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يهيـــة التـــي يعتمـــدها مـــؤتمر األطـــراف. وفـــي نمـــوذج تقريـــر بعـــد الخمـــس ســـنوات (المرحلـــة الثانيـــة مـــن اســـتمارة التوج
، روعيـت بعـض العناصـر األساسـية للمبـادئ ٢٠٠٨التبليـغ)، الـذي اعتمـده مـؤتمر األطـراف فـي دورتـه الثالثـة عـام 

مــن االتفاقيــة). وتــم ذلــك مــن خــالل إيــراد  ١٣و ١١التوجيهيــة المقــرة فــي تلــك الــدورة (والســيما فيمــا يتعلــق بالمــادتين 
تفاصيل إضافية إلى األسئلة الواردة قبًال، أو إدراج أسئلة مغلقة إضافية ذات ردود مقتضبة، أو أسئلة مفتوحـة ذات 
ردود مستفيضــة لتمكــين األطــراف مــن اإلشــارة إلــى التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ االتفاقيــة. كمــا ُعــززت األقســام المتعلقــة 

تمشــيًا مــع المبــادئ التوجيهيــة المعنيــة التــي ُرفعــت إلــى الــدورة الرابعــة لمــؤتمر األطــراف التــي  ١٤و ١٢تين بالمــاد
اعتمدتها بعد ذلـك. وتـم تعـديل اإلرشـادات المتدرجـة المصـاحبة الهادفـة إلـى مسـاعدة األطـراف فـي اسـتيفاء اسـتمارة 

  التنفيذ.التبليغ لتشمل اإلشارة إلى استخدام مبادئ توجيهية محددة في 
 
وكمبدأ عام فإن األمانة توصي بأن يـتم أي تبليـغ إضـافي بشـأن اسـتخدام األطـراف للمبـادئ التوجيهيـة فـي   -٤

تنفيذ االتفاقية ضمن إطار الهيكل الحالي الستمارة التبليـغ. وللتقليـل مـن التغييـرات فـإن األمانـة تقتـرح إضـافة سـؤال 
مـن اســتمارة  ٣التوجيهيـة المعنيــة فـي كــل قسـم مــن أقسـام الجــزء واحـد فحســب ذي رد مسـتفيض يشــير إلـى المبــادئ 

التبليــغ، عوضــًا عــن إدراج عــدة أســئلة مخصصــة لكــل شــريحة أساســية مــن المبــادئ التوجيهيــة. ويكــون هــذا الســؤال 
تفاقية من اال ]١٠[المادة يرجى اإلشارة إلى األحكام المحددة من المبادئ التوجيهية لتنفيذ المفتوح بالصيغة التالية: "

]". وتقوم األمانة بعد ذلك بتصنيف هذه المعلومات عند تحليل تقـارير األطـراف، ١٠[المادة التي روعيت عند تنفيذ 
 وتأخذها في الحسبان في قاعدة بيانات تنفيذ المعاهدة والتقارير المرحلية العالمية.

  
قوم بتحـــديث اإلرشـــادات المتدرجـــة وباإلضـــافة إلـــى هـــذا، وســـعيًا وراء مســـاعدة األطـــراف، فـــإن األمانـــة ســـت  -٥

 للعناية بالمسائل التي ينبغي التبليغ عنها في ظل هذا السؤال.
  
وفضــًال عــن ذلــك فــإن األمانــة ستســتفيد مــن الحلقــات العمليــة متعــددة البلــدان وجهــات االتصــال التقنيــة مــع   -٦

لمبـادئ التوجيهيـة. وستخضـع مثـل هـذه األطراف المنفردة لمناقشة وتحديد الممارسات الجيدة فيما يتعلـق باسـتخدام ا
األمثلة للتحليـل وُتعـرض كجـزء مـن قاعـدة بيانـات تنفيـذ المعاهـدة، وكـذلك فـي المنشـورات العالميـة واإلقليميـة حسـب 

  االقتضاء.
 

مـــن مـــواد محـــددة فـــي االتفاقيـــة اإلطاريـــة والمبـــادئ التوجيهيـــة  المســـتقاةتوحيــد التعـــاريف والمؤشـــرات 
  األطراف جانبالترويج الستخدامها من و تمر األطراف، المعتمدة من ِقَبل مؤ 

  
 الجهود الحديثة والجارية

  
مراكــز مكافحـة األمــراض والوقايـة منهــا الـدليل المعنــون "األسـئلة المتعلقــة نشـرت منظمـة الصــحة العالميـة و   -٧

بــالتبغ فــي المســوح"، وهـــو مجموعــة فرعيــة مــن األســـئلة مســتقاة مــن المســح العـــالمي للتبــغ بــين البــالغين. ويعـــرض 
اإلطاريـة. ويجـري المؤشرات األساسية المقترحة وتناظرها مع األسئلة المدرجة في استمارة تبليغ االتفاقية  ١الملحق 

العمـــل علـــى مواءمـــة دليـــل "األســـئلة المتعلقـــة بـــالتبغ فـــي المســـوح" الســـتخدامه فـــي الـــنهج المتـــدرج للترصـــد لمنظمـــة 
وتتسق هذه الجهـود الراميـة إلـى ضـمان تعزيـز توحيـد البيانـات  ١).Stepsالصحة العالمية (أدوات استقصاء مشروع 

المجموعة من خـالل المبـادرات الوطنيـة واإلقليميـة لجمـع البيانـات مـع اإلطـار المقتـرح للترصـد الـذي يشـجع اعتمـاد 
ـــد  انإجـــراءات موحـــدة ألخـــذ العينـــات والتـــدريب الميـــداني، والتحليـــل الموحـــد للبيانـــات، واتســـاق التبليـــغ فـــي كـــل البل

                                                            
  والمواد الداعمة. متاحة على العنوان التالي: Stepsأدوات استقصاء مشروع     ١

 http://www.who.int/chp/steps/instrument/en/index.html. 
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وسيسهم ترويج األسئلة األساسية عن التبغ الرامية إلى قياس مدى انتشار االستخدام ومحدداته إلدراجهـا المشاركة. 
فــــي مســــوح عوامــــل االختطــــار المتعــــددة والمســــوح االجتماعيــــة األخــــرى فــــي النهــــوض برصــــد االتجاهــــات المتعلقــــة 

  بمؤشرات التبغ األساسية ضمن البلدان وعبرها.
 
لــى اتســاع نطــاق التغطيـة المتبادلــة بــين المؤشــرات المقترحــة فـي مطبــوع "األســئلة المتعلقــة بــالتبغ وبـالنظر إ  -٨

في المسوح" واستمارة تبليغ االتفاقية اإلطارية فـإن بمقـدور أطـراف االتفاقيـة االسـتفادة مـن اسـتخدام هـذه األسـئلة فـي 
شــار هــذه ســيمكِّن األطــراف مــن أن تقــدم بيانــات مبادراتهــا الوطنيــة لجمــع البيانــات. كمــا أن اســتخدام مؤشــرات االنت

انتشار جديدة نسبيًا بوتيرة أعلى عند التبليغ عن تنفيذ االتفاقية اإلطارية. وستكون هذه البيانات أيضًا قابلة للمقارنة 
  مع البيانات الواردة من العديد من األطراف األخرى.

 
 ١ول عن الوفيات التـي ُتعـزى إلـى تعـاطي التبـغ.تقريرها األ ٢٠١٢وأصدرت منظمة الصحة العالمية عام   -٩

ويتــيح فرصــة للمقارنــة عبــر البلــدان. وتزمــع المنظمــة نشــر التقــديرات المقبلــة  ٢٠٠٤ويتضــمن التقريــر تقــديرات لعــام 
) تطلـب إلـى األطـراف التبليـغ ٣-٢. وبما أن استمارة تبليغ االتفاقيـة اإلطاريـة (فـي القسـم ٢٠١٤-٢٠١٣في الفترة 
علومــات جديــدة قــد تشــكل إســهامًا ينبغــي أن تراعيــه منظمــة الصــحة العالميــة عنــد وضــع تقــديرات الوفيــات عــن أيــة م

المذكورة بشأن السنوات الالحقة. ويتيح ذلك فرصة أخرى إلرساء أوجه التضافر بـين نظـام تبليـغ االتفاقيـة اإلطاريـة 
  والحاجات البيانية والتحليلية لمنظمة الصحة العالمية.

 
رًا فـــإن هنـــاك تطـــوران آخـــران ضـــمن منظمـــة الصـــحة العالميـــة قـــد يتســـمان باألهميـــة بالنســـبة لتوحيـــد وأخيـــ  -١٠

التعاريف والمؤشرات بموجب المعاهدة ويتيحان فرصًا أخرى للتضافر في هذا الميدان. والتطور األول هو أن جمـع 
الســارية" (مــع أســئلة تتعلــق بمســائل  البيانــات عــن "المرتســم القطــري للقــدرة واالســتجابة إزاء األمــراض المزمنــة غيــر

خاصة بالمعاهدة) يوفر المزيد من الفرص للتوحيـد مـن خـالل تطبيـق المؤشـرات الخاصـة بالمعاهـدة فـي نظـام جمـع 
بالوقايـة  المعنـي المسـتوى الرفيع العامة الجمعية الجتماع السياسي البيانات هذا. أما التطور الثاني فهور أن "اإلعالن

 إطـاراً  ٢٠١٢أن تضـع قبـل نهايـة عـام دعـا منظمـة الصـحة العالميـة إلـى  ٢ومكافحتهـا" المعديـة غيـر األمـراض مـن
للرصــد، يشــمل مجموعــة مــن المؤشــرات، مــن أجــل رصــد االتجاهــات وتقيــيم التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ  شــامالً  عالميــاً 

لمجموعـــة مـــن األهـــداف  ُتِعـــد توصـــيات، وٕالـــى أن االســـتراتيجيات والخطـــط الوطنيـــة بشـــأن األمـــراض غيـــر الُمعديـــة
 . ويمضي العمل قدمًا بهذا الشأن.من أجل الوقاية من األمراض غير الُمعدية ومكافحتها الطوعية العالمية

  
وترد التعاريف األساسية المتعلقة بأحكام االتفاقية اإلطارية ضمن االتفاقية ذاتها، في حين تتوزع التعاريف   -١١

فيـذ اعتمـدها مـؤتمر األطـراف. وقـد ُأدرجـت كـل هـذه التعـاريف بالفعـل ضـمن األخرى علـى عـدة مبـادئ توجيهيـة للتن
وقــد قامــت األمانــة اآلن أيضــًا  ٣اإلرشــادات المتدرجــة الســتمارة التبليــغ بغيــة تعزيــز التفــاهم المشــترك بــين األطــراف.

لحات المدرجـة فـي هـذه بإنشاء قائمـة جـرد بالتعـاريف الـواردة فـي االتفاقيـة والمبـادئ التوجيهيـة للتنفيـذ. وتـرد المصـط
 .٢القائمة في الملحق 

                                                            
١    WHO global report: mortality attributable to tobacco. Geneva, World Health Organization, 2012. Available 

from: http://www.who.int/tobacco/publications/surveillance/rep_mortality_attibutable/en/index.html.                          

 .٦٦/٢قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة     ٢

، فإنه يمكن تشـجيع األفرقـة FCTC/COP/4/15من الوثيقة  ٥٨ضمانًا لالستمرارية، وعلى نحو ما هو مطروح في الفقرة     ٣
تعـــاريف ذات الصـــلة فـــي المبـــادئ التوجيهيـــة العاملـــة الحكوميـــة الدوليـــة المنشـــأة مـــن قبـــل مـــؤتمر األطـــراف علـــى أن تـــدرج ال

  المسؤولة عنها.
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وسُتدرج األمانة قائمة الجـرد كملحـق لإلرشـادات المتدرجـة؛ وبالتـالي فإنـه يمكـن اختصـار نـص اإلرشـادات   -١٢
فـــة وصـــالت نشـــطة تقـــود إلـــى التعـــاريف المعنيـــة فـــي  المتدرجـــة عبـــر إلغـــاء التعـــاريف. وســـتوفر المصـــطلحات المعرَّ

ذلـك فـإن التعـاريف ستُنشـر أيضـًا فـي الموقـع الشـبكي لألمانـة. وبالمسـتطاع تحـديث قائمـة الملحق. وباإلضـافة إلـى 
الجرد المذكورة بانتظام عند انبثاق تعاريف جديدة لصكوك المعاهدة المقبلة، مثل البروتوكوالت والمبادئ التوجيهية، 

ة المقترحـة لمؤشـرات االتفاقيـة اإلطاريـة كما أنـه يمكـن لهـذه القائمـة أن تراعـي التعـاريف الـواردة فـي الخالصـة الوافيـ
  الموصوفة أدناه.

 
  العمل المقبل بشأن التوحيد

  
بغية تعزيز تسهيل عمليـة توحيـد المؤشـرات وتـرويج اسـتخدام المؤشـرات الموحـدة لـدى األطـراف علـى نحـو   -١٣

اإلطاريــة وذلــك باســتخدام مــا دعــا إليــه مــؤتمر األطــراف فــإن األمانــة تزمــع إعــداد خالصــة وافيــة لمؤشــرات االتفاقيــة 
لمنظمــة الصــحة  ١الخالصــة الوافيــة لمؤشــرات اإلحصــاءات الصــحية العالميــة فــي إطــار ســجل المؤشــرات والقيــاس
استهالك التبغ ( ٢العالمية كقالب. وستتضمن الخالصة الوافية، كحد أدنى، المؤشرات الكمية المستخدمة في القسم 

) من استمارة التبليغ وغيـر المعرفـة، فـي معظـم الحـاالت، دية ذات الصلةوالمؤشرات الصحية واالجتماعية واالقتصا
فـي المعاهـدة أو المبــادئ التوجيهيـة للتنفيــذ. كمـا أن الخالصــة الوافيـة ستتضـمن المعلومــات التاليـة عــن كـل مؤشــر: 

لتعريـــف؛ اســـم المؤشـــر، وعـــرض نـــوع البيانـــات (النســـبة المئويـــة، التعـــداد، ومـــا إلـــى ذلـــك)؛ واألســـاس المنطقـــي؛ وا
ومصــادر البيانــات المفضــلة؛ ومصــادر البيانــات المحتملــة األخــرى؛ وطريقــة القيــاس؛ والتصــنيف؛ والتــواتر المتوقــع 

 لجمع البيانات؛ والمالحظات.
  

وباإلضــافة إلــى القائمــة، المستخلصــة مــن ســجل المؤشــرات والقيــاس فــي منظمــة الصــحة العالميــة، تقتــرح   -١٤
بالنسـبة لكـل مؤشـر إلـى وســائل التحليـل والتوزيـع، فـي السـياق المشـار إليـه فـي المــادة  األمانـة أيضـًا أن تـتم اإلحالـة

 (ج) من االتفاقية.٣-٢٠
  

وتشـــمل المصـــادر المحتملـــة للخالصـــة الوافيـــة مـــا يلـــي: ســـجل المؤشـــرات والقيـــاس فـــي منظمـــة الصـــحة   -١٥
تماعيـــة فـــي األمـــم المتحـــدة؛ والمؤشـــرات العالميــة؛ وقواعـــد البيانـــات اإلحصـــائية فـــي إدارة الشـــؤون االقتصـــادية واالج

والتعاريف المستخدمة في نظم جمع البيانات الدولية التي تنسقها منظمة الصحة العالمية أو التي تشـكل فيهـا طرفـًا 
. وفيما يتعلق بالمؤشرات غير الصحية المرتبطـة بالمعاهـدة فسـيجري التحقـق واالسـتفادة، حسـب االقتضـاء، مساهماً 

ديدة (مثل شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة؛ والبنك الدولي؛ ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة من مصادر أخرى ع
  والتنمية، وما إلى ذلك).

 
وستقوم األمانة بإعداد الخالصة الوافية بالتعاون مع اإلدارات المعنية في منظمة الصحة العالمية والخبراء   -١٦

تكون جاهزة الستخدام األطراف قبل البدء بالـدورة التاليـة للتبليـغ عـام ل ٢٠١٣الدوليين. وستُنجز هذه الخالصة عام 
 . وحال إنجاز الخالصة فستروَّج في صفوف األطراف الستخدامها. وثمة طريقتان مقترحتان لتحقيق ذلك:٢٠١٤

  األولـــى، ستُنشـــر الخالصـــة الوافيـــة فـــي الموقـــع الشـــبكي لالتفاقيـــة اإلطاريـــة وســـتوزَّع كـــذلك مـــن خـــالل
ـــدى ـــدان  االتصـــال بمراكـــز االتصـــال ل األطـــراف وعبـــر الحلقـــات العمليـــة المختلفـــة المشـــتركة بـــين البل

 والمكاتب المعنية في منظمة الصحة العالمية. تبالتعاون مع اإلدارا

                                                            
إن سجل المؤشرات والقياس في منظمة الصحة العالمية هو مصدر مركزي للبيانات الوصـفية للمؤشـرات الصـحية التـي     ١

شـرات، وهـو تستخدمها منظمة الصحة العالمية والمنظمات األخرى. ويشمل السجل بيانات وصفية كاملة وحسـنة التنظـيم للمؤ 
 يدعم تجانس تعاريف المؤشرات، واالتساق مع الميادين اإلحصائية األخرى، ويتيح إدراج المعايير الدولية المناسبة.
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  والثانيــة، سُيرســى التعــاون مــع المؤسســات، واألجهــزة، والوكــاالت المناســبة لألمــم المتحــدة، وســُتلتمس
ول إلـــى المكاتـــب اإلحصـــائية الوطنيـــة فـــي البلـــدان. وســـيكفل ذلـــك إدراج جمـــع مســـاهمتها فـــي الوصـــ

البيانات الوطنية المتماشية مع المؤشرات المقترحة في الخالصة الوافية إدراجـًا كـامًال ضـمن مبـادرات 
البلــدان لجمــع البيانــات، بمــا فــي ذلــك المبــادرات التــي تقــوم بهــا المكاتــب اإلحصــائية الوطنيــة. وفضــًال 

لك فسـيجري تنبيـه المكاتـب المـذكورة إلـى أن علـى كـل بلـد، بصـفته طرفـًا فـي االتفاقيـة، أن ُيبلـغ عن ذ
بانتظـــام عـــن تنفيــــذ المعاهـــدة، بحيـــث يــــتمكن موظـــف تبليــــغ االتفاقيـــة اإلطاريـــة مــــن الحصـــول علــــى 

 المعلومات التي تتيحها تلك المؤشرات.
 

للتقــدم المحــرز فــي تنفيــذ توصــيات بخصــوص تحســين تيســير إجــراء االســتعراض المنــتظم 
  اتفاقية المنظمة اإلطارية

  
يستند هذا القسم إلى تجربة نظام التبليغ فـي االتفاقيـة اإلطاريـة واالسـتعراض الـذي أجرتـه األمانـة لترتيبـات   -١٧

  في ظل المعاهدات األخرى ذات الصلة. تقديم التقارير
 

  اإلطار الزمني ورفع التقارير
  

االتفاقية إلى مؤتمر األطراف تحديد تواتر وأشكال التقارير. وفي السنوات األولى من  ٢-٢١تطلب المادة   -١٨
من تنفيذ المعاهدة كان على األطراف تقديم تقاريرها بحسـب مواعيـد نهائيـة مرتبطـة بتـاريخ سـريان مفعـول المعاهـدة 

 بالنسبة لكل األطراف. واعتماد دورة تبليغ موحدة مدتها سنتان ٢٠١٠بالنسبة لكل طرف. وجرى تغيير ذلك عام 
  

، وهــو مماثــل ٪٧٠نحــو  ٢٠١٢-٢٠٠٧ويبلــغ المعــدل اإلجمــالي لرفــع األطــراف لتقــارير التنفيــذ فــي الفتــرة   -١٩
للمعدالت القائمة في معظم المعاهدات الدولية التي شملها االستعراض. وفي الوقت ذاته فإن التقارير المرفوعة بعد 

طرفًا لم تتقـدم قـط بـأي  ١٨قارير المستلمة. وباإلضافة إلى ذلك فإن هناك فترة تأخير تشمل نحو نصف مجموع الت
  تقرير للتنفيذ.

 
وقـــد أرســـلت األمانـــة معلومـــات وخطابـــات تـــذكير إلـــى األطـــراف بشـــأن اإلطـــار الزمنـــي للتبليـــغ، وســـاعدت   -٢٠

رير التنفيـذ الخاصـة بهـا. األطراف، من خالل الحلقات العملية المشتركة بين البلدان وبصورة منفـردة، فـي إعـداد تقـا
كمــا نشــرت األمانــة قائمــة بالتقــارير المرفوعــة والمتــأخرة فــي ملحــق لتقريرهــا الــذي ُطــرح أمــام الــدورة الرابعــة لمــؤتمر 

)، إلى جانـب الحفـاظ علـى قائمـة محدَّثـة بالتقـارير الـواردة FCTC/COP/4/14األطراف بشأن تنفيذ االتفاقية (الوثيقة 
 ١الشبكي لالتفاقية. من األطراف في الموقع

  
وتشــمل االســتراتيجيات األخــرى التــي يمكــن أن ينظــر فيهــا مــؤتمر األطــراف لتســهيل التبليــغ ورفــع تقــارير   -٢١

 األطراف في الموعد المناسب ما يلي:

  الطلـــب إلـــى كـــل طـــرف، وقبـــل ســـنة مـــن الـــدورة التاليـــة للتبليـــغ، أن يقـــدم معلومـــات تفصـــيلية عـــن
 فيما يتعلق بالتبليغ وتبادل المعلومات في إطار االتفاقية؛ الموظف المسؤول عن االتصال

 إرساء إجراء للحيلولة دون تراكم التقارير المتأخرة؛ 

                                                            
 .http://www.who.int/fctc/reporting/who_fctc_party_reporting_timelineانظر:     ١
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  القيام سنويًا بنشر قائمة محدثة بالتقارير المرفوعة والمتأخرة (ومـدة تـأخر تقـديم تلـك التقـارير) فـي
 الموقع الشبكي لالتفاقية؛

  التي لم ترفـع تقاريرهـا أو التـي تـأخرت كثيـرًا فـي تقـديم التقـارير القيام بمسح في صفوف األطراف
 بشأن أسباب عدم رفع التقارير أو تأخرها؛

  إرساء إجراء لتفحص حالة تنفيذ الطرف للمعاهدة عند االفتقار إلى تقرير، وذلك باسـتخدام تجربـة
 .معاهدات األمم المتحدة األخرى، مثل معاهدات حقوق اإلنسان، في هذا الشأن

  
  آليات االستعراض

  
تلقت األمانة مساهمات من األطراف المعنية خالل إعداد هـذا التقريـر، وعبـر اغتنـام الفرصـة التـي أتاحهـا   -٢٢

التفاعـل مـع األطـراف أثنـاء الـدورات التدريبيـة التـي تولـت التعريـف بـدورة التبليـغ الجديـدة لالتفاقيـة، ثـم بعـد ذلـك مــن 
لتبليــغ وتبــادل المعلومــات فــي إطــار المعاهــدة. وفــي التعليقــات الــواردة أشــار أحــد خــالل المنصــة الشــبكية المكرســة ل

لم تتح لمؤتمر األطراف حتى اآلن فرصة وافيـة لدراسـة تقـارير األطـراف، كمـا أنـه لـم يقـم بـإقرار األطراف إلى أنه " 
راض مـؤتمر األطـراف للتقـدم ". وأضاف هذا الطـرف أن الـدورة الموحـدة الجديـدة للتقـارير ستسـهل اسـتعتقارير التنفيذ

المحـــرز فـــي تنفيـــذ االتفاقيـــة، وأن هـــذا المـــؤتمر قـــد يرغـــب فـــي النظـــر فـــي آليـــة إجرائيـــة لتعزيـــز تيســـير االســـتعراض 
  المنتظم للتقدم، مثل إنشاء فريق عمل مخصص أو عقد اجتماع لَلجنة أثناء دورات مؤتمر األطراف.

 
بتعليقــات حــول هــذه المســألة. وأعــرب هــؤالء عــن تأييــدهم  كمــا تقــدم بعــض المــراقبين فــي مــؤتمر األطــراف  -٢٣

  إلنشاء آلية استعراض مستقلة باالستناد إلى تجربة آليات إدارة االمتثال في المعاهدات الدولية األخرى.
 

وأوصــت هيئــة مكتــب مــؤتمر األطــراف، لــدى اســتعراض مســودة لهــذا التقريــر، بمواصــلة استكشــاف إمكانيــة   -٢٤
  بإخضاع تقارير التنفيذ المرسلة إلى األمانة الستعراض أقران. فاألطرا اعتماد آلية لقيام

 
ويـــرد  ١وقـــد استعرضـــت األمانـــة اآلليـــات ذات الصـــلة المنشـــأة فـــي ظـــل معاهـــدات مختلفـــة لألمـــم المتحـــدة.  -٢٥

ظــة . وتتبــاين الممارســات الدوليــة إال أن بالمســتطاع مالح٣المزيــد مــن المعلومــات حــول هــذه اآلليــات فــي الملحــق 
  بعض االتجاهات العامة.

 
أو االمتثــــال فيمــــا يتعلــــق بمتطلبــــات  لجانــــًا الســــتعراض التنفيــــذ و/ المعاهــــدات البيئيــــةوأنشــــأت معظــــم   -٢٦

المعاهدات. وعلى سبيل المثال فإن اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، واتفاقيـة األمـم المتحـدة اإلطاريـة بشـأن 
لبيولـــوجي، شـــكلت لجانـــًا لدراســـة التقـــارير الـــواردة مـــن األطـــراف ومســـاعدة مـــؤتمرات تغيـــر المنـــاخ، واتفاقيـــة التنـــوع ا

  األطراف المعنية في االستعراض المنتظم للتنفيذ.
 

اســـتعراض التنفيـــذ، ولكنهـــا ُتعنـــى فـــي الوقـــت ذاتـــه  ٢وتتـــولى لجنـــة التنفيـــذ واالمتثـــال التابعـــة التفاقيـــة بـــازل  -٢٧
لجانــًا تقنيــة خاصــة  ٤وســتكهولم ٣وباإلضــافة إلــى ذلــك فــإن التفــاقيتي روتــردام بالتقــارير المتعلقــة بمســائل االمتثــال.
                                                            

 .http://www.bayefsky.com/methods/hri_mc_2005_4.pdfانظر تحليًال لمثل هذه األجهزة في العنوان التالي:     ١

 .اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود    ٢

اتفاقيــة روتــردام لتطبيــق إجــراء الموافقــة المســبقة عــن علــم علــى مــواد كيميائيــة ومبيــدات آفــات خطــرة معينــة متداولــة فــي     ٣
 .التجارة الدولية

 .اتفاقية ستكهولم المتعلقة بالملوثات العضوية الثابتة    ٤
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يمتلـك آليـة  وزونالمتعلـق بـالمواد المسـتنفدة لطبقـة األ مونتريالبروتوكـول باستعراض التنفيذ. وفضًال عن ذلك فإن 
  دائمة معنية بعدم االمتثال تتلقى التقارير المتعلقة بعدم االمتثال وتدرسها.

 
الرئيســية الســبع إنشــاء أجهــزة مختصــة للمعاهــدة للنظــر فــي  معاهــدات حقــوق اإلنســانمــن  ١وتتــيح ســت  -٢٨

ـــَزم األطـــراف بتقـــديمها دوريـــاً  . وتتـــألف هـــذه اللجـــان مـــن خبـــراء مســـتقلين ترشـــحهم األطـــراف تقـــارير التنفيـــذ التـــي ُتل
اللجـان المعنيـة، والفتـرة الفاصـلة بـين  أسـماء ٣وُينتخبون لفترات قابلة للتجديـد. ويعـرض الجـدول الـوارد فـي الملحـق 

اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحـدة للمعاهـدة وٕانشـاء اللجنـة، وعـدد األعضـاء، إلـى جانـب بعـض المعلومـات عـن 
  طرق عمل تلك اللجان (المهمات الرئيسية المنفذة، وتواتر االجتماعات، وما إلى ذلك).

 
الرئيســـية لمثـــل هـــذه اللجـــان وهمـــا اســـتعراض المعلومـــات عـــن تنفيـــذ وهنـــاك مجـــاالن مـــن مجـــاالت العمـــل   -٢٩

المعاهدة التي توفرها األطراف والنظر في التقدم المحزر على المستوى الـدولي فـي تنفيـذ أو تطبيـق المعاهـدة. وفـي 
  حالة معاهدات حقوق اإلنسان فإنه ُيطلب إلى األطراف المبِلغة أن تعرض تقاريرها على اللجنة.

 
كـد نهـج "الحـوار اإليجــابي" الـذي تعتمـده اللجــان الطـابع الالانتقـادي لعمليـة النظــر فـي التقريـر والهــادف ويؤ   -٣٠

إلــى مســاعدة الطــرف علــى المضــي قــدمًا علــى طريــق تنفيــذ المعاهــدة المعنيــة. وُتجــرى الجلســات وفقــًا إلجــراٍء حســن 
ختاميـــة"، أو "اســـتنتاجات وتوصـــيات"، أو وتتـــولى كـــل أجهـــزة المعاهـــدات صـــياغة واعتمـــاد "مالحظـــات  ٢التحديـــد.

"تعليقـــات ختاميـــة" بعـــد النظـــر فـــي التقـــارير. وتشـــمل العناصـــر الهيكليـــة لمثـــل هـــذه الملخصـــات مـــا يلـــي: المقدمـــة؛ 
والجوانــب اإليجابيــة؛ والموضــوعات الرئيســية الباعثــة علــى القلــق؛ واالقتراحــات والتوصــيات. كمــا أنهــا قــد تتضــمن 

عوبات المتصـــلة بتنفيــذ المعاهـــدة؛ وطلبــًا لتوزيـــع تقريــر اللجنـــة علــى نطـــاق واســع؛ وطلبـــًا إحالــة إلــى العوامـــل والصــ
  للحصول على معلومات إضافية؛ والتاريخ الذي ينبغي أن يقدم فيه تقرير الطرف المقبل.

 
عضـوًا  ٢٥-١٠وبصفة عامة فإن اللجـان العاملـة فـي إطـار معاهـدات البيئـة وحقـوق اإلنسـان تتشـكل مـن   -٣١
لخبــراء المســتقلين المتمتعــين بــالخبرة المعنيــة والكفــاءة المشــهودة، والــذين ترشــحهم األطــراف وينتخــبهم المــؤتمر مــن ا

األجهــزة الرئاســية لفتــرات قابلــة للتجديــد تتــراوح بــين ســنتين إلــى أربــع ســنوات، مــع مراعــاة التمثيــل  المعنــي لألطــراف/
  الجغرافي.

 
نظـام إشـرافي ذي مسـتويين. وضـمن النظـام العـادي لإلشـراف فـإن بمسـاندة  معايير العمل الدوليـةوتحظى   -٣٢

؛ واللجنـة الثالثيـة المعنيـة لجنة الخبـراء المعنيـة بتطبيـق االتفاقيـات والتوصـياتهناك جهازين لمكتب العمل الدولي (
ان أو بتطبيق االتفاقيات والتوصيات). ويتألف المستوى الثاني من اإلشراف من إجـراءات خاصـة فـي حـال تقـديم بيـ

  احتجاج بشأن تطبيق االتفاقيات المصدقة، وكذلك االحتجاجات المتصلة بحرية التجمع.
  
 

                                                            
؛ العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية؛ و االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري    ١
لمعاملــة أو العقوبــة اتفاقيــة مناهضــة التعــذيب وغيــره مــن ضــروب ا؛ و اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأةو 

االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهــاجرين وأفــراد ؛ واتفاقيــة حقــوق الطفــل؛ و القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة
 .أسرهم

 Report on the working methods of the human rights treaty bodies relating to theفـي:  لإلجـراءاتانظـر وصـفًا     ٢

state party reporting process. Note by the secretariat. International Human Rights Instruments. Document 

HRI/MC/2005/4. Available from: http://www.bayefsky.com/methods/hri_mc_2005_4.pdf (pp. 16–18).                        
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وباختصار فإن استعراضات التنفيذ، وفي بعض الحاالت آليات االمتثال، غدت على ما يبدو جزءًا أصيًال   -٣٣
المعاهــدات، وبعــد عــدة ســنوات مــن مــن عــدد متزايــد مــن المعاهــدات الدوليــة. وقــررت األجهــزة الرئاســية لغالبيــة هــذه 

األجهزة لالستعراض واالمتثال بغية ضمان إجـراء العمـل التفصـيلي والمعقـد  تنفيذ المعاهدة، إنشاء مثل هذه اللجان/
في غالب األحيان المتعلق باستعراض التنفيذ عبر عملية شفافة ضمن إطار منتدى مستهدف وذي تمثيل جغرافي. 

بمساندة أمانات المعاهدات ويخضع لقرارات الجهـاز الرئاسـي المعنـي؛ وترفـع اللجنـة ويحظى عمل مثل هذه اللجان 
  تقاريرها إلى الجهاز الرئاسي.

  
 

  اإلجراء المطلوب من مؤتمر األطراف
  

اإلحاطـــة علمـــًا بالتقـــدم المحـــرز فـــي هـــذا المجـــال وتـــوفير اإلرشـــاد، مـــع إن مـــؤتمر األطـــراف مـــدعو إلـــى   -٣٤
  .٣٣و ٢١و ١٦-١٣و ٤د الواردة في الفقرات اص بالبنو االهتمام بشكل خ
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  ١ الملحق
  المؤشرات التي تقترحها منظمة الصحة العالمية لالستخدام في المسوح الوطنية، 

  وتناظرها مع األسئلة الواردة في استمارة تبليغ االتفاقية

  
التناظر مـع أسـئلة اسـتمارة  التعريف المؤشر

 تبليغ االتفاقية
 انتشار تدخين التبغ

 ١-١-٢ يدخنون التبغ حاليا النسبة المئوية للمجيبين الذين مدخنو التبغ الحاليون
مــــــــدخنو التبــــــــغ اليوميــــــــون 

 الحاليون
النســبة المئويـــة للمجيبــين الـــذين يــدخنون التبـــغ حاليـــًا 

 بصورة يومية
١-١-٢ 

مــــــــدخنو التبــــــــغ اليوميــــــــون 
الســـــــابقون (فـــــــي صـــــــفوف 

 البالغين)

 كـــانوا فـــي وقـــت مـــا النســـبة المئويـــة للمجيبـــين الـــذين
 يــــدخنون وهــــم اآلن ال يــــدخنون التبــــغ بصــــورة يوميــــة

 التبغ

، المـــــــــــــــــــــــــــــــــــدخنون ١-١-٢
 السابقون، تناظر جزئي

مــــــــدخنو التبــــــــغ اليوميــــــــون 
الســـــــابقون (فـــــــي صـــــــفوف 

 البالغين)

يـدخنون التبـغ  كانوا في وقت ما لذينلالنسبة المئوية 
 وهم اآلن ال يدخنون التبغ بصورة يومية

، المـــــــــــــــــــــــــــــــــــدخنون ١-١-٢
 السابقون، تناظر جزئي

-٢٥فئــــــات عشــــــرية، مثــــــل  فأكثر ٦٥، و٦٤-٤٥، و٤٤-٢٥، و٢٤-١٥ العمرية المقترحة الفئات
ــــــى ٤٤-٣٥، و٣٤ ، ومــــــا إل
 ذلك

 استهالك تدخين التبغ
النســبة المئويــة مــن المجيبــين الــذين يــدخنون [المنــتج]   ١مدخنو [المنتج] الحاليون

 حالياً 
٢-١-٢، ١-١-٢ 

ـــــــة  ن عـــــــدد الســـــــجائر المدخَّ
يوميــــًا (بالنســــبة للمــــدخنين 

 اليوميين)

، العـــــــدد الوســـــــطي ١-١-٢ هناك من تعريفليس 
ـــتج تبـــغ التـــدخين األكثـــر  لمن

 استهالكًا في اليوم
 استخدام التبغ عديم الدخان

المســــــــــتخدمون الحـــــــــــاليون 
 للتبغ عديم الدخان

النسبة المئوية للمجيبين الذين يستخدمون حاليًا التبغ 
 عديم الدخان

٣-١-٢ 

ــــــــــون  المســــــــــتخدمون اليومي
الحــــــــــاليون للتبــــــــــغ عــــــــــديم 

 الدخان

النسبة المئوية للمجيبين الذين يستخدمون حاليًا التبغ 
 بصورة يومية عديم الدخان

٣-١-٢ 

                                                            
فـــة يـــدويًا؛ أو لفافـــات الكريتيـــك، أو الغاليـــين المملـــوءة بـــالتبغ؛ أو الســـيجار؛ أو الســـجائر المصـــنعة؛ أو الســـجائر الملفو     ١

 الشيروت، أو السيجاريللو؛ وعدد جلسات النارجيلة؛ هل هناك من أنواع أخرى؟
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التناظر مـع أسـئلة اسـتمارة  التعريف المؤشر
 تبليغ االتفاقية

ــــــــــون  المســــــــــتخدمون اليومي
للتبــــــــــغ عــــــــــديم  الســــــــــابقون
ـــــــــدخان (فـــــــــي صـــــــــفوف  ال
 البالغين)

يستخدمون التبـغ كانوا النسبة المئوية للمجيبين الذين 
وهــــم اآلن ال يــــدخنون  عــــديم الــــدخان بصــــورة يوميــــة

 عديم الدخان التبغ

، المســــــــــــــــــــــتخدمون ٣-١-٢
 السابقون، تناظر جزئي

ــــــــــون  المســــــــــتخدمون اليومي
الســــــــــابقون للتبــــــــــغ عــــــــــديم 

(في صفوف الذين  الدخان
كـــــانوا فـــــي وقـــــت مـــــا مـــــن 

 المستخدمين اليوميين)

النسبة المئوية للمجيبين الذين كانوا يستخدمون التبـغ 
عــــديم الــــدخان بصــــورة يوميــــة وهــــم اآلن ال يــــدخنون 

 عديم الدخانالتبغ 

، المســــــــــــــــــــــتخدمون ٣-١-٢
 السابقون، تناظر جزئي

 التعرض للدخان غير المباشر
التعــــــــرض للــــــــدخان غيــــــــر 

 ر في المنزلالمباش
ــــى  ــــذين يشــــيرون إل النســــبة المئويــــة مــــن المجيبــــين ال

 حدوث التدخين في المنزل
٢-٢-٢ 

 التعــــــــرض للــــــــدخان غيــــــــر
 ر في العملالمباش

ــــة النســــبة المئويــــة مــــن العمــــال فــــي  األمــــاكن الداخلي
المعرضـــين لـــدخان التبـــغ فـــي مقـــر العمـــل فـــي األيـــام 

 الثالثين الماضية

٢-٢-٢ 

 الجوانب االقتصادية
متوســـــط تكلفـــــة علبـــــة مـــــن 

 السجائر المصنعة
في آخر عملية شـراء. لـيس هنـاك مـن تعريـف؛ غيـر 

 أن حساب متوسط التكلفة متوافر.
، ســــــــــعر التجزئــــــــــة ١-٩-٢

 لثالثة من األصـناف األكثـر
شــــيوعًا مــــن منتجــــات التبــــغ 

 المحلية والمستوردة
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  ٢الملحق 
  

  اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية قائمة جرد للتعاريف الواردة في 
  بشأن مكافحة التبغ والمبادئ التوجيهية للتنفيذ:

  المصطلحات المدرجة في قائمة الجرد

  
  

(المصـــطلحات  ١المـــادة ( اتفاقيـــة منظمـــة الصـــحة العالميـــة اإلطاريـــة بشـــأن مكافحـــة التبـــغالتعـــاريف المدرجـــة فـــي 
"منظمــة للتكامــل االقتصــادي اإلقليمــي"؛ "مكافحــة التبــغ"؛ "صــناعة التبــغ"؛ : "اإلتجــار غيــر المشــروع"؛ )المســتخدمة)

  "منتجات التبغ"؛ "رعاية التبغ".

: "دخــان التبــغ غيــر المباشــر"؛ "الهــواء الخــالي مــن دخــان ٨التعــاريف المدرجــة فــي المبــادئ التوجيهيــة لتنفيــذ المــادة 
  ية أو المغلقة"؛ "مكان العمل"؛ "وسائل النقل العام".التبغ"؛ "التدخين"؛ "األماكن العمومية"؛ "المناطق الداخل

: "الجاذبيــــــة"؛ "المحتويــــــات"؛ "المقومــــــات"؛ ١٠و ٩المــــــادتين  التعــــــاريف المدرجــــــة فــــــي المبــــــادئ التوجيهيــــــة لتنفيــــــذ
  "المكونات"؛ "سمة التصميم"؛ "االنبعاثات"؛ "التبغ المنفوش"؛ "التبغ المستنشأ".

  : "تدابير قانونية"؛ "إعالن داخلي"؛ "إعالن خارجي".١١وجيهية لتنفيذ المادة التعاريف المدرجة في المبادئ الت

  ١: "المستمدة من البحوث".١٢التعاريف المدرجة في المبادئ التوجيهية لتنفيذ المادة 

ـــذ المـــادة  ـــه "الحظـــر الشـــامل  :٣١التعـــاريف المدرجـــة فـــي المبـــادئ التوجيهيـــة لتنفي لإلعـــالن عـــن التبـــغ والتـــرويج ل
  ورعايته"؛ "توسيع استخدام العالمة التجارية"؛ "التشارك في العالمة التجارية".

االعتماد على التبغ"؛ "اإلقالع عن التبغ"؛  : "إدمان التبغ/٤١التعاريف المدرجة في المبادئ التوجيهية لتنفيذ المادة 
لمبادئ التوجيهية الوطنية بشأن العالج"؛ "العالج من االعتماد على التبغ"؛ "الدعم السلوكي"؛ "النصائح الموجزة"؛ "ا

  "خطوط هاتفية للمساعدة على اإلقالع عن التعاطي".
  

                                                            
 فيما يتعلق بالبيِّنات وأفضل الممارسات.    ١
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الملحق 
٣  

  
ض التنفيذ في ظل مختلف معاهدات األمم المتحدة

عملية استعرا
  

  
المعاهدة 

(سنة االعتماد)  
 

اللجنة 
(سنة اإلنشاء)  

 
الفترة 
الفاصلة

* 
عدد 
األعضاء

 
المهام

 
عدد االجتماعات 

كل سنة
 

مالحظات
 

معاهدات حقوق اإلنسان
 

ضــــــاء 
االتفاقيــــــة الدوليــــــة للق

علــى جميــع أشــكال التمييــز 
صري

العن
 )

١٩٦٥
( 

ضــــاء 
اللجنــــة المعنيــــة بالق

علــــــــــــــــــــــــــــى التمييــــــــــــــــــــــــــــز 
صري(

العن
١٩٦٩
( 

٤ 
١٨

 
تدرس التقارير؛ وتعتمـد توصـيات عامـة؛ وتنظـر فـي المراسـالت 

المنفردة؛ ولها إجراء لإلنذار المبكر والعمل العاجل
 

٢ 
انظر الحاشية
١ 

ضــاء علــى جميــع 
اتفاقيــة الق

ضـد المـرأة
أشـكال التمييـز 

 

)
١٩٧٩
( 

ضــــاء 
اللجنــــة المعنيــــة بالق

علـى
 

ضـد المـرأة
التمييـز 

  
)

١٩٨٢
( 

٣ 
٢٣

 
تدرس التقارير؛ وتعتمـد توصـيات عامـة؛ وتنظـر فـي المراسـالت 

المنفـــــردة؛
 

وتجـــــري تحقيقـــــات فـــــي الخـــــروق المزعومـــــة ألحكـــــام 
المعاهدة

 

٢ 
 

ضـــــة التعـــــذيب 
اتفاقيـــــة مناه

ضروب المعاملـة 
وغيره من 

أو العقوبــــــــــــــة القاســــــــــــــية أو 
الالإنســــانية أو المهينــــة

 

)
١٩٨٤
( 

لجنـة 
ضـة التعـذيب

مناه
 

)
١٩٨٧
( 

٣ 
١٠

 
تدرس التقارير؛ وتعتمـد توصـيات عامـة؛ وتنظـر فـي المراسـالت 
المنفـــــردة؛ وتجـــــري تحقيقـــــات فـــــي الخـــــروق المزعومـــــة ألحكـــــام 

المعاهدة
 

٢ 
 

الالبروتوكـــــــــــــول االختيـــــــــــــاري 
ضـــة التعـــذيب 

تفاقيـــة مناه
ضروب المعاملـة 

وغيره من 
أو العقوبــــــــــــــة القاســــــــــــــية أو 
الالإنســـــــــــــانية أو المهينـــــــــــــة

 
)

٢٠٠٢
( 

اللجنـــــــــة الفرعيـــــــــة لمنـــــــــع 
التعذيب
 )

٢٠٠٧
( 

٥ 
٢٥

 
آلية زائرة لمرافق االحتجاز فـي البلـدان؛ وتقـدم تقـارير سـرية إلـى 

الدولة 
الُمزارة

  
٣ 

 

________________________
  

    *
بين اعتماد المعاهدة وٕانشاء الجهاز (بالسنوات).

  
١

    
لــيس هنــاك مــن تقــارير مرحليــة عالميــة بشــأن تنفيــذ 

المعاهــدة بحــد ذاتهــا بالنســبة ألي مــن المعاهــدات الرئيســية لحقــوق اإلنســان؛ غيــر أن هنــاك تقــارير ســنوية عــن عمــل اللجــان 
ضمن إشارة موجزة إلى تقارير األطراف التي درستها اللجان.

تت
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المعاهدة 
(سنة االعتماد)  

 
اللجنة 

(سنة اإلنشاء)  
 

الفترة 
الفاصلة

* 
عدد 
األعضاء

 
المهام

 
عدد 

االجتماعات 
كل سنة

 
مالحظات

 

اتفاقيـــــــــــة حقـــــــــــوق الطفـــــــــــ
 ل

)
١٩٨٩
( 

اللجنــــــة المعنيــــــة بحقــــــوق 
الطفل (

١٩٩٠
( 

١ 
١٨

 
تدرس التقارير؛ وتعتمد مقترحات وتوصيات عامة

 
 

٣ 
 

االتفاقيـــــــة الدوليـــــــة لحمايـــــــة 
حقـــــــــــوق جميـــــــــــع العمـــــــــــال 
المهــــــاجرين وأفــــــراد أســــــرهم
 

)
١٩٩٠
( 

اللجنــــــة المعنيــــــة ب
حمايــــــة 
حقــــــــوق جميــــــــع العمــــــــال 
(المهـــاجرين وأفـــراد أســـرهم 

٢٠٠٤
( 

١٤
 

١٤
 

تدرس التقارير؛ وتعتمد
 

مقترحات 
ومالحظات

 
عامة

؛ 
وتنظر فـي 

المراسالت المنفردة
 

٢ 
 

ص 
العهـــــــــد الـــــــــدولي الخـــــــــا

بالحقوق المدنية والسياسـية
  

)
١٩٦٦
( 

اللجنــــــة المعنيــــــة بحقــــــوق 
اإلنسان (

١٩٧٦
( 

١٠
 

١٨
 

 
تـــــــدرس التقـــــــارير؛ وتعتمـــــــد مالحظـــــــات عامـــــــة؛ وتنظـــــــر فـــــــي 

المراسالت المنفردة
 

٣ 
 

ص 
العهـــــــــد الـــــــــدولي الخـــــــــا

صــــــــــــــــادية 
بــــــــــــــــالحقوق االقت

واالجتماعيـــــة والثقافيـــــة
 

)
١٩٦٦
( 

اللجنــــة المعنيــــة 
بــــالحقوق 
صـــادية واالجتماعيـــة 

االقت
والثقافية (

١٩٨٧
( 

٢١
 

١٨
 

صادي واالجتماعي 
تنفذ مهمة الرصد الموكلة إلى المجلس االقت

صادية واالجتماعيـة 
ص بالحقوق االقت

بموجب العهد الدولي الخا
والثقافيـــــة؛ وظـــــائف مماثلـــــة لمـــــا هـــــو قـــــائم فـــــي إطـــــار أجهـــــزة 

المعاهدات األخرى 
 

٢ 
 

ص 
اتفاقيـــــة حقـــــوق األشـــــخا

ذوي اإلعاقة
 )

٢٠٠٦
( 

اللجنــــــة المعنيــــــة ب
حقــــــوق 

ص ذوي
األشــــخا

 
اإلعاقــــة 

)
٢٠٠٨
( 

٢ 
١٨

 
تدرس التقارير؛ وتعتمـد توصـيات عامـة؛ وتنظـر فـي المراسـالت 

المنفردة؛ وتجري تحقيقات في خروق
 

األطراف
 

المزعومة 
 

٢ 
 

االتفاقيـــــــة الدوليـــــــة لحمايـــــــة 
ص مــــــــــن 

جميــــــــــع األشــــــــــخا
االختفاء القسري

 )
٢٠٠٦
( 

اللجنــة المعنيــة باالختفــاء 
القسري (

٢٠١١
( 

٥ 
١٠

 
ترصــد تنفيــذ 

االتفاقيــة؛ وتــدرس التقــارير والمراســالت الــواردة مــن 
األفراد؛ وتتقدم باقتراحات وتوصيات إلى األطراف

 
٢ 

 

      
________________________

  
    *

بين اعتماد المعاهدة وٕانشاء الجهاز (بالسنوات).
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المعاهدة 
(سنة االعتماد)  

 
اللجنة 

(سنة اإلنشاء)  
 

الفترة 
الفاصلة

* 
عدد 
األعضاء

 
المهام

 
عدد االجتماعات 

كل سنة
 

مالحظات
 

المعاهدات البيئية
 

اتفاقيـــة فيينـــا لحمايـــة طبقـــة 
األوزون

 )
١٩٨٥
( 

–
  

 
 

على األطـراف إرسـال المعلومـات عـن اإلجـراءات التـي تعتمـدها 
بشأن تنفيذ االتفاقية إلى مؤتمر األطراف؛ وتعد األمانة التقـارير 

وترسلها
 

 

 
 

بروتوكــــــــــــــــــول
 

مونتريـــــــــــــــــــال
المتعلــــق بــــالمواد المســــتنفدة  

لطبقة األوزون
 )

١٩٨٧
 (–

 
ل فــــي  معــــدَّ

٢٩
 

حزيــــران/
 

يونيو
 

١٩٩٠
 

 

لجنـــــة االمتثـــــال بموجـــــب 
إجـــراء عـــدم االمتثـــال فـــي 

بروتوكـــــــــــــول 
مونتريــــــــــــــال 

)
١٩٩٠
( 

٣ 
 

صـــل بـــاألطراف 
تتلقـــى وتـــدرس التقـــارير عـــن عـــدم االمتثـــال؛ وتت

فــي الحــاالت المزعومــة لعــدم االمتثــال؛ وتبلــغ اجتمــاع 
األطــراف 

صلة لعدم االمتثال
باألنماط المتوا

 

٢ 
إن بروتوكـــول 

مـــونتلایر
هــــــو االتفــــــاق البيئــــــي  
األول الــــــــذي يشــــــــتمل 
علــــــى مجموعــــــة مــــــن 
ضـــــــــــــمن 

العقوبـــــــــــــات 
نطـــــــــــــاق اســـــــــــــتجاباته 
لحاالت عدم االمتثال

اتفاقيــــــــــة األمــــــــــم المتحــــــــــدة 
صحر

لمكافحة الت
)

١٩٩٤
( 

اللجنـــــــــــــــــــــــــة المعنيـــــــــــــــــــــــــة 
ض تنفيذ االتفاقية 

(باستعرا
٢٠٠٥
( 

١١
 

مفتوحة 
ضوية

الع
 

ض المنــــــتظم لتنفيــــــذ 
تســــــاعد مــــــؤتمر األطــــــراف فــــــي االســــــتعرا

االتفاقيـــــة؛ وتنظـــــر فـــــي التقـــــارير الـــــواردة مـــــن األطـــــراف ومـــــن 
المراقبين وترفع تقاريرها إلى مؤتمر األطراف

 

اجتمـــــــــــــاع واحـــــــــــــد 
خـــــــــــــــــــــــــــالل دورات 
مـــــــؤتمر األطـــــــراف 
واجتمـــاع آخـــر فـــي 
صــلة بــين 

الفتــرة الفا
هذه الدورات

 

تعــــــد األمانــــــة وثيقــــــة 
تحليـــــل أولـــــي للجنـــــة 
ض 

المعنيــــــة باســــــتعرا
تنفيـــــــــــــــــذ االتفاقيـــــــــــــــــة 
اســـــتنادًا إلـــــى تقـــــارير 

األطراف 
 

            
________________________

  
    *

بين اعتماد المعاهدة وٕانشاء الجهاز (بالسنوات).
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المعاهدة 
(سنة االعتماد)  

 
اللجنة 

(سنة اإلنشاء)  
 

الفترة 
الفاصلة

* 
عدد 
األعضاء

 
المهام

 
عدد االجتماعات 

كل سنة
 

مالحظات
 

اتفاقيــــــــــة األمــــــــــم المتحــــــــــدة 
(اإلطارية بشأن تغير المناخ 

١٩٩٢
كيوتو ()؛ بروتوكـــــــــــــــــــــــــــــول 

١٩٩٧
( 

لهــــــــــا جهــــــــــازان معنيــــــــــان 
ض التنفيـــــــــــــــــذ 

باســـــــــــــــــتعرا
(يخـــــــــــــــــدمان االتفاقيـــــــــــــــــة 
والبروتوكــــــول علــــــى حــــــد 

سواء):
 

 

 

يســـاند الجهـــاز الفرعـــي للتنفيـــذ عمـــل مـــؤتمر األطـــراف/
 

مـــؤتمر 
األطراف العامل كاجتمـاع ألطـراف بروتوكـول كيوتـو مـن خـالل 
ض المعلومـات 

ض التنفيذ الفعال لالتفاقية؛ ويسـتعر
تقييم واستعرا

فـــي المراســـالت الوطنيـــة؛ ويقـــدم المشـــورة إلـــى مـــؤتمر األطـــراف 
بشأن مسائل الميزانية والمالية

 
 

ترفــــــــــــــــع األطــــــــــــــــراف 
تقاريرهـــا إلـــى األمانـــة 
التي تتيحها للجمهور 

العــام
 

كمــا تعــد توليفــًا 
ترفعـــــــه إلـــــــى جهـــــــاز 
فرعــي أو إلــى مــؤتمر 
األطـــراف الـــذي يقـــوم 
ض التقارير

باستعرا
 

١-
 

جهاز فرعي للتنفيذ
١ 

)
١٩٩٥
( 

٣ 
مفتوحة 
ضوية

الع
 

تجتمـــــــــــــع مـــــــــــــرتين 
سنوياً 

 

٢-
 

لجنــــــــــــة االمتثــــــــــــال
٢ 

)
٢٠٠٦
( 

١٤
 

(فرع التيسير 
١٠
 

ضاء) 
أع

(وفرع اإلنفاذ 
١٠
 

ضاء)
أع

يـــوفر فـــرع التيســـير المشــــورة
 

والمســـاعدة إلـــى األطـــراف لتــــرويج 
االمتثـــال؛ ويحـــدد فـــرع اإلنفـــاذ التبعـــات المترتبـــة علـــى األطـــراف 

التي ال تفي بالتزاماتها
 

العدد متفاوت
 

اتفاقيـــة التنـــوع البيولـــوجي
 

)
١٩٩٢
( 

فريـــــــــــق عامـــــــــــل مفتـــــــــــوح 
ضـــــــــــــوية 

الع
ص 

صـــــــــــــ
مخ

ض تنفيـــــــــــــــــــذ 
الســـــــــــــــــــتعرا

االتفاقية
٣ )

٢٠٠٤
(  

 

١٢
 

مفتوحة 
ضوية

الع
 

تــــدرس التقــــدم 
ض آثــــار 

المحــــرز فــــي تنفيــــذ االتفاقيــــة؛ وتســــتعر
وفعاليــة العمليــات الجاريــة فــي ظــل االتفاقيــة؛ وتنظــر فــي الســبل 
والوسائل الالزمة لتحديد العقبات القائمة فـي وجـه التنفيـذ الفعـال 

لالتفاقية وتذليلها
 

ثالثــــــة اجتماعــــــات 
حتــــــى نهايــــــة عــــــام 

٢٠١٠
 

 

    
________________________

  
    *

بين اعتماد
 

المعاهدة وٕانشاء الجهاز (بالسنوات).
  

١
    

انظـــــــــــــــــــــــــــر: 
http://unfccc.int/files/inc/graphics/im

age/gif/2011_bodies_large.gif
؛ ويمكـــــــــــــــــــــــــــن االطـــــــــــــــــــــــــــالع علـــــــــــــــــــــــــــى وصـــــــــــــــــــــــــــف ألدوار الجهـــــــــــــــــــــــــــاز فـــــــــــــــــــــــــــي العنـــــــــــــــــــــــــــوان 

التالي:
 

http://unfccc.int/bodies/body/64
06.p

hp
.  

٢
    

انظر: 
http://unfccc.int/kyoto_protocol/com

plia
nce/item

s/3
02

4.ph
p

.  
٣

    
انظر: 

http://w
w

w
.cbd.int/w

gri/
.  
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المعاهدة 
(سنة االعتماد)  

 
اللجنة 

(سنة اإلنشاء)  
 

الفترة 
الفاصلة

* 
عدد 
األعضاء

 
المهام

 
عدد االجتماعات 

كل سنة
 

مالحظات
 

بروتوكــــــــــــــــــول قرطاجنــــــــــــــــــة 
المتعلق بالسـالمة األحيائيـة 
التـــــــــــابع التفاقيـــــــــــة التنـــــــــــوع 

البيولوجي
)

٢٠٠٠
( 

لجنة االمتثال (
٢٠٠٤
( ١

٤ 
١٥

 
تتخـــذ اإلجـــراءات الالزمـــة لتـــرويج االمتثـــال؛ وتـــوفر المشـــورة أو 
المســاعدة؛ وتتخــذ توصــيات ُترفــع إلــى مؤتمر/اجتمــاع األطــراف 
بشـــأن تـــوفير المســـاعدة الماليـــة والتقنيـــة؛ وتطلـــب إلـــى األطـــراف 

ضــع خطــة
غيــر الممتثلــة أن ت

 
إلى تقديم تقاريرها؛ وما إلى ذلكعمــل لالمتثــال؛ وتــدعو األطــراف 

 

٢ 
 

اتفاقيـــة بـــازل بشـــأن الـــتحكم 
فــــي نقــــل النفايــــات الخطــــرة 
ص منها عبر الحدود

والتخل
 

)
١٩٨٩
( 

(لجنــــــة التنفيــــــذ واالمتثــــــال 
٢٠٠٦
(  

(ال تمتلــــــــــــــــــك اتفاقيتــــــــــــــــــا 
روتــردام وســتكهولم آليــات 

صلة)
منف

  

١٧
 

١٥
 

تساعد األطراف على االمتثال
 

إلى التزاماتهـا فـي ظـل االتفاقيـة؛ 
ضــمان تنفيــذ االلتزامــات 

ِّج، وترصــد، وتهــدف إلــى  ِّــر، وتــرو وتيس
بموجـــــب االتفاقيـــــة واالمتثـــــال لهـــــا؛ وُتعنـــــى بالتقـــــارير المتعلقـــــة 

باالمتثال
٢ 

١ 
يمكــــــن تقــــــديم تقــــــارير 
صـــاعب التـــي 

عـــن الم
يواجهها طرف مـا فـي 
ميـــــدان االمتثـــــال مـــــن 
جانبه هو؛ أو من ِقبل 

طــــرف 
آخــــر؛ أو مــــن 
جانب األمانة (استنادًا 
إلـــــــــــــــى المعلومـــــــــــــــات 
صـــــــــــــة مـــــــــــــن 

المستخل
تقارير األطراف)
٣ 

 

          
________________________

  
    *

بين اعتماد المعاهدة وٕانشاء الجهاز (بالسنوات).
  

١
    

انظر:
 

http://bch.cbd.int/protocol/decisions/decision.shtm
l?

decisionID
=

8289
.  

٢
    

انظر: 
http://w

w
w

.basel.int/T
heC

onvention/Im
plem

e
ntatio

nC
om

plianceC
om

m
ittee/M

an
date/tab

id/2
296/D

efau
lt.asp

x
.  

٣
    

انظر: 
http://w

w
w

.basel.int/P
roced

ures/N
ation

alR
ep

orting/ta
bid/1

33
2/D

efa
ult.asp

x
.  
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المعاهدة 
(سنة االعتماد)  

 
اللجنة 

(سنة اإلنشاء)  
 

الفترة 
الفاصلة

* 
عدد 
األعضاء

 
المهام

 
عدد االجتماعات 

كل سنة
 

مالحظات
 

معايير العمل الدولية
 

معايير العمل الدولية
 

لجنـــــــة الخبـــــــراء المعنيـــــــة 
بتطبيــــــــــــــــق االتفاقيــــــــــــــــات 

والتوصيات
 

 

 
٢٠

 
صــــول 

تـــدرس التقـــارير؛ وتعــــد المالحظـــات أو تقــــدم طلبـــات للح
على المزيد من المعلومات حول المحتوى التقني

 
 

تتــــولى اللجنــــة إعــــداد
التقارير السنوية التي  
تعكــــــــــــــس التقــــــــــــــارير 
الــــواردة ومــــدى تنفيــــذ 

مالحظاتها السابقة
 

معايير العمل الدولية
١   

اللجنـــــة الثالثيـــــة المعنيـــــة 
بتطبيـــق المعـــايير التابعـــة 

لمؤتمر العمل الدولي
 

 
ثالثية

 
اللجنــــة الدائمــــة للمــــؤتمر وهــــي مؤلفــــة مــــن ممثلــــي الحكومــــات، 

صحاب العمل، والعمال
ومندوبي أ

 
 

سنوية أثناء مؤتمر 
العمل الدولي

 
تعـــــد لجنـــــة المـــــؤتمر 
االســــــــتنتاجات التــــــــي 
توصـــــــي الحكومـــــــات 
باتخــــــــــــــاذ خطــــــــــــــوات 
محـــــــــــــددة لمعالجـــــــــــــة 
مشـــكلة مـــا أو لـــدعوة 
بعثات منظمـة العمـل 
الدوليــــــــة أو التمــــــــاس 

المعونة التقنية
 

    
________________________

  
    *

بين اعتماد المعاهدة وٕانشاء 
الجهاز (بالسنوات).

  
١

    
ضــحى

تطــورت معــايير العمــل الدوليــة لت
 

نظامــًا شــامًال بشــأن سياســات العمــل والشــؤون االجتماعيــة مــدعومًا بنظــام إشــرافي يهــدف إلــى معالجــة المشــكالت علــى نحــو مــا تتبــدى علــى المســتوى
 

الوطني.
  

    

=     =     =


