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  تسجيل المشاركينو أوراق االعتمادتقديم 

  تالشكليا
الجمعية األصلية والتسجيل قبل افتتاح  اعتمادهمأوراق تقديم طلب من جميع المشاركين  ي 

  . ممكن بعد ذلك وقت أو في أقربالعمومية 
أثناء في أو الجمعية العمومية ب تسجيللإما قبل ا أوراق االعتمادتقديم وينبغي 

     ُ                                                          لكي ت قدم إلى كل مشارك شارة هوية الزمة للدخول إلى مركز المؤتمرات  التسجيل
. للتصويت في انتخابات المجلس وللحصول على الوثائق، وكذلك في حالة الدول المخولة

وية مؤقتة ل، ستصدر شارة هاألصلية بحلول وقت التسجي أوراق االعتماد         ُ     وإذا لم ت ستلم 
ن يتمكن المندوب المعني من التصويت في انتخابات المجلس إلى حين تقديم فقط ول

 إيداعأن يقدموا ما يثبت هويتهم عند لمشاركين ويجب على ا. سليمةال أوراق االعتماد
  .أوراق اعتمادهم

  أوراق االعتماد
ة في تمثيلها لدى من االتفاقية، لكل الدول المتعاقدة حقوق متساوي) ب( ٤٨وفقا للمادة 

النظام الداخلي الدائم للجمعية العمومية لمنظمة من  ٣وبموجب المادة   .الجمعية العمومية
تمثيل أكثر من الواحد شخص ال، ال يستطيع )Doc 7600الوثيقة ( المدني الدولي الطيران

دوبين تتكون من من أنوفود الدول المتعاقدة ل ه يجوزإلى أن ٤وتشير المادة . دولة واحدة
  .ومناوبين ومستشارين وأنه ينبغي تعيين أحد المندوبين رئيسا للوفد

موقعة نيابة عن  ، ينبغي أن يكون لدى الوفود أوراق اعتماد)أ ٦ بموجب المادةو
الدولة أو المنظمة المعنية، من شخص مصرح له بهذا على النحو الواجب، ويجب أن 

ويجب أن  تودع هذه . د وصفتهتحدد هذه األوراق اسم كل عضو من أعضاء الوف
  .لدى األمين العام األوراق
، يرجى من الوفود إيداع أوراق االعتمادالمادة، ولتسهيل مهمة لجنة تثاال لهذه موا

لدى األمين العام قبل افتتاح الدورة أو في أقرب وقت ممكن بعد األصلية  أوراق اعتمادها
أوراق ذلك ال يلغي شرط تقديم ويمكن إرسال نسخ مسبقة الكترونيا غير أن . ذلك

بالنيابة عن الدولة أو على النحو الواجب موقعا عليها  في صيغتها األصلية االعتماد
  .المنظمة المعنية
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  التسجيل إجراءات
  .األصلية وبعد التسجيل أوراق االعتمادإبراز بعد هوية ستصدر للمشاركين شارات 

فتتاح الجمعية العمومية، وتسهيال وتفاديا لحدوث أي تأخير ال داعي له في يوم ا
سجيل الوفود، ستفتـح االيكاو مركزا للتسجيل وت أوراق االعتمادقديم ت إلجراءات

 – الدولي بيير اليوت ترودومطار صالة الوصول الدولي في في  ألوراق االعتمادو
عشرة من الساعة الثانية  ٢٠١٠سبتمبر  ٢٦و ٢٥في  ، يومي السبت واألحدمونتريال

، األصلية أوراق اعتمادهممن إيداع  لتمكين المشاركينالساعة العاشرة مساء،  إلى اظهر
 وسوف تقام الفتات. مونتريال إلىتسجيل أنفسهم للجمعية العمومية فور وصولهم و

 باإلضافة .المطارفي  ألوراق االعتمادولتسجيل االيكاو لموقع مكتب  إلىتشير  خاصة
وسط مدينة  إلىخدمات النقل من المطار  بتوفيرقد تكرمت حكومة كندا فذلك،  إلى

  .مونتريال للمندوبين الذين يسجلون أنفسهم في المطار
في مركز المؤتمرات  ألوراق االعتمادوستفتح المنظمة أيضا مركزا للتسجيل و

، من ٢٠١٠سبتمبر  ٢٧بمبنى المقر الرئيسي لمنظمة الطيران المدني الدولي يوم االثنين 
مل هذا المركز يوميا مساء، وسيعالخامسة الساعة  إلىصباحا  والنصف السابعةالساعة 

الساعة  إلىمن الساعة الثامنة صباحا  ،٢٠١٠ أكتوبر ٨إلى  سبتمبر ٢٨بعد ذلك من 
  .الخامسة مساء

  قائمة المشاركين
. ١٦,٠٠وزع قائمة بالمشاركين الذين سجلوا أنفسهم في اليوم األول حتى الساعة  ُت س
  .حسب االقتضاء    حد ثوت القائمةنقح هذه  ُت سو

مركز التسجيل في الطابق األول من مركز  المشاركون ر   يخط ينبغي أن و
  .على القائمة إدخالهابالتصويبات والتعديالت التي يودون  المؤتمرات

  بطاقات هوية المشاركين واألمن
 اخلالشخص د أثناء وجودبحيث تكون ظاهرة دائما  بطاقة االيكاو األمنيةيجب حمل 

أو قاعات  حراس األمن تعليمات مشددة بعدم السماح بدخول مبنى االيكاو  لدىو .المبنى
  .بطاقةال لمن ال يحمل المؤتمر

وسوف تكون بطاقة االيكاو األمنية، التي تصدر لكل مشارك عند تسجيل نفسه، 
وعلى الرغم من ضرورة . المؤتمراتمركز وبمثابة البطاقة األمنية لدخول المبنى 

 بإصداررص على عدم فقد تلك البطاقات، فسيقوم مسؤولو التسجيل، في حال فقدها، الح
  .بدل فاقد بعد التحقق من هوية المشارك
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 ما رغبوا في حضور إذالمرافقي المشاركين تصاريح مرور منفصلة وتصدر بطاقات 
  .االجتماعات واللقاءات االجتماعية

  المبكرة المشاركين مغادرة
أن يبلغوا بذلك ء انعقاد الجمعية العمومية الذين يغادرون قبل انتها يرجى من المشاركين

  .المؤتمراتمركز من  األولمكتب توزيع الوثائق في الطابق 
العام مين األ إخطار فينبغي، الجمعيةكان الوفد سيغادر بكامله قبل نهاية  إذاوأما 

من  األولبالطابق  لدى مكتب توزيع الوثائق اإلخطار ذلك إيداعويمكن . كتابيابذلك 
  .مركز المؤتمرات

  ترتيبات االجتماعات

  مكان االجتماعات
  :تعقد جميع االجتماعات في مبنى مقر االيكاو وعنوانه

Montréal, Quebec, Canada 999 University Street, 

  الجلسة االفتتاحية
ق المواف الثالثاءيوم  ١١,٠٠ستعقد الجلسة العامة االفتتاحية في تمام الساعة 

.  في قاعة الجمعية العمومية بالطابق الرابع من مركز المؤتمرات ٢٠١٠  سبتمبر ٢٨
في نفس قاعة الجمعية العمومية لرؤساء  ٩,٤٥ ف يسبقها اجتماع غير رسمي الساعةوسو

  .وفود الدول المتعاقدة

  الجلسات األخرى
في بهو  اإلعالناتسوف يعلن يوميا عن مواعيد وأماكن الجلسات الالحقة على لوحة 

  .، بجوار منطقة التسجيلالمؤتمرات مركزالطابق األول ب
يوم الجدول الزمني الجتماعات أيضا وسوف تتضمن نشرة الجمعية العمومية 

  ).بما في ذلك تخصيص قاعة المؤتمرات( اإلصدار
  .كل اجتماعلوسوف يصدر جدول أعمال 
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  قاعة الجمعية العمومية وقاعات االجتماعات األخرى
في  ،٢ورقم  ١ة الجمعية العمومية، وهي تتألف من قاعتي االجتماعات رقم توجد قاع

  .الطابق الرابع من مركز المؤتمرات
في الطابق األول من مركز  3و Eو Dو Cو Bو Aتمرات ؤقاعات المتوجد 

في الطابق الثالث من مركز  7Bو 7Aو 6و 5قاعات المؤتمرات وتوجد . المؤتمرات
  .المؤتمرات

 اللغاتووثائق متعلقة بالتسهيالت الال

  الوثائق
                                     متوفرة في مكتب توزيع الوثائق بالطابق                  الجمعية العمومية                            الوثائق التي تصدر خالل دورة 

   .  ٠٠ ,  ١٧       الساعة     إلى    ٠٠ , ٩          من الساعة       يوميا                 ، وتوزع الوثائق          المؤتمرات      مركز   من       األول
من توزيع  لتوفر جميع الوثائق في صيغة الكترونية والسياسة الجديدة للحد اونظر

يحق لهم الحصول على نسخ ورقية من  نخصص للمشاركين الذي                النسخ الورقية، ي 
عند التسجيل، خانة توزيع يوضع عليها الرقم المذكور على  إليهمم من يشار الوثائق، وه

  .اللغة التي يختارونهاب، وسيحصلون على الوثائق بطاقة المندوب
لمناسبات االجتماعية، على سيوزع البريد الشخصي، مثل دعوات حضور او

المندوبين الذين ليس لهم خانة توزيع، عن طريق خانة التوزيع الخاصة برئيس الوفد أو 
  .المندوب الذي يعينه رئيس الوفد

  كلمات الوفود
من جدول األعمال إلى رئيس  ٢الوفود التي ستلقى في إطار البند  كلماتمن األفضل أن تقدم 

وفيما يتعلق بالعروض الشفوية، . تقدم مطبوعةفتتاح الدورة وأن المجلس قبل عشرة أيام من ا
وعلى نحو استثنائي، وإذا توفرت الرغبة في ذلك، ينبغي إجراء ترتيبات في هذا الشأن مع 

ة على رئيس المجلس الذي يتعين إخطاره قبل عشرة أيام تقويمية على األقل بعزم الدولة المعني
كز العروض الشفوية على بنود جدول األعمال أو ن تروينبغي أ. إلقاء كلمة شفوية

ة ضمن المنظمة وأن ال تتجاوز الموضوعات ذات الصلة بموضوعات المناقشة الرئيسي
  .دقائق خمس
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       بوقـت           إلقائها        نها قبل  ع   ا   نسخ        أن تقدم               كلماتها شفهيا     لقي                       ويرجى من الوفود التي ت
      عمـل                  وذلـك لتيسـير     ،                       مكتب توزيـع الوثـائق       إلى      وإما             مكتب التسجيل      إلى     إما    كاف 

   .                  المترجمين الفوريين

  نشرة االيكاو اليومية
تتضمن موجزا ألحداث اليوم السابق وجدول اجتماعات هذا اليوم يومية ستصدر نشرة 

  .وأي معلومات أخرى ذات أهمية عامة للجمعية العمومية

  الوثائق المرجعية
في قائمة وثائق الدورة  إليهاعدد محدود من وثائق االيكاو المشار  ، عند الطلب،سيوزع

من خالل ) ترد قائمة بذلك على موقع االنترنت التابع للجمعية العمومية(ن يوالثالث بعةالسا
، ويحصل كل وفد على وثيقتين كحد ومناوبيهم رؤساء الوفودعلى توزيع الوثائق مكتب 
 سعربالقابلة للبيع األخرى من مطبوعات االيكاو  إضافيةويمكن شراء نسخ . أقصى

  .8109من شباك التوزيع الداخلي في الطابق األرضي، التوصيلة الداخلية رقم مخفض 

  موقع االنترنتالمكتبة وإدارة 
     بشكل       ستنشر        لمنظمة          الرسمية ل    عمل   ال     لغات       جميع ب        الصادرة                        وثائق الجمعية العمومية    إن 

   .)www.icao.int(                  على شبكة االنترنت      مومي   الع                     دائم على موقع االيكاو 
                                                      في جميع المجالت والنشرات الدورية الرئيسية التي تتعلـق                      تشترك مكتبة االيكاو و

   .                الواقعة في البهو                                             ويرجى من المشاركين االستفادة من هذه التسهيالت   .        بالطيران

  اللغات
 ةللغا لىإمن و ت الترجمة الفوريةسهيالت للجلسات العامة واجتماعات اللجانستوفر 
  .والصينية االنجليزية والفرنسية والروسية واالسبانيةوالعربية 

   .      لمنظمة     عمل ا           بجميع لغات                                 االيكاو المخصصة للجمعية العمومية             ستتاح وثائق 

http://www.icao.int
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  والطباعة االتصاالتسهيالت ت
قاعة الجمعية العمومية لاليكاو مجهزة بما يتيح االتصال بشبكة االنترنت من كل مقعد  إن

سلكية للمشاركين الذين يجلبون معهم أجهزة الكمبيوتر النقال الخاصة عن طريق شبكة ال
وتتوفر المقابس الكهربائية عند كل . 802.11b/gالمزودة ببطاقات الشبكة بالترددات و بهم

كما تم تركيب عدة نقـاط اتصال باستخدام الترددات الالسلكية في قاعة . مقعد
بما في ذلك موقع (من تسهيالت شبكة االنترنت العمومية تتيح للوفود االستفادة  الجمعية

ICAO-NET  من مقاعدهم عن ) والبريد االلكتروني المعتمد عليهااالنترنت على شبكة
وسيتم توفير الدعم الفني في الموقع لتوصيل . طريق بطاقة اتصاالت السلكية خاصة

  .أجهزة الكمبيوتر النقال للوفود بشبكة االنترنت
 كمبيوتر أجهزةتوفر في الطابق الرابع بمركز المؤتمرات وفضال عن ذلك، فسوف 

موصلة بشبكة االنترنت للمشاركين  للطباعة توآال Microsoft Officeمجهزة ببرامج 
  .نترنتلالستفادة من خدمات البريد االلكتروني على االنترنت الذين يودون استخدام اال

 التي تقدمها االيكاو ةلفرعياالخدمات 

             السوق الحرة
ية والسجائر باألسعار كحولشراء المشروبات الالذين يحق لهم  مشاركينجوز للي

أيام الثالثاء في  موجودة في الطابق األول، وهي تفتحالالسوق الحرة  دخول، الدبلوماسية
 إلى ١٦,٣٠الساعة ثم من  ١٤,٠٠ الساعة إلى ١٢,٣٠من الساعة والخميس  واألربعاء

 .١٨,٠٠  الساعة

           المفقودات
، عن األشياء 6720، التوصيلة الداخلية رقم أمن االيكاومكتب رئيس  إبالغينبغي 
  . موظفي توزيع الوثائق إلىوينبغي لمن يجد أي شيء مفقود أن يسلمه .  المفقودة

                           التأمين الصحي والمستشفيات
نظرا الرتفاع تكاليف الرعاية الطبية ن تأمينا صحيا ولمشاركن يشتري استحسن أي

 .مونتريال لغير المقيمين في كندا فياتوالعالج في مستش
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                                   يمكن استيفاء استمارات التأمين ودفع                                   لم يتم شراء تأمين صحي قبل الوصول،      إذا و
        بالطابق   (Social Security and Welfare Unit)                              وحدة الضمان االجتماعي والرعاية  ب       رسومها 

   .4.35.28                                   الرابع من مبنى المكاتب، المكتب رقم 

  الخدمات الطبية
رقم  المكتب وهو مكتب المستشار الطبي لاليكاو في الطابق الرابع بمبنى المكاتب، يوجد
 إلى ٨,٣٠وتوجد في مكتبه ممرضة من الساعة .  8212، التوصيلة الداخلية رقم 4.25

حدث طارئ أو تعذر االتصال  وإذا.  الجمعية العموميةانعقاد  مدة طوال ١٦,٣٠الساعة 
أيضا في الطابق الرابع من  يجتماعي والرعاية ـ وهبالممرضة فان وحدة الضمان اال

ستتخذ  ،8237أو   8236، التوصيلة الداخلية رقم4.35.28 رقم المكتبمبنى المكاتب، 
  .الطبية المساعدات المالئمة لتوفير اإلجراءات

           الفندق على        إدارة                                                    يمكن للمشاركين الذين يبحثون عن عالج طبي أن يحصلوا من  و
  .                                             لطبيب الخاص بالفندق أو أي طبيب آخر بالقرب منه                 عنوان ورقم هاتف ا

         ، ورقـم  McGill University Health Centre     هـو                مقر االيكـاو      إلى   ى     مستشف       وأقرب
   .1934-934-514       الهاتف

 .طوارئ مفتوحة ليال ونهارا خدمةولدى معظم المستشفيات 
باالتصال بأي طبيب أو عن طريق االتصال  اإلسعافيمكن استدعاء سيارة و

 .911على الهاتف رقم ) Urgences-Santé( الطبي اإلسعافب

  ةامعالاالستعالمات خدمات 
، واالتصاالت اإلقليميتنسيق عن طريق مكتب ال اإلعالموسائل بيمكن ترتيب االتصاالت 

  .8221أو  8220 التوصيلة الداخلية رقم

  باتطالمر
 الجمعية العمومية خارج قاعةية ولحكيمكن شراء الشاي والقهوة والمشروبات غير ال

المؤتمرات، خالل فترات االستراحة من الجلسات في الصباح  مركزبالطابق الرابع من 
 وأ قاعات االجتماعات إلىالمأكوالت والمشروبات  بإحضارسمح  ي  وال  .وبعد الظهر

  .شبكة االنترنتز المخصص ل    الحي 

  يةالهاتف اتخدمال
  .8219-954-514                           رقم الهاتف العام لاليكاو هو 

                                             المؤتمرات أجهزة هاتف لالتصاالت الداخليـة فـي        مركز                    توجد في كل طابق في 
                                  يـدار الـرقم الربـاعي مباشـرة      و     .                                          المنظمة واالتصاالت المحلية في منطقة مونتريال
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       إلـى                                 أما المكالمات المحلية الموجهـة    .                                         لالتصال بأي توصيلة داخلية في مبنى المكاتب
   .        الخارجية   ة     السبع       األرقام            ح الخط قبل    لفت  ”514-9“                        خارج االيكاو فيدار الرقم 

 دوليةللمكالمات ال المؤتمرات مركزال يمكن استخدام أجهزة الهاتف الداخلي في و
  .المباشرة
                                                    بأن استعمال الهاتف المحمـول محظـور داخـل قاعـات          علما         اإلحاطة     يرجى  و

   .       االجتماع

  السفر خدمات
، التوصيلة الداخلية رقم 4.20م رقمكتب السفريات في االيكاو، القائم في المكتب     يسر 

  .همترتيبات سفر إجراءالمندوبين على  أن يساعد، 8102

  الخدمات الخارجية

  الخدمات المصرفية
  :المصارف القريبة من مبنى االيكاو وعناوين فيما يلي أسماء

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 Saint-Jacques ouest (corner of McGill) 
514-289-0799 
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  )الحافالت والمترو( مواصالت المدينة
                                              مونتريال شبكة واحدة متكاملة داخل حدود مدينـة      في   "      المترو "   ت و  فال ا ح  ال    ات        تشكل خدم

  .                 بـنفس التـذكرة                           أخرى في محطـات معينـة       إلى                                مونتريال، ويمكن االنتقال من خدمة 
  ت   فال ا ح           وفي جميع ال     ).  ت    حافال     في ال     وليس  (       المترو       محطات           مسبقا من        التذاكر        وتشترى

               عليـه إبـراز     و  أ   )            الباقي ال يرد (           في الصندوق         المقرر             صعوده المبلغ     فور            يودع الراكب
                                                       المعلومات عن مسالك المدينة وقيمة التذاكر يرجى االتصـال      على        وللحصول     .      لتذكرة ا

   :                                  أو االطـالع علـى الموقـع التـالي       )STM-INFO  ) 514-786-4636-514              بالهاتف رقـم  
www.stm.info.   

  االستعالمات السياحية
                  وضـواحيها، وعـن                                                                   تقدم جميع الفنادق الرئيسية بيانات سياحية عن أهم معالم مونتريال

   .                                                             الرحالت السياحية واألحداث الثقافية والرياضية وغير ذلك من األنشطة
 rue Peel 1255 وعنوانه  Centre Infotouristeمكتب السياحة التابع لمقاطعة كيبيك

السياحية عن مونتريال  يقدم المعلومات) Sainte-Catherineشارع  الواقعة في ركن(
 5687-266-877-1 ميمكن االتصال به على الهاتف رقو  .المقاطعة بكاملها  وعن

  :موقع االنترنتعلى  االتصال به  أو ،يوميا ١٨,٠٠الساعة  إلى ٩,٠٠الساعة  من
 www.bonjourquebec.com.  

  (Dorval) ر اليوت ترودو الدولي في مونترياليبيمطار  إلىالنقل 
 من الفنادق الرئيسية ٢٣,٠٠الساعة  إلى ٥,٠٠من الساعة تتحرك ت خاصة فالاحتوجد خدمة 

  .الفنادق إدارةالترتيبات الالزمة ومعرفة األسعار من  إجراءويمكن   .في وسط المدينة

خدمات النقل المخصص بين وسط مدينة ، (STM) ت المدينةحافالوتقدم مصلحة 
ويمكن االطالع على األسعار والجداول . يوميا ساعة ٢٤ار على مدار طمونتريال والم

  .www.stm.info:  من خالل الموقع التالي الزمنية

  تنظيم المناسبات االجتماعية
يرجى من الوفود التي ترغب في حجز المواعيد لحفالت االستقبال، أو التي ترغب في 
الحصول على معلومات بشأن تنظيم المناسبات االجتماعية وتوجيه الدعوات، أن تتصل 

  . 8042م ، التوصيلة الداخلية رقاألمين العامبمكتب 

http://www.stm.info
http://www.bonjourquebec.com
http://www.stm.info
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  الطقس
ن بي أكتوبروأوائل شهر شهر سبتمبر أواخر تتراوح درجة الحرارة في مونتريال في 

 الشهر فترة ا فيملليمتر ٨٢ إلىويصل متوسط سقوط األمطار . درجة مئوية ١٢و  ٢٠
  .هذه
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  وأمانتها مسؤولو الجمعية العمومية

 رقم الهاتف  االسم  الوحدة  
       

       مكتب رئيس المجلس

روبرتو كوبيه   مكتب الرئيس  ئيس المجلسر
 8011  غونزاليس

 8012  موري. د  مكتب الرئيس  ةالشخصيالرئيس  ةمساعد
 6364  بواترا. م  مكتب الرئيس  أقدمإدارية  ةمساعد

       

       مكتب األمين العام

 8041  ريمون بنجامان  مكتب األمين العام  األمين العام
 8042  ماتاي. أ  األمين العام مكتب  لألمين العام المساعد الشخصي

 8043  دورانسو. أ  مكتب األمين العام  لألمين العام  إدارية أقدم ةمساعد
       

       اللجنة التنفيذية
إدارة الشؤون القانونية والعالقات   أمين اللجنة

  الخارجية
  فيبو. د

8036 
إدارة الشؤون القانونية والعالقات   نائب أمين اللجنة

  الخارجية
  ستينأوغ. ج

6323 

 8224  ليو. ف  إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات  األمناء المساعدون
مكتب التنسيق واالتصاالت   

  اإلقليمي
  بيغين. ج

6371 
 8040  جيرار. ج  إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات 

 5069 ماريوت. ج  إدارة النقل الجوي   
 8343  أمارو. و   إدارة النقل الجوي   
 6726  هوبي. ج  جوي إدارة النقل ال  
 8058  يغوغاي .ر   إدارة التعاون الفني  

 8019  رايداوت. ك  أمانة الجمعية العمومية والمجلس   ضابط االتصالو األمين المساعد
 6359  فنسنت. أ  أمانة الجمعية العمومية والمجلس   مسؤول إداري

 8018  بالك. س  أمانة الجمعية العمومية والمجلس                     مدو ن محاضر الجلسات
 6331  كوبر. ج. د  إدارة المالحة الجوية  

 6233  كونت. أ  أمانة الجمعية العمومية والمجلس   طابع ومشرف
       

       أوراق االعتمادلجنة 
إدارة الشؤون القانونية والعالقات   أمين اللجنة

  الخارجية
  فيبو. د

8036 
إدارة الشؤون القانونية والعالقات   نائب أمين اللجنة

  الخارجية
  فرهاغن. ب

8035 

 8018  بالك. س  أمانة الجمعية العمومية والمجلس   األمناء المساعدون
 6331  كوبر. ج. د    
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 رقم الهاتف  االسم  الوحدة  
       

 6271  تيرادو. ي  إدارة المالحة الجوية  موظف مراسم

إدارة الشؤون القانونية والعالقات   مسؤول عالقات خارجية
  الخارجية

 6270  بلورد. س

       
       اللجنة الفنية

       

 6125  غراهام. ج. ن  إدارة المالحة الجوية  اللجنة أمين

 8053  العامري. م  إدارة المالحة الجوية  نائبا األمين

 6711  غالوتي. ف  إدارة المالحة الجوية  األمناء المساعدون
- باريت. ن  إدارة المالحة الجوية  

 6728  نيسابور

 8287  كوبر. د    
 8160  وستاك. م    
 6407  كوتيه. أ    

 6710  لتوندا. ك    

 6199  دي ليون. ج    

 8150  ايفانز .أ    

 8026  ايفانز دي ماريا. د    

 7072  فتاح. ي    

 6757  فوكس. م    

 6421  غوردجي. ه    

 8119  هوم. م    

 8080  إيلسن. ج    

 7130  جوناسن. ل    
 8157  المبو. ر    

 6718  السويج. ا    
 6712  ماكفارلن . ر    

 6153  مايوال. ف    

 8194  ربيننتو. و    

 6330  وانغ. ي    

 6390  كيم. ك  إدارة المالحة الجوية  ضابط اتصال

 8189  خمار. ل  إدارة المالحة الجوية  ةاداري ةمسؤول

 6125  نويرتان. ل  إدارة المالحة الجوية  مشرف اداري/مساعد

       
       اللجنة االقتصادية

       

 6297  أودوتوال. ف  إدارة النقل الجوي  أمين اللجنة
 8374  تسييه. ن  إدارة النقل الجوي  األمين انائب

 8056 وانغ. ز.ي    
 6299  بولس .م  إدارة النقل الجوي  األمناء المساعدون
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 رقم الهاتف  االسم  الوحدة  
       
 8179  فيشر. ك    
  6284  فنازارو. أ    
  8068  رزياك. ج    
 7068  سيسيليانو. م    
  6156  ثاكر. ج    

  8049  هاسيغاوا. ت  إدارة النقل الجوي   ضابط االتصال
 6292  ينيمانش. ت  إدارة النقل الجوي   ؤول اداريمس

 8196  براين. س  إدارة النقل الجوي   مشرف اداري/مساعد
        

        اللجنة القانونية
       

إدارة الشؤون القانونية والعالقات   أمين اللجنة
 الخارجية

  8036  فيبو. د

إدارة الشؤون القانونية والعالقات   نائب األمين
 الخارجية

  6323  ستيناوغ. ج

إدارة الشؤون القانونية والعالقات    األمناء المساعدون
 الخارجية

 8037  فرهاغن. ب

إدارة الشؤون القانونية والعالقات   
 الخارجية

 8035  وانغ. ج

إدارة الشؤون القانونية والعالقات   ضابط اتصال
 الخارجية

  6785  جاكوب. أ

ت إدارة الشؤون القانونية والعالقا  مسؤول اداري
 الخارجية

 6250  عقاد . م

        
        اإلداريةاللجنة 

       
  8364  بهاال. ر  فرع الشؤون المالية  أمين اللجنة
  6254  بارسون. أ  فرع الشؤون المالية  نائبا األمين

  6335  أودونل.   ه    
 8069  ليم. ل  فرع الشؤون المالية  األمناء المساعدون

 6239  ديلورييه. ر    
  6242  رومانو. ب  الشؤون الماليةفرع   ضابط االتصال

  8027  بيالفير. أ    
 6361  وبورسيلين. أ  فرع الشؤون المالية  مسؤول اداري
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 رقم الهاتف  االسم  الوحدة  
       

       اإلدارية الخدمات 
       

 6154  ليو. ف  إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات  والخدمات اإلداريةالشؤون  إدارةمدير 
إلدارية نائب مدير ادارة الشؤون ا

  والخدمات
 8040  جيرار. ج  إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات

 6110  شريف. ل  فرع اللغات والمطبوعات  رئيس فرع اللغات والمطبوعات
 6311  ديري. ل  قسم المؤتمرات والخدمات المكتبية   مسؤولة إدارية

 8124  رونزيري. ب  إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات  مسؤول عن الدعم والتنسيق

       

       والمطبوعاتخدمات اللغات 
       

 8391  ساموتشكين. ف  فرع اللغات والمطبوعات  رئيس قسم الترجمة الفورية
قسم خدمات االستنساخ والتوزيع 

  الخارجي والمبيعات
خدمات االستنساخ والتوزيع 

  الخارجي والمبيعات
 8205  داو. ج

 8127  رحماني .د  اتفرع اللغات والمطبوع  مراقبة الوثائق على ةالمشرف
       

       خدمات المؤتمرات

       
المشرف المؤتمرات و مسؤول شؤون

  التسجيلعلى 
 8226  زاغوريتيس .ر  قسم المؤتمرات والخدمات المكتبية 

 6399  ليشيك. ج                                 قسم المؤتمرات والخدمات المكتبية   مشرف على خدمات السوق الحرة

                              مشرف ومنس ق مهام الدعم، مساعدو 
            المنس ق بغرف المشرف و

  االجتماعات

 8098  باياو. م                                 قسم المؤتمرات والخدمات المكتبية 

 6737  فيسا. م                                 قسم المؤتمرات والخدمات المكتبية   منسق الخدمات الفنية للمؤتمرات

 8246  بروفي. و                                 قسم المؤتمرات والخدمات المكتبية   مساعد شؤون التسجيل

 8386  جوزيف. ج                 لخدمات المكتبية                 قسم المؤتمرات وا  منسق تسجيالت االجتماعات

     

     قسم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

       
موظف إتصاالت وموظفو دعم 
المستخدم النهائي لتكنولوجيا 

  المعلومات واالتصاالت

 6266  مارتن. ب                                  قسم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

موظفو دعم البنى التحتية لتكنولوجيا 
  تالمعلومات واالتصاال

  مارتن. ب  قسم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  سسانشي. س

6266 
5980 
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 رقم الهاتف  االسم  الوحدة  
       

 6262  ميرسيه. ب. ج  قسم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت                             منس ق نظام التصويت االلكتروني

قسم تكنولوجيا المعلومات                          منس ق ترتيب موقع االنترنت
  واالتصاالت

 6266  سوالر. س

       

     خدمات إدارية أخرى

مكتب التنسيق واالتصاالت   مسؤول اتصاالت
  اإلقليمي

 8220  شانيون. د

 6439  كوكوي. م- .ج. ل  قسم أمن االيكاو   رئيس قسم أمن االيكاو

 8095  لياباكيس. ا  إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات  مسؤول عن شؤون السفر

قسم إدارة السجالت وشبكة   خدمات المراجع والمكتبة
  االنترنت 

 8207  وجير. ج

قسم إدارة السجالت وشبكة   مشرف شؤون التوزيع
  االنترنت

 8109  بوديه. ج

 6255  مولدوون. س  فرع الشؤون المالية  موظف مراقبة اإلنفاق
                          منس قة، مكتب أنشطة البرامج /مشرفة

  ولجنة الترحيب
 6329  ستيمن. م-.أ  إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات

قسم إدارة السجالت وشبكة       مصو ر
  االنترنت

 6375  اركوالني. ج

  —انتهى  —
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