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  والثالثون بعةالساالدورة  - الجمعية العمومية 
  السابعالعدد   

  ٥/١٠/٢٠١٠  
    

، وتحتوي على انعقاد الجمعية العمومية طوال كل يوم عملفي وقت مبكر من صباح  نشرة االيكاو اليوميةتصدر 
سـابق، وجـدول الحفـالت    ، وموجز ألعمال الجمعية العمومية في اليوم الجتماعات التي تعقد في يوم صدورهاجدول زمني لال

  .العامة اإلعالناتاالجتماعية، فضال عن 
  ٥/١٠/٢٠١٠، الثالثاء: اجتماعاتجدول 

   الجمعية العموميةقاعة   ١٤,٠٠الساعة   :الجلسة العامة الخامسة
من  الطابق الرابعب ٢و ١القاعتان (

  )مبنى المؤتمرات
  قاعة الجمعية العمومية   ٩,٠٠الساعة   :اللجنة الفنية

من  الطابق الرابعب ٢و ١اعتان الق(
  )مبنى المؤتمرات

  ٣قاعة االجتماعات رقم   ٩,٠٠الساعة   :االداريةاللجنة 
  األول من مبنى المؤتمراتالطابق ب

      

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

في  وتعمل.  8212 الرقم الداخلي،  4.25، الجناح رقممكاتبـاو له مكتب فـي الطابق الرابع بمبنى الالمستشـار الطبـي لاليك
حدث ظـرف طارئ وتعذر االتصال  وإذا. طوال انعقاد الجمعية العمومية ١٦,٣٠الساعة  إلى ٨,٣٠مكتبه ممرضة من الساعة 

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

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

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

  .عيادة طوارئ مفتوحة ليال ونهارا 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 المبنىيجب حمل البطاقة ب

 إلىهي تعتبر بطاقة أمن لدخول المبنى، ويسمح لحاملها بالدخول عند التسجيل، و الجمعية العموميةستصدر للمشاركين شارة 
شارة بديلة من مكتـب   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 



  جلسات األمس

   السادسة للجنة التنفيذيةجلسة ال

كتوبر، عند الساعة التاسعة صباحا، واستعرضت اللجنة مشاريع نصوص أ ٤عقدت الجلسة السادسة للجنة التنفيذية يوم االثنين، 
  :التالية اإلجراءاتالجلسة العامة واتخذت  إلىعدد من التقارير المقدمة 

WP/343  مشروع نص القسم العام من تقرير اللجنة التنفيذية
من جـدول   ١٠ومشروع نص التقرير بشأن البند 

لمقدمة إلـى  تقارير المجلس السنوية ا —األعمال 
 ٢٠٠٨و ٢٠٠٧الجمعية العمومية عـن السـنوات   

  ٢٠٠٩و

  أقر مع التعديالت

WP/344  التعاون  — من جدول األعمال ١١البند تقرير عن
ياسات التعـاون الفنـي خـالل    أنشطة وس –الفني 
  ٢٠٠٩-٢٠٠٧ الفترة

  أقر مع التعديالت

WP/341  التسهيل  — من جدول األعمال ١٢البند تقرير عن
  لي الدولي للسالمة الجويةالما

  بدون تغييرأقر 

WP/297  سياسـة   —جدول األعمال من  ١٣تقرير عن البند
البرنـامج   —من جدول األعمال  ١٤والبند  األمن

من جدول  ١٥البند و (USAP)العالمي لتدقيق األمن 
  )ISD(دعم التنفيذ والتنمية  —األعمال 

 من جـدول األعمـال أقـر مـع     ١٣مشروع نص البند 
مـن   ١٥نص البند و ١٤نص البند  االتعديالت، ومشروع

ووافقت اللجنة علـى أن   .أقرا بدون تغييرجدول األعمال 
مـن   ١٣البند  إطارتوصي الجلسة العامة بأن تعتمد، في 

، على أسـاس التعـديالت،   ١٣/١جدول األعمال، القرار 
 إطـار ، وأن تعتمـد فـي   الطيـران أمن شأن عالن بإلوا

مــن  )ه(المرفــق  ل األعمــال،مــن جــدو ١٤ البنــد
  .١٣/١ القرار

mailto:ISEC@icao.int
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WP/340  التعاون  —من جدول األعمال  ١٦تقرير عن البند
  مع الهيئات االقليمية

ووافقت اللجنة على أن توصي الجلسـة  . أقر بدون تغيير
  . ، على أساس التعديالت١٦/١العامة بأن تعتمد القرار 

WP/334  ل من جـدول األعمـا   ١٧تقرير عن البند رقم— 
عن األحكام العامة والضوضاء  القسم(حماية البيئة 

  )ونوعية الهواء المحلي

 ١٧وسينظر في التقرير المتعلق بالبنـد  . أقر بدون تغيير 
في جلسة ) القسم الخاص بتغير المناخ(من جدول األعمال 

  .إضافيةوثائق  إطارالحقة في 

WP/345  إدارة —من جدول األعمـال   ١٩تقرير عن البند 
 —من جدول األعمال  ٢٠والبند  الموارد البشرية

  حالة القوى العاملة في االيكاو

  أقر بدون تغيير

WP/353  زيـادة   —من جدول األعمال  ٢١تقرير عن البند
  كفاءة االيكاو وفعاليتها

 تعديل معأقر  

WP/365  من جـدول األعمـال    ٢٢تقرير عن البند رقم— 
لق بالسياسة العامة مسائل أخرى رفيعة المستوى تتع

  مقدمة للجنة التنفيذية لتنظر فيها

ووافقت اللجنة على أن توصي الجلسـة  . أقر بدون تغيير
  .على أساس التعديالت ٢٢/١العامة باعتماد القرار 

  

  للجنة الفنية تان الخامسة والسادسةالجلس
صـباحا   ٩,٠٠، عنـد السـاعة   ٢٠١٠بر أكتـو  ٤قامت اللجنة الفنية، في جلستها الخامسة، المعقودة يوم االثنين 

  ).مسائل أخرى مقدمة للجنة الفنية لتنظر فيها(من جدول األعمال  ٤٦باستئناف واكمال نظرها في البند 
، ١٤,٠٠، عنـد السـاعة   ٢٠١٠أكتـوبر   ٤واستعرضت اللجنة الفنية، في جلستها السادسة، المعقودة يوم االثنين 

 ٢٦و (WP/332 Revision No. 1) ٢٥و (WP/331) ٢٤و (WP/331) ٢٣: التاليـة  مشروع تقرير بشأن بنود جدول األعمـال 
(WP/339) ٢٧و (WP/338) ٢٨و (WP/339) ٢٩و (WP/350) ٣٠و (WP/355) ٣١و (WP/346) ٣٢و (WP/348) ٣٣و 
(WP/349) ٣٤و (WP/352) ٣٩و (WP/351) ٤٠و (WP/347)  ةالتعديالت بصيغتها التي نوقشت بها في اللجنمع وأقرت.  

 ٤٦و ٤٥و ٤٤و ٤٣و ٤٢و ٤١و ٣٨و ٣٧و ٣٦و ٣٥أما بقية مشروع التقرير المتعلق ببنـود جـدول األعمـال    
  .عند الساعة التاسعة صباحا ٢٠١٠أكتوبر  ٥فستستعرض في الجلسة األخيرة للجنة الفنية، يوم 

  جنة االقتصاديةلال
صباحا، باستعراض  ٩,٠٠عند الساعة  ،أكتوبر ٤ن قامت اللجنة االقتصادية، في جلستها الثالثة المعقودة يوم االثني

والتي تتضمن نص مشاريع تقارير اللجنة بشـأن   330و 329و 326و 320و 323و WPs/322واقرار، بدون تنقيح، ورقات العمل 
 ونظرت اللجنة ونقحت مشاريع التقارير المتصـلة ببنـود  . ٥٤و ٥١و ٥٢و ٥٣و ٤٨الجزء العام فضال عن بنود جدول األعمال 

الوارد في ورقـة العمـل    ٥٠و WP/318الوارد في ورقة العمل  ٤٩و WP/321الوارد في ورقة العمل رقم  ٤٧جدول األعمال 
WP/319  . الجلسة العامة بغية اعتمادها إلىوأوصت اللجنة باحالة مشاريع التقارير.  

االيكـاو  ان الهند ستستضيف مـؤتمر  األعمال األخرى، فقد أشارت اللجنة بأنه وفقا لما قبلته االيكاو، ف إطاروفي 
وأعرب عن الترحيب بهذا العرض الكريم الذي تقدمت بـه  .  (ICAN 2011) ٢٠١١بشأن الخدمات الجوية في عام للمفاوضات 

  .جميع الدول إليهحكومة الهند التي دعت 
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  القانونيةجنة للا
 إلىأكتوبر، وأقرت تقريرها الذي سيرفع  ٤وم عقدت اللجنة القانونية جلستها الثالثة واألخيرة في فترة بعد الظهر ي

  .الجلسة العامة

  الحفالت االجتماعية
الحفالت التي يعتـزم المضـيفون    بمواعيدالوفود  إلعالميصدر األمين العام القائمة التالية بالمناسبات االجتماعية 

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

  )١يقيمه وفد المغرب وإفطارحفل استقبال   ٥/١٠/٢٠١٠الثالثاء 
 حفل استقبال يقيمه وفد االتحاد الروسي

ى القائمـة أعـاله أن تتصـل    ليرجى من الوفود التي ترغب في حجز مواعيد لحفالتها أو في ادخال أي تغيير ع
  .)8043 الرقم الداخلي(بمكتب األمين العام أندريه دورانسو  بالسيدة

فـي يـوم   وفد المغرب في بهو المندوبين قيمه يالذي واالفطار حضور حفل االستقبال مدعوون ل المشاركينجميع   )١  اتمالحظ
 .٩,٣٠الساعة  إلى ٨,٠٠الساعة من  ٥/١٠/٢٠١٠ الثالثاء 

 

الدولة اسم  -االسم  إلى باإلضافة – الدعوات التي تودع لدى مكتب توزيع الوثائق تحملو الرسائل يرجى التأكد من أن :مالحظة
  .المعنيةالمنظمة أو 

  المناسبات االجتماعية 
وقد وزعت نسخة من هذا البرنامج على كـل  .  برنامجا لمرافقي المشاركين في الجمعية العمومية االيكاونظمت 

  .االستعالمات في الطابق األول بمبنى المؤتمراتسجل نفسه ومرافقيه، وتوجد نسخ اضافية في مكتب مشارك 

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

  .اليومية ليسلموها يوميا الى مرافقيهم

  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 عوكم وند. ٨/١٠/٢٠١٠ يوم يوميا حتى كذلكوستظل مفتوحة العمومية 
.العمومية
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لحصول على مزيد من المعلومات عن األعمال التي تضطلع المعلومات فرصة فريدة لجميع المندوبين لوتتيح منطقة 
موظفي األمانة العامة الذين لة مقابوهي أيضا فرصة مناسبة ل .المنظمة األعضاء فية الدول المتعاقدالعامة بالنيابة عن مانة بها األ

  .يكاوجوانب عمل االكل بشأن إليهم  مسئلتكأ يمكن توجيه

  عروض األمانة العامة لاليكاو
  .ايموضوعا رئيس تتناول إعالمية اجتماعاتالجمعية العمومية في بهو قاعة  ستنعقد
  :اليوم

 (SMART)مالئمة زمنيا محددة وقابلة للقياس وموثوقة و/أدوات السالمة االلكترونية  :الموضوع

  بيتر روبينسون وكريستال كيم، وحدة أدوات الدول لسالمة الطيران  :قدمهي

   ١٠,٣٠أكتوبر، الساعة  ٥  :التاريخ والوقت

  ة الجمعية العمومية، الطابق الرابع بهو قاع  :المكان

  

 استعراض شامل للنقل الجوي  :الموضوع

  النقل الجوي إدارةفوالساد اودوتوال،   :هقدمت

  ١٣,٠٠الساعة أكتوبر،  ٥  :التاريخ والوقت

  ة الجمعية العمومية، الطابق الرابع بهو قاع  :المكان

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

صرف المشاركين الراغبين في استخدام االنترنت وهذه المعدات موضوعة تحت ت. ؤتمراتاالنترنت في الطابق الرابع من مبنى الم
  .ألغراض البريد االلكتروني

  الهواتف
وبالطابق الرابع من  ٣قاعة االجتماعات رقم ركبت أجهزة هاتف في الطابق األول من مبنى المؤتمرات بالقرب من 

  .مبنى المؤتمرات بالقرب من مقهى االنترنت

  الوثائق االلكترونية للجمعية العمومية

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 لطابعات في مقهى االنترنت بالطابق الرابع ويمكن استخدام أجهزة الكمبيوتر وا.  التسجيل

http://www.icao.int
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  :توزيع الوثائق
تبدأ سـاعات العمـل فيهـا مـن     و. مبنى المؤتمراتمن ول المخصصة لتوزيع الوثائق بالطابق األ المنطقةتقع 

فـي كتـاب المنظمـة     األخذ علما بالمعلومات الـواردة 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

رغـب أحـد    وإذا. كحـد أقصـى  مجموعات من نسخ وثائق الجمعية العمومية  أربعكل وفد من الوفود المشاركة سيحصل على 
  .رقة محددة، فيمكن الحصول عليها من خالل الموقع العام لاليكاو على شبكة االنترنتالمشاركين في الحصول على و

  عامة إعالنات
  قائمة المندوبين  -١

وستصدر قوائم منقحة أخرى فـي  .  ٢٠١٠أكتوبر  ٥الثالثاء  يوم ال لقائمة المندوبين الثالث اإلصدارع يوزسيتم ت  
  .تسجيل بالتعديالت المدخلة على القائمةمكتب ال إخطاروينبغي .  أثناء انعقاد الجمعية

  حالة حقوق التصويت  -٢
: يمكن للمندوبين أن يشاهدوا حالـة حقـوق التصـويت علـى موقـع االنترنـت التـابع للجمعيـة العموميـة           ١-٢

www.icao.int/assembly37   
نتخابات بالجلسة العامـة  حين اختتام اال إلىيعلق مكتب أوراق االعتماد والتسجيل عملهما  ١٣,٠٠وعند الساعة   ٢-٢

  .الخامسة
أكتوبر، سيوفر لها مقاعد في  ٤من يوم  ١٧,٠٠ الساعة الدول التي قدمت أوراق اعتمادها وسجلت دولها بعد إن  ٣-٢

  .الصفوف الخلفية من قاعة الجمعية العمومية، أي لن يتم ذلك حسب الترتيب األبجدي

   ترتيبات الجلوس  -٣
، ٢و ١ قـاعتي االجتمـاع   قاعة الجمعية العمومية،(، اليوملجلسة العامة الخامسة لهذا ستكون ترتيبات الجلوس ل  ١-٣

  :على النحو التالي) بالطابق الرابع من مبنى المؤتمرات

وثالثـة   المنضدةثالثة مقاعد عند (ستة مقاعد كحد أقصى لكل وفد يمثل دولة عضو لديه ستة مشاركين أو أكثر   •
  ).مقاعد خلفها

  ).واثنان خلفها المنضدةثالثة مقاعد عند (لكل وفد يمثل دولة عضو لديه خمسة مشاركين  خمسة مقاعد  •

  ).واثنان خلفها المنضدةمقعدان عند (أربعة مقاعد لكل وفد يمثل دولة عضو لديه أربعة مشاركين   •

  ).لفهاومقعد واحد خ المنضدةمقعد واحد عند ( اثنين مقعدان لكل وفد يمثل دولة عضو لديه مشاركين  •

وبالنسبة للجلسة العامة الخامسة لهذا اليوم، ستوفر مقاعد للوفود المراقبة ببهو الوفود المراقبة الواقـع بالطـابق     •
بالطابق األول من مبنـى   ٣الخامس من مبنى المؤتمرات ويمكنهم أيضا مشاهدة االجراءات بقاعة االجتماع رقم 

  .المؤتمرات
 .ومقعدان خلفها لكل دولة عند المنضدة انمقعد ،)بالنسبة لجلسة اليوم فقط(العمومية  الجمعية ةقاع: الفنيةاللجنة   ٢-٣

  .، مقعد واحد لكل دولة عند المنضدة٣قاعة االجتماع رقم : اللجنة اإلدارية  ٣-٣
  .حيث توجد وفود مراقبة أكثر من عدد المقاعد المتوفرة ستقدم مقاعد للوفود المراقبة وفقا لسعة القاعة  ٤-٣

http://www.icao.int/assembly37
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تستطيع الوفود المراقبة غير الجالسة عند المنضـدة أخـذ الكلمـة بإشـعار النـاظر فـي الغرفـة واسـتخدام           ٥-٣
  .الالسلكي الميكروفون

سيتم تعديل ترتيبات الجلوس مرة واحدة يوميا بعد اختتام الجلسات التي تُحدد فيها الـدول التـي سـجلت لغايـة       ٦-٣
  .في اليوم السابق ١٧,٠٠ الساعة

عطى الدول الجديدة التي تصل في أثناء النهار مقاعد مؤقتة لذلك اليوم، بانتظار التعديالت على ترتيبات الجلوس تُ  ٧-٣
  .لليوم التالي

  .يرجى من الوفود االمتثال لترتيبات الجلوس المنطبقة التي شكلت بهدف استيعاب أكبر عدد ممكن من الوفود  ٨-٣

  .المندوبين الذين لم تُحدد مقاعد لهم مغادرة القاعة إلىريق، يطلب عمال بالقواعد البلدية لمكافحة الح  ٩-٣

  معدات الترجمة الفورية  -٤
  :على النحو التالي اختيار اللغات التي تودون االستماع إليها ويمكن. المنضدةيوجد الجهاز السمعي تحت حافة   ١-٤

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

  لمقهىا  -٥
مبنى المؤتمرات فـي  ب ٣خارج قاعة االجتماعات رقم  ستقدم القهوة والشاي خارج قاعة الجمعية بالطابق الرابع  ١-٥

  .االستراحة الصباحية وبعد الظهر أثناء فترات

  الممتلكات الشخصية  -٦
  .في قاعات االجتماعات آخر إلىيوم من  عدم ترك أي وثائق أو ممتلكات شخصية من المشاركينيرجى   ١-٦

  .يرجى من المشاركين أال يتركوا أي بنود أو حقائب أو طرود بعيدا عن أنظارهم في أي وقت في مبنى االيكاو  ٢-٦

بمبنى المؤتمرات هي توزيـع وثـائق الجمعيـة     ولالمهمة الوحيدة لمكتب توزيع الوثائق الموجود في الطابق األ  ٣-٦
لكات شخصية أخرى ولو ، أن يحفظ للمشاركين أي وثائق أو ممتوليس بوسعه، نظرا لضيق المكان. االيكاو الصادرة عنالعمومية 

  .لفترة قصيرة

   في المكاتب (MX) االستماعأجهزة   -٧

يمكن لوفود الدول التي لديها مكاتب في مبنى مقر المنظمة أن تتابع وقائع جلسات الجمعية العمومية عن طريـق    ١-٧
  :بضبطها على األرقام التالية وذلك ،في تلك المكاتب الموجود  (MX)اعاالستمجهاز 
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قاعة الجمعية   
  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  -٨
يرجى من أعضاء الوفود والمراقبين الذين سيغادرون قبل نهاية دورة الجمعية العمومية أن يبلغوا بـذلك مكتـب     ١-٨

  .ى المؤتمراتمبنول من توزيع الوثائـق في الطابق األ

لدى مكتب  البالغويمكن ايداع هذا . خطيا  بها األمين العام ينبغي ابالغ . الدورة مغادرة الوفد بكامله قبل نهاية  ٢-٨
  . 4.10 مبنى المؤتمرات أو لدى مكتب رئيس قسم المؤتمرات والخدمات المكتبية في المكتب رقممن  األولتوزيع الوثائق بالطابق 

  لحرةخدمات السوق ا  -٩
 انعقـاد بمناسـبة  أبوابهـا فـي المواعيـد التاليـة     السـوق الحـرة    ستفتح، سيرا على الوفود واألمانة العامةتي  ١-٩

  :العمومية الجمعية

      :الثانياألسبوع 
  ١٤,٠٠الساعة  إلى ١٢,٣٠من الساعة   :أكتوبر ٥  الثالثاء  

  ١٨,٠٠الساعة  إلى ١٦,٣٠ومن الساعة 
  ١٤,٠٠الساعة  إلى ١٢,٣٠ساعة من ال  :أكتوبر ٦  األربعاء  

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

  ١٨,٠٠الساعة  إلى ١٦,٣٠ومن الساعة 
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  محل مبيعات رابطة الموظفين
 ١٢,٠٠ من الساعةيوميا  ،مبنى المؤتمراتفي بالطابق األول زيارة محل مبيعات رابطة الموظفين  إلىنود دعوتكم 

  .١٤,٠٠الساعة  إلى

  التذكارية الخاصة ف الطوابعوظرم
على  تذكارية خاصةف طوابع وظرم إصدارة والثالثين للجمعية العمومية لاليكاو، سيتم بعبمناسبة انعقاد الدورة السا

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

  هفوظروم اإلصدارالخصائص التي ينفرد بها هذا  بعض
الطابع البريدي هو األول من نوعه، ألن هذه هي المرة األولى في التاريخ التي يظهر فيها شعار  -١

 .ها، على طابع بريدمالمنظمة، الممثل بعل

ة للجمعيأحد 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

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

 .يعقد في كندا

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. لعموميةالمؤتمرات خالل انعقاد الجمعية ا
ية عاديـة، مـن نفـس المتجـر     ، بطوابع كندإضافيةغير أنه يمكن الحصول على مظروفات . منه لكل مشترى سوى مظروفين

  .دوالرات كندية ٣ مقابل
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  والثالثين ةبعالسالجنة االستقبال للدورة 
  ٢٠١٠أنشطة جدول 

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

  آخر موعد للتسجيل  المضيف  النشاط   التاريخ والوقت

  رأكتوب ٦األربعاء 
  ١٨,٠٠الساعة  إلى ٧,١٥من الساعة 

مدينة يوم كامل في جولة 
  أوتاوا

ريق حكومة كندا عن ط
  االيكاو فيالوفد الكندي 

  االثنين
  أكتوبر ٤

  ظهرا
  

  7081 الرقم الداخلي 8219-954الهاتف رقم :  مكتب االستعالمات

  ـ انتهـى ـ


