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  ـــــــــــــ
 .الروسيةالنسخة األصلية من ورقة العمل هذه باللغة  االتحاد الروسي قدم  ١

  والثالثون السابعةالدورة  -الجمعية العمومية 
  الفنيةلجنة لا

 المستخدمة ألغراض االتصال بالهاتف الالسلكياالنجليزية إتقان اللغة  :من جدول األعمال ٣٤رقم البند 

تعليم اللغة االنجليزية إلى العاملين الروسيين في مجال الطيران 
  الالسلكيةألغراض االتصاالت الهاتفية 

  )االتحاد الروسي منمقدمة  ورقة(

  الموجز التنفيذي
اللغة االنجليزية  فيلكفاءة لتتضمن هذه الوثيقة معلومات بشأن كيفية تنفيذ الطيران المدني الروسي لشروط االيكاو 

  .والمراقبين الجويينالقيادة أعضاء طاقم بة إلى بالنس
 األهداف

  :ةاالستراتيجي
 .Aبالهدف االستراتيجي  ةرتبطورقة العمل هذه م

  غير منطبقة  اآلثار المالية
  )٢٠٠٧سبتمبر  ٢٨في (القرارات السارية المفعول الصادرة عن الجمعية العمومية ، Doc 9902الوثيقة   :المراجع
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 مقدمة - ١

على غرار العديد من الدول المتعاقدة، واجه االتحاد الروسي عددا من الصعوبات في الوفاء بشروط الكفاءة  ١- ١
 — ١٠والملحق عمليات الطائرات  — ٦والملحق  اجازة العاملين —باتفاقية شيكاغو  ١اللغوية المحددة في الملحق 

القيادة  طواقملم يكن جميع أعضاء  ،٥/٣/٢٠٠٨ وبحلول.  خدمات الحركة الجوية — ١١والملحق اتصاالت الطيران 
قد مجازين القامة االتصاالت الراديوية باللغة االنجليزية الجميع مراقبي الحركة الجوية وال على متن رحالت دولية العاملين 

وجب قرار وبم ،وفي ذلك االطار.  لمستويات الكفاءة اللغوية االيكاوفوق من جدول أو ما  الرابعالمستوى وصلوا إلى 
تنفيذ شروط بغية خطة عمل انتقالية مدتها ثالثة أعوام للطيران المدني الروسي  تعدأ ،١١- ٣٦رقم الجمعية العمومية 

 .ومراقبي الحركة الجوية في االتحاد الروسيالقيادة  طواقمااليكاو بخصوص كفاءة اللغة االنجليزية بالنسبة ل

 األساس القانوني الوطني - ٢

 ٢٠٠٩إلى  ٢٠٠٧لفترة من ا فيو.  للوفاء بشروط االيكاو اللغوية أساسا قانونياسي أنشأ االتحاد الرو ١- ٢
في الطيران المدني باالتحاد الروسي القيادة  طواقمشروط تدريب أعضاء "بعنوان المعروفة االتحادية لطيران اطبقت قواعد 

شروط الخاصة بمراقبي الحركة الجوية ال"بعنوان وقواعد الطيران االتحادية المعروفة " ن على خطوط طيران دوليةالعاملي
من بينها شروط الدولة للعاملين في مجال الطيران عديدة وتحدد هذه القواعد أمورا ".  والمدربين على استخدام المظالت

غة تدريب المتخصص على اللال فحوىمع تحديد هيكلية و ،باللغة االنجليزيةالالسلكية التصاالت االذين يمارسون مهام 
 .ومراقبي الحركة الجويةطاقم القيادة االنجليزية وتواتر تقييم كفاءة اللغة االنجليزية ألعضاء 

 دالتوصيات المنهجية بشأن اجراءات تحدي (Rostransnadzor)اعتمدت الخدمة االتحادية لمراقبة النقل و ٢- ٢
التي تسمح باختبار قائمة من االختبارات  وقد أعدت ة،ءالكفالمستويات جدول االيكاو مستوى الكفاءة اللغوية على أساس 

وقد أنشأت .  الختبارات المؤهالتالمجازين الدرجات واضعي بالممتحنين ووقائمة  ،لعاملين في مجال الطيرانامؤهالت 
والدولية في مجال التدريب اللغوي الروسية تحليل وتلخيص الخبرة كلّفت بوقد .  مجموعة عمل لتحسين التدريب اللغوي

فحوى أسئلة لية االختبارات، ووهيك ،ووسائل االختبار ،برامج والمواد التعليميةوخبراء تقييم ال ،لين في مجال الطيرانللعام
 .واعداد الوثائق القانونية بشأن تحسين التدريب اللغوي ،اتاالختبار

 القيادةقم االتدريب اللغوي ألعضاء ط - ٣

يوفر ثالثين مركزا مرخصا وبموجب هذه البرامج .  اقم القيادةولغوية جديدة لط أعدت برامج تدريب ١- ٣
الذين قد أكملوا و ،معلما للغة االنجليزية في مجال الطيران ١٥٠هذه الدورات  ينفذو.  للتدريب في مجال الطيران الدورات

عضاء طاقم د مستوى اللغة االنجليزية ألويحد.  في المراكز الروسية ومراكز التدريب األجنبية الزماالتوالتدريب الخاص 
باستخدام نظم االختبارات وذلك  ،الكفاءة اللغويةلجدول االيكاو لمستويات وفقا  ،القيادة بموجب اختبارات تحديد المؤهالت
مثل هذه تنظم أن المرخصة لمراكز التدريب في مجال الطيران يسمح و.  التي وافقت عليها سلطات الطيران المدني

 .االختبارات لتحديد المؤهالت

وواضعي  للممتحنيناختبار المؤهالت إلى األفراد المدرجة أسماؤهم في القائمة الرسمية إجراء نح حق يم ٢- ٣
 هانشرتو ،ها بموجب بروتوكول صادر عنهاموافقة على القائمة الرسمية وتحدثوتقوم اللجنة العليا للمؤهالت بال.  الدرجات

بعد أن يكون قد  وواضعا للدرجات ممتحنامؤهال ألن يكون ويصبح الشخص .  على موقع الوكالة االتحادية للنقل الجوي
 ليصبح ممتحناقد أنهى التدريب الخاص يكون و ،قل مدة ثالثة أعواماألعلى في مجال الطيران م اللغة االنجليزية علّ

تدريبات دورية  باجراءالدرجات واضع و الممتحنويقوم .  المناسبةشهادات البابراز مع اثبات ذلك  وواضعا للدرجات
 .بموجب البرامج التي تعتمدها سلطات الطيران المدني
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 :يةلعلى متن رحالت دوالعاملين يظهر الجدول أدناه التغييرات في نتائج اختبارات أعضاء طاقم القيادة  ٣- ٣

  ٢٠١٠يونيو  ١  ٢٠١٠يناير  ١  ٢٠٠٩سبتمبر  ١  ٢٠٠٩يناير  ١  ابتداء من 
  شخصا ١ ١٠٨  شخصا ١ ٣٢٦  شخصا ٢ ٢٢٢  شخصا ٢ ٤٥٧  ٣المستوى 
  شخصا ٣ ٦١٤  شخصا ٢ ٨٦١  شخصا ٢ ٥٧١  شخصا ٢ ٣٣٦  وما فوق ٤المستوى 

 التدريب اللغوي لمراقبي الحركة الجوية - ٤

الشركة الوطنية إلدارة الحركة الجوية في االتحاد  ، أال وهوإن المقدم الوطني لخدمات المالحة الجوية ١- ٤
بما في  ،التدريب اللغوي للعاملين في إدارة الحركة الجوية هو الذي ينظم (”FGUP “Goskorporatxiya po OrVD)الروسي 

الحفاظ مع على مستوى الشركات، مراكز للتدريب  فيذلك تنظيم دورات إعادة تأهيل في مراكز التدريب للطيران المدني و
ركة الجوية والمختصين في وتدريب مراقبي الح ،للتدريب اللغوي في مراكز إدارة الحركة الجويةمتواصل نظام  على

 .في مراكز تدريب أجنبيةالمنظمة لغوية الدورات المين في التدريب اللغوي والمعلّ

اللغوي التدريب على مستوى الشركات تدريب التقدم مراكز التدريب على الطيران المدني ومركز و ٢- ٤
في مجال الطيران وفقا المستخدمة ة االنجليزية ودورات إعادة تأهيل في اللغ ،للعاملين على متن الرحالت الدوليةاالبتدائي 
لمختصين ااعادة تأهيل دورات و ،ودورات إعادة تأهيل لتحسين المعرفة بالمصطلحات االنجليزية ،مستويات االيكاولجدول 

في  تهموعلى العاملين في مراقبة الحركة الجوية أن يخضعوا الختبارات تأهيل لتحديد مستوى كفاء.  في التدريب اللغوي
أقرتهما السلطة اللذين  RELTAو ELPETباستخدام االختبارين  ، وذلكمستويات االيكاووفقا لجدول اللغة االنجليزية 

ن لتوفير خدمات الحركة الجوية المجازيالحركة الجوية  مراقبيمن في المائة  ٨٨وقد تم اختبار .  الحكومية للطيران المدني
 .باللغة االنجليزية

وتتألف هذه الدورة من .  استحدثت دورة تدريبية متواصلة للكفاءة اللغوية لمراقبي الحركة الجويةلقد  ٣- ٤
. الشتاء/الخريفالصيف ودورات /الربيع لدوراتحصص تلقين وجلسات معلومات ودورات إعادة تأهيل واختبارات 

لمتواصل على الكفاءة اللغوية في مراكز تنظم دورة التدريب او.  زيادة عدد الحصص دورات إضافيةتنظيم باإلضافة إلى 
المجازين الممتحنين من  ٨٩من بينهم  ،في مجال التدريب اللغوي من المختصين ٢٠٦مراقبة الحركة الجوية حيث يعمل 

 .الدرجات لوضع

وبين األعوام .  في مجال الطيرانالعاملين مع مراكز المملكة المتحدة لتدريب الوثيق يتم التنسيق و ٤- ٤
 .  مراقبة الحركة الجويةمن االختصاصيين في  ٥٠٧تدريب في تلك المراكز تم  ،٢٠١٠-٢٠٠٧

التي تمنح لمراقبي الحركة الجوية الشهادات  ،EALTSواختبارات  الحصص الدراسيةعلى أساس نتائج و ٥- ٤
 .لكفاءة اللغويةامستويات وفقا لجدول االيكاو لفيها مستوى الكفاءة اللغة االنجليزية يذكر 

اعداد تدريب قد عرقلت تم تحديد صعوبات متعددة  ،تم تطبيق القواعد القياسية اللغوية لاليكاوفي حين يو ٦- ٤
 ،مراكز مراقبة الحركة الجوية في االتحاد الروسي الشاسع النطاقانتشار وتتضمن هذه الصعوبات ظروف .  لغوي

الختصاصيين في إضافية لعادة تدريب الترتيب إلوالحاجة إلى  ،متوسط عمر مراقبي الحركة الجويةارتفاع باإلضافة إلى 
 .التدريب اللغوي في قطاع الصناعة

تقديم خدمات الحركة الجوية باللغة الذين ُأذن لهم مراقبا للحركة الجوية  ٥ ٤٥٣حاليا، من بين و ٧- ٤
لمستوى وفقا لتهم قد أثبتوا كفاء) ٪٤١(مراقبا  ١٩٦٧لمائة منهم قد خضعوا لالختبارات من بينهم في ا ٨٨ ،االنجليزية
 .الكفاءة اللغوية االنجليزية لمستوياتمن جدول االيكاو  الرابع
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عدد مراقبي الحركة الجوية ارتفع  ،في الفترة االنتقالية المقدمة للدول لتنفيذ القاعدة القياسية اللغوية لاليكاوو ٨- ٤
شخصا على  ١٩٦٧إلى  ٢٠٠٨عام  شخصا في ٦٢٠من : من ثالثة أضعافأكثر  ،وما فوق الرابعالمستوى بلغوا الذين 

 .ويواصل هذا العدد في االرتفاع . ٢٠١٠ة في نهاية النصف األول لعام ثأساس البيانات المحد

وقد  ،الرابعمن االختصاصيين القادرين على تحقيق المستوى  قد أنجزت األعمال لتحديد عدد احتياطي ٩- ٤
وهم مستعدون  ،كفاءة اللغة االنجليزيةمستويات االيكاو لمن الثالث أنهم يتمتعون بالمستوى ) ٪٤٥(شخصا  ٢١٦١أثبت 

 .تحقيق الحد األدنى من المستوى المطلوب للعمل باللغة االنجليزية في إطار خدمات الطيرانبغية للعمل في المدى القريب 

 الخالصة - ٥

بالنسبة لكفاءة اللغة االنجليزية  تنفيذ شروط االيكاواآليلة إلى األعمال حاليا يدعم الطيران المدني الروسي  ١- ٥
مراقبي الحركة الجوية الذين يشاركون في توفير لو ،ألعضاء طاقم القيادة الذين يعملون على متن شركات طيران دولية

  .الخدمات للرحالت الدولية

  ـ ىـانته ـ


