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  موجز االجتماعات

  ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ١٩المعقودة يوم الخميس 

 
 المكتب
 االجتماع الثاني

يا خالل دورة  ويت إلى ليب ى المكتب المؤتمر بإعادة حقوق التص أوص
المؤتمر العام الحالية ولمدَّة عام واحد ينتهي قبل بدء انعقاد دورة المؤتمر 

  .العام العادية المقبلة

فته لجنة وثائق االعتماد وفحص وثائق اعتماد  اً بص واجتمع المكتب أيض
جميع المندوبين. وأوصى المكتب بأن يعتمد المؤتمر مشروع القرار الوارد 

  من تقريره، مع التحفظات والمواقف المعبَّر عنها في التقرير. ٨في الفقرة 
 

 الجلسات العامة
 االجتماع السابع

تأنف المؤتمر النظر في البند  ة العامة  ٧اس من جدول األعمال، "المناقش
ام  نوي لع ة الكونغو ٢٠١٨والتقرير الس ات من جمهوري ت كلم ". وأُلقي

طين والجماعة  اد والجزائر وفلس الديمقراطية وكوت ديفوار وبنما وتش
لحة النووية في  لة حظر األس لذرية (اليوراتوم) ووكا قة ا ية للطا األوروب
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي واالتحاد األفريقي ومنظمة معاهدة 

امل للتجارب النووية  تقلةوالحظر الش كرية المس ان مالطة العس  منظمة فرس
ة ة البرازيلي ال ة والوك ذري ة ال اق ة للط ة العربي ر -والهيئ ة لحص األرجنتيني

اء التالية حقها في الرد:  ت الدول األعض ومراقبة المواد النووية. ومارس
ا (بالنيابة عن الص ي والمملكة المتحدة لبريطانيا فرنس ين واالتحاد الروس

  العظمى وآيرلندا الشمالية والواليات المتحدة األمريكية).

ند  عامة  ٧واختتم المؤتمر النظر في الب ة ال من جدول األعمال، "المناقش
  ".٢٠١٨والتقرير السنوي لعام 

  التصويت.وقَبِل المؤتمر توصية المكتب بأن تستعيد ليبيا حقوق 

ند  ماد المندوبين"  ٢٥وفي إطار الب من جدول األعمال، "فحص وثائق اعت
ة  ه تقريره الوارد في الوثيق أن ب بش دَّم المكت ذي ق د GC(63)/25ال ، اعتم

  من تقرير المكتب. ٨المؤتمر مشروع القرار الوارد في الفقرة 

جدول األعمال التي ا قة ببنود  يات المتعل مد المؤتمر التوص مت واعت ختت
 :اللجنة الجامعة مناقشتها كما عرضتها الرئيسة في تقريرها الشفوي
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"، مشروع القرار ٢٠١٨، "البيانات المالية للوكالة لعام ٩في إطار البند  —
  ؛GC(63)/6الوارد في الوثيقة 

"، ٢٠٢١-٢٠٢٠، "برنامج الوكالة وميزانيتها للفترة ١٠في إطار البند  —
روع قرار معنون "ألف ام  -مش ة لع ادي ة الع ادات الميزاني "، ٢٠٢٠اعتم
روع قرار معنون "باء ندوق التعاون التقني  -ومش يص الموارد لص تخص

روع قرار معنون "جيم٢٠٢٠لعام  ندوق رأس المال العامل  -"، ومش ص
  ؛GC(63)/2"، وترد مشاريع القرارات الثالثة في الوثيقة ٢٠٢٠لعام 

رة من ١٢في إطار البند  — ، "تعديل الفقرة ألف من المادة الرابعة عش
  ؛GC(63)/L.2النظام األساسي"، مشروع المقرر الوارد في الوثيقة 

، "الجدول النسبي ألنصبة اشتراكات الدول األعضاء ١٣في إطار البند  —
من  ٣"، مشروع القرار الوارد في الصفحة ٢٠٢٠في الميزانية العادية لعام 

  ؛GC(63)/12ثيقة الو

عاعي"،  ١٤في إطار البند  — من جدول األعمال، "األمان النووي واإلش
  ؛GC(63)/L.3مشروع القرار الوارد في الوثيقة 

روع القرار الوارد في الوثيقة ١٥في إطار البند  — ، "األمن النووي"، مش
GC(63)/L.4؛  

طة الوكالة في مجال التعاون التقني"، ١٦في إطار البند  — ، "تعزيز أنش
  ؛GC(63)/L.8مـشروعا القرارين الواردين في الوثيقة 

طة الوكالة المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا ١٧في إطار البند  — ، "تعزيز أنش
ا"، مشروع قرار معنون "ألف  ة وتطبيقاتهـ التطبيقات النووية في  -النوويـ

اء غير مج روع قرار معنون "ب ات القوى  -االت القوى" ، ومش تطبيق
  ؛GC(63)/L.7النووية"  ويرد مشروعا القرارين في الوثيقة 

ين كفاءتها"، ١٨في إطار البند  — مانات الوكالة وتحس ، "تعزيز فعالية ض
  ؛GC(63)/L.5مشروع القرار الوارد في الوثيقة 

د  — ة عملي٢٢في إطار البن الي اءة وفع اذ القرارات في ، "تعزيز كف ة اتخ
  الوكالة"، أحاط المؤتمر علماً بتقرير رئيس اللجنة الجامعة؛

ي"، ٢٣في إطار البند  — اس ة من النظام األس ادس ، "تعديل المادة الس
  ؛GC(63)/L.9مشروع المقرر الوارد في الوثيقة 
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روع القرار الوارد في ٢٤في إطار البند  — ؤون الموظفين"، مش ، "ش
  ؛GC(63)/L.10الوثيقة 

اء مجلس المحافظين"، انتُِخبت الدول ٨وفي إطار البند  ، "انتخاب أعض
وية مجلس المحافظين خالل الفترة  اء التالية لعض : ٢٠٢١-٢٠١٩األعض

ما وباراغواي  يا والكويت وبن غاريا ومنغول يا وهن تون نا ونيجيريا وإس غا
عائم"، انتُخبت  عد ال بالمق ما يتعلق " ية واليونان والنرويج. وفي كة العرب الممل

  السعودية.

ند  طار الب خارجي"، ُعيِّن مجلس ١١وفي إ بات ال ا ، "تعيين مراجع الحس
نتين الماليتين  ابات الس يا لمراجعة حس ابات التابع إلندونيس مراجعة الحس

  .٢٠٢١و ٢٠٢٠
 

 الجلسات العامة
 االجتماع الثامن

ر المحفل العلمي تقريراً إلى    المؤتمر.قدَّم ُمقِرّ

رق  ٢٠وفي إطار البند  مانات الوكالة في الش من جدول األعمال، "تطبيق ض
ت على الفقرة  وي ط"، وافق المؤتمر من خالل التص من منطوق  ٢األوس

روع القرار الوارد في الوثيقة  اً من GC(63)/L.1مش . واعتمد المؤتمر أيض
  .GC(63)/L.1خالل التصويت مشروع القرار الوارد في الوثيقة 

رائيلية"، أُلقيت  ٢١وفي إطار البند  من جدول األعمال، "القدرات النووية اإلس
بة عن حركة عدم االنحياز)  يا بالن فارية ( مات من جمهورية فنزويال البولي كل
يا والكويت  ندونيس ية) واألردن وإ بة عن المجموعة العرب يا بالن ر ( ومص

رائيل والع ورية ولبنان وإس راق والواليات المتحدة والجمهورية العربية الس
ر وفنلندا (بالنيابة عن  المية وكوبا ومص األمريكية وجمهورية إيران اإلس

  االتحاد األوروبي).

مانات المعقود بين  ١٩وفي إطار البند  من جدول األعمال، "تنفيذ اتفاق الض
ار  عبية الديمقراطية في إطار معاهدة عدم انتش الوكالة وجمهورية كوريا الش

لحة ا روع القرار الوارد في األس لنووية"، اعتمد المؤتمر بتوافق اآلراء مش
  .GC(63)/L.6الوثيقة 

ند  اهمات المعقودة  ٢٦وفي إطار الب من جدول األعمال، "تقرير عن المس
عام  عاون التقني ل ندوق الت قة ٢٠٢٠لص قت )GC(63)/19/Rev.1" (الوثي ، أل

  الرئيسة كلمة.

ربت الرئيسة عن امتنانها لما ح ظيت به من تعاون ومساعدة ودعم قيِّم، وأعـ
  األمر الذي أتاح إنجاز أعمال المؤتمر بنجاح.

 


