
 

مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمـة 
الصـــحة العالميـــة اإلطاريـــة بشـــأن 

   مكافحة التبغ

  

 FCTC/COP/6/3 Add.1  سةداالسالدورة 
 ٢٠١٤ موز/ يوليوت ٢٩  ٢٠١٤بر أكتو / األولتشرين  ١٨- ١٣موسكو، االتحاد الروسي، 

    من جدول األعمال المؤقت ٢البند 
  
  
  

  لبات الحصول على مركز مراقبط
  لدى مؤتمر األطراف

  
  

  لطلب المقدم من الحملة من أجل أطفال بال تبغا
  
  
علــى مــؤتمر األطــراف لحصــول علــى مركــز مراقــب لــدى التــي تلقتهــا أمانــة االتفاقيــة لطلبــات الإضــافة إلــى  -١

أيضـًا طلبهـا إلـى أمانـة (الحملـة) تبـغ  بالطفال من أجل أحملة ال، قدمت FCTC/COP/6/3النحو المبين في الوثيقة 
لقـــــي الطلـــــب عبـــــر بريـــــد إلكترونـــــي مـــــؤرخ وتُ االتفاقيـــــة للحصـــــول علـــــى مركـــــز مراقـــــب لـــــدى مـــــؤتمر األطـــــراف. 

 ومشفوع برسالة وقع عليها رئيس الحملة. ٢٠١٤تموز/يوليو  ١١
 
 .دعمًا لطلبهاوالوثائق الداعمة التي قدمتها الحملة  موجز للمعلومات األساسيةويرد أدناه  -٢
  
سياسات مكافحة التبغ على  بالتحديدتعنى بالدعوة في مجال الصحة العمومية وتركز والحملة هي منظمة  -٣

وتعمـل مـع منظمـات ). www.global.tobaccofreekids.orgو www.tobaccofreekids.org(الموقعان اإللكترونيان: 
 بلدًا. ٣٥المجتمع المدني في أكثر من 

  
قضاء على حاالت الوفـاة واألمـراض وفقًا لطلبها في التحقيقه الحملة ى ويتمثل الهدف البرمجي الذي تتوخ -٤

المتصلة بالتبغ في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط من خـالل الـدعوة ودعـم جهـات أخـرى للـدعوة مـن أجـل 
 فعالة وتنفيذها.السياسات القوانين و الاعتماد 

  
وتســـتند مـــن حيـــث خيريـــة ال تســـتهدف الـــربح منظمـــة . فهـــي والحملـــة ليســـت منظمـــة قائمـــة علـــى العضـــوية -٥

تمويــل مــن الحكومــات ودوائــر ال هــاإلــى قــوانين الواليــات المتحــدة األمريكيــة وتشــير فــي طلبهــا إلــى عــدم قبولتنظيمهــا 
المنظمـات التـي سـائر والشـركات و صناعة التبغ. وتعتمد على المساهمات المقدمـة مـن األفـراد والمؤسسـات الخيريـة 

ة يضــم قــادة مــن القطــاع الــذي ال يســتهدف الــربح والقطــاع القــانوني ال تســتهدف الــربح. ويــدير الحملــة مجلــس إدار 
 .التجاريقطاع الوقطاع الرعاية الصحية وقطاع التعليم و 

  
فــي عــدة والمســتفيدين مــن المــنح طلبهــا بأنهــا تعمــل مــع أفرقــة مــن الخبــراء االستشــاريين  فــيوتفيــد الحملــة  -٦

بـدوام كامـل يعملـون وتسـتعين بخبـراء استشـاريين بلدان وأن لديها مكاتب في األرجنتين والمكسيك ونيجيريا وأوغندا. 
 في تسعة بلدان في مختلف أقاليم العالم.
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 ويرد أدناه تلخيص األنشطة الرئيسية حسبما أفادت به الحملة في طلبها: -٧

تقـدم الـدعم المـالي والتقنـي إلـى منظمـات المجتمـع المـدني تشارك الحملة في أنشـطة الـدعوة المباشـرة و  -
وبعــض الحكومــات فــي جميــع أنحــاء العــالم بالعمــل مــن أجــل اعتمــاد وتنفيــذ قــوانين وسياســات تمتثــل 

 ١٩و ١٣و ١١و ٨و ٦و ٣-٥وبالتحديـد للمـواد ألحكام اتفاقية المنظمة اإلطارية ومبادئهـا التوجيهيـة 
تقـــديم المـــنح إلـــى ويشـــمل هـــذا الـــدعم مـــا يلـــي: . مبـــادئ التوجيهيـــةهـــذه األحكـــام وال أو تتجـــاوز نطـــاق

وضـع  وتشـملبمختلف جوانـب مكافحـة التبـغ  التي ترتبطوالمساعدة التقنية منظمات المجتمع المدني؛ 
رفــع الــدعاوى ٕاســداء المشــورة بشــأن إجــراءات رفــع الــدعاوى االســتراتيجية؛ والمشــاركة فــي و التشــريعات؛ 
االستراتيجيات واألساليب بشأن  اإلرشاديها دوائر صناعة التبغ؛ و طعن فتسياسات وقوانين للدفاع عن 

وتقديم الدعم في مجال االتصاالت إلـى المسـتفيدين مـن المـنح والشـركاء؛ والـدعم التقنـي الـذي للدعوة؛ 
ية وباللغـة صحائف الوقائع واألدوات والمواد اإلرشادية بجميع لغـات األمـم المتحـدة الرسـمإعداد يشمل 

وعلـــى الصـــعيد الـــدولي، تـــدعم الحملـــة الحكومـــات والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة فـــي تعزيـــز البرتغاليـــة. 
 سياسات مكافحة التبغ وتنفيذها.

بلدًا وتحاليـل معمقـة لقـوانين  ١٩٢أمثلة على تشريعات على حاليًا  تحتويأعدت الحملة قاعدة بيانات  -
 قاعـــدة ع نطـــاقيتوســـ أمـــام المحـــاكم وتواصـــل القـــوانينطعـــن فـــي لل دعـــوى ٧٠٠بلـــدًا وأكثـــر مـــن  ٦١

 )./http://www.tobaccocontrollaws.org(انظر العنوان اإللكتروني التالي: البيانات 

ــــة بتنفيــــذ مــــواد محــــددة مــــن اتفاقيــــة المنظمــــة اإلطاريــــة (بمــــا  - ــــة منشــــورات متعلق فيهــــا أصــــدرت الحمل
  ).١٣و ٦ المادتان

  
المـوظفين والخبـراء االستشـاريين جميـع  ه يجـب علـىتعلن الحملة فـي طلبهـا أنـ، ٣-٥وفيما يتصل بالمادة  -٨

ؤكـد عـدم يع علـى إعـالن يـوقالتالخـدمات للحصـول علـى معهـا الحملـة تعاقد تالتي والمستفيدين من المنح والكيانات 
لصــناعة  مؤسســات تجاريــةأي  ضــمعامــة علــى أنهــا تبصــفة  ةعّرفــالمعمــل لحســاب أو باســم دوائــر صــناعة التبــغ ال

أفـــراد أي كيانـــات تـــنهض أو أي لصـــناعة التبـــغ أو  مؤسســـة تجاريـــةأفـــراد يمثلـــون أي التبـــغ وأي كيانـــات تمثـــل أو 
دوائر. وتفيـد الحملـة بـأن هـذه الـمعـامالت تجاريـة مهمـة مـع أي إجـراء ينهضون بأهداف دوائـر صـناعة التبـغ وعـدم 

التفاقات الفوري لنهاء اإلأو  الخدمةعقد بشأن تضارب المصالح قد يؤدي إلى إنهاء المتبعة الل بهذه السياسة اإلخ
 والعقود للحصول على المنح.

 
وترغب في توصية مؤتمر األطراف بمنح مركـز استعرضت هيئة المكتب طلب الحملة وتقرير األمانة قد و  -٩

المنظمـة  أن تسـاهم مسـاهمة قيمـة فـي تعزيـز تنفيـذ اتفاقيـة للحملـة يمكـنإذ من أجل أطفال بـال تبـغ المراقب للحملة 
اإلطارية في جميع البلدان التي تنشط فيها ويبدو أن مقاصدها وأنشطتها تتفق مع روح االتفاقيـة وغرضـها ومبادئهـا 

 من النظام الداخلي لمؤتمر األطراف. ٢-٣١عمًال بالمادة 
  

  اإلجراء المطلوب من مؤتمر األطراف
 
الطلـب المقـدم مـن الحملـة مـن أجـل أطفـال بـال تبـغ للحصـول علـى ؤتمر األطراف مدعو إلـى النظـر فـي م -١٠

مـن النظـام الـداخلي لمـؤتمر األطـراف مـع مراعـاة توصـية  ٢-٣١مركز مراقب لـدى مـؤتمر األطـراف عمـًال بالمـادة 
  أعاله. ٩هيئة مكتب مؤتمر األطراف الواردة في الفقرة 
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