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ةنكليزياإلصل: األ

 المؤتمــــر العـــــام

 الستون و السادسة  دورة العادية ال

  

 

 في المناقشة العامة                             ِّ    إدراج األسماء في قائمة المتحد  ثين

 

ِّ          لتـحدـيد ترتـيب المتـحد  ثين في المـناقشـــــة الـعاـمة تنظ  م األـماـنة   1                           ً ، اعتـمد المؤتمر الـعام إجراء  1989في ـعام   -1                           ِّ                   
  ُ  ِّ                وت حد  د القرعة ترتيب                ُ                                                         بموجبه قرعة ت جرى بحضــور أي ممثلين عن الدول األعضــاء يبدون رغبة في الحضــور.

                                      ِ   األولوية بين جميع الدول األعضاء المشار كة.

ــنوات األخيرة من أجل   -2 ــة المتبعة في السـ ــي ا مع الممارسـ ــيط تطبيق اإلجراء المذكور أعاله،                                                     وتمشـ تبسـ
  ُ                           ِّ                                                                                ـست جرى القرعة على قائمة المتحد  ثين في المناقـشة العامة في الدورة العادية الـسادـسة والـستين المقبلة للمؤتمر العام  

   على النحو التالي:

  ســــتكون أمانة جهازي تقرير الســــياســــات متاحة لتلقي طلبات اإلدراج في قائمة المتحد  ثين في       ِّ                                                                         
ــة ــاقشــــ اإللكتروني (  المن ــد  البري االثنين GC-Speakers-List@iaea.orgالعــامــة عبر  يوم  من   (

  2022حزيران/يونـيه   22إلى يوم األربـعاء  00/10في تـمام الســـــاـعة    2022حزيران/يونـيه    20
الفترة المحددة لتقديم الطلبات، أي يوم         ُ  َ                                . وال ت قب ل المشــاركة في القرعة بعد انتهاء00/12الســاعة 

  .00/12، الساعة 2022حزيران/يونيه  22األربعاء، 

   بــالطلبــات يوم تقــد موا  من  بين  من  المتحــدثين  ترتيــب  لتحــديــد  الخميس،     ُ                                               َّ                  وســـــت جرى القرعــة 
بمركز   Cفي الطابق الرابع من المبنى   Cفي قاعة المجلس    00/11حزيران/يونيه، الســــاعة   23

  .2يفيينا الدول

  ــت طل ع األمانة  جميع  البعثات الدائمة على ــي، سـ ــة في الماضـ َ                     وعلى غرار ما جرت عليه الممارسـ      ُ          ِ  ُ                                            
  نتيجة القرعة عن طريق البريد اإللكتروني بعد فترة وجيزة من إجرائها.

 

  .GC(XXXIII)/OR.320من الوثيقة  15إلى  12والفقرات من  GC(XXXIII)/GEN/77الوثيقة  1

ِّ                                                      َّ       نذك  ر الدول األعضاء بتدابير السالمة التالية والتعليمات المحد دة عند  2    حضور االجتماع:   
   ي وصـــــى عموـما  ـبارـتداء أقنـعة من نوع                       ً         ُ FFP2   في مركز فييـنا اـلدولي (بـما في ذـلك في ـقاـعات االجتـماـعات) وهي إلزامـية في

   المركز الطبي والصيدلية الموجودين في مركز فيينا الدولي.
   ــور المعنون ــالمة العامة في المنشـ ("الدليل   quick guide-COVID 19يمكن االطالع على المعلومات المتعلقة باحتياطات السـ

 ").19-السريع لكوفيد
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                         ُ  َّ                     ً لإلجراء المذكور أعاله، ست طب ق األحكام التالية أيضا :     ً ووفقا    -3

   تـضاف إلى القائمة  أـسماء  أي دول أعـضاء تتقد م بطلب إلدراجها بعد إجراء القرعة حـسب الترتيب                                             َّ                  ُ       ِ                
        ُ  ِّ             الذي ت قد  م به طلباتها.

 .وي سم ح للدول األعضاء بتبادل ترتيبها في قائمة المتحد  ثين باالتفاق المتبادل فيما بينها                                ِّ                                             َ  ُ    

   وـستـسترـشد األمانة  للوزراءوـسيـستمر العمل بالممارـسة المتبعة المتمثلة في إعطاء أولوية خاـصة ،
ً                 َّ                   في ذلك كلية  بالمعلومات المقد مة من الدول األعضاء.              

                ً                                            منح فلـسطين حقوقا  وامتيازات إـضافية للمـشاركة في عمل الوكالة،    3    َّ                ، قر ر المؤتمر العام1998وفي عام   -4
ُّ                             بما في ذلك حق  المـشاركة في المناقـشة العامة. ُّ             ُ  َ                 ِّ                        لذا يحق  لفلـسطين أن ت در ج في قائمة المتحد  ثين في المناقـشة العامة                        

       ً                           َّ                    وفقا  لذلك القرار وللممارسة المت بعة في األمم المتحدة.
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