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 معلومات تمهيدية للوفود 

 

 

  

  افتتاح الدورة العادية السادسة والستين  -ألف

فتتح الدورة العادية الســادســة والســتون للمؤتمر العام -1 ــ  صــباح يوم االثنين   من  00/10في الســاعة  1 ُ                                                   تـــــ
   VIC.(2من مركز فيينا الدولي ( Cو M. وستجري وقائعها في المبنيين 2022أيلول/سبتمبر  26

األول)، أما   (الطابق M) في المبنى  Plenary Hall   ُ                                            وســت عقد الجلســات العامة في قاعة الجلســات العامة ( -2
  (الطابق الرابع). Cالواقعة في المبنى  C                        ُ                   جلسات اللجنة الجامعة فست عقد في قاعة المجلس 

  وسيتم تخصيص ستة مقاعد في قاعة الجلسات العامة لكل دولة عضو. -3

ّ                                                    وما لم يقر  ر المؤتمر خالف ذلك، سـتبدأ الجلسـات الصـباحية في السـاعة  -4 وسـتبدأ جلسـات ما بعد   00/10          ِ
    ُ                                                                      . وي رجى من المـندوبين أـخذ مـقاـعدهم بحلول الموـعد المـحدد للجلســـــات لكي تـبدأ في  00/15الســـــاـعة  الظهر في  
                                                          ُ             ً                   أما الجلسات المسائية، وحيثما تدعو الضرورة إلى عقدها، فسي علن عنها وفقا  لذلك أثناء الدورة. مواعيدها.

  

 

 

 
  جدول األعمال المؤقت للدورة العادية السادسة والستين. Add.1وإضافتها  GC(66)/1تتضمن الوثيقة  1

  انظر المخطط الوارد في المرفق الثاني. 2



GC(66)/INF/8 
 0 الصفحة

  المشاورات السابقة للدورة  -باء

أيلول/سبتمبر    24أي يومـــــي السبت  خالل عطلة نهاية األسبوع التي تسبق افتتــــاح المؤتمـــــر العام ( -5
ً           )، يمكن أن ت تاح تســهيالت الجتماعات المجموعات بناء  على طلبها.أيلول/ســبتمبر  25واألحد   ويرجى من الدول               ُ                                  

كيل مكتب   أن تـش ائل التنظيمية (أي بـش أن المـس تفيد من هذه التـسهيالت بغية التوصـل إلى اتفاق بـش األعضـاء أن تـس
ً                               المؤتمر مثال ) قبل افتتاح المؤتمر العام يوم ومن شـــأن ذلك أن يســـاهم في ســـالســـة  .أيلول/ســـبتمبر  26االثنين             

ً                وبناء  على ذلك، ينبغي أعمال المؤتمر. تســـيير وصـــول   –حيثما اقتضـــى األمر   –للدول األعضـــاء أن تضـــمن         
ــاركتهم في اجتـماـعات المجموـعات خالل الفترة التي تســـــبق اـلدورة  اســـــب لمشـــ ا في وـقت مـن ا إلى فييـن ممثليـه

اذ  وفي ة اتـخ ا. عملـي ه يوم   القرارات المرتبـطة بـه ايـت اـعات في موـعد ـغ اء  وينبغي حجز تســـــهيالت االجتـم األربـع
وينبغي تقديم الطلبات باستخدام البريد اإللكتروني   طريق قسم خدمات المؤتمرات بالوكالة. ن، عأيلول/سبتمبر  21

 .Point@iaea.org-Reservations.Contact-Room-GCإلى: 

  

  إجراءات التسجيل  -جيم

ُّ        تنص  الـمادة  -6                                       َّ      على أن تكون ـكل دوـلة عضـــــو في الوـكاـلة ممث ـلة في  3اـلداخلي للمؤتمر الـعاممن النـظام   23   
ــارين،   ــتشـ المؤتمر العام بمندوب واحد، يجوز أن يرافقه أي عدد يحتاج إليه الوفد من المندوبين المناوبين، والمسـ

  والمستشارين التقنيين، والخبراء، واألشخاص الذين هم في مراكز مشابهة.

                                           ُ                            لتسـجيل ضـمن المرفقات المصـاحبة للدعوات التي أ رسـلت إلى جميع الدول األعضـاء  جراءات اإ ُ      أ حيلت   -7
                         َّ                            يجب على جهات االتصـال المعي نة إلجراء التسـجيل اإللكتروني   .2022حزيران/يونيه   9والمنظمات المدعوة في  

بط الـتالي:  التي يمكن الوصـــــول إليـها عن طريق الرا  +InTouchتســـــجـيل وفودـها من خالل البواـبة اإللكترونـية  
https://intouchplus.iaea.org/  " تحت عالمة التبويبGeneral Conference."   وســي فتح باب التســجيل اعتبارا  من     ً                       ُ   

   .4أيلول/سبتمبر 21االنتهاء منه بحلول آب/أغسطس وينبغي  22

ُّ                            ويحتاج كل  مشـــارك في المؤتمر العام إلى  -8 بطاقة دخول تحمل صـــورته الفوتوغرافية لتمكينه من دخول           
اء البعثات الدائمة والموظفون الدبلوماـسيون المعتمدون لدى الوكالة إلى بطاقة  مركز فيينا الدولي. وال يحتاج رؤـس

ــالحة في وقت انعقاد المؤتمر   ــافية ولكن يجب عليهم التأكد من أن  بطاقات تصــريح دخولهم الحالية ص َّ                                                          دخول إض                                        
ويحتاج المشـــاركون اآلخرون من كل وفد اســـتالم بطاقة دخول إلى مركز فيينا الدولي صـــالحة طيلة فترة  لعام.ا

  انعقاد المؤتمر العام.

ّ                                               ُ                          وحالما ي ســج  ل المشــاركون في االجتماع أســماءهم إلكتروني ا، ســوف ي رســل مكتب التصــاريح األمنية   -9 ِ  ُ        
(VIC Security Pass Office)  ي فييـنا إشــــــعارا  ـبالبرـيد اإللكتروني على العنوان اإللكتروني  بمركز فييـنا اـلدولي ف                                          ً              

       َّ                                     ُ    َ                                              الذي قد مه كل مـشارك، ويحتوي اإلـشعار على وـصلة ت ـستخد م لتحميل ـصورة أو لتأكيد/تغيير ـصورة موجودة من  
ــاريح التابع لألمم المتحدة. ــاركون الذين لم ينجحوا في تحميل    َ                                                     ق بل في قاعدة بيانات مكتب التصـ ــيحتاج المشـ وسـ

  صورهم الفوتوغرافية إلى إتاحة مزيد من الوقت اللتقاط صور لهم وإصدار بطاقات الدخول لهم في الموقع.
 
  .GC(XXXI)/INF/245/Rev.1الوثيقة  3

الة إلى العنوان يجب على ال 4 ال رـس راغبين في التـسجيل من منظمة األمم المتحدة والوكاالت المتخصـصـة والدول غير األعضـاء إرـس
  . Point@iaea.org-Registration.Contact-GCالتالي: 
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َّ     أيلول/ســـبتمبر، فإن  المشـــاركين المســـج لين    26     ُّ                                         ولتجن ب الوقوف في طوابير طويلة صـــباح يوم االثنين  -10                 َّ                  
َّ                                                 ً            ي شـج عون بقوة على اسـتالم بطاقات الدخول الخاصـة بهم مسـبقا ، وذلك بتقد يم بطاقة هوية صـالحة تحمل صـورهم   ُ  

  :ةالتالي األيام) في Gate 1( 1في مكتب التسجيل في البوابة 

  00/16إلى الساعة  00/12أيلول/سبتمبر، من الساعة  22 ،الخميس
 00/18إلى الساعة  00/09أيلول/سبتمبر من الساعة  23الجمعة، 

  00/18الساعة إلى  00/10أيلول/سبتمبر من الساعة  25األحد، 

                                                                                 وينبغي على وجه العموم اســـتالم بطاقات الدخول شـــخصـــي ا، ولكن يمكن أن يســـتلم شـــخص مأذون له  -11
ِ ّ           ِ       ِّ         بطاقات الدخول المطبوعة ســلفا ، وذلك بتقديم مذكرة شــفوية أو رســالة رســمية تحد  د اســم المســتل م وتعد  د أســماء                                              ً                           

رة إلى أنه بعد اســتالم بطاقات الدخول، ال يمكن  وتجدر اإلشــا                     ُّ                     المشــاركين الذين ســيتم  اســتالم بطاقات دخولهم.
ــجيل الخاص بالوكالة وال إعادة طبعها. ــبقا ، يمكن   إعادتها إلى مكتب التسـ ــتالم بطاقات الدخول مسـ         َّ                           ً        وإذا تعذ ر اسـ

ــجيل الخاص بالوكالة ( ــول على بطاقات الدخول في مكتب التسـ   1) في البوابة  IAEA Registration Deskالحصـ
   .أيلول/سبتمبر 26من صباح يوم االثنين  30/07عة الساابتداء من 

ــاركين بأنه يجب حمل بطاقات الدخول بوضـــوح في جميع األوقات داخل مباني مركز فيينا   -12 ِّ                                                                                   ونذك  ر المشـ     
  الدولي.

(لدى تقديم  1وسـوف يكون باإلمكان التسـجيل في الموقع في مكتب التسـجيل الخاص بالوكالة في البوابة   -13
  رسمي، إلى جانب بطاقة هوية تحمل صورة صاحبها)، في األيام التالية:خطاب ترشيح 

  00/16إلى الساعة  00/12أيلول/سبتمبر، من الساعة  22الخميس 
  00/18إلى الساعة  00/09أيلول/سبتمبر، من الساعة  23الجمعة 
  00/18إلى الساعة  00/10أيلول/سبتمبر، من الساعة  25األحد 

  00/18إلى الساعة  30/07ر، من الساعة أيلول/سبتمب 26االثنين 
  00/18إلى الساعة  00/08أيلول/سبتمبر، من الساعة  27الثالثاء 

ً  ظهرا   00/12إلى الساعة  00/09أيلول/سبتمبر، من الساعة  28األربعاء       

    ُ                                                    وي رجى إتاحة الوقت الكافي لعمليتي الفحص األمني والتسجيل.

 بإجراءات التسجيل بالبريد اإللكتروني إلى العنوان التالي:وينبغي إرسال األسئلة المتعلقة  -14
 GC-Registration.Contact-Point@iaea.org.  

ا على االتصـال في أقرب وقت   -15 يرة لدخول النمـس اركون في المؤتمر الذين يحتاجون إلى تأـش َّ                                                                                     وي ـشج ع المـش   ُ  
بغي إرســال االســتفســارات  وين ممكن بأقرب ممثل قنصــلي للنمســا وطلب الحصــول على تأشــيرة دخول صــالحة.

ويكون الدعم الذي تقدمه    .GC-Registration.Contact-Point@iaea.orgالمتعلقة بالتأشــــيرات إلى العنوان التالي:  
َّ                          ً                                              األمانة للمشــاركين المســج لين للحصــول على تأشــيرة رهنا  بســياســة البلد المضــيف بشــأن التأشــيرات ومتطلبات                         

  شيرة هي قرار السلطات النمساوية.ونتيجة طلب الحصول على التأ الدخول.

َّ                   ً    َّ       ً         ونذك ر الدول األعضـاء أيضـا  بأن ه، وفقا  للمادة   -16 من النظام الداخلي للمؤتمر العام، تقع تكاليف حضـور    26    
  وفد كل دولة عضو في المؤتمر العام على عاتق الدولة العضو المعنية.
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مـة المؤقتـة) يوم الجمعـة  ، القـائGC(66)/INF/9وســـــتصـــــدر قـائمـة المشـــــاركين المؤقتـة (الوثيقـة   -17
بتمبر، تتضـمن المعلومات التي تلقتها األمانة بحلول األربعاء  أيلول/ 23 ت تاح على الموقع    21ـس بتمبر وـس                  ُ                أيلول/ ـس

   ُ                          وســـت تاح على الموقع الشـــبكي يوم  الشـــبكي للمؤتمر العام وعلى التطبيق الخاص بمؤتمرات واجتماعات الوكالة.
                            ُ      ، تحتوي على المعلومات التي أ بلغت  )GC(66)/INF/9هائية بالمشـاركين (الوثيقة أيلول/سـبتمبر قائمة ن  30الجمعة  

اعة  بتمبر.  28من يوم األربعاء    00/15بها األمانة حتى الـس ت تاح نـسخ مطبوعة عند الطلب في مكتب   أيلول/ـس    ُ                                  وـس
  ).M0E 75المراسم (

ِ    بالمشـاركين، في رجى من الوفود أن ت عل م  وإذا اقتضـت الحاجة إجراء تغييرات بعد إصـدار القائمة المؤقتة   -18  ُ                  ُ              
) الـمراســـــم  التـــالي:  Protocolمـكتـــب  اإللـكـتروني  الـبريـــد  عـنوان  عـلى  كتـــابـــة    (                                     ً        GC-Registration.Contact-

Point@iaea.org ،  لكي يتســنى تحديث قائمة  15/00أيلول/ســبتمبر، الســاعة   28في موعد أقصــاه يوم األربعاء ،
  المشاركين النهائية.

  

  وثائق اعتماد المندوبين  -دال

حتى                                                                       ً                يلزم لرؤـساء الوفود (وليس لـسائر أعـضاء الوفود) وثيقة اعتماد ـصادرة خـصيـصا  من أجل الدورة،  -19
ً                                 وإن كانوا معتم دين فعال  لدى الوكالة لممارـسة ـصالحيات أخرى ً  (كأن يكون رئيس الوفد ممث  ال  مقيما  مثال ).                َ            ً      ً      ً  ووفقا                            ِّ 

ــلية إما عن رئيس الدولة أو  من النظام الداخلي للمؤت  27للمادة   ــدر وثائق االعتماد األصــ مر العام، يجب أن تصــ
                                                             ُ  َّ                                     رئيس الحكوـمة أو وزير الـخارجـية لـلدوـلة العضـــــو المعنـية، ويـجب أن ت ـقد م إلى الـمدير الـعام، وأن يكون ذـلك، إن 

بعة أيام على األقل، أي   بتمبر  19يوم االثنين  أمكن، قبل بداية المؤتمر بـس يير أعمال  ، من أجل تأيلول/ـس هيل تـس ـس
  المؤتمر بسالسة، وال سيما أعمال المكتب.

َّ   ، ينبغي أن ت ســـــل م ـبالـيد إلى الموظ ف  أيلول/ســـــبتمبر  25األـحد  من يوم 30/14        ً           واعتـبارا  من الســـــاـعة  -20                  َّ  ُ            
) وثائق االعتماد األصـلية التي لم M0E 69، الطابق األرضـي، القاعة Mالمـسؤول عن وثائق االعتماد في (المبنى  

  1وتجدر اإلشــارة إلى أنه ال يمكن قبول وثائق االعتماد أثناء التســجيل في البوابة   ديمها إلى المدير العام.يســبق تق
  في مركز فيينا الدولي.

                                           ُ                                     وللحصـــول على أي مســـاعدة بشـــأن وثائق االعتماد، ي رجى االتصـــال بالموظف المســـؤول عن وثائق   -21
 .Credentials@iaea.orgاالعتماد على العنوان اإللكتروني التالي: 

  

  الوثائق  -هاء

عمال بمفهوم المالءمة للبيئة ومراعاة االقتصاد في استخدام الورق في توزيع الوثائق الذي تتبعه الوكالة،  -22
ــتكون وثائق المؤتمر العام متاحة إلكتروني ا على العنوان اإللكتروني التالي:   ــتون                                                                           سـ ــادس والسـ المؤتمر العام السـ

َّ                 وي شـج ع المندوبون على   .GovAtomوسـتكون مشـاريع القرارات متاحة على الموقع   .للوكالة الدولية للطاقة الذرية   ُ  
ً                                                            امة  من هذه الخدمة، بهدف الحد من التكاليف التي تتحملها الوكالة  إحضــار أجهزة حواســيب لوحية، واالســتفادة الت    
                                                   ً        وإذا لم يكن اســــتخدام النســــخ اإللكترونية عملي ا أو ممكنا ، يمكن   في طباعة وتوزيع النســــخ الورقية من الوثائق.
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ً                                                               الحصـــول على نســـخ ورقية، بناء  على الطلب، في ركن توزيع الوثائق قرب قاعة الجلســـات العامة (المب ، Mنى                            
  الطابق األول).

          ً                         وـسيتم أيـضا  عرض جميع الفعاليات على   وـستكون الملخـصات اليومية لالجتماعات متاحة على اإلنترنت. -23
  .Cو Mالشاشات المنتشرة في جميع أنحاء المبنيين 

ــاريع قرارات أو وثائق أخرى إلى المؤتمر خالل الدورة أن  -24   ُ                                                                                         وي رجى من المندوبين الراغبين في تقديم مش
د  موا النص   ِ ّ          يـق ت ممكن   ل   إلى  في أقرب وـق د أوســـــتين مـاكغـي ة الجـامعـة (الســــــي ة اللجـن ة المؤتمر أو أمـاـن أمـاـن

)McGill Austin Mr.((:البريـد اإللكتروني ،  A.McGill@iaea.org    أوPoint@iaea.org-PMO.Contact-SEC .(
ّ                                                                     ً             ومن شــأن ذلك أن ي ســه  ل إلى حد بعيد تســيير األعمال، ال ســيما في اللجنة الجامعة، التي يتعين عادة  أن تنظر في   ِ  ُ                

 ر توصيات بشأنها.عدد كبير من مشاريع القرارات وتصد

  

   المتحدثون في المناقشة العامة  -واو

               ُ  َّ                                     أيلول/ســـــبتمبر، ت ـقد م طلـبات القـيد في ـقائـمة المتـحدثين في    26حتى ـبداـية دورة المؤتمر في يوم االثنين   -25
بي بالزا  يدة كروـس ات (الـس ياـس خصـي ا أو كتابة ، إلى أمانة جهازي تقرير الـس را ، إما ـش ة العامة تقديما  مباـش ً                                                     المناقـش                     ً       ً                      

ــانــديز ــاعــة  )(Ms Crosby Plaza Hernández)  هيرن الق في   ،A2869  ــداخلي ال الهــاتف  رقم  ، البريــد 22339، 
دول  ).  List@iaea.org-Speakers-GCأو    C.Plaza@iaea.org  اإللكتروني:      ً                 ُ                وطبقـا  للمعلومـات التي أ بلغـت بهـا اـل

، جرى تسجيل األسماء في قائمة المتحدثين أيار/مايو  30الصادرة في  GC(66)/INF/1ة األعـضاء من خالل الوثيق
حزيران/يونيه    23من صــباح يوم   00/11    ُ                     ؛ وأ جريت قرعة في الســاعة  حزيران/يونيه  22حتى   20 في الفترة من

ــ  ما الدول  أ 5           َّ                                   اء التي تقد مت بطلب للتســــجيل في قائمة المتحدثين.لتحديد ترتيب المتحدثين فيما بين الدول األعضــ
               ِّ                                                ُ                                       األعضـاء التي تقد  م، بعد ذلك التوقيت، طلبات إلدراجها في القائمة، فت ضـاف إلى القائمة المذكورة بحـسب الترتيب  

بيد أنه تجدر اإلـشارة إلى أن العمل ـسيـستمر بالتقليد الذي يقـضي بإعطاء األولوية للوزراء          َّ              الذي قد مت به طلباتها.
  المشاركين في المناقشة العامة.

ــماءهم بعد  في    26     ً               تبارا  من يوم االثنين واع -26 ــج  لوا أســ ــبتمبر، ي رجى من المندوبين الذين لم ي ســ ّ               ُ     أيلول/ســ ِ  ُ                           ُ               
ائـمة اقشـــــة الـعاـمة، أن يتصـــــلوا ـبالمســـــاـعدين المعنيين بـقائـمة المتـحدثين    الـق ويرغبون في إلـقاء كلـمة أثـناء المـن

(Speakers’ List Assistants)ماعات العامة  ، الذين ســيكون لهم مكتب في قاعة االجت(Plenary Hall)    المبنى)M ،
  الطابق األول).

  

 
  .1989م وافق المؤتمر العام على هذا اإلجراء في عا 5
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  الكلمات في المناقشة العامة  -زاي

   ُ     ، ي رجى  6بشــأن تبســيط عمل المؤتمر العام  2016       ً                                            وتماشــيا  مع المقرر الذي اعتمده المؤتمر العام في عام  - 27
  .سبع دقائق                         ّ               من المندوبين أن يقصروا مد ة بياناتهم على 

ــة العامة خالل المؤتمر على مدى أربعة أيام. -28 ــل نحو        ً                                                        وعادة  ما تمتد المناقشـ ــتفادة على أفضـ وبغية االسـ
   ممكن من الوقت المتاح، قد ترغب الدول األعضاء في النظر في استصواب إلقاء كلمات جماعية.

ــب -29 ــال  وكخيار بديل بالنس ــتخدام خيار إرس ة للوفود، قد يرغب كل من الدول األعضــاء والمراقبون في اس
َّ      ً      ً                                                       شــريط فيديو مســجل  مســبقا  (أيضــا  في حدود ســبع دقائق) إللقاء بياناتهم خالل المناقشــة العامة. وينبغي تقديم هذه                 

َّ                                                             البيانات المسج لة بالفيديو إلى أمانة الوكالة (عبر البريد اإللكتروني التالي:                 GC Statements@iaea.org  في موعد (
َّ       ً              وـسي در ج ممثل الدولة العـضو أو رئيس الوفد الذي يلقي البيان المـسج ل مـسبقا  بالفيديو في   أيلول/ـسبتمبر.  14أقـصاه                                                           َ  ُ   

ــة   ــجال  بالفيديو في المناقش ــارة إلى أن ه ألقى بيانا  مس ــو، مع اإلش ــمن قائمة وفد الدولة العض ــاركين ض ً                       قائمة المش      ً            َّ                                                            
   العامة.

َّ        ً           تاح للدول األعضــاء اإلجراءات والمعلومات المفصــ لة المتعلقة بتقديم بيانات مســج لة مســبقا  بالفيديو     ُ وســت   -30                              َّ                                           
   خالل المناقشة العامة.

   ُ                                                                                          وي رجى من المندوبين أن يضعوا في اعتبارهم بأن العديد من المشاركين يعتمدون على الترجمة الفورية. -31

ّ           فمن شأن التكلم بالتأني أن ي مك  ن المترجمي   ة ودقيقة.ن الفوريين من أن يقدموا ترجمة سلس                           ُ  ِ

َ           ولتيـسير الترجمة الفورية للكلمات في المناقـشة العامة وتوزيعها على نطاق عام، ينبغي أن ت رسـ ل بالبريد   -32   ُ                                                                                    
ــت لقى إلى العنوان التالي:   ــوص البيانات التي سـ ــج ل   .GC-Statements@iaea.org                               ُ                         اإللكتروني نصـ َّ   وينبغي أن يسـ              

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

ــبكي للوكالة التالي:   -33 ــت تاح جميع البيانات على الموقع الشـ :66th IAEA  Speakers and Statements   ُ                                                     وسـ

General Conference | IAEA    بشــكلPDF   ما لم تطلب الدولة العضــو المعنية تقييد  وبالشــكل الســمعي البصــري
وألغراض   لمكتوب.وفي هذه الحاالت، ينبغي بيان ذلك التقييد بصــورة واضــحة على البيان ا توزيع أحد بياناتها.

اـبة بخط الـيد وأي نص مشـــــطوب. اـنات، ينبغي أن تكون في نســـــخ نظيـفة وـخالـية من أي كـت وتـجدر   تحمـيل البـي
َّ                                      َّ                     ُ ِ          مالحظة أن  المحاضر الرسمية للمؤتمر العام لن تتضم ن سوى البيانات التي أ لق يت شفوي ا.          

  

  لغات العمل والترجمة الشفوية  -حاء

، الفرنســــيةالعربية والصــــينية والروســــية واإلنكليزية وو اإلســــبانيةالمؤتمر العام هي  لغات العمل في  -34
ٍ                                                                         وـست ترج م البيانات التي ت لقى بأي   من هذه اللغات خالل الجلـسات الرـسمية للمؤتمر العام ترجمة شفوية متزامنة إلى  ّ        ُ                 َ    ُ   

ال نصـوص بياناتهم مكتوبة في شـ  لغات العمل األخرى. كل برنامج وورد   PDFكل   ُ                                                 وي رجى من المندوبين إرـس وـش
)Word :بإحدى لغات العمل، وذلك على العنوان التالي (Statements@iaea.org-GC.  
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من النـظام اـلداخلي للمؤتمر    87                         ُّ                                            وإذا أراد المـندوبون التكل م بلـغة غير لـغات العـمل فينبغي، بموـجب الـمادة   -35
يتولوا بأنفســهم ترتيب أمر الترجمة الشــفوية لبياناتهم إلى إحدى لغات العمل وأن يبلغوا األمانة بذلك في  العام، أن 

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

  

وعات  ، والمدف2023المســـاهمات المعقودة لصـــندوق التعاون التقني لعام    -طاء
  للميزانية العادية، والمسائل األخرى المتعلقة بالمساهمات

إلى المؤتمر العـام بـالموافقـة على مبلغ    2022حزيران/يونيـه    7إثر توصـــــيـة مجلس المحـافظين في   - 36
تهدف قدره  اهمات الدول األعضـاء في صـندوق التعاون التقني لعام    92  600  000مـس ِ    ، أ رسـ لت  2023يورو لمـس   ُ   

ً                 الدول األعضــاء تبي  ن حصــصــها الفردية من المبلغ المســتهدف (محســوبة  بناء على معدالت    رســالة تعميمية إلى                                           ِّ                
ــاس المعمول بها لعام  ــة المعتادة المتمثلة في   ).2023األس ــه  ل هذه المعلومات الممارس ّ                                               واألمل معقود على أن تس ِ                      

  و أثناء انعقاده.قيام الدول األعضاء بعقد تعهداتها لصندوق التعاون التقني قبل المؤتمر العام أ

َّ                               ً      ً                             وتدرك الدول األعضــــاء أن  عملية عقد التعهدات تســــهم إســــهاما  كبيرا  في فعالية تخطيط وتنظيم دورة  - 37                      
وســـيجري أثناء الدورة العادية المرتقبة للمؤتمر تعميم وثيقة بغرض إبالغ  التعاون التقني وأنشـــطته للعام القادم.

ــاهمات التي عقدتها الدول األ ــاء.المندوبين بالمسـ ــيجري تحديث تلك الوثيقة أثناء انعقاد   7عضـ               َّ                                        وبالنظر إلى أن ه سـ
ِّ                                                       المؤتمر في رجى بشــدة من الدول األعضــاء أن تيســ  ر االنتهاء من إعداد تلك الوثيقة في توقيت مناســب، من خالل                                  ُ          

اإلبالغ بالتبرعات  وســيكون من الممكن أثناء الدورة  اإلبالغ بتعهدات حكوماتها في أقرب وقت تســتطيع فيه ذلك.
ص لهم مكتب في قاعة الجلســــات العامة   َّ                                   المعقودة إلى الموظفين المعنيين بالمســــاهمات المالية، الذين ســــيخصــــ                                                               

)Plenary Hall  المبنى) (M  الطابق األول)، والذين ـسيتخذون الترتيبات الالزمة لتحديث حالة التبرعات المعقودة ،
  .2023لصندوق التعاون التقني لعام 

، الطابق األرضـي)، رقم M(المبنى    M0E 67جد موظفون من وحدة االشـتراكات أيضـاً في القاعة وسـيو - 38
، لمناقشــة المســائل المتعلقة بالمســاهمات في الميزانية العادية والمســاهمات في صــندوق  21350الهاتف الداخلي  

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

(Contributions Unit)  9/00، من السـاعة أيلول/سـبتمبر  29الخميس   يومإلى   أيلول/سـبتمبر  26االثنين   يوممن  
 .وحتى اختتام الجلسة العامة 9/00، من الساعة ول/سبتمبرأيل 30الجمعة  ويوم، 18/00إلى الساعة 

  

َّ                      المحفل العلمي الذي سينظ م بالتزامن مع المؤتمر  -ياء                          

                                                                                          ّ        الغاية من المحفل العلمي هي التحفيز على مناقـشة قضـايا علمية وتقنية تتعلق بأنـشطة الوكالة وتهم  الدول   -39
،  أيلول ســـبتمبر   28أيلول/ســـبتمبر واألربعاء    27يومي الثالثاء     ُ                            وســي عقد المحفل العلمي هذه الســنة  األعضــاء.

يكون موضـوعه المحوري هو   ويرد البرنامج المؤقت في المرفق األول   .أـشعة األمل: عالج الـسرطان للجميعوـس
      ُ               وسوف ت جرى المناقشات   ق الرابع.، الطابCبالمبنى    D      ُ  َ                               وسوف ت عق د جميع الجلسات في قاعة المجلس   بهذه الوثيقة.

  باللغة اإلنكليزية فقط.
 
  .GC(65)/21/Rev.2و GC(65)/21/Rev.1و GC(65)/21هي الوثائق  2021كانت الوثائق المماثلة في عام  7
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ــجيل اإللكترونية  وينبغي -40 ــجيل من خالل بوابة التسـ ــيكون متاحا  على   التابعة للوكالة. +InTouch  التسـ             ً      وسـ
  رابط تسجيل للمشاركة االفتراضية. الشبكيالموقع 

ُّ                                      وســـوف ت ب ث  وقائع المحفل العلمي مباشـــرة على شـــبكة   -41 اإلنترنت لمنح المشـــاهدين فرصـــة للتفاعل مع        ُ َ 
 IAEA Conferences and Meetings)أعضاء فريق المناقشة عبر التطبيق الخاص بمؤتمرات واجتماعات الوكالة  

App). 

  

  الفعالية الخاصة بالمعاهدات  -كاف

ات المتعددة  وتهدف الفعالية الخاصـــة بالمعاهدات إلى التشـــجيع على االنضـــمام العالمي إلى أهم المعاهد -42
ــابقة، تتيح هذه الفعالية   األطراف المودعة لدى المدير العام للوكالة. ــدد، وعلى غرار األعوام الســ وفي هذا الصــ

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

َّ                   وسـت نظ م هذه الفعالية يوم  -43 ، في  00/15إلى السـاعة   00/14من السـاعة    2022أيلول/سـبتمبر    26 االثنين   ُ  
   .Mبالمبنى  M0E 68قاعة االجتماعات 

ولمزيد من المعلومات عن الفعالية الخاصــة بالمعاهدات، يرجى االتصــال بمكتب الشــؤون القانونية عبر  -44
 . Depositary@iaea.orgالبريد اإللكتروني التالي: 

  

  اجتماعات التعاون التقني  -الم

  ِ                                                                                               تر د، في الرابط أدـناه، اجتـماـعات ممثلي االتـفاق التـعاوني اإلقليمي األفريقي للبـحث والتنمـية والـتدرـيب في   -45
مجال العلم والتكنولوجيا النوويين (اتفاق أفرا)، واالتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في آســــيا للبحث والتنمية  

اتـفاق عراســــــيا)، واالتـفاق التـعاوني لترويج العلم والتكنولوجـيا  والـتدرـيب في مـجال العلم والتكنولوجـيا النوويين (
النوويين في أمريـكا الالتينـية والـكاريبي (اتـفاق أرـكال)، واالتـفاق التـعاوني اإلقليمي للبـحث والتنمـية والـتدرـيب في  
يـــة: األوروـب قـــة  ـط ـن ـم اـل ـمن  األعضـــــــاء  الـــدول  ـلي  ـث ـم ـم ـل وكـــذلـــك  ن،  ـي ووـي ـن اـل يـــا  وـج وـل ـن ـك ـت واـل م  ـل ـع اـل  ـمجـــال 

-cooperation-conference/gc66/events/technical-https://www.iaea.org/about/governance/general

meetings  .  

ت جرى قبل دورة المؤتمر العام   -46 طة التعاون     ُ                            وـس ارك في أنـش اورات مع ممثلي الدول األعضـاء التي تـش مـش
وسـيجري خالل أسـبوع انعقاد المؤتمر العام ترتيب اجتماعات للوفود التي يقتصـر وجودها في   التقني مع الوكالة.

                                              َّ                 فيينا على ذلك األسبوع، وكذلك لمناقشة قضايا محد دة أو مشاكل خاصة.
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  اجتماعات أخرى  -ميم

لة عن الفعاليات التالية على الموقع الشـــبكي للمؤتمر العام الســـادس  يمكن االطال -47 َّ                                                                ع على معلومات مفصـــ                   
  .  meetings-ents/otherconference/gc66/ev-https://www.iaea.org/about/governance/generalوالستين: 

 محفل الفريق الدولي لألمان النووي بشأن جوانب أمان المرافق النووية في حاالت الصراع المسلح 

 محفل المشغ  لين النوويين: فوائد التنسيق ألغراض تشغيل أسطول محطات القوى النووية                                                                  ِّ            

 اجتماع كبار الرقابيين المعنيين باألمان واألمن 

  

َّ                                 الزيارات التي ست نظ م بالتزامن مع دورة المؤتمر العام  -نون   ُ                  

َّ                                                 تر د قائمة بالزيارات التي ستنظم وبالمعلومات المفص لة على الموقع الشبكي لدورة المؤتمر العام السادسة  -48                                               ِ  
 . visits-conference/gc66/events/organized-https://www.iaea.org/about/governance/generalوالستين: 

  

  الفعاليات الجانبية المنظمة بالتزامن مع المؤتمر العام  -سين

ــة والســـــتين    ِ           تر د على المو -49 ــادســـ ام الســـ دورة المؤتمر الـع ة: قع الشـــــبكي ـل ات الجـانبـي الـي الفـع ة ـب ائـم ـق
conference/gc66/events-https://www.iaea.org/about/governance/general  . 

  

  المعارض ولوحات العرض  -عين

ة:    يمكن -50 اـل المـعارض ولوـحات العرض على الموقع الشـــــبكي للوـك ة ـب  االطالع على المعلوـمات المتعلـق

66th IAEA General Conference | IAEA Exhibitions: 

  

  خدمات تكنولوجيا المعلومات  -فاء

  مكتب خدمات تكنولوجيا المعلومات

بالوكالة خدمات المســــاعدة  طوال فترة انعقاد المؤتمر العام، ســــوف توفر شــــعبة تكنولوجيا المعلومات   -51
 .27152، الطابق األرضي، رقم الهاتف الداخلي Mبالمبنى  M0E 26الحاسوبية في القاعة 
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   خدمات البريد اإللكتروني الخارجي وشبكة اإلنترنت

ــاعدة الوفود (القاعة  -52 ــت تاح خدمات اإلنترنت في مكتب مسـ ــي،  M) بالمبنى  M0E 23  ُ                                                سـ ، الطابق األرضـ
  استخدام خدمات اإلنترنت والبريد اإللكتروني. للوفود التي ترغب في

وســـــيكون بوســـــع المـندوبين اـلذين يرغبون في اســـــتـخدام حواســـــيبهم المحموـلة أو هواتفهم اـلذكـية أو   -53
                     َّ                                                                 اللوحية الشـخصـية المزو دة بقدرة على االتصـال الالسـلكي أن يسـتفيدوا من وصـالت اإلنترنت العالية    حواسـيبهم

ــرعة في ــلكي Cو  Mجميع أنحاء المبنيين   الس ــبكة الالس ــماة   Wi-Fiة عن طريق ربط أجهزتهم بالش المفتوحة المس
"WLAN-GUEST." " ويخضـــع اســـتخدام شـــبكة الزوار الالســـلكيةIAEA Guest  لســـياســـة الوكالة الخاصـــة "

  .disclaimer.pdf (iaea.org)-policy-wifiالالسلكية باالستخدام المقبول لشبكة الزوار 

   مكتب مساعدة الوفود

    َّ                                                                                   سـتوف ر خدمات السـكرتارية لمسـاعدة وفود الدول األعضـاء في تنسـيق الوثائق وتحريرها، واالسـتنسـاخ   -54
                                                                        ُ     ئي، والحصـول على نسـخ ورقية من الوثائق المتاحة عبر اإلنترنت والكلمات التي ي دلى  الضـوئي، والمسـح الضـو

  ، الطابق األرضي.Mبالمبنى  M0E 23وتوجد هذه الخدمات في القاعة  بها في الجلسات العامة.

  البث الحي على اإلنترنت

ويمكن الوصــول إلى   ت.     ُ َ                                             ً                 ســوف ت ب ث وقائع الجلســات العامة والمحفل العلمي، مباشــرة  على شــبكة اإلنترن -55
 . :6th IAEA General Conference | IAEA6 Live Streamingالبث على الموقع الشبكي للوكالة: 

  

  معلومات عامة  -دصا

  دخول السيارات الرسمية إلى مركز فيينا الدولي

خالل الدورة العادية الســادســة والســتين للمؤتمر العام، يمكن للســيارات التابعة للبعثات الدائمة ولموظفي   -56
َّ                                    البعثات الدائمة المسج لة لدى إدارة مرآب السيارات في مركز   فيينا الدولي الوقوف في مواقف السيارات في مركز                       

َّ                   ونشــج  ع البعثات الدائمة على أن تســتخدم قدر المســتطاع المركبات المســج لة لدى مركز فيينا   فيينا الدولي كالعادة.                                                            ّ ِ    
                                                  ُ             وبصــرف النظر عن ســائقي وســيارات البعثات الدائمة، قد ي ســمح لســيارات   الدولي لغرض إنزال الركاب ونقلهم.

ــافية   ــائقون الدخول إلى مركز فيينا الدولي لغرض إنزال الركاب ونقلهم خالل فترة المؤتمر.إض      ً  ونظرا    يقودها س
ــبقية الطلب. ــاس أسـ ــاريح دخول المركبات المؤقتة على أسـ ص تصـ ــ  ــت خصـ ــاحة المتاحة، سـ َّ                                                     لقيود المسـ يرجى                            ُ  

ـمذكرة شـــــفوـية ـبالبرـيد  الطلـبات بشـــــأن التصـــــاريح المؤقـتة لـلدخول إلى مركز فييـنا اـلدولي من خالل  رســـــالإ
مع نســـــخـة إلى مكتـب مراســـــم الوكـالـة    )vicgarageadministration@un.org(إلى إدارة المرآب    اإللكتروني

)point@iaea.org-protocol.contact(  ،و ممكن،  ــت  وق أقرب  الســـــــاعــة  في  األربعــاء    16/00قبــل  يوم  من 
ــبتمبرأيلول/  21 ــال عبر البريد اإللكتروني تصــاريح  س ــتقوم إدارة مرآب مركز فيينا الدولي بإرس   إلكترونية. وس

   مؤقتة لدخول المركز ويتعين على أصحابها طبع نسخة منها وإظهارها عند الدخول إلى المركز.
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ذين ليست لديهم بطاقات صالحة صادرة عن مركز فيينا الدولي للسائقين طلباتهم عبر   ُ  ِ              وي سج ل السائقون ال -57
  ُ     ُ   ً                   وت جمع م سـبق ا بطاقات السـائقين   نظام التسـجيل اإللكتروني للمؤتمر العام بصـفة موظف دعم مع مالحظة "سـائق".

  ولي دونهما.                                               َّ                             إلى جانب تصاريح الدخول إلى مركز فيينا الدولي ألن ه ال يمكن دخول مركز فيينا الد

       ً مترا . 2.10ينبغي أال يتجاوز ارتفاعها  2                                             َ         والمركبات التي تدخل إلى مركز فيينا الدولي عبر  البوابة  -58

  المتجر التعاوني بمركز فيينا الدولي

ً      وبـناء  على                                                                َّ                يقتصـــــر اـلدخول إلى المتجر التـعاوني على من يحملون بـطاـقة دخول موث ـقة ـلدخول المتجر. -59      
َّ االتفاق ذي الصـــلة المعقود بين الوكالة وجمهورية النمســـا، فإن   الدول األعضـــاء المشـــاركين في   وفود رؤســـاء                                                        

ا    -المؤتمر العام   تثناء المواطنين النمـساويين واألـشخاص عديمي الجنـسية المقيمين في النمـس ُّ           يحق  لهم دخول   -باـس    
وحق الــدخول إلى المتجر التعــاوني متضـــــمن في بطــاقــة   تمر.المتجر التعــاوني طوال فترة انعقــاد دورة المؤ

ــتعالمات/نقطة الخدمات    الدخول ــروري تفعيل هذا الحق في مكتب االسـ ــيكون من الضـ ــة بالمؤتمر، وسـ الخاصـ
(Information Desk/Service Point)  .وإذا غادر رئيس الوفد قبل نهاية المؤتمر، فسـيتم إلغاء   في المتجر التعاوني

خول إلى المتجر التعــاوني إثر مغــادرتــه، ويتم بعــد ذلــك تفعيــل هــذا الحق لرئيس الوفــد الجــديــد  حقــه في الــد
، أو عن طريق البريد اإللكتروني  Mبالمبنى    M0E75حسب األصول بعد إخطار مكتب المراسم في القاعة         َّ  المعي ن

(GC-Registration.Contact-Point@iaea.org). وفـد الجـديـد المعي ن  وســـــيتم إصـــــدار بطـاقـة دخول لرئيس ال   َّ                
(مكتب التصــاريح   1األصــول، من طرف موظفي خدمات األمن واألمان التابعة لألمم المتحدة في البوابة   حســب

(Pass Office).( .وينبغي توجيه أي أسئلة إضافية في هذا الصدد إلى مكتب المراسم  

  إمكانية الوصول بين مركز فيينا الدولي ومركز أوستريا فيينا

لمدخل الذي يصـل بين مركز فيينا الدولي ومركز أوسـتريا فيينا في الطابق األرضـي من المبنى    ُ      سـي فتح ا -60
M .تريا فيينا تأجروا مكاتب في مركز أوـس ير دخول أعضـاء وفود الدول األعضـاء الذين اـس تكون مواعيد   لتيـس وـس

  كما يلي: Mرضـي من المبنى  فتح المدخل الذي يصـل بين مركز فيينا الدولي ومركز أوسـتريا فيينا في الطابق األ
إلى ما بعد انتهاء الجلـسات بـساعة   8/00أيلول/ـسبتمبر، من الـساعة    30أيلول/ـسبتمبر حتى الجمعة    26االثنين  
  واحدة.

  التطبيق الخاص بمؤتمرات واجتماعات الوكالة

ٌ   متاح  ل (IAEA Conferences and Meetings app)التطبيق الخاص بمؤتمرات واجتماعات الوكالة   -61 لتنزيل      
    ِ ّ                                     وســـــيـقد  م التطبيق معلوـمات عن الجلســـــة الـعاـمة،   .App Storeو Google Playمن خالل الموقعين اإللكترونيين  

َّ                   واجتماعات اللجنة الجامعة، والمعارض، والفعاليات الجانبية والزيارات المنظ مة؛ والمحفل العلمي.                                                                          

  ويتيح التطبيق للمشاركين ما يلي:

   واالطالع على آخر المعلومات عن برامج جميع الفعاليات ذات الصـــلة  وضـــع جدول زمني شـــخصـــي
 بالمؤتمر؛

  



GC(66)/INF/8 
 10 الصفحة

 لق  ي معلومات عن آخر المستجدات في قائمة المتحدثين في الجلسات العامة ومواعيد بدء الجلسات العامة  ت                                                                                            ِ ّ 
  وجلسات اللجنة الجامعة؛

  م بعد تقديمها.الخاصة بالمتحدثين الذين يسمحون بنشر عروضه “باور بوينت”مشاهدة عروض   

الي:   د اإللكتروني الـت البرـي ــال ـب ــأن التطبيق، ي رجى االتصـــ ــاعـدة بشـــ -GC.Contact                                    ُ                                      وللحصـــــول على المســـ

Point@iaea.org.  

  سياسة عدم التدخين في مركز فيينا الدولي

توى   -62 يقتصـر التدخين في مركز فيينا الدولي على األماكن المخصـصـة للتدخين في المواقع التالية من المـس
P-3:  

  ؛Bو Aمظلة التدخين بين البرجين   ‘1’  

  ؛Dمظلة التدخين أمام البرج   ‘2’  

  .Eو Dمظلة التدخين بين البرجين   ‘3’  

    ُ                                                                                           وال ي سمح بالتدخين، بما في ذلك السجائر اإللكترونية، في أي منطقة أخرى داخل مركز فيينا الدولي، بما   -63
 .، وسائر األماكن المفتوحة(Memorial Plaza)في ذلك الشرفات، والساحة التذكارية 

  

ا فـيه التحرش الجنســـــي، في    -قاف ـمدوـنة قواـعد الســـــلوك لمنع التحرش، بـم
  فعاليات منظومة األمم المتحدة

ا فـيه التحرش   -64 اـلة) بـمدوـنة قواـعد الســـــلوك لمنع التحرش، بـم اـلة اـلدولـية للـطاـقة اـلذرـية (الوـك تلتزم الوـك
ي، في فعاليات منظومة األمم المتحدة (م توى  الجنـس لوك)، التي أقر تها اللجنة اإلدارية الرفيعة المـس                             َّ                                    دونة قواعد الـس
  .2019التابعة لمنظومة األمم المتحدة في تموز/يوليه 

اـلة   -65 ة وتلتزم الوـك ة والمهنـي ايير األخالقـي أعلى المـع الـيات منظوـمة األمم المتـحدة ـب ــد جميع فـع وتســـــترشـــ
  ك فيها في بيئة شاملة ومحترمة وآمنة.بالمشاركة في الفعاليات التي يستطيع أي طرف أن يشار

  ُ   َّ                                                                                               وي توق ع من جميع المـشاركين في الدورة العادية الـسادـسة والـستين للمؤتمر العام االلتزام بالمعايير الواردة   -66
ــلــوك   الســــ قــواعـــد  مـــدونـــة  ــتـــالــي:     )Code of Conduct(فــي  ال ــبــكــي  الشــــ الــمــوقــع  عــلــى  الــمــتـــاحـــة 

events.pdf-un-conduct-of-https://www.iaea.org/sites/default/files/19/08/code .  

تصـال بمركز عمليات األمن في قسـم األمن والسـالمة التابع لألمم  ولإلبالغ عن واقعة تحرش، يرجى اال -67
  .+43 1 26060 3903/4المتحدة على الرقم التالي: 
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  2022المحفل العلمي للوكالة لعام 

  عالج السرطان للجميع : أشعة األمل 

  2022أيلول/سبتمبر  27-28

  المقر الرئيسي للوكالة، فيينا، النمسا 

  البرنامج المؤقت 

  2022أيلول/سبتمبر  27 ،الثالثاء

  الجلسة االفتتاحية  11/00 – 09/30

ســـــيـبدأ المحـفل العلمي بكلـمة افتـتاحـية يلقيـها الـمدير الـعام للوـكاـلة، الســــــيد راـفائـيل ـمارـيانو      
   غروسي، تليها كلمات من طرف العديد من المتحدثين البارزين اآلخرين.

  استراحة الغداء  00/13 – 11/00

  السرطان دور التكنولوجيا اإلشعاعية في اإلدارة الطبية لمرضى الجلسة األولى:  14/45 – 13/00

على اسـتخدام اإلشـعاع في األغراض الطبية لتشـخيص السـرطان    الجلسـة األولىسـتركز      
ــابين به. ــي الذي يؤد  يه العالج   وعالج المرضــى المص ــاس ــة الدور األس ــتناقش الجلس                                     ِّ          وس

َّ            اإلـشعاعي في التـصدي للعبء العالمي الذي يـشك  له هذا المرض، مع مراعاة أن  هناك بلدان                            ِّ                                         
وسـتتناول الجلسـة دور علم  يها جهاز واحد من أجهزة العالج اإلشـعاعي.عديدة ال يوجد لد

                                                       ُ                 األشــعة والطب اإلشــعاعي في توفير المعلومات التشــخيصــية التي ي ســترشــد بها في عالج 
                      ً                     المرضى، وستناقش أيضا  نماذج حساب التكاليف.

  استراحة لتناول القهوة  15/15 – 14/45

  دة واألمان واالستدامةالجلسة الثانية:  تعزيز الجو  16/00 – 15/15

سـيسـاعد تدعيم المؤسـسـات اإلقليمية المعنية بمكافحة السـرطان وإقامة شـبكات للتعاون في      
ــتدامة في توفير عالج  ــمان الجودة واألمان واالس ــعاعي على ض جميع جوانب الطب اإلش

تطوير "المراكز المحورية"    الجلســة الثانيةولذلك، فســوف تســتكشــف  الســرطان للجميع.
وهي مراكز معنـية بمـكافـحة الســـــرـطان تتـعاون مـنذ أـمد بعـيد مع الوـكاـلة وتـقدم   –ليمـية اإلق

ــتوى اإلقلي ــية لتوفير العالج العالي الجودة والتدريب على المسـ ــاسـ   مي.        ِّ                                                                 خدمات قي  مة وأسـ
                   ً                                                                 وـستناقش الجلـسة أيـضا  الدعم الذي تقدمه الوكالة للبلدان من خالل التدريب وتوفير الخبراء  

   وتحسين الجودة.

  الجلسة الثالثة:  توسيع نطاق االبتكارات  17/00 – 16/00

أمثلة للدور الحيوي الذي يؤديه االبتكار في تلبية االحتياج العالمي    الجلسة الثالثةستعرض      
وســــيناقش   المتزايد إلى عالج الســــرطان، بالنظر إلى أهميته في مجالي التعليم والبحوث.
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ُّ                  ا الحديثة للتمكين من التوســ ع في توفير خدمات  المتحدثون أهمية الحصــول على التكنولوجي                           
عالج الســــرطان، باإلضــــافة إلى التعاون بين األمانة والدول األعضــــاء في تعزيز هذا 

  التطور.

  2022سبتمبر أيلول/ 28األربعاء، 

تعزيز    -اإلشـعاع في المجال الطبي في سـياق سـلسـلة مكافحة السـرطان   الجلسـة الرابعة:   11/15   –9/30 
  الوصول إلى االستخدامات الطبية لإلشعاع بصورة مأمونة وآمنة على الصعيد العالمي

ة ومتعـدد القطـاعـات      ائم على األدـل ــدي لعـبء الســـــرطـان اعتمـاد نهج ـق ب التصـــ يتطـل
  بفعالية.والتخصــصــات ويرتكز على توفير التغطية الصــحية الشــاملة لمكافحة الســرطان 

لســلة ســتخدامات اإلشــعاع في الطب في إطار ســ إدراج ا الجلســة الرابعةولذلك، ســتبحث  
ــا  في دور األمان واألمن في الطب   ــع، مع النظر أيضــ                                            ً                             مكافحة الســــرطان بنطاقها األوســ

  اإلشعاعي وفي دور مبادرات السرطان العالمية.

  استراحة لتناول القهوة    11/45    –11/15

                ً سبل المضي قدما   الجلسة الخامسة:   12/45  – 11/45

ّ ِ                   حلقة نقاش رفيعة المســـتوى وســـتســـل  ط الضـــوء على أهمية    ةالجلســـة الخامســـســـتكون                                    
راكات واألنـشطة التعاونية في تعزيز إمكانية الحصـول على عالج الـسرطان من خالل  الـش

ــعة األمل‘ التي أطلقتها الوكالة. ــاء أول   مبادرة ’أشـ وبداية من البلدان التي تســـعى إلى إنشـ
ــعاعي وحتى البلدان الراغبة ف ِ                             مركز للعالج اإل شــ ع في برامجها الوطنية القائمة                ــ  ُّ                              ي التوســ        

ِّ                                                        لمكافحة السرطان، سترك  ز هذه الجلسة على حشد الموارد والتواصل مع مؤسسات التمويل                       
اـلدولـية والوـكاالت اإلنـمائـية والقـطاع الـخاص، ـباالقتران مع تـجدـيد دعم اـلدول األعضـــــاء  

  لتكميل موارد التمويل القائمة.
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