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  الوقاية من األمراض  

  غير السارية ومكافحتها
  

  
  لية التنسيق العالميةآل المقترحة عملالخطة 

  المعنية بالوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها
  ٢٠١٥- ٢٠١٤للفترة 

  
  

  تقرير من المديرة العامة
  
  
طلب االجتمـاع الرسـمي الثـاني للـدول األعضـاء الختتـام العمـل بشـأن اختصاصـات آليـة التنسـيق العالميـة   -١

دة خطــة عمــل اآلليــة للفتــرة المعنيــة بالوقايــة مــن  األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا، إلــى المــديرة العامــة تقــديم مســوَّ
ن. ويعـــرض هـــذا التقريـــر خطـــة العمـــل و يـــة الصـــحة العالميـــة الســـابعة والســـتلكـــي تنظـــر فيهـــا جمع ٢٠١٥-٢٠١٤
  (انظر الملحق). .صاصاتها، ويوضح أنشطة اآللية بما في ذلك األفرقة العاملة المحددة بُأطر زمنية واختالمقترحة

  
يراعـي اختصاصـات آليـة التنسـيق العالميـة المعنيـة بالوقايـة مـن األمـراض تمثل خطة العمل إطارًا للعمـل و   -٢

-٢٠١٣وخطــة العمــل العالميــة بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا  ١،غيــر الســارية ومكافحتهــا
واإلعالن السياسي لالجتماع الرفيـع المسـتوى للجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة بشـأن الوقايـة مـن األمـراض  ٢٠٢٠،٢

  ٣.غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها
  
ذ فــي الفتــرة ، وســوف تنفَّــتتمشــى مــع وظــائف اآلليــة الخمــس خطــة حــول خمســة أغــراضهــذه الوتتمحــور   -٣

تمشــيًا مــع اإلطــار الزمنــي للميزانيــة البرمجيــة  ٢٠١٥ون األول/ ديســمبر وكــان ٢٠١٤الواقعــة مــا بــين أيــار/ مــايو 
المدرجـة فـي تلـك الميزانيـة و واالعتمـادات الماليـة المخصصـة ألنشـطة اآلليـة  ٢٠١٥-٢٠١٤الحالية للمنظمة للفتـرة 

رمجيـــة لميزانيـــة البل ١-٢دمجـــًا كـــامًال فـــي الحصـــيلة  ٢٠١٥-٢٠١٤البرمجيـــة. وســـتدمج خطـــة عمـــل اآلليـــة للفتـــرة 
والمجـــال البرمجـــي الخـــاص بـــاألمراض غيـــر  ٢، التـــي ســـتنفَّذ مـــن خـــالل الشـــبكات الخاصـــة بالفئـــة ٢٠١٥-٢٠١٤

  السارية بما يتمشى مع اإلجراءات التشغيلية المتبعة.
  
  

                                                           
 .١إضافة  ٦٧/١٤الواردة في الوثيقة ج    ١

 .١٠-٦٦ج ص عالواردة في القرار     ٢

 .A/RES/66/2القرار     ٣
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  الهدف العام
  
تهـــدف خطـــة العمـــل إلـــى تيســـير تنســـيق األنشـــطة ومشـــاركة أصـــحاب المصـــلحة المتعـــددين واإلجـــراءات   -٤

علـى المسـتوى المحلـي والـوطني واإلقليمـي والعـالمي، مـن أجـل المسـاهمة  هـاوتعزيز المتخذة علـى صـعيد القطاعـات 
  . ٢٠٢٠-٢٠١٣في تنفيذ خطة العمل العالمية بشأن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها 

  
  األغراض واإلجراءات

  
الدعوة وٕاذكاء الوعي بشأن ضرورة اإلسراع بتنفيذ خطـة العمـل العالميـة بشـأن الوقايـة مـن  : ١الغرض 

  .٢٠٢٠-٢٠١٣األمراض غير السارية ومكافحتها 
  

حـــول كيفيـــة التشـــجيع علـــى مواصـــلة إدراج األمـــراض غيـــر  ٢٠١٤حـــوار فـــي عـــام  قامـــةإ   ١-١اإلجـــراء 
الســارية فــي بــرامج العمــل الخاصــة بالتعــاون اإلنمــائي ومبادراتــه، واألهــداف اإلنمائيــة المتفــق عليهــا دوليــًا، 

وسيســـفر  ١وسياســـات التنميـــة االقتصـــادية، وأطـــر التنميـــة المســـتدامة، واســـتراتيجيات تخفيـــف وطـــأة الفقـــر.
  لحوار عن تقرير يشتمل على توصيات.ا
  

تــدعيم التعــاون الــدولي فــي إطــار التعــاون بــين  حــول كيفيــة ٢٠١٥حــوار فــي عــام  قامــةإ   ٢-١اإلجــراء 
بلـــدان الشـــمال وبلـــدان الجنـــوب والتعـــاون فيمـــا بـــين بلـــدان الجنـــوب والتعـــاون الثالثـــي بشـــأن الوقايـــة مـــن 

  وسيسفر الحوار عن تقرير يشتمل على توصيات. ٢األمراض غير السارية ومكافحتها.
  
بث المعرفة وتبادل المعلومـات باالسـتناد إلـى البيِّنـات العلميـة و/ أو أفضـل الممارسـات فيمـا  :٢الغرض 

  .٢٠٢٠-٢٠١٣يتعلق بتنفيذ خطة العمل العالمية بشأن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها 
  

المعلومـات عـن قاعـدة البيِّنـات  كيللتش ٢٠١٤شبكة اإلنترنت في عام  إنشاء منصة على   ١-٢اإلجراء 
هــذه  بــثغيــر الســارية والفقــر والتنميــة، و  الالزمــة إلرشــاد راســمي السياســات بشــأن العالقــة بــين األمــراض

  ٣المعلومات.
  

لتعزيــــز وتيســــير التعــــاون الــــدولي  ٢٠١٥إنشــــاء منصــــة علــــى شــــبكة اإلنترنــــت فــــي عــــام    ٢-٢اإلجــــراء 
ونهجــي إشــراك  ،علــى تبــادل أفضــل الممارســات فــي مجــاالت دمــج الصــحة فــي جميــع السياســات لــدانيوالب

 ،وتدريب العـاملين الصـحيين ،ظم الصحيةوتدعيم النُ  ،واللوائح ،والتشريعات ،الحكومة ككل والمجتمع ككل
  ٤االستفادة من خبرات الدول األعضاء في التصدي لهذه التحديات. نشرمن أجل 

                                                           
المقترح على الشركاء الدوليين والقطاع الخاص الوارد في خطة العمـل العالميـة بشـأن الوقايـة ) أ(٢٣مع مراعاة اإلجراء     ١

  ).٤، الملحق ١/سجالت /٦٦/٢٠١٣ج ص عالوثيقة ( ٢٠٢٠-٢٠١٣من األمراض غير السارية ومكافحتها 
المقتــرح علـــى الشــركاء الـــدوليين والقطــاع الخـــاص الــوارد فـــي خطــة العمـــل العالميــة بشـــأن ) ج(٢٣مــع مراعــاة اإلجـــراء     ٢

  ).٤، الملحق ١/سجالت /٦٦/٢٠١٣ج ص عالوثيقة ( ٢٠٢٠-٢٠١٣الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها 
عمــل االســتراتيجية العالميــة المقتــرح علــى أمانــة منظمــة الصــحة العالميــة الــوارد فــي خطــة ) ب(١٦اإلجــراء  مــع مراعــاة    ٣

  ).٣، الملحق ١/سجالت /٦١/٢٠٠٨ج ص عالوثيقة ( للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها
المقترح على أمانة منظمة الصحة العالمية الوارد في خطة العمل العالمية بشـأن الوقايـة مـن ) د(٢٢مع مراعاة اإلجراء     ٤

  ).٤، الملحق ١/سجالت /٦٦/٢٠١٣ج ص عالوثيقة ( ٢٠٢٠-٢٠١٣األمراض غير السارية ومكافحتها 
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لـدعم دور  ٢٠١٤مـن عـام  بـدءاً إعداد سلسلة من الـدورات الدراسـية علـى شـبكة اإلنترنـت    ٣-٢اإلجراء 
المنظمــة التنســيقي فــي المجــاالت التــي يمكــن ألصــحاب المصــلحة المســاهمة فيهــا واتخــاذ إجــراءات متســقة 

   ١لمكافحة األمراض غير السارية.
  
توفير محفل يتيح تحديد العقبات التي تعترض تنفيذ خطة العمـل العالميـة بشـأن الوقايـة مـن  :٣الغرض 
وتبـــادل الحلـــول واإلجـــراءات االبتكاريـــة، وتعزيـــز  ٢٠٢٠-٢٠١٣الســـارية ومكافحتهـــا  غيـــر األمـــراض

  اإلجراءات المستدامة على صعيد القطاعات.
  

والــــدول األعضــــاء  بســــبل ووســــائل تشــــجيعليوصــــي  ٢٠١٤إنشــــاء فريــــق عامــــل فــــي عــــام    ١-٣اإلجــــراء 
اإلعــالن السياســي مــن  ٤٤علــى الوفــاء بااللتزامــات التــي تــنص عليهــا الفقــرة والجهــات الفاعلــة غيــر الــدول 

الجتمــــاع الجمعيــــة العامــــة الرفيــــع المســــتوى بشــــأن الوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــر المعديــــة (غيــــر الســــارية) 
  ٢.ومكافحتها

  
المتعــدد القطاعــات عــن طريــق تحديــد وتعزيــز اإلجــراءات المســتدامة علــى التقــدم فــي العمــل : ٤الغــرض 

صعيد القطاعات التي من شـأنها أن تسـهم فـي تنفيـذ خطـة العمـل العالميـة بشـأن الوقايـة مـن األمـراض 
  وتدعمه. ٢٠٢٠-٢٠١٣غير السارية ومكافحتها 

  
المسـاهمة فـي إجـراءات متسـقة مـن تحديـد جماعـة الممارسـين التـي يمكـن للمشـاركين فيهـا    ١-٤اإلجراء 

   ٣أجل التصدي لألمراض غير السارية واتخاذ مثل هذه اإلجراءات.
  
  

                                                           
مل العالمية بشـأن الوقايـة المقترح على الشركاء الدوليين والقطاع الخاص الوارد في خطة الع) د(٢٣مع مراعاة اإلجراء     ١

  ).٤، الملحق ١/سجالت /٦٦/٢٠١٣ج ص عالوثيقة ( ٢٠٢٠-٢٠١٣من األمراض غير السارية ومكافحتها 
على مـا يلـي: "دعـوة القطـاع الخـاص، بهـدف تعزيـز مسـاهمته فـي الوقايـة مـن  A/RES/66/2 من القرار ٤٤تنص الفقرة     ٢

  األمراض غير المعدية ومكافحتها، إلى القيام، حسب االقتضاء، بما يلي:
اتخاذ التدابير الكفيلة بتنفيـذ مجموعـة توصـيات منظمـة الصـحة العالميـة المتعلقـة بالتقليـل مـن أثـر تسـويق األطعمـة   )أ (

 ت غير الكحولية لألطفال، مع مراعاة التشريعات والسياسات الوطنية القائمة؛غير الصحية والمشروبا

النظــر فــي إمكانيــة إنتــاج المزيــد مــن المنتجــات الغذائيــة التــي تتوافــق مــع اتبــاع نظــام تغذيــة صــحية والتــرويج لهــا،   )ب (
فقــًا للمعـايير المتعلقــة بطـرق منهــا إعـادة تركيــب المنتجـات لتــوفير أغذيـة صــحية ميسـورة التكلفــة يسـهل الحصــول عليهـا و 

بالمعلومــات الغذائيــة، بمــا فــي ذلــك معلومــات عــن الســكر والملــح والــدهون، والــدهون المهدرجــة عنــد االقتضــاء، ووضــع 
 العالمات عليها؛

التـــرويج لبيئـــة مواتيـــة ألنمـــاط الســـلوك الصـــحي بـــين العمـــال وتهيئتهـــا، بطـــرق منهـــا إقامـــة أمـــاكن عمـــل يمنـــع فيهـــا   )ج (
آمنـــة وصـــحية عـــن طريـــق اتخـــاذ تـــدابير لكفالـــة الســـالمة المهنيـــة والصـــحة، بوســـائل منهـــا، عنـــد  التـــدخين وبيئـــات عمـــل

 االقتضاء، األخذ بالممارسات السليمة للشركات وبرامج الحفاظ على الصحة في مكان العمل وخطط التأمين الصحي؛

 صوديوم؛العمل على التقليل من استعمال الملح في صناعة الغذاء من أجل تخفيض استهالك ال  )د (

ســهام فــي الجهــود المبذولــة مــن أجــل تعزيــز إمكانيــة الحصــول علــى األدويــة والتكنولوجيــات الالزمــة للوقايــة مــن اإل  )ه (
 األمراض المعدية ومكافحتها ومن أجل تعزيز القدرة على تحمل نفقاتها؛

مـــن  االســتراتيجية العالميــة للوقايــةعمــل المقتــرح علــى الشــركاء الــدوليين الــوارد فــي خطــة  )ج(١٧مــع مراعــاة اإلجــراء     ٣
  ).٣، الملحق ١/سجالت /٦١/٢٠٠٨ج ص عالوثيقة (األمراض غير السارية ومكافحتها 
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ــى  :٥الغــرض  ــة عل ــاون القائمــة والمحتمل ــات التع ــل وآلي ــادل المعلومــات عــن مصــادر التموي ــد وتب تحدي
الصــعيد المحلــي والــوطني واإلقليمــي والعــالمي مــن أجــل تنفيــذ خطــة العمــل العالميــة بشــأن الوقايــة مــن 

   .٢٠٢٠-٢٠١٣األمراض غير السارية ومكافحتها 
  

يوصـــي بســـبل ووســـائل تشـــجيع الـــدول األعضـــاء ل ٢٠١٤إنشـــاء فريـــق عامـــل فـــي عـــام    ١-٥اإلجـــراء 
(د) مــن اإلعــالن السياســي ٤٥الوفــاء بــااللتزام الــذي تــنص عليــه الفقــرة والجهــات الفاعلــة غيــر الــدول علــى 

الجتمــــاع الجمعيــــة العامــــة الرفيــــع المســــتوى بشــــأن الوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــر المعديــــة (غيــــر الســــارية) 
  ١ومكافحتها.

  
  الصحةاإلجراء المطلوب من جمعية 

  
  جمعية الصحة مدعوة إلى اإلحاطة علمًا بخطة العمل.   -٥
  
  

                                                           
يلتـزم رؤسـاء الـدول والحكومـات وممثلـو الـدول والحكومـات  علـى مـا يلـي: "[ A/RES/66/2(د) من القـرار ٤٥تنص الفقرة    ١
ومســتدامة يمكــن التنبــؤ بهــا عــن طريــق القنــوات المحليــة والثنائيــة واإلقليميــة والمتعــددة ] بحــث إمكانيــة تــوفير مــوارد كافيــة  بـــ

 بما في ذلك آليات التمويل التقليدية والطوعية المبتكرة. األطراف،
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  الملحق
  
  

  بالوقاية اختصاصات األفرقة العاملة التابعة آللية التنسيق العالمية المعنية
  ٢٠١٥و ٢٠١٤من األمراض غير السارية ومكافحتها، التي سُتشكَّل في عامي 

  ٢٠١٥-٢٠١٤كجزء من تنفيذ خطة عمل اآللية للفترة 
  
  
الـدول األعضـاء والجهـات الفاعلـة غيـر يتولى الفريق العامل المعني بالتوصية بشأن سبل ووسائل تشـجيع   -١

السياسـي الجتمـاع الجمعيـة العامـة الرفيـع  اإلعـالنمـن  ٤٤الدول علـى الوفـاء بااللتزامـات التـي تـنص عليهـا الفقـرة 
  .تقديم المشورة إلى المدير العام المستوى بشأن الوقاية من األمراض غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها،

  
الـدول األعضـاء والجهـات الفاعلـة غيـر يتولى الفريق العامل المعني بالتوصية بشأن سبل ووسائل تشـجيع   -٢

السياســي الجتمــاع الجمعيــة العامــة الرفيــع  اإلعــالن(د) مــن ٤٥نص عليــه الفقــرة تــالــدول علــى الوفــاء بــااللتزام الــذي 
  المستوى بشأن الوقاية من األمراض غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها، تقديم المشورة إلى المدير العام.

  
  األعضاء  ترشيح

  
يتولى المـدير العـام اختيـار أعضـاء كـل فريـق عامـل وتعييـنهم باالسـتناد إلـى خبـراتهم ودرايـتهم فـي المجـال   -٣

. وُيراعى تحقيـق التوزيـع من قائمة تضم الخبراء الذين تقترحهم الدول األعضاء التقني وفي مجال الصحة العمومية
وتعــدد القطاعــات، عنــد اختيــار أعضــاء كــل فريــق مــن المالئــم للخبــرات والتمثيــل الجغرافــي والتــوازن بــين الجنســين 

  األفرقة العاملة.
  
عضـــوًا، ويـــؤدي هـــؤالء األعضـــاء مهـــامهم بصـــفتهم  ١٢ويتـــألف كـــل فريـــق عامـــل مـــن عـــدد ال يزيـــد علـــى   -٤

الشخصــية لتمثيــل طائفــة مــن التخصصــات، بمــا فــي ذلــك تلــك التــي تتعلــق بوضــع السياســة العامــة وبالوقايــة مــن 
وباإلضــافة إلــى ذلــك ســيكون لكــل فريــق عامــل رئيســان مشــاركان مــن ممثلــي  الســارية ومكافحتهــا.األمــراض غيــر 

ـــدول  ـــتم تعيينهمـــا بالتشـــاور مـــع ال ـــاٍم، وي ـــد ن ـــد متقـــدم واآلخـــر مـــن بل ـــدول األعضـــاء، أحـــدهما مـــن بل دولتـــين مـــن ال
  األعضاء.

  
ويحق لجميع األعضاء أن يعاد  ويعين المدير العام جميع األعضاء بما في ذلك الرئيس لمدة سنة واحدة.  -٥

  تعيينهم لفترة والية ثانية مدتها سنة واحدة.
  
وينبغــي لألعضــاء احتــرام مبــادئ عــدم االنحيــاز واالســتقاللية التــي تتطلبهــا المنظمــة. وفــي أداء األعضــاء   -٦

حكومـة أو مـن أي جهـة أخـرى بخـالف المنظمـة. وينبغـي أن  أي لعملهم ال يحق لهم التماس أو قبول تعليمات مـن
يكونـــوا مجـــردين مـــن تضـــارب المصـــالح الفعلـــي أو المحتمـــل أو الظـــاهر. ولهـــذا الغـــرض ســـُيطلب إلـــى األعضـــاء 
المقتـــرحين اســـتكمال اســـتمارة إعـــالن المصـــالح وســـيتوقف تعييـــنهم أو اســـتمرار تعييـــنهم علـــى تقيـــيم أمانـــة المنظمـــة 

كملة للتأكــد مـن أن مشــاركتهم لـن ُتســفر عـن تضــارب فـي المصــالح، سـواء كــان فعلـي أو محتمــل لالسـتمارات المسـت
  ظاهر. أو
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  أدوار أعضاء األفرقة العاملة ومسؤولياتهم
  
يضـطلع أعضـاء كــل فريـق عامـل بمســؤولية تزويـد المنظمـة بالمشــورة والتوصـيات العاليـة الجــودة والتـي تــم   -٧

  النظر فيها بإمعان، وااللتزام بالسعي إلى النهوض بالصحة العمومية وتحسينها. 
  
ية وينبغـــي لألعضـــاء االلتـــزام بـــدعم تنفيـــذ خطـــة العمـــل العالميـــة بشـــأن الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـار   -٨

واإلعـــالن السياســـي لالجتمـــاع الرفيـــع المســـتوى للجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة بشـــأن  ٢٠٢٠-٢٠١٣ومكافحتهـــا 
الوقاية من األمراض غير المعدية (غيـر السـارية) ومكافحتهـا، وااللتـزام كـذلك بالمبـادئ األخـرى المتفـق عليهـا علـى 

  الصعيد العام من أجل تعزيز الصحة وحمايتها.
  
األعضاء دورًا حاسم األهمية في ضمان الحفاظ على سمعة آلية التنسيق العالميـة المعنيـة بالوقايـة ويلعب   -٩

من األمراض غير السارية ومكافحتها كآلية تنسيق معترف بها دوليًا في مجال األمراض غير السارية. وال تضطلع 
ـــة أو تتعلـــق بوضـــع القواعـــد،  ـــة بوظـــائف تنفيذيـــة أو تنظيمي بـــل يقتصـــر دورهـــا علـــى تقـــديم المشـــورة األفرقـــة العامل

  والتوصيات إلى مدير عام منظمة الصحة العالمية.
  

  إجراءات عمل األفرقة العاملة
  

يتولى مكتب المدير العام المساعد لدائرة األمراض غير السارية والصحة النفسية بمنظمة الصحة العالميـة   -١٠
  .تقديم خدمات األمانة لكل فريق عامل

  
أي دعــم علمــي أو تقنــي  تقــديم المنظمــة تتــولىو . كــل فريــق عامــل مــرة واحــدة ســنويًا علــى األقــلويجتمــع   -١١
ـــــــالزم لكـــــــل فريـــــــق عامـــــــل أو ـــــــدعم ال ـــــــى عقـــــــد اجتماعـــــــات . أي نـــــــوع آخـــــــر مـــــــن ال ـــــــدعوة إل ويحـــــــق للمنظمـــــــة ال

لمــدير عقــد عــن بعــد ومــؤتمرات الفيــديو، وفقــًا لقــرار امخصصــة، بمــا فــي ذلــك االجتماعــات التــي تُ  ألغــراض إضــافية
  وستعقد جلسة إعالمية للدول األعضاء بعد كل اجتماع لألفرقة العاملة.. العام

  
وفضًال عن ذلك يحق ألعضاء كل فريق عامل أن يوصي بتوفير الخبرات في مجاالت معينة عن طريـق   -١٢

  . الدعوة الصادرة عن أمانة المنظمة لحضور اجتماعات الفريق العامل بصفة استشارية
  

المعنيـة  ١ويجوز أن تدعو أمانة المنظمة ممثلي المنظمات الحكومية الدولية والجهـات الفاعلـة غيـر الـدول  -١٣
  .من أجل التشاوربأنشطة الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها لحضور اجتماعات الفريق العامل 

  
ميـع توصـيات األفرقـة العاملـة استشـارية وُتعـد ج. م التقرير الختامي لكل فريق عامل إلـى المـدير العـاموُيقدَّ   -١٤

بالنسبة إلى المنظمـة التـي تحـتفظ بالسـيطرة التامـة علـى أي قـرارات أو إجـراءات الحقـة تتعلـق باقتراحـات أو مسـائل 
  .وسوف تُتاح للدول األعضاء تقارير األفرقة العاملة .خاصة بالسياسات أو أمور أخرى نظرت فيها األفرقة العاملة

  

                                                           
الفاعلـة غيـر الـدول سـتتبع المشـاركة مـع الجهـات دون اإلخالل بالمناقشات الجاريـة بشـأن مشـاركة المنظمـة مـع الجهـات    ١

الفاعلة غير الدول القواعد المالئمة التي يجري التفاوض عليها حاليًا في إطـار عمليـة إصـالح المنظمـة، وتنظـر فيهـا جمعيـة 
رد ذكـر الصحة العالمية السابعة والستون من خالل المجلس التنفيذي. وتنطبق هذه الحاشـية فـي جميـع أجـزاء الـنص حيثمـا يـ

 الجهات الفاعلة غير الدول.
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ند مزاولتهم لألنشطة المتعلقة بالفريق العامل، وقد ُتعد المعلومات أو الوثائق التي يطلع عليها األعضاء ع  -١٥
العاملــة  ويتعـين علــى أعضــاء األفرقــة. أو األطــراف المتعاونــة مــع المنظمــة/ سـرية أو تعــود ملكيتهــا إلــى المنظمـة و

طلب إلـى وسـيُ  .عدم ادعاء التحدث نيابة عن الفريق العامل أو المنظمة أو أي طرف ثالث أو تمثيل أي من هـؤالء
  .األعضاء المقترحين التوقيع على تعهد مالئم بالحفاظ على السرية واألحكام المتعلقة بالملكيةجميع 

  
وتنطبــق الئحــة أفرقــة ولجــان الخبــراء االستشــاريين علــى األفرقــة العاملــة فيمــا يتعلــق بجميــع المســائل التــي   -١٦
  . ُينص عليها تحديدًا في هذه االختصاصات ال
  

  مدة األفرقة العاملة
  
  .٢٠١٤شكل األفرقة العاملة في أيلول/ سبتمبر ستُ و   -١٧
  

  يتولى المدير العام تشكيل األفرقة العاملة على أن تستمر لمدة ال تزيد على سنتين.و   -١٨

  

=     =     =  


