
 

 

 

فھا  رِّ ة، ويش ي الوكال دول األعضاء ف ى ال ا إل ب تحياتھ ة) أطي ة (الوكال ة الذري ة للطاق ة الدولي ة الوكال دي أمان تھ
ة  دورة المقبل ن ال الن ع ة"اإلع دات للفعالي ة بالمعاھ ة، والمز "الخاص ا الوكال ي تنظمھ ي الت دھا ف ع عق م

اعة  ٢٠١٨أيلول/سبتمبر  ١٧ ى الساعة  ٠٠/١٤من الس ا  ٠٠/١٥إل ا بالنمس ي فيين ة الرئيسي ف ر الوكال ي مق ف
 خالل الدورة العادية الثانية والستين لمؤتمر الوكالة العام.

دى وتھدف ھذه الفعالية إلى الترويج لالنضمام العالمي  ة المودعة ل ر أھمي إلى المعاھدات المتعددة األطراف األكث
ة عن األضرار  وويين والمسؤولية المدني المدير العام للوكالة، ال سيما تلك المعاھدات المتعلقة باألمان واألمن الن

التصديق النووية. وفي ھذا الصدد، وعلى غرار األعوام السابقة، تتيح ھذه الفعالية فرصة إضافية إليداع صكوك 
  أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام.

ة المشتركة  ووي واالتفاقي وستركِّز الفعالية الخاصة بالمعاھدات في ھذه السنة بصفة خاصة على اتفاقية األمان الن
  بشأن أمان التصرف في الوقود المستھلك وأمان التصرف في النفايات المشعة.

ُتعَرض  ي س دات الت ع المعاھ ة بجمي رد قائم فوية، وت ذكرة الش ذه الم ق ھ ذكورة بمرف ة الم الل الفعالي خ
رد ة وت ن  لمح د م ى مزي افة إل ية، باإلض ا الرئيس دات وأحكامھ ذه المعاھ داف ھ ن أھ وجزة ع ة م عام

ات ية المعلوم الي:  األساس ع الت ى الموق ة عل ة للفعالي ة المخصص ة اإللكتروني فحة الوكال ي ص ف
event-https://www.iaea.org/resources/legal/treaties/treaty ة بشأن االنضمام ات إجرائي ه معلوم ـق طي . وُترَف

  إلى المعاھدات المعروضة.

ل  ة، قب ة للشؤون القانوني الغ مكتب الوكال دول األعضاء إب ات ال ن حكوم ، ٢٠١٨ آب/أغسطس ٢٤وُيرجى م
رار، أو انضمام بشأن المعاھدات بنيّ  تھا اغتنام فرصة عقد الفعالية المذكورة إليداع صك تصديق، أو قبول، أو إق

ذا الصدد، يرجى االتصال  ائل في ھ ات الضرورية. والستيضاح أي مس اذ الترتيب المعروضة، حتى يتسّنى اتخ
  .+٤٣ ١ ٢٦٠٠ ٢١٥٠٠ بمكتب الشؤون القانونية عن طريق الھاتف التالي:

ق االنضمام  دماً صوب تحقي وتتطلّع األمانة إلى مشاركة الدول األعضاء المھتّمة بھذه الفعالية من أجل المضي ق
  العالمي إلى ھذه المعاھدات المھمة.

  

  

 

 
 تسخير الذرة من أجل السالم

 

 

 

 

Vienna International Centre, PO Box 100, 1400 Vienna, Austria 
Phone: (+43 1) 2600  Fax: (+43 1) 26007 
Email: Official.Mail@iaea.org  Internet: http://www.iaea.org 

In reply please refer to: A1.21.61 
Dial directly to extension: (+43 1) 2600-21265  
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 ٢ لصفحةا

 
 
 

 
 

ات  ة عن أسمى آي دول األعضاء في الوكال وتغتنم أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ھذه الفرصة لكي تعرب لل
  تقديرھا.

 

٢٠١٨-٦-٤  

  

  قائمة بالمعاھدات المزمع عرضھا خالل "الفعالية الخاصة بالمعاھدات"  المرفقان:

  معلومات إجرائية من مكتب الشؤون القانونية    


