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 )٢٠١٣كانون الثاني/ يناير  ٢٩-٢١الثالثون بعد المائة (الثانية و الدورة 
  

  إصالح منظمة الصحة العالمية
  
 ٢٠١٢طلبت لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة في اجتماعها االستثنائي المعقود في كانون األول/ ديسمبر   -٧

نظـرت اللجنـة ، و ةمنظمـالمرونـة تمويـل مـدى تحسين الشفافية والتمويل و بشأن  أن ينظر في توصياتهاالمجلس من 
الميزانيـة البرمجيـة المقترحـة و  لعـام الثـاني عشـراالعمـل برنـامج  سـّودةمبصـدد  لجان إقليميـةفي مسائل أثارتها أيضا 
اإلصالح عملية جميع جوانب حول غير رسمية أخرى رسمية و مستفيضة عقد المجلس مناقشات و . ٢٠١٥-٢٠١٤

  .أدناه ةواردال اإلجرائيةلمقررات ا قبل اعتماد سلسلة
  
أن يتخذ  العامن المدير م المستضافةالشراكات ) بشأن ١٠(١٣٢م تطلب المجلس في المقرر اإلجرائي و   -٨

دعـا المجلـس . و الشـراكاتإقامـة تلـك المتعلقـة بترتيبـات الاالنتظـام فـي اسـتعراض سلسلة مـن اإلجـراءات، ودعـا إلـى 
مـع المنظمـات المنظمـة مشـاركة بشـأن العمـل إلـى مواصـلة ، فـي جملـة أمـور، )١١(١٣٢م تفي المقرر اإلجرائـي 

أن يقـــدم إلـــى المجلـــس التنفيـــذي فـــي دورتـــه الثالثـــة المـــدير العـــام موجـــه إلـــى لـــب طوســـائل منهـــا ب، غيـــر الحكوميـــة
غيـر الـدول، مـن مبـادئ شـاملة لمشـاركة المنظمـة مـع الجهـات الفاعلـة  ٢٠١٣والثالثين بعـد المائـة فـي أيـار/ مـايو 

  .وتحديد إجراءات تشغيلية منفصلة لكل من المنظمات غير الحكومية والكيانات التجارية الخاصة
  
بتبسـيط التبليـغ مـن قبـل الـدول باالقتراحات المتعلقـة ) ١٢(١٣٢م تورحب المجلس في المقرر اإلجرائي   -٩

مجموعـــة تمثـــل الحـــد األدنـــى مـــن البيانـــات والمؤشـــرات وطلـــب تقـــديم اقتراحـــات عـــن ، األعضـــاء والتواصـــل معهـــا
  .الصحية

  
ــة تصــريف الشــؤونمواصــلة بحــث دور المنظمــة فــي أنــه ينبغــي وقــرر المجلــس   -١٠ خــالل  الصــحية العالمي

بشـأن توصـيات  اتإجـراءاتخـاذ  وطلـب أيضـاً  .))١٣(١٣٢م تاإلجرائـي  (المقـرر دورته الثالثة والثالثين بعـد المائـة
الثالثة والثالثـين بعـد المائـة  المجلس في دورتهتزويد مع بالتالزم ، قييمبالتنفيذ والتالمتعلقة وحدة التفتيش المشتركة 
  )).١٤(١٣٢م ت(المقرر اإلجرائي الصدد  اذهرز في بتقارير عن التقدم الُمح

  
 خطـواتمـا يلـزم مـن المـدير العـام أن يتخـذ ) مـن ١٥(١٣٢م تالمقـرر اإلجرائـي المجلس فـي طلب  وأخيراً   -١١

، بوسـائل منهـا تقـديم اقتراحـات اإلقليميـة ومواءمتهـامـال اللجـان تبسيط أعمال األجهزة الرئاسية وتنسيق أعبشأن 
تلــك األجهــزة الجتماعــات ة لكترونيــاالســتفادة مــن اإلتاحــة اإلزيــادة لألجهــزة الرئاســية و تعــديل النظــام الــداخلي بشــأن 

  ووثائقها.
  

ـــ عمـــالً ُمعـــّد ال اللجـــان اإلقليميـــة تقريـــربعلمـــًا المجلـــس أحـــاط و   -١٢ بشـــأن ) ٩(٦٥ج ص عالمقرر اإلجرائـــي ب
درج التقريـر روتينيـًا عمليـة اإلصـالح، واقتـرح أن ُيـعلـى طريـق إيجابيـة وصـفه خطـوة بإصالحات تصريف الشؤون، 

  ه.وشكلإدراجه نهج ، على أن ُيحّسن جدول أعمال المجلسفي 
  

  التقنية والصحية الشؤون
  

 األمراض غير السارية
  

للوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية  واألهــدافســودة إطــار الرصــد العــالمي الشــامل مســتعرض المجلــس ا  -١٣
تأييـــد  قـــرر المجلـــسو لرســـمي للـــدول األعضـــاء. الصـــادرة عـــن االجتمـــاع االرصـــينة توصـــية الفـــي ضـــوء  ومكافحتهـــا
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األهــداف العالميــة االختياريــة للوقايــة مــن األمــراض  مــن ومجموعــةه مؤشــراتمــع بــاالقتران تــه ٕاحالو  مــذكورطــار الاإل
)). كمـــا أحـــاط ١(١٣٢م ت(المقـــرر اإلجرائـــي  اعتمادهـــاإلـــى جمعيـــة الصـــحة وتوصـــيتها ب غيـــر الســـارية ومكافحتهـــا

 ووافــقكافحتهــا، وماألمــراض غيــر السـارية مـن لوقايــة اشــأن ب خطــة العمــل مســّودةبالتقرير المتعلــق علمــًا بـالمجلـس 
قبـل تقـديمها إلـى الخطة فـي صـيغتها النهائيـة تلك مشاورات غير رسمية ووضع بشأن إجراء األمانة اقتراحات  على

  ن.يجمعية الصحة العالمية السادسة والست
  

-٢٠١٣بمسودة خطة العمل الشاملة الخاصـة بالصـحة النفسـية بالتقرير المتعلق علمًا المجلس أحاط و   -١٤
فـي صـيغته النهائيـة الـنص وضـع حـول مشاورات عبر اإلنترنت بشأن إجراء وافق على العملية المقترحة ، و ٢٠٢٠

  نظر فيه.تكي ن ليقبل تقديمه إلى جمعية الصحة العالمية السادسة والست
  

خطة العمل بشـأن الوقايـة مـن العمـى وضـعف البصـر سودة بمالتقرير المتعلق علمًا بلمجلس كما أحاط ا  -١٥
ضــمن مــا أوصــى، فيــه،  الــذي أوصــى ١ق١٣٢م ت القــرارعتمــد وا، ٢٠١٩-٢٠١٤اللــذين يمكــن تجنبهمــا للفتــرة 

السادســة  جمعيــة الصــحة العالميــةالمعروضــة علــى  بشــأن تــوفير صــحة العــين للجميــع خطــة العمــل العالميــةإقرار بــ
  .والستين

  
ضـمن فيـه،  الـذي أوصـى ٥ق١٣٢م ت القرار اعتمد عجزالب المتعلقالتقرير أن أحاط المجلس علمًا ببعد و   -١٦

 .العجزعن التقرير العالمي ن التوصيات الواردة في يالسادسة والستقر جمعية الصحة العالمية تبأن ما أوصى، 
  

  تعزيز الصحة طيلة العمر
  

  رصــد بلــوغ األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة المتعلقــة بالصــحةلموضــوع فــي معــرض مناقشــته المجلــس رحــب   -١٧
مـن بالتقـدم المحـرز ، والطفـلالرفيعة المستوى المعقودة للنهوض بصحة المرأة وٕاجراءات متابعة توصيات اللجان 

الكثيـر مـن األعمـال التـي يـزال هنـاك البأنـه ، وسـّلم فـي الوقـت نفسـه الصـحةاإلنمائيـة المتعلقـة باألهـداف أجل بلوغ 
اللجنــة المعنيــة بالســلع الُمنقــذة ألرواح  تنفيــذ توصــياتبشــأن  ٤ق١٣٢م ت القــرارالمجلــس واعتمــد إنجازهــا. يتعــين 

أن  أمور، الدول األعضاء علىجمعية الصحة بأن تعتمد قرارًا يحّث، في جملة ى فيه أوص، الذي النساء واألطفال
  تلك السلع موضع التنفيذ.سليم تضع خطة ت

  
 التـيلعملية التشـاورية ل اً وعرض، ٢٠١٥عام خطة التنمية لما بعد الصحة في عن  تقريراً  ناقش المجلسو   -١٨

مشـاورات دوليـة ه سيتواصـل إجـراء أنـإلـى لمجلـس وُطمـِئن ايـدة للتنميـة المسـتدامة. إلى صياغة أهـداف جدستفضي 
المجلس أحاط و وزراء الصحة في جمعية الصحة. سيتناوله موضوع هذا الأن و  في هذا المضمارإقليمية مناقشات و 

 .المحددات االجتماعية للصحةن عتقرير آخر بالتقرير و علمًا بذاك 
  

  واالستجابةالتأهب والترصد 
  

بنـاًء علـى الفهـم القائـل  )٢٠٠٥تنفيـذ اللـوائح الصـحية الدوليـة (ين اثنـين عـن علمًا بتقريـر أحاط المجلس   -١٩
علـى المعـايير التـي اقترحتهـا األمانـة بشـأن المجلـس  النص المقرر تقديمه إلـى جمعيـة الصـحة سيجّسـد تعليقـاتإن 

اكتساب القدرات األساسية المحددة في هذه اللوائح وتعزيز تلـك ستهدف بخصوص المُ  لموعد النهائيلمنح تمديدات 
  القدرات وصونها.

  
ــادل فيروســات  بتقريــر عــن أحــاط المجلــس علمــًا كــذلكو   -٢٠ ــونزا الجائحــة لتب اإلطــار الخــاص بالتأهــب لألنفل

  .٢اتفاق موحد لنقل المواد على أول مؤخرًا بأهمية التوقيع ، وسّلم األنفلونزا والتوصل إلى اللقاحات والفوائد األخرى
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علـــى العـــاملين فـــي اآلونـــة األخيـــرة المميتـــة التـــي ُشـــّنت مـــن الهجمـــات عرابـــًا مـــن المجلـــس عـــن اســـتيائه إ و   -٢١
، الــذي يتواصــل إحــرازه ورّحــب بــذاك التقــدم أقــر التقــدمفقــد نشــطة استئصــال شــلل األطفــال، زاولين ألالصــحيين المــ
 .المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفالجهود تكثيف المتعلق بتقرير وأحاط علمًا بال

  
 األمراض السارية

  
ــة فــي تنفيــذ اإلطــار المقتــرح للرصــد والتقيــيم والمســاءلة  تحســين نــاقش المجلــس ســبل  -٢٢ خطــة العمــل العالمي

  ، وأحاط علمًا بالتقرير المتعلق بهذا الموضوع.الخاصة باللقاحات
  

ـــــولى و   -٢٣ ـــــاطق ألمـــــراض جـــــرى الترحيـــــب باالهتمـــــام الُم ـــــةالمن ـــــة المهمل   واعتمـــــد المجلـــــس القـــــرار  المداري
الجهـــات الدوليـــة قـــرار يـــدعو جمعيـــة الصـــحة العالميـــة السادســـة والســـتين باعتمـــاد  الـــذي أوصـــى فيـــه ٧ق١٣٢م ت

لــى حــث تلــك الــدول علــى اتخــاذ إجــراءات إضــافة إالشــريكة لمنظمــة الصــحة العالميــة إلــى دعــم الــدول األعضــاء، 
  ومطالبة األمانة باتخاذ إجراءات في هذا الخصوص.محددة 

  
  النظم الصحية

  
الـدول األعضـاء بشـأن تقريـر االجتمـاع األول آلليـة تضمن تقرير المدير العام الذي يبعلمًا المجلس أحاط   -٢٤

أحـاط المجلـس علمـًا  كمـا .المتدنية النوعية/ المزورة/ المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفةالطبية المنتجات 
  ألنشطة المقبلة.اتخطيط راعي تعليقاته في ة المعنية بتلك اآللية ستتوجيهيبأن اللجنة ال

  
علــى شــبكة  ”who.“ منظمــةالالنطــاق الخــاص ب ســماالحاجــة إلــى حمايــة إزاء انشــغاله وأعـرب المجلــس عــن   -٢٥

  القـــــرارالمجلـــــس واعتمـــــد تواصـــــل جمعيـــــة الصـــــحة بحـــــث الموضـــــوع. أنـــــه يلـــــزم أن اتفـــــق علـــــى نـــــه ولك، اإلنترنـــــت
جمعيــة ى فيــه ، الــذي أوصــفــي مجــال الصــحة اإللكترونيــة التوحيــد القياســي والتشــغيل البينــيبشــأن  ٨ق١٣٢م ت

  "الصحة".بمسألة إضافية تتعلق ُيحّدث ليضم صياغة س اعتماد مشروع قراربن يالصحة العالمية السادسة والست
  

فــي معالجــة مســألتي الــنقص  التقــدمالتغطيــة الصــحية الشــاملة و قــارير عــن علمــًا بتالمجلــس أحــاط  كمــا  -٢٦
  .في القوى العاملة الصحية وفي االستعداد لالحتياجات المستجدة والهجرة

  
  شؤون البرنامج والميزانية

  
ات القائلة ورحب بالتوقع، ٢٠١٣-٢٠١٢بتنفيذ الميزانية البرمجية أحاط المجلس علمًا بالتقرير المتعلق   -٢٧
كـل حـول  اً أحيانـ مكثفـةطّولـة و م مناقشاتإثر ) ١٦(١٣٢م تالمقرر اإلجرائي  اعتمدو  سُتمّول بالكامل،الميزانية  إن

المجلــس واقتــرح  .٢٠١٥-٢٠١٤العــام الثــاني عشــر والميزانيــة البرمجيــة المقترحــة العمــل برنــامج  ســّودةممــن 
تقـيم أكملهـا، كمـا اقتـرح عليهـا أن يـة بمجميزانيـة البر أن تقر الن يالسادسة والستجمعية الصحة العالمية على تحديدًا 

ات المانحــة العــام بشــأن تحــري الســبل الكفيلــة بتوســيع نطــاق قاعــدة الجهــر المــديؤيــد اقتــراح تالتمويــل و ًا بشــأن حــوار 
  .للمنظمة

  
  ةماليشؤون الال
  

ه ، وُطمــِئن إلــى أنــأســعار صــرف العمــالت األجنبيــةإدارة مخــاطر بــالمجلــس علمــًا بــالتقرير المتعلــق  أحــاط  -٢٨
مـايو فـي أيـار/ جمعيـة الصـحة انعقـاد قبـل ن الموضـوع عـ مشـروع قـرارلجنـة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة سيُّقّدم إلى 

الـذي  ،٢٠١٥-٢٠١٤لفتـرة السـنتين  جـدول تقـدير االشـتراكاتبشـأن  ٦ق١٣٢م ت القـرارالمجلـس . واعتمد ٢٠١٣
  .جدولال ذاكاعتماد بجمعية الصحة أوصى فيه 
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مشـروع نمـوذج و  بتعديالت الالئحـة الماليـة والنظـام المـاليالمتعلق قرار المشروع أن المجلس على اتفق و   -٢٩
مـن أجـل تقـديمهما إلـى  مشاورات مع الـدول األعضـاءفي أعقاب إجراء سُينّقحان الميزانية البرمجية الخاص ب القرار

  والميزانية واإلدارة وجمعية الصحة.لجنة البرنامج 
  

 اإلداريةالشؤون 
  

باســتراتيجية جديــدة بشــأن  ٢٠١٣ األجهــزة الرئاســية ســُتزّود فــي أيــار/ مــايوبعــد أن ُطمــِئن المجلــس إلــى أن   -٣٠
 الموضوع. كالمتعلق بذا تقريرالبأحاط علمًا  ،للمنظمة ةالتابع العقارات

  
بانتخـاب المـدير من نظامه الـداخلي المتعلقـة  ٥٢أن يعدل المادة  ١٣ق١٣٢م تالقرار  فيقرر المجلس و   -٣١

ـــام جمعيـــة الصـــحة العالميـــة  ، الـــذي أوصـــى فيـــه١٤ق١٣٢م تإجـــراء مناقشـــة مستفيضـــة اعتمـــد القـــرار  ، وبعـــدالع
 منتــــدى اعتمــــاد مدونــــة لقواعــــد الســــلوك، وٕانشــــاءعلــــى مضــــمونه يــــنص  مشــــروع قــــرارالسادســــة والســــتين باعتمــــاد 

  .النظام الداخلي لجمعية الصحة العالميةعلى تعديالت ٕادخال لمرشحين الذاتية، و وتوحيد نموذج سيرة ا ،لمرشحينل
  

إجـراء افـق المجلـس علـى و  فـي مجـال المراقبـة الستشاريين المستقلةالجنة الخبراء بعضـوية  قوفيما يتعل  -٣٢
)). وقـــرر ٢(١٣٢م تاإلجرائـــي  (المقـــررفـــي اللجنـــة  جديـــداً  اً الحاليـــة وعـــين عضـــو المرشـــحين تعيينـــات مـــن قائمـــة 

 المــدير العــام أن يقــدم تقريــراً مــن اختصاصــات اللجنــة وأن يطلــب أن يــنقح  ١٢ق١٣٢م ت فــي القــرار أيضــاً المجلــس 
تيسير االختصاصات الحالية من أجل نصوص عليها في األداء المعملية استعراض بعد االنتهاء من إلى المجلس 

االختيـار الخاصـة معـايير فيمـا يتصـل بختصاصـات االمزيد من التعديالت المقترحة علـى في إدخال نظر المجلس 
فيمـا يتعلـق بالتعيينـات إلـى المـدير العـام التي يتعين إسـداؤها ، والمشورة بتعيين المراجع الخارجي لحسابات المنظمة

  المستقبلية في منصب مدير مكتب خدمات المراقبة الداخلية.
  

ـــةتقريـــر بعـــد أن نظـــر المجلـــس فـــي و   -٣٣ ـــر الحكومي ـــة بالمنظمـــات غي ـــه الدائمـــة المعني   اعتمـــد القـــرار لجنت
فـــي ســـت هيئـــات مـــن تلـــك المنظمـــات ل بـــدخول قِبـــالعالقـــات مـــع المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة، و بشـــأن  ٩ق١٣٢م ت

المائيـة والشـبكة العالميـة : التحالف العالمي لمكافحة داء الكلب ومنظمة المعونة المنظمة، وهيعالقات رسمية مع 
رعايـــة للـــدم وزرع النخـــاع والجمعيـــة األوروبيـــة لطـــب األورام والتحـــالف العـــالمي للرعايـــة الملطفـــة والرابطـــة الدوليـــة لل

الخيريـة والملطفـة، فيمــا قـرر المجلــس وقـف العالقـات الرســمية مـع منظمتــين اثنتـين مـن المنظمــات غيـر الحكوميــة. 
اتخــاذ علــى وافــق  المنظمــات غيــر الحكوميــة ذات العالقــات الرســمية مــع المنظمــةثلــث ســتعرض المجلــس اوبعــد أن 

  ).٩(١٣٢م تالمقرر اإلجرائي سلسلة من اإلجراءات المنصوص عليها في 
  

سـت  أن يمـنح، المؤسسـات والجـوائزاستعراض تقارير لجانه المعنيـة بهيئـات اختيـار عقب وقرر المجلس   -٣٤
 )).٨(١٣٢م ت) إلى ٣(١٣٢ت م من جوائز (المقررات اإلجرائية

  
جــدول األعمــال المؤقــت لجمعيــة  النســخة المعدلــة مــن )١٧(١٣٢م تالمجلــس فــي المقــرر اإلجرائــي وأقــر   -٣٥

ـــة ال ـــس أن تنعقـــد  )١٨(١٣٢تم ، كمـــا وافـــق فـــي المقـــرر اإلجرائـــي ســـة والســـتينسادالصـــحة العالمي دورة المجل
  .٢٠١٣أيار/ مايو  ٣٠و ٢٩يومي في جنيف ة والثالثون بعد المائة ثالثال التنفيذي

  
  العاملينشؤون 

 
، مديرًا إقليميًا لألمـريكتينالدكتورة كاريسا فاوستينا إتيين وعين بموجبه  ٢ق١٣٢م تاعتمد المجلس القرار   -٣٦

 علـى مـا قدمتـه مـن إسـهاماتلـدكتورة ميرتـا روزيـس بريـاغو لعن تقديره وامتنانـه  ٣ق١٣٢م تي القرار فيما أعرب ف
  .بوصفها مديرًا إقليمياً المنظمة أعمال في 
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وافــاه األجــل فــي  الــذي، منظمــةللذكرى الــدكتور هيروشــي ناكاجيمــا المــدير العــام الســابق بــ وأشــاد المجلــس  -٣٧
  .٢٠١٣ / ينايركانون الثانيشهر 

  
الصحة ببيان ممثل جمعيات موظفي منظمة و  ،لجنة الخدمة المدنية الدولية بتقرير أحاط المجلس علماً و   -٣٨

فـي معلومـات التقريـر األخيـر مزيـدًا مـن الأن يـورد ولكنـه اقتـرح ، لمـوارد البشـريةعـن ابالتقرير السنوي ، و العالمية
 مالك الموظفين.التمويل وتصنيف فئات عن المستقبل 

  
، بجملة أمور منها، سياسـات فيما يتعلق تعديالت الئحة الموظفين ١٠ق١٣٢م تأكد المجلس في القرار و   -٣٩

أوصـى المجلـس فـي و ات المـوظفين مـن الفئـة المهنيـة (الفنيـة) والفئـات العليـا. التعيين وٕالغاء الوظائف، وكـذلك مرتبـ
المـوظفين فـي  مرتبـاتشـأن ب العالميـة السادسـة والسـتين باعتمـاد مشـروع قـرارجمعية الصحة  ١١ق١٣٢م تالقرار 

  .المدير العاممرتب و  الرتبمحددة الالوظائف غير 
  

  للعلم مسائل
 
، األربـــــع الخبـــــراء ومجموعـــــات الدراســـــة لجـــــان باجتماعـــــاتأحــــاط المجلـــــس علمـــــًا بالتقـــــارير الخاصــــة   -٤٠
 وعضويتها. مجموعات ولجان الخبراء االستشاريينوب
  

تـــدعيم الصـــادرة فـــي المجـــاالت اآلتيـــة:  بالتقـــدم الُمحـــرز فـــي تنفيـــذ القـــراراتأحـــاط المجلـــس علمـــًا كمـــا   -٤١
االسـتراتيجية ؛ و التمتع بالنشاط في مرحلـة الشـيخوخةمن أجل تعزيز  باألمراض غير الساريةالسياسات الخاصة 

تعزيــز ؛ و الـتخلص مــن اضــطرابات عــوز اليـود بشــكل دائــم؛ و العالميـة للحــد مــن تعــاطي الكحـول علــى نحــو ضــار
تغّير المناخ والصحة؛ ؛ و كوارث وتعزيز مرونة الُنظم الصحيةالقدرات الوطنية في مجال إدارة الطوارئ الصحية وال

؛ ســالمة المرضــىو ؛ تــدمير مخزونــات فيــروس الجــدرياستئصــال الجــدري: و استئصــال داء التنينــات؛ و والمالريــا؛ 
اســتراتيجية دمــج تحليــل المســائل وصــحة العمــال: خطــة العمــل العالميــة؛ و وميــاه الشــرب، واإلصــحاح، والصــحة؛ 

فــي اســتعمال األدويــة علــى نحــو رشــيد؛ التقــدم المحــرز و ؛ واإلجــراءات المتعلقــة بنــوع الجــنس فــي عمــل المنظمــة
  .ماستراتيجية السياسات الصحية وبحوث النظو 
 

  القرارات
  

اآلثــار الماليــة واإلداريــة  تكلفــة وبلغــت قــرارًا. ١٤ الثالثــين بعــد المائــةالثانيــة و دورتــه اعتمــد المجلــس فــي   -٤٢
المترتبة بالنسـبة إلـى األمانـة نتيجـة للقـرارات المقتـرح اعتمادهـا مـن المجلـس التنفيـذي أو جمعيـة الصـحة كمـا وردت 

  لثنائيــــةلن دوالر أمريكــــي يــــيمال ٩,٩١ مــــا مقــــداره ،المصــــاحبة لمشــــاريع القــــرارات وثــــائق حســــاب التكــــاليففــــي 
أشـار معظـم و تقريبـًا. أمريكـي ماليـين دوالر  ٣,٧١يلـزم حشـد مبلـغ قـدره  المقـدرةالتكلفة تلك من و . ٢٠١٣-٢٠١٢

المترتبـة بالنسـبة إلـى األمانـة نتيجـة القـرارات المعتمـدة مـن المجلـس فـي و  البـرامجالتقارير عن اآلثار المالية ألنشطة 
 ذ.التنفيألغراض مساهمات طوعية تقديم  لزميأنه سالثالثين بعد المائة إلى الثانية و  دورته
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