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عضـوًا  ١٢. وشـارك فـي هـذا االجتمـاع ٢٠١٢اع التاسـع واالسـتثنائي لفرقـة العمـل فـي شـباط/ فبرايـر تنظيم االجتمـ
وانصـــب تركيـــز  ١مـــن فرقـــة العمـــل، بمـــن فـــيهم أمانـــة االتفاقيـــة ومنظمـــة الصـــحة العالميـــة بصـــفتها رئـــيس العمـــل.

المتعلقـة بتنفيـذ اتفاقيـة المنظمـة االجتماع على االستجابة المتعددة القطاعات والمشتركة بين الوكـاالت لالحتياجـات 
اإلطارية، وتمحور حول المواد ذات الصلة من االتفاقية. ونظر أعضاء فرقة العمل المشاركون فـي المسـاهمة التـي 

  يمكن أن يقدموها وفقًا لخبراتهم ووالياتهم المعنية.
  
ــدم إلــى المجلــس وشــكلت مــداوالت االجتمــاع أســاس التقريــر الــذي وضــعه األمــين العــام لألمــم المت  -٣ حــدة وُق

واعتـــرف التقريـــر، ضـــمن أمـــور أخـــرى، بتحـــديات  ٢٠١٢.٢االقتصـــادي واالجتمـــاعي فـــي دورتـــه الموضـــوعية لعـــام 
المساعدة المتعددة القطاعات والتي تحتاج إليها األطـراف فـي جهودهـا الراميـة إلـى تنفيـذ اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة، 

وركــز علــى "الــنهج الحكــومي فرقــة العمــل المســاعدة التقنيــة إلــى األطــراف.  كمــا بــيَّن فــي الوقــت نفســه إمكانيــة تقــديم
الشامل" والتعاون المتعدد القطاعات من خالل تـوفير الخبـرة والمشـورة لألطـراف بشـأن مجـاالت محـددة للتنفيـذ علـى 

العــام جــدول  المســتوى الُقطــري فــي إطــار واليــة أعضــاء فرقــة العمــل وكفــاءاتهم ذات الصــلة. ويــرد فــي تقريــر األمــين
  يبين مجاالت التعاون المحتملة بخصوص تقديم المساعدة التقنية إلى األطراف.

  
ويضم اإلطار الثـاني المنظمـات الدوليـة المعتمـدة بصـفة مـراقبين لـدى مـؤتمر األطـراف، وبعضـها أعضـاء   -٤

الــذي تســهله أمانــة  فــي فرقــة العمــل أيضــًا. وبعــض مــن الهيئــات المندرجــة ضــمن تلــك الفئــة شــارك أيضــًا فــي العمــل
ومــؤتمر األمــم المتحــدة للتجــارة  ، ومنظمــة العمــل الدوليــة،مثــل منظمــة األمــم المتحــدة لألغذيــة والزراعــة االتفاقيــة،

والتنميـــة، والبنـــك الـــدولي، ومنظمـــة الجمـــارك العالميـــة، ومنظمـــة التجـــارة العالميـــة. وعـــالوة علـــى هـــذا يجـــري تحـــري 
إمكانيـــة التعـــاون مـــع الوكـــاالت الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة ومكتـــب األمـــم المتحـــدة المعنـــي بالمخـــدرات والجريمـــة وأمانـــة 

ضافة إلى ذلك يشمل هـذا اإلطـار أيضـًا المنظمـات غيـر الحكوميـة المعتمـدة بصـفة مراقـب الجماعة الكاريبية. وباإل
لدى مؤتمر األطراف، وفي المرحلة التالية من المساعدة الخاصة بالتنفيذ والمقدمـة إلـى األطـراف ستقتضـي إمكانيـة 

مسـاهمتهم فـي تنفيـذ االتفاقيـة لدفع الخاصـة باالعمل مع هذه المنظمات اهتمامًا أوثق من حيث التنسيق وتعزيز قوة 
علــى المســتوى الُقطــري. وتواصــل أمانــة االتفاقيــة االجتمــاع بانتظــام مــع منظمــات المجتمــع المــدني، وتشــجع علــى 
إشــراكها أثنــاء اجتمـــاع ســنوي مــع المنظمـــات ذات مركــز المراقــب لـــدى مــؤتمر األطــراف، وأثنـــاء بعثــات المســـاعدة 

  من خالل األطراف المعنية.الُقطرية 
  
تجري دراسة اإلطار الثالث والمتعلق بالمنظمات ومصارف التنمية األفريقية وشركاء التنمية الـدوليين غيـر   -٥

، التــي تتنــاول FCTC/COP/5/17المنــدرجين ضــمن اإلطــارين المــذكورين أعــاله. فعلــى ســبيل المثــال فــإن الوثيقــة 
تعـــرض فرصـــة محتملـــة لتعزيـــز مســـاهمة هـــذه  اإلمكانـــات الناشـــئة للتعـــاون بـــين بلـــدان الجنـــوب والتعـــاون الثالثـــي،

منظمـة مـع شـركاء التنميـة البـارزين، مثـل االتحـاد األوروبـي والحكومـة المنظمات فـي هـذا الصـدد. كمـا أن تعـاون ال
األسترالية، في جمع األموال لدعم تنفيذ االتفاقية فـي البلـدان الناميـة بـرهن علـى إمكاناتـه الكبيـرة فيمـا يتعلـق بتعزيـز 

  على تنفيذ االتفاقية.التعاون 
  
  
  

                                                           
كان من المشاركين منظمة األمم المتحدة لألغذيـة والزراعـة، ومنظمـة العمـل الدوليـة، وأمانـة اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة،     ١

المتحدة للتجـارة والتنميـة، وهيئـة األمـم المتحـدة للمسـاواة بـين الجنسـين وتمكـين وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ومؤتمر األمم 
المـــرأة، وبرنـــامج األمـــم المتحـــد ة للبيئـــة (بمســـاهمات كتابيـــة)، والبنـــك الـــدولي، ومنظمـــة الجمـــارك العالميـــة، ومنظمـــة الصـــحة 

 العالمية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومنظمة التجارة العالمية.

  .http://www.un.org/en/ecosoc/docs/report2012.aspمتاحة في:  E/2012/70الوثيقة     ٢
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  اتفاقية المنظمة اإلطاريةذات الصلة بتنفيذ  الحديثة التطورات العالمية
  
منذ آخر دورة لمؤتمر األطراف تطورات كبيرة فـي مجـال التعـاون الصـحي الـدولي. وهـذه التطـورات  حدثت  -٦

فــي نيســان/  ُعقــدهــي المــؤتمر الــوزاري األول بشــأن أنمــاط الحيــاة الصــحية ومكافحــة األمــراض غيــر الســارية، الــذي 
الوقايـة مـن األمـراض غيـر المعديـة ؛ واالجتمـاع الرفيـع المسـتوى للجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة بشـأن ٢٠١١أبريل 

بشــأن المحــددات االجتماعيــة  ؛ والمــؤتمر العــالمي٢٠١١/ ســبتمبر (غيــر الســارية) ومكافحتهــا، الــذي ُعقــد فــي أيلــول
؛ باإلضافة إلى اإلعالنات السياسية ذات الصلة. ووفقـًا للقـرار ٢٠١١للصحة، الذي ُعقد في تشرين األول/ أكتوبر 

FCTC/COP4(5)  ل إيســــت) والقــــرار بونتــــا د(إعــــالنFCTC/COP4(17) ، شــــاركت أمانــــة االتفاقيــــة بنشــــاط فــــي
األحداث الثالثة. وقد يرغب مؤتمر األطراف في أن يحيط علمًا بأن التنفيذ الشامل التفاقية المنظمة اإلطاريـة ُذكـر 

ر فــي سـياق المحــددات كعامـل مـن العوامــل الرئيسـية الثالثــة فـي التصــدي العـالمي لألمـراض غيــر السـارية، كمــا ُذكـ
االجتماعيــة للصــحة أثنــاء المــداوالت، وهــو مــا ُيعتبــر اعترافــًا آخــر بأهميــة اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة كــأداة رئيســية 

  للوقاية والتعاون الصحي الدولي. 
  
 ٢٠١٢وبناًء على التقرير الذي قدمه األمين العام إلى المجلس االقتصادي واالجتمـاعي فـي تمـوز/ يوليـو   -٧
عتمد المجلس االقتصادي واالجتمـاعي قـرارًا بخصـوص االتسـاق علـى نطـاق منظمـة األمـم المتحـدة بشـأن مكافحـة ا

وشدد القرار على ضرورة مواصلة تعزيز تدابير التصدي المتعـددة القطاعـات والمشـتركة بـين الوكـاالت مـن  ١التبغ.
ن مكافحـة التبـغ؛ وأشـار إلـى التـزام األطـراف بوضـع أجل التنفيذ التام التفاقية منظمة الصحة العالميـة اإلطاريـة بشـأ

اســـتراتيجيات وخطـــط وبـــرامج وطنيـــة شـــاملة ومتعـــددة القطاعـــات لمكافحـــة التبـــغ، وذلـــك بـــدعم مـــن أمانـــة االتفاقيـــة 
اإلطاريــة، بنــاء علــى الطلــب، ودعــا جميــع أعضــاء فرقــة العمــل وســائر صــناديق األمــم المتحــدة وبرامجهــا ووكاالتهــا 

ســـهم، حســـب االقتضـــاء، فـــي تحقيـــق أهـــداف االتفاقيـــة اإلطاريـــة، بمـــا فـــي ذلـــك مـــن خـــالل تقـــديم المتخصصـــة أن تُ 
المساعدة المتعددة القطاعات وتوعية الجمهور واالتصـاالت، والسـيما فـي سـياق الوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية 

  ومكافحتها.
  

  االتجاهات السائدة والتوجهات
  
مثلمـا ُأبلغــت بـه الــدورة الرابعـة لمــؤتمر األطــراف تواصـل أمانــة االتفاقيـة اتبــاع اسـتراتيجية شــاملة للمســاعدة   -٨

الخاصـة بالتنفيـذ، وذلــك بإشـراك منظومــة األمـم المتحــدة علـى المســتوى الُقطـري باعتبارهــا مـن أبــرز شـركاء التنميــة. 
الـذي دعـا إلـى إدراج تنفيـذ  ،TCTC/COP4(17)القـرار ومازالت البينـات التـي ُجمعـت فـي المرحلـة التجريبيـة تعـزز 

االتفاقية ضمن إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية على الصعيد الُقطري. وهذا النهج، كما سلف ذكره، يتماشى 
ود تمامــًا مــع مبــادئ فعاليــة المعونــة التــي تــدعو إلــى الملكيــة الُقطريــة فــي عمليــة التنفيــذ وتالفــي االزدواجيــة فــي الجهــ

  والموارد.
  
ويواصـل شـركاء التنميـة المشـاركة علـى المسـتوى الُقطـري فـي بعثـات وأنشـطة المسـاعدة التـي تنفـذها أمانـة   -٩

االتفاقيـــة طبقـــًا للخطـــة التـــي اعتمـــدها مـــؤتمر األطـــراف. فعلـــى ســـبيل المثـــال تواصـــل أمانـــة االتفاقيـــة تحديـــد المـــانح 
والتنســيق فــي المســاعدة ثنــاء هــذه البعثــات بغيــة ضــمان التــآزر الرئيســي لكــل طــرف مــن األطــراف القليلــة المــوارد أ

المقدمة إلى األطراف المحتاجة. وبالمثل تواصل األمانة إشراك الوكاالت الدولية، والسيما أعضاء فرقة العمل، فـي 
ا بعـض تنفيذ أنشطة المساعدة. ويبرز ذلك أكثر فأكثر اثنـاء بعثـات التقـدير المشـترك لالحتياجـات التـي يشـارك فيهـ

أعضــاء فرقــة العمــل كجــزء مــن الفــرق الدوليــة التــي تقودهــا أمانــة االتفاقيــة، بمــا يتماشــى مــع مبــادئ فعاليــة المعونــة، 
مـن أجـل تلبيـة ؛ واألمانة، نظرًا ألنها هيئة صغيرة، تطلب التعـاون مـن جانـب المنظمـات الدوليـة مثل "تقسيم العمل"

                                                           
  .E/2012/L.18القرار     ١
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ــــى المســــاعدة المتعــــددة القطاعــــات والتــــي ال يمكــــن أن يقــــدمها إال الوكــــاالت  احتياجــــات األطــــراف التــــي تحتــــاج إل
والمنظمـــات المتخصصـــة فـــي منظومـــة األمـــم المتحـــدة. واألمانـــة مســـتمرة أيضـــًا فـــي التنســـيق علـــى نحـــو وثيـــق مـــع 

الوضوح فـي االتصـاالت المتعلقـة بأهـداف  التابعة لمنظمة الصحة العالمية وسائر إداراتها لضمانالمكاتب الُقطرية 
  أنشطة المساعدة الُقطرية في إطار الوالية التي حددها مؤتمر األطراف.

  
يـــتم أيضـــًا إشـــراك المنظمـــات الحكوميـــة الدوليـــة والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة المعتمـــدة بصـــفة مراقـــب لـــدى   -١٠

االتفاقيـة طبقـًا لخطـة العمـل. وقـد بـرز ذلـك  مؤتمر األطراف في العمـل الخـاص بوضـع القواعـد والـذي تسـهله أمانـة
. وأخـذ التعـاون الـدولي، والسـيما التعـاون عـن طريـق ١٨و ١٧و ٦بوضوح في عمل األفرقة العاملة المعنية بـالمواد 

المنظمــات الدوليــة، كمــا هــو الشــأن فــي فرقــة العمــل، يصــبح "آليــة للمســاعدة" فــي حــد ذاتــه وذلــك مــن خــالل تزويــد 
لخبراء والمشورة والمساعدة التقنية. وهذا االتجاه له أهميته نظرًا للتحديات التي تواجه األطـراف األطراف بمدخالت ا

فـــي تنفيـــذ التـــدابير فـــي مجـــاالت معقـــدة مـــن قبيـــل فـــرض الضـــرائب، واالتجـــار غيـــر المشـــروع، والتغليـــف والتوســـيم، 
  والدعوة واالتصال، وكذلك في الحصول على البيانات واإلحصاءات وتحليلها.

  
وفي هذا السياق تجدر اإلشارة إلى دور كل من منظمة األغذيـة والزراعـة ومنظمـة العمـل الدوليـة وبرنـامج   -١١

األمــم المتحــدة اإلنمــائي ومنظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة والبنــك الــدولي. كمــا أن الشــراكة بــين األمانــة 
ويــتم علــى نحــو متزايــد إشــراك نظــام المنســقين المقيمــين لألمــم  وبرنــامج األمــم المتحــدة اإلنمــائي آخــذة فــي التنــامي،

المتحــدة/ برنــامج األمــم المتحــدة اإلنمــائي فــي العمــل علــى المســتوى القطــري. فلبرنــامج األمــم المتحــدة اإلنمــائي دور 
، كمـا هام يضطلع به مع األمانة في مساعدة األطراف على إنشـاء آليـات تنسـيق متعـددة القطاعـات لتنفيـذ االتفاقيـة

وفــي تســهيل إدراج تنفيــذ االتفاقيــة فــي سياســات وبــرامج التنميــة ، عنــد الطلــب، ١-٥هــو منصــوص عليــه فــي المــادة 
الوطنيـــة. ومـــن شـــأن دعـــم آليـــات التنســـيق الوطنيـــة ضـــمن إطـــار االتفاقيـــة الخـــاص بوضـــع القواعـــد أن يســـهم فـــي 

الســارية علــى المســتويين القطــري والعــالمي. االســتجابة المتعــددة القطاعــات للتحــديات التــي تشــكلها األمــراض غيــر 
وبالمثل يواصل البنك الدولي المشاركة في التقـديرات المشـتركة لالحتياجـات والحلقـات العمليـة اإلقليميـة بشـأن تنفيـذ 

من فرقة العمـل فـي تنفيـذ أنشـطة من االتفاقية. ويشارك أعضاء آخرون  ٦االتفاقية، وبإمكانه أن يعزز تنفيذ المادة 
عدة، طبقًا لخطة العمل التي وضعها مؤتمر األطراف، على المستوى القطري في إطار الفرق القطرية التابعة المسا

  لألمم المتحدة.
  

وتحــرت األمانــة إمكانــات التعــاون بــين بلــدان الجنــوب والتعــاون الثالثــي فــي مجــال تنفيــذ االتفاقيــة، وقــدمت   -١٢
. ويعتـرف التقريـر، ضـمن عـدة أمـور، (FCTC/COP/5/17)تقريرًا عـن ذلـك إلـى الـدورة الخامسـة لمـؤتمر األطـراف 

ون. واإلطــار الخــاص بالتعــاون بــين بلــدان بأهميــة ســتة علــى األقــل مــن المجــاالت التــي يمكــن فيهــا القيــام بهــذا التعــا
الجنوب والتعاون الثالثي سيعزز ويثـري التعـاون الـدولي فـي مجـال تنفيـذ االتفاقيـة، وذلـك مـن خـالل إشـراك كيانـات 
متخصصة، مثل الوحـدة الخاصـة للتعـاون فيمـا بـين بلـدان الجنـوب والتابعـة لبرنـامج األمـم المتحـدة اإلنمـائي، وأطـر 

  اإلقليمية التابعة للمؤسسات الموجودة في بلدان الجنوب، مع إشراك شركاء من البلدان المتقدمة.وشبكات التعاون 
  

وفــي إطــار هــذا التصــور مــن الجلــي أن الفتــرة الفاصــلة بــين الــدورتين الخامســة والسادســة لمــؤتمر األطــراف   -١٣
علـى المسـتوى  ق. وسـيتم ذلـك بعـدة طـر ستشهد االستمرار في بلورة وتعزيز التعاون الدولي في مجال تنفيـذ االتفاقيـة

القطــري واإلقليمــي والعــالمي. فعلــى ســبيل المثــال ســتجتمع فرقــة العمــل ســنويًا، وســتقدَّم تقــارير مرحليــة إلــى الــدورات 
الموضوعية للمجلس االقتصادي واالجتماعي. وسـتجري تكملـة ودعـم العمـل الـذي تضـطلع بـه فرقـة العمـل بأنشـطة 

ئات الدولية المعتمـدة بصـفة مراقـب لـدى مـؤتمر األطـراف، باإلضـافة إلـى األنشـطة المنفـذة تقوم بها المنظمات والهي
والتي ستشهد أيضًا مستوًى آخر مـن إشـراك كيانـات مختلفـة في إطار التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي، 

مــؤتمر األطـراف بهـذه التطـورات كــي فـي إطـار األطـر العامــة الثالثـة المبينـة أعـاله. وســيتم إبـالغ الـدورات العاديـة ل
 يستعرضها ويعطي المزيد من التوجيهات بشأنها.
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وعــالوة علــى ذلــك فــإن الــروابط بمعاهــدات حقــوق اإلنســان ذات الصــلة يمكــن مواصــلة تحريهــا واالســتفادة   -١٤
معاهدات لحقوق منها. وتعترف اتفاقية المنظمة اإلطارية بالحق في الصحة، وتشير في ديباجتها تحديدًا إلى ثالث 

اإلنســان، أال وهــي: اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، واتفاقيــة حقــوق الطفــل، والعهــد الــدولي 
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. وقد ترغب األطراف في االتفاقية في أن تضع في الحسبان في 

حقــوق اإلنســان بيــان مــا يضــيفه تنفيــذ اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة إلــى  التقــارير التــي تقــدمها إلــى هيئــات معاهــدات
من العهد الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  ١٢الجهود التي تبذلها من أجل تحقيق أهداف المادة 

م بواســطة ومختلــف أحكــام اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة واتفاقيــة حقــوق الطفــل. فــذلك يــت
اليـة مـن خالتدخالت التي تراعي نوع الجنس وتنفَّذ من أجل حماية الفتيات والنساء واألطفال بجعل األمـاكن العامـة 

يلزم من تدابير لثني هذه الفئات الضعيفة عن  ين في األماكن الداخلية عمومًا، وباتخاذ مادخان التبغ، وبمنع التدخ
  التدابير األخرى بمقتضى االتفاقية.البدء في التدخين، فضًال عن اتخاذ 

  
وكي يتسنى إعمال الحق في الصـحة كحـق مـن حقـوق اإلنسـان، وكـذلك إعمـال الطـابع الملـزم الـذي تتسـم   -١٥

به االتفاقية، من المفيد أيضـًا تجميـع المعلومـات وتحـديثها بانتظـام ونشـرها عـن "قصـص النجـاح" التـي أبطلـت فيهـا 
قية المنظمة اإلطارية. وبالمثل يمكن المحاكم طعون دوائر صناعة التبغ على أساس التزامات األطراف بموجب اتفا

أيضــًا نشــر األمثلــة المســتمدة مــن البلــدان التــي صــدرت فيهــا أحكــام ضــد الطعــون المقدمــة مــن دوائــر صــناعة التبــغ 
  على أساس أن الصحة حق من حقوق اإلنسان.

  
  خاتمة

  
، مـن خـالل التزامـات مثـل إن الدور المنوط باتفاقية المنظمة اإلطاريـة، والمنبثـق عـن برنـامج عمـل التنميـة  -١٦

اإلعالن السياسي الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة والقرار الصادر عن المجلس االقتصادي واالجتماعي 
بخصــوص االتســاق علــى نطــاق منظومــة األمــم المتحــدة بشــأن مكافحــة التبــغ، إلــى جانــب التقــدم المحــرز فــي حشــد 

المخصصــة المشــتركة بــين الوكــاالت لمكافحــة التبــغ والمــراقبين لــدى  التعــاون الــدولي مــن خــالل إشــراك فرقــة العمــل
مـــؤتمر األطــــراف والشــــبكات الصــــحية المعنيـــة ووكــــاالت المعونــــة الدوليــــة وشـــركاء التنميــــة، هــــو دور يبــــين القيمــــة 

ديرات المضافة التي تحققت تدريجيًا في مجال تقديم المساعدة إلى األطراف. وقـد تبـين ذلـك أيضـًا أثنـاء بعثـات التقـ
المشــتركة لالحتياجــات وســائر أنشــطة المســاعدة الُقطريــة، واالجتمــاع االســتثنائي لفرقــة العمــل واجتماعــات األفرقــة 
العاملة التي أنشأها مؤتمر األطراف. ويلزم التوسـع فـي االسـتفادة مـن آليـة التعـاون الـدولي القائمـة بالفعـل مـن أجـل 

  ال التنفيذ إلى أعلى مستوًى ممكن.الوصول بالمساعدة المقدمة إلى األطراف في مج
  

وستواصــل األمانــة االســتفادة مــن خبــرات وٕامكانــات فرقــة العمــل والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة والمنظمــات   -١٧
غيـــر الحكوميـــة المعتمـــدة بصـــفة مراقـــب لـــدى مـــؤتمر األطـــراف، وســـائر شـــركاء التنميـــة لمصـــلحة األطـــراف. ومـــن 

لقوة الدفع في السنوات القليلة القادمة أن يتم تعديل الجدول الوارد في التقرير  المرجح أنه مع اكتساب أنشطة التنفيذ
، وقـــد يتخـــذ شـــكل خطـــة العمـــل ٢٠١٢الـــذي قدمـــه األمـــين العـــام إلـــى المجلـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي فـــي عـــام 

لـــى وجـــه المشـــتركة مـــع إمكانيـــة البرمجـــة المشـــتركة علـــى أســـاس مبـــدأ "تقســـيم العمـــل" بـــين أعضـــاء فرقـــة العمـــل، ع
  الخصوص.

  
(ه) مـــن االتفاقيـــة، فـــي إعطـــاء المزيـــد مـــن اإلرشـــادات ٣-٢٤وقـــد يرغـــب مـــؤتمر األطـــراف، طبقـــًا للمـــادة   -١٨

ألمانة االتفاقية. وقد يرغب مؤتمر األطراف، على وجه الخصوص، في أن يتوخى النقـاط التاليـة لعمـل األمانـة فـي 
  هذا المجال:

  
المجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي مـن أجـل إعـداد خطـة عمـل مواصلة المشاركة مع فرقة العمل ومـع  •

مشتركة لتنفيذ االتفاقية، مع خيارات للبرمجـة المشـتركة، واتخـاذ ترتيبـات التعـاون مـع الـدول األعضـاء 
 المعنيين في فرقة العمل، وسائر المنظمات والهيئات الحكومية الدولية، حسب االقتضاء؛
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ية لفرقـة العمـل والمسـاهمة فـي التقـارير التـي يقـدمها األمـين المشاركة بنشـاط فـي عقـد اجتماعـات سـنو  •
 العام إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي؛

  
المشـــاركة مــــع ســــائر هيئــــات المعاهـــدات المناســــبة لالتفاقيــــة والمــــذكورة فيهـــا، مثــــل معاهــــدات حقــــوق  •

 اإلنسان، من أجل تعزيز منظور "الحق في الصحة" في سياق االتفاقية؛
  

 عن التقدم المحرز في هذا المجال إلى مؤتمر األطراف في دورته العادية التالية. تقديم تقرير •
  
  

  اإلجراء المطلوب من مؤتمر األطراف
  

  مـــؤتمر األطـــراف مـــدعو إلـــى اإلحاطـــة علمـــًا بهـــذا التقريـــر، وٕاعطـــاء المزيـــد مـــن اإلرشـــادات، طبقـــًا للمـــواد   -١٩
  من االتفاقية. ٢٥(ه) و٣-٢٤(ز) و٥-٢٣

 
  
  

  =     =   =  
  


