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 الدورة السابعة لمؤتمر األطراف المشاركین في اتفاقیة منظمة الصحة العالمیة اإلطاریة بشأن مكافحة التبغ
 نیودلھي، 2016نوفمبر عام  7-12

 
  ملخص سیاسة تحالف االتفاقیة اإلطاریة

  2017-2016األداء المؤقت لفترة  تقریر
 خطة العمل والمیزانیة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ً  لماذا یُعد األمر مھما
نشاطات  انتعكس كل من خطة عمل االتفاقیة اإلطاریة ومیزانیتھا أولویات مؤتمر االطراف لفترة عامین، وتقرر

سیقوم األطراف المشاركون في الدورة السابعة لمؤتمر حیث  نیة؛على مدار تلك الفترة الزم االتفاقیة فعالیةدعم السكرتاریة ل
المیزانیة وخطة العمل على مدار الستة أشھر األولي من الفترة المالیة كل من بشأن تنفیذ  األطراف بمراجعة تقریر مرحليّ 

ات للسكرتاریة بشأن كیفیة تخصیص الموارد لبقیة ، وینبغي لمؤتمر األطراف أن یستخدم ھذا لتقدیم التوجیھ2016-2017
 كلھ). 2017عام  ىالفترة المالیة (على مد

 
 2017-2016فترة العمل والمیزانیة عن الخطة 
مالي إج وبلغ، 2017-2016میزانیة وخطة عمل الفترة على  2014مؤتمر األطراف في دورتھ السادسة في عام  صدق

تقرر تمویل نصف ذلك المبلغ من خالل حیث دوالر أمریكي،  18,724,000تقریباً  مبلغ المیزانیة المصدق علیھا
استمرار عمل عدد  أوالً: ھذه،وتضمنت النشاطات المصدق علیھا بموجب تلك المیزانیة وخطة العمل مساھمات األطراف. 

على التدابیر المستدامة ائمین بالعمل القو 19و 10و 9العمل القائمة بالفعل، بمن فیھم القائمین بالعمل على المواد فرق من 
وفریق أعوام،  10فریق خبراء لعقد تقییم لألثر العالمي لالتفاقیة بعد نفاذھا بـ  تشكیل ثانیاً:ولدعم تنفیذ االتفاقیة اإلطاریة، 

 خبراء آخر لمراجعة ترتیبات إحالة التقاریر بموجب االتفاقیة.
 
 
  

 جدول األعمال المؤقتمن  2-7تتعلق ھذه الوثیقة بالبند 

 التوصیات الرئیسیة
 

الخاص بخطة  2017-2016ینبغي على األطراف استعراض تقریر األداء المؤقت لفترة  •
لسكرتاریة االتفاقیة بشأن العمل العمل والمیزانیة بحرص، كما ینبغي علیھ تقدیم التوجیھات 

 .2017المطلوب في عام 
كذلك قد یرغب األطراف المشاركین في الدورة السابعة لمؤتمر األطراف بطلب المزید من  •

 .2016التفاصیل بشأن نشاط المیزانیة حتى تاریخھ في 
لیعقد  مل حكومّي دوليّ افریق ع تشكیلینبغي على مؤتمر األطراف في دورتھ السابعة  •

شاركین في االتفاقیة بحیث تتسنى الفرصة لألطراف الم ،2017اجتماعاتھ في عام 
القضاء العمل على تناول القضایا الرئیسیة المتعلقة بتنفیذ بروتوكول في بدء اإلطاریة لل

تنفَق ، كما ینبغي استخدام التمویالت التي لم اإلتجار غیر المشروع بمنتجات التبغعلى 
في  2017-2016الفترة المالیة والتي كانت مخصصة للدورة األولى الجتماع األطراف في 
 .2017اإلنفاق على اجتماع الفریق العامل الحكومّي الدولّي في عام 

، فینبغي أن FCTC/COP/7/15المقترحة في الوثیقة  "لجنة مراجعة التنفیذ" تم تشكیلإذا  •
 ً الدورة السابعة لمؤتمر األطراف من خالل عقب مباشرة  یخصص لھا تمویالً كافیا

 المساھمات المقدرة الطوعیة.
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 2017-2016والمیزانیة عن الفترة تقریر األداء المؤقت لخطة العمل 
یشیر تحالف االتفاقیة اإلطاریة أن صیغة التقریر المؤقت قد تغیرت مقارنة بالوثائق التي قدمت أمام دورات سابقة لمؤتمر 

 FCTC/COP/7/23 1)رقم (الوثیقة  2015-2014تقریر األداء المؤقت عن الفترة  نجد أناألطراف، وبخاصة حیث 
مشیراً إلى ما إذا كانت كل من ( في كل نشاط من نشاطات خطة العمل منفرداً حالة التقدم المحرز عن یعطي مؤشراً واضحاً 

، بینما یعطي التقریر المؤقت الحالي )المھام قد "تحققت" أو "على المسار الصحیح" أو ربما "تتطلب إجراءات إضافیة"
تم بدء جمیع المھام " ھبأنالقائل البیان العام ، ویقدم 2016اآلن في عام  استعراضاً لما اضطلعت بھ السكرتاریة حتى

 ).42" (الفقرة الست للتنفیذ األشھر خالل لـ... 2017-2016المحددة في خطة العمل للفترة المالیة 
 

في األشھر الست األولى من خطة العمل، فقد  تفصیالً لوضع المیزانیة 2017-2016كذلك ال یقدم التقریر المؤقت لفترة 
ً رسم أُدرج ً بیانی ا موال المتاحة والمصروفات واأل اإلیراداتإجمالي  حالةلتوصیل  2015-2014في التقریر المؤقت للفترة  ا

فیما د یرغب األطراف المشاركون في الدورة السابعة لمؤتمر األطراف في طلب المزید من التفاصیل لذلك فق بكل وضوح؛
من  لما تبقىیرادات والمصروفات والمبالغ المتاحة ، متضمناً ذلك حجم اإل2016یتعلق بالنشاط المالي حتى تاریخھ في عام 

 الفترة المالیة.
 

 2017-2016قرارات مؤتمر األطراف في دورتھ السابعة والتي ینبغي أن تنعكس في میزانیة 
سیتبنى مؤتمر األطراف في دورتھ السابعة العدید من القرارات، وسیكون لبعضھا آثراً مباشراً على خطة عمل السكرتاریة 

كذلك یوجد قرارین على وجھ الخصوص یتوقع تحالف االتفاقیة اإلطاریة أنھما سیتطلبان تحدیثاً لخطة ، 2017في عام 
 .2017-2016عمل ومیزانیة 

 
، سیحتاج مؤتمر األطراف التخاذ قرار بشأن كیفیة تكثیف الجھود على المستویات 1-5أوالً: بموجب جدول األعمال 

استكمال األعمال التحضیریة في العالمیة واإلقلیمیة والقُطریة للتصدي لإلتجار غیر المشروع بمنتجات التبغ، ولیضمن 
. سیكون أقرب موعد ف المتعلقة ببروتوكول اإلتجار غیر المشروعموعدھا بحلول موعد الدورة األولى الجتماع األطرا

، أي مباشرة قبل أو بعد إقامة الدورة الثامنة لمؤتمر 2018إلقامة الدورة األولى الجتماع األطراف في أواخر عام 
 ، مثللل الدورات؛ لذلك یوصي تحالف االتفاقیة اإلطاریة بأن یؤسس مؤتمر األطراف في دورتھ السابعة آلیة تتخ2األطراف

فریق عامل حكومّي دولّي، بحیث تتسنى الفرصة لألطراف المشاركین في االتفاقیة اإلطاریة للبدء في العمل على  تشكیل
 .2017تنفیذ بروتوكول القضاء على اإلتجار غیر المشروع بمنتجات التبغ في عام ب المتعلقة الرئیسیةمعالجة القضایا 

 
قد یرغب مؤتمر األطراف في اتخاذ قرار  " ،FCTC/COP/7/5رقم  وثیقةال، السابعة لمؤتمر األطرافوفقاً لقرار الدورة 

... لالستفادة من األموال غیر المنفقة المخصصة لالجتماع األول لألطراف في فترة السنتین الحالیتین لتمویل األنشطة ذات 
، وكان المبلغ المخصص للدورة األولى الجتماع )28(الفقرة  "الصلة بالبروتوكول، ومنھا الفریق العامل الحكومّي الدوليّ 

یدعم تحالف االتفاقیة اإلطاریة مقترح كذلك ر أمریكي، دوال 345,000یبلغ  2017-2016األطراف في الفترة المالیة 
التعبئة  وبأنھ ینبغيالسكرتاریة باستخدام األموال غیر المنفَقة للسماح بإقامة اجتماعات الفریق العامل الحكومّي الدولّي، 

 للحصول على تمویل إضافي.
 

الوثیقة رقم  ،من جدول األعمال 1-6إطار البند  في، سیدرس مؤتمر األطراف في دورتھ السابعةثانیاً: 
FCTC/COP/7/15 یدعو حیث ، والتي تمثل تقریر فریق الخبراء بشأن ترتیبات رفع التقاریر بموجب االتفاقیة اإلطاریة

لجنة تسمى "لجنة مراجعة التنفیذ" للتمكین من إجراء مراجعة منھجیة لتقاریر التنفیذ  لتشكیلفریق الخبراء في ھذا التقریر 
لمؤتمر األطراف فھماً أفضل للصعوبات التي یواجھھا األطراف حین ھذا ، سیقدم نصف السنویة التي یرفعھا األطراف

 .االتنفیذ وتعجیلھعملیة كیفیة تحسین بشأن  أن یقدم توجیھاتأیضاً یشرعون في إنفاذ المعاھدة، ویمكن لذلك 
 

 استكمالذ من لكن كّي تتمكن لجنة مراجعة التنفیھذه اآللیة، بتأسیس یوصي تحالف االتفاقیة اإلطاریة مؤتمر األطراف 
سیكون التمویل ، 2017، ستحتاج اللجنة لالضطالع بنشاطات في عام الدورة الثامنة لمؤتمر األطرافبدء عملھا قبل 

رقم  ، الوثیقةوفقاً لتقریر مؤتمر األطراف السابعدوالر أمریكي  269,000الالزم لتشغیل لجنة مراجعة التنفیذ لعامین ھو 
FCTC/COP/7/25 ،ال یوجد حالیاً أیّة مقترحات ، لألسف، لكن، 2019-2018میزانیة وخطة عمل الفترة مثل ت تيوال

لتشغیل اللجنة فور انتھاء الدورة  التأكد من تخصیص تمویل كافینبغي على األطراف لذلك لتخصیص مثل ھذا التمویل؛ 
 وفقاً لذلك. 2017-2016، وتعدیل میزانیة وخطة عمل السابعة لمؤتمر األطراف

                                                 
1 http://www.who.int/fctc/cop/cop7/FCTC_COP_7_23_AR.pdf?ua=1 
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