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 عام توزيع 
 عربي 

نكليزي إصل: األ

 المؤتمــــر العـــــام

 الستون و الخامسة  دورة العادية ال

  

 

ثين في المناقشة العامة   التسجيل في قائمة المتحّدِ
 

 

  

اقشـــــة الـعاـمة على النحو  ، اعتـمد المؤتمر الـعام إجراًء لتـحدـيد ترتـيب  ١٩٨٩في ـعام    -١ ثين في المـن المتـحّدِ
  :١التالي

غ أمين جهاَزي تقرير الـسياـسات لمدة ـساعة واحدة    -١-١  في تاريــــــخٍ وموعٍد يُعلن عنهما مـسبقاً، يتفرَّ
ر أثـناء المـناقشـــــة الـعاـمة.   لتلقِّي طلـبات اـلدول األعضـــــاء التي ترـغب في التـحدُّث في وـقت مبّكِ

دَّ  ذين يتـق د ويكون جميع اـل ة تجرى بـع ك الفترة مؤهَّلين إلدراجهم في قرـع اء تـل ات أثـن مون بطلـب
ات بفترة وجيزة. ديم الطلـب اء فترة تـق ة تنظيم القرـعة التي تجرى  انتـه اـن ويتولى ممثلون عن األـم

د القرعة ترتيب   بحضــــور أي ممثلين عن الدول األعضــــاء يبدون رغبة في الحضــــور. وتُحّدِ
  ضاء المشاِركة.األولوية بين جمـيع الدول األع

ثين بـعد انتـهاء الفترة المـحدَّدة لتـقديم    -٢-١   وأي دول أعضـــــاء تتـقدَّم بطلـبات إلدراجـها في ـقائـمة المتـحّدِ
الطلـبات بغرض إدراجـها في القرـعة، تُضـــــاف أســــــماؤـها إلى الـقائـمة ـبالترتـيب اـلذي ـقدَّـمت ـبه 

  طلباتها.

ثين.ويُسَمح للدول األعضاء، باالتفاق المتبادل فيم  -٣-١     ا بينها، بتبادل الترتيب في قائمة المتحّدِ

ة المتَّبعة بإعطاء أولوية خاصـة   -٤-١   تمر الممارـس ، حيث تهتدي األمانة كلياً بالمعلومات  للوزراءوتـس
  المقدَّمة من الدول األعضاء في هذا الصدد.
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  ٢الصفحة 

ر المؤتمر العام١٩٩٨وفي عام   -٢ منح فلـسطين حقوقاً وامتيازات إـضافية للمـشاركة في عمل الوكالة،   ٢، قرَّ
ثين في المناقـشة العامة    بما في ذلك حّق المـشاركة في المناقـشة العامة. لذا يحّق لفلـسطين أن تُدَرج في قائمة المتحّدِ

 قرار وللممارسة المتَّبعة في األمم المتحدة.وفقاً لذلك ال

تثنائية التي تفرضـها جائحة كوفيد  -٣ توضـع الترتيبات التالية إلدارة قائمة  ١٩-وفي ضـوء الظروف االـس ، ـس
  المتحدثين في المناقشة العامة في الدورة العادية الخامسة والستين المقبلة للمؤتمر العام:

  الســياســات متاحة لتلقي طلبات إدراج أســماء المتحدثين في المناقشــة  ســتكون أمانة جهازي تقرير
د  د اإللكتروني (على البرـي ل عن طريق البرـي ام الخـامس والســـــتين المقـب ة في المؤتمر الـع اـم الـع

ــاعة  ٢٠٢١ن/يونيه  حزيرا ١٨) من يوم الجمعة،  GC-Speakers-List@iaea.org  اإللكتروني: الس
ــباحا إلى الثالثاء،   ١٠:٠٠ ــاعة ٢٠٢١حزيران/يونيه    ٢٢صـ ع هذا  ظهرا. ١٢:٠٠، السـ ــِ وُوضـ

ً اإلجراء لتجنب أي ازدحام محتمل ناتج عن وجود األشخاص    أثناء فترة التقديم. كفاحا

   ،اء دموا بطلـبات يوم األربـع ذين تـق د الترتـيب بين اـل ـيه،  حزيران/يون  ٢٣وســـــيجرى اقتراع لتـحدـي
   ، الطابق الثاني بمركز فيينا الدولي.M، في المبنى Aفي غرفة المجلس  ١١:٠٠الساعة 

 ) لكل دولة ١ويقتصـــر عدد ممثلي الدول األعضـــاء الذين يحضـــرون االقتراع على ممثل واحد (
   عضو.

   وـنذّكر ممثلي اـلدول األعضـــــاء الراغبين في الحضـــــور أثـناء االقتراع ـبأن اإلجراءات الوـقائـية
  :  ٣ستُطبق، وفقاً للمبادئ التوجيهية للبلد المضيف ١٩-تعلقة بكوفيدالم

  ،اء ات، أي يوم الثالـث ديم الطلـب اء الفترة المحـددة لتـق د انتـه ة في االقتراع بـع ــارـك ل المشـــ وال تقـب
وتضـاف أسـماء أي دول أعضـاء تتقدم بطلب  ظهرا. ١٢:٠٠، السـاعة ٢٠٢١حزيران/يونيه   ٢٢

مين بعد هذه الفترة إلى القائمة المسـتمدة من االقتراع حسـب ترتيب تقديم  إلدراجها في قائمة المتكل
  طلباتها.

  ووفقا للممارـسة المتبعة في الماـضي، ـستُطلع أمانة جهازي تقرير الـسياـسات جميع البعثات الدائمة
  على نتائج االقتراع بعد وقت قصير من االقتراع عن طريق البريد اإللكتروني.

  
 
  .GC(42)/RES/20انظر القرار   ٢

وينصح المشاركون بارتداء أقنعة من نوع  مترين بعـضهم عن بعٍض في جميع األوقات.وـسيجلس المـشاركون على مـسافة ال تقل عن   ٣
FFP2  .طوال الوقت، أي أثناء الدخول والســـير داخل غرفة االجتماعات والخروج منها وعند الجلوس في المقاعد المخصـــصـــة لهم 

تمارة موضـوعة على مكاتبهم خاصـة بمعلومات االتصـال اركين ملء اـس عالوة على ذلك، تُوجه عناية  بغرض التتبع. ويُطلب من المـش
  المشاركين إلى شرط البلد المضيف المتمثل في خفض الخطر الوبائي عند حضور االجتماعات بما يلي:

  إبراز نتيجة فحص بي سي آر(PCR)  ساعة؛    ٤٨ساعة، أو فحص مستضدات سريع ال يتجاوز  ٧٢سلبية ال تتجاوز مدتها  
 أشــــهر بعد الجرعة األولى، أو إثبات تلقيح كامل ال تتجاوز مدته  ٣يوماً و  ٢٢مدته ما بين   ١٩-أو إبراز تطعيم ضــــد كوفيد

  أشهر؛   ٩
 ــفاء من مرض كوفيد ــهادة شـ ــادة لكوفيد ٦التزيد مدتها عن    ١٩-أو شـ ــام المضـ ــهر، أو نتيجة إيجابية لفحص األجسـ   ١٩-أشـ

  أشهر.  ٣وحدة أو أكثر) ال تزيد مدته عن   ١٥(

 


