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 ةنكلیزیاإلصل: األ

 المؤتمــــر العـــــام

 الستون و السادسة  دورة العادیةال
 

 

 جدول األعمال المؤقت
 بند إضافي مطلوب إدراجھ في جدول األعمال المؤقت 

 

 

 

طلـباً مـقدماً من البعثتین الدائمتین لكـندا وجمھوریة بولندا    2022آب/أغســـــطس   26الـمدیر الـعام في تلقى   -1
اـنات ا على األـمان واألمن والضــــــم " في ـجدول أعـمال دورة  إلدراج بـند بعنوان "ـتداعـیات الوضـــــع في أوكرانـی

 ).2022المؤتمر العام العادیة السادسة والستین (

م في 1ؤتمر العام وعمالً بالنظام الداخلي للم -2 ، یُدَرج ھذا البند، بموجب ھذه الوثیقة، في قائمة تكمیلیة سـتُعمَّ
ومرفق طیھ نص المذكرة الشـــفویة الواردة من البعثتین الدائمتین لكندا   .2022أیلول/ســـبتمبر   6موعد ال یتجاوز  
 وجمھوریة بولندا.

م في   ویـُقدَّم اقتراٌح، لكي ینظر فـیھ المكـتب، ـبأن -3 ـیأتي ـھذا البـند في ـجدول األعـمال المؤـقت بـعد البـند المعمَّ
 وأن یناقَش في الجلسة العامة.  GC(66)/1/Add.4الوثیقة  
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 الملحق 

 

 الدائمة البعثة 
 لكندا لدى المنظمات الدولیة 

 في فیینا

 

 2022آب/أغسطس   26فیینا، 

 

 VPERM-6766الرقم:  

 

بولـندا لدى مكـتب األمم المتـحدة  تـھدي البعـثة الدائـمة لكـندا لدى المنظـمات الدولـیة في فییـنا والبعـثة الدائـمة لجمھوریة 
فھـما طـلب إدراج بـند بعنوان   اتھـما للوـكاـلة اـلدولـیة للـطاـقة اـلذرـیة، ویشـــــّرِ والمنظـمات اـلدولـیة في فییـنا أطـیب تحـی
"تداعـیات الوضـــــع في أوكرانـیا على األمان واألمن والضــــــمانات" كبـند تكمیلي في جدول أعـمال الدورة الـعادـیة  

 من النظام الداخلي. 13لعام للوكالة، وذلك عمالً بالمادة  السادسة والستین للمؤتمر ا

افظین في   اـعات مجلس المـح ة في اجتـم ــأـل ذه المســـ ــأن ـھ ــة التي دارت بشـــ اقشـــ اء على المـن ارس    2وبـن آذار/ـم
بـشأن "تداعیات األمان واألمن والـضمانات على    GOV/2022/17حزیران/یونیھ وكذلك القرار   6آذار/مارس و 7و

، فإنَّ إضــافة ھذا البند إلى جدول  2022آذار/مارس   3" والذي اعتمده مجلس المحافظین في الوضــع في أوكرانیا
أعمال المؤتمر العام ســتتیح فرصــة لجمیع الدول األعضــاء في الوكالة للنظر في تداعیات الوضــع المســتمرة في 

محـطة زابوریجـیا للقوى    أوكرانـیا على األـمان واألمن النوویین والضــــــماـنات، بـما في ذـلك التطورات الـجارـیة في
 النوویة والتحدیثات األخیرة التي قدَّمھا المدیر العام بشأن ھذه المسألة البالغة األھمیة.

ب األمم   دى مكـت دا ـل ة بولـن ة لجمھورـی دائـم ة اـل ا والبعـث ة في فییـن دولـی ات اـل دى المنظـم دا ـل ة لكـن دائـم ة اـل وتغتنم البعـث
رصة لتعربا مجدداً ألمانة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة عن أسمى آیات  المتحدة والمنظمات الدولیة في فیینا ھذه الف

 تقدیرھما.

 

 [ختم] [توقیع]  [ختم] [توقیع]

 

 أركادیوس میكونسكي       السفیر تروي لوالشنیك
 القائم باألعمال         الممثل الدائم 

 البعثة الدائمة لبولندا لدى       البعثة الدائمة لكندا لدى
 مكتب األمم المتحدة         المنظمات الدولیة في فیینا

 والمنظمات الدولیة في فیینا
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