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  سارية قرارات الجمعية العمومية التي لم تعد  :١-١٦القرار 

  :الجمعية العمومية إن

منها أو أجزاء منها  ، عدة مئات من القرارات، ولكن كثيـرا١٩٤٧ابريل  ٤منظمة الطيران المدني الدولي في  إنشاءقد اعتمدت، منذ  لما كانت
أو استبدالها، على نحو ضمني أو صريح، بقرارات  إلغاؤهالم تعد سارية، وذلك ضمن أسباب عدة، ألنها أو أجزاء منها قد انتهى مفعولها أو تم 

  .تالية من الجمعية العمومية

  .٢-١٥عمومية في قرارها دائما واضحا، كما اعترفت الجمعية ال يكن سريان بعض هذه القرارات من عدمه لم وحيث أن

من المرغوب فيه أن تحدد القرارات أو أجزاء القرارات التي اعتمدتها الجمعية العمومية في الماضي والتي لم تعد سارية في الوقت  ولما كان
  .الحاضر

لم تعد سارية ) بيكاو(ني الدولي أن قرارات الجمعية العمومية للمنظمة المؤقتة للطيران المد إلىبوضوح  اإلشارةمن المرغوب فيه  ولما كان
  .المفعول

  :تعلن

أدناه، أن القرارات أو أجزاء القرارات المذكورة في القائمة المرفقة بهذا القرار، والتي تضم كل القرارات  ٢مع مراعاة أحكام الفقرة   -١
  .الملغاة في الماضي، لم تعد سارية

متيازات المقررة أو االلتزامات أو المسؤوليات التعاقدية أو أي ترتيبات تكون قد هذا القرار لن يؤثر في الحقوق المكتسبة أو اال إن  -٢
عقدت بموجب أي من القرارات المدرجة في القائمة المرفقة، وأنه على وجه الخصوص، لن يلغي أو يقلل بأي حال من األحوال من مديونية أي 

  .لقراراتدولة متعاقدة نحو المنظمة تكون قد نشأت بموجب أي من تلك ا

  :ما يلي تالحظوعالوة على ذلك، 

  .سارية  تعد  لم) بيكاو(جميع القرارات التي اعتمدتها الجمعية العمومية المؤقتة لمنظمة الطيران المدني الدولي المؤقتة  إن  -٣
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  قراراتها التي لم تعد سارية قرارات الجمعية العمومية وأجزاء
  القرار  الدورة

    
، ٢٥، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٨، ١٧، ١٦، ١٥، ١٤، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١  بيكاو

٤٨، ٤٧، ٤٦، ٤٥، ٤٤، ٤٣، ٤٢، ٤١، ٤٠، ٣٩، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٥، ٣٤، ٣٣، ٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٦ ،
٥٣، ٥٢، ٥١، ٥٠، ٤٩.  

    
، ٢٥-١، ٢٤-١، ٢٢- ١، ٢١-١، ٢٠-١، ١٩-١، ١٨- ١، ١٦-١، ١٣-١، ١٢ -١، ٧-١، ٦-١ ، ٥-١ ،٤-١ ،١-١  ىالدورة األول

٣٩-١، ٣٨-١، ٣٧-١، ٣٦-١، ٣٥-١، ٣٤-١، ٣٣-١، ٣٢-١، ٣١- ١، ٣٠-١، ٢٩-١، ٢٨-١، ٢٧-١، ٢٦-١ ،
 ،)٤الفقرة (، ٥١- ١، ٥٠- ١، ٤٩- ١، ٤٨- ١، ٤٧- ١، ٤٦- ١، ٤٥- ١، ٤٤- ١، ٤٣- ١، ٤٢- ١، ٤١- ١، ٤٠- ١
 ٢الفقرة (، ٦٥-١، ٦٤-١، ٦٣-١، ٦٢- ١، ٦١-١، ٦٠-١، ٥٩-١، ٥٨- ١، ٥٧-١، ٥٦-١، ٥٥-١ ،٥٣-١، ٥٢-١

  .٧١-١، ٧٠-١، ٦٩-١، ٦٨-١، ٦٧-١، ٦٦- ١، )بالقرار ١  من الملحق ٦-١- ٤من القرار والفقرة 
    

، ١٥-٢، ١٤-٢، ١٣-٢، ١٢-٢، ١١- ٢، ١٠-٢، )١،٣الفقرتان ( ٩- ٢، ٨-٢، ٧-٢، ٥-٢، ٤-٢، ٣-٢، ٢-٢، ١-٢  الدورة الثانية
٣٣-٢، ٣٢-٢، ٣١-٢، ٣٠-٢، ٢٩-٢، ٢٨-٢، ٢٣-٢، ٢٢-٢، ٢١- ٢، ٢٠-٢، ١٩-٢، ١٨-٢، ١٧-٢، ١٦-٢ ،
٤٧-٢، ٤٦-٢، ٤٥-٢، ٤٤-٢، ٤٣-٢، ٤٢-٢، ٤١-٢، ٤٠-٢، ٣٩-٢، ٣٨-٢، ٣٧-٢، ٣٦-٢، ٣٥-٢، ٣٤-٢ ،
، ٦ التوصية، ٥ التوصية، ٤ التوصية، ٣ التوصية، ٢ التوصية، ١  توصيةال، ٥٢-٢، ٥١-٢، ٥٠- ٢، ٤٩-٢، ٤٨-٢

، ١٤ التوصية، ١٣ التوصية، ١٢ التوصية، ١١ التوصية، ١٠ التوصية، ٩ التوصية، ٨ التوصية، ٧ التوصية
  .١٥ التوصية

    
وكل الفقرات في  ٤، ٣، ٢، ١الفقرات ( ٩-٣، ٨-٣، ٧-٣، ٦-٣، )١،٣الفقرتان (، ٥- ٣، ٤-٣، ٣-٣ ،٢- ٣، ١-٣  الدورة الثالثة

، ٢١-٣، ٢٠-٣، ١٩-٣، ١٨- ٣، ١٧-٣، ١٦- ٣،  ١٥-٣ ،١٤- ٣، ١٣-٣، ١٢ -٣، ١١-٣، ١٠- ٣، )حيثيات القرار
٢٤-٣، ٢٣-٣، ٢٢-٣.  

    
، ١٧-٤، ١٦-٤، ١٥-٤، ١٤-٤، ١٣-٤، ١٢-٤، ١١ - ٤، ١٠-٤، ٩- ٤، ٨- ٤، ٧- ٤، ٦- ٤، ٥-٤، ٤- ٤، ٢-٤  الدورة الرابعة

٣٣-٤، ٣٢-٤، ٣٠-٤، ٢٩-٤، ٢٨-٤، ٢٧-٤، ٢٦-٤، ٢٥-٤، ٢٤- ٤، ٢٣-٤، ٢٢-٤، ٢١-٤، ٢٠-٤، ١٨-٤ ،
  .٦ التوصية، ٥ التوصية، ٤ التوصية، ٣ التوصية، ٢ التوصية، ١ التوصية، ٣٧-٤، ٣٦-٤، ٣٥-٤، ٣٤-٤

    
، ١٦- ٥، ١٥- ٥، ١٤- ٥، ١٣- ٥  ،١٢- ٥، ١١- ٥، ٩- ٥، ٨- ٥، ٧- ٥، ٦- ٥، ٤- ٥، ٢- ٥، ١- ٥  الدورة الخامسة

٢١-٥، ٢٠-٥، ١٩-٥ ،١٨- ٥، ١٧- ٥.  
    

  .١٥-٦، ١٤-٦، ١٣-٦، ١١-٦، ١٠-٦ ،٩-٦، ٨-٦، ٧-٦، ٦-٦، ٥-٦، ٤- ٦، ٣-٦، ٢-٦ ،١-٦  الدورة السادسة
    

 ،)٢ الفقرة( ١٥- ٧، )٢الفقرة ( ١٤- ٧، ١٣- ٧، ١٢- ٧، ١١- ٧، ١٠- ٧، ٩- ٧، ٨- ٧، ٧- ٧، ٤- ٧، ٢-٧، ١- ٧  الدورة السابعة
٢٩-٧، ٢٨-٧، ٢٧-٧، ٢٦-٧، ٢٥-٧، ٢٤-٧، ٢٣-٧، ٢٢-٧، ٢١-٧، ٢٠-٧، ١٩-٧، ١٨-٧، ١٧-٧، ١٦-٧ ،
٣٣-٧، ٣٢-٧، ٣١-٧، ٣٠-٧.  

    
  .١٨-٨، ١٧-٨، ١٦-٨، ١٥-٨، ١٤-٨، ١٣-٨، ١٢-٨، ١١-٨، ١٠-٨، ٩-٨، ٨-٨، ٧- ٨، ٦-٨، ٣-٨، ٢-٨  الثامنة الدورة

    
  .١٥-٩، ١٤- ٩، ١٣-٩، ١٢ -٩، ١١-٩، ١٠-٩، ٩-٩، ٨-٩، ٧-٩، ٦-٩، ٥-٩ ،٤- ٩، ٣-٩، ٢-٩، ١-٩  الدورة التاسعة

    
، ١٥- ١٠، ١٤-١٠، ١٣-١٠، ١٢ -١٠، ١٠-١٠، ٩-١٠ ،٨- ١٠، ٧-١٠، ٦-١٠، ٤-١٠، ٣-١٠، ٢-١٠، ١-١٠  الدورة العاشرة

٢٧-١٠، ٢٦-١٠، ٢٥-١٠، ١٠٢٤، ٢٣-١٠، ٢٢-١٠، ٢١-١٠، ٢٠-١٠، ١٩-١٠، ١٨-١٠، ١٧-١٠، ١٦-١٠، 
، ٣٧- ١٠، ٣٥- ١٠، ٣٤- ١٠، ٣٣- ١٠، )٧، ٤، ٢ ،١الفقرات ( ٣٢- ١٠، ٣١- ١٠، ٣٠- ١٠، ٢٩- ١٠، ٢٨- ١٠
٥٠-١٠، ٤٩-١٠، ٤٨-١٠، ٤٧-١٠، ٤٦-١٠ ،٤٥-١٠، ٤٤-١٠، ٤٣-١٠، ٤٢-١٠، ٤١-١٠، ٣٩-١٠، ٣٨- ١٠ ،
٥٣-١٠، ٥٢-١٠، ٥١-١٠.  

    
  الدورة 

  الحادية عشرة
١٤-١١، ١٣-١١، ١٢-١١، ١١-١١، ١٠-١١، ٩-١١، ٨-١١، ٧-١١، ٦-١١، ٥-١١، ٤-١١، ٣-١١، ٢-١١ ، 
١٨-١١، ١٧-١١، ١٥-١١.  
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  القرار  الدورة
        

  الدورة 
  الثانية عشرة

١٤- ١٢، ١٣-١٢، ١٢ - ١٢، ١١-١٢، ١٠-١٢، ٩-١٢، ٨- ١٢، ٧-١٢، ٦-١٢، ٥-١٢، ٣-١٢، ٢-١٢، ١-١٢ ،
، ٢٥- ١٢، ٢٤-١٢، ٢٣-١٢، ٢٢-١٢، ٢١-١٢، ٢٠-١٢، )٣، ١الفقرتان ( ١٩-١٢، ١٧-١٢، ١٦-١٢، ١٥-١٢
٣٩-١٢، ٣٨-١٢، ٣٧-١٢، ٣٦- ١٢، ٣٤-١٢، ٣٣- ١٢، ٣٢-١٢، ٣١-١٢، ٢٩-١٢، ٢٨-١٢، ٢٧- ١٢، ٢٦-١٢ ،
٤١-١٢، ٤٠-١٢.  

    
  الدورة 

  *الرابعة عشرة
، ١٤ -١٤ ،١٣-١٤، ١٢ -١٤، ١١-١٤، ١٠-١٤، ٩-١٤، ٨-١٤، )٥، ٤الفقرتان ( ٦-١٤، ٤-١٤، ٣-١٤ ،٢-١٤
٢٥-١٤، ٢٤- ١٤، ٢٣-١٤، ٢٢-١٤، ٢١-١٤، ٢٠-١٤، ١٩-١٤، ١٨-١٤ ،١٧-١٤، ١٦-١٤ ،١٥-١٤ 

، ٣٨-١٤، ٣٦-١٤، ٣٥ -١٤ ،٣٢-١٤، ٣١-١٤، ٣٠-١٤، ٢٩-١٤، ٢٨-١٤، ٢٧-١٤، ٢٦-١٤، )٢، ١  الفقرتان(
٥٠- ١٤، ٤٩- ١٤، ٤٨- ١٤، ٤٧- ١٤، ٤٦- ١٤، ٤٥- ١٤، ٤٤- ١٤، ٤٢- ١٤، ٤١-١٤، ٤٠- ١٤، ٣٩- ١٤ ،
٥٢-١٤، ٥١- ١٤.  

    
  الدورة 

  الخامسة عشرة
 ،** )، وكل الفقرات في حيثيات القرار ماعـدا الخامسة٤، ٢، ١الفقرات ( ٥- ١٥، ٤- ١٥، ٣- ١٥، ٢- ١٥، ١- ١٥
٢٥-١٥، ٢٤-١٥، ٢٣- ١٥، ٢١-١٥ ،٢٠-١٥، ١٩-١٥، ١٦-١٥، ١٤-١٥، ١٣-١٥، ١١-١٥، ٨-١٥، ٦-١٥ ،
٣٨- ١٥، ٣٧-١٥، ٣٦-١٥، ٣٥- ١٥، ٣٣-١٥، ٣٢- ١٥، ٣١-١٥، ٣٠-١٥، ٢٩-١٥، ٢٧-١٥، ٢٦-١٥.  

  

  سارية قرارات الجمعية العمومية التي لم تعد  :١-١٨القرار 

  :جديدة، لم تعد سارية ، لألسباب المذكورة أدناه، أن القرارات اآلتية، ولو أنها لم تستبدل بقراراتالعمومية تعلن الجمعية

  سبب عدم السريان  الموضوع  القرار
      

  االنتهاء من التنفيذ  ١٩٦٨اعتمادات الميزانية للسنة المالية   ٢٨-١٥
      

  االنتهاء من التنفيذ  ١٩٦٨و ١٩٦٧و ١٩٦٦قسمة مصروفات االيكاو بين الدول المتعاقدة للسنوات   ٣٤-١٥
      

  االنتهاء من التنفيذ   جاري غير المنتظماحصاءات عن النقل الجوي الت  ٢١-١٦
      

  االنتهاء من التنفيذ  ١٩٦٨ميزانية اضافية لسنة   ٣٨-١٦
      

  االنتهاء من التنفيذ  وضع التوظيف في فرع اللغـات  ٣٩-١٦
      

  االنتهاء من التنفيذ  ١٩٦٩ميزانية سنة   ٤٠-١٦
      

  االنتهاء من التنفيذ  ١٩٧٠ميزانية سنة   ٤١-١٦
      

وبحث تقرير مراجع الحسابات  ١٩٦٥اعتماد حسابات المنظمة عن السنة المالية المالية   ٤٣-١٦
  عنها 

  االنتهاء من التنفيذ

      
  االنتهاء من التنفيذ  وبحث تقرير مراجع الحسابات عنها ١٩٦٥اعتماد حسابات المساعدة الفنية للسنة المالية   ٤٤-١٦
      

وبحث تقرير  ١٩٦٥لألمم المتحدة عن السنة المالية  اعتماد حسابات الصندوق الخاص  ٤٥-١٦
  مراجع الحسابات عنها

  االنتهاء من التنفيذ

      

                                                   
  .٣٧-١٤من الفقرة األولى من حيثيات القرار " ٥-١٢و"حذفت العبارة   *

  .محل عنوان القرار" قتصادية للتسهيالتالقيمة اال"حلت عبارة   **
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  سبب عدم السريان  الموضوع  القرار
      

  االنتهاء من التنفيذ  وبحث تقرير مراجع الحسابات عنها ١٩٦٦اعتماد حسابات المنظمة عن السنة المالية   ٤٦-١٦
      

وبحث تقارير  ١٩٦٦ة المالية اعتماد حسابات برنامج األمم المتحدة  للتنمية عن السن  ٤٧-١٦
  مراجع الحسابات عنها

  االنتهاء من التنفيذ

      
  االنتهاء من التنفيذ  وبحث تقرير مراجع الحسابات عنها ١٩٦٧اعتماد حسابات المنظمة عن السنة المالية   ٤٨-١٦
      

ارير وبحث تق ١٩٦٧اعتماد حسابات برنامج األمم المتحدة للتنمية عن السنة المالية   ٤٩-١٦
  مراجع الحسابات عنها

  االنتهاء من التنفيذ

      
تثبيت قرار المجلس بالنسبة الشتراكات رومانيا، سنغافورة، غيانا، بربادوس، أوغندا،   ٥٠-١٦

  بلغاريا، وبوروندي
  االنتهاء من التنفيذ

      
  االنتهاء من التنفيذ  ١٩٦٨و ١٩٦٧و ١٩٦٦خفض اشتراك ماليزيا عن السنوات   ٥١-١٦
  

  سارية قرارات الجمعية العمومية التي لم تعد  :١-٢١رار الق

  :تعلن الجمعية العمومية
  .أدناه، أن القرارات وأجزاء القرارات المذكورة في القائمة أدناه لم تعد سارية ٢مع مراعاة أحكام الفقرة   -١
ت أو المسؤوليات التعاقدية، أو أي ترتيبات تكون قد أن هذا القرار ال يؤثر في الحقوق المكتسبة أو االمتيازات المقررة أو االلتزاما  -٢

أبرمت، بموجب أي من القرارات المدرجة في القائمة أدناه، وأنه على وجه الخصوص ال يلغي أو يقلل بأي حال من األحوال من مديونية أي 
  .دولة متعاقدة نحو المنظمة تكون قد نشأت بموجب أي من تلك القرارات

  دم السريانسبب ع  الموضوع  القرار
      
الموضوع مشمول (التقادم   سياسة اللغات في االيكاو  ١٧-١

اآلن في النظام الداخلي 
  )لمختلف أنواع االجتماعات

      
 ٤الفقرة  ٥٤-١

  المنطوق من
  التقادم  مطبوعات االيكاو 

      
قيع اعتماد االتفاقية بشأن االعتراف الدولي للحقوق على الطائرات كوثيقة مفتوحة للتو  ٦-٢

  عليها
  االنتهاء من التنفيذ

      
  البرنامج االحصائي للمنظمة    ١٩-٤

  القرارحيثيات من  ٣الفقرة 
  من المنطوق ٢الفقرة 

  التقادم
  التقادم

      
حل محله القراران   من االتفاقية) أ(٥٠التصديق على البروتوكول بتعديل المادة   ٢-١٣

  ٢و ١-أ١٧
      

  ٣٩-٢١القرار  حل محله  باتتعيين مراجع خارجي للحسا  ٤٣-١٤
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  دم السريانسبب ع  الموضوع  القرار
      

  االنتهاء من التنفيذ  تكييف الهواء في مبنى مقر االيكاو والتعديالت في المبنى  ٥٣-١٤
      

  االنتهاء من التنفيذ  "بانز"و "ساربس"االجراءات الرامية لتسهيل تنفيذ   ١٢-١٥
      

  االنتهاء من التنفيذ  نشاطات االيكاو الفنيةالبحث في احتياجات الطيران العام الدولي بالعالقة الى نطاق   ١٥-١٥
      

  ضوضاء الطائرات بالقرب من المطارات  ٣-١٦
  القرار حيثياتمن  ٥و  ٤الفقرتان 

  من المنطوق  ٤و  ١والفقرتان 
  التقادم 

  االنتهاء من التنفيذ
      

ال صياغة جديدة للبيان الموحد الخاص بالسياسات المستمرة في مج إعداد إمكانية  ٢٠-١٦
  المالحة الجوية

  االنتهاء من التنفيذ

      
   اإلحصاءاتواجتماعات  اإلحصاءاتولجان خبراء  اإلحصاءاتشعبة   ٣٤-١٦

  التقادم  القرار حيثياتمن  ٣الفقرة 
  االنتهاء من التنفيذ  القرار  حيثياتمن  ٤الفقرة   
      

  االنتهاء من التنفيذ  الهاي  عدلة ببروتوكولالنظر في اتفاقية وارسو الم إعادةبخصوص  اإلضافيةاألعمال   ٣٥-١٦
      

  االنتهاء من التنفيذ  ١٩٧١ميزانية   ٤٢-١٦
      

  االنتهاء من التنفيذ  ١٩٧١و ١٩٧٠و  ١٩٦٩قسمة مصروفات االيكاو بين الدول المتعاقدة عن السنوات   ٥٢-١٦
      

  االنتهاء من التنفيذ  تقارير الى المجلس  ٤-١٧
      

 ٣الفقرة  ١٠-١٧
  المنطوق من

تطبيق الدول لمواصفات وأساليب األمن التي اعتمدتها هذه الجمعية العمومية، واألعمال 
  من جانب االيكاو بشأن هذه المواصفات واألساليب اإلضافية

  االنتهاء من التنفيذ

      
 ٤و ٣البندان  ١٧- ١٧

  من المرفق بالقرار
  االنتهاء من التنفيذ  األمن العامة على متن الطائرات أثناء طيرانها إجراءات

      
  االنتهاء من التنفيذ  كتاب من رئيس المجلس الى رؤساء الحكومات  ١٩-١٧
      

  االنتهاء من التنفيذ  اتفاقية مقترحة بشأن أفعال التدخل غير المشروع ضد الطيران المدني  ٢٠-١٧
      

  االنتهاء من التنفيذ  النظر في اتفاقية الطيران المدني الدولي إعادة  ٢١-١٧
      

 ٢الفقرة  ٢٢-١٧
  منطوق القرار من

  االنتهاء من التنفيذ  االتفاقيات  إعداد إجراءاتاقتراح بتبسيط 

      
 ٢الفقرة  ٢٣-١٧
  منطوق القرار من

توزيع وثيقة بخصوص الربط بين اتفاقات الجو الثنائية واتفاقيات االيكاو الدولية عن 
  التدخل غير المشروع

  االنتهاء من التنفيذ

      
جدول زمني ألعمال المجلس وأجهزة االيكاو األخرى بشأن مكافحة التدخل غير   ٢٤-١٧

  المشروع
  االنتهاء من التنفيذ

      
  حل محله القراران  من االتفاقية) أ(٥٠التصديق على البروتوكول الذي يقضي بتعديل المادة   ٢-أ١٧

  ٣-٢١و ٢-٢١
      

  الدراسة جارية  ن انسياب الحركةااليكاو ع إحصاءات إعداد إمكانيةدراسة   ١٩-١٨
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  دم السريانسبب ع  الموضوع  القرار
      

  االنتهاء من التنفيذ  ١٩٧١لعام  اإلضافيةالميزانية   ٢٢-١٨
      

تثبيت قرار المجلس بشأن اشتراكات المجر وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية   ٢٩-١٨
  وموريشيوس واتحاد الجمهوريات السوفيتية االشتراكية

  االنتهاء من التنفيذ

      
والنظر في تقرير  ١٩٧٠و ١٩٦٩و ١٩٦٨تماد حسابات المنظمة للسنوات المالية اع  ٣٠-١٨

  مراجع الحسابات عنها
  االنتهاء من التنفيذ

      
 ١٩٦٩و ١٩٦٨اعتماد البيانات المالية لبرنامج األمم المتحدة للتنمية عن السنوات المالية   ٣١-١٨

  والنظر في تقارير مراجع الحسابات عنها ١٩٧٠و
 من التنفيذاالنتهاء 

  
  سارية قرارات الجمعية العمومية التي لم تعد  :١-٢٢القرار 

  :تعلن الجمعية العمومية
  .التالية، فإن القرارات أو أجزاء القرارات المذكورة في القائمة أدناه لم تعد سارية ٢مع مراعاة أحكام الفقرة   -١
المقررة أو المسؤوليات التعاقدية أو أي ترتيبات تكون قد عقدت بموجب أي  أن هذا القرار ال يؤثر في الحقوق المكتسبة أو االمتيازات  -٢

األحوال من مديونية أي دولة متعاقدة نحو  من القرارات المدرجة في القائمة أدناه، وأنه على وجه الخصوص ال يلغي أو يقلل بأي حال من
  .المنظمة تكون قد نشأت بموجب أي من تلك القرارات

  بب عدم السريانس  الموضوع  القرار
      

  االنتهاء من التنفيذ  قبول عرض بولندا لتسوية متأخراتها واستردادها لحق التصويت  ١-١١
      

  االنتهاء من التنفيذ  مبنى مقر االيكاو في مونتريال  ١٢-١٦
      

  االنتهاء من التنفيذ  لجان أمن المطارات إنشاء  ١٢-١٧
  )١٧ انظر الملحق(

      
  االنتهاء من التنفيذ  المطارات وإنشاءبخصوص الجوانب األمنية لتصميم  رشاديةإمواد  إعداد  ١٨-١٧
      

  االنتهاء من التنفيذ  من االتفاقية ٥٦التصديق على البروتوكول الذي يقضي بتعديل المادة   ٣-١٨
      

  االنتهاء من التنفيذ  مبنى مقر االيكاو بمونتريال  ٥-١٨
      

٢١-١٨   
  ٣الفقرة 

  االنتهاء من التنفيذ  ليمية في مجال النقل الجويالنشاطات االق

      
  االنتهاء من التنفيذ  ١٩٧٤و ١٩٧٣و ١٩٧٢ميزانيات   ٢٣-١٨
      

٢٦-١٨   
٣-٧  

  االنتهاء من التنفيذ  )١٩٧٤و ١٩٧٣و ١٩٧٢عن السنوات (قسمة مصروفات االيكاو بين الدول المتعاقدة 

      
الصادرين عن  ٢٧٠٤و  ٢٥٥٥قرارين االجراءات التي يجب اتخاذها لتنفيذ ال  ٢-١٩

  الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن البرتغال
  الغي وفقا لحكم

  من ٢الفقرة 
  ٥-٢١القرار 
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  بب عدم السريانس  الموضوع  القرار
      

  االنتهاء من التنفيذ  ٢-١٩القرار  إلغاء  ٥-٢١
      

  حل محله  خدمات وحدة التفتيش المشتركة  ١١-٢١
  ٧-٢٢القرار 

      
فقرتان  ٢٠-٢١

 )وب) أ إضافيتان
  نطوقالم من

  االنتهاء من التنفيذ  التعاون بين الدول المتعاقدة في التحقيقات بشأن حوادث طيران معينة

      
٢٦-٢١   

الكلمات ) ج(١الفقرة 
الى المجلس لتقديمها "

  "الى الجمعية العمومية

  حل محله  الدولي دراسات حول أجور وأسعار النقل الجوي
   ٢٢-٢٢القرار 
  ٤ الفقرة

      
  االنتهاء من التنفيذ  ١٩٧٤لسنة  اإلضافيةة الميزاني  ٣٠-٢١
      

  يرد مقرر الجمعية  المبادئ التي يجب تطبيقها في تحديد جداول أنصبة االشتراك  ٣٢-٢١
  العمومية في

  ٣٣-٢١القرار 
      

تثبيت قرار المجلس الخاص بتحديد اشتراكات الصندوق العام وتحديد السلفيات في   ٣٧-٢١
تحديد  وإعادةاالتفاقية  إلىبالنسبة للدول التي انضمت صندوق رأس المال العامل 

  اشتراك باكستان وفقا لتوصية المجلس

  االنتهاء من التنفيذ

      
  االنتهاء من التنفيذ  تحديد اشتراك الصين إعادة  ٣٨-٢١
      

والنظر في  ١٩٧٣و ١٩٧٢و ١٩٧١اعتماد حسابات المنظمة عن السنوات المالية   ٤٠-٢١
  حسابات بشأنهاتقارير مراجع ال

  االنتهاء من التنفيذ

      
 ١٩٧١اعتماد البيانات المالية لبرنامج األمم المتحدة للتنمية عن السنوات المالية   ٤١-٢١

  بشأنها والنظر في تقرير مراجع الحسابات ١٩٧٣و ١٩٧٢و
  االنتهاء من التنفيذ

  

  سارية قرارات الجمعية العمومية التي لم تعد  :١-٢٣القرار

  :جمعية العموميةتعلن ال
  .التالية، أن القرارات أو أجزاء القرارات المذكورة في القائمة أدناه لم تعد سارية ٢ مع مراعاة أحكام الفقرة  -١
أن هذا القرار ال يؤثر في الحقوق المكتسبة أو االمتيازات المقررة أو االلتزامات أو المسؤوليات التعاقدية أو أي ترتيبات تكون قد   -٢

حال من األحوال من مديونية أي دولة  وجب أي من القرارات المدرجة في القائمة أدناه، وأنه، على وجه الخصوص ال يلغي أو يقلل بأيعقدت بم
  .متعاقدة نحو المنظمة تكون قد نشأت بموجب أي من تلك القرارات
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  سبب عدم السريان  الموضوع  القرار
      

  االنتهاء من التنفيذ  وي الدوليالنظر في الوضع االقتصادي للنقل الج  ٣٣- ١٤
      

  االنتهاء من التنفيذ  أساليب الفحص باألشعة  ١٥- ١٧
      

  التقادم  االتفاقيات إعداد إجراءاتاقتراح تبسيط   ٢٢- ١٧
      

التقادم بعد اعتماد الطبعة   توحيد وحدات القياس  ١٥- ١٨
من ) الرابعة(الجديدة 
  ٥الملحق 

      
  االنتهاء من التنفيذ  أفريقياوقف حق التصويت لجنوب   ٦- ٢١
      

  االنتهاء من التنفيذ  النص المعتمد باللغة الروسية التفاقية الطيران المدني الدولي  ١٣- ٢١
      

  االنتهاء من التنفيذ  الجو ملخص المقررات القانونية المتعلقة باالتفاقيات الدولية متعددة األطراف لقانون  ١٤- ٢١
      

  االنتهاء من التنفيذ  المنتظمة ريفات الخطوط الجويةتحديد تع إجراءات  ٢٧- ٢١
      

  االنتهاء من التنفيذ  ١٩٧٧و ١٩٧٦و ١٩٧٥ميزانيات السنوات   ٣١- ٢١
      

قسمة مصروفات االيكاو بين الدول المتعاقدة وأنصبة االشتراك في الصندوق العام   ٣٤- ٢١
  ١٩٧٧و ١٩٧٦و ١٩٧٥للسنوات 

  االنتهاء من التنفيذ

      
ثبيت قرار المجلس الخاص باالشتراكات في الصندوق العام وتحديد السلفيات ت  ٣٤- ٢٢

االتفاقية، وتحديد  إلىلصندوق رأس المال العامل بالنسبة للدول التي انضمت 
  اشتراك جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

  االنتهاء من التنفيذ

      
والنظر في  ١٩٧٦و ١٩٧٥و ١٩٧٤اعتماد حسابات المنظمة عن السنوات المالية   ٣٥- ٢٢

  تقارير مراجع الحسابات عنها
  االنتهاء من التنفيذ

      
 ١٩٧٤اعتماد البيانات المالية لبرنامج األمم المتحدة للتنمية عن السنوات المالية   ٣٦- ٢٢

  والنظر في تقارير مراجع الحسابات عنها ١٩٧٦و ١٩٧٥و
  االنتهاء من التنفيذ

  

  سارية ة العمومية التي لم تعدقرارات الجمعي  :٦-٢٤القرار 

  :تعلن الجمعية العمومية
  .التالية، أن القرارات أو أجزاء القرارات المبينة في القائمة الواردة أدناه لم تعد سارية ٢بأحكام الفقرة  اإلخاللمع عدم   -١
طبقا ألي قرار  إليهأي ترتيب تم التوصل  أي حق مكتسب أو امتياز مستحق أو التزام أو تبعة واجبة أو ىالحالي عل اإلجراءال يؤثر   -٢

من تلك  من القرارات المبينة أدناه، وبوجه خاص فانه ال يبطل أو يقلل من مديونية أي من الدول المتعاقدة تجاه المنظمة والتي نشأت عن أي قرار
  .القرارات
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  سبب عدم السريان  الموضوع  القرار
      

٤-١٦   
  الثانية الحيثية

  االنتهاء من التنفيذ  مشكلة االنفجار الصوتي -ري للطائرات فوق الصوتية االستخدام التجا

      
  االنتهاء من التنفيذ  دراسة نظام للتناوب بشأن مواقع عقد دورات الجمعية العمومية  ١٥-٢١
      

  تنفيذاالنتهاء من ال  مؤتمرات الحركة الجوية التابعة لالياتا -جهاز تحديد األسعار واألجور الدولية   ٢١-٢٢
      

  االنتهاء من التنفيذ  المجلس إلىأولوية الدراسات التي يعهد بها   ٢٦-٢٢
      

  االنتهاء من التنفيذ  ١٩٨٠و ١٩٧٩و ١٩٧٨ميزانيات السنوات   ٣١-٢٢
      

أنصبة االشتراك في الصندوق العام  -قسمة مصروفات االيكاو بين الدول المتعاقدة   ٣٢-٢٢
  ١٩٨٠و ١٩٧٩و ١٩٧٨للسنوات 

  نتهاء من التنفيذاال

      
الفقرة الثانية  ١٠-٢٣

  من المنطوق
  االنتهاء من التنفيذ  ضجيج الطائرات وانبعاث العادم من محركات الطائرات دون الصوتية

      
دراسة التكلفة والمنفعة في تطبيق عملية التخطيط النظمي على أنواع جديدة من   ١٥-٢٣

  الطائرات
  االنتهاء من التنفيذ

      
  االنتهاء من التنفيذ  توفر وقود الطائرات في المستقبل  ٢٠-٢٣
      

المجلس المتخذ بشأن تحديد أنصبة االشتراك في الصندوق العام وتحديد  إجراءتثبيت   ٢٣-٢٣
الحصص التي تدفع في صندوق رأس المال العامل وذلك بالنسبة للدول التي انضمت 

  االتفاقية إلى

  االنتهاء من التنفيذ

      
، وفحص ١٩٧٩و ١٩٧٨و ١٩٧٧حسابات المنظمة بالنسبة للسنوات المالية  إقرار  ٢٨-٢٣

  تقارير مراجع الحسابات عنها
  االنتهاء من التنفيذ

      
 ١٩٧٨و ١٩٧٧اعتماد التقارير المالية لبرنامج األمم المتحدة للتنمية للسنوات المالية   ٢٩-٢٣

  عنها  ، وفحص تقارير مراجع الحسابات١٩٧٩و
  من التنفيذاالنتهاء 

  

  سارية قرارات الجمعية العمومية التي لم تعد  :٦–٢٦القرار 

  :تعلن الجمعية العمومية
  .أدناه، أن القرارات أو أجزاء القرارات المدرجة في القائمة الواردة أدناه لم تعد سارية ٢مع مراعاة أحكام الفقرة   -١
التزام أو مسؤولية مكتسبة أو ناشئة، أو أي ترتيبات تكون قد أبرمت بموجب أي أي حق أو امتياز أو  ىالحالي ال يؤثر عل اإلجراءوأن   -٢

  .عاقدةمن القرارات المذكورة أدناه، كما أنه ال يلغي أو يقلل من المديونية التي تكون قد نشأت عن أي من هذه القرارات على أي من الدول المت
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  سبب عدم السريان  الموضوع  القرار
      

  االنتهاء من التنفيذ  ين الحركة الجوية المدنية والعسكريةالتنسيق ب  ٢٥-١٤
      

  االنتهاء من التنفيذ   منح الزمالة والمنح الدراسية - التدريب الفني في مجال الطيران   ٨-١٦
      

  االنتهاء من التنفيذ  من االتفاقية ) أ(٥٠التصديق على البروتوكول الذي يقضي بتعديل المادة   ٣-٢١
      

  االنتهاء من التنفيذ  لاليكاو في شرق أفريقيا إقليميمكتب  شاءإن  ١٦-٢١
      

  التقادم  تعيين المراجع الخارجي للحسابات  ٣٩-٢١
      

  االنتهاء من التنفيذ  النص الصيني التفاقية الطيران المدني الدولي  ٤-٢٣
      

  االنتهاء من التنفيذ  في شرق أفريقيا اإلقليميمكتب االيكاو   ٦-٢٣
      

الطوارئ التي تطبق في حالة حدوث أعطال لخدمات الحركة الجوية والخدمات المساندة  إجراءات  ١٢-٢٣
  ذات الصلة بها

  االنتهاء من التنفيذ

      
  النظر في مشاكل النقل الجوي على   ١٦-٢٣

  أساس عالمي
  االنتهاء من التنفيذ

      
  ء من التنفيذاالنتها  يتجميع مقررات االيكاو عن مشاكل النقل الجو  ١٧-٢٣
      

تحديد أنصبة االشتراك في الصندوق العام  - قسمة مصروفات االيكاو فيما بين الدول المتعاقدة   ٢٥-٢٣
   ١٩٨٣و ١٩٨٢و ١٩٨١لسنوات 

  االنتهاء من التنفيذ

      
  االنتهاء من التنفيذ  ١٩٨٣و ١٩٨٢و ١٩٨١الميزانيات ألعوام   ٢٦-٢٣
      

التي وافق عليها المؤتمر الدولي لقانون الجو المنعقد في مونتريال التصديق على البروتوكوالت   ٤-٢٤
  ١٩٧٥عام 

  االنتهاء من التنفيذ

      
والنظر في تقارير مراجعة  ١٩٨٢و ١٩٨١و ١٩٨٠اعتماد حسابات المنظمة للسنوات المالية   ٢٣-٢٤

  الحسابات عنها
  االنتهاء من التنفيذ

      
والنظر  ١٩٨١و ١٩٨٠مج األمم المتحدة للتنمية عن السنوات المالية اعتماد البيانات المالية لبرنا  ٢٤-٢٤

  في تقارير مراجعة الحسابات عنها
  االنتهاء من التنفيذ

      
والنظر في تقرير  ١٩٨٢اعتماد البيانات المالية لبرنامج األمم المتحدة للتنمية عن السنة المالية   ٢٥-٢٤

  مراجعة الحسابات عنها
  االنتهاء من التنفيذ

      
المجلس المتخذ بشأن تحديد أنصبة االشتراك في الصندوق العام وتحديد الحصص  إجراءتثبيت   ٢٦-٢٤

  االتفاقية  إليصندوق رأس المال العامل بالنسبة للدول التي انضمت  إلىالتي تدفع مقدما 
  االنتهاء من التنفيذ

  
  سارية قرارات الجمعية العمومية التي لم تعد  :٦-٢٧القرار 

  :ن الجمعية العموميةتعل
  .أدناه، أن القرارات أو أجزاء القرارات المدرجة في القائمة الواردة أدناه لم تعد سارية) ٢(مع مراعاة أحكام الفقرة   -١
رمت الحالي ال يؤثر على أي حق أو امتياز أو التزام أو مسؤولية مكتسبة أو مستحقة أو ناشئة، أو أي ترتيبات تكون قد أب اإلجراءوأن   -٢

اقدة بموجب أي من القرارات المذكورة أدناه، كما أنه بصفة خاصة، ال يلغي أو يقلل بأي حال من األحوال من المديونية على أي من الدول المتع
  .تكون قد نشأت عن أي من هذه القرارات
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  سبب عدم السريان  الموضوع  القرار
      

في  اإلسراعلجويين الدوليين بهدف تدابير التسهيالت من جانب الدول والمستثمرين ا  ٢٨-١٦
  خدمة نقل الركاب واألمتعة والبضائع والبريد بطريق الجو

  

  االنتهاء من التنفيذ  ٦الفقرة   
  االنتهاء من التنفيذ  ١١الفقرة   

      
لجان التسهيالت الوطنية، والتعاون بين الدول وتقديم المساعدة للدول من جانب األمانة   ٣٠-١٦

  ل التسهيالتالعامة لحل مشاك
  

  التقـادم  ٥الفقرة   
  حلت محلها فقرة منقحة   ٧الفقرة   
      

الفقرة الثانية  ٨-٢٤
  فقط من المنطوق

حلت محلها فقرة جديدة   فحص برنامج العمل في مجال المالحة الجوية إعادة
  ٢٧اعتمدتها الدورة 

      
  االنتهاء من التنفيذ  ت المالحة الجويةلخدما واإلجراءاتوالتوصيات الدولية تحسين تطبيق القواعد   ٩-٢٤
      

المنفعة في تطبيق األسلوب الراهن لتخطيط األنظمة على استحداث أنواع /جوانب التكلفة  ١٠-٢٤
  جديدة من الطائرات

  االنتهاء من التنفيذ

      
  االنتهاء من التنفيذ  ١٩٨٦و ١٩٨٥و ١٩٨٤ميزانيات   ٢٢-٢٤
      

ما بين الدول المتعاقدة والحصص التي تدفع في الصندوق قسمة مصروفات االيكاو في  ٢٧-٢٤
  ١٩٨٦و ١٩٨٥و ١٩٨٤العام عن السنوات 

  االنتهاء من التنفيذ

      
  االنتهاء من التنفيذ  ١٩٨٦االيكاو في برنامج السنة الدولية للسالم،  إسهام  ١-٢٦
      

تي تخدم الطيران وضع وثيقة للقضاء على أعمال العنف غير المشروعة في المطارات ال  ٤-٢٦
  المدني الدولي

  االنتهاء من التنفيذ

      
  االنتهاء من التنفيذ  الجوي فحص برنامج العمل في مجال النقل  ١٠-٢٦
      

المجلس المتخذ بشأن تحديد أنصبة االشتراك في الصندوق العام وتحديد  إجراءتثبيت   ١٩-٢٦
نسبة للدول التي انضمت الى الحصص التي تدفع مقدما في صندوق رأس المال العامل بال

  االتفاقية

  االنتهاء من التنفيذ 

      
والنظر في  ١٩٨٥و ١٩٨٤و ١٩٨٣الموافقة على حسابات المنظمة عن السنوات المالية   ٢٤-٢٦

  تقارير المراجعة عنها
  االنتهاء من التنفيذ

      
عن السنوات  ئياإلنماالموافقة على كشوف الحسابات الخاصة ببرنامج األمم المتحدة   ٢٥-٢٦

  عنها والنظر في تقارير مراجعة الحسابات ١٩٨٥و ١٩٨٤و ١٩٨٣المالية 
  االنتهاء من التنفيذ

  سارية قرارات الجمعية العمومية التي لم تعد  :٤-٢٩القرار 

  :تعلن الجمعية العمومية
  .في القائمة الواردة أدناه لم تعد سارية أدناه، فإن القرارات أو أجزاء القرارات المدرجة) ٢(أنه، مع مراعاة أحكام الفقرة   -١
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الحالي ال يؤثر على أي حق أو امتياز أو التزام أو مسؤولية مكتسبة أو ناشئة أو مترتبة، أو أي ترتيبات تكون قد أبرمت  اإلجراءوان   -٢
أي من الدول المتعاقدة تكون قد نشأت عن  بموجب أي من القرارات المذكورة أدناه، كما أنه ال يلغي أو يقلل بأي حال من االحوال من مديونية

  .أي من هذه القرارات
  

  سبب عدم السريان  الموضوع  القرار
      

االنتهاء من التنفيذ   جهاز تحديد األجور واألسعار الدولية   ٢٢-٢٢
  آخر إجراءاعتماد  أو

      
  لتنفيذاالنتهاء من ا  من جدول األعمال  ٢البند  -المؤتمر الثاني للنقل الجوي   ١٩-٢٣

  آخر إجراءأو اعتماد 
      

  االنتهاء من التنفيذ  تعيين المراجع الخارجي للحسابات  ٣٠-٢٤
      

  االنتهاء من التنفيذ  ١٩٨٩و ١٩٨٨و ١٩٨٧ميزانيات   ١٨-٢٦
      

قسمة مصروفات االيكاو فيما بين الدول المتعاقدة والحصص التي تدفع في الصندوق العام   ٢٠-٢٦
  ١٩٨٩و ١٩٨٨و ١٩٨٧عن السنوات 

  االنتهاء من التنفيذ

      
   ٢٦-٢٧القرار  حل محله  ترتيبات لتسوية االشتراكات المتأخرة   ٢٢-٢٦

   ٦-٢٨والقرار 
  )ج(القسم 

      
  االنتهاء من التنفيذ  وضع عالمات على المتفجرات اللدائنية والصفائحية بغرض تسهيل الكشف عنها  ٨-٢٧
      

  االنتهاء من التنفيذ  للبرامج المتعددة األقطار اإلنمائيالمتحدة تخصيص أموال برنامج األمم   ١٩-٢٧
      

المجلس المتخذ بشأن تحديد أنصبة االشتراك في الصندوق العام وتحديد  إجراءتثبيت   ٢٢-٢٧
  االتفاقية إلىالسلفيات لصندوق رأس المال العامل، وذلك بالنسبة للدول التي انضمت 

  االنتهاء من التنفيذ

      
والنظر في  ١٩٨٨و ١٩٨٧و ١٩٨٦الموافقة على حسابات المنظمة عن السنوات المالية   ٢٧-٢٧

  تقرير مراجعة الحسابات عنها
  االنتهاء من التنفيذ

      
عن السنوات المالية  اإلنمائيالموافقة على البيانات المالية الخاصة ببرنامج األمم المتحدة   ٢٨-٢٧

  راجعة الحسابات عنهاوالنظر في تقارير م ١٩٨٨و ١٩٨٧و ١٩٨٦
  االنتهاء من التنفيذ

      
  االنتهاء من التنفيذ  والنظر في تقرير مراجعة الحسابات عنها ١٩٨٩اعتماد حسابات المنظمة عن السنة المالية   ٤-٢٨
      

، والنظر في ١٩٨٩عن السنة المالية  اإلنمائياعتماد البيانات المالية لبرنامج األمم المتحدة   ٥-٢٨
  راجعة الحسابات عنهاتقرير م

  االنتهاء من التنفيذ

  

  سارية قرارات الجمعية العمومية التي لم تعد  :٣-٣١القرار 

  :تعلن الجمعية العمومية ما يلي
  .أدناه، لم تعد القرارات أو أجزاء القرارات المدرجة في القائمة الواردة أدناه سارية) ٢(رهنا بأحكام الفقرة   -١
ؤثر على أي حقوق أو امتيازات أو التزامات أو مسؤوليات مكتسبة أو متراكمة أو ناشئة، وال على أي ترتيبات ال ي اإلجراءهذا  إن  -٢

تكون قد أبرمت بموجب أي من القرارات المذكورة أدناه، وأنه على وجه الخصوص ال يلغي وال يخفض بأي طريقة مديونية أي دولة متعاقدة 
  .من هذه القراراتالمنظمة تكون قد نشأت بموجب أي  إزاء
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  سبب عدم السريان  الموضوع  القرار
      

  ٣١ألغته الدورة   سياسة الفصل العنصري والتفرقة العنصرية التي تطبقها جنوب أفريقيا إدانة  ٧-١٥
      

  االنتهاء من التنفيذ  توحيد وحدات القياس  ١٧-١٦
      

الصادرين عن الجمعية  ٢٧٠٤و ٢٥٥٥قرارين التي يجب أن تتخذ تجاه جنوب أفريقيا عمال بال اإلجراءات  ٤-١٨
  العامة لألمم المتحدة

  ٣١ألغته الدورة 

      
القرار  أدمج في  التعاون بين الدول المتعاقدة في التحقيقات بشأن حوادث طيران معينة  ٢٠-٢١

٧-٢٩  
      

القرار  أدمج في  سالمة الطيران والعوامل البشرية  ٩-٢٦
٧-٢٩  

      
  االنتهاء من التنفيذ  اليكاو على الدول المتعاقدةقسمة مصروفات ا  ٢١-٢٦
      

سياسات الفصل العنصري والتفرقة العنصرية التي تنتهجها جنوب أفريقيا والتدابير التي ينبغي اتخاذها  إدانة  ٥-٢٧
  استجابة للقرارات الصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في هذا الخصوص

  ٣١ألغته الدورة 

      
  االنتهاء من التنفيذ  من المنطوق ٦الفقرة  - الزدحام في المطارات وفي الفضاء الجوي ا  ١١-٢٧
      

  االنتهاء من التنفيذ  ١٩٩٢و ١٩٩١و ١٩٩٠توزيع نفقات االيكاو على الدول المتعاقدة أنصبة االشتراك في الصندوق العام للسنوات   ٢١-٢٧
      

  تهاء من التنفيذاالن  ١٩٩٢و ١٩٩١و ١٩٩٠ميزانيات السنوات   ٢٣-٢٧
      

  االنتهاء من التنفيذ  منقحة تتعلق بتنفيذ الميزانية البرنامجية إجراءات  ٢٤-٢٧
      

  االنتهاء من التنفيذ  ١٩٩٢و ١٩٩١و ١٩٩٠للسنوات  اإلضافيةالميزانيات   ٦-٢٨
      

لقرار الوارد في البيان دور االيكاو في تنفيذ اتفاقية تمييز المتفجرات البالستيكية بغرض كشفها وتنفيذ ا  ٦-٢٩
  الختامي

  االنتهاء من التنفيذ 

      
استخدام نظام  الىالعالمي بشأن التحول من استخدام نظام الهبوط اآللي  ىعقد اجتماع خاص على المستو  ١٠-٢٩

  الهبوط الميكروويفي
  االنتهاء من التنفيذ

      
  االنتهاء من التنفيذ  تعديل النظام المالي  ٢٢-٢٩
      

  االنتهاء من التنفيذ   االتحادية ألمانيانصيب اشتراك جمهورية   ٢٤-٢٩
      

  االنتهاء من التنفيذ   نصيب اشتراك جمهورية اليمن  ٢٥-٢٩
      

المجلس المتخذ بشأن تحديد أنصبة االشتراك في الصندوق العام وتحديد السلفيات لصندوق  إجراءتثبيت   ٢٦-٢٩
  االتفاقية  إليانضمنت  رأس المال العامل بالنسبة للدول التي

  االنتهاء من التنفيذ

      
  االنتهاء من التنفيذ  ١٩٩٢تحديد اشتراكات ليتوانيا واستونيا ومولدوفا وأرمينيا والتفيا وأوكرانيا وكازاخستان واالتحاد الروسي لعام   ٢٧-٢٩
      

  االنتهاء من التنفيذ  ١٩٩٢تحديد اشتراك كل من كرواتيا وسلوفينيا لعام   ٢٨-٢٩
      

  االنتهاء من التنفيذ  والنظر في تقرير مراجعة الحسابات عنها ١٩٩١و ١٩٩٠الموافقة على حسابات المنظمة عن السنتين الماليتين   ٣٢-٢٩
      

التي تديرها االيكاو بوصفها الوكالة  اإلنمائيالموافقة على البيانات المالية بمشاريع برنامج األمم المتحدة   ٣٣-٢٩
  والنظر في تقريري مراجعة الحسابات عنهما ١٩٩١و ١٩٩٠لسنتين الماليتينالمنفذة، عن ا

 االنتهاء من التنفيذ
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  سارية قرارات الجمعية العمومية التي لم تعد  :٤-٣٢القرار 

  :الجمعية العمومية تعلن ما يلي إن
  .أدناه )٢(  بأحكام الفقرة انتهاء سريان القرارات أو أجزاء القرارات المدرجة في القائمة الواردة أدناه، رهنا  -١
على أي حق أو امتياز أو التزام أو مسؤولية مكتسبة أو ناشئة أو عارضة، أو أي ترتيبات معقودة بموجب أي من  اإلجراءأال يؤثر هذا   -٢

قدة التي نشأت عن أي من القرارات المذكورة أدناه، كما أنه على وجه الخصوص ال يلغي أو يقلل بأي حال من األحوال من مديونية الدول المتعا
  .هذه القرارات

  
  سبب عدم السريان  الموضوع  القرار

      
  ١١- ٣١سيدمج في القرار   مشكلة الفرقعة الصوتية — التشغيل التجاري للطائرات األسرع من الصوت  ٤-١٦
      

المشاكل الفنية واالقتصادية المرتبطة بالتشغيل التجاري للطائرات األسرع من   ١٤-٢٢
  الصوت 

  

      
   ١١- ٣١ستدمج في القرار   من المنطوق) ج ١الفقرة   
      
  االنتهاء من التنفيذ  من المنطوق، األسطر الستة األخيرة ١الفقرة   
      
  االنتهاء من التنفيذ  من المنطوق -١) ١) أ ٣الفقرة   
      
  ١١- ٣١القرار  ستدمج في  من المنطوق -٢) ١) أ ٣الفقرة   
      

اتفاقية الطيران مكرر في  ٨٣المادة رقم إدراجروتوكول التصديق على ب  ٢-٢٤
  الدولي  المدني

  االنتهاء من التنفيذ

      
  ٢٦-٣١القرار  حل محله  ترتيبات لتسوية االشتراكات المتأخرة  ٢٦-٢٧
      

  االنتهاء من التنفيذ  صالحية الطائرات للطيران  ١٧-٢٩
      

  االنتهاء من التنفيذ  ١٩٩٥و ١٩٩٤و ١٩٩٣وات أنصبة االشتراكات في الصندوق العام للسن  ٢٣-٢٩
      

  االنتهاء من التنفيذ  ١٩٩٥و ١٩٩٤و ١٩٩٣ميزانيات السنوات   ٢٩-٢٩
      

تنفيذ الجوانب المالية والتنظيمية والقانونية والتعاونية لنظم االيكاو لالتصاالت   ٧-٣١
  الحركة الجوية إدارة/والمالحة واالستطالع

  االنتهاء من التنفيذ

      
  االنتهاء من التنفيذ  تعديلها  وإجراءاتللمالحة الجوية  اإلقليميةتحديث شكل الخطة   ٨-٣١
      

  االنتهاء من التنفيذ  تسوية أصول وأنصبة اشتراكات تشيكوسلوفاكيا السابقة  ٢٢-٣١
      

 إلىالمجلس المتخذ بشأن تحديد أنصبة اشتراك الدول التي انضمت  إجراءتثبيت   ٢٣-٣١
  ية في الصندوق العام وتحديد حصصها في صندوق رأس المال العاملاالتفاق

  االنتهاء من التنفيذ

      
والنظر  ١٩٩٤و ١٩٩٣و ١٩٩٢الموافقة على حسابات المنظمة عن السنوات المالية   ٢٧-٣١

  في تقارير مراجعة الحسابات عنها
  االنتهاء من التنفيذ
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  سبب عدم السريان  الموضوع  القرار
      

 إدارتهاالتي  اإلنمائيمشاريع برنامج األمم المتحدة الموافقة على التقارير المالية عن   ٢٨-٣١
والنظر  ١٩٩٤و ١٩٩٣و ١٩٩٢المنظمة بوصفها وكالة منفذة في السنوات المالية 

  في تقرير مراجع الحسابات عنها

  االنتهاء من التنفيذ

  

  سارية قرارات الجمعية العمومية التي لم تعد  :٦-٣٣القرار 

  :يالجمعية العمومية تعلن ما يل إن
  .أدناه )٢(  انتهاء سريان القرارات أو أجزاء القرارات المدرجة في القائمة الواردة أدناه، رهنا بأحكام الفقرة  -١
ال يؤثر على أي حق أو امتياز أو التزام أو مسؤولية مكتسبة أو ناشئة أو عارضة، أو أي ترتيبات معقودة بموجب أي من  اإلجراءهذا   -٢

، وهو ال يلغي على وجه الخصوص مديونية الدول المتعاقدة التي نشأت عن أي من هذه القرارات وال يقلل منها بأي حال القرارات المذكورة أدناه
  .من األحوال 

  

  سبب عدم السريان  الموضوع  القرار
      

  االنتهاء من التنفيذ  )تعديل المادتين السادسة والسابعة(تعديل النظام المالي   ١٨- ٣١
      

  نظام الماليتعديل ال  ١٩- ٣١
  )تعديل المادة الخامسة(

  االنتهاء من التنفيذ

      
  االنتهاء من التنفيذ  ١٩٩٨و ١٩٩٧و ١٩٩٦األنصبة المقررة لالشتراكات في الصندوق العام للسنوات   ٢١- ٣١
      

المجلس المتخذ بشأن تحديد أنصبة اشتراك الدول في الصندوق العام  إجراءتثبيت   ٢٥- ٣٢
 إلىصندوق رأس المال العامل المقررة على الدول التي انضمت وتحديد السلفيات ل

  االتفاقية

  االنتهاء من التنفيذ

  ١٩٩٧و ١٩٩٦ميزانية السنوات   ٢٤- ٣١
  ١٩٩٨و

  االنتهاء من التنفيذ

      
  االنتهاء من التنفيذ  لجنة االيكاو للمالحة الجوية  إلنشاءالذكرى الخمسون   ٥- ٣٢
      

  االنتهاء من التنفيذ   ٢٠٠٠الوضع بخصوص االمتثال في سنة  عن واإلبالغلتقييم وضع معايير دولية ل  ١٠- ٣٢
      

 ١٩٩٧و ١٩٩٦و ١٩٩٥الموافقة على حسابات المنظمة عن السنوات المالية   ٣٠- ٣٢
  والنظر في تقارير المراجعة الخاصة بها

  االنتهاء من التنفيذ

      
التي  اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة الموافقة على التقارير المالية عن مشاريع   ٣١- ٣٢

   ١٩٩٦و ١٩٩٥تديرها المنظمة بوصفها وكالة منفذة عن السنوات المالية 
  والنظر في تقرير مراجعة الحسابات عنها ١٩٩٧و

  االنتهاء من التنفيذ
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  سارية قرارات الجمعية العمومية التي لم تعد  :٤-٣٥القرار 

  :الجمعية العمومية تعلن ما يلي إن
  .أدناه) ٢(انتهاء سريان القرارات أو أجزاء القرارات المدرجة في القائمة الواردة أدناه، رهنا بأحكام الفقرة   -١
ال يؤثر على أي حق أو امتياز أو التزام أو مسؤولية مكتسبة أو ناشئة أو عارضة، أو أي ترتيبات معقودة بموجب أي من  اإلجراءهذا   -٢

ال يلغي على وجه الخصوص مديونية الدول المتعاقدة التي نشأت عن أي من هذه القرارات وال يقلل منها بأي حال القرارات المذكورة أدناه، وهو 
  .من األحوال

  
  االنتهاءسبب   الموضوع  القرار

      
  االنتهاء من التنفيذ  )صربيا والجبل األسود(عضوية جمهورية يوغوسالفيا االتحادية   ٢-٢٩
  االنتهاء من التنفيذ  االقتصادية المرتبطة بالتشغيل التجاري للطائرات فوق الصوتيةالمشاكل الفنية و  ١٤-٢٢      
  التقادم  تقسيم حصص النفقات بين الدول المتعاقدة لدى المنظمة  ٢٠-٣١      
  االنتهاء من التنفيذ  ٢٠٠١و ٢٠٠٠و ١٩٩٩أنصبة االشتراك في الصندوق العام للسنوات   ٢٦-٣٢      
      

المجلس بشأن تحديد أنصبة االشتراك في الصندوق العام وتحديد السلفيات  إجراءتثبيت   ٢٥-٣٣
  لصندوق رأس المال العامل المقررة على الدول التي انضمت الى االتفاقية

  االنتهاء من التنفيذ

      
  االنتهاء من التنفيذ  ٢٠٠١و ٢٠٠٠و ١٩٩٩ميزانيات السنوات   ٢٤-٣٣
      

والنظر في  ٢٠٠٠و ١٩٩٩و ١٩٩٨لمنظمة عن السنوات المالية الموافقة على حسابات ا  ٣٠-٣٣
  تقارير المراجعة الخاصة بها

  االنتهاء من التنفيذ

      
 االيكاوتديره  الذي اإلنمائيامج األمم المتحدة في صدد برنالمالية  البياناتالموافقة على   ٣١-٣٣

رير اظر في تقوالن ٢٠٠٠و ١٩٩٩و ١٩٩٨بوصفها وكالة منفذة عن السنوات المالية 
  مراجعة الحسابات عنها

  االنتهاء من التنفيذ

  
  التي لم تعد ساريةالعمومية  قرارات الجمعية  :١٦-٣٦القرار 

  :العموميةتعلن الجمعية 
  .التالية) ٢(  شريطة مراعاة أحكام الفقرة هسريان القرارات أو أجزاء القرارات المدرجة في القائمة الواردة أدنا انتهاء  -١
على أي حق أو امتياز أو التزام أو مسؤولية مكتسبة أو ناشئة أو عارضة، أو أي ترتيبات مبرمة بموجب أي  اإلجراءتأثير هذا  عدم  -٢

 .الدول المتعاقدة التي نشأت عن أي من هذه القرارات التزاماتمن القرارات المذكورة أدناه، كما أنه ال يلغي أو يقلل بأي حال من األحوال من 
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  السريان انتهاءسبب   لموضوعا  القرار

                                        فحص برنامج العمل في مجال المالحة الجوية      إعادة   ٨-٢٤
                                                                         انتقل اآلن برنامج العمل الفني إلى برنامج المالحة الجوية المتكامل الذي يتخذ   .             إتمام اإلجراء (

                                  وهو أداة إدارية ديناميكية تتضـمن    .                                                شكال الكترونيا الستخدامه في دعم خطة أعمال المنظمة
                من منطوق القرار   )  ١ (                                                             مارسات األعمال الحديثة بما فيها كل المعايير المحددة في الفقرة     كل م
٨-  ٢٤ .(    

  

    .             إتمام اإلجراء      ٢٠٠٤  و      ٢٠٠٣ و      ٢٠٠٢                                       أنصبة االشتراك في الصندوق العام للسنوات   ٢٦-٣٣

                                                                       المجلس بشأن تحديد أنصبة االشتراك في الصندوق العـام وتحديـد السـلفيات           إجراء      أكيد ت  ٢٣-٣٥
          االتفاقية     إلى                                                     لصندوق رأس المال العامل المقررة على الدول التي انضمت 

   .            إتمام اإلجراء

   .            إتمام اإلجراء      ٢٠٠٤ و      ٢٠٠٣ و      ٢٠٠٢                 ميزانيات السنوات   ٢٣-٣٣

والنظر في  ٢٠٠٣و ٢٠٠٢و ٢٠٠١الموافقة على حسابات المنظمة عن السنوات المالية   ٢٩-٣٥
  تقارير المراجعة الخاصة بها

   .   راء         إتمام اإلج

                        التي أدارتها المنظمـة          اإلنمائي                    برنامج األمم المتحدة                          الحسابات المتعلقة بأنشطة              الموافقة على   ٣٠-٣٥
                        والنظر في تقارير مراجعة                     بوصفها وكالة منفذة      ٢٠٠٣ و      ٢٠٠٢ و      ٢٠٠١                السنوات المالية     في

             حدة اإلنمائي                                                               البيانات المالية للمنظمة التي تشمل أيضا حسابات برنامج األمم المت             الحسابات عن

   .            إتمام اإلجراء

  ــــــــــــ

، التوقف عن تقديم قرار صادر عن الجمعية العمومية ٢٠١٠حزيران /المنعقدة في مايو ١٩٠قرر المجلس، خالل دورته :  مالحظة
  .بشأن القرارات التي لم تعد سارية، وذلك اعتبارا من الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العمومية
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  رارات أو أجزاء القرارات التي أعلنت الجمعية العمومية عدم سريانهاقائمة الق
  ١-٢٢و ١-٢١و ١- ١٨باستثناء تلك المذكورة في القرارات (بعد دورتها السادسة عشرة 

  )١٦-٣٦و ٤-٣٥و ٦-٣٣و ٤-٣٢و ٣-٣١و ٤-٢٩و ٦-٢٧و ٦-٢٦و ٦-٢٤و ١-٢٣و

التي أعلنت الجمعية العمومية في دورتها السادسة عشرة أنها لم تعد لالطالع على قائمة القرارات أو أجزاء القرارات  — مالحظة
  .١-١٦سارية، انظر القرار 

  سبب عدم السريان  الموضوع  القرار
      
لجنة للنقل الجوي يختار أعضاؤها من بين ممثلي األعضاء  إنشاء –) د( ٥٤تنفيذ المادة   ٩-٢

  المجلس في
  **١٧-٣٢القرار  حل محله

      
  *١٧-٣٢القرار ه حل محل  للمنظمة  اإلحصائيامج البرن  ١٩-٤
      
  *١٥-٣١القرار  حل محله  اعتماد مشاريع االتفاقيات الخاصة بقانون الجو الدولي  إجراءات  ٦-٧
      
  *١٧-٣٢القرار  حل محله  البرنامج المستقبلي وطرائق العمل للمنظمة في المجال االقتصادي  ١٤-٧
      
 —ق دولي جديد بشأن الحقوق التجارية في النقل الجوي الدولي فرص وطرائق عقد اتفا  ١٥-٧

  الخطوط الجوية الدولية المنتظمة
  *١٧-٣٢القرار  حل محله

      
  *١٧-٢٧القرار  حل محله  للطيران المدني األوروبيةالعالقة بين االيكاو واللجنة   ٥-١٠
      

  *٤-٢١القرار  حل محله  شعار االيكاو وختمها الرسميان  ١١-١٠
      

  *١٧-٣٢القرار  حل محله  اتفاق دولي جديد بشأن الحقوق التجارية   ٣٢-١٠
      

  *١٧-٣٢القرار  حل محله  سجل الرحالت   ٣٦-١٠
      

  *١٥-٣١القرار  حل محله  تدريس قانون الجو  ٤٠-١٠
      

  *١٧-٣٢القرار  حل محله  الحقوق التجارية في النقل الجوي الدولي   ١٨-١٢
      

  *١٧-٣٢القرار  حل محله  رسوم المطارات ورسوم التجهيزات والخدمات المالحية دراسة   ١٩-١٢
      

 ١٩٦١و ١٩٦٠المبادئ التي يجب أن تطبق عند تحديد جداول أنصبة االشتراكات لألعوام   ٣٠-١٢
  ١٩٦٥و ١٩٦٤و ١٩٦٣مشروع جداول األنصبة لألعوام  إعدادوعند  ١٩٦٢و

  *٣٣- ٢١القرار  أدمج في

      
شاكل الفنية واالقتصادية المتعلقة باستخدام الطائرات فوق الصوتية في العمليات الم  ٧-١٤

  التجارية 
  *١٤-٢٢القرار  حل محله

      
                                                   

  .انظر القائمة الحالية -تم استبداله أو انتهى تنفيذه   *
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  سبب عدم السريان  الموضوع  القرار
      

  *٢٠- ١٨القرار  أدمج في  الدراسات االقليمية للشحن الجوي  ٣٤-١٤
      

  *١٧-٣٢القرار  حل محله  القيمة االقتصادية للتجهيزات والخدمات   ٥-١٥
      

  *٢١-٢١القرار  حل محله  طيط االقليمي بالعالقة الى القدرة على التنفيذالتخ  ١٠-١٥
      

  *٢٠- ١٨القرار  أدمج في  تنمية السفر الجوي الدولي للركاب  ١٧-١٥
      

  *٢٥-٢٢القرار  حل محله  مؤتمرات النقل الجوي  ١٨-١٥
      

  *١٧-٣٢القرار  حل محله  احصاءات الطيران غير التجاري  ٢٢-١٥
      

  *٧-١٨القرار  حل محله  المنظمة  اضطالع الدول المتعاقدة بالتزاماتها المالية تجاه  ٢-١٦
      

  *١٣- ٢٢القرار  أدمج في  ضوضاء الطائرات بالقرب من المطارات  ٣-١٦
      

  ١٤-٢٣القرار  حل محله  امكانية تطبيق تخطيط النظم على استحداث أنواع جديدة من الطائرات  ٥-١٦
      

  *٨-١٨القرار  حل محله  لفنيةالمساعدة ا  ٦-١٦
      

  ١٧-٣٦القرار  حل محله  التدريب الفني في مجال الطيران  ٧-١٦
      

  ١٩-٢٢القرار  حل محله  المساعدة والمشورة في تنفيذ المخططات االقليمية  ٩-١٦
      

  **٢٠-٢٢القرار  حل محله  اشتراك االيكاو في برامج استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه  ١١-١٦
      

  ٤-٢٢القرار  حل محله  تشكيل لجنة المالحة الجوية والمشاركة في أعمالها  ١٤-١٦
      

  *٦-١٨القرار  حل محله  تنسيق الممارسات واالجراءات االدارية والمالية  ١٥-١٦
      

١٧-١٦  
  الفقرات

من الحيثيات  ٣-١
) وج) والفقرتان أ

  من المنطوق

 ،١١-٢٣القرار  حل محله  توحيد وحدات القياس
  )*و(المرفق 

      

                                                   
  .انظر القائمة الحالية -تم استبداله أو انتهى تنفيذه   *
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  سبب عدم السريان  الموضوع  القرار
      

 ١١-٢٣القرار  حل محله  ٥وحدات القياس الواردة في الملحق   ١٨-١٦
  )*و(المرفق 

      
  *١٣-١٨القرار  حل محله  موحد بسياسات االيكاو الثابتة المتعلقة بالمالحة الجوية بالتحديدالبيان ال  ١٩-١٦
      

  *١٧-٣٢ر القرا حل محله  تنبؤات الحركة الجوية وطرائق التنبؤ  ٢٢-١٦
      

  *٢١-١٨القرار  حل محله  السياسة العامة —نشاط النقل الجوي في المناطق   ٢٣-١٦
      

  *١٨-١٨القرار  حل محله  تطبيق التعريفات  ٢٤-١٦
      

  *٢٨-٢١القرار  حل محله  اشتراك الدول في االتفاقية الدولية لعبور الخطوط الجوية  ٢٥-١٦
      

  *١٧-٣٢القرار  ل محلهح  البريد الجوي الدولي   ٢٦-١٦
      

  *١٧-٣٢القرار  حل محله  تنفيذ أحكام الملحق التاسع وتوصيات االيكاو في مجال التسهيالت  ٢٧-١٦
      

تدابير التسهيالت من جانب الدول والمستثمرين الجويين الدوليين بهدف االسراع في   ٢٨-١٦
  خدمة نقل الركاب واألمتعة والبضائع والبريد بطريق الجو

  *١٧-٣٢القرار  محله حل

      
  *١٧-٣٢القرار  حل محله  التنسيق مع منظمات أخرى حول شؤون التسهيالت   ٢٩-١٦
      

لجان التسهيالت الوطنية، والتعاون بين الدول وتقديم المساعدة للدول من جانب األمانة   ٣٠-١٦
  العامة لحل مشاكل التسهيالت 

  **١٧-٣٢القرار  حل محله

      
  *١٧-٣٢القرار  حل محله  المطار  سينات التسهيالت على تصميم مبنىأثر تح  ٣١-١٦
      

  *٤-٢٧القرار  حل محله  تسجيل اتفاقيات واتفاقات الطيران لدى االيكاو  ٣٢-١٦
      

  *١٧-٣٢القرار  حل محله  الملكية المشتركة والتشغيل المشترك   ٣٣-١٦
      

  *١٧-٣٢القرار  حل محله  ات االحصاءاتشعبة االحصاءات وفرق خبراء االحصاء واجتماع  ٣٤-١٦
      

  *١٥-٣١القرار  حل محله  الجو مشاركة الدول في االتفاقيات الدولية لقانون  ٣٦-١٦
      

  *٩- ٢١القرار  أدمج في  االستيالء غير المشروع على الطائرات  ٣٧-١٦
      

 ١٩٧٢ام المبادئ التي يجب أن تطبق عند تحديد جداول أنصبة االشتراكات لألعو  ٥٣-١٦
  ١٩٧٤و ١٩٧٣و

  *٢٦-١٨القرار  حل محله
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 ٣٠تنفيذ المبدأ الخاص بأن االشتراك الذي تدفعه دولة متعاقدة واحدة يجب أال يتعدى   ٥٤-١٦
  واحدة  في المائة من مجموع االشتراكات المحددة في أي سنة

  *٢٦-١٨القرار  حل محله

      
  *٢٨-١٨ القرار حل محله  صندوق رأس المال العامل  ٥٥-١٦
      

االجراء الذي يجب اتخاذه تجاه الدول المتعاقدة التي تعجز عن الوفاء بالتزاماتها المالية   ٥٦-١٦
  المنظمة نحو

  *١٠- ٢١القرار  أدمج في

      
القبول األوسع التفاقية طوكيو بشأن الجرائم وبعض األفعال األخرى التي ترتكب على   ٢-١٧

  )١٩٦٣(متن الطائرات 
  *٩-٢١قرار ال أدمج في 

      
  *٧- ٢٦القرار  أدمج في  التدابير الموصى باتباعها للتخفيف من حدة آثار االستيالء غير المشروع على الطائرات  ٥-١٧
      

  *٧- ٢٦القرار  أدمج في  القوانين الجنائية الخاصة باالستيالء غير المشروع على الطائرات  ٦-١٧
      

  *٧- ٢٦القرار  أدمج في  متعزيز االتفاق القائم بشأن التسلي  ٧-١٧
      

  **٩- ٢١القرار  أدمج في  الطائرات المستولى عليها بصفة غير مشروعة وطواقمها وركابها وبضائعها إعادة  ٨-١٧
      

  *٧- ٢٦القرار  أدمج في  المساعي الحميدة لاليكاو  ٩-١٧
      

ة، ونشاط تطبيق الدول لمواصفات وممارسات األمن المعتمدة من الجمعية العمومي  ١٠-١٧
  المتعلق بهذه المواصفات والممارسات اإلضافيااليكاو 

  *٧- ٢٦القرار  أدمج في

      
، بناء على ١٠-١٧تطبيق المواصفات واالجراءات المحددة في المرفق باء بالقرار   ١١-١٧

  الدول  طلب
  *٧- ٢٦القرار  أدمج في

      
  *٧- ٢٦القرار  أدمج في  ران المدني الدوليمساعدة الدول في تنفيذ االجراءات الفنية لحماية الطي  ١٣-١٧
      

  *٧- ٢٦القرار  أدمج في  التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتوزيعها بخصوص التدخل غير المشروع  ١٤-١٧
      

  *٧- ٢٦القرار  أدمج في  التقارير عن وقائع التدخل غير المشروع  ١٦-١٧
      

  *٧- ٢٦أدمج في القرار   انهاتدابير األمن على متن الطائرات أثناء طير  ١٧-١٧
      

توزيع وثيقة بشأن ربط اتفاقات الجو الثنائية باتفاقيات االيكاو الدولية المتعلقة بالتدخل   ٢٣-١٧
  غير المشروع في الطيران المدني

  *٧- ٢٦القرار  أدمج في

      
  *١١-٢١القرار  حل محله  خدمات وحدة التفتيش المشتركة  ٦-١٨
      

  *١٠- ٢١القرار  أدمج في  المتعاقدة بالتزاماتها المالية نحو المنظمة اضطالع الدول  ٧-١٨
      

                                                   
  .انظر القائمة الحالية -تم استبداله أو انتهى تنفيذه   *



 

22 

  سبب عدم السريان  الموضوع  القرار
      

  *١٧-٢١القرار  حل محله  المساعدة الفنية  ٨-١٨
      

االسراع في اعتماد والتصديق على اتفاقية بشأن أفعال التدخل غير المشروع في   ٩-١٨
  لطائراتالطيران المدني الدولي بخالف أعمال االستيالء غير المشروع على ا

  *٩- ٢١القرار  أدمج في

      
  *٢٣-٢١القرار  حل محله  االجراءات الفنية االضافية لحماية أمن النقل الجوي المدني الدولي  ١٠-١٨
      

ستوكهولم، يونيو (موقف االيكاو في المؤتمر الدولي بشأن مشاكل البيئة االنسانية   ١١-١٨
١٩٧٢(  

  *١٢- ٢٢القرار  أدمج في

      
واالجراءات واالرشادات المتعلقة بنوعية البيئة  والتوصيات الدوليةلقواعد وضع ا  ١٢-١٨

  االنسانية
  *١٣- ٢٢القرار  أدمج في

      
  **٢١-٢١القرار  حل محله  موحد بالسياسات الثابتة المتعلقة بالمالحة الجوية على وجه التحديدالبيان ال  ١٣-١٨
      

، ١١-٢٣ر القرا حل محله  المراجع الفنية لاليكاو  ١٤-١٨
  )*ه(المرفق 

      
  *٢٢-٢١القرار  حل محله  المشاكل الناشئة عن تأجير واستئجار وتبادل الطائرات في العمليات الدولية  ١٦-١٨
      

  *٢٦-٢١القرار  حل محله  دراسات أجور وأسعار النقل الجوي الدولي  ١٧-١٨
      

  *١٥-٢٧القرار  حل محله  تطبيق التعريفات  ١٨-١٨
      

  *١٧-٣٢حل محله القرار   لدراسات االقليمية للنقل الجويا  ٢٠-١٨
      

  االنتهاء من التنفيذ   العامة السياسة –نشاط النقل الجوي في المناطق   ٣الفقرة  ٢١-١٨
      

  ١٧-٢٧القرار  حل محلها    )أ١الفقرة 
      

  *١٧-٣٢القرار حل محلها     بقية الفقرات
      

  *٣٣- ٢١القرار  أدمج في  )الحد األدنى لالشتراك(في تحديد جداول أنصبة االشتراكات المبادئ التي يجب اتباعها   ٢٤-١٨
      

الحد األقصى (المبادئ التي يجب اتباعها في تحديد جداول أنصبة االشتراكات   ٢٥-١٨
  )لالشتراك

  *٣-١٩القرار  حل محله

      
  التنفيذ االنتهاء من   قسمة نفقات االيكاو فيما بين الدول المتعاقدة  ٢٦-١٨
      

  *٣٥-٢١القرار  حل محله  حدود االعتمادات االضافية  ٢٧-١٨
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  *٣٦-٢١القرار  حل محله  صندوق رأس المال العامل  ٢٨-١٨
      

الحد األقصى (المبادئ التي يجب اتباعها في تحديد جداول أنصبة االشتراكات   ٣-١٩
  )لالشتراك

  *٣٣- ٢١القرار  أدمج في

      
  *٣٣- ٢١القرار  أدمج في  )الحد األدنى لالشتراك(ي يجب اتباعها في تحديد جداول أنصبة االشتراكات المبادئ الت  ٤-١٩
      

مقدرة الدول المتعاقدة (المبادئ التي يجب اتباعها في تحديد جداول أنصبة االشتراكات   ٥-١٩
  )الدفع  على

  **٣٣- ٢١القرار  أدمج في

      
  *٧- ٢٦القرار  أدمج في  يران المدنيأفعال التدخل غير المشروع في الط  ٢-٢٠
      

  ١-٣١القرار  حل محله  الشعار الرسمي والختم الرسمي لاليكاو  ٤-٢١
      

العالقة بين االيكاو وهيئات الطيران المدني االقليمية وبين تلك الهيئات والدول المتعاقدة   ٨-٢١
  غير األعضاء فيها

  ١٧-٢٧القرار  حل محله

      
  *٧- ٢٦القرار  أدمج في  تصديق على االتفاقيات المتعلقة بالتدخل غير المشروعاالسراع في ال  ٩-٢١
      

نحو المنظمة واالجراءات التي يجب اتخاذها  اضطالع الدول المتعاقدة بالتزاماتها المالية  ١٠-٢١
  تجاه الدول التي ال تفي بتلك االلتزامات

  *٢٦-٣٥القرار  حل محله

      
  ٧-٢٢القرار  حل محله  المشتركةالئحة وحدة التفتيش   ١١-٢١
      

  *٨-٢٢القرار  حل محله  المساعدة الفنية  ١٧-٢١
      

  *١٩-٢٧القرار  حل محله  تخصيص أموال برنامج األمم المتحدة االنمائي للبرامج متعددة األقطار  ١٨-٢١
      

  *١٢- ٢٢القرار  أدمج في  الطيران المدني والبيئة االنسانية  ١٩-٢١
      

موحد بسياسات االيكاو الثابتة وممارساتها ذات الصلة والمتعلقة بالمالحة الجوية الان بيال  ٢١-٢١
  التحديد على وجه

  *١٨-٢٢القرار  حل محله

      
  ١٣-٢٣القرار  حل محله  تأجير واستئجار وتبادل الطائرات في العمليات الدولية  ٢٢-٢١
      

  *١٧-٢٢القرار  حل محله  لدولي من أفعال التدخل غير المشروعالتدابير الفنية لحماية النقل الجوي المدني ا  ٢٣-٢١
      

  *٢٥-٢٢القرار  حل محله  عالمي النظر في مشاكل النقل الجوي على أساس  ٢٥-٢١
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الفقرة  ٢٦-٢١
الى " :الكلمات) ج١

الى  االمجلس لتقديمه
  " الجمعية العمومية

 ٢٢-٢٢ر القرا حل محله  دراسات أجور وأسعار النقل الجوي الدولي
  ** )٤الفقرة (

  *١٧-٣٢حل محلها القرار     بقية الفقرات
      

  *١٧-٣٢القرار  حل محله  االتفاقية الدولية لعبور الخطوط الجوية  ٢٨-٢١
      

  *١٥-٢٧القرار  حل محله  تطبيق التعريفات  ٢٩-٢١
      

٣٣-٢١ 
  )و  ١ الفقرة(

  *٢٠-٣١القرار  حل محله  قسمة نفقات االيكاو فيما بين الدول المتعاقدة

      
  *٣٣-٢٢القرار  حل محله  صندوق رأس المال العامل  ٣٦-٢١
      

  *٧-٢٣القرار  حل محله  المساعدة الفنية  ٨-٢٢
      

  *٨-٢٣القرار  حل محله  تمويل أنشطة المساعدة الفنية  ٩-٢٢
      

  *٩-٢٣القرار  حل محله  والمتقدم المنح الدراسية ومنح الزمالة للتدريب األساسي  ١٠-٢٢
      

  *١١-٣١القرار  حل محله  الطيران المدني الدولي والبيئة االنسانية   ١٢-٢٢
      

واالجراءات والمواد االرشادية المتعلقة بنوعية  والتوصيات الدوليةصياغة القواعد   ١٣-٢٢
  البيئة االنسانية

  *١١-٣١القرار  حل محله

      
  *١١-٣١القرار  حل محله  من مشكلة ضوضاء الطائراتالسياسات والبرامج الوطنية الخاصة بالحد   ١٥-٢٢
      

  *٧- ٢٦القرار  أدمج في  تعزيز االجراءات لقمع أفعال التدخل غير المشروع في الطيران المدني  ١٦-٢٢
      

  *٧- ٢٦القرار  أدمج في  التدابير الفنية لحماية النقل الجوي الدولي من أفعال التدخل غير المشروع  ١٧-٢٢
      

موحد بسياسات االيكاو الثابتة وممارساتها ذات الصلة والمتعلقة بالمالحة الجوية البيان لا  ١٨-٢٢
  على وجه التحديد

  *١١-٢٣القرار  حل محله

      
  ١١-٢٩القرار  حل محله  استعمال تكنولوجيا الفضاء في مجال المالحة الجوية  ٢٠-٢٢
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  االنتهاء من التنفيذ   ٤و ٣، ٢، ١المؤتمر الخاص للنقل الجوي التوصيات   ٢٣-٢٢
      

فقرات الحيثيات 
والمنطوق المتعلق 
  بتطبيق التعريفات

  *١٥-٢٧القرار  حل محلها  

      
  *١٧-٣٢القرار  حل محلها  قائمة بالمشاكل الرئيسية في مجال النقل الجوي  ٢٤-٢٢
      

  *١٦-٢٣القرار  حل محله  النظر في مشاكل النقل الجوي على أساس عالمي  ٢٥-٢٢
      

  *٢٠-٢٣القرار  حل محله  وفرة وقود الطائرات مستقبال  ٢٧-٢٢
      

  ١٣-٢٣القرار  حل محله  الدولية  تأجير واستئجار وتبادل الطائرات في العمليات  ٢٨-٢٢
      

٣٠-٢٢  
  ٣الفقرة 

  من المنطوق

  االنتهاء من التنفيذ  استعراض جميع جوانب خدمات اللغات

      
  *٢٧-٢٣القرار  حل محله  ملصندوق رأس المال العا  ٣٣-٢٢
      

  *١٥-٢٤القرار  حل محله  المساعدة الفنية  ٧-٢٣
      

  *١٦-٢٤القرار  حل محله  تمويل أنشطة المساعدة الفنية  ٨-٢٣
      

  *١٧-٢٤القرار  حل محله  والمتقدم المنح الدراسية ومنح الزمالة للتدريب األساسي  ٩-٢٣
      

  *١١-٣١القرار  حل محله  ئرات النفاثة دون الصوتيةضوضاء وانبعاثات محركات الطا  ١٠-٢٣
      

  **٣-٢٨القرار  حل محله    جوانب الضوضاء
      

موحد بسياسات االيكاو الثابتة وممارساتها ذات الصلة والمتعلقة بالمالحة الجوية البيان ال  ١١-٢٣
  التحديد على وجه

  *٧-٢٤القرار  حل محله

      
  االنتهاء من التنفيذ   البند األول من جدول األعمال -جوي المؤتمر الثاني للنقل ال  ١٨-٢٣
      

تشجيع التصديق واالنضمام الى اتفاقيات قانون الجو الدولية ومقتضيات االبالغ بموجب   ٢١-٢٣
  مونتريال  من اتفاقية ١٣من اتفاقية الهاي والمادة  ١١المادة 

  *٧- ٢٦القرار  أدمج في

      
  *٧- ٢٦القرار  أدمج في  ئرات المستولى عليها بصفة غير مشروعةرفض السماح بهبوط الطا  ٢٢-٢٣
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الفقرات  ٢٤-٢٣
الى  ٢االنتقالية من 

  ٥والفقرة  ٤

المبادئ التي يجب أن تطبق في تحديد (قسمة نفقات االيكاو فيما بين الدول المتعاقدة 
  )جداول أنصبة االشتراكات

 ألغي تلقائيا اعتبارا من
وفقا  ٣١/١٢/١٩٨٣

  ٥ ةللفقر
      

  *٢٨-٢٤القرار  حل محله  صندوق رأس المال العامل  ٢٧-٢٣
      

بيان بسياسات االيكاو الثابتة وممارساتها ذات الصلة المتعلقة بالمالحة الجوية على   ٧-٢٤
  التحديد وجه

  *٨-٢٦القرار  حل محله

      
  من التنفيذ االنتهاء   الجوي الدولي مواصلة عمل المنظمة بشأن تنظيم خطوط النقل  ١١-٢٤
      

ذات المصالح المشتركة لتشغيل  التدابير العملية لتقديم فرصة أفضل للدول النامية  ١٢-٢٤
  النقل الجوي الدولي خطوط

  *١٧-٣٢حل محله القرار 

      
  *١٥-٢٧القرار  حل محله  تطبيق التعريفات  ١٣-٢٤
      

  االنتهاء من التنفيذ   الدولي ويالتدابير االنفرادية التي تؤثر في النقل الج  ٢الفقرة  ١٤-٢٤
      

  *١٧-٣٢حل محلها القرار     بقية الفقرات
      

  *١٦-٢٦القرار  حل محله  المساعدة الفنية  ١٥-٢٤
      

  **١٧-٢٦القرار  حل محله  تمويل أنشطة المساعدة الفنية  ١٦-٢٤
      

مام الى اتفاقيات التأكيد من جديد على القرارات الخاصة بتشجيع التصديق على واالنض  ١٨-٢٤
 ١٣من اتفاقية الهاي والمادة  ١١قانون الجو الدولية ومقتضيات االبالغ بموجب المادة 

  من اتفاقية مونتريال

  *٧- ٢٦القرار  أدمج في

      
تعزيز التدابير الرامية لقمع أفعال االستيالء غير المشروع على الطائرات وغيرها من   ١٩-٢٤

  المدني تكب ضد أمن الطيراناألفعال غير المشروعة التي تر
  *٧- ٢٦القرار  أدمج في

      
  *٢٦-٢٦القرار  حل محله  صندوق رأس المال العامل  ٢٨-٢٤
      

  *٣-٢٧القرار  حل محله  التصديق على وثائق االيكاو الدولية  ٢-٢٦
      

ذها سياسات الفصل العنصري التي تنتهجها جنوب أفريقيا والتدابير التي ينبغي اتخا إدانة  ٥-٢٦
  استجابة للقرارات الصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في هذا الخصوص

  **٥-٢٧القرار  حل محله
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موحد بالسياسات الثابتة لاليكاو المتعلقة بحماية الطيران المدني الدولي من أفعال البيان ال  ٧-٢٦
  المشروع غير التدخل

  *٧-٢٧القرار  حل محله

      
وحد بالسياسات الثابتة وبأساليب تطبيقها في مجال المالحة الجوية على وجه مالبيان ال  ٨-٢٦

  التحديد
  *١٠-٢٧القرار  حل محله

      
القيود المحتمل فرضها على الطائرات النفاثة دون الصوتية غير المستوفية لمتطلبات   ١١-٢٦

  شهادة الضوضاء الواردة في الملحق السادس عشر
  *٣-٢٨القرار  حل محله

      
  ١٢-٢٧القرار  حل محله  دور االيكاو في القضاء على النقل غير المشروع للعقاقير المخدرة بطريق الجو  ١٢-٢٦
      

  *١٧-٣٢القرار  حل محله  الجوي  تمكين المسنين والمعوقين من استخدام النقل  ١٣-٢٦
      

مصلحة في  النشاطات المتعلقة بالنقل الجوي التي تقوم بها هيئات دولية أخرى لها  ١٤-٢٦
  الخدمات تجارة

  *١٤-٢٧القرار  حل محله

      
  *١٨-٢٩القرار  حل محله  فرض الضرائب في مجال النقل الجوي الدولي  ١٥-٢٦
      

  *٢٠-٢٩القرار  حل محله  المساعدة الفنية  ٧الفقرة  ١٦-٢٦
      

  ١٨-٢٧القرار  حل محله  تمويل أنشطة المساعدة الفنية  ١٧-٢٦
      

  **٢٥-٢٧القرار  حل محله  المال العامل صندوق رأس  ٢٦-٢٦
      

  *١٥-٣١القرار  حل محله  التصديق على وثائق االيكاو الدولية  ٣-٢٧
      

  *١٧-٣٢القرار  حل محله  تسجيل اتفاقيات واتفاقات الطيران لدى االيكاو  ٤-٢٧
      

دني الدولي من أفعال موحد بالسياسات الثابتة لاليكاو المتعلقة بحماية الطيران المالبيان ال  ٧-٢٧
  التدخل غير المشروع

  *٥-٢٩القرار  حل محله

      
موحد بالسياسات الثابتة وبأساليب تطبيقها المتعلقة بمجال المالحة الجوية على البيان ال  ١٠-٢٧

  وجه التحديد
  *٧-٢٩القرار  حل محله

      
  *١٢-٣١القرار  حل محله  تجارة الخدمات  ١٤-٢٧
      

  *١٧-٣٢القرار  حل محله  يفاتتطبيق التعر  ١٥-٢٧
      

  *١٣-٣١القرار  حل محله  نظم الحجز بالكمبيوتر  ١٦-٢٧
      

البيان الموحد بسياسات االيكاو المستمرة لحماية الطيران المدني الدولي من أفعال التدخل   ٢٠-٢٧
  المشروع  غير

  ١٧-٣٦القرار  حل محله
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  *٣٠-٢٩ر القرا حل محله  صندوق رأس المال العامل  ٢٥-٢٧
      

القيود التشغيلية المحتمل فرضها على الطائرات النفاثة دون الصوتية التي تتجاوز   ٣-٢٨
ضوضاؤها مستويات الضوضاء المنصوص عليها في المجلد األول من الفصل الثالث 

  من الملحق السادس عشر

  *١١-٣١القرار  حل محله

      
و المتعلقة بحماية الطيران المدني الدولي من أفعال موحد بالسياسات الثابتة لاليكاالبيان ال  ٥-٢٩

  غير المشروع التدخل
  *٤-٣١القرار  حل محله

      
موحد بالسياسات الثابتة وبأساليب تطبيقها المتعلقة بمجال المالحة الجوية على البيان ال  ٧-٢٩

  وجه التحديد
  *٥-٣١القرار  حل محله

      
  *٦-٣١القرار  حل محله  المالحة واالستطالع وادارة الحركة الجوية نظم االيكاو الخاصة باالتصاالت و  ٨-٢٩
      

تنظيم تنفيذ نظم االيكاو الخاصة باالتصاالت والمالحة واالستطالع وادارة الحركة   ٩-٢٩
  الجوية

  *٦-٣١القرار  حل محله

      
  *١١-٣١القرار  حل محله  العلوي  األثر البيئي للطيران المدني على الغالف الجوي  ١٢-٢٩
      

  **١٧-٣٢القرار  حل محله  فرض الضرائب في مجال النقل الجوي الدولي  ١٨-٢٩
      

  *١٤-٣١القرار  حل محله  سياسة جديدة بشأن التعاون الفني الىاالنتقال   ٢٠-٢٩
      

  *٢٥-٣١القرار  حل محله  صندوق رأس المال العامل  ٣٠-٢٩
      

  *٢٦-٣١القرار  حل محله  ترتيبات لتسوية االشتراكات المتأخرة  ٣١-٢٩
      

  ٣١-٣٥القرار  حل محله  تعيين المراجع الخارجي للحسابات  ٣٤-٢٩
      

سياسات االيكاو المستمرة في مجال حماية الطيران المدني الدولي من بموحد البيان ال  ٤-٣١
  أفعال التدخل غير المشروع

  *٢٢-٣٢القرار  حل محله

      
لمستمرة وأساليب العمل في مجال المالحة الجوية على وجه السياسات ابموحد البيان ال  ٥-٣١

  التحديد
  *١٤-٣٢القرار  حل محله

      
سياسات االيكاو وممارساتها المستمرة في مجال نظم االتصاالت بموحد البيان ال  ٦-٣١

  ادارة الحركة الجوية/ والمالحة واالستطالع
  *١٥-٣٣القرار  حل محله

      
  ١٠-٣٦القرار  حل محله  المدني لحوادث في الطيرانتحسين سبل تفادي ا  ١٠-٣١
      

  *٨-٣٢القرار  حل محله  تها المستمرة في مجال حماية البيئةاسياسات االيكاو وممارسبموحد البيان ال  ١١-٣١
      

  *١٧-٣٢القرار  حل محله  تجارة الخدمات  ١٢-٣١
      

                                                   
  .انظر القائمة الحالية -تم استبداله أو انتهى تنفيذه   *



 

29 

  سبب عدم السريان  الموضوع  القرار
      

  *١٧-٣٢القرار  حل محله  نظم الحجز اآللي  ١٣-٣١
      

  *٢١-٣٢القرار  حل محله  االنتقال الى سياسة جديدة بشأن التعاون الفني   ١٤-٣١
      

  *٢٦-٣٦ القرار حل محله  يسياسات االيكاو المستمرة في المجال القانونبموحد البيان ال  ١٥-٣١
      

  ٢٥-٣٦ القرار حل محله  المنظمة  مستوى الخدمات التي تقدم بلغات عمل  ١٧-٣١
      

  االنتهاء من التنفيذ  )تعديل المادتين السادسة والسابعة(لمالي تعديل النظام ا  ١٨-٣١
      

  االنتهاء من التنفيذ  )تعديل المادة الخامسة(تعديل النظام المالي   ١٩-٣١
      

  االنتهاء من التنفيذ  لدى المنظمة تقسيم حصص النفقات بين الدول المتعاقدة  ٢٠-٣١
      

  االنتهاء من التنفيذ  ١٩٩٨و ١٩٩٧و ١٩٩٦الصندوق العام للسنوات األنصبة المقررة لالشتراكات في   ٢١-٣١
      

  االنتهاء من التنفيذ  ١٩٩٨و ١٩٩٧و ١٩٩٦ميزانيات السنوات   ٢٤-٣١
      

  **٢٨-٣٢القرار  حل محله  صندوق رأس المال العامل  ٢٥-٣١
      

٢٦-٣١  
 ٤و ٢الفقرتان 

  المنطوق من

  *٢٧-٣٢القرار  محلهحل   ترتيبات لتسوية االشتراكات المتأخرة 

      
  ٢٦-٣٥القرار  حل محله  ترتيبات لتسوية االشتراكات المتأخرة  ٢٦-٣١
      

  االنتهاء من التنفيذ  لجنة االيكاو للمالحة الجوية  إلنشاءالذكرى الخمسون   ٥-٣٢
      

  *٧-٣٣القرار  حل محله  البيئة  البيان الموحد بسياسات االيكاو وممارساتها المستمرة في مجال حماية  ٨-٣٢
      

  *١٨-٣٣القرار  حل محله  منع جلب األنواع الدخيلة الخطرة  ٩-٣٢
      

  االنتهاء من التنفيذ  ٢٠٠٠وضع معايير دولية للتقييم واالبالغ عن الوضع بخصوص االمتثال في سنة   ١٠-٣٢
      

  ٢٥-٣٦القرار  حل محله  الالسلكية دعم سياسة االيكاو بشأن طيف الترددات  ١٣-٣٢
      

البيان الموحد بسياسات االيكاو المستمرة وأساليب العمل ذات الصلة في مجال المالحة   ١٤-٣٢
  الجوية على وجه الخصوص

  *١٤-٣٣القرار  حل محله

      
  *١٦-٣٣القرار  حل محله  خطة االيكاو العالمية للمالحة الجوية  ١٥-٣٢
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  *١١-٣٦القرار  حل محله  اتف الالسلكياللغة االنجليزية ألغراض االتصال باله إتقان  ١٦-٣٢
      

  *١٩-٣٣القرار  حل محله  البيان الموحد بسياسات االيكاو الثابتة في مجال النقل الجوي  ١٧-٣٢
      

  *١٩-٣٣القرار  حل محله  التعاون الدولي على حماية أمن وسالمة جوازات السفر  ١٨-٣٢
      

  *٢١-٣٣القرار  حل محله  الفني االنتقال الى سياسة جديدة بشأن التعاون  ٢١-٣٢
      

البيان الموحد بالسياسات الثابتة لاليكاو المتعلقة بحماية الطيران المدني الدولي من أفعال   ٢٢-٣٢
  .التدخل غير المشروع

  **٢-٣٣القرار  حل محله

      
  *١١-٣٥القرار  حل محله  فرض الضوابط على تصدير أسلحة الدفاع الجوي المحمولة يدويا  ٢٣-٣٢
      

تثبيت اجراءات المجلس المتخذ بشأن تحديد أنصبة االشتراك في الصندوق العام وتحديد   ٢٥-٣٢
  السلفيات لصندوق رأس المال العامل المقررة على الدول التي انضمت الى االتفاقية 

  االنتهاء من التنفيذ

      
  *٢٧-٣٣القرار  حل محله  حوافر لتسوية االشتراكات التي طال تأخرها  ٢٧-٣٢
      

  *٢٨-٣٣القرار  حل محله  صندوق رأس المال العامل  ٢٨-٣٢
      

  ٣٥-٣٦القرار  حل محله  تعديل النظام المالي  ٢٩-٣٢
      

والنظر  ١٩٩٧و ١٩٩٦و ١٩٩٥الموافقة على حسابات المنظمة عن السنوات المالية   ٣٠-٣٢
  في تقارير المراجعة الخاصة بها 

  االنتهاء من التنفيذ

      
الموافقة على التقارير المالية عن مشروعات برنامج األمم المتحدة االنمائي التي تديرها   ٣١-٣٢

والنظر في  ١٩٩٧و ١٩٩٦و ١٩٩٥المنظمة بوصفها وكالة منفذة عن السنوات المالية 
  تقرير مراجعة الحسابات عنها 

  االنتهاء من التنفيذ

      
لمتعلقة بحماية الطيران المدني الدولي من أفعال موحد بالسياسات الثابتة لاليكاو االبيان ال  ٢-٣٣

  المشروع التدخل غير
  *٩-٣٥القرار  حل محله

      
تشريع وطني بشأن بعض االعتداءات التي ترتكب على متن الطائرات المدنية  إصدار  ٤-٣٣

  )أو غير المنضبطينمسألة الركاب المشاغبين (
  *٢٦-٣٦القرار  حل محله

      
  *٥-٣٥القرار  حل محله  البيئة بسياسات وممارسات االيكاو المستمرة في مجال حماية موحدالبيان ال  ٧-٣٣
      

  ٦-٣٥القرار  حل محله  مواصلة برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة وتوسيع نطاقه  ٨-٣٣
      

  *٨-٣٥القرار  حل محله  تسهيل مالي دولي للسالمة الجوية إنشاء  ١٠-٣٣
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  ١٤-٣٦القرار  حل محله  دام الطرق الجوية العابرة للقطب الشمالياستخ  ١٣-٣٣
      

موحد بسياسات االيكاو المستمرة وأساليب العمل ذات الصلة في مجال المالحة البيان ال  ١٤-٣٣
  الجوية على وجه التحديد

  *١٤-٣٥القرار  حل محله

      
في مجال نظم االتصاالت موحد بسياسات االيكاو وممارساتها المستمرة البيان ال  ١٥-٣٣

  الحركة الجوية إدارة/والمالحة واالستطالع
  ١٥-٣٥القرار  حل محله

      
  *٧-٣٦القرار  حل محله  تخطيط االيكاو العالمي للسالمة والكفاءة  ١٦-٣٣
      

  *٨-٣٦القرار  حل محله  عدم إفشاء بعض سجالت الحوادث والوقائع  ١٧-٣٣
      

  **١٩-٣٥القرار  حل محله  يبة الخطرةاألنواع الغر إدخالمنع   ١٨-٣٣
      

  *١٨-٣٥القرار  حل محله  سياسات االيكاو الثابتة في مجال النقل الجويبموحد البيان ال  ١٩-٣٣
      

  *٢٠-٣٥القرار  حل محله  الفني  تحديث السياسة الجديدة بشأن التعاون  ٢١-٣٣
      

  ٣١-٣٥القرار  حل محله  ٢٠٠١ و ٢٠٠٠ليتين ترتيبات المراجعة الخارجية لحسابات السنتين الما  ٢٢-٣٣
      

  االنتهاء من التنفيذ  ٢٠٠٤و ٢٠٠٣و ٢٠٠٢ميزانيات السنوات   ٢٣-٣٣
      

  االنتهاء من التنفيذ  ٢٠٠٤و ٢٠٠٣و ٢٠٠٢أنصبة االشتراكات في الصندوق العام للسنوات   ٢٦-٣٣
      

  ٢٧-٣٥ار القر حل محله  حوافز تسوية االشتراكات التي طال تأخرها  ٢٧-٣٣
      

  ٢٨-٣٥القرار  حل محله  صندوق رأس المال العامل  ٢٨-٣٣
      

  ٣٥-٣٦حل محله القرار   تعديل النظام المالي  ٢٩-٣٣
      

وضع طريقة عملية للسير قدما في تحديد الجوانب القانونية والمؤسسية لنظم االتصاالت   ٣-٣٥
 (CNS/ATM)إدارة الحركة الجوية /والمالحة واالستطالع

  *٢٦-٣٦ل محله القرار ح

      
  *٢٢-٣٦حل محله القرار   البيان الموحد بسياسات وممارسات االيكاو المستمرة في مجال حماية البيئة  ٥-٣٥
      

االنتقال إلى نهج نظم شامل لعمليات التدقيق في إطار برنامج االيكاو العالمي لتدقيق   ٦-٣٥
  مراقبة السالمة الجوية

  ٥-٣٧حل محله القرار 

      
  *٢-٣٦حل محله القرار   وضع استراتيجيات موحدة لسد ثغرات السالمة الجوية  ٧-٣٥
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  **٥-٣٦حل محله القرار   التسهيل المالي الدولي لسالمة الطيران  ٨-٣٥
      

البيان الموحد بسياسات االيكاو المستمرة لحماية الطيران المدني الدولي من أفعال   ٩-٣٥
  التدخل غير المشروع

  *٢٠-٣٦حله القرار حل م

      
  ١٨-٣٦حل محله القرار   هامات المالية في خطة عمل أمن الطيراناالس  ١٠-٣٥
      

التهديدات التي يتعرض لها الطيران المدني من استخدام الصواريخ الجوية المحمولة   ١١-٣٥
  )أسلحة المانبادز(

  ١٩-٣٦حل محله القرار 

      
لتطهير مقصورة الركاب ومقصورة القيادة في طائرات استخدام أساليب غير كيميائية   ١٣-٣٥

  الرحالت الدولية
  ٢٤-٣٦حل محله القرار 

      
البيان الموحد بسياسات االيكاو المستمرة وأساليب العمل المتعلقة بالمالحة الجوية على   ١٤-٣٥

  وجه التحديد
  *١٣-٣٦حل محله القرار 

      
  االنتهاء من التنفيذ  انات الطيرانمراعاة تطور مواصفات أجهزة تسجيل بي  ١٦-٣٥
      

حماية معلومات السالمة الجوية لنظم جمع ومعالجة البيانات بغية تحسين سالمة   ١٧-٣٥
  الطيران

  *٩-٣٦حل محله القرار 

      
  *١٥-٣٦حل محله القرار   البيان الموحد بسياسات االيكاو المستمرة في مجال النقل الجوي  ١٨-٣٥
      

  ٢١-٣٦حل محله القرار   ل األنواع الغريبة الغازيةمنع إدخا  ١٩-٣٥
      

  ١٧-٣٦حل محله القرار   تحديث السياسة الجديدة بشأن التعاون الفني  ٢٠-٣٥
      

  ١٧-٣٦حل محله القرار   توسيع نطاق أنشطة التعاون الفني لاليكاو  ٢١-٣٥
      

  االنتهاء من التنفيذ  ٢٠٠٧و ٢٠٠٦و  ٢٠٠٥ميزانيات السنوات   ٢٢-٣٥
      

تراك في الصندوق العام وتحديد السلفيات س بشأن تحديد أنصبة االشالمجل إجراءتأكيد   ٢٣-٣٥
  لصندوق رأس المال العامل المقررة على الدول التي انضمت إلى االتفاقية

  نفيذتاالنتهاء من ال

      
  التنفيذ االنتهاء من  ٢٠٠٧و ٢٠٠٦و ٢٠٠٥أنصبة االشتراك في الصندوق العام للسنوات   ٢٤-٣٥
      

  ٣٥-٣٦حل محله القرار   تعديل النظام المالي  ٢٥-٣٥
      

اضطالع الدول المتعاقدة بالتزاماتها المالية نحو المنظمة واالجراءات التي يجب اتخاذها   ٢٦-٣٥
  تجاه الدول التي ال تفي بتلك االلتزامات

  *٣٦-٣٦حل محله القرار 

      
  ٢٤-٣٦ه القرار حل محل  صندوق رأس المال العامل  ٢٨-٣٥
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والنظر  ٢٠٠٣و ٢٠٠١و ٢٠٠١الموافقة على حسابات المنظمة عن السنوات المالية   ٢٩-٣٥
  اجعة الخاصة بهارفي تقارير الم

  *٣٦-٣٦حل محله القرار 

      
الموافقة على الحسابات المتعلقة بأنشطة برنامج األمم المتحدة االنمائي التي أدارتها   ٣٠-٣٥

بوصفها وكالة منفذة والنظر في  ٢٠٠٣و ٢٠٠١و ٢٠٠١وات المالية المنظمة في السن
اجعة الحسابات عن البيانات المالية للمنظمة التي تشمل أيضا حسابات برنامج رتقارير م

  األمم المتحدة االنمائي

  ٣٧-٣٦حل محله القرار 

      
  ٣٨-٣٦حل محله القرار   تعيين المراجع الخارجي للحسابات  ٣١-٣٥
      

  ٧-٣٧حل محله القرار   أفريقيا لخطة التنفيذية اإلقليمية الشاملة من أجل السالمة الجوية فيا  ١-٣٦
      

 ٥-٣٧حل محله القراران   االستراتيجية الموحدة لسد ثغرات السالمة الجوية  ٢-٣٦
  ٨-٣٧و

      
  ٨-٣٧حل محله القرار   السالمة —تنفيذ برنامج دعم التنفيذ والتنمية   ٣-٣٦
      

بيق منهجية رصد مستمرة لبرنامج اإليكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية تط  ٤-٣٦
(USOAP)  ٢٠١٠بعد سنة  

  ٥-٣٧حل محله القرار 

      
  ٥-٣٧حل محله القرار   )إيفاس(التسهيل المالي الدولي لسالمة الطيران   ٥-٣٦
      

  ٤-٣٧حل محله القرار   المناطق الجبلية قيكاو لمنع وقوع حوادث الطيران المراقب فواإلتنفيذ برنامج   ٧-٣٦
      

  ٢-٣٧حل محله القرار   فشاء بعض سجالت الحوادث والوقائعإعدم   ٨-٣٦
      

حماية المعلومات المستمدة من نظم جمع ومعالجة بيانات السالمة من أجل تحسين   ٩-٣٦
  سالمة الطيران

  ٣-٣٧حل محله القرار 

      
ة تشغيل المطارات الدولية وتجهيزات وخدمات المالحة الجوية المساعدة الدولية في إعاد  ١١-٣٦

  ذات الصلة بها
  ١٠-٣٧حل محله القرار 

      
  ٩-٣٧حل محله القرار   استبدال الهالونات  ١٢-٣٦
      

  ١٥-٣٧حل محله القرار   الكفاءة في اللغة االنجليزية المستخدمة في االتصاالت الهاتفية الالسلكية  :)ز(المرفق   ١٣-٣٦
      

  ٢٠-٣٧حل محله القرار   في مجال النقل الجويالمستمرة سياسات اإليكاو بموحد البيان ال  ١٥-٣٦
      

حماية الطيران المدني الدولي من أفعال المستمرة لموحد بسياسات االيكاو البيان ال  ٢٠-٣٦
  التدخل غير المشروع

  ١٧-٣٧حل محله القرار 

      
  ١٨-٣٧حل محله القرار   البيئة المستمرة في مجال حمايةات اإليكاو وممارسالبيان الموحد بسياسات   ٢٢-٣٦
      

                                                   
 .انظر القائمة الحالية -تم استبداله أو انتهى تنفيذه   *



 

34 

  سبب عدم السريان  الموضوع  القرار
      

  ١١-٣٧حل محله القرار   األهداف العالمية للمالحة القائمة على األداء  ٢٣-٣٦
      

استخدام أساليب غير كيميائية لتطهير مقصورة الركاب ومقصورة القيادة في طائرات   ٢٤-٣٦
  الرحالت الدولية

  ١٤-٣٧حل محله القرار 

      
  ٢٢-٣٧حل محله القرار   يسياسات االيكاو المستمرة في المجال القانونبموحد البيان ال  ٢٦-٣٦
      

ات المقرر أن تدفعها الدول التي المجلس بشأن تحديد أنصبة االشتراك إجراء أكيدت  ٣٠-٣٦
وق صند إلىالتي تقدم في الصندوق العام وتحديد السلفيات اتفاقية شيكاغو  إلىانضمت 

  رأس المال العامل

  االنتهاء من التنفيذ

      
نحو المنظمة واالجراءات التي يجب اتخاذها  اضطالع الدول المتعاقدة بالتزاماتها المالية  ٣٣-٣٦

  االلتزامات  التي ال تفي بتلك تجاه الدول
  ٣٢-٣٧حل محله القرار 

      
  ٢٨-٣٧حل محله القرار   العامل صندوق رأس المال  ٣٤-٣٦
      

والنظر  ٢٠٠٦و ٢٠٠٥و ٢٠٠٤الموافقة على حسابات المنظمة عن السنوات المالية   ٣٦-٣٦
  في تقارير المراجعة الخاصة بها

  االنتهاء من التنفيذ

      
التي أدارتها  اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة الحسابات المتعلقة بأنشطة الموافقة على   ٣٧-٣٦

والنظر في  بوصفها وكالة منفذة ٢٠٠٦و ٢٠٠٥و ٢٠٠٤السنوات المالية  في المنظمة
البيانات المالية للمنظمة التي تشمل أيضا حسابات برنامج  تقارير مراجعة الحسابات عن

  األمم المتحدة اإلنمائي

  االنتهاء من التنفيذ

  —انتهى  —


