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  موجز االجتماعات

  ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ١٨المعقودة يوم االثنين 
 

  الجلسات العامة
 االجتماع األول

د  ار البن ي إط ؤتمر  ١ف ؤولي الم اب مس ت، "انتخ ال المؤق دول األعم ن ج م
ؤتمر ه"، انتخب الم ين مكتب ارا  وتعي دا أنغ ا زيناي يدة ماري عادة الس ة س بالتزكي

كولينسون، الممثلة المقيمة للفلبين لدى الوكالة، رئيسًة للمؤتمر العام في دورته 
  العادية الحادية والستين.

ا  تراليا وبلغاري دوبي أس ؤتمر من ة، انتخب الم ن الرئيس راح م ى اقت اًء عل وبن
المية وا ران اإلس ة إي ا وجمھوري دا وغان ات وفنلن ا والوالي يك ومنغولي لمكس

ة أيضاً،  راح الرئيس ى اقت اًء عل ؤتمر. وبن ة الم اً لرئيس ة نواب دة األمريكي المتح
دى  را ل يم لسويس ل المق تالدر، الممث ف ش يد رول عادة الس ؤتمر س ب الم انتخ
ة  دا والجمھوري وال وكن دوبي أنغ ب من ة، وانتخ ة الجامع اً للجن ة، رئيس الوكال

  واالتحاد الروسي أعضاء إضافيين في المكتب. التشيكية والكويت وبيرو

د  ار البن ي إط وية  ٢وف مام لعض ات انض ت، "طلب ال المؤق دول األعم ن ج م
دم  ة المق الوكالة"، وافق المؤتمر بالتزكية على طلب االنضمام لعضوية الوكال

  من غرينادا.

الة م ٣وفي إطار البند  ام رس ؤتمر الع لَّم الم ن من جدول األعمال المؤقت، تس
يد توماس  د الس ى ي و غوتيريس، عل يد أنطوني م المتحدة، الس األمين العام لألم

  ام، نائب ممثل األمم المتحدة السامي لشؤون نزع السالح.رمارك

دير  ٤وفي إطار البند  انو، الم ا أم من جدول األعمال المؤقت، ألقى السيد يوكي
  العام، كلمة. 

د  ت،  ٦وفي إطار البن ال المؤق ى من جدول األعم ة عل ؤتمر بالتزكي وافق الم
اً من  ديراً عام انو م ا أم يد يوكي انون األول/ديسمبر  ١تعيين الس ى  ٢٠١٧ك إل

  . ٢٠٢١تشرين الثاني/نوفمبر  ٣٠

د  ار البن ي إط ندوق  ٧وف ي ص اھمات ف ت، "المس ال المؤق دول األعم ن ج م
ام  ي لع اون التق اھمات ٢٠١٨التع د المس أن عق ة بش ة كلم ت الرئيس "، ألق

ا  ٢٠١٨قة لصندوق التعاون التقني عن عام المستح ودفعھا في وقت مبكر، مم
  يساعد األمانة كثيراً في تخطيط برنامج الوكالة للتعاون التقني. 
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ر  ٨وتناول المؤتمر البند  من جدول األعمال المؤقت، "المناقشة العامة والتقري
ران اإلسالمية "، ٢٠١٦السنوي لعام  ة إي دوبي جمھوري وأُلقَِيت كلمات من من

ة واألردن و ات المتحدة األمريكي ًة عن إواالتحاد الروسي والوالي تونيا (نياب س
اراغواي  نغالديش ومصر وب ا وب ان والصين وغان ي) والياب اد األوروب االتح

 والسودان والمملكة العربية السعودية والنيجر.

  المكتب
 االجتماع األول

  أوصى المكتب المؤتمر بما يلي:

ود  — ع البن ام من جمي ن جدول أعمال الدورة الحالية للمؤتمر الع أن يتكوَّ
ة  ي الوثيق وارد ف ال المؤقت ال دول األعم ي ج ة ف ، GC(61)/1المدرج

ائق  ي الوث واردة ف ة ال ود التكميلي ع البن ن جمي  GC(61)/1/Add.1وم
  ؛Add.2و Add.1/Corr.1و

ع  — اَقش توزي ائقأن ُين ي الوث ة ف ود المدرج  Add.1و GC(61)/1 البن
  للمناقشة االستھاللية كما ھو مبيَّن في ھذه الوثائق؛ Add.2و

ائق — ي الوث وارد ف و ال ى النح ود عل ب البن  Add.1و GC(61)/1 أن ُترتَّ
  .Add.2و

ة  — وم الجمع د ي دَّ بتمبر  ٢٢أن ُيح ذه  ٢٠١٧أيلول/س ام ھ اريخ الختت كت
  الدورة؛

ؤتمر ال — دأ الم ين أن يب وم االثن ة ي ة المقبل ه العادي ام دورت ع
 ؛٢٠١٨أيلول/سبتمبر  ١٧

  الجلسات العامة
 االجتماع الثاني

د  ي البن ر ف ؤتمر النظ تأنف الم ب. واس ؤتمر توصيات المكت د الم ن  ٨اعتم م
ام  نوي لع ر الس ة والتقري ة العام ال، "المناقش دول األعم ت "٢٠١٦ج . وأُلقي

ل األسود  و والجب ا وكازاخستان والكونغ كلمات من صربيا وأوكرانيا ونيجيري
دا والكرسي إوزامبيا وليسوتو والكاميرون و ثيوبيا والسلفادور وجورجيا وبولن

ة  را والمملك ا وسويس ة والنمس و الديمقراطي ة الكونغ ا وجمھوري الرسولي وبنم
 لية وموناكو وكينيا.المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشما
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  اللجنة الجامعة
 االجتماع األول

رئيس  اً ل ا نائب ل ناميبي انتخبت اللجنة سعادة السيد سيمون مادجومو ماروتا ممث
  اللجنة الجامعة.

ا،  ت إليھ ي أحيل ود الت ان، البن در اإلمك اول، ق ى أن تتن ة عل ت اللجن ووافق
  .GC(61)/COM.5/1بالترتيب الذي ترد به في الوثيقة 

وام  ي األع ـفَّذة بنجاح ف ى أن تواصل الممارسة الُمـَن ة أيضاً عل ووافقت اللجن
ى  ة إل م رارات المقدَّ اً مشاريع الق األخيرة، وھي أن تـَُجمِّع بالقدر الممكن عملي

  الجلسة العامة من اللجنة الجامعة.

  ووافقت اللجنة على أن توصي المؤتمر باعتماد ما يلي:

د  — ار البن ي إط ام  ١٠ف ة لع ة للوكال ات المالي ال، "البيان دول األعم ن ج م
  ؛GC(61)/2من الوثيقة ‘ ١’"، مشروع القرار الوارد في الصفحة ٢٠١٦

امي  ١١في إطار البند  — ا لع ة وميزانيتھ من جدول األعمال، "برنامج الوكال
ام  -"، مشروع قرار معنون "ألف٢٠١٩-٢٠١٨ ة لع اعتمادات الميزانية العادي
اء"، ومش٢٠١٨ ون "ب رار معن اون  -روع ق وارد لصندوق التع تخصيص الم

صندوق رأس المال العامل  -"، ومشروع قرار معنون "جيم٢٠١٨التقني لعام 
  ؛GC(61)/4"، وترد مشاريع القرارات الثالثة في الوثيقة ٢٠١٨لعام 

د  — ار البن ي إط ادة  ١٣ف ن الم ف م رة أل ديل الفق ال، "تع دول األعم ن ج م
رة م ة عش ة الرابع ي الوثيق وارد ف رر ال روع المق ي"، مش ام األساس ن النظ

GC(61)/COM.5/L.4؛  

من جدول األعمال، "الجدول النسبي ألنصبة اشتراكات  ١٤في إطار البند  —
وارد في ٢٠١٨الدول األعضاء في الميزانية العادية لعام  رار ال "، مشروع الق

  ؛Corr.1وتصويبه  GC(61)/13الوثيقة 

دولي في  ١٥في إطار البند  — اون ال ز التع من جدول األعمال، "تدابير تعزي
مجال األمان النووي واألمان اإلشعاعي وأمان النقل وأمان النفايات"، مشروع 

  .GC(61)/COM.5/L.1القرار الوارد في الوثيقة 

د  — ة  ١٩في إطار البن ة ضمانات الوكال ز فعالي ال، "تعزي من جدول األعم
 .GC(61)/COM.5/L.2اءتھا"، مشروع القرار الوارد في الوثيقة وتحسين كف

 


