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١٠/١٢/٢٠١٠  EB 2010/54  
  ٢٠١٣-٢٠١٢- ٢٠١١أهداف االيكاو االستراتيجية للسنوات 

األعضاء ومع مجتمع الطيـران   هاالمنتدى العالمي للتعاون بين دولعتبر منظمة الطيران المدني الدولي تُحيث   
وفـي  . منظّمـا وموصى بها لتطوير الطيران المدني الدولي تطويرا مأمونـا  الممارسات المعايير والتضع فهي في العالم، 

دني عالمي يعمل بشكل ثابت وموحد وفق أسمى درجـات الفعاليـة   طيران مااليكاو المستمرة لتعزيز نظام  معرض مهمة
  :ويوفر أفضل قدر من السالمة واألمن واالستدامة، فقد وضعت االيكاو ثالثة أهداف استراتيجية، هي

  تعزيز سالمة الطيران المدني العالميـ  السالمة  ـ "ألف"الهدف االستراتيجي 
  أمن الطيران المدني العالميتعزيز ـ  األمن  ـ" باء"الهدف االستراتيجي 
غيـر   تعزيز تطوير طيران مدني دوليـ حماية البيئة والتنمية المستدامة للنقل الجوي   ـ" جيم"الهدف االستراتيجي 

  من الناحية االقتصادية تطويرا متسقا وقابل لالستمرار مضر بالبيئة
 ٢٠١٣-٢٠١٢-٢٠١١لفترة السـنوات  وتشكل األهداف االستراتيجية المذكورة آنفا أساسا ألنشطة المنظمة 

برنامجا فـي إطـار األهـداف     ٣٧ويتكون إطار العمل المذكور من  .بصيغتها المعروضة في إطار عمل االيكاو المرفق
التنظـيم  "و" دعـم البـرامج  " إلـى برنامجا في إطار استراتيجيات دعم التنفيذ المقسمة  ١٤االستراتيجية الثالثة فضال عن 

  ". ـ الهيئات المقررة واإلدارةيم التنظ"و" واإلدارة

  :مرفق
  إطار عمل االيكاو ـ

  ألمين العاماسلطة صدرت بموجب 
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 إستراتيجيات دعم التنفيذ

  .نظام نقل جوي عالمي يعمل باستمرار وبشكل موحد بأقصى درجة من الكفاءة ويضمن حدا أمثل من السالمة واألمن واالستدامة  :الرؤية
ان المدني الدولي، وتعد االجراءات والمواد اإلرشادية م للطيربوصفها المنتدى العالمي للتعاون بين دولها األعضاء مع مجتمع الطيران الدولي، تضع االيكاو القواعد والتوصيات من أجل تطوير آمن ومنظ  :المهمة

 .والصكوك القانونية لتسهيل ومواءمة تطبيقها في جميع أنحاء العالم وتدعم النمو اإلجمالي لنظام نقل جوي قوي ومستدام

  الهدف اإلستراتيجي
 حماية البيئة والتنمية المستدامة للنقل الجوي

  الهدف اإلستراتيجي
 األمن

  الهدف اإلستراتيجي
 السالمة

  إدارة الحركة الجوية ـ االستخدام األمثل للمجال الجوي -١
  المالحة القائمة على األداء -٢
  تطبيق إدارة السالمة -٣
  استمرار صالحية الطائرات للطيران -٤
  إدارة الحركة الجوية ـ االدارة العالمية -٥
  ويةاألنشطة االقليمية المتعلقة بالسالمة الج -٦
  )الممولة ذاتيا(السالمة ـ األنشطة المدرة للدخل  -٧
  التنسيق االقليمي لألنشطة المتعلقة بالسالمة -٨
  سالمة المطارات -٩

  التحقيق في الحوادث - ١٠
  تدقيق السالمة - ١١
  العسكري/التعاون المدني - ١٢
  قواعد وتوصيات ادارة الحركة الجوية - ١٣
  لمراقبة السالمة الجوية المنظمات االقليمية - ١٤
  تأهيل الفنيين في مجال الطيران - ١٥
  االستجابة لمخاطر السالمة الحرجة - ١٦
  برنامج التنفيذ الشامل القليم أفريقيا والمحيط الهندي - ١٧
  

  األمن - ١٨
  أنشطة التنسيق االقليمية المتعلقة باألمن - ١٩
  تدقيق األمن - ٢٠
  التسهيالت - ٢١
  والتنمية في مجال األمندعم التنفيذ  - ٢٢
  وثائق السفر المقروءة آليا وإدارة الهوية - ٢٣
  

  التوعية البيئية - ٢٤
  البيئة ـ نوعية الهواء المحلي - ٢٥
  البيئة ـ تغير المناخ - ٢٦
  البيئة ـ الضوضاء - ٢٧
  وصلة البيانات - ٢٨
  األرصاد الجوية - ٢٩
  طيف الترددات/االتصاالت والمالحة واالستطالع - ٣٠
  االتصاالت والمالحة واالستطالع الرقمية - ٣١
  )الممولة ذاتيا(االستدامة ـ األنشطة المدرة للدخل  - ٣٢
  تعزيز الشفافية في سياسات الطيران - ٣٣
  االحصاءات - ٣٤
  النقل الجوي المستدام - ٣٥
  فعالية تكاليف المطارات ـ خدمات المالحة الجوية - ٣٦
  علقة باالستدامةالتنسيق االقليمي لألنشطة المت - ٣٧
  

  التنظيم واالدارة
 خدمات المؤتمرات •
 التنسيق االقليمي واالتصاالت •
 الخدمات اإلدارية •
 التقييم والتدقيق الداخلي •
 الميزانية واإلدارة المالية •
 الموارد البشرية •
 تكنولوجيا المعلومات •
 خدمات األمن •
 إدارة السجالت •
 إدارة الشبكة والمكتبة •
  

  ـ الهيئات المقررة التنظيم واالدارة
 أمانة الجمعية العمومية والمجلس •
 الدعم اإلداري للجنة المالحة الجوية •
 خدمات المؤتمرات •
 تكنولوجيا المعلومات •
 خدمات اللغات •
 اإلدارة التنفيذية •
 إدارة السجالت •
  

  دعم البرامج
 خدمات المؤتمرات •
 تكنولوجيا المعلومات •
 الخدمات القانونية والعالقات الخارجية •
 خدمات اللغات •
 اإلدارة التنفيذية •
 الطباعة والتوزيع •
 إدارة السجالت •
  إدارة الشبكة والمكتبة •

  ١الملحق 
  طار عمل االيكاوإ
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