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  والثالثونالخامسة الدورة —الجمعية العمومية 

 الجلسة العامة

 قرارات الجمعية العمومية التي يجب توحيدها أو اعالن انتهاء سريانها :٩البند رقم 
 واحالتها الى اللجنة التنفيذية والى اللجان األخرى 

 قرارات الجمعية العمومية التي يجب توحيدها
 أو اعالن انتهاء سريانها

 ملخص
 هو السماح للجمعية العمومية باعالن انتهاء سـريان بعـض القـرارات             الوثيقةالغرض من هذه    

 .الصادرة عنها أو األجزاء التي لم تعد صالحة منها أو القرارات التي استكملت االجراءات بشأنها
ة مهمة ولدى تحديد القرارات التي لم تعد سارية، كان المبـدأ المسترشد به دائما هو أن هذه العملي          

تحريرية في المقام األول، ولذلك ال ينبغي اغتنام هذه الفرصة القتراح تغييـرات فـي السياسـات      
أما االقتراحات المعروضة على الجمعية العمومية بخصوص قرارات جديدة لتحل محـل         . المتبعة

 .القرارات الحالية فهي واردة في اطار بنود محددة في جدول األعمال

 المراجع
A35-WP/33 

 القرارات سارية المفعول الصادرة عن الجمعية العمومية — Doc 9790الوثيقة 

التـي ينبغـي اعـالن انتهـاء     مرفق طيه مشروع قرار عام يحتوي على قائمة بقرارات الجمعية العموميـة      -١
 الوثيقة من ٧وارد في الفقرة    للسبب المشار اليه في شأنها، وذلك وفقا لالجراء الذي وافقت عليه الجمعية العمومية ال              سريانها

A35-WP/33. 
 .ض على الجمعية العمومية العتمادهمشروع القرار المرفق معرو -٢

- - - - - - - - 
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 )أ(المرفق 

 مشروع قرار مقدم الى الجمعية العمومية العتماده

 9/1القرار 
 قرارات الجمعية العمومية التي لم تعد سارية

 :ليالجمعية العمومية تعلن ما ي ان 
) ٢(انتهاء سريان القرارات أو أجزاء القرارات المدرجة في القائمة الواردة أدناه، رهنا بأحكام الفقـرة                 )١ 

 .أدناه
هذا االجراء ال يؤثر على أي حق أو امتياز أو التزام أو مسؤولية مكتسبة أو ناشئة أو عارضة، أو أي                )٢ 

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

 سبب عدم السريان الموضوع *القرار

A29-2 
(I-10) 

 االنتهاء من التنفيذ )صربيا والجبل األسود(عضوية جمهورية يوغوسالفيا االتحادية 
   

A22-14 
)II-21( 

 االنتهاء من التنفيذ المشاكل الفنية واالقتصادية المرتبطة بالتشغيل التجاري للطائرات فوق الصوتية
   

A31-20 
)X-6( 

 التقادم تقسيم حصص النفقات بين الدول المتعاقدة لدى المنظمة
   

A32-26 
(X-7) 

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

A33-25 
)X-11( 

تثبيت اجراء المجلس بشأن تحديد أنصبة االشتراك في الصندوق العام وتحديد السلفيات 
 لصندوق رأس المال العامل المقررة على الدول التي انضمت الى االتفاقية

 االنتهاء من التنفيذ

   
A33-24 

)X-11( 
 االنتهاء من التنفيذ ٢٠٠١ و ٢٠٠٠ و ١٩٩٩ميزانيات السنوات 

   
A33-30 

)X-18( 
 والنظر ٢٠٠٠  و١٩٩٩ و ١٩٩٨الموافقة على حسابات المنظمة عن السنوات المالية  

 في تقارير المراجعة الخاصة بها
 االنتهاء من التنفيذ

   
A33-31 

)X-18( 
 االيكاو تديره الذيائي امج األمم المتحدة االنمفي صدد برن المالية البياناتالموافقة على 

رير ا والنظر في تق٢٠٠٠ و ١٩٩٩  و١٩٩٨بوصفها وكالة منفذة عن السنوات المالية 
 مراجعة الحسابات عنها

 االنتهاء من التنفيذ

 
 .Doc 9790تشير األرقام بين األقواس الى رقم الصفحة التي ورد فيها القرار في الوثيقة *  

 —ى  انته—


