
 

 

GC(63)/22 

 ٢٠١٩ أيلول/سبتمبر ١٨
 

 عامتوزيع 
 عربي

نكليزيإصل: األ

 المؤتمــــر العـــــام

 الستونو الثالثة دورة العاديةال

  

 جدول األعمال

ة، المعقودة في  ته العامة الخامس بتمبر/أيلول ١٨اعتمد المؤتمر العام في جلس ، جدوَل األعمال التالي ٢٠١٩ س
 ووزع البنود إلجراء مناقشة استهاللية على النحو المبين أدناه.لدورته، 

  رقم
  البند

  
  العنوان

توزيع البنود إلجراء 
  المناقشة االستهاللية

  الجلسة العامة  انتخاب مسؤولي المؤتمر وتعيين مكتبه  ١

) GC(63)/1/Add.3تأبين المدير العام الراحل يوكيا أمانو (الوثيقة   ٢
  )GC(63)/21الوثيقة (

  الجلسة العامة

  الجلسة العامة  رسالة من األمين العام لألمم المتـَّحدة  ٣

  الجلسة العامة  كلمة من المدير العام بالنيابة  ٤

) (الوثيقتان  GC(63)/INF/6الترتيبات الخاّصة بالمؤتمر (الوثيقة   ٥
GC(63)/INF/7  وGC(63)/INF/10(  

  المكتب

 توزيع البنود إلجراء المناقشة االستهالليةاعتماد جدول األعمال و  (أ)  

  تاريخ اختتام الدورة وتاريخ افتتاح الدورة التالية  (ب) 

  الجلسة العامة  ٢٠٢٠المساهمات في صندوق التعاون التقني لعام  ٦

  الجلسة العامة  )GC(63)/5(الوثيقة  ٢٠١٨المناقشة العاّمة والتقرير السنوي لعام   ٧

  الجلسة العامة  )GC(63)/18و GC(63)/7انتخاب أعضاء مجلس المحافظين (الوثيقتان   ٨

  اللجنة الجامعة  )GC(63)/6(الوثيقة  ٢٠١٨البيانات المالية للوكالة لعام   ٩

  اللجنة الجامعة  )GC(63)/2( الوثيقة  ٢٠٢١- ٢٠٢٠برنامج الوكالة وميزانيتها للفترة   ١٠

  
19-04074A 



GC(63)/22 
  ٢الصفحة 

  الجلسة العامة  )GC(63)/8تعيين مراجع الحسابات الخارجي  (الوثيقة   ١١

تعديل الفقرة ألف من المادة الرابعة عشرة من النظام األساسي (الوثيقة   ١٢
GC(63)/9(  

  اللجنة الجامعة

الجدول النسبي ألنصبة اشتراكات الدول األعضاء في الميزانية العادية   ١٣
  )GC(63)/12(الوثيقة  ٢٠٢٠لعام 

  اللجنة الجامعة

 GC(63)/INF/3و GC(63)/4األمان النووي واإلشعاعي (الوثائق    ١٤
  )GC(63)/INF/8و Corr.1و

  اللجنة الجامعة

  اللجنة الجامعة  )GC(63)/10/Rev.1األمن النووي (الوثيقة   ١٥

  اللجنة الجامعة  )GC(63)/INF/4تعزيز أنشطة الوكالة في مجال التعاون التقني (الوثيقة   ١٦

تعزيز أنشطة الوكالة المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا النووية وتطبيقاتها   ١٧
  )Corr.1و GC(63)/INF/2و  GC(63)/3(الوثائق 

  اللجنة الجامعة

  اللجنة الجامعة  )GC(63)/13تعزيز فعـَّالية ضمانات الوكالة وتحسين كفاءتها (الوثيقة   ١٨

تنفيذ اتفاق الضمانات المعقود بين الوكالة وجمهورية كوريا الشعبية   ١٩
الديمقراطية في إطار معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية (الوثيقة 

GC(63)/20(  

  الجلسة العامة

 GC(63)/14تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق األوسط (الوثيقة   ٢٠
  (المصّوبة))

  الجلسة العامة

 GC(63)/17و GC(63)/1/Add.1ة اإلسرائيلية، (الوثائق القدرات النووي  ٢١
  )Corr.1و

  الجلسة العامة

تعزيز كفاءة وفعالية عملية اتخاذ القرارات في الوكالة (الوثيقة   ٢٢
GC(63)/1/Add.2(  

  اللجنة الجامعة

  اللجنة الجامعة  )GC(63)/11تعديل المادة السادسة من النظام األساسي (الوثيقة   ٢٣

  الموظفينشؤون   ٢٤

  )GC(63)/15التوظيف في أمانة الوكالة (الوثيقة   (أ)

  )GC(63)/16المرأة في األمانة (الوثيقة   (ب)

  اللجنة الجامعة

  المكتب  فحص وثائق اعتماد المندوبين  ٢٥

 ٢٠٢٠تقرير عن المساهمات المعقودة لصندوق التعاون التقني لعام   ٢٦
  )GC(63)/19(الوثيقة 

 الجلسة العامة

  


