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ةنكليزياإلصل: األ

 المؤتمــــر العـــــام

 الستون و الخامسة  دورة العادية ال

  

 

 معلومات تمهيدية للوفود 
 

 العامتقرير من المدير 

  

ترتيبات الدورة العادية الخامســـة والســـتين للمؤتمر العام في ظل جائحة    -ألف
  ١٩-كوفيد

اورات مبعَد  -١ لة من المـش لـس أجرتها أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكالة)    ع الدول األعضـاء التيـس
بشــــأن ترتيبات الدورة العادية الخامســــة والســــتين للمؤتمر العام، اتفقت الدول األعضــــاء وفقاً إلجراء الموافقة  

ــامـتة في   ابعلى ـهذه الترتيـبات حتى يتمكَّن ا  ٢٠٢١تموز/يولـيه    ١٩الصـــ اـله في ـظل لمؤتمر الـعام من مـت ـعة أعـم
 وقد  الدولي.، وفي ضـوء الحيز المحدود في مركز فيينا  ١٩-طلبات النمسـاوية المفروضـة بسـبب جائحة كوفيدالمت

من  ٥لكي توافق عليها الجلســة العامة في إطار البند   ١صــدرت الترتيبات في شــكل وثيقة من وثائق المؤتمر العام
  مؤتمر"."الترتيبات الخاصة بالللمؤتمر العام بعنوان المؤقت  ٢جدول األعمال

   بهذه الوثيقة. ١ولتسهيل استعدادات الدول األعضاء، ترد الترتيبات في المرفق  -٢

ــة تكنولوجيا   -٣ ــال عن بُعد من خالل منص ــكل اجتماع مادي مع إمكانية االتص ــيعقد المؤتمر العام في ش س
   المعلومات "إنتربريفاي".

ــاركين -٤ ــيف  وتُوجه عناية المشـ ــروط البلد المضـ ــور    إلى شـ المتمثلة في خفض الخطر الوبائي عند حضـ
  االجتماعات بما يلي:

 ) إبراز نتيجة فحص بي ـسي آرPCR  أو فحص مـستـضدات  ـساعة ٧٢) ـسلبية ال تتجاوز مدتها ،
  ؛ساعة ٤٨سريع ال يتجاوز 

 
  ./17GC(65)ترد الترتيبات في الوثيقة  ١

 والستين. جدول األعمال المؤقت للدورة العادية الخامسة Add.2و Add.1ها تاوإضاف GC(65)/1تتضمن الوثيقة    ٢
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 الجرعة   ـصالح منذ تاريخ أخذيوماً   ٢٧٠ ة قِدمهمدال تتجاوز    ١٩-ـضد كوفيدكامل  تطعيم   إثبات
انـية ال تتـجاوز    لـقاح جونس جونس)ال يتطـلب جرـعة ـتدعيم (من قبـيل    ، أو إثـبات تلقيح ـكاـملالـث
  ؛من عماية التلقيح م الثاني والعشرينواً وصالح منذ الييوم ٢٧٠ ة قِدمهمد

 ــفاء من مرض كوفيدأ ــهادة ش ً يوم ١٨٠  اة قِدمهمدتتجاوز   ال  ١٩-و ش ختبار بنتيجة  ا  ، أو إثباتا
ً يوم ٩٠ ة قِدمهمدال تتجاوز المضادة  لتحييد األجسام جابيةيإ  .ا

يـصّرحون  ز فيينا الدولي  خولهم إلى مركبإبرازهم بطاقاتهم/تـصاريحهم لد  فإن المندوبينوفي هذا الـصدد،  -٥
ــا أن بإمكانهم تقديم واحد أو أكثر من تلك المتطلبات  تســـتوفي  بأن بحوزتهم وثائق صـــالحة ، ويؤكدون بذلك أيضـ

يتـماشـــــى مع المـبادئ    ذاهـ االقتضـــــاء. وعـند    مكـتب الـخدـمات الطبـية في مركز فييـنا اـلدولينظمين أو لوـثائق للم
 .هنامركز فيينا الدولي، والواردة التوجيهية المعتمدة على مستوى 

، ســـــوف تُبلَّغ اـلدول األعضـــــاء على النحو الواـجب ـبأي ١٩-ـيداتـجة عن ـجائـحة كوفونظراً للظروف النـ  -٦
  تغييرات تكون ضرورية على الدورة الخامسة والستين للمؤتمر العام.

ــاركين   -٧ المســردة في القســم    ١٩-ضــافية المتعلقة بكوفيدإلااللتزام بالتدابير االحترازية اويتعين على المش
  هاء.

 تينادية الخامسة والسافتتاح الدورة الع  -باء

فتتح الدورة العادية الخامســة والســتون للمؤتمر العام  -٨ على   ٢٠٢١أيلول/ســبتمبر    ٢٠االثنين يوم   ســتــــــُ
   ٣.VICمن مركز فيينا  Mفي المبنى  ٠٠/١٠الساعة 

ــات الـعاـمة (  -٩ ــات الـعاـمة في ـقاـعة الجلســ ــتُعـقد الجلســ   بق األول).لـطا(ا  M) في المبنى Plenary Hallوســ
   (الطابق الرابع). Cفي المبنى  Cوستجرى اجتماعات اللجنة الجامعة في قاعة المجلس 

ــماء البلدان.  -١٠ ــات العامة وفقاً لترتيب اسـ ــاء في قاعة الجلسـ وفد الدولة  ب  ابتداءً  ويجلس وفود الدول األعضـ
ــو ــيكون ترتيب المقاعد    .)كندا(تترأس مجلس المحافظين  التي  العضـ ــماء البلدان  ألحســـب الترتيب األبجدي وسـ سـ

  وسيتم تخصيص أربعة مقاعد في قاعة الجلسات العامة لكل دولة عضو. نكليزية، وفقاً للممارسة المتبعة.إلبا

ر المؤتمر وما لم  -١١ ات ما  وسـتبدأ جلسـ  ٠٠/١٠خالف ذلك، سـتبدأ الجلسـات الصـباحية في السـاعة    عامال  يقِرّ
ــاعة   الظهر فيبعد  ــات لكي تبدأ في    ويُرجى  .٠٠/١٥السـ من المندوبين أخذ مقاعدهم بحلول الموعد المحدد للجلسـ

  ء الدورة.ا الجلسات المسائية، وحيثما تدعو الضرورة إلى عقدها، فسيُعلن عنها وفقاً لذلك أثناأم مواعيدها.

ــة العامة و  -جيم ــور اجتماعات الجلســ ــجيل وحضــ اللجنة الجامعة  عملية التســ
  بالصيغتين المادية واالفتراضية

ــلت إلى جميع الدول األعضــاء في    -١٢ ــعار التي أُرس ــالة اإلش ــجيل ضــمن مرفقات رس أُحيلت اجراءات التس
  +InTouchيُرجى من الدول األعضــــاء تســــجيل وفودها من خالل البوابة اإللكترونية   .٢٠٢١حزيران/يونيه   ١٠

مؤتمر  للـضمن الركن المخـصص    /https://intouchplus.iaea.org  ريق الرابط التاليالتي يمكن الوـصول إليه عن ط
 
  .٣انظر المخطط الوارد في المرفق   ٣
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يوم    يُســـتكَمل ذلك بحلولوينبغي أن  ٢٠٢١آب/أغســـطس  ١٢اراً من  وســـيكون باب التســـجيل مفتوحاً اعتب  العام.
ــبتمبر   ١٥  األربعاء لة بشــــأن التســــجيل  دولل  وأُتيحت .٢٠٢١أيلول/ســ ــّ ل األعضــــاء المبادئ التوجيهية المفصــ

  .٢٠٢١آب/أغسطس  ٦الصادرة في  ٥٨ عبر المذكرة GovAtomااللكتروني من خالل موقع 

في المؤتمر العام إلى بطاقة دخول تحمل صـــورته الفوتوغرافية    بالصـــيغة الماديةويحتاج كلُّ مشـــارك   -١٣
وال يحتاج رؤـساء البعثات الدائمة والموظفون الدبلوماـسيون المعتمدون لدى  ركز فيينا الدولي.لتمكينه من دخول م

الوكالة إلى بطاقة دخول إـضافية ولكن يجب عليهم التأكد من أنَّ بطاقات تـصريح دخولهم الحالية ـصالحة في وقت  
عضــو اســتالم بطاقة دخول إلى مركز  المشــاركون اآلخرون من كل وفد تابع لدولة    ويحتاج العام.انعقاد المؤتمر  
  لحة طيلة فترة انعقاد المؤتمر العام.فيينا الدولي صا

ل المشــاركون في االجتماع أســماءهم إلكترونياً، ســوف يُرســل مكتب التصــاريح األمنية    -١٤ وحالما يُســِجّ
)VIC  Security Pass Officeــعاراً بالبريد اإللكترون ي على العنوان اإللكتروني  ) بمركز فيينا الدولي في فيينا إشـ

تخَدم لتالذي قدَّمه كل مـشارك، ويحتوي ا حميل ـصورة أو لتأكيد/تغيير ـصورة موجودة من  إلـشعار على وـصلة تـُس
ــاريح التابع لألمم المتحدة. ــاركون الذين لم ينجحوا في تحميل   قَبل في قاعدة بيانات مكتب التصـ ــيحتاج المشـ وسـ

  من الوقت اللتقاط صور لهم وإصدار بطاقات الدخول لهم في الموقع. صورهم الفوتوغرافية إلى إتاحة مزيد

) كحد أقـصى لكل دولة عـضو الحـضور مادياً  ٤ألوقات، ال يمكن إال ألربعة مندوبين (وفي أّي وقت من ا  -١٥
دخول  وستتم إدارة ال ) في اجتماعات اللجنة الجامعة للمؤتمر العام.١في اجتماعات الجلسة العامة ولمندوب واحد (

وبناء علي ذلك  ة" ثانوية. الجلـسات العامة وقاعة جلـسات اللجنة الجامعة باـستخدام "بطاقات دخول عائمإلى قاعة 
) تحمل اســم البلد لحضــور الجلســات العامة  ٤ســوف تحصــل كل دولة عضــو على أربع بطاقات دخول عائمة (

تحصــل الوكاالت المتخصــصــة التابعة  ســ و ) بلون مختلف لحضــور اجتماعات اللجنة الجامعة.١وبطاقة واحدة (
ات ة والمنظـم ة الحكومـي دولـي ات اـل دة والمنظـم دة    لألمم المتـح ة واـح ائـم ة دخول ـع ة والمراقبين بطـاـق غير الحكومـي

   لكل واحدة منها. )١(

فوية  -١٦ م توزيع البطاقات العائمة عند تقديم مذكرة ـش يتولى مكتب المراـس مية وـس الة رـس تأذن باـستالم    أو رـس
"البطاقات العائمة"، ال وبعد اســتالم   ل ورقم هاتفه وبريده اإللكتروني.عد تقديم اســم مســؤول االتصــاالبطاقات وب

  يمكن إعادة طبعها.

  كالتالي: البطاقات العائمةوسيتم توزيع   -١٧

  A2706المكتب   ٠٠/١٦ الساعةحتى  ٠٠/١٠ الساعةمن   أيلول/سبتمبر ١٣اإلثنين 
  A2706المكتب   ٠٠/١٦الساعة  حتى ٠٠/١٠ساعة من ال  أيلول/سبتمبر ١٤الثالثاء 

  A2706المكتب   ٠٠/١٦حتى  الساعة  ٠٠/١٠ الساعةمن   أيلول/سبتمبر ١٥األربعاء 
  ١البوابة  التسجيل،مكتب   ٠٠/١٦الساعة  حتى ٠٠/٩ من الساعة  أيلول/سبتمبر ١٦خميس ال

  ١تسجيل، البوابة لامكتب   ٠٠/١٨ الساعة حتى ٠٠/١٢ من الساعة  أيلول/سبتمبر ١٧الجمعة 
  ١التسجيل، البوابة مكتب   ٠٠/١٨ الساعة حتى ٠٠/١٠ من الساعة  أيلول/سبتمبر ١٩ األحد

  ١التسجيل، البوابة مكتب   ٠٠/١٨ الساعة حتى ٠٠/١٢من الساعة   أيلول/سبتمبر ١٧الجمعة 
  ١لبوابة يل، االتسجمكتب   ٠٠/١٨ الساعة حتى ٣٠/٧ من الساعة  أيلول/سبتمبر ٢٠اإلثنين 
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الدخول إلى الجلســـات العامة وجلســـات اللجنة الجامعة ألي مندوب معيَّن إال عند تقديمه  وال يمكن إتاحة   -١٨
   قاعة الجلسات بطاقة عائمة إلى جانب بطاقة الدخول الفردية لمركز فيينا الدولي.عند مدخل 

لين خارج قاعة الجلســـات العامة.  -١٩ ع   ويجري تبادل "البطاقات العائمة" بين أعضـــاء الوفد المســـجَّ وتُشـــجَّ
مما ســـيُســـِهّل تتبع الحاالت إذا ما ظهرت هناك حالة يُشـــتبه بإصـــابتها  التبادل    االحتفاظ بســـجل لهذا الوفود على

  .١٩-بكوفيد

ومن أجل تقليص عدد الحاضـــرين ماديا في مباني مركز فيينا الدولي، نحثُّ الدول األعضـــاء على إبقاء    -٢٠
   ؤتمر العام ضمن الحد األدنى.عدد مندوبيها الذين يدخلون إلى مركز فيينا الدولي ألغراض الم

بتمبر   ٢٠ولتجنُّب الوقوف في طوابير طويلة صـباح يوم االثنين    -٢١ اركين  ، نحثّ ٢٠٢١أيلول/ـس دة المـش  بـش
ــالحة تحمل   ــبقاً، وذلك بتقديم بطاقة هوية ص ــة بهم مس ــتالم بطاقات الدخول الخاص لين على التفضــل باس ــجَّ المس

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

  ٠٠/١٦إلى الساعة  ٠٠/١٢من الساعة     أيلول/سبتمبر ١٦الخميس، 
  ٠٠/١٨إلى الساعة  ٠٠/٩من الساعة       أيلول/سبتمبر ١٧الجمعة، 
  ٠٠/١٨إلى الساعة  ٠٠/١٠من الساعة       أيلول/سبتمبر ١٩األحد، 

  
ولكن يمكن أن يســـتلم شـــخص مأذون له   وينبغي على وجه العموم اســـتالم بطاقات الدخول شـــخصـــياً،  -٢٢

د أســماء  طبوعة ســلفاً، وذلك بتقديم مذكرة شــفوية أو رســالة ربطاقات الدخول الم د اســم المســتِلم وتعّدِ ســمية تحّدِ
وتجدر اإلشــارة إلى أنه بعد اســتالم بطاقات الدخول، ال يمكن   المشــاركين الذين ســيتمُّ اســتالم بطاقات دخولهم.

ــجيل الخاص بالوكالة وال إعادتها إلى مكتب ال ــبقاً، يمكن    وإذا  إعادة طبعها.تسـ ــتالم بطاقات الدخول مسـ تعذَّر اسـ
) في البوابة  IAEA Registration Deskاقات الدخول في مكتب التســـــجيل الخاص بالوكالة (الحصـــــول على بط

  .٢٠٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠من صباح يوم االثنين  ٣٠/٧الساعة ابتداء من  ١

ذكي  -٢٣ ة مـثل  ر الوفود  ونود ـت دابير اإللزامـي االلتزام بجميع الـت ة تغطي األنف والفم في  ـب اـمات واقـي داء كـم ارـت
عـند الخروج من جميع البواـبات واـلدخول إليـها،  االجتـماـعات، وداـخل ـقاـعات   وأيضـــــامـباني مركز فييـنا اـلدولي، 

ــية مع الموظفين في مكتب ) ومكتب الخدمات األمنية  Registration Deskالتســـجيل (  وخالل التفاعالت الشـــخصـ
  ).UN Security Pass Officeالمتحدة (التابع لألمم 

ــاركين بأنه يجب حمل بطاقات الدخول بوضـــوح في جميع األوقات داخل مباني مركز فيينا    -٢٤ ر المشـ ونذّكِ
  الدولي.

لكل من اجتماعات   معلومات "إنتربريفاي"وسـيتم تسـهيل االتصـال عن بعد من خالل منصـة تكنولوجيا ال  -٢٥
) أجهزة  ٣واللجنة الجامعة للمؤتمر العام، ومن المتوقع اتخاذ الترتيبات التالية: أ) الســـماح بثالثة (الجلســـة العامة  

جهاز  مســّجلة/وصــالت إلكترونية لكل دولة عضــو فيما يتعلق باجتماعات الجلســة العامة واللجنة الجامعة ب) و
المتحدة، ومنظمة دولية حكومية،   ) لكل وكالة متخصــصــة تابعة لألمم١( لة إلكترونية واحدةواحد مســّجل/وصــ 

  ومنظمة غير حكومية، ومراقب فيما يتعلق باجتماعات الجلسة العامة فقط.
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يتعين تقديم   ولغرض التـسجيل لحـضور المؤتمر العام من خالل منـصة تكنولوجيا المعلومات "إنتربريفاي"  -٢٦
ــتـخدم اعبر النـظام ا ــم المســ ام  " والبNUCLEUSلفردي للـمدـخل "إللكتروني اســ رـيد اإللكتروني المتعلق ـبه وأرـق

   هواتف المشاركين الذين سيتصلون عبر الشبكة. 

تلزم األمر أن يحضـر ممثل واحد (  -٢٧ يـس ) على األقل عن كل دولة عضـو حضـوراً  ١وفي حالة التصـويت، ـس
  اضيا.ولن يُسمح باإلدالء بالصوت أو األصوات افتر التصويت. حيث يُجرى  مادياً في قاعة الجلسة العامة

وـسيُتاح للجمهور العام البث اإللكتروني الجتماعات الجلـسة العامة من خالل الوـصلة التالية التي ـسترد في    -٢٨
   الموقع الشبكي للدورة العادية الخامسة والستين للمؤتمر العام:

Web Broadcasting and Streaming at the 65th IAEA General Conference | IAEA  
  وال تقتضي متابعة البث اإللكتروني أي عملية تسجيل.

(لدى تقديم  ١ مكتب التسـجيل الخاص بالوكالة في البوابةوسـوف يكون باإلمكان التسـجيل في الموقع في   -٢٩
  ، إلى جانب بطاقة هوية تحمل صورة صاحبها)، في األيام التالية:(ة)ترشيح رسمي أو مذكرة خطاب

  ٠٠/١٦إلى الساعة  ٠٠/١٢الساعة من       أيلول/سبتمبر ١٦الخميس 
  ٠٠/١٨إلى الساعة  ٠٠/٩من الساعة       أيلول/سبتمبر ١٧الجمعة 

  ٠٠/١٨إلى الساعة  ٠٠/١٠من الساعة       أيلول/سبتمبر ١٩حد األ
  ٠٠/١٨إلى الساعة  ٣٠/٧من الساعة       أيلول/سبتمبر ٢٠االثنين 
  ٠٠/١٨إلى الساعة  ٠٠/٨من الساعة       أيلول/سبتمبر ٢١الثالثاء 

ً  ٠٠/١٢إلى الساعة  ٠٠/٩من الساعة       أيلول/سبتمبر ٢٢األربعاء    ظهرا

  الوقت الكافي لعمليتي الفحص األمني والتسجيل.ويُرجى إتاحة 

ـــ   -٣٠ التســ ــإجراءات  ب المتعلقــة  ــة  األســـــئل ــال  إرســــ ــالي:وينبغي  الت اإللكتروني  ــد  البري عنوان  إلى    جيــل 
GCRS.ContactPoint@iaea.org.  

يرة   -٣١ اركون في المؤتمر الذين يحتاجون إلى تأـش ع المـش جَّ ا على االتصـال في أقرب وقت  ويـُش لدخول النمـس
وينبغي إرسـال االسـتفسـارات   لى تأشـيرات دخول صـالحة.ممكن بأقرب ممثل قنصـلي للنمسـا وطلب الحصـول ع

الي   أشـــــيرات إلى العنوان الـت الـت ة ـب دع.  Point@iaea.org-GCRS.Contactالمتعلـق ة ويكون اـل اـن دـمه األـم م اـلذي تـق
ة البلد  ياـس يرة رهناً بـس لين للحصـول على تأـش جَّ اركين المـس يرات ومتطلبات الدخول في  للمـش أن التأـش المضـيف بـش

  ونتيجة طلب الحصول على التأشيرة هي قرار السلطات النمساوية. .١٩-ظل جائحة كوفيد

من النظام الداخلي للمؤتمر العام، تقع تكاليف حضـور   ٢٦ونذكَّر الدول األعضـاء أيضـاً بأنَّه، وفقاً للمادة    -٣٢
  على عاتق الدولة العضو المعنية.وفد كل دولة عضو في المؤتمر العام 

) GC(65)/INF/14 - Provisional List  الوثيقةقائمة المشـاركين المؤقتة (على الموقع الشـبكي  وسـتصـدر    -٣٣

أيلول/ ـسبتمبر وـستُتاح   ١٥ـسبتمبر، تتـضمن المعلومات التي تلقتها األمانة بحلول األربعاء  أيلول/   ١٧يوم الجمعة  

وســــتُتاح على الموقع    الشــــبكي للمؤتمر العام وعلى التطبيق الخاص بمؤتمرات واجتماعات الوكالة.  على الموقع

)، تحتوي على  GC(65)/INF/14الوثيـقة  أيلول/ســـــبتمبر ـقائـمة نـهائـية ـبالمشـــــاركين (  ٢٤الشـــــبكي يوم الجمـعة  
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بناء على   تاحوســـت أيلول/ســـبتمبر. ٢٢من يوم األربعاء   ٠٠/١٥المعلومات التي أُبلغت بها األمانة حتى الســـاعة 

  .)M0E 75ة (في مكتب المراسم نهائية القائمة للو قائمة المشاركين المؤقتةل الورقية النسخ الطلب

وإذا اقتضـت الحاجة إجراء تغييرات بعد إصـدار القائمة المؤقتة بالمشـاركين، فيُرجى من الوفود أن تُعِلم    -٣٤
في ، Point@iaea.org-GCRS.Contact) كـتابةً على عنوان البريد اإللكتروني الـتالي: Protocolمكـتب المراســـــم (

   ، لكي يتسنى تحديث قائمة المشاركين النهائية.٠٠/١٥أيلول/سبتمبر، الساعة  ٢٢موعد أقصاه يوم األربعاء 

  وثائق اعتماد المندوبين   -دال

حتى  اعتماد ـصادرة خـصيـصاً من أجل الدورة،  يلزم لرؤـساء الوفود (وليس لـسائر أعـضاء الوفود) وثيقة  -٣٥
ووفقاً   (كأن يكون رئيس الوفد ممثِّالً مقيماً مثالً).  وإن كانوا معتَمدين فعالً لدى الوكالة لممارـسة ـصالحيات أخرى

ــلية إما عن رئيس الدولة أو   ٢٧للمادة   ــدر وثائق االعتماد األصــ من النظام الداخلي للمؤتمر العام، يجب أن تصــ
لحكوـمة أو وزير الـخارجـية لـلدوـلة العضـــــو المعنـية، ويـجب أن تـُقدَّم إلى الـمدير الـعام، وأن يكون ذـلك، إن رئيس ا

، من أجل تسـهيل تسـيير  أيلول/سـبتمبر  ١٣يوم االثنين  بسـبعة أيام على األقل، أي    العام  أمكن، قبل بداية المؤتمر
  أعمال المؤتمر بسالسة، وال سيما أعمال المكتب.

ــاعة اً من اواعتبار  -٣٦ ــبتمبر ١٩األحد   من يوم ٣٠/١٤لســ ــلَّم باليد إلى الموظَّف  أيلول/ســ ، ينبغي أن تُســ
) وثائق االعتماد األصـلية التي لم M0E 69، الطابق األرضـي، القاعة Mثائق االعتماد في (المبنى  المـسؤول عن و

 ١ق االعتماد أثناء التســجيل في البوابة  وتجدر اإلشــارة إلى أنه ال يمكن قبول وثائ يســبق تقديمها إلى المدير العام.
  ي مركز فيينا الدولي.ف

يع التدابير اإللزامية مثل التباعد الجســــدي وارتداء كمامات واقية تغطي  ونودُّ تذكير الوفود بااللتزام بجم  -٣٧
  ).Credentials Officeاألنف والفم خالل التفاعالت الشخصية مع الموظفين في مكتب وثائق االعتماد (

وللحصـــول على أي مســـاعدة بشـــأن وثائق االعتماد، يُرجى االتصـــال بالموظف المســـؤول عن وثائق    -٣٨
  .Credentials@iaea.orgى العنوان اإللكتروني التالي: االعتماد عل

   ١٩-التدابير االحترازية بشأن كوفيد  -هاء

 .COVID-19 بشأن االحتياطات عندليل سريع  هنا يتوفر  -٣٩

األماكن المشــتركة   وفي ســائر  في قاعات االجتماعات والفمارتداء كمامات واقية تغطي األنف   دائما  جبي  -٤٠
ــاـعد وـباـحة الروـتاـندا  الممراتا في ذـلك في في مركز فييـنا اـلدولي، بمـ  والبنوك    التـعاونيفي المتجر وـكذـلك   والمصــ

  . ي أثناء المؤتمر العاملكمامات فيد. ولن يتم توفير اومكتب البر

  قامسـيووبين الجلسـات.    االجتماعات  خاللبين المشـاركين   متر واحد على األقلبمسـافة  االحتفاظ وينبغي    -٤١
ويتعين    بين المشاركين.  تباعد  مسافةأدنى عات من أجل ضمان  قاعات االجتماكافة   د الجلوس فيثابت لمقاع  ترتيب

  المقاعد المخصصة.تفادي تغيير 
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خطوط  ة إلى رالإلشـ  ـسيتم تثبيت ملـصقات أرـضية،  ة تدفق المـشاركين في مركز فيينا الدوليراومن أجل إد  -٤٢
مكتب  مثل: ام بها في مختلف األماكن والممرات (ين االلتزالتي يتع  وأمدنى مســافات التباعد بين المشــاركينر الســي
  .في نفس الوقت المصعد الستخدامبأربعة أشخاص كحد أقصى  يُسمحو. )المقاهيو طعمالموجيل، ستال

ــراب إال ال  األكل ويُقدم  ه ال ويجدر تذكير المندوبين بأن  -٤٣ ــة التي يديرها مكتب  في األماكن المالشـ ــصـ خصـ
  مثل مطعم ومقاهي مركز فيينا الدولي. يينا الدوليخدمات المطاعم في مركز ف

تدوين وتســـجيل أســـماء مشـــاركيها عند حضـــورهم أي اجتماع والذين بحوزتهم  بلوفود  ايجدر تذكير كما    -٤٤
 بطاقة دخول عائمة.

تكون هناك أي أعراض ظاهرة،  يمكن أن يتفشى قبل أن تظهر األعراض أو عندما ال    ١٩-وبما أن كوفيد  -٤٥
وينطوي تعقب أثر األفراد المخالطين   يجب أن يكون تحديد األشــــخاص المحتمل إصــــابتهم به ســــريعاً ودقيقاً.

ورصــد حالتهم    ١٩-تصــال بالشــخص المصــاب بكوفيدللمصــاب على تحديد هوية األفراد الذين قد يكونون على ا
   وبسرعة.ينتشر بسهولة ودعمهم، والحد من انتشار الفيروس الذي 

  المشــاركيناالتصــال الخاصــة بمن خالل تســجيل بيانات    االتصــال الوثيققفي أثر تومن أجل تيســير   -٤٦
هذا النظام  دعوة إلى استخدام  ود مالوف. و)QR code(  شفرة االستجابة السريعةنظام  تاح  يُ س  مقاعد الجلوس  يبتوتر

ــريعةبقراءة   ــتجابة السـ ــفرة االسـ بيانات  وإتاحة    على مكتب كل وفد من خالل كاميرات هواتفهم النقالةالمتاحة    شـ
ــة بهم ــال الخاصـ ــة العافي للوفد المعني   االتصـ ــورهعأو   العلميحفل  والم  ة واللجنة الجامعةمالجلسـ أي   ند حضـ

  كز فيينا الدولي.رعلى نحو مادي في م اجتماعي أخر

ــرا    -٤٧ ــو من وفد، حاضـ ــة  وإذا ما ظهرت عند عضـ ماديا أم ال، في أي اجتماع خالل الدورة العادية الخامسـ
ابالغ فورا الجهات   الوفد  ، يجب على١٩-للمؤتمر العام، أعراض وتم تحديده أو تشــــخيصــــه بكوفيد  والســــتين

ــعبة خدمات المؤتمرات والوثائق (  + أو  ١ ٢٦٠٠ ٢٧ ٢٢٧  الهاتف:   ) (عن طريق MTCDالمنظمة، وش
ــرة الخدمات الطبية (إ) أو +١ ٢٦٠٠ ٢٧ ٠٠٠ ا اإلبالغ و.  +)١ ٢٦٠٠ ٢٢٢٢٤بالغ مباشـ ــً عن   فورايجب أيضـ

فيما يتعلق بحاالت  ي  روالضـر  أثر االتصـال الوثيق تقفيلكي يتـسنى    ،يوًما من االجتماع ١٤الحاالت المؤكدة حتى 
  .١٩-وفيدكال

  الوثائق  -واو

عمالً بمفهوم المالءـمة للبيـئة ومراـعاة االقتصـــــاد في اســـــتـخدام الورق في توزيع الوـثائق، اـلذي تتبـعه    -٤٨
عـــام اـل ر  ـم ؤـت ـم اـل ق  وثـــاـئ ون  ـك ـــت ســـ وكـــالـــة،  ي  اـل تـــاـل اـل ي  روـن ـت ـك اإلـل وان  ـن ـع اـل ى  عــل يـــاً  روـن ـت ـك إـل تـــاحـــة    ـم

conference/gc65/documents-https://www.iaea.org/about/governance/general  .  وسـتكون مشـاريع القرارات
ع المندوبون على إحضــار أجهزة حواســيب محمولة أو لوحية، واالســتفادة   .GovAtomمتاحة على الموقع   ويُشــجَّ

اليف ا دـمة، بـهدف الـحد من التـك اـمةً من ـهذه الـخ ة من  الـت اـعة وتوزيع النســـــخ الورقـي ة في طـب اـل ا الوـك لتي تتحملـه
ــتخدام النســـخ اإللكترونية عمليا أو ممكناً، يمكن الحصـــول على نســـخ الوثائق. ورقية، بناًء على   وإذا لم يكن اسـ

   ، الطابق األول).Mى الطلب، في ركن توزيع الوثائق قرب قاعة الجلسات العامة (المبن

   اإلنترنت.وستكون الملخصات اليومية لالجتماعات متاحة على   -٤٩
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ــاريع قرارات أو وثائق أخرى   ويُرجى من المندوبين  -٥٠ إلى المؤتمر خالل الدورة أن  الراغبين في تقديم مش
ة الجـامعـة  يقـ  ة اللجـن ة المؤتمر أو أمـاـن ت ممكن إلى أمـاـن ل  ِدّموا النص في أقرب وـق د أوســـــتين مـاكغـي (الســــــي
)Austin McGill Mr.(:البريــد اإللكتروني  ،  l@iaea.orgA.McGil    أوPoint@iaea.org-ontactPMO.C-SEC .(

ومن شــأن ذلك أن يُســِهّل إلى حد بعيد تســيير األعمال، ال ســيما في اللجنة الجامعة، التي يتعين عادةً أن تنظر في  
  بشأنها.عدد كبير من مشاريع القرارات وتصدر توصيات 

  ن في المناقشة العامةحدثوالمت   -زاي

أيلول/ســبتمبر، تُقدَّم طلبات   ٢٠العام يوم االثنين    وحتى بداية الدورة العادية الخامســة والســتين للمؤتمر  -٥١
القيد في قائمة المتحدثين في المناقشــــة العامة تقديماً مباشــــراً، إما شــــخصــــياً أو كتابةً، إلى أمانة جهازي تقرير  

، رقم الهاتف  A2869، في القاعة )Ms Crosby Plaza Hernández(  ي بالزا هيرنانديزالسـياسـات (السـيدة كروسـب
علوـمات  وطبـقاً للم  ).List@iaea.org-Speakers-GCأو    C.Plaza@iaea.org  ، البرـيد اإللكتروني:٢٢٣٣٩لي  اـلداخ
ــجيل  حزيران/يونيه  ٤الصــادرة في   GC(65)/INF/1ي أُبلغت بها الدول األعضــاء من خالل الوثيقة الت ، جرى تس

من   ٠٠/١١وأُجريت قرعة في الســاعة   حزيران/يونيه؛ ٢٢حتى  ١٨ األســماء في قائمة المتحدثين في الفترة من
ضــاء التي تقدَّمت بطلب للتســجيل في  الدول األعفيما بين   حزيران/يونيه لتحديد ترتيب المتحدثين ٢٣صــباح يوم 

م، بعد ذلك التوقيت، طلبات إلدراجها في القائمة، فتُضاف إلى القائمة   قائمة المتحدثين. أما الدول األعضاء التي تقّدِ
قـضي  ليد الذي يبيد أنه تجدر اإلـشارة إلى أن العمل ـسيـستمر بالتق المذكورة بحـسب الترتيب الذي قدَّمت به طلباتها.

  األولوية للوزراء المشاركين في المناقشة العامة. بإعطاء

لوا أسماءهم بعُد في القائمة    ٢٠واعتباراً من يوم االثنين    -٥٢ أيلول/سبتمبر، يُرجى من المندوبين الذين لم يُسِجّ
ن  ة المتحـدثي ويرغبون في إلقـاء كلمـة أثنـاء المنـاقشـــــة العـامـة، أن يتصـــــلوا بـالمســـــاعـدين المعنيين بقـائمـ 

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

  الكلمات في المناقشة العامة   -اءح

يد تماشـياً مع الترتيبات المتعلقة بالدورة العادية الخامسـة والسـتين للمؤتمر العام، يُرجى من المندوبين تقي  -٥٣
وبالنسـبة للمراقبين، اقتُِرح تحديد مدة ثالث دقائق لإلدالء بكلماتهم    كلمة). ٥٠٠(حولي  بخمس دقائق مّدة كلماتهم  

  كلمة). ٣٠٠(حوالي 

ــال    -٥٤ ــتخدام خيار إرس ــبة للوفود، قد يرغب كل من الدول األعضــاء والمراقبون في اس وكخيار بديل بالنس
وينبغي تقديم هذه  شـة العامة.حدود خمس دقائق) إللقاء بياناتهم خالل المناقشـريط فيديو مسـجلَّ مسـبقاً (أيضـاً في  

لة بالفيديو إلى أمانة الوكالة (عبر البريد اإللكتروني التالي:   في موعد    )Statements@iaea.org-GCالبيانات المسجَّ
بتمبر. ٨أقصـاه   يُدَرج أيلول/ـس بقاً بالفيديو في  دولة العضـو أو رئيس الوفد الذي يلقي  ممثل ال  وـس ل مـس البيان المـسجَّ

ــة   ــجالً بالفيديو في المناقش ــارة إلى أنَّه ألقى بياناً مس ــو، مع اإلش ــمن قائمة وفد الدولة العض ــاركين ض قائمة المش
   العامة.
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  في  GovAtomي  الموقع الشـــــبكالواردة على    ٥٩الـمذكرة  وـقد أُتيـحت إلى اـلدول األعضـــــاء من خالل    -٥٥
ــبقاً بالفيديو خالل  ٢٠٢١ب/أغســـطس آ ٦ لة المتعلقة بتقديم بيانات مســـجلة مسـ ــَّ ، اإلجراءات والمعلومات المفصـ

   المناقشة العامة.

 ويُرجى من المندوبين أن يضعوا في اعتبارهم بأن العديد من المشاركين يعتمدون على الترجمة الفورية. -٥٦

  المترجمين الفوريين من أن يقدموا ترجمة سلسلة ودقيقة.بالتأني أن يُمِكّن  التكلم فمن شأن

ل بالبريد    -٥٧ ولتيـسير الترجمة الفورية للكلمات في المناقـشة العامة وتوزيعها على نطاق عام، ينبغي أن تُرسـَ
ــتُلقى إلى العنوان التالي:  ــوص البيانات التي سـ ــجَّل  .  Statements@iaea.org-GCاإللكتروني نصـ وينبغي أن يسـ

  بوضوح على غالف الكلمة/الصفحة األولى منها اسم/رتبة الشخص الذي سيلقي الكلمة.

:65th  Speakers and Statementsوجميع البيانات المـستلمة ـستُتاح على الموقع الـشبكي للوكالة التالي:   -٥٨

IAEA General Conference | IAEA    بشكلPDF ية  سمعي البصري ما لم تطلب الدولة العضو المعن كل الشوبال
اـناتـها.   المكتوب.وفي ـهذه الـحاالت، ينبغي بـيان ذـلك التقيـيد بصـــــورة واضــــــحة على البـيان   تقيـيد توزيع أـحد بـي

  وألغراض تحميل البيانات، ينبغي أن تكون في نســـخ نظيفة وخالية من أي كتابة بخط اليد وأي نص مشـــطوب.
لة ُمسـبقاً بالفيديو التي ألقيحاضـر الرسـمية للمؤتمر العام سـوف تضـمُّ البيوتجدر مالحظة أنَّ الم   ت فيانات المسـجَّ

  الجلسة العامة وكذلك البيانات التي ألقيت شخصياً.

  لغات العمل والترجمة الشفوية   -طاء

، والعربية والفرنســــيةاإلســــبانية واإلنكليزية والروســــية والصــــينية لغات العمل في المؤتمر العام هي    -٥٩
 ٍ ية للمؤتمر العام ترجمة شفوية متزامنة إلى  من هذه اللغات خالل الجلـسات الرـسموـستُترَجم البيانات التي تُلقى بأّي

بقا نصـوص بياناتهم مكتوبة في ـشكل   لغات العمل األخرى. ال مـس وـشكل برنامج    PDFويُرجى من المندوبين إرـس
  .Statements@iaea.org-GCلك على العنوان التالي: ) بإحدى لغات العمل، وذWordوورد (

من النـظام اـلداخلي للمؤتمر    ٨٧وإذا أراد المـندوبون التكلُّم بلـغة غير لـغات العـمل فينبغي، بموـجب الـمادة    -٦٠
إلى إحدى لغات العمل وأن يبلغوا األمانة بذلك في    العام، أن يتولوا بأنفســهم ترتيب أمر الترجمة الشــفوية لبياناتهم

  نكليزية لفائدة المترجمين الفوريين.أقرب وقت ممكن، وأن يقدموا نسخة مسبقة من بياناتهم باللغة اإل

، والمدفوعات  ٢٠٢١المســاهمات المعقودة لصــندوق التعاون التقني لعام    -ياء
  المساهماتالمتعلقة بللميزانية العادية، والمسائل األخرى 

الموافقـة على مبلغ    ٢٠٢١حزيران/يونيـه    ٨إثر توصـــــيـة مجلس المحـافظين في    -٦١ إلى المؤتمر العـام ـب
لت  ٢٠٢٢يورو لمـساهمات الدول األعـضاء في ـصندوق التعاون التقني لعام   ٩١ ٠٧٥ ٠٠٠مـستهدف قدره   ، أُرسـِ

ا الفردية من المبلغ المسـتهدف (محسـوبةً  بيِّن حصـصـهرسـالة بإمضـاء المدير العام للوكالة إلى الدول األعضـاء ت
ــتراكات المقررة المعمول بها لعام   ــاس لالشـ ــِهّل هذه   واألمل  ).٢٠٢٢بناء على معدالت األسـ معقود على أن تسـ

ة المعتادة المتمثلة في قيام الدول األعضـاء بعقد تعهداتها لصـندوق التعاون التقني قبل المؤتمر   المعلومات الممارـس
  انعقاده. م أو أثناءالعا
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وتدرك الدول األعضــــاء أنَّ عملية عقد التعهدات تســــهم إســــهاماً كبيراً في فعالية تخطيط وتنظيم دورة   -٦٢
وســـيجري أثناء الدورة العادية المرتقبة للمؤتمر تعميم وثيقة بغرض إبالغ  التعاون التقني وأنشـــطته للعام القادم.
ــاهمات التي عقدتها ال ــاالمندوبين بالمسـ ــيجري تحديث تلك الوثيقة أثناء انعقاد   ٤ء.دول األعضـ وبالنظر إلى أنَّه سـ

ر االنتهاء من إعداد تلك الوثيقة في توقيت مناســب، من خالل   المؤتمر فيُرجى بشــدة من الدول األعضــاء أن تيســِّ
رعات  بالغ بالتبوســيكون من الممكن أثناء الدورة اإل اإلبالغ بتعهدات حكوماتها في أقرب وقت تســتطيع فيه ذلك.

ص لهم مكتب في قاعة الجلســــات العامة   المعقودة إلى الموظفين المعنيين بالمســــاهمات المالية، الذين ســــيخصــــَّ
)Plenary Hall  المبنى) (M  الطابق األول)، والذين ـسيتخذون الترتيبات الالزمة لتحديث حالة التبرعات المعقودة ،

  .٢٠٢٢لصندوق التعاون التقني لعام 

، الطابق األرضـي)، رقم M(المبنى    M0E 67من وحدة االشـتراكات أيضـاً في القاعة   وسـيوجد موظفون  -٦٣
، لمناقشــة المســائل المتعلقة بالمســاهمات في الميزانية العادية والمســاهمات في صــندوق  ٢١٣٥٠الهاتف الداخلي  

لدى الدول األعضــاء  ســئلة قد تكون  التعاون التقني والمســاهمات الخارجة عن الميزانية، وكذلك لإلجابة على أي أ
وسـتكون سـاعات عمل مكتب وحدة المسـاهمات المالية   فيما يتعلق بالمتأخرات وخطط السـداد وحقوق التصـويت.

)Contributions Unit ٠٠/٩، من الســاعة  أيلول/ســبتمبر ٢٣الخميس   إلى يوم  أيلول/ســبتمبر ٢٠االثنين   يوم) من 
  وحتى اختتام الجلسة العامة. ٠٠/٩، من الساعة أيلول/سبتمبر ٢٤الجمعة  ويوم، ٣٠/١٨إلى الساعة 

المحفل العلمي الذي ســــينظَّم بالتزامن مع الدورة الخامســــة والســــتين    -كاف
  للمؤتمر العام

الغاية من المحفل العلمي هي التحفيز على مناقـشة قضـايا علمية وتقنية تتعلق بأنـشطة الوكالة وتهّم الدول    -٦٤
أيلول/ســبتمبر واألربعاء   ٢١يومي الثالثاء  العلمي هذه الســنة الذي ســيعقد   وســيكون موضــوع المحفل األعضــاء.

  ، حول "التأهب لحاالت تفشي األمراض الحيوانية المصدر: دور العلوم النووية".أيلول سبتمبر ٢٢

ــفحة ٢ويرد البرنامج المؤقت في المرفق   -٦٥ ــبكية للمؤتمر العام.  بهذه الوثيقة وكذلك على الص ــوف الش   وس
وســوف تُجرى المناقشــات باللغة اإلنكليزية   ، الطابق الرابع.Cبالمبنى   Dتُعقَد جميع الجلســات في قاعة المجلس  

  فقط.

ــجيل اإللكترونية    -٦٦ ــجيل من خالل بوابة التسـ ــيكون متاحاً على   +InTouchوينبغي التسـ التابعة للوكالة. وسـ
  الموقع الشبكي رابط تسجيل للمشاركة االفتراضية.

ــتتلقى كل دولة عضــو ووكالة متخصــصــة تابعة لألمم المتحدة ومنظمة حكومية دولية   -٦٧ ومنظمة غير وس
) تحـمل اســـــم البـلد/المنظـمة للمشـــــارـكة في المحـفل  ١بـطاـقة ـعائـمة واـحدة ( راقبينحكومـية بـطاـقة وغيرـها من الم

ة العامة واللجنة   العلمي. تخدمة للجلـس كل مرئي عن تلك البطاقات المـس تكون هذه "البطاقات العائمة" مميَّزة بـش وـس
 Dعند مدخل قاعة المجلس  علمي ألي مندوب معيَّن إال عند تقديمه  وال يمكن إتاحة الدخول إلى المحفل ال الجامعة.

ا اـلدولي. البـطاـقات الـعائـمة  ســـــيـُتاح ـعدد مـحدود من  و  بـطاـقة ـعائـمة إلى ـجاـنب بـطاـقة اـلدخول الفردـية لمركز فييـن
سـمح بذلك المكان داخل قاعات  ، إذا قبل بدء الجلسـات  المحفل العلميب  االسـتعالمات الخاص  عند مكتب اإلضـافية

  .جتماعاتاال

 
  .GC(64)/17/Rev.2و  GC(64)/17/Rev.1و GC(64)/17هي الوثائق   ٢٠٢٠كانت الوثائق المماثلة في عام  ٤
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  م توزيع "البطاقات العائمة" على النحو التالي:وسيتولى مكتب المراس  -٦٨

  A2706المكتب    ١٦/ ٠٠إلى الساعة    ١٠/ ٠٠من الساعة    أيلول/سبتمبر   ١٣االثنين  

  A2706المكتب    ١٦/ ٠٠إلى الساعة    ١٠/ ٠٠من الساعة    أيلول/سبتمبر   ١٤الثالثاء  

  A2706المكتب    ١٦/ ٠٠إلى الساعة    ١٠/ ٠٠من الساعة    أيلول/سبتمبر   ١٥األربعاء  

    ١مكتب التسجيل في البوابة    ١٦/ ٠٠إلى الساعة    ١٢/ ٠٠من الساعة    أيلول/سبتمبر   ١٦الخميس  
    ١التسجيل في البوابة  مكتب    ١٨/ ٠٠إلى الساعة    ٩/ ٠٠من الساعة    أيلول/سبتمبر   ١٧الجمعة  
  ١مكتب التسجيل في البوابة    ١٨/ ٠٠إلى الساعة    ١٠/ ٠٠ة  من الساع   أيلول/سبتمبر   ١٩األحد  

  ١مكتب التسجيل في البوابة    ١٨/ ٠٠إلى الساعة    ٧/ ٣٠من الساعة    أيلول/سبتمبر   ٢٠االثنين  
  

 .Point@iaea.org-Forum.Contact-Scientificوان التالي:  نويمكن االســتفســار عن أي موضــوع باالتصــال بالع
  وبعد استالم "البطاقات العائمة"، ال يمكن إعادة طبعها.

لين خارج قاعة المجلس    -٦٩ ــجَّ ــاء الوفد المس ع  .Dويجري تبادل "البطاقات العائمة" بين أعض ــجَّ الوفود    وتُش
  .١٩-بسجل لهذا التبادل مما سيُسِهّل تتبع الحاالت إذا ما ظهرت هناك حالة يُشتبه بإصابتها بكوفيدعلى االحتفاظ 

اإلنترنت لمنح المشـــاهدين فرصـــة للتفاعل مع  وســـوف تُبَثُّ وقائع المحفل العلمي مباشـــرة على شـــبكة    -٧٠
ة ( اـل ات الوـك اـع ــة عبر التطبيق الـخاص بمؤتمرات واجتـم اقشـــ ــاء فريق المـن  IAEA Conferences andأعضـــ

Meetings App.(   

  الفعالية الخاصة بالمعاهدات   -الم

ــمام العالمي إلى أهم ال  -٧١ ــجيع على االنضـ ــة بالمعاهدات إلى التشـ معاهدات المتعددة  وتهدف الفعالية الخاصـ
ــابـقة، تتيح ـهذه   األطراف المودـعة ـلدى الـمدير الـعام للوـكاـلة. ــدد، وعلى غرار األعوام الســ الفـعالـية  وفي ـهذا الصــ

  فرصة إضافية للدول األعضاء إليداع صكوك التصديق أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام.

، لن تكون فرصـة الوصـول إلى  ١٩-وفي ضـوء الحيِّز المحدود بسـبب القيود التي تفرضـها جائحة كوفيد  -٧٢
ــك ــاء المودعة لصــ ــة بالمعاهدات متاحة إال لمندوبي الدول األعضــ ــكوك   غرفة الفعالية الخاصــ معاهدة أو صــ

الغرـفة وال يمكن أن   ) داـخل١مـعاـهدات، وال يمكن في أي وـقت من األوـقات أن يكون هـناك أكثر من وـفد واـحد (
  ويجب ارتداء كمامات واقية تغطي األنف والفم.  دقائق. )٥خمس (يتجاوز وقت وجوده داخلها أكثر من 

، في  ٠٠/١٥إلى الـساعة   ٠٠/١٤من الـساعة   ٢٠٢١بر  أيلول/ـسبتم  ٢٠ االثنينوـستُنظَّم هذه الفعالية يوم   -٧٣
   .Mبالمبنى  M0E 68قاعة االجتماعات 

المعلومات عن الفعالية الخاصــة بالمعاهدات، يرجى االتصــال بمكتب الشــؤون القانونية عبر   ولمزيد من  -٧٤
  . ea.orgDepositary@iaالبريد اإللكتروني التالي: 
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  اجتماعات التعاون التقني   -ميم

  ون لممثلي اتفاق أفرا ث االجتماع الثاني والثال

على ـهذا المســـــتوى، ســـــيقوم ممثلون رفيعو المســـــتوى لـلدول األطراف في االتـفاق التـعاوني اإلقليمي    -٧٥
أفرا ــاق  النوويين (اتف ــا  والتكنولوجي العلم  مجــال  في  ــدريــب  والت ــة  والتنمي للبحــث  المقررات  األفريقي  ــإقرار  ب  (

  ون للفريق العامل التفاق أفرا.ثوالتوصيات المعتمدة في االجتماع الثاني والثال

في   ٣٠/١١إلى السـاعة   ٠٠/١٠، من السـاعة  ٢٠٢١أيلول/سـبتمبر   ٩يوم الخميس  وسـتُنظَّم هذه الفعالية    -٧٦
   ، الطابق السابع.Cالمبنى  C4قاعة المؤتمرات 

   خمسون لالتفاق التعاوني اإلقليمياجتماع المؤتمر العام ال

ــون لالتفاق التعاوني اإلقليمي للبحث والتنمية والتدريب في مجال    -٧٧ ــيركز اجتماع المؤتمر العام الخمسـ سـ
العلم والتكنولوجيا النوويين على القضــايا الســياســاتية واإلدارية المتعلقة باالتفاق، فضــالً عن المســائل التشــغيلية  

  خطيط لبرامج هذا االتفاق وتنفيذها.واإلجرائية بشأن الت

  .٠٠/١١إلى غاية    ٠٠/٨من الساعة    ٢٠٢١أيلول/سبتمبر    ١٧الجمعة    وستُعقد هذه الفعالية افتراضيا يوم  -٧٨

   االجتماع السنوي لمجلس ممثلي اتفاق عراسيا

ــاتية واإلدارية المتعلقة ببرنامج التعاون التقني    -٧٩ ــياسـ ــتركز الفعالية على الجوانب السـ لالتفاق التعاوني  سـ
ــيا (اتفاق  للدول العربية الواقع ــيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين عراســ ة في آســ

  .عراسيا)، فضالً عن القضايا التشغيلية واإلجرائية بشأن التخطيط لبرنامج التعاون التقني التفاق عراسيا وتنفيذه

إلى السـاعة    ٠٠/١٠من السـاعة   ٢٠٢١أيلول/سـبتمبر   ٢١  الثالثاءيوم   االفتراضـيةوسـتُنظَّم هذه الفعالية    -٨٠
   .سطىت الصيفي ألوروبا الويحسب التوق ٠٠/١٣

   االجتماع الثاني والعشرون لمجلس ممثلي أركال 

العلم والتكنولوجيا النوويين في  ممثلي االتفاق التعاوني لترويج  ـسيقدم االجتماع الثاني والعـشرون لمجلس    -٨١
والنظر في األنشــــطة  ٢٠٢١أمريكا الالتينية والكاريبي (أركال) فرصــــة الســــتعراض انجازات أركال في عام 

  .٢٠٢٣-٢٠٢٢المزمعة في الفترة 

ــتُنظَّم هذه الفعالية    -٨٢ ــبتمبر  أي ٢١يوم الثالثاء  وس ــاعة  ٢٠٢١لول/س ــاعة   ٠٠/١٤، من الس  ٠٠/١٧إلى الس
  .حسب التوقيت الصيفي ألوروبا الوسطى

  اجتماع مسؤولي االتصال الوطنيين من أوروبا وآسيا الوسطى

دراـسة روبا وآـسيا الوـسطى من  ـستمكن هذه الفعالية مـسؤولي االتـصال الوطنيين والدول األعـضاء من أو  -٨٣
  تنفيذ البرامج والتخطيط لها.
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 ٠٠/١٦إلى الســاعة   ٠٠/١٤، من الســاعة  ٢٠٢١أيلول/ســبتمبر   ٢٣يوم الخميس  وســتُنظَّم هذه الفعالية    -٨٤
  .، الطابق السابعCبالمبنى  C4في قاعة المؤتمرات  حسب التوقيت الصيفي ألوروبا الوسطى،

  محفل الفريق الدولي لألمان النووي    -نون

يُتيح محفل الفريق الدولي لألمان النووي فرصـة للفري  -٨٥ ق الدولي لألمان النووي لتقديم رؤى بـشأن التقدم ـس
   المحرز بعد مضي عقد من حادث فوكوشيما داييتشي.

ُ وسـ   -٨٦ إلى السـاعة   ٠٠/١٤، من السـاعة ٢٠٢١  أيلول/سـبتمبر ٢٠االثنين  يوم   ةفتراضـيالا  الفعالية ههذ  عقدت
  حسب التوقيت الصيفي ألوروبا الوسطى. ٠٠/١٦

تدامة    -ـسين محفل المـشغلين النوويين: االمتياز والقيادة التنظيميتين لتحقيق اـس
   يةمحطات القوى النوو

ادة    -٨٧ ارة على قـي ديهم المـه ذين ـل ار الـمديرين الـل داـمة تشـــــغـيل محـطات القوى النووـية على كـب تعتـمد اســــــت
وفي هذه الفعالية، ـسيقوم فريق  لتقني والبـشري وإـشراك الجهات المعنية بفعالية.منظماتهم ـصوب تحقيق االمتياز ا

خبراتهم في مجال القيادة لتحقيق االستدامة وسيناقش  من كبار المديرين من منظمات نووية من أنحاء العالم بتعميم  
  الفريق موضوع القيادة الكفؤة وتحقيق التوازن بين اإلنسان والهندسة.

ُ وســ   -٨٨ . ٣٠/١٧إلى الســاعة  ٣٠/١٥، من الســاعة ٢٠٢١أيلول/ســبتمبر   ٢٢األربعاء  يوم   الفعالية هذهعقد ت
  .الرابع، الطابق Cبالمبنى  D نحافظيالم مجلسقاعة :mailtoفي  الوسطى ألوروبا الصيفي التوقيت حسب

  واألمن  اجتماع كبار الرقابيين المعنيين باألمان   -عين

الرقابيين في  في هذا االجتماع، ســــوف يناقش رؤســــاء الهيئات الرقابية وغيرهم من كبار المســــؤولين   -٨٩
ميادين األمان النووي واإلشـــعاعي وأمان نقل المواد النووية وأمان النفايات المشـــعة، فضـــالً عن األمن النووي،  

كما سـيركز االجتماع على مبادرات أمانة الوكالة لدعم الهيئات   ت الجيدة.التحديات الرقابية وسـيتبادلون الممارسـا
   ي.الرقابية، بما في ذلك المنظور الجنسان

 ٣٠/١٦إلى الـساعة   ٠٠/١٢، من الـساعة أيلول/ـسبتمبر ٢٣الخميس  يوم   وـستُعقد هذه الفعالية االفتراـضية  -٩٠
  .حسب التوقيت الصيفي ألوروبا الوسطى

العادية الخامســة والســتين للمؤتمر  الزيارات المنظمة بالتزامن مع الدورة   -فاء
  العام

ـقائـمة ـبالزـيارات التي ســـــتنظم  على الموقع الشـــــبكي ـلدورة المؤتمر الـعام الـخامســـــة والســـــتين    توـجد  -٩١
  .65th IAEA General Conference | IAEA vents:Eوبالمعلومات المفّصلة 
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الفعاليات الجانبية المنظمة بالتزامن مع الدورة العادية الخامـسة والـستين    -ـصاد
  للمؤتمر العام

ورة المؤتمر العام الخامســة والســتين  قائمة بالفعاليات الجانبية التي ســتنظم على الموقع الشــبكي لد توجد  -٩٢
EA General Conference | IAEA65th IA Events:.  

  المعارض ولوحات العرض   -قاف

 Events: 65th IAEA  على الموقع الشـبكي للوكالة المعلومات المتعلقة بالمعارض ولوحات العرض توجد  -٩٣

General Conference | IAEA.  

 المعلوماتخدمات تكنولوجيا    -راء

  مكتب خدمات تكنولوجيا المعلومات

ا المعلوـمات  -٩٤ طوال فترة انعـقاد المؤتمر الـعام، ســـــوف توفر شـــــعـبة تكنولوجـيا   مكـتب ـخدـمات تكنولوجـي
، الطابق األرضـــي،  Mبالمبنى   M0E 24  تماعاتالجا قاعةمعلومات بالوكالة خدمات المســـاعدة الحاســـوبية في ال

  .٢٧٢٢٢رقم الهاتف الداخلي 

   خدمات البريد اإللكتروني الخارجي وشبكة اإلنترنت

  في اـستخدام حواـسيبهم المحمولة أو هواتفهم الذكية أو حواـسيبهموـسيكون بوـسع المندوبين الذين يرغبون   -٩٥
رعة في   تفيدوا من وصـالت اإلنترنت العالية الـس لكي أن يـس دة بقدرة على االتصـال الالـس اللوحية الـشخصـية المزوَّ

ــلكية   Cو  Mجميع أنحاء المبنيين   ــبكة الالسـ ــماة " Wi-Fiعن طريق ربط أجهزتهم بالشـ -WLANالمفتوحة المسـ

GUEST." " ويخـضع اـستخدام ـشبكة الزوار الالـسلكيةIAEA Guest ة الوكالة الخاـصة باالـستخدام المقبول  " لـسياسـ
https://www.iaea.org/sites/default/files/20/03/gc64- احة على الوصــلة التالية:المت  لشــبكة الزوار الالســلكية

pdfdisclaimer.-policy-wifi.  

   مكتب مساعدة الوفود

سـتوفَّر خدمات السـكرتارية لمسـاعدة وفود الدول األعضـاء في تنسـيق الوثائق وتحريرها، واالسـتنسـاخ    -٩٦
  ، والمسـح الضـوئي، والحصـول على نسـخ ورقية من الوثائق المتاحة عبر اإلنترنت والكلمات التي يُدلىالضـوئي

  ، الطابق األرضي.Mبالمبنى  M0E 23 تماعاتالجا قاعةت في وتوجد هذه الخدما بها في الجلسات العامة.

  البث الحي على اإلنترنت

ــات العامة والمحفل العلمي،    -٩٧ ــوف تُبَث وقائع الجلس ــبكة اإلنترنت.س ــرةً على ش ويمكن متابعة البث   مباش
 Web Broadcasting and Streaming at the 65th IAEA General المبـاشـــــر على موقع الوكـالـة الشـــــبكي:

Conference | IAEA  لجلسات الجلسة العامة بجميع اللغات الرسمية.وسيُتاح البث المباشر  
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  معلومات عامة   -شين

  دخول السيارات الرسمية إلى مركز فيينا الدولي

مســة والســتين للمؤتمر العام، يمكن للســيارات التابعة للبعثات الدائمة ولموظفي  وخالل الدورة العادية الخا  -٩٨
لة لدى إدارة مرآب   جَّ يارات في مركز  البعثات الدائمة المـس يارات في مركز فيينا الدولي الوقوف في مواقف الـس الـس

ــتطاع المركب فيينا الدولي كالعادة. ــتخدم قدر المس ع البعثات الدائمة على أن تس ــِجّ لة لدى مركز فيينا  ونش ــجَّ ات المس
ــم الدولي لغرض إنزال الركاب ونقلهم. ح لســيارات  وبصــرف النظر عن ســائقي وســيارات البعثات الدائمة، قد يُس

ــائقون الدخول إلى مركز فيينا الدولي لغرض إنزال الركاب ونقلهم خالل فترة المؤتمر. ــافية يقودها سـ ونظراً   إضـ
  تصاريح دخول المركبات المؤقتة على أساس أسبقية الطلب. لقيود المساحة المتاحة، ستُخصَّص

  افتراـضيةالمرآب من خالل عملية   وتتم طلبات وإـصدار تـصاريح الدخول المؤقت وتـصاريح الوقوف في  -٩٩
ــفوية بالبريد ــأن التصــاريح المؤقتة للدخول إلى مركز فيينا الدولي من خالل مذكرة ش ــال الطلبات بش   يرجى ارس

ة  ) مع نســـــخـة إلى  vicgarageadministration@un.orgالمرآب (  إدارةى  روني إلتاإللك مكتـب مراســـــم الوكـاـل
)point@iaea.org-protocol.contact  ،(  ــاعــة الســــ ــل  وقب ممكن،  ــت  وق أقرب  ــاء    ٠٠/١٦في  األربع يوم  من 

  نيةإلكترورســال عبر البريد اإللكتروني تصــاريح  إ. وســتقوم إدارة مرآب مركز فيينا الدولي بأيلول/ســبتمبر ١٥
ويُسِجل السائقون   مؤقتة لدخول المركز ويتعين على أصحابها طبع نسخة منها وإظهارها عند الدخول إلى المركز.

ن مركز فيينا الدولي للـسائقين طلباتهم عبر نظام التـسجيل اإللكتروني  الذين ليـست لديهم بطاقات ـصالحة ـصادرة ع
   للمؤتمر العام بصفة موظف دعم مع مالحظة "سائق".

ــائقين إلى   -١٠٠ ــبقًا بطاقات الس انب تصــاريح الدخول إلى مركز فيينا الدولي ألنّه ال يمكن دخول  جوتُجمع ُمس
  مركز فيينا الدولي بدونهما.

  مركز فيينا الدوليالمتجر التعاوني ب 

وبـناًء على   يقتصـــــر اـلدخول إلى المتجر التـعاوني على من يحملون بـطاـقة دخول موثَّـقة ـلدخول المتجر.  -١٠١
الدول األعضـــاء المشـــاركين في   وفود رؤســـاءاالتفاق ذي الصـــلة المعقود بين الوكالة وجمهورية النمســـا، فإنَّ 

اويي  -المؤتمر العام   تثناء المواطنين النمـس ا  باـس يحقُّ لهم دخول   -ن واألـشخاص عديمي الجنـسية المقيمين في النمـس
وحق الدخول إلى المتجر التعاوني متضــــمن في بطاقة الدخول   تمر.المتجر التعاوني طوال فترة انعقاد دورة المؤ

دـمات   ة الـخ ات/نقـط ذا الحق في مكـتب االســـــتعالـم ل ـه المؤتمر، وســـــيكون من الضـــــروري تفعـي ــة ـب اصـــ الـخ
)Information Desk/Service Pointوإذا غادر رئيس الوفد قبل نهاية المؤتمر، فسـيتم إلغاء   .) في المتجر التعاوني

د ه في اـل د المعيَّن  حـق دـي د الـج ذا الحق لرئيس الوـف ل ـه د ذـلك تفعـي ه، ويتم بـع ادرـت اوني إثر مـغ خول إلى المتجر التـع
ــم في القاعة  ــول بعد إخطار مكتب المراســ ــب األصــ أو عن طريق البريد اإللكتروني   ،Mبالمبنى    M0E75حســ

)ea.orgPoint@ia-GCRS.Contact  .(  وـسيتم إـصدار بطاقة دخول لرئيس الوفد الجديد المعيَّن حـسب األـصول، من
ابـعة لألمم المتـحدة في البواـبة   ــاري  ١طرف موظفي ـخدـمات األمن واألـمان الـت  .)(Pass Office)ح  (مكـتب التصـــ

  وينبغي توجيه أي أسئلة إضافية في هذا الصدد إلى مكتب المراسم.
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  فيينا الدولي ومركز أوستريا فييناالتنقل بين مركز 

 Gســيُفتح المدخل الذي يصــل بين مركز فيينا الدولي ومركز أوســتريا فيينا في الطابق الرابع من المبنى    -١٠٢
وـستكون مواعيد فتح  األعـضاء الذين اـستأجروا مكاتب في مركز أوـستريا فيينا.لتيـسير دخول أعـضاء وفود الدول  

  كما يلي: Gفيينا الدولي ومركز أوستريا فيينا في الطابق الرابع من المبنى المدخل الذي يصل بين مركز 

إلى ما بعد انتهاء الجلســات بســاعة   ٠٠/٨أيلول/ســبتمبر، من الســاعة  ٢٤  أيلول/ســبتمبر حتى الجمعة ٢٠االثنين 
  واحدة.

 واجتماعات الوكالةالتطبيق الخاص بمؤتمرات 

) متاٌح للتنزيل  IAEA Conferences and Meetings appالتطبيق الخاص بمؤتمرات واجتماعات الوكالة (  -١٠٣
ســـــيـقِدّم التطبيق معلوـمات عن الجلســـــة الـعاـمة،  و  .App Storeو  Google Play  من خالل الموقعين اإللكترونيين

  الجانبية، والمحفل العلمي.وجلسات اللجنة الجامعة، والفعاليات 

  ويتيح التطبيق للمشاركين ما يلي:  -١٠٤

   ــخصــي واالطالع على آخر المعلومات عن برامج جميع الفعاليات ذات الصــلة جدول زمني ش
  بالمؤتمر؛

  قائمة المتحدثين في الجلســــات العامة ومواعيد بدء الجلســــات العامة  تلقِّي معلومات ُمَحدَّثة عن
  ؛الجامعةوجلسات اللجنة 

 العروض الخاصة بالمتحدثين الذين يسمحون بنشر عروضهم بعد تقديمها؛  
   مع منظمي الفعاليات الجانبية االفتراضـية والمحفل العلمي عبر خاصـية طرح األسـئلة واإلجابة

  عنها.

  . Point@iaea.org-GC.Contactدة بشأن التطبيق، يُرجى االتصال بالبريد اإللكتروني التالي:  وللحصول على المساع 

  سياسة عدم التدخين في مركز فيينا الدولي

توى  يقتصـر التدخين في مركز فيينا الدولي على األماكن المخصـصـة للتدخين في المواقع التا  -١٠٥ لية من المـس
P-3:  

  مظلة التدخين بين البرجينA وB؛  

  مظلة التدخين أمام البرجD؛  

  مظلة التدخين بين البرجينD وE.  

منطقة أخرى داخل مركز فيينا الدولي، بما  وال يُسمح بالتدخين، بما في ذلك السجائر اإللكترونية، في أي    -١٠٦
  .، وسائر األماكن المفتوحة)Memorial Plazaفي ذلك الشرفات، والساحة التذكارية (
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ا فـيه التحرش الجنســـــي، في     -ـتاء ـمدوـنة قواـعد الســـــلوك لمنع التحرش، بـم
  فعاليات منظومة األمم المتحدة

الـ   -١٠٧ اـلة اـلدولـية للـطاـقة اـلذرـية (الوـك ا فـيه التحرش  تلتزم الوـك ة) بـمدوـنة قواـعد الســـــلوك لمنع التحرش، بـم
ي، في فعاليات منظومة األمم ا توى  الجنـس تها اللجنة اإلدارية الرفيعة المـس لوك)، التي أقرَّ لمتحدة (مدونة قواعد الـس

  .٢٠١٩التابعة لمنظومة األمم المتحدة في تموز/يوليه 

الـيات منظوـمة األمم    -١٠٨ ــد جميع فـع اـلة  وتســـــترشـــ ة وتلتزم الوـك ة والمهنـي ايير األخالقـي أعلى المـع المتـحدة ـب
  أي طرف أن يشارك فيها في بيئة شاملة ومحترمة وآمنة.بالمشاركة في الفعاليات التي يستطيع 

ويُتوقَّع من جميع المـشاركين في الدورة العادية الخامـسة والـستين للمؤتمر العام االلتزام بالمعايير الواردة    -١٠٩
مـــدو (فــي  الســــــلــوك  قــواعـــد  الــتـــالــي:Code of Conductنـــة  الشــــــبــكــي  الــمــوقــع  عــلــى  الــمــتـــاحـــة   (  

events.pdf-un-conduct-of-tps://www.iaea.org/sites/default/files/19/08/codeht.  
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GC(65)/17 

 ٢٠٢١  تموز/يوليه ٢١
 

 عام توزيع 
 عربي 

ةنكليزياإلصل: األ

 المؤتمــــر العـــــام

 والستون  الخامسة  دورة العادية ال

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

 

 الترتيبات الخاصة بالمؤتمر 
 

 
 

ها أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكالة) بـشأن  بعَد ـسلـسلة من مـشاورات الدول األعـضاء التي أجرت  -١
تين للمؤتمر العام، اتفقت الدول األعضـاء وفقاً إلجراء الموافقة الصـامتة في  ترتيبات الدورة  ة والـس العادية الخامـس

ة لجـ   ١٩ ه في الظروف الراهـن اـل ة أعـم ابـع ام من مـت ات حتى يتمكَّن المؤتمر الـع ذه الترتيـب ه على ـه ة تموز/يولـي ائـح
 ي مبيَّنة في مرفق هذه الوثيقة.وتُوفِّر الترتيبات إطاَر العمل الخاص بالمؤتمر العام وه .١٩-كوفيد

وتـهدف ـهذه الوثيـقة إلى تمكين المؤتمر الـعام من الموافـقة على الترتيـبات الـمذكورة أعاله وتطبيقـها خالل    -٢
  الدورة العادية الخامسة والستين للمؤتمر العام.
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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
اوية الراهنة المتعلقة بالصـحة مقّرِ الوكالة الرئيـسي في فيينا. المة في ضـوء جائحة    ونظراً إلى التدابير النمـس والـس

واســتناداً إلى   عن بُعد.  ، من المتوقع أن يُعقد المؤتمر العام في شــكل اجتماع مادي مع إمكانية االتصــال١٩-كوفيد
الوضــع الراهن، وتخفيف التدابير في اآلونة األخيرة حســبما أعلن عنه البلد الُمضــيف، ومراعاة العتبارات الدول  

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

  

 المشاركة والحضور في االجتماعات

 تُعقد اجتماعات الجلـسة العامة في قاعة الجلـسات ال (الطابق األول)   M) في المبنى  Plenary Hallعامة (ـس
) ٤وســيقتصــر الحضــور بالنســبة لكل دولة عضــو على عدد يصــل إلى أربعة ( في مركز فيينا الدولي.

اـمة في أي وـقت من األوـقات. ــات الـع اـعة الجلســـ دولـية   ممثلين في ـق ة اـل وســـــتكون المنظـمات الحكومـي
) عن ١بممثل واحد (  التي تحضـر بصـفة مراقبين، ممثَّلةوالمنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات  

وســيســتخدم المشــاركون، وفقاً لذلك،  كل واحدة منها في أي وقت من األوقات في قاعة الجلســات العامة.
   البطاقات العائمة للدخول إلى قاعة الجلسات العامة.

   ــتجري اجتماعات اللجنة الجامعة في قاعة المجلس ــتُن Cفي المبنى    Cوس ظَّم بالتوازي مع اجتماعات  وس
وسـيسـتخدم  ) عن كل وفد.١وسـيقتصـر الحضـور في هذه االجتماعات على ممثِّل واحد ( ة العامة.الجلسـ 

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

  ة العامة واجتماعات اللجنة  وـسيكون التمييز بين البطاقات العائمة بحـسب اللون بالنـسبة الجتماعات الجلسـ
  عة.الجام

 ) "وسـيتم تسـهيل المشـاركة االفتراضـية من خالل منصـة تكنولوجيا المعلومات "إنتربريفايInterprefy (
اذ   ام، ومن المزمع اتـخ امـعة خالل المؤتمر الـع ة الـج اـمة واللجـن ــة الـع اـعات الجلســـ لـكل اجتـماع من اجتـم

  الترتيبات التالية:

   و.جلة/وصالت إلكترونية لكل دولة عض) أجهزة مس٣ثالثة (  أ)

ــة  ١جهاز واحد (  ب) ــصـ ــلة إلكترونية لكل وكالة من وكاالت األمم المتحدة المتخصـ ــجل/وصـ ) مسـ
  والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمراقبين اآلخرين.

 ــمي ــرة كالعادة بجميع اللغات الرسـ ــة العامة على الهواء مباشـ ــتبث وقائع الجلسـ ة للمؤتمر العام على  وسـ
  الموقع الشبكي للمؤتمر العام (ال حاجة للتسجيل المسبق).
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  وفي حالة التصــويت في الجلســة العامة، ســيتطلَّب األمر أن يحضــر ممثٌل واحٌد على األقل عن كل دولة
وال يمكن اإلدالء بالصــوت   عضــو حضــوراً مادياً في قاعة الجلســات العامة حيث ســيجرى التصــويت.

  ا.افتراضي 

 ــتخدام ــتكون هناك   ونظراً السـ ــة إنتربريفاي، سـ ــة منها   ٣منصـ ــات في اليوم الواحد مدة كل جلسـ جلسـ
وـستُبلَّغ الدول األعـضاء بأي  وـستكون هناك أيـضا إمكانية جدولة جلـسات إـضافية، إذا لزم األمر. ـساعتان.

رة في الوقت المناسب.   تغييرات في الساعات المقرَّ

 ــاء على إبقاء عدد  كز فيينا الدولي خاللولتجنُّب االكتظاظ في مر ع الدول األعضــ ــجَّ المؤتمر العام، تُشــ
  مندوبيها الذين يدخلون إلى مركز فيينا الدولي ألغراض المؤتمر العام ضمن الحّدِ األدنى.

   ــرين األول/أكتوبر ــجيل اإللكتروني التي أُدِرجت في تشـ ، يُطلَب من الدول  ٢٠٢٠ووفقاً إلجراءات التسـ
وال يوجد قيد على العدد اإلجمالي   .+InTouchالبوابة اإللكترونية   تســـجيل وفودها من خاللاألعضـــاء  

   للمشاركين لكل وفد.

   ستقِدّم األمانة معلومات إضافية بشأن التسجيل  ٢٠٢١آب/أغسطس   ١٢وقبل فتح باب التسجيل الخميس ،
ــادات التقنية ب ــة إنتفي المؤتمر العام، وتوزيع البطاقات العائمة، واإلرشـ ــتخدام منصـ ــأن اسـ ربريفاي  شـ

  والتسجيل فيها لحضور اجتماعات الجلسة العامة واجتماعات اللجنة الجامعة.

  

 المناقشة العامة

   يُرجى من اـلدول األعضـــــاء أن تقصـــــَر البـياـنات التي ـتدلي بـها ـكل منـها خالل المـناقشـــــة الـعاـمة على
  دقائق. ٣زمنية المحدَّدة لإلدالء بالبيانات هي وبالنسبة للمراقبين، اقتُِرح أن تكون المدة ال ٥دقائق. ٥

   وقد ترغب الدول األعـضاء في اللجوء إلى خيار إرـسال أـشرطة فيديو مـسجلة مـسبقاً لبيانات كل منها (مع
منفصـلة مبادئ توجيهية محدَّدة لتقديم وسـتصـدر األمانة في مذكرة   مراعاة المدة الزمنية المحدَّدة أعاله).

 ً     بالفيديو.بيانات مسجلة مسبقا

  

   الفعاليات الجانبية

   يمكن أن تُنظَّم فعاليات جانبية في مركز فيينا الدولي في شــكل فعاليات بحضــور شــخصــي أو بمشــاركة
ة بتنظيم الفعاليات  وتُتاح على الموقع الشــبكي للمؤتمر العام المبادئ التوجيهية الخاصــ  مادية وافتراضــية.

 ة فعاليات جانبية افتراـضية بالكامل من خارج مركز فيينا الدولي.ويمكن أيـضاً تنظيم واـستـضاف الجانبية.

ويتحمَّل منظمو الفعاليات الجانبية المســــؤولية الكاملة عن تنظيم فعاليتهم (فعالياتهم) الجانبية وعن اتخاذ  
ن ا    فتراضي.الترتيبات بشأنها، بما في ذلك أي مكّوِ

 
ر المؤتمر العام  قد تقتضي الت  ٥ "تبسيط   GC(60)/DEC/8رتيبات موافقة المؤتمر العام في دورته العادية الخامسة والستين على تعديل مقرَّ

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

  تقام معارض في مركز فيينا الدولي وسـ وتُتاح على الموقع الـشبكي   تقتصـر على المعارض المادية فقط.ـس
ديم اقتراح   ارات تـق ا في ذـلك اســـــتـم ارض، بـم ــة بتنظيم المـع اصـــ ة الـخ ادئ التوجيهـي ام المـب للمؤتمر الـع

  .  ٢٠٢١تموز/يوليه  ٣٠و يوم الجمعة والموعد النهائي لتقديم اقتراح المعرض إلى األمانة ه المعرض.

  

 المحفل العلمي

 ــيُن ــتُبِلّغ األمانة في مذكرة   ظَّم المحفل العلمي في شــكل اجتماع مادي مع إمكانية االتصــال عن بُعد.س وس
  منفصلة بالترتيبات ذات الصلة.
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 ٢٠٢١المحفل العلمي للوكالة لعام  
  التأهب لحاالت تفشي األمراض الحيوانية المصدر: دور العلوم النووية 

  
 ٢٠٢١أيلول/سبتمبر  ٢٢-٢١

  
 يسي للوكالة، فيينا، النمسا المقر الرئ

  
 البرنامج المؤقت

  
 ٢٠٢١أيلول/سبتمبر  ٢١الثالثاء 

  
 الجلسة االفتتاحية            ٣٠/١١-٣٠/٩
  

وســـيفتتح المدير العام للوكالة الســـيد رافائيل ماريانو غروســـي المحفل العلمي تليه كلمات من طرف المتحدثين  
  البارزين المدعويين. 

  
 الغداء لتناول استراحة    ٠٠/١٣اعة إلى الس ٣٠/١١من الساعة 

  
األمراض ورصـد تقنيات الكشـف عن مسـببات    الجلسـة األولى:    ٣٠/١٣إلى الساعة  ٠٠/١٣من الساعة 

 األمراض الحيوانية المنشأ
  

الضـــوء على الدور الرئيســـي الذي يؤديه البحث والتطوير في المجال العلمي في فهم    الجلســــة األولىوتُســـلُِّط  
ــفر عن حاالت  األمراض الحيو ــف عنها في مرحلة مبكرة قبل أن تتفاقم وتسـ ــدر ومكافحتها وفي الكشـ انية المصـ

 تفشي أمراض أو جائحات.
  
ة في التفـاعـل بين  :٢الجلســـــة      ٠٠/١٤إلى الساعة  ٣٠/١٣الساعة  من فهم ظهور األمراض المعـدـي

 اإلنسان والحيوان
  

وسـتتم دراسـة  .الجلسـةاض المعدية موضـع تركيز هذه سـتكون التفاعالت بين اإلنسـان والحيوان في سـياق األمر
ئة من جديد إلى تفشــي الجائحات، فضــال عن المســارات التي يمكن أن تؤدي من خاللها العدوى الجديدة أو الناشــ 

 دور العلم في التخفيف من الحاالت المحتملة لتفشي األمراض الحيوانية المصدر.
  

ــة الثالثة:الجل    ٣٠/١٤إلى الساعة  ٠٠/١٤من الساعة  ــعاعية في التعامل مع تأثير   س دور التقنيات اإلش
 األمراض حيوانية المصدر على صحة اإلنسان

  
هذه الجلـسة دور التقنيات اإلـشعاعية، مثل التـصوير الطبي، في تحديد خـصائص األمراض التي تـصيب  ـستعرض  

يل المتقدم للبيانات لدعم إدارة كما ســــيتم النظر في أهمية التحل اإلنســــان بســــبب األمراض الحيوانية المصــــدر.
  األمراض.
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 استراحة    ٣٠/١٥إلى الساعة  ٣٠/١٤من الساعة 
  

ــة الرابعة:    ٠٠/١٧إلى الساعة  ٣٠/١٥من الساعة  دعم   —  ١٩-من أنفلونزا الطيور إلى كوفيد الجلســ
 الوكالة الدولية للطاقة الذرية للبلدان

  
لكـشف عن األمراض الحيوانية المصـدر وتحديدها وإدارتها،  ـسيصـف متحِدّثون من الدول األعضـاء تجربتهم في ا

اإلمراض   ــة  ــالي الع الطيور  إنفلونزا  ــل  الوخيم  H5N1مث الحــاد  الرئوي  االلتهــاب  ومتالزمــة  ؛ SARS-CoV-1؛ 
المسـبِّب    SARS-CoV-2فيروس    ؛ وحمى اإليبوال؛ وفي الوقت الحاليMERS-ومتالزمة الشـرق األوسـط التنفسـية

ل أمثلة عن الحاالت القُطرية، ســــيتم إبراز مشــــاركة الوكالة الفعالة في دعم الكشــــف عن ومن خال .١٩-لكوفيد
 األمراض.

  
 ٢٠٢١أيلول/سبتمبر  ٢٢األربعاء 

  
تعزيز التأهب العالمي لمكافحة األمراض   الجلســــة الخامســــة:    ٠٠/١١إلى الساعة  ٠٠/٩من الساعة 

 زودياك انية المنشأالحيو
  

ة المـستوى هذه الـضوء على أهمية الـشراكات وأـشكال التعاون مع المبادرات الوطنية  ـستـسلط جلـسة المناقـشة رفيع
وـستنظر   والدولية لتعزيز اـستعداد الدول األعضـاء وقدراتها على التصـدي لتهديدات األمراض الحيوانية المصـدر.

ة في مبادرة الوكالة الخاصـة بالعمل المتكامل لمكافحة األمراض الحيوانية الم صـدر (مـشروع زودياك)  هذه الجلـس
ونهجـها المنتظم والمتـكاـمل إزاء تـقديم اـلدعم للكشـــــف المبكر عن ـحاالت تفشـــــي األمراض الحيوانـية المصـــــدر  

ة للمضـي قدما ومشـاركتها ومسـاهمتها في مشـروع  وسـتناقش الجهات المعنية أهمية الجهود المتضـافر ومكافحتها.
   زودياك.
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