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ثین في المناقشة العامة  التسجیل في قائمة المتحّدِ
 

 

اقشـــــة الـعاـمة على النحو  ، اعتـمد المؤتمر الـعام إجراًء لتـحدـید ترتـیب ۱۹۸۹في ـعام  -۱ ثین في المـن المتـحّدِ
 :۱التالي

ــ  -۱-۱ غ أمین جھاَزي تقریر الـسیاـسات لمدة ـساعة واحدة   یُعلنوموعٍد  خٍ في تاریــــ عنھما مـسبقاً، یتفرَّ
ر أثـناء المـناقشـــــة الـعاـمة.  لتلقِّي طلـبات اـلدول األعضـــــاء التي ترـغب في التـحدُّث في وـقت مبّكِ
د   ة تجرى بـع ك الفترة مؤھَّلین إلدراجھم في قرـع اء تـل ات أثـن دَّمون بطلـب ذین یتـق ویكون جمیع اـل

دیم  اء فترة تـق ة التي تجرى   انتـھ ة تنظیم القرـع اـن ات بفترة وجیزة. ویتولى ممثلون عن األـم الطلـب
د القرعة ترتیب   بحضــــور أي ممثلین عن الدول األعضــــاء یبدون رغبة في الحضــــور. وتُحّدِ

 األولویة بین جمـیع الدول األعضاء المشاِركة.

ثین ب -۱-۲ عد انتـھاء الفترة المـحدَّدة لتـقدیم  وأي دول أعضـــــاء تتـقدَّم بطلـبات إلدراجـھا في قائـمة المتـحّدِ
الطلـبات بغرض إدراجـھا في القرـعة، تُضـــــاف أســــــماؤـھا إلى الـقائـمة ـبالترتـیب اـلذي ـقدَّـمت ـبھ  

 طلباتھا.

ثین. -۱-۳  ویُسَمح للدول األعضاء، باالتفاق المتبادل فیما بینھا، بتبادل الترتیب في قائمة المتحّدِ

ة المتَّبعة بإعطاء أولویة خاصـة  -٤-۱ تمر الممارـس ، حیث تھتدي األمانة كلیاً بالمعلومات  للوزراءوتـس
 المقدَّمة من الدول األعضاء في ھذا الصدد.

ر المؤتمر العام ۱۹۹۸وفي عام  -۲ منح فلسطین حقوقاً وامتیازات إضافیة للمشاركة في عمل الوكالة،   ۲، قرَّ
ثین في المناقـشة العامة بما في ذلك حق المـشاركة في ال مناقـشة العامة. لذا یحق لفلـسطین أن تُدَرج في قائمة المتحّدِ

 وفقاً لذلك القرار وللممارسة المتَّبعة في األمم المتحدة.

 
 .GC(XXXIII)/OR.320من الوثیقة  ۱٥إلى  ۱۲والفقرات  GC(XXXIII)/GEN/77انظر الوثیقة  ۱
 .GC(42)/RES/20انظر القرار  ۲
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 ۲الصفحة  

ـ ضــوء الظروف االســتثنائیة التي  وفي -۳ ســتوضــع الترتیبات التالیة إلجراء  ، ۱۹-ھا جائحة كوفیدتفرـض
 للمؤتمر العام: المقبلةة العادیة الرابعة والستین رثین في المناقشة العامة في الدوالمتحدِّ  فیما یتعلق بقائمةاالقتراع 

ــات جاھزة لتلقي  • ــیاسـ ــتكون أمانة جھازي تقریر السـ في قائمة المتحدثین في  طلبات اإلدراجسـ
ــة العامة في ــتین المقبلة المناقشـ عبر البرید اإللكتروني (إلى  لمؤتمر العام ل الدورة الرابعة والسـ

د اإللكترونيعنوان  ھ  ۱۳) من االثنین GC-Speakers-List@iaea.org :البرـی  ۲۰۲۰تموز/یولـی
. وقد ُوـضع ھذا  ۰۰/۱۸على الـساعة  ۲۰۲۰تموز/یولیھ  ۱٤حتى الثالثاء  ۰۰/۱۰على الـساعة 

 .خالل فترة تقدیم الطلبات الفعليالوجود الترتیب لتجنُّب أي ازدحام محتمل ناتج عن 

تموز/یولـیھ على   ۱٦یوم الخمیس  مـقِدّمي الطلـبات بین ترتـیب التـحدُّثلتـحدـید  عٌســـــیجري اقترا •
ــاـعة  اـعةفي  ۰۰/۱۱الســـ اني، Mالمبنى في ، Aالمجلس  ـق ا اـلدولي   ،الـطابق الـث في مركز فییـن

)VIC.(   ًویجوز لممثلي الدول األعضـــاء الراغبین في الحضـــور أثناء االقتراع القیام بذلك وفقا
 لإلرشادات الموضحة أدناه.

 :ةستُطبَّق اإلجراءات الوقائیة التالی •

) عن ۱یقتصر عدد ممثلي الدول األعضاء الذین یحضرون االقتراع على ممثِّل واحد ( •
األمانة باســـم الممثل الذي یحضـــر االقتراع في موعد كل دولة عضـــو. وینبغي إبالغ 

ــاه  ھ  ۱٤أقصـــ ــاـعة  ۲۰۲۰تموز/یولـی د  ۰۰/۱۸على الســـ دام عنوان البرـی اســـــتـخ ، ـب
 اإللكتروني المشار إلیھ آنفاً.

 ".التصافح بالیدإجراءات التباعد الجسدي و"عدم  تُطبَّق •

ــافة ال تقل عن متر واحد عن  .سللجلو ســتُوفَّر خطة • ــیجلس المشــاركون على مس وس
 بعضھم بعضا في جمیع األوقات.

 والخروج منھا. Aیُنصح المشاركون بارتداء الكمامات أثناء دخول قاعة المجلس  •

دیم الطلبـ  • اء الفترة المحـددة لتـق د انتـھ ة في االقتراع بـع ــارـك ل المشـــ اء اتال تُقـب  ۱٤، أي الثالـث
بإدراجھا   طلباتتقِدّم  دول أعـضاء. وتـُضاف أـسماء أي ۰۰/۱۸الـساعة  على ۲۰۲۰تموز/یولیھ 

ضـمن قائمة المتحِدّثین بعد ھذه الفترة إلى القائمة التي یخرج بھا االقتراع بحسـب الترتیب الذي  
 .طلباتھا بھ تلك الدولة قدَّمت

ل • د انتھاء  بعلممارـسة الـسابقة، حـسب ا، نتیجة االقتراع األمانة وجھازا تقریر الـسیاـسات وـستُرسـِ
 البعثات الدائمة عبر البرید اإللكتروني.جمیع  إلىاالقتراع بوقت قصیر 
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