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ACPPNM/RC/2022/3  

 

  مؤتمر األطراف في تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية 

  2022نيسان/أبريل    1آذار/مارس إلى  28فيينا، 

  فحص وثائق اعتماد المندوبين

 

  تقرير مكتب المؤتمر 

 

، اجتمع المكـتب للنظر في تقرير األمين الـعام للمؤتمر بشـــــأن وـثائق اعتـماد  2022آذار/ـمارس    28في   -1
  من النظام الداخلي. 3المندوبين لدى المؤتمر، وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة 

ً          وعمال  بالمادة   -2                             ُ َ َّ                                            من النظام الداخلي للمؤتمر، ت ق د م وثائق اعتماد كل مندوب وأســــماء األشــــخاص الذين  2    
ّ                                                                                                 يشك  لون وفد الطرف إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكالة) إن أمكن قبل سبعة أيام على  ِ   

الحكومة أو عن وزارة وتصـدر وثائق االعتماد إما عن رئيس الدولة أو رئيس  األقل من انعقاد المؤتمر.
املي أو ـطابع آخر،  ة ذات ـطابع تـك ة أو منظـمة إقليمـي ة منظـمة دولـي ة، أو في ـحاـل ة المعنـي دوـل ة اـل ـخارجـي

َّ                                                     وتكون طرفا ، فإن  وثائق االعتماد تصدر عن السلطة المختصة في تلك المنظمة.      ً            

من النـظام   2الـمادة    وـقد أـفاد األمين الـعام ـبأـنه تلقى وـثائق اعتـماد وردت ـبالشــــــكل المطلوب بمقتضـــــى -3
      ً طرفا . 59الداخلي من 

ــا  خطابات رســـمية متنوعة ال تشـــكل وثائق اعتماد رســـمية طبقا  للمادة   -4 وهي   .2                    ً                                                   ً         وقد تلقت األمانة أيضـ
ــادرة عن وزارات الخارجية أو عن الممثلين الدائمين أو  ــلية صـ ــخ من وثائق اعتماد أصـ           ُ                                                                             عبارة عن ن سـ

ً                       المقيمين، فضــال  عن خطابات وردت في شــكل مذكرات أو رســائل بريدية أو رســائل بريد إلكتروني أو                
ــلطات أخرى. ــادرة عن بعثات دائمة أو سـ ــخ بالفاكس صـ ومجموع وثائق االعتماد المؤقتة من هذا  نسـ

       ً طرفا . 47القبيل يخص مندوبي 

ــلية من وزارة خارجية ميانمار، ت عي  ن2022آذار/مارس    17وفي   -5                                                                   ُ  ِّ  ، تلقى األمين العام وثائق اعتماد أصــ
، الســـفير والممثل الدائم للبعثة الدائمة لجمهورية اتحاد (H.E. Mr Min Thein)  ســـعادة الســـيد مين ثاين

ــيدة نايين نايين مينت ، الوزيرة (Ms Nyein Nyein Myint)  ميانمار في فيينا، كرئيس للوفد، وكذلك السـ
ــو بيون ــيدة ميات ميونتسـ ــارة، والسـ ــتشـ ، األمينة الثانية، من البعثة  (Ms Myat Myintzu Pyone)  المسـ

العام كذلك نـسخة من وثائق االعتماد من البعثة الدائمة      َّ         ، تلق ى األمين  2022آذار/مارس    25وفي   الدائمة.
انـمار ـلدى األمم المتـحدة في نيويورك، موق ـعة من ســــــعادة الســــــيدة زين ـمار أونغ                                                          َّ                                لجمهورـية اتـحاد مـي

(H.E. Ms. Zin Mar Aung) ة في دة الوطنـي ة الوـح ة في حكوـم ارجـي ة للشـــــؤون الـخ ادـي ، الوزيرة االتـح
ــيد كياو موي تون ــير إلى أن  الســ َّ                    ميانمار، تشــ                      (H.E. Mr. Kyaw Moe Tun)دائم في البعثة  ، الممثل ال

 الدائمة لجمهورية اتحاد ميانمار لدى األمم المتحدة في نيويورك، سيشارك في المؤتمر.
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فيـما يتعلق بوثائق االعتـماد المزدوجة الواردة من مـيانـمار، هـناك إحالة مرجعـية إلى قرار المؤتمر الـعام  و -6
ً       وعمال  بالمم .GC(65)/29وإلى تقرير المكتب    GC(65)/RES/16للوكالة   ارســـة المعمول بها في الجمعية      

                                                                  َّ                           الـعاـمة لألمم المتـحدة وقرارات ـعدة منظـمات أخرى ـتابـعة لألمم المتـحدة، قر ر المؤتمر الـعام ـعدم اعتـماد 
انتـظار   ار، ـب انـم اد مـي ائق اعتـم ــأن وـث اذ قرار بشـــ أجـيل اتـخ ة وـت ار في ـهذه المرحـل انـم أي مـندوب من مـي

       ُ          وقد اعت مد النهج                                     ً المتحدة، وبالتالي ترك المقعد ـشاغرا .الحـصول على إرـشادات من الجمعية العامة لألمم  
نفـسه من طرف االجتماع التنظيمي لالجتماع االـستعراـضي المـشترك الثامن والتاـسع لألطراف المتعاقدة  

، كـما اعتـمدـته ـغالبـية عظمى من المنظـمات  2021في اتـفاقـية األـمان النووي في تشـــــرين األول/أكتوبر 
، وافـقت الجمعـية الـعاـمة لألمم 2021ـكانون األول/ديســـــمبر   6وفي   المتـحدة.على نـطاق منظوـمة األمم  

، على التقرير الصـــــادر عن لجـنة وـثائق االعتـماد الـتابـعة لـها حـيث 76/15المتـحدة، بمقتضـــــى قرارـها 
ــأن وثائق اعتماد ميانمار. وبعد القرار الذي اتخذته الجمعية العامة،     َّ                                                     قر رت اللجنة تأجيل اتخاذ قرار بشــ

رت المنظمة البحرية الدولية ومنظمة الســـياحة العالمية ومنظمة العمل الدولية عدم اعتماد أي مندوب    َّ قر  
وبانتظار الحصول على مزيد من اإلرشادات من الجمعية العامة لألمم المتحدة، أوصي بناء   من ميانمار.

وـية النهج نفســـــه اـلذي اعتـمده  على ذـلك ـبأن تعتـمد األطراف في تـعدـيل اتـفاقـية الحـماـية الـمادـية للمواد النو
   المؤتمر العام للوكالة.

      ً طرفا . 23ولم ترد أي خطابات حتى اآلن من  -7

ين المشـــارك ين، قر ر المكتب أن  ونظر المكتب في تقرير األمين العام وقبله. -8 َ      َّ            وبناء على اقتراح الرئيســـ            َ                        
قد مة بشأن المندوبين وأن يوافق أيضا  على أنه يحق  ُ   َّ                                ً             يوصي المؤتمر بأن يوافق على وثائق االعتماد المـــ                                              
                       ُّ                               ُ                                  َّ  ً      للوفود التي لم يتم تسلـــ م وثائق اعتماد أصلية بشأنها بعد  أن تواصل المشاركة في المؤتمر مؤقـــ تا ، على 

                 َّ  وعالوة على ذلك، قر ر  اس أن تقوم في أســـرع وقت ممكن بتقديم وثائق االعتماد بالشـــكل الواجب.أســـ 
اـمة لألمم  ة الـع ار، وألن  الجمعـي انـم اد مزدوـجة من مـي ائق اعتـم أـنه نظرا  لتلقي وـث َّ                     المكـتب أن يوصـــــي ـب                                           ً                        

ُّ      ً             المتحدة لم تنظر بعد  في ذلك، فإن  مقعد ميانمار سيظل  شاغرا  خالل المؤتمر.                   َّ             ُ                     


