
 

 

 

 

فها ت ِرّ اء في الوكالة، ويش هدي أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكالة) أطيب تحياتها إلى الدول األعض
لة  لدورة المقب هدات"اإلعالن عن ا بالمعا ة  خاص ية ال عال ها في "للف لة، والمزمع عقد ها الوكا  ١٦ التي تنظم

بتمبر  اعة  ٢٠١٩أيلول/س اعة  ٠٠/١٤من الس ا خالل  ٠٠/١٥إلى الس ي في فيينا بالنمس في مقر الوكالة الرئيس
 .لوكالةالعام لالدورة العادية الثالثة والستين للمؤتمر 

مام العالمي إلى المعاهدات المتعددة األطراف األكثر أهمية المودعة لد ى وتهدف هذه الفعالية إلى الترويج لالنض
رار  ؤولية المدنية عن األض يما تلك المعاهدات المتعلقة باألمان واألمن النوويين والمس المدير العام للوكالة، ال س
النووية. وفي هذا الصدد، وعلى غرار األعوام السابقة، تتيح هذه الفعالية فرصة إضافية إليداع صكوك التصديق 

  أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام.

عالية الخاصة بالمعاهدات في هذه السنة بصفة خاصة على اتفاقية األمان النووي واالتفاقية المشتركة وسترِكّز الف
عة واتفاقية الحماية المادية للمواد  رف في النفايات المش تهلك وأمان التص رف في الوقود المس أن أمان التص بش

  النووية وتعديلها.

تُعَرض خالل  فوية، وترد لمحة وترد قائمة بجميع المعاهدات التي س الفعالية المذكورة بمرفق هذه المذكرة الش
ية في  اس افة إلى مزيد من المعلومات األس ية، باإلض عامة موجزة عن أهداف هذه المعاهدات وأحكامها الرئيس

  صفحة الوكالة اإللكترونية المخصصة للفعالية على الموقع التالي:
event-https://www.iaea.org/resources/legal/treaties/treatyمام تُرفَ . و أن االنض ق طيه معلومات إجرائية بش

  إلى المعاهدات المعروضة.

ؤون القانونية، قبل  اء إبالغ مكتب الوكالة للش طس  ٢٣ويُرجى من حكومات الدول األعض ، ٢٠١٩آب/أغس
أن المعاهدات بنيّتها  مام بش ديق أو قبول أو إقرار أو انض ك تص ة عقد الفعالية المذكورة إليداع ص اغتنام فرص

ال  دد، يرجى االتص ائل في هذا الص اح أي مس تيض رورية. والس نّى اتخاذ الترتيبات الض ة، حتى يتس المعروض
  .+٤٣ ١ ٢٦٠٠ ٢١٥٠٠بمكتب الشؤون القانونية على رقم الهاتف التالي: 

مام  وتتطلّع وب تحقيق االنض ي قدماً ص اء المهتمة بهذه الفعالية من أجل المض اركة الدول األعض األمانة إلى مش
  العالمي إلى هذه المعاهدات المهمة.
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 ٢ة الصفح

مى آيات  اء في الوكالة عن أس ة لكي تعرب للدول األعض وتغتنم أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذه الفرص
  تقديرها.

  

٢٠١٩-٥-١٦ 

 

  "قائمة المعاهدات المزمع عرضها خالل "الفعالية الخاصة بالمعاهدات  (باللغة االنكليزية فقط): نالمرفقا

   )List of Treaties to be Featured at the Treaty Event( 

  معلومات إجرائية من مكتب الشؤون القانونية          
             )Procedural Information from the Office of Legal Affairs(  
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