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  والثالثونالخامسةالجمعية العمومية ـ الدورة 
 الجلسة العامة

 ل في المجلسنتخاب الدول المتعاقدة التي تمثّا :١٠البند 

 جمهورية كوريا ترشيح

 ) من جمهورية كوريامقدم(

تتشرف جمهورية كوريا بأن تعلن للدورة الخامسة والثالثين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي               -١
 .٢٠٠٧-٢٠٠٥للفترة الثالثية ترشيحها لعضوية المجلس في جزء االنتخابات الثالث 

 :يعتمد اهتمام جمهورية كوريا بالمشاركة في مجلس االيكاو على ما يلي -٢

 تطورات ملحوظة في مجال النقـل      ١٩٥٢ جمهورية كوريا منذ انضمامها الى االيكاو في سنة          أنجزت )أ
 حجم نقل جـوي فـي      أكبر وسجلت جمهورية كوريا سابع   .  لماضيةد ا وي على مدى العق   لالجوي الدو 

، وهي سابع أكبر مسـاهم      ب والبضائع باألطنان الكيلومترية   من حيث عدد الركا    ٢٠٠٣في سنة   العالم  
 .٢٠٠٤مالي في االيكاو في سنة 

التشغيلية للسالمة ان جمهورية كوريا عضو عامل في فرع شمال آسيا التابع لمشروع التعاون االنمائي           )ب
 فـي هـذا     وأسهمت جمهوريـة كوريـا    ) COSCAPمشروع  (واستمرار صالحية الطائرات للطيران     

 ، وهي تعتزم تقديم اسـهام آخـر  ٢٠٠٤و ٢٠٠٣  دوالر أمريكي في سنتي٤٠٠ ٠٠٠ بمبلغ  المشروع
 .٢٠٠٥ دوالر أمريكي في سنة ١٠٠ ٠٠٠قدره 

 ٢٠٠٤ وحتـى سـنة   ٢٠٠٢فمنذ سـنة   .  انتعمل جمهورية كوريا بنشاط أيضا في مجال أمن الطير         )ج
 دوالر أمريكي ألمن الطيران، وسوف تزيد فـي األعـوام           ٢٥٣ ٠٠٠أسهمت جمهورية كوريا بمبلغ     

 .المقبلة دعمها ألنشطة أمن الطيران بما يضمن المزيد من األمن في األجواء
 البلـدان   جال الطيران من  برنامجا تثقيفيا مجانيا للعاملين في م      ٢٠٠١منذ سنة   قدمت جمهورية كوريا     )د

تعتـزم  و.   بلـدا  ٤٢ شخصـا مـن      ٧٢ها  عي الي ويتكون هذا البرنامج من ست دورات، د      .  النامية
 شخصا من جميـع  ٤٦ وسوف تدعو اليها ،٢٠٠٤ في سنة جمهورية كوريا تقديم ثالث دورات أخرى   

 .أنحاء العالم
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(       جمهورية كوريـا  ودأبت.   دولة٨٢ جوية مع   خدمات اتفاقات   ٢٠٠٤عقدت جمهورية كوريا في سنة 
 أن عقـدت مـع      منـذ المزيد من التحرر من القيود التنظيمية في اتفاقات الخطوط الجوية           على توخي   

وسوف تسعى جمهوريـة كوريـا بـنهج        .  ١٩٩٨ في سنة    الواليات المتحدة اتفاق األجواء المفتوحة    
 .تجاه التحرري في العالم النقل الجوي تمشيا مع االالى تحرير  وتدريجيياطراد

 جمهورية أنجزتوبالتالي .  على أمن الطيران والسالمة الجوية  صبت جمهورية كوريا معظم تركيزها       )و
 هيئـة سـالمة   ٢٠٠٢ في سـنة  أنشأت كورياو.  ألمن الطيران والسالمة الجوية   كوريا تدابير أفضل    

 .مراقبة وادارة شؤون األمن والسالمةالطيران المدني، وهي هيئة حكومية منفصلة ومستقلة ومكلفة ب
استيعابا الزياد الطلب على الحركة الجوية، فتحت جمهورية كوريـا مطـار انشـيون الـدولي فـي                   )ز

 .٢٠٠٨، واستهلت المرحلة الثانية من التوسع الذي تعتزمه والذي سوف ينتهي في سنة ٢٠٠١مارس
رة الطويلة في مجال الطيـران المـدني، ترغـب          بالنظر الى هذه االنجازات الباهرة، وبناء على الخب        )ح

، وسـوف   ٢٠٠٧-٢٠٠٥صب المسؤولية في مجلس االيكاو للفتـرة        امنأحد  جمهورية كوريا في تقلد     
تواصل االسهام االيجابي في تنمية الطيران المدني الدولي بانتظام وأمان، وذلك بالتعاون مع االيكـاو               

 .ومع جميع الدول المتعاقدة
 

 ـ انتهى ـ


