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  )EBPBAC18/3 الوثيقةدراسة التكاليف اإلدارية والتنظيمية (  ٢-٤
  
األمانـــة مقدمـــة قصـــيرة ألهـــم النتـــائج والتوصـــيات الـــواردة فـــي تقريـــر المستشـــار الخـــارجي بشـــأن  عرضـــت  -٦

  التكاليف اإلدارية والتنظيمية في المنظمة.
  
  وتنقسم التوصيات الى مجموعتين:  -٧
  

من التوجيهات مـن الـدول األعضـاء، مثـل نمـوذج اسـترداد التكـاليف، بمـا  تلك التي تقتضي مزيداً   )١(
  أو آليات أخرى السترداد التكاليف؛ في ذلك معدل رسوم دعم البرامج، و/

  
توصــــيات ُيمكــــن تنفيــــذها فــــورًا لتحســــين الميزنــــة واإلبــــالغ والســــيطرة علــــى التكــــاليف فيمــــا يتعلــــق   )٢(

  بالخدمات اإلدارية والتنظيمية. 
  
د رحبت اللجنة بالتقرير وطرحـت عـددًا مـن األسـئلة بشـأن االسـتنتاجات والتوصـيات الـواردة فـي الوثيقـة. وق  -٨

  والحظت أن البيانات المستمدة من إقليم األمريكتين لم تؤخذ في الحسبان.
  
ق وأحيط علمًا بوجود عدة استثناءات في معدالت تكاليف دعم البرامج ناشئة عن اتفاقات مبرمة على نطا  -٩

األمــــم المتحــــدة أو عــــن مفاوضــــات محــــددة مــــع الجهــــات المانحــــة. وتطلــــب التمويــــل المســــتدام لألنشــــطة اإلداريــــة 
  والتنظيمية اتساق تطبيق المعدالت المعتمدة السترداد التكاليف.

  
الطوعيـة وأثيرت المخاوف إزاء مسألة "التمويل التنقلي" للتكاليف اإلدارية والتنظيمية الالزمة لتنفيـذ البـرامج   -١٠

من االشتراكات المقدرة والمساهمات الطوعيـة األساسـية. وكمـا يـرد ذكـره فـي التقريـر يجـب تمويـل التكـاليف اإلداريـة 
والتنظيمية ولن يوّلد نقص استرداد التكاليف الفعالية بل سيحّول ببساطة التكاليف إلى مصدر تمويل آخر. وشددت 

جميــــع البــــرامج المعتمــــدة علــــى التمويــــل الطــــوعي ومــــن الشــــراكات  اللجنــــة علــــى مبــــدأ اســــترداد التكــــاليف التــــام مــــن
  المستضافة.

  
وأحاطت اللجنة علمًا بضرورة أن تنظر األمانة في سبل حفز زيادة التمويل المرن وأبدت تفضـيلها للخيـار   -١١

  دال لتمويل التكاليف اإلدارية والتنظيمية غير أنها أشارت إلى ضرورة مواصلة تحليل هذا الخيار.
  

ويجب أخذ تمويل التكاليف اإلدارية والتنظيمية في االعتبار في إطـار التمويـل العـام للمنظمـة وٕادراجـه فـي   -١٢
وٕالى وجود روابط باستراتيجية الموارد  ٦الحوار بشأن التمويل نظرًا إلى استخدام االشتراكات المقدرة في تمويل الفئة 

اهمات غيــر المحــددة). وعقــب هــذه المناقشــات اإلضــافية ســيقدم العامــة (بمــا فــي ذلــك احتمــال إدراج "حــوافز" للمســ
 ينـاير كـانون الثـاني/المدير العام اقتراحات إلى لجنـة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة خـالل اجتماعهـا المقـرر عقـده فـي 

بط بخصــوص مســتقبل تمويــل التكــاليف اإلداريــة والتنظيميــة ويرفــع تقــارير أخــرى عــن التــدابير المنفــذة لضــ ٢٠١٤
  التكاليف.

  
  )١٣٣/٨ت  م(الوثيقة التقييم: التقرير السنوي   ٣-٤
  

األمانــة التقريــر الســنوي عــن التقيــيم وأحاطــت علمــًا بــأن التقريــر يقــدم أحــدث المعلومــات عــن التقــدم  قــدمت  -١٣
  المحرز فيما يتصل بالخطوات المتخذة خالل الفترة االنتقالية لتدعيم تنفيذ سياسة التقييم المتبعة في المنظمة.
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الحــالي بضــم عــدد كبيــر مــن األعضــاء  وُأخطــرت اللجنــة بــأن شــبكة التقيــيم العالميــة قــد أنشــئت فــي الوقــت  -١٤
  ممثًال من مستويات المنظمة الثالثة. ٢٣المؤلفين من 

  
وأفادت األمانة بأن الممثلـين بحثـوا نهـج التنفيـذ وحـددوا األولويـات واتفقـوا علـى فـرق العمـل الالزمـة لتـدعيم   -١٥

 نيسـان/التقيـيم العالميـة الـذي عقـد فـي  تنفيذ سياسة التقييم في المجاالت الحاسمة خالل االجتماع االفتتاحي لشـبكة
. وأحيطت اللجنة أيضًا علمًا بإنشاء فرق العمل منذ ذلك الحين وبتخطيط أعمالها على نحو يستهدف ٢٠١٣ أبريل

ســيما معــايير تحديــد البنــود  إدراج المجــاالت التــي ســبق للــدول األعضــاء تحديــدها كمجــاالت ذات اهتمــام خــاص وال
خطــة العمــل الثنائيــة الســنوات للتقيــيم علــى نطــاق المنظمــة؛ وٕاطــار تقــديم التقــارير لتوليــف  التــي ينبغــي إدراجهــا فــي

الــدروس المستخلصــة ونظــام مراقبــة جــودة نــواتج التقيــيم؛ وخطــط تعزيــز قــدرات التقيــيم علــى نطــاق المنظمــة بمــا فــي 
  ذلك استراتيجيات الدعوة واالتصال.

  
بالتقرير السنوي عن التقييم الوارد فـي الوثيقـة  أوصت اللجنة بأن يحيط المجلس التنفيذي علماً 

  .١٣٣/٨ت  م
  
ـــــراء   ٤-٤ ـــــة الخب ـــــر الســـــنوي للجن ـــــة  االستشـــــاريين المســـــتقلةالتقري ـــــال المراقب ـــــي مج ـــــةف  (الوثيق

EBPBAC18/4(  
  

فـــي مجـــال المراقبـــة التقريـــر الســـنوي للجنـــة وأكـــد أن هـــذه  االستشـــاريين المســـتقلةقـــدم رئـــيس لجنـــة الخبـــراء   -١٦
  الفرصة المتاحة للحوار مع لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة تكتسي في اعتباره أهمية قصوى.

  
فـي مجـال المراقبـة فـي اآلونـة األخيـرة أي  االستشاريين المسـتقلةوانضم عضوان جديدان إلى لجنة الخبراء   -١٧

والســيد فريــد لحــود فــي االجتمــاع المعقــود فــي  ٢٠١٢ يوليــو تمــوز/فــي االجتمــاع المعقــود فــي  الســيدة مــاري نكيــوب
. أمــا األعضــاء الثالثــة المتبقــون أي الســيد جــون فــوكس والســيد فيراثــاي ســانتيبراهبوب والســيدة ٢٠١٣ مــارس آذار/

  .٢٠١٣الرئيس فسوف تنتهي واليتهم في أواخر عام 
  

ج والميزانيــة واإلدارة إلــى بعــض البنــود المحــددة الــواردة فــي التقريــر أي إصــالح وُلفــت انتبــاه لجنــة البرنــام  -١٨
 Pricewaterhousecoopersالمنظمــة؛ والتغييــرات المدخلــة علــى الالئحــة الماليــة للمنظمــة؛ واســتعراض مؤسســة 

اإلدارة العــالمي؛ وٕادارة  للتكــاليف اإلداريــة والتنظيميــة؛ ومســألة البيانــات الماليــة الســنوية؛ والمراقبــة الداخليــة؛ ونظــام
  المخاطر المؤسسية.

  
 تمــوز/فــي مجــال المراقبــة منــذ  االستشــاريين المســتقلةوفيمــا يتعلــق بإصــالح المنظمــة، حثــت لجنــة الخبــراء   -١٩

علــى إعــداد خطــة تنفيــذ واضــحة بتكــريس المــوارد واألطــر الزمنيــة والمعــالم واســتراتيجية لالتصــاالت.  ٢٠١١ يوليــو
ـــراء وأعـــرب رئـــيس لجنـــة  عـــن ســـروره لإلفـــادة بوضـــع هـــذه الخطـــة فـــي الوقـــت الحـــالي  االستشـــاريين المســـتقلةالخب

ووضــوحها التلقــائي علــى أن بعــض المبــادرات ال تــزال تركــز علــى العمليــة بــدًال مــن التركيــز علــى الحصــائل. وحــث 
ي االتجـاه األمانة على وضع عرض مفصل عـن الحصـائل المرجـوة مـن اإلصـالح حتـى يتسـنى توجيـه المبـادرات فـ

  الصحيح وتعزيز المساءلة اإلدارية لتحقيق النتائج وتنفيذ ضوابط فعالة على أرض الواقع.
  

فـي مجـال المراقبـة عـن تقـديرها للـدور المسـند إليهـا فـي عمليـة  االستشـاريين المسـتقلةوعبرت لجنة الخبـراء   -٢٠
ماعاتها المعقـودة قـد يطـرح مشـكلة إذا اإلصالح أي استعراض تنفيذ اإلصالح غير أنها الحظت بحذر أن عدد اجت

ما أريد أن تكون االستعراضات مجديـة وال تبطـئ خطـى عمليـة اإلصـالح. وٕاذا تعـذر علـى لجنـة الخبـراء المسـتقلين 
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ـــديم  ـــذ وتق ـــد مـــن خـــالل اســـتعراض التنفي ـــدور مفي اســـتعراض مقترحـــات اإلصـــالح قبـــل النظـــر فيهـــا، فقـــد تضـــطلع ب
  التوصيات حسب االقتضاء.

  
وبخصوص موضوع الالئحة المالية للمنظمة ونظامها المالي، ُبحثت التغييرات المقترحـة وأسـديت المشـورة   -٢١

في مجال المراقبة في حـال إقـرار التعـديالت ووضـعها موضـع  االستشاريين المستقلةبشأنها. واقترحت لجنة الخبراء 
ع مراعـاة أثـر اعتمـاد المعـايير المحاسـبية الدوليـة التنفيذ التعهد بإجراء استعراض أكثر شموًال مـن المبـادئ األولـى مـ

  للقطاع العام والتغييرات الطارئة على الميزانية والتطور اإلضافي للحوار الخاص بالتمويل.
  

فـي مجـال  االستشـاريين المسـتقلةوبالنسبة إلـى االسـتعراض األخيـر للتكـاليف اإلداريـة، تلقـت لجنـة الخبـراء   -٢٢
وأثنت على  Pricewaterhousecoopersالتقرير النهائي الذي أعدته مؤسسة  منونسخة المراقبة إحاطة إعالمية 

تزويد الدول األعضاء بالنتائج. كما أوصت بأن تشارك الدول األعضاء في أقـرب وقـت ممكـن فـي المناقشـة لتقـديم 
بل. وينبغي االلتفات إلى توجيهات بشأن انتقاء الخيار المناسب الذي سُيرتكز عليه في استرداد التكاليف في المستق

من العرض الذي قُـّدم إلـى لجنـة البرنـامج والميزانيـة  ٨التحذير المبّين في مخطط "الدوامة الخطيرة" ضمن الشريحة 
  .EBPBAC18/4والمعاد نسخه في الوثيقة  ٢٠١٣ يناير كانون الثاني/واإلدارة في 

  
الراهنــة فــي ممارســات مراقبــة التكــاليف وُشــّدد علــى ضــرورة وضــع خطــة عمــل لمعالجــة مــواطن الضــعف   -٢٣

وانتقاء خيار مفّضل السترداد التكاليف إضافة إلى وضع خطـة عمـل مفصـلة لخفـض التكـاليف وضـرورة االعتـراف 
بالتكــاليف التنظيميــة واإلداريــة اإلضــافية التــي يتأصــل ارتباطهــا بهيكــل المكاتــب القطريــة واإلقليميــة التابعــة للمنظمــة 

  سي.ومقر المنظمة الرئي
  

إطــار ألول مـرة فــي التــي ُأِعــّدت  ٢٠١٢للســنة الماليـة  البيانــات الماليـة الســنويةلــى نتقـال إاالفـي معــرض و   -٢٤
لجنــة الخبــراء االستشــاريين المســتقلة فــي مجــال  ةرئيســ اســترعت، للقطــاع العــاملمعــايير المحاســبية الدوليــة لاالمتثــال 
 وتسـتخدمها منظمـةالتـي تملكهـا ال اآلن جميـع األصـولعكـس البيانـات تاالنتباه إلى أن هـذه  (لجنة المراقبة) المراقبة

من أجـل  ناشئة عن قرارات التعيين السابقةالغير الممولة الخصوم جميع  أيضاً فيها لذا ُأدِرجت ، هاإنجاز أعمالفي 
  .ى الطويلعلى المد ةيفعلالمن الناحية المالي المنظمة وضع بيان سالمة 

  
المتأتيـة األمـوال غيـر المنفقـة بتخصـيص و المنظمـة الكلـي أصـول صـافي علمًا بالمراقبة لجنة أحاطت قد و   -٢٥

علــى أنهــا أصــول أو أســهم يهــا إلالنظــر إمكانيــة مــن بالتــالي ممــا يحــد ، تخصيصــًا عاديــاً  مــن المســاهمات الطوعيــة
  .المقبلا هفي اجتماعتترتب عليه آثار  ةهذا البند وأياستعراض اعتزمت اللجنة مواصلة و  .صافية

  
 ألصــول الرأســماليةاإدارة ســالمة لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة لضــمان مســؤولية علــى  ةالرئيســ أكــدتو   -٢٦

 ةطويلـة األجـل، مشـير الخصـوم السـداد خيـارات حـول نقـاش علـى إجـراء حثـت و . واإلشراف عليها من الناحية المالية
اســتهلت تطبيــق منظمــة أن الرغم بــمة، وأنــه ســلياإلدارة الماليــة التعارضــان مــع والميزنــة النقــديتين يإلــى أن المحاســبة 

  .بشأنهامن األعمال المزيد للقطاع العام فإنه يلزم إنجاز  المعايير المحاسبية الدولية
  

فإن المناقشـات التـي واظبـت لجنـة المراقبـة علـى إجرائهـا الداخلية، مراقبة الالمتصلة بسائل مالوفيما يخص   -٢٧
ـــة مـــدير مـــع  المســـائل بشـــأن مفيـــدة آراء متبصـــرة الداخليـــة واســـتعراض التقـــارير المرتبطـــة بهـــا وفـــرت شـــعبة المراقب

هـذه التـي تبرزهـا ة ر الجسـيموجه القصو لتشخيص المتواتر من أ تحليالً وأوصت اللجنة بأن تجري األمانة المحددة. 
  هذه الحالة.تي تقف وراء المعالجة األسباب في التي قد تثبت فائدتها التقارير وتقييم التدخالت 
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ة الداخليـــــة لتحديـــــد مراقبـــــمكتـــــب خـــــدمات ال الـــــذي أجـــــراه تحليـــــل، فقـــــد تثبـــــت فائـــــدة الفـــــي هـــــذا الســـــياقو   -٢٨
تـــــدريب التشـــــمل التـــــدخالت قـــــد ة. و مراقبـــــال حســـــب مجـــــالوأســـــوأها مـــــن حيـــــث األداء، وذلـــــك بالمكاتـــــب  أفضـــــل
أتمتــــــة مركــــــز الخــــــدمات العــــــالمي و االســــــتفادة مــــــن  ، وزيـــــادةوالتعيــــــين علــــــى هــــــذا األســــــاس محــــــددة اتقــــــدر  علـــــى

بـــــــــادل ، بوســـــــــائل منهـــــــــا تاإلقليميـــــــــة المكاتـــــــــبفـــــــــي قبـــــــــة ار ماإلدارة العـــــــــالمي وتعزيـــــــــز ال نظـــــــــام فـــــــــي الضـــــــــوابط
فــــــــي علــــــــى المخــــــــاطر  المكاتــــــــب القطريــــــــة. ومــــــــن شــــــــأن اتبــــــــاع نهــــــــج قــــــــائم فيمــــــــا بــــــــين الفضــــــــلى الممارســــــــات

ضــوابط مخــاطر انهيــار لمواضــع التــي ترتفــع فيهــا إلــى أقصــاها فــي ا المكاتــب القطريــة يســتهدف أن التــدخالت تنفيــذ
   الرقابة.

  
 تحســين التقــدم المحــرز فــيمعلومــات محدثــة عــن المراقبــة لجنــة تلقــت  وفيمــا يتعلــق بنظــام اإلدارة العــالمي،  -٢٩

غيــر نظــام القــدرات ه، علــى أن ة الناشــئة عــن االســتثمار فيــالتنظيميــ اتالقــدر علــى الطارئــة زيــادة الحظــت الو  النظــام
  .اتتحسين القدر مجال األمانة على مواصلة االستثمار في مستغلة بالكامل بعُد، وُحّثت 

  
أداة لتخفـــــــيض بوصـــــــفه لنظـــــــام بمواصـــــــلة تقصـــــــي إمكانيـــــــات ا صخـــــــاوجـــــــه بوأوصـــــــت لجنـــــــة المراقبـــــــة   -٣٠

ازدواجيـــــــــــة الجهـــــــــــود فـــــــــــي المقـــــــــــر الرئيســـــــــــي والمكاتـــــــــــب اإلقليميـــــــــــة تخّلص مـــــــــــن الـــــــــــ خـــــــــــالل مـــــــــــن التكـــــــــــاليف
زيـــادة ســـتمّكن و ة الداخليـــة والحـــد مـــن المخـــاطر. طريـــق تعزيـــز المراقبـــ الفوائـــد عـــنمـــن  المزيـــد حقيـــقوت والقطريـــة

فــي نهايــة  المتثــال والمســاءلة اإلداريــةمســتوى ا نتحّســداخــل النظــام و متأصــلة ضــوابط مــن اســتخدام االســتثمارات 
  .المطاف

  
نظـام المجـال أمـام إقامـة التعـاون بـين األقـاليم التـي أتـاح بهـا لكيفية على ا مثال جيدونظام اإلدارة العالمي   -٣١
لمجـاالت دعـم  اً نموذجـالنظـام هـذا قـد يمثـل . و كافـة الثالثة هاالمنظمة بأسرها على مستوياتتستفيد منه رئيسي  ةإدار 

ــا المعلومــات  ســتثمارية القرارات االالمــدفوعين بــمعــدات تبــاين الو فيهــا تجــزؤ الــنظم أســفر التــي أخــرى مثــل تكنولوجي
 حتمــال انهيــار النظــامزيــادة اعــن بــدال مــن إيجــاد حلــول علــى نطــاق المنظمــة ككــل  اإلقليمــيالمتخــذة علــى الصــعيد 

 زيــادة تكــاليف التشــغيل اإلجماليــة، فضــًال عــن أوقــات االســتجابةانخفــاض مســتوى أدائــه دون الحــد األمثــل وتــدهور و 
  .المترتبة على ذلك

  
فــإن المعلومــات المحدثــة التــي وردت أشــارت إلــى ة، يإدارة المخــاطر المؤسســ موضــوعبالنســبة إلــى  أخيــراً و   -٣٢

فـي فهـم جـوهري  تحسـن، مّمـا يـدل ضـمنًا علـى مسـتوىسجل للمخاطر العاليـة الكبير في وضع  تقدم إيجابيإحراز 
حـدد بـأن تنـة المراقبـة األمالجنـة أوصـت هـذا العمـل. و وااللتزام الفعلـي بالمضـي قـدمًا فـي إنجـاز  المخاطر تلكدارة إ

هيكل إدارة المخاطر المؤسسية في جميع لبدء في إقامة كذلك خطة عمل لتعّد سجل المخاطر و إطارًا زمنيًا لوضع 
  .أنحاء المنظمة

  
المراقبـــة علـــى للجنـــة عـــن شـــكرهم البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة أعـــرب أعضـــاء لجنـــة  فـــي المناقشـــة التاليـــةو   -٣٣

ميزانيـــة نبغـــي إدراجهـــا فـــي المعلومـــات اإلضـــافية التـــي يفيمـــا يتعلـــق ب أســـئلةأعمالهـــا المفيـــدة للغايـــة، وطرحـــوا عـــدة 
تعتمــده أن الــذي ينبغــي نــوع نظــام المــوارد البشــرية بلتحليــل ومراقبــة اإلنفــاق، و فــي اجعلهــا أداة أكثــر فائــدة ل منظمــةال

ذات صـــلة مـــن المكافـــآت يشـــمل إعـــداد توليفـــة ، بمـــا ئهـــاأدامـــن أجـــل تحســـين إدارة مـــن الناحيـــة المثاليـــة المنظمـــة 
  والعقوبات.

  
 من أهم ةالمجال من مجاالت عملية اإلصالح الشاملهذا إن ف ،إصالح إدارة الموارد البشريةخص وفيما ي  -٣٤

 لـىعالـدول األعضـاء  ةالرئيسـت حثـلـذا  .منظمـةللبسـبب مسـتوى التعقيـد العـالي  أيضـاً ن أصـعبها بل ومـ المجاالت
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بحيـث عمليـة  خطـطالرئيسـة االسترشـاد بالميزانيـة، اقترحـت بشـأن على سؤال  . ورداً ةالجهود التي تبذلها األماندعم 
  .على حد سواء "ومن القاعدة إلى القمة" من القمة إلى القاعدة""ُتوَضع 

  
للجنـة الخبـراء االستشـاريين المسـتقلة فـي مجـال المراقبـة التقرير السـنوي علمًا باللجنة أحاطت 
  .EBPBAC18/4 ةفي الوثيق

  
(الوثيقــــة توصــــيات المراجعــــة الخارجيــــة والداخليــــة للحســــابات: التقــــدم المحــــرز فــــي التنفيــــذ   ٥-٤

EBPBAC18/5(  
  

مراجعــــي  التــــدابير المتخــــذة اســــتجابة لمالحظــــاتإبــــراز أن الغــــرض منــــه بّينــــت قــــدمت األمانــــة التقريــــر و   -٣٥
رامية إلى معالجة مواطن الضعف التي مبادرات عدة التدابير . وشملت وتوصياتهم الحسابات الداخليين والخارجيين

  .معالجة شاملة الضوابط الداخلية عتريت
  

إلـى  ة، مشـير المفتوحـة التقـدم المحـرز فـي االسـتجابة لتوصـيات المراجعـةا إزاء وأعربت اللجنة عـن ارتياحهـ  -٣٦
الـدعم المـالي وسـائل منهـا تقـديم المزيـد مـن ، بفـي المنظمـة لتعزيـز إطـار الرقابـة الداخليـةالتي ُبِذلت تحديـدًا الجهود 

لضـمان  الجهـوده سـيلزم االسـتمرار فـي تكثيـف تلـك فـي الوقـت نفسـه علـى أنـُسـلِّط الضـوء و . على المستوى القطـري
  .دائم المحددة بشكلالقضايا حسم 

  
هـــذا علـــى  اتتحســـينإدخـــال المجـــال ال يـــزال متاحـــًا أمـــام  رغم مـــن أنبـــالأنـــه إلـــى  وأشـــارت األمانـــة أيضـــاً   -٣٧

العديـد ظلهـا بمنظمـة فـي ال التـي تعمـلالمنطويـة علـى تحـديات كبيـرة السـياقات بالضروري التسـليم ، فإن من المجال
  .والمساءلة يستغرق وقتاً لتحسين االمتثال الالزمة إحداث التغييرات السلوكية فإن ضافة إلى ذلك باإلمن البلدان. و 

  
  .EBPBAC18/5 التقرير الوارد في الوثيقةعلمًا باللجنة حاطت أ

  
  )١٣٣/١٢م ت (الوثيقة تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين  ٦-٤
  

المجلـــس تها إلـــى وقـــدم مـــوظفينالئحـــة الالتـــي أدخلتهـــا المـــديرة العامـــة علـــى األمانـــة التعـــديالت ت عرضـــ  -٣٨
  .لكي ينظر فيها التنفيذي

  
 مــــن الوثيقــــة ١٤فــــي الفقــــرة الــــوارد  بــــأن يعتمــــد القــــرارالمجلــــس التنفيــــذي أوصــــت اللجنــــة 

  .١٣٣/١٢ت  م
  

  اعتماد التقارير واختتام االجتماع  جدول األعمالمن  ٥البند 
  

  المجلس التنفيذي.قدم إلى الماعتمدت اللجنة تقريرها   -٣٩
  
  
  

=     =     =  


