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 ۲۰۲۱ تموز/یولیھ ۲۳

 
 عام توزیع 

 عربي
 نكلیزي إصل: األ

 المؤتمــــر العـــــام

 الستون و الخامسة  دورة العادیةال
 من جدول األعمال المؤقت ۲۲البند 

 )GC(65)/1(الوثیقة 
 

رسالة وردت من الممثل الدائم للمملكة المغربیة لدى الوكالة بشأن  
 المادة السادسة من النظام األساسي للوكالة تعدیل 

 

 

 

ــفویة مؤرخة  -۱ ــید   ۲۰۲۱حزیران/یونیھ   ۱٦تلقت األمانة مذكرة ش من الممثل الدائم للمملكة المغربیة، الس
عز الدین فرحان، مرفقاً بھا رســـــالة موجھة من الممثل الدائم للمملكة المغربیة إلى الســـــفراء والممثلین الدائمین  

 للدول األعضاء في الوكالة فیما یتعلق بتعدیل المادة السادسة من النظام األساسي للوكالة.

م طیّھ المذكرة والرسالة. -۲  وبحسب الطلب الوارد في المذكرة الشفویة، تُعمَّ
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GC(65)/9 
 الملحق

 

 البعثة الدائمة للمملكة المغربیة 
 لدى المنظمات الدولیة في فیینا

 

 NV/21/970الرقم:  

 مذكرة شفویة 

 

رفھا أن تحیل   تتقدم البعثة الدائمة للمملكة المغربیة بأطیب تحیاتھا إلى الوكالة الدولیة للطاقة الذریة (الوكالة)، ویـش
ــید عز الدین   ــعادة الس ــالة الموجھة من س ــفیر، والممثل الدائم للمملكة المغربیة لدى الوكالة، إلى  الرس فرحان، الس

السـفراء، والممثلین الدائمین للدول األعضـاء في الوكالة فیما یتعلق بالبند الھام المتعلق بتعدیل المادة السـادسـة من 
ورة القادمة الخامســة  من جدول األعمال، خالل الد ۲۲النظام األســاســي للوكالة، الذي ســیُنظر فیھ في إطار البند  

 والستین للمؤتمر العام للوكالة.

ــالة وتعمیمھاوســــتكون البعثة الدائمة للمملكة المغربیة ممتنة لألمانة   بوصــــفھا وثیقة    لقیامھا بإدراج ھذه الرســ
 رسمیة من وثائق الدورة الخامسة والستین للمؤتمر العام للوكالة.

 المغربیة ھذه المناسبة لتعرب مجدداً للوكالة عن أسمى آیات تقدیرھا.وتغتنم البعثة الدائمة للمملكة  

 

 [التوقیع] [الختم]

 ۲۰۲۱حزیران/یونیھ   ۱٦فیینا،  

 



 

 البعثة الدائمة للمملكة المغربیة 
 لدى المنظمات الدولیة في فیینا

 

   السعادة،صاحب  

 

)، فیما یتعلق بالبند الھام  ۲۰۲۰أكتب إلیكم، بحكم منصـبي كرئیس للدورة الرابعة والسـتین للمؤتمر العام للوكالة (
 المتعلق بتعدیل المادة السادسة من النظام األساسي للوكالة الذي یجري النظر فیھ.

الـث اـلذي قرر  GC(43)/RES/19ة واألربعین، القرار  وكـما تعلمون، فـقد اعتـمد المؤتمر الـعام، في دورـتھ الـعادـیة الـث
بموجبھ تعدیل المادة الـسادـسة من النظام األـساـسي للوكالة، وحثَّ جمیع الدول األعـضاء في الوكالة على قبول ھذا  

 التعدیل في أقرب وقت ممكن.

ي أشــرت في بیاني  عالوة على ذلك، بصــفتي رئیســا للدورة العادیة الرابعة والســتین للمؤتمر العام، تذكرون أنن
"بعض الوفود قد أشــارت أثناء المناقشــات إلى ضــرورة دخول تعدیل المادة الســادســة من النظام   الختامي إلى أنّ 

ومن ـشأن توـسیع عـضویة مجلس المحافظین أن یعزز من  األـساـسي الذي طال انتظاره حیز النفاذ في أـسرع وقت.
یعزز حس الملكـیة والمشـــــارـكة النشــــــطة من ـجاـنب اـلدول  عملـیة صـــــنع القرار اـلدیمقراطي داـخل الوـكاـلة، كـما  

الثالث  من محضـر االجتماع   ۳۳(الفقرة   األعضـاء، األمر الذي یعود بقیمة مضـافة لسـیاسـات الوكالة وأولویاتھا".
 ).۲۰۲۰، المعقود في تشرین الثاني/نوفمبر  GC(64)/OR.13عشر للجلسة العامة 

س المحافظین، كما تنص على ذلك المادة السادسة، خطوة مھمة في وفي واقع األمر، یشكل استعراض تكوین مجل
وال ـشك أن دخول التعدیل حیز النفاذ من ـشأنھ أن یعزز من وجود الدول األعـضاء في  تطور الحوكمة في الوكالة.

الوكالة، إذ إنھ یتیح المزید من الفرص للدول األعضـــاء بتمكینھ كل المجموعات من الحصـــول على مقاعد أكثر  
 ما یتیحھ تكوین المجلس بصورتھ الحالیة.م

‘ من المادة الثامنة عشــرة من النظام األســاســي تقضــي بأن یقبل التعدیل ثلثا الدول  ۲بید أن الفقرة الفرعیة جیم ’
دوـلة    ۱۷۳دوـلة من بین    ٦۲ولكن حتى اآلن، لم یقـبل التـعدـیل ســـــوى   األعضـــــاء في الوـكاـلة قـبل أن یـبدأ نـفاذه.

 دولة عضوا. ۱۱٦غلبیة المطلوبة الالزمة المكونة من عضوا، وھو دوَن األ

ــاء التي لم توافق بعد على ھذا التعدیل على التفكیر في قبولھ أثناء النظر في البند   ولذلك فإنني أحث الدول األعضـ
اـسي"،  ۲۲ ادـسة من النظام األـس ــ "تعدیل المادة الـس   من جدول أعمال الدورة العادیة الخامـسة والـستین المتعلق بــــ

 على ضوء العناصر المذكورة أعاله.

 وتفّضلوا، سعادتكم، بقبول أسمى آیات الشكر والتقدیر.
 

 ۲۰۲۱حزیران/یونیھ   ۱۱فیینا،  

 [توقیع]

 السید عز الدین فرحان سعادة 

 السفیر، الممثل الدائم للمملكة المغربیة لدى الوكالة

 
 

 أصحاب السعادة السفراء، الممثلون الدائمون للدول األعضاء لدى الوكالة  إلى:
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