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GC(65)/25 
 ۲۰۲۱ أیلول/سبتمبر ۲۰

 
 عام توزیع 

 عربي
 ةنكلیزیاإلصل: األ

 المؤتمــــر العـــــام

 الستون و الخامسة  دورة العادیةال
 

 

 جدول األعمال 
 

 

األعـمال الـتالي  ، ـجدوَل  ۲۰۲۱  ســـــبتمبر/أیلول  ۲۰، المعقودة في الـثانـیةاعتـمد المؤتمر الـعام في جلســــــتھ الـعاـمة  
 لدورتھ، ووزع البنود إلجراء مناقشة استھاللیة على النحو المبین أدناه.

 رقم
 البند 

 
 العنوان 

توزیع البنود إلجراء  
 المناقشة االستھاللیة 

 الجلسة العامة انتخاب مسؤولي المؤتمر وتعیین مكتبھ ۱

 الجلسة العامة )GC(65)/11طلبات انضمام إلى عضویة الوكالة (الوثیقة   ۲

 الجلسة العامة رسالة من األمین العام لألمم المتحدة  ۳

 الجلسة العامة كلمة من المدیر العام  ٤

 المكتب   )GC(65)/17الترتیبات الخاّصة بالمؤتمر (الوثیقة   ٥

البنود إلجراء المنـاقشــــــة  اعتمـاد جـدول األعمـال وتوزیع    (أ) 
  االستھاللیة

 

  تاریخ اختتام الدورة وتاریخ افتتاح الدورة التالیة (ب) 

 الجلسة العامة  ۲۰۲۲المساھمات في صندوق التعاون التقني لعام  ٦

 الجلسة العامة )GC(65)/5(الوثیقة   ۲۰۲۰المناقشة العاّمة والتقریر السنوي لعام  ۷

  GC(65)/INF/7(الوثائق   ۱۹-الوكالة الدولیة للطاقة الذریة وجائحة كوفید ۸
 )GC(65)/INF/9و GC(65)/INF/8و

 الجلسة العامة



GC(65)/25 
۲الصفحة    

 الجلسة العامة )GC(65)/20انتخاب أعضاء لمجلس المحافظین (الوثیقة   ۹

 اللجنة الجامعة )GC(65)/4(الوثیقة   ۲۰۲۰البیانات المالیة للوكالة لعام  ۱۰

 اللجنة الجامعة )GC(65)/2(الوثیقة   ۲۰۲۳-۲۰۲۲برنامج الوكالة ومیزانیتھا لعامي  ۱۱

 الجلسة العامة )Add.1وإضافتھا    GC(65)/6تعیین مراجع الحسابات الخارجي  (الوثیقة   ۱۲

تعدیل الفقرة ألف من المادة الرابعة عشــرة من النظام األســاســي (الوثیقة   ۱۳
GC(65)/13( 

 اللجنة الجامعة

الجدول النسـبي ألنصـبة اشـتراكات الدول األعضـاء في المیزانیة العادیة   ۱٤
 )GC(65)/8(الوثیقة   ۲۰۲۲لعام  

 اللجنة الجامعة

ــائق   ۱٥ (الوث ــاعي  واإلشـــــع النووي  ــان    GC(65)/INF/5و  GC(65)/7األم
 )GC(65)/INF/11و

 اللجنة الجامعة

ووي   ۱٦ ـن اـل ن  قـــة  األـم ـی وـث ھـــا    GC(65)/10(اـل ـل عـــدـی قـــة    Mod.1وـت ـی وـث واـل
GC(65)/24( 

 اللجنة الجامعة

بھــا الوكــالــة (الوثیقــة   ۱۷ التي تضـــــطلع  التعــاون التقني  تعزیز أنشـــــطــة 
GC(65)/INF/4  وملحقھا التكمیليGC(65)/INF/10   وتصویبھاCorr.1( 

 اللجنة الجامعة

تعزیز أنشــــــطة الوـكاـلة المتعلـقة ـبالعلوم والتكنولوجـیا النووـیة وتطبیـقاتـھا   ۱۸
  GC(65)/INF/2واـلوـثـیـقتـــان    Mod.1وـتعـــدـیـلھـــا    GC(65)/3(اـلوثـــاـئق  

 )GC(65)/INF/6و

 اللجنة الجامعة

 اللجنة الجامعة )GC(65)/16تعزیز فعـَّالیة ضمانات الوكالة وتحسین كفاءتھا (الوثیقة   ۱۹

تنفـیذ اتـفاق الضــــــمانات المعقود بین الوكالة وجمھوریة كوریا الشـــــعبـیة   ۲۰
اـلدیمقراطـیة في إـطار مـعاـھدة ـعدم انتشـــــار األســـــلـحة النووـیة (الوثیـقة  

GC(65)/22( 

 الجلسة العامة

 الجلسة العامة )GC(65)/14تطبیق ضمانات الوكالة في الشرق األوسط (الوثیقة   ۲۱

 الجلسة العامة ) GC(65)/15؛ وGC(65)/1/Add.1القدرات النوویة اإلسرائیلیة (الوثیقتان   ۲۲

ــة   ۲۳ (الوثیق ــة  ــال الوك في  القرارات  ــاذ  اتخ ــة  عملی ــة  ــالی وفع ــاءة  كف تعزیز 
GC(65)/1/Add.3( 

 اللجنة الجامعة

 استعادة المساواة في السیادة لجمیع الدول األعضاء في الوكالة ۲٤
 )GC(65)/1/Add.2(الوثیقة  

 اللجنة الجامعة



GC(65)/25 
۳الصفحة    

 

ــاســــي (الوثیقتان   ۲٥ ــادســــة من النظام األســ   GC(65)/12تعدیل المادة الســ
 )GC(65)/9و

 اللجنة الجامعة

 اللجنة الجامعة شؤون الموظفین ۲٦

 )GC(65)/18التوظیف في أمانة الوكالة (الوثیقة    (أ) 

 )GC(65)/19المرأة في األمانة (الوثیقة   (ب)

 

 اللجنة الجامعة انتخابات لجنة المعاشات التقاعدیة لموظفي الوكالة ۲۷

 المكتب   فحص وثائق اعتماد المندوبین ۲۸

 ۲۰۲۲تقریر عن المســــاھمات المعقودة لصــــندوق التعاون التقني لعام   ۲۹
 )GC(65)/21(الوثیقة  

 الجلسة العامة
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