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 ٢٠١٩آب/أغسطس  ٩
 

 عامتوزيع 
 عربي

نكليزيإصل: األ

 المؤتمــــر العـــــام

 الستونو الثالثة دورة العاديةال

  

 

 جدول األعمال المؤقت

 المؤقتبند تكميلي مطلوب إدراجه في جدول األعمال 

 

  

  

ه  ٢٩في   -١ ة إيران ٢٠١٩تموز/يولي ة لجمهوري دائم ة ال ه البعث ّدمت اً، ق ة طلب اب الني ام ب دير الع ، تلقّى الم
تين ( أن إدراج بند في جدول أعمال دورة المؤتمر العام العادية الثالثة والس المية لدى الوكالة، بش ) ٢٠١٩اإلس

 القرارات في الوكالة".تحت عنوان "تعزيز كفاءة وفعالية عملية اتخاذ 

م ١وعمالً بالنظام الداخلي للمؤتمر العام  -٢ تعمَّ ى هذه الوثيقة، في قائمة تكميلية س ، يُدَرج هذا البند، بمقتض
طس  ٢٧في موعد ال يتجاوز  فوية الواردة من البعثة الدائمة ٢٠١٩آب/أغس . ومرفق طيَّه نص المذكرة الش

  يضاحية المصاحبة لها بشأن إدراج هذا البند.لجمهورية إيران اإلسالمية والمذكرة اإل

م في الوثيقة   -٣ ياً للبند المعمَّ ويُقتَرح أن ينظر المكتب في أن يأتي هذا البند في جدول األعمال المؤقت تال
GC(63)/1/Add.1 .وأن يناقَش أوالً في اللجنة الجامعة  
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GC(63)/1/Add.2 
  الملحق

  والمنّظمات الدولية األخرىاألمم المتحدة البعثة الدائمة لجمهورية إيران اإلسالمية لدى 

 

  ١٤٠٦٨٤الرقم: 

 

المية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أطيَب تحياتها إلى أمانة الوكالة،  تهدي البعثة الدائمة لجمهورية إيران اإلس
ّرفها أ تين للوكالة تحت ويش ن ترجو إدراج بند تكميلي في جدول أعمال دورة المؤتمر العام العادية الثالثة والس

 عنوان "تعزيز كفاءة وفعالية عملية اتخاذ القرارات في الوكالة".

ة كي تعرب  المية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذه الفرص ألمانة وتغتنم البعثة الدائمة لجمهورية إيران اإلس
  الوكالة مجّدداً عن أسمى آيات تقديرها.

  

 (مذكرة إيضاحية) Explanatory Noteالمرفق: 

 

  [التوقيع]  [الختم]

  ٢٠١٩تموز/يوليه  ٢٩فيينا، 

  

  

 

 إلى:
  أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  

  

 نسخة إلى:
  السيد كورنيل فيروتا
  المدير العام بالنيابة

  الدولية للطاقة الذرية الوكالة الوكالة
  





 

 البعثة الدائمة لجمهورية إيران اإلسالمية لدى األمم المتّحدة والمنّظمات الدولية األخرى

 

  مذكرة إيضاحية من جمهورية إيران اإلسالمية بشأن

 الوكالة" اتخاذ القرارات في "تعزيز كفاءة وفعالية عملية

  

يُمثل "تعزيز كفاءة وفعالية عملية اتخاذ القرارات في الوكالة" حاجة ملّحة لجعل الوكالة مواكبة للواقع العالمي 
بل  اف الس تكش أن العملية الراهنة التخاذ القرارات في الوكالة، واس املة بش ة ش الراهن. ولذلك يتعين إجراء مناقش

 عملية وفعاليتها، ال سيما على ضوء النقاط التالية:والوسائل الالزمة لتعزيز كفاءة هذه ال

  يادة الدول فيما يخص جميع أن مبادئ س اسي بش ر بالفقرة (جيم) من المادة الرابعة من النظام األس إذ نذّكِ
  أعضاء الوكالة، بما يضمن تمتعها جميعاً بالحقوق والمزايا الناجمة عن العضوية،

 لية األساسية التي جرت في العالقات الدولية خالل العقود األخيرة، وإذ نضع في االعتبار التغييرات الهيك
  ال سيما في المجتمع النووي العالمي الضالع في االستخدامات السلمية للطاقة النووية،

  اء في مجلس محافظي اً التمثيل الجغرافي المحدود وغير العادل لألعض ع في االعتبار أيض وإذ نض
ر بالفقر رين  ٣الذي اعتمده المؤتمر العام في  GC(41)/RES/20 ة (ج) من القرارالوكالة، وإذا نذّكِ تش

وية ١٩٩٧األول/أكتوبر  اء من جميع المناطق بالنظر في عض ، والذي الحظ اهتمام الدول األعض
ية والتقنية، والذي أيّده في وقت الحق قرار المؤتمر العام  ياس وء الحقائق الجيوس المجلس على ض

  بشأن تعديل المادة السادسة، ١٩٩٩الصادر في تشرين األول/أكتوبر  GC(43)/RES/19المعنون 

  وإذ نُقرُّ بالعوائق التي تقف أمام بدء نفاذ القرارGC(43)/RES/19  رين األول/أكتوبر ادر في تش الص
  في حين ترى األغلبية العظمى من األعضاء ضرورة توسيع حجم المجلس وتكوينه، ١٩٩٩

 رة ضلوع ومشاركة جميع الدول األعضاء بصورة مباشرة في عملية اتخاذ وإذ نضع في االعتبار ضرو
يادية  ية المتعلقة بعمل الوكالة أو التي لها تأثير في الحقوق الس اس ائل األس أن جميع المس القرارات بش
للدول األعضاء من جراء قرارات مجلس المحافظين، وعلى وجه التحديد القرارات التي ال تُعتمد بتوافق 

  ء،اآلرا

  وء التطورات وإذ نُِقرُّ بالحاجة إلى إعادة هيكلة مجلس المحافظين، بما في ذلك واليته وتكوينه، على ض
تراتيجية التي تتخذها الوكالة،  التي طرأت في العقد األخير، وإذ نقر بأنَّ القرارات الطويلة األجل واالس

أو في أمنها الوطني أو حالة عضويتها أو ال سيما تلك التي قد تؤثر في الحقوق السيادية للدول األعضاء 
مصالحها في تطبيق الطاقة الذرية ألغراض االستخدامات السلمية وفقاً للنظام األساسي، هي قرارات ال 

  تُتَخذ إال من قِبَل الدول األعضاء كافةً داخل نطاق المؤتمر العام،

 ألة "ت ابقة بإدراج مس ر بقرار دورات المؤتمر العام الس عزيز كفاءة وفعالية عملية اتخاذ القرارات وإذ نذّكِ
ألة في اللجنة الجامعة حيث  من جدول أعماله، والذي تاله نقاش مثمر حول هذه المس في الوكالة" ض

  أعربت عدة وفود عن رغبتها في مواصلة إجراء مشاورات بشأن هذه المسألة،



 اذ القرارا ات اتخ ة عملي الي اءة وفع اظ على كف ة الحف ا وتعزيز وإذ نالحظ أهمي ة وتعزيزه ال ت في الوك
  الوكالة وجهازيها لتقرير السياسات.

  رة في عملية اتخاذ اء مباش اركة جميع الدول األعض لوع ومش اء على أهمية ض دد عدة أعض وإذ يش
  القرارات بشأن المسائل المتعلقة بعمل الوكالة،

 تفادة من التكنولوجيات المتطورة في تعزيز ك اليب العمل وفي تطبيق وإدراكاً للحاجة إلى االس فاءة أس
إجراءات هيئات الوكالة، بما في ذلك عن طريق تحسين أسلوب التصويت في المؤتمر العام للوكالة، وإذ 

  نحيط علماً بالطلب المقدم إلى األمانة بمواصلة دراسة هذه المسألة،

  ،د على ضرورة مواصلة الجهود المشتركة من جانب جميع الدول األعضاء شّدِ إلى جانب األمانة، وإذ ن
  لتعزيز الوكالة وترويج الشفافية وتحقيق المصالح المتبادلة،

  وإذ نالحظ رغبة بعض الدول األعضاء في مواصلة النظر في هذه المسألة وإبقائها بنداً في جدول أعمال
  المؤتمر العام،

أن إدراج بنٍد بعنوان "تعزيز كفاءة وفعالية عملية  ياق فإنَّ من ش اتخاذ القرارات في الوكالة" في وفي هذا الس
املة حول هذه  ة ش لة إجراء مناقش ر مواص تين للمؤتمر العام أن يُيّسِ جدول أعمال الدورة العادية الثالثة والس

  المسألة.

  


