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ةنكليزياإلصل: األ

 المؤتمــــر العـــــام

 الستون و الخامسة  دورة العادية ال

  من جدول األعمال المؤقت ٥البند 
  )Add.1وإضافتها  GC(65)/1(الوثيقة 

 

 الترتيبات الخاصة بالمؤتمر 

 

 

 

األعضاء بشأن الترتيبات الخاصة بالدورة  بعَد سلسلة من المشاورات التي أجرتها أمانة الوكالة مع الدول   -١
تين للمؤتمر العام، اتفقت الدول األعضـاء وفقاً إلجراء الموافقة الصـامتة في  ة والـس   تموز/يوليه ١٩العادية الخامـس

وتُوفِّر   .١٩-من مواصــلة أعماله في الظروف الراهنة لجائحة كوفيدعلى هذه الترتيبات حتى يتمكَّن المؤتمر العام 
 الترتيبات إطاَر العمل الخاص بالمؤتمر العام وهي مبيَّنة في مرفق هذه الوثيقة.

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

تُعقد الدورة العادية الخامـسة والـستون   بتمبر   ٢٤إلى  ٢٠للمؤتمر العام للوكالة في الفترة من  ـس في   ٢٠٢١أيلول/ـس
المة في ضـوء جائحة   مقّرِ الوكالة الرئيـسي في فيينا. اوية الراهنة المتعلقة بالصـحة والـس ونظراً إلى التدابير النمـس

واســتناداً إلى   عن بُعد.، من المتوقع أن يُعقد المؤتمر العام في شــكل اجتماع مادي مع إمكانية االتصــال  ١٩-كوفيد
الوضــع الراهن، وتخفيف التدابير في اآلونة األخيرة حســبما أعلن عنه البلد الُمضــيف، ومراعاة العتبارات الدول  

وإذا ما تغيَّر الوضـع القائم في   األعضـاء في مجالي السـالمة والصـحة، من المتوخى اتخاذ الترتيبات المبيَّنة أدناه.
  د المؤتمر العام، فقد يكون من الضروري مراجعة هذه الترتيبات تبعاً لذلك.أي مرحلة قبل موعد انعقا

 
 المشاركة والحضور في االجتماعات

 ) ــة العامة في قاعة الجلســات العامة ــتُعقد اجتماعات الجلس (الطابق    M) في المبنى  Plenary Hallس
على عدد يصــل إلى  وســيقتصــر الحضــور بالنســبة لكل دولة عضــو   األول) في مركز فيينا الدولي.

وـستكون المنظمات الحكومية   ) ممثلين في قاعة الجلـسات العامة في أي وقت من األوقات.٤أربعة (
ــفة مراقبين، ممثَّلة بممثل   ــر بصـ الدولية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات التي تحضـ

ــتخدم  مة.) عن كل واحدة منها في أي وقت من األوقات في قاعة الجلســــات العا١واحد ( ــيســ وســ
   المشاركون، وفقاً لذلك، البطاقات العائمة للدخول إلى قاعة الجلسات العامة.

   اـعة المجلس التوازي مع    Cفي المبنى    Cوســـــتجري اجتـماـعات اللجـنة الـجامـعة في ـق وســـــتُنظَّم ـب
) عن كل  ١وســيقتصــر الحضــور في هذه االجتماعات على ممثِّل واحد ( اجتماعات الجلســة العامة.

   وسيستخدم المشاركون، وفقاً لذلك، البطاقات العائمة لحضور اجتماعات اللجنة الجامعة. وفد.

   وسـيكون التمييز بين البطاقات العائمة بحسـب اللون بالنسـبة الجتماعات الجلسـة العامة واجتماعات
  اللجنة الجامعة.

   ــة تكنولوجيا ــية من خالل منصــ ــاركة االفتراضــ ــهيل المشــ ــيتم تســ المعلومات "إنتربريفاي"  وســ
)Interprefy  لكل اجتماع من اجتماعات الجلســـة العامة واللجنة الجامعة خالل المؤتمر العام، ومن (

  المزمع اتخاذ الترتيبات التالية:

   ) أجهزة مسجلة/وصالت إلكترونية لكل دولة عضو.٣ثالثة (  )أ(

م المتحدة المتخـصـصة  ) مـسجل/وـصلة إلكترونية لكل وكالة من وكاالت األم١جهاز واحد (  )ب(
  والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمراقبين اآلخرين.

   وسـتبث وقائع الجلسـة العامة على الهواء مباشـرة كالعادة بجميع اللغات الرسـمية للمؤتمر العام على
  الموقع الشبكي للمؤتمر العام (ال حاجة للتسجيل المسبق).

 جلســة العامة، ســيتطلَّب األمر أن يحضــر ممثٌل واحٌد على األقل عن كل  وفي حالة التصــويت في ال
وال يمكن اإلدالء   دولة عضــو حضــوراً مادياً في قاعة الجلســات العامة حيث ســيجرى التصــويت.

  بالصوت افتراضيا.

   جلســات في اليوم الواحد مدة كل جلســة منها   ٣ونظراً الســتخدام منصــة إنتربريفاي، ســتكون هناك
وستُبلَّغ الدول األعضاء   وستكون هناك أيضا إمكانية جدولة جلسات إضافية، إذا لزم األمر. .ساعتان

رة في الوقت المناسب.   بأي تغييرات في الساعات المقرَّ
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   ع الدول األعضــــاء على إبقاء ولتجنُّب االكتظاظ في مركز فيينا الدولي خالل المؤتمر العام، تُشــــجَّ
  ى مركز فيينا الدولي ألغراض المؤتمر العام ضمن الحّدِ األدنى.عدد مندوبيها الذين يدخلون إل

   ــرين األول/أكتوبر ــجيل اإللكتروني التي أُدِرجت في تشــ ، يُطلَب من  ٢٠٢٠ووفقاً إلجراءات التســ
وال يوجد قيد على العدد   .+InTouchالدول األعضــاء تســجيل وفودها من خالل البوابة اإللكترونية  

   .وفد اإلجمالي للمشاركين لكل

  ســـتقِدّم األمانة معلومات إضـــافية  ٢٠٢١آب/أغســـطس   ١٢  الخميسوقبل فتح باب التســـجيل يوم ،
ــجيل في المؤتمر العام، وتوزيع البطاقات العائمة ــأن التس ــتخدام  بش ــأن اس ــادات التقنية بش ، واإلرش

  لجنة الجامعة.منصة إنتربريفاي والتسجيل فيها لحضور اجتماعات الجلسة العامة واجتماعات ال
 

 المناقشة العامة

   يُرجى من الدول األعضـــاء أن تقصـــَر البيانات التي تدلي بها كل منها خالل المناقشـــة العامة على
  دقائق. ٣وبالنسبة للمراقبين، اقتُِرح أن تكون المدة الزمنية المحدَّدة لإلدالء بالبيانات هي  ١دقائق. ٥

   وقد ترغب الدول األعضــاء في اللجوء إلى خيار إرســال أشــرطة فيديو مســجلة مســبقاً لبيانات كل
ادئ توجيهية  وـستـصدر األمانة في مذكرة منفـصلة مب منها (مع مراعاة المدة الزمنية المحدَّدة أعاله).

   محدَّدة لتقديم بيانات مسجلة مسبقاً بالفيديو.
 

   الفعاليات الجانبية

   يمكن أن تُنظَّم فعاليات جانبية في مركز فيينا الدولي في شــــكل فعاليات بحضــــور شــــخصــــي أو
وتُتاح على الموقع الشــبكي للمؤتمر العام المبادئ التوجيهية الخاصــة   بمشــاركة مادية وافتراضــية.

ويمكن أيضـــاً تنظيم واســـتضـــافة فعاليات جانبية افتراضـــية بالكامل من   الفعاليات الجانبية.بتنظيم 
ويتحمَّل منظمو الفعاليات الجانبية المســــؤولية الكاملة عن تنظيم فعاليتهم   خارج مركز فيينا الدولي.

ن افتراضي.    (فعالياتهم) الجانبية وعن اتخاذ الترتيبات بشأنها، بما في ذلك أي مكّوِ
 

  المعارض

 .ــر على المعارض المادية فقط ــتقتص ــتقام معارض في مركز فيينا الدولي وس وتُتاح على الموقع   س
الشــبكي للمؤتمر العام المبادئ التوجيهية الخاصــة بتنظيم المعارض، بما في ذلك اســتمارات تقديم 

اـلجـ  ـيوم  ـهو  األمـــانـــة  إـلى  اـلـمـعرض  اـقـتراح  ـلـتقـــدـيم  اـلـنهـــاـئي  واـلـموعـــد  اـلـمـعرض.  ـمعـــة اـقـتراح 
  .٢٠٢١تموز/يوليه  ٣٠

 
 المحفل العلمي

 .وســـتُبِلّغ األمانة في   ســـيُنظَّم المحفل العلمي في شـــكل اجتماع مادي مع إمكانية االتصـــال عن بُعد
   مذكرة منفصلة بالترتيبات ذات الصلة.

 
ر المؤتمر العام  ١  GC(60)/DEC/8قد تقتضــــي الترتيبات موافقة المؤتمر العام في دورته العادية الخامســــة والســــتين على تعديل مقرَّ

على أن تكون المدة الزمنية   ٢٠٢٠ولقد وافق المؤتمر العام في دورته العادية الرابعة والسـتين في عام   "تبسـيط أعمال المؤتمر العام".
  دقائق خالل تلك الدورة. ٣المحدَّدة لإلدالء بالبيانات هي 


