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كأحد التدابير الرامية لتعزيز استخدام اللغة العربية في االيكاو، تمت على نحو مطرد ترجمة  :مطبوعات االيكاو 3- 1

ي إقليم المطبوعات على مراحل، وذلك عند توافر الموارد ومتى توافرت. وفي االجتماع األول لمؤتمر رؤساء الطيران المدني ف
، قدمت األمانة العامة ورقة عمل تفيد األعضاء بأن تكاليف 2011الشرق األوسط المنعقد في اإلمارات العربية المتحدة في مارس 

تقريبًا. وأحاطت األمانة العامة  ألف دوالر أمريكي 395 ترجمة قائمة المطبوعات التي تتطلب ترجمة إلى اللغة العربية تبلغ
من المملكة العربية السعودية. وقد ُأكملت ترجمة المجلدين  ألف دوالر أمريكي 47األعضاء علمًا أيضًا بأنه تم تلقي مساهمة بمبلغ 

مساهمات  وجاري السعي في ذلك الوقع للحصول علىوالمجلد الثاني من الملحق العاشر.  عشراألول والثاني من الملحق السادس 
مطلوبًا إلكمال ترجمة  ألف دوالر أمريكي 360طوعية إضافية و/أو دعم. ولم يتم تلقي مساهمات حتى تاريخه ولكن ال يزال مبلغ 

 الوثائق المتبقية.

وبدًال عن ذلك، سترجب االيكاو أيضًا بالدعم غير المالي في شكل القدرة داخل البالد على ترجمة المطبوعات  4- 1
  ة للجمهور على اإلنترنت باللغة العربية.والمواقع المتاح

 اإلجراء الذي اتخذه االجتماع - 2

دعم من أجل ترجمة مطبوعات االيكاو تم مرة أخرى تشجيع الدول األعضاء على تقديم مساهمات طوعية و/أو  1- 2
  ز إمكان الحصول عليها.ومواقعها على اإلنترنت إلى اللغة العربية إلعادة تأكيد نوعية الخدمة بجميع لغات عمل المنظمة ولتعزي

  —انتهى —
 

 


