
  
  الترتیبات اإلداریة

  جدول األعمال
والمعنـــي بجـــدول األعمـــال المقتـــرح  ٢٩/٧/٢٠١١المـــؤرخ ، SC6/1-11/62 بواســـطة كتـــاب المنظمـــةبعـــد أن تـــم  - ١

األعمــال النهــائي جــدول ) C-DEC 195/1 القــرارفــي المجلــس ( مشــاورات مــع الــدول والمنظمــات المعنیــة، أقــرّ للمــؤتمر، إجــراء 
المســائل السیاســاتیة الهامــة فــي مجــال النقــل الجــوي  مــنهــذا الجــدول یتنــاول الكثیــر بصــیغته الــواردة فــي المرفــق (أ). وبمــا أّن 

ق إلیهـا ضـمن فإّننا نسترعي انتباهكم إلى ضرورة تضمین وفدكم خبـراء تقنیـین مناسـبین فـي المجـاالت التـي سـیتم التطـر الدولي، 
فــإّنكم البیئــة، بنــود جــدول األعمــال. ولــئن كــان األمــر ال یتطلــب حضــور خبــراء فــي مجــاالت المالحــة الجویــة والســالمة واألمــن و 

 وفدكم على اطالع واستعداد لمعالجة هذه المسائل.   ربما تودون التأكد من أنّ 

 التنظیم

بالنظام الداخلي سیأخذ المؤتمر في تسییر أعماله  ،التي تنص على وضع محاضر موجزة ٢٦فیما عدا المادة   - ٢
الطابع المتعدد  من أجل مراعاةواحدة  كھیئةوسیجتمع المؤتمر . )Doc 8683( الدائم لالجتماعات في مجال النقل الجوي

إللقاء كلمات  لدول أو المراقبین في المؤتمرل. وربحا للوقت، لن تكون ھناك فرصة الذي یكتسیھ الموضوع برمتھالتخصصات 
   .افتتاحیة

  خطة التنظیم المؤقتة
  

بند جدول 
 األعمال

 ٢٠١٣مارس  ٢٢إلى  ١٨
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 التفویضأوراق 

الدولـة  نیابـة عـنینبغـي أن تكـون موقعـة یض ضـروریة للمشـاركة فـي االجتمـاع، وهـي وثائق التفو   - ٣
تحمـل كمـا یجـب أن  لهـذا الغـرض. أو المنظمة الدولیة المعنیة من قبل شـخص مفـوض علـى النحـو الواجـب 

اســم ومنصــب كــل عضــو مــن أعضــاء الوفــد واإلشــارة إلــى الصــفة التــي یعمــل بهــا فــي االجتمــاع  هــذه الوثــائق
؛ الدول غیر المتعاقدة والمنظمـات الدولیـة: مراقـب).  ویمكـن مستشار(الدول األعضاء: مندوب أو مناوب أو 

أمـین االجتمـاع  إرسال وثائق التفویض مقدما إلـى األمـین العـام أو إیـداعها، عنـد التسـجیل فـي المنظمـة، لـدى
 من خالل المنسق المسؤول عن وثائق التفویض.

   التأشیرات

كنــدا قــد أعفــت الزائــرین المــؤقتین مــن دول كثیــرة مــن شــرط الحصــول علــى  إلــى أنّ شــارة إلاتجــدر   - ٤
ال أن إ  .التسـهیالتبعنـوان  مـن الملحـق التاسـع باتفاقیـة شـیكاغو ١٩-٣عمـال بـالفقرة وذلك  تأشیرات الدخول

مشـارك یحتـاج  ویوصـى بـأن یتخـذ كـل ي بعض الـدول ال یزالـون یحتـاجون إلـى تأشـیرات لـدخول كنـدا. مواطن
  .األقــرب إلیــه إلـى تأشــیرة الـدخول الخطــوات الضـروریة للحصــول علیهـا فــي وقـت مبكــر مـن الســلطات الكندیـة

ة من الوثیقة الدالـة راءات الدخول عند الوصول إلى كندا، ینبغي للمشاركین أن یحملوا معهم نسخإجولتسهیل 
 .على أنهم یمثلون دولتهم أو منظمتهم في االجتماع، وأن یخبروا بذلك مسؤولي الهجرة الكندیین عند الوصول

 األخرىالتسجیل والترتیبات 

علـــى المعلومـــات اإلضـــافیة ذات الصـــلة  والحصـــولیمكـــن التســـجیل للمشـــاركة فـــي هـــذا االجتمـــاع   - ٥
علـى االنترنـت  العـالمي السـادسموقـع المـؤتمر  مـنبترتیبات الحجز في الفنادق والترتیبات اللوجستیة األخرى 

  .www.icao.int/meetings/atconf6 :العنوان التالي في
  

  لغة العمل
خـدمات الترجمـة الفوریـة إلـى االنجلیزیـة والعربیـة والصـینیة والفرنسـیة  سیتم خالل االجتمـاع تـوفیر  - ٦

  والروسي واإلسبانیة.
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