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المنظمة
جهازا تقرير السياسات في الوكالة اللذان يوفران
اإلرشادات لعمل الوكالة
ماذا يجب أن أعرف؟
َّ
يتمثل هدف الوكالة الرئييس يف تعجيل وتوسيع مساهمة الطاقة
الذرية يف السالم والصحة واالزدهار يف العالم أمجعً .
وبناء عىل
ِّ
هذا الهدف ،واصلت الوكالة حتقيق الهدف املتمثل يف إتاحة
العلوم والتكنولوجيا النووية لدولها األعضاء لكي تستخدمها
بطريقة مأمونة وآمنة وسلمية.
واملؤمتر العام للوكالة وجملس املحافظني هام جهازا تقرير
السياسات يف الوكالة اللذان ِّ
حيددان السياسات ويرشفان عىل
اجلوانب الرئيسية لعمل الوكالة .ويضمن جهازا تقرير السياسات
ً
التنفيذ الفعال لوالية الوكالة ،وفقا لنظامها األسايس.
ُوينص عىل سلطات ووظائف جهازي تقرير السياسات يف
النظام األسايس للوكالة ،ويخضع سري األعامل يف كل مهنام
لنظامه الداخيل.

وينعقد املؤمتر العام كل سنة يف املقر الرئييس للوكالة يف فيينا
بالنمسا .بينام جيتمع جملس املحافظني عادة مخس مرات يف
ً
السنة ،ويكون ذلك يف فيينا أيضا.

الدور المنوط بالمؤتمر العام للوكالة
َّ
يتألف املؤمتر العام من ممثلني جلميع الدول األعضاء يف الوكالة.
ويجتمع املؤمتر العام يف دورات سنوية عادية ،جرت العادة أن
تعقد يف شهر أيلول/سبتمرب ،يف مقر الوكالة يف فيينا ،ما لم ينص
املؤمتر العام عىل خالف ذلك.
وللمؤمتر العام أن يناقش أي مسائل أو أي أمور تدخل يف نطاق
النظام األسايس للوكالة أو تتعلق بسلطات ووظائف أي أجهزة
منصوص علهيا يف النظام األسايس .وللمؤمتر أن ِّ
يقدم توصيات
إىل الدول األعضاء يف الوكالة و/أو إىل جملس املحافظني بشأن

الدورة احلادية والستون للمؤتمر العام ١٨ ،أيلول/سبتمرب  ، ٢٠١٧فيين�ا بالنمسا( .الصورة من :دين كالما/الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
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وينظر املكتب ،الذي ِّ
يقدم تقاريره إىل املؤمتر العام ،يف جدول
األعامل املؤقت ويقرتح توزيع بنود جدول األعامل للمناقشة
ً
سواء يف جلان املؤمتر أو يف اجللسات العامة للمؤمتر العام.
كام جيتمع املكتب ليضطلع بدور جلنة وثائق االعتامد بغية
فحص وثائق اعتامد مجيع املندوبني املشاركني يف املؤمتر.
ويدرس كذلك أي طلبات ن الدول األعضاء الستعادة
حقوق التصويت.

اجللسة االفتت�احية للدورة السنوية الثاني�ة للمؤتمر العام للوكالة
(القصر اإلمرباطوري السابق لهوفبورغ ،فيين�ا ،النمسا ٢٢ ،أيلول/
سبتمرب .)١٩٥٨
(الصورة من :الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

أما اللجنة اجلامعة فهي اللجنة الرئيسية للمؤمتر العام.
وتضطلع بالنظر يف بنود جدول األعامل املحالة إلهيا من
املؤمتر العام ِّ
وتقدم إليه التقارير بشأن ذلك ،وتويص مبشاريع
القرارات املتعلقة بتلك البنود لكي يعتمدها املؤمتر العام
يف جلساته العامة.
ويخضع سري أعامل املؤمتر العام وجلانه للنظام الداخيل
للمؤمتر العام.

أي مسائل أو أمور من هذا القبيل ،وله أن يبت يف أي مسألة
َّ
حييلها إليه جملس املحافظني عىل وجه التحديد .وتتمتع كل
دولة عضو بصوت واحد.
تشمل الوظائف الرئيسية للمؤمتر العام ما ييل:
• انتخاب أعضاء ملجلس املحافظني؛
•	املوافقة عىل طلبات الدول اخلاصة باالنضامم إىل عضوية
الوكالة؛
• املوافقة عىل مزيانية الوكالة؛
• املوافقة عىل تعيني املدير العام؛
•	النظر يف التقرير السنوي للوكالة املقدم إليه من جملس
املحافظني.
ً
وينتخب املؤمتر العام رئيسا ،مع إيالء االعتبار الواجب للتمثيل
اجلغرايف العادل ،يقرتح عىل املؤمتر العام انتخاب أسامء مثانية
نواب للرئيس واسم رئيس للجنة اجلامعة .ويشغلون مناصهبم
ِّ
حىت اختتام الدورة اليت ُينتخبون فهيا .كام يعي املؤمتر العام
ً
مكتبا ومسؤوليه وأعضائه ،ويجوز له إنشاء أي مكاتب أخرى
يراها رضورية ألداء وظائفه.

الوكالة الدولية للطاقة ِّ
الذرية

تسخير َّ
الذرة من أجل السالم والتنمية

ويحرض املؤمتر العام ممثلو مجيع الدول األعضاء يف الوكالة،
َّ
املدعوة للحضور.
والدول غري األعضاء واملنظامت الدولية
واملناقشة العامة هي أحد املالمح البارزة للمؤمتر العام،
حيث تتاح للممثلني الرفيعي املستوى من الدول األعضاء يف
الوكالة والكيانات واملنظامت الدولية فرصة خماطبة املؤمتر
العام ،يف جلساته العامة ،بشأن القضايا ذات الصلة
بعمل الوكالة.
وتتاح مجيع الوثائق املتعلقة باملؤمتر العام عىل موقع الوكالة —
سجالت املؤمتر العام (www-legacy.iaea.org/About/Policy/
.)GC/GC62/Documents

الدور المنوط بمجلس محافظي الوكالة

ً
يتألف املجلس من  ٣٥عضوا وينعقد عادة مخس مرات يف
السنة :يف آذار/مارس وحزيران/يونيه ومرتني يف أيلول/
سبتمرب (قبل املؤمتر العام وبعده) ويف ترشين الثاين/نوفمرب.
ويتمتع جملس املحافظني بسلطة االضطالع بوظائف الوكالة
ً
ً
وفقا للنظام األسايس ،عىل أن يكون ذلك رهنا مبسؤولياته جتاه
املؤمتر العام.
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تشمل الوظائف الرئيسية للمجلس ما ييل:
• تقديم التقرير السنوي للوكالة إىل املؤمتر العام للوكالة؛
• النظر يف التقارير َّ
املقدمة من املدير العام للوكالة؛
• اإلذن للمدير العام للوكالة بإبرام وتنفيذ اتفاقات الضامنات؛
• وضع معايري األمان لدى الوكالة؛
• تعيني املدير العام للوكالة؛
• التوصية مبزيانية الوكالة ليوافق علهيا املؤمتر العام؛
• تعيني أعضاء املجلس.
ً
جلانا ألغراض ِّ
وعىل ِّ
متعددة ولديه
مر السنني ،أنشأ املجلس
ًّ
حاليا جلنتان دامئتان ،عىل النحو التايل :جلنة الربنامج
واملزيانية وجلنة املساعدة والتعاون التقنيتني .ويرأس كلتا
اللجنتني رئيس جملس املحافظني وتكون عضويهتام مماثلة
لعضوية جملس املحافظني.
وجلنة الربنامج واملزيانية هيئة فرعية تضطلع بتقديم توصيات
بشأن برنامج الوكالة ومزيانيهتا وغريها من املسائل املالية
واإلدارية .وجتتمع عادة يف أيار/مايو.

أما جلنة املساعدة والتعاون التقنيني تضطلع بتقديم توصيات
إىل جملس املحافظني بشأن برنامج الوكالة للتعاون التقين.
وجتتمع عادة يف ترشين الثاين/نوفمرب.
ويخضع سري أعامل املجلس واللجنتني التابعتني له إىل النظام
الداخيل املؤقت ملجلس املحافظني ،بصيغته َّ
املعدلة حىت
 ٢٣شباط/فرباير .١٩٨٩

تمثيل األعضاء

ً
ً
ِّ
يعي كل عضو من أعضاء جملس املحافظني شخصا واحدا
كمحافظ له .ويجوز لكل حمافظ أن يرافقه مناوبون ،وخرباء،
ِّ
ومستشارونُ .ويشكل املحافظ ومجيع هؤالء املناوبني واخلرباء
واملستشارين وفد العضو إىل املجلس .ويجوز لكل حمافظ أن
ً
يعيِّ عضو ا من وفده لكي حيل حمله يف املجلس .وتصدر
وثائق االعتامد الكتابية لكل حمافظ من رئيس الدولة أو
احلكومة أو وزير خارجية الدولة العضو املعنيةُ ،وت َّ
قدم إىل
املدير العام.

مشهد عام لالجتماع األول ملجلس محافظي الوكالة (الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،فيين�ا ،النمسا.)١٩٥٧ ،
(الصورة من :الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
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(من اليسار إىل اليمني) السيد يوكيا أمانو ،املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ،والسيد دارمانشاه دجوماال ،رئيس مجلس
املحافظني ،والسيدة آروين ويجيورداين ،أمين�ة جهازي تقرير السياسات ،يف اجتماع مجلس املحافظني ،حزيران/يوني�ه .٢٠١٨

(الصورة من :دين كالما/الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

مسؤولو المجلس
ُينتخب الرئيس ونائبا الرئيس من بني املحافظني املعتمدين يف
أول اجتامع للمجلس بعد انهتاء كل دورة سنوية عادية للمؤمتر
العام ويتقلدون مناصهبم ملدة عام واحد.
ويرأس الرئيس مجيع جلسات املجلس ،ويف حال غيابه أو
إعاقته ،يتوىل أحد نائيب الرئيس وظائف الرئيس .وبصفته
ً
رئيسا للجلسات ،فهو يعلن افتتاح واختتام كل جلسة من
جلسات املجلسِّ ،
ويوجه املناقشات ،ويضمن مراعاة النظام
الداخيل املؤقت ،ويعطي حق الكالم ،ويطرح األسئلة ويعلن
ً
القرارات .ويتوىل البت يف النقاط النظامية وتكون له ،رهنا

هبذا النظام الداخيل املؤقت ،السيطرة عىل مداوالت املجلس
وعىل حفظ النظام يف جلساته.
وللحصول على املزيد من املعلومات والدعمُ ،يرجـى
االتصال بالشخص التايل:
السيدة آروين ويجيورداين ،أمينة جهازي تقرير السياسات
أمانة جهازي تقرير السياسات
الوكالة الدولية للطاقة ِّ
الذرية
الربيد اإللكرتوينsecpmo@iaea.org :
أو GC.Contact-Point@iaea.org

َ
المراجع
-١

نظام الوكالة األسايس ،بصيغته َّ
املعدلة حىت  ٢٨كانون األول/ديسمرب .١٩٨٩

-2

النظام الداخيل للمؤمتر العام (.)GC(XXXI)/INF/245/Rev.1

-3

النظام الداخيل املؤقت ملجلس املحافظني (.)GOV/INF/500/Rev.1

تصدر صحائف الوقائع اخلاصة بالوكالة الدولية للطاقة ِّ
الذرية عن مكتب اإلعالم العام واالتصاالت
ِّ
املحررة :آبها ديكسيت • التصميم والتخطيط :ريتو كني
للحصول على املزيد من املعلومات عن الوكالة وعملها ،زوروا موقعنا الشبكي www.iaea.org

أو تابعونا على
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