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 عامتوزيع 
 عربي

نكليزيإصل: األ

 المؤتمــــر العـــــام

 الستونو الثالثة دورة العاديةال

  

 

 جدول األعمال المؤقت

 بند إضافي مطلوب إدراجه في جدول األعمال المؤقت

 

  

طس  ١٦في  -١ ً ٢٠١٩آب/أغس ً مقدم ، تلقى المدير العام بالنيابة طلبا فير اليابان إلدراج بند معنون  ا من س
 .)٢٠١٩( تأبين المدير العام الراحل يوكيا أمانو" في جدول أعمال دورة المؤتمر العام العادية الثالثة والستين"

م ١وعمالً بالنظام الداخلي للمؤتمر العام -٢ تعمَّ ى هذه الوثيقة، في قائمة تكميلية س ، يُدَرج هذا البند، بمقتض
لرسالة الواردة من سفير اليابان والمذِكّرة اإليضاحية . ومرفق طيَّه ا٢٠١٩آب/أغسطس  ٢٧في موعد ال يتجاوز 

  المصاحبة لها بشأن إدراج هذا البند.

ة العامة في أن يأتي هذا البند تالياً للبند  -٣ من جدول األعمال المؤقت وأن يناقَش  ١ويُقتَرح أن تنظر الجلس
   في الجلسة العامة.
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 البعثة الدائمة لليابان
  فيينا

  
 

 JPM/J/E1-43-2019  الرقم المرجعي:
  

 ٢٠١٩آب/أغسطس  ١٦
  

 سعادتكم،

افي تحت عنوان  ١٣عمالً بالقاعدة  رفني أن أتقدم بطلب إلدارج بند إض من النظام الداخلي للمؤتمر العام، يُش
تين ("تأبين  ) ٢٠١٩المدير العام الراحل يوكيا أمانو" في جدول أعمال دورة المؤتمر العام العادية الثالثة والس

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

  كما أتشرف بإرفاق مذكرة إيضاحية خاصة بطلب إدراج البند اإلضافي المشار إليه أعاله.

  ذا الصدد.ونأمل منكم التكّرم باتخاذ اإلجراءات الالزمة في ه

  وتفضلوا سعادتكم بقبول وافر االحترام،

 

 [التوقيع]
 

  ميتسورو كيتانو
  الممثل الدائم والسفير فوق العادة والمفّوض

  لليابان لدى المنظمات الدولية في فيينا
 

 :المرفقات

  مذكرة إيضاحية -

 

 سعادة السيد كورنيل فيروتا
  المدير العام بالنيابة

  المدير العام لشؤون التنسيقمكتب 
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 مذكرة إيضاحية مقّدمة من اليابان

 

هر تموز/يوليه من هذا العام، ترى حكومة اليابان بأنّه  يد يوكيا أمانو في ش على إثر وفاة المدير العام الراحل الس
ب، من الهام  يد الوكالة، على نحو مناس اهمته الكبيرة في ببأن تُش يد يوكيا أمانو ومس التفاني الذي تحلى به الس

 تحقيق مهمة الوكالة المتمثلة في "تسخير الذرة من أجل السالم والتنمية".

 ً ا دد النظر أيض ياق، فإن حكومة اليابان بص في إدراج مقترح بند مماثل في جدول أعمال مجلس  وفي هذا الس
  ، وسنحيل رسالة منفصلة بهذا الشأن.٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ٩المحافظين للنظر فيه في دورته المقررة في 

 ً ا ارة أيض ادة بالدكتور هانز بليكس والدكتور محمد البرادعي اإلى أّن المؤتمر العام  وتجدر اإلش تخذ إجراًء لإلش
رين األول/أكتوبر  GC(41)/RES/4(انظر القرار  ادر في تش ادر في  GC(53)/RES/4والقرار  ١٩٩٧الص الص
  )، بعد اإلجراء الذي أوصى به مجلس المحافظين.٢٠٠٩أيلول/سبتمبر 

  


