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٣  

  الترتيبات والمرافق والخدمات العامة

وم  ٠٠/١٠في الساعة  جلساتھا مر العامالدورة العادية الحادية والستون للمؤت تفتتح من صباح ي
ين  بتمبر  ١٨االثن ين. ٢٠١٧أيلول/س ي المبني ا ف تجري وقائعھ ا  Cو M وس ز فيين ن مرك م
  ).VICالدولي (

  إجراءات الوصـــول

المؤتمر  ام التسجيل الخاص ب ر نظ اً عب مائھم إلكتروني اركين تسجيل أس ع المش ُيطلب من جمي
   .registration.iaea.org-https://gcقع: العام للوكالة على المو

ين  وم االثن باح ي ة ص وابير طويل ي ط وف ف ب الوق اركين  ١٨ولتجن إنَّ المش بتمبر، ف أيلول/س
ديم بطا ك بتق بقاً، وذل م مس دخول الخاصة بھ ات ال لين ُيشّجعون بقوة على استالم بطاق ة المسجَّ ق

  ) في اليومين التاليين:Gate 1( ١ھوية صالحة تحمل صورھم في مكتب التسجيل في البوابة 

  ٠٠/١٨إلى الساعة  ٠٠/٠٩أيلول/سبتمبر، من الساعة  ١٥ الجمعة

  ٠٠/١٨إلى الساعة  ٠٠/١١أيلول/سبتمبر، من الساعة  ١٧ األحد

ك، ع ذل دخول شخصياً. وم ات ال تالم بطاق دأ، ينبغي اس ث المب ن حي تلم  وم بًقا أن يس ن مس يمك
د  دِّ ذكرة رسمية تح الة أو م م رس دِّ د أن يق لفاً بع دخول المطبوعة س ات ال شخص مأذون له بطاق
ه  ى أن د أسماء المشاركين الذين سيتم تسلُّم بطاقات دخولھم. وتجدر اإلشارة إل اسم المستلِم وتعدِّ

ى مكتب التسجيل ا إل ر  بعد استالم بطاقات الدخول، ال يمكن إعادتھ ذَّ ا. وإذا تع ادة طبعھ وال إع
بتمبر، يمكن الحصول  ١٧واألحد  ١٥استالم بطاقات الدخول مسبًقا في يومي الجمعة  أيلول/س

ة ( دخول في مكتب التسجيل الخاص بالوكال ات ال ى بطاق ي IAEA Registration Deskعل ) ف
  .٢٠١٧ر أيلول/سبتمب ١٨  من صباح يوم االثنين ٣٠/٠٧ الساعةابتداء من  ١البوابة 

ورة  لوا ص م ُيرس ذين ل اركين ال اً والمش لوا إلكتروني جَّ م يتس ذين ل اركين ال ن المش ى م وُيرج
ة  ر البواب دخوَل عب ة ال ة Gate 1( ١فوتوغرافي جيل الخاص بالوكال ب التس ى مكت ه إل ) والتوجُّ

)IAEA Registration Desk( ة التسجيل و/أو ون في عملي ون المعني ، حيث سيساعدھم الموظف
دار بطاقات الدخول التي تحمل صورھم. ويلزم تقديم بطاقة ھوية تحمل صورة فوتوغرافية إص

  ونسخة من التعيين الرسمي في مكتب التسجيل التابع للوكالة.

    



٤  

  تجدر اإلشارة إلى أن ساعات التسجيل للراغبين بالتسجيل في الموقع ھي كما يلي:

  ٠٠/١٨ساعة إلى ال ٠٠/٩من الساعة   أيلول/ سبتمبر ١٥الجمعة 

  ٠٠/١٨إلى الساعة  ٠٠/١١من الساعة   أيلول/ سبتمبر ١٧األحد 

  ٠٠/١٨إلى الساعة  ٣٠/٧من الساعة   أيلول/سبتمبر ١٨االثنين 

  ٠٠/١٨إلى الساعة  ٠٠/٩من الساعة   أيلول/سبتمبر ١٩الثالثاء 

  ٠٠/١٢إلى الساعة  ٠٠/٩من الساعة   أيلول/ سبتمبر  ٢٠األربعاء 

  

  ة الوقت الكافي لعمليتي الفحص األمني والتسجيل.وُيرجى إتاح

  التطبيق الخاص بمؤتمرات واجتماعات الوكالة

ـيرج ـى تنزيــــــ ـل التطبيـــــ ـق الخــــــ ـاص بمؤتمــــ ـرات واجتماعــــ ـات الوكالــــ ة ـــــ
)IAEA Conferences and Meetings appالل الموقعي ن خ اح م ـ) المت ـــن اإللكترونييــ ن ـ

Google Play وiTunes Store.  

  ويشمل التطبيق فعاليات المؤتمر العام والمحفل العلمي وجميع الفعاليات الجانبية للمؤتمر العام.

  ويتيح التطبيق للمشاركين ما يلي:

ع  - رامج جمي ن ب ات ع ر المعلوم ى آخ الع عل ي واالط ي شخص دول زمن ع ج وض
  الفعاليات ذات الصلة بالمؤتمر العام؛

دء  تلقِّي - د ب ة ومواعي ة المتحدثين في الجلسات العام معلومات عن آخر مستجدات قائم
  الجلسات العامة وجلسات اللجنة الجامعة؛

اور بوينت”مشاھدة عروض  - ذين يسمحون بنشر عروضھم  “ب الخاصة بالمتحدثين ال
  بعد تقديمھا.

  مواعيد االجتماعات

تي ة والس دورة الحادي ة لل ة االفتتاحي د الجلس وف ُتعق ين س وم االثن ام ي ؤتمر الع ن للم
المبنى ٠٠/١٠، في الساعة ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ١٨ ة ب ، الطابق M، في قاعة الجلسات العام

ر المؤتمر خالف ذلك، ستبدأ الجلسات الصباحية في الساعة M01األول (  ٠٠/١٠). وما لم يقرِّ
دوبين ا٠٠/١٥وستبدأ جلسات ما بعد الظھر في الساعة  م بأخذ مقاعدھم . وُيرجى من المن رُّ لتك

ا  ائية، وحيثم ا الجلسات المس اً. أم دھا تمام دأ في مواعي د للجلسات لكي تب بحلول الموعد المحدَّ
  تدعو الضرورة إلى عقدھا، فسُيعلن عنھا أثناء الدورة.



٥  

  قاعات االجتماعات

ة ( ة الجلسات العام ي قاع ة ف ُتعقد الجلسات العام المبنى Plenary Hallس ابق اM) ب ألول ، الط
)M01() ة ة الجامع  C) في قاعة المجلس Committee of the Whole؛ وسُتعقد اجتماعات اللجن

) وكذلك General Committee، أما اجتماعات مكتب المؤتمر ()C04، الطابق الرابع (C بالمبنى
المبنى M6) فسُتعقد في قاعة االجتماعات Credentials Committeeلجنة وثائق االعتماد ( ، M ب

  ).M0Eلطابق األرضي (ا

  .Cو M وسُيعلن عن مواعيد بدء كل الجلسات على الشاشات المنتشرة في جميع أنحاء المبنيين

ويمكن الحصول على معلومات عامة بشأن المؤتمر، مثل أماكن قاعات االجتماعات والمكاتب، 
داخلي، ومختلف الخدمات، من مكاتب االستعالمات ( اتف ال ، )Information Desksوأرقام الھ

داخلي )M0E، بالطابق األرضي (Mعند مدخل المبنى  اتف ال م الھ ، وفي الطابق ٢٧٩٩٩، رق
ى ٢٧٢٧٧، رقم الھاتف الداخلي )M01األول ( ابع من المبن ، C (C07)، وكذلك في الطابق الس

  .٢٧٢٨٥رقم الھاتف الداخلي 

ى  ي المبن ات االجتماعات ف ب حجز قاع ن طل ابق األول، الغرMويمك ة ، الط م  ،M01 22ف رق
  . وُتخصَّص القاعات بالساعة وحسب أولوية الوصول.٢٧٠٠٠الھاتف الداخلي 

  وثائق االعتمـــاد

ن أجل  اد صادرة خصيصاً م ة اعتم ود) وثيق ائر أعضاء الوف يس لس ود (ول اء الوف زم لرؤس يل
دورة،  ة لممارسة صالحيات أخرىال دى الوكال اًل ل دين فع انوا معتَم ى وإن ك و حت أن يك ن (ك

  رئيس الوفد ممثِّالً مقيماً مثالً). 

من النظام الداخلي للمؤتمر العام، يجب أن تصدر وثائق  ٢٧على أنه وفًقا للمادة  التشديدويجدر 
ة العضو  ة للدول ر الخارجي ة أو وزي يس الحكوم ة أو رئ يس الدول ا عن رئ االعتماد األصلية إم

م إلى المدير العام، وُيف ام المعنية، ويجب أن ُتقدَّ ؤتمر بسبعة أي ة الم ل بداي ك قب ل أن يكون ذل ضَّ
ؤتمر ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ١١ يوم االثنينعلى األقل، أي  ال الم ، من أجل تسھيل تسيير أعم

اعة  ن الس اراً م ب. واعتب ال المكت يما أعم ة، وال س وم ٣٠/١٤بسالس ن ي د  م األح
اد في ، ينبغي أن ُتسلَّم باليد إلى الموظَّف ا٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ١٧ لمسؤول عن وثائق االعتم

ى ة M (المبن ابق األرضي، الغرف ى  )M0E 69، الط ديمھا إل بق تق م يس ي ل اد الت ائق االعتم وث
ة المدير العام.  اء التسجيل في البواب اد أثن وتجدر اإلشارة إلى أنه ال يمكن قبول وثائق االعتم

  في مركز فيينا الدولي. ١

ائق ا اعدة بشأن وث ى أي مس الموظف المسؤول عن وللحصول عل اد، يرجى االتصال ب العتم
  Credentials@iaea.orgوثائق االعتماد على العنوان اإللكتروني التالي: 

  قائمة المشاركين 

ين  وم االثن اركين ي ة بالمش ة مؤقت ع قائم وزَّ وف ُت بتمبر  ١٨س مَّن ٢٠١٧أيلول/س ، وستتض
اء المعل وم الثالث ى ي ا حت د تلقَّتھ ة ق ون األمان ي تك ات الت بتمبر  ١٢وم ي ٢٠١٧أيلول/س . وينبغ

م ( ى مكتب المراس ة إل ى القائم ال التصويبات عل ة Protocol Officeإرس ي الغرف  M0E 75) ف



٦  

ي: M(المبنى  د اإللكترون ة (البري ) point@iaea.org-gcrs.contact، الطابق األرضي)، أو كتاب
اعة  ل الس اء  ٠٠/١٥قب وم األربع ن ي بتمبر  ٢٠م ة ٢٠١٧أيلول/س در القائم وف تص . وس

وم  اركين ي ة بالمش ة النھائي بتمبر  ٢٢الجمع اء  .٢٠١٧أيلول/س دول األعض ى ال م إل ُتقدَّ وس
خة ُتتاح النس ة. وس ن القائم ط م دة فق ة واح خة مطبوع ات نس ة  والمنظم ن القائم ة م اإللكتروني

  النھائية بالمشاركين عبر الموقع اإللكتروني للمؤتمر العام.

  قائمة المتحدثين في الجلسات العامة

ود  أن بن ة، وبش ة العام اء المناقش ّدثين أثن ة بالمتح ُع قائم ال، توَض ير األعم ھيل س ل تس ن أج م
ي ال ره ف بق ذك ا س اء. وكم ة حسب االقتض ات العام ي الجلس رى ف ة أخ ، GC(61)/INF/1وثيق

ين  وم االثن ايو  ١٥الصادرة ي ِتح في ٢٠١٧أيار/م ه  ٢٠، فُ اب التسجيل  ٢٠١٧حزيران/يوني ب
لوا أسماءھم بعُد في  في قائمة المتحدثين في المناقشة العامة. وُيرجى من المندوبين الذين لم ُيسجِّ

ة، أن يتصلو اء المناقشة العام ة أثن ة القائمة ويرغبون في إلقاء كلم ين بقائم ا بالمساعدين المعني
ة )Speakers’ List Assistantsالمتحدثين ( ، الذين سيكون لھم مكتب في قاعة االجتماعات العام

)Plenary Hall بالمبنى (M) الطابق األول ،M01 دورات ادة في ال ه الع ا جرت علي ا لم ). ووفًق
وزراء المش ة لل اء األولوي ل إعط ن أج ود م ُتبذل الجھ ابقة، س ة. الس ة العام ي المناقش اركين ف

لوا  ة أن يتص ات العام ي الجلس رى ف ود أخ أن بن دث بش ي التح راغبين ف دوبين ال ي للمن وينبغ
  ). Speakers’ List Assistantsبالمساعدين المعنيين بقائمة المتحدثين (

  كلمات المندوبيـــن 

ر  رَّ ام، ق ؤتمر الع ال الم ة من أجل تبسيط أعم ود المبذول ام في إطار الجھ ام في ع ؤتمر الع الم
ة من  ٢٠١٦ اء المناقشة العام ات في اثن اء البيان ة إللق ى  ١٥تغيير حدود المھل الزمني ة إل دقيق

ام  ٧ ؤتمر الع ن دورة الم اراً م راقبين اعتب اء والم دول األعض ع ال ي جمي بة لممثل ائق بالنس دق
ا اء جلس ى أثن ي ُتلق دة الكلمات الت ى الحادية والستين. وينبغي اختصار م ائق ٥ت اللجان إل  دق

  كحد أقصى.

وتيسيراً للترجمة الفورية للكلمات في المناقشة العامة وتوزيعھا، ينبغي أن ُتسلَّم مسبقاً نصوص 
ي بالكلمات ( ى مكتب المساعدة المعن ُتلقى إل ي س ) Statements’ Assistance Deskالكلمات الت

ل Plenary Hallعامة (التابع لخدمات المؤتمرات والكائن في قاعة الجلسات ال ). وينبغي أن يسجَّ
  بوضوح على غالف الكلمة/الصفحة األولى منھا اسم/رتبة الشخص الذي سيلقي الكلمة.

ي  ة اإللكترون ع الوكال ى موق ات عل ع الكلم تتاح جمي وس
https://www.iaea.org/about/policy/gc/gc61/statements كل ي ش كل  PDF، ف ي الش وف

ة، ينبغي توضيح  السمعي البصري، ما لم ذه الحال ا. وفي ھ د توزيعھ ة العضو تقيي تطلب الدول
ة عن كل كلمة على حدة  ذلك بصورة جلية على الكلمة المكتوبة. ويمكن أيضاً إتاحة نسخ ورقي

(باللغة األصلية وفي نسخ نظيفة، أي خالية من أي كتابة بخط اليد أو أي نص مشطوب وبالصورة 
ى مكتب  ا إل دِّمت بھ ي قُ ات (الت ي الكلم دول Statements Deskتلقِّ ة) لل ي قاعة الجلسات العام ) ف

م إلى  دَّ وداألعضاء بناء على طلب يق ، في )Delegation Assistance Office( مكتب مساَعَدة الوف
ى  ة Mالمبن ابق األرضي، الغرف ن M0E 23، الط مية ل ى أنَّ المحاضر الرس ارة إل در اإلش . وتج

  أُلقِيت شفوياً.تتضمن سوى الكلمات التي 



٧  

  توزيع المواد المطبوعة من طرف الوفود خالل المؤتمر العام 

ة في  ة المعيَّن يجوز للمندوبين توزيع مواد مطبوعة تستھدف المشاركين في المؤتمر في المنطق
واد المطبوعة داخل M0E، الطابق األرضي (M المبنى ع الم ر على المندوبين توزي ). وقد يتعذَّ

ذا الصدد، ُيرجى Plenary Hallعامة (قاعة الجلسات ال ). وإذا كانت لديكم أي استفسارات في ھ
  ).Point@iaea.org-GC.Contactاالتصال بخدمات المؤتمر (

  الوثائـــــق

ورق اة االقتصاد في استخدام ال ة ومراع ائق،  عماًل بمفھوم الوكالة المالئم للبيئ ع الوث في توزي
الي:  ي الت وان اإللكترون ى العن اً عل ة إلكتروني ام متاح ؤتمر الع ائق الم تكون وث س

https://www.iaea.org/About/Policy/GC/GC61/Documents/.  

ة، GovAtomوستكون مشاريع القرارات متاحة على الموقع  ى نسخ ورقي . ويمكن الحصول عل
ائق بناء على الطلب، في ركن توزيع الو ع الوث ة، أو ركن توزي ثائق قرب قاعة الجلسات العام

  ).C04، الطابق الرابع، C (المبنى Cقرب قاعة المجلس 

وستكون الملخصات اليومية لالجتماعات متاحة على اإلنترنت. كما سيتاح على اإلنترنت، وفي 
اInformation Desksشكٍل مطبوٍع، في مكاتب االستعالمات ( ع الوث ان توزي ئق، جدول ) وأرك

ع أنحاء  ى الشاشات المنتشرة في جمي يومي للفعاليات؛ وسيتم أيضاً عرض جميع الفعاليات عل
  . Cو Mالمبنيين 

ؤتمر خالل  ى الم ائق أخرى إل وُيرجى من المندوبين الراغبين في تقديم مشاريع قرارات أو وث
موا النص  ة (السيد إلى أمانة المؤتمر أو أمان في أقرب وقت ممكنالدورة أن يقدِّ ة اللجنة الجامع

ي: Mr. Austin McGillأوستين ماك جيل ( د اإللكترون A.J.McGill@iaea.org or -SEC، البري

Point@iaea.org-PMO.Contact.(  

ود من خدمات كتابة النصوص على الحاسوب وطبعھا للوفود من خالل ويمكن ترتيب قدر محد
ة M، بالمبنى )Delegation Assistance Officeمكتب مساَعَدة الوفود ( ، الطابق األرضي، الغرف

M0E 23.   

  استخدام السماعات وأجھزة االستقبال في قاعات االجتماعات

ة ا ي قاع ة ف تقبال محمول زة اس ماعات وأجھ اح س ة سوف ُتت ب اللجن ي مكت ة وف لجلسات العام
ة الشفوية المتاحة باللغات الرسمية الست.  ويرجى من المشاركين الجامعة ألغراض الترجم

  أجھزة االستقبال من قاعات االجتماعات، نظراً لضرورة شحنھا بين الجلسات. عدم إخراج

  الوصول إلى مركز فيينا الدولي

  النقل العام

ين مركز فيي ال ب اق (يمكن االنتق ا باستخدام قطار األنف ة فيين دولي ووسط مدين ا ال ). U-Bahnن
غ  ع التب ن محالت بي بقاً، م اق أو مس ار األنف ن محطات قط ة م ات الالزم راء البطاق ن ش ويمك
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دائري ( المبنىRotundaالنمساوية ومن كشك بيع الصحف في البھو ال ، الطابق األرضي C ) ب
)C0Eتخدام وسائل النقل العامة.). وتوجد أيضاً بطاقات أسبوعية الس  

  دخول السيارات الرسمية إلى مركز فيينا الدولي 

دولي الوقوف في مرآب  ا ال لة لدى إدارة مرآب السيارات في مركز فيين يمكن للسيارات المسجَّ
ن ُيسمح  دولي، ل ا ال السيارات كالمعتاد. ونظراً لمحدودية أماكن وقوف السيارات في مركز فيين

د للسيارات اإلضاف ك بع م، وذل زال الركاب ونقلھ ية التي يقودھا سائق بالدخول سوى لغرض إن
يارة، عن  جيل الس ة تس م لوح يارة ورق وع الس ائق ون م الس ة، أي اس ات الالزم ال المعلوم إرس

ة ( ى األمان ذكرة شفوية إل ق م وم)gPoint@iaea.or-GCRS.Contactطري ي موعد أقصاه ي  ، ف
دخول ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ١١االثنين  م المتحدة ب . وسوف يسمح موظفو األمن التابعون لألم

ة صالحة  ٢السيارات عند البوابة  ة ھوي ديم السائق بطاق ات وتق دقيق والتحقق من البيان د الت بع
راء دخول الحم ات ال ون بطاق ي أن تك ك، ينبغ ى ذل ل صورته. وباإلضافة إل ن  تحم ي يمك (الت

  تنزيلھا من العنوان اإللكتروني

http://www-pub.iaea.org/mtcd/meetings/drop-off-and-pick-up-only2017.pdf) 

يارات موضوعة بطريقة مرئية فوق لوحة القيادة في ھذه السيار ذه الس ائقي ھ ات. وال ُيسَمح لس
  أن يتركوا السيارات دون رقابة. 

  التنقل بين مركز فيينا الدولي ومركز أوستريا فيينا

ام،  ؤتمر الع د الم نظراً لعقد مؤتمر كبير في مركز أوستريا فيينا في توقيت يتعارض مع مواعي
ستظلُّ مغلقة. وقد استأجرت بعض  M فإنَّ األبواب التي تربط بين مركز أوستريا فيينا والمبنى

ق  الوفود مكاتب في الطابق الثالث من مركز أوستريا فيينا، وال يمكن الدخول إليھا إال عن طري
دولي ومركز  ا ال مركز فيينا الدولي. وبناء على ذلك، سُيفتح المدخل الذي يصل بين مركز فيين

ذين لتيسير دخو G أوستريا فيينا في الطابق الرابع من المبنى ل أعضاء وفود الدول األعضاء ال
ين مركز  ذي يصل ب استأجروا مكاتب في مركز أوستريا فيينا. وستكون مواعيد فتح المدخل ال

  كما يلي: G فيينا الدولي ومركز أوستريا فيينا في الطابق الرابع من المبنى

  .٠٠/١٩إلى الساعة  ٠٠/١٣أيلول/سبتمبر، من الساعة  ١٧األحد 

إلى ما بعد انتھاء الجلسات بساعة  ٠٠/٨أيلول/سبتمبر، من الساعة  ٢٢الجمعة  إلى ١٨االثنين 
  واحدة.

  جعل الدورة الحادية والستين للمؤتمر العام دورة خضراء

ة  الدورة الحادية والستون للمؤتمر العام تعمل على أن تكون دورة خضراء. ولكي تبرھن الوكال
ا  ى التزامھ قعل ا ستس بتحقي تدامة، فإنھ ة االس دورة الحادي ات ال ل اجتماع ى أن تحص عى إل

  والستين للمؤتمر العام على شھادة رسمية تثبت أنھا اجتماعات خضراء.

وھذا يعني أنَّ الوكالة سُتبقي األثر اإليكولوجي للمؤتمر العام عند أدنى مستوى ممكن. ومركز 
ر ة من حيث األث اء متعادل دة من  فيينا الدولي ھو بالفعل مكان عمل يعمل بكھرب وني مولَّ الكرب
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في المائة. وسينصبُّ التركيز كذلك على مجاالت الوثائق المقتصدة  ١٠٠مصادر متجددة بنسبة 
  في استخدام الورق وتقليص حجم النفايات وإعادة التدوير وخدمات المطاعم المالئمة للبيئة. 

ا ار الخي ى اختي عھم عل ة ويمكن أن يكون للوفود دور في ھذه المساعي ونشجِّ ة للبيئ رات المالئم
ل العمومي ذات  ذاكر النق د من المعلومات عن ت ى مزي عند تخطيط مشاركتھم. وللحصول عل
ى  ة عل اعدة بفعالي ة المس ة، وكيفي ة للبيئ ا مالئم ى أنھ دة عل ادق المعتم األسعار المخفَّضة، والفن

فحة اإل ى الص الع عل ن االط المي، يمك ي والع عيدين المحل ى الص ة، عل ة البيئ ة حماي لكتروني
الي: ع الت ى الموق ة عل ابع للوكال ام الت ؤتمر الع   للم

https://www.iaea.org/about/policy/gc/gc61.  

  ونعرب لكم عن التقدير إلرسال التعقيبات عبر التطبيق الخاص بالمؤتمر العام. 

  الخدمـــــات

  المصرفيةالخدمات 

ع المكتب الفرعي األول  دولي. ويق لدى مصرف بنك أوستريا مكتبان فرعيان في مركز فيينا ال
ىD في المبنى ع في المبن اني فيق ، الطابق األول، C ، الطابق األرضي، أما المكتب الفرعي الث

ارجي: رق اتف الخ داخلي: ٠٥٠٥٠٥-٣٠٢٠٠م الھ اتف ال م الھ د ٤٩٨٨+٣٠٢٣١، رق ، البري
ي: اإللكتر اعة ca.com-vic@baون ن الس ين م ل المكتب اعات عم د س اعة  ٠٠/٩. وتمت ى الس إل
  أيام الخميس). وُتتاح أجھزة الصرف اآللية خارج المصارف. ٣٠/١٧(وإلى الساعة  ٠٠/١٥

اتف  لطابق األول،، اCويقع بنك األمم المتحدة االئتماني الفيدرالي االتحادي في المبنى  م الھ رق
ارجي:  داخلي: ٢٦٠٦٠ ٥٧٥١الخ اتف ال م الھ ي: ٥٧٥١، رق د اإللكترون ، البري

email@unfcu.com ى الساعة  ٠٠/١٦إلى الساعة  ٣٠/٨. وتمتد ساعات عمله من الساعة (وإل
  أيام الخميس). ٠٠/١٧

  مرافق تقديم الطعام

تكون  ى س ي المبن ودة ف اھي الموج ي المق ة ف ة والمشروبات متاح ات الخفيف ابقين  Mالوجب بالط
ى ي المبن ي واألول، وف دولي  C األرض ا ال ز فيين ا مرك م وكافيتيري ع. ومطع ابق الراب بالط

  ، الطابق األرضي.F موجودان في المبنى

  DHL خدمات شركة

د السريع طوا DHL سوف تعمل شركة ديم خدمات البري ى تق ام، من عل ؤتمر الع اد الم ل انعق
ى ٠٠/١٥إلى الساعة  ٠٠/١٣الساعة  ة F. ويقع مكتب الشركة في المبن ، الطابق األول، الغرف

F-1 84K ٢١٢٢٨، رقم الھاتف الداخلي.  

ريع  د الس دمات البري ن خ تفادة م ؤتمر االس ي الم اركين ف ع المش ن لجمي ذكورةويمك ، الم
  بالنسبة للطرود الرسمية أو الخاصة.وسيحصلون على أسعار خاصة (نقداً فقط) 
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  خدمات تنظيف المالبس

ة G خدمات تنظيف المالبس متاحة في المبنى ، من الساعة GOE 76، الطابق األرضي، الغرف
  من االثنين إلى الجمعة. ٠٠/١٥إلى الساعة  ٣٠/١١

  التحف التذكارية المعروضة للبيع في الوكالة

، من ٣٠/١٤إلى الساعة  ٣٠/١١لوكالة من الساعة سوف ُتعرض للبيع تحف تذكارية خاصة با
  .Bالثالثاء إلى الجمعة. ويقع كشك بيع التحف التذكارية بالطابق األرضي في المبنى 

  استخدام شبكة اإلنترنت

ى في  M توجد الحواسيب التي ُتتيح الوصول إلى شبكة اإلنترنت في الطابق األرضي من المبن
ت ( ن اإلنترن تخدام Internet Cornerُرك ي اس ون ف ذين يرغب دوبين ال ع المن يكون بوس ). وس

ى  درة عل دة بق زوَّ ية الم ة الشخص يبھم اللوحي ة أو حواس واتفھم الذكي ة أو ھ يبھم المحمول حواس
ين  ع أنحاء المبني االتصال الالسلكي أن يستفيدوا من وصالت اإلنترنت العالية السرعة في جمي

M وC بكة الالس زتھم بالش ط أجھ ق رب ن طري ماة " Wi-Fiلكية ع ة المس -WLANالمفتوح

GUEST."  

ى  االطالع عل دوبون ب تخدام وُينصح المن ق باس ا يتعل ؤولية فيم تعمال وإخالء المس سياسة االس
  .مات الشبكة الالسلكيةركن اإلنترنت وحواسيب غرف االجتماعات وخد

ة من الفيروسات  زة المحمول و األجھ ق من خل ُيتاح كشك للمسح الفيروسي من أجل التحقُّ وس
  .M0E 24ة ، الطابق األرضي، الغرفM ي المبنىفوالبرامجيات الخبيثة األخرى 

  مكتب خدمات تكنولوجيا المعلومات

ا  عبة تكنولوجي ابع لش الء الت دمات العم م خ وفِّر قس ام، سوف ي ؤتمر الع اد الم رة انعق وال فت ط
  المعلومات بالوكالة مساعدة مكتب خدمات تكنولوجيا المعلومات. 

ات ورب رف االجتماع يب غ ت وحواس ركن اإلنترن ق ب ا يتعل اعدة فيم ى المس ط وللحصول عل
ات  ا المعلوم دمات تكنولوجي ب خ دوبين االتصال بمكت ن للمن لكية، يمك بكة الالس زة بالش األجھ

ام ( المؤتمر الع ىGC IT Service Deskالخاص ب ي المبن ة M ) ف ابق األرضي، الغرف ، الط
M0E 24 ٢٧٢٢٢، رقم الھاتف الداخلي.   

  موارد وخدمات المكتبة

ى المراجع، فضال ُتتاح لجميع المشاركين في االجتماعات خدم ات لدعم البحوث واالطالع عل
ا  وم والتكنولوجي االت العل ي مج ة ف ة واإللكتروني وارد المطبوع ن الم عة م ة واس ن مجموع ع
 النووية وما يتصل بھا من مجاالت، وذلك في مكتبة الوكالة الكائنة في الطابق األول من المبنى

F (F01 46) داخلي اتف ال م الھ وم من٢٢٦٢٠، رق ى الساعة  ٣٠/٩الساعة  ، كل ي . ٠٠/١٧إل
م غرفة القراءة الموجودة في المكتبة وحدات عمل تتيح الوصول إلى شبكة اإلنترنت.   وتقدِّ



١١  

  مكتب المفقودات 

تم  ي ي ردات الت ليم المف ة. وينبغي تس اتكم الشخصية دون رقاب رك مقتني يرجى التأكد من عدم ت
، الطابق األرضي، F ) في المبنىLost and Found Officeالعثور عليھا إلى مكتب المفقودات (

  . ٣٩٠٣، رقم الھاتف الداخلي F0E 18الغرفة 

  الخدمات الطبية

ى ي المبن ة ف ع مركز الخدمات الطبي ه متاحة من الساعةF يق ابع، وخدمات  ٣٠/٨ ، الطابق الس
  حتى موعد اختتام آخر جلسة في اليوم.

وارئ:  االت الط ي ح ن والسال ٩٩االتصاالت ف ل (األم اعة داخ دار الس ى م ام عل بعة أي مة س
  مركز فيينا الدولي)

  خدمات الصيدلية

ى ي المبن يدلية ف ع الص ة F تق ابع، الغرف ابق الس ن F07 15، الط ا م تح أبوابھ ، وتف
  من االثنين إلى الجمعة.  ٠٠/١٧إلى الساعة  ٠٠/١٠ الساعة

  خدمات البريد

، من ٠٠/١٨إلى الساعة  ٠٠/٨من الساعة خدمات البريد الكاملة متاحة في مركز فيينا الدولي 
  ، الطابق األول. Cاالثنين إلى الجمعة. ويقع مكتب البريد في المبنى 

  المنشورات 

) ويمكن شراؤھا M01، الطابق األول (Mتكون المنشورات المعروضة للبيع متاحة في المبنى 
الي وم الت ا  بأسعار مخفَّضة. وتكون المشتريات متاحة الستالمھا في الي أو يمكن الحصول عليھ

ائق ( ع الوث ن توزي ن رك رة م ي Documents Distributionمباش ابق األول ف ي الط ائن ف ) الك
  .٢٢٤٧٦، رقم الھاتف الداخلي F (F–1 52)المبنى 

  األمن والسالمة

ي أداء  ن ف وظفي األم ع م اون م ؤتمر التع رون الم ذين يحض خاص ال ع األش ن جمي ى م ُيرج
  مھامھم.

) UN Security and Safety Servicesات األمن والسالمة التابعة لألمم المتحدة (ويقع مكتب خدم
ى  ي المبن ة Fف ابق األرضي، الغرف داخلي F0E 18، الط اتف ال م الھ ارات  ٣٩٠٣، رق لالستفس

  العامة.

  التدخيـــن

  .P-3ال ُيسمح بالتدخين إال في األماكن الثالثة المخصَّصة للتدخين عند المستوى 
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  سفرخدمات ال

ة American Expressوكالة أميريكان إكسبرس ( ة الدولي دى الوكال ) ھي وكالة السفر الرسمية ل
ى ان إكسبرس في الطابق األرضي في المبن ة أميريك ع وكال ، C (C0E 01) للطاقة الذرية. وتق

، من ٣٠/١٧إلى الساعة  ٣٠/٨. وتمتد ساعات عملھا من الساعة ٢٣٠٦٠رقم الھاتف الداخلي 
  إلى الجمعة. االثنين

  البث اإللكتروني

ت.  بكة اإلنترن ى ش رًة عل ي، مباش ل العلم ذلك المحف ة، وك ات العام ائع الجلس ث وق وف ُتَب س
ي:  ة اإللكترون ع الوكال ى موق ا عل ان متابعتھ يكون باإلمك وس

streaming-rg/about/policy/gc/gc61/livehttps://www.iaea.o  

  إجراءات اإلخالء في حاالت الطوارئ 

ين  م المتحدة المكلَّف في حالة القيام بإخالء طارئ، ينبغي للمشاركين اتِّباع تعليمات موظفي األم
  باألمن في نوبة العمل. 

ايير السالمة  ة ومع ا وتستوفي مرافق االجتماعات جميع معايير السالمة العام ق، بم من الحرائ
ى  اة أعل وارئ وطرق النج ارج الط ع مخ توفي جمي ه بسالم. وتس ع بأكمل يضمن إخالء المجمَّ

  معايير السالمة. 

ى  ن المبن زاء م الء أج يَّن إخ ى  Mوإذا تع ه،  Mأو المبن دولي كل ا ال ز فيين الء مرك ه أو إخ كل
اإلعالن عن ذل دة ب م المتح ابع لألم ن والسالمة الت م األم يقوم قس رات فس ام مكبِّ ك بواسطة نظ

م  ابع لألم الصوت العمومي أو شخصياً. وُيرجى اتباع تعليمات موظفي قسم األمن والسالمة الت
المتحدة وإخالء المنطقة المطلوبة فوًرا عبر ممر النجاة الخاص بحاالت الطوارئ الذي يبيِّنونه. 

ثال األش ى المساعدة (م انون من وإذا احتجتم أو احتاج أي شخص بصحبتكم إل ذين يع خاص ال
  صعوبات بدنية أو المصابون) فُيرجى إبالغ موظفي قسم األمن والسالمة باألمم المتحدة فوراً.

ى  ر المبن الء عب يتم اإلخ ابق األرضي (Mوس خاص M0E، الط ع األش ى جمي يكون عل ). وس
ى  ان المبن ي أرك ودة ف اللم الموج تخدام الس ي  Mاس ابق األرض ى الط زول إل ة للن األربع

الطوارئ M0E المستوى( ـية الخاصة ب ) ومن ھناك مغادرة المبنى عبر أبواب الخروج الزجاج
ام مركز أوستريا Bruno-Kreisky-Platzوالمؤشَّر عليھا بذلك إلى ميدان برونو كرايسكي ( ) أم

ا ( ابق األول (ACVفيين و الط د ھ تثناء الوحي المبنى M01). واالس رج M) ب د مخ ث يوج ، حي
  ومنھا إلى ساللم تؤدي إلى ميدان برونو كرايسكي ومركز أوستريا فيينا. مباشر إلى شرفة

ا  ة بكاملھ يش المنطق وعقب اإلخالء، يتولى موظفو قسم األمن والسالمة التابع لألمم المتحدة تفت
  للتأكد من خروج الجميع بال استثناء.
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  حفل استقبال بدعوة من المدير العام ورئيس المؤتمر العام

المدير العام ورئيس الدورة العادية الحادية والستين للمؤتمر العام حفل استقبال سوف يستضيف 
ي، ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ١٨االثنين يوم  ى  ٣٠/١٨الساعة  ف ، الطابق األرضي Mفي المبن

)M0E.(  

  ٢٠١٨المساھمات في صندوق التعاون التقني لعام 

ام بأحدث المعلومات عن المساھ ؤتمر الع ي من أجل تزويد الم اون التقن مات في صندوق التع
ى ٢٠١٨لعام  ، الطابق M، يمكن تقديم بيان بالتعھدات إلى موظفي وحدة االشتراكات، في المبن

، أو في مكتب قرب منصة المتحدثين ٢١٣٥٠، رقم الھاتف الداخلي M0E 67األرضي، الغرفة 
اء ، الطابق األول) قُبيل انعقاد الجلMفي قاعة الجلسات العامة (المبنى  سات العامة مباشرًة وأثن

  انعقادھا.

دفوعات  ة بالم ور المتعلق تعداد أيضاً لمناقشة األم ى اس تراكات عل دة االش و وح وسيكون موظف
ى أي تساؤالت  رد عل ذلك لل ة، وك اليف المشاركة الوطني ة وبسداد تك ة العادي الخاصة بالميزاني

  صويت.لدى الدول األعضاء بشأن المتأخرات وخطط السداد وحقوق الت
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  *الجلسات العامة واجتماعات اللجان

  ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ١٨االثنين 

الساعة
قاعة ٠٠/١٠
ات العامةالجلس

M01

  افتتاح الدورة الحادية والستين
  انتخاب مسؤولي المؤتمر وتعيين مكتبه
  طلبات انضمام إلى عضوية الوكالة
  رسالة من األمين العام لألمم المتحدة

  عامكلمة من المدير ال
  الموافقة على تعيين المدير العام

  ٢٠١٨المساھمات في صندوق التعاون التقني لعام 
  ٢٠١٦المناقشة العامة والتقرير السنوي لعام 

  

  االجتماع األول

١٥/١٤الساعة 
المؤتمراتقاعة 

M6

  االجتماع األول  المكتب

الساعة
قاعة ٠٠/١٥

العامة الجلسات
M01

  الجلسة العامة
  خاصة بالمؤتمرالترتيبات ال

  (تابع) ٢٠١٦المناقشة العامة والتقرير السنوي لعام 

  االجتماع الثاني

د التاريخ يؤكَّ
ً  والموعد الحقا

Cقاعة المجلس 

  اللجنة الجامعة
  

  االجتماع األول

  

    

                                                  

) المتاح من IAEA Conferences and Meetings appيمكن تنزيل التطبيق الخاص بمؤتمرات واجتماعات الوكالة ( *
لالطالع على أحدث المعلومات عن برامج جميع  iTunes Storeو Google Playخالل الموقعين اإللكترونيين 

  الفعاليات المتعلقة بالمؤتمر العام.
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  *٢٠١٧المحفل العلمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية 

  والتشخيص والعالج التقنيات النووية في مجال الصحة البشرية: الوقاية

  البرنامج المؤقت للمحفل العلمي

قة:   المنسِّ

  Deutsche Welleالسيدة ميليندا كرين، كبيرة المراسلين السياسيين، تليفزيون 

ام  ى في ع رة األول د للم ذي ُعق ز مناقشة قضايا ١٩٩٨الغاية من المحفل العلمي، ال ، ھي تحفي
ام علمية وتقنية تتعلق بأنشطة الوكالة وتھّم ال ذا الع ل العلمي لھ يتناول المحف دول األعضاء. وس

  ."التقنيات النووية في مجال الصحة البشرية: الوقاية والتشخيص والعالج"موضوع 

ومي  ة ي ي للوكال ل العلم ُيعقد المحف اء وس اء  ١٩الثالث بتمبر  ٢٠واألربع ن  ٢٠١٧أيلول/س م
ا ٣٠/٩ومن الساعة ، ٣٠/١٧إلى الساعة  ٣٠/٩الساعة  والي ٠٠/١٧عة إلى الس ى الت ، عل

  ).C04، الطابق الرابع (C، المبنى Dفي قاعة المجلس 

  ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ١٩الثالثاء 

الى  ٣٠/٩من الساعة 
  ٣٠/١٠الساعة 

مة   مقدِّ

الى  ٣٠/١٠من الساعة 
  ٣٠/١٢الساعة 

   ١الجلسة 
  الوقاية من األمراض عن طريق تحسين التغذية

ء على الدور الحيوي الذي سوف تسلِّط الجلسة األولى الضو
يه التغذية في الوقاية من األمراض غير المعدية. وفي ھذا  تؤدِّ
العالم الذي يوجد فيه نقص التغذية جنباً إلى جنب مع البدانة، 

ھة بھدف مكافحة جميع  من المھم أن توضع إجراءات موجَّ
أشكال سوء التغذية. ومن خالل االستعانة بالتقنيات النووية 

ة، يتمكَّن المھنيون الصحيون من وضع وتقييم والنظيري
إجراءات تھدف إلى التصدي لنقص التغذية والبدانة وما يتصل 
بھما من مخاطر اإلصابة باألمراض غير المعدية في آن واحد.
وباإلضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد ھذه التقنيات في فھم تأثير 

. وسوف تسلِّطنمو األطفال والصحة البشرية فيالعوامل البيئية 
الجلسة الضوء أيضاً على االتجاھات الجديدة في مجال 

  التصوير الطبي فيما يتعلق بتحسين تقييم الحالة التغذوية.

إلى  ٣٠/١٢من الساعة 
  ٠٠/١٤الساعة 

  استراحة لتناول الغداء

                                                  
) المتاح من IAEA Conferences and Meetings appيمكن تنزيل التطبيق الخاص بمؤتمرات واجتماعات الوكالة ( *

ت عن برامج جميع لالطالع على أحدث المعلوما iTunes Storeو Google Playخالل الموقعين اإللكترونيين 
  الفعاليات المتعلقة بالمؤتمر العام.
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إلى  ٠٠/١٤من الساعة 
  ٣٠/١٥الساعة 

  ٢الجلسة 
في تقنيات النظر إلى أبعد مما ھو مرئي: آفاق جديدة 

  التشخيص
سوف تعرض الجلسة الثانية مجموعة من أحدث التطبيقات 

والتكنولوجيات اإلكلينيكية، بما في ذلك استخدام التقنيات 
النووية من أجل االستدالل على المرض في مراحله المبكرة، 

ومن أجل تقييم مكان المرض ومدى انتشاره في الجسم وكذلك 
. وسوف تتطرق المناقشة إلى استجابة المرضى للعالج الطبي

يه التكنولوجيا النووية في تشخيص  الدور األساسي الذي تؤدِّ
األمراض غير المعدية مثل السرطان، وأمراض القلب 

واألوعية الدموية، واألمراض المعدية، واألمراض العصبية بما
ح الجلسة الكيفية التي  فيھا الخرف. وباإلضافة إلى ذلك، ستوضِّ

ر الذي شھدته التكنولوجيات تقديم الرعاية الطبيةيتيح بھا الت طوُّ
 ذات الطابع الشخصي عن طريق التصوير الطبي.

  

إلى  ٣٠/١٥من الساعة 
  ٠٠/١٦الساعة 

  استراحة لتناول القھوة

إلى  ٠٠/١٦من الساعة 
  ٣٠/١٧الساعة 

   ٣الجلسة 
  التصدي للتحديات التي تواجه التنفيذ في البلدان

ثالثة على التحديات العديدة التي تواجھھا ستركِّز الجلسة ال
البلدان فيما يتعلق بضمان استخدام الطب النووي على نحو 
مأمون من أجل الكشف المبكر عن األمراض وتشخيصھا 

وعالجھا. وسوف تنظر الجلسة أيضاً في أثر التكنولوجيات 
ميزانيات اإلنفاق الصحي، وإلى اختالف  فيالطبية الجديدة 
بلدان في ھذا المجال. وباإلضافة إلى ذلك، ستتطرقاحتياجات ال

الجلسة إلى المستويات المختلفة من الخدمات التشخيصية 
بداية من البنية األساسية وحتى الخدمات  - المتاحة للبلدان 

المتوسطة والمتقدمة. وسوف تسلِّط ھذه الجلسة الضوء أيًضا 
في سياق على استخدام البيانات من أجل دعم اتخاذ القرارات 

  رعاية مرضى السرطان.

  حفل استقبال   ٣٠/١٧الساعة 

  ٢٠١٧أيلول/ سبتمبر  ٢٠األربعاء 
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الى  ٣٠/٩من الساعة 
  ٠٠/١١الساعة 

  (الجزء األول) ٤الجلسة 
اتباع ُنُھج جديدة في إنقاذ مرضى  -العالج اإلشعاعي 

  السرطان وتحسين نوعية حياتھم
لعالج اإلشعاعي في سوف تستكشف الجلسة الرابعة استخدام ا

د عالج السرطان، مع تسليط الضوء على أھمية اتِّباع نھج متعدِّ
التخصصات من أجل إدارة شؤون المرضى على النحو األمثل.
وسوف تنظر الجلسة أيضاً في مستقبل العالج اإلشعاعي، بما 

في ذلك تقديم العالج بمراعاة الظروف الشخصية وأحدث 
  لرامية إلى تحسين رعاية المرضي.االبتكارات التكنولوجية ا

الى  ٠٠/١١من الساعة 
  ٣٠/١١الساعة 

  استراحة لتناول القھوة

الى  ٣٠/١١من الساعة 
  ٠٠/١٣الساعة 

اتباع ُنُھج  -: (الجزء الثاني) العالج اإلشعاعي ٤الجلسة 
  جديدة في إنقاذ مرضى السرطان وتحسين نوعية حياتھم

إلى  ٠٠/١٣من الساعة 
  ٣٠/١٤الساعة 

  استراحة لتناول الغداء

إلى  ٣٠/١٤من الساعة 
  ٣٠/١٦الساعة 

   ٥الجلسة 
  ضمان الجودة واألمان

سوف تركِّز الجلسة الخامسة على الجوانب المتعلقة بالجودة 
واألمان في جميع تخصصات الطب اإلشعاعي، بھدف ضمان 
حصول المرضى على أفضل نتائج ممكنة. وستستكشف الجلسة

ة إلى استعراضات النظراء والمراجعات مسائل مثل الحاج
اإلكلينيكية وتقدير األداء تقديراً كمياً. وسوف تستعرض الجلسة 

أيضاً متطلبات الجودة واألمان في التصوير والعالج، 
والتحديات التي يمكن أن تواجھھا البلدان في تنفيذ تلك 

المتطلبات، وكذلك أمثلة على مشاريع الوكالة الناجحة لتقديم 
  ساعدة في ھذا الصدد.الم

إلى  ٣٠/١٦من الساعة 
  ٠٠/١٧الساعة 

من جانب المدير العام (أو من  الجلسةاختتام حلقة نقاش و
له)   يمثِّ

  
  للتسجيل ولالطالع على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع:

-Techniques-Nuclear-Forum-pub.iaea.org/iaeameetings/50817/Scientific-http://www

Treatment-and-Diagnosis-Prevention-Health-Human-for 
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  اجتماعات التعاون التقني
فاق التعاوني اإلقليمي األفريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجال سُتعقد اجتماعات لممثلي االت

يا  ي آس ة ف ة الواقع دول العربي اوني لل اق التع را)، واالتف اق أف وويين (اتف ا الن م والتكنولوجي العل
اق  يا)، واالتف اق عراس وويين (اتف ا الن م والتكنولوجي ال العل ي مج دريب ف ة والت للبحث والتنمي

رويج ال اوني لت ال)، التع اق أرك اريبي (اتف ة والك ا الالتيني ي أمريك وويين ف ا الن م والتكنولوجي عل
وويين  ا الن م والتكنولوجي ال العل ي مج دريب ف ة والت ي للبحث والتنمي اوني اإلقليم اق التع واالتف

  (االتفاق التعاوني اإلقليمي)، وكذلك لممثلي الدول األعضاء من المنطقة األوروبية.

  مني لالجتماعات وأماكن انعقادھا:وفيما يلي الجدول الز
االتفاق التعاوني 
  اإلقليمي:

  لموعد:
  المكان:

  ٣٠/١٧إلى الساعة  ٣٠/٨أيلول/سبتمبر، من الساعة  ١٥الجمعة 
  ، الطابق األرضيM، المبنى M6قاعة المؤتمرات 

  الموعد:  اتفاق عراسيا:
  

  المكان:

  ٠٠/١٣عة إلى السا ٠٠/١٠أيلول/سبتمبر، من الساعة  ١٩الثالثاء 
  ، الطابق األرضيM، المبنى M6قاعة المؤتمرات 

  الموعد:  اتفاق أركال:
  

  المكان:

  ٣٠/١٥إلى الساعة  ٠٠/١٤أيلول/سبتمبر، من الساعة  ١٩الثالثاء 
  ، الطابق األرضيM، المبنى M6قاعة المؤتمرات 

  الموعد:  اتفاق أفرا:
  

  المكان:

  ٠٠/١٣إلى الساعة  ٠٠/١٠أيلول/سبتمبر، من الساعة  ٢٠األربعاء 
  ، الطابق األرضيM، المبنى M6قاعة المؤتمرات 

اجتماع التعاون 
التقني لمنطقة 
  :أوروبا

  الموعد:
  

  المكان:

  ٠٠/١٦إلى الساعة  ٠٠/١٤أيلول/سبتمبر، من الساعة  ٢١الخميس 
  ، الطابق األرضيM، المبنى M4قاعة المؤتمرات 

  المشاورات مع الدول األعضاء

ل ج د قب طة ُتعَق ي أنش اركة ف دول األعضاء المش ي ال ع ممثل اورات م ام مش ؤتمر الع ات الم لس
التعاون التقني مع الوكالة. وسيجري خالل أسبوع انعقاد المؤتمر العام ترتيب اجتماعات للوفود 
اكل  دة أو مش دَّ ة قضايا مح ذلك لمناقش بوع، وك ك األس ى ذل ا عل ي فيين ا ف ي يقتصر وجودھ الت

د أصدرت إدا ود بشأن خاصة. وق ى الوف بقاً إل ك الحاالت إخطاراً مس ي في تل اون التقن رة التع
ار  ك اإلخط ل ذل قَّ مث م تتل ي ل ود الت ن الوف ى م ا. وُيرج اكن انعقادھ ات وأم د االجتماع مواعي
دير  ة أن تتصل بالم ي مع أعضاء األمان اون التقن الُمسبق ولكنھا تريد مناقشة أمور تخص التع

  لمختص بمنطقة الوفد، وذلك على النحو التالي:اإلقليمي للتعاون التقني ا

ا  رزاق شوكت ( -أفريقي د ال يد عب ة Mr. S. Abdulrazakالس اتف: )B10 45) (الغرف م الھ ، رق
٤٣) ١( ٢٦٠٠-٢٢٣٥٠+  

يط الھ يا والمح ـآس ـالسي –ادئ ـــ ـدة نجـــ ـاة مختـــ ة ـــ ـ، رق)B09 64ار (الغرف ـم الھاتـــ ف: ــ
٤٣) ١( ٢٦٠٠-٢٢٤٢٠+  

ا أو ـالسي –روب ـد مارتــ ـن كراوســـ ة Mr. M. Krauseي (ـــ اتف: )B10 64) (الغرف م الھ ، رق
٤٣) ١( ٢٦٠٠-٢٢٣٢٠+  

اريبي  ة والك ا الالتيني دارا (  -أمريك ا غان ارلوس لونغوري ويس ك  Mr L.C. Longoriaالسيد ل

Gandara(  الغرفة)B11 09( :٢٦٠٠-٢٥٩٠٠، رقم الھاتف )٤٣) ١+ 
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  اجتماعات أخرى

  من المقرر أن ُتعَقـد االجتماعات اإلضافية التالية:

محفل الفريق الدولي لألمان
النووي

للفريق الدولي لألمان النووي في  ٢٠١٧سوف ُيعَقـد محفل 
م المحفل وجھات نظر  شكل مناقشة مائدة مستديرة. وسيقدِّ

خبراء الفريق المذكور وخبراء آخرين بشأن القضايا الراھنة 
  ن النووي. في مجال األما

م ھذه الفعالية  ، ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ١٨يوم االثنين وسُتنظَّ
، في قاعة ٣٠/١٥إلى الساعة  ٠٠/١٤من الساعة 
  .، الطابق السابعCبالمبنى  C3االجتماعات 

اجتماع كبار المسؤولين
الرقابيين

سوف يتبادل رؤساء الھيئات الرقابية وغيرھم من كبار 
جاالت األمان النووي واألمان المسؤولين الرقابيين في م

اإلشعاعي وأمان النقل وأمان النفايات المشعة واألمن النووي
معلومات عن التحديات الرقابية التي تواجھھم وسيتبادلون 
دون  الممارسات الجيدة في مواجھة ھذه التحديات، وسيحدِّ

المجاالت التي يمكن لمبادرات الوكالة أن تدعم فيھا الھيئات 
  في مواجھة ھذه التحديات.الرقابية 

م ھذه الفعالية  أيلول/سبتمبر  ٢١يوم الخميس وسُتنظَّ
، في قاعة ٠٠/١٨إلى الساعة  ٠٠/٩، من الساعة ٢٠١٧

  .، الطابق السابعCبالمبنى  C3االجتماعات 
ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات من إدارة األمان 

 Department of Nuclear Safety andواألمن النوويين 

Security  
  ؛+٤٣) ١( ٢٦٠٠- ٢٦٩٦رقم الھاتف:  

  .D.Delattre@iaea.orgالبريد اإللكتروني: 
  وستجري المناقشات باللغة اإلنكليزية فقط.
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األحداث التي تنّظمھا و/أو تشارك في رعايتھا أمانة الوكالة بالتزامن 
  *مع دورة المؤتمر

ود" ( ة للوف ات تمھيدي ة "معلوم ة المعنون مَّنت الوثيق أن GC(61)/INF/2تض ات بش ) معلوم
ة  ات اإلعالمي تديرة والجلس دة المس ات المائ ات واجتماع ة والمناقش ات المخصص االجتماع

  المعقودة بمناسبة المؤتمر والوارد ذكرھا فيما يلي.

ى وللحصول على أحدث المعلومات عن مواعيد االجتماعات وأ رقام الغرف، ُيرجى الرجوع إل
ات  ومي للفعالي ي الي دول الزمن   الج

)2016.pdf-https://www.iaea.org/About/Policy/GC/GC60/Journal/journ1( ا راءة م ، وق
  .Cو Mتعرضه الشاشات في المبنيين 

الفعالية الخاصة 
بالمشروعين 
ReNuAL/ReNuAL  +

إزاحة الستار عن جدار 
  الجھات المانحة

زيح المدير العام الستار عن جدار يبيِّن الجھات سوف ي
المانحة لمشروعي تجديد مختبرات التطبيقات النووية 

)ReNuAL والعناصر اإلضافية لتجديد مختبرات (
) بحضور المشاركين فيReNuALالتطبيقات النووية (+

. وستُعرض ReNuALرئاسة مجموعة أصدقاء مشروع 
  في أعمال التشييد.شرائح تبيِّن ما أُحِرز من تقدم 

م ھذه الفعالية  أيلول/سبتمبر  ١٨يوم االثنين وستُنظَّ
، في ٣٠/١٣إلى الساعة  ٠٠/١٢، من الساعة ٢٠١٧

  .Aالمبنى المؤدي إلى  Mمدخل المبنى 

الذكرى العشرون العتماد 
االتفاقية المشتركة بشأن 
أمان التصرف في الوقود 
المستھلك وأمان التصرف 
  ةفي النفايات المشع

سوف تحتفل ھذه الفعالية بالذكرى العشرين العتماد االتفاقية 
  .١٩٩٧أيلول/سبتمبر  ٥المشتركة، الذي تم في 

م ھذه الفعالية  ، ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ١٨يوم االثنين وسُتنظَّ
، في قاعة ٣٠/١٣إلى الساعة  ٠٠/١٢من الساعة 

  ، الطابق السابع.Cبالمبنى  C3االجتماعات 

 الفعالية الخاصة
  بالمعاھدات

تھدف ھذه الفعالية إلى الترويج لالنضمام العالمي إلى 
المعاھدات المتعددة األطراف التي يعتبر المدير العام للوكالة 

وديعاً لھا، ال سيما تلك المعاھدات المتعلقة باألمان واألمن 
النوويين والمسؤولية المدنية عن األضرار النووية. وفي ھذا 

                                                  
) IAEA Conferences and Meetings appيمكن تنزيل التطبيق الخاص بمؤتمرات واجتماعات الوكالة ( *

لالطالع على أحدث المعلومات  iTunes Storeو Google Playالمتاح من خالل الموقعين اإللكترونيين 
  لمتعلقة بالمؤتمر العام.عن برامج جميع الفعاليات ا
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عوام السابقة، تتيح ھذه الفعالية الصدد، وعلى غرار األ
فرصة إضافية إليداع صكوك التصديق أو القبول أو اإلقرار 

  أو االنضمام.
وستركِّز الفعالية الخاصة بالمعاھدات في ھذه السنة بصفة 

خاصة على اتفاقية األمان النووي واالتفاقية المشتركة بشأن 
أمان التصرف في الوقود المستھلك وأمان التصرف في 

  لنفايات المشعة.ا
م ھذه الفعالية يومي   ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ١٨االثنين وسُتنظَّ

إلى  ٠٠/١٤، من الساعة ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ١٩والثالثاء 
، Mبالمبنى  M0E 68، في قاعة االجتماعات ٣٠/١٥الساعة 

  الطابق األرضي.

تقييم مخاطر اإلشعاعات 
ر المخاطر في  وتصوُّ
  التصوير الطبي

م ھذه الفعالية لمحة موجزة عن منھجيات تقييم سوف ُتقدِّ 
ر حجمھا  المخاطر المرتبطة باإلجراءات الطبية وتصوُّ

  وجسامتھا.
م ھذه الفعالية يوم  ، ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ١٨االثنين وستنظَّ

، في قاعة ٣٠/١٥إلى الساعة  ٠٠/١٤من الساعة 
  ، الطابق األرضي.Mبالمبنى  M7االجتماعات 

لتحقيق  القيمة المضافة
التكافؤ بين الجنسين في 
الوكالة الدولية للطاقة 
  الذرية

سوف تتولى نائبة المدير العام للشؤون اإلدارية تنسيق حلقة 
نقاش للوقوف على مدى قيمة وجود أفرقة متنوعة؛ وكيف 

تمكَّنت األفرقة المتنوعة من تغيير طريقة تفكيرنا وعملنا في 
م أمثلة عن أفضل المجاالت العلمية/الھندسية؛ وتقدي

الممارسات واألفكار االبتكارية من وجھة نظر الدول 
  األعضاء.

م ھذه الفعالية   ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ١٩الثالثاء  يوموسُتنظَّ
، في مطعم مركز فيينا٠٠/١٠إلى الساعة  ٣٠/٨من الساعة 

  ، الطابق األرضي.Fالدولي، المبنى 

محفل المشغلين النوويين: 
ة الموارد التحديات في إدار

البشرية لتوليد القوى 
  النووية بشكل مستدام

سوف يناقش محفل ھذا العام التحديات المتعلقة بالموارد 
البشرية واإلجراءات الالزمة لدعم مستقبل الطاقة النووية، 

بما في ذلك بناء قوى عاملة والحفاظ عليھا، والتحديات 
 االقتصادية واألساليب الجديدة في التعلم.

  
، ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ١٩الثالثاء  يومم ھذه الفعالية وسُتنظَّ 

في قاعة االجتماعات  ٣٠/١٠إلى الساعة  ٠٠/٩من الساعة 
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C4  المبنىC.الطابق السابع ،  

م إدارة الضمانات ستة عروض قصيرة خالل   وجوه الضمانات سوف تقدِّ
األسبوع الذي ينعقد فيه المؤتمر العام بشأن جوانب مختلفة 

‘ وجوه الضمانات’الضمانات، فتسلِّط الضوء على من تنفيذ 
الكثيرة والمختلفة. والمواضيع التي سُتناقش ھي: أخذ العينات
البيئية؛ وتحليل الصور الملتقطة بالسواتل؛ ومعالجة إعالنات

الدول؛ والتصوير المقطعي بأشعة غاما للتحقق من الوقود 
الوكالة؛ المستھلك؛ والتكنولوجيا الحديثة لمساعدة مفتشي 

  واألنشطة الميدانية للتخطيط وإعداد التقارير واالستعراض.

م ھذه الفعالية أيام   ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ١٩ الثالثاءوسُتنظَّ
 ٢١ والخميس ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ٢٠ واألربعاء

 ٠٠/١٠إلى الساعة  ٣٠/٩من الساعة  ٢٠١٧أيلول/سبتمبر 
العرض في منطقة ٠٠/١٥إلى الساعة  ٣٠/١٤ومن الساعة 

)espace area ( في المبنىM) الطابق األرضي ،M0E .(  

لة  المراكز التقنية المؤھَّ
للتصرف في المصادر 
  المشعة المختومة الُمھَملة

م ھذه الفعالية معلومات حديثة عن مفھوم المراكز  سوف تقدِّ
لة للتصرف على المدى الطويل في المصادر  التقنية المؤھَّ

  َملة في الدول األعضاء.المشعة المختومة الُمھ

م ھذه الفعالية   ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ١٩الثالثاء  يوموسُتنظَّ
، في قاعة االجتماعات٠٠/١١إلى الساعة  ٣٠/٩من الساعة 

C3  بالمبنىC.الطابق السابع ،  

درجات الحرارة النووية 
العالية المستخدمة في 
  العمليات الصناعية

أنشطة الوكالة في  سوف تسلِّط ھذه الفعالية الضوء على
مجال التطبيقات غير الكھربائية للقوى النووية. وسُتبرز 

الفعالية المشاريع اإليضاحية المخطط لھا في الدول 
  األعضاء.

م ھذه الفعالية يوم   ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ١٩ الثالثاءوسُتنظَّ
، في قاعة ٠٠/١٣إلى الساعة  ٣٠/١١من الساعة 
  ق السابع.، الطابCبالمبنى  C4المؤتمرات 

  التعيين 
في الوكالة الدولية للطاقة 

   -الذرية 
  تقييم المواھب

م ھذه الفعالية لمحة عامة عن مبادرات التعيين مع سوف تقدِّ
التركيز على خبرات المرشَّحين والمبادرات المخطط لھا 

  في الفترة القادمة، بما في ذلك قوائم المواھب.

م ھذه الفعالية يوم  ،٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ١٩ الثالثاءوسُتنظَّ
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، في قاعة االجتماعات ٣٠/١٥إلى  ٠٠/١٤من الساعة 
M0E 03 بالمبنى ،M.الطابق األرضي ،  

التقييم االحتمالي ألمان 
المواقع المتعددة الوحدات 
-   
التحديات المتصلة بتقييم 
  المخاطر

م ممثِّلون رفيعو المستوى وخبراء  في ھذه الفعالية، سُيقدِّ
ظفون من الوكالة عروضاً وسيناقشون تقييم المخاطر ومو

  في المواقع المتعددة الوحدات.
م ھذه الفعالية يوم   ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ١٩ الثالثاءوسُتنظَّ

، في قاعة ٣٠/١٥إلى الساعة  ٠٠/١٤من الساعة 
  ، الطابق السابع.Cبالمبنى  C3المؤتمرات 

االبتكار في مجال الطاقة 
  ريسالنووية واتفاق با

سوف تعرض ھذه الفعالية خرائط الطريق الخاصة باالبتكار 
في مجال الطاقة النووية وربطھا بالمساھمات المحددة وطنياً 

في تدابير التصدي العالمي لتغير المناخ. وستغطي الفعالية 
الظروف المواتية إلجراء البحث والتطوير، واإلطار الرقابي 

يثات المساھمات المحددة والبنية األساسية الرقابية لدعم تحد
  .٢٠٥٠إلى  ٢٠٢٠وطنياً للدول األعضاء من 
م ھذه الفعالية يوم   ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ١٩ الثالثاءوسُتنظَّ

، في قاعة المؤتمرات٠٠/١٦إلى الساعة  ٣٠/١٤من الساعة 
C4  بالمبنىC.الطابق السابع ،  

اإلخراج من الخدمة: 
  التعليم والتدريب

الية الضوء على األنشطة التدريبية لدى سوف تسلِّط ھذه الفع
الوكالة وكذلك تعاونھا مع المفوضية األوروبية لتحسين تنسيق

  األنشطة التدريبية في أوروبا.
م ھذه الفعالية يوم   ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ١٩ الثالثاءوسُتنظَّ

، في قاعة المؤتمرات٠٠/١٨إلى الساعة  ٣٠/١٦من الساعة 
C4  بالمبنىCابع.، الطابق الس  

  األمن النووي 
التعلم اإللكتروني: النھوض 
بقدرات الدول على تعزيز 
تدابير التصدي العالمي 
  لتھديد عالمي

الغرض من ھذه الفعالية ھو إبراز مجموعة وحدات التعلم 
اإللكتروني التي وضعتھا الوكالة في مجال األمن النووي 

وإشراك طائفة واسعة من مستعملي ھذه الوحدات في عرض 
تفاعلي وعملي يشمل مسابقة وعرضاً لمختلف الوحدات 

  النمطية.
م ھذه الفعالية يوم   ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ١٩ الثالثاءوسُتنظَّ

، في قاعة المؤتمرات٠٠/١٨إلى الساعة  ٣٠/١٦من الساعة 
C3  بالمبنىC.الطابق السابع ،  

تبرز مناقشة المائدة المستديرة ھذه السنوات الخمس الماضيةُنظم إنتاج األرز المقاوم 
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لتقلبات المناخ: كيف تعمل 
مجال التكيُّف الوكالة في 

  مع تغير المناخ 

ر كثيراً من  من العمل في مجال محصول األرز، الذي تضرَّ
تأثيرات تغير المناخ والفيضانات والجفاف، وعلى وجه 

  التحديد داخل منطقة آسيا والمحيط الھادئ. 
م الفعالية  من  ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ٢٠عاء األرب يوموسُتنظَّ

، في قاعدة المؤتمرات ٣٠/١١إلى الساعة  ٠٠/١٠الساعة 
M7  بالمبنىM.الطابق األرضي ،  

الجلسة العامة للشبكة 
العالمية المعنية باألمان 

بناء  - واألمن النوويين 
القدرات والمدرسة الدولية 
  للقيادة فيما يتعلق باألمان

ھو إجراء مناقشة مع الدول  الغرض من ھذا االجتماع العام
األعضاء حول أھمية إدارة المعارف في مجال األمان 

النووي وبناء القدرات إلرساء بنية أساسية متينة في مجال 
م الدول األعضاء تقارير عن  األمان النووي. وسوف تقدِّ

الدروس المستفادة والتحديات التي تواجھھا في وضع ُنظم 
  أمان قادرة على التكيُّف.

م ھذه الفعالية يوم و  ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ٢٠ األربعاءسُتنظَّ
، في قاعة ٠٠/١٣إلى الساعة  ٠٠/١٠من الساعة 
  ، الطابق السابع.Mبالمبنى  M5المؤتمرات 

لعام  ConvEx-3التمرين 
: تحسين التأھب ٢٠١٧

 والتصدي لھا للطوارئ
خالل أكبر تمرين دولي 
  للوكالة على الطوارئ

م ھذه  مھا مركز الحادثات سوف ُتقدِّ الفعالية، التي ينظِّ
قة لالستعدادات  والطوارئ التابع للوكالة رؤية متعمِّ

الواسع  ConvEx-3واإلجراءات والنواتج بشأن التمرين 
م في حزيران/يونيه  . وشارك في ٢٠١٧النطاق الذي ُنظِّ

 ٨٠ساعة أكثر من  ٣٦الذي استغرق  ConvEx-3التمرين 
دولية. وسوف يصف ممثِّلون من منظمة  ١١دولة عضواً و

ھنغاريا، وھي البلد الذي وضع سيناريو التمرين على 
الطوارئ، أنشطتھم الوطنية في مجال التصدي بينما 
سيعرض مركز الحادثات والطوارئ بعض الدروس 

  المباشرة المستفادة من الترتيبات الدولية في مجال التصدي.
م ھذه الفعالية يوم   ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ٢٠ األربعاءوسُتنظَّ

، في قاعة ٣٠/١٣إلى الساعة  ٠٠/١٢من الساعة 
  ، الطابق السابع.Cبالمبنى  C3المؤتمرات 

مستقبل الطاقة النووية: 
  إشراك الجيل الجديد

سوف تعرض ھذه الفعالية برامج الوكالة الخاصة بتعليم 
وتدريب الجيل الجديد من المھنيين في المجال النووي. 

عالية الحفل السنوي لمنح شھادات ماجستير وستتضمَّن الف
  العلوم األوروبي في الھندسة النووية.
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م ھذه الفعالية يوم   ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ٢٠ األربعاءوسُتنظَّ
، في قاعة ٣٠/١٦إلى الساعة  ٣٠/١٤من الساعة 
  ، الطابق السابع.Cبالمبنى  C3المؤتمرات 

ثات لضمان  رصد الملوِّ
مأكوالت بحرية أكثر 

  المةس

م ھذه الفعالية لمحة عامة عن التقنيات المستخدمة  سوف تقدِّ
ثات لرصد السموم الحيوية في تكاثر الطحالب الضارة والملوِّ
مثل الزئبق وثنائي الفينيل المتعدد الكلور والمواد البالستيكية 

  في محيطاتنا ومأكوالتنا البحرية.
م ھذه الفعالية يوم   ٢٠١٧مبر أيلول/سبت ٢١ الخميسوسُتنظَّ

، في قاعة ٣٠/١١إلى الساعة  ٠٠/١٠من الساعة 
  ، الطابق األرضي.Mبالمبنى  M7المؤتمرات 

طب النفس واألعصاب: 
ثورة التصوير الجزيئي في 
  مرض خرف الزھايمر

م السريع الحاصل في  سوف تتناول ھذه الفعالية التقدُّ
التصوير الوظيفي والھيكلي للدماغ والدور المحوري الذي 

يه ذلك التصوير في التشخيص التفريقي للخرف، يؤد
والتعرُّف المبكِّر على الخرف التدريجي، ورصد تطور 

  المرض وأثر العالج. 
م ھذه الفعالية يوم   ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ٢١ الخميسوسُتنظَّ

، في قاعة ٠٠/١٤إلى الساعة  ٣٠/١٢من الساعة 
  ، الطابق األرضي.Mبالمبنى  M7المؤتمرات 

-ينومالموليبد
شبه  ٩٩-/التكنيتيوم٩٩

المستقر: سيناريو 
اإلمدادات الراھن والبدائل 
الجديدة إلنتاجھما ودور 
  الوكالة في ذلك

سوف تبيِّن ھذه الفعالية سيناريو اإلمدادات الراھن من 
 ٩٩-والسبل البديلة إلنتاج الموليبدينوم ٩٩-الموليبدينوم
دعم الدول شبه المستقر ودور الوكالة في  ٩٩-والتكنيتيوم

  األعضاء لتحسين القدرة اإلنتاجية الوطنية.
م ھذه الفعالية يوم   ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ٢١ الخميسوسُتنظَّ

، في قاعة ٠٠/١٧إلى الساعة  ٠٠/١٥من الساعة 
  ، الطابق األرضي.Mبالمبنى  M7المؤتمرات 

الجلسة العامة للمحفل 
  التعاوني الرقابي

، ٢٠١٧ني الرقابي في عام في الجلسة العامة للمحفل التعاو
سوف يتبادل األعضاء وغير األعضاء في المحفل التعاوني 
الرقابي الخبرات والمعارف في مجال إرساء البنية األساسية 

  الرقابية.
م ھذه الفعالية يوم   ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ٢٢ الجمعة وسُتنظَّ

، في قاعة المؤتمرات ٣٠/١٣إلى الساعة  ٠٠/٩من الساعة 
C3 ى بالمبنC السابع، الطابق.  
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InTouchفي ھذه الفعالية، سوف ُتعَرض منصة االتصاالت   InTouchمنصة االتصاالت 

ى ة عل ارات المطروح ى االستفس دعم رداً عل م ال ُيقدَّ وس
  المنصة.

وم  ة ي ذه الفعالي م ھ ُتنظَّ ةوس بتمبر  ٢٢ الجمع ٢٠١٧أيلول/س
اعة  ن الس اعة  ٠٠/١١م ى الس ة٠٠/١٣إل ي قاع ، ف

  ، الطابق األرضي.Mبالمبنى  M6رات المؤتم
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  *الفعاليات التي تنظمھا الدول األعضاء بالتزامن مع دورة المؤتمر

سين في مجال  دور المتمرِّ
الطاقة والصناعة النووية 
في تحسين أمان التصرف 
 في الوقود المستھلك

د الخبرات سوف تناقش حلقة العمل المشاكل المطروحة وتوحِّ
أن ا ارف بش دانوالمع ي البل تھلك ف ود المس ي الوق لتصرف ف

سين في الطاقة والصناعة األعضاء في االتحاد الدولي للمتمرِّ
ة. وى النووي ي صناعة الق رطاً ضرورياً ف ان ش ر األم ويعتب

م ھذه الفعالية النووية وفي تطويرھا في كل أنحاء العالم. وُتنظَّ
سين في  دولي للمتمرِّ ؤتمر ال المجالالجانبية بتوصية من الم

ايو  ي أيار/م د ف ذي ُعق ووي ال الفوتيتش ٢٠١٧الن ي س ف
  ويتولى االتحاد الروسي تنظيم ھذه الفعالية. بأوكرانيا.

وف ُت وم وس ة ي ذه الفعالي م ھ يننظَّ بتمبر ١٨ االثن أيلول/س
اعة  ٢٠١٧ ن الس اعة  ٣٠/٨م ى الس ة٠٠/١٢إل ي قاع ، ف

  ، الطابق األرضي.Mبالمبنى  M7المؤتمرات 

درات والقدرة على بناء الق
إزالة مخاطر البرامج 
النووية: تجربة المملكة 
 المتحدة

زت بھا سوف تسلِّط ھذه الفعالية الضوء على الكيفية التي عزَّ
المملكة المتحدة قدراتھا وقدرتھا على تنفيذ البرامج الرئيسية 
الخاصة بالبنى النووية الجديدة والبرامج الجارية لإلخراج من

مكن للبلدان األخرى أن تستفيد منھا. وتتولى الخدمة وكيف ي
  المملكة المتحدة تنظيم ھذه الفعالية.

م ھذه الفعالية يوم   ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ١٨ االثنينوسُتنظَّ
، في قاعة ٠٠/١٤إلى الساعة  ٠٠/١٢من الساعة 
  ، الطابق السابع. Cبالمبنى  C4المؤتمرات 

التصرف في النفايات 
من  حلول رائدة - النووية 

 فنلندا

سوف تعرض ھذه الفعالية النھج الذي اتبعته فنلندا في تخطيط
وتنفيذ التصرف في النفايات النووية. وتتولى فنلندا تنظيم ھذه

  الفعالية.

م ھذه الفعالية يوم   ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ١٨ االثنينوسُتنظَّ
، في قاعة ٠٠/١٥إلى الساعة  ٠٠/١٣من الساعة 
  ، الطابق األرضي.Mبالمبنى  M5المؤتمرات 

مركز البحوث النووية 
البلجيكي يصبح مركز 
الوكالة الدولي المُسمَّى 

في إتاحة  سجلٌّ حافلٌ لمركز البحوث النووية البلجيكي 
الفرصة للدول األعضاء األخرى للوصول إلى مفاعالت 

اديمية البحوث التابعة له وإلى المرافق الملحقة بھا وإلى أك

                                                  
) المتاح من IAEA Conferences and Meetings appيمكن تنزيل التطبيق الخاص بمؤتمرات واجتماعات الوكالة ( *

لالطالع على أحدث المعلومات عن برامج جميع  iTunes Storeو Google Playخالل الموقعين اإللكترونيين 
  الفعاليات المتعلقة بالمؤتمر العام.
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ل ھذه الفعالية  القائم على مفاعالت البحوث العلوم والتكنولوجيا النووية. وسوف تسجِّ
االحتفال بتسمية ھذا المركز كمركز الوكالة الدولي المُسمَّى 

القائم على مفاعالت البحوث. وتتولى بلجيكا تنظيم ھذه 
  الفعالية. 

م ھذه الفعالية يوم   ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ١٨ االثنينوسُتنظَّ
، في قاعة ٣٠/١٥الساعة  إلى ٠٠/١٤من الساعة 
  ، الطابق األرضي.Mبالمبنى  M4المؤتمرات 

ما الذي تحقَّق في إزالة 
التلوث وإخراج المرافق من 
الخدمة في فوكوشيما حتى 
 اليوم: أين أصبحنا؟

سوف تعرض الفعالية ما تم االضطالع به في فوكوشيما من 
ية حيث إزالة التلوث واإلخراج من الخدمة وستستكشف الكيف
التي يمكن بھا لألوساط النووية العالمية أن ترفع مستوى 
الدعم الذي تقدمه من أجل إحراز تقدم أسرع وأكثر أمانا 

 وفعالية في ھذه المجاالت. وتتولى اليابان تنظيم ھذه الفعالية.

م ھذه الفعالية يوم   ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ١٨ االثنينوسُتنظَّ
، في قاعة ٠٠/١٧إلى الساعة  ٣٠/١٥من الساعة 
  ، الطابق السابع.Cبالمبنى  C4المؤتمرات 

معلومات حديثة عن 
المشروع الوطني السعودي 
للطاقة الذرية ومبادرة 
المفاعل المتقدم النموذجي 
المتكامل النظم (سمارت): 
خيارات للبلدان المستجدة 

سوف تسلِّط ھذه الفعالية الضوء على المشروع الوطني 
ة المعتمد مؤخراً، وكذلك على التعاون السعودي للطاقة الذري

في إطار شراكة بين المملكة العربية السعودية وجمھورية 
المفاعل المتقدم النموذجي (’كوريا لوضع تصميم سمارت 

  ‘).المتكامل النظم

وتتولى المملكة العربية السعودية وجمھورية كوريا تنظيم 
  ھذه الفعالية. 

م ھذه الفعالية يوم االثن  ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ١٨ين وسُتنظَّ
، في قاعة ٣٠/١٧إلى الساعة  ٠٠/١٦من الساعة 
  ، الطابق األرضي.Mبالمبنى  5Mالمؤتمرات 

المركز العالمي للشراكة في 
 –مجال الطاقة النووية 

مبادرة الھند من أجل ضمان 
طاقة نووية مأمونة وآمنة 
ومستدامة من خالل الشراكة 
 العالمية

للشراكة في مجال الطاقة النووية من  أنشئ المركز العالمي
أجل إجراء البحوث والقيام بأعمال التصميم والتطوير بشأن 

النظم النووية المأمونة جوھرياً، ووضع مجموعة من 
بين من خالل برامج تعاونية في مجال البحث  المھنيين المدرَّ

والتدريب. وسوف تعرض ھذه الفعالية مبادرة المركز 
وتتولى الھند تنظيم ي مجال الطاقة النووية.العالمي للشراكة ف

  ھذه الفعالية. 
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م ھذه الفعالية يوم االثنين   ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ١٨وسُتنظَّ
، في قاعة ٣٠/١٧إلى الساعة  ٠٠/١٦من الساعة 
  ، الطابق الثاني.Cبالمبنى  C1المؤتمرات 

معالجة النفايات المشعة 
بدء تشغيل مرفق  -بالبالزما 

محطة  البالزما في
 كوزلودوي للقوى النووية

سوف تعرض ھذه الفعالية تكنولوجيا البالزما كحل منفرد 
لمعالجة النفايات المشعة الصلبة العضوية وغير العضوية 

والكيميائية المثيرة للجدل، استنادا إلى بدء تشغيل مرفق 
البالزما في محطة كوزلودوي للقوى النووية. وتتولى بلجيكا 

  لية.تنظيم ھذه الفعا

م ھذه الفعالية يوم   ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ١٩ الثالثاءوسُتنظَّ
، في قاعة ٣٠/١١إلى الساعة  ٠٠/١٠من الساعة 

  ، الطابق األرضي.Mبالمبنى  M0E 03االجتماعات 

االجتماع العام السنوي 
لمحفل الھيئات الرقابية 
النووية 
 في أفريقيا

لتي أنشأت بنيةسوف يجتمع ممثلو الدول األعضاء األفريقية ا
أساسية رقابية تشغيلية لضمان األمان واألمن اإلشعاعيين 

تحت رعاية ھذه الشبكة اإلقليمية من أجل تخطيط األنشطة 
والمشاريع الرامية إلى تعزيز األمان واألمن النوويين 

واإلشعاعيين في أفريقيا وتحسين حوكمة الشبكة. وتتولى 
  الكاميرون تنظيم ھذه الفعالية.

م ھذه الفعالية يوم وستُ   ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ١٩ الثالثاءنظَّ
، في قاعة ٣٠/١٢إلى الساعة  ٠٠/١٠من الساعة 
  ، الطابق السابع.Mبالمبنى  M5المؤتمرات 

عشرون عاماً من المحفل 
األيبيري األمريكي للوكاالت 
الرقابية اإلشعاعية والنووية 
تعزيز األمان واألمن 
النوويين واإلشعاعيين من 
خالل التعاون اإلقليمي 
 والدولي

سوف تعرض ھذه الفعالية اإلنجازات التي تحققت في تعزيز 
الھيئات الرقابية كنتيجة للتعاون بين المحفل األيبيري 

األمريكي للوكاالت الرقابية اإلشعاعية والنووية والوكالة 
د الخطوط الممكنة لزيادة التعاون الدولية للطاقة الذرية وستحدِّ

ين الرابطات والشبكات. ويتولى المحفل األيبيري فيما ب
األمريكي للوكاالت الرقابية اإلشعاعية والنووية تنظيم ھذه 

  الفعالية.

م ھذه الفعالية   ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ١٩ الثالثاءيوم وسُتنظَّ
، في قاعة ٠٠/١٣إلى الساعة  ٣٠/١٠من الساعة 
  السابع.، الطابق Cبالمبنى  C5المؤتمرات 

يوم الدولي للقضاء التام ال
 على األسلحة النووية

سوف تحتفل ھذه الفعالية باليوم الدولي للقضاء التام على 
األسلحة النووية. ويتولى فرع حركة عدم االنحياز في فيينا 

  تنظيم ھذه الفعالية.
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م ھذه الفعالية يوم   ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ١٩ الثالثاءوسُتنظَّ
، في بھو قاعة ٣٠/١٢ إلى الساعة ٣٠/١١من الساعة 
  ، الطابق الثاني.Mبالمبنى  M02المؤتمرات 

المجال النووي في جھود 
الطاقة النظيفة والسعي إلى 
االبتكار: بناء الشراكات 
 للمستقبل

تدعو ھذه الفعالية الشركاء إلى مناقشة الكيفية التي سوف 
يمكن بھا إضفاء طابع رسمي على التعاون في المجال 

النووي من خالل المبادرات الوزارية للسعي إلى االبتكار 
  والطاقة النظيفة. وتتولى كندا تنظيم ھذه الفعالية.

م ھذه الفعالية يوم   ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ١٩ الثالثاءوسُتنظَّ
، في قاعة ٣٠/١٥إلى الساعة  ٣٠/١٣من الساعة 

  ، الطابق األرضي.Mبالمبنى  M0E 100االجتماعات 

استعراض النظراء الدولي 
لبرنامج شركة إدارة 
المحطات النووية الخاص 
باإلخراج من الخدمة 
والتصرف في النفايات 
 المشعة

سوف تبرز ھذه الفعالية نتائج خدمة االستعراض المتكاملة 
لقة بالتصرف في النفايات المشعة والوقود المستھلك، المتع

وبرامج اإلخراج من الخدمة واالستصالح (خدمة "أرتميس")
بطلب من شركة إدارة المحطات النووية بشأن برنامجھا 

الخاص باإلخراج من الخدمة والتصرف في النفايات المشعة 
ع إلى الوكا لة في إيطاليا. وباإلضافة إلى ذلك، سيتم التبرُّ

بتمثال نصفي ألنريكو فيرمي. وتتولى إيطاليا تنظيم ھذه 
  الفعالية. 

م ھذه الفعالية يوم   ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ١٩ الثالثاءوسُتنظَّ
، في قاعة ٠٠/١٥إلى الساعة  ٣٠/١٣من الساعة 
  ، الطابق األرضي.Mبالمبنى  M4المؤتمرات 

افتتاح مصرف الوكالة 
لليورانيوم الضعيف اإلثراء 

زاخستان ومشاركة في كا
الوكالة في المعرض 

"EXPO-2017" 

سوف تخلِّد ھذه الفعالية افتتاح مرفق تخزين مصرف الوكالة 
لليورانيوم الضعيف اإلثراء في كازاخستان ومشاركة الوكالة

  " في أستانا.EXPO-2017في المعرض "

  وتتولى كازاخستان تنظيم ھذه الفعالية.

م ھذه الفعالية يوم   ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ١٩ الثاءالثوسُتنظَّ
، في بھو قاعة ٠٠/١٥إلى الساعة  ٣٠/١٤من الساعة 
  ، الطابق األول.Mبالمبنى  M01المؤتمرات 

البروتوكول اإلضافي 
 عاماً وأكثر ٢٠للوكالة: 

تخلِّد ھذه الفعالية الذكرى العشرين للبروتوكول سوف 
 المساھمات الھامة تسلِّط الضوء علىاإلضافي. وس

توكول اإلضافي في تعزيز الضمانات، وھي ترمي إلى برولل
تعزيز فھم البروتوكول عن طريق تبادل الخبرات في مجال 
وضع الصيغة النھائية للبروتوكول اإلضافي وتنفيذه والجھود
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وتتولى اليابان وأستراليا وفرنسا  الرامية إلى تحقيق عالميته.

  والسويد تنظيم ھذه الفعالية.

م ھذه الف  ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ١٩ الثالثاءعالية يوم وسُتنظَّ
، في قاعة ٣٠/١٧إلى الساعة  ٠٠/١٦من الساعة 
  ، الطابق األرضي.Mبالمبنى  M7المؤتمرات 

تطوير الطاقة النووية في 
 الصين

سوف تبرز ھذه الفعالية آخر التطورات في مجال الطاقة 
النووية في الصين وتستكشف الفرص المتاحة لزيادة تعزيز 

تعاون مع الوكالة وغيرھا من الدول األعضاء وللمساھمة ال
وتتولى  في تطوير طاقة نووية مأمونة وآمنة في العالم.

  الصين تنظيم ھذه الفعالية. 

م ھذه الفعالية يوم   ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ١٩ الثالثاءوسُتنظَّ
، في قاعة ٣٠/١٧إلى الساعة  ٠٠/١٦من الساعة 
  بق الثاني.، الطاCبالمبنى  C1المؤتمرات 

مراكز وطنية جديدة للعلوم 
دة  والتكنولوجيا النووية مزوَّ
بمفاعالت بحوث وتجربة 
مركز الوكالة الدولي 
المُسمَّى القائم على مفاعالت 
 البحوث

م أخصائيون من االتحاد الروسي عروضاً حول  سوف ُيقدِّ
المشاريع الروسية الحالية إلنشاء مراكز وطنية للعلوم 

النووية في البلدان النامية ولمحة عامة عن  والتكنولوجيا
مركز الوكالة الدولي المُسمَّى األنشطة المضطلع بھا في 
في روسيا. ويتولى االتحاد  القائم على مفاعالت البحوث
  الروسي تنظيم ھذه الفعالية.

م ھذه الفعالية يوم الثالثاء   ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ١٩وسُتنظَّ
، في قاعة ٣٠/١٧ إلى الساعة ٠٠/١٦من الساعة 
  ، الطابق األرضي.Mبالمبنى  M5المؤتمرات 

إدارة المعارف النووية 
والمشروع الدولي بشأن نقل 
 المعارف إلى األجيال المقبلة

سين في  سوف يناقش ممثِّلون عن االتحاد الدولي للمتمرِّ
الطاقة والصناعة النووية وممثِّلون عن المؤتمر الدولي 

وسوف تسلِّط  قل المعارف النووية.النووي للشباب جوانب ن
الفعالية الضوء على وجه الخصوص على استخدام موسوعة 

نظام إينيس المتعددة اللغات، ومشاركة الخبراء في تقدير 
المشاريع النووية في كازاخستان، وتاريخ تصنيع وقود 

ويتولى االتحاد الروسي تنظيم ھذه  اليورانيوم وإنتاجه.
  الفعالية.

م ھ ، ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ٢٠ األربعاءذه الفعالية يوم وسُتنظَّ
في قاعة االجتماعات  ٣٠/١٠إلى الساعة  ٠٠/٨من الساعة 

C4  المبنىC.الطابق السابع ،  
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تطبيق تكنولوجيا المفاعالت 
النمطية الصغيرة: "أكثر من 
 مجرد ُمستعِمل"

سوف تركِّز ھذه الفعالية على اآلفاق والتحديات التي تكون 
د يرغب في مشاركة أكبر في البحث والتطوير في أمام بل

مجال تكنولوجيا المفاعالت النمطية الصغيرة، ودور التعاون 
في مجاالت منھا الجوانب الرقابية وجوانب دورة الوقود. 

  وتتولى إندونيسيا تنظيم ھذه الفعالية.

م ھذه الفعالية يوم   ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ٢٠ األربعاءوسُتنظَّ
، في قاعة ٣٠/١١إلى الساعة  ٠٠/١٠من الساعة 

  ، الطابق األرضي.Mبالمبنى  M0E 79االجتماعات 

أصدقاء الطاقة النووية حول 
 دعم تطوير القوى النووية

م عدة دول أعضاء عروضاً بشأن  في ھذه الفعالية، سوق ُتقدِّ
 دعم تطوير القوى النووية. وتتولى فرنسا تنظيم ھذه الفعالية.

م ھذه الفع  ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ٢٠ األربعاءالية يوم وسُتنظَّ
، في قاعة ٠٠/١٣إلى الساعة  ٠٠/١١من الساعة 
  ، الطابق السابع.Cبالمبنى  C4المؤتمرات 

اإلطار الدولي للتعاون في 
مجال الطاقة النووية: 
 االجتماع الرسمي المفتوح

سوف تسلِّط ھذه الفعالية الضوء على األنشطة الُمضَطلع بھا 
األخيرة تحت رعاية اإلطار الدولي للتعاون في  في اآلونة

مجال الطاقة النووية وستتيح فرصة للنقاش. وتتولى 
  األرجنتين تنظيم ھذه الفعالية.

م ھذه الفعالية يوم األربعاء   ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ٢٠وسُتنظَّ
، في قاعة ٤٥/١٢إلى الساعة  ٠٠/١٢ة من الساع

  بق األرضي.، الطاMبنى بالم M0E 100االجتماعات 

نحو تنظيم ندوة دولية في 
أوسلو في حزيران/يونيه 

بشأن تقليل استخدام  ٢٠١٨
اليورانيوم الشديد اإلثراء 
 إلى أدنى حد

، سوف تستضيف النرويج الندوة ٢٠١٨في حزيران/يونيه 
الدولية الثالثة بشأن تقليل استخدام اليورانيوم الشديد اإلثراء 

م الند وة بالتعاون مع الوكالة. وستعرِّف إلى أدنى حد، وسُتنظَّ
ھذه الفعالية بالندوة إلى جانب التعريف بأوجه التقدم الجديدة 

في مجال تحويل مفاعالت البحوث، وسحب اليورانيوم 
الشديد اإلثراء والتخلص منه، وإنتاج النظائر. وتتولى 

  النرويج تنظيم ھذه الفعالية. 

م ھذه الفعالية يوم   ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ٢٠ األربعاءوسُتنظَّ
، في قاعة ٣٠/١٣إلى الساعة  ٠٠/١٢من الساعة 
  ، الطابق األرضي.Mبالمبنى  M4المؤتمرات 

إدارة الساعة النووية من 
الطوارئ إلى األجيال 
المقبلة: اآلراء الفرنسية 

سوف تعرض فرنسا قصصاً ورؤى ابتكارية إلدارة الجداول 
ل النووي من أجل تحقيق أھداف التنمية الزمنية في المجا

المستدامة، بما في ذلك بشأن الثورة الرقمية والتصدي لحالة 
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طارئة وتقادم المفاعالت وتفكيكھا. وتتولى فرنسا تنظيم ھذه  حول البرامج النووية
  الفعالية.

م ھذه الفعالية يوم   ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ٢٠ األربعاءوسُتنظَّ
 ، في قاعة٣٠/١٥إلى الساعة  ٣٠/١٣من الساعة 
  ، الطابق السابع.Cبالمبنى  C4المؤتمرات 

شراكات فعالة 
أجل تحقيق األمان من 

واألمن النوويين في المنطقة 
 العربية

الشبكة العربية للھيئات الرقابية ھي شبكة إقليمية لألمان 
بھدف تعزيز وتنسيق  ٢٠١٠أُنشئت في كانون الثاني/يناير 

البنية األساسية الرقابية في البلدان العربية وكذلك تبادل 
ولية واإلقليمية المعارف والخبرات الرقابية مع الشبكات الد

األخرى في إطار الشبكة العالمية المعنية باألمان واألمن 
النوويين التابعة للوكالة. وسيعرض ھذا االجتماع حالة أنشطة
الشبكة العربية للھيئات الرقابية وخططھا وكذلك الدعم الذي 

مه شركاؤھا. وتتولى تونس تنظيم ھذه الفعالية.    يقدِّ

م ھذه الفعالية   ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ٢٠ األربعاءيوم وسُتنظَّ
، في قاعة ٠٠/١٦إلى الساعة  ٠٠/١٤من الساعة 
  ، الطابق األرضي.Mبالمبنى  M5المؤتمرات 

مساھمة إيطاليا 
في المشاريع الدولية بشأن 
التكنولوجيات النووية 
 االبتكارية

سوف تعرض ھذه الفعالية التجربة اإليطالية في إدارة إطار 
لعامة والخاصة لدعم المشاريع الدولية الجاريةمن األطراف ا

فيما يتعلق بالمفاعالت النووية االبتكارية وطاقة االندماج. 
  وتتولى إيطاليا تنظيم ھذه الفعالية.

م ھذه الفعالية يوم   ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ٢٠ األربعاءوسُتنظَّ
، في قاعة ٣٠/١٦إلى الساعة  ٣٠/١٤من الساعة 

  ، الطابق األرضي.Mمبنى بال M0E 03االجتماعات 

تقرير عن السياسات 
وخيارات التكنولوجيا 
ومستقبل القوى النووية من 
إعداد األكاديمية الصينية 
 واألكاديميتين الفرنسيتين

سوف تعرض ھذه الفعالية تقريراً مشتركاً أعدته األكاديمية 
الصينية للھندسة واألكاديمية الوطنية للتكنولوجيات في فرنسا

ديمية الوطنية الفرنسية للعلوم بشأن السياسات واألكا
وخيارات التكنولوجيا فيما يتعلق بالقوى النووية كجزء من 

مزيج الطاقة المقبل. وتتولى الصين وفرنسا تنظيم ھذه 
  الفعالية. 

م ھذه الفعالية يوم   ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ٢٠ األربعاءوسُتنظَّ
ة ، في قاع٣٠/١٧إلى الساعة  ٠٠/١٦من الساعة 
  ، الطابق األرضي.Mبالمبنى  M4المؤتمرات 

بدأ تشغيل مفاعل طھران البحثي في تشرين الثاني/نوفمبر مفاعل طھران البحثي: 
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كشف الخلل والتفتيش عنه 
 وإصالحه واختباره

، شھد المفاعل تسربات من ١٩٦٩. وفي عام ١٩٦٧
الحوض، وأوقفت تلك التسربات عن طريق تركيب طبقة من

رت الطبقة ٢٠١٦القابل للصدأ. وفي عام  الفوالذ غير ، تكسَّ
وتم الكشف عن تسربات. وسوف تعرض ھذه الفعالية 

الجانبية اإلجراءات التي تم اتخاذھا إلصالح طبقة الفوالذ 
غير القابل للصدأ، بما في ذلك تحليل أمان العمليات 

واألنشطة؛ وتوريد الموارد؛ وإعداد ظروف العمل؛ وتحديد 
ح الطبقة الفوالذية؛ وإعادة المفاعل إلى العيوب وإصال

ظروف عمله الطبيعية. وتتولى جمھورية إيران اإلسالمية 
  تنظيم ھذه الفعالية.

م ھذه الفعالية يوم األربعاء   ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ٢٠وسُتنظَّ
، في قاعة ٣٠/١٧إلى الساعة  ٠٠/١٦من الساعة 
  ، الطابق األرضي.Mبالمبنى  M7المؤتمرات 

ة اإلقليمية لبناء المبادر
التشجيع على  -القدرات 

بناء القدرات من خالل حشد 
 الموارد

المبادرة اإلقليمية لبناء القدرات ھي منصة أنشأتھا الدول 
األعضاء للتشجيع على اتباع نھج إقليمي إزاء بناء القدرات 

في منطقة آسيا والمحيط الھادئ من أجل تطبيق العلوم 
  تولى إندونيسيا تنظيم ھذه الفعالية.وت والتكنولوجيا النووية.

م ھذه الفعالية يوم   ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ٢١ الخميسوسُتنظَّ
، في قاعة ٠٠/١٢إلى الساعة  ٠٠/١١من الساعة 
  ، الطابق األرضي.Mبالمبنى  M5المؤتمرات 

الفرانكوفونية في  التحديات
 التعاون التقني

م ھذه الفعالية من طرف مجموعة السف راء سوف ُتنظَّ
دولة. ومن بين النتائج  ٨٠الفرانكوفونيين، التي تمثِّل 

المتوقَّعة لھذه الفعالية إنشاء شبكة من الخبراء الناطقين باللغة
الفرنسية المشاركين في أنشطة الوكالة، وال سيما في 

برنامجھا للتعاون التقني. وتتولى فرنسا والمغرب تنظيم ھذه 
م ھذه الفعالي أيلول/سبتمبر  ٢١ة يوم الخميس الفعالية. وسُتنظَّ

، في قاعة ٣٠/١٥إلى الساعة  ٠٠/١٤من الساعة  ٢٠١٧
  ، الطابق األرضي.Mبالمبنى  M5المؤتمرات 
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  الزيارات المنّظمة

ة في مكتب االستعالمات ( ارات الجانبي ع الزي ام بجمي ) Information Deskينبغي التسجيل للقي
  رضي.، بالطابق األMالواقع عند مدخل المبنى 

ة،  ا الوكال ي توفِّرھ ل الت ائل النق تخدام وس زوار اس ى ال تية، سيكون عل ة ولوجيس وألسباب أمني
  حسب االقتضاء. وعدد األماكن المتاحة محدود.

زيارة إلى مختبر
الھيدرولوجيا النظيرية

أيلول/سبتمبر ١٩

من الساعة  ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ١٩الثالثاء في يوم 
 ، سُتتاح الفرصة للمندوبين (أو٠٠/١٥إلى الساعة  ٠٠/١٤

من جانبھم)، لزيارة مختبر الھيدرولوجيا لألشخاص المعيَّنين
النظيرية التابع للوكالة، وھو جزء من إدارة العلوم 

والتطبيقات النووية، ويقع داخل مركز فيينا الدولي. ويوفِّر 
المختبر دعماً تحليلياً لبرنامج الوكالة للموارد المائية، إلى 

الوافدين من الدول األعضاء، وتوفير  العلماءب تدريب جان
خدمات ضمان الجودة لمختبرات الھيدرولوجيا النظيرية على

ر المختبر أيضا أجھزة مختبرات  نطاق العالم. ويطوِّ
  الھيدرولوجيا لنقلھا إلى الدول األعضاء.

) Information Deskونقطة التجّمع ھي مكتب االستعالمات (
  .٥٠/١٣الساعة ، في Mخل المبنى الواقع عند مد

جولة في مركز الحادثات
والطوارئ: إلقاء نظرة

قة على ترتيبات الوكالة متعمِّ
التأھب للطوارئ في مجال

لھا والتصدي
أيلول/سبتمبر ٢١و ١٩

 ٢١أيلول/سبتمبر والخميس  ١٩الثالثاء في يومي 
إلى الساعة  ١٣/٠٠من الساعة  ٢٠١٧أيلول/سبتمبر 

تاح الفرصة للمندوبين (أو لألشخاص المعيَّنين من ، ستُ ١٤/٠٠
جانبھم) لزيارة مركز الحادثات والطوارئ التابع للوكالة والذي 

يقع داخل مركز فيينا الدولي. ومركز الحادثات والطوارئ التابع 
للوكالة ھو جھة االتصال العالمية المعنية بالتأھب والتصدي 

تتيح ھذه الجولة التعرف  للطوارئ النووية أو اإلشعاعية. وسوف
  على عمليات المركز وقدراته.

) Information Deskونقطة التجمع ھي مكتب االستعالمات (
في الساعة ، في الطابق األرضي، Mعند مدخل المبنى 

ومن ، ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ١٩من يوم الثالثاء  ٣٠/١٢
رة لكل٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ٢١يوم الخميس  . والمدة المقرَّ

  ة ھي ساعة واحدة.زيار
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جولة في المختبرات المعتمدة
لخدمات الوقاية من
اإلشعاعات والرصد اإلشعاعي

أيلول/سبتمبر ٢١و ٢٠و ١٩

 ٢٠، واألربعاء ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ١٩الثالثاء في أيام 
، ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ٢١، والخميس ٢٠١٧أيلول/سبتمبر 

ً صباح ٠٠/١١إلى الساعة  ٠٠/١٠من الساعة  ستتاح ، ا
الفرصة للمندوبين (أو لألشخاص المعيَّنين من جانبھم) لزيارة 

مختبرات الفحص المعتمدة للرصد الفردي الكائنة في مركز فيينا 
وتتولى وحدة الخدمات التقنية لألمان اإلشعاعي تقييم  الدولي.

تعرُّض موظفي الوكالة والخبراء المتعاقدين لإلشعاعات المھنية 
إشعاعية خارجية وعن أخذ داخلي للنويدات الناتجة عن مصادر 

المشعة، وتتولى تقديم المساعدة إلى الدول األعضاء من خالل 
  الِمنح الدراسية والمشورة التقنية.

،Mونقطة تجمُّع المندوبين ھي مكتب االستعالمات، مدخل المبنى 
ونظراً لضيق المكان، لن يتمّكن .٥٠/٩الطابق األرضي، الساعة 

زائراً في كل يوم  ٣٠مختبرات سوى ما ال يزيد عن من زيارة ال
  من األيام المذكورة.

جولة في مختبرات معدات
الضمانات في المقر الرئيسي
للوكالة

أيلول/سبتمبر ٢١و ٢٠و ١٩

 ٢٠واألربعاء  ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ١٩أيام الثالثاء في 
،٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ٢١والخميس  ٢٠١٧أيلول/سبتمبر 
، ستتاح الفرصة ٣٠/١٤إلى الساعة  ٣٠/١٣ من الساعة

للمندوبين (أو لألشخاص المعيَّنين من جانبھم) لزيارة 
مختبرات معدات الضمانات التابعة إلدارة الضمانات والكائنة
في مركز فيينا الدولي. وسوف يشاھد المشاركون في الجولة 
طائفة من التكنولوجيات المستخدمة في تنفيذ الضمانات، بما 

ذلك معدات القياس غير المتلف، واألختام وغيرھا من في 
  أجھزة اكتشاف التالعب، ونظم االحتواء والمراقبة.

ھي مكتب االستعالمات  بالنسبة إلى المندوبين ونقطة التجمُّع
)Information Desk الواقع عند مدخل المبنى (M ًونظرا .

لضيق المكان، لن يتمّكن من زيارة المختبرات سوى ما ال 
  زائراً في كل يوم من األيام المذكورة. ٢٥يزيد عن 

زيارات إلى مختبرات الوكالة
في زايبرسدورف

أيلول/سبتمبر ٢١و ٢٠

 ٢١أيلول/سبتمبر والخميس  ٢٠األربعاء في يومي 
، سوف ُتتاح الفرصة للمندوبين (أو ٢٠١٧أيلول/سبتمبر 

ة في لألشخاص المعيَّنين من جانبھم) لزيارة مختبرات الوكال
زايبرسدورف. وفي يوم األربعاء، ستركِّز الزيارة على 

مختبرات زايبرسدورف التابعة إلدارة العلوم والتطبيقات 
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ا في يوم الخميس، فسوف تشمل الزيارة مكتب  النووية، أمَّ
الخدمات التحليلية الخاصة بالضمانات التابع إلدارة 
عن  الضمانات. وسُتتاح للزوار في كال اليومين معلومات

  جميع المختبرات.

ويمكن التسجيل أليٍّ من ھاتين الزيارتين في موعد أقصاه 
أيلول/سبتمبر  ١٩ظھراً يوم الثالثاء  ٠٠/١٢الساعة 
. ونقطة التجمع للزيارة ھي مكتب االستعالمات ٢٠١٧

)Information Desk عند مدخل المبنى (M الطابق ،
ول/سبتمبرأيل ٢٠يوم األربعاء ، ٥٠/٨األرضي، في الساعة 

. وسيعود٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ٢١أو يوم الخميس  ٢٠١٧
الزوار إلى مركز فيينا الدولي في كلٍّ من اليومين في حوالي 

  .٠٠/١٣الساعة 

  فعالية خاصة

قداس رسمي
الكرسي الرسولي

سوف ُيقام قداس رسمي بمناسبة الدورة الحادية والستين 
أيلول/سبتمبر  ١٧حد للمؤتمر العام. وسُيقام القداس يوم األ

، على Karlskircheفي كنيسة  ٠٠/١٥في الساعة  ٢٠١٧
  .ViennaKreuzherrengasse 1,1040العنوان 
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  قائمة المعارض

  المعارض حسب الدول األعضاء

  روزاتوم: الطاقة وأكثراالتحاد الروسي 

  االبتكار في التكنولوجيا النووية من أجل التنمية -األرجنتين  األرجنتين

  نجاح إعادة تأھيل المواقع الموروثة لتعدين اليورانيوم في ألمانيا ألمانيا

اإلمارات العربية 
 المتحدة

وذج  دة: نم ة المتح ارات العربي اص باإلم ة الخ وى النووي امج الق برن
  لطاقة نووية سلمية

  تعزيز جودة صحة الشعب اإلندونيسي إندونيسيا

  الية لتطوير قطاع االنشطار واالندماجمكونات وُنظم التكنولوجيا الع إيطاليا

  اإلنتاج البرازيلي للمعدات الثقيلة في القطاع النووي البرازيل

ن أجل الصحة  بلجيكــا ا م ي بلجيك ووي ف ال الن ي المج يم ف ا والتعل التكنولوجي
  واالزدھار

  عاماً من االلتزام باألمان ٦٠ بلغاريــا

  ديشبنغالبرنامج القوى النووية في بنغالديش

  قصص نجاح -بوتسوانا بوتسوانا 

  األمان -برنامج بيالروس للقوى النووية: األولوية  بيالروس

  التكنولوجيا النووية من أجل الصحة البشرية في تايلند تايلند

  جھود كوريا المتواصلة لدعم األمان النووي جمھورية كوريــا

  النھوض بالحياة بنشاط جنوب أفريقيا

  حول تطوير الطاقة النووية في الصينمعرض  الصين

  استدامة العلوم والتكنولوجيا النووية في غانا من خالل الشراكات غانا

  المساھمة الفرنسية -الطاقة النووية لمستقبل مستدام  فرنسا

  حلول رائدة من فنلندا -التصرف في النفايات النووية  فنلندا

  تعدين اليورانيوم الرائد العالمي في -كازاخستان  كازاخستان

  الصناعة النووية الكندية كنـــدا

  الشبكة العالمية المعنية باألمان واألمن النوويينالمغرب 

  قدرات المملكة المتحدة في قطاع الطاقة النووية المملكة المتحدة
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الواليات المتحدة 
 األمريكية

مه وزارة الطاقة في الواليات المتحدة إلى ال   وكالةالدعم الذي تقدِّ

  االستخدامات السلمية للطاقة النووية في اليابان اليابان

  المعارض حسب المنظمة

شبكة منظمات
األمان التقني
األوروبية/المعھد
األوروبي للتدريب
واإلرشاد في مجال
األمان النووي

دريب  ي للت د األوروب ي األوروبية/المعھ ان التقن ات األم بكة منظم ش
  النووي واإلرشاد في مجال األمان

المفوضية
األوروبية:

  المفوضية األوروبية: األمان والضمانات في المجال النووي

المؤتمر النووي
الدولي للشباب

  دور جيل الشباب في المجال النووي

الرابطة النووية
العالمية

  الرابطة النووية العالمية

مھا أمانة    الوكالةالمعارض التي تنظِّ

شعبة خدمات 
 لوثائقالمؤتمرات وا

  منشورات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

شعبة الموارد 
 البشرية

لة -الوكالة    جھة العمل المفضَّ

إدارة العلوم 
 والتطبيقات النووية

ا  تخدام التكنولوجي ع باس ر الوض ة: تغيي ات النووي وم والتطبيق العل
  النووية

  امةالطاقة النووية من أجل التنمية المستد إدارة الطاقة النووية

  حماية الناس والمجتمع والبيئة إدارة األمان النووي

مكتب الشؤون 
 القانونية

ار  ز اإلط وير وتعزي ن تط ا م تون عاًم ة: س ؤون القانوني ب الش مكت
  القانوني ألنشطة الوكالة

  الضمانات: تنفيذ تحقق نووي فعال لتحقيق السالم العالمي إدارة الضمانات

  التقني: تحقيق النتائج المنشودة من أجل السالم والتنمية التعاون إدارة التعاون التقني
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  دليل أرقام الھاتف
  .+٤٣) ١( ٢٦٠٠-٠رقم ھاتف الوكالة ھو: 

(رقم الھاتف  +٤٣) ١( ٢٦٠٠عند االتصال من خارج الوكالة، ُيرجى االتصال بالرقم 
  الداخلي).

لى مدار الساعة داخل (األمن والسالمة سبعة أيام ع ٩٩االتصاالت في حاالت الطوارئ: 
  مركز فيينا الدولي)
  رئيس المؤتمر

  ٢٧٢٠٠، رقم الھاتف الداخلي M01 16، الطابق األول، الغرفة Mالمبنى 
  رئيس اللجنة الجامعة

  ٢٧٢١٦، رقم الھاتف الداخلي C04 37، الطابق الرابع، الغرفة Cالمبنى 
  المدير العام للوكالة

  ٢٧٢٠٣، و٢٧٢٠٢، الھاتف الداخلي M01 02، الطابق األول، الغرفة Mالمبنى 
  أمانة المؤتمر وخدمات الدعم

  ٢٧٢١٠  M01 13  أمين المؤتمر

  ٢٧٢١٥  C04 44  أمين اللجنة الجامعة

  M0E 68  وغرفة المعاھدات ةالقانوني ةالمستشار
A27 69  

٢١٣٤٨  
٢١٥٠٠  

  ٢١٣٧٨  M0E 75  مكتب المراسم وتسجيل الوفود

  ٢٧٢٤٢  M0E 69  مكتب وثائق االعتماد

  ٢٧٠٠٠  M01 22  خدمات المؤتمرات

  ٢٧٢٤٧  M0E 23  مكتب مساعدة الوفود

  M01  ركن توزيع الوثائق
C04  

٢٧١١٤   
٨٦٩١٣  

(خارج قاعة  Mمكتب االستعالمات بالطابق األول بالمبنى 
  الجلسات العامة)

M01  ٢٧٢٧٧  

(مدخل  Mمكتب االستعالمات بالطابق األرضي بالمبنى 
  )M المبنى

M0E  ٢٧٩٩٩  

(مدخل  Cكتب االستعالمات بالطابق السابع بالمبنى م
  )A المبنى

C07  ٢٧٢٨٥  

  ٢٧٢٢٢  IT Help Desk M0E 24مكتب المساعدة المختص بتكنولوجيا المعلومات 

  ٢٧٢٧٢  قاعة الجلسات العامة  قائمة المتحّدثين

  ٢١٣٥٠  M0E 67  المساھمات المالية

  ٢٧١٤٦ M0Eمنطقة الصحافة   خدمات اإلعالم العام
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  بحسب اإلدارة - دليل أرقام الھاتف 

  مكتب المدير العام لشؤون التنسيق

رقم الھاتف   الغرفة  االسم  العنوان
  الداخلي

  ٢٧٢٠٢  M01 02  السيد يوكيا أمانو  المدير العام

قين   ٢٧٢٠٩  M01 06  السيد كورنيل فيروتا  كبير المنسِّ

المساعد الخاص للمدير العام لشؤون 
  ين والضماناتاألمان واألمن النووي

  ٢٧٢٠٥  M01 06  السيد ديريك السي

المساِعدة الخاصة للمدير العام للشؤون 
  اإلدارية 

  ٢٧٢٠٦  M01 06  السيدة توميكو إيشيكاوا

المساعد الخاص للمدير العام للشؤون 
  االستراتيجية

  ٢٧٢٠٧  M01 10  السيد زيف مازي

المساعد الخاص للمدير العام لشؤون 
طبيقات النووية الطاقة النووية والت
  والتعاون التقني

  ٢٧٢٣٩  M01 10  السيد سيد أشرف

ممثل المدير العام لدى األمم المتحدة 
  ومدير مكتب نيويورك

  ٢٧٢٣٧ M01 10  السيد كسوليسا مابھونغو

  ٢٧٢٢٦  M01 06  براديالسيد كونليث   مساعد المدير العام

-فيتشالسيدة آنا ھراستو  أخصائية الشؤون التنظيمية واإلدارية
  كوترنيك

A28 08  ٢١٠٠٣  

  ٢٧٢٠٣  M01 04  السيدة ريتا سانشيز  المساِعدة التنفيذية

  ٢٧٢٠٤  M0104  السيدة سيلفيا باريخا  المساِعدة التنفيذية

  ٢١٣٧٨  M0E 75  السيد نونو لوتسيو  رئيس البروتوكول

-السيدة بوغالركا كيسيلي  مساعدة البروتوكول
  ميسزاروس

M0E 75  ٢٧٢٣٨  

  ٢٧٢٦٨  M0E 75  السيدة ماري روز غوميز  روتوكولمساعدة الب

  ٢٧٢٣٤  M0E 75  السيدة أنيتا يونغويرث  قائمة المشاركين

  ٢٧١١٠  M0E 75  السيد جاكوب فريشكنيشت  قائمة المشاركين

  
  أمانة جھازي تقرير السياسات

)SEC-PMO(  

    

  ٢٧٢١٠  M01 13 السيدة أروني ويجيوارداني  أمينة جھازي تقرير السياسات
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رقم الھاتف   الغرفة  االسم  العنوان
  الداخلي

  ٢٧٢١٥  C04 44  السيد أوستن ماكغيل  ائب أمينة جھازي تقرير السياساتن

مساعد أول ألمينة جھازي تقرير 
  السياسات

  ٢٧٢١٤  M01 14  السيد طارق محمد ثروت

مساعدة أولى ألمينة جھازي تقرير 
  السياسات

-السيدة ماريا برموديز
  سامعي

M01 14  ٢٧٢١٣  

-السيدة سيمرا توركوفيتش  أمينة مساعدة
  ليھر

M01 14  ٢٧٢٨٩  

  ٢٧٢٩٢  M01 14  السيدة كروزبي بالتزا  أمينة مساعدة

  ٢٧٢١٧  C04 41  السيدة باميال تشونغ  المساِعدة التنفيذية

  ٢٧٢١١  M01 12  السيدة بيث غالس  المساِعدة التنفيذية

  ٢٧٢١٢  M01 12  السيدة آنا ينسبي  مساعدة الفريق

  
  مكتب الشؤون القانونية 

      

  ٢١٥٠٠  A27 69  السيدة بيري جونسون  نونيةالمستشارة القا

  ٢١٥٢١  A27 64  السيدة جينيفر لوسر  رئيسة قسم الشؤون القانونية العامة

رئيسة قسم عدم االنتشار وتقرير 
  السياسات

السيدة ماريا دي لورديس 
  فيز كارمونا

A27 51   ٢١٢٠٤  

رئيس قسم قوانين المجال النووي 
  والمعاھدات

  ٢١٥٠٦  A27 71  زرالسيد فولفرام تونھاو

  ٢٧٢٤٢  M0E 69  السيد أندريا غيويا  المسؤول عن وثائق االعتماد

السيدة كريستين إيلزي   مساعدة شؤون اإليداع
  دونالد

M0E 69  ٢٧٢٤٩  

  
   إدارة الشؤون اإلدارية

      

  M01 27 السيدة ماري أليس ھايوارد  نائبة المدير العام
A28 52  

٢٧٢٦٠  
٢١١٠٠  

  العمل المستشار عن إجراءات
  لدى نائبة المدير العام للشؤون اإلدارية

  ٢٤٧٧٠  A28 76  السيد ستين إنجستروم

المستشارة عن الشؤون اإلدارية لدى نائبة 
  المدير العام للشؤون اإلدارية

  ٢٦٧٤٢  A28 63  السيدة آن كاترين شتارتس

  ٢١٠٢٣  A28 56  السيدة إيزابيال ريبوتا  المسؤولة اإلدارية



٤٣  

رقم الھاتف   الغرفة  االسم  العنوان
  الداخلي

  ٢٧٢٦١  M01 25  كاثرين موريسالسيدة   يذيةالمساِعدة التنف

  مدير شعبة الميزانية والمالية
  كبير الموظفين الماليين

  ٢١٠٥٠  A06 12  السيد تريستان باوزفاين

  ٢٧٢٥٢  M0E 26  السيد توماس ھيتينشفيلر  مدير شعبة الخدمات العامة

  ٢١٥٢٥  A05 16  السيدة كيت روجكوف  مديرة شعبة الموارد البشرية

  ٢٧٢٤١  M01 23  السيدة سلوى دالله  عبة خدمات المؤتمرات والوثائقمديرة ش

السيدة نيريس باييز غارسيا   مديرة مكتب خدمات المشتريات
  دي مازورا

B04 48  ٢١١٨٠  

  مدير شعبة تكنولوجيا المعلومات
  كبير موظفي المعلومات

  ٢٦٨٤٨  G06 83  السيد جيفري موديل

  
  إدارة العلوم والتطبيقات النووية

    

  ٢١٦٠٠  A23 82  السيد ألدو ماالفازي  نائب المدير العام

-السيدة سوزان كوري  المسؤولة اإلدارية
  بستاك

A23 86  ٢١٧٠٢  

  ٢١٦٠٢  A23 84  السيدة باربارا لين ميلر  المساِعدة التنفيذية

  ٢١٥٦٧  A23 01  السيد جون بيار كايول  منسـّق البرامج

دورفزايبر  السيد أندي غارنر  منسِّق المختبرات  س

A23 77  
٢٨٦٧٤  
٢١٦٠٣  

مدير الشعبة المشتركة بين الفاو والوكالة 
الستخدام التقنيات النووية في مجال 

  األغذية والزراعة

  ٢١٦١٠  A24 20  السيد كيو ليانغ

  ٢١٦٥٠  A22 13  السيدة مي عبد الوھاب  مديرة شعبة الصحة البشرية

  ٢١٧٠٠  A23 41  يرا فينكاتيشالسيدة م  مديرة شعبة العلوم الفيزيائية والكيميائية

  ٢١٩٣٤       A22 47  السيد دافيد أوسبورن  مدير مختبرات البيئة التابعة للوكالة
 ٣٣٦ ٧٨٦٣ ٣٠٩٧+  

  
  إدارة الطاقة النووية

      

  ٢٢٦٠٠  A26 80 السيد ميخائيل تشوداكوف   نائب المدير العام

  ٢٢٦٠٣  A26 07  السيدة ألينا جوزان  المسؤول اإلداري



٤٤  

رقم الھاتف   الغرفة  االسم  العنوان
  الداخلي

  ٢٢٨٧١  A26 83  السيدة آن مويتسيلبورغ  دة التنفيذيةالمساعِ 

  ٢٢٧٥٠  A25 74  السيد دوھي ھان  مدير شعبة القوى النووية

مدير شعبة دورة الوقود النووي 
  وتكنولوجيا النفايات

  ٢٥٦٧٠  A26 71  السيد كريستوف كزيري

مدير شعبة التخطيط والمعلومات وإدارة 
  المعارف 

  
  منسـّق البرامج

  ھوانغ السيد واي
  
  

  السيد إيد برادلي 

A24 66  
  
  

A26 03  

٢٦٥٨٧  
  
 

٢٢٧٥٩  

  
  إدارة األمان واألمن النوويين

    
  

  ٢٢٧٠٠  B09 40السيد خوان كارلوس لينتيخو  نائب المدير العام

السيدة ميشيل فون   المسؤولة اإلدارية
  راوتنكراتس

B09 41  ٢٢٧٠٣  

  ٢٢٧٠١  B09 40  السيدة تسوزاّنا ستولبيرغ  المساِعدة التنفيذية

  ٢٥٦٧٣  B09 23  السيد مليك شھيد  منسـّق البرامج

  ٢٦٥٢١  B09 20  السيد غوستافو كاروسو مدير مكتب تنسيق شؤون األمان واألمن

السيد راجا عبد العزيز   مدير شعبة األمن النووي
  راجا عدنان

B05 71  ٢٢٢٩٩  

  ٢٢٧٣٨  B08 07  السيدة إيلينا بوغلوفا  رئيسة مركز الحادثات والطوارئ

السيد غرزيغورز   مدير شعبة أمان المنشآت النووية
  رزينتكوفسكي

B06 33  ٢٢٥٢٠  

مدير شعبة األمان اإلشعاعي وأمان النقل
  وأمان النفايات

  ٢٢٦٥٤  B07 37  السيد بيتر جونستن

  
  إدارة الضمانات

      

  ٢١٨٠٠  A19 53  ورانتايفارالسيد تيرو   نائب المدير العام

  ٢٢٢٧٨  A19 31  السيدة ماري مونتايث  المسؤولة اإلدارية

  ٢١٨٠١  A19 53  السيدة جاكلين غودمان  المساِعدة التنفيذية



٤٥  

رقم الھاتف   الغرفة  االسم  العنوان
  الداخلي

  ٢١٩٠٠  A18 44  السيد غاري دايك  مدير شعبة العمليات ألف

  ٢٦٢٧٠  A20 74  السيد فان زيل دي فيلييه   مدير شعبة العمليات باء

السيد ھارولدو باروسو   مدير شعبة العمليات جيم
  جونيور

A16 68  ٢٢٠٧٠  

المدير باإلنابة، مكتب التحقق من تطبيق 
  الضمانات في إيران

  ٢١٠٣٠  A20 48  السيد ماسيمو أبارو

  ٢٢٢٠٠  A11 40  السيد جاك بوت  مدير شعبة إدارة المعلومات

  ٢١٩٠٤  A12 71  السيدة تيريس رينيس  مديرة شعبة المفاھيم والتخطيط

  ٢٨٢٤٨ زايبرسدورف  وسوكي كونوالسيد ي  مدير مكتب خدمات تحليل الضمانات

مدير مكتب نظم المعلومات واالتصاالت 
  باإلنابة

  ٢٢٠٦٣  A10 40  السيد جون مارتن كويني

  ٢١٨٤٠  A21 09  السيد سيرجي زيكوف  مدير شعبة الخدمات التقنية والعلمية

  
  إدارة التعاون التقني

      

  ٢٢٣٠٠  B11 38  السيد دازھو يانغ  نائب المدير العام

  ٢٢٣٠٢  B11 31  السيد فيليب بيرالن  ول اإلداريالمسؤ

السيدة ماريا أنيتا روبيرتا   المساِعدة التنفيذية
  بالتا

  السيدة نتاليا دفيرنا

B11 34  ٢٢٣١٧  

  ٢٦٠٠٣  B11 22  السيد محفوظ عبد هللا  منسـّق البرامج

  ٢٢٥٠٠  B11 25  كايادو-السيدة آنا رافو  مديرة شعبة دعم وتنسيق البرنامج

  ٢٢٣٥٠  B10 45  السيد شوكت عبد الرزاق  عبة أفريقيامدير ش

  ٢٢٤٢٠  B09 64  السيدة نجاة مختار  مديرة شعبة آسيا والمحيط الھادئ

  ٢٢٣٢٠  B10 64  السيد مارتن كراوزي  مدير شعبة أوروبا

السيد لويس كارلوس   مدير شعبة أمريكا الالتينية والكاريبي
  لونغوريا غاندارا

B11 09  ٢٥٩٠٠  

ة برنامج العمل من أجل عالج مديرة شعب
  السرطان

-السيدة نيلي إينويريم
  برومسون

B08 47  ٢١٣٦٠  
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  المخطط البياني للمبنى
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  مخطط نقاط دخول وإنزال الوفود
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واجت�عات   

الوكالة
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الخاص  ؤرات   
واجت�عات   

الوكالة مجانا ً  
ويشمل التطبيق ما ييل:  

• املؤر العام،   
• املحفل العلمي،   

• الفعاليات الجانبية.

واملعارض خالل املؤر 
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لتحديد   

جدولكم الزمني   
ومواكبة آخر املستجدات  

خالل الدورة الحادية 
والست¡ للمؤر العام 
وجميع األنشطة ذات 

الصلة!  
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