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  والثالثونالخامسة الدورة -الجمعية العمومية 
 السابعالعدد  

 ٥/١٠/٢٠٠٤ 

 انعقاد الجمعية العمومية، وتحتوي على جـدول     طوالفي وقت مبكر من صباح كل يوم عمل         " نشرة االيكاو اليومية  "تصدر  
سابق، وجدول الحفالت االجتماعية، فضال زمني لالجتماعات التي تعقد في يوم صدورها، وموجز ألعمال الجمعية العمومية في اليوم ال

 .عن االعالنات العامة

 ٥/١٠/٢٠٠٤، الثالثاء  :جتماعاتالجدول ا

 ٣قاعة المؤتمرات رقم  ٩,٣٠الساعة   الثانيةاللجنة االقتصادية
 )الطابق األول بمبنى المؤتمرات(

   
 ٢ ورقم ١ المؤتمرات رقم قاعتا ٩,٣٠الساعة  الثامنةاللجنة التنفيذية 

 )الطابق الرابع بمبنى المؤتمرات(
   

 ٥قاعة المؤتمرات رقم  ٩,٣٠الساعة  مجموعة عمل الميزانية
 )الطابق الثالث بمبنى المؤتمرات(

   
 ٢ ورقم ١قاعتا المؤتمرات رقم  ١٤,٣٠الساعة  لسابعةاالجلسة العامة 

 )الطابق الرابع بمبنى المؤتمرات(
   

 ٣قاعة المؤتمرات رقم  ١٤,٣٠عة السا اللجنة الفنية الثالثة
 )الطابق األول بمبنى المؤتمرات(
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 الخدمات الطبية العاجلة
 8212  الداخليالرقم ١٧,٠٠ الى الساعة ٩,٠٠من الساعة  الجمعةالى االثنين من 

 في مكتبه وتعمل  .8212 الرقم الداخلي،  4.25المستشار الطبي لاليكاو له مكتب في الطابق الرابع بمبنى المكاتب، الجناح رقم 
 واذا حدث ظرف طارئ في خارج هذه المواعيد  . طوال انعقاد الجمعية العمومية١٧,٠٠ الى الساعة ٩,٠٠ممرضة من الساعة  

وتعذر االتصال بالممرضة فان وحدة الضمان االجتماعي والرعاية ـ وهي أيضا في الطابق الرابع من مبنى المكاتب، الجنـاح   
 . ـ ستتخذ االجراءات المالئمة لتوفير المساعدات الطبية8237 أو 8236 قم الداخليالر، 4.35.28رقم 

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

 .1934-934يل، الهاتف رقم جامعة ماكالمركز الصحي ل ي ه الى مقر االيكاومستشفىأقرب و

 . عيادة طوارئ مفتوحة ليال ونهارالدى معظم المستشفيات
 علـى الهـاتف   (Urgences-Santé)يمكن استدعاء سيارة االسعاف باالتصال بأي طبيب أو عن طريق االتصال باالسعاف الطبي   

  .911 رقم

 
 

 ن المبنىأم
ماح ألي شخص ال يحمل بطاقة األمن الصادرة عن االيكاو بدخول المبنى، ولذا             صدرت لحراس األمن تعليمات مشددة بعدم الس      

 .شكل ظاهر طوال التواجد في المبنىيجب حمل البطاقة ب
 عند التسجيل، وهي تعتبر بطاقة أمن لدخول المبنى، ويسمح لحاملها بالـدخول الـى     الجمعية العمومية ستصدر للمشاركين شارة    

 شارة بديلة   استصدار، وفي حالة ضياعها يجب       من الضياع   هذه الشارة  المحافظة على وينبغي  . اتب المؤتمرات ومبنى المك   مبنى
 .من مكتب التسجيل

 . في حضور االجتماعات أو الحفالت االجتماعيةالراغبين بألوان مختلفة لمرافقي المشاركين بطاقات أمنسوف تصدر 

 اجتماعات األمس

 السادس للجنة التنفيذية االجتماع
تشرين األول، واصلت اللجنة التنفيذية النظر / أكتوبر٤ يوم االثنين ٩,٤٥ االجتماع السادس الذي انعقد في الساعة       في

، وتركزت المناقشة على عنصر التدابير المبنية على آليات السوق فيما يتعلق بانبعاثات            )حماية البيئة ( من جدول األعمال     ١٥في البند   
 . ومجموعة من ورقات العمل االضافية المقدمة من الدول والمنظماتWP/76ي ورقة العمل األساسية محركات الطائرات، والواردة ف

 مـع  WP/76 المرفـق بالوثيقـة   A33-7من قرار الجمعية العمومية ) ط(وبدأت اللجنة بحثها لمشروع تنقيح المرفق   
اء في اللجنة األوروبية للطيران المدني، كمـا ورد فـي           الواحدة واألربعين األعض  المتعاقدة   عليه من جانب الدول      التعديالتمراعاة  
وتم تأجيل مناقشة فقرات المنطوق     . وبحلول وقت رفع الجلسة، كانت اللجنة قد استكملت نظرها في فقرات الديباجة           . WP/223 الوثيقة

 .١٤,٣٠الى االجتماع التالي للجنة المزمع عقده بعد ظهر نفس اليوم في الساعة 
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 يةاالقتصاد اللجنة
وانتخبت ). تونغا(فاليتو .  برئاسة السيد أ٩,٣٠ في الساعة ٤/١٠/٢٠٠٤عقدت اللجنة االقتصادية اجتماعها األول يوم 

 .كنائبي الرئيس األول والثاني على التوالي) فنلندا (لوفكويست. والسيد ل) ترينيداد وتوباغو(لوتشميديال . اللجنة السيد ر
التي كانت قد أحالتها اليها الجلسة العامـة مـن   جزاء األل، أحاطت اللجنة علما ب     من جدول األعما   ٧وفي اطار البند    

الخاصة بالنصف األول مـن      واالضافة   ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ و ٢٠٠١تقارير المجلس السنوية المقدمة الى الجمعية العمومية عن السنوات          
 .٢٠٠٤ عام

ألجزاء المتعلقة بالنقل الجـوي فـي الميزانيـة     من جدول األعمال، نظرت اللجنة االقتصادية في ا   ٨وفي اطار البند    
 . والتي كانت قد أحالتها اليها الجلسة العامة٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥لسنوات لالبرنامجية المقترحة 

، ١ واالضافة رقم    WP/9 واستكملت المناقشة الخاصة بالوثائق   .  من جدول األعمال   ٢٧وبدأت اللجنة النظر في البند      
 ، عن نتائج المؤتمر العالمي الخامس للنقل الجـوي 253و 196 و47 وورقات المعلومات 201، و 136 و ،119، و 219، و 217، و 214و

 عن 259 و،64 و،156 و،١ والتصويب رقم 244 و،WP/96 والوثائق ، تجارة الخدمات عن ١ والتصويب رقم    45 و WP/9والوثيقتين  
 . الى االجتماع الثاني للجنة٢٧وثائق األخرى في اطار البند وتم تأجيل النظر في ال. ملكية الناقلين الجويين والسيطرة عليهم

 مجموعة عمل الميزانية
 لمناقشة المسائل المتعلقة بصندوق تكاليف ٤/١٠/٢٠٠٤ اجتماعها الثاني يوم االثنين مجموعة عمل الميزانيـة عقدت  

 وانتهـى فـي      صـباحا  ٩,٣٠ الساعة   االجتماع في وبدأ  ). ٢-٣٩البند  (الخدمات االدارية والتشغيلية الخاص ببرنامج التعاون الفني        
في قاعـة  صباحا  ٩,٣٠ في الساعة ٥/١٠/٢٠٠٤وستستعرض المجموعة تقريرها أثناء االجتماع التالي يوم الثالثاء   . ١٠,٣٠ الساعة

 . في الطابق الثالث وستضع اللمسات النهائية عليه٥المؤتمرات رقم 

 اللجنة القانونية
 .١٤,٣٠ في الساعة ٤/١٠/٢٠٠٤جتماعيها الثالث والرابع يوم االثنين عقدت اللجنة القانونية ا

لكي  وقدمت قرارا WP/279 و WP/62 من جدول األعمال على أساس الوثيقتين        ٣٧واستكملت اللجنة النظر في البند      
 . الجمعية العموميةتعتمده

 .WP/33من الوثيقة ) د(ق  من جدول األعمال على أساس المرف٣٨واستكملت اللجنة أيضا النظر في البند 
 التي تضمنت نصوصا من مسودات تقارير اللجنة بشأن  ،292، و 277، و 278، و WP/276ونظرت اللجنة في الوثائق     

وقامت اللجنة بـاقرار    .  من جدول األعمال   ٣٧ و ٣٦ و ٣٥ و ٣٤ و ٣٣ و ٨ و ٧القسم العام، وجدول األعمال وترتيبات العمل، والبنود        
 .وأوصت اللجنة باحالة مسودات التقارير الى الجلسة العامة بغرض اعتمادها. ل بعض التعديالتمسودات التقارير مع ادخا

 االجتماع السابع للجنة التنفيذية
تشرين األول، واصلت اللجنة التنفيذيـة   / أكتوبر ٤ من يوم االثنين     ١٤,٣٠في االجتماع السابع الذي انعقد في الساعة        

 A33-7من قرار الجمعية العمومية ) ط(واستكملت بحثها لمشروع تنقيح المرفق ). حماية البيئة(ل  من جدول األعما١٥نظرها في البند 
 دولة متعاقدة عضوا في اللجنـة األوروبيـة         ٤١، مع األخذ في الحسبان التعديالت المقترحة عليه من جانب           WP/76المرفق بالوثيقة   

 اللجنة على احالة مشروع تنقـيح  واتفقت. WP/85انب األياتا في الوثيقة    ، واقتراح من ج   WP/223للطيران المدني، وذلك في الوثيقة      
 . للجلسة العامة بغرض اعتماده، مع ادخال بعض التغييراتA33-7من القرار ) ط(المرفق 
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البيان الموحد بسياسات وممارسات االيكاو المسـتمرة       : A33-7وبدأت اللجنة بعد ذلك بحثها لمشروع تحديث القرار         
 دولـة متعاقـدة     ٤١ التعديالت التي اقترحتها عليه      األخذ في الحسبان  ، مع   WP/77 بحماية البيئة، الوارد في المرفق بالوثيقة        المتعلقة

وبحلول وقت رفع الجلسة، كانت اللجنة قد استكملت نظرها فـي           . WP/223عضوا في اللجنة األوروبية للطيران المدني، في الوثيقة         
 . وتم تأجيل مناقشة المرفقات المتبقية الى اجتماع الحق.عامـ ) أ( المرفق فقرات الديباجة والمنطوق وفي

 اللجنة االدارية
وجرى اسـتعراض واقـرار   . ١٤,٣٠ في الساعة ٤/١٠/٢٠٠٤ اجتماعها الثالث يوم االثنين اللجنة االداريـة عقدت  

 :الية من جدول األعمالوالبنود الت) WP/283, AD/21(مشروع النص الخاص بالجزء العام من تقرير اللجنة 

 ٢٠٠٢ و٢٠٠١تقارير المجلس السنوية الى الجمعية العمومية عن السـنوات       :٧البند 
 ٢٠٠٣و

WP/282, AD/20 

 WP/282, AD/20 ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥الميزانية البرنامجية للسنوات  :٨البند 

دوق العـام   التأكيد على قرار المجلس بشأن تحديد أنصبة االشتراك في الصن          :١-٤٠البند 
وتحديد سلفيات صندوق رأس المال العامل المقرر على الدول التي انضمت           

 الى االتفاقية

WP/282, AD/20 

 WP/282, AD/20 سالفيا االتحادية االشتراكية السابقةواالشتراكات المتأخرة على جمهورية يوغ :٢-٤٠البند 

 :١-٤١البند 
 :٢-٤١البند 

 اكات المتأخرةالجوانب المالية لمسألة االشتر
 خطط الحوافز لتسوية االشتراكات التي طال تأخرها

WP/282, AD/20 

 تقرير بشأن قـرار     — خطط الحوافز لتسوية االشتراكات التي طال تأخرها       :٢-٤١البند 
 A34-1الجمعية العمومية 

WP/282, AD/20 

 WP/282, AD/20 تقرير عن صندوق رأس المال العامل :٣-٤١البند 

 WP/282, AD/20 توزيع الفائض النقدي :٤-٤١البند 

استعراض النفقات واعتماد الحسابات والنظر في تقارير المراجعة الحسـابية           :٤٢البند 
 ٢٠٠٣ و٢٠٠٢ و٢٠٠١عن السنوات المالية 

WP/283, AD/21 

 WP/283, AD/21 تعيين مراجع الحسابات الخارجي :٤٣البند 

 WP/283, AD/21 كنولوجيا المعلومات واالتصاالتتقرير عن استخدام صندوق ت :٤٤البند 

 WP/283, AD/21 قرارات الجمعية العمومية التي ينبغي توحيدها أو اعالن انتهاء سريانها :٤٥البند 

 فـي السـاعة     ٦/١٠/٢٠٠٤ وسوف ينعقد االجتماع التالي للجنة يوم األربعاء         ،١٥,٢٠وانتهى االجتماع في الساعة     
 . بالطابق األول٣رات رقم  في قاعة المؤتم١٤,٣٠
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 الحفالت االجتماعية
 الحفالت التـي يعتـزم المضـيفون        بمواعيديصدر األمين العام القائمة التالية بالمناسبات االجتماعية العالم الوفود          

وهذه  . لحضورها بطاقات دعوة  مضيفها القائمة على الحفالت التي أبلغ بها مكتب األمين العام والتي يصدر              هذه وتقتصر . تنظيمها
 .القائمة قابلة للتغيير

 حفل استقبال يقيمه وفد غانا ٥/١٠/٢٠٠٤ –الثالثاء 

يرجى من الوفود التي ترغب في حجز مواعيد لحفالتها أو في ادخال أي تغيير علـى القائمـة أعـاله أن تتصـل                        
 .)8042 الرقم الداخلي( بمكتب األمين العام ماتي أنّا بالسيدة

 
الدعوات التي تودع لدى مكتب توزيع الوثائق تحمل اسم المدعو ورقم صندوقه المحدد             و  الرسائل ى التأكد من أن   يرج  :مالحظة

 .في قائمة المندوبين
أن تقـدم قائمـة بأسـماء هـؤالء         ) صالحةغير حاملين لبطاقة أمن     (يرجى من الوفود التي تدعو أشخاصا من خارج المنظمة          

 .، لتسهيل اجراءات األمن ودخول المبنى4.10مؤتمرات، في المكتب رقم المدعويـن الى رئيس قسم خدمات ال

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

 .األول بمبنى المؤتمراتاالستعالمات في الطابق مشارك سجل نفسه ومرافقيه، وتوجد نسخ اضافية في مكتب 
تلخص جميع أنشـطة  " ٢٠٠٤سنة لنشطة األجدول  " عنوانها   وردية اللون وتجدون رفق هذه النشرة اليومية صفحة       

ة من النشرة اليومية ليسلموها ي  ولذلك نرجو من المندوبين أن ينتزعوا هذه الصفحة الورد.ث هذا الجدول يومياوسيحد.  هذا البرنامج
 .قيهميوميا الى مراف

 طقة المعلومات عن األمانة العامةمن
 والثالثـين للجمعيـة     الخامسة منطقة المعلومات عن األمانة العامة لاليكاو للدورة         ٢٨/٩/٢٠٠٤ يوم الثالثاء    ستفتتح

فـي ردهـة قاعـة الجمعيـة     منطقة هذه ال وندعوكم للتكرم بزيارة  .٨/١٠/٢٠٠٤الجمعة يوم  مفتوحة يوميا حتى وستظل،  العمومية
 .العمومية

تتيح منطقة المعلومات فرصة فريدة لجميع المندوبين للحصول على مزيد من المعلومات عن األعمال التي تنجزهـا     و
وهي أيضا فرصة تأتي في أوانها لمقابلة موظفين األمانة العامة الذين يمكنكم أن  .  عن الدول المتعاقدة لدى المنظمةاألمانة العامة نيابة
 .التغطيةويرجى االطالع على هذه النشرة يوميا لمعرفة مواضيع . لتكم بشأن كل جوانب عمل االيكاوئتوجهوا اليهم أس

الخـاص باالحصـاءات التجاريـة      على شبكة االنترنت    نذكركم بأنكم مدعوون لحضور افتتاح موقع االيكاو الجديد         
وسينعقد هذا الحفل في منطقة العروض في بهو . (ATI)  أعدته االيكاو مع هيئة معلومات النقل الجويوقد،  ICAOData.com واسمه

 . من الشهر أثناء استراحة الصباح٧وسيقدم عرض ثاني يوم الخميس . قاعة الجمعية العمومية أثناء استراحة بعد الظهر

  الجويالنقلادارة 
رة، وسيكونوا مستعدين    االدا  تلك  األعمال التي تضطلع بها    النقل الجوي من األمانة العامة    وسيشرح ممثلون من ادارة     

 .١٤,٣٠ الى الساعة ١٤,٠٠للرد على أسئلتكم أثناء استراحتي الصباح وبعد الظهر، ومن الساعة 
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 :العروض
 :عرض عن المنتجات التالية االستراحة الصباحية

 اتفاقات الخدمات الجوية في العالمـ  
 نموذج اتفاقات الخدمات الجويةـ  

:  ترخيص مديري أمن الطيران–)  ادارة أمن الطيرانبرنامج( AVSECMOP ١٤,٠٠الساعة 
 الخطوة األولى نحو اضفاء الطابع التخصصي على مجال أمن الطيران

 مشروع جديد لالحصاءات على –) ICAOData(عرض عن بيانات االيكاو  استراحة بعد الظهر
 الخط مباشرة

 .مة خبراء االيكاو يوميا بمنطقة المعلومات عن األمانة العاواقابل

 أجهزة الكمبيوتر
،  وطابعتان،"ميكروسوفت أوفيس" كمبيوتر مجهزا للعمل بمعظم برامج     ٢٠ الرابع في مبنى المؤتمرات      ع بالطابق وض

 . تحت تصرف المشاركين الراغبين في استخدام االنترنت ألغراض البريد االلكترونيوهذه المعدات موضوعة
 .ي مكتب التسجيلتباع بطاقات المكالمات الهاتفية الدولية فو

 اعالنات عامة

 قائمة المندوبين -١
ي تعديالت  مكتب التسجيل بأ  ينبغي ابالغ   و . ١/١٠/٢٠٠٤الجمعة  يوم  قائمة المندوبين   من  لثاني   االصدار ا  تم توزيع  ١-١

 . القائمةعلى
ئق كـل    توزيع وثا  ، وسوف يوضع بدلها رقم صندوق      القائمة عناوين فنادق المشاركين    ، لن تنشر في   لدواعي األمن و ٢-١

 .مندوب تيسيرا لالتصال به

 محاضر الجلسات -٢

أن األسبقية ستكون للوثـائق  معرفة غير أنه ينبغي سوف يبذل كل جهد الصدار مسودات المحاضر بأسرع ما يمكن،        ١-٢
 . ولذلك قد يتأخر صدور مسودات المحاضر عندما يزداد عبء العمل .المحاضر قبلالالزمة للجلسات الجارية 

  قاعة الجمعية العمومية— الجلوس ترتيبات -٣
ثالثة مقاعـد عنـد   ( أقصىمقاعد كحد وضعت ترتيبات الجلوس بحيث يكون لكل وفد من وفود الدول المتعاقدة ستة           ١-٣

عـدان  مق(قد خصص لها أربعة مقاعد كحد أقصى أربعة مشاركين الوفود التي تتكون من خمسة مشاركين أو  و. )خلفهاالمائدة وثالثة   
 .  فقد خصص لها مقعدان عند المائدة ومقعـد واحـد خلفهمـا            ينوالوفود التي تتكون من ثالثة مشارك       .)عند المائدة ومقعدان خلفهما   

ضافية للمشاركين في   المقاعد ا وتوجد بعض ال  .  والوفود التي تتكون من مشاركين اثنين فقد خصص لها مقعد عند المائدة ومقعد خلفه             
 .٨ وأ ٧ بالمصعدين رقم اويمكن الذهاب اليه . بمبنى المؤتمراتبالطابق الخامس  ةلجمهور الموجودلالشرفة المخصصة 

 المشروبات -٤
من مبنى والطابق األول الطابق الرابع  بقاعة الجمعية العموميةفي بهو  شات  توالسندولمشروبات   القهوة وا  شراءيمكن   ١-٤

 .  ومكتب االستقبال هو الذي يبيع قسائم شراء السندوتشات والقهوة.بعد الظهرفي الصباح و أثناء فترات االستراحة المؤتمرات
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 صور المندوبين -٥
 من جدول ٢يهدي مكتب العالقات الخارجية واالعالم الى كل مندوب ألقى كلمة في الجلسة العامة في اطار البند            ١-٥

الجناح (العالم في الطابق الثاني عشر من مبنى األمانة العامة وتتاح هذه الصور في مكتب العالقات الخارجية وا .  األعمال صورة له  
 :في األيام التالية) 12.05رقم 

 ١٧,٠٠ الى الساعة ١٥,٠٠من الساعة   أكتوبر،٦األربعاء 
 ١٧,٠٠ الى الساعة ١٥,٠٠من الساعة   أكتوبر،٧الخميس 
 ١٧,٠٠ الى الساعة ١٥,٠٠من الساعة   أكتوبر،٨الجمعة 

 شخصيةالممتلكات ال -٦
 . في قاعات االجتماعات من يوم الى آخريرجى عدم ترك أي وثائق أو ممتلكات شخصية ١-٦

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

 المؤتمرات هي توزيع وثائق الجمعية العمومية المهمة الوحيدة لمكتب توزيع الوثائق الموجود في الطابق الرابع بمبنى  ٣-٦
وليس بوسعه، نظرا لضيق المكان، أن يحفظ للمشاركين أي وثائق أو ممتلكات شخصية أخرى ولـو لفتـرة                   . الصادرة عن المنظمة  

 .قصيرة

 أجهزة االستماع -٧

الجمعية العمومية عن العامة أثناء ات جلساليمكن لوفود الدول التي لديها مكاتب في مبنى مقر المنظمة أن تتابع وقائع      ١-٧
 : بضبطها على األرقام التالية وذلك، في تلك المكاتب الموجود (MX)االستماعطريق جهاز 

 
أو  قاعة الجمعية العمومية 

 ٣قاعة المؤتمرات رقم  ٢قاعة المؤتمرات رقم  ١قاعة المؤتمرات رقم 

 ٣١ ٢١ ١١ المتحدث
 ٣٧ ٢٧ ١٧ العربية
 ٣٦ ٢٦ ١٦ الصينية

 ٣٢ ٢٢ ١٢ االنجليزية
 ٣٣ ٢٣ ١٣ الفرنسية
 ٣٥ ٢٥ ١٥ الروسية
 ٣٤ ٢٤ ١٤ االسبانية

 
 مغادرة المشاركين قبل نهاية الدورة -٨
يرجى من أعضاء الوفود والمراقبين الذين سيغادرون قبل نهاية دورة الجمعية العمومية أن يبلغوا بذلك مكتب توزيع                  ١-٨

 .بمبنى المؤتمراتالوثائق في الطابق الرابع 
 لدى مكتب توزيع البالغ ويمكن ايداع هذا  . خطيا بها األمين العامينبغي ابالغ الدورة مغادرة الوفد بكامله قبل نهاية ٢-٨

 . 4.10الوثائق بالطابق الرابع في مبنى المؤتمرات أو لدى مكتب رئيس قسم المؤتمرات والخدمات المكتبية في المكتب رقم
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 اريح األمنية الخاصة بالمبنى عند المغادرةاعادة التص -٩
يرجى من الوفود التي تغادر في نهاية اجتماعات الجمعية العمومية أن تتكرم بايداع تصاريحها األمنية في الصـندوق    ١-٩

 .المخصص لهذا الغرض في منطقة مكتب التسجيل في الطابق األول بمبنى المؤتمرات

 خدمات السوق الحرة -١٠

 : الجمعية العموميةانعقادبمناسبة أبوابها في المواعيد التالية  السوق الحرة ستفتح،  على الوفود واألمانة العامةسيراتي ١-١٠

   :األسبوع األول 
 ١٤,٠٠ الى الساعة ١٢,٠٠من الساعة  : سبتمبر٢٧ االثنين 

 ١٨,٠٠ الى الساعة ١٦,٠٠ومن الساعة 
 كما أعاله : سبتمبر٢٨ الثالثاء 
 كما أعاله : سبتمبر٣٠ الخميس 
 كما أعاله :أكتوبر ١ ةالجمع 

   :األسبوع الثاني 

 ١٨,٠٠ الى الساعة ١٦,٠٠من الساعة  : أكتوبر٤ االثنين 
 ١٤,٠٠ الى الساعة ١٢,٠٠من الساعة  : أكتوبر٥ الثالثاء 

 ١٨,٠٠ الى الساعة ١٦,٠٠ومن الساعة 
 كما أعاله : أكتوبر٧ الخميس 
 ١٤,٠٠ الى الساعة ١٢,٠٠من الساعة  :ر أكتوب٨ الجمعة 

 األطفالرعاية خدمات  -١١

 .معظم الفنادق ترتب لخدمات حضانة األطفال ١-١١

 الجمعية العمومية لاليكاو على شبكة االنترنت

 :للجمعية العمومية على شبكة االنترنت على العنوان التالييمكن زيارة موقع الدورة الخامسة والثالثين 
/35a/assembl/en/icao/int.icao.www://ttph 

 محل مبيعات رابطة الموظفين

 .بالطابق األول في مبنى المؤتمراتنود دعوتكم الى زيارة محل مبيعات رابطة الموظفين 
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 لجنة االستقبال للدورة الخامسة والثالثين
 ٢٠٠٤جدول األنشطة لسنة 

 تشرين األول أصبحت محجوزة بالكامل/كتوبر أ٦األربعاء يرجى مالحظة أن رحلة أوتاوا يوم :  التسجيل

 التكلفة المضيف النشاط التاريخ والموعد
 آخر موعد للتسجيل بالدوالر الكندي

  أكتوبر٦األربعاء 
 ٧,٤٥من الساعة 
 ١٨,٠٠الى الساعة 

جولة لمدة يوم في 
 مدينة أوتاوا

حكومة كندا من خالل 
 االثنين ال شيء وفد كندا لدى االيكاو

٤/١٠/٢٠٠٤ 
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