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  جلسةترتيبات ال

  ة االفتتاحيالجلسة

في قاعة ، ٢٠/٤/٢٠٠٩  من يوم االثنين الموافق ١٠:٣٠ الساعة ة االفتتاحية العامجلسةنعقد التس
  .٩:٣٠الجلسة االفتتاحية اجتماع غير رسمي لرؤساء الوفود الساعة هذه ويسبق . الجمعية العمومية

  تسجيل المشاركين

  جراءات التسجيلإ

في مكتب التسجيل في الطابق األرضي في مركز المؤتمرات تسجيل يرجى من جميع المشاركين ال
، ١٩:٠٠ لى الساعةإ ١٥:٠٠  من الساعة،٢٠٠٩بريل  أ١٩األحد يوم وذلك المقر الرئيسي لاليكاو، ب
  .١٧:٠٠ إلى الساعة ٠٨:٠٠جلسة من الساعة طوال انعقاد الو

  صالحيات المطلقة والأوراق االعتماد

 أن يودعوها لدى األمين العاملى إأوراق اعتمادهم من قبل يرجى من المشاركين الذين لم يرسلوا 
 وتنطبق اإلجراءات نفسها على . في أقرب فرصة بعد ذلكأويل أسمائهم  عند تسجإمامكتب التسجيل، 

  . للوفود التوقيع على الصكوك المعتمدةخولة، التي تمطلق الصالحياتال

  قائمة المشاركين

المؤتمر بذلك المشاركين الذين سجلوا أنفسهم في أسماء توزع قائمة خالل األسبوع األول للمؤتمر، 
  . كلما دعت الضرورة إلى ذلكعدل وتُقائمةوتنقح هذه ال. التاريخ

دخالها على هذه   إالتعديالت والتصويبات التي يجب     بمكتب التسجيل   ينبغي أن يبلغ المشاركون     و
   .القائمة

  شارات الهوية واألمن

 تلقى و.المبنى داخلبالشخص عند تواجد بحيث تكون ظاهرة دائما أمن االيكاو يجب حمل بطاقة 
 ون يحمللذين اللوقاعات االجتماع ت مشددة بعدم السماح بدخول مبنى االيكاو حراس األمن تعليما

  .بطاقة األمن
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 شارة األمن التي تتيح لحاملها دخول ي هوية عندما يسجل نفسه، وهبطاقةتصدر لكل مشارك و
ها يقوم ان حالة فقديويجب المحافظة على هذه الشارة بعناية، وف .مبنى المؤتمرات ومبنى المكاتب

  .هوية المشاركصحة بعد التحقق من شارة أخرى  بإصدارسؤولو التسجيل م

حضور تصدر شارات هوية بلون مختلف لألشخاص الذين يرافقون المشاركين ويودون و
  .الحفالت االجتماعية الرسمية

  وثائق االجتماع
  وتجهيزات االتصاالت

  التوزيع

 ولي مكتب توزيع الوثائق بالطابق األ فـجتماعوثائق التي تصدر خالل االيمكن االطالع على ال
خالل أيام  ١٧:٠٠ الى الساعة ٩:٠٠من الساعة يوميا وتوزع الوثائق . بالقرب من مركز التسجيل

  . أيام السبت١٣:٠٠ إلى الساعة ٠٩:٠٠ ومن الساعة يةاألسبوعالعمل 

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

  تجهيزات االتصاالت

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

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

من مقاعدهم )  على الشبكة والبريد االلكتروني المعتمد عليهاICAO-NETبما في ذلك موقع (االنترنت 
وسيتم توفير الدعم الفني في الموقع لتوصيل أجهزة . طاقة اتصاالت السلكية خاصةعن طريق ب

  . بشبكة االنترنتمشاركينالكمبيوتر النقال لل

 بمركز المؤتمرات أجهزة كمبيوتر مجهزة األرضيوفضال عن ذلك، فسوف توفر في الطابق 
شاركين الذين يودون استخدام  وآالت للطباعة موصلة بشبكة االنترنت للمMicrosoft Officeببرامج 

  .الشبكة لالستفادة من خدمات البريد االلكتروني على الشبكة
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  التي تقدمها االيكاوالفرعيةالخدمات 

  السوق الحرة

 وأيام ١٤:٠٠لى الساعة إ ١٢:٣٠ الثالثاء من الساعة في الطابق األرضي أيامتفتح السوق الحرة 
 لمن يحق ١٨:٠٠  لى الساعةإ ١٦:٣٠ن الساعة مثم  ١٤:٠٠لى الساعة إ ١٢:٣٠الخميس من الساعة 

 .لهم شراء المشروبات الروحية والسجائر باألسعار الدبلوماسية

  األمانات

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

  مكتبة االيكاو

مجالت والنشرات الدورية الرئيسية التي تتعلق بالطيران ويرجى من تشترك مكتبة االيكاو في جميع الو
وتوجد في المكتبة أيضا األعداد الراهنة من الصحف المحلية  .المشاركين االستفادة من هذه التسهيالت

  . الرائدةوالدولية

  كافيتيريا االيكاو

 ٧:٣٠ لمشاركين من الساعة مفتوحة ليكافيتيريا االيكاو بالطابق الخامس من مبنى المكاتب، وهتقع 
  . في أيام العمل األسبوعية١٥:٣٠لى الساعة إ

  التدخين

  . المخصصة للتدخين بكافيتيريا االيكاوالمنطقةااليكاو، باستثناء مقر في  ممنوعالتدخين 
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  المفقودات
ن أي ع ،8227 رقم ة الداخليالتوصيلةبالغ مكتب رئيس قسم المؤتمرات والخدمات المكتبية، إينبغي 

  .الوثائق لى موظفي توزيعإوينبغي لمن يجد أي شيء مفقود أن يسلمه  .أشياء مفقودة

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

  .يرغب المشاركون في التأمين على أنفسهم
لى وحدة الضمان االجتماعي والرعاية بالطابق إتأمين ودفع رسومهـا يمكن استيفاء استمارات الو

  .4.35.28الرابع من مبنى المكاتب، المكتب رقم 

  الخدمات الطبية
 رقم ة الداخليالتوصيلة، 4.25م المستشار الطبي في الطابق الرابع بمبنى المكاتب، المكتب رقيقع مكتب 

مؤتمر باستثناء طوال انعقاد ال ١٦:٣٠ لى الساعةإ ٨:٣٠وتوجد في مكتبه ممرضة من الساعة . 8212
إطار ذا حدث طارئ خارج إو. ٢/٥/٢٠٠٩ يوم السبت الموافق و٢٥/٤/٢٠٠٩يوم السبت الموافق 

جراءات مان االجتماعي والرعاية ستتخذ اإلن وحدة الضإهذه المواعيد وتعذر االتصال بالممرضة ف
 ،٢/٥/٢٠٠٩ يوم السبت و٢٥/٤/٢٠٠٩ء يوم السبت الموافق  باستثناالمالئمة لتوفير المساعدات الطبية

 أو 8236 رقم ة الداخليالتوصيلة ،4.35.28 أيضا في الطابق الرابع من مبنى المكاتب، المكتب رقم يوه
8237.  

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

  .1934-934-514 هو المركز الصحي لجامعة ماجيل، هاتف رقمف لى مقر االيكاوإ ىأقرب مستشفأما 
  . على مدار الساعةولدى معظم المستشفيات عيادة طوارئ مفتوحة

سعاف الطبي  عن طريق االتصال باإلبأي طبيب أوسعاف باالتصال يمكن استدعاء سيارة اإلو
)Urgences - Santé ( 911على الهاتف رقم.  

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

  .8221رقم  ة الداخليالتوصيلة، واالتصاالت
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  المشروبات

من  ابعرالبالطابق جمعية العمومية خارج قاعة الية كحول اليمكن شراء الشاي والقهوة والمشروبات غير
ى المكاتب خالل فترات االستراحة من نمبنى المؤتمرات، أو من الكافيتريا بالطابق الخامس من مب

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

  دمة الهاتفخ

 .8219-954-514العام لاليكاو هو رقم الهاتف 

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

 . قبلها لفتح الخط٩يكاو فيدار الرقم لى خارج االإأما المكالمات المحلية الموجهة . الرباعي مباشرة

.  للمكالمات الخارجية المباشرةمبنى المؤتمراتال يمكن استخدام أجهزة الهاتف الداخلي في 
مكتب اإليكاو للتسجيل بالطابق األول خالل فترات ويمكن شراء بطاقات المكالمات الدولية من 

  .االستراحة

  .اتمحمول محظور داخل قاعات االجتماعبأن استعمال الهاتف العلما 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

وينبغي للمشاركين .  الرسائلإيصالاالتصال أو ليس بوسع المنظمة أن تنظم خدمات البريد أو 
الراغبين في الحصول على المساعدة في هذه األمور أن يتصلوا بوحدة السجل والمحفوظات بالطابق 

  .8078 ، التوصيلة الداخلية رقم3.05الثالث من مبنى المكاتب، المكتب رقم 

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

  الخدمات المصرفية

  :فيما يلي أسماء المصارف القريبة من مبنى االيكاو

National Bank of Canada 
600 de la Gauchetière Ouest 
514-394-4385  
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
  التذاكر مسبقا منوتشترى  .لى أخرى في محطات معينةإمونتريال، ويمكن االنتقال من خدمة 

 يودع الراكب فور صعوده المبلغ حافالتوفي جميع ال).  الحافالتعلى متنوليس (المترو محطات 
 وللحصول على المعلومات عن مسالك المدينة وقيمة .أو التذكرة )ي ال يردالباق( في الصندوق المقرر

  .6287-288-514التذاكر يرجى االتصال بالهاتف رقم 

  المكاتب القنصلية والفنادق وشركات الطيران في مونتريال

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

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

بين ( Square Dorchester 1001 وعنوانه  Centre Infotouristeمكتب السياحة التابع لمقاطعة كيبيك 
يقدم المعلومات السياحية عن مونتريال ) Sainte-Catherine، جنوب شارع Metcalfe وشارع Peelشارع 

 الى ٩:٠٠ من الساعة 2015-873-514 م ويمكن االتصال به على الهاتف رق .وعن المقاطعة بكاملها
  .ca.qc.gouv.tourisme.www://http: يد االلكترونيعلى البر  أو االتصال به، يوميا٠٠:١٧الساعة 

  الدوليترودو  -مونتريال لى مطار  إالنقل

 من الفنادق الرئيسية في ٢٣,٠٠لى الساعة إ ٥,٠٠من الساعة  عملتخاصة نقل بالحافالت توجد خدمة 
  .دارة الفنادقإت الالزمة ومعرفة األسعار من جراء الترتيباإويمكن  .وسط المدينة

  ياتخدمة السفر

 وهي في  .جراء ترتيبات السفرإالمندوبين على إلى لمساعدة أن تقدم ا اكسبريس نأميريكاوكالة يسر
  .8102 رقم ة الداخليالتوصيلة،  بالطابق الرابع من مبنى المكاتب4.20 المكتب رقم

  تنظيم المناسبات االجتماعية
 أو في الحصول على معلومات بشأن ، في حجز مواعيد لحفالت االستقبالراغبينمن الوفود اليرجى 

 ة الداخلي على التوصيلة بمكتب األمين العامواتصلي أن ،تنظيم المناسبات االجتماعية وتوجيه الدعوات
  .8042رقم 

  األحوال الجوية
واحدة  مئوية درجةوفوق الصفر  مئوية ةدرج ١١ بين بريلأ في شهر عادةتتراوح درجة الحرارة 

  . مليمترا٧٥لى إ األمطار تساقطويصل متوسط . فوق الصفر
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  أمانة المؤتمر
  رقم الهاتف  رقم المكتب    

      
 8041 12.05  الدكتور الطيب شريف  األمين العام

 8036 12.45  يبوف. السيد د   المؤتمرينأم
    القانونيةالشؤون دارة إمدير 

  والعالقات الخارجية
   

 6323 12.45  ينطغسوأ. جالسيد   مؤتمرنائب أمين ال
      كبير الموظفين القانونيين

 8037 12.45  فيرهاجن. بالسيد    مؤتمرلمساعد أمين ا
      موظف قانوني

 6785 12.45 جاكوب. السيد أ  لمؤتمرمساعد لأمين 
      قانونيوظفم

  الخدمات اإلدارية
  دارية ب الشؤون اإلمدير مكت

  والخدمات
 5873 4.10 ليو.  فالدكتورة

رئيس فرع اللغات والنشر 
  بالنيابة

 8148 8.20  غاباكوف. السيد ف

رئيس قسم الترجمة الفورية 
  بالنيابة

 8391 9.10 ساموشكين. السيد ف

وحدة مراقبة  على ةالمشرف
  الوثائق

 8127 9.20  رحماني. السيدة د

 A.10 6135  بالنت. لسيد جا  منسق قسم الطباعة

موظف معاون لخدمات المؤتمر 
  والمشرف على التسجيل

 8226 4.10 السيدة راينا زاغوريتيس

تجهيزات المؤتمرات وعمليات 
  الهاتف

 5737 4.10  فيسا. السيد م

المشرف على وحدة التوزيع 
  الداخلي 

 8109 1.10  هبودي. السيد ج

 6232 1.25 جيرو. ة جالسيد  االنترنت والمكتبةشؤون مساعد 

— انتهى —
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