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  االجتماع األول لمدراء الطيران المدني في منطقة الشرق األوسط

  دولة اإلمارات العربية المتحدة
  )2011مارس  24- 22أبوظبي (

 

  أي مسائل أخرى  :11الموضوع رقم 

 في الوثائق العربية االشتراآات الطوعية لتحقيق التكافؤ
  

 )سكرتاريةالمقدمة من (

  
  الموجز

، سياسات اإليكاو بشأن خدمات اللغات، 25-37أعاد قرار الجمعية العمومية 
التأآيد على أن تكافؤ ونوعية الخدمة في جميع لغات العمل في اإليكاو تمثل 

اللغات ونتيجة إلعادة هيكلة فرع . األهداف التي تصبو إليها اإليكاو باستمرار
والنشر وترشيده، تستطيع اإليكاو تقديم خدمات الترجمة الفورية والترجمة 
التحريرية باللغة العربية إلى االجتماعات التي تحظى بالفعل بخدمات باللغات 
الرسمية األخرى لإليكاو، بما في ذلك في لجنة المالحة الجوية، وذلك اعتبارا 

  .2011من عام 

  المقدمة  -1
ة التحري  21-29الجمعية العمومية  ينص قرار  1-1 ة بشكل  ري على استخدام الترجمة الفورية والترجم

ر      . تدريجي ة، غي ة بالسالمة، واألمن والبيئ وال تزال إلى يومنا هذا العديد من المنشورات، ال سيما تلك المتعلق
ة   25-37وفي ضوء القرار الجديد  . متاحة باللغة العربية ة العمومي ذه    ستجري ، الصادر عن الجمعي ة ه ترجم

ات     . على مراحل الوثائق ة ذات أولوي د ُأعدت قائم ذا الصدد    وق ذه       في ه م المنشورات في المرفق به رد أه وت
  .المرحلة األولى لهذا المشروع هالوثيقة بوصف

  

ن        1-2 ة م ة آلغ ة العربي اد اللغ ل اعتم ات الوبفض دة      لغ ة عدي دمت دول عربي او، ق ي اإليك ل ف عم
غ   . لترجمة المنشوراتاشتراآات طوعية  رة مبل  47,000وتجدر اإلشارة إلى أن اإليكاو تلقت في اآلونة األخي

ة   أدوالر  دول العربي ل          . مريكي من إحدى ال ة، سيجري التعجي د من االشتراآات الطوعي ة تلقي مزي وفي حال
  .ر بتوزيع هذه المنشورات على الدولبوتيرة عملية الترجمة، األمر الذي سيبّك

  اجاالستنت  -2
دعم إصدار   2-1 ة ل تراآات الطوعي ديم االش ى تق دول األعضاء عل ذه وُتشجع ال ة ه المنشورات باللغ

  .العربية تعزيزا للسالمة، واألمن والبيئة في مجال الطيران المدني الدولي

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  المرفق

  )المرحلة األولى(التي تتطلب ترجمة باللغة العربية قائمة المنشورات 

  العنوان  الوثيقةرقم 

Annex 10, Vol. 1 Aeronautical Telecommunications - Radio Navigation 
Aids 

Annex 10, Vol. 2 Aeronautical Telecommunications - 
Communication Procedures including those 
with PANS status 

Annex 10, Vol. 3 Aeronautical Telecommunications - Communication 
Systems 

Annex 10, Vol. 4 Aeronautical Telecommunications - Surveillance and 
Collision Avoidance 
Systems 

Annex 10, Vol. 5 Aeronautical Telecommunications - Aeronautical 
Radio Frequency Spectrum Utilization 

Annex 16, Vol. 1 Environmental Protection - Aircraft Noise 

Annex 16, Vol. 2 Environmental Protection - Aircraft Engine Emissions 

Doc 8400 PANS-ABC — ICAO Abbreviations and Codes 

Doc 9284 Technical Instructions for the Safe Transport of 
Dangerous Goods by Air 

Doc 9284, SUPP Supplement to the Technical Instructions for the Safe 
Transport of Dangerous Goods by Air 

Doc 8168, Vol. 1 PANS-OPS — Aircraft Operations, Volume I — 
Flight Procedures. 

Doc 8168, Vol. 2 PANS-OPS — Aircraft Operations, Volume II — 
Construction of Visual and Instrument Flight 
Procedures. 

  
ا أعاله نحو     اتتبلغ تكاليف الترجمة والتحرير الخاصة بالمنشور وارد ذآره ا  ( دوالر أمريكي  395 000 ال م

  ).مليون آلمة 1,2يقارب 

 ـى ـانتهـ 


