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 الجلسات العامة

 االجتماع الخامس

تأنف المؤتمر النظر في البند  ة العامة  ٦اس من جدول األعمال، "المناقش

نوي لعام  ك ٢٠١٧والتقرير الس نة والهرس ". وأُلقيت كلمات من زامبيا والبوس

دة  ة المتح ارات العربي د واإلم ا وكوت ديفوار والهن ا وتونس وكيني اليزي وم

يا بانيا وإندونيس تراليا وقطر والجزائر ونيوزيلندا وإس لوفينيا  وأس وتركيا وس

تاريكا ورومانيا وفييت نام  والبرتغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكوس

  وكندا والسويد وفنلندا.

 اللجنة الجامعة

 االجتماع الرابع

  استأنفت اللجنة النظر فيما يلي:

د  — ن ب ار ال ي إط رار ١٣ف ق روع ال ال، مش م دول األع ن ج  م

GC(62)/COM.5/L.12.Rev.1 المعنون "األمن النووي"؛  

  وتناولت اللجنة أيضاً ما يلي:

من جدول األعمال، "تعزيز كفاءة وفعالية عملية اتخاذ القرارات  ٢٠البند  —

  في الوكالة"؛

ند  — ية  ٢١والب عد قا ات الت عاش بات لجنة الم خا جدول األعمال، "انت من 

  لموظفي الوكالة".

 الجلسات العامة

 االجتماع السادس

تأنف  ة العامة  ٦المؤتمر النظر في البند اس من جدول األعمال، "المناقش

نوي لعام  يك ٢٠١٧والتقرير الس ". وألقيت كلمات من آيرلندا وهولندا والمكس

ا  اكو وبنن وكولومبي ت ومون ا والكوي ا والفلبين وبنم وقبرص وكرواتي

ورية والمغر تان والجمهورية العربية الس ب والجمهورية الدومينيكية وأفغانس

ري النكا وجامايكا والبحرين وغواتيماال وكمبوديا وزمبابوي وماالوي  وس

 ورواندا ولكسمبرغ.
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 اللجنة الجامعة

االجتماع الخامس

  وافقت اللجنة على أن توصي المؤتمر باعتماد ما يلي:

د  — ار البن روع القرار  ١٣في إط ال، مش دول األعم  GC(62)/L.6من ج

  المعنون "األمن النووي".

  واستأنفت اللجنة النظر فيما يلي:

د  — ن ب ار ال ي إط رار  ١٦ف ق روع ال ال، مش م دول األع ن ج م

GC(62)COM.5/L.2، مانات فعالية"تعزيز  المعنون ين الوكالة ض  وتحس

  "؛كفاءتها

د  — ن ب ار ال ي إط رار  ١٦وف ق روع ال ال، مش م دول األع ن ج م

GC(62)COM.5/L.3، مانات فعالية"تعزيز  المعنون ين الوكالة ض  وتحس

 ".كفاءتها

 


