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   الدورة السادسة والثالثون—الجمعية العمومية 
  لجنة الفنيةلا

  مسائل السالمة األخرى : من جدول األعمال٣٠ البند

  إتقان اللغةشروط 

  )ورقة مقدمة من مجلس االيكاو(

  الملخص التنفيذي
وترد قائمة   .إتقان اللغة لرصد التقدم المحرز في تنفيذ شروط التي اتخذتلإلجراءات  وصفاتتضمن هذه الورقة 

غة الطيران التي عقدت  ملخص نتائج ندوة االيكاو الثانية للوتشمل، ة تنفيذ األحكام المتعلقة باللغلدعمأنشطة المنظمة ب
 يكلف يالذ ١٦-٣٢الجمعية العمومية يحل محل قرار  كما تقترح هذه الورقة مشروع قرار .٩/٥/٢٠٠٧إلى  ٧من 

 تشمل إتقان اللغة ويحث الدول على وضع خطة تنفيذ لشروط ،الختبارات اللغويةضع معايير متسقة عالميا لبوااليكاو 
  .التي لم تبلغ االمتثال الكامل بحلول موعد انطباق القاعدة القياسية بالنسبة للدول لمخاطرالتدابير المناسبة لتقليل ا

إتقان ورقة العمل هذه بشأن ب) أ(مرفق ال في ضومعراعتماد مشروع القرار ال يرجى من الجمعية العمومية: اإلجراء
  .المستخدمة في اتصاالت الهاتف الالسلكياالنجليزية  للغةا

األهداف 
  :اإلستراتيجية

 من خالل تقديم قرار للجمعية العمومية يدعم تنفيذ شروط  Aورقة العمل هذه مرتبطة بالهدف االستراتيجي       
 للقاعـدة   بعد بالنسبة للدول التي لم تمتثل       لمخاطرويدرج إجراءات لتقليل ا     في التوقيت المناسب   إتقان اللغة 
  .القياسية

  : لألغراض التالية موارد إضافيةسوف تلزم  :اآلثار المالية
  .وضع وتنفيذ معايير متسقة عالميا لالختبارات اللغوية  )أ

  .إتقان اللغةتجميع وتحليل البيانات من الدول بخصوص مستويات تنفيذها لشروط   )ب
  .إلتقان اللغة تنفيذ الدول خطط لما بعد  )ج

  الملحق األول  :المراجع
  الملحق العاشر

Doc 7300 ، الطيران المدني الدولياتفاقية   
Doc 9835 ،تقان اللغة إلدليل بشأن تنفيذ شروط االيكاو  
Doc 9848 ،٢٠٠٤ أكتوبر ٨في ( القرارات سارية المفعول الصادرة عن الجمعية العمومية(  

 AN 12/44-06/90 كتاب المنظمة رقم



 - 2 - A36-WP/151 
 TE/36 

  المعلومات األساسية - ١
 منذ وقت طويل حيـث      قائمالدى الطيارين ومراقبي الحركة الجوية       إتقان اللغة كان قرار معالجة موضوع      ١- ١

بوصـفه  ) ١٦-٣٢انظر قرار الجمعيـة العموميـة      (١٩٩٨أصدرته الدورة الثانية والثالثون للجمعية العمومية في سبتمبر         
 اللغـة  إتقانالحوادث المميتة السابقة الذي كان السبب فيها عدم إضافة إلى  شخصا   ٣٤٩بحياة  استجابة مباشرة لحادث أودى     

، إجـازة العـاملين   — فـي الملحـق األول   ةاللغالمتعلقة بحكام األ في وضع  بعدها االنجليزية، وبدأت لجنة المالحة الجوية    
خدمات الحركـة    —، والملحق الحادي عشر     رانتصاالت الطي ا —، والملحق العاشر    تشغيل الطائرات  —والملحق السادس   

وابتـداء   . للملحق األول  )١٦٤(التعديل رقم   ) ١٦٨/٩محضر قرارات المجلس     (٥/٣/٢٠٠٣واعتمد المجلس في    .  الجوية
 سوف يشترط على الطيارين ومراقبي الحركة الجوية أن يثبتوا قدرتهم على تحدث اللغة المـستخدمة فـي                  ٥/٣/٢٠٠٨من  

المـستوى الرابـع أو مـا       ( إلتقان اللغـة  مستويات االيكاو   المعايير العامة و  إلى  ف الالسلكي وفهمها استنادا     اتصاالت الهات 
اللغة االنجليزية في جميـع المحطـات   توفر ، ٢٠٠٣شهر نوفمبر  وفضال عن ذلك، يشترط الملحق العاشر، منذ   . )يتجاوزه

  .دمها الخطوط الجوية الدوليةاألرضية التي توفر الخدمة لمطارات وطرق جوية معينة تستخ
أرسل و.  ٥/٣/٢٠٠٨في أثناء المداوالت التي جرت بشأن التعديل أثيرت مسألة تاريخ التطبيق المحدد في               ٢- ١

كل أقاليم  إلى  تقان اللغة   إللمحرز في تنفيذ الشروط الجديدة      التقدم ا يعتبر جزءا من عملية رصد      استقصاء   ٢٠٠٥في نوفمبر   
 . منظمتان دوليتانوولة  د٣٦االيكاو وردت عليه 

تي تتحدث اللغـة االنجليزيـة       من الدول ال   هاالجزء األكبر من  قليلة وأتى   على هذا االستقصاء    كانت الردود    ٣- ١
، فقد اعتبر االستقصاء غيـر  إتقان اللغةمعظم من أرسلوا ردودا أعربوا عن استعدادهم لقبول شروط    ورغم أن     . أولى كلغة

، خاصة عند النظر إلى األحـداث التـي   ٥/٣/٢٠٠٨ في  المحدد  تاريخ التطبيق  تغييرالمبرر   من غير    هحاسم، ولذا اعتبر أن   
اتخـاذ  إلـى  ها بالحاجة تذكرو بقرارهاالحقا ت الدول وأبلغ.   التي ستتحقق بالنسبة للسالمة    دأدت إلى وضع الشروط والفوائ    
  من خالل عملية استقصاء ثانية      التنفيذ  تحديث لحالة  يأجرو.  في التوقيت المناسب   إتقان اللغة التدابير الالزمة لتنفيذ شروط     

 دولـة قـد     ٥٩ وفي ذلك الوقت كانت   .  يثان درست نتائج االستقصاء ال    ٢٠٠٧شهر أبريل   وفي  .  ٢٠٠٦في شهر أكتوبر    
 ووردت سـبعة ردود   .  انو كليا ذلك االستبيان وردت ثالث دول على كتاب المنظمة بدون استيفاء االستبي            أاستوفت جزئيا   

  .نتائج االستقصاءلوفيما يلي ملخص .  ذلك بعدإضافية 
  عدد الدول التي أرسلت الردود   

  :على النحو التالي
  ال يوجد  التنفيذ الجزئي  التنفيذ الكامل 

الذين يحملون اجازة طيار نقـل      ن  يالطيارجميع   سيصلهل  
جوي والذين يحملون اجازة طيار تجاري الـى المـستوى          

  الرابع على األقل؟

١٨  ٤٨    

سيصل مراقبو الحركة الجوية الى المستوى الرابع على        هل  
  األقل؟

٢١  ٤١    

سيصل مشغلو محطات الطيران الى المـستوى الرابـع    هل  
  على األقل؟

٣٠  ٥  ٢٢  

إلى هل سيصل الطيارون الذين يحملون إجازة طيار خاص         
  المستوى الرابع على األقل؟

١٢  ٤٢    

خـالل  و.  فـي الملحـق األول   إلتقان اللغةعن الشروط الجديدة  ت   عن اختالفا  اآلن دول حتى    ستأبلغت   ٤- ١
بـشأن   دولة في إطار النهج التجميعي الشامل الذي شمل بعض األسئلة العامـة  ٥٤السنوات الثالث الماضية، تم التدقيق في     

ات قدرتهم علـى  ثبشروطا لموظفي الطيران إل من الدول التي خضعت للتدقيق       دولة   ونولم تضع عشر  .  إتقان اللغة  شروط
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 دولة بصورة مرضية خطة لتنفيذ أحكام       ونعشرولم تضع     وفهمها،  المستخدمة في اتصاالت الهاتف الالسلكي     التحدث باللغة 

 اللغة المستخدمة في اتصاالت الهاتف الالسـلكي      بالتحدث  قدرتهم على    جازاتحاملي اإل إثبات  االيكاو ذات الصلة بما يكفل      
ل أن تكون بعض الدول التـي خـضعت للتـدقيق قـد     احتماباإلحاطة علما وينبغي   .جازاتهم بالمستوى المطلوب إل  وفهمها

 . منذ عمليات التدقيقإتقان اللغةأحرزت تقدما في تنفيذ شروط 

الخيارات بـشأن   س  ، ودر إتقان اللغة تقرير عن حالة تنفيذ شروط       في   ٢٠٠٧في شهر يونيو    نظر المجلس    ٥- ١
وإدراكا من المجلس أن بعض الدول لـن        .  ٥/٣/٢٠٠٨حفاظ على تاريخ التطبيق في      ر ال تاريخ التطبيق، ونتيجة لذلك، تقر    

  .بهذه الورقة) أ(تتمكن من الوفاء بموعد التطبيق، فقد وضع المجلس مشروع القرار المعروض في المرفق 

أنشطة االيكاو لدعم تنفيذ شروط  - ٢
 إتقان اللغة

للدليل الطبعة األولى   إصدار  : منها ،نفيذ هذه الشروط   لمساعدة الدول على ت    ٢٠٠٣خطوات منذ   عدة  اتخذت   ١- ٢
 الـصادرة عـن   إتقان اللغـة شروط  " وأداة التدريب المساعدة وعنوانها (Doc 9835) إلتقان اللغة االيكاو  بشأن تنفيذ شروط    

حتـى اآلن  ت وعقـد .  (Doc 9835)حاليا إعداد الطبعة الثانية من الوثيقـة   ويجري  .  "عينات التخاطب المصنفة   — االيكاو
 . على التوالي٢٠٠٧ ومايو ٢٠٠٤وعقدت ندوتان لاليكاو بشأن لغة الطيران في سبتمبر .  إقليميةعشرة ندوة إحدى 

.   مشاركا من اثنتين وستين دولة وثمـان منظمـات دوليـة          ٢٢١لغة الطيران    االيكاو الثانية ل   وحضر ندوة  ٢- ٢
 المـشغلين الجـويين ومقـدمي       موظفين الكثير منهم كان من      إفمن سلطات تابعة للدول     كانوا   بعض المشاركين    ورغم أن 

عن مخاوف مفادها أن بعض     أثناء الندوة   وتم اإلعراب    . ةخدمات المالحة الجوية وهيئات التدريب واالختبار في مجال اللغ        
عـرب  وُأ.  ى اللغة منها تحقيق قدرات في التدريب واالختبار علإتقان اللغةالدول المتعاقدة تواجه صعوبات في تنفيذ شروط       

اعتماد اختبارات اللغة كوسيلة لتحديد خدمات اختبار اللغـة التـي تفـي             م لفكرة قيام االيكاو بوضع نظام       عن قدر من الدع   
ن لـم تنفـذ هـذه    إ  وطلب عدة مشاركين توضيحات بشأن الخطوات التي ينبغي أن تتخذها الدول     .بمعايير االيكاو الموحدة  

 .٥/٣/٢٠٠٨الشروط بحلول 

وقدم وصف ألفضل الممارسـات  .  نهجا متنوعة تستخدم في تنفيذ الشروط     أثناء الندوة   عرض المتحدثون   و ٣- ٢
الجاريـة  اإلقليميـة   المبـادرات   إضافة إلـى     ونماذج عدة لالختبار والتدريب      ةالمتبعة في التدريب واالختبار في مجال اللغ      

 .والمحتملة

 التوصيات - ٣

ـ    .   أمر يستهلك موارد كثيرة    ةام اللغ من المعروف على نطاق واسع أن تنفيذ أحك        ١- ٣  قـد   ةوبما أن أحكام اللغ
بعـض  ورغـم أن  .  ٥/٣/٢٠٠٨ألحكام بحلـول  ل كبيرة لالمتثال  اأصبحت سارية فقد استثمرت دول عديدة موارد وجهود       

ركيـز  التمهمـا للحفـاظ علـى       معلما  ن تاريخ التطبيق الحالي يمثل      إف،  ٢٠٠٨ مارس بحلول   لاتثاالمقد ال تستطيع    الدول  
 .اعمليممكن  في أقرب وقت إتقان اللغةب المرتبطةالمطلوب لتنفيذ قواعد السالمة 

السالمة ويتطلب اتخاذ اإلجراء المناسب إدراك أهمية ما لعدم االمتثال من عواقب أهمها التأثير السلبي على          ٢- ٣
من  ٣٣ المادة   ن المنصوص عليه في   وفضال عن ذلك، فقد يتأثر أيضا االعتراف متعدد األطراف بإجازات الطياري          .  الجوية

 فـي  دولة ما الوفاء بشروط الحد األدنـى الـواردة  باستطاعة كن ي إذا لم   )Doc 7300الوثيقة  ( دوليالاتفاقية الطيران المدني    
وجـدير  .   أفضل السبل لتخفيف هذا األثـر المحتمـل        صل المنتظم بين الدول المتعاقدة    وتعد الشفافية والتوا    .الملحق األول 

وفي حالة .  تتضمن سبل التعامل مع مواقف مثل هذا وتكفل استمرارية الطيران المدني الدولي      شيكاغو  لمالحظة أن اتفاقية    با
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شـروط المـستوى    الطيارين الذين ال يـستوفون      ، فإن   االتفاقية من   ٤٠ و   ٣٩ و   ٣٣طاقم الطيران وتطبيقا للمواد      جازاتإ
وفي جميع  .   الواقع ضمن نطاق واليتها    ول األخرى للعمل في المجال الجوي     حتاجون إلى تصريح من الد    يسالتشغيلي الرابع   

االيكـاو باالختالفـات وفقـا    إبالغ لدول الحاالت، بما فيها حاالت الدول التي لم يمتثل فيها مراقبو الحركة بعد، فإنه ينبغي ل     
وسيتعين عليها أيضا التصديق علـى  .  بهاالخاص  االختالفات في دليل الطيران ذكر تلك من االتفاقية وأن تضمن ٣٨للمادة  
 .   من االتفاقية٣٩ العاملين وفقا للمادة إجازات

 تقديم المعلومات عـن     إتقان اللغة لشروط  االمتثال  بليست في وضع يسمح لها       لدول التي ل  أيضا كما ينبغي  ٣- ٣
ومن المهم ألغراض السالمة أن يكـون لـدى كـل دولـة             .  التي تتخذها لتخفيف المخاطر   المؤقتة  التدابير  خطط التنفيذ و  

ـ  .  طرلمخاالتحليل المالئم ل  إلجراء  معلومات كافية    ال بطيـارين  ح ألي طـائرة  اسموسيكون إجراء هذا التحليل شـرطا لل
هـذا  وسيـشترط إجـراء     .   أخرى الواقع ضمن نطاق والية دولة    مجال الجوي   الفي   بالطيران   إتقان اللغة لشروط   ونيمتثل

.   قد ال تكون ممتثلـة      أخرى ةدولواقع ضمن نطاق والية     ال لمشغليها بالطيران في المجال الجوي       تسمح الدول  التحليل لكي 
 إلى الحد األدنى بوصفه عامال مسببا محتمال فـي الوقـائع   إتقان اللغة والغرض من تحليل المخاطر هو ضمان تقليل نقص         

 أيضا هذه القاعدة القياسية التي كـان   ستعززتخفيف المخاطر فحسب بلإزالة أو تساعد هذه الخطوة على    ولن    .والحوادث
المزمع لهذا الغرض، والى حين موافقة الجمعية العموميـة،  ومن    .من الممكن أن تتجاهلها بعض الدول إن لم يحدث ذلك       

 من هذه السنة وعقد حلقات دراسية في كل اقليم مـن            توفير اإلرشاد حول وضع خطط تنفيذ في موعد أقصاه شهر اكتوبر          
 .أقاليم االيكاو في أقرب وقت ممكن عمليا

 لن  إلتقان اللغة  يطبق عالميا    ا، أن اختبارا واحد   ٢٠٠٧أقر المجلس، أثناء المداوالت التي دارت في يونيو          ٤- ٣
ويمكن تنفيذ تلك المعايير    .   عالميا متسق إال أن المجلس أيد وضع معايير اختبار لغوي       .  يكون مناسبا، حتى لو كان محبذا     

مـوارد مـن   بالحاجة إلى غير أن المجلس أقر .  بكفاءة عن طريق إنشاء آلية تابعة لاليكاو لتصديق اختبارات لغة الطيران   
  .نشاء آلية تابعة لاليكاو لتصديق اختبارات لغة الطيرانإلالميزانية 

ويـوفر  .  ١٦-٣٢الجمعية العمومية قرار محل ) أ(ض في المرفق مشروع القرار المعرويحل لذا، يقترح أن      ٥-٣
  .اتخاذها لتقليل المخاطرينبغي خطة تنفيذ تشمل أنواع التدابير االنتقالية التي إعداد إرشادات بشأن ) ب(المرفق 

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  )أ(المرفق 

  ١٦-٣٢قرار الجمعية العمومية يحل محل مشروع قرار 

ــان ××-٣٦القرار  ــة إتق ــة  اللغ االنجليزي
المستخدمة ألغراض االتـصال    

  بالهاتف الالسلكي

الحركـة الجويـة     مـسؤولي    إتقان لضمان   إلتقان اللغة االيكاو قد وضعت لمنع وقوع الحوادث، أحكاما         لما كانت 
لغـة   شـروط وجـوب تـوفر ال      تشملوالطيارين وفهمهم للغة االنجليزية واستخدامهم لها في اتصاالت الهاتف الالسلكي،           

التي تخدم مطارات ومسارات جوية معينة تـستخدمها الخطـوط          في جميع المحطات األرضية     طلب  البناء على   االنجليزية  
  .الجوية الدولية

 قياسية في جميع الحـاالت  مصطلحاتباستخدام االيكاو  تعزز الشرط الذي وضعته   إتقان اللغة أن أحكام    كإذ تدر و
  .التي حددت لها

  .٥/٣/٢٠٠٨بحلول  إتقان اللغة لالمتثال لشروط أحكام ةقد بذلت جهودا كبيرلمتعاقدة الدول اأن  كإذ تدرو

 بما في ذلك إنـشاء قـدرات   إتقان اللغةوط شرتواجه صعوبات جمة في تنفيذ   الدول المتعاقدة   بعض  أن   كإذ تدر و
  .التدريب واالختبار اللغوية

  . بعد تاريخ التطبيقإتقان اللغة أحكام لتنفيذإضافي وقت إلى  أن بعض الدول المتعاقدة ستحتاج وإذ تدرك

هـا  نه بموجب المادة الثامنة والثالثين من اتفاقية شيكاغو، فإن على أي دولة متعاقدة ترى أنه يتعذر علي أ كإذ تدر و
  الـدولي نيالطيران المداإلجراءات الدولية، أن تبلغ فورا منظمة  وأي من القواعد القياسية   عمليا االمتثال في كل الوجوه أل     

  .بذلك

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

  .يان كامل بتفاصيل عدم استيفائه لهذه الشروطيدون على رخصته أو في ملحق لها ب

بموجب المادة األربعين من اتفاقية شيكاغو ال يجوز ألي عضو في طاقم الطائرة ممن لديهم شهادات أو                 لما كان   و
 ذن من الدولـة أو الـدول التـي يـدخل          على هذا النحو أن يشترك في المالحة الدولية، إال إذا كان ذلك بإ            ة   معتمد رخص

  .أراضيها
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  :ن الجمعية العموميةإف

  .مصطلحات االيكاو القياسية في جميع األوضاع التي خصصت لها الدول المتعاقدة على استعمال تحث  -١

 اعالمية  متسق  معايير ء وذلك بإنشا  إتقان اللغة في تنفيذها لشروط    الدول المتعاقدة   إلى دعم   المجلس   وجهت  -٢
  .ة اللغوياتلالختبار

في تـاريخ االنطبـاق   التي ليست في وضع يسمح لها باالمتثال لشروط إتقان اللغة      ة  الدول المتعاقد  تحث  -٣
 بما في ذلك التدابير االنتقالية لتقليـل المخـاطر،          إتقان اللغة على االنترنت خططها لتنفيذ     االيكاو  على أن تنشر على موقع      

نيين بالعمليات الدولية، بالـصورة المبينـة   ومشغلي المحطات الجوية المع   الحركة الجوية   ، للطيارين ومراقبي    الطلبحسب  
  .االيكاووبموجب أساليب العمل المرتبطة بها الواردة أدناه والمادة اإلرشادية الصادرة عن 

الدول حول إعداد خطط تطبيق، تشمل تفـسيرا لتـدابير تقليـل    إلى تقديم اإلرشادات إلى المجلس   توجه  -٤
  .٥/٣/٢٠٠٨قبل تاريخ في أقرب وقت ممكن عمليا، ولكن  ر خططهامن نشطر بحيث تمكن الدول المتعاقدة اخمال

فـي    بموجب المادة األربعين من اتفاقية شـيكاغو،        على التنازل عن شرط السماح     الدول المتعاقدة  تحث  -٥
ال  لمـدة    االيكـاو  الصادرة عـن     إتقان اللغة شروط  بفوا بعد   لم ي للطيارين الذين   المجال الجوي الواقع ضمن نطاق واليتها       

أو اعتبرتهـا  ، شريطة أن تكون الدول التي أصدرت إجـازاتهم      ٥/٣/٢٠٠٨تاريخ التطبيق وهو    بعد  تتجاوز ثالث سنوات    
  .قد جعلت خطط تنفيذها متاحة لجميع الدول المتعاقدة األخرىسارية المفعول 

بـشأن   عـام،   مشغليها، الذين يقومون بعمليات طيران تجـاري أو       تقييدالدول المتعاقدة على عدم      تحث  -٦
لدخول في المجال الجوي الواقع ضمن نطاق والية أو مسؤولية دول أخرى ال يفي مراقبو الحركـة الجويـة أو مـشغلو                    ا

، ٣/٥/٢٠٠٨، وذلك لفترة ال تتجاوز ثالث سنوات بعد تاريخ التطبيـق وهـو   إتقان اللغةمحطات الراديو فيها بعد بشروط    
  .جميع الدول المتعاقدة األخرىة أن تتيح تلك الدول خطط تطبيقها لطشري

 عنـدما تطلبهـا     إتقان اللغة على توفير البيانات المتعلقة بمستويات تنفيذها لشروط        الدول المتعاقدة    حثت  -٧
  .االيكاو

شـروط  تقريرا بخـصوص تنفيـذ   للجمعية العمومية  المجلس بأن يقدم إلى الدورة العادية القادمة        تكلف    -٨
  .إلتقان اللغةااليكاو 

  .١٦-٣٢  رقمالجمعية العموميةقرار يحل محل  هذا القرار أن لنتع  -٩

  ذات الصلةأساليب العمل 

 اتخـاذ  ٥/٣/٢٠٠٨في موعد أقـصاه   إتقان اللغةالتي يتعذر عليها الوفاء بشروط الدول المتعاقدة   على  ينبغي  
  : يلي ما

  : تشمل ما يليإتقان اللغةوضع خطط تنفيذ لشروط   -١
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  . في قواعدها الوطنيةإتقان اللغةشروط خطا زمنيا العتماد   )أ
  .قدرات التدريب والتقييم اللغويةخطا زمنيا إلنشاء   )ب
يـتم  حتـى  وضعها للتدابير االنتقالية الواجب وضع وصف لنظام تحديد األولويات يستند إلى المخاطر          )ج

  .إتقان اللغةالتحقيق الكامل لالمتثال لشروط 
  .هاحامل لإتقان اللغةة على مستوى اإلجازات للداللالعتماد إجراء   )د
 .اللغة االنجليزيةإتقان  وطني فيما يتعلق بتنفيذ خطة منسقتعيين   )ه

على موقع االيكاو علـى  األخرى وذلك بنشرها الدول المتعاقدة  متوفرة لجميع إلتقان اللغةجعل خطط تنفيذها    -٢
  .٥/٣/٢٠٠٨قبل تاريخ  في أقرب وقت ممكن عمليا، ولكن االنترنت

  . إتقان اللغةبباالختالفات عن القواعد والتوصيات الخاصة االيكاو إبالغ   -٣

في أدلة الطيران الـصادرة     بخصوص تقديم خدمات المالحة الجوية       إتقان اللغة نشر االختالفات عن شروط       -٤
  . عنها

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  )ب(المرفق 

  إتقان اللغة خطة تنفيذ لوضعإرشادات 

 لغةإتقان الخطة تنفيذ 
 إتقان اللغةضع خطة لتقييم مستوى و )١
 إتقان اللغةوتقييم اللغوي ضع خطة للتدريب و )٢
  ضع إجراءات اعتماد االجازةو )٣
ال تتجاوز مدتها ثالث سنوات بعد  على أن إتقان اللغة، وحتى االمتثال الكامل لشروط الطلبحسب ( تدابير انتقالية وضع )٤

 )تاريخ التطبيق
 

   االنتقاليةالتدابير
 

 الطيارون
 

   عمليات الطواقم متعددة الطيارين-١األولوية 

 
 مراقبو الحركة الجوية

 تقييم للمخاطرإجراء  •

 بـأن أحـد     بالغمثل اال (تنشأ وتوثق تدابير تقليل المخاطر       •
بالمـستوى  سيكون على األقل    الطيارين على أجهزة القيادة     

  )االيكاوذي حددته التشغيلي الرابع ال

 االيكاو بموعد تحقيق االمتثالالغ بإ •
 

 )الخاصة والتجارية( العمليات بطيار واحد -٢األولوية 
 

وفقا التي تتم نظر في السماح بالعمليات ال تقييم للمخاطر وإجراء
التي ال تتطلب اتصاالت بالهـاتف      ولقواعد الطيران البصري    

الالسلكي باتجاهين لمدة ال تتجاوز ثالث سنوات بعـد تـاريخ           
 االيكاوالذي حددته  الرابع التطبيق للمستوى التشغيلي

 

  تقييم للمخاطر لموظفي كل منشأةإجراء •

وضع تدابير تقليل المخاطر التي تضمن عمـل العـدد           •
الكافي من المراقبين المؤهلين بالمستوى الرابـع علـى         

 األقل في قطاع معين أو في منشأة معينة

  توثيق تدابير تقليل المخاطر •

 المتثالبموعد تحقيق اااليكاو إخطار  •
 

 
  نشر خطة التنفيذ على موقع االيكاو على االنترنت )٥
 وتوثيق االختالفات في دليل الطيران، حسب ما هو مالئمااليكاو ايداع االختالفات لدى  )٦
 إتقان اللغةتحقيق االتساق بين القواعد الوطنية وتوفير خط زمني العتماد شروط  )٧
 إتقان اللغة لتنفيذ  الدولخططوطني بشأن  منسقعيين ت )٨

  —ى ـ انته—




