
 

مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمـة 
الصـــحة العالميـــة اإلطاريـــة بشـــأن 

   مكافحة التبغ

  

 FCTC/COP/6/26  سةداالسالدورة 
 ٢٠١٤يو ما/ أيار ٢٩  ٢٠١٤بر أكتو / األولتشرين  ١٨- ١٣موسكو، االتحاد الروسي، 

    من جدول األعمال المؤقت ٦-٦البند 
  
  
  

  استعراض اعتماد المنظمات غير الحكومية
  بصفة مراقب في مؤتمر األطراف

  
  

  معلومات أساسية
  
من النظام الداخلي "يستعرض مؤتمر األطراف تفويض كل منظمة من المنظمات غير  ٣-٣١وفقًا للمادة   -١

 يحدد مدى استصواب اإلبقاء على مركزها كمراقب".الحكومية في أي من دوراته العادية، ومن ثم 
  
فــي دورتــه الرابعــة  األول لحالــة اعتمــاد المنظمــات غيــر الحكوميــة استعراضــهمــؤتمر األطــراف  قــد أجــرى  -٢
 ١.مــن النظــام الــداخلي ٣-٣١) طبقــًا للمــادة ٢٠١٠تشــرين الثــاني/ نــوفمبر  ٢٠-١٥بونتــا دل إيســت، أوروغــواي، (

منظمة غير حكومية من أصل المنظمات الخمسين  ٢٤لـ  المؤتمر اإلبقاء على مركز المراقبوفي تلك الدورة قرر 
كمـا مـنح المـؤتمر هـذا المركـز لمنظمتـين اثنتـين غيـر  ٢بـذلك المركـز حتـى تلـك اللحظـة.التي كانت مـا تـزال تتمتـع 

لمنظمــات غيــر الحكوميــة وتــرد قائمــة بأســماء ا ٣قبــل الــدورة. صــفة مراقــبتقــدمتا بطلبــين للحصــول علــى  حكــوميتين
 .١في الملحق  وفقًا لقرارات مؤتمر األطراف، مراقب،بصفة  حالياً  التي تتمتع

  
فـي مـؤتمر األطـراف  أقـروبغية تيسير عمليات االستعراض المقبلة العتماد المنظمات غيـر الحكوميـة فقـد   -٣

يــتم بموجبهــا، وضــمن  ٤عمليــة) ٢٠١٢تشــرين الثــاني/ نــوفمبر  ١٧-١٢ســول، جمهوريــة كوريــا، دورتــه الخامســة (
فـي موعـد و  كـل عـامينإلـى األمانـة عن أنشطتها أن تتقدم بتقرير  جملة أمور، الطلب إلى كل منظمة غير حكومية

 أقصاه ستة أشهر قبل افتتاح الدورة التالية لمؤتمر األطراف.
  

                                                           
ويمكـن االطـالع علـى هـذه الوثيقـة وغيرهـا مـن وثـائق مـؤتمر األطـراف وقراراتـه  .FCTC/COP/4/22 Rev.1انظـر الوثيقـة    ١

  .http://www.who.int/fctc/publicationsعلى العنوان التالي: 
 .FCTC/COP4(23)انظر القرار    ٢

 .FCTC/COP4(3)انظر القرار    ٣

 .FCTC/COP/5/26والوثيقة  FCTC/COP5(22)انظر القرار    ٤
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مــات غيــر الحكوميــة، وتجمــل المعلومــات الــواردة أدنــاه حصــيلة تحليــل األمانــة للتقــارير التــي رفعتهــا المنظ  -٤
العاملــة بــين الــدورات، وتوصــيات  وهيئاتــهوتأخــذ فــي الحســبان مشــاركة هــذه المنظمــات فــي دورات مــؤتمر األطــراف 

 .FCTC/COP5(22)، وFCTC/COP5(20)، وFCTC/COP2(6)، وفقــًا للقـــرارات مكتــب مـــؤتمر األطــرافهيئــة 
التـي ينبغـي أن تسـتخدمها المنظمـات غيـر  التبليـغ المقبلـةاسـتمارة مواءمـة  كما تتضمن هذه الوثيقـة توصـيات بشـأن

  الحكومية.
 

    التقارير الواردة من المنظمات غير الحكومية
  
 تشــرين األول/ ٣٠بعثــت األمانــة برســالة إلــى كــل المنظمــات الســت والعشــرين المتمتعــة بصــفة مراقــب فــي   -٥

اعتمادهـــا، ودعتهـــا إلـــى رفـــع ســـتعراض أخطرتهـــا فيهـــا بالعمليـــة التـــي اعتمـــدها مـــؤتمر األطـــراف ال ٢٠١٣أكتـــوبر 
. كما ُطلب إلى هذه المنظمات أن تتنـاول تقاريرهـا، علـى ٢٠١٤يناير  كانون الثاني/ ٣١تقاريرها في موعد أقصاه 

منفَّذة دعمًا لتطبيق االتفاقية من جانب األطراف وعلى الصـعيد الـدولي، ومـن األفضـل وجه الخصوص، أنشطتها ال
  من االتفاقية. أن يغطي ذلك مواد محددة

 
 وتقدمت المنظمات االثنتان والعشرون التالية بتقاريرها:  -٦

الشـــبكة األوروبيـــة لتـــوقي التـــدخين ؛ مجلـــس المنظمـــات الدوليـــة للعلـــوم الطبيـــة؛ المنظمـــة الدوليـــة لمســـاءلة الشـــركات
الرابطـة ؛ الـدولي للنسـاءالتحـالف ؛ تحـالف االتفاقيـة اإلطاريـة لمكافحـة التبـغ؛ االتحاد العالمي لطـب األسـنان؛ والتبغ

؛ المجلـس الـدولي للممرضـين والممرضـات؛ اللجنـة الدوليـة للصـحة المهنيـة؛ الدولية للطب الزراعي والصـحة الريفيـة
المنظمــة ؛ الشــبكة الدوليــة للنســاء المناهضــات للتبــغ؛ االتحــاد الــدولي لصــانعي المستحضــرات الصــيدالنية ورابطــاتهم

ـــاييس ـــدولي للصـــيدلةاالتحـــ؛ الدوليـــة لتوحيـــد المق ـــة للممرضـــات العـــامالت فـــي رعايـــة مرضـــى ؛ اد ال الجمعيـــة الدولي
االتحـــاد مـــن أجـــل مكافحـــة ؛ الرابطـــة الدوليـــة للطبيبـــات؛ االتحـــاد الـــدولي لمكافحـــة الســـل وأمـــراض الرئـــة؛ الســـرطان

الجمعية الطبية ؛ االتحاد العالمي للقلب؛ االتحاد العالمي لرابطات الصحة العمومية؛ السرطان على الصعيد الدولي
  .الصناعة العالمية للتطبيب الذاتي؛ المنظمة العالمية ألطباء العائالت؛ العالمية

  
 :ابتقاريرهولم تتقدم المنظمات غير الحكومية األربع التالية   -٧

 االتحـاد؛ االتحاد الدولي لرابطات طالب الطب؛ الرابطة الدولية لعيوب الكالم والنطق؛ المنظمة الدولية للمستهلكين
  .الدولي لطلبة الصيدلة

  
  موجز تحليل األمانة للتقارير الواردة من المنظمات غير الحكومية

  
غيـر الحكوميـة التـي بعثـت بتقاريرهـا إشـارة محـددة مـن المنظمـات منظمـة مهام ست عشرة تتضمن بيانات   -٨

افها العريضة المتصـلة إلى مكافحة التبغ، في حين تتناول المنظمات األخرى المسائل المتعلقة بالتبغ من خالل أهد
تجــاوزات الشــركات. وفيمــا أو الحمايــة مــن  ،الطبيــة الحيويــة البحــوث وأمكافحــة الســرطان، أو بالصــحة العموميــة، 

يتعلــق بالمســاهمات المقدمــة علــى طريــق تنفيــذ أحكــام محــددة مــن االتفاقيــة فــإن التقــارير الــواردة تناولــت فــي المقــام 
 ، على النحو الموجز أدناه.١٨و ١٧و ١٥وبدرجة أقل المواد ، ٢٢و ٢٠و ١٤و ١٢و ٦األول المواد 

  
مـن  ١٢أنهـا قامـت بأنشـطة تتعلـق بالمـادة ببتقاريرها  تقدمتوأفادت أغلبية المنظمات غير الحكومية التي   -٩

يـة . وتتضـمن األمثلـة برنامجـًا تـدريبيًا جديـدًا للمنظمـة الدول)التثقيف واالتصـال والتـدريب وتوعيـة الجمهـور(االتفاقية 
يهدف إلى بناء القدرات في صفوف المنظمات غير الحكومية في البلدان لرصد وفضح تدخالت  لمساءلة الشركات
(اتفاقيــة المنظمــة  اتفاقيــة منظمــة الصــحة العالميــة اإلطاريــة بشــأن مكافحــة التبــغتنفيــذ  عمليــات صــناعة التبــغ فــي

الشـبكة الدوليـة تحـديث مطبـوع مـن االتفاقيـة؛ و  ٣-٥ادة اإلطارية) ولمساندة الجهود الحكومية الساعية إلى تنفيذ الم
تمكـــين المـــرأة: مكافحـــة عمليـــات تســـويق صـــناعة التبـــغ فـــي اإلقلـــيم األوروبـــي المعنـــون " للنســـاء المناهضـــات للتبـــغ
 " الذي تم إعداده بالتعاون مع المكتب اإلقليمي ألوروبا التابع لمنظمة الصحة العالمية.لمنظمة الصحة العالمية
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التــدابير الراميــة إلــى الحــد مــن ( ١٤عــن أنشــطة تتعلــق بالمــادة  حكوميــةمنظمــة غيــر  عشــرةوأبلغــت إحــدى   -١٠
الشــبكة األوروبيــة لتــوقي . وشــملت األمثلــة علــى ذلــك: قيــام )الطلــب فيمــا يتعلــق باالعتمــاد علــى التبــغ واإلقــالع عنــه

كــي يســتخدمه المهنيــون الطبيــون ن التــدخين" بوضــع الــدليل المعنــون "المبــادئ التوجيهيــة لإلقــالع عــ التــدخين والتبــغ
االتحــاد العــالمي لرابطــات المعنيــون بتــوفير المشــورة المتعلقــة بــاإلقالع عــن تعــاطي التبــغ؛ والمســاعدة المقدمــة مــن 

، عبر منظماتها األعضاء الوطنيـة، إلنشـاء عيـادات لإلقـالع عـن التـدخين وٕاعـداد وتـرويج مبـادئ الصحة العمومية
كمـا أبلغـت عـدة  موجهة إلى الموظفين العاملين في مجال الرعاية الصحية في العديد من البلـدان. توجيهية لإلقالع

التدابير السعرية والضريبية الرامية إلى الحد من الطلـب ( ٦منظمات غير حكومية عن جهودها فيما يتصل بالمادة 
باســــتحداث مجموعــــة أدوات لتزويــــد األطــــراف  تحــــالف االتفاقيــــة اإلطاريــــة لمكافحــــة التبــــغ. فمــــثًال قــــام )علــــى التبــــغ

  "خريطة طريق" لمساعدتها في تنفيذ المادة المذكورة. بـ
 
البحـوث والمراقبـة ( ٢٠أخطر عدد من المنظمات غير الحكومية بما قام به من عمل فيما يتصل بالمادة و   -١١

. )نيــة وتــوفير الخبــرات ذات الصــلةالتعــاون فــي المجــاالت العلميــة والتقنيــة والقانو ( ٢٢والمــادة  )وتبــادل المعلومــات
يعمــل علــى تعزيــز أنشــطة  االتحــاد الــدولي لصــانعي المستحضــرات الصــيدالنية ورابطــاتهموعلــى ســبيل المثــال فــإن 

 البحــث والتطــوير المتعلقــة بمعالجــة اإلدمــان علــى التبــغ، فــي حــين يــروج تحــالف االتفاقيــة اإلطاريــة لمكافحــة التبــغ
 ".اتفاقية المنظمة اإلطارية: حان وقت العمل!ى الدولي عبر حملته المعنونة "لتنفيذ االتفاقية على المستو 

  
 ١٥كـان المـادة  فـإن أقلهـا ذكـراً  ومن بـين المـواد التـي أشـارت إليهـا المنظمـات غيـر الحكوميـة فـي تقاريرهـا  -١٢

تقـــــديم الـــــدعم لألنشـــــطة البديلـــــة ذات الجـــــدوى ( ١٨و ١٧والمادتـــــان ، االتجـــــار غيـــــر المشـــــروع بمنتجـــــات التبـــــغ)(
 التحالف الدولي للنساء. وثمة برنامج مهم واحد في هذا المجال أبلغ عنه )حماية البيئة وصحة األفرادواالقتصادية 

البيدي في الهند بهـدف تـوعيتهن وتـرويج سـبل بديلـة لكسـب  صناعةالذي نظَّم برنامجًا تدريبيًا للنساء العامالت في 
  العيش.

 
المشـــاركة فـــي دورات مـــؤتمر األطـــراف واالجتماعـــات األخـــرى ذات الصـــلة التـــي نظمتهـــا أمانـــة 

  االتفاقية
  

ـــة فـــي الـــدورة  ١١فيمـــا يتعلـــق بالمشـــاركة فـــي دورات مـــؤتمر األطـــراف فقـــد شـــاركت   -١٣ منظمـــة غيـــر حكومي
دورات المــؤتمر  مشــاركًا). كمــا أن هــذه المنظمــات شــاركت عمومــًا فــي ١٥٠الخامســة للمــؤتمر (وتمثلــت بــأكثر مــن 

 ولم تحضر ثماني منظمات غير حكومية قط أي دورة لمؤتمر األطراف. السابقة.
  

وشــملت مســاهمة المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي دورات مــؤتمر األطــراف إعــداد وتوزيــع وثــائق معلومــات   -١٤
، والمشــاركة فـــي )تحـــالف االتفاقيــة اإلطاريـــة لمكافحــة التبـــغ(مـــن جانــب  يوميــة إعالميـــةأساســية، وٕاصـــدار نشــرات 

 بالمثــلالمناقشــات المتعلقــة بمختلــف بنــود جــداول األعمــال واألحــداث الجانبيــة. وأســهمت المنظمــات غيــر الحكوميــة 
 .هيئة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بوضع بروتوكول بشأن االتجار غير المشروع بمنتجات التبغفي عمل 

  
والتــي كلفتهــا  فــي عمــل األفرقــة العاملــة بــين الــدورات وبلــغ عــدد المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي أســهمت   -١٥

ـــدورة الخامســـة لمـــؤتمر األطـــراف بمهامهـــا ـــاءً منظمـــة ١٤ ١ال ـــة وبموجـــب قـــرارات  ، وذلـــك بن علـــى دعـــوة مـــن األمان
 المؤتمر.

                                                           
مســتدامة بشــأن تعزيــز تنفيــذ اتفاقيــة المنظمــة التــدابير ال، و ١٨و ١٧، والمــادتين ١٠و ٩المــادتين ب المعنيــة األفرقــة العاملــة   ١

 .٦العضوية المعني بالمادة فريق الصياغة العامل بين الدورات والمفتوح ؛ و ١٩وفريق الخبراء المعني بالمادة ؛ اإلطارية



FCTC/COP/6/26      

4 

عقــدت أمانــة االتفاقيــة اجتماعــات تشــاورية غيــر رســمية مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة  ٢٠٠٩ومنــذ عــام   -١٦
منظمــة غيــر  ١٢منظمــات إلــى  ١٠مراقــب لــدى مــؤتمر األطــراف. وحضــر هــذه االجتماعــات بــين المعتمــدة بصــفة 

 .في المتوسط حكومية
  

وٕالى جانب المشـاركة فـي االجتماعـات التـي نظمتهـا األمانـة فقـد أدرج عـدد مـن المنظمـات غيـر الحكوميـة   -١٧
ــنظَّم أو نصــف الســنوية التــي  التــي تتناولهــا االجتماعــات الســنوية موضــوع مكافحــة التبــغ فــي قائمــة الموضــوعات ُت

تحـالف االتفاقيـة خـالل مـؤتمرات  المكرسـة التفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة الجلسـات. ومـن األمثلـة علـى ذلـك ألعضائها
االتحـــاد العــالمي لرابطـــات و ، االتحــاد مـــن أجــل مكافحـــة الســرطان علــى الصـــعيد الــدولي، و اإلطاريــة لمكافحــة التبـــغ

  .الصحة العمومية
 
لتطلــع عليهــا األطــراف عنــد  لــدى األمانــة متاحــة الكاملــة التــي رفعتهــا المنظمــات غيــر الحكوميــةالتقــارير و   -١٨

  الطلب.
 

  مواءمة استمارة تبليغ المنظمات غير الحكومية
  

كوميــة بشــكل متســق، فقــد بغيــة مواءمــة اســتمارة التبليــغ وتيســير تحليــل األمانــة لتقــارير المنظمــات غيــر الح  -١٩
  لتستخدمه المنظمات غير الحكومية في دورات التبليغ المقبلة. ٢ي الملحق ُأدرج استبيان موحد للتبليغ ف

 
  توصيات هيئة المكتب المرفوعة إلى مؤتمر األطراف

  
ـــالنظر فـــي االحتفـــاظ بصـــفة المراقـــب للمنظمـــات غيـــر   -٢٠ ـــود هيئـــة المكتـــب أن توصـــي مـــؤتمر األطـــراف ب ت

 دورة واحدة على األقل من دورات المؤتمر: الحكومية الست عشرة التالية التي تقدمت بتقاريرها وحضرت أيضاً 

تحالف ؛ االتحاد العالمي لطب األسنان؛ الشبكة األوروبية لتوقي التدخين والتبغ؛ المنظمة الدولية لمساءلة الشركات
االتحـاد الـدولي ؛ المجلس الدولي للممرضين والممرضـات؛ التحالف الدولي للنساء؛ االتفاقية اإلطارية لمكافحة التبغ

 ؛االتحـاد الـدولي للصـيدلة ؛الشـبكة الدوليـة للنسـاء المناهضـات للتبـغ ؛لصانعي المستحضرات الصيدالنية ورابطاتهم
االتحـاد مـن أجــل مكافحـة السـرطان علــى ؛ الرابطـة الدوليــة للطبيبـات؛ االتحـاد الـدولي لمكافحـة الســل وأمـراض الرئـة

؛ الجمعيــة الطبيــة العالميــة؛ االتحــاد العــالمي للقلــب؛ يــةاالتحــاد العــالمي لرابطــات الصــحة العموم؛ الصــعيد الــدولي
  .الصناعة العالمية للتطبيب الذاتي

  
منح صفة مراقب للمنظمات غير الحكومية الثماني التالية التي لم  فكما تود هيئة المكتب أن توصي بوق  -٢١

 تحضر دورة واحدة على األقل من دورات مؤتمر األطراف:

الرابطــة الدوليــة لعيــوب ؛ الرابطــة الدوليــة للطــب الزراعــي والصــحة الريفيــة؛ الطبيــة مجلــس المنظمــات الدوليــة للعلــوم
المنظمــة الدوليــة لتوحيــد  ؛االتحــاد الــدولي لرابطــات طــالب الطــب؛ اللجنــة الدوليــة للصــحة المهنيــة؛ الكــالم والنطــق

  .العالمية ألطباء العائالتالمنظمة ؛ الجمعية الدولية للممرضات العامالت في رعاية مرضى السرطان؛ المقاييس
  

وبالنسبة للمنظمتين غير الحكوميتين التاليتين اللتين لم تتقدما بتقريرهمـا ولكنهمـا حضـرتا دورة واحـدة علـى   -٢٢
األقـــل مـــن دورات مـــؤتمر األطـــراف فـــإن هيئـــة المكتـــب تـــود أن توصـــي بتأجيـــل اتخـــاذ قـــرار بشـــأن االحتفـــاظ بصـــفة 

في دورة التبليغ المقبلة للمنظمات غير الحكومية التـي ستسـبق الـدورة السـابعة بانتظار تلقي تقرير  المراقب أو وقفها
ســتة  أقصــاهلمــؤتمر األطــراف. وفــي حــال عــدم ورود تقريــر مــن هــاتين المنظمتــين خــالل الفتــرة المــذكورة، وبموعــد 

 فإن هيئة المكتب تود أن توصي بوقف منح صفة المراقب بصورة آلية. ،أشهر قبل افتتاح الدورة

  .االتحاد الدولي لطلبة الصيدلة؛ منظمة الدولية للمستهلكينال
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وقد يرغب مؤتمر األطراف في حث المنظمات غير الحكومية على المشـاركة فـي دورات المـؤتمر كوسـيلة   -٢٣
وفـــي هـــذه الصـــدد فقـــد يرغـــب المـــؤتمر أيضـــًا فـــي أن ينظـــر خـــالل عمليـــات  ممارســـة حقوقهـــا كمـــراقبين.لأساســـية 

مــنح صــفة المراقــب للمنظمــات غيــر الحكوميــة التــي لــم تشــارك فــي دورتــين  فعتمــاد فــي وقــاستعراضــه المقبلــة لال
  متتاليتين لمؤتمر األطراف.

  
 

  اإلجراء المطلوب من مؤتمر األطراف
  

وأن  ٢٣-٢٠إن مؤتمر األطراف مدعو إلى أن ينظر في توصيات هيئة المكتـب المعروضـة فـي الفقـرات   -٢٤
  .٢الموحدة للتبليغ المدرجة في الملحق ينظر كذلك في اعتماد االستمارة 
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  ١الملحق 
  

  المنظمات غير الحكومية التي تتمتع بصفة مراقب لدى مؤتمر األطراف
  
  

  المنظمة الدولية للمستهلكين
  المنظمة الدولية لمساءلة الشركات

 مجلس المنظمات الدولية للعلوم الطبية

  الشبكة األوروبية لتوقي التدخين والتبغ
  العالمي لطب األسناناالتحاد 

  تحالف االتفاقية اإلطارية لمكافحة التبغ
  التحالف الدولي للنساء

  الرابطة الدولية للطب الزراعي والصحة الريفية
  الرابطة الدولية لعيوب الكالم والنطق

  اللجنة الدولية للصحة المهنية
  المجلس الدولي للممرضين والممرضات
  االتحاد الدولي لرابطات طالب الطب

 االتحاد الدولي لصانعي المستحضرات الصيدالنية ورابطاتهم

  الشبكة الدولية للنساء المناهضات للتبغ
  المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس

  االتحاد الدولي للصيدلة
  االتحاد الدولي لطلبة الصيدلة

  الجمعية الدولية للممرضات العامالت في رعاية مرضى السرطان
  السل وأمراض الرئةاالتحاد الدولي لمكافحة 
  الرابطة الدولية للطبيبات

  االتحاد من أجل مكافحة السرطان على الصعيد الدولي 
  االتحاد العالمي لرابطات الصحة العمومية

  االتحاد العالمي للقلب
  الجمعية الطبية العالمية

  المنظمة العالمية ألطباء العائالت
  الصناعة العالمية للتطبيب الذاتي
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  ٢الملحق 
  

  ت غير الحكومية المنظما التستخدمه ةللتبليغ المقترح ةالموحد االستمارة
  من أجل عمليات االستعراض المقبلة لالعتماد

  
  التفاقية المنظمة اإلطارية) إللكترونياتاح على الموقع تُ (س

  
  

  تفاصيل جهة االتصال: :ألف
 اسم المنظمة: -١

 العنوان البريدي: -٢

 رئيس المنظمة: -٣

 عن التقرير (االسم، الكنية):موظف االتصال المسؤول اسم  -٤

 ):7890 456 123 41+رقم الهاتف(الرقم الكامل، مثًال:  -٥

 ):”xxxx@yyyy.zzz“هي  البريد اإللكتروني (صيغة العنوان -٦

  ):”http://xxxx“(صيغة العنوان هي  اإللكترونيالموقع  -٧
  
  معلومات عامة: :باء
 ال ترغب باالحتفاظ بصفة مراقب لدى مؤتمر األطراف: نعم/يرجى إيضاح ما إذا كانت منظمتكم  -١

 ال نعم/ هل يشير بيان مهمة منظمتكم إلى مكافحة التبغ تحديدًا؟  -٢

 إذا كان الرد باإليجاب يرجى إيراد معلومات محددة: ١-٢

هـــل لمنظمـــتكم فـــروع إقليميـــة تكفـــل تعزيـــز أنشـــطتكم فـــي أقـــاليم مختلفـــة أو فـــي مجموعـــات مـــن البلـــدان؟  -٣
 ال نعم/

 إذا كان الرد باإليجاب يرجى إيراد معلومات مفصلة: ١-٣

 ال نعم/هل تعقد منظمتكم اجتماعات أو مؤتمرات منتظمة ألعضائها؟  -٤

 ال نعم/ إذا كان الرد باإليجاب فهل تغطي هذه االجتماعات مسألة مكافحة التبغ؟ ١-٤

 إذا كان الرد باإليجاب يرجى إيراد معلومات مفصلة: ١-١-٤

  
المشــاركة فــي اجتماعــات اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة والمســاهمات فــي األحــداث األخــرى المتصــلة بمكافحــة  :جــيم

  التبغ:
يرجى اإلشارة إلى االجتماعات (العنوان والتاريخ) التي نظمتها أمانة االتفاقيـة والتـي تمثلـت فيهـا منظمـتكم  -١

مــؤتمر األطــراف فــي الفتــرات الفاصــلة لة مــن جانــب المشــكَّ  دورات مــؤتمر األطــراف، اجتماعــات الهيئــات(
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الــــدورات، االجتماعــــات الســــنوية لألمانــــة مــــع المنظمــــات غيــــر الحكوميــــة المعتمــــدة بصــــفة مراقــــب،  بــــين
 ذلك): إلى وما

مكافحــة التبــغ وحضــرتها منظمــتكم (العنــوان  يرجــى إدراج أي اجتماعــات أو مــؤتمرات أخــرى ركَّــزت علــى -٢
 والتاريخ):

  
  :اتفاقية المنظمة اإلطاريةأنشطة منظمتكم المساندة لتنفيذ  :دال
 هل قامت منظمتكم بأي عمل/نشاط فيما يتعلق باألحكام التالية التفاقية المنظمة اإلطارية: -١

 ال نعم/ :)االلتزامات العامة( ٥المادة  –

 :إذا كان الرد باإليجاب يرجى إيراد معلومات مفصلة 

 ال نعم/: )والضريبية الرامية إلى الحد من الطلب على التبغالتدابير السعرية ( ٦المادة  –

 :إذا كان الرد باإليجاب يرجى إيراد معلومات مفصلة 

 ال نعم/ :)الحماية من التعرض لدخان التبغ( ٨المادة  –

 :إذا كان الرد باإليجاب يرجى إيراد معلومات مفصلة 

 أو و/ )تنظيم محتويات منتجات التبغ( ٩المادة  –

 ال نعم/: )تنظيم الكشف عن منتجات التبغ( ١٠المادة 

 :إذا كان الرد باإليجاب يرجى إيراد معلومات مفصلة 

 ال نعم/: )تغليف وتوسيم منتجات التبغ( ١١المادة  –

 :إذا كان الرد باإليجاب يرجى إيراد معلومات مفصلة 

 ال نعم/: )التثقيف واالتصال والتدريب وتوعية الجمهور( ١٢المادة  –

  باإليجاب يرجى إيراد معلومات مفصلة:إذا كان الرد 

 ال نعم/: )اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته( ١٣المادة  –

 :إذا كان الرد باإليجاب يرجى إيراد معلومات مفصلة 

: )التــدابير الراميــة إلــى الحــد مــن الطلــب فيمــا يتعلــق باالعتمــاد علــى التبــغ واإلقــالع عنــه( ١٤المــادة  –
 ال نعم/

  باإليجاب يرجى إيراد معلومات مفصلة:إذا كان الرد 

 ال نعم/: )االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ( ١٥المادة  –

 :إذا كان الرد باإليجاب يرجى إيراد معلومات مفصلة 

 ال نعم/: )المبيعات التي تستهدف القّصر والمبيعات بواسطة القّصر( ١٦المادة  –

 :إذا كان الرد باإليجاب يرجى إيراد معلومات مفصلة 

 أو و/ )ذات الجدوى االقتصاديةلألنشطة البديلة دعم تقديم ال( ١٧المادة  –

 ال نعم/: )حماية البيئة وصحة األفراد( ١٨المادة 

 :إذا كان الرد باإليجاب يرجى إيراد معلومات مفصلة 
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 ال نعم/: )المسؤولية( ١٩المادة  –

 :إذا كان الرد باإليجاب يرجى إيراد معلومات مفصلة 

 ال نعم/: )البحوث والمراقبة وتبادل المعلومات( ٢٠المادة  –

 :إذا كان الرد باإليجاب يرجى إيراد معلومات مفصلة 

 ال نعم/: )التعاون في المجاالت العلمية والتقنية والقانونية وتوفير الخبرات ذات الصلة( ٢٢المادة  –

 :إذا كان الرد باإليجاب يرجى إيراد معلومات مفصلة 
  

  اتفاقية المنظمة اإلطاريةاألنشطة األخرى ذات الصلة المساندة لعمل  :هاء
 يرجى تقديم أية معلومات مفيدة أخرى: -١

 مهم آخر (ملفات مهمة أخرى): يرجى إرفاق أي ملف -٢
  
  البيانات :واو

 ٣-٥الواردتين في الديباجة ومع المـادة  ١٨و ١٧الفقرتين  يرجى التأكيد بأن أنشطة منظمتكم تتماشى مع
  )للتأكيد وضع عالمة في المربع يرجى(اتفاقية المنظمة اإلطارية.  من

ال تتلقى، ولم تتلق، ولن تتلقى مستقبًال، بصورة مباشرة أو غيـر مباشـرة، يرجى التأكيد أيضًا بأن منظمتكم 
أو مــن أولئــك  أيــة مســاهمات أو مســاعدات ماليــة أو غيرهــا مــن صــناعة التبــغ أو المؤسســات التابعــة لهــا

 )للتأكيد وضع عالمة في المربعيرجى ( .ين على خدمة مصالح هذه الصناعةالعامل

صـناعة ب ،، بصـورة مباشـرة أو غيـر مباشـرةمـرتبطين واليسـ أعضـائكم أو شـركائكم بـأن كـذلكيرجى التأكيـد 
وضــع يرجــى ( .أولئــك العــاملين علــى خدمــة مصــالح هــذه الصــناعةبأو  لهــاتابعــة المؤسســات البالتبــغ أو 

  )للتأكيد المربععالمة في 

  )للتأكيد وضع عالمة في المربعيرجى (بأن المعلومات الواردة أعاله دقيقة على حد علمي.  أؤكد
  
  
  

  (التاريخ وتوقيع رئيس المنظمة)
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