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  سياسة التقييم الرسمية دةمسوّ 

أعرب أعضاء اللجنة عن ارتياحهم لمسودة السياسة وأيدوا القواعد والمبادئ واألدوار والمسؤوليات والعملية   -٦
  ١والنتائج المنشودة المالحظة في الوثيقة.

. ٪ مـن مجمـل الميزانيـة البرمجيـة للتقيـيم٥٪ و٣والحظت اللجنة مدى مالءمة تخصيص نسبة تتراوح بين   -٧
علـى األهميـة القصـوى المعلقـة علـى إرسـاء ثقافـة التقيـيم علـى كـل مسـتويات المنظمـة ممـا ينبغـي أن يمثـل  توشدد

  الغرض األساسي للسياسة. 

والحظت اللجنة أيضًا أنه من الضروري مشاطرة المسؤولية عن عمليات التقييم على نطاق المنظمة وعدم   -٨
  ة في سياق النهوض بتطوير ثقافة التقييم.قصرها على أي وحدة أو إدارة ضمن األمان

ـــأن ي ـــة ب ـــى  عتمـــدأوصـــت اللجن ـــذي عل ـــس التنفي ـــة  مشـــروعالمجل ـــي الوثيق ـــواردة ف ـــيم ال سياســـة التقي
  .١٣١/٣ت  م

  )2/16EBPBAC (الوثيقة اإلدارة العامة: تحديث  :من جدول األعمال ١-٤البند 

  ٢٠١٣-٢٠١٢تمويل الميزانية البرمجية 

-٢٠١٢توقعـات تمويـل الميزانيـة البرمجيـة  عـنمحدثـة معلومـات مـا قدمتـه األمانـة مـن أثنت اللجنة علـى   -٩
لمكتـب الرئيسـي والغـرض االسـتراتيجي. وقـد ُطلـب توضـيح ا حسـبالضوء على فجوات التمويـل  ها، وتسليط٢٠١٣

قطاع البرامج  في جميع المواقع والسيما ٥و ٢بالنسبة للغرضين االستراتيجيين  ٪٥٠فجوات التمويل التي تزيد عن 
األساسية. وأعرب أحد أعضاء اللجنة عن قلقه إزاء هذا الموقف، والسيما فيما يتعلق بإقليم جنوب شرق آسـيا الـذي 

 ٧و ٦شـير إلـى عجـز التمويـل فيمـا يتعلـق بـاألغراض االسـتراتيجية السـل. كمـا أُ  مـرض يعاني مـن عـبء كبيـر مـن
  .٪٥٠و ٪٣٠بلغت فجوات التمويل ما بين حيث . ١١و ٩و ٨و

تقريبـًا فـي هـذه المرحلـة مـن  ٪٧٠وأشارت اللجنة إلى أن تمويل الميزانية البرمجية الحالية قد تحقـق بنسـبة   -١٠
مليون دوالر أمريكي مـن التمويـل المتـاح ُيعـد تمـويًال مخصصـًا وال يمكـن نقلـه. واقتُـرح  ١٥٠٠الثنائية. بيد أن نحو 

ــــى مســــت اشــــتمالضــــرورة  ــــي المســــتقبل عل ــــارير ف ــــدَّرة التق ــــات المصــــنفة عــــن االشــــتراكات الُمق ــــل والبيان ويات التموي
  والمساهمات الطوعية التي ال يمكن نقلها ما بين المكاتب الرئيسية واألغراض االستراتيجية.

لغــرض االســتراتيجي والمكتــب الرئيســي، وضــمان ا حســب، بصــفة مســتمرةواقترحــت اللجنــة تحليــل الفجــوات   -١١
  تمويل المرن. وُأشير مع ذلك إلى أن التمويل المرن المتاح محدود.تمويلها من خالل مصادر ال

أشــارت األمانــة  - ٥والســيما تلــك التــي تتعلــق بــالغرض االســتراتيجي  -وردًا علــى مســألة فجــوات التمويــل   -١٢
شــير إلــى أن هــذا القطــاع تتجــدد التصــدي للفاشــيات واألزمــات. وأُ الخــاص ب قطــاعالإلــى أن نســبة كبيــرة منهــا تخــص 

  موارده أثناء الفاشيات واألزمات. وفضًال عن ذلك تراجعت المساهمات الطوعية الموجهة لقطاع البرامج األساسية. 

                                                           
  .٨إضافة  ١٣٠/٥م تانظر أيضًا الوثيقة  ؛١٣١/٣الوثيقة م ت    ١
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  إدارة مخاطر تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية: عملة التقدير

ت المحــددة بالفرنــك السويســري تتجــاوز والســيما أن النفقــا  - أشــارت اللجنــة إلــى أن عــدم التــوازن الهيكلــي  -١٣
مـن ، ذه النفقـات علـى ميزانيـة المنظمـةفـي العـبء الـذي تمثلـه هـ أدى إلـى زيـادة كبيـرة  - الدخل بالفرنك السويسري

   .حيث القيمة الدوالرية

رح عدد من األسـئلة حـول فضـل احتسـاب قيمـة االشـتراكات الُمقـدَّرة علـى أسـاس الفرنـك السويسـري. وقد طُ   -١٤
األمانـة  تتـولى قسـيم التقـدير. وتـم االتفـاق علـىالمنظمـة إلـى ت عمـدبديت آراء مختلفة في هـذا الصـدد. واقتُـرح أن توأُ 

مســاعدة اللجنــة علــى الوصــول إلــى ، مــن أجــل فــي اجتمــاع اللجنــة التــالي وتقــديم نتائجــه مزيــد مــن التحليــلإجــراء ال
  . استنتاجات بخصوص التوصيات التي ستصدرها في هذا الصدد

  إدارة المخاطر المؤسسية

وأشــارت اللجنــة إلــى التقــدم الُمحــرز فــي مجــال إدارة المخــاطر المؤسســية وأثنــت علــى الجهــود التــي بــذلتها   -١٥
حـــرز ومناقشـــة التركيـــز علـــى المخـــاطر االســـتراتيجية المؤسســـية. وطلبـــت اللجنـــة إبالغهـــا بالتقـــدم المُ  لزيـــادةاألمانـــة 

إجراء المزيـد مـن البحـث بشـأن بـوأكـدت األمانـة التزامهـا المسـتمر بصـفة منتظمـة. المخاطر االستراتيجية المؤسسـية 
 فـــيوعـــدت بتقـــديم تقريـــر كامـــل للجنـــة كمـــا ليـــا للمنظمـــة، إدارة المخـــاطر علـــى صـــعيد المنظمـــة وٕاشـــراك اإلدارة العُ 

  .٢٠١٣في كانون الثاني/ يناير المقرر عقده اجتماعها السابع عشر 

  ميتحسين نظام اإلدارة العال

والــذي  ٢٠١٣أشــارت اللجنــة إلــى تحســين نظــام اإلدارة العــالمي مــن الناحيــة التقنيــة المقــرر اســتكماله فــي   -١٦
حول تكلفة هـذا  التساؤالتتوقف الدعم المقدم من شركة أوراكل للصيغة الراهنة للنظام. وُطرحت تحتم إجراؤه نظرًا ل

  النظام.  التي يشتمل عليهام حسب الطلب التحسين وحول خطط األمانة بشأن الحد من جوانب التصمي

درجـت بالفعـل فـي الميزانيـة مليـون دوالر أمريكـي قـد أُ ٤,٥وأوضحت األمانة أن ميزانية التحسين التي تبلـغ   -١٧
جوانـب التصـميم حسـب الطلـب  التخلـي عـنالمضـي قـدمًا فـي  عزمها. وأكدت أيضًا على ٢٠١٣-٢٠١٢البرمجية 

النظــام بعــد اســتكمال عمليــة التحســين. وفيمــا يتعلــق بالعالقــة بــين تحســين النظــام وبــين إعــداد  الــذي يشــتمل عليهــا
  في وقت واحد. سيجرياللوحة اإلدارية الجديدة، أضافت األمانة أن تنفيذ كال المشروعين 

ورتهــا علــى اللجنــة فــي د عرضــهشــامل عــن نظــام اإلدارة العــالمي ل وطلبــت اللجنــة إلــى األمانــة إعــداد تقريــر  -١٨
  التالية.

  دراسة عن تمويل الوظائف اإلدارية في المنظمة

للحصــول  واإلداريــةتكــاليف التنظيميــة عــن الدراســة خارجيــة لاستعرضــت اللجنــة االختصاصــات الُمقترحــة   -١٩
فـي إدارة وتمويـل هـذه النفقـات أن تتبعهـا منظمـة لالتـي يمكـن ل ةممكنة التنفيذ بشـأن الطريقـاقتراحات واضحة و على 
  ى نحو مستدام. عل
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أســباب عجــز المنظمــة فــي الحصــول علــى معــدل اســترداد تكــاليف دعــم الدراســة  تتنــاولوطلبــت اللجنــة أن   -٢٠
من كافـة المسـاهمات، والمعـايير المطبقـة فيمـا  ٪١٣وهو  ١٧-٣٤البرامج الذي اعتمدته جمعية الصحة في قرارها 
كــان بالفعــل، و  تفــذراســات الخاصــة بهــذا الموضــوع قــد نُ مــن الد اً يتعلــق باالســتثناءات. وُأشــير إلــى أن هنــاك عــدد

االســتثناءات تتعلــق باالتفاقــات المبرمــة علــى  نأن العديــد مــ عــنت هــذه الدراســة كشــف . وقــد٢٠٠٩أحــدثها فــي عــام 
تغييرهـا، وأن محـاوالت زيـادة معـدل  منظمة الصحة العالميـة ليس في استطاعةصعيد منظومة األمم المتحدة والتي 

استرداد تكاليف دعم البرامج من شأنها أن تـؤدي إلـى ضـياع بعـض مصـادر التمويـل الرئيسـية (مثـل تمويـل برنـامج 
أدخلــت األمانــة الرســم المقتطــع مــن  ٢٠٠٩جريــت عــام القضــاء علــى شــلل األطفــال). وفــي أعقــاب الدراســة التــي أُ 

ى كافــة تكــاليف رواتــب المــوظفين مــن أجــل تمويــل جوانــب التكــاليف اإلداريــة نفقــات المنصــب المشــغول المطبــق علــ
  وثيقة الصلة بتهيئة بيئة آمنة ومالئمة للعمل للموظفين.

دراسة الواعتمدت مشروع اختصاصات  2/16EBPBACأحاطت اللجنة علمًا بالتقرير الوارد في الوثيقة 
  . مةعن تمويل وظائف العمل اإلداري والتنظيمي داخل المنظ

التقريــر الســنوي للجنــة الخبــراء المســتقلين االستشــارية فــي مجــال  :من جدول األعمال ٢-٤البند 
  )3/16EBPBAC (الوثيقة المراقبة

السـيدة رئـيس لجنـة الخبـراء المسـتقلين االستشـارية فـي مجـال المراقبـة (اختصـارًا اللجنـة االستشـارية)  قدمت  -٢١
واألشــهر القليلــة  ٢٠١١التقريــر الــذي يغطــي أنشــطة اللجنــة االستشــارية ونتائجهــا الرئيســية وتوصــياتها خــالل ســنة 

  .٢٠١٢األولى من سنة 

لقهــا اللجنــة االستشــارية علــى الفرصــة المتاحــة إلجــراء حــوار وشــددت الســيدة الــرئيس علــى األهميــة التــي تع  -٢٢
  عامًال رئيسيًا لتعزيز المساءلة بالنسبة إلى جميع أصحاب الشأن في المنظمة.  دعمع الدول األعضاء مما يُ فعال 

ووجهت عبارات الشـكر إلـى الـرئيس السـابق، السـيد غراهـام ملـر، علـى رئاسـته خـالل العـامين األولـين مـن   -٢٣
ال اللجنة االستشارية وٕالى العضوة الثانية المنتهية واليتهـا، السـيدة إلـين بلـوا، علـى مسـاهماتها الكبيـرة فـي عمـل أعم

  اللجنة. 

وســيحل محلهمــا عضــوان جديــدان ينضــمان إلــى اللجنــة االستشــارية خــالل دورتهــا العاديــة القادمــة المزمــع   -٢٤
قـد اجتمـاع اللجنـة االستشـارية دون العـدد الكامـل عنـدما عُ  . وقد كان أعضاء اللجنـة٢٠١٢يوليو  عقدها في تموز/

. ومـن المقـرر عقـد اجتمـاع آخـر عنـدما يتقلـد ٢٠١٢فبرايـر  غير الرسـمي مـع الـدول األعضـاء المهتمـة فـي شـباط/
  هما. يالعضوان الجديدان منصب

جريــت خليــة أُ قترحــت بعــض التعــديالت علــى اختصاصــات اللجنــة االستشــارية عقــب عمليــة اســتعراض داواُ   -٢٥
  بعد عامين من العمل. 

وٕاذ سلطت السيدة رئيس اللجنة االستشـارية األضـواء علـى بعـض النتـائج الرئيسـية التـي يتضـمنها التقريـر،   -٢٦
ج عـن نطـاق قدمت مشورتها كخبيرة بشأن مفهوم المراقبة الداخلية. واألهم في هـذا الصـدد هـو أن هـذا المفهـوم يخـر 

  ؤولية مشتركة بين جميع مستويات المنظمة. مس عدالضوابط المالية ويُ 



   EB131/2    ١٣١/٢ت  م

5 

وعمليــة المراقبـــة الداخليـــة مندرجـــة فــي نطـــاق الملكيـــة الجماعيـــة لألجهــزة الرئاســـية واإلدارة والمـــوظفين فـــي   -٢٧
هــي فعاليــة العمليــات وموثوقيــة التقــارير الماليــة جوانــب، و المنظمــة وغرضــها تــوفير ضــمانات معقولــة بشــأن ثــالث 

  واللوائح المطبقة.واالمتثال للقواعد 

حـدد تي تـالتاليـة: بيئـة المراقبـة ال من العناصر الخمسـة الرئيسـيةما  إطار المراقبة الداخلية لمنظمة ويتكون  -٢٨
لتحديــد  يــتم إنشــاؤه؛ ونظــام تقيــيم المخــاطر الــذي جوانــب اإلطــار األخــرىضــع القواعــد الالزمــة لكافــة تالتوجهــات و 

مــن جانــب تطلــب مشــاركة نشــطة ي هــو مــاارتهــا علــى النحــو المناســب، و إد بغــرضالمخــاطر ذات الصــلة وتحليلهــا 
عمليــــة تحديــــد المعلومــــات ذات الصــــلة  تــــدعمتهــــا التــــي األجهــــزة الرئاســــية؛ وُنظــــم المعلومــــات واالتصــــاالت وٕاجراءا

لضـمان تنفيـذ  تُتخذوتسجيلها وتوزيعها؛ وأنشطة الرقابة المحددة، مثل السياسات والقوائم المرجعية واإلجراءات التي 
  ال يتجزأ من العمل اإلداري. والذي ُيعد جزءاً  ،؛ ورصد كل ما جاء أعالهالتوجيهات اإلدارية

تلـك  جـاءت لُتكمِّـلوفي المناقشات التي دارت بعد ذلك، رحبت اللجنة بالتقرير والتوصيات المتبصـرة التـي   -٢٩
  ١ة.التي سبق أن قدمها مراجعا الحسابات الخارجي والداخلي للمنظم

واتفق أعضاء اللجنة عمومًا مع آراء اللجنة االستشارية حول إدارة مخاطر تقلبات أسعار صرف العمالت   -٣٠
اقتراحاتهـــا بشـــأن الضـــوابط الماليـــة ووظيفـــة قوبلـــت ن التحـــوط لهـــذه التقلبـــات. كمـــا بشـــأ التوصـــيةاألجنبيـــة، والســـيما 

ــ. وتضــمنت تلــك التوصــيات تعزيــز ســلبالترحيــب المراقــب المــالي زيــادة ب المــالي فيمــا يتعلــق باألقــاليم و طات المراق
من جانب مـديري مراكـز الميزانيـة، لكـي تنظـر فيهـا إدارة المقدمة شهرية بالنفقات والدخل المالية التنبؤات تفاصيل ال

  الشؤون المالية، على أن يتولى مكتب المدير العام تجميعها في وقت الحق لكي يستعرضها ويصدر قرارًا بشأنها. 

وأيدت اللجنة توصيات اللجنة االستشـارية فـي مجـال الميزنـة وعلـى وجـه التحديـد التحـول إلـى ميزانيـة ذات   -٣١
  شقين أحدهما ممول واآلخر يتوقف على تأكيد التمويل.

  وأشار المدير العام إلى ضرورة ضمان التمويل الكامل والمستدام للميزانية البرمجية بأكملها.  -٣٢

اء اللجنة حول اقتراح توزيع االعتمـاد الميزنـي الخـاص بوظـائف الـدعم علـى أغـراض بعض أعض وتساءل  -٣٣
المنظمة االستراتيجية الرئيسـية المتبقيـة التـي سـُتمّول بعـد ذلـك عـن طريـق خصـم نسـبة مئويـة مقابلـة مـن مسـاهمات 

  المانحين الواردة، وذلك على أساس نموذج الرسوم المقتطعة من نفقات المناصب المشغولة.

واختلفت اآلراء حول التوصية بشأن تغيير عملة التقدير من الدوالر األمريكي إلى الفرنك السويسري ألجل   -٣٤
جزء علـى األقـل مـن التفـاوت الهيكلـي فـي أسـعار الصـرف بـين إيـرادات األمانـة ونفقاتهـا. وتـم االتفـاق علـى  معالجة
  .التحليلبمزيد من  اآلثار التي ستترتب على هذا التغييرتناول ضرورة 

لتوصـيات اللجنـة االستشـارية بشـأن  واسـعوفيما يتعلق بـإدارة المخـاطر المؤسسـية كشـف النقـاش عـن تأييـد   -٣٥
 ،االســتراتيجي والمؤسســيتوسـيع نطــاق ترتيبــات إدارة المخــاطر وســجل المخــاطر فــي أســرع وقــت ليشــمل المســتويين 

  أعضاء المنظمة وأصحاب المصلحة الرئيسيين والتوصل إلى توافق اآلراء في هذا الشأن. وٕاشراك

                                                           
  .بالترتيب ٦٥/٣٣وج ٦٥/٣٢الوثيقتان ج    ١
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وفيمــــا يتعلــــق بإصــــالح المنظمــــة، كــــان هنــــاك تأييــــد عــــام القتراحــــات اللجنــــة االستشــــارية بشــــأن ضــــرورة   -٣٦
عمليـــة لتحقيـــق برنـــامج اإلصـــالح الطمـــوح وضـــرورة ربـــط  –ومـــا يقابلـــه مـــن الـــدعم التمـــويلي  –تخصـــيص المـــوارد 

إصالح المنظمة مباشرة بخطة عمل واضحة لها إطار زمنـي وميزانيـة وخطـة عمـل، بمـا يتماشـى مـع التركيـز علـى 
  تعزيز أسلوب المساءلة واإلدارة القائمة على تحقيق النتائج.         

حيـــب، وفــي الختـــام قوبلـــت التغييـــرات التـــي اقترحـــت اللجنـــة االستشـــارية إدخالهـــا علـــى االختصاصـــات بالتر   -٣٧
والمجلـــس التنفيـــذي  وأعربـــت اللجنـــة عـــن شـــكرها للجنـــة االستشـــارية علـــى المشـــورة القيمـــة التـــي أســـدتها إلـــى اللجنـــة

  ها.   سر والمنظمة بأ

  .3/16EBPBACأحاطت اللجنة علمًا بالتقرير الوارد في الوثيقة 

التقدم الُمحـرز فـي توصيات المراجعة الخارجية والداخلية للحسابات:   :من جدول األعمال ٣-٤البند 
  )4/16EBPBAC  (الوثيقة التنفيذ

رئـــيس اللجنـــة لـــدى تقديمـــه لهـــذا البنـــد مـــن جـــدول األعمـــال إلـــى المناقشـــات حـــول تقريـــري مراجعـــي  أشـــار  -٣٨
الحسابات الخارجي والداخلي التي دارت فـي اليـوم السـابق والتـي تضـمنت المعلومـات عـن التقـدم الُمحـرز فـي تنفيـذ 

  التوصيات الناتجة عن مراجعة الحسابات.

بـين المفـاهيم فيمـا يتعلـق بطبيعـة المشـكالت التـي حـددتها عمليـة مراجعـة وأثنت اللجنة على تمييز التقرير   -٣٩
الحسابات، أي المشكالت الناتجة عن السياسات واإلجراءات التي ينبغي تغييرها، في مقابل المشكالت الناتجة عن 

إطـار المراقبـة لتعزيـز  السعي الدؤوبعدم احترام القواعد المنطبقة فحسب. وأعربت اللجنة عن أملها في أن يساعد 
  الداخلي للمنظمة على تناول كال الفئتين بالعالج المناسب. 

وُطــــرح ســــؤال بشــــأن مــــدى التوافــــق أو التعــــارض بــــين التقريــــر المرحلــــي الموحــــد عــــن توصــــيات المراجعــــة   -٤٠
ا، الخارجية والداخلية للحسابات الجاري استعراضه وملحقات كل من تقريـري مراجعـة الحسـابات التـي سـبق مناقشـته

  مراجعة الحسابات. تقارير ية تجاه التقدم الُمحرز في تنفيذوالتي اعتنقت وجهة نظر أقل إيجاب

مـن التقـدم فـي  درجـة كبيـرة بتحقـقوردًا على المسائل المطروحة أقر مدير مكتب خدمات المراقبة الداخلية   -٤١
  اللجنة.  تاريخ انعقادحتى و  ٢٠١٢في آذار/ مارس  تقريرهمنذ صدور  إقفال التوصيات

وأضاف أن بعض اإلحصاءات الخاصة بمدى التنفيذ الكامل للتوصيات الناتجة عن مراجعة الحسابات قد   -٤٢
فــــي إقفــــال تعطــــي انطباعــــًا مختلفــــًا. حيــــث تضــــمنت المنهجيــــة التــــي اســــتخدمها مكتــــب خــــدمات المراقبــــة الداخليــــة 

  لبيِّنات الثبوتية الالزمة. ل اتمكتب مراجعة الحساب تلقي فيالتأخر معايير رسمية مثل  التوصيات

تطلـب ييات الناتجـة عـن مراجعـة الحسـابات وأخيرًا، ينبغي أيضًا مالحظة أن التنفيـذ الكامـل لـبعض التوصـ  -٤٣
إدخــال تعــديالت كبــرى علــى السياســات واســتثمارات ماليــة مهمــة. وفــي بعــض الحــاالت احتفظــت األمانــة بحقهــا فــي 

إليهــا التوصــيات الناتجــة عــن مراجعــة الحســابات، مثــل الحــاالت التــي رأت  تســتنداالتشــكيك فــي االفتراضــات التــي 
  عالج المشكلة على نحو أفضل.سيالسياسات على التغييرات المناسبة  إدخال فيها أن
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بالفعل  تمتي تالناتجة عن مراجعة الحسابات وال تنفيذ التوصياتإجراءات دمت إلى اللجنة األمثلة عن وقُ   -٤٤
فــي المقـــر الرئيســـي وعلــى صـــعيد األقــاليم، كـــدليل علـــى أولويــة تنفيـــذ التوصــيات الناتجـــة عـــن  اأو يجــري اســـتكماله
  مراجعة الحسابات. 

مـر عليهـا أكثـر مـن تخـذة لتنفيـذ التوصـيات التـي على أن األمانة ستقدم تفاصيل الخطـوات المُ  وتم االتفاق  -٤٥
  .ًا جيداً تنفيذتأخير تنفيذها  عامين، وتبرير

  .16/4EBPBACأحاطت اللجنة علمًا بالتقرير الوارد في الوثيقة 

ــــوظفين   :من جدول األعمال ٤-٤البند  ــــوظفين والئحــــة الم ــــديالت النظــــام األساســــي للم ــــة تع (الوثيق
  )١٣١/٥ت  م

  :أحاطت اللجنة علمًا بالتقرير وأوصت المجلس التنفيذي باعتماد مشروع القرار التالي

  التنفيذي، المجلس

  ١بعد النظر في التقرير الخاص  بتعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين،

من النظام األساسـي للمـوظفين علـى التعـديالت التـي أدخلهـا  ٢-١٢المجلس وفقًا للمادة  يصادق  
فيما يتعلق بمرتبـات مـوظفي  ٢٠١٢كانون الثاني/ يناير  ١على الئحة الموظفين اعتبارًا من  المدير العام

ليــا، بمــا فــي ذلــك المعــدالت المنقحــة لالقتطاعــات اإللزاميــة مــن مرتبــات الفئــة المهنيــة (الفنيــة) والفئــات العُ 
  الموظفين والمستخدمة في تحديد المرتبات األساسية اإلجمالية.

  اعتماد التقرير واختتام االجتماع  :األعمال من جدول ٤البند 

  واعتمدت اللجنة تقريرها.

  

=     =     =  

                                                           
  .١إضافة  ١٣١/٥م تو ١٣١/٥م تالوثيقتان    ١


