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  موجز االجتماعات
  ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ١٦المعقودة يوم االثنين 

 الجلسات العامة
 االجتماع األول

د  طار البن ؤولي المؤتمر  ١في إ ال المؤقت، "انتخاب مس جدول األعم من 
توس  يا بوينروس يدة أليس عادة الس وتعيين مكتبه"، انتخب المؤتمر بالتزكية س
ةً للمؤتمر العام  يك لدى الوكالة، رئيس فيرة والممثلة المقيمة للمكس يو، الس ماس

  في دورته العادية الثالثة والستين.

ة،  اًء على اقتراح من الرئيس دوبيوبن ب المؤتمر من ة إيران  انتخ جمهوري
المية و تاريكا واإلس المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى المغرب وماليزيا وكوس

مالية و ة المؤتمر.  الواليات المتحدة األمريكيةهولندا ووآيرلندا الش نواباً لرئيس
يدة ماريا كليوفي عادة الس اً، انتخب المؤتمر س ة أيض  وبناًء على اقتراح الرئيس

ة للجنة  فيرة والممثلة المقيمة للفلبين لدى الوكالة، رئيس رايوس ناتيفيداد، الس
مبرغ واإلمارات العربية  الجامعة، وانتخب مندوبي أنغوال والدانمرك ولكس

  المتحدة أعضاًء إضافيين في المكتب.

ا  ل يوكي ام الراح دير الع أبين الم د المعنون "ت اول المؤتمر البن ك، تن د ذل وبع
. وفي إطار هذا البند، GC(63)/1/Add.3على النحو الوارد في الوثيقة أمانو"، 

  .GC(63)/21اعتمد المؤتمر قراراً يرد في الوثيقة 

مام إلى  ٢ولم يتناول المؤتمر البند  من جدول األعمال المؤقت، "طلبات انض
  عضوية الوكالة"، إذ لم تكن هناك أيُّ طلبات انضمام جديدة.

الة من من  ٣وفي إطار البند  لَّم المؤتمر العام رس 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.

لة في الوثيقة  ٤وفي إطار البند  يغة المعدَّ من جدول األعمال المؤقت، بالص
GC(63)/1/Mod.1 ،يد كورنيل فيروتا ، ألقى مدير الوكالة العام بالنيابة، الس

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

اهمات ٢٠٢٠التعاون التقني لعام  أن عقد المس ة كلمة بش "، ألقت الرئيس
ودفعها في وقت مبكر، مما  ٢٠٢٠المستحقة لصندوق التعاون التقني عن عام 

  يساعد األمانة كثيراً في تخطيط برنامج الوكالة للتعاون التقني.

ة العامة والتقرير  ٧وتناول المؤتمر البند  من جدول األعمال المؤقت، "المناقش
نوي لعا المية ٢٠١٨م الس "، وأُلِقيَت كلمات من مندوبي جمهورية إيران اإلس

بةً عن  يا ندا (ن ي وفنل والنيجر والواليات المتحدة األمريكية واالتحاد الروس
يا ورومانيا  ر وإندونيس عودية ومص االتحاد األوروبي) والمملكة العربية الس

  والصين واألرجنتين واليابان والبرازيل.

 الجلسات العامة
 االجتماع الثاني

تأنف المؤتمر النظر في البند  ة العامة  ٧اس من جدول األعمال، "المناقش
نوي لعام  ا ٢٠١٨والتقرير الس تان وغانا وفرنس ". وأُلقيت كلمات من أوزبكس

لوفاكيا  ويد وس مالية والس والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الش
ولي وهنغا ي الرس ريا واألردن وأرمينيا وبيرو وبنغالديش والكونغو والكرس

ندا وقبرص وجمهورية  تان وأنغوال وهندوراس والكاميرون وبول وكازاخس
اء التالية حقها في الرد:  ت الدول األعض كوريا ونيجيريا وبيالروس. ومارس

  جمهورية إيران اإلسالمية واليابان وجمهورية كوريا.

 اللجنة الجامعة
 االجتماع األول

انتخبت اللجنة سعادة السيد غيسالن دهوب، السفير والممثل المقيم لبلجيكا لدى 
  الوكالة، نائباً لرئيس اللجنة الجامعة.

ووافقت اللجنة على أن تتناول البنود التي أحيلت إليها، قدر اإلمكان بالترتيب 
ائق  ه في الوث ذي ترد ب  Add.4و Add.3و Add.2و Add.1و GC(63)/1ال

  .Mod.1و

فَّذة بنجاح في األعوام  نَـ ووافقت اللجنة أيضاً على أن تواصل الممارسة الُمـ
ع بالقدر الممكن عملياً مشاريع القرارات المقدَّمة إلى  َجّمِ ُ األخيرة، وهي أن تـ

  الجلسة العامة من اللجنة الجامعة.

  ووافقت اللجنة على أن توصي المؤتمر باعتماد ما يلي:

من جدول األعمال، "البيانات المالية للوكالة لعام  ٩في إطار البند  — 
ة ٢٠١٨ فح روع القرار الوارد في الص ة ‘ ١’"، مش من الوثيق

GC(63)/6؛ 
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ند  —  لة  ١٠وفي إطار الب ية الوكا من جدول األعمال، "برنامج وميزان
امي  روع قرار معنون "ألف٢٠٢١-٢٠٢٠لع ادات  -"، مش اعتم

ة  ادي ة الع ام الميزاني اء٢٠٢٠لع روع قرار معنون "ب  -"، ومش
ندوق التعاون التقني لعام  يص الموارد لص روع ٢٠٢٠تخص "، ومش

ندوق رأس المال العامل لعام  -قرار معنون "جيم "، وترد ٢٠٢٠ص
  ؛GC(63)/2مشاريع القرارات الثالثة في الوثيقة 

ة من جدول األعمال، "تعديل الفقرة ألف من الماد ١٢في إطار البند  — 
ر الوارد في  روع المقرَّ ي"، مش اس رة من النظام األس الرابعة عش

  ؛GC(63)/COM.5/L.12الوثيقة 

بة  ١٣في إطار البند  —  بي ألنص من جدول األعمال، "الجدول النس
اء في الميزانية العادية لعام  تراكات الدول األعض "، ٢٠٢٠اش

  ؛GC(63)/12مشروع القرار الوارد في الوثيقة 

من جدول األعمال، "األمان النووي واإلشعاعي"،  ١٤في إطار البند  — 
  ؛GC(63)/COM.5/L.4مشروع القرار الوارد في الوثيقة 

ند  —  طار الب روع  ١٥في إ من جدول األعمال "األمن النووي"، مش
  ؛GC(63)/COM.5/L.7القرار الوارد في الوثيقة 

د  —  ار البن ة  ١٧في إط ال ة الوك ط ال، "تعزيز أنش دول األعم من ج
المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا النووية وتطبيقاتها" ، مشاريع القرارات 

، GC(63)/COM.5/L.2، وGC(63)/COM.5/L.1الواردة في الوثائق 
  ؛GC(63)/COM.5/Lو

ند ف —  نات  ١٨ي إطار الب ما ية ض عال من جدول األعمال، "تعزيز ف
ا ين كف ة وتحس ال ة الوك روع القرار الوارد في الوثيق ا"، مش ءته

GC(63)/COM.5/L.8.  

 


