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 جدول األعمال المؤقت
 

 

 

 

الوثیقة جمیع أعضـــــاء ، یخطر المدیر العام بموجب ھذه  ۱من النظام الداخلي للمؤتمر العام  ۲وفقاً للمادة   -۱
ــتُفتَتَح في المبنى " ــتین ســ ــة والســ " في مركز فیینا الدولي یوم  Mالوكالة بأنَّ دورة المؤتمر العام العادیة الخامســ

 صباحاً. ۰۰/۱۰، الساعة  ۲۰۲۱أیلول/سبتمبر   ۲۰االثنین  

واألحـد    ۱۸وخالل عطلـة نھـایـة األســـــبوع التي تســـــبق افتتـاح دورة المؤتمر (في یومي الســـــبـت   -۲
ونحثُّ الدول األعضاء بشدة على أن تستفید   )، ستتاح تسھیالت الجتماعات المجموعات.۲۰۲۱أیلول/سبتمبر   ۱۹

ر بشأن المسائل التنظیمیة عن طریق المشاركة في االجتماعات   ــِّ ل إلى اتفاق مبكـ ــُّ من تلك التسھیالت بغیة التوصـ
ك ذـل ا یرتبط ـب دورة وـم ل اـل ات قـب ا المجموـع دـھ ات.  التي تعـق ب المجموـع اـن اذ قرارات من ـج ویمكن حجز   من اتـخ

ة (  اـن ابع لألـم ات المؤتمرات الـت دـم ــم ـخ ات من خالل قســ اـع   ) Secretariat’s Conference Services Sectionغرف االجتـم
 ).+٤۳ ۱ ۲٦۰۰ ۲۱۳۱۲ (الھاتف :

اور مع مجلس المحافظین جدول  من النظام الداخلي للمؤتمر، وضـع المدیر العام   ۱۱وعمالً بالمادة   -۳ بالتـش
ت المرفق للدورة. ــَّ أن ما إذا كان ینبغي   األعمال المؤقــــ رح كل بند اقتراحاً لكي ینظر فیھ المكتب بـش ویتضـمن ـش

 مناقشة البند أوال في جلسة عامة أو في إحدى اللجان.

م المدیر العام، في موعد أقـصاه   -٤ بإدراج بند تكمیلي في ، أي طلب ۲۰۲۱آب/أغـسطس   ۲۱وإذا ما تـسلــــــَّ
درج ذلك البند، ما لم تنطبق علیھ المادة   ۱۳جدول األعمال بموجب المادة   من النظام   ۲۱من النظام الداخلي، فسیــُ

 .۲۰۲۱آب/أغسطس   ۳۱الداخلي، في قائمة تـُعمـَّم في موعد أقصاه  

 
 . GC(XXXI)/INF/245/Rev.1الوثیقة  ۱
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 ۲الصفحة 

 جدول األعمال المؤقت 

 انتخاب مسؤولي المؤتمر وتعیین مكتبھ -۱

 طلبات انضمام إلى عضویة الوكالة -۲

 رسالة من األمین العام لألمم المتحدة  -۳

 كلمة من المدیر العام  -٤

 الترتیبات الخاصة بالمؤتمر -٥

 البنود إلجراء المناقشة االستھاللیةاعتماد جدول األعمال وتوزیع  (أ)

 تاریخ اختتام الدورة وتاریخ افتتاح الدورة التالیة (ب)

 ۲۰۲۲المساھمات في صندوق التعاون التقني لعام  -٦

 ۲۰۲۰المناقشة العامة والتقریر السنوي لعام  -۷

 ۱۹-الوكالة الدولیة للطاقة الذریة وجائحة كوفید -۸

 فظینانتخاب أعضاء لمجلس المحا -۹

 ۲۰۲۰البیانات المالیة للوكالة لعام  -۱۰

 ۲۰۲۳-۲۰۲۲برنامج الوكالة ومیزانیتھا للفترة   -۱۱

 تعیین مراجع الحسابات الخارجي -۱۲

 تعدیل الفقرة ألف من المادة الرابعة عشرة من النظام األساسي -۱۳

 ۲۰۲۲الجدول النسبي ألنصبة اشتراكات الدول األعضاء في المیزانیة العادیة لعام   -۱٤

 األمان النووي واإلشعاعي -۱٥

 لنووياألمن ا -۱٦

 تعزیز أنشطة التعاون التقني التي تضطلع بھا الوكالة -۱۷

 تعزیز أنشطة الوكالة المتعِلّقة بالعلوم والتكنولوجیا النوویة وتطبیقاتھا -۱۸

 تعزیز فعالیة ضمانات الوكالة وتحسین كفاءتھا -۱۹

javascript:open_and_focus('DocumentDetails.asp?Language=English&Path=f:%5C%5Cwebsites%5C%5Cgovatom%5C%5Cgovatomdocs%5C%5Cgovdoc%5C%5C2013%5C%5Cgov-2013-01%5C%5Cgov2013_1_dg-approved.doc',%20true)
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 ۳  الصفحة

 

الدیمقراطیة في إطار معاھدة عدم  تنفیذ اتفاق الضــمانات المعقود بین الوكالة وجمھوریة كوریا الشــعبیة   -۲۰
 انتشار األسلحة النوویة

 تطبیق ضمانات الوكالة الدولیة للطاقة الذریة في منطقة الشرق األوسط -۲۱

 تعدیل المادة السادسة من النظام األساسي -۲۲

 الموظفون -۲۳

 التوظیف في أمانة الوكالة (أ)

 المرأة في األمانة (ب)

 التقاعدیة لموظفي الوكالة  انتخابات لجنة المعاشات -۲٤

 فحص وثائق اعتماد المندوبین -۲٥

 ۲۰۲۲تقریر عن المساھمات المعقودة لصندوق التعاون التقني لعام  -۲٦
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 ٤  الصفحة

 الشروح

 

 الجلسة العامة  ۲انتخاب مسؤولي المؤتمر وتعیین مكتبھ  -۱

ــیُدعى المؤتمر العام، بموجب المادة   ــیُدعى المؤتمر، وفقاً  انتخاب رئیس لھ.من نظامھ الداخلي، إلى   ۳٤س كما س
، إلى انتخاب ثمانیة نواب للرئیس ورئیس للجنة الجامعة وخمـسة أعـضاء إـضافیین یتم انتخابھم  ٤۰و ۳٤للمادتین  

 بناًء على اقتراح الرئیس.

 الجلسة العامة  طلبات انضمام إلى عضویة الوكالة  -۲

أكثر من مجلس المحافظین بشــأن طلبات انضــمام إلى عضــویة  ســتعرض على المؤتمر العام توصــیة واحدة أو 
 الوكالة.

 الجلسة العامة   رسالة من األمین العام لألمم المتحدة  -۳

 یـُتوقـَّع إلقاء رسالة من األمین العام لألمم المتحدة.

 الجلسة العامة  كلمة من المدیر العام  -٤

 المؤتمر.یـُتوقـَّع أن یلقي المدیر العام كلمة أمام 

 الجلسة العامة  الترتیبات الخاصة بالمؤتمر  -٥

 المكتب  اعتماد جدول األعمال وتوزیع البنود إلجراء المناقشة االستھاللیة (أ) 

ِدّم المكـتب تقریراً إلى المؤتمر عن   ٤۲تقضـــــي الفقرة (أ) من الـمادة    من النـظام اـلداخلي ـبأن یـق
 ۱۳الوارد في ـھذه الوثیـقة وعن أي بنود تكمیلـیة أو إضـــــافـیة (الـمادـتان    المؤـقتـجدول األعـمال 

ادة   ).۱٥و ال (الـم إقرار ـجدول األعـم ــة ۱٤ثم یقوم المؤتمر ـب اقشـــ   ) وتوزیع البنود إلجراء المـن
 االستھاللیة.

 المكتب  تاریخ اختتام الدورة وتاریخ افتتاح الدورة التالیة (ب) 

من  ۱من النظام الداخلي بأن یحدد المؤتمر تاریخ اختتام الدورة؛ وتقـضي المادة   ۸تقـضي المادة   
)، بعد  ۲۰۲۲النظام الداخلي بأن یحدد المؤتمر تاریخ افتتاح الدورة العادیة الســادســة والســتین (

 النظر في توصیتین بھذا الخصوص یقدمھما المكتب.

 
من المذكرة التمھیدیة، تُتاح تسھیالت الجتماعات مجموعات المناطق خالل عطلة نھایة األسبوع التي تسبق   ۲حسبما جاء في الفقرة    ۲

قبل صباح یوم  ولعل ھذا التدبیر یساعد تلك المجموعات على التوصل إلى اتفاق بشأن مرشحیھا لعضویة المكتب   المؤتمر.افتتاح دورة  
 بحیث یتسنى للمؤتمر أن یباشر عملھ دون تأخیر.  االثنین



GC(65)/1 
 ٥  الصفحة

 

 الجلسة العامة  ۲۰۲۲المساھمات في صندوق التعاون التقني لعام   -٦

ــندوق التعاون التقني لعام  ــاھمات في ص ــاء على أن تعقد مس ــیتم حثُّ الدول األعض ــترعى  ۲۰۲۲س ــیُس ، كما س
 الدورة.االنتباه إلى إمكانیة عقد ھذه المساھمات في أثناء  

 الجلسة العامة  ۲۰۲۰المناقشة العامة والتقریر السنوي لعام    -۷

التقریر السنوي  من المادة الخامـسة من النظام األـساـسي بأن ینظر المؤتمر في  ٤-تقـضي الفقرة الفرعیة ھاء
 ).GC(65)/XX، الذي أقره المجلس (الوثیقة  ۲۰۲۰للوكالة لعام  

 الجلسة العامة  ۱۹-الذریة وجائحة كوفیدالوكالة الدولیة للطاقة    -۸

ســـــتعرض على المؤتمر الـعام ثالـثة  .GC(64)/RES/3أُدِرج ـھذا البـند في ـجدول األعـمال المؤـقت عمالً ـبالقرار  
 تقاریر من المدیر العام:

 
 ؛۱۹-بشأن دعم الوكالة لجھود الدول األعضاء في التصدي لجائحة كوفید GC(65)/INF/XXالوثیقة   -
  ؛۱۹-بشأن تنفیذ ضمانات الوكالة خالل جائحة كوفید GC(65)/INF/XXالوثیقة   -
بشــأن تشــغیل المرافق واألنشــطة النوویة واإلشــعاعیة وضــمان أمانھا وأمنھا   GC(65)/INF/XXالوثیقة   -

  .۱۹-خالل جائحة كوفید
 

 الجلسة العامة  انتخاب أعضاء لمجلس المحافظین  -۹

من النظام   ۸۳وســــیقوم رئیس المؤتمر، بموجب المادة   .۳عضــــواً للمجلس ۱۱ســــیُدعى المؤتمر إلى انتخاب  
الداخلي، بإعالم المؤتمر بما في المجلس من مناصب یجب شغلھا عن طریق االنتخاب بحیث یكون المجلس، بعد  

كَّالً وفق أحكام الفقرة ألف من المادة الســــادســــة من النظام األســــاســــي.نھایة الدورة،   وتتضــــمن الوثیقة   ُمشــــَ
GC(65)/XX  اـسي لعضـویة    ۱-التعیینات التي أجریت وفقاً للفقرة الفرعیة ألف ة من النظام األـس ادـس من المادة الـس

 .۲۰۲۲-۲۰۲۱المجلس في عامي 

 اللجنة الجامعة  ۲۰۲۰البیانات المالیة للوكالة لعام    -۱۰

ــمن الوثیقة   ۱۲وفقاً للفقرة (ط) من المادة   بالبیانات  ، GC(65)/XXمن النظام الداخلي، یجري إبالغ المؤتمر، ضـ
 ، إلى جانب تقریر مراجع الحسابات الخارجي عنھا وتقریر المجلس.۲۰۲۰المالیة للوكالة لعام  

 اللجنة الجامعة  ۲۰۲۳و ۲۰۲۲برنامج الوكالة ومیزانیتھا لعامي    -۱۱

برنامج الوكالة من المادة الخامسة من النظام األساسي، إلى إقرار   ٥-یــُدعى المؤتمر، بموجب الفقرة الفرعیة ھاء
، التي یقوم المجلس، وفقاً للفقرة ألف من المادة الرابعة عشـــرة، بإحالتھا إلیھ في ۲۰۲۳-۲۰۲۲ومیزانیتھا للفترة  

 .GC(65)/XXالوثیقة  

 
إستونیا وباراغواي وبنما وغانا والكویت والمملكة العربیة السعودیة ومنغولیا  ستنتھي بنھایة دورة ھذا العام العادیة مدة عضویة كّلٍ من    ۳

  ).GC(63)/RES/DEC(2019)في الوثیقة  GC(63)/DEC/9(انظر المقرر رقم  والنرویج ونیجیریا وھنغاریا والیونان
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 ٦  الصفحة

 الجلسة العامة                                                           تعیین مراجع الحسابات الخارجي    -۱۲

باســــتكمالھ عملیة مراجعة البیانات المالیة للوكالة عن الســــنة المالیة  تنتھي فترة عمل المراجع الخارجي للوكالة 
ــیكون لزاماً، وفقاً لمقرر المؤتمر العام   .۲۰۲۱ ــابات خارجي یتولى  GC(61)/DEC/14لذا سـ ، تعیین مراجع حسـ

ــنوات المالیة من  ــیة م .۲۰۲۷إلى   ۲۰۲۲مراجعة البیانات المالیة للوكالة للسـ ن وقد تُعرض على المؤتمر توصـ
 مجلس المحافظین في ھذا الصدد.

 اللجنة الجامعة  تعدیل الفقرة ألف من المادة الرابعة عشرة من النظام األساسي  -۱۳

، على إدخال تعدیل على الفقرة ألف من المادة الرابعة عشرة  GC(43)/RES/8وافق المؤتمر العام، بموجب قراره  
ت   المیزانیة كل سـنتین.من نظام الوكالة األسـاسـي یسـمح بوضـع   ــَّ وقد أُدرج ھذا البند في جدول األعمال المؤقــــ

ر   ر، یرد في الوثیقة   .GC(64)/DEC/10بموجب المقرَّ بما ھو مطلوب في ھذا المقرَّ تقریر عن   GC(65)/XXوحـس
 التقدُّم الُمحرز نحو بدء نفاذ ھذا التعدیل.

األعـضاء في المیزانیة العادیة لعام  الجدول النـسبي ألنـصبة اـشتراكات الدول    -۱٤
۲۰۲۲ 

 اللجنة الجامعة 

عمالً بالفقرة دال من المادة الرابعة عشــرة من النظام األســاســي، ســیُعَرض على المؤتمر جدول نســبي مقترح  
 .۲۰۲۲ألنصبة اشتراكات الدول األعضاء في المیزانیة العادیة لعام 

 الجامعة اللجنة   األمان النووي واإلشعاعي  -۱٥

القرار   دد من GC(64)/RES/9عمالً ـب ــأن ـع ام بشـــ دیر الـع اریر من الـم ام تـق ، یُتوقع أن تُعرض على المؤتمر الـع
 القضایا، تشمل ما یلي:

رات التي طرأت على البنود المدرجة في إطار القرار   −  ؛GC(64)/RES/9التطوُّ
 ،)GC(65)/INF/XX(الوثیقة   ۲۰۲۱استعراض األمان النووي لعام  −

 اللجنة الجامعة  األمن النووي  -۱٦

ع أن یُعَرض على المؤتمر   .GC(64)/RES/10أُدِرج ھذا البند في جدول األعمال المؤقت عمالً بالقرار   توقــــَّ ویــــُ
(الوثیقة    ۲۰۲٥-۲۰۲۲خطة األمن النووي للفترة  ) وGC(65)/XX(الوثیقة   ۲۰۲۱تقریُر األمن النووي لعام العام 

GC(65)/XX.( 

 اللجنة الجامعة  تعزیز أنشطة التعاون التقني التي تضطلع بھا الوكالة  -۱۷

ت عمالً بالقرار   ــَّ ، حتى یتســنى للمدیر العام أن یقدم  GC(64)/RES/11أُدِرج ھذا البند في جدول األعمال المؤقـــــ
 من منطوقھ.  ۱-٦-تقریراً عن تنفیذ ھذا القرار حسبما ھو مطلوب في الفقرة ألف
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 ۷  الصفحة

 

 اللجنة الجامعة  وتطبیقاتھاتعزیز أنشطة الوكالة المتعِلّقة بالعلوم والتكنولوجیا النوویة    -۱۸

ت عمالً بالقرارین   ــَّ ع أن   .GC(64)/RES/12و  GC(63)/RES/10أُدِرج ھذا البند في جدول األعمال المؤقـ ــَّ توقـ ــُ ویـ
 تُعَرض على المؤتمر العام تقاریر تتناول عدداً من القضایا، بما في ذلك:

 ؛GC(64)/RES/12و GC(63)/RES/10التطورات التي طرأت على البنود المدَرجة في القرارین   −
 ،)GC(65)/INF/2(الوثیقة   ۲۰۲۱استعراض التكنولوجیا النوویة لعام   −

 اللجنة الجامعة  تعزیز فعالیة ضمانات الوكالة وتحسین كفاءتھا  -۱۹

ت عمالً بالقرار   ــَّ الذي اعتمده المؤتمر العام في العام    GC(64)/RES/13أُدِرج ھذا البند في جدول األعمال المؤقـــ
ــي. ــبما ھو مطلوب في الفقرة   الماضـ م المدیر العام إلى المؤتمر تقریراً عن تنفیذ ھذا القرار حسـ ــیقّدِ من  ٤۱وسـ

 منطوقھ.

الوـكاـلة وجمھورـیة كورـیا الشـــــعبـیة  تنفـیذ اتـفاق الضــــــماـنات المعقود بین    -۲۰
 الدیمقراطیة في إطار معاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة

 الجلسة العامة 

اـلذي قرر فـیھ المؤتمر    GC(64)/RES/14من القرار    ۱٥أدرج ـھذا البـند في ـجدول األعـمال المؤـقت عمالً ـبالفقرة  
ة   ألة وإدراج ھذا البند في جدول أعمال دورتھ العادیة الخامـس العام في العام الماضـي مواصـلة نظره في ھذه المـس

 ).۲۰۲۱والستین (

 الجلسة العامة  تطبیق ضمانات الوكالة الدولیة للطاقة الذریة في منطقة الشرق األوسط  -۲۱

ت عمالً بالقرار   ــَّ الذي اعتمده المؤتمر العام في العام    GC(64)/RES/15أُدِرج ھذا البند في جدول األعمال المؤقـــ
ــي. ــبما ھو مطلوب في الفقرة   الماضـ م المدیر العام إلى المؤتمر تقریراً عن تنفیذ ھذا القرار حسـ ــیقّدِ من  ۱۳وسـ

 منطوقھ.

 اللجنة الجامعة                                              سي     تعدیل المادة السادسة من النظام األسا -۲۲

، على إدخال تعدیل على المادة الســادســة من النظام األســاســي  GC(43)/RES/19وافق المؤتمر العام، في قراره  
 .GC(63)/DEC/13وھذا البـند ُمدَرج في جدول األعـمال المؤقت عمالً بمقرر المؤتمر الوارد في المقرر   للوكالة.

ر، یرد في الوثیـقة   تقریر عن التـقدُّم الُمحرز نحو ـبدء نـفاذ ـھذا   GC(65)/XXوحســـــبـما ھو مطلوب في ـھذا المقرَّ
 التعدیل.

 اللجنة الجامعة                                                                                      الموظفون   -۲۳

 أمانة الوكالةالتوظیف في  (أ)

أُدِرج ـھذا البـند الفرعي في ـجدول األعـمال المؤـقت كي یتســـــنى للـمدیر الـعام أن یـقدم تقریراً عن تنفـیذ  
 من منطوقھ. ۱۱بناًء على الطلب الوارد في الفقرة   GC(63)/RES/14الجزء ألف من القرار  

 المرأة في األمانة (ب)

ت كي یتســـــنى للـمدیر الـعام أن یـقدم تقریراً عن تنفـیذ  أُدِرج ـھذا البـند الفرعي في ـجدول األعـمال المؤـق
 من منطوقھ. ۱۰بناًء على الطلب الوارد في الفقرة   GC(63)/RES/14الجزء باء من القرار  



GC(65)/1 
 ۸  الصفحة

 اللجنة الجامعة  انتخابات لجنة المعاشات التقاعدیة لموظفي الوكالة -۲٤

ــات التقاعدیة لموظفي قد یُدعى المؤتمر إلى أن ینتخب ممثلین من الدول   ــمام إلى لجنة المعاشـ ــاء لالنضـ األعضـ
 الوكالة.

 المكتب  فحص وثائق اعتماد المندوبین -۲٥

من النـظام اـلداخلي ـبأن یقوم المكـتب، مجتِمـعاً بصـــــفـتھ لجـنة لوـثائق االعتـماد، بفحص وـثائق   ۲۸تقضـــــي الـمادة  
م تقریراً عنھا إلى    المؤتمر.اعتماد جمیع المندوبین وأن یقّدِ

 الجلسة العامة  ۲۰۲۲تقریر عن المساھمات المعقودة لصندوق التعاون التقني لعام   -۲٦

ع أن یتم الحصول، في أثناء انعقاد المؤتمر، على تعھدات معقودة بتقدیم مساھمات إلى صندوق التعاون   توقـــــَّ یـــــُ
 المؤتمر.، وأن یقدم الرئیس تقریراً عنھا إلى  ۲۰۲۲التقني لعام  
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