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 على أن يكون ذلك رھناً بتأكيدالطوارئ الخاص،  بعد الحصول على إذن مسبق من رئيس المجلس التنفيذي،  ياحتياطد األمين العام كيفية استخدام يحدِّ   1

  .لجنة البرنامج والميزانية والمجلس التنفيذي
  


