
  ١٤٠/٤٩م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٦تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٨  بعد المائةربعون األ الدورة 
    EB140/49  من جدول األعمال المؤقت ٥-١٥البند 

  
  
  

  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية
  
  

  تقرير من األمانة
  
  
أن تقــدم إلــى الجمعيــة العامــة لألمــم  ١ُيطلــب مــن لجنــة الخدمــة المدنيــة الدوليــة بموجــب نظامهــا األساســي  -١

تلـك حال إلى هيئات إدارة المنظمات التابعة لمنظومة األمم المتحدة عبـر الرؤسـاء التنفيـذيين لالمتحدة تقريرًا سنويًا يُ 
 المنظمات.

 
من الُمقّرر و  ٢٠١٦،٢اللجنة لعام تقرير ههنا ضمن هذه الوثيقة المجلس التنفيذي ويقدم المدير العام إلى   -٢

وســُيزّود . ٢٠١٦كــانون األول/ ديســمبر  الســبعين فــيالحاديــة و فــي التقريــر خــالل دورتهــا أن تنظــر الجمعيــة العامــة 
ات اللجنــة التــي تقضــي المجلــس بتقــارير مســتقلة عــن القــرارات التــي ُيتوقــع أن تتخــذها الجمعيــة العامــة بشــأن توصــي

ويـرد فـي هـذا التقريـر ملخـص مـن إعـداد األمانـة عـن  ٣بتعديل الئحـة مـوظفي منظمـة الصـحة العالميـة (المنظمـة).
  .٢٠١٦لجنة في عام ال اتخذتها التيالقرارات األخرى 

  
  من تقرير اللجنة الفصل الثالث

  كلتيهما شروط الخدمة السارية على فئتي الموظفين
  

  الموارد البشريةإطار إدارة 
  

هـو ثمـرة عمليـة اسـتعراض شـاملة شـاركت فيهـا أفرقـة  ٤اإلطار الُمنّقح والُمقترح بشأن إدارة المـوارد البشـرية  -٣
عاملة مكّونة من أصحاب المصلحة الرئيسـيين، وهـو معـّد لغـرض أن يكـون إطـارًا اسـتراتيجيًا يرّكـز علـى المـوظفين 
ويقوم على النتائج ويبرز الـدور االسـتراتيجي إلدارة المـوارد البشـرية فـي المسـاعدة علـى تعظـيم قـدرة المـوارد البشـرية 

لحاليــة والمســتقبلية علــى الوفــاء بأهــداف المنظمــات. وينبغــي أن تنظــر المنظمــات إلــى اإلطــار وتســتخدمه بوصــفه ا
وثيقــة حّيــة تقــيم صــالت بــين مختلــف المواضــيع. وعــالوة علــى ذلــك، يشــّدد اإلطــار علــى إجــراء تحلــيالت للمــوارد 

 البشرية ويضم إشارات مرجعية إلى معايير السلوك الخاصة باللجنة.
                                                           

(الوثيقــــــة  ١٩٨٧لجنــــــة الخدمــــــة المدنيــــــة الدوليــــــة: النظــــــام األساســــــي والنظــــــام الــــــداخلي، نيويــــــورك: األمــــــم المتحــــــدة؛     ١
ICSC/1/Rev.1 متاحة في الرابط اإللكتروني التالي: ١٧)، المادة .http://icsc.un.org/resources/pdfs/general/statute1.pdf 

  ).٢٠١٦تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٠(تم االطالع في 
فـــي الـــرابط ُمتـــاح  .)A/71/30(الوثيقـــة  ٣٠الوثـــائق الرســـمية للجمعيـــة العامـــة، الـــدورة الحاديـــة والســـبعون: الملحـــق رقـــم     ٢

 ).٢٠١٦تشرين الثاني/ نـوفمبر  ١٠(تم االطالع في  http://icsc.un.org/resources/pdfs/ar/AR2016.pdf اإللكتروني التالي:
  من تقرير اللجنة. ٥٤إلى  ١٨ومن  ١٣إلى  ١١المجلس مدعو تحديدًا إلى الرجوع إلى الصفحات من 

 .١٤٠/٤٨م تالوثيقة     ٣

 .٢٠١٦يرد اإلطار في الملحق الثالث من تقرير اللجنة لعام     ٤
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  اللجنة اتار قر 
  
اإلطــار الُمــنّقح إلدارة المــوارد البشــرية؛ وأن تشــجع المنظمــات علــى توافــق علــى أن مــا يلــي: قــررت اللجنــة   -٤

اســتخدام اإلطــار الجديــد بوصــفه أداة تعــّزز إدارة المــوارد البشــرية فــي المنظمــة؛ وأن يتواصــل تحــديث اإلطــار لكــي 
يســـتفاد منـــه جميـــع أصـــحاب المصـــلحة؛ وأن تـــدعو المنظمـــات إلـــى إدراج وصـــالت إلكترونيـــة موديـــة إلـــى وثائقهـــا 

 السياساتية ذات الصلة.
  

 الترتيبات التعاقدية: استعراض تنفيذ ثالثة أنواع من العقود
 
ُطِلب فيه مـن المنظمـات  –على طلب اللجنة، أعّدت أمانتها وثيقة تضم نتائج مستمدة من استقصاء بناًء   -٥

تيبــات التعاقديــة. وخلصــت المشــاركة فــي النظــام الموّحــد أن تــدلي بتعليقــات علــى تنفيــذها إلطــار اللجنــة بشــأن التر 
اللجنــة إلــى أن المنظمــات راضــية عمومــًا عــن األنــواع الثالثــة مــن التعيينــات، وأن أســاليب إبــرام العقــود الــواردة فــي 

 أن المنظمـات ليسـت مطالبـة باسـتخدام أنـواع التعيـينمـرة أخـرى اللجنـة  أكدتاإلطار تلبي احتياجاتها كما ينبغي. و 
قائمــة مــن الخيــارات المتاحــة يمكــن إنمــا يقــدم اإلطــار الــذي وضــعته، ألن التعاقــدي لجنــة الالثالثــة المبينــة فــي إطــار 

ولكن عند النظر إلى العقود من منظور "مالءمتها  .على أفضل وجه أن تختار منها ما يلبي احتياجاتهاللمنظمات 
شـأن بعـض المنظمـات أن ترغـب للغرض الُمتوّخى منها" تحديدًا في بيئات المشاريع الُمقّيدة بإطار زمنـي، فـإن مـن 

أيضــًا فــي رؤيــة أســاليب محــّددة بشــكل أكثــر فيمــا يخــص المشــاريع الُمقّيــدة فعــًال بإطــار زمنــي معــّين والتــي تتجــاوز 
 الفترة الُمحّددة حاليًا بمدة سنتين بشأن التعيينات المؤقتة.

 
  قرارات اللجنة

 
المعلومـات الـواردة فـي وثيقـة األمانـة؛ وأن تشـجع ضمن ما قّررت، ما يلي: أن تحيط علمًا بقررت اللجنة،   -٦

المنظمـــات علـــى تطبيـــق المبـــادئ التوجيهيـــة المتعلقـــة بإطـــار الترتيبـــات التعاقديـــة عنـــد النظـــر فـــي وضـــع المـــوظفين 
التعاقــدي وٕادخــال أيــة تعــديالت عليــه؛ وأن تطلــب المنظمــات التــي لــم تنفــذ اإلطــار التعاقــدي بــأن تســتعرض آلياتهــا 

اءمـــة ترتيباتهـــا التعاقديـــة مـــع ترتيبـــات النظـــام الموّحـــد فـــي أقـــرب وقـــت ممكـــن؛ وأن تســـتعرض إطـــار التعاقديـــة لمو 
 .الترتيبات التعاقدية في دورة مقبلة يتقّرر تحديدها في ضوء برنامج عمل اللجنة

  
  مدفوعات انتهاء الخدمة

 
مـن  ، بـدالً عـن انتهـاء التعاقـدمنح المـوظفين الـذين عملـوا بالمنظمـة لفتـرات طويلـة تعويضـًا أن اللجنة رأت   -٧

عقـودهم المحــددة المـدة يبــدو  بحلـول موعـد انقضــاء آجـال عنـد تــركهم العمـل بهــااســتحقاقات بطالـة، حصـولهم علـى 
وأشارت اللجنة تحديدًا إلى أن الترتيبات الحالية النتهاء الخدمة تسفر عـن تبـاين فـي معاملـة المـوظفين . معقوال أمراً 

لــة، وأن أوجــه التبــاين هــذه تعتمــد علــى مــا إذا كانــت خــدمتهم قــد ُأنِهيــت قبــل انقضــاء آجــال الــذين عملــوا لفتــرات طوي
عقــودهم المحــّددة المــدة أم أنهــم كــانوا وقــت انتهــاء الخدمــة قــد اســتكملوا مــدة تعاقــدهم تمامــًا فــي وقــت انتهــاء الخدمــة 

انتهـاء  تعـويضء الخدمـة يختلـف عـن تعـويض إنهـابسبب عدم تجديد عقودهم. وأكّدت اللجنة أيضًا رأيها القائل إن 
ينطـوي علـى عنصـر التعـويض عـن ء العقـد أي أنـه هـاتناقد قبـل اعتالمدة عند تقصير منح األول يُ ، فالمقترح التعاقد
  على مثل هذه الخسارة. ينطوي  النوع الثاني ال وظيفة مستمرة، في حين أنفقدان 

  
قيد المناقشـة. وُيشـّكك فـي الحاجـة التـي تراهـا  الخدمة بالتراضينهاء المبادئ التوجيهية المقترحة إلتزال وال  -٨

ألن مـــن الُمحتمـــل أن تُبِطـــل تلـــك الضـــوابط موّحـــدة القيـــاس تالئـــم الجميـــع"، بعـــض المنظمـــات إلـــى وضـــع "ضـــوابط 
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 الغرض الُمتوّخى مـن تـدابير إنهـاء الخدمـة بالتراضـي والمراعيـة فـي العـادة لمجموعـة متفـّردة للغايـة مـن ظـروف جـدّ 
  .محّددة

  
  قرارات اللجنة

  
هــذه المســألة فــي دورتهــا تعــاود النظــر فــي أن ، الجمعيــة العامــةواضــعًة فــي اعتبارهــا قــرار  قــررت اللجنــة  -٩

ســــيما فــــي مجــــال حفــــظ الســــالم، الو االحتياجــــات التشــــغيلية، فــــي تغيــــر الضــــوء الحاديــــة والســــبعين، وأن تحيــــل فــــي 
البـدء فـي تطبيـق السابقة إلى الجمعية العامة بشأن توصيَتها العاملة،  ىمن احتياجات تخطيط القو يه يترتب عل وما

مدفوعات انتهاء الخدمة على الموظفين المعينين بعقود محددة المدة الذين تنتهي خدمتهم في المنظمة عند انقضاء 
ـــوا قـــد خـــدموا لمـــدة  وأن تعـــاود النظـــر فـــي المبـــادئ  ١؛ســـنوات متواصـــلة أو أكثـــر ١٠آجـــال عقـــودهم بعـــد أن يكون

 التوجيهية المتعلقة بإنهاء الخدمة بالتراضي في دورة الحقة.
  

  المسائل المتصلة بمجموعة عناصر األجر
 
النقــاش الــدائر حــول الممارســات الُمتبعــة حاليــًا فــي مجــال االســتعانة بفئــات المــوظفين، بصــرف النظــر عــن   -١٠

باالســـتعانة بمـــوظفين مهنيـــين وطنيـــين التـــي ُيقتـــرح إخضـــاعها لمزيـــد مـــن والســـيما توســـيع نطـــاق المعـــايير المتعلقـــة 
البحــث، فــإن المســائل المتعلقــة بــالتعويض التــي ناقشــتها اللجنــة مشــمولة فــي تقريــر األمانــة بشــأن تعــديالت النظــام 

  ٢.األساسي للموظفين والئحة الموظفين
  

  رابع من تقرير اللجنةالفصل ال
  علياوالفئات الالفنية فئة الشروط خدمة 

  جدول المرتبات األساسية/ الدنيا
 
علــى جــدول موحــد جديــد للمرتبــات  ٣)٢٠١٥( ٧٠/٢٤٤وافقــت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي قرارهــا   -١١

، ويـتم تحديثـه لـيعكس أي تعـديالت تُـدخل علـى المرتبـات ٢٠١٧كـانون الثـاني/ ينـاير  ١يبدأ العمل بـه اعتبـارًا مـن 
المرجعيـة للمـوظفين المتخـذة أساسـًا للمقارنـة خـالل الفتـرة الفاصــلة بـين تـاريخ الموافقـة علـى جـدول المرتبـات وموعــد 

التغيــرات الحاصــلة فــي النقــاط المرجعيــة لمرتبــات المــوظفين المتخــذة أساســًا ًا أن ُينظــر فــي لــذا كــان ضــروريتنفيــذه. 
  للمقارنة، استنادًا إلى المرتبات المقررة للموظفين الذين ليس لهم معالون من الدرجة األولى.

 
ُطبقــت عليــه مقارنــة الخدمــة المدنيــة المتخــذة أساســًا لل لمرتبــاتوُأبلغــت اللجنــة بــأن الجــدول األساســي العــام   -١٢

علـى تغييرات طفيفة  وٕاضافًة إلى ذلك، أدخلت. ٢٠١٦يناير  كانون الثاني/ ١من  في المائة اعتباراً  ١زيادة قدرها 
  .٢٠١٦ومبلغ اإلعفاء من ضريبة الدخل الشخصي على المستوى االتحادي لعام ضرائب الول اجد
  

                                                           
 .٢٠١٦(ب)، والملحق الثالث من تقرير اللجنة لعام ٥٩، الفقرة A/64/30الوثيقة    ١

 .١٤٠/٤٨م تالوثيقة    ٢

(تــــــــم  http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/244انظـــــــر الـــــــرابط اإللكترونـــــــي التـــــــالي:    ٣
 ).٢٠١٦تشرين الثاني/ نوفمبر  ١االطالع في 
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  اللجنة اتقرار 
  

العامة بالموافقة على الجدول الموحد للمرتبات األساسـية/ الـدنيا بصـيغته أن توصي الجمعية قررت اللجنة   -١٣
ــز النفــاذ اعتبــارًا مــن  الُمنّقحــة الــواردة فــي المرفــق الخــامس مــن تقريــر اللجنــة، علــى أن يــدخل الجــدول المــذكور حّي

الموحد الـذي وافقـت في المائة مقارنًة بجدول المرتبات  ١,٠٢ويعكس تسويًة نسبتها  ٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ١
عليه الجمعية العامة في السابق، وهي تسوية ُتطبَّق بزيادة المرتب األساسي وتخفيض نقاط مضاعف تسوية المقـر 

  يتغير صافي األجر المقبوض. بما يعادل الزيادة بحيث ال
  

تقريرهـا، والالزمـة وقّررت اللجنة أيضًا أن توافق على نقاط حماية األجور المبينة في المرفـق السـادس مـن   -١٤
ألغراض حماية أجـور المـوظفين الـذي يشـغلون حاليـًا درجـات وظيفيـة أعلـى مـن تلـك المنصـوص عليهـا فـي جـدول 

 المرتبات الجديد.
  

 الواليات المتحدة هامش األجر الصافي لألمم المتحدة/ تطور
 
ي أجــور مــوظفي األمــم اللجنــة، بمقتضــى تكليــف دائــم مــن الجمعيــة العامــة، العالقــة بــين صــافتســتعرض   -١٥

المتحـــدة مـــن الفئـــة الفنيـــة والفئـــات العليـــا فـــي نيويـــورك وصـــافي أجـــور مـــوظفي الخدمـــة المدنيـــة االتحاديـــة للواليـــات 
مــا يحــدث مــن  الغــرض تتــابع اللجنــة ســنوياً ولهــذا المتحــدة الــذين يشــغلون وظــائف مماثلــة فــي واشــنطن العاصــمة. 

  .كليتهما نتغيرات في مستويات أجور الخدمتين المدنيتي
  

، ١١٤,١أصــبح بمقــدار  ٢٠١٦وُأبِلغــت اللجنــة بــأن الهــامش المقــّدر لصــافي األجــور بــين الخــدمتين لعــام   -١٦
. ومـع أن النقطتـين الجديـدتين الخدمـة المدنيـة االتحاديـة للواليـات المتحـدةوذلك بناًء على ما حدث مـن تغيـرات فـي 

الحاجـة إلـى قيـاس متوسـط هـامش فتـرة الخمـس سـنوات، فقـد ُأبِلغـت الموجبتين للتدخل قد أدتـا فيمـا يبـدو إلـى انتفـاء 
. وتـــرد ١١٧) أن يبلـــغ مقـــدار ٢٠١٦-٢٠١٢اللجنـــة أيضـــًا بـــأن مـــن شـــأن متوســـط هـــامش فتـــرة الخمـــس ســـنوات (

 تفاصيل المقارنة في المرفق السابع من تقرير اللجنة.
 

  اللجنة تقرارا
 
العليـا  لهامش بين األجـر الصـافي لمـوظفي الفئـة الفنيـة والفئـاتالجمعية العامة بأن اة أن تبّلغ قررت اللجن  -١٧

لواليات لوظائف مماثلة في الخدمة المدنية االتحادية  الذين يشغلوناألمم المتحدة في نيويورك والموظفين ب العاملين
رصـد ل وأن تواصـ؛ ٢٠١٦للسـنة التقويميـة  ١١٤,١ حسـب التقـديرات مـا مقـداره المتحدة في واشـنطن العاصـمة بلـغ

تجـاوز  حالـة فـيمستوى الهامش واتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة فـي إطـار تطبيـق نظـام تسـوية مقـر العمـل، 
 .٢٠١٧عام  الموجبين للتدخل خالل ١١٧أو  ١١٣الهامش المستويين 

  
  اللجنة االستشارية لشؤون تسويات مقر العملتقرير 

 
مـن  ١١ عمـًال بالمـادة نظـام تسـوية مقـر العمـل قيـد االسـتعراض طبيـقتالخدمة المدنيـة الدوليـة  لجنةأبقت   -١٨

السياق، في تقرير اللجنة االستشارية لشؤون تسويات مقر العمـل عـن أعمـال ضمن هذا نظرت ، و نظامها األساسي
  .٢٠١٦في عام  دورتها الثامنة والثالثين
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صت إليها اللجنة في االستنتاجات والتوصيات الرئيسية التي خلُ  الخدمة المدنية الدولية لجنةونظرت أيضًا   -١٩
  .٢٠١٦ لعام المعيشة لتكاليف االستقصائية الدراسات تتعلق بجولةمنهجية مسائل االستشارية بشأن 

  
  اللجنة تقرارا

  
فــي  تهــاأمانمــنح  مــع ،مواصــفاتهاعلــى علــى القائمــة المنّقحــة لألصــناف و مــا يلــي: أن توافــق  قــررت اللجنــة  -٢٠

لقائمـة اقبل وضع وذلك بموافقة رئيس اللجنة،  لمرونة الالزمة إلجراء مزيد من التنقيحات الطفيفة رهناً الوقت نفسه ا
علــى اإلجــراءات والمبــادئ وأن توافــق  ؛٢٠١٦ لعــامئية ستقصــاالدراســات االجولــة  بــدءِ فــي صــيغتها النهائيــة تمهيــدًا ل

 التـي العمل مراكزتكلفة المعيشة في ل ئية المرجعيةستقصاالدراسات االفي سياق التوجيهية المقترحة لجمع البيانات 
ئية ستقصـاللدراسـات االالجـدول الزمنـي وأن تعتمـد  ، على النحو الذي أوصت به اللجنـة االستشـارية؛مقار توجد بها

  .، على النحو الذي أوصت به اللجنة االستشارية٢٠١٦نة لمواقع العمل لعام المقارَ 
  

  لمتحدةالموحد لألمم انظام الوازن بين الجنسين في الت تقرير عن
 
يــوفر معلومــات عــن  تقريــراً اللجنــة قــدمت أمانــة ، ٧٠/٢٤٤تلبيــًة لطلــب الجمعيــة العامــة الــوارد فــي قرارهــا   -٢١

بيئة عمل تفضي إلـى تحقيـق التـوازن بـين تهيئة السياسات والتدابير المراعية للمسائل الجنسانية التي ُوضعت لدعم 
ــ المنظمــات المشــاركة فــيالجنســين فــي  د. وأشــير فــي التقريــر إلــى ضــرورة بــذل الجهــود للتغلــب علــى النظــام الموّح

النظـــام  المنظمـــات المشـــاركة فـــيالموظفـــات فـــي قّيـــد ترقـــي والتـــي تات الثقافـــات غيـــر الرســـمية الســـائدة فـــي المنظمـــ
 بطريقـة يتحقـق أن ينبغـي ٥٠/٥٠ بنسـبة الجنسـين بـين التـوازن تحقيـق فـي المتمثل هدفال أنورأت اللجنة الموحد. 

 الجنسـين تكافؤ تحقيق، وألن الرتب وحسب المنظمات حسب تتفاوت المرأة لتمثيل الحالية المستويات ألن جية،يتدر 
 جميـع علـى الجنسـين بين التوازن تحقيقمواتية ل تنظيمية ثقافة. وكان من الضروري إرساء األجل طويلة عملية هو

، تنطـوي ضـمنًا علـى السـواء علـى ،ونساءً  رجاالً  الموظفين، لجميع صحية عمل بيئة تعزيزول ،وترسيخه المستويات
  .العمل مكان في الجنسين بين انعدام المساواة تديم التي حيزاتخلص من التوالت والسلوكيات المواقف تغيير

  
  اللجنة تقرارا

  
 مواصـلة علـى المنظمـات تقريرهـا؛ وأن تحـثّ  فـي الـواردة بالمعلومـات ما يلي: أن تحيط علمـاً  قررت اللجنة  -٢٢
 إجـــراء اســـتعراض متكامـــل لجميـــع أمانتهـــا مواصـــلة القائمـــة؛ وأن تطلـــب مـــن الجنســـانية والتـــدابير السياســـات تنفيـــذ

 األجيــال وتنــّوع الثقافيــة والتعّدديــة الجغرافــي والتوزيــع الجنســين تكــافؤ قبيــل مــن والتنــّوع، بالشــمول المتعلقــة المســائل
  .والثمانين الخامسة دورتها في والتنّوع الشمول عن تقرير اللغوية؛ وأن تطلب من أمانتها تقديم والتعّددية

  
  خامس من تقرير اللجنةالفصل ال
  محلّيا المعينين الموظفين فئات من وغيرها العامة الخدمات فئة لموظفي الخدمةشروط 
  اإلعالة بدالت تعديل

 
 الخـدمات فئـة بـدالتفـي  زيـاداتال علـى المطبق التجميدإنهاء  ٧٠/٢٤٤قّررت الجمعية العامة في قرارها   -٢٣

 ضـرورة عـام بوجـه تؤيـد اللجنـة فـإن . وعليـه٢٠١٦ ينـاير /الثـاني كـانون ١ مـن اعتبـاراً  بها المتصلة والفئات العامة
 ونيويـــورك ولنـــدن مدريـــد( التجميـــدب تـــأثرت والتـــي األولـــى المنهجيـــةب المشـــمولة لمواقعخاصـــة بـــالا لبـــدالتإخضـــاع ا
 المقبلــة موعــد إجـراء الدراســات االستقصـائية قبـل واحـدة، ولمــرة اسـتثنائية بصــفة ،السـتعراض تجريــه اللجنـةُ  )وجنيـف
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 التعـــديل االســـتعراض عنـــد إجـــراء كاذ مـــن المنبثقـــة التوصـــيات تطبيـــق مـــع الســـائدة، الخدمـــة شـــروط أفضـــل بشـــأن
  .المواقع تلك في المرتبات لجداول المقبل لمؤقتا

 
ـــة طلبـــتو   -٢٤ ـــ فـــي أمانتهـــامـــن  اللجن ـــّين ل واحـــدة لمـــرة صمخّصـــ اســـتعراض إجـــراء والثمـــانين الثانيـــةة دور ال تب

اللجنــة  ســتعراضا نتــائج. وسُتوصــى المنظمــات بتنفيــذ وجنيــف ونيويــورك ولنــدن مدريــد فــي اإلعالــة بــدالت مســتويات
 .أعـاله المـذكورة العمـل مراكـز فـي المرتبـات لجـداول المقبـل المؤقـت التعـديل عنـد إجـراء والثمانين الثالثة دورتها في
  من تقرير اللجنة. العاشر المرفق بها في الموصىالبدالت  مستوياتُ  وترد

    
  المجلس التنفيذياإلجراء المطلوب من 

  
  .التقريرهذا ب لماً المجلس مدعو إلى اإلحاطة ع  -٢٥
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