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 جدول األعمال المؤقت
 بند إضافي مطلوب إدراجھ في جدول األعمال المؤقت 

 

 

طلـباً مـقدـماً من البعـثة اـلدائـمة لـكازاخســــــتان إلدراج بـند    2022آب/أغســـــطس   19تلقى الـمدیر الـعام في   -1
بعنوان " اســتعادة المســاواة في الســیادة في الوكالة" ضــمن جدول أعمال دورة المؤتمر العام العادیة الســادســة  

 ).2022والستین (

م  ، یُدَرج ھذا البند، بمقتضـــى ھذه  1وعمالً بالنظام الداخلي للمؤتمر العام  -2 ــتُعمَّ الوثیقة، في قائمة تكمیلیة سـ
ة   .2022أیلول/ســـــبتمبر    6في موـعد ال یتـجاوز   دائـم ة اـل ة الواردة من البعـث ھ نص الـمذكرة الشـــــفوـی ومرفق طیـَّ

 لكازاخستان والمذكرة اإلیضاحیة المصاحبة لھا بشأن إدراج ھذا البند.

د في ـجدول األع -3 أتي ـھذا البـن ة  ویُقتَرح أن ینظر المكـتب في أن ـی م في الوثیـق د المعمَّ اً للبـن الـی ـمال المؤـقت ـت
GC(66)/1/Add.1  .وأن یناقَش أوالً في اللجنة الجامعة 
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 لحقالم

 

 البعثة الدائمة لجمھوریة كازاخستان
 لدى المنظمات الدولیة

 في فیینا

 

 2022آب/أغسطس  19

30-35/156 

 

اتـھا إلى الوـكاـلة اـلدولـیة للـطاـقة  ا تحـی تـھدي البعـثة اـلدائـمة لجمھورـیة ـكازاخســــــتان ـلدى المنظـمات اـلدولـیة في فییـن
الذریة ومتابعة لمداوالت المؤتمر العام الخامس والسـتین تتشـرف بأن تطلب إدراج بند بعنوان "اسـتعادة المسـاواة  

من جدول أعمال دورة مؤتمر الوكالة العام العادیة الـسادـسة والـستین المزمع عقدھا في في الـسیادة في الوكالة" ـض
 ومرفق طیّھ المذكرة التوضیحیة ذات الصلة. .2022أیلول/سبتمبر    30إلى   26الفترة من 

ــة لتعرَب مجدداً لل ــتان لدى المنظمات الدولیة في فیینا ھذه الفرصــ وكالة  وتغتنم البعثة الدائمة لجمھوریة كازاخســ
 الدولیة للطاقة الذریة عن أسمى آیات تقدیرھا.

 -ص  1 الملحق:

 

 [الختم]

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوكالة الدولیة للطاقة الذریة





 

 مذكرة إیضاحیة
 بشأن بند جدول األعمال المعنون:

 "استعادة المساواة في السیادة في الوكالة" 

 

ــات مجلس المحافظین التالیة ــتین وجلسـ تحت نفس البند من جدول    ومتابعة لمداوالت المؤتمر العام الخامس والسـ
 من التقدم.  مزیداً األعمال، تتطلب مسألة "استعادة المساواة في السیادة في الوكالة"  

اواة ف تند الوكالة إلى مبدأ المـس یادة لجمیع أعضـائھا، وكفالة الحقوق والمزایا الناتجة عن العضـویة لجمیع  تـس ي الـس
وبناء علیھ، فإن أنـشطة الوكالة تتم مع المراعاة الواجبة للحقوق الـسیادیة   أعـضائھا (الفقرة جیم من المادة الرابعة).

 للدول (الفقرة دال من المادة الثالثة).

ــویة مجلس المحافظین تمثیالُ  ــة).في المناطق (الفقرة ألف    وتتطلب عضـ ــادسـ ولكن مع مراعاة أن   من المادة السـ
من مادتھ الـسادـسة    1-لما ھو محدد في الفقرة ألف وفقاالنظام األـساـسي ال یـسند الدول األعـضاء إلى مناطق محددة  

ــویة ــاء كاملة العض ــناد إلى أي منھا، توجد بعض الدول األعض ً  30ن ألكثر م  وال یوجد أي معیار قائم لإلس  عاما
 خارج المناطق (المدعوة بالمجموعات اإلقلیمیة) وال یوجد لدیھا أي أفاق آخر لالنضمام إلیھا.

ومن دواعي القلق أیضــا أن المســاواة في الســیادة ألعضــاء الوكالة ھي مســألة ضــمن المناطق، أي المجموعات  
ة. اطق   اإلقلیمـی ا داـخل المـن ة ومتفق علیـھ ة إجرائـی د ـعدم وجود أنظـم ً ویـع ا اب التوافق في اآلراء    ســـــبـب د غـی لتزاـی

ي في الوكالة اـس اواة األـس یح داخل المناطق وانتھاك مبدأ المـس ً نتعاون  واالتفاق على عملیات الترـش على قدم   جمیعا
ً والمســـاواة مع االحترام الواجب لجمیع األطراف   للقیم األســـاســـیة العالمیة وغیر القابلة للتجزئة للدیمقراطیة   فقا

ــاواة و ــفافیة.والمس ــتخدام حق النقض على االنتماء الجغرافي والتمثیل الجغرافي   الش ــو اس ال یحق ألي دولة عض
 لمنطقة ما على ھذا النحو.

عتبة مھمة في اســتعادة المســاواة في الســیادة    1999یعد تعدیل المادة الســادســة من النظام األســاســي للوكالة لعام  
وھناك حاجة إلدخال آلیة دولیة عادلة   ، والتي لم تدخل حیز النفاذ بعد.لجمیع أعضـاء الوكالة الدولیة للطاقة الذریة

 تكمل ھذا التعدیل وتعزز دخولھ المبكر حیز التنفیذ.

ــیادة في الوكالة الدولیة للطاقة الذریة" في جدول أعمال الدورة   ــاواة في السـ ــتعادة المسـ إن إدراج بند بعنوان "اسـ
م سـیسـھم في إیجاد حل بشـأن اسـتعادة المسـاواة بطریقة دیمقراطیة لصـالح  العادیة السـادسـة والسـتین للمؤتمر العا

 .الوكالة الدولیة للطاقة الذریة -صحة " بیتنا المشترك "
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