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 موجز االجتماعات

  ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ٢٠المعقودة يوم األربعاء 

 
 الجلسات العامة
االجتماع الخامس

د  ي البن ر ف ؤتمر النظ تأنف الم ة  ٨اس ة العام ال، "المناقش دول األعم ن ج م
ام  نوي لع ر الس يكية "٢٠١٦والتقري ة التش ن الجمھوري ات م ت كلم . وأُلقي

ة  د والجمھوري دا وتايلن نغافورة وھولن دة وس ا المتح ة تنزاني دا وجمھوري وأوغن
الدومينيكية وسلوفينيا والھند ومنغوليا وفنلندا وسان مارينو وآيرلندا والدانمرك 
نة والھرسك  يلي والبوس ا وش يك وبلغاري رو والمكس تان وبي يا وباكس وإندونيس

 يكا وماليزيا والفلبين.وبلج

 اللجنة الجامعة
االجتماع الرابع

  استھلَّت اللجنة النظر فيما يلي:

د  — ار البن ي إط رار  ١٧ف روع الق ال، مش دول األعم ن ج م
GC(61)/COM.5/L.11 اون التقني التي تضطلع  المعنون "تعزيز أنشطة التع

  بھا الوكالة"؛

  المؤتمر باعتماد ما يلي:ووافقت اللجنة على أن توصي 

د  — ار البن ي إط ر  ٢٤ف رَّ روع المق ال، مش دول األعم ن ج م
GC(61)/COM.5/L.12 ."المعنون "تعديل المادة السادسة من النظام األساسي  

  وتناولت اللجنة أيضاً ما يلي:

رارات من جدول األعمال، " ٢٣البند  — اذ الق تعزيز كفاءة وفعالية عملية اتخ
  في الوكالة"؛

د  — ار البن ي إط ات  ٢٦ف ة المعاش ات لجن ال، "انتخاب دول األعم ن ج م
  التقاعدية لموظفي الوكالة".
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 الجلسات العامة
االجتماع السادس

د  ي البن ر ف ؤتمر النظ تأنف الم ة  ٨اس ة العام ال، "المناقش دول األعم ن ج م
ام  دا وعُ "٢٠١٦والتقرير السنوي لع ا ونيوزيلن ان . وأُلقيت كلمات من ناميبي م

ة  ا وبوتسوانا وجمھوري ا والكويت وألباني دوراس وليبي وكوبا وكوستاريكا وھن
ة الو  اراغوا وجمھوري ار ونيك مولدوفا والعراق ولكسمبرغ وغواتيماال وميانم

 الديمقراطية الشعبية والبحرين وتشاد وتونس وسري النكا ومالي.

 معةاللجنة الجا
 االجتماع الخامس

  واصلت اللجنة النظر فيما يلي:

د  — ار البن ي إط رار  ١٧ف روع الق ال، مش دول األعم ن ج م
GC(61)/COM.5/L.11  اون التقني التي تضطلع المعنون "تعزيز أنشطة التع

 بھا الوكالة"؛

  

 


