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 ةنكلیزیاإلصل: األ

 المؤتمــــر العـــــام

 الستون و الخامسة  دورة العادیةال
 من جدول األعمال المؤقت ۲البند 

 )Add.1وإضافتھا  GC(65)/1(الوثیقة 
 

 طلبات انضمام إلى عضویة الوكالة
 اتحاد سانت كرستوفر (سانت كیتس) ونیفس طلب انضمام من 

 توصیة من مجلس المحافظین
 

 
 

 
، أحیلت إلى المجلس الرسالة التالیة من معالي السید مارك إیھ جي برانتلي،  ۲۰۲۱كانون الثاني/ینایر    ۲۷في   -۱

 الخارجیة والطیران باتحاد سانت كرستوفر (سانت كیتس) ونیفس:  الشؤونوزیر 

"باسـم حكومة اتحاد سـانت كرسـتوفر (سـانت كیتس) ونیفس، یشـرفني أن أقِدّم طلباً لالنضـمام إلى عضـویة  
 الوكالة الدولیة للطاقة الذریة.

ــانت كیتس) ونی  ــتوفر (سـ ــانت كرسـ ــم حكومة بلدي، أنَّ اتحاد سـ ــتعد لتنفیذ  وأود أن أؤكد لكم باسـ فس مسـ
ف وفقاً ألھداف ومبادئ میثاق األمم المتحدة."  االلتزامات المترتبة على عضویة الوكالة، والتصرُّ

باء  ۲۰۲۱آذار/مارس    ۱وفي   -۲ الفقرة  الوكالة على ضوء  نََظر المجلس في طلب االنضمام ھذا لعضویة   ،
سان من اتحاد  أن  من  واستوثق  األساسي،  النظام  من  الرابعة  یستطیع  المادة  ونیفس  كیتس)  (سانت  كرستوفر  ت 

 ویعتزم الوفاء بااللتزامات المترتبة على عضویة الوكالة والتصرف وفقا ألھداف ومبادئ میثاق األمم المتحدة. 

العام بأن یوافق على انضمام اتحاد سانت كرستوفر (سانت كیتس) ونیفس إلى   -۳ ویوصي المجلس المؤتمر 
 ار المرفق إلى المؤتمر لینظر فیھ. عضویة الوكالة، ویحیل مشروع القر 
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 ۱الصفحة  

 

 

 طلبات انضمام إلى عضویة الوكالة
 
 

 المؤتمر العام،إنَّ  

توصیة مجلس المحافظین بالموافقة على انضمام اتحاد سانت كرستوفر (سانت كیتس)    ىوقد تلقَّ  )أ(
 ۱،ونیفس إلى عضویة الوكالة

في طلب انضــمام اتحاد ســانت كرســتوفر (ســانت كیتس) ونیفس إلى عضــویة الوكالة    وقد نظر )ب(
 ،باء من المادة الرابعة من النظام األساسي على ضوء الفقرة 

 على انضمام اتحاد سانت كرستوفر (سانت كیتس) ونیفس إلى عضویة الوكالة؛  وافقی -۱

بالقاعدة  رویقرِّ  -۲ عمالً  للوكالة  ۹-٥،  المالیة  الالئحة  كرستوفر  ۲من  سانت  اتحاد  أصبح  حال  في  أنَّھ   ،
تقدَّ ۲۰۲۲أو في عام    ۲۰۲۱یة من عام  كیتس) ونیفس عضًوا في الوكالة خالل الفترة المتبقِّ  (سانت ر  ، فسوف 

 اشتراكاتھ حسب االقتضاء ویدفع ما یلي:

من  ٤-۷لـصندوق رأس المال العامل، وفقاً للقاعدة   –على قـسط واحد أو على أقـساط   -ـسلفــــــة   )أ(
 ؛۳الالئحة المالیة للوكالة

في المیزانیة العادیة للوكالة، وفقاً للمبادئ والترتیبات  اشــتراكاً على قســط واحد أو على أقســاط   )ب(
 ٤.ت على األعضاءتي أرساھا المؤتمر العام لتقریر مثل ھذه االشتراكاال

 

 
 . GC(65)/11من الوثیقة  ۳الفقرة  ۱
 . INFCIRC/8/Rev.4الوثیقة  ۲
 . INFCIRC/8/Rev.4الوثیقة  ۳
 . GC(47)/RES/5، وGC(44)/RES/9، وGC(39)RES/11، وGC(XXI)RES/351، وGC(III)RES/50القرارات  ٤
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