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  والثالثونالخامسة الدورة -الجمعية العمومية 
 التاسعالعدد  

 ٧/١٠/٢٠٠٤ 

 انعقاد الجمعية العمومية، وتحتوي علـى 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

 ٧/١٠/٢٠٠٤، الخميس  :جتماعاتالجدول ا

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

   
 الحادية عشرةاللجنة التنفيذية 
 الثانية عشرةاللجنة التنفيذية 

 ٩,٣٠الساعة 
 ١٤,٣٠الساعة 

 ١ المؤتمرات رقم قاعة
 )الطابق الرابع بمبنى المؤتمرات(

      
 

 

 الخدمات الطبية العاجلة
 8212  الداخليالرقم ١٧,٠٠ الى الساعة ٩,٠٠من الساعة  الجمعةالى االثنين من 

 في مكتبـه  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 العمومية    ١٧,٠٠ الى الساعة    ٩,٠٠ممرضة من الساعة    

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

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

 .1934-934يل، الهاتف رقم المركز الصحي لجامعة ماك يه  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

 



 - 2 -  

 

 
 ن المبنىأم

ات مشددة بعدم السماح ألي شخص ال يحمل بطاقة األمن الصادرة عن االيكاو بدخول المبنى، ولـذا                 صدرت لحراس األمن تعليم   
 .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 بديلـة    استصدار، وفي حالة ضياعها يجب       من الضياع   هذه الشارة  المحافظة على وينبغي  . ؤتمرات ومبنى المكاتب   الم مبنى

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

 اجتماعات األمس

 لجنة التنفيذية لالتاسع االجتماع
 مـن  ١-١٣وفي اطـار البنـد   . ٦/١٠/٢٠٠٤ يوم األربعاء ٩,٤٥عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعها التاسع في الساعة   

ت الصـناديق    ومن خالل ترتيبـا    )UNDP (ات التعاون الفني في اطار برنامج األمم المتحدة االنمائي        ـأنشطة وسياس [جدول األعمال   
، WP/6، أحاطت اللجنة علما بتقرير المجلس عن هذا البند المقدم في ورقة العمـل األساسـية    ]٢٠٠٣ - ٢٠٠١  الفترة خاللاالئتمانية  

 ).الصين (WP/262باالضافة الى ورقة المعلومات 
وتوصـلت  )  التعاون الفنيبشأناالنتقال الى سياسة جديدة ( من جدول األعمال ٢-١٣ونظرت اللجنة بعد ذلك في البند   

واتفقت على أن توصي على الجلسة العامة باعتماد مشـروع       . WP/15 و WP/5 وذلك على أساس ورقتي العمل       ،شأنهالى استنتاجاتها ب  
) توسيع نطاق أنشطة االيكاو للتعاون الفنـي  (13.2/2ومشروع القرار  ) تحديث السياسة الجديدة في مجال التعاون الفني       (13.2/1القرار  

 ).اسبانيا (WP/224وأحاطت اللجنة علما أيضا بورقة العمل المتصلة بهذا الموضوع . حسب التعديالت المقدمة أثناء المناقشة
، الـوارد فـي ورقـة العمـل     )تحسين انتاجية المنظمة(ل األعمال  من جدو ٢٠وبدأت اللجنة بعد ذلك النظر في البند        

وتم االتفاق على استئناف مناقشـة هـذا   .  ومجموعة من ورقات العمل االضافية المقدمة من الدول واحدى المنظمات        WP/35األساسية  
 .البند أثناء االجتماع التالي للجنة المزمع عقده بعد ظهر ذلك اليوم

 اللجنة االقتصادية
، استكملت اللجنة نظرها فـي البنـد   ٦/١٠/٢٠٠٤ من يوم األربعاء،   ٩,٣٠في االجتماع الثالث الذي انعقد في الساعة        

 الغازية عـن طريـق      الغريبة عن منع ادخال األنواع      ١ والتصويب رقم    WP/12 الوثيقة   واستعرضت اللجنة .  من جدول األعمال   ٢٩
واستكملت اللجنـة أيضـا     . أن تقدم الى الجلسة العامة مشروع القرار الوارد في المرفق بهذه الوثيقة بغرض اقراره             الجو، واتفقت على    
 .160 و159 و.Rev 107 وWP/180النظر في الوثائق 

 .199و، 197و، 42، و14، وWP/13 من جدول األعمال، استكملت اللجنة نظرها في الوثائق ٣٠وفي اطار البند 
 بشأن تحديث البيـان الموحـد بسياسـات         WP/44 من جدول األعمال، استعرضت اللجنة الوثيقة        ٣١وفي اطار البند    

لمرفق بهذه الوثيقة الى الجلسة العامة بغـرض        االيكاو المستمرة في مجال النقل الجوي، ووافقت على تقديم مشروع القرار الوارد في ا             
 .اقراره مع ادخال بعض التعديالت الطفيفة
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 التي كانت قد أحالتها اليها الجلسـة    WP/33 من جدول األعمال، استكملت اللجنة النظر في الوثيقة          ٣٢وفي اطار البند    
 .العامة

 مـع  ٢٧ من جدول األعمال، والبند ٨ و٧لبندين وأقرت اللجنة مشروع النص الخاص بتقريرها عن مقدمة التقرير، وا        
 .بعض التعديالت الطفيفة

 اللجنة الفنية
، أقرت اللجنة الفنية نص مشروع التقرير       ٦/١٠/٢٠٠٤ يوم األربعاء    ٩,٣٠في االجتماع الرابع الذي انعقد في الساعة        

 .يله خالل المناقشات وحسبما تم تعدWP/304، على النحو الوارد في الوثيقة ٢٣ و٢٢بالنسبة للبندين 

 اللجنة الفنية
، استعرضت اللجنـة الفنيـة   ٦/١٠/٢٠٠٤ يوم األربعاء   ١٤,٣٠في االجتماع الخامس واألخير الذي انعقد في الساعة         

، ))GASP(خطـة االيكـاو العالميـة لسـالمة الطيـران            (٢٤البند  :  بشأن ما يلي   WP/305نص التقرير المقدم في الوثيقة      مشروع  
التقدم المحرز في برنـامج      (٢-٢٤، والبند   )حماية مصادر المعلومات عن السالمة الجوية وحرية تداول هذه المعلومات         ( ١-٢٤ والبند

 ٢٥، والبنـد  )برنامج تعزيز السالمة الجويـة  (٣-٢٤، والبند   ))CFIT(االيكاو لمنع ارتطام الطائرات بالمرتفعات وهي تحت السيطرة         
وأقـرت  ).  التي ينبغي توحيدها أو اعالن انتهاء سريانها العموميةقرارات الجمعية  (٢٦، والبند   )توضع قواعد عالمية لتصميم الطائرا    (

وأقرت اللجنة أيضا مشروع النص الخاص بالقسم العـام مـن           . اللجنة مشروع التقرير عن جميع البنود حسبما تم تعديلها أثناء المناقشة          
 .ع ادخال بعض التعديالت التي اقترحتها األمانة العامة مWP/306تقرير اللجنة الفنية المقدم في الوثيقة 

 العاشر للجنة التنفيذيةاالجتماع 
استأنفت اللجنة التنفيذية النظـر فـي       ،  ٦/١٠/٢٠٠٤ يوم األربعاء    ١٤,٣٠في االجتماع العاشر الذي انعقد في الساعة        

 ومجموعة من   WP/35 الذي ورد في ورقة العمل األساسية        ، واستكملت هذا البند   )تحسين انتاجية المنظمة  ( من جدول األعمال     ٢٠البند  
 .ورقات العمل االضافية المقدمة من الدول واحدى المنظمات

، قامـت اللجنـة   )قرارات الجمعية العمومية التي ينبغي توحيـدها أو اعـالن انتهـاء سـريانها       (٢١وفي اطار البند    
 الوثيقـة،   بتلـك ) و(ادراجه في مشروع القرار العام الوارد في المرفق          من أجل    WP/33بورقة العمل   ) أ(باستعراض واقرار المرفق    

 .والذي سيقدم الى الجلسة العامة بغرض اعتماده
وتحديث البيان الموحد بسياسات وممارسات     ) حماية البيئة ( من جدول األعمال     ١٥واتفقت اللجنة على العودة الى البند       

 .٩,٣٠ في الساعة ٧/١٠/٢٠٠٤ثناء اجتماعها التالي المزمع عقده يوم الخميس االيكاو المستمرة المتعلقة بحماية البيئة أ
، وتوصلت الى   )تعزيز القواعد القياسية الصادرة عن االيكاو     ( من جدول األعمال     ١٧ونظرت اللجنة بعد ذلك في البند       

الضـافية المقدمـة مـن الـدول     مجموعة من ورقـات العمـل ا   وWP/36استنتاجات بشأنه، وذلك على أساس ورقة العمل األساسية      
 ومجموعـة مـن   WP/34، الوارد في الوثيقة األساسـية  )صحة ورفاهية الركاب والطواقم( من جدول األعمال    ١٩والمنظمات، والبند   

لجمعيـة  ا مشروعي قرارين مـن واتفقت اللجنة على أن توصي الجلسة العامة باعتماد      . الوثائق االضافية المقدمة من الدول والمنظمات     
حسب التعديالت المدخلـة فـي      ) كندا والجمهورية التشيكية والواليات المتحدة     (WP/290الوثيقة   و WP/34 بالوثيقة   ينلعمومية المرفق ا

 . المناقشةضوء
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 مـع   الى الجلسة العامة وقامت باقرار هـذه النصـوص         ك في مشاريع نصوص تقريرها المقدم     ونظرت اللجنة بعد ذل   
تقرير عن الترتيبات الموضوعة لتسوية االشتراكات      ( من جدول األعمال     ١-١٢البند  : ما يتعلق بما يلي   ادخال بعض التعديالت وذلك في    

) التطورات المستجدة منذ الـدورة الثالثـة والثالثـين للجمعيـة العموميـة            (من جدول األعمال     ١-١٤، والبند   )WP/269) (المتأخرة
)WP/293( عالمي لتدقيق أمن الطيرانالبرنامج ال[ من جدول األعمال ٢-١٤، والبند) [WP/293(. 

 اللجنة االدارية
 برئاسـة   ١٤,٣٠ فـي السـاعة      ٦/١٠/٢٠٠٤ر يوم األربعاء    ـا الرابع واألخي  ـ اجتماعه ة االدارية ـاللجندت  ـعق

 ).ايطاليا(كيافاريللي . ا السيدة
 :ونوقشت البنود التالية

 ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥الميزانية البرنامجية للسنوات  :١-٣٩البند 
 WP/285, AD/23 Revised ـ تقرير مجموعة عمل الميزانية 

 WP/303, AD/24 ـ مشروع نص في التقرير
 تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية للتعاون الفني :٢-٣٩البند 

 WP/285, AD/23 Revised ـ تقرير مجموعة عمل الميزانية 

 WP/303, AD/24 ـ مشروع نص في التقرير
 ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥أنصبة االشتراك في الصندوق العام للسنوات  :٣-٤٠البند 

 WP/284, AD/22 ـ تقرير من مجموعة عمل االشتراكات 
 WP/307, AD/25 ـ مشروع نص في التقرير

وأعرب عدد من الوفود عن بعض التعليقات واآلراء عند استعراض التقارير، وقدمت بعـض االقتراحـات الدخـال                  
وتوجهت الرئيسة بالشكر الـى  .  ستؤخذ بعين االعتبار عند وضع اللمسات النهائية على تلك التقاريروهيعلى بعض التقارير،   تغييرات  

وأوصت اللجنة باحالة القـرارات     . رئيسي مجموعة عمل الميزانية ومجموعة عمل االشتراكات على التقارير التي قدمتها المجموعتان           
 .لتعديالت المقترحة الى الجلسة العامة بغرض اعتمادهاالواردة في مشاريع التقارير با

ونظرا الستكمال اللجنة لجدول أعمالها بالكامل، أعربت رئيسة اللجنة في اختتام االجتماع عن تقديرها للمندوبين علـى        
ى مساهماتهم فـي أعمـال      وشكرت أيضا نائبي رئيسة اللجنة وموظفي األمانة عل       . بهذه الكفاءة تعاونهم في االنتهاء من جدول األعمال       

 .اللجنة
 .١٦,٤٥وانتهى االجتماع في الساعة 

 الحفالت االجتماعية

الـرقم  ( بمكتـب األمـين العـام    مـاتي  أنّا يرجى من الوفود التي ترغب في حجز مواعيد لحفالتها أن تتصل بالسيدة   
 .)8042 الداخلي

 

 
 



 - 5 -  

 

دى مكتب توزيع الوثائق تحمل اسم المدعو ورقم صندوقه المحـدد           الدعوات التي تودع ل   و  الرسائل يرجى التأكد من أن     :مالحظة
 .في قائمة المندوبين

أن تقـدم قائمـة بأسـماء هـؤالء         ) صـالحة غير حاملين لبطاقة أمن     (يرجى من الوفود التي تدعو أشخاصا من خارج المنظمة          
 . األمن ودخول المبنى، لتسهيل اجراءات4.10المدعويـن الى رئيس قسم خدمات المؤتمرات، في المكتب رقم 

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

هـة قاعـة الجمعيـة      منطقة فـي رد   هذه ال  وندعوكم للتكرم بزيارة      .٨/١٠/٢٠٠٤الجمعة  يوم   مفتوحة يوميا حتى     وستظلالعمومية،  
 .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 يمكـنكم أن     . األمانة العامة نيابة عن الدول المتعاقدة لدى المنظمة       
 .التغطيةويرجى االطالع على هذه النشرة يوميا لمعرفة مواضيع . توجهوا اليهم أسئلتكم بشأن كل جوانب عمل االيكاو

ان لم تتح لكم الفرصة يوم الثالثاء الماضي لحضور العرض المقدم عن الموقع الجديد على شبكة االنترنـت الخـاص                  
ي أعدته االيكاو مع هيئة معلومات النقل الجوي، هنـاك فرصـة أخـرى               الذ ICAOData.comباالحصاءات التجارية المعروف باسم     
 . العرض في منطقة العروض في بهو قاعة الجمعية العمومية أثناء االستراحة الصباحيةوسيقدم. سانحة لالطالع على هذا الحدث الهام

 الشؤون القانونيةادارة 
 االدارة، وسـيكونوا     تلـك   األعمال التي تضـطلع بهـا      مة من األمانة العا   الشؤون القانونية سيشرح ممثلون من ادارة     

  .١٤,٣٠ الى الساعة ١٤,٠٠مستعدين للرد على أسئلتكم أثناء استراحتي الصباح وبعد الظهر، ومن الساعة 

 العروض
 تحصاءات الجديد على االنترن مشروع اال– ICAODataعرض عن مشروع  استراحة الصباح

 .قة المعلومات عن األمانة العامة خبراء االيكاو يوميا بمنطواقابل

 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
 .المكالمات الهاتفية الدولية في مكتب التسجيلتباع بطاقات و

 اعالنات عامة

 قائمة المندوبين -١
وينبغي ابالغ مكتب التسجيل بأي تعـديالت  . ٦/١٠/٢٠٠٤تم توزيع االصدار الثالث من قائمة المندوبين يوم األربعاء      ١-١

 .على القائمة
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ئق كـل  ، وسوف يوضع بدلها رقم صندوق توزيع وثـا       كين القائمة عناوين فنادق المشار    ، 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

 .المحاضر عندما يزداد عبء العمل ولذلك قد يتأخر صدور مسودات  .المحاضر قبلالالزمة للجلسات الجارية 

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

مقعـدان  (ص لها أربعة مقاعد كحد أقصـى  قد خصأربعة مشاركين الوفود التي تتكون من خمسة مشاركين أو  و . )خلفهاالمائدة وثالثة   
 .  فقد خصص لها مقعدان عند المائـدة ومقعـد واحـد خلفهمـا             ينوالوفود التي تتكون من ثالثة مشارك       .)عند المائدة ومقعدان خلفهما   

 للمشاركين فـي    ضافيةالمقاعد 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  ةللجمهور الموجودالشرفة المخصصة 

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

 .  ومكتب االستقبال هو الذي يبيع قسائم شراء السندوتشات والقهوة.في الصباح وبعد الظهراء فترات االستراحة  أثنالمؤتمرات

 صور المندوبين -٥
 من جـدول  ٢يهدي مكتب العالقات الخارجية واالعالم الى كل مندوب ألقى كلمة في الجلسة العامة في اطار البند              ١-٥

الجنـاح  (ر في مكتب العالقات الخارجية واالعالم في الطابق الثاني عشر من مبنى األمانة العامة        وتتاح هذه الصو  .  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 
 ١٧,٠٠ى الساعة  ال١٥,٠٠من الساعة   أكتوبر،٨الجمعة 

 الممتلكات الشخصية -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

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

 .قصيرة
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 أجهزة االستماع -٧
الجمعية العمومية عـن  العامة أثناء جلسات القر المنظمة أن تتابع وقائع      يمكن لوفود الدول التي لديها مكاتب في مبنى م         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
توزيـع  يرجى من أعضاء الوفود والمراقبين الذين سيغادرون قبل نهاية دورة الجمعية العمومية أن يبلغوا بذلك مكتب                  ١-٨

 .الوثائق في الطابق الرابع بمبنى المؤتمرات
 لدى مكتب توزيـع  البالغ ويمكن ايداع هذا  . خطيا  بها  األمين العام  ينبغي ابالغ  الدورة مغادرة الوفد بكامله قبل نهاية     ٢-٨

 . 4.10المكتب رقمالوثائق بالطابق الرابع في مبنى المؤتمرات أو لدى مكتب رئيس قسم المؤتمرات والخدمات المكتبية في 

 اعادة التصاريح األمنية الخاصة بالمبنى عند المغادرة -٩
يرجى من الوفود التي تغادر في نهاية اجتماعات الجمعية العمومية أن تتكرم بايداع تصاريحها األمنية فـي 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، سيرا على الوفود واألمانة العامةتي 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 
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   :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 :بر أكتو٧ الخميس 
 ١٤,٠٠ الى الساعة ١٢,٠٠من الساعة  : أكتوبر٨ الجمعة 

 األطفالرعاية خدمات  -١١

 .معظم الفنادق ترتب لخدمات حضانة األطفال ١-١١

 الجمعية العمومية لاليكاو على شبكة االنترنت

 :لى العنوان التاليللجمعية العمومية على شبكة االنترنت عيمكن 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 
 


