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  A/FCTC/COP/2/INF.DOC./1  مؤتمر األطراف في اتفاقية
  ٢٠٠٧ أبريل/ نيسان ٢٦  منظمة الصحة العالمية اإلطارية         

    بشأن مكافحة التبغ   
  الثانيةالدورة 

   من جدول األعمال المؤقت٣-١البند 
  
  
  
  

  مشاركة المنظمات الحكومية الدولية
  والمنظمات غير الحكومية

  

 ١.النظام الـداخلي  المواد الواردة في    مجموعة كاملة من    اعتمد مؤتمر األطراف، في دورته األولى،         -١
 إلى مشاركة   ٢٩تتطرق المادة   و.  أحكاماً تتعلق بالمراقبين في مؤتمر األطراف      ٣١ و ٣٠و ٢٩وتتضمن المواد   

لة عضو منتسبة فـي منظمـة       ية دولة عضو في منظمة الصحة العالمية ليست طرفاً في االتفاقية، أو أية دو             أ
الصحة العالمية، أو أية دولة أخرى ليست طرفاً في االتفاقية ولكنها دولة عضو في األمـم المتحـدة أو فـي                     

قليمي، حـسب   اإلقتصادي  التكامل ا للفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو أية منظمة          وكاالتها المتخصصة أو  
قية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بـشأن مكافحـة التبـغ، بـصفة       من اتفا ) ب(١التعريف الوارد في المادة     

 تفصيالً  ٣١فتشير إلى مشاركة المراقبين من المنظمات الحكومية الدولية، وتشمل المادة            ٣٠أما المادة   . مراقب
 .عن مشاركة المراقبين من المنظمات غير الحكومية

حكومية التي شاركت في هيئة التفاوض الحكومية        جميع المنظمات غير ال    اعتماد إلى   ٣١تشير المادة   و  -٢
الدولية المعنية باتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ وفي الفريق العامل الحكومي الدولي               
المفتوح العضوية المعني باتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ كمراقبين فـي مـؤتمر                

 لحضور الدورة الثانيـة لمـؤتمر       دعوةوقد تسلّمت جميع المنظمات غير الحكومية المعتمدة رسائل         . األطراف
  .األطراف

 فقرة مماثلة تتعلق بالمنظمات الحكومية الدولية التـي شـاركت مـسبقاً فـي               ٣٠ال تتضمن المادة    و  -٣
وبالتالي، ال توجد حاليـاً أيـة       . يةاالجتماعات الحكومية الدولية المعنية باتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطار        

 .منظمات حكومية دولية تتمتع بصفة مراقب في مؤتمر األطراف

 إلى أنه يجوز ألية منظمة حكومية دولية أن تطلب إلى األمانة الحصول على مركز               ٣٠تشير المادة   و  -٤
ة المؤقتة رسائل إعـالن     وتسهيالً لهذه العملية، وزعت األمان    . المراقب الذي يمكن أن يمنحه مؤتمر األطراف      

هيئة التفاوض الحكومية الدولية المعنية باتفاقية منظمة       على جميع المنظمات الحكومية الدولية التي شاركت في         
الصحة العالمية اإلطارية وفي الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني باتفاقية منظمة الصحة              

 تقديم طلبات وقد تضمنت هذه الرسائل معلومات بشأن       . ولى لمؤتمر األطراف  العالمية اإلطارية وفي الدورة األ    
 . دورته الثانيةالتي سينظر فيها مؤتمر األطراف فيالحصول على مركز مراقب 

                                                           
 .FCTC/COP1(8)، القرار A/FCTC/COP/1/DIV/8انظر الوثيقة    ١



A/FCTC/COP/2/INF.DOC./1      

2 

 إلى أنه يجوز للمنظمات غير الحكومية، الدولية منها واإلقليمية، التي تتفق مقاصدها             ٣١تشير المادة   و  -٥
فاقية وغرضها ومبادئها، أن تطلب الحصول على مركز المراقب الذي يمكن أن يمنحه             وأنشطتها مع روح االت   

 .مؤتمر األطراف

افتتاح دورته الثانية من قبل المنظمات      ترد قبل   االستمارات التي   بسوف يتم تزويد مؤتمر األطراف      و  -٦
.  من النظـام الـداخلي     ٣١ و ٣٠الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية للنظر فيها بما يتماشى والمادتين           

 العلنية لمـؤتمر    الجلساتوللمراقبين الحق، بموجب هاتين المادتين، في المشاركة دون الحق في التصويت في             
 .األطراف وهيئاته الفرعية

   بين دورتيناألنشطة المضطلع بها في الفترة الفاصلةمشاركة المراقبين في 

جيهية لتنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالميـة اإلطاريـة، قـرر           في ما يتعلق بعملية إعداد المبادئ التو        -٧
دعوة المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الخبرة         "مؤتمر األطراف، في دورته األولى،      

الخاصة في األمور المتعلقة بالمبادئ التوجيهية، إلى المشاركة والمساهمة بنشاط في مواصلة وضـع وإعـداد                
تة المنظمات   هذا القرار، دعت األمانة المؤق     وطبقاً ألحكام  ١."المبادئ التوجيهية، بناء على طلب أمانة االتفاقية      

الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة إلى المشاركة في إعداد المبـادئ التوجيهيـة بـشأن                 
 . األولى والثانيةالفاصلة بين دورتيه مؤتمر األطراف للفترة كما أمر بذلك ٩ و٨المادتين 

مشاركة المراقبين في أفرقة     إلى مسألة    ٢ وضع البروتوكوالت  بشأنلم يتطرق قرار مؤتمر األطراف      و  -٨
االتجار غير المشروع واإلعالن والترويج      للبروتوكوالت بشأن    نماذجالخبراء التي دعيت إلى االنعقاد إلعداد       

 أوضحتها المنظمات الحكومية الدولية والمنظمـات       وبناء على الرغبة التي   . والرعاية عبر الحدود على التوالي    
إرسال الدعوات إلى المنظمات الحكومية الدولية       مؤتمر األطراف    قرر مكتب  المشاركة فقد    فيغير الحكومية،   

 العـام   وطبقاً للغـرض   في انتظار أن يتخذ مؤتمر األطراف أي قرار،          والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة،    
 :والمفهوم التالي وذلك بما يتسق ، سوف ترسل الدعوات٦الفقرة  FCTC/COP1(15)والهدف من القرار 

 مع  واتساقاًالمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، في أوقات محددة،          تدعى  "
 المتعلقة بالبروتوكوالت، إلى    لمسائل خبرة خاصة في ا    تمتلكالنظام الداخلي لمؤتمر األطراف، والتي      

 لمواصلة وضع وإعداد البروتوكوالت، بنـاء علـى طلـب أمانـة             والمساهمات الالزمة تقديم الخبرة   
أي قرار قد يتخذه مـؤتمر األطـراف فـي          ب، بأي حاٍل من األحوال،      تمسهذه الفقرة ال    و." التفاقيةا

ويعترف المكتب، في تطبيقـه لهـذا       .  البروتوكوالت نماذجالمستقبل بشأن المراقبين في أفرقة إعداد       
بإعـداد  مشاورات مع لجان الخبـراء المعنيـة        عقد   بأن التوقيت المناسب للدعوات قد يشمل        القرار،

  ٣.البروتوكوالت واألطراف في االتفاقية

  

                                                           
 .FCTC/COP1(15)، القرار A/FCTC/COP/1/DIV/8انظر الوثيقة    ١
 .FCTC/COP1(16)، القرار A/FCTC/COP/1/DIV/8انظر الوثيقة    ٢
 .٢٠٠٦أكتوبر / قرار اتخذه مكتب مؤتمر األطراف في اجتماعه بجنيف في تشرين األول   ٣
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 بموجـب القـرار     التـي دعيـت إلـى االنعقـاد،          أفرقـة الخبـراء      اختـارت عمالً بهذا القرار،    و  -٩
FCTC/COP1(16)،  في المجاالت   السير الذاتية للخبراء   المنظمات غير الحكومية المعتمدة إلى تقديم         أن تدعو 

وقد حضر ممثلون عـن     .  باعتبارهم مراقبين في االجتماع الثاني لألفرقة      ذات الصلة لكي ينظر فيها المكتب،     
اإلعالن والترويج والرعاية عبـر الحـدود       أربع منظمات غير حكومية االجتماع الثاني لفريق الخبراء بشأن          

. بصفة مراقبين، كما حضر ممثالن االجتماع الثاني لفريق الخبراء بشأن اإلتجار غير المشروع بصفة مراقب              
وباإلضافة إلى ذلك، دعا فريق الخبراء بشأن اإلتجار غير المشروع منظمة حكوميـة دوليـة، هـي منظمـة                   

 في عمل الفريق، استناداً إلى خبرتها الكبيـرة ذات الـصلة فـي              اًالجمارك العالمية، للمشاركة بصفتها مراقب    
  .مجاالت أساسية لإلتجار غير المشروع

شاركة المراقبين في أفرقة الخبراء وأفرقة العمل فـي القـرارات           يود مؤتمر األطراف النظر في م     و  -١٠
 .بين دورتينالفاصلة المستقبلية بدعوة هذه األفرقة خالل الفترات 
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