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 االجتماعات. إىلم بإحضار نسخهم من الوثائق يرجى من أعضاء الوفود التكّرلذا، ذه الوثيقة. هع مل ُتطَب، التوفريلدواعي 

  جملس التنمية الصناعية  
  الدورة الرابعة واألربعون

  ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٤-٢٢فيينا،
  من جدول األعمال املؤقَّت ١١البند

  تقدمي الدعم من مجهورية النمسا من أجل
     متويل مؤسسة تعليمية

    من مجهورية النمسا من أجل متويل مؤسسة تعليمية املقدَّم الدعم    
    املدير العام تقرير من    

الكائنـة   مجهورية النمسا واملنظمات األربـع م هذه الوثيقة معلومات عن إبرام اتفاق بنيتقدِّ   
 املوظفنيمن أجل متويل مؤسسة تعليمية ألبناء دعم اليف مركز فيينا الدويل، ينص على تقدمي النمسا 

  اجمللس للبت فيه.الوثيقة نص االتفاق إىلوحتيلوأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي،
  

  احملتويات
 الصفحة الفقرات  

  ٢  ١..................................................... ................................  مقدِّمة
  ٢  ٣- ٢............................................. ................................  املوضوع خلفية  -أوالً 
  ٢  ٧- ٤...................................... ................................ الرئيسية االتفاق مسات  -ثانياً 
  ٣  ١٠- ٨........................................ حيز النفاذ بالنسبة لليونيدوودخولهاالتفاق علىتوقيع ال  -ثالثاً 
  ٤  ١١............................................................  اإلجراء املطلوب من اجمللس اختاذه  -رابعاً 
      ملرفقا
اتفاق بني مجهورية النمسا واألمم املتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية  

  ٥...........................................  واللجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية



IDB.44/16 
 

2 V.16-05576 

 

    مةمقدِّ    
ة عشـرة للمـؤمتر العـام، إىل    أشار املدير العام، يف كلمته االفتتاحية أمام الدورة السادس  -١

يف مركـز فيينـا الـدويل بشـأن متويـل       القائمـة  مجهورية النمسا واملنظمات األربعإبرام اتفاق بني 
ــاكن    ــوفر أم ــة ت ــاء  دراســيةمؤسســة تعليمي ــوظفنيألبن ــاء و امل أعضــاء الســلك الدبلوماســي   أبن

 جملـس التنميـة الصـناعية    م إىلاالتفاق سـوف يقـدَّ   والقنصلي. وأوضح املدير العام يف كلمته أنَّ
بالنسـبة لليونيـدو.    بغية إمتام دخوله حيز النفاذ ٢٠١٧وإىل املؤمتر العام يف عام  ٢٠١٦يف عام 

  نص االتفاق إىل اجمللس للبت فيه.حييل هذا التقرير  فإنَّومن مث، 
    

    املوضوع خلفية  - أوالً  
ــاء   يتقليــديا علــى تقــدمي دعــم مــايل ســخ  احلكومــة املضــيفة  دأبــت  - ٢ مــن أجــل تعلــيم أبن

بـني   ١٩٩٠يف مركز فيينـا الـدويل. ومبوجـب اتفـاق مـربم يف عـام        القائمةيف املنظمات  املوظفني
 ى مـن اإلجيـار  عفًـ ُم اًنحت املدرسـة مكانـ  حكومة النمسا االحتادية ورابطة مدرسة فيينا الدولية، ُم

. ٢٠١٤- ٢٠١٣دراسـية  يـورو يف السـنة ال  ماليـني   ٥,١بلغت أكثر مـن   وإعانة حكومية سنوية
  د.ومل ميدَّ ١٩٩٠املربم يف عام  سريان االتفاق ىانته ،٢٠١٤متوز/يوليه  ٣١يف و
يف مركز فيينـا   القائمة بني أمانات املنظمات األربع ٢٠١٢وبدأت املشاورات يف عام   -٣

هبــدف  وشــؤون االنــدماج والشــؤون اخلارجيــةالــدويل والــوزارة االحتاديــة للشــؤون األوروبيــة 
 تلــيبوكفالــة اســتمرار تــوافر مدرســة   ١٩٩٠اتفــاق عــام  إلبــرام اتفــاق حيــلُّ حمــلَّ يــد آليــة حتد

 الصـيغة النهائيـة لـنص   احتياجات املنظمات الدوليـة يف فيينـا. وأسـفرت املشـاورات عـن وضـع       
  .٢٠١٥ن يف مرفق هذا التقرير يف أيلول/سبتمرب االتفاق املبيَّ

    
    الرئيسية االتفاق مسات  - ثانياً  

م مجهوريــة النمســا، مــن أجــل املســامهة يف متويــل تــدريس يــنص االتفــاق علــى أن تقــدِّ  -٤
إىل املنظمـات األربـع    -بعبـارة "مبلـغ التعلـيم"     يشار إليه - اًثابت اً، مبلغاملوظفنيألبناء  مناسب
 هـذه ). ويكـون املبلـغ املسـتحق الـدفع إىل     ١من املـادة   ١يف مركز فيينا الدويل (الفقرة  القائمة

  :كما يليملنظمات، ا
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 مبلغ التعليم (باليوروهات) السنة الدراسية
  يوروماليني٤ ٢٠١٥-٢٠١٤
  يوروماليني٤ ٢٠١٦-٢٠١٥
  يوروماليني٣ ٢٠١٧-٢٠١٦
  مليون يورو٢ ٢٠١٨-٢٠١٧
      مليون يورو٢ ٢٠١٩-٢٠١٨

ــا مل       -٥ ــامهة مـ ــتمرار املسـ ــى اسـ ــذلك علـ ــاق كـ ــنص االتفـ ــَهويـ ــرة  ُينـ ــاق (الفقـ  ١ االتفـ
مجهوريـــة النمســـا ســـوف تســـتمر يف دفـــع   هـــذا احلكـــم يعـــين أنَّ ). ويبـــدو أن١َّ املـــادة مـــن
ــغ ــدار  ال مبل ــيم مبق ــام    ٢تعل ــد ع ــورو بع ــون ي ــا دام، ٢٠١٩ملي ــاق ســارياً  م . وباإلضــافة االتف
ــتقدِّ  إىل ــك، سـ ــىت      ذلـ ــة حـ ــة املعينـ ــة التعليميـ ــق إىل املؤسسـ ــاين واملرافـ ــا املبـ ــة النمسـ م مجهوريـ
 ).٣(املادة  يرأقل تقدعلى  ٢٠٢٤  عام

يف مركز فيينا الدويل منظمة واحدة لتلقـي   القائمةح املنظمات ومبوجب االتفاق، ترشِّ  -٦
 القائمــة يف املركــز ). وجيــب علــى تلــك املنظمــة ١مــن املــادة  ٢وإنفــاق مبلــغ التعلــيم (الفقــرة 

 املسـؤولة مبلـغَ   نظمـةُ ل إليهـا امل نـة، حتـوِّ  كذلك اختيار مؤسسة تعليميـة مناسـبة تلـيب معـايري معيَّ    
 ).٢، واملادة ١من املادة  ٥فقرة التعليم (ال

 القائمـة لتوقيـع االتفـاق، أبرمـت املنظمـات      ، وترقبـاً ٢٠١٥ويف تشرين األول/أكتوبر   -٧
التحضـريية   حت من خالهلا اللجنـةُ شِّرة تفاهم تكميلية، ُريف مركز فيينا الدويل فيما بينها مذكِّ

رة ت مـذكِّ لشـامل للتجـارب النوويـة لتلقـي وإنفـاق مبلـغ التعلـيم. ومسَّـ        ملنظمة معاهدة احلظـر ا 
التفاهم التكميلية كـذلك مدرسـة فيينـا الدوليـة باعتبارهـا املؤسسـة التعليميـة املناسـبة ألغـراض          

 وهـو يـورو،  ماليـني   ٨ ، وقـدره بلـغ امللتحضريية اجلزء األول من اللجنة ا وقد صرفتاالتفاق. 
، إىل املدرســة يف  ٢٠١٦-٢٠١٥و ٢٠١٥-٢٠١٤تني الدراســيتني  مبلــغ التعلــيم للســن    ميثــل

 .٢٠١٦متوز/يوليه 
    

   حيز النفاذ بالنسبة لليونيدوودخوله االتفاق على التوقيع   - ثالثاً  
االتفـاق يف شـباط/فرباير    علـى  عت األطراف املتفاوضـة حيز النفاذ، وقَّ ريثما يدخل االتفاق  - ٨

 .٢٠١٦آذار/مارس  ٤ن اليونيدو يف االتفاق نيابة ع على امع املدير الع. ووق٢٠١٦َّوآذار/مارس 

مجهوريـة   فيـه مـن التـاريخ الـذي تتبـادل      يومـاً  ٦٠بعـد   بدء نفـاذه وينص االتفاق على   -٩
باسـتيفاء اإلجـراءات    اإلشـعارات يف مركز فيينا الدويل  القائمةالنمسا ومنظمتان من املنظمات 
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ــدخول    ــة ب ــة املعني ــاق الداخلي ــز الناالتف ــرة  حي ــاذ (الفق ــادة   ١ف ــن امل ــدَّ ٥م ــد ق ــب ). وق م مكت
يف  الالزمني مسـبقاً  اإلشعاريناملتحدة يف فيينا (اليونوف) والوكالة الدولية للطاقة الذرية  األمم
 إشـــــعارهامت مجهوريـــــة النمســـــا ، علـــــى التـــــوايل، وقـــــد٢٠١٦َّنيســـــان/أبريل  ٢٥و ٢٢
يـز النفـاذ بـني األطـراف الثالثـة      االتفـاق ح  دخـل . وبناء على ذلـك،  ٢٠١٦متوز/يوليه  ١١ يف

ق طبَّــ. وعنــد دخــول االتفــاق حيــز النفــاذ، يُ ٢٠١٦أيلول/ســبتمرب  ٩يف  ،لإلشــعاراتاملرســلة 
 ).٥من املادة  ٣(الفقرة  ٢٠١٤آب/أغسطس  ١من  بأثر رجعي اعتباراًاالتفاق 

 ككــذلاملنظمــة  ُتشــعرولكــي يــدخل االتفــاق حيــز النفــاذ بالنســبة لليونيــدو، جيــب أن     -١٠
ــاذ      باألطــراف األخــرى   ــز النف ــاق حي ــدخول االتف ــة ب ــة املتعلق ــا اســتوفت اإلجــراءات الداخلي أهن

اليونيـدو، تقـوم األمانـة بالتفـاوض بشـأن إبـرام        املمارسة اليت تتبعها). ويف ٥من املادة  ٢ (الفقرة
ــدِّ      ــة املضــيفة، وتق ــع احلكوم ــات م ــنظم العالق ــيت ت ــات ال ــى توصــية اجمللــس  االتفاق ــاء عل ، مها، بن

ا حيــز النفــاذ املــؤمتر العــام الــذي ميلــك ســلطة املوافقــة علــى تلــك االتفاقــات واإلذن بــدخوهل   إىل
 بالنسبة لليونيدو.

    
   اإلجراء املطلوب من اجمللس اختاذه  - رابعاً  

 لعلَّ اجمللس يودُّ أن ينظر يف اعتماد مشروع املقرَّر التايل:  -١١

 "إنَّ جملس التنمية الصناعية:  

م مـن مجهوريـة النمسـا    الدعم املقـدَّ  عنبتقرير املدير العام  علماًحييط   (أ)    
 )؛IDB.44/16 من أجل متويل مؤسسة تعليمية (الوثيقة

ــة املضــيفة ملســامهتها       (ب)     ــديره للحكوم ــن تق ــرب ع ــل مؤسســة   يفيع متوي
 الدبلوماسي والقنصلي؛ السلكنيأعضاء أبناء و املوظفنيتعليمية تليب احتياجات أبناء 

الـة  والوك االتفـاق بـني مجهوريـة النمسـا واألمـم املتحـدة       إحالـة ر يقرِّ  (ج)    
واللجنــة التحضــريية  األمــم املتحــدة للتنميــة الصــناعية  ومنظمــة الدوليــة للطاقــة الذريــة

لوثيقــة الشــامل للتجــارب النوويــة، بصــيغته الــواردة يف مرفــق ا ملنظمــة معاهــدة احلظــر 
IDB.44/16 السابعة عشرة؛، إىل املؤمتر العام يف دروته 

يوافــق علــى االتفــاق الســالف الــذكر؛   ‘١‘أن بــيوصــي املــؤمتر العــام   (د)    
لألحكـام الـواردة    بالنسـبة للمنظمـة وفقـاً    جبعل االتفـاق نافـذاً  يأذن للمدير العام  ‘٢‘و

يطلــب إىل املــدير العــام إبــالغ جملــس التنميــة الصــناعية بــالتطورات اهلامــة    ‘٣‘و؛ فيــه
 املتعلقة باالتفاق."
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      املرفق
اتفاق بني مجهورية النمسا واألمم املتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية     

ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية واللجنة التحضريية 
      معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية  ملنظمة
ــة         ــة للطاق ــة الدولي ــم املتحــدة والوكال ــبٍ، واألم ــة النمســا مــن جان ــة إنَّ مجهوري الذري

ومنظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة الصــناعية واللجنــة التحضــريية ملنظمــة معاهــدة احلظــر الشــامل   
للتجارب النووية (املشار إليها فيما يلي بعبارة "املنظمـات الدوليـة") مـن جانـبٍ آخـر (املشـار       

  إليهما معاً فيما يلي بـ "الطرفني")،
النمسـا والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة      االتفاق بني مجهورية  إذ يضعان يف اعتبارمها  

النمسا واألمـم املتحـدة بشـأن     بشأن مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واالتفاق بني مجهورية
األمــم املتحــدة يف فيينــا، واالتفــاق بــني مجهوريــة النمســا ومنظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة    مقــر

الصـناعية، واالتفـاق بـني مجهوريـة النمسـا       الصناعية بشـأن مقـر منظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة      
  اللجنة؛ الشامل للتجارب النووية بشأن مقرواللجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر 

أنَّ مجهوريــة النمســا قــد عبَّــرت وأظهــرت باســتمرار للمنظمــات الدوليــة  وإذ يعتـربان   
وأعضــاء الســلكني  التزامهــا بوجــود مدرســة تلــيب احتياجــات أبنــاء مــوظفي املنظمــات الدوليــة 

  الدبلوماسي والقنصلي؛
يف ضمان مواصلة دعـم مجهوريـة النمسـا ملقـرِّ املنظمـات الدوليـة يف فيينـا         وإذ يرغبان  

الدوليـة الـيت تتخـذ    عرب تقدمي مسامهة جوهرية يف متويل أماكن دراسة ألبناء موظفي املنظمـات  
ــرا   ــا مق ــن فيين ــاء أعضــاء الســلك الدبلوماســ     م ــا، وكــذلك ألبن ــت   هل ــا كان ي أو القنصــلي، أي

  جنسياهتم، مع مراعاة احتياجات أولئك األبناء والطبيعة اخلاصة اليت يتسم هبا التعليم الدويل؛  
  على ما يلي: فقافقد اتَّ  

    
  ١املادة 

تقــدِّم مجهوريــة النمســا، مــن أجــل ضــمان الــدعم املتواصــل لفيينــا كمقــر للمنظمــات     -١
نظمـات الدوليـة للمسـامهة يف متويـل تـدريس مالئـم       الدولية، وعلى أساس طلب مشترك مـن امل 

ماليــني يــورو  ٤ألبنـاء املــوظفني، املبلــغ التــايل (املشــار إليــه فيمــا يلــي بعبــارة "مبلــغ التعلــيم"):  
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ماليـني يـورو يف    ٣، و٢٠١٦ماليني يورو يف عام  ٤، و٢٠١٥للسنة الدراسية املنتهية يف عام 
ــنة  ٢٠١٩مليـــون يـــورو يف عـــام  ٢و، ٢٠١٨مليـــون يـــورو يف عـــام  ٢، و٢٠١٧عـــام  للسـ

  .٥هذه املسامهة ما مل ُينَه االتفاق مبوجب املادة  ويتواصل تقدميالدراسية الواحدة. 
تعيِّن املنظمات الدولية منظمة واحدة ( ُيشار إليها فيما يلي بـ "املنظمـة") لتلقـي مبلـغ      -٢

  التعليم وإنفاقه.
ت دفعات متساوية، قدر اإلمكان، ُتستحق اعتبـاًرا  ُيسدَّد مبلغ التعليم للمنظمة، يف س  -٣

، يف اليـوم األول مـن كـل شـهر مـن      اجلاريـة من شباط/فرباير إىل متوز/يوليه من السنة الدراسية 
  األشهر املعنيَّة.

مـن هـذه املـادة، ُتحـوِّل مجهوريـة النمسـا إىل املنظَّمـة         ٣الفقـرة   تـنصُّ عليـه  بالرغم مما   -٤
ــاص ب   ــيم اخلــ ــغ التعلــ ــية  مبلــ ــنة الدراســ ــباط/فرباير    ٢٠١٥-٢٠١٤الســ ــني شــ ــرة بــ يف الفتــ

  .٢٠١٦ونيسان/أبريل 
أدنـاه،   ٢تتشاور املنظمـات الدوليـة فيمـا بينـها وختتـار، وفـق املعـىن املقصـود يف املـادة            -٥

مؤسسة تعليمية مالئمة ( ُيشار إليها فيما يلـي بــ "املؤسسـة") لكـي ُتحـوِّل إليهـا املنظمـةُ مبلـغ         
مبلغ التعليم الـذي حتوِّلـه    يكونمن هذه املادة. وال  ١رض املنصوص عليه يف الفقرة التعليم للغ

تدفعها املؤسسة إىل مجهوريـة النمسـا أو غـري ذلـك. ويف      خاضعاً لضرائباملنظمة إىل املؤسسة 
كــل عــام، وبعــد حتويــل مبلــغ التعلــيم إىل املؤسســة، تقــدِّم املنظمــة إىل مجهوريــة النمســا، دون   

كــانون األول/ديســمرب، تأكيــداً ومعلومــات موثَّقــة بشــأن تلقــي  ٣١موعــد أقصــاه  إبطــاء، ويف
  مبلغ التعليم احملوَّل واستخدامه على النحو املناسب.

تربم املنظمة اتفاقاً مع املؤسسة يبيِّن شروط تلقي مبلغ التعليم وإدارته، وتنفيذ دفعاتـه،    -٦
  وشروط استرجاع مبلغ التعليم.   وإرسال التقرير السنوي عن مراجعة حسابات املؤسسة

حيــقُّ جلمهوريــة النمســا أن تســترجع أو توقــف دفــع مبلــغ التعلــيم بالكامــل، أو أجــزاء    -٧
مـن هـذه املـادة مـن تأكيـد       ٥منه، يف حال ثبت، على أساس ما تقدِّمه املنظمة مبوجب الفقـرة  
حكـام هـذا   أل وفقـاً و ُتسـتخدم  ومعلومات موثَّقة تفيد بأنَّ مبلغ التعليم أو أجزاء منه مل حتـوَّل أ 

    االتفاق.
    

  ٢املادة 
املؤسسة التعليمية املناسبة وفـق املعـىن املقصـود يف هـذا االتفـاق ُتعتـرب حصـراً مؤسسـة           

  تعيِّنها املنظمات الدولية وتتسم مبا يلي:
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تكون ذات هيكل تنظيمي يراعي احتياجات أبناء مـوظفي املنظمـات الدوليـة      (أ) 
كـــذلك أبنـــاء أعضـــاء الســـلكني الدبلوماســـي والقنصـــلي، أيـــا كانـــت  القائمـــة يف النمســـا، و

  جنسياهتم؛
تطلبــات التعلــيم الــدويل وطبيعتــه  مب تفــيتقــدِّم بــرامج تعلــيم ومنــاهج دراســية    (ب) 
  اخلاصة؛
يف  املشـار إلــيهم تضـمن عـدداً مناسـباً مــن أمـاكن الدراسـة ألبنــاء األشـخاص         (ج) 

  الفقرة (أ) من هذه املادة.
    

  ٣املادة 
ن أجل ضمان أن يكون موقع املؤسسة التعليمية على مسافة معقولة من مركـز فيينـا   م  

ــة النمســا، حــىت متوز/يوليــه    علــى أقــل تقــدير، عقــاراً متلكــه يف    ٢٠٢٤الــدويل، تــوفِّر مجهوري
الوقت احلاضر مجهورية النمسا، ويشمل مباين ومرافـق ُتسـتخدم حصـراً يف األنشـطة التعليميـة      

توَف شروط استخدام هـذا العقـار الـيت ُيتَّفـق عليهـا بـني مجهوريـة النمسـا         للمؤسسة، ما مل ُتس
  واملؤسسة قبل دخول هذا االتفاق حيز النفاذ.

    
  ٤املادة 

أيُّ نــزاع ينشــأ بــني أيٍّ مــن املنظمــات الدوليــة ومجهوريــة النمســا بشــأن تفســري هــذا     
ملقـر املربمـة بـني مجهوريــة    االتفـاق أو تطبيقـه ُيسـوَّى علـى النحـو املنصـوص عليـه يف اتفاقـات ا        

النمسا وكل من األمم املتحدة والوكالة الدولية للطاقـة الذريـة ومنظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة       
  الصناعية واللجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية.  

    
  ٥املادة 

الـذي تتبـادل فيـه    ) يومـاً مـن التـاريخ    ٦٠يدخل هذا االتفـاق حيـز النفـاذ بعـد سـتني (       -١
مجهورية النمسا ومنظمتان دوليتان إشعارات بأهنا استوفت إجراءاهتا الداخلية الالزمـة لـدخول   

  االتفاق حيز النفاذ.
يــدخل هــذا االتفــاق حيــز النفــاذ بعــد ســتني   ،فيمــا خيــص املنظمــات الدوليــة األخــرى  -٢
  ف األخرى.فيه ذلك اإلشعار إىل األطرا ُترسل) يوماً من التاريخ الذي ٦٠(
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. وينتـهي  ٢٠١٤آب/أغسـطس   ١يبدأ نفاذ أحكام هذا االتفاق بأثر رجعي اعتباراً مـن    -٣
متوز/يوليه مـن السـنة الـيت تلـي السـنة الـيت أرسـلت خالهلـا مجهوريـة           ٣١سريان هذا االتفاق يف 

 ٣١اق قبـل  بإهناء االتفـ  ف يف هذا االتفاق إشعاراً كتابياالنمسا أو مجيع املنظمات الدولية األطرا
متوز/يوليه. وعلى الرغم مما ورد آنفاً، حتتفظ كل منظمة من املنظمـات الدوليـة حبـق االنسـحاب     

شـهراً إشـعاراً كتابيـا، دون أن يترتـب      ٢٤قبـل   من هذا االتفاق بأن تقدِّم إىل األطراف األخرى
  فيه.   طرفاًعلى ذلك إهناء االتفاق، طاملا بقيت منظمتان دوليتان 

  عديل هذا االتفاق باتفاق مكتوب بني الطرفني.جيوز ت  -٤
عند بدء نفاذ معاهدة احلظر الشامل للتجـارب النوويـة، تأخـذ منظمـة معاهـدة احلظـر         -٥

الشامل للتجارب النووية، بصفتها اهليئـة الـيت ختلـف اللجنـة التحضـريية ملنظمـة معاهـدة احلظـر         
  لجنة التحضريية مبوجب هذا االتفاق.  الشامل للتجارب النووية، على عاتقها مجيع التزامات ال

    
يف فيينا، يف نسختني باللغتني األملانيـة واإلنكليزيـة، مـع تسـاوي كـال النصَّـني يف        ُحرِّر  
  احلجية.

  
  عن مجهورية النمسا:  
  ٢٠١٦شباط/فرباير  ٢٩توقيع] ال[  

  عن األمم املتحدة:  
 ٢٠١٦آذار/مارس  ٢توقيع] ال[  

  الذرية:عن الوكالة الدولية للطاقة   
 ٢٠١٦آذار/مارس  ٩توقيع] ال[  

  عن منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية:  
 ٢٠١٦آذار/مارس  ٤توقيع] ال[  

  عن اللجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية:  
 ٢٠١٦آذار/مارس  ٣توقيع] ال[  

 
 


