
 

 

 
 

 
 

 18وحتى  13الجلسة السادسة من مؤتمر أطراف اتفاقية منظمة الصحة العالمية االطارية لمكافحة التبغ، في الفترة من 

 ، موسكو 2014أكتوبر 
 

 (FCAموجز سياسة تحالف االتفاقية اإلطارية )

 التنفيذالتقارير ومراجعة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (FCTCاإلطارية بشأن مكافحة التبغ ) العالميةاتفاقية منظمة الصحة عن إعداد تقارير لمحة 
قدم تقارير دورية عن تهو أن   (FCTC) أحد التزامات األطراف بموجب اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

االتفاقيةتنفيذ 
1

هو ( FCTC) إعداد تقارير اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ. والغرض الرئيسي من ترتيبات 

 إلشراف على تنفيذ االتفاقية. ا ( منCOP) جمع المعلومات الالزمة لتمكين مؤتمر األطراف
 

إعداد تقارير اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن على مدى السنوات الماضية، تم إحراز تقدم جيد في الحفاظ على أداة 

تعزيز في بالنسبة لجميع األطراف، و إعداد التقاريرتوحيد دورة وفي شيا مع المبادئ التوجيهية لالتفاقية، اتم( FCTC) مكافحة التبغ

إعداد تقارير اتفاقية منظمة الصحة العالمية إمكانات  تستخدم، ال لسوء الحظ. بشكل كبير قارير على االنترنتقاعدة بيانات الت

 بالقدر الكافي. ( FCTCاإلطارية بشأن مكافحة التبغ )
 

 أمانة االتفاقيةرفعها إلى تمن البيانات عن سياسات مكافحة التبغ واستهالك التبغ، و كبير قدر وتصنفجمع األطراف تكل سنتين، 

. في حتى أطولوحدة اختيارية و سؤال 053استبيان إلزامي مع أكثر من  من إعداد التقارير. في الوقت الحاضر، تتألف أداة العامة

االمتثال، فإنها ال تتلقى ردود الفعل على ما تحرزه من تقدم في التنفيذ أو لجمع البياناتكبيرين  وجهدا وقتاتستثمر األطراف  أن حين
2

 .

 اتقد تحتاج األطراف أدوات إضافية أو مساعد حيث النواحييتم تقييم البيانات بأي شكل من األشكال، على سبيل المثال لتحديد  ال
 . يتم استخدام المعلومات فقط إلنتاج التقرير المرحلي العالمي. موجهة

 
اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن تنفيذ لنة مراجعة (، حان الوقت إلنشاء لجCOP6في الدورة السادسة لمؤتمر األطراف )

 التي من شأنها تقييم تنفيذ االتفاقية بطريقة منهجية من أجل تسهيل وتسريع التنفيذ.  (FCTCمكافحة التبغ )
 

 تجربة اتفاقيات دولية أخرى 
إجراءات أو لجان  وأالبيئية آليات والمعاهدات أنشأت العديد من معاهدات حقوق اإلنسان  ،إعداد التقاريرلتعزيز جدوى عمليات 

 مخصص لتوفير توجيهوصعوبات التنفيذ لفلل األفهم الهو  المراجعاتالفردية. والغرض من هذه  األطرافتقارير  مراجعةلتسهيل 

ذات قيمة خاصة في  هاموثقة جيدا ولقد ثبت أن الناحية هية في هذتجارب المعاهدات الدولإن . تنفيذ معاهدة  /تسريعبشأن كيفية تحسين

                                                
   (FCTC) التبغ مكافحة بشأن اإلطارية العالمية الصحة منظمة اتفاقية من 12المادة   1
معينة مفقودة أو تحتاج ، تتوفر ردود األفعال لألطراف فقط حين تكون بيانات FCTC/COP/6/17من التقرير  22كما ورد في الفقرة   2

 توضيح.

 من جدول األعمال المؤقت  5.1---تتعلق هذه الوثيقة بالبند 

 توصيات رئيسية
  

 ( لتعزيز تنفيذ االتفاقية، ينبغي على مؤتمر األطراف السادسCOP6 إنشاء لجنة مراجعة )

 للتنفيذ وتمويل عملياتها.
  ينبغي أيضا اعتماد وصاية واضحة للجنة ومبادئ توجيهية لعملها  في مؤتمر األطراف

 (COP6السادس )

 أساليب محددة  ينبغي مواصلة النظر فيوضع اللمسات األخيرة على اختصاصات اللجنة، ل

 . (COP) مؤتمر األطرافمن قبل دها ااعتموعملها ل

  تنفيذ اختبار عدة طرق لعمل أو مراجعة ترتيبات ال مراجعةبين مهامها األولية، يمكن للجنة
 (.FCTC) بشأن مكافحة التبغ إعداد تقارير اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية
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حالة المعاهدات البيئية
3

لمحة عامة عن هذه التجربة في دورته الخامسة (COP) . قدم مؤتمر األطراف
4

تحالف االتفاقية  وقد أنتج ،

أيلا مواد في هذا الصدد (FCA) اإلطارية
5

 . 
 

عملها مجالس إدارة هذه  ويوجهتنفيذ من معاهدة إلى أخرى، ولكن المعايير األساسية متشابهة. ال لمراجعةمحددة الليات اآلتختلف 

إحدى  بعد عدة سنوات من وجودعادة بين الدورات. أنشئت هذه اآلليات  ما ويتم العمل، (COP) المعاهدات، مثل مؤتمر األطراف

 عملياتها لجنة تمثيلية جغرافيا. على ، ويشرف اتمعاهدال
 

   (FCTCاتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ )تنفيذ  مراجعةآلية 
 WHOاتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ )النظر في أمثلة من االتفاقيات األخرى، من المهم أن ندرك أن  عند

FCTC)   فريدة من نوعها. بها و خاصةمراجعة تنفيذ أداة الوحيدة ، وعلى هذا النحو ينبغي أن تلع الصحة العامة هي معاهدة 
 
 مراجعةتنفيذ" بدال من "آلية لتسهيل ال مراجعةل"آلية  (COP) مؤتمر األطراف لعيبأن ( FCAتحالف االتفاقية اإلطارية )وصي ي

 تقارير األطراف.  مراجعةتشجيع التنفيذ، بدال من مجرد  ،لجنةالأي  ،ليةاآلالغرض من يجب أن يكون تقارير األطراف". 
 

يوفر اللجنة والمبادئ التوجيهية لعملها.  في وصايةبعناية  (COP) مؤتمر األطرافنظر يلجنة مراجعة تنفيذ فعالة، ينبغي أن  إلنشاء

من  وصايةفي اعتماد  (COP6) سمؤتمر األطراف الساد نظري أن أساسا جيدا لهذه المناقشة. يجب FCTC / COP / 6/17تقرير 

وتظهر اضافة تحالف االتفاقية ؛ FCTC / COP / 6/17من تقرير  03أربع نقاط في الفقرة  تم اقتراحخمس نقاط للجنة )

 (: مائل بخط (FCAاإلطارية)
  أمانة االتفاقية ها من جانبيتم االنتهاء من التي ةاألولي ةالتقني المراجعةمراجعة تقارير التنفيذ التي قدمتها األطراف، استنادا إلى 

 ؛ العامة
  أو عدم االمتثال، وتشجيع استخدام الموارد وآليات  بعدم كفاية التنفيذمتعلقة  محددةعن أي قلايا  مقدمة التقاريرإبالغ األطراف

 المساعدة المتاحة ذات الصلة دوليا؛ 
  الطرق الفعالة لتنفيذ أحكام االتفاقية؛  حولتسهيل تبادل المعلومات والمساعدة والتعلم 
  إلى مؤتمر  لتقديمه العامة أمانة االتفاقية المعد من قبلتنفيذ االتفاقية،  عنالعالمي  المرحليتوفير مدخالت إلعداد التقرير

 ؛ (COP) األطراف
 االقتلاء، فيما يتعلق بتنفيذ  مؤتمر األطراف عن أعمالها، بما في ذلك التحديات التي تم تحديدها والتوصيات، حسب إبالغ

 االتفاقية. 
 

العامة ستكون الجهة المناسبة لتنفيذ هذا العمل، بدعم من أمانة االتفاقية  ينالدولي ينلجنة من الخبراء الحكومي أنبويوصي التقرير أيلا 

يوافق مؤتمر  هذه التوصية. نقترح أيلا أن (FCAتحالف االتفاقية اإلطارية )ؤيد ي(. 61)الفقرة  (COP) وتوجيهات مؤتمر األطراف

تعمل ، يجب أن  (FCAتحالف االتفاقية اإلطارية ) نظرمن وجهة على المبادئ التوجيهية لعمل اللجنة.  (COP6) األطراف السادس

، واإلسراعوفقا لمبادئ الشفافية والشمولية،   (FCTCاتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ )تنفيذ  مراجعةآلية 

 ، والتعاون والحوار البناء. التكلفةوفعالية 
 

   (FCTCاتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ )تنفيذ  مراجعةطريقة عمل آلية 
تنفيذ، فإنه ينبغي أيلا مناقشة طريقة عملها. ال مراجعةلجنة  ووصايةعلى المبادئ التوجيهية  (COP) وافق مؤتمر األطرافي ما أن

تقارير األطراف،  مراجعةالتوجيه بشأن متى وكيف ينبغي  (COP6) يوفر مؤتمر األطراف السادسعلى وجه الخصوص، يجب أن 

مؤتمر  جانبإلى هذه التوصيات إلى األطراف الفردية  توجيهوما إذا كان سيتم  ،اللجنة تنتجهيجب أن الذي ما نوع التوصيات و

 األطراف. 
 

 تقارير األطراف  مراجعة
 : بها تقارير األطراف مراجعةهناك عدد من الطرق المختلفة التي يمكن للجنة 

 ؛ فقط المراجعة تيمكن للجنة مراجعة تقارير تلك األطراف التي طلب• 
 ؛ العامة األمانةوترفع إلى للجنة مراجعة تقارير األطراف فقط عندما تثار قلايا عدم االمتثال يمكن • 
اتفاقية  موادتنفيذ عدد محدود من  لمراجعةمن قبل كل دورة من دورات مؤتمر األطراف  أن تحصل على تعليماتلجنة ليمكن • 

 من قبل جميع األطراف.   (FCTCمنظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ )

                                                
3  Goeteyn, N. & Maes F. 2011. Compliance Mechanisms in Multilateral Environmental Agreements: An Effective Way to 

Improve Compliance? Chinese Journal of International Law pp791-826 
 FCTC/COP/5/14( COP5تقرير مؤتمر األطراف الخامس )  4
( على الرابط: COP2( لمؤتمر األطراف الثاني )FCAلمزيد من المعلومات، انظر وثيقة تعليمات تحالف االتفاقية اإلطارية )  5

http://www.fctc.org/images/stories/2007/fca-2007-cop-sir-cop2-briefing-en.pdf  
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. في حالة اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل متنفيذه مراجعةطريقة عمل آليات  تفصل (TORاعتمدت االتفاقيات األخرى اختصاصات )

 اللجنة التي تدير آلية تعزيز التنفيذ واالمتثال تقارير من: قد تتلقى النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، 
 

كون قادر على التنفيذ الكامل أو االمتثال اللتزاماته يأو لن غير هو فيخلص إلى أنه على الرغم من أفلل جهوده،  طرف ( أ
 بموجب االتفاقية؛ 

تنفيذ التزامات االتفاقية من قبل طرف آخر تجمعه به عالقة عدم عدم االمتثال و / أو بطرف لديه مخاوف أو يتأثر  ( ب
 مباشرة بموجب االتفاقية؛ 

من أي طرف في االمتثال اللتزاماته المتعلقة بتقديم الصعوبات المحتملة بعلى بينة  أصبحت، إذا ... العامة األمانة ( ت

 تسويتها في غلون ثالثة أشهر من خالل التشاور مع الطرف المعني.  لم تتمالتقارير، شريطة أن تكون هذه المسألة 
 

في إطار اتفاقية ، القلايا العامة لالمتثال وتنفيذ أحكام محددة (COP) ، بتوجيه من مؤتمر األطراف اللجنةأن تراجع يمكن أيلا 

بازل
6

 . 
 

تنفيذ الالطلبات المتعلقة ب تلقي فقطعلى إجراءات وآليات االمتثال بموجب بروتوكول قرطاجة للسالمة األحيائية  المشرفةيجوز للجنة 

 أو االمتثال من: 
 نفسه؛ بأي طرف فيما يتعلق  ( أ

تأثر، فيما يتعلق بطرف آخريأو يحتمل أن  متأثرأي طرف،  ( ب
7

 . 
 

تقارير  مراجعةب"   (FCTCاتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ )تقوم لجنة  المقترحة، يجب أن للوصايةوفقا 

(. 03" )الفقرة العامة أمانة االتفاقية ها من قبليتم االنتهاء من التي ةاألولي ةالتقني المراجعةالمقدمة من األطراف، استنادا إلى  تنفيذ ال

تقارير أطراف  مأجزاء من تلك التقارير أأم تقارير جميع األطراف، كافة مراجعة بلجنة الوليس من الواضح ما إذا كان سيتم تكليف 

 .أيلا ليست واضحة العامة أمانة االتفاقية ها من قبلالمفترض أن يتم االنتهاء من ةالتقني المراجعةطبيعة ونطاق كما أن . فقط مختارة

  
في  تكميلية لمراجعة تقارير األطرافالنهج الاثنين على األقل من  أخذ، يمكن (FCA) من وجهة نظر تحالف االتفاقية اإلطارية

( أو التي وضعت 66و  8)المادة  هاموعدا نهائيا لتنفيذلها ، بدءا من تلك المواد التي المادةتلو  المادةالتقارير  مراجعة. يمكن االعتبار

التمثيل الجغرافي،  للمانعينة تمثيلية من األطراف، من تنفيذ التقارير لتقييم نهج آخر ثمة يمكن أن يكون توجيهية. مبادئ لها 

(. قد توفر مستقرمتزايد / /  منخفضواالختالفات في اتجاهات انتشار تعاطي التبغ ) ،ومختلف المستويات االجتماعية واالقتصادية

 مختلفة لصياغة التوصيات المناسبة من أجل إدخال تحسينات. كار وفرص أفأساليب مختلفة من العمل 
 

 صياغة توصيات 
إجراء  يتمما أن قدم إلى األطراف يتنفيذ االتفاقيات األخرى أيلا أي نوع من الدعم والتوصيات س مراجعةاختصاصات آليات تحدد 

 . وهي تشمل، على سبيل المثال: المراجعة
 إنشاء و / أو تعزيز تشريعاتها المحلية. بأ( تقديم المشورة والتوصيات غير الملزمة والمعلومات المتعلقة 

 ب( تيسير المساعدة، بما في ذلك كيفية الحصول على الدعم المالي والتقني، فلال عن نقل التكنولوجيا أو بناء القدرات؛ 
 . اوأهداف ومؤشرات الخطة، فلال عن جدول زمني إرشادي لتنفيذهج( خطط عمل االمتثال الطوعي، بما في ذلك معايير 

 
 األطراف تبلغأن اللجنة سوف "  (FCTCاتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ )المقترحة آللية  الوصايةتنص 

ذات استخدام الموارد وآليات المساعدة المتاحة  وستشجع، أو عدم االمتثالتنفيذ عدم كفاية المتعلقة ببأي مسائل محددة  مقدمة التقارير

لتلبية  تتخذها(. ينبغي توضيح ما إذا كانت األطراف سوف تتلقى أيلا توجيهات محددة بشأن الخطوات التي 03" )الفقرة  دولياالصلة 

لألطراف، والتي من شأنها أن تكون مفيدة اللجنة  التي يمكن أن توفرها األفعالخيارات أخرى لردود  مناقشةينبغي متطلبات االتفاقية. 

 بشكل خاص إلى األطراف، في مؤتمر األطراف. 
 

   (FCTCاتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ )تنفيذ  مراجعةالمهام األولية الممكنة للجنة 
األولى تقييم مدى مالءمة  امهمتهتكون تشجيع تنفيذ االتفاقية. على هذا النحو، يمكن أن هو ينبغي أن يكون الهدف الرئيسي للجنة 

اتفاقية منظمة إعداد تقارير ترتيبات  من مراجعةمهمة األولية للجنة ال، يمكن أن تتكون وكبديلأساليب العمل المختلفة واختبارها. 

تراح التحسينات. على سبيل المثال، يمكن للجنة أن تقترح كيفية تبسيط واق  (FCTCالصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ )

اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة وتوضيح بعض األسئلة في استبيان التقارير وكيفية توحيد منهجية لتمكين تنفيذ 

                                                
 ثال مع اتفاقية بازل متوفرة على الرابط:االختصاصات الكاملة آللية تعزيز التنفيذ واالمت  6

http://www.basel.int/TheConvention/ImplementationComplianceCommittee/Mandate/tabid/2296/Default.aspx 
   http://bch.cbd.int/protocol/cpb_art34_cc.shtmlطرق عمل لجنة االمتثال متوفرة على الرابط: 7 

http://bch.cbd.int/protocol/cpb_art34_cc.shtml
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تحسينات في مختلفة. يمكن أن تنظر اللجنة أيلا الم حكااألالتي يتعين رصدها مع مرور الوقت، عبر البلدان وعبر   (FCTCالتبغ )

 طراف عند ملء االستبيان. المتاح لألدعم لمحددة ل
 

 الخالصات
فقط معلومات قيمة عن التقدم في مكافحة التبغ على مدى السنوات الماضية. يستخدم على األطراف المقدمة من تنفيذ التحتوي تقارير 

اتفاقية منظمة الصحة تنفيذ ل مراجعة. لقد حان الوقت إلنشاء آلية (COP) مؤتمر األطراف مناقشات جزء من هذه البيانات حاليا لتنوير

األطراف وبذلك تسهل وتسرع المقدمة من تنفيذ العزز من فائدة تقارير توالتي سوف   (FCTCالعالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ )

 تنفيذ االتفاقية. من 
 
المبادئ التوجيهية وتنفيذ اللجنة مراجعة ل ةواضح وصاية، ينبغي لألطراف أن يتفقوا على (COP6) مؤتمر األطراف السادس في

مؤتمر  واعتمادها من قبلعملها لأساليب محددة  ينبغي مواصلة النظر فيلعملها. لوضع اللمسات األخيرة على اختصاصات اللجنة، 

 مراجعةلجنة  تقترحيمكن أن لها،  ةالتنبؤ به لعمل اللجنة. كأول مهم. بعد إنشائها، ينبغي تخصيص تمويل يمكن (COP) األطراف

أو ( FCTCإعداد تقارير اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ )تبسيط وترشيد ترتيبات لتنفيذ تحسينات ال

 مواصلة تقييم األساليب المناسبة لعملها.


