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   والثالثونسادسةال الدورة ـالجمعية العمومية 

  الجلسة العامة

حالتها إو عالن انتهاء سريانهاإة العمومية التي يجب توحيدها أو      قرارات الجمعي   :٩البند رقم 
  لى اللجان األخرىإلى اللجنة التنفيذية وإ

  قرارات الجمعية العمومية التي يجب توحيدها أو إعالن انتهاء سريانها

   التنفيذيملخصال
 أو  إعالن انتهاء سريان بعض القرارات الصادرة عنهـا       ب من هذه الورقة هو السماح للجمعية العمومية         هدفال

  .استكملت اإلجراءات بشأنهاالتي  وأجزاء من القرارات التي انتهى سريانها أ

لعملية هي أساسا عمليـة  تحديد القرارات التي لم تعد سارية، كان المبدأ المطبق دوما يتمثل في أن هذه ا         ولدى  
وتعالج بصورة منفصلة تحـت  . تحريرية ولذلك ينبغي أال تستعمل هذه الفرصة القتراح تغييرات في السياسات  

بنود جدول األعمال المحددة االقتراحات المقدمة إلى الجمعية العمومية إلصدار قرارات جديدة تجب القرارات              
  .الحالية
  .اعتماد مشروع القرار المرفق بهذاية  يرجى من الجمعية العموم:اإلجراء

األهداف 
  :االستراتيجية

  .بجميع األهداف االستراتيجيةمرتبطة ورقة العمل هذه 

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

 A36-WP/28  :المراجع
Doc 9848 ،٢٠٠٤ أكتوبر ٨في  ( عن الجمعية العموميةالقرارات سارية المفعول الصادرة(  
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، تجدون رفق هذا مشروع قرار عام A36-WP/28وفقا لإلجراء الذي اعتمدته الجمعية العمومية في الورقة    -١

 .يحتوي على قائمة القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية التي يجب إعالن عدم سريانها للسبب المذكور قرينها
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  المرفق
   يوصى باعتماده من الجمعية العموميةمشروع قرار

  لم تعد ساريةالتي  العمومية قرارات الجمعية  :٩/١القرار 
  :العموميةتعلن الجمعية   

ة مراعـاة أحكـام     شريط ه سريان القرارات أو أجزاء القرارات المدرجة في القائمة الواردة أدنا          انتهاء -١
  .التالية) ٢(الفقرة 

أثير هذا االجراء على أي حق أو امتياز أو التزام أو مسؤولية مكتسبة أو ناشئة أو عارضـة، أو    عدم ت  -٢
أي ترتيبات مبرمة بموجب أي من القرارات المذكورة أدناه، كما أنه ال يلغي أو يقلل بأي حـال مـن                

  . الدول المتعاقدة التي نشأت عن أي من هذه القراراتالتزاماتاألحوال من 

   السريانانتهاءسبب   الموضوع  *القرار
٨-٢٤ 

(II-19)  
فحص برنامج العمـل فـي مجـال        إعادة  

  المالحة الجوية
انتقل اآلن برنامج العمل الفني إلـى برنـامج         .  اإلجراء إتمام

المالحة الجوية المتكامل الذي يتخذ شكال الكترونيا في سـياق    
 إدارية ديناميكية تتضمن    أداةوهو  . دعم خطة أعمال المنظمة   

ل ممارسات األعمال الحديثة بما فيها كل المعايير المحـددة          ك
  .٨-٢٤من منطوق القرار ) ١(في الفقرة 

٢٦-٣٣  
(X-9)  

أنصبة االشتراك فـي الـصندوق العـام        
  ٢٠٠٤  و٢٠٠٣  و٢٠٠٢للسنوات 

  .  اإلجراءإتمام

٢٣-٣٥  
(X-11)  

 المجلس بشأن تحديد أنـصبة      إجراء أكيدت
تحديـد  االشتراك في الـصندوق العـام و      

السلفيات لصندوق رأس المـال العامـل        
 إلـى المقررة على الدول التي انـضمت       

  االتفاقية

  .إتمام اإلجراء

٢٣-٣٣  
(X-13)  

 ٢٠٠٣ و٢٠٠٢ميزانيــات الــسنوات  
  ٢٠٠٤و

  .إتمام اإلجراء

٢٩-٣٥  
(X-18)  

الموافقة على حـسابات المنظمـة عـن        
 ٢٠٠٣ و   ٢٠٠٢ و ٢٠٠١السنوات المالية   

  المراجعة الخاصة بهاوالنظر في تقارير 

  .إتمام اإلجراء

  
  .Doc 9848 الرقم بين قوسين يشير الى الصفحة التي يظهر فيها القرار في الوثيقة*  
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٣٠-٣٥  
(X-19)  

برنـامج  الحسابات المتعلقة بأنشطة    الموافقة على   
  فـي   التي أدارتها المنظمة   اإلنمائياألمم المتحدة   

وصفها  ب ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ و ٢٠٠١السنوات المالية   
 والنظر في تقارير مراجعة الحسابات      وكالة منفذة 

 البيانات المالية للمنظمة التي تـشمل أيـضا         عن
  حسابات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

  .إتمام اإلجراء

٢٤-٣٣ 
 (X-20) 

  .إتمام اإلجراء  صندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  _انتهى _ 


