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

  الثالثالعدد   
  ٢٦/١١/٢٠٠٩  

  
والمعلومـات   ٢٥/١١/٢٠٠٩ األربعاءفي يوم المنجزة  الشعبة على برنامج العمل لليوم واستعراض موجز ألعمال اليوم تحتوي نشرة

  .األخرى ذات الصلة بالموضوع

  ٢٦/١١/٢٠٠٩، الخميس: الزمنيدول جال  -١
  الموقع  الحدث/النشاط  الموعد

  الطابق األول –المؤتمرات  مركز  التسجيل في الموقع  ١٧٠٠-٠٩٠٠

١٢٣٠-٠٩٣٠  

  جمع البيانات وتحليلها ونشرها: من جدول األعمال ١٢البند 
التعاون والتنسيق مع : من جدول األعمال ١٣البند 

  المنظمات األخرى
االيكاو االستراتيجية  أهداف: من جدول األعمال ١٤البند 

  وما يرتبط بها من مقاييس

 الجمعية العمومية، الطابق الرابعقاعة 
  اتالمؤتمر بمركز

    اءدوجبة الغ  ١٤٠٠-١٢٣٠
١٧٠٠-١٤٠٠  

  
  

المسائل األخرى والقضايا : من جدول األعمال ١٥البند 
  االدارية المتعلقة ببرنامج االحصاءات في االيكاو

 الطابق الرابعالجمعية العمومية، قاعة 
  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
ألول من النشرة اليومية للـدورة العاشـرة لشـعبة    يتضمن العدد او. ١قائمة بالوثائق رقم  ٢٣/١١/٢٠٠٩ُأصدرت في   ١-٢

علـى   للـدورة الموقع العـام  ب ع عليهايمكن االطال التي ، بما في ذلك الوثائق المرجعية،الوثائق االلكترونية االحصاءات معلومات عن
  .وعن توزيع الوثائق )www.icao.int/Sta10( االنترنت

    

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  قائمة ببنـود  وترد في الجدول أدناه ). أ(لالطالع على ترتيبات االجتماع االدارية، بما في ذلك برنامج العمل المؤقت في التذييل
المتعلقة بتلك ) IPs(أو ورقات المعلومات ) WPs(وأرقام ورقات العمل  ٢٦/١١/٢٠٠٩يوم الخميس جدول األعمال المزمع النظر فيها 

  :البنود

 STA/10-WPورقة العمل رقم   رقم بند جدول األعمال

١٢  24,25,32 rev.  

١٣  18,19  

١٤  20  

١٥  21  

  قائمة المندوبينالحضور و  ٣-٢
دولة عضوا في االيكاو وست منظمات لهـا صـفة    ٥٠مندوبا من  ١٣١رحبت الدورة العاشرة لشعبة االحصاءات بـ   ١-٣-٢

  .قائمة بالمندوبين أمام مركز توزيع الوثائق ٢٦/١١/٢٠٠٩توزع يوم الخميس أن من المتوقع و. مراقب لدى االيكاو

  ٢٥/١١/٢٠٠٩سير األعمال يوم   -٣
  الصباحيةالجلسة   ١-٣
الطائرات المدنية المسجلة وجمع البيانات عن التجهيزات والمعدات من جدول األعمال ـ   ٨المداوالت بشأن البند  جرت  ١-١-٣

الطائرات المدنية ـ   WP/18ورقة العمل : ا من قبل األمانةمحسب ترتيب تقديمه األرضية على أساس ورقتي العمل التاليتين، المبينتين
على متن الطائرات والمعـدات الموجـودة علـى     قائمة بمعدات المالحة الجوية الموجودةـ   WP/19عمل وورقة ال الموجودة بالسجل

  .األرض
بيانـا عمليـا عـن قاعـدة بيانـات أسـاطيل       ) يـوروكنترول (قدم ممثل المنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجوية   ٢-١-٣
"EUROCONTROL PRISME ."ودية عرضا بشأن تحليل عينة بيانات لحركة الطائراتفي حين قدم ممثل المملكة العربية السع.  

على أسـاس ورقـة    البيانات المتعلقة بالعاملين المدنيين المجازينمن جدول األعمال ـ   ٩ُأجريت المداوالت بشأن البند   ٣-١-٣
  .جمع بيانات جديدة عن اجازات وتدريب العاملين في الطيرانـ  WP/20العمل 

علـى   استهالك الوقود من جانب الناقلين الجـويين التجـاريين  من جدول األعمال ـ   ١٠شأن البند ُأجريت المداوالت ب  ٤-١-٣
  .اقتراح جمع بيانات جديدة عن استهالك الوقود من جانب الناقلين الجويين التجاريينـ  WP/21أساس ورقة العمل 

  جلسة بعد الظهر  ٢-٣
  .من جدول األعمال ٧و ٦و ٥و ٤و ٣و ٢البنود عن  ريرمشاريع التقااستعرضت الشعبة واعتمدت باالجماع   ١-٢-٣
على أسـاس ورقـة    وادث الطائرات والتحليل المتعلق بالسالمةح: من جدول األعمال ١١لبند اُأجريت المداوالت بشأن   ٢-٢-٣

 WP/23 لتحليل بيانات السالمة كمصدر مرجعي وورقة العمل )ISDB(ستخدام قاعدة البيانات االحصائية المتكاملة اـ   WP/22العمل 
  .حوادث الطائرات والوقائع الخطرةـ 
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سيتضمن مشروع التقرير موجزا للمناقشات، يشمل بنود جدول األعمال المذكورة آنفا، وذلك لكي تنظر فيه الشعبة يـوم    ٣-٢-٣
  .٢٦/١١/٢٠٠٩ لخميسا

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

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

 ـى ـانته ـ


