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 ةنكلیزیاإلصل: األ

 المؤتمــــر العـــــام

 الستون و الخامسة  دورة العادیةال
 

 

 جدول األعمال المؤقت
 بند إضافي مطلوب إدراجھ في جدول األعمال المؤقت 

 

 

طلباً مقدماً من البعثة الدائمة لكازاخســتان لدى الوكالة إلدراج   ۲۰۲۱تموز/یولیھ   ۲۹تلقى المدیر العام في  -۱
بند بعنوان " اـستعادة المـساواة في الـسیادة بین جمیع أعـضاء الوكالة" في جدول أعمال دورة المؤتمر العام العادیة  

 ).۲۰۲۱الخامسة والستین (

م في   ، یُدَرج۱وعمالً بالنظام الداخلي للمؤتمر العام  -۲ ھذا البند، بمقتضــى ھذه الوثیقة، في قائمة تكمیلیة ســتعمَّ
ة   .۲۰۲۱آب/أغســـــطس    ۳۱موعـد ال یتجـاوز   دائـم ة اـل ة الواردة من البعـث ذكرة الشـــــفوـی ھ نص الـم ومرفق طیـَّ

 لكازاخستان والمذكرة اإلیضاحیة المصاحبة لھا بشأن إدراج ھذا البند.

ذا -۳ أتي ـھ ب في أن ـی ة    ویُقتَرح أن ینظر المكـت م في الوثیـق د المعمَّ اً للبـن الـی ت ـت ال المؤـق دول األعـم د في ـج البـن
GC(65)/1/Add.1  .وأن یناقَش أوالً في اللجنة الجامعة 
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GC(65)/1/Add.2 
 الملحق

 

 البعثة الدائمة  
 لجمھوریة كازاخستان

 لدى المنظمات الدولیة  
 في فیینا

۳۰-۳٥/۱۷۲ 

 
 
 

اتـھا إلى الوـكاـلة اـلدولـیة للـطاـقة  ا تحـی تـھدي البعـثة اـلدائـمة لجمھورـیة ـكازاخســــــتان ـلدى المنظـمات اـلدولـیة في فییـن
الذریة وتتـشرف بأن تطلب إدراج بند تكمیلي بعنوان "اـستعادة المـساواة في الـسیادة بین جمیع أعـضاء الوكالة" في 

 .۲۰۲۱  أیلول/ســــبتمبر   ۲٥- ۲۰أعمال الدورة العادیة الخامســــة والســــتین للمؤتمر العام للوكالة المقرر عقدھا في  جدول  
 ومرفق طیّھ المذكرة التوضیحیة ذات الصلة.

ــة لتعرَب مجدداً للوكالة   ــتان لدى المنظمات الدولیة في فیینا ھذه الفرصــ وتغتنم البعثة الدائمة لجمھوریة كازاخســ
 الدولیة للطاقة الذریة عن أسمى آیات تقدیرھا.

 

 صفحتان الملحق:

 

 [الختم]

 ۲۰۲۱تموز/یولیھ   ۲۸

 

 الوكالة الدولیة للطاقة الذریة

 





 

 مذكرة إیضاحیة
 بشأن البند الجدید في جدول األعمال المعنون:

 المساواة في السیادة بین جمیع الدول األعضاء في الوكالة""استعادة 

(الفقرة دال من المادة  یحافظ النظام األســاســي للوكالة على مبدأ المســاواة في الســیادة بین جمیع الدول األعضــاء 
تشـكیل  وفي الوقت نفسـھ، ال یحدد النظام األسـاسـي (المادة السـادسـة) كیفیة   .والفقرة جیم من المادة الرابعة) ۱۱۱

ــاء في الوكالة   المناطق اإلقلیمیة الثمانیة الممثلة في مجلس المحافظین. ــیم الدول األعضــ وجرى التقلید على تقســ
ــاس التمثیل الجغرافي، كما ھو الحال في المنظمات األخرى   ــمي إلى مجموعات إقلیمیة على أسـ ــكل غیر رسـ بشـ

ابـعة لمنظوـمة األمم المتـحدة، بـید أن االنتســـــاب لـھذه الم عالوة على ذـلك، ال یـحدد   جموـعات غیر مـحدد ـبدـقة.الـت
 النظام األساسي للوكالة انتماء الدول األعضاء المقبولة حدیثًا.

ي للوكالة لعام  اـس ة من النظام األـس ادـس ألة ألنھا تنطوي على إجراءات   ۱۹۹۹وال یعالج تعدیل المادة الـس ھذه المـس
عاًما،  ۲۲وظل التعدیل قید التنفیذ لمدة   ى المناطق الجغرافیة.معقدة للغایة لالتفاق بـشأن توزیع جمیع األعـضاء عل

 واستمرت الدول األعضاء طوال ھذا الوقت محرومة من حقھا السیادي في المشاركة الكاملة في عمل الوكالة.

یادة فیما بین الدول األعضـاء في الوكالة تـشكل قضـیة داخل المجموعات اإلقلیمیة نفـسھ اواة في الـس  ا.كما أن المـس
وھو یتعارض   ویقود عدم وجود لوائح في ھذه المجموعات إلى انتھاك مبدأ المســاواة األســاســي في منظمٍة دولیٍة.
ض مصداقیة ومساَءلة وكالتنا.  مع جمیع قواعد النظام الدولي والقانون الدولي في حد ذاتھما، ما یقِوّ

وكالة متوافقة مع نظامھا األســــاســــي  ولذلك، ھناك حاجة ملحة إلجراء مناقشــــة شــــاملة حول جعل ممارســــة ال
یما على ضـوء النقاط   یادة بین جمیع أعضـاء الوكالة، ال ـس اواة في الـس تعادة المـس ائل الـس بل والوـس اف الـس تكـش الـس

 التالیة:

ــیادیة للدول (الفقرة دال من المادة   - ــطة الوكالة یجب أن تتم مع المراعاة الواجبة للحقوق الســ ــلیم بأن أنشــ التســ
 الثالثة)؛

واإلقرار بمـبدأ الوـكاـلة في المســـــاواة في الســــــیادة بین جمیع أعضـــــائـھا، وكـفاـلة الحقوق والمزاـیا الـناتـجة عن   -
 العضویة للجمیع (الفقرة جیم من المادة الرابعة)؛

واإلقرار كذلك بأن جمیع الدول المســتقلة ذات الســیادة، األعضــاء في األمم المتحدة وفي الوكالة، موجودة داخل   -
فة في مناطق [أقالیم] جغرافیة معینة من العالم؛حدود ُمع  رَّ

ف في  دوالً والتســلیم بأن النظام األســاســي ال یخصــص   - أعضــاء بعینھا لمناطق إقلیمیة محددة على النحو المعرَّ
ة؛  ۱-الفقرة ألف ادـس كل صـحیح أي وثیقة من  من المادة الـس وبما أن ھذا األمر لم یخضـع للتعریف، ولم تتناولھ بـش

 السیاسات في الوكالة؛ جھازي تقریروثائق  

ــاس موقعھا الجغرافي   - ــو على أسـ ــرف لكل دولة عضـ ــیادي غیر القابل للتصـ فإنھ یتعین التأكید على الحق السـ
 من المادة السادسة).  ۱-لالنضمام على الفور إلى واحدة من المناطق الثمانیة (الفقرة ألف

لســـیادة لجمیع الدول األعضـــاء في الوكالة" في جدول أعمال ومن شـــأن إدراج بنٍد بعنوان "إعادة المســـاواة في ا
ر مواصلة إجراء مناقشة مفتوحة وشاملة حول ھذه المسألة.  الدورة العادیة الخامسة والستین للمؤتمر العام أن یُیّسِ

ــ ــن نیة بالتزاماتھا التي تعھدت بھا وفقاً للنظام األسـ ــاء التي تفي بُحسـ ــي ویجب أن یكون لجمیع الدول األعضـ اسـ
 (الفقرة جیم من المادة الرابعة) الحق في ملكیة الوكالة.


	المؤتمــــر العـــــام
	الدورة العادية الخامسة والستون

	جدول الأعمال المؤقت

