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 ٢٠١٩ حزيران/يونيه ١٨
 

 عامتوزيع 
 عربي

نكليزيإصل: األ

 المؤتمــــر العـــــام

 الستونو الثالثة دورة العاديةال

  

 جدول األعمال المؤقت
 

  

اء ١للمؤتمر العاممن النظام الداخلي  ٢وفقاً للمادة   -١ ، يخطر المدير العام بموجب هذه الوثيقة جميع أعض
تح في المبنى " ـَ فت ـُ " في مركز فيينا الدولي يوم االثنين Mالوكالة بأنَّ دورة المؤتمر العام العادية الثالثة والستين ست

 صباحاً. ٠٠/١٠، الساعة ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ١٦

بوع التي   -٢ ة األس اي ة نه ت وخالل عطل ب اح دورة المؤتمر (في يومي الس بق افتت د  ١٤تس واألح
بتمبر  ١٥ دة على أن ٢٠١٩أيلول/س اء بش هيالت الجتماعات المجموعات. ونحثُّ الدول األعض تتاح تس )، س

ر بشأن المسائل التنظيمية عن طريق المشاركة في  ل إلى اتفاق مبكـِّ تستفيد من تلك التسهيالت بغية التوصـّ
عات التي  ما نب المجموعات. االجت جا خاذ قرارات من  لك من ات بذ لدورة وما يرتبط  بل ا ها المجموعات ق قد تع

ة  ان ألم ع ل اب ت رات ال م ؤت م ات ال دم م خ الل قس ن خ ات م اع م ت رف االج ز غ ج ن ح ك م وي
)Secretariat’s Conference Services Section:٤٣ ١ ٢٦٠٠ ٢١٣١٢ ) (رقم الهاتف+.(  

شاور مع مجلس المحافظين جدول من النظام الد ١١وعمالً بالمادة   -٣ اخلي للمؤتمر، وضع المدير العام بالت
ت المرفق للدورة. ويتضمن شرح كل بند اقتراحاً لكي ينظر فيه المكتب بشأن ما إذا كان ينبغي  األعمال المؤقـَّ

  مناقشة البند أوال في جلسة عامة أو في إحدى اللجان.

م المدير العام، في موعد   -٤ ، أي طلب بإدراج بند تكميلي في ٢٠١٩آب/أغسطس  ١٧أقصاه وإذا ما تسلـَّ
درج ذلك البند، ما لم تنطبق عليه المادة  ١٣جدول األعمال بموجب المادة  من النظام  ٢١من النظام الداخلي، فسيـُ

   .٢٠١٩آب/أغسطس  ٢٧الداخلي، في قائمة تـُعمـَّم في موعد أقصاه 
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  ٢الصفحة 

 جدول األعمال المؤقت

  انتخاب مسؤولي المؤتمر وتعيين مكتبه -١

  طلبات انضمام إلى عضوية الوكالة -٢

  لألمم المتحدةرسالة من األمين العام  -٣

  كلمة من المدير العام -٤

  الترتيبات الخاصة بالمؤتمر -٥

  اعتماد جدول األعمال وتوزيع البنود إلجراء المناقشة االستهاللية (أ)

  تاريخ اختتام الدورة وتاريخ افتتاح الدورة التالية  (ب)

  ٢٠٢٠المساهمات في صندوق التعاون التقني لعام  -٦

  ٢٠١٨لعام المناقشة العامة والتقرير السنوي  -٧

  انتخاب أعضاء لمجلس المحافظين -٨

  ٢٠١٨البيانات المالية للوكالة لعام  -٩

  ٢٠٢١-٢٠٢٠برنامج الوكالة وميزانيتها للفترة  -١٠

  تعيين مراجع الحسابات الخارجي -١١

  تعديل الفقرة ألف من المادة الرابعة عشرة من النظام األساسي -١٢

  ٢٠٢٠انية العادية لعام الجدول النسبي ألنصبة اشتراكات الدول األعضاء في الميز -١٣

  األمان النووي واإلشعاعي -١٤

  األمن النووي -١٥

  تعزيز أنشطة التعاون التقني التي تضطلع بها الوكالة -١٦

  تعزيز أنشطة الوكالة المتعِلّقة بالعلوم والتكنولوجيا النووية وتطبيقاتها -١٧

  تعزيز فعالية ضمانات الوكالة وتحسين كفاءتها -١٨

مانات المعقود بين -١٩ عبية الديمقراطية في إطار معاهدة عدم  تنفيذ اتفاق الض الوكالة وجمهورية كوريا الش
  انتشار األسلحة النووية

  تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منطقة الشرق األوسط -٢٠
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 ٣الصفحة 

 

  تعديل المادة السادسة من النظام األساسي -٢١

  شؤون الموظفين -٢٢

  التوظيف في أمانة الوكالة  (أ)

  المرأة في األمانة  (ب)

  انتخابات لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي الوكالة -٢٣

  فحص وثائق اعتماد المندوبين -٢٤

  ٢٠٢٠تقرير عن المساهمات المعقودة لصندوق التعاون التقني لعام  -٢٥
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 ٤الصفحة 

  الشروح

الجلسة العامة ٢انتخاب مسؤولي المؤتمر وتعيين مكتبه  -١

يُدعى المؤتمر العام، بموجب المادة  ً من نظامه الداخلي، إلى ٣٤س يُدعى المؤتمر، وفقا انتخاب رئيس له. كما س
للرئيس ورئيس للجنة الجامعة وستة أعضاء إضافيين يتم انتخابهم -، إلى انتخاب ثمانية نواب٤٠و ٣٤للمادتين 

  بناًء على اقتراح الرئيس.

الجلسة العامة طلبات انضمام إلى عضوية الوكالة  -٢

ية  ويةقد تُعَرض على المؤتمر العام توص مام إلى عض أن طلبات انض واحدة أو أكثر من مجلس المحافظين بش
  الوكالة.

الجلسة العامة  رسالة من األمين العام لألمم المتحدة  -٣

  يـُتوقـَّع إلقاء رسالة من األمين العام لألمم المتحدة.

الجلسة العامة كلمة من المدير العام  -٤

  أمام المؤتمر.يـُتوقـَّع أن يلقي المدير العام كلمة 

الجلسة العامة الترتيبات الخاصة بالمؤتمر  -٥

ة  (أ)   اقش ال وتوزيع البنود إلجراء المن دول األعم اد ج اعتم
 االستهاللية

المكتب

ي الفقرة (أ) من المادة    من النظام الداخلي بأن يقِدّم المكتب تقريراً إلى المؤتمر عن ٤٢تقض
ت الوارد في  ١٣هذه الوثيقة وعن أي بنود تكميلية أو إضافية (المادتان جدول األعمال المؤقـّ

ة١٤). ثم يقوم المؤتمر بإقرار جدول األعمال (المادة ١٥و ) وتوزيع البنود إلجراء المناقش
 االستهاللية.

المكتب تاريخ اختتام الدورة وتاريخ افتتاح الدورة التالية  (ب)  

ي المادة    ي المادة  من النظام الداخلي بأن يحدد ٨تقض ١المؤتمر تاريخ اختتام الدورة؛ وتقض
تين ( )،٢٠٢٠من النظام الداخلي بأن يحدد المؤتمر تاريخ افتتاح الدورة العادية الرابعة والس

 بعد النظر في توصيتين بهذا الخصوص يقدمهما المكتب.

 
من المذكرة التمهيدية، تُتاح تسهيالت الجتماعات مجموعات المناطق خالل عطلة نهاية األسبوع التي تسبق  ٢حسبما جاء في الفقرة  ٢

قبل صباح يوم افتتاح دورة المؤتمر. ولعل هذا التدبير يساعد تلك المجموعات على التوصل إلى اتفاق بشأن مرشحيها لعضوية المكتب 
 للمؤتمر أن يباشر عمله دون تأخير.بحيث يتسنى  االثنين
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الجلسة العامة ٢٠٢٠المساهمات في صندوق التعاون التقني لعام   -٦

يتم حّث  ندوق التعاون التقني لعام س اهمات في ص اء على أن تعقد مس ترعى٢٠٢٠الدول األعض يُس ، كما س
  االنتباه إلى إمكانية عقد هذه المساهمات في أثناء الدورة.

الجلسة العامة ٢٠١٨المناقشة العامة والتقرير السنوي لعام   -٧

ي الفقرة الفرعية هاء ي بأن ينظر المؤتمر في  ٤-تقض اس ة من النظام األس نويمن المادة الخامس التقرير الس
  ).GC(63)/5، الذي أقره المجلس (الوثيقة ٢٠١٨للوكالة لعام 

الجلسة العامة انتخاب أعضاء لمجلس المحافظين  -٨

يُدعى المؤتمر إلى انتخاب  واً للمجلس ١١س يقوم رئيس المؤتمر، بموجب المادة ٣عض من النظام ٨٣. وس
غلها عن طريق االنتخاب بحيث يكون المجلس، ب يجب ش الداخلي، بإعالم المؤتمر بما في المجلس من مناص
من الوثيقة ي. وتتض اس ة من النظام األس ادس كَّالً وفق أحكام الفقرة ألف من المادة الس بعد نهاية الدورة، ُمَش

GC(63)/7 أن ١-يينات، التي أجريت وفقاً للفقرة الفرعية ألفالتع ي، بش اس ة من النظام األس ادس من المادة الس
  .٢٠٢٠-٢٠١٩االنضمام إلى عضوية المجلس في الفترة 

اللجنة الجامعة ٢٠١٨البيانات المالية للوكالة لعام   -٩

من الوثيقة  ١٢وفقاً للفقرة (ط) من المادة  بالبيانات، GC(63)/6من النظام الداخلي، يجري إبالغ المؤتمر، ض
  ، إلى جانب تقرير ُمراجع الحسابات الخارجي عنها وتقرير المجلس.٢٠١٨المالية للوكالة لعام 

اللجنة الجامعة ٢٠٢١-و  ٢٠٢٠برنامج الوكالة وميزانيتها لعامي   -١٠

دعى المؤتمر، بموجب الفقرة الفرعية هاء ي، إلى إقرار  ٥-يـُ اس ة من النظام األس برنامجمن المادة الخامس
رة، بإحالتها٢٠٢١-٢٠٢٠الوكالة وميزانيتها للفترة  ، التي يقوم المجلس، وفقاً للفقرة ألف من المادة الرابعة عش

  .GC(63)/2إليه في الوثيقة 

الجلسة العامة الخارجيتعيين مراجع الحسابات   -١١

نة المالية تكماله عملية مراجعة البيانات المالية للوكالة عن الس تنتهي فترة عمل المراجع الخارجي للوكالة باس
٢٠٢٠. ولذلك سيكون من الضروري تعيين مراجع خارجي للحسابات لمراجعة حسابات الوكالة للعامين ٢٠١٩

  .GC(63)/8. وترد توصيات المجلس في الوثيقة ٢٠٢١و

 
جمهورية فنزويــال البوليفارية و بلجيكاو البرتغالو إندونيسياو أرمينياو األردنستنتهي بنهاية دورة هذا العام العادية مدة عضوية  ٣
  ).GC(61)/RES/DEC(2017)في الوثيقة  GC(61)/DEC/8(أنظر المقرر رقم  كينياو صربياو شيليو السودانو جمهورية كورياو
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 ٦الصفحة 

اللجنة الجامعة تعديل الفقرة ألف من المادة الرابعة عشرة من النظام األساسي  -١٢

ب قراره  ام، بموج ةGC(43)/RES/8وافق المؤتمر الع ادة الرابع ل على الفقرة ألف من الم دي ال تع ، على إدخ
نتين. وقد أُدرج هذا البند في جدول األعمال ع الميزانية كل س مح بوض ي يس اس رة من نظام الوكالة األس عش

ر  ت بموجب المقرَّ قدمGC(62)/DEC/10المؤقـَّ . وعلى النحو المطلوب في هذا المقرر، يَِرُد تقرير عن الت
  .GC(63)/9ء نفاذ هذا التعديل في الوثيقة المحرز نحو بد

اللجنة الجامعة٢٠٢٠جدول أنصبة اشتراكات للدول األعضاء في الميزانية العادية لعام   -١٣

بي مقترح يُعَرض على المؤتمر جدول نس ي، س اس رة من النظام األس عمالً بالفقرة دال من المادة الرابعة عش
  .٢٠٢٠الميزانية العادية لعام ألنصبة اشتراكات الدول األعضاء في 

اللجنة الجامعة األمان النووي واإلشعاعي  -١٤

بالقرار  أن عدد منGC(62)/RES/6عمالً  عام بش مدير ال قارير من ال عام ت ، يُتوقع أن تُعرض على المؤتمر ال
  القضايا، تشمل ما يلي:

  رات التي طرأت على البنود المدرجة في إطار القرار   ؛GC(62)/RES/6التطوُّ
  الوثيقة  ٢٠١٩استعراض األمان النووي لعام)GC(63)/INF/3(.  

اللجنة الجامعة األمن النووي  -١٥

ع أن يُعَرض على المؤتمرGC(62)/RES/7أُدِرج هذا البند في جدول األعمال المؤقت عمالً بالقرار  توقـَّ . ويـُ
  ).GC(63)/10(الوثيقة  ٢٠١٩تقريُر األمن النووي لعام العام 

اللجنة الجامعة تعزيز أنشطة التعاون التقني التي تضطلع بها الوكالة  -١٦

ت عمالً بالقرار  نى للمدير العام أن يقدمGC(62)/RES/8أُدِرج هذا البند في جدول األعمال المؤقـَّ ، حتى يتس
  من منطوقه. ١-٦تقريراً عن تنفيذ هذا القرار حسبما هو مطلوب في الفقرة 

اللجنة الجامعة تعزيز أنشطة الوكالة المتعِلّقة بالعلوم والتكنولوجيا النووية وتطبيقاتها  -١٧

ت عمالً بالقرارين  ع أنGC(62)/RES/9و GC(61)/RES/11أُدِرج هذا البند في جدول األعمال المؤقـَّ توقـَّ . ويـُ
  ذلك:تُعَرض على المؤتمر العام تقارير تتناول عدداً من القضايا، بما في 

  التطورات التي طرأت على البنود المدرجة في القرارينGC(61)/RES/11 وGC(62)/RES/9؛  
  الوثيقة  ٢٠١٩استعراض التكنولوجيا النووية لعام)GC(63)/INF/2.(  

اللجنة الجامعة تعزيز فعـَّالية ضمانات الوكالة وتحسين كفاءتها  -١٨

ت عمالً بالقرار  الذي اعتمده المؤتمر العام في العام GC(62)/RES/10أُدِرج هذا البند في جدول األعمال المؤقـَّ
بما هو مطلوب في الفقرة  م المدير العام إلى المؤتمر تقريراً عن تنفيذ هذا القرار حس يقّدِ ي. وس من ٤١الماض

  منطوقه.
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مانات المعقود بين   -١٩ عبيةتنفيذ اتفاق الض الوكالة وجمهورية كوريا الش
 الديمقراطية في إطار معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية

الجلسة العامة

الذي قرر فيه المؤتمر GC(62)/RES/11من القرار  ١٥أدرج هذا البند في جدول األعمال المؤقت عمالً بالفقرة 
ألة وإدراج  لة نظره في هذه المس ي مواص هذا البند في جدول أعمال دورته العادية الثالثةالعام في العام الماض

  والستين.

الجلسة العامة تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الشرق األوسط  -٢٠

ت عمالً بالقرار  الذي اعتمده المؤتمر العام في العام GC(62)/RES/12أُدِرج هذا البند في جدول األعمال المؤقـَّ
بما هو مطلوب في الفقرة  م المدير العام إلى المؤتمر تقريراً عن تنفيذ هذا القرار حس يقّدِ ي. وس من ١٣الماض

  منطوقه.

اللجنة الجامعة تعديل المادة السادسة من النظام األساسي  -٢١

يGC(43)/RES/19وافق المؤتمر العام، في قراره  اس ة من النظام األس ادس ، على إدخال تعديل على المادة الس
.GC(61)/DEC/12للوكالة. وهذا البند ُمدَرج في جدول األعمال المؤقت عمالً بمقرر المؤتمر الوارد في المقرر 

ة ل في الوثيق دي ذا التع اذ ه دء نف دم المحرز نحو ب ذا المقرر، يَِرُد تقرير عن التق وعلى النحو المطلوب في ه
GC(63)/11.  

اللجنة الجامعة شؤون الموظفين  -٢٢

  التوظيف في أمانة الوكالة  (أ)

نى للمدير العام أن يقدم تقريراً عن تنفيذ أُدِرج هذا البند الفرعي في جدول األعمال المؤقت كي يتس
  من منطوقه. ١١بناًء على الطلب الوارد في الفقرة  GC(61)/RES/15الجزء ألف من القرار 

  المرأة في األمانة  (ب)

نى للمدير العام أن يقدم تقريراً عن تنفيذ أُدِرج هذا البند الفرعي في جدول األعمال المؤقت كي يتس
  من منطوقه. ٩بناًء على الطلب الوارد في الفقرة  GC(61)/RES/15الجزء باء من القرار 

اللجنة الجامعة انتخابات لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي الوكالة  -٢٣

ات التقاعدية لموظفيقد يُدعى  مام إلى لجنة المعاش اء لالنض المؤتمر إلى أن ينتخب ممثلين من الدول األعض
  الوكالة.

المكتب فحص وثائق اعتماد المندوبين  -٢٤

ي المادة  فته لجنة لوثائق االعتماد، بفحص وثائق ٢٨تقض من النظام الداخلي بأن يقوم المكتب، مجتِمعاً بص
م تقريراً عنها إلى المؤتمر.اعتماد جميع    المندوبين وأن يقّدِ
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الجلسة العامة ٢٠٢٠تقرير عن المساهمات المعقودة لصندوق التعاون التقني لعام   -٢٥

ع أن يتم الحصول، في أثناء انعقاد المؤتمر، على تعهدات معقودة بتقديم مساهمات إلى صندوق التعاون توقـَّ يـُ
  الرئيس تقريراً عنها إلى المؤتمر.، وأن يقدم ٢٠٢٠التقني لعام 

  


