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 )FAL/12( تسهيالت النقل الجوي لشعبةالدورة الثانية عشرة 

 ٢/٤/٢٠٠٤ الى ٢٢/٣القاهرة، مصر، من 

 ٣١/٣/٢٠٠٤األربعاء  ـ ٨ النشرة رقم

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

 .الشعبة بشأن األمور العامة المتعلقة بالمشاركينب

 الجتماع الشعبة الثامناليوم 

 ٣١/٣/٢٠٠٤ األربعاءبرنامج عمل يوم  -١
 المكان المناسبة التوقيت

 منقرعقاعة  التاسعة، الجلسة األولىاللجنة  ٩,٣٠الساعة 
 خفرعقاعة  الحادية عشرة، الجلسة الثانيةاللجنة  

 قاعة خفرع العامة الثالثةالجلسة  ١٤,٠٠الساعة 

  األمساتاجتماع -٢
 للجنة األولى الجلسة الثامنة ١-٢

الـوثيقتين  اختتمت اللجنة نظرها فـي  و . منقرعبقاعة  ٩,٣٠في الساعة  للجنة األولى   الجلسة الثامنة    تعقد
WPs/29 and 33الالئحة الصحية الدولية  — ٦لبند  ل(IHRs)  .  ووافقت اللجنة أيضا على مشاريع التقارير عن البنـد

 . )WP/97الوثيقة  (٢-٣والبند ) WP/94الوثيقة  (١-٣والبند ) WP/99الوثيقة  (٥-٢
 الثانيةللجنة ة شراعال وسعةتاالالجلستان  ٢-٢

بقاعـة   على التوالي    ١٤,٠٠وفي الساعة    ٩,٣٠ في الساعة    الثانيةللجنة  التاسعة والعاشرة    ت الجلستان دعق
على أساس الوثائق  غير القانونية  والهجرةمكافحة تزوير وثائق السفر — ١-٤البند وأكملت اللجنة نظرها في .  خفرع

WPs/5, 6, 40, 77, 26, 49, 35, and 59 .  
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 برنامج اليوم 

 للجنة األولىالتاسعة سة الجل ٣-٢
 :مشروعي التقريرين التاليينبقاعة منقرع وستنظر في  ٩,٣٠في الساعة التاسعة ستعقد اللجنة األولى جلستها 

 االجرائيةالوثائق  بند جدول األعمال 
   

  WP/101 Revised مشروع التقرير  مسائل التسهيالت األخرى ٧البند 
   

  WP/103مشروع التقرير دولية الالئحة الصحية ال ٦البند 

  للجنة الثانيةالحادية عشرةالجلسة  ٤-٢

 :ةالتاليمشاريع التقارير  بقاعة خفرع وستنظر في ٩,٣٠في الساعة الحادية عشرة ستعقد اللجنة الثانية جلستها 

 االجرائيةالوثائق  بند جدول األعمال 
   

  WP/98مشروع التقرير علم القياس البيولوجي ٢-٢البند 
   

  WP/102مشروع التقرير معلومات الركاب المسبقة ٤-٢البند 
   

  WP/96مشروع التقرير مكافحة تزوير وثائق السفر والهجرة غير القانونية  ٤البند 
   

 الثالثة العامةالجلسة  ٥-٢

 :ير التاليةلتقارالطبعات األولية لبقاعة خفرع وستنظر في  ١٤,٠٠ في الساعة الجلسة العامة الثالثةعقد نست

 الوثائق االجرائية بند جدول األعمال
 WP/104 مقدمة التقرير

 WP/189 ١ البند –مشروع التقرير 

 WP/109 ٢ البند –التقرير 

 WP/110 ١-٢ البند –التقرير 

 WP/111 ٣-٢ البند —التقرير 

 WP/106 ٥-٢ البند —التقرير 

 WP/108 ١-٣ البند —التقرير 

 WP/105 ٢-٣ البند —التقرير 

 WP/107 ٢-٥ و١-٥ البندان —التقرير 

 لالتسجي -٣
سجلوا ممن في االجتماع المشاركين   وتشمل القائمة جميعالمندوبينقائمة من الثاني العدد توزيع تم  ١-٣

يم ويرجى تقد.  العدد األولادخالها على التي تم لتعديالت او ٢٩/٣/٢٠٠٤االثنين يوم  ١٢,٠٠أسماءهم حتى الساعة 
 .  وسيتم ادراجها في التقرير النهائي الجتماع الشعبة.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
 . الوثائق في حالة مغادرتهم قبل الموعد المقررنود تذكير المندوبين باخطار القائمين على شباك توزيع ١-٥
 المناسبات االجتماعية -٦
 غداء دعت اليه جميع المشتركين ل، بدال من يوم الخميس، بقاعة نفرتيتي حف)٣١/٣األربعاء (سيقام اليوم  ١-٦

 .الجوية لخدمات المالحة الوطنيةالشركة المصرية 
 معلومات عامة -٧
 عن برنامج (power point)" باور بوينت"كاو عرضا ببرنامج  األمانة العامة لاليستقدم —عرض خاص  ١-٧

 . بقاعة خفرع١٤,٠٠يوم األربعاء في الساعة الااليكاو ألمن الطيران وسيجري 

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

 . العودة، كما يوجد مكتب بريد وخدمات مصرفية

توفر وكالة الكرنك للسفر خدمات نقل يومية   —خدمة النقل اليومية الجديدة بين المركز والفنادق  ٣-٧
يستا وبارون ومريديان وشيراتون وموفنبيك  بين مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات وفنادق سونباصاتاضافية 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 .  مدني المصرية وأمانة االيكاومركز المؤتمرات الدولي وموظفي سلطة الطيران ال

 .لألمانة ولضمان المستوى المالئم لألمن، ال يسمح بدخول هذه المنطقة اال ألولئك األعضاء في األمانة

يوجد مركز أعمال مزود بامكانية المكالمات الهاتفية الدولية في الطابق األرضي األول   — مركز األعمال ٥-٧
 .تشير الى مكانهوقد وضعت الفتات .  ن مركز الصحافةبالقرب م

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

  انتهـى ــ


