
   
  (مسّودة) ٧٢/٧٦ج  السبعونية و ثانالجمعية الصحة العالمية 

  ٢٠١٩ مايو /أيار ٢٥  
  A72/76 (Draft)  

  
  
  
  

  "أللجنة " الرابعالتقرير 
  
  

 (مسّودة)
  
  

 الدكتور ياسوهيرو سوزوكي برئاسة ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٤وم ي والتاسعةة منالثا هاي" جلستأعقدت اللجنة "
  .والدكتورة سيلفيا باوال فالنتيم لوتوكوتا (أنغوال) )اليابان(

  
ـــيةر وتقرَّ  ـــ ــ ــ ــحة العالمية  توصــــ ــ ــ ـــ ـــ ــــية و ناثالجمعية الصــ ــ ــ ـــ ههنا  ينالُمرفق المقررين اإلجرائيينن باعتماد يعبالســـ

  :جدول األعمالمن  بالبندين التاليينتعلق ي  فيما
  

  المسائل االستراتيجية ذات األولوية  -١١
  

ـــائل   ٨-١١ ـــ ــ ــتوى للجمعية العامة لألمم المتحدة المعنية بالمسـ ــ ــ ــ متابعة االجتماعات الرفيعة المسـ
  المتعلقة بالصحة

  :مقرر إجرائي واحد، بعنوان
  

ـــتوى الثالث للجمعية   - ــ ــــي المنبثق عن االجتماع الرفيع المســــ ــ ــــياســـ ــ متابعة اإلعالن الســـ
  بالوقاية من األمراض غير الُمعدية (غير السارية) ومكافحتها العامة المعني

  
  التقنية األخرىالمسائل   -١٢

  
ــل إلى  إطار التأهب  ١-١٢ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــات األنفلونزا والتوصـ ــ ـــ ــ ــ ـــ لمواجهة األنفلونزا الجائحة لتبادل فيروسـ

  اللقاحات والفوائد األخرى

   واحد مقرر إجرائي
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  األعمال جدول من ٨-١١ البند
  

السياسي المنبثق عن االجتماع الرفيع المستوى الثالث للجمعية العامة متابعة اإلعالن 
  المعني بالوقاية من األمراض غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها

  
  

ــحة العالمية ال االجتماعات الرفيعة   الخاص بمتابعةالتقريرفي  أن نظرتبعد  ية والســـبعون،ناثجمعية الصـ
ـــتوى للجمعية العامة لألمم  ــ ـــحةالمســـ ـــ ـــائل المتعلقة بالصــ ــ ــارية : المتحدة المعني بالمســـ ــ ــ الوقاية من األمراض غير الســ

ـــتوى الثالث للجمعية العامة المعني بالوقاية من األمراضالذي  ١ومكافحتها ـــائل االجتماع الرفيع المســ ـــح حصــ  يوضــ
  :قررت ما يليومكافحتها،  (غير السارية) غير الُمعدية

  
ـــتوى الثالث للجمعية العامة   )١( ــ ــ ـــ ـــي المنبثق عن االجتماع الرفيع المسـ ـــ ــ ــ ـــياسـ ـــ ــ ــ أن ترحب باإلعالن السـ

ــــارية(المعني بالوقاية من األمراض غير الُمعدية  ــ ــ ــ ـــ الذي اعتمدته الجمعية  )٢٠١٨(  ومكافحتها) غير الســ
  ، وأن تطالب المدير العام بدعم الدول األعضاء في تنفيذه؛٧٣/٢ العامة في القرار

  
ـــة  )٢( ـــاريــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــة من األمراض غير الســ ـــايــ ـــأن الوقــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــة بشــ ـــالميـــ ـــل العــ ــة العمــ ـــد أغراض خطـــ  أن تؤكــ

ــية في الفترة ٢٠٢٠-٢٠١٣  ومكافحتها ــحة النفســـــ ــ ــــة بالصـــ ــاملة الخاصـــ ـــ  ٢٠٢٠-٢٠١٣  وخطة العمل الشــ
ــاهمة في تحقيق الغاية ـــ ــ ــ ــعتهما المنظمة، للمسـ ــــ ــ ــتدامة  ٤-٣ اللتين وضــ ــ ـــ ــ تخفيض (من أهداف التنمية المسـ

بمقدار الثلث من خالل الوقاية والعالج ) غير السارية(اجمة عن األمراض غير المعدية الوفيات المبكرة الن
وسـائر األهداف والغايات المتعلقة باألمراض غير ) ٢٠٣٠ وتعزيز الصـحة والسـالمة العقليتين بحلول عام

ــمولة  ــمان مواءمتهما مع خطة الت ٢٠٣٠ العمل حتى عام بخططتيالســــارية، وأن تمد الفترة المشــ نمية لضــ
  ؛٢٠٣٠المستدامة لعام 

  
  لي:أن تطلب من المدير العام ما ي  )٣(

حســب االقتضــاء، بالتشــاور مع الدول األعضــاء ومع مراعاة آراء ســائر  ،أن يقدم اقتراحات  (أ)
ــحاب المصــــلحة، ــأن تحديث تذييالت خطة العمل العالمية بشــــأن الوقاية من األمراض غير  ٢أصــ بشــ

ـــارية ومكافحتها  ــ ــ ـــ ــ ـــية في  ٢٠٢٠-٢٠١٣السـ ــ ـــ ــ ــ ـــحة النفسـ ــ ــ ـــ ــ ــة بالصـ ــ ــ ـــ ــ ـــاملة الخاصــ ــ ــ ـــ ــ وخطة العمل الشـ
ـــتندة إلى البّينات  ٢٠٢٠-٢٠١٣  الفترة ـــ ــعتهما المنظمة، على أن تظل خططتا العمل مسـ ـــ اللتين وضــ

لســابقة بشــأن الوقاية من األمراض غير الســارية ومكافحتها، بما العلمية، من أجل تحقيق االلتزامات ا
ــتدامة  ٤-٣في ذلك الغاية  ــ ــ تخفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن األمراض (من أهداف التنمية المســــ
ـــارية(غير المعدية  ـــ ــ ــالمة ) غير الســــ ــ ـــ ــ ــحة والســـ ــ ـــ ــ بمقدار الثلث من خالل الوقاية والعالج وتعزيز الصـــ

  وسائر األهداف والغايات ذات الصلة؛) ٢٠٣٠  العقليتين بحلول عام

أن يســـتند إلى العمل الجاري بالفعل، في إعداد قائمة الخيارات الســـياســـية والتدخالت الفّعالة   (ب)
من حيث التكلفة، وتحديثها حســـب االقتضـــاء، لدعم الدول األعضـــاء في تنفيذ االلتزامات التي ينص 

فيع المستوى الثالث للجمعية العامة المعني بالوقاية عليها اإلعالن السياسي المنبثق عن االجتماع الر 

                                                           
 .٧٢/١٩الوثيقة ج   ١

  وفقًا إلطار المنظمة الخاص بالمشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول.   ٢
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ـــارية(من األمراض غير الُمعدية  ـــالمة  )٢٠١٨ومكافحتها () غير السـ ـــحة والسـ ــبيل تعزيز الصـ في ســ
  من خالل المجلس التنفيذي؛  ٢٠٢٠العقليتين، كي تنظر جمعية الصحة في هذه القائمة في عام 

في إعداد قائمة الخيارات الســـياســـية والتدخالت الفّعالة أن يســـتند إلى العمل الجاري بالفعل،   (ج)
ــي  ـــ ــياســـ ــ ــاء في تنفيذ االلتزامات التي ينص عليها اإلعالن الســــ ــ من حيث التكلفة، لدعم الدول األعضــــ
ـــتوى الثالث للجمعية العامة المعني بالوقاية من األمراض غير  ــ ــ ـــ ــ المنبثق عن االجتماع الرفيع المســـ

ــارية(الُمعدية  ـــ ــ ـــــبيل الحد من عدد الوفيات المبكرة الناجمة عن  )٢٠١٨ها (ومكافحت) غير الســـ ــ في ســـ
ــــدي  ــ ــ ـــ ــارية التي ُتعزى إلى تلوث الهواء، مع اإلقرار في الوقت ذاته بأهمية التصــ ــ ــ ـــ ــ األمراض غير الســ

ـــحــة في هــذه القــائمــة في عــام  ــ ـــ ــ ـــ من خالل  ٢٠٢٠لجميع المحــددات البيئيــة، كي تنظر جمعيــة الصــ
  المجلس التنفيذي؛

ــحة يقدمأن   (د) ـــ ــ ـــ ــ ــــبعين تقريرًا إلى جمعية الصــ ــ ـــ ــ من خالل  ٢٠٢٠في عام  العالمية الثالثة والســـ
المجلس التنفيذي، بشــأن تنفيذ االســتراتيجية العالمية للمنظمة من أجل الحد من تعاطي الكحول على 

 دمًا؛ ضي قُ نحو ضار خالل العقد األول الذي مر منذ اعتمادها، والسبيل للمُ 

قاية من األمراض غير السـارية ومكافحتها أن يدمج التقارير الخاصـة بالتقدم الُمحرز في الو   (ه)
ــحة من خالل المجلس التنفيذي من  ـــنوي يقدم إلى جمعية الصـــ ــية في تقرير ســ ـــحة النفســـ وتعزيز الصــ

ـــة بتنفيــذ القرارات وخطط العمــل ٢٠٣١إلى عــام  ٢٠٢١عــام  ــ ـــ ــ ــ ـــ ، على أن ُترفق بــه التقــارير الخــاصـ
  واُألطر الزمنية القائمة المتعلقة بالتبليغ؛بما يتماشى مع التكليفات  ١،٢واالستراتيجيات ذات الصلة،

ـــاء من أجل تعزيز   (و) ــ ـــ ــ ـــادات الفعلية الموّجهة إلى الدول األعضـــ ــ ـــ ــ أن يقدم المزيد من اإلرشـــ
ــائل  ــــ ــكان بأكملهم وحمالت وســ ــ ـــتهدف الســــ ــ ــحية عن طريق برامج التوعية التي تســـ ــ ــ المعارف الصــ

جميع عوامل خطر األمراض غير اإلعالم ووســائط التواصــل االجتماعي في ســبيل الحد من أثر 
  ؛ ٢٠٢١ في عامالعالمية الرابعة والسبعين السارية ومحدداتها، كي ُتعرض على جمعية الصحة 

ـــتعراض الخبرات الدولية، تحليًال للنهوج الناجحة في العمل   (ز) ـــ ـــ ــ ــ ـــتنادًا إلى اســ ـــ ـــ ــ ــ أن يقدم اســ
المتعدد القطاعات بشــــأن الوقاية من األمراض غير الســــارية ومكافحتها، بما في ذلك النهوج التي 

                                                           
ــأن )٢٠٠٠( ١٧-٥٣ج ص ع في ذلك القراربما    ١ ــ ــ ــارية ومكافحتها بشـــ ـــ ـــ  ١٧-٥٧ع  ص  جوالقرار؛ الوقاية من األمراض غير السـ
ـــأن )٢٠٠٤( ــحة؛ بشــ ــاط البدني والصـــ ــأن النظام الغذائي والنشـــ ــتراتيجية العالمية بشـــ ـــأن )٢٠١٠( ١٣-٦٣ص ع  ج القرارو  االســـ  بشــ

ـــار؛ ـــ ـــتراتيجية العالمية للحد من تعاطي الكحول على نحو ضــ ــ ــ ــأن )٢٠١٢( ٦-٦٥ج ص ع والقرار االسـ ــ ــ ــاملة  بشــ ـــ ــ خطة التنفيذ الشـ
خطة العمل الشاملة الخاصة بالصحة  بشأن )٢٠١٣( ٨-٦٦ج ص ع رالخاصة بتغذية األمهات والرضع وصغار األطفال؛ والقرا

ــية في الفترة ــأن )٢٠١٣( ١٠-٦٦ج ص ع والقرار؛ ٢٠٢٠-٢٠١٣ النفســ ــي بشــ ــياســ ــتوى   متابعة اإلعالن الســ لالجتماع الرفيع المســ
ــــأن الوقاية من األمراض غير المعدية (غير ــ ــ ـــارية) ومكافحتها؛  للجمعية العامة بشـــ ــ ــ ــ ـــأن )٢٠١٥( ١٩-٦٨ص ع  ج والقرار الســ ـــ ــ  بشـــ

ــيلة المؤتمر الدولي الثاني بشــــأن التغذية؛ ــأن )٢٠١٧( ١٢-٧٠ج ص ع  والقرار حصــ ــياق  بشــ ــرطان ومكافحته في ســ الوقاية من الســ
 خطة العمل العالمية بشأن االستجابة الصحية العمومية للخرف؛ بشأن )٢٠١٧) (١٧(٧٠ع  ص  ج والمقرر اإلجرائي نهج متكامل؛

ــأن )٢٠١٧) (١٩(٧٠ص ع  ج والمقرر اإلجرائي ــ ــ ــ ــمنة بشــــ ــ ــ ــ ــاء على ســــ ــ ـــ ــ  والقرار؛ األطفال: خطة التنفيذ  تقرير اللجنة المعنية بالقضـــ
 ٩-٧١ج ص ع والقرار؛ ٢٠٣٠-٢٠١٨  بخطة العمل العالمية للمنظمة بشـــأن النشـــاط البدني للفترة بشـــأن )٢٠١٨( ٦-٧١ع  ص  ج
  .لتغذية الرضع وصغار األطفا بشأن )٢٠١٨(
ــــف المدة والتقييم النهائي وفقًا للفقرة بما    ٢ ــ ــ ـــ ــ من خطة العمل العالمية للمنظمة  ٦٠في ذلك فيما يتعلق بنتائج تقييم منتصـ

ــارية ومكافحتها  ــ ــــــأن الوقاية من األمراض غير الســــ  ١٩ وبنتائج التقييم األولي والتقييم النهائي وفقًا للفقرة ،٢٠٢٠-٢٠١٣بشــ
  ابعة للمنظمة والمعنية بالوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها.من اختصاصات آلية التنسيق العالمية الت
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ــمن التقرير الموحد الذي تع ــ ــ ــ ــــادية والبيئية لتلك األمراض، ضـــ ــ ــ الج المحددات االجتماعية واالقتصـــ
 .٢٠٢١في عام  والسبعينالعالمية الرابعة  يقدم إلى جمعية الصحة

أن يجمع أفضل الممارسات في مجال الوقاية من فرط الوزن والسمنة ويتبادلها، ويتناول   (ح)
وســائر المؤســســات المعنية داعمة تحديدًا تحليل كيفية جعل المشــتريات من األغذية في المدارس 

للُنظم الغذائية وأنماط المعيشــة الصــحية من أجل التصــدي لوباء فرط الوزن والســمنة في األطفال 
ــيقدم  ــكاله، كي ُتدرج هذه المعلومات في التقرير الموحد الذي ســ ــوء التغذية بجميع أشــ والحد من ســ

 (ه)؛٣وفقًا للفقرة  ٢٠٢١في عام 

ــاء لــدمج الوقــايــة من األمراض غير أن يقــدم الــدعم التق  (ط) ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ني الالزم إلى الــدول األعضـ
الســارية ومكافحتها وتعزيز الصــحة النفســية في خدمات الرعاية الصــحية األولية وتحســين ترصـــد 

 األمراض غير السارية؛

ــول   (ي) ــ ــــاء الحصــ ــتجابة لطلب الدول األعضــ ــ ـــرية الكافية لالســ أن يوفر الموارد المالية والبشـــ
من أجل تعزيز جهودها الوطنية الرامية إلى الوقاية من األمراض غير الســارية  التقنيالدعم على 

ــناديق االئتمانية  ومكافحتها، بطرق من بينها تحديد آليات التمويل الطوعي االبتكارية، ـــ ــ ـــ مثل الصـ
 المانحين، باالستناد إلى العمل الجاري في هذا الصدد. المتعددة
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  األعمال جدول من ١-١٢ البند
  

  لتبادل فيروسات  إطار التأهُّب لمواجهة األنفلونزا الجائحة
  إلى اللقاحات والفوائد األخرى األنفلونزا والتوصل

  
  

ـــحة العالمية ال ــ ــ ـــ ــ ــ ـــبعون،ناثجمعية الصـ ـــ ــ ــ ـــ   المتعلقين بتنفيذ المقرر اإلجرائي  ينتقرير الفي بعد النظر  ية والســ
ـــاري واإلحاطة  ١)،٢٠١٨) (١١(٧١ج ص ع ــ ــتشـ ــ ــيات الفريق االســ ـــتعراض اإلطار الخاص علمًا بتوصــــ ــ المعني باسـ
  قررت ما يلي: ٢إلى المدير العام،لمواجهة األنفلونزا الجائحة المقدمة بالتأهُّب 

  
  ما يلي: طلب من المدير العامأن ت  )١(

  
ــّدي لها مل معأن يع  (أ) ــ د األنفلونزا والتصـ ـــّ ــبكة العالمية لترصــ ــركاء اآلخرين، مثل  الشـــ ــ والشـ

ـــالمختبرات األخرى الم ــ ـــ ــات رخصـ ــ ـــ ــســـ ــ ــ ــ ــــات المتعلقة بجمع البيانات ى لعة، المعنية والمؤسـ ــ ــ فيروســ
ـــها وتبادلها نفلونزا األ ــ ـــ ــ ـــ الماثلة التحديات عن فهم أعمق تكوين ن من بطريقة تمكّ وتحليلها وعرضــ

ــحـــة العموميـــة  ـــ ــ ـــ ــ ــ يمـــا يتعلق بتبـــادل يهـــا فواآلثـــار المترتبـــة علالُمتـــاحـــة أمـــامهـــا والفرص أمـــام الصـ
د األنفلونزا والتصـّدي لهاالفيروسـات في إطار  تحديد حاالت وسـائل منها ، بالشـبكة العالمية لترصـّ

ــعرقل فيها تبادل معينة ت ــ ــ ـــ ـــ ــ بل الكفيلة بإمكانية تخفيف وطأة تلك األنفلونزا و  اتفيروسـ ــــُ ــ ــ ـــ ــ بيان الســ
  ؛لحاالتا
  

، حســب وأصــحاب المصــلحة ٣األعضــاءمقدمة من الدول دخالت أن يعّد تقريرًا يضــم م  (ب)
ـــاء، عن  ــاالقتضــ ـــلة، ريعات والتدابير التنظيمية تعامل التشـــ ها تلك المعنية بما فيالقائمة ذات الصــ

ــوع  ــ ــ ــ ـــ ــ ـــات األنفلونزا واالعتبــارات المتعلقــة بهــا بتنفيــذ بروتوكول نــاغويــا، مع موضــ ــ ـــ ــ ـــ ــ تبــادل فيروســ
ـــحة الع ـــأن الصــ ــاور مع أمانة اوذلك ، موميةوالمطروحة بشــ حســـــب  ،تفاقية التنوع البيولوجيبالتشـــ

  ؛االقتضاء
  

 قيودالاألولي وفائدته و  يبحث النموذجالأداء محرك عن من المعلومـات  اً مزيدأن يقدم   (ج)
  ؛هالمفروضة علي

  
ــــائل منها   د)( ــ ــ ـــ ــاء، أن يقوم، بوســـ ــ ــ ـــ ــ ــي التماس مدخالت من الدول األعضـــ ــ ـــ ــ ــ الخطوات بتقصـــ

ــاليــة  ــة الت ب لمواجهــة األنفلونزا  الوعي بــإطــاراء مجــال إذكــفي الُمحتمــل اّتخــاذهــا بــالمرحل التــأهــُّ
ـــتخدميوردة، ومالمعنيبين قواعد البيانات والمبادرات فيما  الجائحة ــ ــ ــ ـــ ، وتعزيز هاي البيانات ومســـ

  ؛مستخدمي البياناتهم وبين بينالقائم البيانات والتعاون ردي مو دور االعتراف ب
  

                                                           
 .١إضافة  ٧٢/٢١جو  ٧٢/٢١تان جالوثيق   ١

، جنيف، ٢٠١٨أكتوبر  تشـرين األول/ ١٩-١٧الفريق االسـتشـاري المعني بالتأهُّب لمواجهة األنفلونزا الجائحة. اجتماع    ٢
، http://www.who.int/influenza/pip/AGMR_Oct2018.pdf?ua=1( ٢٠١٨سويسرا. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 

 ).٢٠١٨كانون األول/ ديسمبر  ٣تم االطالع في 

 .االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليميوحسب    ٣
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ــــل تقديم المعلومات عن التحديات الجديدة التي تطرحها التكنولوجيات الجديدة   (ه) ــ أن يواصــــ
ــياق تنفيذ  ــ ـــات والفرص التي تتيحها في ســــ ـــ إطار التأهُّب لمواجهة األنفلونزا الجائحة لتبادل فيروســ

  ؛هاالنهوج الُمحتمل اتباعها بشأنو  األنفلونزا والتوصل إلى اللقاحات والفوائد األخرى
  

ـــية تنقح أن   )٢( ـــ ـــ ــ ــ إطار من  ٢في الملحق المبّين  ٢االتفاق الموحد لنقل المواد  فيالواردة  ١الحاشــ
ـــبح ملحق هذا ما يبّينه على نحو وذلك ، هُّب لمواجهة األنفلونزا الجائحةالتأ ـــ ــيصـــ ـــ ــ المقرر اإلجرائي الذي ســ

  ؛جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعينمفعوله ساريًا مع اختتام أعمال 
  

المدير العام أن يقدم تقريرًا عن التقدم المحرز في تنفيذ ما تقدم إلى جمعية من طلب كذلك تأن   )٣(
  .٢٠٢٠الصحة العالمية الثالثة والسبعين في عام 
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  الملحق
  

  ٢من الملحق  ١على الحاشية  المدخلةالتعديالت 
  إلطار التأهُّب لمواجهة األنفلونزا الجائحة

  
ـــلة علىالجهات المتلقية هي  ــ ـــ ــ ــ ـــبكة الزمة ل "مواد بيولوجية جهات حاصـــ ــ ــ ــ ـــ لتأهُّب لألنفلونزا الجائحة" من شـــ

ـــمل هذه الجهات مثًال  ــ ــ ـــدِّي لها، وتشــ ــ ــ د األنفلونزا والتصــ ــُّ ــــ ــ ـــائل المنظمة العالمية لترصـ ــ ـــ منتجي لقاحات األنفلونزا ووسـ
ـــيدالنية وغيرها من المنتجات  ـــرات الصــ ـــتحضــ ـــركات المســ ـــخيص وشــ الالزمة للتأهب لمواجهة االنفلونزا الجائحة التشــ

من تختار الجهات المتلقية و  .شـــركات التكنولوجيا الحيوية والمؤســـســـات البحثية واألكاديميةكذلك و  واالســـتجابة لها،
ـــــب ٢(أ) إلى (ج) من االتفاق الموحد لنقل المواد  ١-١-٤بين االلتزامات المحددة في المادة  ــ ــ ـــ ــ ، بناًء على ما يناسـ

ـــهم في طبيعته ـــرًا في أن تســـ ــ ــنعة منها فإن عليها أن تنظر حصـ ــ ـــركات مصــ ــ ا وقدراتها؛ أّما الجهات التي ال تمثل شـ
  .(ج) من االتفاق المذكور ١-١-٤تطبيق التدابير الواردة في المادة 

  
شبكة المنظمة العالمية أو مختبرات  برم أية عقود أو اتفاقات رسمية مع الجهات المتلقيةت جهة منتجةأي و 

ـــدِّي لها ــ ـــ ــ د األنفلونزا والتصــ ـــُّ ــ ــ ـــ ــتفادة من ال لترصــ ــ ــ ـــ ــ التي  مواد البيولوجية الالزمة للتأهُّب لألنفلونزا الجائحةلغرض االسـ
ألغراض تســويقها تجاريًا أو اســتخدامها ألغراض عامة أو  الجهة المنتجةعن  نيابةتســتخدمها تلك الجهات المتلقية 

ــرات تلك الجهة المنتجة  نتجهتالموافقة من الناحية التنظيمية على ما  ــائل تشـــخيص أو مســـتحضـ من لقاحات أو وسـ
ــيدالنية ــ ـــ ـــًا  صــ ــ ــ (أ) إلى  ١-١-٤من بين االلتزامات المحددة في المادة  تختارو  ٢لنقل المواد  اً موحد اً اتفاقتبرم أيضــ

  .بناًء على ما يناسب طبيعتها وقدراتها (ج)
  
  

=     =     =  


