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  الخامسة والثالثون الدورة ـالجمعية العمومية 

 الجلسة العامة
قرارات الجمعية العمومية التي يجب توحيدها أو اعالن انتهـاء        :٩البند رقم 

 واحالتها الى اللجنة التنفيذية والى اللجان األخرى سريانها
 ٤٥ و ٣٨ و ٣٢ و ٢٦ و ٢١ :رقام البنود أ

 ملخص
 سريان بعض القرارات الصادرة انتهاءاح للجمعية العمومية باعالن الغرض من هذه الورقة هو السم

 .ت التي استكملت االجراءات بشأنهاعنها أو األجزاء التي لم تعد صالحة منها أو القرارا
 يتبع مبدأ توجيهي مفاده أن هذه العملية هي مهمة تحريرية سارية،ولدى تحديد القرارات التي لم تعد 

أمـا  . راح تغييرات في السياسات المتبعـة     ك ال ينبغي انتهاز هذه الفرصة القت      في المقام األول ولذل   
االقتراحات المعروضة على الجمعية العمومية بخصوص قرارات جديدة لتحل محل القرارات الحالية    

 .اطار بنود محددة في جدول األعمالفهي واردة بصورة منفصلة في 

 المراجــع

Doc 9790 ،عول الصادرة عن الجمعية العمومية سارية المفالقرارات 

 بالعدد الكبير من القرارات الموجودة      ١٩٦٥أخذت الجمعية العمومية علما في دورتها الخامسة عشرة في عام            -١
لذلك طلبت الجمعية العمومية الى المجلس أن يقدم الـى الـدورة            . تحقق من صالحية ووضع العديد منها     آنذاك وبصعوبة ال  
 .ف وتوحيد للقرارات سارية المفعولنيالتالية عملية تص

كل القـرارات التـي     ) ١٩٦٨بوينوس ايريس ،    ( بحثت الجمعية العمومية في دورتها السادسة عشرة         ،وعليه -٢
، ثم أصـدرت قرارهـا   ان المدني الدوليأصدرتها دورات الجمعية العمومية للمنظمة المؤقتة للطيران المدني ومنظمة الطير    

A16-1   ووحدت الجمعية العمومية أيضا الكثير من  . المفعولةعد ساريته أن عددا كبيرا من تلك القرارات لم         الذي أعلنت في 
 ووردت نتائج هذه     .١٩٦٨ واعتمدت تصنيفا للقرارات سارية المفعول عن نهاية تلك الدورة في سبتمبر             األخرى،القرارات  

ومنذ تلك الدورة ، واصلت الدورات  . "درة عن الجمعية العمومية ل الصاالقرارات سارية المفعو" العملية في الوثيقة بعنوان 
، وأصدرت عقب    سريانها انتهاءد القرارات أو اعالن     العادية التالية للجمعية العمومية النظر في االقتراحات الرامية الى توحي         

وكانت آخر هذه . " لجمعية العموميةل الصادرة عن االقرارات سارية المفعو" نهاية كل دورة طبعة جديدة من الوثيقة بعنوان    
 .٥/١٠/٢٠٠١التي تحتوي على القرارات سارية المفعول في  Doc 9790 الوثائق الوثيقة
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،  الغاء بعض تلك القرارات السارية، أو أجزاء منهـا         ، سيتم للجمعية العمومية الخامسة والثالثين   خالل الدورة    -٣
 . كون من شأنها الغاء قـرارات سـابقة  حالية أو نتيجة العتماد قرارات جديدة ياما كنتيجة لالجراءات المتخذة بشأن الورقة ال 

، يقدم المجلس بصورة منفصلة الى الجمعية العمومية تحديثا لبيانات موحدة مقترحة تحتوي على سياسات         وباالضافة الى ذلك  
ادارة / واالتصاالت والمالحة واالسـتطالع االيكاو المستمرة المتعلقة على وجه التحديد بشؤون المالحة الجوية والنقل الجوي       

 .المشروعوحماية البيئة وحماية الطيران المدني الدولي من أفعال التدخل غير ) CNS/ATM(الحركة الجوية 
تصرة عن األسـباب    ، مع تفسيرات مخ    سريانها انتهاءات التي يقترح اعالن     تقدم المرفقات بهذه الورقة القرار     -٤

القرارات التي ينبغي أن تنظر فيها اللجنـة التنفيذيـة واللجـان الفنيـة     ) د(الى  ) أ(اول المرفقات من    وتتن . الداعية الى ذلك  
وستقدم كل لجنة من تلك اللجان توصياتها الى الجلسـة      . ٤٥ و   ٣٨ و   ٣٢ و   ٢٦ و   ٢١واالقتصادية واالدارية تحت البنود     

 وترد مسودة هذا القرار فـي       قرار عام واحد   وذلك باصدار    ،٩العامة للجمعية التي ستبت في هذا الموضوع في اطار البند           
 ، وكان آخرها القرار   ١٩٦٨ي صدرت منذ عام     ماثلة الت رارات الم ـن الق بع المسودة نمط فقرات المنطوق م     وتت) (و(المرفق  
A33-6(.  

رارات التـي ينبغـي    سريانها والقانتهاءان المبادئ التي اتبعها المجلس في تحديد القرارات التي ينبغي اعالن   -٥
 :يليما فيويمكن تلخيصها . ١٩٦٨ا الجمعية العمومية منذ عام توحيدها هي تلك التي تطبقه

فرصـة الدخـال    ، فينبغي عدم انتهاز هـذه ال      د القرارات هي سمة تحريرية أساسا     حيث ان سمة توحي    )أ 
 .تغييرات في السياسات

ي لم تعد صالحة ألسباب مختلفة مثل التكرار أو التقادم          تلك القرارات الت  " لم تعد سارية    " تشمل عبارة    )ب 
 .تنفيذهانظرا لالنتهاء من 

 .ات التي تعتبر أنها لم تعد سارية سريان القرارانتهاءينبغي للجمعية العمومية أن تعلن  )ج 
ارات ال ينبغي أن يجري توحيد القرارات اال اذا كان هناك قراران أو أكثر يعالجان نفس الموضوع بعب                 )د 

وينبغـي عـدم ادخـال    . البعض مع وجود شيء من االزدواجيـة   متشابهة أو لكونهما يكمل بعضهما      
 .الل عملية التوحيدتغييرات جوهرية خ

  المالياألثر
 .ال يترتب عليها آثار ماليةالمقترحات الواردة في ورقة العمل  -٦

 االجراء المعروض على الجمعية العمومية
 :بما يليالقيام ومية لجمعية العميرجى من ا -٧

الـى اللجنـة   ) ج(لمرفـق  ، واالى اللجنة الفنيـة ) ب(الى اللجنة التنفيذية، والمرفق    ) أ(المرفق  أن تحيل    )أ
وذلك للنظر فيها وتقديم    الى اللجنة االدارية،    ) ه(والمرفق  ،  القانونيةالى اللجنة   ) د(والمرفق  ،  االقتصادية

 .توصيات الى الجلسة العامة بشأنها
، وأن تعلـن عـن القـرارات أو أجـزاء     تصدرها اللجان بعد تسلم تقاريرها   تبت في التوصيات التي      أن ) ب

 .)و(  سريانها عن طريق الموافقة على القرار العام الوارد في المرفقانتهاءالقرارات التي ينبغي اعالن 

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ



A35-WP/33 
P/5 
Appendix A 

 

 )أ(المرفق 

  سريانهاانتهاءالقرارات التي ينبغي اعالن 

  القرارات سارية المفعول الصادرة عن الجمعية العمومية-Doc 9790قة الوثي

  الدستورية وأمور السياسة العامةالمسائل ـ األول الباب

  السريانانتهاءسبب  الموضوع *القرار

A-29-2 
(I-10) 

 االنتهاء من التنفيذ )صربيا والجبل األسود ( االتحاديةعضوية جمهورية يوغوسالفيا

يقدم المجلس الى الجمعية العمومية في وثيقة مستقلة اقتراحات بشأن تحديث البيانـات الموحـدة  بسياسـات                  
) CNS/ATM(ادارة الحركـة الجويـة      /نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع   ) أ( وممارساتها المستمرة بخصوص     االيكاو

 . األول البابحماية البيئة والتي يكون لها أثر في ) ب(و

  التعاون الفنيـ السادس الباب

  التدخل غير المشروعـ السابع الباب

 أي من القرارات المذكورة فـي    انتهاء، يوصي بعدم     من هذه الورقة   ٥محددة في الفقرة    على أساس المبادئ ال   
 .والسابع السادس البابين

وحد بسياسـات االيكـاو     يقدم المجلس الى الجمعية العمومية في وثيقة منفصلة اقتراحا بشأن تحديث البيان الم            
 . السابعالبابالمستمرة بخصوص حماية الطيران المدني الدولي من أفعال التدخل غير المشروع والتي يكون لها تأثير في 

 ـــــــــــ
 )النص العربي (.Doc 9790 األرقام بين األقواس تشير الى رقم الصفحة التي يرد فيها نص القرار في الوثيقة رقم   *





A35-WP/33 
P/5 
Appendix B 

 

 )ب(المرفـق 
  سريانهاانتهاءالقرارات التي ينبغي اعالن 

  القرارات سارية المفعول الصادرة عن الجمعية العمومية-Doc 9790الوثيقة 

 المالحة الجويةـ  الثاني بالبا

  السريانانتهاءسبب  الموضوع *القرار

A22-14 
(II-22) 

مرتبطة بالتشغيل التجاري ال المشاكل الفنية واالقتصادية
 .فوق الصوتيةت للطائرا

 االنتهاء من التنفيذ

ة وما يتصل بها    يقدم المجلس في وثيقة منفصلة اقتراحا متضمنا لتحديث بيان موحد بسياسات االيكاو المستمر            
كما يقدم المجلس فـي وثيقـة منفصـلة         .  الجزء الثاني  في، يمكن لها أن تؤثر      ات تتعلق تحديدا بالمالحة الجوية    من ممارس 

نظـم االتصـاالت    ) أ: اقتراحات بشأن البيانات الموحدة والمحدثة لسياسات االيكاو وممارساتها المستمرة بخصوص ما يلي           
 .حماية البيئة)  و ب)CNS/ATM(لحركة الجوية ادارة ا/والمالحة واالستطالع

 ـــــــــــ
 )النص العربي( .Doc 9790 في الوثيقة رقم  األرقام بين األقواس تشير الى رقم الصفحة التي يرد فيها نص القرار  *
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 )ج(المرفـق 
  سريانهاانتهاءالقرارات التي ينبغي اعالن 

  القرارات سارية المفعول الصادرة عن الجمعية العمومية- Doc 9790الوثيقة 

 النقل الجويـ  الثالث الباب

عدم اعالن أي من القرارات المتضـمنة       ، يوصي ب  ة في الفقرة الخامسة بهذه الورقة      المبادئ الوارد  على أساس  
 . باعتبارها لم تعد سارية المفعول الثالثالبابفي 

يقدم المجلس في وثيقة منفصلة اقتراحا بتحديث بيان موحد لسياسات االيكاو المستمرة في مجال النقل الجـوي          
اقتراحا لتحديث بيان موحـد بسياسـات   ويقدم المجلس أيضا بشكل منفصل     .  الثالث البابيكون لها تأثير على     التي يمكن أن    

 .المستمرة المتعلقة بحماية البيئةااليكاو وممارساتها 
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 )د(المرفـق 
  سريانهاانتهاءالقرارات التي ينبغي اعالن 

  القرارات سارية المفعول الصادرة عن الجمعية العمومية-Doc 9790الوثيقة 

 ةقانوني الـ المسائل  الخامسالباب

، يوصي بعدم اعالن أي من القرارات المتضمنة في ة في الفقرة الخامسة بهذه الورقةدئ الواردعلى أساس المبا 
 . باعتبارها لم تعد سارية المفعولالخامس الباب
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 )ه(المرفق 
  سريانهاانتهاءالقرارات التي ينبغي اعالن 

  القرارات سارية المفعول الصادرة عن الجمعية العمومية- Doc 9790الوثيقة 

 النظام المالي ـ  العاشرابالب

 سبب انتهاء السريان الموضوع ∗القرار

A31-20 
(X-6) 

 تقادمال المنظمةتقسيم حصص النفقات بين الدول المتعاقدة لدى 

A32-26 
(X-7) 

 االنتهاء من التنفيذ ٢٠٠١ و ٢٠٠٠ و ١٩٩٩أنصبة االشتراك في الصندوق العام للسنوات 

A33–25 
(X-11) 

مجلس بشأن تحديد أنصبة االشتراك في الصندوق العام وتحديد       تثبيت اجراء ال  
السلفيات لصندوق رأس المال العامل المقررة على الدول التي انضمت الـى            

 االتفاقية 

 االنتهاء من التنفيذ

A32-24 
(X-11) 

 االنتهاء من التنفيذ ٢٠٠١ و ٢٠٠٠ و ١٩٩٩ السنوات اتميزاني

A33-30 
(X-18) 

 ٢٠٠٠ و١٩٩٩ و ١٩٩٨ية ت المنظمة عن السنوات المالالموافقة على حسابا
 والنظر في تقارير المراجعة الخاصة بها

 االنتهاء من التنفيذ

A33-31 
(X-18) 

الموافقة على البيانات المالية في صدد برنامج األمم المتحـدة االنمـائي           
 ١٩٩٨الذي تديره االيكاو بوصفها وكالة منفذة عن السـنوات الماليـة            

  والنظر في تقارير مراجعة الحسابات عنها٢٠٠٠ و ١٩٩٩و

 االنتهاء من التنفيذ

 ـــــــــــ
 )النص العربي( .Doc 9790األرقام بين األقواس تشير الى رقم الصفحة التي يرد فيها نص القرار في الوثيقة رقم   ∗
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 )و(المرفق 

 مشروع قرار عام

 A35-:  أعلن عن انتهاء سريانهاقرارات الجمعية العمومية التي 
 :العموميةتعلن الجمعية  
ة مراعـاة أحكـام   شريط * سريان القرارات أو أجزاء القرارات المدرجة في القائمة الواردة أدناه       انتهاء -٦ 

 .أدناه) ٢(الفقرة 
، أو سؤولية مكتسبة أو ناشئة أو عارضـة عدم تأثير هذا االجراء على أي حق أو امتياز أو التزام أو م       -٧ 

، كما أنه ال يلغي أو يقلل بأي حـال مـن           ب أي من القرارات المذكورة أدناه     أي ترتيبات مبرمة بموج   
 .ن هذه القراراتي نشأت عن أي ماألحوال من مديونية الدول المتعاقدة الت

  السريانانتهاءسبب  الموضوع القرار
 
 
 
 
 
 
 

 ـ انتهى ـ

 ـــــــــــ
لجنة الفنية واللجنة االقتصادية  االقتراحات المقدمة من اللجنة التنفيذية والي اعداد تلك القائمة بعد انتهاء الجمعية العمومية من البت فييجرسوف * 

 .االداريةالقانونية واللجنة واللجنة 


