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 ٢٠٢٠ ران/يونيهحزي ٢٦
 

 عام توزيع 
 عربي 

نكليزي إصل: األ

 المؤتمــــر العـــــام

 الستونو الرابعة دورة العادية ال

  

 

 جدول األعمال المؤقت 

 

  
، يخطر المدير العام بموجب هذه الوثيقة جميع أعضـــــاء ١من النـظام الداخلي للمؤتمر الـعام ٢وفـقاً للـمادة   -١

تح في المبنى " ــَ فتــــ ــُ تــــ تين ـس " في مركز فيينا الدولي يوم Mالوكالة بأنَّ دورة المؤتمر العام العادية الرابعة والـس
 صباحاً. ٠٠/١٠ ، الساعة٢٠٢٠أيلول/سبتمبر  ٢١االثنين 

واألحـد  ١٩مؤتمر (في يومي الســـــبـت وخالل عطلـة نهـايـة األســـــبوع التي تســـــبق افتتـاح دورة ال -٢
)، ســتتاح تســهيالت الجتماعات المجموعات. ونحثُّ الدول األعضــاء بشــدة على أن ٢٠٢٠أيلول/ســبتمبر   ٢٠

اركة في  ائل التنظيمية عن طريق المـش ر بـشأن المـس ــِّ ل إلى اتفاق مبكــــ ــّ تفيد من تلك التـسهيالت بغية التوصـــــ تـس
ات قبـ  ا المجموـع دـه اـعات التي تعـق اـنب المجموـعات. االجتـم اذ قرارات من ـج ذـلك من اتـخ ا يرتبط ـب دورة وـم ل اـل

وـيـمـكن ـحـجز ـغرف االـجـتمـــاعـــات ـمن ـخالل قســـــم خـــدمـــات اـلـمؤـتـمرات اـلتـــاـبع ـلألمـــانـــة (رـقم اـلهـــاـتف 
٤٣ ١ ٢٦٠٠ ٢١٣١٢.(+  

اور مع مجلس المحافظين جدول  ١١وعمالً بالمادة   -٣ من النظام الداخلي للمؤتمر، وضـع المدير العام بالتـش
أن ما إذا كان ينبغي األع ت المرفق للدورة. ويتضـمن ـشرح كل بند اقتراحاً لكي ينظر فيه المكتب بـش ــَّ مال المؤقــــ

  مناقشة البند أوال في جلسة عامة أو في إحدى اللجان.

م المدير العام، في موعد أقـصاه   -٤ ، أي طلب بإدراج بند تكميلي في ٢٠٢٠آب/أغـسطس  ٢٢وإذا ما تـسلــــــَّ
درج ذلك البند، ما لم تنطبق عليه المادة   ١٣المادة    جدول األعمال بموجب من النظام  ٢١من النظام الداخلي، فسيــُ

  .٢٠٢٠أيلول/سبتمبر  ١الداخلي، في قائمة تـُعمـَّم في موعد أقصاه 

 

 
١ GC(XXXI)/INF/245/Rev.1 .  
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 ٢ الصفحة

  جدول األعمال المؤقت

  

 انتخاب مسؤولي المؤتمر وتعيين مكتبه -١

  طلبات انضمام إلى عضوية الوكالة -٢

  من األمين العام لألمم المتحدةرسالة  -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)  

  ٢٠٢١المساهمات في صندوق التعاون التقني لعام  -٦

  ٢٠١٩السنوي لعام  المناقشة العامة والتقرير -٧

  )COVID-19( ١٩-الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجائحة كوفيد -٨

  انتخاب أعضاء لمجلس المحافظين -٩

  ٢٠١٩البيانات المالية للوكالة لعام  -١٠

  ٢٠٢١الصيغة المستوفاة لميزانية الوكالة لعام  -١١

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

  ٢٠٢١نصبة اشتراكات الدول األعضاء في الميزانية العادية لعام الجدول النسبي أل -١٣

  األمان النووي واإلشعاعي -١٤

  األمن النووي  -١٥

  تعزيز أنشطة التعاون التقني التي تضطلع بها الوكالة -١٦

  تعزيز أنشطة الوكالة المتعلّقة بالعلوم والتكنولوجيا النووية وتطبيقاتها -١٧

  تهاتعزيز فعالية ضمانات الوكالة وتحسين كفاء -١٨
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 ٣ الصفحة

 

تنفيذ اتفاق الضــمانات المعقود بين الوكالة وجمهورية كوريا الشــعبية الديمقراطية في إطار معاهدة عدم  -١٩
  انتشار األسلحة النووية

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

  لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي الوكالةانتخابات  -٢١

  فحص وثائق اعتماد المندوبين -٢٢

  ٢٠٢١تقرير عن المساهمات المعقودة لصندوق التعاون التقني لعام  -٢٣
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 ٤ الصفحة

 الشروح

  الجلسة العامة ٢انتخاب مسؤولي المؤتمر وتعيين مكتبه  -١

ً ٣٤سـيُدعى المؤتمر العام، بموجب المادة  من نظامه الداخلي، إلى انتخاب رئيس له. كما سـيُدعى المؤتمر، وفقا
، إلى انتخاب ثمانية نواب للرئيس ورئيس للجنة الجامعة وخمسة أعضاء إضافيين يتم انتخابهم٤٠و  ٣٤للمادتين  

  بناًء على اقتراح الرئيس.

  الجلسة العامة طلبات انضمام إلى عضوية الوكالة  -٢

ســتعرض على المؤتمر العام توصــية واحدة أو أكثر من مجلس المحافظين بشــأن طلبات انضــمام إلى عضــوية
  الوكالة.

  الجلسة العامة  رسالة من األمين العام لألمم المتـَّحدة  -٣

  يـُتوقـَّع إلقاء رسالة من األمين العام لألمم المتحدة.

  الجلسة العامة كلمة من المدير العام  -٤

  يـُتوقـَّع أن يلقي المدير العام كلمة أمام المؤتمر.

  الجلسة العامة الترتيبات الخاصة بالمؤتمر  -٥

اعتماد جدول األعمال وتوزيع البنود إلجراء المناقشة    (أ) 
 االستهاللية 

  المكتب

من النـظام اـلداخلي ـبأن يـقِدّم المكـتب تقريراً إلى المؤتمر عن ٤٢الـمادة تقضـــــي الفقرة (أ) من    
ت الوارد في هذه الوثيقة وعن أي بنود تكميلية أو إضافية (المادتان   ــّ ١٣جدول األعمال المؤقـــ

ادة ١٥و إقرار ـجدول األعـمال (الـم اقشـــــة١٤). ثم يقوم المؤتمر ـب ) وتوزيع البنود إلجراء المـن
 االستهاللية.

  

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

قبل صباح يوم  افتتاح دورة المؤتمر. ولعل هذا التدبير يساعد تلك المجموعات على التوصل إلى اتفاق بشأن مرشحيها لعضوية المكتب  
  ر أن يباشر عمله دون تأخير.بحيث يتسنى للمؤتم االثنين
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 ٥ الصفحة

 

  المكتب تاريخ اختتام الدورة وتاريخ افتتاح الدورة التالية  (ب) 

من النظام ١من النظام الداخلي بأن يحدد المؤتمر تاريخ اختتام الدورة؛ وتقضــي المادة   ٨تقضــي المادة   
ة والســـــتين ( ة الرابـع ادـي دورة الـع اح اـل اريخ افتـت أن يحـدد المؤتمر ـت داخلي ـب د النظر في٢٠٢١اـل )، بـع

 الخصوص يقدمهما المكتب. توصيتين بهذا

  الجلسة العامة ٢٠٢١المساهمات في صندوق التعاون التقني لعام   -٦

ــيتم حّث الدول األعضــاء على أن تعقد  ــاهمات في صــندوق التعاون التقني لعام  س ــترعى٢٠٢١مس ــيُس ، كما س
  االنتباه إلى إمكانية عقد هذه المساهمات في أثناء الدورة.

  الجلسة العامة ٢٠١٩المناقشة العامة والتقرير السنوي لعام   -٧

لتقرير الـسنوي لعامامن المادة الخامـسة من النظام األـساـسي بأن ينظر المؤتمر في    ٤-تقـضي الفقرة الفرعية هاء
 ).GC(64)/3الصادر عن الوكالة، الذي أقره المجلس (الوثيقة  ٢٠١٩

  الجلسة العامة  )COVID-19( ١٩-الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجائحة كوفيد -٨

  ستعرض على المؤتمر العام ثالثة تقارير من المدير العام:

  ؛١٩-الوكالة لجهود الدول األعضاء في التصدي لجائحة كوفيدبشأن دعم  GC(64)/INF/4الوثيقة  ‐
  ؛١٩-بشأن تنفيذ الوكالة للضمانات خالل جائحة كوفيد GC(64)/INF/5الوثيقة  ‐
خالل  بشـأن أنشـطة الوكالة المتعلقة بأداء المرافق واألنشـطة النووية واإلشـعاعية GC(64)/INF/6الوثيقة   ‐

  .١٩-جائحة كوفيد

  الجلسة العامة  انتخاب أعضاء لمجلس المحافظين   -٩

ــيُدعى المؤتمر إلى انتخاب   ــواً للمجلس ١١ســ ــيقوم رئيس المؤتمر، بموجب المادة ٣عضــ من النظام ٨٣. وســ
ــغلها عن طريق االنتخاب بحيث يكون المجلس،الداخلي،   ــب يجب شـ بإعالم المؤتمر بما في المجلس من مناصـ

كَّالً وفق أحكام الفقرة ألف من المادة الســادســة من النظام األســاســي. وتتضــمن الوثيقة بعد نهاية الدورة، ُمشــَ
GC(64)/9 ادســة من النظام األســاســي، بشــأنمن المادة الـسـ  ١-التعيينات، التي أجريت وفقاً للفقرة الفرعية ألف

  .٢٠٢١-٢٠٢٠االنضمام إلى عضوية المجلس في الفترة 

 
كوادور، ومصر، وإيطاليا، والمغرب، والنيجر، وباكستان، إستنتهي بنهاية دورة هذا العام العادية مدة عضوية أذربيجان، والبرازيل، و  ٣

ر رقم    .)GC(62)/RES/DEC(2018)في الوثيقة  GC(62)/DEC/8والسويد، وتايلند، وأوروغواي (انظر المقرَّ
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 ٦ الصفحة

  اللجنة الجامعة ٢٠١٩البيانات المالية للوكالة لعام   -١٠

البـياـناتبـ ، GC(64)/4النـظام اـلداخلي، يجري إبالغ المؤتمر، ضـــــمن الوثيـقة من  ١٢وفـقاً للفقرة (ط) من الـمادة 
  ، إلى جانب تقرير ُمراجع الحسابات الخارجي عنها وتقرير المجلس.٢٠١٩المالية للوكالة لعام 

  اللجنة الجامعة ٢٠٢١الصيغة المستوفاة لميزانية الوكالة لعام   -١١

ــي إلى اعتماد   ٥-يدعى المؤتمر، بموجب الفقرة الفرعية هاء ــاسـ ــة من النظام األسـ ــيغةمن المادة الخامسـ الصـ
ً ٢٠٢١لميزانية الوكالة لعام     المسـتوفاة للفقرة ألف من المادة الرابعة عشـرة، بعرضـها  ، التي يقوم المجلس، وفقا

  .GC(64)/2عليه ضمن الوثيقة 

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

ل على الفقرة ألف من المـادة الرابعـةGC(43)/RES/8وافق المؤتمر العـام، بموجـب قراره  ، على إدخـال تعـدـي
ــمح بوضــع   ــاســي يس ــرة من نظام الوكالة األس ــنتين. وقد أُدرج هذا البند في جدول األعمالعش الميزانية كل س

ر  ت بموـجب المقرَّ ــَّ دمGC(63)/DEC/11المؤقــــــــ ذا المقرر، يَِرُد تقرير عن التـق . وعلى النحو المطلوب في ـه
  .GC(64)/10المحرز نحو بدء نفاذ هذا التعديل في الوثيقة 

  اللجنة الجامعة ٢٠٢١ة العادية لعام جدول أنصبة اشتراكات للدول األعضاء في الميزاني  -١٣

ــبي مقترح ــيُعَرض على المؤتمر جدول نس ــي، س ــاس ــرة من النظام األس عمالً بالفقرة دال من المادة الرابعة عش
  .٢٠٢١ألنصبة اشتراكات الدول األعضاء في الميزانية العادية لعام 

  اللجنة الجامعة األمان النووي واإلشعاعي  -١٤

القرار  ــأن ـعدد منGC(63)/RES/7عمالً ـب ام بشـــ دير الـع ارير من الـم ام تـق ، يُتوقع أن تُعرض على المؤتمر الـع
  القضايا، تشمل ما يلي:

  رات التي طرأت على البنود المدرجة في إطار القرار   ؛GC(63)/RES/7التطوُّ
  الوثيقة  ٢٠٢٠استعراض األمان النووي لعام)GC(64)/INF/3(،  

  اللجنة الجامعة األمن النووي  -١٥

ع أن يُعَرض على المؤتمرGC(63)/RES/8أُدِرج هذا البند في جدول األعمال المؤقت عمالً بالقرار  ــَّ توقـــ ــُ . ويـــ
  ).GC(64)/6(الوثيقة  ٢٠٢٠تقريُر األمن النووي لعام العام 
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 ٧ الصفحة

 

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

ت عمالً بالقرار   ــَّ ــنى للمدير العام أن يقدمGC(63)/RES/9أُدِرج هذا البند في جدول األعمال المؤقـــــ ، حتى يتس
  من منطوقه.   ١-٦-تقريراً عن تنفيذ هذا القرار حسبما هو مطلوب في الفقرة ألف

  اللجنة الجامعة بالعلوم والتكنولوجيا النووية وتطبيقاتهاتعزيز أنشطة الوكالة المتعِلّقة   -١٧

ت عمالً بالقرارين   ــَّ ع أنGC(63)/RES/10و GC(62)/RES/9أُدِرج هذا البند في جدول األعمال المؤقـ ــَّ توقـ ــُ . ويـ
  تُعَرض على المؤتمر العام تقارير تتناول عدداً من القضايا، بما في ذلك:

 د المدرجة في القرارين التطورات التي طرأت على البنوGC(62)/RES/9 وGC(63)/RES/10؛  
  الوثيقة  ٢٠٢٠استعراض التكنولوجيا النووية لعام)GC(64)/INF/2(،  

  اللجنة الجامعة  تعزيز فعـَّالية ضمانات الوكالة وتحسين كفاءتها  -١٨

ت عمالً بالقرار أُدِرج هذا البند في جدول األعمال   ــَّ الذي اعتمده المؤتمر العام في العام  GC(63)/RES/11المؤقــ
م المدير العام إلى المؤتمر تقريراً عن تنفيذ هذا القرار حســـبما هو مطلوب في الفقرة  من ٤١الماضـــي. وســـيقّدِ

  منطوقه.

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

  الجلسة العامة

اـلذي قرر فـيه المؤتمر GC(63)/RES/12من القرار  ١٥أدرج ـهذا البـند في ـجدول األعـمال المؤـقت عمالً ـبالفقرة 
نظره في هذه المسـألة وإدراج هذا البند في جدول أعمال دورته العادية الرابعةالعام في العام الماضـي مواصـلة  

  والستين.

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

ت عمالً بالقرار  ــَّ الذي اعتمده المؤتمر العام في العام  GC(63)/RES/13أُدِرج هذا البند في جدول األعمال المؤقــ
م المدير العام إلى المؤتمر تقريراً عن تنفيذ هذا القرار حســـبما هو مطلوب في الفقرة  من ١٣الماضـــي. وســـيقّدِ

  منطوقه.

  اللجنة الجامعة انتخابات لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي الوكالة -٢١

ل األعضـــاء لالنضـــمام إلى لجنة المعاشـــات التقاعدية لموظفيقد يُدعى المؤتمر إلى أن ينتخب ممثلين من الدو
  الوكالة.



GC(64)/1 
 ٨ الصفحة

  المكتب فحص وثائق اعتماد المندوبين  -٢٢

يقوم المكـتب، مجتِمـعاً بصـــــفـته لجـنة لوثائق االعتـماد، بفحص وثائقمن النـظام الداخلي بأن  ٢٨تقضـــــي الـمادة  
م تقريراً عنها إلى المؤتمر.   اعتماد جميع المندوبين وأن يقّدِ

  الجلسة العامة ٢٠٢١تقرير عن المساهمات المعقودة لصندوق التعاون التقني لعام   -٢٣

ع أن يتم الحصول، في أثناء انعقاد المؤتمر، على تع ــَّ توقــ ــُ هدات معقودة بتقديم مساهمات إلى صندوق التعاونيــ
  ، وأن يقدم الرئيس تقريراً عنها إلى المؤتمر.٢٠٢١التقني لعام 

 

  

  


