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    ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٩يف  قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])A/69/472/Add.2(على تقرير اللجنة الثانية  بناء[
  

  التعاون يف ميدان التنمية الصناعية  - ٦٩/٢٣٥
  

  ،إن اجلمعية العامة  
 ١٩٩٤األول/ديســـــمرب  كـــــانون ١٩املـــــؤرخ  ٤٩/١٠٨إىل قراراهتـــــا  إذ تشـــــري  

ــؤرخ  ٥١/١٧٠ و ــانون ١٦املـ ــمرب  كـ ــؤرخ  ٥٣/١٧٧ و ١٩٩٦األول/ديسـ ــانون ١٥املـ  كـ
 ٥٧/٢٤٣ و ٢٠٠٠األول/ديســمرب  كــانون ٢٠املــؤرخ  ٥٥/١٨٧ و ١٩٩٨األول/ديســمرب 

 كــــــــانون ٢٢املــــــــؤرخ  ٥٩/٢٤٩ و ٢٠٠٢ األول/ديســــــــمرب كــــــــانون ٢٠املــــــــؤرخ 
 ٦٣/٢٣١ و ٢٠٠٦األول/ديســمرب  كــانون ٢٠املــؤرخ  ٦١/٢١٥ و ٢٠٠٤ ديســمرب/األول

ــؤرخ  ــؤرخ  ٦٥/١٧٥ و ٢٠٠٨كــانون األول/ديســمرب   ١٩امل األول/ديســمرب  كــانون ٢٠امل
  ،٢٠١٢/ديسمرب األول كانون ٢١املؤرخ  ٦٧/٢٢٥  و ٢٠١٠

األمـــم املتحـــدة للتنميـــة املســـتدامة الـــذي ُعقـــد يف ريـــو   مـــؤمتر إىلوإذ تشـــري أيضـــا   
وثيقتـه اخلتاميـة   ، وإىل ٢٠١٢حزيران/يونيـه   ٢٢إىل  ٢٠جانريو، الربازيل، يف الفتـرة مـن    دي

مناسبة اخلاصة اليت أُقيمت يف سـياق  لوالوثيقة اخلتامية ل )١(“املستقبل الذي نصبو إليه”املعنونة 
  ،)٢(تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةلمتابعة اجلهود املبذولة 

ــدورة اخلامســة عشــرة للمــؤمتر العــام ملنظمــة األمــم املتحــدة     وإذ تشــري كــذلك   إىل ال
ــناع  ــة الصــ ــدو) يةللتنميــ ــن   ، الــــيت ُع(اليونيــ ــرة مــ ــا، يف الفتــ ــانون  ٦إىل  ٢قــــدت يف ليمــ كــ

، )٣(“إعالن ليما: حنو تنمية صـناعية شـاملة للجميـع ومسـتدامة    ”إىل ، و٢٠١٣األول/ديسمرب 
_______________ 

 ، املرفق.٦٦/٢٨٨القرار  )١(

 .٦٨/٦القرار  )٢(

 .١-/ق١٥-القرار م ع ،GC.15/INF/4نظر ا )٣(
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وَوَضع حجـر  الوالية الفريدة املنوطة باملنظمة وفيه أعاد املؤمتر العام التأكيد بشكل خاص على 
ــدول األعضــاء يف   مــن أجــل  األســاس ألعماهلــا املقبلــة    حتقيــق تنميــة صــناعية شــاملة    دعــم ال

  ومستدامة،  للجميع
املؤمتر الدويل الثالث املعين بالدول اجلزرية الصـغرية الناميـة، الـذي    إىل  تشري أيضاوإذ   

، ووثيقتـــه اخلتاميـــة املعنونـــة   ٢٠١٤أيلول/ســـبتمرب  ٤إىل  ١ُعقـــد يف آبيـــا، يف الفتـــرة مـــن    
  ،)٤(“ل للدول اجلزرية الصغرية النامية (مسار ساموا)إجراءات العمل املعّج”

الـــذي ، ٢٠١٤أيلول/ســـبتمرب  ١٠املـــؤرخ  ٦٨/٣٠٩إىل قرارهـــا  أيضـــا وإذ تشـــري  
 ،)٥(رحبت فيـه بتقريـر الفريـق العامـل املفتـوح بـاب العضـوية املعـين بأهـداف التنميـة املسـتدامة           

و األسـاس الرئيسـي الـذي يسـتند     تقريـر هـ  مقترح الفريق العامـل الـوارد يف ال  وقررت أن يكون 
بأنـه  مـع التسـليم    ،٢٠١٥التنميـة ملـا بعـد عـام      خطـة إليـه إدمـاج أهـداف التنميـة املسـتدامة يف      

ســُينظر أيضــا يف مــدخالت أخــرى يف عمليــة التفــاوض احلكوميــة الدوليــة يف الــدورة التاســعة    
  والستني للجمعية العامة،

ميكن أن تساهم بشكل فعـال   املستدامةو لجميعالشاملة ل الصناعية أن التنميةَ الحظوإذ ت  
  ،املستدامة  وتدمج على حنو متوازن األبعاد الثالثة للتنمية حتوالًوضع خطة عمل ُتحِدث  يف

التقــارير الــيت تعــدها منظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة الصــناعية بشــأن التنميــة بنــوه وإذ ت  
التنميـة الصـناعية مـن أجـل     ب ما يتصـل في ةاهليكلي ات والسياساتالصناعية، وتدرس فيها التغيري

وتـوفري العمـل الالئـق    التنميـة املسـتدامة واإلدمـاج االجتمـاعي     حتقيق حتسني إسهام الصناعة يف 
  منو اإلنتاجية والكفاءة يف استخدام الطاقة،يف و

كجـزء   الدور الرئيسي للتنميـة الصـناعية الشـاملة للجميـع واملسـتدامة     على  دشدوإذ ت  
القضــاء علــى الفقــر ودعــم جمــايل يف  ٍة شــاملة إلحــداث حتــول اقتصــادي هيكلــيمــن اســتراتيجي

حتقيــق التنميــة املســتدامة يف  مــا يســتتبعه ذلــك مــن مســامهة هلــا يف ، واملطــردالنمــو االقتصــادي 
البلــدان األفريقيــة وأقــل البلــدان منــوا   ال ســيماأشــد البلــدان ضــعفا، و هــاالبلــدان الناميــة، مبــا في

التحـديات الـيت   ب مـع االعتـراف  غري الساحلية والدول اجلزرية الصـغرية الناميـة،   والبلدان النامية 
ــدا، وإذ تشــدد  تواجههــا البلــدان املتوســطة الــدخل  البلــدان الــيت تواجــه  علــى أن كــذلك حتدي

  ،حتتاج أيضا إىل اهتمام خاص حاالت نزاع

_______________ 

 املرفق.، ٦٩/١٥القرار  )٤(

)٥( A/68/970  وCorr.1. 
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مسـتدامة،  بتنوع السـبل املؤديـة إىل حتقيـق تنميـة صـناعية شـاملة للجميـع و        وإذ تسلم  
كما تسلم، يف هذا الصدد، بأن كل بلد مسؤول أساسا عن حتقيق تنميته، وله احلـق يف حتديـد   

  مساره اإلمنائي اخلاص واالستراتيجيات املناسبة له،
أمهيـــة التعـــاون الصـــناعي الـــدويل يف تشـــجيع التصـــنيع الشـــامل للجميـــع  وإذ تؤكـــد   

كالقضاء على الفقر، وحتقيق النمو، وتـوفري  والتصدي للتحديات والقضايا الرئيسية واملستدام، 
الالئـــق، وكفـــاءة اســـتخدام املـــوارد، والطاقـــة، والتلـــوث وتغـــري املنـــاخ، والتحـــوالت   العمـــل

  املتزايدة، الدميغرافية، وتكوين الشبكات املعرفية، وتقليص أوجه الالمساواة
هياكــل  تســخري العلــم والتكنولوجيــا واالبتكــار لبنــاء وصــون  علــى أمهيــة وإذ تشــدد   

  ،حتقيق التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامةو قادرة على التكيفأساسية صناعية 
اخلـاص،  القطاع ، مبا يف ذلك تقوم به دوائر األعمال التجارية بالدور الذيوإذ تسلم   

تثمار تشدد على أمهية املنافع الـيت حيققهـا االسـ   ويف تعزيز العملية احليوية لتنمية القطاع الصناعي، 
وإذ تســلم أيضــا يف هــذا الصــدد بــأن تــوافر بيئــة مواتيــة علــى    املباشــر األجــنيب يف تلــك العمليــة،  

الصعيد الوطين أمٌر حيوي حلشد املوارد الوطنية وزيادة اإلنتاجية والتقليل مـن هـروب رأس املـال    
وبــأن وتشــجيع القطــاع اخلــاص واالســتفادة علــى حنــو فعــال مــن االســتثمار واملســاعدة الــدوليني 

  ،الدويل  اجلهود الرامية إىل إجياد تلك البيئة ينبغي أن حتظى بدعم اجملتمع
املتحـــدة   بتقريـــر املـــدير العـــام ملنظمـــة األمـــم     حتـــيط علمـــا مـــع التقـــدير     - ١  
  ؛)٦(الصناعية  للتنمية

شـاملة للجميـع   تنميـة صـناعية   : حنـو  اعتمـاد إعـالن ليمـا   تالحظ مـع التقـدير     - ٢  
  ؛)٣(٢٠١٣األول/ديسمرب كانون  ٢، يف مستدامةو

على إيالء االعتبار الواجب ملسـألة التنميـة الصـناعية الشـاملة للجميـع      تشجع   - ٣  
  ؛٢٠١٥واملستدامة يف سياق إعداد خطة التنمية ملا بعد عام 

داخـل  نظمة األمم املتحـدة للتنميـة الصـناعية    املنوطة مبالفريدة بالوالية تعترف   - ٤  
ــة الصــناعية    ، الشــاملة للجميــع واملســتدامة  منظومــة األمــم املتحــدة فيمــا يتعلــق بتشــجيع التنمي

  املنظمة؛ تلك املسامهة البالغة األمهية اليت تقدمهابو
ــة علــى     تعتــرف أيضــا    - ٥   ــة مواتي ــة بيئ ــة وهتيئ ــة والدولي ــة املــوارد الوطني ــأن تعبئ ب

  ؛املستدامة نميةالصعيدين الوطين والدويل حمركان رئيسيان للت
_______________ 

  .A/69/331انظر  )٦(
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 جهـود  بـذل على الفوائد اليت ميكـن أن تعـود علـى البلـدان الناميـة مـن        تشدد  - ٦  
حتسـني تعبئـة املـوارد احملليـة وتعزيـز التمويـل، انطالقـا         طريـق ن عمن أجل متويل تنميتها  مكثفة

 سـيطرة اجلهـات  من قطاع صناعي قوي وحيوي، هبدف إحداث أثر طويل األجل مـن خـالل   
  ؛على زمام األمور الوطنية واإلقليميةاحمللية و

 أن يتحمـل املسـؤولية الرئيسـية عـن تنميتـه الصـناعية      بـد   ال أن كل بلـد  تؤكد  - ٧  
يف وأنـه لـيس مـن املغـاالة      يف عمليـة التنميـة   غىن عنهما ال وأن امللكية والقيادة الوطنيتني أمران

  اإلمنائية الوطنية؛ جياتواملوارد الوطنية واالستراتيالتشديد على دور السياسات شيء 
يتطلــب واملســتدامة التنميــة الصــناعية الشــاملة للجميــع     ضــمانبــأن  تســلم  - ٨  

يف الـالزم  مؤسسـية متسـقة يـدعمها علـى النحـو الواجـب االسـتثمار         اسياسات صـناعية وأطـر  
  املهارات؛ وتنميةاهلياكل األساسية الصناعية واالبتكار والتكنولوجيات البيئية 

ؤدي كـن أن تـ  مي ةللجميع واملسـتدام  ةالشاملاعية صننمية البأن الت ضاتسلم أي  - ٩  
تســتطيع أن  أن البلــدان حيــث يف حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة الرئيســية األخــرى األثــربــالغ  دوراً

الذاتيــة يف إطـار مســتدام مـن الناحيــة   تتــوافر هلـا االسـتمرارية   اقتصــادية واجتماعيـة   حتقـق تنميـةً  
  التنمية الصناعية؛شاملة للجميع ومستدامة إزاء هج ُن باتباع البيئية

املسـاواة بـني    حتقيقعلى ضرورة العمل يف سياق التنمية الصناعية على تشدد   - ١٠  
  يف عمليات صنع القرار؛ ، مبا يف ذلكاجلنسني ومتكني املرأة على مجيع املستويات

الشـركاء يف  على أن اجلهـود الوطنيـة ينبغـي أن تلقـى الـدعم مـن        تشدد أيضا  - ١١  
التنمية، حسب االقتضاء، ويلزم أن تستكمل بنظام جتـاري متعـدد األطـراف يسـتند إىل قواعـد      
وييسر التجارة ويتيح الفرص للبلدان الناميـة لتوسـيع قاعـدة صـادراهتا التنافسـية بتعزيـز قـدراهتا        

مـــو وتيســـري التحـــول اهليكلـــي القتصـــاداهتا وتنويعهـــا، ممـــا ميكـــن أن يســـاعد علـــى تعزيـــز الن  
  االقتصادي والتنمية؛

علــى ضــرورة أن يســاهم اجملتمــع الــدويل والقطــاع اخلــاص،     تشــدد كــذلك  - ١٢  
  حسب االقتضاء، يف إجياد بيئة مواتية للتنمية الصناعية املستدامة؛  

أمهية تعزيز الشراكات والشبكات القائمـة وإقامـة شـراكات وشـبكات      تؤكد  - ١٣  
التعــاون فيمــا بــني بلــدان  يشــملعــاملي واإلقليمــي ودون اإلقليمــي، مبــا جديــدة علــى الصــعد ال

ــع أصــحاب املصــلحة        ــة مــن جانــب مجي ــة املشــاركة الكامل ــي، وأمهي ــاون الثالث ــوب والتع  اجلن
  ؛من أجل حتقيق تنمية صناعية شاملة للجميع ومستدامة الصلة  ذوي
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ــامي للصــناعة والصــناعات التحو    تؤكــد  - ١٤   ــة مــن  أن عــدم وجــود قطــاع دين يلي
 تآكـل العوامل اليت ميكن أن تؤدي إىل اتسـاع الفجـوة يف الـدخول بـني األغنيـاء والفقـراء وإىل       

  شبكات احلماية االجتماعية؛
منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية على تعزيـز احلـوار والشـراكات     تشجع  - ١٥  

تنميـة صـناعية شـاملة     من أجل رصد التقـدم احملـرز حنـو حتقيـق     املتعددينبني أصحاب املصلحة 
  للجميع ومستدامة ودعم ذلك التقدم؛

منظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة الــدور الــذي تضــطلع بــه الحــظ مــع التقــدير ت  - ١٦  
مـن خــالل  مبـا يف ذلــك  التنميـة،   يفالقطـاع اخلـاص كشــريك    إمكانــاتاسـتغالل  الصـناعية يف  

    ؛عامليةالوارات احلتنظيم 
ظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة الصـناعية مـع كيانـات        استمرار تعـاون من تالحظ   - ١٧  

  منظومة األمم املتحدة، مبا فيها الوكاالت املتخصصة والربامج والصناديق؛
منظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة الصـناعية      العمـل املتواصـل الـذي تقـوم بـه      تربز   - ١٨  

ــدمي املشــورة       ــارف وتق ــا لنشــر املع ــال عاملي ــا حمف ــأنباعتباره ــتراتيجيات السياســات و بش االس
  يف هذا اجملال؛ الناجحة وأفضل املمارسات التصنيع جتاربو الصناعية
بالدور الرئيسي الذي تضطلع به منظمة األمـم املتحـدة للتنميـة الصـناعية      تنوه  - ١٩  

يف تعزيز التنمية الصناعية املستدامة واالبتكار الصناعي وتعمـيم مراعـاة العلـم والتكنولوجيـا يف     
  ؛الوطيننظم اإلنتاج 

التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي واألقـاليمي بوصـفه منـهاجا للتعـاون      تشجع  - ٢٠  
الصناعي الدويل هبدف تشجيع االستثمارات ونقل التكنولوجيا وفـق شـروط متفـق عليهـا مـن      

كـان   مـا  الالئـق، مبـا يف ذلـك    أجل نشر السياسـات واملمارسـات اجليـدة وتعزيـز فـرص العمـل      
  ساء؛الشباب والنلفائدة 

االضــطالع بــدور أن تواصــل مبنظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة الصــناعية   هتيــب  - ٢١  
ــع ســنوات لسياســات األنشــطة          ــذي جيــرى كــل أرب ــتعراض الشــامل ال نشــط يف إجــراء االس

املتعلـق   ٢٠١٠متوز/يوليـه   ٢املـؤرخ   ٦٤/٢٨٩التنفيذية من أجل التنمية وقرار اجلمعية العامة 
  ومة؛باالتساق على نطاق املنظ

، عنـد الطلـب،   أن تواصـل  نظمة األمم املتحدة للتنميـة الصـناعية  مب هتيب أيضا  - ٢٢  
لبلدان النامية يف بلوغ مستويات معززة من التنمية الصناعية الشـاملة للجميـع   إىل ادعم ال تقدمي

، وبنـاء القـدرات   للجميـع  بناء القـدرات اإلنتاجيـة بطريقـة شـاملة     وخاصة يف جمالواملستدامة، 
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الصـناعات   بتحقيـق اسـتدامة  بناء القدرات املؤسسية املتعلقـة  و، املختلفة جارية يف الصناعاتالت
  من خالل تكنولوجيات اإلنتاج األنظف واملنهجيات اليت حتقق الكفاءة يف استخدام املوارد؛

منظمة األمم املتحدة للتنمية الصـناعية علـى مواصـلة مسـاعدة البلـدان       تشجع  - ٢٣  
ها أقل البلدان منوا والبلدان األفريقية، علـى املشـاركة يف األنشـطة املنتجـة، بطـرق      النامية، مبا في

منها تنميـة الصـناعات الزراعيـة املسـتدامة واألعمـال التجاريـة الزراعيـة املسـتدامة الـيت ُتحسـن           
األمن الغذائي وتقضي على اجلـوع وتتسـم جبـدواها االقتصـادية، وتشـجيع التعـاون بـني بلـدان         

ــا ونشــرها واســتخدامها وفــق شــروط متفــق عليهــا، و   اجلنــوب ونقــ  ــز علــى ل التكنولوجي تعزي
يف التجارة الدولية عن طريق تنميـة املؤسسـات البالغـة الصـغر والصـغرية واملتوسـطة        تهامشارك

ــعلــى احلجــم و ســتيفاء املعــايري الدوليــة املتعلقــة باملنتجــات   الدعم، حســب االقتضــاء، تــوفري ال
  لشباب يف عملية التنمية؛والتصنيع وإدماج النساء وا

منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية على دعم البلـدان الناميـة،   تشجع أيضا   - ٢٤  
بنــاء علــى طلبــها، يف حتقيــق التنميــة املســتدامة، بطــرق منــها دعــم السياســات يف ســياق التنميــة 

بوسـائل تشـمل    املستدامة والقضـاء علـى الفقـر، وعلـى تعزيـز اإلنتـاج املسـتدام والسـليم بيئيـا،         
بــرامج اإلنتــاج األنظــف وإدارة امليــاه املســتعملة يف الصــناعة والكفــاءة يف اســتعمال الطاقــة يف    
الصــناعة واســتعمال أشــكال كفــؤة حديثــة ميســورة التكلفــة مــن الطاقــة يف أغــراض اإلنتــاج،    

خـرى  التعاون املستمر مع مؤسسات األمم املتحـدة واملنظمـات األ  ووخباصة يف املناطق الريفية، 
املتعلقـة باحلصـول علـى     لدعم تنفيذ االتفاقات البيئية املتعددة األطراف وتعزيز األهداف العاملية

  املتجددة؛ أشكال حديثة من الطاقة وبالكفاءة يف استعمال الطاقة وبالطاقة
منظمة األمم املتحـدة للتنميـة الصـناعية علـى تعزيـز دورهـا يف        كذلك تشجع  - ٢٥  

مية على توليد املعارف ونشرها بطرق منـها اسـتخدام شـبكتها العامليـة مـن      مساعدة البلدان النا
االستثمارات والتكنولوجيا وحتقيق الكفاءة يف استخدام املوارد واإلنتاج األنظـف   مراكز تعزيز

شـبكات مـن   ” هتـا معهـدها لتنميـة القـدرات ومبادر   التعاون بني بلـدان اجلنـوب، وعـن طريـق     و
  ؛“الرخاء  أجل

أمهيــة التــرويج إلنشــاء املؤسســات البالغــة الصــغر والصــغرية        أكيــدتكــرر ت  - ٢٦  
واملتوســطة احلجــم وتنميتــها كاســتراتيجية لتحقيــق التنميــة الصــناعية والديناميــة االقتصــادية         
والقضاء على الفقر واجلوع، بوسائل منها حشد املوارد واختاذ التدابري الالزمة لتشجيع التنميـة  

 ١٨٩وتشري يف هذا الصدد إىل توصية منظمة العمل الدوليـة رقـم    الشاملة للجميع واملستدامة،
  بشأن خلق الوظائف يف املنشآت الصغرية واملتوسطة؛
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يف  االســتدامةعــن مــدى تــوافر مقومــات    بأمهيــة تقــارير الشــركات    تســلم  - ٢٧  
يف البورصـات   املسـجلة الشـركات   ال سـيما و ،حسب االقتضاء ،، وتشجع الشركاتأنشطتها

دورة اإلبالغ لـديها،   االستدامة يفاملتعلقة بعلومات دمج امللكبرية، على النظر يف والشركات ا
علـى   األطراف صـاحبة املصـلحة ذات الصـلة   و املهتمة ة واحلكوماتيالصناعوتشجع األوساط 

منـاذج ألفضـل املمارسـات وتيسـر     ، دعم من منظومة األمم املتحدة حسب االقتضاءأن تضع، ب
ــج التقــ    ــن أجــل دم ــات االســتدامة يف أنشــطتها، آخــذة     العمــل م ــوافر مقوم ــة بت يف ارير املتعلق

االهتمــام بشــكل خــاص    إيــالء مــع اخلــربات املكتســبة مــن األطــر القائمــة بالفعــل      هــااعتبار
  بناء القدرات؛احتياجاهتا يف جمال مبا يف ذلك  ،حتياجات البلدان الناميةال

لتنميـة الصـناعية تقدميـه    بالدعم الـذي تواصـل منظمـة األمـم املتحـدة ل      ترحب  - ٢٨  
تنميـة األعمـال التجاريـة الزراعيـة      (تسـريع) ومبادرة )٧(للشراكة اجلديدة من أجل تنميـة أفريقيـا  

ــة ــا والصــناعات الزراعي ــرامج االحتــاد     يف أفريقي ــا وغريهــا مــن ب ــة ألفريقي وخطــة تصــنيع األدوي
  ؛مواصلة تعزيز عملية التصنيع يف أفريقيا الرامية إىلاألفريقي 
، أمهية األنشطة اليت تضطلع هبا منظمة األمـم املتحـدة للتنميـة الصـناعية     تؤكد  - ٢٩  

القضـاء علـى   مـن أجـل   دعم اجلهـود الـيت تبـذهلا البلـدان املتوسـطة الـدخل       ، لـ واليتهايف حدود 
  ؛التنمية املستدامةمساواة وحتقيق الالاحلد من أوجه و الفقر

مواصـلة تعزيـز فعاليتـها يف    اعية على منظمة األمم املتحدة للتنمية الصنتشجع   - ٣٠  
يف وضـع املعـايري   سـاعدة  والبحـث والتحليـل وامل   التعـاون الـتقين  كلٍّ من قدراهتا األربع املتعلقة ب

هبدف حتسني نوعية اخلدمات اليت تقدمها إىل البلدان الناميـة والبلـدان    ،وأنشطة املنتدى العاملي
  اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية؛

ــة  إىل األمـــني تطلـــب  - ٣١   ــة العامـ ــدم إىل اجلمعيـ ــام أن يقـ ــا يف  العـ ــة دورهتـ احلاديـ
  القرار. عن تنفيذ هذا تقريراً السبعنيو

  
  ٧٥ اجللسة العامة

  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٩
 

_______________ 

)٧( A/57/304.املرفق ،  


