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  الدورة الثامنة والثالثون –الجمعیة العمومیة 
  اللجنة التنفیذیة

 
 تحسین كفاءة وفعالیة االیكاو  من جدول األعمال: ٢٤رقم البند 

  للجمعیة العمومیةمن النظام الداخلي الدائم  ٦٣تعدیل المادة 
  بحیث تشملالطیران المدني الدولي  ةلمنظم

  استخدام اللغة الصینیة
 )مجلس االیكاو منمقدمة  ورقة(

  التنفیذي موجزال
الطیران  لمنظمةالنظام الداخلي الدائم للجمعیة العمومیة من  ٦٣یقترح المجلس في هذه الورقة تعدیل المادة 

من أجل إدراج الصادرین عن الجمعیة العمومیة  ١٦- ٣١والقرار  ٢٢ مقرر، عمال بال(Doc 7600) المدني الدولي
.  وكانت الجمعیة العمومیة قد وافقت في دورتها الثانیة اللغة الصینیة ضمن اللغات التي تصدر بها الوثائق

غة أ) أن تعتمد الجمعیة العمومیة اللغة الصینیة كل() على توصیة المجلس بالقیام بما یلي: "١٩٧٧والعشرین (
 اتخاذ الترتیبات على أن تكون أول خطوةاللغة الصینیة على خطوات، أن یتم إدخال ب) (عمل في االیكاو، و

فذ هذا القرار على النحو الواجب وبدأ وقد نُ   الالزمة الستخدام اللغة الصینیة شفویا في دورات الجمعیة العمومیة."
دورات الجمعیة العمومیة.  وباإلضافة إلى ذلك، وبعد اعتماد  توفیر خدمات الترجمة الفوریة باللغة الصینیة في 

ر الوثائق باللغة الصینیة منذ الدورة الرابعة : بعنوان تعزیز استخدام اللغة الصینیة في االیكاو، توفَ ١٦-٣١القرار 
  والثالثین االستثنائیة للجمعیة العمومیة.

النظام الداخلي الدائم للجمعیة من  ٦٦وفقا للمادة  ٦٣أن توافق على تعدیل المادة  جمعیة العمومیةالیرجى من  :اإلجراء
 من أجل إدراجورقة العمل هذه، بمرفق العلى النحو الوارد في  (Doc 7600) العمومیة لمنظمة الطیران المدني الدولي

   د بها الوثائق.عّ اللغات التي تُ ضمن اللغة الصینیة 
األهداف 

  ستراتیجیة:اال
خـدمات اللغـات،  —بـدعم البرنـامج باستراتیجیة دعم التنفیذ الخاصـة ورقة العمل هذه  تتعلق

  .خدمات اللغات —الهیئات الرئاسیة  —الخاصة بالتنظیم واإلدارة استراتیجیة دعم التنفیذ و 
  ال توجد آثار مالیة.  اآلثار المالیة:

  العمومیة لمنظمة الطیران المدني الدوليالنظام الداخلي الدائم للجمعیة  -  Doc 7600  المراجع:
Doc 9958  - ٨/١٠/٢٠١٠رارات الساریة المفعول الصادرة عن الجمعیة العمومیة (في الق(  

Doc 9210,A22  -  تقریر اللجنة التنفیذیة  
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  المرفق 

   ٦٣التعدیل المقترح على المادة 
  للجمعیة العمومیةمن النظام الداخلي الدائم 

  لمنظمة الطیران المدني الدولي

 . . .  

  اللغات —الباب العاشر 

  ٦٣المادة   

للجمعیة العمومیة، سواء قبل أو أثناء انعقادها، وكذلك التوصیات  یةلتحضیر ایجري إعداد وتوزیع جمیع الوثائق 
  .واإلسبانیةوالفرنسیة والروسیة  والصینیةوالقرارات والمقررات باللغات اإلنجلیزیة والعربیة 

  

  -انتهى  -

 لغات الوثائق


