
 

مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمـة 
الصـــحة العالميـــة اإلطاريـــة بشـــأن 

   مكافحة التبغ

  

   سةداالسالدورة 
 ٢٠١٤ أكتوبر/ تشرين األول ١٨  ٢٠١٤ برأكتو / األولتشرين  ١٨- ١٣موسكو، االتحاد الروسي، 

  
  
  
  

  قــرار
  
  

FCTC/COP6(13)  تقييم أثر اتفاقية المنظمة اإلطارية  
  

  ، ر األطرافمؤتم  
  

 خيـاراتالمـن أمانـة االتفاقيـة أن تعـد تقريـرًا يبـين فيـه  الـذي طلـب FCTC/COP5(12)إذ يشير إلى القرار   
  ؛عشر سنوات على تطبيقهاأول بعد مرور المنظمة اإلطارية ثر اتفاقية ألإجراء تقييم المتاحة بشأن 

  
، ٢٠١٤تقــديم التقــارير لعــام دورة إطــار فــي عــن تنفيــذ االتفاقيــة تقــارير التــي قــدمتها األطــراف وٕاذ يرّحــب بال  

القطـــري فيمـــا يتعلـــق بالتقـــدم الُمحـــرز فـــي تنفيـــذها علـــى المســـتوى المعلومـــات الســـتقاء  هامـــاً  مصـــدراً  تشـــّكل  والتـــي
  واإلقليمي والعالمي؛

  
  وٕاذ يسّلم بأنه ينبغي أن يجري خبراء مستقلون عملية تقييم أثر االتفاقية؛  

  
فــي  ةالــوارد، بصــيغته اإلطاريــة المنظمــة اتفاقيــة أثــر تقيــيمالمعنــون، تقريــر أمانــة االتفاقيــة وبعــد النظــر فــي   
  ، FCTC/COP/6/15 الوثيقة

  
  :ما يلي يقّرر  

  
ألــف  الخيــاراالتفاقيــة بتوجيــه مــن هيئــة المكتــب وعلــى النحــو المبــّين فــي تقيــيم ألثــر ُيجــرى  أن   )١(

  ؛ FCTC/COP/6/15 من الوثيقة ٢٧في الفقرة الوارد 
  
تــدابير مكافحــة علــى ر االتفاقيــة اإلطاريــة ثــدراسـة أيكـون الغــرض مــن تقيــيم األثــر هــو تقــدير و أن   )٢(

، وانتشاره التبغ مدى فعالية تنفيذها من أجل تقييم أثر االتفاقية بوصفها أداة للحد من استهالكالتبغ وعلى 
  ؛على تطبيقهاسنوات  ١٠عقب مرور أول وذلك 
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خبـراء  سـبعةمـن مكـّون إنشاء فريق باألمانة، تجريه على فرز أولي أن يكّلف هيئة المكتب، بناًء   )٣(
وينبغــــي اختيــــار الفريــــق مــــن الترشــــيحات المقدمــــة مــــن األطــــراف  تقيــــيم األثــــر.عمليــــة مســــتقلين، إلجــــراء 

يضم بغي أن وين والمنظمات غير الحكومية المعتمدة لدى مؤتمر األطراف وأن يضمن وجود توازن إقليمي
وتشــريعات الحصــر، تقيــيم سياســات المثــال ال لــى ســبيل منهــا عتقيــيم البــرامج، مجــال فــي  الفريــق خبــرات
  ؛ةموميالمعاهدات وعلم األوبئة والصحة العوقوانين  مكافحة التبغ

  
، أن يكّلف فريق الخبراء المستقلين بدراسة أثر اتفاقية المنظمة اإلطارية في  ثالثة أطراف مختارة  )٤(

بالتشاور مع هيئة المكتب، علـى أسـاس طـوعي وضـمن نطـاق كـل واحـد مـن المسـتويات األربعـة المختلفـة  
البنــك الــدولي، بمــا يشــمل إجــراء تحليــل يراعــي نــوع الجــنس واألطفــال  توصــيف حســبللتنميــة االقتصــادية 

وذلـك مـن خـالل طلـب انـات ذات الصـلة، ما ُأِتيحت البيحيثوفئات السكان الضعيفة اجتماعيًا واقتصاديًا، و 
ذات الصــلة فــي مجــال مكافحــة واألطــراف الفاعلــة والمنظمــات المعنيــين وجهــات نظــر أصــحاب المصــلحة 

يـة فـي إطـار مكتب اتاستعراضـإجـراء ، ومـن خـالل خاصة بكل واحدة منهاالواليات القضائية الداخل التبغ 
  بشأن االستهالك واالنتشار؛ إنجازه لعمله؛ بما في ذلك تحديد مؤشرات ومنهجيات

  
  أن يطلب من األمانة أن تساعد فريق الخبراء المستقلين على الوفاء بواليته؛  )٥(
  
ع  أن يطلـــب مـــن فريـــق الخبـــراء أن يعـــّد تقريـــرًا عـــن حصـــيلة تقيـــيم أثـــر االتفاقيـــة  )٦(  توصـــياتويض

إلــى مــؤتمر لتقــديمها أثــر اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة، وذلــك ن كيفيــة تعزيــز عــحســب االقتضــاء، محتملــة، 
  األطراف في دورته السابعة للنظر فيها بشكل نهائي.

  
  

  )٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ١٨، الخامسة(الجلسة العامة 
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