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 المؤتمــــر العـــــام

 الستون و السادسة  دورة العادیةال
 

 

 جدول األعمال المؤقت 
 بند إضافي مطلوب إدراجھ في جدول األعمال المؤقت 

 

 

 

طلـباً مـقدـماً من البعـثة اـلدائـمة لجمھورـیة إیران اإلســـــالمـیة    2022آب/أغســـــطس    25تلقى الـمدیر الـعام في  -1
إلدراج بـند بعنوان "تعزیز كـفاءة وفـعالـیة عملـیة اتـخاذ القرارات في الوـكاـلة" في ـجدول أعـمال دورة المؤتمر الـعام  

 ).2022العادیة السادسة والستین (

م في   ، یـُدَرج ـھذا البـند، بموـجب1وعمالً ـبالنـظام اـلداخلي للمؤتمر الـعام  -2 ـھذه الوثیـقة، في ـقائـمة تكمیلـیة ســـــتُعمَّ
ومرفق طیَّھ نص المذكرة الشــفویة الواردة من البعثة الدائمة لجمھوریة  .2022أیلول/ســبتمبر   6موعد ال یتجاوز  

 إیران اإلسالمیة والمذكرة اإلیضاحیة المصاحبة لھا بشأن إدراج ھذا البند.

م ویُقدَّم اقتراٌح، لكي ینظر فیھ المكتب، بأ -3 ن یأتي ھذا البند في جدول األعمال المؤقت مباشــرة بعد البند المعمَّ
م في الوثیقة  GC(66)/1/Add.1في الوثیـقة   ، وأن یناقَش أوالً في اللجنة  GC(66)/1/Add.2، وأن یســـــبق البند المعمَّ

 .الجامعة

 

 
 .GC(XXXI)/INF/245/Rev.1من الوثیقة  20و 13المادتان  1





GC(66)/1/Add.4 

 الملحق 

 

 البعثة الدائمة لجمھوریة إیران اإلسالمیة
 لدى األمم المتحدة والمنظمات الدولیة األخرى

 

 2022آب/أغسطس   25فیینا، 

 

 1297877الرقم  

 

للطاقة الذریة أطیب تحیاتھا إلى سـعادة  تھدي البعثة الدائمة لجمھوریة إیران اإلسـالمیة لدى الوكالة الدولیة  
فھا أن تطلب، عمالً بالمادة   من النظام الداخلي    13الســـید رافائیل ماریانو غروســـي، المدیر العام للوكالة، ویشـــّرِ

ة" في جـدول   اـل ة اتخـاذ القرارات في الوـك ة عملـی الـی اءة وفـع د تكمیلي بعنوان "تعزیز كـف ام، إدراج بـن للمؤتمر الـع
 ت لدورة المؤتمر العام العادیة السادسة والستین للوكالة.األعمال المؤقَّ 

وتغتنم البعثة الدائمة لجمھوریة إیران اإلسـالمیة لدى الوكالة الدولیة للطاقة الذریة ھذه الفرصـة كي تعرب 
 لسعادة السید غروسي مجدداً عن أسمى آیات تقدیرھا.

 

 [الختم] [التوقیع]

 

 

 

 

 مذكرة إیضاحیة المرفق:

 

 

 إلى:

 السید رافائیل ماریانو غروسي، سعادة 

 المدیر العام للوكالة
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 مذكرة إیضاحیة

 بشأن البند الجدید في جدول األعمال المعنون: 

 "تعزیز كفاءة وفعالیة عملیة اتخاذ القرارات في الوكالة" 

 

أن العملیة   املة بـش ة ـش ائل من أجل بدایة مناقـش بل ووـس اف ـس تكـش الراھنة التخاذ القرارات في الوكالة، واـس
تعزیز كفاءة ھذه العملیة وفعالیتھا، نرى أن "تعزیز كفاءة وفعالیة عملیة اتخاذ القرارات في الوكالة" ھي أكثر من 

 التالیة:أي وقت مضى مسألة ضروریة لجعل الوكالة مواكبة للحقائق العالمیة الراھنة، ال سیما على ضوء النقاط  

یادة الدول لجمیع أعضـاء  - أن مبادئ ـس ي بـش اـس ر بالفقرة (جیم) من المادة الرابعة من النظام األـس إذ نذّكِ
 الوكالة، من أجل ضمان تمتعھا جمیعاً بالحقوق والمزایا الناتجة عن العضویة،

الل العقود  وإذ نضـــع في االعتبار التغییرات الھیكلیة األســـاســـیة التي طرأت على العالقات الدولیة خ -
األخیرة، ال ســیما في المجتمع النووي العالمي الذي یواصــل ممارســة حقھ الثابت في االســتخدامات  

 السلمیة للطاقة النوویة،

وإذ نضــع في االعتبار أیضــاً التمثیل الجغرافي المحدود وغیر العادل لألعضــاء في مجلس محافظي   -
من   (ج)  بــالفقرة  ر  نــذّكِ وإذ  في    GC(41)/RES/20القرارالوكــالــة،  العــام  المؤتمر  اعتمــده  الــذي 

، والذي الحظ اھتمام الدول األعضــــاء من جمیع المناطق بالنظر في  1997األول/أكتوبر   تشــــرین 3
االنـضمام إلى عـضویة المجلس على ـضوء الحقائق الجیوـسیاـسیة والتقنیة، والذي أیَّده، في وقت الحق،  

ــرین األول/أكتوبر    GC(43)/RES/19القرار   ــادر عن المؤتمر العام في تشـ ــأن تعدیل   1999الصـ بشـ
 المادة السادسة،

ذ القرار  وإذ نُ  - ام تنفـی العوائق الخطیرة المســـــتمرة التي تقف أـم ــادر في    GC(43)/RES/19قرُّ ـب الصـــ
بینما ترى األغلبیة العظمى من األعضـاء ضـرورة توسـیع حجم المجلس   1999األول/أكتوبر   تشـرین

ات األمم المتحـدة   ل ھیـئ ل اتخـاذ قرارات بجـع دولي في ســـــبـی ب جھود المجتمع اـل ھ، إلى جـاـن وتكویـن
 تھا المتخصصة األخرى أكثر تمثیالً وشمولیة،ووكاال

وإذ نضـع في االعتبار ضـرورة ضـلوع ومشـاركة جمیع الدول األعضـاء بصـورة مباشـرة في عملیة  -
اتخاذ القرارات بشـــأن جمیع المســـائل األســـاســـیة المتعلقة بعمل الوكالة أو التي لھا تأثیر في الحقوق  

ــاء من جراء قرارات مجلس ــیادیة للدول األعض المحافظین، وعلى وجھ التحدید القرارات التي ال   الس
 تُعتمد بتوافق اآلراء،

ھ، على ضـــــوء  - ھ وتكویـن ك والیـت ة مجلس المحـافظین، بمـا في ذـل الحـاجـة إلى إعـادة ھیكـل وإذ نُِقرُّ ـب
ة التي   ة األـجل واالســـــتراتیجـی أنَّ القرارات الطویـل د األخیر، وإذ نقر ـب التطورات التي طرأت في العـق

وكالة، ال ـسیما تلك التي قد تؤثر في الحقوق الـسیادیة للدول األعـضاء أو في أمنھا الوطني أو تتخذھا ال
حالة عضـــویتھا أو مصـــالحھا في تطبیق الطاقة الذریة ألغراض االســـتخدامات الســـلمیة وفقاً للنظام  

 األساسي، ھي قرارات ال تُتَخذ إال من قِبَل الدول األعضاء كافةً داخل المؤتمر العام،
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ر بقرار دورة المؤتمر العام الـسابقة بإدراج مـسألة "تعزیز كفاءة وفعالیة عملیة اتخاذ القرارات   - وإذ نذّكِ
ــأـلة في اللجـنة الـجامـعة حـیث   في الوـكاـلة" في ـجدول أعـماـلھ، واـلذي تاله نـقاش مثمر حول ـھذه المســـ

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

ا وتعزیز   وإذ - ة وتعزیزـھ اـل اذ القرارات في الوـك ات اتـخ ة عملـی الـی اءة وفـع اظ على كـف ة الحـف نالحظ أھمـی
 ،الوكالة وجھازیھا لتقریر السیاسات

ِدّد على أھمیة ـضلوع ومـشاركة جمیع الدول األعـضاء مباـشرة في عملیة اتخاذ القرارات بـشأن  - وإذ نـش
 المسائل المتعلقة بعمل الوكالة،

تعزیز كفاءة أسـالیب العمل وتطبیق اإلجراءات الخاصـة بھیئات الوكالة لالسـتفادة  وإذ ندرك ضـرورة   -
من التكنولوجیات المتقِدّمة، بما في ذلك عن طریق تحســـــین أســـــلوب التصـــــویت في المؤتمر العام  

 للوكالة، وإذ نحیط علماً بالطلب المقدم إلى األمانة بمواصلة دراسة ھذه المسألة،

د على ضـرورة   - ّدِ تركة، إلى جانب األمانة، من  وإذ نـش أن تواصـل جمیع الدول األعضـاء جھودھا المـش
 أجل تعزیز الوكالة وترویج الشفافیة وتحقیق المصالح المتبادلة،

وإذ نالحظ رغبة بعض الدول األعضــاء في مواصــلة النظر في ھذه المســألة وإبقائھا كبند في جدول  -
 أعمال المؤتمر العام،

یاق، یرى وفد أن إدراج بنٍد بعنوان "تعزیز كفاءة وفعالیة   وفي ھذا الـس جمھوریة إیران اإلـسالمیة أن من ـش
ــِھّل   ــتین للمؤتمر العام أن یسـ ــة والسـ ــادسـ عملیة اتخاذ القرارات في الوكالة" في جدول أعمال الدورة العادیة السـ

 .مواصلة إجراء مناقشة شاملة حول ھذه المسألة
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