإل

هذا  لمساءلة فيما يتعلق بتنفيذ المبادرات. ويركزأداءها وخضوعها لمراقبة على األساس لتخصيص الموارد ومساعدة األمانة 
الموارد لتأمين التمويل حشبببببد من خالل لديها تعزيز أنظمة النقل الجوي  علىعلى مسببببباعدة الدول األعضببببباء المكتب أيضبببببًا 

لتكنولوجيا والخبرات، واالسببببتفادة من الشببببراكات االسببببتراتيجية مع شببببركاء التنمية لونقل أموال والمسبببباعدة اإلنمائية في شببببكل 
 الرئيسيين.

 .6نهاية هذا القسمفي لإليكاو التنظيمي الهيكل  ويكمن االطالع على - 8
 2022-2021-2020مقارنة بميزانية  حسبببب هيكل المنظمة 2025إلى  2023توزيع ميزانية السبببنوات من  الجدول أدناهيقدم  - 9

 .2021المعتمدة وإنفاق 
 بحسب هيكل المنظمة 2025-2023ميزانية للفترة  :20الجدول 

 
ُيعزى في المقام األول إلى دمج خدمات المشببببتريات في الميزانية  ، وهونمومعدل للأعلى  تظهر إدارة الشببببؤون اإلدارية والخدمات -10

التأمين الصبببحي بعد انتهاء الخدمة في إطار الموارد البشبببرية، وإدراج مبادرات على مركزية إلى إضبببفاء الالعادية من إدارة التعاون الفني، و 
 ة والخدمات.ياإلدار  إدارة الشؤون  ةسلطفي المقام األول تحت  تقعاألهداف التحويلية المقترحة حديثًا، والتي 

                                                                 
6  tps://www.icao.int/DownloadDocsFix/Organigramme_en.pdfht  

المجموع202320242025المجموع20202021202020212022
% من 

المجموع

%17.7      63,116      21,539      21,207      18,21818,43019,30720,18821,04260,53820,371إدارة المالحة الجوية

%12.3      43,863      15,213      14,571      11,66312,27112,54813,24714,56340,35914,079إدارة النقل الجوي

%2.4        8,617        2,981        2,883        2,2612,7432,4462,4972,6157,5572,754إدارة الشؤون القانونية والعالقات الخارجية

%22.1      79,049      27,006      26,510      19,58220,28924,66525,29025,80075,75525,534المكاتب اإلقليمية

%35.6   127,129      42,735      41,071      32,44934,79032,94733,94734,876101,77043,322إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات
ز العام1 %9.4      33,716      12,580      10,813      8,2169,4019,94710,28111,79232,02110,323مكتب األمي 

%0.6        2,069           769           650           5973421,4511,4951,7684,714650األنشطة الُمدّرة لإليرادات

%100   357,559   122,823   117,704   117,032   322,715   112,457   106,946  103,312        98,266         92,985المجموع

ي
انية، يشمل النفقات الممولة باستخدام المبالغ الُمرّحلة من االعتمادات غت  المستغلة من العام الماض  *بسعر رصف المت  

1 يشمل مكتب الرئيس

ة 2023-2025 بحسب هيكل المنظمة انية  للفتر ز المت 

)ألف دوالر كندي(

اإلدارة

انية المعتمدةالنفقات* ز التقديراتالمت 

https://www.icao.int/DownloadDocsFix/Organigramme_en.pdf
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إدارة في  2وظائف جديدة ) 4ترد التغييرات في الوظائف حسببببببببببببببب الهيكل التنظيمي وفئة الوظائف في الجدول أدناه: إنشبببببببببببببباء و   - 11
االت التقاعد حمن الوظائف الشببببباغرة الحالية و  إنقاصوظيفة، معظمها عن طريق  30في المكاتب اإلقليمية( وإلغاء  2ة وياإلدار  الشبببببؤون 

 ونقببللتقليببل التببأثير على الموظفين أو المنظمببة من خالل التركيز على إلغبباء الوظببائف الشببببببببببببببباغرة  الممكنببة ُتبببذل كببل الجهودو القببادمببة. 
ني من إدارة التعاون الف إدارة الشبببببؤون اإلداريةوظائف في الميزانية العادية من قسبببببم المشبببببتريات إلى  10ما مجموعه  أدرِّج وقدالموظفين. 

 من حساب صافي التغييرات في الوظائف. واسُتبعدت (C-DEC 222/8 انظر) 2021وفًقا لقرار المجلس في عام 
  2025و 2022حركة الوظائف ما بين  21الجدول 

 
". الميزانيةحزم "يشار إليها بببببببب، والتي ةالرئيسي أغراض اإلنفاقحسب  2025-2024-2023لميزانية ليقدم الجدول أدناه تفصياًل  -12

لموظفين الدوليين من الفئة الفنية وفئة الخدمات العامة وتشبببمل المرتبات والمسبببتحقات بالنسببببة لُتعرض تكاليف الموظفين بشبببكل منفصبببل و 
 الموظفينب المتعلقة  تكاليف غيروتقسببببببم الوالبدالت والتأمين الصببببببحي بعد انتهاء الخدمة والتعويضببببببات المحتملة إلنهاء خدمة الموظفين. 

(، واالسببتشببارات، واالسببتعانة SIPالخاصببة ) يةمشبباريع التنفيذال: النفقات الرأسببمالية، والتكاليف التقديرية المتعلقة بالموظفين، و ما يلي حسببب
تعريفات هذه المصبطلحات في الفقرات ويرد موجز ب، والضبيافة. المهماتبمصبادر خارجية، والنفقات التشبغيلية، واالجتماعات، والسبفر في 

 ه.أدنا
 بحسب حزمة الميزانية 2025-2023الميزانية للفترة : 22الجدول 

 

السنةالسنة

خفض الرتبةترقية2025غت  ذلك**دمج**ُملغاةجديدة2022

                  -                  1.0                  -1.0                24.0                  1.0                 -                 2.0                 -               25.0مدير

ي
                  6.0                21.0                  -8.4              274.4                  2.0                 3.0               12.4                 2.0             279.8فنز

                  8.0                13.0                -16.6              241.4                  -3.2                 7.0               15.4                 2.0             251.0عام

0555.8            4.0                 29.8              10.0              0.2-                  539.8             26.0-               35.0               14.0               

ي جلسته الثامنة أثناء الدورة 222 )انظر موجز 
ي إىل إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات، وقد وافق المجلس عىل ذلك ف 

يات )PRO( من إدارة التعاون الفن  قل قسم المشتر
ُ
: ن ي

يات من إدارة التعاون الفن  *نقل المشتر

انية العادية  ي المت  
ي فئة الخدمات العامة( بشكل كامل ف 

ي الفئة الفنية و7 ف 
يات )3 ف  درجت 10 وظائف بقسم المشتر

ُ
 من 15/12/2021. وبناء عليه، أ

ً
القرارات C-DEC 222/8(، وبدأ العمل بهذا التغيت  اعتبارا

ي الحسبان.
ؤخذ هذه الوظائف ف 

ُ
ي الناتج عن نقل هذه الوظائف، لم ت

ة 2023-2025. وعند حساب الفرق الصاف  للفتر

ّ الفئات
ي التمويل وتغت 

** يشمل ذلك التعيينات المتأخرة والتغيت  ف 

ز 2022 و2025 حركة الوظائف ما بي 

الفئة

ز ي التغت  دون حركة أالموظفي 
 

صاف
حساب حركات 

النقل

ّ المستوى تغت 

المجموع202320242025المجموع2021202020212022
% من 

المجموع

الموظفون

%63.1    225,490      76,887      75,725      60,84663,64566,45669,290199,39172,878الوظائف الفنية الدولية

%16.7      59,829      20,302      19,979      17,01418,47619,20619,68257,36419,548وظائف الخدمات العامة
ز %79.8    285,319      97,189      95,704      77,86082,12185,66288,973256,75692,426المجموع الفرعي للموظفي 

ز غت  الموظفي 

%0.5         1,806            599            588            09886107032,301619النفقات الرأسمالية
%0.8         2,974         1,131         1,005            7461,1211,1441,1723,437838 التكاليف التقديرية المتعلقة بالموظفي  

وعات التنفيذ الخاصة %0.2            697            239            233            36207212217635226مشر

%2.7         9,826         3,226         3,433         6,7192,7972,8672,9398,6043,167االستشاريون

%3.4      12,324         2,578         2,593         6,1662,1062,1402,1756,4217,154التعاقدات الخارجية

%8.3      29,609      11,748         9,629         6,2198,8199,0399,50327,3618,231النفقات التشغيلية

%1.4         5,147         2,736         1,223         6991,1401,1322,5724,8441,188االجتماعات

ي مهمات رسمية
 
%2.7         9,677         3,317         3,236         8183,9574,0824,14412,1833,124السفر ف

%0.1            180              62              60              456585917358الضيافة

ي تغيت  العمالت
 
المكسب والخسارة ف

ز %20.2      72,240      25,634      22,000      21,40621,19121,28423,48465,95924,606المجموع الفرعي لغت  الموظفي 

%0.0             -             -             -             -0000موارد الطوارئ/الموارد االحتياطية

%100    357,559    122,823    117,704    99,266103,312106,946112,457322,715117,032المجموع:

ي
*بسعر رصف األمم المتحدة، يشمل النفقات الممولة باستخدام المبالغ الُمرّحلة من االعتمادات غت  المستغلة من العام الماض 

)ألف دوالر كندي(

بند اإلنفاق

انية المعتمدةالنفقات* ز التقديراتالمت 
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الموظفين. ببب المتعلقببة تكبباليف غيرالفي المببائببة من  20.2في المببائببة من تكبباليف الموظفين و 79.8وتتببألف ميزانيببة اإليكبباو من  -13
بين  تقريباً بالتساوي  تتوزع الزيادةنالحظ أن ، ةاإلنفاق الرئيسي بأغراض فيما يتعلقبين فترات الثالث سنوات  أوجه الحركةعند النظر إلى و 

في المائة(. وشبببببببهدت تقديرات الميزانية للنفقات الرأسبببببببمالية  9.5الموظفين )ب المتعلقة تكاليف غيرالفي المائة( و  11.1تكاليف الموظفين )
ا يتراوح بين  اتوالتكاليف المتعلقة بالموظفين والسببببببببببببفر في مهم  أوجه النجاعةفي المائة، ويرجع ذلك في الغالب إلى  21و 13انخفاضببببببببببببً

تتركز الميزانية لمبادرات الهدف التحويلي في و المختلطة. وطرائق العمل  الناتجة عن طريقة العمل المعدلة باستخدام طرائق العمل عن ُبعد
 لهذه الحزم الثالثة من حزمادة في المخصببببصببببات الزي، األمر الذي يوضببببح النفقات التشببببغيلية واالسببببتعانة بمصببببادر خارجية واالسببببتشببببارات

 الميزانية.
حزم الميزانية كما هي محددة في نظام اإليكاو أي ويرد فيما يلي وصبببببببببببببف عام لما يندرج في إطار أغراض اإلنفاق الرئيسبببببببببببببية،  -14

 (.ERPلتخطيط موارد المؤسسات )
 بنود الموظفين

األجور وغير ذلك من المستحقات التي يتلقاها الموظفون المندرجون في الفئة  (:IPالوظائف التخصصية الدولية ) (أ
التخصبببببصبببببية، وبخاصبببببة المرتبات وتسبببببوية مقر العمل، وبدالت اإلعالة، والتأمين الطبي، ومسببببباهمة المنظمة في 

يف واالنفصال، المعاشات التقاعدية، ومنح التعليم/السفر، واألسفار في إطار إجازة زيارة الوطن، ومستحقات التنظ
مثل منح االنتداب، ومنح العودة إلى الوطن، ونفقات نقل األمتعة، واإلجازات المسبببببببببببتحقة ويندرج أيضبببببببببببًا في هذه 
الحزمة من حزم الميزانية التأمين الصببببببحي في فترة ما بعد الحزمة للمتقاعدين من الوظائف التخصببببببصببببببية الدولية 

(IPوبدالت التمثي ،)ل لرئيس المجلس واألمين العام. ( )الحصة الخاصة بالمنظمة 
األجور وغيرها من المسببببببببببببببتحقات التي يتلقاها الموظفون المندرجون في فئة الخدمات  وظائف الخدمات العامة: (ب

العامة، وبخاصببة المرتبات، وبدالت اإلعالة، وعالوات اللغات، والتأمين الطبي، ومسبباهمة المنظمة في المعاشببات 
ذه الحزمة من حزم الميزانية التأمين الصببحي في فترة ما بعد الخدمة للمتقاعدين في التقاعدية. ويندرج أيضببًا في ه

 ( )حصة المنظمة(.GSالخدمات العامة )
)التخصببببببصببببببية والخدمات العامة( في المقر الرئيسببببببي وفي  ومسببببببتوى كل فئة لالتكاليف القياسببببببية  تسببببببتند الميزانية للموظفين على -15

في الحسببببببان المعدالت الخاصبببببة بكل رتبة، والزيادات السبببببنوية في الدرجات،  وتأخذ التكاليف القياسبببببية المكاتب الميدانية على حد سبببببواء.
( للنظام ICSCتحددها لجنة الخدمة المدنية الدولية )والزيادات اإللزامية في التكاليف الناتجة عن عوامل التضببببخم وغيرها من العوامل التي 

. وترد فيما يلي قوائم تبين بنود اإلنفاق اإليكاووظفين على أسبببببببباس النظام األسبببببببباسببببببببي لموظفي المشببببببببترك لألمم المتحدة واسببببببببتحقاقات الم
 (:GS( وحزمة الميزانية المتعلقة بفئة الخدمات العامة )IPالرئيسية في إطار حزمة الميزانية المتعلقة بالوظائف التخصصية الدولية )

 
  



 الملحق
 

96 

 تكاليف الموظفين - 2025-2023للفترة  : الميزانية 23الجدول 

 
 البنود غير المتعلقة بالموظفين

دوالر كندي والتي تبلغ مدة اسببتعمالها أكثر من سببنة  5000شببراء اللوازم التي تزيد قيمتها عن  النفقات الرأسببمالية: (أ
شبببببببببتريات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات مثل الخواديم، واالعتمادات الخاصبببببببببة مواحدة. ويشبببببببببمل ذلك اعتمادات ال

ج في تكنولوجيا المعلومات مثل أجهزة االستنساخ واألجهزة السمعية البصرية، ر بشراء المعدات المكتبية التي ال تند
واللوازم المكتبية والتجهيزات والسببببببببيارات. ويهدف معظم االعتمادات المتعلقة بالمشببببببببتريات إلى اسببببببببتبدال المعدات 

لمزمع شبببببببراء العناصبببببببر الرأسبببببببمالية التالية في الفترة المتقادمة والتي أصببببببببحت غير صبببببببالحة لالسبببببببتعمال. ومن ا
2023-2025: 

 بنود االستثمارات الرأسمالية 2025-2023الميزانية للفترة : 24الجدول 

 
تكاليف تدريب الموظفين ورعايتهم وضبببببببمان أمنهم وغير ذلك من التكاليف  التكاليف التقديرية المتعلقة بالموظفين: (ب

الموارد -(ADBالميزانية على نحو مركزي في إطار إدارة الشبؤون اإلدارية والخدمات )المتعلقة بالموظفين. وتجمع 
 البشرية.

  

% من المجموعالمجموع202320242025المجموع2021202020212022

%60,84663,64566,45669,290199,39172,87875,72576,887225,49079.0الفئة الفنية الدولية

%35.0   99,760   33,739   33,296   32,726    95,307   33,173   31,628   30,506         28,717المرتبات واألجور

%16.5   46,952   15,880   15,677   15,395    36,495   12,697   12,112   11,687         12,857البدالت اإلضافية

ك للمعاشات التقاعدية %10.7   30,564   10,343   10,196   10,025    26,419     9,185      8,769      8,466           8,401المساهمات، الصندوق المشتر

ي  الطبر
%4.4   12,519     4,191     4,131     4,196    11,496     3,932      3,775      3,789           3,538التأمي  

%12.5   35,695   12,734   12,425   10,535    29,674   10,304   10,172      9,198           7,333المزايا واالستحقاقات

%17,01418,47619,20619,68257,36519,54819,97920,30259,82921.0وظائف الخدمات العامة

%14.9   42,473   14,423   14,175   13,875    41,319   14,188   13,846   13,284         12,375المرتبات واألجور

ك للمعاشات التقاعدية %2.5     7,057     2,397     2,354     2,305      6,718     2,300      2,241      2,176           2,103المساهمات، الصندوق المشتر

ي  الطبر
%2.1     6,001     2,052     2,011     1,939      5,570     1,911      1,865      1,794           1,656التأمي  

%1.5     4,298     1,430     1,440     1,429      3,759     1,283      1,253      1,222               879المزايا واالستحقاقات

%77,86082,12285,66188,972256,75692,42695,70497,189285,319100المجموع

ي
انية، يشمل النفقات الممولة باستخدام المبالغ الُمرّحلة من االعتمادات غت  المستغلة من العام الماض  *بسعر رصف المت  

تكلفة الموظفي   ة 2025-2023 -  انية التقديرية للفتر المت  
)ألف دوالر كندي(

الوصف
انية المعتمدةالنفقات ز التقديراتالمت 

قية والجنوبية 5252مركبة رسميةأفريقيا الشر

525455161تجديد البنايةأوروبا وشمال األطلنطي

ق األوسط 1111تدفئة/تكييف الهواءالشر

ق األوسط 1111أثاثالشر

ق األوسط 1111معدات تكنولوجيا المعلوماتالشر

31353298معدات المؤتمراتخدمات المؤتمرات واألمن والخدمات العامة

4744885001,462معدات وبرمجيات تكنولوجيا المعلوماتمعدات تطنولوجيا المعلومات واالتصاالت

6195885991,806المجموع

)ألف دوالر كندي(

المجموع202320242025وصف البنود الرأسماليةالمكتب
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 التكاليف التقديرية المتعلقة بالموظفين - 2025-2023الميزانية للفترة : 25لجدول ا

 

الموارد الالزمة لتنفيذ المشببباريع الخاصبببة لغرض تقديم المشبببورة إلى الدول بشبببأن  (:SIPمشببباريع التنفيذ الخاصبببة ) (ج
تنفيذ أجزاء من الخطط اإلقليمية، لها تأثير كبير على السببببببببالمة والكفاءة. وعلى الرغم من أن هذه المشبببببببباريع تنفذ 

 في المكاتب اإلقليمية، فإن الجهة التي تديرها هي إدارة المالحة الجوية. 
(؛ SSAاألجور التي تدفع للذين أبرموا اتفاقات خدمات خاصببببة ) ة باالسببببتشبببباريين وبالمصببببادر الخارجية:االسببببتعان (د

من الخدمات التعاقدية  وأجور االسببببببببببببببتعانة بمصببببببببببببببادر خارجية متعلقة باللغات وتكنولوجيا المعلومات؛ وغير ذلك
 الخارجية.

 وتشمل عدة أمور منها ما يلي: النفقات التشغيلية: (ه
تهدف االعتمادات المندرجة في هذا البند إلى اقتناء وصبببببببببببيانة ما  دات تكنولوجيا المعلومات:برمجيات ومع (1)

معدات وبرمجيات تخص  وتوفيرالمكاتب  والتحول إلى االسببببببببببببببتخدام اآللي فييرتبط بتكنولوجيا المعلومات 
التي ال تطابق وصف الحواسيب، والبنى األساسية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات وتطبيقات النظم الرئيسية 

العنصببر الرأسببمالي. ويهدف توفير المعدات بصببورة رئيسببية إلى اسببتبدال المعدات المتقادمة. ويشببمل توفير 
البرمجيات التراخيص السبببببنوية وأجور الصبببببيانة، والتحديثات وعمليات االسبببببتبدال واقتناء البرمجيات األكثر 

 حداثة.
تكاليف الصببيانة واألمن المتعلقة بمباني المقر الرئيسببي البند  يشببمل هذا اسببتئجار المباني وصببيانتها وأمنها: (2)

 تكاليف االستئجار والصيانة واألمن المتعلقة بمباني المكاتب اإلقليمية السبعة. وطبقًا لالتفاقال و يفي مونتر 
، يتعين على 2016الذي دخل حيز النفاذ اعتبارًا من أول ديسببببببببببمبر عام  مع الحكومة المضببببببببببيفةالتكميلي 

واإلصبببالحات الرئيسبببية ذات في المائة من قيمة التكاليف التشبببغيلية  20إلى حكومة كندا تسبببدد يكاو أن اإل
في المائة  100لمباني المقر الرئيسببببي. وتتحمل حكومة كندا، على أسبببباس سببببنوي، الطابع غير الرأسببببمالي 

لتكاليف التشببغيلية تمد ا. وتعتكاليف التشببغيل وجميع ضببرائب الملكيةفي  المائة من  80من قيمة اإليجار و
حكومة كندا. وتسببببتند الميزانية إلى المعلومات الواردة من هذه الحكومة. تتكبدها على النفقات الحقيقية التي 

، والمكتب اإلقليمي الفرعي آلسببببببيا والمحيط الهادئ (APACأما مباني مكاتب إقليم آسببببببيا والمحيط الهادئ )
(APAC-RSOP،) ( وإقليم الشبببببببرق األوسبببببببطMID( وإقليم أفريقيا الغربية والوسبببببببطى )WACAF وجزء من )

( سبببببببتقدمها الحكومات المضبببببببيفة في كل إقليم من هذه EUR/NATمباني إقليم أوروبا وشبببببببمال األطلنطي )
ومصبببر والسبببنغال وفرنسبببا على التوالي. وأما تكاليف اسبببتئجار والصبببين األقاليم مجانًا، أي حكومات تايالند 

( ومكتب إقليم أمريكا الجنوبية NACCا الشبببببببمالية وأمريكا الوسبببببببطى والكاريبي )وصبببببببيانة مكتب إقليم أمريك
(SAM.ستتحمل جزءًا منها حكومة المكسيك وحكومة بيرو على التوالي ) 

المجموع202320242025المجموع20202021202020212022

B508A  185               63               62               60             169               58              56              55            172236تأمي   الموظفي             

B508B1,660             681             566             413          1,840             629            613            598            435364تدريب عام          

B508D  562             192             188             182             694             237            231            226              93   41رعاية الموظفي             

B508E  282               96              94              92     3أنشطة للجنسي             -              -              -              -              

B508F  329             112             110             106             305             102            100            103              42   40أمن الموظفي             

B508G  238               81               79               77             147               50              49              48              12   59بنود متنوعة تكلفة الموظفي             

          2,974          1,131          1,005             838          3,437          1,172         1,144         7517461,121المجموع

ي
*بسعر رصف األمم المتحدة، يشمل النفقات الممولة باستخدام المبالغ الُمرّحلة من االعتمادات غت  المستغلة من العام الماض 

التكاليف التقديرية المتعلقة بالموظفي   ة 2025-2023 -   انية التقديرية للفتر المت  
)ألف دوالر كندي(

الوصف
انية المعتمدةالنفقات ز التقديراتالمت 
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، المحمولةويشبببببمل ذلك االعتمادات الخاصبببببة بخدمات الهواتف الثابتة والهواتف  االتصببببباالت:أدوات  توزيع (3)
 البيانات. واالتصاالت الهاتفية بالخارج عن طريقمات الفاكس خدرسوم ، و العمل عن بعدخدمات و 

ويشببببمل ذلك توفير اللوازم الخاصببببة باالسببببتنسبببباخ والقرطاسببببية واللوازم  اللوازم والخدمات الخاصببببة بالمكاتب: (4)
 المكتبية، وكذلك الطباعة الداخلية في المكاتب اإلقليمية.

رك اإليكاو في بعض الخدمات وتسبببببتفيد منها في تشبببببا المسببببباهمات في الخدمات المشبببببتركة لألمم المتحدة: (5)
الوقت نفسببببببببه، وهي خدمات تقدمها منظومة األمم المتحدة بصببببببببورة مشببببببببتركة. وتقوم المنظمات المشبببببببباركة 

 اليف هذه الخدمات على أساس صيغة متفق عليها لتقاسم التكاليف.كبتقاسم ت
 ويشبببببببببببببمل ذلك الموارد التي تحتاج إليها اإلدارات (:ARGFخدمات الصبببببببببببببندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات ) (6)

 (.RGAالمكاتب لتوفير خدمات الطباعة والتوزيع استنادًا إلى أنشطة تحقيق اإليرادات )و 

الموارد الالزمة لالجتماعات الداخلية التي يمكن أن تشببببببببببببببمل المرتبات والبدالت المتعلقة بالموظفين  االجتماعات: (و
الفوريون؛ وتكاليف سببببببفر موظفي األمانة؛ وسبببببباعات العمل اإلضببببببافي؛ واسببببببتئجار  المؤقتين بمن فيهم المترجمون 

قاعات المؤتمرات والمعدات السبببببمعية البصبببببرية؛ ولوازم المكاتب واالسبببببتنسببببباخ؛ والضبببببيافة؛ وغير ذلك من النفقات 
 المتفرقة.

 يشمل ذلك ما يلي:نفقات السفر وبدالت اإلقامة اليومية في األسفار الرسمية. و  :رسمية السفر في مهمات (ز
عقد اجتماعات اإليكاو وغيرها  البعثات إلى الدول المتعاقدة فيما يتعلق بتنفيذ برنامج العمل، ويشببببببببببببمل ذلك (1)

المشبببببببباورات، وإسببببببببداء المشببببببببورة والمسبببببببباعدة، والعمل بالتنسببببببببيق مع عمليات التدقيق من الفعاليات، وإجراء 
 الرقابية؛

ر الحكومية المتعلقة بموضببببببببببوعات الطيران من أجل تقديم البعثات لحضببببببببببور االجتماعات الحكومية أو غي (2)
 وجهة نظر اإليكاو أو البقاء على اتصال بما يجري من تطورات فنية؛

التي تعقبببدهبببا األمم المتحبببدة والوكببباالت الالزمبببة مببباعبببات تالبعثبببات الهبببادفبببة إلى تمثيبببل اإليكببباو في االج (3)
 المتخصصة وغيرها من المنظمات الدولية؛

 االعتمادات الالزمة لنفقات الضيافة.توفير  الضيافة: (ح
 76.5في المائة ) 77.9للمقر الرئيسبببي في مونتريال  2025-2023لتحليل حسبببب الموقع، تبلغ الموارد للفترة الثالثية  لمتابعةً و   -16

( للمكاتب 2022 -2021-2020في المائة للفترة  23.5في المائة ) 22.1( مقارنة بنسبببببببببببببببة 2022-2021-2020في المائة للفترة 
 اإلقليمية، كما هو موضح في الجدول أدناه.
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 بحسب الموقع - 2025-2023الميزانية للفترة : 26الجدول 

 
 المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام المترتبة عن ثاراآل

مع المالية مقارنة الميزانية  البيانات( التي تطبقها اإليكاو في إعداد IPSASالمعايير المحاسببببببية الدولية للقطاع العام ) تسبببببتوجب  -17
تجميع على أسببببباس  وُتقّدمسبببببب تالمالية. ولتيسبببببير إجراء مقارنة عادلة للميزانية بالمبالغ الفعلية، التي ُتح البياناتفي الواردة المبالغ الفعلية 

ا على أسببببببباس االسبببببببتحقاق المعدل. على النحو الذي تتطلبه المعايير المحاسببببببببية الدول القيود ية للقطاع العام، ُتعد ميزانيات المنظمة أيضبببببببً
 بشكل خاص أن الميزانيات:يعني ذلك و 

 ؛على أساس الخدمات المقدمة والسلع المستلمة خالل السنة المالية تقوم• 
الميزانية( لتغطية كل من  التكلفة الكاملة لألصببببببل في ُتدرجميزانية رأسببببببمالية ) تتضببببببمن بشببببببكل منفصببببببل، عند االقتضبببببباء،• 

البنود  ووما إلى ذلك(  والبرمجياتاألصبببببببول الملموسبببببببة وغير الملموسبببببببة، )على سببببببببيل المثال، القتناء المعدات والمركبات 
إلدخببال دوالر كنببدي  25000دوالر كنببدي على التوالي أو أكثر ) 5000دوالر كنببدي و 3000 اإلفراديببة التي تبلغ قيمتهببا

إلى  2023في الفترة من  كما هو متوقعات المسبببببببببتأجرة واألصبببببببببول غير الملموسبببببببببة المطورة داخلًيا( قار تحسبببببببببينات على الع
2025. 

المعتمدة  المخصصات بين الميزانية والمبالغ الفعلية، يقارن حسابات بيانا للمقارنة بين  المدققةتصدر اإليكاو في بياناتها المالية   -18
معلومات ة السببببببببببببببنوي ةالمالي اتالبيان عنلصببببببببببببببندوق العام للميزانية العادية. وقد ُأدرجت في ورقة عمل المجلس في االمبالغ الفعلية وبين 

 .المبالغ الفعليةبين لفرق الجوهري بين االعتمادات األصلية والنهائية و تشرح اإضافية 

   278,510     95,818     91,194     91,498           246,960المقر

     79,050     27,006     26,510     25,534             75,755المكاتب اإلقليمية

   357,560   122,823   117,704   117,032           322,715  المجموع

الميزانية  للفترة 2023-2025 - بحسب الموقع

)ألف دوالر كندي(

الموقع

المعتمدة 

-2020-2021

2022

المجموع202320242025
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