
 

مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمـة 
الصـــحة العالميـــة اإلطاريـــة بشـــأن 

   مكافحة التبغ

  

   سةداالسالدورة 
 ٢٠١٤ أكتوبر/ تشرين األول ١٨  ٢٠١٤ برأكتو / األولتشرين  ١٨- ١٣موسكو، االتحاد الروسي، 

  
  
  
  

  قــرار
  
  

FCTC/COP6(23)   األطرافاعتماد المنظمات غير الحكومية بصفة مراقب في مؤتمر  
  

  ،ر األطرافمؤتم  
  

  منها؛ ٣-٥الفقرتين السابعة عشر والثامنة عشرة من ديباجة االتفاقية والمادة إلى شير إذ ي  
  

  ؛FCTC/COP5(22)و FCTC/COP4(23)و FCTC/COP2(6)قرارات إلى الوٕاذ يشير   
  

  ،FCTC/COP/6/26 بعد النظر في المقترحات الواردة في الوثيقةو   
  
  : ما يلي نظامه الداخليمن  ٣-٣١ للمادة وفقاً  يقّرر  -١
  

  للمنظمات التالية:الممنوحة صفة المراقب إبقاء   (أ)  
  

التحـــاد وبيـــة للوقايـــة مـــن التـــدخين والتبـــغ؛ واظمـــة الدوليـــة لمســـاءلة الشـــركات؛ والشـــبكة األور المن
الــدولي؛  التحــالف النســائيو تحــالف االتفاقيــة اإلطاريــة لمكافحــة التبــغ؛ و األســنان؛  العــالمي لطــب

االتحــاد الــدولي لصــانعي المستحضــرات الصــيدالنية ؛ و المجلــس الــدولي للممرضــين والممرضــاتو 
االتحـاد الـدولي و ؛ االتحـاد الـدولي للصـيدلة؛ و الشبكة الدولية للنساء المناهضات للتبـغ؛ و ورابطاتهم

مكافحــة الســرطان االتحــاد مــن أجــل و  ؛الرابطــة الدوليــة للطبيبــات؛ و لمكافحــة الســل وأمــراض الرئــة
؛ واالتحـــاد العـــالمي للقلـــب؛ االتحـــاد العـــالمي لرابطـــات الصـــحة العموميـــة؛ و علـــى الصـــعيد الـــدولي

  .الصناعة العالمية للتطبيب الذاتي؛ و الجمعية الطبية العالميةو 
  

  لمنظمات التالية:الممنوحة لصفة المراقب وقف   (ب)  
  

الرابطـة و الرابطة الدولية للطب الريفي والصـحة الريفيـة؛ و مجلس المنظمات الدولية للعلوم الطبية؛ 
االتحــاد الــدولي لرابطــات طلبــة و اللجنــة الدوليــة للصــحة المهنيــة؛ و الدوليــة لعيــوب الكــالم والنطــق؛ 

الجمعيـــة الدوليــة للممرضــات العـــامالت فــي رعايـــة منظمــة الدوليـــة لتوحيــد المقــاييس؛ و الو الطــب؛ 
  .ة ألطباء العائالتلمنظمة العالمياو مرضى السرطان؛ 
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تـين للمنظمالممنوحـة  لحفاظ على صفة المراقبيتعين ااتخاذ قرار بشأن ما إذا كان عملية إرجاء   (ج)  
وتقــديم التقريــر أثنــاء تقريــر توضــيح لألســباب التــي دعــت إلــى عــدم تقــديم حــين ورود الــوارد ذكرهمــا أدنــاه ل

تســـبق الـــدورة الســـابعة لمـــؤتمر األطـــراف؛ التـــي س المنظمـــات غيـــر الحكوميـــةالـــدورة المقبلـــة لتقـــديم تقـــارير 
  :، وهماأي تقرير من هذا القبيل في تلك الفترةوقف صفة المراقب تلقائيًا في حال عدم تقديم وينبغي 

  
  .واالتحاد الدولي لطلبة الصيدلة المنظمة الدولية للمستهلكين؛

  
، والمقـّرر أن FCTC/COP/6/26 ملحـق الوثيقـةالـوارد فـي الموّحـد للتبليـغ  سـتبياناالعتمد يأن  كذلكيقّرر   -٢

ـــه  ـــة تســـتعين ب ـــة ، وأن يطلـــب مـــن إعـــداد التقـــارير مســـتقبالً فـــي المنظمـــات غيـــر الحكومي هـــذا إتاحـــة أمانـــة االتفاقي
  في تقديم تقاريرها؛المنظمات كي تستعين به ل التفاقية المنظمة اإلطارية اإللكترونيموقع الاالستبيان على 

  
المنظمــات غيــر الحكوميــة علــى المشــاركة فــي دورات مــؤتمر األطــراف بوصــف ذلــك أداة أساســية  يشــّجع  -٣

  لممارسة حقوقها بصفة مراقب. 
  
  

  )٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ١٨، الخامسة(الجلسة العامة 
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