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مشروع التقرير
أول -مقدمة
-1

عقدت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية ،التابعة للجنة اســتاداا الفءــاخ الاافي ف األ راس الســلمية،

دوفتها الثامنة والامســيف ف مبتا األمم المتحدة بفيينا ،ف الفترة مف  19إلى  30نيســان/أبريل  ،2021بشــبل

هجيف (عف طريق المشافكة حءوفيا وعبر اإلنترنت) ،تحت فئاسة ناتاليا أفشيناف (سويسرا).
-2

وعقدت اللجنة الفرعية [ ]...يلسة.

ألف -الحضور
-3

حءر الدوفة ممثلو الدول الـ  78التالية األعءاخ ف اللجنة :االتحاد الروس  ،إثيوبيا ،أذفبيجان ،األفينتيف،

األفدن ،أفمينيا ،إســنانيا ،أســتراليا ،إس ـرائيل ،إ،وادوف ،ألمانيا ،اإلمافات العربية المتحدة ،إندونيســيا ،أوفو وان ،أوكرانيا،

إيران (يمهوفية-اإلس ـ ـ ـ مية) ،إ ،اليا ،با اف وان ،با،سـ ـ ــتان ،النحريف ،الب ارزيل ،البرتغال ،بلجيبا ،بلغافيا ،بولندا ،بيرو،
بي فوس ،تايلند ،تركيا ،تشـ ــيبيا ،تونل ،الج،ائر ،الجمهوفية الدومينيبية ،الجمهوفية العربية السـ ــوفية ،يمهوفية كوفيا،

ينوب أفريقيا ،الدانمرك ،فومانيا ،س ــرن الن ا ،الس ــلفادوف ،س ــلوفا،يا ،س ــنغافوفة ،الس ــودان ،الس ــويد ،س ــويسـ ـرا ،ش ــيل ،
الص ــيف ،العراع ،عمان ،فرنس ــا ،الفلبيف ،فن،وي (يمهوفية-البوليفافية) ،فنلندا ،قبرص ،ق ر ،كندا ،كوبا ،كوس ــتافيبا،

،ولومبيا ،كينيا ،لبنان ،ل سـ ـ ـ ــمبري ،مالي،يا ،مصـ ـ ـ ــر ،المغرب ،المبسـ ـ ـ ــيد ،الممل ة العربية السـ ـ ـ ــعود،ة ،الممل ة المتحدة

لبري انيا العظمى وأيرلندا الش ـ ـ ـ ـ ـ ــمالية ،النرويك ،النمس ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،نيبا اف وا ،نيوزيلندا ،الهند ،هنغافيا ،هولندا ،الوال،ات المتحدة
األمريبية ،اليابان ،اليونان.

-4

وحءـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الدوفة مراقبون عف منظمة األ ،ة وال،فاعة لألمم المتحدة ،واالتحاد الدول ل تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت،

ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الص ـ ـ ـ ـ ـ ــناعية ،ومعهد األمم المتحدة لنحوث ن،ع الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل ،والوكالة الدولية لل اقة

ال فية ،ومبتا شؤون ن،ع الس ل التابع لألمانة العامة.
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وحءـ ـ ـ ـ ـ ــر الدوفة المراقا عف االتحاد األوفوب بصـ ـ ـ ـ ـ ــفتئ مرالنا دائما لدف اللجنة ،ووفقا لقراف الجم ية

-6

وحءـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـدوفة مراقبون عف المنظمـات الحبوميـة الـدوليـة التـاليـة الت لهـا

العامة  276/65لعاا .2011

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـة الم ارقـا ا ـلدائم لـدف

اللجنة :منظمة التعاون الفء ــائ اس ــيا والمحيد الهادر ،المر ــد الجنوب األوفوب  ،وكالة الفء ــاخ األوفوبية،

المنظمة األوفوبية ل تصــاالت الســاتلية ،الشــنبة اإلس ـ مية المشــتركة لعلوا وت نولوييا الفءــاخ ،المنظمة الدولية

ل تصاالت الفءائية (إنترسبوتنيد) ،المرك ،االقليم ل ستشعاف عف بعد لدول شمال أفريقيا.
-7

وحء ـ ـ ـ ــر الدوفة مراقبون عف الش ـ ـ ـ ــنبة الدولية لرن اف با ر ال ويبنات والفريق االس ـ ـ ـ ــتش ـ ـ ـ ــافن المعن

بتا يد النعثات الفءائية ،وفقا لما اتفقت عليئ اللجنة الفرعية ف دوفتها الثالثة والامسيف (،A/AC.105/1109

الفقرة .)182
-8

وحءـ ـ ـ ــر الدوفة مراقبون عف المنظمات ير الحبومية التالية الت لها

ـ ـ ـ ــفة مراقا دائم لدف اللجنة:

منظمة كانيوس الدولية ،لجنة أبحاث الفءاخ ،منظمة " ،"For All Moonkindالراب ة الدولية لتع،ي ،األمان ف

الفء ـ ـ ــاخ ،االتحاد الدول للم حة الفل ية ،االتحاد الفل

الدول  ،يامعة الفء ـ ـ ــاخ الدولية ،فاب ة القرية القمرية،

الجم ية الفء ــائية الوطنية ،يائ،ة األمير س ــل ان بف عبد الع،ي ،العالمية للميا  ،اللجنة العلمية المعنية بالفي،ياخ

الشــمســية األفضــية ،مؤسـســة العالم اامف ،المجلل االســتشــافن لجيل الفءــاخ ،االتحاد الجامع العالم لهندســة

الفءاخ ،فاب ة أسبوع الفءاخ العالم .
-9

وترد ف الوثيقة ]…[ A/AC.105/C.1/2021/INF/قائمة بأس ــماخ ممثل الدول وهي ات األمم المتحدة

-10

وأبلغــت األمــانــة اللجنــة الفرعيــة ب لب االنءـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمــاا إلى عءـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويــة اللجنــة المقــدميف مف بنغ د،

وسائر المنظمات الدولية الت حءرت الدوفة.

( )A/AC.105/C.1/2021/CRP.3وس ـ ـ ــلوفينيا ( ،)A/AC.105/C.1/2021/CRP.22الل يف مف المقرف أن تنظر
فيهما اللجنة أثناخ دوفتها الرابعة والستيف ف عاا .2021

-11

وأبلغت األمانة اللجنة الفرعية أ،ء ـ ــا ب لب الحص ـ ــول على

ـ ــفة المراقا الدائم لدف اللجنة المقدميف

مف المعهد الدول لتوحيد القانون الااص (اليونيدفوا) ( )A/AC.105/C.1/2021/CRP.9والمؤسـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــة القمرية

المفتوحــة ( ،) A/AC.105/C.1/2021/CRP.11الل ـ يف مف المقرف أن تنظر فيهمــا اللجنــة أثنــاخ دوفتهــا الرابعــة
والستيف ف عاا .2021

باء -إقرار جدول األعمال
-12

2/6

أقرت اللجنة الفرعية ،ف يلستها  935المعقودة ف  19نيسان/أبريل ،يدول األعمال التال :
-1

إقراف يدول األعمال.

-2

،لمة الرئيسة.

-3

تنادل عاا لآلفاخ وعرس للتقافير المقدمة عف األنش ة الوطنية.

-4

برنامك األمم المتحدة للت بيقات الفءائية.

-5

تساير ت نولوييا الفءاخ أل راس التنمية االيتماعية واالقتصاد،ة المستدامة.

-6

المســائل المتصــلة باسـتشـعاف األفس عف بعد بواسـ ة السـواتل ،بما ف ذلد ت بيقاتئ لصــال
البلدان النامية وف ف د بي ة األفس.
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-7

الح اا الفءائ .

-8

دعم إدافة ال وافث بواس ة النظم الفءائية.

-9

الت وفات األخيرة ف مجال النظم العالمية لسواتل الم حة.

-10

طقل الفءاخ.

-11

األيساا القرينة مف األفس.

-12

استدامة أنش ة الفءاخ الاافي ف األمد النعيد.

-13

دوف اللجنة وأسلوب عملها ف المستقبل.

-14

استاداا مصادف القدفة النووية ف الفءاخ الاافي .

-15

الفءاخ والصحة العالمية.

-16

د افسـة ال بيعة الفي،يائية والاواص التقنية للمداف الثابت بالنسـنة لألفس واسـتادامئ وت بيقاتئ ،بما
ف ذلد اس ـ ــتادامئ ف ميدان االتص ـ ــاالت الفء ـ ــائية ،ود افس ـ ــة س ـ ــائر المس ـ ــائل المتص ـ ــلة بت وف

االتصاالت الفءائية ،مع إي خ اعتناف خاص الحتيايات البلدان النامية ومصالحها ،دون مساس
بدوف االتحاد الدول ل تصاالت.

-17

مشروع يدول األعمال المؤقت للدوفة التاسعة والامسيف للجنة الفرعية العلمية والتقنية.

-18

التقرير المقدا إلى لجنة استاداا الفءاخ الاافي ف األ راس السلمية.

جيم -الكلمات العامة
[نص ه ا القسم مويود ف الوثيقة ]A/AC.105/C.1/L.386/Add.4

دال -التقارير الوطنية
-13

أحاطت اللجنة الفرعية علما مع التقدير ببل مف تقافير الدول األعءـاخ (انظر الوثائق ،A/AC.105/1238

 A/AC.105/1238/Add.2 ،A/AC.105/1238/Add.1و )A/AC.105/1238/Add.3ووفـق ـ ـ ـ تـ ـ ـ ـ
( A/AC.105/C.1/2021/CRP.4و ،) A/AC.105/C.1/2021/CRP.18الت قـدمـت ل

االيـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاع

تنظر فيهـا ف إطـاف البنــد

 3مف يدول األعمال ،المعنون "تنادل عاا لآلفاخ وعرس للتقافير المقدمة عف األنشـ ـ ـ ـ ـ ة الوطنية" .وأو ـ ـ ـ ــت اللجنة
الفرعية األمانة بأن توا ل دعوة الدول األعءاخ إلى تقد،م تقافير سنوية عف أنش تها الفءائية.

هاء -الندوة
-14

وفق ــا ل تف ــاع الـ ـ ن تو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ــت إلي ــئ اللجن ــة الفرعي ــة ف دوفته ــا الرابع ــة واألفبعيف ،ف ع ــاا 2007

( ،A/AC.105/890المرفق األول ،الفقرة  ،)24والق ارفات واإليراخات الت اتا ـ ـ تهـ ــا اللجنـ ــة ولجنتهـ ــا الفرعيـ ــة

القــانونيــة بمويــا إيراخ مبتوب (انظر الوثيقــة  ،)A/75/20عقــدت نــدوة نظمهــا االتحــاد الــدول للم حــة الفل يــة

حول موضوع الرح ت الفءائية النشرية ف  27نيسان/أبريل .2021
-15

وقد تألفت الندوة المعنونة "اافاخ العالمية بش ــأن اس ــت ش ــال اإلنس ــان للفء ــاخ" مف ي،أيف .وكان موض ــوع

األول منهما " 60عاما مف اإلنجازات ف مجال اســت شــال اإلنســان للفءــاخ" ،وتشــافك ف إدافتئ كل مف ســيمونيتا
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دن بيبو ،مديرة مبتا شـ ـ ــؤون الفءـ ـ ــاخ الاافي  ،وكريسـ ـ ــتيان ليشـ ـ ــتينغر ،المدير التنفي ن ل تحاد الدول للم حة
الفل يـة .وت لم ف حلقـة النقـاأل األولى كـل مف يـان إ،غ لو ـال ،مف االتحـاد الـدول للم حـة الفل يـة ،وس ـ ـ ـ ـ ـ ــير

س ـ ـ ـ دون،
،ريباليغ ،مف وكالة الفء ـ ـ ــاخ االتحاد،ة التابعة ل تحاد الروسـ ـ ـ ـ (وكالة "فوس ـ ـ ــبوزموس") ،ويون ا .لو ـ
مف يامعة يوفج واشـ ــن ف ،وليف ش ـ ـ تشـ ــيانة ،مف الوكالة الصـ ــينية للرح ت الفءـ ــائية المأهولة ،وتوماس فايتر،

مف وكالة الفءاخ األوفوبية ،وميبا أوتشيان ،مف الوكالة اليابانية الست شال الفءاخ الجون.
-16

أما الج،خ الثان  ،ال ن تعلق باس ــتش ـرال فاع الس ــنوات الس ــتيف المقبلة ،فقد تش ــافك ف إدافتئ باس ــبال

إيرنفروند ،فئيل االتحاد الدول للم حة الفل ية ،وسيري سافيليغ ،نائا المدير العاا للتعاون الدول ف وكالة

"فوس ـ ـ ـ ـ ــبوزموس" .وت لم ف حلقة النقاأل الثانية كل مف كاثريف ل .لويدفس ،مف اإلدافة الوطنية للم حة الجوية

والفء ـ ــاخ (ناس ـ ــا) ف الوال،ات المتحدة ،وش ـ ــياويون وانة ،مف األ،اد،مية الص ـ ــينية لت نولوييا مركنات اإلط ع،

ود،ميترن لوسـ ـ ــبوتول مف شـ ـ ــركة " " Glavkosmosالمسـ ـ ــاهمة التابعة ل تحاد الروس ـ ـ ـ  ،ولي ا ،كامبل مف وكالة
الفءــاخ ال ند،ة ،وس .ســوماناث ،مف المؤس ـســة الهند،ة ألبحاث الفءــاخ ،وأندفياس ليندنتال ،مف شــركة إيرباص

لشؤون الدفاع والفءاخ ،وكيت واتل ،مف شركة لوكهيد مافتف لألنظمة الفءائية.
-17

والحظت اللجنة الفرعية بافتيال أن الندوة قد س ـ ـ ــاهمت ف عمل اللجنة الفرعية وف التوعية بالمس ـ ـ ــائل

المتعلقة بشمول أنش ة الفءاخ للجميع.

واو -اعتماد تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
-18

بعد أن نظرت اللجنة الفرعية ف البنود المعروض ـ ـ ـ ــة عليها ،اعتمدت ،ف يلس ـ ـ ـ ــتها [ ]...المعقودة ف

[ ،2021 ]...تقريرها المويئ إلى لجنة اس ــتاداا الفء ــاخ الاافي ف األ راس الس ــلمية ،ال ن يتء ــمف فاخها
وتو ياتها المبينة ف الفقرات الوافدة أدنا .

ثاني عشر -استخدام مصادر القدرة النووية في الفضاء الخارجي
-19

وفقـا لقراف الجم يـة العـامـة  ،92/75نظرت اللجنـة الفرعيـة ف البنـد  14مف يـدول األعمـال ،المعنون

-20

وت لم ف إطاف البند  14مف يدول األعمال ممثلو كل مف االتحاد الروسـ ـ ـ ـ ـ ـ واندونيس ـ ـ ـ ـ ــيا والص ـ ـ ـ ـ ــيف

"استاداا مصادف القدفة النووية ف الفءاخ الاافي ".

وفن،وي (يمهوفية-البوليفافية) والمبسيد والوال،ات المتحدة .وأثناخ التنادل العاا لآلفاخ ،ألقى ممثلو دول أعءاخ

أخرف أ،ءا كلمات تتعلق به ا البند.
-21

واسـ ـ ـ ـ ــتمعت اللجنة الفرعية إلى عرس إ،ءـ ـ ـ ـ ــاح علم وتقن  ،عنوانئ "تحليل الاصـ ـ ـ ـ ــائص الدينامية

-22

وفحبــت اللجنــة الفرعيــة بقيــاا بعو الـدول ومنظمــة حبوميــة دوليــة واحـدة حـال ـي ا بـععـداد ،أو النظر ف

الجوية للنظائر المشعة" ،قدمئ ممثل الصيف.
إعداد،

ـ ــبوك قانونية وتنظيمية بش ـ ــأن أمان اس ـ ــتاداا مص ـ ــادف القدفة النووية ف الفء ـ ــاخ الاافي تأخ بعيف

االعتناف محتويات ومقتء ــيات المنادر المتص ــلة باس ــتاداا مص ــادف القدفة النووية ف الفء ــاخ الاافي (منادر

االس ــتاداا) واطاف األمان الااص بت بيقات مصـ ـ ادف القدفة النووية ف الفء ــاخ الاافي  ،ال ن تش ــافكت اللجنة

الفرعية والوكالة الدولية لل اقة ال فية (إطاف األمان).
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وفئ أن مف المهم توثيق التعاون الدول بهدل تع،ي ،االس ـ ـ ـ ــتاداا اامف لمص ـ ـ ـ ــادف القدفة النووية ف

الفءاخ الاافي .
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وفأف أحد الوفود أن منادر االس ـ ـ ــتاداا واطاف األمان يوفران أس ـ ـ ــاس ـ ـ ــا ش ـ ـ ــام لدعم االس ـ ـ ــتاداا اامف

لمصـ ـ ــادف القدفة النووية ف الفءـ ـ ــاخ الاافي  ،وأن اإلفشـ ـ ــادات الت يوفرها إطاف األمان تتي اتناع نهك يديدة
إزاخ األمان تســتند إلى الت وفات المســتمرة ف المعافل والممافســات الت يدت من اعتماد تلد المنادر .وع وة

على ذلد، ،ســم إطاف األمان للدول والمنظمات الحبومية الدولية بابت اف نهك يديدة تســتند إلى توسـع المعافل
والممافسـات الفءـلى المبتسـنة مف التجربة ،وتفءـ مف ثم إلى تحسـيف مسـتمر لمسـتوف األمان .وفأف ذلد الوفد

أ،ءـ ــا أن الفريق العامل المعن باسـ ــتاداا مصـ ـ ادف القدفة النووية ف الفءـ ــاخ الاافي لم ،سـ ــتبف حتى اان أن
تحد،ات ف تنفي إطاف األمان تس ـ ـ ـ ـ ـ ــتل،ا إدخال أن تعدي ت أو إض ـ ـ ـ ـ ـ ــافات عليئ .ومف ثم ،فعن الت بيق العمل

إلطـاف األمـان ،ف بمقـا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد منـادر االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتاـداا ليمـا ،اص األمـان ويوفر ،مف ثم ،إفشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات كـاليـة للـدول

والمنظمات الحبومية الدولية الت تسعى إلى ضمان األمان ف ت وير واستاداا القدفة النووية ف الفءاخ.
-25

وفئ أن اعتماد إطاف األمان على ن اع واسـ ـ ـ ــع مف شـ ـ ـ ــأنئ أن  ،م ف المجتمع العالم إلى أن العمل

على ت وير ت بيقات مصـادف القدفة النووية الفءـائية واط قها واسـتادامها مازال ،سـير ب ريقة مأمونة ،وبالتال
يننغ تشجيع الدول بقوة على تنفي إطاف األمان على األ عدة الوطنية.

-26
على

وفأف أحد الوفود أن مف شـ ــأن الوثائق ذات الصـ ــلة ،الت أعدت تحت فعا،ة األمم المتحدة ،أن تسـ ــاعد كثي ار

ـ ــوي معايير تتعلق بأمان مصـ ــادف القدفة النووية ف الفءـ ــاخ الاافي وتنفي ها على الصـ ــعيد الوطن  ،وأن مف

شـ ــأن منادر االسـ ــتاداا واطاف األمان أن يوفرا ،عندما  ،نقان على نحو مشـ ــترك ،أداة كالية للدول والمنظمات الدولية
الت تا د لت وير ت بيقات مصـ ــادف القدفة النووية الفءـ ــائية واسـ ــتادامها مع التقيد الصـ ــافا به الصـ ــبوك والتدابير

األمنية الشاملة .وفأف ذلد الوفد أ،ءا أنئ ال حاية حاليا إلى تنقي منادر االستاداا أو إطاف األمان.
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وفئ أن ت بيقات مصـ ـ ـ ــادف القدفة النووية تؤدن ،من عاا  ،1961دو اف بالة األهمية ف اسـ ـ ـ ــت شـ ـ ـ ــال

الفءـاخ ،إذ مبنت مف إ،فاد بعثات كشـةية علمية إلى أنحاخ شـتى ف المجموعة الشـمسـية ،وأن اسـتادامها سـول
،ستمر ف بعو النعثات الفءائية المقبلة.
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وفأف أحد الوفود أن األنش ـ ـ ـ ة الفء ـ ـ ــائية ال ت،ال تؤدن دو اف بالة األهمية ف العمل على إنجاز طائفة

واس ــعة مف المهاا الواعدة بالاير للنشـ ـرية الت تت لا اس ــتاداما كثيفا لل اقة ،وأن إيراخ النحوث األس ــاسـ ـ ية ف

الفء ـ ـ ـ ـ ــاخ القريا والس ـ ـ ـ ـ ــحيق أمر مرتند بالتال افتناطا وثيقا باس ـ ـ ـ ـ ــتاداا مص ـ ـ ـ ـ ــادف القدفة النووية ف المركنات

الفءـائية .وأ،د ذلد الوفد أن القدفة النووية ،مبف أن تسـتادا للقياا ب ائفة واسـعة مف المهاا الواعدة الت تت لا

استاداا ال اقة ببثافة ف الفءاخ القريا والسحيق وأنها تتي التقدا ف ت وير األنش ة الفءائية.
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وفأف أحد الوفود أن ثاف اســتاداا مصــادف القدفة النووية ف الفءــاخ على حياة النشــر والبي ة ما زالت

ير معروفة تماما ،وبالتال فعن ه ا المصـ ـ ــدف الشـ ـ ــديد الا وفة لل اقة ال ،مبف أن ،حل محل مصـ ـ ــادف ال اقة

األخرف الت ،مبف أن تلب بشـبل مرس االحتيايات الم لوبة لنظم االتصـال والت بيا عف بعد وف ـد األفس
والت بيقات الفء ــائية األخرف .وفأف ذلد الوفد أ،ء ــا أن الدول مس ــؤولة عف الحفاي على الحياة و ــون السـ ـ ا

ف الفء ـ ــاخ الاافي  ،ومف ثم يتعيف عليها أن تنارا ف العمل على تع،ي ،االس ـ ــتاداا اامف وال فؤ لمص ـ ــادف
ال اقة مع وضـ ـ ـ ـ ــع معايير مل،مة السـ ـ ـ ـ ــتاداا ت بيقات مصـ ـ ـ ـ ــادف القدفة النووية ف الفءـ ـ ـ ـ ــاخ والترويك التناعها،

وال سيما مف خ ل االستعانة باللجنة الفرعية القانونية ف ه ا الشأن.
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وفأف أحد الوفود أن مف المهم قصـ ــر اسـ ــتاداا األنش ـ ـ ة الفءـ ــائية على األ راس السـ ــلمية وتجنا وضـ ــع

أسـلحة نووية ف الفءـاخ الاافي  ،وأن مف الءـروفن ل لد تشـجيع حظر اسـتعمال األسـلحة النووية على األفس وف

الفء ـ ــاخ الاافي على الس ـ ـواخ .وأش ـ ــاف ذلد الوفد إلى أن على الدول األطرال ف معاهدة المنادر المنظمة ألنش ـ ـ ة

الدول ف ميدان اســت شــال واســتاداا الفءــاخ الاافي  ،بما ف ذلد القمر واأليراا الســماوية األخرف ،أن تتعهد ،وفقا

لنص المادة الرابعة مف المعاهدة ،بعدا وضع أن أيساا تحمل أسلحة نووية أو أن نوع خر مف أسلحة الدماف الشامل
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ف مداف حول األفس ،أو وضـع مثل ه األسـلحة على األيراا السـماوية أو ف الفءـاخ الاافي بأن طريقة أخرف.
وقال ،ف ه ا الصـ ـ ــدد ،إن على اللجنة الفرعية وفريقها العامل المعن باسـ ـ ــتاداا مصـ ـ ــادف القدفة النووية ف الفءـ ـ ــاخ

الاافي  ،أن يوا
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االهتماا بمسألة استاداا ال اقة النووية وت بيقاتها ف الفءاخ الاافي .

وعم بالفقرة  5مف قراف الجم ية العامة  ،92/75عاودت اللجنة الفرعية ف يلسـ ـ ــتها  ،935المعقودة

ف  19نيسـ ــان/أبريل ،عقد فريقها العامل المعن باسـ ــتاداا مصـ ــادف القدفة النووية ف الفءـ ــاخ الاافي برئاسـ ــة

ساا أ .هافبيسون (الممل ة المتحدة).
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وعقد الفريق العامل المعن باستاداا مصادف القدفة النووية ف الفءاخ الاافي […] يلسات .وأقرت

اللجنة الفرعية ،ف يلس ـ ـ ـ ــتها [ ]...المعقودة ف [ ]...نيس ـ ـ ـ ــان/أبريل ،تقرير الفريق العامل ،ال ن يرد ف المرفق

[ ]...به ا التقرير.
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