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

  الرابعالعدد   
  ٢٧/١١/٢٠٠٩  

  
والمعلومـات   ٢٦/١١/٢٠٠٩ الخميسفي يوم المنجزة  الشعبة على برنامج العمل لليوم واستعراض موجز ألعمال اليوم تحتوي نشرة

  .األخرى ذات الصلة بالموضوع

  ٢٧/١١/٢٠٠٩، الجمعة: الزمنيدول جال  -١
  الموقع  الحدث/النشاط  الموعد

١٢٣٠-١٠٠٠  
 ١٤و ١٣و ١٢الموافقة على مشروع التقرير عن البنود 

  من جدول األعمال ١٥و
  الجلسة العامة الختامية

 الجمعية العمومية، الطابق الرابعقاعة 
  اتالمؤتمر بمركز

  الوثائق  -٢
  .ةللجلسة الختامي) STA/10-O/B-2(تم إصدار جدول أعمال   ١-٢
دولة عضوا في االيكاو وست منظمات لها  ٥٠مندوبا من  ١٣٢رحبت الدورة العاشرة لشعبة االحصاءات بـ   ٢-٢

  .حسب ما سيتم بيانه في التقرير النهائي صفة مراقب لدى االيكاو
  ٢٦/١١/٢٠٠٩سير األعمال يوم   -٣
  الصباحيةالجلسة   ١-٣
  .من جدول األعمال ١١و ١٠و ٩و ٨ن البنود استعرضت الشعبة واعتمدت مشاريع التقارير ع  ١-١-٣
علـى أسـاس ورقتـي العمـل      جمع البيانات وتحليلها ونشرهامن جدول األعمال ـ   ١٢المداوالت بشأن البند  جرت  ٢-١-٣

ـ : استعراض حالة االبالغ الراهنةـ   WP/24ورقة العمل : ا من قبل األمانةمحسب ترتيب تقديمه التاليتين، المبينتين ون الناقلون الجوي
  .)ANSPs(المطارات ومقدمو خدمات المالحة الجوية : مراجعة وضع االبالغ الحاليـ  WP/25وورقة العمل  التجاريون

علـى أسـاس ورقـة     التعاون والتنسيق مع المنظمات األخرىمن جدول األعمال ـ   ١٣ُأجريت المداوالت بشأن البند   ٣-١-٣
  .كاو مع برامج احصاءات منظمات الطيران المدني األخرىعملية تنسيق برنامج احصاءات االيـ  WP/26العمل 

علـى   أهداف االيكاو االستراتيجية وما يرتبط بها من مقـاييس من جدول األعمال ـ   ١٤ُأجريت المداوالت بشأن البند   ٤-١-٣
  .استعراض مختلف مؤشرات األداء الرئيسيةـ  WP/30أساس ورقة العمل 

من جدول األعمال ـ المسائل األخرى والقضايا االدارية المتعلقة ببرنامج  ١٥أجريت المداوالت بشأن البند   ٥- ١-٣
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ـ تأثير االبالغ عن البيانات المالية للناقلين الجويين على توقعات  WP/27االحصاءات في االيكاو على أساس ورقة العمل 
القيمة المضافة لجمع البيانات الجديدة من ناحية إدرار االيرادات ـ  WP/28الحركة الجوية ـ مسائل أخرى وورقة العمل 

  .المسائل األخرى والقضايا االدارية المتعلقة ببرنامج االحصاءات في االيكاو WP/29وورقة العمل 
  جلسة بعد الظهر  ٢-٣
جانـب النـاقلين الجـويين    المعني بجمع بيانات جديدة الستهالك الوقـود مـن   ) WG2(تم تقديم تقرير الفريق العامل   ١-٢-٣

  .التجاريين
على أسـاس ورقـة العمـل     جمع البيانات وتحليلها ونشرها ـ  من جدول األعمال ١٢البند المداوالت بشأن  استمرت  ٢-٢-٣

WP/32 ـ Calidad de la Informacíon Estadística )باالسبانية فقط(.  
المسائل األخرى والقضـايا االداريـة المتعلقـة ببرنـامج     من جدول األعمال ـ   ١٥واستمرت المداوالت بشأن البند   ٣-٢-٣

 Necesidad de informacíon sobre el origen y destino real ـ  WP/34 االحصاءات في االيكاو من أجل النظر في ورقة العمـل 
del tràfico )باالسبانية فقط(.  

عمال المذكورة آنفا، لتنظر فيه الشعبة يوم الجمعـة  ستتضمن مشاريع التقارير موجزا للمناقشات، يشمل بنود جدول األ  ٤-٢-٣
٢٧/١١/٢٠٠٩  

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

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

 ـى ـانته ـ


