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  والثالثون بعةالساالدورة  - الجمعية العمومية 
  الثانيالعدد   
  ٢٩/٩/٢٠١٠  

  
، وتحتوي علـى  انعقاد الجمعية العمومية طوالفي وقت مبكر من صباح كل يوم عمل  نشرة االيكاو اليوميةتصدر 

ـ ، وموجز ألعمال الجمعية العمومية في اليوم الجتماعات التي تعقد في يوم صدورهاجدول زمني لال ابق، وجـدول الحفـالت   س
  .العامة اإلعالناتاالجتماعية، فضال عن 

  ٢٩/٩/٢٠١٠، األربعاء: جدول اجتماعات
  األول للجنة التنفيذيةجتماع الا

  تتبعه على الفور الجلسة العامة الثالثة
  قاعة الجمعية العمومية  ٩,٠٠الساعة 

من  الطابق الرابعب ٢و ١القاعتان (
  )مبنى المؤتمرات

الطابق ب ١قاعة االجتماعات رقم   ١٤,٠٠الساعة   ثاني للجنة التنفيذيةاالجتماع ال
  من مبنى المؤتمرات الرابع

  ٢قاعة االجتماعات رقم   ١٤,٠٠الساعة   االجتماع األول للجنة القانونية
بالطابق  ٣قاعة االجتماعات رقم   ١٤,٠٠الساعة   االجتماع األول للجنة االقتصادية

  األول من مبنى المؤتمرات
  

  الخدمات الطبية العاجلة
 8212رقم  الداخلي الرقم  ١٦,٣٠ الساعة إلى ٨,٣٠من الساعة   الجمعةالى االثنين من 

في  وتعمل.  8212 الرقم الداخلي،  4.25، الجناح رقممكاتبالمستشـار الطبـي لاليكـاو له مكتب فـي الطابق الرابع بمبنى ال
حدث ظـرف طارئ وتعذر االتصال  وإذا. طوال انعقاد الجمعية العمومية ١٦,٣٠الساعة  إلى ٨,٣٠مكتبه ممرضة من الساعة 

 8236 الرقم الداخلي، 4.35.28، الجناح رقم عبالممرضة فان وحدة الضمان االجتماعي والرعاية ـ وهي أيضا في الطابق الراب 
  .لمالئمة لتوفير المساعدات الطبيةا اإلجراءاتـ ستتخذ  8237أو 

لفندق أو أي ذين يبحثون عن عالج طبي أن يحصلوا من ادارة الفندق على عنوان ورقم هاتف الطبيب الخاص بايمكن للمشاركين ال
 .طبيب آخر بالقرب منه

، الهـاتف  )مستشفى رويـال فيكتوريـا  ( لـيغة ماكـالمركز الصحي لجامع  :اوـر االيكـالى مق مستشفىفيما يلي بيان بأقرب 
 1934-934 (514) رقم

  .عيادة طوارئ مفتوحة ليال ونهارا ستشفياتلدى معظم الم
علـى الهـاتف   ) Urgences Santé(الطبي  باإلسعافباالتصال بأي طبيب أو عن طريق االتصال  اإلسعافيمكن استدعاء سيارة 

  .911 رقم
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  ن المبنىأم

او بدخول المبنى، ولذا صدرت لحراس األمن تعليمات مشددة بعدم السماح ألي شخص ال يحمل بطاقة األمن الصادرة عن االيك
  .شكل ظاهر طوال التواجد في المبنىيجب حمل البطاقة ب

 إلىعند التسجيل، وهي تعتبر بطاقة أمن لدخول المبنى، ويسمح لحاملها بالدخول  الجمعية العموميةستصدر للمشاركين شارة 
شارة بديلة من مكتـب   استصداريجب  ، وفي حالة ضياعهامن الضياع هذه الشارة المحافظة علىوينبغي . المؤتمرات بنىم

  .التسجيل

  

 إلى مبنى المكاتب المندوبين والزواردخول 

قائمـة   إرسالوكذلك ينبغي المكاتب مبنى  إلىدخول الب السماح لها األمن الخاص مكتب منيجب على الوفود الوطنية أن تطلب   
.ن يزورون الوفود الوطنيةبأسماء المندوبين الذي ISEC@icao.intااليكاو  قسم أمن إلىيومية 



  جلسات األمس

  الجلسة العامة األولى
المجلس، كرئيس مؤقت للجمعية العمومية، في الجلسة العامة األولـى التـي    رئيس بواسطة االدورة رسمي ُأفتتحت

وقين، ولقد حظيت الجمعية العمومية بشرف حضور ثالثة ضيوف مرم. ٢٠١٠سبتمبر  ٢٨من صباح يوم  ١١,٠٠عقدت الساعة 
بلدية مونتريـال،   وهم األونرابل جان شاريه، رئيس وزراء كيبيك، والسيد جيرالد ترامبليه، عمدة: ألقى كل منهم كلمة في الجلسة

  .واألونرابل شاك ستراهل، وزير النقل والبنى التحتية والمجتمعات المحلية، ممثال لحكومة كندا
  .WP/1, Revision No. 2ل األعمال الوارد في ورقة العمل ـادرة الضيـوف، اعتمدت الجلسة العامة جدوغمبعد 

، عند الساعة ٢٠١٠أكتوبر  ٢وأعلن الرئيس المؤقت أن انتخاب المجلس في جزئيه األول والثاني سيتم يوم السبت، 
ترشـيحات،  لالبالغ عن ال انهائي اموعد ٢٠١٠سبتمبر  ٣٠ظهرا، من يوم الخميس،  ١٢,٣٠ت الساعة ولقد حدد. التاسعة صباحا

المجلس في الجزء الثالث، والتي ال يجب تلقيها إال بالنتخاب ل الترشيحاتإن االبالغ عن . التي يجب تقديمها كتابة الى األمين العام،
ة ساعة اعتبارا من اختتام الجلس ٤٨بعد إكمال انتخابات الجزءين األول والثاني، يجب أن تُقدم كتابة الى األمين العام في أثناء فترة 

وستجري انتخابات المجلس فـي  . ٢٠١٠أكتوبر  ٤يوم االثنين  ذلك الوقت من ، وستنتهي في٢٠١٠أكتوبر  ٢يوم السبت الموافق 
ولقد حدد العدد األقصى للدول المتعاقدة التي ستُمثل في . ٢٠١٠أكتوبر  ٥الجزء الثالث في فترة بعد الظهر من يوم الثالثاء الموافق 

  .دولة ١٣دولة، والجزء الثالث ـ  ١٢دولة، والجزء الثاني ـ  ١١الجزء األول ـ : اليالمجلس على النحو الت
ال علـى الجـزء   ت الجمعية العمومية تعدي، فقد أقرWP/8وبناء على االقتراح الذي قدمه المجلس في ورقة العمل 

يت االلكتروني النتخابات المجلس، علـى  من النظام الداخلي للسماح باستخدام نظام التصو) المجلس التصويت في انتخاب( التاسع
  .ظل خيارا احتياطياالتصويت اليدوي سيأساس أن 

mailto:ISEC@icao.int
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وطلب الرئيس المؤقت من وفود كل من كمبوديا . وشكلت الجلسة العامة اللجنة التنفيذية ولجنة أوراق االعتماد
وستجتمع اللجنة على الفور بعد . االعتمادوالكويت وبنما وسلوفاكيا وأوغندا تعيين عضو واحد من وفودها لعضوية لجنة أوراق 

  .وأنشأت الجلسة العامة أيضا اللجان الفنية واالقتصادية والقانونية واالدارية، فضال عن لجنة التنسيق. الجلسة العامة األولى
جدول األعمال المذكور أعاله والوارد في ورقة العمل ادت الجلسة العامة الى بحث ـم عـث

WP/1, Revision No. 2 الى اللجنة  ٤٦الى  ٢٣الى اللجنة التنفيذية والبنود من  ٢٢الى  ١٠، وأحالت بنود جدول األعمال من
الى اللجنة  ٧٥الى  ٦٣الى اللجنة القانونية والبنود من  ٦٢الى  ٥٥الى اللجنة االقتصادية والبنود من  ٥٤الى  ٤٧الفنية والبنود من 

  .االدارية

  الجلسة العامة الثانية

، عـرض رئـيس لجنـة أوراق    ١٥,٠٠عند الساعة  ٢٠١٠سبتمبر  ٢٨جلسة العامة الثانية التي عقدت في في ال
لة متعاقدة قد سـجلت، وقـدمت   دو ١٥٢االعتماد، مندوب بنما، تقرير اللجنة المرحلي، مشيرا الى أنه عند انعقاد الجلسة، كانت 

وفـدا   ٣٢ومن بـين  . ت دول أوراق اعتماد غير أنها لم تُسجل بعدوقدمت س. دولة أوراق اعتمادها على النحو السليم ١٤٨ منها
  .بعد سجاليلم  ان مراقبان أوراق اعتماد غير أنهوقدم وفد. وفدا منها أوراق اعتماد سليمة ٢٩مراقبا مسجال، قدم 

على القيـام   وأوصت اللجنة أن تقوم الجمعية بحث جميع الدول والمنظمات التي لم تقدم بعد أوراق اعتماد سليمة
. لها في الوقت الراهن بالمشاركة في مداوالتها، وسيكون لوفود الدول المتعاقدة حق التصويت السماحبذلك في أسرع وقت ممكن و

  .وأقرت الجلسة العامة التقرير المرحلي للجنة أوراق االعتماد بصيغته المقدم بها
الواليات المتحدة، الذي أيده رئيس وفد أستراليا، فقـد   ، وبترشيح رئيس وفد٤وفيما يتعلق ببند جدول األعمال رقم 

  .انتخبت الجمعية بالتزكية السيد هارولد ديمرن، نائب رئيس وفد نيجيريا، رئيسا للجمعية العمومية
قرت أيضا بالتزكية الترشيحات ووفقا لما قدمه رئيس وفد البرازيل، والذي أيده في ذلك رئيس وفد كولومبيا، فقد ُأ

  :ية لمنصب نواب الرئيسالتال
  رومانيا وفدلالسيد كاتالين رادو، رئيس باإلنابة   نائب الرئيس األول
  السيد خوسيه توماس بيريس، رئيس باالنابة لوفد الجمهورية الدومينيكية  نائب الرئيس الثاني
  ، رئيس وفد االتحاد الروسيأوكولوفالسيد فاليري   نائب الرئيس الثالث
  السيد محمد السويدي، مندوب االمارات العربية المتحدة  نائب الرئيس الرابع
من جدول األعمال، بشأن ترشيح رئيس وفد ماليزيا، والذي أيده رئيس وفد كندا، فقد أقـرت   ٦وفيما يتعلق بالبند 

  :الجمعية بالتزكية الترشيحات التالية لرؤساء اللجان
  السيد سامح الحفني، رئيس وفد مصر  اللجنة الفنية

  سيلفيا غيرر، رئيسة باإلنابة لوفد النمسا ةالسيد  ة االقتصاديةاللجن
  السيد ليفرز ماباسو، مندوب جنوب أفريقيا  اللجنة القانونية
  الدكتور نسيم زيدي، مندوب الهند  اللجنة االدارية
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ـ  قد كُرست بقية الجلسةول د والواليـات  لبيانات عامة ألقتها وفود كل من بلجيكا واالتحاد األوروبي والصين والهن
  .المتحدة وأندونيسيا وكينيا والمكسيك ونيكاراغوا ونيجيريا وبيرو واليمن والمملكة العربية السعودية وكولومبيا

  الحفالت االجتماعية
الحفالت التي يعتـزم المضـيفون    بمواعيدالوفود  إلعالميصدر األمين العام القائمة التالية بالمناسبات االجتماعية 

ما لم  ،بطاقات دعوة لحضورها مضيفهاوالتي يصدر القائمة على الحفالت التي أبلغ بها مكتب األمين العام  هذه صروتقت.  تنظيمها
  .ييروهذه القائمة قابلة للتغ. ينص على خالف ذلك

  مصريقيمه وفد ستقبال وغداء حفل ا  ٢٩/٩/٢٠١٠ -األربعاء 
  )١حفل استقبال يقيمه وفد كندا

  ، الطابق األرضيمبنى المؤتمراتل المجاور ”Le Passage International“ "الممر الدولي"
  )الدخول عبر األبواب اآللية في منطقة التسجيل(

  ٢٠,٠٠الساعة  إلى ١٨,٠٠الساعة 

ممثلو مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي يقيمه  وإفطاراستقبال حفل   ٣٠/٩/٢٠١٠ -الخميس 
  األعضاء في مجلس االيكاو

   الدانمركوغداء يقيمه وفد  استقبال حفل
  المملكة العربية السعودية  حفل استقبال يقيمه وفد 

  حفل استقبال يقيمه وفد سنغافورة
   أفريقياحفل استقبال يقيمه وفد جنوب 

  الواليات المتحدة األمريكيةحفل استقبال يقيمه وفد 

  وفد ايطاليايقيمه  وإفطاراستقبال حفل   ١/١٠/٢٠١٠الجمعة 
  يقيمه وفد ألمانيااستقبال وغداء فل ح

 ABIS Group – وفد بلجيكايقيمه حفل استقبال 

  يقيمه وفد ماليزيا حفل استقبال
  يقيمه وفد نيجيريا  حفل استقبال

  حفل استقبال يقيمه وفد المملكة المتحدة

  وغداء يقيمه وفد سلوفينياحفل استقبال   ٢/١٠/٢٠١٠السبت 
  العربية المتحدة اراتاإلم حفل استقبال يقيمه وفد

  لبنانيقيمه وفد  وإفطارستقبال حفل ا  ٤/١٠/٢٠١٠االثنين 
  األفريقيةغداء تقيمه وفود الدول حفل 
  يقيمه وفد فرنسااستقبال حفل 

  جمهورية كورياحفل استقبال يقيمه وفد 
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  يقيمه وفد المغرب وإفطارحفل استقبال   ٥/١٠/٢٠١٠الثالثاء 
 تحاد الروسيحفل استقبال يقيمه وفد اال

يرجى من الوفود التي ترغب في حجز مواعيد لحفالتها أو في ادخال أي تغيير على القائمة أعاله أن تتصل بالسيدة 
  .)8043 الرقم الداخلي(بمكتب األمين العام أندريه دورانسو 
ـ  كنـدا  حكومـة قيمـه  تحضـور حفـل االسـتقبال الـذي     ل مـدعوون  وأزواجهـم  المشاركينجميع   )١  مالحظة ي يـوم  ف
لمبنى المؤتمرات فـي االيكـاو   المجاور  ”Le Passage International“الدولي  في الممر ١٨,٠٠الساعة  في ٢٩/٩/٢٠١٠ اءاألربع

  .)منطقة التسجيل إلىالمدخل عن طريق األبواب اآللية المؤدية ( بالطابق األرضي
 

الدولة اسم  -االسم  إلى باإلضافة – توزيع الوثائق تحملالدعوات التي تودع لدى مكتب و الرسائل يرجى التأكد من أن :مالحظة
  .المعنيةالمنظمة أو 

  المناسبات االجتماعية 
وقد وزعت نسخة من هذا البرنامج على كـل  .  برنامجا لمرافقي المشاركين في الجمعية العمومية االيكاونظمت 

  .في الطابق األول بمبنى المؤتمراتاالستعالمات مشارك سجل نفسه ومرافقيه، وتوجد نسخ اضافية في مكتب 

أنشطة هذا  كلتلخص " ٢٠١٠جدول أنشطة سنة "عنوانها  وردية اللونوتجدون رفق هذه النشرة اليومية صفحة 
ة مـن النشـرة   يزعوا هذه الصفحة الوردولذلك نرجو من المندوبين أن ين  .ث هذا الجدول يوميايحدوف يجري توس.  البرنامج

  .ميا الى مرافقيهماليومية ليسلموها يو
الستقبال من حضروا برفقة  حفل شايكوبيه ستقيمان . بنجامان والسيدة ن. فأن السيدة بأيضا  علما اإلحاطةنرجو 

فالدعوة وقد وزعت بعض الدعوات ومع ذلك .  بمبنى المؤتمرات األولفي الطابق  ٢٩/٩/٢٠١٠ األربعاءيوم المشاركين، وذلك 
  .هذا الحفل حتى ولو لم تصل اليهم الدعواتلحضور المشاركين  إلىموجهة 

  منطقة المعلومات عن االيكاو
ة والثالثين للجمعية العمومية وستظل بععن االيكاو للدورة السا المعلوماتمنطقة  ٢٨/٩/٢٠١٠يوم الثالثاء ستفتتح 

.العمومية عيةقع في بهو قاعة الجمت يتالهذه المنطقة لزيارة وندعوكم . ٨/١٠/٢٠١٠ يوم يوميا حتىة مفتوح
لحصول على مزيد من المعلومات عن األعمال التي تضطلع المعلومات فرصة فريدة لجميع المندوبين لوتتيح منطقة 

موظفي األمانة العامة الذين مقابلة وهي أيضا فرصة مناسبة ل .المنظمة األعضاء فية الدول المتعاقدالعامة بالنيابة عن مانة بها األ
  .يكاوجوانب عمل االكل بشأن إليهم  مسئلتكأ يمكن توجيه

  يكاوعروض األمانة العامة لال
  .ايموضوعا رئيس تتناول إعالمية اجتماعاتالجمعية العمومية في بهو قاعة  ستنعقد
  :اليوم

  بيانات الطيران  :الموضوع
  نرجس تيسير، رئيسة قسم السياسات والتحاليل االقتصادية  :تقدمه

   ١٠,٣٠اعة الس ،سبتمبر ٢٩  :التاريخ والوقت
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  ة الجمعية العمومية، الطابق الرابع بهو قاع  :المكان
  الدولي وتغير المناخ الطيران  :الموضوع

  ، رئيسة فرع البيئةيالسيدة جين هوب  :هتقدم
   ١٣,٠٠الساعة  سبتمبر ٢٩  :التاريخ والوقت

  ة الجمعية العمومية، الطابق الرابع بهو قاع  :المكان

  بتغير المناخ بالنسبة للطيران الدوليلتحقيق األهداف المتصلة العملية  اإلمكانية  :الموضوع
  ثيودور تراشر، موظف شؤون البيئة، فرع البيئة  :قدمهي

   ١٥,٣٠الساعة  سبتمبر ٢٩  :التاريخ والوقت
  ة الجمعية العمومية، الطابق الرابع بهو قاع  :المكان

  الحواسيب 
وطابعتـان متاحـة فـي مقهـى     " مايكروسوفت أوفيس"مجهزة ببرامج ) كمبيوتر(سيكون عشرون جهاز حاسوب 

وهذه المعدات موضوعة تحت تصرف المشاركين الراغبين في استخدام االنترنت . ؤتمراتاالنترنت في الطابق الرابع من مبنى الم
  .ألغراض البريد االلكتروني

  الهواتف
وبالطابق الرابع من  ٣جتماعات رقم قاعة االركبت أجهزة هاتف في الطابق األول من مبنى المؤتمرات بالقرب من 

  .مبنى المؤتمرات بالقرب من مقهى االنترنت

  الوثائق االلكترونية للجمعية العمومية

  الوثائق االلكترونية للجمعية العمومية
 7www.icao.int/assembly3 :على شبكة االنترنت الموقع التاليمتاحة في هذا وثائق الجمعية العمومية  كل

رقم وذلك باستخدام  www2.icao.int/en/ICAO-netقع في هذا المو يهاعل االطالعمكن المرجعية، ي طبوعاتللمبالنسبة و
 XXa37del كلمة السرو assembly37: المستعمل

الجمعية العموميـة  وكل وثائق . ويمكن للمندوبين أن يساهموا في الحفاظ على البيئة باستخدام الوثائق االلكترونية
المرجعية من خالل موقع  المطبوعاتالحصول على يمكن و) www.icao.int(العام لاليكاو على شبكة االنترنت  الموقعمتاحة في 

)www.icao.int/icaonet ( سرالالمحمي بكلمة NET-ICAO  تحـت "Publications Electronic ."    ويمكـن اسـتخدام أجهـزة
  .مبنى المؤتمراتمن طابعات في مقهى االنترنت بالطابق الرابع الكمبيوتر وال

  :توزيع الوثائق
تبدأ سـاعات العمـل فيهـا مـن     و. مبنى المؤتمراتمن ول المخصصة لتوزيع الوثائق بالطابق األ المنطقةتقع 

فـي كتـاب المنظمـة    األخذ علما بالمعلومات الـواردة  ن ـن المندوبيـويرجى م. ١٧,٠٠وحتى الساعة صباحا  ٩,٠٠ الساعة
SA 37/3-10/20أن حيث  ٢٠١٠أكتوبر  ٨ إلى سبتمبر ٢٨ة والثالثون للجمعية العمومية، مونتريال، بعالدورة السا :، الموضوع

رغـب أحـد    وإذا. كحـد أقصـى  مجموعات من نسخ وثائق الجمعية العمومية  أربعكل وفد من الوفود المشاركة سيحصل على 
  .قة محددة، فيمكن الحصول عليها من خالل الموقع العام لاليكاو على شبكة االنترنتالمشاركين في الحصول على ور

http://www.icao.int/assembly3
http://www.icao.int
http://www.icao.int/icaonet
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  عامة إعالنات

  قائمة المندوبين  -١
مكتب التسجيل بالتعديالت  إخطاروينبغي . ٢٩/٩/٢٠١٠األربعاء  ،يومالاألول لقائمة المندوبين  اإلصدارسيوزع   ١-١

  .رى في أثناء انعقاد الجمعيةوستصدر قوائم منقحة أخ. المدخلة على القائمة

  قاعة الجمعية العمومية  -ترتيبات الجلوس   -٢
وضعت ترتيبات الجلوس في الجلسة االفتتاحية الرسمية بحيث يكون لكل وفد من وفود الدول المتعاقدة يتكون من   ١-٢

ما الوفود التي تتكون من خمسة مشاركين أ.  )وثالثة خلفها المنضدةثالثة مقاعد عند ( ستة مشاركين أو أكثر ستة مقاعد كحد أقصى
أما الوفود التي تتكون من أربعة مشاركين فقد خصص لها أربعة مقاعد كحد . ة ومقعدان خلفهمانضدالمثالثة مقاعد فقد خصص لها 

لمنضـدة  أما الوفود التي تتكون من ثالثة مشاركين فقد خصص لها مقعدان على ا). مقعدان عند المنضدة ومقعدان خلفها(أقصى 
كما توجـد مقاعـد   . والوفود التي تتكون من مشاركين اثنين فقد خصص لها مقعد على المنضدة ومقعد خلفها. ومقعد واحد خلفها

هاب اليه بالمصـعدين  ويمكن الذ. الموجود بمبنى المؤتمرات بالطابق الخامس  للمراقبةاضافية للمشاركين في الجزء المخصص 
كما يمكـن للمشـاركين   . ساللم التي تقع مباشرة أمام أبواب قاعة الجمعية العمومية بالطابق الرابعأو باستخدام ال ٨ورقم  ٧ رقم

  .ي الطابق األول بمبنى المؤتمراتف ٣مشاهدة مراسم االفتتاح في قاعة االجتماع رقم 

عـدد المقاعـد   وبقدر ما يسمح بـه   وفقا لالحتياجات الفعلية الالحقةسوف توضع ترتيبات الجلوس في الجلسات   ٢-٢
  .المخصصة للمندوبين داخل القاعة

  معدات الترجمة الفورية  -٣
  :على النحو التالي اختيار اللغات التي تودون االستماع إليها ويمكن. المنضدةيوجد الجهاز السمعي تحت حافة   ١-٣

  ٤  الروسية  ٠  المتحدث  
  ٥  الصينية  ١  االنجليزية  
  ٦  العربية  ٢  الفرنسية  
  ٣  االسبانية  

  لمقهىا  -٤
االستراحة الصباحية  ستقدم القهوة والشاي خارج قاعة الجمعية بالطابق الرابع من مبنى المؤتمرات في أثناء فترات  ١-٤

  .وبعد الظهر

  الممتلكات الشخصية  -٥
  .في قاعات االجتماعات آخر إلىمن يوم  عدم ترك أي وثائق أو ممتلكات شخصيةمن المشاركين يرجى   ١-٥
  .مشاركين أال يتركوا أي بنود أو حقائب أو طرود بعيدا عن أنظارهم في أي وقت في مبنى االيكاويرجى من ال  ٢-٥
بمبنى المؤتمرات هي توزيـع وثـائق الجمعيـة     ولالمهمة الوحيدة لمكتب توزيع الوثائق الموجود في الطابق األ  ٣-٥

لكات شخصية أخرى ولو للمشاركين أي وثائق أو ممت ، أن يحفظوليس بوسعه، نظرا لضيق المكان. االيكاوالصادرة عن العمومية 
  .لفترة قصيرة
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  في المكاتب (MX) االستماعأجهزة   -٦

يمكن لوفود الدول التي لديها مكاتب في مبنى مقر المنظمة أن تتابع وقائع جلسات الجمعية العمومية عن طريـق    ١-٦
  :األرقام التاليةبضبطها على  وذلك ،في تلك المكاتب الموجود  (MX)االستماعجهاز 

قاعة الجمعية   
  العمومية

غرفة االجتماعات 
١  

غرفة االجتماعات 
٢  

غرفة االجتماعات 
٣  

غرفة االجتماعات 
٥  

  ٤١  ٣١  ٢١  ١١  ١١  المتحدث

  ٤٧  ٣٧  ٢٧  ١٧  ١٧  العربية
  ٤٦  ٣٦  ٢٦  ١٦  ١٦  الصينية

  ٤٢  ٣٢  ٢٢  ١٢  ١٢  االنجليزية
  ٤٣  ٣٣  ٢٣  ١٣  ١٣  الفرنسية

  ٤٥  ٣٥  ٢٥  ١٥  ١٥  الروسية
  ٤٤  ٣٤  ٢٤  ١٤  ١٤  االسبانية

  مغادرة المشاركين قبل نهاية الدورة  -٧
يرجى من أعضاء الوفود والمراقبين الذين سيغادرون قبل نهاية دورة الجمعية العمومية أن يبلغوا بـذلك مكتـب     ١-٧

  .مبنى المؤتمراتول من توزيع الوثائـق في الطابق األ

لدى مكتب  البالغويمكن ايداع هذا . خطيا  بها األمين العام ينبغي ابالغ . لدورةا مغادرة الوفد بكامله قبل نهاية  ٢-٧
  . 4.10 مبنى المؤتمرات أو لدى مكتب رئيس قسم المؤتمرات والخدمات المكتبية في المكتب رقممن  األولتوزيع الوثائق بالطابق 

  خدمات السوق الحرة  -٨
 انعقـاد بمناسـبة  أبوابهـا فـي المواعيـد التاليـة     السوق الحـرة   تحستفتيسيرا على الوفود واألمانة العامة ،   ١-٨

  :العمومية الجمعية
      :األسبوع األول

  ١٤,٠٠الساعة  إلى ١٢,٣٠من الساعة   :سبتمبر ٢٨  الثالثاء  
  ١٨,٠٠الساعة  إلى ١٦,٣٠ومن الساعة 

  ١٤,٠٠الساعة  إلى ١٢,٣٠من الساعة   :سبتمبر ٢٩  األربعاء  
  ١٨,٠٠الساعة  لىإ ١٦,٣٠ومن الساعة 

  ١٤,٠٠الساعة  إلى ١٢,٣٠من الساعة   :سبتمبر ٣٠  الخميس  
  ١٨,٠٠الساعة  إلى ١٦,٣٠ومن الساعة 
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      :األسبوع الثاني 
  ١٤,٠٠الساعة  إلى ١٢,٣٠من الساعة   :برأكتو ٥  الثالثاء  

  ١٨,٠٠الساعة  إلى ١٦,٣٠ومن الساعة 
  ١٤,٠٠اعة الس إلى ١٢,٣٠من الساعة   :برأكتو ٦  األربعاء  

  ١٨,٠٠الساعة  إلى ١٦,٣٠ومن الساعة 
  ١٤,٠٠الساعة  إلى ١٢,٣٠من الساعة   :برأكتو ٧  الخميس  

  ١٨,٠٠الساعة  إلى ١٦,٣٠ومن الساعة 

  محل مبيعات رابطة الموظفين
 ١٢,٠٠ من الساعة، يوميا مبنى المؤتمراتفي بالطابق األول زيارة محل مبيعات رابطة الموظفين  إلىنود دعوتكم 

  .١٤,٠٠الساعة  إلى

  التذكارية الخاصة ف الطوابعوظرم
على  تذكارية خاصةف طوابع وظرم إصدارة والثالثين للجمعية العمومية لاليكاو، سيتم بعبمناسبة انعقاد الدورة السا

  .البريد الكنديةالنحو المبين أدناه، حيث ُأعد ختمه البريدي بالتعاون مع هيئة 

  هفوظروم اإلصداربها هذا بعض الخصائص التي ينفرد 
الطابع البريدي هو األول من نوعه، ألن هذه هي المرة األولى في التاريخ التي يظهر فيها شعار  -١

 .ها، على طابع بريدمالمنظمة، الممثل بعل

للجمعية أحد المواضيع الرئيسية للنقاش في هذه الدورة  إلى إشارةالنص مطبوع باللون األخضر،  -٢
مصمم من مجموعة  37ومن الناحية األخرى، فإن الجزء الرئيسي من الرقم . بيئةالعمومية، موضوع ال

 ٢٠٠٩ التي أجرتها االيكاو عام" الطيران في بيئة خضراء"رسومات أطفال قدمت للمسابقة شعار 
 .بمناسبة ليوم البيئة العالمية

 م به الكونتاألسفل الذكرى السنوية المائة ألول تحليق جوي فوق مونتريال قا اإلطاريحي  -٣
، أثناء أول معرض جوي ”Le Scarabée“المسماة  Bleriot XIبطائرة  ٢/٧/١٩١٠ديلسبس في  جاك

 .يعقد في كندا

من مبنـى   Aدوالرات كندية من متجر مبيعات رابطة الموظفين بالطابق  ٥ويمكن شراء المظروف الفريد مقابل 
ولن يبـاع   ؛)يباع حسب أسبقية الطلب(النادر  محدود من هذا المظروف وقد طبع عدد. المؤتمرات خالل انعقاد الجمعية العمومية

ية عاديـة، مـن نفـس المتجـر     ، بطوابع كندإضافيةغير أنه يمكن الحصول على مظروفات . منه لكل مشترى سوى مظروفين
  .دوالرات كندية ٣ مقابل
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  والثالثين ةبعالسالجنة االستقبال للدورة 
  ٢٠١٠جدول أنشطة 

بشدة  ، ومع ذلك نوصيهي مواعيد نهائيةلمواعيد المذكورة أدناه ا:  التسجيل
  وقت ممكنأسرع في بتسجيل األسماء 

  آخر موعد للتسجيل  المضيف  النشاط   التاريخ والوقت
من الساعة  سبتمبر ٢٩ األربعاء

  ١٧,٠٠الساعة  إلى ١٥,٠٠
بنجامان . فالسيدة   حفل شاي

  كوبيه. والسيدة ن
  االيكاو

  غير مطلوب

  أكتوبر ١معة الج
  ١٢,٣٠الساعة  إلى ٨,٤٥من الساعة 

جولة سياحية في 
  مونتريال

  الخميس  مدينة مونتريال 
  سبتمبر  ٣٠

  ظهرا
  أكتوبر ٤االثنين 

  ١٨,٠٠الساعة  إلى ٧,١٥من الساعة 
يوم كامل في مدينة جولة 

 كيبيك 
  الخميس  كيبيكمقاطعة حكومة 

  سبتمبر  ٣٠
  ظهرا

  رأكتوب ٦األربعاء 
  ١٨,٠٠الساعة  إلى ٧,١٥عة من السا

مدينة يوم كامل في جولة 
  أوتاوا

حكومة كندا عن طريق 
  االيكاو فيالوفد الكندي 

  االثنين
  أكتوبر ٤

  ظهرا
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