
 
  منظمـة الصحـة العالميـة

  A/FCTC/COP/1/DIV/4  مؤتمر األطراف في اتفاقية
  ٢٠٠٦ يناير/ الثاني كانون ٥  منظمة الصحة العالمية اإلطارية         

    بشأن مكافحة التبغ   
  األولىالدورة 

  
  
  
  

   األولىمشاركة المنظمات غير الحكومية في الدورة
  ةلمؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمي

  اإلطارية بشأن مكافحة التبغ
  
  
  

شارع فارمبيه  الكائن في   ستُعقد الدورة األولى لمؤتمر األطراف في مركز المؤتمرات الدولي بجنيف           
(15, rue de Varembé, 1211 Geneva 20) ،تمـام وسـتُفتتح أعمـال الـدورة فـي    . ١قاعة المؤتمرات رقم ب  

 مـن يـوم     ١٨,٠٠ وتُختتم في أجل أقصاه الـساعة        ٢٠٠٦ فبراير / شباط ٦ من يوم االثنين،     ١٤,٠٠ الساعة
فبرايـر   / شـباط  ٦وستُجرى مشاورات إقليمية في صباح يوم االثنـين،         . ٢٠٠٦فبراير   / شباط ١٧الجمعة،  
٢٠٠٦ .  

  
وتوفّر هذه المذكّرة اإلعالمية المعلومات األساسية العامة والترتيبات الالزمة لمشاركة المنظمات غير            

ورة األولى لمؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبـغ،    الحكومية في الد  
  .كما توضح التسهيالت المتاحة لتلك المنظمات خالل الجلسات

  
مالحظة أن الدول غير األطراف في االتفاقية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير والجدير بال

وينبغي للمنظمات غير الحكومية .  دون التمتّع بحق التصويتمراقبينالحضور بصفة الحكومية مدعوة إلى 
كما ينبغي إرسال أوراق االعتماد إلى مدير إدارة . تعيين ممثّل واحد أو أكثر للمشاركة في الدورة األولى

  .٢٠٠٦يناير  / كانون الثاني١٠ الرئاسية والعالقات الخارجية في موعد أقصاه األجهزة
  

المتوقع أن يقرر مؤتمر األطراف، نظراً الفتقاره حتى اآلن إلى نظام داخلـي، تطبيـق النظـام                 ومن  
الداخلي لجمعية الصحة العالمية بصورة مؤقتة نظراً النطباق ذلك النظام على مشاركة المراقبين، وذلك حتـى                

معية الصحة العالمية، دعـوة      من النظام الداخلي لج    ٤٩ويجوز، طبقاً للمادة    . يتم اعتماد نظام داخلي خاص به     
رسمية مع منظمة الصحة العالمية إلى المشاركة في المؤتمر بـصفة           ال ذات العالقات المنظمات غير الحكومية    

   ١ .، أي دون التمتّع بحق التصويتمراقب
  

  .وتم، بناء عليه، وضع ترتيبات على النحو المبين أدناه
  
  

                                                           
  .A/FCTC/COP/1/INF.DOC./4انظر الوثيقة    ١
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  اإلخطار بالمشاركة في مؤتمر األطراف 
  

م إرسال الدعوات بالمشاركة في مؤتمر األطراف قبل الموعد المقرر الفتتـاح أعمـال الـدورة                سيت
رسمية مع منظمة الـصحة العالميـة       ال ذات العالقات وممثّلو جميع المنظمات غير الحكومية      . بشهرين تقريباً 

غير الحكوميـة قبـل     وُيرجى إخطار األمانة، إذا أمكن، بأسماء ممثّلي المنظمات         . مدعوون لحضور المؤتمر  
   . الموعد المحدد الفتتاح أعمال المؤتمر بأسبوعين

  
  التسجيل

  
 يتجـاوز  منظمة الصحة العالمية بجنيف بأسماء الممثّلين فـي موعـد ال          ل المقر الرئيسي ينبغي إعالم   

 أعمـال    قبل موعد افتتـاح    إذا أمكن ذلك، أو تزويد المنظمة بقائمة باألسماء       ،  ٢٠٠٦يناير   /الثانيكانون   ١٠
 الرئاسية والعالقات   األجهزةويمكن إرسال نسخة أولية من تلك القائمة إلى إدارة          . الدورة بيوم واحد على األقل    

  .+)٤١ (٢٢ ٧٩١ ٤١ ٧٣: الخارجية بالفاكس على الرقم التالي
  

بجنيف وُيطلب من المراقبين تسجيل أنفسهم في مكتب التسجيالت الواقع في مركز المؤتمرات الدولي              
)CICG .(وسيتم، بعد التسجيل، تزويدهم بشارات لتمكينهم من دخول قاعة المؤتمرات .  
  

صـباحاً   ٩,٠٠، بين الساعة    ٢٠٠٦فبراير   / شباط ٣ يوم الجمعة،    وسيجري تسجيل األسماء المبدئي   
  مفتوحاً بعد ذلكالتسجيلوسيبقى مكتب  .)CICG(  بجنيففي مركز المؤتمرات الدوليمساء  ١٧,٠٠والساعة 

  :المواعيد التاليةفي 
  

  ١٧,٠٠-٧,٣٠   ٢٠٠٦فبراير  / شباط٦  االثنين  
  ١٧,٠٠-٨,٠٠  ٢٠٠٦فبراير /  شباط١٧-٧  الجمعةمن الثالثاء إلى   

  
  العملساعات 

  
   ٢٠٠٦فبراير  / شباط٦االثنين، 

  
اإلقليم األفريقي وإقليم األمريكتين وإقليم جنوب      (ليمية  إقمشاورات    ١١,٠٠-٩,٠٠

  )شرق آسيا

بي وإقليم شرق المتوسط وإقلـيم      واإلقليم األور ( إقليمية   اتمشاور  ١٣,٠٠-١١,٠٠
  )غرب المحيط الهادئ

  جلسة عامة  ١٧,٠٠-١٤,٠٠

  )٢٠٠٦فبراير  / شباط١٧-٧( من الثالثاء فصاعداً
  

١٣,٠٠-١٠,٠٠  
  

١٨,٠٠-١٥,٠٠  
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  إلى مركز المؤتمرات الدولي الوصولوسائل 
  

  عن طريق األوتوبيس
  

 railway station (Place Cornavin ()ميدان كورنافـان (من محطة القطار" ٥ " رقماألوتوبيسسير 
ويبدأ شارع . وعبور الشارع" Vermont"وينبغي النزول عند موقف ). rue de Vermont( تارع فرمونـ شإلى

يـة   حتى نهاالسير على األقداموينبغي بعد ذلك .  على الشمالالمنعطف األولفي ) rue de Varembé (هفارمبي
 فـي " ٨" رقم   األوتوبيسومن الممكن أيضاً ركوب     . الشارع لبلوغ المدخل الرئيسي لمركز المؤتمرات الدولي      

مبنى االتحاد الـدولي لالتـصاالت الـسلكية    " (UIT"النزول عند موقف و) Place Cornavin (ميدان كورنافان
  ).والالسلكية

  
اء تلك التـذاكر مـن اآلالت األوتوماتيكيـة         ويمكن اقتن . األوتوبيسويجب اقتناء التذاكر قبل ركوب      

 الرئيسية، كما يمكن شراء بطاقة إلكترونية صالحة لعدة جوالت مـن متجـر              األوتوبيسالموجودة في مواقف    
الموجود بالمقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية أو من متاجر الصحف الموجودة في المدينة             ) Naville(نافيل  

  ).Cornavin(و من محطة القطار أ" TPG"والتي تحمل عالمة 
  

  عن طريق الترام
  

 Place( )ميدان كورنافان ( منالترامومن الممكن ركوب ذلك . طور التشغيل" ١٣"لقد دخل الخط رقم 
Cornavin (ميدان األممإلى ) Place des Nations.( فـي اتجـاه مبنـى    السير على األقدام وبعد النزول ينبغي 

ع  على اليمـين فـي شـار       المنعطف األول وأخذ  ) UNHCR(امية لحقوق الالجئين    مفوضية األمم المتحدة الس   
   ).Varembé( فارمبيه

  
  عن طريق السيارة

  
 سـيارة، عـن   ١٢٠٠ والذي يسع، Place des Nations  ميدان األمم السيارات الكائن فيمرآببعد ي

  .مركز المؤتمرات دقيقة واحدة فقط مشياً على األقدام
  

  ألجرةعن طريق سيارات ا
  

هناك موقف لسيارات األجـرة فـي سـاحات جنيـف الرئيـسية وكـذلك خـارج مبنـي مركـز                     
 ٠٢٢ ٣٣ ١٤١ ٣٣: ومن الممكن طلب سيارة أجرة عن طريق الهاتف على األرقام التالية          . الدولي المؤتمرات

  .٠٢٢ ٣٢٠ ٢٢ ٠٢و ٠٢٢ ٣٢٠ ٢٠ ٢٠و
  

  المؤتمرات الدولي الحافلة المكّوكية بين مبنى منظمة الصحة العالمية ومركز 
  

 حافلـة ،  ٢٢,٠٠ والساعة   ٧,٣٠فبراير بين الساعة     / شباط ١٧  يوم  إلى ٦يوم  ستُتاح للمشاركين، من    
، كما  )باب الخروج الموجود قرب المكتبة    (وتغادر تلك الحافلة مبنى منظمة الصحة العالمية من النفق          . مكّوكية

سيلصق الجدول الزمني لمواعيد الحافالت في مكـاني         و .تغادر مركز المؤتمرات الدولي من المدخل الرئيسي      
  .نطالقهاا
  

  تسهيالت االتصال
  

هناك، في مركز المؤتمرات الدولي، عشرة أكشاك ألغـراض اإلنترنـت والبريـد             : مقهى اإلنترنت 
وتجدر اإلشارة إلى أن المركز مجهز بنظـام االتـصال الالسـلكي            . اإللكتروني ومعالجة النصوص  

  ). WI-FI(باإلنترنت 
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وهو يوفر تسهيالت البريد والتلغراف .  في مركز المؤتمرات الدولييوجد مكتب بريد  : مكتب البريـد  
 الـساعة   إلـى ١٣,٤٥ ومن الساعة ١٢‚٠٠ إلى الساعة ٧,٣٠من الساعة   ويفتح أبوابه والفاكس الكاملة   

  الهاتفية لية والمكالمات والدو ويمكن إجراء المكالمات الهاتفية المحلية    .  من االثنين إلى الجمعة    ١٨,٠٠
  .بين المدن من مكتب البريد حيث يتقاضى موظف المكتب ثمن المكالمات عند االنتهاء منها

  
ويمكن لممثّلي المنظمات   . هناك جهاز فاكس متاح في مكتب الوثائق ألغراض االستقبال فقط         : الفاكس

  +). ٤١ (٢٢ ٧٩١ ٩٤ ٥١: غير الحكومية تلقي وثائق عن طريق الفاكس على الرقم التالي
  
  الوثائق

  
:  الوثائق علـى الموقـع اإللكترونـي لمنظمـة الـصحة العالميـة، علـى العنـوان التـالي                   ستتاح

http://www.who.int.gb/fctc .الوثـائق إلـى العنـاوين الشخـصية         عن أسفها لتعذر إرسال    المنظمة   وتعرب 
  . لدى اختتام الدورةعلى المنظمة للمشاركين 

  
  ساتالتحدث في الجل

  
الصحة فيمـا    أن يقرر مؤتمر األطراف اللجوء، مؤقتاً، إلى تطبيق النظام الداخلي لجمعية             المتوقعمن  

وعليه، يجوز لممثّلي المنظمـات     .  به ، وذلك حتى يتم اعتماد النظام الداخلي الخاص       يخص مشاركة المراقبين  
 مؤتمر األطراف أو قبوله لطلب مقـدم،        غير الحكومية الذين قُبلت أوراق اعتمادهم، بناء على دعوة من رئيس          

وتجدر اإلشارة إلى أنّه ال يمكن للمنظمـات غيـر          . (اإلدالء ببيان توضيحي بشأن بند من بنود جدول األعمال        
). هيئات المراقبة األخرى اإلدالء بتعليقات بشأن بعض البنود المعينة، مثل انتخاب أعضاء المكتب            الحكومية وال 

 افتتاح االجتماع الذي ُيزمع فيـه       منساعتين على األقّل    قبل  وينبغي، لتيسير أعمال الدورة، تقديم تلك الطلبات        
ة مؤتمر األطراف، أن يدعو المنظمـات       كما يجوز للرئيس، بموافق   . األعمالمناقشة البند ذي الصلة من جدول       

  . لشرح موقفهاالتي أدلت ببيان، خالل مناقشة البند نفسه من جدول األعمال، إلى اإلدالء ببيان إضافي 
  

وينبغي للمنظمات التي تود االستفادة من هذه الميزة توجيه طلب في هذا الشأن إلى رئـيس مـؤتمر                  
اإلشارة في الطلب إلى البند ذي الصلة وعنوانـه، كمـا ينبغـي             وينبغي  .  أمين المؤتمر  عن طريق األطراف،  

وينبغي تسليم ذلك الطلـب إلـى       .  مع سبع نسخ باللغتين اإلنكليزية والفرنسية      يمكن قراءته تضمين الطلب بياناً    
وعلى المنظمات االتصال بذلك المكتب أو زيارته للتحقّـق         . مكتب االتصال المعني بالمنظمات غير الحكومية     

  .ول طلبهامن قب
  

فالقاعدة العامة تقضي بـأن     . وينبغي أن تكون البيانات مقتضبة وأن تتناول المسألة المطروحة للنقاش         
ومن األهمية  . ويجوز للمنظمات أيضاً إعداد بيانات مشتركة     . الوقت المخصص للحديث ال يتجاوز ثالث دقائق      

مج العمل المقرر، أن تحرص المنظمات التي       بمكان، نظراً الحتمال خروج مداوالت مؤتمر األطراف عن برنا        
  . سيتم اإلعالن عن برنامج العمل عدة مرات في اليومو. قُبلت طلباتها على متابعة النقاش

  
ويدعو الرئيس الممثّلـين    . الممثّلين الحضور لدى مناقشة البند ذي الصلة      ب المسؤوليات المنوطة ومن  

وينبغي للمتحدثين، رداً على تلك الدعوة، رفـع        . الحكومية الدولية إلى التحدث بعد الدول األعضاء والمنظمات       
  .وينبغي لهم إطفاء الميكروفون بعد االنتهاء من اإلدالء ببيانهم. أيديهم والضغط على زر أقرب ميكروفون
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  التسهيالت المتاحة للمنظمات غير الحكومية 
  

ومكتب لممثّلي جميع المنظمات غيـر الحكوميـة        ستتم، خالل فترة انعقاد الدورة، إتاحة قاعة اجتماع           
 إلى  النفاذوسيتم تجهيز ذلك المكتب بحاسوب يتيح إمكانية        . رسمية مع منظمة الصحة العالمية    ال ذات العالقات 

فـاكس  للكما ستتم إتاحة آلة نسخ وجهاز       . اإلنترنت وبآلة طابعة وهاتف إلجراء مكالمات على الشبكة المحلية        
  .  للممثّلين والمندوبين وغيرهم من المشاركين في المفاوضاتقرب المكتب مباشرة

  
وخدمات الترجمة الفورية ليست متاحة في جميع القاعات، وتعرب أمانة منظمة الصحة العالمية عـن                 

  . أسفها لعدم تمكّنها من توفير المزيد من المترجمين الفوريين
  

فتلـك القاعـات    (مؤتمر بأغذية أو مشروبات     وُيمنع الدخول، في أي وقت من األوقات، إلى قاعات ال           
  ).مزودة جميعاً بمياه الشرب

  
  الخدمات المصرفية

  
وسيكون مفتوحاً مـن    . في مركز المؤتمرات الدولي   ) UBS(هناك فرع التحاد المصارف السويسرية      

فـي الجهـة    وهناك أيضاً،   .  عصراً ١٦,٣٠ حتى الساعة    صباحاً ٨,٣٠االثنين إلى الجمعة اعتباراً من الساعة       
  . المقابلة  لمدخل المركز، آلة لسحب األوراق المالية أوتوماتيكياً على مدار الساعة

  
  أرقام الهاتف المفيدةبعض 

  
  ٠٢٢ ٧٩١ ٢١ ١١: منظمة الصحة العالمية

  ٠٢٢ ٧٩١ ٩١ ١١: مركز المؤتمرات الدولي
  

رئيـسي لمنظمـة الـصحة      ويمكن االطالع، في مكتب الوثائق، على دليل الهاتف الخاص بـالمقر ال           
وسيساعد ذلك الـدليل المنـدوبين الـذين يريـدون          . العالمية، الذي ترد فيه أسماء موظفي المنظمة ووظائفهم       

  . االتصال بموظفين آخرين أثناء زيارتهم إلى جنيف
  

  ترتيبات السفر واإلقامة
  

 المدينـة نظـراً      وسـط  ُينصح ممثّلو المنظمات غير الحكومية بتغيير مواعيد رحالتهم أو تأكيدها في          
 Carlson Wagonlitويوجـد فـرع لوكالـة الـسفر     . وجود وكالة سفر في مركز المـؤتمرات الـدولي   لعدم
 المكتب الرئيسي لشركة الخطوط الجويـة السويـسرية         أما عنوان الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية،      المقر في
)Swiss International Airlines (15: فعنوانه كالتالي rue de Lausanne)    قرب محطـة القطـار"Cornavin .("

ي شـارعي   ـود ف ـالطيران الرئيسية األخرى قرب محطة القطار، والعديد منها موج         وتوجد وكاالت شركات  
rue du Mont Blanc وrue de Chantepoulet .مبكّرة وينبغي حجز غرف الفنادق في مراحل جد .  

  
  مرافق األكل والشرب

  
.  شـخص  ٦٠٠مركز المؤتمرات الدولي في الدور األول، وهو مطعم يتسع لزهاء           يقع المطعم التابع ل   

مواقيـت   . الخدمة الذاتية   يعمل بأسلوب   في ذلك المطعم ألنّه مطعم     مائدةوتجدر اإلشارة إلى أنّه ال يمكن حجز        
  . يوميا١٤,٠٠ً-١١,٣٠: العمل
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 .لموجود في الطابق الـسفلي ا" Bar Léman" وجبات خفيفة ساخنة أو باردة من الحصول علىويمكن 
  . يوميا١٧,٣٠ً-٧,٣٠: مواقيت العمل

  
  . المكّوكية أو وسائل النقل العموميالحافلة بالسيارة أو -مبنى منظمة الصحة العالمية

  
مفتوح من يـوم  . )الحجز ضروري( يتّسع لخمسين شخص  وهو:الطابق السفلي": Le Crystal"مطعم 

ألغراض الحجز، ُيرجى االتصال بـالرقم      . ١٤,٠٠ حتى الساعة    ١١,٣٠ة  يوم الجمعة، من الساع    االثنين إلى 
  .٠٢٢ ٧٩١ ٤٠ ١٣: التالي

  
مفتوح من يوم االثنين إلى يوم الجمعة، مـن         . في الطابق السفلي  :  الذاتية يعمل بأسلوب الخدمة  مطعم  

  .١٤,٠٠اعة  والس١١,٣٠ويقدم ذلك المطعم وجبات ساخنة بين الساعة  ١٧,٠٠ حتى الساعة ٨,٠٠الساعة 
  

  التسهيالت الطبية
  

 خالل الجلسات في العيادة الطبية التابعة لمركـز المـؤتمرات           ستكون هناك ممرضة تؤمن الخدمات    
 ممرضة طـوال  تعيينكما سيتم . ٠٢٢ ٧٩١ ٩٣ ٠٢:  رقم الهاتف-)Level 1 (١الدولي والواقعة في الطابق 

 الرئيـسي للمنظمـة، وذلـك       المقرعالمية والواقعة في مبنى     الدورة في العيادة الطبية التابعة لمنظمة الصحة ال       
ألغراض العالج البسيط وعمليات الحقن، بما في ذلك عمليات حقن األدوية الموصوفة من قبل طبيب، رهنـاً                 

  .بتقديم الوصفة الطبية الالزمة
  

االتـصال  وُينصح الممثّلون ممن هم بحاجة إلى رعاية طبية طارئة خارج مركز المؤتمرات الـدولي               
رقم ( )the Geneva emergency medical service(: جنيفأطباء بالخدمات الطبية اإلسعافية التي تؤمنها رابطة 

  ).٠٢٢ ٣٢٠ ٢٥ ١١: الهاتف
  

  التسهيالت الخاصة بالمعوقين
  

 . جميع الطوابـق   بينهناك مصعد مركزي قرب المدخل الرئيسي ومكتب التسجيالت يمكّن من التنقّل            
 ٢وهناك أيضاً ساللم للصعود إلى القاعات       . ي جميع الطوابق، قاعات لالستراحة مخصصة للمعوقين      وهناك، ف 

  . ٤ و٣و
  

  مواقف السيارات 
  

ويكلّف وقف السيارة فـي     . توجد مواقف للسيارات ذات سعة محدودة قرب مركز المؤتمرات الدولي         
  . الواحد فرنكات سويسرية لليوم ٨المركز 

  
  األمن الشخصي

  
 ارتفاع في عدد الحوادث التي يتعـرض لهـا          فقد ُسجل  الرغم من كون جنيف مدينة آمنة نسبياً         على

وُينصح المندوبون بتوخي الحذر لدى التجول عبر المدينـة؛         . زوارها، بما في ذلك أعمال السرقة واالعتداءات      
  :وينبغي إيالء انتباه خاص لما يلي

  
   الوثائق؛ومحفظاتعة عدم إغفال األمتالتزام الحيطة والحذر و  
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   والبقاء في المناطق المأمومة بالناس؛-  في الليلفي غير جماعةتالفي المشي   
 

 ينبغي أن ُيطلب من هؤالء الكشف عن        -  يزعمون أنّهم من الشرطة    ناالحتراس من األفراد الذي     
  هويتهم قبل إعطائهم جواز السفر أو المحفظة؛

 
  ؛ار ومحطة القطار ولدى إجراءات التسجيل في الفندقيجب االحتراس بوجه خاص في المط  

 
  : أرقام الهاتف التاليةتسجيلالرجاء   

  
   ١١٧  :    الشرطة-
  
  ١١٨  :المطافئ    -
  
  ١٤٤  :    اإلسعاف-
  
  ١٤٠  :    شرطة المرور-

 
  .وُيحظر التدخين في جميع مباني منظمة الصحة العالمية وفي مبنى مركز المؤتمرات الدولي

  
  . الشخصيةالمتعلقات بخصوص جميع أقصى درجات الحيطةوخي ويجب ت

  
 الشخصية التي تُتـرك دون مراقبـة فـي          المتعلقاتومنظمة الصحة العالمية ليست مسؤولة عن ضياع        

  .االجتماعات
  

  مكتب االستعالمات
  

  :للحصول على معلومات عامة يمكن للمشاركين االتصال بالعنوان التالي

  مكتب االتصال

  )Marjorie Granjon(جوري غرانجون اآلنسة مار

   ٠٢٢ ٧٩١ ١٢ ٨٣: الهاتف

   ٠٢٢ ٧٩١ ٤٨ ٣٢: الفاكس

   granjonm@who.int: البريد اإللكتروني
  

  
  

=     =     =  


