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2/9/2016 EB 2016/54 
  وثائق التفويضالتسجيل وتقديم 

 للجمعية العمومية لاليكاوة والثالثون تاسعاللدورة ا
 (2016أكتوبر  7 –سبتمبر  27ال ـ)مونتري

ــلى كتاب  إأوّد أن أشير  بتاريخ  SA 39/1 – 16/30  و 18/12/2015بتاريخ  SA 39/1 – 15/86 المنظمة رقم  ي  ـ
أكتوبر  7 –سبتمبر  27 مونتريالللجمعية العمومية لاليكاو )ن يوالثالث ةتاسعالبشأن المشاركة في الدورة  15/3/2016

لى الترتيبات 2016  اإلدارية.( وا 
 نيابة  الموقعة حسب األصول وثائق التفويض األصلية  ونقدم المشاركأن ي   نبغييضوء الترتيبات األمنية،  فيو 

ستالم شارة الالتسجيل  أثناءأو  لجمعية العموميةا في التسجيلذلك قبل  تم، وي فضل أن يالدولية المعنية ةمنظمالأو  ةدولالعن 
انتخابات المجلس بالنسبة التصويت في و  ،وثائقما يلزم من دخول مركز المؤتمرات والحصول على مطلوبة لتحديد الهوية ال

 .ذلكلمشاركين من الدول التي لها الحق في ل
شارة تحديد المعني ستصدر للمشارك  ،وقت التسجيلبحلول وفي حالة عدم استالم وثائق التفويض األصلية  

رجى من ي  و المجلس قبل أن يقدم وثائق التفويض السليمة.  اتانتخابفي بما في ذلك  ،التصويتيستطيع  نل بالتاليو  هوية مؤقتة
 المشاركين تقديم ما يثبت هويتهم عند إيداع وثائق التفويض الخاصة بهم.

بساعة واحدة  المجلس اتانتخابوثائق التفويض سيعلق أنشطته قبل التسجيل و مالحظة أن مركز أيضا  رجى وي  
لى حينو   .المعنية ات العامةالجلس خاللاالنتخابات هذه انتهاء  ا 

وأن الدورة أعمال قبل افتتاح  ةالعام ةألمينإلى اوثائق التفويض األصلية بتقديم المشاركون عّجل ل أن ي  ي فضّ و 
  registration@icao.intاإللكتروني التالي: البريد على عنوان  ةالعام ةاألمين إلى أولية منها نسخا  يرسلوا 

 مركز مؤتمرات االيكاو في مبنى المقربوثائق التفويض التسجيل و مركز في  وثائق التفويضمكن إيداع ي  كما 
 لجدول الزمني التالي:حسب ا الرئيسي

 
 17.00إلى  14.00  ن(مقيمو )المندوبون ال 16/9/2016إلى  12من 
 17.00إلى  09.00    23/9/2016إلى  19من 
 20.00إلى  09.00    25/9/2016إلى  24من 
 20.00إلى  09.30      26/9/2016
 17.00إلى  07.30      27/9/2016
 17.00إلى  08.30    30/9/2016إلى  28من 
 17.00إلى  07.00      1/10/2016
 مغلق    )يوم األحد(  2/10/2016

 17.00إلى  08.30    7/10/2016إلى  3من 
 

 مةالعا نةلألمي صدرت بموجب السلطة المفوضة

http://www.icao.int/
mailto:registration@icao.int

		2016-09-02T16:23:01-0400
	ICAO Documentation Control Unit




