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    من جدول األعمال المؤقت ١-١البند 
  
  
  

  األعمال المؤقتجدول 
  (المشروح)

  
  
 افتتاح أعمال الدورة - ١

 وتنظيم العمل جدول األعمال اعتماد ١-١

  FCTC/COP/6/1 Rev.2 (annotated) و FCTC/COP/6/1 Rev.2تان الوثيق
مـن  ٦أعدت أمانة االتفاقية جدول األعمال المؤقت بالتشاور مع هيئة مكتـب مـؤتمر األطـراف طبقـًا ألحكـام المـادة 

) اقترحتهـا األطـراف ٦و ٧-٤و ٣-٤-٤ويحتوي هذا الجدول ثالثـة بنـود (البنـود  الداخلي لمؤتمر األطراف.النظام 
  من النظام الداخلي. ٧وفقًا ألحكام المادة 

والنظـــر فـــي  FCTC/COP/6/1Rev.2والمــؤتمر مـــدعو إلـــى اســـتعراض جـــدول األعمـــال المؤقـــت المـــدرج فـــي الوثيقـــة 
  اعتماده.

ف، لـدى النظـر فـي تنظـيم عملـه، فـي اتخـاذ قـرار يقضـي بإنشـاء لجنتـين "أ" و"ب" تعمـالن وقد يرغب مؤتمر األطرا
مــن  ٤بــالتزامن. ويمكــن أن توكــل إلــى اللجنــة "أ" مهمــة تنــاول الصــكوك التعاهديــة والمســائل التقنيــة فــي إطــار البنــد 

لمتعلقـــة بتقـــديم التقـــارير جـــدول األعمـــال المؤقـــت، أمـــا اللجنـــة "ب" فـــيمكن أن توكـــل إليهـــا مهمـــة تنـــاول المســـائل ا
مـــن جـــدول األعمـــال المؤقـــت، وكـــذلك مســـائل الميزانيـــة  ٥والمســـاعدة فـــي التنفيـــذ والتعـــاون الـــدولي فـــي إطـــار البنـــد 

مــن جــدول  ١٠و ٧و ٣إلــى  ١مــن جــدول األعمــال المؤقــت. أمــا البنــود مــن  ٦والمســائل المؤسســية فــي إطــار البنــد 
  العامة.  األعمال المؤقت فسيتم تناولها في الجلسة

من مجموعات األطراف إلى طرح اسم   وفيما يتعلق باالقتراح الداعي إلى إنشاء لجنتين ُتدعى كل مجموعة إقليمية
مرشح مناسب لعضوية مكتبي هاتين اللجنتين (تحتاج كل لجنة إلى رئيس ونـائبين للـرئيس)، وأن تُبلـغ عضـو هيئـة 

  ألمانة باسم المرشح المقترح وذلك قبل افتتاح الدورة إن أمكن.مكتب مؤتمر األطراف الحالي الذي ينتمي إليها وا

والمــؤتمر مــدعو إلــى اســتعراض جــدول األعمــال المؤقــت والنظــر فــي اعتمــاده، وٕالــى البــت فــي مســألة تنظــيم عمــل 
  الدورة.
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 أوراق اعتماد المشاركين ٢-١

  FCTC/COP/6/2الوثيقة 

تقـدم وثـائق التفـويض إلـى األمانـة فـي موعـد ال يتجـاوز أربعـًا  من النظام الـداخلي لمـؤتمر األطـراف ١٨طبقًا للمادة 
ستبحث هيئة مكتب مؤتمر األطراف أوراق اعتماد المندوبين، مستعينة و  وعشرين ساعة من افتتاح الدورة إن أمكن.

(سـيتم من النظام الـداخلي  ١٩وفقًا للمادة  في ذلك باألمانة، وستقدم تقريرًا عن أوراق االعتماد إلى مؤتمر األطراف
" أثنـاء الـدورة). وتجـدر اإلشـارة أنـه وفقـًا الخـاص بـأوراق االعتمـاد التقريرالمعنونة "  FCTC/COP/6/2الوثيقة إعداد 
يحق للممثلين االشتراك في الدورة بصفة مؤقتـة ريثمـا يّبـت مـؤتمر األطـراف فـي من النظام الداخلي فإنه  ٢٠للمادة 

  ل وثائق تفويضهم.قبو 
  

  محل ممثل كندا يحلّ ل هيئة المكتب لتمثيل إقليم األمريكتينفي انتخاب عضو   ٣-١  
  

تشـرين األول/  ١٣في هيئـة المكتـب مسـتقيل مـن منصـبه اعتبـارًا مـن يـوم كندا ممثل  بالنظر إلى الحقيقة القائلة إن
أن ينتخـب سـيلزم . عليـه هـذه مـؤتمر األطـراففي دورة فإن كندا لن تكون ممثلة  (يوم افتتاح الدورة) ٢٠١٤أكتوبر 
مــع  ممثــل كنــدا، وذلــك تمشــياً محـل  يحــلّ لالمكتــب لتمثيــل إقلــيم األمــريكتين هيئـة فــي  اً جديــد اً عضــو ألطــراف مـؤتمر ا

اســتقال أحــد أعضــاء هيئــة نــه إذا ، التــي تــنص علــى أمــن النظــام الــداخلي لمــؤتمر األطــراف ١-٢٤أحكــام المــادة 
 يحـلّ ر عليه لسبب آخر إكمال مدة عضويته المحددة يقوم الطرف المعني بتعيين ممثل صبه أو تعذّ المكتب من من

فقـد  في هذه الـدورةإلى أن كندا لن ُتمّثل ونظرًا . ه للطرف نفسه خالل الفترة المتبقية من مدة عضويته األصليةمحلّ 
  هيئة المكتب الحالية.عضويته في لفترة المتبقية من مدة اكمل يمرشح جديد لإلى تقديم اسم  دعت إقليم األمريكتين

  
  طلبات الحصول على مركز مراقب لدى مؤتمر األطراف  - ٢

  FCTC/COP/6/4 و FCTC/COP/6/3 Add.1 و FCTC/COP/6/3الوثائق 

 تتضمن الوثائق معلومات عن حالة الطلبات التي استلمتها أمانة االتفاقيـة للحصـول علـى مركـز مراقـب فـي مـؤتمر
  األطراف. وقد وردت طلبات من أربع منظمات غير حكومية ومن منظمة حكومية دولية واحدة.

ومــع مراعــاة  توصــيات هيئــة المكتــب المدرجــة فــي الوثــائق فــإن مــؤتمر األطــراف مــدعو إلــى اســتعراض الطلبــات 
  الداخلي.من نظامه  ٣١و ٣٠الواردة، والنظر في منح مركز مراقب للمنظمات المعنية طبقًا للمادتين 

فـي دورتـه الخامسـة إرجـاء النظـر فـي الطلـب المقـدم مـن المنظمـة الدوليـة للشــرطة  ١وكـان مـؤتمر األطـراف قـد قـرر
الجنائية (اإلنتربول) حتى دورتـه السادسـة ودعـا هيئـة المكتـب إلـى أن تتصـل بـاإلنتربول للحصـول علـى توضـيحات 

المكتـب عـن هـذه مـن اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة. ويـرد تقريـر هيئـة  ٣-٥بشأن طلبها، وخصوصًا مـا يتعلـق بالمـادة 
كـي ينظـر فيـه  FCTC/COP/6/4المسألة، إلى جانـب المعلومـات اإلضـافية التـي تقـدمت بهـا اإلنتربـول، فـي الوثيقـة 

  المؤتمر ويتخذ القرار الالزم.

  

                                                           
ـــــرار    ١ ـــــالي:  FCTC/COP5(2)انظـــــر الق ـــــوان الت ـــــى العن ـــــه عل ـــــرارات مـــــؤتمر األطـــــراف ووثائق ـــــب كـــــل ق ـــــى جان ـــــاح إل (المت

http://www.who.int/fctc/publications.(  
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كلمة تلقيها رئيسة أمانة االتفاقيـة وتقريـر عـن التقـدم العـالمي فـي تنفيـذ اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة ثـم  - ٣
  مناقشة عامة

  FCTC/COP/6/DIV/3و FCTC/COP/6/5Add.1و FCTC/COP/6/5ئق االوث
ستلقي رئيسة األمانة كلمة أمام مؤتمر األطراف تُبرز فيها األنشطة الرئيسية التي اضطلعت بها األمانة منـذ الـدورة 

(د) مــن االتفاقيــة. وســتحدد الرئيســة أيضــًا معــالم األنشــطة والتحــديات المقبلــة (تتضــمن ٣-٢٤الخامســة طبقــًا للمــادة 
  النص الحرفي للكلمة). FCTC/COP/6/DIV/3الوثيقة 

بشـأن  FCTC/COP/6/5وفي ظل هذا البند فإن المؤتمر مدعو أيضـًا إلـى اسـتعراض المعلومـات الـواردة فـي الوثيقـة 
. كمــا ٢٠١٤التقــدم العــالمي فــي تنفيــذ االتفاقيــة، والمســتندة إلــى التقــارير التــي رفعتهــا األطــراف فــي دورة تبليــغ عــام 

يســتعرض التقريــر التقــدم المحــرز بــين فتــرات التبليــغ ويســلط األضــواء علــى االتجاهــات الكليــة واإلجــراءات الرئيســية 
ذ فـي المسـتقبل. ويمكـن االطـالع علـى تقـارير األطـراف علـى الموقـع الواجب النظر فيها بغيـة مواصـلة تعزيـز التنفيـ

الذي يتـوافر فيـه أيضـًا  http://www.who.int/fctc/reportingالشبكي التفاقية المنظمة اإلطارية على العنوان التالي: 
  فيذ االتفاقية.التقرير الكامل عن التقدم العالمي في تن

وســـُتجرى مناقشـــة عامـــة بعـــد تقـــديم األمانـــة لهـــذا البنـــد مـــن جـــدول األعمـــال وستنصـــب علـــى اإلنجـــازات والتحـــديات 
والوفود الراغبـة فـي إدراج أسـمائها علـى الئحـة المتكلمـين فـي المناقشـة األساسية على المستويين القطري والعالمي. 

، copfctc@who.intقـت ممكـن عـن طريـق البريـد اإللكترونـي التـالي: العامة مدعوة إلى إخطـار األمانـة فـي أقـرب و 
ـــالي:  ـــاء كلمـــات باســـم ٤١ ٢٢ ٧٩١ ٢٥١٦أو عـــن طريـــق رقـــم الهـــاتف الت +. وُتحـــث الوفـــود علـــى أن تختـــار إلق

  المجموعات أو الجماعات اإلقليمية بدًال من إلقاء كلمات فردية.

الخــاص بالتقــدم المرحلــي العــالمي فــي تنفيــذ اتفاقيــة المنظمــة ومــؤتمر األطــراف مــدعو إلــى اإلحاطــة علمــًا بــالتقرير 
  اإلطارية، وٕالى توفير المزيد من اإلرشاد في هذا الصدد.

  
  صكوك المعاهدات والمسائل التقنية - ٤

 حالة اعتماد بروتوكول القضاء على االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ١-٤

  FCTC/COP/6/6الوثيقة 
بروتوكــول القضــاء علــى االتجــار غيــر المشــروع بمنتجــات التبــغ (البروتوكــول) فــي دورتــه اعتمــد مــؤتمر األطــراف 
اتفاقية المنظمة اإلطارية، طرفًا من أطراف  ٥٤). ووقع هذا البروتوكول FCTC/COP5(1)الخامسة (بموجب القرار 

كتابة هـذه الوثيقـة فـإن وثمة دالئل على أن العديد من األطراف تمضي قدمًا في عملية التصديق/االنضمام. ووقت 
  طرفًا واحدًا كان قد صادق على البروتوكول.

التــي تصــف األنشــطة التــي  FCTC/COP/6/6والمــؤتمر مــدعو إلــى اإلحاطــة علمــًا بالمعلومــات الــواردة فــي الوثيقــة 
ة والشـركاء قامت بها األمانة منذ اعتماد البروتوكول فيمـا يتصـل بإذكـاء الـوعي، وتعزيـز التعـاون بـين أمانـة االتفاقيـ

الــدوليين، وٕاعــداد الصــكوك لتــرويج الجهــود المرتبطــة بــالبروتوكول، وتــوفير المســاعدة القانونيــة والتقنيــة، وفقــًا للقــرار 
  ١الذي اتخذه المؤتمر في هذا الشأن.

                                                           
  ".٢٠١٣-٢٠١٢تقرير األداء المبدئي الخاص بخطة العمل والميزانية المعنون " FCTC/COP5(16)كجزء من القرار    ١
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طرفًا) فإن التقريـر يتضـمن أيضـًا تـدابير محتملـة  ٤٠وبغية مواصلة ترويج نفاذ البروتوكول (الذي يتطلب مصادقة 
الـدورة األولـى الجتمـاع األطـراف مـن البروتوكـول فـإن  ٣٣لينظر فيها المؤتمر. وتجدر اإلشارة إلى أنـه وفقـًا للمـادة 

  ُتعقد مباشرة قبل أو بعد الدورة العادية لمؤتمر األطراف التي تلي بدء نفاذ البروتوكول.

  رشاد في هذا الصدد.والمؤتمر مدعو إلى اإلحاطة علمًا بتقرير األمانة وتوفير المزيد من اإل
  

"التــدابير الســعرية والضــريبية مــن اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة:  ٦المبــادئ التوجيهيــة لتنفيــذ المــادة  ٢-٤
بين  ةالعامل المفتوحة العضوية الصياغة مجموعة: تقرير الرامية إلى الحد من الطلب على التبغ"

  الدورتين

  FCTC/COP/6/7الوثيقة 
اتفاقيـة مـن  ٦لتنفيـذ المـادة  والتوصـياتاعتمد مؤتمر األطراف في دورته الخامسة مجموعـة مـن المبـادئ التوجيهيـة 

وأنشأ فريق صياغة عـامًال بـين الـدورات ومفتـوح العضـوية لمواصـلة العمـل وٕاعـداد مسـودة مبـادئ  المنظمة اإلطارية
  ١توجيهية لينظر فيها خالل دورته السادسة.

المدرجة فـي تقريـر فريـق الصـياغة والنظـر  ٦إلى استعراض مسودة المبادئ التوجيهية بشأن المادة  والمؤتمر مدعو
  في اعتمادها.

  
  من اتفاقية المنظمة اإلطارية: "المسؤولية": تقرير فريق الخبراء ١٩تنفيذ المادة  ٣-٤

  FCTC/COP/6/8الوثيقة 
الــذي  ٢اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة،مــن  ١٩المــادة أنشــأ مــؤتمر األطــراف فــي دورتــه الخامســة فريقــًا للخبــراء بشــأن 

اجتمع مرتين في الفترة الفاصلة بين الدورات. ويتضمن تقرير الخبراء خيارات تتعلق باإلجراءات التشريعية والتعاون 
الـــدولي، وكلـــك العمـــل المقبـــل المحتمـــل الـــذي حـــدده الفريـــق. ويعـــرض التقريـــر أيضـــًا الوقـــائع والمعلومـــات المتصـــلة 

  ة بالمسؤولية في ميدان التبغ.بالخبرات، والعوائق، والممارسات الفضلى المتصل
ومؤتمر األطراف مدعو إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير وتوفير المزيد من اإلرشاد فيما يتصل بالخيارات المتاحة للعمل 

  المقبل المحتمل.
  

 مكافحة ومنع المنتجات الناشئة في العالم ٤-٤

  منتجات التبغ العديم الدخان ١-٤-٤

  FCTC/COP/6/9الوثيقة 
 ٣منظمــة الصــحة العالميــة بشــأن منتجــات التبــغ العــديم الــدخان، واســتجابة لطلــب مــؤتمر األطــراف،يســتكمل تقريــر 

ويوفر التقرير معارف محدَّثة مستخلصة من خبرات  ٤المعلومات الواردة في الوثائق السابقة المرفوعة إلى المؤتمر.
                                                           

  .FCTC/COP5(7)انظر القرار    ١
  . FCTC/COP5(9)انظر القرار    ٢
  .FCTC/COP5(10)انظر القرار    ٣
  .FCTC/COP/5/12و FCTC/COP/4/12انظر الوثيقتين    ٤
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 العالميــة والمعنيــة بتنظــيم منتجــات التبــغمجموعــة الدراســة التابعــة لمنظمــة الصــحة األطــراف، ومــن توصــيات خبــراء 
(TobReg)  فيما يخص فجوات البحوث واالحتياجات في هذا الميدان، بما في ذلك تحليـل مـن المسـح األخيـر الـذي

  أجرته منظمة الصحة العالمية عن منتجات التبغ.

  اإلرشاد في هذا الصدد.والمؤتمر مدعو إلى اإلحاطة علمًا بتقرير منظمة الصحة العالمية وتوفير المزيد من 

  نظم إيصال النيكوتين إلكترونيًا، بما فيها السجائر اإللكترونية  ٢-٤-٤

  FCTC/COP/6/10الوثيقة 
البيِّنـات الناشـئة عـن األثـر  ١يستعرض تقرير منظمة الصحة العالميـة، الـذي ُأعـد اسـتجابة لطلـب مـؤتمر األطـراف،

الصــحي الســتخدام الــنظم اإللكترونيــة إليصــال النيكــوتين. ويحــدد التقريــر الخيــارات المتاحــة للوقايــة مــن هــذه الــنظم 
ومكافحتهــا لينظــر فيهــا المــؤتمر، بمــا فــي ذلــك خيــارات التــدابير التنظيميــة. ويراعــي هــذا التقريــر المــداوالت األخيــرة 

ـــنظم المـــذكورة والتوصـــيات العلميـــة بشـــ لمجموعـــة الدراســـة التابعـــة لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة والمعنيـــة بتنظـــيم أن ال
  منتجات التبغ، والتحليل المستخلص من المسح األخير لمنظمة الصحة العالمية بشأن منتجات التبغ.

  تدخين التبغ بالنرجيلة  ٣-٤-٤

  FCTC/COP/6/11الوثيقة 
  من النظام الداخلي لمؤتمر األطراف. ٧ب المادة اقترح طرفان هذا البند من جدول األعمال بموج

والمــؤتمر مــدعو إلــى اإلحاطــة علمــًا ويمثــل تــدخين التبــغ بالنرجيلــة نصــيبًا مهمــًا ومتزايــدًا مــن تعــاطي التبــغ عالميــا. 
ــــواردة فــــي الوثيقــــة  ــــة FCTC/COP/6/11بالمعلومــــات ال ، التــــي تحــــدد الوقــــائع األساســــية عــــن منتجــــات تبــــغ النرجيل

مدى انتشار هذه المنتجات، وجوانبها االقتصادية والبيئية، فضًال عـن خبـرات األطـراف فـي هـذا الشـأن؛ وتستعرض 
كمــا ُيعنــى التقريــر بالحاجــة إلــى تحديــد الممارســات المثلــى وتــرويج االســتراتيجيات والسياســات الداعمــة للوقايــة مــن 

ل فيها تعاطي النرجيلة شاغًال مهمًا من شواغل استخدام النرجيلة ومكافحته وترويج التعاون بين األطراف التي يشك
  الصحة العمومية.

  والمؤتمر مدعو إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير وتوفير المزيد من اإلرشاد في هذا الصدد.

مـــن اتفاقيـــة المنظمـــة  ١٨و ١٧بـــدائل زراعـــة التبـــغ المســـتدامة اقتصـــاديًا (فيمـــا يتعلـــق بالمـــادتين  ٥-٤
  اإلطارية): تقرير الفريق العامل

  FCTC/COP/6/12 الوثيقة
استعرض مؤتمر األطراف في دروته الخامسة خيارات السياسات والتوصيات التي رفعها الفريق العامل وقرر تمديد 

ويعــرض تقريـــر الفريـــق العامــل اإلطـــار المنهجــي الـــذي يمكـــن  ٢واليــة هـــذا الفريــق لالضـــطالع بالمزيـــد مــن العمـــل.
اتفاقيــة مــن  ١٨و ١٧لألطــراف أن تعتمــد ضــمنه سياســات شــاملة وتــدابير فعالــة للوفــاء بالتزاماتهــا بموجــب المــادتين 

المنظمة اإلطارية. وبناء على طلب المؤتمر فإن الفريق يقدم مسودة خيارات سياسات وتوصيات تهـدف إلـى إرشـاد 

                                                           
  .FCTC/COP5(10)انظر القرار    ١
  .FCTC/COP5(8)انظر القرار    ٢
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راف فــي تنفيــذ السياســات التــي تــروج إرســاء آليــات مبتكــرة لتطــوير بــدائل مســتدامة لمصــادر الــرزق لــزرَّاع التبــغ األطــ
  وعماله.

والمؤتمر مدعو إلى اإلحاطة علمًا بتقرير الفريق العامل، والنظر في اعتماد مسودة خيـارات السياسـات والتوصـيات 
  مل المقبل في هذا المجال.الواردة فيه، وتوفير المزيد من اإلرشاد بشأن الع

مـن اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة:  ١٠و ٩مواصلة إعداد المبادئ التوجيهية الجزئيـة لتنفيـذ المـادتين  ٦-٤
  ": تقرير الفريق العاملتنظيم الكشف عن منتجات التبغ" و"تنظيم محتويات منتجات التبغ"

  FCTC/COP/6/14 Add.1 و FCTC/COP/6/14 و FCTC/COP/6/13ائق الوث
كلَّـــف مـــؤتمر األطـــراف فـــي دورتـــه الخامســـة الفريـــق العامـــل بمواصـــلة عملـــه فـــي إعـــداد المبـــادئ التوجيهيـــة بطريقـــة 
تدريجيــة وتقــديم مســودة المبــادئ التوجيهيــة الجزئيــة أو تقريــر مرحلــي بشــأن اختبــار وقيــاس المحتويــات واالنبعاثــات 

  ١الصحة العالمية.باستخدام أساليب التحليل الكيميائي التي تتحقق منها منظمة 

، والسـيما مقترحـات هـذا FCTC/COP/6/13والمؤتمر مدعو إلى اسـتعراض تقريـر الفريـق العامـل المـدرج فـي الوثيقـة 
(المتصـــلين باختبـــار وقيـــاس المحتويـــات واالنبعاثـــات  ٢و ١الفريـــق بشـــأن العمـــل المقبـــل الموصـــوفة فـــي الملحقـــين 

(فيمـا يتعلـق بالتعـاريف  ٣تتحقق منهـا منظمـة الصـحة العالميـة) والملحـق باستخدام أساليب التحليل الكيميائي التي 
  المحتملة لمصطلح "المكونات") وتوفير المزيد من اإلرشاد في هذا الصدد.

، وهــو FCTC/COP/6/14ويــرد تقريــر منظمــة الصــحة العالميــة، علــى نحــو مــا طلــب مــؤتمر األطــراف، فــي الوثيقــة 
وتنظــيم منتجــات التبــغ المســتحدثة؛ والقابليــة المحتملــة لتســبيب اإلدمــان أو  يــوفر معلومــات وتوصــيات بشــأن تــوافر

االعتماد في منتجات التبـغ الداخنـة أو العديمـة الـدخان؛ والسـجائر ذات القابليـة المحـدودة لتسـبيب الحرائـق؛ وتنظـيم 
وثيقــة مســودتي صــحيفتي المــواد الســامة فــي منتجــات التبــغ؛ وقائمــة أولويــة بالمحتويــات واالنبعاثــات. كمــا تتضــمن ال

وقائع بشأن السجائر ذات القابليـة المحـدودة لتسـبيب الحرائـق ومكونـات منتجـات التبـغ، وقـد تـم وضـعهما بنـاء علـى 
من اتفاقية المنظمة اإلطارية التي  ١٠و ٩التدابير الموصى بها في المبادئ التوجيهية الجزئية بشأن تنفيذ المادتين 

  اعتمدها المؤتمر قبال.

معلومــــــات إضــــــافية عــــــن التقــــــدم المحــــــرز علــــــى طريــــــق التحقــــــق مــــــن أســــــاليب التحليــــــل الكيميــــــائي فــــــي وتــــــرد 
  .FCTC/COP/6/14 Add.1 الوثيقة

  والمؤتمر مدعو إلى اإلحاطة علمًا بتقرير منظمة الصحة العالمية وتوفير المزيد من اإلرشاد في هذا الصدد.

  تقييم أثر اتفاقية المنظمة اإلطارية ٧-٤

  FCTC/COP/6/15الوثيقة 
فـإن التقريـر بشـأن هـذا الموضـوع يسـتعرض الخبـرات الدوليـة ذات الصـلة ويبـين  ٢بناء على طلب مؤتمر األطراف،

الخيـارات المتاحــة مـن حيــث النطـاق، واإلطــار الزمنـي، والمنهجيــة إلجـراء تقيــيم ألثـر اتفاقيــة المنظمـة اإلطاريــة بعــد 
  مرور السنوات العشر األولى على تطبيقها، بما في ذلك اآلثار المترتبة من حيث التكلفة.

                                                           
  .FCTC/COP5(6)انظر القرار    ١
  .FCTC/COP5(12)انظر القرار    ٢
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  والمؤتمر مدعو إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير وتوفير المزيد من اإلرشاد في هذا الصدد.
  

تــدخل دوائــر ســتجدة فيمــا يتصــل باإلطاريــة: القضــايا المالمنظمــة مــن اتفاقيــة  ٣-٥ المــادةتنفيــذ  ٨-٤
  قترحه أحد األطراف)ا(بند ناعة التبغ ص

  FCTC/COP/6/16 الوثيقة
  من النظام الداخلي لمؤتمر األطراف. ٧األعمال بموجب المادة اقترح طرف هذا البند من جدول 

مـــن اتفاقيــة المنظمـــة اإلطاريـــة،  ٣-٥التقـــدم المحــرز علـــى طريـــق تنفيــذ المـــادة  FCTC/COP/6/16تعــرض الوثيقـــة 
 وذلــك اســتنادًا إلــى تقــارير التنفيــذ التــي رفعتهــا األطــراف. كمــا توضــح الوثيقــة التحــديات التــي تواجههــا األطــراف فــي

تنفيذ هذه المادة، بما في ذلك أمثلة عن التـدخل المتصـور لـدوائر صـناعة التبـغ علـى المسـتوى الـدولي، واسـتعراض 
للجهود األخيرة التي بذلتها األمانة وشركاؤها لمساعدة األطراف في التنفيذ. وتحدد الوثيقة أيضًا المجاالت المحتملة 

  من االتفاقية. ٣-٥مادة التي يمكن فيها تقوية تنفيذ التدابير في ظل ال

  والمؤتمر مدعو إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير وتوفير المزيد من اإلرشاد بشأن هذه المسألة.
  
  تقديم التقارير والمساعدة في التنفيذ والتعاون الدولي - ٥

  ترتيبات تقديم التقارير بموجب اتفاقية المنظمة اإلطارية ١-٥

  FCTC/COP/6/17الوثيقة 
تتضــمن توصــيات بشــأن  FCTC/COP/6/17فـإن الوثيقــة  ١مــؤتمر األطـراف فــي دورتــه الخامســةاسـتجابة إلــى طلــب 

آلية لتيسير وتعزيز استعراض تقارير التنفيذ التي ترفعها األطراف وذلك من خالل إنشاء لجنة خبـراء بـين الـدورات. 
وتعـرض الوثيقــة مقترحـات بشــأن تركيــب مثـل هــذه اآلليـة، ونطاقهــا، وٕاطارهــا الزمنـي، وحصــائلها المنشـودة، بمــا فــي 

  ذلك آثارها اإلدارية والمالية.

  لمؤتمر مدعو إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير وتوفير المزيد من اإلرشاد في هذا الصدد.وا
  

  التعاون الدولي من أجل تنفيذ اتفاقية المنظمة اإلطارية ٢-٥

  FCTC/COP/6/18الوثيقة 
ما قامت به األمانة منذ الدورة الخامسة لمـؤتمر األطـراف لتعزيـز التعـاون الـدولي  FCTC/COP/6/18تصف الوثيقة 

اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة. وتقـدم الوثيقـة علـى وجـه الخصـوص معلومـات عـن التقـدم المحـرز في سبيل تقويـة تنفيـذ 
ن بــين بلــدان الجنــوب مــن أجــل تــرويج التعــاو  ٢المشــاريع اإليضــاحية الخمســة التــي أقرهــا مــؤتمر األطــراففــي تنفيــذ 

والتعـــاون الثالثـــي بـــين األطـــراف؛ وٕانشـــاء ثالثـــة مراكـــز للمعـــارف والتعـــاون مـــع المنظمـــات الحكوميـــة الدوليـــة وغيـــر 
اتفاقيــة الحكوميــة. كمــا يوضــح التقريــر التطــورات واالتجاهــات العالميــة التــي ســتؤثر علــى الخطــوات المقبلــة لتنفيــذ 

  المنظمة اإلطارية.
                                                           

  .FCTC/COP5(11)انظر القرار    ١
  .FCTC/COP5(13)انظر القرار    ٢
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  اإلحاطة علمًا بالتقرير وتوفير المزيد من اإلرشاد في هذا الصدد. والمؤتمر مدعو إلى
  

  التدابير المستدامة بشأن تعزيز تنفيذ اتفاقية المنظمة اإلطارية: تقرير الفريق العامل ٣-٥

 FCTC/COP/6/19الوثيقة 

في سياق اضطالعه بالوالية التي أوكلهـا إليـه هـذا المـؤتمر بدراسـة  ١قام الفريق العامل الذي أنشأه مؤتمر األطراف
آليـــات المســـاعدة، وتعبئـــة المـــوارد، خمـــس مســـائل رئيســـية يمكـــن أن تعـــزز تنفيـــذ اتفاقيـــة المنظمـــة اإلطاريـــة وهـــي: 

لــى نطــاق والتنســيق المتعــدد القطاعــات، والتعــاون الــدولي، وٕابــراز اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة فــي المحافــل الدوليــة ع
االســتنتاجات الرئيســية، واإلجــراءات المقترحــة، والتوصــيات لــدفع عجلــة  FCTC/COP/6/19أوســع. وتصــف الوثيقــة 

تنفيــذ اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة قــدمًا، والجهــات المعنيــة التــي ينبغــي أن تكــون مســؤولة عــن كــل إجــراء مقتــرح. ولــم 
أوكله إليه مؤتمر األطراف، ولذلك فإن تقريـره يشـتمل أيضـًا يتمكن الفريق العامل من إنجاز عمله على النحو الذي 

  على مقترحات مرفوعة إلى المؤتمر بشأن المزيد من العمل.

والمــؤتمر مـــدعو إلــى اإلحاطـــة علمــًا بتقريـــر الفريــق العامـــل والنظــر فـــي اعتمــاد اإلجـــراءات والتوصــيات المقترحـــة، 
  ه.وكذلك دراسة أمر تمديد والية الفريق لكي يواصل عمل

  
مســـائل التجـــارة واالســـتثمار، بمـــا فيهـــا االتفاقـــات والتحـــديات القانونيـــة فيمـــا يخـــص تنفيـــذ اتفاقيـــة  ٤-٥

  المنظمة اإلطارية  

 FCTC/COP/6/20الوثيقة 

التعـاون بـين أمانـة االتفاقيـة ومنظمـة الصـحة بشـأن  ٢وفقًا للقرار الـذي اعتمـده مـؤتمر األطـراف فـي دورتـه الخامسـة
تعــرض  FCTC/COP/6/20فــإن الوثيقــة  التجــارة العالميــة ومــؤتمر األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــةالعالميــة ومنظمــة 

حصائل األنشطة التي قامت بها أمانة االتفاقية بالتعاون مع الشركاء في هذا المجال منذ الدورة الخامسـة للمـؤتمر، 
  بما في ذلك المالحظات المتصلة بمسائل التجارة واالستثمار المرتبطة بمكافحة التبغ وذات الصلة بتنفيذ االتفاقية.

  رير وتوفير المزيد من اإلرشاد في هذا الصدد.والمؤتمر مدعو إلى اإلحاطة علمًا بالتق
  
  مسائل الميزانية والمسائل المؤسسية - ٦

  ٢٠١٣-٢٠١٢تقرير األداء الخاص بخطة العمل والميزانية  ١-٦

  FCTC/COP/6/21الوثيقة 
  ُطـــــرح أمـــــام الـــــدورة الخامســـــة لمـــــؤتمر األطـــــراف تقريـــــر أداء مرحلـــــي عـــــن خطـــــة العمـــــل والميزانيـــــة للفتـــــرة الماليـــــة 

بـالتقرير المـدرج والمؤتمر مدعو إلى اإلحاطة علمًا  ٣التي كان المؤتمر قد أقرها في دورته الرابعة. ٢٠١٣-٢٠١٢
الذي يصف تنفيذ خطة العمل والميزانية على مدى الثنائية كاملة، بما في ذلك تنفيـذ  FCTC/COP/6/21في الوثيقة 

. كمــا يــوفر ُيشــر إليهــا مباشــرة فــي خطــة العمــلالمهــام التــي أوكلهــا مــؤتمر األطــراف عبــر مختلــف قراراتــه والتــي لــم 
  التقرير تفاصيل عن التنفيذ المالي.

                                                           
  .FCTC/COP5(14)انظر القرار    ١
  .FCTC/COP5(15)انظر القرار    ٢
  .FCTC/COP/5/20 Add.1و FCTC/COP/5/20انظر الوثيقتين    ٣
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  ٢٠١٥-٢٠١٤تقرير األداء المبدئي الخاص بخطة العمل والميزانية  ٢-٦

  FCTC/COP/6/22الوثيقة 
تقريـرًا مبـدئيًا عـن تنفيـذ خطـة العمـل والميزانيـة  FCTC/COP/6/22بناء علـى طلـب مـؤتمر األطـراف تعـرض الوثيقـة 

ويغطي التقرير األشـهر السـتة األولـى مـن تنفيـذ خطـة  ١التي اعتمدها المؤتمر في دورته الخامسة. ٢٠١٥-٢٠١٤
  العمل والميزانية ويصف التقدم المحرز في كل مجال للعمل بما في ذلك معلومات عن التنفيذ المالي.

  حاطة علمًا بالتقرير وتوفير المزيد من اإلرشاد في هذا الصدد.والمؤتمر مدعو إلى اإل
  

  المساهمات المقدرة الطوعية ٣-٦

  FCTC/COP/6/23الوثيقة 
أعرب مؤتمر األطراف في دوراته السابقة عن قلقه البالغ من تخلف عـدد كبيـر مـن األطـراف عـن تسـديد مسـاهماته 

لــم يســدد قــط أيــًا مــن هــذه المســاهمات. وفــي هــذا الســياق  المقــدرة الطوعيــة القائمــة، علمــًا بــأن بعــض هــذه األطــراف
إلــى االشــتراكات  الطوعيــةطلــب المــؤتمر إلــى األمانــة أن تتقــدم بتقريــر عــن إمكانيــة التحــول مــن المســاهمات المقــدرة 

  ٢المقدرة وعن الحوافز الممكنة األخرى لألطراف التي مازالت متأخرة في الدفع.

الممارســـة الدوليـــة والالئحـــة الماليـــة والنظـــام المـــالي  FCTC/COP/6/23ويراعـــي تقريـــر األمانـــة المـــدرج فـــي الوثيقـــة 
لمنظمة الصحة العالمية (اللتين تشكالن أيضًا النظام المالي لمؤتمر األطراف)، ويعرض الجوانب التي يتعين على 

إلـى نظـام االشـتراكات  الطوعيـةلـراهن للمسـاهمات المقـدرة مؤتمر األطراف دراستها إذا ما قـرر التحـول مـن النظـام ا
ـــة النهـــوض بمســـتوى تســـديد األطـــراف  ـــة لينظـــر فيهـــا المـــؤتمر بغي المقـــدرة. ويقتـــرح التقريـــر كـــذلك الحـــوافز المحتمل

  لمساهماتها.

همات والمــؤتمر مـــدعو إلـــى اإلحاطـــة علمـــًا بـــالتقرير وأن ينظـــر فـــي اتخـــاذ قـــرار بـــالتحول مـــن النظـــام الحـــالي للمســـا
المقــدرة الطوعيــة إلــى نظــام االشــتراكات المقــدرة وكــذلك فــي تطبيــق الممارســة الدوليــة بشــأن الحــوافز بغيــة النهــوض 

  بمستوى تسديد األطراف لمساهماتها.
  

  ٢٠١٧-٢٠١٦لفترة المالية لخطة العمل والميزانية المقترحتان  ٤-٦

  FCTC/COP/6/INF.DOC./2و FCTC/COP/6/INF.DOC./1و FCTC/COP/6/24 ائقالوث
مــن االتفاقيــة يعتمــد مــؤتمر األطــراف فــي كــل دورة عاديــة موازنــة الفتــرة الماليــة الممتــدة  إلــى حــين  ٢٣وفقــًا للمــادة 

  انعقاد الدورة العادية المقبلة.

المـدرجتين فـي الوثيقـة  ٢٠١٧-٢٠١٦أن يستعرض وينظر في اعتمـاد خطـة العمـل والميزانيـة والمؤتمر مدعو إلى 
FCTC/COP/6/24  وأن يحــيط علمــًا بالمعلومــات المفصــلة الــواردة فــي المــذكرة التوضــيحية لخطــة العمــل والميزانيــة

  ).FCTC/COP/6/INF.DOC./1(الوثيقة 

                                                           
  FCTC/COP5(19)انظر القرار    ١
  .FCTC/COP5(17)انظر القرار    ٢
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وعنــد النظــر فــي خطــة العمــل والميزانيــة المقبلتــين فــإن المــؤتمر مــدعو أيضــًا إلــى اإلحاطــة علمــًا بالمعلومــات بشــأن 
تــــــــــــاح لألطــــــــــــراف منــــــــــــذ الــــــــــــدورة األولــــــــــــى للمــــــــــــؤتمر والــــــــــــواردة فــــــــــــي الوثيقــــــــــــة الــــــــــــدعم الخــــــــــــاص بالســــــــــــفر الم

FCTC/COP/6/INF.DOC./2 على نحو ما طلبه القرار ،FCTC/COP5(18).  
  

  : تقرير هيئة مكتب مؤتمر األطرافمدة واليتهعملية تعيين رئيس أمانة االتفاقية وتجديد  ٥-٦

  FCTC/COP/6/25الوثيقة 
ــًا للمهمــة التــي أوكلهــا مــؤتمر  فــإن تقريرهــا ُيجمــل اإلجــراءات التــي اتخــذتها الهيئــة  ١األطــراف إلــى هيئــة مكتبــهوفق

إلنجاز العملية على أساس مؤقت وٕاجراء اختيار الرئيس الحالي لألمانة. كما يتضـمن تقريـر الهيئـة توصـيات حـول 
  العملية في المستقبل.

اعتمــاد القــرار المــدرج فــي ملحــق التقريــر والمــؤتمر مــدعو إلــى اإلحاطــة علمــًا بتقريــر هيئــة المكتــب وأن ينظــر فــي 
  المذكور.

  
  استعراض اعتماد المنظمات غير الحكومية بصفة مراقب في مؤتمر األطراف ٦-٦

  FCTC/COP/6/26الوثيقة 
مــــن النظــــام الــــداخلي لمــــؤتمر األطــــراف يقــــوم المــــؤتمر باســــتعراض تفــــويض كــــل منظمــــة مــــن  ٣-٣١وفقــــًا للمــــادة 

المنظمــات غيــر الحكوميــة المتمتعــة بمركــز المراقــب فــي أي مــن دوراتــه العاديــة ويبــت فــي مســألة اإلبقــاء علــى هــذا 
  إجراءات استعراض االعتماد.FCTC/COP5(2) و FCTC/COP2(6)المركز بالنسبة لها. ويصف قرارا المؤتمر 

المنظمـات غيـر الحكوميـة  ٢٠١٤على تحليل األمانة للتقارير التي رفعتهـا عـام  FCTC/COP/6/26وتشتمل الوثيقة 
ــًا بصــفة مراقــب فــي مــؤتمر األطــراف وتوصــيات هيئــة المكتــب. وبموجــب المــادة  مــن النظــام  ٣-٣١المتمتعــة حالي

التقريــر والبــت فــي مســألة اإلبقــاء علــى مركــز المراقــب للمنظمــات غيــر الــداخلي فــإن المــؤتمر مــدعو إلــى اســتعراض 
  الحكومية.

من التقريـر  ٢كما أن المؤتمر مدعو إلى النظر في اعتماد االستمارة الموحدة المقترحة للتبليغ المدرجة في الملحق 
  ل متسق.بغية مواءمة شكل التقارير وتيسير تحليل األمانة لتقارير المنظمات غير الحكومية بشك

  
  )بند اقترحه أحد األطرافمشاركة أفراد الجمهور في دورات مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية  ( ٧-٦

  FCTC/COP/6/27الوثيقة 
  من النظام الداخلي لمؤتمر األطراف. ٧اقترح طرف هذا البند من جدول األعمال بموجب المادة 

بالتشــاور مــع هيئــة المكتــب ومــع مراعــاة مــا دار مــن مناقشــات حــول  FCTC/COP/6/27وقــد أعــدت األمانــة الوثيقــة 
هذه المسألة في الدورات السابقة للمؤتمر وهيئاته الفرعية. وتستعرض الوثيقة الممارسة الدولية ذات الصلة، والنظام 

ــــراد الجمهــــور بحضــــور دورات المــــؤ  ــــي الســــماح ألف ــــة ف ــــة لألمان ــــب األطــــراف، والممارســــة الراهن ــــداخلي لمكت تمر ال
  واجتماعات الهيئات الفرعية.

                                                           
  .FCTC/COP5(21)انظر القرار    ١
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والمــؤتمر مــدعو إلــى اســتعراض التقريــر والنظــر فــي اعتمــاد التــدابير المقترحــة لتيســير اتخــاذ المــؤتمر للقــرارات فــي 
المستقبل، بما فـي ذلـك اإلجـراءات المقترحـة لوظيفـة الفحـص الموكلـة إلـى األمانـة والموصـوفة فـي ملحـق االتفاقيـة. 

ي النظر في التعديالت المقترحة على النظام الداخلي بشـأن مشـاركة الجمهـور بـالترافق مـع كما قد يرغب المؤتمر ف
  من جدول األعمال. ٨-٦دراسته للبند 

  
  التعديالت الُمحتملة على النظام الداخلي لمؤتمر األطراف (بند اقترحه أحد األطراف) ٨-٦

  FCTC/COP/6/28الوثيقة 
  من النظام الداخلي لمؤتمر األطراف. ٧بموجب المادة اقترح طرف هذا البند من جدول األعمال 

وبعــد التشــاور مــع الطــرف الــذي طلــب إدراج هــذا البنــد مــن جــدول األعمــال، واألمانــة، ومكتــب المستشــار القــانوني 
لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة، فـــإن هيئـــة مكتـــب األطـــراف تقتـــرح فـــي تقريرهـــا قائمـــة بالمجـــاالت التـــي يمكـــن أن ينظـــر 

خــال تعــديالت محتملــة عليهــا فــي ســبيل تعزيــز نظامــه الــداخلي وتوضــيحه وتيســير إجراءاتــه وعمليــة المــؤتمر فــي إد
  اتخاذه للقرارات.

، بمـا فـي ذلـك المقتـرح الـداعي إلـى FCTC/COP/6/28والمؤتمر مدعو إلى النظر في المقترحات الواردة في الوثيقة 
  ل للنظام الداخلي.إنشاء آلية بين الدورات ُتكلَّف بمهمة إجراء استعراض شام

  
  موعد ومكان انعقاد الدورة السابعة لمؤتمر األطراف - ٧

  Rev.1 FCTC/COP/6/29 الوثيقة
السـابعة ومـدتها والتـي سـُتعقد فـي مقـر مـن نظامـه الـداخلي موعـد دورتـه  ٤و ٣يحدد مؤتمر األطراف وفقا للمـادتين 

  األمانة ما لم يقرر المؤتمر خالف ذلك.

وعنــد تحديــد موعــد ومــدة دورتــه الســابعة فــإن المــؤتمر مــدعو إلــى النظــر فــي مقترحــات هيئــة المكتــب الموصــوفة فــي 
(عوضـــًا عـــن الفصـــل  ٢٠١٧، بمـــا فـــي ذلـــك خيـــار عقـــد الـــدورة الســـابعة فـــي أوائـــل عـــام FCTC/COP/6/29الوثيقـــة 

ة العمـل والميزانيـة علـى النحـو الـذي ) بغيـة تقريـب موعـد الـدورة مـن تـاريخ البـدء بتنفيـذ خطـ٢٠١٦األخير مـن عـام 
اقتُــرح فــي المناقشــات التــي دارت خــالل الــدورة الخامســة. والمــؤتمر مــدعو إلــى النظــر فــي تمديــد فتــرة الــدورة لتمكــين 

  المؤتمر من أن ينظر على نحو واف في كل بنود جدول األعمال، مع مراعاة اآلثار المالية لمثل هذا التمديد.
  
  األطراف ونوابهانتخاب رئيس مؤتمر  - ٨

  FCTC/COP/6/30الوثيقة 
من النظام الداخلي لمؤتمر األطراف انتخاب أعضاء مكتب المؤتمر. وينتخب المؤتمر قبل اختتام  ٢١تحكم المادة 
رئيسًا للمؤتمر وخمسة نواب له من بين ممثلي األطراف الحاضرين في الدورة. ويشكل هؤالء  السادسةأعمال دورته 

من أقـاليم المنظمـة ممـثًال بعضـو واحـد فـي هيئـة إقليم كتب المؤتمر المقبلة. ويجب أن يكون كل المسؤولون هيئة م
  .FCTC/COP5(20)ويمكن االطالع على المزيد من التفاصيل عن دور هيئة المكتب في قرار المؤتمر  المكتب.

وأن تبلــغ عضــو الهيئــة وكــل مجموعــة إقليميــة لألطــراف مــدعوة إلــى أن تقــدم اســم مرشــحها لعضــوية هيئــة المكتــب 
  الحالي المنتمي إليها واألمانة بهذا الترشيح، وذلك قبل افتتاح الدورة إن أمكن.
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  اعتماد التقرير المؤقت للدورة السادسة لمؤتمر األطراف - ٩

  FCTC/COP/6/INF.DOC./3و  FCTC/COP/6/31تان الوثيق
االستعاضــة عــن شــكل محاضــره المــوجزة بتقريــر  ١قــرر مــؤتمر األطــراف، كجــزء مــن تــدابير الفعاليــة التــي اعتمــدها،

  مختصر للمؤتمر، وذلك في ضوء الموارد المالية الكبيرة والوقت الالزم إلعداد المحاضر الموجزة التقليدية المطولة.

فــي ) FCTC/COP/6/31(الوثيقــة وبمــا أن مــن المتوقــع أن يعتمــد مــؤتمر األطــراف للمــرة األولــى تقريــرًا عــن أعمالــه 
تـــورد معلومـــات عـــن عمليـــة اإلعـــداد،  FCTC/COP/6/INF.DOC./3اليـــوم األخيـــر مـــن دورتـــه السادســـة فـــإن الوثيقـــة 

واعتمــاد األطــراف للشــكل الجديــد للتقريــر، مــع مراعــاة النظــام الــداخلي لمــؤتمر األطــراف والممارســة ذات الصــلة فــي 
 هيئات المعاهدات األخرى ضمن منظومة األمم المتحدة.

 
  أعمال الدورةاختتام  -١٠
  
  

=     =     =  

                                                           
 .FCTC/COP5(19)انظر القرار    ١


