دليل الوثيقة
الجلسة السادسة لمؤتمر أطراف
االتفاقية اإلطارية لمنظمة الصحة العالمية ،من  31إلى  31أكتوبر  ،4132موسكو
قام تحالف االتفاقية اإلطارية ( )FCAبإعداد أوراق اإلحاطة* التالية الخاصة بالسياسات للمساعدة في مشاورات مؤتمر
أطراف ( )COPاالتفاقية اإلطارية لمنظمة الصحة العالمية ( )FCTCفي جلسته السادسة (:)COP6
موجز سياسات تحالف االتفاقية اإلطارية :ال يمكن إهمال النساء
توصيات تحالف االتفاقية اإلطارية:
 وفا ًء للبند ) 4.2(dمن االتفاقية اإلطارية ،والذي لم يكن موضع تركيز أي من اجتماعات مؤتمر األطراف ،ينبغي لمؤتمر
األطراف السادس أن يطلب من أمين المؤتمر تحضير تقرير خبراء فيما يخص النوع وعالقته بمكافحة التدخين ،وذلك
إلى جانب مبادرة التحرر من التبغ الخاصة بمنظمة الصحة العالمية وبالتشاور مع إحدى مجموعات المجتمع المدنية –
وبخاصة تلك التي تعمل في مجال النوع وعالقته بمكافحة التبغ.
 ينبغي أن يتضمن التقرير تدابير لمعالجة القضايا المتعلقة بالنوع عند تطوير سياسات واستراتيجيات لمكافحة التدخين،
باإلضافة إلى تطوير واستغالل القيادات النسائية في مجال مكافحة التبغ ،وينبغي وضع التقرير في االعتبار في مؤتمر
األطراف السابع بهدف تعزيز تطبيق االتفاقية اإلطارية وفقا ً للنوع على المستوى لقومي والعالمي.
(فيما يتعلق بالوثائق  FCTC/COP/6/3و :) FCTC/COP/6/4موجز سياسات تحالف االتفاقية اإلطارية :طلب اإلنتربول
للحصول على صفة مراقب
توصيات تحالف االتفاقية اإلطارية:
 ينبغي رفض طلب اإلنتربول طالما ظل اتفاقه مع شركة فيليب موريس الدولية ( )PMIساري المفعول ،حيث سيتعارض
اشتراكه في مناقشات االتفاقية اإلطارية مع االتفاقية اإلطارية وبروتوكول اإلتجار غير المشروع (.)ITP
 بما أن الشرطة لها دورا ً حيويا ً لتلعبه في تنفيذ بروتوكول اإلتجار غير المشروع ،فينبغي دعوة اإلنتربول ليقوم بتقديم
طلب الحصول على صفة مراقب في عام  ، 5102وذلك بمجرد انتهائه من اتفاقيته مع شركة فيليب موريس الدولية،
وطالما رفض أيّة اتفاقيات شراكة أخرى مع شركات التبغ.
 ينبغي على األطراف أن ينظروا في اعتماد إجراءات تطبيق ومراجعة دورية لصفة المراقب من أجل المنظمات الحكومية
الدولية ( ،)IGOsمماثلة لتلك القائمة بالفعل للمنظمات غير الحكومية (.)NGOs
 في حالة قرر مؤتمر األطراف التكليف بعمل فيما بين الدورات على البند  ،2.5فيمكن لهذا العمل أن يتضمن

تطوير معايير لصفة المراقب.

تحالف االتفاقية اإلطارية

(فيما يتعلق بالوثيقة  :)FCTC/COP/6/6موجز سياسات تحالف االتفاقية اإلطارية :البروتوكول المعني بالقضاء على اإلتجار
غير المشروع في منتجات التبغ
توصيات تحالف االتفاقية اإلطارية:
 .1نحث األطراف على إجراء مناقشة صريحة ألسباب االنخفاض النسبي في عدد الموقعين على بروتوكول
اإلتجار غير المشروع ،باإلضافة إلى اإليقاع البطيء للتصديقات /االنضمامات الخاصة بالبروتوكول حتى
تاريخه ،وقد تتضمن األسباب المحتملة مايلي ،إلى جانب غيرها من األسباب:
أ .طبيعة البروتوكول متعددة القطاعات تؤدي إلجراءات تصديق بطيئة.
ب .نقص الموارد المالية للترويج للبروتوكول.
ج .الفشل في إيضاح مصادر وأنواع المساعدة التقنية لتنفيذ بروتوكول اإلتجار غير المشروع.
د .عدم وضوح النواحي التقنية للبروتوكول.
ه .مخاوف بشأن اآلثار المالية المترتبة على البروتوكول.
 .2أخذ نتائج المناقشة في الحسبان ،فينبغي لألطراف إعطاء األمين تكليفا ً واضحاً:
أ .لتنظيم نشاطات لزيادة التوعية.
ب .للتكليف بإجراء المزيد من األبحاث بشأن الجوانب التقنية للبروتوكول.
ج .لتعزيز الترتيبات التعاونية مع المنظمات الدولية ذات الصلة.
د .لجمع الموارد المالية للمزيد من التحضيرات المتضافرة إلدخال بروتوكول اإلتجار غير المشروع حيز النفاذ
والتنفيذ.
ه .لمواجهة مزاعم شركات صناعة التبغ بشأن كيفية تنفيذ البروتوكول ،وبخاصة ترويجها لنظام Codentify
لتعقب وتتبع منتجات التبغ.
(فيما يتعلق بالوثيقة  :)FCTC/COP/6/7موجز سياسات تحالف االتفاقية اإلطارية :مسودة المباديء التوجيهية للبند 6
توصيات تحالف االتفاقية اإلطارية:
 ينبغي اعتماد مسودة المباديء التوجيهية للبند  7والتي اقترحتها مجموعة الصياغة ،في مؤتمر األطراف السادس بدون
تغيير.
 المباديء التوجيهية للمسودة تحترم تماما ً السيادة القومية.
 ينبغي على األطراف النظر في احتياجات جمع البيانات والمساعدة التقنية لتطبيق المادة  ،6باإلضافة إلى التغييرات
الممكنة ألداة رفع التقارير الخاصة باالتفاقية اإلطارية ،وينبغي طلب إجراء المزيد من العمل على هذه المواضيع من
األمين ،على سبيل المثال من خالل تقرير خبراء.
(فيما يتعلق بالوثيقة  :)FCTC/COP/6/8موجز سياسات تحالف االتفاقية اإلطارية :البند  31من االتفاقية اإلطارية – المسؤولية
القانونية
توصيات تحالف االتفاقية اإلطارية:


ينبغي على مؤتمر األطراف اعتماد توصيات مجموعة الخبراء بشأن التماس قيام أمين المؤتمر بـ:
 oتمكين وتشجيع التشارك الطوعي للمعلومات ذات الصلة ،وللتجارب والخبرات فيما بين األطراف من خالل
موقع إليكتروني محميّ .
 oتطوير قاعدة بيانات من الخبراء القانونيين والعلميين ذوي الخبرة في مجال دعاوى التبغ القضائية ،بما في
ذلك المسؤولية القانونية  ،وتأسيس آلية لترشيح الخبراء بناءعلى طلب األطراف المشاركين في إجراءات ذات
صلة.
 oإعداد قائمة شاملة من الموارد الموجودة والمحافظة عليها وجعلها متاحة لألطراف ،والتي قد تساعد األطراف
في التعامل مع المسؤولية المدنية والجنائية وفي تحديات قانونية أخرى حيثما كان ذلك ضرورياً.



ينبغي على مؤتمر األطراف تمديد تكليف مجموعة الخبراء التي تم إنشاؤها وفقا ً لقراره في )FCTC/COP5(9
لالستمرار في أدائها لعملها القيم وبخاصة كي:
 oإدراج خبرات جنائية ودولية إضافية.
 oاستكمال األبحاث في مجاالت القانون المتبقية ،بما فيها المسؤولية الجنائية.
 oإيضاح العناصر القانونية األساسية و/أو القوانين النموذجية التي يمكن ألوسع نطاق ممكن من األطراف
اعتمادها للمضي قدما ً في تطبيق البند  ،19وذلك بنا ًء على أفضل الممارسات القائمة والتي تم تحديدها في
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الملحق  3من تقرير مجموعة الخبراء.


بما أن البند  19هو منطقة تقنية معقدة من المعاهدة؛ حيث يمتد متخطيا ً خبرات الصحة العامة ،فسيحتاج األطراف للعمل
بشكل وثيق مع خبراء قانونيين محليين ودوليين ،فينبغي حث األطراف على تحديد المحامين المتمرسين داخل وزارات
العدل للمشاركة في عمل مجموعة الخبراء بالتعاون مع األمانة ،وهذا سيضمن التنسيق متعدد القطاعات وبناء القدرات
ألولئك الموجودو ن في الحكومة والذين قد يتم تكليفهم باالنخراط في إجراءات قانونية نيابة عن حكوماتهم.

(فيما يتعلق بالوثيقة  :)FCTC/COP/6/10موجز سياسات تحالف االتفاقية اإلطارية :أجهزة تقديم النيكوتين اإلليكترونية
توصيات تحالف االتفاقية اإلطارية:
 ينبغي على األطراف أن يأخذوا بعين االعتبار تقرير منظمة الصحة العالمية المقدم لمؤتمر األطراف بشأن أجهزة تقديم
النيكوتين اإلليكترونية (.)ENDS
 بسبب اختالفات في األنظمة التنظيمية والظروف القومية ،فسيكون الوصول إلجماع في مؤتمر األطراف السادس أمراً
صعبا ً بشأن نهج تنظيمية محددة فيما يخص أجهزة تقديم النيكوتين اإلليكترونية.
 يمكن بشكل واسع مشاركة بعض المخاوف والمباديء الجامعة ،ويمكن وضع مالحظة بهذا الشأن في قرار مؤتمر
األطراف.
ُ تعتبر المراقبة الحثيثة للجديد من األدلة والخبرة التنظيمية القومية أمراً أساسياً.
 ينبغي إعداد تقرير خبراء بشأن األدلة العلمية المنبثقة والدروس المستفادة من الخبرة التنظيمية القومية من أجل مؤتمر
األطراف السابع.
(فيما يتعلق بالوثيقة  :)FCTC/COP/6/11موجز سياسات تحالف االتفاقية اإلطارية :مكافحة وحظر منتجات تبغ األرجيلة
توصيات تحالف االتفاقية اإلطارية:
 تثير منتجات تبغ األرجيلة عدداً من القضايا التنظيمية الفريدة ،مخترقة العديد من بنود االتفاقية اإلطارية ،ويحتاج
األطراف لإلرشاد فيما يخص كيفية التعامل معهم.
 ينبغي على األطراف طلب إعداد تقرير خبراء بشأن خيارات السياسات من أجل مؤتمر األطراف السابع.
(فيما يتعلق بالوثيقة  :)FCTC/COP/6/12موجز سياسات تحالف االتفاقية اإلطارية :تقرير مجموعة عمل البند 31/31
توصيات تحالف االتفاقية اإلطارية:
 تُعتَبَر خيارات وتوصيات مسودة السياسات المقدمة لمؤتمر األطراف السادس تحسنا ً جوهريا ً بالنسبة لتلك التي تم تقديمها
لمؤتمر األطراف الخامس ،لكن ال ينبغي اعتمادها في شكلها الحالي لعدة أسباب:
 oأحد المخاوف األساسية هو طبيعة اشتراك المزارعون في عملية تطوير السياسات ،وبشكل الخاص الصياغة
في المبدأ .2
o

تتضمن المخاوف الكبرى األخرى الفشل في تقديم اإلرشاد بشأن توقيت االحتياج للجهود الضخمة لتطبيق
البندين  17و ، 18ومسألة تمويل االنتقال إلى مصادر رزق بديلة مستدامة.

o

يوجد كذلك عدة توصيات في المسودة ليس من ا لمرجح تطبيقها في شكلها الحالي ،باإلضافة إلى وجود
مشكالت محدودة في الصياغة لكن ال يزال عددها كبير.



يوصي تحالف االتفاقية اإلطارية بأن يقوم مؤتمر األطراف باالعتراف بالعمل القيم الذي أنجزته مجموعة العمل وأن
ينظر بعين التقدير لتقرير مجموعة العمل ،لكن بدون أن يقوم بشكل رسمي باعتماد خيارات وتوصيات سياسات المسودة؛
حيث أنه بنا ًء على الخبرة وعلى وجهات النظر المتباينة حتى تاريخه ،يرى تحالف االتفاقية اإلطارية أنه ال يمكن الوصول
إلجماع في مؤتمر األطراف السادس بشأن كامل محتوى تقرير مجموعة العمل وكذلك لن يتم التمكن من تدارك المخاوف
الخاصة بمحتواه بشكل مجد في مؤتمر األطراف السادس.



في ضوء العمل المطول الذي قد تطرق بالفعل لهذا الموضوع الصعب ،فإن تجديد تفويض مجموعة العمل لن يكون أمرا ً
مالئماً ،وبالرغم من ذلك فإن تقرير مجموعة العمل سيظل متاحا ً لمساعدة األطراف المعنية ،وينبغي على مؤتمر
األطراف أن يبرز بعض الدروس األساسية المستفادة وأن يقوم بتحديد اإلجراءات المستقبلية مثل التعاون فيما بين
األطراف.

3

(فيما يتعلق بالوثيقة  :)FCTC/COP/6/13موجز سياسات تحالف االتفاقية اإلطارية :تقرير مجموعة العمل بشأن البندين  1و31
من االتفاقية اإلطارية لمنظمة الصحة العالمية
توصيات تحالف االتفاقية اإلطارية:
قامت مجموعة العمل على البندين  9و 10بتقديم تقرير مرحلي لمؤتمر األطراف ،وال يوجد مباديء توجيهية مقترحة ليتم النظر
فيها في مؤتمر األطراف السادس ،ووفقا ً لذلك فإن القرار الوحيد لمؤتمر األطراف فيما يخص البندين  9و 10هو احتمال تكليف
مجموعة العمل بعمل مستقبلي محتمل.
إذا قرر مؤتمر األطراف تمديد تكليف مجموعة العمل على البندين  9و ، 10فإن تحالف االتفاقية اإلطارية يوصي مؤتمر األطراف
بما يلي:
( .1أ) .التماس دعوة منظمة الصحة العالمية من أمانة المؤتمر؛ إلعداد تقرير بشأن سمات تصميم السجائر ،بما في ذلك التهوية،
والسجائر الرفيعة واألكثر رفعاً ،والفالتر المتخصصة للسجائر ،إلخطار عمل مجموعة العمل على جاذبية المنتجات
ي و/أو خصائص تصميم المنتج والتمثيل.
والسلوك المضلل واالحتيال ّ
تكليف مجموعة العمل بالنظر في تطوير مباديء توجيهية أو تقرير مرحلي بشأن سمات تصميم المنتجات فيما

يخص التهوية ،والسجائر الرفيعة واألكثر رفعاً ،والفالتر المتخصصة للسجائر ،باإلضافة إلى السمات ذات الصلة.
 .2اتخاذ قرار بعدم تطوير مباديء توجيهية الختبار وقياس انبعاثات السجائر في هذا التوقيت ،وبخاصة ،ال ينبغي إدراج
طريقة اختبار األيزو المعيبة (أو ما يوازيها) النبعاثات السجائر في المباديء التوجيهية للبند  9و ،10وبالمثل ،ال ينبغي
إدراج طريقة اختبار األيزو "المكثفة" المعدّلة النبعاثات السجائر في المباديء التوجيهية للبند  9و.10
 .3النظر في التماس دعوة منظمة األمم المتحدة من أمانة المؤتمر ،وذلك كي تقوم بمراقبة األبحاث الجارية وإعداد تقرير
بشأن محتوى النيكوتين ،إلحاطة مناقشات مجموعة العمل في المستقبل في هذا الشأن.
 .4االستمرار في مراقبة وإجراء أبحاث على مسؤولية االعتماد وعلى السمية ،ومع ذلك فإن صياغة المباديء التوجيهية في
تلك المجاالت قد يكون أمراً سابقا ً ألوانه في هذه المرحلة.
 .5التماس دعوة منظمة األمم المتحدة من أمانة المؤتمر ،وذلك إلعداد تقرير بشأن تعريف المصطلح " " constituentsأو
"المكونات" في سياق المباديء التوجيهية الجزئية بشأن البند  9و ،10إلحاطة مناقشات مجموعة العمل في المستقبل في
هذا الشأن.
(فيما يتعلق بالوثيقة  :)FCTC/COP/6/15موجز سياسات تحالف االتفاقية اإلطارية :تقييم األثر لالتفاقية اإلطارية
توصيات تحالف االتفاقية اإلطارية:
 قبل اتخاذ قرار بالقيام بتقييم لألثر العالمي لالتفاقية اإلطارية ،ستيحتاج مؤتمر األطراف لمعالجة العديد من قضايا،
وبخاصة الغرض من هذه الممارسة واالستخدام األساسي لنتائجها.


بمجرد أن يتم حل تلك القضايا ،ينبغي القيام بالمزيد من تحديد نطاق هذه الممارسة ومن تنقيح المنهجية ،وينبغي التماس
قيام أمانة المؤتمر باالضطالع بهذا العمل.



ينبغي حث األطراف التي قد تتخذ قراراً باالضطالع بتقييم أثر االتفاقية اإلطارية بشكل منفرد على إطالع أمانة المؤتمر
مسبقا ً بالنهج الذي سيتبعه كل منهم ،وعلى التعاون مع بعضهم البعض لتطوير منهجية مشتركة إذا كان ذلك ممكناً.

(فيما يتعلق بالوثيقة  :)FCTC/COP/6/16موجز سياسات تحالف االتفاقية اإلطارية :مقترح تايالندي :تطبيق البند  3.1من
االتفاقية اإلطارية لمنظمة الصحة العالمية :قضايا تتفاقم متعلقة بتدخل شركات صناعة التبغ
توصيات تحالف االتفاقية اإلطارية:
 ينبغي على األطراف دعم مسودة قرار تايالند ،والذي سيقوم بتكليف أمانة المؤتمر بدعم األطراف في معالجة تدخل
شركات التبغ على المستوى الدولي وفي تعجيل تطبيق البند  ،5.3باإلضافة إلى تأسيس مجموعة خبراء لتطوير سياسات
نموذجية من أجل المنظمات الدولية وإعداد تقرير يبحث –في مجمله  -في أفضل الممارسات والعوائق التي تواجه تطبيق
البند  5.3على المستوى العالمي.
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ينبغي على األطراف ضمان وجود ما يكفي من الوقت لمناقشة هذا العنصر من جدول األعمال.

(فيما يتعلق بالوثيقة  :)FCTC/COP/6/17موجز سياسات تحالف االتفاقية اإلطارية :رفع التقارير ومراجعة التطبيق
توصيات تحالف االتفاقية اإلطارية:
 لتعزيز تطبيق توصيات المؤتمر ،ينبغي على مؤتمر األطراف السادس أن يقوم بتأسيس لجنة لمراجعة التطبيق وينبغي
تمويل عمليات تلك اللجنة.


ينبغي اعتماد تكليف واضح للجنة واعتماد مباديء توجيهية لعملها في مؤتمر األطراف السادس.



لوضع اللمسات األخيرة على اختصاصات اللجنة ،ينبغيعلى مؤتمر األطراف إمعان النظر في واعتماد الطرق
المحددة لعملها.



من بين مهماتها المبدئية ،يمكن للجنة مراجعة التطبيق أن تختبر طرق متعددة للعمل أو تراجع ترتيبات رفع تقارير
االتفاقية اإلطارية.

(فيما يتعلق بالوثيقة  :)FCTC/COP/6/18موجز سياسات تحالف االتفاقية اإلطارية :األمراض غير المعدية ،والتطوير المستدام،
واالتفاقية اإلطارية
توصيات تحالف االتفاقية اإلطارية:
 ينبغي على مؤتمر األطراف السادس أن يرحب بمقترح إدراج االتفاقية اإلطارية في أهداف وغايات التطوير المستقبلية،
وأن يوافق على اتخاذ خطوات محددة للترويج للمؤتمر أثناء إجراء المفاوضات بشأن ما بعد جدول أعمال التطوير لعام
.2015


ينبغي لمؤتمر األطراف السادس أن يقوم بمراجعة الجهود العالمية األخيرة بشأن الوقاية من ومكافحة األمراض غير
المعدية ،وأن يعلن عن التزامه بدعمها.



ينبغي على مؤتمر األطراف كذلك أن يوافق على القيام بشكل منتظم بمراجعة التقدم الذي تم إحرازه بشأن الهدف
الخاص باألمراض غير المعدية ،لخفض االنتشار في االستخدام العالمي للتبغ بنسبة  %30بحلول عام  ،2025وأن
يوافق على تقديم توصيات التخاذ إجراءات للوفاء بهذا الهدف.



ينبغي على األطراف االعتراف بشكل رسميّ بأن مؤتمر األطراف هو المنتدى الرئيسي الدولي المشترك بين الحكومات
المختص بإجراء مفاوضات بشأن االستجابة العالمية لوباء التبغ.

(فيما يتعلق بالوثيقة  :)FCTC/COP/6/19موجز سياسات تحالف االتفاقية اإلطارية :إجراءات مستدامة لتعزيز تطبيق االتفاقية
اإلطارية
توصيات تحالف االتفاقية اإلطارية:
 ينبغي على مؤتمر األطراف السادس أن يقوم بتأييد كافة التوصيات التي تقترحها مجموعة العمل كما ينبغي عليه حث
األطراف واألطراف األخرى المعنية على اتخاذ إجراءات ملموسة تتوافق مع تلك التوصيات.


ينبغي على مؤتمر األطراف أيضا ً أن يقوم بتأسيس منصة تنسيق فيما بين أطراف الجهات المعنية التي تقوم بتقديم أو قد
تستطيع تقديم العون والموارد لتطبيق االتفاقية اإلطارية ،وينبغي للهدف األساسي للمنصة أن يكون لمعالجة الثغرات في
آليات العون القائمة.



ينبغي تمديد تكليف مجموعة العمل بحيث يمكنها تطوير استراتيجية لالتفاقية اإلطارية بشأن العون في التطبيق للمناقشة
في مؤتمر األطراف السابع ،بحيث يمكن الوفاء باحتياجات األطراف ،كما ينبغي لمؤتمر األطراف السادس أن يلتمس
من مجموعة العمل اقتراح إطار للعون في التطبيق في مؤتمر األطراف السابع.



هناك حاجة الستمرار العمل لتعزيز تطبيق البند ) 5.2(aمن االتفاقية اإلطارية ،كما ينبغي تقديم خيارات لتأسيس آليات
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تنسيق وطنية متعددة القطاعات تعمل ،وذلك للنظر فيها في مؤتمر األطراف السابع ،وهو أمر ينبغي التماسه من أمانة
المؤتمر ومن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (.)UNDP
(فيما يتعلق بالوثيقة  :)FCTC/COP/6/20موجز سياسات تحالف االتفاقية اإلطارية :مكافحة التبغ مستقبالً في اإلتجار واتفاقيات
االستثمار
توصيات تحالف االتفاقية اإلطارية:
 ينبغي على مؤتمر األطراف حث األطراف على وضع سياسات تحول دون استغالل موارد الحكومة ،بما في ذلك
السفارات ،لتشجيع تصدير منتجات التبغ أو لتحدي تدابير مكافحة التبغ الخاصة بطرف آخر ،بما في ذلك إطالق دعاوى
معارضة بموجب المعاهدات التجارية.
قضائية
ِ


عند التفاوض أو إعادة التفاوض على اتفاقيات جديدة أو ممتدة للتجارة واالستثمار ،ينبغي على األطراف ضمان حمايتهم
لقدرتهم على تطبيق االتفاقية اإلطارية بدون أي تدخل من شركات صناعة التبغ ،وضمان عدم إعطاء مزايا أو منافع أو
حوافز لشركات صناعة التبغ ،فإنه ينبغي تصميم أي من تلك االتفاقيات –بما في ذلك أيّة أحكام تتعلق بتسوية نزاع
قضائيّ بين الحكومات وبين المستثمرين  -لضمان عدم قدرة أيّ من شرك ات صناعة التبغ على استغاللها إلرجاء أو منع
تطبيق إجراءات مكافحة التبغ ،حيث ال ينبغي لشركات صناعة التبغ أن تتمكن من استغالل أحكام مثل تلك االتفاقيات
لفرض تكاليف باهظة على الحكومات ،على سبيل المثال من خالل إلزامهم بقضاء وقت قليل وموارد شحيحة في الدفاع
ضد إجر اءات المستثمرين والدول األجنبية التي تستهدف تدابير مكافحة التبغ.



ينبغي لمؤتمر األطراف أن يلتمس من أمانة المؤتمر ومن منظمة الصحة العالمية تقديم اإلرشاد الذي سيساعد واألدوات
التي ستساعد األطراف في ممارسة حقوقها السيادية في استبعاد شركات صناعة التبغ من المنافع والمزايا التي تقدمها
اتفاقيات التجارة واالستثمار أثناء مسار التفاوض أو إعادة التفاوض عليها.



نظراً للخطر الوشيك الذي أنشأته معاهدات التجارة واالستثمار التي تقوم بتحديد التوجهات في المستقبل -مثل اتفاقية
الشراكة عبر المحيط الهادي ( -)TPPAواالختالف الشاسع في المنهجيات التي سيتم توظيفها بين اتفاقيات التجارة القائمة
(الممتثلة) واالتفاقيات المستقبلية (التي سيتم التفاوض عليها) ،ينبغي على مؤتمر األطراف ضمان مناقشة هذا األمر
ضمن أحد عناصر جدول األعمال المنفصلة عن العنصر  ،5.4والذي يركز بصفة أساسية على االتفاقيات والنزاعات
القائمة للتجارة واالستثمار ،ويفضل أن يتم ذلك ضمن العنصر  ،4.8ليتم النقاش في اللجنة  ،Aحيث أنه ينطوي على
أمور أكثر جوهرية من المخاوف المؤسساتية.

(فيما يتعلق بالوثيقة  :)FCTC/COP/6/23موجز سياسات تحالف االتفاقية اإلطارية :اإلسهامات المقدرة الطوعية
توصيات تحالف االتفاقية اإلطارية:
 ينبغي إيضاح طرق الدفع التي يتم تقديمها حاليا ً لألطراف.


ينبغي على مؤتمر األطراف حث أمانة المؤتمر ومنظمة الصحة العالمية على تنسيق اإلسهامات في ميزانية االتفاقية
اإلطارية وعلى تذكير األطراف بها بشكل منتظم ،وبمواعيد االستحقاق خاصتها وبطرق الدفع المتاحة ،كما ينبغي
النظر في المزيد من الحوافز اإليجابية لألطراف في مؤتمر األطراف السادس.



ينبغي على مؤتمر األطراف السادس مواءمة المصطلحات المستخدمة في القواعد المالية للمؤتمر ومسمى اإلسهامات
المطلوبة من األطراف ،ويوجد خيار تغيير مسمى اإلسهامات ليكون " "Assessed Contributionsأو "اإلسهامات
المقدرة".

(فيما يتعلق بالوثيقة  FCTC/COP/6/24و FCTC/COP/6/INF.DOC./1و :) FCTC/COP/6/INF.DOC./2موجز سياسات
تحالف االتفاقية اإلطارية :الميزانية وخطة العمل لعام 4131-4136
توصيات تحالف االتفاقية اإلطارية:
ً
ً
ً
 يجب على الميزانية وخطة العمل الذين سيقوم مؤتمر األطراف باعتمادهما أن يُظهرا استخداما متوازنا وفعّاال للتمويالت
بغرض إحراز تقدم في تطبيق االتفاقية اإلطارية والنشاطات المتعلقة بالبروتوكول.


قبل الموافقة على ميزانية االتفاقية اإلطارية ،ينبغي على األطراف ضمان أن كافة القرارات التي قام مؤتمر األطراف
السادس باعتمادها منعكسة في خطة العمل ومقدرة في الميزانية.
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ينبغي كذلك على مؤتمر األطراف السادس أن يضمن أن تمويل النشاطات المتعلقة بإدارة المعاهدات –بما في ذلك دعم
السفر لكافة األطراف شحيحة الموارد -من خالل الميزانية األساسية للمؤتمر.



ينبغي لميزانية عام  2017-20116وضع أولوية لعمل الهيئات األربعة الفرعية التالية ،والتي لها أهمية متساوية:
 oمجموعة عمل على تدابير مستدامة لتعزيز التطبيق.
 oمجموعة خبراء بشأن البند ( 19المسؤولية القانونية).
 oمجموعة خبراء بشأن البند ( 5.3تدخل الصناعة).
 oلجنة مراجعة التطبيق لمراجعة تقارير األطراف والتشجيع على التطبيق.

(فيما يتعلق بالوثيقة  :)FCTC/COP/6/27موجز سياسات تحالف االتفاقية اإلطارية :حضور أعضاء من الجمهور في اجتماعات
مؤتمر األطراف لالتفاقية اإلطارية لمنظمة الصحة العالمية وهيئاتها الفرعية
توصيات تحالف االتفاقية اإلطارية:
 للتنفيذ في جلسات مستقبلية لمؤتمر األطراف ،ينبغي على األطراف اعتماد عملية فحص أعضاء الجمهور الموصى بها،
للحد من مخاطرة تدخل شركات صناعة التبغ.


في مؤتمر األطراف السادس ،ينبغي إلزام أعضاء الجمهور بإعالن عدم انتسابهم أليّ من شركات صناعة التبغ ليكونوا
مؤهلين لحضور اجتماعات مؤتمر األطراف.



ينبغي قبول اقتراح إنشاء نوع ثالث من االجتماعات ،اجتماعات "مفتوحة" (إلى جانب االجتماعات "العامة"
و"المقتصرة").

* تشير الملحوظة الموجودة في مربع صغير أعلى كل وثيقة من وثائق تحالف االتفاقية اإلطارية إلى أيّ من عناصر جدول
األعمال المؤقت تنتمي الوثيقة ،ويتوفر جدول األعمال المؤقت الخاص بمؤتمر األطراف الخامس على الموقع اإلليكتروني لالتفاقية
اإلطارية:
http://apps.who.int/gb/fctc/E/E_cop6.htm
وسائط تحالف االتفاقية اإلطارية ووثائق التأييد ليست مدرجة في القائمة أعاله ،لمنها متوفرة على الموقع اإلليكتروني لتحالف
االتفاقية اإلطارية:
www.fctc.org
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