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 سالمة الطيران بواسطة اعتمادااليكاو تشجع 

  لغة االنجليزيةلاختبار 

في تحسين سالمة الطيران ، بغية المضي في )االيكاو(قامت منظمة الطيران المدني الدولي  -١٣/١٠/٢٠١١ ،ونتريالم
تقييمها لقدرة طياريها ومراقبي حركتها الجوية دقة دة لمساعدة دولها األعضاء من أجل تحسين يأجمع، بالعمل بخدمة جد العالم

  .على التحدث باللغة االنجليزية وفهمها
ويمكن لمقدمي خدمات االختبارات في العالم أن يتقدموا اآلن بطلب الحصول على اعتماد االختبارات والحصول على هذا 

وستعتمد االيكاو  .تماد الذي يقيم درجة الكفاءة في اللغة االنجليزية المستخدمة في مجال الطيران وفقا لمتطلبات االيكاواالع
  .وال يغطي البرنامج درجة الكفاءة العامة في اللغة االنجليزية. االختبارات، وهي ال تعتمد مقدمي هذه االختبارات

أن االيكاو قد اعتمدت معايير لتعزيز الكفاءة اللغوية "بااليكاو المالحة الجوية ، مديرة إدارة ولقد ذكرت السيدة نانسي غراهام
العاملين في العمليات الدولية، وذلك كرد فعل على الحوادث القاتلة التي تم فيها تحديد  الحركة الجويةللطيارين ولمراقبي 

  .في هذه الحوادثامل أسهم عاالفتقار إلى الكفاءة في اللغة االنجليزية ك
ر تحقيق ذلك الهدف بواسطة تزويد الدول بتوصيات يسأن خدمة االعتماد الجديدة بااليكاو تُ: "وأضافت السيدة غراهام قائلة

  ."حيادية بشأن اختيار أو وضع اختبارات للغة االنجليزية تمتثل لمعاييرنا
تصدر المنظمة شهادة لكل اختبار معتمد وستضع النتائج وس. ويتم اعتماد جميع االختبارات بشكل منفصل لمدة ثالث سنوات

  .)aelte.org-www.icao( على موقع لالنترنت مكرس لهذا الشأن لجميع أنشطة اعتماد االختبارات 
االتحاد الدولي لرابطات طياري : التاليةالدولية المقررة  المهنية الرابطاتخدمة االعتماد باالشتراك مع االيكاو لقد وضعت و

ة، والرابطة الدولية الختبارات اللغات، والرابطة الدولية للغة الحركة الجويالخطوط الجوية، واالتحاد الدولي لرابطات مراقبي 
  .الطيران المدنياالنجليزية في مجال 

  :يرجى االتصال بالسيد ،لمزيد من المعلومات بشأن الندوة
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 ١٩٤٤وقد أنشئت االيكاو في عام . التابعة لألمم المتحدة هي إحدى الوكاالت المتخصصة) االيكاو(منظمة الطيران المدني الدولي 
سـالمة  واألنظمـة الالزمـة ل  وضع القواعد  المنظمة تتولىو .لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني في شتى أنحاء العالم

 لتعاونمحفل ابمثابة  هيو. فضال عن القواعد واألنظمة الالزمة لحماية البيئة في مجال الطيرانوأمنه وكفاءته وانتظامه، الطيران 
  .دولة في جميع مجاالت الطيران المدني ١٩٠ المتعاقدة البالغ عددها دولهابين 
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