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  والثالثون السابعةالدورة  — الجمعية العمومية 
  الجلسة العامة

  تمثل في المجلس سانتخاب الدول المتعاقدة التي   :٨البند 

  شيحات الدول المتعاقدة األفريقيةتر

  )األعضاء في الهيئة األفريقية للطيران المدني ،١ دولة متعاقدة ٥٣ مقدمة من(

  الموجز التنفيذي
تعرض هذه الورقة أسماء الدول األفريقية الثماني المرشحة لشغل مقاعد في مجلس االيكاو لفترة السنوات الثالث 

٢٠١٣- ٢٠١٠.  
  :يرجى من الجمعية العمومية: اإلجراء

  أن تحيط علما بالمعلومات المقدمة طيه؛  )أ
  .أن تنتخب الدول المرشحة التي تبنّتها أفريقيا  )ب

 األهداف
  :ةاالستراتيجي

  هذه الورقة بجميع األهداف االستراتيجيةترتبط 

  .ما من حاجة الى موارد إضافية  اآلثار المالية
 Doc 7600, Standing Rules of Procedure of the Assembly of the International Civil  :المراجع

Aviation Organization 
  

   

                                                             
، الكونغو، جزر القمر، تشاد، جمهورية أفريقيا الوسطى، بوروندي، الكاميرون، الرأس األخضر، الجزائر، أنغوال، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو ١
، كينيا، بيساو –غينيا، غينيا، غانا، غامبيا، اثيوبيا، غابون، اريتريا، غينيا االستوائية، مصري، جيبوت، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ت ديفواركو

، رواندا، نيجيريا، النيجر، ناميبيا، موزامبيق، المغرب، موريشيوس، موريتانياي، مالي، مالو، دغشقر، مالعربية الليبيةالجماهيرية ، ليبيريا، ليسوتو
، السودان، سوازيلند، توغو، تونس، اوغندا، جمهورية تنزانيا المتحدة، جنوب أفريقيا، الصومال، سيراليوني، السنغال، سيشيل، وبرينسيب يساو توم
  .بوي، زمبازامبيا
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  مقدمة  -١
، وضعت الدول األفريقية آلية قائمة على ن اتفاقية الطيران المدني الدوليم) أ ٥٠وفقا ألحكام المادة   ١-١

  .الخمسةأو التناوب على المستوى االقليمي وفي كل من األقاليم الفرعية األفريقية /مبدأي التعاون و
والثالثين للجمعية العمومية لاليكـاو   السابعةف الدول األفريقية أن تحيط الدورة ، يشرفي هذا الصدد  ٢-١

، البلدان التالية أسماؤها النتخابها في مجلـس المنظمـة للفتـرة    ، بمقتضى هذه الوثيقةباالجماععلما بأنها ترشح 
٢٠١٣-٢٠١١:  
  ال شيء  النقل الجويالدول ذات األهمية الكبرى في مجال   :األولالجزء 

الدول التي تقدم أكبر المساهمات لتوفير المرافق والتجهيزات للمالحة الجوية المدنية علـى الصـعيد     :الجزء الثاني
  الدولي
  مصـر  : االقليم الشمالي  
  جمهورية جنوب أفريقيا  :االقليم الجنوبي  
  نيجيريا  :االقليم الغربي  

  الجغرافي الدول التي تؤمن التمثيل  :الجزء الثالث

  الكاميرون  :األوسطاالقليم   
  أوغندا  :االقليم الشرقي  
  المغرب  :االقليم الشمالي  
  سوازيلند  :االقليم الجنوبي  
  بوركينا فاسو  :االقليم الغربي  

  لدول األفريقيةل المميز منتدىال: االيكاو  -٢
الدول األفريقية تعتبر االيكاو منتدى مميزا لمناقشة المسائل الحاسمة التـي تشـكل تحـديا لتطـوير      ما فتئت  ١-٢

وفي هذا الصدد، تبذل الدول األفريقية جهودا منسقة للمشـاركة بفعاليـة فـي    .  صناعة الطيران المدني الدولي بشكل منتظم
ما فيه أفضل مصالح مجتمع الطيـران المـدني الـدولي    مشتركة ل مواقف تعزيز أنشطة االيكاو للتوصل الى حلول وسط أو

  .  برمته

  االجراء المعروض على الجمعية العمومية  -٣
بالنظر الى الثقة والدعم اللذين ما فتئت الدول األفريقية تحظى بهما من جانب هذه الجمعية المـوقرة، يرجـى     ١-٣

  :من الجمعية العمومية
  أن تحيط علما بالمعلومات المقدمة؛  )أ  
  .أن تنتخب الدول المرشحة التي تبنّتها أفريقيا  )ب  

  — انتهى —


