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كومية دولية ذات طـابع ويبلغ حاليًا عدد المراقبين المعتمدين لدى مؤتمر األطراف ست وعشرين منظمة ح  -٥
دولي، يقابله عدد آخـر يماثلـه مـن المنظمـات غيـر الحكوميـة. وقـد عرضـت األمانـة طلبـين جديـدين بشـأن االعتمـاد 
بصــفة مراقــب بصــيغتيهما اللتــين قــدمتهما بهمــا منظمتــان حكوميتــان دوليتــان لكــي ينظــر فيهــا مــؤتمر األطــراف فــي 

  ).FCTC/COP/5/3دورته الخامسة (الوثيقة 
  
  خر التطورات العالمية المتعلقة بتنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغآ
  
في القطـاع الصـحي،  لدولياالتعاون على  كبيرة طرأت منذ انعقاد الدورة األخيرة لمؤتمر األطراف تطورات  -٦

 ١األمراض غير السارية (غيـر المعديـة)،مكافحة أنماط الحياة الصحية و بشأن المؤتمر الوزاري األول  ومن أبرزها،
 ٢،واالجتمــاع الرفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا

باإلضـــافة إلـــى اإلعالنـــات السياســـية ذات الصـــلة. وقـــد  ٣والمــؤتمر العـــالمي بشـــأن المحـــددات االجتماعيـــة للصـــحة،
تفاقيــة بنشــاط فــي األحــداث الثالثــة، وورد ذكــر التنفيــذ الشــامل التفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة فــي تلــك شــاركت أمانــة اال

اإلعالنات بوصفه أحد العوامل الرئيسية في التصدي لألمراض غيـر السـارية علـى الصـعيد العـالمي، كمـا ُذكـر فـي 
يــة المنظمــة اإلطاريــة كــأداة رئيســـية ســياق المحــددات االجتماعيــة للصــحة، وهــو بمثابــة اعتــراف آخــر بأهميــة اتفاق

  للوقاية والتعاون الصحي الدولي.
  
، ٢٠١٢التقرير الذي قدمه األمين العام إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي في تموز/ يوليو وبناًء على   -٧

ّدد اعتمــد المجلــس المــذكور قــرارًا بخصــوص االتســاق علــى نطــاق منظومــة األمــم المتحــدة بشــأن مكافحــة التبــغ. وشــ
القرار على ضرورة مواصلة تعزيز المساهمات المتعددة القطاعات والمشتركة بين الوكاالت من أجل تنفيذ االتفاقيـة 
اإلطارية بالكامل؛ وأشار إلى التزام األطراف في االتفاقية بوضع استراتيجيات وخطط وبرامج وطنية شاملة ومتعددة 

االتفاقيــة اإلطاريــة، بنــاء علــى الطلــب؛ ودعــا جميــع أعضــاء فرقــة القطاعــات لمكافحــة التبــغ، وذلــك بــدعم مــن أمانــة 
عمــل األمــم المتحــدة المشــتركة بــين الوكــاالت المخصصــة والمعنيــة بمكافحــة التبــغ وســائر صــناديق األمــم المتحــدة 
وبرامجهــا ووكاالتهــا المتخصصــة أن ُتســهم، حســب االقتضــاء، فــي تحقيــق أهــداف االتفاقيــة اإلطاريــة، بوســائل منهــا 

ديم المســاعدة المتعــددة القطاعــات وتوعيــة الجمهــور واالتصــاالت، والســيما فــي ســياق الوقايــة مــن األمــراض غيــر تقــ
  .السارية ومكافحتها

  
  أنشطة األمانة

  
تقريـر األداء الخـاص بخطـة العمـل يرد أدناه ملخص بأنشطة األمانة، في حـين تـرد معلومـات مفّصـلة فـي   -٨

 .٢٠١٣٥-٢٠١٢األداء المبدئي الخاص بخطة العمل والميزانية  تقريرو  ٢٠١١٤-٢٠١٠والميزانية 
  
  
  

                                                           
 .٢٠١١نيسان/ أبريل  ٢٩و ٢٨المعقود في موسكو يومي     ١

 .٢٠١١أيلول/ سبتمبر  ٢٠و ١٩المعقود في مقر األمم المتحدة الرئيسي بنيويورك، يومي     ٢

 .٢٠١١ول/ أكتوبر تشرين األ ٢١إلى  ١٩المعقود في ريو دي جانيرو من     ٣

 .FCTC/COP/5/19الوثيقة     ٤

 .FCTC/COP/5/20الوثيقة     ٥
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  دورات مؤتمر األطراف وعمل هيئة مكتب المؤتمر
  
 ٢٠١٠تشرين الثاني/ نـوفمبر  ٢٠إلى  ١٥من  ُنِظمت الدورة الرابعة لمؤتمر األطراف في بونتا دل إيست  -٩

بــدعم مــن حكومــة أوروغــواي. وجــرى االضــطالع بجميــع أنشــطة المتابعــة الالزمــة وٕانجازهــا فــي الوقــت المقــّرر لهــا 
  عقب انتهاء الدورة. واسُتكِملت المحاضر الرسمية لجلسات الدورة وُأِتيحت لألطراف والمراقبين.

  
لغــت األعمــال التحضــيرية للــدورة الخامســة لمــؤتمر األطــراف مرحلــة متقدمــة، ولــدى تــدوين هــذا التقريــر، ب  -١٠

حيــث يتواصــل االضــطالع باألعمــال التحضــيرية الالزمــة بالتنســيق مــع حكومــة جمهوريــة كوريــا. كمــا جــرى إعــداد 
  وثائق الدورة الرسمية وتعميمها على األطراف والمراقبين بلغات مؤتمر األطراف الرسمية الست.

  
دعمــت األمانــة عقــد اجتماعــات هيئــة مكتــب مــؤتمر األطــراف علــى فتــرات منتظمــة، ونفــذت أنشــطة وقــد   -١١

المتابعــة الالزمــة علــى النحــو المطلــوب. وبنــاء علــى طلــب مــؤتمر األطــراف فــي دورتــه الســابقة، بتــت هيئــة مكتــب 
التفـاوض الحكوميـة ة لهيئـة مؤتمر األطراف في مسألة زمان انعقاد دورة المؤتمر الخامسـة ومكانهـا، والـدورة الختاميـ

الدوليـــة المعنيـــة بوضـــع بروتوكـــول بشـــأن االتجـــار غيـــر المشـــروع بمنتجـــات التبـــغ. كمـــا استعرضـــت هيئـــة المكتـــب 
األعمــال المنجــزة بــين الــدورتين وزّودت األمانــة بإرشــادات فــي مجــاالت عــدة، مــن قبيــل مــا يلــي: تنفيــذ خطــة العمــل 

ـــذ مـــن مـــؤتمر األطـــراف؛ والميزانيـــة والقـــرارات األخـــرى المعتمـــدة  ـــة علـــى تنفي ـــة الطارئ والتطـــورات العالميـــة واإلقليمي
االتفاقية؛ والتقارير التي يطلبها مؤتمر األطراف في دورته الخامسة؛ وٕاعداد جدول األعمال المؤقـت وتنظـيم أعمـال 

  الدورة الخامسة لمؤتمر األطراف.
  

 صياغة البروتوكول والمبادئ التوجيهية
  

ة تنظيم الدورة الخامسة لهيئة التفاوض الحكومية الدولية، بما فيهـا األعمـال التـي أنجزهـا قبـل سّهلت األمان  -١٢
االتحـــاد األوروبـــي مســـاهمة عينيـــة بلـــغ الـــدورة الفريـــق العامـــل غيـــر الرســـمي وٕاعـــداد التقـــارير التقنيـــة الالزمـــة. وقـــدم 

 والفريــق العامــل غيــر الرســمي.الدوليــة يــورو تقريبــًا دعمــًا ألعمــال هيئــة التفــاوض الحكوميــة  ٨٥٠ ٠٠٠مجموعهــا 
إلــى جنــب مــع تقريــر  يــة جنبــاً ختامفــي هــذه الــدورة الالمتفــق عليــه مشــروع البروتوكــول وُأِحيــل إلــى مــؤتمر األطــراف 

 .حسب االقتضاء ، وذلك في وقت سبق افتتاح دورة المؤتمر الخامسة بستة أشهر،١هيئة التفاوض رئيس
 

مســاعدة لألفرقــة العاملــة الثالثــة التــي أنشــأها مــؤتمر األطــراف. وقــد ُعِقــدت وقــدمت األمانــة مــا يلــزم مــن   -١٣
بـدعم مـالي مـن أسـتراليا) وفـي مطلـع  ٦(فيمـا يخـص المـادة  ٢٠١١اجتماعات هذه األفرقة جميعها في أواخر عـام 

ـــدِّمت التقـــارير التـــي أعـــدتها األفرقـــة العاملـــ١٨و ١٧و ١٠و ٩(بشـــأن المـــواد  ٢٠١٢عـــام  ة عـــن ) فـــي جنيـــف. وُق
ـــة والتوصـــيات ـــادئ التوجيهي ـــة التـــي حـــددها  ٢مشـــروع المب ـــاإلجراءات واألطـــر الزمني إلـــى مـــؤتمر األطـــراف عمـــًال ب

ــد واحــد  المــؤتمر. كمــا تولــت األمانــة نشــر وتعمــيم المبــادئ التوجيهيــة التــي اعتمــدها المــؤتمر ســابقًا فــي شــكل مجل
  تسهيًال الستعمالها من جانب األطراف. 

  
  قارير بموجب االتفاقيةترتيبات تقديم الت

  
(كــل ســنتين) التــي وافــق  التقــاريرالمنقحــة لتقــديم دورة الــمــع  األمانــة أنشــطة فــي هــذا المجــال تمشــياً نظمــت   -١٤

مزيــد مــن التحســين، لزمــه ٪) ي٧٢بنســبة (التقــارير رغــم أن معــدل تقــديم و عليهــا مــؤتمر األطــراف فــي دورتــه الرابعــة. 

                                                           
 .FCTC/COP/5/7 و  FCTC/COP/5/6الوثيقتان     ١

 .FCTC/COP/5/10 و FCTC/COP/5/9و FCTC/COP/5/8الوثائق     ٢
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جـرى لسنوات السابقة. و بامتطلبات استمارة التبليغ مقارنة الت امتثال التقارير لفإن هناك بشكل عام ارتفاعًا في معد
يتواصــل بفضــل األعمــال المنجــزة فــي هــذا التقــارير، و الخاصــة باعــدة البيانــات المضــي قــدمًا فــي تنقــيح وتحــديث ق

تقــارير األطــراف وغيرهــا مــن المصــادر المتاحــة لتعزيــز نطاقــًا مبنيــة علــى إنشــاء منصــة معلومــات أوســع المضــمار 
التقــدم العــالمي فــي تنفيــذ االتفاقيــة  نعــ ٢٠١٢عــام  أعــدت األمانــة تقريــركمــا االتفاقيــة. بموجــب تبــادل المعلومــات 

 ١.مؤتمر األطرافحسبما طلب إلى تقارير األطراف،  استناداً 
  

 وجهــاً  دورات تدريبيــةعقــد تهــا بتقـديم التقــارير مــن خـالل التزاماوقـدمت األمانــة الــدعم لألطـراف فــي الوفــاء ب  -١٥
تقــديم عنــد تقنيــة عنــد االقتضــاء، واإلدالء بتعليقــات  المشــورة الفرديــةٕاســداء ، و علــى حــد ســواء لوجــه وعبــر اإلنترنــت

 ألطــراف فــي هــذا المجــال،المقدمــة إلــى التعزيــز المســاعدة أخــرى  ويجــري علــى قــدم وســاق إنجــاز أعمــالالتقــارير. 
الوثيقـــــة فـــــي  رديـــــ. و حاليـــــاً إعـــــدادهما مـــــن خـــــالل منتـــــدى وأداة تدريبيـــــة علـــــى شـــــبكة اإلنترنـــــت يجـــــري ة وخاصـــــ

FCTC/COP/5/14 تقديم التقارير.تعزيز نظام المتعلقة بتوصيات مزيد من ال  
  

مســــاعدة البلــــدان األطــــراف بــــالتركيز بشــــكل خــــاص علــــى البلــــدان األطــــراف الناميــــة والبلــــدان األطــــراف التــــي تمــــر 
 اقتصاداتها بمرحلة انتقالية

  
مــن االتفاقيــة والقــرارات ذات الصــلة وخطــط  ٢٦و ٢٤و ٢٢اضــطلعت األمانــة بهــذا النشــاط عمــًال بــالمواد   -١٦

العمـــل والميزانيـــات التـــي اعتمـــدها مـــؤتمر األطـــراف فـــي دورتيـــه الثالثـــة والرابعـــة. وبـــرزت كآليـــات مســـاعدة رئيســـية، 
، وتســـهيل تبـــادل الخبـــرات وأفضـــل الممارســـات حاجـــةمســـاعدة علـــى أســـاس التقيـــيم االحتياجـــات وتقـــديم العمليـــات 

، وذلك على نحو ما دعت إليه تنفيذ االتفاقيةغراض الوعي والوصول إلى الموارد المتاحة ألٕاذكاء والتكنولوجيات، و 
الصـحية واالسـتراتيجيات لبـرامج فـي إطـار ا ةلتبسيط تنفيذ المعاهدالمقدم دعم وال يزال الاالتفاقية ومؤتمر األطراف. 

مــن ســمات ســمة أخــرى هامــة يمثــل مــع مبــادئ الملكيــة الوطنيــة وفعاليــة المعونــة، بمــا يتمشــى ة الوطنيــة نمائيــواإل
هـو مـن األمـور التـي حظيـت عمومـًا بقـدر ، و بشـأن المسـاعدة فـي التنفيـذ فـي فتـرة مـا بـين الـدورتيناألعمال المنجزة 
  .مؤتمراللإلرشادات المقدمة من  الرابعة لمؤتمر األطراف وفقاً الدورة انعقاد منذ كبير من التعزيز 

  
واســتمرت األمانــة تحديــدًا فــي إجــراء عمليــات التقيــيم المشــتركة لالحتياجــات التــي ُأجِريــت فــي ثمانيــة بلــدان   -١٧

 هي عمليات كانت جارية على قدم وساق أو قيد اإلجراء فيو ، ٢٠١٠-٢٠٠٩المرحلة التجريبية في أعقاب أخرى 
فــي فتــرة مــا بــين الــدورتين ونظمــت األمانــة أيضــًا . فــي صــيغته النهائيــة هــذا التقريــرلــدى وضــع ثمانيــة بلــدان أخــرى 

ة أقـاليم، وذلـك ثالثـغّطـت تنفيـذ المعاهـدات عـن عمل شـاملة ، حلقات لدورة الرابعة لمؤتمر األطرافنعقاد االتالية ال
اإلقليميـة مجموعـات تواصـل العمـل لتغطيـة اليوسفيمـا يخّصـه،  التابعـة للمنظمـة كـلّ  اإلقليميـةالمكاتـب بالتعاون مـع 

ويــرد وصــف مفّصــل لســائر األعمــال المنجــزة فــي هــذا المجــال فــي . ٢٠١٣النصــف األول مــن عــام خــالل المتبقيــة 
عــالوة علــى مــا يــرد مــن معلومــات فــي المســاعدة، الماليــة وآليــات مــوارد ، التــي تتنــاول الFCTC/COP/5/15الوثيقــة 

 ).FCTC/COP/5/20و FCTC/COP/5/19الوثيقتان األداء ( ريريتق
  

غـراض المسـاعدة فتـرة مـا بـين الـدورتين زيـادة كبيـرة فـي تعبئـة المـوارد مـن خـارج الميزانيـة ألوشهدت أيضًا   -١٨
 اأسـتراليماليـين يـورو ومـن  ٥,٢ مقدمة من االتحاد األوروبي بمبلـغالكبيرة المساهمات وعملت تحديدًا التنفيذ. في ال

طفــرة فــي ضــمان تنفيــذ األجــزاء ذات الصــلة مــن خطــة العمــل التــي تقريبــًا علــى إحــداث  مليــون دوالر أســتراليبمبلــغ 
التــي تواجــه تحــديات فــي تنفيــذ القليلــة المــوارد اعتمــدها مــؤتمر األطــراف وتلبيــة احتياجــات عــدد متزايــد مــن األطــراف 

فـي  البلـدان الناميـةالمقدمـة إلـى أمانة االتفاقية تعبئة الموارد الالزمـة لتعزيـز المسـاعدة تواصل سو . بالكامل االتفاقية

                                                           
 نتائج التقرير الرئيسية.  FCTC/COP/5/5تتضمن الوثيقة     ١
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مـع االحتياجـات  الشـركاء الـدوليين، وتمشـياً ومـع منظمـة اإلدارات والمكاتب المعنية في ال، وذلك بالتعاون مع التنفيذ
 .أو اشتركت في تحديدها األطراف واألولويات التي حددتها

  
 المنظمات والهيئات الحكومية الدولية التعاون مع

  
القـرارات ذات الصـلة الصـادرة (ه) مـن االتفاقيـة و ٣-٢٤ المـادةُأنِجز العمل فـي هـذا المجـال طبقـًا ألحكـام   -١٩

. FCTC/COP/4(19)و FCTC/COP/4(18) و FCTC/COP/4(17) القــــرارات وخصوصــــاً مــــؤتمر األطــــراف، عــــن 
فرقــة عمــل األمــم المتحــدة المشــتركة بــين فــي هــذا المجــال: الرئيســية التــي ُوِضــعت الثالثــة لتعــاون اأطــر يلــي  فيمــاو 

مــؤتمر لــدى والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة المعتمــدة بصــفة مراقــب الوكــاالت المخصصــة والمعنيــة بمكافحــة التبــغ؛ 
ذات الطـابع الدوليـة ؛ وكـذلك المنظمـات الحكوميـة فـي فرقـة العمـلأيضـًا أعضـاء هذه المنظمات  وبعض األطراف،

رة علـى دعـم ولكـن لـديها القـد ،األطر المـذكورة أعـالهالجهات الشريكة اإلنمائية غير المدرجة في و الدولي واإلقليمي 
 سيما من خالل التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي.تنفيذ االتفاقية، وال

  
فرقــة اســتثنائي لعقــد اجتمــاع الــدعوة إلــى إلــى األمــام فــي هــذا المجــال ومــن الخطــوات الكبــرى التــي ُخِطيــت   -٢٠

المشـتركة المتعـددة القطاعـات و التدابير الستعراض وتعزيز  ٢٠١٢فبراير شباط/ العمل المشتركة بين الوكاالت في 
سـاس األ خالل االجتماعالتي جرت المداوالت وشّكلت حتياجات الناشئة عن تنفيذ االتفاقية. لتلبية االبين الوكاالت 

فـــي دورتـــه  م إلـــى المجلـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعيدِّ تقريـــر األمـــين العـــام لألمـــم المتحـــدة الـــذي ُقـــعليـــه الـــذي ُبِنـــي 
متعــــددة المواجهــــة فــــي تقــــديم المســــاعدة التحــــديات فــــي جملــــة أمــــور، بالالتقريــــر، وســــّلم . ٢٠١٢الموضــــوعية لعــــام 

كــّل فيمــا ة التقنيــة إلــى األطــراف تقــديم المســاعدى لــعأعضــاء فرقــة العمــل قــدرة فــي الوقــت نفســه ، وبــّين القطاعــات
  يتصل بمجال اختصاصه.

  
األمانـة، وخاصـة التـي تيسـرها معاهدة الأعمال في االضطالع بالمنظمات الحكومية الدولية  ويتدّرج بعض  -٢١

مــؤتمر األمــم المســاهمات المقدمــة مــن علــى ذلــك مثلــة ومــن أحــدث األمنــذ انعقــاد الــدورة الرابعــة لمــؤتمر األطــراف. 
 الجوانــبة بشــأن الدوليــ ةحلقــات العمــل الحكوميــعقــد ومنظمــة التجــارة العالميــة ل )األونكتــادللتجــارة والتنميــة ( المتحــدة

 بروتوكــولأثنــاء التفــاوض علــى التعــاون الــذي أبدتــه منظمــة الجمــارك العالميــة و تنفيــذ االتفاقيــة، التجاريــة المتصــلة ب
ومنظمــة (الفــاو) منظمــة األغذيــة والزراعــة وذاك الــذي أبدتــه لقضــاء علــى االتجــار غيــر المشــروع بمنتجــات التبــغ، ا

أنشـأها مـؤتمر األطـراف، والمسـاهمات المقدمـة مـن برنـامج األمـم األفرقة العاملة التـي العمل الدولية في اجتماعات 
 المتحــــدة اإلنمــــائي والبنــــك الــــدولي مــــن خــــالل المشــــاركة فــــي عمليــــات تقيــــيم االحتياجــــات وٕاعــــداد التقــــارير الفنيــــة،

مـن جانـب كـل مـن األونكتـاد  فـي إجـراء اسـتعراض شـامل آلليـات المسـاعدةالمقدمة في اآلونة األخيـرة والمساهمات 
والبنــك الــدولي فــي االجتمــاع اإلقليمــي األفريقــي لتنفيــذ وهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة  برنــامج األمــم المتحــدة اإلنمــائيو 

 ١.السنغالاألمانة بالتعاون مع حكومة  تهي نظملذاالتفاقية ا
  

وشــّكل توثيــق عــرى التعــاون مــع المعنــي مــن إدارات المنظمــة ومكاتبهــا عنصــرًا مهمــًا آخــر مــن عناصــر   -٢٢
الخاصـة التعاون مع مبادرة التحرر مـن التبـغ وشمل ذلك . العمل الُمنجز في أعقاب الدورة الرابعة لمؤتمر األطراف

مــؤتمر التــي يطلبهــا وتقيــيم االحتياجــات، وٕاعــداد التقــارير  ،ترصــدالتقــارير والمجــاالت مــن قبيــل تقــديم  فــيبالمنظمــة 
حلقـات بشـأن عقـد األطراف، وحمالت اليوم العـالمي لالمتنـاع عـن التبـغ، والتعـاون مـع المكاتـب اإلقليميـة والقطريـة 

اإلدارات ســائر وتقيــيم االحتياجــات، والتعــاون مــع  ةالعمــل اإلقليميــة، والتــدريب علــى تقــديم التقــارير بموجــب المعاهــد
األمـم التقارير وقواعـد البيانـات، وتعزيـز التنسـيق بـين وكـاالت المجاالت المشمولة بعملية تقديم  فيوالدوائر المعنية 

                                                           
 .٢٠١٢تشرين األول/ أكتوبر  ١٢-٩داكار، السنغال،     ١
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االجتمــاع الرفيــع المســتوى للجمعيــة تنفيــذ االتفاقيــة، وتنفيــذ اإلعــالن السياســي الــذي اعتمــد فــي فيمــا يخــص  المتحــدة
 .ن األمراض غير السارية ومكافحتهاالعامة لألمم المتحدة بشأن الوقاية م

  
اســُتِعين بهــا فــي للممارســات ذات الصــلة فــي المعاهــدات األخــرى، والتــي  استعراضــاً وأجــرت األمانــة أيضــًا   -٢٣

ويرد مزيد أخرى في إطار االتفاقية. إنجاز أعمال في و  إعداد التقارير المقدمة إلى الدورة الخامسة لمؤتمر األطراف
الــوثيقتين فــي  ،التعــاون والتنســيق الــدوليينالُمنجــز وذاك الجــاري علــى قــدم وســاق بشــأن مــل التفاصــيل عــن العمــن 

FCTC/COP/5/16 و FCTC/COP/5/17 بـين والتعـاون  التعاون مـع المنظمـات الدوليـة على التوالي، اللتين تتناوالن
المـوارد التـي تتنـاول  FCTC/COP/5/15كـذلك فـي الوثيقـة تنفيذ االتفاقية، و  لمن أجبلدان الجنوب والتعاون الثالثي 

  المالية وآليات المساعدة.
  

 األنشطة المتعلقة بقضايا اإلدارة والتنظيم العامة
  

 اً وصــف ٢٠١٣-٢٠١٢و ٢٠١١-٢٠١٠يــورد تقريــرا األداء المقــدمان إلــى مــؤتمر األطــراف فــي الثنــائيتين   -٢٤
ومـن  .تصـريف الشـؤوناإلدارة و في مجـالي نشطة رئيسية لما اضُطَلع به عقب الدورة الرابعة لمؤتمر األطراف من أ

، التــي طــرأ علــى جمعهــا تحّســن فــي أعقــاب طــرافمســاهمات المقــدرة الطوعيــة لألجمــع الالمجــاالت الجــديرة بالــذكر 
سـّددها بعـد  أوهـذه مسـاهماته يسـّدد بعـد من األطراف لم  كبيراً  عدداً على أن هناك الدورة الرابعة لمؤتمر األطراف، 

الوثيقــة ويــرد فــي ن لــم ُتحــل هــذه المســألة. إ ٢٠١٣-٢٠١٢عيــق تنفيــذ خطــة العمــل يقــد ر كبيــر، األمــر الــذي تــأخي
FCTC/COP/5/21  عـةمـؤتمر األطـراف فـي دورتـه الرابالـذي طلبـه  مسـاهمات المقـدرة الطوعيـةالعن تقرير األمانة. 

فـي  البلـدان الناميـةًا كبيـرًا ليشـمل مسـاعدة توسـع مسـاهمات مـن خـارج الميزانيـةالتعبئـة وقد توّسع في المقابل نطـاق 
  .توافر هذه المواردا تخضع لفي خطة العمل على أنهالمحّددة األخرى  جاالتوبعض الم التنفيذ

  
 ةاألعمال األخرى المطلوبة بموجب قرارات اتخذها مؤتمر األطراف في دورته الرابع

  
عـداد تقـارير أخـرى إمؤتمر األطـراف فـي دورتـه الرابعـة طلب  في خطة العمل،بّينة لتقارير المإضافة إلى ا  -٢٥

عــديم الــدخان التبــغ الالتــالي: النحــو ، وقــد ُقــدِّمت جميعهــا كمــا ينبغــي علــى الخامســة تــهدور يــه فــي عديــدة وتقــديمها إل
 ١٩وتنفيذ المادة  ؛)FCTC/COP/5/13الوثيقة يصال النيكوتين (إلاإللكترونية والنظم )؛ FCTC/COP/5/12(الوثيقة 

؛ )FCTC/COP/5/14الوثيقـة ترتيبات تقـديم التقـارير بموجـب االتفاقيـة (و )؛ FCTC/COP/5/11الوثيقة (من االتفاقية 
الالزمـة والمـوارد وآليـات المسـاعدة  ؛)FCTC/COP/5/16الوثيقة الحكومية الدولية (والهيئات والتعاون مع المنظمات 

؛ )FCTC/COP/5/18الوثيقــة والتعــاون مــع منظمــة التجــارة العالميــة ( ؛)FCTC/COP/5/15الوثيقــة لتنفيــذ االتفاقيــة (
(الوثيقـــة  وعمليـــة تعيـــين رئـــيس أمانـــة االتفاقيـــة ؛)FCTC/COP/5/24الوثيقـــة (مـــؤتمر األطـــراف مكتـــب هيئـــة ودور 

FCTC/COP/5/25( المســاهمات المقــدرة الطوعيــة  فــي دفــع التــأخرو ؛) الوثيقــةFCTC/COP/5/21بــات دعــم رتي)، وت
  فتــــــرةأيضــــــًا خطــــــة عمــــــل وميزانيــــــة الأعــــــدت األمانــــــة و ). FCTC/COP/5/22الســــــفر المتاحــــــة لألطــــــراف (الوثيقــــــة 

ــــــــى  ٢٠١٥-٢٠١٤ الوثيقــــــــة ( ٢٣مــــــــادة لكــــــــي ينظــــــــر فيهمــــــــا وفقــــــــًا ألحكــــــــام ال مــــــــؤتمر األطــــــــرافوقــــــــدمتهما إل
FCTC/COP/5/23 ،(األعمــال المتصــلة ن كفــاءة التــدابير المقترحــة مــن األمانــة لتحســيوهــي تتضــمن كــذلك مرفقــًا ب

  باالتفاقية.
  

  واالستنتاجات المالحظات
  
 ١٧٥بعضــوية  ٢٠١٢تمــر اآلن الــذكرى الثامنــة علــى دخــول االتفاقيــة حيــز النفــاذ وهــي تحتفــل فــي عــام   -٢٦

فـي  الزيـادة المسـتمرة فـي عـدد األطـرافوتثبـت  ٪ مـن سـكان العـالم.٩٠مـا يقـرب مـن طرفًا فيها لتضم تحـت لوائهـا 
  .التي توليها إياها البلدان واآلمال التي تعلقها عليهاهمية االتفاقية األ
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التــي  صــكوك المعاهــدةبفضــل وضــع  ٢٠٠٦تقــدم رصــين منــذ تأســيس مــؤتمر األطــراف فــي عــام وُأحــِرز   -٢٧
المشــمولة مــواد عــدد مــواد االتفاقيــة  ١٠يزيــد علــى علــى الصــعيد العــالمي. و ُيســتغنى عنهــا فــي إنجــاز األعمــال  ال

دورتــــه الحاليــــة. ُقــــدِّمت إليــــه لكــــي يعتمــــدها فــــي  مــــؤتمر األطــــراف أواعتمــــدها فعــــًال  وصــــياتبمبــــادئ توجيهيــــة وت
القضـــاء علـــى المرفـــق باالتفاقيـــة بشـــأن البروتوكـــول األول ُقـــدِّم أيضـــًا إلـــى مـــؤتمر األطـــراف  وباإلضـــافة إلـــى ذلـــك،

لــى هــذه األثنــاء، تشــير التعليقــات الــواردة مــن األطــراف إ لكــي يعتمــده. وفــي تجــار غيــر المشــروع بمنتجــات التبــغاال
  المبادئ التوجيهية المعتمدة.تطبيق والمساعدة في ضرورة توسيع نطاق ممارسات النشر 

  
الثنائيـــة دورة الـــمـــع وافـــق متة وهـــو راســـخإلـــى قاعـــدة معاهـــدة تقـــديم التقـــارير بموجـــب النظـــام ويســـتند اآلن   -٢٨

، ٢٠٠٧منـذ عـام ًا واحدًا علـى األقـل ٪ من األطراف تقرير ٩٠أكثر من وقدم  .لعاديةالمؤتمر ادورات السنوات لعقد 
عــدد األطــراف . علــى أن فــي التحســن تــدريجياً آخــذة امتثــال األطــراف لمتطلبــات اســتمارة التبليــغ علمــًا بــأن معــدالت 

مزيد ى لإاألطراف والحاجة  ها بعضواجهيالتحديات التي بّين يقدمتها في موعد متأخر جدًا تقارير أو لم تقدم  التي
 التوجيهيـةالتنفيـذ تشـجيع اسـتخدام مبـادئ كما سيتواصل النهوض بأعمال رامية إلـى  من المساعدة في هذا المجال.

  .رير التي تقدمها األطرافتقامؤتمر األطراف لل واستعراضتقديم التقارير، موحدة في المؤشرات الو 
  

معـدالت  الخمسين فـي المائـةعتبة وتجاوزت . لى الصعيد الدولياالتفاقية عتنفيذ وطرأ تحّسن مطرد على   -٢٩
، ٢٠١٠ي عـــام فـــ رئيســـيةواد الموضـــوعية المحـــّددة بموجـــب مؤشـــرات جميـــع المـــفـــي المتوســـط بالنســـبة إلـــى تنفيـــذ ال

فـي يـذ معدالت التنفوفي هذه األثناء ال تزال . ٢٠١٢٪ في عام ٥٦إلى واستمرت هذه المعدالت في الزيادة لتصل 
المحــرز فــي  العــالميالخــاص بالتقــدم فــي التقريــر علــى النحــو الموضــح  ةأحكــام المعاهــدمختلــف بــين تتــراوح  العــالم
٪ مــن ٨٠علمــًا بــأن نســبة إدخــال تحســينات علــى التشــريعات ذات الصــلة، ُأحــِرز معظــم التقــدم بفضــل . وقــد التنفيــذ

  تصديق على االتفاقية.التفيد بأنها اعتمدت تشريعاتها أو عّززتها عقب األطراف 
  

إنجازات رائدة تراوحت بـين اشـتراط بيـع منتجـات التبـغ  بعض األطرافتحقيق شهدت السنوات األخيرة كما   -٣٠
فـي جعل البلد الطرف خاٍل من التبـغ تمامـًا نية كافة واإلعالن عن حظر مبيعات منتجات التبغ ة و عادي عبواتفي 

تهـا علـى الصـعيد الـدولي، مـع مراعاوتـدفع عجلـة تنفيـذها ات تنفيـذ االتفاقيـة قد تلهـم هـذه اإلنجـاز و المستقبل القريب. 
  من االتفاقية. ٢ المادةأيضًا ألحكام 

  
ُتسـّوق بفعاليــة فــي أغلــب األحيـان آخــذة فــي الظهــور  منتجــات جديــدةثمــة أن المخـتط التجــاه وأثبـت كــذلك ا  -٣١

وتواجـه النيكـوتين. إليصـال إللكترونيـة الـدخان والـنظم االعـديم على نحو متزايد فـي السـوق، وخاصـة منتجـات التبـغ 
، انتشــار التــدخين تفــي معــدالفعالــة لمكافحــة التــدخين وشــهدت كــذلك انخفاضــًا البلــدان التــي نفــذت سياســات اآلن 

إجـراءات متضـافرة ، وهو تحد سيلزم اتخاذ في أسواقهاللتبغ العديم الدخان منتجات جديدة المتمثل في طرح  تحديال
  .جابهتهلم اً دولي

  
برنــامج صــحة العالميــة و فــي الاإلطاريــة االتفاقيــة دور بــوشــهدت الســنوات األخيــرة تزايــد االعتــراف السياســي   -٣٢
االجتمــاع مــن جانــب  ٢٠١١ين المعتمــدين فــي عــام اإلعالنــين السياســيتحديــدًا فــي  ل التنميــة. وقــد تجلــى ذلــكعمــ

اللـذين أبـرزا المحددات االجتماعية للصـحة، و شأن مؤتمر العالمي بالالعامة لألمم المتحدة و الرفيع المستوى للجمعية 
األمـــراض غيـــر الســـارية والمحـــددات االجتماعيـــة موضـــوع فـــي ســـياق تنفيـــذًا شـــامًال االتفاقيـــة لتنفيـــذ الـــدور الرئيســـي 

قيـق تحعـا إلـى ًا دتاريخيـ اً قـرار  ٢٠١٢فـي عـام للصحة. وعالوة على ذلك، اعتمد المجلس االقتصـادي واالجتمـاعي 
علــى ضــرورة مواصــلة تعزيــز المســاهمات د وشــدّ مكافحــة التبــغ، المتحــدة بشــأن منظومــة األمــم االتســاق علــى نطــاق 

جدول أعمال التنمية ربطها بو  المتعددة القطاعات والمشتركة بين الوكاالت من أجل تنفيذ االتفاقية اإلطارية بالكامل
  .األوسع نطاقاً 
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مسـاهمات وخاصـة مـن خـالل ، تـي اعتمـدها مـؤتمر األطـرافخطط العمل ال قواعد مواردوتعّززت تدريجيًا   -٣٣
تنفيذ خطـة العمـل التـي اعتمـدها على أن ة الموارد. قليلة لدعم تنفيذ المعاهدة في البلدان الوجهمن خارج الميزانية م

راف فــي مشــكلة اســتمرار تــأخر عــدد كبيــر مــن األطــ حــل فــي أســرع وقــت ممكــنإن لــم تُ مــؤتمر األطــراف قــد يتعرقــل 
  .سداد المساهمات المقّدرة الطوعية

  
لتقديم المساعدة في التنفيذ شملت  برزت آليات رئيسية مؤتمر األطراف مع التوجيهات المقدمة من تمشياً و   -٣٤

بالموارد الوعي ات بين البلدان، وٕاذكاء والممارس اتتبادل الخبر عمليات ، وتعزيز مشتركة لالحتياجاتتقييم عمليات 
واإلنمائيـة، الصـحية والبـرامج الوطنيـة االسـتراتيجيات فـي التفاقيـة دمـج اعـن تعزيـز  فضـالً إتاحتهـا، وتعزيز المتاحة 

المعنـــي مـــن إدارات  هـــذه األنشــطة بالتعـــاون مـــعوقـــد نفـــذت األمانـــة  .المتحـــدة للمســـاعدة اإلنمائيــةأطـــر األمـــم وفــي 
يكشف في هذه األثناء، نظومة األمم المتحدة. و وخصوصًا داخل مومع عدد متزايد من الشركاء، المنظمة ومكاتبها 

فــي ظــل المســاعدة لألطــراف إلــى  المتزايــدةالنقــاب عــن الحاجــة تحليــل تقــارير األطــراف وعمليــات تقيــيم االحتياجــات 
المحــددة بإطــار زمنــي مــن االتفاقيــة وغيرهــا مــن األحكــام المواعيــد النهائيــة لتنفيــذ األحكــام تزايــد عــدد مــن يبلــغ منهــا 

  ة.يالرئيس
  

 أعمــالفــي الســنوات األخيــرة أن اضــطلع بهــا التعــاون التــي أنشــطة و التــي ُأجريــت وأظهــرت االستعراضــات   -٣٥
الخبرات الكبيرة المتراكمة في ستفيد من ت ، يمكن أنموميةأول معاهدة في مجال الصحة العوهي  االتفاقية اإلطارية

عديـدة مـن جّسـدت تقـارير قُـدِّمت إلـى الـدورة الحاليـة لمـؤتمر األطـراف نـواحي المعاهدات األخرى ذات الصـلة. وقـد 
بعــض  إلطاريــة إلــى إمكانيــة اتخــاذااالتفاقيــة  فــي إطــارأشــارت الخبــرات المتبلــورة . وعــالوة علــى ذلــك، ذه الخبــراتهــ

ديدة والخبرات ذات الصلة إلى التكنولوجيات الجوذلك باالستناد المعاهدة، أعمال تحسين كفاءة الرامية إلى التدابير 
فـي لكـي يدرسـها مـؤتمر األطـراف إلـى تدابير بشأن اتخاذ هذه المقترحات كما ُقدِّمت في إطار المعاهدات األخرى؛ 

  دورته الحالية.
  
  

  اإلجراء المطلوب من مؤتمر األطراف
  

  مؤتمر األطراف مدعو إلى أن يحيط علمًا بهذا التقرير.  -٣٦
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  الملحق
  

  استعراض اآلثار اإلدارية والمالية وتلك التي تخلفها على الميزانية األعمال المتعلقة 
  ببنود جدول األعمال الموضوعية الواردة في جدول األعمال المؤقت 

  للدورة الخامسة لمؤتمر األطراف
  

والمالية وتلك التي اآلثار اإلدارية من النظام الداخلي لمؤتمر األطراف  ١٢استعرضت األمانة وفقًا للمادة   
تخلفها على الميزانية األعمال المتعلقة ببنود جدول األعمال الموضوعية الواردة في جدول األعمال المؤقت للدورة 

(تقرير  FCTC/COP/5/20. وفي حال وجود هذه اآلثار، فإن وصفًا لها يرد في الوثيقة الخامسة لمؤتمر األطراف
(خطة العمل  FCTC/COP/5/23األعمال المقترحة بشأن البروتوكول) والوثيقة  األداء المبدئي، الذي يتناول أيضاً 
  )، وذلك على النحو التالي:٢٠١٥- ٢٠١٤والميزانية المقترحتان للفترة المالية 

  
  من جدول األعمال المؤقت ١-٥البند   •

االتجـار األنشطة والميزانية الالزمة للتحضير لبدء نفاذ بروتوكـول القضـاء علـى ب فيما يتعلق  -
 ٢ الملحـــقمـــن ذاك العمـــل:  ٢٠١٣، وخصوصـــًا جـــزء عـــام غيـــر المشـــروع بمنتجـــات التبـــغ

  FCTC/COP/5/20الوارد في الوثيقة 
األنشطة والميزانية الالزمة للتحضير لبدء نفـاذ بروتوكـول القضـاء علـى االتجـار خص فيما ي  -

عقد االجتمـاع األول لألطـراف فـي هـذا البروتوكـول فـي عـام غير المشروع بمنتجات التبغ، و 
 ٢ الملحــق، و FCTC/COP/5/23الــوارد فــي الوثيقــة  ١ الملحــقوتــذييل  ١-٢: البنــد ٢٠١٤

  FCTC/COP/5/20الوارد في الوثيقة 

االضــطالع مــن جــدول األعمــال المؤقــت (اســتمرار األفرقــة العاملــة الحاليــة فــي  ٣-٦و ٢-٦دان البنــ  •
  FCTC/COP/5/23الوارد في الوثيقة  ١ الملحقمن  ٢-٢البند ): بعملها

إنشــاء فريــق عامــل جــدول األعمــال المؤقــت (إذا مــا أراد مــؤتمر األطــراف النظــر فــي مــن  ٤-٦د البنــ  •
  FCTC/COP/5/23الوارد في الوثيقة  ١ الملحقمن ) ٢(٣-٢): البند ١٩معني بالمادة 

عمليــة/ هيئــة (إذا مــا أراد مــؤتمر األطــراف النظــر فــي إنشــاء مــن جــدول األعمــال المؤقــت  ١-٧د البنــ  •
 ٣-٣حكومية دولية في فترة ما بين الدورتين في إطار نظام تقديم التقارير بمقتضى االتفاقيـة): البنـد 

  FCTC/COP/5/23الوارد في الوثيقة  ١ الملحقمن 
  

المســاعدة إلــى األطــراف والتعــاون األعمــال المتعلقــة بتقــديم (مــن جــدول األعمــال المؤقــت  ٢-٧البنــد   •
  FCTC/COP/5/23الوارد في الوثيقة  ١ الملحقمن  ١-٥و ٢-٤و ١-٤ دو ): البنالدولي

  
 : البنــدالتعــاون بــين بلـدان الجنــوب مــن أجـل تنفيــذ االتفاقيــة)(مــن جــدول األعمـال المؤقــت  ٣-٧البنـد   •

  FCTC/COP/5/23الوارد في الوثيقة  ١ الملحقمن  ٢-٥
  

 ): البنــددور هيئــة مكتــب مــؤتمر األطــرافبشــأن اســتعراض (مــن جــدول األعمــال المؤقــت  ٦-٨البنــد   •
  FCTC/COP/5/23الوارد في الوثيقة  ١ الملحقمن  ٢-١

  
مــــن  ١-١ ): البنــــداألطــــراف لمــــؤتمرعقــــد الــــدورة السادســــة (مــــن جــــدول األعمــــال المؤقــــت  ٩البنــــد   •

  FCTC/COP/5/23الوارد في الوثيقة  ١ الملحق
 =     =    =  


