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  والثالثون بعةالساالدورة  - الجمعية العمومية 
  الثالثالعدد   
  ٣٠/٩/٢٠١٠  

  
، 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 

  ٣٠/٩/٢٠١٠، الخميس: جدول اجتماعات
  ٣االجتماعات رقم قاعة   ٨,٣٠الساعة   االداريةاألول للجنة جتماع الا

  مبنى المؤتمراتمن األول الطابق ب
   ٣قاعة االجتماعات رقم   ١٤,٠٠الساعة   االقتصاديةاالجتماع الثاني للجنة 

  من مبنى المؤتمرات األولالطابق ب
  ٢قاعة االجتماعات رقم   ٩,٠٠الساعة   الفنيةاالجتماع األول للجنة 

  الرابع من مبنى المؤتمراتالطابق ب
  ٩,٠٠الساعة   التنفيذيةللجنة  الثالث االجتماع 

  ١٤,٠٠الساعة 
   ١قاعة االجتماعات رقم 

  من مبنى المؤتمرات الرابعبالطابق 
  

  بية العاجلةالخدمات الط
 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. اد الجمعية العموميةطوال انعق 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 عالج طبي أن يحصلوا من ادارة الفندق على عنوان ورقم هاتف الطبيب الخاص با يمكن للمشاركين الذين يبحثون عن
 .طبيب آخر بالقرب منه

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

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

  .911 رقم
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  ن المبنىأم

نى، ولذا صدرت لحراس األمن تعليمات مشددة بعدم السماح ألي شخص ال يحمل بطاقة األمن الصادرة عن االيكاو بدخول المب
  .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   استصدار، وفي حالة ضياعها يجب من 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   
.ود الوطنيةبأسماء المندوبين الذين يزورون الوف ISEC@icao.intااليكاو  قسم أمن إلىيومية 



  جلسات األمس

  للجنة التنفيذية الجلسة األولى
سـبتمبر   ٢٩عند الساعة التاسعة صباحا من يوم األربعاء افتتحت اللجنة التنفيذية اجتماعها األول في جلسة مغلقة 

مع االضافة ( WP/62 Revision No. 1على أساس ورقة العمل ) االشتراكات المتأخرة(من جدول األعمال  ١٨ونظرت في البند 
، والتي قدمت معلومات بشأن حالة االشتراكات المتأخرة السداد وعن الدول المتعاقدة التي كان يعتبر حقها في التصـويت  )١رقم 
 WP/62 Revisionمن ورقة العمل ) د(المقترح وقد أقرت مشروع القرار الوارد في التذييل  اإلجراءوقد اعتمدت اللجنة .  معلقا

No. 1.  

  ع الثاني للجنة التنفيذيةاالجتما
كمـال  إب ١٤,٠٠سبتمبر عنـد السـاعة    ٢٩قامت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها الثاني، المعقود في يوم األربعاء، 

  WP/32من جدول األعمال بشأن تنفيذ وتطوير برنامج االيكاو العالمي لتدقيق األمن، والموثق في ورقة العمل  ١٤نظرها في البند 
ووافقت اللجنة على أن النص الـوارد فـي   .  WP/250و WP/249وقدمت كولومبيا ورقتين اضافيتين هما .  المجلسالتي قدمها 

الجلسة العامة  إلىقدم يو ٢٠-٣٦من النسخة المنقحة من القرار ) ه(درج بوصفه التذييل ي، سWP/32من ورقة العمل ) ج(التذييل 
  .٥رة القراره، وذلك رهنا بتوضيح النسخ اللغوية للفق

برنامج األمـن علـى أسـاس ورقـة      – التنميةومن جدول األعمال بشأن دعم التنفيذ  ١٥ثم ناقشت اللجنة البند 
) جمهوريـة فنـزويال البوليفاريـة   ( WP/279ولقد استعرضت أيضا ورقات العمـل رقـم   .  التي قدمها المجلس WP/17 العمل
 WP/299وقدمت ورقتان للعلم .  )المدني للطيرانللجنة األفريقية دولة متعاقدة وأعضاء في ا ٥٣( WP/248رقم و WP/247 ورقم

  ).جمهورية كوريا( WP/274و )جمهورية ايران االسالمية(
بشأن استراتيجية  WP/18من جدول األعمال بشأن سياسة األمن بواسطة تقديم ورقة العمل  ١٣وبدأ النظر في البند 

جانـب ورقـة    إلـى التـي قـدمها المجلـس     ٢٠١٦-٢٠١١ستراتيجية لألعوم خطة العمل اال – الطيرانااليكاو الشاملة ألمن 

mailto:ISEC@icao.int
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جمهوريـة فنـزويال   ( WP/256و) سـنغافورة ( WP/284و )نيبـال ( WP/285و) اليابان( WP/183و) كولومبيا( WP/99 العمل
ت للعلم ورقات العمـل  وقدم).  اياتا( WP/252و) اليابان وسنغافورة( WP/283و) كندا والواليات المتحدة( WP/97و) البوليفارية

جمهوريـة فنـزويال   ( 282) جمهوريـة كوريـا  ( 255و) ماليزيـا ( 257و) اليابان( 164و) جمهورية ايران االسالمية( 298رقم 
المدني مـن أفعـال    الطيرانهذا البند في البيان الموحد لسياسات االيكاو المستمرة في حماية  إطارونظر أيضا في ). البوليفارية

اللتان (، WP/101و WP/100جانب ورقة العمل  إلىالتي قدمها المجلس،  WP/19مشروع على أساس ورقة العمل التدخل غير ال
وأعرب ). للطيران المدني ةدول أعضاء أخرى في اللجنة األوروبيوقدمتهما بلجيكا بالنيابة عن االتحاد األوروبي ودوله األعضاء 

الجلسة العامة مشروع القرار الوارد في التـذييل   إلىفقت اللجنة على أن ترفع عن تأييد كبير لورقات العمل المتصلة باألمن ووا
، اعالن بشأن WP/75وأحيل النظر في ورقة العمل .  بغية اقراره، وذلك رهنا ببعض التغييرات التحريرية WP/19بورقة العمل 

سبتمبر عند الساعة التاسعة  ٣٠يوم الخميس الموافق  االجتماع الثالث للجنة المقرر انعقاده إلى، التي قدمها المجلس، الطيرانأمن 
  .صباحا

  الجلسة العامة الثالثة
 .٩,٢٥انعقدت الجلسة العامة الثالثة على الفور في أعقاب االجتماع األول للجنة التنفيذية، والتي رفعت عند الساعة 

.  من جـدول األعمـال   ١٨بشأن نظر اللجنة في البند يذية فالتقرير الشفوي الذي قدمه رئيس اللجنة التنالجمعية العمومية وأقرت 
وشكر رئيس اللجنة تلك الدول المتعاقدة التي سددت اشتراكاتها في الوقت المحدد وشكر تلك الدول المتعاقدة التي تبذل جهودا لكي 

وجرى حـث تلـك الـدول    .  دادال تتأخر في تسديد اشتراكاتها بواسطة اكمال ترتيبات مع االيكاو لتسديد اشتراكاتها المتأخرة الس
القيام بذلك في أقرب وقت  المتعاقدة التي لم تسدد حتى اآلن اشتراكاتها المتأخرة السداد أو أبرمت مثل هذه الترتيبات لتسديدها على

  .ممكن
النيجـر  الجزائر وكوبا واليابان وماليزيا و: ولقد كرست بقية الجلسة لبيانات عامة ألقتها وفود كل من البلدان التالية

واالتحاد الروسي واسرائيل والسودان واالمارات العربية المتحدة وأفغانستان واألرجنتين والبرازيل وبروني دار السـالم وتشـاد   
  .ومصر وأثيوبيا وغانا وغامبيا والمغرب وبوركينا فاسو وناميبيا

  االجتماع األول للجنة القانونية
 ١٤,٠٠، عند السـاعة  ٢٠١٠سبتمبر  ٢٩لمعقود يوم األربعاء الموافق قامت اللجنة القانونية، في اجتماعها األول ا

نائبـا  ) نيوزيلنـدا (كليج . سنائبا أول للرئيس والسيد ) لبنان(بانتخاب السيد سليمان عيد ) جنوب أفريقيا(ماباسو . برئاسة السيد ل
  .له ثانيا

الجمعية  إلىارير المجلس السنوية المقدمة من جدول األعمال، في تق ٥٥البند رقم  إطاروأكملت اللجنة النظر، في 
، ٢٠١٣ إلى ٢٠١١القانونية للسنوات من  اإلدارةوبرنامج دعم اإلضافة فضال عن  ٢٠٠٩و ٢٠٠٨و ٢٠٠٧العمومية عن السنوات 

  .من جدول األعمال ٥٦البند  إطارفي 
، نظرت اللجنة )معدات الطائرات( المنقولةالمصالح الدولية في المعدات  –من جدول األعمال  ٥٧البند  إطاروفي 

  .وأحاطت علما به A37-WP/44في التقرير المرحلي المقدم في ورقة العمل 
تعـويض األضـرار   "عـن بنـد   نظرت اللجنة فـي تقريـر مرحلـي     –من جدول األعمال  ٥٨البند  إطاروفي 

على أساس ورقتـي العمـل   " مخاطر العامةأفعال التدخل غير المشروع أو البسبب راف الثالثة ـرات باألطـالطائ تلحقهـا التي
A37-WP/31 Revised وA37-WP/118الدول على التصديق علـى  ) ١: ، وأحاطت بالمعلومات الواردة فيها وحثت على ما يلي

الدول التي لديها خبراء يتمتعون بالمؤهالت والخبـرات  ) ٢اتفاقية التعويض عن التدخل غير المشروع واتفاقية األخطار العامة، و
  .المدني الدولي بصفة مراقب الطيرانصندوق للتعويض في مجال  إلنشاءأعمال اللجنة التحضيرية  إلىالالزمة على االنضمام 
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سياسات االيكاو المستمرة في المجال القانوني، نظرت اللجنـة فـي   ببيان موحد  –من جدول  ٦١البند  إطاروفي 
) أ(التوصية باعتماد القرار المستكمل المقترح والوارد في المرفق  ، وقررتA37-WP/243و A37-WP/3 Revisedورقتي العمل 

 .A37-WP/3 Revisedمن ورقة العمل 

  االجتماع األول للجنة االقتصادية
بانتخـاب   ١٤,٠٠سبتمبر عند الساعة  ٢٩قامت اللجنة االقتصادية، في اجتماعها األول من يوم األربعاء الموافق 

  .  كنائبة ثانية له) دوسابرب(كنائبا أول لرئيس اللجنة والسيدة فاليري براون ) ملكة العربية السعوديةالم(السيد سعود على رضا هاشم 
 ٤٩ونظرت اللجنة وأكملت البنـد  .  ٥٣و ٥٠و ٤٩و ٤٨و ٤٧وأكملت اللجنة نظرها في بنود جدول األعمال رقم 

تقرير من المجلس واألعمال المقبلـة بمـا   : ن الفرعيينتحرير خدمات النقل الجوي الدولي، على أساس البندي: من جدول األعمال
فضال عـن ورقـات المعلومـات     (Revised) 129و 303و 190و 242و 5يتعلق بالمناقشات التي تركز على ورقات العمل رقم 

  .WP/151، وغيرها من المسائل التنظيمية على أساس استعراض ورقة العمل 261و 211و 172 رقم
اقتصاديات المطارات وخدمات المالحة الجوية على أسـاس  : من جدول األعمال ٥٠لبند ونظرت اللجنة وأكملت ا

  .171وورقة المعلومات  WP/260و WP/6ورقة العمل 
التحليل االقتصادي مـع تركيـز المناقشـة علـى ورقـة العمـل       : من جدول األعمال ٥٣ثم أكملت اللجنة البند 

  .170وورقة المعلومات  302و 301و 300و (Corrigenda 1, 2 and 3) 7 رقم

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

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

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

   الدانمركوغداء يقيمه وفد  حفل استقبال
  ودية  المملكة العربية السعحفل 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 حفل 

 ABIS Group – وفد بلجيكايقيمه حفل استقبال 

  يقيمه وفد ماليزيا حفل استقبال
  يقيمه وفد نيجيريا  حفل استقبال

  حفل استقبال يقيمه وفد المملكة المتحدة
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  وغداء يقيمه وفد سلوفينياحفل استقبال   ٢/١٠/٢٠١٠السبت 
  حفل استقبال يقيمه وفد كولومبيا

  العربية المتحدة اإلمارات حفل استقبال يقيمه وفد

  )١لبنانيقيمه وفد  وإفطارتقبال سحفل ا  ٤/١٠/٢٠١٠االثنين 
  )٢األفريقيةغداء تقيمه وفود الدول حفل 
  يقيمه وفد فرنسااستقبال حفل 

  جمهورية كورياحفل استقبال يقيمه وفد 

  يقيمه وفد المغرب وإفطارحفل استقبال   ٥/١٠/٢٠١٠الثالثاء 
 حفل استقبال يقيمه وفد االتحاد الروسي

وفود التي ترغب في حجز مواعيد لحفالتها أو في ادخال أي تغيير على القائمة أعاله أن تتصل بالسيدة يرجى من ال
  .)8043 الرقم الداخلي(بمكتب األمين العام أندريه دورانسو 
فـي يـوم    في بهـو المنـدوبين   وفد لبنانقيمه يالذي واالفطار حضور حفل االستقبال ل مدعوون المشاركينجميع   )١  مالحظة

  .٩,٣٠الساعة  إلى ٨,٠٠الساعة من  ٤/١٠/٢٠١٠ الثنينا
 ٤/١٠/٢٠١٠تقيمه وفود الدول األفريقية في بهو المندوبين في يوم االثنـين   ءجميع المشاركين مدعوون لحفل غدا  )٢

 .١٤,٠٠الساعة  إلى ١٢,٣٠من الساعة 
 

الدولة اسم  -االسم  إلى باإلضافة – الوثائق تحملالدعوات التي تودع لدى مكتب توزيع 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 

  .ابق األول بمبنى المؤتمراتاالستعالمات في الطمشارك 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

  .ى مرافقيهماليومية ليسلموها يوميا ال
  منطقة المعلومات عن االيكاو

ة والثالثـين للجمعيـة   بععن االيكاو للدورة السـا  المعلوماتمنطقة ستكون  ٢٨/٩/٢٠١٠يوم الثالثاء اعتبارا من 
 قع في بهـو قاعـة الجمعيـة   ت يتالهذه المنطقة لزيارة وندعوكم . ٨/١٠/٢٠١٠ يوم يوميا حتى كذلكوستظل مفتوحة العمومية 
.العمومية
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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 اال كلبشأن إليهم  مسئلتكأ يمكن توجيه
  يكاوعروض األمانة العامة لال

  .ايموضوعا رئيس تتناول إعالمية اجتماعاتالجمعية العمومية في بهو قاعة  ستنعقد
  :اليوم

  i-Stars  :الموضوع
  السالمة المتكاملة إدارةقسم ، ماركو ميرنس  :قدمهي

   ١٠,٣٠الساعة  ،سبتمبر ٣٠  :التاريخ والوقت
  معية العمومية، الطابق الرابع ة الجبهو قاع  :المكان

   الطيرانأمن   :الموضوع
   الطيرانفرع أمن ، ماريوت مجي السيد  :هقدمي

   ١٣,٠٠الساعة  سبتمبر ٣٠  :التاريخ والوقت
  ة الجمعية العمومية، الطابق الرابع بهو قاع  :المكان

  i-Stars  :الموضوع
  السالمة المتكاملة إدارةماركو ميرنس، قسم   :قدمهي

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

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

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

  الهواتف
وبالطابق الرابع من  ٣قاعة االجتماعات رقم ركبت أجهزة هاتف في الطابق األول من مبنى المؤتمرات بالقرب من 

  .مبنى المؤتمرات بالقرب من مقهى االنترنت

  الوثائق االلكترونية للجمعية العمومية

الجمعيـة العموميـة   وكل وثائق . للمندوبين أن يساهموا في الحفاظ على البيئة باستخدام الوثائق االلكترونيةيمكن 
المرجعية من خالل موقع  المطبوعاتالحصول على يمكن و) www.icao.int(الموقع العام لاليكاو على شبكة االنترنت متاحة في 

)net-icaoen/.icao.int/2www ( سرالالمحمي بكلمة NET-ICAO تحت "Publications ."    ويمكن للمنـدوبين، فـور التسـجيل
التي منحت لهـم بمكتـب    ”Password“و ”Username“باستخدام  ICAO-NETالموقع الشبكي  إلىبالجمعية العمومية، الدخول 

  .مبنى المؤتمراتمن ات في مقهى االنترنت بالطابق الرابع ويمكن استخدام أجهزة الكمبيوتر والطابع.  التسجيل

http://www.icao.int
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  :توزيع الوثائق
تبدأ سـاعات العمـل فيهـا مـن     و. مبنى المؤتمراتمن ول المخصصة لتوزيع الوثائق بالطابق األ المنطقةتقع 

تـاب المنظمـة   األخذ علما بالمعلومات الـواردة فـي ك  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 
  .حددة، فيمكن الحصول عليها من خالل الموقع العام لاليكاو على شبكة االنترنتالمشاركين في الحصول على ورقة م

  عامة إعالنات

  قائمة المندوبين  -١
مكتب التسـجيل بالتعـديالت    إخطاروينبغي . ٢٩/٩/٢٠١٠األربعاء  يوماألول لقائمة المندوبين  اإلصداروزع   ١-١

  .اء انعقاد الجمعيةوستصدر قوائم منقحة أخرى في أثن. المدخلة على القائمة

   اللجان -ترتيبات الجلوس   -٢
  :ما يلي إلىيرجى مالحظة أن قاعة الجمعية العمومية بالطابق الرابع من مبنى المؤتمرات ستقسم   ١-٢

  ):اللجنة التنفيذية( ١قاعة االجتماعات رقم 
  .مقعد واحد لكل دولة عند المنضدة وواحد خلفها: الدول

  ):للجنة الفنيةا( ٢قاعة االجتماعات رقم 
  .مقعد واحد لكل دولة عند المنضدة وواحد خلفها: الدول

حيث توجد وفود مراقبة أكثر من عدد المقاعد المتـوفرة   – ٢ورقم  ١قاعة االجتماعات رقم  –المراقبة الوفود 
  .ضاء الوفدعلوفود المراقبة حسب تشكيلة القاعة وسعتها ووفقا لعدد أستقدم مقاعد ل

  )اللجنة االقتصادية( ٣ماعات رقم قاعة االجت  ٢-٢
  .عند المنضدة مقعد واحد لكل دولة: الدول

  .ستقدم لها مقاعد وفقا لسعة القاعة وعدد أعضاء الوفد: الوفود المراقبة

  .يرجى من الوفود االمتثال لترتيبات الجلوس المنطبقة التي شكلت بهدف استيعاب أكبر عدد ممكن من الوفود  ٣-٢

  الفورية معدات الترجمة  -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  
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  لمقهىا  -٤
مبنى المؤتمرات فـي  ب ٣خارج قاعة االجتماعات رقم  لرابعستقدم القهوة والشاي خارج قاعة الجمعية بالطابق ا  ١-٤

  .االستراحة الصباحية وبعد الظهر أثناء فترات

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

ية أخرى ولو لكات شخص، أن يحفظ للمشاركين أي وثائق أو ممتوليس بوسعه، نظرا لضيق المكان. االيكاوالصادرة عن العمومية 
  .لفترة قصيرة

  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
  :بضبطها على األرقام التالية وذلك ،في تلك المكاتب الموجود  (MX)االستماعجهاز 

قاعة الجمعية   
  موميةالع

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  هاب األمين العام ينبغي ابالغ . الدورة 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 
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  خدمات السوق الحرة  -٨
 انعقـاد بمناسـبة  التاليـة   أبوابهـا فـي المواعيـد   السوق الحـرة   ستفتحتيسيرا 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  إلى ١٦,٣٠ومن الساعة 

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

      :األسبوع الثاني 
  ١٤,٠٠الساعة  إلى ١٢,٣٠من الساعة   :برأكتو ٥  الثالثاء  

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

  ١٨,٠٠اعة الس 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 اإلصداربعض الخصائص التي ينفرد بها هذا 
ريدي هو األول من نوعه، ألن هذه هي المرة األولى في التاريخ التي يظهر فيها شعار الطابع الب -١

 .ها، على طابع بريدمالمنظمة، الممثل بعل

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

 ٢٠٠٩ التي أجرتها االيكاو عام" الطيران في بيئة خضراء"رسومات أطفال قدمت للمسابقة شعار 
 .بمناسبة ليوم البيئة العالمية
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 األسفل الذكرى السنوية المائة ألول تحليق جوي فوق مونتريال قام به الكونت 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   ؛)حسب أسبقية الطلب يباع(النادر  وقد طبع عدد محدود من هذا المظروف. 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 نوصيهائيةهي مواعيد نالمواعيد المذكورة أدناه :  التسجيل
  وقت ممكنأسرع في بتسجيل األسماء 

  آخر موعد للتسجيل  المضيف  النشاط   التاريخ والوقت
  أكتوبر ١الجمعة 

  ١٢,٣٠الساعة  إلى ٨,٤٥من الساعة 
جولة سياحية في 

  مونتريال
  الخميس  مدينة مونتريال 

  سبتمبر  ٣٠
  ظهرا

  أكتوبر ٤االثنين 
  ١٨,٠٠اعة الس إلى ٧,١٥من الساعة 

يوم كامل في مدينة جولة 
 كيبيك 

  الخميس  كيبيكمقاطعة حكومة 
  سبتمبر  ٣٠

  ظهرا
  رأكتوب ٦األربعاء 

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

  أوتاوا
حكومة كندا عن طريق 

  االيكاو فيالوفد الكندي 
  االثنين

  أكتوبر ٤
  ظهرا
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