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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة اخلامسة واألربعون

  ٢٠١٤مارس / آذار٧-٤
  *من جدول األعمال املؤقت) ز (٤البند 

      اإلحصاءات الزراعية والريفية: بنود للعلم
تقرير اللجنة التوجيهية العاملية بشأن تنفيذ االستراتيجية العامليـة لتحـسني               

  لريفيةاإلحصاءات الزراعية وا
  

  مذكرة من األمني العام    
، ٢٠١٣/٢٣٥ يتــشرف األمــني العــام، وفقــا ملقــرر اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي      

حييل تقريـر اللجنـة التوجيهيـة العامليـة لالسـتراتيجية العامليـة لتحـسني اإلحـصاءات الزراعيـة               بأن
: يـر املواضـيع األربعـة التاليـة       ويتنـاول التقر  . دم إىل اللجنة اإلحصائية للعلـم     ــة، الذي يق  ــوالريفي

تنفيـذ األنـشطة علـى     ) ج(تنفيـذ األنـشطة العامليـة للمكتـب؛         ) ب(احلوكمة وتعبئة املوارد؛    ) أ(
واللجنـــة مـــدعوة إىل . ٢٠١٤الطريـــق إىل األمـــام واألولويـــات لعـــام ) د(الـــصعيد اإلقليمـــي؛ 

  .حتيط علما بالتقرير أن
  

تنفيذ االستراتيجية العامليـة لتحـسني      تقرير اللجنة التوجيهية العاملية بشأن          
  اإلحصاءات الزراعية والريفية

  
  مقدمة  - أوال  

يهدف هذا التقرير إىل إبالغ اللجنـة اإلحـصائية بالتقـدم احملـرز يف تنفيـذ االسـتراتيجية                    - ١
ويتنـاول  . العاملية لتحسني اإلحصاءات الزراعيـة والريفيـة منـذ انعقـاد دورهتـا الرابعـة واألربعـني           
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ــة  التق ــة التالي ــر املواضــيع األربع ــوارد؛  ) أ: (ري ــة امل ــة  ) ب(احلوكمــة وتعبئ ــشطة العاملي ــذ األن تنفي
ى األمـام واألولويـات   ـق إلــالطري) د(د اإلقليمي؛   ــة على الصعي  ــذ األنشط ــتنفي) ج(ب؛  ـللمكت
  .٢٠١٤لعام 

    
حـصاءات  التقرير املرحلي بشأن تنفيـذ االسـتراتيجية العامليـة لتحـسني اإل             - ثانيا  

  الزراعية والريفية
  احلوكمة وتعبئة املوارد  - ألف  

  احلوكمة  -  ١  
 لتوجيــه تنفيــذ االســتراتيجية العامليــة علــى     ٢٠١٣أنــشئت آليــات حوكمــة يف عــام      - ٢

  .الصعيدين العاملي واإلقليمي
وكانـت  . ٢٠١٣ونظم على الصعيد العاملي اجتماعان للجنة التوجيهية العاملية يف عام             - ٣

املوافقـة علـى خطـة العمـل اإلقليميـة آلسـيا ومنطقـة              ) أ: (ات الرئيسية املتخـذة كمـا يلـي       القرار
متديــد خطــة العمــل العامليــة حــىت كــانون   ) ج(تنقــيح امليزانيــة املتكاملــة؛  ) ب(احملــيط اهلــادئ؛ 

. املوافقــة علــى اقتــراح تنقــيح إطــار الرصــد والتقيــيم) د( بــدون تكلفــة؛ ٢٠١٧ديــسمرب /األول
وأُحـرز تقـدم أيـضا يف إنـشاء املكتـب العـاملي يف              . عان للمجلـس التنفيـذي العـاملي      وُنظم اجتما 

  . وجيري حاليا إكمال عملية استقدام موظفيه٢٠١٣عام 
 ٢٠١٣يونيـه   /وعقدت اللجنة التوجيهية اإلقليمية ألفريقيا اجتماعها الرابع يف حزيران          - ٤

ــة لعــام       ــل وامليزاني ــة العم ــى خط ــة عل ــشئت. ٢٠١٣للموافق ــيت    وأن ــي ال ــذ اإلقليم ــة التنفي  أمان
  .يستضيفها مصرف التنمية األفريقي، وجيري استقدام املوظفني للمكتب اإلقليمي

وُشـــــكلت اللجنـــــة التوجيهيـــــة اإلقليميـــــة آلســـــيا ومنطقـــــة احملـــــيط اهلـــــادئ يف          - ٥
 ل وامليزانيـة  ـــ ة العم ـــ رار خط ـــ  إلق ٢٠١٣ام  ـــ ي ع ـــ ان ف ـد اجتماعـ  ــــ وُعق. ٢٠١٣أبريل/انــنيس
ـــلع ـــ واملوافق٢٠١٣ام ـ ـــة علــى اختيـ ـــار مثانيـ ـــة بلـ ــذ أنــشط ـ ـــة قطريــدان لتنفي ــرة  ــ ة خــالل الفت

وأنــشئ املكتــب اإلقليمــي ضــمن املكتــب اإلقليمــي ملنظمــة األمــم املتحــدة      . ٢٠١٤-٢٠١٣
  .وجيري حاليا استقدام املوظفني للمكتب اإلقليمي. لألغذية والزراعة يف بانكوك

اللجنة التوجيهيـة اإلقليميـة ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب،               نشئت أيضا   أُو  - ٦
 الســـتعراض مـــشروع خطـــة العمـــل اخلاصـــة بتنفيـــذ  ٢٠١٣واجتمعـــت يف ترينيـــداد يف عـــام 

  .االستراتيجية العاملية
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وفيما خيـتص مبـنطقيت رابطـة الـدول املـستقلة وآسـيا الغربيـة، أصـدر كـل مـن اهليئـات                         - ٧
ة وإنــشاء آليــات ــــة عمــل إقليميـة باإلحــصاءات تكليفــا بإعــداد خطــ ـيــة املعنيــة الدولــــاحلكومي

  .حوكمة إقليمية
  

  تعبئة املوارد  -  ٢  
 ماليــني ١٠قُــدم إىل املفوضــية األوروبيــة، عقــب جهــود توعيــة مكثفــة، مقتــرح مببلــغ    - ٨

ــا     ــاملي يف أفريقي ــصندوق االســتئماين الع ــل ال ــة العجــز يف متوي ــرام  ومــن املت. دوالر لتغطي ــع إب وق
  .٢٠١٣مذكرة تفاهم مع املفوضية قبل هناية عام 

 مليـون دوالر، مبـا يف ذلـك         ٥١وبلغ جمموع األموال املتعهد بتقـدميها حـىت اآلن مبلـغ              - ٩
ة األوروبيـة، وبـذلك يبلـغ العجـز يف التمويـل            ـــ  ماليني دوالر من املفوضي    ١٠ا  ــة قدره ــمسامه
ــستفيد مــن هــذه املــس .  مليــون دوالر٣٢ ــسية األنــشطة املــضطلع هبــا يف   وت امهات بــصورة رئي

أفريقيا وآسيا ومنطقة احمليط اهلادئ واألنشطة علـى املـستوى العـاملي، ولـذلك سـتدعو احلاجـة                  
إىل بذل مزيد من جهود تعبئة املوارد لصاحل املناطق اليت تعاين نقصا يف التمويل، وهـي أمريكـا                  

  .بطة الدول املستقلة وغريب آسياالالتينية ومنطقة البحر الكارييب، ومنطقة را
وُبـذلت جهـود بـارزة      . وقد دخل الصندوق االستئماين العاملي طـور التـشغيل الكامـل            - ١٠

وُوقعت مذكرات تفاهم مع كل من جلنـة األمـم          .  لتعزيز برنامج الشراكات   ٢٠١٣طوال عام   
يط اهلـادي، ومـصرف     املتحدة االقتصادية ألفريقيا، وجلنتها االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحملـ        

  . التنمية األفريقي، وُصرفت األموال ذات الصلة
  

  تنفيذ األنشطة على صعيد املكتب العاملي  - باء  
  عنصر األحباث  -  ١  

 وواصل العمل يف عدد من جماالت املنهجية احملـددة          ٢٠١٣بدأ املكتب العاملي يف عام        - ١١
  .العامليةكأولويات يف إطار عنصر األحباث من االستراتيجية 

نظــام احملاســبة البيئيــة واالقتــصادية   (ياإلطــار املفــاهيم) أ: (وقــد أُحــرز تقــدم كــبري يف   - ١٢
، وهو حساب فرعي ومعياري شامل لتحقيق التكامـل بـني البيانـات             )املتكاملة يف جمال الزراعة   

ا دوليـا؛   الزراعية والبيئية استنادا إىل مفاهيم وتعاريف وتصنيفات وجداول مترابطة متفـق عليهـ            
إطـــار الدراســـات االستقـــصائية املتكاملـــة الـــذي يهـــدف إىل إنتـــاج إحـــصاءات زراعيـــة ) ب(

فيمـا يتعلـق    (متكاملة ومتسقة خبصوص خمتلـف وحـدات املراقبـة مثـل قطـع األراضـي الزراعيـة                  
فيمـا يتعلـق    (، واملـزارع    )فيمـا يتعلـق باجلانـب االجتمـاعي       (، واألسر املعيـشية     )باجلوانب البيئية 



E/CN.3/2014/22
 

4/7 13-60861 
 

وضـع اُألطـر الرئيـسية      ) أ: (٢٠١٤وسُتكمل املواضـيع التاليـة خـالل عـام          ). د االقتصادي بالبع
ألخــذ العينــات، حيــث ُتجــرى أحبــاث حمــددة بــشأن حتديــد أنــسب اُألطــر ألنــواع معينــة مــن     
األراضي، وحتـسني أسـاليب الـربط بـني أطـر املنـاطق وأُطـر القـوائم، واسـتخدام النظـام العـاملي                       

 املعلومات اجلغرافية واالستشعار عـن ُبعـد مـن أجـل إنـشاء إطـار رئيـسي                  لتحديد املواقع ونظم  
حتديد تكاليف اإلنتاج الزراعـي، حيـث يـتم تـدوين املمارسـات الفُـضلى               ) ب(ألخذ العينات؛   

حتـسني أسـاليب   ) ج(فيما يتعلق مبعاجلة خمتلف املسائل التقنية املتصلة بقياس تكـاليف اإلنتـاج؛             
تطـوير  ) د(حتسني تقـديرات مـساحات احملاصـيل واملـردود واإلنتـاج؛            تقدير احملاصيل، ال سيما     

أساليب أكفأ وأدق الستخدام االستشعار عن بعد واستخدام قواعـد البيانـات اخلاصـة بالغطـاء            
اعتمــاد ) و(حتــسني منــهجيات جتميــع كــشوف األغذيــة؛ ) هـــ(األرضــي واســتخدام األراضــي؛ 

يدان وجتميعها ونقلها ونشرها، وهي تكنولوجيـا       تكنولوجيا جديدة الستخالص البيانات يف امل     
ستؤدي دورا هاما يف تطوير أساليب فعالة من حيث التكلفة جلمع البيانـات وحتـسني جودهتـا؛                

تعزيــز التكامــل بــني املعلومــات    ) ح(حتــسني أســاليب عمــل مــصائد األمســاك الــصغرية؛      ) ز(
  .اجلغرافية واألساليب اإلحصائية

 يف مقــر ٢٠١٣يوليــه /ل للجنــة االستــشارية العلميــة يف متــوز   وُعقــد االجتمــاع األو   - ١٣
منظمة األغذيـة والزراعـة يف رومـا السـتعراض برنـامج األحبـاث وإسـداء املـشورة بـشأن تنفيـذ                      

  .عنصر األحباث
  

  وضع املبادئ التوجيهية وإنتاج مواد التدريب  -  ٢  
ط االسـتراتيجية لإلحـصاءات   اخلطـ ) أ: (أُحرز تقدم يف إعداد املبادئ التوجيهيـة التاليـة        - ١٤

املمارسـات  ) ب(؛  ٢٠١٤الزراعية والريفية، الـيت ستخـضع السـتعراض األقـران يف بدايـة عـام                
ــة للنظــام العــاملي   ) ج(الفُــضلى بــشأن املاشــية املرحتلــة؛   كتيــب عــن اســتخدام األجهــزة احملمول

قــة بالتــصنيفات وقــد بــدأ تنفيــذ األنــشطة املتعل . لتحديــد املواقــع يف قيــاس مــساحات احملاصــيل 
  . الزراعية وإطار الدراسات االستقصائية املتكاملة

ربــط تعــدادات الــسكان ) أ: (وأُحــرز تقــدم كــبري يف إعــداد مــواد التــدريب مــن أجــل   - ١٥
  . تقدير انبعاثات غازات االحتباس احلراري من الزراعة) ب(بالتعدادات الزراعية؛ 

  
  التنسيق مع املبادرات األخرى  -  ٣  

املكتب العاملي أيضا على كفالة التآزر والتنسيق مـع املبـادرات األخـرى اجلـاري               عمل    - ١٦
منحة مؤسسة بيل وميليندا غيـتس املقدمـة إىل منظمـة األغذيـة والزراعـة          ) أ: (تنفيذها، وتشمل 

عداد مبادئ توجيهية للتقييمات القطرية وإجراء تقييمات قطريـة متعمقـة يف جمموعـة تتكـون         إل
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مشروع نظـام معلومـات األسـواق الزراعيـة،         ) ب(من سبعة بلدان يف أفريقيا وبلدين يف آسيا؛         
مـشاريع  ) ج(وخباصة املعلومات عن خمزونات املواد الغذائية والتوقعات فيما يتعلق باحملاصـيل؛            

دات القطرية ملنظمة األغذية والزراعة يف ترتانيـا، اجلـاري تنفيـذها بالتنـسيق مـع الوكالـة                  املساع
مبــادرة التحــالف مــن أجــل تنميــة  ) د(األمريكيــة للتنميــة الدوليــة ومــصرف التنميــة األفريقــي؛  
ة مبـادرة الوكالـة األمريكيـة للتنميـ       ) هــ (اُألرز األفريقي اليت اختذهتا حكومة اليابـان يف أفريقيـا؛           

  .الدولية يف أفريقيا املعروفة باسم مشروع استقصاء البيانات الزراعية والريفية األساسية
  

  تنفيذ األنشطة على الصعيد اإلقليمي   - جيم  
  أفريقيا  -  ١  

وقَّـــع مـــصرف التنميـــة األفريقـــي مـــذكرة تفـــاهم مـــع منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة يف     - ١٧
وانـصبت  . لعـاملي األمـوال هلـذا الغـرض       ، وصرف الصندوق االستئماين ا    ٢٠١٣أغسطس  /آب

 علـى عمليـة التقييمـات القطريـة، مبـا يف ذلـك بعثـات املتابعـة                  ٢٠١٣األنشطة الرئيسية يف عام     
ومألت مجيـع البلـدان األفريقيـة تقريبـا االسـتبيان اخلـاص             . وتكييف االستبيان للسياق األفريقي   

ــيم القــدرات واالحتياجــات اإلحــصائية علــى الــصعيد القطــ    ــدريب  . ريبتقي وُعقــدت حلقــة ت
 ركــزت ٢٠١٣نــوفمرب /إقليميــة ملنــسقي االســتراتيجيات الوطنيــة يف املغــرب يف تــشرين الثــاين 

درات، وسُتنـشر النتـائج النهائيـة    ـــ رات القـــ اب مؤشــة النتـائج وحـس  ـــ ن صح ـــ ق م ــعلى التحق 
زانيا ـلـدان يف تنـ    وشارك مصرف التنمية األفريقي أيضا يف األنشطة الـيت تقودهـا الب           . عما قريب 

  .وكابو فريدي وجنوب السودان
ــذ          - ١٨ ــضا يف تنفي ــا أي ــصادية ألفريقي ــة االقت ــدريب شــرعت اللجن ــصر الت ــق بعن ــا يتعل وفيم

أوفـدت بعثـات    ) ب(مت وضع إطار تقييم احتياجات التدريب؛       ) أ: (األنشطة على النحو التايل   
راض للمنـاهج الدراسـية والكتـب       أُجري اسـتع  ) ج(استشارية إىل بعض البلدان ذات األولوية؛       

ُنظمــت حلقــة عمــل ملــديري املــوارد  ) د(املدرســية خــالل حلقــة عمــل عقــدت يف موزامبيــق؛   
ــشري ـــة فــالب ــسنغالـ ــنح دراسيــ    . ي ال ــك جيــري ختــصيص م ــى ذل ـــوعــالوة عل ة األجــل ـة طويل

  .لإلحصائيني الشبان
  

  آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ  -  ٢  
لعمــل اإلقليميــة آلســيا ومنطقــة احملــيط اهلــادئ لتحــسني       متــت املوافقــة علــى خطــة ا     - ١٩

وبـدأ املكتــب اإلقليمـي ملنظمـة األغذيــة    . ٢٠١٣اإلحـصاءات الزراعيـة والريفيـة يف بدايــة عـام     
والزراعــة، الــذي يستــضيف املكتــب اإلقليمــي لالســتراتيجية العامليــة لتحــسني اإلحــصاءات          
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طريــة املتعمقـة يف أربعــة مـن البلــدان الثمانيــة   الزراعيـة والريفيــة، يف إعـداد عمليــة التقييمـات الق   
  .، وهي سري النكا وبوتان وإندونيسيا وساموا٢٠١٣ذات األولوية احملددة يف عام 

وفيما يتعلق بعنـصر التـدريب، وقعـت اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط                    - ٢٠
ــدأ املعهــد  ٢٠١٣ يوليــه/اهلــادئ مــذكرة تفــاهم مــع منظمــة األغذيــة والزراعــة يف متــوز        ، وب

 خبصوص أخذ العينات واجملموعـة      ٢٠١٣اإلحصائي آلسيا واحمليط اهلادئ حلقيت عمل يف عام         
  .الدنيا من البيانات األساسية، وحلقيت عمل خبصوص حتليل السياسات

ويــساهم املــصرف اآلســيوي للتنميــة يف متويــل تنفيــذ االســتراتيجية العامليــة عــن طريــق     - ٢١
 يف  “حتسني اإلحـصاءات الزراعيـة والريفيـة مـن أجـل حتقيـق األمـن الغـذائي                ” املشروع املعنون 

  .أربعة بلدان آسيوية هي بوتان ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية وملديف وفييت نام
  

  املناطق األخرى  -  ٣  
جيري حاليا استعراض مشروع خطة العمل اإلقليمية ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر                 - ٢٢

ــة   الكــارييب ــه يف صــيغته النهائي ــات    .  هبــدف تقدمي ــتبيانات اخلاصــة بالتقييم ــد أُرســلت االس وق
  .القطرية إىل البلدان وجيري حاليا حتليل نتائجها

ويف منطقــة غــريب آســيا أُرســلت االســتبيانات اخلاصــة بالتقييمــات القطريــة إىل البلــدان   - ٢٣
ــالتحقق مــن النتــ      ــة ب ــة العمــل املعني ــا خــالل حلق ــودة يف األردن يف وُعرضــت نتائجه ائج، املعق

وقامت اللجنة اإلحصائية اإلقليمية بتكليـف اللجنـة االقتـصادية    . ٢٠١٣ديسمرب /كانون األول 
واالجتماعيـة لغــريب آســيا، باالشـتراك مــع املكتــب اإلقليمــي ملنظمـة األغذيــة والزراعــة، بوضــع    

  .خطة عمل إقليمية ملنطقة غريب آسيا
العمل اإلقليمية لبلدان رابطة الدول املستقلة ونوقـشت        وأُعدت مسودة مشروع خلطة       - ٢٤

ــة اإلحــصائية  . ٢٠١٣يوليــه /خــالل حلقــة عمــل عقــدت يف بودابــست يف متــوز   وأقرهتــا اللجن
أكتـوبر  /املشتركة بني دول رابطة الدول املستقلة يف سوتشي باالحتاد الروسي يف تـشرين األول        

  .ي، وجيري استعراضها حاليا على املستوى العامل٢٠١٣
  

  ٢٠١٤الطريق إىل األمام واألولويات لعام   - دال  
إنـشاء  ) أ: ( علـى مـا يلـي   ٢٠١٤سينصب االهتمـام علـى الـصعيد العـاملي طـوال سـنة               - ٢٥

آليات أفضل للتنسيق بني املكتب العاملي والشركاء املنفذين اإلقليمـيني، وحتـسني إطـار الرصـد                
لبحثيـة وفقـا لالحتياجـات العاجلـة الـيت ُتعـرب          حتديد أولويات األنشطة ا   ) ب(والتقييم احلايل؛   

عنها البلدان، وإنشاء دليل لألساليب اجلديـدة الفعالـة التكلفـة واملعـايري واملمارسـات الرشـيدة،               
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وضـع مبـادئ توجيهيـة ومـواد تدريبيـة      ) ج(من أجل إتاحتها لطائفة واسـعة مـن املـستخدمني؛         
عبئة املوارد لصاحل املنـاطق الناقـصة التمويـل         ت) د(ميكن أن تستخدمها املناطق والبلدان بسرعة؛       

تعزيـز  ) هــ (؛  )ة، وغريب آسيا  ـدول املستقل ــة ال ــأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، ورابط     (
بـذل  ) و(دور االستراتيجية العاملية بوصفها مظلة لتنسيق مبادرات تنمية القـدرات اإلحـصائية؛        

إنـشاء فريـق اخلـرباء    ) ز(اصة باالستراتيجية العامليـة؛    جهود مكثفة لتدشني خطة االتصاالت اخل     
املشترك بني الوكاالت املعين باإلحصاءات الزراعية والريفية الـذي أقرتـه اللجنـة اإلحـصائية يف                

  .دورهتا الثالثة واألربعني
إيفــاد بعثــات ) أ: ( علــى مـا يلــي ٢٠١٤أمـا يف أفريقيــا فــستركز األنـشطة خــالل عــام     - ٢٦

إصـدار تقريـر    ) ب(تلـف البلـدان للمـساعدة علـى إنـشاء هياكـل اإلدارة الوطنيـة؛                متابعة إىل خم  
إجـراء تقييمـات قطريـة متعمقـة        ) ج(ة التقييم القطـري؛     ــن عملي ــة األوىل م  ــج املرحل ــن نتائ ــع

تقـدمي املـساعدة التقنيـة إىل بلـدان         ) د(أو بدء عمليات اخلطة االستراتيجية مباشـرة يف البلـدان؛           
 وضـع خريطـة ملؤشـرات الرصـد والتقيـيم اخلاصـة بالربنـامج الـشامل لتنميـة الزراعـة يف                      خمتارة؛

أفريقيا، واجملموعة الدنيا من البيانات األساسية لالستراتيجية العاملية، لكفالة متكن خطـة العمـل           
ــامج         ــيم الربن ــة لرصــد وتقي ــات اإلحــصائية الالزم ــات واملعلوم ــن اســتخالص البيان ــة م األفريقي

البـدء يف   ) ز(كفالة إدراج االحتياجـات املتعلقـة بالتـدريب يف اخلطـط القطاعيـة؛              ) و(الشامل؛  
ـــتوفي) ح(ة؛ ـب اإلقليميـــوى قــدرات مراكــز التدريــــع مــستــــرف ر املــنح الدراســية للدراســات ـ

  .الطويلة والقصرية
التقييمـات القطريـة   ) أ: ( علـى مـا يلـي   ٢٠١٤وستنصب األنشطة يف آسيا خالل عـام      - ٢٧
دان الثمانيــة ــــي البلــــة فــــة والريفيـاءات الزراعيــــة لإلحــصــــة وإعــداد خطــط استراتيجيـتعمقــامل

ــ) ب(ة؛ ـــــذات األولوي ة إدراج ـــــكفال) ج(ارة؛ ـــــدان خمتـى بلــــدة التقنيـــة إلـــــم املـــساعـتقديـ
تعزيــز قــدرات مؤســسات التــدريب ) د(االحتياجــات املتعلقــة بالتــدريب يف اخلطــط القطاعيــة؛ 

ة موحــدة ووضــع مــواد ــــة وكتــب مدرسيــــج دراسيــــر مناهــــتطوي) هـــ(ة؛ ــــة واإلقليميــــوطنيال
  .للتعلم اإللكتروين

أما يف املناطق الثالث األخرى فسُتعطى األولوية لوضع الـصيغة النهائيـة خلطـط العمـل                  - ٢٨
  .اإلقليمية وتعبئة املوارد

  .واللجنة مدعوة إىل أن حتيط علما بالتقرير  - ٢٩
  


