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 .بعد إزالة هذه الصفحة، ينبغي وضع هذه الورقة في مكانها المناسب في حافظة التقرير: مالحظة
 

  والثالثون السابعةالدورة  -الجمعية العمومية 
  

  تقرير اللجنة التنفيذية
  عن

  األعمالمن جدول  ٣٤البند 
  

  )ةمقدم من رئيس اللجنة التنفيذي(

. مـن جـدول األعمـال    ٣٤وافقت اللجنة التنفيذية على التقرير المرفق بشأن البنـد  
  .٣٤/١وتوصى الجلسة العامة باعتماد القرار 
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  المستخدمة ألغراض االتصال بالهاتف الالسلكياالنجليزية إتقان اللغة   :من جدول األعمال ٣٤البند 

، التي تتضمن تقريرا قدمه مجلس االيكاو بشأن تنفيذ شروط A37-WP/63اللجنة في ورقة العمل  استعرضت  ١-٣٤
الكفاءة في اللغة االنجليزية المستخدمة :  ١١-٣٦عن القرار الورقة مشروع قرار يستعاض به  هذه قدمتاللغوية والكفاءة 

  .  الالسلكية في االتصاالت الهاتفية

وبينما تقر الورقة بأن .  التي قدمتها جمهورية الصين الشعبية A37-WP/178ة في الوثيقة نونظرت اللج  ٢-٣٤
ن الدول التي ال تعد اللغة االنجليزية لغتها األولى تعاني من الكثير من التحديات إالكفاءة اللغوية ذات أهمية حاسمة، ف شروط

 A37-WP/63وجوب تعديل قرار الجمعية العمومية الوارد في الوثيقة على ونص االقتراح الصيني .  الشروطهذه في تنفيذ 
  .٥/٣/٢٠١١الكفاءة اللغوية بحلول  لشروطي لم تمتثل بعد امتثاال تاما الدول التلتتبعه بغية إدراج نهج مرن 

طلبت تنفيذ ونظرا للموارد المحدودة، .  التي قدمتها نيبال A37-WP/288ونظرت اللجنة أيضا في ورقة العمل   ٣-٣٤
  .المساعدة المتبادلة فيما بين الدول لتنفيذ األحكام اللغوية

ت المجمعة حتى اآلن تشير إلى تحقيق تقدم كبير وأنه من المتوقع أن تمتثل أغلبية وسلمت اللجنة بأن البيانا  ٤-٣٤
الكفاءة اللغوية أصبحت منطبقة  شروطوجرت االشارة أيضا إلى أن .  ٥/٣/٢٠١١الدول لألحكام المتعلقة باللغات بحلول 

  .الكفاءة اللغوية شروطلتنفيذ  الدءوبةوأنه تجري متابعة الجهود  ٢٠٠٣انطباقا تدريجيا منذ مارس 

 (A37-WP/201)، واالتحاد الروسي (A37-WP/90)، والهند (A37-WP/126)قُدمت ورقات عمل من كوبا   ٥-٣٤
  .(A37-WP/127)ووكالة سالمة المالحة الجوية في أفريقيا ومدغشقر 

  :وفي ضوء المناقشة، تقدم اللجنة التقرير التالي لكي تعتمده الجلسة العامة  ٦-٣٤

  الكفاءة في اللغة االنجليزية المستخدمة في االتصاالت الهاتفية الالسلكية :٣٤/١القرار 

الحركة الجوية االيكاو قد وضعت لمنع وقوع الحوادث، أحكاما للكفاءة اللغوية لضمان إتقان مسؤولي  لما كانت
شروط وجوب توفر اللغة  والطيارين وفهمهم للغة االنجليزية واستخدامهم لها في اتصاالت الهاتف الالسلكي، تشمل

االنجليزية بناء على الطلب في جميع المحطات األرضية التي تخدم مطارات ومسارات جوية معينة تستخدمها الخطوط 
  .الجوية الدولية

باستخدام مصطلحات قياسية في جميع االيكاو أن أحكام الكفاءة اللغوية تعزز الشرط الذي وضعته  كإذ تدرو
  .االحاالت التي حددت له

  .قد بذلت جهودا كبيرة لالمتثال لشروط أحكام الكفاءة اللغويةالدول المتعاقدة أن  كإذ تدرو

تواجه صعوبات جمة في تنفيذ شروط الكفاءة اللغوية بما في ذلك إنشاء الدول المتعاقدة أن بعض  كإذ تدرو
  .قدرات التدريب واالختبار اللغوية
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  .إلى وقت إضافي لتنفيذ أحكام الكفاءة اللغوية بعد تاريخ التطبيقاحتاجت أن بعض الدول المتعاقدة  وإذ تدرك

أنه بموجب المادة الثامنة والثالثين من اتفاقية شيكاغو، فإن على أي دولة متعاقدة يتعذر عليها عمليا  كإذ تدرو
  .الدولي بذلك الطيران المدنياالمتثال في كل الوجوه ألي من القواعد القياسية أو اإلجراءات الدولية، أن تبلغ فورا منظمة 

من اتفاقية شيكاغو، على أي شخص لديه رخصة ولكنه ال ) بيجب، بموجب المادة التاسعة والثالثين ولما كان 
يستوفي تماما الشروط المفروضة في القاعدة القياسية الدولية فيما يتعلق بدرجة الرخصة أو الشهادة التي يحملها، يجب أن 

  .يدون على رخصته أو في ملحق لها بيان كامل بتفاصيل عدم استيفائه لهذه الشروط

ادة األربعين من اتفاقية شيكاغو ال يجوز ألي عضو في طاقم الطائرة ممن لديهم شهادات أو بموجب الملما كان و
رخص معتمدة على هذا النحو أن يشترك في المالحة الدولية، إال إذا كان ذلك بإذن من الدولة أو الدول التي يدخل 

  .أراضيها

  :فإن الجمعية العمومية

  .التي خصصت لها الحاالتلحات االيكاو القياسية في جميع الدول المتعاقدة على استعمال مصط تحث  - ١

  .في تنفيذها لشروط الكفاءةالدول المتعاقدة المجلس مواصلة دعم من  طلبت  - ٢

  .الدول المتعاقدة على مساعدة بعضها البعض في تنفيذها لشروط الكفاءة اللغوية تحث  - ٣

التي لم تمتثل لشروط الكفاءة اللغوية في تاريخ االنطباق على أن تنشر على موقع الدول المتعاقدة  تحث  - ٤
على االنترنت خططها لتنفيذ الكفاءة اللغوية بما في ذلك التدابير االنتقالية لتقليل المخاطر، حسب الطلب، للطيارين االيكاو 

لدولية، بالصورة المبينة وبموجب أساليب العمل ومشغلي المحطات الجوية المعنيين بالعمليات االحركة الجوية ومراقبي 
  .االيكاوالمرتبطة بها الواردة أدناه والمادة اإلرشادية الصادرة عن 

في الدول المتعاقدة على التنازل عن شرط السماح بموجب المادة األربعين من اتفاقية شيكاغو،  تحث  - ٥
لمدة ال  االيكاويفوا بعد بشروط الكفاءة اللغوية الصادرة عن  المجال الجوي الواقع ضمن نطاق واليتها للطيارين الذين لم

 جعلتها، شريطة أن تكون الدول التي أصدرت إجازاتهم أو ٥/٣/٢٠٠٨تتجاوز ثالث سنوات بعد تاريخ التطبيق وهو 
متصلة بشأن االختالفات ال وأبلغت االيكاو خطط تنفيذها لجميع الدول المتعاقدة األخرى أتاحتسارية المفعول قد 

  .اللغات بأحكام

الدول المتعاقدة على عدم تقييد مشغليها، الذين يقومون بعمليات طيران تجاري أو عام، بشأن  تحث  - ٦
الدخول في المجال الجوي الواقع ضمن نطاق والية أو مسؤولية دول أخرى ال يفي مراقبو الحركة الجوية أو مشغلو 

، ٥/٣/٢٠٠٨وية، وذلك لفترة ال تتجاوز ثالث سنوات بعد تاريخ التطبيق وهو محطات الراديو فيها بعد بشروط الكفاءة اللغ
ن االختالفات المتصلة وأبلغت االيكاو بشأ شريطة أن تتيح تلك الدول خطط تطبيقها لجميع الدول المتعاقدة األخرى

  .اللغات بأحكام
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على مواصلة تزويد االيكاو  ٥/٣/٢٠١١التي لم تمتثل بعد امتثاال تاما بحلول الدول المتعاقدة  تحث  - ٧
  .بانتظام بخطط التنفيذ المستقبلة بما في ذلك التقدم المحرز في الوفاء بالمهل الزمنية لالمتثال التام

بعد شروط  على انتهاج نهج مرن إزاء الدول التي لم تلب ٥/٣/٢٠١١الدول المتعاقدة أن تقوم بعد  حثت  - ٨
وينبغي اتخاذ قرارات بشأن العمليات على أساس .  فقا لما تدل عليه خطط تنفيذهاالكفاءة اللغوية مع أنها تسجل تقدما و

  .غير تمييزي وأال تتخذ لغرض تحقيق مزايا اقتصادية

الكفاءة اللغوية واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعزيز السالمة  شروطإلى المجلس رصد حالة تنفيذ تطلب   - ٩
  .وليوالمحافظة على انتظام الطيران المدني الد

إلى المجلس أن يقدم إلى الدورة العادية التالية للجمعية العمومية تقريرا بشأن تنفيذ شروط الكفاءة  تطلب  -١٠
  .اللغوية التابعة لاليكاو

  .١١-٣٦القرار  يحل محلأن هذا القرار تعلن   -١١

  أساليب العمل ذات الصلة

  : يلي ما ٥/٣/٢٠٠٨التي لم تف بشروط الكفاءة اللغوية في موعد أقصاه الدول المتعاقدة ينبغي على 

  :وضع خطط تنفيذ لشروط الكفاءة اللغوية تشمل ما يلي  - ١

  .خط زمني العتماد شروط الكفاءة اللغوية في قواعدها الوطنية  )أ

  .خط زمني إلنشاء قدرات التدريب والتقييم اللغوية  )ب

يات يستند إلى المخاطر للتدابير االنتقالية الواجب وضعها حتى يتم التحقيق وضع وصف لنظام تحديد األولو  )ج
  .الكامل لالمتثال لشروط الكفاءة اللغوية

  .المهل الزمنية، مع معالم محددة، للتنفيذ التام لشروط الكفاءة اللغوية  )د

  .إجراء العتماد اإلجازات للداللة على مستوى الكفاءة اللغوية لحاملها  )ه

 .ين منسق وطني فيما يتعلق بتنفيذ خطة إتقان اللغة االنجليزيةتعي  )و

األخرى وذلك بنشرها على موقع االيكاو على الدول المتعاقدة جعل خطط تنفيذها إلتقان اللغة متوفرة لجميع   - ٢
  .االنترنت في أقرب وقت ممكن عمليا
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  . اللغة باالختالفات عن القواعد والتوصيات الخاصة بإتقانااليكاو إبالغ   - ٣

نشر االختالفات عن شروط الكفاءة اللغوية بخصوص تقديم خدمات المالحة الجوية في أدلة الطيران الصادرة   - ٤
  . عنها

  — انتهى —


