
 

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(15)   اإلطاريةترتيبات تقديم التقارير بمقتضى اتفاقية المنظمة  
  

  مؤتمر األطراف،
  

يقدم كل طرف إلى مـؤتمر األطـراف، عـن طريـق "أن االتفاقية، والتي تنص على  من ٢١إذ يذكر بالمادة 
  ؛"أمانة االتفاقية، تقارير دورية عن تنفيذه لهذه االتفاقية

  
بانتظـــام والتـــي تـــنص علـــى أن يســـتعرض مـــؤتمر األطـــراف مـــن االتفاقيـــة  ٥-٢٣بالمـــادة كـــذلك  وٕاذ يـــذكر

  تطبيق االتفاقية ويتخذ القرارات الكفيلة بتعزيز تنفيذها بفعالية؛
  

 تقديم التقارير؛ لترتيبات مستقل تقييم إجراءالذي دعا إلى  FCTC/COP1(14)وٕاذ يذكر بالقرار 
  

آلراء أمعــن النظــر فــي او  ،FCTC/COP/6/17وبعــد أن نظــر فــي تقريــر أمانــة االتفاقيــة الــوارد فــي الوثيقــة 
  أعربت عنها األطراف أثناء الدورة السادسة لمؤتمر األطراف؛ التي

  
المعلومـــات الـــواردة مـــن خـــالل تقـــارير األطـــراف،  نوٕاذ يعتـــرف بالحاجـــة إلـــى مواصـــلة تعزيـــز االســـتفادة مـــ

  ،ضمن جملة أمور، لتحديد اتجاهات التنفيذ ومواصلة تعزيز تنفيذ فرادى األطراف لالتفاقية
  

  ما يلي:يقرر 
  
على أن ينشئ فريق خبراء الستعراض ترتيبات تقديم التقارير بمقتضى اتفاقية المنظمة اإلطارية،   )١(
؛ باإلضـافة إلــى ذلــك وممــثًال مـن المنظمــة مـن كــل إقلـيم مــن أقــاليم المنظمـةثالثـة خبــراء  يضـم الفريــق  أن

بخبــــرة  يتمتــــع علــــى أنيمكــــن ألمانــــة االتفاقيــــة دعــــوة ممثــــل واحــــد عــــن المجتمــــع المــــدني مــــن كــــل إقلــــيم، 
  ؛فريق الخبراءعمل  مجال متخصصة في
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أن يــدعو األطــراف إلــى ترشــيح أعضــاء فــي فريــق الخبــراء علــى نحــو تقــرره هيئــة مكتــب مــؤتمر   )٢(
يتمتع ممثلو فريـق الخبـراء . ويتعين أن األطراف عقب مراعاة موضوع التمثيل المناسب من الناحية التقنية

  ؛FCTC/COP/6/17هذا بمجال واحد أو أكثر من مجاالت الخبرة الوردة في ملحق الوثيقة 
  
  فرز أولي تجريه األمانة؛ على أساسأن يكّلف هيئة المكتب بإنشاء فريق الخبراء   )٣(
  
بالتـدابير المسـتدامة الفريق العامـل المعنـي ، متفق عليه، من جانب أن يطلب مشاركة ممثل واحد  )٤(

لتعزيــز تنفيــذ اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة فــي فريــق الخبــراء، بعــد األخــذ فــي الحســبان واليــة الفريــق العامــل 
  ؛المذكور بهدف تعزيز التكامل بين الفريقين

  
  أن يكّلف فريق الخبراء بما يلي:  )٥(

ـــارير واســـتخدام البيانـــات المجمعـــة، بمـــ  (أ) ا فـــي ذلـــك التقريـــر النظـــر فـــي عمليـــة تقـــديم التق
 المرحلي العالمي؛

اقتراح سبل لتبسيط عملية تقديم التقارير وتسهيلها بهدف تقليل أعباء األطراف المتصـلة   (ب)
بتقــديم التقــارير وزيــادة دقــة المعلومــات المتلقــاة وموثوقيتهــا ومواصــلة تحســين ســهولة اســتخدام أداة 

 تقديم التقارير؛

والنهــوض باســتخدام هــذه المعلومــات لمواصــلة تقيــيم تحديــد مصــادر معلومــات إضــافية   (ج)
  مستوى تنفيذ االتفاقية من قبل األطراف؛

تحديد الفرص لتحسين مساهمة آلية تقديم التقارير في تبّين احتياجات األطراف وتلبيتهـا   (د)
وتعزيــز تنفيــذ اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة علــى الصــعيد القطــري إضــافة إلــى تعزيــز وضــوح اتفاقيــة 

  نظمة اإلطارية؛الم

تقــديم توصــيات بشــأن الســبل التــي تمكــن آليــة تقــديم التقــارير مــن مواصــلة المســاهمة فــي   )هـ(
تكــوين فهــم مســتوى تنفيــذ االتفاقيــة وبشــأن الســبل التــي تســمح آلليــة تقــديم التقــارير بــأن تكــون أداة 

  لتعزيز امتثال األطراف؛

بمعاهــدات دوليــة أخــرى بمــا فيهــا اآلليــات دراســة مختلــف آليــات تقــديم التقــارير المتصــلة   )و(
التــي تســتخدم عمليــة حكوميــة دوليــة الســتعراض النظــراء، وتقــديم توصــيات بشــأن تــدعيم ترتيبــات 
تقـــديم التقـــارير وبشـــأن وضـــع آليـــة الســـتعراض تقـــديم التقـــارير والتنفيـــذ بموجـــب اتفاقيـــة المنظمـــة 

  اإلطارية؛
  
  إلى فريق الخبراء؛دعوة المنظمة إلى تقديم الدعم التقني   )٦(
  
  بما يلي:  األمانة مطالبة  )٧(

  
ه، عملـفريـق الخبـراء الالزمة بما في ذلك اعتمـادات الميزانيـة كـي ينجـز اتخاذ الترتيبات   (أ)

  باستخدام وسائل االتصال اإللكترونية قدر اإلمكان؛
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 ) كي يتم، بناًء على طلب أي طرف، استعراض٤تخصيص األموال في مجال العمل (  (ب)
  التنفيذ وٕابالغ الطرف بنتائجه بغية تحسن االمتثال التفاقية المنظمة اإلطارية؛

  
من فريق الخبراء رفع التقارير عن نتائج عمله وتقديم توصيات محتملـة عنـد االقتضـاء  ن يطلبأ  )٨(

  إلى مؤتمر األطراف في دورته السابعة.
  
  

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

=     =     =  


