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٣/٩/٢٠١٠  EB 2010/39 

   وثائق التفويضالتسجيل وتقديم 
  للجمعية العمومية لاليكاو ٣٧الدورة 

  )٢٠١٠أكتوبر  ٨ –سبتمبر  ٢٨مونتريال (

 ٢٠١٠مارس  ٢٩و  ٢٠٠٩ديسمبر  ٨بتاريخ  10/20و SA 37/1-09/89 لى كتابي المنظمة رقم إباإلشارة 
وإلى ) ٢٠١٠أكتوبر  ٨ –سبتمبر  ٢٨مونتريال (ة العمومية لاليكاو للجمعي ٣٧على التوالي بشأن المشاركة في الدورة 

  .الترتيبات االدارية

وعلى ضوء الترتيبات األمنية الجديدة، فمن الضرورة أن يقدم المشارك وثائق التفويض األصلية بالنيابة عن 
استالم شارة تحديد الهوية التي يشترط  وإما في وقت التسجيل ليتمكن مندولته أو منظمته الدولية المعنية إما قبل التسجيل 

لى مركز المؤتمرات والحصول على الوثائق الالزمة فضال عن التمكن من التصويت في حالة إالحصول عليها للدخول 
وفي حالة عدم استالم وثائق التفويض األصلية في .  المشاركين من الدول التي لها الحق في التصويت في انتخابات المجلس

التصويت في انتخابات المجلس قبل ومن ثم ال يستطيع المشارك  ،صدر للمشارك شارة تحديد هوية مؤقتةستُ ،جيلوقت التس
  .يرجى من المشاركين تقديم ما يثبت هويتهم عند إيداع وثائق التفويض الخاصة بهم.  أن يقدم وثائق التفويض السليمة

التسجيل في صالة الوصول إلى مطار مونتريال ـ /ائق التفويضيمكن إيداع وثائق التفويض لدى مركز وث
ظهرا والساعة العاشرة مساء أو  ١٢بين الساعة  ٢٠١٠سبتمبر  ٢٦و  ٢٥بيير اليوت ترودو الدولي يومي السبت واألحد 

 ٢٠١٠سبتمبر  ٢٧التسجيل في مركز االيكاو للمؤتمرات الذي يقع في مقر المنظمة يوم االثنين /لدى مركز وثائق التفويض
ن الساعة السابعة والنصف صباحا والساعة الخامسة مساء، كما يمكن إيداع وثائق التفويض يوميا بعد ذلك بين الساعة بي

  .الثامنة صباحا والساعة الخامسة مساء

وثائق التفويض األصلية لألمين العام قبل افتتاح الجلسة في أقرب وقت ممكن من األفضل أن يقدم المشاركون 
  .(8077-954 514 1 +)أو بالفاكس  (ACSINBOX@icao.int)الى األمين العام بالبريد االلكتروني  نسخا أولية منهان يرسلوا وأ
 

  صدرت بموجب السلطة المفوضة لألمين العام
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