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 الدورة العاشرة لشعبة االحصاءات

  ٢٧/١١/٢٠٠٩لى إ ٢٣من ، مونتريال
  العدد األول  

  ٢٤/١١/٢٠٠٩  
  

وستصدر في وقت مبكر . النشرة هي الوسيلة الرئيسية لالتصال بالمشاركين، خالل االجتماع، بشأن المسائل التي تحظى باالهتمام العام
ذه النشرة على برنامج العمل لليوم واستعراض موجز لألعمال المنجزة بـاألمس  وتحتوي ه. من صباح كل يوم من أيام العمل المتبقية

  .والمعلومات األخرى ذات الصلة بالموضوع

  ٢٤/١١/٢٠٠٩، الثالثاء: الزمنيدول جال  -١
  الموقع  الحدث/النشاط  الموعد

  الطابق األول –المؤتمرات  مركز  التسجيل في الموقع  ١٧٠٠-٠٩٠٠

١٢٣٠-٠٩٣٠  

البيانات المتعلقة بحركة الناقلين : دول األعمالمن ج ٢البند 
  )تابع(الجويين واحصاءات تدفقات الحركة الجوية 

البيانات المالية عن الناقلين : من جدول األعمال ٣البند 
  الجويين

البيانات المتعلقة بحركة : من جدول األعمال ٤البند 
  المطارات

 الجمعية العمومية، الطابق الرابعقاعة 
  اتمؤتمرال بمركز

    اءدوجبة الغ  ١٤٠٠-١٢٣٠
١٧٠٠-١٤٠٠  

  
  

  )تابع(من جدول األعمال  ٤البند 
  البيانات المالية عن المطارات: من جدول األعمال ٥البند 
البيانات المالية المتعلقة : من جدول األعمال ٦البند 

بتجهيزات مرحلة أثناء الطريق لمقدمي خدمات المالحة 
  الجوية

 ية، الطابق الرابعالجمعية العمومقاعة 
  المؤتمرات بمركز

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

  الوثائق  -٢
في مكتب توزيع الوثائق بالطـابق األول مـن   يمكن الحصول على كتيب ـ بعنوان معلومات عامة للوفود ـ     ١-٢

  . http://www.icao.int/STA10كما يمكن الحصول عليه بموقع االجتماع على االنترنت بالعنوان . مركز المؤتمرات

http://www.icao.int/STA10
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ية للحصول على مـواد اعالميـة   في بهو قاعة الجمعية العموم المكتب االعالمي لاليكاوأنتم مدعوون لزيارة   ٢-٢
  .وللتعرف على نحو أفضل على العمل الذي تضطلع به األمانة العامة فيما يتعلق بشعبة االحصاءات

  الوثائق االلكترونية  ٣-٢
 للدورة العاشرة لشعبة االحصاءات التـي  يمكن للمندوبين أن يساهموا في الحفاظ على البيئة باستخدام الوثائق االلكترونية  ١-٣-٢

كما تـرد تحـت    .”documentation“تحت عنوان  )www.icao.int/Sta10( على االنترنت للدورةالموقع العام ب ع عليهايمكن االطال
أجهـزة الكمبيـوتر    ويمكن اسـتخدام . قائمة الوثائق المرجعية التي يمكن تحميلها من الموقع على االنترنت ”documentation“عنوان 

  .المؤتمرات مركزمن ول والطابعات في الطابق األ

  توزيع الوثائق  ٤-٢
ويحق لكل وفد لدولة عضو أو لمنظمـة  . المؤتمرات مركزمن  األولساحة المخصصة لتوزيع الوثائق بالطابق متقع ال  ١-٤-٢

قدم الى األمانة العامة لاليكاو أسماء المندوبين الذين واذا لم ت. لها صفة مراقب الحصول على مجموعتين من وثائق المؤتمر كحد أقصى
ينبغي أن يتسلموا نسخا مطبوعة بلغاتهم المختارة حسب ما طلبوا في عملية ما قبل التسجيل، يتعين اعطاء تعليمات بذلك المعنى أثنـاء  

ن شارات المـؤتمر التـي تحمـل عالمـة     وفي مركز التوزيع سوف ال تعطى الوثائق اال للمندوبين الذين يحملو. التسجيل في الموقع
)DOC (وتفاديا لالختناقات أثناء ساعات الزحام في مركز توزيع الوثائق، يرجـى مـن   . وتبين رقم صندوق التوزيع الخاص بكل منهم

اء االحاطة علما بأنه والرج. أعضاء الوفود التكرم بالتنسيق فيما بينهم لكيفية استالم الوثائق لجميع أعضاء الوفد بدال عن استالمها فرديا
   ).www.icao.int/Sta10(يمكن تحميل أي وثائق أخرى من موقع الشعبة على االنترنت 

  قائمة ورقات العمل بحسب بند جدول األعمال  ٥-٢
-STA/10عمال والى ورقة العمـل  لالطالع على جدول األ STA/10-WP/1يرجى التفضل بالرجوع الى ورقة العمل   ١-٥-٢

WP/2  وترد في الجدول أدناه قائمة ببنـود  ). أ(لالطالع على ترتيبات االجتماع االدارية، بما في ذلك برنامج العمل المؤقت في التذييل
المتعلقة بتلـك   )IPs(أو ورقات المعلومات ) WPs(وأرقام ورقات العمل  ٢٤/١١/٢٠٠٩جدول األعمال المزمع النظر فيها يوم الثالثاء 

  :البنود

 STA/10-WPورقة العمل رقم   رقم بند جدول األعمال

٢  9, 10  

٣  11, 12  

  and 4 3 ,15-13) ورقتا معلومات(  ٤

٥/٦  16 

  

  الحضور وقائمة المندوبين  ٦-٢
ت لها صفة دولة متعاقدة لدى االيكاو وخمس منظما ٤٨من  ندوبام ١١٧رحبت الدورة العاشرة لشعبة االحصاءات بـ   ١-٦-٢

  .، وذلك أمام مركز توزيع الوثائق٢٥/١١/٢٠٠٩ومن المتوقع توزيع قائمة بالمندوبين خالل نهار يوم األربعاء . مراقب لدى االيكاو

http://www.icao.int/Sta10
http://www.icao.int/Sta10
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  ترتيبات الجلوس والنظام السمعي  -٣
اختيار اللغة ويوجد الجهاز السمعي تحت حافة المائدة ويمكن . تقدم الترجمة الفورية بجميع لغات األمم المتحدة  ١-٣

  :التي تودون االستماع اليها على النحو التالي
  ٤  الروسية  ٠  المتحدث  
  ٥  الصينية  ١  االنجليزية  
  ٦  العربية  ٢  الفرنسية  
  ٣  االسبانية  

وللمزيد من المعلومات . ونظرا لنظام الميكروفون اآللي، من المهم أال يغير المندوبون المقاعد المخصصة لهم  ٢-٣
الجالسين في الصف (حالة طلب تغيير ترتيبات الجلوس، يرجى االتصال بأحد أعضاء األمانة العامة لاليكاو أو المساعدة في 

  .ويجب عدم ترك أي وثائق أو غيرها من الممتلكات الشخصية في قاعات المؤتمرات لليوم التالي). األمامي
  ٢٣/١١/٢٠٠٩سير األعمال يوم   -٤
  الجلسة االفتتاحية  ١-٤
يد روبرتو كوبيه غونزاليس، رئيس مجلس االيكاو، بافتتاح دورة الشعبة رسميا بكلمة افتتاحية، ثم خاطب الجلسة قام الس  ١-١-٤

إدارة النقل  ةوقامت السيدة فوالساد أودوتوال، مدير. السيد دانييل رويير، عضو لجنة النقل الجوي، نظرا لغياب رئيس لجنة النقل الجوي
قسم التحليالت االقتصادية وقواعد البيانات بإدارة النقـل الجـوي، وأعضـاء     ةنرجس تيسير، رئيس ةيدالجوي بتقديم أمينة الشعبة، الس

  .آخرين في القسم يساعدون األمينة
وأحاطت علما بترتيبات االجتماع االدارية التي تتضـمنها   WP/1اعتمدت الشعبة جدول أعمالها الوارد في ورقة العمل   ٢-١-٤

  .WP/2ورقة العمل 
تخبت الشعبة السيد سيرج جيرمون، رئيس األمانة العامة للمديرية العامة للطيران المدني في فرنسا، رئيسـا والسـيدة   ان  ٣-١-٤
سـافيتري، مـديرة   . بيرتوني السيردا رودريجيس، الوكالة الوطنية للطيران المدني في البرازيل، نائبة أولى للـرئيس والسـيدة ر  . ك

  .واستهل السيد جيرمون رئاسته للجلسة بكلمة ترحيب. نائبة ثانية للرئيس المدني في الهند،االحصاء بالمديرية العامة للطيران 
  الجلسة العادية  ٢-٤
من جدول األعمال ـ احصاءات الطيران المدني ـ تصنيفات وتعاريف االيكاو ـ نظـرت      ١عقب تقديم الرئيس للبند   ١-٢-٤

ـ نطـاق    WP/3ورقة العمل : ية، المبينة حسب ترتيب تقديمها من قبل األمانةالشعبة في هذا الموضوع على أساس ورقات العمل التال
ـ التطورات التي جرت منذ انعقاد الـدورة التاسـعة لشـعبة      WP/4برنامج االيكاو لالحصاءات واألنشطة المتصلة به، وورقة العمل 

ـ   WP/5نشطة الطيران المدني، وورقة العمل ـ استعراض التصنيفات والتعاريف المستخدمة في أ  WP/7االحصاءات، وورقة العمل 
خـدمات  (ـ مراجعة لتعاريف الخدمات الجوية المحلية وخدمات الكابوتاج   WP/6السعة المتاحة ومتوسط وزن الراكب، وورقة العمل 

  ).النقل الداخلي بواسطة شركة طيران أجنبية
البيانات المتعلقة بحركة الناقلين الجويين واحصاءات تدفقات الحركـة  : من جدول األعمال ٢دأت المداوالت بشأن البند ب  ٢-٢-٤

اسـتعراض نشـر قواعـد    ـ  WP/8 الشعبة في النظر في هذه المواضيع على أساس ورقة العملوشرعت . ئيسالجوية بتقديم من الر
  .الجويةوبيانات منشأ ومقصد الرحلة 

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

 ـى ـانته ـ


