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نكليزي إصل: األ

 المؤتمــــر العـــــام

 الستون و الخامسة  دورة العادية ال
  من جدول األعمال المؤقت ٢٢البند 

  )GC(65)/1(الوثيقة 

 

 تعديل المادة السادسة من النظام األساسي
 

 تقرير من المدير العام 

  

، الصـــــادر أثـناء  GC(43)/RES/19، وافق المؤتمر الـعام في قراره ١٩٩٩تشـــــرين األول/أكتوبر    ١في  -١
دورته العادية الثالثة واألربعين، على تعديل المادة الســــادســــة من نظام الوكالة األســــاســــي، وحثَّ جميع الدول  

ــاء في الوـكاـلة على قبول ـهذا التـعدـيل في أقرب وـقت ممكن. اًء على ط األعضـــ ـلب المؤتمر الـعام الوارد في  وبـن
القرار ذاته، قدَّمت األمانة تقريراً إلى دورة المؤتمر العام العادية الخامســــة واألربعين عن التقدم المحرز في بدء  

 ).GC(45)/INF/7نفاذ هذا التعديل (الوثيقة 

تجابةً لطلبات الحقة من المؤتمر العام، قدَّم المدير العام تقارير أخرى عن التق -٢ دُّم المحرز في بدء نفاذ  واـس
ــائق   الوث (انظر  ــام  الع المؤتمر  إلى  ــل  ــدي التع ــذا  وGC(47)/INF/5ه  ،GC(49)/3و  ،GC(50)/7و  ،GC(51)/7  ،

إنَّ   ).GC(63)/11و  GC(61)/9، وGC(59)/10، وGC(57)/6، وGC(55)/9، وGC(53)/10و ــابق، ـف ا في الســـ وكـم
، "[ي]شــــجع جميع الدول  GC(63)/DEC/13بموجب المقرر  المؤتمر العام، في دورته العادية الثالثة والســــتين، و

ــارية في كّلٍ   ــتورية السـ ــاء التي لم تقبل التعديل على أن تقبله في أقرب وقت ممكن وفقاً لإلجراءات الدسـ األعضـ
ا". ام في منـه دم تقريراً إلى المؤتمر الـع ام أن يـق التقرير الـمذكور؛ ورـجا من الـمدير الـع اً ـب ر ذاـته علـم   وأـحاط المقرَّ

  دورته العادية الخامسة والستين عن التقدم المحرز نحو بدء نفاذ ذلك التعديل.

  والغرض من هذه الوثيقة هو تقديم تقرير مستوفى إلى الدول األعضاء عن التقدُّم المحرز في هذا الصدد.  -٣

  التقدُّم المحرز نحو بدء نفاذ التعديل

ــي، أن يقبل التعديَل ثُلثا  ‘ من المادة الثام٢يلزم، وفقاً للفقرة الفرعية جيم ’ -٤ ــاسـ ــرة من النظام األسـ نة عشـ
ومنذ   دولة حتى تاريخ صــــدور هذه الوثيقة) لكي يدخل حيز النفاذ. ١١٦جميع الدول األعضــــاء في الوكالة (أي 

ـبأـنه لم يكن  التقرير المـقدَّم إلى المؤتمر الـعام في دورـته الـعادـية الـثالـثة والســـــتين، أبلـغت الحكوـمةُ الوديـعةُ الوـكاـلةَ  
وبناًء على ذلك، يظل عدد الدول األعضــاء التي قبلت التعديل اثنتين   هناك أي دولة عضــو إضــافية قبلت التعديل.

  وستين دولة.

ا للتـعدـيل حتى   -٥ اـلدول التي أخطرت الحكوـمةُ الوديـعةُ الوـكاـلةَ بقبولـه وتَِرُد ملحـقةً ضـــــمن المرفق ـقائـمة ـب
  .٢٠٢١حزيران/يونيه  ٩





GC(65)/12 
  ١المرفق 
  ١الصفحة 

 

 قبول تعديل المادة السادسة 
  من نظام الوكالة األساسي

  (حسبما أفادت به الحكومة الوديعة) 
  

  ٢٠٢١حزيران/يونيه  ٩حتى 

 
  تاريخ القبول            الدولة العضو

  ٢٠٠٤الثاني/نوفمبر تشرين  ٢                ثيوبياإ -١

  ٢٠٠٢أيار/مايو  ٢٩             األرجنتين -٢

  ٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ١٤                إسبانيا -٣

  ٢٠٠٩تشرين الثاني/نوفمبر  ١٧                إستونيا -٤

  ٢٠١٤نيسان/أبريل  ١٠                إسرائيل -٥

 ٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ٢٠               أفغانستان -٦

  ٢٠٠٨أيلول/سبتمبر  ٢٦                ألبانيا -٧

  ٢٠٠١أيلول/سبتمبر  ٢٠                ألمانيا -٨

  ٢٠١٢أيلول/سبتمبر  ١٢              أوروغواي  -٩

  ٢٠٠٣شباط/فبراير  ١٢                أوكرانيا -١٠

  ٢٠٠٠تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٩                آيرلندا -١١

  ٢٠٠٧نيسان/أبريل  ٤                آيسلندا -١٢

  ٢٠٠٢كانون األول/ديسمبر  ٣               إيطاليا -١٣

  ٢٠٠٠حزيران/يونيه  ٢٠                باكستان -١٤

  ٢٠٠٧تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٩                البرازيل -١٥

  ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ١٠                البرتغال -١٦

  ٢٠٠٣تموز/يوليه  ١٧                بلغاريا -١٧

  ٢٠٠٤آب/أغسطس  ٢٥                بنما -١٨



GC(65)/12 
  ١المرفق 

  ٢الصفحة 

  ٢٠١٣أيلول/سبتمبر  ١٦               البوسنة والهرسك -١٩

  ٢٠٠١كانون األول/ديسمبر  ٢٠                بولندا -٢٠

  ٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ١٤                بيرو -٢١

  ٢٠٠١آذار/مارس  ١٦               بيالروس  -٢٢

  ٢٠٠٦كانون الثاني/يناير  ١١                تركيا -٢٣

  ٢٠١٠أيار/مايو  ٣                تونس -٢٤

  ٢٠٠١حزيران/يونيه  ١٣                الجزائر -٢٥

  ٢٠٠٢نيسان/أبريل  ٩           الجمهورية التشيكية -٢٦

  ٢٠٠٠شباط/فبراير  ١١               جمهورية كوريا -٢٧

  ٢٠١٤كانون الثاني/يناير  ٣              فاجمهورية مولدو -٢٨

  ٢٠١١أيلول/سبتمبر  ١٥               جنوب أفريقيا -٢٩

  ٢٠١٠آب/أغسطس  ١٧                الدانمرك -٣٠

  ٢٠٠١حزيران/يونيه  ٢٦                رومانيا -٣١

  ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٢٥             سان مارينو -٣٢

  ٢٠٠٥آذار/مارس  ١٠               السلفادور -٣٣

  ٢٠٠٢األول/أكتوبر تشرين  ٢٩                سلوفاكيا -٣٤

  ٢٠٠٠نيسان/أبريل  ٣                سلوفينيا -٣٥

  ٢٠٠١تموز/يوليه  ١٣                السويد -٣٦

  ٢٠٠٠آب/أغسطس  ٢٤                سويسرا -٣٧

  ٢٠٠١أيار/مايو  ٢                فرنسا -٣٨

  ٢٠٠٢نيسان/أبريل  ٢٢                فنلندا -٣٩

  ٢٠١٢شباط/فبراير  ٩                قبرص -٤٠

  ٢٠١٩شباط/فبراير  ٢٥             كازاخستان -٤١
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  ١المرفق 
  ٣الصفحة 

 

  ٢٠٠١شباط/فبراير  ٢               الرسوليالكرسي  -٤٢

  ٢٠٠٠تشرين الثاني/نوفمبر  ٣                كرواتيا -٤٣

  ٢٠٠٠أيلول/سبتمبر  ١٥                كندا -٤٤

  ٢٠١٤آب/أغسطس  ٧                كولومبيا -٤٥

  ٢٠٠٤كانون األول/ديسمبر  ٨                التفيا -٤٦

  ٢٠٠٠تشرين األول/أكتوبر  ٣٠               لختنشتاين -٤٧

  ٢٠٠١أيلول/سبتمبر  ١٤               لكسمبرغ -٤٨

  ٢٠٠٧أيار/مايو  ٧                ليبيا -٤٩

  ٢٠٠١كانون األول/ديسمبر  ٦                ليتوانيا -٥٠

  ١٩٩٩كانون األول/ديسمبر  ٣٠                مالطة -٥١

  ٢٠٠٠آذار/مارس  ٧                المغرب -٥٢

  ٢٠٠٣نيسان/أبريل  ١٥                المكسيك -٥٣

  ٢٠٠١كانون الثاني/يناير  ٢    ا الشماليةلبريطانيا العظمى وآيرلند المملكة المتحدة -٥٤

  ٢٠٠١سان/أبريل ني ١١                موناكو -٥٥

  ٢٠٠١أيار/مايو  ٧                ميانمار -٥٦

  ٢٠٠٧كانون الثاني/يناير  ٩                النرويج -٥٧

  ٢٠٠٦تشرين الثاني/نوفمبر  ٣                النمسا -٥٨

  ٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ١٨                هنغاريا -٥٩

  ٢٠٠٢آذار/مارس  ١٢                هولندا -٦٠

  ٢٠٠٠أيار/مايو  ٣١                اليابان -٦١

  ٢٠٠١نيه حزيران/يو ١٥                اليونان -٦٢


