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  والثالثون الثامنةالدورة  —الجمعیة العمومیة 
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  ي المكان المالئم من ملف التقاریر.بعد إزالة هذا الغالف ینبغي وضع هذه الورقة ف -مالحظة 





A38-WP/422 
P/41 

٢٤تقریر عن البند  24-1  

  
  زیادة كفاءة االیكاو وفعالیتهامن جدول األعمال:  ٢٤البند 
في  362)و 307و 227و 74و (A38-WP/6 في خمس ورقات عمل نظرت اللجنة التنفیذیة، في جلستها الخامسة،  ١-٢٤

  " .زیادة كفاءة االیكاو وفعالیتهاإطار جدول األعمال المعنون "
للجمعیة  الدائم النظام الداخليمن  ٦٣، التي اقترحت إدخال تعدیل على المادة A38-WP/6دمت ورقة العمل وقُ   ٢-٢٤

من أجل إدراج اللغة الصینیة  ،١٦-٣١ والقرار A-22، عمال بالمقرر (Doc 7600)العمومیة لمنظمة الطیران المدني الدولي 
العامة للجمعیة العمومیة باإلجراء المقترح في  الجلسة يلى أن توصضمن اللغات التي تصدر بها الوثائق. ووافقت اللجنة ع

من النظام الداخلي الدائم للجمعیة العمومیة على  ٦٣، والذي ینص على الموافقة على تعدیل المادة A38-WP/6ورقة العمل 
  النحو الوارد في مرفق ورقة العمل.

من المجلس یعرض التقدم المحرز والمستمر لتحسین  ، التي تضمنت تقریراA38-WP/74وُقدمت ورقة العمل   ٣-٢٤
الجمعیة العمومیة في دورتها السابعة والثالثین. وقدم هذا التقریر أیضا اإلجراءات به وفعالیتها، حسبما طالبت  كفاءة المنظمة

ة بالتقدم الذي . ورحبت اللجن٢٠١٦-٢٠١٤المعروضة والتدابیر المحددة للمضي في التحسین أثناء فترة السنوات الثالث 
دول أعضاء عدة الستخدام التكنولوجیات الجدیدة. وأعربت  اأحرزته المنظمة في تحسین فعالیتها وكفاءتها وأعربت عن تأییده

مؤتمرات رفیعة  ٣عقد وخاصة شواغل بشأن كفاءة المنظمة فیما یتصل باألعمال التحضیریة للجمعیة العمومیة، بعض العن 
لب كذلك إجراء استعراض للجمعیة العمومیة. وطُ الثامنة والثالثین قبل انعقاد الدورة نسبیًا ة قصیرة المستوى في فترة متعاقب

لمنهجیة صیاغة قرارات الجمعیة العمومیة. ووافقت اللجنة على أن توصي الجمعیة العمومیة بأن تطلب من المجلس النظر في 
العمومیة واتخاذ قرارات بشأن المضي في تحسین فعالیة المنظمة ُسبل تحسین مجمل هیكل األعمال التحضیریة لعقد الجمعیة 

  وكفاءتها.
، التي قدمها االتحاد الروسي، إلى أنه قد تم تخفیض خدمات اللغات ضمن االیكاو WP/307وأشارت ورقة العمل   ٤-٢٤

دا من الخطوات الرامیة إلى تعزیز نال من البلدان غیر الناطقة باللغة االنجلیزیة وطالبت بأن تتخذ الجمعیة العمومیة عدیمما 
  قرارات الجمعیة العمومیة الساریة المفعول بشأن هذه المسألة.

و والكامیرون وكندا ومصر ولیبیا والمغرب س، التي قدمتها فرنسا وبوركینا فاWP/362دت ورقة العمل وشدّ   ٥-٢٤
أهمیة التعدد اللغوي باالیكاو واقترحت وجوب اعتماد والمملكة العربیة السعودیة وأوكرانیا واإلمارات العربیة المتحدة على 

المنظمة، إلى جانب السعي إلى تحقیق الكفاءة وضبط بممارسات ضمن االیكاو من أجل تحقیق وصون التعدد اللغوي 
  المصروفات. 

ني، الحاجة في لجنة أمریكا الالتینیة للطیران المد اً عضو  ١دولة ٢٢، التي قدمتها WP/227وأبرزت ورقة العمل   ٦-٢٤
المنظمة بجمیع لغات العمل الرسمیة. في ت العمل الهامة االإلى توفیر وثائق االیكاو الخاصة بالسالمة وغیرها من مج

تأیید وجود مخصصات مناسبة ودعت الجمعیة العمومیة إلى  ،٢٥- ٣٧و ١٥- ٣٧ القرارینواقترحت الورقة إدخال تعدیل على 
  لخدمات اللغات من أجل ترجمة الوثائق.األموال من 

                                                           
 سواتیماال وهندوراوالبرازیل وشیلي وكولومبیا وكوستاریكا وكوبا وٕاكوادور والسلفادور وغ )المتعددة القومیات(األرجنتین وأروبا وبلیز وجمهوریة بولیفیا  ١

  وجامایكا والمكسیك ونیكاراغوا وبنما وبارغواي وبیرو والجمهوریة الدومنیكیة وأوروغواي وجمهوریة فنزویال البولیفاریة.
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للتعدد اللغوي كمبدأ أساسي لتحقیق أهداف االیكاو. وأشارت بعض الدول تأییدًا وتحدثت عدة دول أعضاء   ٧-٢٤

اللغوي. وأشارت دول أخرى إلى اقتضاء إیجاد بدائل  مسألة التعدداألعضاء إلى أنه ال ینبغي لقیود المیزانیة أن تؤثر على 
أن إحدى  األعضاء الدول إحدىت ورأالوثائق المتصلة بتنفیذ شؤون السالمة واألمن. خاصة لضمان توفر الوثائق،  یةتمویل

مسؤولیات المجلس زامي أكثر مما ینبغي وأنه من شأن بعض األحكام الواردة فیها أن تؤثر على لورقات العمل تتسم بطابع إ
مذكرة تفاهم مشروع حدى الدول األعضاء قدمت إولوحظ أیضا أن . واإلدارة العامة تقریر السیاساتواألمین العام فیما یخص 

  بشأن التعاون في مجال خدمات اللغات مع األمانة العامة.
ر الجمعیة العمومیة بأن القواعد والتوصیات تاما التعدد اللغوي كهدف أساسي لالیكاو وذكّ  اد األمین العام تأییدوأیّ   ٨-٢٤

بعض فقد ُنفذت بالفعل المجلس،  أنه وفقًا لما ُأبلغ به لغات الرسمیة الست. وأشار األمین العام إلىالا بدائم تم إقرارهاالدولیة 
المیزانیة. وذكر أن االیكاو ال یمكنها تكریس المزید على التدابیر المقدمة في الورقات غیر أنه ال یمكن تجاهل القیود المفروضة 

 أن على وشددیع الدول األعضاء على دعم هذه األنشطة من خالل التبرعات. من األموال لخدمات اللغات، ولكن تم تشج
  .٢٠١٦-٢٠١٥-٢٠١٤لفترة السنوات الثالث المقبلة  المقترحة المیزانیةفي  أنشطة البرامج خدمات اللغات جزء ال یتجزأ من

رصد رصدا دقیقا تنفیذ ووافقت اللجنة على أن تطلب من الجمعیة العمومیة أن تقدم تعلیمات للمجلس بأن ی  ٩-٢٤
  المسائل الخاصة بخدمات اللغات.في ءة كفاالفعالیة و الها لتعزیز تالسیاسات والقرارات التي اعتمد

الجمعیة العمومیة اللجنة أوصت  فقد ،362و 307و 227و 74و A38-WP/6 نظرت اللجنة في ورقات العمل وٕاذ  ١٠-٢٤
  یلي: بما

، وفقا لما أقترح في ورقة (Doc 7600) لجمعیة العمومیةالدائم للداخلي النظام امن  ٦٣تعدیل المادة  إقرار  )١
  .A38-WP/6العمل 

 ،١-٣٢و ٢-٣١ االعتراف والترحیب بالتقدم المحرز والنتائج المحققة في تنفیذ قراري الجمعیة العمومیةو   )٢
  وفعالیتها.ومقرر الجمعیة العمومیة في دورتها السابعة والثالثین بشأن تحسین كفاءة االیكاو 

تحسین مجمل هیكل األعمال التحضیریة التي تسبق  أن تطلب من المجلس النظر في السبل الرامیة إلىو   )٣
  تحسین كفاءة االیكاو وفعالیتها. ، لالجاریة ، كجزء من العملیة العمل انعقاد الجمعیة العمومیة ولمواصلة

تطلب من المجلس رصد تنفیذ السیاسات  ،الیكاوأهداف ا تحقیقمبدأ أساسي لكالتعدد اللغوي تسلم بوٕاذ   )٤
 بخدمات اللغات.الخاصة المسائل الفعالیة والكفاءة في  والقرارات التي اعتمدتها من أجل تعزیز

  


