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   والثالثونسادسةال الدورة ـالجمعية العمومية 
  الجلسة العامة

عالن انتهـاء  إة العمومية التي يجب توحيدها أو     قرارات الجمعي   :٩البند رقم 
  لى اللجنة التنفيذية والى اللجان األخرىإحالتها إو سريانها

  ٦٠ و ٤٨ و ٤٤ و ٣٨ و ٢١  :رقام البنود أ

  توحيدها أو إعالن انتهاء سريانهاقرارات الجمعية العمومية التي يجب 
  )مجلس اإليكاومقدمـة من (

   التنفيذيملخصال
التي إعالن انتهاء سريان بعض القرارات الصادرة عنها وب من هذه الورقة هو السماح للجمعية العمومية   هدفال

التـي اتبعهـا    هذه الورقة الخلفية ذات الصلة بهذه الممارسة وبالمبـادئ  صفوت. استكملت اإلجراءات بشأنها  
حتـوي علـى   وت. دهايجب إعالن انتهاء سريانها والقرارات التي يجب توحي     المجلس في تحديد القرارات التي      

  .مرفقات تعرض القرارات التي يقترح إعالن انتهاء سريانها
  :  يرجى من الجمعية العمومية القيام بما يلي:اإلجراء

اللجنـة  إلـى   ) ج(اللجنـة الفنيـة، والمرفـق       إلى  ) ب(ق  اللجنة التنفيذية، والمرف  إلى  ) أ(المرفق  إحالة    ) أ
هذه اللجـان   تنظر فيها   لاللجنة اإلدارية،   إلى  ) ه(اللجنة القانونية والمرفق    إلى  ) د(االقتصادية، والمرفق   

  .وتقدم توصيات بشأنها إلى الجلسة العامة
 .ن كل منهاالمقدمة م تسلم التقارير لدىتوصيات الهيئات المشار إليها أعاله البت في   ) ب

من خالل اعتماد القرار العام الوارد في إعالن ذلك  نتهاء سريانها،ا القرارات التي ينبغي إعالن  حالةفي  )ج
  ).و(المرفق 

األهداف 
  :االستراتيجية

  .بجميع األهداف االستراتيجيةمرتبطة ورقة العمل هذه 

  .على الميزانية هذه أي آثار ال تنجم عن المقترحات الواردة في ورقة العمل  :اآلثار المالية

  )٢٠٠٤ أكتوبر ٨في  (القرارات سارية المفعول الصادرة عن الجمعية العمومية، Doc 9848  :المراجع
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  مقدمةال  -١
إعالن انتهاء سريان بعض القرارات الـصادرة عنهـا         ب من هذه الورقة هو السماح للجمعية العمومية         هدفال  ٢-١

  .اوالتي استكملت اإلجراءات بشأنه

  المعلومات األساسية  -٢
 العدد الكبير من القـرارات الموجـودة        ١٩٦٥ الجمعية العمومية في دورتها الخامسة عشرة في عام          الحظت  ١-٢

لى الدورة التاليـة    إأن يقدم   ب الجمعية العمومية المجلس     كلفتلذلك  . تحقق من صالحية ووضع العديد منها     آنذاك وبصعوبة ال  
  .رات سارية المفعولف وتوحيد للقراعملية تصني

كل القـرارات   ) ١٩٦٨يرس ،   آس  يينوب(مومية في دورتها السادسة عشرة       بحثت الجمعية الع   ,بناء على ذلك    -٢
، ثـم أصـدرت     ان المدني الـدولي   التي أصدرتها دورات الجمعية العمومية للمنظمة المؤقتة للطيران المدني ومنظمة الطير          

 ووحدت الجمعية العمومية أيـضا       . المفعول ةعد ساري تبيرا من تلك القرارات لم       الذي أعلنت فيه أن عددا ك      ١-١٦قرارها  
 ووردت  .١٩٦٨ واعتمدت تصنيفا للقرارات سارية المفعول عن نهاية تلك الدورة في سبتمبر          األخرى،الكثير من القرارات    

، واصلت ومنذ تلك الدورة . "عية العمومية ل الصادرة عن الجمالقرارات سارية المفعو" نتائج هذه العملية في الوثيقة بعنوان   
،  سـريانها انتهـاء د القـرارات أو اعـالن   الدورات العادية التالية للجمعية العمومية النظر في االقتراحات الرامية الى توحي 

. " ميةل الصادرة عن الجمعية العموالقرارات سارية المفعو" وأصدرت عقب نهاية كل دورة طبعة جديدة من الوثيقة بعنوان           
  .٨/١٠/٢٠٠٤التي تحتوي على القرارات سارية المفعول في  Doc 9848 ر هذه الوثائق الوثيقةـوكانت آخ

  مناقشةال  -٣
مـا  إ،   أو أجزاء منهـا     القرارات السارية  لغاء بعض إ ، سيتم للجمعية العمومية ة والثالثين   سادسالخالل الدورة     ١-٣

ـ  قـرارات اللغاء  إكون من شأنها    ية أو نتيجة العتماد قرارات جديدة ي      جراءات المتخذة بشأن الورقة الحال    كنتيجة لإل   . سابقة ال
 على الجمعية العموميةأيضا ويعرض المجلس .  من جدول األعمال ة بنود محدد  تحت في وثيقة منفصلة   هذه القرارات    تعالجو

  .المواضيعبعدد من  البيانات الموحدة والمنقحة لسياسات اإليكاو المستمرة والمتعلقة في وثيقة منفصلة
 سريانها والقرارات التـي ينبغـي   انتهاءعالن إس في تحديد القرارات التي ينبغي ن المبادئ التي اتبعها المجل إ  ٢-٣

  :يليما فيويمكن تلخيصها . ١٩٦٨ا الجمعية العمومية منذ عام توحيدها هي تلك التي تطبقه
فرصـة الدخـال   ، فينبغي عدم انتهاز هذه الاسا تحريرية أسعمليةد القرارات هي    ة توحي عملين  أحيث    )أ  

  .تغييرات في السياسات
القرارات التي لم تعد صالحة ألسباب مختلفة مثل التكرار أو التقادم نظرا " لم تعد سارية  " تشمل عبارة     )ب  

  .تنفيذهالالنتهاء من 
  . لم تعد ساريةات التي تعتبر أنها سريان القرارانتهاءينبغي للجمعية العمومية أن تعلن   )ج  
ال ينبغي أن يجري توحيد القرارات اال اذا كان هناك قراران أو أكثر يعالجان نفس الموضوع بعبارات                   )د  

وينبغـي عـدم ادخـال    . البعض مع وجود شيء من االزدواجية    بعضهما   نكماليمتشابهة أو لكونهما    
  .الل عملية التوحيدتغييرات جوهرية خ
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  الخالصة  -٤
 سريانها، مع تفسيرات مختصرة عن األسـباب        انتهاءعالن  إات بهذه الورقة القرارات التي يقترح       تقدم المرفق   ١-٤

 واللجان ،القرارات التي ينبغي أن تنظر فيها اللجنة التنفيذيةعلى التوالي ) ه (إلى) أ(وتتناول المرفقات من    . لى ذلك إالداعية  
وستقدم كل لجنة من تلك اللجان توصياتها        . ٦٠و ٤٨ و ٤٤ و ٣٨ و ٢١ود  دارية تحت البن  اإلالقانونية و  واالقتصادية و  ،الفنية

يـرد   و ،قرار عام واحد   اعتماد، وذلك ب  ٩طار البند   إالتي ستبت في هذا الموضوع في       العمومية  لى الجلسة العامة للجمعية     إ
 سـنة ة التي صدرت منـذ  رارات المماثلـ نمط فقرات المنطوق من الق     شروعع الم يتبو) (و(هذا القرار في المرفق     مشروع  
   ).٤-٣٥ ، وكان آخرها القرار١٩٦٨

  
  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  )أ(المرفق 

   سريانهاانتهاءالقرارات التي ينبغي اعالن 

  )٢٠٠٤ أكتوبر ٨في  ( القرارات سارية المفعول الصادرة عن الجمعية العمومية -Doc 9848الوثيقة 

   العامة الدستورية وأمور السياسةالمسائل ـ األول الباب

 من هذه الورقة، يوصى بعدم إعـالن انتهـاء سـريان أي مـن     ٢-٣على أساس المبادئ المحددة في الفقرة       
  . القرارات المذكورة في الباب األول

 االيكاو سياساتبت الموحدة     تحديث البيانا  حات بشأن قترمة  نفصلفي وثيقة م  لى الجمعية العمومية    إيقدم المجلس   و
حمايـة   )ب( و،)CNS/ATM( ادارة الحركة الجوية/نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع) أ(خصوص  وممارساتها المستمرة ب  

  . األولالباب علىر يأثت والتي لها ،البيئة

   التعاون الفنيـ السادس الباب
أي مـن  سـريان   انتهـاء إعـالن  ، يوصي بعدم  من هذه الورقة٢-٣محددة في الفقرة    على أساس المبادئ ال   

  . السادسالبابذكورة في القرارات الم

يكـاو  لى الجمعية العمومية في وثيقة منفصلة اقتراحا بشأن تحديث البيان الموحد بسياسات اإل            إيقدم المجلس   و
  .ادس السالباب علىوالتي لها تأثير التعاون الفني، المستمرة بخصوص 

   التدخل غير المشروعـ السابع الباب

 أي مـن  إعـالن انتهـاء سـريان   ، يوصي بعدم  من هذه الورقة٢-٣محددة في الفقرة    على أساس المبادئ ال   
  .السابعالباب القرارات المذكورة في 

يقدم المجلس الى الجمعية العمومية في وثيقة منفصلة اقتراحا بشأن تحديث البيان الموحد بسياسات االيكـاو                و
  .بع الساالباب علىع والتي لها تأثير المستمرة بخصوص حماية الطيران المدني الدولي من أفعال التدخل غير المشرو

  
  

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  )ب(المرفق 
   سريانهاانتهاءالقرارات التي ينبغي اعالن 

  )٢٠٠٤ أكتوبر ٨في  (سارية المفعول الصادرة عن الجمعية العمومية القرارات -Doc 9848الوثيقة 

  المالحة الجويةـ  الثاني الباب

  يان السرانتهاءسبب   الموضوع  *القرار

٨-٢٤  
(II-19) 

انتقـال  . االنتهاء مـن التنفيـذ      .إعادة فحص برنامج العمل في مجال المالحة الجوية
برنامج العمل الفني اآلن إلـى      

ــة  " ــة الجوي ــامج المالح برن
ء علـى   ويتم اإلبقـا  . "تكاملالم

برنامج المالحة الجوية المتكامل 
السـتخدامه  في شكل إلكتروني    

.  المنظمة أعمال دعم خطة    في
دارة، تدرج لإلدينامية اة أدهي  و

ــال  ــع ممارســات األعم جمي
الحديثة بما فـي ذلـك جميـع        

 ١الفقـرة   المعايير المحددة في    
  .  ٨-٢٤ من منطوق القرار

موحد بسياسات االيكاو المستمرة وما يتصل بهـا  البيان التحديث  بشأن  يقدم المجلس في وثيقة منفصلة اقتراحا       
 كما يقدم المجلس في وثيقة منفصلة اقتراحـا .  الثانيباب الا تأثير علىوالتي له ،  الحة الجوية ات تتعلق تحديدا بالم   من ممارس 

 إدارة/يكاو وممارساتها المستمرة بخصوص نظم االتصاالت والمالحة واالسـتطالع    لسياسات اإل نقح   والم بشأن البيان الموحد  
  .)CNS/ATM(لحركة الجوية ا

  

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

  ـــــــــــ
*

 . Doc 9848لى الصفحة التي يرد فيها نص القرار في الوثيقة رقمإاألرقام بين األقواس تشير  
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  )ج(ق المرف
   سريانهاانتهاءات التي ينبغي اعالن القرار

  )٢٠٠٤ أكتوبر ٨في  (القرارات سارية المفعول الصادرة عن الجمعية العمومية -Doc 9848الوثيقة 

  النقل الجويـ  الثالث الباب

أي من القـرارات  انتهاء سريان ، يوصي بعدم اعالن   بهذه الورقة  ٢-٣ة في الفقرة     المبادئ الوارد  على أساس   
  . الثالثالبابفي ة ذكورالم

موحد لسياسات االيكاو المستمرة فـي مجـال النقـل          البيان  اليقدم المجلس في وثيقة منفصلة اقتراحا بتحديث          
موحد بـسياسات  البيان الويقدم المجلس أيضا بشكل منفصل اقتراحا لتحديث .  الثالث الباب لها تأثير على     سيكونالجوي التي   

  .تعلقة بحماية البيئةالمستمرة المااليكاو وممارساتها 
  
  
  

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  )د(ق المرف
   سريانهاانتهاءالقرارات التي ينبغي اعالن 

  )٢٠٠٤ أكتوبر ٨في  (القرارات سارية المفعول الصادرة عن الجمعية العمومية -Doc 9848الوثيقة 

  ةقانوني الـ المسائل  الخامسالباب

أي من انتهاء سريان ، يوصي بعدم اعالن هذه الورقة  من٢-٣ة في الفقرة على أساس المبادئ الوارد  
  .الخامس البابة في ذكورالقرارات الم

  

يكاو لى الجمعية العمومية في وثيقة منفصلة اقتراحا بشأن تحديث البيان الموحد بسياسات اإلإيقدم المجلس و
  .خامس الالبابعلى والتي لها تأثير المسائل القانونية بخصوص  ةالمستمر

  
  
  

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ 
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  )ه(المرفق 
   سريانهاانتهاءالقرارات التي ينبغي اعالن 

  )٢٠٠٤ أكتوبر ٨في  (القرارات سارية المفعول الصادرة عن الجمعية العمومية -Doc 9848الوثيقة 
  ةالمالي ـ  العاشرالباب

  سبب انتهاء السريان  الموضوع  *القرار

٢٦-٣٣ 
(X-7) 

حددت . االنتهاء من التنفيذ   ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ م للسنواتشتراك في الصندوق العاأنصبة اال
الجمعية العمومية أنصبة 

 ٢٠٠٢االشتراك للسنوات 
 وُأرسلت ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ و

 وفقا  إلى الدولكتب المنظمة
  .لذلك

٢٣-٣٥ 
(X-11) 

 في الصندوق العام وتحديد     االشتراكاتجراء المجلس بشأن تحديد     إتثبيت  
لمال العامل المقررة على الدول التي انـضمت        السلفيات لصندوق رأس ا   

  لى االتفاقية إ

أكـدت  . االنتهاء من التنفيذ   
الجمعية العموميـة إجـراء     
المجلس فيما يخـص دولـة      

  .متعاقدة جديدة

٢٣-٣٣ 
(X-11) 

تـم  . االنتهاء مـن التنفيـذ      ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢  السنواتاتميزاني
 ميزانيـة البرنـامج     إصدار

ــسنوات  ــادي لل  ٢٠٠٢الع
ــد ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ و  بعـ

  .موافقة الجمعية العمومية

٢٩-٣٥ 
(X-18) 

 ٢٠٠٢ و ٢٠٠١ية الموافقة على حسابات المنظمة عن السنوات المال
  والنظر في تقارير المراجعة الخاصة بها ٢٠٠٣ و

وافقـت  . االنتهاء من التنفيـذ   
ــى   ــة عل ــة العمومي الجمعي
حسابات المنظمة عن السنوات    

ــة   ٢٠٠٢  و٢٠٠١الماليــ
واستعرض المجلس  . ٢٠٠٣ و

 تنفيــذ محـرز فـي  التقـدم ال 
  ـــــــــــ

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



A36-WP/28 
P/5 E-2 
Appendix E 

  

  سبب انتهاء السريان  الموضوع  *القرار
التوصــيات الــصادرة عــن 

  .في كل سنة  الحساباتمراجع

٣٠-٣٥ 
(X-19) 

نمائي الذي صدد برنامج األمم المتحدة اإلبحسابات الموافقة على ال
 ٢٠٠١تديره االيكاو بوصفها وكالة منفذة عن السنوات المالية 

 البيانات راجعة الحسابات عنالنظر في تقارير م و٢٠٠٣ و٢٠٠٢ و
 حسابات برنامج األمم المتحدة أيضاالمالية للمنظمة والتي تغطي 

  اإلنمائي

وافقـت  . االنتهاء من التنفيذ  
ــى  الجمعيــة العموميــة عل
الحسابات بـصدد برنـامج     

 المتحدة اإلنمائي الـذي     ماألم
لة تديره اإليكاو بوصفها وكا   

 ٢٠٠١منفذة عن الـسنوات     
. ٢٠٠٣ و٢٠٠٢ و

واستعرض المجلس التقـدم    
تنفيذ التوصيات   محرز في ال

ــ ــع ال ــن مراج صادرة ع
  . في سنةالحسابات

  
  

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  )و(المرفق 

  مشروع قرار عام

  لم تعد ساريةالتي قرارات الجمعية العمومية   :-٣٦القرار 
  :العموميةتعلن الجمعية   
ة مراعـاة أحكـام   شريط *ة في القائمة الواردة أدناه سريان القرارات أو أجزاء القرارات المدرج    انتهاء  -١  

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

، كما أنه ال يلغي أو يقلل بأي حـال مـن           ب أي من القرارات المذكورة أدناه     أي ترتيبات مبرمة بموج   
  .ن هذه القرارات الدول المتعاقدة التي نشأت عن أي مالتزاماتوال من األح

   السريانانتهاءسبب   الموضوع  القرار
  

  — انتهى —

  ـــــــــــ
 االقتراحات المقدمة من اللجنة التنفيذية واللجنة الفنية واللجنة االقتصادية ي الجمعية العمومية فأن تبت تلك القائمة بعد إعداد ييجرسوف   *

 .القانونية واللجنة اإلداريةواللجنة 




