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 .النسخ العربیة، والصینیة، واالنجلیزیة، والفرنسیة، والروسیة واالسبانیة مقدمة من فرنسا  ١

  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  التنفیذیةاللجنة 

  زیادة كفاءة االیكاو وفعالیتها  :٢٤البند 
   صون التعدد اللغوي في االیكاو

وبوركینا فاسو، والكامیرون، وكندا، ومصر، ولیبیا، والمغرب، والمملكة  فرنسا من مقدمة ورقة(
  )العربیة المتحدة اإلماراتو العربیة السعودیة، وأوكرانیا، 

  التنفیذي الموجز
یمثل استعمال عدة لغات على قدم المساواة، ومن ثم احترام التعدد اللغوي، شرطا من شروط حسن سیر العمل المتعدد 

غ وعادة ما تستخدم القیود المتنوعة الطابع (القیود المرتبطة بالمیزانیة والوقت وغیرها) بوصفها ذریعة لتسوی األطراف الفّعال.
 فرض استعمال لغة واحدة في أداء عمل المنظمة، على حساب الفعالیة والمبادئ الشاملة للمنظمة.

، واتخذ ٢٠١٦- ٢٠١٤عمل مجلس منظمة الطیران المدني الدولي على هذا الموضوع في إطار التحضیر للفترة الثالثیة 
وال بد لهذه  حیث الجودة واإلنتاجیة على حد سواء.تدابیر ترمي إلى االرتقاء بعمل خدمات اللغات إلى المستوى األمثل من 

التدابیر أن تؤدي إلى تحسین كفاءة التعدد اللغوي في االیكاو، بید أنه ال یمكنها أن تمثل رد المنظمة الوحید على هذا 
 الرهان المهم.

المجلس، وال سیما من قبل تشّدد ورقة العمل هذه على ضرورة الحرص على وضع كل واحد من التدابیر التي قّررها  ،من ثم
  األمین العام، فضال عن تنفیذ المجموعة الكاملة للممارسات الضروریة من أجل صون التعدد اللغوي.

  : الجمعیة العمومیة مدعوة إلى:اإلجراء
 تأكید الحاجة إلى صون التعدد اللغوي في أعمال االیكاو؛إعادة   )أ 
فاءة وضبط المصروفات، ومن ضمنه في األنشطة اللغویة دعم المجلس في نهجه العام الساعي إلى تحقیق الكو   )ب 

 للمنظمة؛
 بجودة عمل ٕاقرار التدابیر التي قّررها المجلس إّبان دورته الثامنة والتسعین بعد المائة، الرامیة إلى االرتقاءو   )ج 

 األمثل؛ المستوى إلى اللغات وٕانتاجیتها خدمات
، فـي أداء ٣ة العامـة الممارسـات التكمیلیـة المبینـة فـي القسـم توجیه التعلیمات للمجلس بأن ینفذ من خالل األمانو   )د 

عمــــل المنظمــــة الیــــومي، وال ســــیما الممارســــات الــــواردة تحــــت العنــــوانین "السیاســــة الخاصــــة بــــالموارد البشــــریة" و 
  "الممارسات الخاصة باالتصاالت واإلعالم الخارجي".

األهداف 
  :االستراتیجیة

  اإلستراتیجیة.  هدافاأل بجمیع مرتبطة هذه العمل ورقة

اآلثار 
  المالیة:

  *ال تقتضي هذه التدابیر تخصیص أي مورد إضافي.

   المراجع:
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 المقدمة - ١

 المتعدد إن استعمال عدة لغات على قدم المساواة، ومن ثم احترام التعددیة اللغویة، هو شرط لتحقیق العمل ١- ١

 سیره. األطراف الفّعال وحسن

وغیرها) من أجل إعفاء الذات من  والوقت بالمیزانیة المرتبطة (القیود الطابع متنوعةال یتم التذرع بالقیود ما وعادة ٢- ١
عمل مجلس منظمة الطیران المدني الدولي على هذا الموضوع وقد  .للمنظمة الشاملة والمبادئ الفعالیة حساب على هذا الواجب،

االرتقاء بعمل خدمات اللغات إلى المستوى األمثل  تدابیر ترمي إلى قّرر، و ٢٠١٦- ٢٠١٤في إطار التحضیر للفترة الثالثیة 
بید أنه ال یمكن لهذه التدابیر أن تحقق المكاسب المنشودة إال إذا اضطلع األمین  من حیث النوعیة واإلنتاجیة على حد سواء.

یر رد المنظمة الوحید من جهة أخرى، ال یجوز أن تمثل هذه التدابو العام بتنفیذها من خالل إجراء إصالحات إداریة وتنظیمیة. 
 على هذا الرهان المهم، بل یجب تقییمها باعتبارها المرحلة األولى من مراحل سیاسة ترویج التعدد اللغوي وتطبیقه في االیكاو.

وفیما یخص المنافع التي سیجنیها حسن سیر عمل المنظمة وكفاءة العمل المتعدد األطراف من التعدد اللغوي  ٣- ١
 قبل من سیما وال المجلس، قّررها التي التدابیر من واحد كل وضع على الحرص ضرورة على هذه العمل ورقة )، تشّدد٢(انظر القسم 

 اللغوي. التعدد وتنتهز الفرصة من أجل التذكیر بمجموعة الممارسات المفیدة لصون العام. األمین

 منافع التعدد اللغوي - ٢

یتیح التعدد اللغوي ترویج التنوع اللغوي وتیسیر الحوار بین  ثمة عدد من المزایا للتعدد اللغوي، ففي المقام األول، ١- ٢
وهكذا یصبح من الممكن نشر المعارف والمهارات على نطاق واسع جدا  الشركاء وتمكینهم من تبادل خبراتهم وٕابراز قیمتها.

 مما یساهم مساهمة ال یستهان بها في كفاءة العمل المتعدد األطراف. یتجاوز الحدود الوطنیة،

تمثل المساهمة الخاصة التي یوفرها التعدد اللغوي للعمل المتعدد األطراف في زیادة فهم المساهمین لألعمال وت ٢- ٢
كما أن تعدد اللغات مفید في إدراج هذه النتائج  المتعددة األطراف واحتماالت اعتماد نتائجها من طرف الهیئات المالئمة.

وعلى هذا األساس فالتعدد  قانونیة من الدرجة العلیا أم أنظمة أم قواعد. وتطبیقها على الصعید الوطني، سواء أكانت صكوكا
 اللغوي یسهم في تحقیق المبادئ التي تسعى المنظمات الدولیة من أجلها، ومنها مبدأ االتساق على سبیل المثال.

معلومات ویزودهم االنتفاع بال عامة للمواطنینللعاملین المهنیین في مجال النقل الجوي و یضمن التعدد اللغوي  ٣- ٢
، هاولغات عملللمنظمة بالوسائل التي تمكنهم من قبول أنشطة المنظمة قبوال حقیقیا. ومن شأن استعمال جمیع اللغات الرسمیة 

التواصل مع الجمهور وضمان الشفافیة والمساءلة التي یحق للمواطنین مطالبة  حسین جودةوفقا لمهمة المنظمات الدولیة، ت
 بها. المنظمات الدولیة

 تفاقم ومن ثم ال بد من صون التعدد اللغوي في المنظمات الدولیة، وبخاصة في ضوء الحقائق التي تشیر إلى  ٤- ٢
للغة معینة في جمیع المنظمات الدولیة، مما یمثل خرقا لألنظمة األساسیة لهذه المنظمات التي المتنامیة الوتیرة الممارسة 

 عدة لغات رسمیة ولغات عمل. تنص، في جمیع المنظمات تقریبا، على وجود

ترمي ورقة العمل  ومع مراعاة القیود المرتبطة بمیزانیة المنظمة، وتماشیا مع روح التدابیر التي قّررها المجلس، ٥- ٢
، بغیة صون ٣هذه إلى دعوة الجمعیة العمومیة ومجلس االیكاو إلى الحرص على تطبیق بعض الممارسات المبینة في القسم 

التعدد اللغوي، حرصا على كفاءة وفعالیة المنظمة وجمیع األطراف (األمانة العامة والهیئات الرئاسیة) التي تضطلع بتنفیذ 
 برنامج العمل.
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 رسات الخاصة بصون التعدد اللغويالمما - ٣

یجدر بادئ ذي بدء التذكیر بأن التعدد اللغوي هو وسیلة للمنظمات الدولیة لبلوغ أهدافها، وهو ما ینطبق على  ١- ٣
وال یجوز تمییز  ویجب على النشاط اللغوي أن یندرج ضمن النهج العام الساعي إلى الكفاءة في العمل وضبط اإلنفاق. االیكاو.
غوي، إذ إن تحسین استغالل الوسائل المتاحة إلى أبعد حد وتحدید المكاسب اإلنتاجیة ال یتنافیان مع صون التعدد التعدد الل
 وتقع على عاتق االیكاو مسؤولیة إیجاد الحلول التي ال تولد تكالیف إضافیة. اللغوي.

 لعناوین التالیة: أما فیما یخص الممارسات التي یجب تطبیقها، فقد تم تصنیفها في مجموعات بحسب ا ٢- ٣

 طریقة العمل؛  )أ 

 ؛البشریة بالموارد الخاصة السیاسة  )ب 

 .الخارجي واإلعالم باالتصاالت الممارسات الخاصة  )ج 

التشدید في هذا الصدد على أنه ال یجب النظر إلى الممارسات المحددة أدناه باعتبارها قائمة مطالب أو  البد من ٣- ٣
 هو التذكیر بأنه یجدر القیام بما یلي:بل على العكس من ذلك، فالقصد  مبادرات محددة،

 الحرص على إدراج كل ممارسة من هذه الممارسات في جمیع القواعد واإلجراءات التي تحكم عمل االیكاو؛  )أ 

  العمل على مستوى النظام الداخلي وقواعد التوظیف وبرامج التدریب وٕانتاج الوثائق وغیرها.  )ب 
 طریقة العمل  -

 إّبان التي اتخذها قرارات المجلس وُینصح بدعم لتحسین كفاءة المنظمة وفعالیتها. تعد طریقة العمل أمرا أساسیا ٤- ٣
وتبدو التدابیر التالیة، من بین تلك  األمثل. المستوى إلى اللغات بخدمات االرتقاء إلى الرامیة المائة، بعد والتسعین الثامنة دورته

 القرارات، ذات أهمیة خاصة:

یة في الجلسات اإلعالمیة للجنة إال عندما یتعذر على المتحدث خوض عدم تقدیم خدمة الترجمة الفور   )أ 
 الجلسة باللغة اإلنجلیزیة، وفي هذه الحالة تقدم خدمات الترجمة الفوریة في اإلنجلیزیة فقط؛

 عدم ترجمة أوراق عمل المجلس التي ال یدرسها المجلس؛   )ب 

ات عندما یتم إقرار جداول أعمال اتخاذ القرار بشأن خدمات الترجمة التي ستتوافر في االجتماع  )ج 
 االجتماعات.

من شأن التنفیذ الجید للتدابیر التي یقّررها المجلس تحسین االمتثال لبعض المتطلبات فیما یخص الترجمة  ٥- ٣
والترجمة الفوریة، وبخاصة تحقیق تكافؤ اللغات الرسمیة فیما یخص ترجمة الوثائق والترجمة الفوریة في االجتماعات التي 

ومن األمثلة على ذلك نذكر ترجمة القواعد والتوصیات الدولیة وٕاجراءات خدمات المالحة  الیكاو.ا مهمة ألعمالل جوانب تتناو 
 ثمة تدابیر أخرى تتمثل فیما یلي:و  الجویة، واالجتماعات التي یجري فیها رسم السیاسات المهمة.

الوسائل الالزمة من حیث خدمات الترجمة  الحرص على أن یقترن إنشاء الهیئات المؤسساتیة الجدیدة بتوفیر  )أ 
 والترجمة الفوریة؛

  فحص اإلمكانیات التي قد توفرها التطورات التكنولوجیة فیما یخص الترجمة اآللیة.و   )ب 
 البشریة بالموارد الخاصة السیاسة -

 موارد البشریة:یجب على المنظمة أن تسترشد بالممارسات التالیة في تنفیذ سیاستها وٕادارتها الیومیة في مجال ال ٦- ٣

إدراج اإلتقان الفعلي للغتي عمل على األقل (خصوصا للوظائف التأطیریة واإلداریة) ضمن متطلبات   )أ 
 توظیف الموظفین في المنظمة.
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والتأكد من أن تطور السیرة المهنیة والتوظیف في الوظائف  ،عرض برامج تعلیم لغویة على الموظفین  )ب 
 اللغویة للعاملین. المیدانیة یأخذان في الحسبان المعارف

  التأكد من أن المنظمات تطبق آلیات لبرمجة التناوب في العمل بین المترجمین الفوریین والمترجمین.  )ج 
 الخارجي واإلعالم باالتصاالت الممارسات الخاصة -

سیما ینصح بتطبیق الممارسات التالیة بغیة ترویج أعمال المنظمة والنتائج المترتبة علیها على نطاق واسع، وال  ٧- ٣
 بین أصحاب المهنة وغیرهم من الجهات الفاعلة:

إتاحة المواقع على الشبكة الداخلیة (إنترانت) وعلى شبكة اإلنترنت والمواقع االجتماعیة بمختلف اللغات   )أ 
 الرسمیة بالتساوي.

، في تلقيباللغة أو اللغات الرسمیة للبلد الم الذي تقدمه االیكاو توفیر المعلومات ووسائط التدریب المیداني  )ب 
 حدود اإلمكانیات المتاحة.

أن تراعي األمانة العامة الجمهور المستهدف من الوثیقة أو البیان عند اختیار اللغة األصلیة التي سیقدم بها   )ج 
 النص المعني.

 الخاتمة - ٤

 یرجى من الجمعیة العمومیة ما یلي: ١- ٤

 تأكید الحاجة إلى صون التعدد اللغوي في أعمال االیكاو؛إعادة   )أ 

دعم المجلس في نهجه العام الساعي إلى تحقیق الكفاءة وضبط المصروفات، ومن ضمنه في األنشطة و   )ب 
 اللغویة للمنظمة؛

 بجودة عمل وٕاقرار التدابیر التي قّررها المجلس إّبان دورته الثامنة والتسعین بعد المائة، الرامیة إلى االرتقاء  )ج 

 ثل؛األم المستوى إلى اللغات وٕانتاجیتها خدمات

وتوجیه التعلیمات للمجلس بأن ینفذ من خالل األمانة العامة، في أداء عمل المنظمة الیومي، الممارسات   )د 
، وال سیما الممارسات الواردة تحت العنوانین "السیاسة الخاصة بالموارد البشریة" ٣التكمیلیة المبینة في القسم 

 .الممارسات الخاصة باالتصاالت واإلعالم الخارجي"و "

 

  –انتهــى  –


