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   مكتب العمل الدولي  GB.301/5: الوثيقة
301: الدورة

اإلدارة مجلس    ٢٠٠٨مارس / آذارجنيف،   

GB مجلس اإلدارة

من أجل اتخاذ قرار

 األعمال جدول من الخامس البند

 تشكيل مجلس اإلدارة

 ٢٧-٢٤أديس أبابا، (اعتمد في االجتماع اإلقليمي األفريقي الحادي عشر لمنظمة العمل الدولية  إّن القرار الذي .١
النظر فيه أوًال خالل  تم ،١ تمثيل أفريقيا في مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، بشأن)٢٠٠٧أبريل  /نيسان

تشرين ( لمجلس اإلدارة ٣٠٠ومن ثم خالل الدورة ) ٢٠٠٧يونيه  /حزيران( لمجلس اإلدارة ٢٩٩الدورة 
 .٢ وفي الجلسة العامةلجنة المسائل القانونية ومعايير العمل الدوليةفي ) ٢٠٠٧نوفمبر / الثاني

والتي أحيلت إليها  (نونية ومعايير العمل الدوليةلجنة المسائل القاوقد هدفت الوثيقة التي قدمها المكتب إلى  .٢
إلى تسهيل المناقشة من خالل توضيح المعايير ) المسألة تماشيًا مع قرار اتخذته هيئة مكتب مجلس اإلدارة

وقد أشارت إلى أنه، وفقًا . المستخدمة بمرور الوقت في التمثيل الجغرافي والقطري داخل مجلس اإلدارة
 على حد سواء في ، هناك مقاعد انتخابية وغير انتخابية من دستور منظمة العمل الدولية٧  من المادة٢للفقرة 

 على ١٩٥٤وفي هذا الصدد، أشارت الوثيقة على وجه الخصوص إلى التعديل الذي طرأ عام . مجلس اإلدارة
لى عشرة مقاعد، عدد المقاعد المخصصة للدول األعضاء ذات األهمية الصناعية الرئيسية، من ثمانية مقاعد إ

والذي هدف، ضمن جملة أمور أخرى، إلى  ١٩٨٦وإلى اعتماد صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية لسنة 
مضاعفة عدد المقاعد في مجلس اإلدارة وإلغاء مبدأ المقاعد غير االنتخابية، واعتماد تعديل على النظام 

 من أجل السماح بانتخاب أعضاء -مجلس اإلدارة  يتجلى فيه التشكيل الحالي ل- ١٩٩٥األساسي للمؤتمر عام 
مناوبين وتوزيع إقليمي لمقاعد األعضاء األصيلين واألعضاء المناوبين يعكس قدر اإلمكان صك تعديل 

 .١٩٨٦دستور منظمة العمل الدولية لسنة 

جلس اإلدارة على  وفي ملجنة المسائل القانونية ومعايير العمل الدوليةوأشار القرار والمناقشة التي جرت في  .٣
 إلى عدم رضى األعضاء األفريقيين عن الهيكل الحالي للمقاعد الحكومية في مجلس إدارة مكتب ،حد سواء

وقد أوضحت المناقشة على وجه الخصوص أّن األعضاء األفريقيين الممثلين في مجلس اإلدارة . العمل الدولي
ل األعضاء العشرة الحالية ذات األهمية الصناعية اعتبروا أن عدم وجود أي دولة عضو أفريقية من بين الدو

 .الرئيسية أمٌر تمييزي

" إجراء ملّح"ووفقًا للقرار، ُطلب من مجلس اإلدارة، وحسب مقتضى الحال، من مؤتمر العمل الدولي، اتخاذ  .٤
وثيقة الجديدة وعقب المناقشات المشار إليها أعاله، ووفقًا لقرار مجلس اإلدارة، أعد المكتب هذه ال. بهذا الشأن

 .التي تهدف إلى اقتراح خيارات ممكنة

وهناك إمكانية إضافية تكمن في إطالق . ومن الممكن تصور ثالثة خيارات من أجل تغيير الوضع الراهن .٥
، األمر الذي تم التطرق إليه ١٩٨٦حملة جديدة للتصديق على صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية لسنة 

 :وتأتي الخيارات على الشكل التالي.  لمجلس اإلدارة٣٠٠بوجه خاص خالل الدورة 

 ذات األهمية  األعضاء العشرةالدول" من مجلس اإلدارة بشأن استعراض تشكيل قرار:  ١الخيار   -
 من دستور منظمة العمل الدولية، مما ال يعدل ٧ من المادة ٣، تماشيًا مع الفقرة "الصناعية الرئيسية
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 المذآورة، ينظر ٧على دستور منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بالمادة اقتراح تعديل جديد :  ٢ الخيار  -
 ويمكن أن .٤ من دستور منظمة العمل الدولية٣٦ مع المادة فيه مجلس اإلدارة ومن ثم المؤتمر، تماشيًا

. يتطرق هذا التعديل إما إلى عدد المقاعد غير االنتخابية أو إلى توزيعها الجغرافي أو إلى األمرين معًا
 ؛١٩٨٦وينبغي للتعديل الجديد أن يحدد آثاره على صك التعديل لسنة 

 لتعكس أقاليمهاتوزيع المقاعد ضمن ل إمكانيات ما تملكه من استرعاء انتباه الحكومات إلى:  ٣الخيار   -
األولويات واالحتياجات اآلنية، وحسب مقتضى الحال، لضمان استمرار تمثيل بعض الحكومات أو 

وقد تلجأ األقاليم إلى استخدام بروتوآوالت إقليمية لتنظيم . بعض األقاليم الفرعية في مجلس اإلدارة
إّن إبرام هذه البروتوآوالت اإلقليمية وإمكانية تعديلها مسألة . مجلس اإلدارةتمثيلها على التوالي في 

 ويعكس هذا الخيار ٥.تعنى بها المجموعات اإلقليمية وال تستلزم قرارًا من مجلس اإلدارة في حد ذاته

 
  : من دستور منظمة العمل الدولية على ما يلي٧ من المادة ٣   تنص الفقرة 3
يحدد مجلس اإلدارة، عند االقتضاء، الدول األعضاء ذات األهمية الصناعية الرئيسية، ويضع قواعد تكفل قيام لجنة "

ضاء ذات األهمية الصناعية الرئيسية قبل أن يبت فيها محايدة بالنظر في جميع المسائل المتصلة باختيار الدول األع
ويفصل المؤتمر في أي اعتراض تقدمه أي دولة عضو على إعالن مجلس اإلدارة الذي يحدد الدول . مجلس اإلدارة

األعضاء ذات األهمية الصناعية الرئيسية، ولكن تقديم اعتراض إلى المؤتمر ال يوقف تطبيق اإلعالن إلى أن يفصل 
  ".مر في هذا االعتراضالمؤت

  :ينص النظام الداخلي لمجلس اإلدارة بشأن اختيار الدول األعضاء ذات األهمية الصناعية الرئيسية على ما يلي
ال يبّت مجلس اإلدارة في أي مسألة تتعلق باختيار الدول األعضاء ذات األهمية الصناعية الرئيسية ما لم تكن   ١-٣-١"

ل األعضاء مدرجة في جدول أعمال الدورة آبند مستقل، وما لم يتوفر لدى مجلس مسألة تعديل قائمة هذه الدو
  .اإلدارة تقرير من هيئة مكتبه عن المسألة التي ينبغي البت فيها

 قبل أن توصي المجلس بإجراء أي تعديل على قائمة الدول األعضاء ذات -على هيئة مكتب مجلس اإلدارة   ٢-٣-١
 أن تستشير لجنة يعينها مجلس اإلدارة وتضم خبراء مؤهلين إلسداء المشورة -األهمية الصناعية الرئيسية 

بشأن المعايير األنسب لتحديد األهمية الصناعية واألهمية الصناعية النسبية للدول بعد تقييمها على أساس هذه 
  ".المعايير

صائية من أرفع مستوى، على أّال على الرجوع دائمًا إلى سلطات إح"ترآز االعتبار المتعلق بتشكيل لجان الخبراء 
يدرج في اللجنة أي شخص متحدر من دولة من المحتمل وجودها تمامًا فوق أو تحت الخط الفاصل بين دولة ذات أهمية 

، )١٩٦٨يونيه /  حزيران-مايو / أيار( لمجلس اإلدارة ١٧٢أنظر محاضر الدورة ". صناعية رئيسية وبلدان أخرى
  . ٢٣ إلى ١٢، الفقرات GB.300/LILS/4 والوثيقة  ٣٧الصفحة 

  : من دستور منظمة العمل الدولية على ما يلي٣٦   تنص المادة 4
يبدأ نفاذ التعديالت التي تدخل على هذا الدستور والتي يعتمدها المؤتمر بأغلبية ثلثي أصوات المندوبين الحاضرين "

األعضاء في المنظمة، على أن يكون منها خمس من المقترعين، متى صدقت على هذه التعديالت أو قبلتها ثلثا الدول 
 ٣الدول األعضاء العشرة الممثلة في مجلس اإلدارة بصفتها دوًال أعضاء ذات أهمية صناعية رئيسية وفقًا ألحكام الفقرة 

  ". من هذا الدستور٧من المادة 
ار البروتوآوالت اإلقليمية، وفيما يتعلق ، تم اعتب١٩٨٦   خالل العملية الطويلة المؤدية إلى اعتماد صك التعديل لسنة 5

الذي " االتفاق الكلي"بأوروبا، البروتوآوالت دون اإلقليمية، إلى جانب جميع العناصر األخرى للتعديل، جزءًا من 
تقرير ، ٢ رقم  المؤقت األعمالمحضر ،)١٩٨٣ (٦٩أنظر مؤتمر العمل الدولي، الدورة . يضع شروط اعتماده

وموجز تقارير األفرقة  ٧ و٦ و٥، الفقرات ١٣، الصفحة  العامل المعني بالهيكليةلعشرين للفريقتماع الحادي وااالج
وتشير االستنتاجات إلى بروتوآول تم إبرامه بين . ٨، الفقرة ١٤، الصفحة العاملة المعنية بالهيكلية واستنتاجاتها الختامية

بتصديق ثالثة أرباع الدول األعضاء ذات الصلة؛ الملحق رهنًا  (١٩٨٣فبراير /  شباط١١دول أوروبا الغربية بتاريخ 
، في سياق االتفاق )١١، الصفحة ٢ رقم  المؤقتمحضر األعمالالثالث بتقرير الفريق العامل عن اجتماعه العشرين، 

 ، مع وضع النصوص في"االشتراآية في أوروبا الشرقية بين دول أوروبا الغربية والدول"األقاليمي السابق المبرم 
أنظر . صيغتها النهائية من جانب دول أوروبا الشرقية وأفريقيا، على أن تقدم إلى وزراء العمل المعنيين للموافقة عليها

تقرير الفريق العامل المعني ، ٣٨ رقم  المؤقتمحضر األعمال، )١٩٨٣ (٦٩أيضًا مؤتمر العمل الدولي، الدورة 
 من االستنتاجات والملحق ٥ و٤، وال سيما الفقرتان ١٩-١، الصفحات ةالهيكليب الهيكلية، واستنتاجات اللجنة المعنيةب

بروتوآول إقليم آسيا والمحيط الهادئ بشأن القائمة الحكومية المعنية بإعادة هيكلة مجلس إدارة منظمة العمل (الثالث 
 الشرقية في مجلس ترتيب بشأن توزيع المقاعد المخصصة للدول االشتراآية في أوروبا(والملحق الرابع ) الدولية
أساس إعداد مسودة بروتوآول إلقليم األمريكتين بشأن توزيع المقاعد المخصصة لها في (والملحق الخامس ) اإلدارة



GB.301/5

 

3 GB301-5-2008-2-108-Ar.doc 

 حملة جديدة بشأن ستهاللإوبصرف النظر عن الخيارات الثالثة أعاله، من الممكن أن يقرر مجلس اإلدارة  .٦
 دولة عضوًا حتى اآلن على صك التعديل هذا ٨٩ولقد صّدقت .  آي يدخل حيّّز النفاذ١٩٨٦صك التعديل لعام 

، بما فيها دولتان من الدول األعضاء )١٩٩٧نوفمبر  / تشرين الثاني١٢ويعود آخر تصديق إلى تاريخ (
. وترد قائمة التصديقات مرفقة بهذه الوثيقة. ، هما الهند وإيطاليا"ذات األهمية الصناعية الرئيسية"العشرة 

 :ويدخل التعديل حّيز النفاذ إذا حصل على

 ية الرئيسيةذات األهمية الصناعوثائق قبول أخرى من الدول األعضاء الثماني األخرى / ثالثة تصديقات 
  ؛)االتحاد الروسي، ألمانيا، البرازيل، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة، الواليات المتحدة، اليابان(

ذات ؛ وتندرج الدول األعضاء ) دولة عضوًا١٨١على افتراض وجود ( تصديقًا إضافيًا ٣٢ما مجموعه  
  . في مجموع هذه الدولاألهمية الصناعية الرئيسية

 وبموجب هذا .٦ مسألة تشكيل مجلس اإلدارة وغيرها من المسائل أيضًا١٩٨٦يل لعام صك التعدويعالج  .٧
ذات األهمية الصناعية "التعديل، سيلغى مفهوم المقاعد غير االنتخابية المخصصة لعدد من الدول األعضاء 

ي طريقة باإلضافة إلى ذلك، سوف يؤثر التعديل في عدد المقاعد المخصصة بموجب الدستور وف". الرئيسية
وقد يكون أثر بعض التغييرات مشابهًا لألثر الذي أحدثته التغييرات التي أدخلت . تخصيصها على حد سواء

 عن طريق التعديالت التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في دورته ١٩٩٥على النظام األساسي للمؤتمر عام 
 صالحة إال ١٩٩٥ن تعود الترتيبات المبرمة عام  حّيز النفاذ، ل١٩٨٦ وإذا دخل تعديل عام .٧الثانية والثمانين

ذاك إذوبموجبه، سيضم مجلس اإلدارة . إذا تم اتخاذ تدابير للمحافظة عليها بطريقة تتالءم مع ذلك التعديل
 ٢٨ مقعدًا ألشخاص يمثلون أصحاب العمل و٢٨ منها تعود إلى أشخاص يمثلون الحكومات و٥٦ مقعدًا، ١١٢

  .لعمالمقعدًا ألشخاص يمثلون ا

 .قد يرغب مجلس اإلدارة في أن يبت، على ضوء المناقشة، في سبيل المضي قدمَا في هذه المسألة .٨

 
 

  .٢٠٠٨ مارس/  آذار٤جنيف، 
 

 .٨الفقرة  : نقطة يتخذ قرار بشانها  
  
  

 

   يمكن االطالع على المزيد من التفاصيل حول صك التعديل على موقع مكتب المستشار القانوني على اإلنترنت على 6
 http://www.ilo.org/public/english/bureau/leg/amend/faq1986.htm: العنوان التالي

أنظر ). ١٩٩٥(ساسي للمؤتمر، الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته الثانية والثمانين    تعديل النظام األ7
GB.300/LILS/4 ٦، الفقرة.  
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  ملحــق

  ١٩٨٦صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية، 
  *)لم يدخل حّيز النفاذ(

  ٢٠٠٨يناير  / آانون الثاني١٥  القبول حتى/تصديقال
  )بالترتيب األبجدي(

  تاريخ االستالم  اإلجراء  الدولة العضو  
  ١٩٩١يناير /  آانون الثاني٢٩  تصديق  إثيوبيا  .١
  ١٩٩١أآتوبر  / تشرين األول١٤  تصديق  األرجنتين  .٢
  ١٩٨٧يناير /  آانون الثاني٢١  تصديق  األردن  .٣
  ١٩٩٥آتوبر أ/  تشرين األول١٣  تصديق  اآوادور  .٤
  ١٩٨٨يونيه /  حزيران٣  تصديق  اإلمارات العربية المتحدة  .٥
  ١٩٨٩سبتمبر /  أيلول٢٦  تصديق  إندونيسيا  .٦
  ١٩٨٨يونيه /  حزيران٧  قبول  أنغوال  .٧
  ١٩٩٠ديسمبر /  آانون األول١٣  تصديق  أوغندا  .٨
  ١٩٨٩يونيه /  حزيران١٢  قبول  أوآرانيا  .٩
  ١٩٨٧يوليه / ز تمو٢٨  تصديق  آيسلندا  .١٠
 ايطاليا  .١١

**
 

 

  ١٩٨٩أبريل /  نيسان١٠  تصديق
  ١٩٨٧يوليه /  تموز١٠  تصديق  باآستان  .١٢
  ١٩٨٧أبريل /  نيسان٢٩  تصديق  البحرين  .١٣
  ١٩٨٧مايو /  أيار٨  تصديق  بربادوس  .١٤
  ١٩٨٨مارس /  آذار١٦  قبول  بلجيكا  .١٥
  ١٩٨٧مايو /  أيار٢٦  تصديق  بنغالديش  .١٦
  ١٩٨٦ديسمبر /  آانون األول١٦  قبول  بنن  .١٧
  ١٩٨٧يوليه /  تموز٧  تصديق  بوتسوانا  .١٨
  ١٩٩٢نوفمبر /  تشرين الثاني٣٠  تصديق  بورآينا فاسو  .١٩
  ١٩٨٧أآتوبر /  تشرين األول٩  تصديق  بوروندي  .٢٠
  ١٩٩٢مارس /  آذار١١  تصديق  بولندا  .٢١
  ١٩٨٩يونيه /  حزيران١  قبول  بيالروس  .٢٢
  ١٩٩١مايو /  أيار٣١  تصديق  لندتاي  .٢٣
  ١٩٨٩سبتمبر /  أيلول٢٦  تصديق  ترآيا  .٢٤
  ١٩٨٧أبريل /  نيسان٣٠  تصديق  ترينيداد وتوباغو  .٢٥
  ١٩٩٠أآتوبر /  تشرين األول٤  تصديق  تشاد  .٢٦
  ١٩٨٨يونيه /  حزيران٨  تصديق  توغو  .٢٧
  ١٩٨٩فبراير /  شباط٢٣  تصديق  تونس  .٢٨
  ١٩٨٨أآتوبر / تشرين األول ٢٤  تصديق  الجزائر  .٢٩
  ١٩٩٠يونيه /  حزيران١٣  تصديق  جزر القمر  .٣٠

 في ١٨١ دولة عضوًا من أصل ١٢١(   يتطّلب تصديقًا أو قبوًال من ثلثي الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية  *
يشار إليها (ول من أصل الدول العشرة ذات األهمية الصناعية الرئيسية  د٥، بما فيها )٢٠٠٨يناير / آانون الثاني١٥

  "**").بالرمز 

  .    الدول ذات األهمية الصناعية الرئيسية **
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  تاريخ االستالم  اإلجراء  الدولة العضو  
  ١٩٩٥نوفمبر /  تشرين الثاني٢٢  قبول  الجماهيرية العربية الليبية  .٣١
  ١٩٩٠نوفمبر /  تشرين الثاني٢٦  تصديق  جمهورية تنزانيا المتحدة  .٣٢
  ١٩٨٩يونيه /  حزيران١٤  تصديق  جمهورية الكونغو الديمقراطية  .٣٣
  ١٩٨٧مايو /  أيار١٩  تصديق  الدانمرك  .٣٤
  ١٩٨٨يونيه /  حزيران٣  تصديق  رواندا  .٣٥
  ١٩٩٠مايو /  أيار١٤  تصديق  رومانيا  .٣٦
  ١٩٨٨أبريل /  نيسان٢٥  تصديق  زامبيا  .٣٧
  ١٩٨٩مارس /  آذار٢٨  تصديق  زمبابوي  .٣٨
  ١٩٨٨مارس /  آذار١٦  تصديق  سان مارينو  .٣٩
  ١٩٨٧أبريل /  نيسان٨  قبول  سري النكا  .٤٠
  ١٩٨٨مارس /  آذار٨  تصديق  السنغال  .٤١
  ١٩٨٨ديسمبر /  آانون األول٩  تصديق  سوازيلند  .٤٢
  ١٩٩٠يونيه /  حزيران٦  تصديق  السودان  .٤٣
  ١٩٩٢يونيه /  حزيران٩  تصديق  سورينام  .٤٤
  ١٩٨٧سبتمبر /  أيلول٢  تصديق  السويد  .٤٥
  ١٩٨٧ر سبتمب/  أيلول٨  تصديق  سويسرا  .٤٦
  ١٩٨٩يونيه /  حزيران٩  تصديق  سيراليون  .٤٧
  ١٩٩٣سبتمبر /  أيلول٢٨  تصديق  شيلي  .٤٨
  ١٩٨٧سبتمبر /  أيلول٢٤  تصديق  العراق  .٤٩
  ١٩٨٩يناير /  آانون الثاني٢٣  قبول  غابون  .٥٠
  ١٩٨٨يونيه /  حزيران١٧  تصديق  غانا  .٥١
  ١٩٨٧يناير /  آانون الثاني٦  تصديق  غرينادا  .٥٢
  ١٩٩٤مايو /  أيار٢٠  تصديق  غواتيماال  .٥٣
  ١٩٨٨مايو /  أيار٤  تصديق  غينيا  .٥٤
  ١٩٨٧مايو /  أيار١٤  تصديق  غينيا االستوائية  .٥٥
  ١٩٨٩أبريل /  نيسان١٨  تصديق  بيساو-غينيا  .٥٦
  ١٩٨٧يونيه /  حزيران٢  قبول  فنلندا  .٥٧
  ١٩٨٩أغسطس /  آب١٠  تصديق  قبرص  .٥٨
  ١٩٨٨فبراير /  شباط١٢  تصديق  الكاميرون  .٥٩
  ١٩٩٢أغسطس /  آب٣١  تصديق  آوبا  .٦٠
  ١٩٨٩أغسطس /  آب١٤  تصديق  آوت ديفوار  .٦١
  ١٩٨٦ديسمبر /  آانون األول١٩  تصديق  آوستاريكا  .٦٢
  ١٩٩٣ديسمبر /  آانون األول٢٠  تصديق  آولومبيا  .٦٣
  ١٩٨٩مارس /  آذار٨  تصديق  الكونغو  .٦٤
  ١٩٨٧مايو /  أيار٨  تصديق  الكويت  .٦٥
  ١٩٨٧مايو /  أيار٢٩  تصديق  آينيا  .٦٦
  ١٩٩١مايو /  أيار٣  تصديق  لكسمبرغ  .٦٧
  ١٩٨٨يونيه /  حزيران٩  تصديق  ليسوتو  .٦٨
  ١٩٨٨فبراير /  شباط٩  قبول  مالطة  .٦٩
  ١٩٨٨أبريل /  نيسان١٩  تصديق  مالي  .٧٠
  ١٩٨٨فبراير /  شباط٣  قبول  ماليزيا  .٧١
  ١٩٨٩مارس / ار آذ١٥  تصديق  مدغشقر  .٧٢
  ١٩٨٨يونيه /  حزيران٢٧  تصديق  مصر  .٧٣
  ١٩٨٨فبراير /  شباط٢  قبول  المكسيك  .٧٤
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  ١٩٨٧فبراير /  شباط١٦  قبول  مالوي  .٧٥
  ١٩٨٨يونيه /  حزيران١٦  تصديق  المملكة العربية السعودية  .٧٦
  ١٩٩١مارس /  آذار١٢  قبول  منغوليا  .٧٧
  ١٩٩١ه يوني/  حزيران١٨  تصديق  موريشيوس  .٧٨
  ١٩٨٨مايو /  أيار٣١  تصديق  موزامبيق  .٧٩
  ١٩٩٧نوفمبر /  تشرين الثاني١٢  تصديق  ناميبيا  .٨٠
  ١٩٨٧أغسطس /  آب١٢  تصديق  النرويج  .٨١
  ١٩٨٩يونيه /  حزيران١٣  تصديق  النمسا  .٨٢
  ١٩٨٨يوليه /  تموز١٣  تصديق  النيجر  .٨٣
  ١٩٨٧أبريل /  نيسان١٠  قبول  نيجيريا  .٨٤
  ١٩٨٨مارس /  آذار١٦  تصديق  زيلندانيو  .٨٥
**الهند  .٨٦

 

 

  ١٩٨٨سبتمبر /  أيلول٢٢  تصديق
  ١٩٨٨أآتوبر /  تشرين األول١٣  تصديق  هنغاريا  .٨٧
  ١٩٨٩أآتوبر /  تشرين األول١٢  قبول  هولندا  .٨٨
  ١٩٩٠يناير /  آانون الثاني٩  تصديق***سالفياويوغ  .٨٩

  
  

 

  
 
 

   .الدول ذات األهمية الصناعية الرئيسية    **

حادية االشتراآية    طلب المكتب من جميع الدول التي آانت تشكل في السابق جزءًا من جمهورية يوغوسالفيا االت ***
. أن توضح وضعها فيما يتعلق بالتصديق على صك التعديل من جانب جمهورية يوغوسالفيا االتحادية االشتراآية

  .وأعلنت صربيا وآرواتيا مؤخرًا عن نيتهما في تأآيد هذا التصديق


