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 معلومات تمهيدية للوفود

 

  نووالست الثالثةافتتاح الدورة العادية   -ألف

فتتح الدورة العادية  -١ تون للمؤتمر العام الثالثةتـُ اعة  في ١والس باح يوم  ٠٠/١٠الس  االثنينمن ص
  ٢).VICمن مركز فيينا الدولي ( Cو M. وستجري وقائعها في المبنيين ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ١٦

ات العامة ( -٢ ات العامة في قاعة الجلس تُعقد الجلس (الطابق األول)، أما  M) في المبنى Plenary Hallوس
  (الطابق الرابع). Cفي المبنى الواقعة  Cجلسات اللجنة الجامعة فستُعقد في قاعة المجلس 

اعة  -٣ باحية في الس ات الص تبدأ الجلس ر المؤتمر خالف ذلك، س ات ما بعد  ٠٠/١٠وما لم يقِرّ تبدأ جلس وس
اعة  ات لكي تبدأ في ٠٠/١٥الظهر في الس . ويُرجى من المندوبين أخذ مقاعدهم بحلول الموعد المحدد للجلس

 عو الضرورة إلى عقدها، فسيُعلن عنها وفقاً لذلك أثناء الدورة.مواعيدها. أما الجلسات المسائية، وحيثما تد

  

  المشاورات السابقة للدورة  -باء

ام  -٤ اح المؤتمر الع بق افتت بوع التي تس ة األس اي ت خالل نه ب بتمبر  ١٤(أي يومي الس أيلول/س
بتمبر) ١٥  واألحد هيالت الجتماعات المجموعات بناًء على طلبها.أيلول/س ويرجى من  ، يمكن أن تُتاح تس
أن   الدول ائل التنظيمية (أي بش أن المس ل إلى اتفاق بش هيالت بغية التوص تفيد من هذه التس اء أن تس األعض

كيل بتمبر ١٦ االثنينمكتب المؤتمر مثالً) قبل افتتاح المؤتمر العام يوم   تش اهم أيلول/س أن ذلك أن يس . ومن ش
يير أعمال المؤتمر. وبناًء على ذلك، ينبغ في ة تس الس منس اء أن تض ى األمر  – ي للدول األعض  –حيثما اقتض

ول ممثليها إلى بق الدورة  وص اركتهم في اجتماعات المجموعات خالل الفترة التي تس ب لمش فيينا في وقت مناس
ية اتخاذ ته يوم   وفي عمل هيالت االجتماعات في موعد غاي ها. وينبغي حجز تس  األربعاءالقرارات المرتبطة ب

بتمبر ١١ تخدام البريد  عن، أيلول/س م خدمات المؤتمرات بالوكالة. وينبغي تقديم الطلبات باس طريق قس
 .Point@iaea.org-Reservations.Contact-Room-GC إلى: اإللكتروني
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 ٢الصفحة 

  إجراءات التسجيل  -جيم

و في الوكالة ممثَّلة في  ٣خلي للمؤتمر العاممن النظام الدا ٢٣تنصُّ المادة  -٥ على أن تكون كل دولة عض
ارين،  تش المؤتمر العام بمندوب واحد، يجوز أن يرافقه أي عدد يحتاج إليه الوفد من المندوبين المناوبين، والمس

  والمستشارين التقنيين، والخبراء، واألشخاص الذين هم في مراكز مشابهة.

كيل وفودها قبل الموعد بوقت كاف، وقبل ويُرجى من الدول األعض -٦ ل بإخطار األمانة بتش اء التفّض
ة ت ل  س جي ام التس ك عبر نظ ذل ام ب دورة. وينبغي القي ة ال داي ك، من ب ل، إذا أمكن ذل ام على األق أي

ام  للمؤتمر  اإللكتروني ذ يوم   الع اح من ة، المت ال طس  ٥ االثنينللوك  على العنوان اإللكتروني ٢٠١٩آب/أغس
registration.iaea.org-https://gc . ،ر ولهذا الغرض تخدمين وكلمات الس ة بالمس ماء الخاص يص األس تم تخص

لت إلى جميع  عار التي أُرس الة اإلش من مرفقات رس اء في يوم الخميس، وأُحيلت ض  ١٣الدول األعض
  .٢٠١٩حزيران/يونيه 

ا -٧ ورته الفوتوغرافية لتمكينه من دخول ويحتاج كّل مش رك في المؤتمر العام إلى بطاقة دخول تحمل ص
اريح  ل مكتب التص وف يُرس ماءهم إلكترونياً، س اركون في االجتماع أس ل المش ِجّ مركز فيينا الدولي. وحالما يُس

نا لدولي في فيي نا ا ية بمركز فيي بالبريد اإل(VIC Security Pass Office األمن عاراً  لكتروني على العنوان ) إش
ستخَدم لتحميل صورة أو لتأكيد/تغيير صورة  اإللكتروني الذي قدَّمه كل مشارك، ويحتوي اإلشعار على وصلة تُ

اركون الذين لم ي يحتاج المش فقوا في وموجودة من قَبل في قاعدة بيانات مكتب التصاريح التابع لألمم المتحدة. وس
ورهم الفوتوغرافية إلى إتا دار بطاقات الدخول لهم في تحميل ص ور لهم وإص حة مزيد من الوقت اللتقاط ص

 الموقع.

باح يوم  -٨ لين  ١٦ االثنينولتجنب الوقوف في طوابير طويلة ص جَّ اركين المس بتمبر، فإنَّ المش أيلول/س
وره الحة تحمل ص بقاً، وذلك بتقديم بطاقة هوية ص ة بهم مس تالم بطاقات الدخول الخاص ّجعون بقوة على اس م يُش

  :األيام التالية) في Gate 1( ١في مكتب التسجيل في البوابة 

  ٠٠/١٦إلى الساعة  ٠٠/١٢أيلول/سبتمبر، من الساعة  ١٢الخميس  
 ٠٠/١٨إلى الساعة  ٠٠/٩أيلول/سبتمبر من الساعة  ١٣الجمعة،  
  ٠٠/١٨إلى الساعة  ٠٠/١١أيلول/سبتمبر من الساعة  ١٥األحد،  

ت -٩ خص مأذون له وينبغي على وجه العموم اس تلم ش ياً، ولكن يمكن أن يس خص الم بطاقات الدخول ش
ماء  د أس تِلم وتعّدِ م المس مية تحّدد اس الة رس فوية أو رس لفاً، وذلك بتقديم مذكرة ش بطاقات الدخول المطبوعة س

تالم بطاقات الدخول، ال ارة إلى أنه، بعد اس تالم بطاقات دخولهم. وتجدر اإلش يتمُّ اس اركين الذين س يمكن  المش
بقاً، يمكن  تالم بطاقات الدخول مس جيل التابع للوكالة وال إعادة طبعها. وإذا لم يمكن اس إعادتها إلى مكتب التس

جيل الخاص بالوكالة ( ول على بطاقات الدخول في مكتب التس  ١) في البوابة IAEA Registration Deskالحص
  .بتمبرأيلول/س ١٦ االثنينمن صباح يوم  ٣٠/٧الساعة ابتداء من 

وح في جميع األوقات داخل مباني مركز فيينا  -١٠ اركين بأنه يجب حمل بطاقات الدخول بوض ر المش ونذّكِ
 الدولي.
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جيل الخاص بالوكالة في البوابة  -١١ جيل في الموقع في مكتب التس وف يكون باإلمكان التس (لدى تقديم  ١وس
  األيام التالية:خطاب ترشيح رسمي، إلى جانب بطاقة هوية تحمل صورة صاحبها)، في 

  ٠٠/١٦إلى الساعة  ٠٠/١٢أيلول/سبتمبر، من الساعة  ١٢الخميس   
  ٠٠/١٨إلى الساعة  ٠٠/٩أيلول/سبتمبر، من الساعة  ١٣الجمعة   
  ٠٠/١٨إلى الساعة  ٠٠/١١أيلول/سبتمبر، من الساعة  ١٥األحد   
  ٠٠/١٨إلى الساعة  ٣٠/٧أيلول/سبتمبر، من الساعة  ١٦ االثنين  
  ٠٠/١٨إلى الساعة  ٠٠/٨أيلول/سبتمبر، من الساعة  ١٧الثالثاء   
  ظهراً  ٠٠/١٢إلى الساعة  ٠٠/٩أيلول/سبتمبر، من الساعة  ١٨األربعاء   

  ويُرجى إتاحة الوقت الكافي لعمليتي الفحص األمني والتسجيل.

الي  -١٢ د اإللكتروني إلى العنوان الت البري ل ب جي إجراءات التس ة ب ة المتعلق ئل ال األس وينبغي إرس
Point@iaea.org-GCRS.Contact.  

ال في أقرب  -١٣ ا على االتص يرات لدخول النمس اركون في المؤتمر الذين يحتاجون إلى تأش ع المش جَّ ويُش
الحة قبل الموعد بوقت كاف يرات دخول ص ول على تأش ا وطلب الحص لي للنمس  وقت ممكن بأقرب ممثل قنص
يرات إلى العنوان التالي  ارات المتعلقة بالتأش تفس ال االس ابيع على األقل). وينبغي إرس فر بأربعة أس (قبل الس

Point@iaea.org-GCRS.Contact .  

مؤتمر العام، تقع تكاليف حضور من النظام الداخلي لل ٢٦وتُذكَّر الدول األعضاء أيضاً بأنَّه، وفقاً للمادة  -١٤
  وفد كل دولة عضو في المؤتمر العام على عاتق الدولة العضو المعنية.

در يوم  -١٥ وف تص بتمبر ١٣ الجمعةوس اركين (الوثيقة  أيلول/س القائمة  GC(63)/INF/9قائمة مؤقتة بالمش
بتمبرأيل ١٠ الثالثاءالمؤقتة)، تحتوي على المعلومات التي تلقتها األمانة حتى يوم  در في يوم ول/س تص . وس

بتمبر قائمة نهائية بالمشاركين (الوثيقة  ٢٠الجمعة  ، تحتوي على المعلومات التي أُبلغت )GC(63)/INF/9أيلول/س
اعة  اء والمنظمات  ١٨من يوم األربعاء  ٠٠/١٥بها األمانة حتى الس تُقدَّم إلى الدول األعض بتمبر. وس أيلول/س

  ائمة المؤقتة.نسخة مطبوعة واحدة فقط من الق

اركين، فيُرجى من الوفود أن تُعِلم  -١٦ دار القائمة المؤقتة بالمش ت الحاجة إجراء تغييرات بعد إص وإذا اقتض
، الطابق األرضي)، أو تُبِلغه كتابةً على M(المبنى  M0E 75) الكائن في القاعة Protocol Officeمكتب المراسم (

الي:  د اإللكتروني الت اء Point@iaea.org-GCRS.Contactعنوان البري ه يوم األربع ايت د غ ، في موع
اح النسخ المطبوعة من ، لكي يتسنى تحديث قائمة المشاركين النهائية. وستُت٠٠/١٥ أيلول/سبتمبر، الساعة ١٨

سخة اإللكترونية من القائمة النهائية بالمشاركين عبر الموقع اإللكتروني  القائمة النهائية حسب الطلب. وستُتاح الن
  أيلول/سبتمبر. ٢٠للمؤتمر العام اعتباراً من الجمعة 
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  وثائق اعتماد المندوبين  -دال

حتى وثيقة اعتماد صادرة خصيصاً من أجل الدورة، يلزم لرؤساء الوفود (وليس لسائر أعضاء الوفود)  -١٧
(كأن يكون رئيس الوفد ممثِّالً مقيماً مثالً). ووفقاً  وإن كانوا معتَمدين فعالً لدى الوكالة لممارسة صالحيات أخرى

لية إما عن رئيس الدولة أو  ٢٧للمادة  در وثائق االعتماد األص من النظام الداخلي للمؤتمر العام، يجب أن تص
و المعنية، ويجب أن تُقدَّم إلى المدير العام، وأن يكون ذلك، إن ر ئيس الحكومة أو وزير الخارجية للدولة العض

بعة أيام على األقل، أي  بتمبر ٩ االثنينيوم أمكن، قبل بداية المؤتمر بس يير أعمال أيلول/س هيل تس ، من أجل تس
  المؤتمر بسالسة، وال سيما أعمال المكتب.

اعة واعتباراً من  -١٨ بتمبر ١٥من يوم األحد  ٣٠/١٤الس لَّم باليد إلى الموظَّف أيلول/س ، ينبغي أن تُس
) وثائق االعتماد األصلية التي لم M0E 69، الطابق األرضي، القاعة Mالمسؤول عن وثائق االعتماد في (المبنى 

ارة إلى أنه ال يمكن قبول وثائق االع بق تقديمها إلى المدير العام. وتجدر اإلش جيل في البوابة يس  ١تماد أثناء التس
  في مركز فيينا الدولي.

ؤول عن وثائق  -١٩ ال بالموظف المس أن وثائق االعتماد، يرجى االتص اعدة بش ول على أي مس وللحص
 .Credentials@iaea.orgاالعتماد على العنوان اإللكتروني التالي: 

  

  الوثائق  -هاء

تخدام الورق في توزيع الوثائق، الذي تتبعه  -٢٠ اد في اس عمالً بمفهوم المالءمة للبيئة ومراعاة االقتص
ي  ال ت ي ال رون ت ك وان اإلل ن ع ى ال ل ً ع ا ي رون ت ك ة إل اح ت ام م ع ر ال م ؤت م ق ال ائ ون وث ك ت ة، س ال وك ال

Documents//63ea.org/About/Policy/GC/GChttps://www.ia . اريع القرارات متاحة على الموقع تكون مش وس
GovAtom.  تفادة التامةً من هذه الخدمة، بهدف يب لوحية، واالس ار أجهزة حواس ع المندوبون على إحض جَّ ويُش

خ الورقية من الوثائق خ  .الحد من التكاليف التي تتحملها الوكالة في طباعة وتوزيع النس تخدام النس وإذا لم يكن اس
خ ورقية، بناًء على الطلب، في ركن توزيع الوثائق قرب  ول على نس اإللكترونية عمليّاً أو ممكناً، يمكن الحص

ات العامة (المبنى  ، C(المبنى  C، الطابق األول)، أو في ركن توزيع الوثائق قرب قاعة المجلس Mقاعة الجلس
  الطابق الرابع).

ُدر كت -٢١ وف يص افية، مرة وس بوعي ومعلومات مفيدة إض يِّب المؤتمر، الذي يحتوي على البرنامج األس
يكون متاحاً على اإلنترنت وكذلك في مكاتب المعلومات  ابق للمؤتمر العام، وس بوع الس واحدة فقط، خالل األس

)Information Desks) وفي ركن توزيع الوثائق (Documents Counter بالمبنى (M الطابق األو) تكون ل). وس
كٍل مطبوعٍ، في مكاتب  يتاح على اإلنترنت، وفي ش ات اليومية لالجتماعات متاحة على اإلنترنت. كما س الملخص
رة في جميع أنحاء  ات المنتش اش اً عرض جميع الفعاليات على الش يتم أيض المعلومات وأركان توزيع الوثائق. وس

  .Cو Mالمبنيين 

اريع قرارات أو وثائق أخرى إلى المؤتمر خالل الدورة أن ويُرجى من المندوبين الراغبين في تق -٢٢ ديم مش
ِدّموا النص  ت ممكنيق ل  في أقرب وق اكغي تين م د أوس ي ة (الس امع ة الج ة اللجن ان ة المؤتمر أو أم ان إلى أم

)McGill Austin Mr.(:د اإللكتروني ). Point@iaea.org-PMO.Contact-SECأو  A.McGill@iaea.org ، البري
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يما في اللجنة الجامعة، التي يتعين عادةً أن تنظر في  يير األعمال، ال س ِهّل إلى حد بعيد تس أن ذلك أن يُس ومن ش
 عدد كبير من مشاريع القرارات وتصدر توصيات بشأنها.

  

  في المناقشة العامة المتحدثون  -واو

بتمبر، تُقدَّم طلبات القيد في قائمة المتحدثين في  ١٦ االثنينحتى بداية دورة المؤتمر في يوم  -٢٣ أيلول/س
سيدة كروسبي بالزا  سات (ال سيا شراً، إما شخصيّاً أو كتابةً، إلى أمانة جهازي تقرير ال شة العامة تقديماً مبا المناق

 ، البريد اإللكتروني:٢٢٣٣٩، رقم الهاتف الداخلي 2869A، في القاعة ándezMs Crosby Plaza Hern هيرنانديز،
C.Plaza@iaea.org  أوList@iaea.org-Speakers-GC .( اء من وطبقاً للمعلومات التي أُبلغت بها الدول األعض

قة  ادرة في  GC(63)/INF/1خالل الوثي مايو ١٠الص يار/ حدثين في أ مة المت قائ ماء في  جيل األس بدأ تس  ،
اعة  حزيران/يونيه؛ ١٩ باح ذلك اليوم لتحديد ترتيب المتحدثين فيما بين  ٠٠/١١وأُجريت قرعة في الس من ص

اء التي تقدَّم ممثلوها  اعة  –الدول األعض اعة  ٠٠/١٠بين الس جيل في قائمة  – ٠٠/١١والس بطلب للتس
اف إلى القائمة  ٤المتحدثين. م، بعد ذلك التوقيت، طلبات إلدراجها في القائمة، فتُض اء التي تقّدِ أما الدول األعض

المذكورة بحسب الترتيب الذي قدَّمت به طلباتها. بيد أنه تجدر اإلشارة إلى أن العمل سيستمر بالتقليد الذي يقضي 
  ء المشاركين في المناقشة العامة.بإعطاء األولوية للوزرا

لوا أسماءهم بعُد في القائمة  ١٦ االثنينواعتباراً من يوم  -٢٤ أيلول/سبتمبر، يُرجى من المندوبين الذين لم يُسِجّ
دثين  ة المتح ائم دين المعنيين بق اع المس لوا ب ة، أن يتص ام ة الع اقش اء المن ة أثن اء كلم ويرغبون في إلق

(Speakers’ List Assistants)، ) يكون لهم مكتب في قاعة االجتماعات العامة ، M) (المبنى Plenary Hallالذين س
  الطابق األول).

  

  الكلمات في المناقشة العامة  -زاي

ياً مع المقرر الذي اعتمده المؤتمر العام في عام  - ٢٥ يط عمل المؤتمر العام ٢٠١٦تماش أن تبس ، يُرجى ٥بش
  .سبع دقائق من المندوبين أن يقصروا مّدة بياناتهم على

ل نحو  -٢٦ تفادة على أفض ة العامة خالل المؤتمر على مدى أربعة أيام. وبغية االس وعادةً ما تمتد المناقش
  ممكن من الوقت المتاح، قد ترغب الدول األعضاء في النظر في استصواب إلقاء كلمات جماعية.

عتمدون على الترجمة الفورية. ويُرجى من المندوبين أن يضعوا في اعتبارهم بأن العديد من المشاركين ي -٢٧
 فمن شأن التكلم بالتأني أن يُمِكّن المترجمين الفوريين من أن يقدموا ترجمة سلسلة ودقيقة.

 

  
 
  .١٩٨٩وافق المؤتمر العام على هذا اإلجراء في  ٤
ر  ٥   .)DEC/60GC/(8المقرَّ
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بقاً  -٢٨ لَّم مس ة العامة وتوزيعها على نطاق عام، ينبغي أن تُس يراً للترجمة الفورية للكلمات في المناقش وتيس
تلقى إلى مكتب الكلمات  وص الكلمات التي س ات العامة Statements Desk(نص ) الكائن في قاعة الجلس

)Plenary Hall خص الذي م/رتبة الش فحة األولى منها اس وح على غالف الكلمة/الص ل بوض جَّ ). وينبغي أن يس
  سيلقي الكلمة.

مات  -٢٩ ب الكل ا مكت تلمه ا يس بم ا، حس د اإلدالء به ت ممكن بع ات في أقرب وق اح جميع الكلم تُت وس
)Statements Desk () ة ام ات الع ة الجلس اع ابق األول)، على الموقع M) (المبنى Plenary Hallفي ق ، الط

لة  كل  Statements/63http://www.iaea.org/About/Policy/GC/GCاإللكتروني للوكا كل  PDFفي ش وبالش
ري معي البص و المعنية تقييد توزيع إحدى ، في أقرب الس وقت ممكن بعد اإلدالء بها، ما لم تطلب الدولة العض

الكلمات المقدَّمة منها. وفي هذه الحاالت، ينبغي بيان ذلك التقييد بصورة واضحة على الكلمة المكتوبة. وألغراض 
خ نظيفة وخالية من أي كتابة بخط اليد وأي نص طوب. وتجدر  تحميل الكلمات، ينبغي أن تكون في نس مش

ن سوى البيانات التي أُلِقيت شفويّاً.   مالحظة أنَّ المحاضر الرسمية للمؤتمر العام لن تتضمَّ

  

  لغات العمل والترجمة الشفوية  -حاء

بانيةلغات العمل في المؤتمر العام هي  -٣٠ يةو اإلس ينية والعربية والفرنس ية والص ، اإلنكليزية والروس
بأّيٍ من هذه اللغات خالل الجلسات الرسمية للمؤتمر العام ترجمة شفوية متزامنة إلى  وستُترَجم الكلمات التي تُلقى

وص كلماتهم Statements Deskلغات العمل األخرى. ويُرجى من المندوبين تزويد مكتب الكلمات ( بقاً بنص ) مس
  ، بإحدى لغات العمل.Wordوشكل برنامج  PDFمكتوبةً، في كل من الشكل 

من النظام الداخلي للمؤتمر  ٨٧وبون التكلُّم بلغة غير لغات العمل فينبغي، بموجب المادة وإذا أراد المند -٣١
فوية لكلماتهم إلى إحدى لغات العمل وأن يبلغوا األمانة بذلك في  هم ترتيب أمر الترجمة الش العام، أن يتولوا بأنفس

  ة لفائدة المترجمين الفوريين.أقرب وقت ممكن، وأن يقدموا نسخة مسبقة من بياناتهم باللغة اإلنكليزي

  

ندوق التعاون التقني لعام   -طاء اهمات المعقودة لص ، والمدفوعات ٢٠٢٠المس
  للميزانية العادية، والمسائل األخرى المتعلقة بالمساهمات

ية مجلس المحافظين في  - ٣٢ يه  ١١إثر توص قة على مبلغ  ٢٠١٩حزيران/يون بالمواف عام  إلى المؤتمر ال
، أُرِسلت ٢٠٢٠يورو لمساهمات الدول األعضاء في صندوق التعاون التقني لعام  ٨٨ ٠٦١ ٠٠٠مستهدف قدره 

وبةً بناء على معدالت  تهدف (محس ها الفردية من المبلغ المس ص اء تبيِّن حص الة تعميمية إلى الدول األعض رس
اس المعمول بها لعام  ة ٢٠٢٠األس ِهّل هذه المعلومات الممارس المعتادة المتمثلة في ). واألمل معقود على أن تس

 قيام الدول األعضاء بعقد تعهداتها لصندوق التعاون التقني قبل المؤتمر العام أو أثناء انعقاده.
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هاماً كبيراً في فعالية تخطيط وتنظيم دورة  - ٣٣ هم إس اء أنَّ عملية عقد التعهدات تس وتدرك الدول األعض
يجري أثناء  طته للعام القادم. وس الدورة العادية المرتقبة للمؤتمر تعميم وثيقة بغرض إبالغ التعاون التقني وأنش
اء. اهمات التي عقدتها الدول األعض يجري تحديث تلك الوثيقة أثناء انعقاد  ٦المندوبين بالمس وبالنظر إلى أنَّه س

ب، من خ ر االنتهاء من إعداد تلك الوثيقة في توقيت مناس اء أن تيّسِ دة من الدول األعض الل المؤتمر فيُرجى بش
يكون من الممكن أثناء الدورة اإلبالغ بالتبرعات  تطيع فيه ذلك. وس اإلبالغ بتعهدات حكوماتها في أقرب وقت تس
ات العامة  ص لهم مكتب في قاعة الجلس يخصَّ اهمات المالية، الذين س المعقودة إلى الموظفين المعنيين بالمس

)Plenary Hall المبنى) (Mن الترتيبات الالزمة لتحديث حالة التبرعات المعقودة ، الطابق األول)، والذين سيتخذو
  .٢٠٢٠لصندوق التعاون التقني لعام 

اً في القاعة  - ٣٤ تراكات أيض يوجد موظفون من وحدة االش ي)، رقم M(المبنى  M0E 67وس ، الطابق األرض
اه٢١٣٥٠الهاتف الداخلي  اهمات في الميزانية العادية والمس ائل المتعلقة بالمس ة المس ندوق ، لمناقش مات في ص

اء  ئلة قد تكون لدى الدول األعض اهمات الخارجة عن الميزانية، وكذلك لإلجابة على أي أس التعاون التقني والمس
ويت. داد وحقوق التص اهمات المالية  فيما يتعلق بالمتأخرات وخطط الس اعات عمل مكتب وحدة المس تكون س وس

)Contributions Unit ( بت ١٦ االثنينمن يوم اعة  ١٩مبر وحتى يوم الخميس أيلول/س بتمبر، من الس أيلول/س
 .وحتى ختام الجلسة العامة ٠٠/٨أيلول/سبتمبر، من الساعة  ٢٠، ويوم الجمعة ٠٠/١٩إلى الساعة  ٠٠/٨

  

  المحفل العلمي الذي سينظَّم بالتزامن مع المؤتمر  -ياء

ة تتعلق بأنشطة الوكالة وتهّم الدول الغاية من المحفل العلمي هي التحفيز على مناقشة قضايا علمية وتقني -٣٥
نة  يُعقد المحفل العلمي هذه الس اء. وس بتمبر واألربعاء  ١٧يومي الثالثاء األعض بتمبر/أيلول ١٨أيلول/س ، س

وعه تحت عنوان يكون موض ي قُُدماً" وس بُل المض رطان وُس ويرد البرنامج  "عقد من العمل على مكافحة الس
ات في قاعة المجلس المؤقت في المرفق األول بهذه ال وف تُعَقد جميع الجلس ، الطابق Cبالمبنى  Dوثيقة. وس

  الرابع. وسوف تُجرى المناقشات باللغة اإلنكليزية فقط.

اركة المتاحة إلكترونيّاً في الموقع اإللكتروني للمحفل العلمي:  -٣٦ تمارة المش جيل عن طريق اس وينبغي التس
forum-events/scientific/63https://www.iaea.org/about/policy/gc/gc. 

  

  اجتماعات التعاون التقني  -كاف

ترد أدناه اجتماعات ممثلي االتفاق التعاوني اإلقليمي األفريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم  -٣٧
ين (اتفاق أفرا)، واالتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتنمية والتدريب في والتكنولوجيا النووي

فاق التعاوني لترويج العلم والتكنولوجيا النوويين في  يا)، واالت فاق عراس مجال العلم والتكنولوجيا النوويين (ات
اإلقليمي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم  أمريكا الالتينية والكاريبي (اتفاق أركال)، واالتفاق التعاوني

  والتكنولوجيا النوويين، وكذلك لممثلي الدول األعضاء من المنطقة األوروبية.
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شطة التعاون  -٣٨ شارك في أن وستُجرى قبل دورة المؤتمر العام مشاورات مع ممثلي الدول األعضاء التي ت
بوع انعقاد ال يجري خالل أس ر وجودها في التقني مع الوكالة. وس مؤتمر العام ترتيب اجتماعات للوفود التي يقتص

  فيينا على ذلك األسبوع، وكذلك لمناقشة قضايا محدَّدة أو مشاكل خاصة.

الدورة الثامنة واألربعون الجتماع مؤتمر عام ممثلي االتفاق التعاوني اإلقليمي   -١-كاف
  لنوويينللبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا ا

بة  -٣٩ نوي عادي للممثلين الوطنين لألطراف الحكومية في االتفاق التعاوني اإلقليمي بمناس هذا اجتماع س
تعراض برنامج االتفاق التعاوني اإلقليمي  انعقاد المؤتمرات العامة للوكالة. والغرض من هذا االجتماع هو اس

فعّال وكفؤ. وباإلضافة إلى ذلك، يناقش االجتماع وتوفير اإلرشادات من أجل ضمان تنفيذ هذا البرنامج على نحو 
  مسائل أخرى ذات صلة باالتفاق التعاوني اإلقليمي ويبت فيها.

تُنظَّم هذه الفعالية يوم  -٤٠ بتمبر  ١٣ الجمعةوس اعة  ٢٠١٩أيلول/س اعة  ٠٠/٩من الس ، في ٠٠/١٨إلى الس
  ، الطابق األرضي.Mبالمبنى  M4قاعة المؤتمرات 

يا للبحث والتنمية اجتماع ممث  -٢-كاف لي االتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في آس
  والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين (اتفاق عراسيا)

يا، الذي ُعقد في أثناء مؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة  -٤١ نوي لممثلي مجلس اتفاق عراس االجتماع الس
لى الصعيدين السياساتي والبرنامجي التي تم تحقيقها في إطار اتفاق عراسيا الذرية، يستعرض ويُقيِّم اإلنجازات ع

لة. كما يتناول هذا االجتماع إجراءات المتابعة  تخالص الدروس ذات الص ات واس ل الممارس د تحديد أفض قص
  .٢٠١٩المتفق عليها في أثناء اجتماع ممثلي مجلس اتفاق عراسيا الذي ُعقد في نيسان/أبريل 

، في ٠٠/١٣إلى الساعة  ٠٠/١٠من الساعة  ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ١٧ الثالثاءهذه الفعالية يوم  وستُنظَّم -٤٢
  ، الطابق األرضي.Mبالمبنى  M6قاعة المؤتمرات 

  اجتماع مسؤولي االتصال الوطنيين بمنطقة أوروبا  -٣-كاف

ال الو -٤٣ ؤولي االتص ف المدة مع مس ير الذي يُعقد في منتص طنيين من الدول يُقِدم هذا االجتماع القص
اء في منطقة أوروبا لمحة عامة حول برنامج التعاون التقني في منطقة أوروبا والبرنامج الجديد لدورة  األعض

٢٠٢١-٢٠٢٠ .  

تُنظَّم هذه الفعالية يوم  -٤٤ بتمبر  ١٩ الخميسوس اعة  ٢٠١٩أيلول/س اعة  ٠٠/١٥من الس ، ٠٠/١٧إلى الس
 رضي.، الطابق األMبالمبنى  M5في قاعة المؤتمرات 

اف ا   -٤-ك اوني لترويج العلم والتكنولوجي اق التع اع مجلس ممثلي مجلس االتف اجتم
  النوويين في أمريكا الالتينية والكاريبي (اتفاق أركال)

افة إلى  -٤٥ رين في اتفاق أركال، باإلض نوي عادي لممثلي الدول األطراف اإلحدى والعش هذ اجتماع س
  إسبانيا.
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، في ٠٠/١٨إلى الساعة  ٣٠/١٥، من الساعة ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ١٩لخميس ا يوموستُنظَّم هذه الفعالية  -٤٦
 ، الطابق السابع.Cبالمبنى  C4قاعة المؤتمرات 

اف ال العلم   -٥-ك ب في مج دري ة والت اوني اإلقليمي األفريقي للبحث والتنمي اق التع االتف
  جتماع الممثليناوالتكنولوجيا النوويَّين (اتفاق أفرا): 

ادرة عن  يُعقد اجتماع -٤٧ يات الص نوياً خالل المؤتمر العام للوكالة إلقرار التوص ممثلي اتفاق أفرا مرة س
ة  ياس نوي الذي تعده الوكالة والنظر في أي س اجتماع الفريق العامل التقني المعنى باتفاق أفرا، واعتماد التقرير الس

  جديدة ومسائل استراتيجية ذات صلة باالتفاق.

تُنظَّم هذه الفعالية  -٤٨ بتمبر  ٢٠ الجمعةيوم وس اعة ٢٠١٩أيلول/س اعة  ٠٠/١٠، من الس في  ٣٠/١١إلى الس
 .، الطابق السابعCبالمبنى  C3قاعة المؤتمرات 

  

  محفل الفريق الدولي لألمان النووي بشأن الترابط بين األمان واألمن  -الم

يُقدم محفل اافي إطار  -٤٩ اركين في المؤتمر العام، س لفريق الدولي لألمان جتماع مفتوح أمام جميع المش
  النووي توضيحات من الفريق ومن غيره من الخبراء حول الترابط بين األمان واألمن.

، في ٠٠/١٦إلى الساعة  ٠٠/١٤، من الساعة ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ١٦ االثنينيوم وستُنظَّم هذه الفعالية  -٥٠
 .، الطابق السابعCبالمبنى  C3قاعة المؤتمرات 

  

غلين ا  -ميم تدامة محفل المش أن اإلدارة المس لنوويين: التحديات والحلول بش
  لسلسلة اإلمدادات في المجال النووي

سيتيح هذا المحفل فرصة للدول األعضاء لتقاسم ومناقشة التحديات الحالية والمقبلة المتعلقة بإدارة سلسلة  -٥١
يع اإلدارة، و يتناول كل من مواض راف، الجودة،اإلمدادات في المجال النووي. وس تدامة،  واإلش والتنظيم، واالس

لة اإلمدادات في المجال والتكنولوجيات اال لس تبه فيها، وقطع الغيار، ومدى موثوقية س بتكارية، والمفردات المش
  النووي في الدول األعضاء التي لديها محطات قوى نووية عاملة.

تُنظَّم هذه الفعالية  -٥٢ بتمبر  ١٧ الثالثاءيوم وس اعة ٢٠١٩أيلول/س اعة  ٣٠/٩، من الس في  ٠٠/١١إلى الس
 .، الطابق السابعCالمبنى  C4قاعة المؤتمرات 
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  اجتماع كبار الرقابيين المعنيين باألمان واألمن  -نون

ؤولين الرقابيين في  -٥٣ اء الهيئات الرقابية وغيرهم من كبار المس وف يناقش رؤس في هذا االجتماع، س
عاعي وأمان نقل المواد  الً عن األمن النووي، ميادين األمان النووي واإلش عة، فض النووية وأمان النفايات المش

يركز االجتماع على مبادرات أمانة الوكالة لدعم الهيئات  ات الجيدة. كما س يتبادلون الممارس التحديات الرقابية وس
  الرقابية.

، في ٣٠/١٨إلى الساعة  ٠٠/٩، من الساعة ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ١٩ الخميسيوم وستُنظَّم هذه الفعالية  -٥٤
  ، الطابق الرابع.Cبالمبنى  Dقاعة المؤتمرات 

  

  الزيارات التي ستنظَّم بالتزامن مع المؤتمر  -سين

  زيارة مختبرات الوكالة الخاصة بالخدمات التقنية في مجال األمان اإلشعاعي  -١-سين

ع -٥٥ ة بالخدمات التقنية في مجال األمان اإلش تُعِرض هذه الجولة مختبرات الوكالة الخاص اعي، التي تقدم س
د لنحو  عاعي الخارجي  ٣٠٠٠خدمات الرص نوياً فيما يتعلق بالتعرض اإلش عاعات س عامل معرض مهنياً لإلش

مل خدمات الدعم  والداخلي. طلع بها الوكالة عالمياً. وتش طة التي تض بة لألنش وتُعد تلك الخدمات هامة للغاية بالنس
  .أيضا التدريب والمشاورات واقتراض معدات المسح

 .٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ١٩ الخميسويوم  ١٨ ربعاءاألويوم  ١٧ الثالثاءوسيتم تنظيم جوالت يوم  -٥٦

رة لكل زيارة هي ساعة واحدة، من الساعة  -٥٧  .٠٠/١١إلى الساعة  ٠٠/١٠والمدة المقرَّ

ص إل -٥٨ ك العرض المخص بقاً للجولة لدى كش جيل مس  ن النوويين، خارجن واألماألمدارة اويُرجى التس
 ، الطابق األول.M، في المبنى M01العامة قاعة الجلسات 

تعالمات عند مدخل المبنى  يونقطة التجّمع ه -٥٩ اركين في Mعند مكتب االس يتم أخذ المش ، ومن هنا س
 صباحاً. ٥٠/٩األيام المذكورة أعاله عند الساعة 

ين دي   -٢-س قة على التأهب والتص جولة في مركز الحادثات والطوارئ: إلقاء نظرة متعّمِ
  ارئ لدى الوكالةللطو

دي للطوارئ  -٦٠ ال العالمية المعنية بالتأهب والتص مركز الحادثات والطوارئ التابع للوكالة هو جهة االتص
  النووية أو اإلشعاعية. وتُتيح هذه الجولة التعرف على عمليات المركز وقدراته.

والمدة  .٢٠١٩سبتمبر أيلول/ ١٩ الخميسويوم  ١٨ ربعاءاألويوم  ١٧ ثاءالثالوسيتم تنظيم جوالت يوم  -٦١
رة لكل زيارة هي ساعة واحدة، من الساعة   .٠٠/١٣إلى الساعة  ٠٠/١٢المقرَّ

ينياد هارفي  -٦٢ يدة ش بقاً، إلى الس لوا بريداً إلكترونياً، مس جيل، يُرجى من المندوبين المهتمين أن يُرس وللتس
(Ms Sinead Harvey) (s.harvey@iaea.org) النتساب والوفد ورقم الهاتف.سم واللقب وجهة امع توضيح اال 
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تعالمات عند مدخل المبنى  يونقطة التجّمع ه -٦٣ اركين في Mعند مكتب االس يتم أخذ المش ، ومن هنا س
 صباحاً. ٥٠/١١األيام المذكورة أعاله عند الساعة 

  إلى مختبر الهيدرولوجيا النظيرية ةزيار  -٣-سين

ة زيارة مختبر الوكالة  لله -٦٤ تُتاح للمندوبين فرص يدرولوجيا النظيرية الذي يقدم دعًما تحليليًا لبرنامج س
مان الجودة  اء، وتوفير خدمات ض الوكالة للموارد المائية، إلى جانب تدريب العلميين الوافدين من الدول األعض

 ً ا ر المختبر أيض أجهزة مختبرات الهيدرولوجيا لنقلها  لمختبرات الهيدرولوجيا النظيرية على نطاق العالم. ويطّوِ
  إلى الدول األعضاء.

 .٠٠/١٥إلى الساعة  ٠٠/١٤، من الساعة ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ١٧ الثالثاءسيجري تنظيم زيارة يوم و -٦٥

يد  تاكويا  -٦٦ بقاً، إلى الس لوا بريداً إلكترونياً، مس جيل، يُرجى من المندوبين المهتمين أن يُرس وللتس
وموتو يح االم (t.matsumoto@iaea.org) (Mr Takuya Matsumoto) ماتس اب ع توض م واللقب وجهة االنتس س

 والوفد ورقم الهاتف.

تعالمات عند مدخل المبنى  يونقطة التجّمع ه -٦٧ اركينMعند مكتب االس يتم أخذ المش يوم  ، ومن هنا س
 .٥٠/١٣أيلول/سبتمبر، الساعة  ١٧ الثالثاء

  ضمانات في زايبرسدورفجولة في مختبرات الوكالة للتحليل الخاصة بال  -٤-سين

ا، كيف تقوم الوكالة بتحليل  -٦٨ يرى زوار مختبرات الوكالة للضمانات، الكائنة في زايبرسدورف، بالنمس س
اعدة في التحقق من أن الدول تفي بالتزاماتها الدولية المتعلقة بعدم  د المس المواد النووية والعينات البيئية قص

  نتشار النووي.اال

يتم تنظيم الجولة ي -٦٩ بتمبر أيلول/ ١٨ األربعاءوم وس اعات، ٢٠١٩س رة للجولة هي أربع س . والمدة المقرَّ
 .٠٠/١٣إلى الساعة  ٠٠/٩من الساعة 

اعة  -٧٠ بقاً للجولة قبل الس جيل مس ك العرض  ١٧ الثالثاءيوم  ٠٠/١٢ويُرجى التس بتمبر، لدى كش أيلول/س
 ، الطابق األول.Mمبنى ، في الM01لضمانات، خارج قاعة الجلسات العامة دارة االمخصص إل

اعات. و -٧١ دورف، وتعود بهم بعد أربع س تنقل الحافالت الزائرين من مركز فيينا الدولي إلى زايبرس س
 زائراً. ٦٠الزيارة ألكثر من  تاحةإ ونظراً لضيق المكان، ال يمكن

اركين التجمع عند مكتب االستعالمات عن -٧٢ د مدخل وفيما يتعلق بالنقل إلى زايبرسدورف، يُرجى من المش
 .٥٠/٨أيلول/سبتمبر، الساعة  ١٨ األربعاءيوم  Mالمبنى 
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  جوالت في مختبرات الوكالة للتطبيقات النووية في زايبرسدورف  -٥-سين

ا.  -٧٣ دورف، بالنمس ة زيارة مختبرات الوكالة للتطبيقات النووية، الكائنة في زايبرس تُتاح للمندوبين فرص س
وف يتلقى الزائرون معلومات عن الك اء وكيف س يفية التي تقِدّم بها المختبرات الثمانية الدعم إلى الدول األعض

لة بالمجال النووي ألغراض التنمية وحماية  لمي للتقنيات النووية والتقنيات ذات الص تعمل معها في التطبيق الس
  ة النووية.البيئة في مختلف مجاالت األغذية والزراعة، وقياس الجرعات الطبية، والبيئة البرية واألجهز

يتم تنظيم الجولة يوم  -٧٤ بتمبر أيلول/ ١٩ الخميسوس اعات، ٢٠١٩س رة للجولة هي أربع س . والمدة المقرَّ
 .٠٠/١٣إلى الساعة  ٠٠/٩من الساعة 

، ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ١٧ الثالثاءمن يوم  ٠٠/١٢وللتسجيل، يُرجى إرسال بريد إلكتروني قبل الساعة  -٧٥
ينا يدة نانات آزوس يح اال (o.azucena@iaea.org) (Ms Nanette Azucena) إلى الس م واللقب وجهة مع توض س

 االنتساب والوفد ورقم الهاتف. 

اعات. و -٧٦ دورف، وتعود بهم بعد أربع س تنقل الحافالت الزائرين من مركز فيينا الدولي إلى زايبرس س
 زائراً. ٦٠تاحة الزيارة ألكثر من إونظراً لضيق المكان، ال يمكن 

تعالمات عند مدخل المبنى  يع للنقل بالحافلة هونقطة التجمّ  -٧٧ يتم أخذ Mعند مكتب االس ، ومن هنا س
 صباحاً. ٥٠/٨أيلول/سبتمبر، الساعة  ١٩المشاركين وتوجيههم إلى الحافالت في يوم الخميس 

ين د   -٦-س مانات: القياس غير المتلف، والمراقبة، والرص نظرة متعمقة حول معدات الض
  الحتواءاآللي، واألختام وا

وخالل هذه الجولة إلى مختبرات معدات الضمانات، سيتعرف الزائرون على المزيد حول معدات التحقق  -٧٨
طلع بها الوكالة، بما في ذلك معدات القياس غير المتلف، وقدرات المراقبة،  التي تدعم مهمة التحقق التي تض

  النووية. والرصد اآللي، واألختام واالحتواء التي يتم تطبيقها على المواد

 .٠٠/١٤إلى الساعة  ٠٠/١٣، من الساعة ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ١٧ الثالثاءوسيجري تنظيم جولة يوم  -٧٩

ات العامة  -٨٠ مانات، خارج قاعة الجلس ص للض ك العرض المخص بقاً للجولة لدى كش جيل مس ويُرجى التس
M01 في المبنى ،M.الطابق األول ، 

تعالمات عند مدخ -٨١ تبدأ الجولة عند مكتب االس اعة  ١٧ الثالثاء، يوم Mل المبنى وس بتمبر، الس أيلول/س
٥٠/١٢. 

ين د في مجال   -٧-س ول ومعدات الرص مانات: إدارة األص نظرة متعمقة حول معدات الض
  اإلشعاعات

سيتعرف الزائرون خالل هذه الجولة لمختبرات معدات الضمانات على معدات الضمانات التي يستخدمها  -٨٢
حضير المعدات التي يتم أخذها إلى الميدان، مروراً بعملية شحنها، حتى عودتها إلى مقر مفتشو الوكالة؛ ابتداًء من ت

  الوكالة.
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 .٣٠/١٤إلى الساعة  ٣٠/١٣، من الساعة ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ١٨ األربعاءوسيجري تنظيم الجولة يوم  -٨٣

ات -٨٤ مانات، خارج قاعة الجلس ص للض ك العرض المخص بقاً للجولة لدى كش جيل مس العامة  ويُرجى التس
M01 في المبنى ،M.الطابق األول ، 

تبدأ -٨٥ تعالمات عند مدخل المبنى  وس اعة  ١٨ األربعاء، يوم Mالجولة عند مكتب االس بتمبر، الس أيلول/س
٢٠/١٣. 

ين أن الوقود   -٨-س طة تحقق جديدة بش مانات: أنش نظرة متعمقة حول معدات الض
  المستهلك ألغراض الضمانات

تهلك يمكن أن يطرح تحدياً.التحقق من الوقود النووي  -٨٦ ة لمختبرات  المس ص تعرض هذه الجولة المخص س
معدات الضمانات تكنولوجيا التحقق من الوقود المستهلك، بما في ذلك أحدث التطورات في دعم الجهود التي تبذلها 

  الوكالة في مجال التحقق.

 .٠٠/١٤لى الساعة إ ٠٠/١٣، من الساعة ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ١٩ الخميسوستُنظم الجولة يوم  -٨٧

ات العامة  -٨٨ مانات، خارج قاعة الجلس ص للض ك العرض المخص بقاً للجولة لدى كش جيل مس ويُرجى التس
M01 في المبنى ،M.الطابق األول ، 

تعالمات عند مدخل المبنى  -٨٩ تبدأ الجولة عند مكتب االس بتمبر  ١٩الخميس ، يوم Mوس ، ٢٠١٩أيلول/س
 .٥٠/١٢الساعة 

ين لبي نظرة متعمقة ح  -٩-س وير المقطعي الس تخدام التص مانات: اس ول معدات الض
  بانبعاث أشعة غاما ألغراض التحقق من الوقود النووي المستهلك

ستخدامها في تُستخدم تقنية التصوير المقطعي السلبي بانبعاث أشعة غاما، وهي التقنية المستنبطة حديثًا ال -٩٠
تهلك، ف عن وتد الوقود والتحقق من  عملية التحقق تحت الماء من الوقود النووي المس ور مقطعية للكش ألخذ ص

الوتد في حاويات مغلقة. وسيُظِهر هذا العرض داخل المختبر عملية  التصوير المقطعي السلبي بانبعاث أشعة غاما 
  وسيقدم وظائف تحليل البيانات.

 .٠٠/١١ساعة إلى ال ٠٠/١٠، من الساعة ٢٠١٩أيلول/ سبتمبر  ٢٠ الجمعةوسيُنظم هذا العرض يوم  -٩١

ات  -٩٢ مانات، خارج قاعة الجلس ص للض ك العرض المخص بقاً لهذا العرض لدى كش جيل مس ويُرجى التس
 ، الطابق األول.M، في المبنى M01العامة 

ل المبنى و -٩٣ دخ د م ات عن تعالم ب االس د مكت اركين التجمع عن  الخميسيوم  Mيُرجى من المش
 .٥٠/٩، الساعة ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ٢٠
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ارك في رعايتها أمانة الوكالة خالل الدورة األح  -عين داث التي تنّظمها و/أو تش
  ٧الثالثة والستين للمؤتمر العام

   ReNuALعرض مشروع تجديد مختبرات التطبيقات النووية وإبراز إنجازاته   -١-عين

ي -٩٤ قات النوو يد مختبرات التطبي جد روع ت لذي أحرزه مش قدم ا ية على الت جانب ية ال عال هذه الف تركز  ة س
ReNuAL+/ReNuAL  ع قطعة من الحجر في يقوم المانحون الجدد من وض غرة وس خة مص جدار الجهات لنس

 ً   الفوائد الجّمة التي من شأن مبادرة هذا مشروع أن يقدّمها للدول األعضاء. المانحة الشرفي. وستبرز الفعالية أيضا

سبتمبر  ١٦ االثنين يوموستُنظَّم هذه الفعالية  -٩٥ ساعة ٢٠١٩أيلول/ ساعة  ٠٠/١٢، من ال ، في ٠٠/١٣إلى ال
 .Aالمؤدي إلى المبنى  Mمدخل المبنى 

بالمفاعالت النووية ودورات الوقود النووي   -٢-عين لدولي المعني  روع ا خدمة المش
تدامة الطاقة  اء: الدعم التحليلي لتعزيز اس روع إنبرو) لفائدة الدول األعض االبتكارية (مش

  النووية

تقدم هذه الفعالية الدعم المقدم م -٩٦ اء رؤية بعيدة المدى س اء في إرس روع إنبرو للدول األعض ن خالل مش
ر التكنولوجيات القائمة واال مل ذلك، التدريب  بتكارية للطاقة النووية،لنش بما في ذلك مرافق دورة الوقود. ويش

ع برامج طويلة األجل في مجال الطاقة النووية، بما تراتيجيات الوطنية ووض أن التخطيط لالس اد بش يأخذ  واإلرش
  التقني والتعاون فيما بين البلدان.بتكار في االعتبار إمكانات اال

ساعة  ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ١٦ االثنينوستُنظَّم هذه الفعالية يوم  -٩٧ ساعة  ٣٠/١٣من ال ، في ٠٠/١٤إلى ال
 ، الطابق األول.Mبالمبنى  ESPACE M01البهو 

  الفعالية الخاصة بالمعاهدات  -٣-عين

خاصة بالمعاهدات إلى الترويج للتقيُّد على الصعيد العالمي بالمعاهدات المتعددة األطراف تهدف الفعالية ال -٩٨
تاحة فرصة إضافية إليداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو إالمودَعة لدى المدير العام للوكالة، من خالل 

اقية األمان النووي واالتفاقية المشتركة بشأن االنضمام. وسترِكّز الفعالية الخاصة بالمعاهدات في هذه السنة على اتف
 ً ا عة وأيض رف في النفايات المش تهلك وأمان التص رف في الوقود المس اتفاقية الحماية المادية للمواد  أمان التص

  النووية وتعديلها.

تُنظَّم هذه الفعالية يوم  -٩٩ بتمبر  ١٦ االثنينوس اعة  ٢٠١٩أيلول/س اعة  ٠٠/١٤من الس ، في ٠٠/١٥إلى الس
 ، الطابق األرضي.Mبالمبنى  M0E 68اعة االجتماعات ق

  

 

 
ن سوف يتضّمن ُكتيِّب المؤتمر مزيداً من المعلومات عن الفعاليات التي تُنظَّم بالتزامن مع دورة المؤتمر. كما سيتم اإلعالن يوميّاً ع ٧

  ).٢١  ، وفي الجدول الزمني اليومي للفعاليات (انظر الفقرةMجميع الفعاليات على شاشات العرض في المبنى 
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عال لتقديم تقارير وإعالنات  – البوابة اإللكترونية إلعالنات الدول  -٤-عين بيل الفّ الس
  الضمانات 

تقدم البوابة اإللكترونية إلعالنات الدول طريقة إلكترونية على الشبكة لفائدة الدول والسلطات اإلقليمية من  -١٠٠
نات الضمانات وللتواصل مع إدارة الضمانات التابعة للوكالة. وستعرض هذه الفعالية الجانبية كيفية أجل تقديم إعال

يتم توفير للزائرين مجموعة  مانات من خالل البوابة اإللكترونية إلعالنات الدول. وس تقديم إعالن في مجال الض
  ئية الستخدام هذه البوابة.اأدوات بد

تُنظَّم هذه الفعالية يوم  -١٠١ بتمبر  ١٦ االثنينوس اعة  ٢٠١٩أيلول/س اعة  ٣٠/١٤من الس ، في ٠٠/١٥إلى الس
 ، الطابق األرضي.Mبالمبنى  ESPACE M0Eالبهو 

ً عام ٣٠التصّرف في الوقود المستهلك الناتج عن مفاعالت القوى النووية:   -٥-عين من  ا
  البحوث

ا ٣٠على امتداد أكثر من  -١٠٢ لة المش لس روعين من س قة التابعة للوكالة عاماً، تم تنفيذ مش ريع البحثية المنس
لوك الوقود النووي SPARو BEFAST(وهما  أن س ) بمثابة محرك للبحوث الدولية والتعاون في مجال التطوير بش

شورات الشاملة ندث المأحالمستهلك خالل خزنه. وستقدم هذه الفعالية نظرة شاملة بشأن نتائج المشروعين وستقدم 
  لجميع النتائج.

تُنظَّ  -١٠٣ بتمبر  ١٦ االثنينم هذه الفعالية يوم وس اعة  ٢٠١٩أيلول/س اعة  ٣٠/١٤من الس ، في ٠٠/١٥إلى الس
 ، الطابق األول.Mبالمبنى  ESPACE M01البهو 

  الحالة العالمية ألنشطة اإلخراج من الخدمة  -٦-عين

د تعميم المعلومات  -١٠٤ روع تعاوني جديد للوكالة قص تقدم هذه الفعالية لمحة عامة حول مش عن الخطط س
ية في  اريع القائمة لإلخراج من الخدمة وحاالتها، بما في ذلك اإلنجازات األخيرة والتحديات المقبلة الرئيس والمش

  هذا المجال.

تُنظَّم هذه الفعالية يوم  -١٠٥ بتمبر  ١٦ االثنينوس اعة  ٢٠١٩أيلول/س اعة  ٣٠/١٥من الس ، في ٠٠/١٦إلى الس
 ول.، الطابق األMبالمبنى  ESPACE M01البهو 

  : لمحة٢٠٢٠المؤتمر الدولي بشأن األمن النووي   -٧-عين

أن األمن النووي، المزمع عقده في  -١٠٦ يع المؤتمر الدولي بش تبرز حلقة نقاش كيف تؤثر مواض ، ٢٠٢٠س
 ً كوك الدولية الملزمة وغير الملزمة قانوناً لألمن النووي؛  .على األمن النووي عالميا يع كالتالي: الص والمواض

ر الرقمي؛ ونُظم األمن النووي الوطنية؛ والة في مجال األمن النووي؛ دورة الوكو ئة والعص التكنولوجيات الناش
ات الجيّدة و ين األمن اوالتعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات، وتعميم الممارس ع لتحس اب خبرة أوس كتس

  النووي.

سبتمبر  ١٦ االثنين يوموستُنظَّم هذه الفعالية  -١٠٧ ساعة  ٠٠/١٦ساعة ، من ال٢٠١٩أيلول/ ، في ٠٠/١٧إلى ال
 ، الطابق السابع.Cبالمبنى  C3قاعة المؤتمرات 
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ين وبيئة العمل: كيف يمكن أن تكون الوكالة جهة العمل   -٨-عين اواة بين الجنس المس
لة للمرأة   المفضَّ

وإرساء  ستستكشف هذه الفعالية كيف يمكن للمنظمات أن تجلب بفعالية النساء المؤهالت واالحتفاظ بهن، -١٠٨
مية، بيئة عمل مواتية ال ات الرس ياس ف كبار القادة في المجال النووي الدور الذي تؤديه الس تكش يس تقطابهن. وس س

لة  مولية لتكون جهة العمل المفّض اء بيئة عمل أكثر تمثيالً وش مية، والقيَّم التنظيمية في إرس بكات غير الرس والش
  للمرأة. 

تُنظَّم هذه الفعالية  -١٠٩ بتمبر  ١٧اء الثالث يوموس اعة ٢٠١٩أيلول/س اعة   ٣٠/٨، من الس ، في ٠٠/١٠إلى الس
 ، الطابق الثاني.M، بالمبنى ESPACE M02البهو 

تقاة من ندوة   -٩-عين يحات مس مانات المقبلة: توض أن  ٢٠١٨بناء قدرات الض بش
  الضمانات الدولية

شترك ف -١١٠ شأن الضمانات الدولية، ي سنوات ندوة ب يها مجتمع الضمانات األوسع نطاقاً تعِقد الوكالة كل أربع 
تعرض هذه الفعالية  مانات. وس دي للتحديات وانتهاز الفرص بُغية تعزيز فعالية وكفاءة تنفيذ الض د التص قص

  .٢٠١٨توضيحات ونواتج ندوة 

تُنظَّم هذه الفعالية  -١١١ بتمبر  ١٧الثالثاء  يوموس اعة ٢٠١٩أيلول/س اعة   ٠٠/٩، من الس ، في ٠٠/١٠إلى الس
 ، الطابق األرضي.M، بالمبنى ESPACE M0Eالبهو 

  الوظائف الشاغرة وعملية التوظيف في الوكالة الدولية للطاقة الذرية  -١٠-عين

اركين عملية التوظيف والتقدم لوظيفة  -١١٢ ؤولو التوظيف في الوكالة للمش رح مس يش خالل هذه الفعالية، س
ياغة طلب يكون له وقع وتأث ائح حول ص اركين نص يقدمون للمش ف وس يفات الوظائف، ووص ير، وكيفية فهم توص

  هتمامهم.اإنجازاتهم، وكتابة رسالة تمهيدية والمشاركة في وسائط عرض الوظائف المناسبة لمجاالت 

تُنظَّم هذه الفعالية يوم  -١١٣ بتمبر  ١٧ء االثالثوس اعة  ٢٠١٩أيلول/س اعة  ٠٠/١٠من الس ، في ٠٠/١١إلى الس
 األرضي. ، الطابقMبالمبنى  M7قاعة المؤتمرات 

عاعي قوية في الحقل الطبي  -١١-عين طلع بها  :نحو ثقافة أمان إش طة التي تض األنش
  الوكالة الدولية للطاقة الذرية

حية يوم  -١١٤ فة اليوم العالمي ألمان  ١٧حدّدت الجهات المعنية في مجال الرعاية الص بتمبر بص أيلول/س
وستبرز هذه ‘. افة األمان على جميع المستوياتثق’على  ٢٠١٩المرضى، وينصب التركيز في هذا الصدد في عام 

ين ثقافة  يتناقش المتحدثون كيفية تحس الفعالية الجانبية عمل الوكالة في تعزيز ثقافة األمان في المرافق الطبية. وس
  األمان اإلشعاعي في الطب وُسبل دعم الوقاية من اإلشعاعات وأمان المرضى بصفة عامة.

، في ٠٠/١١إلى الساعة   ٣٠/١٠، من الساعة ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ١٧الثالثاء  يوموستُنظَّم هذه الفعالية  -١١٥
 ، الطابق األول.M، بالمبنى ESPACE M01البهو 
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  ستصالح البيئيدعم الوكالة لمشاريع اال  -١٢-عين

تعرض هذه الفعالية الجانبية مبادرات اال -١١٦ تبرز فرص س الح البيئي الناجحة المدعومة من الوكالة وس تص س
تعلن على أول مؤتمر دولي  بناء الحها وس تص بكة إدارة البيئة واس رة لش تحتفل بالذكرى العاش راكات. كما س الش

  للوكالة بشأن إدارة المواد المشعة الموجودة في البيئة الطبيعية في قطاع الصناعة.

تُنظَّم هذه الفعالية يوم  -١١٧ بتمبر  ١٧ الثالثاءوس اعة  ٢٠١٩أيلول/س اعة  ٣٠/١١من الس ، في ٠٠/١٣إلى الس
 ، الطابق السابع.Cبالمبنى  C5قاعة المؤتمرات 

ين   -١٣-عين نظام المعلومات عن مفاعالت القوى التابع للوكالة يحتفل بالذكرى الخمس
  أكبر نظام معلومات في العالم عن مفاعالت القوى النووية :من إنشائه

ة عقود، إذ يُعد نظام ال -١١٨ أت الوكالة هذا النظام وتعهدته لخمس معلومات عن مفاعالت القوى النووية أنش
تُتاح  يل عن التاريخ الكامل لعمليات القوى النووية في العالم. وخالل هذه الفعالية، س املة تُتيح تفاص قاعدة بيانات ش

على حد سواء، أو  للدول األعضاء فرصة التعرف على كيفية توليد تقارير شاملة وتقارير مخّصصة لوحدة بعينها،
  عن حالة الطاقة النووية، وأدائها وتوجهاتها.أشكال بيانية 

تُنظَّم هذه الفعالية يوم  -١١٩ بتمبر  ١٧الثالثاء وس اعة  ٢٠١٩أيلول/س اعة  ٣٠/١٣من الس ، في ٠٠/١٤إلى الس
  ، الطابق األرضي.Mبالمبنى  ESPACE M0Eالبهو 

  فهم عملية الشراء لدى الوكالة: نصائح للدول األعضاء والجهات الموِردة  -١٤-عين

ستقدم هذه الفعالية نصائح مفيدة للدول األعضاء والجهات الموِردة بشأن عملية الشراء لدى الوكالة وكيفية  -١٢٠
يُبِرز ية، والخطوات المهمة في عملية  العمل مع الوكالة. وس ؤوليات الجهات المعنية الرئيس العرض أدوار ومس

  . وستعقب هذا العرض جلسة أسئلة وأجوبة.الشراء، ولمحة عامة حول حجم مشتريات الوكالة وفئات المشتريات

تُنظَّم هذه الفعالية يوم  -١٢١ بتمبر  ١٧الثالثاء وس اعة  ٢٠١٩أيلول/س اعة  ٠٠/١٤من الس ، في ٠٠/١٥إلى الس
 ، الطابق الثاني.Mبالمبنى  ESPACE M02البهو 

إعداد الجيل المقبل للقوى العاملة في القطاع النووي: الرحلة من التخرج إلى   -١٥-عين
  الحياة المهنية

تناقش هذه الفعالية الجانبية تطوير المهارات، والتوعية المهنية، والكفاءات، وال -١٢٢ رقيات الوظيفية، وغير تس
باب واالحتفاظ بهم في القطاع.  ائل المتعلقة بنقل المعارف إلى المهنيين الش تعرض الفعالية حفل وذلك من المس س

  دسة النووية التابع لرابطة الشبكة األوروبية لتدريس العلوم النووية.منح شهادات ماجستير العلوم األوروبي في الهن

، في ٠٠/١٦إلى الساعة  ٠٠/١٤، من الساعة ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ١٧الثالثاء  يوموستُنظَّم هذه الفعالية  -١٢٣
 ، الطابق السابع.Cبالمبنى  C4قاعة المؤتمرات 
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ة الدولية للقيادة فيما ماذا تعلمُت  :القيادة من أجل تحقيق األمان  -١٦-عين في المدرس
  يتعلق باألمان في المجالين النووي واإلشعاعي

خالل هذه الفعالية الجانبية سيناقش المهنيون الشباب والمهنيون في منتصف حياتهم المهنية، ممن شاركوا  -١٢٤
عاعي ة الدولية للقيادة فيما يتعلق باألمان في المجالين النووي واإلش اعوكالةالتابعة لل في المدرس دتهم تلك ، كيف س

ة على  ة التفاعلية في قدراتهم ورتقائهم إلى قادة في مجال األمان. االمدرس يُبِرزون كيف أثّرت منهجية المدرس س
  على تحسين األمان في أماكن عملهم الحالي، ومواصلة القيادة قصد تعزيز األمان على مدى حياتهم المهنية.

تُنظَّم هذه الفعالية يوم  -١٢٥ بت ١٧الثالثاء وس اعة  ٢٠١٩مبر أيلول/س اعة  ٠٠/١٤من الس ، في ٠٠/١٦إلى الس
 ، الطابق األرضي.Mبالمبنى  ESPACE M0Eالبهو 

  تعزيز تنفيذ الضمانات في الدول األعضاء من خالل التعاون  -١٧-عين

تواصل الوكالة مساعدة الدول األعضاء في إرساء وتعزيز نُظمها الحكومية بشأن حصر ومراقبة المواد  -١٢٦
تُبوالنووية.  ية أكثر من س نوات الثماني الماض تطاعت على مدى الس بعثة في إطار  ٢٠رز هذه الفعالية كيف اس

تعراض المتكامل للبنية  ر ومراقبة المواد النووية، إلى جانب بعثات االس ارية للنظام الحكومي لحص تش الخدمة االس
  النووية.األساسية النووية، على التمكين من تعميم أفضل الممارسات في تطوير القوى 

تُنظَّم هذه الفعالية يوم  -١٢٧ بتمبر  ١٧الثالثاء وس اعة  ٢٠١٩أيلول/س اعة  ٣٠/١٤من الس ، في ٠٠/١٥إلى الس
 ، الطابق األول.Mبالمبنى  ESPACE M01البهو 

  خيارات إدارة الوقود المستهلك الناتج عن مفاعالت البحوث  -١٨-عين

ته -١٢٨ تُقدم هذه الفعالية خيارات اإلدارة للوقود المس تخدمة س لك الناتج عن مفاعالت البحوث والمعايير المس
لمقارنة الخيارات. وستعرض محاكاة في الوقت الفعلي ألدوات دعم اتخاذ القرارات تم إنشاؤها خالل تنفيذ مشروع 

  نتقاء من بين عدة خيارات استراتيجية مناسبة لإلدارة.ابحثي منسق لمساعدة الدول األعضاء في 

تُنظَّم هذه الفعا -١٢٩ بتمبر  ١٧الثالثاء  يوملية وس اعة  ٢٠١٩أيلول/س اعة  ٠٠/١٥من الس ، في ٣٠/١٦إلى الس
 ، الطابق األرضي.Mبالمبنى  M6قاعة المؤتمرات 

االحتفال بالدفعة المائة للدورة التعليمية الجامعية العليا في مجال الوقاية من   -١٩-عين
  تقبلرؤية من أجل المس – اإلشعاعات وأمان المصادر اإلشعاعية

بانية، وويتم تنظيم هذه الدورة على نحو منتظم في جميع المناطق باللغات  -١٣٠ ، البرتغاليةاإلنكليزية، واإلس
بلداً من هذه الدورة في بناء معارف  ١٢٠عاماً من إنشاء هذه الدورة، استفاد  ٣٧. وعلى مدى الفرنسيةالروسية وو

باب فوف المتخرجين الش عاعات في ص أن أمان اإلش ت .بش تس عرض هذه الفعالية الجانبية اإلنجازات التي تم وس
  تحقيقها وستحدد الرؤية من أجل المستقبل.

، في ٠٠/١٧إلى الساعة  ٣٠/١٥، من الساعة ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ١٧ الثالثاء وستُنظَّم هذه الفعالية يوم -١٣١
 ، الطابق السابع.Cبالمبنى  C5قاعة المؤتمرات 
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باب في المجال النووي و  -٢٠-عين راك الجيل المقبل الش ية للمعِلمين: إش المنح الدراس
  من القادة

أن العلوم والتكنولوجيا  -١٣٢ باب في زيادة الوعي لدى الجمهور بش تركز هذه الفعالية الجانبية على دور الش
تُ  ع التفاعل بين المهنيين من مختلف الخلفيات جِ شالنووية، والتدريب والتوجيه، وتطوير قوى عاملة ماهرة. كما س

اء نوويين من مختلف األجيال. وسيُقدم معهد القوى النووية في تكساس، الواليات المتحدة األمريكية، برامجه وخبر
  في هذا المجال.

تُنظَّم -١٣٣ بتمبر  ١٨ األربعاء هذه الفعالية يوم وس اعة ٢٠١٩أيلول/س اعة  ٠٠/٩، من الس في  ٠٠/١١إلى الس
 ، الطابق السابع.Cبالمبنى  C4قاعة المؤتمرات 

  الجلسة العامة السادسة للشبكة العالمية المعنية باألمان واألمن النوويين  -٢١-عين

ية  -١٣٤ اس اء بنية أس ة التحديات المتعلقة بإرس اء في الوكالة لمناقش ة العامة منتدى للدول األعض تُتيح الجلس س
ادرة عن الوكالة والممارس ياً مع معايير األمان الص عاعي والنووي تماش تدامة لألمان اإلش ات الجيدة الدولية. مس

اعدة الدول  ة باألمان كأداة لمس اركين عن خطة الوكالة المّوحدة الخاص ة إعالمية للمش تقدم أمانة الوكالة جلس وس
  األعضاء في التصدي لتلك التحديات.

تُنظَّم هذه الفعالية يوم -١٣٥ بتمبر  ١٨ األربعاء وس اعة ٢٠١٩أيلول/س اعة  ٣٠/٩، من الس في  ٣٠/١٢إلى الس
 ، الطابق السابع.Cبالمبنى  C3ؤتمرات قاعة الم

ة من   -٢٢-عين ة الجمهور والبيئ اي ة: حم ال ادرة عن الوك ة الص ديث ان الح ة األم أدل
  اإلشعاعات

ادرة حديثًا عن الوكالة، وهي:  -١٣٦ تُقدم هذه الفعالية الجانبية نظرة عميقة على ثالثة أدلة أمان ص حماية ’س
الرقابة التنظيمية للتصريفات اإلشعاعية ’، و(IAEA Safety Guide No. GSG-8)‘ الجمهور والبيئة من اإلشعاعات

  ).GSG-10‘ (تقييم األثر البيئي اإلشعاعي المحتمل على المرافق واألنشطة’، و(GSG-9)‘ في البيئة

ساعة  ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ١٨ األربعاء وستُنظَّم هذه الفعالية يوم -١٣٧ ساعة  ٠٠/١٠من ال ، في ٠٠/١١إلى ال
 ، الطابق األرضي.Mبالمبنى  M4تمرات قاعدة المؤ

ا واال  -٢٣-عين ث: المراكز الترويج للعلوم والتكنولوجي ة البح ط ار من خالل أنش بتك
  المتعاونة واألنشطة البحثية المنسقة التابعة للوكالة

الطاقة ستُبرز هذه الفعالية جوانب آليتين من اآلليات التعاونية مع التركيز على البحث والتطوير في تطبيق  -١٣٨
شأن المصالح  سقة، التي تجمع بين معاهد البحث في الدول األعضاء إلجراء بحوث ب النووية: األنشطة البحثية المن
طة  اهم فيما تقوم به الوكالة من أنش اء من خاللها أن تس تركة؛ والمراكز المتعاونة، التي يمكن للدول األعض المش

  نولوجيا النووية.ومشاريع تنموية وتدريبية في مجال العلوم والتك

ساعة  ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ١٨ األربعاء وستُنظَّم هذه الفعالية يوم -١٣٩ ساعة  ٠٠/١٠من ال ، في ٠٠/١١إلى ال
 ، الطابق األرضي.Mبالمبنى  M6قاعدة المؤتمرات 
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  زيارة آليات الوكالة للمساعدة في مجال إدارة المعارف  -٢٤-عين

تعرض هذه الفعالية الجانبية منهجيات وأدو -١٤٠ اعدة في إدارة المعارف س ات وأمثلة زيارة الوكالة للمس
سية لتحقيق نهج فعّال  للمنظمات التي تتعامل مع التطبيقات غير الخاصة بالقوى النووية. وستتناول العناصر األسا

ة واال ياس تراتيجإلدارة المعارف، من قبيل الس رية، والتدريب وتنمية الكفاءات، يس ة، وإجراءات الموارد البش
  عمليات اإلجرائية والوثائقية وحلول تكنولوجيا المعلومات.وال

تُنظَّم هذه الفعالية يوم  -١٤١ بتمبر  ١٨ األربعاءوس اعة ٢٠١٩أيلول/س اعة   ٣٠/١٠، من الس ، ٠٠/١١إلى الس
 ، الطابق األرضي.M، بالمبنى ESPACE M0Eفي البهو 

  المصادر المشعّة المختومة المهَملة وشبكتها  -٢٥-عين

تطلق هذه  -١٤٢ أن س اً عملياً بش تقدم عرض عّة المختومة المهَملة وس ادر المش بكة المص ة ويب لش الفعالية منص
  مناولة المصادر المشعّة المختومة المهَملة.

ساعة  ٣٠/١١، من الساعة ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ١٨ األربعاء وستُنظَّم هذه الفعالية يوم -١٤٣ في  ٣٠/١٢إلى ال
 ألرضي.، الطابق اM، بالمبنى ESPACE M0Eالبهو 

الت الحزم األيونية  -٢٦-عين   بناء تكنولوجيا الكم باستخدام معّجِ

الت الحزم األيونية دور أساسي تؤديه في مجال تعديل المواد على المستوى الذري. وتُعد تلك المواد  -١٤٤ لمعّجِ
تقدم هذه الفعالية الجانبية أمثلة على التط ئة من الجديدة جزءاً هاماً من الثورة الكمية الثانية. وس بيقات الجديدة الناش

  تصاالت.خالل تكنولوجيا الكم من حيث الصحة والطب واال

ساعة  ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ١٨ األربعاء وستُنظَّم هذه الفعالية يوم -١٤٥ ساعة  ٣٠/١١من ال ، في ٠٠/١٣إلى ال
 ، الطابق األرضي.Mبالمبنى  M6قاعة المؤتمرات 

  في االتصال في المجال النووي عرض مجموعة أدوات الوكالة للمختصين  -٢٧-عين

تعرض هذه الفعالية مجموعة أدوات الوكالة التي أُطلقت حديث -١٤٦ ً س ال في المجال  ا ين في االتص للمختص
وهي تقدم أدوات لدعم االتصال الفعّال بشأن الفوائد والمخاطر المرتبطة بالتكنولوجيات النووية. وتستهدف  النووي.

ين االت العاملين في ميدان تطبيقات العلوم والتكنولوجيا النووية أو ، وفنيي االهذه األدوات العلميين، والمهندس تص
  طبيقات. تستخدام تلك الاالمعنيين بتنظيم أمان وأمن 

ساعة  ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ١٨ األربعاء وستُنظَّم هذه الفعالية يوم -١٤٧ ساعة  ٠٠/١٣من ال ، في ٣٠/١٣إلى ال
 رضي.، الطابق األMبالمبنى  ESPACE M0Eالبهو 

ً  ٢٠  -٢٨-عين بة  عاما تعراض إجراءات التأهب للطوارئ : الخبرة المكتس من خدمة اس
 ً   وُسبل المضي قُدما

عقدين بعد تنظيم أول بعثة للوكالة في مجال خدمة استعراض إجراءات التأهب للطوارئ، التي استضافتها  -١٤٨
يفة لهذه البعثاتإ تض يا، يعرض خبراء الوكالة وجهات مختارة مس تقاة من  أفكاراً  ندونيس بعثة اُجريت إلى  ٤٨مس
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ون  يناقش تفادة وس يلخص متحدثو الوكالة الدروس المس ي قُدماً بهذه الخدمة. وس بل المض حد اآلن والتمعّن في ُس
تعراض إجراءات التأهب  افت بعثات خدمة اس تض تقوم البلدان التي اس تقبل. وس ينات في المس الخطط إلدخال تحس

  بشأن فوائد وتحديات استضافة هذه البعثات.للطوارئ بتعميم آرائها 

، في ٠٠/١٥إلى الساعة  ٠٠/١٤، من الساعة ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ١٨األربعاء  يوموستُنظَّم هذه الفعالية  -١٤٩
 ، الطابق السابع.Cبالمبنى  C4قاعة المؤتمرات 

دار   -٢٩-عين عاعي، اإلص بكة الويب ٠-٢نظام إدارة معلومات األمان اإلش : أداة على ش
  لتقييم البنية األساسية الوطنية لألمان اإلشعاعي

ن الدول  -١٥٠ عاعي الذي يمّكِ تعرض الوكالة نظام إدارة معلومات األمان اإلش خالل هذه الفعالية الجانبية، س
سية الوطنية لأل صلة التابعة للوكالة. األعضاء من مقارنة بنيتها األسا سبة لمعايير األمان ذات ال مان اإلشعاعي بالن

ويمكن استخدام هذه المعلومة كأساس لتصميم المشاريع واألنشطة لمعالجة االحتياجات المحدّدة، بما يفضي بالتالي 
  إلى تعزيز البنية األساسية لألمان اإلشعاعي تماشياً مع معايير األمان الصادرة عن الوكالة.

ساعة  ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ١٨األربعاء ستُنظَّم هذه الفعالية يوم و -١٥١ ساعة  ٠٠/١٤من ال ، في ٠٠/١٥إلى ال
 ، الطابق األرضي.Mبالمبنى  ESPACE M0Eالبهو 

بتكار تكنولوجيا المفاعالت لدعم دمج نظم الطاقة المتجددة والمنشآت استخدام ا  -٣٠-عين
  النووية

ية للجهات الموّردة فقط، بيد أّن البعض منها غالباً ما يُنظر إلى مفاعالت ا -١٥٢ اس لقوى النووية بأنها أحماًال أس
تبرز هذه الفعالية  بكات من خالل تتبّع األحمال. وس تقرار الش اهم فعًال في تحقيق اس بتكار التكنولوجيا المطلوبة ايس

عة، ال سيما على ضوء شواغل ت غيّر المناخ. كما ستعرض نظام الستكمال على نحو أفضل الطاقات المتجددة المتقّطِ
  المعلومات الخاصة بالمفاعالت المتقدمة التابع للوكالة.

ساعة  ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ١٨األربعاء وستُنظَّم هذه الفعالية يوم  -١٥٣ ساعة  ٠٠/١٤من ال ، في ٠٠/١٦إلى ال
 ، الطابق األرضي.Mبالمبنى  M7قاعة المؤتمرات 

  ت تشغيل وصيانة مفاعالت البحوثخدمة الوكالة الستعراض تقييما  -٣١-عين

يانة مفاعالت  -١٥٤ غيل وص تعراض تقييمات تش تعرض هذه الفعالية فوائد ومنهجية بعثات خدمة الوكالة الس س
تخدامها من طرف المنظمات  ة بتقادم مفاعالت البحوث، المتوقع اس تعرض قاعدة البيانات الخاص البحوث. كما س

لة في سياق إرساء، وتنفيذ وتحسين   برامج إدارة التقادم لمفاعالت البحوث. المشغِّ

ساعة  ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ١٨األربعاء وستُنظَّم هذه الفعالية يوم  -١٥٥ ساعة  ٣٠/١٥من ال ، في ٠٠/١٦إلى ال
 ، الطابق األرضي.Mبالمبنى  ESPACE M0Eالبهو 
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  حبرامج القوى النووية الجديدة: الدعم الدولي المنّسق من أجل األمان والنجا  -٣٢-عين

تُبرز هذه الفعالية الجانبية نهج المعالم المرحلية البارزة للوكالة وغير ذلك من دعم الوكالة المتاح للبلدان  -١٥٦
تدامة  د الوفاء بهدف األمم المتحدة للتنمية المس ييد محطات قوى نووية جديدة قص أن ضمان  ٧التي تنظر في تش بش

ورة على خدمات الطاقة الحديث ول الجميع بتكلفة ميس تدامة. وتركز الفعالية على دور حص ة الموثوقة والمس
غلين  يعرض كل من الرابطة العالمية للمش غيلي. كما س ليمة، والقدرات القيادية واألمان التش الترتيبات النظامية الس

  النوويين ومعهد بحوث الطاقة الكهربائية برنامجهما للبلدان المستجدة.

، في ٠٠/١٧إلى الساعة  ٣٠/١٥، من الساعة ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ١٨األربعاء  يوموستُنظَّم هذه الفعالية  -١٥٧
 ، الطابق السابع.Cبالمبنى  C4قاعة المؤتمرات 

  تحسين إدارة أمراض القلب واألوعية الدموية لدى النساء  -٣٣-عين

ن. ومعدات  -١٥٨ تين أكثر من الرجال في نفس الس ن الس اء فوق س تقتل أمراض القلب واألوعية الدموية النس
عف مما هي عليه في البلدان ذات الدخل الوف ط هي أكثر من الض يات في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوس

تعرض هذه الفعالية  ب. وس اء ال يظهرن األعراض النمطية التي تؤدي إلى تقييم مبكر وتدخل مناس المرتفع. والنس
  .الجانبية الدور المحوري الذي تؤديه التقنيات النووية ضمن نهج منّسق

، في ٠٠/١٧إلى الساعة  ٣٠/١٥، من الساعة ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ١٨األربعاء  يوموستُنظَّم هذه الفعالية  -١٥٩
 ، الطابق السابع.Cبالمبنى  C3قاعة المؤتمرات 

الفحص الطبي: تطبيق الضمانات النووية في مرافق المستحضرات الصيدالنية   -٣٤-عين
  اإلشعاعية

تخد -١٦٠ لمية في كل أنحاء العالم، بما في ذلك تتولى الوكالة التحقق من اس ام المواد النووية في األغراض الس
في مرافق المستحضرات الصيدالنية اإلشعاعية. وفي أثناء هذه الفعالية، يمكن للزائرين التعرف أكثر على تعاريف 

ة التقنيات ال عاعية ومناقش يدالنية اإلش رات الص تحض تخدمة في مرافق المس تحليلية المرتبطة المواد النووية المس
  بذلك المستخدمة للتحقق من تلك المواد النووية.

تُنظَّم هذه الفعالية  -١٦١ بتمبر  ١٩الخميس  يوموس اعة ٢٠١٩أيلول/س ، في قاعة ٠٠/١٠إلى  ٣٠/٩، من الس
 ، الطابق األرضي.M، بالمبنى ESPACE M0Eاالجتماعات 

  +InTouchإصدار جديد لمنصة االتصاالت   -٣٥-عين

، المنصة القائمة على  شبكة +InTouchالفعالية الجانبية اإلصدار الجديد لمنصة االتصاالت  ستعرض هذه -١٦٢
اء/تحرير النماذج  تخدمين بإنش دار للمس يُتيح هذا اإلص تخدمة لتطبيقات فعاليات التعاون التقني. وس الويب المس

اركة في الفعاليات، وإقرار الطلبات والموافق هولة، والتقدم للمش اريع عليها.  ةبس يتعرف نظراء المش وس
  دالء بتعقيبات.اإلومسؤولو/مساعدو االتصال الوطني على الواجهة البينية الجديدة وسيتمكنون من 

تُنظَّم هذه الفعالية  -١٦٣ بتمبر  ١٩ الخميس يوموس اعة  ٢٠١٩أيلول/س اعة  ٠٠/١٠من الس  ٠٠/١٢إلى الس
 ، الطابق األرضي.Mبالمبنى  M4ظهراً، في قاعة المؤتمرات 
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ية   -٣٦-عين هداف التنم جة أ عال ها لم قات قة وتطبي طا قدرات في مجال التخطيط لل ناء ال ب
  المستدامة وتغيّر المناخ.

١٦٤-  ً فا تقدم هذه الفعالية وص بة من  س لبرنامج الوكالة لبناء القدرات في مجال التخطيط للطاقة والخبرة المكتس
  التخطيط للطاقة.تنفيذه. كما ستعرض الفعالية أدوات الوكالة التحليلية في مجال 

تُنظَّم هذه الفعالية  -١٦٥ بتمبر  ١٩الخميس  يوموس اعة ٢٠١٩أيلول/س ، في قاعة ٠٠/١١إلى  ٣٠/١٠، من الس
 ، الطابق األرضي.M، بالمبنى ESPACE M0Eاالجتماعات 

  التقنيات النووية المستخدمة للحفاظ على التراث الثقافي  -٣٧-عين

ار -١٦٦ طة مش تقدم هذه الفعالية الجانبية أنش تخدام التقنيات النووية س أن اس يع التعاون التقني اإلقليمية بش
ئلة واإلجابة عنها  ة لطرح األس كل عروض تتبعها جلس تكون الفعالية في ش للمحافظة على التراث الثقافي. س

  وللمناقشة.

، في ٣٠/١٣إلى الساعة  ٠٠/١٢من الساعة  ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ١٩الخميس  يوموستُنظَّم هذه الفعالية  -١٦٧
 ، الطابق األرضي.Mبالمبنى  M4قاعة المؤتمرات 

  حتياجات الدول األعضاءابرنامج الوكالة للمساعدة التشريعية: معالجة   -٣٨-عين

عاها  -١٦٨ اء في مس ؤون القانونية، الدول األعض تدعم الوكالة، من خالل برنامجها للتعاون التقني ومكتب الش
مان ا اء أُطر قانونية وطنية وتعهدها لض تخدام التكنولوجيا النووية على نحو آمن ومأمون وألغراض إلى إرس س

طة التعاون التقني المعنية بمعالجة اال أن فوائد أنش ة اآلراء بش اء فريق المناقش يتبادل أعض لمية. وس حتياجات س
  المتعلقة باألُطر القانونية الوطنية.

، في ٠٠/١٤إلى الساعة  ٠٠/١٣ من الساعة ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ١٩الخميس  يوموستُنظَّم هذه الفعالية  -١٦٩
 ، الطابق األرضي.Mبالمبنى  M5قاعة المؤتمرات 

ً   -٣٩-عين تهالك الطاقة عالميا اعدة البلدان في التعامل مع أزمة البدانة  :بيانات اس مس
  المتنامية

ان. -١٧٠ تهالك الطاقة لدى اإلنس أن اس املة بش تقدم هذه الفعالية أول عرض عن قاعدة بيانات ش مل قاعدة  س تش
ات من  ٦٦٠٠بيانات الوكالة على أكثر من  لوب الماء المزدوج الترقيم  بلداً  ٢٣من القياس تخدام أس تم تجميعها باس

ة أثر األنماط المتفاقمة للحياة الخاملة على االحتياجات ١٩٨١منذ عام  اعد هذه البيانات الباحثين على دراس تس . وس
  البدانة. ستهالك الطاقة خالل وباءاالغذائية وإذا ما تناقص 

، في ٠٠/١٤إلى الساعة  ٣٠/١٣من الساعة  ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ١٩الخميس وستُنظَّم هذه الفعالية يوم  -١٧١
 ، الطابق األول.Mبالمبنى  ESPACE M01البهو 
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  العمل في إدارة الضمانات التابعة للوكالة  -٤٠-عين

مانات النووية؟ ما -١٧٢ مّ  كيف هي ظروف العمل في مجال الض ات التي تتوخاها الوكالة في هو نموذج الس
مانات؟  ويمكن  مانات؟ كيف تتم عملية التقييم لتوظيف موظفي الض لك التوظيف في مجال الض حين في س المترش

  لزائري هذه الفعالية الجانبية التعرف أكثر على فرص التوظيف لدى إدارة الضمانات في الوكالة.

، في ٠٠/١٥إلى الساعة  ٣٠/١٤من الساعة  ٢٠١٩مبر أيلول/سبت ١٩الخميس وستُنظَّم هذه الفعالية يوم  -١٧٣
 ، الطابق األرضي.Mبالمبنى  ESPACE M0Eالبهو 

  مبادرات التعلم اإللكتروني الخاصة بأمان النقل   -٤١-عين

عّة.  تقدم هذه الفعالية الجانبية دورة التعلم  -١٧٤ املة عن أمان نقل المواد المش تقدم الوكالة أداة تعلم إلكتروني ش
خص مهتم  اإللكت غلين وأي ش عّة"، وهي تقدم تدريبا للرقابيين، والمش روني بعنوان "النقل المأمون للمواد المش

  بالمتطلبات الرقابية لضمان النقل المأمون للمواد المشعّة عن طريق البحر، والجو، والبر.

في ، ٠٠/١٦ساعة إلى ال ٣٠/١٥من الساعة  ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ١٩الخميس وستُنظَّم هذه الفعالية يوم  -١٧٥
 ، الطابق األرضي.Mبالمبنى  ESPACE M0Eالبهو 

  الجلسة العامة للمنتدى التعاوني الرقابي  -٤٢-عين

تركز الجلسة العامة للمنتدى التعاوني الرقابي على القضايا المشتركة إلرساء البنية األساسية الرقابية من  -١٧٦
ير  تهل برامج القوى النووية وتيس لدان التي تس لدان طرف الب بادل المعلومات وتعميم الخبرات في ما بين الب ت

اركون خالل هذا  يُعِمم المش غيل هذا النوع من البرامج. وس تجدة وغيرها من البلدان التي لديها خبرات في تش المس
ون  تعرض يس ية، وس اس اء البنى الرقابية األس تراتيجية المنتدى ااالجتماع خبراتهم ومعارفهم في مجال إرس س

  الرقابي.التعاوني 

تُنظَّم هذه الفعالية يوم  -١٧٧ بتمبر  ٢٠ الجمعةوس اعة  ٢٠١٩أيلول/س اعة  ٠٠/٩من الس ، في ٠٠/١٣إلى الس
 ، الطابق السابع.Cبالمبنى  C4قاعة المؤتمرات 

 

األحداث التي تنّظمها الدول األعضاء خالل الدورة الثالثة والستين للمؤتمر   -فاء
  ٨العام

اء ل في الحي  -١-ف خيص وعالج  –اة تنوير األم ة في تش ا النووي تطبيق التكنولوجي
  السرطان في جميع أنحاء العالم

رطان في العالم بأمل يائس في الحياة بعد  -١٧٨ ابين بأمراض الس ى المص في كل عام يمر الماليين من المرض
ه الفعالية على تلقيهم دورات من طرائق العالج. ويُعد الطب اإلشعاعي أداة مفيدة وقوية في هذا الصدد. وستركز هذ

 
مل هذه ٨ ة  ال تش وص عليه في المبادئ التوجيهية الخاص أنها على النحو المنص وى األحداث التي تم تقديم طلبات بش الوثيقة س

يتم اإلعالن يوميّاً عن . /events.pdf-side-guidelines-63gc/07/19https://www.iaea.org/sites/default/files بالفعاليات الجانبية كما س
  ).٢١  ، وفي الجدول الزمني اليومي للفعاليات (انظر الفقرةMجميع الفعاليات على شاشات العرض في المبنى 
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رطان.  أن الفوائد الُمدَّرة من تطورات التكنولوجيا النووية في عالج أمراض الس زيادة الوعي لدى الجمهور بش
  وتتولى الصين تنظيم هذه الفعالية.

تُنظَّم هذه الفعالية يوم  -١٧٩ بتمبر  ١٦ االثنينوس اعة  ٢٠١٩أيلول/س اعة  ٠٠/١٠من الس ، في ٠٠/١١إلى الس
 ، الطابق األرضي.Mبالمبنى  M7قاعة المؤتمرات 

  : صفقة القطاع النوويستراتيجية الصناعية للمملكة المتحدةاال  -٢-فاء

فقة القطاع النووي للمملكة المتحدة كجزء من  -١٨٠ تعرض هذه الفعالية دور ص ناعية اس تراتيجيتها الص س
ي النمو النظيف. وسيتم شرح كيف الحديثة، الهادف إلى ضمان دعم قطاع المملكة المتحدة النووي لطموحات البلد ف

جيع اال فقة القطاع النووي في التطور، بالتركيز على تقليص التكاليف، وتش اعد الص بتكار والتنويع. وتتولى تس
  المملكة المتحدة تنظيم هذه الفعالية.

تُنظَّم هذه الفعالية يوم -١٨١ بتمبر  ١٦ االثنين وس اعة ٢٠١٩أيلول/س اعة  ٠٠/١٠، من الس في  ٠٠/١١إلى الس
 ، الطابق السابع.Cبالمبنى  C5قاعة المؤتمرات 

اء ذه اإلجراءات مع إبراز   -٣-ف ذ ه ة وتنفي دم اعالت البحوث من الخ داد إلخراج مف اإلع
  الدعم الذي تقدمه الوكالة

تبرز هذه الفعالية الدعم الذي تقدمه الوكالة في مجال إخراج مفاعل البحو -١٨٢ "فوتون"  ’IIN-3M ‘Foton ثس
روع التعاوني ، ولالخدمةمن  روع  DACCORDإلعداد إلخراج مفاعالت البحوث من الخدمة من خالل المش (مش

تعرض  اريع. وس تحليل البيانات وجمعها لتحديد تكاليف إخراج مفاعالت البحوث من الخدمة) وغيره من المش
تحاد الروسي اال دراسات حاالت ألطر عمل إلخراج مفاعالت البحوث من الخدمة. وتشارك في تنظيم هذه الفعالية

  .النرويجو وأوزبكستان

تُنظَّم هذه الفعالية يوم  -١٨٣ بتمبر  ١٦ االثنينوس اعة  ٢٠١٩أيلول/س اعة  ٠٠/١٢من الس ، في ٠٠/١٤إلى الس
 ، الطابق األرضي.Mبالمبنى  M5قاعة المؤتمرات 

  عرض وثائقي: مرج أخضر  -٤-فاء

ف العمال في محطة إ -١٨٤ ر" بهذه العبارة يص لقوى النووية الهدف النهائي من تحطيم نالينا لغ"مرج أخض
وى ميدان و: ففي النهاية، بعد تقطيع التالقوىمحطة  يء س ربينات وتفكيك المفاعل وتحطيم البنايات، لن يبقى أي ش
  وتتولى ليتوانيا تنظيم هذه الفعالية. أخضر.

سبتمبر  ١٦ االثنينيوم وستُنظَّم هذه الفعالية  -١٨٥ ساعة ٢٠١٩أيلول/ ساعة إل ٣٠/١٣، من ال ، في ٠٠/١٥ى ال
 ، الطابق السابع.Cبالمبنى  C5 المؤتمراتقاعة 
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تقبل:   -٥-فاء طة الحجم أو النمطية لتوليد القوى في المس غيرة والمتوس المفاعالت الص
  الفرص والتحديات

روع  -١٨٦ تعرض هذه الفعالية مش توى الرفيع  F-SMRس ة في ما بين الجهات المعنية على المس تُتيح مناقش وس
  في هذا المشروع. وتتولى فرنسا تنظيم هذه الفعالية. المنخرطةيسية والرئ

سبتمبر  ١٦ االثنينيوم هذه الفعالية  وستُنظَّم -١٨٧ ساعة ٢٠١٩أيلول/ ساعة  ٠٠/١٤، من ال ، في ٣٠/١٥إلى ال
 ، الطابق السابع.Cبالمبنى  C4قاعة المؤتمرات 

ية األوروبية والوكالة لتعزيز   -٦-فاء رف في النفايات التعاون بين المفوض أمان التص
  المشعّة والوقود المستهلك

١٨٨-  ً ي قُدما بل المض تفادة وُس تركز هذه الفعالية الجانبية على الدروس المس تعراض المتكاملة  س بخدمة االس
رفالمتعلقة  تهلك، وعمليات  بالتص عّة والوقود المس تعراض النظراء لبرامج اإلخراج من افي النفايات المش س

الح تص جام فيما يتعلق بقوائم الجرد الوطنية، والتعاون الدولي العالمي، والحالة الراهنة ا، وتحقيق الخدمة واالس نس
  تهلك. وتتولى المفوضية األوروبية تنظيم هذه الفعالية.ستجاهات في مجال النفايات المشعّة والوقود المواال

تُنظَّم هذه الفعالية يوم  -١٨٩ بتمبر  ١٦ االثنينوس اعة  ٢٠١٩أيلول/س اعة  ٠٠/١٤من الس ، في ٠٠/١٦إلى الس
 ، الطابق األرضي.Mبالمبنى  M7قاعة المؤتمرات 

لمية للتكنولوجيا النووية بما في ذلك التجارة الدولية في اال  -٧-فاء تخدامات الس س
  الكائنات البرية

النووية شتركت في تنظيمها جنوب أفريقيا والمملكة المتحدة مساهمة التكنولوجيا استبرز هذه الفعالية التي  -١٩٠
روعة في الكائنات  التنميةفي  ايا أخرى من قبيل مكافحة التجارة غير المش بما في ذلك الدور الذي تؤديه في قض

  البرية. تتولى جنوب أفريقيا والمملكة المتحدة تنظيم هذه الفعالية.

تُنظَّم هذه الفعالية يوم  -١٩١ بتمبر  ١٦ االثنينوس اعة  ٢٠١٩أيلول/س اعة  ٠٠/١٥من الس ، في ٠٠/١٦إلى الس
 ، الطابق األرضي.Mبالمبنى  M5 المؤتمراتقاعة 

اء ة للترويج لال  -٨-ف يل ة كوس ا النووي د رفع العلوم والتكنولوجي ار والحلول قص بتك
  مستويات المعيشة

بل دمج بفعالية  -١٩٢ ة ُس تركز هذه الفعالية على آفاق التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيات النووية ومناقش س
من اال نولوجياوالتكالعلوم  ناعة والنووية ض اد والص تراتيجيات التعليم والتنمية في البلدان من أجل تحقيق اقتص س

  أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة. ويتولى االتحاد الروسي تنظيم هذه الفعالية.

تُنظَّم -١٩٣ بتمبر  ١٦ االثنينهذه الفعالية يوم  وس اعة  ٢٠١٩أيلول/س اعة  ٣٠/١٥من الس ، في ٠٠/١٧إلى الس
 ، الطابق األرضي.Mبالمبنى  M4قاعة المؤتمرات 
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  الحالة الراهنة لعملية إخراج محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية من الخدمة  -٩-فاء

ي وإخراجها من الخدمة  -١٩٤ يما داييتش طالع به في إزالة التلوث من فوكوش وف تعرض الفعالية ما تم االض س
توى الدعم الذي تقدمه من أجل إحراز تقدم بقدر أكبر والكيفية التي يمكن بها لألوس اط النووية العالمية أن ترفع مس

  والفعالية والسرعة. وتتولى اليابان تنظيم هذه الفعالية. األمانمن 

سبتمبر  ١٦ االثنينيوم هذه الفعالية  وستُنظَّم -١٩٥ ساعة ٢٠١٩أيلول/ ساعة  ٠٠/١٦، من ال ، في ٠٠/١٨إلى ال
 ، الطابق السابع.Cالمبنى ب C3قاعة المؤتمرات 

ى: اال  -١٠-فاء ّكدة الطب النووي من المختبر إلى المرض ارزة المؤ الم الب ار والمع بتك
  لمساهمات بلجيكا في مجال الطب النووي

فتها من بين  ماونفكت بلجيكا لعقود البلد الرائد في الترويج لتطبيقات الطب النووي. اما  -١٩٦ فتئت بلجيكا، بص
عيها لتحقيق تطورات  المعدات منتجيأكبر  ل س ية والعالجية، تواص خيص عّة الطبية للتطبيقات التش والنظائر المش

املة على اال تقدم هذه الفعالية نظرة ش ى. وس ية التي جديدة في المجال الذي يقربنا أكثر من المرض بتكارات الرئيس
  تخدم هذا الغرض. وتتولى بلجيكا تنظيم هذه الفعالية.

تُنظَّم -١٩٧ بتمبر  ١٧ الثالثاءيوم ية هذه الفعال وس اعة ٢٠١٩أيلول/س اعة  ٠٠/٩، من الس في  ٠٠/١١إلى الس
 ، الطابق السابع.Cالمبنى  C5قاعة المؤتمرات 

نة   -١١-فاء تقبل الطاقة النظيفة": حملة النووي  ٢الس لمبادرة "االبتكار النووي: مس
  المرن ودور النووي في نظم الطاقة النظيفة في المستقبل

تبرز ا -١٩٨ تقبل الطاقة النظيفة" من أجل إعالم البلدان التي تنظر في س لفعالية مبادرة "االبتكار النووي: مس
يع نطاق الدور  الطاقةخيارات  أن الدور الذي يمكن أن يؤديه المجال النووي في دعم توس النظيفة مجدية التكلفة بش

الً عن القدرات الجديدة التي يمك تنبط من المفاعالت النووية المتقدمة. الذي تؤديه الطاقات المتجددة، فض ن أن تُس
  وتتولى الواليات المتحدة األمريكية تنظيم هذه الفعالية.

تُنظَّم هذه الفعالية يوم  -١٩٩ بتمبر  ١٧ الثالثاءوس اعة ٢٠١٩أيلول/س اعة  ٠٠/١٠، من الس في  ٣٠/١١إلى الس
 ، الطابق السابع.Cبالمبنى  C3 المؤتمراتقاعة 

وروبا وآسيا الوسطى: منصة عمل لألمان النووي واإلشعاعي في شبكة أمان أ  -١٢-فاء
  أوروبا وآسيا الوسطى

ستعرض هذه الفعالية الجانبية شبكة أمان أوروبا وآسيا الوسطى التي تساعد األعضاء بالتواصل والتعاون  -٢٠٠
علومات والخبرات منصة عمل لتعميم الم ٢٠١٦واإلشعاعي. أتاحت هذه الشبكة منذ  واإلبالغ بشأن األمان النووي

  فيما بين الهيئات الرقابية ومنظمات الدعم التقني والعلمي. وتتولى النرويج تنظيم هذه الفعالية الجانبية.

تُنظَّم هذه الفعالية  -٢٠١ بتمبر  ١٧الثالثاء  يوموس اعة  ٢٠١٩أيلول/س اعة  ٠٠/١٠من الس  ٠٠/١٢إلى الس
 ضي.، الطابق األرMبالمبنى  M5ظهراً، في قاعة المؤتمرات 
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  إدارة التقادم: أوجه التآزر والدراية التعاونية للتشغيل على األجل البعيد  -١٣-فاء

حت إدارة التقادم من  -٢٠٢ غيل البعيد األمد، أض آت النووية في التش كل أكثر فأكثر دخول المنش مع تزايد بش
احة النو رح الجهات الفاعلة في الس تش ية طريقة معالجتها الكفاءات البالغة األهمية. في هذه الفعالية، س وية الفرنس

بة  ية مناس اس بكة درايات ذات بنى أس طة البحث لهذا التحدي، ببناء ش لتطوير المعارف والحلول ابتداًء من أنش
  وتتولى فرنسا تنظيم هذه الفعالية.ستخدام لدى المستهلكين النهائيين. غاية اال إلىوالتطوير 

تُنظَّم -٢٠٣ بتمبر أ ١٧الثالثاء هذه الفعالية يوم  وس اعة  ٢٠١٩يلول/س اعة  ٠٠/١١من الس ، في ٠٠/١٣إلى الس
 ، الطابق األرضي.Mبالمبنى  M4قاعة المؤتمرات 

  المجتمع المهني والتعاون  -١٤-فاء

اركة  -٢٠٤ بابية وطالبية من أجل المش اء مجتمعات مهنية، وش بة في إرس تعرض هذه الفعالية الخبرة المكتس س
ه اريع النووية، ودور الموّجِ اهمة في المش تعرض  مس ين. وس ين والمدِربين في تعليم الجيل الجديد من المهندس

لك المهني. ويتولى االتحاد  اد في مرحلة مبكرة من المس رية من خالل تقديم اإلرش ركات في تنمية الموارد البش الش
  هذه الفعالية. تنظيمالروسي 

تُنظَّم هذه الفعالية يوم  -٢٠٥ بتمبر  ١٧ الثالثاءوس اعة من ا ٢٠١٩أيلول/س اعة  ٠٠/١١لس ، في ٠٠/١٣إلى الس
 ، الطابق األرضي.Mبالمبنى  M7 المؤتمراتقاعة 

بكة العربية للهيئات الرقابية (  -١٥-فاء مان ANNuRالش راكات فعّالة من أجل ض ): ش
  األمان واألمن النوويين في المنطقة العربية

بكة العربية للهيئات الرقابية،  -٢٠٦ تعرض هذه الفعالية الجانبية الش مح بتبادل س بكة إقليمية تس التي تُعد ش
تفادة فيما بين الهيئات الرقابية في البلدان العربية. وتُؤدي هذه  المعلومات والمعارف والخبرات والدروس المس

أساسياً في تعميم وتعهد المعارف في مجال كل من األمان واألمن النوويين، والوقاية من اإلشعاعات،  دوراً الشبكة 
  رئ. وتتولى تونس تنظيم هذه الفعالية الجانبية.والتأهب للطوا

تُنظَّم هذه الفعالية يوم  -٢٠٧ بتمبر  ١٧ الثالثاءوس اعة  ٢٠١٩أيلول/س اعة  ٣٠/١١من الس ، في ٣٠/١٣إلى الس
 ، الطابق السابع.Cبالمبنى  C4 المؤتمراتقاعة 

  في جنوب أفريقيا حشبكة مختبرات التشخيص البيطري: قصة نجا  -١٦-فاء

أ -٢٠٨ رورة توافر قدرات  يرجع منش خيص البيطري إلى جنوب أفريقيا، حيث أّن ض بكة مختبرات التش ش
رع عولجت بطريقة  ل وأس بكة امختبرية بيطرية على نحو أفض عت هذه الش بتكارية بالتعاون مع الوكالة. فلقد توّس

مل  مل أ ١٩بلداً أفريقياً و ٤٥لتش ع لتش بيلها إلى مزيد من التوس يوياً وهي في س مريكا الالتينية وأوروبا بلداً آس
  . وتتولى جنوب أفريقيا تنظيم هذه الفعالية.حهذه الفعالية الجانبية قصص النجا وستعرضالشرقية. 

تُنظَّم هذه الفعالية يوم  -٢٠٩ بتمبر  ١٧ الثالثاءوس اعة  ٢٠١٩أيلول/س اعة  ٣٠/١٣من الس ، في ٣٠/١٤إلى الس
 ، الطابق األرضي.Mبالمبنى  M6 المؤتمراتقاعة 
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ناعة في   -١٧-فاء رية والص حة البش ينات في تطبيق العلوم النووية في مجالي  الص تحس
  جمهورية إيران اإلسالمية

ستتألف هذه الفعالية من تمهيٍد قصير بشأن تطبيقات اإلشعاعات في جمهورية إيران اإلسالمية، وعرٍض  -٢١٠
المية على التوريد محلياً وعلى تلبية اال تقدم حعن قدرات جمهورية إيران اإلس تياجات الداخلية في هذا المجال. وس

ً الفعالية  ا حة  أيض تقبل في مجال العلوم النووية وتطبيقاتها في مجالي الص المية للمس برامج جمهورية إيران اإلس
  البشرية والصناعة. وتتولى جمهورية إيران اإلسالمية تنظيم هذه الفعالية.

تُنظَّم -٢١١ ب ١٧الثالثاء  يومهذه الفعالية  وس اعة  ٢٠١٩تمبر أيلول/س اعة  ٣٠/١٣من الس ، في ٠٠/١٥إلى الس
 ، الطابق األرضي.Mبالمبنى  M7قاعة المؤتمرات 

ة المملكة المتحدة في   -١٨-فاء تقبل وقص الروبوتات، والدرونات، والعقول الُمغيِّرة: المس
  مجال إخراج المنشآت والمفاعالت النووية من الخدمة

بتكارية في أنشطة اإلخراج من الخدمة عبر عدة ة المتحدة للحلول االستعرض هذه الفعالية استخدام المملك -٢١٢
ستفادة من ألمع العقول لتشكيل الجيل القادم من خبراء اإلخراج من الخدمة؛ وبالحد من التكاليف وتحقيق مواقع، باال

فقة القطاع النووي  طة اإلخراج من الخدمة من خالل ص توى األمثل للفعالية واألمان في أنش الطموحة للمملكة المس
  المتحدة. وتتولى المملكة المتحدة تنظيم هذه الفعالية.

، في ٠٠/١٥إلى الساعة  ٠٠/١٤، من الساعة ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ١٧الثالثاء  يومهذه الفعالية  وستُنظَّم -٢١٣
 ، الطابق السابع.Cبالمبنى  C5قاعة المؤتمرات 

مة ألغراض السالم والتنميةمصادر الضوء  الضوء، السبيل للمضي قدماً:  -١٩-فاء   المتقّدِ

طة البحث واال -٢١٤ عاعات المتاحة ألنش مة من أهم مرافق اإلش وء المتقدِّ ادر الض بتكار المتعددة تُعد مص
ادر وكيف يمكن أن تعزز التعاون  عة النطاق لهاته المص تخدامات واس تعرض هذه الفعالية اس ات. وس اص االختص

اءفيما بين الدول  الً عن الماألعض اهمة في عكس ، فض تجاه هجرة األدمغة وتعزيز القدرات التكنولوجية في اس
  البلدان النامية. وسيوضح المتحدثون هذه المواضيع مشفوعة بشريط فيلم قصير. وتتولى األردن تنظيم هذه الفعالية.

تُنظَّم هذه الفعالية يوم -٢١٥ بتمبر  ١٧ الثالثاء وس اعة  ٢٠١٩أيلول/س اعة  ٠٠/١٤من الس ، في ٣٠/١٥إلى الس
 ، الطابق األرضي.Mبالمبنى  M5قاعة المؤتمرات 

اء دد األ  -٢٠-ف ل متع ام خين النووي المتك ل التس اع اواط  ٢٠٠غراض طراز مف ميغ
  (حراري)

سيعرض معهد ستعرض الفعالية أحدث اال -٢١٦ بتكارات في المفاعالت النمطية الصغيرة المتقدمة في الصين. 
نغهاي ة النووية م ش ميمات الهندس خين النووي طراز لبحوث وتص مى  ٢٠٠فاعل التس ميغاواط (حراري) الُمس
تار كنية ماء ، وهو مفاعل ١-الندس تخدم في التدفئة المركزية للعمارات الس غوط متكامل ومتعدد األغراض يُس مض

 ولتوريد البخار الصناعي. وتتولى الصين تنظيم هذه الفعالية.
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، في ٣٠/١٦إلى الساعة  ٠٠/١٤، من الساعة ٢٠١٩ل/سبتمبر أيلو ١٧ الثالثاءوستُنظَّم هذه الفعالية يوم  -٢١٧
 ، الطابق السابع.Cبالمبنى  C3قاعة المؤتمرات 

إعداد األجيال القادمة لدعم القوى النووية باستخدام الخبرة التشغيلية والدروس   -٢١-فاء
  المستفادة من برامج القـوى النووية العاملة: منظور المتمرسين

تناقش هذه الفعال -٢١٨ تفادة من مجموعات المحطات النووية األقدم اية كيف يمكن س تخدام الدروس المس س
مان  ائل التقنية المرتبطة بإدارة أعمار  أنلض دي للمس ل للتص كل أفض تعدة بش تكون األجيال القادمة من العمال مس

لدي الً عن التعامل مع فهم عموم الجمهورومالمحطات، وتحديات الموارد ا ية، فض نووية. ويتولى للقوى ال غراف
  االتحاد الروسي تنظيم هذه الفعالية.

تُنظَّم هذه الفعالية يوم  -٢١٩ بتمبر  ١٧ الثالثاءوس اعة  ٢٠١٩أيلول/س اعة  ٣٠/١٥من الس ، في ٠٠/١٧إلى الس
 ، الطابق األرضي.Mبالمبنى  M7 المؤتمراتقاعة 

اء اع ا  -٢٢-ف ة: المجتمع، والقط ة من أجل البيئ ات النووي خير التكنولوجي لنووي، تس
  نفتاح اإليكولوجيوالثقة من خالل اال

اهمة الطاقة النووية والقطاع النووي في التقليص من العبء الواقع على البيئة.  -٢٢٠ تبرز هذه الفعالية مس س
تُقدم مفهوم  ر’وس الً عن معيار اال‘ المربع األخض نفتاح اإليكولوجي للقطاع وكيف تتلقاه المجتمعات المحلية، فض

  التحاد الروسي تنظيم هذه الفعالية.النووي. ويتولى ا

تُنظَّم -٢٢١ بتمبر  ١٧ الثالثاءهذه الفعالية يوم  وس اعة  ٢٠١٩أيلول/س اعة  ٠٠/١٦من الس ، في ٠٠/١٧إلى الس
 ، الطابق األرضي.Mبالمبنى  M4قاعة المؤتمرات 

غيرة عالمياً باال  -٢٣-فاء ر المفاعالت النمطية الص تناد إلى تكنولوجيا الطريق إلى نش س
  مفاعالت المرتفعة الحرارة المبردة بالغاز التابعة لليابانال

غير  -٢٢٢ فة مفاعل نمطي ص تحدثته اليابان بص ميم المفاعل المرتفع الحرارة المبرد بالغاز الذي اس يُعتبر تص
وع للنشر في األجل القريب. وستركز هذه الفعاليات الجانبية على خطة نشر هذا الن جاهزاً بالقدر الكافي ليكون قابالً 

من خالل شراكات دولية. كما ستعرض سّمات هذه المفاعالت وتناقش توقعات المساهمين الدوليين.  المفاعالتمن 
  وتتولى اليابان تنظيم هذه الفعالية.

ساعة  ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ١٨ األربعاء وستُنظَّم هذه الفعالية يوم -٢٢٣ ساعة  ٠٠/١٠من ال ، في ٣٠/١١إلى ال
 ، الطابق األرضيMى بالمبن M7 المؤتمراتقاعدة 

اتفاقية التعويض التكميلي عن األضرار النووية: إحراز تقدم صوب تحقيق نظام   -٢٤-فاء
  عالمي للمسؤولية النووية

ة والخبراء  -٢٢٤ رار النووي ة التعويض التكميلي عن األض اقي دة في اتف اق ل من األطراف المتع ادل ك يتب س
مام إلى هذه االالقانونيين المعلومات والتحديثات المتعلقة باال ديق عليها ودورها في تحقيق نظام نض تفاقية والتص

ؤوليةعالمي  أن ما طرأ من تطورات أخرى في  للمس اء فريق النقاش بش يتحاور أعض ، بما ٢٠١٩النووية. كما س
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رار النووية"في ذلك إطالق  دقاء اتفاقية التعويض التكميلي عن األض في فيينا. وتتولى األرجنتين  "مجموعة أص
  نظيم هذه الفعالية.ت

ساعة  ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ١٨ األربعاءوستُنظَّم هذه الفعالية يوم  -٢٢٥ ساعة  ٣٠/١٠من ال ، في ٠٠/١٢إلى ال
 ، الطابق األول.Mبالمبنى  ESPACE M01البهو 

  قيادة وخبرة الواليات المتحدة في تطوير تكنولوجيات المفاعالت المتقدمة  -٢٥-فاء

تناقش هذه الفعالية أحد -٢٢٦ أن تطوير المفاعالت المتقدمة  نمجاليالث التطورات في س اتي بش ياس التقني والس
ر هذه التكنولوجيات  من أجل دعم الطاقة النظيفة،  ٢٠٢٠بتداًء من أواخر افي الواليات المتحدة األمريكية، ونش

  ذه الفعالية.وتوليد القوى وغير ذلك من التطبيقات الصناعية. وتتولى الواليات المتحدة األمريكية تنظيم ه

ساعة  ٢٠١٩ أيلول/سبتمبر ١٨ األربعاءوستُنظَّم هذه الفعالية يوم  -٢٢٧ ساعة  ٠٠/١١من ال ، في ٣٠/١٢إلى ال
 ، الطابق السابع.Cبالمبنى  C4قاعة المؤتمرات 

عاعي الذي وقع في ليلو عام   -٢٦-فاء اعدة الدولية لمريض متأثر بالحادث اإلش المس
١٩٩٨   

عا -٢٢٨ بكة في أعقاب الحادث اإلش اركة ش اعدة بمش عي الذي وقع في ليلو بجورجيا، نّظمت الوكالة بعثة مس
اعدة  ي والمس دِّ ف هذه الفعاليات الجانبية نتائج تلك االتص تكش تس مي من جورجيا لدعم طبي. س تجابة لطلب رس س

ا، والوكالة. وتتولى جورجي اعدة وهي فرنس ا تنظيم هذه البعثة مع تعقيبات من جورجيا، والدولة التي قدّمت المس
  الفعالية.

ساعة  ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ١٨ األربعاء وستُنظَّم هذه الفعالية يوم -٢٢٩ ساعة  ٠٠/١١من ال ، في ٠٠/١٣إلى ال
 ، الطابق األرضي.Mبالمبنى  M5 المؤتمراتقاعة 

ً   -٢٧-فاء اء عالميا ديد اإل القض ثراء من إنتاج النظائر الطبية ومن على اليورانيوم الش
  الطبية بالتكنولوجيات غير القائمة على اليورانيوم الشديد اإلثراءإنتاج النظائر 

ستبرز هذه الفعالية التقدم العالمي الذي تم إحرازه صوب القضاء على اليورانيوم الشديد اإلثراء من إنتاج  -٢٣٠
ستخدام التكنولوجيات غير القائمة على اليورانيوم ال النظائر شديد اإلثراء. الطبية وستعرض إنتاج النظائر الطبية با

  وتتولى الواليات المتحدة األمريكية تنظيم هذه الفعالية.

ساعة  ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ١٨ األربعاء وستُنظَّم هذه الفعالية يوم -٢٣١ ساعة  ٠٠/١٢من ال ، في ٠٠/١٣إلى ال
 ، الطابق األرضي.Mبالمبنى  M4المؤتمرات  قاعة

  رقابية تحظى بالثقةئة اليتعزيز ثقة الجمهور: ما الذي يجعل اله  -٢٨-فاء

دار الرخص في المجال النووي.  -٢٣٢ اركوا في إجراءات الرقابة النووية وإص يتوقع أفراد من الجمهور أن يُش
تنظر هذه الفعالية في  اركة الجمهور أن تبني الثقة في تلك اإلجراءات وفي الهيئات الرقابية. وس أن مش ومن ش

تفادةالدروس  د المس تخاذ خطوات لبناء وتعهد ثقة الجمهور في الوقت الذي تقوم اد من الهيئات الرقابية التي بص
  بإرساء قواعد لألمان. وتتولى كندا تنظيم هذه الفعالية.
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، في ٠٠/١٤إلى الساعة  ٠٠/١٣، من الساعة ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ١٨ األربعاء وستُنظَّم هذه الفعالية يوم -٢٣٣
 ، الطابق السابع.Cبالمبنى  C3 المؤتمراتقاعة 

  حاالت رفض وتأخر شحن المواد النووية والمواد المشعـّة األخرى  -٢٩-فاء

ة.  -٢٣٤ عـّ حن المواد المش ألة القائمة لحاالت رفض وتأخر ش أن المس تزيد هذه الفعالية من رفع الوعي بش س
يات قرار المؤتمر العام للوكالة ( بل تنفيذ توص ات على ُس تركز المناقش ) وقرار المنظمة GC(61)/RES/8وس

لوك FAL 42/16/1( لدوليةاالبحرية  اء مدونة قواعد الس اء إلرس ). وتهدف الفعالية إلى تعزيز دعم الدول األعض
  للوكالة بشأن تيسير النقل. وتتولى البرازيل تنظيم هذه الفعالية.

ساعة  ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ١٨ األربعاء وستُنظَّم هذه الفعالية يوم -٢٣٥ ساعة  ٠٠/١٣من ال ، في ٣٠/١٤إلى ال
 ، الطابق األرضي.Mبالمبنى  M6 تمراتالمؤقاعة 

روع فاس  -٣٠-فاء رعة للطوارئ النووية) من أجل عمليات تمش دي بس نت (أدوات التص
  تصٍد منّظمة وأسرع للطوارئ النووية

روع فاس -٢٣٦ تعرض هذه الفعالية مش عاعات واألمان النووي تس ق أعماله معهد الوقاية من اإلش نت، الذي يُنِس
ارك فيه  ا) ويش ريك ٢٠(فرنس ً ش ريعٍ  ١٨من  ا ٍد س رورية إلجراء تص روع األدوات الض ن هذا المش بلداً. حّس

للطوارئ في معظم محطات القوى النووية. وستُمِكن هذه األدوات، المتألفة من قاعدة بيانات مرجعية لسيناريوهات 
لمناطق المتضررة  ومنهجية تقييم مشتركة، مراكز الطوارئ من حماية بشكل أفضل السكان المجاورين ل الحوادث

  وتتولى فرنسا تنظيم هذه الفعالية.

ساعة  ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ١٨ األربعاءوستُنظَّم هذه الفعالية يوم  -٢٣٧ ساعة  ٠٠/١٣من ال ، في ٠٠/١٥إلى ال
 ، الطابق الثاني.Mبالمبنى  ESPACE M02البهو 

تان من خالل   -٣١-فاء تدامة في باكس تخدام التاتحقيق أهداف التنمية المس كنولوجيا س
  النووية

ية تُطبق التكنولوجي -٢٣٨ تة الماض تان على مدى العقود الس كل متزايد من أجل تحقيق  اما فتئت باكس النووية بش
تان خبرتها في تحقيق أهداف التنمية  أهداف تعرض باكس عبها. وفي هذه الفعالية الجانبية، س تدامة لش التنمية المس

  الية.المستدامة. وتتولى باكستان تنظيم هذه الفع

، في ٣٠/١٥إلى الساعة  ٣٠/١٤، من الساعة ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ١٨ األربعاء وستُنظَّم هذه الفعالية يوم -٢٣٩
 ، الطابق السابع.Cبالمبنى  C3المؤتمرات  قاعة

ين   -٣٢-فاء عاعية والنووية: تحس المحفل األيبيري األمريكي للوكاالت الرقابية اإلش
  ون اإلقليمي والدولياألمان النووي واإلشعاعي عبر التعا

ة التدابير الرامية إلى تعزيز الهيئات الرقابية  -٢٤٠ اء في الوكالة لمناقش تُتيح هذه الفعالية محفالً للدول األعض س
عاعية والنووية وغير  تعرض خبرات المحفل األيبيري األمريكي للوكاالت الرقابية اإلش عبر التعاون اإلقليمي. وس

بكات ذلك من المبادرات اإلقليمية، و . اإلقليميةتحديد مجاالت لتحظى بمزيد من التعاون فيما بين الرابطات والش
  وتتولى كولومبيا تنظيم هذه الفعالية الجانبية.
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ساعة  ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ١٨ األربعاء وستُنظَّم هذه الفعالية يوم -٢٤١ ساعة  ٠٠/١٥من ال ، في ٠٠/١٧إلى ال
 ، الطابق األرضي.Mبالمبنى  M4 المؤتمراتقاعة 

  إلقاء الضوء على البلدان النووية الناشئة  -٣٣-فاء

واء" -٢٤٢ النووية العالمية"، مبادرة نّظمتها الرابطة النووية العالمية، وهي نهج فريد لتقديم الدعم للبلدان  األض
ية التي تخطط ال اب قدرات جديدة في مجال الطاقة النووية. وتجمع هذه المبادرة بين الجهات المعنية الرئيس كتس

عيدينى عل أن  الص ماع من خبراء الحكومات والقطاع النووي بش الوطني والدولي. وتهدف هذه الفعالية إلى الس
  الدروس المستفادة من إدارة المخاطر خالل تنفيذ مشاريع نووية. وتتولى البرازيل تنظيم هذه الفعالية.

ساعة  ٠٠/١٥ من الساعة ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ١٨ األربعاءوستُنظَّم هذه الفعالية يوم  -٢٤٣ ، في ٠٠/١٧إلى ال
 ، الطابق األرضي.Mبالمبنى  M5المؤتمرات  قاعة

اء دم  -٣٤-ف ذي يق دعم ال ال: ال اون الفعّ اد اال هتحقيق أمن نووي أقوى عبر التع تح
  أفريقيا طوسمتياز في شرق واألوروبي من خالل مراكز اال

ية األوروبية لمراكز اال -٢٤٤ رق ومتياز فأدى الدعم الذي تقدمه المفوض طي مجال األمن النووي في ش  وس
ية األوروبية، بما في ذلك  عيد الوطني واإلقليمي. وبدعم من المفوض أفريقيا إلى تحقيق أمن نووي أقوى على الص

ً والموارد الكافية، تستخدم المراكز نهج المستهدفةاألنشطة  ً شمولي ا ستحداث حلول التحديد تحديات األمن النووية و ا
  يح الفعالية جلسات إعالمية ومناقشة. وتتولى المفوضية األوروبية تنظيم هذه الفعالية.وتنفيذها. وستُت

ساعة  ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ١٨ األربعاء وستُنظَّم هذه الفعالية يوم -٢٤٥ ساعة  ٠٠/١٥من ال ، في ٠٠/١٧إلى ال
 ، الطابق األرضي.Mبالمبنى  M6قاعة المؤتمرات 

  ر دوليةثقافة األمن النووي: وجهات نظ  -٣٥-فاء

مه كلية كينجز كوليدج بلندن.  -٢٤٦ تعرض هذه الفعالية برنامج المملكة المتحدة لثقافة األمن النووي، تُقدّ س
ات  البرنامجويعمل هذا  ل الممارس ية؛ ويدعم تنفيذ نُهج أفض أن األمن النووي في منظمات رئيس لزيادة الوعي بش

أن ثقافة األمن النووي؛ ويقدم أمثلة على كيف أن ثقاف اعد في بش تدامة االاة األمن تس لمية للطاقة تخسس دامات الس
  النووية. وتتولى المملكة المتحدة تنظيم هذه الفعالية.

ساعة  ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ١٨ األربعاءهذه الفعالية يوم  وستُنظَّم -٢٤٧ ساعة  ٠٠/١٥من ال ، في ٠٠/١٧إلى ال
 ، الطابق األولMبالمبنى  ESPACE M01البهو 

اء اون   -٣٦-ف ال العلوم التع درات في مج اء الق دان الجنوب: الترويج لبن ا بين بل فيم
  والتكنولوجيا النووية

تعرض البلدان النامية جهودها، بدعم من الوكالة، الرامية إلى تعزيز التعاون  -٢٤٨ في هذه الفعاليات الجانبية، س
شتراك النشط. كما القدرات باالفيما بين بلدان الجنوب من خالل تعميم الخبرات والدروس المستفادة، وتسريع بناء 

  ستتناول هذه الفعالية أنشطة التواصل الخارجي قصد إشراك األجيال الشابة. وتتولى إندونيسيا تنظيم هذه الفعالية.
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، في ٠٠/١٢إلى الساعة  ٠٠/١٠من الساعة  ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ١٩ الخميسوستُنظَّم هذه الفعالية يوم  -٢٤٩
 لطابق األول.، اMبالمبنى  ESPACE M01البهو 

  ستضافة مرفق نووي: وجهات نظر من المجتمعات المحليةا  -٣٧-فاء

يفة لمحطات قوى نووية أو غير ذلك من  -٢٥٠ تض مح هذه الفعالية لممثلين من المجتمعات المحلية المس تس س
آت النووية. و دورةمرافق  أن منافع وتحديات العيش بقرب من المنش يتم تنظيم الوقود النووي بأن يُعمموا آرائهم بش

ا وكندا والمملكة المتحدة والهند  ين وفرنس ي وجمهورية كوريا والص اركة من االتحاد الروس هذه الفعالية بمش
  والواليات المتحدة األمريكية واليابان.

، في ٣٠/١٢إلى الساعة  ٣٠/١٠من الساعة  ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ١٩ الخميس وستُنظَّم هذه الفعالية يوم -٢٥١
 ، الطابق األرضي.Mبالمبنى  M5قاعة المؤتمرات 

ة   -٣٨-فاء اني في المجال النووي: التفكير في الخطوات الملموس تعميم المنظور الجنس
  القادمة

اني في  -٢٥٢ يقوم فريق من الخبراء بتقديم معلومات عن تنفيذ مبادرة تعميم المنظور الجنس في هذه الفعالية س
يقترحالمنظمات  اني في بيئة العمل النووي، أفكاراً في أثناء نقاش حول طاولة  وس أن المنظور الجنس تديرة بش مس

  بما في ذلك تعميم الخبرات والتفكير بشأن الخطوات المقبلة. وتتولى األرجنتين تنظيم هذه الفعالية.

، في ٣٠/١٤إلى الساعة  ٣٠/١٢من الساعة  ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ١٩ الخميس وستُنظَّم هذه الفعالية يوم -٢٥٣
 ، الطابق األرضي.Mالمبنى ب M6قاعة المؤتمرات 

  الصين في مجال التخلص الجيولوجي من النفايات القوية اإلشعاع  حرحلة نجا  -٣٩-فاء

تعرض هذه الفعالية الجانبية رحلة نجا -٢٥٤ اتية،  حس س ية مؤس اس اء بنية أس ين والوكالة في إرس راكة الص ش
رية والقدرات التقنية للتخلص الجيولوجي من الن القدراتوتطوير  ين تنظيم البش عاع. وتتولى الص فايات القوية اإلش

  هذه الفعالية.

، في ٣٠/١٦إلى الساعة  ٠٠/١٤من الساعة  ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ١٩ الخميسهذه الفعالية يوم  وستُنظَّم -٢٥٥
 ، الطابق األرضي.Mبالمبنى  M7قاعة المؤتمرات 

  م السنوي: االجتماع العامحفل الهيئات الرقابية النووية في أفريقيا  -٤٠-فاء

ينا -٢٥٦ نوي لمحفل الهيئات الرقابية النووية في أفريقيا اإلنجازات التي تم تحقيقها قس ش االجتماع العام الس
نة المقبلة. كما س ية وخطة العمل للس نة الماض يع أخرى تتعلق بقيادة المحفل تناول االيخالل الس جتماع مواض

  رون تنظيم هذه الفعالية.نتخاب أعضاء جدد لشغل مناصب في المحفل. وتتولى الكامياو

، في ٠٠/١٦إلى الساعة  ٣٠/١٤من الساعة  ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ١٩ الخميس هذه الفعالية يوم وستُنظَّم -٢٥٧
 ، الطابق األرضي.Mبالمبنى  M6قاعة المؤتمرات 
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  المعارض ولوحات العرض  -صاد

تنظمها الد -٢٥٨ مل ُكتيب المؤتمر معلومات عن المعارض ولوحات العرض التي س يش اء س ول األعض
ات لمنظم بكي  وا ة الش ال لوك ات على موقع ا معلوم ل ك ا تل تم اإلعالن عن  ي ا س ة، كم ان واألم

)events/63https://www.iaea.org/about/policy/gc/gc.(  

  

  خدمات تكنولوجيا المعلومات  -قاف

  ت تكنولوجيا المعلوماتمكتب خدما  -١-قاف

اعدة  -٢٥٩ عبة تكنولوجيا المعلومات بالوكالة خدمات المس وف توفر ش طوال فترة انعقاد المؤتمر العام، س
  .٢٧٢٧٩، الطابق األرضي، رقم الهاتف الداخلي Mبالمبنى  M0E 27القاعة  في الحاسوبية

  خدمات البريد اإللكتروني الخارجي وشبكة اإلنترنت  -٢-قاف

تُتاح خدم -٢٦٠ اعدة الوفود (القاعة س ي، M) بالمبنى M0E 23ات اإلنترنت في مكتب مس ، الطابق األرض
  ستخدام خدمات اإلنترنت والبريد اإللكتروني.اترغب في  التيللوفود 

وسيُتاح كشك للمسح الفيروسي من أجل التحقُّق من خلو األجهزة المحمولة من الفيروسات والبرمجيات  -٢٦١
  ، الطابق األرضي.M، بالمبنى M0E 27في القاعة  األخرىالخبيثة 

يكون -٢٦٢ يبهم المحمولة أو هواتفهم الذكية أو  وس تخدام حواس ع المندوبين الذين يرغبون في اس بوس
يبهم الت اإلنترنت العالية   حواس تفيدوا من وص لكي أن يس ال الالس دة بقدرة على االتص ية المزوَّ خص اللوحية الش

رعة في جميع أنحاء المبنيين  لكية عن  Cو Mالس بكة الالس ماة  Wi-Fiطريق ربط أجهزتهم بالش المفتوحة المس
"WLAN-GUEST بكة تخدام المقبول لش ة باالس ة الوكالة الخاص ياس لكية لس بكة الالس تخدام الش ع اس ". ويخض

  .WirelessNetwork//63.org/About/Policy/GC/GChttp://www.iaeaالزوار الالسلكية، 

  مكتب مساعدة الوفود  -٣-قاف

اخ  -٢٦٣ تنس يق الوثائق وتحريرها، واالس اء في تنس اعدة وفود الدول األعض كرتارية لمس توفَّر خدمات الس س
خ ورقية من الوثائق المتاحة عبر اإلنترنت والكلمات التي يُد ول على نس وئي، والحص ح الض وئي، والمس لى الض

  ، الطابق األرضي.Mبالمبنى  M0E 23بها في الجلسات العامة. وتوجد هذه الخدمات في القاعة 

  البث المباشر على اإلنترنت  -٤-قاف

ت. -٢٦٤ ة اإلنترن بك رةً على ش اش ل العلمي، مب ة والمحف ام ات الع ائع الجلس ث وق وف تُبَ  س
ن ك م ة  ويُ ع اب ت ذه م ع ه ى ال ل ي ع رون ت ك ة اإلل ال وك ع ال وق ى م ل ع ع ائ وق وانال  ن

LiveStreaming/63http://www.iaea.org/About/Policy/GC/GC.  
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  معلومات عامة  -راء

  دخول السيارات الرسمية إلى مركز فيينا الدولي  -١-راء

ا ال -٢٦٥ ارات الوفود إلى مركز فيين ي ات دخول س في المخطط المرفق  ٩دولييرد عرض لترتيب
ام،  ”Delegations’ entry and drop off points“  المعنون اط دخول وإنزال الوفود). وخالل المؤتمر الع (نق

يارات في   يمكن لة لدى إدارة مرآب الس جَّ يارات التابعة للبعثات الدائمة ولموظفي البعثات الدائمة المس للس
  ا الدولي كالمعتاد.فيينا الدولي الوقوف في مركز فيين مركز

سمح و -٢٦٦ سيارات التابعة للبعثات الدائمة وسلك موظفي البعثات الدائمة، قد يُ ضافية فضالً عن ال سيارات إ ل
يقودها سائقون الدخول إلى مواقف السيارات بمركز فيينا الدولي خالل فترة المؤتمر. وتُقدَّم طلبات الحصول على 
تصاريح السائقين والتصاريح المؤقتة لوقوف السيارات في شكل مذكرة شفوية عبر البريد اإللكتروني إلى مكتب 

م يارات (point@iaea.org-protocol.contact( المراس ) في orgvienna@uninvicgarageadm.) وإدارة مرآب الس
اري تالم تص ائقين أقرب وقت ممكن، أو قبل يوم عمل واحد من انعقاد المؤتمر على أقّل تقدير. ويجب اس ح الس

، مكتب التصاريح التابعة لألمم المتحدة) والتصاريح المؤقتة لوقوف السيارات (إدارة مرآب السيارات، ١(البوابة 
البهو الدائري بجانب متجر بيع الصحف) مقّدماً حيث ستكون مطلوبة عند الدخول إلى مركز فيينا الدولي. ونظراً 

خصَّص تصاريح وقوف السيارات للمركبات المؤقتة على أساس أسبقية لقيود المساحة في مركز فيينا الدولي، ستُ 
  الطلب طالما هناك أماكن متاحة.

  متراً. ٢٫١٠ينبغي أال يتجاوز ارتفاعها  ٢التي تدخل إلى مركز فيينا الدولي عبَر البوابة  والمركبات -٢٦٧

  المتجر التعاوني بمركز فيينا الدولي  -٢-راء

ر الدخول إلى المتجر التع -٢٦٨ اوني على من يحملون بطاقة دخول موثَّقة لدخول المتجر. وبناًء على يقتص
ا، فإنَّ  لة المعقود بين الوكالة وجمهورية النمس اء وفوداالتفاق ذي الص اركين في  رؤس اء المش الدول األعض

ا  –المؤتمر العام  ية المقيمين في النمس خاص عديمي الجنس اويين واألش تثناء المواطنين النمس لهم  يحقُّ  –باس
من في بطاقة   دخول المتجر التعاوني طوال فترة انعقاد دورة المؤتمر. وحق الدخول إلى المتجر التعاوني متض

ةالدخول  تعالمات/نقطة الخدمات  الخاص روري تفعيل هذا الحق في مكتب االس يكون من الض بالمؤتمر، وس
(Information Desk/Service Point)  يتم إلغاء في المتجر التعاوني. وإذا غادر رئيس الوفد قبل نهاية المؤتمر، فس

يد المعيَّن  جد هذا الحق لرئيس الوفد ال عد ذلك تفعيل  عاوني إثر مغادرته، ويتم ب لدخول إلى المتجر الت حقه في ا
م في القاعة  ول بعد إخطار مكتب المراس ب األص ، أو عن طريق البريد اإللكتروني Mبالمبنى  M0E75حس

)Point@iaea.org-GCRS.Contact .( وسيتم إصدار بطاقة دخول لرئيس الوفد الجديد المعيَّن حسب األصول، من
تابعة لألمم المتحدة في البوابة  اريح  ١طرف موظفي خدمات األمن واألمان ال ). (Pass Office)(مكتب التص

 ذا الصدد إلى مكتب المراسم.وينبغي توجيه أي أسئلة إضافية في ه

 

  

 
  انظر المخطط الوارد في المرفق الرابع. ٩
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  إمكانية الوصول بين مركز فيينا الدولي ومركز أوستريا فيينا  -٣-راء

خالل  ٢- المستوىوفي  ٣ المستوىيتضمن مركز أوستريا فيينا مساحات مكتبية محدودة لالستئجار في  -٢٦٩
تريا فيينا  خم في مركز أوس ييد ض روع تش بب مش بوع المؤتمر العام. وبس تئجار ، لن يكو(ACV)أس ن ممكناً اس

  مغلقاً. Mفي الجزء األمامي من المبنى وسيظّل الباب الذي يوِصل إلى المبنى  مكتبيةمساحة 

في مركز  Gوسيكون الوصول بين مركز أوستريا فيينا ومركز فيينا الدولي ممكناً فقط من خالل المبنى  -٢٧٠
تخدم المندوبون الذين يتنقلون إلى/من مركز أو يس اعد مركز فيينا الدولي الكائنة فيينا الدولي. وس تريا فيينا مص س

 موظفي، سيخضع المندوبون للتفتيش من قِبل ٣. وعند الوصول إلى المستوى ومركز أوستريا فيينا Gبين المبنى 
ول إلى القاعات الموجودة في  المة التابعة لألمم المتحدة. وعلى المندوبين الراغبين في الوص خدمات األمن والس

  استخدام مصاعد مركز أوستريا فيينا على المستوى الثالث. ٢-وى المست

تكون -٢٧١ اعد مفتوحة يوم األحد  وس اعة ١٥المص بتمبر، من الس وخالل  ٠٠/١٩ إلى ٠٠/١٣ أيلول/س
  إلى ما بعد انتهاء االجتماعات بساعة واحدة. ٠٠/٨ األسبوع، من الساعة

 التطبيق الخاص بمؤتمرات واجتماعات الوكالة  -٤-راء

متاٌح للتنزيل  (IAEA Conferences and Meetings app)لتطبيق الخاص بمؤتمرات واجتماعات الوكالة ا -٢٧٢
ة العامة، iTunes Storeو Google Playمن خالل الموقعين اإللكترونيين  يقِدّم التطبيق معلومات عن الجلس . وس

  المنظَّمة؛ والمحفل العلمي.واجتماعات اللجنة الجامعة، والمعارض، والفعاليات الجانبية والزيارات 

  ويتيح التطبيق للمشاركين ما يلي:

  لة ي واالطالع على آخر المعلومات عن برامج جميع الفعاليات ذات الص خص ع جدول زمني ش وض
  بالمؤتمر؛

  تلقِّي معلومات عن آخر المستجدات في قائمة المتحدثين في الجلسات العامة ومواعيد بدء الجلسات العامة
  نة الجامعة؛وجلسات اللج

  الخاصة بالمتحدثين الذين يسمحون بنشر عروضهم بعد تقديمها. “باور بوينت”مشاهدة عروض  

  .(Information Desks)وللمساعدة بشأن هذا التطبيق، يُرجى االتصال بموظفي مكاتب االستعالمات 

  سياسة عدم التدخين في مركز فيينا الدولي  -٥-راء

نا الدولي على األماكن المخصصة للتدخين في المواقع التالية من المستوى يقتصر التدخين في مركز فيي -٢٧٣
P-3:  

  ؛Bو Aمظلة التدخين بين البرجين   ‘١’  

  ؛Dمظلة التدخين أمام البرج   ‘٢’  

  .Eو Dمظلة التدخين بين البرجين   ‘٣’  

فيينا الدولي، بما وال يُسمح بالتدخين، بما في ذلك السجائر اإللكترونية، في أي منطقة أخرى داخل مركز  -٢٧٤
  .، وسائر األماكن المفتوحة(Memorial Plaza)في ذلك الشرفات، والساحة التذكارية 
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 ٢٠١٩المحفل العلمي للوكالة لعام 

 ً   عقد من العمل على مكافحة السرطان وُسبُل المضي قُُدما

  أيلول/سبتمبر ١٨-١٧

  المقر الرئيسي للوكالة، فيينا، النمسا

  البرنامج المؤقت

  

 أيلول/سبتمبر ١٧ ،ثالثاءال

  الجلسة االفتتاحية   ٠٠/١١لى الساعة إ ٣٠/٩من الساعة 

  كلمة من المدير العام للوكالة والمتحّدثين البارزين   

  عرض فيلم

  استراحة لتناول القهوة      ٣٠/١١إلى الساعة  ٠٠/١١من الساعة 

تجربة الدول  –فحة السرطان : عشر سنوات من مكا١الجلسة     ٤٥/١٢إلى الساعة  ٣٠/١١من الساعة 
  األعضاء

سيقدم المتحدثون من الدول األعضاء عرضاً بشأن خبراتهم في إرساء البنية األساسية للطب النووي واإلشعاعي 
ي تؤديه الوكالة في المجاالت المتصلة ذكجزء من جهود رعاية مرضى السرطان. وسيُسلَّط الضوء على الدور ال

املة لمكاف ات ش ياس ريعي ورقابي لألمان واألمن بإدراج س ع إطار تش رطان، والدعم المقدَّم في وض حة الس
  النوويين، واقتناء التكنولوجيا والمعدات.

  استراحة الغداء    ١٥/١٤إلى الساعة  ٤٥/١٢من الساعة 

تجربة الدول  –: عشر سنوات من مكافحة السرطان ١الجلسة     ٤٥/١٤ إلى الساعة ١٥/١٤من الساعة 
  مواصلة  األعضاء

ة     ٤٥/١٥إلى الساعة  ٤٥/١٤من الساعة  تجابة الوكالة لالحتياجات المتنامية للدول ٢الجلس : اس
  األعضاء

تغطي  رطان. وس اء في مجال مكافحة الس ة على معالجة االحتياجات المتنامية للدول األعض تركز هذه الجلس س
ة التكنولو ى أثر ومواكب ات لترك أقص د األولوي دي ات تح اج ل احتي االت مث ا المتغيرة من خالل التعليم مج جي

ة كذلك في إدارة الجودة وخدمات  تنظر الجلس بكات. وس تخدام تكنولوجيات المعلومات وإقامة الش والتدريب، واس
  قياس الجرعات والبعثات االستشارية.
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  استراحة لتناول القهوة    ١٥/١٦إلى الساعة  ٤٥/١٥من الساعة 

تجابة الوكالة لالحتياجات المتنامية للدول ٢ة الجلس    ٣٠/١٧إلى الساعة  ١٥/١٦من الساعة  : اس
  مواصلة األعضاء

  حفل استقبال            ٣٠/١٧الساعة 

  سبتمبرأيلول/ ١٨ ،األربعاء

ة     ٣٠/١٠إلى الساعة  ٣٠/٩من الساعة  : لمحة عاّمة عن أوجه التقدم التكنولوجي في الطب ٣الجلس
  النووي واإلشعاعي

ة كيف تؤدي تقني تُبرز هذه الجلس رطان وتقديم عالجٍ وس خيٍص دقيٍق للس وير دوراً متزايداً في توفير تش ات التص
عاعات في  تخدامات الموجودة لإلش تقِدّم كذلك لمحة عامة عن االس ل لألثر العالجي. وس أكثر فعالية وتقييٍم أفض

  يص.التشخ-الطب، بما في ذلك العالج اإلشعاعي والمستحضرات الصيدالنية اإلشعاعية وأساليب العالج

  استراحة لتناول القهوة    ٠٠/١١إلى الساعة  ٣٠/١٠من الساعة 

  : دعم برامج مكافحة السرطان من خالل الشراكات٤الجلسة     ٣٠/١٢إلى الساعة  ٠٠/١١من الساعة 

ستتيح هذه الجلسة فرصة لتقاسم الخبرات واستكشاف ُسبل مساعدة الدول األعضاء في جهود مكافحة السرطان، 
ات العالمية وإعداد وثائق قابلة لإلنجاز والتمويل. بما في ذلك من  س تراتيجية مع المؤس راكات االس خالل الش

  وسيُناقش أيضاً موضوع اقتصاديات الصحة فيما يتعلق بحشد الموارد ألنشطة رعاية مرضى السرطان.

  استراحة الغداء    ٠٠/١٤إلى الساعة  ٣٠/١٢من الساعة 

  الجلسة الختامية    ٠٠/١٥إلى الساعة  ٠٠/١٤من الساعة 
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 اجتماع كبار الرقابيين المعنيين باألمان واألمن

  سبتمبرأيلول/ ١٩الخميس 

  البرنامج المؤقت

  
 مالحظات افتتاحية     ١٠/٩لى الساعة إ ٠٠/٩من الساعة 

  الجلسة األولى: إدارة الكفاءات الرقابية ألغراض األمان النووي واألمن النووي

  الرئيس –مالحظات تمهيدية      ٣٠/٩لى الساعة إ ١٠/٩من الساعة 

  وجهات نظر الدول األعضاء     ٣٠/١٠لى الساعة إ ٣٠/٩من الساعة 

  المناقشة            

  استراحة لتناول القهوة   ٥٠/١٠إلى الساعة  ٣٠/١٠من الساعة 

  وجهات نظر الدول األعضاء (مواصلة)   ٠٠/١٢لى الساعة إ ٥٠/١٠من الساعة 

  المناقشة              

  ١ملخص الرئيس بشأن الجلسة     ١٥/١٢لى الساعة إ ٠٠/١٢من الساعة 

  استراحة الغداء   ٠٠/١٤إلى الساعة  ١٥/١٢من الساعة 

  

ج في الوظائف الرقابية األساسية  الجلسة الثانية: تطبيق مفهوم النهج المتدّرِ

  الرئيس -مالحظات تمهيدية    ١٠/١٤إلى الساعة  ٠٠/١٤من الساعة 

  خبرات وتعقيبات الدول األعضاء   ٤٠/١٥إلى الساعة  ١٠/١٤من الساعة 

  استراحة لتناول القهوة    ٠٠/١٦إلى الساعة  ٤٠/١٥من الساعة 

    وجهات نظر الوكالة ومبادراتها   ٣٠/١٧إلى الساعة  ٠٠/١٦من الساعة 

  المناقشة              

  ٢ملخص الرئيس بشأن الجلسة    ٤٥/١٧لى الساعة إ ٣٠/١٧من الساعة 

  حفل استقبال    ٣٠/١٨ إلى الساعة ٤٥/١٧من الساعة 
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  والستون للمؤتمر العام الثالثةالدورة العادية 
  ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ٢٠-١٦

  البياني العاممخطط ال
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  والستون للمؤتمر العام ةلثالثاالدورة العادية 
  ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ٢٠-١٦

  مخطط نقاط دخول وإنزال الوفود

  


