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 النقاش -2
، الذي شدد على ضرورة A/RES/61/266م قرارها رقم 2007يونيو  8أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة في  1- 2

األهمية  مراعاة القرارات والقواعد المؤسسة لترتيبات استخدام اللغات في الهيئات والمنظمات التابعة لألمم المتحدة، وشدد على
م، 2010) للجمعية العمومية للمنظمة في سنة 37ت المعتمدة. وفي الدورة رقم (القصوى للمساواة بين لغات األمم المتحدة الس

الذي نص على أنه "ولما كان من الضروري الحفاظ على المساواة بين جميع لغات عمل   A 37-25أصدرت الجمعية القرار رقم 
  المنظمة وعلى نوعية الخدمة التي تقدم بهذه اللغات.... فإن الجمعية العمومية :

تعيد التأكيد على أن تعدد اللغات هو أحد المبادئ األساسية لبلوغ أهداف اإليكاو بصفتها وكالة متخصصة تابعة لألمم  - 1
  المتحدة.

.......  

  تقرر أن المساواة بين جميع لغات عمل المنظمة ونوعية الخدمة التي تقدم بهذه اللغات يشكالن الهدف المستمر للمنظمة. - 4

.......  

الدول األعضاء التي تمثل لغات عمل اإليكاو، إذا ما رغبت في ذلك، إلى دعم المنظمة من خالل إقامة مراكز تدعو  - 10
معترف بها رسمية لترجمة مطبوعات اإليكاو، من خالل إعارة الموظفين الكفوئين إلى أمانة اإليكاو، بما في ذلك المكاتب 

  رجمة والدعم في المناسبات الخاصة."اإلقليمية، وذلك بهدف خفض األعمال المتأخرة في الت

ومن هذا المنطلق، أصدر االجتماع األول لمدراء الطيران المدني في إقليم الشرق األوسط االستنتاج الوارد في  2- 2
يدعو فيه الدول إلى الشروع في تنفيذ  ME 3/72– 11/099المقدمة أعاله. كما أصدر مكتب اإليكاو اإلقليمي الخطاب رقم 

ادر عن االجتماع األول. ومما يلفت النظر عدم بلورة االستنتاج على أرض الواقع، على الرغم من الرغبة الجادة االستنتاج الص
لدى دول اإلقليم في اتخاذ إجراءات من التنفيذ، لما لهذا األمر من أهمية وانعكاسات اإليجابية على تيسير العمل في المكتب 

على النحو الصحيح. وفي هذا السياق تقدم األمانة العامة لالجتماع المتمثلة في مكتب اإلقليمي بما يمكنه من خدمة دول اإلقليم 
) لهذا االجتماع للموافقة على اإلجراءات المطلوبة فيهما في هذا 31) ورقم (5اإليكاو اإلقليمي للشرق األوسط ورقتي العمل رقم (

  الشأن

 المطلوب من االجتماعاإلجراء  -3
 االجتماع مدعو إلى: 1- 3

التأكيد من جديد على االستنتاج الصادر في االجتماع السابق بشأن تعزيز استخدام اللغة العربية في   أ)
  المكتب اإلقليمي لإليكاو في الشرق األوسط.

من الفقرة الفرعية (ب)  (i)واإلجراء الوارد في الفقرة الفرعية  31تأييد اإلجراء المطلوب في ورقة العمل رقم    ب)
  ) المقدمة من أمانة االجتماع.5ورقة العمل رقم ( في 1- 3من الفقرة 

لموافقة على إنشاء صندوق مالي لدعم استخدام اللغة العربية في مكتب اإليكاو اإلقليمي في الشرق ا  ج)
  األوسط يمول من تبرعات الدول.

  قليمي.حث الدول المعتمدة فيها مكتب اإليكاو على إعارة الخبراء اللغويين إلى مكتب اإليكاو اإل   د)
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