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  الدورة الثامنة والثالثون –الجمعیة العمومیة 
  اللجنة التنفیذیة

 
 تحسین كفاءة وفعالیة االیكاو  من جدول األعمال: ٢٤رقم البند 

  توفر وثائق االیكاو بلغات العمل الرسمیة بالمنظمة
 )للطیران المدنيأمریكا الالتینیة  عضو بلجنةدولة  )*(٢٢ من مقدمة ورقة( 

  التنفیذي موجزال
ما یتعلق بتوفر وثائق االیكاو الخاصة بالسالمة فیبرز ورقة العمل هذه الصعوبات المستمرة التي تتم مواجهتها تُ 

  .للمنظمة وغیرها من مجاالت العمل الهامة بالمنظمة بجمیع لغات العمل الرسمیة
،  وقد ٢٠١٠ة لعام المسألة إلى المؤتمر الرفیع المستوى بشأن السالمهذه ولقد قّدمت كوبا ورقة عمل بشأن 

حصلت على توافق اآلراء الالزم التخاذ إجراءات في هذا الشأن. ومنذ ذلك الحین، قّدمت كوبا ورقات عمل أخرى 
في اجتماعات إقلیمیة وعالمیة عدیدة للمطالبة باالهتمام بعدم تّوفر وثائق االیكاو بجمیع لغات العمل الرسمیة، مما 

 ونظرًا ألن هذه المشكلة لم ُتحل بشكلٍ  السیما بشأن المسائل المتّصلة بالسالمة. یؤثر تأثیرًا سلبیًا على العمل،
، فإن دولة كوبا ُتّصر على الحاجة إلى إیجاد حّل، وهي تطرح هذا الحّل على الدورة الثامنة والثالثین رضٍ مُ 

  للجمعیة العمومیة من أجل النظر فیه.
  ا یلي:القیام بم جمعیة العمومیةالیرجى من  :اإلجراء
 من ورقة العمل هذه؛ ٢االحاطة علمًا بالمعلومات الواردة بالجزء   )أ 
(ب) من هذه  المرفقحسب ما ورد في  ٢٥-٣٧و  ١٥-٣٧وتأیید التعدیل الُمقترح على القرارین   )ب 

 الورقة، وذلك ُبغیة زیادة تعمیم وثائق االیكاو بجمیع لغات العمل الرسمیة بالمنظمة؛
ر میزانیة المنظمة لفترة السنوات الثالث، بدعم تخصیص األموال الالزمة وأن تقوم عند مناقشة وٕاقرا  )ج 

بواسطة األمانة العامة للترجمة في الوقت المناسب للمواصفات الفنیة للقواعد والتوصیات الدولیة وقواعد 
 إجراءات خدمات المالحة الجویة التي وضعتها االیكاو؛

  واقتراح أي اجراءات أخرى ُتعتبر ضروریة.  )د 

هداف األ
  .بجمیع األهداف االستراتیجیة، سیما السالمةورقة العمل هذه  تتّصل  ستراتیجیة:اال

  .یتعّین على المنظمة الحصول على الموارد المالیة الالزمة في میزانیة البرنامج العادي  اآلثار المالیة:
  

  

، وٕاكــوادور، والســلفادور، وغواتیمــاال، ریكــا، وكوبــاوشــیلي، وكولومبیــا، وكوســتا ، والبرازیــل، متعــددة القومیــاتبولیفیــا  دولــةو األرجنتــین، وأروبــا، وبلیــز،  (*)
  البولیفاریة. فنزویال جمهوریةو  ،أوروغوايو  والجمهوریة الدومینیكیة، وهندوراس، وجامایكا، والمكسیك، ونیكاراغوا، وبنما، وباراغواي، وبیرو،
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 ;HLSC 2010-WP/49, 12/3/2010 •  المراجع:
• C/CAR/DCA/11 – NE/16, 09/7/2010; 
• A37-WP134, 23/9/2010; 
• C/CAR/DCA/12 – NE/22, 06/7/2012; 
• Document 9935, HLSC 2010; 
• Resolution A36-13 of the 36 th Assembly of ICAO; 
• Resolution A37-15 of the 37 th Assembly of ICAO; 
• Resolution A37-25 of the 37 th Assembly of ICAO; 
• Document 7300, Convention on International Civil Aviation ; 
• Document 7231, ICAO Publications Regulations ; 
• ICAO Portal, List of Documents. 
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 المقدمة -١
ة العمومیة التي من قرارات الجمعی اً من اتفاقیة شیكاغو وعدد ٥٤إن خدمات اللغات باالیكاو تحُكمها المادة  ١- ١

ر المناسب ألعمال المنظمة وهیئاتها یسیعلى الصعید العالمي، وللتالمناسبة لتوزیع وثائق االیكاو  اتخدمات اللغُتطالب بتوفیر 
یتها بجمیع لغات العمل، فضًال عن االمتثال لمبدأ التوزیع المتزامن بجمیع لغات العمل دائمة، ولحیادیة الخدمات ونوعال

باالیكاو. واالیكاو ملزمة بصیاغة واصدار المطبوعات (بما في ذلك المالحق) واألدلة والكتب الدوریة وغیرها من اإلرشادات في 
  ي المستدامة.مجاالت السالمة وأمن الطیران وحمایة البیئة وتنمیة النقل الجو 

 ، قّرر ما یلي:سیاسة االیكاو بشأن خدمات اللغات، ٢٥-٣٧قرار الجمعیة العمومیة  ٢- ١
 إن الجمعیة العمومیة :

ُتعید التأكید على أن تعّدد اللغات هو أحد المبادئ األساسیة لبلوغ أهداف االیكاو بصفتها وكالة متخصصة تابعة  )١(
 ؛ألمم المتحدةل

 ؛السابقة بشأن تعزیز لغات عمل المنظمةُتعید التأكید على قراراتها  )٢(
 ؛تُقّر بأن خدمات اللغات هي جزء ال یتجّزأ من أي برنامج من برامج االیكاو )٣(
أن المساواة بین جمیع لغات عمل المنظمة ونوعیة الخدمة التي ُتقدم بها هذه اللغات ُیشكالن الهدف  تُقرر )٤(

 المستمر للمنظمة.
لغة العربیة والصینیة واالسبانیة والفرنسیة واالنجلیزیة والروسیة، وفقًا لما هو لغات العمل الرسمیة باالیكاو هي ال ٣- ١

 معمول به في معظم هیئات منظومة األمم المتحدة.
، على أنه التنظیمیة لمطبوعات االیكاو القواعدوالمعنونة  ٧٢٣١من الوثیقة  اللغات -وتُنص المادة السابعة ٤- ١

العالمي مثل األدلة والكتب الدوریة  الطابع، فإن المطبوعات ذات وتوّفر الموارد لسقرارات أخرى یتخذها المج بشرط مراعاة
 ٢٥- ٣٧من منطوق القرار  ٤الطیران المدني الدولي ینبغي أن تصُدر بجمیع لغات العمل الرسمیة. ورغم أن الفقرة  ومعجم

بها هذه اللغات یشكالن الهدف المستمر  تنص على أن المساواة بین جمیع لغات عمل المنظمة ونوعیة الخدمة التي ُتقدم
للمنظمة، إال أن الواقع هو أمر مختلف. وبالفعل، فقد صدرت الكثیر من الوثائق في السنوات العدیدة الماضیة باللغة االنجلیزیة 

 فقط.
میة ویجب على البلدان التي ال ُتعد لغتها من لغات العمل الرسمیة بالمنظمة أن تختار إحدى لغات العمل الرس ٥- ١

 لالطالع على جمیع المعلومات المطبوعة واتخاذ المزید من الخطوات لضمان فهم الوثائق فهمًا صحیحًا.

 التغّیر -٢
ثمة حاجة ماسة إلى االتساق في إعداد المعاییر الوطنیة فیما یتعلق بالقواعد والتوصیات الدولیة الصادرة عن   ١- ٢

لى أحدث التكنولوجیات في إدراج المبادئ الرئیسیة للسماء الواحدة بصورة ُنُظم المالحة الجدیدة قائمة ع وُتساعداالیكاو. 
ل هذا الجهد بالنجاح، یلزم توفیر القواعد والتوصیات الدولیة بجمیع اللغات، باإلضافة إلى مجموعة كبیرة من كلّ تدریجیة. ولكي یُ 

تنفیذ بمختلف اللغات. ویرمي ذلك إلى منع التفسیرات الوثائق التي تتطرق إلى المفاهیم الجدیدة وتوفر إرشادات مناسبة بشأن ال
عد الخاطئة التي قد تؤثر على السالمة وانتظام وفعالیة العملیات الجویة. وثمة قسم كبیر من الوثائق التي تدُعم تنفیذ الدول للقوا

آنفًا. وُیقدم المرفق (أ)  ةمذكور ال جمیع لغات عمل االیكاو الرسمیة، مما قد ینجم عن العواقبوالتوصیات الدولیة غیر مترجم ب
  .بجمیع لغات عمل االیكاو الرسمیةالمتوفرة غیر  بهذه الورقة مثاًال مختصرًا للوثائق الهامة
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، النظر في ضرورة تعدیل ٩، یطلب المجلس، بالفقرة االیكاو بشأن خدمات اللغات ةسیاس، ٢٥- ٣٧وفي القرار   ٢- ٢
" إلتاحة نشر مطبوعات االیكاو بجمیع لغات عمل المنظمة، ائح مطبوعات االیكاولو بعنوان"  (Document 7231/11)الوثیقة 

غیر أن ذلك لم یحدث. وعلى النقیض من ذلك، فقد ناقش المجلس مناقشة جادة المقترحات الرامیة إلى التقلیل من قدرات 
، ١٩٨الخدمات. واعتمد المجلس، في جلسته الترجمة التحریریة ( والترجمة الفوریة) في الوقت الذي یتزاید فیه الطلب على تلك 

شرط التوزیع المتزامن لألدلة والكتب الدوریة بحیث یتم نشر  عنالتنازل "  على (ط)٤الذي تنص فقرته  C-DEC 198/7قراره 
المتزامن . وستتواصل عملیة النشر النسخة االنجلیزیة أوًال ثم اللغات األخرى الحقًا في غضون فترة الستین یوم عمل كحد أقصى

". ورغم أن هذا اإلجراء یبدو أجراًء عقالنیًا جمیع اللغات للمالحق وٕاجراءات خدمات المالحة الجویة والتعدیالت الُمدخلة علیهاب
التحریریة في إطار القیود المفروضة على المیزانیة، فإذا لم یتم االلتزام بمبدأ  من أجل االستخدام األمثل للموارد المتوفرة للترجمة

  التوزیع المتزامن، فكیف سیتسّنى كفالة االمتثال لفترة الستین یومًا التي أقّرها المجلس؟
یـال في عام ولقد شّددت كوبا على هذه المسألة منذ المؤتمر الرفیع المستوى بشأن السالمة الذي ُعقد في مونتر   ٣- ٢

في اجتماعات إقلیمیة مثل و . ولقد أثرنا هذه المسألة أیضًا في ورقات عمل ُقدمت في الدورة السابعة والثالثین لالیكاو ٢٠١٠
االجتماع الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمدیري الطیران المدني ببلدان منطقة الكاریبي الوسطى، وهو األمر الذي 

، والتي ُتشیر فیها الفقرة ٣/٣التوصیة  ٢٠١٠لقد اعتمد المؤتمر الرفیع المستوى بشأن السالمة لعام حظى بترحیب كبیر. و 
لم یتم حتى اآلن الُمعتمدة،  ٤٧بین التوصیات الـ (ه) إلى توفیر إرشادات االیكاو بجمیع لغات العمل الرسمیة باالیكاو. ومن١

 المذكورة، غیر أن قائمة الوثائق الجدیدة الموضوعة حالیًا على الموقع  . ورغم ترجمة الكثیر من الوثائق٣/٣تناول التوصیة 
ICAO NET .تضم عددًا كبیرًا من الوثائق غیر المترجمة  

ونظرًا لما حدث في فترة السنوات الثالث األخیرة، فمن المهم المضي في زیادة عدد وثائق االیكاو المتوفرة    ٤- ٢
. وتقترح كوبا تعدیالت في هذا الشأن، ٢٥- ٣٧والقرار  ١٥-٣٧عدیل قرارات مثل القرار بجمیع لغات العمل الرسمیة بواسطة ت

  ولیة في المرفق (ب) من ورقة العمل هذه.األمسودة الوترد 
 االستنتاجات -٣
قد یؤدي االفتقار إلى وثائق داعمة للقواعد والتوصیات الدولیة بجمیع لغات العمل الرسمیة باالیكاو إلى إساءة   ١- ٣

یر من جانب الدول التي ال ُتعد لغتها األصلیة من لغات النشر (وهي في الغالب منشورة باللغة االنجلیزیة). ومن ثم، فقد التفس
  تنفیذ.ال خلل في تضم اللوائح الوطنیة وغیرها من النصوص التي ُتعدها تلك الدول أخطاًء قد تؤدي إلى

عددًا من الوثائق الهامة  ثمةوأحكام معاییر االیكاو، إال أن ورغم القرارات التي اعتمدتها الجمعیة العمومیة    ٢- ٣
  فقط. بلغة واحدة المتصلة بالسالمة منشورة

وُبغیة االلتزام بمبدأ تعدد اللغات كإحدى الشروط األساسیة لالیكاو لتحقیق أهدافها، فنحن نكرر الرأي القائل   ٣- ٣
ذات الصلة والتزاماتها إزاء الدول، وذلك اًال لقرارات الجمعیة العمومیة بوجوب تغطیة میزانیة االیكاو الحتیاجات الترجمة، امتث

  من أجل صالح سالمة الطیران.
 -----------------  
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   (أ) المرفق

  بلغات عمل االیكاو الرسمیةالمتوفرة  غیر قائمة بوثائق االیكاو الخاصة باإلرشادات واإلجراءات

Doc. 7192 Training Manual 

Doc. 8984 Manual of Civil Aviation Medicine 

Doc. 9375 Dangerous Goods Training Manual 

Doc. 9376 Preparation of an Operational Manual 

Doc. 9379 Manual of Procedures for Establishment and Management of a State`s Personnel Licensing 
System 

Doc. 9426 Air Traffic Service Manual (En/Fr) 

Doc. 9654 Manual on Prevention of Problematic Use of Substances in the Aviation Workplace 

Doc. 9766 Handbook on the International Airways Volcano Watch (IAVW) - Operational Procedures 

Doc. 9849 Global Navigation Satellite System (GNSS) Manual, Second edition 

Doc. 9880 Manual on Detailed Technical Specifications for the Aeronautical Telecommunication 
Network (ATN) using ISO/OSI Standards and Protocols 

Doc. 9694 Manual of Air Traffic Services Data Link Applications 

Doc. 9776 Manual on VHF Digital Link (VDL) Mode 2 
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Doc. 9887 Report of the Independent Experts on the LTTG NOx Review and Medium and Long Term 
Technology Goals for NOx 

Doc. 9888 Noise Abatement Procedures: Review of Research, Development and Implementation 
Projects – Discussion of Survey Results 

Doc. 9896 Manual on the Aeronautical Telecommunication Network (ATN) Using Internet Protocol 
Suite (IPS) Standards and Protocols 

Doc. 9943 Report to CAEP by the CAEP Noise Technology Independent Expert Panel. Aircraft Noise 
Technology Review and Medium and Long Term Noise Reduction Goals. Report 

Doc. 9953 Report of the Independent Experts to CAEP/8 on the Second NOx Review and the 
Establishment of Medium and Long Term Technology Goals for NOx 

Doc. 9992 Manual on the Use of Performance-Based Navigation (PBN) in Airspace Design 

Doc. 9993 Continuous Climb Operations (CCO) Manual 

Doc. 9995 Manual of Evidence-Based Training 

Doc. 9997 Performance-Based Navigation (PBN) Operational Approval Manual 
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  المرفق (ب)

  ٢٥-٣٧و  ١٥-٣٧دیل قراري الجمعیة العمومیة االقتراح األولي لتع

  وحد بسیاسات االیكاو الُمستمرة وممارساتها التي تخص المالحة الجویةمالبیان ال، ١٥-٣٧القرار 
******  

  المرفق (أ)، صیاغة القواعد القیاسیة والتوصیات الدولیة وٕاجراءات خدمات المالحة الجویة
******  

سالیب العمل الموصى بها وٕاجراءات خدمات المالحة الجویة بعبارات واضحة القواعد القیاسیة وأ ُتصاغ   - ٣
على أحكام عامة وصلت إلى مرحلة الُنضج واالستقرار...  وبسیطة ووجیزة. ویجب أن تشتمل القواعد والتوصیات

ة بطریقة یجب ترجمتها إلى جمیع لغات العمل الرسمیوالمواصفات الفنیة الداعمة، عند وضعها من قبل االیكاو، 
  ویجب بالقدر الممكن أن توضع في وثائق منفصلة.مناسبة زمنیًا، 

******  

  المرفق (ه)، األدلة الفنیة والكتب الدوریة الصادرة عن المنظمة
******  

لویة الستمرار تحدیث محتویات األدلة الفنیة الصادرة عن االیكاو، ووضع و فإن الجمعیة العمومیة تُقرر إعطاء األ
في و  لوثائق ذات الصلة بالسالمةة اإلى جانب ترجمرشادیة اإلضافیة التي یقتضیها التقدم التكنولوجي، المواد اإل

، لكي تتبعها الدول المتعاقدة في تنفیذها للقواعد والتوصیات الدولیة الوقت المناسب إلى جمیع لغات عمل االیكاو
  وٕاجراءات خدمات المالحة الجویة...

  كاو بشأن خدمات اللغاتسیاسة االی، ٢٥-٣٧القرار 
******  

یطلب من األمین العام االلتزام بأفضل الممارسات المتبعة في األمم المتحدة بشأن خدمات اللغات، بما في   - ٨
ذلك تعیین موظفین مؤقتین في أوقات الذروة وتحدید مستوى االستعانة بالمصادر الخارجیة في مجالي الترجمة 

  .لویة على الوثائق المتصلة بالسالمةو األ مع إضفاء التحریریة والشفویة، 
بعنوان " لوائح مطبوعات االیكاو" إلتاحة  Doc 7231/11یطلب من المجلس النظر في ضرورة تعدیل الوثیقة   - ٩

لویة على المواصفات الفنیة و مع إضفاء األ ، في الوقت المناسب عمل المنظمةات االیكاو بجمیع لغات نشر مطبوع
  .دها االیكاوعُ ات خدمات المالحة الجویة عندما تلدولیة وٕاجراءللقواعد والتوصیات ا

******  

  -انتهى  -


