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 المؤتمــــر العـــــام

 الستون و الخامسة  دورة العادیةال
 

 

 جدول األعمال المؤقت
 بند إضافي مطلوب إدراجھ في جدول األعمال المؤقت 

 

 

ــطس   ۱۸تلقى المدیر العام في  -۱ ــالمیة   ۲۰۲۱آب/أغسـ طلباً مقدماً من البعثة الدائمة لجمھوریة إیران اإلسـ
اـلة" في ـجدول أعـمال دورة   ة اتـخاذ القرارات في الوـك الـیة عملـی اءة وفـع اـلة إلدراج بـند بعنوان "تعزیز كـف ـلدى الوـك

 ).۲۰۲۱المؤتمر العام العادیة الخامسة والستین (

م في  ۱للمؤتمر العام وعمالً بالنظام الداخلي   -۲ ، یُدَرج ھذا البند، بمقتضـى ھذه الوثیقة، في قائمة تكمیلیة سـتعمَّ
ومرفق طیَّھ نص المذكرة الشـفویة الواردة من البعثة الدائمة لجمھوریة  .۲۰۲۱آب/أغسـطس   ۳۱موعد ال یتجاوز  

 إیران اإلسالمیة والمذكرة اإلیضاحیة المصاحبة لھا بشأن إدراج ھذا البند.

م في و -۳ یُقتَرح أن ینظر المكـتب في أن یأتي ھذا البـند في جدول األعـمال المؤقت تالـیاً مـباشـــــرة للبـند المعمَّ
  وأن یناقَش أوالً في اللجنة الجامعة. ،GC(65)/1/Add.2م في الوثیقة  ، ویسبق البند المعمَّ GC(65)/1/Add.1الوثیقة  
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 الملحق

 

 البعثة الدائمة 
 لجمھوریة إیران اإلسالمیة 

 لدى األمم المتحدة 
 والمنظمات الدولیة األخرى

 

 

 ۸۷۲٤٥۸الرقم  

 

ا   تـھدي البعـثة اـلدائـمة لجمھورـیة إیران اإلســـــالمـیة ـلدى مكـتب األمم المتـحدة والمنظـمات اـلدولـیة األخرى في فییـن
فھا أن ترجو من الوكالة إدراج بند تكمیلي   أطیَب تحیاتھا إلى أمانة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة (الوكالة)، ویشـــِرّ
تحت عنوان "تعزیز كفاءة وفعالیة عملیة اتخاذ القرارات في الوكالة" في جدول أعمال دورة المؤتمر العام العادیة  

ــتُعقد اعت ــتین للوكالة، التي سـ ــة والسـ ــبتمبر   ۲۰باراً من الخامسـ ــاحیة مرفقة  .۲۰۲۱أیلول/سـ وترد مذكرة إیضـ
 بالتوالي.

وتغتنم البعثة الدائمة لجمھوریة إیران اإلسالمیة لدى مكتب األمم المتحدة والمنظمات الدولیة األخرى في فیینا ھذه  
 الفرصة لتعرب مجدداً ألمانة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة عن أسمى آیات تقدیرھا.

 (مذكرة إیضاحیة) Explanatory Note  رفق:الم

 [الختم]

 ۲۰۲۱آب/أغسطس   ۱۸فیینا، في 

 

 

 

 

 

 

 

 أمانة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة





 

 البعثة الدائمة
 لجمھوریة إیران اإلسالمیة

 لدى مكتب األمم المتحدة
 الدولیةوسائر المنظمات 

 

 

 مذكرة إیضاحیة 
 بشأن البند الجدید في جدول األعمال المعنون: 

 "تعزیز كفاءة وفعالیة عملیة اتخاذ القرارات في الوكالة" 

 

ائل تعزیز   بل ووـس اف ـس تكـش أن العملیة الراھنة التخاذ القرارات في الوكالة، واـس املة بـش ة ـش من أجل بدایة مناقـش
كـفاءة ـھذه العملـیة وفـعالیتـھا، نعتـقد أن "تعزیز كـفاءة وفـعالـیة عملـیة اتـخاذ القرارات في الوـكاـلة" ضـــــروري لجـعل 

 ى ضوء النقاط التالیة:الراھنة، ال سیما عل  العالمیةالوكالة مواِكبة للحقائق  

ر بالفقرة (جیم) من المادة الرابعة من النظام األسـاسـي بشـأن مبادئ سـیادة الدول فیما یخص جمیع   - إذ نذّكِ
 أعضاء الوكالة، بما یضمن تمتعھا جمیعاً بالحقوق والمزایا الناجمة عن العضویة،

ي العقود الـسابقة في العالقات الدولیة، ال وإذ نـضع في االعتبار التغییرات الھیكلیة األـساـسیة التي جرت ف -
 سیما في المجتمع النووي العالمي الناشط في االستخدامات السلمیة للطاقة النوویة،

وإذ نضــــع في االعتبار أیضــــاً التمثیل الجغرافي المحدود وغیر العادل لألعضــــاء في مجلس محافظي  -
ر ـبالفقرة (ج) من   تشـــــرین    ۳اـلذي اعتـمده المؤتمر الـعام في    GC(41)/RES/20  القرارالوـكاـلة، وإذا ـنذّكِ

النظر في عضـــــوـیة  ۱۹۹۷األول/أكتوبر   ــاء من جمیع المـناطق ـب ، واـلذي الحظ اھتـمام اـلدول األعضـــ
المجلس على ضـــــوء الحـقائق الجیوســــــیاســــــیة والتقنـیة، والذي أیّده في وقت الحق قرار المؤتمر الـعام  

 بشأن تعدیل المادة السادسة، ۱۹۹۹ول/أكتوبر  الصادر في تشرین األ GC(43)/RES/19المعنون  

 ۱۹۹۹الصـادر في تشـرین األول/أكتوبر    GC(43)/RES/19وإذ نُقرُّ بالعوائق التي تقف أمام تنفیذ القرار   -
 في حین ترى األغلبیة العظمى من األعضاء ضرورة توسیع حجم المجلس وتكوینھ،

لدول األعـضاء بـصورة مباـشرة في عملیة اتخاذ  وإذ نـضع في االعتبار ـضرورة ـضلوع ومـشاركة جمیع ا -
ــیادیة   ــیة المتعلقة بعمل الوكالة أو التي لھا تأثیر في الحقوق الس ــاس ــائل األس ــأن جمیع المس القرارات بش
للدول األعـضاء من جراء قرارات مجلس المحافظین، وعلى وجھ التحدید القرارات التي ال تُعتمد بتوافق  

 اآلراء،

جة إلى إعادة ھیكلة مجلس المحافظین، بما في ذلك والیتھ وتكوینھ، على ضـــوء التطورات  وإذ نُِقرُّ بالحا -
التي طرأت في العقد األخیر، وإذ نقر بأنَّ القرارات الطویلة األجل واالســــتراتیجیة التي تتخذھا الوكالة،  

و حالة عـضویتھا أو  ال ـسیما تلك التي قد تؤثر في الحقوق الـسیادیة للدول األعـضاء أو في أمنھا الوطني أ



مـصالحھا في تطبیق الطاقة الذریة ألغراض االـستخدامات الـسلمیة وفقاً للنظام األـساـسي، ھي قرارات ال 
 تُتَخذ إال من قِبَل الدول األعضاء كافةً داخل نطاق المؤتمر العام،

ر بقرار دورة المؤتمر العام الســـابقة بإدراج مســـألة "تعزیز كفاءة وفعالیة  - عملیة اتخاذ القرارات  وإذ نذّكِ
في الوكالة" ضـــــمن جدول أعـمالھ، والذي تاله نـقاش مثمر حول ھذه المســـــألة في اللجـنة الجامعة حیث  

 أعربت عدة وفود عن رغبتھا في مواصلة إجراء مشاورات بشأن ھذه المسألة،

ة وتعز - اـل ات اتخـاذ القرارات في الوـك ة عملـی اءة وفعـالـی اظ على كـف ة الحـف ا وتعزیز  وإذ نالحظ أھمـی یزـھ
 الوكالة وجھازیھا لتقریر السیاسات.

وإذ نشـِدّد على أھمیة ضـلوع ومشـاركة جمیع الدول األعضـاء مباشـرة في عملیة اتخاذ القرارات بشـأن   -
 المسائل المتعلقة بعمل الوكالة،

تطبیق    وإدراكاً للحاجة إلى االســــتفادة من التكنولوجیات المتطورة في تعزیز كفاءة أســــالیب العمل وفي -
إجراءات ھیئات الوكالة، بما في ذلك عن طریق تحـسین أـسلوب التـصویت في المؤتمر العام للوكالة، وإذ  

 نحیط علماً بالطلب المقدم إلى األمانة بمواصلة دراسة ھذه المسألة،

د على ضـرورة مواصـلة الجھود المـشتركة من جانب جمیع الدول األعضـاء، إلى جانب   - ّدِ األمانة،  وإذ نـش
 لتعزیز الوكالة وترویج الشفافیة وتحقیق المصالح المتبادلة،

وإذ نالحظ رغبة بعض الدول األعضاء في مواصلة النظر في ھذه المسألة وإبقائھا بنداً في جدول أعمال  -
 المؤتمر العام،

"تعزیز كفاءة وفعالیة عملیة  وفي ھذا الســیاق یرى وفد جمھوریة إیران اإلســالمیة أن من شــأن إدراج بنٍد بعنوان  
ر مواصــلة   ــِّ ــتین للمؤتمر العام أن یُیس ــة والس اتخاذ القرارات في الوكالة" في جدول أعمال الدورة العادیة الخامس

 إجراء مناقشة شاملة حول ھذه المسألة.
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