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 جدول األعمال المؤقت
 

 
الوثيقة جميع أعضاء الوكالة  من النظام الداخلي للمؤتمر العام، يخطر المدير العام بموجب هذه   2    ً         وفقا  للمادة    -1

ــت فت ت ح في المبنى " ــتين س ــة والس ــادس َّ                                              ُ  َ َ              بأن  دورة المؤتمر العام العادية الس    M ــاعة " في مركز فيينا الدولي الس
  .2022أيلول/سبتمبر  26من صباح يوم االثنين  00/10

  25األـحد  و  24وخالل عطـلة نـهاـية األســـــبوع التي تســـــبق افتـتاح دورة المؤتمر (أي في يومي الســــــبت    -2
ــبتمبر   ــهيالت الجتماعات المجموعات.2022أيلول/س ــت تاح تس ــد ة على أن       ُ                              )، س ُّ                 َّ         ونحث  الدول األعضــاء بش     

ِّ                                              تـستفيد من تلك التـسهيالت، بغية التوصـ ل إلى اتفاق مبك  ر بـشأن المـسائل التنظيمية، عن طريق المـشاركة في                 ُّ                                   
لــك من اتخــاذ القرارات من جــانــب االجتمــاعــات التي تعقــدهــا المجموعــات قبــل الــدورة ومــا يرتبط بــذ

ــة  المجموعــات. ــان لألم ــابع  الت المؤتمرات  ــات  خــدم قســـــم  خالل  من  ــاعــات  االجتم غرف  حجز  ويمكن 
)Secretariat’s Conference Services Section:43 1 2600 21312 ) (الهاتف+.(  

ً          وعمال  بالمادة    -3 مجلس المحافظين جدول  من النظام الداخلي للمؤتمر، وضــــع المدير العام بالتشــــاور مع  11    
                         ً                                 ويتضـمن شـرح كل بند اقتراحا  لكي ينظر فيه المكتب بشـأن ما إذا              َّ                        األعمال المؤق ت للدورة بصـيغته المرفقة.

  كان ينبغي مناقشة البند أوال في جلسة عامة أو في إحدى اللجان.

ــاه    -4 ــطس   27           َّ                               وفي حال تلق ى المدير العام، في موعد أقصــ ج بند تكميلي في ، أي طلب بإدرا2022آب/أغســ
من   21                      ُ                                        من النظام الداخلي، فســــي درج ذلك البند، ما لم تنطبق عليه المادة    13جدول األعمال بموجب المادة  

  . 2022أيلول/سبتمبر  6                          ُ  َّ                النظام الداخلي، في قائمة ت عم م في موعد أقصاه 
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  الشروح 

الجلسة العامة   1انتخاب مسؤولي المؤتمر وتعيين مكتبه  - 1

      ُ                 ًكما ســي دعى المؤتمر، وفقا من نظامه الداخلي، إلى انتخاب رئيس له.  34  ُ                                 ســي دعى المؤتمر العام، بموجب المادة  
وخمسة أعضاء إضافيين يتم انتخابهم، إلى انتخاب ثمانية نواب للرئيس ورئيس للجنة الجامعة  40و  34للمادتين  

ً                   بناء  على اقتراح الرئيس.       

الجلسة العامة   طلبات انضمام إلى عضوية الوكالة   - 2

    ُ  َ                                                                                       قد ت عر ض على المؤتمر العام توصية واحدة أو أكثر من مجلس المحافظين بشأن طلبات انضمام إلى عضوية  
  الوكالة.

الجلسة العامة    المتحدةرسالة من األمين العام لألمم   - 3

   ُ   َّ                                          ي توق ع إلقاء رسالة من األمين العام لألمم المتحدة.

الجلسة العامة   كلمة من المدير العام  - 4

   ُ   َّ                                         ي توق ع أن يلقي المدير العام كلمة أمام المؤتمر.

الجلسة العامة   الترتيبات الخاصة بالمؤتمر   - 5

المكتب   إلجراء المناقشة االستهاللية اعتماد جدول األعمال وتوزيع البنود    ) أ (  

ــي الفقرة (أ) من المادة                              ِ ّ               ً                    من النظام الداخلي بأن يقد  م المكتب تقريرا  إلى المؤتمر عن جدول  42تقضـ
ادـتان  ة (الـم ة أو إضـــــافـي ة وعن أي بنود تكميلـي ). 15و   13األعـمال المؤـقت الوارد في ـهذه الوثيـق

  .) وتوزيع البنود إلجراء المناقشة االستهاللية 14األعمال (المادة  يقوم المؤتمر بإقرار جدول    ثم 

المكتب   تاريخ اختتام الدورة وتاريخ افتتاح الدورة التالية   (ب) 

من  1من النظام الداخلي بأن يحدد المؤتمر تاريخ اختتام الدورة؛ وتقضي المادة    8تقضي المادة     
يحدد المؤتمر   بأن  الداخلي  والستين (النظام  السابعة  العادية  بعد2023تاريخ افتتاح الدورة   ،(

  النظر في توصيتين بهذا الخصوص يقدمهما المكتب. 

الجلسة العامة   2023المساهمات في صندوق التعاون التقني لعام   - 6

ُّ                                                                ســوف ت حث  الدول األعضــاء على أن تعقد مســاهمات في صــندوق التعاون التقني لعام     ُ     ســي ســترعى، كما  2023     ُ  
  االنتباه إلى إمكانية عقد هذه المساهمات في أثناء الدورة.

 

                       ُ                                                                     من المذكرة التمهيدية، ت تاح تـسهيالت الجتماعات مجموعات المناطق خالل عطلة نهاية األـسبوع التي تـسبق   2حـسبما جاء في الفقرة   1
قبل صـباح ولعل هذا التدبير يسـاعد تلك المجموعات على التوصـل إلى اتفاق بشـأن مرشـحيها لعضـوية المكتب  افتتاح دورة المؤتمر.

  للمؤتمر أن يباشر عمله دون تأخير. بحيث يتسنى يوم االثنين
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الجلسة العامة   2021المناقشة العامة والتقرير السنوي لعام   - 7

ــي بأن ينظر المؤتمر في   4-تقضــي الفقرة الفرعية هاء ــاس ــة من النظام األس ــنويمن المادة الخامس التقرير الس
 ).GC(66)/4، الذي أقره المجلس (الوثيقة 2021للوكالة لعام 

الجلسة العامة   19-الوكالة وجائحة كوفيد  - 8

ً         أ در ج هذا البند في جدول األعمال المؤقت عمال  بالقرار                                       ِ  ُ GC(65)/RES/2. وســي عرض على المؤتمر العام ضــمن                         ُ   
                         ِّ       ً                                              تقرير من الـمدير الـعام يـقد  م تـحديـث ا بشـــــأن جميع المســـــائل المتعلـقة بالوكالة فيـما يخص  GC(66)/INF/2الوثيـقة  

  .19-جائحة كوفيد

الجلسة العامة   المحافظين انتخاب أعضاء لمجلس    -9

من النظام  83وســــيقوم رئيس المؤتمر، بموجب المادة    .2    ً        عضــــوا  للمجلس  11  ُ                        ســــي دعى المؤتمر إلى انتخاب  
ــغلها عن طريق االنتخاب بحيث يكون المجلس، ــب يجب شـ الداخلي، بإعالم المؤتمر بما في المجلس من مناصـ

ك ال  وفق أحكام   ً            بعد نهاية الدورة، م شــ   َّ  َ وتتضــمن الوثيقة الفقرة ألف من المادة الســادســة من النظام األســاســي.                   ُ 
GC(66)/5 من المادة الســادســة من النظام األســاســي لعضــوية  1-                ُ         ً                    التعيينات التي أ جريت وفقا  للفقرة الفرعية ألف

  .2023-2022المجلس في الفترة 

اللجنة الجامعة   2021البيانات المالية للوكالة لعام    - 10

ـبالبـياـنات،  GC(66)/3من النـظام اـلداخلي، يجري إبالغ المؤتمر، ضـــــمن الوثيـقة   12    ً                       وفـقا  للفقرة (ط) من الـمادة  
                    ُ                                         ، إلى جانب تقرير م راجع الحسابات الخارجي عنها وتقرير المجلس.2021لعام  المالية للوكالة

الجامعة اللجنة   2023الصيغة المستوفاة لميزانية الوكالة لعام   - 11

ــي إلى اعتماد    5- ُ                                      ي دعى المؤتمر، بموجب الفقرة الفرعية هاء ــاسـ ــة من النظام األسـ ــيغةمن المادة الخامسـ الصـ
                        ً                                          ، التي يقوم المجلس، وفقا  للفقرة ألف من المادة الرابعة عشــرة، بعرضــها2023لعام    المســتوفاة لميزانية الوكالة

  .GC(66)/6عليه ضمن الوثيقة 

اللجنة الجامعة   الفقرة ألف من المادة الرابعة عشرة من النظام األساسيتعديل   - 12

ل على الفقرة ألف من المـادة الرابعـةGC(43)/RES/8وافق المؤتمر العـام، بموجـب قراره   ، على إدخـال تعـدـي
ــنتين. ــمح بوضــع الميزانية كل س ــاســي يس ــرة من نظام الوكالة األس      ُ                            وقد أ درج هذا البند في جدول األعمال عش

                                   َ ِ ُ                       وعلى النحو المطلوب في ذلك المقرر، ي ر د  تقرير عن التقدم المحرز  .GC(65)/DEC/11     َّ             َّ   المؤق ت بموجب المقر ر  
  .GC(66)/7نحو بدء نفاذ هذا التعديل في الوثيقة 

 

ســتنتهي بنهاية دورة هذا العام العادية مدة عضــوية األرجنتين، واإلمارات العربية المتحدة، وبولندا، وبيرو، والســنغال، وســويســرا،   2
  ).GC(64)/RES/DEC(2020)في الوثيقة  GC(64)/DEC/8                                                         َّ   وماليزيا، ومصر، والمكسيك، والنمسا، ونيوزيلندا (انظر المقر ر  
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  الجدول النسبي ألنصبة اشتراكات الدول األعضاء في الميزانية العادية    - 13
  2023لعام  

  

اللجنة الجامعة 

ــبي مقترح ــي عر ض على المؤتمر جدول نس ــي، س ــاس ــرة من النظام األس ً                                                        ُ  َ                             عمال  بالفقرة دال من المادة الرابعة عش    
  .2023ألنصبة اشتراكات الدول األعضاء في الميزانية العادية لعام 

اللجنة الجامعة   األمان النووي واإلشعاعي   - 14

القرار   ً          عمال  ـب    GC(65)/RES/8ــأن ـعدد من ام بشـــ دير الـع ارير من الـم ام تـق    ُ         ُ                                                        ، ي توقع أن ت عرض على المؤتمر الـع
  القضايا، تشمل ما يلي:

  
  ؛GC(65)/RES/8     ُّ                                                التطو رات التي طرأت على البنود المدرجة في إطار القرار   -
  .)GC(66)/INF/3(الوثيقة  2022استعراض األمان النووي لعام   -
  

اللجنة الجامعة   األمن النووي   - 15

ً         أ در ج ـهذا البـند في ـجدول األعـمال المؤـقت عمال  ـبالقرار                                       ِ  ُ GC(65)/RES/9وي توق ع أن ت عر ض على المؤتمر الـعام .                   َ  ُ      َّ   ُ    
  :                                   ً                        تقارير من المدير العام  تتناول عددا  من القضايا، بما في ذلك

  
  ؛)GC(66)/8(الوثيقة  2022تقرير األمن النووي لعام   -
  ).GC(66)/INF/5 (الوثيقة 2022النووي لعام  مناستعراض األ  -
  

اللجنة الجامعة   تعزيز أنشطة التعاون التقني التي تضطلع بها الوكالة   - 16

ً          أ در ج ـهذا البـند في ـجدول األعـمال المؤـق ت عمال  ـبالقرار        َّ                                ِ  ُ GC(65)/RES/10حتى يتســـــنى للـمدير الـعام أن يـقدم ،
  من منطوقه. 1-6-مطلوب في الفقرة ألف      ً                              تقريرا  عن تنفيذ هذا القرار حسبما هو 

اللجنة الجامعة   تعزيز أنشطة الوكالة المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا النووية وتطبيقاتها   - 17

القرار   ت عمال  ـب ال المؤـق د في جـدول األعـم ذا البـن ً          أ در ج ـه                                      ِ  ُ GC(65)/RES/11. وي توق ع أن ت عر ض على المؤتمر             َ  ُ      َّ   ُ  
                          ً                        العام تقارير تتناول عددا  من القضايا، بما في ذلك:

  
  ؛GC(65)/RES/11     ُّ                                                التطو رات التي طرأت على البنود المدرجة في إطار القرار   -
  .)GC(66)/INF/4(الوثيقة  2022استعراض التكنولوجيا النووية لعام   -
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اللجنة الجامعة   الوكالة وتحسين كفاءتها تعزيز فعالية ضمانات   - 18

ً          أ در ج ـهذا البـند في ـجدول األعـمال المؤقـ ت عمال  ـبالقرار        َّ                                ِ  ُ GC(65)/RES/12  اـلذي اعتـمده المؤتمر الـعام في الـعام
من  41     ِّ                                 ً                                               وســـيقد  م المدير العام إلى المؤتمر تقريرا  عن تنفيذ هذا القرار حســـبما هو مطلوب في الفقرة   الماضـــي.

  منطوقه.

تنفيذ اتفاق الضمانات المعقود بين الوكالة وجمهورية كوريا الشعبية   - 19
  الديمقراطية في إطار معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية

الجلسة العامة 

ً         أ در ج ـهذا البـند في ـجدول األعـمال المؤـقت عمال  ـبالفقرة  اـلذي قرر فـيه المؤتمر  GC(65)/RES/13من القرار   15 ُ  ِ                                     
العام في العام الماـضي مواـصلة النظر في هذه المـسألة وإدراج هذا البند في جدول أعمال دورته العادية الـسادـسة

  والستين.

الجلسة العامة   ألوسط تطبيق ضمانات الوكالة في منطقة الشرق ا  - 20

ً          أ در ج ـهذا البـند في ـجدول األعـمال المؤقـ ت عمال  ـبالقرار        َّ                                ِ  ُ GC(65)/RES/14  اـلذي اعتـمده المؤتمر الـعام في الـعام
من  13     ِّ                                 ً                                               وســـيقد  م المدير العام إلى المؤتمر تقريرا  عن تنفيذ هذا القرار حســـبما هو مطلوب في الفقرة    الماضـــي.

  منطوقه.

اللجنة الجامعة   لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي الوكالة انتخابات   - 21

ــات التقاعدية لموظفي ــمام إلى لجنة المعاشــ ــاء لالنضــ     ُ                                                                                        قد ي دعى المؤتمر إلى انتخاب ممثلين من الدول األعضــ
  الوكالة.

المكتب  فحص وثائق اعتماد المندوبين  - 22

    ِ  ً                                      مجتم ـعا  بصـــــفـته لجـنة لوـثائق االعتـماد، بفحص وـثائقمن النـظام اـلداخلي ـبأن يقوم المكـتب،    28تقضـــــي الـمادة  
                               ِّ        ً                  اعتماد جميع المندوبين وأن يقد  م تقريرا  عنها إلى المؤتمر.

الجلسة العامة   2023تقرير عن المساهمات المعقودة لصندوق التعاون التقني لعام   - 23

ــاهمات إلى صــندوق التعاون التقني لعام   ُ   َّ                                                   ي توق ع الحصــول، أثناء انعقاد المؤتمر، على تعهدات بتقديم   ،2023مس
                        ً                  وأن يقدم الرئيس تقريرا  عنها إلى المؤتمر.

  


