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  جلسةترتيبات ال

  مكان االجتماع وموعد افتتاحه

 شارع يونيفرسيتي، ٩٩٩يكاو الكائن في  المقر الرئيسي لإلفيالرفيع المستوى االجتماع  سيعقد
 ٧ يوم األربعاء من صباح ٩:٣٠في تمام الساعة االجتماع  وسيبدأ .مونتريال، كيبيك، كندا

  . قاعة الجمعية العمومية في،٢٠٠٩تشرين األول /أكتوبر

  تسجيل المشاركين

  جراءات التسجيلإ

 مكتب التسجيل في سيعملو. ترنت بواسطة اإلنالمسبق تسجيلالإجراء يرجى من جميع المشاركين 
 من الساعة ٢٠٠٩تشرين األول /أكتوبر ٦ يوم الثالثاء المقر الرئيسي لاليكاو،بمركز المؤتمرات 

 إلى ٧:٣٠ من الساعة ٢٠٠٩تشرين األول /أكتوبر ٧، ويوم األربعاء ١٧:٠٠ إلى الساعة ١٣:٠٠
  .١٧:٠٠ إلى الساعة ٨:٣٠عة  من السا٢٠٠٩تشرين األول /أكتوبر ٩ و٨، ويومي ١٧:٠٠الساعة 

 مركز وعند التسجيل، سيجري إصدار شارة هوية لكّل مشارك، وسيطلب منها إبرازها للدخول إلى
  .المؤتمرات وللحصول على أي وثيقة

  وثائق التفويض

 موقّعة بالنيابة عن الدولة أو الوثائق هذه تكون ويجب أن .  مطلوبة لحضور االجتماعوثائق التفويض
 عضو في ، من طرف شخص مخول وفق األصول، وأن يبين فيها اسم كلة الدولية المعنيةالمنظم

مندوب، مناوب، مستشار؛ والدول : المتعاقدةالدول (الوفد ومنصبه، وبأي صفة سيشارك في االجتماع 
مة  مسبقاً إلى األمانة العاوثائق التفويضويمكن إرسال ). مراقب: غير المتعاقدة والمنظمات الدولية

 وثائق التفويض أمين االجتماع بواسطة منسق لدىمن خالل الموقع الشبكي،  ، عند التسجيلإيداعها أو
  .نيعالم

  قائمة المشاركين

مكتب غ المشاركون ينبغي أن يبلِّو  .جتماع الرفيع المستوى اال في أثناءالمشاركينأسماء توزع قائمة س
  .الها على هذه القائمةدخإالتعديالت والتصويبات التي يجب التسجيل ب
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  شارات الهوية واألمن

 شارة األمن التي تتيح لحاملها دخول مبنى المؤتمرات ي هوية لكل مشارك، وهبطاقةااليكاو تصدر 
 تلقىقد  و.المبنى داخلبالشخص عند تواجد  بحيث تكون ظاهرة دائما هايجب حملوومبنى المكاتب 

 ون يحمللذين اللوقاعات االجتماع ول مبنى االيكاو حراس األمن تعليمات مشددة بعدم السماح بدخ
 إلى أوالدون أن يتقدموا بوتجدر اإلشارة إلى أنه لن يتاح للمشاركين دخول مبنى المكاتب   .البطاقة

بطاقة دخول المبنى التي تعطى من اإليضاح، فإن  وللمزيد  .تعريف عن أنفسهمللمكتب األمن 
  . بمبنى المؤتمرات والبهوالتالي فإن حقّ الدخول سيكون محصوراً  إلكترونية، وب لن تكونللمشاركين

  وثائق االجتماع
   االتصاالتمرافقو

  التوزيع

 رضي فـي مكتب توزيع الوثائق بالطابق األجتماعوثائق التي تصدر خالل االيمكن االطالع على ال
  .١٧:٠٠ة لى الساعإ ٩:٠٠من الساعة يوميا وتوزع الوثائق . بالقرب من مركز التسجيل

، أي خانة توزيع لرئيس الوفد وأخرى لرئيس  فقط توزيعيتخانبمنظمة دولية /حظى كل دولةوت
  .الوفد المناوب

   االتصاالتمرافق

إن قاعة الجمعية العمومية لاليكاو مجهزة بما يتيح االتصال بشبكة االنترنت من كل مقعد عن طريق 
زة الكمبيوتر النقال الخاصة بهم المزودة ببطاقات شبكة السلكية للمشاركين الذين يجلبون معهم أجه

كما تم تركيب عدة نقاط اتصال . وتتوفر المقابس الكهربائية عند كل مقعد. 802.11b/gالشبكة بالترددات 
 االستفادة من تسهيالت شبكة للمشاركينباستخدام الترددات الالسلكية في قاعة الجمعية العمومية تتيح 

من مقاعدهم )  على الشبكة والبريد االلكتروني المعتمد عليهاICAO-NET موقع بما في ذلك(االنترنت 
 األرضيوفضال عن ذلك، فسوف توفر في الطابق  . عن طريق بطاقة اتصاالت السلكية خاصة

 وآالت للطباعة موصلة بشبكة Microsoft Officeبمركز المؤتمرات أجهزة كمبيوتر مجهزة ببرامج 
  .ذين يودون استخدام الشبكة لالستفادة من خدمات البريد االلكتروني على الشبكةاالنترنت للمشاركين ال
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  التي تقدمها االيكاومساعدةالالخدمات 

  السوق الحرة
،  والسجائر،المشروبات الروحيةلراحة المشاركين في االجتماع رفيع المستوى الذين يحق لهم شراء 

،  الخميسموالطابق األرضي يالموجودة بالسوق الحرة تفتح ،  باألسعار الدبلوماسيةوغيرها من السلع
لى إ ١٦:٣٠من الساعة ثم  ١٤:٠٠لى الساعة إ ١٢:٣٠ من الساعة ،٢٠٠٩تشرين األول /أكتوبر ٨

 .١٨:٠٠  الساعة

  األمانات
ويرجى من المندوبين أن يدبروا ترتيبات بديلة لخزن أمتعتهم . ال توجد خدمة أمانات بمقر االيكاو

  .خارج االيكاو

  مكتبة االيكاو
 من دعىتشترك مكتبة االيكاو في جميع المجالت والنشرات الدورية الرئيسية التي تتعلق بالطيران وي

وتوجد في المكتبة أيضا األعداد الراهنة من الصحف  .االستفادة من هذه التسهيالتإلى المشاركين 
  . الرائدةالمحلية والدولية

  كافيتيريا االيكاو
 ٧:٣٠  مفتوحة للمشاركين من الساعةييكاو بالطابق الخامس من مبنى المكاتب، وهكافيتيريا االتقع 

  . في أيام العمل األسبوعية١٥:٣٠لى الساعة إ

  التدخين
  . المخصصة للتدخين بكافيتيريا االيكاوالمنطقةااليكاو، باستثناء مقر في  ممنوعالتدخين 

  المفقودات
على الزوار الذين فقدوا أشياء، و .ا لهأشياء مفقودة وتسليمه البهو عن أي  األمن فيبالغ مكتبإينبغي 

حال العثور في   لالتصال بهمعنوان بريد إلكتروني/ترك رقم هاتفيالتوجه فورا إلى مكتب األمن و
  .عليها



 

4 

  التأمين الصحي والمستشفيات
 في كندا، نظرا الرتفاع تكاليف الرعاية الطبية والعالج فـي مستشفيات مونتريال لغير المقيمين

لى إيمكن استيفاء استمارات التأمين ودفع رسومهـا و .رغب المشاركون في التأمين على أنفسهمي قد
  .4.35.28وحدة الضمان االجتماعي والرعاية بالطابق الرابع من مبنى المكاتب، المكتب رقم 

  الخدمات الطبية
 ة الداخليالتوصيلة، 4.25م كتب رقالمستشار الطبي في الطابق الرابع بمبنى المكاتب، الميقع مكتب 

جتماع طوال انعقاد اال ١٦:٣٠ لى الساعةإ ٨:٣٠وتوجد في مكتبه ممرضة من الساعة . 8212 مرق
ن وحدة إ ف،هذه المواعيد وتعذر االتصال بالممرضةإطار ذا حدث طارئ خارج إو. الرفيع المستوى

 أيضا في ي وه،فير المساعدات الطبيةجراءات المالئمة لتومان االجتماعي والرعاية ستتخذ اإلالض
  .8237 أو 8236 رقم ة الداخليالتوصيلة ،4.35.28الطابق الرابع من مبنى المكاتب، المكتب رقم 

 عنوان ورقم عندارة الفندق إ من يستفسروايمكن للمشاركين الذين يبحثون عن عالج طبي أن و
أقرب  للحصول على معلومات بشأنو  .هاتف الطبيب الخاص بالفندق أو أي طبيب آخر بالقرب منه

  .1934-934-514 المركز الصحي لجامعة ماجيل، هاتف رقم االتصال بيرجى ،لى مقر االيكاوإ ىمستشف

يمكن استدعاء سيارة و . على مدار الساعةولدى معظم المستشفيات عيادة طوارئ مفتوحة
على الهاتف ) Urgences-Santé (سعاف الطبيبأي طبيب أو عن طريق االتصال باإلسعاف باالتصال اإل

  .911رقم 

  عالمخدمات اإل
اإليكاو للتنسيق واإليرادات ب تريق مكطعالم عن رتيب االتصال بالصحافة ووسائل اإليمكن ت

  .8221رقم  ة الداخليالتوصيلة، واالتصاالت

  المشروبات

من  ابعرالبالطابق مية جمعية العموخارج قاعة الية كحوليمكن شراء الشاي والقهوة والمشروبات غير ال
 منى المكاتب خالل فترات االستراحة نمبنى المؤتمرات، أو من الكافيتريا بالطابق الخامس من مب

لى قاعات إحضار المأكوالت والمشروبات إ ولن يسمح ب .الجلسات في الصباح وبعد الظهر
  .االجتماعات
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  دمة الهاتفخ

 .8219-954-514رقم الهاتف العام لاليكاو هو 

جد في كل طابق في مبنى المؤتمرات أجهزة هاتف لالتصاالت الداخلية في المنظمة تو
 ولالتصال بأي توصيلة داخلية في مبنى المكاتب يدار الرقم .واالتصاالت المحلية في منطقة مونتريال

 .لخط قبلها لفتح ا٩دار الرقم لى خارج االيكاو فيإ أما المكالمات المحلية الموجهة  .الرباعي مباشرة

.  للمكالمات الخارجية المباشرةمبنى المؤتمراتال يمكن استخدام أجهزة الهاتف الداخلي في 
المتاجر المختلفة في الوسط التجاري لمدينة مونتريال وفي ويمكن شراء بطاقات المكالمات الدولية من 

  .بعض الفنادق

  .اتت االجتماعبأن استعمال الهاتف المحمول محظور داخل قاعاعلما حاطة يرجى اإلو

على المشاركين الراغبين في االتصال بمكاتب ممثلي الدول األعضاء في المجلس أو أعضاء 
  . توزيع الوثائقمركزاألمانة العامة أن يطلعوا على دليل هواتف االيكاو المتاح في 

  خدمات البريد واالتصال

  . ائل الرسإيصالليس بوسع المنظمة أن تنظم خدمات البريد أو االتصال أو 

ويوجد مكتب بريد في صيدلية  .وتقدم جميع الفنادق الكبرى خدمات البريد واالتصاالت
Pharmacie Jocelyn Lacroix, Gare Centrale, 895 de la Gauchetière Ouest الواقع على ناصية University Street.  

  الخدمات الخارجية

  الخدمات المصرفية

  : مبنى االيكاوفيما يلي أسماء المصارف القريبة من

National Bank of Canada 
600 de la Gauchetière Ouest 
514-394-4385 
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Royal Bank of Canada 
1 Place Ville-Marie 
514-874-7222 

Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) 
1155 René-Lévesque Ouest 
514-876-2323 

TD Canada Trust 
500 St. Jacques Ouest (corner of McGill) 
514-289-0799 

  مواصالت المدينة

 وخدمة المترو في مونتريال شبكة واحدة متكاملة في داخل حدود مدينة حافالتتشكل خدمة ال
محطات   التذاكر مسبقا منوتشترى. لى أخرى في محطات معينةإمونتريال، ويمكن االنتقال من خدمة 

 في المقرر يودع الراكب فور صعوده المبلغ حافالتالوفي جميع ).  الحافالتعلى متنوليس (المترو 
يرجى  وللحصول على المعلومات عن مسالك المدينة وقيم التذاكر .أو التذكرة )الباقي ال يرد(الصندوق 

  .info.stm.www أو االطالع على الموقع الشبكي 514-786-4636االتصال بالهاتف رقم 

  مكاتب القنصلية والفنادق وشركات الطيران في مونتريالال

، الطيران يتضمن دليل هاتف االيكاو قائمة بأرقام هواتف وعناوين المكاتب القنصلية والفنادق وشركات
  .وهو متاح بمركز توزيع الوثائق

  االستعالمات السياحية

تريال وضواحيها، وعن الرحالت تقدم جميع الفنادق الرئيسية البيانات السياحية عن أهم معالم مون
  .السياحية واألحداث الثقافية والرياضية وغير ذلك من األنشطة

متقاطع مع ( Peel Street ,1255 وعنوانه Centre Infotouristeمكتب السياحة التابع لمقاطعة كيبيك 
 ويمكن االتصال  .يقدم المعلومات السياحية عن مونتريال وعن المقاطعة بكاملها) Sainte-Catherine شارع

االطالع على  أو ، يوميا١٨,٠٠ الساعة إلى ٩,٠٠ من الساعة 5687-266-877-1 مبه على الهاتف رق
  .com.bonjourquebec.www الموقع الشبكي
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  الدوليترودو  -مونتريال لى مطار  إالنقل

جراء الترتيبات إويمكن  .من الفنادق الرئيسية في وسط المدينة عملتخاصة نقل بالحافالت توجد خدمة 
  .دارة الفنادقإالالزمة ومعرفة األسعار من 

  ياتخدمة السفر

 وهي  .جراء ترتيبات السفرإ على المشاركينإلى لمساعدة قدم ايأن  مكتب السفريات التابع لاليكاويسر
  .8102 رقم ة الداخليالتوصيلة، كاتب بالطابق الرابع من مبنى الم4.20 في المكتب رقم

  تنظيم المناسبات االجتماعية
 أو في الحصول على معلومات بشأن ، في حجز مواعيد لحفالت االستقبالراغبينيرجى من الوفود ال

  .8042 رقم ة الداخلي على التوصيلة بمكتب األمين العامواتصلي أن ،المناسبات االجتماعية والدعوات

  األحوال الجوية
 )درجة فهرنهايت ٥٧ أي( مئوية ةدرج ١٤ بين تشرين األول/أكتوبر في شهر عادةراوح درجة الحرارة تت
تشرين /أكتوبردرجات الحرارة في شهر  متوسط غلبوي. ) درجة فهرنهايت٣٩أي ( مئوية اتدرجأربع و

  .) درجة فهرنهايت٤٨أي (تسع درجات مئوية  األول
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  االجتماع الرفيع المستوىأمانة 
  رقم الهاتف  م المكتبرق    

      

 8042 12.05  بنجامان، األمين العام. رالدكتور   جتماع الرفيع المستوىأمين اال

      

أودوتوال، مديرة ادارة . ف ةالسيد  لالجتماع مستشارون
  النقل الجوي

بيجين، رئيس قسم . السيد ج
التنسيق وااليرادات 

  واالتصاالت

11.20.30 
12.10.70 

6297 
6371 

      

، رئيسة قسم هوبي. جة السيد  االجتماعنائب أمين 
  البيئة

11.40.37 6321 

      

بسماجوغلو، فرع تدقيق .سالسيد   مساعدو أمين االجتماع
  البيئة/السالمة واألمن

11.40 6321 

 8073 11.20.39  تاناكا، مسؤول البيئة. السيد ت  

 6723 11.40.34  جاهانجر، مسؤول البيئة. السيد إ  

 6721 11.20.33  ثراشر، مسؤول البيئة. تالسيد   

فني، دا سيلفا، مسؤول . السيد س  
فرع /قسم إدارة النقل الجوي

نقطة  (المالحة الجوية
  )لبيئةشؤون ااالتصال ل

7.25 5872 

  



 

9 

  الخدمات اإلدارية
  رقم الهاتف  رقم المكتب    

      

دارية مدير مكتب الشؤون اإل
  والخدمات

 5873 4.10  ليو.  فالدكتورة

قسم خدمات المؤتمرات رئيس 
   بالنيابةمكاتبوال

 6311 4.10  ديري. ة لالسيد

 8226 4.10  زاغوريتيس.السيدة ر  المؤتمراتموظف معاون لخدمات 

يغ، موظف ررود. السيدة ك  ضابط االتصال
  معاون لشؤون البيئة

11.20.43 8147 

الشؤون دارة إضابط اتصال ب
  القانونية

 نسقم، نفيرهيغ. بالسيد 
  تصال لشؤون البيئةالا

12.45 8037 

  لبيئةا قسمي، لغافي. لالسيد    المعني بوثائق التفويضمنسق ال
أنور، قسم التحليالت . السيد ز

  االقتصادية وقواعد البيانات

11.40 
11.35.11 

6017 
6294 

   المدير االتصال بمكتب نقطة
  )الجوي  النقلفرع(

مكتب كرباخال، . ة سالسيد
 الجوي لنقلمدير فرع ا

11.10 8196 

ميدينغهام،  -السيدة فاكس   رئيس الكتبة
  البيئة قسم

11.25 8786 

خدمات المسؤول عن قائمة موظفي 
  السكرتاريا

سيرون، مكتب . تالسيدة 
 مدير ادارة النقل الجوي

11.30 6395 

— انتهى —
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