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A/49/6 

 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2011 ليويو 26: لا

 
 

   األعضاء يف الويبوالدولمجعيات 
 

  سلسلة االجتماعات التاسعة واألربعون
مترب إىل 26جنيف، من  توبر 5سب   2011ك أ

 
 

  وضع استخدام األموال االحتياطية
  األمانةمن إعدادثويقة 

ت .1 ملتوي هذه الويقة عىل املعلومات ا ث يةبعلقة حت يا تخدام األموال الا طوضع ا ت ) WO/PBC/18/7 ثالويقة (حسـ
ية  ية ابلربانمج واملزيا بو ا نة الو ناملطروحة عىل  ن ي نة(ملعجل رشة ) للجا نة  ثا عيف دورهتا ا م  ).2011سبمترب  16 إىل 12من (ل

شأن تكل الويقة يف  .2 نة  ية ا ثوترد تو ب للج نعقد"ص ية ا نة الربانمج واملزيا يات  ململخص تو ن جل رشة ص نة  ثا عة يف دورهتا ا م ل
مترب 16 إىل 12يف الفرتة من   )A/49/16 ثالويقة ("2011سب 

بو  .3 يات ادلول األعضاء يف الو يإن  مجع
بو، مدعوة، لك فامي  يوالاحتادات اليت تديرها الو
ية  نة الربانمج واملزيا ية  نيه، إىل املوافقة تو جل ص يعن

، كام جاءت يف WO/PBC/18/7ثالويقة بشأن 
 .A/49/16ثالويقة 

 ]WO/PBC/18/7ثالويقة تيل ذكل [
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WO/PBC/18/7 

 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2011 ليويو 15: لا

 
 
 

  جلنة الربنامج وامليزانية
 

  الدورة الثامنة عشرة
مترب 16 إىل 12جنيف، من   2011سب 

 
 

  وضع استخدام األموال االحتياطية
  األمانةمن إعدادثويقة 

ية ورؤوس األموال العامةل " 1: "عرض ملا ييلثيف هذه الويقة  .1 يا طوضع األموال الا ياطي(حت عقب إقفال ) حتالا
نوية لعام ساابت ا سـا ية ادلوية، 20101 لحل ية واملعايري احملا ل عىل أساس املزيا ياطي اخملصص مبوافقة " 2"سبن حتووضع الا

بلغ املقرتح  تارخي، مبا يف ذكل وقع ا ختادلول األعضاء حىت هذا ا مل رشوعات ل تامثر رأس املال  متويل اقرتاح ا مليصه  س ل ص
يا املعلومات جنولو  .2تك

ياطي ألغراض  .2 تخدام الا تويرد اقرتاح ا يا حسـ نولو شطة  متويل بعض أ يف رأس املال  شأن تو جاقرتاح  تك ن ظ لب
نظر ادلول األعضاء يف مضموهنا عىل ح)WO/PBC/18/13ثالويقة ( واملعلومات والاتصاالت ت يف ويقة أخرى   .دةلث

ية مدعوة إىل أن  .3 نة الربانمج واملزيا نإن  جل
بو ابإلحاطة  يات ادلول األعضاء يف الو يتويص  مجع

 .ثعلام مبضمون هذه الويقة

تخدام األموال  وضعتيل ذكل معلومات عن[ سـ ا
ية يا طالا  ]حت

                                                 

نوية لعام  1 ية ا ياانت املا سـانظر ا ل لب  ).WO/PBC/18/3ثالويقة  (2010ل
 ).WO/PBC/18/13ثالويقة (ستامثر رأس املال انظر أيضا اقرتاح ا 2
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ية يا تخدام األموال الا طمعلومات عن وضع ا ت  حسـ

 مقدمة

نظمة ألول مرة ع .1 ية  ياانت املا للمأعدت ا ل ية يف لب نة ا نهتن ا ملسـ سمرب  31ل ية ادلوية 2010يد ل وفقا للمعايري احملا سب
ثة واألربعني اليت عقدت من  قد وافقتمجعيات ادلول األعضاءواكنت .  (IPSAS)للقطاع العام ثا ل خالل ادلورة ا ل

توبر3 إىل سبمترب 24 ية ادلوية عىل اع2007 ك أ لامتد املعايري احملا  املوافقة مضن تكلوجاءت ). A/43/5 (2010 عام حبلول سب
تحدة نظومة األمم ا ملبادرة شامةل  مل ية العامةم متدهتا ا مجلع ا تعاضة عن املعايري و) A/RES/60/283(IV) 1 (ع سـتريم إىل الا

تحدة  نظومة األمم ا ية  ية احلا ملاحملا مل ل لابملعايري ادلوية اآلنف ذكرها املعرتف هبا دويا) UNSAS(سب  .ل

ي .2 ياانت املا لوتأيت ا ية املعدة وفقا للمعايري ادلوية املذكورة2010ة لعام لب ياانت املا ثابة أول مجموعة من ا ل  ل ب ويف . لمب
يق تد نظمة ختضع  تة  ية املؤ ياانت املا سابقة، مل تكن ا نوات ا قا للق للم ل ب ل لسـ تني، اكنت . ل تد عىل فرتة  بو  ية الو سـنوملا اكنت مزيا مت ي ن ّ

تني يه وحدها اليت ياانت اليت تغطي ا لسـنا يقلب تد ق ختضع  ، أعدت األمانة ثالث مجموعات من 2010ومع بداية عام . لل
تني ومجموعة  تان عن لك عام من فرتة ا نو تان  ية ادلوية، مجمو تيض املعايري احملا يق كام  تد ية وقدمهتا  ياانت املا نا ب تق لسـق ي سـ ع ل لل ل سب ّ ل

تني برمهتا ساابت . لسـنتغطي فرتة ا ثالث إىل مراجع ا يلت اجملموعات ا حلوأ ل يقح تد قاخلاريج ألغراض ا  .ل

ها العامةل  .3 نظمة ورؤوس أموا يات ا يا يذ املعايري ادلوية عىل ا هم وقع  ية و شفا لوضامان لاكمل ا نف ف ملف ط ت ل حل ياطي(ت ، )حتالا
 :معدان إىل ما ييل

نوية لعام  )أ (  ساابت ا ياطي عقب إقفال ا سمني اآليني عرضا لوضع الا سـتضمني ا حل ت ت للق  عىل أساس 20103ح
ي ية ادلوية؛ناملزيا لة واملعايري احملا  سب

ياطي مبوافقة ادلول األعضاء حىت هذا  )ب( تعرض وضع األموال اخملصصة من الا سام  سمني  نا بعد ا توأدر سـ ق حلق ي ج
تامثر رأس  تارخي، مبا يف ذكل مدى تأثر الوضع ابقرتاح ا سا يا املعلوماتيف املال ل نولو جرشوعات  تك  .م

يات ورؤوس األموال الع يا طوضع الا  امةلحت
سمرب 31يف  ية2010ي د  ن عىل أساس املزيا

بونة، فائضا يف عام  .4 يع الاحتادات، عدا احتادي الهاي و ية، حققت  نادا إىل املزيا شـا مج لن إذ بلغ الفائض عىل . 2010ست
ياطي،  نفقات من الا سم ا ية وبعد  تأساس املزيا ل ح ييون فرنك سورسي 1,3حن  .مل

ياطي  .5 نفقات من الا توبلغ مجموع ا بالغ اخملصصة مبوافقة ادلول األعضاءييون فرنك سورسيمل 5,8حل يجة . مل من ا نتو
بالغ  ياطي ا تايح لال يد الا لذلكل، اخنفض الر ت ت حص ته  228,3ف مييون فرنك سورسي مبا  قمل ييون فرنك سورسي  2,7ي علام (مل

مية   3,1بأن فائض  ياطي  بقيون فرنك سورسي غطى نفقات الا ت حمل ييون فرنك سورسي 5,8ي ياطي لي) مل حتصل إىل ا
ية 225,6إجاميل قدره  نيون فرنك سورسي، عىل أساس املزيا  .يمل

                                                 

نوية لعام  3 ية ا ياانت املا سـانظر ا ل لب  ).WO/PBC/18/3ثالويقة  (2010ل
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سب لك احتاد يف هناية : 1اجلدول  ياطي  حبالا ية2010حت  ن عىل أساس املزيا
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ية  نعىل أساس املزيا

	ع ا���د  ا���د  ا���د  ا���دا���دات�
ا�

��	�� �ه�ي ��ر��ا���اءاتا����اآ�ت�

253'207473141228'77042'662159'25ا���� ا�	����� �������    2010

516'580495292'8793'14951'413218'18إ�ادات  2010

395'019763289'6094'79851'205214'����18ت  2010

121'3(269)(439)350270'2083ا�
	�� / ا����

7234'093954665'781

2010   ����� �593'225(134)52428'02841'147159'25ا"�!��

2010      ���و&�ت ا�%�$� �# ا"�!��
�()�ت ا�

 
سوربيانتعزى أية فروق يف اجملموع إىل : مالحظة بالغ بدون ا لك ا  .مل

مية وأما مجم .6 نفقات  بقوع ا بني يف ابب  5,8ل ميون فرنك سورسي، كام هو  ي ياطي 2010نفقات "مل حت من الا
ياطي، وهو 1من اجلدول " للمرشوعات اخلاصة بالغ اخملصصة مبوافقة ادلول األعضاء من الا هو ما أنفق من ا ت أعاله،  حمل ف

ية العادية ية مفصوال عن نفقات املزيا نبني عىل أساس املزيا ن ّ يل أدانه5 رد يف اجلدولوي. م بالغ اخملصصة اب يان تكل ا تفص  مل ، كام لب
مية  ييون فرنك سورسي 63,2بقوافقت علهيا ادلول األعضاء   . إجامالمل

ية ورؤوس األموال العامةل يا طوضع األموال الا  حت
سمرب 31يف  ية ادلوية2010ي د ل عىل أساس املعايري احملا  بس

سواب مض .7 نظمة  ياطي ا حمملا اكن ا مل حت ية ّ ياانت ما لن صايف األصول، فإن ذكل يعين أن تكون يف هناية لك عام ثالثة  ب
ياطي يريات اليت تؤثر يف الا يل ا تبني اب تغ تفص حت ل ل  :ويه. ّ

شف املايل ) أ ( نظمة وخصوهما يف هناية العام؛4لكا بني أصول ا مل اذلي   ي

نفقات )ب( لويان اإليرادات وا ية 5ب يجة الفرتة ا بني  نهت و ملي  ؛)جعز/فائض(نت

تغويان ا )ج( تامثرات  صايفات يفيريلب بق 6سالا يريات اليت تؤثر يف صايف األصول احملققة مما  سـ ويلخص قامئة ا لتغ ّ
تامثرات بارشة عىل صايف ا باء تقع  سمع أية أ م  .ع

يان .8 تا ية ادلوية وقع هل الوهجان ا لوناء عىل ما جاء أعاله، اكن العامتد املعايري احملا ل ل  :سبب

ية ادلوية، أي وقع عىل ) أ ( يه املعايري احملا نظمة وخصوهما، كام  سوايت يف أصول ا يان ا شف املايل  ل ا تض مل ت ب سبلك تق ل ل
ية ادلوية؛ ته وفقا للمعايري احملا سو ياطي بعد  تايح لال يد ا ليان ر ي ت ت ت ص سبب ح  ف

سوايت املطلوبة يف ا )ب( يان ا يجهتا،  نفقات يف الفرتة اجلارية و تووقع عىل اإليرادات وا ب لل ل نفقات يف نت لإليرادات وا
نة اجلارية  .لسـا

سوايت املذكورة أعاله، عىل أساس املعايري  .9 سب لك احتاد بعد ا نظمة  ياطي ا يان ا تايل  تويرد يف اجلدول ا حب مل ت ب لل ح
ية ادلوية لاحملا رشوعات اخلاصة مبعامةل . سب تعلقة اب نفقات ا ملوناء عىل تكل املعايري، ال حتظى ا مل ل ندرج مضن ابب ب تنفصةل، بل  م

ية ادلوية سويهتا عىل أساس املعايري احملا ية بعد  نفقات اإلجام لا ت ل  .سبل
                                                 

ية ادلوية 4 سب اصطالح املعايري احلا يان الوضع املايل  لهو  س ح  بب
يان األداء املايل  5 ية ادلويةبهو  لسب اصطالح املعايري احلا س  بح
يريات يف صايف ا 6 يان ا تغهو  ية ادلويةألصول لب لسب اصطالح املعايري احلا س  بح
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سب لك احتاد يف هناية : 2اجلدول  ياطي  حبالا ية ادلوية عىل أساس 2010حت لاملعايري احملا  بس
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ية ادلوية لعىل أساس املعايري احملا  بس

	ع ا���دا���دا���دا���دا���دات�
ا�

��	��    �ه�ي  ��ر��ا���اءاتا����اآ�ت�

       278'208            210        380'2         103'54       335'128       251'23ا���� ا�	����� �������    2010

       762'286            495        595'3         616'53       644'210       412'18إ�ادات  2010

       302'300            783        096'4         477'53       696'222       250'����19ت  2010

       540'13-           288-         502-             139       052'12-          838-ا�
	��  / ا����

        22'413        116'283          54'242         1'878              -78        194'738 2010   ����� � ا"�!��
سوربيانة فروق يف اجملموع إىل تعزى أي: مالحظة بالغ بدون ا لك ا  .مل

يع الاحتادات  .10 ية، جسلت  نفقات للفرتة ا سوايت يف اإليرادات وا ية ادلوية وبعد ا مجوعىل أساس املعايري احملا ن ل ت ملعل ل سب
نظمة جعزا قدره . 2010عدا احتاد مدريد جعزا يف عام  ناء عىل امل 13,5ملفاكن أن جسلت ا بيون فرنك سورسي  عايري يمل

ية ادلوية لاحملا يجة ذلكل . سب ياطي  تايح اإلجاميل لال يد الا نتوبلغ الر ت ت حص ناء عىل املعايري  194,7ف بيون فرنك سورسي  يمل
بلغ  ية ادلوية، إذ اخنفض  مباحملا ل ته  13,5سب مييون فرنك سورسي بعد أن اكنت  قمل ييون فرنك سورسي 208,3ي  .مل

سوايت اليت متت عىل أساس .11 ية ادلويةلتوفامي ييل ا ل املعايري احملا  .7سب

ياطي ) أ ( ية لال تا تسوايت يف األرصدة الا ت حت شف املايل (حف ييون فرنك سورسي 20مبا مجموعه ) لكمن خالل ا  مل
نحو اآليت) اخنفاض( ها عىل ا ليرد   :تلخيص

ية:3اجلدول  تا سوايت يف األرصدة الا ح  ت ياطي عىل أساس ل فت ية ادلويةحتال لاملعايري احملا  بس
سورسيةمب( ياليني الفرناكت ا  )ل

ية ية عىل أساس املزيا تا ياطي الا نأرصدة الا ت حت ف ح
 

ية- تا ية ادلوية يف األرصدة الا سوايت املعايري احملا ح انقص  تب ل س فت
 

  228,3 

- 20,0 

ية ادلوية ية عىل أساس املعايري احملا تا ياطي الا لأرصدة الا س ت بت ح ف ح
   208,3 

سورتعزى أية فروق يف اجملموع : مالحظة بالغ بدون ا لكإىل اعامتد ا  .مل

باين مية األرض وا ملسوية إلقرار   يفرنك سورسيمليون  151,5+ قت
مثرة يمي األمالك ا ملستسوية إلعادة  تق ييون فرنك سورسي 0,9+ ت  مل
نظام الرباءات لسوية إلقرار ادلائن  ييون فرنك سورسي 11,5+ ت  مل
يل ادلخل غري احملصل تأ ّسوية  ج ل  يفرنك سورسيمليون  132,2- ت

ييون فرنك سورسي 28,2+ تسوية إلقرار األصول غري امللموسة  مل
ييون فرنك سورسي 2,4+ اخملزونتسوية إلقرار   مل

سويهتا شكوك يف  ساابت ا تسوية إلقرار اعامتد  مل للح ييون فرنك سورسي 7,3- ت  مل
يف تو تحقات الالحقة  ظسوية إلقرار ا لل سـ ييون فرنك سورسي 78,8- ملت  مل

مية املعداتتسوي ييون فرنك سورسي 3,8+ قة إلقرار   مل

                                                 

ية لعام  7 ياانت املا يل، ميكن الاطالع أيضا عىل ا لملزيد من ا ب لتفص  .WO/PBC/18/3ث يف الويقة 2010ل
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نظمة ونفقاهتاتسوايت يف  )ب( نحو اآليت8ملإيرادات ا ها عىل ا ل يرد   :تلخيص
سوايت يف :4اجلدول  نظمة ونفقاهتات   ملإيرادات ا

سورسية( يمباليني الفرناكت ا  )ل

ية يجة عىل أساس املزيا نا تن ل
 

يات- يا ط نفقات الا حت
 

  3,1 

- 5,8 

يجة ياتلنتا يا ية بعد اإلنفاق من الا ط عىل أساس املزيا ت حن
 - 2,7 

ية ادلوية يف اإليرادات- سوية املعايري احملا ل انقص  س بت
 

ية - سوية املعايري احملا بب  نفقات  ب انقص الزايدة يف ا سس ت بل
لادلوية

 

- 5,7 

- 5,1 

ية ادلوية يجة عىل أساس املعايري احملا لا س بن ت ل
 13,5 

سوربيانيف اجملموع إىل تعزى أية فروق : مالحظة بالغ بدون ا لك ا  .مل

مية  "1" يل يف األموال احملصةل وغري  5,7بقاخنفاض  ّيون فرنك سورسي يف اإليرادات يمن عن تأ ج ّ ي مل
سجةل؛  ملا

مية  "2" نفقات  ية يف ا بقوزايدة صا ل بة يف  5,1ف سوايت الوا جيون فرنك سورسي تمن عن ا ت لمل ّ ي
 :ييل ما

تالك  ينك سورسيفرمليون  5,2+ :هالا
ييون فرنك سورسي 1,3- :رشاء املعدات  مل

ناء ييون فرنك سورسي 1,1- :لبرمسةل نفقات ا  مل
ناء ييون فرنك سورسي 1,9- :لبرمسةل فائدة قرض ا  مل

ييون فرنك سورسي 1.4- :ئإعادة دفع القرض الرييس  مل
تحقات املوظفني سـيريات يف اعامتدات  ييون فرنك سورسي 5,9+ متغ  مل

ييون فرنك سورسي 0,1-  اجلردإقرار  مل
تحقات الالحقة  سـسوية إلقرار ا ملت

يف ظتو  لل
ييون فرنك سورسي 78,8-  مل

مية املعدات قسوية إلقرار  ييون فرنك سورسي 3,8+ ت  مل
سور: مالحظة بالغ بدون ا يان ا لكتعزى أية فروق يف اجملموع إىل  مل  .ب

ياطي  حتخمصصات الا

يات امل .12 يا سم الا طتعرض هذا ا ت لق حسـ هاي ها واملقرتح  يصوافق عىل  ختصيص نا بأن اجلدولني . ختص تذكري  هوجيدر ا ل
نفقة متدة ولكهنا غري  بالغ  يذها  رشوعات اجلاري  نان عددا من ا يني  تا ما نف معي مب ل تل مل تايل ذكر . يب يه، يرد يف اجلدول ا لو اقرتاح "عل

يا واملعلومات والاتصاال نولو شطة  متويل بعض أ يف رأس املال  جشأن تو تك ن ظ  ابإلضافة إىل (WO/PBC/18/13)" تلب
ياطي ها من الا رشوعات املوافق عىل متو حتا يل يان . مل توفرة  ية ادلوية يف أرصدة األموال ا يق املعايري احملا بوتضح وقع  بب ملس ل ب تطي

ية ادلوية سوايت عىل أساس املعايري احملا ياطي بعد إجراء ا لتوايت الا ت ت سبسـ ل ح  .م

                                                 

ية لعام  8 ياانت املا يل، ميكن الاطالع أيضا عىل ا لملزيد من ا ب لتفص  .WO/PBC/18/3ث يف الويقة 2010ل
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بلغني املرصح .13 ّونذكر أيضا بأن ا مل مية ّ ناء اجلديد وقاعة املؤمترات اجلديدة  رشوع ا متويل  تخداهمام  بق اب بل لسـ يون 20م مل 
ناء و رشوع ا لبفرنك سورسي  مل ثابة ترصحي 24ي تربان إذن  نظمة و يات ا يا يظالن مضن ا يون لقاعة املؤمترات،  مب  يع مل ط ت سـ حمل

ته يض  ياطي من غري  تخدام الا مياب ت قسـ ختف نظمة عىل أن من اجلدير أن نذكر يف هذ. ح باء الواقعة عىل أصول ا ملا املقام أن األ ع
يضات( ية ) لتخفأو ا ية ا تكل األمالك للفرتة الز تعلق  تالك ا يد الا ند  نهر  ن ب مل ه ملعع م قسـ باين 100عاما إىل  30(تظ للم عام 

بىن املعين ملسب ا  ).9ح

تخداهما حىت يويو :5اجلدول  ياطي وا ن عرض خمصصات الا سـ  2011حت
سو(  )يرسيةلمباليني الفرناكت ا

ا������ت

ا�����
ة

 ا�����ت �

2010 �����


ا����

�����ا������

MAPS م��� ���	

 	� 2007 و2009        1.83            1.76                   3.60ـ ا������ ا�و�� ����

MAPS م��� ���	

 	� 2009        1.90             0.05                   1.94ـ ا������ ا������ ����

MAPS م��� ���	

 	� 2009        8.29             --                   8.29ـ ا������ ا������ ����

��ت ا���������
 	� 2009        0.83            0.37                   1.20ـ $�#�ة !����ت ا���� وا����


 	� 2008        0.56            3.64                   4.20ـ و��ات ��%�!�� ��)��م ا����' وا��&���� ا��	�%��� ا��و������


 	� 2008        0.75            3.45                   4.20ـ ا��/�وع ا��&��ري وا�
�)' ـ $�#� ا��+*��ات ا�(���ة���

0�
 	� 2008        6.76            0.87                   7.63ـ ا����

���(
����� ا�دارة ا������ 2008-2009        5.54            1.64                   7.18ـ "*���5ت" �/�و#�ت �3ول أ#��ل ا�

�7�8 ����ارد ا��+%���

 	� 2010      24.99            0.01                 25.00ـ ا$
�اح ���م ا����
  51.45         11.79              63.24ا�����ع ����و�
ت ا������ة

���ح ������� 2011        5.18              --                   5.18ـ �/�وع ا��&����*�� ا�(���

   56.63         11.79              ����68.42ع ا���و�
ت
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نحو الوارد أعاله .14 بالغ اخملصصة عىل ا يان حصة لك احتاد من ا لويرد يف اجلدول أدانه  مل سوبة وفقا . ب حموهذه احلصة 
ية يص اليت وافقت علهيا ادلول األعضاء يف ويقة الربانمج واملزيا نلطريقة ا ث  .لتخص

ياطي الاحتادات:6دول اجل  حت عرض ا
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

 ا���
	��� ا��و�����
��� أ	
س ا���

	ع ا���د  ا���د  ا���د  ا���دا���دات�
ا�

��	�� �ه�ي ��ر��ا���اءاتا����اآ�ت�

2010   ����� �738'194(78)878'2421'28354'413116'22ا"�!��

2009 
م ا��اءات ���
م �ه
ي �
م��ض �000'3(000'3)-

2010 ����� �738'194(78)878'2424'28354'413113'22ا�"�!'� &%� ا��$	�� #

452'0064851'7833'90512'71232'2ا��())
ت ا��'ا&% ���$
 و#� ا���"!�    

2010 ���(� �# �#	�
286'143(126)873'4601'37841'70180'19ر(!� ا�"�!��� ا�

180'5--201'6463'3331ـ ���و,�ت ا�
%+	���!� ا�����ة

2
!1 ا�
0//�ت �%& �#	�
106'138(126)873'2581'73238'36878'19ا�"�!��� ا�

��ف �+��4ة    2013-2012�$
592'120-875'3551'12827'23473'18ا�"�!��� ا�

��ف�$
514'17(126)(2)903'60410'1345'1ر(!� ا�"�!��� ا�
�	#� #	ق ا�

�����ت ا��	��� ا��
	��� ���م     2011
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نة  .15 ياطي لفائدة ا ها من الا يات عىل متو رشوعات اليت وافقت ا نفصةل  ية  للجوقد أعددان تقارير مر ت مجلع ححل يل للمم
ية  يات الاحتادات ا نو ياطهياممدريد و(ملعمجع رشوعات املموةل من ا حتالهاي  نفقات ) للم لمع مزيد من املعلومات املفصةل عن ا

ية اخلاصة بلك احتاد تقارير املر نة يف ا نفقات ا ية ابملقارنة مع ا حلا ل ل  .ملبيلفعل
 ]ثهناية الويقة[

                                                 

يل، ميكن الا 9 ية لعام لتفصملزيد من ا ياانت املا لطالع أيضا عىل ا  .WO/PBC/18/3ث يف الويقة 2010لب


