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مشروع تقرير عن تنفيذ إطار األمان الخاص بتطبيقات مصادر القدرة النووية
في الفضاء الخارجي والتوصيات المقدمة بشأن ما يمكن إدخاله من تحسينات
من حيث المحتوى التقني والنطاق على المبادئ المتصلة باستخدام مصادر
الطاقة النووية في الفضاء الخارجي
من إعداد الفريق العامل المعني باستخدام مصادر القدرة النووية في الفضاء الخارجي
الحالة الراهنة لمشروع التقرير
أعد الفريق العامل المعني باسـتددا ماـا ا الرداة النيةيف في الفءـال الداا ي ،التابل لة نف الفر اف العةماف

ةالترناف ،مش ـ ــرةق التررير التالي عي نفير األاا األماا الداب قتتباراد ما ـ ــا ا الرداة النيةيف في الفء ـ ــال الداا ي

ةالتيص ـ ــااد المردمف بشـ ـ ـ ا ما هممي ا سالا مي ح ـ ــيناد مي حيث المحتيى الترني ةالنتاق عةى المبا ئ المتا ـ ــةف
باسـتددا ماـا ا التا ف النيةيف في الفءـال الداا ي ،ة لي في سـااق العمل الرط ا ـتةل با الفريق العامل في عا

 ،2020بما في لي سالل ةاة الة نف الفر اف ال ـ ــابعف ةالدم ـ ــيي ،المعري ة في ش ـ ــباط/فبراير  ،2020ةفي عد مي
اال تمـاعـاد التي عرـدد عبر ارنترـن

في فترة مـا قيي الـدةااد مي حييراا/ييناـا الى شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريي األةل/أ تي ر .2020

ةيتء ـ ـ ـ ـ ـ ــمي مش ـ ـ ـ ـ ـ ــرةق التررير الفرراد التي م اال فـاق عةياـا في الفريق العـامـل ،ةمـرلـي الفرراد التي تتةـ مييـدا مي

المنا ش ــف .ة رترا مل فررة مي مش ــرةق التررير بحاش ــاف بيي حالف مداةالد الفريق العامل فاما يتعةق با ــا ف نص هره
الفررة .ةفي الحاالد التي كيا فياا منا شــف الفررة المعناف لم بدأ بعد أة ال يال اايف ،ر في الحاشــاف سااااد قديةف

لا ــا ف ةي الفررة .ةمي المتي ل أا ياص ــل الة نف الفر اف ص ــرل مش ــرةق التررير ةأا ء ــعا في ص ــا تا الناائاف في
ةااا الثامنف ةالدم يي في عا .2021
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مشروع التقرير
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ةفرـا لةفررة  ....مي راا ال مياـف العـامـف  ، ....عـاة د الة نـف الفر اـف العةماـف ةالترناـف في ة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتاـا

 ، ....المعري ة في  ....شـ ـ ــباط/فبراير  ،2021عرد فريراا العامل المعني باسـ ـ ــتددا ماـ ـ ــا ا الرداة النيةيف في

الفءال الداا ي ،قرئاسف . ....
-2

()1

ةأش ــاا الفريق العامل الى الادفيي الةريي حد هما لدتف عمةا المتعد ة ال ــنياد لةفترة ،2021-2017

التي اعتمد اا الة نف الفر اف في ةا اا الرابعف ةالدم ـ ـ ـ ــيي في عا ( 2017اليثارف  ،A/AC.105/1138المرفق

الثاني ،الفرر يي  8ة ،)9ةهما:

الادف  -1ش ـ ـ ال ة ا ـ ــير نفير األاا األماا الداب قتتباراد ما ـ ــا ا الرداة النيةيف في الفء ـ ــال
الداا ي مي سالل:

ا احف فرصف لةدةل األعءال ةالمنظماد الحميماف الدةلاف التي نظر في المشاامف

(أ)

في اســتددا تباراد ماــا ا الرداة النيةيف في الفءــال ،أة التي شــرع

في لي ،لتةداص ةمنا شــف

ستتاـا الراماـف الى نفيـر األـاا األمـاا ةمـا أحرى ـا حتى اقا مي رـد ةمـا ةا اتـا أة تي ل ميا اتـا

مي حدهاد في نفير لي ارألاا؛

ا احف فرصـ ـ ــف لةدةل األعءـ ـ ــال ةالمنظماد الحميماف الدةلاف التي لدياا سبرة في م ال

(ب)

تباراد ماـا ا الرداة النيةيف في الفءـال لتردهم عرةإ اهءـاحاف عي التحدهاد الم ـتبانف في األاا الفررة

الفر اف (أ) أعاله ،ةعما ا ت بتا سالل بعثا اا مي

ااب في نفير اراشا اد الياا ة في األاا األماا.

الادف  -2ا رال منا شـ ــف اسل الفريق العامل حيل أة ا الترد التي شـ ــاد اا المعااف ةالممااسـ ــاد،

ةمــا نتيط عةاــا مي اممــاناــف ا ســال ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــينــاد مي حيــث المحتيى الترني ةالنتــاق عةى المبــا ئ

المتا ــةف باس ــتددا ما ــا ا التا ف النيةيف في الفء ــال الداا ي ،ة لي مي سالل عرةإ اهء ــاحاف
رناف ردماا الدةل األعءال ةالمنظماد الحميماف الدةلاف استنا ا الى أط مما يةي:
ر تاا العمةاف في نفير المبا ئ؛

(أ)
(ب)

معرفتاا بما شـ ـ ــاد ا العةي ةالتكنيلي اا مي أة ا رد متاـ ـ ــةف بماـ ـ ــا ا الرداة النيةيف

(ج)

معرفتاا بالرياعد ةالمعايير ةالممااس ــاد المربيلف ةلاا فاما يتعةق بالي اهف مي ارش ــعاعاد

في الفءال؛

ةاألماا النيةط.
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()2

ةفي عا  ،2017ا فق الفريق العامل عةى أنا سـ ـ ـ ـ ـ ــاحرق هريي الادفيي مي سالل النظر في العرةإ

الترناـف التي سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــترـدماـا الـدةل األعءـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ةالمنظمـاد الحميماـف الـدةلاـف سالل الفترة  2020-2018فامـا يتعةق

بالادف األةل أة الثاني أة مةياما معا .ة ررا أا كيا هناك ثالثف أنياق مي العرةإ ارهء ـ ـ ـ ـ ـ ــاحاف ،مما يةي:
(أ) عرةإ ردماا الدةل األعءـال ةالمنظماد الحميماف الدةلاف التي نظر في المشـاامف في اسـتددا تباراد
ما ـ ـ ــا ا الرداة النيةيف في الفء ـ ـ ــال الداا ي ،أة التي ش ـ ـ ــرع

في لي ،ةدص فياا ستتاا الراماف الى نفير

األاا األماا أة عناصــر محد ة منا ،ةما أحرى ا حتى اقا مي رد ةما ةا اتا أة تي ل ميا اتا مي حدهاد

في نفير لي ارألاا أة عناص ـ ــر محد ة منا؛ (ب) عرةإ ردماا الدةل األعء ـ ــال التي لدياا سبرة في م ال
تباراد ماــا ا الرداة النيةيف في الفءــال ،يفر فياا معةيماد عي اي التاــدط لةتحدهاد التي ةا اتاا في

__________

( )1صا ف يافقاف.
( )2صا ف يافقاف.
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ـااب في

نفيـر األـاا األمـاا؛ (ج) عرةإ رـدماـا الـدةل األعءـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ةالمنظمـاد الحميماـف الـدةلاـف التي لـدياـا

م ال ماـ ــا ا الرداة النيةيف في الفءـ ــال ،بش ـ ـ ا تبيق المبا ئ ،ة ش ـ ـ ا ما شـ ــاد ا المعااف ةالممااسـ ــاد مي

أة ا رد نتيط عةى امماناف ا سال ح يناد عةى المبا ئ مي حيث محتياها الترني ةنتا اا.

()3

معلومات أساسية
-4

ؤ ط ماــا ا الرداة النيةيف ة اا حاســم األهماف في اســتكشــاف الفءــال منر انتالق عاــر الفءــال ،مي

سالل مميي بعثاد االس ــتكش ــاف العةمي مي اليص ــيل الى أنحال ش ــتى مي المنظيمف الش ــم ــاف .ة د س ــاعدد هره
الرحالد المدهش ـ ــف عةى مش ـ ــف أس ـ ـراا الفء ـ ــال الداا ي ةاس ـ ــتحي د عةى ساال النا

في مال أنحال العالم.

()4

ةةفرـا لمـا هي م ـتاح حـالاـا مي المعـااف ةالرـدااد ،عـد ماـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ا الرـداة النيةيـف الداـاا اليحيـد العمةي لتيليـد التـا ـف
الالىمف لتش ـ يل بعا الرحالد الفءــائاف ةلتح ــيي بعءـ اا اقسر قدا ف مبيرة .ةهناك العديد مي البعثاد ال اايف
أة المر قبف في الم تربل المنظيا التي ما ماا لاا أا كيا مممنف ليال استددا ماا ا الرداة النيةيف في الفءال.

-5

ةممـا ليحظ في مـرمرة أعـد اـا األمـانـف بعنياا واألةلييـف الميا ـ ـ ـ ـ ـ ــاياـف  -1الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ار ـف العـالماـف مي أ ـل

االسـتكشـاف ةاالقتكاا في م ال الفءـالو ( ،)A/AC.105/C.1/114فإا التعاةا هعيى اقراى ارن اىاد المحررف في
م ال الفء ـ ــال في حيي هفتا في الي

نف ـ ــا م ـ ــاااد ديدة لالقتكاا العةمي ةالتكنيلي ي ،مما ه مل قيي الدةل

ةالمنظماد الحميماف الدةلاف ةةماالد الفءـ ــال ةعامف النا

ةالرتاق الداب ةالمنظماد اير الحميماف ةاألةسـ ــاط

األ ا هماف ةالم تمل المدني مي أ ل استكشاف الفءال لفائدة البشريف.
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()5

ة د ماا التحةي قاره الرةح التعاةناف مثم ار في س ـ ـ ـ ـ ــااق عمل الفريق العامل ،الرط ماا بمثابف محفل مفيد

لمنا شــف يان محد ة متعةرف بماــا ا الرداة النيةيف ةلةتعةم مي العرةإ ارهءــاحاف ةاليا اد المردمف .ة د ممي

الفريق العامل الدةل األعءـال ةالمنظماد الحميماف الدةلاف التي نظر في المشـاامف في اسـتددا تباراد ماـا ا
الرداة النيةيف في الفء ـ ـ ـ ــال ،أة التي ش ـ ـ ـ ــرع

في لي ،مي منا ش ـ ـ ـ ــف ستتاا ةما أحرى ا مي رد ةما يا اا مي

حدهاد ،مما ممي الدةل األعءــال ةالمنظماد الحميماف الدةلاف التي لدياا سبرة في م ال تباراد ماــا ا الرداة

النيةيف في الفءـال مي با ل المعةيماد عي الت ااب التي ا ت ـبتاا سالل بعثا اا .ة ار ـافف الى لي ،فرد سـاهم
التعاةا الدةلي في حريق هدف األماا األسـ ــاسـ ــي المتيسى في األاا األماا ،ةالمتمثل في حماهف النا

ةالبي ف في

المحاط الحييط لألاإ مي األستاا المحتمةف المر بتف بالمراحل اد الا ـ ـ ـ ـ ــةف مي ةاة حااة تباراد ما ـ ـ ـ ـ ــا ا

الرداة النيةيف في الفءال ،مي ارألالق الى التش يل ةحتى انتاال الددمف.

()6

نتائج األعمال التي اضطلع بها الفريق العامل في إطار خطة عمله المتعددة السنوات الحالية
-7

في عا  ،2018أحاط الفريق العامل عةما بالعرإ ارهء ــاحي الترني المعنيا وبحيو أةلاف بشـ ـ ا أماا

-8

ةأشـ ــاا الفريق العامل ،فاما يتعةق بالادف  2مي ستف عمةا المتعد ة ال ـ ــنياد ،الى ةا ف ا تماق دمتاا

ماا ا الرداة النيةيف في الفءالو ،الرط دما ممثل الايي أثنال ةاة الة نف الفر اف الدام ف ةالدم يي.

()7

فرن ـ ـ ــا في ةاة الة نف الفر اف الثالثف ةالدم ـ ـ ــيي في عا  ،2016تءـ ـ ــمي ا تراحا بشـ ـ ـ ا نقاا المبا ئ المتاـ ـ ــةف

__________

( )3صا ف يافقاف.
( )4صا ف يافقاف.
( )5صا ف يافقاف.
( )6صا ف يافقاف.

( )7صا ف يافقاف.
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باسـ ـ ــتددا ماـ ـ ــا ا التا ف النيةيف في الفءـ ـ ــال الداا ي ،التي اعتمد اا ال مياف العامف في رااها  68/47المؤاخ

 14مانيا األةل /ه مبر .)A/AC.105/C.1/2016/CRP.7( 1992

()8

-9

ةفي عا  ،2019نظر الفريق العامل في ةا ف ا تماق بش ـ ا نفير المبا ئ التي يااف المنا ــيب عةياا في

األاا األماا الداب قتتباراد ما ـ ـ ـ ـ ــا ا الرداة النيةيف في الفء ـ ـ ـ ـ ــال الداا ي في البعثاد الفء ـ ـ ـ ـ ــائاف التابعف ليمالف

الفء ـ ــال األةاة اف :س ـ ــااس ـ ــف األماا التي تبعاا ةمالف الفء ـ ــال األةاة اف فاما هدص اس ـ ــتددا ما ـ ــا ا الرداة النيةيف

ـد أعـد اـا ةمـالـف الفء ـ ـ ـ ـ ـ ــال األةاة اـف في األـاا الاـدف  1مي ستـف عمـل

( ،)A/AC.105/C.1/2019/CRP.10مـا ـن
الفريق العامل المتعد ة ال نياد.

()9

-10

ةفي عا  2019أهءا ،د ةفد اليالهاد المتحدة األمريماف ةا ف اير اسماف تناةل مافاف ةفال األاا األماا

الداب قتتباراد ماـ ــا ا الرداة النيةيف في الفءـ ــال الداا ي بمراصـ ــد المبا ئ المتاـ ــةف باسـ ــتددا ماـ ــا ا التا ف

النيةيف في الفء ـ ـ ـ ـ ـ ــال الداا ي مي سالل التتبيق العمةي ،عنياناا Framework for Nuclear How the Safety
Power Source Applications in Outer Space satisfies the intent of the Principles Relevant to the Use

 .of Nuclear Power Sources in Outer Space through practical applicationةسةا اليا ف الى أا التتبيق
العمةي رألـاا األمـاا هفي بمرـاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد المبـا ئ فامـا هدص األمـاا ةمي ثم ييفر ااشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اد مـافاـف لةـدةل ةالمنظمـاد

ا لحميماــف الــدةلاــف التي

ـ ـ ـ ـ ـ ــعى الى

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمــاا األمــاا في تيير ةاس ـ ـ ـ ـ ـ ــتدــدا الرــداة النيةيــف في الفءـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال .ة مر

ةفد اليالهاد المتحدة أا هرا االسـتنتاج دعما

مي بعثاد ماا ا الرداة النيةيف في الفءال.

()10

-11

رف اليالهاد المتحدة في التتبيق العمةي رألاا األماا عةى م ميعف

ةفي عــا  ، 2020نظر الفريق العــامــل في ةا ــف عمــل بعنياا و حةيــل أةلي لكافاــف اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاــا المبــا ئ

المتاـ ــةف باسـ ــتددا ماـ ــا ا التا ف النيةيف في الفءـ ــال الداا ي في أماا تباراد ماـ ــا ا الرداة النيةيف في

الفءـ ـ ـ ـ ــالو ( ،)A/AC.105/C.1/L.378أعدها ائاس الفريق العامل بالتعاةا مل ممثةيي عي ةفد فرن ـ ـ ـ ـ ــا ةةمالف

الفءال األةاة اف.
-12

()12(،)11

ةفي عـا  2020أهء ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،ـد ةفـد اليالهـاد المتحـدة ةاـف اير اس ـ ـ ـ ـ ـ ــماـف عنياناـا والعمةاـف المحـدثـف ةاليا اـف

بالمداألر الم ـ ـ ـ ــتددمف في اليالهاد المتحدة األمريماف رألالق النظم النيةيف الفءـ ـ ـ ــائافو (.)A/AC.105/C.1/L.389

ة د سةا ـ ـ ـ هره اليا ف الى أا ال ـ ـ ــااسـ ـ ــف المتبعف في اليالهاد المتحدة ،ةالياا ة في المرمرة الرئاسـ ـ ــاف بش ـ ـ ـ ا األالق

المرمباد الفءـ ـ ــائاف المحتييف عةى نظم نيةيف فءـ ـ ــائاف ،الاـ ـ ــا اة في  20آب /أا ـ ـ ــتس  ،2019تماشـ ـ ــى مل اةح
المبا ئ ةإألاا األماا ،ة يفر لةيالهاد المتحدة قناف كفل لاا

ـ ـ ــماا االمتثال ل ـ ـ ــااسـ ـ ــاد األماا ،ةة ـ ـ ــل العمةااد

الالىمف لةيفال بالمتتةباد ةاألهداف األسـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ــاف المتاـ ـ ـ ـ ــةف باألماا ،ةمي ثم ،في نااهف المتاف ،حريق األماا في

اس ــتددا ما ــا ا الرداة النيةيف في الفء ــال.

()13

ةسةا ـ اليا ف أهء ــا الى أا ال ــااس ــف المحدثف التي تبعاا اليالهاد

المتحدة عد مثاال لةتتبيق العمةي رألاا األماا ،ةأناا في بمراص ـ ـ ـ ــد المبا ئ فاما هدص األماا .ةاس ـ ـ ـ ــتنا ا الى لي

__________

( )8صا ف يافقاف.
( )9صا ف يافقاف.

( )10صا ف يافقاف.
( )11صا ف يافقاف.
( )12ي د صا ف منرحف مي هره اليا ف أعد اا اهتالاا ةفرن ا ةالممةكف المتحدة لبريتاناا العظمى ةأيرلندا الشمالاف ةةمالف
الفءال األةاة اف ،عنياناا و حةيل أةلي محدو لكافاف اساا المبا ئ المتاةف باستددا ماا ا التا ف النيةيف في الفءال
الداا ي في أماا تباراد ماا ا الرداة النيةيف في الفءالو (.)A/AC.105/C.1/L.390
( )13ينظر الى صا ف هرا ال يل مي الفررة  12عةى أناا د ا فق عةياا قتيافق اقاال.
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هب اليا ف الى أا ها يي اليثارتيي ،عند أسرهما بعيي االعتباا م تمعتيي ،يفراا ااشـ ــا اد مافاف لةدةل ةالمنظماد

الحميماف الدةلاف التي

عى الى

ماا األماا في تيير ةاستددا الرداة النيةيف في الفءال.

()14

-13

ةفي عا  2020أهءا ،د ةفد الممةكف المتحدة ةا ف اير اسماف بش ا ستط الممةكف المتحدة لةبحث

-14

ةفي عا  2020أهءا ،د ةفد اال حا الرةسي ةا ف اير اسماف بعنياا والدبرة الممت بف في التتبيق

ةالتتيير في م ال كنيلي ااد الرداة النيةيف في الفءال.

()15

العمةي لةمبا ئ المتاـةف باسـتددا ماـا ا التا ف النيةيف في الفءـال الداا ي ةإألاا األماا الداب قتتباراد
ماـ ــا ا الرداة النيةيف في الفءـ ــال الداا يو .ةسةا ـ ـ

اليا ف الى أا الناا المتبل في اال حا الرةسـ ــي يراعي

التيصـ ــااد الياا ة في األاا األماا ،ةيتيافق مل المبا ئ ةالمعايير المتاـ ــةف باالسـ ــتددا اقمي لماـ ــا ا الرداة

النيةيف المنايب عةياا في المبا ئ.
-15

()17(،)16

ةفاما يتعةق بالادف  1مي ستف العمل ،سةص الفريق العامل الى أا العمل الرط ا تةل با د ش ل

ةي ـ ـ ــر نفير األاا األماا الداب قتتباراد ما ـ ـ ــا ا الرداة النيةيف في الفء ـ ـ ــال الداا ي .فرد اندرأل

الدةل

األعءـال ةالمنظماد الحميماف الدةلاف التي نظر في المشـاامف في اسـتددا تباراد ماـا ا الرداة النيةيف في
الفءــال ،أة التي شــرع

في لي ،في با ل ةمنا شــف ستتاا ةما أحرى ا مي رد ةما يا اا مي حدهاد في

نفير األاا األماا ،في حيي حرصـ ـ ـ ـ

الدةل األعء ـ ـ ــال ةالمنظماد الحميماف الدةلاف التي لدياا سبرة في م ال

تباراد ما ـ ـ ـ ـ ــا ا الرداة النيةيف في الفء ـ ـ ـ ـ ــال عةى اس ـ ـ ـ ـ ــتددا ا تماعاد الفريق العامل لتبا ل المعةيماد عي

الت ااب التي ا ت بتاا سالل بعثا اا في م ال نفير اراشا اد الياا ة في األاا األماا.
-16

()18

ة دعم المعةيماد المردمف الى الفريق العامل التيصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الى اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تنتاج مفا ه أا األاا األماا هحظى

بالربيل عةى نتاق ةاسـ ـ ــل ،ةأنا د أثب

الراماف الى

فائد ا القامف لةدةل األعءـ ـ ــال عند ة ـ ـ ــل ة/أة تبيق نظماا اليألناف

ـ ـ ــماا األماا في اسـ ـ ــتددا ماـ ـ ــا ا الرداة النيةيف في الفءـ ـ ــال الداا ي .مما حظي

باالعتراف ةالربيل مي ان

هره الفائدة

ةل أعء ـ ـ ـ ـ ــال ةمنظماد حميماف ةلاف ال ش ـ ـ ـ ـ ــااك حالاا في اس ـ ـ ـ ـ ــتددا تباراد

ماـا ا الرداة النيةيف في الفءـال ،في سـااق النظر في األسر قاره التتباراد مل مراعاة األماا في اسـتدداماا.
ةلم يتبيي ة ي أط حدهاد مبيرة في م ال التنفير ،قيد أا عدة أعء ـ ـ ــال في الفريق العامل أاةا أنا ،بالنظر الى

مرةا عرد مي اليماا عةى اعتما ارألاا ،د هميا مي المفيد أا ه ـ ــتعرإ لةت د مي أنا ال ييال ميا با لةيا ل
ـ ــيل المعايير الترناف الحديثف ةايرها مي التتيااد .ة ش ـ ــمل هره التتيااد امماناف مش ـ ــاامف مااناد

اليي  ،في

اير حميماف ة اايف في ألائفف متنيعف مي البعثاد التي

ـ ـ ـ ـ ــتدد فياا ماـ ـ ـ ـ ــا ا الرداة النيةيف في الفءـ ـ ـ ـ ــال،

ةالحا ف الى مراعاة اراشا اد التي ه رط ة عاا بش ا استدامف الفءال في األمد البعيد.
-17

()19

ةفامـا يتعةق بـالاـدف  2مي ستـف العمـل ،نـا ل الفريق العـامـل أة ـا الترـد التي شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاـد اـا المعـااف

ةالممااسـ ـ ـ ـ ــاد ،ةما نتيط عةاا مي امماناف ا سال ح ـ ـ ـ ـ ــيناد مي حيث المحتيى الترني ةالنتاق عةى المبا ئ

__________

( )14ينظر الى هرا ال يل مي الفررة  12عةى أنا ال ييال يد المنا شف.
( )15ينظر الى هره الفررة عةى أناا ال يال يد المنا شف.
( )16ينظر الى هره الفررة عةى أناا ال يال يد المنا شف.
( )17سءع هره اليا ف لمييد مي الارل ة دم الى األمانف في أيةيل/سبتمبر  ،2020ةأ احتاا األمانف في شمل ةا ف عمل مي
اعدا اال حا الرةسي بعنياا والدبرة الممت بف في التتبيق العمةي لةمبا ئ المتاةف باستددا ماا ا التا ف النيةيف في الفءال
الداا ي ةإألاا األماا الداب قتتباراد ماا ا الرداة النيةيف في الفءال الداا يو (.)A/AC.105/C.1/L.388
( )18صا ف يافقاف.
( )19صا ف يافقاف.
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المتاـةف باسـتددا ماـا ا التا ف النيةيف في الفءـال الداا ي ،ة لي مي سالل عرةإ اهءـاحاف رناف ردماا

الدةل األعءال ةالمنظماد الحميماف الدةلاف.
-18

()20

ةفاما يتعةق بالادف  2مي ستف العمل ،فإا الفريق العامل:
(أ)

نا ل ما ا ا مان الديبا ف ةالمبا ئ األحد عش ــر المتا ــةف باس ــتددا ما ــا ا التا ف النيةيف في

الفءـ ـ ـ ــال الداا ي د أسـ ـ ـ ــام في حريق األماا أثنال مدتةف مراحل ةاة حااة تباراد ماـ ـ ـ ــا ا الرداة النيةيف في

الفءال ،مي التامام ةالتتيير الى التنفير ةالتش يل ةحتى المراحل الالحرف النتاال الددمف ،ةمافاف لي؛
(ب)

أش ـ ـ ـ ـ ــاا الى أا بعا المبا ئ لاا ثير عمةي في ال يان

(ج)

أش ـ ـ ـ ــاا أهء ـ ـ ـ ــا الى أنا منر اعتما المبا ئ في عا  ،1992حرر أة ا رد مبيرة في المعااف

ماا ا الرداة النيةيف في الفءال؛

المتا ـ ـ ـ ـ ــةف باألماا في تباراد

ةالممااساد ،ةمرلي في الرياعد ةالمعايير المربيلف ةلاا ،فاما يتال ب ماا تباراد ماا ا الرداة النيةيف.
-19

()21

ةاأد بعا اليفي أا المبا ئ هش ــي اا عد مي أة ا الرا ــيا مي حيث المحتيى الترني ،ةسا ــيص ــا

فامــا يتعةق بــاألمــاا ،ةأا الريي التي حــد مي نتــا اــا نترص مي فــائــد اــا في عــدة يانـ .

األماا د ناةل بتريرف أفءـ ـ ــل ةأشـ ـ ــمل أحما األماا الياا ة في المبا ئ.

في الفررة  11الى أا بعا المبا ئ هممي أا ؤ ط ،ا ا ما ألبر

()23

ة هب

()22

ة ر أا األــاا

ةا ف العمل المشـ ـ ــاا الياا

تبارا صـااما ،الى نتائا عم ـاف مي منظيا

األمـاا؛ قيـد أا بعا األحمـا الياا ة في المبـا ئ يفر ااش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اد أ ثر حـديـدا ممـا ينص عةاـا األـاا األمـاا

(عةى س ـ ــبيل المثال ،بشـ ـ ـ ا ارستاا الم ـ ــبق باالس ـ ــتددا ) ةيممي االس ـ ــتفا ة مي ا اا اا في األاا األماا.

()24

ةأشير في هرا الاد الى الم ائل التالاف عةى ة ا التحديد:
(أ)

تءـمي المبا ئ عد ا مي األحما ةالمتتةباد الكماف التي عفا عةياا اليمي ةلم عد تناسـ

مل المعااف ةالتكنيلي اا الحالاف ،مما ينتيط عةى الم داألرة باحتمالاف الت ثير سـ ـ ـ ـ ـ ــةبا في األماا أثنال اـ ـ ـ ـ ـ ــمام
ة تيير تباراد ماا ا الرداة النيةيف؛
(ب)

أ ى ا ـ ــاق نتاق المبا ئ الى ء ـ ــميناا بعا األحما ةالمتتةباد المحد ة المتعةرف ب ماا

تباراد ما ـ ـ ـ ــا ا الرداة النيةيف في الفء ـ ـ ـ ــال فاما هدص أماا البش ـ ـ ـ ــر سااج المحاط الحييط لألاإ ةإمماناف

التةييث ارشـ ـ ـ ـ ــعاعي لةفءـ ـ ـ ـ ــال الداا ي ،في حيي لم ر هره األحما ةالمتتةباد في األاا األماا .قيد أا هره
األحمـا ةالمتتةبـاد التي عفـا عةياـا اليمي هممي أا ؤثر سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةبـا في األمـاا أثنـال اـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمام ة تيير تبارـاد

ماا ا الرداة النيةيف في الفءال؛

__________

( )20صا ف يافقاف.
( )21صا ف يافقاف.
( )22ينظر الى هرا ال يل مي الفررة  19عةى أنا ال ييال يد المنا شف .ة نص احدى الااغ البديةف المرترحف عةى ما يةي:
وة دم بعا الدةل األعءال ةإحدى المنظماد الحميماف الدةلاف المشاامف في الفريق العامل حةيال ليثارف المبا ئ قين
فاا أنا مي المممي ي اا المحتيى الترني لةمبا ئ أة ح ينا ،ةسايصا فاما يتعةق باألمااو.
( )23ينظر الى صا ف هرا ال يل مي الفررة  19عةى أناا يافقاف.
( )24ينظر الى هرا ال يل مي الفررة  19عةى أنا ال ييال يد المنا شف .ة نص احدى الااغ البديةف المرترحف عةى ما يةي :وةاأد بعا
الدةل األعءال ةإحدى المنظماد الحميماف الدةلاف في الفريق العامل أا المبا ئ ،ا ا ما ألبر تبارا صااما ،هممي أا ثير
االا باك مي منظيا األماا .مما اأد بعا الدةل األعءال ةإحدى المنظماد الحميماف الدةلاف في الفريق العامل أنا ،مل لي،
ي د في المبا ئ بعا األحما التي يفر ااشا اد أ ثر حديدا مما ينص عةاا األاا األماا (عةى سبيل المثال ،بش ا ارستاا
الم بق باالستددا ) ةالتي هممي االستفا ة مي ا اا اا في األاا األمااو.
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ينص أحد المتتةباد الياا ة في المبا ئ عةى اشـ ــتراط اعالا ريام األماا (و ردير األمااو) بل مل

(ج)

األالق لتتبيق مي تبارـاد ما ـ ـ ـ ـ ـ ــا ا الرـداة النيةيـف ،بمـا ينتيط عةاـا لي مي د يق ا ـ ـ ـ ـ ـ ــافي ،ةهي ما هممي اعتبـااه

م اهمف ا افاف في أماا تباراد ماا ا الرداة النيةيف؛ ةسالفا لرلي ،ال يتءمي األاا األماا شرألا مي هرا الربيل؛
تءـ ــمي المبا ئ متتةباد

()

في الفء ـ ــال ةنااهف عمرها ،فةم عد تناسـ ـ ـ

اةىها اليمي فاما يتعةق قتشـ ـ يل تباراد ماـ ــا ا الرداة النيةيف

مل المعااف ةالتكنيلي اا الحديثف؛ في حيي أا الناا األ ثر عميماف

المتبل في األاا األماا هي أ رب الى ميا بف اليا ل اليي ةأ ثر فائدة لةممااس ـ ــيي في م ال ما ـ ــا ا الرداة النيةيف

في الفءال.

()26(،)25

-20

ةاأد الدةلتاا العءـ ـ ـياا الةتاا لدياما أ بر

ر ف في م ال تيير ةاسـ ـ ــتددا ماـ ـ ــا ا الرداة النيةيف

في الفءـال أا المعةيماد ةاراشـا اد المردمف في المبا ئ ةإألاا األماا ،ا ا ما أسرد بعيي االعتباا م تمعف،

ستكيا مافاف لي ل نظم ةألناف لةمراقبف ةمنا األ ةا فياما .ةسةم الفريق العامل ب نا لما مان

الدةل األعءال

األسرى ةالمنظمــاد الحميماــف الـدةلاــف فترر الى الدبرة التييةــف التي تمتل قاــا ةــي الـدةلتــاا العءـ ـ ـ ـ ـ ـ ـياا ،فمي
المر ا أا رى في بايي اراشا اد ةالمتتةباد المتباينف الياا ة في اليثارتيي أم ار يبعث عةى االا باك.

()27

-21

ةنـا ل الفريق العـامـل عـدة ناا رناـف هممي النظر في ا بـاعاـا مي أ ـل ي ـ ـ ـ ـ ـ ــاا اراش ـ ـ ـ ـ ـ ــا اد الياا ة في

-22

ةحد الفريق العامل الدااااد ال ـ ــتف التالاف فاما يتعةق باألنشـ ــتف التي هممي اال ـ ــتالق قاا مي أ ل

المبا ئ ةفي األاا األماا ،قادف عييي األماا في تيير ةاستددا تباراد ماا ا الرداة النيةيف في الفءال.

()28

ىيا ة عييي األماا في تيير ةاستددا تباراد ماا ا الرداة النيةيف في الفءال:
(أ)

()30(،)29

هممي لة نف الفر اف أا ؤمد أا تبيق المبا ئ ،باال تراا مل التيص ـ ــااد العمةاف الياا ة في

األاا األماا ،ييفر أ اة مافاف لةدةل األعء ـ ـ ــال ةالمنظماد الحميماف الدةلاف التي را

في

ـ ـ ــماا األماا في

تيير ةاسـتددا ماـا ا الرداة النيةيف في الفءـال الداا ي .ةفيا انتاال الفريق العامل مي عمةا ،هممي لةدةل

األعء ـ ـ ـ ــال ةالمنظماد الحميماف الدةلاف التي لدياا سبرة في م ال ا ـ ـ ـ ــمام ما ـ ـ ـ ــا ا الرداة النيةيف الفء ـ ـ ـ ــائاف

ة تييرها ةاسـتدداماا ،ةمرلي التي نظر في المشـاامف في اسـتددا تباراد ماـا ا الرداة النيةيف في الفءـال،
أة التي شرع

(ب)

في لي ،أا ياصل با ل المعةيماد في األاا البند المناس

مي دةل أعمال الة نف الفر اف؛

هممي لة نف الفر اف أا ؤمد أا تبيق المبا ئ ،باال تراا مل التيص ـ ــااد العمةاف الياا ة في

األاا األماا ،ييفر أ اة مافاف لةدةل األعء ـ ـ ــال ةالمنظماد الحميماف الدةلاف التي را

في

ـ ـ ــماا األماا في

__________

( )25ينظر الى الفرراد الفر اف مي (أ) الى ( ) مي الفررة  19عةى أناا ال يال يد المنا شف.
( )26هناك ا تراح قنرل الفررة  ،19عند اال فاق عةى صا تاا ،الى نااهف الفررة .11
( )27ينظر الى صا ف نص الفررة  20عةى أناا ال يال يد المنا شف .ة د ا ترح صا ف قديةف لاره الفررة عةى النحي التالي:
وةأشااد بعا الدةل اد الدبرة في م ال تيير ةاستددا ماا ا الرداة النيةيف في الفءال الى أا المعةيماد
ةاراشا اد المردمف في المبا ئ ةإألاا األماا ،ا ا ما أسرد بعيي االعتباا م تمعف ،مان مافاف لي ل ما لدياما مي
نظم ةألناف لةمراقبف ةمنا األ ةا .ةأشااد بعا الدةل األعءال ةمنظمف حميماف ةلاف الى أا بايي التي يااد
ةالمتتةباد المتباينف الياا ة في اليثارتيي أمر يبعث عةى االا باكو.
( )28صا ف يافقاف.
( )29ينظر الى هرا ال يل مي الفررة  22عةى أنا ال ييال يد المنا شف .نص احدى الااغ البديةف المرترحف عةى ما يةي:
وةحد د بعا الدةل األعءال الدااااد الدم ف التالاف التي نا شاا الفريق العامل باعتبااها أنشتف هممي اال تالق قاا
في الم تربل مي أ ل ىيا ة عييي األماا في تيير ةاستددا تباراد ماا ا الرداة النيةيف في الفءال .قيد أا الفريق
العامل لم يتممي مي التيصل الى يافق في اقاال بش ا هره الداااادو.
( )30ينظر الى الفرراد الفر اف مي (أ) الى (ة) مي الفررة  22باعتبااها ال يال يد المنا شف ،ة تتة
ةالتح يي.
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تيير ةاستددا ماا ا الرداة النيةيف في الفءال الداا ي .ة ار افف الى لي ،هممي لة نف الفر اف أا ءل

ستف عمل ديدة متعد ة ال ــنياد لةفريق العامل

()31

لتممينا مي ة ــل ةثارف ا ــافاف ش ــرح عال ف التكامل قيي

المبا ئ ةإألاا األماا قادف يفير م ميعف شـ ــامةف مي اليثائق اراشـ ــا هف بش ـ ـ ا األماا في اسـ ــتددا ماـ ــا ا

الرداة النيةيف في الفءال الداا ي؛
(ج)

()32

هممي لة نف الفر اف أا ؤمد أناا ال عتي اال ـ ــتالق بمامف نقاا المبا ئ ة حديثاا ،عةى

أا رترح ،قدال مي لي ،أا هءـتةل الفريق العامل ،بالتعاةا مل اليمالف الدةلاف لةتا ف الرايف ،باسـتعراإ األاا
األماا ة نقاحا .ةسـ ـ ــاميا ال رإ مي ا رال لي االسـ ـ ــتعراإ هي ا ماج األ يال اد الاـ ـ ــةف مي المبا ئ في
األاا األماا ،ةالت د مي ا ــا ا عةى النحي اليا

مل اراش ــا اد المتعةرف باسـ تدامف الفء ــال في األمد البعيد،

ةمراعاة احتاا اد الم ـ ـ ــتعمةيي مي المنظماد اير الحميماف ةالم ـ ـ ــتعمةيي الت ااييي ممي هممي أا ه ـ ـ ــتددميا

ماا ا الرداة النيةيف في الفءال في الم تربل؛
’‘1

سةص الفريق العــامــل الى أنــا هممي نفيــر الداــاا الياا في الفررة ( 22ج) أعاله مي سالل

’‘2

ــرةاة التش ــاةا مل

مديد اي الفريق العامل ،أة عي ألريق استحداو فريق سبرال أة فريق عمل ديد؛
فاما يتعةق بالدااا المبيي في الفررة ( 22ج) أعاله ،اأى الفريق العامل

()33

اليمالف الدةلاف لةتا ف الرايف لءـماا امماناف اال فاق عةى ر يباد عمل مشـترمف ،عةى اراا التر يباد

التي رى العمل قاا أثنال صاااف األاا األماا؛
()

هممي لة نف الفر اف أا ؤمد أناا ال عتي اال ـ ـ ـ ـ ــتالق بمامف نقاا المبا ئ ة حديثاا ،عةى أا

رترح ،قدال مي لي ،أا هءـ ـ ــتةل الفريق العامل ،بالتعاةا مل اليمالف الدةلاف لةتا ف الرايف ،باسـ ـ ــتعراإ األاا األماا

ة نقاحا .ةسـ ــاميا ال رإ مي ا رال لي االسـ ــتعراإ هي ا ماج األ يال اد الاـ ــةف مي المبا ئ في األاا األماا،
ةالت د مي ا ـ ــا ا عةى النحي اليا

مل اراشـ ــا اد المتعةرف باسـ ــتدامف الفءـ ــال في األمد البعيد ،ةمراعاة احتاا اد

الم ـ ــتعمةيي مي المنظماد اير الحميماف ةالم ـ ــتعمةيي الت ااييي ممي هممي أا ه ـ ــتددميا ماـ ــا ا الرداة النيةيف في
الفءـال في الم ـتربل .ةيممي لة نف الفر اف أهءـا أا تشـاةا مل الة نف الفر اف الرانيناف التابعف لة نف اسـتددا الفءـال

الداا ي في األاراإ ال ةماف لةب فاما ا ا ماا مي المناس أا يصي الة نف ال مياف العامف ب ح المبا ئ؛
’‘1

سةص الفريق العــامــل الى أنــا هممي نفيــر الداــاا الياا في الفررة  ) ( 22أعاله مي سالل

’‘2

ـ ــرةاة التش ـ ــاةا مل

مديد اي الفريق العامل ،أة عي ألريق استحداو فريق سبرال أة فريق عمل ديد؛
فاما يتعةق بالدااا المبيي في الفررة  ) ( 22أعاله ،اأى الفريق العامل

()34

اليمالف الدةلاف لةتا ف الرايف لءـماا امماناف اال فاق عةى ر يباد عمل مشـترمف ،عةى اراا التر يباد

التي رى العمل قاا أثنال صاااف األاا األماا؛
’‘3

فاما يتعةق بالدااا المبيي في الفررة  ) ( 22أعاله ،اأى الفريق العامل

ـ ـ ــرةاة أا تش ـ ـ ــاةا

الة نف الفر اف العةماف ةالترناف مل الة نف الفر اف الرانيناف مي أ ل التيصـ ـ ـ ــل الى ا فاق عةى يصـ ـ ـ ــاف
بش ا المبا ئ لتي يااا الى ال مياف العامف؛

__________

( )31ا افف مرترحف :و ...أة أا

تحدو فريق سبرال أة فريق عمل ديداو.

( )32ا افف مرترحف :وةيممي أهءا انشال الفريق ال ديد سااج نتاق اعاهف األمم المتحدة ،عةى أا يدعما ممت
الداا ي بما يةيما مي أعمال األمانف ،عةى اراا الفريق االستشااط المعني بالتدتاط لةبعثاد الفءائافو.

شؤةا الفءال

( )33ا افف مرترحف :و ...أة انشال فريق سااج نتاق اعاهف األمم المتحدةو.
( )34ا افف مرترحف :و ...أة انشال فريق سااج نتاق اعاهف األمم المتحدةو.
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رط مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاةااد مل الة نـف الفر اـف الرـانيناـف ب اـف

(هـ)

هممي لة نـف الفر اـف العةماـف ةالترناـف أا

’‘1

سةص الفريق العــامــل الى أنــا هممي نفيــر الداــاا الياا في الفررة ( 22ه) أعاله مي سالل

’‘2

ـ ــرةاة أا تش ـ ــاةا

ردهم ا تراح الى الة نف لةنظر فاما ا ا ماا ينب ي نقاا المبا ئ ة حديثاا؛

مديد اي الفريق العامل ،أة عي ألريق استحداو فريق سبرال أة فريق عمل ديد؛
فاما يتعةق بالدااا المبيي في الفررة ( 22ه) أعاله ،اأى الفريق العامل

()35

الة نف الفر اف العةماف ةالترناف مل الة نف الفر اف الرانيناف مي أ ل التيصـ ـ ـ ــل الى ا فاق عةى يصـ ـ ـ ــاف

بش ا المبا ئ لتي يااا الى ال مياف العامف؛

رط مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاةااد مل الة نـف الفر اـف الرـانيناـف ب اـف

(ة)

هممي لة نـف الفر اـف العةماـف ةالترناـف أا

’‘1

سةص الفريق العــامــل الى أنــا هممي نفيــر الداــاا الياا في الفررة ( 22ه) أعاله مي سالل

’‘2

ـ ـ ــرةاة أا تشـ ـ ــاةا

ردهم ا تراح الى الة نف قتنقاا المبا ئ ة حديثاا؛

مديد اي الفريق العامل ،أة عي ألريق استحداو فريق سبرال أة فريق عمل ديد؛
فاما يتعةق بالدااا المبيي في الفررة ( 22ة) أعاله ،اأى الفريق العامل

()36

الة نف الفر اف العةماف ةالترناف مل الة نف الفر اف الرانيناف مي أ ل التيصـ ـ ـ ــل الى ا فاق عةى يصـ ـ ـ ــاف

بش ا المبا ئ لتي يااا الى ال مياف العامف.
-23

ةفي عا  ،2020ا فق الفريق العامل عةى أنا س ـ ــاميا مي الء ـ ــرةاط عرد ا تماق في فترة ما قيي الدةااد

ب اف اال ـ ــتالق بالماا المحد ة لعا 2020

ـ ــمي ستف عمل الفريق العامل المتعد ة ال ـ ــنياد .ةفي هرا الاـ ــد ،

ا فق الفريق العامل عةى اال تماق في الفترة مي  17الى  19حييراا/ييناا  ،2020عةى هامل الدةاة الثالثف ةال ـ ــتيي

لة نف ،ةألة الى األمانف ا ـ ـ ـ ــير لي اال تماق .ةنظ ار لةريي المتاـ ـ ـ ــةف باألىمف الاـ ـ ـ ــحاف العالماف ،لم يتممي الفريق

العامل مي عرد اال تماق المررا؛ ةلرلي لم يتممي مي التيصل الى يافق في اقاال.

()37

-24

ةاســتنا ا الى االســتنتا اد الياا ة أعاله ةمل مراعاة النتائا األةلاف لدتف العمل الحالاف ،يصــل الفريق

-25

ينب ي مـديـد ستـف العمـل المتعـد ة ال ـ ـ ـ ـ ـ ــنياد لةفترة  ،2021-2017التي اعتمـد اـا الة نـف الفر اـف العةماــف

العامل الى يافق في اقاال بش ا التيصاف التالاف:

()38

ةالترناف في ةااا الرابعف ةالدم ـ ــيي في عا  ،A/AC.105/1138( 2017المرفق الثاني ،الفرريي  8ة ،)9لمدة سـ ــنف

ةاحدة في األاا نفس الادفيي لتمميي الفريق العامل مي عرد ا تماعا ا ةالتيصل الى يافق في اقاال.

__________

( )35ا افف مرترحف :و ...أة انشال فريق سااج نتاق اعاهف األمم المتحدةو.
( )36ا افف مرترحف :و ...أة انشال فريق سااج نتاق اعاهف األمم المتحدةو.
( )37صا ف يافقاف.
( )38ينظر الى صا ف نص الفررة  25عةى أناا ال يال يد المنا شف .ةمي المتي ل أا شاد ائمف التيصااد مييدا مي التيسل
قنال عةى المداةالد المربةف في الفريق العامل.
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المرفق
الوثائق التي نظر فيها الفريق العامل المعني باستخدام مصادر القدرة النووية
في الفضاء الخارجي في إطار خطة عمله المتعددة السنوات للفترة 2021-2017
2018
-

عرإ اهء ـ ـ ـ ــاحي رني دما ةفد الا ـ ـ ـ ــيي بعنياا وبحيو أةلاف بشـ ـ ـ ـ ـ ا أماا ما ـ ـ ـ ــا ا الرداة النيةيف

في الفءالو

2019
-

ةا ف ا تماق أعد اا ةمالف الفءـ ـ ـ ــال األةاة اف بشـ ـ ـ ـ ا نفير المبا ئ التي يااف المناـ ـ ـ ــيب عةياا في األاا
األماا الداب قتتباراد ماـ ــا ا الرداة النيةيف في الفءـ ــال الداا ي في البعثاد الفءـ ــائاف التابعف ليمالف

الفءـال األةاة اف  -سـااسـف األماا التي تبعاا ةمالف الفءـال األةاة اف فاما هدص اسـتددا ماـا ا الرداة

النيةيف ()A/AC.105/C.1/2019/CRP.10
2020
-

ةا ف عمل أعدها ائاس الفريق العامل بالتعاةا مل ممثةيي عي ةفد فرن ـا ةةمالف الفءـال األةاة اف ،عنياناا

و حةيل أةلي لكافاف اسـاا المبا ئ المتاـةف باسـتددا ماـا ا التا ف النيةيف في الفءـال الداا ي في أماا
تباراد ماا ا الرداة النيةيف في الفءالو ()A/AC.105/C.1/L.378

-

ةا ف عمل أعدها اال حا الرةسـ ـ ـ ــي ،عنياناا والدبرة الممت ـ ـ ـ ــبف في التتبيق العمةي لةمبا ئ المتاـ ـ ـ ــةف
باسـتددا ماـا ا التا ف النيةيف في الفءـال الداا ي ةإألاا األماا الداب قتتباراد ماـا ا الرداة

النيةيف في الفءال الداا يو ()A/AC.105/C.1/L.388
-

ةا ف عمل أعد اا اليالهاد المتحدة األمريماف ،عنياناا والعمةاف المحدثف ةاليا اف بالمداألر الم ـ ــتددمف

-

ةا ف عمل أعد اا اهتالاا ةفرن ـ ـ ــا ةالممةكف المتحدة لبريتاناا العظمى ةأيرلندا الش ـ ـ ــمالاف ةةمالف الفء ـ ـ ــال

في اليالهاد المتحدة األمريماف رألالق النظم النيةيف الفءائافو ()A/AC.105/C.1/L.389

األةاة اف ،عنياناا و حةيل أةلي محدو لكافاف اســاا المبا ئ المتاــةف باســتددا ماــا ا التا ف النيةيف
في الفءال الداا ي في أماا تباراد ماا ا الرداة النيةيف في الفءالو (.)A/AC.105/C.1/L.390
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