
 

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(24)   األطـراف فـي اتفاقيـة المنظمـة التعديالت الُمدخلة على النظام الـداخلي لمـؤتمر
  اإلطارية

  

  ،ر األطرافمؤتم
  

  ؛٢٠٠٦دت في عام قِ في دورته األولى التي عُ أن نظامه الداخلي اعُتِمد في إلى شير إذ ي
  

  ،FCTC/COP/6/28 لنظر في المقترحات الواردة في الوثيقةابعد و 
  
 قلحالواردة في مو  ،الداخلي لمؤتمر األطرافتعديالت على النظام المقدمة بشأن إدخال المقترحات  يعتمد  -١

  هذا القرار؛ 
  
  :ما يلي يقّرر  -٢

 أو ممثل واحد يقوم/ تقوم بتعينـه إقليممن كل منسق إقليمي ، بدعم من من هيئة مكتبه أن يطلب  (أ)
ة، للمنظمــالقــانوني  مستشــارلل المنظمــة أمانــة االتفاقيــة ومكتــبمــن فضــل أن يكــون مقــره فــي جنيــف، و يُ و 

تعــديالت دخــال التــي يمكــن إمــواد الفــي تحديــد  نظامــه الــداخلي والتشــاور مــع األطــرافاســتعراض لإجــراء 
  ؛مزيد من التوضيحيلزمها وغيرها من المجاالت التي عليها 

  في دورته السابعة.إلى المؤتمر يدرسها صياغة مقترحات وتقديمها   (ب)  
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  الملحق
  

  الداخلي لمـؤتمـر األطــراف على النظامالتعديالت الُمدخلة 
  في اتفاقية المنظمة اإلطارية

    
رقم 

  السطر
المادة الواردة في 

  النظام الداخلي الحالي
  التعديل 

  :٢إضافة تعريف جديد إلى المادة   : التعاريف٢المادة   ١
" الــدورات أو االجتماعــات التــي مفتوحــةتعنــي عبــارة الــدورات أو االجتماعــات "ال

لألطراف، والـدول ومنظمـات التكامـل االقتصـادي اإلقليمـي التـي يتاح حضورها 
ة تعــمتليســت أطرافــًا، واألمانــة والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة وغيــر الحكوميــة الم

  على التوالي. ٣١و ٣٠تين عمًال بالماد بصفة المراقب
  :٣و ٢بين الفقرتين  ٤إدراج فقرة جديدة في المادة   ٤المادة   ٢

لعاديـــة لمـــؤتمر األطـــراف فـــي النصـــف الثـــاني مـــن الثنائيـــة تعقــد الـــدورات ا  -٣
  المالية قدر اإلمكان.

  :١٥إدراج فقرة جديدة في المادة   ١٥المادة   ٣
إعداد جـداول األعمـال والوثـائق والمحاضـر المـوجزة الرسـمية الجتماعـات   (ز)

هيئــة المكتــب التــي تعقــد فــي الفتــرات الفاصــلة بــين الــدورات لتتــاح لألطــراف فــي 
  توقيت المناسب.ال

اجتماعات  –ال توجد   ٤
هيئة المكتب المعقودة 

في الفترات الفاصلة 
  بين الدورات

  :مكرر ٢٤ إضافة مادة جديدة 
يشــارك فــي اجتماعــات هيئــة المكتــب المعقــودة فــي الفتــرات الفاصــلة بــين   -١

الـدورات أعضـاء هيئـة المكتـب وموظفـو األمانـة األساسـيون مـا لـم يقـرر مـؤتمر 
 بمراقبـةويسـمح للمنسـقين اإلقليميـين  األطراف أو هيئـة المكتـب خـالف ذلـك.

 .اجتماعات هيئة المكتب
 
يجـــوز أن يرافـــق كـــل عضـــو مـــن أعضـــاء هيئـــة المكتـــب مـــا ال يزيـــد علـــى   -٢

مستشــــار واحــــد خــــالل اجتماعــــات هيئــــة المكتــــب؛ ويجــــوز أن يرافــــق الــــرئيس 
 مته.مستشارون آخرون حسب االقتضاء لدعمه في أداء مه

 
إذا تعــذر علــى عضــو مــن أعضــاء هيئــة المكتــب حضــور اجتمــاع الهيئــة،   -٣

 يعين ممثل مناوب له من الطرف نفسه من جانب الطرف المعني.
 
إذا تخلــــف عضــــو مــــن أعضــــاء هيئــــة المكتــــب عــــن حضــــور اجتمــــاعين   -٤

متتـــاليين مـــن اجتماعـــات هيئـــة المكتـــب، فعلـــى رئـــيس األمانـــة أن يبلـــغ مـــؤتمر 
دورتــه التاليــة عــن ذلــك. ويعتبــر أن ذلــك الطــرف قــد فقــد حقــه فــي األطــراف فــي 

تعيــين ممثــل لــه للعمــل كعضــو فــي هيئــة المكتــب مــا لــم يقــرر مــؤتمر األطــراف 
  خالف ذلك.
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دور هيئـــــــة  –ال توجـــــــد   ٥
المكتـــــــب فـــــــي الفتـــــــرات 

  الفاصلة بين الدورات

  :مكرر ثانياً ٢٤ إدراج مادة جديدة
المكتـب الوظـائف التاليـة باإلضـافة إلـى مـا قـد يسـنده  تشمل وظـائف هيئـة  -١

مؤتمر األطراف إليها من وظائف من حين إلى آخر وٕالى الوظائف المبينة في 
 :٢٤إلى  ٢١والمواد من  ١٩و ٩و ٦المواد 

(أ)  تقديم توصية إلى المدير العـام لمنظمـة الصـحة العالميـة بخصـوص تعيـين 
بشــــأن المســــائل المتعلقــــة بتنفيــــذ المعاهــــدة  رئــــيس األمانــــة، وٕاجــــراء تقيــــيم األداء

واألنشطة التقنية من أجل إمكانية تجديد مدة والية رئـيس األمانـة، وذلـك حسـب 
  الترتيبات التي قد يقررها مؤتمر األطراف؛

 (ب)  تيسير عملية الترشيح لعضوية الهيئات الفرعية لمؤتمر األطراف؛
شـأن تنفيـذ خطـط العمـل والميزانيـات (ج)  تقديم اإلرشادات إلى أمانة االتفاقية ب

  التي يعتمدها مؤتمر األطراف؛
(د)  تقـــديم اإلرشـــادات إلـــى األمانـــة، عنـــد اللـــزوم، فيمـــا يتعلـــق بإعـــداد التقـــارير 

  والتوصيات ومشاريع القرارات التي تقدم إلى مؤتمر األطراف؛
  (هـ)  اقتراح موعد ومكان دورات مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية؛

ســتعراض طلبــات المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تطلــب الحصــول علــى (و)  ا
مركــز مراقــب فــي مــؤتمر األطــراف، وٕاعــداد توصــيات فــي هــذا الصــدد تعــرض 

  على مؤتمر األطراف؛
(ز)  استعراض طلبات المنظمات الحكومية الدولية التي تطلب الحصول علـى 

د تعــرض مركــز مراقــب فــي مــؤتمر األطــراف، وٕاعــداد توصــيات فــي هــذا الصــد
  على مؤتمر األطراف؛

 (ح)  تزويد األمانة بإرشادات أخرى حسبما يطلبه مؤتمر األطراف.
يتعــــاون أعضــــاء هيئــــة المكتــــب مــــع منســــقي أقــــاليمهم المعنيــــة لالتصــــال   -٢

باألطراف من أقاليمهم المعنيـة والتشـاور معهـا فـي الفتـرات الفاصـلة بـين دورات 
الالزمــة لعمــل هيئــة المكتــب وٕاطــالع مــؤتمر األطــراف بهــدف تــوفير المعلومــات 

  األطراف أوًال بأول على عمل هيئة المكتب.
دور المنسق  –ال توجد   ٦

  اإلقليمي
  :مكرر ثالثاً  ٢٤ إدراج مادة جديدة

تنتخــب األطــراف فــي كــل إقلــيم مــن أقــاليم المنظمــة خــالل كــل دورة عاديــة   -١
ـــًا تـــدوم مـــدة واليتـــه حتـــى  ـــاملمـــؤتمر األطـــراف منســـقًا إقليمي الـــدورة التاليـــة  اختت

 لمؤتمر األطراف.
 يؤدي المنسق اإلقليمي الوظائف التالية:  -٢

لمشـاورات مـع (أ)  االتصال بالعضو الممثل لإلقليم فـي هيئـة المكتـب وتيسـير ا
األطــراف فــي اإلقلــيم فــي الفتــرات الفاصــلة بــين دورات مــؤتمر األطــراف بهــدف 
توفير المعلومات الالزمة لعمـل هيئـة المكتـب وٕاطـالع األطـراف أوًال بـأول علـى 

 عمل هيئة المكتب؛
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(ب)  تلقي وثائق عمل هيئة المكتب أو اقتراحاتها وضـمان تعمـيم هـذه الوثـائق 
 ألطراف داخل اإلقليم؛أو االقتراحات على ا

(ج)  جمـــع التعليقـــات علـــى تلـــك الوثـــائق أو االقتراحـــات وٕارســـالها إلـــى العضـــو 
  المعني في هيئة المكتب؛

(د)  العمــــل كقنــــاة لتبــــادل المعلومــــات وتنســــيق األنشــــطة مــــع ســــائر المنســــقين 
، بما في ذلك نسخة من دعوات حضور االجتماعات الخاصـة بتنفيـذ اإلقليميين
        وتنسيق األنشطة مع المنسقين االقليميين اآلخرين.االتفاقية، 

  على النحو التالي: ٢٩تعديل نص المادة   ٢٩المادة   ٧
ألية دولة عضو في منظمـة الصـحة العالميـة وليسـت طرفـًا فـي االتفاقيـة،   -١

أو أيــة دولـــة عضــو منتســـبة فــي منظمـــة الصــحة العالميـــة، أو أيــة دولـــة أخـــرى 
ليست طرفًا في االتفاقية ولكنها دولة عضو فـي األمـم المتحـدة أو فـي وكاالتهـا 

ـــــة منظ ـــــة، وألي ـــــة الذري ـــــة للطاق ـــــة الدولي ـــــي الوكال مـــــة تكامـــــل المتخصصـــــة أو ف
ــــوارد فــــي المــــادة  (ب) مــــن االتفاقيــــة، ١اقتصــــادي إقليمــــي، حســــب التعريــــف ال

لمـــؤتمر  أو المفتوحـــةوليســـت طرفـــًا فـــي االتفاقيـــة أن تحضـــر الجلســـات العلنيـــة 
 األطراف أو اجتماعات هيئاته الفرعية بصفة مراقب.

للمـــــراقبين الحـــــق، بموجـــــب هـــــذه المـــــادة، فـــــي المشـــــاركة دون الحـــــق فـــــي   -٢
لمـؤتمر األطـراف وهيئاتـه الفرعيـة،  أو المفتوحـةت فـي الجلسـات العلنيـة التصوي

ولــــيس لهــــم الحــــق فــــي التحــــدث إال بعــــد األطــــراف. ولــــيس لمنظمــــات التكامــــل 
االقتصــادي اإلقليمــي الحــق فــي التحــدث إال بشــأن المســائل التــي تــدخل ضــمن 

  اختصاصها.
  على النحو التالي:، ١ الفقرة، ٣٠تعديل نص المادة   ١، الفقرة ٣٠المادة   ٨

إلـى وفقـًا لنظامهـا الـداخلي،  ،يجوز أليـة منظمـة حكوميـة دوليـة أن تطلـب  -١
األمانــة الحصــول علــى مركــز المراقــب الــذي يمكــن أن يمنحــه مــؤتمر األطــراف 

من الديباجة وكـذلك  ١٨و ١٧، مع مراعاة الفقرتين على تقرير من األمانة ءً بنا
التـــي يوافـــق عليهـــا أن تقـــدم تلـــك الطلبـــات وينبغـــي  مـــن االتفاقيـــة. ٣-٥المـــادة 

إلــى األمانــة فــي موعــد الجهــاز الرئاســي للمنظمــة المعنــي علــى النحــو الواجــب 
  أقصاه تسعون يومًا قبل افتتاح أعمال الدورة.

  على النحو التالي:، ٢، الفقرة ٣٠تعديل نص المادة   ٢، الفقرة ٣٠المادة   ٩
للمــــراقبين الحــــق، بموجــــب هــــذه المــــادة، فــــي المشــــاركة، دون الحــــق فــــي   -٢

لمــــؤتمر األطــــراف وهيئاتــــه  أو المفتوحــــةالتصــــويت، فــــي االجتماعــــات العلنيــــة 
  .٢٩الفرعية، والتحدث بعد المراقبين المشار إليهم في المادة 

  على النحو التالي: ،٤، الفقرة ٣١تعديل نص المادة   ٤، الفقرة ٣١المادة   ١٠
للمــــراقبين الحــــق، بموجــــب هــــذه المــــادة، فــــي المشــــاركة، دون الحــــق فــــي   -٤

لمــــؤتمر األطــــراف وهيئاتــــه  أو المفتوحــــةالتصــــويت، فــــي االجتماعــــات العلنيــــة 
  .٣٠و ٢٩ تينالفرعية، والتحدث بعد المراقبين المشار إليهم في الماد

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

  =     =   =  


