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A.35.WP.067.EX.21.AR/SM/II )صفحات٣ ( 

 الخامسة والثالثون الدورة — الجمعية العمومية
 اللجنة التنفيذية

 تحسين مراقبة السالمة :١٦ رقم البند
  الجوية برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمةذي المرحلي بشأن تنفتقريرال :١-١٦ رقم البند

 تقرير مرحلي عن تنفيذ
  الجويةراقبة السالمةتدقيق مااليكاو العالمي لبرنامج 

 ١اضافة رقم 
 ).أ(وحذف كلمة انتهى في نهاية المرفق  A35-WP/67لورقة العمل ) ب(يرجى اضافة المرفق 

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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 ندوات االيكاو التي نظمها أو دعمها قسم مراقبة السالمة الجوية
 الدول عدد المشاركين المواعيد المكان عنوان الندوة

 ١٥ ١٠٩ ٢٦/٢/١٩٩٩-١٥ )جنوب أفريقيا(بريتوريا   ة ندوة مراقبة السالمة الجوي -١

تنفيذ العناصر الحرجة من نظام مراقبة السالمة الجوية على عمليات الطائرات  -٢
 )بالفرنسية(

 ١٦ ٨٥ ٢١/٥/١٩٩٩-١٧ )المغرب(الدار البيضاء 

تنفيذ العناصر الحرجة من نظام مراقبة السالمة الجوية على عمليات الطائرات  -٣
 )بالفرنسية(ئع الخطرة بطريق الجو ونقل البضا

 ١٥ ٧٨ ٢٧/٥/١٩٩٩-٢٤ )المغرب(الدار البيضاء 

 ٢٠ ٩٢ ٨/١٠/١٩٩٩ – ٢٧/٩ )كوستا ريكا(سان خوزيه  ندوة مراقبة السالمة الجوية -٤

 ١٠ ٥٠ ٢٦/١١/١٩٩٩-٢٢ بنما مراقبة السالمة الجويةدورة ادارة  -٥

 ٣١ ٩٤ ١٩/٥/٢٠٠٠-٨ )بلغاريا(صوفيا  ندوة مراقبة السالمة الجوية -٦

 ١٤ ٤٦ ١/١٢/٢٠٠٠ – ٢٠/١١ )الصين(بيجين  ندوة مراقبة السالمة الجوية -٧

تنفيذ العناصر الحرجة من نظام مراقبة السالمة الجوية على عمليات الطائرات  -٨
 )باالنجليزية(

 ١٤ ١١٧ ٢٦/٥/٢٠٠٠-٢٢ )نيجيريا(الجوس 

 ١ ٣٥ ٢٤/٨/٢٠٠١-٢٠ أديس أبابا  السالمة الجويةنظام ادارة -٩

 ١٧ ٦٧ ٢٠/٢/٢٠٠٢-٩ )البحرين(البحرين  ندوة مراقبة السالمة الجوية -١٠

تنفيذ العناصر الحرجة من نظام مراقبة السالمة الجوية على ترخيص مشغلي  -١١
 )بالفرنسية(الطائرات 

 ١٧ ٥٠ ١٥/٢/٢٠٠٢-٤ )السنغال(داكار 

 ١ ٥٧ ٢٠٠٢مارس  كوبا  السالمة الجويةنظام ادارة -١٢

ة من نظام مراقبة السالمة الجوية على ترخيص مشغلي تنفيذ العناصر الحرج -١٣
 )باالنجليزية(الطائرات 

 ٩ ١٣٨ ٢٠٠٢مارس  )نيجيريا(الجوس 

 ١ ٣٨ ٢٠٠٢ابريل  )مصر(القاهرة  السالمة الجوية ادارةنظام  -١٤

تنفيذ العناصر الحرجة من نظام مراقبة السالمة الجوية على صالحية الطائرات  -١٥
 )بالفرنسية(للطيران وصيانة الطائرات 

 ١٥ ٧٨ ٢٠٠٢يونيو  )المغرب(الدار البيضاء 

 ٢٥ ٥٥ ٦/١١/٢٠٠٢ – ٢٨/١٠ )كينيا(نيروبي  ندوة مراقبة السالمة الجوية -١٦

صالحية الطائرات تنفيذ العناصر الحرجة من نظام مراقبة السالمة الجوية على  -١٧
 )باالنجليزية(للطيران وصيانة الطائرات 

 ٢٠ ٨٦ ٢٠/٥/٢٠٠٣-١٢ )غانا(أكرا 

 ٢٢ ٨٥ ١٤/١١/٢٠٠٣-١٠ )فيجي(نادي  ندوة مراقبة السالمة الجوية -١٨

 )ب(المرفق 
 ١٩٩٩الندوات وحلقات التدريب التي نظمها برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية منذ عام 
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 دورات تدريب المدققين التي نظمها قسم مراقبة السالمة الجوية

 موظفو االيكاو الدول عدد المشاركين المواعيد المكان عنوان الندوة

 ٥ ٤ ١٦ ١٥/١/١٩٩٩-١١ المقر الرئيسي )انتقالية(دورة تدريب المدققين 

 ١ ١ ٣ ١١/٣/١٩٩٩-٨ المقر الرئيسي )انتقالية(ورة تدريب المدققين د

 ٣ ١٢ ٢٤ ٧/٥/١٩٩٩-٣ مكتب االيكاو االقليمي ألوروبا وشمال األطلنطي )انتقالية(دورة تدريب المدققين 

 ١٣ ١٥ ٢٥ ١٩/١١/١٩٩٩-٨ المقر الرئيسي )التدقيق األولي(دورة تدريب المدققين 

 ٢ ٢١ ٢٨ ٣١/٣/٢٠٠٠-٢٠ )المغرب(الدار البيضاء  )تدقيق األوليال(دورة تدريب المدققين 

 ٢٦  ٢٦ ٣/٨/٢٠٠١-٣٠/٧ المقر الرئيسي )المتابعة(دورة تدريب المدققين 

 ٢ ١٠ ١٥ ٩/١١/٢٠٠٢-٧ )كينيا(نيروبي  )المتابعة(دورة تدريب المدققين 
      

 
 

 الجوية لموظفيهقسم مراقبة السالمة نظمها دورات التدريب األخرى التي 

موظفو قسم  عدد المشاركين المواعيد المكان عنوان الندوة
تدقيق 
 السالمة

موظفون آخرون 
 من االيكاو

 على شروط المنظمة    )األولية(تدريب  الدورة  
 ٥ ١٠ ١٥ ٢٠٠٢مايو  المقر الرئيسي الدولية للتوحيد القياسي

 على شروط المنظمة    )األولية(دورة التدريب   
 وحيد القياسيالدولية للت

  ١٠ ١٠ ٢٠٠٢يونيو  المقر الرئيسي

 على شروط   )التدقيق الداخلي (دورة التدريب   
 المنظمة الدولية للتوحيد القياسي

 ١ ٩ ١٠ ١٠/٣/٢٠٠٤-٩ المقر الرئيسي

 على شروط   )التدقيق الداخلي (دورة التدريب   
 المنظمة الدولية للتوحيد القياسي

 ١ ١٢ ١٣ ٥/٥/٢٠٠٤-٤ المقر الرئيسي

      

 
 ـ انتهى ـ 


