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 اإلطاریة االتفاقیة اتحادموجز سیاسة 
 فریق الخبراءاتفاقیة منظمة الصحة العالمیة اإلطاریة بشأن مكافحة التبغ: تقریر ترتیبات اإلبالغ بموجب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ؟ما أھمیتھا
األطراف  الوقت والجھد الكبیر الذي یستثمرهتنفیذ االتفاقیة اإلطاریة بشأن مكافحة التبغ تكافئ آلیة استعراض 

وتساعد في التنفیذ المستقبلي. یؤدي االستعراض المنھجي لتقاریر التنفیذ نصف السنویة  التبلیغفي عملیة 
لصعوبات التي یواجھھا األطراف في تنفیذ االتفاقیة ویمكن أن یتیح ى تحسین فھم مؤتمر األطراف للألطراف إل

 ة تحسین وتعجیل التنفیذ.قتوجیھ بشأن طری
 

 في االتفاقیة اإلطاریة بشأن مكافحة التبغ للتبلیغالوضع الراھن 
تقدیم  (FCTC) اتفاقیة منظمة الصحة العالمیة اإلطاریة بشأن مكافحة التبغالتزامات األطراف بموجب  بین من

في اتفاقیة منظمة الصحة  التبلیغ). الغرض األساسي من ترتیبات 21تقاریر دوریة بشأن تنفیذ االتفاقیة (المادة 
العالمیة اإلطاریة بشأن مكافحة التبغ ھو جمع المعلومات الالزمة لتمكین مؤتمر األطراف من اإلشراف على 

 نصف السنوي. التقریر المرحلي العالمي صیاغةتستخدم التقاریر المجمعة في  1.تنفیذ االتفاقیة وتحسینھ
االتفاقیة اتفق األطراف على الحاجة إلى تحسین عملیات  (COP6)في الدورة السادسة لمؤتمر األطراف 

من ست نقاط لفحص وتحسین عملیة  ةمكون والیةذا اإلطاریة بشأن مكافحة التبغ ھذه وشكلوا فریق خبراء 
التبلیغ والتأكد من االستخدام األمثل للبیانات المجمعة. خالل الدورة السابعة لمؤتمر األطراف سیقدم فریق 

 .(FCTC/COP/7/15)یاتھ في تقریر یرفع إلى مؤتمر األطراف الخبراء توص

                                                 
1  A/FCTC/COP/1/INF.DOC./2 

 

من جدول األعمال المؤقت 1-6یتعلق ھذا المستند بالبند   

 التوصیات الرئیسیة
 

خالل الدورة السابعة لمؤتمر األطراف أوصى اتحاد االتفاقیة اإلطاریة أن یضع  •
 1رقم  المرفقاألطراف آلیة الستعراض التنفیذ وتبني البنود المرجعیة الواردة في 

 بتقریر فریق الخبراء إلى مؤتمر األطراف. الملحق
ألطراف آلیة اتحاد االتفاقیة اإلطاریة توصیة فریق الخبراء أن یقود أحد ا یؤید •

ریة وغیر عقابیة وأن تركز على تحدید یاستعراض التنفیذ وأن تكون ذات طبیعة تیس
 احتیاجات األطراف للدعم.

كما یجب على األطراف التأكد من تخصیص تمویل المیزانیة من أجل تفعیل آلیة  •
الدورة السابعة لمؤتمر األطراف وأن تمول اآللیة  فور انتھاءاستعراض التنفیذ 

 كامل من المساھمات المقدرة الطوعیة لجمیع دورات المیزانیة في المستقبل.بال
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االتفاقیة اإلطاریة بشأن مكافحة التبغ: وھي لجنة من الخبراء من أھم توصیاتھ إرساء آلیة استعراض تنفیذ 
من أجل  األطرافیقودھا أحد األطراف وھي تقیم بشكل منھجي المعلومات الواردة في تقاریر التنفیذ المقدمة من 

 تقییم وتحسین تنفیذ االتفاقیة. وھي تسمى لجنة استعراض التنفیذ.
 

 تجارب المعاھدات الدولیة األخرى
 آلیة استعراضمقترح  وتم االستنارة بھا في صیاغةُوثقت تجارب المعاھدات األخرى في ھذا المجال بشكل جید 

االتفاقیة اإلطاریة بشأن مكافحة التبغ. في الدورة الخامسة لمؤتمر األطراف قُدمت دراسة عن الممارسات  تنفیذ
الموظفة في المعاھدات الدولیة المختلفة الستعراض تقاریر التنفیذ المقدمة من أطرافھا إلى مؤتمر األطراف في 

). عالوة على ذلك، قدم تقریر األمانة إلى الدورة 1 قالملحتقریر أمانة االتفاقیة. مرفق بھذه الوثیقة نظرة عامة (
قدر من التحلیل لجوانب معینة في ھذه  (FCTC/COP/6/17)السادسة لمؤتمر األطراف بشأن موضوع 

 في معاھدات أخرى.المتبعة األنواع من اآللیات 
كما ھو. تخضع الغرض الشامل  یبقىعلى الرغم من اختالف تفاصیل ھذه اآللیات من معاھدة إلى أخرى، 

من األطراف إلى استعراض منھجي من أجل فھم الصعوبات التي یواجھھا األطراف في  المقدمةتقاریر التنفیذ 
ً تنفیذ المعاھدة على نحو أفضل ولتقدیم توجیھ  وضعت معظم بشأن كیفیة تحسین وتعجیل التنفیذ.  مصمم خصیصا

اتفاقیة بازل ھیئة  أنشأتالمعاھدات ھذه اآللیات في مراحل مشابھة في دورة حیاتھا. على سبیل المثال، 
شأن مكافحة المتحدة ب األمماستعراض دائمة في دورتھا السادسة لمؤتمر األطراف كما فعلت اتفاقیة 

 الشيء نفسھ في دورتھا الخامسة لمؤتمر األطراف.  (UNCCD)التصحر
 ً ً إضافی بالنسبة للدورة السابعة لمؤتمر األطراف، أجرى فریق الخبراء المعني بترتیبات التبلیغ استعالما بشأن  ا

 إشراكمحددة: التحقق من صحة البیانات وسوابق  مجاالتممارسات المعاھدات الدولیة األخرى في أربعة 
المجتمع المدني وآثار توفیر الموارد والممارسات الجیدة األخرى التي یمكن ضمھا في آلیة االتفاقیة اإلطاریة 

 لمكافحة التبغ.
 

 آلیة استعراض تنفیذ االتفاقیة اإلطاریة لمكافحة التبغ
) أن 18 مع الوضع بعین االعتبار ھذا الفحص لممارسات المعاھدات األخرى، یوصي فریق الخبراء (الفقرة

یضع مؤتمر األطراف آلیة استعراض التنفیذ تناسب الحاجات الفریدة لالتفاقیة اإلطاریة لمكافحة التبغ. تتخذ 
(و) 5-23ل لجنة من الخبراء یقودھا أحد األطراف ومعترف بھا كھیئة فرعیة بموجب المادة كاآللیة المقترحة ش

 ".االتفاقیة من الغرض لبلوغ الزمة فرعیة ھیئات أیة إنشاءمن االتفاقیة، التي تكلف مؤتمر األطراف بـ "
(االتفاقیة اإلطاریة بشأن مكافحة التبغ/  (ToR)كما ضم فریق الخبراء مجموعة كبیرة من البنود المرجعیة 

للجنة وھي تقدم التفاصیل الالزمة  (FCTC/COP/7/15, Annex 1)) 1، المرفق 7/15مؤتمر األطراف/
 یتبع أدناه تحلیل قصیر لھذه البنود المرجعیة.بشأن طریقة عمل اآللیة. 

 
 أھداف وطبیعة اللجنة

بعرض موجز لألھداف الشاملة للجنة وطبیعتھا، التي تؤكد أن اآللیة تركز على مراقبة  المرجعیةد وبدأ البنت
وتحسین تنفیذ االتفاقیة ومساعدة األطراف على التقید بالتزاماتھم بموجب المعاھدة. كما سجل فریق الخبراء عدد 

 نة.من المبادئ التوجیھیة التي تشدد على الطبیعة البناّءة وغیر الملزمة لعمل اللج
اإلطاریة ھذه الجوانب في البنود المرجعیة ویتفق على األھمیة الجوھریة لوضع آلیة ذات  االتفاقیةیدعم اتحاد 

 طبیعیة تیسیریة وغیر عقابیة.
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 اللجنة وأسالیب العمل ةتشكیل
یوافق اتحاد العضویة. طریقة عمل اللجنة بدءاً من طریقة اختیار األعضاء ومدة  ةد المرجعیووجز البنتكذلك 

االتفاقیة اإلطاریة أن الھیئة المناسبة لتنفیذ ھذا العمل ھي لجنة خبراء حكومیة موضوعیة وممثلة جغرافیاً. كما 
 یؤید اتحاد االتفاقیة اإلطاریة ضم المجتمع المدني في ھذه اللجنة والجاھزیة لدعم عملیة االستعراض.

) من االستعراض الذي سیتم تنفیذه خالل الفترة 9الفقرة خطوات ( 6عملیة مكونة من  ةد المرجعیوالبن ترسي
أوالً، تجري اللجنة استعراض مبدئي لتقاریر األطراف مع التركیز على  دورات مؤتمر األطراف. الممتدة بین

جودة واكتمال البیانات. بعد ذلك یتم صیاغة قائمة بنقاط لمناقشتھا باستفاضة لكل طرف یخضع إلى االستعراض 
ً لبروتوكوالت ومعاییر اللجنة. التواصلللجنة أولویة األطراف التي تحتاج إلى وسترتب ا  معھم مباشرة وفقا

 مثلستقرر اللجنة ما إذا كان ھناك حاجة لمزید من التواصل أو الحوار أو اإلجراءات وشكل إجراءات المتابعة (
 طوعیة، أو أشكال أخرى من الدعم). عملطلبات لمزید من التوضیح، أو خطط 

% من األطراف خالل كل فترة مدتھا عامین 50تجتمع اللجنة مرتین بشكل شخصي وتستعرض ما یقرب من 
 ممتدة بین دورات مؤتمر األطراف.

 
 نتیجة عملیة االستعراض

االستنتاجات  عملیة االستعراض ھي تقریر مخصص یرفع إلى مؤتمر األطراف ویحتوي علىالمقترحة لنتیجة ال
خضع إلى االستعراض. كما ستقدم اللجنة تقریراً إلى مؤتمر األطراف بشأن احتیاجات یطرف  لوالتوصیات لك

 مساعدة في التنفیذ التي یمكن الوقوف علیھا خالل االستعراض.لاألطراف ل
راض وھدف تحسین یدعم اتحاد االتفاقیة اإلطاریة ھذه التوصیات التي تؤسس روابط واضحة بین عملیة االستع

كما أن تیسیر المناقشة بشأن ھذه الموضوعات على مستوى مؤتمر األطراف سیتیح مشاركة  تنفیذ االتفاقیة.
 المعلومات والمساعدة والتعلم بین األطراف بشأن األسالیب الفعالة لتنفیذ أحكام االتفاقیة.

 
 اآلثار على المیزانیة

 269,000تُقدر التكالیف اإلجمالیة لألنشطة المرتبطة بتنفیذ آلیة استعراض التنفیذ على مدار مدة العامین بمبلغ 
). یغطي ھذا FCTC/COP/7/25، تقریر 2019-2018دوالر أمریكي (خطة العمل ومیزانیة الفترة المالیة 

السفر ب الخاص دعمالمتدة بین الدورات، مثل المبلغ التكالیف المرتبطة باجتماعین للجنة یعقدان في الفترة الم
ً بالمقارنة بمیزانیات العدید من آلیات المعاھدات  2.والترجمة والتوثیق واللوجستیات ً متواضعا وھو یعتبر رقما

 3األخرى.
دوالر أمریكي فقط من ھذا المبلغ (حوالي ثلث التكلفة اإلجمالیة) من  90,200ومع ذلك، من المقرر تغطیة 

التمویل المتوقع. لذلك یوصى اتحاد االتفاقیة اإلطاریة أن یحرص مؤتمر األطراف على تمویل التكلفة اإلجمالیة 
 .(VACs)لھذه اآللیة من خالل المساھمات المقدرة الطوعیة 

یعمل بدوام كامل في  موظفموارد إضافیة، مثل تقدیم كان  یلزم ما ن إذا یجب على األطراف أیضاً التفكیر بشأ
األمانة الدعم إلى  واألھم من أي وقت مضى أن تقدماألمانة، لضمان التنفیذ األمثل آللیة استعراض التنفیذ. 

 األطراف الستكمال تقاریرھم نصف السنویة.
 
  

                                                 
 FCTC/COP/7/INF.DOC./2انظر   2
3  http://bit.ly/2d6Jkoy 
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تمویل كافي من المیزانیة الحالیة وخطة العمل حتى یتم وأخیراً، من المھم أن یحرص األطراف على تخصیص 
ة لمؤتمر األطراف. في حالة عدم تخصیص التمویل آللیة عتفعیل آلیة استعراض التنفیذ فور انتھاء الدورة الساب

فمن غیر المرجح أن یوجد وقت كافي للجنة لتنفیذ جمیع األنشطة  2017-2016استعراض التنفیذ في میزانیة 
 ) حتى تقدم تقریراً إلى الدورة الثامنة لمؤتمر األطراف.9، الفقرة 1، المرفق FCTC/COP/7/15(المقترحة 

 
 الوصول إلى آلیات المساعدة تیسیرروابط لبنود أخرى في جدول أعمال الدورة السابعة لمؤتمر األطراف: 

، FCTC/COP/7/15(ز إلى األطراف ركّ تتمتع آلیة االستعراض المقترحة بإمكانیة تیسیر تقدیم الدعم المُ 
). بینما تستعرض اللجنة بشكل منھجي تقاریر التنفیذ الخاصة باألطراف 5: البند المرجعي الخطوة 16الفقرة 

ً لكل طرف  ً الوقوف على احتیاجات األطراف  یخضعوتصیغ تقریرا مخصصا إلى االستعراض، یمكنھا أیضا
لجھود مكافحة التبغ خطوات مؤتمر األطراف لتولید موارد إضافیة إلى المساعدة. من شأن ھذه العملیة تیسیر 

 الوطنیة.
الفریق العامل المعني بإجراءات مستدامة لتنفیذ االتفاقیة اإلطاریة لمكافحة التبغ  تناول تقریر

(FCTC/COP/7/18) الموارد. یتضمن التقریر عدد من  تعبئةالدورة السابعة لمؤتمر األطراف  المقدم في
الموارد وخطة عمل  لتعبئةكلیة  استراتیجیةالتوصیات لتوضیح آلیات المساعدة، بما في ذلك مقترح لوضع 

 للمساعدة على التنفیذ.
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 1المرفق 
 عملیة استعراض التنفیذ بموجب معاھدات األمم المتحدة المختلفة

 )FCTC/COP/5/14(مأخوذة من المستند 
 

 المعاھدة (سنة التبني)
 

 لجنة االستعراض (سنة اإلنشاء)

االتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز 
 )1965العنصري (

اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز العنصري 
)1969( 

اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة 
)1979( 

بالقضاء على التمییز ضد المرأة اللجنة المعنیة 
)1982( 

التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو  اتفاقیة مناھضة
 )1984العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینة (

 )1987لجنة مناھضة التعذیب (

مناھضة  البروتوكول االختیاري الملحق باتفاقیة
التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة 

 )2002أو الالإنسانیة أو المھینة (

 )2007اللجنة الفرعیة المعنیة بمنع التعذیب (

 )1990اللجنة المعنیة بحقوق الطفل ( )1989(اتفاقیة حقوق الطفل 

االتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین 
 )1990أسرھم (وأفراد 

بحمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین اللجنة المعنیة 
 )2004وأفراد أسرھم (

 )1976لجنة حقوق اإلنسان ( )1966العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة (

العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة 
 )1966والثقافیة (

االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة الجنة المعنیة بالحقوق 
)1987( 

 )2008اللجنة المعنیة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ( )2006اإلعاقة ( ذوى األشخاص اتفاقیة حقوق

االتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع األشخاص من االختفاء 
 )2006القسري (

 )2011اللجنة المعنیة باالختفاء القسري (

المواد المستنفدة لطبقة  بروتوكول مونتریال بشأن
 1990یونیو  29المعدل في  -)1987األوزون (

عدم االمتثال المتبع في حالة جراء اإللجنة التنفیذ بموجب 
 )1990لبروتوكول مونتریال (

 )2005( (CRIC)لجنة استعراض تنفیذ االتفاقیة  )1994اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التصحر (

): 1992( اإلطاریة بشأن تغیر المناخاتفاقیة األمم المتحدة 
 ) 1997بروتوكول كیوتو (

ن باستعراض التنفیذ (تخدمان كل من ان معنیتالدیھا ھیئت
 االتفاقیة والبروتوكول):

 )1995الھیئة الفرعیة للتنفیذ ( -1
 )2006لجنة االمتثال ( -2

المعني الفریق العامل المخصص المفتوح العضویة  )1992اتفاقیة التنوع البیولوجي ( 
 )2004باستعراض تنفیذ االتفاقیة (

بروتوكول قرطاجة المتعلق بالسالمة األحیائیة التابع 
 )2000التفاقیة التنوع البیولوجي (

 )2004لجنة االمتثال (

 


