
 
 العام للمؤتمر والستون الحادية الدورة

_________________________________________________________________________ 

 

  موجز االجتماعات
 ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ٢١المعقودة يوم الخميس 

 المكتب
االجتماع الثاني

ع  اد جمي ائق اعتم اد وفحص وث ائق االعتم ة وث فته لجن ب بص ع المكت اجتم
دوبين. وأوصى ي  المن وارد ف رار ال روع الق ؤتمر مش د الم أن يعتم ب ب المكت

 من تقريره، مع التحفظات والمواقف المعّبر عنھا في التقرير. ٨الفقرة 

 الجلسات العامة
االجتماع السابع

من جدول األعمال، "المناقشة العامة والتقرير  ٨اختتم المؤتمر النظر في البند 
  ". ٢٠١٦السنوي لعام 

ات  ت كلم تان، وأُلقي واي، وأفغانس االو، وأوروغ نغال، وب ال، والس ن نيب م
ر  ة حظ وم)، ووكال ة (اليورات ة الذري ة للطاق ة األوروبي طين، والجماع وفلس
ة  اريبي، والھيئ ر الك ة البح ة ومنطق ا الالتيني ي أمريك ة ف لحة النووي األس

ة فرسان مالطة -البرازيلية ة، ومنظم األرجنتينية لحصر ومراقبة المواد النووي
دة ا ة معاھ ة، ومنظم يج العربي دول الخل اون ل تقلة، ومجلس التع لعسكرية المس

  الحظر الشامل للتجارب النووية، والھيئة العربية للطاقة الذرية.

د  ار البن ي إط س ١٢وف يِّن مجل ارجي"، ُع ابات الخ ع الحس ين مراج ، "تعي
 ٢٠١٨ن مراجعة الحسابات التابع إلندونيسيا لمراجعة حسابات السنتين الماليتي

  . ٢٠١٩و

د  دوبين"،  ٢٨وفي إطار البن اد المن ائق اعتم ال، "فحص وث من جدول األعم
ؤتمر GC(61)/29الذي قدم المكتب بشأنه تقريره الوارد في الوثيقة  د الم ، اعتم

  من تقرير المكتب.  ٨مشروع القرار الوارد في الفقرة 

د  ار البن ي إط دول ٩وف ـُِخبت ال افظين"، انت س المح اء مجل اب أعض ، "انتخ
رة  الل الفت افظين خ س المح وية مجل ة لعض اء التالي : ٢٠١٩-٢٠١٧األعض

ا،  ال، وأرميني ا، والبرتغ ة، وبلجيك زويال البوليفاري ة فن يلي، وجمھوري ش
ق  ا يتعل ا، واألردن. وفيم ة كوري ودان، وجمھوري ا، والس ربيا، وكيني وص

  بالمقعد العائم"، انُتخبت إندونيسيا. "

ة  ال التي اختتمت اللجن واعتمد المؤتمر التوصيات المتعلقة ببنود جدول األعم
  الجامعة مناقشتھا حتى اآلن كما عرضھا الرئيس في تقريره الشفوي المؤقت:

رار ٢٠١٦، "البيانات المالية للوكالة لعام ١٠في إطار البند  — "، مشروع الق
  ؛GC(61)/2الوثيقة  الوارد في
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د  — ي إطار البن امي ١١ف ا لع ة وميزانيتھ امج الوكال "، ٢٠١٩-٢٠١٨، "برن
ف ون "أل رار معن روع ق ام  -مش ة لع ة العادي ادات الميزاني "، ٢٠١٨اعتم

ام  -ومشروع قرار معنون "باء اون التقني لع وارد لصندوق التع تخصيص الم
يم٢٠١٨ ون "ج رار معن روع ق ا -"، ومش ندوق رأس الم ام ص ل لع ل العام
  ؛GC(61)/4"، وترد مشاريع القرارات الثالثة في الوثيقة ٢٠١٨

، "تعديل الفقرة ألف من المادة الرابعة عشرة من النظام ١٣في إطار البند  —
  ؛GC(61)/L.7األساسي"، مشروع المقرر الوارد في الوثيقة 

د  في — دول األعضاء ١٤إطار البن ، "الجدول النسبي ألنصبة اشتراكات ال
وارد في الصفحة ٢٠١٨في الميزانية العادية لعام  رار ال من  ٣"، مشروع الق

  ؛Corr.1وتصويبه  GC(61)/13الوثيقة 

د  — ار البن ي إط ان ١٥ف ال األم ي مج دولي ف اون ال ز التع دابير تعزي ، "ت
ان عاعي وأم ان اإلش ووي واألم رار  الن روع الق ات"، مش ان النفاي ل وأم النق

  .GC(61)/L.1الوارد في الوثيقة 

د  — ة ١٦في إطار البن وارد في الوثيق رار ال ووي"، مشروع الق ، "األمن الن
GC(61)/L.5؛  

د  — ا ١٨في إطار البن العلوم والتكنولوجي ة ب ة المتعلق ز أنشطة الوكال ، "تعزي
  .GC(61)/L.3ارد في الوثيقة النوويـة وتطبيقاتھـا"، مشروع القرار الو

د  — ار البن ي إط ا"، ١٩ف ين كفاءتھ ة وتحس ة ضمانات الوكال ز فعالي ، "تعزي
  .GC(61)/L.2مشروع القرار الوارد في الوثيقة 

د  — ار البن ي إط ي ٢٣ف رارات ف اذ الق ة اتخ ة عملي اءة وفعالي ز كف ، "تعزي
  .الوكالة"، أحاط المؤتمر علماً بتقرير رئيس اللجنة الجامعة

، "تعديل المادة السادسة من النظام األساسي"، مشروع ٢٤في إطار البند  —
  ؛GC(61)/L.8المقرر الوارد في الوثيقة 

ة ٢٥في إطار البند  — ، "شؤون الموظفين"، مشروع القرار الوارد في الوثيق
GC(61)/L.4؛  

ة"٢٦في إطار البند  — ، ، "انتخابات لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي الوكال
د  ون من وف انُتِخب السيد شان أو ريان من وفد آيرلندا والسيدة ماريا لوتس ميل

  األرجنتين.
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 الجلسات العامة
االجتماع الثامن

ر المحفل العلمي تقريراً إلى المؤتمر. م ُمقرِّ   قدَّ

ة في الشرق  ٢١وفي إطار البند  من جدول األعمال، "تطبيق ضمانات الوكال
وارد في  ٢األوسط"، وافق المؤتمر على الفقرة  رار ال من منطوق مشروع الق

ة GC(61)/L.6الوثيقة  . واعتمد المؤتمر أيضاً مشروع القرار الوارد في الوثيق
GC(61)/L.6.  

د  ار البن ي إط ال، "الق ٢٢وف دول األعم ن ج رائيلية"، م ة اإلس درات النووي
ة  ة  GC(61)/17الوثيق ي الوثيق واردة ف احية ال ذكرة اإليض والم

GC(61)/1/Add.1 ،(ة ة عن المجموعة العربي ، أُلقِيت كلمات من العراق (نياب
ة  از)، وجمھوري ة عدم االنحي ة عن حرك ة (نياب زويال البوليفاري وجمھورية فن

ا، وال ران اإلسالمية، واألردن، وكوب يا، إي ت، وإندونيس ان، والكوي راق، ولبن ع
ة،  دة األمريكي ات المتح يمن، والوالي ورية، وال ة الس ة العربي والجمھوري

  ستونيا (نيابة عن االتحاد األوروبي)، وإسرائيل.إوالجزائر، و

د  ار البن ي إط ابات  ٢٧ف ع الحس ة مراج دة والي ال، "م دول األعم ن ج م
 .GC(61)/7ة في الوثيقة الخارجي"، اعتمد المؤتمر التوصية الوارد

 اللجنة الجامعة
 االجتماع السادس

  وافقت اللجنة على أن توصي المؤتمر باعتماد ما يلي:

د  ار البن ي إط رار  ١٧ف روع الق ال، مش دول األعم ن ج م
GC(61)/COM.5/L.11/Rev.1  ي ي الت اون التقن طة التع ز أنش ون "تعزي المعن

 تضطلع بھا الوكالة".

 


