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  الدورة الثامنة والثالثون –جمعیة العمومیة ال
  اللجنة الفنیة

  المسائل الناشئة —سالمة الطیران   : ٣١رقم  البند

  للغة االنجلیزیة الكفاءة اللغویة شروط تنفیذ الوضع القائم فیما یخص
  (ورقة مقدمة من مجلس االیكاو)

  الموجز التنفیذي
الكفاءة في اللغة اإلنجلیزیة المستخدمة في االتصاالت الهاتفیة : ١٠-٣٧ إذ استرشدت المنظمة بقرار الجمعیة العمومیة

وبینما  خالل فترة السنوات الثالث الماضیة. للغة االنجلیزیة ، فقد واصلت بذل جهودها لدعم تنفیذ شروط الكفاءة اللغویة الالسلكیة
ن تنفیذ التصاالت الهاتفیة الالسلكیة.  فإة في امالمستخدتسرى شروط الكفاءة اللغویة الواردة في الملحق األول على جمیع اللغات 

  المتعلقة باللغات أمر صعب، ویرجع ذلك في جزء منه إلى التنوع الكبیر في نوعیة وعملیات اختبارات اللغات. هذه الشروط 
یكاو الختبارات اللغة خدمة االأ) (وهي تقدم أیضا معلومات بشأن  تنفیذ هذه األحكام.  مستوىوتقدم هذه الورقة تقریرا عن 
، وفقا لمعاییر االیكاو والتي تقوم االیكاو من خاللها بتقییم اختبارات اللغة اإلنجلیزیة ،(AELTS)اإلنجلیزیة في مجال الطیران 

  على اإلنترنت.  ةقائم ةتدریبی مصنفة ألداةباللغة االنجلیزیة  مخاطبةب) عینة (و
، من قرار ٥/٣/٢٠١١المرونة، المتعلق بالدول التي لم تمتثل لألحكام اللغویة بحلول  وختاما، تطرح الورقة اقتراحا بإزالة بند

الجمعیة العمومیة نظرا ألن هذه المعاییر قد اعُتمدت منذ أكثر من عقد مضى وأن الدول قد أحرزت تقدما كبیرا في تنفیذ األحكام 
  منذ ذلك التاریخ.للغة االنجلیزیة اللغویة 
  معیة إلى القیام بما یلي:ُتدعى الج اإلجراء:

 منذ دورة الجمعیة العمومیة األخیرة؛للغة االنجلیزیة تنفیذ شروط الكفاءة اللغویة لاإلحاطة علما بنشاطات االیكاو   )أ 
استعراض التعدیالت المقترحة واعتماد القرار الوارد في المرفق بشأن الكفاءة في اللغة اإلنجلیزیة المستخدمة في االتصاالت   )ب 

  .١٠-٣٧الالسلكیة لكي یحل محل القرار  الهاتفیة
األهداف 

  االستراتیجیة:
  .ترتبط ورقة العمل هذه بالهدف االستراتیجي الخاص بالسالمة

ــتنفیذ األنشط  اآلثار المالیة: ـــة المشـــ ــ ــــار الیهـ ــا في هذه الورقــ ــ ــ ـــة رهنـ ــ ترة ا بالموارد المتوفرة من میزانیة البرنامج العام للفـ
خدمة االیكاو الختبارات اللغة االنجلیزیة في ن من مساهمات من خارج المیزانیة.  وإ و/أو  ٢٠١٦-٢٠١٤

  على أساس استرداد التكالیف. ستنفذ ٢-٢المذكورة في الفقرة ) AELTSمجال الطیران (
 )٢٠١٠كتوبر أ ٨(في  القرارات الساریة المفعول الصادرة عن الجمعیة العمومیة ،(Doc 9958)  المراجع:

  AN 12/44.7-12/60 كتاب المنظمة
  AN 12/44.6-11/1كتاب المنظمة 
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 مقدمةال  -١

تشغیل  —والملحق السادس إجازة  العاملین،  —، اعتمد المجلس تعدیالت على الملحق األول ٢٠٠٣في مارس   ١- ١
محطات  قبي الحركة الجویة ومشغليضمان امتثال طاقم القیادة ومرال، خدمات الحركة الجویة — ١١والملحق ، الطائرات
 —وتشترط أحكام الملحق العاشر  . ٥/٣/٢٠٠٨لمقیاس ترتیب الكفاءة اللغویة (عند المستوى الرابع أو أعاله) بحلول الطیران 
توفر اللغة اإلنجلیزیة بجمیع المحطات األرضیة التي تخدم مطارات ومسارات جویة معینة تستخدمها الخطوط  الطیران اتصاالت

وبینما تسرى شروط الكفاءة اللغویة المنصوص علیها في الملحق األول على جمیع اللغات المستخدمة في   الجویة الدولیة.
واعتمدت الجمعیة العمومیة في   تطبیق هذه الشروط على اللغة االنجلیزیة أمر صعب. فإناالتصاالت الهاتفیة الالسلكیة، 
لتوفیر وقت إضافي للدول لتنفیذ األحكام اللغویة في حالة عدم تمكنها من االمتثال  ١١-٣٦دورتها السادسة والثالثین القرار 

.  وقد تم توسیع نطاق المرونة الممنوحة للدول بشأن تنفیذ هذه المعاییر من خالل اعتماد ٥/٣/٢٠٠٨لهذه األحكام بحلول 
 .١٠- ٣٧القرار 

قد طالب باتخاذ إجراءین  ١٠-٣٧رار الجمعیة العمومیة ، لفتت االیكاو انتباه الدول إلى أن ق٢٠١١وفي ینایر   ٢- ١
أن ترسل إلى االیكاو خططها  ٥/٣/٢٠١١رئیسیین، هما أ) حث الدول المتعاقدة التي لم تمتثل لشروط الكفاءة اللغویة بحلول 

المتثال التام، وب) أن حتى االنتهاء من ا ٢٠١١لتنفیذ الكفاءة اللغویة، والتي كان یتعین تحدیثها على أساس منتظم بعد مارس 
االیكاو ستتحقق من أن خطط التنفیذ التي تقدمها الدول خططا كاملة وتشمل مهال زمنیة ومعالم محددة كي یستخدمها نهج 

 .الرصد المستمر التابع لبرنامج االیكاو العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویة

أحكام االیكاو في مجال اللغات، ونظمت حلقتین ، أرسلت االیكاو عشر رسائل متصلة ب٢٠٠٣ومنذ مارس   ٣- ١
دلیل تنفیذ شروط الكفاءة اللغویة دراسیتین، وحلقة دراسیة فنیة واحدة والعدید من حلقات العمل، وأصدرت طبعتین من 

ى معاییر اختبار اللغة من أجل االتساق عل، وكتیبین دوریین، (Doc 9835) المستخدمة في منظمة الطیران المدني الدولي
، (Circ 323) والمبادئ التوجیهیة لمبادئ التدریب على اللغة اإلنجلیزیة في مجال الطیران،  (Circ 318) الصعید العالمي

 ووضعت أدوات لدعم التنفیذ وتطویره. 

، فقد زودت الدول ومستخدمي المجال الجوي ١٠- ٣٧و  ١١-٣٦وٕاذ اعتمدت الجمعیة العمومیة القرارین   ٤- ١
وقطاع االختبار والتدریب اللغوي في مجال الطیران بخمس سنوات إضافیة لتطویر تنفیذ األحكام. وتم اإلقرار ومقدمي الخدمات 

أن  ٢٠١٣مارس  ٢٧-٢٥أثناء الحلقة الدراسیة الفنیة المعنیة بشروط الكفاءة اللغویة التابعة لالیكاو التي أجریت في الفترة 
 هذه األحكام الحرجة المتعلقة بالسالمة. مجتمع الطیران قد أحرز تقدما كبیرا في تنفیذ

تنفیذ شروط الكفاءة  للمساعدة فيأنشطة االیكاو   - ٢
اللغویة منذ الدورة السابعة والثالثین للجمعیة 

 العمومیة 

وشملت هذه الطبعة الثانیة إرشادات  . Doc 9835، أصدرت االیكاو الطبعة الثانیة من الوثیقة ٢٠١٠في عام   ١- ٢
الطیران المدني ولمقدمي خدمة االختبارات بشأن العملیات الخاصة بالمشرحین لالختبارات وفقا لشروط الكفاءة  إضافیة لهیئات

على  cfmhttp://legacy.icao.int/fsix/lp.، أضافت االیكاو خریطة تفاعلیة على الموقع ٢٠١١وفي یونیه  اللغویة باالیكاو. 
أساس المعلومات التي تقدمها الدول. وتوفر هذه الخریطة رؤیة عالمیة لحالة تنفیذ شروط الكفاءة اللغویة وتسمح للمستخدمین 

  باالطالع على خطط التنفیذ أو بیانات االمتثال. 

http://legacy.icao.int/fsix/lp
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ویتم  .(AELTS) شرعت االیكاو في إعمال خدمة اختبار اللغة اإلنجلیزیة في مجال الطیران ٢٠١١وفي أكتوبر   ٢- ٢
وتحظى  . Doc 9835اللغویة الواردة في الملحق األول وفي الوثیقة  الشروطمقابل  الختبارا أدواتمن خالل هذه الخدمة، تقییم 

إلى قدر كبیر من التنوع في  ذلك، وقد أدى ال یخضع ألي لوائح الكفاءة اللغویةهذه الخدمة بأهمیة خاصة حیث أن اختبار 
والنتائج المحققة. وتوفر هذه الخدمة سبال لهیئات االختبار اللغوي في مجال الطیران لتوحید ممارساتها النهج المستخدمة 

توفر خدمات  بشأنلدول ومستخدمي المجال الجوي ومقدمي الخدمات ل معلوماتوتحسینها. وتوفر خدمة االیكاو هذه أیضا 
  االختبار التي تستخدم إجراءات متماشیة مع معاییر االیكاو.

 — شروط االیكاو للكفاءة اللغویةلألدوات التدریبیة على ، أصدرت المنظمة طبعة جدیدة ٢٠١٢وفي عام   ٣- ٢
. ویمكن االطالع على هذه الوثیقة، التي وضعتها الرابطة الدولیة في اللغة  (Rated Speech Samples) مصنفةعینات مخاطبة 

  http://cfapp.icao.int/rssta/index.cfmجل االیكاو على الموقع التالي ، من أ(ICAEA)اإلنجلیزیة في مجال الطیران المدني 
عینة مخاطبة خضعت لعملیات تقدیر واعتماد صارمة. ویمكن استخدامها كمرجع لتوحید عملیات التقدیر  ٥٢وهي تحتوي على 

 كرر للقائمین على التقدیر وللممتحنین.وكأساس للتدریب األولى والم

دولة إلى االمتثال إلى  ٨١دولة معلومات بشأن حالة تنفیذها. وأشارت  ١٦٧، قدمت ٢٠١٣ینایر  ٣وحتى   ٤- ٢
دولة خطط تنفیذ أو بیانات امتثال. وبناء على البیانات المتوفرة على نظام التحلیل المتكامل التجاهات  ٢٣و لم تقدم  الشروط،

عال لألسئلة المعتادة التنفیذ الف معدل فإن،  https://portal.icao.int/istarsعلى الموقع المؤمن:  (iSTARS)السالمة واإلبالغ 
  المائة. في ٦٧,٧٥المتصلة باألحكام اللغویة هو 

وخالل السنوات الثالث الماضیة، قدمت الدول عددا منخفضا من خطط التنفیذ.  وفحصت األمانة العامة   ٥- ٢
ت الواردة بهذه الخطط.  الخطط التي قدمتها الدول لضمان اكتمالها، غیر أنها لم تكن تملك الموارد الكافیة للتأكد من المعلوما

ومع ذلك یتم جمع المعلومات المعتمدة بناء على أسئلة البروتوكول الخاص باألحكام اللغویة من خالل نهج الرصد المستمر 
التابع للبرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویة، ویمكن االطالع علیها بموقع االیكاو الشبكي ویوفر ذلك أداة ضروریة 

 المستمر لحالة االمتثال لشروط الكفاءة اللغویة.للرصد 

 الخالصة  - ٣

لقد أحرزت الدول تقدما كبیرا في تنفیذ األحكام اللغویة وفقا لمؤشرات مثل االفتقار إلى التنفیذ الفعال لألحكام   ١- ٣
وحسب ما یتبین من خطط  (iSTARS)اللغویة حسب ما أبلغ عنه من خالل نظام التحلیل المتكامل التجاهات السالمة واإلبالغ 

التنفیذ الواردة على موقع اإلنترنت التابع لالیكاو. وینبغي حث الدول على زیادة جهودها لتناول الشواغل الحرجة المتعلقة 
 بالسالمة مثل شروط الكفاءة اللغویة. 

للغة ءة اللغویة وینبغي مواصلة برنامج عمل المنظمة لكي یشمل أنشطة مساعدة الدول على تنفیذ شروط الكفا  ٢- ٣
وعلى االعتماد على الشراكات القائمة مع المنظمات األخرى. وستركز األنشطة المقبلة لمساعدة الدول على شروط االنجلیزیة 

 ، وذلك بغیة مواصلة إظهار الكفاءة.٥أو  ٤الملحق األول للعاملین بالطیران المقررة عند المستوى 

عندما اعتمدت  ٢٠٠٣قد أصبحت منطبقة بشكل متزاید، ومنذ مارس  ونظرا إلى أن شروط الكفاءة اللغویة  ٣- ٣
األحكام اللغویة لتناول شاغل حرج فیما یتعلق بالسالمة، وحیث أن الدول قد أحرزت تقدما كبیرا في تنفیذ األحكام اللغویة، ُیقترح 

 . ١٠-٣٧أن یحل مشروع القرار الوارد في المرفق محل القرار 

- -  - - -  - - -  - - -  - -

http://cfapp.icao.int/rssta/index.cfm
https://portal.icao.int/istars
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  المرفق
تماده في مشروع قرار مقدم للجمعیة العمومیة الع

  ن دورتها الثامنة والثالثی

  الكفاءة في اللغة اإلنجلیزیة المستخدمة في االتصاالت الهاتفیة الالسلكیة :..- ٣٨القرار 

ركــة الجویــة والطیــارین االیكــاو قــد وضــعت لمنــع وقــوع الحــوادث، أحكامــا للكفــاءة اللغویــة لضــمان إتقــان مســؤولي الح لمــا كانــت
وفهمهم للغة اإلنجلیزیة واستخدامهم لها في اتصاالت الهاتف الالسـلكي، تشـمل شـروط وجـوب تـوفر اللغـة اإلنجلیزیـة بنـاء علـى 

  الطلب في جمیع المحطات األرضیة التي تخدم مطارات ومسارات جویة معینة تستخدمها الخطوط الجویة الدولیة.

اللغویـة تعــزز الشـرط الــذي وضـعته االیكــاو باسـتخدام مصـطلحات قیاســیة فـي جمیــع الحـاالت التــي  أن أحكــام الكفـاءةوٕاذ تـدرك 
  حددت لها.

  أن الدول المتعاقدة قد بذلت جهودا كبیرة لالمتثال لشروط أحكام الكفاءة اللغویة.وٕاذ تدرك 

یـة بمـا فـي ذلـك إنشـاء قـدرات التـدریب أن بعـض الـدول المتعاقـدة تواجـه صـعوبات جمـة فـي تنفیـذ شـروط الكفـاءة اللغو وٕاذ تدرك 
  واالختبار اللغویة.

  أن بعض الدول المتعاقدة احتاجت إلى وقت إضافي لتنفیذ أحكام الكفاءة اللغویة بعد تاریخ التطبیق. وٕاذ تدرك

یـا االمتثـال فـي أنه بموجب المادة الثامنة والثالثـین مـن اتفاقیـة شـیكاغو، فـإن علـى أي دولـة متعاقـدة یتعـذر علیهـا عملوٕاذ تدرك 
  كل الوجوه ألي من القواعد القیاسیة أو اإلجراءات الدولیة، أن تبلغ فورا منظمة الطیران المدني الدولي بذلك.

یجب، بموجب المادة التاسعة والثالثین ب) من اتفاقیة شیكاغو، على أي شخص لدیه رخصة ولكنه ال یستوفي كان ولما 
لقیاسیة الدولیة فیما یتعلق بدرجة الرخصة أو الشهادة التي یحملها، یجب أن یدون تماما الشروط المفروضة في القاعدة ا

  على رخصته أو في ملحق لها بیان كامل بتفاصیل عدم استیفائه لهذه الشروط.

بموجــب المــادة األربعــین مــن اتفاقیــة شــیكاغو ال یجــوز ألي عضــو فــي طــاقم الطــائرة ممــن لــدیهم شــهادات أو ولمــا كــان 
علــى هــذا النحــو أن یشــترك فــي المالحــة الدولیـة، إال إذا كــان ذلــك بــإذن مــن الدولــة أو الــدول التــي یــدخل  رخـص معتمــدة

  أراضیها:

  :فإن الجمعیة العمومیة

  الدول المتعاقدة على استعمال مصطلحات االیكاو القیاسیة في جمیع الحاالت التي خصصت لها. تحث  - ١
 .اللغویة عاقدة في تنفیذها لشروط الكفاءةمن المجلس مواصلة دعم الدول المت تطلبو  - ٢

ران للتحقـق مـن ع الدول المتعاقدة على استخدام خدمة االیكاو الختبار اللغة اإلنجلیزیة في مجال الطیوتشج  - ٣
  اختبار اللغة. أدوات
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  یة.بشروط االیكاو والكفاءة اللغو  –عینات المخاطبة أداة التدریب بتحث الدول المتعاقدة على استخدام و   - ٤
  الدول المتعاقدة على مساعدة بعضها البعض في تنفیذها لشروط الكفاءة اللغویة. تحثو  - ٥ ٣
الدول المتعاقـدة التـي لـم تمتثـل لشـروط الكفـاءة اللغویـة فـي تـاریخ االنطبـاق علـى أن تنشـر علـى موقـع  تحث  - ٤

النتقالیــة لتقلیــل المخــاطر، حســب الطلــب، خططهــا لتنفیــذ الكفــاءة اللغویــة بمــا فــي ذلــك التــدابیر ا اإلنترنــتاالیكــاو علــى 
للطیارین ومراقبي الحركة الجویة ومشغلي المحطات الجویة المعنیین بالعملیات الدولیة، بالصورة المبینة وبموجب أسالیب 

  العمل المرتبطة بها الواردة أدناه والمادة اإلرشادیة الصادرة عن االیكاو.
شــرط الســماح بموجــب المــادة األربعــین مــن اتفاقیــة شــیكاغو، فــي  الــدول المتعاقــدة علــى التنــازل عــن تحــث  - ٥

المجال الجوي الواقع ضمن نطاق والیتها للطیارین الذین لم یفوا بعد بشروط الكفاءة اللغویة الصادرة عن االیكاو لمدة ال 
هم أو جعلتهــا ، شــریطة أن تكــون الــدول التــي أصــدرت إجــازات٥/٣/٢٠٠٨تتجــاوز ثــالث ســنوات بعــد تــاریخ التطبیــق وهــو 

ســـاریة المفعـــول قـــد أتاحـــت خطـــط تنفیـــذها لجمیـــع الـــدول المتعاقـــدة األخـــرى وأبلغـــت االیكـــاو بشـــأن االختالفـــات المتصـــلة 
  اللغات.  بأحكام

الدول المتعاقدة على عدم تقیید مشغلیها، الذین یقومون بعملیات طیران تجاري أو عام، بشأن الدخول  تحث  - ٦
نطــاق والیــة أو مســؤولیة دول أخــرى ال یفــي مراقبــو الحركــة الجویــة أو مشــغلو محطــات  فــي المجــال الجــوي الواقــع ضــمن

، شریطة ٥/٣/٢٠٠٨الرادیو فیها بعد بشروط الكفاءة اللغویة، وذلك لفترة ال تتجاوز ثالث سنوات بعد تاریخ التطبیق وهو 
او بشـــــأن االختالفـــــات المتصـــــلة أن تتـــــیح تلـــــك الـــــدول خطـــــط تطبیقهـــــا لجمیـــــع الـــــدول المتعاقـــــدة األخـــــرى وأبلغـــــت االیكـــــ

  اللغات.  بأحكام
على مواصلة تزوید االیكاو بانتظام  ٥/٣/٢٠١١الدول المتعاقدة التي لم تمتثل بعد امتثاال تاما بحلول  تحث  - ٧

  بخطط التنفیذ المستقبلة بما في ذلك التقدم المحرز في الوفاء بالمهل الزمنیة لالمتثال التام.
علـى انتهـاج نهـج مـرن إزاء الـدول التـي لـم تلـبِّ بعـد شـروط  ٥/٣/٢٠١١أن تقوم بعد الدول المتعاقدة  تحث  - ٨

الكفاءة اللغویة مع أنها تسجل تقدما وفقا لما تدل علیه خطط تنفیذها.  وینبغي اتخاذ قرارات بشأن العملیات على أسـاس 
  غیر تمییزي وأال تتخذ لغرض تحقیق مزایا اقتصادیة.

الـــة تنفیـــذ شـــروط الكفـــاءة اللغویـــة واتخـــاذ اإلجـــراءات الالزمـــة لتعزیـــز الســـالمة إلـــى المجلـــس رصـــد حتطلـــب   - ٩
  والمحافظة على انتظام الطیران المدني الدولي.

إلــى المجلــس أن یقــدم إلــى الــدورة العادیــة التالیــة للجمعیــة العمومیــة تقریــرا بشــأن تنفیــذ شــروط الكفــاءة  تطلــب  - ١٠
  اللغویة التابعة لالیكاو.

  .١٠-٣٧ ١١- ٣٦أن هذا القرار یحل محل القرار تعلن  -  ٦- ١١

   –انتهـى  -


