
 

مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة 
الصحة العالمية اإلطارية بشأن 

   مكافحة التبغ

  

 FCTC/COP/6/B/R/1  الدورة السادسة
  ٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ١٨  ٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ١٨-١٣موسكو، االتحاد الروسي، 

  
  
  
  

  "باء"للجنة  األولالتقرير 
  
  

  (مسّودة)
  
  

، ٢٠١٤تشـــرين األول/ أكتـــوبر  ١٤األطـــراف، فـــي جلســـته العامـــة األولـــى المعقـــودة فـــي انتخـــب مـــؤتمر   
المملكــــة المتحــــدة لبريطانيــــا العظمــــى وأيرلنــــدا أعضــــاء مكتــــب اللجنــــة بــــاء التاليــــة أســــماؤهم : الســــيد أنــــدرو بــــالك (

  زامبيا)، نائبين للرئيس.)، رئيسًا، والدكتور إفانهوي إسكارتان (الفلبين) والدكتورة ويالني تشيلينغوي (الشمالية
  

  باعتماد القرارات التالية: األطرافوأوصت اللجنة باء مؤتمر 
  

  ترتيبات تقديم التقارير بمقتضى اتفاقية المنظمة اإلطارية  ١-٥
إلــى تعزيــز إســهام مــؤتمر األطــراف فــي تحقيــق الغايــة العالميــة المتعلقــة بــاألمراض غيــر  الســعى  ٢-٥

  السارية والخاصة بالحد من تعاطي التبغ
  التدابير المستدامة بشأن تعزيز تنفيذ اتفاقية المنظمة اإلطارية: تقرير الفريق العامل  ٣-٥
وتسوية النزاعات المتعلقة بتنفيذ االتفاقية أو بتنفيذ اتفاقية المنظمة اإلطارية المسائل المتصلة   ٤-٥

  تطبيقها
اتفاقيــة  تنفيــذيخــص  مســائل التجــارة واالســتثمار، بمــا فيهــا االتفاقــات والتحــديات القانونيــة فيمــا  ٤-٥

  المنظمة اإلطارية
 ٢٠١٥-٢٠١٤ المالية تعديالت خطة عمل وميزانية الفترة  ٢-٦

  المساهمات المقدرة الطوعية  ٣-٦
 رئيس أمانة االتفاقية وتجديد مدة واليته: تقرير هيئة مكتب مؤتمر األطرافعملية تعيين   ٥-٦

  اعتماد المنظمات غير الحكومية بصفة مراقب في مؤتمر األطراف  ٦-٦
  التعديالت الُمدخلة على النظام الداخلي لمؤتمر األطراف في اتفاقية المنظمة اإلطارية  ٨-٦
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  من جدول األعمال ١-٥البند 
  

  ترتيبات تقديم التقارير بمقتضى اتفاقية المنظمة اإلطارية
  
  

  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

  
والتـــي تـــنص علـــى أن يســـتعرض مـــؤتمر األطـــراف بانتظـــام 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 
  التي أعربت عنها األطراف أثناء الدورة السادسة لمؤتمر األطراف؛

  
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  علــــى أن يتمتــــعيمكــــن ألمانــــة االتفاقيــــة دعــــوة ممثــــل واحــــد عــــن المجتمــــع المــــدني مــــن كــــل إقلــــيم، 
  ؛فريق الخبراءعمل  مجال متخصصة في

  
نحــو تقــرره هيئــة مكتــب مــؤتمر  أن يــدعو األطــراف إلــى ترشــيح أعضــاء فــي فريــق الخبــراء علــى  )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(
  
الفريق العامـل المعنـي بالتـدابير المسـتدامة  ، متفق عليه، من جانبأن يطلب مشاركة ممثل واحد  )٤(

، بعــد األخــذ فــي الحســبان واليــة الفريــق العامــل لتعزيــز تنفيــذ اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة فــي فريــق الخبــراء
  ؛المذكور بهدف تعزيز التكامل بين الفريقين
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  أن يكّلف فريق الخبراء بما يلي:  )٥(
ـــارير واســـتخدام البيانـــات المجمعـــة، بمـــا فـــي ذلـــك التقريـــر   (أ) النظـــر فـــي عمليـــة تقـــديم التق

 المرحلي العالمي؛

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

 تقديم التقارير؛

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

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

  المنظمة اإلطارية؛
تقــديم توصــيات بشــأن الســبل التــي تمكــن آليــة تقــديم التقــارير مــن مواصــلة المســاهمة فــي   )هـ(

ليــة تقــديم التقــارير بــأن تكــون أداة تكــوين فهــم مســتوى تنفيــذ االتفاقيــة وبشــأن الســبل التــي تســمح آل
  لتعزيز امتثال األطراف؛

دراســة مختلــف آليــات تقــديم التقــارير المتصــلة بمعاهــدات دوليــة أخــرى بمــا فيهــا اآلليــات   )و(
التــي تســتخدم عمليــة حكوميــة دوليــة الســتعراض النظــراء، وتقــديم توصــيات بشــأن تــدعيم ترتيبــات 

راض تقـــديم التقـــارير والتنفيـــذ بموجـــب اتفاقيـــة المنظمـــة تقـــديم التقـــارير وبشـــأن وضـــع آليـــة الســـتع
  اإلطارية؛

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

ه، عملـفريـق الخبـراء الالزمة بما في ذلك اعتمـادات الميزانيـة كـي ينجـز اتخاذ الترتيبات   (أ)
  لكترونية قدر اإلمكان؛باستخدام وسائل االتصال اإل

  
) كي يتم، بناًء على طلب أي طرف، استعراض ٤تخصيص األموال في مجال العمل (  (ب)

  التفاقية المنظمة اإلطارية؛ المتثالاالتنفيذ وٕابالغ الطرف بنتائجه بغية تحسن 
  

االقتضــاء الطلــب مــن فريــق الخبــراء رفــع التقــارير عــن نتــائج عملــه وتقــديم توصــيات محتملــة عنــد   )٨(
  إلى مؤتمر األطراف في دورته السابعة.
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  من جدول األعمال ٢-٥البند 
  

  إلى تعزيز إسهام مؤتمر األطراف في تحقيق الغاية العالمية المتعلقة لسعيا
   باألمراض غير السارية والخاصة بالحد من تعاطي التبغ

  
  

 األطراف، مؤتمر  
 

 والتنمية الصحية، والنظم الصحة على وتأثيره العالمي التبغ وباء حصيلة ارتفاع إزاء عميق قلق إذ يساوره
  واالقتصادية؛ االجتماعية
  

وٕاذ يذّكر باإلعالن السياسي الصـادر عـن االجتمـاع الرفيـع المسـتوى للجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة بشـأن 
والذي يؤكد على ضرورة تعزيز اإلجراءات الخاصة  ١) ومكافحتها،السارية(غير  المعديةالوقاية من األمراض غير 

  بمكافحة التبغ من خالل تنفيذ اتفاقية المنظمة اإلطارية؛
  

باعتمـاد إطـار رصـد عـالمي بشـأن الوقايـة  ١٠-٦٦ج ص عبقرار جمعية الصحة العالمية  وٕاذ يذكر مجدداً 
 تحقيـق فـي المتمثلـة االختيارية العالمية الغاية بلوغ في اإلسهاممن األمراض غير السارية ومكافحتها، والذي يشمل 

 فـأكثر العمر من عاماً  ١٥ يبلغون الذين األشخاص بين التبغ لتعاطي الراهن االنتشار في٪ ٣٠ قدره نسبي خفض
  ؛٢٠٢٥بحلول عام 
  

الخـــاص بالوثيقـــة الختاميـــة  A/RES/68/300المتحـــدة  لألمـــم العامـــة وٕاذ يضـــع فـــي اعتبـــاره قـــرار الجمعيـــة
لوقايـــة مـــن الجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة الرفيـــع المســـتوى المعنـــي باالســـتعراض والتقيـــيم الشـــاملين للتقـــدم المحـــرز فـــي ا

 غيـر ضاألمـرا مـن الوقايـة فـي المحـرز التقـدم بـأن) ومكافحتهـا والـذي يقـر السـاريةغيـر األمـراض غيـر المعديـة (
التنفيـذ المعجـل التفاقيـة المنظمـة بشـدة، ويـدعو إلـى  متباينـاً  وكـان كافيـاً  يكـن ولـم ومكافحتهـا كـان بطيئـاً  المعديـة

 التبــغ والمحــددات مثــل الخطــر عوامــل لمعالجــة الصــلة ذات التــدخالت لتنفيــذ التــزام محــدد المــدة اإلطاريــة، ووضــع
  ؛٢٠١٦ عام بحلول األساسية االجتماعية

 
األمــــراض غيــــر الســــارية  بالـــوقايـــــة مــــنومعنيــــة  تابعــــة للمنظمــــة عالميــــة تنســــيق آليــــة بإنشــــاء وٕاذ يرحــــب

ــــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية  ـــة بالـــوقاي ـــين الوكــــاالت والمعني ومكافحتهـــا وفرقـــة عمـــل األمـــم المتحـــدة المشـــتركة ب
لتنســيق أنشــطة منظمــات األمــم المتحــدة وســائر المنظمــات الدوليــة المعنيــة والجهــات  منبــراً  تــوفر والتــي ومكافحتهــا،

  ؛ الفاعلة غير الدول
  

العامـل  الفريـق تقريـرفـي  البلـدانإدراج غايـة لتعزيـز تنفيـذ اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة فـي جميـع وٕاذ يرحب ب
القاعــدة  الــذي يرســي ٢المســتدامة التنميــة بأهــداف المعنــيالتــابع للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة و المفتــوح العضــوية 

، باإلقرار بأخذ المساهمات األخـرى ٢٠١٥الرئيسية إلدماج أهداف التنمية المستدامة في خطة التنمية لما بعد عام 
  ٣أيضًا في عين االعتبار في هذه العملية التفاوضية الحكومية الدولية أثناء الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة؛

                                                           
  .A/RES/66/2القرار    ١
  .A/68/970وفقًا للوثيقة    ٢
 .A/RES/68/309عمًال بالقرار    ٣
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دور مــؤتمر األطــراف بوصــفه الهيئــة الرئاســية العالميــة التــي تتــولى  وٕاذ يؤكــد علــى هــذه االلتزامــات ويؤكــد
  للوالية المنوطة باتفاقية المنظمة اإلطارية؛ مكافحة التبغ وفقاً 

  
 المتمثلـة االختياريـة العالميـة الغايـة بلـوغل المشـترك والعمـل الـدولي والتعـاون التضـامن أهمية على وٕاذ يؤكد

 عامــاً  ١٥ يبلغــون الــذين األشــخاص بــين التبــغ لتعــاطي الــراهن االنتشــار فــي٪ ٣٠ قــدره نســبي خفــض تحقيــق فــي
  اتفاقية المنظمة اإلطارية، وأغراض أهداف مع يتماشى األمر الذي ،فأكثر العمر من
  
 كافة إلى ما يلي: األطرافيدعو   -١

 االنتشارفي  لتحقيق خفض نسبي ٢٠٢٥لعام  وطني هدف في تحديد ٢٠١٥النظر بحلول عام   ) أ(
فـأكثر، أخـذًا فـي الحسـبان الغايـة  العمـر مـن عامـاً  ١٥ يبلغـون الـذين األشـخاص بـين التبـغ لتعاطي الراهن

لـدى  التبـغ لتعـاطي الـراهن االنتشـارفـي  ٪٣٠العالمية االختيارية المتمثلة في تحقيـق خفـض نسـبي بنسـبة 
 العالمية؛سنة وأكثر باالستناد إلى توجيهات منظمة الصحة  ١٥األشخاص البالغة أعمارهم 

فــي وضــع سياســات وخطــط وطنيــة متعــددة القطاعــات أو تعزيزهــا مــن  ٢٠١٥النظــر بحلــول عــام   (ب)
، أخـذًا ٢٠٢٥بحلـول عـام  التبـغ لتعـاطي الـراهن االنتشـارأجل تحقيـق األهـداف الوطنيـة المتصـلة بخفـض 

 ؛٢٠٢٠-٢٠١٣في الحسبان خطة عمل المنظمة العالمية للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها 

مــن قبــل األطــراف وتشــجيع البلــدان علــى النظــر فــي  اإلطاريــة المنظمــة اتفاقيــة تنفيــذتســريع وتيــرة   (ج)
 تحقيق في المتمثلة االختيارية العالمية الغايةغ مسألة أن تصبح أطرافًا في االتفاقية بغية المساهمة في بلو 

 مـن عامـاً  ١٥ يبلغـون الـذين األشـخاص بـين التبـغ لتعـاطي الـراهن االنتشـار فـي ٪٣٠بنسبة  نسبي خفض
 ؛فأكثر العمر

 
  أمانة االتفاقية ما يلي: يطلب من  -٢

 ووكـاالت العالمية الصحة منظمةمع وضمان تحسين تنسيق أعمال مكافحة التبغ  التعاون تعزيز  (أ)
األعمــال  ذلــكفــي  بمــا ،ومصــارف التنميــة وغيرهــا مــن المنظمـات اإلقليميــة والدوليــة األخــرى المتحــدة األمـم
بالـــوقايـة من األمراض غير السارية ومكافحتها وفرقة ة المعنية العالمي التنسيق آليةاختصاصات  إطار في

مـن  يـة بالـــوقايــة مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا،عمل األمم المتحدة المشتركة بين الوكـاالت المعن
بهــــدف خــــالل تعزيــــز اإلجــــراءات ورصــــدها علــــى الصــــعيد العــــالمي وعلــــى المســــتويين اإلقليمــــي والــــوطني 

  ؛غالتب لتعاطي الراهن االنتشارالمساهمة في تحقيق خفض في 
اتفاقيـــة  تنفيـــذ وتـــأثير مســـاهمة بشـــأن العالميـــة الصـــحة منظمـــة مـــع بالتعـــاون تقنيـــة ورقـــة إعـــداد  )ب(

 الوضـع االعتبار بعين األخذ مع ،غالتب لتعاطي الراهن االنتشارخفض في  تحقيق على المنظمة اإلطارية
 الراهن لألطراف؛

 األطــراف لمــؤتمر عشــرة الثانيــة الــدورة حتــى األطــراف لمــؤتمر عاديــة دورة كــل إلــى إعــداد تقريــر  )ج(
  غ؛التب لتعاطي الراهن االنتشاراألطراف في مجال خفض  مساهمة بشأن

النهــوض باتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة، حيثمــا أمكــن، فــي المناقشــات الجاريــة بشــأن خطــة التنميــة   (د)
 .٢٠١٥بعد عام  لما
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  من جدول األعمال ٣-٥البند 
  

  الفريق العاملالتدابير المستدامة بشأن تعزيز تنفيذ اتفاقية المنظمة اإلطارية: تقرير 
  
  

  مؤتمر األطراف،
  

 FCTC/COP5(14)و FCTC/COP4(17)و FCTC/COP2(10)و FCTC/COP1(13)القرارات بـــــــــــ يـــــــــــذكِّرإذ 
  بشأن الموارد المالية وآليات المساعدة والتعاون الدولي؛

  
تعزيــز تنفيــذ بشــأن أنشــأ فريقــًا عــامًال معنيــًا بالتــدابير المســتدامة  FCTC/COP5(14)أن القــرار بــ يــذكِّروٕاذ 

  منظمة اإلطارية؛الاتفاقية 
  

  )؛اوملحقه FCTC/COP/6/19وقد نظر في تقرير الفريق العامل (الوثيقة 
  

وٕاذ يحــيط علمــًا أيضــًا بتقــارير أمانــة االتفاقيــة المقدمــة إلــى الــدورة السادســة لمــؤتمر األطــراف بشــأن التقــدم 
ــــذ  ــــةالعــــالمي فــــي تنفي ــــة المنظمــــة اإلطاري ــــ اتفاقي ــــان والتعــــاون ال  FCTC/COP/6/5دولي فــــي هــــذا الصــــدد (الوثيقت

  )؛FCTC/COP/6/18و
  

ــ زالــت تواجــه تحــديات متعــددة فــي تنفيــذ األطــراف ما ألنب بالتقــدم المحــرز، وٕان كــان القلــق يســاوره وٕاذ يرحِّ
حتياجاتها بما في ذلك فيما يتعلق بالوصول إلى آليات المساعدة القائمة وتطويعها تبعًا ال اتفاقية المنظمة اإلطارية،

 الخاصة والحصول على الموارد الالزمة للتنفيذ على المستوى القطري؛ 
 

ضـرورة اتخـاذ التـدابير الالزمـة لمعالجـة األخطـار (د) من االتفاقية والتي تـدعو إلـى ٢-٤وٕاذ يذكر بالمادة 
تنفيـذ مسـتدامة فيمـا ؛ وٕاذ يشـير إلـى ضـرورة وضـع تـدابير المحدقة بالجنسين عند وضـع اسـتراتيجيات مكافحـة التبـغ

  يتعلق بتعاطي التبغ ومكافحة التبغ في حياة النساء والفتيات؛
  

ع على تعجيل تنفيذ    ،اتفاقية المنظمة اإلطاريةوٕاذ يشجِّ
  

أن يحــث األطــراف علــى اتخــاذ إجــراءات متســقة مــع اإلجــراءات والتوصــيات المقترحــة المنصــوص  يقــرر  -١
  في ذلك: الفريق العامل، بماعليها في ملحق تقرير 

  
  ؛التبغ مكافحة أجل من القطري المستوى على المدربين بالموظفين االحتفاظ ضمان  (أ)  

  
 ألغـراض وتعبئتـه القطاعـات المتعـدد التنسـيق تعزيـز مجال في المدني المجتمع مع النشط العمل  (ب)
 فـي االقتضـاء عنـد المـدني المجتمـع مـن الفاعلـة الجهـات وٕاشـراك اإلطاريـة المنظمـة التفاقيـة الفعال التنفيذ
  ؛ووضعها الوطنية والمشاريع والخطط االستراتيجيات تحديد

  
 األمـــم منســـقي واضـــطالع المتحـــدة لألمـــم التابعـــة القطريـــة األفرقـــة مشـــاركة فـــرص زيـــادة تشـــجيع  (ج)

 والنهوض القطاعات المتعددة المساعدة تقديم في القيادة بدور القطريين المنظمة وممثلي المقيمين المتحدة
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 للمســـاعدة المتحـــدة األمـــم عمـــل أطـــر فـــي االتفاقيـــة وٕادمـــاج اإلطاريـــة المنظمـــة اتفاقيـــة تنفيـــذ بغـــرض بهـــا
  ؛مع البلدان للتعاون المنظمة واستراتيجيات اإلنمائية

  
 االتصـــال ضـــمان بهـــدف االتفاقيـــة وأمانـــة اإلقليميـــة أو /و القطريـــة المنظمـــة بمكاتـــب االتصـــال  د)(

  ؛التقنية المساعدة مسائل بخصوص المنظمات المعنية أو المعنيين بالخبراء
  

 دونو  اإلقليميــةو  الثنائيــة المســتويات علــى المتاحــة التقنيــة للمســاعدة المحتملــة الفــرص استكشــاف  (ه)
  والتعاون مع سائر األطراف عبر القطاعات المعنية؛ اإلقليمية

  
ــــي ال  (و) ــــة وترويجهــــا ف ــــة المنظمــــة اإلطاري ــــوعي باتفاقي ــــادة ال ــــة، و زي ــــة المعني  اســــتخداممحافــــل الدولي

  بشأن اآلثار الضارة الستهالك التبغ؛ الوقائعية والبيانات المعلومات
  

 فــي ٢٠١٥ عــام بعــد مــا خطــة فــي اإلطاريــة المنظمــة اتفاقيــة تنفيــذ إلدراج الواجبــة العنايــة إيــالء  (ز)
  ؛المعنية الدولية المحافل جميع

  
 الشخصـــيات فيهـــا بمـــا المعنيـــة المصـــلحة صـــاحبة الجهـــات تؤيـــدها مشـــتركة بحمـــالت النهـــوض  (ح)

 مكافحــة ومجــال اإلطاريــة المنظمــة اتفاقيــة إبــراز بهــدف المناســبة المــدني المجتمــع ومنظمــات والجماعــات
  ؛واإلنمائية الصحية األولويات من أولوية بوصفه التبغ

  
 بأهميـة الـوعي إذكـاء أجـل مـن التـدخين عـن لالمتنـاع العـالمي بـاليوم المرتبطـة األنشـطة استخدام  (ط)

  ؛اإلطارية المنظمة واتفاقية التبغ مكافحة
  
تمديد والية الفريق العامل، طالبًا من الفريق العامل أن يضـطلع بالمهـام التاليـة وأن يقـدم تقريـرًا  يقرر كذلك  -٢

  وتوصيات لكي ينظر فيها مؤتمر األطراف في دورته السابعة:
  

 تلبيتهــابغيــة ضــمان  القائمــة وتحديــد آليــات إضــافية للمســاعدة إكمــال اســتعراض آليــات المســاعدة  ) أ(
. وينبغـــي أن يشـــمل هـــذا االســـتعراض تحديـــد األولويـــات علـــى نحـــو اســـتراتيجي، مـــع الحتياجـــات األطـــراف

  تالفي االزدواجية مع األعمال األخرى؛
  

نحـــو وضــع خيــارات بشـــأن إنشــاء آليـــات تنســيق متعـــددة القطاعــات وطنيـــة تــؤدي وظيفتهـــا علــى   (ب)
  (أ) من اتفاقية المنظمة اإلطارية؛ ٢-٥يتسق مع المادة 

  
وضع خيارات بشأن منّصة تنسيق لدعم تعجيل تنفيذ اتفاقية المنظمة اإلطارية عن طريـق الجمـع   (ج)

بين األطـراف والمنظمـات الدوليـة والحكوميـة الدوليـة وغيـر الحكوميـة وسـائر المنظمـات التـي تـوّفر المـوارد 
  ية، أو يمكنها أن توّفرها، وتعزيز التعاون بينها؛والمساعدة التقن

  
لألمانــة بشــأن تنفيــذ اإلجــراءات والتوصــيات المنصــوص عليهــا فــي ملحــق تقريــر  إرشــاداتتــوفير   (د)

   ؛١٦و ١٥و ١٤تلك الواردة في الفقرات وخصوصًا الفريق العامل، 
  

خاصــة بالتنفيــذ وعرضــه مــن إعــداد تقريــر مشــفوع بتوجهــات اســتراتيجية وخطــة عمــل للمســاعدة ال  (هـ)
  أجل مناقشته في الدورة السابعة لمؤتمر األطراف، وفقًا للتوصيات المقترحة من جانب الفريق العامل؛
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، عزمهـــا علـــى ٢٠١٥كـــانون الثـــاني/ ينـــاير  ٣١األطـــراف إلـــى أن تؤكـــد ألمانـــة االتفاقيـــة، بحلـــول  يـــدعو  -٣
  ؛ضمام إلى الفريق العاملاالستمرار كعضو في الفريق العامل أو عزمها على االن

  
  أمانة االتفاقية أن تضطلع بما يلي: من يطلب  -٤

  
تـــوفير الـــدعم ووضـــع الترتيبـــات الالزمـــة، بمـــا فـــي ذلـــك الترتيبـــات الخاصـــة بالميزانيـــة، مـــن أجـــل   (أ)

  مواصلة العمل الذي يضطلع به الفريق العامل؛
  

الــداخلي لمــؤتمر األطــراف ممــن لــديهم مــن النظــام  ٣١و ٣٠و ٢٩دعــوة مــراقبين بموجــب المــواد   (ب)
  الخبرة المناسبة إلى المشاركة بنشاط في عمل الفريق العامل؛

  
 ٤٢و ٣١و ٢٩و ٢٨و ١٩و ١٨و ١٧االضـــطالع بـــاإلجراءات المنصـــوص عليهـــا فـــي الفقـــرات   (ج)
  من ملحق تقرير الفريق العامل؛  ٨٢و ٨١و ٧٩و ٧٨و ٧٧و ٦٦و ٦٥و ٦١و ٤٣و
  

ات الدوليــة والحكوميــة الدوليــة وغيــر الحكوميــة التــي لهــا، أو يمكــن أن تكــون التمــاس آراء المنظمــ  (د)
(ج) ٢لهــا فائــدة فــي تنفيــذ اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة بخصــوص منصــة التنســيق علــى النحــو المــذكور فــي 

  ؛وتبادل هذه اآلراء مع الفريق العامل في الوقت المناسب لدعم وتحضير أعماله
  

وســائر المنظمــات  اإلنمــائي العالميــة والبنــك الــدولي وبرنــامج األمــم المتحــدةدعــوة منظمــة الصــحة   )ه(
المعنية إلى التعاون واإلسهام بنشاط في اإلجراءات المنصوص عليها في ملحق تقرير الفريق العامل، بما 

  في ذلك:
  

 مواصلة استحداث أدوات شاملة لحساب تكاليف تنفيذ اتفاقية المنظمة اإلطارية وٕاتاحتها  )١(
  لألطراف لكي ُتستخدم على المستوى القطري حسب تكييفها للسياق الوطني؛

  
اســــتحداث وٕاتاحــــة أداة منهجيــــة لتقــــدير األثــــر االقتصــــادي لتعــــاطي التبــــغ علــــى عــــبء   )٢(

المرض والـنظم الصـحية، وكـذلك التكـاليف االجتماعيـة والبيئيـة واالقتصـادية ذات الصـلة األخـرى 
بما في ذلك التكاليف الصحية واالقتصـادية لعـدم مكافحـة اسـتهالك  التي تؤثر في الفقر والتنمية،

  التبغ؛
  
دعم وضع خيـارات بشـأن إنشـاء آليـات تنسـيق متعـددة القطاعـات وطنيـة تـؤدي وظيفتهـا   )٣(

  (أ) من اتفاقية المنظمة اإلطارية؛٢-٥على نحو يتسق مع المادة 
  

كــل دورة مــن دورات مــؤتمر األطــراف، بشــأن االســتمرار فــي إعــداد وتقــديم تقريــر عــن التنفيــذ، فــي   )و(
األنشـــطة المضـــطلع بهـــا لتعزيـــز تنفيـــذ اتفاقيـــة المنظمـــة اإلطاريـــة بمـــا يتماشـــى مـــع هـــذا القـــرار والقـــرارات 

FCTC/COP1(13) وFCTC/COP2(10) وFCTC/COP4(17) وFCTC/COP5(14).  
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  من جدول األعمال ٤-٥البند 
  

  المنظمة اإلطارية وتسويةبتنفيذ اتفاقية المسائل المتصلة 
  المتعلقة بتنفيذ االتفاقية أو تطبيقها النزاعات

  
  ،ر األطرافمؤتم  

  
  ة؛وميحماية الصحة العمفي عزمه على إعطاء األولوية لحق األطراف إذ يؤكد من جديد   

  
الرابعـــة والخامســـة  هفـــي دورتيـــإعالنـــي بونتـــا دل إيســـت وســـول إلـــى أن مـــؤتمر األطـــراف اعتمـــد وٕاذ يشـــير   

مكافحـة اسـتهالك التبـغ فـي راميـة إلـى  ةيتنفيذ تدابير صحبلتزامها اللتين أعربت فيهما األطراف عن إالتوالي،  على
دوائــر صــناعة التبــغ مــن إعاقــة أو إبطــاء تنفيــذ تــدابير مكافحــة التبــغ  منــع تــدّخلنطــاق الواليــة القانونيــة لكــل منهــا، و 

  ؛اإلطاريةالمنصوص عليها في االتفاقية 
  

 هــي أول صــك دولــي ومتعــدد األطــراف بشــأن مكافحــة التبــغالمنظمــة اإلطاريــة شــير إلــى أن اتفاقيــة ي وٕاذ  
  لجميع الدول األطراف؛وملزم قانونًا 

  
ــــار    ــــواتر أن وٕاذ يأخــــذ فــــي االعتب ــــدخّ ت ــــر ل ت ــــغ فيمــــا يخــــصصــــناعة دوائ ــــة  التب ــــة المنظمــــة اإلطاري اتفاقي

  كافحة التبغ؛ تواجه ممشكلة خطيرة  والطلب عليها يمّثل على منتجات التبغ وبروتوكولها الخاص بتنظيم العرض
  

 تنفيــذنجــاز أعمــال مشــتركة فيمــا يخــص لتزامــه بإامــؤتمر األطــراف يثبــت مــن الضــروري أن  ُيقــر بأنــهوٕاذ   
  االتفاقية؛ من ٢٧المادة 

  
أمانـــة االتفاقيـــة مواصـــلة التـــي ُطِلـــب فيهـــا مـــن  وٕاذ يشـــير إلـــى قـــرار مـــؤتمر األطـــراف فـــي دورتـــه الخامســـة  

مــؤتمر األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة وأمانــة منظمــة التجــارة العالميــة وأمانــة المنظمــة  أمانــةكــل مــن التعــاون مــع 
  زويد األطراف بالدعم التقني؛من أجل تبادل المعلومات وت) األونكتاد(
  

مـن االتفاقيـة اإلطاريـة  ٢٢ام المـادة وأحكـ ٥لى االلتزامات العامة المنصـوص عليهـا فـي المـادة وٕاذ يشير إ  
راميـة إلـى تعزيـز قـدرة الـدول األطـراف علـى  مقترحـة مبـادئ توجيهيـةتدابير وٕاجـراءات و صياغة على بشأن التعاون 

التنســيق علــى نحــو اقتراحــات بشــأن نقــل الخبــرات القانونيــة و هــا تقــديم الكامــل، بمــا فيلهــا بواالمتثــال االتفاقيــة تنفيــذ 
  الدولية واإلقليمية؛ والمنظمات المنظمات الحكومية الدوليةمخصص مع 

  
 اتفاقيـــة بتنفيـــذ المتصـــلةواالســـتثمار  التجـــارة مســـائل: FCTC/COP/6/20 األمانـــة بتقريـــر علمـــاً وٕاذ يحـــيط   
  اإلطارية؛ المنظمة

  
 ومنظمـة اإلطاريـة المنظمـة اتفاقيـة أمانـة بـين التعـاون ،المعنـون FCTC/COP4(18) القـرار إلى يشير وٕاذ  
بين أمانة االتفاقية ومنظمـة الصـحة العالميـة  التعاونالمعنون،  FCTC/COP5(15) القراركذلك و  ،العالمية التجارة
  والتنمية،المتحدة للتجارة  األمم ومؤتمر العالمية التجارة ومنظمة
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، ويبحــث الســابعة دورتــهفـي  ينظــر فيـه مــؤتمر األطــراف أمانــة االتفاقيـة أن تعــد تقريــراً مــن أن يطلـب  ريقــرّ   -١
  :يلي ما

ها، أو تطبيقاالتفاقية األطراف حول تفسير بين  اتباعها بشأن تسوية النزاعات اإلجراءات الممكن  (أ)
 ؛٢٧من خالل المفاوضات أو القنوات الدبلوماسية أو التحكيم المخصص وفقًا للمادة 

  اإلجراءات؛النزاعات التي قد تخضع  لتلك ع أنوا  (ب)

  عات؛اتسوية النز  آلياتسائر اإلجراءات مع تلك تفاعل   (ج)

  أمانة االتفاقية ما يلي: منيطلب كذلك   -٢

أن تيســر تــوفير أنشــطة الــدعم التقنــي والتــدريب وبنــاء القــدرات، عنــد اللــزوم، فيمــا يتعلــق بــالطعون   (أ)
 القانونية التي أمام تنفيذ االتفاقية؛

ة منظمـــة الصـــحة العالميـــة ومراكـــز المعرفـــة المالئمـــة، أن تواصـــل، مـــن خـــالل التنســـيق مـــع أمانـــ  (ب)
 التبــغ مكافحــة تــدابيرضــد  القانونيــة بــالطعون يتعلــق فيمــاتيســير تبــادل المعلومــات والتعــاون بــين األطــراف 

  ؛لتسوية النزاعات الدولية اآللياتمن خالل أو  المحليةالمحاكم  في المتخذة
 
دعــوة األطــراف مــن خــالل منصــة معلومــات أمانــة االتفاقيــة، إلــى تبــادل المعلومــات المتعلقــة  أيضــاً  يقــرر -٣

بالنزاعات القانونية التي تواجهها الدول فيما يتعلق بتدابير مكافحة التبغ المتخذة في المحاكم المحليـة أو مـن خـالل 
بيانــات عــن المؤسســات العامــة والخبــراء  قاعــدةالمنصــة أيضــًا  تضــم أن ويتعــيناآلليــات الدوليــة لتســوية النزاعــات. 

تعــّزز عمليــة  بحيــث التبــغ،الــدعاوى المتعلقــة بمكافحــة  رفــعالخبــرة فــي  ذوي مــناألطــراف  ترشــحهم الــذينالقــانونيين 
 .بالمساعدة األخرى األطراف وتزويد المعلومات تبادل
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  من جدول األعمال ٤-٥البند 
  

  بما فيها االتفاقات والتحديات القانونية مسائل التجارة واالستثمار،
  فيما يخص تنفيذ اتفاقية المنظمة اإلطارية

  
  

  ،ر األطرافمؤتم
  

  ة؛ وميحماية الصحة العمفي عزمه على إعطاء األولوية لحق األطراف إذ يؤكد من جديد 
  

تعزيـز التجـارة [ المعـّدة لغـرض مواصـلة  لتجارة الحرة واتفاقات االستثماراتفاقات ا إلى زيادة عددوٕاذ يشير 
  ؛الدولي واالستثمار الدولية

  
الـدولي لالعتـراض اعـد التجـارة الدوليـة واالسـتثمار قو  التبغ استغلت وقد تسـتغلصناعة دوائر درك أن يوٕاذ 

  اإلطارية؛ المنظمة اتفاقية  على تدابير مكافحة التبغ المتخذة لتنفيذ
  

دوائـر صـناعة التبـغ علـى  عـن اعتراضـاتوالنـاجم الوقـت والمـوارد ب يتعلـقالعبء المواجـه فيمـا وٕاذ يالحظ   
  ؛ االستثمار الدوليأو  التجارة الدولية خالل استغالل قواعدفي مكافحة التبغ من  اتالحكومالتي تبذلها جهود ال
  

ا اتفاقيـة المنظمـة وٕاذ يسلم بأن التدابير الرامية إلى حماية الصحة العمومية، بما فيها التدابير التي تنفـذ بهـ  
  ،سلطة الدول ذات السيادةاإلطارية ومبادئها التوجيهية تندرج ضمن 

  
حـد  التقليـل إلـى أدنـى لمن أج القانونية الممكنةجميع الخيارات تقصي األطراف على التعاون في  يشجع  -١

لتســتهدف تــدابير الــدولي  واالســتثمار الدوليــة التجــارة دون داع لصــكوكصــناعة التبــغ دوائــر  مــن خطــورة اســتغالل
  مكافحة التبغ؛

  
 فــي مجــالعلــى تعزيــز التعــاون المتعــدد القطاعــات ، إجرائهــا للمفاوضــات التجاريــةأثنــاء  ،األطــراف يحــث  -٢

 ة اإلطاريــةطبقــًا ألحكــام اتفاقيــة المنظمــ التجــارة واالســتثمار مراعــاًة ألبعــاد الصــحة العموميــة المتعلقــة بتعــاطي التبــغ
  وغيرها من االلتزامات الدولية؛

  
، بإمكانيــة مراعــاة أغراضــها الصــحية العموميــة فــي اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــةاألطــراف، فــي ســياق  يــذكر  -٣

  تفاوضها على اتفاقات التجارة واالستثمار؛
  
المعنيـة،  أن تواصل تعزيز جهودهـا الراميـة إلـى التعـاون مـع المنظمـات الدوليـةاالتفاقية  أمانة  منيطلب   -٤

  .وأن تشجع على التواصل وتبادل المعلومات فيما يخص المسائل المتصلة بالتجارة واالستثمار
  
لتجــارة الــذي ُيحتمــل أن تخّلفــه األحكــام الجديــدة لعــن األثــر  أمانــة االتفاقيــة أن تعــد تقريــراً  مــن يطلــب كــذلك  -٥

  .الناميةاإلطارية في البلدان المنظمة واالستثمار على تنفيذ اتفاقية 
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  من جدول األعمال ٢-٦البند 

  
  ٢٠١٥-٢٠١٤تعديالت خطة عمل وميزانية الفترة المالية 

  
  

  مؤتمر األطراف،
  

التـــي اعتمـــدها مـــؤتمر األطـــراف فـــي دورتـــه  ٢٠١٥-٢٠١٤إذ يـــذكر بخطـــة عمـــل وميزانيـــة الفتـــرة الماليـــة 
  ؛FCTC/COP5(19)الخامسة في القرار 

  
طرفـًا،  ٤٠ فـاذهنوٕاذ يقر بأن بروتوكـول القضـاء علـى االتجـار غيـر المشـروع بمنتجـات التبـغ يقتضـي بـدء 

  وبأنه عند اختتام الدورة السادسة لمؤتمر األطراف كان هناك أربعة أطراف؛
  

غيـر بروتوكـول القضـاء علـى االتجـار يسلم، بناًء على ذلك، بأن الدورة األولى الجتمـاع األطـراف فـي  وٕاذ
  المشروع بمنتجات التبغ لم ُتعقد في دورة الميزانية الحالية؛

  
  ما يلي: يقرر

  
كـي ال تتضـمن أي  ٢٠١٥-٢٠١٤) من خطة عمـل وميزانيـة الفتـرة الماليـة ٢(١-٢تعديل الفرع   )١(

 تحصيص لألموال للدورة األولى الجتماع األطراف؛
  
ــــذين يتضــــمنان ٢(١-٢) تحــــت الفــــرع ٤(١-٢) و٣(١-٢اج الفــــرعين الجديــــدين إدر   )٢( ــــاه، والل ) أدن

  دوالر أمريكي يرد من المساهمات المقدرة الطوعية: ٣٤٥ ٠٠٠التوزيع التالي لألموال بمبلغ 
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)٣(  
  

  *مجال العمل

  تكلفة األنشطة 
  (بآالف الدوالرات األمريكية)

  تكاليف الموظفين 
األنشطة  العناصر/  )بعدد الموظفين المتفرغين(

  الرئيسية
النتائج المتوقعة 

األنشطة الممولة   والمؤشرات
من المساهمات 
  المقدرة الطوعية

األنشطة الممولة 
من األموال 
الخارجة عن 
  الميزانية

  
البروتوكــــوالت والمبــــادئ التوجيهيــــة والصــــكوك األخــــرى الممكنــــة لتنفيــــذ االتفاقيــــة   -٢

  ١اإلطارية
  

) تعزيــز بــدء نفــاذ ٣(  ١-٢
  البروتوكول

  

١٨٠  
  

عقـــد حلقتـــي عمـــل دون   
إقليميتـــــــــــــين متعـــــــــــــددتي 
القطاعـــــــــــات تخصـــــــــــان 
ــــــــــدًا،  البروتوكــــــــــول تحدي

ممثلـــــــــين،  ٤بمشـــــــــاركة 
بواقـــع واحـــد مـــن إحـــدى 
ــــــة مــــــن  ــــــوزارات المعني ال

  كل طرف مشارك

طرفـــًا علـــى  ١٢مشـــاركة 
األقـــل مـــن األطـــراف فـــي 

اإلطاريـة اتفاقية المنظمة 
فـــــي حلقتـــــي العمـــــل دون 

  اإلقليميتين

) دعم عمل فريق ٤(  
الخبراء في المسائل 

ذات الصلة 
  بالبروتوكول

  إنشاء فريق الخبراء    ١٦٥
  

تيســــــــير تقــــــــديم الفريــــــــق 
للـــــــــــدعم التقنـــــــــــي إلـــــــــــى 

  األطراف

  تحديد الخبراء المناسبين
  

اتخـاذ الترتيبــات الخاصــة 
باالجتماعــــــات والبعثــــــات 

أنشـــطة والبحـــوث وســـائر 
فريــــــــــق الخبــــــــــراء طبقــــــــــًا 
لتكليــف مــؤتمر األطــراف 

  له
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  وقرارات مؤتمر األطراف ذات الصلة. ٣٣(أ) و(ز) والمادة ٣-٢٤(و) و(ح) والمادة ٥-٢٣والمادة  ٧وفقًا للمادة     ١
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  من جدول األعمال ٣-٦البند 
  

  المساهمات المقدرة الطوعية
  
  

  مؤتمر األطراف، 
  

  ؛FCTC/COP/6/23إذ يحيط علمًا بالتقرير الوارد في الوثيقة 
  

ـــــالقرار  ـــــذكر ب ـــــدم األ FCTC/COP1(11)وٕاذ ي ـــــى أن تق ـــــنص عل ـــــذي ي ـــــى أســـــاس ال طـــــراف مســـــاهماتها عل
  المساهمات المقدرة الطوعية؛

  
وٕاذ يرحــب مــع التقــدير بــالروح العامــة التــي يتســم بهــا التــزام األطــراف فــي االتفاقيــة اإلطاريــة بشــأن مكافحــة 

  التبغ؛
  

منهـا  طرفـاً  ٢١ وأنوٕاذ يالحظ مـع القلـق أن نحـو ثلـث األطـراف عليـه مسـاهمات متـأخرة لثنائيـة أو أكثـر، 
  يسدد مساهماته مطلقًا؛ لم
  

وٕاذ يعــرب عــن قلقــه ألن أكثــر مــن ربــع األطــراف لــم يقــدم تقــاريره عــن التنفيــذ، فــي الــدورة الماضــية لتقــديم 
  التقارير، وألن بعضها لم يقدم أي تقارير على اإلطالق منذ بدء نفاذ االتفاقية؛

  
ن يمثـــل مشـــكلة لـــبعض البلـــدان فـــي الوفـــاء بالتزاماتهـــا وٕاذ يســـلم بـــأن الطـــابع الطـــوعي للمســـاهمات يمكـــن أ

  المالية لالتفاقية؛
  

وٕاذ يضع في االعتبـار ضـرورة تحديـد األسـباب المتعلقـة بعـدم تقـديم التقـارير وعـدم السـداد مـن أجـل تعزيـز 
  االلتزام باالتفاقية؛

  
  أمانة االتفاقية ما يلي: من يطلب

  
لتي تواجهها تلك األطراف وتجعلها ضمن أي مـن الشـواغل تحديد األسباب أو العقبات الرئيسية ا  (أ)

 المذكورة أعاله؛
 

إجراء تقييم لألطراف على أساس إجراءات ثنائيـة مصـممة خصيصـًا بـين أمانـة االتفاقيـة، بتوجيـه   (ب)
 من هيئة المكتب حسب االقتضاء، وكل من األطراف المحددة؛

 
 ومــع الطــرف، جانــب مــنالتقيــيم إلــى هيئــة المكتــب، مــع أيــة تعليقــات أو معلومــات إضــافية  تقــديم  (ج)

 اإلجراءات؛ بشأن توصية
 

إعداد تقرير، بتوجيه من هيئة المكتب، عن اإلجراءات المتخذة بهذا الصدد والنتائج التي تحققـت   (د)
  كي تنظر فيها الدورة السابعة لمؤتمر األطراف.
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  من جدول األعمال ٥-٦البند 
  

  :وتجديد مدة واليتهعملية تعيين رئيس أمانة االتفاقية 
  تقرير هيئة مكتب مؤتمر األطراف

  
  

  مؤتمر األطراف، 
  

بشــأن  FCTC/COP4(6)بشــأن إنشــاء أمانــة دائمــة لالتفاقيــة، وبــالقرار  FCTC/COP1(10)إذ يــذكر بــالقرار 
بشـــــــأن دور هيئـــــــة مكتـــــــب مـــــــؤتمر األطـــــــراف، وبـــــــالقرار  FCTC/COP5(20)رئـــــــيس أمانـــــــة االتفاقيـــــــة، وبـــــــالقرار 

FCTC/COP5(21)  ؛وتجديد مدة واليتهتعيين رئيس أمانة االتفاقية بشأن  
  

  ،FCTC/COP/6/25وٕاذ يضع في الحسبان توصيات هيئة مكتب مؤتمر األطراف الواردة، في الوثيقة 
  
 وتجديد مدة واليته:تحديد العملية المبينة أدناه لتعيين رئيس أمانة االتفاقية  يقرر  -١
 

المنسقين اإلقليميين، توصيفًا لوظيفة رئيس األمانة، بمشاركة  تقوم هيئة مكتب مؤتمر األطراف،   )١(
 ٣-٢٤بالتشاور مع أمانة منظمة الصحة العالمية، وذلك باالستناد إلى توصيف الوظيفة الحـالي، والمـادة 

مؤتمر األطراف في دورتـه  مداوالتوالمواد األخرى ذات الصلة في اتفاقية المنظمة اإلطارية، ومع مراعاة 
توصيف الوظيفة إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في موعد أقصاه ثمانية أشـهر  السادسة؛ ويقدَّم

 قبل انقضاء مدة عقد شاغل الوظيفة الحالي؛
 

يــدعو مــؤتمر األطــراف المــدير العــام لمنظمــة الصــحة العالميــة إلــى اإلعــالن عــن وظيفــة رئــيس   )٢(
يومـًا بعـد هـذا التقـديم؛ وٕالـى ضـمان  ٣٠أقصـاه األمانة، على النحـو الـذي تقدمـه هيئـة المكتـب، فـي موعـد 

اإلطاريـة إلـى تشـجيع  اتفاقيـة المنظمـة في طرافاأليشمل دعوة  بما، نطاق واسعتعميم هذا اإلعالن على 
  الطلبات؛ فرزفي  المنظمةالمرشحين المؤهلين على التقدم بطلباتهم؛ واالستفادة من خدمات أمانة 

 
مشــفوعة  المتلقــاةإلــى هيئــة المكتــب قائمــة كاملــة بجميــع الطلبــات  المنظمــةأمانــة خــدمات تحيــل   )٣(

مــوجزة لهــذه الســباب األ بيــان إدراجهــم فــي القائمــة المختصــرة مــع الــذين يجــببتوصــيات بشــأن المرشــحين 
 التوصيات؛

  
قائمـة  فـيممثـل واحـد عـن المـدير العـام لمنظمـة الصـحة العالميـة،  بـدعم مـنهيئة المكتـب،  تبت  )٤(

، والـذين تـرى أنهـم األفضـل تـأهيًال، مقـابلتهم لتجـريسـتة مرشـحين  علـىية تضم عددًا ال يزيد مختصرة أول
تختار الهيئة بعد إجـراء المقـابالت المرشـح المناسـب وتوصـي المـدير و مع مراعاة توصيف الوظيفة، وذلك 

وســــيدعى المنســــق اإلقليمــــي، كمــــا هــــو مشــــار إليــــه فــــي   وحيــــدالعــــام لمنظمــــة الصــــحة العالميــــة بمرشــــح 
من النظام الداخلي لمؤتمر األطراف، كما هو مختار مـن جانـب كـل إقلـيم مـن أقـاليم المنظمـة، ××  المادة

إلــى مراقبــة عمليــة االختيــار بأكملهــا وســيقوم بتيســير االتصــاالت فــي االتجــاهين مــع األطــراف فــي أقاليمهــا 
 المعنية؛ 
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اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة بقائمــة المرشــحين  األطــراف فــيإبــالغ  المنظمــة أمانــةمات تتــولى خــد  )٥(
 مخصـص لهـذا الغـرض إلكترونـي، وذلـك مـن خـالل موقـع مقـابلتهموبالقائمة المختصرة للمرشحين المزمـع 

 ومحمي؛
  
 تعيين رئيس األمانة بالتشاور مع رئيس مؤتمر األطراف؛ للمنظمةيتولى المدير العام   )٦(
  
 لمــدةاختيــارهم الــرئيس الثالــث والرؤســاء الالحقــين لألمانــة أربــع ســنوات، ويمكــن  واليــةتكــون مــدة   )٧(

  ؛)٦(١ ) إلى١(١العملية الموصوفة أعاله في الفقرات الفرعية من  بناًء علىواحدة تبلغ أربع سنوات 
  

  كذلك ما يلي: يقرر  -٢
  

 مــع التشــاور بعــدمدعومــة فــي ذلــك مــن المنســقين اإلقليميــين و  مكتبــه، بــأن تقــوم، هيئــة أن يكلــف  )١(
 في اللتين ينبغي اتباعهما والمنهجية العملية بشأن فيها مؤتمر األطراف لينظر اقتراحات بإعداد األطراف،

 دورتـــه إلـــى مـــؤتمر األطـــراف فـــيذلـــك  عـــن تقريـــراً  وبـــأن تقـــدم ،الحـــالي والالحـــق األمانـــة رئـــيس أداء تقيـــيم
  السابعة.
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  من جدول األعمال ٦-٦البند 
  

  في مؤتمر األطراف المنظمات غير الحكومية بصفة مراقب اعتماد
  
  

  ،ر األطرافمؤتم  
  

  منها؛ ٣-٥الفقرتين السابعة عشر والثامنة عشرة من ديباجة االتفاقية والمادة إلى شير إذ ي  
  

  ؛FCTC/COP4(23)و FCTC/COP2(6)و FCTC/COP5(22)قرارات إلى الوٕاذ يشير   
  

  ،FCTC/COP/6/26 بعد النظر في المقترحات الواردة في الوثيقةو   
  
  : ما يلي نظامه الداخليمن  ٣-٣١ للمادة وفقاً  يقّرر  -١
  

  للمنظمات التالية:الممنوحة صفة المراقب إبقاء   (أ)  
  

التحـــاد التـــدخين والتبـــغ؛ وا وبيـــة للوقايـــة مـــنظمـــة الدوليـــة لمســـاءلة الشـــركات؛ والشـــبكة األور المن
التحــالف النســائي الــدولي؛ و تحــالف االتفاقيــة اإلطاريــة لمكافحــة التبــغ؛ و األســنان؛  العــالمي لطــب

االتحــاد الــدولي لصــانعي المستحضــرات الصــيدالنية ؛ و المجلــس الــدولي للممرضــين والممرضــاتو 
االتحـاد الـدولي و ؛ ولي للصـيدلةاالتحـاد الـد؛ و الشبكة الدولية للنساء المناهضات للتبـغ؛ و ورابطاتهم

االتحــاد مــن أجــل مكافحــة الســرطان و  ؛الرابطــة الدوليــة للطبيبــات؛ و لمكافحــة الســل وأمــراض الرئــة
؛ واالتحـــاد العـــالمي للقلـــب؛ االتحـــاد العـــالمي لرابطـــات الصـــحة العموميـــة؛ و علـــى الصـــعيد الـــدولي

  .الصناعة العالمية للتطبيب الذاتي؛ و الجمعية الطبية العالميةو 
  

  لمنظمات التالية:الممنوحة لصفة المراقب وقف   (ب)  
  

الرابطـة و الرابطة الدولية للطب الريفي والصـحة الريفيـة؛ و مجلس المنظمات الدولية للعلوم الطبية؛ 
االتحــاد الــدولي لرابطــات طلبــة و اللجنــة الدوليــة للصــحة المهنيــة؛ و الدوليــة لعيــوب الكــالم والنطــق؛ 

الجمعيـــة الدوليــة للممرضــات العـــامالت فــي رعايـــة لتوحيــد المقــاييس؛ و منظمــة الدوليـــة الو الطــب؛ 
  .لمنظمة العالمية ألطباء العائالتاو مرضى السرطان؛ 

  
تـين للمنظمالممنوحـة  لحفاظ على صفة المراقبيتعين ااتخاذ قرار بشأن ما إذا كان عملية إرجاء   (ج)  

وتقــديم التقريــر أثنــاء تقريــر إلــى عــدم تقــديم توضــيح لألســباب التــي دعــت حــين ورود الــوارد ذكرهمــا أدنــاه ل
تســـبق الـــدورة الســـابعة لمـــؤتمر األطـــراف؛ التـــي س المنظمـــات غيـــر الحكوميـــةالـــدورة المقبلـــة لتقـــديم تقـــارير 

  :، وهماأي تقرير من هذا القبيل في تلك الفترةوقف صفة المراقب تلقائيًا في حال عدم تقديم وينبغي 
  

  .واالتحاد الدولي لطلبة الصيدلة المنظمة الدولية للمستهلكين؛
  
  



FCTC/COP/6/B/R/1      

18 

، والمقـّرر أن FCTC/COP/6/26 الـوارد فـي ملحـق الوثيقـةالموّحـد للتبليـغ  سـتبياناالعتمد يأن  كذلكيقّرر   -٢
ـــه  ـــة تســـتعين ب ـــة ، وأن يطلـــب مـــن إعـــداد التقـــارير مســـتقبالً فـــي المنظمـــات غيـــر الحكومي هـــذا إتاحـــة أمانـــة االتفاقي

  في تقديم تقاريرها؛المنظمات كي تستعين به ل التفاقية المنظمة اإلطارية اإللكترونيموقع الاالستبيان على 
  
المنظمــات غيــر الحكوميــة علــى المشــاركة فــي دورات مــؤتمر األطــراف بوصــف ذلــك أداة أساســية  يشــّجع  -٣

  لممارسة حقوقها بصفة مراقب. 
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  من جدول األعمال ٨-٦البند 
  

  على النظام الداخلي لمـؤتمـر األطــرافالتعديالت الُمدخلة 
  في اتفاقية المنظمة 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  ،تعديالت على النظام الداخلي لمؤتمر األطرافالمقدمة 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 االتفاقيــة ومكتــبأمانــة مــن فضــل أن يكــون مقــره فــي جنيــف، و يُ و 

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

  ة.في دورته السابعإلى المؤتمر يدرسها صياغة مقترحات وتقديمها   (ب)  
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  الملحق
  

  على النظام الداخلي لمـؤتمـر األطــرافالتعديالت الُمدخلة 
  في اتفاقية المنظمة اإلطارية

    
رقم 

  السطر
المادة الواردة في 

  النظام الداخلي الحالي
  التعديل المقترح

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

يتاح حضورها لألطراف، والـدول ومنظمـات التكامـل االقتصـادي اإلقليمـي التـي 
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

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

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

لمكتــب التــي تعقــد فــي الفتــرات الفاصــلة بــين الــدورات لتتــاح لألطــراف فــي هيئــة ا
  التوقيت المناسب.

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

أعضـاء هيئـة المكتـب وموظفـو األمانـة األساسـيون مـا لـم يقـرر مـؤتمر الـدورات 
 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

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

 
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

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

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

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

الصـحة العالميـة بخصـوص تعيـين (أ)  تقديم توصية إلى المدير العـام لمنظمـة 
رئــــيس األمانــــة، وٕاجــــراء تقيــــيم األداء بشــــأن المســــائل المتعلقــــة بتنفيــــذ المعاهــــدة 
واألنشطة التقنية من أجل إمكانية تجديد مدة والية رئـيس األمانـة، وذلـك حسـب 

  الترتيبات التي قد يقررها مؤتمر األطراف؛
 ة لمؤتمر األطراف؛(ب)  تيسير عملية الترشيح لعضوية الهيئات الفرعي

(ج)  تقديم اإلرشادات إلى أمانة االتفاقية بشـأن تنفيـذ خطـط العمـل والميزانيـات 
  التي يعتمدها مؤتمر األطراف؛

(د)  تقـــديم اإلرشـــادات إلـــى األمانـــة، عنـــد اللـــزوم، فيمـــا يتعلـــق بإعـــداد التقـــارير 
  والتوصيات ومشاريع القرارات التي تقدم إلى مؤتمر األطراف؛

  قتراح موعد ومكان دورات مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية؛(هـ)  ا
(و)  اســتعراض طلبــات المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تطلــب الحصــول علــى 
مركــز مراقــب فــي مــؤتمر األطــراف، وٕاعــداد توصــيات فــي هــذا الصــدد تعــرض 

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

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

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

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

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

  اإلقليمي
  ):٥(السطر رقم  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

وتيسـير المشـاورات مـع (أ)  االتصال بالعضو الممثل لإلقليم فـي هيئـة المكتـب 
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 
 ات على األطراف داخل اإلقليم؛أو االقتراح

(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

  تفاقية، وتنسيق األنشطة مع المنسقين االقليميين اآلخرين.اال
      
  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.
  التالي: على النحو، ١ الفقرة، ٣٠تعديل نص المادة   ١الفقرة  ،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 لـــك الطلبـــات وينبغـــي أن تقـــدم ت 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

=     =     =  


