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    من جدول األعمال المؤقت ١-٥البند 
  
  
  
  رتيبات تقديم التقارير بموجب اتفاقية المنظمة اإلطارية:ت

  آلية لتيسير استعراض تقارير األطرافنشاء إ
  

  
  قرير من أمانة االتفاقيةت

  
  

  مقدمة
  
ضـع توصـيات و داعيًا إلى  أمانة االتفاقيةلطلب الذي وجهه مؤتمر األطراف إلى ل تلبيةً عدت هذه الوثيقة أُ  -١
عــن التنفيــذ  السادســة بخصــوص إنشــاء آليــة لتيســير اســتعراض تقــارير األطــراف تــهدور خــالل فيهــا مــؤتمر النظــر ي

 تشــكيلعلــى تحديــد مــؤتمر األطــراف حســب طلــب التوصــيات  تلــكينبغــي أن تســاعد و . )FCTC/COP5(11)(القــرار 
 .اإلدارية والمالية هاالمرجوة وآثار  هاحصائلو  هاوتوقيت هاونطاق الكفاءة والفعاليةمتسمة بلية آ

 
"يســتعرض مــؤتمر األطــراف بانتظــام تطبيــق االتفاقيــة مــن االتفاقيــة،  ٥-٢٣ووفقــًا لمــا تــنص عليــه المــادة  -٢

م لهـذا الغـرض بمـا يلـي ... النظـر فـي التقـارير التـي تقـدمها قـو ويتخذ القرارات الكفيلة بتعزيـز تنفيـذها بفعاليـة ... وي
يجـوز لمـؤتمر األطــراف وعـالوة علـى ذلـك،  االتفاقيـة".واعتمـاد تقـارير دوريـة عـن تنفيــذ  ٢١األطـراف عمـًال بالمـادة 

 (و) من االتفاقية.٥-٢٣الزمة بناء على السلطة المخولة إليه بموجب المادة إنشاء هيئات فرعية 
  
 أثنــاءويأخــذ هــذا التقريــر أيضــًا فــي الحســبان مــا قدمتــه األطــراف مــن إســهامات فيمــا يخــص هــذه المســألة  -٣

إلـى إنشـاء إمـا آليـة حكوميـة دوليـة  داعيةاقتراحات ت األطراف خاللها عرضالدورة الخامسة لمؤتمر األطراف التي 
بالسالسـة والفعاليـة "تصـورت األطـراف آليـة تتسـم قـد وٕاما آلية يقودها الخبراء أو آلية تجمع بين هذين العنصـرين. و 

 ل األطراف أعباء إضافية.وال تحمّ  "والكفاءة
  

  التجارب الدولية ذات الصلة
  
ُعــرض بحــث الممارســات المتبعــة فــي مختلــف المعاهــدات الدوليــة الســتعراض تقــارير األطــراف فيهــا عــن  -٤

، FCTC/COP/5/14ضــمن تقريــر أمانــة االتفاقيــة المقــدم إلــى مــؤتمر األطــراف فــي دورتــه الخامســة (الوثيقــة التنفيــذ 
 ).٣٣ إلى ٢٢الفقرات من 
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أحكــام بشــأن إنشــاء هيئــات (لجــان فــي معظــم الحــاالت) الســتعراض تقــارير  عــدة معاهــدات علــىوتــنص  -٥
ــًا المعاهــدات المعنيــة  أنشــأ مــؤتمر األطــراف فــي ،فــي حــاالت أخــرىو  ١األطــراف والتقــدم المحــرز فــي التنفيــذ. تلقائي

 .الستعراضلآليات 
  
لدراســـة التقـــارير الـــواردة مـــن األطـــراف ومســـاعدة مـــؤتمرات لجانـــًا  المعاهـــدات البيئيـــةمعظـــم  أنشـــأتوقـــد  -٦

عـــدم  قضـــاياببعـــض اللجـــان أيضـــًا  عنـــىيوٕاضـــافة إلـــى ذلـــك، . بانتظـــام لتنفيـــذااألطـــراف المعنيـــة علـــى اســـتعراض 
ة مــن ممثلــين لألطــراف. ؤلفــهيئــات حكوميــة دوليــة معبــارة عــن وتكــون هــذه اللجــان فــي معظــم الحــاالت  ٢االمتثــال.

م تقارير اللجان التي تشمل االسـتنتاجات والتوصـيات بشـأن الخطـوات اإلضـافية فـي مجـال التنفيـذ إلـى األجهـزة وتقدَّ 
 لمعاهدات المعنية كي تنظر فيها.لالرئاسية 

  
مـن خبـراء مسـتقلين. وتنظـر  معاهدات حقوق اإلنسانالمنشأة بموجـب  ذات الصلةاللجان الدائمة  ألفوتت -٧

وتعتمــد  تضــعإال أنهــا  هــا الالانتقــاديالــذي يؤكــد طابعالبنــاء"  وتتبــع نهــج "الحــوارهــذه اللجــان فــي تقــارير األطــراف 
 لفت انتباه األطراف المعنية إليها.يُ "مالحظات ختامية" أو "استنتاجات وتوصيات" أو "تعليقات ختامية" رسميًا 

  
يســتهدف أحــدهما اإلشــراف علــى تنفيــذ بــدعم نظــام إشــرافي ذي مســتويين  الدوليــةمعــايير العمــل وتحظــى  -٨

بشــأن تطبيــق االتفاقيــات المصــدق  تقــديم شــكوىإجــراءات خاصــة فــي حــال المعــايير وينطــوي المســتوى اآلخــر علــى 
هيكــل عبــارة عــن اآلخــر هــو  ىمســتو المعتمــدة علــى الخبــراء فــي حــين أن آليــة  األول مــنمســتوى اليتكــّون و عليهــا. 
ويعــد كــل منهمــا تقريــره بنــاء علــى تقــارير الحكومــات يتــألف مــن ممثلــين للحكومــات وأربــاب العمــل والعمــال. مخــتلط 

م تقريـر وتعليقات أربـاب العمـل والعمـال والمالحظـات المختـارة المنبثقـة عـن اللجنـة الخاصـة بكـل واحـد منهمـا. ويقـدَّ 
الـذي يشـمل أيضـًا مالحظـات فريـق الخبـراء إلـى بتطبيـق المعـايير  اللجنـة الثالثيـة المعنيـةتقرير المستوى الثاني أي 

 الجهاز الرئاسي (مؤتمر العمل الدولي) لكي يعتمده.
  
تتـــولى و عضـــوًا  ٢٥أعضـــاء و ١٠القبيـــل بـــين  ذلـــكويتـــراوح عـــدد األعضـــاء فـــي هيئـــات االســـتعراض مـــن  -٩

 الهيئـات هـذهنظـر تو األعضاء أخذًا في الحسـبان التمثيـل الجغرافـي المتـوازن. ترشيح األطراف في المعاهدة المعنية 
وتقـدم التوصـيات فـي بعـض الحـاالت أيضـًا حـاالت عـدم االمتثـال تنـاول تو في تقارير األطراف فـي معظـم الحـاالت 

الثــــة إلــــى األطــــراف وترفــــع التقــــارير والتوصــــيات إلــــى مــــؤتمر األطــــراف المعنــــي. ويعقــــد معظمهــــا اجتمــــاعين أو ث
مــا بــين الــدورتين اجتماعــات فــي الســنة بينمــا يعقــد بعضــها اآلخــر عــددًا أقــل مــن االجتماعــات أي اجتماعــًا فــي فتــرة 

 .على سبيل المثال واجتماعًا خالل دورة مؤتمر األطراف
  

  الترتيبات الحالية الستعراض تقارير األطراف في اتفاقية المنظمة اإلطارية
  

األطـراف فـي فتـرة مـا بـين  لـدى تقـديمها مـن جانـبتقـارير األطـراف اسـتعراض أمانـة االتفاقيـة حاليـًا  تتولى -١٠
ــــــــرارين المعنيــــــــين الصــــــــادرين عــــــــن مــــــــؤتمر األطــــــــراف (القــــــــراران  ــــــــدورتين تمشــــــــيًا مــــــــع الق  FCTC/COP1(14)ال

 ).FCTC/COP4(16)و

                                                           
بشـأن إنشـاء اللجنـة المعنيـة بحقـوق الطفـل) واتفاقيـة األمـم المتحـدة اإلطاريـة  ٤٣(المـادة  الطفلعلى غرار اتفاقية حقوق    ١

واتفاقيـة اسـتكهولم المتعلقـة بالملوثـات العضـوية الثابتـة (المـادة بشأن إنشاء هيئة فرعية للتنفيذ)  ١٠بشأن تغير المناخ (المادة 
  الثابتة). لجنة االستعراض المعنية بالملوثات العضويةإنشاء بشأن  ١٩
التي تستعرض التنفيذ وتعنى في الوقت ذاتـه بالتقـارير عـن على سبيل المثال لجنة التنفيذ واالمتثال التابعة التفاقية بازل    ٢

 مســائللــه آليــة دائمــة معنيــة بالمتعلــق بــالمواد المســتنفدة لطبقــة األوزون الــذي المســائل المتعلقــة باالمتثــال وبروتوكــول مــونتلایر 
وتتمتع لجنـة االمتثـال التابعـة لبروتوكـول كيوتـو أيضـًا بواليـة موسـعة . وتدرسها التقارير عن عدم االمتثال عدم االمتثال تتلقى

  خاصة بمسائل االمتثال.
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األطـراف التـي اتصـال  اف عبـر مراكـزإلى األطر  ةاألمانة بناء على استعراض التقارير تعليقات تقني وتقدم -١١
أو تكـون ناقصـة أو غيـر وتتصل هذه التعليقات عمومًا بالمعلومات والبيانات التـي تتطلـب التوضـيح ترفع التقارير. 

ويمكــن أن أو لالمتثــال فــي مجــال التنفيــذ متســقة وٕالــى مــا هنالــك. وال تشــمل التعليقــات تقييمــًا عامــًا للتقــدم المحــرز 
إذا قـرر مـؤتمر األطـراف إنشـاء مثـل هـذه اآلليـة حكومية دولية مالئمـة استعراض تندرج هذه المسائل في والية آلية 

 بعد النظر في هذا البند من جدول األعمال.
  

وتقــدم تقريــرًا مرحليــًا عالميــًا عــن تنفيــذ االتفاقيــة لكــي ينظــر فيــه مــؤتمر األطــراف تعــد أمانــة االتفاقيــة كمــا  -١٢
ابتـداء مـن مت خمسـة تقـارير مـن ذلـك القبيـل إلـى مـؤتمر األطـراف راف. وقـد قـدِّ نادًا إلى اسـتعراض تقـارير األطـاست

ونظرت اللجنة ألف في التقارير العالمية أثناء الدورات الثانية والثالثة . ٢٠٠٧دورة المؤتمر الثانية التي عقدت عام 
د النظـر فـي التقريـر المرحلـي العـالمي خـالل تحـدَّ تمر األطـراف، وفي الدورة الخامسة لمـؤ والرابعة لمؤتمر األطراف. 
بصــورة مؤقتــة (لتوجيــه النقــاش العــام لــدى افتتــاح مــؤتمر األطــراف) واتخــذ ترتيــب مماثــل الجلســة العامــة االفتتاحيــة 

 إلى الدورة السادسة لمؤتمر األطراف. بالنسبة
  

تتـاح تقـارير األطـراف عبـر الموقـع اإللكترونـي التفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة علـى العنـوان لى ذلك، إوٕاضافة  -١٣
وتتجلى المعلومات الواردة في تلك التقارير أيضـًا فـي  ./http://www.who.int/fctc/reporting/party_reportsالتالي: 
تحــــــــافظ عليهــــــــا األمانــــــــة علــــــــى العنــــــــوان اإللكترونــــــــي التــــــــالي: التــــــــي االتفاقيــــــــة تنفيــــــــذ  بشــــــــأنبيانــــــــات القاعــــــــدة 

http://apps.who.int/fctc/reporting/database/ . البحــث فــي قاعــدة البيانــات حســب الطــرف وحســب أحكــام ويمكــن
 االتفاقية.

  
  آلية االستعراض تعزيز

  
ترتيبـــات إضـــافية لتيســـير اســـتعراض تقـــارير األطـــراف  وضـــعيجســـد طلـــب مـــؤتمر األطـــراف الـــداعي إلـــى  -١٤

بعــد مضــي الســنوات األولــى علــى تنفيــذ االتفاقيــة وقــد وضــعت عــدة معاهــدات دوليــة  اإلجــراءات تعزيــز الحاجــة إلــى
 ها بعد مضي السنوات األولى على تجربة التنفيذ.عززتأخرى مثل هذه اإلجراءات أو 

  
 ال يمكــن أن يضــطلع بهــاتؤديهـا آليــة مــن ذلــك القبيـل  قــدالمهــام التــي أن بـويجسـد الطلــب أيضــًا االعتــراف  -١٥

الدورات العادية لمؤتمر وتعقد مؤتمر األطراف وحده خالل دوراته العادية أو أمانة االتفاقية وحدها. على نحو كاف 
إنشـاء آليـة فـي حـين أن  لمحـدود المتـاح خـالل كـل دورةاكل سنتين ويجب النظر في عدة بنود في الوقت األطراف 

إلـــى مواصـــلة النظـــر فـــي حصـــائل  تســـمح ببـــدء االســـتعراض الحكـــومي الـــدولي فـــي فتـــرة مـــا بـــين الـــدورتين إضـــافة
 .اإلجراءات دّعمأن يمن شأنه أمر مؤتمر األطراف  جانباالستعراض من 

  
ويســـمح تعزيـــز آليـــة االســـتعراض باالضـــطالع بالعمـــل المتواصـــل الـــالزم الـــذي يكـــون معقـــدًا ومفصـــًال فـــي  -١٦

وييســر محفــل يضــمن التمثيــل الجغرافــي. إطــار حكــومي دولــي فــي  مســارالغالــب فــي فتــرة مــا بــين الــدورتين عبــر 
التنفيـذ  قضـاياواتخاذ قرارات بشأن األطراف إجراء مناقشات مستنيرة التقرير الذي تقدمه مثل هذه الهيئة إلى مؤتمر 

لخبـراء هيئـة مالئمـة للجنـة حكوميـة دوليـة  مثـلوباالستناد إلى استعراض الممارسات الدولية، ت. فمن جانب األطرا
 العمل بدعم من أمانة االتفاقية وتوجيه من مؤتمر األطراف. لالضطالع بهذا

  
  لجنة الخبراء الحكومية الدولية المقترحة

  
  تشكيل اللجنة

  
بـدًال يمكـن و لمنظمـة. التابعـة لقاليم األن اللجنة المقترحة من ثالثة أعضاء من كل إقليم من أن تتكوّ يمكن  -١٧

 الجغرافي المنصف لتجسيد عدد األطراف في كل إقليم.من ذلك أن يتبع تشكيل اللجنة مبدأ التمثيل 
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ه مــؤتمر األطــراف (انظــر إطــار زمنــي يحــددترشــيحات فــي غضــون ويمكــن الطلــب مــن األطــراف تقــديم ال -١٨
ذي حدد تشكيل اللجنة استنادًا إلى التوزيع الجغرافي المكتب مؤتمر األطراف الترشيحات وت هيئةستعرض أدناه). وت

يمكـن التمثيـل المتـوازن للخبـرات التقنيـة. وعـالوة علـى ذلـك،  الحاجة إلـىمؤتمر األطراف وأخذًا في الحسبان  هحددي
مـن خبـراء يصـل عـددهم إلـى سـتة خبـراء للمشـاركة فـي أعمـال اللجنـة بصـفة مـراقبين (تكليف أمانة االتفاقيـة بـدعوة 

بغية تعزيـز االنتفـاع لدى مؤتمر األطراف) قب كمنظمات متمتعة بصفة مراالمفضل انتماؤهم إلى منظمات معتمدة 
المعنــي مــؤتمر األطــراف مــؤخرًا ترتيبــات مماثلــة خاصــة بفريــق الخبــراء وضــع وقــد بــالخبرات الدوليــة ذات الصــلة. 

 من االتفاقية. ١٩بالمادة 
  

المقترحـة ويرد عرض قائمـة مؤقتـة بمجـاالت الخبـرة المطلوبـة مـن أعضـاء لجنـة الخبـراء الحكوميـة الدوليـة  -١٩
 في الملحق.

  
  الوالية

  
 يمكن تحديد والية لجنة الخبراء الحكومية الدولية على النحو التالي: -٢٠

اســـتعراض تقـــارير التنفيـــذ المقدمـــة مـــن األطـــراف بنـــاء علـــى اســـتعراض تقنـــي أولـــي تســـتكمله أمانـــة  -
 االتفاقية؛

عـدم االمتثـال بمحـددة تتعلـق بالتنفيـذ غيـر الكـافي أو  قضـاياإخطار األطراف التي ترفـع التقـارير بـأي  -
 وتشجيع االستعانة بالموارد واآلليات المالئمة المتاحة دوليًا لتوفير المساعدة؛

اإلسهام في وضع التقرير المرحلي العالمي عن تنفيذ االتفاقية الذي تعـده أمانـة االتفاقيـة لتقديمـه إلـى  -
 مؤتمر األطراف؛

اللجنـــة إلـــى مـــؤتمر األطـــراف تشـــمل التحـــديات المحـــددة والتوصـــيات حســـب  رفـــع تقـــارير عـــن أعمـــال -
 االقتضاء فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية.

  
  اإلطار الزمني

  
الترشيحات لعضـوية اللجنـة ُيطلب من األطراف تقديم يمكن تحديد إطار زمني محتمل على النحو التالي:  -٢١

المكتـب هيئة كلف وتتلي كل دورة عادية لمؤتمر األطراف من خالل أمانة االتفاقية. خمسة أشهر فترة في غضون 
. ثـم تخطـر األمانـة وعـد النهـائيلـك المذباستعراض الترشيحات وتحديد تشكيل اللجنة فـي غضـون ثالثـة أشـهر مـن 

المتوقــع فــي موعــد  والجــدول الزمنــي وتنظــيم العمـلوتقــدم إحاطـة خطيــة بالمعلومــات عــن الواليـة األعضـاء المعينــين 
باالعتمـاد العمـل أن تبـدأ  ويمكـن للجنـة بعدئـذشهرًا قبل انعقـاد الـدورة العاديـة المقبلـة لمـؤتمر األطـراف.  ١٥أقصاء 

بمــا فــي ذلــك النظــر فــي الــدروس المستخلصــة خــالل دورة لكترونيــة عبــر موقــع إلكترونــي محمــي (إلعلــى الوســائل ا
عقـد اجتمـاع ويعقـب ذلـك علـى سـبيل المثـال) الواردة وٕاجراء استعراض أولي لتقارير التنفيذ الجديدة السابقة التقارير 

أي فــي موعــد أقصــاه ســتة أشــهر قبــل المحــدد لتقــديم تقــارير األطــراف عــن التنفيــذ (النهــائي الموعــد بعيــد وجهــًا لوجــه 
 مؤتمر األطراف).لانعقاد كل دورة عادية 

 
بوســـائل االســـتعانة ًا أيضـــاللجنـــة وتواصـــل ويعقـــد اجتمـــاع اللجنـــة وجهـــًا لوجـــه طـــوال خمســـة أيـــام عمـــل.  -٢٢

علــى بالقــدر الــالزم لضــمان إنجــاز عملهــا. ويمكــن عنــد اللــزوم عقــد اجتمــاع ثــان وجهــًا لوجــه االتصــال اإللكترونيــة 
 الالزمة لضمان فعالية عمل اللجنة.وتوفر أمانة االتفاقية الترتيبات والمساعدة هامش دورة مؤتمر األطراف. 
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فـيمكن إنشـاء اللجنـة وفقـًا للجـدول الزمنـي وٕاذا قرر مؤتمر األطراف إنشاء آلية استعراض من ذلك القبيـل،  -٢٣
 .٢٠١٦تقارير التنفيذ القادمة المتوقع تقديمها في عام استعراض من أجل  ٢٠١٥الوارد أعاله في عام 

  
  التكاليف

  
عضوًا لمدة خمسـة أيـام مـا ينـاهز  ١٨اجتماع واحد للجنة حكومية دولية مؤلفة من تبلغ قيمة تكاليف عقد  -٢٤
بما فيها تكاليف السفر وٕاعداد الوثائق والدعم التقني اإلضافي القصير األجـل والترجمـة دوالر أمريكي ( ١٧٠ ٠٠٠

ل ذات صلة بها حسبما وٕاذا تطلب األمر عقد اجتماعات إضافية أو االضطالع بأعما ١الفورية والدعم اللوجستي).
 لتغطية التكاليف. العادية تحدده اللجنة، تسعى أمانة االتفاقية إلى الحصول على الموارد من خارج الميزانية

  
  

  من مؤتمر األطرافاإلجراء المطلوب 
  

سـيما فيمـا يتصـل  اإلحاطة علمًا بهذا التقريـر وتقـديم إرشـادات إضـافية، والإن مؤتمر األطراف مدعو إلى  -٢٥
 من هذا التقرير. ٢٤إلى  ١٧بالترتيبات المقترحة في الفقرات من 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                           
 والمستحقة للمنظمة. ٪١٣دون تكاليف دعم البرامج البالغة نسبتها    ١
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  الملحق
  

  المطلوبة من أعضاءقائمة مؤقتة بمجاالت الخبرة 
  الستعراض لجنة الخبراء الحكومية الدولية المقترحة
  تقارير األطراف عن التنفيذ

  
كبيرة في مجال أو أكثر من لعضوية لجنة الخبراء الحكومية الدولية بخبرة من المتوقع أن يتمتع الخبراء المرشحون 
دقيقــة بالمســائل المتعلقــة بتنفيــذ اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة علــى الصــعيدين المجــاالت التــالي ذكرهــا تقتــرن بمعرفــة 

  الوطني والدولي:
 سياسة الصحة العمومية؛ -١

 الوبائيات والترصد والرصد؛ -٢

 الدولية والتشريعات الوطنية في مجال الصحة؛ القوانين والمعاهدات -٣

 اقتصاديات الصحة والسياسات الضريبية والسعرية الخاصة بالصحة؛ -٤

 بأوجه التقاطع بين سياسات الصحة والتجارة واالستثمار؛المسائل المتعلقة  -٥

 التعاون الدولي واإلنمائي والتنسيق المتعدد القطاعات من أجل الصحة؛ -٦

 العامة وتقديرها؛ تاعمليات تقييم السياس -٧

اإلقـــالع عـــن اســـتهالكها ودعـــم تشـــملها اتفاقيـــة المنظمـــة اإلطاريـــة مثـــل تنظـــيم المنتجـــات مجـــاالت محـــددة  -٨
  والتنويع الزراعي واالتجار غير المشروع.

  
وينبغي تقديم موجز عن السيرة الذاتية وتفاصيل االتصال إلى جانب اإلشارة إلى مجـال الخبـرة المعنـي بالنسـبة إلـى 

للعمــل فــي اللجنــة وتكــريس الوقــت وينبغــي أن يتضــمن كــل ترشــيح أيضــًا تأكيــد اســتعداد المرشــح كــل خبيــر مقتــرح. 
دوائـر وعـدم المشـاركة فـي أي نشـاط مـن أنشـطة أي تضارب في المصـالح عدم وجود الزم لذلك فضًال عن تأكيد لا

  .غير مربح مالنشاط مربحًا أهذا كان سواء أصناعة التبغ أو المؤسسات التابعة لها 
  
  

=     =     =  


