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جدول  غير المتوفرة باللغة العربية وترجمة المواقع العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي. وفي بند
في تقرير االجتماع األول، شجع االجتماع دول منطقة الشرق األوسط على توفير  ١١األعمال رقم 

مساھمات تطوعية لدعم إصدار منشورات المنظمة باللغة العربية والتعجيل بذلك. وفي بند جدول األعمال 
ى تقديم مساھمات في تقرير االجتماع الثاني، شجع االجتماع دول منطقة الشرق األوسط عل ١٢رقم 

  تطوعية إضافية و/أو دعًما لترجمة منشورات المنظمة ومواقعھا إلى اللغة العربية. 
  
 قرار الجلسة الثامنة والثالثين للجمعية .٢

  
لقد عرفت الجلسة الثامنة والثالثين للجمعية التعددية اللغوية باعتبارھا مبدأ أساسي  ٢٫١

لتحقيق أھداف منظمة الطيران المدني الدولي، وطالبت المجلس بمراقبة تنفيذ السياسات والقرارات التي 
العام ھذا المبدأ كليًا تبناھا عن كثب لتعزيز الفعالية والكفاءة من ناحية الخدمات اللغوية. وقد اعتنق األمين 

، بينما أعرب عن قلقه من ناحية الميزانية. ولم تتمكن المنظمة من تخصيص المزيد من الموارد المالية 
للخدمات اللغوية بسبب القيود المفروضة على الميزانية، بينما تم تشجيع الدول األعضاء على دعم ھذه 

  لتطوعية. األنشطة من خالل المساھمات المالية أو العينية ا
  
  المساعدة الالزمة في مجال الترجمة .٣

   
الدعم  – ١١/٣٢-٤/٣٢المواقع العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي: في خطابه أ ٣٫١

التطوعي لترجمة اللغة وخدمات االستضافة لمواقع منظمة الطيران المدني الدولي العامة إلى لغات غير 
تطوعي من ذكر األمين العام أنه، بسبب القيود المفروضة على الموازنة، فإن الدعم المالي ال –اإلنجليزية 

الدول األعضاء سوف يكن ضروريًا من أجل تنفيذ ھذا المشروع. ويقدر عمل الترجمة المبدئي بمبلغ 
دوالر أمريكي لكى يستمر الحفاظ على  ٦٦٫٠٠٠دوالر أمريكي، بتكلفة دعم سنوية تبلغ  ٢٦٤٫٠٠٠

  ية. اتساق النصوص المترجمة مع ما قد يطرأ من تغييرات على النصوص اإلنجليزية األصل
  

منشورات منظمة الطيران المدني الدولي: لقد تحقق التكافؤ بين اللغات الستة العاملة             ٣٫٢
، وتمت ترجمة كل اإلصدارات الجديد إلى اللغة العربية. عالوة على ذلك، فقد تم ٢٠١١بالمنظمة في عام 

رد الالزمة تقسيم المنشورات غير المتاحة بعد باللغة العربية إلى مراحل تدريجية، حينما تتوفر الموا
لذلك. ومع ذلك، فبعض المنشورات المحددة غير متاحة بعد باللغة العربية حيث لم تتوفر موارد إضافية 
لترجمتھا. ومنذ التقرير األخير لمدراء الطيران المدني العامين خالل اجتماعھم الثاني، لم تُقدم مساھمات 

  ريكي إلتمام ترجمة المستندات الباقية. دوالر أم ٣٦٠٫٠٠٠أخرى، والبد من توفر مبلغ إضافي بقيمة 
  

كما يمكن للدول األعضاء المساعدة أيًضا عن طريق تقديم دعم غير مالي في مجال             ٣٫٣
الترجمة بالنسبة للمواقع العامة والمنشورات. ومن الممكن تقديم ھذا الدعم من خالل انتداب مترجمين 

  للمنظمة، أو عبر خدمات الترجمة المحلية. 
  
  المطلوب من االجتماع اإلجراء .٤

  
االجتماع مدعو لتشجيع الدول األعضاء بشدة على تقديم مساھمات تطوعية، وانتداب             ٤٫١

مترجمين للمنظمة أو تقديم خدمات ترجمة محلية لترجمة منشورات ومواقع المنظمة إلى اللغة العربية 
 لتسھيل توزيع المعلومات من أجل دعم أمن وسالمة الطيران المدني. 
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