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 )FAL/12( تسهيالت النقل الجوي لشعبةالدورة الثانية عشرة 

 ٢/٤/٢٠٠٤ الى ٢٢/٣القاهرة، مصر، من 

 ٣٠/٣/٢٠٠٤الثالثاء  ـ ٧ النشرة رقم

وهـي   . الشـعبة انعقاد اجتماعطوال تصدر هذه النشرة في الصباح الباكر من كل يوم عمل           
يـوم  لزة في يوم العمل السابق، وبرنامج العمل        تشتمل على استعراض موجز لألعمال المنج     
النشرة وسيلـة االتصال الرئيسـية    هذه  وتعد  .  صدورها وغير ذلك من المعلومـات المهمة     

 .الشعبة بشأن األمور العامة المتعلقة بالمشاركينب

 الجتماع الشعبة السابعاليوم 

 ٣٠/٣/٢٠٠٤الثالثاء برنامج عمل يوم  -١
 المكان المناسبة التوقيت

 منقرعقاعة  الثامنة، الجلسة األولىاللجنة  ٩,٣٠الساعة 
 خفرعقاعة  التاسعة، الجلسة الثانيةاللجنة  

 قاعة خفرع العاشرةاللجنة الثانية، الجلسة  ١٤,٠٠الساعة 

  األمساتاجتماع -٢
 للجنة األولى تان السادسة والسابعةالجلس ١-٢

 . منقـرع بقاعـة    ١٤,٠٠وفـي السـاعة      ٩,٣٠لساعة  في ا للجنة األولى   السادسة والسابعة    تانسالجل تعقد
 ,WPs/32, 61, 67, 85, 88، على أساس الوثـائق  (IHRs)الالئحة الصحية الدولية  — ٦واختتمت اللجنة نظرها في البند 

69, 70, 18, 29, and 33 باستثناء الوثيقتين ،WPs/29 and 33 . 
 الثانيةللجنة الثامنة  والسابعةالجلستان  ٢-٢

بقاعـة   علـى التـوالي      ١٤,٠٠وفي الساعة    ٩,٣٠ في الساعة    الثانيةللجنة  الثامنة  والسابعة   ستاندت الجل عق
 ,WPs/5, 6على أساس الوثائق مكافحة تزوير وثائق السفر غير القانونية،  — ١-٤البند مناقشة اللجنة بدأت و.  خفرع

40, 77, 26, 49, 35, and 59 . الوثيقة  (— ٢رير عن البند ووافقت اللجنة أيضا على مشاريع التقاWP/93 ( ١-٢والبند 
 .)WP/95الوثيقة ( — ٣-٢والبند ) WP/91الوثيقة ( —
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 برنامج اليوم 

 للجنة األولى الثامنةالجلسة  ٣-٢
 :بقاعة منقرع وستنظر في بنود جدول األعمال التالية ٩,٣٠في الساعة الثامنة ستعقد اللجنة األولى جلستها 

 ١الوثائق  
  

 األعمالبند جدول 
 المرجعية  ٢االجرائية

 وورقات المعلومات
    

 ٦البند 
 )تابع(

  WP/29) األمانة العامة( (IHRs)الالئحة الصحية الدولية 

  WP/33) األمانة العامة(

 

    

   WP/99 مشروع التقرير  ٥-٢البند 
    

   WP/94 مشروع التقرير  ١-٣البند 
    

   WP/97 مشروع التقرير  ٢-٣البند 
    

  للجنة الثانيةالتاسعةالجلسة  ٤-٢

 :د جدول األعمال التالي بقاعة خفرع وستنظر في بن٩,٣٠في الساعة التاسعة ستعقد اللجنة الثانية جلستها 
 ١الوثائق  
  

 بند جدول األعمال
 المرجعية  ٢االجرائية

 وورقات المعلومات
    

 ٤البند 
 )تابع(

مكافحة تزويـر وثـائق السـفر     
 لهجرة غير القانونيةوا

 WP/5) األمانة العامة(
 
 WP/6) األمانة العامة(

Flimsy No. 4 
 WP/40) المملكة المتحدة(
 WP/77) الهند(
اللجنة األوروبيـة للطيـران     (

 WP/26) المدني
 WP/35) األياتا( 
) اتحاد عمال النقـل الـدولي     (

WP/59 

  IP/27) تركيا(
 
 IP/28) تركيا(

    

   WP/98  التقرير مشروع ٢-٢البند 
    

   WP/102 مشروع التقرير  ٤-٢البند 
    

 لالتسجي -٣
سجلوا ممن في االجتماع المشاركين  وتشمل القائمة جميع.  المندوبينقائمة من الثاني العدد توزيع تم اليوم  ١-٣

ويرجى .  العدد األولادخالها على التي تم لتعديالت او.  ٢٩/٣/٢٠٠٤االثنين يوم  ١٢,٠٠أسماءهم حتى الساعة 
 .تقديم أي تعديالت أخرى الى مكتب التسجيل
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 أوراق االعتماد -٤
  .  لدى مكتب التسجيلابطاءدون بايداعها  أوراق اعتمادهم الذين لم يودعوا المندوبيننود تذكير  ١-٤
 توزيع الوثائق -٥
 .بل الموعد المقررنود تذكير المندوبين باخطار القائمين على شباك توزيع الوثائق في حالة مغادرتهم ق ١-٥
 المناسبات االجتماعية -٦
لحضور  سلطة الطيران المدني المصرية بناء على دعوة —عرض الصوت والضوء بأهرام الجيزة  ١-٦

 في ٣٠/٣انتهاء جلسات بعد الظهر، أي يوم الثالثاء  فور باصاتعرض بالصوت والضوء بأهرام الجيزة ستتحرك ال
 .الساعة الخامسة والربع مساء

 ١/٤/٢٠٠٤ لخدمات المالحة بدعوة المشتركين لحفل غداء يوم الخميس الوطنيةركة المصرية تتشرف الش ٢-٦
 .في قاعة نفرتيتي

 معلومات عامة -٧
 عن برنامج (Power point)" باور بوينت" األمانة العامة لاليكاو عرضا ببرنامج ستقدم —عرض خاص  ١-٧

 . بقاعة خفرع١٤,٠٠ الساعة  في٣١/٣وسيجري العرض يوم األربعاء .  االيكاو ألمن الطيران

 مكتبان بالمدخل الرئيسي بالقرب من مركز ،للطيران لدى شركة مصر  — شركة مصر للطيران مكتبا ٢-٧
السفر، بما في ذلك تأكيد الحجز على تذاكر ويقدم هذان المكتبان للمندوبين خدمات وضع ترتيبات .  البريد االلكتروني

 . رفيةالعودة، كما يوجد مكتب بريد وخدمات مص

توفر وكالة الكرنك للسفر خدمات نقل يومية   —خدمة النقل اليومية الجديدة بين المركز والفنادق  ٣-٧
 بين مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات وفنادق سونيستا وبارون ومريديان وشيراتون وموفنبيك باصاتاضافية بال
 .١٥,٠٠ والساعة ١٤,٠٠ والساعة ١١,٠٠المركز في الساعة  باصاتوتغادر ال.  ونوفوتل

  لدى حراس األمن تعليمات بالسماح بدخول منطقة األمانة العامة فقط للعاملين في — دخول منطقة األمانة ٤-٧
ونظرا ألن هذه منطقة مشتركة .  مركز المؤتمرات الدولي وموظفي سلطة الطيران المدني المصرية وأمانة االيكاو

 .سمح بدخول هذه المنطقة اال ألولئك األعضاء في األمانةلألمانة ولضمان المستوى المالئم لألمن، ال ي

يوجد مركز أعمال مزود بامكانية المكالمات الهاتفية الدولية في الطابق األرضي األول   — مركز األعمال ٥-٧
 .تشير الى مكانهوقد وضعت الفتات .  بالقرب من مركز الصحافة

روني في الطابق األرضي األول بالقرب من سيوضع مركز للبريد االلكت  — مركز البريد االلكتروني ٦-٧
 .وقد وضعت الفتات تشير الى مكانه.  قاعات االجتماع

  انتهـى ــ

 .الوثائق االضافية التي تقدم في اطار بنود جدول األعمال بعد صدور هذه النشرة سيعلن عنها في أثناء االجتماع ١
 .مدرجة حسب ترتيب تقديمها" الوثائق االجرائية" ٢


