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 الدورة العاشرة لشعبة االحصاءات
  ٢٧/١١/٢٠٠٩لى إ ٢٣من مونتريال، 

  الثانيالعدد   
  ٢٥/١١/٢٠٠٩  

  
والمعلومـات   ٢٤/١١/٢٠٠٩في يوم الثالثـاء  المنجزة  الشعبة على برنامج العمل لليوم واستعراض موجز ألعمال اليوم تحتوي نشرة

  .األخرى ذات الصلة بالموضوع

  ٢٥/١١/٢٠٠٩، األربعاء: الزمنيدول جال  -١
  الموقع  الحدث/النشاط  الموعد

  الطابق األول –المؤتمرات  مركز  التسجيل في الموقع  ١٧٠٠-٠٩٠٠

١٢٣٠-٠٩٣٠  

الطائرات المدنية المسجلة وجمع : من جدول األعمال ٨البند 
  التجهيزات والمعدات األرضيةالبيانات عن 

البيانات المتعلقة بالعاملين : من جدول األعمال ٩البند 
  المدنيين المجازين

استهالك الوقود من جانب : من جدول األعمال ١٠البند 
  الناقلين الجويين التجاريين

 الجمعية العمومية، الطابق الرابعقاعة 
  اتالمؤتمر بمركز

    اءدوجبة الغ  ١٤٠٠-١٢٣٠
١٧٠٠-١٤٠٠  

  
  

حوادث الطائرات والتحليل : من جدول األعمال ١١البند 
   المتعلق بالسالمة

  جمع البيانات وتحليلها ونشرها: من جدول األعمال ١٢البند 

 الجمعية العمومية، الطابق الرابعقاعة 
  المؤتمرات بمركز

) الطابق الثالث، مركز المؤتمرات(المندوبين ستكون هناك استراحة قصيرة لتناول القهوة والمرطبات في استراحة   ١- ١
  .وذلك في منتصف الجلسة الصباحية وجلسة بعد الظهر

  الوثائق  -٢
، بمـا فـي   الوثائق االلكترونية يتضمن العدد األول من النشرة اليومية للدورة العاشرة لشعبة االحصاءات معلومات عن  ١-٢

  .وعن توزيع الوثائق )www.icao.int/Sta10( على االنترنت للدورةالموقع العام ب ع عليهايمكن االطال التي ذلك الوثائق المرجعية،

    

http://www.icao.int/Sta10
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  قائمة ورقات العمل بحسب بند جدول األعمال  ٢-٢
-STA/10لالطالع على جدول األعمال والى ورقة العمـل   STA/10-WP/1يرجى التفضل بالرجوع الى ورقة العمل   ١-٢-٢

WP/2  وترد في الجدول أدناه قائمة ببنـود  ). أ(لالطالع على ترتيبات االجتماع االدارية، بما في ذلك برنامج العمل المؤقت في التذييل
  :المتعلقة بتلك البنود) IPs(أو ورقات المعلومات ) WPs(يوم وأرقام ورقات العمل الجدول األعمال المزمع النظر فيها 

 STA/10-WPورقة العمل رقم   عمالرقم بند جدول األ

٨  18, 19  

٩  20  

١٠  21  

١١  22, 23  

١٢  24,25.32 (revised) 

  

  قائمة المندوبين  ٣-٢
  .أمام مركز توزيع الوثائق ليتم تسلمهاقائمة بالمندوبين  أن تصدر اليوممن المتوقع   ١-٣-٢

  ٢٤/١١/٢٠٠٩سير األعمال يوم   -٣
  الصباحيةالجلسة   ١-٣
من جدول األعمال ـ البيانات المتعلقة بحركـة النـاقلين الجـويين      ٢المداوالت في الجلسة العادية بشأن البند استمرت   ١-١-٣

 WP/8ورقة العمـل  : على أساس ورقات العمل التالية، المبينة حسب ترتيب تقديمها من قبل األمانة واحصاءات تدفقات الحركة الجوية
ـ تعريف وتحديد النـاقلين الجـويين منخفضـي      WP/9وورقة العمل  أ ومقصد الرحلة الجويةـ استعراض نشر قواعد وبيانات منش

  .للبيانات الشهرية لحركة الناقلين الجويين التجاريين) QMS(ـ نظام الرصد السريع  WP/10التكاليف وورقة العمل 
الناقلين الجويين على أسـاس ورقـة العمـل    من جدول األعمال ـ البيانات المالية عن   ٣ُأجريت المداوالت بشأن البند   ٢-١-٣

WP/11   ـ نظام الرصد السريع)QMS ( للبيانات المالية للناقلين الجويين التجاريين وورقة العملWP/12      ــ تـأثير االبـالغ عـن
  .البيانات المالية للناقلين الجويين على توقعات الحركة الجوية ـ الرسوم االضافية

من جدول األعمال ـ البيانات المتعلقة بحركة المطارات على أسـاس ورقـة العمـل      ٤البند ُأجريت المداوالت بشأن   ٣-١-٣
WP/13  ـ استعراض بيانات حركة المطارات وورقة العملWP/14     ـ البيانات الالزمة لألنشطة في مجال التوقعات وورقـة العمـل
WP/15 ـ جمع البيانات بشأن سعة المطارات والمجال الجوي واالستثمار والتمويل.  

  جلسة بعد الظهر  ٢-٣
  .من جدول األعمال ١استعرضت الشعبة واعتمدت باالجماع مشروع التقرير عن البند   ١-٢-٣
البيانـات الماليـة المتعلقـة    البيانات المالية عن المطارات و: من جدول األعمال ٦و ٥ُأجريت المداوالت بشأن البندين   ٢-٢-٣

ـ توحيد احصائيات النقـل الجـوي     WP/16بتجهيزات مرحلة أثناء الطريق لمقدمي خدمات المالحة الجوية على أساس ورقة العمل 
  .بشأن المطارات ومقدمي خدمات المالحة الجوية
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بتجهيزات مرحلة أثناء الطريق لمقـدمي   من جدول األعمال ـ بيانات الحركة المتعلقة  ٧ُأجريت المداوالت بشأن البند   ٣-٢-٣
  .عملية االيكاو الجديدة لجمع البيانات المتعلقة بحركة الطائراتـ  WP/17خدمات المالحة الجوية على أساس ورقة العمل 

 سيتضمن مشروع التقرير موجزا للمناقشات، يشمل بنود جدول األعمال المذكورة آنفا، وذلك لكي تنظر فيه الشعبة يـوم   ٤-٢-٣
  .بعد وجبة الغداء ٢٥/١١/٢٠٠٩األربعاء 

  المكتب االعالمي لاليكاو  -٤
أنتم مدعوون لزيارة المكتب االعالمي لاليكاو في بهو قاعة الجمعية العمومية للحصول على مواد اعالميـة وللتعـرف     

  .على نحو أفضل على العمل الذي تضطلع به األمانة العامة فيما يتعلق بشعبة االحصاءات
  

 ـى ـتهان ـ


