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ليمي وبشكل متزايد على الصعيد الـدولي. ومـن أمثلـة ذلـك االتجـار غيـر المشـروع غير المشروعة على الصعيد اإلق
مـن بمنتجات التبغ. ومنذ عدة سنوات تعمل منظمة اإلنتربول في شراكة مع مجموعة كبيرة مـن أصـحاب المصـلحة 

  أجل التصدي لهذا النشاط اإلجرامي.
  
أن بإمكانهـا االضـطالع بـدور هـام فـي مسـاعدة ومثلما تم شرحه في رسالة الطلب تعتقد منظمـة اإلنتربـول   -٥

األطــراف فـــي اتفاقيـــة المنظمـــة اإلطاريـــة، ومعظمهـــا أيضـــًا مــن البلـــدان األعضـــاء فـــي اإلنتربـــول، مـــن أجـــل تنســـيق 
وتســهيل التعــاون الــدولي للقضــاء علــى االتجــار غيــر المشــروع بمنتجــات التبــغ. واألنشــطة المتعلقــة بالبــاب الخــامس 

مسّودة بروتوكول القضاء على االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ والتي ُقدمت إلى مؤتمر  (التعاون الدولي) من
األطـــراف العتمادهـــا (تبـــادل المعلومـــات العامـــة وتبـــادل معلومـــات اإلنفـــاذ والســـرية وحمايـــة المعلومـــات والمســـاعدة 

اصــة لإلنتربــول ألنهــا أنشــطة مــن والتعــاون والتحقيقــات المشــتركة والتعــاون فــي مجــال إنفــاذ القــانون) لهــا أهميــة خ
  أعمال منظمة اإلنتربول األساسية وجزء ال يتجزأ من خدمات الدعم العادية التي تقدمها إلى دولها األعضاء.

  
وفي رسالة الطلب تم لفت االهتمـام إلـى أن منظمـة اإلنتربـول لهـا أيضـًا مركـز مراقـب فـي الجمعيـة العامـة   -٦

  لألمم المتحدة.
  

  مركز الجنوب
  
  ُقدم طلب مركز الجنوب من خالل رسالة رسمية وّقع عليها المدير التنفيذي لتلك المنظمة.  -٧
  
ومركز الجنوب هو منظمة دولية للبلدان النامية ويقع مقـره فـي مدينـة جنيـف بسويسـرا. وفـي شـباط/ فبرايـر   -٨

مـن ميثـاق مركـز الجنـوب  دولـة. وبمقتضـى المـادة السادسـة ٥١كان عدد الدول األعضاء في المركـز يبلـغ  ٢٠١٢
ثلي الـدول األعضـاء؛ والمجلـس، ويتـألف مـن فإن للمركز ثالثة أجهزة رئيسية هي: مجلس الممثلين، ويتألف من مم

رئــيس وتســعة أعضــاء يعملــون بصــفتهم الشخصــية وجمــيعهم معينــون مــن ِقَبــل مجلــس الممثلــين مــع مراعــاة التــوازن 
  نة، ويرأسها مدير تنفيذي يتولى تنفيذ أهداف المركز.الجغرافي الواسع بين بلدان الجنوب؛ واألما

  
ومثلمـــا ورد شـــرحه فـــي رســـالة الطلـــب يجـــري مركـــز الجنـــوب بحوثـــًا اســـتراتيجية وتركـــز علـــى السياســـات   -٩

لمســاعدة البلــدان الناميــة علــى التوصــل إلــى نظــام عــالمي عــادل ومنصــف وقــائم علــى قواعــد. والمركــز يــدعم أيضــًا 
وحركـــة عـــدم االنحيـــاز فـــي تعزيـــز التعـــاون بـــين بلـــدان الجنـــوب  ٧٧ســـاتها، مثـــل مجموعـــة الــــ البلـــدان الناميـــة ومؤس

فيمــا يتعلــق بمسـائل السياســة العامــة، بمـا فــي ذلــك مسـائل التجــارة وتغيــر المنـاخ والشــؤون الماليــة والملكيــة والتنسـيق 
قصـــارى جهـــده، لـــدى أداء الفكريـــة واالســـتثمار وتصـــريف الشـــؤون العالميـــة والصـــحة وغيـــر ذلـــك. ويبـــذل المجلـــس 

  مهمته، من أجل تشجيع وتعزيز التعاون والتضامن بين بلدان الجنوب.
  

وتشـــرح رســـالة الطلـــب أيضـــًا أن مركـــز الجنـــوب يعتبـــر اتفاقيـــة المنظمـــة اإلطاريـــة نموذجـــًا بـــارزًا للتعـــاون   -١٠
جة إلـى تحسـين المشـاركة المتعدد القطاعات بخصوص مسألة من مسائل السياسة العامة الصحية الدولية هناك حا

بــين البلــدان الناميــة بشــأنها. وفــي هــذا الســياق يوســع مركــز الجنــوب أنشــطته لتشــمل البحــوث الخاصــة بتنفيــذ اتفاقيــة 
المنظمة اإلطارية في البلدان النامية، والسيما مسألة السياسات الضريبية المتعلقـة بالمكافحـة الدوليـة للتبـغ والتمويـل 

  ية المنظمة اإلطارية في البلدان النامية.المستدام لتنفيذ اتفاق
  

وتم لفت االهتمام في رسالة الطلب إلى أن مركز الجنوب لـه مركـز مراقـب فـي منظمـات وهيئـات حكوميـة   -١١
دوليــة أخــرى، بمــا فيهــا األمــم المتحــدة ومنظمــة التجــارة العالميــة والمنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة ومــؤتمر األمــم 

والتنميــة واتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ واتفاقيــة التنــوع البيولــوجي والمحكمــة المتحــدة للتجــارة 
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ـــ  ـــ  ٢٤الجنائيــة الدوليــة والهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ ومجموعــة ال وحركــة عــدم  ٧٧ومجموعــة ال
  االنحياز.

  
  

  اإلجراء المطلوب من مؤتمر األطراف
  

راف مـدعو إلـى النظـر فـي الطلبـين المقـدمين مـن منظمـة اإلنتربـول ومركـز الجنـوب للحصـول مؤتمر األطـ  -١٢
  من نظامه الداخلي. ٣٠على مركز مراقب طبقًا للمادة 

  
  
  

=     =     =  


