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 جدول األعمال 
 

األعمال التالي  ، جدول  2022  ـسبتمبر/أیلول  26جلـستھ العامة الثانیة، المعقودة في  اعتمد المؤتمر العام في  -1
 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 1

 الجلسة العامة رسالة من األمین العام لألمم المتحدة 2

 الجلسة العامة كلمة من المدیر العام 3

 المكتب   )GC(66)/2الترتیبات الخاصة بالمؤتمر (الوثیقة  4

اعتماد جدول األعمال وتوزیع البنود إلجراء المناقشة   (أ)  
  االستھاللیة

 

  تاریخ اختتام الدورة وتاریخ افتتاح الدورة التالیة (ب) 

 الجلسة العامة  2023التقني لعام المساھمات في صندوق التعاون  5

 الجلسة العامة ) GC(66)/4(الوثیقة  2021المناقشة العامة والتقریر السنوي لعام  6

 الجلسة العامة ) GC(66)/INF/2(الوثیقة 19-الوكالة وجائحة كوفید 7

 الجلسة العامة ) GC(66)/5انتخاب أعضاء لمجلس المحافظین (الوثیقة  8

 اللجنة الجامعة ) GC(66)/3(الوثیقة  2021البیانات المالیة للوكالة لعام   9

  GC(66)/6 تان(الوثیق  2023الصیغة المستوفاة لمیزانیة الوكالة لعام  10
 ) GC(66)/INF/13و

 اللجنة الجامعة
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 تعدیل الفقرة ألف من المادة الرابعة عشرة من النظام األساسي 11
 ) GC(66)/7(الوثیقة 
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 اللجنة الجامعة

 اللجنة الجامعة ) GC(66)/INF/5و  GC(66)/8األمن النووي (الوثیقتان  14

  GC(66)/INF/7تعزیز أنشطة الوكالة في مجال التعاون التقني (الوثیقة  15
 وملحقھا التكمیلي) 

 اللجنة الجامعة

المتعلقة بالعلوم والتكنولوجیا النوویة وتطبیقاتھا  تعزیز أنشطة الوكالة  16
 ) GC(66)/INF/4و GC(66)/9 (الوثیقتان

 اللجنة الجامعة

 اللجنة الجامعة ) GC(66)/13تعزیز فعـَّالیة ضمانات الوكالة وتحسین كفاءتھا (الوثیقة  17

تنفیذ اتفاق الضمانات المعقود بین الوكالة وجمھوریة كوریا الشعبیة   18
 مقراطیة في إطار معاھدة عدم انتشار األسلحة النوویةالدی

 ) GC(66)/16(الوثیقة 

 الجلسة العامة

 الجلسة العامة ) GC(66)/12تطبیق ضمانات الوكالة في الشرق األوسط (الوثیقة  19

 الجلسة العامة ) GC(66)/14؛ و GC(66)/1/Add.1القدرات النوویة اإلسرائیلیة (الوثیقتان   20

 اللجنة الجامعة ) GC(66)/1/Add.4تعزیز كفاءة وفعالیة عملیة اتخاذ القرارات في الوكالة (الوثیقة   21

 تداعیات الوضع في أوكرانیا على األمان واألمن والضمانات 22
 ) GC(66)/1/Add.5(الوثیقة 

 الجلسة العامة

 اللجنة الجامعة )GC(66)/1/Add.2(الوثیقة  المساواة في السیادة في الوكالةاستعادة   23

نقل المواد النوویة في سیاق شراكة أوكوس وضماناتھا من جمیع الجوانب   24
 )GC(66)/1/Add.3االنتشار (الوثیقة  في إطار معاھدة عدم 
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 المكتب   فحص وثائق اعتماد المندوبین 25

  2023تقریر عن المساھمات المعقودة لصندوق التعاون التقني لعام  26
 ) GC(66)/15(الوثیقة 

 الجلسة العامة
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