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  والثالثونالخامسةالجمعية العمومية ـ الدورة 
 الجلسة العامة

 انتخاب الدول المتعاقدة التي تمثل في المجلس :١٠رقمالبند 

 ترشيح اثيوبيا لمجلس منظمة الطيران المدني الدولي

 )من اثيوبيامقدمة وثيقة (

 ملخص
 الجوي في اقليم افريقيا     النقلب النهوضتبرز هذه الوثيقة الدور الهام الذي تلعبه اثيوبيا في          

وتطلب دعم الدول األعضاء لدى االيكاو العادة انتخاب اثيوبيا لعضوية المجلس للفتـرة             
 .٢٠٠٧-٢٠٠٥الثالثية 

 مقدمة -١

تتشرف جمهورية اثيوبيا االتحادية الديمقراطية أن تعلن للدورة الخامسة والثالثين للجمعية العمومية لاليكـاو              
 .٢٠٠٧-٢٠٠٥ها لعضوية مجلس االيكاو وفقا للفئة الثالثة للفترة الثالثية ترشيح العادة انتخابالعن 

 المناقشة -٢
تحقيـق  ل مساهمتها مشاركتها وتدعمتود اثيوبيا، بوصفها احدى الدول المتعاقدة المؤسسة لاليكاو، أن تواصل و  ١-٢

 .تطوير آمن ومنتظم للطيران المدني الدولي
 العمل الذي تنجزه هيئات االيكاو العديدة أن تلعب دورا نشطا في التنسيق مع             وترغب اثيوبيا في المشاركة في     ٢-٢

 .تنفيذ الخطة االقليمية للمالحة الجويةلتأمين الدول االفريقية 
وتود اثيوبيا أن تنهض بتدابير زيادة األمن في المطارات وخدمات المالحة الجوية بتعاون وثيق مـع الـدول                   ٣-٢

 .المتعاقدة األخرى
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عد اثيوبيا أحد الالعبين الرئيسيين في صناعة النقل الجوي االفريقي ومشاركا نشطا فـي اللجنـة االفريقيـة                  ت ٤-٢
 .طيران تجاري آمن ومنتظم في افريقيامناصرتها وتيسيرها لتحقيق وتواصل ) افكاك(للطيران المدني 

ا وتتعهد ببذل جهودها لتيسـير الوجـود        تؤيد اثيوبيا تطوير تعاون وتنسيق اقليميين كبيرين لاليكاو في افريقي          ٥-٢
 .البناء الحراز تقدم في تحقيق أهداف االيكاو وغاياتها

ودخـل  .   المرتبطة بالطيران المدني   التجهيزات في تطوير وتوسيع المطارات و     ١٩٤٤دخلت اثيوبيا منذ عام      ٦-٢
ومن بين المطـارات الثالثـة      .  في الوقت الحالي خمس مطارات بنيت حديثا وثالثة مطارات جرى توسيعها          طور التشغيل   

 .التي جرى توسيعها وتحديثها مطار بول الدولي في أديس أبابا
وفي مجاالت االتصاالت والمالحة واالستطالع وادارة الحركة الجوية، شرعت اثيوبيا في برنـامج لتحـديث                ٧-٢

 .وفقا للقواعد القياسية والتوصيات الصادرة عن االيكاو وخطة المالحة الجوية االقليمية الفريقياتجهيزاتها 
  وجهة سفر دوليـة ٤٥بتشغيل رحالتها الى تقوم شركة خطوط الجوية االثيوبية، وهي الناقل الجوي الوطنية،      ٨-٢

 .يث من الطائراتفي اوروبا وامريكا الشمالية وآسيا وافريقيا والشرق األوسط بأسطول حد
وكانت اثيوبيا وما زالت عضوا ملتزما في االيكاو واالفكاك والكوميسا واالتحاد االفريقي وااليفالبـا واالياتـا                 ٩-٢
 .وتقوم بآداء التزاماتها المالية من خالل سداد اشتراكاتها السنوية في توقيتاتها المحددة.  الخ

 الخالصة -٣
ضوية مجلس االيكاو كي تواصل اسهامها في تحقيق تطـوير آمـن ومنـتظم           تسعى اثيوبيا العادة انتخابها لع    

 .للطيران المدني في أنحاء العالم
وتعتقد اثيوبيا، بوصفها أحد مرشحي االفكاك، أن الدول األعضاء لدى االيكاو سوف تؤيـد ترشـيح اثيوبيـا                  

 .٢٠٠٧-٢٠٠٥للمجلس للفترة الثالثية 

 ـى ـ انتهـ


