
   ١٣٦/٣م ت  المجلس التنفيذي      
  ٢٠١٥ كانون الثاني/ يناير ٢٦  بعد المائة والثالثون ةسسادالالدورة 
     EB136/3  من جدول األعمال المؤقت ٣البند 

  
  
  

  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة
  للمجلس التنفيذي التابعة

  
  
ـــــــى  ٢١جنيـــــــف مـــــــن للجنـــــــة البرنـــــــامج والميزانيـــــــة واإلدارة فـــــــي عشـــــــرون الو الحـــــــادي ُعقـــــــد االجتمـــــــاع   -١ إل
تفقت اللجنة على أنه ينبغي أن يتولى وا ١.رين مينغهوي (الصين)برئاسة الدكتور  ٢٠١٥ الثاني/ يناير كانون ٢٣

(نيبال)، وهو عضو جديد في المجلس التنفيذي وفي اللجنة، منصب نائب الرئيس ليحل  السيد خاغا راج أدهيكاري
  ٢.اعتمدت اللجنة جدول أعمالهال. و من نيبا السابقنائب الرئيس محل 

  
ــــس التنفيــــذي و/ أو   من جدول األعمال ٢البند  ــــب المجل ــــن جان مســــائل لالســــتعراض م

  لتوصيته بها
  
 ١٣٦/٣٣ت  م(الوثيقــة  ٢٠١٥-٢٠١٤أحــدث المعلومــات عــن تنفيــذ وتمويــل الميزانيــة البرمجيــة   ١-٢

  )١ تنقيح
  
مسـتوى وتمويلهـا، وأبـرزت ال ٢٠١٥-٢٠١٤أحدث المعلومات عـن تنفيـذ الميزانيـة البرمجيـة قدمت األمانة   -٢

والحظت فـي الوقـت نفسـه ، تهاعزيز إدار وتالُمتّبع في تمويلها مرونة كثر األنهج الالعالي لتمويل الميزانية البرمجية و 
  البرمجية.ميزانية اللبرامج في بعض مجاالت اتمويل واءمة قصور متزال هناك مشاكل بشأن ه الأن
  
 ت األمانــةحثّــواءمــة، و مســتوى التمويــل والمالُمدخلــة علــى كــل مــن وأعربــت اللجنــة عــن تقــديرها للتحســينات   -٣

  تحقيق المواءمة الكاملة.من أجل عمل المزيد من العلى إنجاز 
  
  مجيـــــــةميزانيـــــــة البر التمويـــــــل الخـــــــاص بلحوار معنيـــــــة بـــــــالاخطـــــــط بشـــــــأن الوطلبـــــــت اللجنـــــــة توضـــــــيحات   -٤

  .٢٠١٥-٢٠١٤الميزانية البرمجية تمويل بلوغ مستوى محّسن في على ألن ذاك الحوار ساعد ، ٢٠١٧-٢٠١٦
  
فـي  نيجمعيـة الصـحة العالميـة الثامنـة والسـتسـُيعرض علـى اسـتعراض منتصـف المـدة بأن اللجنة وسّلمت   -٥

التقـدم وخصوصـًا عـن مزيـد مـن المعلومـات، على الحاجة إلى هـذا االسـتعراض لتقـديم  شّددت، و ٢٠١٥مايو أيار/ 
لـى عمـل عيبـوال اإلفيـروس مـرض فاشـية ثـر أن وكـذلك عـ ،النتائج المتوقعةحقيق في تالمواجهة المحرز والتحديات 
  والتمويل العام. نيةسائر البرامج التق

  
يلــزم االضــطالع و . ٢٠١٥-٢٠١٤الميزانيــة البرمجيــة قــرارات جمعيــة الصــحة علــى إلــى أثــر  ير أيضــاً ِشــوأُ   -٦
  .ةسليمًا لتحقيق مواءمة مزيد من الرصد والتحليل ضمانب

                                                           
 .EBPBAC21/DIV./1قائمة المشاركين متاحة في الوثيقة    ١

 .EBPBAC21/1الوثيقة    ٢
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الظروف بـــوخاصـــة فـــي ضـــوء صـــعوبة التنبـــؤ ، لبـــرامجبمـــدى هشاشـــة ات اللجنـــة وعـــالوة علـــى ذلـــك، أقـــرّ   -٧
  المقبلة.الثنائية تسود في ساالقتصادية التي 

  
مانــــة الــــوارد فــــي الوثيقــــة أوصــــت اللجنــــة بــــأن يحــــيط المجلــــس التنفيــــذي علمــــًا بتقريــــر األو 
  .١ تنقيح ١٣٦/٣٣ت م

  
  )٣معلومات/ /١٣٦ت  مو ١٣٦/٣٤ت  م(الوثيقتان  ٢٠١٧-٢٠١٦ميزانية البرمجية المقترحة ال  ٢-٢
  
التـي الجهود بـو الذي اتبعته األمانة وبالعملية الرصـينة التـي اضـطلعت بهـا  المؤسسيالنهج باللجنة سّلمت   -٨

الثالثـة مـن خـالل المنظمـة إلشـراك مسـتويات  ٢٠١٧-٢٠١٦ نيـة البرمجيـة المقترحـةالميزادة وّ سـوضـع مبذلتها في 
  ت البرامج.مجاالالفئات و شبكات 

  
إلتاحة في موعد مبّكر الميزانية البرمجية المقترحة دة وّ مسالمستقبل إصدار في ينبغي أنه بللجنة وأوعزت ا  -٩
  ا بمزيد من التفصيل.لدول األعضاء لدراستهلمجال أمام اا
  

  لميزانيــــــة البرمجيــــــة المقترحــــــةتهــــــي مــــــن وضــــــع اما تنعنــــــدينبغــــــي لألمانــــــة أنــــــه  اللجنــــــة أيضــــــاً  طلبــــــتو   -١٠
راعـــي العبـــر أن ت ،ســـتينالثامنـــة والجمعيـــة الصـــحة العالميـــة لعرضـــها علـــى فـــي صـــيغتها النهائيـــة  ٢٠١٧-٢٠١٦

فيمــا يخــص الميزانيــة مــن متطلبــات الفــي غــرب أفريقيــا، و المندلعــة يبــوال إلرض فيــروس االمستخلصــة مــن فاشــية مــ
ٕاضـافة . و ٢٠١٥األهداف اإلنمائية المستدامة المقترحة لما بعـد عـام جمعية الصحة و ها عتمدت المقترح أن قرارات ال

 الميزانيــة مخرجــاتبواســطة دقــة قيــاس النتــائج مزيــد مــن الالميزانيــة البرمجيــة المقترحــة بأن تعكــس نبغــي إلــى ذلــك، ي
والتنفيـذ علـى  ويـلقابلـة للتمبرمجيـة ميزانيـة وضـع دت اللجنـة علـى أهميـة وشـدّ وتحسين المؤشرات ووسائل التحقـق. 

 .قنيتبالدعم الالبلدان تزويد لإيالء اهتمام خاص في إطار و  ألولويات البرمجيةلى امبنية عنحو واقعي و 
  

اللجنة عن ضرورة إبداء المرونـة وشـفافية اإلدارة فيمـا يتعلـق بميزانيـات كـل مـن البرنـامج الخـاص وأعربت   -١١
للبحــث والتــدريب فــي مجــال أمــراض المنــاطق المداريــة المشــترك بــين اليونيســيف وبرنــامج األمــم المتحــدة اإلنمــائي 

لخــاص للبحــث والتطــوير والتــدريب علــى بحــوث اإلنجــاب البشــري المشــترك بــين والبنــك الــدولي والمنظمــة والبرنــامج ا
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة للسكان واليونيسيف والمنظمة والبنك الدولي، اللذين يحظيان 

مدفوعًا على الدوام بآليات مستقلة لتصريف شؤونهما، وبميزانية عنصر االستجابة للفاشيات واألزمات الذي سيكون 
  بما يقع من أحداث.

  
ولـــم التـــي قـــدمتها األمانـــة.  ٢٠١٧-٢٠١٦الســـيناريوهات الثالثـــة لميزانيـــة الثنائيـــة علمـــًا بللجنـــة ا أحاطـــتو   -١٢

اســتعدادها للنظــر فــي الســيناريوهات التــي تضــمنت زيــادات فــي الميزانيــة عــدم عــن صــراحة الــدول األعضــاء تعــرب 
للتشــاور علــى نطــاق غيــر أنهــا شــددت علــى ضــرورة تكــريس المزيــد مــن الوقــت  ٢٠١٧-٢٠١٦البرمجيــة المقترحــة 

  سع والبحث عن النهج المالئم.وا
  

مانة أنها ستقوم، في معرض وضعها للوثيقة في صيغتها النهائيـة لتقـديمها إلـى جمعيـة الصـحة، وبّينت األ  -١٣
الميزانيــة البرمجيــة دة وّ مســفيهــا التعليقــات علــى  بإنشــاء منصــة علــى شــبكة اإلنترنــت للــدول األعضــاء لكــي تتبــادل

مـن أجـل إتاحـة وقـت  ٢٠١٥. وستُقّدم الوثيقة في موعد أقصاه نهايـة شـهر نيسـان/ أبريـل ٢٠١٧-٢٠١٦المقترحة 
  كاف أمام الدول األعضاء لكي تستعرضها.

  
  القادمة للمجلس التنفيذي. الدورةإلجراء المناقشات بشأن هذا البند خالل وقدمت اللجنة اقتراحات   -١٤
  



  EB136/3    ١٣٦/٣ت  م

3 

  )١٣٦/٣٥ت  م(الوثيقة التخصيص االستراتيجي لحّيز الميزانية   ٣-٢
  

لفريــق العامــل المكــّون مــن الــدول األعضــاء والمعنــي بالتخصــيص االســتراتيجي نظــرت اللجنــة فــي تقريــر ا  -١٥
أنجـزوه مـن عمـل جيـد، حسـبما لحّيـز الميزانيـة، وأعربـت عـن تقـديرها لـرئيس الفريـق العامـل وألعضـائه علـى كـل مـا 

كـل بخصـوص  الفريـق العامـل وأحيط علمًا بتوافق اآلراء بشأن التوصيات التـي قـدمها ١كّلفهم به المجلس التنفيذي.
قــد أنجــز واليتــه  لم بــأن الفريــق العامــلوُســ .لتخصــيص االســتراتيجي لحّيــز الميزانيــةلالقطاعــات التشــغيلية قطــاع مــن 
كمـا شـكرت اللجنـة األمانـة علـى  التـي تـم التوصـل إليهـا بفضـل منهجيـة متينـة.توصـياته ب المجلس إمدادعن طريق 

  دعمها للفريق العامل.
  

وناقشت اللجنة المنهجية المقترحة بشأن التخصيص االستراتيجي لحّيز الميزانية، واتفقت على أن المبـادئ   -١٦
باع طريقة مرنة وشفافة وواضحة في تحديد عملية التي تستند إليها المنهجية هي مبادئ سليمة، وسّلمت بضرورة ات

  تخصيص حّيز الميزانية.
  

 ٢وتوصـــلت اللجنـــة أيضـــًا إلـــى توافـــق فـــي اآلراء حـــول توصـــيات الفريـــق العامـــل بشـــأن القطـــاع التشـــغيلي   -١٧
جابة ألحـداث (االسـت ٤(التنظـيم واإلدارة) والقطـاع التشـغيلي  ٣(توفير السلع العالمية واإلقليمية) والقطـاع التشـغيلي 

  إال أنها طلبت توضيح سبل تمويل هذه االقتراحات. الطوارئ)
  

(التعــاون التقنــي  ١ وبــرغم وجــود اعتــراف بمتانــة العمــل التقنــي الــذي تســتند إليــه منهجيــة القطــاع االتشــغيلي  -١٨
على الصعيد القطري)، فقد شكك بعض الدول األعضاء في ما إذا كانت المؤشرات المستعملة في هذا الصدد هـي 
األنسب، وعّما إذا كانت البيانات المرتبطة بالمؤشرات في بعض الحاالت هي بيانات عفا عليهـا الـزمن، وال تعكـس 

الــدول األعضــاء مواصــلة العمــل علــى تنقــيح  بعــض بعــض األقــاليم. واقتــرح بالتــالي واقــع الحقــائق القائمــة حاليــًا فــي 
المؤشرات، في حين أعرب آخرون عن رأي مفاده أن العمـل التقنـي الُمنجـز فعـًال يكفـي إلرسـاء أسـاس التخـاذ قـرار 

  مستنير بشأن تخصيص حّيز الميزانية. 
  

ل بشــــأن القطاعــــات بــــأن يقبــــل المجلــــس التنفيــــذي توصــــيات الفريــــق العامــــاللجنــــة أوصــــت و 
، وطلبت من األمانة أن تقدم خطة عن تنفيـذ تلـك القطاعـات إلـى المجلـس ٤و ٣و ٢ التشغيلية

لجنــــة البرنــــامج والميزانيــــة واإلدارة فــــي اجتماعهــــا المعقــــود فــــي أيــــار/ التنفيــــذي مــــن خــــالل 
  .٢٠١٥ مايو

  
فـي  ١ووافقت اللجنـة علـى التوصـية بـأن يواصـل المجلـس التنفيـذي مناقشـة القطـاع التشـغيلي 

بعقــد جلســة إعالميــة للــدول األعضــاء فــي هــذا دورتــه السادســة والثالثــين بعــد المائــة، وأوصــت 
  .المذكورة ورة المجلسدالصدد خالل 

  
   منظمة الصحة العالميةإصالح   ٥-٢
  

ــــدول   • ــــر ال ــــة غي ــــات الفاعل ــــع الجه ــــان إطــــار المشــــاركة م  /١٣٦ت  مو ١٣٦/٥ت  م(الوثيقت
  )٢معلومات/

  
إطـــار المشـــاركة مـــع الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول الـــوارد فـــي دة وّ مســـرّحبـــت اللجنـــة بتقريـــر األمانـــة عـــن   -١٩

، ٢معلومــات/ /١٣٦ت  موبالمعلومــات المتعلقــة بمناقشــات اللجنــة اإلقليميــة الــواردة فــي الوثيقــة  ١٣٦/٥م ت الوثيقــة
                                                           

 ).٤(١٣٤م تانظر المقّرر اإلجرائي    ١
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وســـّلمت بـــأن مشـــاركة المنظمـــة مـــع الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول تمثـــل جـــزءًا مهمـــًا مـــن عمليـــة إصـــالح تصـــريف 
  الشؤون.

  
بالتقــدم المحــرز منــذ انعقــاد جمعيــة الصــحة العالميــة الســابعة والســتين وبالمناقشــات علمــًا اللجنــة  وأحاطــت  -٢٠

  والمدخالت المقدمة من الدول األعضاء.والتعديالت الدائرة في اللجان اإلقليمية، باالقتران مع مراعاة التعليقات 
  

ق جمعيــة الصــحة ورغــب بعــض الــدول األعضــاء أن توصــي اللجنــة مــن خــالل المجلــس التنفيــذي بــأن توافــ  -٢١
تعليقـات ومـدخالت تعـديالت و اإلطار في صيغته الحالية؛ على أن دوًال أعضاء أخـرى بّينـت أن لـديها دة وّ مسعلى 

  دة الحالية.وّ إضافية تبديها على المس
  

هـــي مـــن أهـــم والشـــفافية وحـــّدد العديـــد مـــن الـــدول األعضـــاء أن حـــاالت التضـــارب فـــي المصـــالح وٕادارتهـــا   -٢٢
اإلطـار؛ بيـد أنـه يلـزم مواصـلة دة وّ مسـقة بإطـار المشـاركة. وُأِحـيط علمـًا بالتقـدم الُمحـرز فيمـا يخـص الجوانب المتعل

وبّينــت األمانــة أنهــا ترّحــب بمــا يقــدم مــن اقتراحــات  العمــل علــى وضــع سياســة واضــحة بشــأن تضــارب المصــالح.
  ومقترحات ملموسة حول كيفية تجنب حاالت تضارب المصالح وٕادارتها.

  
وأّيد بعض الدول األعضاء السياسة المتعلقة بعـدم قبـول حـاالت اإلعـارة مـن الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول،   -٢٣

  بينما اعترضت دول أعضاء أخرى على تلك السياسة.
  

عـن المعـايير المطبقـة فـي تصـنيف  أخـرى فـي جملـة أمـور مناقشـاتوٕاجـراء وُطلب تقديم إيضاحات أخرى   -٢٤
، بوصفها مـن رابطـات األعمـال الدوليـة، وأيضـًا عـن اسـتخدام األمـوال المقدمـة مـن بعض المنظمات غير الحكومية

إضافة إلى نوع االجتماعات التي من  الجهات الفاعلة غير الدول دعمًا لتمويل رواتب موظفي المنظمة أو وظائفها
  أن تشارك فيها. الجهات الفاعلة غير الدولشأن 

  
 هــاخلتهــا األمانــة فيمــا يتعلــق بإمكانيــة قــراءة إطــار المشــاركة، غيــر أنورّحبــت اللجنــة بالتحســينات التــي أد  -٢٥
  .قراءته على اإلطار لمواصلة تسهيلالتحسينات التنقيحات و إدخال المزيد من  ضرورة  تاقترح

  
الجهـــات مســـودة إطـــار المشـــاركة مـــع وتعـــديل وتحســـين لاســـتهالل عمليـــة اســـتعراض واقترحـــت عـــدة وفـــود   -٢٦

تشــمل فــي جملــة أمــور األحكــام المتعلقــة بتضــارب المصــالح، بهــدف التوصــل إلــى اتفــاق بشــأن  الفاعلــة غيــر الــدول
  اإلطار خالل جمعية الصحة العالمية الثامنة والستين.

 
، ١٣٦/٥ت  مبأن يحيط المجلس التنفيذي علمًا بتقرير األمانة الوارد في الوثيقـة اللجنة وصت أو 

  .يواصل مناقشة هذا البند وأن
  

  )١٣٦/٧ت  م(الوثيقة نبذة عن تنفيذ عملية اإلصالح   •
  

 برنـــامج إصـــالح علـــى يبـــوالاإل فيـــروس مـــرض ةفاشـــي أثـــر وبتركيزهـــا علـــى تقريـــر األمانـــةب اللجنـــةورحبـــت   -٢٧
الذي سيعقد فـي  واإلدارةجنة البرنامج والميزانية االجتماع المقبل لل في األمانة تقديم معلومات وطلبت من منظمة.ال

والموظفين  من حيث التمويل ٢٠١٥-٢٠١٤ الميزانية البرمجية على يبواللإل االستجابة عن أثر ٢٠١٥مايو  أيار/
  النتائج.و 
  



  EB136/3    ١٣٦/٣ت  م

5 

وٕان كــان ينبغــي النظــر إلــى التقــدم  اإلصــالح. المحــرز فــي مختلــف مجــاالت التقــدمب وتمــت اإلحاطــة علمــاً   -٢٨
 فريـق عامـل مفتـوح إنشاء ت عدة دول أعضاءاقترحو  . أكثر واقعية الذي طرأ على إصالح تصريف الشؤون بشكل

   في إصالح تصريف الشؤون.وتعزيز االتساق المحرز  لتسريع التقدم للدول األعضاء العضوية
  

لجنة الخبراء رئيس  وأكدالمؤشرات. المخرجات و  بشأن لمزيد من الوضوحإلى ا اللجنة إلى الحاجةوأشارت   -٢٩
 اإلصالح فيالتمويل يعتبر شرطًا أساسيًا لتنفيذ و  القدرات الكافية أن توفير في مجال المراقبة االستشاريين المستقلة

  الخدمات المؤسسية/ الوظائف التمكينية).( ٦الفئة 
  

، في البلـدان أداء المنظمة بما في ذلك إضافية، جهود التي تحتاج إلى وحددت الدول األعضاء المجاالت  -٣٠
  التقييم. ثقافة وتعزيز، واالستراتيجية الداخليةوالمواءمة بين مستويات المنظمة الثالثة، واالتصاالت 

  
  .١٣٦/٧م ت وأوصت اللجنة بأن يحيط المجلس التنفيذي علمًا بتقرير األمانة الوارد في الوثيقة  

  
  ) ١٣٦/٤٥م ت (الوثيقة أحدث المعلومات عن الموارد البشرية  ٩-٢
  

  .إصالح الموارد البشرية في مجال بأحدث المعلومات والتقدم المحرز اللجنةورحبت   -٣١
  

تطبيقــه عبــر  بضــرورةوطالبــت  العــالمي المقتــرح العمــل الــذي تــم فــي مجــال نظــام التنقــل اللجنــة دعمــتو   -٣٢
  مستويات المنظمة.

  
 أثيــرت مخــاوف بشــأن ،األمريكيــةمنظمــة الصــحة للبلــدان عقــب التفســير المتصــل بالعالقــة بــين المنظمــة و و   -٣٣

وقــد فســرت األمانـــة  .منظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيـــةعلـــى  العالميــة سياســة التنقــل أحكـــام  عــدم إمكانيــة تطبيــق
وأشـــير إلـــى اعتـــزام إعـــداد وثيقـــة إعالميـــة تقـــدم إلـــى المجلـــس منظمـــة الصـــحة للبلـــدان األمريكيـــة الوضـــع القـــانوني ل

الثــين بعــد المائــة وتتضــمن عرضــًا مــوجزًا للوضــع القــانوني وآثــار التمويــل وآليــات التنفيــذي فــي دورتــه السادســة والث
منظمــــة الصــــحة للبلــــدان األمريكيــــة  أبــــدت المنظمــــة والمكتــــب اإلقليمــــي لألمــــريكتين/، فــــي هــــذه األثنــــاءو التعــــاون. 
  .العالمية سياسة التنقل في تنفيذ امهتعاون سبل استكشاف علىا محرصه

  
بتقريـــر االمتيـــاز ومكافأتـــه،  الخاصـــتين السياســـتين والســـيما،، إلدارة األداء باإلطـــار الجديـــدورحبـــت اللجنـــة   -٣٤

، المســاءلة تحســينالنتــائج، فهــذا مــن شــأنه ب ضــرورة ربــط األداء وقــد اتفقــت مــع األمانــة علــى .دارة ضــعف األداءإ و 
شـددت اللجنـة وعـالوة علـى ذلـك،  األداء. بغيـة تحسـين تنميـة قـدرات المـوظفينمواصلة  على ضرورةوأكدت اللجنة 
  تزويد إدارة الموارد البشرية المعنية بسياسة التنقل الجديدة بعدد الموظفين الكافي.على ضرورة 

  
 ،التـــــوازن بـــــين الجنســـــينوالتنـــــوع و  التمثيـــــل الجغرافـــــي وطلبـــــت اللجنـــــة تعزيـــــز الجهـــــود المبذولـــــة لتحســـــين  -٣٥

التقــارير المقبلــة مجمعــة بحســب  أن تقــدم األمانــة أيضــاً  وطلبــت الناقصــة التمثيــل.وخصوصــاً بالنســبة إلــى البلــدان 
  .ين عندما يتم اإلعالن عن تعيينالمع جنس الشخص يتم الكشف عنأن  دولة عضو اقترحتو  الجنس.

  
تكـــاليف وتصـــنيف  غيـــر المـــوظفين،مـــع  التعاقديـــة الطرائـــق بشـــأن اســـتخدام بيانـــات اللجنـــة تقـــديموطلبـــت   -٣٦

 تعــويضال تكــاليف تقــديم تفاصــيل عــن أيضــاً  وطلــب مــن األمانــة. المــوظفين بشــكل أكثــر تفصــيالً وغيــر المــوظفين 
  .التحديثات المستقبلية شلل األطفال فيالعالمية الستئصال  بالمبادرةمرتبطة ال
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 ســوف تســتعرض اللجنــة بأنهــا وأبلغــت بالكامــل. اســتراتيجية المــوارد البشــرية التزامهــا بتنفيــذ األمانــةوأكــدت   -٣٧
 ممارســـاتها فـــي تحســـينات وستشـــرع فـــي إجـــراء يبـــوال،إلا فيـــروس مـــرضالمرتبطـــة ب المســـتفادة مـــن األزمـــة الـــدروس

تعزيــز أدوار  وأكــدت اللجنــة أن فــي حــاالت الطــوارئ. االنتشــار الســريع مــن أجــل ضــمان الموارد البشــريةالمتعلقــة بــ
  إضافية.موارد  سيتطلب مستويات المنظمة البشرية في جميع الموارد مديري

  
  .١٣٦/٤٥م ت الوارد في الوثيقة المجلس التنفيذي علمًا بالتقرير بأن يحيط وأوصت اللجنة  

  
 ١٣٦/٤٧م تو  ١٣٦/٤٧م ت(الوثيقتــان  تعــديالت النظــام األساســي للمــوظفين والئحــة المــوظفين  ١١-٢

  )١إضافة 
  
مشـــاريع و  والئحـــة المـــوظفين للمــوظفينالنظـــام األساســـي  التعـــديالت المقترحــة علـــىب علمـــاً  اللجنـــةأحاطــت   -٣٨

  المرتبطة بهما.القرارات 
  

ــأن ــة ب ــرارات الخمســة يعتمــد المجلــس التنفيــذي وأوصــت اللجن ــواردة مشــاريع الق  فــي الوثيقــة ال
  .١٣٦/٤٧ت  م

  
  )١٣٦/٣٦م ت(الوثيقة  مسّودة االستراتيجية المالية للمنظمة  ٤-٢
  

يعتبـر بمثابـة  إطـاراً  تقـدم أن هـذه الوثيقـة، وأوضـحت للمنظمـة دة االسـتراتيجية الماليـةمسـوّ  األمانةعرضت   -٣٩
  .أكثر شموالً  وضع استراتيجية األولى في الخطوة

  
فــي  اجتمــاع اللجنــة التــي ســتعرض فــي النســخة أن تتضــمن، وطلبــت للوثيقــة عــن تقــديرها اللجنــةوأعربــت   -٤٠

النسـخة المنقحـة بشـكل  وينبغـي أن تتضـمن .بما في ذلك خطة التنفيذ التفاصيل على المزيد من ٢٠١٥ مايو أيار/
 كمبـدأ  اإلدارة القائمة على النتائجعلى  تأكيدال عيدتللمنظمة؛ وأن  الرؤية االستراتيجية يحدد شامل بيانعلى  خاص
  الكفاءة.ب لألهداف الخاصة أكثر وضوحاً  بما في ذلك تقديم تعريف، المؤشرات المناسبةحدد ت؛ وأن أساسي

  
 فــــي الوثيقــــة الــــوارد األمانــــةعلمــــًا بتقريــــر  المجلــــس التنفيــــذي بــــأن يحــــيط وأوصــــت اللجنــــة  

  .١٣٦/٣٦ت  م
  
  )١٣٦/٣٧م ت(الوثيقة  ٢٠١٧-٢٠١٦جدول تقدير االشتراكات   ٦-٢
  

 للفتــرة الماليــةجــدول تقــدير االشــتراكات المقتــرح  يوضــح والــذيالمــديرة العامــة علمــًا بتقريــر  اللجنــةأحاطــت   -٤١
فــي  الــذي تــم اعتمــادهأحــدث جــدول متــاح لــدى األمــم المتحــدة و  تطبيــق الجــدول المقتــرحويعكــس . ٢٠١٧-٢٠١٦

  للفتـــــــــرة الماليـــــــــة  الجـــــــــدول المقتـــــــــرحو  .٢٠١٥-٢٠١٣ ليغطـــــــــي الفتـــــــــرة الماليـــــــــة ٢٠١٢كـــــــــانون األول/ ديســـــــــمبر 
  منظمة.ال في الجدول المستخدم حالياً  ال يختلف عن ٢٠١٧-٢٠١٦

  
  .١٣٦/٣٧م ت في الوثيقة القرار الوارد التنفيذي مشروع يعتمد المجلس وأوصت اللجنة بأن  

  
  )١٣٦/٣٨م ت(الوثيقة  التقييم  ٧-٢
  

 لتعزيـز الـذي تـم وضـعه مـؤخراً  لإلطار السمات البارزة واستعرضت ،بالتقييمالخاص  قدمت األمانة التقرير  -٤٢
  .المستقبلية المقترحة والخطوات لإلطار مجاالت العمل الرئيسية تم تسليط الضوء علىو  التنظيمي. التقييم والتعليم
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 األمانـة وشـجعت. ثقافـة التقيـيمضفاء الطابع المؤسسي علـى المتواصلة المبذولة إل اللجنة بالجهودورحبت   -٤٣
السنوي المتعلق  من تقريرها كجزء عن التقدم المحرز وتقديم تقرير إطار العمل المقترح تنفيذ في على المضي قدماً 

أن يقـدم التقريـر  وطلبـت اللجنـة. السـابعة والثالثـين بعـد المائـة دورتـه المجلس التنفيذي في سيقدم إلى والذي بالتقييم
فـي  علـى نطـاق المنظمـة عمـل التقيـيم خطـة كجـزء مـن أجريـت التـي عمليـات التقيـيم أحدث المعلومات عـن السنوي
  .٢٠١٥-٢٠١٤الفترة 

  
 إيــالء اهتمــام خــاص مــع علــى نطــاق المنظمــة التقيــيم أعمــال االرتقــاء بســبل تنســيق اللجنــة كــذلكوطلبــت   -٤٤

 وشـجعت اللجنـة .النتـائجتحقيـق ودعـم اإلدارة الفعالـة القائمـة علـى  الجـودة لضمان على المستوى القطري للتقييمات
المسـؤولة عـن  وحـدات األخـرىال عـن التنظيمـي، فضـالً  التقييم والـتعلمبـ على التأكد مـن قيـام المجـال المعنـي األمانة
نتـائج  األجهـزة الرئاسـية بشـأن مجال اختصاصه بإعداد التقارير المستقبلية التي سـتقدم إلـى التقييمات كل في إجراء
  المنظمة. التقييم عبر ثقافة من شأنه أن يعزز، ألن ذلك التقييم

  
 فــــي الوثيقــــة الــــوارد تقريــــر األمانــــةالتنفيــــذي علمــــًا ب المجلــــس بــــأن يحــــيط وأوصــــت اللجنــــة  
  .١٣٦/٣٨ت  م

  
  )١٣٦/٣٩م ت(الوثيقة  العقارات: أحدث المعلومات عن استراتيجية تجديد مباني جنيف  ٨-٢
  
وأكــد . مشــروع التجديــد تبــادل المعلومــات حــول األمانــة علــى مواصــلة تــوخي الشــفافية فــي اللجنــة شــجعت  -٤٥

  المشروع وتنفيذه.على تصميم  الدول األعضاء إشراف اللجنة على أهمية أعضاء
  

، واألســاس المنطقــي التقنيــةعــن وصــف المبنــى الجديــد ومواصــفاته  المزيــد مــن التفاصــيل اللجنــةوطلبــت   -٤٦
، تكلفـةال عـرض أنـه يتعـين علـى األمانـة وأشـارت إلـى الموقـع. المتعلقـة بـأمنحكـام المبنـى واألمشروع  نطاق لتحديد

 وتكلفــة الســلطات السويســرية، لــىالقــرض إ ســدادب اآلليــات المتعلقــة، بمــا فــي ذلــك وآليــات التمويــل للمشــروع بأكملــه
هيكـــل  وكـــذلك الجـــدول الزمنـــي المفصـــل للمشـــروع األمانـــة تـــوفير وطلبـــت اللجنـــة مـــن طيلـــة عمـــره. المبنـــى الجديـــد

  الدول األعضاء. تصريف الشؤون المقترح والذي تشترك فيه
  

االشـــتراكات  علـــى مســـتوىمشـــروع التجديـــد التـــأثير المحتمـــل ل بشـــأن توضـــيحاً  الـــدول األعضـــاء والتمســـت  -٤٧
  ، مؤكدة على عدم رغبتها في رؤية أية زيادة.المقدرة

  
 داخـــل منظومـــة األمـــم مشـــاريع المماثلـــةال المســـتفادة مـــنالـــدروس األمانـــة علـــى التمـــاس  اللجنـــة شـــجعتو   -٤٨

االحتياجـات األوضـاع الطارئـة و  مـن إدارة والـدروس المسـتفادة التجـارب وتمثل المتحدة واالستفادة منها بشكل فعال.
داخـل  والخـدماتمرافـق نطـاق االسـتخدام المشـترك لل توسـيع النظـر فـي وينبغـي أيضـاً  أهميـة خاصـة.غير المتوقعـة 
  جنيف. المتحدة في منظومة األمم

  
 تــنعكس ســوف ومــع ذلــك،. صــندوق العقــارات خــالل مــنمشــروع التجديــد ســيمول  األمانــة إلــى أن وأشــارت  -٤٩

  .٢٠١٧-٢٠١٦ المقترحة في الميزانية البرمجيةصندوق لالمعتمدة ل آلية التمويل
  

 الــدول األعضــاء، بمــا فــي ذلــك مشــاركة، هيكــل قــوي لتصــريف الشــؤون علــى أهميــة وجــود أكــدت األمانــةو   -٥٠
التـي سـترفع إلـى جمعيـة الصـحة العالميـة الثامنـة  ةالتقريـر المحدثـنسـخة إلى اعتزام إدراج هيكل مقترح في وأشارت 

وستتضـمن النسـخة المحدثـة أيضـًا من خالل اللجنة في اجتماعها الثاني والعشرين.  ٢٠١٥والستين في أيار/ مايو 
وســـتنظم جلســـة إعالميـــة للـــدول األعضـــاء بشـــأن المزيـــد مـــن المعلومـــات التقنيـــة والماليـــة المفصـــلة عـــن المشـــروع. 

   .تماع اللجنة القادمالمشروع أثناء اج
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أنــه مــن المزمــع تقــديم تقريــر تقنــي ومــالي كامــل وشــامل يتضــمن معلومــات مفصــلة عــن وأوضــحت األمانــة   -٥١
فـي طاره الزمني ويتناول مالحظات الدول األعضاء إلى جمعية الصحة العالميـة التاسـعة والسـتين إ خطة المشروع و 

إلـــى تقيـــيم وتقـــدير كامـــل لتكـــاليف تصـــميم المبنـــى الجديـــد وسيســـتند التقريـــر الشـــامل كـــي توافـــق عليـــه.  ٢٠١٦عـــام 
وســتجرى هــذه الدراســات بعــد اختيــار أفضــل بخصــوص تجديــد المبنــى الرئيســي. نتــائج دراســة شــاملة  وٕالــىالمقتــرح 

  .٢٠١٦في كانون الثاني/ يناير تصميم. وسيقدم التقرير الشامل إلى المجلس التنفيذي 
  

 فــي الوثيقــة الــوارد تقريــر المــديرة العامــةالتنفيــذي علمــًا ب المجلــس بــأن يحــيط جنــةأوصــت اللو 
  .١٣٦/٣٩ت  م

  
  )١٣٦/٤٦م ت(الوثيقة  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ١٠-٢
  
  . ١٣٦/٤٦م تر األمانة الوارد في الوثيقة نظرت اللجنة في تقري  -٥٢
  

بين الجنسين كعنصرين رئيسيين من عناصر التنوع، وعلى  وشددت على أهمية التمثيل الجغرافي والتكافؤ  -٥٣
  ضرورة أن تدخل المنظمة تحسينات في كال المجالين.

  
وأكــــدت اللجنــــة التزامهــــا بتحســــين التكــــافؤ بــــين الجنســــين والتوزيــــع الجغرافــــي، إذ يظــــالن مــــن األولويــــات   -٥٤

لمنظمــــة، وســــيجري رصــــدهما مــــن خــــالل المؤسســــية العاليــــة فــــي ســــياق االســــتراتيجية الخاصــــة بــــالموارد البشــــرية ل
  .٢٠١٧-٢٠١٦المؤشرات ذات الصلة في الميزانية البرمجية 

  
 الوثيقــــة فــــي الــــوارد األمانــــة بتقريــــر علمــــاً  التنفيــــذي المجلــــس يحــــيط بــــأن اللجنــــة وأوصــــت  
  .١٣٦/٤٦ت  م

  
  اللجنة جانب من بشأنها إجراءات التخاذ أو للعلم مسائل  من جدول األعمال    ٣البند 

  
  )EBPBAC21/2(الوثيقة  في مجال المراقبة المستقلة االستشاريين الخبراء لجنة تقرير  ١-٣
  

تقريـــر اللجنـــة المبـــدئي الـــذي يغطـــي  المراقبـــة مجـــال فـــي المســـتقلة االستشـــاريين الخبـــراء لجنـــةقـــدم رئـــيس   -٥٥
. ولفــت االهتمــام إلــى التوصــيات ٢٠١٤اجتماعيهــا الســابقين المعقــودين فــي تمــوز/ يوليــو وتشــرين األول/ أكتــوبر 

الســـابقة الصـــادرة عـــن لجنـــة الخبـــراء االستشـــاريين بخصـــوص المراجعـــة الداخليـــة للحســـابات، والمراجعـــة الخارجيـــة 
الرقابـة الداخليـة، وٕاصــالح المنظمـة، والتحـديات الســائدة فيمـا يتعلـق باســتخدام  للحسـابات، وسـجل المخـاطر، وٕاطــار

  الموارد، نتيجة لفاشية مرض فيروس اإليبوال.
  

فــي مجــال المراقبــة قــد أشــارت إلــى أنــه ينبغــي المواءمــة التامــة  المســتقلة االستشــاريين الخبــراء لجنــةوكانــت   -٥٦
بــين تلـــك  القـــويعلــى التنســيق  طــار الرقابـــة الداخليــة، وشـــجعتبــين ســجل المخـــاطر ونطــاق مراجعـــة الحســابات وإ 

المجـــاالت. وفيمـــا يتعلـــق بإطـــار الرقابـــة الداخليـــة ينبغـــي إنشـــاء وحـــدات معنيـــة باالمتثـــال فـــي كـــل األقـــاليم بطريقـــة 
موحــد ضــمن إطــار منشــأ مركزيــًا. وســلطت لجنــة و متســق باتبــاع نهــج ن تــدار تلــك الوحــدات أمتجانســة ومتشــابهة، و 

مـــن الميزانيـــة البرمجيـــة (الخـــدمات  ٦إلـــى االســـتثمار الكـــافي فـــي الفئـــة  جـــةالخبـــراء االستشـــاريين الضـــوء علـــى الحا
  المؤسسية/ الوظائف التمكينية) في سياق المساءلة والرقابة الداخلية.

  
ة فـي مجـال في مجال المراقبة على التحديات السائد المستقلة االستشاريين الخبراء لجنةوشدد أيضًا رئيس   -٥٧

م عملياتها وٕاجراءاتها الخاصة بتصريف الشؤون، من إصالح تصريف الشؤون، وحث األجهزة الرئاسية على أن تقيّ 
لالســتجابة تقييمــًا مســتقًال أجــل زيــادة فعاليتهــا. وحــث المنظمــة علــى أن تجــري، فــي توقيــت مناســب فــي المســتقبل، 
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تبعهـا تا الصـدد. كمـا ينبغـي تقيـيم مـدى متانـة اآلليـات التـي ألزمة مرض فيروس اإليبوال وللدروس المستفادة في هذ
  المنظمة في الرقابة والمساءلة ومدى قدرتها على األداء الفعال تحت الضغط.

  
 فـي المسـتقلة االستشـاريين الخبـراء لجنـةوأثنت اللجنة على الدعم الممتاز واإلرشادات الممتازة المقدمة من   -٥٨

اإلبـالغ عـن المخالفـات فـي حماية ديرها لتركيز اللجنة على سجل المخاطر وسياسة ، وأعربت عن تقالمراقبة مجال
  المنظمة.

  
بخصـوص تكـرار مــواطن  المراقبـة مجــال فـي المسـتقلة االستشـاريين الخبــراء لجنـةوشـاطرت اللجنـة شـواغل   -٥٩

الضعف في الرقابة في نفس المجاالت التي سبق تحديدها في تقارير مكتب خدمات المراقبة الداخلية عن المكاتـب 
ذات  البلــدان فــيفــي المكاتــب القائمــة  لعمليــات االســتعراض الــوتيرة المنخفضــة انخفــاضالمنظمــة الُقطريــة، وبشــأن 

ت األمانــة اللجنــة بخصــوص منهجيــة تقــدير المخــاطر المتبعــة مــن أجــل . وأبلغــوالمرتفــع المتوســط المخــاطرمســتوى 
فــي مجــال  المســتقلة االستشــاريين الخبــراء لجنــةتعريــف أولويــات مراجعــة الحســابات، والتــي ســبق أن ُأطلعــت عليهــا 

  المراقبة. وُترجمت األولويات إلى خطة سنوية لمراجعة الحسابات تركز على مجاالت الضعف الهامة.
  

واتفقــــت اللجنــــة فــــي الــــرأي علــــى أن مــــن الضــــروري أن تعمــــل الوحــــدات المعنيــــة باالمتثــــال، علــــى جميــــع   -٦٠
مستويات المنظمة، بطريقة متماسكة ومتسقة ومتجانسة  ضـمن إطـار مركـزي. وطلبـت مـن األمانـة أن تقـدم تحـديثًا 

الصـــحة العالميـــة الثامنـــة  للمعلومـــات عـــن التقـــدم المحـــرز فـــي المواءمـــة بـــين تلـــك الوحـــدات والوظـــائف إلـــى جمعيـــة
  والستين.

  
، الـوارد فـي المراقبـة مجـال في المستقلة االستشاريين الخبراء لجنةوأحاطت اللجنة علمًا بتقرير 

  .EBPBAC21/2 الوثيقة
  

  )EBPBAC21/3(الوثيقة  المعلومات تكنولوجيا عن تقرير  ٢-٣
  
اسـتراتيجية المنظمـة  عناصـررحبت اللجنـة بتقريـر األمانـة. وطلبـت حسـابًا أكثـر تفصـيًال لتكـاليف مختلـف   -٦١

  الخاصة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
  

ـــة أن   -٦٢ ـــةاألالحظـــت اللجن ـــا المعلومـــات لضـــمان أن يظـــل ذلـــك مـــن العوامـــل  مان ملتزمـــة بتحســـين تكنولوجي
  . ضمان إتاحة البيانات ذات الصلةوأنها ستعمل من أجل  االستراتيجية التمكينية للمنظمة

  
وأحاطـــــت اللجنــــــة علمــــــًا بـــــالتقرير الخــــــاص بتكنولوجيــــــا المعلومـــــات الــــــوارد فــــــي الوثيقــــــة 

EBPBAC21/3.  
  
 بالتعـاون الخاصـة االقتراحـات ذلـك فـي بمـا التنفيذ، عن المعلومات أحدث: الداخلية الرقابة إطار  ٣-٣

  )EBPBAC21/4(الوثيقة  المباشر المالي
  

رحبت اللجنة بأحـدث المعلومـات عـن التقـدم المحـرز فـي تنفيـذ إطـار الرقابـة الداخليـة وخطـط تطبيقـه علـى   -٦٣
جميــع مســتويات المنظمــة. وأكــدت علــى ضــرورة االتســاق والشــمول فــي التنفيــذ، وتطلعــت إلــى المزيــد مــن تحــديثات 

 للبيئـة المراعيـة الشـراءالجديـدة والتـي ستتضـمن مبـادئ  المعلومات، بمـا فـي ذلـك المعلومـات عـن اسـتراتيجية الشـراء
  والمتبعة على نطاق منظومة األمم المتحدة.
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ورحبـــت اللجنـــة كـــذلك بإدخـــال "اتفـــاق المســـاءلة" كـــأداة لتعزيـــز تفـــويض الســـلطات مـــن المـــدير العـــام إلـــى   -٦٤
المـــديرين العـــامين المســـاعدين. وُطلـــب توضـــيح بشـــأن مـــا إذا كـــان يمكـــن أم ال التوســـع فـــي ذلـــك ليشـــمل تفـــويض 

  السلطات من المدير العام إلى المديرين اإلقليميين. 
  

دير للتحســينات فيمــا يتعلــق بتقــديم التقــارير فــي موعــدها بخصــوص التعــاون المــالي وتــم اإلعــراب عــن التقــ  -٦٥
المباشـــر، مـــن جانـــب مكاتـــب المنظمـــة التـــي تمســـك عـــن دفـــع المزيـــد مـــن المـــدفوعات حيثمـــا لـــم تُقـــدم التقـــارير فـــي 

  موعدها.
  

  التمويل ذات الصلة.وأيدت اللجنة االقتراحات الخاصة بتحسين أنشطة التأكد، بما في ذلك ترتيبات   -٦٦
  

  .EBPBAC21/4وأحاطت اللجنة علمًا بتقرير األمانة الوارد في الوثيقة 
  
  )EBPBAC21/5(الوثيقة  واألخالقيات المخاطر وٕادارة االمتثال مكتب تقرير  ٤-٣
  

أوليــًا ، الــذي عــرض تحلــيًال واألخالقيــات المخــاطر وٕادارة االمتثــالنظــرت اللجنــة فــي التقريــر األول لمكتــب   -٦٧
  للنسخة األولى من سجل المخاطر.

  
وفيما يتعلق باالمتثال رحبت اللجنة بعمليات االستعراض اإلدارية والبرمجية المنفذة، وطلبت تطبيق خطط   -٦٨

للتعمــيم الشــامل لعمليــات االســتعراض هــذه. وتمــت مالحظــة وتشــجيع العمــل الــذي تقــوم بــه األمانــة مــن أجــل تعزيــز 
  المعنية باالمتثال عبر أقاليم المنظمة. إنشاء شبكة من الوحدات

  
علــى  لســجالت المخــاطر وبتعقيــد الحفــاظإدارة المخــاطر اعترفــت اللجنــة بالطــابع الــدينامي بــ وفيمــا يتصــل  -٦٩

ســجالت فعالــة، وطلبــت مــن األمانــة أن تضــمن التحليــل المالئــم والتصــعيد والتخفيــف. كمــا طلبــت اللجنــة مشــاطرة 
المخاطر المؤسسية مع األجهزة الرئاسية كي تسهم الدول األعضاء في عمليـة إدارة تحديثات المعلومات عن سجل 

  المخاطر.
  

والحظـــــت اللجنـــــة دور مكتـــــب االمتثـــــال وٕادارة المخـــــاطر واألخالقيـــــات كميســـــر لعمليـــــة إدارة المخـــــاطر،   -٧٠
ا مختلـف الجهـات وخصوصًا فيما يتعلق بالمخاطر الشـاملة التـي تقتضـي اتبـاع اسـتراتيجيات تخفيـف متسـقة تضـعه

  المعنية بعملية اإلصالح.
  

المبــادرات الجاريــة فــي وظــائف المراقبــة ، فــي إطــار جهــود إصــالح المنظمــة، ب كمــا أحاطــت اللجنــة علمــًا   -٧١
مجاالت المراجعة الداخلية للحسابات والمراجعة الخارجية للحسابات وٕاطار الرقابة الداخليـة واالمتثـال/ والتي تغطي 

بطريقـة تلـك المبـادرات  اللجنـة مـن جديـد علـى ضـرورة التقـدم فـيوأكدت . وأعربت عن تقديرها لها والتقييمالمخاطر 
وضمان التنسيق على المستوى الداخلي ومع جهات أخرى وكيانـات خارجيـة علـى المسـتوى القطـري، حسـب  متسقة

  .االقتضاء
  

اإلبـالغ حمايـة لذي قدمته األمانة عـن سياسـة وفيما يتعلق باألخالقيات رحبت اللجنة بتحديث المعلومات ا  -٧٢
عـن المخالفــات، وطلبـت تعزيــز دور المكتــب بشـأن التــدريب فــي مجـال األخالقيــات علــى نطـاق المنظمــة. وأحاطــت 
اللجنة علمًا بالسياسة الجديدة بشأن إعالنـات المصـالح فيمـا يخـص الخبـراء، وطلبـت توسـيع نطـاق هـذه اإلعالنـات 

  هو أبعد من شروط الممارسة المتبعة حاليًا.من جانب الموظفين لما 
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الـــــوارد فـــــي  واألخالقيـــــات المخـــــاطر وٕادارة االمتثـــــال مكتـــــبوأحاطـــــت اللجنـــــة علمـــــًا بتقريـــــر 
  .EBPBAC21/5 الوثيقة

  
  )EBPBAC21/6 (الوثيقةتقارير وحدة التفتيش المشتركة   ٥-٣
  
بــين منظمــة الصــحة العالميــة ووحــدة وحــدة التفتــيش المشــتركة عــن رضــاه عــن عالقــة العمــل أعــرب ممثــل   -٧٣

  التفتيش المشتركة، وللمعدالت العالية لقبول توصيات وحدة التفتيش المشتركة وتنفيذها من جانب المنظمة.
  

وباإلشارة إلى الدراسة التي أجرتها وحدة التفتيش المشتركة بشأن االستعانة بالمتعاقدين من غير الموظفين   -٧٤
ن األمانـة أن تعيـد النظـر فـي القواعـد التـي تحكـم االسـتعانة بغيـر المـوظفين، وذلـك فـي في الميدان طلبـت اللجنـة مـ

  إطار استعراضها القادم لعقود غير الموظفين في منظمة الصحة العالمية.
  

  .EBPBAC21/6 تقرير األمانة الوارد في الوثيقةوأحاطت اللجنة علمًا ب
  

   االجتماع واختتام التقرير اعتماد  من جدول األعمال ٤البند 
  
  اعتمدت اللجنة تقريرها.  -٧٥
  
  

=     =     = 


