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  والثالثونخامسةالجمعية العمومية ـ الدورة ال

 الجلسة العامة

 انتخاب الدول المتعاقدة التي تمثل في المجلس  :١٠البند 

 ترشيحات الدول المتعاقدة األفريقية 
 ) ٢٠٠٧-٢٠٠٥(المقدمة النتخابها في مجلس االيكاو 

 )٢ مقدمة من الدول األفريقية(

 مقدمة -١
من اتفاقية الطيـران    )  أ ٥٠بأن يعلم أن البروتوكول الذي يعدل المادة        األفريقي  لمدني  يفخر مجتمع الطيران ا    ١-١

للجمعية العمومية لاليكاو في    ) نائيةثتاالس( الدورة الرابعة والثالثين     المدني الدولي أصبح ساري المفعول مما أسفر عن انعقاد        
 . مثل في المجلستاضافية  بغية انتخاب ثالث دول ١/٤/٢٠٠٣و / ٣١/٣ فيمونتريال 

من اتفاقية الطيران المدني الدولي ، وضعت الدول األفريقية آلية قائمة على مبـدأي    )  أ ٥٠وفقا ألحكام المادة     ٢-١
 .أو التناوب على المستوى االقليمي وفي كل من األقاليم الفرعية األفريقية /التعاون و

ة الثالثة والثالثين للجمعية العمومية لاليكاو علما بأنها        في هذا الصدد ، يشرف الدول األفريقية أن تحيط الدور          ٣-١
  :٢٠٠٧-٢٠٠٥، بمقتضى هذه الوثيقة ، البلدان التالية أسماؤها النتخابها في مجلس المنظمة للفترة باالجماعترشح 

 مصـر الجزء الثاني
 نيجيريا 
 جمهورية جنوب أفريقيا 

 رونيالكام الجزء الثالث
 اثيوبيا 
 غانا 
 قموزامبي 
 تونس 

                                            
 . قدمت الدول األفريقية النسخة الفرنسية١
، الكونغو، جزر القمر، تشاد، جمهورية أفريقيا الوسطىو، بوروندي، الكاميرون، الرأس األخضر،  الجزائر، أنغوال، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاص٢
، 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، معربية الليبيةالجماهيرية ال، ليبيريا، ليسوتو
، السودان، سوازيلند، توغو، تونس، اوغندا، جمهورية تنزانيا المتحدة، جنوب أفريقيا، الصومال، سيراليوني، السنغال، سيشيل،  وبرينسيبيساو توم
 .زامبيا
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 فريقية المميزةمنتدى الدول األ: االيكاو -٢
 ل الحاسمة التي تشكل تحـديا لتطـوير       فريقية تعتبر دوما االيكاو منتدى مميزا لمناقشة المسائ       كانت الدول األ   ١-٢

 فـي   يـة بفعالفريقية جهودا منسقة للمشاركة     وفي هذا الصدد، تبذل الدول األ     .   بشكل منتظم   الطيران المدني الدولي   صناعة
ـ   لما فيه  مشتركةأو  حلول وسط أنشطة االيكاو للتوصل الىتعزيز   .  هأفضل مصالح مجتمع الطيران المـدني الـدولي برمت

 :أو شاركت بنشاط في أنشطة من قبيل/فريقية بكثافة وونتيجة لذلك، تشارك الدول األ
لديبلوماسي الـذي نظمتـه االيكـاو    فريقي في األعمال التحضيرية للمؤتمر ا    شارك مجتمع الطيران المدني األ     ● 

الذي أسفر عن اعتمـاد اتفاقيـة       ) ٢٠٠١نوفمبر  /ب تاون، أكتوبر  كي( الدولي لتوحيد القانون الخاص      والمعهد
 المحددة لمعدات الطـائرات فـي       لمسائلبشأن ا  الملحق بها    والبروتوكولالضمانات الدولية للمعدات المنقولة     

١٦/١١/٢٠٠١. 
 وحدها لتنظيم حلقة دراسية بشأن البحث واالنقاذ في الجزائر العاصـمة            الجزائراتخذتها  التي  مبادرة  ال وضحت ● 

 الطيـران المـدني   صناعةفريقية تشعر بقلق ازاء مستقبل  أن كل دولة أ٢/٦/٢٠٠٤ الى ٣١/٥في الفترة من  
 .المحددالدولي ككل وأنها على استعداد لالسهام بالتعاون مع األطراف المهتمة بالمجال 

الـذي  جراءات المنسقة بغية جعل البروتوكـول       خالل هذه الفترة الثالثية المنتهية، اتخذت الدول االفريقية اال         ● 
 االجـراء فـي     وقد ساهمت نتائج هذا   .  من اتفاقية الطيران المدني الدولي ساري المفعول      )  أ ٥٠يعدل المادة   

 و  ٣/ ٣١ة العمومية لاليكاو في مونتريـال فـي         يللجمع) االستثنائية( الرابعة والثالثين    ةتنظيم المجلس للدور  
 النشاء هذا البروتوكول والبروتوكول الذي يعـدل المـادة   مقترحاتت الدول االفريقية  قدموقد  .  ١/٤/٢٠٠٣
 ا عضـو  ٣٦ الـى    ا عضو ٣٣ من اتفاقية الطيران المدني الدولي على التوالي لتوسيع مجلس االيكاو من             ٥٦

 . عضوا١٩ عضوا الى ١٥ولجنة الطيران المدني من 
 التسهيالت شعبة ل٢/٤/٢٠٠٤ الى   ٢٢/٣يبرز اجتماع مجتمع الطيران العالمي المعقود في القاهرة بمصر من            ● 

 لاليكاو وكذلك مشاركة الدول االفريقية فيه أن المنطقة مصممة على االسهام بال كلل في               ة التابع ةعشرثانية  ال
  . العالمجميع أنحاء ر متوازن للطيران المدني في ايجاد تطوي

ـ ان بم٢٧/٦/٢٠٠٣ الـى   ٢٣في ياوندي بالكامرون من     المشاركة  العدد المرتفع للوفود    يشهد مرة أخرى     ●  بة س
 والمحيط الهادئ على أن الـدول       فريقياأفريقية للتخطيط والتنفيذ في     االجتماع الرابع عشر للمجموعة األ    انعقاد  

 .ررت الوفاء بالتزامها الدولي في تنفيذ القواعد القياسية والتوصيات لاليكاوقفريقية األ
 الخامس للنقل الجوي العالمي  المعقود في مونتريال علـى           مؤتمرالمن نتائج    باصرار   فريقيةتستفيد الدول األ   ● 

ـ  .   والتي ساهمت في نجاحـه ٣/١٠/٢٠٠٣ الى  ٢٢/٩ ومن   ٢٩/٣/٢٠٠٣ الى   ٢٤التوالي من    ي وكـذلك ف
المؤتمر الوزاري رفيع المستوى بشأن أمـن  في ء األفارقة الحاضرين امجال األمن الجوي، أولى معظم الوزر   

 . في أفريقياعاليةمسألة األمن أولوية في مونتريال  ٢٠/١/٢٠٠٢ و ١٩الطيران المعقود في 
ول الجتمـاع األ  لحضـور ا ٢٨/١١/٢٠٠٢لـى   ا٢٦فريقية في داكار من فضال عن ذلك، اجتمعت الدول األ      ● 

 المتعلقة بتنفيذ نظم االتصـاالت  المسائلفريقيا والمحيط الهادئ ألن    ألموردي خدمات المالحة الجوية في اقليم       
 .ةفريقي الطيران األصناعةمية قصوى بالنسبة لهادارة المالحة الجوية تحظى بأ/والمالحة واالستطالع
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 دور حاسـم  يرجى أن تقوم ب   ات مستقلة تعنى بالطيران المدني      انشاء سلط بتسريع  فريقية   القارة األ  تقومختاما،   ● 

 .فريقية في الوقت الراهن الطيران المدني في الدول األهيئات تنظيمفي تعزيز فعالية وكفاءة 

 االجراء المعروض على الجمعية العمومية -٣
ختار الدول المرشـحة فـي   ت  وأن٢يرجى من الجمعية العمومية أن تأخذ علما بالمعلومات الواردة في الفقرة       ١-٣

فريقية على الدوام من هذه الجمعيـة      ظيت به الدول األ    على الثقة والدعم الكبير التي ح      اعتمادا التي اقترحتها أفريقيا     ١الفقرة  
 . الموقرةالعمومية

 - انتهـى -


