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نكليزي إصل: األ

 المؤتمــــر العـــــام

 الستونو الرابعة دورة العادية ال

  من جدول األعمال المؤقت ٥البند 
  )Add.1وإضافتها  GC(64)/1(الوثيقة 

 

 الترتيبات الخاصة بالمؤتمر 
 

 

  

ـسلـسلة من مـشاورات الدول األعـضاء التي أجرتها أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكالة) بـشأن بعَد   -١
ترتيبات الدورة العادية الرابعة والســـتين للمؤتمر العام، اتفقت الدول األعضـــاء عن طريق الموافقة الصـــامتة في 

ه  ٢٤ ات حتى يتمكَّن المؤتمر العـ  ٢٠٢٠تموز/يولـي ذه الترتيـب ة على ـه ه في الظروف الراهـن اـل ة أعـم ابـع ام من مـت
 . وتوفر الترتيبات إطاَر عمل المؤتمر العام وهي مبيَّنة في مرفق هذه الوثيقة.١٩-لجائحة كوفيد

وتـهدف ـهذه الوثيـقة إلى تمكين المؤتمر الـعام من الموافـقة على الترتيـبات الـمذكورة أعاله وتطبيقـها خالل   -٢
   للمؤتمر العام.الدورة العادية الرابعة والستين 
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 ترتيبات المؤتمر العام (الدورة الرابعة والستون) 
  

تلقَّت األمانة عدداً من االســتفســارات من الدول األعضــاء بشــأن ترتيبات الدورة العادية الرابعة والســتين للمؤتمر 
ــاء للمؤتمر العام، تودُّ  .١٩-العام، في ضــوء جائحة كوفيد ــير تخطيط الدول األعض ــياق، وبُغية تيس وفي هذا الس

يُعقد ابتداًء من   بتمبر   ٢١األمانة إبالغ الدول األعضـاء أن المؤتمر العام ـس في مركز فيينا الدولي،  ٢٠٢٠أيلول/ـس
ر بالفعل. لدول األعضـاء حـسب الممارـسة وقد أرـسل المدير العام الدعوات الرـسمية المناِظرة لجميع ا  كما هو مقرَّ

، ١٩-المعتادة. وبالنظر إلى التدابير والقيود النمسـاوية الراهنة المتعلقة بالصـحة والسـالمة في ضـوء جائحة كوفيد
وإذا  من المتوقع أن يُعقد المؤتمر العام بعدٍد أقّل من المشـاركين الذين سـيحضـرون فعلياً اجتماعات المؤتمر العام.

ـقائم في أي مرحـلة قـبل موـعد انعـقاد المؤتمر، فـقد تكون ثـمة ـحاـجة إلى مراجـعة ـهذه الترتيـبات ـما تغيَّر الوضـــــع ال
   تبعاً لذلك.

  وبناء على الوضع الراهن، تتوقع أمانة الوكالة ما يلي:

  المشاركة والحضور في الجلسة العامة واجتماعات اللجنة الجامعة

ــبيل المثال، ممثلو  -أوالً    ــاركين (على سـ ــيكون عدد المشـ ــاء، والمنظمات الحكومية   سـ الدول األعضـ
اـلدولـية، والمنظـمات غير الحكومـية، والمراقبون اآلخرون) اـلذين يحضـــــرون فعلـيا اجتـماـعات 
الجلســـة العامة للمؤتمر العام بما يتفق مع المتطلبات النمســـاوية بشـــأن التدابير المتعلقة بجائحة 

وتنصُّ هذه المتطلبات على أنه يجوز تنظيم  التي سـيتمُّ تطبيقها مثل التباعد الجسـدي.  ١٩-كوفيد
عات الداخلية بحضــور ما يصــل إلى   مشــارك في وقت واحد مع اتخاذ  ٥٠٠االجتماعات والتجمُّ

  ما يلزم من احتياطات التباعد الجسدي واالحتياطات الصحية.

   ً في مركز فيينا الدولي، واتخاذ  Mوعلى هذا األسـاس، وبالنظر إلى المسـاحة المتاحة في المبنى    -ثانيا
  : ١ما يلزم من احتياطات التباعد الجسدي واالحتياطات الصحية، يُتوخى ما يلي

  أعضـــاء من بعثتها الدائمة المعتمدين لدى يجوز لكل دولة عضـــو أن تضـــمَّ في وفدها
وتـحّدد ـكلُّ دوـلة عضـــــو رئيَس وـفدـها وـبديالً (بـُدالء) ـله في  الوـكاـلة ومـندوبَْين آخَرْين.

   قائمة وفدها.

  ولكن، في أّي وقت معيَّن، عدد المندوبين الموجودين فعليا لكّل دولة عضــو في أّيٍ من
  يتجاوز مندوبَْين اثنين. اجتماعات المؤتمر العام يجب أن ال 

  ،دولي ا اـل اني مركز فييـن ا في مـب د فعلـي ة إلى تجنـُّب الوجود المتزاـي اـج النظر إلى الـح وـب
ثُّ اـلدول األعضـــــاء على إبـقاء ـعدد مـندوبيـها اـلذين ـيدخلون إلى مركز فييـنا اـلدولي  تُحـَ

  ألغراض المؤتمر العام ضمن الحّد األدنى.

 
المواد  ١ من النـظام اـلداخلي  ٢٥-٢٣تتطـلب الترتيـبات موافـقة المؤتمر الـعام في دورـته الـعادـية الرابـعة والســـــتين على تعليق العـمل ـب

  للمؤتمر العام.
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ً ثالث   ، ِمن المتوخى أن تُعقَد ١٩-قيود التي تفرضــها جائحة كوفيدوفي ضــوء الحيّز المحدود بســبب ال  -ا
اجتـماـعات اللجـنة الـجامـعة في ـقاـعة الجلســـــات الـعاـمة عـندـما ال تكون الجلســـــة الـعاـمة في ـحاـلة 

وسـيتمُّ تعقيم قاعة الجلسـات العامة بين جميع اجتماعات الجلسـة العامة أو اللجنة الجامعة   انعقاد.
وســتقوم األمانة بإبالغ الدول األعضــاء بشــأن هذه الترتيبات في الوقت  المنعقدة في هذه القاعة.

  المناسب.

   ً وتمَّ اقتراح  دقائق. ٣ويُرجى من الدول األعضـاء أن تقصـَر بياناتها خالل المناقشـة العامة على   -رابعا
دـقائق في ضـــــوء التبســـــيط الـعام للمؤتمر الـعام وخفض ـمدـته اإلجـمالـية، مع  ٣ـحّد زمني ـقدره 

  ٢مخاوف الصحية التي أثارتها عدة دول أعضاء.مراعاة ال

   ً بقاً (أيضـاً تقتـصر   -خامسا وقد ترغب الدول األعضـاء في اـستخدام خيار إرـسال مادة فيديوية مـسجلَّة مـس
وســــتقّدم الدول األعضــــاء المعنية هذه   لبياناتها خالل المناقشــــة العامة.دقائق)  ٣مدتها على  

لة بالفيديو إلى أمانة الوكالة في موعد أقصــاه   ــجَّ ــبتمبر   ٩البيانات المس وهو ما  .٢٠٢٠أيلول/س
وسـيَلزم إدراج   يوفر للدول األعضـاء مرونةً إضـافيةً بشـأن اإلدالء ببياناتها في المناقشـة العامة.

ــمن قائمة وفد ممثل الدول ــاركين ض ل بالفيديو في قائمة المش ــجَّ ــو الذي يلقي البيان المس ة العض
هاً إلى المؤتمر العام تحت بند  ــجالً بالفيديو موجَّ ــارة إلى أّن "بياناً مسـ ــو، مع اإلشـ الدولة العضـ

يلقيه...." ة العامة ـس ابقة، يمكن للوفود أيضـاً تز. المناقـش ة الـس ويد وكما جرت العادة في الممارـس
لة، من pdfاألمانة بنُسخ من البيانات الوطنية بصيغة   ، بما في ذلك النُّسخ بصيغتها الكاملة المطوَّ

وسـتضـع األمانة في الوقت المناسـب المزيد  أجل تحميلها على الصـفحة الشـبكية للمؤتمر العام.
   ية للمؤتمر.وستُدرج جميع هذه البيانات في المحاضر الرسم من اإلرشادات بشأن هذه المسألة.

   ً وسـتتمكن الدول األعضـاء أيضـاً من متابعة جميع وقائع الجلسـة العامة من خالل البث المباشـر   -سادسا
كما ســتُبَثُّ وقائع اللجنة الجامعة مباشــرةً للســماح لممثلي  للمؤتمر العام بجميع اللغات الرســمية.

   الدول األعضاء بمتابعة مداوالت اللجنة.

   ً رة للمؤتمر العام في شـــكل ثالث جلســـات وســـتكون ســـاعات العمل ال  -سابعا ســـاعتين للجلســـة   xمقرَّ
ــتان  ــاعات في اليوم الواحد.  xالواحدة، أو جلسـ ــيتيح كال الخيارين تنظيف مناطق   ثالث سـ وسـ

اـعات  دوبين في غرف االجتـم ان ـعدم جلوس المـن اـعات، وضــــــم الجلوس وتعقيم غرف االجتـم
الدول األعضـــاء على النحو الواجب بشـــأن هذه  وســـيتمُّ إبالغ لفترات ممتدة في المرة الواحدة.

  المسألة قريباً.

  المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمراقبون اآلخرون

ســـــيتمُّ تمثـيل المنظـمات الحكومـية اـلدولـية والمنظـمات غير الحكومـية والمراقبين اآلخرين من خالل مـندوب واـحد 
  فقط لكّل منها.

  

 
ر المؤتمر العام  ٢ "تبســيط  DEC/8GC/(60)تتطلب الترتيبات موافقة المؤتمر العام في دورته العادية الرابعة والســتين على تعديل مقرَّ

  أعمال المؤتمر العام".
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  ظَّم بالتزامن مع المؤتمر العام للوكالةأحداث أخرى تُن

، اقترحت األمانة ١٩-في ضــوء المتطلبات النمســاوية والحيّز المحدود في مركز فيينا الدولي بســبب جائحة كوفيد
  ما يلي:

  الفعاليات الجانبية

o   األمر على انعقاد فعاليات جانبية افتراضــية. وتقع على عاتق الدول األعضــاء التي ترغب ســيقتصــر
ــى مع المبادئ  ــبة مع أمانة الوكالة بما يتماشــ ــؤولية اتخاذ الترتيبات المناســ بعقد فعالياٍت جانبية مســ

الـجانبـية التوجيهـية الصـــــادرة عن أـماـنة الوـكاـلة. ومن أـجل إدراج ـهذه الفـعالـيات في ـقائـمة الفـعالـيات 
ــيتمُّ توفير تحديث إلجراءات  ــبكية للمؤتمر العام للوكالة، س ــرها على الصــفحة الش للمؤتمر العام ونش

  األمانة في هذا الصدد.

  المعارض

o .لن تقاَم أيُّ معارض في مباني مركز فيينا الدولي خالل المؤتمر العاّم  

 المحفل العلمي

o كّل دولة عضو.ستقتصر المشاركة الفعلية على مندوٍب واحد ل  


