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Ref.:  AN 12/44.7-12/60 ١٩/١٠/٢٠١٢  

  الندوة الفنیة لشروط الكفاءة اللغویة في االیكاو،  الموضوع:
  ٢٧/٣/٢٠١٣إلى  ٢٥، یالمونتر

بجدول األعمال المؤقت أ) اإلحاطة علما  االجراء المطلوب:
؛ ٢٨/٢/٢٠١٣في موعد أقصاه على اإلنترنت وٕاتمام التسجیل 

  هذا الكتاب وفقا لما هو مطلوب في الفقرة األخیرةتوزیع ب) 

  تحیة طیبة وبعد،
، باإلضافة إلى شخصاً  ٣٤٩االیكاو شروط الكفاءة اللغویة كرد مباشر على حادث أودى بحیاة أعدت لقد 

ت شروط الكفاءة اللغویة . وأصبحلها أحد العناصر المسببة اإلنجلیزیةممیتة سابقة كان فیها نقص الكفاءة في اللغة حوادث 
نقر بأن تطبیق شروط الكفاءة اللغویة یشكل تحدیا و . ٥/٣/٢٠٠٨مطبقة اعتبارا من  إجازة العاملین –الواردة في الملحق األول 

تطبیق مدى االیكاو تقریرا بشأن  رفعوما زال العدید من الدول یشیر إلى أنه غیر ممتثل لألحكام المتعلقة باللغة. وفیما ست
إلى المجلس وخالل الدورة القادمة للجمعیة العمومیة، نشجع الدول بشدة على إتمام وتحدیث خططها  ةكام المتعلقة باللغاألح

 .٢٠١٣و ٢٠١٢لتطبیق شروط الكفاءة اللغویة لعامي 

 إلى ٢٥لشروط الكفاءة اللغویة من  ندوة فنیة، تنظم االیكاو ةولمساعدة الدول على تطبیق األحكام المتعلقة باللغ
یرد جدول األعمال المؤقت في المرفق (أ). وخالل الندوة الفنیة، ستتاح للمشاركین فرصة و . یالمونترفي  ٢٧/٣/٢٠١٣

على تطبیق أفضل  الجهات المعنیةأطلقتها االیكاو لمساعدة جمیع االطالع على األدوات القائمة على اإلنترنت التي 
  .تبار فیها. وترد الخطوط العامة لألدوات القائمة على اإلنترنت في المرفق (ب)الممارسات في التدریب على لغة الطیران واالخ

اإلجازة واالختبار  عملیات المشاركین فيمن ة الطیران وبما أن هذه الندوة ستعالج مواضیع تهم الخبراء في لغ
المشاركة. بیكونون مهتمین  نشر هذه المعلومات على أي منظمات أو أشخاص في دولتكم قدیرجى منكم التفضل بوالتدریب، 

فقط. وستكون المعلومات اإلضافیة والتسجیل عبر اإلنترنت  اإلنجلیزیةالندوة ستجري باللغة أن  وتجدر اإلشارة أیضًا إلى
في نوفمبر. ویرجى ملء  www.icao.int/LPR13التالي للمشاركة في الندوة الفنیة لشروط الكفاءة اللغویة متاحة على الموقع 

  .٢٨/٢/٢٠١٣التسجیل على اإلنترنت في موعد أقصاه  استمارة
  .وا سیادتكم بقبول فائق االحتراموتفضل

  ریمون بنجامان
  اماألمین الع

  المرفقات:
  جدول األعمال المؤقت -  ) أ(
األدوات القائمة على اإلنترنت -  ) ب(
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  AN 12/44.7-12/60 بكتاب المنظمةالمرفق (أ) 
  الیكاوالندوة الفنیة لشروط الكفاءة اللغویة في ا

  ٢٧/٣/٢٠١٣إلى  ٢٥، یالمونتر
  جدول األعمال المؤقت

  وسائل تطبیق شروط الكفاءة اللغویة في االیكاو –الموضوع 
وتحدید  اتختبار إقرار االوخدمة  التخاطب المصنفة اتالتدریب على عین دلیلاالطالع على  –الهدف بالنسبة إلى الدول 

  األدوات إلجازة العاملین استخدام هذهمن خاللها  نهمالطریقة التي یمك
الصادرة عن االیكاو وتبادل أفضل  ةتوضیح األحكام المتعلقة باللغ –الهدف بالنسبة إلى مراكز التدریب على لغة الطیران 

  عینات التخاطب المصنفةالتدریب على دلیل الممارسات في التدریب، بما في ذلك استخدام 
االطالع على خدمة االیكاو إلقرار االختبارات وتحدید ما إذا كانت  –یران لغة الط اتالهدف بالنسبة إلى مقدمي اختبار 
  اختباراتهم تستوفي معاییر االیكاو

 ةالراهن الحالةاألدوات والتوجهات و على التعرف  –الهدف بالنسبة إلى شركات الطیران ومقدمي خدمات المالحة الجویة 
  لتطبیق شروط الكفاءة اللغویة في االیكاو على الصعید العالمي، بغیة تسریع امتثال موظفیها لشروط الكفاءة اللغویة

  الیوم األول
  شروط الكفاءة اللغویةأنشطة تطبیق شروط الكفاءة اللغویة في االیكاو و  معلومات عن –الموضوع 

  افتتاح االجتماع    ٠٩:٢٠-٠٩:٠٠
  امة عن االیكاولمحة ع     ٠٩:٤٠-٠٩:٢٠
  أسئلة وأجوبة    ٠٩:٥٠-٠٩:٤٠
  هاتطبیقومدى معلومات أساسیة عن شروط الكفاءة اللغویة في االیكاو     ١٠:١٠-٠٩:٥٠
  أسئلة وأجوبة    ١٠:٢٠-١٠:١٠
  استراحة قصیرة    ١٠:٥٠-١٠:٢٠
  التحدیات التي تواجهها الدول في تطبیق شروط الكفاءة اللغویة    ١٢:٠٠-١٠:٥٠
  تراحة الغداءاس    ١٤:٠٠-١٢:٠٠
  التحدیات التي تواجهها الدول في تطبیق شروط الكفاءة اللغویة (تابع)    ١٥:٢٠-١٤:٠٠
  استراحة قصیرة    ١٥:٥٠-١٥:٢٠
  مناقشات فریق الخبراء    ١٧:٠٠-١٥:٥٠

  الیوم الثاني
  بشأن اعتماد االختبارات دراسیةحلقة  –الموضوع 

  ؟لماذا نحتاج إلى اعتماد االختبارات    ٠٩:٢٠-٠٩:٠٠
  أسئلة وأجوبة    ٠٩:٣٠-٠٩:٢٠
 :)Doc 9835( دلیل تنفیذ شروط الكفاءة اللغویة المستخدمة في منظمة الطیران المدني الدولي  ٠٩:٥٠-٠٩:٣٠

 المرجع لتقییم االختبارات
  أسئلة وأجوبة  ١٠:٠٠-٠٩:٥٠
و والنتائج التي تم ) في االیكاAELTEالخاصة بالطیران ( اإلنجلیزیةخدمة اعتماد اختبار اللغة   ١٠:٢٠-١٠:٠٠

  التوصل إلیها حتى اآلن
  استراحة قصیرة  ١٠:٥٠-١٠:٢٠



A-2 

 

  حلقة دراسیة بشأن اعتماد االختبارات باالستناد إلى استبیان ما قبل التقییم  ١٢:٠٠-١٠:٥٠
  استراحة الغداء  ١٤:٠٠-١٢:٠٠
  تقییم (تابع)حلقة دراسیة بشأن اعتماد االختبارات باالستناد إلى استبیان ما قبل ال  ١٥:٢٠-١٤:٠٠
  استراحة قصیرة  ١٥:٥٠-١٥:٢٠
  ةیحلقة الدراسالالدروس المستفادة واستنتاجات   ١٧:٠٠-١٥:٥٠

  الیوم الثالث
  عینات التخاطب المصنفةة عن یحلقة دراس –الموضوع 

  عینات التخاطب المصنفةفیما یخص أداة أساسیة: أداة المساعدة في التدریب   ٠٩:٢٠-٠٩:٠٠
  عینات التخاطب المصنفةسیة عن حلقة درا  ١٠:٢٠-٠٩:٢٠
  استراحة قصیرة  ١٠:٥٠-١٠:٢٠
  عینات التخاطب المصنفةاستنتاجات الحلقة الدراسیة عن   ١١:٢٠-١٠:٥٠
  استنتاجات االجتماع الفني  ١٢:٠٠-١١:٢٠

 ---------- 
   



  AN 12/44.7-12/60 بكتاب المنظمةالمرفق (ب) 

  الندوة الفنیة لشروط الكفاءة اللغویة في االیكاو
  األدوات القائمة على اإلنترنت

بالكفاءة اللغویة، أطلقت االیكاو األدوات الثالث التالیة القائمة لمساعدة الدول على تنفیذ األحكام المتعلقة   
  على اإلنترنت:
تفاعلیة لمشاهدة التقدم في تطبیق الدول لشروط الكفاءة اللغویة على الموقع التالي: خریطة   ) أ

http://legacy.icao.int/fsix/lp.cfm؛ 

، مجانیة ومحدثة دوریا، أعدتها الجمعیة الدولیة لعینات التخاطب المصنفةأداة قائمة على شبكة اإلنترنت   ) ب
) على الموقع التالي: ICAEAالخاصة بالطیران المدني ( اإلنجلیزیةللغة 

http://legacy.icao.int/fsix/lp.cfm؛ 

) في االیكاو على الموقع التالي: AELTEالخاصة بالطیران ( اإلنجلیزیةاللغة  اتخدمة اعتماد اختبار   ج)
http://www.icao.aelte.org/.  

-انتهى-  
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