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  موجز االجتماعات

  ٢٠١٨أيلول/سبتمبر  ١٧المعقودة يوم االثنين 

 

 الجلسات العامة

 االجتماع األول

د  ؤولي المؤتمر  ١في إطار البن ت، "انتخاب مس ال المؤق من جدول األعم

ة الهيئة  يدة مارتا زياكوفا، رئيس وتعيين مكتبه"، انتخب المؤتمر بالتزكية الس

ةً للمؤتمر العام في دورته  لوفاكية، رئيس الرقابية النووية بالجمهورية الس

  العادية الثانية والستين.

ة تراليا و، انتخب المؤتمر مندوبي وبناًء على اقتراح الرئيس بوليفيا إيطاليا وأس

المية وو ة  نيجيرياكندا والفلبين وو رومانياجمهورية إيران اإلس نواباً لرئيس

يد ألبرتو  اً، انتخب المؤتمر الس ة أيض المؤتمر. وبناًء على اقتراح الرئيس

ساً  غليندير ريفاس، بدرجة وزير، من البعثة الدائمة للمكسيك لدى الوكالة، رئي

مبرغ واإلمارات العربية  للجنة الجامعة، وانتخب مندوبي اليونان وكينيا ولكس

  المتحدة والواليات المتحدة األمريكية أعضاء إضافيين في المكتب.

مام إلى  ٢ولم يتناول المؤتمر البند  من جدول األعمال المؤقت، "طلبات انض

  يدة.عضوية الوكالة"، إذ ال توجد أيُّ طلبات انضمام جد

الة من  ٣وفي إطار البند  لَّم المؤتمر العام رس من جدول األعمال المؤقت، تس

يد يوري  يد أنطونيو غوتيريس، على يد الس األمين العام لألمم المتحدة، الس

  فيدوتوف، المدير العام لمكتب األمم المتحدة في فيينا.

مت على المؤتم ٤وفي إطار البند  ر العام كلمةٌ من جدول األعمال المؤقت، ُعّمِ

  من المدير العام للوكالة السيد يوكيا أمانو.

ندوق  ٦وفي إطار البند  اهمات في ص من جدول األعمال المؤقت، "المس

اهمات ٢٠١٩التعاون التقني لعام  أن عقد المس ة كلمة بش "، ألقت الرئيس

ودفعها في وقت مبكر، مما  ٢٠١٩المستحقة لصندوق التعاون التقني عن عام 

  األمانة كثيراً في تخطيط برنامج الوكالة للتعاون التقني.يساعد 
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ة العامة والتقرير  ٧وتناول المؤتمر البند  من جدول األعمال المؤقت، "المناقش

نوي لعام  ربيا وجمهورية إيران ٢٠١٧الس "، وأُلقيت كلمات من مندوبي ص

ولي  ي الرس تان والواليات المتحدة األمريكية والكرس المية وقيرغيزس اإلس

ا (بالنيابة  ي والنمس ين واالتحاد الروس تان والص عن االتحاد وكازاخس

  األوروبي) ومصر واليابان والمملكة العربية السعودية وناميبيا والعراق.

 المكتب

 االجتماع األول

  أوصى المكتب المؤتمر بما يلي:

ن جدول أعمال الدورة الحالية للمؤتمر العام من جميع البنود  — أن يتكوَّ

مع  GC(62)/1المدرجة في جدول األعمال المؤقت الوارد في الوثيقة 

 GC(62)/1/Add.1، ومن البند التكميلي الوارد في الوثيقة ٢حذف البند 

  ؛GC(62)/1/Add.3ارد في الوثيقة والبند اإلضافي الو

ناقَش توزيع البنود الواردة في الوثيقتين  — ها  GC(62)/1أن يُ افت وإض

Add.1  تهاللية كما هو مبيَّن في تلكما الوثيقتين، وأن ة االس للمناقش

افي الوارد في الوثيقة يُتناول ا في اللجنة  GC(62)/1/Add.3لبند اإلض

  الجامعة أوالً؛

ب البنود على النحو الوارد في الوثيقتين  —  GC(62)/1أن يكون ترتي

افتها  افي الوارد في الوثيقة Add.1وإض ، على أن يأتي البند اإلض

GC(62)/1/Add.3  ة ق ي وث ي ال وارد ف ي ال ل ي م ك ت د ال ن ب د ال ع ب

GC(62)/1/Add.1؛  

بتمبر  ٢١أن يُحدَّد يوم الجمعة  — تاريخاً الختتام هذه  ٢٠١٧أيلول/س

  الدورة؛

ين  — ن يوم االث ة  بل مق ل ة ا ادي لع ه ا ام دورت لع مؤتمر ا ل دأ ا يب أن 

  ؛٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ١٦
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 الجلسات العامة

 االجتماع الثاني

تأنف المؤتمر النظر في البن يات المكتب. واس من  ٦د اعتمد المؤتمر توص

نوي لعام  ة العامة والتقرير الس ". وأُلقيت ٢٠١٧جدول األعمال، "المناقش

دا  ا العظمى وآيرلن اني دة لبريط ة المتح ا والمملك ا ونيجيري ات من فرنس كلم

تان  وتو وأوزبكس مالية والنيجر ونيبال واألردن وأوكرانيا وغانا وليس الش

و وأوغندا وبلغاريا وجنوب أفريقيا وبي ودان وبوركينا فاس رو وبنغالديش والس

  وكوبا والتفيا وجمهورية كوريا.

 اللجنة الجامعة

االجتماع األول

انتخبت اللجنة السيد إنغين تيريسين، من البعثة الدائمة لتركيا لدى الوكالة، نائباً 

  لرئيس اللجنة الجامعة.

ووافقت اللجنة على أن تتناول البنود التي أحيلت إليها، قدر اإلمكان بالترتيب 

  .GC(62)/COM.5/1الذي ترد به في الوثيقة 

فَّذة بنجاح في األعوام  نَـ ووافقت اللجنة أيضاً على أن تواصل الممارسة الُمـ

ع بالقدر الممكن عملياً مشاريع القرارات المقدَّ  َجّمِ ُ مة إلى األخيرة، وهي أن تـ

  الجلسة العامة من اللجنة الجامعة.

  ووافقت اللجنة على أن توصي المؤتمر باعتماد ما يلي:

ند  —  عام  ٨في إطار الب لة ل ية للوكا مال نات ال يا من جدول األعمال، "الب

ة ٢٠١٧ فح روع القرار الوارد في الص ة ‘ ١’"، مش من الوثيق

GC(62)/5؛  

توفاة لميزانية  ٩وفي إطار البند  —  يغة المس من جدول األعمال، "الص

اعتمادات الميزانية  -مشروع قرار معنون "ألف"، ٢٠١٩الوكالة لعام 

تخصيص الموارد  -"، ومشروع قرار معنون "باء٢٠١٩العادية لعام 

ندوق التعاون التقني لعام  روع قرار معنون "جيم٢٠١٩لص  -"، ومش

ندوق رأس المال ا اريع القرارات ٢٠١٩لعامل لعام ص "،  وترد مش

  ؛GC(62)/2الثالثة في الوثيقة 

من جدول األعمال، "تعديل الفقرة ألف من المادة  ١٠وفي إطار البند   — 

ر الوارد في  روع المقرَّ ي"، مش اس رة من النظام األس الرابعة عش

  ؛GC(62)/COM.5/L.11الوثيقة 
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بة  ١١وفي إطار البند  —  بي ألنص من جدول األعمال، "الجدول النس

"، مشروع ٢٠١٩اشتراكات الدول األعضاء في الميزانية العادية لعام 

  ؛GC(62)/9القرار الوارد في الوثيقة 

من جدول األعمال، "تدابير تعزيز التعاون الدولي  ١٢وفي إطار البند  — 

ا ع ان اإلش ان النووي واألم ال األم ان في مج ل وأم ان النق عي وأم

  ؛GC(62)/COM.5/L.1النفايات"، مشروع القرار الوارد في الوثيقة 

طة الوكالة في  ١٤وفي إطار البند  —  من جدول األعمال، "تعزيز أنش

ة  روع القرار الوارد في الوثيق ش اون التقني"، مـ ال التع مج

GC(62)/COM.5/L.9  وتصويبهاCorr.1؛  

د  —  ار البن ة  ١٥وفي إط ال ة الوك ط ال، "تعزيز أنش دول األعم من ج

اريع القرارات  المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا النووية وتطبيقاتها"، مش

GC(62)/COM.5/L.4، وGC(62)/COM.5/L.5 ،

، GC(62)/COM.5/L.7و ،GC(62)/COM.5/L.6و

  .GC(62)/COM.5/L.10، وGC(62)/COM.5/L.8و

مانات  ١٦في البند  بدأت اللجنة النظر  من جدول األعمال، "تعزيز فعالية ض

  الوكالة وتحسين كفاءتها".

 


