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الدورة السابعة عشرة
ال هاي١2 - 5 ،كانون األول/ديسمرب 2۰۱8

تقرير المكتب بشأن المواضيع الفرعية المتعلقة
برقابة إدارة الميزانية والمباني
يقدم هذا التقرير من طرف امليسر املعين بامليزانية ،السفري ينس أوتو هورسلند (الدامنرك) ،عمال بالوالية
-١
اليت أناطها املكتب جبهات التنسيق بشأن املواضيع الفرعية لرقابة إدارة امليزانية واملباين (السفري إدواردو رودريغيز فلرتي
)(١
(بوليفيا) والسفري ويليس دلفايل (بامنا) على التوايل) يف نطاق الفريق العامل يف الهاي لتيسري شؤون امليزانية
وقامت جهات التنسيق بإعداد تقارير عن أنشطتها خالل عام  .20١8وترد هذه التقارير بشكل املرفق
-2
األول واملرفق الثاين هبذا التقرير.

) ( ١قرار املكتب املؤرخ يف  4آذار/مارس 2۰۱8
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المرفق األول
تقرير المكتب بشأن جهة التنسيق المتعلق بموضوع
الرقابة على إدارة الميزانية
ألف  -مقدمة
 -3إن والية الرقابة على إدارة امليزانية مستمدة من قرار امليزانية املعتمد يف الدورة السادسة عشرة
جلمعية الدول األطراف )١(.ويف ذلك القرار ،الحظت اجلمعية وضع عمليات التخطيط االسرتاتيجي
للمحكمة ،وأعادت التأكيد على أمهية تعزيز العالقة بني عملية التخطيط االسرتاتيجي وعملية امليزانية،
واستذكرت الدعوات السابقة للحوار بني اجلمعية واحملكمة بشأن التخطيط االسرتاتيجي ،مبا يف ذلك إدارة
املخاطر .وأشارت أيضا إىل خمتلف هيئات الرقابة يف احملكمة ،أال وهي؛ جلنة املراجعة ،وجلنة امليزانية
واملالية ،واملراجع اخلارجي ،وآلية الرقابة املستقلة ،ومكتب املراجعة الداخلي .وأخريا ،أوصت اجلمعية العامة
بأن "توسع هذه اهليئات نطاق تنسيقها من أجل حتسني تبادل املعلومات يف حينها ورفع التقارير عن
()2
النتائج فيما بينها وبني أجهزة احملكمة واملكتب واجلمعية العامة وذلك لتحسني قدراهتا على الرقابة".
 -4يف  20كانون األول/ديسمرب  ،20١7وافق املكتب على ختصيص اإلشراف على إدارة امليزانية
إىل جمموعة عمل الهاي كموضو فرعي لتيسري امليزانية .ويف  4آذار/مارس  ،20١8أعاد املكتب تعيني
السفري إدواردو رودريغيز (بوليفيا) كمنسق ملوضو رقابة إدارة امليزانية.
 -5وكانت أهداف جهة التنسيق لعام  20١8إجراء مشاورات مع احملكمة وهيئات الرقابة بشأن
املسائل ذات الصلة ،وعقد اجتماعات غري رمسية إلطال الدول األطراف على التطورات.

باء -

االجتماعات والمناقشات
 -6مت عقد أربعة اجتماعات حول موضو رقابة إدارة امليزانية يف عام  ،20١8يف  ١حزيران/يونيو و
 3١متوز/يوليو و  23تشرين األول/أكتوبر و  ١6تشرين الثاين/نوفمرب .باإلضافة إىل ذلك ،عقدت جهة
التنسيق اجتماعات غري رمسية مع ممثلي احملكمة وخمتلف اهليئات الفرعية للجمعية املسؤولة عن اجلوانب
املختلفة لرقابة إدارة امليزانية.
 -7لقد أتاحت هذه االجتماعات الفرصة جلهة التنسيق لتحديث الدول األطراف بشأن التطورات
ذات الصلة ولتستمع اجملموعة العاملة إىل عدة هيئات رقابية فيما يتعلق بعملها وجهودها للتنسيق.

-1

مسائل المراجعة
 -8خالل اجتماعاته ،نظر الفريق العامل يف تقارير املراجعة يف احلسابات اليت أعدها مراجع
احلسابات اخلارجي للمحكمة ،ديوان احملاسبة .ويف االجتما الذي عقد يف  ١حزيران/يونيو ،20١8
()١
()2
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أطلع ممثل املراجع اخلارجي ،السيد ميشيل كاموين ،الدول األطراف على أنشطة أعمال املراجعة يف
احلسابات اليت أجريت يف عام  .20١8وأشار إىل أن املراجعة يف البيانات املالية لعام 20١7
للمحكمة( )3وللصندوق االستئماين للضحايا( )4أسفر عن رأي غري متحفظ ،متشيا مع معايري القطا
العام الدويل املنطبقة .ويف االجتما الذي عقد يف  3١متوز/يوليو  ،20١8قام ممثل مراجع احلسابات
اخلارجي ،السيد غاي بيوىل ،بإطال الفريق العامل املعين عن تقرير مراجعة احلسابات النهائية بشأن إدارة
املوارد البشرية )5(.أعطى ذلك التقرير نظرة شاملة عن القوى العاملة يف احملكمة ،ومشل مجيع طرائق التعاقد
احلالية (الوظائف الثابتة ،والتعيينات قصرية األمد ،واملساعدة املؤقتة العامة ،اخل) .وتطرق التقرير إىل
مواضيع مثل التوازن بني اجلنسني والتمثيل اجلغرايف وإجراءات التوظيف واجلو العام يف احملكمة .ولفتت
جهة التنسيق انتباه الدول األطراف إىل عدة توصيات يف التقرير كانت ذات صلة مبوضو الرقابة على
()6
إدارة امليزانية.
 -9وفيما يتعلق بعملية التفاعل بني مراجع احلسابات اخلارجي وهيئات الرقابة األخرى ،خاصة فيما
يتعلق باختيار مواضيع املراجعة ،أوضح ممثلو مراجع احلسابات اخلارجي أن احملاورين الرئيسيني هم جلنة
املراجعة وجلنة امليزانية واملالية ،وأن عملية حتديد املواضيع كانت غري رمسية .ويف هذا السياق ،أكد املنسق
على أن اجلمعية العامة يف وضع يكنها من اقرتاح املواضيع اليت يلزم تناوهلا يف عمليات مراجعة األداء يف
املستقبل .والحظت جلنة امليزانية واملالية يف تقريرها عن أعمال دورهتا احلادية والثالثني ،أن جلنة املراجعة
()7
أيدت رغبة مراجع احلسابات اخلارجي على تركيز مراجعة األداء لعام  20١9على عملية امليزانية.
 -١0ويف االجتما الذي عقد يف  3١تشرين األول/أكتوبر  ،20١8أعربت الدول عن تقديرها لعمل
املراجع اخلارجي ،مبا يف ذلك تقرير مراجعة احلسابات النهائي عن إدارة املوارد البشرية .وأيدت الدول
توصيات جلنة امليزانية واملالية بأن توافق اجلمعية العامة على البيانات املالية للمحكمة وللصندوق
االستئماين للضحايا لعام  .20١7وعلى وجه اخلصوص ،مت اإلعراب عن التأييد للتوصيات الواردة يف
الفقرتني  240و  244من تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورهتا احلادية والثالثني.

تعيني مراجع حسابات خارجي جديد
 -١١ومت االستذكار يف االجتما الذي عقد يف  3١تشرين األول/أكتوبر  20١8بأن مدة والية مراجع
احلسابات اخلارجي ،ديوان احملاسبة ،ستنتهي بالبيانات املالية للمحكمة وللصندوق االستئماين للضحايا
لعام  ،20١9وأن اإلجراء املفصل املتعلق باختيار مراجع حسابات خارجي سيتم توفريه من قبل وحدة
املشرتيات حبلول الدورة الثامنة عشرة جلمعية الدول األطراف .وقدم األمني التنفيذي للجنة امليزانية واملالية
()3

. ICC-ASP/17/12
()4
.ICC-ASP/17/13
()5
. ICC-ASP/17/7

( )6التوصية ( )١حول مشل تدابري إضافية هتدف إىل زيادة متثيل املوظفات األناث ،خاصة يف مستويات الوظائف العليا؛ التوصية ()2
حول تطبيق جمموعة واحدة من سياسات املوارد البشرية من قبل أجهزة احملكمة املختلفة؛ التوصية ) (6حول إنشاء إما عدم التوافق بني
االنتماء إىل املوظفني وإدارة الوظائف املنتخبة ،أو الشروط الصارمة لتفادي تضارب املصاحل يف مثل هذه احلاالت؛ التوصية ( )8حول
إنشاء وظيفة احملقق يف الشكاوى؛ والتوصية ( )9حول تطوير ونشر ميثاق األخالقيات.
()7
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حتديث عن إجراءات االختيار مشريا إىل أن العملية قد بدأت يف بداية عام  .20١8وكانت املرحلة األوىل
عبارة عن طلب للتعبري عن االهتمام الذي مت إرساله من قبل وحدة املشرتيات باحملكمة إىل مجيع الدول
األطراف يف  3آب/أغسطس  .20١8باإلضافة إىل ذلك ،متت دعوة عدد من الشركات من قائمة
معتمدة سابقا للتعبري عن اهتمامها .واملرحلة التالية كانت عبارة عن طلب لتقدمي العروض الذي سيكون
موعده النهائي يف أوائل عام  .20١9ويف تلك املرحلة ،ستقوم جلنة املراجعة سوية مع نائب الرئيس يف
الهاي بتشكيل جلنة اختيار .وسيتم بعد ذلك إبالغ توصية إىل اجلمعية قبل دورهتا الثامنة عشرة.
-2

هيئات الرقابة
 -١2يف االجتما الذي عقد يف  3١متوز/يوليو  ،20١8كاستمرار للنظرة العامة على ممارسة عمل
خمتلف اهليئات اليت تساعد اجلمعية يف مهامها الرقابية ،قدم رئيس جلنة املراجعة ومدير مكتب مراجعة
احلسابات الداخلي عرضا عن أعمال كل منهما .
 -١3وأشار رئيس جلنة املراجعة ،السيد مسري أبو لغد ،إىل أن جلنة املراجعة واصلت تفاعلها الوثيق مع
هيئات الرقابة األخرى ومع احملكمة عن طريق تلقي املعلومات وإجراء مناقشات أثناء الدورة مع ممثلي
مراجع احلسابات اخلارجي حول مسائل املراجعة اخلارجية ومكتب املراجعة الداخلي حول مسائل املراجعة
الداخلية ،وكذلك مع آلية الرقابة املستقلة .وأشار رئيس جلنة املراجعة إىل أن جلنة امليزانية واملالية وجلنة
املراجعة استمرت يف تبادل املعلومات وحتديث بعضهما البعض بشأن املسائل ذات الصلة .وأشار أيضا
إىل أن وجود عضوين يف جلنة امليزانية واملالية ممثلني يف جلنة املراجعة ،وأمني تنفيذي مشرتك لكلتا اللجنتني،
يسهم يف تدفق املعلومات على النحو األمثل باإلضافة إىل تاليف ازدواجية العمل .وأكد رئيس جلنة
املراجعة أنه على الرغم من مدة تواجدها القصرية ،فقد عملت جلنة املراجعة كعنصر حتفيزي إلحداث
حتسينات هامة ،ووجدت موقفا تكميليا يف بنية اإلشراف يف احملكمة .وردا على سؤال يتعلق باالختالفات
بني جلنة املراجعة ومكتب املراجعة الداخلي ،أشار أحد أعضاء جلنة املراجعة إىل أن مكتب املراجعة
الداخلي هو هيئة داخلية ،وبالتايل جزءا من املنظمة نفسها ،يف حني أن جلنة املراجعة كانت تتألف من
خرباء مستقلني منتخبني لإلشراف على أداء أعمال املراجعة .ومشلت والية جلنة املراجعة أيضا مواضيع مثل
إدارة املخاطر ،والقيم واألخالقيات ،والشفافية واملساءلة.
 -١4أبلغ رئيس جلنة املراجعة أنه يف دورهتا السابعة يف آذار/مارس  ،20١8رحبت جلنة املراجعة بالتقدم
الذي أحرزته احملكمة يف جمال إدارة املخاطر ،خاصة التشغيل الكامل للجنة إدارة املخاطر وتنظيم الدورات
التدريبية للمسؤولني عن املخاطر .وأشار إىل أن جلنة املراجعة أوصت بأن تواصل احملكمة ،بالتعاون الوثيق
مع مكتب املراجعة الداخلي ،تناول توصيات املراجعة الداخلية غري املنفذة.
 -١5شدد رئيس جلنة املراجعة على احلاجة إىل إحراز تقدم جوهري يف جمال القيم واألخالقيات .وفي
هذا الصدد ،أشار إلى أن لجنة املراجعة قد طلبت في نيسان/أبريل  20١7أن تقوم المحكمة،
باستخدام طاقتها الداخلية ،بتقدمي إطار منقح للقيم واألخالقيات يستند إلى قيم المحكمة ومدونة قواعد
السلوك العامة املنطبقة على جميع الموظفين وتحديد السلوك املهين املتوقع يف أداء أنشطة معينة .واختتم
رئيس جلنة املراجعة بيانه قائال أن عددا من توصيات جلنة املراجعة املتعلقة هبيكل احلوكمة ما زالت معلقة،
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مثل مشل أولويات احملكمة يف إعداد دليل تنظيمي ،وهو أمر شائع يف معظم املنظمات الدولية ،لتحسني
التعاون والتفاهم والوضوح فيما يتعلق باملسؤوليات املختلفة لألقسام والوحدات.
 -١6وأوضح مدير مكتب املراجعة الداخلي أن املكتب أجرى تقييمات لفعالية وكفاءة احلوكمة وإدارة
املخاطر وعمليات الرقابة الداخلية وحتديد نواحي التحسني .كما أجرى املكتب تقييمات بناء على طلب
اإلدارة تغطي جمموعة واسعة من املواضيع بداية من التنظيم واالسرتاتيجيات والسياسات إىل نفقات
العمليات والنظم .قام املراجعون الداخليون بعملهم بشكل مستقل وموضوعي وقاموا برفع تقارير أعماهلم
إىل جلنة املراجعة وإداريا إىل قلم احملكمة .وأشار املدير أيضا إىل أن املكتب يطور بشكل مستقل خطة
عمل سنوية حتدد النواحي اليت قد حتول خماطرها دون حتقيق أهداف احملكمة ،وجدولتها ،سوية مع
مدخالت من اإلدارة العليا وهيئات احلوكمة ،يف سجل خماطر احملكمة .وأخذ املكتب يف اعتباره خطة
عمل املراجع اخلارجي لتاليف ازدواجية العمل .وأصدر املكتب توصيات إلدارة احملكمة لتحسني املسائل
اليت مت حتديدها أثناء القيام باملراجعة يف أمور التنظيم واحلوكمة والعمليات .وكان مديرو احملكمة هم
"أصحاب" التوصيات واملسؤولني عن تنفيذها  .م تابع املكتب تنفيذ التوصيات مرة أو مرتني يف السنة.

جيم  -التوصيات
 -١7تقوم جهة التنسيق ،من خالل املكتب ،بتقدمي الصيغة املقرتحة الواردة يف تذييل هذا التقرير لتنظر
فيها اجلمعية.
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تذييل
صيغة القرار المقترحة لعام 2018
ليتم إدراجها في قرار الميزانية
رقابة إدارة الميزانية

مجعية الدول األطراف
 -١إذ تالحظ أن اخلطط االسرتاتيجية للمحكمة وملكتب املدعي العام تتسم بالدينامية ويتم حتديثها
على أساس منتظم؛
 -2إذ تالحظ عزم احملكمة ومكتب املدعي العام وقلم احملكمة إلعداد خطط اسرتاتيجية للفرتة من
 20١9إىل  202١يف الربع األول من عام  ،20١9وتشدد على أمهية تلقي اخلطط االسرتاتيجية يف
أقرب وقت ممكن ،ومن املفضل أن يتم ذلك قبل بداية فرتة اخلطة االسرتاتيجية ،وتطلب من احملكمة
ومكتب املدعي العام وقلم احملكمة حتديث الدول األطراف عن تطوير تلك اخلطط؛
 -3إذ جتدد دعوهتا إىل مكتب املدعي العام إلبالغ املكتب عن تنفيذ خطته االسرتاتيجية للفرتة من
 20١6إىل  20١8وعن أي دروس مستفادة؛
 -4إذ تكرر التأكيد على أمهية تعزيز العالقة والتماسك بني عملية التخطيط االسرتاتيجي وعملية
امليزانية ،وهو أمر بالغ األمهية ملصداقية واستدامة النهج االسرتاتيجي لألمد الطويل؛
 -5إذ تستذكر دعوهتا إىل احملكمة لعقد مشاورات سنوية مع املكتب يف الربع األول من العام بشأن
تنفيذ خططه االسرتاتيجية خالل السنة التقويية السابقة ،هبدف حتسني مؤشرات األداء؛
 -6إذ ترحب بالتقدم الذي أحرزته احملكمة يف جمال إدارة املخاطر ،خاصة فيما يتعلق بإنشاء جلنة
إدارة املخاطر وتنظيم دورات تدريبية ألصحاب املخاطر؛
 -7وإذ تالحظ أدوار الرقابة اخلاصة بلجنة املراجعة وجلنة امليزانية واملالية واملراجع اخلارجي وآلية الرقابة
املستقلة ومكتب املراجعة الداخلي ،وتوصي بأن تواصل هذه اهليئات توسيع تنسيقها من أجل حتسني
تبادل املعلومات يف حينها ورفع التقارير عن النتائج فيما بينها وبني أجهزة احملكمة واملكتب واجلمعية
العامة وذلك لتحسني قدراهتا على الرقابة ولتاليف االزدواجية يف االختصاص ويف العمل.
____________
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المرفق الثاني
تقرير جهة التنسيق لموضوع المباني
 -١أعاد املكتب تعيني السفري ويليز ديفاليل (بنما) كجهة تنسيق ملوضو املباين عن طريق املوافقة
()١
الصامتة يف  4آذار/مارس .20١8
 -2الوالية احملددة ملوضو املباين لعام  ،20١8مستمدة من الفقرتني  6و  7من القسم باء من املرفق
الثاين من القرار  ،ICC-ASP/15/Res.2اليت أوصت بأن يعهد إىل املكتب الوالية املتعلقة هبيكل احلوكمة
وتكاليف امللكية الكاملة وذلك من خالل جمموعة الهاي العاملة اليت لديها تسهيل على امليزانية أو ،إذا
لزم األمر ،جلنة فرعية منها.
 -3يف عام  ،20١8عقدت جمموعة الهاي العاملة ("جمموعة العمل") ثالثة مشاورات بشأن املباين
( ١6تشرين األول/أكتوبر و  ١2تشرين الثاين/نوفمرب و  ١5تشرين الثاين/نوفمرب) .ومتت دعوة احملكمة
حلضور هذه االجتماعات.

ألف  -اجتماعات ومناقشات
الصيانة لألمد الطويل واستبدال المعدات
 -4خالل االجتما  ،قدمت إىل الدول استنتاجات تقرير احملكمة بشأن حلول لتمويل استبدال
املعدات الطويلة األمد يف مقرها يف الهاي( :)2أي أن إحدى ممارسات املنظمات الدولية اليت متلك مبانيها
أن يكون لديها خطة طويلة األمد وخطط متواصلة متوسطة األمد مدهتا مخسة سنوات لتقدير تكاليف
استبدال املعدات؛ وأن النفقات ذات الصلة يتم متويلها من خالل حسابات الصناديق املالية اليت يتم
متويلها بدورها من خالل مسامهات الدول .ويتمثل اخليار املفضل للمحكمة يف إنشاء صندوق لتغطية
النفقات املتعلقة باملباين املخطط هلا إلدراجها يف خطة طويلة األمد.
 -5أشارت احملكمة أنه عندما استفسرت عن عينات متثيلية للمقارنة ،حبثت عن مرجع هلا يف
املنظمات الدولية اليت متلك مبانيها وطلبت املعلومات من شبكة إدارة املرافق .وأشار قلم احملكمة أيضا أن
احملكمة وجدت أن هلذه املنظمات خطة طويلة األمد وخطط متواصلة متوسطة األمد مدهتا مخسة سنوات
لتقدير تكاليف استبدال املعدات وصناديق مالية للنفقات املتعلقة باملباين ،وأن املنظمات األخرى ،مبا يف
ذلك يف الهاي ،مل تستويف هذه املعايري ألن املباين متلكها الدولة املضيفة.

()١
()2
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 -6أشارت الدول األطراف إىل أن تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورهتا احلادية والثالثني(،)3
يشري إىل أن خطة اخلمسة سنوات لإلنفاق الرأمسايل تشكل هنجا مناسبا وأن اللجنة تؤيد اعتزام احملكمة
لتقدمي خطة اخلمسة سنوات هذه سوية مع التطلعات املتوقعة للمدى الطويل .ولكن ،أثارت بعض الدول
األطراف عددا من الشواغل بشأن مسألة استبدال املعدات ووافقت على توصية اللجنة بعدم دعم إنشاء
صندوق مايل ألن احلاجة إىل إنشاء صندوق كهذا للمدى الطويل الستبدال املعدات مل يتم بيانه حىت
اآلن.
 -7واستجابة للشواغل اليت أثارهتا بعض الدول األطراف بشأن الصالحيات واالختصاصات ،خاصة
مستوى الوضوح والتأخري يف التوزيع وعدم وجود رأي خارجي ثان ،أشارت احملكمة إىل أن االختصاصات
كانت نتيجة مفاوضات معقدة ولكنها كانت يف مرحلتها النهائية واملتوخى هو أن يتم إهنائها يف منتصف
تشرين الثاين/نوفمرب  .20١8وأشارت احملكمة إىل أن العرض يشمل بنودا خاصة بشأن احلوافز باإلضافة
إىل مؤشرات األداء مع عقوبات متعلقة هبا يف حالة عدم حتقيق االلتزامات.
 -8والحظت احملكمة أن خطة استبدال املعدات والصيانة الوقائية والتصحيحية هي مسائل منفصلة،
حيث مت مشل هذه املسائل األخرية يف الربنامج الرئيسي اخلامس .وقد أوضحت احملكمة أنه نظرا الرتباط
مسائل الصيانة واستبدال رأس املال ببعضها البعض ،سيقوم املقاول الرئيسي اجلديد بالتعامل بكل من
مسائل الصيانة واستبدال املعدات .وأكدت احملكمة أيضا أنه نظرا إىل أن املقاول الرئيسي اجلديد سيكون
مسؤوال عن شراء بدائل للمعدات ،فإن خماطر الفشل ستتم إدارهتا بالشكل املالئم .ومبا أن املقاول هو
املسؤول عن مباين أخرى ،فسيتمكن من القيام بعمليات شراء مشرتكة .جيب أن يشمل هذا النهج الفعال
من حيث التكلفة والكفاءة استخدام أفضل طرق املمارسات وحتقيق أفضل قيمة من حيث التكلفة.
 -9وفيما يتعلق بتمويل أي احتياجات الستبدال املعدات يف املستقبل ،مت اإلعراب عن وجهات نظر
متباينة بشأن معىن مصطلح "املستقبل املنظور".

باء  -التوصيات
 -١0تقدم جهة التنسيق من خالل املكتب التوصيات الواردة يف التذييل إلدراجها يف قرار امليزانية لكي
تنظر فيه اجلمعية.

()3

33A291118

.ICC-ASP/17/23
8

ICC-ASP/17/33

تذييل
توصيات إلدراجها في قرار الميزانية
مباني المحكمة

مجعية الدول األطراف
 -١إذ تالحظ املعلومات اليت قدمتها احملكمة بشأن حلول متويل استبدال املعدات الطويلة األمد يف
مقرها يف الهاي؛ وتالحظ كذلك املصادقة اليت قدمتها جلنة امليزانية واملالية فيما يتعلق باملقرتح بأن تقدم
احملكمة بصورة دورية تقديرات للنفقات مدهتا مخسة سنوات باإلضافة إىل توقعات بشأن اخلطط طويلة
األمد؛ وتالحظ كذلك أن أي احتياجات الستبدال املعدات اليت تنشأ يف املستقبل املنظور ينبغي متويلها
يف نطاق إجراءات امليزانية العادية إىل املدى الذي يربره اإلنفاق؛ وتالحظ كذلك أن احملكمة سوف تسعى
للحصول على وجهات نظر املتعاقد الرئيسي القادم ،وأنه ينبغي إعادة النظر يف التمويل عندما تكون
التكاليف على وشك ارتفا كبري وعندما تصبح التقديرات طويلة األمد املقرتحة متوفرة.
 -2وإذ تؤكد جمددا أن املكتب مكلف بالوالية املتعلقة هبيكل احلوكمة والتكاليف اإلمجالية ،من خالل
فريقها العامل يف الهاي الذي يتولىى تيسري امليزانية ،أو ،إذا لزم األمر ،جلنة فرعية منه؛ وتطلب تقدمي
تقرير عن املوضو ليتم النظر فيه الدورة الثامنة عشرة للجمعية.
___________________________
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