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    ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٢١قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  ])A/67/440/Add.1( على تقرير اللجنة الثانية ناءب[
  

  املعين بأقل البلدان منوا الرابع متابعة مؤمتر األمم املتحدة  - ٦٧/٢٢٠
  

  ،إن اجلمعية العامة  
 لــصاحل أقــل ٢٠٢٠-٢٠١١ وبرنــامج عمــل العقــد  )١(ســطنبولا إىل إعــالن إذ تــشري  

 اللـذين اعتمـدمها مـؤمتر األمـم املتحـدة الرابـع املعـين بأقـل البلـدان منـوا وأقرهتمـا                       )٢(البلدان منـوا  
 الــذي أهابــت فيــه   ٢٠١١يونيــه / حزيــران١٧ املــؤرخ ٦٥/٢٨٠ قــرارال يفاجلمعيــة العامــة  

  ،  اسطنبولجبميع اجلهات املعنية االلتزام بتنفيذ برنامج عمل اجلمعية
ــامج عمـــل  أكيـــدوإذ تعيـــد ت   ــطنبول ا اهلـــدف الرئيـــسي لربنـ املتمثـــل يف التـــصدي سـ

للتحديات اهليكلية اليت تواجهها أقل البلدان منوا من أجل القضاء على الفقر وحتقيـق األهـداف       
  من فئة أقل البلدان منوا،  اخلروجاإلمنائية املتفق عليها دوليا ومتكني تلك البلدان من 

ية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة الـذي عقـد يف ريـو     إىل الوثيقة اخلتام  شريتوإذ    
ــرة مــن    ــل يف الفت ــران٢٢ إىل ٢٠دي جــانريو، الربازي ــه / حزي ــة ٢٠١٢يوني ــستقبل ” املعنون امل

  ، )٣(“الذي نصبو إليه
للجمعيـة العامـة   الجتمـاع العـام الرفيـع املـستوى     الوثيقـة اخلتاميـة ل   إىل أيضاوإذ تشري   

 ٢٢ إىل ٢٠الــــذي عقــــد يف نيويــــورك يف الفتــــرة مــــن اإلمنائيــــة لأللفيــــة املعــــين باألهــــداف 
  ،)٤(٢٠١٠سبتمرب /أيلول

_______________ 

، ٢٠١١مـايو  / أيـار  ١٣‐٩سـطنبول، تركيـا،     اتقرير مؤمتر األمم املتحـدة الرابـع املعـين بأقـل البلـدان منـوا،                 )١(
)A/CONF.219/7(الفصل األول ،.  
 .املرجع نفسه، الفصل الثاين )٢(

 .، املرفق٦٦/٢٨٨قرار ال )٣(

 .٦٥/١القرار  )٤(
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 ٢٧ املـؤرخ    ٢٠١٢/٢٦ إىل قـرار اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي            كذلك وإذ تشري  
   لصاحل أقل البلدان منوا، ٢٠٢٠-٢٠١١ املتعلق بربنامج عمل العقد ٢٠١٢يوليه /متوز

ــوإذ تــشري  ديــسمرب / كــانون األول٢٠ املــؤرخ ٥٩/٢٠٩ة العامــة  إىل قــراري اجلمعي
أمهيـــة االنتقـــال الـــسلس ب نياملـــتعلق ٢٠١١يونيـــه / حزيـــران٢٩ املـــؤرخ ٦٥/٢٨٦ و ٢٠٠٤

تعيد تأكيد هدف متكني نـصف البلـدان      إذ   أقل البلدان منوا، و    يرفع امسها من قائمة   للبلدان اليت   
  ، ٢٠٢٠حبلول عام  رفع امسها من القائمة أقل البلدان منوا من استيفاء معايريفئة  يف املدرجة

 يف االجتمـاع الـوزاري ألقـل البلـدان منـوا      املعتمـد  بـاإلعالن الـوزاري     وإذ حتيط علمـا    
  ، ٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٧يف نيويورك يف  الذي عقد
ــا   - ١  ــيط علمــ ــد    حتــ ــل العقــ ــامج عمــ ــذ برنــ ــن تنفيــ ــام عــ ــني العــ ــر األمــ    بتقريــ
ملهـام   الفعلـي عن كفالـة التنفيـذ      تقرير األمني العام     و )٥( لصاحل أقل البلدان منوا    ٢٠٢٠-٢٠١١

مكتــب املمثــل الــسامــي ألقــل البلــدان منــوا والبلــدان الناميــــة غيـــــر الــساحلية والــدول اجلزريــة  
الــصغرية الناميــة وتعزيــــز قدراتـــــه وفعاليتــه، وكــذلك فعاليــة الــدعم املقــدم مــن منظومــة األمــم  

  ؛ )٦(وااملتحدة إىل أقل البلدان من
ــة ملــؤمتر األمــم املتحــدة    تعيــد تأكيــد  - ٢  ــزام اجملتمــع الــدويل يف الوثيقــة اخلتامي  الت

 مبـساعدة أقـل البلـدان منـوا يف اجلهـود            )٣(“املستقبل الذي نصبو إليـه    ” املعنونة   للتنمية املستدامة 
العقـد   تأكيد االتفاق على تنفيذ برنـامج عمـل          عيد أيضا تاليت تبذهلا لتحقيق التنمية املستدامة، و     

 الذي اعتمـده مـؤمتر األمـم املتحـدة الرابـع املعـين بأقـل                 لصاحل أقل البلدان منوا    ٢٠٢٠-٢٠١١
على حنو فعال وإدماج جماالته ذات األولويـة بالكامـل يف إطـار العمـل الـوارد يف                  )٢(البلدان منوا 

 لربنـامج عمـل   الرئيـسي ق أوسع يف حتقيـق اهلـدف      الوثيقة اخلتامية حبيث يسهم تنفيذه على نطا      
رفـع  أقل البلدان منـوا مـن اسـتيفاء معـايري     البلدان املدرجة يف قائمة    وهو متكني نصف    اسطنبول  
  ؛ ٢٠٢٠حبلول عام قائمة ال من األمساء

 أقـل البلـدان      حاليـا  ا تواجههـ  للتحـديات الكـبرية الـيت      تعرب عـن بـالغ القلـق        - ٣ 
، كـان موضـع ترحيـب      منو اقتـصادي مطـرد       ه من شهدت ن الزمن على ما   مرور عقد م   بعد   ،منوا

 يف املائـة يف     ٤,١ا مبتوسـط قـدره      اهتنمـو اقتـصاد   تأن  ولتوقـع   يف احملافظة على منوها االقتـصادي       
  ؛سطنبولا يف برنامج عمل  يف املائة يف السنة املنشودة٧ نسبة، أي أقل بكثري من ٢٠١٢عام 

_______________ 

)٥( A/67/88-E/2012/75 و Corr.1.  
)٦( A/67/262.  
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يترتـب علـى األزمـة االقتـصادية واملاليـة مـن آثـار               من أن ما     تعرب عن القلق    - ٤ 
علـى الـصعيدين     املناسـب توفري دعم مناسب ذي أهداف حمـددة يف الوقـت            حىت اآلن يستدعي  

 مواجهـة  بناء قدرهتا علـى      من أجل اإلقليمي والدويل لتكملة اجلهود اليت تبذهلا أقل البلدان منوا          
   االقتصادية والتخفيف من آثارها؛الصدمات
 تعمـيم مراعـاة    بالتقـدم الـذي أحـرزه العديـد مـن أقـل البلـدان منـوا يف                   ترحب  - ٥ 

يـب بأقـل    هتسـطنبول يف الوثـائق املتعلقـة بـالتخطيط واالسـتراتيجيات اإلمنائيـة، و             ابرنامج عمـل    
ربنـامج  ل هاشـركائها يف التنميـة، وأن تواصـل تنفيـذ         بـدعم مـن     تفـي بالتزاماهتـا،     البلدان منوا أن    

أحكامه يف السياسات الوطنيـة وأطـر التنميـة الـيت تـضعها              مراعاةمنها   ئلبوسا،   اسطنبول عمل
 مبــشاركة مجيــع اجلهــات املعنيــة الرئيــسية علــى حنــو تــام،   منتظمــةبــصفة وإجــراء استعراضــات 

ــة للمجلـــس االقتـــصادي    تـــو ــذا الـــصدد مكتـــب املمثـــل الـــسامي واهليئـــات الفرعيـ دعو يف هـ
ــة     ــا يف ذلــك اللجــان اإلقليمي ــاعي، مب ــم املتحــدة       والفنيــةواالجتم ــم املتحــدة ونظــام األم لألم

  اســطنبولبرنــامج عمــل مراعــاةللمنــسقني املقــيمني وأفرقــة األمــم املتحــدة القطريــة، إىل دعــم  
  وتنفيذه على حنو فعال؛

يف أطـر  سـطنبول  ا بالتقدم احملرز يف تعمـيم مراعـاة برنـامج عمـل           ترحب أيضا   - ٦ 
ــة و    ــشركاء يف التنمي ــائي لل ــاون اإلمن ــدالتع ــك، و تؤك ــة ذل ــة أن  هت أمهي ــشركاء يف التنمي ــب بال  ي

 يف األطر والربامج واألنشطة الوطنية املتعلقـة بـسياسات           اسطنبول برنامج عمل  مراعاةيواصلوا  
تقـدمي  التعاون اليت يضعها كل منهم على الصعيد الـوطين، حـسب االقتـضاء، مـن أجـل كفالـة                    

، علـى النحـو املـبني يف برنـامج     بلـدان منـوا   ألقـل ال   لتنبـؤ بـه   ميكـن ا   ذي أهداف حمددة     دعم أكرب 
 وأن ينظــروا يف اختــاذ تــدابري مالئمــة للتغلــب علــى ، وكفالــة الوفــاء بالتزامــاهتم اســطنبولعمــل

  أوجه النقص أو القصور، إن وجدت؛ 
 مجيع مؤسسات منظومـة األمـم املتحـدة واملنظمـات املتعـددة األطـراف               تدعو  - ٧ 

اإلسـهام   وودز واملؤسـسات املاليـة الدوليـة واإلقليميـة، إىل        مؤسسات بريتون    هااألخرى، مبا في  
يف الوقـت   تقـدمي مـساعدة فنيـة وتقنيـة أفـضل           منـها    بوسـائل ،  سـطنبول ايف تنفيذ برنـامج عمـل       

، وفقا لواليـة كـل منـها     ، وإدماجه يف برامج عملها، حسب االقتضاء         ألقل البلدان منوا   املناسب
ــام يف استعراضــ   ــوطين ودون اإلقليمــي واإلقليمــي   وإىل املــشاركة علــى حنــو ت ــصعد ال ه علــى ال

  والعاملي؛ 
 مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة الــيت مل تعــني بعــد جهــات تنــسيق    تــدعو  - ٨ 

يف  االسـتمرار هياكـل أماناهتـا إىل أن تفعـل ذلـك، هبـدف كفالـة                يفوحدات تنظيمية حمددة     أو
  على صعيد الوكاالت؛ ورصدها تنسيق تنفيذ برامج العمل 
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 التــضامن ومبــا يتــسق مــع  انطالقــا مــن روح بالبلــدان الناميــة أن تقــدم، هتيــب  - ٩ 
علـى حنـو فعـال يف جمـاالت التعـاون املتفـق             سطنبول  اقدراهتا، الدعم الالزم لتنفيذ برنامج عمل       

ــدان الــشمال    يعــدعليهــا يف إطــار التعــاون بــني بلــدان اجلنــوب الــذي     ــة للتعــاون بــني بل تكمل
  ؛ واجلنوب وليس بديال عنه

ــهام يف تنفيــذ       تــدعو  - ١٠  ــدين واملؤســسات إىل اإلس ــع امل ــاع اخلــاص واجملتم  القط
يف جمـال اختـصاص كـل منـها علـى حنـو يتـسق مـع األولويـات الوطنيـة                  سـطنبول   ابرنامج عمل   

  ألقل البلدان منوا؛ 
 بأقل البلدان منوا وبشركائها يف التنمية ومبنظومة األمم املتحـدة وجبميـع             هتيب  - ١١ 
 ،عاجلــة ة متــسقة منــسقبطريقــة،  الفاعلــة األخــرى أن تنفــذ علــى حنــو كامــل وفعــال  اجلهــات

يف جماالته الثمانيـة ذات األولويـة، وهـي    سطنبول ايف برنامج عمل   مت التعهد هبا  االلتزامات اليت   
 ؛ والــسلع األساســية؛ والتجــارة؛ والزراعــة واألمــن الغــذائي والتنميــة الريفيــة ؛القــدرة اإلنتاجيــة

 حـشد و ؛ واألزمـات املتعـددة وغريهـا مـن التحـديات املـستجدة         ؛البشرية واالجتماعيـة  والتنمية  
   واحلكم الرشيد على املستويات كافة؛ ؛املوارد املالية ألغراض التنمية وبناء القدرات

 الخنفاض املساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة املقدمـة إىل أقـل البلـدان              تعرب عن القلق    - ١٢ 
أن املـساعدة  نفـسه   وتالحـظ يف الوقـت   ٢٠١١ عـام  بـالقيم احلقيقيـة يف   يف املائـة     ٢منوا بنـسبة    

اإلمنائية الرمسية ال تزال تشكل أكرب مصدر للتمويل اخلـارجي لتنميـة أقـل البلـدان منـوا وتـؤدي                    
 خالل العقد املاضي يف زيادة تدفق املـساعدة اإلمنائيـة            تقدم إحرازه مت   وأندورا هاما يف تنميتها     

املــساعدة اإلمنائيــة  االلتزامــات بتقــدميؤكــد أن الوفــاء جبميــع  تالرمسيــة إىل أقــل البلــدان منــوا، و 
العديد من البلـدان املتقدمـة النمـو         تعهد هبا ، مبا يف ذلك االلتزامات اليت       بالغ األمهية الرمسية أمر   

  يف املائـة مـن النـاتج القـومي اإلمجـايل للمـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة          ٠,٧بتحقيق هدف ختصيص    
ــول عــام   ا املقدمــة إىل ــة حبل ــدان النامي ــا بــني   ٢٠١٥لبل ــة و ٠,١٥ وهــدف ختــصيص م  يف املائ

أقـل البلـدان    املقدمـة إىل     يف املائة من الناتج القومي اإلمجايل للمـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة              ٠,٢٠
تقدمة النمو اليت مل تـف بعـد بالتزاماهتـا املتعلقـة بتقـدمي املـساعدة اإلمنائيـة                  ث البلدان امل  حتمنوا، و 

  الرمسية إىل أقل البلدان منوا على أن تفعل ذلك؛ 
 باخلطوات الـيت اختـذت لزيـادة فعاليـة املعونـة املقدمـة إىل أقـل البلـدان                   ترحب  - ١٣ 

تـويل الـسلطات   يـق تعزيـز   ؤكد ضـرورة حتـسني نوعيـة املعونـة عـن طر        تمنوا وحتسني نوعيتها، و   
لتنبـؤ واملـساءلة املتبادلـة والـشفافية والتركيـز      وإمكانيـة ا واالتساق والتوافق  الوطنية زمام األمور  

   النتائج؛  حتقيقعلى
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أن تستعرض البلدان املاحنـة     سطنبول  ا إىل االلتزام الوارد يف برنامج عمل        تشري  - ١٤  
 وأن تنظـر يف مواصـلة زيـادة         ٢٠١٥ئيـة الرمسيـة يف عـام        املـساعدة اإلمنا  تقدمي  التزاماهتا املتعلقة ب  

  توفره من موارد ألقل البلدان منوا؛  ما
تـشجيع  لسـطنبول اعتمـاد نظـم       ا إىل القرار الوارد يف برنامج عمل         أيضا تشري  - ١٥  
أقـل البلـدان منـوا، وتطلـب يف         لـصاحل   ، حـسب االقتـضاء،       وتوسيع نطاقهـا وتنفيـذها     االستثمار

األمني العام أن يقدم إىل اجلمعيـة العامـة تقريـرا يركـز علـى الـسياسات واألطـر          هذا الصدد إىل    
 األجـنيب يف أقـل البلـدان منـوا ويـبني خيـارات وطرائـق                املباشـر  التنظيمية الوطنية حلفز االستثمار   

  دورهتا التاسعة والستني؛  يفكي تنظر فيه للنظم تشجيع االستثمار ألقل البلدان منوا 
اجملتمـع الـدويل رصـد حالـة ديـون أقـل البلـدان منـوا                 يواصلة أن    ضرور تؤكد  - ١٦  

عاجلـة مـشكلة    مل، يفـضل أن تكـون ضـمن األطـر القائمـة       ،وأن يواصل اختاذ تـدابري فعالـة      بيقظة  
املـستحقة علـى أقـل      والثنائيـة   ديون تلك البلدان، بطـرق منـها إلغـاء الـديون املتعـددة األطـراف                

   العام واخلاص على السواء؛ البلدان منوا لدائنني من القطاعني
 إىل إبداء املرونة واإلرادة السياسية الضروريتني من أجـل كـسر            الدعوة تكرر  - ١٧  

حالة اجلمـود الراهنـة يف جولـة الدوحـة للمفاوضـات التجاريـة، وتؤكـد ضـرورة ضـمان تنفيـذ                
وبـشكل   فعـال  علـى حنـو   وتفعيلـها يف الوقـت املناسـب   االلتزامات القائمة جتاه أقل البلدان منـوا    

إىل األســواق دون اخلــضوع للرســوم بــضائعها دائــم، مثــل االلتزامــات املتعلقــة بإتاحــة وصــول  
  لنظام احلصص؛  وأاجلمركية 
 ٢٠١٢ يوليـه / متـوز  ٢٥ اعتماد اجمللس العام ملنظمة التجارة العاملية يف         تالحظ  - ١٨  

   ؛أقل البلدان منوااملتعلقة بانضمام لمنظمة لملبادئ التوجيهية ا
يف مجيـع   وشواغلها   خاص لقضايا أقل البلدان منوا       اهتمام ضرورة إيالء    تؤكد  - ١٩  

  مؤمترات األمم املتحدة وعملياهتا الرئيسية؛ 
 أقـل البلـدان منـوا يف        هتـم  إىل األمني العام أن يـدرج املـسائل الـيت            طلبها تكرر  - ٢٠  

بيئيـة وامليـادين املتـصلة هبـا مـن أجـل        مجيع التقارير املتصلة بامليادين االقتـصادية واالجتماعيـة وال        
  ؛ سطنبولا يف برنامج عمل ةدعم حتقيق األهداف الوارد

 إىل األمني العام أن يتخذ اخلطـوات الالزمـة إلجـراء حتليـل              طلبهاأيضا   تكرر  - ٢١  
 بنـك إنـشاء    بغـرض  ،٢٠١٣ والقدرات على سبيل األولوية حبلول عام        ألوجه القصور مشترك  

لـــدعم العلـــوم والتكنولوجيـــا واالبتكـــار خيصـــصان ألقـــل البلـــدان منـــوا،   للتكنولوجيـــا وآليـــة 
   املبادرات الدولية القائمة؛ باالستفادة من
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ضرورة اختاذ اخلطوات الالزمة لكفالة املساءلة املتبادلة بني أقل البلـدان            تؤكد  - ٢٢  
ــا      ــا يف إطـ ــد هبـ ــيت مت التعهـ ــات الـ ــاء بااللتزامـ ــن الوفـ ــة عـ ــركائها يف التنميـ ــوا وشـ ــامج منـ ر برنـ

  سطنبول؛ ا عمل
أقـل البلـدان     يرفـع امسهـا مـن قائمـة        إىل أن االنتقال السلس للبلدان الـيت         تشري  - ٢٣  
خططهـا   تعـريض دون   التنميـة املـستدامة      على حنـو يـسري إىل     لكفالة انتقاهلا    بالغ األمهية منوا أمر   

  ؛ جئةألية عراقيل مفا وبراجمها ومشاريعها اإلمنائية
على إيالء االعتبار الواجب يف إعداد خطة التنمية ملـا بعـد عـام               بشدة شجعت  - ٢٤  
ــا        ٢٠١٥ ــا فيهـ ــة، مبـ ــال التنميـ ــا يف جمـ ــوا وألولوياهتـ ــدان منـ ــل البلـ ــة ألقـ ــات اخلاصـ لالحتياجـ

  سطنبول؛ ااالحتياجات واألولويات الوارد بياهنا يف برنامج عمل 
ل ورصــده ســطنبوا ضــرورة تعزيــز عمليــة تنــسيق تنفيــذ برنــامج عمــل   تؤكــد  - ٢٥  

 علـى الـصعد القطـري ودون         وكفاءهتـا  فعاليـة آليـات التنفيـذ واملتابعـة        ضـمان ومتابعته، هبـدف    
  اإلقليمي واإلقليمي والعاملي؛ 

 العمــل الــذي يقــوم بــه الفريــق االستــشاري املــشترك بــني الوكــاالت   تالحــظ  - ٢٦  
 العمـل عـام إىل دمـج هـذا         وتدعو األمني ال   ،املعين بأقل البلدان منوا بقيادة مكتب املمثل السامي       

علــى النحــو املناســب يف إطــار اللجنــة الرفيعــة املــستوى املعنيــة بــالربامج التابعــة جمللــس الرؤســاء 
تنفيـذ  ورصـد   التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعـين بالتنـسيق لـضمان مـا يلـزم مـن تنـسيق                    

 رئـيس جملـس الرؤسـاء      برامج العمل علـى نطـاق املنظومـة، وتـدعو أيـضا األمـني العـام، بـصفته                 
  كبند دائم يف جدول أعمال اجمللس؛ سطنبول االتنفيذيني، إىل إدراج تنفيذ برنامج عمل 

 بــأن مــسؤوليات مكتــب املمثــل الــسامي قــد شــهدت، علــى مــر الــسنني، تقــر  - ٢٧  
، زاد  للمكتــباألصــلية الواليــةضــافة إىل باإلزيــادة كــبرية يف نطاقهــا ودرجــة تعقيــدها، وبأنــه  

  لى ما يقدمه من دعم فين وتقين ألقل البلدان منوا؛ الطلب ع
املـوارد ملكتـب املمثـل الـسامي لالضـطالع          ما يكفي مـن      ضرورة توفري    تؤكد  - ٢٨  

يف الوقـت املناسـب وعلـى حنـو فعـال، وتطلـب       سـطنبول  ابواليته املتمثلة يف تنفيذ برنامج عمل    
 يف ســياق امليزانيــة الربناجميــة  إىل األمــني العــام أن ينظــر يف ختــصيص مــوارد كافيــة للمكتــب       

ــسنتني  املقترحــة ــرة ال ــامج عمــل   مــن أجــل متابعــة ب ٢٠١٥-٢٠١٤ لفت ورصــده ســطنبول ارن
  ؛على حنو فعال وتنفيذه

 احلكومـــات واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة واملنظمـــات غـــري  بقـــوة تـــشجع  - ٢٩  
 الوقـت املناسـب يف   احلكومية واجملموعات الرئيسية واجلهات املاحنـة األخـرى علـى املـسامهة يف         



A/RES/67/220 املعين بأقل البلدان منواالرابع  متابعة مؤمتر األمم املتحدة  
 

7/7 

ألنشطة اليت يضطلع هبـا مكتـب املمثـل الـسامي ألقـل البلـدان منـوا                 ا لدعم الصندوق االستئماين 
تنفيــذ برنــامج عمــل  ل دعمــاوالبلــدان الناميــة غــري الــساحلية والــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة    

لـسنوي املخـصص    شاركة ممثلني ألقل البلدان منوا يف االجتمـاع ا        ملسطنبول ومتابعته ورصده و   ا
 اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي ويف احملافــل     برنــامج عمــل اســطنبول يف  الســتعراض تنفيــذ 

ــة، و  ــرى املعنيـ ــديره    تاألخـ ــن تقـ ــصدد عـ ــذا الـ ــرب يف هـ ــات     لاعـ ــدمت تربعـ ــيت قـ ــدان الـ لبلـ
  االستئماين؛ للصندوق
لـستني   إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتـا الثامنـة وا              تطلب  - ٣٠  

  .منوا  لصاحل أقل البلدان٢٠٢٠-٢٠١١تقريرا مرحليا عن تنفيذ برنامج عمل العقد 
  ٦١اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول٢١
  


