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  والثالثون السابعةالدورة  -الجمعية العمومية 
  لجنة الفنيةلا

  السلكيةلالكفاءة في اللغة االنجليزية المستخدمة في االتصاالت الهاتفية ا :              من جدول األعمال    ٣٤      البند 

 شروط الكفاءة اللغوية إعمال

  )الهند مقدمة منورقة (

  الموجز التنفيذي
 إجازة –شروط الكفاءة اللغوية المنصوص عليها في الملحق األول إعمال تقدم ورقة العمل هذه تحديثا بشأن 

  .العاملين

 األهداف
  :ةاالستراتيجي

  .Aترتبط ورقة العمل هذه بالهدف االستراتيجي 

  .١الملحق   :المراجع

  
 المقدمة - ١

الهند أدرجت وقد .  المرفق باالتفاقية إجازة العاملين — ١يرد شرط كفاءة اللغة االنجليزية في الملحق  ١- ١
اللغة االنجليزية في في كفاءة الوتقدم هذه الورقة معلومات بشأن استحداث تقييم .  يةتنظيمقواعدها الفي هذا شرط االيكاو 

  .الهند

 المناقشة - ٢

ومراقبي الحركة ن تخدمة دائما في االتصاالت الالسلكية من طرف الطيارياللغة االنجليزية هي اللغة المس ١- ٢
بمن فيهم االمتحانات إلصدار اإلجازات للطيارين والمهندسين  وهي أيضا اللغة التي تجري بها.  الطيران الجوية ومهندسي

على أنه ينبغي أن  ١٩٣٧عام من قواعد الطائرات ل ٢الجدولأ من القسم ألف من ٦وينص الحكم .  الحركة الجوية ومراقب
طائرات /الطائرات(، وإجازة الطيارين التجاريين )طائرات الهليكوبتر/الطائرات(إصدار إجازة طيار خاص  يطالبيكون ل

مهندس الطيران وإجازة المالح الجوي  ، وإجازة)طائرات الهليكوبتر/الطائرات(، وإجازة طياري النقل الجوي )الهليكوبتر
ة الالسلكية في مستوى الكفاءة الذي اللغة االنجليزية المستخدمة في االتصاالت الهاتفيب، حديثا وفهما، مامااللالقدرة على 

 .المدير العام حدده
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من القسم ) ز(الطيران المدني في الفصل الثالث من السلسلة مقتضيات أصدر المدير العام للطيران المدني  ٢- ٢
حدد مستويات الكفاءة بما في ذلك اجراءات تي الت ١٩٣٧ ،قواعد الطيرانن مأ ١٣٣والقاعدة  ٢الجدول في إطار أحكام  ٧

 .لسابقة الذكرفي القاعدة االمبينة مستوى بشأن اإلجازات هذا ال اثباتتقييم و

الطيران المدني أنه يتعين على جميع حاملي اإلجازات في الهند، اعتبارا من مقتضيات حدد ت ٣- ٢
في االتصاالت  لألغراض العمليةعلى التحدث باللغة االنجليزية وفهمها اثبات قدرتهم بغية ، الخضوع لتقييم ١/١٠/٢٠١٠

.  ٥/٣/٢٠١١إجازاتهم قبل في ) المستوى الرابع وما فوق(اثباته مستوى التقييم الذي تم  النص علىالهاتفية الالسلكية و
بغية اثبات الخضوع لتدريب وتقييم  زةصدار إجا، يتعين على جميع طالبي ا١/١٠/٢٠١٠اعتبارا من  ،وعالوة على ذلك

 واأن يقدم مينبغي عليهكما في االتصاالت الهاتفية الالسلكية وفهمها لألغراض العملية اللغة االنجليزية بعلى التحدث قدرتهم 
التابع التقييم /التي أصدرها الفريق المعتمد المعني باالمتحاناتالكفاءة اللغوية صالحية اثبات ومستوى تنص على شهادة 

 .اإلجازةلقيدها في للمدير العام للطيران المدني 

تقييم اثبات      ي عاد ) ٦المستوى (األشخاص الذين أثبتوا كفاءتهم اللغوية على مستوى خبير حالة باستثناء  ٤- ٢
 :الكفاءة اللغوية على النحو التالي

 )٤المستوى ( العمليمستوى هو الكل ثالث سنوات إذا ما كان المستوى   )أ 

 ).٥المستوى ( األعلىمستوى         ي عادل الكل ست سنوات إذا كان المستوى   )ب 

اللغة االنجليزية مدى الكفاءة في إجراء تقييم  - ٣
 باسم المدير العام للطيران المدني

في كفاءة مدى الالممتحنين إلجراء تقييم الموافقة على المدير العام للطيران المدني       ي شكلهمجلس  يتولى ١- ٣
.  المحددة للتقييمعل إعمال المتطلبات وسيتم تدريب الممتحنين المعينين .  اللغة االنجليزية باسم المدير العام للطيران المدني

في وفي حالة ما إذا رغبت شركة طيران .  ممن تلقوا التدريب اللغوي على أيديهم اتن مقدمي الطلبيختبر الممتحنو وال
 .اللغة االنجليزيةمدى الكفاءة في لغوي للقيام بتقييم  يق تقييم يتكون من خبير تشغيلي وخبيرذلك، فإنه يمكن أيضا اعتماد فر

طالبي إصدار أو تجديد اإلجازة شهادة تتضمن مستوى وصالحية لالتقييم /الفريق المكلف باالمتحانويمنح  ٢- ٣
اإلجازة مع تحديد على ام للطيران المدني المدير العيصدق و.  مع نسخة إلى المدير العام للطيران المدنيالكفاءة اللغوية 
 .، استنادا إلى تلك الشهادةمستوى الكفاءة

من اللغة االنجليزية في كفاءة مدى التقييم  - ٤
هيئات تقييم اللغة بما في ذلك شركات جانب 
 معاهد التدريب على الطيران /الطيران

بما في ذلك شركات ة اللغوية الكفاءتقييم لعتمد هيئات أن ييجوز للمدير العام للطيران المدني  ١- ٤
الحياد في عملية التقييم، تكفل لضمان و.  اللغة االنجليزيةب مدى اإللماملمعاهد التدريب على الطيران إلجراء تقييم /الطيران

بوثائق التقييم وسجالته لفترة ست سنوات  يتعين االحتفاظو.  عن التدريب اللغويتلك الهيئات فصل تقييم الكفاءة في اللغة 
 .على األقل
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 التدريب على اللغة االنجليزية - ٥

لذلك .  التدريب على اللغة االنجليزيةأن توفر المعتمدة من قبل المدير العام للطيران المدني للهيئات يجوز  ١- ٥
 نامجها التدريبيان إعداد وتقديم برمعاهد التدريب على الطير/بما فيها شركات الطيرانتلك الهيئات، يتعين على الغرض، 

على  ةؤثرمال ملاوالع إعدادهوينبغي أن يؤخذ في االعتبار في البرنامج الذي تم .  إلقرارهإلى المدير العام للطيران المدني 
كونات المالمادية والفكرية والمكونات الثقافية بما يجمع بين  يج من المهارات والدرايةعملية تعلم اللغة بما في ذلك مز

 .الخاصة بالتواصل

 البنيةلنطق وستة مكونات أساسية هي اتضمن يستغرق برنامج التدريب مائة ساعة على األقل وي ٢- ٥
 اتمع المطاراللغوية والتواصلية الالزمة لالتصال مهارات الوالفهم والتفاعل مع تركيز خاص على  المفردات والفصاحةو
بما في ذلك االتصاالت في حاالت  الحركة الجوية يمراقبفيما بين جوية ومراقب الحركة ال/أثناء الطريق وبين الطيارو

للطيران  معتمدة من قبل المدير العاممنشآت في ملون يعومدربون وينبغي أن يقوم بالتدريب مدربون أكفاء .  الطوارئ
 .المدني

، يجوز لشركة الطيران أو معهد يلغوالتدريب الامج نلتخصص المطلوب في إعداد بربالنظر إلى او ٣- ٥
لغوية برنامج تدريبي واستعراضه مع مؤسسة  وإلعداداتفاق كتابي لتقاسم الموارد اللغوية  إبرامالتدريب على الطيران 

هذا الترتيب جزءا من تقييم البرنامج من قبل المدير العام للطيران المدني قبل وسيشكل .  أخرى مشهود لها بالقدرة والكفاءة
 . رهإقرا

 اإلجراء الذي اتخذه المدير العام للطيران المدني، الهند - ٦

 .الطيران المدني في الهندمقتضيات من  ٧تم اصدار وتنفيذ الفصل الثاني من السلسة زاي من القسم  ١- ٦

  .يرجى من الجمعية العمومية االحاطة علما بمضمون ورقة المعلومات هذه ٢- ٦

  — انتهى —


