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22/4/2214 Ref.: AN 12/44.6-14/31 

 الكفاءة في اللغة االنجليزية - 3-83قرار الجمعية العمومية  :الموضوع
 المستخدمة في االتصاالت الهاتفية الالسلكية

ن ع التوقفه يمكن للدول أ( اإلحاطة علما بأن :المطلوب اإلجراء
االستفادة الكفاءة اللغوية؛ ب( النظر في  شروطتطبيق خطط  إرسال
اللغة اإلنجليزية في مجال الطيران  اتااليكاو الختبار خدمة  من

 وأداة التدريب بعينات المخاطبة

 د،عتحية طيبة وب
ال في ـبأّن الجمعية العمومية لاليكاو اعتمدت في دورتها الثامنة والثالثين المنعقدة في مونتري فادتكمبإرف ـأتش -1

الكفاءة في اللغة االنجليزية المستخدمة في االتصاالت الهاتفية  - 3-83القرار  4/12/2214إلى  24/9/2218الفترة من 
 الموضوع عينه. بشأن 12-83 ويحل هذا القرار محل القرار .الالسلكية

في تطبيق األحكام المتعلقة باللغة  كبيرامع اعتماد هذا القرار الجديد، يتم اإلقرار بأّن الدول قد أحرزت تقدما و  -2
البند المتعلق بالمرونة بالنسبة إلى الدول التي لم تكن ممتثلة  ألغي. وبالتالي فقد 2228ليزية منذ اعتمادها في عام جاإلن
 .الكفاءة اللغوية إلى االيكاو لشروطخططها التطبيقية  إرسالعن التوقف . وعليه، يمكن للدول 5/8/2211ة في ويألحكام اللغل
بنهج الرصد المستمر  الخاصالكفاءة اللغوية عبر أسئلة البروتوكول  شروطوستواصل االيكاو رصد تطبيق  -8

تاحة المعلومات بشأن التطبيق على موقع (USOAP-CMA)لبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية في إطار ا ، وا 
االمتثال لشروط الكفاءة  لمدىومن شأن ذلك أن يوفر األداة الضرورية من أجل الرصد المستمر االيكاو على اإلنترنت. 

 اللغوية.
إلى في تطبيق شروط الكفاءة اللغوية. ولهذا الغرض، أدعوكم  الطيرانوستواصل المنظمة دعم الدول وقطاع  -4

وللحصول على  .اللغة اإلنجليزية في مجال الطيران وأداة التدريب بعينات المخاطبة اتالختبار  خدمة االيكاو االستفادة من
 ، الرجاء زيارة موقعنا اإللكتروني التالي:وبشأن شروط االيكاو للكفاءة اللغوية لمزيد من المعلومات بشأن هذه األدواتا

Requirements.aspx-Proficiency-http://www.icao.int/safety/lpr/Pages/Language. 

 .ادتكم بقبول فائق االحتراموتفضلوا سي 

 ريمون بنجامان
 األمين العـام

http://www.icao.int/safety/lpr/Pages/Language-Proficiency-Requirements.aspx
http://www.icao.int/safety/lpr/Pages/Language-Proficiency-Requirements.aspx
mskafar
Stamp


		2014-04-22T16:52:42-0400
	ICAO Documentation Control Unit




