
 

  

  

  

  لجنة االيكاو للترحيب
  قينفباألشخاص المرا

  ٢٠١٠ سنةل األنشطةبرنامج 

والثالثـين   ةبعالسـا الدورة  ين للمشاركين فـترحيبا حارا باألشخاص المرافقي ن ترحبأااليكاو  مانةأتود 
  .٢٠١٠ أكتوبر ٨إلى  سبتمبر ٢٨ للجمعية العمومية التي ستعقد في الفترة من

أمـل أن تجـدوا هـذا    ، ونفي مونتريال ممتعة إقامةتقضوا مج نشاطات أعد لكي طيا برنا هرفقوتجدون ب
  .البرنامج شيقا وممتعا

، مل فيه موظفون من األمانة العامةفي الطابق األرضي من مبنى مقر المنظمة مكتب استعالمات يعيوجد و
ما عدا ( خالل األسبوع األول ة مساء ساعة الخامسصباحا حتى الوالنصف  الثامنةوسيكون هذا المكتب مفتوحا من الساعة 

ـ   وعلى . ومن الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة الثانية عشرة والنصف خالل األسبوع الثاني) يوم السبت  يالـراغبين ف
 ذات الصـلة التسجيل  مكتب االستعالمات وأن يستوفوا قسائم يالمقررة أن يسجلوا أسماءهم ف طةنشالمشاركة في أي من األ

  . هذا البرنامجفي ة بعد شرح كل نشاط الوارد
سـيطلب مـنكم    إذ حمل إيصال التسجيلويرجى   .كل نشاط موعد تسجيل محددلأن  والرجاء المالحظة

  . اليوم المحدد للنشاط ابرازه في
، بأسرع  7081المكتب 8219-954التسجيل، الرجاء االتصال هاتفيا بالرقم  إلغاء إلىحالة االضطرار  يوف

  .طويلة انتظار قائمة ه يوجد لدينا دوماألن ،وقت ممكن
أما   .ستعطى أولوية التسجيل للمشاركين الوافدين من الخارج، تالحافالفي عدد المقاعد محدودية نظرا ل

التـي يرغـب فيهـا     باستثناء الحاالت، "حسب أولوية التسجيل"ئمة منفصلة والمشاركون المقيمون فستسجل أسماؤهم في قا
  .األولويةمن وفده، عندها يسجل األخير على قائمة  مقيمأن يرافقه مشارك  من الخارج الوافدالمشارك 

  .في المواعيد المحددة الحافالت وستغادر
  .شاراتهم يحملوا أنكل مناسبة  ييرجى من المشاركين ف

  .أو مشورة تطلبونها/ومعلومات أخرى  يسوف يبذل موظفو مكتب االستعالمات كل جهدهم لتزويدكم بأ
- - - - - - - - - -  

  والثالثون للجمعية العمومية ةبعالسا الدورة

 )٢٠١٠ أكتوبر ٨سبتمبر إلى  ٢٨من (
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  والثالثون بعةالساالجمعية العمومية  -لجنة الترحيب 
  ٢٠١٠ سنةل ةنشطبرنامج األ

  .التواريخ المبينة هي آخر موعد، إال أننا نشدد على توصيتكم بالتسجيل في أقرب وقت ممكن :التسجيل

  موعدآخر   بضيافة  النشاط  التاريخ والساعة
  للتسجيل

  سبتمبر ٢٩ربعاء األ
  ١٥:٠٠الساعة  من

  ١٧:٠٠الى الساعة 

  بنجامان. فالسيدة   حفل شاي للترحيب
  كوبيه. السيدة ن

  االيكاو

  غير مطلوب

  أكتوبر ١الجمعة 
  ٠٨:٤٥من الساعة 
  ١٢:٣٠الى الساعة 

  ٣٠/٩ الخميس  مدينة مونتريال جولة في مونتريال
  ١٢:٠٠الساعة 

  أكتوبر ٤االثنين 
  ٠٧:١٥من الساعة 
  ١٨:٠٠الى الساعة 

  ٣٠/٩خميس ال  حكومة كيبيك  جولة نهارية في مدينة كيبيك 
  ١٢:٠٠الساعة 

  أكتوبر ٦األربعاء 
  ٠٧:١٥من الساعة 
  ١٨:٠٠الى الساعة 

حكومة كندا من خالل الوفد الكندي   في مدينة أوتاوا نهارية جولة
  االيكاو ىلد

  ٤/١٠االثنين 
  ١٧:٠٠الساعة 

  
- - - - - - - - - -  
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  ربعاءاأل
٢٩/٩/٢٠١٠  

  ١٥:٠٠من الساعة 
  ١٧:٠٠الى الساعة 

  في منظمة الطيران المدني الدولي للترحيب يحفل شا

  ، زوجة األمين العام لاليكاوفيفيانا بنجامانالسيدة   :تستضيفه
  ، ممثلة لرئيس االيكاوالسيدة نورما كوبيه  
  االيكاو  

بجميـع األشـخاص    للترحيـب  يحفل شـا  والسيدة نورما كوبيهبنجامان فيفيانا تقيم السيدة 
  .تم مدعوون جميعا للحضور وللتعارف، فأنوليست هناك حاجة للتسجيل المسبق  .المرافقين

  .ى المؤتمرات بمقر المنظمةمبن، في الطابق األول ١٥:٠٠ة الساع :االلتقاءموعد 

    
- - - - - - - - - -  
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  الجمعة
١/١٠/٢٠١٠  
   ٨:٤٥الساعة  تمام في

  ١٢:٣٠حتى الساعة 
  

 مونتريال في نهارية جولة

  مدينة مونتريال  :تستضيفها
  .ستخصص الفترة الصباحية الكتشاف مونتريال، عاصمة األمريكيتين الناطقة باللغة الفرنسية

بدأون جولتكم في مدينة مونتريال بما في بعد مقابلة مرشد الجولة الذي يتحدث باللغتين االنكليزية والفرنسية، ست
، وهو أطول وشارع سانت كاترينوسط المدينة ، ومنطقة وكنيسة نوتردام، ا القديمئهناومي مونتريال القديمةذلك 

شارع تجاري، ثم جبل مون رويال وشرفته التي تطل على مناظر فريدة تشمل ضواحي المدينة الزاخرة وغيرها 
طل علـى منظـر   وتصعدون إلى مرصد البرج الذي ي وليمبياالستاد األوسترون .  ةمن األحياء الشعبية بالمدين

حيث تكتشفون كيفية تمثيل النظم االيكولوجية األربعة فـي األمـريكيتين بصـورة     البيودومخالب، وتزورون 
 أشياءعلى مستوى العالم، وتشمل الجولة  األهميةالتي تحتل المرتبة الثانية في  الحديقة النباتيةواقعية، وتزورون 

  .كثيرة أخرى
.  وتنـاول بعـض المشـروبات   .  لى مبنى عمدة المدينة في زيارة قصيرةوخالل هذه الجولة ستحلون ضيوفا ع

  .وبعد ذلك تستطيعون مواصلة زيارة المدينة وحدكم
  .االستعالمات لدى مكتب ،١٢:٠٠الساعة  ،٣٠/٩/٢٠١٠ الخميسيوم : آخر موعد للتسجيل

  .صباحا ٨:٤٥الساعة في تمام  يفي مبنى المقر بالطابق األرض :االلتقاءموعد 
  .مع مرشد سياحيحافلة خاصة  :مواصالتال

  
RECEIPT 

SIGHTSEEING TOUR OF MONTRÉAL 
FRIDAY, 1 OCTOBER 2010, 0845 HOURS, 

GROUND FLOOR 
 

Information Desk: 954-8219 ext. 7081 
 
Registration to the above activity has been made 
 
    __________________________________________            
Information Assistant                                     (date)              
 
_______________________________________________ 
                               NAME  (please print)         
 
_________________________________________________ 
             NAME OF SPOUSE (if different) (please print) 
 
_________________________________________________ 
               COUNTRY OF DELEGATION (please print) 
 
 
 (to be returned to participant) 

 

 
SIGHTSEEING TOUR OFMONTRÉAL 

(Friday 1 October 2010) 

  
DEADLINE FOR REGISTRATION: Thursday, 
(at Information Desk) 30 September 2010 

Noon 
 
 
 
_________________________________________________ 
                               NAME  (please print)         
 
_________________________________________________ 
             NAME OF SPOUSE (if different) (please print) 
 
_________________________________________________ 
               COUNTRY OF DELEGATION (please print) 
 
 
 (to be handed to Information Desk) 

 

  

- - - - - - - - - -  
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  االثنين

٤/١٠/٢٠١٠  
   ٧:١٥الساعة تمام 

مقر  إلىالعودة (
المنظمة في حوالي 

  )١٨:٠٠الساعة 

  كيمدينة كيبفي نهارية جولة 
  كيحكومة كيب  :تستضيفها

القرن  أوائلبيك، أحد مواقع التراث العالمي المعتمدة من اليونسكو، أسسها المكتشف الفرنسي شامبالن في يك
وحصونها وبواباتها  األصلية بأسوارهاالشمالية التي احتفظت  أمريكاالوحيدة في وهي المدينة .  السابع عشر

أما المدينة العلوية، التي بنيت على جرف فقـد ظلـت   .  ك القديمةيتها الدفاعية التي مازالت تحيط بكيبآومنش
والقلعـة   ،Dauphine Redoubtمثـل   اآلثـار وغير ذلك مـن   وأديرتها، بكنائسها، واإلداريالمركز الديني 

(Citadel)  وقصر فرونتناك(Château Frontenac)  .  وهي تشكل مع المدينة السفلى وأحيائها العتيقة نموذجـا
  .لمدينة محصنة من عهد االستعمارحضريا يعتبر من أفضل األمثلة 

ويتكون من  ١٨٨٦و  ١٧٨٦ولدى وصولكم ستتمتعون بزيارة مع مرشد إلى مبنى البرلمان الذي أنشئ بين 
ويعقـب  .  والمجلس التشريعي، وردهة رؤساء البرلمـان لجمعية الوطنية التي تضم أعضاء وبرلمان كيبيك ا

  . (Quebec Garrison Club)اريسونغذلك حفل غداء في نادي كيبيك 
 Dufferin Terraceزيارة لكيبيك تنتهي بزيـارة   أيوالمعروف أن .  ع مرشد في كيبيك القديمةثم تقومون بجولة م

 نساشامبالن، وورائها فصر فرونتناك وتطل على نهر السـانت لـور  دي الجذابة وتمثال لصمويل بشرفاتها 
  .وبيتي شامبالن

 .تقريبا ١٨:٠٠ الساعة والوصول في -١٥:٣٠المغادرة لمونتريال في الساعة 
  .ينصح بانتعال أحذية مريحة وارتداء مالبس دافئة وأخذ مظلة: مالحظة
  )كيمن حكومة كيبمجاملة اء دجبة الغو( مجانا:  التكلفة

  .لدى مكتب االستعالمات ،١٢:٠٠عة السا ،٣٠/١٠/٢٠١٠الخميس يوم : آخر موعد للتسجيل
  .صباحا ٠٧:١٥الساعة في تمام بالطابق األرضي  قرفي مبنى الم:  موعد االلتقاء
  ).كيحكومة كيبمن مجاملة (مع مرشد يتحدث الفرنسية واالنكليزية  حافلة خاصة :  وسيلة النقل

  
RECEIPT 

DAY TOUR OF QUEBEC CITY 
MONDAY, 4 OCTOBER 2010, 0715 HOURS SHARP, 

GROUND FLOOR 
 
Registration to the above activity has been made 
 

Lunch: Courtesy of the Government of Quebec 
 
    __________________________________________ 
Information Assistant                                     (date)               
 
_______________________________________________ 
                               NAME  (please print)         
 
_________________________________________________ 
             NAME OF SPOUSE (if different) (please print) 
 
_________________________________________________ 
               COUNTRY OF DELEGATION (please print) 
 
 (to be returned to participant) 

 

 
DAY TOUR OF QUEBEC CITY    

(Monday 4 October 2010) 
 
DEADLINE FOR REGISTRATION: Thursday, 
(at Information Desk)  30 September 2010 

Noon 
 

Lunch: Courtesy of the Government of Quebec 
 
__________________________________________________ 
                               NAME  (please print)         
 
__________________________________________________ 
             NAME OF SPOUSE (if different) (please print) 
 
__________________________________________________ 
               COUNTRY OF DELEGATION (please print) 
 
 
 (to be handed to Information Desk)  
 

— — — — — — — — 
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  األربعاء

٦/١٠/٢٠١٠  
   ٠٧:٤٥عة الساتمام 

مقر المنظمة في  إلىالعودة (
  )١٨:٠٠حوالي الساعة 

  مدينة أوتاوا يف نهارية جولة
  .من خالل الوفد الكندي لدى االيكاو حكومة كندا  :يستضيفها
  . أوتاوا إلىثم تغادرون ليزية والفرنسية كالمرشد السياحي الذي يتكلم اللغتين االنستلتقون 

تقع على ضفاف نهـر  فهي . G8أجمل عواصم دول مجموعة الثمانية وتاوا، عاصمة كندا، من أتعتبر 
ك وهي تمثل أجمل ما في التـراث والثقافـة   يونتاريو وكيبأيشكل الحدود ما بين مقاطعتي  الذيوتاوا أ

 الكونها مركـز نظرا وقد ذاع صيت المدينة بحدائقها وممراتها .  ليزية والفرنسيةكاالن اليوميةوالحياة 
وهي تستضيف عددا كبيرا من السفارات األجنبية وتتيح بيئة منفتحة وترحيبية .  ي كندالسلطة فل اومقر

  .لعالمشتى أنحاء ا منللثقافات 
كـون  وي. مكان عمل الحـاكم العـام  ومقر إقامة وهو  ريدو هال تاوا، ستزورونأو إلىلدى الوصول 

مسـاحات  عبـر المنـزل وال   جوالتكالللجمهور على مدار السنة ويقدم أنشطة مختلفة  احوفتمالقصر 
كل سنة للتجول عبر األراضي والمنزل  القصرشخصا لزيارة  ٢٠٠ ٠٠٠ويأتي ما يناهز . المحيطة به

  .أو للمشاركة في المناسبات الرسمية
العامة  أسواقوأكبر  أقدمستتمتعون بعد ذلك بجولة للتسوق والغداء في سوق باي وارد، وهو واحد من 

وخالل هذه الجولـة  .  درالية الكنديةيمبنى البرلمان، مقر الحكومة الف إلىيارة ثم تقومون بز.  في كندا
. وقمة بـرج السـالم  ) يكن منعقداإذا لم ( ستزورون الردهات العامة، ومجلس الشيوخ ومجلس النواب
اإللمام بصورة أفضل بأعلى محكمة  فرصةوتنتهي الجولة بزيارة المحكمة العليا الكندية للحصول على 

  .ندافي ك
  .تقريبا ١٨:٠٠مقر االيكاو في الساعة  إلىـ الوصول  ١٦:٠٠مونتريال في الساعة  إلىالمغادرة 
  )من الحكومة الكنديةمجاملة  الغداءوجبة ( مجانا:  التكلفة

  .١٢:٠٠ة الساع ،٤/١٠/٢٠١٠ االثنينيوم : جيلسآخر موعد للت
  .صباحا ٠٧:١٥لساعة افي تمام ق األرضي بالطاب في مبنى المقر: موعد االلتقاء

  .)من الحكومة الكندية مجاملة(ليزية والفرنسية كمع مرشد سياحي يتكلم اللغتين االنحافلة خاصة : النقل
 

RECEIPT 
DAY TOUR OF OTTAWA 

WEDNESDAY, 6 OCTOBER 2010, 0715 HOURS,  
GROUND FLOOR 

 
Information Desk: 954-8219 ext. 7081 
Registration to the above activity has been made 
 

Lunch: Courtesy of the Government of Canada 
 
_______________________________________________ 
                               NAME  (please print)         
 
_________________________________________________ 
             NAME OF SPOUSE (if different) (please print) 
 
_________________________________________________ 
               COUNTRY OF DELEGATION (please print) 
 
 (to be returned to participant) 

 

 
DAY TOUR OF OTTAWA 

(Wednesday, 6 October 2010) 
 

DEADLINE FOR REGISTRATION:  Monday, 
 4 October 2010 
 Noon 
 

Lunch: Courtesy of the Government of Canada 
 

_______________________________________________ 
                               NAME  (please print)         

 
_______________________________________________ 
             NAME OF SPOUSE (if different) (please print) 

 
_______________________________________________ 

          COUNTRY OF DELEGATION (please print) 
 

 (to be handed to Information Desk)  

 

  ـ ىـانته ـ


