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  مسائل السالمة األخرى  : من جدول األعمال٣٠ البند
  شروط إتقان اللغة  ١:٣٠
االيكاو بشأن تنفيـذ   مجلس  تضمنت تقريرا مرحليا قدمه      التي   A36-WP/151استعرضت اللجنة ورقة العمل       ١-١:٣٠

تقان اللغة الواردة فـي     إبعض الدول في االمتثال لشروط      تأخر  شروط إتقان اللغة واقترحت مشروع قرار بشأن تخفيف أثر          
ة سيحتاجون إلى تصريح محدد من الدول األخرى للطيـران          فالطيارون الذين ال يستوفون شروط إتقان اللغ      .  الملحق األول 

 علـى أن  ٥/٣/٢٠٠٨وتستحث الدول التي لن تمتثل لموعد االنطباق وهـو        .  في المجال الجوي الخاضع لوالية تلك الدول      
يـة اللجنـة   وأفاد أمين اللجنة الفن.  تضع خطط تنفيذ تشمل تدابير مؤقتة لتقليل المخاطر وتتيح خططها لجميع الدول األخرى  

بأنه إذا ما ووفق على القرار ستعقد سلسلة من حلقات العمل في كل منطقة من مناطق االيكاو لمساعدة الدول علـى وضـع      
وذكر أمين اللجنـة    .  خططها المتعلقة بالتنفيذ واقترح القرار أيضا أن تضع االيكاو معايير متسقة عالميا لالختبارات اللغوية             

  .A36-WP/151ضمن خطة لاليكاو العتماد االختبارات اللغوية على النحو المقترح في ورقة العمل أيضا أن الميزانية ال تت
ـ      A36-WP/68ونظرت اللجنة في روقة العمل        ٢-١:٣٠  ة، المقدمة من االتحاد الدولي لرابطات مراقبي الحركة الجوي

فيما يتعلق بتنفيذ التدريب اللغوي فـي الوقـت         والتي أعرب فيها االتحاد عن القلق لعدم تقدم كثير من الدول بخطى مقبولة              
المناسب وطلب االتحاد اعادة التأكيد على أهمية هذا البرنامج للدول وأن الدول التي ال تضع خططا لالبالغ عـن القـصور             

  .اللغوي يتم على أساسها توجيه اللوم تلحق ضررا بسالمة الطيران
تحاد الدولي للمالحة الجوية والمجلـس الـدولي لرابطـات         أفاد اال  A36-WP/183ورقة العمل   وعن طريق     ٣-١:٣٠

مالكي الطائرات والطيارين أن بعض الدول لن يتيسر لها اختبار واجازة جميع طياريها ومراقبي الحركة الجوية التابعين لها                  
 لتعديل القواعـد  ودعت الورقة إلى اعادة النظر في االلتماسات المقدمة من المجلس الدولي      .  ٥/٣/٢٠٠٨المرخص لهم قبل    

القياسية التقان اللغة فيما يتعلق بعمليات قواعد الطيران البصري وتأخير موعد انطباق الشروط إلى أن يـتم تقيـيم األثـر                     
  .   إلى وضع طريقة اختبار موحدة وتبسيط اجراءات االختبارأيضاودعت الورقة .  الكامل للقاعدة القياسية

وفقا لقواعد الطيران البصري في مجال جـوي غيـر خاضـع    طيارين العاملين قُدم مقترح يقضي بإعفاء ال      ٤-١:٣٠
  .، غير أن الغالبية اعترضت على هذا االعفاءبالتأييدوحظي المقترح .  للسيطرة من شرط المستوى الرابع التشغيلي لاليكاو

ورقـة  ع القرار المرفـق ب    أعرب أحد المندوبين عن تأييده للخطة االنتقالية التي اقترحها المجلس في مشرو             ٥-١:٣٠
بيد أنه لوحظ مع القلق أن تنفيذ الخطة عن طريق قرار من الجمعية العمومية لن يضمن قبول كـل                   .  A36-WP/151العمل  

دولة من الدول المتعاقدة للطيارين الذين ال يستوفون شرط االتقان للمستوى الرابع، حتى عندما تنشر الدولة التي أصـدرت                   
لذلك فقد أوصي بأن تنفذ الخطة االنتقالية عن طريـق  .  ذ الخاصة بها على موقع االيكاو على االنترنت الترخيص خطة التنفي  

وعلى الرغم من حصول   .   من االتفاقية  ٣٣تعديل للملحق األول بغية االستفادة من االعتراف الدولي الممنوح بموجب المادة            
 ٥/٣/٢٠٠٨يسر تعديل الملحق األول قبل حلول موعـد االنطبـاق           هذا النهج على بعض التأييد، سلمت اللجنة بأنه قد ال يت          

  .وبأن القرار يتيح سبيال عمليا للمضي إلى األمام
 من القرار المقترح المتعلقة بإنشاء معـايير متـسقة عالميـا            ٢وأعرب أيضا عن شاغل بشأن حسم الفقرة          ٦-١:٣٠

ن تنشئ االيكاو في الوقت المناسب نظامـا العتمـاد خـدمات            ومع ذلك، فقد كان هناك أيضا تأييد أل       .  لالختبارات اللغوية 
  .االختبارات اللغوية كوسيلة لتقديم الدعم للدول في تنفيذها الموحد لشروط إتقان اللغة

وجرى التسليم بضرورة توافر معلومات مسبقة بشأن خطط الدول للتنفيذ أو بشأن امتثالها لـشروط إتقـان                   ٧-١:٣٠
  .اللغة
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  .المناقشة، تقدم اللجنة القرار التالي كيما تتخذه اللجنة العامةوعلى ضوء   ٨-١:٣٠

  إتقان اللغة االنجليزية المستخدمة ألغراض االتصال بالهاتف الالسلكي  :٣٠/١القرار 
الحركـة الجويـة    االيكاو قد وضعت لمنع وقوع الحوادث، أحكاما إلتقان اللغة لضمان إتقان مـسؤولي               لما كانت 

غة االنجليزية واستخدامهم لها في اتصاالت الهاتف الالسلكي، تشمل شـروط وجـوب تـوفر اللغـة                والطيارين وفهمهم لل  
االنجليزية بناء على الطلب في جميع المحطات األرضية التي تخدم مطارات ومسارات جوية معينة تـستخدمها الخطـوط                  

  .الجوية الدولية
باستخدام مصطلحات قياسية في جميع الحـاالت  يكاو االأن أحكام إتقان اللغة تعزز الشرط الذي وضعته     وإذ تدرك   

  .التي حددت لها
  .٥/٣/٢٠٠٨قد بذلت جهودا كبيرة لالمتثال لشروط أحكام إتقان اللغة بحلول الدول المتعاقدة أن وإذ تدرك 
تواجه صعوبات جمة في تنفيذ شروط إتقان اللغة بما في ذلك إنـشاء قـدرات    الدول المتعاقدة   أن بعض   وإذ تدرك   

  .لتدريب واالختبار اللغويةا
  . أن بعض الدول المتعاقدة ستحتاج إلى وقت إضافي لتنفيذ أحكام إتقان اللغة بعد تاريخ التطبيقوإذ تدرك

أنه بموجب المادة الثامنة والثالثين من اتفاقية شيكاغو، فإن على أي دولة متعاقدة ترى أنه يتعذر عليهـا  وإذ تدرك   
 الـدولي  الطيران المدنيه ألي من القواعد القياسية أو اإلجراءات الدولية، أن تبلغ فورا منظمة    عمليا االمتثال في كل الوجو    

  .بذلك
من اتفاقية شيكاغو، على أي شخص لديه رخصة ولكنـه ال           ) يجب، بموجب المادة التاسعة والثالثين ب     ولما كان   

علق بدرجة الرخصة أو الشهادة التي يحملها، يجـب أن  يستوفي تماما الشروط المفروضة في القاعدة القياسية الدولية فيما يت     
  .يدون على رخصته أو في ملحق لها بيان كامل بتفاصيل عدم استيفائه لهذه الشروط

بموجب المادة األربعين من اتفاقية شيكاغو ال يجوز ألي عضو في طاقم الطائرة ممن لديهم شهادات أو                 ولما كان   
 في المالحة الدولية، إال إذا كان ذلك بإذن من الدولـة أو الـدول التـي يـدخل                   رخص معتمدة على هذا النحو أن يشترك      

  .A36-WP/151 TE/36من الورقة ) أ( بالمرفق A-2، الصفحة أراضيها
  :فإن الجمعية العمومية

  . الدول المتعاقدة على استعمال مصطلحات االيكاو القياسية في جميع األوضاع التي خصصت لهاتحث  -١
في تنفيذها لشروط إتقان اللغة وذلك بإنشاء معايير متسقة عالميا          الدول المتعاقدة   لس إلى دعم     المج توجه  -٢

  .لالختبارات اللغوية
التي ليست في وضع يسمح لها باالمتثال لشروط إتقان اللغة في تـاريخ االنطبـاق        الدول المتعاقدة    تحث  -٣

ذ إتقان اللغة بما في ذلك التدابير االنتقالية لتقليـل المخـاطر،            على االنترنت خططها لتنفي   االيكاو  على أن تنشر على موقع      
ومشغلي المحطات الجوية المعنيين بالعمليات الدولية، بالـصورة المبينـة      الحركة الجوية   حسب الطلب، للطيارين ومراقبي     

  .االيكاووبموجب أساليب العمل المرتبطة بها الواردة أدناه والمادة اإلرشادية الصادرة عن 
الدول حول إعداد خطط تطبيق، تشمل تفـسيرا لتـدابير تقليـل     المجلس إلى تقديم اإلرشادات إلى  توجه  -٤

  .٥/٣/٢٠٠٨من نشر خططها في أقرب وقت ممكن عمليا، ولكن قبل تاريخ المخاطر بحيث تمكن الدول المتعاقدة 
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فـي   من اتفاقية شـيكاغو،      الدول المتعاقدة على التنازل عن شرط السماح بموجب المادة األربعين          تحث  -٥

 لمـدة ال    االيكـاو المجال الجوي الواقع ضمن نطاق واليتها للطيارين الذين لم يفوا بعد بشروط إتقان اللغة الصادرة عـن                  
، شريطة أن تكون الدول التي أصدرت إجـازاتهم أو اعتبرتهـا       ٥/٣/٢٠٠٨تتجاوز ثالث سنوات بعد تاريخ التطبيق وهو        

  .خطط تنفيذها متاحة لجميع الدول المتعاقدة األخرىسارية المفعول قد جعلت 
الدول المتعاقدة على عدم تقييد مشغليها، الذين يقومون بعمليات طيران تجـاري أو عـام، بـشأن               تحث  -٦

الدخول في المجال الجوي الواقع ضمن نطاق والية أو مسؤولية دول أخرى ال يفي مراقبو الحركـة الجويـة أو مـشغلو                    
، ٣/٥/٢٠٠٨فيها بعد بشروط إتقان اللغة، وذلك لفترة ال تتجاوز ثالث سنوات بعد تاريخ التطبيـق وهـو    محطات الراديو   

  .شريطة أن تتيح تلك الدول خطط تطبيقها لجميع الدول المتعاقدة األخرى
 على توفير البيانات المتعلقة بمستويات تنفيذها لشروط إتقان اللغة عنـدما تطلبهـا            الدول المتعاقدة    تحث  -٧

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

  .إلتقان اللغةااليكاو 
  .١٦-٣٢الجمعية العمومية رقم أن هذا القرار يحل محل قرار  تعلن  -٩

  أساليب العمل ذات الصلة
 اتخـاذ  ٥/٣/٢٠٠٨فاء بشروط إتقان اللغة في موعد أقـصاه  التي يتعذر عليها الوالدول المتعاقدة   ينبغي على   

  : يلي ما
  :وضع خطط تنفيذ لشروط إتقان اللغة تشمل ما يلي  -١

  .خطا زمنيا العتماد شروط إتقان اللغة في قواعدها الوطنية  )أ
  .خطا زمنيا إلنشاء قدرات التدريب والتقييم اللغوية  )ب
 إلى المخاطر للتدابير االنتقالية الواجب وضعها حتـى يـتم     وضع وصف لنظام تحديد األولويات يستند       )ج

  .التحقيق الكامل لالمتثال لشروط إتقان اللغة
  .إجراء العتماد اإلجازات للداللة على مستوى إتقان اللغة لحاملها  )د
 .تعيين منسق وطني فيما يتعلق بتنفيذ خطة إتقان اللغة االنجليزية  )ه

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

  . باالختالفات عن القواعد والتوصيات الخاصة بإتقان اللغةااليكاو إبالغ   -٣
ت المالحة الجوية في أدلة الطيران الـصادرة        نشر االختالفات عن شروط إتقان اللغة بخصوص تقديم خدما          -٤

  .عنها
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  المسائل الخاصة بالمطارات  ٢:٣٠
، المقدمة من المجلس بشأن تنفيذ شروط ترخيص المطـارات          A36-WP/14ورقة العمل   استعرضت اللجنة     ١-٢:٣٠

التقريـر علـى أهميـة    وإذ شـدد   .  تصميم وتشغيل المطارات  ،  لاألو المجلد   المطارات –الواردة في الملحق الرابع عشر      
ترخيص المطارات في مواجهة اتجاه متزايد نحو تحقيق قدر أكبر من االستقالل الذاتي والخصخصة للمطارات، أكد علـى                  

  . السالمةإدارة تقدم في تنفيذ شروط ترخيص المطارات بما في ذلك نظم إحرازعدم 
إلى االستنتاجات الواردة فـي   A36-WP/169 العمل ورقة المجلس الدولي للمطارات في  إشارةوفي معرض     ٢-٢:٣٠

، عرض أنشطة المجلس ذات الصلة بسالمة المطارات واقترح مجموعة من اإلجراءات من أجـل       A36-WP/14ورقة العمل   
  .معالجة المسائل المثارة

ابع ، بتعديل نطاق الحكم الوارد في الملحق الر       A36-WP/220وأوصت الصين في ورقة العمل المقدمة منها          ٣-٢:٣٠
 أحكام تتعلق بأساليب العمل الجديدة ذات الصلة بالمطـارات، مثـل نظـم إدارة المعلومـات                 جعشر، المجلد األول، وادرا   

وعالوة على ذلك، اقترحت أن تدرس االيكاو إمكانية إعداد مزيد من القواعد والتوصيات الدولية بشأن وضـع             .  بالمطارات
واقترح مندوب الـصين    .  رات، واستعراض األحكام المتعلقة بتقييد العوائق     العالمات واإلشارات على ساحات وقوف الطائ     

وفي دليـل   (Doc 9774) دليل ترخيص المطاراتكذلك أن تنظر االيكاو في رفع مستوى إرشادات إدارة السالمة الواردة في   
  . إلى مستوى القواعد والتوصيات الدولية(Doc 9137) خدمات المطارات

ة المستوى المتدني نسبيا لتنفيذ ترخيص المطارات، بما في ذلك نظم إدارة السالمة، وحثـت              والحظت اللجن   ٤-٢:٣٠
الدول على أن تقوم بترخيص المطارات، باعتبار ذلك مسألة ذات أولوية، وأن تكفـل إدخـال نظـم إدارة الـسالمة بهـذه             

حلقات دراسية إضافية بـشأن     /كاو حلقات عمل  طت اللجنة علما أيضا باالقتراحات الداعية إلى أن تنظم االي         اوأح.  المطارات
  .ترخيص المطارات ونظم إدارة السالمة بالمطارات، بما في ذلك وضع إرشادات موحدة ومتسقة فيما يتعلق بتلك النظم

رحبت اللجنة بعرض المجلس الدولي للمطارات العمل مع االيكاو لزيادة تعزيز مـستوى تنفيـذ تـرخيص          ٥-٢:٣٠
  :ا يليالمطارات، وقامت بم

وافقت على وجوب العمل بسرعة على زيادة عدد المطارات التي رخصت، وعدد المطارات التـي                 )أ
   السالمة؛إدارةطبقت نظم 

 القواعد والتوصيات الدولية الواردة في الملحق الرابع عشر، المجلد          إتباعدعت واضعي اللوائح إلى       )ب
  ؛األول، وتفادي المغاالة في وضع لوائح مفرطة ومكلفة

  وافقت على وجوب تشجيع تبادل الدروس المستفادة فيما يتعلق بالسالمة؛  )ج
وافقت على وجوب أن ينظر مجلس االيكاو في استعراض المواصفات الخاصة بجميع المصطلحات               )د

 بعد دراسة المواصفات الواردة في الملحـق الرابـع          Eالرمزية للمطارات حتى المصطلح الرمزي      
  . Fمزي عشر بشأن المصطلح الر

اتفقت مع مقصود توصية المجلس الدولي للمطارات الداعية إلى أن تضع الدول أحكاما تنظيمية تقضي بأن                  ٦-٢:٣٠
 عن جميع الوقائع والحوادث التي تقع بالمطارات، بيد أنهـا رأت أن هـذا               باإلبالغيقوم مشغلو الطائرات ووكالء الخدمات      

  .سالمة الجوية بالمطاراتالمطلب هو في الواقع جزء من تنفيذ نظم ال



A36-WP/316  
TE/94 
٣٠تقرير عن البند  30-5  

 
 إلى المجلس التخاذ إجـراء  إحالتها ووافقت على A36-WP/220أحاطت اللجنة علما بالمقترحات الواردة في      ٧-٢:٣٠

  .بشأنها، حسب االقتضاء
 بشأن  A36-WP/221 و A36-WP/219 العمل   معلومات المقدمة من الصين في ورقتي     أحاطت اللجنة علما بال     ٨-٢:٣٠
.  ر الحياة البرية بالمطارات والتدابير المتخذة لوضع نظم السالمة الجوية وتطبيقها بالمطارات، علـى التـوالي     لمخاط إدارتها

بشأن تنفيذ الشروط الواردة في الملحق       A36-WP/160كما أحاطت اللجنة علما بالمعلومات المقدمة من الهند في ورقة العمل            
  .ات في الهندالرابع عشر، المجلد األول، بشأن ترخيص المطار

  ـ انتهـى ـ




