
 
  منظمـة الصحـة العالميـة

  A/FCTC/COP/1/INF.DOC./5  مؤتمر األطراف في اتفاقية
  ٢٠٠٦ فبراير/ شباط ٦  منظمة الصحة العالمية اإلطارية         

    بشأن مكافحة التبغ   
  الدورة األولى

   من جدول األعمال المؤقت٤-١البند 
  
  
  
  

  النظام الداخلي المؤقت
  
  

   أعمال مؤتمر األطرافالطرائق العملية لمشاركة المراقبين في
  

  
   المؤقتةمن األمانةمذكرة 

  
  
  

  :هناك، عادة، في سياق أية اتفاقية دولية، ثالث فئات من المراقبين  -١
  
  ؛)الدول المراقبة( غير األطراف في االتفاقية ١الدول  )أ(
  
  المنظمات الحكومية الدولية التي تحظى بمركز مراقب وفقاً ألحكام االتفاقية؛  )ب(
  
  .منظمات غير الحكومية التي تحظى بمركز مراقب وفقاً ألحكام االتفاقيةال  )ج(
  

  :وتتألف الفئة األولى، من ثالث مجموعات من الدول التي لها مركز مراقب متعادل  -٢
  
   على االتفاقية؛٢الدول التي لم توقع أو تصدق  )أ(
  
  ؛)الموقعةالدول (بعد الدول التي وقعت االتفاقية ولكنها لم تصدق عليها   )ب(
  
الدول التي أودعت صكوك التصديق على االتفاقية ولكن الفترة الالزمة لها لتدخل حيز النفاذ                )ج(

  .لم تنقض بعد
  

وال توجد من حيث طرائق المشاركة في أعمال مؤتمر األطراف وأعمال أية هيئات فرعية، أي فارق                  -٣
ركة جميعاً دون أن يكون لهم حق التصويت، وذلـك          حيث يمكنهم المشا  . كبير بين الفئات الثالث من المراقبين     

                                                           
 .دي اإلقليمي حيثما ينطبق ذلكومنظمات التكامل االقتصا   ١
االنضمام، والقبـول،  (ألغراض هذه الوثيقة تعتبر الطرق األخرى لالنضمام إلى األطراف المتعاقدة في أية معاهدة    ٢

 .معادلة للتصديق عليها) والموافقة، والتأكيد الرسمي
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يمكن للمراقبين اإلدالء ببيانات، لكـن      و ).٥انظر الفقرة   (حتى إذا اختلفت حقوق المشاركة في بعض األحيان         
  .مواقفهم قد تؤخذ أو ال تؤخذ بعين االعتبار عندما يتعلق األمر باتخاذ قرار ما

  
 من مسودة ٢الواردة في المادة    " السرية"و" المفتوحة"و" العلنية"وتأتي تعاريف االجتماعات أو الجلسات        -٤

 مشابهة للتعاريف الواردة في النظام الداخلي للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة ١النظام الداخلي لمؤتمر األطراف
" نيـة العل"عقد في إطارها سـوى الجلـسات        تُأما مؤتمرات األطراف في معاهدات األمم المتحدة فال         . العالمية

فإن ذلك يعني أن كل فئات المراقبين يسمح لهـا          " علنية"وإذا أعلن عن أي جلسة أنها       . ، بشكل عام  "الخاصة"و
، كالجلـسات التـي     "الخاصةالجلسات  "أما  .  دون أن يكون لها الحق في التصويت       بحضورها والمشاركة فيها  

، والتي تنعقد ألغراض التفاوض فإنها      "يسأصدقاء الرئ "تعقدها مجموعات االتصال وأفرقة الصياغة القانونية و      
 فـي إحـدى     ومن الجدير بالمالحظة أنه اقترح،    . تكون مفتوحة، بشكل نمطي، أمام األطراف فقط دون غيرهم        

 من مسودة النظام الداخلي لمؤتمر األطراف، أن المراقبين، سواء كـانوا يمثلـون              ٣٠الصياغات البديلة للمادة    
المنظمات الحكومية أو غير الحكومية، يسمح لهم بالمشاركة في أي جلسة من جلسات المؤتمر بناء على دعوة                 

فإذا تم اعتماد تلك الصيغة للمـادة       . رين في الجلسة  من الرئيس إالّ إذا اعترض على ذلك ثلث األطراف الحاض         
  . سيحتاج إلى إعادة صياغتها٢الواردة في المادة " السرية"و" المفتوحة"و" العلنية" فإن تعاريف الجلسات ٣٠

  
ومن الناحية العملية فإن طرائق مشاركة المراقبين الذين ليسوا من الدول والمراقبين الـذين يمثلـون                  -٥

حكومية الدولية أو المنظمات غير الحكومية كثيراً ما تكون مختلفة وذلك لتبيان اختالف وضـعها،               المنظمات ال 
على النقيض من   (أساساً، وكذلك ألن الدول التي تحظى بصفة مراقب قد يتوقع أن تصبح أطرافاً في مرحلة ما                 

 أوضح مـا تكـون فـي        وفي مداوالت مؤتمرات األطراف األخرى تكون الفوارق      ). فئات المراقبين األخرى  
  :المجاالت التالية

  
 يتمثل الفارق بين فئات المشاركين في ترتيبات الجلوس المعمـول بهـا فـي               .الجلوسترتيبات    

وبالتالي يحتل ممثلو األطراف المقاعد األمامية في القاعة، بحسب الترتيـب           . قاعات االجتماعات 
ى بمركز مراقـب وراء ممثلـي الـدول     ويجلس ممثلو الدول التي تحظ؛األبجدي ألسماء البلدان 

األطراف، حسب الترتيب األبجدي أيضاً؛ ويجلس ممثلو المنظمات الحكومية الدولية والمنظمـات         
  ؛غير الحكومية التي تحظى بمركز مراقب وراء ممثلي الدولي التي تحظى بذلك المركز

 
ل التي تحظى بمركز مراقـب       لألطراف، ثم للدو   :بالترتيب التالي الكلمة   تُعطى .ترتيب التدخالت   

  ؛ثم للمنظمات الحكومية الدولية وأخيراً للمنظمات غير الحكومية
 

 تتمثل الممارسة المتبعة بموجب السوابق التي تـوافرت لـدى األمانـة             .توزيع المواد المكتوبة    
مثـل  ( ال يسمح لغير األطراف بتـوفير مـواد          الذيالمؤقتة وبمقتضى النظام الداخلي المنطبق      

وفـي  . بوصفها وثائق رسمية من وثائق مؤتمر األطراف      ) تقارير القطرية أو ورقات المواقف    ال
فـي جانـب مـن      تعرض  مثل هذه الحاالت يسمح، عادة، لسائر المشاركين بتوفير مواد مكتوبة           

  .جوانب قاعة االجتماعات أو خارجها باللغة التي تقدم بها
  
  

=     =     =  

                                                           
 .٦، المرفق، المرفق A/FCTC/COP/1/2الوثيقة    ١


