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  والثالثون بعةالساالدورة  - الجمعية العمومية 
  الرابعالعدد   
  ١/١٠/٢٠١٠  

  
، وتحتوي علـى  انعقاد الجمعية العمومية طوالفي وقت مبكر من صباح كل يوم عمل  نشرة االيكاو اليوميةتصدر 

ـ ، وموجز ألعمال الجمعية العمومية في اليوم الجتماعات التي تعقد في يوم صدورهاجدول زمني لال ابق، وجـدول الحفـالت   س
  .العامة اإلعالناتاالجتماعية، فضال عن 

  ١/١٠/٢٠١٠، الجمعة: اجتماعاتجدول 
   ١قاعة االجتماعات رقم   ١٤,٠٠الساعة   التنفيذيةللجنة  ةالخامس الجلسة

  بالطابق الرابع من مبنى المؤتمرات
  ٢قاعة االجتماعات رقم   ٠٩,٠٠الساعة   الفنيةللجنة  ةالثاني الجلسة

  الرابع من مبنى المؤتمراتلطابق اب
  ٢قاعة االجتماعات رقم   ١٤,٠٠الساعة   للجنة الفنية ةالثالث الجلسة

  الرابع من مبنى المؤتمراتالطابق ب
   ٣قاعة االجتماعات رقم   ١٤,٠٠الساعة   القانونيةللجنة  ةالثاني الجلسة

  من مبنى المؤتمرات األولبالطابق 
  

  الخدمات الطبية العاجلة
 8212رقم  الداخلي الرقم  ١٦,٣٠ الساعة إلى ٨,٣٠من الساعة   الجمعةالى االثنين من 

في  وتعمل.  8212 الرقم الداخلي،  4.25، الجناح رقممكاتبالمستشـار الطبـي لاليكـاو له مكتب فـي الطابق الرابع بمبنى ال
حدث ظـرف طارئ وتعذر االتصال  وإذا. وميةطوال انعقاد الجمعية العم ١٦,٣٠الساعة  إلى ٨,٣٠مكتبه ممرضة من الساعة 

 8236 الرقم الداخلي، 4.35.28، الجناح رقم عبالممرضة فان وحدة الضمان االجتماعي والرعاية ـ وهي أيضا في الطابق الراب 
  .لمالئمة لتوفير المساعدات الطبيةا اإلجراءاتـ ستتخذ  8237أو 

لفندق أو أي صلوا من ادارة الفندق على عنوان ورقم هاتف الطبيب الخاص بايمكن للمشاركين الذين يبحثون عن عالج طبي أن يح
 .طبيب آخر بالقرب منه

، الهـاتف  )مستشفى رويـال فيكتوريـا  ( لـيغة ماكـالمركز الصحي لجامع  :اوـر االيكـالى مق مستشفىفيما يلي بيان بأقرب 
 1934-934 (514) رقم

  .يال ونهاراعيادة طوارئ مفتوحة ل لدى معظم المستشفيات
علـى الهـاتف   ) Urgences Santé(الطبي  باإلسعافباالتصال بأي طبيب أو عن طريق االتصال  اإلسعافيمكن استدعاء سيارة 

  .911 رقم
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  ن المبنىأم

صدرت لحراس األمن تعليمات مشددة بعدم السماح ألي شخص ال يحمل بطاقة األمن الصادرة عن االيكاو بدخول المبنى، ولذا 
  .شكل ظاهر طوال التواجد في المبنىل البطاقة بيجب حم

 إلىعند التسجيل، وهي تعتبر بطاقة أمن لدخول المبنى، ويسمح لحاملها بالدخول  الجمعية العموميةستصدر للمشاركين شارة 
كتـب  شارة بديلة من م استصدار، وفي حالة ضياعها يجب من الضياع هذه الشارة المحافظة علىوينبغي . المؤتمرات بنىم

  .التسجيل

  

 إلى مبنى المكاتب المندوبين والزواردخول 

قائمـة   إرسالوكذلك ينبغي المكاتب مبنى  إلىدخول الب السماح لها األمن الخاص مكتب منيجب على الوفود الوطنية أن تطلب   
.بأسماء المندوبين الذين يزورون الوفود الوطنية ISEC@icao.intااليكاو  قسم أمن إلىيومية 



  سات األمسجل

  اإلداريةللجنة  الجلسة األولى
برئاسة  ٢٠١٠سبتمبر /أيلول ٣٠من يوم الخميس  ٨,٥٠عقدت اللجنة اإلدارية جلستها األولى، التي بدأت الساعة 

  .مسؤولين من األمانة العامة أمين اللجنةوقدم . وافتتح رئيس المجلس االجتماع). الهند(زيدي . الدكتور ن
كنائبين أول وثان للرئيس على التـوالي، بعـد   ) المكسيك(دولورس جيمينس  ةوالسيد) فرنسا(ب ر بايعين السيد بي
  .وأيدت كندا كال الترشيحين. ترشيحهما من قبل األرجنتين

 ٢٠١٢و ٢٠١١قدم رئيس المجلس، السيد روبرتو كوبيه غونزاليس، في أثناء تقديمه مشروع الميزانية للسـنوات  
وشدد في بيانه بشكل خاص علـى واقـع أن   . مشروع الميزانيةإعداد امال للعوامل التي أثرت على الى اللجنة عرضا ش ٢٠١٣و

األمن، وحماية البيئة والتنمية المستدامة للنقل الجوي، ) ٢(السالمة، و) ١: (الميزانية قد بنيت على أساس ثالثة أهداف استراتيجية
وأكد في بيانه أنها الميزانية األولى التي تتوافق مـع المعـايير المحاسـبية    . قةاألمر الذي جعلها أكثر تركيزا من الميزانيات الساب

سيستمر العمل بها  ٢٠١٠المقررة التي جرى اعتمادها في االشتراكات المزدوجة وأشار أيضا الى أن أنصبة . الدولية للقطاع العام
  .في أثناء الفترة الثالثية القادمة

اللجنة الماليـة والمجلـس فـي    التعاونية التي بذلت من قبل األمانة العامة و وتابع رئيس المجلس وامتدح الجهود
  .الميزانية اعداد

وأشار الرئيس الى أن أيا من الوفود لم يتقدم لعضوية الفريق العامل المعني بالميزانية أو للفريق العامـل المعنـي   
بالميزانية مكرر نظرا لواقع أنه بعد مناقشات مكثفة تـم  معني الويرى العديد من الدول األعضاء بأن الفريق العامل . باالشتراكات

. وبناء على ذلك، اقتُرح إلغاء هذين الفريقين العاملين. التوصل الى اتفاق بشأن جميع جوانب الميزانية بين األمانة العامة والمجلس
وبنتيجة ذلك، تم إلغاء جميـع الجلسـات   .  عمل اللجنة وساندت وفود عديدة هذا االقتراح وذكرت بأن من شأن ذلك تعزيز كفاءة

  .والفريق العامل المعني بالمساهماتالسابقة المقررة للفريق العامل المعني بالميزانية 

mailto:ISEC@icao.int
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  .الموكلة الى اللجنة االدارية ٧٥الى  ٦٣تمت مناقشة البنود من 
  .صباحا ١١,٤٥نتهت الجلسة الساعة ا

ليـوم الجمعـة،   سة اليوم، جرى إلغاء االجتمـاعين المقـررين   وحيث أن جميع بنود اللجنة تمت مناقشتها في جل
  .بعد الظهر ٢,٣٠أكتوبر الساعة /تشرين األول ٢صباحا، والسبت،  ٩,٠٠أكتوبر الساعة /تشرين األول ١

  .صباحا ٩,٠٠أكتوبر، الساعة /تشرين األول ٥ستعقد الجلسة الثانية للجنة يوم الثالثاء الواقع في 

  االقتصادية للجنة ةالثانيالجلسة 
من بعد ظهر الخميس، الواقـع فـي    ١٤,٠٠نظرت اللجنة االقتصادية في أثناء جلستها الثانية التي عقدت الساعة 

من جدول األعمال، التسهيالت، وتركزت المناقشة على التطورات الحاصـلة فـي    ٥٢سبتمبر وأكملت النظر في البند /أيلول ٣٠
المقدمة مـن مجلـس   ) WP/72(األخير للجمعية العمومية سفر المقروءة آليا منذ االجتماع مجال التسهيالت وبرامج تنفيذ وثائق ال

المقدمـة   WP/136الورقة (االلكترونية التأشيرات االيكاو، وعلى الحاجة الى مقاييس ومواصفات عالمية، والتوافق المتبادل بصدد 
  .٢٨٦و ٢٥٣و ٢٨٧و ٢٥٤و ٢٥٧ضافة الى أوراق المعلومات ، باال)التابعة لألمم المتحدةللسياحة منظمة العالمية المن قبل 

بيان موحد بسياسات االيكاو المستمرة فـي مجـال النقـل    : من جدول األعمال ٥١وأكملت اللجنة النظر في البند 
  .والموافقة على قرار مرفق بها بصيغته المعدلة) المقدمة من مجلس االيكاو( WP/20الجوي، بالنظر في ورقة العمل 

مسائل أخرى مقدمة للجنة االقتصادية لتنظر فيها، على : من جدول األعمال ٥٤ملت اللجنة أيضا النظر في البند وأك
  .تحت بند أي مسائل أخرى ٢٤٢وقُدمت ورقة العمل . ٢١٥وورقة المعلومات ) المقدمة من كوبا( WP/312أساس ورقة العمل 

وستعقد الجلسة . قد ُألغيت ٢٠١٠أكتوبر /ألول من تشرين األولوُأبلغت اللجنة بأن الجلسة المقررة ليوم الجمعة، ا
صباحا، وستستمر في نفس اليوم بعد الظهر كما  ٩,٠٠، الساعة ٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول ٤المقبلة للجنة يوم االثنين الواقع في 

  .كان مقررا سابقا

  األولى للجنة الفنيةالجلسة 
صباحا بحضور رئيسـها   ٩,٠٠، الساعة ٢٠١٠سبتمبر /أيلول ٣٠لثالثاء، عقدت اللجنة الفنية جلستها األولى يوم ا

نائبا أوال للرئيس، والسيد أوسكار ديربي ) البرازيل(و اللجنة السيد رامون بورغس كاردوس وانتخبت). مصر(السيد سامح الحفني 
  .نائبا ثانيا للرئيس) جامايكا(

جوية عرضا تناول إطار السالمة، غطت فيـه بنـود جـدول    قدمت السيدة نانسي غراهام، مديرة إدارة المالحة ال
والعرض الذي قدمته بصيغة باور بوينت موجود حاليا على صفحة الوثائق علـى  . ٢٩و ٢٨و ٢٧و ٢٦و ٢٥و ٢٤و ٢٣األعمال 

  .للجمعية العمومية على االنترنت موقع الدورة السابعة والثالثين
الـى الجمعيـة العموميـة عـن     رير المجلس السـنوية المقدمـة   تقا( ٢٣وأحاطت اللجنة الفنية علما تحت البند 

 ٢٠٠٨و ٢٠٠٧بتلك األقسام من التقارير السنوية للمجلس الى الجمعيـة العموميـة لألعـوام    ) ٢٠٠٩و ٢٠٠٨و ٢٠٠٧ السنوات
  .٢٠١٠المتعلق بالنصف األول من عام  واالضافة ٢٠٠٩و

، استعرضـت اللجنـة الفنيـة    )٢٠١٣و ٢٠١٢و ٢٠١١ميزانيات السنوات (من جدول األعمال  ٢٤وتحت البند 
  .٢٠١٣و ٢٠١٢و ٢٠١١وأحاطت علما باألجزاء ذات الصلة من الميزانيات المقترحة للسنوات 

متابعة المؤتمر الرفيع المسـتوى بشـأن   (من جدول األعمال  ٢٥ثم نظرت اللجنة الفنية وأكملت عملها بشأن البند 
وسيجري في ). ادارة السالمة وبيانات السالمة(من جدول األعمال  ٢٦لها المتعلق بالبند وبدأت اللجنة عم). ٢٠١٠السالمة للعام 

  .ة مناقشة هذا البندأثناء الجلسة المقبلة متابع
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 ٩,٠٠، السـاعة  ٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول ١وستعقد الجلستان الثانية والثالثة للجنة الفنية يوم الجمعة الواقع في 
  .، في الطابق الرابع٢قاعة االجتماعات رقم الظهر في  بعد ١٤,٣٠صباحا والساعة 

  الجلسة الثالثة للجنة التنفيذية
وأكملـت  التنفيذية صباحا، استأنفت اللجنة  ٩,٠٠سبتمبر الساعة /أيلول ٣٠في أثناء جلستها الثالثة التي عقدت في 

وجرى . المقدمة من المجلس WP/75رقة العمل وتركزت المناقشة على و). أمن الطيران(من جدول األعمال  ١٣النظر في البند 
االعراب عن تأييد واسع النطاق لمشروع االعالن بشأن أمن الطيران المعروض في تلك الورقة، والذي وافقت اللجنة بأن توصي 

  .به الى الجلسة العامة العتماده بعد خضوعه لتعديالت عدة
الى جزءين لتسهيل تقسيمه ، الذي تم )حماية البيئة(األعمال  من جدول ١٧ثم بدأت اللجنة التنفيذية النظر في البند 

وأكملت النظر في الجزء األول، الذي تم توثيقه في . األحكام العامة، والضوضاء، ونوعية الهواء المحلي، وتغير المناخ: المناقشة
الحاليـة  تجاهـات  الا( WP/26الورقة ؛ و)الطيران المدني والبيئة( WP/21رئيسية مقدمة من المجلس، الورقة عمل ثالث أوراق 

بيـان موحـد بسياسـات    ) (١رقـم  التصويب مع ( WP/24؛ والورقة )الطائرات وانبعاثاتالطائرات ضوضاء والمستقبلية بشأن 
مقدمة  WP/270، وأوراق اضافية )الضوضاء ونوعية الهواء المحليوعامة الحكام األوممارسات االيكاو المتصلة بحماية البيئة ـ  

مقدمة من بلجيكا بالنيابة عن االتحاد األوروبي، واللجنة األوروبية للطيران المدني ) اآلثار البيئية المحلية فقط( WP/108 والهند من 
  ).يويوكنترول(والمنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجوية ) إيكاك(

  الجلسة الرابعة للجنة التنفيذية
 ١٤,٠٠سـبتمبر، السـاعة   /أيلول ٣٠في يوم الخميس الرابعة التي عقدت جلستها اللجنة التنفيذية في أثناء تابعت 

فيما يتعلق بتغير المناخ ووافقت علـى اإلجـراءات   ) حماية البيئة(من جدول األعمال  ١٧المناقشات بشأن الجزء الثاني من البند 
 WP/27؛ و)ان وأنواع الوقود البديلةالطير( ١رقم لتصويب او WP/23المقترحة الموثقة في ثالث ورقات عمل مقدمة من المجلس، 

ثم ناقشت اللجنة البيان الموحد ).  يالمناخللحياد ومبادرة األمم المتحدة ( WP/22؛ و)خرىاألمم المتحدة األالتطورات في هيئات (
مـع الورقـة    WP/25الورقة تغير المناخ المقدمة من المجلس في  –لسياسات وممارسات االيكاو المستمرة المتعلقة بحماية البيئة 

WP/188 )البحرين( وأوراق العمل ،WP/181 304و 272و ) الصـين(  والورقـة ،WP/109 ) والورقـة  )كولومبيـا ،WP/216 
، )الواليات المتحـدة ( WP/185، والورقة )جنوب أفريقيا( WP/251 ، والورقة)االتحاد الروسي( WP/275، والورقة )اندونيسيا(

تغيـر  ( WP/108، والورقـات  )كوستاريكا واسبانيا( WP/240 ، والورقة)كندا، المكسيك، والواليات المتحدة( WP/186والورقة 
والمنظمـة   (ECAC)بلجيكا بالنيابة عن االتحاد األوروبي واللجنة األوروبية للطيران المدني  مقدمة من(WP/316 و) المناخ فقط

دولة أعضاء  ٢١المقدمة من كوبا و( ١المراجعة رقم  WP/271، والورقة (EUROCONTROL)األوروبية لسالمة المالحة الجوية 
دولة متعاقدة أعضاء في  ٥٣مقدمة من ( ١م المراجعة رق WP/187، والورقة )(LACAC) للطيران المدني في لجنة أمريكا الالتينية

بالنيابـة عـن    (IATA)المقدمة من اتحاد النقل الجوي الدولي ( WP/217، والورقة )(AFCAC)اللجنة األفريقية للطيران المدني 
 ،(IATA) واتحاد النقل الجـوي الـدولي   ،(CANSO)ومنظمة خدمات المالحة الجوية المدنية  (ACI)المجلس الدولي للمطارات 

، (ICCAIA)، والمجلس التنسيقي الدولي التحادات صـناعات الطيـران والفضـاء    (IBAC)والمجلس الدولي لطيران األعمال 
المجلس (WP/241 و) الهند( WP/117وجرى تقديم ورقتين للمعلومات ).  (UNWTO)منظمة السياحة العالمية ( WP/174 والورقة

الطيران الـدولي وتغيـر   ( WP/262العمل  كما عرضت للنظر تحت الجزء الثاني من هذا البند ورقة). (ACI)الدولي للمطارات 
ومن أجل التوصل إلى اتفاق في الرأي بشأن الـنص المقتـرح   .  ، مقدم من األمين العام)اقتراح قرار الجمعية العمومية –المناخ 

مـن  لمشروع القرار بشأن تغير المناخ، وافقت اللجنة على تشكيل فريق عامل مؤلف من مندوب رفيع المستوى ومراقب من كل 
استراليا، بلجيكا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، اليابان، المكسيك، نيجيريا، جمهورية كوريا، االتحاد : الوفود التالية

  .الروسي، المملكة العربية السعودية، سنغافورة، جنوب أفريقيا، االمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة والواليـات المتحـدة  
أساسا لمناقشات الفريق العامل، مع أخذ جميع األوراق التي قدمتها الدول حول هـذا الموضـوع فـي     262ل ورقة العمل وستشك
  .االعتبار
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  الحفالت االجتماعية
الحفالت التي يعتـزم المضـيفون    بمواعيدالوفود  إلعالميصدر األمين العام القائمة التالية بالمناسبات االجتماعية 

ما  ،بطاقات دعوة لحضورها هاومضيفوالتي يصدر القائمة على الحفالت التي أبلغ بها مكتب األمين العام  هذه وتقتصر.  تنظيمها
  .ييروهذه القائمة قابلة للتغ. لم ينص على خالف ذلك

  وفد ايطاليايقيمه  وإفطاراستقبال حفل   ١/١٠/٢٠١٠الجمعة 
  يقيمه وفد ألمانيااستقبال وغداء حفل 

 ABIS Group – وفد بلجيكايقيمه حفل استقبال 

  يقيمه وفد ماليزيا حفل استقبال
  يقيمه وفد نيجيريا  حفل استقبال

  حفل استقبال يقيمه وفد المملكة المتحدة

  وغداء يقيمه وفد سلوفينياحفل استقبال   ٢/١٠/٢٠١٠السبت 
  حفل استقبال يقيمه وفد كولومبيا

  العربية المتحدة اإلمارات حفل استقبال يقيمه وفد

  )١لبنانيقيمه وفد  وإفطارستقبال حفل ا  ٤/١٠/٢٠١٠االثنين 
  )٢األفريقيةغداء تقيمه وفود الدول حفل 
  يقيمه وفد فرنسااستقبال حفل 

  جمهورية كورياحفل استقبال يقيمه وفد 

  يقيمه وفد المغرب وإفطارحفل استقبال   ٥/١٠/٢٠١٠الثالثاء 
 حفل استقبال يقيمه وفد االتحاد الروسي

من الوفود التي ترغب في حجز مواعيد لحفالتها أو في ادخال أي تغيير على القائمة أعاله أن تتصل بالسيدة يرجى 
  .)8043 الرقم الداخلي(بمكتب األمين العام أندريه دورانسو 
يـوم  فـي   في بهـو المنـدوبين   وفد لبنانقيمه يالذي واالفطار حضور حفل االستقبال ل مدعوون المشاركينجميع   )١  مالحظة

  .٩,٣٠الساعة  إلى ٨,٠٠الساعة من  ٤/١٠/٢٠١٠ الثنينا
 ٤/١٠/٢٠١٠تقيمه وفود الدول األفريقية في بهو المندوبين في يوم االثنـين   ءجميع المشاركين مدعوون لحفل غدا  )٢

 .١٤,٠٠الساعة  إلى ١٢,٣٠من الساعة 

 

الدولة اسم  -االسم  إلى باإلضافة – وزيع الوثائق تحملالدعوات التي تودع لدى مكتب تو الرسائل يرجى التأكد من أن :مالحظة
  .المعنيةالمنظمة أو 
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  المناسبات االجتماعية 
وقد وزعت نسخة من هذا البرنامج على كـل  .  برنامجا لمرافقي المشاركين في الجمعية العمومية االيكاونظمت 

  .ي الطابق األول بمبنى المؤتمراتاالستعالمات فمشارك سجل نفسه ومرافقيه، وتوجد نسخ اضافية في مكتب 

أنشطة هذا  كلتلخص " ٢٠١٠جدول أنشطة سنة "عنوانها  وردية اللونوتجدون رفق هذه النشرة اليومية صفحة 
ة مـن النشـرة   يزعوا هذه الصفحة الوردولذلك نرجو من المندوبين أن ين  .ث هذا الجدول يوميايحدوف يجري توس.  البرنامج

  .يا الى مرافقيهماليومية ليسلموها يوم

  منطقة المعلومات عن االيكاو
ة والثالثـين للجمعيـة   بععن االيكاو للدورة السـا  المعلوماتمنطقة ستكون  ٢٨/٩/٢٠١٠يوم الثالثاء اعتبارا من 

 قع في بهـو قاعـة الجمعيـة   ت يتالهذه المنطقة لزيارة وندعوكم . ٨/١٠/٢٠١٠ يوم يوميا حتى كذلكوستظل مفتوحة العمومية 
.وميةالعم

لحصول على مزيد من المعلومات عن األعمال التي تضطلع المعلومات فرصة فريدة لجميع المندوبين لوتتيح منطقة 
موظفي األمانة العامة الذين مقابلة وهي أيضا فرصة مناسبة ل .المنظمة األعضاء فية الدول المتعاقدالعامة بالنيابة عن مانة بها األ

  .يكاوجوانب عمل االكل أن بشإليهم  مسئلتكأ يمكن توجيه
  يكاوعروض األمانة العامة لال

  .ايموضوعا رئيس تتناول إعالمية اجتماعاتالجمعية العمومية في بهو قاعة  ستنعقد
  :اليوم

  الوقود البديل للطيران  :الموضوع
  فرع شؤون البيئة، جين هوبي  :قدمهي

   ١٠,٣٠أكتوبر، الساعة  ١  :التاريخ والوقت
  الجمعية العمومية، الطابق الرابع ة بهو قاع  :المكان

  نااكيف نجعل نظام طيران آمن أكثر أم  :الموضوع
   نانسي غراهام، إدارة المالحة الجوية  :هقدمي

  ١٣,٠٠أكتوبر، الساعة  ١  :التاريخ والوقت
  ة الجمعية العمومية، الطابق الرابع بهو قاع  :المكان

  حاسب االيكاو النبعاثات الكربون  :الموضوع
  تيودور تراشر، فرع شؤون البيئة  :قدمهي

  ١٥,٣٠أكتوبر، الساعة  ١  :التاريخ والوقت
  ة الجمعية العمومية، الطابق الرابع بهو قاع  :المكان

  الحواسيب 
وطابعتـان متاحـة فـي مقهـى     " مايكروسوفت أوفيس"مجهزة ببرامج ) كمبيوتر(سيكون عشرون جهاز حاسوب 

وهذه المعدات موضوعة تحت تصرف المشاركين الراغبين في استخدام االنترنت . مراتؤتاالنترنت في الطابق الرابع من مبنى الم
  .ألغراض البريد االلكتروني
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  الهواتف
وبالطابق الرابع من  ٣قاعة االجتماعات رقم ركبت أجهزة هاتف في الطابق األول من مبنى المؤتمرات بالقرب من 

  .مبنى المؤتمرات بالقرب من مقهى االنترنت

  ق االلكترونية للجمعية العموميةالوثائ

الجمعيـة العموميـة   وكل وثائق . يمكن للمندوبين أن يساهموا في الحفاظ على البيئة باستخدام الوثائق االلكترونية
المرجعية من خالل موقع  المطبوعاتالحصول على يمكن و) www.icao.int(الموقع العام لاليكاو على شبكة االنترنت متاحة في 

)net-icaoen/.icao.int/2www ( سرالالمحمي بكلمة NET-ICAO تحت "Publications ."    ويمكن للمنـدوبين، فـور التسـجيل
التي منحت لهـم بمكتـب    ”Password“و ”Username“باستخدام  ICAO-NETالموقع الشبكي  إلىبالجمعية العمومية، الدخول 

  .مبنى المؤتمراتمن يمكن استخدام أجهزة الكمبيوتر والطابعات في مقهى االنترنت بالطابق الرابع و.  التسجيل

  :توزيع الوثائق
تبدأ سـاعات العمـل فيهـا مـن     و. مبنى المؤتمراتمن ول المخصصة لتوزيع الوثائق بالطابق األ المنطقةتقع 

األخذ علما بالمعلومات الـواردة فـي كتـاب المنظمـة     ن ـن المندوبيـويرجى م. ١٧,٠٠وحتى الساعة صباحا  ٩,٠٠ الساعة
SA 37/3-10/20أن حيث  ٢٠١٠أكتوبر  ٨ إلى سبتمبر ٢٨ة والثالثون للجمعية العمومية، مونتريال، بعالدورة السا :، الموضوع

ـ  وإذا. كحـد أقصـى  مجموعات من نسخ وثائق الجمعية العمومية  أربعكل وفد من الوفود المشاركة سيحصل على  ب أحـد  رغ
  .المشاركين في الحصول على ورقة محددة، فيمكن الحصول عليها من خالل الموقع العام لاليكاو على شبكة االنترنت

  عامة إعالنات

  قائمة المندوبين  -١
مكتب التسـجيل بالتعـديالت    إخطاروينبغي . ٢٩/٩/٢٠١٠األربعاء  يوماألول لقائمة المندوبين  اإلصداروزع   ١-١

  .وستصدر قوائم منقحة أخرى في أثناء انعقاد الجمعية. ائمةالمدخلة على الق

   اللجان -ترتيبات الجلوس   -٢
 ١قاعة االجتماعات رقم  إلىيرجى مالحظة أن قاعة الجمعية العمومية بالطابق الرابع من مبنى المؤتمرات ستقسم   ١-٢

  .٢وقاعة االجتماعات رقم 
  .فهامقعد واحد لكل دولة عضو عند المنضدة وواحد خل

  :٣قاعة االجتماعات رقم 
  .عند المنضدة عضو مقعد واحد لكل دولة

  .وفقا لسعة القاعةلوفود المراقبة ستقدم مقاعد لحيث توجد وفود مراقبة أكثر من عدد المقاعد المتوفرة 
ر فـي الغرفـة واسـتخدام    بإشـعار النـاظ  الكلمـة  المنضـدة أخـذ    عندتستطيع الوفود المراقبة غير الجالسة 

  .الالسلكي روفونالميك
٢-٢     ـجد فيها الـدول التـي سلت لغايـة  سيتم تعديل ترتيبات الجلوس مرة واحدة يوميا بعد اختتام الجلسات التي تُحد

  .في اليوم السابق ١٧,٠٠ الساعة

http://www.icao.int
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لجلوس تُعطى الدول الجديدة التي تصل في أثناء النهار مقاعد مؤقتة لذلك اليوم، بانتظار التعديالت على ترتيبات ا  ٣-٢
  .لليوم التالي

  .يرجى من الوفود االمتثال لترتيبات الجلوس المنطبقة التي شكلت بهدف استيعاب أكبر عدد ممكن من الوفود  ٤-٢

  .عمال بالقواعد البلدية لمكافحة الحريق، يطلب الى المندوبين الذين لم تُحدد مقاعد لهم مغادرة القاعة  ٥-٢

  معدات الترجمة الفورية  -٣
  :على النحو التالي اختيار اللغات التي تودون االستماع إليها ويمكن. المنضدةالجهاز السمعي تحت حافة  يوجد  ١-٣

  ٤  الروسية  ٠  المتحدث  
  ٥  الصينية  ١  االنجليزية  
  ٦  العربية  ٢  الفرنسية  
  ٣  االسبانية  

  لمقهىا  -٤
مبنى المؤتمرات فـي  ب ٣الجتماعات رقم خارج قاعة ا ستقدم القهوة والشاي خارج قاعة الجمعية بالطابق الرابع  ١-٤

  .االستراحة الصباحية وبعد الظهر أثناء فترات

  الممتلكات الشخصية  -٥
  .في قاعات االجتماعات آخر إلىمن يوم  عدم ترك أي وثائق أو ممتلكات شخصيةمن المشاركين يرجى   ١-٥
  .ن أنظارهم في أي وقت في مبنى االيكاويرجى من المشاركين أال يتركوا أي بنود أو حقائب أو طرود بعيدا ع  ٢-٥
بمبنى المؤتمرات هي توزيـع وثـائق الجمعيـة     ولالمهمة الوحيدة لمكتب توزيع الوثائق الموجود في الطابق األ  ٣-٥

لكات شخصية أخرى ولو ، أن يحفظ للمشاركين أي وثائق أو ممتوليس بوسعه، نظرا لضيق المكان. االيكاوالصادرة عن العمومية 
  .قصيرة لفترة

   في المكاتب (MX) االستماعأجهزة   -٦

يمكن لوفود الدول التي لديها مكاتب في مبنى مقر المنظمة أن تتابع وقائع جلسات الجمعية العمومية عن طريـق    ١-٦
  :بضبطها على األرقام التالية وذلك ،في تلك المكاتب الموجود  (MX)االستماعجهاز 
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عة الجمعية قا  

  العمومية
غرفة االجتماعات 

١  
غرفة االجتماعات 

٢  
غرفة االجتماعات 

٣  
غرفة االجتماعات 

٥  
  ٤١  ٣١  ٢١  ١١  ١١  المتحدث

  ٤٧  ٣٧  ٢٧  ١٧  ١٧  العربية
  ٤٦  ٣٦  ٢٦  ١٦  ١٦  الصينية

  ٤٢  ٣٢  ٢٢  ١٢  ١٢  االنجليزية

  ٤٣  ٣٣  ٢٣  ١٣  ١٣  الفرنسية
  ٤٥  ٣٥  ٢٥  ١٥  ١٥  الروسية

  ٤٤  ٣٤  ٢٤  ١٤  ١٤  االسبانية

  مغادرة المشاركين قبل نهاية الدورة  -٧
يرجى من أعضاء الوفود والمراقبين الذين سيغادرون قبل نهاية دورة الجمعية العمومية أن يبلغوا بـذلك مكتـب     ١-٧

  .مبنى المؤتمراتول من توزيع الوثائـق في الطابق األ

لدى مكتب  البالغويمكن ايداع هذا . خطيا  بها األمين العام ينبغي ابالغ . الدورة مغادرة الوفد بكامله قبل نهاية  ٢-٧
  . 4.10 مبنى المؤتمرات أو لدى مكتب رئيس قسم المؤتمرات والخدمات المكتبية في المكتب رقممن  األولتوزيع الوثائق بالطابق 

  خدمات السوق الحرة  -٨
ـ السـوق الحـرة    ستفتح، سيرا على الوفود واألمانة العامةتي  ١-٨  انعقـاد بمناسـبة  ا فـي المواعيـد التاليـة    أبوابه

  :العمومية الجمعية
      :األسبوع األول

  ١٤,٠٠الساعة  إلى ١٢,٣٠من الساعة   :سبتمبر ٢٨  الثالثاء  
  ١٨,٠٠الساعة  إلى ١٦,٣٠ومن الساعة 

  ١٤,٠٠الساعة  إلى ١٢,٣٠من الساعة   :سبتمبر ٢٩  األربعاء  
  ١٨,٠٠الساعة  إلى ١٦,٣٠ومن الساعة 

  ١٤,٠٠الساعة  إلى ١٢,٣٠من الساعة   :سبتمبر ٣٠  ميسالخ  
  ١٨,٠٠الساعة  إلى ١٦,٣٠ومن الساعة 
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      :األسبوع الثاني 
  ١٤,٠٠الساعة  إلى ١٢,٣٠من الساعة   :برأكتو ٥  الثالثاء  

  ١٨,٠٠الساعة  إلى ١٦,٣٠ومن الساعة 
  ١٤,٠٠الساعة  إلى ١٢,٣٠من الساعة   :برأكتو ٦  األربعاء  

  ١٨,٠٠الساعة  إلى ١٦,٣٠ومن الساعة 
  ١٤,٠٠الساعة  إلى ١٢,٣٠من الساعة   :برأكتو ٧  الخميس  

  ١٨,٠٠الساعة  إلى ١٦,٣٠ومن الساعة 

  الجديد نظام التصويت االلكتروني  -٩
الذي سيتم استخدامه في أثناء االنتخابات المقبلة لاليكاو على منصة  الجديد يمكن تجربة نظام التصويت االلكتروني  ١-٩
وليس هناك حاجـة للتسـجيل ـ توقفـوا     . ام التصويت االلكتروني الموضوعة أمام قاعة الجمعية العمومية، في الطابق الرابعنظ

أنتم . بضع دقائق أمام منصة نظام التصويت االلكتروني بقضاءوبالنسبة لجميع الذين لم يجربوه بعد، تفضلوا وال تترددوا . وجربوه
  .بقيامكم بجولة ممارسة عمليةمدعوون لتجربة هذا النظام 

  محل مبيعات رابطة الموظفين
 ١٢,٠٠ من الساعة، يوميا مبنى المؤتمراتفي بالطابق األول زيارة محل مبيعات رابطة الموظفين  إلىنود دعوتكم 

  .١٤,٠٠الساعة  إلى

  التذكارية الخاصة ف الطوابعوظرم
على  تذكارية خاصةف طوابع وظرم إصدارمومية لاليكاو، سيتم ة والثالثين للجمعية العبعبمناسبة انعقاد الدورة السا

  .البريد الكنديةالنحو المبين أدناه، حيث ُأعد ختمه البريدي بالتعاون مع هيئة 

  هفوظروم اإلصداربعض الخصائص التي ينفرد بها هذا 
يها شعار الطابع البريدي هو األول من نوعه، ألن هذه هي المرة األولى في التاريخ التي يظهر ف -١

 .ها، على طابع بريدمالمنظمة، الممثل بعل

للجمعية أحد المواضيع الرئيسية للنقاش في هذه الدورة  إلى إشارةالنص مطبوع باللون األخضر،  -٢
مصمم من مجموعة  37ومن الناحية األخرى، فإن الجزء الرئيسي من الرقم . العمومية، موضوع البيئة

 ٢٠٠٩ التي أجرتها االيكاو عام" الطيران في بيئة خضراء"رسومات أطفال قدمت للمسابقة شعار 
 .بمناسبة ليوم البيئة العالمية

 األسفل الذكرى السنوية المائة ألول تحليق جوي فوق مونتريال قام به الكونت اإلطاريحي  -٣
، أثناء أول معرض جوي ”Le Scarabée“المسماة  Bleriot XIبطائرة  ٢/٧/١٩١٠ديلسبس في  جاك

 .كندايعقد في 
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من مبنـى   Aدوالرات كندية من متجر مبيعات رابطة الموظفين بالطابق  ٥ويمكن شراء المظروف الفريد مقابل 
ولن يبـاع   ؛)يباع حسب أسبقية الطلب(النادر  وقد طبع عدد محدود من هذا المظروف. المؤتمرات خالل انعقاد الجمعية العمومية

ية عاديـة، مـن نفـس المتجـر     ، بطوابع كندإضافيةالحصول على مظروفات غير أنه يمكن . منه لكل مشترى سوى مظروفين
  .دوالرات كندية ٣ مقابل
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  والثالثين ةبعالسالجنة االستقبال للدورة 
  ٢٠١٠جدول أنشطة 

بشدة  ، ومع ذلك نوصيهي مواعيد نهائيةالمواعيد المذكورة أدناه :  التسجيل
  وقت ممكنأسرع في بتسجيل األسماء 

  آخر موعد للتسجيل  المضيف  النشاط   قتالتاريخ والو
  أكتوبر ١الجمعة 

  ١٢,٣٠الساعة  إلى ٨,٤٥من الساعة 
جولة سياحية في 

  مونتريال
  الخميس  مدينة مونتريال 

  سبتمبر  ٣٠
  ظهرا

  أكتوبر ٤االثنين 
  ١٨,٠٠الساعة  إلى ٧,١٥من الساعة 

يوم كامل في مدينة جولة 
 كيبيك 

  الخميس  كيبيكمقاطعة حكومة 
  سبتمبر  ٣٠

  ظهرا
  رأكتوب ٦األربعاء 

  ١٨,٠٠الساعة  إلى ٧,١٥من الساعة 
مدينة يوم كامل في جولة 

  أوتاوا
حكومة كندا عن طريق 

  االيكاو فيالوفد الكندي 
  االثنين

  أكتوبر ٤
  ظهرا
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